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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
 ב – יהי שם הוי' מבורך

ברכה מתוך דין קשה
ב. אאמו"ר מבאר1 השייכות של גילוי ענין זה בחלום דוקא: "כי ענין חלם הוא התלבשות 
מוחין דגדלות, שהם ג' פעמים הוי', במספר חל"ם, מוחין דקטנות, שהוא בעת השינה, ששינה 
הוא בחי' מוחין דקטנות . . והחלם שהוא המוחין דגדלות הוא סתום בתוך המוחין דקטנות, ואין 
מתפרש אלא ע"י הפותר, שהוא יסוד ז"א, ששם המוחין מגולין, ששם ניכר מציאת החלם מה 

הוא2.
והנה מוחין דגדלות הן חסדים, ומוחין דקטנות הם דינים, א"כ במבר"ך שיש בתיבה אחת 
חסדים, מתלבשים   – דגדלות  ענין החלם, שהמוחין  כמו  הוא  וחסדים,  דינים  ור"ך שהם  מ"ב 
בהמוחין  סתומים  דגדלות  שהמוחין  בהחלם  כי  לר"ך,  מ"ב  וקדים  דינים.   – דקטנות  במוחין 
פתרון  שהוא  דגדלות,  המוחין  הוא  ובסוף  דקטנות  המוחין  הוא  ובגילוי  בראש  א"כ  דקטנות, 

החלם מה שנפתר לטוב3.
. . וזהו שהפירוש דמברך מ"ב ר"ך אחזיאו בחלמא דוקא, כי ענין חלם ופתרונו הוא ע"ד 
מ"ב ר"ך. ולמי אתחזיאו לרבי יצחק כתפורא דוקא, יצחק שמו מורה על גבורות, והוא בחי' מ"ב 
כמו החלם4, יצחק מספר חל"ם ק"ל, ק"ל הוא גבורות כידוע. וכפתורא הוא בחי' רך, כי כפתר 
קאי על יסוד5, כפתו"ר הוא כפות"ר, כפתרא הוא א"ך פותר. גם בכפתר יש אותיות ר"ך ופת, 
שפת רומז ג"כ על חסדים כידוע, ואברהם שהוא בחי' חסדים אמר ואקחה פת לחם6 )לחם אותיות 

חלם, הוא בחי' רך, שזהו פתרון החלום שנפתר לטוב חסדים(". ע"כ ביאורו של אאמו"ר. 

1( לקוטי לוי"צ תצוה קלד־ה.
2( ראה ל"ת להאריז"ל פ' וישב בד"ה ונבאר עתה. 

3( ובלקוטי לוי"צ שם מקשר את זה לר"ה ושמע"צ. עיי"ש. 
4( ראה ע"ח שער מוחין דקטנות פ"ג. 

5( ראה מאורי אור מערכת כפתור. עיי"ש.
6( וירא יח, ה.
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
 ב – יהי שם הוי' מבורך

ברכה מתוך דין קשה
ב. אאמו"ר מבאר1 השייכות של גילוי ענין זה בחלום דוקא: "כי ענין חלם הוא התלבשות 
מוחין דגדלות, שהם ג' פעמים הוי', במספר חל"ם, מוחין דקטנות, שהוא בעת השינה, ששינה 
הוא בחי' מוחין דקטנות . . והחלם שהוא המוחין דגדלות הוא סתום בתוך המוחין דקטנות, ואין 
מתפרש אלא ע"י הפותר, שהוא יסוד ז"א, ששם המוחין מגולין, ששם ניכר מציאת החלם מה 

הוא2.
והנה מוחין דגדלות הן חסדים, ומוחין דקטנות הם דינים, א"כ במבר"ך שיש בתיבה אחת 
חסדים, מתלבשים   – דגדלות  ענין החלם, שהמוחין  כמו  הוא  וחסדים,  דינים  ור"ך שהם  מ"ב 
בהמוחין  סתומים  דגדלות  שהמוחין  בהחלם  כי  לר"ך,  מ"ב  וקדים  דינים.   – דקטנות  במוחין 
פתרון  שהוא  דגדלות,  המוחין  הוא  ובסוף  דקטנות  המוחין  הוא  ובגילוי  בראש  א"כ  דקטנות, 

החלם מה שנפתר לטוב3.
. . וזהו שהפירוש דמברך מ"ב ר"ך אחזיאו בחלמא דוקא, כי ענין חלם ופתרונו הוא ע"ד 
מ"ב ר"ך. ולמי אתחזיאו לרבי יצחק כתפורא דוקא, יצחק שמו מורה על גבורות, והוא בחי' מ"ב 
כמו החלם4, יצחק מספר חל"ם ק"ל, ק"ל הוא גבורות כידוע. וכפתורא הוא בחי' רך, כי כפתר 
קאי על יסוד5, כפתו"ר הוא כפות"ר, כפתרא הוא א"ך פותר. גם בכפתר יש אותיות ר"ך ופת, 
שפת רומז ג"כ על חסדים כידוע, ואברהם שהוא בחי' חסדים אמר ואקחה פת לחם6 )לחם אותיות 

חלם, הוא בחי' רך, שזהו פתרון החלום שנפתר לטוב חסדים(". ע"כ ביאורו של אאמו"ר. 

1( לקוטי לוי"צ תצוה קלד־ה.
2( ראה ל"ת להאריז"ל פ' וישב בד"ה ונבאר עתה. 

3( ובלקוטי לוי"צ שם מקשר את זה לר"ה ושמע"צ. עיי"ש. 
4( ראה ע"ח שער מוחין דקטנות פ"ג. 

5( ראה מאורי אור מערכת כפתור. עיי"ש.
6( וירא יח, ה.
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ÔBiˆ ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה הּנה 1ּבמׁשּפט . ƒְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ

ּדהפטרת  והחֹותם הּסּיּום הּוא זה ְְְִֶַַַַָָָּפסּוק

זה  ּפס ּוק על  הּדרּוׁשים וידּועים חזֹון, ְֲִִִֶַַַָָָּפרׁשת

ּפרׁשתנּו ּתֹורה' ׁשּלאחריֿזה 2ּב'לּקּוטי ּובּדרּוׁשים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לדֹורֹות  הּוא ׁשּבּדפּוס ענין (ּדכל נדּפסּו ).3ׁשּכבר ְְְְְְְִִֶֶַָָָ

הֹוראה  לׁשֹון מּתֹורה חלק הּוא זה ּפסּוק ,4ּדהּנה ְְִִֵֵֶֶָָָָ

נצחית  היא היינּו5והּתֹורה נצחית, הֹוראה , ְְְְִִִִִַַָָָ

האדם  ּבעבֹודת נצחית הֹוראה הּוא זה ְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשּפסּוק

עבֹודת  ׁשּבכל מּובן, ּדמּזה זמן. ּובכל מקֹום ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָּבכל

הּמדּברים  הּכללּיים הענינים ב' יׁשנם ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻיׂשראל

וׁשביה  ב' ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון א' זה, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָּבפסּוק

חזֹון  ּבׁשּבת קֹוראים זֹו ׁשהפטרה ואף ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָּבצדקה.

חזֹון, לׁשּבת ּדוקא ׁשּי זה ׁשענין מּובן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמּזה

הּׁשנה  ימֹות ּבכל ּגם נמׁש זה הרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבכלֿזאת

הענינים  ּבכל ׁשהּוא ּכמֹו חזֹון), ּבׁשּבת רק ְְְְְֲִִֶַַָָָָֹ(ולא

מסּים, ּבזמן הּוא ׁשעּקרם ּדאף ּבּזמן, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֻהּתלּויים

ימֹות  ּכל על אחרּֿכ הם נמׁשכים ְְִִִֵַַַָָָָָמּכלֿמקֹום

וכּידּוע  זכירת 6הּׁשנה. מּמצות לזה הּדגמא ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

זה  ּומּיֹום מצרים, יציאת יֹום ניסן, ּבט"ו היא זֹו מצוה ּדעּקר מצרים, ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶַַַַַָָיציאת

יֹום  ּבכל מצרים יציאת ּדמזּכירין הּׁשנה, ימֹות ּכל על נמׁשכת .7היא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּת ּבמׁשּפט ּדצּיֹון הענין ׁשעּקר ּדאף ּבעניננּו, ּבצדקה ועלּֿדרֿזה וׁשביה ּפדה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הּׁשנה. ימֹות ּבכל ּגם נמׁש מּמּנה הרי מּכלֿמקֹום חזֹון, לׁשּבת ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּי

‰p‰Â'א הּפדּיה, ענין להיֹות צרי ׁשּבהם ענינים ב' ׁשּיׁש מבאר זה ּבפסּוק ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ענינים. ב' עלֿידי ּכן ּגם היא ּבהם הּפדּיה ּופעּלת וׁשביה, ב' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻצּיֹון,

היא  וׁשביה ּדבחינת והּפדּיה הּמׁשּפט, עלֿידי היא צּיֹון ּדבחינת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּדהּפדּיה

ּדאני  לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת ׁשּבזה ההֹוראה מהי להבין וצרי הּצדקה. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָעלֿידי
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וש"נ. יצי"מ. זכירת וערך הגדה ערך תלמודית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˜„ˆa ‰È·LÂ ‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ1‡e‰ ‰Ê ˜eÒt ‰p‰ . ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»ƒ≈»∆

Ì˙BÁ‰Â Ìeiq‰ והחותם המסיים ÔBÊÁהפסוק ˙L¯t ˙¯ËÙ‰c של «ƒ¿«»¿«¿»«»»«¬
חזון" "שבת שנקראת חזון השבת הזו, ההפטרה את הפותח הפסוק שם על

‰ÌÈLe¯cישעיהו,[נבואת] ÌÈÚe„ÈÂהחסידות Ê‰מאמרי ˜eÒt ÏÚ ƒƒ«¿ƒ«»∆
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לאדמו"ר ¿ƒ≈»

e˙L¯t2ÌÈLe¯c·e »»»≈«¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡lL של החסידות מאמרי ∆¿«¬≈∆

הזקן  אדמו"ר שלאחר נשיאינו רבותינו

ÔÈÚ ÏÎc) eÒt„ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿¿»ƒ¿»
˙B¯B„Ï ‡e‰ ÒeÙcaL3 כפתגם ∆«¿¿

צדק' ה'צמח p‰c‰אדמו"ר .(¿ƒ≈
‰Ê ˜eÒt"...במשפט ‰e‡"ציון »∆

‰‡¯B‰ ÔBLÏ ‰¯BzÓ ˜ÏÁ4, ≈∆ƒ»¿»»
˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰¯Bz‰Â5, ואם ¿«»ƒƒ¿ƒ

כל  כמו זה, מפסוק הנלמדת ההוראה

היא  התורה, של ««‰B¯‡‰ההוראות
‡e‰ ‰Ê ˜eÒtL eÈÈ‰ ,˙ÈÁˆƒ¿ƒ«¿∆»∆

'‰ ˙„B·Úa ˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰ של »»ƒ¿ƒ«¬«
.ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡‰»»»¿»»¿»¿«

‰fÓc התורה של הוראה שכל מכך ¿ƒ∆
ובכל  מקום בכל ותקפה נצחית היא

B·Ú„˙זמן ÏÎaL ,Ô·eÓ»∆¿»¬«
ÌLÈ Ï‡¯NÈ תמידÌÈÈÚ‰ '· ƒ¿»≈∆¿»»ƒ¿»ƒ

˜eÒÙa ÌÈ¯a„n‰ ÌÈiÏÏk‰«¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿»
‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ '‡ ,‰Ê∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆

התורה, aˆ„˜‰ענין ‰È·LÂ '·¿»∆»ƒ¿»»
BÊהצדקה.עניין  ‰¯ËÙ‰L Û‡Â¿«∆«¿»»

ÔBÊÁ ˙aLa ÌÈ‡¯B˜ קבוע בזמן ¿ƒ¿«»¬
Ê‰מסויים  ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆ƒ¿»∆

ÔBÊÁ ˙aLÏ ‡˜Âc CiL כן ואם «»«¿»¿««¬
הוראה  שזו הדברים משמעות מה

ותמידית, Ê‰נצחית È¯‰ ˙‡ÊŒÏÎa¿»…¬≈∆
CLÓ חזון BÓÈ˙משבת ÏÎa Ìb ƒ¿»«¿»¿

,(ÔBÊÁ ˙aLa ˜¯ ‡ÏÂ) ‰M‰«»»¿…«¿«»¬
ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ‡e‰L BÓk של ¿∆¿»»ƒ¿»ƒ

ה' ועבודת ÔÓfaהתורה ÌÈÈeÏz‰«¿ƒ«¿«
ÔÓÊaמיוחד, ‡e‰ Ì¯wÚL Û‡c¿«∆ƒ»»ƒ¿«
ÌiÒÓ,ומוגדר ÌB˜ÓŒÏkÓקבוע ¿À»ƒ»»

CkŒ¯Á‡ Ì‰ ÌÈÎLÓ מאותו ƒ¿»ƒ≈««»
ואילך  מסוים BÓÈ˙יום Ïk ÏÚ«»¿

‰M‰ התורה ענייני גם שלמעשה כך «»»

שהשפעתם  כיוון תמיד, נצחיים הם ומסויים קבוע זמן להם שיש והמצוות

השנה. ימות כל על ונמשכת הולכת

Úe„iÎÂ6‰ÊÏ ‡Ó‚c‰ השנה כל על מיוחד לזמן שיש דבר של להשפעה ¿«»««À¿»¿∆
Â"Ëa ‡È‰ BÊ ‰ÂˆÓ ¯wÚc ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙¯ÈÎÊ ˙ÂˆnÓƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿

,ÔÒÈ,הפסח ÈˆÈ‡˙חג ÌBÈ ƒ»¿ƒ«
‡È‰ ‰Ê ÌBiÓe ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ∆ƒ
,‰M‰ ˙BÓÈ Ïk ÏÚ ˙ÎLÓƒ¿∆∆«»¿«»»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ¯ÈkÊÓc¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
אלא  בשנה אחת פעם רק לא למעשה

ÌBÈ ÏÎa7‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ . ¿»¿«∆∆∆
ÔÈÚ‰ ¯wÚL Û‡c ,eÈÚa¿ƒ¿»≈¿«∆ƒ«»ƒ¿»
‰È·LÂ ‰„tz ËtLÓa ÔBiˆc¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»

ÔBÊÁ ˙aLÏ CiL ‰˜„ˆa ולכן ƒ¿»»«»¿«»¬
הפטרת  את וחותם המסיים הפסוק הוא

הזו, ‰¯Èהשבת ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
˙BÓÈ ÏÎa Ìb CLÓ ‰pnÓƒ∆»ƒ¿»«¿»¿

.‰M‰«»»
LiL ¯‡·Ó ‰Ê ˜eÒÙa ‰p‰Â¿ƒ≈¿»∆¿…»∆≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì‰aL ÌÈÈÚ '·ƒ¿»ƒ∆»∆»ƒƒ¿

‰i„t‰ ÔÈÚ בשבי כי נתונים הם ƒ¿««¿ƒ»
אותם, לפדות ˆiוצריך '‡'· ,ÔB ƒ

Ì‰a ‰i„t‰ ˙lÚÙe ,‰È·LÂ¿»∆»¿À««¿ƒ»»∆
נפדים  הם שבאמצעותה הפעולה

ה"שבי" מן Ôkויוצאים Ìb ‡È‰ƒ«≈
ÌÈÈÚ '· È„ÈŒÏÚ.מזה זה שונים «¿≈ƒ¿»ƒ

ÔBiˆ ˙ÈÁ·c ‰i„t‰c ויציאתה ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ
ה"שבי" È„ÈŒÏÚמן ‡È‰ƒ«¿≈

˙ÈÁ·c ‰i„t‰Â ,ËtLn‰«ƒ¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
.‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰È·LÂ¿»∆»ƒ«¿≈«¿»»
‰‡¯B‰‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«»»
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 מפתח  כללי

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

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

  ציון במשפט תפדהה "מאמר ד  )ג

ה  ..........................  מ"דתש'ה, שבת חזון, דבריםפ "ש

  , דברים פרשת שבתחת שי  )ד

יב   .........................................  מ"דתש'ה ,שבת חזון

  דבריםפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

לה  ...............................................  דיכרך ) ק"בלה(

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

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

לט .............  דבריםפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

מ  ............  דבריםלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

עב  ...............  דבריםלשבוע פרשת תהלים שיעורי   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

עג ....................................דבריםלשבוע פרשת  

פב  .............  דבריםלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פז  ...........  דבריםלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

קו   ...........  דבריםלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

קיב  .............  דבריםלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

קיג ......................  טקכ-חכקתהלים פרק , זיפרק  במלכים 

  ערכיןמסכת  –משניות   )יז

וקט  .................................................  ביאור קהתי

 הכק  .............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  מגילהמסכת   )יט

וכק  ..............................................  כבף ד דע טזמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שבת עם הערות וציונים שולחן ערוך הלכות  )כ

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

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

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

  אור תורה  )כב

זנק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

חנק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

טנק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

נטק  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –ם בהמשך המאמרים שיעורי  )כו

נטק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ת"ש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

סק .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

בסק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

בסק  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קסג  ....................................  הלכות בית הבחירה   )ל

סהק  .........................   גפרק  פרקי אבותביאורים ל  )לא

סוק  .................................  בור חומש לקריאה בצי  )לב

עדק  .....................  דבריםלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

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

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



ה

zay ,mixac zyxt zay .c"qa
.n"cyz'd oefg
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÔBiˆ ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה הּנה 1ּבמׁשּפט . ƒְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ

ּדהפטרת  והחֹותם הּסּיּום הּוא זה ְְְִֶַַַַָָָּפסּוק

זה  ּפס ּוק על  הּדרּוׁשים וידּועים חזֹון, ְֲִִִֶַַַָָָּפרׁשת

ּפרׁשתנּו ּתֹורה' ׁשּלאחריֿזה 2ּב'לּקּוטי ּובּדרּוׁשים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לדֹורֹות  הּוא ׁשּבּדפּוס ענין (ּדכל נדּפסּו ).3ׁשּכבר ְְְְְְְִִֶֶַָָָ

הֹוראה  לׁשֹון מּתֹורה חלק הּוא זה ּפסּוק ,4ּדהּנה ְְִִֵֵֶֶָָָָ

נצחית  היא היינּו5והּתֹורה נצחית, הֹוראה , ְְְְִִִִִַַָָָ

האדם  ּבעבֹודת נצחית הֹוראה הּוא זה ְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשּפסּוק

עבֹודת  ׁשּבכל מּובן, ּדמּזה זמן. ּובכל מקֹום ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָּבכל

הּמדּברים  הּכללּיים הענינים ב' יׁשנם ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻיׂשראל

וׁשביה  ב' ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון א' זה, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָּבפסּוק

חזֹון  ּבׁשּבת קֹוראים זֹו ׁשהפטרה ואף ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָּבצדקה.

חזֹון, לׁשּבת ּדוקא ׁשּי זה ׁשענין מּובן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמּזה

הּׁשנה  ימֹות ּבכל ּגם נמׁש זה הרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבכלֿזאת

הענינים  ּבכל ׁשהּוא ּכמֹו חזֹון), ּבׁשּבת רק ְְְְְֲִִֶַַָָָָֹ(ולא

מסּים, ּבזמן הּוא ׁשעּקרם ּדאף ּבּזמן, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֻהּתלּויים

ימֹות  ּכל על אחרּֿכ הם נמׁשכים ְְִִִֵַַַָָָָָמּכלֿמקֹום

וכּידּוע  זכירת 6הּׁשנה. מּמצות לזה הּדגמא ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

זה  ּומּיֹום מצרים, יציאת יֹום ניסן, ּבט"ו היא זֹו מצוה ּדעּקר מצרים, ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶַַַַַָָיציאת

יֹום  ּבכל מצרים יציאת ּדמזּכירין הּׁשנה, ימֹות ּכל על נמׁשכת .7היא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּת ּבמׁשּפט ּדצּיֹון הענין ׁשעּקר ּדאף ּבעניננּו, ּבצדקה ועלּֿדרֿזה וׁשביה ּפדה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הּׁשנה. ימֹות ּבכל ּגם נמׁש מּמּנה הרי מּכלֿמקֹום חזֹון, לׁשּבת ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּי

‰p‰Â'א הּפדּיה, ענין להיֹות צרי ׁשּבהם ענינים ב' ׁשּיׁש מבאר זה ּבפסּוק ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ענינים. ב' עלֿידי ּכן ּגם היא ּבהם הּפדּיה ּופעּלת וׁשביה, ב' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻצּיֹון,

היא  וׁשביה ּדבחינת והּפדּיה הּמׁשּפט, עלֿידי היא צּיֹון ּדבחינת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּדהּפדּיה

ּדאני  לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת ׁשּבזה ההֹוראה מהי להבין וצרי הּצדקה. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָעלֿידי
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ב.)4ובכ"מ. נג, זח"ג ובכ"מ.)5ראה רפי"ז. תניא 147.)6ראה ע' חכ"ב לקו"ש גם אנציקלופדי')7ראה בכ"ז ראה

וש"נ. יצי"מ. זכירת וערך הגדה ערך תלמודית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˜„ˆa ‰È·LÂ ‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ1‡e‰ ‰Ê ˜eÒt ‰p‰ . ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»ƒ≈»∆

Ì˙BÁ‰Â Ìeiq‰ והחותם המסיים ÔBÊÁהפסוק ˙L¯t ˙¯ËÙ‰c של «ƒ¿«»¿«¿»«»»«¬
חזון" "שבת שנקראת חזון השבת הזו, ההפטרה את הפותח הפסוק שם על

‰ÌÈLe¯cישעיהו,[נבואת] ÌÈÚe„ÈÂהחסידות Ê‰מאמרי ˜eÒt ÏÚ ƒƒ«¿ƒ«»∆
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לאדמו"ר ¿ƒ≈»

e˙L¯t2ÌÈLe¯c·e »»»≈«¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡lL של החסידות מאמרי ∆¿«¬≈∆

הזקן  אדמו"ר שלאחר נשיאינו רבותינו

ÔÈÚ ÏÎc) eÒt„ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿¿»ƒ¿»
˙B¯B„Ï ‡e‰ ÒeÙcaL3 כפתגם ∆«¿¿

צדק' ה'צמח p‰c‰אדמו"ר .(¿ƒ≈
‰Ê ˜eÒt"...במשפט ‰e‡"ציון »∆

‰‡¯B‰ ÔBLÏ ‰¯BzÓ ˜ÏÁ4, ≈∆ƒ»¿»»
˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰¯Bz‰Â5, ואם ¿«»ƒƒ¿ƒ

כל  כמו זה, מפסוק הנלמדת ההוראה

היא  התורה, של ««‰B¯‡‰ההוראות
‡e‰ ‰Ê ˜eÒtL eÈÈ‰ ,˙ÈÁˆƒ¿ƒ«¿∆»∆

'‰ ˙„B·Úa ˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰ של »»ƒ¿ƒ«¬«
.ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡‰»»»¿»»¿»¿«

‰fÓc התורה של הוראה שכל מכך ¿ƒ∆
ובכל  מקום בכל ותקפה נצחית היא

B·Ú„˙זמן ÏÎaL ,Ô·eÓ»∆¿»¬«
ÌLÈ Ï‡¯NÈ תמידÌÈÈÚ‰ '· ƒ¿»≈∆¿»»ƒ¿»ƒ

˜eÒÙa ÌÈ¯a„n‰ ÌÈiÏÏk‰«¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿»
‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ '‡ ,‰Ê∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆

התורה, aˆ„˜‰ענין ‰È·LÂ '·¿»∆»ƒ¿»»
BÊהצדקה.עניין  ‰¯ËÙ‰L Û‡Â¿«∆«¿»»

ÔBÊÁ ˙aLa ÌÈ‡¯B˜ קבוע בזמן ¿ƒ¿«»¬
Ê‰מסויים  ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆ƒ¿»∆

ÔBÊÁ ˙aLÏ ‡˜Âc CiL כן ואם «»«¿»¿««¬
הוראה  שזו הדברים משמעות מה

ותמידית, Ê‰נצחית È¯‰ ˙‡ÊŒÏÎa¿»…¬≈∆
CLÓ חזון BÓÈ˙משבת ÏÎa Ìb ƒ¿»«¿»¿

,(ÔBÊÁ ˙aLa ˜¯ ‡ÏÂ) ‰M‰«»»¿…«¿«»¬
ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ‡e‰L BÓk של ¿∆¿»»ƒ¿»ƒ

ה' ועבודת ÔÓfaהתורה ÌÈÈeÏz‰«¿ƒ«¿«
ÔÓÊaמיוחד, ‡e‰ Ì¯wÚL Û‡c¿«∆ƒ»»ƒ¿«
ÌiÒÓ,ומוגדר ÌB˜ÓŒÏkÓקבוע ¿À»ƒ»»

CkŒ¯Á‡ Ì‰ ÌÈÎLÓ מאותו ƒ¿»ƒ≈««»
ואילך  מסוים BÓÈ˙יום Ïk ÏÚ«»¿

‰M‰ התורה ענייני גם שלמעשה כך «»»

שהשפעתם  כיוון תמיד, נצחיים הם ומסויים קבוע זמן להם שיש והמצוות

השנה. ימות כל על ונמשכת הולכת

Úe„iÎÂ6‰ÊÏ ‡Ó‚c‰ השנה כל על מיוחד לזמן שיש דבר של להשפעה ¿«»««À¿»¿∆
Â"Ëa ‡È‰ BÊ ‰ÂˆÓ ¯wÚc ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙¯ÈÎÊ ˙ÂˆnÓƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿

,ÔÒÈ,הפסח ÈˆÈ‡˙חג ÌBÈ ƒ»¿ƒ«
‡È‰ ‰Ê ÌBiÓe ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ∆ƒ
,‰M‰ ˙BÓÈ Ïk ÏÚ ˙ÎLÓƒ¿∆∆«»¿«»»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ¯ÈkÊÓc¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
אלא  בשנה אחת פעם רק לא למעשה

ÌBÈ ÏÎa7‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ . ¿»¿«∆∆∆
ÔÈÚ‰ ¯wÚL Û‡c ,eÈÚa¿ƒ¿»≈¿«∆ƒ«»ƒ¿»
‰È·LÂ ‰„tz ËtLÓa ÔBiˆc¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»

ÔBÊÁ ˙aLÏ CiL ‰˜„ˆa ולכן ƒ¿»»«»¿«»¬
הפטרת  את וחותם המסיים הפסוק הוא

הזו, ‰¯Èהשבת ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
˙BÓÈ ÏÎa Ìb CLÓ ‰pnÓƒ∆»ƒ¿»«¿»¿

.‰M‰«»»
LiL ¯‡·Ó ‰Ê ˜eÒÙa ‰p‰Â¿ƒ≈¿»∆¿…»∆≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì‰aL ÌÈÈÚ '·ƒ¿»ƒ∆»∆»ƒƒ¿

‰i„t‰ ÔÈÚ בשבי כי נתונים הם ƒ¿««¿ƒ»
אותם, לפדות ˆiוצריך '‡'· ,ÔB ƒ

Ì‰a ‰i„t‰ ˙lÚÙe ,‰È·LÂ¿»∆»¿À««¿ƒ»»∆
נפדים  הם שבאמצעותה הפעולה

ה"שבי" מן Ôkויוצאים Ìb ‡È‰ƒ«≈
ÌÈÈÚ '· È„ÈŒÏÚ.מזה זה שונים «¿≈ƒ¿»ƒ

ÔBiˆ ˙ÈÁ·c ‰i„t‰c ויציאתה ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ
ה"שבי" È„ÈŒÏÚמן ‡È‰ƒ«¿≈

˙ÈÁ·c ‰i„t‰Â ,ËtLn‰«ƒ¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
.‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰È·LÂ¿»∆»ƒ«¿≈«¿»»
‰‡¯B‰‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«»»
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 מפתח  כללי

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

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

  ציון במשפט תפדהה "מאמר ד  )ג

ה  ..........................  מ"דתש'ה, שבת חזון, דבריםפ "ש

  , דברים פרשת שבתחת שי  )ד

יב   .........................................  מ"דתש'ה ,שבת חזון

  דבריםפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

לה  ...............................................  דיכרך ) ק"בלה(

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

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

לט .............  דבריםפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

מ  ............  דבריםלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

עב  ...............  דבריםלשבוע פרשת תהלים שיעורי   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

עג ....................................דבריםלשבוע פרשת  

פב  .............  דבריםלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פז  ...........  דבריםלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

קו   ...........  דבריםלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

קיב  .............  דבריםלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

קיג ......................  טקכ-חכקתהלים פרק , זיפרק  במלכים 

  ערכיןמסכת  –משניות   )יז

וקט  .................................................  ביאור קהתי

 הכק  .............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  מגילהמסכת   )יט

וכק  ..............................................  כבף ד דע טזמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שבת עם הערות וציונים שולחן ערוך הלכות  )כ

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

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

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

  אור תורה  )כב

זנק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

חנק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

טנק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

נטק  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –ם בהמשך המאמרים שיעורי  )כו

נטק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ת"ש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

סק .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

בסק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

בסק  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קסג  ....................................  הלכות בית הבחירה   )ל

סהק  .........................   גפרק  פרקי אבותביאורים ל  )לא

סוק  .................................  בור חומש לקריאה בצי  )לב

עדק  .....................  דבריםלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

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



n"cyz'dו ,oefg zay ,mixac t"y

קֹוני  את לׁשּמׁש עלּֿפי 8נבראתי להבין צרי ּגם . ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

טעם 9הּידּוע  מהּו הּוא, ּתֹורה ּבּתֹורה סדר ׁשּגם ֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּבמׁשּפט  צּיֹון ּכתיב ּדבתחּלה הּפסּוק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָסדר

ּבצדקה. וׁשביה ּכתיב ואחרּֿכ ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּתּפדה,

¯e‡·e מהּמבאר (ּכּמּובן הּוא הענין ≈ְְִֵַַָָָָֹ

הּוא  צּיֹון ּפרּוׁש ּדהּנה ְְְִִִֵֵַּבהּדרּוׁשים),

(ּוכמֹו סימן לׁשֹון ׁשהּוא מקרא ׁשל ְְְְִִִֶֶָָּכפׁשּוטֹו

ב'10ׁשּכתּוב  ּבֹו יׁש סימן ּדכל צּיּון). אצלֹו ּובנה ְְִִֵֶֶָָָָָ

הּדבר  אינֹו הּסימן אחד ּדמּצד הפּכּיֹות. ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּתכּונֹות

ּבלבד. ההּוא הּדבר על סימן הּוא אּלא ְְִִֶַַַַַָָָָעצמֹו

זה, לדבר סימן ׁשהּוא מּכיון ּגיסא, ְְִִִִֵֶֶָָָָָָּולאיד

ׁשהּוא  הּדבר ׁשל מענינֹו מּׁשהּו ּבֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּוכח

על  קאי צּיֹון ּדענין מּובן, ּומּזה עליו. ְְִִִִֵֶַַָָָָָסימן

הּנפׁש על ּדהּנה ׁשּביׂשראל. האלקית ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּנפׁש

ּבּתניא  הּזקן רּבנּו מבאר וזהֿלׁשֹונֹו:11האלקית ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

מּמעל  אלקה חלק היא ּביׂשראל הּׁשנית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּנפׁש

הּנ"ל  ּתכּונֹות ב' ּבּה ׁשּיׁש מּובן ּומּזה ְִֵֶֶַַַָָָמּמׁש.

על  סימן ּבבחינת היא הרי אחד ּדמּצד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּסימן.

מּמׁש, הּזקן: אדמּו"ר ּוכהֹוספת מּמעל, ְְִֵֶַַַַַַָָָָֹאלקה

ּתֹופס  ּכׁשאּתה ּכי אלקה, חלק ּבׁשם נקראת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹולכן

ּבכּלֹו ּתֹופס אּתה העצם מן לאיד12ּבחלק אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

נקראת  ולכן ּבלבד, סימן ּבבחינת היא הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָּגיסא

חלק), רק ׁשהיא (היינּו ּבלבד אלקה חלק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבׁשם

אפן  ּכי הּׁשנית, נפׁש ּבׁשם נקראת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹוכן

ׁשנית, ּבבחינת ׁשהיא הּוא ּבּגּוף ְְְִִִִִֵֶַַַָהתלּבׁשּותּה

ז"ל  רּבֹותינּו אקּדמיה 13ּוכמאמר ׁשהּיצרֿהרע ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

קאי  אינֹו וׁשביה ּׁשּכתּוב מה אמנם כּו'. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטעניתיּה

ּבֹו יׁש וׁשביה ּדהּנה ּגּופא. הּנפׁשֿהאלקית ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל

וׁשביה  וחזרה, ׁשיבה מּלׁשֹון א' ּפרּוׁשים, ְְֲִִִֵֶַָָָָָב'

ׁשּלּה הּׁשבים ּוׁשבּויה 14היינּו ּכמֹו וׁשביה ב' . ְְְְִֶֶַַָָָָָ
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קידושין.)8 סוף בראשית.)9משנה ר"פ רש"י וראה א. תשמו, ח"ד לקו"ד טו.)10ראה לט, ראה )12רפ"ב.)11יחזקאל

וש"נ. סקט"ז. הוספות קה"ת) (הוצאת יג.)13כש"ט פ"ד, קה"ר ואילך. סע"א קעט, זח"א ומצודות )14ראה רד"ק ראה

שם. ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעשה  BB˜Ï,והלימוד Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰ÊaL כוונת היא זו והרי ∆»∆«¬«»»»¿

ז"ל  חכמינו כמאמר האדם של הבריאה LnLÏותכלית È˙‡¯· È‡c«¬ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈB˜ ˙‡8?. ∆ƒ
Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb9‰¯Bz ‰¯Bza ¯„Ò ÌbL «»ƒ¿»ƒ«ƒ«»«∆«≈∆«»»
,˜eÒt‰ ¯„Ò ÌÚË e‰Ó ,‡e‰«««≈∆«»
משמעות  יש הדברים לסדר גם שהרי

ËtLÓa ÔBiˆ ·È˙k ‰lÁ˙·c¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿»
·È˙k CkŒ¯Á‡Â ,‰„tzƒ»∆¿««»¿ƒ

?‰˜„ˆa ‰È·LÂ¿»∆»ƒ¿»»
Ô·enk) ‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«»

ÌÈLe¯c‰a ¯‡·n‰Ó מאמרי ≈«¿…»¿«¿ƒ
לעיל  הנזכרים הפסוק, על ),החסידות

‡e‰ ÔBiˆ Le¯t ‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ
‡e‰L ‡¯˜Ó ÏL BËeLÙkƒ¿∆ƒ¿»∆
·e˙kL BÓÎe) ÔÓÈÒ ÔBLÏ10 ¿ƒ»¿∆»

Ôeiˆ BÏˆ‡ ‰·e על מדבר הפסוק »»∆¿ƒ
קבורה "ציון" מקום של ).ו"סימן"

˙BeÎz '· Ba LÈ ÔÓÈÒ ÏÎc¿»ƒ»≈¿
ÔÓÈq‰ „Á‡ „vÓc .˙BikÙ‰»¿ƒ¿ƒ«∆»«ƒ»
‡e‰ ‡l‡ BÓˆÚ ¯·c‰ BÈ‡≈«»»«¿∆»

ÏÚרק ÔÓÈÒ התוכן ועל המציאות ƒ»«
Ïa·„.של  ‡e‰‰ ¯·c‰«»»«ƒ¿«

,‡ÒÈb C„È‡Ïe,שני ÔÂÈkÓמצד ¿ƒ»ƒ»ƒ≈»
‡e‰L"ה"ציון,‰Ê ¯·„Ï ÔÓÈÒ ∆ƒ»¿»»∆

BÈÚÓ e‰MÓ Ba LiL ÁÎeÓ»∆≈«∆≈ƒ¿»
ÂÈÏÚ ÔÓÈÒ ‡e‰L ¯·c‰ ÏL∆«»»∆ƒ»»»

לא  זה שאם לדבר "סימן" הוא אין כן,

של fÓe‰דווקא. זו הגדרה לפי ƒ∆
"ציון" «Ô·eÓ,ו"סימן"המושג

LÙp‰ ÏÚ È‡˜ ÔBiˆ ÔÈÚc¿ƒ¿«ƒ»≈««∆∆
,Ï‡¯NÈaL ˙È˜Ï‡‰ שהולך כפי »¡…ƒ∆¿ƒ¿»≈

ומבאר.

ÏÚ ‰p‰c ומהות ‰LÙpעניין ¿ƒ≈««∆∆
Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·Ó ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿»≈«≈«»≈

‡Èza11LÙp‰Â :BBLÏŒ‰ÊÂ ««¿»¿∆¿¿«∆∆
Ï‡¯NÈa ˙ÈM‰ לאדם הבאה «≈ƒ¿ƒ¿»≈

הנפש  הראשונה, הנפש לאחר

‡Ï˜‰הבהמית, ˜ÏÁ ‡È‰ƒ≈∆∆…»
Ô·eÓ ‰fÓe .LnÓ ÏÚnÓƒ«««»ƒ∆»
Ï"p‰ ˙BeÎz '· da LiL∆≈»¿««
È¯‰ „Á‡ „vÓc .ÔÓÈqaL∆«ƒ»¿ƒ«∆»¬≈

¯"eÓ„‡ ˙ÙÒB‰Îe ,ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ÏÚ ÔÓÈÒ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ»«∆…»ƒ««¿»««¿
,LnÓ :Ô˜f‰ היא כמה עד יותר עוד שמדגיש חלק ביטוי "ממש" «»≈«»
עצמה  ˜¯‡˙מהאלוקות ÔÎÏÂ האלוקית ‡Ï˜‰,הנפש ˜ÏÁ ÌLa ¿»≈ƒ¿≈¿≈≈∆∆…»

Èk הבעלֿשםֿטוב ‡z‰כמאמר ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁa ÒÙBz ‰z‡Lk ƒ¿∆«»≈¿≈∆ƒ»∆∆«»
BlÎa ÒÙBz12 חלק גם ולכן ≈¿À

כמו  ממש אלוקות הוא מאלוקות

C„È‡Ïעצמה.האלוקות  Ï·‡¬»¿ƒ»
‡ÒÈb שני ‰È‡מצד È¯‰ ƒ»¬≈ƒ

ÔÎÏÂ ,„·Ïa ÔÓÈÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»≈
‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈≈∆∆…»
˜ÏÁ ˜¯ ‡È‰L eÈÈ‰) „·Ïaƒ¿««¿∆ƒ«≈∆
שמבואר  וכפי עצמה, האלוקות ולא

"נברא" היא שהנשמה ),בחסידות
˙ÈM‰ LÙ ÌLa ˙‡¯˜ ÔÎÂ¿≈ƒ¿≈¿≈∆∆«≈ƒ

הראשונה, הנפש ‡ÔÙולא Èkƒ…∆
d˙eLaÏ˙‰ האלקית הנפש של ƒ¿«¿»

Ûeba האדם של ‰e‡הגשמי «
˙ÈL ˙ÈÁ·a ‡È‰L וכאילו ∆ƒƒ¿ƒ«≈ƒ

חשובה  שהיא מהנפש נאמר פחות

הראשונה, הנפש שהיא הבהמית

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe13 ¿«¬««≈«
‰ÈÓc˜‡ Ú¯‰Œ¯ˆi‰L∆«≈∆»««¿¿≈

'eÎ dÈ˙ÈÚË,טענותיו את הקדים «¬ƒ≈
"נפש  גם הנקראת הבהמית, הנפש שכן

כשנולד  מיד באדם נמצאת החיונית"

הכניסה  תחילת האלוקית הנפש ואילו

המילה, ברית בעת היא באדם שלה

האלוקית  הנפש כניסת ועיקר וגמר

שלושֿעשרה  בגיל היא באדם

הכתוב  וכאמור, ברֿמצווה, כשנעשה

הנפש  על מדבר תפדה" במשפט "ציון

"ציון" בבחינת שהיא האלוקית

לאלוקות. Ó‰ו"סימן" ÌÓ‡»¿»«
‰È·LÂ ·e˙kM של החלק השני ∆»¿»∆»

בצדקה" "ושביה ˜‡Èהפסוק BÈ‡≈»≈
מכוון  ‰È˜Ï‡‰ŒLÙp˙אינו ÏÚ««∆∆»¡…ƒ

‡Ùeb חלקי ששני (וכאמור עצמה »
שונים). עניינים שני על מדברים הפסוק

'· Ba LÈ ‰È·LÂ ‰p‰c¿ƒ≈¿»∆»≈
‰·ÈL ÔBLlÓ '‡ ,ÌÈLe¯t≈ƒƒ¿ƒ»

,‰¯ÊÁÂ זה ‰eÈÈולפי ‰È·LÂ «¬»»¿»∆»«¿
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ׁשּלּה הּׁשבּויים מּזה 15היינּו הּנה הא' ּדלפרּוׁש . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

אינם  ׁשעּתה מּובן לׁשּוב, צריכים ׁשהם ְִִֵֵֶֶַָָָָָּגּופא

ענין  הרי הּב' לפרּוׁש ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבמקֹומם.

ּומּצבֹו ּובמעמדֹו ּבמקֹומֹו ׁשאינֹו מֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּׁשביה

לֹומר  ׁשּי אינֹו הּנפׁשֿהאלקית על והרי ֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהאמּתי.

ּומה  קלֿוחמר, ּדברים והרי ּבמקֹומּה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאינּה

אמרּו הּתֹורה אׁש16על מה ּכאׁש, ּדברי ּכה הלא ְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹ

ׁשּלא  ּתֹורה, ּדברי ּכ כּו' טמאה מקּבל ְְְִֵֵֵֶַָָָֹֻאינֹו

ּבנֹוגע  הּוא ׁשּכן ּכלֿׁשּכן הרי ּבמהּותם, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָנׁשּתּנּו

הּוא  ׁשּתכנֹו הּׁשביה ׁשענין מּובן ּומּזה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָלהּנׁשמה.

על  ּכן לֹומר ׁשּי אינֹו ּבמקֹומּה, ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנמצאת

ּדוׁשביה  לֹומר, וצרי עצמּה, ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּנפׁשֿהאלקית 

ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ׁשהם הּלבּוׁשים על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָקאי

ּבמקֹומם  נמצאים ׁשאינם לֹומר ׁשּי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליהם

מתלּבׁשים  והם האמּתי, ּומּצבם ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּובמעמדם

אֹו כּו'. ּבעֹולם וחלקֹו וגּוף ְְְֲִֶֶֶַַַָָּבּנפׁשֿהּבהמית

כּו'. עצמֹו הּגּוף על ְֵֶַַַָׁשּקאי

¯e‡·e עבֹודת ּדכללּות ידּוע הּנה הּוא, הענין ≈ְְֲִִִֵַַָָָָ

ּדוקא. ּבּגּוף נׁשמה ּבהיֹותֹו היא ְְְִִַַָָָָָָהאדם

ׁשה  ּתֹורה מּתן מענין ּבגּופים וכּנֹודע לּנׁשמֹות יה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

היה  ּדמּתןּֿתֹורה אחר, ּבמקֹום וכּמבאר ְְְְְֵַַַַַָָָָָָֹּדוקא.

סיני  הר על ה' וּירד ׁשל ּבאפן ולא 17ּדוקא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

אּלא  הּׁשמים, לׁשמי יׂשראל את הּקּב"ה ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהעלה

הּׁשמים  ּוׁשמי והּׁשמים הּכבֹוד ּכּסא את ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהרּכין

הּגׁשמי  ההר זֹו18על ׁשּירידה אּלא עֹוד ולא , ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ההר ּבגׁשמּיּות נּכרת ּפעּלה 19ּפעלה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֻ

ׁשהיתה  מֹורה העׁשן ּדענין ּכּלֹו, עׁשן סיני ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻוהר

ּוׁשבירת  ההר ּגׁשמּיּות ּבתֹו התלּבׁשּות ְְְְְִִִַַַָָָּכאן

כּו' הּתֹורה 20הּמנּגד ענין ּכללּות ועלּֿדרֿזה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ
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קנא))15 ע' ח"א מלוקט (סה"מ תשל"ה (הא') במשפט ציון ד"ה וראה ובכ"מ. .2 שבהערה לקו"ת ס"ד. אגה"ק ראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
dlL ÌÈ·M‰14ÌÈÈe·M‰ eÈÈ‰ ‰Èe·Le BÓk ‰È·LÂ '· . «»ƒ∆»¿»∆»¿¿»«¿«¿ƒ

dlL15'‡‰ Le¯ÙÏc החוזרים,. לשבים, שהכוונה הראשון הפירוש לפי ∆»ƒ¿≈»
Ùeb‡שלה  ‰fÓ ‰p‰ עצמו eLÏ·מזה ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰L ועתידים ƒ≈ƒ∆»∆≈¿ƒƒ»

ÌÓB˜Óaלחזור, ÌÈ‡ ‰zÚL Ô·eÓ עדיין למקומם מחוץ נמצאים אלא »∆«»≈»ƒ¿»
חזרו. Le¯ÙÏלא ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈

'a‰,שלה השבויים היינו ש"ושביה" «
‰¯BÓ ‰È·M‰ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿««ƒ¿»∆
B„ÓÚÓ·e BÓB˜Óa BÈ‡L∆≈ƒ¿¿«¬»

ÈzÓ‡‰ B·vÓe בגלות ובשבי.אלא «»»¬ƒƒ
BÈ‡ ˙È˜Ï‡‰ŒLÙp‰ ÏÚ È¯‰Â«¬≈««∆∆»¡…ƒ≈

dÓB˜Óa dÈ‡L ¯ÓBÏ CiL כי «»«∆≈»ƒ¿»
מהקשר בשום  מתנתקת לא היא מצב

באלוקות, שלה ≈¬»È¯‰Âוהדבקות
ÏÚ ‰Óe ,¯ÓÁÂŒÏ˜ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»…∆««

e¯Ó‡ ‰¯Bz‰16 ז"ל חכמינו «»»¿
הפסוק  על בדרשה k‰בגמרא ‡Ï‰¬……

BÈ‡ L‡ ‰Ó ,L‡k È¯·c¿»ƒ»≈«≈≈
È¯·c Ck 'eÎ ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»»ƒ¿≈

‰¯Bz,טומאה מקבלים lL‡אינם »∆…
Ì˙e‰Óa epzL ירדו כאשר גם ƒ¿«¿«»

ונתלבשו  הזה,למטה העולם בעניני

Ú‚Ba ‡e‰ ÔkL ÔkLŒÏk È¯‰¬≈»∆≈∆≈¿≈«
‰ÓLp‰Ï חלק" ממעל שהיא אלקה ¿«¿»»

למטה  כשירדה גם שבוודאי ממש"

נמצאת, היא גשמי, בגוף ונתלבשה

האמיתי. במקומה בעצם,

‰È·M‰ ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿««ƒ¿»
‡lL ˙‡ˆÓpL ‡e‰ BÎzL∆»¿∆ƒ¿≈∆…
Ôk ¯ÓBÏ CiL BÈ‡ ,dÓB˜Óaƒ¿»≈«»«≈
,dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ŒLÙp‰ ÏÚ««∆∆»¡…ƒ«¿»

לעיל, שהוכח ÓBÏ¯,כפי CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«
ÌÈLe·l‰ ÏÚ È‡˜ ‰È·LÂcƒ¿»∆»»≈««¿ƒ
היא  שדרכם האמצעים הנפש, של

ביטוי  לידי ובאה ≈∆Ì‰Lפועלת
,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ«¬»»ƒ«¬∆
ÌÈ‡L ¯ÓBÏ CiL Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆«»«∆≈»
Ì„ÓÚÓ·e ÌÓB˜Óa ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒƒ¿»¿«¬»»

ÈzÓ‡‰ Ì·vÓe'לבושים' בתור «»»»¬ƒƒ
של  ביטוי כפי ואמצעי האלקית הנפש

האמיתית  מהותה עצם מצד שהיא

'eÎ ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ Ûe‚Â ˙ÈÓ‰a‰ŒLÙpa ÌÈLaÏ˙Ó Ì‰Â כי ¿≈ƒ¿«¿ƒ«∆∆««¬ƒ¿¿∆¿»»
בצורה  באה היינו מתלבשת, שהיא היא באדם האלקית הנפש פעולת אופן

חלקו  שהם העולם בעניני וגם הגשמי בגוף הבהמית, בנפש ופנימית קרובה

לקדושה. אותם ולהעלות אותם לברר האדם È‡wLשל B‡ נוספת אפשרות ∆»≈
למי  "ו לפרש הפסוק בדברי שהכוונה הכוונה לומר שהאפשרות לאחר שביה",

מדבר לנפש  שהכתוב היא נשללה, עצמה eÎ'האלוקית BÓˆÚ Ûeb‰ ÏÚ«««¿
נמצא  ראוי שלא היה בו הנכון במקומו

להלן. שיתבאר וכפי עצמו, מצד להיות

Úe„È ‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»ƒ≈»«
˙„B·Ú ˙eÏÏÎc של ‰‡„Ìה' ƒ¿»¬«»»»

Ûeba ‰ÓL B˙BÈ‰a ‡È‰ƒƒ¿¿»»«
ÔzÓ ÔÈÚÓ Ú„BpÎÂ .‡˜Âc«¿»¿«»≈ƒ¿«««
ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ ‰È‰L ‰¯Bz»∆»»«¿»¿ƒ

‡˜Âc שכאשר ז"ל חכמינו וכמאמר «¿»
להם, תינתן שהתורה בקשו המלאכים

משה  להם ענה העליונים, בעולמות

ישראל  לבני ניתנה שהתורה רבינו

ויצר  ואם אב להם יש למצרים, שירדו

וכו'. ÌB˜Óaהרע ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿»
‡˜Âc ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc ,¯Á‡«≈¿««»»»«¿»
¯‰ ÏÚ '‰ „¯iÂ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«≈∆««

ÈÈÒ17 נשארו ישראל שבני בעוד ƒ«
הגשמי  הזה בעולם בגופים כנשמות

˙‡ ‰"aw‰ ‰ÏÚ‰L ‡ÏÂ¿…∆∆¡»«»»∆
Ï‡¯NÈ מהעולם למעלה, מלמטה ƒ¿»≈

‡l‡הזה  ,ÌÈÓM‰ ÈÓLÏƒ¿≈«»«ƒ∆»
הוא  ברוך הקדוש ÔÈk¯‰ƒ¿ƒלהיפך,

וכופף ‰B·k„הוריד ‡qk ˙‡∆ƒ≈«»
ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰Â¿«»«ƒ¿≈«»«ƒ

למטה  ‰‰¯מלמעלה ÏÚ«»»
ÈÓLb‰18,הזה BÚ„בעולם ‡ÏÂ ««¿ƒ¿…

‰lÚt ‰ÏÚt BÊ ‰„È¯iL ‡l‡∆»∆¿ƒ»»¬»¿À»
˙¯k כל ‰‰¯לעין ˙eiÓL‚a ƒ∆∆¿«¿ƒ»»

ההר  על הרוחני האלוקי האור ירידת

פעל  שהדבר כזה באופן שינוי היתה

ההר  בגשמיות ¿BÓkממשי
·e˙kL19,Blk ÔLÚ ÈÈÒ ¯‰Â ∆»¿«ƒ«»«À

ÔLÚ‰ ÔÈÚc ההר על שנראה ¿ƒ¿«∆»»
Ô‡kפועל ב  ‰˙È‰L ‰¯BÓ∆∆»¿»»

˙eLaÏ˙‰ האלוקי האור של ƒ¿«¿
‰‰¯העליון  ˙eiÓLb CB˙a¿«¿ƒ»»

'eÎ „bn‰ ˙¯È·Le20 של ביטול ¿ƒ««¿«≈
על  ומסתיר ומעלים לאלקות שמנגד דבר בתור החומרית הגשמית המציאות
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ז n"cyz'd ,oefg zay ,mixac t"y

קֹוני  את לׁשּמׁש עלּֿפי 8נבראתי להבין צרי ּגם . ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

טעם 9הּידּוע  מהּו הּוא, ּתֹורה ּבּתֹורה סדר ׁשּגם ֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּבמׁשּפט  צּיֹון ּכתיב ּדבתחּלה הּפסּוק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָסדר

ּבצדקה. וׁשביה ּכתיב ואחרּֿכ ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּתּפדה,

¯e‡·e מהּמבאר (ּכּמּובן הּוא הענין ≈ְְִֵַַָָָָֹ

הּוא  צּיֹון ּפרּוׁש ּדהּנה ְְְִִִֵֵַּבהּדרּוׁשים),

(ּוכמֹו סימן לׁשֹון ׁשהּוא מקרא ׁשל ְְְְִִִֶֶָָּכפׁשּוטֹו

ב'10ׁשּכתּוב  ּבֹו יׁש סימן ּדכל צּיּון). אצלֹו ּובנה ְְִִֵֶֶָָָָָ

הּדבר  אינֹו הּסימן אחד ּדמּצד הפּכּיֹות. ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּתכּונֹות

ּבלבד. ההּוא הּדבר על סימן הּוא אּלא ְְִִֶַַַַַָָָָעצמֹו

זה, לדבר סימן ׁשהּוא מּכיון ּגיסא, ְְִִִִֵֶֶָָָָָָּולאיד

ׁשהּוא  הּדבר ׁשל מענינֹו מּׁשהּו ּבֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּוכח

על  קאי צּיֹון ּדענין מּובן, ּומּזה עליו. ְְִִִִֵֶַַָָָָָסימן

הּנפׁש על ּדהּנה ׁשּביׂשראל. האלקית ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּנפׁש

ּבּתניא  הּזקן רּבנּו מבאר וזהֿלׁשֹונֹו:11האלקית ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

מּמעל  אלקה חלק היא ּביׂשראל הּׁשנית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּנפׁש

הּנ"ל  ּתכּונֹות ב' ּבּה ׁשּיׁש מּובן ּומּזה ְִֵֶֶַַַָָָמּמׁש.

על  סימן ּבבחינת היא הרי אחד ּדמּצד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּסימן.

מּמׁש, הּזקן: אדמּו"ר ּוכהֹוספת מּמעל, ְְִֵֶַַַַַַָָָָֹאלקה

ּתֹופס  ּכׁשאּתה ּכי אלקה, חלק ּבׁשם נקראת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹולכן

ּבכּלֹו ּתֹופס אּתה העצם מן לאיד12ּבחלק אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

נקראת  ולכן ּבלבד, סימן ּבבחינת היא הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָּגיסא

חלק), רק ׁשהיא (היינּו ּבלבד אלקה חלק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבׁשם

אפן  ּכי הּׁשנית, נפׁש ּבׁשם נקראת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹוכן

ׁשנית, ּבבחינת ׁשהיא הּוא ּבּגּוף ְְְִִִִִֵֶַַַָהתלּבׁשּותּה

ז"ל  רּבֹותינּו אקּדמיה 13ּוכמאמר ׁשהּיצרֿהרע ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

קאי  אינֹו וׁשביה ּׁשּכתּוב מה אמנם כּו'. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטעניתיּה

ּבֹו יׁש וׁשביה ּדהּנה ּגּופא. הּנפׁשֿהאלקית ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל

וׁשביה  וחזרה, ׁשיבה מּלׁשֹון א' ּפרּוׁשים, ְְֲִִִֵֶַָָָָָב'

ׁשּלּה הּׁשבים ּוׁשבּויה 14היינּו ּכמֹו וׁשביה ב' . ְְְְִֶֶַַָָָָָ
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קידושין.)8 סוף בראשית.)9משנה ר"פ רש"י וראה א. תשמו, ח"ד לקו"ד טו.)10ראה לט, ראה )12רפ"ב.)11יחזקאל

וש"נ. סקט"ז. הוספות קה"ת) (הוצאת יג.)13כש"ט פ"ד, קה"ר ואילך. סע"א קעט, זח"א ומצודות )14ראה רד"ק ראה

שם. ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעשה  BB˜Ï,והלימוד Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰ÊaL כוונת היא זו והרי ∆»∆«¬«»»»¿

ז"ל  חכמינו כמאמר האדם של הבריאה LnLÏותכלית È˙‡¯· È‡c«¬ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈB˜ ˙‡8?. ∆ƒ
Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb9‰¯Bz ‰¯Bza ¯„Ò ÌbL «»ƒ¿»ƒ«ƒ«»«∆«≈∆«»»
,˜eÒt‰ ¯„Ò ÌÚË e‰Ó ,‡e‰«««≈∆«»
משמעות  יש הדברים לסדר גם שהרי

ËtLÓa ÔBiˆ ·È˙k ‰lÁ˙·c¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿»
·È˙k CkŒ¯Á‡Â ,‰„tzƒ»∆¿««»¿ƒ

?‰˜„ˆa ‰È·LÂ¿»∆»ƒ¿»»
Ô·enk) ‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«»

ÌÈLe¯c‰a ¯‡·n‰Ó מאמרי ≈«¿…»¿«¿ƒ
לעיל  הנזכרים הפסוק, על ),החסידות

‡e‰ ÔBiˆ Le¯t ‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ
‡e‰L ‡¯˜Ó ÏL BËeLÙkƒ¿∆ƒ¿»∆
·e˙kL BÓÎe) ÔÓÈÒ ÔBLÏ10 ¿ƒ»¿∆»

Ôeiˆ BÏˆ‡ ‰·e על מדבר הפסוק »»∆¿ƒ
קבורה "ציון" מקום של ).ו"סימן"

˙BeÎz '· Ba LÈ ÔÓÈÒ ÏÎc¿»ƒ»≈¿
ÔÓÈq‰ „Á‡ „vÓc .˙BikÙ‰»¿ƒ¿ƒ«∆»«ƒ»
‡e‰ ‡l‡ BÓˆÚ ¯·c‰ BÈ‡≈«»»«¿∆»

ÏÚרק ÔÓÈÒ התוכן ועל המציאות ƒ»«
Ïa·„.של  ‡e‰‰ ¯·c‰«»»«ƒ¿«

,‡ÒÈb C„È‡Ïe,שני ÔÂÈkÓמצד ¿ƒ»ƒ»ƒ≈»
‡e‰L"ה"ציון,‰Ê ¯·„Ï ÔÓÈÒ ∆ƒ»¿»»∆

BÈÚÓ e‰MÓ Ba LiL ÁÎeÓ»∆≈«∆≈ƒ¿»
ÂÈÏÚ ÔÓÈÒ ‡e‰L ¯·c‰ ÏL∆«»»∆ƒ»»»

לא  זה שאם לדבר "סימן" הוא אין כן,

של fÓe‰דווקא. זו הגדרה לפי ƒ∆
"ציון" «Ô·eÓ,ו"סימן"המושג

LÙp‰ ÏÚ È‡˜ ÔBiˆ ÔÈÚc¿ƒ¿«ƒ»≈««∆∆
,Ï‡¯NÈaL ˙È˜Ï‡‰ שהולך כפי »¡…ƒ∆¿ƒ¿»≈

ומבאר.

ÏÚ ‰p‰c ומהות ‰LÙpעניין ¿ƒ≈««∆∆
Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·Ó ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿»≈«≈«»≈

‡Èza11LÙp‰Â :BBLÏŒ‰ÊÂ ««¿»¿∆¿¿«∆∆
Ï‡¯NÈa ˙ÈM‰ לאדם הבאה «≈ƒ¿ƒ¿»≈

הנפש  הראשונה, הנפש לאחר

‡Ï˜‰הבהמית, ˜ÏÁ ‡È‰ƒ≈∆∆…»
Ô·eÓ ‰fÓe .LnÓ ÏÚnÓƒ«««»ƒ∆»
Ï"p‰ ˙BeÎz '· da LiL∆≈»¿««
È¯‰ „Á‡ „vÓc .ÔÓÈqaL∆«ƒ»¿ƒ«∆»¬≈

¯"eÓ„‡ ˙ÙÒB‰Îe ,ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ÏÚ ÔÓÈÒ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ»«∆…»ƒ««¿»««¿
,LnÓ :Ô˜f‰ היא כמה עד יותר עוד שמדגיש חלק ביטוי "ממש" «»≈«»
עצמה  ˜¯‡˙מהאלוקות ÔÎÏÂ האלוקית ‡Ï˜‰,הנפש ˜ÏÁ ÌLa ¿»≈ƒ¿≈¿≈≈∆∆…»

Èk הבעלֿשםֿטוב ‡z‰כמאמר ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁa ÒÙBz ‰z‡Lk ƒ¿∆«»≈¿≈∆ƒ»∆∆«»
BlÎa ÒÙBz12 חלק גם ולכן ≈¿À

כמו  ממש אלוקות הוא מאלוקות

C„È‡Ïעצמה.האלוקות  Ï·‡¬»¿ƒ»
‡ÒÈb שני ‰È‡מצד È¯‰ ƒ»¬≈ƒ

ÔÎÏÂ ,„·Ïa ÔÓÈÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»≈
‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈≈∆∆…»
˜ÏÁ ˜¯ ‡È‰L eÈÈ‰) „·Ïaƒ¿««¿∆ƒ«≈∆
שמבואר  וכפי עצמה, האלוקות ולא

"נברא" היא שהנשמה ),בחסידות
˙ÈM‰ LÙ ÌLa ˙‡¯˜ ÔÎÂ¿≈ƒ¿≈¿≈∆∆«≈ƒ

הראשונה, הנפש ‡ÔÙולא Èkƒ…∆
d˙eLaÏ˙‰ האלקית הנפש של ƒ¿«¿»

Ûeba האדם של ‰e‡הגשמי «
˙ÈL ˙ÈÁ·a ‡È‰L וכאילו ∆ƒƒ¿ƒ«≈ƒ

חשובה  שהיא מהנפש נאמר פחות

הראשונה, הנפש שהיא הבהמית

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe13 ¿«¬««≈«
‰ÈÓc˜‡ Ú¯‰Œ¯ˆi‰L∆«≈∆»««¿¿≈

'eÎ dÈ˙ÈÚË,טענותיו את הקדים «¬ƒ≈
"נפש  גם הנקראת הבהמית, הנפש שכן

כשנולד  מיד באדם נמצאת החיונית"

הכניסה  תחילת האלוקית הנפש ואילו

המילה, ברית בעת היא באדם שלה

האלוקית  הנפש כניסת ועיקר וגמר

שלושֿעשרה  בגיל היא באדם

הכתוב  וכאמור, ברֿמצווה, כשנעשה

הנפש  על מדבר תפדה" במשפט "ציון

"ציון" בבחינת שהיא האלוקית

לאלוקות. Ó‰ו"סימן" ÌÓ‡»¿»«
‰È·LÂ ·e˙kM של החלק השני ∆»¿»∆»

בצדקה" "ושביה ˜‡Èהפסוק BÈ‡≈»≈
מכוון  ‰È˜Ï‡‰ŒLÙp˙אינו ÏÚ««∆∆»¡…ƒ

‡Ùeb חלקי ששני (וכאמור עצמה »
שונים). עניינים שני על מדברים הפסוק

'· Ba LÈ ‰È·LÂ ‰p‰c¿ƒ≈¿»∆»≈
‰·ÈL ÔBLlÓ '‡ ,ÌÈLe¯t≈ƒƒ¿ƒ»

,‰¯ÊÁÂ זה ‰eÈÈולפי ‰È·LÂ «¬»»¿»∆»«¿
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ׁשּלּה הּׁשבּויים מּזה 15היינּו הּנה הא' ּדלפרּוׁש . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

אינם  ׁשעּתה מּובן לׁשּוב, צריכים ׁשהם ְִִֵֵֶֶַָָָָָּגּופא

ענין  הרי הּב' לפרּוׁש ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבמקֹומם.

ּומּצבֹו ּובמעמדֹו ּבמקֹומֹו ׁשאינֹו מֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּׁשביה

לֹומר  ׁשּי אינֹו הּנפׁשֿהאלקית על והרי ֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהאמּתי.

ּומה  קלֿוחמר, ּדברים והרי ּבמקֹומּה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאינּה

אמרּו הּתֹורה אׁש16על מה ּכאׁש, ּדברי ּכה הלא ְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹ

ׁשּלא  ּתֹורה, ּדברי ּכ כּו' טמאה מקּבל ְְְִֵֵֵֶַָָָֹֻאינֹו

ּבנֹוגע  הּוא ׁשּכן ּכלֿׁשּכן הרי ּבמהּותם, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָנׁשּתּנּו

הּוא  ׁשּתכנֹו הּׁשביה ׁשענין מּובן ּומּזה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָלהּנׁשמה.

על  ּכן לֹומר ׁשּי אינֹו ּבמקֹומּה, ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנמצאת

ּדוׁשביה  לֹומר, וצרי עצמּה, ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּנפׁשֿהאלקית 

ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ׁשהם הּלבּוׁשים על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָקאי

ּבמקֹומם  נמצאים ׁשאינם לֹומר ׁשּי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליהם

מתלּבׁשים  והם האמּתי, ּומּצבם ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּובמעמדם

אֹו כּו'. ּבעֹולם וחלקֹו וגּוף ְְְֲִֶֶֶַַַָָּבּנפׁשֿהּבהמית

כּו'. עצמֹו הּגּוף על ְֵֶַַַָׁשּקאי

¯e‡·e עבֹודת ּדכללּות ידּוע הּנה הּוא, הענין ≈ְְֲִִִֵַַָָָָ

ּדוקא. ּבּגּוף נׁשמה ּבהיֹותֹו היא ְְְִִַַָָָָָָהאדם

ׁשה  ּתֹורה מּתן מענין ּבגּופים וכּנֹודע לּנׁשמֹות יה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

היה  ּדמּתןּֿתֹורה אחר, ּבמקֹום וכּמבאר ְְְְְֵַַַַַָָָָָָֹּדוקא.

סיני  הר על ה' וּירד ׁשל ּבאפן ולא 17ּדוקא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

אּלא  הּׁשמים, לׁשמי יׂשראל את הּקּב"ה ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהעלה

הּׁשמים  ּוׁשמי והּׁשמים הּכבֹוד ּכּסא את ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהרּכין

הּגׁשמי  ההר זֹו18על ׁשּירידה אּלא עֹוד ולא , ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ההר ּבגׁשמּיּות נּכרת ּפעּלה 19ּפעלה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֻ

ׁשהיתה  מֹורה העׁשן ּדענין ּכּלֹו, עׁשן סיני ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻוהר

ּוׁשבירת  ההר ּגׁשמּיּות ּבתֹו התלּבׁשּות ְְְְְִִִַַַָָָּכאן

כּו' הּתֹורה 20הּמנּגד ענין ּכללּות ועלּֿדרֿזה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ
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n"cyz'dח ,oefg zay ,mixac t"y

הּידּוע  (ּבּלׁשֹון ׁשלֹום 21הּוא לעׂשֹות ׁשּנּתנה ( ְֲִֶַַַַָָָָ

ּבֹו ׁשאין ּכזה עֹולם לתֹו ׁשּבאה היינּו ְְֵֶֶֶַָָָָָָּבעֹולם,

ּדמּכל  ׁשלֹום. ּבֹו לעׂשֹות היא ּבֹו ּופעּלתּה ְְֲִִַָָָָָֻׁשלֹום,

ּבנׁשמֹות  הּוא האדם עבֹודת ׁשענין מּובן, ְְֲִִֶֶַַָָָָָזה

ּבחינת  והן צּיֹון ּבחינת ּדהן והינּו, ּדוקא. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָּבגּופים 

אּלא  ּבּגּוף , הּמלּבׁשת הּנׁשמה על קאי ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻוׁשביה

על  קאי ּדצּיֹון ענינים, ב' יׁשנם ּגּופא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבזה

וׁשביה  הּנפׁשֿהאלקית. ּגּופא, הּנׁשמה ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחינת

ּומעׂשה  ּדּבּור מחׁשבה ׁשהם הּלבּוׁשים על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָקאי

ּבעֹולם  וחלקֹו וגּוף ּבּנפׁשֿהּבהמית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָהּמתלּבׁשים

כּו'. עצמֹו הּגּוף על ׁשּקאי אֹו ְֵֶַַַָכּו',

‰p‰Â היא אּלּו ּבחינֹות ּבב' הּפדּיה ּפעּלת ¿ƒ≈ְְְְִִִֵַַָֻ

ּתֹורה  ׁשהם ּוצדקה מׁשּפט ְְְִֵֵֶַָָָָעלֿידי

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר ּדמׁשּפט 22ּוצדקה. ְְְְְְִִֵַָָָָָֹ

על  אּונקלֹוס ׁשּתרּגם ּכמֹו הּתֹורה הלכֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָענינֹו

קדמייתא.23הּפסּוק  ּכהלכתא הראׁשֹון ּכּמׁשּפט ְְְְְְִִִַַַַָָָָָ

ּבתרּגּום  הּוא זה ענין ׁשּמקֹור ּדמה לֹומר, ְְְְְְִֵֶֶַַַָ[ויׁש

הענין. לתכן ׁשּיכּותֹו מחמת הּוא ּדוקא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאּונקלֹוס

מׁשּפטים ּדה  ּפרׁשת אֹור' ּב'תֹורה מבאר 24ּנה ְְְְִִִֵַָָָָָֹ

והפיכתם  העֹולם אּמֹות לׁשֹונֹות ּברּור ְְְֲִִֵַַָָָָֻּבענין

ּתֹורה  ּבעניני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים עלֿידי  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלקדּׁשה

מן  ּפדיֹון ּכאן, הּמבאר הענין ּתכן ּגם וזהּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹכּו'.

ּתֹורה  ּבין ההפרׁש ּדהּנה והּׁשביה]. ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּגלּות
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‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ כשהיא דווקא היא נשמה כל של העבודה שעיקר כשם ¿«∆∆∆

למטה) (מלמעלה ה' "וירד של בדרך דווקא היה תורה ומתן בגוף, מלובשת

כך  סיני, הר ‰Bz¯‰על ÔÈÚ ˙eÏÏk בעת רק (לא בעולם מתן ופעולתה ¿»ƒ¿««»
‰Úe„iתורה) ÔBLla) ‡e‰21,ÌÏBÚa ÌBÏL ˙BNÚÏ ‰zpL ( «»«»«∆ƒ¿»«¬»»»

‰Êk ÌÏBÚ CB˙Ï ‰‡aL eÈÈ‰«¿∆»»¿»»∆
Ba ÔÈ‡L עצמו אלא ÌBÏLמצד ∆≈»

שלום  בו שאין כך כל נחות הוא

התורה d˙lÚÙeושלמות, Baשל ¿À»»
ÏkÓc .ÌBÏL Ba ˙BNÚÏ ‡È‰ƒ«¬»¿ƒ»
˙„B·Ú ÔÈÚL ,Ô·eÓ ‰Ê∆»∆ƒ¿«¬«
ÌÈÙe‚a ˙BÓLa ‡e‰ Ì„‡‰»»»ƒ¿»¿ƒ

‡˜Âc זו בדרך רק לקבל כי אפשר «¿»
ולפעול  הנחות בעולם התורה את

והחומרי. הגשמי העולם בתוך "שלום"

,eÈ‰Â עולה לעיל האמור Ô‰cמכל ¿«¿¿≈
ÔBiˆ ˙ÈÁa הכתוב אומר שעליה ¿ƒ«ƒ

תפדה" במשפט ÈÁa˙"ציון Ô‰Â¿≈¿ƒ«
‰È·LÂ הכתוב אומר "ושביה שעליה ¿»∆»
‰ÓLp‰מכוון˜‡Èבצדקה" ÏÚ »≈««¿»»

,Ûeba ˙LaÏn‰ שבכללות כך «¿À∆∆«
אחד שני  בעניין מדברים הפסוק חלקי

‡Ùeb ‰ÊaL ‡l‡ עניין באותו ∆»∆»∆»
בגוף, המלובשת הנשמה היינו עצמו,

ÌÈÈÚ '· ÌLÈ,שוניםÔBiˆc ∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
,‡Ùeb ‰ÓLp‰ ˙ÈÁa ÏÚ È‡»̃≈«¿ƒ««¿»»»

עצמה  È˜Ï‡‰ŒLÙp‰«∆∆»¡…ƒ˙הנשמה 
בגוף. מלובשת שהיא «∆«¿È·LÂ‰כפי
ÌÈLe·l‰ ÏÚ È‡˜ הנפש של »≈««¿ƒ

eac¯האלוקית  ‰·LÁÓ Ì‰L∆≈«¬»»ƒ
ŒLÙpa ÌÈLaÏ˙n‰ ‰NÚÓe«¬∆«ƒ¿«¿ƒ«∆∆
ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ Ûe‚Â ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿¿∆¿»»
BÓˆÚ Ûeb‰ ÏÚ È‡wL B‡ ,'eÎ∆»≈«««¿

'eÎ מלובשת האלוקית שהנפש כפי

באמצעותו. ה' עבודת ענייני בכל ופועלת בו

el‡ ˙BÈÁa '·a ‰i„t‰ ˙lÚt ‰p‰Â"שביה" ושל "ציון" של ¿ƒ≈¿À««¿ƒ»¿¿ƒ≈
‡È‰ בפסוק Bz¯‰כנאמר Ì‰L ‰˜„ˆe ËtLÓ È„ÈŒÏÚ הנקראת ƒ«¿≈ƒ¿»¿»»∆≈»

Bz¯‰'"משפט" ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ .‰˜„ˆe22 הזקן לאדמו"ר ¿»»¿«¿…»¿ƒ≈»
הנזכר  Ìb¯zLבמאמר BÓk ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ BÈÚ ËtLÓc¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿∆ƒ¿≈

˜eÒt‰ ÏÚ ÒBÏ˜e‡23 החלום בפתרון "...האמור המשקים שר של ¿¿««»
הראׁשֹון  ּכּמׁשּפט בידו" פרעה כוס ונתת כנך על והשיבך ראשך את פרעה ְִִַָָישא

משקהו" היית ˜„ÈÈÓ˙‡,"אשר ‡˙ÎÏ‰k פירושו ש"משפט" הרי ¿ƒ¿¿»«¿«¿»
התורה. למשפטי הכוונה במשפט", "ציון בענייננו וכן הלכה,

‰Ê ÔÈÚ ¯B˜nL ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ] היינו ש"משפט" הפירוש ¿≈«¿«∆¿ƒ¿»∆
B˙eÎiL"הלכה" ˙ÓÁÓ ‡e‰ ‡˜Âc ÒBÏ˜e‡ Ìeb¯˙a ‡e‰ של ¿«¿¿¿«¿»≈¬««»

אונקלוס ‡B¯'תרגום ‰¯B˙'a ¯‡·Ó ‰p‰c .ÔÈÚ‰ ÔÎ˙Ï לאדמו"ר ¿…∆»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»¿»
ÌÈËtLÓהזקן  ˙L¯t24ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ˙BBLÏ ¯e¯a ÔÈÚa »»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿À»»

Â‰¯Bz ÈÈÚa Ì‰a ÌÈLnzLnL È„ÈŒÏÚ ‰M„˜Ï Ì˙ÎÈÙ‰«¬ƒ»»ƒ¿À»«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ¿¿≈»
.'eÎ

באבנים  ..." אור': ב'תורה מבואר וכך

שהן  ממש אבנים הא' מדרגות. שני יש

הנעשה  האבן והב' שמים. בידי בריאה

מן  שנעשית הלבינה והיא אדם בידי

ומפורסם  כידוע אדם... בני ע"י העפר

חומה  בית בנין יבנו הלבנים מן שגם

תחלה  שצריך אך האבנים. מן כמו

חזקים  שיהיו הלבנים לעשות איך הכנה

אותם  שישרפו ע"י והוא ומתקיימים

בחי' מב' והנמשל האש... בכבשן

בעניין  ברוחניות ג"כ יובן אלו אבנים

בהם  שיש אבנים שנקראים האותיות

בידי  בריאה בחי' הא' בחינות. ב' גםֿכן

הנעשה  בחי' והב' אבנים. ונק' שמים

בחינת  כי והיינו לבינים. ונק' אדם בידי

התורה  שהתורה אותיות אבנים נקראים

והוא  משה אל ה' וידבר השמים מן היא

הלבנים  בחי' אך הקודש... לשון נק'

מלשונות  לשון ע' של אותיות היינו

מדבר  ועם עם כל אשר האומות

רוחות  כארבע כתיב והנה כלשונו.

שישראל  דהיינו אתכם פרשתי השמים

כן  גם ומדברים אומות בע' מפוזרים

בכל  בתוכם דרים שהם ועם עם כלשון

כשמתפללים  כך ואחר ומתן משא צרכי

תורה  ולומדים בכוונה נפש במסירות

אזי  ומתן, במשא העסק מיגיעת לשמה

בהם  שדברו אותיות צירופי כל מעלים

וזהו  נשמתם... לשרש מעלה למעלה

מבחינת  משך הקודש לשון כי פירוש הקדש. טהרת על שנעשו חולין הנקרא

ידי  על כשמתבררים אבל חול הם לשונות שאר כן שאין מה העליון קדש

מלות  כמה יש בגמרא וכמו התורה להבין בהם כשמדברים (וגם כנ"ל התפלה

הקדש... טהרת על נעשים הם הרי בשלמא) אמרת אי השתא הכי ארמי לשון

ג"כ  נעשים אדם ידי מעשה ע"י מ"מ פשוט עפר שהן שהגם הלבנים כמשל

חומה...". מהם שבונים עד כנ"ל אבן בבחינת וחזקים קשים

ÔBÈ„t ,Ô‡k ¯‡·n‰ ÔÈÚ‰ ÔÎz Ìb e‰ÊÂ שירדו קדושה ענייני של ¿∆«…∆»ƒ¿»«¿…»»ƒ¿
העולם  ענייני בתוך È·M‰Â‰ונתלבשו ˙eÏb‰ ÔÓ למקורם והעלאתם ƒ«»¿«ƒ¿»

].בקדושה 
("משפט") התורה של הפדייה העניינים, שני בין ההבדל את ומפרט והולך

הצדקה: של והפדייה
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מקֹומֹות  ּבכּמה מבאר ב'25ּוצדקה ענין ׁשהּוא ְְְְְִֶַַָָָָֹ

והליכה  למּטה מּלמעלה הליכה ,הּלּו ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָאֹופּני

הליכה  הּוא ענינּה ּדהּתֹורה למעלה. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָמּלמּטה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו למּטה, הּׁשמים 26מּלמעלה מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

הּׁשמים  ׁשהרּכין וכּנ"ל גֹו' קֹולֹו את ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָהׁשמיע

למּטה  הּתֹורה ּבהיֹות וגם כּו'. הּׁשמים ְְְְִִֵַַַַַָָָּוׁשמי

ּכאׁש ּדברי ּכה הלא ׁשּכתּוב ּכמֹו לאׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶָָָֹֹנמׁשלה

(ּכּמבאר 16גו' למעלה לעלֹות טבעֹו ּדהאׁש ,ְְְְְֲִֵַַַָָָֹ

הּוא 27ּבּתניא  למּטה, היא ׁשהּתֹורה זה ּכן ואם ( ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

המׁשכה  ׁשל ּתמידית ּפעּלה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻמחמת

הּטעם  ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר ויׁש למּטה. ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָמּלמעלה

ענין  ּכי מׁשּפט, ּבׁשם ּכאן נקראת ׁשהּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמה

מּלמעלה  המׁשכה ּבחינת על מֹורה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּמׁשּפט

הּנׁשּפט  מהּדבר למעלה ׁשהּוא ׁשֹופט ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלמּטה

ענין  מהּֿׁשאיןּֿכן למּטה. מּלמעלה ׁשֹופטֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָוהּוא

למעלה, מּלמּטה העלאה הּוא ענינּה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָהּצדקה

ׁשּכתּוב  הּוא 28ּוכמֹו ׁשענינּה ּגֹוי, תרֹומם ּוצדקה ְְְְִֵֶֶָָָָָ

ּבכללּות  הּוא ֿ זה ועלּֿדר וההגּבהה. ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָההרמה

הּמצֹות  ּכל ּכללּות היא (ׁשּצדקה הּמצֹות )29ּכל ְְְְִִִֶַַָָָָָ

מּלמּטה  הּגׁשמּיים הּדברים העלאת הּוא ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשענינן

ּובזה  צּיֹון 30למעלה. ּבחינת ׁשּפדּית מה יּובן ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ּופ  הּתֹורה, עלֿידי היא היא וׁשביה ּבחינת דּית ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשהיא  הּוא ׁשענינּה ּדהּתֹורה הּצדקה. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָעלֿידי

ׁשּיכת  ּכאׁש, ּדברי למעלה, ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָלמּטה

אלקה  חלק  ׁשהיא הּנפׁשֿהאלקית ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלבחינת

ּפעּלתֹו הּצדקה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּמעל

צרי וזה מּמדרגתֹו, להעלֹותֹו ׁשּצרי ּבעני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא

מה  ּגם יּובן ּובזה וׁשביה. ּבבחינת ְְְִִִֶֶַַַָָָָלהיֹות
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ובכ"מ.)25 .34 שבהערה מקומות ג. מב, מקץ תו"א לו.)26ראה ד, א,)28פי"ט.)27ואתחנן תו"א וראה לד. יד, משלי

ובכ"מ. ובכ"מ.)29ב. ב). (מח, פל"ז תניא הנ"ל.)30ראה תשל"ה במשפט ציון ד"ה בכ"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó ‰˜„ˆe ‰¯Bz ÔÈa L¯Ù‰‰ ‰p‰c˙25 ¿ƒ≈«∆¿≈≈»¿»»¿…»¿«»¿

החסידות  ‰Cel,בתורת ÈpÙB‡ '· ÔÈÚ ‡e‰L'הליכה' של אופנים שני ∆ƒ¿««≈ƒ
לאלוקות שכוונתה  האדם של קירוב hÓÏ‰לגרום ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»

הארה  ידי למטה על האדם אל המאירה מלמעלה «ÎÈÏ‰Â«¬ƒ‰אלוקית
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ידי על ƒ¿«»¿«¿»

להתעלות  למטה האדם מצד התעוררות

‰e‡למעלה. dÈÚ ‰¯Bz‰c¿«»ƒ¿»»
‰ÎÈÏ‰ והתגלות המשכת של ¬ƒ»
עליונים ÏÚÓlÓ‰אלוקות  מעולמות ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,האדם BÓÎeאל ¿«»¿
·e˙kL26 תורה מתן ÔÓלגבי ∆»ƒ
ÌÈÓM‰ מלמעלה ‰EÚÈÓLהיינו «»«ƒƒ¿ƒ¬

הוא  ברוך ‚B'הקדוש BÏB˜ ˙‡∆
ÔÈk¯‰L Ï"pÎÂ וכופף הוריד ¿««∆ƒ¿ƒ

הוא  ברוך ÈÓLeהקדוש ÌÈÓM‰«»«ƒ¿≈
'eÎ ÌÈÓM‰.למטה סיני הר אל «»«ƒ

‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙BÈ‰a Ì‚Â¿«ƒ¿«»¿«»
·e˙kL BÓk L‡Ï ‰ÏLÓƒ¿¿»¿≈¿∆»

'Â‚ L‡k È¯·c ‰k ‡Ï‰16, ¬……¿»ƒ¿≈
‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ BÚ·Ë L‡‰c¿»≈ƒ¿«¬¿«¿»

‡Èza ¯‡·nk)27..." לשונו: וזה «¿…»««¿»
למעלה  תמיד שמתנענע הנר כאור

בטבעו  חפץ האש שאור מפני בטבעו

בשורשו  ולהידבק מהפתילה להיפרד

שתחת  הכללי האש ביסוד למעלה,

הירח..." בהיותה ),גלגל שגם כך

חזק  בקשר קשורה התורה למטה,

כמו  אליו ונמשכת למעלה למקורה

למעלה, נמשכת להיות האש שטבע

‡È‰ ‰¯Bz‰L ‰Ê Ôk Ì‡Â¿ƒ≈∆∆«»ƒ
‡e‰ ,‰hÓÏ עצמה שמצד מפני לא ¿«»

אלא  למטה שייכת »¬≈ÓÁÓ˙היא
ÏL ˙È„ÈÓz ‰lÚt da LiL∆≈»¿À»¿ƒƒ∆
.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

ÌÚh‰ Ôk Ìb e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«≈«««
על  ˜¯‡˙הפנימי ‰¯Bz‰L ‰Ó«∆«»ƒ¿≈

Ô‡k"תפדה במשפט "ציון בפסוק »
ÔÈÚ Èk ,ËtLÓ ÌLa¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«
˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ ËtLn‰«ƒ¿»∆«¿ƒ«

¯·c‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ËÙBL BÓk ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»¿≈∆¿«¿»≈«»»
‰ÏÚÓlÓ BËÙBL ‡e‰Â ËtLp‰ נמצא השופט אל hÓÏ‰שם «ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿»¿«»

לידי  באים שהם כפי למטה הדברים נמצאת שהתורה כשם בפועל, מעשה

למטה. מלמעלה תמיד נמשכת היא כי הזה העולם בענייני ומלובשת

‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ dÈÚ ‰˜„v‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««¿»»ƒ¿»»«¬»»ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ מצד) מלמטה התעלות של בדרך לאלוקות האדם של התקרבות ¿«¿»

e˙kL·למעלה האדם) BÓÎe28dÈÚL ,ÈBb ÌÓB¯˙ ‰˜„ˆe ¿∆»¿»»¿≈∆ƒ¿»»
מצוות  של ‰e‡הצדקה המיוחד 

‰‰a‚‰‰Â ‰Ó¯‰‰ שנתינת «¬»»¿««¿»»
להתעלות  באדם, פועלת הצדקה

למעלה. ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מלמטה
˙Bˆn‰ Ïk ˙eÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»»«ƒ¿
Ïk ˙eÏÏk ‡È‰ ‰˜„vL)∆¿»»ƒ¿»»

˙Bˆn‰29 וצדקה" שכתוב כמו «ƒ¿
כל  את לעשות נשמור כי לנו תהיה

..." בתניא: כמבואר הזאת", המצווה

במעלת  מאוד במאוד רז"ל שהפליגו

כל  כנגד ששקולה ואמרו הצדקה,

היא  ירושלמי תלמוד ובכל המצוות,

היה  כך כי סתם, "מצווה" בשם נקראת

בשם  צדקה לקרוא הלשון הרגל

עיקר  שהיא מפני סתם, "מצוה"

כולנה"), על ועולה מעשיות המצוות

ÔÈÚL המצוות כל ‰e‡של ∆ƒ¿»»
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ ˙‡ÏÚ‰«¬»««¿»ƒ««¿ƒƒ

המצוות  לקיום «»¿hÓlÓƒ‰המשמשים
.‰ÏÚÓÏ¿«¿»

‰Ê·e30Ó Ô·eÈ˙i„tL ‰ »∆»«∆¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÔBiˆ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ«¿≈

‰¯Bz‰ המשכה מלמעלה שעניינה «»
È·LÂ‰למטה, ˙ÈÁa ˙i„Ùe¿ƒ«¿ƒ«¿»∆»

‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ שעניינה ƒ«¿≈«¿»»
למעלה.העלאה  «»¿Bz‰c¯‰מלמטה

‰hÓÏ ‡È‰L ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«»
שירדה  בדברים לאחר ונתלבשה

נשארה  זאת בכל ¿BÓkגשמיים,
,‰ÏÚÓÏ ‡È‰L למטה וגם בהיותה ∆ƒ¿«¿»

עליה  ÎiL˙נאמר ,L‡k È¯·c¿»«¿≈«∆∆
˙È˜Ï‡‰ŒLÙp‰ ˙ÈÁ·Ï כפי ƒ¿ƒ««∆∆»¡…ƒ

עצמה  מצד ÏÁ˜שהיא ‡È‰L∆ƒ≈∆
LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ושייכת ∆…»ƒ«««»

ÔÈÚללמעלה, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
B˙‚¯„nÓ B˙BÏÚ‰Ï CÈ¯vL ÈÚa ‡È‰ B˙lÚt ‰˜„v‰ כיוון «¿»»¿À»ƒ∆»ƒ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿≈»

נחות, במצב למטה, È·LÂ‰שנמצא ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÂ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿»∆»
למעלה. מלמטה העלאה בדרך היא שלהם והפדייה
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ט n"cyz'd ,oefg zay ,mixac t"y

הּידּוע  (ּבּלׁשֹון ׁשלֹום 21הּוא לעׂשֹות ׁשּנּתנה ( ְֲִֶַַַַָָָָ

ּבֹו ׁשאין ּכזה עֹולם לתֹו ׁשּבאה היינּו ְְֵֶֶֶַָָָָָָּבעֹולם,

ּדמּכל  ׁשלֹום. ּבֹו לעׂשֹות היא ּבֹו ּופעּלתּה ְְֲִִַָָָָָֻׁשלֹום,

ּבנׁשמֹות  הּוא האדם עבֹודת ׁשענין מּובן, ְְֲִִֶֶַַָָָָָזה

ּבחינת  והן צּיֹון ּבחינת ּדהן והינּו, ּדוקא. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָּבגּופים 

אּלא  ּבּגּוף , הּמלּבׁשת הּנׁשמה על קאי ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻוׁשביה

על  קאי ּדצּיֹון ענינים, ב' יׁשנם ּגּופא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבזה

וׁשביה  הּנפׁשֿהאלקית. ּגּופא, הּנׁשמה ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחינת

ּומעׂשה  ּדּבּור מחׁשבה ׁשהם הּלבּוׁשים על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָקאי

ּבעֹולם  וחלקֹו וגּוף ּבּנפׁשֿהּבהמית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָהּמתלּבׁשים

כּו'. עצמֹו הּגּוף על ׁשּקאי אֹו ְֵֶַַַָכּו',

‰p‰Â היא אּלּו ּבחינֹות ּבב' הּפדּיה ּפעּלת ¿ƒ≈ְְְְִִִֵַַָֻ

ּתֹורה  ׁשהם ּוצדקה מׁשּפט ְְְִֵֵֶַָָָָעלֿידי

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר ּדמׁשּפט 22ּוצדקה. ְְְְְְִִֵַָָָָָֹ

על  אּונקלֹוס ׁשּתרּגם ּכמֹו הּתֹורה הלכֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָענינֹו

קדמייתא.23הּפסּוק  ּכהלכתא הראׁשֹון ּכּמׁשּפט ְְְְְְִִִַַַַָָָָָ

ּבתרּגּום  הּוא זה ענין ׁשּמקֹור ּדמה לֹומר, ְְְְְְִֵֶֶַַַָ[ויׁש

הענין. לתכן ׁשּיכּותֹו מחמת הּוא ּדוקא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאּונקלֹוס

מׁשּפטים ּדה  ּפרׁשת אֹור' ּב'תֹורה מבאר 24ּנה ְְְְִִִֵַָָָָָֹ

והפיכתם  העֹולם אּמֹות לׁשֹונֹות ּברּור ְְְֲִִֵַַָָָָֻּבענין

ּתֹורה  ּבעניני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים עלֿידי  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלקדּׁשה

מן  ּפדיֹון ּכאן, הּמבאר הענין ּתכן ּגם וזהּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹכּו'.

ּתֹורה  ּבין ההפרׁש ּדהּנה והּׁשביה]. ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּגלּות
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חנוכה.)21 הל' סוף סע"ב.)22רמב"ם א, יג.)23פרשתנו מ, ואילך.)24וישב ד עז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ כשהיא דווקא היא נשמה כל של העבודה שעיקר כשם ¿«∆∆∆

למטה) (מלמעלה ה' "וירד של בדרך דווקא היה תורה ומתן בגוף, מלובשת

כך  סיני, הר ‰Bz¯‰על ÔÈÚ ˙eÏÏk בעת רק (לא בעולם מתן ופעולתה ¿»ƒ¿««»
‰Úe„iתורה) ÔBLla) ‡e‰21,ÌÏBÚa ÌBÏL ˙BNÚÏ ‰zpL ( «»«»«∆ƒ¿»«¬»»»

‰Êk ÌÏBÚ CB˙Ï ‰‡aL eÈÈ‰«¿∆»»¿»»∆
Ba ÔÈ‡L עצמו אלא ÌBÏLמצד ∆≈»

שלום  בו שאין כך כל נחות הוא

התורה d˙lÚÙeושלמות, Baשל ¿À»»
ÏkÓc .ÌBÏL Ba ˙BNÚÏ ‡È‰ƒ«¬»¿ƒ»
˙„B·Ú ÔÈÚL ,Ô·eÓ ‰Ê∆»∆ƒ¿«¬«
ÌÈÙe‚a ˙BÓLa ‡e‰ Ì„‡‰»»»ƒ¿»¿ƒ

‡˜Âc זו בדרך רק לקבל כי אפשר «¿»
ולפעול  הנחות בעולם התורה את

והחומרי. הגשמי העולם בתוך "שלום"

,eÈ‰Â עולה לעיל האמור Ô‰cמכל ¿«¿¿≈
ÔBiˆ ˙ÈÁa הכתוב אומר שעליה ¿ƒ«ƒ

תפדה" במשפט ÈÁa˙"ציון Ô‰Â¿≈¿ƒ«
‰È·LÂ הכתוב אומר "ושביה שעליה ¿»∆»
‰ÓLp‰מכוון˜‡Èבצדקה" ÏÚ »≈««¿»»

,Ûeba ˙LaÏn‰ שבכללות כך «¿À∆∆«
אחד שני  בעניין מדברים הפסוק חלקי

‡Ùeb ‰ÊaL ‡l‡ עניין באותו ∆»∆»∆»
בגוף, המלובשת הנשמה היינו עצמו,

ÌÈÈÚ '· ÌLÈ,שוניםÔBiˆc ∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
,‡Ùeb ‰ÓLp‰ ˙ÈÁa ÏÚ È‡»̃≈«¿ƒ««¿»»»

עצמה  È˜Ï‡‰ŒLÙp‰«∆∆»¡…ƒ˙הנשמה 
בגוף. מלובשת שהיא «∆«¿È·LÂ‰כפי
ÌÈLe·l‰ ÏÚ È‡˜ הנפש של »≈««¿ƒ

eac¯האלוקית  ‰·LÁÓ Ì‰L∆≈«¬»»ƒ
ŒLÙpa ÌÈLaÏ˙n‰ ‰NÚÓe«¬∆«ƒ¿«¿ƒ«∆∆
ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ Ûe‚Â ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿¿∆¿»»
BÓˆÚ Ûeb‰ ÏÚ È‡wL B‡ ,'eÎ∆»≈«««¿

'eÎ מלובשת האלוקית שהנפש כפי

באמצעותו. ה' עבודת ענייני בכל ופועלת בו

el‡ ˙BÈÁa '·a ‰i„t‰ ˙lÚt ‰p‰Â"שביה" ושל "ציון" של ¿ƒ≈¿À««¿ƒ»¿¿ƒ≈
‡È‰ בפסוק Bz¯‰כנאמר Ì‰L ‰˜„ˆe ËtLÓ È„ÈŒÏÚ הנקראת ƒ«¿≈ƒ¿»¿»»∆≈»

Bz¯‰'"משפט" ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ .‰˜„ˆe22 הזקן לאדמו"ר ¿»»¿«¿…»¿ƒ≈»
הנזכר  Ìb¯zLבמאמר BÓk ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ BÈÚ ËtLÓc¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿∆ƒ¿≈

˜eÒt‰ ÏÚ ÒBÏ˜e‡23 החלום בפתרון "...האמור המשקים שר של ¿¿««»
הראׁשֹון  ּכּמׁשּפט בידו" פרעה כוס ונתת כנך על והשיבך ראשך את פרעה ְִִַָָישא

משקהו" היית ˜„ÈÈÓ˙‡,"אשר ‡˙ÎÏ‰k פירושו ש"משפט" הרי ¿ƒ¿¿»«¿«¿»
התורה. למשפטי הכוונה במשפט", "ציון בענייננו וכן הלכה,

‰Ê ÔÈÚ ¯B˜nL ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ] היינו ש"משפט" הפירוש ¿≈«¿«∆¿ƒ¿»∆
B˙eÎiL"הלכה" ˙ÓÁÓ ‡e‰ ‡˜Âc ÒBÏ˜e‡ Ìeb¯˙a ‡e‰ של ¿«¿¿¿«¿»≈¬««»

אונקלוס ‡B¯'תרגום ‰¯B˙'a ¯‡·Ó ‰p‰c .ÔÈÚ‰ ÔÎ˙Ï לאדמו"ר ¿…∆»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»¿»
ÌÈËtLÓהזקן  ˙L¯t24ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ˙BBLÏ ¯e¯a ÔÈÚa »»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿À»»

Â‰¯Bz ÈÈÚa Ì‰a ÌÈLnzLnL È„ÈŒÏÚ ‰M„˜Ï Ì˙ÎÈÙ‰«¬ƒ»»ƒ¿À»«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ¿¿≈»
.'eÎ

באבנים  ..." אור': ב'תורה מבואר וכך

שהן  ממש אבנים הא' מדרגות. שני יש

הנעשה  האבן והב' שמים. בידי בריאה

מן  שנעשית הלבינה והיא אדם בידי

ומפורסם  כידוע אדם... בני ע"י העפר

חומה  בית בנין יבנו הלבנים מן שגם

תחלה  שצריך אך האבנים. מן כמו

חזקים  שיהיו הלבנים לעשות איך הכנה

אותם  שישרפו ע"י והוא ומתקיימים

בחי' מב' והנמשל האש... בכבשן

בעניין  ברוחניות ג"כ יובן אלו אבנים

בהם  שיש אבנים שנקראים האותיות

בידי  בריאה בחי' הא' בחינות. ב' גםֿכן

הנעשה  בחי' והב' אבנים. ונק' שמים

בחינת  כי והיינו לבינים. ונק' אדם בידי

התורה  שהתורה אותיות אבנים נקראים

והוא  משה אל ה' וידבר השמים מן היא

הלבנים  בחי' אך הקודש... לשון נק'

מלשונות  לשון ע' של אותיות היינו

מדבר  ועם עם כל אשר האומות

רוחות  כארבע כתיב והנה כלשונו.

שישראל  דהיינו אתכם פרשתי השמים

כן  גם ומדברים אומות בע' מפוזרים

בכל  בתוכם דרים שהם ועם עם כלשון

כשמתפללים  כך ואחר ומתן משא צרכי

תורה  ולומדים בכוונה נפש במסירות

אזי  ומתן, במשא העסק מיגיעת לשמה

בהם  שדברו אותיות צירופי כל מעלים

וזהו  נשמתם... לשרש מעלה למעלה

מבחינת  משך הקודש לשון כי פירוש הקדש. טהרת על שנעשו חולין הנקרא

ידי  על כשמתבררים אבל חול הם לשונות שאר כן שאין מה העליון קדש

מלות  כמה יש בגמרא וכמו התורה להבין בהם כשמדברים (וגם כנ"ל התפלה

הקדש... טהרת על נעשים הם הרי בשלמא) אמרת אי השתא הכי ארמי לשון

ג"כ  נעשים אדם ידי מעשה ע"י מ"מ פשוט עפר שהן שהגם הלבנים כמשל

חומה...". מהם שבונים עד כנ"ל אבן בבחינת וחזקים קשים

ÔBÈ„t ,Ô‡k ¯‡·n‰ ÔÈÚ‰ ÔÎz Ìb e‰ÊÂ שירדו קדושה ענייני של ¿∆«…∆»ƒ¿»«¿…»»ƒ¿
העולם  ענייני בתוך È·M‰Â‰ונתלבשו ˙eÏb‰ ÔÓ למקורם והעלאתם ƒ«»¿«ƒ¿»

].בקדושה 
("משפט") התורה של הפדייה העניינים, שני בין ההבדל את ומפרט והולך

הצדקה: של והפדייה
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מקֹומֹות  ּבכּמה מבאר ב'25ּוצדקה ענין ׁשהּוא ְְְְְִֶַַָָָָֹ

והליכה  למּטה מּלמעלה הליכה ,הּלּו ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָאֹופּני

הליכה  הּוא ענינּה ּדהּתֹורה למעלה. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָמּלמּטה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו למּטה, הּׁשמים 26מּלמעלה מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

הּׁשמים  ׁשהרּכין וכּנ"ל גֹו' קֹולֹו את ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָהׁשמיע

למּטה  הּתֹורה ּבהיֹות וגם כּו'. הּׁשמים ְְְְִִֵַַַַַָָָּוׁשמי

ּכאׁש ּדברי ּכה הלא ׁשּכתּוב ּכמֹו לאׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶָָָֹֹנמׁשלה

(ּכּמבאר 16גו' למעלה לעלֹות טבעֹו ּדהאׁש ,ְְְְְֲִֵַַַָָָֹ

הּוא 27ּבּתניא  למּטה, היא ׁשהּתֹורה זה ּכן ואם ( ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

המׁשכה  ׁשל ּתמידית ּפעּלה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻמחמת

הּטעם  ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר ויׁש למּטה. ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָמּלמעלה

ענין  ּכי מׁשּפט, ּבׁשם ּכאן נקראת ׁשהּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמה

מּלמעלה  המׁשכה ּבחינת על מֹורה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּמׁשּפט

הּנׁשּפט  מהּדבר למעלה ׁשהּוא ׁשֹופט ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלמּטה

ענין  מהּֿׁשאיןּֿכן למּטה. מּלמעלה ׁשֹופטֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָוהּוא

למעלה, מּלמּטה העלאה הּוא ענינּה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָהּצדקה

ׁשּכתּוב  הּוא 28ּוכמֹו ׁשענינּה ּגֹוי, תרֹומם ּוצדקה ְְְְִֵֶֶָָָָָ

ּבכללּות  הּוא ֿ זה ועלּֿדר וההגּבהה. ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָההרמה

הּמצֹות  ּכל ּכללּות היא (ׁשּצדקה הּמצֹות )29ּכל ְְְְִִִֶַַָָָָָ

מּלמּטה  הּגׁשמּיים הּדברים העלאת הּוא ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשענינן

ּובזה  צּיֹון 30למעלה. ּבחינת ׁשּפדּית מה יּובן ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ּופ  הּתֹורה, עלֿידי היא היא וׁשביה ּבחינת דּית ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשהיא  הּוא ׁשענינּה ּדהּתֹורה הּצדקה. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָעלֿידי

ׁשּיכת  ּכאׁש, ּדברי למעלה, ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָלמּטה

אלקה  חלק  ׁשהיא הּנפׁשֿהאלקית ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלבחינת

ּפעּלתֹו הּצדקה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּמעל

צרי וזה מּמדרגתֹו, להעלֹותֹו ׁשּצרי ּבעני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא

מה  ּגם יּובן ּובזה וׁשביה. ּבבחינת ְְְִִִֶֶַַַָָָָלהיֹות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó ‰˜„ˆe ‰¯Bz ÔÈa L¯Ù‰‰ ‰p‰c˙25 ¿ƒ≈«∆¿≈≈»¿»»¿…»¿«»¿

החסידות  ‰Cel,בתורת ÈpÙB‡ '· ÔÈÚ ‡e‰L'הליכה' של אופנים שני ∆ƒ¿««≈ƒ
לאלוקות שכוונתה  האדם של קירוב hÓÏ‰לגרום ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»

הארה  ידי למטה על האדם אל המאירה מלמעלה «ÎÈÏ‰Â«¬ƒ‰אלוקית
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ידי על ƒ¿«»¿«¿»

להתעלות  למטה האדם מצד התעוררות

‰e‡למעלה. dÈÚ ‰¯Bz‰c¿«»ƒ¿»»
‰ÎÈÏ‰ והתגלות המשכת של ¬ƒ»
עליונים ÏÚÓlÓ‰אלוקות  מעולמות ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,האדם BÓÎeאל ¿«»¿
·e˙kL26 תורה מתן ÔÓלגבי ∆»ƒ
ÌÈÓM‰ מלמעלה ‰EÚÈÓLהיינו «»«ƒƒ¿ƒ¬

הוא  ברוך ‚B'הקדוש BÏB˜ ˙‡∆
ÔÈk¯‰L Ï"pÎÂ וכופף הוריד ¿««∆ƒ¿ƒ

הוא  ברוך ÈÓLeהקדוש ÌÈÓM‰«»«ƒ¿≈
'eÎ ÌÈÓM‰.למטה סיני הר אל «»«ƒ

‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙BÈ‰a Ì‚Â¿«ƒ¿«»¿«»
·e˙kL BÓk L‡Ï ‰ÏLÓƒ¿¿»¿≈¿∆»

'Â‚ L‡k È¯·c ‰k ‡Ï‰16, ¬……¿»ƒ¿≈
‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ BÚ·Ë L‡‰c¿»≈ƒ¿«¬¿«¿»

‡Èza ¯‡·nk)27..." לשונו: וזה «¿…»««¿»
למעלה  תמיד שמתנענע הנר כאור

בטבעו  חפץ האש שאור מפני בטבעו

בשורשו  ולהידבק מהפתילה להיפרד

שתחת  הכללי האש ביסוד למעלה,

הירח..." בהיותה ),גלגל שגם כך

חזק  בקשר קשורה התורה למטה,

כמו  אליו ונמשכת למעלה למקורה

למעלה, נמשכת להיות האש שטבע

‡È‰ ‰¯Bz‰L ‰Ê Ôk Ì‡Â¿ƒ≈∆∆«»ƒ
‡e‰ ,‰hÓÏ עצמה שמצד מפני לא ¿«»

אלא  למטה שייכת »¬≈ÓÁÓ˙היא
ÏL ˙È„ÈÓz ‰lÚt da LiL∆≈»¿À»¿ƒƒ∆
.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

ÌÚh‰ Ôk Ìb e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«≈«««
על  ˜¯‡˙הפנימי ‰¯Bz‰L ‰Ó«∆«»ƒ¿≈

Ô‡k"תפדה במשפט "ציון בפסוק »
ÔÈÚ Èk ,ËtLÓ ÌLa¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«
˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ ËtLn‰«ƒ¿»∆«¿ƒ«

¯·c‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ËÙBL BÓk ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»¿≈∆¿«¿»≈«»»
‰ÏÚÓlÓ BËÙBL ‡e‰Â ËtLp‰ נמצא השופט אל hÓÏ‰שם «ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿»¿«»

לידי  באים שהם כפי למטה הדברים נמצאת שהתורה כשם בפועל, מעשה

למטה. מלמעלה תמיד נמשכת היא כי הזה העולם בענייני ומלובשת

‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ dÈÚ ‰˜„v‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««¿»»ƒ¿»»«¬»»ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ מצד) מלמטה התעלות של בדרך לאלוקות האדם של התקרבות ¿«¿»

e˙kL·למעלה האדם) BÓÎe28dÈÚL ,ÈBb ÌÓB¯˙ ‰˜„ˆe ¿∆»¿»»¿≈∆ƒ¿»»
מצוות  של ‰e‡הצדקה המיוחד 

‰‰a‚‰‰Â ‰Ó¯‰‰ שנתינת «¬»»¿««¿»»
להתעלות  באדם, פועלת הצדקה

למעלה. ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מלמטה
˙Bˆn‰ Ïk ˙eÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»»«ƒ¿
Ïk ˙eÏÏk ‡È‰ ‰˜„vL)∆¿»»ƒ¿»»

˙Bˆn‰29 וצדקה" שכתוב כמו «ƒ¿
כל  את לעשות נשמור כי לנו תהיה

..." בתניא: כמבואר הזאת", המצווה

במעלת  מאוד במאוד רז"ל שהפליגו

כל  כנגד ששקולה ואמרו הצדקה,

היא  ירושלמי תלמוד ובכל המצוות,

היה  כך כי סתם, "מצווה" בשם נקראת

בשם  צדקה לקרוא הלשון הרגל

עיקר  שהיא מפני סתם, "מצוה"

כולנה"), על ועולה מעשיות המצוות

ÔÈÚL המצוות כל ‰e‡של ∆ƒ¿»»
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ ˙‡ÏÚ‰«¬»««¿»ƒ««¿ƒƒ

המצוות  לקיום «»¿hÓlÓƒ‰המשמשים
.‰ÏÚÓÏ¿«¿»

‰Ê·e30Ó Ô·eÈ˙i„tL ‰ »∆»«∆¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÔBiˆ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ«¿≈

‰¯Bz‰ המשכה מלמעלה שעניינה «»
È·LÂ‰למטה, ˙ÈÁa ˙i„Ùe¿ƒ«¿ƒ«¿»∆»

‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ שעניינה ƒ«¿≈«¿»»
למעלה.העלאה  «»¿Bz‰c¯‰מלמטה

‰hÓÏ ‡È‰L ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«»
שירדה  בדברים לאחר ונתלבשה

נשארה  זאת בכל ¿BÓkגשמיים,
,‰ÏÚÓÏ ‡È‰L למטה וגם בהיותה ∆ƒ¿«¿»

עליה  ÎiL˙נאמר ,L‡k È¯·c¿»«¿≈«∆∆
˙È˜Ï‡‰ŒLÙp‰ ˙ÈÁ·Ï כפי ƒ¿ƒ««∆∆»¡…ƒ

עצמה  מצד ÏÁ˜שהיא ‡È‰L∆ƒ≈∆
LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ושייכת ∆…»ƒ«««»

ÔÈÚללמעלה, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
B˙‚¯„nÓ B˙BÏÚ‰Ï CÈ¯vL ÈÚa ‡È‰ B˙lÚt ‰˜„v‰ כיוון «¿»»¿À»ƒ∆»ƒ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿≈»

נחות, במצב למטה, È·LÂ‰שנמצא ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÂ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿»∆»
למעלה. מלמטה העלאה בדרך היא שלהם והפדייה
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מּׁשּום  ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ְְְְִִִִִִֶֶַַָָּׁשּמקּדים

הענין  ּוכפׁשטּות למצֹות, קֹודמת ְְְְְִִֶֶֶַַָָָׁשהּתֹורה

הקּדמת  עלֿידי היא הּמצֹות מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָּדעׂשּית

 ֿ ועל .'ערּו ּב'ׁשלחן הּצריכֹות הלכֹות ְְְְֲִִַַָָָֻלּמּוד

לקּים  ּדהּנתינתּֿכח הענינים, ּבפנימּיּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדרֿזה

ׁשּלמעלה. הּתֹורה עלֿידי היא הּמצֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָאת

,ÌÓ‡ על ּגם ׁשּקאי ּבצדקה וׁשביה ּבחינת »¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

היא  ׁשּבזה ההׁשבה הרי ּכּנ"ל, ֲֲִֵֶֶַַַַָָָהּגּוף

יׁשנֹו ּבּגּוף ּגם ׁשהרי צּיֹון, מּבחינת ּגם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָלמעלה

עצמֹו, את עֹוׂשה ּדבר אין ׁשהרי האלקּות ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבחינת

הּוא  ׁשאין אּלא כּו', ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹויׁש

מֹורה  מרּגיׁשֹו, הּוא ׁשאין ּגּופא זה אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָמרּגי ׁשֹו.

יֹורד  יֹותר הּגבֹוּה ּכל ּכי ּביֹותר, למעלה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּׁשרׁשֹו

יֹותר  ׁשּתהיה 31למּטה ּפֹועלים הּצדקה, ועלֿידי . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתׁשּובה  מּלׁשֹון ּגם (וׁשביה והּתׁשּובה )32החזרה ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָ

למעלה  ּומקֹורם לׁשרׁשם היא והּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָוהחזרה

ְַָמעלה.

e‰ÊÂ.ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ¿∆ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָ

ׁשּצרי הּנׁשמה עצם היא צּיֹון ְְִִִִִֶֶֶַַָָָּדבחינת

נׁשמה  על קאי וׁשביה ּובחינת הּפדּיה, ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלפעל

לפעל  ׁשּצרי וכּו', הּנׁשמה לבּוׁשי על אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבּגּוף 

למעלה, מּלמּטה וההעלאה ההגּבהה את ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבהם

היא  והּפדּיה רמה. לאיגרא עּמיקּתא ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָמּבירא

והמׁשכה  ּדהעלאה הּקוים ּבב' העבֹודה ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָעלֿידי

נמׁש ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל, הליכה אֹופּני ב' ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהם

מּלמעלה  ּבתֹוככם ּגם והתהּלכּתי ּדקאי 33ענין ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמבאר ,הּלּו ּבחינֹות ב' .34על ְְְְִִַַַָָֹ

עֹוזרֹו הּקּב"ה ּדבתחּלה ואחרּֿכ35והינּו, , ְְְְְְִִַַַַָָָָ
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ואילך.)31 פי"ב לבוש יביאו ד"ה אורה שערי ובכ"מ.)32ראה שם. ישעי' פרש"י יב.)33ראה כו, מאמרי )34בחוקותי ראה

וש"נ. .299 ע' ח"כ לקו"ש ואילך. תרמ ע' ויקרא אוה"ת תרג. ע' פרשיות קלא. ע' תקס"ט ועוד.)35אדה"ז ב. ל, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈc˜nM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e הפסוק‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ ÔÈÚ »∆»««∆«¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆

שנזכר  (וכפי המצוות על המדבר בצדקה" "ושביה לפני  התורה על המדבר

תורה), הוא בתורה הדברים סדר גם ˜Ó„B˙לעיל, ‰¯Bz‰L ÌeMÓƒ∆«»∆∆
ÔÈÚ‰ ˙eËLÙÎe ,˙BˆÓÏ במציאות˙Bˆn‰ ‰NÚÓ ˙iNÚc ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«¬ƒ««¬≈«ƒ¿

ממש  בפועל המצוות ŒÏÚקיום ‡È‰ƒ«
˙BÎÏ‰ „enÏ ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»«ƒ¬»

˙BÎÈ¯v‰ כדי אותן לדעת שצריך «¿ƒ
התורה, לפי נכון המצוות את לקיים

המבוא  הפסוקות רות ההלכות

.'Ce¯Ú ÔÁÏL'a¿À¿»»
˙eiÓÈÙa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿ƒƒ

ÁkŒ˙È˙p‰c ,ÌÈÈÚ‰ הרוחנית »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«…«
˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ובמידת) בפועל ¿«≈∆«ƒ¿

מניעות  קשיים, על להתגבר הצורך

‰Bz¯‰ועיכובים) È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«»
‰ÏÚÓlL.מהעולם ∆¿«¿»

‰˜„ˆa ‰È·LÂ ˙ÈÁa ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»»
,Ï"pk Ûeb‰ ÏÚ Ìb È‡wL∆»≈«««««
כפי  הנפש ללבושי הן שהכוונה

(מחשבה, בגוף ופועלת שנתלבשה

עצמו  לגוף והן ומעשה) ≈¬‰¯Èדיבור
‰ÊaL ‰·L‰‰ הפדייה דווקא «¬»»∆»∆

יותר  הנחותים העניינים של והחזרה

˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
,ÔBiˆ הגוף וכן הנפש לבושי אכן כי ƒ

מהנשמה  נחותים בוודאי הם עצמו

הפדיה  זאת ובכל עצמה, האלוקית

מאשר  יותר נעלה דבר היא שלהם

הוא  הדבר וטעם הנפש, של הפדייה

BLÈכיון Ûeba Ìb È¯‰L∆¬≈««∆¿
˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa אותו שמהווה ¿ƒ«»¡…

וקיום חיות לו ‡ÔÈונותנת È¯‰L∆¬≈≈
BÓˆÚ ˙‡ ‰NBÚ ¯·c,נברא וכל »»∆∆«¿

חיות  ומקבל נוצר דרגה, ומכל סוג מכל

מהבורא, ורק Baאך LÈÂ כמו) בגוף ¿≈
נברא) ÏÚÙpaבכל ÏÚBt‰ Ák…««≈«ƒ¿»

הנברא  בתוך שנמצא הבורא הכוח

BLÈb¯Ó ‡e‰ ÔÈ‡L ‡l‡ ,'eÎ∆»∆≈«¿ƒ
האלוקית  החיות היינו הפועל", ה"כוח

הגשמי. בגוף ונרגש ניכר אינו ומתקיים, נברא הוא Ùeb‡שמכוחה ‰Ê Ï·‡¬»∆»
,BLÈb¯Ó ‡e‰ ÔÈ‡L בגוף נרגש לא האלוקי הפועל" שה"כוח עצמו זה ∆≈«¿ƒ

„¯BÈ ¯˙BÈ dB·b‰ Ïk Èk ,¯˙BÈa ‰ÏÚÓÏ BL¯ML ‰¯BÓ∆∆»¿¿«¿»¿≈ƒ»«»«≈≈
¯˙BÈ ‰hÓÏ31 האבנים דווקא נופלת, היא שכאשר אבנים חומת כמשל ¿«»≈

ושורש  ממקור אלוקי אור דווקא ובנמשל, יותר, רחוק נופלים החומה שבראש

שיורד  האלוקי האור דווקא ולכן יותר, נחות למקום ונמשך יורד יותר, נעלה

נעלה  ושורש ממקור אור הוא ונרגש, נראה שאינו עד כך כל ומתעלם ומתמעט

eLz‰Âבמיוחד. ‰¯ÊÁ‰ ‰È‰zL ÌÈÏÚBt ,‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚÂ‰· ¿«¿≈«¿»»¬ƒ∆ƒ¿∆«¬»»¿«¿»
‰·eLz ÔBLlÓ Ìb ‰È·LÂ)32( ¿»∆»«ƒ¿¿»

הגשמי  הגוף ושל הנפש לבושי של

‰·eLz‰Â ‰¯ÊÁ‰Â,שהיא ¿«¬»»¿«¿»
העלאה  של בדרך לעיל, כמבואר

למעלה, ÌL¯LÏמלמטה ‡È‰ƒ¿»¿»
Ì¯B˜Óe והגוף הנפש לבושי של ¿»

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ששורשם וכאמור ¿«¿»«¿»
ביותר. נעלה

‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
ÔBiˆ ˙ÈÁ·c .‰˜„ˆa ‰È·LÂ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿ƒ«ƒ
CÈ¯vL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‡È‰ƒ∆∆«¿»»∆»ƒ

‰i„t‰ da ÏÚÙÏ של בדרך ƒ¿…»«¿ƒ»
למטה, מלמעלה אלוקות המשכת

‰ÓL ÏÚ È‡˜ ‰È·LÂ ˙ÈÁ·e¿ƒ«¿»∆»»≈«¿»»
‰ÓLp‰ ÈLe·Ï ÏÚ B‡ ÛebaL∆««¿≈«¿»»
˙‡ Ì‰a ÏÚÙÏ CÈ¯vL ,'eÎÂ¿∆»ƒƒ¿…»∆∆
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰Â ‰‰a‚‰‰««¿»»¿««¬»»ƒ¿«»
‡z˜ÈnÚ ‡¯ÈaÓ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ»«ƒ¿»

‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ï לגג עמוק מבור ¿ƒ¿»»»
.גבוה 

‰i„t‰Â אחד מצד עצמה הנפש של ¿«¿ƒ»
שני, מצד והגוף הנפש לבושי ושל

'·a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈»¬»¿
ÌÈÂw‰ השונים האופנים שני «»ƒ

‰‡ÏÚ‰c,צדקה) למעלה מלמטה ¿«¬»»
למטה ÎLÓ‰Â‰מצוות) מלמעלה ¿«¿»»

תורה) ‡ÈpÙB(משפט, '· Ì‰L∆≈«≈
,Ï"pk ‰ÎÈÏ‰ ששני לעיל כמובא ¬ƒ»««

לאלוקות, האדם בהתקרבות האופנים

שתי  נקראים והעלאה, המשכה

Ìb"הליכות" CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»«
ÈzÎl‰˙‰Â ÔÈÚ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ

ÌÎÎB˙a33È‡˜cהמכוון'· ÏÚ ¿¿∆¿»≈«
,Cel‰ ˙BÈÁa נאמר ולכן ¿ƒƒ

"והלכתי" ולא «…¿»nk·‡¯"והתהלכתי"
˙BÓB˜Ó ‰nÎa34 בעבודת האמורים האופנים שני כיצד החסידות בתורת ¿«»¿

הם  שגם אופנים בשני אלוקות ממשיכים "הליכות", שתי שנקראים האדם

"הלי  שתי lÁ˙·c‰כות".נקראים ,eÈ‰Â עבודת בתחילת ראשון, בשלב ¿«¿¿ƒ¿ƒ»
נחות במצב עדיין נמצא האדם כאשר B¯ÊBÚה' ‰"aw‰35 די לו אין כי «»»¿
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dwcva diaye dctz htyna oeiv

הּקּוים  ּבב' ּבׁשלמּות עבֹודתֹו עֹובד ְְֲִִֵֵַַָָָָהאדם

ּבּמח  הּתֹורה לּמּוד היינּו ּוצדקה, ְְְִַַַַָָָָֹּדתֹורה

איברים  ּברמ"ח הּמצֹות ּכל וקּיּום ְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשּבראׁש,

מחּלקֹות  הּמצֹות ּכיצד חרדים' ּב'ספר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ(ּכּמבאר

העבֹודה  ועלֿידי ּבהם). ׁשּתלּויים האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּתׁשעה  מּלמעלה אחרּֿכ מקּבלים ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבקב

הּקּב"ה  ׁשהּוא חברֹו ׁשל רע36קּבים ּכמאמר , ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ

הּקּב"ה  זה ּתעזב אל אבי .37ורע ְֲִֵֶַַַַָָָֹ

e‰ÊÂ,ּדוקא ּבהפטרה נאמר זה ּׁשענין מה ּגם ¿∆ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ

היה  ההפטרה ּתּקנת ענין עּקר ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהרי

הּגלּות  ענין הּמלכּות, ּגזרת ּומסּימים 38מחמת . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָ

אחר  הֹול ּדהּכל גֹו', ּתּפדה ּבמׁשּפט ְְְִִִֵֶַַַָָֹצּיֹון

הּלּו39החּתּום  אֹופּני ּבב' העבֹודה ׁשעלֿידי , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּדצּיֹון  הענין לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב ּבאים ְְְְִִִִַַַָָָָָהּנ"ל

ּבביאת  ּכפׁשּוטֹו, ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּבמׁשּפט

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָמׁשיח
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א.)36 לח, ב"מ דעלך.)37ראה ד"ה א לא, שבת רש"י ס"א.)38ראה סרפ"ד או"ח לבוש שבת. של שחרית סדר אבודרהם

ועוד. שם. אדה"ז א.)39שו"ע יב, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והעיכובים, המניעות למרות ה' את לעבוד שנתעלה CkŒ¯Á‡Âכוחות לאחר ¿««»

B˙c¯‰יותר  ÌÈew‰ '·a ˙eÓÏLa B˙„B·Ú „·BÚ Ì„‡‰»»»≈¬»ƒ¿≈¿««ƒ¿»
‰¯Bz‰ „enÏ eÈÈ‰ ,‰˜„ˆe¿»»«¿ƒ«»
Ïk Ìei˜Â ,L‡¯aL Ána«…«∆»…¿ƒ»
ÌÈ¯·È‡ Á"Ó¯a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿»«≈»ƒ
„ˆÈk 'ÌÈ„¯Á ¯ÙÒ'a ¯‡·nk)«¿…»¿≈∆¬≈ƒ≈«
ÌÈ¯·‡‰ ÈÙÏ ˙B˜lÁÓ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿À»¿ƒ»≈»ƒ

(Ì‰a ÌÈÈeÏzL חלקי כל וכאשר ∆¿ƒ»∆
הדבר  ה', לעבודת משועבדים הגוף

מיוחדת. שלימות על ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂמורה
BlL ·˜a ‰„B·Ú‰ עבודה היינו »¬»¿«∆

שלו  בכוחות האדם ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒשל
‰ÚLz ‰ÏÚÓlÓ CkŒ¯Á‡««»ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡e‰L B¯·Á ÏL ÌÈa«̃ƒ∆¬≈∆

‰"aw‰36,"חבר" גם שנקרא «»»
¯Ó‡ÓkחכמינוÚ¯Â EÚ¯ Ï"Ê ¿«¬«≈¬¿≈«

‰"aw‰ ‰Ê ·ÊÚz Ï‡ EÈ·‡37, »ƒ««¬…∆«»»
בשם  נקרא הוא ברוך שהקדוש הרי

ו"רע". "חבר"

‰Ê ÔÈÚM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ של ¿∆««∆ƒ¿»∆
והגוף, הנפש כוחות והעלאת פדיית

התורה  ידי על בכלל העולם וגשמיות

Âc˜‡,והמצוות ‰¯ËÙ‰a ¯Ó‡∆¡«««¿»»«¿»
תורה  חומשי בחמשה בפסוק ולא

˙¯Êb ˙ÓÁÓ ‰È‰ ‰¯ËÙ‰‰ ˙wz ÔÈÚ ¯wÚ Ïk È¯‰L∆¬≈»ƒ«ƒ¿««»«««¿»»»»≈¬«¿≈«
˙eÎÏn‰ יקראו שלפחות תקנו וחכמים עצמה בתורה לקרוא לא שגזרה ««¿

בתורה, הפרשה מעין ‰eÏb˙בנביא ÔÈÚ38 לפדיה שהביטוי ראוי ולכן ƒ¿««»
הגלו  ענין את שמסמלת בהפטרה בפסוק יהיה שבגלות מהירידה ת.וההעלאה

‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ ÌÈÓiÒÓe¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
,'B‚ הוא זה שפסוק העובדה וגם

היא  ההפטרה של והחתימה הסיום

ומשמעותית  ‰CÏBמדויקת Ïk‰c¿«…≈
ÌezÁ‰ ¯Á‡39, הקובע העיקר כי «««ƒ

(ביטוי  והחתימה הסיום הוא עניין בכל

שטעה  מי לגבי בגמרא שמקורו

"שחרית  קריאתֿשמע: ברכות בחתימת

במעריב  וסיים אור ביוצר פתח -

ערבים  במעריב פתח יצא, לא ערבים

פתח  - ערבית יצא. אור ביוצר וסיים

לא  אור ביוצר וסיים ערבים במעריב

במעריב  וסיים אור ביוצר פתח יצא,

הולך  הכול דבר, של כללו יצא. ערבים
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הּקּוים  ּבב' ּבׁשלמּות עבֹודתֹו עֹובד ְְֲִִֵֵַַָָָָהאדם

ּבּמח  הּתֹורה לּמּוד היינּו ּוצדקה, ְְְִַַַַָָָָֹּדתֹורה

איברים  ּברמ"ח הּמצֹות ּכל וקּיּום ְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשּבראׁש,

מחּלקֹות  הּמצֹות ּכיצד חרדים' ּב'ספר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ(ּכּמבאר

העבֹודה  ועלֿידי ּבהם). ׁשּתלּויים האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּתׁשעה  מּלמעלה אחרּֿכ מקּבלים ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבקב

הּקּב"ה  ׁשהּוא חברֹו ׁשל רע36קּבים ּכמאמר , ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ

הּקּב"ה  זה ּתעזב אל אבי .37ורע ְֲִֵֶַַַַָָָֹ

e‰ÊÂ,ּדוקא ּבהפטרה נאמר זה ּׁשענין מה ּגם ¿∆ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ

היה  ההפטרה ּתּקנת ענין עּקר ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהרי

הּגלּות  ענין הּמלכּות, ּגזרת ּומסּימים 38מחמת . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָ

אחר  הֹול ּדהּכל גֹו', ּתּפדה ּבמׁשּפט ְְְִִִֵֶַַַָָֹצּיֹון

הּלּו39החּתּום  אֹופּני ּבב' העבֹודה ׁשעלֿידי , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּדצּיֹון  הענין לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב ּבאים ְְְְִִִִַַַָָָָָהּנ"ל

ּבביאת  ּכפׁשּוטֹו, ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּבמׁשּפט

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָמׁשיח
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א.)36 לח, ב"מ דעלך.)37ראה ד"ה א לא, שבת רש"י ס"א.)38ראה סרפ"ד או"ח לבוש שבת. של שחרית סדר אבודרהם

ועוד. שם. אדה"ז א.)39שו"ע יב, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והעיכובים, המניעות למרות ה' את לעבוד שנתעלה CkŒ¯Á‡Âכוחות לאחר ¿««»

B˙c¯‰יותר  ÌÈew‰ '·a ˙eÓÏLa B˙„B·Ú „·BÚ Ì„‡‰»»»≈¬»ƒ¿≈¿««ƒ¿»
‰¯Bz‰ „enÏ eÈÈ‰ ,‰˜„ˆe¿»»«¿ƒ«»
Ïk Ìei˜Â ,L‡¯aL Ána«…«∆»…¿ƒ»
ÌÈ¯·È‡ Á"Ó¯a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿»«≈»ƒ
„ˆÈk 'ÌÈ„¯Á ¯ÙÒ'a ¯‡·nk)«¿…»¿≈∆¬≈ƒ≈«
ÌÈ¯·‡‰ ÈÙÏ ˙B˜lÁÓ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿À»¿ƒ»≈»ƒ

(Ì‰a ÌÈÈeÏzL חלקי כל וכאשר ∆¿ƒ»∆
הדבר  ה', לעבודת משועבדים הגוף

מיוחדת. שלימות על ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂמורה
BlL ·˜a ‰„B·Ú‰ עבודה היינו »¬»¿«∆

שלו  בכוחות האדם ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒשל
‰ÚLz ‰ÏÚÓlÓ CkŒ¯Á‡««»ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡e‰L B¯·Á ÏL ÌÈa«̃ƒ∆¬≈∆

‰"aw‰36,"חבר" גם שנקרא «»»
¯Ó‡ÓkחכמינוÚ¯Â EÚ¯ Ï"Ê ¿«¬«≈¬¿≈«

‰"aw‰ ‰Ê ·ÊÚz Ï‡ EÈ·‡37, »ƒ««¬…∆«»»
בשם  נקרא הוא ברוך שהקדוש הרי

ו"רע". "חבר"

‰Ê ÔÈÚM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ של ¿∆««∆ƒ¿»∆
והגוף, הנפש כוחות והעלאת פדיית

התורה  ידי על בכלל העולם וגשמיות

Âc˜‡,והמצוות ‰¯ËÙ‰a ¯Ó‡∆¡«««¿»»«¿»
תורה  חומשי בחמשה בפסוק ולא

˙¯Êb ˙ÓÁÓ ‰È‰ ‰¯ËÙ‰‰ ˙wz ÔÈÚ ¯wÚ Ïk È¯‰L∆¬≈»ƒ«ƒ¿««»«««¿»»»»≈¬«¿≈«
˙eÎÏn‰ יקראו שלפחות תקנו וחכמים עצמה בתורה לקרוא לא שגזרה ««¿

בתורה, הפרשה מעין ‰eÏb˙בנביא ÔÈÚ38 לפדיה שהביטוי ראוי ולכן ƒ¿««»
הגלו  ענין את שמסמלת בהפטרה בפסוק יהיה שבגלות מהירידה ת.וההעלאה

‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ ÌÈÓiÒÓe¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
,'B‚ הוא זה שפסוק העובדה וגם

היא  ההפטרה של והחתימה הסיום

ומשמעותית  ‰CÏBמדויקת Ïk‰c¿«…≈
ÌezÁ‰ ¯Á‡39, הקובע העיקר כי «««ƒ

(ביטוי  והחתימה הסיום הוא עניין בכל

שטעה  מי לגבי בגמרא שמקורו

"שחרית  קריאתֿשמע: ברכות בחתימת

במעריב  וסיים אור ביוצר פתח -

ערבים  במעריב פתח יצא, לא ערבים

פתח  - ערבית יצא. אור ביוצר וסיים

לא  אור ביוצר וסיים ערבים במעריב

במעריב  וסיים אור ביוצר פתח יצא,

הולך  הכול דבר, של כללו יצא. ערבים

החיתום) ‰B·Ú„‰אחר È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»
Ï"p‰ Cel‰ ÈpÙB‡ '·a¿«≈ƒ««
התורה  לימוד ידי על "המשכה"

המצוות  קיום ידי על ו"העלאה"

Ìei˜Ï LnÓ ·B¯˜a ÌÈ‡a»ƒ¿»«»¿ƒ
‰„tz ËtLÓa ÔBiˆc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
,BËeLÙk ‰˜„ˆa ‰È·LÂ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿

ופדיית  ירושלים, ציון, כל פדיית

השבויים  וכל eÈÓÈaהגולים ‰¯‰Óa ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»

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



יי n"cyz'd ,oefg zay ,mixac t"y

מּׁשּום  ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ְְְְִִִִִִֶֶַַָָּׁשּמקּדים

הענין  ּוכפׁשטּות למצֹות, קֹודמת ְְְְְִִֶֶֶַַָָָׁשהּתֹורה

הקּדמת  עלֿידי היא הּמצֹות מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָּדעׂשּית

 ֿ ועל .'ערּו ּב'ׁשלחן הּצריכֹות הלכֹות ְְְְֲִִַַָָָֻלּמּוד

לקּים  ּדהּנתינתּֿכח הענינים, ּבפנימּיּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדרֿזה

ׁשּלמעלה. הּתֹורה עלֿידי היא הּמצֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָאת

,ÌÓ‡ על ּגם ׁשּקאי ּבצדקה וׁשביה ּבחינת »¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

היא  ׁשּבזה ההׁשבה הרי ּכּנ"ל, ֲֲִֵֶֶַַַַָָָהּגּוף

יׁשנֹו ּבּגּוף ּגם ׁשהרי צּיֹון, מּבחינת ּגם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָלמעלה

עצמֹו, את עֹוׂשה ּדבר אין ׁשהרי האלקּות ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבחינת

הּוא  ׁשאין אּלא כּו', ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹויׁש

מֹורה  מרּגיׁשֹו, הּוא ׁשאין ּגּופא זה אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָמרּגי ׁשֹו.

יֹורד  יֹותר הּגבֹוּה ּכל ּכי ּביֹותר, למעלה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּׁשרׁשֹו

יֹותר  ׁשּתהיה 31למּטה ּפֹועלים הּצדקה, ועלֿידי . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתׁשּובה  מּלׁשֹון ּגם (וׁשביה והּתׁשּובה )32החזרה ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָ

למעלה  ּומקֹורם לׁשרׁשם היא והּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָוהחזרה

ְַָמעלה.

e‰ÊÂ.ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ¿∆ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָ

ׁשּצרי הּנׁשמה עצם היא צּיֹון ְְִִִִִֶֶֶַַָָָּדבחינת

נׁשמה  על קאי וׁשביה ּובחינת הּפדּיה, ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלפעל

לפעל  ׁשּצרי וכּו', הּנׁשמה לבּוׁשי על אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבּגּוף 

למעלה, מּלמּטה וההעלאה ההגּבהה את ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבהם

היא  והּפדּיה רמה. לאיגרא עּמיקּתא ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָמּבירא

והמׁשכה  ּדהעלאה הּקוים ּבב' העבֹודה ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָעלֿידי

נמׁש ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל, הליכה אֹופּני ב' ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהם

מּלמעלה  ּבתֹוככם ּגם והתהּלכּתי ּדקאי 33ענין ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמבאר ,הּלּו ּבחינֹות ב' .34על ְְְְִִַַַָָֹ

עֹוזרֹו הּקּב"ה ּדבתחּלה ואחרּֿכ35והינּו, , ְְְְְְִִַַַַָָָָ

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

ואילך.)31 פי"ב לבוש יביאו ד"ה אורה שערי ובכ"מ.)32ראה שם. ישעי' פרש"י יב.)33ראה כו, מאמרי )34בחוקותי ראה

וש"נ. .299 ע' ח"כ לקו"ש ואילך. תרמ ע' ויקרא אוה"ת תרג. ע' פרשיות קלא. ע' תקס"ט ועוד.)35אדה"ז ב. ל, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈc˜nM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e הפסוק‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ ÔÈÚ »∆»««∆«¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆

שנזכר  (וכפי המצוות על המדבר בצדקה" "ושביה לפני  התורה על המדבר

תורה), הוא בתורה הדברים סדר גם ˜Ó„B˙לעיל, ‰¯Bz‰L ÌeMÓƒ∆«»∆∆
ÔÈÚ‰ ˙eËLÙÎe ,˙BˆÓÏ במציאות˙Bˆn‰ ‰NÚÓ ˙iNÚc ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«¬ƒ««¬≈«ƒ¿

ממש  בפועל המצוות ŒÏÚקיום ‡È‰ƒ«
˙BÎÏ‰ „enÏ ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»«ƒ¬»

˙BÎÈ¯v‰ כדי אותן לדעת שצריך «¿ƒ
התורה, לפי נכון המצוות את לקיים

המבוא  הפסוקות רות ההלכות

.'Ce¯Ú ÔÁÏL'a¿À¿»»
˙eiÓÈÙa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿ƒƒ

ÁkŒ˙È˙p‰c ,ÌÈÈÚ‰ הרוחנית »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«…«
˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ובמידת) בפועל ¿«≈∆«ƒ¿

מניעות  קשיים, על להתגבר הצורך

‰Bz¯‰ועיכובים) È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«»
‰ÏÚÓlL.מהעולם ∆¿«¿»

‰˜„ˆa ‰È·LÂ ˙ÈÁa ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»»
,Ï"pk Ûeb‰ ÏÚ Ìb È‡wL∆»≈«««««
כפי  הנפש ללבושי הן שהכוונה

(מחשבה, בגוף ופועלת שנתלבשה

עצמו  לגוף והן ומעשה) ≈¬‰¯Èדיבור
‰ÊaL ‰·L‰‰ הפדייה דווקא «¬»»∆»∆

יותר  הנחותים העניינים של והחזרה

˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
,ÔBiˆ הגוף וכן הנפש לבושי אכן כי ƒ

מהנשמה  נחותים בוודאי הם עצמו

הפדיה  זאת ובכל עצמה, האלוקית

מאשר  יותר נעלה דבר היא שלהם

הוא  הדבר וטעם הנפש, של הפדייה

BLÈכיון Ûeba Ìb È¯‰L∆¬≈««∆¿
˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa אותו שמהווה ¿ƒ«»¡…

וקיום חיות לו ‡ÔÈונותנת È¯‰L∆¬≈≈
BÓˆÚ ˙‡ ‰NBÚ ¯·c,נברא וכל »»∆∆«¿

חיות  ומקבל נוצר דרגה, ומכל סוג מכל

מהבורא, ורק Baאך LÈÂ כמו) בגוף ¿≈
נברא) ÏÚÙpaבכל ÏÚBt‰ Ák…««≈«ƒ¿»

הנברא  בתוך שנמצא הבורא הכוח

BLÈb¯Ó ‡e‰ ÔÈ‡L ‡l‡ ,'eÎ∆»∆≈«¿ƒ
האלוקית  החיות היינו הפועל", ה"כוח

הגשמי. בגוף ונרגש ניכר אינו ומתקיים, נברא הוא Ùeb‡שמכוחה ‰Ê Ï·‡¬»∆»
,BLÈb¯Ó ‡e‰ ÔÈ‡L בגוף נרגש לא האלוקי הפועל" שה"כוח עצמו זה ∆≈«¿ƒ

„¯BÈ ¯˙BÈ dB·b‰ Ïk Èk ,¯˙BÈa ‰ÏÚÓÏ BL¯ML ‰¯BÓ∆∆»¿¿«¿»¿≈ƒ»«»«≈≈
¯˙BÈ ‰hÓÏ31 האבנים דווקא נופלת, היא שכאשר אבנים חומת כמשל ¿«»≈

ושורש  ממקור אלוקי אור דווקא ובנמשל, יותר, רחוק נופלים החומה שבראש

שיורד  האלוקי האור דווקא ולכן יותר, נחות למקום ונמשך יורד יותר, נעלה

נעלה  ושורש ממקור אור הוא ונרגש, נראה שאינו עד כך כל ומתעלם ומתמעט

eLz‰Âבמיוחד. ‰¯ÊÁ‰ ‰È‰zL ÌÈÏÚBt ,‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚÂ‰· ¿«¿≈«¿»»¬ƒ∆ƒ¿∆«¬»»¿«¿»
‰·eLz ÔBLlÓ Ìb ‰È·LÂ)32( ¿»∆»«ƒ¿¿»

הגשמי  הגוף ושל הנפש לבושי של

‰·eLz‰Â ‰¯ÊÁ‰Â,שהיא ¿«¬»»¿«¿»
העלאה  של בדרך לעיל, כמבואר

למעלה, ÌL¯LÏמלמטה ‡È‰ƒ¿»¿»
Ì¯B˜Óe והגוף הנפש לבושי של ¿»

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ששורשם וכאמור ¿«¿»«¿»
ביותר. נעלה

‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
ÔBiˆ ˙ÈÁ·c .‰˜„ˆa ‰È·LÂ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿ƒ«ƒ
CÈ¯vL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‡È‰ƒ∆∆«¿»»∆»ƒ

‰i„t‰ da ÏÚÙÏ של בדרך ƒ¿…»«¿ƒ»
למטה, מלמעלה אלוקות המשכת

‰ÓL ÏÚ È‡˜ ‰È·LÂ ˙ÈÁ·e¿ƒ«¿»∆»»≈«¿»»
‰ÓLp‰ ÈLe·Ï ÏÚ B‡ ÛebaL∆««¿≈«¿»»
˙‡ Ì‰a ÏÚÙÏ CÈ¯vL ,'eÎÂ¿∆»ƒƒ¿…»∆∆
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰Â ‰‰a‚‰‰««¿»»¿««¬»»ƒ¿«»
‡z˜ÈnÚ ‡¯ÈaÓ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ»«ƒ¿»
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.גבוה 
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שני, מצד והגוף הנפש לבושי ושל
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ÌÈÂw‰ השונים האופנים שני «»ƒ
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הּקּוים  ּבב' ּבׁשלמּות עבֹודתֹו עֹובד ְְֲִִֵֵַַָָָָהאדם

ּבּמח  הּתֹורה לּמּוד היינּו ּוצדקה, ְְְִַַַַָָָָֹּדתֹורה

איברים  ּברמ"ח הּמצֹות ּכל וקּיּום ְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשּבראׁש,

מחּלקֹות  הּמצֹות ּכיצד חרדים' ּב'ספר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ(ּכּמבאר

העבֹודה  ועלֿידי ּבהם). ׁשּתלּויים האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּתׁשעה  מּלמעלה אחרּֿכ מקּבלים ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבקב

הּקּב"ה  ׁשהּוא חברֹו ׁשל רע36קּבים ּכמאמר , ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ

הּקּב"ה  זה ּתעזב אל אבי .37ורע ְֲִֵֶַַַַָָָֹ

e‰ÊÂ,ּדוקא ּבהפטרה נאמר זה ּׁשענין מה ּגם ¿∆ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ

היה  ההפטרה ּתּקנת ענין עּקר ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהרי

הּגלּות  ענין הּמלכּות, ּגזרת ּומסּימים 38מחמת . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָ

אחר  הֹול ּדהּכל גֹו', ּתּפדה ּבמׁשּפט ְְְִִִֵֶַַַָָֹצּיֹון

הּלּו39החּתּום  אֹופּני ּבב' העבֹודה ׁשעלֿידי , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּדצּיֹון  הענין לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב ּבאים ְְְְִִִִַַַָָָָָהּנ"ל

ּבביאת  ּכפׁשּוטֹו, ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּבמׁשּפט

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָמׁשיח
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א.)36 לח, ב"מ דעלך.)37ראה ד"ה א לא, שבת רש"י ס"א.)38ראה סרפ"ד או"ח לבוש שבת. של שחרית סדר אבודרהם

ועוד. שם. אדה"ז א.)39שו"ע יב, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והעיכובים, המניעות למרות ה' את לעבוד שנתעלה CkŒ¯Á‡Âכוחות לאחר ¿««»

B˙c¯‰יותר  ÌÈew‰ '·a ˙eÓÏLa B˙„B·Ú „·BÚ Ì„‡‰»»»≈¬»ƒ¿≈¿««ƒ¿»
‰¯Bz‰ „enÏ eÈÈ‰ ,‰˜„ˆe¿»»«¿ƒ«»
Ïk Ìei˜Â ,L‡¯aL Ána«…«∆»…¿ƒ»
ÌÈ¯·È‡ Á"Ó¯a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿»«≈»ƒ
„ˆÈk 'ÌÈ„¯Á ¯ÙÒ'a ¯‡·nk)«¿…»¿≈∆¬≈ƒ≈«
ÌÈ¯·‡‰ ÈÙÏ ˙B˜lÁÓ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿À»¿ƒ»≈»ƒ

(Ì‰a ÌÈÈeÏzL חלקי כל וכאשר ∆¿ƒ»∆
הדבר  ה', לעבודת משועבדים הגוף

מיוחדת. שלימות על ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂמורה
BlL ·˜a ‰„B·Ú‰ עבודה היינו »¬»¿«∆

שלו  בכוחות האדם ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒשל
‰ÚLz ‰ÏÚÓlÓ CkŒ¯Á‡««»ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡e‰L B¯·Á ÏL ÌÈa«̃ƒ∆¬≈∆

‰"aw‰36,"חבר" גם שנקרא «»»
¯Ó‡ÓkחכמינוÚ¯Â EÚ¯ Ï"Ê ¿«¬«≈¬¿≈«

‰"aw‰ ‰Ê ·ÊÚz Ï‡ EÈ·‡37, »ƒ««¬…∆«»»
בשם  נקרא הוא ברוך שהקדוש הרי

ו"רע". "חבר"

‰Ê ÔÈÚM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ של ¿∆««∆ƒ¿»∆
והגוף, הנפש כוחות והעלאת פדיית

התורה  ידי על בכלל העולם וגשמיות

Âc˜‡,והמצוות ‰¯ËÙ‰a ¯Ó‡∆¡«««¿»»«¿»
תורה  חומשי בחמשה בפסוק ולא

˙¯Êb ˙ÓÁÓ ‰È‰ ‰¯ËÙ‰‰ ˙wz ÔÈÚ ¯wÚ Ïk È¯‰L∆¬≈»ƒ«ƒ¿««»«««¿»»»»≈¬«¿≈«
˙eÎÏn‰ יקראו שלפחות תקנו וחכמים עצמה בתורה לקרוא לא שגזרה ««¿

בתורה, הפרשה מעין ‰eÏb˙בנביא ÔÈÚ38 לפדיה שהביטוי ראוי ולכן ƒ¿««»
הגלו  ענין את שמסמלת בהפטרה בפסוק יהיה שבגלות מהירידה ת.וההעלאה

‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ ÌÈÓiÒÓe¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
,'B‚ הוא זה שפסוק העובדה וגם

היא  ההפטרה של והחתימה הסיום

ומשמעותית  ‰CÏBמדויקת Ïk‰c¿«…≈
ÌezÁ‰ ¯Á‡39, הקובע העיקר כי «««ƒ

(ביטוי  והחתימה הסיום הוא עניין בכל

שטעה  מי לגבי בגמרא שמקורו

"שחרית  קריאתֿשמע: ברכות בחתימת

במעריב  וסיים אור ביוצר פתח -

ערבים  במעריב פתח יצא, לא ערבים

פתח  - ערבית יצא. אור ביוצר וסיים

לא  אור ביוצר וסיים ערבים במעריב

במעריב  וסיים אור ביוצר פתח יצא,

הולך  הכול דבר, של כללו יצא. ערבים

החיתום) ‰B·Ú„‰אחר È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»
Ï"p‰ Cel‰ ÈpÙB‡ '·a¿«≈ƒ««
התורה  לימוד ידי על "המשכה"

המצוות  קיום ידי על ו"העלאה"

Ìei˜Ï LnÓ ·B¯˜a ÌÈ‡a»ƒ¿»«»¿ƒ
‰„tz ËtLÓa ÔBiˆc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
,BËeLÙk ‰˜„ˆa ‰È·LÂ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿

ופדיית  ירושלים, ציון, כל פדיית

השבויים  וכל eÈÓÈaהגולים ‰¯‰Óa ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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ÌÈ¯·‡‰ ÈÙÏ ˙B˜lÁÓ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿À»¿ƒ»≈»ƒ

(Ì‰a ÌÈÈeÏzL חלקי כל וכאשר ∆¿ƒ»∆
הדבר  ה', לעבודת משועבדים הגוף

מיוחדת. שלימות על ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂמורה
BlL ·˜a ‰„B·Ú‰ עבודה היינו »¬»¿«∆

שלו  בכוחות האדם ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒשל
‰ÚLz ‰ÏÚÓlÓ CkŒ¯Á‡««»ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡e‰L B¯·Á ÏL ÌÈa«̃ƒ∆¬≈∆

‰"aw‰36,"חבר" גם שנקרא «»»
¯Ó‡ÓkחכמינוÚ¯Â EÚ¯ Ï"Ê ¿«¬«≈¬¿≈«

‰"aw‰ ‰Ê ·ÊÚz Ï‡ EÈ·‡37, »ƒ««¬…∆«»»
בשם  נקרא הוא ברוך שהקדוש הרי

ו"רע". "חבר"

‰Ê ÔÈÚM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ של ¿∆««∆ƒ¿»∆
והגוף, הנפש כוחות והעלאת פדיית

התורה  ידי על בכלל העולם וגשמיות

Âc˜‡,והמצוות ‰¯ËÙ‰a ¯Ó‡∆¡«««¿»»«¿»
תורה  חומשי בחמשה בפסוק ולא

˙¯Êb ˙ÓÁÓ ‰È‰ ‰¯ËÙ‰‰ ˙wz ÔÈÚ ¯wÚ Ïk È¯‰L∆¬≈»ƒ«ƒ¿««»«««¿»»»»≈¬«¿≈«
˙eÎÏn‰ יקראו שלפחות תקנו וחכמים עצמה בתורה לקרוא לא שגזרה ««¿

בתורה, הפרשה מעין ‰eÏb˙בנביא ÔÈÚ38 לפדיה שהביטוי ראוי ולכן ƒ¿««»
הגלו  ענין את שמסמלת בהפטרה בפסוק יהיה שבגלות מהירידה ת.וההעלאה

‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ ÌÈÓiÒÓe¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
,'B‚ הוא זה שפסוק העובדה וגם

היא  ההפטרה של והחתימה הסיום

ומשמעותית  ‰CÏBמדויקת Ïk‰c¿«…≈
ÌezÁ‰ ¯Á‡39, הקובע העיקר כי «««ƒ

(ביטוי  והחתימה הסיום הוא עניין בכל

שטעה  מי לגבי בגמרא שמקורו

"שחרית  קריאתֿשמע: ברכות בחתימת

במעריב  וסיים אור ביוצר פתח -

ערבים  במעריב פתח יצא, לא ערבים

פתח  - ערבית יצא. אור ביוצר וסיים

לא  אור ביוצר וסיים ערבים במעריב

במעריב  וסיים אור ביוצר פתח יצא,

הולך  הכול דבר, של כללו יצא. ערבים

החיתום) ‰B·Ú„‰אחר È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»
Ï"p‰ Cel‰ ÈpÙB‡ '·a¿«≈ƒ««
התורה  לימוד ידי על "המשכה"

המצוות  קיום ידי על ו"העלאה"

Ìei˜Ï LnÓ ·B¯˜a ÌÈ‡a»ƒ¿»«»¿ƒ
‰„tz ËtLÓa ÔBiˆc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
,BËeLÙk ‰˜„ˆa ‰È·LÂ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿

ופדיית  ירושלים, ציון, כל פדיית

השבויים  וכל eÈÓÈaהגולים ‰¯‰Óa ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

... באיחור זמן הגיע לידי מכתב כת"ר שי' ותוכנו, אולי טוב לעשות שידוך עם בנו שי'.

הרי  כהנ"ל,  מענינים  עמהם  לדבר  כשמתחילים  אשר  ובכ"מ  דכאן  בהאברכים  ראיתי  והנה 

עד  זמן  כמה  כיון שנמשך  תועלת,  ללא  זה  הרי  תכופות  הכי  ולפעמים  הנפש  לפזור  תומ"י  מביא  זה 

שמוצאים הצעה מתאימה ויהי' הענין נוגע לפועל, ובהתאם לגילו הרך של בנו שי' הרי חשש הנ"ל הוא 

בתוקף עוד יותר, שלכן לדעתי לאחרי שלפי דעת כת"ר יבוא הזמן לחשוב ע"ד חתונה בפועל וכן תהי' 

הצעה בפועל, אזי יש להתבונן באם להציע לו תיכף.
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מוגה  בלתי

מעלתן ‡. זכותן עם הקשור בענין לפתוח יש לראש לכל הנה - חזון" ד"שבת הענין לתוכן בנוגע
כדלקמן. ישראל, של וחיבתן

ובהקדים:

נמצאים  כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כולה, השנה בכל זמנה ישראל של וחיבתן מעלתן זכותן הדגשת
לששון" גו' ד"והפכתי הענין את בו לפעול שצריכים טובים"1בזמן ולמועדים ולשמחה "לששון שזהו 2, ,

נהגו  אב  חודש  ראש לפני [שכן, ואילך אב חודש שמראש הימים תשעת ובפרט השבועות, דג' הזמן
ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקודש, בארץ מקומות בכמה הזה בזמן נהוג וכן - בישראל קהילות בכמה

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה התורה 3אלקיך יסודי על עד, עדי בנין שזהו נישואין, שמחת לערוך -
ואילך, אב חודש מראש מהֿשאיןֿכן החסידות, תורת זוהי שבתורה במאור מוארים שהם כפי והמצוה

נשים  נושאין אין בישראל הקהילות מעלתן 4שבכל זכותן את להדגיש צריכים זה שבזמן בוודאי הרי - [
ישראל. של וחיבתן

השמחה, היפך של ענין ובחיצוניות בגלוי רואים שבהם והלכות ענינים אודות מדברים כאשר גם ולכן,
פותחים  וכאשר ישראל, של וחיבתן זכותן זה, שבענין הפנימית הכוונה את לבאר יש לראש לכל הנה
פועלים  אזי - ובחיצוניות בגלוי שהם כפי הענינים פרטי אודות מדברים לאחריֿזה ורק זה, בענין

כדלקמן. ממש, ובפועל בחיצוניות גם גילוי לידי תבוא הפנימית שהכוונה

דשבת  השם להיותו זו, בשבת עיקרי ענין שזהו חזון", ד"שבת הענין לכללות בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
כידוע  זה, בשם שנקרא הדבר את ומקיים ומחיה מהווה שהוא הקודש", בלשון לו יקראו אשר "שמו - זו

בתחלתו, והאמונה' היחוד ב'שער שנתבארה הבעלֿשםֿטוב תורת

שבתחלת  - והאמונה' היחוד ד'שער המיוחדת מהמעלה –[ולהעיר השם בענין הנ"ל תורה נתבארה ו
הידוע  והאמונה'5עלֿפי היחוד ש'שער הזקן אדמו"ר אצל קאֿסלקאֿדעתא שהיתה זקנים חסידים בשם

במקומן", שיתבאר "כמו והאמונה': היחוד ד'שער ההקדמה מלשון כדמוכח התניא, דספר ההתחלה יהיה
מכיון  - הדבר וטעם התניא, דספר ראשונים פרקים בג"ן נתבארו שכבר לענינים בנוגע - עתיד לשון
שהוחלט  לאחרי שגם כך, כדי ועד התניא, דספר ההתחלה להיות אמור היה והאמונה' היחוד ש'שער
שיתבאר  ("כמו הנ"ל הלשון את הזקן אדמו"ר שינה לא - שני חלק יהיה והאמונה' היחוד ש'שער

והאמונה], היחוד ד'שער בהקדמה במקומן")

מעלתן  זכותן עם הקשור בענין לפתוח יש - חזון" "שבת השם - כזה עיקרי שבענין בוודאי הרי
ישראל. של וחיבתן

החסידות:·. בתורת שנתגלתה התורה בפנימיות מבואר - הזון" ד"שבת הענין פנימיות
חזון"6ידוע  ש"שבת נשמתוֿבגנזיֿמרומים" מברדיטשוב הרב "בשם מפאריטש הלל ר' של מאמרו

כו'". דלעתיד המקדש ואחד אחד לכל שמראין מחזה, "לשון הוא

מורה  - דלעתיד המקדש את רואה מישראל ואחד אחד שכל – חזון" ד"שבת הענין שפנימיות ונמצא
יותר  נעלה באופן הוא חזון" "שבת הרי - זה עילוי ומצד ישראל, של וחיבתן ומעלתן זכותן על ומדגיש

דלעתיד. המקדש ואחד אחד לכל מראים זו בשבת דוקא שכן בשבתו, שבת מסתם
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תקפ.1) סו"ס טור יב. לא, ירמי'
בסופן.2) תעניות הל' רמב"ם יט. ח, זכרי'
יב.3) יא, עקב
תלמודית 4) אנציקלופדי' וראה ס"ב. סתקנ"א או"ח שו"ע

וש"נ. ואילך. קטז ע' המצרים בין ערך ג) (כרך
(5.1262 ר"ע ח"ד לקו"ש ב. עה, לתניא ותיקונים הערות ראה

ואילך. 199 ע' חכ"ה וישב לקו"ש .243 ר"ע ח"י
א'צז.6) ע' ח"ב לנ"ך באוה"ת נעתק

n"cyz'd oefg zay ,mixac zyxt zay zgiy

בענין  מעלתו גודל ומפורסם כידוע - נבג"מ" מברדיטשוב הרב "בשם נאמר זה שענין [ולהעיר,
ישראל. בני על זכות ולימוד ישראל דאהבת

שלא  היינו, צדק', ה'צמח לאדמו"ר כולו כל שייך שהיה - מפאריטש הלל ר' עלֿידי נתגלה זה וענין
אדם  של "שלוחו צדק', ה'צמח אדמו"ר של 'שליח' שהיה זאת, עוד אלא 'מקושר', שהיה בלבד זו

ממש"7כמותו" דהמשלח ד"כמותו לאופן ועד פעמים 8, כמה בענין 9(כמדובר הדרגות חילוקי אודות
ישראל  דאהבת הענין עם היא אף קשורה היתה השליחות ותוכן ].10השליחות),

נפלא: חידוש ובזה

הבחירה  בית אינו 11בהלכות ביחזקאל, כתוב שהוא אףֿעלֿפי להבנות העתיד "בנין הרמב"ם: כותב
המפורשים  דברים ומעין שלמה כבנין בנוהו עזרא, בימי כשבנו שני בית ואנשי ומבואר, מפורש
פרטי  כל יתגלו אזי - השלישי) המקדש (בית העתיד" "בנין את לבנות יצטרכו כאשר ולכן, ביחזקאל",

כו'. הנביאים עלֿידי עדיין, נתפרשו שלא הענינים

שראיה  ומובן, דלעתיד, המקדש את מישראל ואחד אחד כל רואה חזון בשבת ביותר: תמוה ועלֿפיֿזה
מפורש  אינו . . להבנות העתיד ש"בנין אומרים זה עם וביחד הדברים. פרטי כל ראיית - פירושה אמיתית

ומבואר"?!

מעשה" די איז אזוי "אזוי אףֿעלֿפיֿכן, לכל 12אבל מראים חזון שבשבת לאמיתתה, המציאות זוהי ,
דלעתיד  המקדש את ואחד !13אחד

דורות  לדורי - דפוס של ובאופן לכל, ונתפרסם נתגלה זה ענין - שבזמנו 14וכאמור זה לדור - ובפרט ,
זה. ענין ונדפס נתגלה

הרי ‚. - ישראל של וחיבתן וזכותן למעלתן בנוגע חזון", ד"שבת הפנימי בענין פותחים כאשר והנה,
רפואה" ד"מקדים באופן (היפך 15זה הענינים חיצוניות מצד שהוא כפי חזון" ד"שבת הבלתיֿרצוי לענין

המקדש). בית בנין
בחיצוניות  גם בגילוי בא דלעתיד, המקדש ראיית חזון", ד"שבת הפנימי שהענין - מזו ויתירה
גלוי  באופן עיניו לנגד עומד התיקון, קודם הגלות, בזמן עדיין נמצא יהודי כאשר שגם היינו, הענינים,
מן  טוב יותר בנין לבנות עלֿמנת – ובפרט לבנות", מנת "על - החורבן ענין דכללות הפנימי המכוון
לבוא  כדי אלא אינו המקדש בית שחורבן כלומר, ותיקון, בנין אלא וקלקול, סתירה זה שאין כך הראשון,

דלעתיד  דמקדש .16לעילוי

ממש, בפועל השלישי המקדש בית יבנה כאשר אלא שייך אינו - הגשמי בעולם זה ענין גילוי אמנם,
של  בהתוועדות הגשמי;17פניֿזה וכמדובר הזה בעולם וגילוי המשכה - הוא המקדש בית של שענינו

ענין  דכללות המכוון עיניו לנגד עומד הגלות, בזמן עוד הרי - האדם לעבודת בנוגע אףֿעלֿפיֿכן, אבל
(שמחשבתו  אדם של שמחשבתו במקום הרי שכן, ומכיון דלעתיד, דמקדש לעילוי לבוא כדי החורבן,

נמצא  הוא שם ועבודתנו") ד"מעשינו והנשמה הפנימיות -18היא בהלכה ביטוי לידי בא זה שדבר כפי ,
נמצא  כאילו נחשב זה הרי העירוב, את הניח שבו במקום היא מחשבתו שכאשר  - עירובין להלכות בנוגע

גשמית).19שם  (סעודה לגשמיות בנוגע גם הוא נמצא" הוא ד"שם שהענין היינו, ,
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וש"נ.7) ב. מא, קידושין
ג.8) א, ויקרא לקו"ת
תולדות 9) ש"פ שיחת וראה וש"נ. .303 ע' ח"כ לקו"ש

520 ע' ח"א תשד"מ (התוועדויות סכ"ו ש.ז. כסלו וער"ח מבה"ח
ואילך).
סה"ש 10) א. תכח, ח"ג לקו"ד – תש"ג חגה"פ שיחת ראה

פלח  בס' מתולדותיו פרקים ראשי .83 ע' תש"ד .80 ע' תש"ג
.V ע' בתחלתו בראשית הרמון

ה"ד.11) פ"א
(12.88 הע' 334 ע' חכ"א לקו"ש ראה

ס"ט.13) לקמן ראה
ח"ב 14) לקו"ש שפב. ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
.522 ע'
איכ"ר 15) א. ג, שמות טוב לקח מדרש ב. יג, מגילה ראה

כג. פ"א
(1611 ע' חכ"ט השבועי לקו"ש בארוכה ראה – זה בכל

וש"נ. .51 ע' שם ואילך.
ס"ל.17) מנ"א מבה"ח מסעי ש"פ שיחת
וש"נ.18) סל"ח. הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט
וש"נ.19) .78 הע' 426 ע' ח"כ לקו"ש ראה
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מעלתן ‡. זכותן עם הקשור בענין לפתוח יש לראש לכל הנה - חזון" ד"שבת הענין לתוכן בנוגע
כדלקמן. ישראל, של וחיבתן

ובהקדים:

נמצאים  כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כולה, השנה בכל זמנה ישראל של וחיבתן מעלתן זכותן הדגשת
לששון" גו' ד"והפכתי הענין את בו לפעול שצריכים טובים"1בזמן ולמועדים ולשמחה "לששון שזהו 2, ,

נהגו  אב  חודש  ראש לפני [שכן, ואילך אב חודש שמראש הימים תשעת ובפרט השבועות, דג' הזמן
ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקודש, בארץ מקומות בכמה הזה בזמן נהוג וכן - בישראל קהילות בכמה

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה התורה 3אלקיך יסודי על עד, עדי בנין שזהו נישואין, שמחת לערוך -
ואילך, אב חודש מראש מהֿשאיןֿכן החסידות, תורת זוהי שבתורה במאור מוארים שהם כפי והמצוה

נשים  נושאין אין בישראל הקהילות מעלתן 4שבכל זכותן את להדגיש צריכים זה שבזמן בוודאי הרי - [
ישראל. של וחיבתן

השמחה, היפך של ענין ובחיצוניות בגלוי רואים שבהם והלכות ענינים אודות מדברים כאשר גם ולכן,
פותחים  וכאשר ישראל, של וחיבתן זכותן זה, שבענין הפנימית הכוונה את לבאר יש לראש לכל הנה
פועלים  אזי - ובחיצוניות בגלוי שהם כפי הענינים פרטי אודות מדברים לאחריֿזה ורק זה, בענין

כדלקמן. ממש, ובפועל בחיצוניות גם גילוי לידי תבוא הפנימית שהכוונה

דשבת  השם להיותו זו, בשבת עיקרי ענין שזהו חזון", ד"שבת הענין לכללות בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
כידוע  זה, בשם שנקרא הדבר את ומקיים ומחיה מהווה שהוא הקודש", בלשון לו יקראו אשר "שמו - זו

בתחלתו, והאמונה' היחוד ב'שער שנתבארה הבעלֿשםֿטוב תורת

שבתחלת  - והאמונה' היחוד ד'שער המיוחדת מהמעלה –[ולהעיר השם בענין הנ"ל תורה נתבארה ו
הידוע  והאמונה'5עלֿפי היחוד ש'שער הזקן אדמו"ר אצל קאֿסלקאֿדעתא שהיתה זקנים חסידים בשם

במקומן", שיתבאר "כמו והאמונה': היחוד ד'שער ההקדמה מלשון כדמוכח התניא, דספר ההתחלה יהיה
מכיון  - הדבר וטעם התניא, דספר ראשונים פרקים בג"ן נתבארו שכבר לענינים בנוגע - עתיד לשון
שהוחלט  לאחרי שגם כך, כדי ועד התניא, דספר ההתחלה להיות אמור היה והאמונה' היחוד ש'שער
שיתבאר  ("כמו הנ"ל הלשון את הזקן אדמו"ר שינה לא - שני חלק יהיה והאמונה' היחוד ש'שער

והאמונה], היחוד ד'שער בהקדמה במקומן")

מעלתן  זכותן עם הקשור בענין לפתוח יש - חזון" "שבת השם - כזה עיקרי שבענין בוודאי הרי
ישראל. של וחיבתן

החסידות:·. בתורת שנתגלתה התורה בפנימיות מבואר - הזון" ד"שבת הענין פנימיות
חזון"6ידוע  ש"שבת נשמתוֿבגנזיֿמרומים" מברדיטשוב הרב "בשם מפאריטש הלל ר' של מאמרו

כו'". דלעתיד המקדש ואחד אחד לכל שמראין מחזה, "לשון הוא

מורה  - דלעתיד המקדש את רואה מישראל ואחד אחד שכל – חזון" ד"שבת הענין שפנימיות ונמצא
יותר  נעלה באופן הוא חזון" "שבת הרי - זה עילוי ומצד ישראל, של וחיבתן ומעלתן זכותן על ומדגיש

דלעתיד. המקדש ואחד אחד לכל מראים זו בשבת דוקא שכן בשבתו, שבת מסתם
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תקפ.1) סו"ס טור יב. לא, ירמי'
בסופן.2) תעניות הל' רמב"ם יט. ח, זכרי'
יב.3) יא, עקב
תלמודית 4) אנציקלופדי' וראה ס"ב. סתקנ"א או"ח שו"ע

וש"נ. ואילך. קטז ע' המצרים בין ערך ג) (כרך
(5.1262 ר"ע ח"ד לקו"ש ב. עה, לתניא ותיקונים הערות ראה

ואילך. 199 ע' חכ"ה וישב לקו"ש .243 ר"ע ח"י
א'צז.6) ע' ח"ב לנ"ך באוה"ת נעתק
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בענין  מעלתו גודל ומפורסם כידוע - נבג"מ" מברדיטשוב הרב "בשם נאמר זה שענין [ולהעיר,
ישראל. בני על זכות ולימוד ישראל דאהבת

שלא  היינו, צדק', ה'צמח לאדמו"ר כולו כל שייך שהיה - מפאריטש הלל ר' עלֿידי נתגלה זה וענין
אדם  של "שלוחו צדק', ה'צמח אדמו"ר של 'שליח' שהיה זאת, עוד אלא 'מקושר', שהיה בלבד זו

ממש"7כמותו" דהמשלח ד"כמותו לאופן ועד פעמים 8, כמה בענין 9(כמדובר הדרגות חילוקי אודות
ישראל  דאהבת הענין עם היא אף קשורה היתה השליחות ותוכן ].10השליחות),

נפלא: חידוש ובזה

הבחירה  בית אינו 11בהלכות ביחזקאל, כתוב שהוא אףֿעלֿפי להבנות העתיד "בנין הרמב"ם: כותב
המפורשים  דברים ומעין שלמה כבנין בנוהו עזרא, בימי כשבנו שני בית ואנשי ומבואר, מפורש
פרטי  כל יתגלו אזי - השלישי) המקדש (בית העתיד" "בנין את לבנות יצטרכו כאשר ולכן, ביחזקאל",

כו'. הנביאים עלֿידי עדיין, נתפרשו שלא הענינים

שראיה  ומובן, דלעתיד, המקדש את מישראל ואחד אחד כל רואה חזון בשבת ביותר: תמוה ועלֿפיֿזה
מפורש  אינו . . להבנות העתיד ש"בנין אומרים זה עם וביחד הדברים. פרטי כל ראיית - פירושה אמיתית

ומבואר"?!

מעשה" די איז אזוי "אזוי אףֿעלֿפיֿכן, לכל 12אבל מראים חזון שבשבת לאמיתתה, המציאות זוהי ,
דלעתיד  המקדש את ואחד !13אחד

דורות  לדורי - דפוס של ובאופן לכל, ונתפרסם נתגלה זה ענין - שבזמנו 14וכאמור זה לדור - ובפרט ,
זה. ענין ונדפס נתגלה

הרי ‚. - ישראל של וחיבתן וזכותן למעלתן בנוגע חזון", ד"שבת הפנימי בענין פותחים כאשר והנה,
רפואה" ד"מקדים באופן (היפך 15זה הענינים חיצוניות מצד שהוא כפי חזון" ד"שבת הבלתיֿרצוי לענין

המקדש). בית בנין
בחיצוניות  גם בגילוי בא דלעתיד, המקדש ראיית חזון", ד"שבת הפנימי שהענין - מזו ויתירה
גלוי  באופן עיניו לנגד עומד התיקון, קודם הגלות, בזמן עדיין נמצא יהודי כאשר שגם היינו, הענינים,
מן  טוב יותר בנין לבנות עלֿמנת – ובפרט לבנות", מנת "על - החורבן ענין דכללות הפנימי המכוון
לבוא  כדי אלא אינו המקדש בית שחורבן כלומר, ותיקון, בנין אלא וקלקול, סתירה זה שאין כך הראשון,

דלעתיד  דמקדש .16לעילוי

ממש, בפועל השלישי המקדש בית יבנה כאשר אלא שייך אינו - הגשמי בעולם זה ענין גילוי אמנם,
של  בהתוועדות הגשמי;17פניֿזה וכמדובר הזה בעולם וגילוי המשכה - הוא המקדש בית של שענינו

ענין  דכללות המכוון עיניו לנגד עומד הגלות, בזמן עוד הרי - האדם לעבודת בנוגע אףֿעלֿפיֿכן, אבל
(שמחשבתו  אדם של שמחשבתו במקום הרי שכן, ומכיון דלעתיד, דמקדש לעילוי לבוא כדי החורבן,

נמצא  הוא שם ועבודתנו") ד"מעשינו והנשמה הפנימיות -18היא בהלכה ביטוי לידי בא זה שדבר כפי ,
נמצא  כאילו נחשב זה הרי העירוב, את הניח שבו במקום היא מחשבתו שכאשר  - עירובין להלכות בנוגע

גשמית).19שם  (סעודה לגשמיות בנוגע גם הוא נמצא" הוא ד"שם שהענין היינו, ,
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וש"נ.7) ב. מא, קידושין
ג.8) א, ויקרא לקו"ת
תולדות 9) ש"פ שיחת וראה וש"נ. .303 ע' ח"כ לקו"ש

520 ע' ח"א תשד"מ (התוועדויות סכ"ו ש.ז. כסלו וער"ח מבה"ח
ואילך).
סה"ש 10) א. תכח, ח"ג לקו"ד – תש"ג חגה"פ שיחת ראה

פלח  בס' מתולדותיו פרקים ראשי .83 ע' תש"ד .80 ע' תש"ג
.V ע' בתחלתו בראשית הרמון

ה"ד.11) פ"א
(12.88 הע' 334 ע' חכ"א לקו"ש ראה

ס"ט.13) לקמן ראה
ח"ב 14) לקו"ש שפב. ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
.522 ע'
איכ"ר 15) א. ג, שמות טוב לקח מדרש ב. יג, מגילה ראה

כג. פ"א
(1611 ע' חכ"ט השבועי לקו"ש בארוכה ראה – זה בכל

וש"נ. .51 ע' שם ואילך.
ס"ל.17) מנ"א מבה"ח מסעי ש"פ שיחת
וש"נ.18) סל"ח. הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט
וש"נ.19) .78 הע' 426 ע' ח"כ לקו"ש ראה
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כידוע  - ממש בפועל הגשמי הזה בעולם דלעתיד המקדש את לגלות וביכלתו בכחו מזו: ויתירה
הזקן  אדמו"ר של בתיקונים 20מאמרו "איתא בדורו 21: שלימה בתשובה חוזר אחד צדיק היה אם שאפילו

שמיד  הוא פועל בתשובה, שחוזר צדיק כדבעי, היא יהודי של עבודתו שכאשר היינו, משיח", בא היה
ממש. בפועל דלעתיד המקדש בית בנין את לפעול יהודי של בכחו הרי שכן, ומכיון משיח, בא

מהר"ש „. אדמו"ר בדרושי הידוע המשל עלֿפי – הדבר מעשינו 22וביאור עלֿידי שנפעלים שהענינים
ובידו  ומרגליות, טובות אבנים עם סגורה תיבה בידו שיש לאדם עלֿדרךֿמשל הם הזה, בזמן ועבודתנו
לפתוח  וביכלתו שבכחו זאת עוד אלא ברשותו, הוא שהדבר בלבד זו שלא כך זו, דתיבה המפתח גם

שירצה. עת בכל התיבה את
: בזה והענין

הגשמי  הזה בעולם ברוךֿהוא איןֿסוף אור גילוי שהוא המשיח, ימות של הזה השלימות "תכלית
בתחתונים  דירה יתברך לו להיות הקב"ה הגלות"23(נתאווה משך זמן כל ועבודתנו במעשינו תלוי (24.

ועבודתנו" "מעשינו שישנם שלאחרי יתכן לא הרי - ועבודתנו מעשינו עלֿידי נפעל זה שענין ומכיון
חסֿוש  יותר.ידחה מאוחר לזמן ועבודתנו) מעשינו עלֿידי (שנפעל בתחתונים דדירה הענין לום

שכיר" פעולת תלין "לא בתורה ציווי שכרו"25ישנו תתן "ביומו ליעקב 26, דבריו ש"מגיד ומכיון .
לישראל" ומשפטיו יהודי 27חוקיו שכאשר היינו, היהודי, של שכרו את מעכב הקב"ה שאין בוודאי הרי ,

ערב" עדי ולעבודתו לפעלו אדם "יצא זה, דיום העבודה את הקב"ה 28מסיים לו נותן ומיד תיכף הנה -
שבשכר  האופנים לכל והכוונה שכרו, בנוגע 29את והן ומסובב, סיבה בדרך שהוא לשכר בנוגע הן -

עבודתו. אופן לגבי שבאיןֿערוך לשכר ועד סגולי, באופן שהוא לשכר

עבידתיה" עביד ויומא יומא "כל וכו', דמחר העבודה גם להיות שצריכה ענין 30ומה זה הרי -
זה. דיום העבודה שכר את לעכב סיבה זו ואין בפניֿעצמו,

עבור  - בתחתונים" "דירה השכר את מיד לו נותנים פרטית עבודה כל שלאחרי לומר בהכרח ולכן,
זו. עבודה

חלק  אם (כי עבודתו כל נשלמה לא שעדיין דמכיון - הדבר וטעם סגורה, בתיבה ניתן זה שכר אמנם,
עניני  שאר את להשלים יוכל לא פתוחה, בתיבה השכר את לו יתנו אם הרי כו'), זה דיום העבודה ממנה,

חפץ" בהם לי אין תאמר אשר ד"שנים באופן יהיה לבוא דלעתיד הזמן שכן, לא 31עבודתו. שאז היינו, ,
טובה  היא סגורה בתיבה השכר שנתינת ונמצא, לנהורא, חשוכא ואתהפכא דאתכפיא העילוי כללות יהיה

השלימות. בתכלית עבודתו כל את ולסיים להשלים האפשרות נשארת שעלֿידיֿזה מכיון עבורו,

- התיבה על מבעלותו מאומה גורעת אינה סגורה בתיבה השכר שנתינת ופשוט מובן לאידך, אבל
בכל  לפותחה וביכלתו שבכחו כך התיבה, "מפתח" את גם לו נותנים הסגורה התיבה עם שביחד מכיון

שלו... ענין זה הרי - בפועל זאת עושה שאינו ומה שירצה. עת

דלע  המקדש לראיית בנוגע מובן הוא ועלֿדרךֿזה "שם עבודתו שמצד לכך שנוסף - חזון בשבת תיד
בארוכה. כנ"ל הגשמי, הזה בעולם בגילוי זאת לפעול וביכלתו בכחו הרי נמצא",

המקדש ‰. (ראיית זה שענין מודגש חזון, דשבת הענין אודות הנ"ל ביאור שבפרטי להוסיף, ויש
כדלקמן. מטה, למטה עד וחודר נמשך זו) בשבת דלעתיד
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תג.20) ע' הקצרים אדה"ז מאמרי ספ"ד. ירושלים בונה
רע"ד).21) (כג, נח ס"פ ז"ח ראה
פ"ה 22) תשי"א לגני באתי ד"ה וראה תרמ"ב. נתן פזר ד"ה

וש"נ. ז). ר"ע מאמרים (קונטרס
במדב"ר 23) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
רפל"ז.24) תניא

יג.25) יט, קדושים
טו.26) כד, תצא
ט.27) פ"ל שמו"ר וראה יט. קמז, תהלים
כג.28) קד, תהלים
אֿב).29) (יב, אחרון בית של"ה ראה
רע"ב.30) צד, זח"ג
ב.31) קנא, שבת וראה א. יב, קהלת – הכתוב ל'
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זו  שתיבה כלומר, ראיה, של תרגום הוא זה שלשון מחזה", מלשון חזון, "שבת הלשון - לראש לכל
ארמי). (לשון תרגום לשון אם כי הקודש, לשון אינה

ובהקדים:

בספרים  שכתוב מה פת 32ידוע שתים, בכתפי "טט כמו: בתורה, שהובאו האומות ללשונות בנוגע
שתים" שהדותא"33באפריקי "יגר וכן שאינם 34, לשונות כתבה שהתורה לומר יתכן שלא - בזה וכיוצא ,

ונתערבו  נבללו הקודש מלשון אלו שתיבות אלא הקודש, בלשון הם אלו תיבות גם בוודאי הקודש, לשון
האומות. לשונות עם

שייכת  זו שתיבה היינו, האומות, מלשונות חלק אחרֿכך נעשו אלו שתיבות מכיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל
שעלֿפי  שטרות בכתיבת - לדינא [ונפקאֿמינה בזה וכיוצא ד"אפריקי" ללשון זו ותיבה ד"כתפי" ללשון

אחר  בלשון ומקצתו זה בלשון מקצתו לכתוב שאין לשאר 35תורה, בינם חילוק שיש לומר, בהכרח ,[
הקודש  שבלשון תרגום לשון הם אלו שתיבות היינו, בלבד, הקודש בלשון שנשארו שבתורה התיבות

עצמו.

הענינים  כל דהנה, העולם. דאומות הלשונות לשאר קודש לשון בין ה"ממוצע" שזהו כך כדי [ועד
מהתורה, נמשכים הם שגם העולם, דאומות ללשונות בנוגע כן וכמו בתורה, - ומקורם שרשם שבעולם,
דאומות  הלשונות שאר  לכל ה"ממוצע " שהוא גופא, שבתורה תרגום לשון עלֿידי – היא לכך והאפשרות

העולם].

תוכנה  דלעתיד, המקדש לראיית בנוגע תרגום, לשון ("מחזה"), "חזון" לשון הדגשת לעניננו: ובנוגע
נמצאים  כאשר אפילו ישנו זה שענין עד כך, כל מטה למטה ונמשכת חודרת דלעתיד המקדש שראיית -

תרגום. לשון - הקודש מלשון שלמטה בדרגא

.Â:בזה ענין ועוד
שלא  ומצד בו, להתלבש יקר מלבוש לו ועשה יקר בן לו שיש "מאב - משל עלֿפי מבואר הנ"ל ענין
עשה  מה כן. גם אותו וקרע לבוש שני פעם לו ועשה קרעים. לכמה אותו קרע . . בגד באותו הבן נזהר
הלבוש, לו מראה ידועים רחוקים ולפרקים גנזו, רק אותו, ללבוש לו נתן ולא שלישי, לבוש לו עשה האב,
חזון, שבת ענין "וזהו ומסיים אותו". ללבוש זה לבוש לך ינתן הישר בדרך תתנהג שאם ראה לו, ואומר

מרחוק". דלעתיד המקדש ואחד אחד לכל שמראים מחזה, לשון

הוא  ה"משל" ענין כללות אזי 36והנה, המקבל, כלי מהשגת שלמעלה ענין להסביר צריכים שכאשר -
לפי  (הלבוש) שהוא בו), מהמלובש נפרד דבר שהוא הלבוש (בדוגמת נפרד מדבר בלבוש זאת מלבישים

בו. המלובש הנמשל את גם להשיג המקבל יכול דמשל הלבוש ֿ ידי ועל המקבל, כלי ערך

כל  תהיה ולא בכך, צורך שאין מכיון "משל", לתת שייך לא - אמונה של לענין בנוגע : כלומר
שלמעלה  ענין אודות מדובר כאשר הנה - בשכל והשגה הבנה של לענין בנוגע אמנם, בכך. תועלת
זה  וענין המקבל, של בשכלו להתקבל שיוכל כדי הדבר את "להוריד" צורך יש אזי המקבל, של משכלו
המקבל. של שכלו בכלי מתקבל שלכן מהנמשל, ונפרד זר דבר שהוא ה"משל", עלֿידי נעשה
ה"נמשל", את המקבל תופס ועלֿידו בו הנה מהנמשל, ונפרד זר דבר המשל היות עם ואףֿעלֿפיֿכן,

המלובש. את תופסים שעלֿידו הלבוש בדוגמת

שבנמשל  למרות - וזאת ה"לבוש", מענין גם הוא עצמו המשל תוכן הרי - דידן שבנידון ולהעיר,
באוהל" מתהלך ד"ואהיה באופן (ולא דוקא "בית" - המקדש" "בית אודות היו 37מדובר ולכאורה, ,(
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שכז.32) ע' ואתחנן באוה"ת הובא ב. תט, של"ה
טז).33) (יג, בא ס"פ עה"ת בפרש"י הובא ב. ד, סנהדרין

ח. ו, ואתחנן
מז.34) לא, ויצא

רסקכ"ו.35) אה"ע שו"ע ה"ח. פ"ד גירושין הל' רמב"ם ראה
ובכ"מ.36) ואילך. סע"א קה. דרמ"צ ג. צא, מג"ה תו"א
ו.37) ז, ש"ב
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כידוע  - ממש בפועל הגשמי הזה בעולם דלעתיד המקדש את לגלות וביכלתו בכחו מזו: ויתירה
הזקן  אדמו"ר של בתיקונים 20מאמרו "איתא בדורו 21: שלימה בתשובה חוזר אחד צדיק היה אם שאפילו

שמיד  הוא פועל בתשובה, שחוזר צדיק כדבעי, היא יהודי של עבודתו שכאשר היינו, משיח", בא היה
ממש. בפועל דלעתיד המקדש בית בנין את לפעול יהודי של בכחו הרי שכן, ומכיון משיח, בא

מהר"ש „. אדמו"ר בדרושי הידוע המשל עלֿפי – הדבר מעשינו 22וביאור עלֿידי שנפעלים שהענינים
ובידו  ומרגליות, טובות אבנים עם סגורה תיבה בידו שיש לאדם עלֿדרךֿמשל הם הזה, בזמן ועבודתנו
לפתוח  וביכלתו שבכחו זאת עוד אלא ברשותו, הוא שהדבר בלבד זו שלא כך זו, דתיבה המפתח גם

שירצה. עת בכל התיבה את
: בזה והענין

הגשמי  הזה בעולם ברוךֿהוא איןֿסוף אור גילוי שהוא המשיח, ימות של הזה השלימות "תכלית
בתחתונים  דירה יתברך לו להיות הקב"ה הגלות"23(נתאווה משך זמן כל ועבודתנו במעשינו תלוי (24.

ועבודתנו" "מעשינו שישנם שלאחרי יתכן לא הרי - ועבודתנו מעשינו עלֿידי נפעל זה שענין ומכיון
חסֿוש  יותר.ידחה מאוחר לזמן ועבודתנו) מעשינו עלֿידי (שנפעל בתחתונים דדירה הענין לום

שכיר" פעולת תלין "לא בתורה ציווי שכרו"25ישנו תתן "ביומו ליעקב 26, דבריו ש"מגיד ומכיון .
לישראל" ומשפטיו יהודי 27חוקיו שכאשר היינו, היהודי, של שכרו את מעכב הקב"ה שאין בוודאי הרי ,

ערב" עדי ולעבודתו לפעלו אדם "יצא זה, דיום העבודה את הקב"ה 28מסיים לו נותן ומיד תיכף הנה -
שבשכר  האופנים לכל והכוונה שכרו, בנוגע 29את והן ומסובב, סיבה בדרך שהוא לשכר בנוגע הן -

עבודתו. אופן לגבי שבאיןֿערוך לשכר ועד סגולי, באופן שהוא לשכר

עבידתיה" עביד ויומא יומא "כל וכו', דמחר העבודה גם להיות שצריכה ענין 30ומה זה הרי -
זה. דיום העבודה שכר את לעכב סיבה זו ואין בפניֿעצמו,

עבור  - בתחתונים" "דירה השכר את מיד לו נותנים פרטית עבודה כל שלאחרי לומר בהכרח ולכן,
זו. עבודה

חלק  אם (כי עבודתו כל נשלמה לא שעדיין דמכיון - הדבר וטעם סגורה, בתיבה ניתן זה שכר אמנם,
עניני  שאר את להשלים יוכל לא פתוחה, בתיבה השכר את לו יתנו אם הרי כו'), זה דיום העבודה ממנה,

חפץ" בהם לי אין תאמר אשר ד"שנים באופן יהיה לבוא דלעתיד הזמן שכן, לא 31עבודתו. שאז היינו, ,
טובה  היא סגורה בתיבה השכר שנתינת ונמצא, לנהורא, חשוכא ואתהפכא דאתכפיא העילוי כללות יהיה

השלימות. בתכלית עבודתו כל את ולסיים להשלים האפשרות נשארת שעלֿידיֿזה מכיון עבורו,

- התיבה על מבעלותו מאומה גורעת אינה סגורה בתיבה השכר שנתינת ופשוט מובן לאידך, אבל
בכל  לפותחה וביכלתו שבכחו כך התיבה, "מפתח" את גם לו נותנים הסגורה התיבה עם שביחד מכיון

שלו... ענין זה הרי - בפועל זאת עושה שאינו ומה שירצה. עת

דלע  המקדש לראיית בנוגע מובן הוא ועלֿדרךֿזה "שם עבודתו שמצד לכך שנוסף - חזון בשבת תיד
בארוכה. כנ"ל הגשמי, הזה בעולם בגילוי זאת לפעול וביכלתו בכחו הרי נמצא",

המקדש ‰. (ראיית זה שענין מודגש חזון, דשבת הענין אודות הנ"ל ביאור שבפרטי להוסיף, ויש
כדלקמן. מטה, למטה עד וחודר נמשך זו) בשבת דלעתיד
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תג.20) ע' הקצרים אדה"ז מאמרי ספ"ד. ירושלים בונה
רע"ד).21) (כג, נח ס"פ ז"ח ראה
פ"ה 22) תשי"א לגני באתי ד"ה וראה תרמ"ב. נתן פזר ד"ה

וש"נ. ז). ר"ע מאמרים (קונטרס
במדב"ר 23) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
רפל"ז.24) תניא

יג.25) יט, קדושים
טו.26) כד, תצא
ט.27) פ"ל שמו"ר וראה יט. קמז, תהלים
כג.28) קד, תהלים
אֿב).29) (יב, אחרון בית של"ה ראה
רע"ב.30) צד, זח"ג
ב.31) קנא, שבת וראה א. יב, קהלת – הכתוב ל'
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זו  שתיבה כלומר, ראיה, של תרגום הוא זה שלשון מחזה", מלשון חזון, "שבת הלשון - לראש לכל
ארמי). (לשון תרגום לשון אם כי הקודש, לשון אינה

ובהקדים:

בספרים  שכתוב מה פת 32ידוע שתים, בכתפי "טט כמו: בתורה, שהובאו האומות ללשונות בנוגע
שתים" שהדותא"33באפריקי "יגר וכן שאינם 34, לשונות כתבה שהתורה לומר יתכן שלא - בזה וכיוצא ,

ונתערבו  נבללו הקודש מלשון אלו שתיבות אלא הקודש, בלשון הם אלו תיבות גם בוודאי הקודש, לשון
האומות. לשונות עם

שייכת  זו שתיבה היינו, האומות, מלשונות חלק אחרֿכך נעשו אלו שתיבות מכיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל
שעלֿפי  שטרות בכתיבת - לדינא [ונפקאֿמינה בזה וכיוצא ד"אפריקי" ללשון זו ותיבה ד"כתפי" ללשון

אחר  בלשון ומקצתו זה בלשון מקצתו לכתוב שאין לשאר 35תורה, בינם חילוק שיש לומר, בהכרח ,[
הקודש  שבלשון תרגום לשון הם אלו שתיבות היינו, בלבד, הקודש בלשון שנשארו שבתורה התיבות

עצמו.

הענינים  כל דהנה, העולם. דאומות הלשונות לשאר קודש לשון בין ה"ממוצע" שזהו כך כדי [ועד
מהתורה, נמשכים הם שגם העולם, דאומות ללשונות בנוגע כן וכמו בתורה, - ומקורם שרשם שבעולם,
דאומות  הלשונות שאר  לכל ה"ממוצע " שהוא גופא, שבתורה תרגום לשון עלֿידי – היא לכך והאפשרות

העולם].

תוכנה  דלעתיד, המקדש לראיית בנוגע תרגום, לשון ("מחזה"), "חזון" לשון הדגשת לעניננו: ובנוגע
נמצאים  כאשר אפילו ישנו זה שענין עד כך, כל מטה למטה ונמשכת חודרת דלעתיד המקדש שראיית -

תרגום. לשון - הקודש מלשון שלמטה בדרגא

.Â:בזה ענין ועוד
שלא  ומצד בו, להתלבש יקר מלבוש לו ועשה יקר בן לו שיש "מאב - משל עלֿפי מבואר הנ"ל ענין
עשה  מה כן. גם אותו וקרע לבוש שני פעם לו ועשה קרעים. לכמה אותו קרע . . בגד באותו הבן נזהר
הלבוש, לו מראה ידועים רחוקים ולפרקים גנזו, רק אותו, ללבוש לו נתן ולא שלישי, לבוש לו עשה האב,
חזון, שבת ענין "וזהו ומסיים אותו". ללבוש זה לבוש לך ינתן הישר בדרך תתנהג שאם ראה לו, ואומר

מרחוק". דלעתיד המקדש ואחד אחד לכל שמראים מחזה, לשון

הוא  ה"משל" ענין כללות אזי 36והנה, המקבל, כלי מהשגת שלמעלה ענין להסביר צריכים שכאשר -
לפי  (הלבוש) שהוא בו), מהמלובש נפרד דבר שהוא הלבוש (בדוגמת נפרד מדבר בלבוש זאת מלבישים

בו. המלובש הנמשל את גם להשיג המקבל יכול דמשל הלבוש ֿ ידי ועל המקבל, כלי ערך

כל  תהיה ולא בכך, צורך שאין מכיון "משל", לתת שייך לא - אמונה של לענין בנוגע : כלומר
שלמעלה  ענין אודות מדובר כאשר הנה - בשכל והשגה הבנה של לענין בנוגע אמנם, בכך. תועלת
זה  וענין המקבל, של בשכלו להתקבל שיוכל כדי הדבר את "להוריד" צורך יש אזי המקבל, של משכלו
המקבל. של שכלו בכלי מתקבל שלכן מהנמשל, ונפרד זר דבר שהוא ה"משל", עלֿידי נעשה
ה"נמשל", את המקבל תופס ועלֿידו בו הנה מהנמשל, ונפרד זר דבר המשל היות עם ואףֿעלֿפיֿכן,

המלובש. את תופסים שעלֿידו הלבוש בדוגמת

שבנמשל  למרות - וזאת ה"לבוש", מענין גם הוא עצמו המשל תוכן הרי - דידן שבנידון ולהעיר,
באוהל" מתהלך ד"ואהיה באופן (ולא דוקא "בית" - המקדש" "בית אודות היו 37מדובר ולכאורה, ,(
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טז).33) (יג, בא ס"פ עה"ת בפרש"י הובא ב. ד, סנהדרין
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ועלֿידי  לבנו, בית שבנה אב - ל"בית" בנוגע גם מאומה) לשנות (מבלי פרטיו בכל זה משל לומר יכולים
כן, גם ונשבר שני בית לו ובנה הבית, נשבר כו') הבית בכבוד נזהר (שלא בלתיֿרצוי באופן הבן הנהגת
שבמקום  אלא המשל, פרטי ככל - כו' לזמן מזמן לו מראה רק לו, נתן ולא שלישי, בית האב בנה ואז
בדוגמת  - דוקא מ"בגד" הוא המשל שיהיה טעם מאיזה ואףֿעלֿפיֿכן, "בית". אודות ידובר "בגד"

וב  לנמשל, לבוש שהוא ה"משל", ענין בו כללות המלובש את תופסים ועלֿידו .38ו

זה  שענין - תוכנה חזון, בשבת דלעתיד המקדש דראיית הענין על "משל" נתינת לעניננו: ובנוגע
אמנם, אחר, מענין למשל הם זקוקים שלכן הנמשל, את לתפוס יכולים שאינם לאלו גם ונמשך חודר

עצמו. הנמשל את גם הם תופסים אחר, מענין היותו למרות המשל, עלֿידי

.Ê שבנמשל (אף מ"בית" ולא דוקא, מ"בגד" המשל דיוק ביאור עלֿפי – יותר בעומק בזה להוסיף ויש
כנ"ל): המקדש", "בית אודות מדובר

מדת  לפי עשוי אינו ו"בית" האדם, מדת לפי עשוי ש"בגד" - הוא ל"בית" "בגד" שבין החילוק
האדם.

כמדת  אלא מדי, ארוך ולא מדי קצר לא האדם, של למדתו בהתאם להיות צריך ורחבו ארכו - "בגד"
כהונה  לבגדי בנוגע בהלכה שמצינו וכפי הכהן 39האדם. של גדלו למדת בהתאם להיות צריכים שהבגדים

כהנים" "ממלכת שנקראים - ישראל בני לכל שייך זה שענין בגמרא 40[ולהעיר וכמסופר פרס 41, שמלך
ולתפארת"]. "לכבוד המתאים במקום מונח שיהיה יהודי של אבנטו את תיקן

בהלכה  שמצינו וכפי האדם, של ממדתו יותר הוא וגבהו ורחבו ארכו הרי - "בית" מהֿשאיןֿכן
מזוזה  לחיוב שזהו 42(בנוגע אמות, ד' על אמות ד' - הפחות לכל - היא ה"בית" שמדת בזה) וכיוצא

אמות, ג' ברום אמה על אמה להיות שצריך המקוה למדת בנוגע מצינו שכן, אדם. של ממדתו יותר
האדם  של למדתו .43בהתאם

מושג  מקבלים ה"בגד" ראיית שעלֿידי – בית לראיית בגד ראיית בין חילוק שיש מובן, שכן, ומכיון
עלֿידי  מהֿשאיןֿכן המלובש; של מדתו לפי הוא שהבגד מכיון כו', ורחבו ארכו המלובש, פרטי אודות
מדתו  לפי אינו שהבית מכיון כו', ורחבו ארכו בבית, הדר פרטי אודות כלל יודעים לא - ה"בית" ראיית
יותר  ובכללות מדוכא, עני של או עשיר של ביתו זהו אם - כללי ענין אלא יודעים ואין המלובש, של

זו  דשבת אבות בפרקי שכתוב כמו אלקים", "בצלם [שנבראו בניֿאדם של בית זהו אם של 44- בית או [
שאין  ב"בגד" מעלה יש אףֿעלֿפיֿכן, אבל הקביעות, דענין העילוי ישנו ב"בית" אמנם, בעליֿחיים.

כנ"ל. בו, המלובש פרטי את רואים ה"בגד" עלֿידי שדוקא ב"בית",

זה  שענין מכיון - בו המלובש פרטי את בגילוי רואים שבו דוקא, מ"בגד" משל לתת מדייקים ולכן
כדלקמן. במשל), מדובר ושאודותיו השלישי המקדש בבית בגילוי יהיה

.Á מזהב נעשו ושני ראשון בית דלעתיד: למקדש ושני, ראשון בית שבין החילוק כללות בהקדם ויובן
הוא  דלעתיד" "המקדש מהֿשאיןֿכן נש", דבר "בניינא ובכללות גשמיים, דברים כו', ונחושת כסף

"מקדש  דקודשאֿבריךֿהוא", . . ידיך"45"בניינא כוננו .46אדנֿי
בתוכם" ד"ושכנתי הענין הוא עיקרם ושני ראשון בית שגם אף מכלֿמקום,47ולכן, השכינה, השראת ,

לראות  שיכולים באופן היה לא בתוכם" ד"ושכנתי הענין הרי נש", ד"בר החלק גם בזה שמעורב מכיון
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ואילך.38) ס"ז לקמן ראה
המקדש 39) כלי הל' רמב"ם וש"נ. ב. כג, יומא ב. סה, פסחים

ג. ז, צו עה"ת בפרש"י הובא ה"ד. פ"ח
ו.40) יט, יתרו
רע"א.41) יט, זבחים
רמב"ם 42) סי"ג. סרפ"ו יו"ד טושו"ע ואילך. סע"א ג, סוכה

רפ"ו. מזוזה הל'

הל'43) רמב"ם רסר"א. יו"ד טושו"ע וש"נ. ב. ד, עירובין
רפ"ד. מקואות

מי"ד.44) פ"ג
יז.45) טו, בשלח
א.46) כח, ח"א שם גם וראה א. רכא, זח"ג
ח.47) כה, תרומה
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ונמצא, באמת. הוא כן שבוודאי אף - המלובש פרטי את ומבטא מורה שבו ופרט פרט שכל בגילוי
בו. הדר פרטי את רואים לא שעלֿידו ה"בית" בדוגמת זה הרי - האדם לראיית שביחס

הוא  שבו השכינה וגילוי השראת הרי דקודשאֿבריךֿהוא", "בניינא להיותו - דלעתיד" "המקדש אבל
ה"בגד". ענין בדוגמת המלובש, פרטי את בגילוי שיראו באופן

שהוא  בגילוי רואים בתחלתו שמיד - שפירושו נצחי, בנין יהיה דלעתיד" ש"המקדש מה כן גם וזהו
על  הוכחה זו הרי בקיומו, שנשאר ורואים שנים אלפי שעוברים שלאחרי הכוונה אין כלומר, נצחי,
הראשון  ברגע (לא השני הרגע מגיע כאשר שכן, - נצחי דבר שהוא רואים בתחלתו שמיד אלא נצחיותו,

ז"ל  חכמינו וכלשון כלל, שינוי שום ללא ממש, תוקף באותו שהוא ורואים כיום 48ממש), "חזקים :
מספרי  - בחסידות [כמובא נצחי דבר שזהו יודעים אזי - כלל ההפסד טבע בהם שאין היינו, הבראם",

ובתורת חקירה, החסידות", מ"תורת חלק נעשה זה הרי בחסידות, ונתבאר הובא זה שענין ומכיון
החקירה" "ספר ששמו בספר - גופא ענין 49החסידות בגילוי בו וניכר מודגש בתחלתו שמיד כלומר, ,[

הנצחיות.

העולם: עניני בכל לבוא דלעתיד אלקות  גילוי מאופן וקלֿוחומר ובמכלֿשכן

דיבר" ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד יקויים לבוא שהענין 50לעתיד היינו, ,
שבעולם, הנבראים פרטי בכל גם) אלא הדברות", ב"עשרת רק (לא ממש בגילוי יהיה דיבר" ה' ד"פי

האמצעי  אדמו"ר בנפעל".51ובלשון הפועל האלקי "כח שיתגלה -

המובא  ועלֿדרך – הפועל של עניניו פרטי נראים שעלֿידו באופן הוא בנפעל הפועל כח גילוי והנה,
חסידות  שראה 52בדרושי מכיון אחת, בעין סומא היה שעשאה שהאומן בכלי שהכיר המגיד הרב אודות

הפועל. פרטי את שיראו - בנפעל הפועל האלקי כח לגילוי בנוגע  מובן ומזה הפועל. של כחו את בה

הירידה  לאחרי רק שייכת - אחת) בעין (סומא שבמשל שהדוגמא להבהיר צורך אין [ובוודאי
הרי  - למעלה מהֿשאיןֿכן כו', ליוצרה הידוע מטעם והחומרי, הגשמי הזה לעולם עד וההשתלשלות
ביחס  רק היא והדוגמא חסֿושלום, חסרון של ענין שייך שלמעלה דעתו על יעלה לא אדם" "פרא אפילו

הדברים]. פרטי את שיראו לכך

הנבראים  פרטי כל יהיו לא לבוא שלעתיד ופשוט מובן שהרי - מזולתו מחולק נברא שכל ומכיון
הענין  יהיה לבוא לעתיד ואדרבה: הזה, כבזמן מזה זה חלוקים נבראים ריבוי יהיו בוודאי שוה, באופן

ה'" מעשיך רבו ה'"53ד"מה מעשיך גדלו הפועל 54ו"מה האלקי כח גילוי הרי - עתה שהוא מכמו יותר
כח  את יראו שבנבראים ופרט פרט שבכל היינו, הפרטי, לענינו בהתאם ונברא נברא בכל יהיה בנפעל
מאין  הנברא מציאות את שמהווה האלקי הכח אודות שמדובר למרות - וזאת זה. דנברא הפרטי הפועל
שקדמה  עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא שמציאותו הוא ברוך המאציל של ועצמותו "מהותו ליש,

חסֿושלום" !55לו

בנפעל  הפועל כח את ראה - המגיד הרב לכל. בגילוי יהיה זה שענין לבוא, דלעתיד החידוש וזהו
אבל  עתה; גם זאת רואים הם - ה"שטורעם" בכל זה ענין שחוזרים נשיאינו רבותינו וכן הגלות, בזמן גם

ישראל. בני לכל הגילוי יהיה - לבוא לעתיד

לגילוי  בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי בעולם, אלקות לגילוי בנוגע אמורים הדברים ואם
המלובשת  הפרטית האלקות דרגת את בגילוי יראו ופרט פרט שבכל - דלעתיד המקדש בבית אלקות
הגשמיים, הדברים בפרטי אלקות גילוי היה שם שגם שלמרות ושני, ראשון בבית (מהֿשאיןֿכן זה בפרט

כנ"ל). בגילוי, זאת ראו לא ֿ מקום, מכל
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ה"א.48) פ"א ברכות ירושלמי ראה
ואילך.49) קא ע' שם בתחלתו.
ה.50) מ, ישעי'
ספכ"ז.51) האמונה שער א. תפב, תו"ח

שם.52) האמונה שער
כד.53) קד, תהלים
ו.54) צב, שם
(קל,55) ס"כ ואילך).אגה"ק סע"א
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ועלֿידי  לבנו, בית שבנה אב - ל"בית" בנוגע גם מאומה) לשנות (מבלי פרטיו בכל זה משל לומר יכולים
כן, גם ונשבר שני בית לו ובנה הבית, נשבר כו') הבית בכבוד נזהר (שלא בלתיֿרצוי באופן הבן הנהגת
שבמקום  אלא המשל, פרטי ככל - כו' לזמן מזמן לו מראה רק לו, נתן ולא שלישי, בית האב בנה ואז
בדוגמת  - דוקא מ"בגד" הוא המשל שיהיה טעם מאיזה ואףֿעלֿפיֿכן, "בית". אודות ידובר "בגד"

וב  לנמשל, לבוש שהוא ה"משל", ענין בו כללות המלובש את תופסים ועלֿידו .38ו

זה  שענין - תוכנה חזון, בשבת דלעתיד המקדש דראיית הענין על "משל" נתינת לעניננו: ובנוגע
אמנם, אחר, מענין למשל הם זקוקים שלכן הנמשל, את לתפוס יכולים שאינם לאלו גם ונמשך חודר

עצמו. הנמשל את גם הם תופסים אחר, מענין היותו למרות המשל, עלֿידי

.Ê שבנמשל (אף מ"בית" ולא דוקא, מ"בגד" המשל דיוק ביאור עלֿפי – יותר בעומק בזה להוסיף ויש
כנ"ל): המקדש", "בית אודות מדובר

מדת  לפי עשוי אינו ו"בית" האדם, מדת לפי עשוי ש"בגד" - הוא ל"בית" "בגד" שבין החילוק
האדם.

כמדת  אלא מדי, ארוך ולא מדי קצר לא האדם, של למדתו בהתאם להיות צריך ורחבו ארכו - "בגד"
כהונה  לבגדי בנוגע בהלכה שמצינו וכפי הכהן 39האדם. של גדלו למדת בהתאם להיות צריכים שהבגדים

כהנים" "ממלכת שנקראים - ישראל בני לכל שייך זה שענין בגמרא 40[ולהעיר וכמסופר פרס 41, שמלך
ולתפארת"]. "לכבוד המתאים במקום מונח שיהיה יהודי של אבנטו את תיקן

בהלכה  שמצינו וכפי האדם, של ממדתו יותר הוא וגבהו ורחבו ארכו הרי - "בית" מהֿשאיןֿכן
מזוזה  לחיוב שזהו 42(בנוגע אמות, ד' על אמות ד' - הפחות לכל - היא ה"בית" שמדת בזה) וכיוצא

אמות, ג' ברום אמה על אמה להיות שצריך המקוה למדת בנוגע מצינו שכן, אדם. של ממדתו יותר
האדם  של למדתו .43בהתאם

מושג  מקבלים ה"בגד" ראיית שעלֿידי – בית לראיית בגד ראיית בין חילוק שיש מובן, שכן, ומכיון
עלֿידי  מהֿשאיןֿכן המלובש; של מדתו לפי הוא שהבגד מכיון כו', ורחבו ארכו המלובש, פרטי אודות
מדתו  לפי אינו שהבית מכיון כו', ורחבו ארכו בבית, הדר פרטי אודות כלל יודעים לא - ה"בית" ראיית
יותר  ובכללות מדוכא, עני של או עשיר של ביתו זהו אם - כללי ענין אלא יודעים ואין המלובש, של

זו  דשבת אבות בפרקי שכתוב כמו אלקים", "בצלם [שנבראו בניֿאדם של בית זהו אם של 44- בית או [
שאין  ב"בגד" מעלה יש אףֿעלֿפיֿכן, אבל הקביעות, דענין העילוי ישנו ב"בית" אמנם, בעליֿחיים.

כנ"ל. בו, המלובש פרטי את רואים ה"בגד" עלֿידי שדוקא ב"בית",

זה  שענין מכיון - בו המלובש פרטי את בגילוי רואים שבו דוקא, מ"בגד" משל לתת מדייקים ולכן
כדלקמן. במשל), מדובר ושאודותיו השלישי המקדש בבית בגילוי יהיה

.Á מזהב נעשו ושני ראשון בית דלעתיד: למקדש ושני, ראשון בית שבין החילוק כללות בהקדם ויובן
הוא  דלעתיד" "המקדש מהֿשאיןֿכן נש", דבר "בניינא ובכללות גשמיים, דברים כו', ונחושת כסף

"מקדש  דקודשאֿבריךֿהוא", . . ידיך"45"בניינא כוננו .46אדנֿי
בתוכם" ד"ושכנתי הענין הוא עיקרם ושני ראשון בית שגם אף מכלֿמקום,47ולכן, השכינה, השראת ,

לראות  שיכולים באופן היה לא בתוכם" ד"ושכנתי הענין הרי נש", ד"בר החלק גם בזה שמעורב מכיון

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

ואילך.38) ס"ז לקמן ראה
המקדש 39) כלי הל' רמב"ם וש"נ. ב. כג, יומא ב. סה, פסחים

ג. ז, צו עה"ת בפרש"י הובא ה"ד. פ"ח
ו.40) יט, יתרו
רע"א.41) יט, זבחים
רמב"ם 42) סי"ג. סרפ"ו יו"ד טושו"ע ואילך. סע"א ג, סוכה

רפ"ו. מזוזה הל'

הל'43) רמב"ם רסר"א. יו"ד טושו"ע וש"נ. ב. ד, עירובין
רפ"ד. מקואות

מי"ד.44) פ"ג
יז.45) טו, בשלח
א.46) כח, ח"א שם גם וראה א. רכא, זח"ג
ח.47) כה, תרומה
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ונמצא, באמת. הוא כן שבוודאי אף - המלובש פרטי את ומבטא מורה שבו ופרט פרט שכל בגילוי
בו. הדר פרטי את רואים לא שעלֿידו ה"בית" בדוגמת זה הרי - האדם לראיית שביחס

הוא  שבו השכינה וגילוי השראת הרי דקודשאֿבריךֿהוא", "בניינא להיותו - דלעתיד" "המקדש אבל
ה"בגד". ענין בדוגמת המלובש, פרטי את בגילוי שיראו באופן

שהוא  בגילוי רואים בתחלתו שמיד - שפירושו נצחי, בנין יהיה דלעתיד" ש"המקדש מה כן גם וזהו
על  הוכחה זו הרי בקיומו, שנשאר ורואים שנים אלפי שעוברים שלאחרי הכוונה אין כלומר, נצחי,
הראשון  ברגע (לא השני הרגע מגיע כאשר שכן, - נצחי דבר שהוא רואים בתחלתו שמיד אלא נצחיותו,

ז"ל  חכמינו וכלשון כלל, שינוי שום ללא ממש, תוקף באותו שהוא ורואים כיום 48ממש), "חזקים :
מספרי  - בחסידות [כמובא נצחי דבר שזהו יודעים אזי - כלל ההפסד טבע בהם שאין היינו, הבראם",

ובתורת חקירה, החסידות", מ"תורת חלק נעשה זה הרי בחסידות, ונתבאר הובא זה שענין ומכיון
החקירה" "ספר ששמו בספר - גופא ענין 49החסידות בגילוי בו וניכר מודגש בתחלתו שמיד כלומר, ,[

הנצחיות.

העולם: עניני בכל לבוא דלעתיד אלקות  גילוי מאופן וקלֿוחומר ובמכלֿשכן

דיבר" ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד יקויים לבוא שהענין 50לעתיד היינו, ,
שבעולם, הנבראים פרטי בכל גם) אלא הדברות", ב"עשרת רק (לא ממש בגילוי יהיה דיבר" ה' ד"פי

האמצעי  אדמו"ר בנפעל".51ובלשון הפועל האלקי "כח שיתגלה -

המובא  ועלֿדרך – הפועל של עניניו פרטי נראים שעלֿידו באופן הוא בנפעל הפועל כח גילוי והנה,
חסידות  שראה 52בדרושי מכיון אחת, בעין סומא היה שעשאה שהאומן בכלי שהכיר המגיד הרב אודות

הפועל. פרטי את שיראו - בנפעל הפועל האלקי כח לגילוי בנוגע  מובן ומזה הפועל. של כחו את בה

הירידה  לאחרי רק שייכת - אחת) בעין (סומא שבמשל שהדוגמא להבהיר צורך אין [ובוודאי
הרי  - למעלה מהֿשאיןֿכן כו', ליוצרה הידוע מטעם והחומרי, הגשמי הזה לעולם עד וההשתלשלות
ביחס  רק היא והדוגמא חסֿושלום, חסרון של ענין שייך שלמעלה דעתו על יעלה לא אדם" "פרא אפילו

הדברים]. פרטי את שיראו לכך

הנבראים  פרטי כל יהיו לא לבוא שלעתיד ופשוט מובן שהרי - מזולתו מחולק נברא שכל ומכיון
הענין  יהיה לבוא לעתיד ואדרבה: הזה, כבזמן מזה זה חלוקים נבראים ריבוי יהיו בוודאי שוה, באופן

ה'" מעשיך רבו ה'"53ד"מה מעשיך גדלו הפועל 54ו"מה האלקי כח גילוי הרי - עתה שהוא מכמו יותר
כח  את יראו שבנבראים ופרט פרט שבכל היינו, הפרטי, לענינו בהתאם ונברא נברא בכל יהיה בנפעל
מאין  הנברא מציאות את שמהווה האלקי הכח אודות שמדובר למרות - וזאת זה. דנברא הפרטי הפועל
שקדמה  עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא שמציאותו הוא ברוך המאציל של ועצמותו "מהותו ליש,

חסֿושלום" !55לו

בנפעל  הפועל כח את ראה - המגיד הרב לכל. בגילוי יהיה זה שענין לבוא, דלעתיד החידוש וזהו
אבל  עתה; גם זאת רואים הם - ה"שטורעם" בכל זה ענין שחוזרים נשיאינו רבותינו וכן הגלות, בזמן גם

ישראל. בני לכל הגילוי יהיה - לבוא לעתיד

לגילוי  בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי בעולם, אלקות לגילוי בנוגע אמורים הדברים ואם
המלובשת  הפרטית האלקות דרגת את בגילוי יראו ופרט פרט שבכל - דלעתיד המקדש בבית אלקות
הגשמיים, הדברים בפרטי אלקות גילוי היה שם שגם שלמרות ושני, ראשון בבית (מהֿשאיןֿכן זה בפרט

כנ"ל). בגילוי, זאת ראו לא ֿ מקום, מכל
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ה"א.48) פ"א ברכות ירושלמי ראה
ואילך.49) קא ע' שם בתחלתו.
ה.50) מ, ישעי'
ספכ"ז.51) האמונה שער א. תפב, תו"ח

שם.52) האמונה שער
כד.53) קד, תהלים
ו.54) צב, שם
(קל,55) ס"כ ואילך).אגה"ק סע"א
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ראיה  הרי דלעתיד", "המקדש ראיית אודות שמדובר דמכיון - מ"בית" ולא מ"בגד" המשל דיוק וזהו
את  בגילוי רואים שעלֿידו היינו, בו, דהמלובש המדוייקת המדה לפי שהוא "בגד" של באופן היא זו

בארוכה. כנ"ל המלובש, פרטי

.Ë דראיית הענין הפלאת גודל יובן - דוקא מ"בגד" המשל דיוק אודות לעיל האמור עלֿפי והנה,
יותר: בעומק הגלות, בזמן חזון, בשבת דלעתיד המקדש

בנין  - החורבן דענין והכללי הפנימי המכוון את כבר רואים והגלות החורבן בזמן שגם בלבד זו לא
פרטי  את רואים שעלֿידו "בגד", מראיית עלֿדרךֿמשל היא זו שראיה זאת, עוד אלא דלעתיד, המקדש
(ענין  ד"בית" העילוי מלבד אשר דלעתיד, שבמקדש המיוחד העילוי את כבר שרואים היינו, בו, המלובש
דרגת  של הפרטי ענינה ומתבטא ניכר שבו ופרט פרט שבכל - ד"בגד" העילוי גם בו יהיה הנצחיות),

בו. המלובשת האלקות

ממש  הפרטים בכל היא זו שראיה מכיון ב): (סעיף דלעיל הקושיא יותר מתחזקת עלֿפיֿזה אמנם,
אינם  להבנות" העתיד ל"מקדש בנוגע פרטים וכמה שכמה הרמב"ם פסקֿדין עם הדבר מתאים כיצד -

ממש?! פרטיו בכל דלעתיד המקדש את רואים חזון" שב"שבת בשעה בה לנו, ידועים

בחסידות  המבואר עלֿפי – בזה לראיה 56והביאור שמיעה שבין החילוק כללות :57אודות

כל  צירוף ולאחרי וכו', שני פרט אחד, פרט הדברים, פרטי את שומעים שתחלה - ענינה שמיעה
את הפרט  רואים תחילה הפוך: באופן הוא הסדר בראיה, מהֿשאיןֿכן הענין. כללות את מבינים אזי - ים

פרט, לאחרי פרט הדברים, בפרטי גם מבחינים בדבר, להביט שממשיכים ככל - ואחרֿכך הענין, כללות
פרטיו. בכל שהוא כמו כולו הדבר את ראו הראשון ברגע שכבר למרות - וזאת

אףֿעלֿפיֿכן, אבל פרטיו, בכל שהוא כמו דלעתיד המקדש את שרואים אמת הן לעניננו: ובנוגע
והשגה  הבנה של באופן הדברים בפרטי כך) (כל מבחינים לא עדיין - ראשונה בהשקפה מסתכלים כאשר
ברור  פסקֿדין להיות שיוכל עד כו'), רב זמן משך בדבר ומתבוננים מסתכלים כאשר רק נעשה זה (שענין

וכך. כך באופן יהיו אלו שפרטים

.È:שכן קטנים, ילדה או לילד ואפילו פשוט, ליהודי גם מובן להיות צריך - לעיל האמור כל והנה,
חזון": "שבת נקראת זו ששבת יודעים  הם גם

המקדש  את ואחד אחד לכל מראים חזון שבשבת קטנים, ילדה או ילד פשוט, ליהודי אומרים כאשר
מאומה?!... רואה אינני הרי שואל: - דלעתיד

אבל  כו', וגלות חורבן של ענין - אחר דבר רואה שהנך אמת הן : לו אומרים זה על הנה
הנמשל  על שמסתיר ולבוש המשל בדוגמת חיצוני, דבר אלא זה שאין לדעת עליך אףֿעלֿפיֿכן,
- בגלוי זאת רואה שאינך ומה והמלובש. הנמשל את "לוקחים" עלֿידיֿזה ואףֿעלֿפיֿכן, והמלובש,
קדושה  בעניני ותוסיף ותתחכם תגדל וכאשר כו'), בידיעות או (בשנים קטן עדיין שהנך מפני זה הרי
המסתיר. הלבוש ולא המלובש, הוא שהעיקר תבין אזי - פרימער") און קליגער עלטער, ווערן ("וועסט

: לדבר פשוטה דוגמא

השמלה  את היא רואה - חבירו) את פוגש ילד כאשר (או חברתה את פוגשת קטנה ילדה כאשר
ישאלו  כאשר ואףֿעלֿפיֿכן, בשמלה. שמכוסה הגוף חלק את ולא גופה, חלקי ושאר ידה את שמכסה
תצחק  בוודאי - השמלה? את שלובשת הילדה את או השמלה את שפגשה מה - העיקר מהו אותה:

השמלה... את שפגשה מה ולא הילדה, את שפגשה - הוא שהעיקר פשיטא זו! מוזרה שאלה לשמע

שכן, ולאה! רחל רבקה שרה בת - הילדה של ועצמותה פנימיותה עם היא הפגישה - יותר ובעומק
לא  - בתֿישראל שאינה ילדה מהֿשאיןֿכן ולאה", רחל רבקה שרה "בת רק לפגוש יכולה בתֿישראל
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תרס"ח 56) סה"מ ואילך. א תתרלח, ו) (כרך בראשית אוה"ת
ובכ"מ. ריא. ע'

סל"א.57) עקב ש"פ שיחת גם ראה – הענין לשלימות
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בתֿישראל  נמצאת הלשונות", מכל ורוממתנו . . העמים מכל בחרתנו ש"אתה דמכיון בה, שתפגוש שייך
אומות  נמצאים גופא הזה בעולם גם שכן, אינםֿיהודים. של ממקומם ומובדל נעלה העולם במקום

העולם. מאומות בבת תפגוש ש'בתֿישראל' לומר שייך שלא כך ישראל, לבני ביחס עמיקתא" ב"בירא

הרי  - בתֿישראל שאינה ילדה ברחוב פוגשת ש'בתֿישראל' מציאות שקיימת בפועל שרואים ומה
זה, ניצוץ שתברר כדי - בזה והכוונה שבה, האלקי הניצוץ עם אלא עצמה, הילדה עם אינה זו פגישה

חינוך. בתורת בניֿנח, מצוות שבע לקיים עליה שתפעל עלֿידיֿזה

הלבוש. ולא המלובש - הוא שהעיקר בפשטות מבינה קטנה ילדה שגם ונמצא,

ועוד: זאת

כאשר  ובפשטות: בו, המלובש הוא מי לדעת יכולים שעלֿידו – לעיל כאמור - הוא הלבוש של ענינו
את  יודעים כן וכמו זקנה. אשה של או קטנה ילדה של שמלה זוהי אם מיד מבחינים - שמלה רואים
יכולים  השמלה שעלֿידי כך, כדי ועד זו, שמלה שייכת שאליה הילדה של כו', ורוחב אורך הגוף, מדת
הגוף, ורוחב באורך שמתבטא ענין והשקוה, האכילוה זו, ילדה שחינכו ההורים של בתכונתם להכיר

בזה. וכיוצא

: דלעתיד המקדש ראיית - לעניננו בנוגע גם מובן ומזה

והעיקר  בלבד, לבוש אלא זה שאין יודעים - שתהיה) סיבה (מאיזה בלבד הלבוש את רואים כאשר גם
לבוא  כדי הוא, והגלות החורבן שבענין הפנימי המכוון - הוא שהעיקר ובעניננו, בו. המלובש - הוא

דלעתיד. מקדש - העילוי לתכלית

את  יודעים שעלֿידו "בגד", של באופן היא - הגלות בזמן - דלעתיד המקדש שראיית כך, כדי ועד
בארוכה. כנ"ל בו, דהמלובש הענינים פרטי

.‡È אחד לכל מראים שאז חזון" ד"שבת הנתינתֿכח את ינצל מישראל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
דלעתיד. המקדש את ואחד

שביכלתו  כך התיבה, "מפתח" והן עצמה, התיבה הן הענינים, כל את ליהודי שנותנים - לעיל וכאמור
שירצה. עת בכל לפותחה

חדא" וברגעא חדא ש"בשעתא - בזה 58ובפשטות הפירוש כידוע אחת, בשעה ("מיט 59, אחת בפניה -
מעשרה  למטה הגשמי, הזה בעולם ממש, בפועל דלעתיד המקדש את וממשיכים פועלים קער"), איין

טפחים.

לגמרא  בפירושו רש"י למקרא)60ובלשון בפירושו מקרא" של "פשוטו (עלֿדרך ש"ס של פשוטו -
ידיך", כוננו אדנֿי מקדש שנאמר משמים, ויבוא יגלה הוא ומשוכלל בנוי מצפין, שאנו העתיד "מקדש -
מראים  שאז חזון", ב"שבת - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה השבת, ביום וגם בלילה, גם לבוא יכול - זה ומטעם

דלעתיד. המקדש את ואחד אחד לכל

בפועל  הגשמי, הזה בעולם השלישי המקדש בית בנין את וממשיכים שפועלים - כאמור - והעיקר
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ממש,

***

.·È חזון דשבת מהקביעות הוראה יש לזה, ונוסף בשנה. שנה מדי חזון בשבת שייך לעיל האמור
באב. בששה – חזון שבת חל זו ובשנה החודש, בימי

בתשעה  - ולפעמים באב, תשעה לפני - הפעמים ברוב הימים, בתשעת לעולם חל חזון שבת ובהקדים:

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

סע"א.58) קכט, זח"א
קד.59) ע' ח"ג ב. שצו, ח"ב קונטרסים סה"מ

סע"א.60) מא, סוכה



יט n"cyz'd oefg zay ,mixac zyxt zay zgiy

ראיה  הרי דלעתיד", "המקדש ראיית אודות שמדובר דמכיון - מ"בית" ולא מ"בגד" המשל דיוק וזהו
את  בגילוי רואים שעלֿידו היינו, בו, דהמלובש המדוייקת המדה לפי שהוא "בגד" של באופן היא זו

בארוכה. כנ"ל המלובש, פרטי

.Ë דראיית הענין הפלאת גודל יובן - דוקא מ"בגד" המשל דיוק אודות לעיל האמור עלֿפי והנה,
יותר: בעומק הגלות, בזמן חזון, בשבת דלעתיד המקדש

בנין  - החורבן דענין והכללי הפנימי המכוון את כבר רואים והגלות החורבן בזמן שגם בלבד זו לא
פרטי  את רואים שעלֿידו "בגד", מראיית עלֿדרךֿמשל היא זו שראיה זאת, עוד אלא דלעתיד, המקדש
(ענין  ד"בית" העילוי מלבד אשר דלעתיד, שבמקדש המיוחד העילוי את כבר שרואים היינו, בו, המלובש
דרגת  של הפרטי ענינה ומתבטא ניכר שבו ופרט פרט שבכל - ד"בגד" העילוי גם בו יהיה הנצחיות),

בו. המלובשת האלקות

ממש  הפרטים בכל היא זו שראיה מכיון ב): (סעיף דלעיל הקושיא יותר מתחזקת עלֿפיֿזה אמנם,
אינם  להבנות" העתיד ל"מקדש בנוגע פרטים וכמה שכמה הרמב"ם פסקֿדין עם הדבר מתאים כיצד -

ממש?! פרטיו בכל דלעתיד המקדש את רואים חזון" שב"שבת בשעה בה לנו, ידועים

בחסידות  המבואר עלֿפי – בזה לראיה 56והביאור שמיעה שבין החילוק כללות :57אודות

כל  צירוף ולאחרי וכו', שני פרט אחד, פרט הדברים, פרטי את שומעים שתחלה - ענינה שמיעה
את הפרט  רואים תחילה הפוך: באופן הוא הסדר בראיה, מהֿשאיןֿכן הענין. כללות את מבינים אזי - ים

פרט, לאחרי פרט הדברים, בפרטי גם מבחינים בדבר, להביט שממשיכים ככל - ואחרֿכך הענין, כללות
פרטיו. בכל שהוא כמו כולו הדבר את ראו הראשון ברגע שכבר למרות - וזאת

אףֿעלֿפיֿכן, אבל פרטיו, בכל שהוא כמו דלעתיד המקדש את שרואים אמת הן לעניננו: ובנוגע
והשגה  הבנה של באופן הדברים בפרטי כך) (כל מבחינים לא עדיין - ראשונה בהשקפה מסתכלים כאשר
ברור  פסקֿדין להיות שיוכל עד כו'), רב זמן משך בדבר ומתבוננים מסתכלים כאשר רק נעשה זה (שענין

וכך. כך באופן יהיו אלו שפרטים

.È:שכן קטנים, ילדה או לילד ואפילו פשוט, ליהודי גם מובן להיות צריך - לעיל האמור כל והנה,
חזון": "שבת נקראת זו ששבת יודעים  הם גם

המקדש  את ואחד אחד לכל מראים חזון שבשבת קטנים, ילדה או ילד פשוט, ליהודי אומרים כאשר
מאומה?!... רואה אינני הרי שואל: - דלעתיד

אבל  כו', וגלות חורבן של ענין - אחר דבר רואה שהנך אמת הן : לו אומרים זה על הנה
הנמשל  על שמסתיר ולבוש המשל בדוגמת חיצוני, דבר אלא זה שאין לדעת עליך אףֿעלֿפיֿכן,
- בגלוי זאת רואה שאינך ומה והמלובש. הנמשל את "לוקחים" עלֿידיֿזה ואףֿעלֿפיֿכן, והמלובש,
קדושה  בעניני ותוסיף ותתחכם תגדל וכאשר כו'), בידיעות או (בשנים קטן עדיין שהנך מפני זה הרי
המסתיר. הלבוש ולא המלובש, הוא שהעיקר תבין אזי - פרימער") און קליגער עלטער, ווערן ("וועסט

: לדבר פשוטה דוגמא

השמלה  את היא רואה - חבירו) את פוגש ילד כאשר (או חברתה את פוגשת קטנה ילדה כאשר
ישאלו  כאשר ואףֿעלֿפיֿכן, בשמלה. שמכוסה הגוף חלק את ולא גופה, חלקי ושאר ידה את שמכסה
תצחק  בוודאי - השמלה? את שלובשת הילדה את או השמלה את שפגשה מה - העיקר מהו אותה:

השמלה... את שפגשה מה ולא הילדה, את שפגשה - הוא שהעיקר פשיטא זו! מוזרה שאלה לשמע

שכן, ולאה! רחל רבקה שרה בת - הילדה של ועצמותה פנימיותה עם היא הפגישה - יותר ובעומק
לא  - בתֿישראל שאינה ילדה מהֿשאיןֿכן ולאה", רחל רבקה שרה "בת רק לפגוש יכולה בתֿישראל
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ובכ"מ. ריא. ע'

סל"א.57) עקב ש"פ שיחת גם ראה – הענין לשלימות
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בתֿישראל  נמצאת הלשונות", מכל ורוממתנו . . העמים מכל בחרתנו ש"אתה דמכיון בה, שתפגוש שייך
אומות  נמצאים גופא הזה בעולם גם שכן, אינםֿיהודים. של ממקומם ומובדל נעלה העולם במקום

העולם. מאומות בבת תפגוש ש'בתֿישראל' לומר שייך שלא כך ישראל, לבני ביחס עמיקתא" ב"בירא

הרי  - בתֿישראל שאינה ילדה ברחוב פוגשת ש'בתֿישראל' מציאות שקיימת בפועל שרואים ומה
זה, ניצוץ שתברר כדי - בזה והכוונה שבה, האלקי הניצוץ עם אלא עצמה, הילדה עם אינה זו פגישה

חינוך. בתורת בניֿנח, מצוות שבע לקיים עליה שתפעל עלֿידיֿזה

הלבוש. ולא המלובש - הוא שהעיקר בפשטות מבינה קטנה ילדה שגם ונמצא,

ועוד: זאת

כאשר  ובפשטות: בו, המלובש הוא מי לדעת יכולים שעלֿידו – לעיל כאמור - הוא הלבוש של ענינו
את  יודעים כן וכמו זקנה. אשה של או קטנה ילדה של שמלה זוהי אם מיד מבחינים - שמלה רואים
יכולים  השמלה שעלֿידי כך, כדי ועד זו, שמלה שייכת שאליה הילדה של כו', ורוחב אורך הגוף, מדת
הגוף, ורוחב באורך שמתבטא ענין והשקוה, האכילוה זו, ילדה שחינכו ההורים של בתכונתם להכיר

בזה. וכיוצא

: דלעתיד המקדש ראיית - לעניננו בנוגע גם מובן ומזה

והעיקר  בלבד, לבוש אלא זה שאין יודעים - שתהיה) סיבה (מאיזה בלבד הלבוש את רואים כאשר גם
לבוא  כדי הוא, והגלות החורבן שבענין הפנימי המכוון - הוא שהעיקר ובעניננו, בו. המלובש - הוא

דלעתיד. מקדש - העילוי לתכלית

את  יודעים שעלֿידו "בגד", של באופן היא - הגלות בזמן - דלעתיד המקדש שראיית כך, כדי ועד
בארוכה. כנ"ל בו, דהמלובש הענינים פרטי

.‡È אחד לכל מראים שאז חזון" ד"שבת הנתינתֿכח את ינצל מישראל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
דלעתיד. המקדש את ואחד

שביכלתו  כך התיבה, "מפתח" והן עצמה, התיבה הן הענינים, כל את ליהודי שנותנים - לעיל וכאמור
שירצה. עת בכל לפותחה

חדא" וברגעא חדא ש"בשעתא - בזה 58ובפשטות הפירוש כידוע אחת, בשעה ("מיט 59, אחת בפניה -
מעשרה  למטה הגשמי, הזה בעולם ממש, בפועל דלעתיד המקדש את וממשיכים פועלים קער"), איין

טפחים.

לגמרא  בפירושו רש"י למקרא)60ובלשון בפירושו מקרא" של "פשוטו (עלֿדרך ש"ס של פשוטו -
ידיך", כוננו אדנֿי מקדש שנאמר משמים, ויבוא יגלה הוא ומשוכלל בנוי מצפין, שאנו העתיד "מקדש -
מראים  שאז חזון", ב"שבת - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה השבת, ביום וגם בלילה, גם לבוא יכול - זה ומטעם

דלעתיד. המקדש את ואחד אחד לכל

בפועל  הגשמי, הזה בעולם השלישי המקדש בית בנין את וממשיכים שפועלים - כאמור - והעיקר
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ממש,

***

.·È חזון דשבת מהקביעות הוראה יש לזה, ונוסף בשנה. שנה מדי חזון בשבת שייך לעיל האמור
באב. בששה – חזון שבת חל זו ובשנה החודש, בימי

בתשעה  - ולפעמים באב, תשעה לפני - הפעמים ברוב הימים, בתשעת לעולם חל חזון שבת ובהקדים:
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בו  שכן, מיוחד, עילוי  בזה יש  - עצמו באב בתשעה חל חזון שבת כאשר בשלמא ולכאורה, עצמו. באב
שהפנימיות  ביותר מודגש ובזה דלעתיד, המקדש את ואחד אחד לכל מראים המקדש, בית שחרב ביום
תשעה  לפני חל חזון שבת כאשר אבל בארוכה); (כנ"ל דלעתיד המקדש בנין - הוא החורבן ענין דכללות

אחר? ביום או באב בששה קביעותו אם לכאורה, החילוק, מהו - באב

החורבן: לענין בקשר מיוחד מאורע בו שאירע יום ישנו באב תשעה לפני שגם מצינו אמנם,

כו'" להיכל נכרים נכנסו באב האפשרות 61"בשבעה עדיין היתה לא - באב שבעה לפני כלומר, ,
כאשר  באב, בשבעה אמנם, כך. כל ירוד היה לא ישראל של הרוחני שמצבם מכיון להיכל, גוים דכניסת
שנכנסו  בכך בגשמיות, גם הדבר נשתלשל - ביותר מטה למטה היתה ישראל של הרוחני במצבם הירידה

באב. בתשעה המקדש בית חורבן - מזה וכתוצאה להיכל, גוים

כדלקמן. באב, שבעה "ערב" להיותו - באב בששה מיוחד ענין שישנו מובן ומזה

.‚È וברא באורייתא "אסתכל הכלל עלֿפי הרי - באב שבעה ד"ערב" הענין מהו לדעת כדי והנה,
ערב 62עלמא" יוםֿטוב, ערב שבת, ערב - בכלל ד"ערב" הענין מהו ולראות בתורה להסתכל שיש מובן, ,

תורה. עלֿפי – הכיפורים יום וערב  השנה ראש
ז"ל בנו  חכמינו אמרו - שבת לערב שהאכילה 63גע כדי כלומר, בשבת". יאכל שבת בערב שטרח "מי :

שבו  - שבת ערב של ענינו וזהו לכך, מתאימה הכנה דרושה - בשלימותה תהיה בשבת") ("יאכל דשבת
בשלימותם. יהיו השבת שעניני השבת, יום לקראת וההכנה הטירחא נעשית

הששי): (יום ממש שבת בערב עיקרו - לשבת) (ההכנה זה וענין

בשבוע  ראשון מיום להתחיל יכולה לשבת יהיו 64ההכנה השבוע ימי שכל - זו הנהגה ואדרבה, ,
מיוחד  עילוי בה יש - השבת ליום ההכנה בעבודת ,65חדורים

ההכנה  (מלבד נוספים עבודה עניני בהם שיש מכיון השבוע, ימי לשאר בנוגע אףֿעלֿפיֿכן, אבל
העבודה  עניני כל שמלבד דא סביל מוחא כל לאו הרי - עבידתיה" עביד ויומא יומא "כל - לשבת)

לשבת: ההכנה עבודת גם תהיה אלו דימים

לשבת  בהכנות לטרוח חיוב ישנו אזי - ממש שבת ערב שהוא בשבוע, הששי יום מגיע כאשר ,66אמנם,
נזק  אירע שאם - בהלכה ביטוי לידי בא שהדבר וכפי לשבת. בהכנות לעסוק כדי לרוץ שצריכים ועד

התורה  ברשות ברשות", ש"רץ מפני פטור, שבת, בערב רץ שהיה מכך .67כתוצאה

שהענין  לפעול כלומר, באב, לשבעה הכנה - שענינו באב), (ששה באב שבעה לערב בנוגע מובן ומזה
יד). (סעיף כדלקמן השלימות, ובתכלית המתאים באופן יהיה באב דשבעה

(ששה  השבת שיום לומר שייך כיצד כן, ואם בשבת, חל באב שבעה שערב אףֿעלֿפי : ובהקדים
ימי  עם קשורה אינה שבנידוןֿדידן ההכנה עבודת הרי - באב) (שבעה חול ליום והכנה ערב נעשה באב)

באב. לשבעה באב דששה הכנה היינו, החודש, ימי עם אלא חול), ליום השבת מיום (הכנה השבוע

אלו  הרי החודש את שראו ש"עדים - חודש ראש דקביעת הענין לכללות בנוגע לדבר דוגמא ומצינו
שנאמר  שבת, היה ואפילו להעיד דין לבית מועד 68הולכין שנאמר מקום וכל במועדם, אותם תקראו אשר

השבת" את .69דוחה

שבעה  ערב להיותו באב ששה עם הקשורה העבודה אודות מדובר שכאשר דידן, בנידון גם מובן ומזה
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סרמ"ב 64) או"ח אדה"ז שו"ע וראה ח. כ, יתרו ורש"י רמב"ן

(וש"נ). ס"י
שם.65) אדה"ז שו"ע

רסר"נ.66) או"ח ואדה"ז טושו"ע
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השבוע  ימי עם הקשורה לעבודה ביחס בפניֿעצמו ענין זה הרי - החודש ימי עם הקשורה עבודה באב,
העבודה  שמצד למרות שלאחריו, ליום ערב הוא באב, ששה זה, שיום לומר שייך ולכן השבת), (יום

כן. לומר שייך לא השבוע דימי

.„È:השלימות בתכלית יהיה באב ששבעה כדי - באב דששה ההכנה עבודת תוכן ביאור
ובלשון  לששון", גו' "והפכתי - היא אב דחודש הבלתיֿרצויים הענינים דכל הפנימית הכוונה

טובים 70הרמב"ם  ימים להיות שעתידים אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל :
שנאמר  ושמחה, ששון לששון 71וימי יהודה לבית יהיה גו' החמישי וצום הרביעי צום צבאות ה' אמר כה

לימים  הצומות (הפיכת זה שענין היינו, אהבו", והשלום "והאמת ומסיים טובים", ולמועדים ולשמחה
אהבו" והשלום ד"האמת העבודה עלֿידי נעשה .72טובים)

הבלתיֿרצוי  הענין ושלילת ביטול והגלות, החורבן ענין את ושוללים שמבטלים בלבד זו לא : כלומר
"לששון  אלו ענינים שמהפכים - הוא העיקר אלא ! קמשמעֿלן? דמאי - השבועות וג' הימים דתשעת

טובים". ולמועדים ולשמחה

באב  דתשעה שהירידה כשם : כי באב, בשבעה תהיה התחלתו - באב דתשעה שהיוםֿטוב ומובן,
(שזוהי  באב דתשעה שהיוםֿטוב מובן כן כמו (כנ"ל), להיכל גוים נכנסו כאשר באב, בשבעה התחילה

באב. בתשעה - השלימות לתכלית יבואו וממנו באב, בשבעה יתחיל - שבדבר) הפנימית הכוונה

בשלימותו, יהיה באב ששבעה לפעול - באב) שבעה (ערב באב דששה העבודה תוכן מובן ועלֿפיֿזה
טובים. ולמועדים ולשמחה לששון להפכו היינו,

.ÂË:חזון בשבת חל באב ששה כאשר מיוחד עילוי - זה ובענין
באב, בשבעה - זו שנה בקביעות - שהתחלתו באב, תשעה בו שחל לשבוע להכנס עומדים כאשר

הכנה בתור הנה - באב) דתשעה הענין (התחלת להיכל גוים נכנסו שבו ואחד היום אחד לכל מראים לזה
המקדש  בנין היא החורבן דענין הפנימית שהכוונה בגילוי מודגש שבזה חזון), (שבת דלעתיד המקדש את
הפנימי  הענין את מגלים שעלֿידיֿזה היינו, באב, לשבעה הכנה מהווה זה וענין בארוכה), (כנ"ל דלעתיד

טובים. ולמועדים ולשמחה לששון להפכו - באב דשבעה

אףֿעלֿפיֿכן, אבל והגלות, החורבן ענין כללות את להפוך יהודי של בכוחו כולה השנה בכל : כלומר
שבו  באב משבעה החל באב, תשעה בו שחל השבוע ובפרט הימים, תשעת השבועות, (ג' אלו בימים
שבעה  שערב - זו שנה בקביעות ובפרט זה, לענין מיוחדת נתינתֿכח ישנה באב) דתשעה הענין מתחיל
המקדש  את ואחד אחד לכל שמראים באופן היא באב לשבעה שההכנה היינו, חזון, בשבת חל באב

דלעתיד.

: בזה ענין ועוד

עשויה" מלאכתך ש"כל - השבת יום של תענוג.73ענינו של באופן הם העבודה עניני וכל ,

ד"כל  באופן היא באב לשבעה ההכנה עבודת הרי - השבת ביום חל באב שבעה ערב שכאשר ונמצא,
בענין  חדור יהיה שלו שהתענוג היינו, התענוג, ענין אלא אינו - ממנו שנדרש ומה עשויה", מלאכתך

זה.

.ÊË את ואחד אחד לכל מראים שבו - חזון דשבת הנתינתֿכח את ינצל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
ולמועדים  ולשמחה לששון שיהפך השלימות, בתכלית יהיה באב ששבעה לכך כהכנה - דלעתיד המקדש

טובים.
ז"ל  חכמינו בלשון - זו לעבודה הדרוש הכח את מישראל ואחד אחד לכל יש מבקש 74ובודאי "אינו :
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(72.414 ע' חט"ו לקו"ש ראה
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(סכ"א). ס"ח

ג.74) פי"ב, במדב"ר
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בו  שכן, מיוחד, עילוי  בזה יש  - עצמו באב בתשעה חל חזון שבת כאשר בשלמא ולכאורה, עצמו. באב
שהפנימיות  ביותר מודגש ובזה דלעתיד, המקדש את ואחד אחד לכל מראים המקדש, בית שחרב ביום
תשעה  לפני חל חזון שבת כאשר אבל בארוכה); (כנ"ל דלעתיד המקדש בנין - הוא החורבן ענין דכללות

אחר? ביום או באב בששה קביעותו אם לכאורה, החילוק, מהו - באב

החורבן: לענין בקשר מיוחד מאורע בו שאירע יום ישנו באב תשעה לפני שגם מצינו אמנם,

כו'" להיכל נכרים נכנסו באב האפשרות 61"בשבעה עדיין היתה לא - באב שבעה לפני כלומר, ,
כאשר  באב, בשבעה אמנם, כך. כל ירוד היה לא ישראל של הרוחני שמצבם מכיון להיכל, גוים דכניסת
שנכנסו  בכך בגשמיות, גם הדבר נשתלשל - ביותר מטה למטה היתה ישראל של הרוחני במצבם הירידה

באב. בתשעה המקדש בית חורבן - מזה וכתוצאה להיכל, גוים

כדלקמן. באב, שבעה "ערב" להיותו - באב בששה מיוחד ענין שישנו מובן ומזה

.‚È וברא באורייתא "אסתכל הכלל עלֿפי הרי - באב שבעה ד"ערב" הענין מהו לדעת כדי והנה,
ערב 62עלמא" יוםֿטוב, ערב שבת, ערב - בכלל ד"ערב" הענין מהו ולראות בתורה להסתכל שיש מובן, ,

תורה. עלֿפי – הכיפורים יום וערב  השנה ראש
ז"ל בנו  חכמינו אמרו - שבת לערב שהאכילה 63גע כדי כלומר, בשבת". יאכל שבת בערב שטרח "מי :

שבו  - שבת ערב של ענינו וזהו לכך, מתאימה הכנה דרושה - בשלימותה תהיה בשבת") ("יאכל דשבת
בשלימותם. יהיו השבת שעניני השבת, יום לקראת וההכנה הטירחא נעשית

הששי): (יום ממש שבת בערב עיקרו - לשבת) (ההכנה זה וענין

בשבוע  ראשון מיום להתחיל יכולה לשבת יהיו 64ההכנה השבוע ימי שכל - זו הנהגה ואדרבה, ,
מיוחד  עילוי בה יש - השבת ליום ההכנה בעבודת ,65חדורים

ההכנה  (מלבד נוספים עבודה עניני בהם שיש מכיון השבוע, ימי לשאר בנוגע אףֿעלֿפיֿכן, אבל
העבודה  עניני כל שמלבד דא סביל מוחא כל לאו הרי - עבידתיה" עביד ויומא יומא "כל - לשבת)

לשבת: ההכנה עבודת גם תהיה אלו דימים

לשבת  בהכנות לטרוח חיוב ישנו אזי - ממש שבת ערב שהוא בשבוע, הששי יום מגיע כאשר ,66אמנם,
נזק  אירע שאם - בהלכה ביטוי לידי בא שהדבר וכפי לשבת. בהכנות לעסוק כדי לרוץ שצריכים ועד

התורה  ברשות ברשות", ש"רץ מפני פטור, שבת, בערב רץ שהיה מכך .67כתוצאה

שהענין  לפעול כלומר, באב, לשבעה הכנה - שענינו באב), (ששה באב שבעה לערב בנוגע מובן ומזה
יד). (סעיף כדלקמן השלימות, ובתכלית המתאים באופן יהיה באב דשבעה

(ששה  השבת שיום לומר שייך כיצד כן, ואם בשבת, חל באב שבעה שערב אףֿעלֿפי : ובהקדים
ימי  עם קשורה אינה שבנידוןֿדידן ההכנה עבודת הרי - באב) (שבעה חול ליום והכנה ערב נעשה באב)

באב. לשבעה באב דששה הכנה היינו, החודש, ימי עם אלא חול), ליום השבת מיום (הכנה השבוע

אלו  הרי החודש את שראו ש"עדים - חודש ראש דקביעת הענין לכללות בנוגע לדבר דוגמא ומצינו
שנאמר  שבת, היה ואפילו להעיד דין לבית מועד 68הולכין שנאמר מקום וכל במועדם, אותם תקראו אשר

השבת" את .69דוחה

שבעה  ערב להיותו באב ששה עם הקשורה העבודה אודות מדובר שכאשר דידן, בנידון גם מובן ומזה
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השבוע  ימי עם הקשורה לעבודה ביחס בפניֿעצמו ענין זה הרי - החודש ימי עם הקשורה עבודה באב,
העבודה  שמצד למרות שלאחריו, ליום ערב הוא באב, ששה זה, שיום לומר שייך ולכן השבת), (יום

כן. לומר שייך לא השבוע דימי

.„È:השלימות בתכלית יהיה באב ששבעה כדי - באב דששה ההכנה עבודת תוכן ביאור
ובלשון  לששון", גו' "והפכתי - היא אב דחודש הבלתיֿרצויים הענינים דכל הפנימית הכוונה

טובים 70הרמב"ם  ימים להיות שעתידים אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל :
שנאמר  ושמחה, ששון לששון 71וימי יהודה לבית יהיה גו' החמישי וצום הרביעי צום צבאות ה' אמר כה

לימים  הצומות (הפיכת זה שענין היינו, אהבו", והשלום "והאמת ומסיים טובים", ולמועדים ולשמחה
אהבו" והשלום ד"האמת העבודה עלֿידי נעשה .72טובים)

הבלתיֿרצוי  הענין ושלילת ביטול והגלות, החורבן ענין את ושוללים שמבטלים בלבד זו לא : כלומר
"לששון  אלו ענינים שמהפכים - הוא העיקר אלא ! קמשמעֿלן? דמאי - השבועות וג' הימים דתשעת

טובים". ולמועדים ולשמחה

באב  דתשעה שהירידה כשם : כי באב, בשבעה תהיה התחלתו - באב דתשעה שהיוםֿטוב ומובן,
(שזוהי  באב דתשעה שהיוםֿטוב מובן כן כמו (כנ"ל), להיכל גוים נכנסו כאשר באב, בשבעה התחילה

באב. בתשעה - השלימות לתכלית יבואו וממנו באב, בשבעה יתחיל - שבדבר) הפנימית הכוונה

בשלימותו, יהיה באב ששבעה לפעול - באב) שבעה (ערב באב דששה העבודה תוכן מובן ועלֿפיֿזה
טובים. ולמועדים ולשמחה לששון להפכו היינו,

.ÂË:חזון בשבת חל באב ששה כאשר מיוחד עילוי - זה ובענין
באב, בשבעה - זו שנה בקביעות - שהתחלתו באב, תשעה בו שחל לשבוע להכנס עומדים כאשר

הכנה בתור הנה - באב) דתשעה הענין (התחלת להיכל גוים נכנסו שבו ואחד היום אחד לכל מראים לזה
המקדש  בנין היא החורבן דענין הפנימית שהכוונה בגילוי מודגש שבזה חזון), (שבת דלעתיד המקדש את
הפנימי  הענין את מגלים שעלֿידיֿזה היינו, באב, לשבעה הכנה מהווה זה וענין בארוכה), (כנ"ל דלעתיד

טובים. ולמועדים ולשמחה לששון להפכו - באב דשבעה

אףֿעלֿפיֿכן, אבל והגלות, החורבן ענין כללות את להפוך יהודי של בכוחו כולה השנה בכל : כלומר
שבו  באב משבעה החל באב, תשעה בו שחל השבוע ובפרט הימים, תשעת השבועות, (ג' אלו בימים
שבעה  שערב - זו שנה בקביעות ובפרט זה, לענין מיוחדת נתינתֿכח ישנה באב) דתשעה הענין מתחיל
המקדש  את ואחד אחד לכל שמראים באופן היא באב לשבעה שההכנה היינו, חזון, בשבת חל באב

דלעתיד.

: בזה ענין ועוד

עשויה" מלאכתך ש"כל - השבת יום של תענוג.73ענינו של באופן הם העבודה עניני וכל ,

ד"כל  באופן היא באב לשבעה ההכנה עבודת הרי - השבת ביום חל באב שבעה ערב שכאשר ונמצא,
בענין  חדור יהיה שלו שהתענוג היינו, התענוג, ענין אלא אינו - ממנו שנדרש ומה עשויה", מלאכתך

זה.

.ÊË את ואחד אחד לכל מראים שבו - חזון דשבת הנתינתֿכח את ינצל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
ולמועדים  ולשמחה לששון שיהפך השלימות, בתכלית יהיה באב ששבעה לכך כהכנה - דלעתיד המקדש

טובים.
ז"ל  חכמינו בלשון - זו לעבודה הדרוש הכח את מישראל ואחד אחד לכל יש מבקש 74ובודאי "אינו :
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בסופן.70) תעניות הל'
יט.71) ח, זכרי'
(72.414 ע' חט"ו לקו"ש ראה

סש"ו 73) או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ט. כ, יתרו ופרש"י מכילתא
(סכ"א). ס"ח

ג.74) פי"ב, במדב"ר
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חיל" לעשות כח לך הנותן ש"הוא מכיון - הדבר וטעם כחן", לפי אלא ביום 75כו' ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
הרי  מלמעלה, בא זה שכח אףֿעלֿפי – ולאידך (כנ"ל), מלמעלה עשויה" מלאכתך "כל כאשר השבת,

שלו" ד"קב העילוי בזה שיש היינו, ישראל, של כחן "כחן", נעשה של 76זה קבין "תשעה על נוסף ,
הקב"ה" זה - תעזוב אל אביך ורע "רעך הקב"ה, - .77חבירו"

של  בכוחם שכן, שבת. דתוספת מהזמן החל - מזו ויתירה השבת, יום מהתחלת כבר נפעל זה וענין
השבת, יום על שבת מערב להוסיף ישראל

חדש' ב'בית כמובא רב, זמן משך שבת מערב להוסיף ישראל של שבכוחם כך, כדי ועד ש"בימי 78-
שהיה  כך כל גדול היום בעוד שבת בערב וקריאתֿשמע ערבית בתפילת מקדימין היו בקרימ"ש הקדמונים
סעודת  של אכילה אחר לטייל הלכו עמו, העיר טובי וכל הוא הקדמונים, מהגדולים שהיה העיר, רב

- הלילה" קודם לבתיהם חוזרים והיו דונא"י, הנהר שפת על שבת

יומא  ולאחרי שבתא, מעלי לאחרי כבר נמצאים עצמו השבת ביום כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בהמשך  (כמבואר כו' הפשוט התענוג בחינת מאיר שאז דרעוין", "רעוא היום, חצות לאחרי - דשבתא

תכלית 79תרס"ו  זה הרי דלעתיד) המקדש ואחד אחד לכל מראים (שבו עצמו חזון שבשבת היינו, ,(
השלימות!

שהוא  כפי ולשמחה, לששון באב) תשעה - (ובמילא באב שבעה הפיכת אודות שמהדיבור - והעיקר
ז"ל  חכמינו אמרו שעלֿזה לא 80בתורה, - יותר גדול לעילוי נזכה - " כו' כאילו הכתוב עליו "מעלה

ממש, בפועל טובים ולמועדים ולשמחה לששון אלו ימים שיהפכו אלא "כאילו", רק

צדק' ה'צמח ברשימות שמבואר כפי לטוב, - המצרים" ד"בין הענין כללות את בפירוש 81ומהפכים
הבלתיֿרצויים 82הכתוב  הענינים שמכל כך למעליותא, הוא זה שענין - המצרים" בין השיגוה רודפיה "כל

יפרוץ" וכן ירבה "כן החכמה, ויתרון האור דיתרון הענין מלבד מאומה , נשאר ,83לא

לפניהם" הפורץ "עלה היעוד קיום ונגבה"84עדי וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת באופן בגאולה 85, -
לבב. וטוב שמחה מתוך צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

***

.ÊÈ המתח 'דיבור שיחה) (כעין תפדה.מאמר במשפט ציון יל'

***

.ÁÈ: אודותם לדבר שצריכים ענינים ריבוי ישנם - להמנהג בהתאם
רש"י, בדברי ביאור רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק שבת בכל ללמוד המנהג - לראש לכל

לפשוטו" אלא באתי לא "אני רש"י של כללו עלֿפי שכן, - מקרא של בפשוטו מוקשה בענין ביאור ,86או
מובנים  להיות צריכים - יודע") "איני כותב לא (וגם דבר רש"י מפרש לא שבהם הפסוקים שכל מובן,
לבן  גם בפשטות מובן לדבר שהתירוץ לומר בהכרח - מסויימת קושיא יש וכאשר מקרא, של בפשוטו

קושיא. זו אין שמלכתחילה או דלעיל, רש"י דברי עלֿפי למקרא, חמש

השבוע. דפרשת הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות ענין לבאר שבת בכל נהוג כן וכמו
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יח.75) ח, עקב
א.76) לח, ב"מ
א.77) לא, שבת – דעלך ד"ה פרש"י
סרס"א.78) או"ח
תקמה.79) ר"ע
א.80) קי, מנחות
א'לה.81) ס"ע ח"ב נ"ך אוה"ת

ג.82) א, איכה
יב.83) א, שמות
אגדת 84) שם. וברש"י יד פפ"ה, ב"ר וראה יג. ב, מיכה

ספס"ג. בראשית
יד.85) כח, ויצא
ועוד.86) כד. ח. ג, בראשית
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זו. לשבת השייך בפרק משנה לבאר  גם נהוג - אבות פרקי שלומדים הקיץ בשבתות - לזה ונוסף

מכמה  כבר כנהוג להרמב"ם, הבחירה בית בהלכות ביאור - לראש לכל הרמב"ם, לימוד - לזה ונוסף
מדות 87שנים  במסכת וכן להרמב"ם, הבחירה בית הלכות בלימוד מוסיפים המצרים" ד"בין שבזמן

גו'" ומובאיו מוצאיו גו' הבית "צורת אודות המדברים יחזקאל שנוסף 88ובפסוקי המנהג - זה ולאחרי ,
לסיים  שיוכלו באופן יום, בכל פרקים ג' הרמב"ם, בלימוד היומי לשיעור השייך ענין לבאר לאחרונה,

הולדתו. ליום בסמיכות הרמב"ם ספר את

פעמים  כמה המדובר עלֿפי מסכת, סיום - הימים בתשעת חזון, שבת - זו בשבת מיוחדת 89והוספה

הימים. בתשעת "סיומים" עריכת אודות

ממעטים  השבת ביום והרי רב... זמן יקח אחת בשבת אלו ענינים בכל שהדיבור אףֿעלֿפי והנה,
שבת  עונג משום דתינוקותֿשלֿביתֿרבן התורה ֿ 90בלימוד לתינוקותֿשל בנוגע אמורים הדברים ואם ,

 ֿ עלֿאחת הרי חינוך, משום אלא אינו שבת בעונג שחיובם גדולים,ביתֿרבן, אצל הוא שכן כמהֿוכמה
אמרו  וכן התענוג, שלימות דרעוין", ד"רעוא בזמן - ובפרט התורה, מן שבת בעונג "בקושי 91שחיובם

כבר  הרי מכלֿמקום, – ענינים ריבוי אודות דיבור ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בשבת", תורה דברי לדבר התירו
נשיאנו, רבותינו ביאורי עם הקשורים ענינים אודות שמדובר ובפרט אלו, ענינים לכל בנוגע המנהג נקבע

יכפר... המרובים ברחמיו הטוב וה' יבין"... מי "שגיאות הרי - שכן ומכיון

.ËÈ יהושע "ואת נאמר: בסופו, השבת דיום בשיעור הפרשה, בסיום הנה - השבוע לפרשת בנוגע
ועוג) (סיחון האלה המלכים לשני אלקיכם ה' עשה אשר כל את הרואות עיניך לאמר ההיא בעת צויתי
אלקיכם  ה' כי תיראום "לא שלאחריֿזה: ובפסוק שמה", עובר אתה אשר הממלכות לכל ה' יעשה כן

לכם". הנלחם הוא
יהושע  "ואת יחיד, בלשון מדבר הקודם שהפסוק אף רבים, לשון תיראום", "לא לפסוק בנוגע והנה,

במפרשים  מבואר - שמה" עובר אתה אשר גו' הרואות עיניך גו' אמר 92צויתי ליהושע, שמדבר "הגם
רבים. לשון גו'", תיראום "לא כו'", ישראל כל גם לכלול רבים לשון

כי: כן, לפרש איֿאפשר – רש"י  דברי לפי אבל,

הענין  בהמשך 93בהתחלת שכתוב כמו מדבר", היה ראובן ובני גד לבני אתכם, "ואצו רש"י מפרש
ישראל  לפני הולכים היו ש"הם ראובן ובני גד בני על וקאי אחיכם", לפני תעברו "חלוצים הפסוק

שנאמר  לפניהם, נופלים ואויבים גיבורים שהיו לפי קדקד".94למלחמה, אף זרוע וטרף

שעמהם  ראובן, ובני גד בני על קאי גו'", תיראום "לא הענין, סיום שגם לומר מסתבר - ועלֿפיֿזה
בני  לכל בנוגע קאי " גו' תיראום "לא שהפסוק סבור רש"י היה ואילו הענין. המשך בכל משה מדבר
ובני  גד בני על שקאי בוודאי הרי - מאומה פירש שלא ומכיון בפירוש, זאת לומר צריך היה - ישראל

הענין. המשך ככל ראובן,

לעידוד  הם זקוקים - למלחמה" ישראל לפני הולכים ש"היו "חלוצים", שלהיותם נותנת והסברא
זקוקים  אינם - לאחריהם שהלכו שמכיון ישראל, בני שאר מהֿשאיןֿכן גו'", תיראום "לא מיוחד: וציווי

כ  מדה באותה לא - ועלֿכלֿפנים כפשוט.לכך, ה"חלוצים", לכך שזקוקים פי

נוגע  מה כן, אם – ראובן ובני גד בני אודות קאי הענין המשך שכל מכיון : מובן אינו עדיין אמנם,
אודות  מדובר הרי שמיה, דכר מאן - יהושע גו'", ההיא בעת צויתי יהושע "ואת הענין באמצע להזכיר
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(87412 ע' שם – ובארוכה ואיל. 316 ס"ע חי"ח לקו"ש ראה
ועוד. .223 ע' חכ"ג ואילך.

יא.88) מג, יחזקאל
וש"נ.89) שם. חכ"ג לקו"ש
יו"ד 90) טושו"ע ה"ב. פ"ב ת"ת הל' רמב"ם א. לז, נדרים

ה"י. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' סי"ד. סרמ"ה

אדה"ז 91) במאמרי בהנסמן ה"ג. פט"ו שבת ירושלמי ראה
תשסט. לע' פרשיות –

כאן.92) אוה"ח
יח.93) פסוק
כ.94) לג, ברכה
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חיל" לעשות כח לך הנותן ש"הוא מכיון - הדבר וטעם כחן", לפי אלא ביום 75כו' ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
הרי  מלמעלה, בא זה שכח אףֿעלֿפי – ולאידך (כנ"ל), מלמעלה עשויה" מלאכתך "כל כאשר השבת,

שלו" ד"קב העילוי בזה שיש היינו, ישראל, של כחן "כחן", נעשה של 76זה קבין "תשעה על נוסף ,
הקב"ה" זה - תעזוב אל אביך ורע "רעך הקב"ה, - .77חבירו"

של  בכוחם שכן, שבת. דתוספת מהזמן החל - מזו ויתירה השבת, יום מהתחלת כבר נפעל זה וענין
השבת, יום על שבת מערב להוסיף ישראל

חדש' ב'בית כמובא רב, זמן משך שבת מערב להוסיף ישראל של שבכוחם כך, כדי ועד ש"בימי 78-
שהיה  כך כל גדול היום בעוד שבת בערב וקריאתֿשמע ערבית בתפילת מקדימין היו בקרימ"ש הקדמונים
סעודת  של אכילה אחר לטייל הלכו עמו, העיר טובי וכל הוא הקדמונים, מהגדולים שהיה העיר, רב

- הלילה" קודם לבתיהם חוזרים והיו דונא"י, הנהר שפת על שבת

יומא  ולאחרי שבתא, מעלי לאחרי כבר נמצאים עצמו השבת ביום כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בהמשך  (כמבואר כו' הפשוט התענוג בחינת מאיר שאז דרעוין", "רעוא היום, חצות לאחרי - דשבתא

תכלית 79תרס"ו  זה הרי דלעתיד) המקדש ואחד אחד לכל מראים (שבו עצמו חזון שבשבת היינו, ,(
השלימות!

שהוא  כפי ולשמחה, לששון באב) תשעה - (ובמילא באב שבעה הפיכת אודות שמהדיבור - והעיקר
ז"ל  חכמינו אמרו שעלֿזה לא 80בתורה, - יותר גדול לעילוי נזכה - " כו' כאילו הכתוב עליו "מעלה

ממש, בפועל טובים ולמועדים ולשמחה לששון אלו ימים שיהפכו אלא "כאילו", רק

צדק' ה'צמח ברשימות שמבואר כפי לטוב, - המצרים" ד"בין הענין כללות את בפירוש 81ומהפכים
הבלתיֿרצויים 82הכתוב  הענינים שמכל כך למעליותא, הוא זה שענין - המצרים" בין השיגוה רודפיה "כל

יפרוץ" וכן ירבה "כן החכמה, ויתרון האור דיתרון הענין מלבד מאומה , נשאר ,83לא

לפניהם" הפורץ "עלה היעוד קיום ונגבה"84עדי וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת באופן בגאולה 85, -
לבב. וטוב שמחה מתוך צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

***

.ÊÈ המתח 'דיבור שיחה) (כעין תפדה.מאמר במשפט ציון יל'

***

.ÁÈ: אודותם לדבר שצריכים ענינים ריבוי ישנם - להמנהג בהתאם
רש"י, בדברי ביאור רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק שבת בכל ללמוד המנהג - לראש לכל

לפשוטו" אלא באתי לא "אני רש"י של כללו עלֿפי שכן, - מקרא של בפשוטו מוקשה בענין ביאור ,86או
מובנים  להיות צריכים - יודע") "איני כותב לא (וגם דבר רש"י מפרש לא שבהם הפסוקים שכל מובן,
לבן  גם בפשטות מובן לדבר שהתירוץ לומר בהכרח - מסויימת קושיא יש וכאשר מקרא, של בפשוטו

קושיא. זו אין שמלכתחילה או דלעיל, רש"י דברי עלֿפי למקרא, חמש

השבוע. דפרשת הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות ענין לבאר שבת בכל נהוג כן וכמו

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

יח.75) ח, עקב
א.76) לח, ב"מ
א.77) לא, שבת – דעלך ד"ה פרש"י
סרס"א.78) או"ח
תקמה.79) ר"ע
א.80) קי, מנחות
א'לה.81) ס"ע ח"ב נ"ך אוה"ת

ג.82) א, איכה
יב.83) א, שמות
אגדת 84) שם. וברש"י יד פפ"ה, ב"ר וראה יג. ב, מיכה

ספס"ג. בראשית
יד.85) כח, ויצא
ועוד.86) כד. ח. ג, בראשית
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זו. לשבת השייך בפרק משנה לבאר  גם נהוג - אבות פרקי שלומדים הקיץ בשבתות - לזה ונוסף

מכמה  כבר כנהוג להרמב"ם, הבחירה בית בהלכות ביאור - לראש לכל הרמב"ם, לימוד - לזה ונוסף
מדות 87שנים  במסכת וכן להרמב"ם, הבחירה בית הלכות בלימוד מוסיפים המצרים" ד"בין שבזמן

גו'" ומובאיו מוצאיו גו' הבית "צורת אודות המדברים יחזקאל שנוסף 88ובפסוקי המנהג - זה ולאחרי ,
לסיים  שיוכלו באופן יום, בכל פרקים ג' הרמב"ם, בלימוד היומי לשיעור השייך ענין לבאר לאחרונה,

הולדתו. ליום בסמיכות הרמב"ם ספר את

פעמים  כמה המדובר עלֿפי מסכת, סיום - הימים בתשעת חזון, שבת - זו בשבת מיוחדת 89והוספה

הימים. בתשעת "סיומים" עריכת אודות

ממעטים  השבת ביום והרי רב... זמן יקח אחת בשבת אלו ענינים בכל שהדיבור אףֿעלֿפי והנה,
שבת  עונג משום דתינוקותֿשלֿביתֿרבן התורה ֿ 90בלימוד לתינוקותֿשל בנוגע אמורים הדברים ואם ,

 ֿ עלֿאחת הרי חינוך, משום אלא אינו שבת בעונג שחיובם גדולים,ביתֿרבן, אצל הוא שכן כמהֿוכמה
אמרו  וכן התענוג, שלימות דרעוין", ד"רעוא בזמן - ובפרט התורה, מן שבת בעונג "בקושי 91שחיובם

כבר  הרי מכלֿמקום, – ענינים ריבוי אודות דיבור ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בשבת", תורה דברי לדבר התירו
נשיאנו, רבותינו ביאורי עם הקשורים ענינים אודות שמדובר ובפרט אלו, ענינים לכל בנוגע המנהג נקבע

יכפר... המרובים ברחמיו הטוב וה' יבין"... מי "שגיאות הרי - שכן ומכיון

.ËÈ יהושע "ואת נאמר: בסופו, השבת דיום בשיעור הפרשה, בסיום הנה - השבוע לפרשת בנוגע
ועוג) (סיחון האלה המלכים לשני אלקיכם ה' עשה אשר כל את הרואות עיניך לאמר ההיא בעת צויתי
אלקיכם  ה' כי תיראום "לא שלאחריֿזה: ובפסוק שמה", עובר אתה אשר הממלכות לכל ה' יעשה כן

לכם". הנלחם הוא
יהושע  "ואת יחיד, בלשון מדבר הקודם שהפסוק אף רבים, לשון תיראום", "לא לפסוק בנוגע והנה,

במפרשים  מבואר - שמה" עובר אתה אשר גו' הרואות עיניך גו' אמר 92צויתי ליהושע, שמדבר "הגם
רבים. לשון גו'", תיראום "לא כו'", ישראל כל גם לכלול רבים לשון

כי: כן, לפרש איֿאפשר – רש"י  דברי לפי אבל,

הענין  בהמשך 93בהתחלת שכתוב כמו מדבר", היה ראובן ובני גד לבני אתכם, "ואצו רש"י מפרש
ישראל  לפני הולכים היו ש"הם ראובן ובני גד בני על וקאי אחיכם", לפני תעברו "חלוצים הפסוק

שנאמר  לפניהם, נופלים ואויבים גיבורים שהיו לפי קדקד".94למלחמה, אף זרוע וטרף

שעמהם  ראובן, ובני גד בני על קאי גו'", תיראום "לא הענין, סיום שגם לומר מסתבר - ועלֿפיֿזה
בני  לכל בנוגע קאי " גו' תיראום "לא שהפסוק סבור רש"י היה ואילו הענין. המשך בכל משה מדבר
ובני  גד בני על שקאי בוודאי הרי - מאומה פירש שלא ומכיון בפירוש, זאת לומר צריך היה - ישראל

הענין. המשך ככל ראובן,

לעידוד  הם זקוקים - למלחמה" ישראל לפני הולכים ש"היו "חלוצים", שלהיותם נותנת והסברא
זקוקים  אינם - לאחריהם שהלכו שמכיון ישראל, בני שאר מהֿשאיןֿכן גו'", תיראום "לא מיוחד: וציווי

כ  מדה באותה לא - ועלֿכלֿפנים כפשוט.לכך, ה"חלוצים", לכך שזקוקים פי

נוגע  מה כן, אם – ראובן ובני גד בני אודות קאי הענין המשך שכל מכיון : מובן אינו עדיין אמנם,
אודות  מדובר הרי שמיה, דכר מאן - יהושע גו'", ההיא בעת צויתי יהושע "ואת הענין באמצע להזכיר
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(87412 ע' שם – ובארוכה ואיל. 316 ס"ע חי"ח לקו"ש ראה
ועוד. .223 ע' חכ"ג ואילך.

יא.88) מג, יחזקאל
וש"נ.89) שם. חכ"ג לקו"ש
יו"ד 90) טושו"ע ה"ב. פ"ב ת"ת הל' רמב"ם א. לז, נדרים

ה"י. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' סי"ד. סרמ"ה

אדה"ז 91) במאמרי בהנסמן ה"ג. פט"ו שבת ירושלמי ראה
תשסט. לע' פרשיות –

כאן.92) אוה"ח
יח.93) פסוק
כ.94) לג, ברכה
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אפרים  מבני אלא ראובן, ובני גד מבני היה שלא לכאן, יהושע של שייכותו ומהי ראובן, ובני גד בני
נון" בן הושע אפרים )?!95("למטה

לקמן. שיתבאר וכפי

.Î ויחי לפרשת אאמו"ר בהערות אבל הערות, אין דפרשתנו הזהר על הנה - אאמו"ר להערות 96בנוגע

בפרשתנו: פסוק על ביאור ישנו
בפרשתנו  תחתם".97נאמר וישבו השמידום מכפתור היוצאים כפתורים . . בחצרים היושבים "והעוים :

בגמרא  היה 98ואיתא אלו של מקומן לאו (אי מינה לן נפקא מאי עזה, עד בחצרים היושבים "והעוים :
גרשום  ואלו אחרים מקום ולנכדי 99אלא ולניני לי תשקור אם לאברהם אבימלך מדאשבעיה (ועדיין 100),

הדורות  עברו ליפקו 98לא ישראל וליתו פלשתים, דהיינו מעוים ליפקו כפתורים ליתו הקב"ה אמר ,(
נינהו" מפלשתים (ד"לאו אומר 98מכפתורים אתה בדבר כיוצא האמורי 101). מלך סיחון עיר חשבון כי

מואב  את תצר אל לישראל הקב "ה להו דאמר מינה, נפקא מאי וגו', מואב במלך נלחם והוא ,102היא
ומואב  עמון פפא רב דאמר והיינו מסיחון. וליפקו ישראל וליתו ממואב, ליפוק סיחון ליתי הקב"ה אמר

בסיחון". טיהרו

שם  כדאיתא עוית, מלשון שהוא העוים לפרש "יש אאמו"ר: אוחזתו 103ומבאר אותן הרואה שכל
דתהו  תפארת מבחינת הם ועטרתו עוית, יסוד קפוטקי"א, מכפתור, היוצאים וכפתורים . . עוית עירו ששם

אומר  אתה בדבר כיוצא . . מכפתורים וליפקם דתיקון תפארת ישראל וליתו תחתם, וישבו השמידום . .
מלכות  הוא מואב מסיחון, וליפקו ישראל וליתו ממואב וליפוק סיחון ליתי כו' סיחון עיר חשבון כי

מסיחון". וליפקו בתיקון שהם ישראל וליתי . . ודיבור שיחה מלשון סיחון וליתי דקליפה,

ההוראה  את מבאר ואינו הקבלה, דרך על הענינים פרטי את מבאר שאאמו"ר פעמים כמה וכמדובר
חסידות  בדרושי המבואר עלֿפי זאת להבין שיוכלו שסומך מכיון - האדם בעבודת זה מענין ללמוד שיש

כו'.

לקמן. שיתבאר וכפי

.‡Î מספר - כו'" דברים בשלשה "הסתכל שהתחלתו שלישי, פרק זו בשבת לומדים אבות בפרקי
השלישי. המקדש בית דלעתיד, המקדש את ואחד אחד לכל מראים שבו חזון, שבת עם במיוחד הקשור
"הכל  נאמר שבה המשנה על נתעכב - הרמב"ם לימוד עם דבר כל לקשר שמשתדלים מכיון והנה,

המעשה" רוב הקודש'104לפי ב'אגרת הזקן אדמו"ר מביא זה שבענין בפירוש 105, ז"ל הרמב"ם דברי את
הרמב"ם, פירוש עם החסידות פירוש את מקשר - החסידות דרך על זאת שמבאר ולאחרי המשנה,

כדלקמן.

ידוע  מיוחד: חידוש - ה'צמח 106ובזה אדמו"ר עלֿידי נתחדשה - וחסידות נגלה דחיבור הלימוד שדרך
ה'שולחן  את והן (חסידות) התניא ספר את הן שחיבר אף הרי הזקן, אדמו"ר אצל מהֿשאיןֿכן צדק',
מצינו  מסויימים במקומות אמנם, בפניֿעצמו. (ולימוד) ספר הוא מהם אחד כל מכלֿמקום, (נגלה), ערוך'

המעשה" רוב לפי "הכל המשנה דברי פירוש - הנ"ל בענין וכן הזקן, אדמו"ר אצל גם זה ענין

דרך  על לפירוש הנגלה דרך על פירוש בין חיבור התניא) דספר רביעי (חלק הקודש' ב'אגרת מצינו
החסידות.

לקמן. שיתבאר וכפי
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ח.95) יג, שלח
רמז.96) ס"ע לזח"א לוי"צ לקוטי
כג.97) ב,
שם.98) עה"פ בפרש"י הובא ב. ס, חולין
שם.99) חולין פרש"י

כג.100) כא, וירא

כו.101) כא, חוקת
ט.102) ב, פרשתנו
שם.103) חולין
טז.104) משנה
סכ"א.105)
ועוד.106) .250 ע' ח"ט לקו"ש ראה
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.·Î הלכה על נתעכב לכן הגלות, בזמן עדיין שנמצאים מכיון הנה - הבחירה בית להלכות בנוגע
התחלת  שהרי החורבן, ענין כללות עם קשור זה שענין כו', שנפגמה אבן אודות מדובר שבה א' בפרק

כו'". שנפגמה "אבן - היא בכללותו המקדש בית לחורבן האפשרות
הרמב"ם  לשון פסולה 107וזה זו הרי שחיטה של כסכין הציפורן בה שתחגור כדי שנפגמה אבן "כל :

שנאמר  ולמזבח, היו".108לכבש שלימות והעזרות ההיכל אבני וכן . . ה' מזבח את תבנה שלמות אבנים

שלאחריֿזה  בהלכה ובהלכה 109וממשיך כו'", פסולין שנגממו או שנפגמו ועזרות היכל "אבני :
פסולה 110שלאחריֿזה  האבן אותה בכבש או במזבח שנבנית אחר ברזל בה שנגע או שנפגמה "אבן :

כו'".

בה  שתחגור "כדי - הפגימה שיעור את הרמב"ם כותב בה, שבנו קודם באבן לפגימה בנוגע והנה,
והעזרות  ההיכל או המזבח, בה שנבנה לאחרי שאירעה לפגימה בנוגע ואילו שחיטה", של כסכין הציפורן

הפגימה. שיעור מהו הרמב"ם כתב לא -

על  גם קאי שחיטה") של כסכין הציפורן בה שתחגור ("כדי זה שיעור האם - ובירור עיון וצריך
או  נוספת, פעם זאת  לפרש צורך שאין אלא שניבנו), (לאחר והעזרות ההיכל המזבח, באבני פגימה
היא  בהם שהפגימה מכיון בדווקא, שיעור כל נקט לא והעזרות, ההיכל המזבח, אבני לפגימת שבנוגע

שהוא. בכל

לקמן. שיתבאר וכפי

.‚Î ברמב"ם היומי שיעור התחלת עם זה ענין לקשר בהנייה,111ויש אסור לעכו"ם שנתנסך "יין :
התורה". מן לוקה שהוא כל ממנו והשותה

חצי  שגם אף מסויים, שיעור ישנו כאשר אלא לוקין אין התורה איסורי שבכל - מיוחד חידוש ובזה
הרמב"ם  שפוסק (כפי התורה מן אסור יוחנן 112שיעור רבי כדעת כל 113- ממנו "השותה - כאן ואילו ,(

התורה". מן לוקה שהוא

בהלכה  הרמב"ם שכתב כמו עבודהֿזרה, עם קשור נסך דיין שהאיסור מפני - הדבר וטעם
עבודת114שלאחריֿזה  משום זה שאיסור וכיון לה, שקרב כזבח לה שנתנסך "יין הוא,: ומזלות כוכבים

שנאמר  שיעור, לו "השותה 115אין ולכן, החרם", מן מאומה בידך ידבק ולא ומזלות כוכבים בעבודת
התורה". מן לוקה שהוא כל ממנו

זרה  עבודה בהלכות הרמב"ם כתב נעשו 116וכן לפניה, (ש)הקריבום . . פירות או יין או "בשר :
לוקה". שהוא כל ממנו והאוכל . . לעולם אסורין . . תקרובת

הרגצ'ובי  וכן 117וכותב לוקה, שהוא כל על דגם זרה עבודה ובהלכות כאן רבינו שכתב "ומה :
פרק  שבת בהלכות רבינו שכתב מה ועיין ז, הלכה ד בפרק כמבואר הנדחת עיר גבי לרבינו ֿ ליה סבירא
שהוא  כל "פלפל כמו: שהוא, בכל בהם הוצאה שאיסור  ענינים כמה מצינו ששם עייןֿשם", ה הלכה יח
עמוד  פג דף בשבת "ועיין הרגצ'ובי: ומסיים בזה. וכיוצא שהוא" כל גחלת . . שהוא כל טוב ריח . .

בריה". כמו הוה דזה לומר יש אך כו'. איסורא לענין אי שם דאמר הך גבי ב

: מובן אינו ולכאורה

לאיסור  בנוגע - בשבת הוצאה דאיסור שהוא" ל"כל נסך דיין שהוא" "כל שבין השייכות מהי א)
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אפרים  מבני אלא ראובן, ובני גד מבני היה שלא לכאן, יהושע של שייכותו ומהי ראובן, ובני גד בני
נון" בן הושע אפרים )?!95("למטה

לקמן. שיתבאר וכפי

.Î ויחי לפרשת אאמו"ר בהערות אבל הערות, אין דפרשתנו הזהר על הנה - אאמו"ר להערות 96בנוגע

בפרשתנו: פסוק על ביאור ישנו
בפרשתנו  תחתם".97נאמר וישבו השמידום מכפתור היוצאים כפתורים . . בחצרים היושבים "והעוים :

בגמרא  היה 98ואיתא אלו של מקומן לאו (אי מינה לן נפקא מאי עזה, עד בחצרים היושבים "והעוים :
גרשום  ואלו אחרים מקום ולנכדי 99אלא ולניני לי תשקור אם לאברהם אבימלך מדאשבעיה (ועדיין 100),

הדורות  עברו ליפקו 98לא ישראל וליתו פלשתים, דהיינו מעוים ליפקו כפתורים ליתו הקב"ה אמר ,(
נינהו" מפלשתים (ד"לאו אומר 98מכפתורים אתה בדבר כיוצא האמורי 101). מלך סיחון עיר חשבון כי

מואב  את תצר אל לישראל הקב "ה להו דאמר מינה, נפקא מאי וגו', מואב במלך נלחם והוא ,102היא
ומואב  עמון פפא רב דאמר והיינו מסיחון. וליפקו ישראל וליתו ממואב, ליפוק סיחון ליתי הקב"ה אמר

בסיחון". טיהרו

שם  כדאיתא עוית, מלשון שהוא העוים לפרש "יש אאמו"ר: אוחזתו 103ומבאר אותן הרואה שכל
דתהו  תפארת מבחינת הם ועטרתו עוית, יסוד קפוטקי"א, מכפתור, היוצאים וכפתורים . . עוית עירו ששם

אומר  אתה בדבר כיוצא . . מכפתורים וליפקם דתיקון תפארת ישראל וליתו תחתם, וישבו השמידום . .
מלכות  הוא מואב מסיחון, וליפקו ישראל וליתו ממואב וליפוק סיחון ליתי כו' סיחון עיר חשבון כי

מסיחון". וליפקו בתיקון שהם ישראל וליתי . . ודיבור שיחה מלשון סיחון וליתי דקליפה,

ההוראה  את מבאר ואינו הקבלה, דרך על הענינים פרטי את מבאר שאאמו"ר פעמים כמה וכמדובר
חסידות  בדרושי המבואר עלֿפי זאת להבין שיוכלו שסומך מכיון - האדם בעבודת זה מענין ללמוד שיש

כו'.

לקמן. שיתבאר וכפי

.‡Î מספר - כו'" דברים בשלשה "הסתכל שהתחלתו שלישי, פרק זו בשבת לומדים אבות בפרקי
השלישי. המקדש בית דלעתיד, המקדש את ואחד אחד לכל מראים שבו חזון, שבת עם במיוחד הקשור
"הכל  נאמר שבה המשנה על נתעכב - הרמב"ם לימוד עם דבר כל לקשר שמשתדלים מכיון והנה,

המעשה" רוב הקודש'104לפי ב'אגרת הזקן אדמו"ר מביא זה שבענין בפירוש 105, ז"ל הרמב"ם דברי את
הרמב"ם, פירוש עם החסידות פירוש את מקשר - החסידות דרך על זאת שמבאר ולאחרי המשנה,

כדלקמן.

ידוע  מיוחד: חידוש - ה'צמח 106ובזה אדמו"ר עלֿידי נתחדשה - וחסידות נגלה דחיבור הלימוד שדרך
ה'שולחן  את והן (חסידות) התניא ספר את הן שחיבר אף הרי הזקן, אדמו"ר אצל מהֿשאיןֿכן צדק',
מצינו  מסויימים במקומות אמנם, בפניֿעצמו. (ולימוד) ספר הוא מהם אחד כל מכלֿמקום, (נגלה), ערוך'

המעשה" רוב לפי "הכל המשנה דברי פירוש - הנ"ל בענין וכן הזקן, אדמו"ר אצל גם זה ענין

דרך  על לפירוש הנגלה דרך על פירוש בין חיבור התניא) דספר רביעי (חלק הקודש' ב'אגרת מצינו
החסידות.

לקמן. שיתבאר וכפי
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.·Î הלכה על נתעכב לכן הגלות, בזמן עדיין שנמצאים מכיון הנה - הבחירה בית להלכות בנוגע
התחלת  שהרי החורבן, ענין כללות עם קשור זה שענין כו', שנפגמה אבן אודות מדובר שבה א' בפרק

כו'". שנפגמה "אבן - היא בכללותו המקדש בית לחורבן האפשרות
הרמב"ם  לשון פסולה 107וזה זו הרי שחיטה של כסכין הציפורן בה שתחגור כדי שנפגמה אבן "כל :

שנאמר  ולמזבח, היו".108לכבש שלימות והעזרות ההיכל אבני וכן . . ה' מזבח את תבנה שלמות אבנים

שלאחריֿזה  בהלכה ובהלכה 109וממשיך כו'", פסולין שנגממו או שנפגמו ועזרות היכל "אבני :
פסולה 110שלאחריֿזה  האבן אותה בכבש או במזבח שנבנית אחר ברזל בה שנגע או שנפגמה "אבן :

כו'".

בה  שתחגור "כדי - הפגימה שיעור את הרמב"ם כותב בה, שבנו קודם באבן לפגימה בנוגע והנה,
והעזרות  ההיכל או המזבח, בה שנבנה לאחרי שאירעה לפגימה בנוגע ואילו שחיטה", של כסכין הציפורן

הפגימה. שיעור מהו הרמב"ם כתב לא -

על  גם קאי שחיטה") של כסכין הציפורן בה שתחגור ("כדי זה שיעור האם - ובירור עיון וצריך
או  נוספת, פעם זאת  לפרש צורך שאין אלא שניבנו), (לאחר והעזרות ההיכל המזבח, באבני פגימה
היא  בהם שהפגימה מכיון בדווקא, שיעור כל נקט לא והעזרות, ההיכל המזבח, אבני לפגימת שבנוגע

שהוא. בכל

לקמן. שיתבאר וכפי

.‚Î ברמב"ם היומי שיעור התחלת עם זה ענין לקשר בהנייה,111ויש אסור לעכו"ם שנתנסך "יין :
התורה". מן לוקה שהוא כל ממנו והשותה

חצי  שגם אף מסויים, שיעור ישנו כאשר אלא לוקין אין התורה איסורי שבכל - מיוחד חידוש ובזה
הרמב"ם  שפוסק (כפי התורה מן אסור יוחנן 112שיעור רבי כדעת כל 113- ממנו "השותה - כאן ואילו ,(

התורה". מן לוקה שהוא

בהלכה  הרמב"ם שכתב כמו עבודהֿזרה, עם קשור נסך דיין שהאיסור מפני - הדבר וטעם
עבודת114שלאחריֿזה  משום זה שאיסור וכיון לה, שקרב כזבח לה שנתנסך "יין הוא,: ומזלות כוכבים

שנאמר  שיעור, לו "השותה 115אין ולכן, החרם", מן מאומה בידך ידבק ולא ומזלות כוכבים בעבודת
התורה". מן לוקה שהוא כל ממנו

זרה  עבודה בהלכות הרמב"ם כתב נעשו 116וכן לפניה, (ש)הקריבום . . פירות או יין או "בשר :
לוקה". שהוא כל ממנו והאוכל . . לעולם אסורין . . תקרובת

הרגצ'ובי  וכן 117וכותב לוקה, שהוא כל על דגם זרה עבודה ובהלכות כאן רבינו שכתב "ומה :
פרק  שבת בהלכות רבינו שכתב מה ועיין ז, הלכה ד בפרק כמבואר הנדחת עיר גבי לרבינו ֿ ליה סבירא
שהוא  כל "פלפל כמו: שהוא, בכל בהם הוצאה שאיסור  ענינים כמה מצינו ששם עייןֿשם", ה הלכה יח
עמוד  פג דף בשבת "ועיין הרגצ'ובי: ומסיים בזה. וכיוצא שהוא" כל גחלת . . שהוא כל טוב ריח . .

בריה". כמו הוה דזה לומר יש אך כו'. איסורא לענין אי שם דאמר הך גבי ב

: מובן אינו ולכאורה

לאיסור  בנוגע - בשבת הוצאה דאיסור שהוא" ל"כל נסך דיין שהוא" "כל שבין השייכות מהי א)
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איסור  אבל בזה), וכיוצא טוב ריח (פלפל, שמוציא לדבר בנוגע אלא אינו שהוא" ה"כל בשבת, הוצאה
ויעקור  היחיד, לרשות הרבים מרשות או הרבים לרשות היחיד "מרשות שיעור, לו יש עצמו הוצאה

כו'" שניה ברשות ויניח זו כל 118מרשות "השותה שהרי, כלל, שיעור בו אין נסך דיין האיסור ואילו ;
? התורה" מן לוקה שהוא

זה  שאיסור "כיון הדבר שטעם הרמב"ם מפרש - שהוא" ב"כל נסך דיין לאיסור בנוגע ועוד: זאת
ומכיון  החרם", מן מאומה בידך ידבק ולא כוכבים בעבודת שנאמר . . ומזלות כוכבים עבודת משום
בשבת  הוצאה לאיסור בנוגע שהוא" שה"כל בהכרח הרי - זה לימוד שייך לא שבת לאיסורי שבנוגע

בפניֿעצמו! גדר הוא

שלימה  בריה כמו: גדרים, כמה ישנם ב"בריה" הרי - שהוא" ב"כל לאיסור ד"בריה" הקשר מהו ב)
מרגליה) אחת אפילו חסרה אם (מהֿשאיןֿכן בזה 119דוקא וכיוצא ד"בריה"120, הקשר מהו כן, ואם ,

דבר  שהוא", ושיעור?ל"כל הגבלה שום בו שאין

לקמן. שיתבאר וכפי

.„Î,עבודהֿזרה משום שאיסורו נסך יין אודות לעיל להמדובר בהמשך הנה - מסכת לסיום בנוגע
"עבודהֿזרה". מסכת על "סיום" לעשות מתאים הרי

שבעולם, עבודהֿזרה עניני כל ביטול עלֿידי – הגלות ענין כללות את לבטל עדיין שצריכים ובפרט
בתורה. אלו ענינים שלומדים עלֿידיֿזה נפעל זה וענין

אמר:] אחרֿכך .2460 בעמוד לקמן ונדפס בפניֿעצמו, לאור יצא – [הסיום

המציאות  והעברת ביטול יהיה - דעבודהֿזרה הענין אודות בתורה שלומדים שעלֿידיֿזה ויהיֿרצון
המציאות  והעברת ביטול להיות שצריך התורה פסקֿדין שישנו מכיון לגמרי, העולם מן דעבודהֿזרה

יכרתון" כרות "והאלילים זרה: .121דעבודה

דאלקייא" אלקא ליה ד"קרו לענין בנוגע והן כפשוטה, זרה לעבודה בנוגע הן - שכן,122והכוונה ,
הפוסקים  לדעת בספר 123אפילו צדק' ה'צמח אדמו"ר שמביא (כפי השיתוף על הוזהרו לא שבניֿנח

שלו  בשם 124המצוות כולם לקרוא ברורה שפה עמים את אהפוך "אז היעוד יקויים לבוא לעתיד הרי - (
אחד" שכם לעבדו יכרתון".125ה' כרות "והאלילים - וכאמור ,

שבת  במסכת הגמרא בלשון - דדקות' ב'דקות זרה דעבודה לענין בנוגע מובן [שבזה 126ועלֿדרךֿזה
זר  אל בך יהיה "לא השבת]: ליום השייכות אומר 127מודגשת הוי אדם, של בגופו שיש זר אל איזהו . .

כך, עשה לו אומר ולמחר  כך עשה לו אומר היום יצרֿהרע, של אומנתו היא "כך ושם: הרע", יצר זה
כו'", לו שאומר עד

בתניא  המבואר עלֿפי "נפרד 128ובפרט סופרים דברי של קלה בעבירה אפילו הרי דבר של שלאמיתו
ש  אלא ממש", בעבודהֿזרה כמו ואחדותו דעבודהֿזרה מיחודו האיסור בין לחלק שטות רוח בו נכנס

ביהדותו" עודנו זו שבעבירה לו ש"נדמה  כך התורה, איסורי ,129לשאר

מו"ח  כ"ק תקנת לאחרי ובפרט תמימים", ב"תומכי למד שרק מי כל זאת ויודע למד בוודאי והרי -
- בשנה שנה מדי התניא ספר לימוד את לסיים דורנו נשיא אדמו"ר

(בדקות  דעבודהֿזרה הענין שזהו - דיצרֿהרע המציאות כללות והעברת ביטול להיות צריך לזה הנה
וכל. מכל - עלֿכלֿפנים) דדקות
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באורתא" עבדת מאי "אידכר אומר היצרֿהרע כאשר ענינים 130ואפילו שעשה לו שמזכיר היינו, ,
בעבודת  חסֿושלום חלישות אצלו לפעול רוצה ולכן ("אורתא"), הגלות חשכת עם הקשורים בלתיֿרצויים
ענינים  כל כבר נתבטלו - עתה ואילו בעבר, היה זה שכל לו, אומרים - לבב וטוב שמחה מתוך ה'
מן  החכמה ויתרון החושך מן האור דיתרון הענין אם כי מאומה, מהם נשאר ולא בלתיֿרצויים,

הידוע 131הסכלות  ובלשון לנהורא, חשוכא אתהפכא לו 132, הציעה באיסור לו שהציעה מצעות "אותן :
בהיתר".

יאיר" כיום "לילה היעוד לקיום ממש בקרוב זוכים והשלימה 133ועלֿידיֿזה האמיתית בגאולה -
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי

***

.‰Î: השבוע בפרשת הביאור
מטות  (בפרשת לסופו קרוב במדבר בספר שלמד מה זוכר למקרא ובני 134הבןֿחמש גד בני אודות (

תעבירנו  אל לעבדיך וכו') ועוג סיחון (ארץ הזאת הארץ את "יותן רבינו ממשה ביקשו שכאשר - ראובן
אריכות  פרטי ככל וגו'", פה תשבו ואתם למלחמה יבואו "האחיכם רבינו: משה להם אמר הירדן", את
עמהם  והתנה לכך, רבינו משה הסכים גו'", ישראל בני לפני חושים נחלץ "אנחנו אמרו וכאשר הדברים,
תעשון  לא ואם ה' לפני לאחוזה לכם הזאת הארץ והיתה . . למלחמה ה' לפני תחלצו "אם : כפול בתנאי

וגו'". כן

נחלתם  שקיבלו לפי היינו, הדבר, צורך מספיק לא - ישראל בני לפני חלוצים שיעברו כדי אמנם,
היכולת ל  גם להם שתהיה בהכרח אלא ישראל, בני לפני במלחמה ללכת צריכים לכן ישראל, בני פני

חלוצים. להיות שיוכלו באופן תהיה שגבורתם היינו, לכך,

מטות  בפרשת רש"י פירש זה לפני 135ועל חושים נחלץ "ואנחנו ראובן ובני גד בני לדברי בנוגע -
להם  ופירש חזר משה ואף קדקד, אף זרוע וטרף בגד נאמר שכן היו, שגיבורים "מתוך ישראל": בני
בני  כל . . אחיכם לפני תעברו חלוצים וגו' ההיא בעת אתכם ואצו דפרשתנו) (הפסוק הדברים באלה
במכה  הזרוע עם הראש חותכים ניכרין, היו ש"הרוגיהן כך כדי ועד היו", ש"גיבורים ומכיון חיל".

-136אחת" מיוחד באופן שגבורתם ראובן ובני גד דבני ההרוגים הם שאלו והכירו ידעו שכולם היינו, ,
ישראל. בני לפני חלוצים לעבור יכלו לכן,

: לשאלה מקום יש עדיין אבל

דארץ  מלכים ל"א נגד מלחמה אודות מדובר הרי אףֿעלֿפיֿכן, אבל היו", "גיבורים גד שבני אמת הן
כזו?! במלחמה גד דבני הטבעית הגבורה תועיל מה כן, ואם כנען,

נגד  למלחמה חלוצים הולכים שהם שלמרות היינו, תיראום", "לא רבינו: משה להם אמר זה ועל
לכם", הנלחם הוא אלקיכם ה' "כי - הדבר וטעם מפניהם, לפחד מה להם אין מכלֿמקום, מלכים, ל"א

הטבע. מדרך שלמעלה באופן בנצחון הם בטוחים שכן, ומכיון

מפני  זה הרי - ועוג) סיחון במלחמת מצינו שלא (מה חלוצים יעברו גד שבני זאת בכל שצריכים ומה
הטבע  בדרכי מלובשת להיות צריכה היתה זו .137שמלחמה

בארוכה  לעיל נתבאר כבר הרי מובן: אינו דלכאורה - גו'" תיראום "לא הפסוק תוכן מובן ועלֿפיֿזה
כו', הם שגיבורים בידעם ישראל", בני לפני חושים נחלץ ש"אנחנו בעצמם הציעו ראובן ובני גד שבני
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איסור  אבל בזה), וכיוצא טוב ריח (פלפל, שמוציא לדבר בנוגע אלא אינו שהוא" ה"כל בשבת, הוצאה
ויעקור  היחיד, לרשות הרבים מרשות או הרבים לרשות היחיד "מרשות שיעור, לו יש עצמו הוצאה

כו'" שניה ברשות ויניח זו כל 118מרשות "השותה שהרי, כלל, שיעור בו אין נסך דיין האיסור ואילו ;
? התורה" מן לוקה שהוא

זה  שאיסור "כיון הדבר שטעם הרמב"ם מפרש - שהוא" ב"כל נסך דיין לאיסור בנוגע ועוד: זאת
ומכיון  החרם", מן מאומה בידך ידבק ולא כוכבים בעבודת שנאמר . . ומזלות כוכבים עבודת משום
בשבת  הוצאה לאיסור בנוגע שהוא" שה"כל בהכרח הרי - זה לימוד שייך לא שבת לאיסורי שבנוגע

בפניֿעצמו! גדר הוא

שלימה  בריה כמו: גדרים, כמה ישנם ב"בריה" הרי - שהוא" ב"כל לאיסור ד"בריה" הקשר מהו ב)
מרגליה) אחת אפילו חסרה אם (מהֿשאיןֿכן בזה 119דוקא וכיוצא ד"בריה"120, הקשר מהו כן, ואם ,

דבר  שהוא", ושיעור?ל"כל הגבלה שום בו שאין

לקמן. שיתבאר וכפי

.„Î,עבודהֿזרה משום שאיסורו נסך יין אודות לעיל להמדובר בהמשך הנה - מסכת לסיום בנוגע
"עבודהֿזרה". מסכת על "סיום" לעשות מתאים הרי

שבעולם, עבודהֿזרה עניני כל ביטול עלֿידי – הגלות ענין כללות את לבטל עדיין שצריכים ובפרט
בתורה. אלו ענינים שלומדים עלֿידיֿזה נפעל זה וענין

אמר:] אחרֿכך .2460 בעמוד לקמן ונדפס בפניֿעצמו, לאור יצא – [הסיום

המציאות  והעברת ביטול יהיה - דעבודהֿזרה הענין אודות בתורה שלומדים שעלֿידיֿזה ויהיֿרצון
המציאות  והעברת ביטול להיות שצריך התורה פסקֿדין שישנו מכיון לגמרי, העולם מן דעבודהֿזרה

יכרתון" כרות "והאלילים זרה: .121דעבודה

דאלקייא" אלקא ליה ד"קרו לענין בנוגע והן כפשוטה, זרה לעבודה בנוגע הן - שכן,122והכוונה ,
הפוסקים  לדעת בספר 123אפילו צדק' ה'צמח אדמו"ר שמביא (כפי השיתוף על הוזהרו לא שבניֿנח

שלו  בשם 124המצוות כולם לקרוא ברורה שפה עמים את אהפוך "אז היעוד יקויים לבוא לעתיד הרי - (
אחד" שכם לעבדו יכרתון".125ה' כרות "והאלילים - וכאמור ,

שבת  במסכת הגמרא בלשון - דדקות' ב'דקות זרה דעבודה לענין בנוגע מובן [שבזה 126ועלֿדרךֿזה
זר  אל בך יהיה "לא השבת]: ליום השייכות אומר 127מודגשת הוי אדם, של בגופו שיש זר אל איזהו . .

כך, עשה לו אומר ולמחר  כך עשה לו אומר היום יצרֿהרע, של אומנתו היא "כך ושם: הרע", יצר זה
כו'", לו שאומר עד

בתניא  המבואר עלֿפי "נפרד 128ובפרט סופרים דברי של קלה בעבירה אפילו הרי דבר של שלאמיתו
ש  אלא ממש", בעבודהֿזרה כמו ואחדותו דעבודהֿזרה מיחודו האיסור בין לחלק שטות רוח בו נכנס

ביהדותו" עודנו זו שבעבירה לו ש"נדמה  כך התורה, איסורי ,129לשאר

מו"ח  כ"ק תקנת לאחרי ובפרט תמימים", ב"תומכי למד שרק מי כל זאת ויודע למד בוודאי והרי -
- בשנה שנה מדי התניא ספר לימוד את לסיים דורנו נשיא אדמו"ר

(בדקות  דעבודהֿזרה הענין שזהו - דיצרֿהרע המציאות כללות והעברת ביטול להיות צריך לזה הנה
וכל. מכל - עלֿכלֿפנים) דדקות
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באורתא" עבדת מאי "אידכר אומר היצרֿהרע כאשר ענינים 130ואפילו שעשה לו שמזכיר היינו, ,
בעבודת  חסֿושלום חלישות אצלו לפעול רוצה ולכן ("אורתא"), הגלות חשכת עם הקשורים בלתיֿרצויים
ענינים  כל כבר נתבטלו - עתה ואילו בעבר, היה זה שכל לו, אומרים - לבב וטוב שמחה מתוך ה'
מן  החכמה ויתרון החושך מן האור דיתרון הענין אם כי מאומה, מהם נשאר ולא בלתיֿרצויים,

הידוע 131הסכלות  ובלשון לנהורא, חשוכא אתהפכא לו 132, הציעה באיסור לו שהציעה מצעות "אותן :
בהיתר".

יאיר" כיום "לילה היעוד לקיום ממש בקרוב זוכים והשלימה 133ועלֿידיֿזה האמיתית בגאולה -
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי

***

.‰Î: השבוע בפרשת הביאור
מטות  (בפרשת לסופו קרוב במדבר בספר שלמד מה זוכר למקרא ובני 134הבןֿחמש גד בני אודות (

תעבירנו  אל לעבדיך וכו') ועוג סיחון (ארץ הזאת הארץ את "יותן רבינו ממשה ביקשו שכאשר - ראובן
אריכות  פרטי ככל וגו'", פה תשבו ואתם למלחמה יבואו "האחיכם רבינו: משה להם אמר הירדן", את
עמהם  והתנה לכך, רבינו משה הסכים גו'", ישראל בני לפני חושים נחלץ "אנחנו אמרו וכאשר הדברים,
תעשון  לא ואם ה' לפני לאחוזה לכם הזאת הארץ והיתה . . למלחמה ה' לפני תחלצו "אם : כפול בתנאי

וגו'". כן

נחלתם  שקיבלו לפי היינו, הדבר, צורך מספיק לא - ישראל בני לפני חלוצים שיעברו כדי אמנם,
היכולת ל  גם להם שתהיה בהכרח אלא ישראל, בני לפני במלחמה ללכת צריכים לכן ישראל, בני פני

חלוצים. להיות שיוכלו באופן תהיה שגבורתם היינו, לכך,

מטות  בפרשת רש"י פירש זה לפני 135ועל חושים נחלץ "ואנחנו ראובן ובני גד בני לדברי בנוגע -
להם  ופירש חזר משה ואף קדקד, אף זרוע וטרף בגד נאמר שכן היו, שגיבורים "מתוך ישראל": בני
בני  כל . . אחיכם לפני תעברו חלוצים וגו' ההיא בעת אתכם ואצו דפרשתנו) (הפסוק הדברים באלה
במכה  הזרוע עם הראש חותכים ניכרין, היו ש"הרוגיהן כך כדי ועד היו", ש"גיבורים ומכיון חיל".

-136אחת" מיוחד באופן שגבורתם ראובן ובני גד דבני ההרוגים הם שאלו והכירו ידעו שכולם היינו, ,
ישראל. בני לפני חלוצים לעבור יכלו לכן,

: לשאלה מקום יש עדיין אבל

דארץ  מלכים ל"א נגד מלחמה אודות מדובר הרי אףֿעלֿפיֿכן, אבל היו", "גיבורים גד שבני אמת הן
כזו?! במלחמה גד דבני הטבעית הגבורה תועיל מה כן, ואם כנען,

נגד  למלחמה חלוצים הולכים שהם שלמרות היינו, תיראום", "לא רבינו: משה להם אמר זה ועל
לכם", הנלחם הוא אלקיכם ה' "כי - הדבר וטעם מפניהם, לפחד מה להם אין מכלֿמקום, מלכים, ל"א

הטבע. מדרך שלמעלה באופן בנצחון הם בטוחים שכן, ומכיון

מפני  זה הרי - ועוג) סיחון במלחמת מצינו שלא (מה חלוצים יעברו גד שבני זאת בכל שצריכים ומה
הטבע  בדרכי מלובשת להיות צריכה היתה זו .137שמלחמה

בארוכה  לעיל נתבאר כבר הרי מובן: אינו דלכאורה - גו'" תיראום "לא הפסוק תוכן מובן ועלֿפיֿזה
כו', הם שגיבורים בידעם ישראל", בני לפני חושים נחלץ ש"אנחנו בעצמם הציעו ראובן ובני גד שבני
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מה  לשם כן, ואם ישראל, בני לפני חלוצים לעבור שיסכימו ולעודדם אותם לשכנע צורך שאין כלומר,
היותם  שלמרות - לעיל האמור עלֿפי בזה הביאור אלא גו'"? תיראום "לא להם לומר רבינו משה זקוק

ב  צורך היה ולכן מלכים, ל"א עם המלחמה מפני לפחד מקום יש הטבע בדרך הנה מיוחד גיבורים, ציווי
גו'". תיראום "לא

.ÂÎ:הענין בכללות נוספת שאלה ישנה עדיין אמנם,
פינחס  לפניהם 138בפרשת יצא אשר העדה על איש . . ה' "יפקוד מהקב"ה ביקש רבינו שמשה מסופר

חיילותיהם  את ומשלחין בבתיהם שיושבים האומות מלכי כדרך "לא רש"י: ומפרש לפניהם". יבוא ואשר
שנאמר  ועוג, בסיחון שנלחמתי אני שעשיתי כמו אלא יהושע 139במלחמה, שעשה וכדרך אותו, תירא אל

כו'". בדוד וכן כו',

חלוצים  שהלכו לפי וגו'" תיראום "לא מיוחד לציווי זקוקים ראובן ובני גד שבני כשם ועלֿפיֿזה:
"אשר  גד, בני לפני שהולך הראשון החלוץ שהוא ליהושע מיוחד ציווי צריך כן כמו - ישראל בני לפני

יביאם"?! ואשר יוציאם

גו'": לאמר ההיא בעת צויתי יהושע  "ואת - הכתוב מקדים זה ועל

יעשה  כן האלה המלכים לשני ה' עשה אשר כל את הרואות "עיניך - זה ציווי נאמר ליהושע גם אכן,
ועוג, סיחון במלחמת ה' שעשה מה שראה כשם כלומר, שמה", עובר אתה אשר הממלכות לכל ה'

רש"י  בפירוש [כמובא מהטבע שלמעלה באופן גבורתם תלתא 140שלמרות בר טורא ש"עקר לעוג בנוגע
לסיחון  בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה וכו'", לו 141פרסי וסייע ," גו' אותו תירא "אל למשה הקב"ה אמר - [

יהושע! אצל גם יהיה כך - לסיחון בנוגע בזה וכיוצא עוג, את להרוג

גו'", תיראום "לא ראובן, ובני גד לבני הציווי עם בבד שבד הענין, המשך בפשטות מובן ועלֿפיֿזה
באופן  לכך זקוקים היו יהושע, והן ראובן ובני גד בני שהן מכיון - גו'" צויתי יהושע "ואת גם נאמר

ישראל. בני לפני במלחמה הליכתם מפני מיוחד,

.ÊÎ:'ה בעבודת ולימוד הוראה יש - הנ"ל בענין
"ארץ  ממנו ולעשות בעולם חלקו את לכבוש - הוא הרוחנית בעבודה הארץ דכיבוש הענין תוכן

.142ישראל"

ו"קדקד": "זרוע" כלליים ענינים ב' מצד ועיכוב מניעה להיות יכולים זו לעבודה ביחס והנה,

ש  שמכיון חשבון שעושה היינו, השכל, שמצד מניעה על קאי העמים""קדקד" מכל המעט ,143"אתם
כאשר  אבל ומצוותיה: תורה יקיים ושם וביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת שלו, אמות ובד' בביתו שישב לו די

ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג אודות בעולם?!144מדובר חלקו את לכבוש דעתו על להעלות יכול כיצד -

עניניו  את חסֿושלום להפקיר לו כדאי שלא שחושב - גשמיים ענינים שמצד מניעה על קאי ו"זרוע"
בזה. וכיוצא בעולם, חלקו דכיבוש בעבודה לעסוק כדי רויחי, ומזוני חיי בני הגשמיים,

אף  זרוע ד"וטרף באופן להיות צריכה הארץ דכיבוש שהמלחמה - הנ"ל מענין ההוראה באה זה ועל
שמצד  אלו והן ה"זרוע" שמצד אלו הן והעיכובים, המניעות כל את וכל מכל לבטל שיש היינו, קדקד",
לבטל  אין כלומר, אחת", במכה הזרוע עם הראש "חותכים קדקד", אף זרוע ד"וטרף ובאופן ה"קדקד",
לעשות  יש אלא וכו', מסודר בסדר בפניֿעצמו, ה"קדקד" ועם בפניֿעצמה ה"זרוע" עם לעסוק כדי זמן

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק ובלשון אחת", "במכה אדמו"ר 145זאת מו"ח כ"ק גם )146(והביאו
ושתי" חטוף ואכול ד"חטוף באופן אם כי הבירורים, בעבודת סדר אין הזה שבזמן -147.
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א.147) נד, עירובין – חז"ל ל'
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וקשת, חרב עלֿידי המלחמה מתנהלת כלל שבדרך כידוע - דוקא "רומח" עלֿידי נפעל זה ענין והנה,
ובקשתי" עלֿידי 148"בחרבי אפשרי הדבר אין - אחת" ו"במכה קדקד" אף זרוע "וטרף שיהיה כדי אמנם, ,

דוקא. "רומח" עלֿידי אם כי "קשת",

דקריאתֿשמע  תיבות רמ"ח - הרוחנית בעבודה היינו,149וענינו שמים, מלכות עול קבלת - שכללותה ,
שמצד  מניעה בין חילוק שום אצלו ואין כלל, חשבונות עושה אינו קבלתֿעול, מצד היא העבודה שכאשר

קדקד" אף זרוע "וטרף - "קדקד" שמצד למניעה .150"זרוע"

: צויתי" יהושע "ואת - היא זה לכל וההקדמה

מרגלים" מעצת יושיעך "יֿה - ענינו בחסידות 151"יהושע" כמבואר - האדם בעבודת וענינו .152

וכיבוש  דבירור בעבודה לעסוק כדי לארץ להכנס רצו ולא ברוחניות, רק תהיה שעבודתם רצו שהמרגלים
מרגלים". מעצת יושיעך "יֿה הקב"ה, של בכחו המרגלים, עצת ביטול - יהושע של ענינו וזהו העולם.

וחיבור  צוותא מלשון ד"צויתי", באופן הוא ד"יהושע" הענין עם 153וכאשר ומתחבר שמתקשר היינו, ,
עוזרו" "הקב"ה אזי - יהושע למלחמה 154בחינת יציאתו הרי - זאת ובידעו בעולם, חלקו דכיבוש בעבודה

אויבך" על למלחמה תצא ד"כי באופן בגשמיות 155היא ובנשמתו, בגופו שלם לביתו חוזר ובודאי ,
יחד. גם וברוחניות

.ÁÎ ליתו כו' בחצרים היושבים "העוים בענין אאמו"ר בהערות לביאור באים - להנ"ל ובהמשך
מכפתורים": ליפקו ישראל וליתו כו' מעוים ליפקו כפתורים

כיבוש  (ב) ישיר, באופן ישראל בני עלֿידי הארץ מיושבי הכיבוש (א) : אופנים ב' - הארץ בכיבוש
לראש  שלכל (פלשתים), מ"עוים" הכיבוש בדוגמת - העולם דאומות הכיבוש הקדמת לאחרי ישראל בני
לאחרי  ורק בסיחון", טיהרו ומואב "עמון ועלֿדרךֿזה  מ"עוים", ולכבוש "כפתורים" לבוא צריכים היו

ישראל. בני עלֿידי הכיבוש להיות יכול היה זו הקדמה

עמהם, במגע לבוא יכולים אינם ישראל שבני עד כך, כל תחתונים ענינים שישנם מפני - הדבר וטעם
כאלה, ותחתונים נמוכים ענינים עם במגע יבואו לא ישראל שבני לאבימלך דאברהם השבועה תוכן שזהו

עצמם. העולם אומות עלֿידי וטהרתם בירורם לאחרי אם כי

: ה' בעבודת הוראה למדים ומזה

- דישכר העבודה קו התורה, בלימוד הוא עבודתם שעיקר היינו, אוהל", "יושבי שהם יהודים ישנם
באוהליך" .156"ישכר

בצאתך", ד"זבולון העבודה שבאופן בעילוי שחפץ טוען דישכר בקו שעבודתו יהודי כאשר והנה,
הוא  עבודתם שעיקר טבין", עובדין אליו,"מארי שייכת אינה זו שעבודה לו, אומרים - העולם בבירור

את  לחנך כן וכמו בתורה, שאלות לפסוק - רב בתורה, לחדש - ראשֿישיבה תורה, ללמוד הוא תפקידו
שהם  היינו, העולם, אומות ידאגו לזאת - גשמיים לענינים ובנוגע כו'. ורבנים ראשיֿישיבות שיהיו בניו
ואחד  אחד שכל כך בזה, וכיוצא דתיים, במוסדות חינוך עבור דולרים מליוני שינתנו לכך דואגים עצמם
היעוד  ובדוגמת (עלֿדרך העולם מעניני דאגות כל ללא והיהדות התורה ברוח ובנותיו בניו את לחנך יוכל

צאנכם" ורעו זרים ).157ד"ועמדו

זאת  שמכינים לאחרי אלא עמהם, לעסוק צריך לא שיהודי תחתונים ענינים ישנם - לעיל וכאמור
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כב.148) מח, ויחי
ערב,149) זח"ג א). (מט, תכ"א א). (יא, בהקדמה – תקו"ז

קנב  ע' תרנ"ט סה"מ – ובארוכה סע"א. לח, תצא לקו"ת א.
ואילך. 83 ס"ע תש"ד ואילך.

(150.11 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
טז.151) יג, שלח עה"ת בפרש"י הובא ב. לד, סוטה
א 152) קפא, דרמ"צ א). לח, רע"א. (לז, שלח ר"פ לקו"ת

ובכ"מ. ואילך. 1042 ס"ע ח"ד לקו"ש ואילך.
ובכ"מ.153) ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
רפי"ג.154) תניא וראה ב. ל, קידושין רע"ב. נב, סוכה
רע"א.155) לו, תצא לקו"ת וראה תצא. ר"פ
ובפרש"י.156) יח. לג, ברכה
ב.157) לה, ברכות וראה ה. סא, ישעי'
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מה  לשם כן, ואם ישראל, בני לפני חלוצים לעבור שיסכימו ולעודדם אותם לשכנע צורך שאין כלומר,
היותם  שלמרות - לעיל האמור עלֿפי בזה הביאור אלא גו'"? תיראום "לא להם לומר רבינו משה זקוק

ב  צורך היה ולכן מלכים, ל"א עם המלחמה מפני לפחד מקום יש הטבע בדרך הנה מיוחד גיבורים, ציווי
גו'". תיראום "לא

.ÂÎ:הענין בכללות נוספת שאלה ישנה עדיין אמנם,
פינחס  לפניהם 138בפרשת יצא אשר העדה על איש . . ה' "יפקוד מהקב"ה ביקש רבינו שמשה מסופר

חיילותיהם  את ומשלחין בבתיהם שיושבים האומות מלכי כדרך "לא רש"י: ומפרש לפניהם". יבוא ואשר
שנאמר  ועוג, בסיחון שנלחמתי אני שעשיתי כמו אלא יהושע 139במלחמה, שעשה וכדרך אותו, תירא אל

כו'". בדוד וכן כו',

חלוצים  שהלכו לפי וגו'" תיראום "לא מיוחד לציווי זקוקים ראובן ובני גד שבני כשם ועלֿפיֿזה:
"אשר  גד, בני לפני שהולך הראשון החלוץ שהוא ליהושע מיוחד ציווי צריך כן כמו - ישראל בני לפני

יביאם"?! ואשר יוציאם

גו'": לאמר ההיא בעת צויתי יהושע  "ואת - הכתוב מקדים זה ועל

יעשה  כן האלה המלכים לשני ה' עשה אשר כל את הרואות "עיניך - זה ציווי נאמר ליהושע גם אכן,
ועוג, סיחון במלחמת ה' שעשה מה שראה כשם כלומר, שמה", עובר אתה אשר הממלכות לכל ה'

רש"י  בפירוש [כמובא מהטבע שלמעלה באופן גבורתם תלתא 140שלמרות בר טורא ש"עקר לעוג בנוגע
לסיחון  בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה וכו'", לו 141פרסי וסייע ," גו' אותו תירא "אל למשה הקב"ה אמר - [

יהושע! אצל גם יהיה כך - לסיחון בנוגע בזה וכיוצא עוג, את להרוג

גו'", תיראום "לא ראובן, ובני גד לבני הציווי עם בבד שבד הענין, המשך בפשטות מובן ועלֿפיֿזה
באופן  לכך זקוקים היו יהושע, והן ראובן ובני גד בני שהן מכיון - גו'" צויתי יהושע "ואת גם נאמר

ישראל. בני לפני במלחמה הליכתם מפני מיוחד,

.ÊÎ:'ה בעבודת ולימוד הוראה יש - הנ"ל בענין
"ארץ  ממנו ולעשות בעולם חלקו את לכבוש - הוא הרוחנית בעבודה הארץ דכיבוש הענין תוכן

.142ישראל"

ו"קדקד": "זרוע" כלליים ענינים ב' מצד ועיכוב מניעה להיות יכולים זו לעבודה ביחס והנה,

ש  שמכיון חשבון שעושה היינו, השכל, שמצד מניעה על קאי העמים""קדקד" מכל המעט ,143"אתם
כאשר  אבל ומצוותיה: תורה יקיים ושם וביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת שלו, אמות ובד' בביתו שישב לו די

ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג אודות בעולם?!144מדובר חלקו את לכבוש דעתו על להעלות יכול כיצד -

עניניו  את חסֿושלום להפקיר לו כדאי שלא שחושב - גשמיים ענינים שמצד מניעה על קאי ו"זרוע"
בזה. וכיוצא בעולם, חלקו דכיבוש בעבודה לעסוק כדי רויחי, ומזוני חיי בני הגשמיים,

אף  זרוע ד"וטרף באופן להיות צריכה הארץ דכיבוש שהמלחמה - הנ"ל מענין ההוראה באה זה ועל
שמצד  אלו והן ה"זרוע" שמצד אלו הן והעיכובים, המניעות כל את וכל מכל לבטל שיש היינו, קדקד",
לבטל  אין כלומר, אחת", במכה הזרוע עם הראש "חותכים קדקד", אף זרוע ד"וטרף ובאופן ה"קדקד",
לעשות  יש אלא וכו', מסודר בסדר בפניֿעצמו, ה"קדקד" ועם בפניֿעצמה ה"זרוע" עם לעסוק כדי זמן

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק ובלשון אחת", "במכה אדמו"ר 145זאת מו"ח כ"ק גם )146(והביאו
ושתי" חטוף ואכול ד"חטוף באופן אם כי הבירורים, בעבודת סדר אין הזה שבזמן -147.
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ב.144) לה, ברכות
רסו.145) ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר קודש אגרות
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א.147) נד, עירובין – חז"ל ל'
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וקשת, חרב עלֿידי המלחמה מתנהלת כלל שבדרך כידוע - דוקא "רומח" עלֿידי נפעל זה ענין והנה,
ובקשתי" עלֿידי 148"בחרבי אפשרי הדבר אין - אחת" ו"במכה קדקד" אף זרוע "וטרף שיהיה כדי אמנם, ,

דוקא. "רומח" עלֿידי אם כי "קשת",

דקריאתֿשמע  תיבות רמ"ח - הרוחנית בעבודה היינו,149וענינו שמים, מלכות עול קבלת - שכללותה ,
שמצד  מניעה בין חילוק שום אצלו ואין כלל, חשבונות עושה אינו קבלתֿעול, מצד היא העבודה שכאשר

קדקד" אף זרוע "וטרף - "קדקד" שמצד למניעה .150"זרוע"

: צויתי" יהושע "ואת - היא זה לכל וההקדמה

מרגלים" מעצת יושיעך "יֿה - ענינו בחסידות 151"יהושע" כמבואר - האדם בעבודת וענינו .152

וכיבוש  דבירור בעבודה לעסוק כדי לארץ להכנס רצו ולא ברוחניות, רק תהיה שעבודתם רצו שהמרגלים
מרגלים". מעצת יושיעך "יֿה הקב"ה, של בכחו המרגלים, עצת ביטול - יהושע של ענינו וזהו העולם.

וחיבור  צוותא מלשון ד"צויתי", באופן הוא ד"יהושע" הענין עם 153וכאשר ומתחבר שמתקשר היינו, ,
עוזרו" "הקב"ה אזי - יהושע למלחמה 154בחינת יציאתו הרי - זאת ובידעו בעולם, חלקו דכיבוש בעבודה

אויבך" על למלחמה תצא ד"כי באופן בגשמיות 155היא ובנשמתו, בגופו שלם לביתו חוזר ובודאי ,
יחד. גם וברוחניות

.ÁÎ ליתו כו' בחצרים היושבים "העוים בענין אאמו"ר בהערות לביאור באים - להנ"ל ובהמשך
מכפתורים": ליפקו ישראל וליתו כו' מעוים ליפקו כפתורים

כיבוש  (ב) ישיר, באופן ישראל בני עלֿידי הארץ מיושבי הכיבוש (א) : אופנים ב' - הארץ בכיבוש
לראש  שלכל (פלשתים), מ"עוים" הכיבוש בדוגמת - העולם דאומות הכיבוש הקדמת לאחרי ישראל בני
לאחרי  ורק בסיחון", טיהרו ומואב "עמון ועלֿדרךֿזה  מ"עוים", ולכבוש "כפתורים" לבוא צריכים היו

ישראל. בני עלֿידי הכיבוש להיות יכול היה זו הקדמה

עמהם, במגע לבוא יכולים אינם ישראל שבני עד כך, כל תחתונים ענינים שישנם מפני - הדבר וטעם
כאלה, ותחתונים נמוכים ענינים עם במגע יבואו לא ישראל שבני לאבימלך דאברהם השבועה תוכן שזהו

עצמם. העולם אומות עלֿידי וטהרתם בירורם לאחרי אם כי

: ה' בעבודת הוראה למדים ומזה

- דישכר העבודה קו התורה, בלימוד הוא עבודתם שעיקר היינו, אוהל", "יושבי שהם יהודים ישנם
באוהליך" .156"ישכר

בצאתך", ד"זבולון העבודה שבאופן בעילוי שחפץ טוען דישכר בקו שעבודתו יהודי כאשר והנה,
הוא  עבודתם שעיקר טבין", עובדין אליו,"מארי שייכת אינה זו שעבודה לו, אומרים - העולם בבירור

את  לחנך כן וכמו בתורה, שאלות לפסוק - רב בתורה, לחדש - ראשֿישיבה תורה, ללמוד הוא תפקידו
שהם  היינו, העולם, אומות ידאגו לזאת - גשמיים לענינים ובנוגע כו'. ורבנים ראשיֿישיבות שיהיו בניו
ואחד  אחד שכל כך בזה, וכיוצא דתיים, במוסדות חינוך עבור דולרים מליוני שינתנו לכך דואגים עצמם
היעוד  ובדוגמת (עלֿדרך העולם מעניני דאגות כל ללא והיהדות התורה ברוח ובנותיו בניו את לחנך יוכל

צאנכם" ורעו זרים ).157ד"ועמדו

זאת  שמכינים לאחרי אלא עמהם, לעסוק צריך לא שיהודי תחתונים ענינים ישנם - לעיל וכאמור
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כב.148) מח, ויחי
ערב,149) זח"ג א). (מט, תכ"א א). (יא, בהקדמה – תקו"ז

קנב  ע' תרנ"ט סה"מ – ובארוכה סע"א. לח, תצא לקו"ת א.
ואילך. 83 ס"ע תש"ד ואילך.

(150.11 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
טז.151) יג, שלח עה"ת בפרש"י הובא ב. לד, סוטה
א 152) קפא, דרמ"צ א). לח, רע"א. (לז, שלח ר"פ לקו"ת

ובכ"מ. ואילך. 1042 ס"ע ח"ד לקו"ש ואילך.
ובכ"מ.153) ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
רפי"ג.154) תניא וראה ב. ל, קידושין רע"ב. נב, סוכה
רע"א.155) לו, תצא לקו"ת וראה תצא. ר"פ
ובפרש"י.156) יח. לג, ברכה
ב.157) לה, ברכות וראה ה. סא, ישעי'
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ולכן, ממדרגתם. ירידה היא העולם בעניני ההתעסקות הרי אוהל", ל"יושבי ביחס - ובנידוןֿדידן עבורו...
העולם  אומות הנה - הגשמיים צרכיהם עם שקשור ומה אלו, בענינים לעסוק צריכים לא עצמם הם

לכך. כבר דואגים

עיקר  שבהם חייו ימי במשך תקופות שישנן - מישראל ואחד אחד כל לעבודת בנוגע ועלֿדרךֿזה
להיות  צריכה שעבודתו קבועים זמנים ישנם ויום יום בכל כן וכמו אוהל", ד"יושבי באופן היא עבודתו

העולם. בעניני לעסוק לו אין - זה וזמן זו תקופה במשך ולכן, אוהל", ד"יושבי באופן

שחפץ  לטעון לו אין העולם, עניני וכיבוש בבירור היא עבודתו עיקר שכאשר - גיסא לאידך כן וכמו
אוהל". ד"יושבי העבודה באופן

או  ד"עוים" בבירור (לעסוק ביותר למטה לרדת שאין ההפכי. בכיוון היא כאן ההדגשה עיקר אמנם,
הדור  אודות שמדובר דמכיון "סיחון"), או "כפתורים" עלֿידי ש"טיהרו" לפני עצמם, ומואב" "עמון
בעבודת  דהתעסקות ומצב למעמד המן" ד"אוכלי ומצב מהמעמד שעוברים היינו, לארץ, להכנס שעומד
עמהם  במגע לבוא שלא מדי, יותר  נמוכים מענינים הזהירות ביותר דרושה לכן - הארץ וכיבוש הבירורים

כו'.

.ËÎ:"המעשה רוב לפי "הכל המשנה בדברי הביאור
רבות  "בפעמים צדקה נתינת למעלת בנוגע הקודש' ב'אגרת מובא - המעשה" רוב לפי ד"הכל הענין

הוא". אחד הכולל הסך כי גם אחת, ובבת אחת בפעם ולא . .

ראשונ  בהשקפה וזאת דהנה, רבות, בפעמים או אחת בפעם מסויים סכום נתינת בין חילוק כל אין ה
המקבל: מצד והן הנותן מצד הן -

בתניא  כמבואר כפיו, מיגיע שנותן הוא העיקר הרי - הנותן רבותינו 158מצד שהפליגו "מה בביאור
ש"אין  לפי - הוא הדבר שטעם ," כו' המצוות כל כנגד ששקולה ואמרו הצדקה במעלת מאד במאד ז"ל
כח  (ש)כל . . כפיו מיגיע נותן שאדם . . הצדקה כבמצות כך כל בה מתלבשת החיונית שנפש מצוה לך
כל  הרי לצדקה וכשנותנן אלו, מעות בו שנשתכר אחר עסק או מלאכתו בעשיית מלובש החיונית נפשו
נפשו  כחות ערך לפי לצדקה, שנותן הסכום גודל - הוא שהעיקר מובן שמזה לה'", עולה החיונית נפשו

רבות. בפעמים או אחת בפעם זה סכום נותן אם חילוק כל אין שכן, ומכיון זה, בסכום שהשקיע

אופן  ולא הסכום, גודל לו נוגע שכן, ומכיון צרכיו, עבור לו שיהיה הוא העיקר - המקבל ומצד
וחסל! אחת, בפעם הכל את לו שיתנו מעדיף הוא - ואדרבה רבות, בפעמים או אחת בפעם - הנתינה

אבות) (מסכת ד"חסידותא" באופן ההנהגה שמצד ולבאר להדגיש צורך יש להשתדל 159ולכן, יש
המעשה". רוב לפי "הכל - רבות בפעמים הצדקה בנתינת

עלֿידי  הנפש לזכך "כדי - המשנה בפירוש הרמב"ם שמבאר הטעם (א) טעמים: ב' - הדבר ובביאור
להמשיך  הצדקה) (דמצות וסגולתה ש"פעולתה מפני - הזקן אדמו"ר שמבאר הטעם (ב) המעשה", ריבוי
ב"המעשה  העילוי וזהו כו'", שפלים רוח להחיות . . ברוךֿהוא איןֿסוף החיים מחיי עליונים חיים

רבות". פעמים עליון יחוד לייחד עליונים חיים להמשיך - רבות בפעמים הנעשה הצדקה

בלבד, בכמות הוספה אלא זה אין שלכאורה רבות, פעמים הצדקה נתינת שעלֿידי – הענין ונקודת
ה"איכות". בענין עילוי נפעל

- היא ישראל של מעלתם ולדוגמא: מזה. זה נפרדים ענינים ב' הם ואיכות כמות כלל, בדרך דהנה,
אומות. שבעים בין אחת אומה העמים", מכל המעט "אתם - ל"כמות" ביחס ולכן, ה"איכות", בענין
במיעוט  תלויה ה"איכות" שמעלת מפני - כאמור - הוא הביאור אלא ככה?! ה' עשה למה ולכאורה,

הידוע  ובלשון דגופא".160ה"כמות". חולשא דנשמתא "תוקפא :
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פל"ז.158)
א.159) ל, ב"ק ראה

(160.(63 ס"ע תש"ט (סה"מ פי"ב תש"ט משה ויאמר ד"ה
ב. קמ, ושם ב. קפ, זח"א וראה
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ל  השבטים, שאר כל ממספר מועט היה שמספרם לוי לשבט בנוגע מצינו היה ועלֿדרךֿזה שהארון פי
בהם  שמספרם 161מכלה - עילוי אצלם לפעול צריכה היתה הארון קדושת מסתברא: איפכא ולכאורה, .

כך  יחדיו, באים אינם ואיכות שכמות - כאמור - בזה הביאור אלא השבטים?! משאר יותר גדול יהיה
בכמות. מיעוט עם קשורה באיכות שהוספה

הכמות  בענין ההוספה שעלֿידי מיוחד, חידוש ישנו - המעשה" רוב לפי "הכל - זה שבענין ונמצא,
לגמרי. חדשה איכות נעשית

הרמב"ם  לפירוש לאיכות: כמות שבין חילוק - הוא הפירושים ב' שבין החילוק הנה יותר, ובפרטיות
במעשה  עצמו את שמרגיל היינו, ה"כמות", ענין מצד הוא רבות פעמים הצדקה שבנתינת העילוי -
"לייחד  ה"איכות", ענין מצד הוא העילוי - הזקן אדמו"ר לפירוש ואילו פעם, ועוד פעם עוד הצדקה

עליון". יחוד

ישנו  - אלו פירושים דשני הקשר הקודש' ב'אגרת כמבואר - יחדיו פירושים ב' שבחיבור ונמצא,
ואיכות. דכמות החיבור

בדוגמת  הם ואיכות כמות כי: - התורה פנימיות עם דתורה נגלה דחיבור הענין תוכן גם שזהו ולהעיר,
(נשמתא  התורה ופנימיות תורה) (גופי דתורה נגלה - בתורה ודוגמתו ונפש, גוף וצורה, חומר

.162דאורייתא)

.Ï:שלישי בפרק היא זו שמשנה לעיל כמוזכר - ד"שלישי" הענין עם זאת לקשר ויש
אלא  ב'), במקום (ג' בלבד ב"כמות" הוספה זו שאין ד"שלישי", העילוי אודות פעמים כמה דובר
שמצד  ענינים ב' של חיבור - הוא "שלישי" של ענינו שכן, לגמרי. חדשה "איכות" נעשית שעלֿידיֿזה

מזה. זה ונפרדים חלוקים הם עצמם

ההוספה  עלֿידי שנעשה ב"איכות" העילוי מודגש שבזה - המעשה" רוב לפי ד"הכל בענין ודוגמתו
ב"כמות".

הסידורי, במספר השלישי, המקדש בית היותו מלבד שכן, - דלעתיד" "המקדש עם הקשר גם וזהו
כידוע  שלפניו, השנים את שכולל - ד"שלישי" העילוי גם בו גם 163יש יהיה השלישי המקדש שבבית

רמז  פעמים, שני - משכן ד"המשכן הענין שזהו דמשכן), העילוי (וכן שני ובית ראשון דבית העילוי
חורבנין" בשני שנתמשכן מחזירים 164למקדש ואחרֿכך זמן, למשך אותו שנוטלים - ענינו "משכון" והרי ,

בשלימותו. אותו

ובאופן  ממש, בפועל בימינו במהרה שיבנה נזכה השלישי המקדש בית אודות שמהדיבור - והעיקר
הרואות". ד"עיניך

***

.‡Ï:נסך יין בענין - היומי בשיעור הרמב"ם בדברי הביאור
איסור  ומזלות", כוכבים עבודת משום זה ש"איסור להרמב"ם סביראֿליה – נסך דיין לאיסור בנוגע
מן  מאומה בידך ידבק ולא ומזלות כוכבים בעבודת שנאמר שיעור, לו ש"אין כך כדי ועד התורה, מן

הרמב"ן  לדעת (מהֿשאיןֿכן ).165החרם"

שהוא" ד"כל מהגדר שונה - זרה) עבודה משום שאיסורו נסך (יין זה בדין שהוא" ד"כל הגדר אמנם,
בשבת: הוצאה לאיסור בנוגע שמצינו
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לד.161) כט, ויצא פרש"י
א.162) קנב, זח"ג
א.163) רכא, זח"ג

ר"פ 164) בפרש"י הובא ג. פנ"א, שמו"ר ב. פקודי תנחומא
פקודי.

קצד.165) מל"ת לסהמ"צ רמב"ן ראה
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ולכן, ממדרגתם. ירידה היא העולם בעניני ההתעסקות הרי אוהל", ל"יושבי ביחס - ובנידוןֿדידן עבורו...
העולם  אומות הנה - הגשמיים צרכיהם עם שקשור ומה אלו, בענינים לעסוק צריכים לא עצמם הם

לכך. כבר דואגים

עיקר  שבהם חייו ימי במשך תקופות שישנן - מישראל ואחד אחד כל לעבודת בנוגע ועלֿדרךֿזה
להיות  צריכה שעבודתו קבועים זמנים ישנם ויום יום בכל כן וכמו אוהל", ד"יושבי באופן היא עבודתו

העולם. בעניני לעסוק לו אין - זה וזמן זו תקופה במשך ולכן, אוהל", ד"יושבי באופן

שחפץ  לטעון לו אין העולם, עניני וכיבוש בבירור היא עבודתו עיקר שכאשר - גיסא לאידך כן וכמו
אוהל". ד"יושבי העבודה באופן

או  ד"עוים" בבירור (לעסוק ביותר למטה לרדת שאין ההפכי. בכיוון היא כאן ההדגשה עיקר אמנם,
הדור  אודות שמדובר דמכיון "סיחון"), או "כפתורים" עלֿידי ש"טיהרו" לפני עצמם, ומואב" "עמון
בעבודת  דהתעסקות ומצב למעמד המן" ד"אוכלי ומצב מהמעמד שעוברים היינו, לארץ, להכנס שעומד
עמהם  במגע לבוא שלא מדי, יותר  נמוכים מענינים הזהירות ביותר דרושה לכן - הארץ וכיבוש הבירורים

כו'.

.ËÎ:"המעשה רוב לפי "הכל המשנה בדברי הביאור
רבות  "בפעמים צדקה נתינת למעלת בנוגע הקודש' ב'אגרת מובא - המעשה" רוב לפי ד"הכל הענין

הוא". אחד הכולל הסך כי גם אחת, ובבת אחת בפעם ולא . .

ראשונ  בהשקפה וזאת דהנה, רבות, בפעמים או אחת בפעם מסויים סכום נתינת בין חילוק כל אין ה
המקבל: מצד והן הנותן מצד הן -

בתניא  כמבואר כפיו, מיגיע שנותן הוא העיקר הרי - הנותן רבותינו 158מצד שהפליגו "מה בביאור
ש"אין  לפי - הוא הדבר שטעם ," כו' המצוות כל כנגד ששקולה ואמרו הצדקה במעלת מאד במאד ז"ל
כח  (ש)כל . . כפיו מיגיע נותן שאדם . . הצדקה כבמצות כך כל בה מתלבשת החיונית שנפש מצוה לך
כל  הרי לצדקה וכשנותנן אלו, מעות בו שנשתכר אחר עסק או מלאכתו בעשיית מלובש החיונית נפשו
נפשו  כחות ערך לפי לצדקה, שנותן הסכום גודל - הוא שהעיקר מובן שמזה לה'", עולה החיונית נפשו

רבות. בפעמים או אחת בפעם זה סכום נותן אם חילוק כל אין שכן, ומכיון זה, בסכום שהשקיע

אופן  ולא הסכום, גודל לו נוגע שכן, ומכיון צרכיו, עבור לו שיהיה הוא העיקר - המקבל ומצד
וחסל! אחת, בפעם הכל את לו שיתנו מעדיף הוא - ואדרבה רבות, בפעמים או אחת בפעם - הנתינה

אבות) (מסכת ד"חסידותא" באופן ההנהגה שמצד ולבאר להדגיש צורך יש להשתדל 159ולכן, יש
המעשה". רוב לפי "הכל - רבות בפעמים הצדקה בנתינת

עלֿידי  הנפש לזכך "כדי - המשנה בפירוש הרמב"ם שמבאר הטעם (א) טעמים: ב' - הדבר ובביאור
להמשיך  הצדקה) (דמצות וסגולתה ש"פעולתה מפני - הזקן אדמו"ר שמבאר הטעם (ב) המעשה", ריבוי
ב"המעשה  העילוי וזהו כו'", שפלים רוח להחיות . . ברוךֿהוא איןֿסוף החיים מחיי עליונים חיים

רבות". פעמים עליון יחוד לייחד עליונים חיים להמשיך - רבות בפעמים הנעשה הצדקה

בלבד, בכמות הוספה אלא זה אין שלכאורה רבות, פעמים הצדקה נתינת שעלֿידי – הענין ונקודת
ה"איכות". בענין עילוי נפעל

- היא ישראל של מעלתם ולדוגמא: מזה. זה נפרדים ענינים ב' הם ואיכות כמות כלל, בדרך דהנה,
אומות. שבעים בין אחת אומה העמים", מכל המעט "אתם - ל"כמות" ביחס ולכן, ה"איכות", בענין
במיעוט  תלויה ה"איכות" שמעלת מפני - כאמור - הוא הביאור אלא ככה?! ה' עשה למה ולכאורה,

הידוע  ובלשון דגופא".160ה"כמות". חולשא דנשמתא "תוקפא :
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פל"ז.158)
א.159) ל, ב"ק ראה

(160.(63 ס"ע תש"ט (סה"מ פי"ב תש"ט משה ויאמר ד"ה
ב. קמ, ושם ב. קפ, זח"א וראה
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ל  השבטים, שאר כל ממספר מועט היה שמספרם לוי לשבט בנוגע מצינו היה ועלֿדרךֿזה שהארון פי
בהם  שמספרם 161מכלה - עילוי אצלם לפעול צריכה היתה הארון קדושת מסתברא: איפכא ולכאורה, .

כך  יחדיו, באים אינם ואיכות שכמות - כאמור - בזה הביאור אלא השבטים?! משאר יותר גדול יהיה
בכמות. מיעוט עם קשורה באיכות שהוספה

הכמות  בענין ההוספה שעלֿידי מיוחד, חידוש ישנו - המעשה" רוב לפי "הכל - זה שבענין ונמצא,
לגמרי. חדשה איכות נעשית

הרמב"ם  לפירוש לאיכות: כמות שבין חילוק - הוא הפירושים ב' שבין החילוק הנה יותר, ובפרטיות
במעשה  עצמו את שמרגיל היינו, ה"כמות", ענין מצד הוא רבות פעמים הצדקה שבנתינת העילוי -
"לייחד  ה"איכות", ענין מצד הוא העילוי - הזקן אדמו"ר לפירוש ואילו פעם, ועוד פעם עוד הצדקה

עליון". יחוד

ישנו  - אלו פירושים דשני הקשר הקודש' ב'אגרת כמבואר - יחדיו פירושים ב' שבחיבור ונמצא,
ואיכות. דכמות החיבור

בדוגמת  הם ואיכות כמות כי: - התורה פנימיות עם דתורה נגלה דחיבור הענין תוכן גם שזהו ולהעיר,
(נשמתא  התורה ופנימיות תורה) (גופי דתורה נגלה - בתורה ודוגמתו ונפש, גוף וצורה, חומר

.162דאורייתא)

.Ï:שלישי בפרק היא זו שמשנה לעיל כמוזכר - ד"שלישי" הענין עם זאת לקשר ויש
אלא  ב'), במקום (ג' בלבד ב"כמות" הוספה זו שאין ד"שלישי", העילוי אודות פעמים כמה דובר
שמצד  ענינים ב' של חיבור - הוא "שלישי" של ענינו שכן, לגמרי. חדשה "איכות" נעשית שעלֿידיֿזה

מזה. זה ונפרדים חלוקים הם עצמם

ההוספה  עלֿידי שנעשה ב"איכות" העילוי מודגש שבזה - המעשה" רוב לפי ד"הכל בענין ודוגמתו
ב"כמות".

הסידורי, במספר השלישי, המקדש בית היותו מלבד שכן, - דלעתיד" "המקדש עם הקשר גם וזהו
כידוע  שלפניו, השנים את שכולל - ד"שלישי" העילוי גם בו גם 163יש יהיה השלישי המקדש שבבית

רמז  פעמים, שני - משכן ד"המשכן הענין שזהו דמשכן), העילוי (וכן שני ובית ראשון דבית העילוי
חורבנין" בשני שנתמשכן מחזירים 164למקדש ואחרֿכך זמן, למשך אותו שנוטלים - ענינו "משכון" והרי ,

בשלימותו. אותו

ובאופן  ממש, בפועל בימינו במהרה שיבנה נזכה השלישי המקדש בית אודות שמהדיבור - והעיקר
הרואות". ד"עיניך

***

.‡Ï:נסך יין בענין - היומי בשיעור הרמב"ם בדברי הביאור
איסור  ומזלות", כוכבים עבודת משום זה ש"איסור להרמב"ם סביראֿליה – נסך דיין לאיסור בנוגע
מן  מאומה בידך ידבק ולא ומזלות כוכבים בעבודת שנאמר שיעור, לו ש"אין כך כדי ועד התורה, מן

הרמב"ן  לדעת (מהֿשאיןֿכן ).165החרם"

שהוא" ד"כל מהגדר שונה - זרה) עבודה משום שאיסורו נסך (יין זה בדין שהוא" ד"כל הגדר אמנם,
בשבת: הוצאה לאיסור בנוגע שמצינו
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לד.161) כט, ויצא פרש"י
א.162) קנב, זח"ג
א.163) רכא, זח"ג

ר"פ 164) בפרש"י הובא ג. פנ"א, שמו"ר ב. פקודי תנחומא
פקודי.

קצד.165) מל"ת לסהמ"צ רמב"ן ראה
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איסורים  שישנם אלא שיעור, לו שיש איסור (א) אופנים: ב' ישנם - שהוא" ד"כל בגדר ובהקדים:
ובמילא  שיעור, לו שאין איסור (ב) שהוא". "כל ששיעורם איסורים וישנם בזה, וכיוצא כזית ששיעורם

שהוא". ב"כל בעצם איסורו -

יש  זה שדבר נאמר אם חשוב: מדבר הנאה למודר בנוגע - אלו) אופנים ב' (בין לדינא ונפקאֿמינה
- שיעור לו אין זה שדבר נאמר אם מהֿשאיןֿכן חשוב, דבר זה הרי - שהוא" "כל ושיעורו שיעור, לו

חשוב. דבר אינו

בנוגע  שהוא" ד"כל לגדר - בשבת הוצאה לאיסור בנוגע שהוא" ד"כל הגדר שבין החילוק וזהו
נסך): (ויין זרה עבודה לאיסור

שהוא", ב"כל ששיעורם מסויימים דברים שישנם אלא שיעור, לו יש - בשבת הוצאה איסור
שזהו  מפני אינו שהוא" ד"כל הגדר כן, ואם שיעור". לו "אין דעבודהֿזרה האיסור מהֿשאיןֿכן

מה. מלשון "מאומה", שיעור, לו שאין איסור שזהו מפני אלא זה, דאיסור ה"שיעור"

.·Ï:שנפגמה אבן בענין - הבחירה בית בהלכות הרמב"ם דברי את גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
אלקיך" ה' מזבח את תבנה שלימות ד"אבנים החיוב (א) : דינים שני יש - שבמזבח האבן ,166בפגימת

אלקיכם" לה' כן תעשון לא וגו' מזבחותם את ד"ונתצתם האזהרה (ב) שלימה. אינה פגומה אבן 167שכן,

אלקיכם". לה' כן תעשון ד"לא הציווי היפך זה הרי במזבח פגימה יש שכאשר מובן שמזה -

את  ד"ונתצתם לציווי ובקשר בהמשך באה אלקיכם" לה' כן תעשון ד"לא שהאזהרה מכיון והנה,
שאיסור  כשם - שהוא" ב"כל הוא זה שענין מובן, דעבודהֿזרה, הענין וביטול שלילת גו'", מזבחותם
כן  תעשון ד"לא הציווי היפך היא שהוא" "כל פגימה שאפילו כלומר, שהוא", ב"כל הוא עבודהֿזרה

אלקיכם". לה'

מלהיות  האבן את שפוסלת הפגימה במדת שיעור ישנו - שלימות" ד"אבנים לציווי בנוגע ועלֿפיֿזה:
מהֿשאיןֿכן  פגימה; חשיב לא - מכאן ופחות שחיטה", של כסכין הציפורן בה שתחגור "כדי "שלימה",
שבעבודהֿזרה) תתוצון" ד"מזבחותם הענין ושלילת (היפך אלקיכם" לה' כן תעשון ד"לא לאזהרה בנוגע
הענין  זה על חל "מאומה", שהוא", ב"כל ופגימה דנתיצה המציאות ישנה אם כלומר , בדבר, שיעור אין -

אלקיכם". לה' כן תעשון ד"לא

שחיטה" של כסכין הציפורן בה שתחגור "כדי השיעור את הרמב"ם כתב לא זה שמטעם לומר, ויש
שכבר  באבנים הפגימה כי - שלאחריֿזה) (שבהלכות מזבח ואבני ועזרות היכל באבני לפגימה בנוגע
שלימות  ד"אבנים הגדר (מלבד אלקיכם" לה' כן תעשון ד"לא הגדר גם בה יש ומזבח, מההיכל חלק נעשו
ד"לא  הענין היפך היא ("מאומה") שהוא" "כל פגימה גם כי בדבר, שיעור אין שכן, ומכיון גו'"), תבנה

אלקיכם". לה' כן תעשון

.‚Ï:"הבחירה ד"בית הענין כללות עם זאת לקשר ויש
ה'" יבחר אשר "המקום - ענינו הבחירה" הבחירה 168"בית מעלת וידוע 169, אמיתית 170. ש"בחירה"

וחשיבות  מעלה עם קשורה שאינה עצמית, בחירה אם כי הדבר, וחשיבות מעלת מצד לא - פירושה
מסויימת.

שיעור, לו אין - שנפגמו והמזבח ההיכל אבני - המקדש בית של ענינו היפך שהוא דבר שלילת ולכן,
כי:

ברכה  לענין שמחשיבו שיעור - לטוב הן וכך, כך ששיעורו לומר שייך וחשיבות, מעלה של דבר
שיעור - למוטב והן בזה. וכיוצא אנסו",אחרונה, ש"יצרו יודעים שאז בלתיֿרצוי, לדבר ביחס
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הל'166) הי"ז. שם ביהב"ח הל' רמב"ם וראה ו. כז, תבוא
ה"ז. פ"ו יסוה"ת

גֿד.167) יב, ראה

יא.168) שם,
וש"נ.169) ואילך. 38 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
וש"נ.170) .80 הע' 89 ע' חי"ז לקו"ש
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הפתגם  ידוע שחיטה": של כסכין הציפורן בה שתחגור "כדי - בנידוןֿדידן שענין 171[ולדוגמא
ומשך" אלא ושחט ד"אין הענין להיות שיוכל כדי עצמו, כלפי מופנה להיות צריך ביחס 172ה"צפרניים"

האחרון], הקצה עד מכך להזהר יש - לזולת ביחס מהֿשאיןֿכן לעצמו,

של  ענין בזה שייך לא הרי - הבחירה ענין מצד אם כי וחשיבות, מעלה עם קשור שאינו דבר אמנם,
כו'. הבחירה ענין היפך זה הרי לכך, בניגוד ("מאומה") שהיא כל מציאות ישנה אם שכן, כלל. "שיעור"

.„Ï בהתוועדות להמדובר בהמשך - הזה בזמן דגיור הענין ביאור את להשלים המקום כאן
:173שלפניֿזה 

הרמב"ם  לשון דיוק לעיל גר 174נתבאר להיות עכבו קרבנו . . קרבנו הביא לא ועדיין וטבל שמל "גר
"מגיירו", שהקרבן נאמר לא (שהרי הגירות את עושה אינו שהקרבן – ישראל" כשרי ככל ולהיות גמור
הגיור  נעשה קרבן, ישנו כאשר שגם היינו, גמור", גר להיות ש"עכבו אם כי גמור"), גר אותו "עושה
גר  להיות "מעכבו הקרבן איֿהבאת הרי קרבנו, הביא שלא זמן שכל אלא בלבד, וטבילה מילה עלֿידי

גמור".

הפסח  מאכילת מעכבתו עבדיו מילת לדבר: של 175דוגמא במציאותו דבר נפעל שלא פשיטא והרי .
הפסח. מאכילת שמעכבתו אם כי עבדיו, מילת עלֿידי (ב'גברא') היהודי

הזה, בזמן כי: - בלבד וטבילה מילה עלֿידי גמור" "גר נעשה הזה שבזמן מה נתבאר ועלֿפיֿזה
חסרון, כל ללא גמור", "גר נעשה וטבילה מילה עלֿידי ולכן, עיכוב. אין - תורה עלֿפי קרבן כשאין

הרגצ'ובי  כלל".176ובלשון מחסר "לא :

נעשה  הקרבן ועלֿידי דברים, לשאר כישראל נעשה וטבילה מילה שעלֿידי הכוונה אין כלומר:
לגבי  ישראל דין עליו אין הזה) (בזמן קרבן הקריב לא כאשר ובמילא, קדשים, אכילת לגבי גם כישראל

נח 174קדשים  כבן דינו קדשים שלגבי ועד את 177, עושה אינו שהקרבן מוכח הרמב"ם מלשון שהרי -
נעשה  עיכוב, שאין הזה בזמן שכן, ומכיון בלבד. עיכוב אם כי קדשים, לאכילת ביחס לא אפילו הגיור,

בלבד. וטבילה מילה עלֿידי – קדשים לאכילת ביחס גם - גמור  גר

.‰Ï זה על הרמב"ם 178ושאלו שמלשון וטבילה 179- במילה לברית, ישראל נכנסו דברים "בשלשה
והרצאת  וטבילה מילה צריך . . לברית להכנס ומזלות כוכבים העובד כשירצה לדורות וכן . . וקרבן
עלֿידי  נעשה שהגיור ולא הקרבן, עלֿידי גם היינו, דברים, שלשה ֿ ידי על נעשה שהגיור משמע, קרבן",

המעכב. דבר אלא אינו והקרבן בלבד, דברים) (שני וטבילה מילה
בזה: והביאור

יוכלו  שלא המעכב הדבר להסרת והן המכניס לדבר הן שמתייחס כללי ענין הוא ד"כניסה" המושג
(דבר  העיכוב הסרת וישנו המכניס, הדבר ישנו - בית לתוך מסויים דבר בכניסת ובפשטות: להכנס.
המעכב, הדבר בהסרת אמנם תלויה בפועל שהכניסה ונמצא, לבית). הכניסה את ומעכב בפתח שנמצא
הסרת  אלא זה שאין מכיון פנימה, אותו מכניסה העיכוב שהסרת יאמר לא אחד אף אףֿעלֿפיֿכן, אבל

בלבד. העיכוב

לעניננו: ובנוגע

ישראל  את הכניסו דברים "שלשה ולא לברית", ישראל נכנסו דברים "בשלשה הוא הרמב"ם לשון
קרבן, והרצאת וטבילה מילה דברים", "בשלשה אמנם היא לברית הכניסה - ממש בפועל כי: - לברית"
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אדמו"ר 171) קודש אגרות אלול. כ"ב – יום" "היום ראה
ע' ח"א קונטרסים סה"מ טו. ע' ח"ד תקכה. ע' ח"ב מוהריי"צ

[ב]. רעג
ב.172) ל, חולין
ואילך.173) סל"ב מסעי ש"פ שיחת
ה"ב.174) פ"א כפרה מחוסרי הל'

ה"ט.175) פ"ט ק"פ הל' רמב"ם ב. ע, יבמות א. צו, פסחים
מד. יב, בא עה"ת בפרש"י הובא

ה"ד.176) פי"ג ביאה איסורי הל' הרמב"ם על צפע"נ
ב.177) יט, מהד"ת
ס"א).178) – שעו (גליון מאריסטאון – ואנ"ש הת' הערות
רפ"ג.179) איסורי הל'
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איסורים  שישנם אלא שיעור, לו שיש איסור (א) אופנים: ב' ישנם - שהוא" ד"כל בגדר ובהקדים:
ובמילא  שיעור, לו שאין איסור (ב) שהוא". "כל ששיעורם איסורים וישנם בזה, וכיוצא כזית ששיעורם

שהוא". ב"כל בעצם איסורו -

יש  זה שדבר נאמר אם חשוב: מדבר הנאה למודר בנוגע - אלו) אופנים ב' (בין לדינא ונפקאֿמינה
- שיעור לו אין זה שדבר נאמר אם מהֿשאיןֿכן חשוב, דבר זה הרי - שהוא" "כל ושיעורו שיעור, לו

חשוב. דבר אינו

בנוגע  שהוא" ד"כל לגדר - בשבת הוצאה לאיסור בנוגע שהוא" ד"כל הגדר שבין החילוק וזהו
נסך): (ויין זרה עבודה לאיסור

שהוא", ב"כל ששיעורם מסויימים דברים שישנם אלא שיעור, לו יש - בשבת הוצאה איסור
שזהו  מפני אינו שהוא" ד"כל הגדר כן, ואם שיעור". לו "אין דעבודהֿזרה האיסור מהֿשאיןֿכן

מה. מלשון "מאומה", שיעור, לו שאין איסור שזהו מפני אלא זה, דאיסור ה"שיעור"

.·Ï:שנפגמה אבן בענין - הבחירה בית בהלכות הרמב"ם דברי את גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
אלקיך" ה' מזבח את תבנה שלימות ד"אבנים החיוב (א) : דינים שני יש - שבמזבח האבן ,166בפגימת

אלקיכם" לה' כן תעשון לא וגו' מזבחותם את ד"ונתצתם האזהרה (ב) שלימה. אינה פגומה אבן 167שכן,

אלקיכם". לה' כן תעשון ד"לא הציווי היפך זה הרי במזבח פגימה יש שכאשר מובן שמזה -

את  ד"ונתצתם לציווי ובקשר בהמשך באה אלקיכם" לה' כן תעשון ד"לא שהאזהרה מכיון והנה,
שאיסור  כשם - שהוא" ב"כל הוא זה שענין מובן, דעבודהֿזרה, הענין וביטול שלילת גו'", מזבחותם
כן  תעשון ד"לא הציווי היפך היא שהוא" "כל פגימה שאפילו כלומר, שהוא", ב"כל הוא עבודהֿזרה

אלקיכם". לה'

מלהיות  האבן את שפוסלת הפגימה במדת שיעור ישנו - שלימות" ד"אבנים לציווי בנוגע ועלֿפיֿזה:
מהֿשאיןֿכן  פגימה; חשיב לא - מכאן ופחות שחיטה", של כסכין הציפורן בה שתחגור "כדי "שלימה",
שבעבודהֿזרה) תתוצון" ד"מזבחותם הענין ושלילת (היפך אלקיכם" לה' כן תעשון ד"לא לאזהרה בנוגע
הענין  זה על חל "מאומה", שהוא", ב"כל ופגימה דנתיצה המציאות ישנה אם כלומר , בדבר, שיעור אין -

אלקיכם". לה' כן תעשון ד"לא

שחיטה" של כסכין הציפורן בה שתחגור "כדי השיעור את הרמב"ם כתב לא זה שמטעם לומר, ויש
שכבר  באבנים הפגימה כי - שלאחריֿזה) (שבהלכות מזבח ואבני ועזרות היכל באבני לפגימה בנוגע
שלימות  ד"אבנים הגדר (מלבד אלקיכם" לה' כן תעשון ד"לא הגדר גם בה יש ומזבח, מההיכל חלק נעשו
ד"לא  הענין היפך היא ("מאומה") שהוא" "כל פגימה גם כי בדבר, שיעור אין שכן, ומכיון גו'"), תבנה

אלקיכם". לה' כן תעשון

.‚Ï:"הבחירה ד"בית הענין כללות עם זאת לקשר ויש
ה'" יבחר אשר "המקום - ענינו הבחירה" הבחירה 168"בית מעלת וידוע 169, אמיתית 170. ש"בחירה"

וחשיבות  מעלה עם קשורה שאינה עצמית, בחירה אם כי הדבר, וחשיבות מעלת מצד לא - פירושה
מסויימת.

שיעור, לו אין - שנפגמו והמזבח ההיכל אבני - המקדש בית של ענינו היפך שהוא דבר שלילת ולכן,
כי:

ברכה  לענין שמחשיבו שיעור - לטוב הן וכך, כך ששיעורו לומר שייך וחשיבות, מעלה של דבר
שיעור - למוטב והן בזה. וכיוצא אנסו",אחרונה, ש"יצרו יודעים שאז בלתיֿרצוי, לדבר ביחס
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הל'166) הי"ז. שם ביהב"ח הל' רמב"ם וראה ו. כז, תבוא
ה"ז. פ"ו יסוה"ת

גֿד.167) יב, ראה

יא.168) שם,
וש"נ.169) ואילך. 38 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
וש"נ.170) .80 הע' 89 ע' חי"ז לקו"ש
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הפתגם  ידוע שחיטה": של כסכין הציפורן בה שתחגור "כדי - בנידוןֿדידן שענין 171[ולדוגמא
ומשך" אלא ושחט ד"אין הענין להיות שיוכל כדי עצמו, כלפי מופנה להיות צריך ביחס 172ה"צפרניים"

האחרון], הקצה עד מכך להזהר יש - לזולת ביחס מהֿשאיןֿכן לעצמו,

של  ענין בזה שייך לא הרי - הבחירה ענין מצד אם כי וחשיבות, מעלה עם קשור שאינו דבר אמנם,
כו'. הבחירה ענין היפך זה הרי לכך, בניגוד ("מאומה") שהיא כל מציאות ישנה אם שכן, כלל. "שיעור"

.„Ï בהתוועדות להמדובר בהמשך - הזה בזמן דגיור הענין ביאור את להשלים המקום כאן
:173שלפניֿזה 

הרמב"ם  לשון דיוק לעיל גר 174נתבאר להיות עכבו קרבנו . . קרבנו הביא לא ועדיין וטבל שמל "גר
"מגיירו", שהקרבן נאמר לא (שהרי הגירות את עושה אינו שהקרבן – ישראל" כשרי ככל ולהיות גמור
הגיור  נעשה קרבן, ישנו כאשר שגם היינו, גמור", גר להיות ש"עכבו אם כי גמור"), גר אותו "עושה
גר  להיות "מעכבו הקרבן איֿהבאת הרי קרבנו, הביא שלא זמן שכל אלא בלבד, וטבילה מילה עלֿידי

גמור".

הפסח  מאכילת מעכבתו עבדיו מילת לדבר: של 175דוגמא במציאותו דבר נפעל שלא פשיטא והרי .
הפסח. מאכילת שמעכבתו אם כי עבדיו, מילת עלֿידי (ב'גברא') היהודי

הזה, בזמן כי: - בלבד וטבילה מילה עלֿידי גמור" "גר נעשה הזה שבזמן מה נתבאר ועלֿפיֿזה
חסרון, כל ללא גמור", "גר נעשה וטבילה מילה עלֿידי ולכן, עיכוב. אין - תורה עלֿפי קרבן כשאין

הרגצ'ובי  כלל".176ובלשון מחסר "לא :

נעשה  הקרבן ועלֿידי דברים, לשאר כישראל נעשה וטבילה מילה שעלֿידי הכוונה אין כלומר:
לגבי  ישראל דין עליו אין הזה) (בזמן קרבן הקריב לא כאשר ובמילא, קדשים, אכילת לגבי גם כישראל

נח 174קדשים  כבן דינו קדשים שלגבי ועד את 177, עושה אינו שהקרבן מוכח הרמב"ם מלשון שהרי -
נעשה  עיכוב, שאין הזה בזמן שכן, ומכיון בלבד. עיכוב אם כי קדשים, לאכילת ביחס לא אפילו הגיור,

בלבד. וטבילה מילה עלֿידי – קדשים לאכילת ביחס גם - גמור  גר

.‰Ï זה על הרמב"ם 178ושאלו שמלשון וטבילה 179- במילה לברית, ישראל נכנסו דברים "בשלשה
והרצאת  וטבילה מילה צריך . . לברית להכנס ומזלות כוכבים העובד כשירצה לדורות וכן . . וקרבן
עלֿידי  נעשה שהגיור ולא הקרבן, עלֿידי גם היינו, דברים, שלשה ֿ ידי על נעשה שהגיור משמע, קרבן",

המעכב. דבר אלא אינו והקרבן בלבד, דברים) (שני וטבילה מילה
בזה: והביאור

יוכלו  שלא המעכב הדבר להסרת והן המכניס לדבר הן שמתייחס כללי ענין הוא ד"כניסה" המושג
(דבר  העיכוב הסרת וישנו המכניס, הדבר ישנו - בית לתוך מסויים דבר בכניסת ובפשטות: להכנס.
המעכב, הדבר בהסרת אמנם תלויה בפועל שהכניסה ונמצא, לבית). הכניסה את ומעכב בפתח שנמצא
הסרת  אלא זה שאין מכיון פנימה, אותו מכניסה העיכוב שהסרת יאמר לא אחד אף אףֿעלֿפיֿכן, אבל

בלבד. העיכוב

לעניננו: ובנוגע

ישראל  את הכניסו דברים "שלשה ולא לברית", ישראל נכנסו דברים "בשלשה הוא הרמב"ם לשון
קרבן, והרצאת וטבילה מילה דברים", "בשלשה אמנם היא לברית הכניסה - ממש בפועל כי: - לברית"
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אדמו"ר 171) קודש אגרות אלול. כ"ב – יום" "היום ראה
ע' ח"א קונטרסים סה"מ טו. ע' ח"ד תקכה. ע' ח"ב מוהריי"צ

[ב]. רעג
ב.172) ל, חולין
ואילך.173) סל"ב מסעי ש"פ שיחת
ה"ב.174) פ"א כפרה מחוסרי הל'

ה"ט.175) פ"ט ק"פ הל' רמב"ם ב. ע, יבמות א. צו, פסחים
מד. יב, בא עה"ת בפרש"י הובא

ה"ד.176) פי"ג ביאה איסורי הל' הרמב"ם על צפע"נ
ב.177) יט, מהד"ת
ס"א).178) – שעו (גליון מאריסטאון – ואנ"ש הת' הערות
רפ"ג.179) איסורי הל'
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– וטבילה מילה - בברית המכניס הדבר (א) סוגים: שני כולל ה"כניסה" ענין תוכן אףֿעלֿפיֿכן, אבל
להיות  יכולה זה לאחרי שרק - קרבן - הכניסה את המונע הדבר הסרת (ב) הגיור, נעשה שעלֿידיֿזה

בפועל. הכניסה

.ÂÏ מותר האם - המקדש בית שיבנה לאחרי הזה בזמן שנתגייר גר של דינו מה שאלו: כן כמו
קרבן? שיביא קודם קדשים באכילת

מובן, בלבד, וטבילה מילה עלֿידי דבר לכל גמור" "גר נעשה הזה שבזמן לעיל האמור עלֿפי הנה,
י  לא שהרי המקדש, בית שיבנה לאחרי גם בתקפו יהיה זה יגרע שענין המקדש בית שבנין לומר תכן

בית  נבנה וכאשר דבר, לכל כישראל גמור", "גר היה שעדֿעתה היינו, הגיור, בשלימות חסֿושלום
קדשים! לאכילת בנוגע ישראל לבין בינו חילוק יהיה - המקדש

הגיור  ענין את הדבר מחליש לא - לסורו חוזר כאשר אם עצמך: גמור",180והגע "גר שנעשה דמכיון ,
את  חסֿושלום יחליש המקדש בית כבנין נעלה הכי שענין יתכן כיצד עולמים, ולעולמי לעד יהודי נשאר

הגיור?!... ענין

ובתקפו  בקיומו הדבר נשאר - לקדשים גם דבר, לכל גמור" "גר שנעשה שמה לומר בהכרח ודאי אלא
דהבאת  חיוב אלא אינו - קרבן" יביא המקדש בית ד"כשיבנה הדין ואילו המקדש, בית שיבנה לאחרי גם

שמינה" חטאת אביא המקדש בית "כשיבנה (עלֿדרך שהרי 181קרבן הגיור, פעולת עם קשור זה ואין ,(
כלל". מחסר "לא הגיור בענין

הגר  עובדיה לרבי הרמב"ם שכתב מה מובן שמתייחס 182ועלֿפיֿזה מפני ביותר, גדולה יחוסו שמעלת
העולם": והיה שאמר "למי

מצפונו  את ולהרגיע לעודד כדי רק לאמיתתו מכוון שאינו דבר יכתוב לא שהרמב"ם ופשוט מובן
באמת. הוא כן ודאי אלא - הגר עובדיה רבי של

לו  לומר יכולים כיצד - קדשים באכילת אסור הגר יהיה המקדש בית שכשיבנה נאמר  אם ולכן,
המקדש  בית שכשיבנה בשעה בה העולם", והיה שאמר "למי שמתייחס ואדרבה, ישראל, ככל שמעלתו
נעשה  - ולפתע גמור", "ישראל שהוא חשב עדֿעתה גמור"?! ישראל עדיין מיקרי ש"לא הגר יווכח
הוא  אם רק ולא גמור", "ישראל בתור מציאותו לעצם בנוגע שהמדובר [ובפרט יאֿטיבעֿדאם", "אויס

לאו!]. אם "יאֿטיבעֿדאם"

- הקרבן וחיוב דבר, לכל גמור" "ישראל נשאר המקדש בית כשיבנה שגם לומר בהכרח ודאי אלא
כנ"ל. צדדי, דבר אלא אינו

.ÊÏ.2460 עמוד לקמן ונדפס בפניֿעצמו, לאור יצא – זרה" "עבודה דמסכת בסיום הביאור
.ÁÏ העיקר הוא שמהפכים 183והמעשה - מזו ויתירה שבעולם, הבלתיֿרצויים הענינים כל את לבטל -

א  ימים יהפכו - והגלות החורבן  ענין לכללות בנוגע וכן לטוב, ולמועדים אותם ולשמחה לששון לו
טובים.

לעניני  בנוגע הן ומצוותיה, תורה עניני בכל ועבודתנו במעשינו להוסיף יש - זאת ולזרז למהר וכדי
לאחרי  מיד השייכים העבודה לעניני בנוגע והן השבת, ביום ומיד תיכף לעשותם שיכולים העבודה
על  "מפקחין שכן, טובות, החלטות קבלת עלֿידי – השבת ביום כבר תחילתם אלו ענינים שגם השבת,

בשבת" ציבור ד"קהל 184צרכי הציבור - ציבור" ב"צרכי נעלה הכי לאופן בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
הנה" ש"ישובו לפעול שצריכים .185גדול",
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הי"ז.180) פי"ג איסו"ב הל' רמב"ם סע"ב. מז, יבמות
סי"ב. ס"ב, סרס"ח יו"ד טושו"ע

ב.181) יב, שבת
לח"א 182) בהוספות תש"ז) (נ.י. שולזינגר הוצאת רמב"ם

סרצ"ג. ב כרך תש"כ) (ירושלים הרמב"ם תשובות סי"ט.

מי"ז.183) פ"א אבות
טושו"ע 184) ה"ה. פכ"ד שבת הל' רמב"ם א. קנ, שבת ראה

סי"ב). - ס"ו סש"ו או"ח (ואדה"ז)
ז.185) לא, ירמי'

קמשך בעמוד הנק

mixac zyxt zegiy ihewl יד כרך

פעמים ‡. כמה רש"י 1דובר של דרכו כי
לפרש היא, התורה על הקשה lkבפירושו דבר

הדורשים  והענינים מקרא. של בפשוטו מובן ובלתי
רש"י  ואין הכתובים) פשטות פי (על ביאור
רש"י  של שלדעתו הוכחה גופא זה הרי מפרשם,
צורך  שאין כך כדי ועד בפשטות הם מובנים

פירש 2לפרשם  שכבר מה פי על הם שמובנים (או
dfרש"י iptl.(

המתעוררת  גדולה תמי' להבין צריך זה פי על
כמה  אשר בפרשתנו, כתובים של פשוטם 3בלימוד

רש"י  ודוקא לתרצה, משתדלים התורה ממפרשי
עלי': עמד לא הפשטנים ראש

חטא 4בפרשתנו  על בארוכה משה מספר
דור  על זה ידי על שנגזרה הגזירה ועל המרגלים

"אם  הרע 5המדבר הדור האלה באנשים איש יראה
בן  כלב זולתי (וממשיך) גו' הטובה הארץ את הזה
ה'", אחרי מלא אשר יען גו' יראנה הוא יפונה

wiqtne גם לאמר בגללכם ה' התאנף בי "גם ואומר
עוד  ממשיך ההפסק ואחרי שם", תבוא לא אתה
לפניך  העומד נון בן "יהושע המרגלים בענין לספר
יהיה  לבז אמרתם אשר וטפכם וגו' שמה יבוא הוא

וגו'". שמה יבואו המה גו'

מפסיק למה תמוה: סיפור rvn`aולכאורה
בי  "גם רבינו למשה שאירע במה המרגלים מעשה
שם", תבוא לא אתה גם לאמר בגללכם ה' התאנף
הארץ  אל יבוא שלא משה על הגזירה שגם כאילו

חטא בסיבת רבינו היא משה חטא והרי המרגלים,
ישראל לארץ יכנס שלא נגזר yxetnשבשבילו

שנאמר  וכמו מריבה, מי חטא שהוא "יען 6בקרא
הזה  הקהל את תביאו לא לכן גו' בי האמנתם לא
באמצע  ענינו ומה להם", נתתי אשר הארץ אל
המרגלים  שמעשה ובפרט המרגלים? מעשה סיפור
שנה: ארבעים כמעט מזה זה רחוקים מריבה ומי
מארץ  ישראל בני לצאת קרוב הי' המרגלים מעשה

גו' לשנה יום לשנה "יום נגזר (ובגללם מצרים
שנה" אחרי 7ארבעים היה מריבה מי ומעשה ,(

מרים  שנה.8מיתת הארבעים לסיום קרוב ,

מי  חטא כאן הזכיר שמשה מתרץ הרמב"ן והנה
הנמנעים  כל עונש יחד להזכיר רצה "כי מריבה

כו'". עונותיהם בגרמת הכל כי הארץ אל מעבור

כי:eheytaאבל כן, לתרץ קשה מקרא של

המרגלים  בענין הם ולאחריו לפניו הכתובים א)
להכניס טעם ומה -rvn`a דמי החטא סיפור דוקא

?9מריבה 

דמי  לחטא קודם מתו המרגלים דור אנשי ב)
רש"י  בפירוש כמפורש מתי 10מריבה, מתו ש"כבר

מובן  אינו זה פי ועל לחיים". פירשו ואלו מדבר
ה' התאנף בי גו' אנשים נשלחה "ותאמרו אמרו

mkllba שמשמעותו גו'" אמרתם אשר וטפכם גו'
מדבר שעליהם הדור אותו הם miaezkשהם lka

אלה?

היה  גו'") התאנף בי ("גם זה כתוב זה לפי ג)
לא  המרגלים שדור לאמירתו בסמיכות להיות צריך
יפונה  בן "כלב שאמר לאחרי ולא הארץ, את יראו

אלי' שיכנסו באלו שמדבר גו'" יראנה .11הוא

מפרשים ·. ה'12יש התאנף בי ש"גם ,mkllba"
בסיבת  ובעיקר המרגלים, לחטא היא הכוונה -
שם". תבוא לא אתה "גם משה על נגזר זה חטא

בחטא  השתתף לא בעצמו שמשה ואף
ידו  שעל משום זה על נענש מקום מכל המרגלים,

- לך "שלח ידי נגרם jzrcl"13(על פנים כל על (
המרגלים  "14חטא אמר ולכן .mkllba שלא היינו ,"

חטאו מצד לא לארץ "ed`יכנס אלא ,mkllba לאמר
mb נגזר הדור כל שעל מכיון - שם" תבוא לא אתה

לכן לארץ, יכנסו יכנס.15משה mbשלא לא

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

שם.1) 1 ובהערה 13 ע' ח"י לקו"ש ראה
יודע"2) "איני רש"י כותב – הפשט) (ע"ד ביאור וכשאין

2 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – ועוד ה. כח, (תולדות וכיו"ב
שם). ובהנסמן

ועוד.3) אוה"ח. יקר, כלי ספורנו, רמב"ן, אברבנאל, ראה
ואילך.4) כב א,
ואילך.5) לה שם,
יב.6) כ, חוקת

לד.7) יד, שלח
ב.8) שם, פרש"י גם וראה ואילך. א שם, חוקת
כאן.9) באוה"ח שהקשה כמו

א.10) שם, חוקת
הערה 11) לקמן הובא – שם הרמב"ן דברי המשך ראה אבל

.22
כאן.12) מלבי"ם כאן. אוה"ח וראה כאן. אברבנאל
שלח.13) ר"פ פרש"י
כאן.14) אברבנאל בארוכה וראה
הובא15) – א לב, (ברכות ממרז"ל לב,i"yxtaלהעיר תשא



לה n"cyz'd oefg zay ,mixac zyxt zay zgiy

– וטבילה מילה - בברית המכניס הדבר (א) סוגים: שני כולל ה"כניסה" ענין תוכן אףֿעלֿפיֿכן, אבל
להיות  יכולה זה לאחרי שרק - קרבן - הכניסה את המונע הדבר הסרת (ב) הגיור, נעשה שעלֿידיֿזה

בפועל. הכניסה

.ÂÏ מותר האם - המקדש בית שיבנה לאחרי הזה בזמן שנתגייר גר של דינו מה שאלו: כן כמו
קרבן? שיביא קודם קדשים באכילת

מובן, בלבד, וטבילה מילה עלֿידי דבר לכל גמור" "גר נעשה הזה שבזמן לעיל האמור עלֿפי הנה,
י  לא שהרי המקדש, בית שיבנה לאחרי גם בתקפו יהיה זה יגרע שענין המקדש בית שבנין לומר תכן

בית  נבנה וכאשר דבר, לכל כישראל גמור", "גר היה שעדֿעתה היינו, הגיור, בשלימות חסֿושלום
קדשים! לאכילת בנוגע ישראל לבין בינו חילוק יהיה - המקדש

הגיור  ענין את הדבר מחליש לא - לסורו חוזר כאשר אם עצמך: גמור",180והגע "גר שנעשה דמכיון ,
את  חסֿושלום יחליש המקדש בית כבנין נעלה הכי שענין יתכן כיצד עולמים, ולעולמי לעד יהודי נשאר

הגיור?!... ענין

ובתקפו  בקיומו הדבר נשאר - לקדשים גם דבר, לכל גמור" "גר שנעשה שמה לומר בהכרח ודאי אלא
דהבאת  חיוב אלא אינו - קרבן" יביא המקדש בית ד"כשיבנה הדין ואילו המקדש, בית שיבנה לאחרי גם

שמינה" חטאת אביא המקדש בית "כשיבנה (עלֿדרך שהרי 181קרבן הגיור, פעולת עם קשור זה ואין ,(
כלל". מחסר "לא הגיור בענין

הגר  עובדיה לרבי הרמב"ם שכתב מה מובן שמתייחס 182ועלֿפיֿזה מפני ביותר, גדולה יחוסו שמעלת
העולם": והיה שאמר "למי

מצפונו  את ולהרגיע לעודד כדי רק לאמיתתו מכוון שאינו דבר יכתוב לא שהרמב"ם ופשוט מובן
באמת. הוא כן ודאי אלא - הגר עובדיה רבי של

לו  לומר יכולים כיצד - קדשים באכילת אסור הגר יהיה המקדש בית שכשיבנה נאמר  אם ולכן,
המקדש  בית שכשיבנה בשעה בה העולם", והיה שאמר "למי שמתייחס ואדרבה, ישראל, ככל שמעלתו
נעשה  - ולפתע גמור", "ישראל שהוא חשב עדֿעתה גמור"?! ישראל עדיין מיקרי ש"לא הגר יווכח
הוא  אם רק ולא גמור", "ישראל בתור מציאותו לעצם בנוגע שהמדובר [ובפרט יאֿטיבעֿדאם", "אויס

לאו!]. אם "יאֿטיבעֿדאם"

- הקרבן וחיוב דבר, לכל גמור" "ישראל נשאר המקדש בית כשיבנה שגם לומר בהכרח ודאי אלא
כנ"ל. צדדי, דבר אלא אינו

.ÊÏ.2460 עמוד לקמן ונדפס בפניֿעצמו, לאור יצא – זרה" "עבודה דמסכת בסיום הביאור
.ÁÏ העיקר הוא שמהפכים 183והמעשה - מזו ויתירה שבעולם, הבלתיֿרצויים הענינים כל את לבטל -

א  ימים יהפכו - והגלות החורבן  ענין לכללות בנוגע וכן לטוב, ולמועדים אותם ולשמחה לששון לו
טובים.

לעניני  בנוגע הן ומצוותיה, תורה עניני בכל ועבודתנו במעשינו להוסיף יש - זאת ולזרז למהר וכדי
לאחרי  מיד השייכים העבודה לעניני בנוגע והן השבת, ביום ומיד תיכף לעשותם שיכולים העבודה
על  "מפקחין שכן, טובות, החלטות קבלת עלֿידי – השבת ביום כבר תחילתם אלו ענינים שגם השבת,

בשבת" ציבור ד"קהל 184צרכי הציבור - ציבור" ב"צרכי נעלה הכי לאופן בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
הנה" ש"ישובו לפעול שצריכים .185גדול",
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הי"ז.180) פי"ג איסו"ב הל' רמב"ם סע"ב. מז, יבמות
סי"ב. ס"ב, סרס"ח יו"ד טושו"ע

ב.181) יב, שבת
לח"א 182) בהוספות תש"ז) (נ.י. שולזינגר הוצאת רמב"ם

סרצ"ג. ב כרך תש"כ) (ירושלים הרמב"ם תשובות סי"ט.

מי"ז.183) פ"א אבות
טושו"ע 184) ה"ה. פכ"ד שבת הל' רמב"ם א. קנ, שבת ראה

סי"ב). - ס"ו סש"ו או"ח (ואדה"ז)
ז.185) לא, ירמי'

mixac zyxt zegiy ihewl יד כרך

פעמים ‡. כמה רש"י 1דובר של דרכו כי
לפרש היא, התורה על הקשה lkבפירושו דבר

הדורשים  והענינים מקרא. של בפשוטו מובן ובלתי
רש"י  ואין הכתובים) פשטות פי (על ביאור
רש"י  של שלדעתו הוכחה גופא זה הרי מפרשם,
צורך  שאין כך כדי ועד בפשטות הם מובנים

פירש 2לפרשם  שכבר מה פי על הם שמובנים (או
dfרש"י iptl.(

המתעוררת  גדולה תמי' להבין צריך זה פי על
כמה  אשר בפרשתנו, כתובים של פשוטם 3בלימוד

רש"י  ודוקא לתרצה, משתדלים התורה ממפרשי
עלי': עמד לא הפשטנים ראש

חטא 4בפרשתנו  על בארוכה משה מספר
דור  על זה ידי על שנגזרה הגזירה ועל המרגלים

"אם  הרע 5המדבר הדור האלה באנשים איש יראה
בן  כלב זולתי (וממשיך) גו' הטובה הארץ את הזה
ה'", אחרי מלא אשר יען גו' יראנה הוא יפונה

wiqtne גם לאמר בגללכם ה' התאנף בי "גם ואומר
עוד  ממשיך ההפסק ואחרי שם", תבוא לא אתה
לפניך  העומד נון בן "יהושע המרגלים בענין לספר
יהיה  לבז אמרתם אשר וטפכם וגו' שמה יבוא הוא

וגו'". שמה יבואו המה גו'

מפסיק למה תמוה: סיפור rvn`aולכאורה
בי  "גם רבינו למשה שאירע במה המרגלים מעשה
שם", תבוא לא אתה גם לאמר בגללכם ה' התאנף
הארץ  אל יבוא שלא משה על הגזירה שגם כאילו

חטא בסיבת רבינו היא משה חטא והרי המרגלים,
ישראל לארץ יכנס שלא נגזר yxetnשבשבילו

שנאמר  וכמו מריבה, מי חטא שהוא "יען 6בקרא
הזה  הקהל את תביאו לא לכן גו' בי האמנתם לא
באמצע  ענינו ומה להם", נתתי אשר הארץ אל
המרגלים  שמעשה ובפרט המרגלים? מעשה סיפור
שנה: ארבעים כמעט מזה זה רחוקים מריבה ומי
מארץ  ישראל בני לצאת קרוב הי' המרגלים מעשה

גו' לשנה יום לשנה "יום נגזר (ובגללם מצרים
שנה" אחרי 7ארבעים היה מריבה מי ומעשה ,(

מרים  שנה.8מיתת הארבעים לסיום קרוב ,

מי  חטא כאן הזכיר שמשה מתרץ הרמב"ן והנה
הנמנעים  כל עונש יחד להזכיר רצה "כי מריבה

כו'". עונותיהם בגרמת הכל כי הארץ אל מעבור

כי:eheytaאבל כן, לתרץ קשה מקרא של

המרגלים  בענין הם ולאחריו לפניו הכתובים א)
להכניס טעם ומה -rvn`a דמי החטא סיפור דוקא

?9מריבה 

דמי  לחטא קודם מתו המרגלים דור אנשי ב)
רש"י  בפירוש כמפורש מתי 10מריבה, מתו ש"כבר

מובן  אינו זה פי ועל לחיים". פירשו ואלו מדבר
ה' התאנף בי גו' אנשים נשלחה "ותאמרו אמרו

mkllba שמשמעותו גו'" אמרתם אשר וטפכם גו'
מדבר שעליהם הדור אותו הם miaezkשהם lka

אלה?

היה  גו'") התאנף בי ("גם זה כתוב זה לפי ג)
לא  המרגלים שדור לאמירתו בסמיכות להיות צריך
יפונה  בן "כלב שאמר לאחרי ולא הארץ, את יראו

אלי' שיכנסו באלו שמדבר גו'" יראנה .11הוא

מפרשים ·. ה'12יש התאנף בי ש"גם ,mkllba"
בסיבת  ובעיקר המרגלים, לחטא היא הכוונה -
שם". תבוא לא אתה "גם משה על נגזר זה חטא

בחטא  השתתף לא בעצמו שמשה ואף
ידו  שעל משום זה על נענש מקום מכל המרגלים,

- לך "שלח ידי נגרם jzrcl"13(על פנים כל על (
המרגלים  "14חטא אמר ולכן .mkllba שלא היינו ,"

חטאו מצד לא לארץ "ed`יכנס אלא ,mkllba לאמר
mb נגזר הדור כל שעל מכיון - שם" תבוא לא אתה

לכן לארץ, יכנסו יכנס.15משה mbשלא לא
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שם.1) 1 ובהערה 13 ע' ח"י לקו"ש ראה
יודע"2) "איני רש"י כותב – הפשט) (ע"ד ביאור וכשאין

2 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – ועוד ה. כח, (תולדות וכיו"ב
שם). ובהנסמן

ועוד.3) אוה"ח. יקר, כלי ספורנו, רמב"ן, אברבנאל, ראה
ואילך.4) כב א,
ואילך.5) לה שם,
יב.6) כ, חוקת

לד.7) יד, שלח
ב.8) שם, פרש"י גם וראה ואילך. א שם, חוקת
כאן.9) באוה"ח שהקשה כמו

א.10) שם, חוקת
הערה 11) לקמן הובא – שם הרמב"ן דברי המשך ראה אבל

.22
כאן.12) מלבי"ם כאן. אוה"ח וראה כאן. אברבנאל
שלח.13) ר"פ פרש"י
כאן.14) אברבנאל בארוכה וראה
הובא15) – א לב, (ברכות ממרז"ל לב,i"yxtaלהעיר תשא
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נכנס  לא שמשה כנ"ל, בכתוב, שמבואר [ומה
בצירוף  דרק לומר יש מריבה, מי בחטא לארץ

העונש  עליו נגזר יחד מה 12שניהם דרך ועל ,
נאמרו  טעמים שכמה ואביהוא, נדב בחטא שמצינו
בפועל  נענשו יחד כולם בצירוף ודוקא במיתתם,

מיתה  ].16בעונש

גו'" בגללכם ה' התאנף בי "גם נאמר  זה ומשום
פרט  הוא זה גם כי המרגלים, מעשה באמצע
המרגלים  דור על קאי ו"בגללכם" זה, במעשה

בקרא. מדובר שעליו

שיטת [נוסף i"yxאולם כי כן, לפרש אפשר אי
כנ"ל  הכתובים, סדר מובן אינו שעדיין לזה

הנה]: הג', בקושיא

שלא yxetnא) נגזר משה שעל רש"י בפירוש
ישראל לארץ wxeיכנס j`,מריבה מי מפני

זו17וכלשונו  אלא בהם היתה "הם "שלא בלבד",
אחר". עון בהם אין לבדם מריבה) (מי

בי "גם אמר איך זה פי על -sp`zdב) ה'
fbex `lnzp"18 בחטא משה השתתף לא והרי ,

ש" (ורק כנ"ל.mkllbaהמרגלים לארץ), נכנס לא "

הסמיכה ‚. שהתורה לתרץ, אפשר היה לכאורה
שייך  שאינו אף - המרגלים לחטא מריבה מי חטא
חומר  על ללמד - רב זמן מזה זה ורחוקים לכאן
כחטא  הקב"ה) (לפני הוא דשקול מריבה, מי חטא

המרגלים,
שפירש מה דרך lirlועל i"yx10 צריך אין (ולכן

מרים  מיתת נסמכה למה הפעם): עוד כאן לפרשו
אדומה  פרה פרשת (שהרי אדומה פרה לפרשת
מצרים  מארץ ישראל בני לצאת שניה בשנה נאמרה

שנה  מ' לסוף מרים קרבנות 19ומיתת מה לך לומר ,(
מכפרת. צדיקים מיתת אף מכפרין

זה דרך onwlועל i''yx yxit עקב :20בפרשת
לשבירת  אהרן) (מיתת זו תוכחה משה וסמך

לפני  צדיקים של מיתתן שקשה לומר הלוחות,
וכו'. הלוחות בו שנשתברו כיום הקב "ה

החטאים  ב' שמסמיך דידן, בנדון נאמר וכן
בחומרם. הם ששקולים ללמד

כי: הוא, דוחק זה תירוץ אבל

חמור  הוא מריבה מי שחטא בזה חידוש אין א)
גרם  מריבה מי חטא שהרי המרגלים, כחטא
שנאמר  כמו ישראל, בני כל בפני השם לחילול

בי האמנתם לא l`xyi"יען ipa ipirl ipyicwdl ועד ,"
אל  הזה הקהל את תביאו "לא זה ידי על שנגזר

הארץ".

מריבה, מי חטא חומר ללמד היא הכוונה אם ב)
להזכיר ליה על hgd`הוה שנגזר זה רק - ולא ,

החטא.d`vezkמשה מן

בזה:„. והביאור
איש  יראה "אם המדבר דור עונש מבאר בכתוב
בן  כלב "זולתי ומסיים הטובה", הארץ את גו'
אלא  הדור כשאר שאינם נון", בן יהושע גו' יפונה

הארץ. את יראו הם

נאמר  תחלה לשנים: מחלקם הכתוב אמנם
בפסוק  כך ואחר גו'", יראנה הוא יפונה בן "כלב

envr ipta."'גו שמה יבא הוא גו' נון בן "יהושע

הנה  לארץ, באו ששניהם אף זה: על והטעם
בן  "כלב כי לזה, זה דומה מצבם הי' לא בבואם

(רק) גו'"`ozולוdp`xiיפונה (חלקו) הארץ את
הוא  זאת) (ועוד שמה יבא גו' גון בן "יהושע ואילו

l`xyi z` dpligpi את שינחיל המנהיג יהיה - "
ישראל. לבני הארץ

זה מובן זה פי נון iptlyועל בן "יהושע אמרו
גם  לומר משה הקדים ישראל" את ינחילנה הוא גו'

גו'": ה' התאנף בי

נשתנה  מה המוסגר: מאמר בתור מתרץ, בזה
שניהם  דמעשה אף יהושע, ממצב כלב של מצבו

"ויהושע  קרעו 21שווה גו' יפונה בן וכלב נון בן
נאמר  מחתא בחדא שכרם גם ולכן בגדיהם"
יפונה  בן כלב אם כי גו' פגריכם יפלו הזה "במדבר

דביהושע זה והתירוץ: - נון" בן ,sqezipויהושע
" גם לאחר dpligpiאשר כי מפני הוא - ישראל" את

שנה ארבעים ה'sqezipכמעט התאנף בי "גם כי
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לפי' (אבל ישראל בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום ז)
המרגלים חטא – הנ"ל משה).mxbpהאברבנאל ע"י

רש"י 16) מפרשי ב. י, שמיני י. כד, משפטים פרש"י ראה
כאן. אברבנאל שם. לשמיני

יב.17) שם, חוקת פירש"י וראה יד. יג. כז, פינחס
פרש"י.18)
א.19) שם, חוקת לפרש"י וש"ח גו"א רא"ם,
הוא 20) ועוד שני בדפוס אבל – ז' בכתוב הוא (בנדפס ו י,

להערה  שוה"ג 30 ע' לקמן ראה – ו' שבפסוק הקודם מד"ה חלק
כטֿל.21)1). יד, שם ו. יד, שלח
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נון  בן "יהושע - ולכן שם" תבוא לא אתה גם גו'
הוא  כי חזק אותו (אלא) שמה יבא רק) (לא גו'

l`xyi z` dpligpi"22.

המוסגר, מאמר שהוא לפרש צריך רש"י ואין
minrtכי dnk- [ולדוגמא דא כגון בקרא מצינו

אלי 23לעיל  תקריבון גו' שופטיכם את ואצווה :
בפרשת  וראה המוסגר. מאמר שהוא - ושמעתיו

המן 24בשלח  את אכלו ישראל "ובני המן בפרשת
הפרשה  להמשך נוגע שאינו - גו'" שנה ארבעים

my.[ועוד .

דור  על קאי ש"בגללכם" לפרש צורך אין וכן
) לארץ כבר le`שנכנסו שהרי - המרגלים) דור

dfפירש iptlהיתה משה על שהגזירה כנ"ל, ,wx
מריבה. דמי חטא מפני

דהוי  "בגללכם" שנאמר מה להקשות אין ושוב
אליהם  שמדבר האנשים אותם על מדבר כאילו

מאמר זה הרי כי - עתה עד ולא xbqendבקרא
הפרשה. לתוכן בהמשך

הוא ‰. זה שכתוב מאחר קשה: עדיין אמנם
כאן ונאמר המוסגר, שנגזר wxמאמר להזכיר בכדי

"ינחילנה  גם יהושע ולכן שם" תבוא "לא משה על
ה') ש"(התאנף להוסיף לי' למה - ישראל" את

mkllba היה אם כאן נפקאֿמינה למאי - "
לאו? אם "בגללכם"

בפרשת  לעיל רש"י פירש כבר בזה: והביאור
"25פינחס  :mewn lka,סירחונם כתב  מיתתם שכתב

ביקש  לכך כו' המדבר דור על גזרה שנגזרה לפי
מן  הוא אף יאמרו שלא סרחונו שיכתב משה

היה". הממרים

להזכיר  הוצרך - מיתתו כאן שכתוב כיון ולכן
ה' התאנף אגב)mkllbaש"בי (בדרך להזכיר - "

שאינו אםeaסרחונו מריבה mkllbaכי דמי החטא ,
רבו l`xyiאשר ipaמריבת הוי' .dcrd26את

אגב  בדרך רק "בגללכם" (שנאמר זה פי ועל
רש"י  בפירוש ענין עוד יובן המוסגר), מאמר ובתוך

דילן:

ואתחנן  בפרשת בי 27לקמן ה' "ויתעבר נאמר
בשבילכם  - "למענכם רש"י: ופירש למענכם"'

אומר  הוא וכן לי, גרמתם מי 28אתם על ויקציפו
בעבורם". למשה וירע מריבה

להאריך  צריך רש"י אם מובן: אינו ולכאורה
ולהביא  לי", גרמתם "אתם - "למענכם" בפירוש

שנאמר ממה היה mildzaראיה גו'", "ויקציפו
שבפרשתנו, "בגללכם" בתיבת כן לפרש צריך

בפרשת mcewשהיא לסמוך ולא ואתחנן, לפרשת
שיפרש מה על jkדברים xg` ואתחנן ?29בפרשת

בדרך  רק "בגללכם" נאמר שכאן הנ"ל פי ועל
לפרשו  צורך שאין מובן המוסגר, מאמר בתוך אגב

אגב.zeihxtaכאן בדרך רק כאן שבא מכיון ,
enewnae בנוגע הסיפור (ששם ואתחנן בפרשת

ויפרטנו. יפרשנו - עצמו) למשה

(b"lyz mixac zyxt zay zgiyn)
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כאן 22) שיזכיר וכדי כאן: רמב"ן וראה כאן. במלבי"ם וכ"פ
ויזכיר  כחבירו. ה' אחרי שמלא מפני יעבור הוא כי יהושע ענין
שלא  עליו ונגזר משה שנענש בעבור הב' לדור הארץ שינחיל עוד

יעבור.
טזֿיז.23) א,
אלא 24) המן, פ' בהמשך עכ"פ מדבר ששם אלא לה. טז,

לג. שם, פרש"י וראה המוסגר. מאמר הוא עצמה המן שבפ'
יג.25) כז,

(26– בתהלים (וכן אלו ג' בכל – יד. כז, שם יג. כ, במדבר
בפנים) לקמן במשה.ybcenהובא הענין שאין

כו.27) ג,
לב.28) קו, תהלים
לשלול 29) בא דרש"י כתבו שם) (ואתחנן לרש"י במפרשים

(רא"ם); וכו'" רצונכם שיעשה בעבור – "למענכם לפרש שלא
תיבת  גם אבל – (גו"א) וכו'" כבודכם בשביל – "למענכם
כאן, זה לשלול לרש"י הו"ל וא"כ – כן לפרש יש "בגללכם"

כבפנים.
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נכנס  לא שמשה כנ"ל, בכתוב, שמבואר [ומה
בצירוף  דרק לומר יש מריבה, מי בחטא לארץ

העונש  עליו נגזר יחד מה 12שניהם דרך ועל ,
נאמרו  טעמים שכמה ואביהוא, נדב בחטא שמצינו
בפועל  נענשו יחד כולם בצירוף ודוקא במיתתם,

מיתה  ].16בעונש

גו'" בגללכם ה' התאנף בי "גם נאמר  זה ומשום
פרט  הוא זה גם כי המרגלים, מעשה באמצע
המרגלים  דור על קאי ו"בגללכם" זה, במעשה

בקרא. מדובר שעליו

שיטת [נוסף i"yxאולם כי כן, לפרש אפשר אי
כנ"ל  הכתובים, סדר מובן אינו שעדיין לזה

הנה]: הג', בקושיא

שלא yxetnא) נגזר משה שעל רש"י בפירוש
ישראל לארץ wxeיכנס j`,מריבה מי מפני

זו17וכלשונו  אלא בהם היתה "הם "שלא בלבד",
אחר". עון בהם אין לבדם מריבה) (מי

בי "גם אמר איך זה פי על -sp`zdב) ה'
fbex `lnzp"18 בחטא משה השתתף לא והרי ,

ש" (ורק כנ"ל.mkllbaהמרגלים לארץ), נכנס לא "

הסמיכה ‚. שהתורה לתרץ, אפשר היה לכאורה
שייך  שאינו אף - המרגלים לחטא מריבה מי חטא
חומר  על ללמד - רב זמן מזה זה ורחוקים לכאן
כחטא  הקב"ה) (לפני הוא דשקול מריבה, מי חטא

המרגלים,
שפירש מה דרך lirlועל i"yx10 צריך אין (ולכן

מרים  מיתת נסמכה למה הפעם): עוד כאן לפרשו
אדומה  פרה פרשת (שהרי אדומה פרה לפרשת
מצרים  מארץ ישראל בני לצאת שניה בשנה נאמרה

שנה  מ' לסוף מרים קרבנות 19ומיתת מה לך לומר ,(
מכפרת. צדיקים מיתת אף מכפרין

זה דרך onwlועל i''yx yxit עקב :20בפרשת
לשבירת  אהרן) (מיתת זו תוכחה משה וסמך

לפני  צדיקים של מיתתן שקשה לומר הלוחות,
וכו'. הלוחות בו שנשתברו כיום הקב "ה

החטאים  ב' שמסמיך דידן, בנדון נאמר וכן
בחומרם. הם ששקולים ללמד

כי: הוא, דוחק זה תירוץ אבל

חמור  הוא מריבה מי שחטא בזה חידוש אין א)
גרם  מריבה מי חטא שהרי המרגלים, כחטא
שנאמר  כמו ישראל, בני כל בפני השם לחילול

בי האמנתם לא l`xyi"יען ipa ipirl ipyicwdl ועד ,"
אל  הזה הקהל את תביאו "לא זה ידי על שנגזר

הארץ".

מריבה, מי חטא חומר ללמד היא הכוונה אם ב)
להזכיר ליה על hgd`הוה שנגזר זה רק - ולא ,

החטא.d`vezkמשה מן

בזה:„. והביאור
איש  יראה "אם המדבר דור עונש מבאר בכתוב
בן  כלב "זולתי ומסיים הטובה", הארץ את גו'
אלא  הדור כשאר שאינם נון", בן יהושע גו' יפונה

הארץ. את יראו הם

נאמר  תחלה לשנים: מחלקם הכתוב אמנם
בפסוק  כך ואחר גו'", יראנה הוא יפונה בן "כלב

envr ipta."'גו שמה יבא הוא גו' נון בן "יהושע

הנה  לארץ, באו ששניהם אף זה: על והטעם
בן  "כלב כי לזה, זה דומה מצבם הי' לא בבואם

(רק) גו'"`ozולוdp`xiיפונה (חלקו) הארץ את
הוא  זאת) (ועוד שמה יבא גו' גון בן "יהושע ואילו

l`xyi z` dpligpi את שינחיל המנהיג יהיה - "
ישראל. לבני הארץ

זה מובן זה פי נון iptlyועל בן "יהושע אמרו
גם  לומר משה הקדים ישראל" את ינחילנה הוא גו'

גו'": ה' התאנף בי

נשתנה  מה המוסגר: מאמר בתור מתרץ, בזה
שניהם  דמעשה אף יהושע, ממצב כלב של מצבו

"ויהושע  קרעו 21שווה גו' יפונה בן וכלב נון בן
נאמר  מחתא בחדא שכרם גם ולכן בגדיהם"
יפונה  בן כלב אם כי גו' פגריכם יפלו הזה "במדבר

דביהושע זה והתירוץ: - נון" בן ,sqezipויהושע
" גם לאחר dpligpiאשר כי מפני הוא - ישראל" את

שנה ארבעים ה'sqezipכמעט התאנף בי "גם כי
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לפי' (אבל ישראל בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום ז)
המרגלים חטא – הנ"ל משה).mxbpהאברבנאל ע"י

רש"י 16) מפרשי ב. י, שמיני י. כד, משפטים פרש"י ראה
כאן. אברבנאל שם. לשמיני

יב.17) שם, חוקת פירש"י וראה יד. יג. כז, פינחס
פרש"י.18)
א.19) שם, חוקת לפרש"י וש"ח גו"א רא"ם,
הוא 20) ועוד שני בדפוס אבל – ז' בכתוב הוא (בנדפס ו י,

להערה  שוה"ג 30 ע' לקמן ראה – ו' שבפסוק הקודם מד"ה חלק
כטֿל.21)1). יד, שם ו. יד, שלח

mixac zyxt - zegiy ihewl

נון  בן "יהושע - ולכן שם" תבוא לא אתה גם גו'
הוא  כי חזק אותו (אלא) שמה יבא רק) (לא גו'

l`xyi z` dpligpi"22.

המוסגר, מאמר שהוא לפרש צריך רש"י ואין
minrtכי dnk- [ולדוגמא דא כגון בקרא מצינו

אלי 23לעיל  תקריבון גו' שופטיכם את ואצווה :
בפרשת  וראה המוסגר. מאמר שהוא - ושמעתיו

המן 24בשלח  את אכלו ישראל "ובני המן בפרשת
הפרשה  להמשך נוגע שאינו - גו'" שנה ארבעים

my.[ועוד .

דור  על קאי ש"בגללכם" לפרש צורך אין וכן
) לארץ כבר le`שנכנסו שהרי - המרגלים) דור

dfפירש iptlהיתה משה על שהגזירה כנ"ל, ,wx
מריבה. דמי חטא מפני

דהוי  "בגללכם" שנאמר מה להקשות אין ושוב
אליהם  שמדבר האנשים אותם על מדבר כאילו

מאמר זה הרי כי - עתה עד ולא xbqendבקרא
הפרשה. לתוכן בהמשך

הוא ‰. זה שכתוב מאחר קשה: עדיין אמנם
כאן ונאמר המוסגר, שנגזר wxמאמר להזכיר בכדי

"ינחילנה  גם יהושע ולכן שם" תבוא "לא משה על
ה') ש"(התאנף להוסיף לי' למה - ישראל" את

mkllba היה אם כאן נפקאֿמינה למאי - "
לאו? אם "בגללכם"

בפרשת  לעיל רש"י פירש כבר בזה: והביאור
"25פינחס  :mewn lka,סירחונם כתב  מיתתם שכתב

ביקש  לכך כו' המדבר דור על גזרה שנגזרה לפי
מן  הוא אף יאמרו שלא סרחונו שיכתב משה

היה". הממרים

להזכיר  הוצרך - מיתתו כאן שכתוב כיון ולכן
ה' התאנף אגב)mkllbaש"בי (בדרך להזכיר - "

שאינו אםeaסרחונו מריבה mkllbaכי דמי החטא ,
רבו l`xyiאשר ipaמריבת הוי' .dcrd26את

אגב  בדרך רק "בגללכם" (שנאמר זה פי ועל
רש"י  בפירוש ענין עוד יובן המוסגר), מאמר ובתוך

דילן:

ואתחנן  בפרשת בי 27לקמן ה' "ויתעבר נאמר
בשבילכם  - "למענכם רש"י: ופירש למענכם"'

אומר  הוא וכן לי, גרמתם מי 28אתם על ויקציפו
בעבורם". למשה וירע מריבה

להאריך  צריך רש"י אם מובן: אינו ולכאורה
ולהביא  לי", גרמתם "אתם - "למענכם" בפירוש

שנאמר ממה היה mildzaראיה גו'", "ויקציפו
שבפרשתנו, "בגללכם" בתיבת כן לפרש צריך

בפרשת mcewשהיא לסמוך ולא ואתחנן, לפרשת
שיפרש מה על jkדברים xg` ואתחנן ?29בפרשת

בדרך  רק "בגללכם" נאמר שכאן הנ"ל פי ועל
לפרשו  צורך שאין מובן המוסגר, מאמר בתוך אגב

אגב.zeihxtaכאן בדרך רק כאן שבא מכיון ,
enewnae בנוגע הסיפור (ששם ואתחנן בפרשת

ויפרטנו. יפרשנו - עצמו) למשה

(b"lyz mixac zyxt zay zgiyn)
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כאן 22) שיזכיר וכדי כאן: רמב"ן וראה כאן. במלבי"ם וכ"פ
ויזכיר  כחבירו. ה' אחרי שמלא מפני יעבור הוא כי יהושע ענין
שלא  עליו ונגזר משה שנענש בעבור הב' לדור הארץ שינחיל עוד

יעבור.
טזֿיז.23) א,
אלא 24) המן, פ' בהמשך עכ"פ מדבר ששם אלא לה. טז,

לג. שם, פרש"י וראה המוסגר. מאמר הוא עצמה המן שבפ'
יג.25) כז,

(26– בתהלים (וכן אלו ג' בכל – יד. כז, שם יג. כ, במדבר
בפנים) לקמן במשה.ybcenהובא הענין שאין

כו.27) ג,
לב.28) קו, תהלים
לשלול 29) בא דרש"י כתבו שם) (ואתחנן לרש"י במפרשים

(רא"ם); וכו'" רצונכם שיעשה בעבור – "למענכם לפרש שלא
תיבת  גם אבל – (גו"א) וכו'" כבודכם בשביל – "למענכם
כאן, זה לשלול לרש"י הו"ל וא"כ – כן לפרש יש "בגללכם"

כבפנים.



לח
בראשית יז, י – זאת בריתי אשר תשמרו ביני 
וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר

קט

רמזים בתיבת "כל" על המילה – מדת היסוד, בגי' 
החמשה זמנים של מילה )משנה שבת קלז.(

כל1 הוא מדת היסוד כידוע, ששם הוא מילה ופריעה.
וקטן נימול2 לח' לט' לי' לי"א לי"ב, ביחד הוא מספר 
כ"ל, הזמן הראשון והאחרון, ח' י"ב הוא כ', והג' זמנים 

ט' י' י"א שביניהם הוא ל', ביחד הוא כ"ל.
והמילוי דאות כ' הוא פ' ר"ת פריעה.

והמילוי דאות ל' הוא מ' ד'. מ' ר"ת מילה, ד' ר"ת דם, 
היינו אטיפו דדמא.

דם3 מילה מציצה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד רלט. סג

קי

מילה היא ביסוד הנק' "כל", בגי' ה' פעמים "טוב" – ה' 
חסדים

מילה היא ביסוד הנק'4 כל, והוא הה' חסדים5 הנמשכים 

1( עפ"י מ"ש )דברי הימים-א כט, יא "לך ה' הגדולה )חסד(, והגבורה, 
התרגום  ופירוש  ובארץ"  בשמים  כל  כי  וההוד,  והנצח,  והתפארת, 
"דאחיד בשמיא וארעא" דקאי על היסוד. ראה זהר )רעיא מהימנא( 
פ' פנחס רנז, א. מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא חלק א' עמוד רכד 
יו"ד. כד. "היסוד ממשיך מכל הגוף, שלכן  וראה לעיל סימן  וש"נ. 
נקרא כל שכולל הכל" ע"ש. וראה תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א 
ח"ב עמוד 260 הערה 107. שיחות קודש ה'תשמ"א פרשת בהעלותך 

סעיף מ. עיין גם סימן קי.
2( שבת דף קלז. קטן נימול לשמנה, לתשעה, ולעשרה, ולאחד עשר, 
לבין  נולד  לשמנה,  כדרכו  כיצד,  הא  יותר.  ולא  פחות  לא  ולי"ב, 
השמשות נימול לט' )רש"י: "שהרי ליום שמיני של מחר הוא נימול 
ערב  של  השמשות  בין  לט'"(.  ונימול  הוא  יום  השמשות  בין  ושמא 
ט'  דשמא  הבאה,  בשבת  למולו  "א"א  )רש"י:  לעשרה  נימול  שבת 
הוא והוה לי' מילה שלא בזמנה ואינה דוחה שבת, וצריך להמתין עד 
לאחר השבת שהוא עשירי"(. יום טוב לאחר השבת נימול לאחד עשר 
)רש"י: "אין מילה שלא בזמנה דוחה אותו ונימול לי"א"(. ב' ימים 

של ר"ה נימול לשנים עשר.
3( היינו, הראשי תיבות של המילוי דאות למ"ד, האות מ' הוא מילה 

מציצה, והאות ד' הוא דם.
פרשת  ה'תשמ"א  קודש  שיחות  קט.  כד.  י.  סימן  לעיל  גם  ראה   )4

בהעלותך סעיף מ.
5( ראה סידור עם דא"ח )סדר סעודת שבת( עמוד רב וז"ל: בחי' יסוד 
שנקרא כל וכתרגומו כי כל בשמים כו' דאחיד בשמיא וארעא כלומר 
שמביא את השפע מן המשפיע אל המקבל כו'. והנה ידוע בעץ חיים 
שבחי' ה' חסדים נמשכים ביסוד דהיינו בחי' חסד שבחסד ובחי' חסד 
שבגבורה ובחי' חסד שבתפארת כו' עד בחי' חסד שבהוד להיות כי 
ה' חסדים הללו הנמשכים מה' מדות הללו הוא בחי' גילוי מאור עצם 

ע"י מילה כי מילה הוא מספר ה' פעמים6 טוב, דהיינו ה' 
חסדים, וזהו כל שהוא ה' חסדים כל אחד כלול מי' עולה 
כ"ל, ועיין בע"ח7 סוף שער הארת המוחין. ומילה ניתנה 

לאברהם בחי'8 החסד.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד סג – 
שמות דברים עמוד תנד

קיא

לעתיד יתגלה הסודות ורזין דאורייתא, והוא ע"י המילה 
שתהי' לע"ל וכו'

ע"י  והוא  דאורייתא,  ורזין  יתגלו הסודות  הנה לעתיד 
את  אלקיך  ה'  ומל  כמ"ש9  לבוא  לעתיד  שתהי'  המילה 

לבבך.
שיתגלה  כדי  הלב,  בחיצוניות  היא  דעתה  המילה 
תהי'  שלעתיד  והמילה  דתורה,  הנגלה  התורה  חיצוניות 
בפנימיות הלב כדי שיתגלה פנימיות התורה, ועיין באגרת 
נגאלין אלא בצדקה,  ישראל  אין  ד' בד"ה  הקודש10 פרק 

ע"ש.
והיינו אז11 שהוא מספר ח' הוא מילה שניתנה בח'.

לקוטי לוי יצחק, הערות לספר זהר בראשית עמוד סד

השפע דחג"ת כו' ובחי' יסוד הוא רק המקבל ה' חסדים הללו, ולכן 
נק' כנישו דכל נהורין ומביא אותם לידי גילוי במלכות הנקרא דבור 
וכמ"ש כי כל בשמים ובארץ כו'. וידוע שכל אחד ואחד מן המדות 

הללו כלול מיו"ד.
6( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי נביאים וכתובים עמוד קסו ואילך. 
לקוטי שיחות חלק יט ביאורים על לקוטי לוי יצחק אגרת התשובה 

עמוד 151 ואילך.
7( סוף שער לב וז"ל: ביסוד עצמו הנקרא כ"ל יש בו כללות ה' חסדים 

מצד אמא כל אחד כלול מעשר הרי בגימטריא מ"י וכו'.
זהר בראשית דף מז,  גם  ז, כ( חסד לאברהם. ראה  )מיכה  8( כמ"ש 
ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים 

עמוד ד' וש"נ.

9( דברים ל, ו.
10( וז"ל: הנה בהלב ]יסוד האש האלקית שבלב[ יש ב' בחי'. בחי' 
המתלהבת  התלהבות  היא  הלב  חיצוני'  פנימיות.  ובחי'  חיצוניות 
בגדולתו  ]להתבונן[  ב"ה  א"ס  ה'  בגדולת  והדעת  הבינה  מבחי' 
היא  הלב  ופנימי'  וכו'.  אש  כרשפי  עזה  אהבה  זו  מתבונה  ולהוליד 
הנקודה שבפנימיות הלב ועומקא דליבא שהיא למעלה מעלה מבחי' 

הדעת והתבונה שיוכל האדם להתבונן בלבו בגדולת ה'...
וקליפה  ופריעה שהן ערלה גסה  יש שני בחינות מילה  והנה במילה 
ופריעה ומל  ודקות מילה  יש ג"כ תאות גסות  וכן בערלת הלב  דקה 
ולא פרע כאלו לא מל מפני שסוף סוף עדיין נקודת פנימית הלב היא 
מכוסה בלבוש שק דק בבחינת גלות ושביה. והנה על מילת הערלה 
ממש כתי' ומלתם את ערלת לבבכם אתם בעצמכם אך להסיר הקליפה 
ה'  ומל  המשיח  בביאת  נא'  וע"ז  האדם  על  הקשה  דבר  זהו  הדקה 

אלקיך את לבבך כו'.
11( ראה בלקוטי לוי יצחק על הזוהר, בביאור הכתוב על לעתיד לבוא 

)ישעי' נח, ח( "אז יבקע כשחר אורך וגו'" דקאי על מילה.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לט

א, א – אלה הדברים אשר דבר משה אל 
מול  בערבה  במדבר  הירדן  בעבר  ישראל  כל 
סוף בין פארן ובין תופל ולבן וחצרת ודי זהב

א. נרמז ענין הגאולה בפרשת דברים:
אף על פי ש"אלה הדברים" הם "דברי תוכחות", אומר 
כבודן  מפני  ברמז  והזכירם  הדברים  את  ש"סתם  רש"י 
של ישראל": אפילו כשמדובר אודות "דברי תוכחות" על 
)ויתירה מזה  "ברמז"  ישראל, הרי הם רק  בני  חטאים של 
לא רמז על החטאים, אלא על ה"מקומות שהכעיסו לפני 
 – ישראל,  של  כבודן  בגלוי  בא  זה  ידי  ועל  בהן"(,  המקום 
"דברי  אליהם  שמדברים  פי  על  שאף  ביותר,  גדול  וכבוד 

תוכחות", הרי זה כתוב רק "ברמז" בגלל כבודם.
זו  שבשבת  בגלל  שזהו  הענינים,  בפנימיות  לומר  ויש 
)לפני תשעה באב( נמצא בגלוי )קצת( הפנימיות של "אלה 
הטוב  הענין   – גילוי  לשון  אלה  תוכחות(,  )דברי  הדברים" 
את  ואחד  אחד  לכל  מגלים  )חזון(  שבשבת  ]ע"ד  שבזה 

הבית השלישי, כנ"ל[.
בגלוי אודות ההבטחה  וכך גם בהמשך הפרשה מדובר 
ישראל  לארץ  ישראל  בני  את  ולהכניס  לתת  הקב"ה  של 
]וגם אודות כיבוש האומות בדרך במדבר – ששלימות ענין 

זה יהי’ בגאולה העתידה1[ –
ששלימות ענין זה )הכניסה לארץ( תהי' לעתיד לבוא – 
ועל כך התפלל משה מיד בפרשה שלאחרי זה )"ואתחנן"( 

כנ"ל,
הן תיכף בתחלת הפרשה בדברי הכניסה לארץ וגבולות 
ובשפלה  בהר  בערבה  גו'  ובאו  לכם  וסעו  "פנו2   – הארץ 
ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר 
הארץ  את  ורשו  באו  הארץ  את  לפניכם  נתתי  ראה  פרת, 
אשר נשבע ה' לאבותיכם גו'" – אשר שלימות כיבוש וישוב 
ובכמה  לאברהם,  שהובטח  )כפי  פרת"  "נהר  עד  הארץ 
בגאולה  רק  תהי'  הארץ3(,  לגבולות  בנוגע  בתורה  פעמים 
זה, אפילו בימי שלמה,  העתידה4 )משא"כ בזמנים שלפני 

1.( ראה של"ה חלק תורה שבכתב פרשת דברים.

2.( א, ז ואילך.

3.( לך טו, יח. פרשתנו שם עקב יא, כד. יהושע א, ד. וראה אנציקלופדי’ תלמודית 

ערך ארץ ישראל עמוד רט. ושם נתבאר.

הנהרות  בד’  )המאוחר  פרת  הוא  הרביעי  הנהר  לומר:  יש  הענינים  ובפנימיות   ).4

היוצאים מעדן(, כנגד ספירת המלכות, ה"א האחרונה )ראה ד"ה ויאמר יהושע תרנ"ז. 

ושם נתבאר(, ששם נעשה החסרון והחורבן על ידי הסתלקות הט"ס ממלכות, ותיקון 

ענין זה יהי’ לעתיד לבוא, ואז יתעלה הנהר פרת, שעליו נאמר "והניף ידו על הנהר" 

)לעתיד לבוא )גילוי פנימיות התורה לעתיד לבוא – ראה לקוטי תורה צו יז, א(, עד 

מעדן"  היוצאים  הנהרות  בד’  מאוחר  שהוא  פי  על  "דאף  הגדול",  "הנהר  שנעשה 

זה לא הי'(;
ועוד יותר באריכות בסיום הפרשה, שם מדובר אודות 
וגם  מערבה(,  הירדן  )מעבר  גופא  ישראל  לארץ  הכניסה 
מזרחה5  לירדן  מעבר  והישיבה  החלוקה  הכיבוש,  אודות 
גו' ה' אלקיכם נתן לכם את הארץ  "ולראובני6 ולגדי נתתי 
הזאת לרשתה גו' ושבתם איש לירושתו אשר נתתי לכם".

תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט עמוד 100 ואילך, 

משיחות ש"פ דברים שבת חזון

הואיל  מואב  בארץ  הירדן  בעבר   – ה  א, 
משה באר את התורה הזאת לאמר

ב. הואיל משה. הואיל אותיות אליהו, עתיד לדרוש את 
התורה לישראל מעין משה.

רמזי רבנו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

לכם  אתן  לא  כי  בם  תתגרו  אל   – ה  ב, 
לעשו  ירושה  כי  רגל  כף  מדרך  עד  מארצם 

נתתי את הר שעיר

המשיח,  ביאת  עד  רש"י  פירש  רגל.  כף  מדרך  עד  ג. 
משמע מאז ולהלן יהי’ הר שעיר לבית ישראל ולקמן כתיב 
ירושה לעשו עד היום הזה משמע לעולמי עולמים והרגיש 
א,  )עובדי'  כתיב  יען  ולפע"ד  בהפלאה7.  ורבי  מורי  בזה 
יח( ולא יהי' שריד לבית עשו ומסקינן פרק קמא דעבודה 
זרה בעושה מעשה עשו ולא ישאר מהם כי אם הגרים וגר 
אינו יורש אביו, וממילא תפול ארץ אדום לישראל בתורת 
בדרך  אלא  כבוש  בדרך  ולא  עשו  בני  אחינו  אחים  ירושת 
ירושה ונקראת על שם עשו ומכל מקום היא שלנו ממדרך 
זאת היא לעולם  ובכל  ואילך,  היינו ממשיח  ואילך  רגל  כף 

נחלת עשו עד היום הזה.
חתם סופר

זה  דרך  ועל  שם.  לך  רש"י  )פירוש  גדול"  קוראו  ישראל  לארץ  דבוק  שהוא  "לפי   –

בפירוש רש"י פרשתנו שם(, היינו שארץ ישראל פועלת גם בעולם )בנהר פרת שהוא 

מחוץ לארץ ישראל( שנעשה "גדול".

5.( ולהעיר, שכיבוש ארץ סיחון ועוג וכניסת משה לנחלת בני גד וראובן, שהוא חלק 

מארץ ישראל )על ידי שמשה הנחיל להם חלק זה – גו"א ר"פ ואתחנן(, היא על דרך 

כנ"ל  לבוא,  לעתיד  בשלימות  שיהי’  )כפי  ישראל  לארץ  משה  דכניסת  ההתחלה 

ולכן כשנכנס משה לנחלת בני גד וראובן "שמח ואמר )משה( כמדומה לי  בפנים(, 

שהותר לי נדרי" )פירוש רש"י פינחס כז, יב. וראה פירוש רש"י ריש פרשת ואתחנן: 

לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג דמיתי שמא הותר הנדר(.

6.( פרשתנו ג, טז ואילך.

וישבו  מלשון  מדייק  וכו’  שאמר  ומה  וכו’  ובשעיר  בד"ה  כאן  יפות  בפנים  עיין   ).7

תחתם עד היום הזה היינו עד ימות המשיח ומביא פירוש רש"י בכמה מקומות דכתיב 

עד היום הזה הוא לדורות עיין שם, ועיין להלן בפרשת עקב בד"ה ואשר, עמוד מב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת דברים
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i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰l‡∑(ספרי),ּתֹוכחֹות ּדברי ׁשהן ּבהן,לפי הּמקֹום לפני ׁשהכעיסּו הּמקֹומֹות ּכל ּכאן ּומנה ≈∆«¿»ƒְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
יׂשראל  ׁשל ּכבֹודן מּפני ּברמז והזּכירן הּדברים את סתם לפיכ.Ï‡¯NÈŒÏkŒÏ‡∑,מקצתן הֹוכיח אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ∆»ƒ¿»≈ְִִִַָָ

ׁשם, היינּו אּלּו !וכ מּכ ּדבר הׁשיבֹותם ולא עמרם מּבן ׁשֹומעים הייתם אּתם אֹומרים: ׁשּבּׁשּוק אּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיּו
יׁשיב  ּתׁשּובה, לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכאן, ּכּלכם הרי להם: ואמר ּכּלם ּכּנסם לכ אֹותֹו; מׁשיבין ∑a„na¯.היינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻֻ«ƒ¿»

ׁשאמרּו: ּבּמדּבר, ּׁשהכעיסּוהּו מה ּבׁשביל אּלא "ּבּמדּבר"? ּומהּו מֹואב, ּבערבֹות אּלא היּו ּבּמדּבר (שמות לא ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ג) וגֹו'"טז מּותנּו יּתן הערבה,∑Úa¯·‰."מי מֹואב ּבׁשביל ּבערבֹות ּבּׁשּטים, ּפעֹור ּבבעל ÏBÓ.ׁשחטאּו ְִִֵֵ»¬»»ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
ÛeÒ∑ּביםֿסּו ּׁשהמרּו מה ׁשאמרּועל ליםֿסּוף, ּבבֹואם יא)ף יד וכן (שם ּבמצרים"? קברים אין "המּבלי : ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר הּים, מּתֹו ו)ּבנסעם קו ּב'ערכין'(תהילים ּכדאיתא סּוף", ּבים ים על "וּימרּו ÏÙzŒÔÈ·e.(טו): Ô¯‡tŒÔÈa ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ≈»»≈…∆
Ô·ÏÂ∑ הּדברים על הֹוכיחן אּלא ולבן, ּתפל ׁשּׁשמֹו מקֹום מצינּו ולא הּמקרא ּכל על חזרנּו יֹוחנן: רּבי אמר ¿»»ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשאמרּו לבן, ׁשהּוא הּמן על ה)ׁשּתפלּו כא ּפארן (במדבר ּבמדּבר ּׁשעׂשּו מה ועל הּקלקל", ּבּלחם קצה "ונפׁשנּו : ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

Ïkא  ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«ƒ…∆ƒ»
ÏÚ ÔB‰˙È ÁÎB‡ ‡c¯Èc ‡¯·Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿¿»«»¿«
‡¯LÈÓ· eÊÈb¯‡c ÏÚÂ ‡¯a„Ó· e·Á„¿»¿«¿¿»¿«¿«¿ƒ¿≈¿»
‡pÓ ÏÚ eÏtz‡c Ô¯‡Ùa ÛeÒ ÌÈ Ï·˜Ï»√≈«¿»»¿ƒ«»««»
e„·Úc ÏÚÂ ‡¯Na ÏÚ eÊÈb¯‡c ˙B¯ˆÁ·e«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿««¬»

:·‰„c Ï‚Ú≈«ƒ¿»
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mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy
הּמרּגלים  ידי קרח∑ÁÂˆ¯˙.על ׁשל ּׁשעׂשיתי (ספרי)ּבמחלקּתֹו מּמה ללמד לכם היה להם: אמר אחר, ּדבר . ְְְִֵַַַ«¬≈…ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ואּתם  הרע, לׁשֹון ּבׁשביל ּבחצרֹות ּבּמקֹום למרים Ê‰·.נדּברּתם È„Â∑ ּבׁשביל ׁשעׂשּו העגל על הֹוכיחן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ¿ƒ»»ְִִִֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר  להם, ׁשהיה זהב י)רב ב לּבעל"(הושע עׂשּו וזהב להם הרּביתי "וכסף  :. ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(mixac zyxt c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ׁשגם  הּפרׁשה ּוּתחלת ּבראׁש רׁש"י ּפרּוׁש ּומלמדנּו יׂשראל, ּבני את "מֹוכיח" עצמֹו ׁשהזמן הּוא הּמצרים" "ּבין ענין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכללּות
לגדל  העליה, ּבׁשביל היא הגלּות ׁשל והירידה ּב"ּתֹוכחה" הּכונה ּתכלית ּכי יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן הקּב"ה נזהר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּב"ּתֹוכחה"

רׁש"י). ּבפירּוׁש (ּכנ"ל יׂשראל" ׁשל "ּכבֹודן ניּכר גּופא, (ה"ּתֹוכחה") הגלּות ּבעת ׁשגם מּובן ולכן יׂשראל", ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ"ּכבֹודן
הגלּות ּבעת גם יׂשראל" ׁשל "ּכבֹודן ּבֹו ׁשמּודגׁש הענינים יׁשבה גגגגּוּוּוּופא פא פא פא אחד "איכה איכה: מגילת ּבּתחלת ׁשּכתּוב מה הּוא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

טֹובה ּבּבּבּבדד דד דד דד  מדה גם ּבזה ׁשיׁש – אינם וגֹו'" יׂשראל ׁשּבני יתחׁשב", לא ּובגֹוים יׁשּכֹון לבדד "עם ׁשּכתּוב מה והּוא , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
העּכּו"ם". עם מתערבים אינם יׂשראל ּכ עֹומד, אלא מתערב אינֹו "הׁשמן רז"ל ּוכמאמר העֹולם, אּומֹות עם ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמתערבים

ּבנימעלה מעלה מעלה מעלה ּומצד ׁשאין ּבדד", יׁשבה ׁשּב"איכה ׁשיׂשראלזּו נזּכה האּומֹות, עם ׁשליתגלה יתגלה יתגלה יתגלה מתערבים ּבגלּוי,יׂשראל "ּכבֹודן " ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
זה  ּבּפסּוק נרמז הּוא ׁשגם הׁשליׁשי, המקדׁש ּבית דידן.ּבבנין ּובעגלא בימינּו ּבמהרה ׁשיּבנה , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

(á)Lã÷ ãò øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬
:òðøa©§¥«©

i"yx£·¯ÁÓ ÌBÈ ¯NÚ „Á‡∑ ּברנע לקדׁש מחרב קצרה ּדר לכם אין שּגרמּתם: מה ראּו מׁשה: להם אמר ««»»≈…≈ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
נסעּו ּבאּיר ּבעׂשרים ׁשהרי ימים, ּבׁשלׁשה אֹותֹו הלכּתם ואּתם יֹום, י"א מהל הּוא ואף ׂשעיר, הר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכדר

ׁשּנאמר יא)מחרב, י וגֹו'",(במדבר ּבחדׁש ּבעׂשרים הּׁשני ּבחדׁש הּׁשנית ּבּׁשנה "ויהי כט): ּבסיון (תענית ּובכ"ט ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
יֹום  ׁשלׁשים מהם צא ּברנע. מּקדׁש הּמרּגלים את ּבקברֹותׁשלחּו ימים,ׁשעׂשּו חדׁש הּבׂשר ׁשאכלּו הּתאוה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

היתה  ּכ וכל ,הּדר אֹותֹו ּכל הלכּו ימים ּבג ' נמצא, מרים, ׁשם להּסגר ּבחצרֹות ׁשעׂשּו ימים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָוׁשבעה

eË¯‡ב  Á¯‡ ·¯ÁÓ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á CÏ‰Ó«¬««¬«ƒ≈…≈…«»
:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ¯ÈÚN„¿≈ƒ«¿«≈»
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מי mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy

ß fenz h"k oey`x mei ß

à(à)-ìk-ìà äLî øac øLà íéøácä älà¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨
óeñ ìBî äáøòa øaãna ïcøiä øáòa ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹

:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰l‡∑(ספרי),ּתֹוכחֹות ּדברי ׁשהן ּבהן,לפי הּמקֹום לפני ׁשהכעיסּו הּמקֹומֹות ּכל ּכאן ּומנה ≈∆«¿»ƒְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
יׂשראל  ׁשל ּכבֹודן מּפני ּברמז והזּכירן הּדברים את סתם לפיכ.Ï‡¯NÈŒÏkŒÏ‡∑,מקצתן הֹוכיח אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ∆»ƒ¿»≈ְִִִַָָ

ׁשם, היינּו אּלּו !וכ מּכ ּדבר הׁשיבֹותם ולא עמרם מּבן ׁשֹומעים הייתם אּתם אֹומרים: ׁשּבּׁשּוק אּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיּו
יׁשיב  ּתׁשּובה, לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכאן, ּכּלכם הרי להם: ואמר ּכּלם ּכּנסם לכ אֹותֹו; מׁשיבין ∑a„na¯.היינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻֻ«ƒ¿»

ׁשאמרּו: ּבּמדּבר, ּׁשהכעיסּוהּו מה ּבׁשביל אּלא "ּבּמדּבר"? ּומהּו מֹואב, ּבערבֹות אּלא היּו ּבּמדּבר (שמות לא ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ג) וגֹו'"טז מּותנּו יּתן הערבה,∑Úa¯·‰."מי מֹואב ּבׁשביל ּבערבֹות ּבּׁשּטים, ּפעֹור ּבבעל ÏBÓ.ׁשחטאּו ְִִֵֵ»¬»»ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
ÛeÒ∑ּביםֿסּו ּׁשהמרּו מה ׁשאמרּועל ליםֿסּוף, ּבבֹואם יא)ף יד וכן (שם ּבמצרים"? קברים אין "המּבלי : ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר הּים, מּתֹו ו)ּבנסעם קו ּב'ערכין'(תהילים ּכדאיתא סּוף", ּבים ים על "וּימרּו ÏÙzŒÔÈ·e.(טו): Ô¯‡tŒÔÈa ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ≈»»≈…∆
Ô·ÏÂ∑ הּדברים על הֹוכיחן אּלא ולבן, ּתפל ׁשּׁשמֹו מקֹום מצינּו ולא הּמקרא ּכל על חזרנּו יֹוחנן: רּבי אמר ¿»»ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשאמרּו לבן, ׁשהּוא הּמן על ה)ׁשּתפלּו כא ּפארן (במדבר ּבמדּבר ּׁשעׂשּו מה ועל הּקלקל", ּבּלחם קצה "ונפׁשנּו : ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

Ïkא  ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«ƒ…∆ƒ»
ÏÚ ÔB‰˙È ÁÎB‡ ‡c¯Èc ‡¯·Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿¿»«»¿«
‡¯LÈÓ· eÊÈb¯‡c ÏÚÂ ‡¯a„Ó· e·Á„¿»¿«¿¿»¿«¿«¿ƒ¿≈¿»
‡pÓ ÏÚ eÏtz‡c Ô¯‡Ùa ÛeÒ ÌÈ Ï·˜Ï»√≈«¿»»¿ƒ«»««»
e„·Úc ÏÚÂ ‡¯Na ÏÚ eÊÈb¯‡c ˙B¯ˆÁ·e«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿««¬»

:·‰„c Ï‚Ú≈«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy
הּמרּגלים  ידי קרח∑ÁÂˆ¯˙.על ׁשל ּׁשעׂשיתי (ספרי)ּבמחלקּתֹו מּמה ללמד לכם היה להם: אמר אחר, ּדבר . ְְְִֵַַַ«¬≈…ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ואּתם  הרע, לׁשֹון ּבׁשביל ּבחצרֹות ּבּמקֹום למרים Ê‰·.נדּברּתם È„Â∑ ּבׁשביל ׁשעׂשּו העגל על הֹוכיחן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ¿ƒ»»ְִִִֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר  להם, ׁשהיה זהב י)רב ב לּבעל"(הושע עׂשּו וזהב להם הרּביתי "וכסף  :. ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(mixac zyxt c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ׁשגם  הּפרׁשה ּוּתחלת ּבראׁש רׁש"י ּפרּוׁש ּומלמדנּו יׂשראל, ּבני את "מֹוכיח" עצמֹו ׁשהזמן הּוא הּמצרים" "ּבין ענין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכללּות
לגדל  העליה, ּבׁשביל היא הגלּות ׁשל והירידה ּב"ּתֹוכחה" הּכונה ּתכלית ּכי יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן הקּב"ה נזהר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּב"ּתֹוכחה"

רׁש"י). ּבפירּוׁש (ּכנ"ל יׂשראל" ׁשל "ּכבֹודן ניּכר גּופא, (ה"ּתֹוכחה") הגלּות ּבעת ׁשגם מּובן ולכן יׂשראל", ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ"ּכבֹודן
הגלּות ּבעת גם יׂשראל" ׁשל "ּכבֹודן ּבֹו ׁשמּודגׁש הענינים יׁשבה גגגגּוּוּוּופא פא פא פא אחד "איכה איכה: מגילת ּבּתחלת ׁשּכתּוב מה הּוא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

טֹובה ּבּבּבּבדד דד דד דד  מדה גם ּבזה ׁשיׁש – אינם וגֹו'" יׂשראל ׁשּבני יתחׁשב", לא ּובגֹוים יׁשּכֹון לבדד "עם ׁשּכתּוב מה והּוא , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
העּכּו"ם". עם מתערבים אינם יׂשראל ּכ עֹומד, אלא מתערב אינֹו "הׁשמן רז"ל ּוכמאמר העֹולם, אּומֹות עם ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמתערבים

ּבנימעלה מעלה מעלה מעלה ּומצד ׁשאין ּבדד", יׁשבה ׁשּב"איכה ׁשיׂשראלזּו נזּכה האּומֹות, עם ׁשליתגלה יתגלה יתגלה יתגלה מתערבים ּבגלּוי,יׂשראל "ּכבֹודן " ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
זה  ּבּפסּוק נרמז הּוא ׁשגם הׁשליׁשי, המקדׁש ּבית דידן.ּבבנין ּובעגלא בימינּו ּבמהרה ׁשיּבנה , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

(á)Lã÷ ãò øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬
:òðøa©§¥«©

i"yx£·¯ÁÓ ÌBÈ ¯NÚ „Á‡∑ ּברנע לקדׁש מחרב קצרה ּדר לכם אין שּגרמּתם: מה ראּו מׁשה: להם אמר ««»»≈…≈ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
נסעּו ּבאּיר ּבעׂשרים ׁשהרי ימים, ּבׁשלׁשה אֹותֹו הלכּתם ואּתם יֹום, י"א מהל הּוא ואף ׂשעיר, הר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכדר

ׁשּנאמר יא)מחרב, י וגֹו'",(במדבר ּבחדׁש ּבעׂשרים הּׁשני ּבחדׁש הּׁשנית ּבּׁשנה "ויהי כט): ּבסיון (תענית ּובכ"ט ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
יֹום  ׁשלׁשים מהם צא ּברנע. מּקדׁש הּמרּגלים את ּבקברֹותׁשלחּו ימים,ׁשעׂשּו חדׁש הּבׂשר ׁשאכלּו הּתאוה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

היתה  ּכ וכל ,הּדר אֹותֹו ּכל הלכּו ימים ּבג ' נמצא, מרים, ׁשם להּסגר ּבחצרֹות ׁשעׂשּו ימים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָוׁשבעה

eË¯‡ב  Á¯‡ ·¯ÁÓ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á CÏ‰Ó«¬««¬«ƒ≈…≈…«»
:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ¯ÈÚN„¿≈ƒ«¿«≈»
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מתלּבטת  ׂשעיר ׁשכינה הר סביבֹות אתכם הסב ׁשּקלקלּתם ּובׁשביל לארץ, ּביאתכם למהר ּבׁשבילכם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

.ׁשנה ארּבעים  ְִַָָָ

(â)ãçàa Lãç øNò-ézLòa äðL íéòaøàa éäéå©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:íäìà Búà ýåýé§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«
i"yx£L„ÁÏ „Á‡a L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰L ÌÈÚa¯‡a È‰ÈÂ∑.לּמיתה סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא מלּמד «¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆¿∆»«…∆ְִִֵֶֶַַָָָָֹ

מה  מּפני ,ל אֹומר אני ּבני, ראּובן אמר: לּמיתה, סמּו אּלא ּבניו את הֹוכיח ׁשּלא מּיעקב, למד? ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמּמי
אין  ּדברים ארּבעה ּומּפני אחי. ּבעׂשו ותדּבק ותל ּתּניחני ׁשּלא ּכדי הּללּו? הּׁשנים ּכל הֹוכחּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּלא

ּומֹוכיחֹו, וחֹוזר מֹוכיחֹו יהא ׁשּלא ּכדי לּמיתה: סמּו אּלא האדם את רֹואהּומֹוכיחין חברֹו יהא וׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ׁשמּואל,ּומתּבּיׁש וכן לּמיתה. סמּו אּלא יׂשראל את הֹוכיח לא יהֹוׁשע וכן ּבּספרי. ּכדאיתא וכּו' מּמּנּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

יב)ׁשּנאמר ּבנֹו(ש"א ׁשלמה את ּדוד וכן בי!". ענּו "הנני, ב): .(מ"א ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 176 cenr c wlg f"nyz zeiecreezd)

dziOl zEkinqAW dgkFdd xcB¤¤©¨¨¤¦§¦©¦¨

גוגוגוגו'''' ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּדּדּדּדּבּבּבּברררר לחדלחדלחדלחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבעעעעׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי־־־־עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
לּמיתה סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא רש"י)מלּמד ובפירוש ג. (א, ְִִֵֶֶַַָָָָֹ

להם  ׁשּנתן רּבֹות ּפעמים מצינּו מּמצרים, יׂשראל ּבני את עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשהֹוציא מאז ׁשהרי צרי־עּיּון, ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה
לּמיתה"? סמּו אּלא הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ׁשּכתב ּומהּו ּתֹוכחה, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדברי

כן. לפני מׁשה ׁשהֹוכיחם מּמה ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ּדברי ּדּנׁשּתּנּו לֹומר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויׁש
על־מנת  ּגם ּכי־אם ּגרידא, ּתֹוכחה זֹו היתה לא ולכן מעׂשה, ּבׁשעת זה היה לפני־זה, ׁשהֹוכיחם הּפעמים ּבכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדהּנה,

ּבזה. וכּיֹוצא מאּסּורא ְְְִֵֵֵֶַַָָלאפרּוׁשי
ּובפרט  עכׁשו, ּבֹו ׁשחטאּו חטא על ולא ּבּמדּבר, ׁשארעּו הרּבים המארעֹות ּכל על הּתֹוכחה ׁשהיתה ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן 

עצמם לחֹוטאים לא נאמרּו ּבניהם.ׁשהּדברים ּבפני אם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לּמיתה". סמּו אּלא הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ּכתב ועל־זה ּבלבד, ּתֹוכחה ּדברי הּדברים היּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹואם־ּכן

Áa„ג  ‡Á¯È ¯NÚ „Áa ÔÈL ÔÈÚa¯‡a ‰Â‰Â«¬»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬««¿»¿«
Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ
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:éòøãàa úøzLòa§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦
i"yx£B˙k‰ È¯Á‡∑ מה עלינּו? ּלזה מה יאמרּו: הארץ, לקצת ׁשּיּכנסּו קדם מֹוכיחם אני 'אם מׁשה: אמר «¬≈«…ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

עּלה, ולמצא לקנּתר אּלא ּבא אינֹו לנּו? ׁשהּפיל היטיב עד המּתין לפיכ לארץ'. להכניסנּו ּכח ּבֹו ׁשאין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
הֹוכיחן  ּכ ואחר ארצם, את והֹוריׁשם לפניהם ועֹוג B‚Â'.סיחֹון ·LBÈ ¯L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ∑(ספרי) לא אּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָƒ…¿¬∆≈¿ִֹ

קׁשה  סיחֹון ׁשרּוי היה וסיחֹון אחרת עיר היתה ואּלּו קׁשה. ׁשהּמדינה קׁשה, היה ּבחׁשּבֹון, ׁשרּוי והיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָ
קׁשה  והּמדינה קׁשה ׁשהּמל עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה קׁשה, ׁשהּמל קׁשה, היתה ‡LBÈŒ¯L·.ּבתֹוכּה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ¬∆≈

˙¯zLÚa∑ קׁשה והּמדינה קׁשה הּמל.˙¯zLÚ∑,"קרנים "עׁשּתרֹות ּכמֹו: וקׁשי, צּוקין לׁשֹון הּוא ¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ«¿»…ְְְְְְִִִַַַֹ
ׁשּנאמר אמרפל, ׁשהּכה רפאים ׁשם ׁשהיּו קרנים, עׁשּתרֹות הּוא זה יד)ועׁשּתרֹות רפאים (בראשית את "וּיּכּו : ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר והּוא מהם, נמלט ועֹוג קרנים", יג)ּבעׁשּתרֹות ואֹומר(שם הּפליט", "וּיבא ג): מל(לקמן עֹוג רק "ּכי : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר הּמלכּות∑ÈÚ¯„‡a.הּבׁשן הגר"א)ׁשם המלחמה. מקום .(צ"ל ְְִִִֶֶַַָָָָ¿∆¿∆ƒְֵַַ

(ä)øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®¦´¤½¥¥²
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i"yx£ÏÈ‡B‰∑ּכמֹו יח)התחיל, הֹואלּתי"(בראשית נא "הּנה :.‰¯Bz‰Œ˙‡ ¯‡a∑ להם ּפרׁשּה לׁשֹון .ּבׁשבעים ƒְְְִִִִֵַָ≈≈∆«»ְְְִִֵֶָָָ
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מתלּבטת  ׂשעיר ׁשכינה הר סביבֹות אתכם הסב ׁשּקלקלּתם ּובׁשביל לארץ, ּביאתכם למהר ּבׁשבילכם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

.ׁשנה ארּבעים  ְִַָָָ

(â)ãçàa Lãç øNò-ézLòa äðL íéòaøàa éäéå©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:íäìà Búà ýåýé§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«
i"yx£L„ÁÏ „Á‡a L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰L ÌÈÚa¯‡a È‰ÈÂ∑.לּמיתה סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא מלּמד «¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆¿∆»«…∆ְִִֵֶֶַַָָָָֹ

מה  מּפני ,ל אֹומר אני ּבני, ראּובן אמר: לּמיתה, סמּו אּלא ּבניו את הֹוכיח ׁשּלא מּיעקב, למד? ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמּמי
אין  ּדברים ארּבעה ּומּפני אחי. ּבעׂשו ותדּבק ותל ּתּניחני ׁשּלא ּכדי הּללּו? הּׁשנים ּכל הֹוכחּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּלא

ּומֹוכיחֹו, וחֹוזר מֹוכיחֹו יהא ׁשּלא ּכדי לּמיתה: סמּו אּלא האדם את רֹואהּומֹוכיחין חברֹו יהא וׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ׁשמּואל,ּומתּבּיׁש וכן לּמיתה. סמּו אּלא יׂשראל את הֹוכיח לא יהֹוׁשע וכן ּבּספרי. ּכדאיתא וכּו' מּמּנּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

יב)ׁשּנאמר ּבנֹו(ש"א ׁשלמה את ּדוד וכן בי!". ענּו "הנני, ב): .(מ"א ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 176 cenr c wlg f"nyz zeiecreezd)

dziOl zEkinqAW dgkFdd xcB¤¤©¨¨¤¦§¦©¦¨

גוגוגוגו'''' ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּדּדּדּדּבּבּבּברררר לחדלחדלחדלחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבעעעעׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי־־־־עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
לּמיתה סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא רש"י)מלּמד ובפירוש ג. (א, ְִִֵֶֶַַָָָָֹ

להם  ׁשּנתן רּבֹות ּפעמים מצינּו מּמצרים, יׂשראל ּבני את עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשהֹוציא מאז ׁשהרי צרי־עּיּון, ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה
לּמיתה"? סמּו אּלא הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ׁשּכתב ּומהּו ּתֹוכחה, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדברי

כן. לפני מׁשה ׁשהֹוכיחם מּמה ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ּדברי ּדּנׁשּתּנּו לֹומר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויׁש
על־מנת  ּגם ּכי־אם ּגרידא, ּתֹוכחה זֹו היתה לא ולכן מעׂשה, ּבׁשעת זה היה לפני־זה, ׁשהֹוכיחם הּפעמים ּבכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדהּנה,

ּבזה. וכּיֹוצא מאּסּורא ְְְִֵֵֵֶַַָָלאפרּוׁשי
ּובפרט  עכׁשו, ּבֹו ׁשחטאּו חטא על ולא ּבּמדּבר, ׁשארעּו הרּבים המארעֹות ּכל על הּתֹוכחה ׁשהיתה ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן 

עצמם לחֹוטאים לא נאמרּו ּבניהם.ׁשהּדברים ּבפני אם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לּמיתה". סמּו אּלא הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ּכתב ועל־זה ּבלבד, ּתֹוכחה ּדברי הּדברים היּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹואם־ּכן

Áa„ג  ‡Á¯È ¯NÚ „Áa ÔÈL ÔÈÚa¯‡a ‰Â‰Â«¬»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬««¿»¿«
Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ

:ÔB‰˙ÂÏ d˙È ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»»≈¿»¿
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(ã)áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä éøçà©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−
áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬

:éòøãàa úøzLòa§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦
i"yx£B˙k‰ È¯Á‡∑ מה עלינּו? ּלזה מה יאמרּו: הארץ, לקצת ׁשּיּכנסּו קדם מֹוכיחם אני 'אם מׁשה: אמר «¬≈«…ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

עּלה, ולמצא לקנּתר אּלא ּבא אינֹו לנּו? ׁשהּפיל היטיב עד המּתין לפיכ לארץ'. להכניסנּו ּכח ּבֹו ׁשאין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
הֹוכיחן  ּכ ואחר ארצם, את והֹוריׁשם לפניהם ועֹוג B‚Â'.סיחֹון ·LBÈ ¯L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ∑(ספרי) לא אּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָƒ…¿¬∆≈¿ִֹ

קׁשה  סיחֹון ׁשרּוי היה וסיחֹון אחרת עיר היתה ואּלּו קׁשה. ׁשהּמדינה קׁשה, היה ּבחׁשּבֹון, ׁשרּוי והיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָ
קׁשה  והּמדינה קׁשה ׁשהּמל עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה קׁשה, ׁשהּמל קׁשה, היתה ‡LBÈŒ¯L·.ּבתֹוכּה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ¬∆≈

˙¯zLÚa∑ קׁשה והּמדינה קׁשה הּמל.˙¯zLÚ∑,"קרנים "עׁשּתרֹות ּכמֹו: וקׁשי, צּוקין לׁשֹון הּוא ¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ«¿»…ְְְְְְִִִַַַֹ
ׁשּנאמר אמרפל, ׁשהּכה רפאים ׁשם ׁשהיּו קרנים, עׁשּתרֹות הּוא זה יד)ועׁשּתרֹות רפאים (בראשית את "וּיּכּו : ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר והּוא מהם, נמלט ועֹוג קרנים", יג)ּבעׁשּתרֹות ואֹומר(שם הּפליט", "וּיבא ג): מל(לקמן עֹוג רק "ּכי : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר הּמלכּות∑ÈÚ¯„‡a.הּבׁשן הגר"א)ׁשם המלחמה. מקום .(צ"ל ְְִִִֶֶַַָָָָ¿∆¿∆ƒְֵַַ

(ä)øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®¦´¤½¥¥²
:øîàì úàfä äøBzä-úà¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ

i"yx£ÏÈ‡B‰∑ּכמֹו יח)התחיל, הֹואלּתי"(בראשית נא "הּנה :.‰¯Bz‰Œ˙‡ ¯‡a∑ להם ּפרׁשּה לׁשֹון .ּבׁשבעים ƒְְְִִִִֵַָ≈≈∆«»ְְְִִֵֶָָָ

„‡Ó¯‡‰ד  ‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˙È ‡ÁÓc ¯˙a»«ƒ¿»»ƒ«¿»∆¡…»»
·˙Èc Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ ˙ÈÂ ÔBaLÁa ·˙Èc¿»≈¿∆¿¿»«¿»¿«¿»¿»≈

:ÈÚ¯„‡a ˙¯zLÚa¿«¿»…¿∆¿∆ƒ

LÓ‰ה  È¯L ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«¿»¿»»ƒ…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÔÙÏe‡ ˙È L¯t»≈»¿««¿»»»¿≈»
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ã ycew zegiyn zecewp ã(862 'nr b zegiy ihewl)

לאמרלאמרלאמרלאמר ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת ּבּבּבּבאראראראר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ה)ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל להםלהםלהםלהם(א, ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשּהּהּהּה ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן צר(רש"י)ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים היה מּדּוע לׁשאל, ּיׁש ִִִִֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
להתעּסק  צרי עצמֹו רּבנּו מׁשה היה לּמה ,צר ּבזה היה אם ואפּלּו קדׁש? לׁשֹון אז ּדּברּו יׂשראל ּכל והרי הּתֹורה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבתרּגּום
ׁשבעים  ּבעֹולם, ּפרּוד ּגרם והחטא הּקדׁש, לׁשֹון אחת, ׂשפה ּכּלם ּדּברּו הּפּלגה ּדֹור חטא לפני ּדהּנה לֹומר, ויׁש זה? ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּבתרּגּום
– מׁשמעּותֹו לׁשֹון, לׁשבעים קדׁש מּלׁשֹון הּתֹורה ׁשּתרּגּום ּכן, אם מּובן רעהּו. ׂשפת את מבין אינֹו איׁש ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשֹון,
לרדת  יכֹול ּביֹותר' ּגבֹוּה ה'ּגבֹוּה רק ּכי ּדוקא, מׁשה ידי על להעׂשֹות מכרח היה וזה הּפרּוד. ּבמקֹום ּגם אחדּות ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהמׁשכת

ּביֹותר'. מּטה 'למּטה ְְֵַַַָָעד

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFYd mEBxzAW iWTd lcBŸ¤©Ÿ¦¤§©§©¨

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזאתאתאתאת אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּבּבּבּבאראראראר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ִִִִֹֹההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ה. (א, ְְְִִֵֶָָָ

סֹופרים ּבמּסכת ז)איתא הלכה א הּיֹום (פרק אֹותֹו והיה יונית, הּתֹורה את הּמל לתלמי ׁשּכתבּו זקנים ּבחמּׁשה מעׂשה : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
צרּכּה. ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה ׁשּלא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכּיֹום ליׂשראל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקׁשה

הּתֹורה  ּתרּגּום ּדּמּו מּדּוע ואם־ּכן רּבנּו, מׁשה על־ידי לׁשֹון ּבׁשבעים ונתּפרׁשה נּתרּגמה ּכבר הּתֹורה הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹולכאֹורה
נּתרּגמה  ׁשּכבר אחרי צרּכּה" ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה "ׁשּלא הּטעם ּתמּוּה ּוביֹותר העגל"? ּבֹו ׁשּנעׂשה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹל"יֹום

לׁשֹון? ּבׁשבעים מׁשה על־ידי ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹונתּפרׁשה
העגל" ּכ"חטא ּכתבּו ולא העגל" ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכ"יֹום היה הּיֹום ׁשאֹותֹו וכתבּו ז"ל רּבֹותינּו ׁשדּיקּו ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויׁש

מחר" לה' "חג אמר אהרן ׁשהרי מּצד־עצמֹו, קׁשה היה לא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה יֹום ּכי ּבזה. ה)וכּיֹוצא לב, "ּבטּוח (תשא ּכי , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
הּמקֹום" את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבֹוא שם)היה רש"י הׁשּכימּו(פירוש ׁשּלאחרי־זה ּבּיֹום ׁשלפעל ורק ו), לב, לפ (תשא ני וחטאּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

לאחרי־זה. העגל לחטא ׁשּגרם ורק מּצד־עצמֹו, "קׁשה" היה לא העגל עׂשּית ׁשּיֹום ונמצא מׁשה, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּבא
ׁשלילי, לענין לגרם ׁשּיכֹול אּלא הּתֹורה, את ּתרּגם ׁשּמׁשה ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּצד־עצמֹו, "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום כן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּוכמֹו

ׁשּמצינּו ּוכמֹו הּתרּגּום, ּבהבנת שם)ׁשּיּטעּו סופרים הּתרּגּום.(מסכת ּבהבנת ּתלמי יטעה ׁשּלא ּכדי ּבּה", ׁשּנּו ּדברים ׁש"י "ג ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
וקל־להבין. ׁשלילי. ענין מּזה לבֹוא ׁשּיכֹול אּלא מּצד־עצמֹו "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום ׁשּגם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָונמצא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr e"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזאתאתאתאת אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּבּבּבּבאראראראר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל .... .... ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ג־ה. א, (דברים ְְְִִֵֶָָָ

לׁשֹון? ּבׁשבעים ליׂשראל הּתֹורה את לפרׁש מׁשה הצר מה לׁשם צרי־עּיּון, הּדבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻלכאֹורה
לׁשֹון, ּבׁשבעים אֹותּה ּבאר לפיכ אּמֹות, ׁשבעים לבין יגלּו ׁשּיׂשראל עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשראה ׁש"מּפני ׁשּכתבּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻיׁש

לׁשֹון" ּבאֹותֹו ילמדּו יבֹואּו, ׁשּיׂשראל מקֹום ח)ׁשּבאיזה כז, תבא רש"י לפירוש שפר באמרי .(הובא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ
הּלׁשֹונֹות  את הבינּו לא ּככּלם ׁשרּבם ּבעֹוד לׁשֹון, ּבׁשבעים יׂשראל לכל ללּמדּה ּבעצמֹו מׁשה ׁשהצר לזה יּׁשּוב ּבזה אין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻֻא
לאחר  לּתרּגמּה יכֹולים היּו ׁשהרי האּמֹות, לבין ּכׁשּיגלּו הּבאים, הּדֹורֹות עבּור הּוא זה ׁשּכל לֹומר ודחק הּתֹורה. ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבהם

ּדוקא. מׁשה על־ידי ולא ְְְְֵֶַַַָֹֹזמן,
מקֹום  יׁש זאת ּדבלעדי לׁשֹון. ּבׁשבעים הּתֹורה ּבלּמּוד ּגם ּדתֹורה הּקדּׁשה ּגדר חלּות ׁשּתהיה נפעל ׁשּבזה לחּדׁש, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻויׁש
ּבלׁשֹונֹות  הּתֹורה עניני ּכׁשּלֹומד חלים לא הּתֹורה לּמּוד וגדר הּתֹורה, קדּׁשת הרי הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּתֹורה ׁשּנּתנה ׁשּכיון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻלֹומר,

ֲִֵאחרים.
ּדברי  לדּבר האּסּור – ּבזה להלכה (ונפקא־מיּנּה לׁשֹון ּבׁשבעים ּגם הּתֹורה קדּׁשת ּבחּדּוׁש מיחדת ּבפעּלה צֹור היה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻולכן

ועֹוד). לׁשֹון. ּבׁשאר ּכׁשּמדּבר הּתֹורה ּברּכת חּיּוב ערֹום; ּכׁשהּוא לׁשֹון ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה
על  הּתֹורה קדּׁשת ּדחלּות זה, ענין ּפעּלת ּגם הרי עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה על־ידי היתה ליׂשראל הּתֹורה ׁשּנתינת ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻוכיון

יׂשראל. ּכל ּבפני לׁשֹון לׁשבעים הּתֹורה את ּבעצמֹו רּבנּו מׁשה ׁשּפרׁש על־ידי היתה לׁשֹון', ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹה'ּׁשבעים

(å)íëì-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬
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i"yx£˙·L ÌÎÏ אּגדה:ּכפׁשּוטֹו,∑¯· מדרׁשי עׂשיתם הרּבה ויׁש הּזה: ּבהר יׁשיבתכם על וׂשכר לכם ּגדּלה «»∆∆∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
מאֹות מׁש וׂשרי אלפים ׂשרי סנהדרין, לכם מּניתם ּתֹורה, קּבלּתם וכלים, מנֹורה .ּכן, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ck zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבהרהרהרהר ׁשׁשׁשׁשבתבתבתבת לכםלכםלכםלכם ו)רברברברב לוי(א, ּבני לכם רב הּפסּוק ג)על טז, לעצמכם (קרח לקחּתם מּדאי יֹותר הרּבה רש"י: ּפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
'יֹוׁשב' הּוא אם לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּכללית הֹוראה ּכאן יׁש מּדאי. יֹותר הרּבה הּזה ּבהר ּכבר יׁשבּתם – ּכאן ואף ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּגדּלה.
זה  הרי - ונעלית טֹובה ּדרּגה ׁשהיא אף הּנה הלאה, מתקּדם ואינֹו ה' ּבעבֹודת ּדרּגה ּבאֹותּה נׁשאר הּוא אם אחד, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבמקֹום

ּבּקדׁש. מעלין ּבבחינת חיל, אל מחיל וללכת לׁשאף עליו ּתמיד 'מהּלך', להיֹות עליו מּדאי'. יֹותר ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ'הרּבה

(æ)eðt|åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe §´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼
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øäpä-ãò ïBðáläå éðòðkä:úøt-øäð ìãbä ©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£ÌÎÏ eÚÒe et∑ וחרמה ערד ּדר ‰‡È¯Ó.זֹו ¯‰ e‡·e∑ּכמׁשמעֹו.ÂÈÎLŒÏkŒÏ‡Â∑ ּומֹואב עּמֹון ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…«»¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ַָ

ׂשעיר  יער ∑Úa¯·‰.והר ׁשל מיׁשֹור הּמל∑·‰¯.זה הר ּדרֹום ∑ÏÙM·e‰.זה ׁשפלת ÛBÁ·e.זֹו ·‚p·e ְִֵַ»¬»»ִֶֶַַ»»ֶֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ«∆∆¿
Ìi‰∑ ּבּספרי ּכדאיתא וכּו', וקסרי ועּזה ‰Ï„b.אׁשקלֹון ¯‰p‰Œ„Ú∑קֹוראֹו יׂשראל, ארץ עם ׁשּנזּכר מּפני «»ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ««»»«»…ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ

'הּדבק  ,'מל ,מל 'עבד אֹומר: הדיֹוט מׁשל ל',ּגדֹול, ויׁשּתחוּו מז)לׁשחור ואּדהן'(שבועות ּדהינא לגּבי .'קרב ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(ç)eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´
íäøáàì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧
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מה mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(862 'nr b zegiy ihewl)

לאמרלאמרלאמרלאמר ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת ּבּבּבּבאראראראר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ה)ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל להםלהםלהםלהם(א, ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשּהּהּהּה ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן צר(רש"י)ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים היה מּדּוע לׁשאל, ּיׁש ִִִִֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
להתעּסק  צרי עצמֹו רּבנּו מׁשה היה לּמה ,צר ּבזה היה אם ואפּלּו קדׁש? לׁשֹון אז ּדּברּו יׂשראל ּכל והרי הּתֹורה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבתרּגּום
ׁשבעים  ּבעֹולם, ּפרּוד ּגרם והחטא הּקדׁש, לׁשֹון אחת, ׂשפה ּכּלם ּדּברּו הּפּלגה ּדֹור חטא לפני ּדהּנה לֹומר, ויׁש זה? ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּבתרּגּום
– מׁשמעּותֹו לׁשֹון, לׁשבעים קדׁש מּלׁשֹון הּתֹורה ׁשּתרּגּום ּכן, אם מּובן רעהּו. ׂשפת את מבין אינֹו איׁש ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשֹון,
לרדת  יכֹול ּביֹותר' ּגבֹוּה ה'ּגבֹוּה רק ּכי ּדוקא, מׁשה ידי על להעׂשֹות מכרח היה וזה הּפרּוד. ּבמקֹום ּגם אחדּות ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהמׁשכת

ּביֹותר'. מּטה 'למּטה ְְֵַַַָָעד

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFYd mEBxzAW iWTd lcBŸ¤©Ÿ¦¤§©§©¨

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזאתאתאתאת אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּבּבּבּבאראראראר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ִִִִֹֹההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ה. (א, ְְְִִֵֶָָָ

סֹופרים ּבמּסכת ז)איתא הלכה א הּיֹום (פרק אֹותֹו והיה יונית, הּתֹורה את הּמל לתלמי ׁשּכתבּו זקנים ּבחמּׁשה מעׂשה : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
צרּכּה. ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה ׁשּלא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכּיֹום ליׂשראל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקׁשה

הּתֹורה  ּתרּגּום ּדּמּו מּדּוע ואם־ּכן רּבנּו, מׁשה על־ידי לׁשֹון ּבׁשבעים ונתּפרׁשה נּתרּגמה ּכבר הּתֹורה הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹולכאֹורה
נּתרּגמה  ׁשּכבר אחרי צרּכּה" ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה "ׁשּלא הּטעם ּתמּוּה ּוביֹותר העגל"? ּבֹו ׁשּנעׂשה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹל"יֹום

לׁשֹון? ּבׁשבעים מׁשה על־ידי ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹונתּפרׁשה
העגל" ּכ"חטא ּכתבּו ולא העגל" ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכ"יֹום היה הּיֹום ׁשאֹותֹו וכתבּו ז"ל רּבֹותינּו ׁשדּיקּו ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויׁש

מחר" לה' "חג אמר אהרן ׁשהרי מּצד־עצמֹו, קׁשה היה לא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה יֹום ּכי ּבזה. ה)וכּיֹוצא לב, "ּבטּוח (תשא ּכי , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
הּמקֹום" את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבֹוא שם)היה רש"י הׁשּכימּו(פירוש ׁשּלאחרי־זה ּבּיֹום ׁשלפעל ורק ו), לב, לפ (תשא ני וחטאּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

לאחרי־זה. העגל לחטא ׁשּגרם ורק מּצד־עצמֹו, "קׁשה" היה לא העגל עׂשּית ׁשּיֹום ונמצא מׁשה, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּבא
ׁשלילי, לענין לגרם ׁשּיכֹול אּלא הּתֹורה, את ּתרּגם ׁשּמׁשה ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּצד־עצמֹו, "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום כן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּוכמֹו

ׁשּמצינּו ּוכמֹו הּתרּגּום, ּבהבנת שם)ׁשּיּטעּו סופרים הּתרּגּום.(מסכת ּבהבנת ּתלמי יטעה ׁשּלא ּכדי ּבּה", ׁשּנּו ּדברים ׁש"י "ג ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
וקל־להבין. ׁשלילי. ענין מּזה לבֹוא ׁשּיכֹול אּלא מּצד־עצמֹו "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום ׁשּגם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָונמצא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr e"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oFWl miraWA dxFYd WExtA KxSd©Ÿ¤§¥©¨§¦§¦¨

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזאתאתאתאת אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּבּבּבּבאראראראר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל .... .... ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ג־ה. א, (דברים ְְְִִֵֶָָָ

לׁשֹון? ּבׁשבעים ליׂשראל הּתֹורה את לפרׁש מׁשה הצר מה לׁשם צרי־עּיּון, הּדבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻלכאֹורה
לׁשֹון, ּבׁשבעים אֹותּה ּבאר לפיכ אּמֹות, ׁשבעים לבין יגלּו ׁשּיׂשראל עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשראה ׁש"מּפני ׁשּכתבּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻיׁש

לׁשֹון" ּבאֹותֹו ילמדּו יבֹואּו, ׁשּיׂשראל מקֹום ח)ׁשּבאיזה כז, תבא רש"י לפירוש שפר באמרי .(הובא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ
הּלׁשֹונֹות  את הבינּו לא ּככּלם ׁשרּבם ּבעֹוד לׁשֹון, ּבׁשבעים יׂשראל לכל ללּמדּה ּבעצמֹו מׁשה ׁשהצר לזה יּׁשּוב ּבזה אין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻֻא
לאחר  לּתרּגמּה יכֹולים היּו ׁשהרי האּמֹות, לבין ּכׁשּיגלּו הּבאים, הּדֹורֹות עבּור הּוא זה ׁשּכל לֹומר ודחק הּתֹורה. ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבהם

ּדוקא. מׁשה על־ידי ולא ְְְְֵֶַַַָֹֹזמן,
מקֹום  יׁש זאת ּדבלעדי לׁשֹון. ּבׁשבעים הּתֹורה ּבלּמּוד ּגם ּדתֹורה הּקדּׁשה ּגדר חלּות ׁשּתהיה נפעל ׁשּבזה לחּדׁש, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻויׁש
ּבלׁשֹונֹות  הּתֹורה עניני ּכׁשּלֹומד חלים לא הּתֹורה לּמּוד וגדר הּתֹורה, קדּׁשת הרי הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּתֹורה ׁשּנּתנה ׁשּכיון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻלֹומר,

ֲִֵאחרים.
ּדברי  לדּבר האּסּור – ּבזה להלכה (ונפקא־מיּנּה לׁשֹון ּבׁשבעים ּגם הּתֹורה קדּׁשת ּבחּדּוׁש מיחדת ּבפעּלה צֹור היה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻולכן

ועֹוד). לׁשֹון. ּבׁשאר ּכׁשּמדּבר הּתֹורה ּברּכת חּיּוב ערֹום; ּכׁשהּוא לׁשֹון ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה
על  הּתֹורה קדּׁשת ּדחלּות זה, ענין ּפעּלת ּגם הרי עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה על־ידי היתה ליׂשראל הּתֹורה ׁשּנתינת ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻוכיון

יׂשראל. ּכל ּבפני לׁשֹון לׁשבעים הּתֹורה את ּבעצמֹו רּבנּו מׁשה ׁשּפרׁש על־ידי היתה לׁשֹון', ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹה'ּׁשבעים

(å)íëì-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬
:äfä øäa úáL¤−¤¨¨¬©¤«

ÈbÒו  ¯ÓÈÓÏ ·¯Áa ‡nÚ ÏÈlÓ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«ƒƒ»»¿…≈¿≈»«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡¯eËa Ôez·˙Èc ÔBÎÏ¿ƒ∆¿¿»»≈

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy

i"yx£˙·L ÌÎÏ אּגדה:ּכפׁשּוטֹו,∑¯· מדרׁשי עׂשיתם הרּבה ויׁש הּזה: ּבהר יׁשיבתכם על וׂשכר לכם ּגדּלה «»∆∆∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
מאֹות מׁש וׂשרי אלפים ׂשרי סנהדרין, לכם מּניתם ּתֹורה, קּבלּתם וכלים, מנֹורה .ּכן, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ck zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבהרהרהרהר ׁשׁשׁשׁשבתבתבתבת לכםלכםלכםלכם ו)רברברברב לוי(א, ּבני לכם רב הּפסּוק ג)על טז, לעצמכם (קרח לקחּתם מּדאי יֹותר הרּבה רש"י: ּפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
'יֹוׁשב' הּוא אם לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּכללית הֹוראה ּכאן יׁש מּדאי. יֹותר הרּבה הּזה ּבהר ּכבר יׁשבּתם – ּכאן ואף ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּגדּלה.
זה  הרי - ונעלית טֹובה ּדרּגה ׁשהיא אף הּנה הלאה, מתקּדם ואינֹו ה' ּבעבֹודת ּדרּגה ּבאֹותּה נׁשאר הּוא אם אחד, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבמקֹום

ּבּקדׁש. מעלין ּבבחינת חיל, אל מחיל וללכת לׁשאף עליו ּתמיד 'מהּלך', להיֹות עליו מּדאי'. יֹותר ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ'הרּבה

(æ)eðt|åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe §´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼
õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøòä«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤

øäpä-ãò ïBðáläå éðòðkä:úøt-øäð ìãbä ©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£ÌÎÏ eÚÒe et∑ וחרמה ערד ּדר ‰‡È¯Ó.זֹו ¯‰ e‡·e∑ּכמׁשמעֹו.ÂÈÎLŒÏkŒÏ‡Â∑ ּומֹואב עּמֹון ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…«»¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ַָ

ׂשעיר  יער ∑Úa¯·‰.והר ׁשל מיׁשֹור הּמל∑·‰¯.זה הר ּדרֹום ∑ÏÙM·e‰.זה ׁשפלת ÛBÁ·e.זֹו ·‚p·e ְִֵַ»¬»»ִֶֶַַ»»ֶֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ«∆∆¿
Ìi‰∑ ּבּספרי ּכדאיתא וכּו', וקסרי ועּזה ‰Ï„b.אׁשקלֹון ¯‰p‰Œ„Ú∑קֹוראֹו יׂשראל, ארץ עם ׁשּנזּכר מּפני «»ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ««»»«»…ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ

'הּדבק  ,'מל ,מל 'עבד אֹומר: הדיֹוט מׁשל ל',ּגדֹול, ויׁשּתחוּו מז)לׁשחור ואּדהן'(שבועות ּדהינא לגּבי .'קרב ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(ç)eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´
íäøáàì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧

:íäéøçà íòøæìe íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«
i"yx£Èz˙ ּומּׁשמּועה ∑¯‡‰ מאמד לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם eL¯e.ּבעיניכם e‡a∑,ּבּדבר מערער אין ¿≈»«ƒְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ…¿ְְֵֵַַָָ

„‡Ó¯‡‰ז  ‡¯eËÏ eÏeÚÂ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿¿»∆¡…»»
‡zÏÙL·e ‡¯eË· ‡i¯LÈÓa È‰B¯È‚Ó ÏÎÏe¿»»ƒƒ¿≈¿«»¿»ƒ¿∆¿»
‰‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡nÈ ¯ÙÒ·e ‡ÓB¯„·eƒ¿»ƒ¿««»«¿»ƒ¿«¬»»

:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „Ú Ô·ÏÂ¿ƒ¿»««¬»«»«¬»¿»

eÏeÚח  ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÈÓ„˜ ˙È·‰Èc ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»≈»«¿»
ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â¿«¬ƒ»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«¿

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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.o`M miaWFi mY` ax onf ;zaWl̈¤¤§©©©¤§¦¨

emlE`dcB`ÎWxcn WizaiY WxFCd §¨¥¦§©©¨¨©¥¥©
KMW ,dNEcbE zEaiWg oFWNn 'ax'©¦§£¦§¨¤¨

:mdl xn`mkl dAxdd"awddNEcB ¨©¨¤¦§¨¨¤§¨
xkUeaxdGd xdA mkzaiWi lr §¨¨©©§¦©§¤¨¨©¤

:(ipiq xd),oMWn mziUrFaEdxFpn ©¦©£¦¤¦§¨§¨
milkeoke ,oglWe oFx` oFbMmYlAw §¥¦§¨§ª§¨§¥¦©§¤

z`d,dxFYmbeoixcdpq mkl mziPn ¤©¨§©¦¦¤¨¤©§¤§¦
,l`xUi ihtFWeÎixUe mitl`ÎixU §§¥¦§¨¥¨¥£¨¦§¨¥

zF`n(eh weqt oldlck)(ixtq)(i"gp):f dxez ¥
(f).íëì eòñe eðtcxr Kxc Ff §§¨¤¤¤£¨

dnxgeux` mFxcA md mixr zFnW - §¨§¨§¨¦¥¦§¤¤
l`xUi(` ,`k xacna d`x)`id mXnE , ¦§¨¥¦¨¦

mixEn` Eid DAW ,daFxTd KxCd©¤¤©§¨¤¨¨£¦
axFg xdn m`FaA ux`l qpMdl§¦¨¥¨¨¤§¨¥©¥

l`]FzngOW milBxnd `hg `ln ¦§¨¥¥§©§©§¦¤¥£¨
KxCA siTdlE aAql mdilr xfbp¦§©£¥¤§©¥§©¦©¤¤
l` m`FA cr zFAx mipW KWnA§¤¤¨¦©©¨¤
on ux`l qpMdlE ,a`Fn zFaxr©§¨§¦¨¥¨¨¤¦

gxfOd(my i"yxae bÎ` ,a oldlck):[ ©¦§¨
.éøBîàä øä eàáedPkn minrR Ÿ©¨¡¦§¨¦§©¤

mWA ux`d iaWFi lM z` aEzMd©¨¤¨§¥¨¨¤§¥
'ixFn`d'(b ,a qenr d`x)zpeEM o`M mlE` . ¨¡¦¨¨©¨©

ixFn`l `id aEzMd,FrnWnMz`W ©¨¦¨¡¦§©§¨¤¤
x`W eixg`e ,dNigY dpFn `Ed FnEgY§¤§¦¨§©£¨§¨

ux`d iwlg(x"yl): ¤§¥¨¨¤
.åéðëL ìk ìàåxnFlM ,ixFn`d ipkW §¤¨§¥¨§¥¥¨¡¦§©

:ode ,Fl zFkEnQd zFvx`doFOr ¨£¨©§§¥©
xirUÎxde a`FnE: ¨§©¥¦

miwlg md ,oNdl miiEpnd zFnFwOdmitqFp ©§©§¦§©¨¥£¨¦¨¦
mdW itM mWxtn i"Wxe ,l`xUi ux`AW¤§¤¤¦§¨¥§©¦§¨§¨§¦¤¥

:l"fg oFWlA mi`xwp¦§¨¦¦§
.äáøòa'xAcn' oFWl Dpi` Ff 'daxr' ¨£¨¨£¨¨¥¨§¦§¨
znbEcM](bn ,`p dinxi),['daxre dIv ux`' §§©¤¤¦¨©£¨¨

`N`xri lW xFWin df,l`xUi ux`A ¤¨¤¦¤¨©§¤¤¦§¨¥
zxPMdÎmIn KWnPW 'oCxId xMM' `Ede§¦©©©§¥¤¦§¨¦¨©¦¤¤

glOdÎmi cr(x"yl): ©¨©¤©
.øäáKlOdÎxd dfmixdd qkx - ¨¨¤©©¤¤¤¤¤¨¦

wnr dvwn ,mFxCl oFtSn KWnPd©¦§¨¦¨©¨¦§¥¥¤
dcEdi ux` mFxC cr l`rxfi(x"yl): ¦§§¤©§¤¤§¨

.äìôMáedltXl dpeEMd oi` ©§¥¨¥©©¨¨©§¥¨
`N` ,mId lv`W ziaxrOdzltW Ff ©©£¨¦¤¥¤©¨¤¨§¥©

,mFxC,KlOdÎxdl zinFxC `idW ¨¤¦§¦§©©¤¤

gxfOA icBÎoir cr axrOA WikNn¦¨¦©©£¨©¥¤¦©¦§¨
(c ,gl ziriay inlyexi i"tr .x"yl):

.íiä óBçáe áâpáezFpkFW mW ©¤¤§©¨¨§
:mixrd,'Eke ixqwe dGre oFlwW` ¤¨¦©§§§©¨§¥¨¦§

:ixtqa `zi`cM¦§¦¨§¦§¥
.ìBãbä øäpä ãòmilFcBd zFxdp Wi ©©¨¨©¨¥§¨©§¦

lwCge oFgiB ,oFWiR oFbM] zxR xdPn¦§©§¨§¦¦§¦¤¤
(:fn zereay i"yx)mlE` .[mr xMfPW ipRn ¨¦§¥¤¦§¨¦

,l`xUiÎux`oMÎlrF`xFwaEzMd ¤¤¦§¨¥©¥§©¨
xdp,'lFcb'df oFbM lre .zEaiWg KxC ¨¨¨¤¤£¦§©§¤

hFicdÎlWnitA dxEbXd dxn`=] §©¤§¦§¨©§¨§¦
[zFIxAdxnF`:;'Kln - KlnÎcar' ©§¦¥¤¤¤¤¤¤

lW FcFakl dkFf ,KlOl lRhPd mB©©¦§¨©¤¤¤¦§¤
:oke .KlOdxeegWl waCd'(xU) ©¤¤§¥¦¨¥§©§¨©

EegYWies`;'Ll:ok FnkEiAbl axw' §¦§©£©§§¥§©§©¥
`pdic'odci`e (`pidc :`"q)m` - ¦£¨§¦¨§¦§©¦

dY` mB `dY ,onWA gEWnA Yrbp̈©§¨§¨©§¤¤§¥©©¨
xdp mB ,EN`l dnFcaE .FzribpA gEWn̈©¦§¦¨§¤§¥©§©
lWA wx ,dxzid FzEaiWgl dkFf zxR§¨¤©£¦©§¥¨©§¤

l`xUi ux`l cEnv FzFidzereay) ¡¨§¤¤¦§¨¥
(:fn:g dxez
(g)ézúð äàø.ux`d z` mkiptl §¥¨©¦¦§¥¤¤¨¨¤
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זין  לכלי צריכין היּו לא מרּגלים, ׁשלחּו לא אּלּו למלחמה. צריכים ׁשּוב ∑ÌÎÈ˙·‡Ï.ואינכם הזּכיר לּמה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ«¬…≈∆ְִִָָ

לעצמֹו ּכדאי יעקב לעצמֹו, ּכדאי יצחק לעצמֹו, ּכדאי אברהם אּלא ּוליעקב? ליצחק .לאברהם, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr cl zegiy ihewl)

ּוּוּוּוממממּׁשּׁשּׁשּׁשממממּוּוּוּועהעהעהעה מאמדמאמדמאמדמאמד לכםלכםלכםלכם אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר איניאיניאיניאיני ררררֹוֹוֹוֹואיםאיםאיםאים,,,, אאאאּתּתּתּתםםםם ּבּבּבּבעיניכםעיניכםעיניכםעיניכם נתנתנתנתּתּתּתּתיייי.... ח)ראהראהראהראה (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבֹואֹו אֹומר מה ּולׁשם לגבּולֹותיה, יׂשראל ארץ את יירׁשּו יׂשראל ׁשּבני נאמר ּכבר הּקֹודמים ּבּפסּוקים הקׁשה, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלרש"י
ולא  להם, נתּונה ּכבר יׂשראל ׁשארץ ּבמּוחׁש לראֹות יכֹולים יׂשראל ׁשּבני מחּדׁש, ׁשהּכתּוב מפרׁש לכן הארץ? את ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּורׁשּו
ּברנע, לקדׁש סיני מהר הּנּסית ּבּנסיעה - זה? ּדבר  ראּו והיכן  ּוׁשמּועה. אמד ּבגדר היא ׁשההבטחה עכׁשו, עד ׁשהיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכפי
ּבּקׁש ׁשּבּה זֹו, ּבנסיעה ׁשראּו ּבּנפלאֹות יֹום. י"א ׁשל נסיעה ימים ּבׁשלׁשה הלכּו ּכאׁשר הּקֹודמים, ּבּפסּוקים מסּפר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻעליה

ּבפעל. הארץ ּכבר להם נתּונה הקב"ה ׁשּמּצד ּבחּוׁש ראּו לארץ, להביאם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהקב"ה

(è)écáì ìëeà-àì øîàì àåää úòa íëìà øîàå̈«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−
:íëúà úàN§¥¬¤§¤«

i"yx£¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â∑ לאמר' אּלא מהּו לכם, אֹומר אני מעצמי 'לא מׁשה: להם אמר ?' »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא' B‚Â'.מּפי Èc·Ï ÏÎe‡Œ‡Ï∑ אדם יׂשראל? את לדּון יכל מׁשה היה ׁשּלא אפׁשר ִִַָָ…«¿«ƒ¿ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ

ּכ אּלא לדּונם? יכֹול היה לא הּׂשלו, את והגיז הּמן את והֹוריד הּים, את להם וקרע מּמצרים, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹׁשהֹוציאם
הגּדיל אתכם", הרּבה אלהיכם "ה' להם: על אמר ּונתנֹו מּכם הענׁש את נטל ּדּיניכם, על אתכם והרים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשלמההּדּין. אמר ג)וכן א ּבֹו(מלכים ׁשּכתּוב מי אפׁשר הּזה"? הּכבד עּמ את לׁשּפט יּוכל מי "ּכי ד): :(שם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ÈÏ˙ט  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»≈
:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»¿
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mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy
ׁשאר  ּכדּיני זֹו אּמה ּדּיני אין ׁשלמה: אמר ּכ אּלא וגֹו'"? לׁשּפט יּוכל "מי אֹומר: האדם", מּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ"וּיחּכם
חּיבּתי  אם אני ּכלּום, ּבכ אין וגֹוזל, ּדינֹו את ּומּטה וחֹונק ּומּכה והֹורג ּדן ׁשאם ּכֹוכבים, עֹובדי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאּמֹות

ׁשּנאמר נתּבע, אני נפׁשֹות ּכּדין, ׁשּלא כב)ממֹון נפׁש"(משלי אתֿקבעיהם "וקבע :. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(é)íBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½
:áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

i"yx£ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌBi‰ ÌÎp‰Â∑ ׁשּׁשים אּלא היּו לא והלא הּיֹום, ּבאֹותֹו היּו הּׁשמים ּככֹוכבי וכי ¿ƒ¿∆«¿¿≈«»«ƒְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּכּיֹום, מׁשּולים הּנכם הּיֹום"? "והּנכם מהּו וכּלבנה רּבֹוא, ּכחּמה לעֹולם .וכּכֹוכבים קּימים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

(àé)óìà íëk íëéìò óñé íëúBáà éäìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîòt§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ∑ א אּלא לכם"? ּדּבר ּכאׁשר אתכם ויבר" ׁשּוב: 'מׁשה,מהּו לֹו: מרּו …≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
אברהם את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הבטיח ּכבר לברכתינּו? קצּבה נֹותן יג)אּתה איׁש(בראשית יּוכל אם "אׁשר : ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

לכם' ּדּבר ּכאׁשר אתכם יבר הּוא אבל היא! מּׁשּלי 'זֹו, להם: אמר וגֹו'!"' .למנֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ß a`Îmgpn '` ipy mei ß

(áé):íëáéøå íëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−§¦«§¤«
i"yx£Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡∑,אּוכל לא ׂשכר לקּבל אמר ׁשאמרּתיאם היא ׁשאמרנּו)זֹו אחרים: מעצמי (ספרים לא לכם, ≈»∆»¿«ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מּפי אּלא לכם, אֹומר רֹואה ∑ÌÎÁ¯Ë.אני מהם אחד היה טרחנין: יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ֲִִִֵֶֶַָָָָ»¿¬∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדּינין' עליכם אני מֹוסיף להביא! ראיֹות לי יׁש להביא, עדים לי 'יׁש אֹומר: ּבּדין, נֹוצח ּדינֹו ּבעל .את ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ÌÎ‡OÓe∑ׁשהיּו צט)מלּמד ׁשּמא הקּדיםאּפיקֹורסין:(סנהדרין לצאת, עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, מׁשה ««¬∆ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ÓBÈ‡י  ÔBÎÈ˙È‡ ‡‰Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬«¿ƒ»¿¿»ƒ≈»
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ„≈¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔBÎ˙Âkיא  ÔBÎÈÏÚ ÛÒBÈ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»«¬»»¿≈¬≈¿»¿
ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔBÎ˙È C¯·ÈÂ ÔÈÓÊ ÛÏ‡¬«ƒ¿ƒƒ»≈»¿¿»ƒ«ƒ

:ÔBÎÏ¿

ÔBÎÈ˜ÒÚÂיב  ÔBÎÁ¯Ë È„BÁÏa ¯·BÒ‡ ÔÈcÎ‡∆¿≈≈«ƒ¿ƒ»¿¬¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ„Â¿ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx
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מז mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy
זין  לכלי צריכין היּו לא מרּגלים, ׁשלחּו לא אּלּו למלחמה. צריכים ׁשּוב ∑ÌÎÈ˙·‡Ï.ואינכם הזּכיר לּמה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ«¬…≈∆ְִִָָ

לעצמֹו ּכדאי יעקב לעצמֹו, ּכדאי יצחק לעצמֹו, ּכדאי אברהם אּלא ּוליעקב? ליצחק .לאברהם, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr cl zegiy ihewl)

ּוּוּוּוממממּׁשּׁשּׁשּׁשממממּוּוּוּועהעהעהעה מאמדמאמדמאמדמאמד לכםלכםלכםלכם אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר איניאיניאיניאיני ררררֹוֹוֹוֹואיםאיםאיםאים,,,, אאאאּתּתּתּתםםםם ּבּבּבּבעיניכםעיניכםעיניכםעיניכם נתנתנתנתּתּתּתּתיייי.... ח)ראהראהראהראה (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבֹואֹו אֹומר מה ּולׁשם לגבּולֹותיה, יׂשראל ארץ את יירׁשּו יׂשראל ׁשּבני נאמר ּכבר הּקֹודמים ּבּפסּוקים הקׁשה, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלרש"י
ולא  להם, נתּונה ּכבר יׂשראל ׁשארץ ּבמּוחׁש לראֹות יכֹולים יׂשראל ׁשּבני מחּדׁש, ׁשהּכתּוב מפרׁש לכן הארץ? את ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּורׁשּו
ּברנע, לקדׁש סיני מהר הּנּסית ּבּנסיעה - זה? ּדבר  ראּו והיכן  ּוׁשמּועה. אמד ּבגדר היא ׁשההבטחה עכׁשו, עד ׁשהיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכפי
ּבּקׁש ׁשּבּה זֹו, ּבנסיעה ׁשראּו ּבּנפלאֹות יֹום. י"א ׁשל נסיעה ימים ּבׁשלׁשה הלכּו ּכאׁשר הּקֹודמים, ּבּפסּוקים מסּפר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻעליה

ּבפעל. הארץ ּכבר להם נתּונה הקב"ה ׁשּמּצד ּבחּוׁש ראּו לארץ, להביאם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהקב"ה

(è)écáì ìëeà-àì øîàì àåää úòa íëìà øîàå̈«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−
:íëúà úàN§¥¬¤§¤«

i"yx£¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â∑ לאמר' אּלא מהּו לכם, אֹומר אני מעצמי 'לא מׁשה: להם אמר ?' »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא' B‚Â'.מּפי Èc·Ï ÏÎe‡Œ‡Ï∑ אדם יׂשראל? את לדּון יכל מׁשה היה ׁשּלא אפׁשר ִִַָָ…«¿«ƒ¿ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ

ּכ אּלא לדּונם? יכֹול היה לא הּׂשלו, את והגיז הּמן את והֹוריד הּים, את להם וקרע מּמצרים, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹׁשהֹוציאם
הגּדיל אתכם", הרּבה אלהיכם "ה' להם: על אמר ּונתנֹו מּכם הענׁש את נטל ּדּיניכם, על אתכם והרים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשלמההּדּין. אמר ג)וכן א ּבֹו(מלכים ׁשּכתּוב מי אפׁשר הּזה"? הּכבד עּמ את לׁשּפט יּוכל מי "ּכי ד): :(שם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ÈÏ˙ט  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»≈
:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»¿
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mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy
ׁשאר  ּכדּיני זֹו אּמה ּדּיני אין ׁשלמה: אמר ּכ אּלא וגֹו'"? לׁשּפט יּוכל "מי אֹומר: האדם", מּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ"וּיחּכם
חּיבּתי  אם אני ּכלּום, ּבכ אין וגֹוזל, ּדינֹו את ּומּטה וחֹונק ּומּכה והֹורג ּדן ׁשאם ּכֹוכבים, עֹובדי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאּמֹות

ׁשּנאמר נתּבע, אני נפׁשֹות ּכּדין, ׁשּלא כב)ממֹון נפׁש"(משלי אתֿקבעיהם "וקבע :. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(é)íBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½
:áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

i"yx£ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌBi‰ ÌÎp‰Â∑ ׁשּׁשים אּלא היּו לא והלא הּיֹום, ּבאֹותֹו היּו הּׁשמים ּככֹוכבי וכי ¿ƒ¿∆«¿¿≈«»«ƒְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּכּיֹום, מׁשּולים הּנכם הּיֹום"? "והּנכם מהּו וכּלבנה רּבֹוא, ּכחּמה לעֹולם .וכּכֹוכבים קּימים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

(àé)óìà íëk íëéìò óñé íëúBáà éäìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîòt§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ∑ א אּלא לכם"? ּדּבר ּכאׁשר אתכם ויבר" ׁשּוב: 'מׁשה,מהּו לֹו: מרּו …≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
אברהם את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הבטיח ּכבר לברכתינּו? קצּבה נֹותן יג)אּתה איׁש(בראשית יּוכל אם "אׁשר : ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

לכם' ּדּבר ּכאׁשר אתכם יבר הּוא אבל היא! מּׁשּלי 'זֹו, להם: אמר וגֹו'!"' .למנֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ß a`Îmgpn '` ipy mei ß

(áé):íëáéøå íëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−§¦«§¤«
i"yx£Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡∑,אּוכל לא ׂשכר לקּבל אמר ׁשאמרּתיאם היא ׁשאמרנּו)זֹו אחרים: מעצמי (ספרים לא לכם, ≈»∆»¿«ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מּפי אּלא לכם, אֹומר רֹואה ∑ÌÎÁ¯Ë.אני מהם אחד היה טרחנין: יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ֲִִִֵֶֶַָָָָ»¿¬∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדּינין' עליכם אני מֹוסיף להביא! ראיֹות לי יׁש להביא, עדים לי 'יׁש אֹומר: ּבּדין, נֹוצח ּדינֹו ּבעל .את ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ÌÎ‡OÓe∑ׁשהיּו צט)מלּמד ׁשּמא הקּדיםאּפיקֹורסין:(סנהדרין לצאת, עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, מׁשה ««¬∆ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
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mixacמח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy
ויֹועץ  יֹוׁשב סבּורים, אּתם מה לצאת, ׁשּלא עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, אחר ּביתֹו'. ּבתֹו ׁשפּוי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאינֹו

מחׁשבֹות'! עליכם וחֹוׁשב רעֹות עצֹות וחׁשּבֹונֹות)עליכם מּצות אחרים: רֹוגנים ∑ÌÎ·È¯Â.(ספרים  ׁשהיּו .מלּמד ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ¿ƒ¿∆ְְִֵֶַָ

(âé)íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä̈´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−
ì:íëéLàøa íîéNàå íëéèáL §¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ e·‰∑לּדבר הזמינּו "אנׁשים"?∑‡ÌÈL.עצמכם לֹומר ּתלמּוד מה נׁשים, ּדעּת על ּתעלה וכי »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָ
'מה ∑ÌÈ·e.ּכסּופים ∑ÌÈÓÎÁ.צּדיקים  יֹוסי: רּבי את אריּוס ׁשּׁשאל היא זֹו ּדבר. מּתֹו ּדבר מבינים ִִַ¬»ƒְִ¿…ƒְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה; לראֹות, ּדינרין לֹו ּכׁשּמביאין עׁשיר, לׁשלחני ּדֹומה חכם, לנבֹונים'? חכמים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבין
מחּזר  הּוא לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה; לראֹות, מעֹות לֹו ּכׁשּמביאין ּתּגר, לׁשלחני ּדֹומה נבֹון, ותֹוהה. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיֹוׁשב

מּׁשּלֹו ÌÎÈË·LÏ.ּומביא ÌÈÚe„ÈÂ∑ מעּטף לפני ּבא ׁשאם לכם, נּכרים הּוא ׁשהם מי יֹודע  איני ּבטּליתֹו, ִִֵֶƒƒ¿ƒ¿≈∆ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
"וידּועים  נאמר: לכ אֹותֹו, ּגּדלּתם ׁשאּתם ּבֹו, מּכירין אּתם אבל הּוא, הגּון ואם הּוא ׁשבט ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומאיזה

ויראה ∑ÌÎÈL‡¯a.לׁשבטיכם" ּכבֹוד ּבהם נֹוהגין ׁשּתהיּו עליכם, ּומכּבדים יּו"ד ∑ÌÓN‡Â.ראׁשים חסר ְְִֵֶ¿»≈∆ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻ«¬ƒ≈ֵָ
היׁשרה למד (שם) לּדר אֹותם ּולכּון למחֹות להם ׁשהיה ּדּיניהם, ּבראׁשי ּתלּויֹות יׂשראל ׁשל .ׁשאׁשמֹותיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ÔÚcÓeיג  Ôe˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰»¿À¿ƒ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
:ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ¬≈
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(ãé)zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúà eðòzå©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨
:úBNòì©«£«

i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚzÂ∑חלטּתםמּמ ללמד, נאה מּמי רּבנּו, 'מׁשה להׁשיב: לכם היה להנאתכם, הּדבר את ««¬…ƒ¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
,מּתלמיד יתמּנּול (ספרי)אֹו 'עכׁשו אֹומרים: ׁשהייתם מחׁשבֹותיכם ידעּתי אּלא עליה'? ׁשּנצטערּת ,מּמ א ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּפנים' לנּו נֹוׂשא והּוא ּדֹורֹון לֹו מביאין אנּו מּכירנּו, אין אם הרּבה, ּדּינין מתעּצל,∑BNÚÏ˙.עלינּו הייתי אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ«¬ְִִִִֵַָ
מהרה' 'עׂשה אֹומרים: .אּתם ְְֲִֵֵֶַָ

(åè)íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ
íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå íéòãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹

éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNåíéøèLå úøNò §¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−
ì:íëéèáL §¦§¥¤«

i"yx£ÌÎÈË·L ÈL‡¯Œ˙‡ Áw‡Â∑:ּבדברים אברהם,מׁשכּתים ּבני על להתמּנֹות, ּבאתם מי על אׁשריכם, »∆«∆»≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
חּבה  לׁשֹון וכל ונחלה', 'חלק ורעים', 'אחים ׁשּנקראּו אדם ּבני על ויעקב, ÌÈÓÎÁ.יצחק ÌÈL‡ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ¬»ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„ÈÂ∑.מצאתי לא נבֹונים מּדֹות(ספרי)אבל מּׁשבע אחת ג':זֹו אּלא מצא ולא למׁשה, יתרֹו ׁשאמר ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
וידּועים חכמים צּדיקים, בחזקוני)אנׁשים ÌÎÈÏÚ.(עיין ÌÈL‡¯∑ ראׁשים ּבמּקח, ראׁשים ּכבֹוד, ּבהם ׁשּתנהגּו ֲֲִִִִִִַָָ»ƒ¬≈∆ְְֲִִִִֶֶָָָָָ

Ècיד  ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â È˙È Ôez·˙‡Â«¬∆¿»ƒ«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ
:„aÚÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿∆¿»

ÔÈÓÈkÁטו  ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·L ÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e¿»ƒ»≈≈ƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ
Èa¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe ÔÚcÓe«¿»«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈
Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯Â ‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈«¿ƒ¿«»≈

:ÔBÎÈË·LÏ ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈
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ויֹועץ  יֹוׁשב סבּורים, אּתם מה לצאת, ׁשּלא עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, אחר ּביתֹו'. ּבתֹו ׁשפּוי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאינֹו

מחׁשבֹות'! עליכם וחֹוׁשב רעֹות עצֹות וחׁשּבֹונֹות)עליכם מּצות אחרים: רֹוגנים ∑ÌÎ·È¯Â.(ספרים  ׁשהיּו .מלּמד ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ¿ƒ¿∆ְְִֵֶַָ

(âé)íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä̈´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−
ì:íëéLàøa íîéNàå íëéèáL §¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ e·‰∑לּדבר הזמינּו "אנׁשים"?∑‡ÌÈL.עצמכם לֹומר ּתלמּוד מה נׁשים, ּדעּת על ּתעלה וכי »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָ
'מה ∑ÌÈ·e.ּכסּופים ∑ÌÈÓÎÁ.צּדיקים  יֹוסי: רּבי את אריּוס ׁשּׁשאל היא זֹו ּדבר. מּתֹו ּדבר מבינים ִִַ¬»ƒְִ¿…ƒְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה; לראֹות, ּדינרין לֹו ּכׁשּמביאין עׁשיר, לׁשלחני ּדֹומה חכם, לנבֹונים'? חכמים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבין
מחּזר  הּוא לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה; לראֹות, מעֹות לֹו ּכׁשּמביאין ּתּגר, לׁשלחני ּדֹומה נבֹון, ותֹוהה. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיֹוׁשב

מּׁשּלֹו ÌÎÈË·LÏ.ּומביא ÌÈÚe„ÈÂ∑ מעּטף לפני ּבא ׁשאם לכם, נּכרים הּוא ׁשהם מי יֹודע  איני ּבטּליתֹו, ִִֵֶƒƒ¿ƒ¿≈∆ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
"וידּועים  נאמר: לכ אֹותֹו, ּגּדלּתם ׁשאּתם ּבֹו, מּכירין אּתם אבל הּוא, הגּון ואם הּוא ׁשבט ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומאיזה

ויראה ∑ÌÎÈL‡¯a.לׁשבטיכם" ּכבֹוד ּבהם נֹוהגין ׁשּתהיּו עליכם, ּומכּבדים יּו"ד ∑ÌÓN‡Â.ראׁשים חסר ְְִֵֶ¿»≈∆ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻ«¬ƒ≈ֵָ
היׁשרה למד (שם) לּדר אֹותם ּולכּון למחֹות להם ׁשהיה ּדּיניהם, ּבראׁשי ּתלּויֹות יׂשראל ׁשל .ׁשאׁשמֹותיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ÔÚcÓeיג  Ôe˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰»¿À¿ƒ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
:ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ¬≈
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oFWlM ,xgap sqkM mdizFCinA§¦¥¤§¤¤¦§¨¦§
aEzMd(k ,i ilyn)'wiCv oFWl xgap sqM' ©¨¤¤¦§¨§©¦

(lld epiaxl ixtqd yexit):
.íéðBáðe,'minkg' dlrnl xiMfd xaM §¦§¨¦§¦§©§¨£¨¦

EidIW FrnWOW ,'mipFap' siqFd o`ke§¨¦§¦¤©§¨¤¦§
d ,dpia ilrA mBKFYn xaC mipian ©©£¥¦¨©§¦¦¨¨¦

.xaCiExw Fpi` ,Ff dlrn FA oi`W inE ¨¨¦¤¥©£¨¥¨
.'mkg' m` iM 'oFap'Ffl`XW `id ¨¦¦¨¨¦¤¨©

minkg oiA dn ,iqFi iAx z` qFIx £̀¦¤©¦¥©¥£¨¦
?mipFapllWn KxC Fl aiWde ¦§¦§¥¦¤¤¨¨

`Ed FYk`lOW mc`=] ipglEWl§§¨¦¨¨¤§©§
olwWn wFCal ,zFrAhn 'zF`xl'¦§©§§¦§¦§¨¨

[odA xFgqle oaihednFC 'mkg' . §¦¨§¦§¨¤¨¨¤
,xiWr ipglWlWTan Fpi`W §ª§¨¦¨¦¤¥§©¥

wxe ,Fzqpxtl zFtqFp zF`wqr¦§¨¨§©§¨¨§©
oixpic Fl oi`iaOWM(zFrAhn) §¤§¦¦¦¨¦©§§

,Fl oi`ian oi`WkE ,d`Fx zF`xl¦§¤§¤¥§¦¦
Edixd`dFze aWFi.(lhaE mnFW) £¥¥§¤¥¨¥

iciÎlr Fl `A FpFnn lMW `vnpe§¦§¨¤¨¨¨©§¥
lMW oFapÎiYlAd mkg FzF`M ,mixg £̀¥¦§¨¨©¦§¦¨¤¨
ENi`e ,eizFAx lXn wx `id Fznkg̈§¨¦©¦¤©¨§¦

d,'oFap'EdixdipglWl dnFC ©¨£¥¤§ª§¨¦
mB `Ed FwEQrl sqFpAWxBY,(xgFq) ¤§¨§¦©©¨¥

,d`Fx zF`xl zFrn Fl oi`iaOWM§¤§¦¦¨¦§¤
,Fl oi`ian oi`WkElhA aWFi Fpi` §¤¥§¦¦¥¥¨¥

`N`xGgn `Ed(lCYWnE WTan) ¤¨§©¥§©¥¦§©¥
,oFnn zFAxdl`ianEzFrneNXn §©§¨¥¦¨¦¤

Fpi`WM mB ,'oFaP'd mB KM .odA xFgql¦§¨¤¨©©¨©§¤¥

opFAzn Edixd miWcg mixaC rnFW¥©§¨¦£¨¦£¥¦§¥
oiadl ,xaMn rnXW zFnkgd ozF`A§¨©¨§¤¨©¦§¨§¨¦
lr dnkg siqFn `Ed Kke ,cFr okFYn¦¨§¨¦¨§¨©

Fznkg(ixtq)(miyxtn ,x"cq): ¨§¨
ì íéòeãéå.íëéèáLzFlrOd caNn ¦¦§¦§¥¤¦§©©©£

minkg ,miWp`] dlrnl EpnPW¤¦§§©§¨£¨¦£¨¦
mipiICd EidIW mB iE`x [mipFapE§¦¨©¤¦§©©¨¦
xnFlM ,'mkihaW iWp`l mirEci'§¦§©§¥¦§¥¤§©

,aFh mW ilrA miWp`mixMip mdW £¨¦©£¥¥¤¥¦¨¦
mkl,miiE`xE mipEbd miWp`Mm`W ¨¤©£¨¦£¦§¦¤¦

iptl `Amc`FziNhA sHErn ¨§¨©¨¨§¨§©¦
,htFW zFPnzdl WTanEn rcFi ipi`i §©¥§¦§©¥¥¦¥©¦

oEbd m`e `Ed haW dfi`nE `Ed¥¥¤¥¤§¦¨
,mY` la` ,`Edixd ,FhaW iWp` £¨©¤©§¥¦§£¥

,FA oixiMnitl,FY` mYlcB mY`W ©¦¦§¦¤©¤§©§¤¦
m`e ,daFhl FnW rcFp m` mircFie§§¦¦¨§§¨§¦
zFWxcPd zFlrOd ozF` FA Wi ok`̈¥¥¨©©£©¦§¨

,htFWl FzFPnl icMxn`p Kkl §¥§©§¥§¨¤¡©
'mkihaWl mirEcie'(ixtq)oldl `"eb i"tr) ¦¦§¦§¥¤

(eh weqt:
.íëéLàøamniU`e xn`p `l §¨¥¤Ÿ¤¡©©£¦¥

wx FWExiR `dIW ,mkilr 'miW`xl'§¨¦£¥¤¤§¥¥©
`N` ,calA mibidpnE miW`ẍ¦©§¦¦¦§¨¤¨
mB FrnWnA WIW ,xn`p 'mkiW`xA'§¨¥¤¤¡©¤¥§©§¨©

mkilr micAEknE miW`xmicAkp - ¨¦§¨¦£¥¤¦§¨¦
;xaC lM 'W`xA' micnFrdEidYW ¨§¦§Ÿ¨¨¨¤¦§

d`xie cFaM mdA oibdFp(i"`a): £¦¨¤¨§¦§¨
.íîNàå`N` 'mniU`e' aYkp `l ©£¦¥Ÿ¦§©©£¦¥¤¨
,'mnU`e'c"Fi xqgKM) o"iXd xg`l ©£¦¥¨¥§©©©¦¨

otF`A ,(i"Wx zxFqn itl `Ed§¦¨¤©¦§¤
- 'mkiW`xA mnW`e' F`xwl xWt`W¤¤§¨§¨§©£¨¨§¨¥¤

;'mW`' oFWNncOl,aEzMd dfA ¦§¨¨¦¥¨¤©¨

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy

(ãé)zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúà eðòzå©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨
:úBNòì©«£«

i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚzÂ∑חלטּתםמּמ ללמד, נאה מּמי רּבנּו, 'מׁשה להׁשיב: לכם היה להנאתכם, הּדבר את ««¬…ƒ¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
,מּתלמיד יתמּנּול (ספרי)אֹו 'עכׁשו אֹומרים: ׁשהייתם מחׁשבֹותיכם ידעּתי אּלא עליה'? ׁשּנצטערּת ,מּמ א ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּפנים' לנּו נֹוׂשא והּוא ּדֹורֹון לֹו מביאין אנּו מּכירנּו, אין אם הרּבה, ּדּינין מתעּצל,∑BNÚÏ˙.עלינּו הייתי אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ«¬ְִִִִֵַָ
מהרה' 'עׂשה אֹומרים: .אּתם ְְֲִֵֵֶַָ

(åè)íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ
íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå íéòãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹

éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNåíéøèLå úøNò §¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−
ì:íëéèáL §¦§¥¤«

i"yx£ÌÎÈË·L ÈL‡¯Œ˙‡ Áw‡Â∑:ּבדברים אברהם,מׁשכּתים ּבני על להתמּנֹות, ּבאתם מי על אׁשריכם, »∆«∆»≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
חּבה  לׁשֹון וכל ונחלה', 'חלק ורעים', 'אחים ׁשּנקראּו אדם ּבני על ויעקב, ÌÈÓÎÁ.יצחק ÌÈL‡ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ¬»ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„ÈÂ∑.מצאתי לא נבֹונים מּדֹות(ספרי)אבל מּׁשבע אחת ג':זֹו אּלא מצא ולא למׁשה, יתרֹו ׁשאמר ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
וידּועים חכמים צּדיקים, בחזקוני)אנׁשים ÌÎÈÏÚ.(עיין ÌÈL‡¯∑ ראׁשים ּבמּקח, ראׁשים ּכבֹוד, ּבהם ׁשּתנהגּו ֲֲִִִִִִַָָ»ƒ¬≈∆ְְֲִִִִֶֶָָָָָ

Ècיד  ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â È˙È Ôez·˙‡Â«¬∆¿»ƒ«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ
:„aÚÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿∆¿»

ÔÈÓÈkÁטו  ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·L ÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e¿»ƒ»≈≈ƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ
Èa¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe ÔÚcÓe«¿»«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈
Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯Â ‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈«¿ƒ¿«»≈

:ÔBÎÈË·LÏ ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

l`xUi lW mdizFnW`WxEarA ¤©§¥¤¤¦§¨¥©£
,mz`Hg,mdipiIC iW`xA zFIElY ©Ÿ¨§§¨¥©¨¥¤

,KM lr mirAzp xFCd iW`x xnFlM§©¨¥©¦§¨¦©¨
ipRnzFgnl mdl didWmciAoiEklE ¦§¥¤¨¨¨¤¦§§¨¨§©¥

dxWid KxCl mzF`(ixtq):ci dxez ¨©¤¤©§¨¨
(ci)éúBà eðòzå.xaCd aFh Exn`Ye ©©£¦©Ÿ§©¨¨

oeiM :dgkFYÎxaC mdl fnx dfA mB©¨¤¨©¨¤§©¨¨¥¨
skiY ,mixaCd z` mYrnXWmYhlg ¤§©§¤¤©§¨¦¥¤£©§¤

xaCd z`Kkl mYnMqde mYhlgd - ¤©¨¨¤§©§¤§¦§©§¤§¨
,mkz`pdl`ll izvr z` mYlAwe ©£¨©§¤§¦©§¤¤£¨¦§Ÿ

`lde ,wERwRaiWdl mkl didKFYn ¦§©£Ÿ¨¨¨¤§¨¦¦
,xrvd`p iOn ,EpAx dWn'Epl ©©Ÿ¤©¥¦¦¨¤¨

cFnll,dxFYd z`F` LOn ¦§¤©¨¦§
LcinlYnike ;oiIcl Epilr dPnzIW ¦©§¦§¤¦§©¤¨¥§©¨§¦

YxrhvPW LOn `ldxFYd lr Ÿ¦§¤¦§©©§¨©©¨
YrBizpedilrxdA ziid xW`M §¦§©©§¨¨¤¨©£¤¨¦¨¨¨

?dlil mirAx`e mFi mirAx``N` ©§¨¦§©§¨¦©§¨¤¨
,mkizFaWgn iYrcimYgnU rECn ¨©§¦©§§¥¤©©§©§¤

iM ,cIn Fl mYnMqde xaCd lrmziid ©©¨¨§¦§©§¤¦¨¦¡¦¤
mixnF`,mkAlAn'EPnzi eiWkr §¦§¦§¤¥©§¨¦§©

,dAxd oipiIC EpilrxaCd aFxwe ¨¥©¨¦©§¥§¨©¨¨
Epicici F` EpiaFxTn Eidi mwlgW¤¤§¨¦§¦§¥§¦¥
FzFHdl oiCA mipR Epl ExiMie§©¦¨¨¦©¦§©

s`e ,EpzaFhloi` m`oiICd,EpxiMn §¨¥§©¦¥©©¨©¦¥
oFxFc Fl oi`ian Ep`,cgFWM (dpYn) ¨§¦¦©¨¨§©

'mipt Epl `UFp `Ede(ixtq),i"gp ,oexkfd) §¥¨¨¦

(a"a:
.úBNòìz` zFUrl izF` mYfxf ©£¥©§¤¦©£¤
;xaCdmY` ,lSrzn iziid m` ©¨¨¦¨¦¦¦§©¥©¤

e iA mivi`nmixnF`il'dxdn dUr' §¦¦¦§§¦¦£¥§¥¨
(ixtq):dxezeh
(eh).íëéèáL éLàø úà çwàålM ¨¤©¤¨¥¦§¥¤¨

zgiwl lv` xEn`d 'dgiwl' oFWl§§¦¨¨¨¥¤§¦©
lr `N` ,ciA dgiwl FWExiR oi` ,mc`̈¨¥¥§¦¨§¨¤¨©
:FWExiR o`M s` .xEAicA FlECW ici§¥¦§¦©¨¥

mkixW` - mixacA miYkWnipiIC §©§¦¦§¨¦©§¥¤©¨¥
E`x ,eihtFWe l`xUimz`A in lr ¦§¨¥§§¨§©¦¨¤

lr ,zFPnzdll`xUiM daEWg dOE` §¦§©©¨£¨§¦§¨¥
ÎipA lr ,awrie wgvi mdxa` ipA§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ©§¥

'mirxe mig`' E`xwPW mc`d"awdl ¨¨¤¦§§©¦§¥¦§
KxC l`xUi z` d"awd dPkn KM]¨§©¤¤¦§¨¥¤¤

dAig(a ,d mixiyd xiy).'izirx izg`'oke ¦¨£Ÿ¦©§¨¦§¥
xnF` `Ed(i ,fk ilyn)Lia` rxe Lrx' ¥¥£§¥©¨¦

mWA mi`xwpe .['afrY l`wlg' ©©£Ÿ§¦§¨¦§¥¥¤
'dlgpexn`PW FnM](h ,al oldl)iM' §©£¨§¤¤¡©¦

['Fzlgp lag awri FOr 'd wlglke ¥¤©©£Ÿ¤¤©£¨§¨
x`WdAg oFWlmdA E`xwPW §¨§¦¨¤¦§§¨¤

mixiXd xiW Wxcn d`x] 'l`xUi¦§¨¥§¥¦§©¦©¦¦
`hEf(` ,`)`xw zFnW miraW' ¨¦§¦¥¨¨

['eke 'l`xUil(ixtq): §¦§¨¥
îëç íéLðà.íéòeãéå íéiYWTAW s` £¨¦£¨¦¦¦©¤¦©§¦

iz`vn `l - 'mipapE minkg miWp`'£¨¦£¨¦§Ÿ¦Ÿ¨¨¦

,'mirEci'e 'minkg' `N`'mipFap' la` ¤¨£¨¦¦¦£¨§¦
.iz`vn `ldCnEFf`id - 'mipFap' - Ÿ¨¨¦¦¨§¦¦

Fxzi xn`W zFCn raXn zg ©̀©¦¤©¦¤¨©¦§
,dWnlmipiIC zFPnl Fl urIWM §Ÿ¤§¤¨©§©©¨¦

xn`p mW ,mrd z` hFRWl(`k ,gi zeny) ¦§¤¨¨¨¤¡©
,lig iWp` mrd lMn dfgz dY`e'§©¨¤¡¤¦¨¨¨©§¥©¦
'rva i`pU ,zn` iWp` ,midl` i`xi¦§¥¡Ÿ¦©§¥¡¤Ÿ§¥¨©
zFxEn`d WlW cFre .rAx` ixd -£¥©§©§¨¨£
ixd - mirEci ,mipFap ,minkg :o`M̈£¨¦§¦§¦£¥

.zFCn raWEdN` lMn`N` `vn `l ¤©¦¦¨¥¤Ÿ¨¨¤¨
WlW:odW ,'miWp`'EpiidC - ¨Ÿ¤¥£¨¦§©§

,miwiCvxEn`M'midl` i`xi' Edfe] ©¦¦¨¨§¤¦§¥¡Ÿ¦
,[Fxzi lv` xEn`d,'minkg' ¨¨¥¤¦§£¨¦

.'mirEci'e'lig iWp`' mlE`iWp`' ¦¦¨©§¥©¦©§¥
(mW mixEn`d) 'rva i`pFU'e 'zn ¡̀¤§§¥¤©¨£¦¨
`vn `l - (o`M xEn`d) 'mipFap' oke§¥§¦¨¨¨Ÿ¨¨

(ixtq)(miyxtn ,`"eb):
.íëéìò íéLàøcaNn ,'W`x' zaiY ¨¦£¥¤¥©Ÿ¦§©

,cFake zEbidpn oFWNn DWExiR¥¨¦§©§¦§¨
zErnWn mB DA Wi ,dlrnl xEn`M̈¨§©§¨¥¨©©§¨
diExw xaC zlgzd iM .'oFW`x' lW¤¦¦©§¨©¨¨§¨
mFi - 'dpXd W`x' FnM] 'W`x'Ÿ§Ÿ©¨¨

oFW`xdzWxcp o`M s` [dpXd lW ¨¦¤©¨¨©¨¦§¤¤
,'miW`x' zaiYcFaM mda EbdpYW ¥©¨¦¤¦§£¨¤¨

lMl mincFwe 'mipFW`x' zFidl- ¦§¦¦§§¦©Ÿ
xMnnA miW`x ,gTnA miW`x- ¨¦§¦¨¨¦§¦§¨



mixacנ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy
נכנס ּומּתן, ּבמּׂשא ראׁשים הּכנסת)(מּביתֹוּבממּכר, ראׁשֹון לבית ויֹוצא ‡ÌÈÙÏ.אחרֹון È¯N∑(יח ממּנה (סנהדרין אחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ»≈¬»ƒְֶֶָֻ

אלף  B‡Ó˙.על È¯N∑ מאה על ממּנה והּמּכין ∑ÌÈ¯ËLÂ.אחד הּכֹופתין אּלּו לׁשבטיכם, עליכם מּניתי ֶֶַ»≈≈ְֵֶֶַָָֻ¿…¿ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַ
הּדּינין  ּפי על .ּברצּועה ְִִִַַַָָ

(æè)òîL øîàì àåää úòa íëéèôL-úà äeöàå̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©
ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬

:Bøb¥«
i"yx£ÌÎÈËÙLŒ˙‡ ‰eˆ‡Â∑(ספרי),אחת ּפעם לפני ּדין ּבא אם ּבּדין!, מתּונים 'הוּו להם: ׁשּתים אמרּתי »¬«∆∆…¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבֹו' ונֹותנים נֹוׂשאים היּו אּלא הרּבה, ּפעמים לפני זה ּדין ּבא ּכבר ּתאמר: אל ‰‰Â‡.וׁשלׁש, ˙Úa∑(ספרי) ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ»≈«ƒ
מׁשעּבדין  אּתם הרי עכׁשו, עצמכם. ּברׁשּות הייתם לׁשעבר, ּכלׁשעבר: עכׁשו אין להם: אמרּתי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻמּׁשּמּניתים,

ּבלע"ז∑ÚÓL.לּצּבּור  אודנ"ט הוה, וׁשמֹור"(הערענד)לׁשֹון "זכֹור B¯b.ּכמֹו: ÔÈ·e∑(ספרי) ׁשאֹוגר ּדינֹו, ּבעל זה ִַ»…«ְְְְֶַַָָֹ≈≈ִֵֶֶַַ
ּדברים. ז)עליו ּבין (סנהדרין אפּלּו אחים, חלּקת ּבין ּדירה עסקי על אף ּגרֹו", "ּובין אחר: לכירים ּדבר .ּתּנּור ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻ

(æé)ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì«Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½
àeä íéäìàì ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú àì³Ÿ¨¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®
:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷é øLà øácäå§©¨¨Æ£¤´¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«

ÓÈÓÏ¯טז  ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÈÈc ˙È ˙È„˜Ùe«≈ƒ»«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»
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i"yx£ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙Œ‡Ï∑(ספרי),הּדּינים להֹוׁשיב הּממּנה ּגּבֹור,זה אֹו נאה, ּפלֹוני 'איׁש יאמר: ׁשּלא …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
ּומזּכה  הּזּכאי את מחּיב נמצא ּבדינין, ּבקי אינֹו והּוא ּבעיר', ּדּין אֹוׁשיבּנּו קרֹובי, ּפלֹוני איׁש ּדּין. ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹוׁשיבּנּו

ּבּדין  ּפנים הּכיר ּכאּלּו ׁשּמּנהּו מי על אני מעלה החּיב, ÔeÚÓLz.את Ï„bk ÔËwk∑(ח חביב (סנהדרין ׁשּיהא ְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ«»…«»…ƒ¿»ְִֵֶָ
ׁשלעלי ּכדין ּפרּוטה ׁשל לפניּדין ּובא קדם ׁשאם מנה, "ּכּקטן מאה אחר: ּדבר לאחרֹון. ּתסּלקּנּו לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ונמצא  העני את אזּכה לפרנסֹו, ּומצוה עׁשיר, וחברֹו הּוא עני 'זה ּתאמר: ׁשּלא ּכתרּגּומֹו, ּתׁשמעּון", ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכּגדל
אזּכּנּו ּדינר, ּבׁשביל זה עׁשיר ׁשל ּבכבֹודֹו ּפֹוגם אני היא' ּתאמר: ׁשּלא אחר: ּדבר ּבנקּיּות'. ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמתּפרנס

לֹו' חּיב ׁשאּתה לֹו, 'ּתן לֹו: אֹומר לחּוץ  ּוכׁשּיצא LÈ‡ŒÈtÓ.עכׁשו', e¯e‚˙ ‡Ï∑(ספרי)ּדבר לא ּתיראּו. ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָ…»ƒ¿≈ƒְִָָֹ
ּדברי ּתכניס לא תגּורּו", "לא לׁשֹוןאחר: איׁש, י)מּפני ּבּקיץ"(משלי ‰e‡."אֹוגר ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk∑ ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹƒ«ƒ¿»≈…ƒ

עלי ׁשהּטית נמצא לֹו, להחזיר מזקיקני אּתה ּכּדין, ׁשּלא מּזה נֹוטל ּׁשאּתה ‡ÈÏ.הּמׁשּפט מה Ôe·¯˜z∑ ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ«¿ƒ≈«
לׁשאּול(ספרי) אמר ׁשמּואל וכן צלפחד. ּבנֹות מׁשּפט מּמּנּו נסּתּלק זה ּדבר י)על א הראה".(שמואל "אנכי : ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

את  למׁשח ּכׁשּבא הֹודיעֹו? ואימתי רֹואה', אּתה ׁשאין מֹודיע ׁשאני חּיי' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאמר
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`p l`W ,depr KxC ,Fl xn` `le]§Ÿ¨©¤¤£¨¨§©¨
mixg`l(w"cx)[.KMÎlreFl xn` ©£¥¦§©¨¨©

LiIg' ,`EdÎKExAÎWFcTdoFWl) ©¨¨©¤§
(drEaWLricFn ip`W(Ll d`xn) §¨¤£¦¦£©§¤§

FricFd izni`e .'d`Fx dY` oi`W¤¥©¨¤§¥¨©¦
?z`f`AWMiWi ziA l` l`EnW Ÿ§¤¨§¥¤¥¦©

ceC z` gFWnl,l`xUi lr Klnl FpA ¦§©¤¨¦§§¤¤©¦§¨¥
iWi ipAn inA l`EnW rci `l oiicre©£©¦Ÿ¨©§¥§¦¦§¥¦©

xn`p mWe ,dkElnl 'd xgA,fh '` l`eny) ¨©¦§¨§¨¤¡©
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נכנס ּומּתן, ּבמּׂשא ראׁשים הּכנסת)(מּביתֹוּבממּכר, ראׁשֹון לבית ויֹוצא ‡ÌÈÙÏ.אחרֹון È¯N∑(יח ממּנה (סנהדרין אחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ»≈¬»ƒְֶֶָֻ

אלף  B‡Ó˙.על È¯N∑ מאה על ממּנה והּמּכין ∑ÌÈ¯ËLÂ.אחד הּכֹופתין אּלּו לׁשבטיכם, עליכם מּניתי ֶֶַ»≈≈ְֵֶֶַָָֻ¿…¿ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַ
הּדּינין  ּפי על .ּברצּועה ְִִִַַַָָ

(æè)òîL øîàì àåää úòa íëéèôL-úà äeöàå̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©
ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬

:Bøb¥«
i"yx£ÌÎÈËÙLŒ˙‡ ‰eˆ‡Â∑(ספרי),אחת ּפעם לפני ּדין ּבא אם ּבּדין!, מתּונים 'הוּו להם: ׁשּתים אמרּתי »¬«∆∆…¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבֹו' ונֹותנים נֹוׂשאים היּו אּלא הרּבה, ּפעמים לפני זה ּדין ּבא ּכבר ּתאמר: אל ‰‰Â‡.וׁשלׁש, ˙Úa∑(ספרי) ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ»≈«ƒ
מׁשעּבדין  אּתם הרי עכׁשו, עצמכם. ּברׁשּות הייתם לׁשעבר, ּכלׁשעבר: עכׁשו אין להם: אמרּתי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻמּׁשּמּניתים,

ּבלע"ז∑ÚÓL.לּצּבּור  אודנ"ט הוה, וׁשמֹור"(הערענד)לׁשֹון "זכֹור B¯b.ּכמֹו: ÔÈ·e∑(ספרי) ׁשאֹוגר ּדינֹו, ּבעל זה ִַ»…«ְְְְֶַַָָֹ≈≈ִֵֶֶַַ
ּדברים. ז)עליו ּבין (סנהדרין אפּלּו אחים, חלּקת ּבין ּדירה עסקי על אף ּגרֹו", "ּובין אחר: לכירים ּדבר .ּתּנּור ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻ

(æé)ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì«Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½
àeä íéäìàì ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú àì³Ÿ¨¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®
:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷é øLà øácäå§©¨¨Æ£¤´¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«

ÓÈÓÏ¯טז  ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÈÈc ˙È ˙È„˜Ùe«≈ƒ»«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔÈa ‡ËLe˜ Ôee„˙e ÔBÎÈÁ‡ ÔÈa eÚÓL¿»≈¬≈¿¿»≈

:d¯Bib ÔÈ·e È‰eÁ‡ ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈¬ƒ≈ƒ≈

ÚÊ¯‡יז  ÈlÓ ‡È„a ÔÈt‡ ÔeÚ„BÓzL˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈»
‡¯·b Ì„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔeÚÓLz ‡a¯Î¿«»ƒ¿¿»ƒ¿¬ƒ√»«¿»
ÔBÎpÓ ÈL˜È Èc ‡Ób˙Ùe ‡e‰ ÈÈc ‡È„ È¯‡¬≈ƒ»«¿»ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿

:dpÚÓL‡Â È˙ÂÏ Ôe·¯˜z¿»¿¿»ƒ¿∆¿¿ƒ≈
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.àåää úòa`N` ?'`idd zrA' Edn ¨¥©¦©¨¥©¦¤¨
:dWn xnF` KMndrXmiziPOX ¨¥¤¦¨¨¤¦¦¦

,mipiIcleiWkr oi`' ,mdl iYxn` §©¨¦¨©§¦¨¤¥©§¨
- xarWlMFf drXn mkciwtY ¦§¤¨©©§¦§¤¦¨¨

;dYr cr mkbdpnl dnFC Fpi` ,Kli`e§¥¨¥¤§¦§©§¤©©¨
xarWl,eiWkr cr -zEWxA mziid §¤¨©©©§¨¡¦¤¦§
,mknvrlM lAwl miaiIg mziid `le ©§§¤§Ÿ¡¦¤©¨¦§©¥¨

la` ,mkiptl `Ad oiCeiWkron - ¦©¨¦§¥¤£¨©§¨¦
- Kli`e '`idd zrd'mY` ixd ¨¥©¦§¥¨£¥©¤

xEASl micArEWnlM lAwl mkilre §§¨¦©¦©£¥¤§©¥¨
'oiC(ixtq): ¦

.òBîLFnM ,cizrl iEEiv oFWl df oi` ¨©¥¤§¦¤¨¦§

`N` ,'ErnW' F` 'rnW'deFd oFWl §©¦§¤¨§¤
,rEaw,f"rlA h"pce`KM xnFlkE ¨©§©©§©¨

,mkig` oiA rFnWl ,cinY mibdFp EidY¦§£¦¨¦¦§©¥£¥¤
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`N` !?`Ed FNW df xB ike ,'FxB'df ¥§¦¥¤¤¤¨¤
FpiCÎlrAmEW lr 'xB' o`M `xwPW ©©¦¤¦§¨¨¥©

mixaC eilr xbF`WuAwnE sqF`W - ¤¥¨¨§¨¦¤¥§©¥
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mdipXWM wx `le] eixacA zn ¡̀¤¦§¨¨§Ÿ©§¤§¥¤
wx mi`aE ,didW dUrOA micFn¦©©£¤¤¨¨¨¦©

[oiCd dn lF`Wl(`"eb)cFre .xg` xaC ¦§©©¦§¨¨©¥
:FA EWxC'FxB oiaE','mixEbn' oFWNn - ¨§¥¥¦§§¦

aEzMd mxidfdWdxicÎiwqr lr s` ¤¦§¦¨©¨©©¦§¥¦¨
,mig` zTElg oiAmiWxFId mdW ¥£©©¦¤¥©§¦

`NW ,mdia` iqkpA wFlgl E`AW¤¨©£§¦§¥£¦¤¤Ÿ
KkA dn' xn`YlFHi mdn cg` m` Ÿ©©§¨¦¤¨¥¤¦

miWxFi mNEM `ld ,eig` lr xzi hrn§©¨¥©¤¨£Ÿ¨§¦
,WOn deWA mwNgl ciRwdl oi`e md¥§¥§©§¦§©§¨§¨¤©¨
s` mixiM dfle xEPY dfl oY` oM m ¦̀¥¤¥¨¤©§¨¤¦©¦©
wcwcY `N` ,'mMxrA mieW mpi`W¤¥¨¨¦§¤§¨¤¨§©§¥

,lFcBM ohTM ,xaC lkAoiA ENit` §¨¨¨©¨Ÿ©¨£¦¥
mixikl xEpYwcvA EhRWY,ixtq) ©§¦¨¦¦§§§¤¤

(:f oixcdpq(w"ixdn):fi dxez
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i"yx£ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙Œ‡Ï∑(ספרי),הּדּינים להֹוׁשיב הּממּנה ּגּבֹור,זה אֹו נאה, ּפלֹוני 'איׁש יאמר: ׁשּלא …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
ּומזּכה  הּזּכאי את מחּיב נמצא ּבדינין, ּבקי אינֹו והּוא ּבעיר', ּדּין אֹוׁשיבּנּו קרֹובי, ּפלֹוני איׁש ּדּין. ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹוׁשיבּנּו

ּבּדין  ּפנים הּכיר ּכאּלּו ׁשּמּנהּו מי על אני מעלה החּיב, ÔeÚÓLz.את Ï„bk ÔËwk∑(ח חביב (סנהדרין ׁשּיהא ְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ«»…«»…ƒ¿»ְִֵֶָ
ׁשלעלי ּכדין ּפרּוטה ׁשל לפניּדין ּובא קדם ׁשאם מנה, "ּכּקטן מאה אחר: ּדבר לאחרֹון. ּתסּלקּנּו לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ונמצא  העני את אזּכה לפרנסֹו, ּומצוה עׁשיר, וחברֹו הּוא עני 'זה ּתאמר: ׁשּלא ּכתרּגּומֹו, ּתׁשמעּון", ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכּגדל
אזּכּנּו ּדינר, ּבׁשביל זה עׁשיר ׁשל ּבכבֹודֹו ּפֹוגם אני היא' ּתאמר: ׁשּלא אחר: ּדבר ּבנקּיּות'. ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמתּפרנס

לֹו' חּיב ׁשאּתה לֹו, 'ּתן לֹו: אֹומר לחּוץ  ּוכׁשּיצא LÈ‡ŒÈtÓ.עכׁשו', e¯e‚˙ ‡Ï∑(ספרי)ּדבר לא ּתיראּו. ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָ…»ƒ¿≈ƒְִָָֹ
ּדברי ּתכניס לא תגּורּו", "לא לׁשֹוןאחר: איׁש, י)מּפני ּבּקיץ"(משלי ‰e‡."אֹוגר ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk∑ ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹƒ«ƒ¿»≈…ƒ

עלי ׁשהּטית נמצא לֹו, להחזיר מזקיקני אּתה ּכּדין, ׁשּלא מּזה נֹוטל ּׁשאּתה ‡ÈÏ.הּמׁשּפט מה Ôe·¯˜z∑ ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ«¿ƒ≈«
לׁשאּול(ספרי) אמר ׁשמּואל וכן צלפחד. ּבנֹות מׁשּפט מּמּנּו נסּתּלק זה ּדבר י)על א הראה".(שמואל "אנכי : ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

את  למׁשח ּכׁשּבא הֹודיעֹו? ואימתי רֹואה', אּתה ׁשאין מֹודיע ׁשאני חּיי' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאמר
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(fi).ètLna íéðô eøékú àìzxMd' Ÿ©¦¨¦©¦§¨©¨©
cg` zaFhl oiCd ziHd DWExiR ,'mipR̈¦¥¨©¨©©¦§©¤¨
Ff dxdf`e .wcvA `NW mipiCd ilrAn¦©£¥©¦¦¤Ÿ§¤¤§©§¨¨
ixdW ,mipiICd l` wx ziptEn Dpi ¥̀¨§¥©¤©©¨¦¤£¥
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.aiIgd z` dMfnE i`MGdKM lr ©©©§©¤¤©©¨©¨
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mipW EriBd mdixg`e ,dhExR zriaY§¦©§¨§©£¥¤¦¦§©¦
dpn d`n zriaY zFcF` oEcl mi`Ad©¨¦¨§¦©¥¨¨¤

[fEf mitl` zxUr]EPwNqz `llral £¤¤£¨¦Ÿ§©§¤§©©
dhExRd oiClFqipkd.oFxg``N` ¦©§¨§©§¦©£¤¨

mcFTd lke ,LipirA mieW Eidi mdipW§¥¤¦§¨¦§¥¤§¨©¥
.dNigY qpMixg` xaCWxtl Wi ¦¨¥§¦¨¨¨©¥¥§¨¥

:dfAoErnWY lFcBM ohTME`A m` - ¨¤©¨Ÿ©¨¦§¨¦¨

,Liptl oEcl xiWre iprxn`z `NW ¨¦§¨¦¨§¨¤¤ŸŸ©
e xiWr Fxiage `Ed ipr df'`Ed ¤¨¦©£¥¨¦§

,Fqpxtl dEEvnokliprd z` dMf` §¤§©§§¨¥£©¤¤¤¨¦
zEIwpA qpxRzn `vnpe(cFaM KxcA) §¦§¨¦§©§¥¦§¦§¤¤¨

ziHd df mB - 'dwcv zlihpA `le§Ÿ¦§¦©§¨¨©¤©¨©
.wcvÎhRWn Fpi`e `Ed oiCdxaC ©¦§¥¦§©¤¤¨¨

xg`E`AW mipWA :xaCA Wxtl Wi ©¥¥§¨¥©¨¨¦§©¦¤¨
ENi`e cAEknE xiWr `Ed rAzPd ,oiCl©¦©¦§¨¨¦§¨§¦
d`Fx oiICde ,`Ed hEWR mc` raFYd©¥©¨¨¨§©©¨¤

,raFYd mr wcSdWxn`z `NW ¤©¤¤¦©¥©¤ŸŸ©
df xiWr lW FcFaM mbFt ip` Ki`d'©¥£¦¥§¤¨¦¤

FWiIalxpiC liaWAlM ipirl ,cg` §©§¦§¦¦¨¤¨§¥¥¨
;o`M micnFrdahEn,eiWkr EPMf` ¨§¦¨¨£©¤©§¨

,Fl xnF` uEgl `vIWkExiWrl §¤¥¥©©¤¨¦
,cAkPdFl oYxpiCd z` LpiC lral ©¦§¨¤§©©¦§¤©¦¨

'Fl aiIg dY`Wzxdf` llkA Ff mB - ¤©¨©¨©¦§©©§¨©
zFUrl xEq`e 'oErnWY lFcBM ohTM'©¨Ÿ©¨¦§¨§¨©£

oM(ixtq)(`"eb): ¥
.Léà éðtî eøeâú àì:FWExiR`l Ÿ¨¦§¥¦¥Ÿ

E`xiz.Wi` ipRnxg` xaCKxC - ¦¨¦§¥¦¨¨©¥¤¤
' oFWNd z` Wxtl zxg`'ExEbz `l- ©¤¤§¨¥¤©¨Ÿ¨

,(dqpkde sEQ`) 'dxib`' oFWl§£¦¨¦§©§¨¨
:o`M FrnWnELixaC qipkz `l ©§¨¨Ÿ©§¦§¨¤
LAlA mwifgdl,Wi` ipRnoiIC oFbM §©£¦¨§¦§¦§¥¦§©¨

FAx d`Fxe ,FAx iptl aWFId cinlY©§¦©¥¦§¥©§¤©
xaCd z` xFnWi l` ,oiCA drFh¤©¦©¦§¤©¨¨
.eiptl FYrC z` rinWi `N` ,FAlA§¦¤¨©§¦©¤©§§¨¨

EoFWlaEzMd znbEcM `Ed 'dxib`' §£¦¨§§©©¨
uiTA xbF`''liMUn oA(d ,i ilyn)oAd] ¥©©¦¥©§¦©¥

,uiTd iniA FpxB sqF` mkgddUFre ¤¨¨¥¨§¦¥©©¦§¤
[FPnfA xaC lM(`"ry): ¨¨¨¦§©

.àeä íéäìàì ètLnä ék,xnFlM ¦©¦§¨¥Ÿ¦§©
z` lFkiaM YaIg ,i`MGd z` YaIg m ¦̀¦©§¨¤©©©¦©§¨¦§¨¤

iM ,midl`ddGn lhFp dY`X dn ¨¡Ÿ¦¦©¤©¨¥¦¤

ipwiwfn dY` ,oiCk `NWgixkn) ¤Ÿ©¦©¨©§¦¥¦©§¦©
(izF`Fl xifgdl,ciqtdW z``vnp ¦§©£¦¤¤¦§¦¦§¨

ilr ziHdWz`hRWOdENi`kE ¤¦¦¨¨©¤©¦§¨§¦
iM' xn`p `l okl .oiCM `NW 'ipYaIg'¦©§©¦¤Ÿ©¦¨¥Ÿ¤¡©¦
iM ,'midl`l' `N` 'midl`n hRWOd©¦§¨¥Ÿ¦¤¨¥Ÿ¦¦
midl`l cr zFriBn hRWOd zF`vFY§©¦§¨©¦©¥Ÿ¦

(.g oixcdpq)(l"kyn):
éìà ïeáø÷ziE`x did o`M .eiYrnWE ©§¦¥©§©§¦¨¨¨¨

l` oEaixwY' xnFl FzEpzeprA dWnl§¤§©§§¨©©§¦¤
EidIW xWt` ixdW ,'EPrnWie 'd§¦§¨¤¤£¥¤§¨¤¦§
.hFRWl lkEi `l dWn s`W mixaC§¨¦¤©¤Ÿ©¦§

,oM xn` `NW itlEdf xaC lrWprp §¦¤Ÿ¨©¥©¨¨¤¤¡©
zWxR Fl xn`YW dkf `NW ,dWn¤¤Ÿ¨¨¤¥¨¥¨¨©

e ,zAd zXExihRWn EPOn wNYqp §©©©§¦§©¥¦¤¦§©
cgtlv zFpA(g oixcdpq),dn rci `NW §§¨§¨¤Ÿ¨©©

zXExi xaC lr ozl`Wl aiWdN§¨¦¦§¥¨¨©§©§©
z` aixwdl KxvEdW cr ,odia £̀¦¤©¤§©§©§¦¤
zWxR Fl xn`YW icM ,'d iptl ohRWn¦§¨¨¦§¥§¥¤¥¨¥¨¨©

dXExid ipiC lke zFlgp(fk xacna d`x). §¨§¨¦¥©§¨
okelv` Epivnl`EnWWMxn` §¥¨¦¥¤§¥§¤¨©

lE`Wl(hi ,h `Îl`eny)lr daEWzA - §¨¦§¨©
ziA df i` il `P dciBd' Fzl`W§¥¨©¦¨¨¦¥¤¥
[`iaPd lW FziA okid il cBd] 'd`xd̈Ÿ¤©¥¦¥¨¥¤©¨¦

xn`Ie lE`W z` l`EnW orIe' -ikp` ©©©§¥¤¨©Ÿ¤¨Ÿ¦
'd`Fxdd`FxdÎ`iaPd `Ed ip` - ¨¤£¦©¨¦¨¤

`p l`W ,depr KxC ,Fl xn` `le]§Ÿ¨©¤¤£¨¨§©¨
mixg`l(w"cx)[.KMÎlreFl xn` ©£¥¦§©¨¨©

LiIg' ,`EdÎKExAÎWFcTdoFWl) ©¨¨©¤§
(drEaWLricFn ip`W(Ll d`xn) §¨¤£¦¦£©§¤§

FricFd izni`e .'d`Fx dY` oi`W¤¥©¨¤§¥¨©¦
?z`f`AWMiWi ziA l` l`EnW Ÿ§¤¨§¥¤¥¦©

ceC z` gFWnl,l`xUi lr Klnl FpA ¦§©¤¨¦§§¤¤©¦§¨¥
iWi ipAn inA l`EnW rci `l oiicre©£©¦Ÿ¨©§¥§¦¦§¥¦©

xn`p mWe ,dkElnl 'd xgA,fh '` l`eny) ¨©¦§¨§¨¤¡©



mixacנב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy
טז)ּדוד "אנכי (שם אמרּת ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר מׁשיחֹו", ה' נגד א וּיאמר אליאב את "וּירא : ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

אלֿמראהּו"(שם)הראה"? ."אלּֿתּבט ְֵֵֶֶַַַָֹ

(çé)íéøácä-ìk úà àåää úòa íëúà äeöàå̈«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−
:ïeNòz øLà£¤¬©«£«

i"yx£ÔeNÚz ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ממֹונֹות ∑‡˙ ּדיני ׁשּבין הּדברים עׂשרת נפׁשֹות אּלּו .לדיני ≈»«¿»ƒ¬∆«¬ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

(èé)ìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á
éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½
Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬

:òðøa©§¥«©
i"yx£‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ¯a„n‰∑ נחׁשים ּבֹו ּכקׁשתֹות ׁשהיּו ועקרּבים .ּכקֹורֹות «ƒ¿»«»¿«»ְְְְְִִִֶַַָָָ

(ë)ýåýé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬
eðì ïúð eðéäìà: ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

(àë)éäìà ýåýé ïúð äàøéðôì Eäìò õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk Løàøéz-ìà Cì E ¥À©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«

ß a`Îmgpn 'a iyily mei ß

(áë)íéLðà äçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ
øác eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈
àáð øLà íéøòä úàå da-äìòð øLà Cøcä-úà¤©¤¸¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ

:ïäéìà£¥¤«
i"yx£ÌÎlk ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ∑אֹומר הּוא ּולהּלן ה)ּבערּבּוביא, ׁשבטיכם (דברים ראׁשי ּכל אלי "וּתקרבּון : «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

Ïkיח  ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ»»
:Ôe„aÚ˙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«¿¿

a„Ó¯‡יט  Ïk ˙È ‡ÎÈl‰Â ·¯ÁÓ ‡ÏËe¿«¿»≈…≈¿«ƒ¿»»»«¿¿»
‡¯eË Á¯‡ Ôe˙ÈÊÁ Èc ‡e‰‰ ‡ÏÈÁ„e ‡a«̄»¿ƒ»«ƒ¬≈…«»
‡˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡¯Ó‡„∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»»»»»

:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ‡È˙‡Â«¬≈»«¿«≈»

„‡Ó¯‡‰כ  ‡¯eË „Ú Ôe˙È˙‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¬≈«»∆¡…»»
:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»»≈»»

Ò˜כא  ‡Ú¯‡ ˙È CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È ÈÊÁ¬≈¿«¿»¡»»√»»»«¿»«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔÒÁ‡«¬≈¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»ƒ¿»

ÁÏLכב  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎlk È˙ÂÏ Ôez·¯˜e¿∆¿¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔeÏl‡ÈÂ ‡Ó„˜ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ√»»»ƒ«¿»»»«¿»
da ˜q Èc ‡Á¯‡ ˙È ‡Ób˙t ‡˙È Ôe·È˙ÈÂƒƒ»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ««

:Ô‰Ï ÏBÚ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(em`FaA idie'`xIe[l`EnW]z` ©§¦§¨©©§§¥¤
a`il`[iWi ipAn cg`]K` xn`Ie ¡¦¨¤¨¦§¥¦©©Ÿ¤©

'FgiWn 'd cbpi`Ce df dPd ,xnFlM - ¤¤§¦§©¦¥¤©©
,zEklnl `Ed oEbdÎWFcTd Fl xn` ¨§©§¨©©¨

ikp` Yxn` `le' ,`EdÎKExÄ§Ÿ¨©§¨¨Ÿ¦
Ed`xn l` hAY l`' !?'d`Fxdl`e ¨¤©©¥¤©§¥§¤

xW` `l iM ,EdiYq`n iM FznFw DaB§Ÿ©¨¦§©§¦¦Ÿ£¤
mipirl d`xi mc`d iM ,mc`d d`xi¦§¤¨¨¨¦¨¨¨¦§¤©¥©¦

'aaNl d`xi 'de(ixtq) (f weqt my):gi dxez ©¦§¤©¥¨
(gi).ïeNòz øLà íéøácä ìk úà¥¨©§¨¦£¤©£

?mzFEvl cFr siqFdW mixaCd md dn©¥©§¨¦¤¦§©¨
ÎipiC oiAW mixaCd zxUr EN ¥̀£¤¤©§¨¦¤¥¦¥

zFWtpÎipicl zFpFnndxUr - ¨§¦¥§¨£¨¨
zFWtp ihRWn mixEng mdAW mixaC§¨¦¤¨¤£¦¦§§¥§¨
xRqnA oFbM] zFpFnn ihRWOn¦¦§§¥¨§§¦§©
mipFCip zFpFnn ipiCW ,mipiICd©©¨¦¤¦¥¨¦¦
mixUrA zFWtp ipice ,dWlWA¦§¨§¦¥§¨§¤§¦

dpWOA miiEpn oNEke [dWlWEoixcdpq) §¨§¨§¦©¦§¨
(.al(ixtq):hi dxez

(hi).àøBpäå ìBãbä øaãnä'`xFp' ©¦§¨©¨§©¨¨

,EPOn mi`xi zFIxAdW FWExiREidW ¥¤©§¦§¥¦¦¤¤¨
miWgp FamilFcBmiAxwre ,zFxFwM §¨¦§¦§§©§©¦

miarzFzWwM(ixtq):k dxez ¨¦¦§¨
(ak).íëlk éìà ïeáø÷zåmYtq`p ©¦§§¥©ª§¤¤¡©§¤

mkNEM il`.`iaEAxrA,xnFlM ¥©§¤§¦§§¨§©
,eiCgi mihEWRde miaEWgdeENi` ©£¦§©§¦©§¨§¦

oNdl(`kÎk ,d onwl),dxFY oYnA §©¨§©©¨
z` eiRn rFnWl EWwaE eil` EWBPWM§¤¦§¥¨¦§¦§©¦¦¤

ixd ,'d ixaCoEaxwYe' xnF` `Ed ¦§¥£¥¥©¦§§
mkipwfe mkihaW iW`x lM il ¥̀©¨¨¥¦§¥¤§¦§¥¤

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy
לפניהם, ּוׁשלחּום הּזקנים את מכּבדים ילדים הֹוגנת: היתה קריבה אֹותּה וגֹו'", הראנּו הן וּתאמרּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזקניכם
ּדֹוחפין  ילדים ּבערּבּוביא, ּכּלכם", אלי "וּתקרבּון ּכאן: אבל לפניהם, ללכת הראׁשים את מכּבדים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּוזקנים

הראׁשים  את ּדֹוחפין ּוזקנים הּזקנים, c·¯.את e˙‡ e·LÈÂ∑(ספרי) לׁשֹון מדּברים ּבאיזה ‡˙C¯c‰Œ.הם ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ¿»ƒ…»»»ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆
'B‚Â∑ עקמימּות ּבּה ׁשאין ּדר ‡Ô‰ÈÏ.אין ‡· ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â∑לכּבׁש .ּתחּלה ¿ְִֵֵֶֶֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆»…¬≈∆ְְִִָֹ

(âë)øNò íéðL íkî çwàå øácä éðéòa áèéiå©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´
:èáMì ãçà Léà íéLðà£¨¦½¦¬¤−̈©¨«¤

i"yx£¯·c‰ ÈÈÚa ·ËÈiÂ∑?ּבּתֹוכחֹות אמרּה למה טֹוב, היה מׁשה ּבעיני ואם הּמקֹום, ּבעיני ולא ּבעיני «ƒ«¿≈««»»ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ
'הן'. לֹו: אמר לנּסיֹון'? לי אּתה 'נֹותנֹו 'הן'. לֹו: אמר זה'. חמֹור לי 'מכר לחברֹו: ׁשאֹומר לאדם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹמׁשל
ׁשּלא  זה הּוא 'ּבטּוח ּבלּבֹו: הּלֹוקח אמר ּכלּום, מע ּכבֹו ׁשאין ׁשראה ּכיון 'הן'. לֹו: אמר ּוגבעֹות'? ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ'ּבהרים
ּתחזרּו ׁשּמא לדבריכם, הֹודיתי אני אף מעּתה', מנּסהּו ואיני ,מעֹותי 'טל לֹו: אמר מּיד מּום', ּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאמצא

ּבכם  חזרּתם לא ואּתם מעּכב, ׁשאיני ּכׁשּתראּו ÌkÓ.ּבכם Áw‡Â∑מן ׁשּבכם, הּברּורים המסּלתים מן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ»∆«ƒ∆ְְִִִִֶֶַַָָֻ
Ë·MÏ.ׁשּבכם  „Á‡ LÈ‡ ÌÈL‡ ¯NÚ ÌÈL∑(שם) עּמהם לוי ׁשבט היה ׁשּלא .מּגיד ֶֶָ¿≈»»¬»ƒƒ∆»«»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

(ãë)ìkLà ìçð-ãò eàáiå äøää eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ
:dúà eìbøéå©§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÏkL‡ ÏÁŒ„Ú∑(שם)ׁשם על ׁשּנקרא ‡˙d.סֹופֹומּגיד eÏb¯ÈÂ∑(שם) ארּבעה ּבּה ׁשהלכּו מלּמד «««∆¿…ְִִֵֶַַָ«¿«¿…»ְְְֵֶַַָָָָ
וערב אומנין  .ׁשתי ְִִֵֶָָֹ

ÔÈ¯zכג  ÔBÎpÓ ˙È¯·„e ‡Ób˙t ÈÈÚa ¯ÙLe¿«¿≈«ƒ¿»»¿»ƒƒ¿¿≈
:‡Ë·LÏ „Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ¬«À¿ƒ«¿»«¿ƒ¿»

ÏÁ‡כד  „Ú B˙‡Â ‡¯eËÏ e˜ÈÏÒe eit˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«¬««¬»
:d˙È eÏÈl‡Â ‡Ïk˙‡c¿∆¿»»¿«ƒ»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

DzF` .'Fbe 'Ep`xd od Exn`Ye©Ÿ§¥¤§¨§¨
daixw(zEtQ`zde zEaxwzd)dzid §¦¨¦§¨§§¦§©§¨§¨
zpbFdxW`M ,cFaM KxcaE zgpA - ¤¤§©©§¤¤¨©£¤

mEglWE mipwGd z` micAkn micli§¨¦§©§¦¤©§¥¦§¨
zkllz` micAkn mipwfE ,mdiptl ¨¤¤¦§¥¤§¥¦§©§¦¤

miW`xd(mrd iW`x)zkll ¨¨¦¨¥¨¨¨¤¤
,mdiptl'mkNEM' mW xn`p `l Kkitl ¦§¥¤§¦¨Ÿ¤¡©¨§¤

,'ebe 'mkipwfe mkihaW iW`x' `N ¤̀¨¨¥¦§¥¤§¦§¥¤
,'mkNM il` oEaxwYe' o`M la £̀¨¨©¦§§¥©ª§¤
z` oitgFC micli - `iaEAxrA§¦§§¨§¨¦£¦¤

oitgFC mipwfE ,mipwGdmiW`xd z` ©§¥¦§¥¦£¦¤¨¨¦
(ixtq):

.øác eðúà eáéLéå'xaC' zaiY §¨¦Ÿ¨¨¨¥©¨¨
EpzF` EaiWIW ,'xEAiC' oFWlA zWxcp¦§¤¤¦§¦¤¨¦¨

,mixAcn md oFWl dfi`Azrici iM §¥¤¨¥§©§¦¦§¦©
dnglOA riIql diEUr aiF`d ztU§©¨¥£¨§©¥©©¦§¨¨

(miWxtn): §¨§¦

.da äìòð øLà Cøcä úàixdWoi` ¤©¤¤£¤©£¤¨¤£¥¥
LlKxC,ixnbl dxWie dwlg `dYW §¤¤¤§¥£¨¨¦¨¨§©§¦

DA oi`WmEW,zEninwrEWwA oM lr ¤¥¨©§¦©¥¦§
oNEMn daFHd KxCd idFfi` zrcl̈©©¥¦©¤¤©¨¦¨

(`"eb):
.ïäéìà àBáð øLà íéøòä úàåmbd §¥¤¨¦£¤¨£¥¤£©

,ux`d ixr lM z` WFAkl mdilrW¤£¥¤¦§¤¨¨¥¨¨¤
E`Fai mixr EN`l zrcl EWwAdNgY ¦§¨©©§¥¨¦¨§¦¨

,WFAklrIqi EN` lW oWEAiMW ¦§¤¦¨¤¥§©¥©
mixrd x`W WEAikA(ixtq) §¦§¨¤¨¦

(i"`a):dxezbk
(bk).øácä éðéòa áèéiåwxipirA ©¦©§¥©©¨¨©§¥©

,xaCd ahEd,mFwOd ipira `le ©©¨¨§Ÿ§¥¥©¨
d"awd lr KFnql mdl didW mEXn¦¤¨¨¨¤¦§©
oi`e ,mprnl mgNdl mdiptl KlFdd©¥¦§¥¤§¦¨¥§©£¨§¥

.milBxnA KxFv mdl:i"yx siqenem`e ¨¤¤¦§©§¦§¦
Fh did dWn ipirAa,xaCddOl §¥¥Ÿ¤¨¨©¨¨¨¨

Dxn`o`M,zFgkFYA`EdW xg` £¨¨¨©¨©©¤
`N` ?oEbd xaCdW did xEaq Fnvr©§¨¨¨¤©¨¨¨¤¨
zF`xdl icM ,mdl miMqd eitA wx©§¦¦§¦¨¤§¥§©§
Fpi`e daFh ux`d iM `Ed gEhAW mdl̈¤¤¨©¦¨¨¤¨§¥

,dEwCaIW WWFgxnF`W mc`l lWn ¥¤¦§§¨¨¨§¨¨¤¥
xn` ;'df LxFng il xFkn' ,Fxiagl©£¥§¦£§¤¨©

oFiQpl il dY` FpzFp' .'od' FlwFCal ¥§©¨¦§¦¨¦§
?'wfge aFh xFng `Ed m`Fl xn` ¦£§¨¨¨©

;'od'FzFQpl zEWx il ozFp dY` m`d' ¥©¦©¨¥¦§§©
aFMxlFl xn` ?'zFraBaE mixdA ¦§¤¨¦©§¨¨©

d`xW oeiM .'od'gwFNdWxkFOd ¥¥¨¤¨¨©¥©¤©¥
oFiQpe dwicA lkl miMqneFaMrn oi` ©§¦§¨§¦¨§¦¨§¥§©§

,FAlA gwFNd xn` ,mElMip` d`Fx §¨©©¥©§¦¤£¦
W,mEn Fa `vn` `NW df `Ed gEhA ¤¨©¤¤Ÿ¤§¨

LizFrn lFh' Fl xn` cInil oze ¦¨¨©¨¤§¥¦
,xFngds` .'dYrn EdQpn ipi`e ©£§¥¦§©¥¥©¨©

,ip`,dWn mdl xn`izicFd £¦¨©¨¤¤¥¦
mkixacl,Ff dpeEM KFYn`OW §¦§¥¤¦©¨¨¤¨

aMrn ipi`W E`xYWM mka Exfgz©§§¨¤§¤¦§¤¥¦§©¥
,mElMeokÎiRÎlrÎs``l mY` , §§©©¦¥©¤Ÿ

mkA mYxfg(ixtq): £©§¤¨¤
.íkî çwàåon ,mkAW mixExAd on ¨¤©¦¤¦©§¦¤¨¤¦

mkAW mizNEqndiYxgA xnFlM - ©§¨¦¤¨¤§©¨©§¦
'mMn'zlFq xgFaM ,miaEWgd z` ¦¤¤©£¦§¥¤

mixWM drW DzF`AW] gnTd KFYn¦©¤©¤§¨¨¨§¥¦
Eid(b ,bi xacna i"yx)[(ixtq)(g"n`a): ¨

.èáMì ãçà Léà íéLðà øNò íéðL§¥¨¨£¨¦¦¤¨©¨¤
Wi mihaW xUr dWlW `lde©£Ÿ§¨¨¨§¨¦¥
wlgp sqFi haW oMW] l`xUiA§¦§¨¥¤¥¥¤¥¤§©
`l dOle [mixt`e dXpn :mipWl¦§©¦§©¤§¤§©¦§¨¨Ÿ

`N` ?xUr mipW m` iM xiMfdciBn ¦§¦¦¦§¥¨¨¤¨©¦
,mdOr iel haW did `NWitl ¤Ÿ¨¨¥¤¥¦¦¨¤§¦

gFlWl EWwA `le Eid miwiCSW¤©¦¦¨§Ÿ¦§¦§©
milBxn(ixtq):ck dxez §©§¦

(ck).ìBkLà ìçð ãòE`AWM ©©©¤§§¤¨
`xwp `l oiicr ,mWl milBxnd©§©§¦§¨£©¦Ÿ¦§¨

xn`p ixdW ,'lFMW` lgp' mFwOdmy) ©¨©©¤§¤£¥¤¡©
(ck ,bilFMW` lgp `xw `Edd mFwOl'©¨©¨¨©©¤§

mXn EzxM xW` lFMW`d zFc` lr©Ÿ¨¤§£¤¨§¦¨
F`xFw xaM o`M rECnE ,'l`xUi ipA§¥¦§¨¥©©¨§¨§
mcia EgwIe' aEzMd iptl ,'lFMW` lgp'©©¤§¦§¥©¨©¦§§¨¨



נג mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy
טז)ּדוד "אנכי (שם אמרּת ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר מׁשיחֹו", ה' נגד א וּיאמר אליאב את "וּירא : ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

אלֿמראהּו"(שם)הראה"? ."אלּֿתּבט ְֵֵֶֶַַַָֹ

(çé)íéøácä-ìk úà àåää úòa íëúà äeöàå̈«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−
:ïeNòz øLà£¤¬©«£«

i"yx£ÔeNÚz ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ממֹונֹות ∑‡˙ ּדיני ׁשּבין הּדברים עׂשרת נפׁשֹות אּלּו .לדיני ≈»«¿»ƒ¬∆«¬ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

(èé)ìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á
éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½
Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬

:òðøa©§¥«©
i"yx£‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ¯a„n‰∑ נחׁשים ּבֹו ּכקׁשתֹות ׁשהיּו ועקרּבים .ּכקֹורֹות «ƒ¿»«»¿«»ְְְְְִִִֶַַָָָ

(ë)ýåýé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬
eðì ïúð eðéäìà: ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

(àë)éäìà ýåýé ïúð äàøéðôì Eäìò õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk Løàøéz-ìà Cì E ¥À©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«

ß a`Îmgpn 'a iyily mei ß

(áë)íéLðà äçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ
øác eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈
àáð øLà íéøòä úàå da-äìòð øLà Cøcä-úà¤©¤¸¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ

:ïäéìà£¥¤«
i"yx£ÌÎlk ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ∑אֹומר הּוא ּולהּלן ה)ּבערּבּוביא, ׁשבטיכם (דברים ראׁשי ּכל אלי "וּתקרבּון : «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

Ïkיח  ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ»»
:Ôe„aÚ˙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«¿¿

a„Ó¯‡יט  Ïk ˙È ‡ÎÈl‰Â ·¯ÁÓ ‡ÏËe¿«¿»≈…≈¿«ƒ¿»»»«¿¿»
‡¯eË Á¯‡ Ôe˙ÈÊÁ Èc ‡e‰‰ ‡ÏÈÁ„e ‡a«̄»¿ƒ»«ƒ¬≈…«»
‡˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡¯Ó‡„∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»»»»»

:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ‡È˙‡Â«¬≈»«¿«≈»

„‡Ó¯‡‰כ  ‡¯eË „Ú Ôe˙È˙‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¬≈«»∆¡…»»
:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»»≈»»

Ò˜כא  ‡Ú¯‡ ˙È CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È ÈÊÁ¬≈¿«¿»¡»»√»»»«¿»«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔÒÁ‡«¬≈¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»ƒ¿»

ÁÏLכב  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎlk È˙ÂÏ Ôez·¯˜e¿∆¿¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔeÏl‡ÈÂ ‡Ó„˜ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ√»»»ƒ«¿»»»«¿»
da ˜q Èc ‡Á¯‡ ˙È ‡Ób˙t ‡˙È Ôe·È˙ÈÂƒƒ»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ««

:Ô‰Ï ÏBÚ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(em`FaA idie'`xIe[l`EnW]z` ©§¦§¨©©§§¥¤
a`il`[iWi ipAn cg`]K` xn`Ie ¡¦¨¤¨¦§¥¦©©Ÿ¤©

'FgiWn 'd cbpi`Ce df dPd ,xnFlM - ¤¤§¦§©¦¥¤©©
,zEklnl `Ed oEbdÎWFcTd Fl xn` ¨§©§¨©©¨

ikp` Yxn` `le' ,`EdÎKExÄ§Ÿ¨©§¨¨Ÿ¦
Ed`xn l` hAY l`' !?'d`Fxdl`e ¨¤©©¥¤©§¥§¤

xW` `l iM ,EdiYq`n iM FznFw DaB§Ÿ©¨¦§©§¦¦Ÿ£¤
mipirl d`xi mc`d iM ,mc`d d`xi¦§¤¨¨¨¦¨¨¨¦§¤©¥©¦

'aaNl d`xi 'de(ixtq) (f weqt my):gi dxez ©¦§¤©¥¨
(gi).ïeNòz øLà íéøácä ìk úà¥¨©§¨¦£¤©£

?mzFEvl cFr siqFdW mixaCd md dn©¥©§¨¦¤¦§©¨
ÎipiC oiAW mixaCd zxUr EN ¥̀£¤¤©§¨¦¤¥¦¥

zFWtpÎipicl zFpFnndxUr - ¨§¦¥§¨£¨¨
zFWtp ihRWn mixEng mdAW mixaC§¨¦¤¨¤£¦¦§§¥§¨
xRqnA oFbM] zFpFnn ihRWOn¦¦§§¥¨§§¦§©
mipFCip zFpFnn ipiCW ,mipiICd©©¨¦¤¦¥¨¦¦
mixUrA zFWtp ipice ,dWlWA¦§¨§¦¥§¨§¤§¦

dpWOA miiEpn oNEke [dWlWEoixcdpq) §¨§¨§¦©¦§¨
(.al(ixtq):hi dxez

(hi).àøBpäå ìBãbä øaãnä'`xFp' ©¦§¨©¨§©¨¨

,EPOn mi`xi zFIxAdW FWExiREidW ¥¤©§¦§¥¦¦¤¤¨
miWgp FamilFcBmiAxwre ,zFxFwM §¨¦§¦§§©§©¦

miarzFzWwM(ixtq):k dxez ¨¦¦§¨
(ak).íëlk éìà ïeáø÷zåmYtq`p ©¦§§¥©ª§¤¤¡©§¤

mkNEM il`.`iaEAxrA,xnFlM ¥©§¤§¦§§¨§©
,eiCgi mihEWRde miaEWgdeENi` ©£¦§©§¦©§¨§¦

oNdl(`kÎk ,d onwl),dxFY oYnA §©¨§©©¨
z` eiRn rFnWl EWwaE eil` EWBPWM§¤¦§¥¨¦§¦§©¦¦¤

ixd ,'d ixaCoEaxwYe' xnF` `Ed ¦§¥£¥¥©¦§§
mkipwfe mkihaW iW`x lM il ¥̀©¨¨¥¦§¥¤§¦§¥¤

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy
לפניהם, ּוׁשלחּום הּזקנים את מכּבדים ילדים הֹוגנת: היתה קריבה אֹותּה וגֹו'", הראנּו הן וּתאמרּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזקניכם
ּדֹוחפין  ילדים ּבערּבּוביא, ּכּלכם", אלי "וּתקרבּון ּכאן: אבל לפניהם, ללכת הראׁשים את מכּבדים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּוזקנים

הראׁשים  את ּדֹוחפין ּוזקנים הּזקנים, c·¯.את e˙‡ e·LÈÂ∑(ספרי) לׁשֹון מדּברים ּבאיזה ‡˙C¯c‰Œ.הם ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ¿»ƒ…»»»ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆
'B‚Â∑ עקמימּות ּבּה ׁשאין ּדר ‡Ô‰ÈÏ.אין ‡· ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â∑לכּבׁש .ּתחּלה ¿ְִֵֵֶֶֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆»…¬≈∆ְְִִָֹ

(âë)øNò íéðL íkî çwàå øácä éðéòa áèéiå©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´
:èáMì ãçà Léà íéLðà£¨¦½¦¬¤−̈©¨«¤

i"yx£¯·c‰ ÈÈÚa ·ËÈiÂ∑?ּבּתֹוכחֹות אמרּה למה טֹוב, היה מׁשה ּבעיני ואם הּמקֹום, ּבעיני ולא ּבעיני «ƒ«¿≈««»»ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ
'הן'. לֹו: אמר לנּסיֹון'? לי אּתה 'נֹותנֹו 'הן'. לֹו: אמר זה'. חמֹור לי 'מכר לחברֹו: ׁשאֹומר לאדם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹמׁשל
ׁשּלא  זה הּוא 'ּבטּוח ּבלּבֹו: הּלֹוקח אמר ּכלּום, מע ּכבֹו ׁשאין ׁשראה ּכיון 'הן'. לֹו: אמר ּוגבעֹות'? ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ'ּבהרים
ּתחזרּו ׁשּמא לדבריכם, הֹודיתי אני אף מעּתה', מנּסהּו ואיני ,מעֹותי 'טל לֹו: אמר מּיד מּום', ּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאמצא

ּבכם  חזרּתם לא ואּתם מעּכב, ׁשאיני ּכׁשּתראּו ÌkÓ.ּבכם Áw‡Â∑מן ׁשּבכם, הּברּורים המסּלתים מן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ»∆«ƒ∆ְְִִִִֶֶַַָָֻ
Ë·MÏ.ׁשּבכם  „Á‡ LÈ‡ ÌÈL‡ ¯NÚ ÌÈL∑(שם) עּמהם לוי ׁשבט היה ׁשּלא .מּגיד ֶֶָ¿≈»»¬»ƒƒ∆»«»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

(ãë)ìkLà ìçð-ãò eàáiå äøää eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ
:dúà eìbøéå©§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÏkL‡ ÏÁŒ„Ú∑(שם)ׁשם על ׁשּנקרא ‡˙d.סֹופֹומּגיד eÏb¯ÈÂ∑(שם) ארּבעה ּבּה ׁשהלכּו מלּמד «««∆¿…ְִִֵֶַַָ«¿«¿…»ְְְֵֶַַָָָָ
וערב אומנין  .ׁשתי ְִִֵֶָָֹ

ÔÈ¯zכג  ÔBÎpÓ ˙È¯·„e ‡Ób˙t ÈÈÚa ¯ÙLe¿«¿≈«ƒ¿»»¿»ƒƒ¿¿≈
:‡Ë·LÏ „Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ¬«À¿ƒ«¿»«¿ƒ¿»

ÏÁ‡כד  „Ú B˙‡Â ‡¯eËÏ e˜ÈÏÒe eit˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«¬««¬»
:d˙È eÏÈl‡Â ‡Ïk˙‡c¿∆¿»»¿«ƒ»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

DzF` .'Fbe 'Ep`xd od Exn`Ye©Ÿ§¥¤§¨§¨
daixw(zEtQ`zde zEaxwzd)dzid §¦¨¦§¨§§¦§©§¨§¨
zpbFdxW`M ,cFaM KxcaE zgpA - ¤¤§©©§¤¤¨©£¤

mEglWE mipwGd z` micAkn micli§¨¦§©§¦¤©§¥¦§¨
zkllz` micAkn mipwfE ,mdiptl ¨¤¤¦§¥¤§¥¦§©§¦¤

miW`xd(mrd iW`x)zkll ¨¨¦¨¥¨¨¨¤¤
,mdiptl'mkNEM' mW xn`p `l Kkitl ¦§¥¤§¦¨Ÿ¤¡©¨§¤

,'ebe 'mkipwfe mkihaW iW`x' `N ¤̀¨¨¥¦§¥¤§¦§¥¤
,'mkNM il` oEaxwYe' o`M la £̀¨¨©¦§§¥©ª§¤
z` oitgFC micli - `iaEAxrA§¦§§¨§¨¦£¦¤

oitgFC mipwfE ,mipwGdmiW`xd z` ©§¥¦§¥¦£¦¤¨¨¦
(ixtq):

.øác eðúà eáéLéå'xaC' zaiY §¨¦Ÿ¨¨¨¥©¨¨
EpzF` EaiWIW ,'xEAiC' oFWlA zWxcp¦§¤¤¦§¦¤¨¦¨

,mixAcn md oFWl dfi`Azrici iM §¥¤¨¥§©§¦¦§¦©
dnglOA riIql diEUr aiF`d ztU§©¨¥£¨§©¥©©¦§¨¨

(miWxtn): §¨§¦

.da äìòð øLà Cøcä úàixdWoi` ¤©¤¤£¤©£¤¨¤£¥¥
LlKxC,ixnbl dxWie dwlg `dYW §¤¤¤§¥£¨¨¦¨¨§©§¦

DA oi`WmEW,zEninwrEWwA oM lr ¤¥¨©§¦©¥¦§
oNEMn daFHd KxCd idFfi` zrcl̈©©¥¦©¤¤©¨¦¨

(`"eb):
.ïäéìà àBáð øLà íéøòä úàåmbd §¥¤¨¦£¤¨£¥¤£©

,ux`d ixr lM z` WFAkl mdilrW¤£¥¤¦§¤¨¨¥¨¨¤
E`Fai mixr EN`l zrcl EWwAdNgY ¦§¨©©§¥¨¦¨§¦¨

,WFAklrIqi EN` lW oWEAiMW ¦§¤¦¨¤¥§©¥©
mixrd x`W WEAikA(ixtq) §¦§¨¤¨¦

(i"`a):dxezbk
(bk).øácä éðéòa áèéiåwxipirA ©¦©§¥©©¨¨©§¥©

,xaCd ahEd,mFwOd ipira `le ©©¨¨§Ÿ§¥¥©¨
d"awd lr KFnql mdl didW mEXn¦¤¨¨¨¤¦§©
oi`e ,mprnl mgNdl mdiptl KlFdd©¥¦§¥¤§¦¨¥§©£¨§¥

.milBxnA KxFv mdl:i"yx siqenem`e ¨¤¤¦§©§¦§¦
Fh did dWn ipirAa,xaCddOl §¥¥Ÿ¤¨¨©¨¨¨¨

Dxn`o`M,zFgkFYA`EdW xg` £¨¨¨©¨©©¤
`N` ?oEbd xaCdW did xEaq Fnvr©§¨¨¨¤©¨¨¨¤¨
zF`xdl icM ,mdl miMqd eitA wx©§¦¦§¦¨¤§¥§©§
Fpi`e daFh ux`d iM `Ed gEhAW mdl̈¤¤¨©¦¨¨¤¨§¥

,dEwCaIW WWFgxnF`W mc`l lWn ¥¤¦§§¨¨¨§¨¨¤¥
xn` ;'df LxFng il xFkn' ,Fxiagl©£¥§¦£§¤¨©

oFiQpl il dY` FpzFp' .'od' FlwFCal ¥§©¨¦§¦¨¦§
?'wfge aFh xFng `Ed m`Fl xn` ¦£§¨¨¨©

;'od'FzFQpl zEWx il ozFp dY` m`d' ¥©¦©¨¥¦§§©
aFMxlFl xn` ?'zFraBaE mixdA ¦§¤¨¦©§¨¨©

d`xW oeiM .'od'gwFNdWxkFOd ¥¥¨¤¨¨©¥©¤©¥
oFiQpe dwicA lkl miMqneFaMrn oi` ©§¦§¨§¦¨§¦¨§¥§©§

,FAlA gwFNd xn` ,mElMip` d`Fx §¨©©¥©§¦¤£¦
W,mEn Fa `vn` `NW df `Ed gEhA ¤¨©¤¤Ÿ¤§¨

LizFrn lFh' Fl xn` cInil oze ¦¨¨©¨¤§¥¦
,xFngds` .'dYrn EdQpn ipi`e ©£§¥¦§©¥¥©¨©

,ip`,dWn mdl xn`izicFd £¦¨©¨¤¤¥¦
mkixacl,Ff dpeEM KFYn`OW §¦§¥¤¦©¨¨¤¨

aMrn ipi`W E`xYWM mka Exfgz©§§¨¤§¤¦§¤¥¦§©¥
,mElMeokÎiRÎlrÎs``l mY` , §§©©¦¥©¤Ÿ

mkA mYxfg(ixtq): £©§¤¨¤
.íkî çwàåon ,mkAW mixExAd on ¨¤©¦¤¦©§¦¤¨¤¦

mkAW mizNEqndiYxgA xnFlM - ©§¨¦¤¨¤§©¨©§¦
'mMn'zlFq xgFaM ,miaEWgd z` ¦¤¤©£¦§¥¤

mixWM drW DzF`AW] gnTd KFYn¦©¤©¤§¨¨¨§¥¦
Eid(b ,bi xacna i"yx)[(ixtq)(g"n`a): ¨

.èáMì ãçà Léà íéLðà øNò íéðL§¥¨¨£¨¦¦¤¨©¨¤
Wi mihaW xUr dWlW `lde©£Ÿ§¨¨¨§¨¦¥
wlgp sqFi haW oMW] l`xUiA§¦§¨¥¤¥¥¤¥¤§©
`l dOle [mixt`e dXpn :mipWl¦§©¦§©¤§¤§©¦§¨¨Ÿ

`N` ?xUr mipW m` iM xiMfdciBn ¦§¦¦¦§¥¨¨¤¨©¦
,mdOr iel haW did `NWitl ¤Ÿ¨¨¥¤¥¦¦¨¤§¦

gFlWl EWwA `le Eid miwiCSW¤©¦¦¨§Ÿ¦§¦§©
milBxn(ixtq):ck dxez §©§¦

(ck).ìBkLà ìçð ãòE`AWM ©©©¤§§¤¨
`xwp `l oiicr ,mWl milBxnd©§©§¦§¨£©¦Ÿ¦§¨

xn`p ixdW ,'lFMW` lgp' mFwOdmy) ©¨©©¤§¤£¥¤¡©
(ck ,bilFMW` lgp `xw `Edd mFwOl'©¨©¨¨©©¤§

mXn EzxM xW` lFMW`d zFc` lr©Ÿ¨¤§£¤¨§¦¨
F`xFw xaM o`M rECnE ,'l`xUi ipA§¥¦§¨¥©©¨§¨§
mcia EgwIe' aEzMd iptl ,'lFMW` lgp'©©¤§¦§¥©¨©¦§§¨¨



mixacנד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy

(äë)eáLiå eðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá eç÷iå©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧
ýåýé-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã eðúàŸ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬

:eðì ïúð eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£eÈÏ‡ e„¯BiÂ∑ׁשארץ הארצֹות מּגיד מּכל ּגבֹוּה ‰‡¯ı.יׂשראל ‰·BË e¯Ó‡iÂ∑(שם)ׁשאמרּו הם מי «ƒ≈≈ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿»»»∆ְִֵֶָ

וכלב  יהֹוׁשע .טֹובתּה? ְְֵַָָָֻ

(åë)ýåýé ét-úà eøîzå úìòì íúéáà àìå§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e¯ÓzÂ∑מאמרֹו ּכנגד התרסּתם התרסה, .לׁשֹון ««¿ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

(æë)eðúà ýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈
éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−

:eðãéîLäì§©§¦¥«
i"yx£e‚¯zÂ∑וכן הרע, יח)לׁשֹון ּדּבה (משלי הּמֹוציא אדם נרּגן", "ּדברי :.e˙‡ '‰ ˙‡Na∑ היה והּוא «≈»¿ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ¿ƒ¿«…»ְָָ

אֹומר: הדיֹוט מׁשל אֹותֹו, ׂשֹונאים אּתם אבל אתכם, ּדבלּבאֹוהב עלמה ּדבלּביּה מה ,רחמ .על ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ÈˆB‰ e˙‡ '‰ ˙‡Na∑,היתה לׂשנאה ׁשני הֹוצאתֹו לֹו ׁשהיּו ודם, ּבׂשר למל מׁשל ¿ƒ¿«…»ƒ»≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

ׁשהּוא  ּולמי ׁשקיא, ׁשל נֹותן אֹוהב ׁשהּוא למי ּבעל, ׁשל ואחת ׁשקיא ׁשל אחת ׂשדֹות: ׁשּתי לֹו ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבנים,

e˙ÈÁ‡Âכה  ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó ÔB‰È„È· e·ÈÒe¿ƒƒ≈≈ƒ»¿«¿»«¬ƒ
‡·Ë e¯Ó‡Â ‡Ób˙t ‡˙È e·È˙‡Â ‡Ï»»«¬ƒ»»»ƒ¿»»«¬»»»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»»≈»»

ÓÈÓ¯‡כו  ÏÚ Ôez·¯ÒÂ ˜qÓÏ Ôe˙È·‡ ‡ÏÂ¿»¬ƒ¿ƒ«¿»∆¿«≈¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»

ÈÒ„aכז  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎÈkLÓa ÔezÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿««¿¿«¿¿≈«¬«¿ƒ¿»≈
¯ÒÓÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˜t‡ ‡˙È ÈÈ¿»»»»«¿»»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

:‡˙eÈˆÈLÏ ‰‡¯Ó‡„ ‡„Èa ‡˙È»»»ƒ»∆¡…»»¿≈»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`N` ?'ux`d ixRnlr `xwPW ciBn ¦§¦¨¨¤¤¨©¦¤¦§¨©
.FtFq mWoYip sFQaNW oeiM ,xnFlM ¥§©¥¨¤§©¦©

aEzMd F`xFw xaM ,'lFMW` lgp' FnW§©©¤§§¨§©¨
iptl `Ed xAEcnd onGdWM mB ,oM¥©§¤©§©©§¨¦§¥

lFMW`d zzixM(ixtq)(y"` ,m"`x): §¦©¨¤§
.dúBà eìbøéåmiaEzM zFpFWl rAx` ©§©§¨©§©§§¦

.ElBxie ,E`aIe ,ElrIe ,EptIe :o`M̈©¦§©©£©¨Ÿ©§©§
oipnF` drAx` Da EkldW cOln§©¥¤¨§¨©§¨¨¨¦

(zFxEW=).axre izW,agFxle KxF`l §¦¨¥¤¨¤§¨©
.mzxfgA mipWE mzkildA mipW§©¦©£¦¨¨§©¦©£¨¨¨
lEaB KxF`l Ekld mzkildA ?cviM¥©©£¦¨¨¨§§¤§
oEEM xW`M) ux`d lW inFxCd©§¦¤¨¨¤©£¤¦

`Ed dkildd,(axrnl gxfOn ©£¦¨¦¦§¨§©£¨
,ziaxrn zinFxC ziefl mriBdaE©©¦¨§¨¦§¦©£¨¦
oEEMWM) iaxrOd lEaB KxF`l EkiWnd¦§¦§¤§©©£¨¦§¤¦
dzid ok FnkE .(oFtvl mFxCn mzkild£¦¨¨¦¨§¨§¥¨§¨
DzF`A wEIcA `l K` ,mzxfg mB©£¨¨¨©Ÿ§¦§¨
zFxg` mixrA `N` ,WOn KxCd©¤¤©¨¤¨§¨¦£¥
ux`d miptA qpMdl E`xi iM ,oCvNW¤§¦¨¦¨§§¦¨¥¦§¦¨¨¤

mdA EgiBWi oR ,Drvn`A(ixtq),yeal) §¤§¨¨¤©§¦¨¤
(`k ,bi xacna i"yx i"tr ,l"kyn:dk dxez

(dk).eðéìà eãéøBiåÎux`W ciBn ©¦¥¥©¦¤¤¤
zFvx`d lMn ddFaB l`xUilMW , ¦§¨¥§¨¦¨¨£¨¤¨

,'dIlr' diExw l`xUi ux`l dkild£¦¨§¤¤¦§¨¥§¨£¦¨
FnM] 'dcixi' diExw dPOn d`ivi lke§¨§¦¨¦¤¨§¨§¦¨§

xn`PW(g ,bk dinxi)dlrd xW` 'd ig' ¤¤¡©©£¤¤¡¨
xW` zFvx`d lMnE dpFtv ux`n 'ebe¥¤¤¨¨¦Ÿ¨£¨£¤

'mznc` lr EaWie ,mW miYgCdd`xe) ¦©§¦¨§¨§©©§¨¨
(:hq oiyeciw[(ixtq):

.õøàä äáBè eøîàiåExn`W md in ©Ÿ§¨¨¨¤¦¥¤¨§
,alke rWFdi ?DzaFhxn`PW FnM ¨¨§ª©§¨¥§¤¤¡©

(fÎe ci xacna)oA alke oEp oA rWFdie'¦ª©¦§¨¥¤
Exn`Ie ,'ebe ux`d z` mixYd on dPti§ª¤¦©¨¦¤¨¨¤©Ÿ§
ux`d xn`l l`xUi ipA zcr lM l ¤̀¨£©§¥¦§¨¥¥Ÿ¨¨¤
daFh Dz` xEzl Da Epxar xW £̀¤¨©§¨¨Ÿ¨¨
x`W la` .'c`n c`n ux`d̈¨¤§Ÿ§Ÿ£¨§¨
drx ux`d zAC z` E`ivFd milBxnd©§©§¦¦¤¦©¨¨¤¨¨

(blÎgk ,bi my)(ixtq):ek dxez
(ek).eøîzådqxzd oFWlzIpr=) ©©§§©§¨¨£¦©

calA Ff `l xnFlM .(dcixn ixaC¦§¥§¦¨§©Ÿ¦§¨
mB `N` ,zFlrl mzia` `NW¤Ÿ£¦¤©£¤¨©

mYqxzdmixacAFxn`n cbpMlW ¦§©§¤¦§¨¦§¤¤©£¨¤
d"awd:fk dxez

(fk).eðâøzåmYxACrxd oFWllr ©¥¨§¦©§¤¨¨¨©
,`Ed KExA WFcTdokeFznbEC Wi ©¨¨§¥¥§¨

:`xwOAoBxp ixaC''mindlznMilyn) ©¦§¨¦§¥¦§¨§¦§©£¦

(g ,gi:FWExiRW,dAc `ivFOd mc` ¤¥¨¨©¦¦¨
,mixg` lr mrxznE cinY opFlzOd©¦§¥¨¦¦§©¥©£¥¦

(zFMn) zFnEldnM miWw eixaC: §¨¨¨¦§©£©
.eðúà 'ä úàðNa,Ff `id dAC z`vFd §¦§©Ÿ¨¨©¦¨¦

,mkz` `pFU `Ed iM mYxn`W`Ede ¤£©§¤¦¥¤§¤§
ixdla` ,mkz` adF` didipRn £¥¨¨¥¤§¤£¨¦§¥
WFzF` mi`pFU mY`dncp Kkl - ¤©¤§¦§¨¦§¤

df xaC lre .mk`pFU `EdW mkl̈¤¤§£¤§©¨¨¤
hFicdÎlWnitA dxEbXd dxn`=] §©¤§¦§¨©§¨§¦

[zFIxAdlr KAlaC dn' :xnF` ©§¦¥©¦§¦¨©
'Klr DiAlaC dn - KngxWIW dn] §¥¨©¦§¦¥£¨©¤¥

Wi KMW dY` xEaq ,Lxag lr LAlA§¦§©£¥§¨©¨¤¨¥
[Lilr FAlA(ixtq)(a"a): §¦¨¤

õøàî eðàéöBä eðúà 'ä úàðNa§¦§©Ÿ¨¦¨¥¤¤
.íéøöîFz`vFdux`l mXn,orpM ¦§¨¦¨¨¦¨§¤¤§©©

ÎxUA Klnl lWn .dzid d`pUl§¦§¨¨§¨¨¨§¤¤¨¨
Fl Wie ,mipa ipW Fl EidW mceKlOl ¨¨¤¨§¥¨¦§¤©¤¤

`iwW lW zg` ,zFcU iYWznc` - §¥¨©©¤©§¨©§©
cinY DzF` oiwWn miOdW ,'oiglW', §¨¦¤©©¦©§¦¨¨¦

lrA lW zg`ediElY Dz`wWdW - §©©¤©©¤©§¨¨¨§¨
.minWb inAozFp adF` `EdW inl §¥§¨¦§¦¤¥¥
dcVd z``EdW inlE ,`iwW lW ¤©¨¤¤©§¨§¦¤

Fl ozFp `pFUz`.lrA lWExn` KM ¥¥¤¤©©¨¨§

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy
ּבעל, ׁשל ּכנען וארץ אֹותּה, ּומׁשקה עֹולה ׁשּנילּוס היא, ׁשקיא ׁשל מצרים ארץ ּבעל. ׁשל לֹו נֹותן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׂשֹונא

ּכנען  ארץ את לנּו לתת מּמצרים .והֹוציאנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'nr cl zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים מארץמארץמארץמארץ ההההֹוֹוֹוֹוציאנציאנציאנציאנּוּוּוּו אאאאֹוֹוֹוֹותנתנתנתנּוּוּוּו הההה'''' כז)ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשנאתנאתנאתנאת אתכםאתכםאתכםאתכם(א, אאאאֹוֹוֹוֹוהבהבהבהב היההיההיההיה ּגרמה (רש"י)והוהוהוהּוּוּוּואאאא זֹו ׁשאמירה ּבּספרים, מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבאב, העיר העיר העיר העיר לתׁשעה ּבּבּבּבדדדדדדדד ייייׁשׁשׁשׁשבהבהבהבה ׁשּגם איכהאיכהאיכהאיכה יׂשראל, ּבני את ּומחּזק מעֹודד ורש"י איבה. ּתבֹות ראׁשי – ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

לאֹור  וחׁש לחׁש אֹור ׁשּׂשמים ועד חסדיו, את מרּגיׁשים הם ואין מסּתרת, ׁשּבּׁשמים לאביהם הּטבעית אהבתם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּכאׁשר
ליׂשראל. הקב"ה ּבאהבת חלילה, ּוכלל, ּכלל חליׁשּות ׁשּום אין –ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ

(çë)äðà|eðááì-úà eqîä eðéçà íéìò eðçðà ¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹
úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå ìBãb íò øîàì¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ

:íL eðéàø íé÷ðò éða-íâå íéîMa©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«
i"yx£ÌÈÓMa ˙¯eˆ·e ˙Ï„b ÌÈ¯Ú∑ לׁשֹון הּכתּובים צ)הבאיּדּברּו .(חולין »ƒ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

(èë):íäî ïeàøéú-àìå ïeöøòú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
i"yx£Ôeˆ¯Ú˙Œ‡Ï∑לֹו ודֹומה ּכתרּגּומֹו, ׁשבירה ל)לׁשֹון נחלים (איוב לׁשבר לׁשּכן", נחלים "ּבערּוץ :. …««¿ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

(ì)íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®
:íëéðéòì íéøöîa íëzà äNò øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ∑ ּבׁשבילכם. ƒ»≈»∆ְְִִֶ

(àì)éäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ£¤´

:äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò ízëìä£©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
i"yx£˙È‡¯ ¯L‡ ¯a„n·e∑,ועּתה ּבמצרים"; אּתכם עׂשה אׁשר "ּככל הימּנּו: מעלה ׁשל מקרא על מּוסב «ƒ¿»¬∆»ƒ»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

וגֹו'" נׂשא ּכי ראית אׁשר "ּבּמדּבר ‡˙BaŒ.אף LÈ‡Œ‡OÈ ¯L‡k∑אצל ׁשּפרׁשּתי יד)ּכמֹו "וּיּסע (שמות ְְְֲֲִִִֶַַָָָָ«¬∆ƒ»ƒ∆¿ְְִִֵֵֶֶַַַ
וכּו' לׁשּבֹותֹו לסטים ּובאּו לפניו ּובנֹו  ּבּדר למהּל מׁשל וגֹו'", יׂשראל מחנה לפני ההל האלהים מלא. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

aÏ‡כח  ˙È e¯·˙ ‡Á‡ ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»¿»»ƒ»»
Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ ‡pÓ ÛÈw˙Â È‚Ò ÌÚ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««ƒ¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»
È‡¯ab Èa Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe¿ƒ»«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

˙„ÔeÏÁכט  ‡ÏÂ Ôe¯·z˙ ‡Ï ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»ƒ»¿¿»ƒ¿¬
:ÔB‰pÓƒ¿

ÁÈ‚Èל  ‡e‰ ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎnÚ „·Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ¿¿…ƒ¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

:ÔBÎÈÈÚÏ¿≈≈

‡C‰Ïלא  ÈÈ C¯·BÒ Èc ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ¿»¿»¡»»
Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b ¯·BÒÓ È„ ‡Ók¿»ƒ¿«¿«»¿≈¿»»¿»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,l`xUi,`id `iwW lW mixvnÎux` ¦§¨¥¤¤¦§©¦¤©§¨¦
WxdpdlFr qEliPeizFcB lrdwWnE ¤§©¦¤©§¨©§¤

DzF`xicYe ,ENi`lW orpMÎux` ¨¨¦§¦¤¤§©©¤
lrA,`idEFz`pUaEp`ivFd ©©¦§¦§¨¦¨

orpMÎux` z` Epl zzl mixvOn¦¦§©¦¨¤¨¤¤¤§¨©
(daxÎxacna):gk dxez

(gk).íéîMa úBøeöáe úBìBãb íéøò̈¦§§©¨¨¦
cr zFriBn odW LYrC lr dlrY ike§¦©£¤©©§§¤¥©¦©

`N` ?minXdoFWl miaEzMd ExAC ©¨©¦¤¨¦§©§¦§
i`adaEzMd xAcn minrR ,xnFlM . £©§©§¨¦§©¥©¨

xaCd z` zx`znd ,dbltd KxcA§¤¤©§¨¨©§¨¤¤¤©¨¨
iR lr s` ,mipirl dncp `EdW itM§¦¤¦§¤¨¥¨¦©©¦

zE`ivnd itl wCwEcn Fpi`Woileg ,ixtq) ¤¥§§¨§¦©§¦
(:v:hk dxez

(hk).ïeöøòú àì.dxiaW oFWl Ÿ©©§§§¦¨
xaXi l` xnFlM,cgRn mkaal §©©¦¨¥§©§¤¦©©

EFnEBxzM'oExaYY `l' :qFlwpE`A §©§§§§¨¦¨§
[ExaXY l`]Fl dnFcedf oFWll ©¦¨§§¤§¨¤

:`xwOA'oFMWl milgp uExrA',l aei`) ©¦§¨©£§¨¦¦§
(e,milgPd ivExrA mipkFXd mc` ipA]§¥¨¨©§¦©£¥©§¨¦

EEdzPW mivixgde mixaXd mdW¤¥©§¨¦§©£¦¦¤¦§©
oFWl uExrW ixd .[lgPd zFaiaq§¦©©©£¥¤¨§
aEzMd o`MW `N` ,`Ed dxiaW§¦¨¤¨¤¨©¨
mW ENi`e ,mc`d al oFxaWl oeEMzn¦§©¥§¦§¥¨¨¨§¦¨

milgp xFAWl -(`xenlÎiy it lr):l dxez ¦§§¨¦
(l).íëì íçlé.mkliaWA'd ,xnFlM ¦¨¥¨¤¦§¦§¤§©

:mkprnl ,miaiF`d mr mgNi`l dxez ¦¨¥¦¨§¦§©©§¤
(`l).úéàø øLà øaãnáedf `xwn ©¦§¨£¤¨¦¨¦§¨¤

,EPnid dlrnNW `xwn lr aqEn¨©¦§¨¤§©§¨¥¤
mgNi `Ed' :mW xEn`dl KWnd `Ede§¤§¥§¨¨¨¦¨¥

mkl-mkY` dUr xW` lkM ¨¤§Ÿ£¤¨¨¦§¤
'mixvnAe -xW` lkks` dUr §¦§©¦§§¨£¤¨¨©

'Fbe 'L`Up xW` zi`x xW` xAcOA'©¦§¨£¤¨¦¨£¤§¨£§
(`"eb):

.Bða úà Léà àOé øLàkoiIvn i"Wx ©£¤¦¨¦¤§©¦§©¥
:o`kl KiIW FpiiprW xg` mFwnA FWExitl§¥§¨©¥¤¦§¨©¨§¨



נה mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy

(äë)eáLiå eðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá eç÷iå©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧
ýåýé-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã eðúàŸ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬

:eðì ïúð eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£eÈÏ‡ e„¯BiÂ∑ׁשארץ הארצֹות מּגיד מּכל ּגבֹוּה ‰‡¯ı.יׂשראל ‰·BË e¯Ó‡iÂ∑(שם)ׁשאמרּו הם מי «ƒ≈≈ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿»»»∆ְִֵֶָ

וכלב  יהֹוׁשע .טֹובתּה? ְְֵַָָָֻ

(åë)ýåýé ét-úà eøîzå úìòì íúéáà àìå§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e¯ÓzÂ∑מאמרֹו ּכנגד התרסּתם התרסה, .לׁשֹון ««¿ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

(æë)eðúà ýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈
éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−

:eðãéîLäì§©§¦¥«
i"yx£e‚¯zÂ∑וכן הרע, יח)לׁשֹון ּדּבה (משלי הּמֹוציא אדם נרּגן", "ּדברי :.e˙‡ '‰ ˙‡Na∑ היה והּוא «≈»¿ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ¿ƒ¿«…»ְָָ

אֹומר: הדיֹוט מׁשל אֹותֹו, ׂשֹונאים אּתם אבל אתכם, ּדבלּבאֹוהב עלמה ּדבלּביּה מה ,רחמ .על ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ÈˆB‰ e˙‡ '‰ ˙‡Na∑,היתה לׂשנאה ׁשני הֹוצאתֹו לֹו ׁשהיּו ודם, ּבׂשר למל מׁשל ¿ƒ¿«…»ƒ»≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

ׁשהּוא  ּולמי ׁשקיא, ׁשל נֹותן אֹוהב ׁשהּוא למי ּבעל, ׁשל ואחת ׁשקיא ׁשל אחת ׂשדֹות: ׁשּתי לֹו ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבנים,

e˙ÈÁ‡Âכה  ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó ÔB‰È„È· e·ÈÒe¿ƒƒ≈≈ƒ»¿«¿»«¬ƒ
‡·Ë e¯Ó‡Â ‡Ób˙t ‡˙È e·È˙‡Â ‡Ï»»«¬ƒ»»»ƒ¿»»«¬»»»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»»≈»»

ÓÈÓ¯‡כו  ÏÚ Ôez·¯ÒÂ ˜qÓÏ Ôe˙È·‡ ‡ÏÂ¿»¬ƒ¿ƒ«¿»∆¿«≈¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»

ÈÒ„aכז  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎÈkLÓa ÔezÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿««¿¿«¿¿≈«¬«¿ƒ¿»≈
¯ÒÓÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˜t‡ ‡˙È ÈÈ¿»»»»«¿»»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

:‡˙eÈˆÈLÏ ‰‡¯Ó‡„ ‡„Èa ‡˙È»»»ƒ»∆¡…»»¿≈»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`N` ?'ux`d ixRnlr `xwPW ciBn ¦§¦¨¨¤¤¨©¦¤¦§¨©
.FtFq mWoYip sFQaNW oeiM ,xnFlM ¥§©¥¨¤§©¦©

aEzMd F`xFw xaM ,'lFMW` lgp' FnW§©©¤§§¨§©¨
iptl `Ed xAEcnd onGdWM mB ,oM¥©§¤©§©©§¨¦§¥

lFMW`d zzixM(ixtq)(y"` ,m"`x): §¦©¨¤§
.dúBà eìbøéåmiaEzM zFpFWl rAx` ©§©§¨©§©§§¦

.ElBxie ,E`aIe ,ElrIe ,EptIe :o`M̈©¦§©©£©¨Ÿ©§©§
oipnF` drAx` Da EkldW cOln§©¥¤¨§¨©§¨¨¨¦

(zFxEW=).axre izW,agFxle KxF`l §¦¨¥¤¨¤§¨©
.mzxfgA mipWE mzkildA mipW§©¦©£¦¨¨§©¦©£¨¨¨
lEaB KxF`l Ekld mzkildA ?cviM¥©©£¦¨¨¨§§¤§
oEEM xW`M) ux`d lW inFxCd©§¦¤¨¨¤©£¤¦

`Ed dkildd,(axrnl gxfOn ©£¦¨¦¦§¨§©£¨
,ziaxrn zinFxC ziefl mriBdaE©©¦¨§¨¦§¦©£¨¦
oEEMWM) iaxrOd lEaB KxF`l EkiWnd¦§¦§¤§©©£¨¦§¤¦
dzid ok FnkE .(oFtvl mFxCn mzkild£¦¨¨¦¨§¨§¥¨§¨
DzF`A wEIcA `l K` ,mzxfg mB©£¨¨¨©Ÿ§¦§¨
zFxg` mixrA `N` ,WOn KxCd©¤¤©¨¤¨§¨¦£¥
ux`d miptA qpMdl E`xi iM ,oCvNW¤§¦¨¦¨§§¦¨¥¦§¦¨¨¤

mdA EgiBWi oR ,Drvn`A(ixtq),yeal) §¤§¨¨¤©§¦¨¤
(`k ,bi xacna i"yx i"tr ,l"kyn:dk dxez

(dk).eðéìà eãéøBiåÎux`W ciBn ©¦¥¥©¦¤¤¤
zFvx`d lMn ddFaB l`xUilMW , ¦§¨¥§¨¦¨¨£¨¤¨

,'dIlr' diExw l`xUi ux`l dkild£¦¨§¤¤¦§¨¥§¨£¦¨
FnM] 'dcixi' diExw dPOn d`ivi lke§¨§¦¨¦¤¨§¨§¦¨§

xn`PW(g ,bk dinxi)dlrd xW` 'd ig' ¤¤¡©©£¤¤¡¨
xW` zFvx`d lMnE dpFtv ux`n 'ebe¥¤¤¨¨¦Ÿ¨£¨£¤

'mznc` lr EaWie ,mW miYgCdd`xe) ¦©§¦¨§¨§©©§¨¨
(:hq oiyeciw[(ixtq):

.õøàä äáBè eøîàiåExn`W md in ©Ÿ§¨¨¨¤¦¥¤¨§
,alke rWFdi ?DzaFhxn`PW FnM ¨¨§ª©§¨¥§¤¤¡©

(fÎe ci xacna)oA alke oEp oA rWFdie'¦ª©¦§¨¥¤
Exn`Ie ,'ebe ux`d z` mixYd on dPti§ª¤¦©¨¦¤¨¨¤©Ÿ§
ux`d xn`l l`xUi ipA zcr lM l ¤̀¨£©§¥¦§¨¥¥Ÿ¨¨¤
daFh Dz` xEzl Da Epxar xW £̀¤¨©§¨¨Ÿ¨¨
x`W la` .'c`n c`n ux`d̈¨¤§Ÿ§Ÿ£¨§¨
drx ux`d zAC z` E`ivFd milBxnd©§©§¦¦¤¦©¨¨¤¨¨

(blÎgk ,bi my)(ixtq):ek dxez
(ek).eøîzådqxzd oFWlzIpr=) ©©§§©§¨¨£¦©

calA Ff `l xnFlM .(dcixn ixaC¦§¥§¦¨§©Ÿ¦§¨
mB `N` ,zFlrl mzia` `NW¤Ÿ£¦¤©£¤¨©

mYqxzdmixacAFxn`n cbpMlW ¦§©§¤¦§¨¦§¤¤©£¨¤
d"awd:fk dxez

(fk).eðâøzåmYxACrxd oFWllr ©¥¨§¦©§¤¨¨¨©
,`Ed KExA WFcTdokeFznbEC Wi ©¨¨§¥¥§¨

:`xwOAoBxp ixaC''mindlznMilyn) ©¦§¨¦§¥¦§¨§¦§©£¦

(g ,gi:FWExiRW,dAc `ivFOd mc` ¤¥¨¨©¦¦¨
,mixg` lr mrxznE cinY opFlzOd©¦§¥¨¦¦§©¥©£¥¦

(zFMn) zFnEldnM miWw eixaC: §¨¨¨¦§©£©
.eðúà 'ä úàðNa,Ff `id dAC z`vFd §¦§©Ÿ¨¨©¦¨¦

,mkz` `pFU `Ed iM mYxn`W`Ede ¤£©§¤¦¥¤§¤§
ixdla` ,mkz` adF` didipRn £¥¨¨¥¤§¤£¨¦§¥
WFzF` mi`pFU mY`dncp Kkl - ¤©¤§¦§¨¦§¤

df xaC lre .mk`pFU `EdW mkl̈¤¤§£¤§©¨¨¤
hFicdÎlWnitA dxEbXd dxn`=] §©¤§¦§¨©§¨§¦

[zFIxAdlr KAlaC dn' :xnF` ©§¦¥©¦§¦¨©
'Klr DiAlaC dn - KngxWIW dn] §¥¨©¦§¦¥£¨©¤¥

Wi KMW dY` xEaq ,Lxag lr LAlA§¦§©£¥§¨©¨¤¨¥
[Lilr FAlA(ixtq)(a"a): §¦¨¤

õøàî eðàéöBä eðúà 'ä úàðNa§¦§©Ÿ¨¦¨¥¤¤
.íéøöîFz`vFdux`l mXn,orpM ¦§¨¦¨¨¦¨§¤¤§©©

ÎxUA Klnl lWn .dzid d`pUl§¦§¨¨§¨¨¨§¤¤¨¨
Fl Wie ,mipa ipW Fl EidW mceKlOl ¨¨¤¨§¥¨¦§¤©¤¤

`iwW lW zg` ,zFcU iYWznc` - §¥¨©©¤©§¨©§©
cinY DzF` oiwWn miOdW ,'oiglW', §¨¦¤©©¦©§¦¨¨¦

lrA lW zg`ediElY Dz`wWdW - §©©¤©©¤©§¨¨¨§¨
.minWb inAozFp adF` `EdW inl §¥§¨¦§¦¤¥¥
dcVd z``EdW inlE ,`iwW lW ¤©¨¤¤©§¨§¦¤

Fl ozFp `pFUz`.lrA lWExn` KM ¥¥¤¤©©¨¨§

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy
ּבעל, ׁשל ּכנען וארץ אֹותּה, ּומׁשקה עֹולה ׁשּנילּוס היא, ׁשקיא ׁשל מצרים ארץ ּבעל. ׁשל לֹו נֹותן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׂשֹונא

ּכנען  ארץ את לנּו לתת מּמצרים .והֹוציאנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'nr cl zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים מארץמארץמארץמארץ ההההֹוֹוֹוֹוציאנציאנציאנציאנּוּוּוּו אאאאֹוֹוֹוֹותנתנתנתנּוּוּוּו הההה'''' כז)ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשנאתנאתנאתנאת אתכםאתכםאתכםאתכם(א, אאאאֹוֹוֹוֹוהבהבהבהב היההיההיההיה ּגרמה (רש"י)והוהוהוהּוּוּוּואאאא זֹו ׁשאמירה ּבּספרים, מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבאב, העיר העיר העיר העיר לתׁשעה ּבּבּבּבדדדדדדדד ייייׁשׁשׁשׁשבהבהבהבה ׁשּגם איכהאיכהאיכהאיכה יׂשראל, ּבני את ּומחּזק מעֹודד ורש"י איבה. ּתבֹות ראׁשי – ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

לאֹור  וחׁש לחׁש אֹור ׁשּׂשמים ועד חסדיו, את מרּגיׁשים הם ואין מסּתרת, ׁשּבּׁשמים לאביהם הּטבעית אהבתם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּכאׁשר
ליׂשראל. הקב"ה ּבאהבת חלילה, ּוכלל, ּכלל חליׁשּות ׁשּום אין –ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ

(çë)äðà|eðááì-úà eqîä eðéçà íéìò eðçðà ¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹
úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå ìBãb íò øîàì¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ

:íL eðéàø íé÷ðò éða-íâå íéîMa©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«
i"yx£ÌÈÓMa ˙¯eˆ·e ˙Ï„b ÌÈ¯Ú∑ לׁשֹון הּכתּובים צ)הבאיּדּברּו .(חולין »ƒ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

(èë):íäî ïeàøéú-àìå ïeöøòú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
i"yx£Ôeˆ¯Ú˙Œ‡Ï∑לֹו ודֹומה ּכתרּגּומֹו, ׁשבירה ל)לׁשֹון נחלים (איוב לׁשבר לׁשּכן", נחלים "ּבערּוץ :. …««¿ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

(ì)íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®
:íëéðéòì íéøöîa íëzà äNò øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ∑ ּבׁשבילכם. ƒ»≈»∆ְְִִֶ

(àì)éäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ£¤´

:äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò ízëìä£©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
i"yx£˙È‡¯ ¯L‡ ¯a„n·e∑,ועּתה ּבמצרים"; אּתכם עׂשה אׁשר "ּככל הימּנּו: מעלה ׁשל מקרא על מּוסב «ƒ¿»¬∆»ƒ»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

וגֹו'" נׂשא ּכי ראית אׁשר "ּבּמדּבר ‡˙BaŒ.אף LÈ‡Œ‡OÈ ¯L‡k∑אצל ׁשּפרׁשּתי יד)ּכמֹו "וּיּסע (שמות ְְְֲֲִִִֶַַָָָָ«¬∆ƒ»ƒ∆¿ְְִִֵֵֶֶַַַ
וכּו' לׁשּבֹותֹו לסטים ּובאּו לפניו ּובנֹו  ּבּדר למהּל מׁשל וגֹו'", יׂשראל מחנה לפני ההל האלהים מלא. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

aÏ‡כח  ˙È e¯·˙ ‡Á‡ ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»¿»»ƒ»»
Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ ‡pÓ ÛÈw˙Â È‚Ò ÌÚ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««ƒ¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»
È‡¯ab Èa Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe¿ƒ»«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

˙„ÔeÏÁכט  ‡ÏÂ Ôe¯·z˙ ‡Ï ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»ƒ»¿¿»ƒ¿¬
:ÔB‰pÓƒ¿

ÁÈ‚Èל  ‡e‰ ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎnÚ „·Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ¿¿…ƒ¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

:ÔBÎÈÈÚÏ¿≈≈

‡C‰Ïלא  ÈÈ C¯·BÒ Èc ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ¿»¿»¡»»
Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b ¯·BÒÓ È„ ‡Ók¿»ƒ¿«¿«»¿≈¿»»¿»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,l`xUi,`id `iwW lW mixvnÎux` ¦§¨¥¤¤¦§©¦¤©§¨¦
WxdpdlFr qEliPeizFcB lrdwWnE ¤§©¦¤©§¨©§¤

DzF`xicYe ,ENi`lW orpMÎux` ¨¨¦§¦¤¤§©©¤
lrA,`idEFz`pUaEp`ivFd ©©¦§¦§¨¦¨

orpMÎux` z` Epl zzl mixvOn¦¦§©¦¨¤¨¤¤¤§¨©
(daxÎxacna):gk dxez

(gk).íéîMa úBøeöáe úBìBãb íéøò̈¦§§©¨¨¦
cr zFriBn odW LYrC lr dlrY ike§¦©£¤©©§§¤¥©¦©

`N` ?minXdoFWl miaEzMd ExAC ©¨©¦¤¨¦§©§¦§
i`adaEzMd xAcn minrR ,xnFlM . £©§©§¨¦§©¥©¨

xaCd z` zx`znd ,dbltd KxcA§¤¤©§¨¨©§¨¤¤¤©¨¨
iR lr s` ,mipirl dncp `EdW itM§¦¤¦§¤¨¥¨¦©©¦

zE`ivnd itl wCwEcn Fpi`Woileg ,ixtq) ¤¥§§¨§¦©§¦
(:v:hk dxez

(hk).ïeöøòú àì.dxiaW oFWl Ÿ©©§§§¦¨
xaXi l` xnFlM,cgRn mkaal §©©¦¨¥§©§¤¦©©

EFnEBxzM'oExaYY `l' :qFlwpE`A §©§§§§¨¦¨§
[ExaXY l`]Fl dnFcedf oFWll ©¦¨§§¤§¨¤

:`xwOA'oFMWl milgp uExrA',l aei`) ©¦§¨©£§¨¦¦§
(e,milgPd ivExrA mipkFXd mc` ipA]§¥¨¨©§¦©£¥©§¨¦

EEdzPW mivixgde mixaXd mdW¤¥©§¨¦§©£¦¦¤¦§©
oFWl uExrW ixd .[lgPd zFaiaq§¦©©©£¥¤¨§
aEzMd o`MW `N` ,`Ed dxiaW§¦¨¤¨¤¨©¨
mW ENi`e ,mc`d al oFxaWl oeEMzn¦§©¥§¦§¥¨¨¨§¦¨

milgp xFAWl -(`xenlÎiy it lr):l dxez ¦§§¨¦
(l).íëì íçlé.mkliaWA'd ,xnFlM ¦¨¥¨¤¦§¦§¤§©

:mkprnl ,miaiF`d mr mgNi`l dxez ¦¨¥¦¨§¦§©©§¤
(`l).úéàø øLà øaãnáedf `xwn ©¦§¨£¤¨¦¨¦§¨¤

,EPnid dlrnNW `xwn lr aqEn¨©¦§¨¤§©§¨¥¤
mgNi `Ed' :mW xEn`dl KWnd `Ede§¤§¥§¨¨¨¦¨¥

mkl-mkY` dUr xW` lkM ¨¤§Ÿ£¤¨¨¦§¤
'mixvnAe -xW` lkks` dUr §¦§©¦§§¨£¤¨¨©

'Fbe 'L`Up xW` zi`x xW` xAcOA'©¦§¨£¤¨¦¨£¤§¨£§
(`"eb):

.Bða úà Léà àOé øLàkoiIvn i"Wx ©£¤¦¨¦¤§©¦§©¥
:o`kl KiIW FpiiprW xg` mFwnA FWExitl§¥§¨©¥¤¦§¨©¨§¨



mixacנו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy

(áì):íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£‰f‰ ¯·c·e∑ּבֹו מאמינים אינכם הארץ, אל להביאכם מבטיחכם .ׁשהּוא «»»«∆ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(âì)íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì Cìää©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−
Làa íëúðçì|øLà Cøca íëúàøì äìéì ©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤¸¤Æ£¤´

:íîBé ïðòáe dá-eëìz¥«§½̈¤«¨−̈¨«

i"yx£ÌÎ˙‡¯Ï∑,להראֹותכם יג):וכןּכמֹו וכן(שמות ,"הּדר כו)"לנחתם וכן (תהילים ּתֹודה", ּבקֹול "לׁשמע : «¿…¿∆ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ט) ב ּביזרעאל"(מלכים לּגיד "ללכת :. ְְְִִֵֶֶַָ

(ãì)òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬
øîàì: ¥«Ÿ

(äì)òøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä úà äfä©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

íëéúáàì: ©«£«Ÿ¥¤«

(åì)ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ«¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯
da-Cøc øLà õøàä-úààlî øLà ïòé åéðáìe ¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−

:ýåýé éøçà©«£¥¬§Ÿ̈«
i"yx£daŒC¯c ¯L‡∑,יג)ׁשּנאמרחברֹון חברֹון"(במדבר עד "וּיבא :. ¬∆»«»ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

(æì)pàúä éa-íbäzà-íb øîàì íëììâa ýåýé ó ©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈
:íL àáú-àì«Ÿ¨¬Ÿ¨«

i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז .נתמּלא ƒ¿««ְִֵֶַֹ

ÔÈÓÈ‰Óלב  ÔBÎÈ˙ÈÏ ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e¿ƒ¿»»»≈≈≈¿≈¿ƒ
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»¡»¬

˜˙‡Ï‡‰לג  ‡Á¯‡a ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Ècƒ¿««√»≈¿»¿»¿ƒ¿¿»»
ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ¿¬«≈≈¿ƒ¿«¿»¿
ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿
‡Ú„ ‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»«¬»»

:‡ÓÓÈaƒ»»

Ê‚¯eלד  ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»«ƒ¿»≈¿≈
:¯ÓÈÓÏ Ìi˜Â¿««¿≈»

·LÈ‡לה  ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a ¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡≈¿«¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»
ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÔÈ„‰»≈»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙‰·‡Ï«¬»»¿

‡Ôzלו  dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈
Èc ÛÏÁ È‰B·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«ƒ

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡«¿ƒ»«««¿»«¿»

ÔBÎÏÈ„aלז  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»¿ƒ¿
:Ônz ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»««¿»≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lv` iYWxiRW FnM:wEqRdrQIe' §¤¥©§¦¥¤©¨©¦©
dpgn iptl KlFdd midl`d K`ln©§©¨¡Ÿ¦©¥¦§¥©£¥
'mixvn dpgn oiA `aIe 'Fbe l`xUi¦§¨¥§©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦

(kÎhi ,ci zeny)FpaE KxCA KNdnl lWn'¨¨¦§©¥©¤¤§
KlFdFzFAWl mihql E`A ,eiptl ¥§¨¨¨¦§¦¦§

(iaXA oAd z` zgwl)'EkeFlhp ¨©©¤©¥©¤¦§§¨
ipRn eilr obdl) eixg`l FpzpE eiptNn¦§¨¨§¨§©£¨§¨¥¨¨¦§¥
Fpzp ,eixg`n mia`f E`A ,(mihqiNd©¦§¦¨§¥¦¥©£¨§¨
mia`fE eiptl mihql E`A ;eiptl§¨¨¨¦§¦§¨¨§¥¦
.'mdA mglpe FrFxf lr Fpzp ,eixg`n¥©£¨§¨©§§¦§©¨¤
z` Wi` `Vi xW`M' Edfe§¤©£¤¦¨¦¤

:'FpAal dxez §
(al)äfä øácáeoi` .mipin`n mkpi` ©¨¨©¤¥§¤©£¦¦¥

mcFTd wEqRA xEn`d iRlM dpeEMd©©¨¨§©¥¨¨©¨©¥

ixdW ,'xAcOaE mixvnA dUr xW`'£¤¨¨§¦§©¦©¦§¨¤£¥
xnFl okYi `le mdipirA E`x z`fŸ¨§¥¥¤§Ÿ¦¨¥©

z`f lr `N` ,'mipin`n mkpi`'`EdW ¥§¤©£¦¦¤¨©Ÿ¤
,ux`d l` mk`iadl mkgihan©§¦£¤©£¦£¤¤¨¨¤

FA mipin`n mkpi`(g"n`a):bl dxez ¥§¤©£¦¦
(bl).íëúBàøìFWExiRFnM ©§§¤¥§

,'mkzF`xdl'`"d zF`dW `N` §©§§¤¤¨¤¨¥
,dxqgoke`xwOA WimzFgpl' £¥¨§¥¥©¦§¨©§¨
'KxCd(`k ,bi zeny),FnM `EdW ©¤¤¤§

,'mzFgpdl''dcFY lFwA rinWl' oke §©§¨§¥©§¦©§¨
(f ,ek mildz)'rinWdl' FnM -zkll' oke , §§©§¦©§¥¨¤¤

'l`rxfiA ciBl(eh ,h aÎmikln)`EdW ©¦§¦§§¤¤
'cibdl' FnM:cl dxez §§©

(el).da Cøc øLàux`d' `id Ffi` £¤¨©¨¥¦¨¨¤

xird Ff ?'DA KxC xW`,oFxagwxW £¤¨©¨¨¦¤§¤©
,mW Kld calA alMxn`PWdUrnA ¨¥¦§¨¨©¨¤¤¡©§©£¥

milBxnd(ak ,bi xacna)abPa ElrIe'`aIe ©§©§¦©©£©¤¤©¨Ÿ
'oFxag croFWlA 'E`aIe' xn`p `NW , ©¤§¤Ÿ¤¡©©¨Ÿ¦§

df - cigi oFWlA '`aie' `N` ,miAx©¦¤¨©¨Ÿ¦§¨¦¤
i"Wx d`x] oFxagl `A `Ed wxW alM̈¥¤©¨§¤§§¥©¦
zFa`d ixaw lr gHYWdl KldW mẄ¤¨©§¦§©¥©©¦§¥¨¨
zvrn lvPdl dNtzA¦§¦¨§¦¨¥¥£©

[milBxnd:dxezfl ©§©§¦
(fl)pàúä.óhwp `le .`Ed fbFx oFWl ¦§©©§¤§Ÿ¨©

oipA) 'sP`zd' oFWl `N` ,'sp`' oFWl§¨©¤¨§¦§©©¦§©
- xzFi dxEng FzErnWOW ,(lrRzd¦§©¥¤©§¨£¨¥

`NnzpFNEMfbFx(x"yl):gl dxez ¦§©¥¤

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b iriax meil inei xeriy

(çì)éðôì ãîòä ïeð-ïa òLBäéBúà änL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ß a`Îmgpn 'b iriax mei ß

(èì)øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àìŸ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzà¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(iz 'nr bk ycew zexb`)

אאאאּתּתּתּתננננּנּנּנּנהההה ולהםולהםולהםולהם ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמהההה יביביביבֹוֹוֹוֹואאאאּוּוּוּו ההההּמּמּמּמהההה .... .... .... לט)וטוטוטוטּפּפּפּפכםכםכםכם ילד (א, נצחית: הֹוראה ּכאן לנּו נֹותנת נצחית, ׁשהיא הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבכל  ׁשּכן, יֹותר! עֹוד ּגדֹולים להּׂשגים להּגיע לׁשאף וצרי יכֹול הּוא הֹוריו, מעלת וגדל עצם על הּבט ׁשּמּבלי לדעת, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹצרי

האפ  ּתמיד קּיימת ּוקדּׁשה טֹוב הּוא עניני – הֹוריו את ּגם מזּכים ׁשהּׂשגיו יֹודע הּילד וכאׁשר ויֹותר. יֹותר להתעּלֹות ׁשרּות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַֹמתאּמץ

ã ycew zegiyn zecewp ã(581 'nr a zegiy ihewl)

יהיהיהיהיהיהיהיה לבזלבזלבזלבז אמראמראמראמרּתּתּתּתםםםם אאאאׁשׁשׁשׁשרררר לט)וטוטוטוטּפּפּפּפכםכםכםכם לבז,(א, יהיּו ׁשּכּלם טענּו המרּגלים והרי ּדוקא, הּטף על ההדּגׁשה מהי לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
נקלט  לא מּכ ּוכתֹוצאה לׁשמּה, ׁשּלא ּובמצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק מי הּוא ה' ּבעבֹודת 'קטן' ּדהּנה לבאר, ויׁש הּגדֹולים? ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּגם

ּׁשאֹוכל מּמה יֹותר ׁשּמפֹורר ּתינֹוק, ׁשל ּוכדרּכֹו 'מתּפֹורר', הּוא אּלא ּבפנימּיּות, זה רּוחני יב)מזֹון מז, ויגש טוב היתה (לקט זֹו . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
והּוא  לׁשמּה ׁשּלא והּמצוה הּתֹורה עסק יהיה ארצּיים, ּבדברים ׁשם ויתעּסקּו יׂשראל לארץ יּכנסּו אם הּמרּגלים: ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹטענת
האדם  – ה'אתּכפיא' מעלת מּצד וזאת הּמדּבר, ּדֹור מעבֹודת יֹותר יקרה ה'ּטף' ׁשעבֹודת ה', מענה ּבא ּכ על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ'יתּפֹורר'.

ּובּמצוֹות. ּבּתֹורה ועֹוסק עצמֹו את ְְְִֵֶֶַַַָּכֹופה

(î):óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñe íëì eðt ízàå§©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨¤¬¤©«
i"yx£ÌÎÏ et∑ ּוגרמּתם קלקלּתם לארץ, ליּכנס צפֹון לצד אדֹום ארץ רחב ּדר אתכם להעביר אמרּתי ¿»∆ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

עּכּוב  ÌÎÏ.לכם et∑ ׁשל לדרֹומּה ּבֹו הֹולכים ׁשהיּו ׁשהּמדּבר סּוף, ים לצד ּבּמדּבר ותלכּו לאחֹוריכם ִֶָ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּות  הּים לצד הּמׁשכּו עּתה ׂשעיר, להר סּוף ים ּבין מפסיק היה ׂשעיר, ּדרֹומֹוהר ּכל ׂשעיר, הר את סֹובבּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

לּמזרח  הּמערב .מן ְֲִִַַַָָ

(àî)eðòzå|äìòð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå ©©«£´©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ

:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨
i"yx£eÈ‰zÂ∑יד)לׁשֹון ּכלֹומר (במדבר 'הן', לׁשֹון ׁשאמרּתם, הּלׁשֹון זה הּמקֹום!" אל ועלינּו "הּנּנּו .נזּדּמנּתם : «»ƒְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ÏeÚÈלח  ‡e‰ CÓ„˜ Ì‡˜„ Ôe ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈√»»≈
:Ï‡¯NÈÏ dpÒÁÈ ‡e‰ È¯‡ Ûwz d˙È Ônz«»»≈«≈¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

ÔBÎÈ·eלט  ÔB‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿¿≈
ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„ ‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿»»≈«ƒƒ≈¬

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dpz‡ ÔB‰Ïe Ôn˙Ï¿«»¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

‡¯Áמ  ‡¯a„ÓÏ eÏeËÂ ÔBÎÏ eit˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¿¿»…«
:ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿

ÈÈמא  Ì„˜ ‡·Á ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»√»¿»
‡„wÙ Èc ÏÎk ·¯˜ da ÁÈ‚e ˜q ‡Á‡¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈¿»¿…ƒ«¿»»
d·¯˜ ÈÓ ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(n).íëì eðt:d"awd mdl xn` KM §¨¤¨¨©¨¤
ip`mkz` xiardl iYxn`AKxC £¦¨©§¦§©£¦¤§¤©¤¤

cil zxaFrd ,dxvTdÎux` agFx ©§¨¨¨¤¤§©©¤¤
mFc`-mFxC cSnoFtv cvl- ¡¦©¨§©¨

mXnE ,iaxrOd DlEaB KxF`lqpMil §¤§¨©©£¨¦¦¨¦¨¥
,ux`l`N`mYlwlw`hgA ¨¨¤¤¨¦§©§¤§¥§

milBxnd,aEMr mkl mYnxbE ©§©§¦§©§¤¨¤¦
KxcA siTdlE xFfgl mziEhvPW¤¦§©¦¤©£§©¦§¤¤

oNdlcM ,xirUÎxd z` dMEx`(`"eb): £¨¤©¥¦§¦§©¨
.íëì eðtEkiWnY l` xnFlM §¨¤§©©©§¦

ux` xarl oFtvl mFxCn mkMxcA§©§§¤¦¨§¨§¥¤¤¤
hrn EaFqY `N` ,l`xUi,mkixFg`l ¦§¨¥¤¨¨§©©£¥¤

,mFxcl oFtSn mkizFaTr lr xFfgl©£©¦§¥¤¦¨§¨
ÎzinFxC rFvwnl EriBYW cr©¤©¦§¦§©§¦

,xirU xd lW ziaxrnEklze ©£¨¦¤©¥¦§¥§
xAcOaxirU xd mFxC KxF`l ©¦§¨§¤§©¥¦

`id mzkildW `vnp ,gxfnl axrOn¦©£¨§¦§¨¦§¨¤£¦¨¨¦
E xirU xd cvl,sEqÎmi cvlxdWM §©©¥¦§©©§¤©

mpinil sEq mie ,ml`nUl `Ed xirU¥¦¦§Ÿ¨§©¦¦¨
,xAcOd sFqA wgxdEidW xAcOdW ©§¥§©¦§¨¤©¦§¨¤¨

FA mikNdn`vnp ,dYrlW FnFxcl §©§¦©¨¦§¨¦§¤
xirUÎxdesEqÎmi oiA wiqtn did ©¥¦§¨¨©§¦¥©

.xirUÎxdl:mdl xn`W EdfedYr §©¥¦§¤¤¨©¨¤©¨
EkWOdmkMxC EUremId cvl ¦¨§©£©§§¤§©©¨

lM xirUÎxd z` EaAqzElEaB §©§¤©¥¦¨§
,FnFxC`id mzkildW KMon §¨¤£¦¨¨¦¦

:gxfOl axrOd`n dxez ©©£¨©¦§¨
(`n).eðéäzåmknvr mYfxif :FWExiR ©¨¦¥¥©§¤©§§¤

`Ede .zFlrl mipkEn zFidloFWl ¦§¨¦©£§§
'mFwOd l` Epilre EPPd'(n ,ci xacna) ¦¤§¨¦¤©¨



נז mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy

(áì):íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£‰f‰ ¯·c·e∑ּבֹו מאמינים אינכם הארץ, אל להביאכם מבטיחכם .ׁשהּוא «»»«∆ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(âì)íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì Cìää©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−
Làa íëúðçì|øLà Cøca íëúàøì äìéì ©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤¸¤Æ£¤´

:íîBé ïðòáe dá-eëìz¥«§½̈¤«¨−̈¨«

i"yx£ÌÎ˙‡¯Ï∑,להראֹותכם יג):וכןּכמֹו וכן(שמות ,"הּדר כו)"לנחתם וכן (תהילים ּתֹודה", ּבקֹול "לׁשמע : «¿…¿∆ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ט) ב ּביזרעאל"(מלכים לּגיד "ללכת :. ְְְִִֵֶֶַָ

(ãì)òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬
øîàì: ¥«Ÿ

(äì)òøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä úà äfä©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

íëéúáàì: ©«£«Ÿ¥¤«

(åì)ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ«¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯
da-Cøc øLà õøàä-úààlî øLà ïòé åéðáìe ¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−

:ýåýé éøçà©«£¥¬§Ÿ̈«
i"yx£daŒC¯c ¯L‡∑,יג)ׁשּנאמרחברֹון חברֹון"(במדבר עד "וּיבא :. ¬∆»«»ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

(æì)pàúä éa-íbäzà-íb øîàì íëììâa ýåýé ó ©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈
:íL àáú-àì«Ÿ¨¬Ÿ¨«

i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז .נתמּלא ƒ¿««ְִֵֶַֹ

ÔÈÓÈ‰Óלב  ÔBÎÈ˙ÈÏ ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e¿ƒ¿»»»≈≈≈¿≈¿ƒ
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»¡»¬

˜˙‡Ï‡‰לג  ‡Á¯‡a ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Ècƒ¿««√»≈¿»¿»¿ƒ¿¿»»
ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ¿¬«≈≈¿ƒ¿«¿»¿
ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿
‡Ú„ ‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»«¬»»

:‡ÓÓÈaƒ»»

Ê‚¯eלד  ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»«ƒ¿»≈¿≈
:¯ÓÈÓÏ Ìi˜Â¿««¿≈»

·LÈ‡לה  ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a ¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡≈¿«¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»
ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÔÈ„‰»≈»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙‰·‡Ï«¬»»¿

‡Ôzלו  dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈
Èc ÛÏÁ È‰B·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«ƒ

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡«¿ƒ»«««¿»«¿»

ÔBÎÏÈ„aלז  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»¿ƒ¿
:Ônz ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»««¿»≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lv` iYWxiRW FnM:wEqRdrQIe' §¤¥©§¦¥¤©¨©¦©
dpgn iptl KlFdd midl`d K`ln©§©¨¡Ÿ¦©¥¦§¥©£¥
'mixvn dpgn oiA `aIe 'Fbe l`xUi¦§¨¥§©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦

(kÎhi ,ci zeny)FpaE KxCA KNdnl lWn'¨¨¦§©¥©¤¤§
KlFdFzFAWl mihql E`A ,eiptl ¥§¨¨¨¦§¦¦§

(iaXA oAd z` zgwl)'EkeFlhp ¨©©¤©¥©¤¦§§¨
ipRn eilr obdl) eixg`l FpzpE eiptNn¦§¨¨§¨§©£¨§¨¥¨¨¦§¥
Fpzp ,eixg`n mia`f E`A ,(mihqiNd©¦§¦¨§¥¦¥©£¨§¨
mia`fE eiptl mihql E`A ;eiptl§¨¨¨¦§¦§¨¨§¥¦
.'mdA mglpe FrFxf lr Fpzp ,eixg`n¥©£¨§¨©§§¦§©¨¤
z` Wi` `Vi xW`M' Edfe§¤©£¤¦¨¦¤

:'FpAal dxez §
(al)äfä øácáeoi` .mipin`n mkpi` ©¨¨©¤¥§¤©£¦¦¥

mcFTd wEqRA xEn`d iRlM dpeEMd©©¨¨§©¥¨¨©¨©¥

ixdW ,'xAcOaE mixvnA dUr xW`'£¤¨¨§¦§©¦©¦§¨¤£¥
xnFl okYi `le mdipirA E`x z`fŸ¨§¥¥¤§Ÿ¦¨¥©

z`f lr `N` ,'mipin`n mkpi`'`EdW ¥§¤©£¦¦¤¨©Ÿ¤
,ux`d l` mk`iadl mkgihan©§¦£¤©£¦£¤¤¨¨¤

FA mipin`n mkpi`(g"n`a):bl dxez ¥§¤©£¦¦
(bl).íëúBàøìFWExiRFnM ©§§¤¥§

,'mkzF`xdl'`"d zF`dW `N` §©§§¤¤¨¤¨¥
,dxqgoke`xwOA WimzFgpl' £¥¨§¥¥©¦§¨©§¨
'KxCd(`k ,bi zeny),FnM `EdW ©¤¤¤§

,'mzFgpdl''dcFY lFwA rinWl' oke §©§¨§¥©§¦©§¨
(f ,ek mildz)'rinWdl' FnM -zkll' oke , §§©§¦©§¥¨¤¤

'l`rxfiA ciBl(eh ,h aÎmikln)`EdW ©¦§¦§§¤¤
'cibdl' FnM:cl dxez §§©

(el).da Cøc øLàux`d' `id Ffi` £¤¨©¨¥¦¨¨¤

xird Ff ?'DA KxC xW`,oFxagwxW £¤¨©¨¨¦¤§¤©
,mW Kld calA alMxn`PWdUrnA ¨¥¦§¨¨©¨¤¤¡©§©£¥

milBxnd(ak ,bi xacna)abPa ElrIe'`aIe ©§©§¦©©£©¤¤©¨Ÿ
'oFxag croFWlA 'E`aIe' xn`p `NW , ©¤§¤Ÿ¤¡©©¨Ÿ¦§

df - cigi oFWlA '`aie' `N` ,miAx©¦¤¨©¨Ÿ¦§¨¦¤
i"Wx d`x] oFxagl `A `Ed wxW alM̈¥¤©¨§¤§§¥©¦
zFa`d ixaw lr gHYWdl KldW mẄ¤¨©§¦§©¥©©¦§¥¨¨
zvrn lvPdl dNtzA¦§¦¨§¦¨¥¥£©

[milBxnd:dxezfl ©§©§¦
(fl)pàúä.óhwp `le .`Ed fbFx oFWl ¦§©©§¤§Ÿ¨©

oipA) 'sP`zd' oFWl `N` ,'sp`' oFWl§¨©¤¨§¦§©©¦§©
- xzFi dxEng FzErnWOW ,(lrRzd¦§©¥¤©§¨£¨¥

`NnzpFNEMfbFx(x"yl):gl dxez ¦§©¥¤

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b iriax meil inei xeriy

(çì)éðôì ãîòä ïeð-ïa òLBäéBúà änL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ß a`Îmgpn 'b iriax mei ß

(èì)øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àìŸ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzà¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(iz 'nr bk ycew zexb`)

אאאאּתּתּתּתננננּנּנּנּנהההה ולהםולהםולהםולהם ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמהההה יביביביבֹוֹוֹוֹואאאאּוּוּוּו ההההּמּמּמּמהההה .... .... .... לט)וטוטוטוטּפּפּפּפכםכםכםכם ילד (א, נצחית: הֹוראה ּכאן לנּו נֹותנת נצחית, ׁשהיא הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבכל  ׁשּכן, יֹותר! עֹוד ּגדֹולים להּׂשגים להּגיע לׁשאף וצרי יכֹול הּוא הֹוריו, מעלת וגדל עצם על הּבט ׁשּמּבלי לדעת, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹצרי

האפ  ּתמיד קּיימת ּוקדּׁשה טֹוב הּוא עניני – הֹוריו את ּגם מזּכים ׁשהּׂשגיו יֹודע הּילד וכאׁשר ויֹותר. יֹותר להתעּלֹות ׁשרּות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַֹמתאּמץ

ã ycew zegiyn zecewp ã(581 'nr a zegiy ihewl)

יהיהיהיהיהיהיהיה לבזלבזלבזלבז אמראמראמראמרּתּתּתּתםםםם אאאאׁשׁשׁשׁשרררר לט)וטוטוטוטּפּפּפּפכםכםכםכם לבז,(א, יהיּו ׁשּכּלם טענּו המרּגלים והרי ּדוקא, הּטף על ההדּגׁשה מהי לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
נקלט  לא מּכ ּוכתֹוצאה לׁשמּה, ׁשּלא ּובמצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק מי הּוא ה' ּבעבֹודת 'קטן' ּדהּנה לבאר, ויׁש הּגדֹולים? ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּגם

ּׁשאֹוכל מּמה יֹותר ׁשּמפֹורר ּתינֹוק, ׁשל ּוכדרּכֹו 'מתּפֹורר', הּוא אּלא ּבפנימּיּות, זה רּוחני יב)מזֹון מז, ויגש טוב היתה (לקט זֹו . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
והּוא  לׁשמּה ׁשּלא והּמצוה הּתֹורה עסק יהיה ארצּיים, ּבדברים ׁשם ויתעּסקּו יׂשראל לארץ יּכנסּו אם הּמרּגלים: ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹטענת
האדם  – ה'אתּכפיא' מעלת מּצד וזאת הּמדּבר, ּדֹור מעבֹודת יֹותר יקרה ה'ּטף' ׁשעבֹודת ה', מענה ּבא ּכ על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ'יתּפֹורר'.

ּובּמצוֹות. ּבּתֹורה ועֹוסק עצמֹו את ְְְִֵֶֶַַַָּכֹופה

(î):óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñe íëì eðt ízàå§©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨¤¬¤©«
i"yx£ÌÎÏ et∑ ּוגרמּתם קלקלּתם לארץ, ליּכנס צפֹון לצד אדֹום ארץ רחב ּדר אתכם להעביר אמרּתי ¿»∆ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

עּכּוב  ÌÎÏ.לכם et∑ ׁשל לדרֹומּה ּבֹו הֹולכים ׁשהיּו ׁשהּמדּבר סּוף, ים לצד ּבּמדּבר ותלכּו לאחֹוריכם ִֶָ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּות  הּים לצד הּמׁשכּו עּתה ׂשעיר, להר סּוף ים ּבין מפסיק היה ׂשעיר, ּדרֹומֹוהר ּכל ׂשעיר, הר את סֹובבּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

לּמזרח  הּמערב .מן ְֲִִַַַָָ

(àî)eðòzå|äìòð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå ©©«£´©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ

:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨
i"yx£eÈ‰zÂ∑יד)לׁשֹון ּכלֹומר (במדבר 'הן', לׁשֹון ׁשאמרּתם, הּלׁשֹון זה הּמקֹום!" אל ועלינּו "הּנּנּו .נזּדּמנּתם : «»ƒְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ÏeÚÈלח  ‡e‰ CÓ„˜ Ì‡˜„ Ôe ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈√»»≈
:Ï‡¯NÈÏ dpÒÁÈ ‡e‰ È¯‡ Ûwz d˙È Ônz«»»≈«≈¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

ÔBÎÈ·eלט  ÔB‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿¿≈
ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„ ‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿»»≈«ƒƒ≈¬

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dpz‡ ÔB‰Ïe Ôn˙Ï¿«»¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

‡¯Áמ  ‡¯a„ÓÏ eÏeËÂ ÔBÎÏ eit˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¿¿»…«
:ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿

ÈÈמא  Ì„˜ ‡·Á ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»√»¿»
‡„wÙ Èc ÏÎk ·¯˜ da ÁÈ‚e ˜q ‡Á‡¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈¿»¿…ƒ«¿»»
d·¯˜ ÈÓ ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(n).íëì eðt:d"awd mdl xn` KM §¨¤¨¨©¨¤
ip`mkz` xiardl iYxn`AKxC £¦¨©§¦§©£¦¤§¤©¤¤

cil zxaFrd ,dxvTdÎux` agFx ©§¨¨¨¤¤§©©¤¤
mFc`-mFxC cSnoFtv cvl- ¡¦©¨§©¨

mXnE ,iaxrOd DlEaB KxF`lqpMil §¤§¨©©£¨¦¦¨¦¨¥
,ux`l`N`mYlwlw`hgA ¨¨¤¤¨¦§©§¤§¥§

milBxnd,aEMr mkl mYnxbE ©§©§¦§©§¤¨¤¦
KxcA siTdlE xFfgl mziEhvPW¤¦§©¦¤©£§©¦§¤¤

oNdlcM ,xirUÎxd z` dMEx`(`"eb): £¨¤©¥¦§¦§©¨
.íëì eðtEkiWnY l` xnFlM §¨¤§©©©§¦

ux` xarl oFtvl mFxCn mkMxcA§©§§¤¦¨§¨§¥¤¤¤
hrn EaFqY `N` ,l`xUi,mkixFg`l ¦§¨¥¤¨¨§©©£¥¤

,mFxcl oFtSn mkizFaTr lr xFfgl©£©¦§¥¤¦¨§¨
ÎzinFxC rFvwnl EriBYW cr©¤©¦§¦§©§¦

,xirU xd lW ziaxrnEklze ©£¨¦¤©¥¦§¥§
xAcOaxirU xd mFxC KxF`l ©¦§¨§¤§©¥¦

`id mzkildW `vnp ,gxfnl axrOn¦©£¨§¦§¨¦§¨¤£¦¨¨¦
E xirU xd cvl,sEqÎmi cvlxdWM §©©¥¦§©©§¤©

mpinil sEq mie ,ml`nUl `Ed xirU¥¦¦§Ÿ¨§©¦¦¨
,xAcOd sFqA wgxdEidW xAcOdW ©§¥§©¦§¨¤©¦§¨¤¨

FA mikNdn`vnp ,dYrlW FnFxcl §©§¦©¨¦§¨¦§¤
xirUÎxdesEqÎmi oiA wiqtn did ©¥¦§¨¨©§¦¥©

.xirUÎxdl:mdl xn`W EdfedYr §©¥¦§¤¤¨©¨¤©¨
EkWOdmkMxC EUremId cvl ¦¨§©£©§§¤§©©¨

lM xirUÎxd z` EaAqzElEaB §©§¤©¥¦¨§
,FnFxC`id mzkildW KMon §¨¤£¦¨¨¦¦

:gxfOl axrOd`n dxez ©©£¨©¦§¨
(`n).eðéäzåmknvr mYfxif :FWExiR ©¨¦¥¥©§¤©§§¤

`Ede .zFlrl mipkEn zFidloFWl ¦§¨¦©£§§
'mFwOd l` Epilre EPPd'(n ,ci xacna) ¦¤§¨¦¤©¨



mixacנח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b iriax meil inei xeriy

(áî)-àìå eìòú àì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ
:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£eÏÚ˙ ‡Ï∑ ירידה אּלא לכם, ּתהא עלּיה .לא …«¬ְְֲִִֵֶֶָָָָֹ

(âî)ét-úà eøîzå ízòîL àìå íëéìà øaãàå̈«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´
:äøää eìòzå eãæzå ýåýé§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨

(ãî)íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä àöiå©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½
eúkiå íéøácä äðéNòz øLàk íëúà eôcøiå©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬

:äîøç-ãò øéòNa íëúà¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰ÈNÚz ¯L‡k∑,מתה מּיד האדם, את מּכה ּכׁשהיא הּזאת הּדבֹורה נֹוגעים מה ּכׁשהיּו הם אף «¬∆«¬∆»«¿…ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מתים  מּיד .ּבכם, ִִֵֶָָ

(äî)ýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«

i"yx£ÌÎÏB˜a '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ∑ רחמיו מּדת עׂשיתם אכזרי ּכביכֹול, .ּכאּלּו ¿…»«¿¿∆ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

(åî):ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé Lã÷á eáLzå©¥«§¬§¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ L„˜· e·LzÂ∑היּו והם הּמּסעֹות, ּבׁשאר יׁשבּתם" אׁשר "ּכּימים ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ט «≈¿¿»≈»ƒ«ƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמרל"ח  ּכמֹו לקדׁש, וחזרּו ּומטרפים הֹולכים ׁשנה וי"ט ּבקדׁש, עׂשּו מהם י"ט לב)ׁשנה, "ויניעם (במדבר : ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

עֹולם' ּב'סדר מצאתי ּכ .(פ"ח)ּבּמדּבר", ְְִִֵֶַָָָָָ

ÏÂ‡מב  Ôe˜q˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»ƒ¿¿»
ÔBÎÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL ˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚¿̇ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zz ‡ÏÂ¿»ƒ»¿√»«¬≈¿»≈

ÏÚמג  Ôez·¯ÒÂ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿¿»∆¿«
Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿«¿«¿¿∆¿

:‡¯eËÏ¿»

‰‰e‡מד  ‡¯eËa ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ùe¿«¡…»»¿»≈¿»«
ÔÊz È„ ‡Ók ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï¿«»¿¿»»¿¿»ƒ«¿»
:‰Ó¯Á „Ú ¯ÈÚNa ÔBÎ˙È e„¯Ëe ‡˙È¯ac««¿»»¿»»¿¿≈ƒ«»¿»

ÈÈמה  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎ·e Ôez·˙Â¿«¿¿ƒ√»¿»¿»«ƒ¿»
:ÔBÎÈlÓÏ ˙Èv‡ ‡ÏÂ ÔBÎ˙BÏ¿̂¿¿»«≈¿ƒ≈

Ècמו  ‡iÓBÈk ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ Ì˜¯a Ôez·˙ÈÂƒ∆¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿«»ƒ
:Ôez·˙È¿∆¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

:mdl xnF`kE ,mW xEn`doFWNd df ¨¨¨§¥¨¤¤©¨
,xnFlM ,'od' oFWl mYxn`W¤£©§¤§¥§©

mYpOCfpEppd' mYxn`e ¦§©©§¤©£©§¤¦§
:'milFran dxez ¦

(an)eìòú àìsqFpA .EngNz `le Ÿ©£§Ÿ¦¨£§¨
o`M dfEnx ,mgNdl Elri `NW iEEiSl©¦¤Ÿ©£§¦¨¥§¨¨
mziIlrW mdA dxzdW d`xzdd mB©©©§¨¨¤¦§¨¨¤¤£¦¨¨

,FzErnWn ,'Elrz `l' .lirFY `l`l Ÿ¦Ÿ©£©§¨Ÿ
diIlr(dglvde oFgSp)mkl `dz £¦¨¦¨§©§¨¨§¥¨¤

,df iciÎlrdcixi `N``Ede .dqEazE ©§¥¤¤¨§¦¨§¨§
mW xn`PW(anÎ`n ,ci xacna)xn`Ie' ¤¤¡©¨©Ÿ¤

'd iR z` mixar mY` dG dOl dWnŸ¤¨¨¤©¤Ÿ§¦¤¦
'd oi` iM ElrY l` ,glvz `l `ide§¦Ÿ¦§¨©©£¦¥

'mkAxwA(x"yl):bn dxez §¦§§¤
(cn).íéøBácä äðéNòz øLàkdOA ©£¤©£¤¨©§¦©¤

?mixFaCd zMnl mzMn dnFC dzid̈§¨¨©¨¨§©©©§¦
z` dMn `idWM z`Gd dxFaCd dn©©§¨©Ÿ§¤¦©¨¤

mc`d,DzviwrAcIn`ids` ,dzn ¨¨¨©£¦¨¨¦¨¦¥¨©

md,mkz` EtcxW ixFn`d ipA - ¥§¥¨¡¦¤¨§¤§¤
cIn ,mkA mirbFp EidWMEid §¤¨§¦¨¤¦¨¨

:mizndn dxez ¥¦
(dn).íëìB÷a 'ä òîL àìåxaM §Ÿ¨©§§¤§¨

rECnE ,''d iptl EMaYe EaWYe' xn`p¤¡©©¨ª©¦§¦§¥©©
- 'd mW z` aEW xiMfdl KxvEd§©§©§¦¤¥
siqFd `N` ?'mklFwA 'd rnW `le'§Ÿ¨©§§¤¤¨¦
,WpFrd lv` mB d"ied mW xiMfdl§©§¦¥£¨¨©¥¤¨¤
dxFn dGd mXdW s`W cOll icM§¥§©¥¤©¤©¥©¤¤

mingxd zCn lr(` ,g ziy`xa i"yx d`x), ©¦©¨©£¦
ixd,lFkiaM,mkiUrn iciÎlr £¥¦§¨©§¥©£¥¤

mziUrmBWeingx zCnKFtdY £¦¤¤©¦©©£¨©£
oiCd zCnlENi`M`Edixfk` §¦©©¦§¦©§¨¦

(l"kyn):en dxez
(en).íéaø íéîé Lã÷á eáLzå©¥§§¨¥¨¦©¦

ElNd miAxd minIddpW h"i,md ©¨¦¨©¦©¨¨¨¥
?oiPnEitlxn`PWwEqRd KWndA ¦©¦§¦¤¤¡©§¤§¥©¨

,'mYaWi xW` minIM'`NW oeike ©¨¦£¤§©§¤§¥¨¤Ÿ

Wxtl Wi ,md dOM aEzMd WxiR¥©©¨©¨¥¥§¨¥
deW did WcwA EaWIW onGd KWOW¤¤¤©§©¤¨§§¨¥¨¨¨¤

EdXW onGd KWnlzFrQOd x`WA §¤¤©§©¤¨¦§¨©©¨
mNEMzFrQOd ztEwY lMW `vnp] ¨¦§¨¤¨§©©©¨

onGd zivgn ,dvgn lr dvgn dwElg£¨¤¡¨©¤¡¨©£¦©§©
x`Wl onGd zivgnE WcwA mzaiWil¦¦¨¨§¨¥©£¦©§©¦§¨

[zFrQOdmde .(zFrQOd)EidmNEM ©©¨§¥©©¨¨¨
dpW g"lxn`PW FnM](ci ,a oldl) ¨¨§¤¤¡©

cr rpxA WcTn Epkld xW` minIde'§©¨¦£¤¨©§¦¨¥©§¥©©
miWlW cxf lgp z` Epxar xW £̀¤¨©§¤©©¤¤§Ÿ¦

,['dpW dpnWEh"idpWEUr mdn §Ÿ¤¨¨¨¨¥¤¨
dpW h"ie ,WcwaEidmiklFd §¨¥§¨¨¨§¦

mitxFhnE,zFrQOd x`WA (micxhp) §¨¦¦§¨¦¦§¨©©¨
ExfgeaEWxn`PW FnM .Wcwlxacna) §¨§§¨¥§¤¤¡©
(bi ,al,'xAcOA mripie'mlhlHW ©§¦¥©¦§¨¤¦§§¨

h"i KFzA Eid mNEke ,miAx zFrQnA§©¨©¦§¨¨§
,dpW:mlFrÎxcqA iz`vn KM ¨¨¨¨¨¦§¥¤¨

` dxez

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

á(à)øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå ïôpå©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬
ñ :íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpå éìà ýåýé§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

i"yx£‰¯a„n‰ ÚqpÂ ÔÙpÂ∑,לצפֹונֹו ּדרֹומֹו מן לארץ ליּכנס ׂשעיר הר ּדר עֹוברים היּו חטאּו, לא אּלּו «≈∆«ƒ««ƒ¿»»ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
מן  ּדרֹומֹו אצל והלכּו ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומֹו סּוף ים ּבין ׁשהּוא הּמדּבר, לצד הפכּו ׁשּקלקלּו, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובׁשביל

יציאתן  ּדר סּוף, ים ּדר לּמזרח, הֹולכים הּמערב היּו מּׁשם מערבית, ּדרֹומית ּבמקצֹוע ׁשהּוא מּמצרים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּמזרח  ‡˙ÈÚNŒ¯‰Œ¯.לצד ·ÒpÂ∑ עד ּדרֹומֹו מֹואב ּכל .ארץ ְְִַַָ«»»∆«≈ƒְֶֶַָָ

ß a`Îmgpn 'c iying mei ß

(á):øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

(â):äðôö íëì eðt äfä øää-úà áñ íëì-áø©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨
i"yx£‰Ùˆ ÌÎÏ et∑ רּוח את הֹולכים נמצאּו לּצפֹון, ּפניכם לּצפֹון, הּדרֹום מן מזרחית לרּוח לכם סֹובּו ¿»∆»…»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

וז  ׁשּנאמרּמזרחית, יא)הּו מֹואב"(שופטים לארץ מּמזרחֿׁשמׁש "וּיבא :. ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(ã)íëéçà ìeáâa íéøáò ízà øîàì åö íòä-úàå§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´
ízøîLðå íkî eàøééå øéòNa íéáLiä åNò-éða§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−

:ãàî§«Ÿ
i"yx£„‡Ó Ìz¯ÓLÂ∑"ּבם ּתתּגרּו "אל הּׁשמירה? .ּומהּו ¿ƒ¿«¿∆¿…ְְִִַַַָָָ

(ä)ãò íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−
øä-úà ézúð åNòì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬

:øéòN¥¦«
i"yx£Ï‚¯ŒÛk C¯„Ó „Ú∑מדר ּבארצם אפּלּו לעבֹור לכם מרׁשה איני הרגל ּדריסת אפּלּו ּכלֹומר, רגל, ּכף «ƒ¿««»∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

nÈ‡א  Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ‡ÏËe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿«¿»¿«¿¿»…««»
˙È ‡Ùw‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÛeÒ„¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ¯ÈÚN„ ‡¯eË»¿≈ƒƒ«ƒƒ

ÓÈÓÏ¯:ב  ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈»

‡˙eitג  ÔÈ„‰ ‡¯eË ˙È ÔezÙw‡c ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¿«∆¿»»»≈ƒ¿¿ƒ
:‡etˆ ÔBÎÏ¿ƒ»

ÌeÁ˙aד  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ „wt ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«≈¿≈««»¿ƒƒ¿
ÔeÏÁ„ÈÂ ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÔBÎeÁ‡¬¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¬

:‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â ÔBÎpÓƒ¿¿ƒ¿«¿«¬»

ÔBÎÏה  Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ÔB‰a Ôe¯b˙˙ ‡Ï»ƒ¿»¿¬≈»∆≈¿
‡z¯È È¯‡ ‡Ï‚¯ ˙Ò¯t C¯„Ó „Ú ÔB‰Ú¯‡Ó≈«¿¬«ƒ¿««¿«ƒ¿»¬≈¿À»

:¯ÈÚN„ ‡¯eË ˙È ˙È·‰È ÂNÚÏ¿≈»¿»ƒ»»¿≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

á(`).äøaãnä òqpå ïôpåoFWl ©¥¤©¦©©¦§¨¨§
cvl mzkild KxCn EpRW rnWn 'otPe'©¥¤©§©¤¨¦¤¤£¦¨¨§©

oMW ,xg`Eid ,E`hg `l ENi` ©¥¤¥¦Ÿ¨§¨
Eide ,dxWid KxCA mikiWnnmixaFr ©§¦¦©¤¤©§¨¨§¨§¦

ux`l qpMil xirUÎxd KxCmdWM ¤¤©¥¦¦¨¥¨¨¤§¤¥
miklFdFnFxC onxdd lW;FpFtvl §¦¦§¤¨¨¦§

ElwlTW liaWaE'EpR' ,m`hgA ¦§¦¤¦§§§¤§¨¨
eEktdzkll mMxCxAcOd cvl §¨§©§¨¨¤¤§©©¦§¨

Îxd lW FnFxcl sEqÎmi oiA `EdW¤¥©¦§¤©
Eklde ,xirU`Edd xAcOAlv` ¥¦§¨§©¦§¨©¥¤

FnFxCmiklFd mdWM ,xirU xd lW §¤©¥¦§¤¥§¦
gxfOl axrOd on,` lirl i"yx x`iay enk) ¦©©£¨©¦§¨

(b ,cl xacna i"yx dkex`a cer d`xe .n:
.óeñ-íé CøcdYrn did mzkild oEEM ¤¤©¦£¦¨¨¨¨¥©¨

M ,gxfnl axrOnoz`ivi KxC ¦©£¨§¦§¨§¤¤§¦¨¨

W ,mixvOnmixvn ux` cS`Ed ¦¦§©¦¤©¤¤¦§©¦
ziaxrnÎzinFxC rFvwnAux`l §¦§©§¦©£¨¦§¤¤

E`vIWkE ,l`xUimiklFd Eid mXn ¦§¨¥§¤¨§¦¨¨§¦
,gxfOd cvl`l aEW ,eiWkr mB oM §©©¦§¨¥©©§¨Ÿ

axrOn `N` ,oFtvl mFxCn Ekld̈§¦¨§¨¤¨¦©£¨
gxfnl(`"eb): §¦§¨

úà áñpå.øéòN øäaEAq df oi` ©¨¨¤©¥¦¥¤¦
`N` ,xdd lM z` siTOd mlWlM ¨¥©©¦¤¨¨¨¤¨¨

FnFxCcalAa`Fn ux` cr , §¦§¨©¤¤¨
(n"eviw):a dxez

(b).äðBôö íëì eðt`Ed 'EpR' lM §¨¤¨¨¨§
okle .xg` cvl KxCd ziHd oFWl§©¨©©¤¤§©©¥§¨¥

zkll EniIQXnlW zinFxC gEx lM ¦¤¦§¨¤¤¨©§¦¤
ÎzinFxC rFvwnl EriBde xirU xd©¥¦§¦¦§¦§©§¦
EpR' mdl xn` aEW ,xdd lW zigxfn¦§¨¦¤¨¨¨©¨¤§

,xnFlM ,'dpFtv mklmkl EAFqz` ¨¤¨¨§©¨¤¤
KxCdzigxfn gExl,xirU xd lW ©¤¤§©¦§¨¦¤©¥¦

mikNdn mY`WM,oFtSl mFxCd on §¤©¤§©§¦¦©¨©¨
z` oiklFd E`vnp .oFtSl mkiptE§¥¤©¨¦§§§¦¤

xn`PW Edfe .zigxfn gEx,`i mihtey) ©¦§¨¦§¤¤¤¡©
(gioFOr ipA Kln l` gYti ixacA§¦§¥¦§¨¤¤¤§¥©

a`Fn ux` z`e mFc` ux` z` aqIe'©¨¨¤¤¤¡§¤¤¤¨
'a`Fn ux`l WnW gxfOn `FaIe©¨¦¦§©¤¤§¤¤¨

(`"eb):b dxez
(c).ãàî ízøîLðådxinXd EdnE §¦§©§¤§Ÿ©©§¦¨

?xnXdl mixdfEn md dOn xnFlM -§©¦©¥§£¦§¦¨¥
'ma ExBzY l`' -oNdl xEn`dweqt) ©¦§¨¨¨¨§©¨

(d:d dxez
(d).ìâø-ók Cøãî ãò'cr' oFWl ©¦§©©¨¤§©

xn` Kke ,'ENit`' FWExiR o`M xEn`d̈¨¨¥£¦§¨¨©



נט mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b iriax meil inei xeriy

(áî)-àìå eìòú àì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ
:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£eÏÚ˙ ‡Ï∑ ירידה אּלא לכם, ּתהא עלּיה .לא …«¬ְְֲִִֵֶֶָָָָֹ

(âî)ét-úà eøîzå ízòîL àìå íëéìà øaãàå̈«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´
:äøää eìòzå eãæzå ýåýé§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨

(ãî)íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä àöiå©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½
eúkiå íéøácä äðéNòz øLàk íëúà eôcøiå©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬

:äîøç-ãò øéòNa íëúà¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰ÈNÚz ¯L‡k∑,מתה מּיד האדם, את מּכה ּכׁשהיא הּזאת הּדבֹורה נֹוגעים מה ּכׁשהיּו הם אף «¬∆«¬∆»«¿…ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מתים  מּיד .ּבכם, ִִֵֶָָ

(äî)ýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«

i"yx£ÌÎÏB˜a '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ∑ רחמיו מּדת עׂשיתם אכזרי ּכביכֹול, .ּכאּלּו ¿…»«¿¿∆ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

(åî):ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé Lã÷á eáLzå©¥«§¬§¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ L„˜· e·LzÂ∑היּו והם הּמּסעֹות, ּבׁשאר יׁשבּתם" אׁשר "ּכּימים ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ט «≈¿¿»≈»ƒ«ƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמרל"ח  ּכמֹו לקדׁש, וחזרּו ּומטרפים הֹולכים ׁשנה וי"ט ּבקדׁש, עׂשּו מהם י"ט לב)ׁשנה, "ויניעם (במדבר : ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

עֹולם' ּב'סדר מצאתי ּכ .(פ"ח)ּבּמדּבר", ְְִִֵֶַָָָָָ

ÏÂ‡מב  Ôe˜q˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»ƒ¿¿»
ÔBÎÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL ˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚¿̇ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zz ‡ÏÂ¿»ƒ»¿√»«¬≈¿»≈

ÏÚמג  Ôez·¯ÒÂ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿¿»∆¿«
Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿«¿«¿¿∆¿

:‡¯eËÏ¿»

‰‰e‡מד  ‡¯eËa ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ùe¿«¡…»»¿»≈¿»«
ÔÊz È„ ‡Ók ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï¿«»¿¿»»¿¿»ƒ«¿»
:‰Ó¯Á „Ú ¯ÈÚNa ÔBÎ˙È e„¯Ëe ‡˙È¯ac««¿»»¿»»¿¿≈ƒ«»¿»

ÈÈמה  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎ·e Ôez·˙Â¿«¿¿ƒ√»¿»¿»«ƒ¿»
:ÔBÎÈlÓÏ ˙Èv‡ ‡ÏÂ ÔBÎ˙BÏ¿̂¿¿»«≈¿ƒ≈

Ècמו  ‡iÓBÈk ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ Ì˜¯a Ôez·˙ÈÂƒ∆¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿«»ƒ
:Ôez·˙È¿∆¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

:mdl xnF`kE ,mW xEn`doFWNd df ¨¨¨§¥¨¤¤©¨
,xnFlM ,'od' oFWl mYxn`W¤£©§¤§¥§©

mYpOCfpEppd' mYxn`e ¦§©©§¤©£©§¤¦§
:'milFran dxez ¦

(an)eìòú àìsqFpA .EngNz `le Ÿ©£§Ÿ¦¨£§¨
o`M dfEnx ,mgNdl Elri `NW iEEiSl©¦¤Ÿ©£§¦¨¥§¨¨
mziIlrW mdA dxzdW d`xzdd mB©©©§¨¨¤¦§¨¨¤¤£¦¨¨

,FzErnWn ,'Elrz `l' .lirFY `l`l Ÿ¦Ÿ©£©§¨Ÿ
diIlr(dglvde oFgSp)mkl `dz £¦¨¦¨§©§¨¨§¥¨¤

,df iciÎlrdcixi `N``Ede .dqEazE ©§¥¤¤¨§¦¨§¨§
mW xn`PW(anÎ`n ,ci xacna)xn`Ie' ¤¤¡©¨©Ÿ¤

'd iR z` mixar mY` dG dOl dWnŸ¤¨¨¤©¤Ÿ§¦¤¦
'd oi` iM ElrY l` ,glvz `l `ide§¦Ÿ¦§¨©©£¦¥

'mkAxwA(x"yl):bn dxez §¦§§¤
(cn).íéøBácä äðéNòz øLàkdOA ©£¤©£¤¨©§¦©¤

?mixFaCd zMnl mzMn dnFC dzid̈§¨¨©¨¨§©©©§¦
z` dMn `idWM z`Gd dxFaCd dn©©§¨©Ÿ§¤¦©¨¤

mc`d,DzviwrAcIn`ids` ,dzn ¨¨¨©£¦¨¨¦¨¦¥¨©

md,mkz` EtcxW ixFn`d ipA - ¥§¥¨¡¦¤¨§¤§¤
cIn ,mkA mirbFp EidWMEid §¤¨§¦¨¤¦¨¨

:mizndn dxez ¥¦
(dn).íëìB÷a 'ä òîL àìåxaM §Ÿ¨©§§¤§¨

rECnE ,''d iptl EMaYe EaWYe' xn`p¤¡©©¨ª©¦§¦§¥©©
- 'd mW z` aEW xiMfdl KxvEd§©§©§¦¤¥
siqFd `N` ?'mklFwA 'd rnW `le'§Ÿ¨©§§¤¤¨¦
,WpFrd lv` mB d"ied mW xiMfdl§©§¦¥£¨¨©¥¤¨¤
dxFn dGd mXdW s`W cOll icM§¥§©¥¤©¤©¥©¤¤

mingxd zCn lr(` ,g ziy`xa i"yx d`x), ©¦©¨©£¦
ixd,lFkiaM,mkiUrn iciÎlr £¥¦§¨©§¥©£¥¤

mziUrmBWeingx zCnKFtdY £¦¤¤©¦©©£¨©£
oiCd zCnlENi`M`Edixfk` §¦©©¦§¦©§¨¦

(l"kyn):en dxez
(en).íéaø íéîé Lã÷á eáLzå©¥§§¨¥¨¦©¦

ElNd miAxd minIddpW h"i,md ©¨¦¨©¦©¨¨¨¥
?oiPnEitlxn`PWwEqRd KWndA ¦©¦§¦¤¤¡©§¤§¥©¨

,'mYaWi xW` minIM'`NW oeike ©¨¦£¤§©§¤§¥¨¤Ÿ

Wxtl Wi ,md dOM aEzMd WxiR¥©©¨©¨¥¥§¨¥
deW did WcwA EaWIW onGd KWOW¤¤¤©§©¤¨§§¨¥¨¨¨¤

EdXW onGd KWnlzFrQOd x`WA §¤¤©§©¤¨¦§¨©©¨
mNEMzFrQOd ztEwY lMW `vnp] ¨¦§¨¤¨§©©©¨

onGd zivgn ,dvgn lr dvgn dwElg£¨¤¡¨©¤¡¨©£¦©§©
x`Wl onGd zivgnE WcwA mzaiWil¦¦¨¨§¨¥©£¦©§©¦§¨

[zFrQOdmde .(zFrQOd)EidmNEM ©©¨§¥©©¨¨¨
dpW g"lxn`PW FnM](ci ,a oldl) ¨¨§¤¤¡©

cr rpxA WcTn Epkld xW` minIde'§©¨¦£¤¨©§¦¨¥©§¥©©
miWlW cxf lgp z` Epxar xW £̀¤¨©§¤©©¤¤§Ÿ¦

,['dpW dpnWEh"idpWEUr mdn §Ÿ¤¨¨¨¨¥¤¨
dpW h"ie ,WcwaEidmiklFd §¨¥§¨¨¨§¦

mitxFhnE,zFrQOd x`WA (micxhp) §¨¦¦§¨¦¦§¨©©¨
ExfgeaEWxn`PW FnM .Wcwlxacna) §¨§§¨¥§¤¤¡©
(bi ,al,'xAcOA mripie'mlhlHW ©§¦¥©¦§¨¤¦§§¨

h"i KFzA Eid mNEke ,miAx zFrQnA§©¨©¦§¨¨§
,dpW:mlFrÎxcqA iz`vn KM ¨¨¨¨¨¦§¥¤¨

` dxez

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

á(à)øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå ïôpå©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬
ñ :íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpå éìà ýåýé§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

i"yx£‰¯a„n‰ ÚqpÂ ÔÙpÂ∑,לצפֹונֹו ּדרֹומֹו מן לארץ ליּכנס ׂשעיר הר ּדר עֹוברים היּו חטאּו, לא אּלּו «≈∆«ƒ««ƒ¿»»ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
מן  ּדרֹומֹו אצל והלכּו ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומֹו סּוף ים ּבין ׁשהּוא הּמדּבר, לצד הפכּו ׁשּקלקלּו, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובׁשביל

יציאתן  ּדר סּוף, ים ּדר לּמזרח, הֹולכים הּמערב היּו מּׁשם מערבית, ּדרֹומית ּבמקצֹוע ׁשהּוא מּמצרים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּמזרח  ‡˙ÈÚNŒ¯‰Œ¯.לצד ·ÒpÂ∑ עד ּדרֹומֹו מֹואב ּכל .ארץ ְְִַַָ«»»∆«≈ƒְֶֶַָָ

ß a`Îmgpn 'c iying mei ß

(á):øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

(â):äðôö íëì eðt äfä øää-úà áñ íëì-áø©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨
i"yx£‰Ùˆ ÌÎÏ et∑ רּוח את הֹולכים נמצאּו לּצפֹון, ּפניכם לּצפֹון, הּדרֹום מן מזרחית לרּוח לכם סֹובּו ¿»∆»…»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

וז  ׁשּנאמרּמזרחית, יא)הּו מֹואב"(שופטים לארץ מּמזרחֿׁשמׁש "וּיבא :. ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(ã)íëéçà ìeáâa íéøáò ízà øîàì åö íòä-úàå§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´
ízøîLðå íkî eàøééå øéòNa íéáLiä åNò-éða§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−

:ãàî§«Ÿ
i"yx£„‡Ó Ìz¯ÓLÂ∑"ּבם ּתתּגרּו "אל הּׁשמירה? .ּומהּו ¿ƒ¿«¿∆¿…ְְִִַַַָָָ

(ä)ãò íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−
øä-úà ézúð åNòì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬

:øéòN¥¦«
i"yx£Ï‚¯ŒÛk C¯„Ó „Ú∑מדר ּבארצם אפּלּו לעבֹור לכם מרׁשה איני הרגל ּדריסת אפּלּו ּכלֹומר, רגל, ּכף «ƒ¿««»∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

nÈ‡א  Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ‡ÏËe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿«¿»¿«¿¿»…««»
˙È ‡Ùw‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÛeÒ„¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ¯ÈÚN„ ‡¯eË»¿≈ƒƒ«ƒƒ

ÓÈÓÏ¯:ב  ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈»

‡˙eitג  ÔÈ„‰ ‡¯eË ˙È ÔezÙw‡c ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¿«∆¿»»»≈ƒ¿¿ƒ
:‡etˆ ÔBÎÏ¿ƒ»

ÌeÁ˙aד  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ „wt ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«≈¿≈««»¿ƒƒ¿
ÔeÏÁ„ÈÂ ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÔBÎeÁ‡¬¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¬

:‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â ÔBÎpÓƒ¿¿ƒ¿«¿«¬»

ÔBÎÏה  Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ÔB‰a Ôe¯b˙˙ ‡Ï»ƒ¿»¿¬≈»∆≈¿
‡z¯È È¯‡ ‡Ï‚¯ ˙Ò¯t C¯„Ó „Ú ÔB‰Ú¯‡Ó≈«¿¬«ƒ¿««¿«ƒ¿»¬≈¿À»

:¯ÈÚN„ ‡¯eË ˙È ˙È·‰È ÂNÚÏ¿≈»¿»ƒ»»¿≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

á(`).äøaãnä òqpå ïôpåoFWl ©¥¤©¦©©¦§¨¨§
cvl mzkild KxCn EpRW rnWn 'otPe'©¥¤©§©¤¨¦¤¤£¦¨¨§©

oMW ,xg`Eid ,E`hg `l ENi` ©¥¤¥¦Ÿ¨§¨
Eide ,dxWid KxCA mikiWnnmixaFr ©§¦¦©¤¤©§¨¨§¨§¦

ux`l qpMil xirUÎxd KxCmdWM ¤¤©¥¦¦¨¥¨¨¤§¤¥
miklFdFnFxC onxdd lW;FpFtvl §¦¦§¤¨¨¦§

ElwlTW liaWaE'EpR' ,m`hgA ¦§¦¤¦§§§¤§¨¨
eEktdzkll mMxCxAcOd cvl §¨§©§¨¨¤¤§©©¦§¨

Îxd lW FnFxcl sEqÎmi oiA `EdW¤¥©¦§¤©
Eklde ,xirU`Edd xAcOAlv` ¥¦§¨§©¦§¨©¥¤

FnFxCmiklFd mdWM ,xirU xd lW §¤©¥¦§¤¥§¦
gxfOl axrOd on,` lirl i"yx x`iay enk) ¦©©£¨©¦§¨

(b ,cl xacna i"yx dkex`a cer d`xe .n:
.óeñ-íé CøcdYrn did mzkild oEEM ¤¤©¦£¦¨¨¨¨¥©¨

M ,gxfnl axrOnoz`ivi KxC ¦©£¨§¦§¨§¤¤§¦¨¨

W ,mixvOnmixvn ux` cS`Ed ¦¦§©¦¤©¤¤¦§©¦
ziaxrnÎzinFxC rFvwnAux`l §¦§©§¦©£¨¦§¤¤

E`vIWkE ,l`xUimiklFd Eid mXn ¦§¨¥§¤¨§¦¨¨§¦
,gxfOd cvl`l aEW ,eiWkr mB oM §©©¦§¨¥©©§¨Ÿ

axrOn `N` ,oFtvl mFxCn Ekld̈§¦¨§¨¤¨¦©£¨
gxfnl(`"eb): §¦§¨

úà áñpå.øéòN øäaEAq df oi` ©¨¨¤©¥¦¥¤¦
`N` ,xdd lM z` siTOd mlWlM ¨¥©©¦¤¨¨¨¤¨¨

FnFxCcalAa`Fn ux` cr , §¦§¨©¤¤¨
(n"eviw):a dxez

(b).äðBôö íëì eðt`Ed 'EpR' lM §¨¤¨¨¨§
okle .xg` cvl KxCd ziHd oFWl§©¨©©¤¤§©©¥§¨¥

zkll EniIQXnlW zinFxC gEx lM ¦¤¦§¨¤¤¨©§¦¤
ÎzinFxC rFvwnl EriBde xirU xd©¥¦§¦¦§¦§©§¦
EpR' mdl xn` aEW ,xdd lW zigxfn¦§¨¦¤¨¨¨©¨¤§

,xnFlM ,'dpFtv mklmkl EAFqz` ¨¤¨¨§©¨¤¤
KxCdzigxfn gExl,xirU xd lW ©¤¤§©¦§¨¦¤©¥¦

mikNdn mY`WM,oFtSl mFxCd on §¤©¤§©§¦¦©¨©¨
z` oiklFd E`vnp .oFtSl mkiptE§¥¤©¨¦§§§¦¤

xn`PW Edfe .zigxfn gEx,`i mihtey) ©¦§¨¦§¤¤¤¡©
(gioFOr ipA Kln l` gYti ixacA§¦§¥¦§¨¤¤¤§¥©

a`Fn ux` z`e mFc` ux` z` aqIe'©¨¨¤¤¤¡§¤¤¤¨
'a`Fn ux`l WnW gxfOn `FaIe©¨¦¦§©¤¤§¤¤¨

(`"eb):b dxez
(c).ãàî ízøîLðådxinXd EdnE §¦§©§¤§Ÿ©©§¦¨

?xnXdl mixdfEn md dOn xnFlM -§©¦©¥§£¦§¦¨¥
'ma ExBzY l`' -oNdl xEn`dweqt) ©¦§¨¨¨¨§©¨

(d:d dxez
(d).ìâø-ók Cøãî ãò'cr' oFWl ©¦§©©¨¤§©

xn` Kke ,'ENit`' FWExiR o`M xEn`d̈¨¨¥£¦§¨¨©



mixacס zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy
ׁשּנאמר הּזיתים, הר על רגל ּכף ּדריסת יֹום ׁשּיבא עד אּגדה: ּומדרׁש ּברׁשּות. יד)ׁשּלא רגליו (זכריה "ועמדּו : ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ÂNÚÏ.וגֹו'" ‰M¯È∑,עּמֹון הן וקדמני, ּוקנּזי וקיני, לכם; ׁשבעה לֹו: נתּתי עממים עׂשרה מאברהם, ְ¿À»¿≈»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
אּתֹו ׁשהל ּבׂשכר לֹוט, לבני והּׁשּתים לעׂשו מהם אחד וׂשעיר, אֹומרים ּומֹואב ּׁשהיּו מה על וׁשתק למצרים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּכבנֹו עׂשאֹו היא', 'אחֹותֹו אׁשּתֹו .על ְְֲֲִִִַָ

(å)íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà́Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦
ízàî eøëz:íúéúLe óñka ¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«

i"yx£e¯Îz∑וכן מּקח, נ)לׁשֹון לי",(בראשית ּכריתי "אׁשר כו): 'ּכירה'(ר"ה למכירה קֹורין הּים ּבכרּכי .ׁשּכן ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(æ)éäìà ýåýé ékòãé Eãé äNòî ìëa Eëøa E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´
äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì|äðL íéòaøà ¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈

éäìà ýåýé:øác zøñç àì Cnò E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«
i"yx£EÎ¯a EÈ‰Ï‡ ÈÈ Èk∑ּתכּפּו לא  ּתכּפרּו)לפיכ אחרים: הראּואת(ספרים אּלא ענּיים, אּתם ּכאּלּו לראֹות טֹובתֹו, ƒ¿»¡…∆≈«¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עׁשירים  .עצמכם ְְֲִִֶַ

(ç)øéòNa íéáLiä åNò-éðá eðéçà úàî øáòpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
Cøc øáòpå ïôpå øáb ïéöòîe úìéàî äáøòä Cøcî¦¤¸¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤

:áàBî øaãî¦§©¬¨«
i"yx£¯·ÚpÂ ÔÙpÂ∑ מזרחית רּוח להלֹו ּפנים הפכנּו צפֹון, .לצד «≈∆««¬…ְְְֲִִִַַַַָָָָ

Û‡Âו  ÔeÏÎÈ˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ ÔeaÊ˙ ‡¯e·Úƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿¿«
:ÔezL˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe¯Îz ‡iÓ«»ƒ¿ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿

CÏז  ˜tÒ C„È „·Ú ÏÎa CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿»¿»…«¿»«∆»
Ôc ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡¯a„ÓÏ CÎ‰Óa Ck¯»̂¿»¿≈¡»¿«¿¿»«»»≈¿«
‡Ï CcÚÒa C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈL ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«¿»¡»»¿«¬»»

:ÌÚcÓ ‡zÚÓ¿«¿»ƒ»«

ÔÈ·˙Ècח  ÂNÚ È· ‡eÁ‡ Ì„wÓ ‡¯·ÚÂ«¬«¿»ƒ√»¬»¿≈≈»¿»¿ƒ
¯·b ÔÈˆÚÓe ˙ÏÈ‡Ó ‡¯LÈÓ Á¯‡Ó ¯ÈÚNa¿≈ƒ≈…«≈¿»≈≈«≈∆¿…»∆
:·‡BÓ„ ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡¯·ÚÂ ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»«¬«¿»…««¿¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

:mdl,xnFlM ,lbxÎsM Kxcn ENit` ¨¤£¦¦§©©¤¤§©
lbxdÎzqixc ENit`xarn mWl £¦§¦©¨¤¤§¥©£¨

z`fl s` ,calAmkl dWxn ipi` ¦§¨©§Ÿ¥¦©§¤¨¤
.zEWxa `NW mvx`A xFarlEdf ©£§©§¨¤Ÿ¦§¤

.FhEWRdcB`ÎWxcnEiRlM FWxFC §¦§©©¨¨§§©¥
mFc` ux`A ExarY `l :giWOd zFni§©¨¦©Ÿ©©§§¤¤¡

-lr 'lbxÎsM zqixC' mFi `FaIW cr©¤¨§¦©©¤¤©
miziGdÎxdbFbnE bFB znglnA ©©¥¦§¦§¤¤¨

miFBd mr mgNdl d"awd `vIWM]§¤¥¥§¦¨¥¦©¦
FnM ,[milWExiA minglPdxn`PW ©¦§¨¦¦¨©¦§¤¤¡©

(c ,ci dixkf)mdd miFBA mglpe 'd `vie'§¨¨§¦§©©¦¨¥
,axw mFiA FngNd mFiMeilbx Ecnre §¦¨£§§¨§¨§©§¨

ipR lr xW` mizGd xd lr `Edd mFIA©©©©©¥¦£¤©§¥
.'ebe 'miziGd xd rwape mcTn mlWExi§¨©¦¦¤¤§¦§©©©¥¦
zEWx Epl oi` onGd FzF`l cr ,xnFlM§©©§©§©¥¨§
mFI'n mlE` ,xirU xdA oFhlWe§¦§§©¥¦¨¦
l`xUi EhlWi ,Kli`e 'lbxd zqixC§¦©¨¤¤§¥¨¦§§¦§¨¥

xn`PW FnM] mFc` ux`A s`,` dicaer) ©§¤¤¡§¤¤¡©
(`kz` hRWl oFIv xdA mirWFn Elre'§¨¦¦§©¦¦§Ÿ¤

['dkElOd 'dl dzide ,eUr xd`negpz) ©¥¨§¨§¨©©§¨
(e ze` dtqed oyi:

åNòì äMøé.xirU xd z` iYzp §ª¨§¥¨¨©¦¤©¥¦
?FWxi okidnEmdxa`ndPd iM .Fpwf ¥¥¨§¨¥©§¨¨§¨¦¦¥

Fl iYzp minnr dxUr,mdxa`l £¨¨£¨¦¨©¦§©§¨¨
z` zWxl ,mixzAd oiA zixaA¦§¦¥©§¨¦¨¤¤¤

xn`PW FnM] mdizFvx`Îgi ,eh ziy`xa) ©§¥¤§¤¤¡©
(`kz`Gd ux`d z` iYzp Lrxfl'§©§£¨©¦¤¨¨¤©Ÿ

xdp lcBd xdPd cr mixvn xdPn¦§©¦§©¦©©¨¨©¨Ÿ§©
z`e iGpTd z`e ipiTd z` ,zxR§¨¤©¥¦§¤©§¦¦§¥
z`e iGxRd z`e iYgd z`e ,ipncTd©©§Ÿ¦§¤©¦¦§¤©§¦¦§¤
iprpMd z`e ixn`d z`e ,mi`txd̈§¨¦§¤¨¡Ÿ¦§¤©§©£¦

;['iqEaid z`e iWBxBd z`edraW §¤©¦§¨¦§¤©§¦¦§¨
ozFp ip` mdnE ,mkl- mdn dWlW ¥¤£¦¥¨¤§¨¥¤

- 'ipFncwe iGpwE ipiw'WoFOr od ¥¦§¦¦§©§¦¤¥©
- xirUe a`FnEiYzpmdn cg` ¨§¥¦¨©¦¤¨¥¤

eUrl,xirU xd z` Wxi `EdW - §¥¨¤¨©¤©¥¦
mipXdemixzFPd,hFl ipalmdW §©§©¦©¨¦¦§¥¤¥

.a`FnE oFOr:cer i"yx siqeneÎlrÎs`e ©¨§©©
ozp ,mdxa` rxGn mpi` hFl ipAW iR¦¤§¥¥¨¦¤©©§¨¨¨©
zFvx`d z` zWxl d"awd mdl̈¤¨¤¤¤¨£¨

,oMW ,ElNdxkUAdfKldWhFlFY` ©¨¤¥¦§©¤¤¨©¦
didX dn lr wzWe mixvnl§¦§©¦§¨©©©¤¨¨

mdxa`izFg`' FYW` lr xnF` ©§¨¨¥©¦§£¦
,'`id,FYW` `idW mdl dNiB `le ¦§Ÿ¦¨¨¤¤¦¦§
F`Urd"awdFpakoiprl mdxa` lW £¨¦§¤©§¨¨§¦§©

ipaM EUrp a`FnE oFOre ,ux`d zXExi§©¨¨¤§©¨©£¦§¥

zFvx` iYW zWxl ,mdxa` lW eipä¨¤©§¨¨¨¤¤§¥£¨
Fl zFghaEOd xUr KFYndaxÎziy`xa) ¦¤¤©§¨

(bk ,cn:e dxez
(e).eøëzTn oFWl.gFrnWnE ¦§§¦¨©§¨

.'EpwY'oke`xwOA FznbEC(d ,p ziy`xa) ¦§§¥§¨©¦§¨
ixawA'il izixM xW`orpM ux`A §¦§¦£¤¨¦¦¦§¤¤§©©

,drxR l` sqFi ixaCn] 'ipxAwY dOẄ¨¦§§¥¦¦¦§¥¥¤©§Ÿ
oFWl `Ed mBW .[eia` FriAWd KMW¤¨¦§¦¨¦¤©§

,oipwmIdÎiMxkA oMWmixr=] ¦§¨¤¥¦§©¥©¨¨¦
[mIl xarOW zFlFcBddxiknl oixFw ©§¤¥¥¤©¨¦¦§¦¨

'dxiM'(.ek dpydÎy`x):f dxez ¦¨
(f)éäìà 'ä ék.Eëøa ELl ozp ¦¡Ÿ¤¥©§¨©§

KxFSd iC mkciA Wie ,oFnnA mB dkxA§¨¨©§¨§¥§¤§¤¥©¤
,lkF`d xEar mdl mNWl`l Kkitl §©¥¨¤£¨¤§¦¨Ÿ

FzaFh z` (ExRkz :`"q) ERkzlW ¦§¦§§¤¨¤
,FzkxA z` milrdlE Wigkdl d"awd§©§¦§©£¦¤¦§¨

miIpr mY` ENi`M zF`xdlEWwazE §©§§¦©¤£¦¦§©§
mPg mglmknvr E`xd `N` , ¤¤¦¨¤¨©§©§§¤

mixiWrEnNWzE ,mkilr 'd zMxaM £¦¦§¦§©£¥¤§©§
lMd lr:g dxez ©©Ÿ

(g)øBáòpå ïôpå.a`Fn xAcn KxC ©¥¤©©£¤¤¦§©¨
aEW EpipRe .oFtv cvlmipt Epktd ¨¦§©¨§¨©§¨¦

zigxfn gEx KFldla`Fn ux` lW ©£©¦§¨¦¤¤¤¨

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

(è)øbúz-ìàå áàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈§©¦§¨¬
ék äMøé Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî íä−¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ§ª½̈¦´

:äMøé øò-úà ézúð èBì-éðáì¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«
i"yx£'B‚Â ¯b˙zŒÏ‡Â∑ אּלא מֹואב על להם אסר אֹותם מלחמה,לא היּו מיראים ּכׁשהם אבל להם ונראים ¿«ƒ¿»¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכתיב לפיכ כב)מזּינים. עּמֹון (במדבר ּבבני אבל אֹותם, ּובֹוזזים ׁשֹוללים ׁשהיּו העם", מּפני מֹואב "וּיגר : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻ
ּגרּוי, ׁשּום ּבם", ּתתּגר "ואל הּבכירה נאמר: ׁשעׂשתה ּכמֹו אביה על ּפרסמה ׁשּלא אּמם, צניעּות ּבׂשכר ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשם  מֹואב ׁשּקראה הּמדינה ∑Ú¯.ּבנּה .ׁשם ְְֵֶָָָָ»ְִֵַָ

(é)íøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈
:íé÷ðòk©«£¨¦«

i"yx£'B‚Â ÌÈÙÏ ÌÈÓ‡‰∑ רפאים ׁשהם ׁשהאמים לפי לאברהם, לֹו ׁשּנתּתי רפאים ארץ ׁשּזֹו סבּור אּתה »≈ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתחּתם  והֹוׁשבּתים לֹוט ּבני מּפני הֹורׁשּתי רפאים אֹותן ּכי היא, זֹו לא אבל לפנים, ּבּה .יׁשבּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

(àé)íéáànäå íé÷ðòk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½
:íéîà íäì eàø÷é¦§§¬¨¤−¥¦«

i"yx£'B‚Â e·LÁÈ ÌÈ‡Ù¯∑ הרֹואה ׁשּכל ׁשם על רפאים, הּנקראים ּכענקים אמים אֹותם נחׁשבים היּו רפאים ¿»ƒ≈»¿¿ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מתרּפֹות  ידיו ּונתּתים ∑‡ÌÈÓ.אֹותם, החֹורים" יׁשבּו "ּובׂשעיר וכן הּברּיֹות, על מּטלת ׁשאימתם ׁשם על ְִַָָָ≈ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

עׂשו  .לבני ְִֵֵָ

ÏÂ‡ט  È‡·‡BÓ ÏÚ ¯eˆ˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»¿«»»≈¿»
CÏ Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»∆≈»
˙È ˙È·‰È ËBÏ È·Ï È¯‡ ‡z¯È dÚ¯‡Ó≈«¿≈¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ»

:‡z¯È ˙ÈÁÏ¿»»¿À»

ÈbÒÂי  ·¯ ÌÚ d· e·È˙È ÔÈÓ„˜lÓ È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«««¿«ƒ
:‡i¯a‚k ÛÈw˙Â¿«ƒ¿ƒ»«»

È‡¯a‚kיא  Ôep‡ Û‡ ÔÈ·MÁ˙Ó È‡¯abƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»≈
:È˙ÓÈ‡ ÔB‰Ï Ô¯˜È È‡·‡BÓe»»≈ƒ¿«¿≈¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

mFxCn `Ed dkildd oEeiM xW`M©£¤¦©£¦¨¦¨
dpFtv EpR xaMW s`e] oFtvlweqt lirl) §¨§©¤§¨¨¨¨

(b,xirU xd lW zigxfn gEx KFldl©£©¦§¨¦¤©¥¦
ux` z` siTdl ok FnM aEW EkxvEd§§§¥§©¦¤¤¤
ux`W itl ,dgxfnE dnFxC a`Fn¨¨¨¦§¨¨§¦¤¤¤
oi` xirU xdl gxfOn `idW a`Fn¨¤¦¦¦§¨§©¥¦¥
lW inFxC lEabl deW inFxCd DlEaB§¨©§¦¨¤¦§§¦¤
okl .mFxCl xzFi hlFA xirVW ,xirU¥¦¤¥¦¥¥©¨¨¥
mrR ;dpFtv zFptl miinrR EwwfEd§§©£©¦¦§¨¨©©
zinFxC rFvwnl mriBdA dpFW`x¦¨§©¦¨§¦§©§¦
dIpW mrtE ,xirU xd lW zigxfn¦§¨¦¤©¥¦©©§¦¨
zigxfn zinFxC rFvwn l` mriBdA§©¦¨¤¦§©§¦¦§¨¦

[a`Fn ux` lW(c"c):h dxez ¤¤¤¨
(h)ía øbúz ìàådngln.'Fbe`l §©¦§¨¨¦§¨¨§Ÿ

mdl xq`l`xUillrzExBzdd ¨©¨¤§¦§¨¥©©¦§¨
Adngln `N` a`Fn,WOnla` §¨¤¨¦§¨¨©¨£¨

mi`xin(micigtn)mzF` EidENi`M §¨§¦©§¦¦¨¨§¦
,mdOr mgNdl mipeEMznmi`xpe ¦§©§¦§¦¨¥¦¨¤§¦§¦

mipiIEfn mdWM mdlilM mixEbg) ¨¤§¤¥§¨¦£¦§¥
`NW l`xUi ExdfEd `NW ,(dngln¦§¨¨¤Ÿ§£¦§¨¥¤Ÿ

,mdilr dni` liHdlaizM Kkitl §©¦¥¨£¥¤§¦¨§¦
(b ,ak xacna)lM z` xFRv oA wlA `xIe'©©§¨¨¤¦¥¨

,ixn`l l`xUi dUr xW`xbIe £¤¨¨¦§¨¥¨¡Ÿ¦©¨¨
,mrd ipRn a`Fn`xi a`Fn didW ¨¦§¥¨¨¤¨¨¨¨¥

itl ,l`xUInmiffFaE millFW EidW ¦¦§¨¥§¦¤¨§¦§¦
mzF`mdl E`iaIW mdA micArYWn] ¨¦§©§§¦¨¤¤¨¦¨¤

oFfnE min(i"yx),[oFOrÎipaA la` ©¦¨£¨¦§¥©
mdAW ,xzFi mdilr xingdxn`p ¤§¦£¥¤¥¤¨¤¤¡©

(hi weqt onwl),'mA xBzY l`e'KFYnE §©¦§¨¨¦
rnWn ,'dngln' mW dxMfEd `NW¤Ÿ§§¨¨¦§¨¨©§©

mdA xYEd `NW,iExB mEWENit`e ¤Ÿ©¨¤¥©£¦
dOle .mi`Xx Eid `l mcigtdl§©§¦¨Ÿ¨©¨¦§¨¨

?daFhl oFOr ipA EPYWpxkUA ¦§©§¥©§¨¦§©
mO` zEripv,hFl lW dxirSd FYA - §¦¦¨¦©§¦¨¤

FnM dia` lr dnqxt `NW¤Ÿ¦§§¨©¨¦¨§
dzUrWDzFg`d`xTW dxikAd ¤¨§¨£¨©§¦¨¤¨§¨

'a`Fn' DpA mWfFnxl ,'a`n' FnM - ¤§¨¨§¥¨¦§
dia`n clFPWepxe`ia d`xe .fl ,hi ziy`xa) ¤©¥¨¦¨

(my(:gl `nwÎ`aa):
.øò`EddpicOd mWdaEWg xir - ¨¥©§¦¨¦£¨

aEzMd dPke ,'xr' DnWE a`FnA Wi¥§¨§¨¨§¦¨©¨
DzF` mW lr DNEM a`Fn ux` z ¤̀¤¤¨¨©¥¨
oYil minrtl miaEzMd KxC oM] xird̈¦¥¤¤©§¦¦§¨¦¦¥
,dxiAd xir mW lr ux`l iEPiM¦§¤¤©¥¦©¦¨

lr' :oFbM ,DAW oilFRFxhOde zEklOd©©§§©¤§¦¤¨§©
'wUOc irWR dWlW(b ,` qenr)iEPiM - §Ÿ¨¦§¥©¤¤¦

[wUOc DzxiA mW lr mx`l,m"ialn) ©£¨©¥¦¨¨©¤¤
(x"yl ,oxd` ixry:i dxez

(i)íéðôì íéîàäda EaWi.zpeEM ¨¥¦§¨¦¨§¨©¨©
ux`W l`xUi Erhi `NW dfA aEzMd©¨¨¤¤Ÿ¦§¦§¨¥¤¤¤
:xnF` `Ed oke .mdl zghaEn a`Fn¨§©©¨¤§¥¥

`OWEGW xEaq dY``id (a`Fn) ¤¨©¨¨¤¨¦
'mi`txÎux`'zFvx`d llkA diEpnd ¤¤§¨¦©§¨¦§©¨£¨

mdxa`l Fl iYzPWweqt lirl i"yx d`x) ¤¨©¦§©§¨¨
(eyrl dyexi d"c .ditl ,Ll rEcIW §¦¤¨©§

mdW min`dWmB mi`xwp'mi`tx' ¤¨¥¦¤¥¦§¨¦©§¨¦
la` ;miptl Da EaWi,oFkp xaCd oi` ¨§¨§¨¦£¨¥©¨¨¨

iM`lFf`idiYzPW 'mi`txÎux`' ¦Ÿ¦¤¤§¨¦¤¨©¦
'ebe bFr zklnn oWAd' `N`] mdxa`l§©§¨¨¤¨©¨¨©§¤¤

'mi`tx ux` `xTi `Edd(bi ,b oldl),[iM ©¦¨¥¤¤§¨¦¦
mi`tx ozF`,miptl a`FnA EaWIW ¨§¨¦¤¨§§¨§¨¦

mzF` ,xg` mr mdipa ipRn iYWxFd ¥©©¥¨©§¦¦§¥§¥
,mYgY miYaWFde hFlxvY l` okl §©§¦©§¨¨¥©¨©

mA xBzY l`e a`Fn z ¤̀¨§©¦§¨¨
dngln:`i dxez ¦§¨¨

(`i).'Bâå eáLçé íéàôø'mi`tx', §¨¦¥¨§§§¨¦



סי mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy
ׁשּנאמר הּזיתים, הר על רגל ּכף ּדריסת יֹום ׁשּיבא עד אּגדה: ּומדרׁש ּברׁשּות. יד)ׁשּלא רגליו (זכריה "ועמדּו : ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ÂNÚÏ.וגֹו'" ‰M¯È∑,עּמֹון הן וקדמני, ּוקנּזי וקיני, לכם; ׁשבעה לֹו: נתּתי עממים עׂשרה מאברהם, ְ¿À»¿≈»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
אּתֹו ׁשהל ּבׂשכר לֹוט, לבני והּׁשּתים לעׂשו מהם אחד וׂשעיר, אֹומרים ּומֹואב ּׁשהיּו מה על וׁשתק למצרים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּכבנֹו עׂשאֹו היא', 'אחֹותֹו אׁשּתֹו .על ְְֲֲִִִַָ

(å)íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà́Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦
ízàî eøëz:íúéúLe óñka ¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«

i"yx£e¯Îz∑וכן מּקח, נ)לׁשֹון לי",(בראשית ּכריתי "אׁשר כו): 'ּכירה'(ר"ה למכירה קֹורין הּים ּבכרּכי .ׁשּכן ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(æ)éäìà ýåýé ékòãé Eãé äNòî ìëa Eëøa E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´
äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì|äðL íéòaøà ¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈

éäìà ýåýé:øác zøñç àì Cnò E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«
i"yx£EÎ¯a EÈ‰Ï‡ ÈÈ Èk∑ּתכּפּו לא  ּתכּפרּו)לפיכ אחרים: הראּואת(ספרים אּלא ענּיים, אּתם ּכאּלּו לראֹות טֹובתֹו, ƒ¿»¡…∆≈«¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עׁשירים  .עצמכם ְְֲִִֶַ

(ç)øéòNa íéáLiä åNò-éðá eðéçà úàî øáòpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
Cøc øáòpå ïôpå øáb ïéöòîe úìéàî äáøòä Cøcî¦¤¸¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤

:áàBî øaãî¦§©¬¨«
i"yx£¯·ÚpÂ ÔÙpÂ∑ מזרחית רּוח להלֹו ּפנים הפכנּו צפֹון, .לצד «≈∆««¬…ְְְֲִִִַַַַָָָָ

Û‡Âו  ÔeÏÎÈ˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ ÔeaÊ˙ ‡¯e·Úƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿¿«
:ÔezL˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe¯Îz ‡iÓ«»ƒ¿ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿

CÏז  ˜tÒ C„È „·Ú ÏÎa CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿»¿»…«¿»«∆»
Ôc ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡¯a„ÓÏ CÎ‰Óa Ck¯»̂¿»¿≈¡»¿«¿¿»«»»≈¿«
‡Ï CcÚÒa C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈL ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«¿»¡»»¿«¬»»

:ÌÚcÓ ‡zÚÓ¿«¿»ƒ»«

ÔÈ·˙Ècח  ÂNÚ È· ‡eÁ‡ Ì„wÓ ‡¯·ÚÂ«¬«¿»ƒ√»¬»¿≈≈»¿»¿ƒ
¯·b ÔÈˆÚÓe ˙ÏÈ‡Ó ‡¯LÈÓ Á¯‡Ó ¯ÈÚNa¿≈ƒ≈…«≈¿»≈≈«≈∆¿…»∆
:·‡BÓ„ ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡¯·ÚÂ ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»«¬«¿»…««¿¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

:mdl,xnFlM ,lbxÎsM Kxcn ENit` ¨¤£¦¦§©©¤¤§©
lbxdÎzqixc ENit`xarn mWl £¦§¦©¨¤¤§¥©£¨

z`fl s` ,calAmkl dWxn ipi` ¦§¨©§Ÿ¥¦©§¤¨¤
.zEWxa `NW mvx`A xFarlEdf ©£§©§¨¤Ÿ¦§¤

.FhEWRdcB`ÎWxcnEiRlM FWxFC §¦§©©¨¨§§©¥
mFc` ux`A ExarY `l :giWOd zFni§©¨¦©Ÿ©©§§¤¤¡

-lr 'lbxÎsM zqixC' mFi `FaIW cr©¤¨§¦©©¤¤©
miziGdÎxdbFbnE bFB znglnA ©©¥¦§¦§¤¤¨

miFBd mr mgNdl d"awd `vIWM]§¤¥¥§¦¨¥¦©¦
FnM ,[milWExiA minglPdxn`PW ©¦§¨¦¦¨©¦§¤¤¡©

(c ,ci dixkf)mdd miFBA mglpe 'd `vie'§¨¨§¦§©©¦¨¥
,axw mFiA FngNd mFiMeilbx Ecnre §¦¨£§§¨§¨§©§¨

ipR lr xW` mizGd xd lr `Edd mFIA©©©©©¥¦£¤©§¥
.'ebe 'miziGd xd rwape mcTn mlWExi§¨©¦¦¤¤§¦§©©©¥¦
zEWx Epl oi` onGd FzF`l cr ,xnFlM§©©§©§©¥¨§
mFI'n mlE` ,xirU xdA oFhlWe§¦§§©¥¦¨¦
l`xUi EhlWi ,Kli`e 'lbxd zqixC§¦©¨¤¤§¥¨¦§§¦§¨¥

xn`PW FnM] mFc` ux`A s`,` dicaer) ©§¤¤¡§¤¤¡©
(`kz` hRWl oFIv xdA mirWFn Elre'§¨¦¦§©¦¦§Ÿ¤

['dkElOd 'dl dzide ,eUr xd`negpz) ©¥¨§¨§¨©©§¨
(e ze` dtqed oyi:

åNòì äMøé.xirU xd z` iYzp §ª¨§¥¨¨©¦¤©¥¦
?FWxi okidnEmdxa`ndPd iM .Fpwf ¥¥¨§¨¥©§¨¨§¨¦¦¥

Fl iYzp minnr dxUr,mdxa`l £¨¨£¨¦¨©¦§©§¨¨
z` zWxl ,mixzAd oiA zixaA¦§¦¥©§¨¦¨¤¤¤

xn`PW FnM] mdizFvx`Îgi ,eh ziy`xa) ©§¥¤§¤¤¡©
(`kz`Gd ux`d z` iYzp Lrxfl'§©§£¨©¦¤¨¨¤©Ÿ

xdp lcBd xdPd cr mixvn xdPn¦§©¦§©¦©©¨¨©¨Ÿ§©
z`e iGpTd z`e ipiTd z` ,zxR§¨¤©¥¦§¤©§¦¦§¥
z`e iGxRd z`e iYgd z`e ,ipncTd©©§Ÿ¦§¤©¦¦§¤©§¦¦§¤
iprpMd z`e ixn`d z`e ,mi`txd̈§¨¦§¤¨¡Ÿ¦§¤©§©£¦

;['iqEaid z`e iWBxBd z`edraW §¤©¦§¨¦§¤©§¦¦§¨
ozFp ip` mdnE ,mkl- mdn dWlW ¥¤£¦¥¨¤§¨¥¤

- 'ipFncwe iGpwE ipiw'WoFOr od ¥¦§¦¦§©§¦¤¥©
- xirUe a`FnEiYzpmdn cg` ¨§¥¦¨©¦¤¨¥¤

eUrl,xirU xd z` Wxi `EdW - §¥¨¤¨©¤©¥¦
mipXdemixzFPd,hFl ipalmdW §©§©¦©¨¦¦§¥¤¥

.a`FnE oFOr:cer i"yx siqeneÎlrÎs`e ©¨§©©
ozp ,mdxa` rxGn mpi` hFl ipAW iR¦¤§¥¥¨¦¤©©§¨¨¨©
zFvx`d z` zWxl d"awd mdl̈¤¨¤¤¤¨£¨

,oMW ,ElNdxkUAdfKldWhFlFY` ©¨¤¥¦§©¤¤¨©¦
didX dn lr wzWe mixvnl§¦§©¦§¨©©©¤¨¨

mdxa`izFg`' FYW` lr xnF` ©§¨¨¥©¦§£¦
,'`id,FYW` `idW mdl dNiB `le ¦§Ÿ¦¨¨¤¤¦¦§
F`Urd"awdFpakoiprl mdxa` lW £¨¦§¤©§¨¨§¦§©

ipaM EUrp a`FnE oFOre ,ux`d zXExi§©¨¨¤§©¨©£¦§¥

zFvx` iYW zWxl ,mdxa` lW eipä¨¤©§¨¨¨¤¤§¥£¨
Fl zFghaEOd xUr KFYndaxÎziy`xa) ¦¤¤©§¨

(bk ,cn:e dxez
(e).eøëzTn oFWl.gFrnWnE ¦§§¦¨©§¨

.'EpwY'oke`xwOA FznbEC(d ,p ziy`xa) ¦§§¥§¨©¦§¨
ixawA'il izixM xW`orpM ux`A §¦§¦£¤¨¦¦¦§¤¤§©©

,drxR l` sqFi ixaCn] 'ipxAwY dOẄ¨¦§§¥¦¦¦§¥¥¤©§Ÿ
oFWl `Ed mBW .[eia` FriAWd KMW¤¨¦§¦¨¦¤©§

,oipwmIdÎiMxkA oMWmixr=] ¦§¨¤¥¦§©¥©¨¨¦
[mIl xarOW zFlFcBddxiknl oixFw ©§¤¥¥¤©¨¦¦§¦¨

'dxiM'(.ek dpydÎy`x):f dxez ¦¨
(f)éäìà 'ä ék.Eëøa ELl ozp ¦¡Ÿ¤¥©§¨©§

KxFSd iC mkciA Wie ,oFnnA mB dkxA§¨¨©§¨§¥§¤§¤¥©¤
,lkF`d xEar mdl mNWl`l Kkitl §©¥¨¤£¨¤§¦¨Ÿ

FzaFh z` (ExRkz :`"q) ERkzlW ¦§¦§§¤¨¤
,FzkxA z` milrdlE Wigkdl d"awd§©§¦§©£¦¤¦§¨

miIpr mY` ENi`M zF`xdlEWwazE §©§§¦©¤£¦¦§©§
mPg mglmknvr E`xd `N` , ¤¤¦¨¤¨©§©§§¤

mixiWrEnNWzE ,mkilr 'd zMxaM £¦¦§¦§©£¥¤§©§
lMd lr:g dxez ©©Ÿ

(g)øBáòpå ïôpå.a`Fn xAcn KxC ©¥¤©©£¤¤¦§©¨
aEW EpipRe .oFtv cvlmipt Epktd ¨¦§©¨§¨©§¨¦

zigxfn gEx KFldla`Fn ux` lW ©£©¦§¨¦¤¤¤¨

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

(è)øbúz-ìàå áàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈§©¦§¨¬
ék äMøé Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî íä−¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ§ª½̈¦´

:äMøé øò-úà ézúð èBì-éðáì¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«
i"yx£'B‚Â ¯b˙zŒÏ‡Â∑ אּלא מֹואב על להם אסר אֹותם מלחמה,לא היּו מיראים ּכׁשהם אבל להם ונראים ¿«ƒ¿»¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכתיב לפיכ כב)מזּינים. עּמֹון (במדבר ּבבני אבל אֹותם, ּובֹוזזים ׁשֹוללים ׁשהיּו העם", מּפני מֹואב "וּיגר : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻ
ּגרּוי, ׁשּום ּבם", ּתתּגר "ואל הּבכירה נאמר: ׁשעׂשתה ּכמֹו אביה על ּפרסמה ׁשּלא אּמם, צניעּות ּבׂשכר ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשם  מֹואב ׁשּקראה הּמדינה ∑Ú¯.ּבנּה .ׁשם ְְֵֶָָָָ»ְִֵַָ

(é)íøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈
:íé÷ðòk©«£¨¦«

i"yx£'B‚Â ÌÈÙÏ ÌÈÓ‡‰∑ רפאים ׁשהם ׁשהאמים לפי לאברהם, לֹו ׁשּנתּתי רפאים ארץ ׁשּזֹו סבּור אּתה »≈ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתחּתם  והֹוׁשבּתים לֹוט ּבני מּפני הֹורׁשּתי רפאים אֹותן ּכי היא, זֹו לא אבל לפנים, ּבּה .יׁשבּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

(àé)íéáànäå íé÷ðòk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½
:íéîà íäì eàø÷é¦§§¬¨¤−¥¦«

i"yx£'B‚Â e·LÁÈ ÌÈ‡Ù¯∑ הרֹואה ׁשּכל ׁשם על רפאים, הּנקראים ּכענקים אמים אֹותם נחׁשבים היּו רפאים ¿»ƒ≈»¿¿ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מתרּפֹות  ידיו ּונתּתים ∑‡ÌÈÓ.אֹותם, החֹורים" יׁשבּו "ּובׂשעיר וכן הּברּיֹות, על מּטלת ׁשאימתם ׁשם על ְִַָָָ≈ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

עׂשו  .לבני ְִֵֵָ

ÏÂ‡ט  È‡·‡BÓ ÏÚ ¯eˆ˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»¿«»»≈¿»
CÏ Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»∆≈»
˙È ˙È·‰È ËBÏ È·Ï È¯‡ ‡z¯È dÚ¯‡Ó≈«¿≈¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ»

:‡z¯È ˙ÈÁÏ¿»»¿À»

ÈbÒÂי  ·¯ ÌÚ d· e·È˙È ÔÈÓ„˜lÓ È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«««¿«ƒ
:‡i¯a‚k ÛÈw˙Â¿«ƒ¿ƒ»«»

È‡¯a‚kיא  Ôep‡ Û‡ ÔÈ·MÁ˙Ó È‡¯abƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»≈
:È˙ÓÈ‡ ÔB‰Ï Ô¯˜È È‡·‡BÓe»»≈ƒ¿«¿≈¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

mFxCn `Ed dkildd oEeiM xW`M©£¤¦©£¦¨¦¨
dpFtv EpR xaMW s`e] oFtvlweqt lirl) §¨§©¤§¨¨¨¨

(b,xirU xd lW zigxfn gEx KFldl©£©¦§¨¦¤©¥¦
ux` z` siTdl ok FnM aEW EkxvEd§§§¥§©¦¤¤¤
ux`W itl ,dgxfnE dnFxC a`Fn¨¨¨¦§¨¨§¦¤¤¤
oi` xirU xdl gxfOn `idW a`Fn¨¤¦¦¦§¨§©¥¦¥
lW inFxC lEabl deW inFxCd DlEaB§¨©§¦¨¤¦§§¦¤
okl .mFxCl xzFi hlFA xirVW ,xirU¥¦¤¥¦¥¥©¨¨¥
mrR ;dpFtv zFptl miinrR EwwfEd§§©£©¦¦§¨¨©©
zinFxC rFvwnl mriBdA dpFW`x¦¨§©¦¨§¦§©§¦
dIpW mrtE ,xirU xd lW zigxfn¦§¨¦¤©¥¦©©§¦¨
zigxfn zinFxC rFvwn l` mriBdA§©¦¨¤¦§©§¦¦§¨¦

[a`Fn ux` lW(c"c):h dxez ¤¤¤¨
(h)ía øbúz ìàådngln.'Fbe`l §©¦§¨¨¦§¨¨§Ÿ

mdl xq`l`xUillrzExBzdd ¨©¨¤§¦§¨¥©©¦§¨
Adngln `N` a`Fn,WOnla` §¨¤¨¦§¨¨©¨£¨

mi`xin(micigtn)mzF` EidENi`M §¨§¦©§¦¦¨¨§¦
,mdOr mgNdl mipeEMznmi`xpe ¦§©§¦§¦¨¥¦¨¤§¦§¦

mipiIEfn mdWM mdlilM mixEbg) ¨¤§¤¥§¨¦£¦§¥
`NW l`xUi ExdfEd `NW ,(dngln¦§¨¨¤Ÿ§£¦§¨¥¤Ÿ

,mdilr dni` liHdlaizM Kkitl §©¦¥¨£¥¤§¦¨§¦
(b ,ak xacna)lM z` xFRv oA wlA `xIe'©©§¨¨¤¦¥¨

,ixn`l l`xUi dUr xW`xbIe £¤¨¨¦§¨¥¨¡Ÿ¦©¨¨
,mrd ipRn a`Fn`xi a`Fn didW ¨¦§¥¨¨¤¨¨¨¨¥

itl ,l`xUInmiffFaE millFW EidW ¦¦§¨¥§¦¤¨§¦§¦
mzF`mdl E`iaIW mdA micArYWn] ¨¦§©§§¦¨¤¤¨¦¨¤

oFfnE min(i"yx),[oFOrÎipaA la` ©¦¨£¨¦§¥©
mdAW ,xzFi mdilr xingdxn`p ¤§¦£¥¤¥¤¨¤¤¡©

(hi weqt onwl),'mA xBzY l`e'KFYnE §©¦§¨¨¦
rnWn ,'dngln' mW dxMfEd `NW¤Ÿ§§¨¨¦§¨¨©§©

mdA xYEd `NW,iExB mEWENit`e ¤Ÿ©¨¤¥©£¦
dOle .mi`Xx Eid `l mcigtdl§©§¦¨Ÿ¨©¨¦§¨¨

?daFhl oFOr ipA EPYWpxkUA ¦§©§¥©§¨¦§©
mO` zEripv,hFl lW dxirSd FYA - §¦¦¨¦©§¦¨¤

FnM dia` lr dnqxt `NW¤Ÿ¦§§¨©¨¦¨§
dzUrWDzFg`d`xTW dxikAd ¤¨§¨£¨©§¦¨¤¨§¨

'a`Fn' DpA mWfFnxl ,'a`n' FnM - ¤§¨¨§¥¨¦§
dia`n clFPWepxe`ia d`xe .fl ,hi ziy`xa) ¤©¥¨¦¨

(my(:gl `nwÎ`aa):
.øò`EddpicOd mWdaEWg xir - ¨¥©§¦¨¦£¨

aEzMd dPke ,'xr' DnWE a`FnA Wi¥§¨§¨¨§¦¨©¨
DzF` mW lr DNEM a`Fn ux` z ¤̀¤¤¨¨©¥¨
oYil minrtl miaEzMd KxC oM] xird̈¦¥¤¤©§¦¦§¨¦¦¥
,dxiAd xir mW lr ux`l iEPiM¦§¤¤©¥¦©¦¨

lr' :oFbM ,DAW oilFRFxhOde zEklOd©©§§©¤§¦¤¨§©
'wUOc irWR dWlW(b ,` qenr)iEPiM - §Ÿ¨¦§¥©¤¤¦

[wUOc DzxiA mW lr mx`l,m"ialn) ©£¨©¥¦¨¨©¤¤
(x"yl ,oxd` ixry:i dxez

(i)íéðôì íéîàäda EaWi.zpeEM ¨¥¦§¨¦¨§¨©¨©
ux`W l`xUi Erhi `NW dfA aEzMd©¨¨¤¤Ÿ¦§¦§¨¥¤¤¤
:xnF` `Ed oke .mdl zghaEn a`Fn¨§©©¨¤§¥¥

`OWEGW xEaq dY``id (a`Fn) ¤¨©¨¨¤¨¦
'mi`txÎux`'zFvx`d llkA diEpnd ¤¤§¨¦©§¨¦§©¨£¨

mdxa`l Fl iYzPWweqt lirl i"yx d`x) ¤¨©¦§©§¨¨
(eyrl dyexi d"c .ditl ,Ll rEcIW §¦¤¨©§

mdW min`dWmB mi`xwp'mi`tx' ¤¨¥¦¤¥¦§¨¦©§¨¦
la` ;miptl Da EaWi,oFkp xaCd oi` ¨§¨§¨¦£¨¥©¨¨¨

iM`lFf`idiYzPW 'mi`txÎux`' ¦Ÿ¦¤¤§¨¦¤¨©¦
'ebe bFr zklnn oWAd' `N`] mdxa`l§©§¨¨¤¨©¨¨©§¤¤

'mi`tx ux` `xTi `Edd(bi ,b oldl),[iM ©¦¨¥¤¤§¨¦¦
mi`tx ozF`,miptl a`FnA EaWIW ¨§¨¦¤¨§§¨§¨¦

mzF` ,xg` mr mdipa ipRn iYWxFd ¥©©¥¨©§¦¦§¥§¥
,mYgY miYaWFde hFlxvY l` okl §©§¦©§¨¨¥©¨©

mA xBzY l`e a`Fn z ¤̀¨§©¦§¨¨
dngln:`i dxez ¦§¨¨

(`i).'Bâå eáLçé íéàôø'mi`tx', §¨¦¥¨§§§¨¦



mixacסב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

(áé)íeLøéé åNò éðáe íéðôì íéøçä eáLé øéòNáe§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À
äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«
i"yx£ÌeL¯ÈÈ∑ ּכח ּבהם נתּתי ּכלֹומר הוה, והֹולכים לׁשֹון אֹותם מֹוריׁשים .ׁשהיּו ƒ»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(âé)øáòpå ãøæ ìçð-úà íëì eøáòå eî÷ äzò©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ
:ãøæ ìçð-úà¤©¬©¨«¤

(ãé)eðëìä-øLà íéîiäå|-øLà ãò òðøa Lãwî §©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤
ìL ãøæ ìçð-úà eðøáòíz-ãò äðL äðîLe íéL ¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ

øLàk äðçnä áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk̈©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²
íäì ýåýé òaLð: ¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«

(åè)äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé íâå§©³©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®
:ínz ãò©−ª¨«

i"yx£Ìa ‰˙È‰∑להתעּכב עֹוד לבניהם יגרמּו ׁשּלא ׁשנה, מ' ּבתֹו ּולהּמם .ּבּמדּבר למהר »¿»»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

(æè)úeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−
ñ :íòä áøwî¦¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â enzŒ¯L‡Î È‰ÈÂ. «¿ƒ«¬∆«¿

ÂNÚיב  È·e ÔÈÓ„˜lÓ È‡¯Á e·È˙È ¯ÈÚN·e¿≈ƒ¿ƒ…»≈ƒ¿«¿ƒ¿≈≈»
e·È˙ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓ ÔepÈˆLÂ ÔepÎ¯z»≈À¿≈»Àƒ»»≈ƒƒ
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰È¯˙‡a¿«¿≈¿»ƒ¬«ƒ¿»≈¿«¿»

:ÔB‰Ï ÈÈ ·‰Èc d˙z¯È¿À»≈ƒ«¿»¿

„Ê¯„יג  ‡ÏÁ ˙È ÔBÎÏ e¯·ÚÂ eÓe˜ ÔÚk¿«¿ƒ¿¿»«¬»¿»∆
:„¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·ÚÂ«¬«¿»»«¬»¿»∆

Ècיד  „Ú ‰‡Èb Ì˜¯Ó ‡Îl‰ Èc ‡iÓBÈÂ¿«»ƒ«∆¿»≈¿«≈»«ƒ
ÔÈL ÈÓ˙Â ÔÈ˙Ïz „¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·Ú¬«¿»»«¬»¿∆∆¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ
BbÓ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b ‡¯c Ïk ÛÒc „Ú«¿«»»»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ

:ÔB‰Ï ÈÈ ÌÈi˜ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¿

ÔB‰aטו  ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ Û‡Â¿«»»ƒ√»¿»¬«¿
:eÓÈÏL„ „Ú ‡˙È¯LÓ B‚Ó ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿ƒ

˜¯·‡טז  ÈÁÈ‚Ó È¯·b Ïk eÓÈÏL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»À¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡nÚ BbÓ ˙ÓÓÏƒ¿«ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

KMoiaWgp Eid(iEPiM KxcA miiExw) ¨¨¤§¨¦§¦§¤¤¦
miwprM ,'mini`' mzF`ozF` FnM - ¨¥¦©£¨¦§¨

miwprdmi`xwPdoM mB'mi`tx'itA ¨£¨¦©¦§¨¦©¥§¨¦§¦
,zFIxAdmzF` d`Fxd lMW mW lr ©§¦©¥¤¨¨¤¨

zFRxzn eicicgR aFxn (zFWlgp) ¨¨¦§©¤¡¨¥©©
(f ,ek daxÎziy`xa)(c ,ai ryedi v"evn):

.íéîà,cgte 'dni`' oFWNnmW lr ¥¦¦§¥¨¨©©©¥
zFIxAd lr zlHEn mzni`W(my). ¤¥¨¨¤¤©©§¦

okexnF`e aEzMd siqFnxirUaE' §¥¦©¨§¥§¥¦
'mixFgd EaWi,draXn Dpi` Ff s`e ¨§©¦§©¥¨¦¦§¨

,mkl mipEzPd oinnripal miYzpE ©§¦©§¦¨¤§©¦¦§¥
eUr(eiyrl dyexi d"c .d weqt lirl i"yx d`x) ¥¨

(g"ty):ai dxez
(ai).íeLøééWxRzn Fpi` df oFWl ¦¨¨¤¥¦§¨¥

`l oiicr dYrW xnFle ,cizr KxcA§¤¤¨¦§©¤©¨£©¦Ÿ
`N` ,`Adl wx mEWxii `N` EWxï§¤¨¦¨©§©¨¤¨

deFd oFWl,`Ed cizrd l` KWnPd §¤©¦§¨¤¤¨¦

E,xnFlMEtiqFie miwifgn eUr ipA §©§¥¥¨©£¦¦§¦
iM ,mzXExiA wifgdlgM mda iYzp §©£¦¦¨¨¦¨©¦¨¤Ÿ©

miklFde mzF` miWixFn EidW- ¤¨¦¦¨§§¦
,`Adl mB mzF` zWxle KiWndl§©§¦§¨¤¤¨©§©¨
z` WFAkl ixFgd ipA EaEWi `NW¤Ÿ¨§¥©¦¦§¤

mcIn xirU(g"n`a):bi dxez ¥¦¦¨¨
(eh)ía äúéäFWExiR .mOdl ¨§¨¨§ª¨¥

'mcA`lE mOdl' FnM] 'mzindl'xzq`) ©£¦¨§§ª¨§©§¨
(ck hmdA dzid 'd ci ,xnFlM .[xdnl §©©¨§¨¨¤§©¥

mOEdlEzzin onf miCwdlE fxfl - §¨§¨¥§©§¦§©¦©
mNEM,dpW mirAx` KFzAicM`NW ¨§©§¨¦¨¨§¥¤Ÿ

mdipal EnxbiEkxhvIWcFr ¦§§¦§¥¤¤¦§¨§
xAcOA aMrzdlux`l qpMdl ilAn §¦§©¥©¦§¨¦§¦§¦¨¥¨¨¤

EdWIW ,dxifBd dzid KM oMW]¤¥¨¨§¨©§¥¨¤¦§
...xAcOA mkixbR mY cr' xAcOA©¦§¨©Ÿ¦§¥¤©¦§¨
'dpW mirAx` mkizpFr z` E`UY¦§¤£Ÿ¥¤©§¨¦¨¨

(clÎbl ,ci xacna)wEqRA xn`PW itkE ,§¦¤¤¡©©¨

['ebe 'xFCd lM mY cr' mcFTd:fh dxez ©¥©Ÿ¨©
(fiÎfh)øaãéå 'Bâå enz øLàë éäéå©§¦©£¤©§©§©¥

.'Bâå éìà 'ä'xAcie' oFWl xn`p o`M ¥©§¨¤¡©§©§©¥
n la`dUrOd gENXmilbxn £¨¦©£¥¦©©§©§¦

lirl xMfEdW(ak ,`)`l - o`M cr , ¤§©§¥©¨Ÿ
dWxtA xn`pFf`N` 'xAcie' ¤¡©§¨¨¨©§©¥¤¨

dpW g"l lMW ,LcOll - 'xn`Ie'©Ÿ¤§©¤§¤¨¨¨
mitEfp l`xUi EidWmiwgExn) ¤¨¦§¨¥§¦§¨¦

xFCd cFr lM ,('d iptNn miCEpnE§¦¦¦§¥¨©
,miIw did `EddFOr cgiizp `l ©¨¨©¨Ÿ¦§©¥¦

mipRÎl`ÎmipR ,dAg oFWlA xEACd©¦¦§¦¨¨¦¤¨¦
oi`W ,LcOll - zrCdÎaEXie§¦©©©§©¤§¤¥
`N` mi`iaPd lr dxFW dpikXd©§¦¨¨©©§¦¦¤¨

,l`xUi liaWAl`xUi EidWM KklE ¦§¦¦§¨¥§¨§¤¨¦§¨¥
z`EapA dpikXd z`xWd mB ,mitEfp§¦©©§¨©©§¦¨¦§©

D`FlnA dzid `l dWn(ipewfg): ¤Ÿ¨§¨¦§¨
.äîçìnä éLðàmiWp`' FWExiR oi` ©§¥©¦§¨¨¥¥£¨¦

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

(æé):øîàì éìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑,"וּיאמר" אּלא וידּבר, [זֹו] ּבפרׁשה נאמר לא ּכאן עד הּמרּגלים מּׁשּלּוח אבל «¿«≈≈«¿ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ויּׁשּוב  ּפנים אל ּפנים חּבה ּבלׁשֹון הּדּבּור עּמֹו נתיחד לא נזּופים, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹללּמד
יׂשראל  ּבׁשביל אּלא הּנביאים על ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין ללּמד ‰ÓÁÏn‰.הּדעת, ÈL‡∑ עׂשרים מּבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¿≈«ƒ¿»»ְִִֶֶ

הּיֹוצאים  .ּבּצבא ׁשנה ְִַַָָָָ

(çé):øò-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«

(èé)ía øbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnò éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®
èBì-éðáì ék äMøé Eì ïBnò-éða õøàî ïzà-àì ék¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−

:äMøé äézúð§©¦¬¨§ª¨«
[hi-gi] i"yxit£ÔBnÚ Èa ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·bŒ˙‡ ÌBi‰ ¯·Ú ‰z‡∑ צפֹון לצד עּמֹון ׁשארץ .מּכאן «»…≈«∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ְִֶֶֶַַָָ

(ë)dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå íéðôì§¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

i"yx£·LÁz ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡∑ היא זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ׁשהרפאים לפי היא, אף נחׁשבת רפאים ארץ ∆∆¿»ƒ≈»≈ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
לאברהם  .ׁשּנתּתי ְְִֶַַָָָ

(àë)ýåýé íãéîLiå íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ
:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«

(áë)øLà øéòNa íéáLiä åNò éðáì äNò øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧
ä-úà ãéîLäízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøç ¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈

:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

(âë)íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä íéeòäå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â∑(ס יהֹוׁשע(חולין ּבספר נחׁשבים הם ׁשעּמהם הם, מּפלׁשּתים ,(יג)עּוים ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

ÓÈÓÏ¯:יז  ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

È˙יח  ·‡BÓ ÌeÁz ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡«¿»≈»≈»¿»»
:˙ÈÁÏ¿»»

ÔB‰ÈÏÚיט  ¯eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ Èa Ï·˜Ï ·¯˜˙Â¿ƒ¿«»√≈¿≈«»¿¬≈
‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»
È·Ï È¯‡ ‡z¯È CÏ ÔBnÚ Èa ‡Ú¯‡Ó Ôz‡∆≈≈«¿»¿≈«»¿À»¬≈ƒ¿≈

:‡z¯È dz·‰È ËBÏ¿»ƒ«¿À»

È‡¯abכ  ‡È‰ Û‡ ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»«ƒƒ»»≈
ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓ d· e·È˙È¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:ÈaLÁÀ¿»≈

ÈÈכא  ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k ÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»
:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÈÚNa¯כב  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓ È‡¯BÁ ˙È ÈˆL Ècƒ≈ƒ»»≈ƒ√»≈¿»≈À

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂƒƒ¿«¿≈«»»≈

˜È‡˜Ëetכג  ‰fÚ „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»«¿»≈
e·È˙ÈÂ ÔepˆL ‡i˜ËetwÓ e˜Ùcƒ¿»ƒ«¿«»≈Àƒƒ

:ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

miWp`' `N` 'dnglOA EkldW¤¨§©¦§¨¨¤¨£¨¦
mdW ,'dnglnl miE`xdmixUr oAn ¨§¦§¦§¨¨¤¥¦¤¤§¦

,`aSA mi`vFId dpWdxfbp mdilr ¨¨©§¦©¨¨£¥¤¦§§¨
ux`d z` E`xi `NW dxifBdmy xen`k) ©§¥¨¤Ÿ¦§¤¨¨¤

(hk weqt:gi dxez
(hiÎgi)ìeáb úà íBiä øáBò äzà©¨¥©¤§

.ïBnò éða ìeî záø÷å ,'Bâå áàBîipA ¨§§¨©§¨§¥©§¥
,oFtvl mFxCn miklFd Eid l`xUi¦§¨¥¨§¦¦¨§¨
Exar Ff KxcAW o`M WxRzPW oeike§¥¨¤¦§¨¥¨¤§¤¤¨§
,oFOr ux`l EriBde a`Fn ux` z ¤̀¤¤¨§¦¦§¤¤©

oFOrÎux`W o`Mn`idoFtv cvl ¦¨¤¤¤©¦§©¨
:a`Fn ux` lWk dxez ¤¤¤¨

(k).áLçz íéàôø-õøàa`FOW mWM ¤¤§¨¦¥¨¥§¥¤¨
oFOr KM ,mi`txd ux` diExw dzid̈§¨§¨¤¤¨§¨¦¨©
itl ,`id s` zaWgp mi`txÎux ¤̀¤§¨¦¤§¤¤©¦§¦
`l la` ,miptl Da EaWi mi`txdW¤¨§¨¦¨§¨§¨¦£¨Ÿ

mdxa`l iYzPW `id FfoiA zixaA ¦¤¨©¦§©§¨¨¦§¦¥
mixzAd(gi ,eh ziy`xa)ux`W itl ©§¨¦§¦¤¤¤

`Ed ,mW aEzMd xiMfdW mi`txd̈§¨¦¤¦§¦©¨¨
xn`p eilr ,'bFr zklnn oWA'(bi ,b onwl) ¨¨©§¤¤¨¨¤¡©

'mi`tx ux` `xTi `Edd'i"yx) ©¦¨¥¤¤§¨¦
(my:`k dxez

(bk).'Bâå íéøöça íéáLBiä íéeòäå§¨©¦©§¦©£¥¦§
mdOrW ,md miYWlRn 'miEr'- ©¦¦§¦§¦¥¤¦¨¤

miYWlRd llkAxtqA miaWgp md ¦§©©§¦§¦¥¤§¨¦§¥¤
xn`PW ,rWFdi(b ,bi ryedi)zWng' §ª©¤¤¡©£¥¤

icFCW`de izGrd miYWlt ipxq©§¥§¦§¦¨©¨¦§¨©§¦
'miErde ipFxwrde iYBd ipFlwW`d̈¤§§¦©¦¦§¨¤§¦§¨©¦
mvx`e ,md miYWlRn 'miEr'dW ixd£¥¤¨©¦¦§¦§¦¥§©§¨
l`xUil dpYiPW iprpMd ux` llkA, ¦§©¤¤©§©£¦¤¦§¨§¦§¨¥



סג mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

(áé)íeLøéé åNò éðáe íéðôì íéøçä eáLé øéòNáe§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À
äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«
i"yx£ÌeL¯ÈÈ∑ ּכח ּבהם נתּתי ּכלֹומר הוה, והֹולכים לׁשֹון אֹותם מֹוריׁשים .ׁשהיּו ƒ»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(âé)øáòpå ãøæ ìçð-úà íëì eøáòå eî÷ äzò©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ
:ãøæ ìçð-úà¤©¬©¨«¤

(ãé)eðëìä-øLà íéîiäå|-øLà ãò òðøa Lãwî §©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤
ìL ãøæ ìçð-úà eðøáòíz-ãò äðL äðîLe íéL ¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ

øLàk äðçnä áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk̈©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²
íäì ýåýé òaLð: ¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«

(åè)äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé íâå§©³©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®
:ínz ãò©−ª¨«

i"yx£Ìa ‰˙È‰∑להתעּכב עֹוד לבניהם יגרמּו ׁשּלא ׁשנה, מ' ּבתֹו ּולהּמם .ּבּמדּבר למהר »¿»»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

(æè)úeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−
ñ :íòä áøwî¦¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â enzŒ¯L‡Î È‰ÈÂ. «¿ƒ«¬∆«¿

ÂNÚיב  È·e ÔÈÓ„˜lÓ È‡¯Á e·È˙È ¯ÈÚN·e¿≈ƒ¿ƒ…»≈ƒ¿«¿ƒ¿≈≈»
e·È˙ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓ ÔepÈˆLÂ ÔepÎ¯z»≈À¿≈»Àƒ»»≈ƒƒ
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰È¯˙‡a¿«¿≈¿»ƒ¬«ƒ¿»≈¿«¿»

:ÔB‰Ï ÈÈ ·‰Èc d˙z¯È¿À»≈ƒ«¿»¿

„Ê¯„יג  ‡ÏÁ ˙È ÔBÎÏ e¯·ÚÂ eÓe˜ ÔÚk¿«¿ƒ¿¿»«¬»¿»∆
:„¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·ÚÂ«¬«¿»»«¬»¿»∆

Ècיד  „Ú ‰‡Èb Ì˜¯Ó ‡Îl‰ Èc ‡iÓBÈÂ¿«»ƒ«∆¿»≈¿«≈»«ƒ
ÔÈL ÈÓ˙Â ÔÈ˙Ïz „¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·Ú¬«¿»»«¬»¿∆∆¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ
BbÓ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b ‡¯c Ïk ÛÒc „Ú«¿«»»»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ

:ÔB‰Ï ÈÈ ÌÈi˜ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¿

ÔB‰aטו  ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ Û‡Â¿«»»ƒ√»¿»¬«¿
:eÓÈÏL„ „Ú ‡˙È¯LÓ B‚Ó ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿ƒ

˜¯·‡טז  ÈÁÈ‚Ó È¯·b Ïk eÓÈÏL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»À¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡nÚ BbÓ ˙ÓÓÏƒ¿«ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

KMoiaWgp Eid(iEPiM KxcA miiExw) ¨¨¤§¨¦§¦§¤¤¦
miwprM ,'mini`' mzF`ozF` FnM - ¨¥¦©£¨¦§¨

miwprdmi`xwPdoM mB'mi`tx'itA ¨£¨¦©¦§¨¦©¥§¨¦§¦
,zFIxAdmzF` d`Fxd lMW mW lr ©§¦©¥¤¨¨¤¨

zFRxzn eicicgR aFxn (zFWlgp) ¨¨¦§©¤¡¨¥©©
(f ,ek daxÎziy`xa)(c ,ai ryedi v"evn):

.íéîà,cgte 'dni`' oFWNnmW lr ¥¦¦§¥¨¨©©©¥
zFIxAd lr zlHEn mzni`W(my). ¤¥¨¨¤¤©©§¦

okexnF`e aEzMd siqFnxirUaE' §¥¦©¨§¥§¥¦
'mixFgd EaWi,draXn Dpi` Ff s`e ¨§©¦§©¥¨¦¦§¨

,mkl mipEzPd oinnripal miYzpE ©§¦©§¦¨¤§©¦¦§¥
eUr(eiyrl dyexi d"c .d weqt lirl i"yx d`x) ¥¨

(g"ty):ai dxez
(ai).íeLøééWxRzn Fpi` df oFWl ¦¨¨¤¥¦§¨¥

`l oiicr dYrW xnFle ,cizr KxcA§¤¤¨¦§©¤©¨£©¦Ÿ
`N` ,`Adl wx mEWxii `N` EWxï§¤¨¦¨©§©¨¤¨

deFd oFWl,`Ed cizrd l` KWnPd §¤©¦§¨¤¤¨¦

E,xnFlMEtiqFie miwifgn eUr ipA §©§¥¥¨©£¦¦§¦
iM ,mzXExiA wifgdlgM mda iYzp §©£¦¦¨¨¦¨©¦¨¤Ÿ©

miklFde mzF` miWixFn EidW- ¤¨¦¦¨§§¦
,`Adl mB mzF` zWxle KiWndl§©§¦§¨¤¤¨©§©¨
z` WFAkl ixFgd ipA EaEWi `NW¤Ÿ¨§¥©¦¦§¤

mcIn xirU(g"n`a):bi dxez ¥¦¦¨¨
(eh)ía äúéäFWExiR .mOdl ¨§¨¨§ª¨¥

'mcA`lE mOdl' FnM] 'mzindl'xzq`) ©£¦¨§§ª¨§©§¨
(ck hmdA dzid 'd ci ,xnFlM .[xdnl §©©¨§¨¨¤§©¥

mOEdlEzzin onf miCwdlE fxfl - §¨§¨¥§©§¦§©¦©
mNEM,dpW mirAx` KFzAicM`NW ¨§©§¨¦¨¨§¥¤Ÿ

mdipal EnxbiEkxhvIWcFr ¦§§¦§¥¤¤¦§¨§
xAcOA aMrzdlux`l qpMdl ilAn §¦§©¥©¦§¨¦§¦§¦¨¥¨¨¤

EdWIW ,dxifBd dzid KM oMW]¤¥¨¨§¨©§¥¨¤¦§
...xAcOA mkixbR mY cr' xAcOA©¦§¨©Ÿ¦§¥¤©¦§¨
'dpW mirAx` mkizpFr z` E`UY¦§¤£Ÿ¥¤©§¨¦¨¨

(clÎbl ,ci xacna)wEqRA xn`PW itkE ,§¦¤¤¡©©¨

['ebe 'xFCd lM mY cr' mcFTd:fh dxez ©¥©Ÿ¨©
(fiÎfh)øaãéå 'Bâå enz øLàë éäéå©§¦©£¤©§©§©¥

.'Bâå éìà 'ä'xAcie' oFWl xn`p o`M ¥©§¨¤¡©§©§©¥
n la`dUrOd gENXmilbxn £¨¦©£¥¦©©§©§¦

lirl xMfEdW(ak ,`)`l - o`M cr , ¤§©§¥©¨Ÿ
dWxtA xn`pFf`N` 'xAcie' ¤¡©§¨¨¨©§©¥¤¨

dpW g"l lMW ,LcOll - 'xn`Ie'©Ÿ¤§©¤§¤¨¨¨
mitEfp l`xUi EidWmiwgExn) ¤¨¦§¨¥§¦§¨¦

xFCd cFr lM ,('d iptNn miCEpnE§¦¦¦§¥¨©
,miIw did `EddFOr cgiizp `l ©¨¨©¨Ÿ¦§©¥¦

mipRÎl`ÎmipR ,dAg oFWlA xEACd©¦¦§¦¨¨¦¤¨¦
oi`W ,LcOll - zrCdÎaEXie§¦©©©§©¤§¤¥
`N` mi`iaPd lr dxFW dpikXd©§¦¨¨©©§¦¦¤¨

,l`xUi liaWAl`xUi EidWM KklE ¦§¦¦§¨¥§¨§¤¨¦§¨¥
z`EapA dpikXd z`xWd mB ,mitEfp§¦©©§¨©©§¦¨¦§©

D`FlnA dzid `l dWn(ipewfg): ¤Ÿ¨§¨¦§¨
.äîçìnä éLðàmiWp`' FWExiR oi` ©§¥©¦§¨¨¥¥£¨¦

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

(æé):øîàì éìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑,"וּיאמר" אּלא וידּבר, [זֹו] ּבפרׁשה נאמר לא ּכאן עד הּמרּגלים מּׁשּלּוח אבל «¿«≈≈«¿ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ויּׁשּוב  ּפנים אל ּפנים חּבה ּבלׁשֹון הּדּבּור עּמֹו נתיחד לא נזּופים, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹללּמד
יׂשראל  ּבׁשביל אּלא הּנביאים על ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין ללּמד ‰ÓÁÏn‰.הּדעת, ÈL‡∑ עׂשרים מּבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¿≈«ƒ¿»»ְִִֶֶ

הּיֹוצאים  .ּבּצבא ׁשנה ְִַַָָָָ

(çé):øò-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«

(èé)ía øbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnò éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®
èBì-éðáì ék äMøé Eì ïBnò-éða õøàî ïzà-àì ék¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−

:äMøé äézúð§©¦¬¨§ª¨«
[hi-gi] i"yxit£ÔBnÚ Èa ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·bŒ˙‡ ÌBi‰ ¯·Ú ‰z‡∑ צפֹון לצד עּמֹון ׁשארץ .מּכאן «»…≈«∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ְִֶֶֶַַָָ

(ë)dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå íéðôì§¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

i"yx£·LÁz ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡∑ היא זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ׁשהרפאים לפי היא, אף נחׁשבת רפאים ארץ ∆∆¿»ƒ≈»≈ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
לאברהם  .ׁשּנתּתי ְְִֶַַָָָ

(àë)ýåýé íãéîLiå íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ
:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«

(áë)øLà øéòNa íéáLiä åNò éðáì äNò øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧
ä-úà ãéîLäízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøç ¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈

:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

(âë)íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä íéeòäå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â∑(ס יהֹוׁשע(חולין ּבספר נחׁשבים הם ׁשעּמהם הם, מּפלׁשּתים ,(יג)עּוים ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

ÓÈÓÏ¯:יז  ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

È˙יח  ·‡BÓ ÌeÁz ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡«¿»≈»≈»¿»»
:˙ÈÁÏ¿»»

ÔB‰ÈÏÚיט  ¯eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ Èa Ï·˜Ï ·¯˜˙Â¿ƒ¿«»√≈¿≈«»¿¬≈
‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»
È·Ï È¯‡ ‡z¯È CÏ ÔBnÚ Èa ‡Ú¯‡Ó Ôz‡∆≈≈«¿»¿≈«»¿À»¬≈ƒ¿≈

:‡z¯È dz·‰È ËBÏ¿»ƒ«¿À»

È‡¯abכ  ‡È‰ Û‡ ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»«ƒƒ»»≈
ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓ d· e·È˙È¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:ÈaLÁÀ¿»≈

ÈÈכא  ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k ÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»
:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÈÚNa¯כב  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓ È‡¯BÁ ˙È ÈˆL Ècƒ≈ƒ»»≈ƒ√»≈¿»≈À

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂƒƒ¿«¿≈«»»≈

˜È‡˜Ëetכג  ‰fÚ „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»«¿»≈
e·È˙ÈÂ ÔepˆL ‡i˜ËetwÓ e˜Ùcƒ¿»ƒ«¿«»≈Àƒƒ

:ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

miWp`' `N` 'dnglOA EkldW¤¨§©¦§¨¨¤¨£¨¦
mdW ,'dnglnl miE`xdmixUr oAn ¨§¦§¦§¨¨¤¥¦¤¤§¦

,`aSA mi`vFId dpWdxfbp mdilr ¨¨©§¦©¨¨£¥¤¦§§¨
ux`d z` E`xi `NW dxifBdmy xen`k) ©§¥¨¤Ÿ¦§¤¨¨¤

(hk weqt:gi dxez
(hiÎgi)ìeáb úà íBiä øáBò äzà©¨¥©¤§

.ïBnò éða ìeî záø÷å ,'Bâå áàBîipA ¨§§¨©§¨§¥©§¥
,oFtvl mFxCn miklFd Eid l`xUi¦§¨¥¨§¦¦¨§¨
Exar Ff KxcAW o`M WxRzPW oeike§¥¨¤¦§¨¥¨¤§¤¤¨§
,oFOr ux`l EriBde a`Fn ux` z ¤̀¤¤¨§¦¦§¤¤©

oFOrÎux`W o`Mn`idoFtv cvl ¦¨¤¤¤©¦§©¨
:a`Fn ux` lWk dxez ¤¤¤¨

(k).áLçz íéàôø-õøàa`FOW mWM ¤¤§¨¦¥¨¥§¥¤¨
oFOr KM ,mi`txd ux` diExw dzid̈§¨§¨¤¤¨§¨¦¨©
itl ,`id s` zaWgp mi`txÎux ¤̀¤§¨¦¤§¤¤©¦§¦
`l la` ,miptl Da EaWi mi`txdW¤¨§¨¦¨§¨§¨¦£¨Ÿ

mdxa`l iYzPW `id FfoiA zixaA ¦¤¨©¦§©§¨¨¦§¦¥
mixzAd(gi ,eh ziy`xa)ux`W itl ©§¨¦§¦¤¤¤

`Ed ,mW aEzMd xiMfdW mi`txd̈§¨¦¤¦§¦©¨¨
xn`p eilr ,'bFr zklnn oWA'(bi ,b onwl) ¨¨©§¤¤¨¨¤¡©

'mi`tx ux` `xTi `Edd'i"yx) ©¦¨¥¤¤§¨¦
(my:`k dxez

(bk).'Bâå íéøöça íéáLBiä íéeòäå§¨©¦©§¦©£¥¦§
mdOrW ,md miYWlRn 'miEr'- ©¦¦§¦§¦¥¤¦¨¤

miYWlRd llkAxtqA miaWgp md ¦§©©§¦§¦¥¤§¨¦§¥¤
xn`PW ,rWFdi(b ,bi ryedi)zWng' §ª©¤¤¡©£¥¤

icFCW`de izGrd miYWlt ipxq©§¥§¦§¦¨©¨¦§¨©§¦
'miErde ipFxwrde iYBd ipFlwW`d̈¤§§¦©¦¦§¨¤§¦§¨©¦
mvx`e ,md miYWlRn 'miEr'dW ixd£¥¤¨©¦¦§¦§¦¥§©§¨
l`xUil dpYiPW iprpMd ux` llkA, ¦§©¤¤©§©£¦¤¦§¨§¦§¨¥



mixacסד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy
הּׁשבּועה  ּומּפני והעּוים". והעקרֹוני הּגּתי, והאׁשקלֹוני, והאׁשּדֹודי, העּזתי, ּפלׁשּתים: סרני "חמׁשת ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:

והׁשמידּום ׁשּנׁשּבע  ּכפּתֹורים עליהם והבאתי מּידם, ארצם להֹוציא יׂשראל יכלּו לא ,לאבימל אברהם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
מּידם  לקחּתּה מּתרים אּתם ועכׁשו, ּתח ּתם. .ויׁשבּו ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֻ

(ãë)-úà eøáòå eòq eîe÷ézúð äàø ïðøà ìçð ´§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçä̈¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«

(äë)éðt-ìò Eúàøéå Ecçt úz ìçà äfä íBiä©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ
EòîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk úçz íénòä̈«©¦½©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½

éðtî eìçå eæâøå:E §¨«§¬§¨−¦¨¤«
i"yx£ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz∑(כה וע"ז כ ח (תענית ׁשעמדה עֹוגלּמד מלחמת ּביֹום למׁשה סיחֹון)ּמה אחרים: ונֹודע (ספרים ««»«»»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּת הּׁשמים הּדבר ּכל .חת ִַַַַָָָָָ

(åë)ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå̈«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−
:øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

i"yx£˙BÓ„˜ ¯a„nÓ∑ הּמקֹום צּוני ׁשּלא הּתֹורה אףֿעלּֿפי מן סיני, מּמדּבר למדּתי לׁשלֹום, לסיחֹון לקרא ƒƒ¿«¿≈ְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּלא  לפניו וגלּוי ויׁשמעאל, עׂשו על אֹותּה חּזר ליׂשראל, לּתנּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשּבא לעֹולם: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּקדמה
מּמדּבר  אחר: ּדבר ׁשלֹום. ּבדברי סיחֹון את קּדמּתי אני אף ּבׁשלֹום, להם ּפתח ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיקּבלּוה,
מן  ׁשלחּתני אּלא הּמצרּיים, את ולׂשרף אחד ּברק לׁשלח היית יכל לעֹולם. ׁשּקדמּת למדּתי מּמ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹקדמֹות,

ּבמתּון  עּמי!" את "ׁשּלח לאמר: ּפרעה אל .הּמדּבר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

(æë)øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîé̈¦¬§«Ÿ

ÈÊÁכד  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ˙È e¯·ÚÂ eÏeË eÓe˜¿ƒ»»«¬»¿«¿…¬≈
ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ ˙È C„Èa ˙È¯ÒÓ„ƒ¿»ƒƒ»»ƒ…«¿»¿∆¿
È¯b˙‡Â d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ‰‡¯Ó‡¡…»»¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿ƒ¿»≈

:‡·¯˜ dnÚ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ≈¿»»

CzÏÁ„Âכה  CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»
Èc ‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»¿«»ƒ
:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ√»»

ÂÏ˙כו  ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ ˙ÈÁÏLe¿»ƒƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»
‡ÓÏL ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿»»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

Ï‡כז  ÏÊ‡ ‡Á¯‡a ‡Á¯‡a CÚ¯‡a ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿»¿»¿»¿»¿»≈≈»
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÈËÒ‡∆¿≈«ƒ»¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

emlE`rAWPW drEaXd ipRn §¨¦§¥©§¨¤¦§©
Klnia`l mdxa`miYWlR Klnd`x) ©§¨¨©£¦¤¤¤¤§¦§¦

(ckÎbk ,`k ziy`xal`xUi Elki `lŸ¨§¦§¨¥
mcIn mvx` `ivFdlmiErd lW §¦©§¨¦¨¨¤¨©¦

iYnCwd Kkitl ,miYWlRdiz`ade ©§¦§¦§¦¨¦§©§¦§¥¥¦
mdilrz`dmixFYtMmW KM) £¥¤¤©©§¦¨¥
(dOE`d,mYgz EaWIe mEcinWde ¨¨§¦§¦©¥§©§¨
eiWkre,mW miaWFi miErd oi` aEXW §©§¨¤¥¨©¦§¦¨

ixdmcIn DYgwl mixYEn mY`lW £¥©¤¨¦§©§¨¦¨¨¤
mdiYgY E`AW mixFYtMdoileg) ©©§¦¤¨©§¥¤

(:q:ck dxez
(dk).íéîMä ìk úçzErci oiPnE ©©¨©¨¨¦¦©¦¨§

lr 'minXd lM zgY' miOrd lM̈¨©¦©©¨©¨©¦©
`lde ,bFre oFgiqA l`xUi zFngln¦§£¦§¨¥§¦§©£Ÿ
o`M `N` ?dAxd miwFgx mdn Wi¥¥¤§¦©§¥¤¨¨

cOlaEzMddWnl dOg dcnrW ¦¥©¨¤¨§¨©¨§Ÿ¤
rFwWNn daMrzpebFr zngln mFiA §¦§©§¨¦¦§©§¦§¤¤

(oFgiq :`"q),mWEAiM xnB creKk ¦©§©¦¨§¨
xaCd rcFpmqxRzpelM zgY ©©¨¨§¦§©§¥©©¨

minXd(.dk dxfÎdcear):ek dxez ©¨¨¦
(ek).úBîã÷ øaãnîFnW xiMfd ¦¦§©§¥¦§¦§

rECn dfA fFnxl icM 'zFncw xAcn'¦§©§¥§¥¦§¨¤©©
xn` Kke ,mFlW ixacA mcFw gzR̈©¤§¦§¥¨§¨¨©

:mdlmFwOd ipEv `NW iRÎlrÎs` ¨¤©©¦¤Ÿ¦©¦©¨
iYcnl ,mFlWl oFgiql `FxwloM ¦§§¦§¨¨©§¦¥

dncTW dxFYd on - ipiqÎxAcOn¦¦§©¦©¦©¨¤¨§¨
.mlFrlfnFx 'zFncw xAcn' ,xnFlM ¨¨§©¦§©§¥¥

'dncw'e 'xAcO'A dpYiPW dxFYd lr©©¨¤¦§¨©¦§¨§¨§¨
;mlFrd z`ixalÎWFcTd `AWM ¦§¦©¨¨§¤¨©¨

xfg ,l`xUil DpYil `EdÎKExÄ¦§¨§¦§¨¥¨©

iElbe ,l`rnWie eUr lr DzF`¨©¥¨§¦§¨¥§¨
okÎiRÎlrÎs`e ,dElAwi `NW eiptl§¨¨¤Ÿ§©§¨§©©¦¥
iYnCw ip` s` ,mFlWA mdl gzR̈©¨¤§¨©£¦¦©§¦

,mFlW ixacA oFgiq z`iR lr s` ¤¦§¦§¥¨©©¦
.EpzWTA lAwi `NW iYrcIWxaC ¤¨©§¦¤Ÿ§©¥©¨¨¥¨¨

xg`mXA fnxp'zFncw xAcOn'- ©¥¦§¨©¥¦¦§©§¥
LOn(d"awdn)YncTW ,iYcnl ¦§¥¨©§¦¤¨©§¨

,mlFrlKln drxR l` ipYglXWM ¨¨§¤§©§©¦¤©§Ÿ¤¤
,Fvx`n l`xUi z` `ivFdl mixvn¦§©¦§¦¤¦§¨¥¥©§

`ldecg` wxA gFlWl ziid lFki ©£Ÿ¨¨¦¨¦§©¨¨¤¨
,miIxvOd z` sFxUle,oM ziUr `le §¦§¤©¦§¦¦§Ÿ¨¦¨¥

,drxR l` xAcOd on ipYglW `N ¤̀¨§©§©¦¦©¦§¨¤©§Ÿ
,mFlW ixacA gFYtlgNW' xn`l ¦§©§¦§¥¨¥Ÿ©©

'iOr z`(` ,d zeny)oEYnA ,zgpA) ¤©¦§¦§©©
(miMx mixacaE(`negpz):fk dxez ¦§¨¦©¦

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

(çë)óñka íéîe ézìëàå éðøaLz óñka ìëà́Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤
:éìâøá äøaòà ÷ø éúéúLå éì-ïzz¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«

(èë)éða éì-eNò øLàkøéòNa íéáLiä åNò ©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
-úà øáòà-øLà ãò øòa íéáLiä íéáàBnäå§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ÂNÚ Èa ÈÏŒeNÚ ¯L‡k∑ לענין אּלא ּבארצם, לעבר לענין ּומים לא אכל ‡Ú¯·Ú‡Œ¯L„.מכר «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¬∆∆¡…

Ôc¯i‰ ב ∑‡˙ "אעּברה על .ארצ"מּוסב ∆««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

(ì)-ék Ba eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«
éäìà ýåýé äL÷äBááì-úà õnàå Bçeø-úà E ¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½

ñ :äfä íBik Eãéá Bzz ïòîì§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'd iyiy mei ß

(àì)éðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

i"yx£EÈÙÏ ˙z È˙lÁ‰∑צּוארֹו על והדריכֹו מׁשה, ׁשל רגליו ּתחת מעלה ׁשל אמֹורּיים ׁשל ׂשר .ּכפה «ƒ…ƒ≈¿»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(áì)äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäé̈«§¨

i"yx£ÔÁÈÒ ‡ˆiÂ∑ לעזר עֹוג ּבׁשביל ׁשלח לזה לא זה צריכין היּו ׁשּלא ללּמד .לֹו, «≈≈ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

iÓe‡כח  ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ· ‡¯e·Úƒ»¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»
:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡ „BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ«¿«¿»

ÈÚNa¯כט  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÈÏ e„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬»ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
˙È ¯·Ú‡c „Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«¿≈ƒ«»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È«¿¿»¿«¿»«¿»¡»»»»≈¿»

˜aLÓÏ‡ל  ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»
˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»¡»»»
C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯≈¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈

È˙לא  CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ È˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ¿ƒ¿«√»»»
˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒƒ…¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿≈«»

:dÚ¯‡«¿≈

dnÚלב  ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ùe¿«ƒ…¿«»»»¿»«≈
:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk)åNò éða éì-eNò øLàk©£¤¨¦§¥¥¨
miaWId mia`FOde xirUA miaWId©Ÿ§¦§¥¦§©¨¦©Ÿ§¦

ElNd mixaCd .xrA`lExn`poiprl §¨©§¨¦©¨Ÿ¤¤§§¦§©
,mvx`A xFarl`l eUr ipA ixdW ©£§©§¨¤£¥§¥¥¨Ÿ

xn`PW FnM] xFarl zEWx mdl Epzp̈§¨¤§©£§¤¤¡©
(gi ,k xacna)`l mFc` eil` xn`Ie'©Ÿ¤¥¨¡Ÿ

oke .'Lz`xwl `v` axgA oR iA xarz©£Ÿ¦¤©¤¤¥¥¦§¨¤§¥
xn`PW FnM ,mia`FOd(fi ,`i mihtey)mbe' ©£¦§¤¤¡©§©

- ['da` `le glW a`Fn Kln l ¤̀¤¤¨¨©§Ÿ¨¨
minE lkF` xkn oiprl `N`,oM xn` ¤¨§¦§©¤¤¤¨¦¨©¥

'ipxAWY sqMA lk`' FzWTA xg`W¤©©©¨¨Ÿ¤©¤¤©§¦¥¦
xW`M' - xnF`e siqFn Edixd - 'ebe£¥¦§¥©£¤
oFfn Epl ExkOW ,'ebe 'eUr ipA il EUr̈¦§¥¥¨¤¨§¨¨
`NW mbd ,FlEabl mikEnq EpzFidA¦§¥§¦¦§£©¤Ÿ
mia`FOd Epl EUr oke ,Fvx`A Epxar̈©§§©§§¥¨¨©£¦

(oexkfd):
.ïcøiä úà øBáòà øLà ãòdf oi` ©£¤¤¡¤©©§¥¥¤

EUr xW`M' df wEqtA xEn`dl KWnd¤§¥§¨¨§¨¤©£¤¨
`Ed `N` ,'eUr ipA illr aqEn ¦§¥¥¨¤¨¨©

dlrnl xEn`d'Lvx`a dxAr`'weqt) ¨¨§©§¨¤§§¨§©§¤
(fk,Ep`A `NW ,Fl xnFl oeEMzd KkaE§¨¦§©¥©¤Ÿ¨

xW` cr' `N` ,Lvx` lkA hXRzdl§¦§©¥§¨©§§¤¨©£¤
Ep` xFarl wx iM ,'oCxId z` xFar ¤̀¡¤©©§¥¦©©£¨

miWwan(a"a):l dxez §©§¦
(`l)éðôì úz éúBlçäEogiq z` ©¦¦¥§¨¤¤¦Ÿ

ixde ,'izFNgd' xn`p dOl .Fvx` z`e§¤©§¨¨¤¡©©¦¦©£¥
`N` ?ligzd `l oiicrdtMd"awd £©¦Ÿ¦§¦¤¨¨¨

lW xUddlrnNW miIxFn`K`ln] ©¤¨¡¦¦¤§©§¨©§¨
[mdilr dPEnnd minXAeilbx zgY ©¨©¦©§¤£¥¤©©©§¨

Fkixcde ,dWn lWKFxcl Fl ozp - ¤Ÿ¤§¦§¦¨©¦§

,Fx`Ev lrxVd ripkd xaMW oeike ©©¨§¥¨¤§¨¦§¦©©©
zlgzdM xaCd aWgp ,dlrn lW¤©§¨¤§¨©¨¨§©§¨©

xn`PW oiprM] mzlitp(`k ,ck diryi) §¦¨¨§¦§¨¤¤¡©
`av lr 'd cwti `Edd mFIA dide'§¨¨©©¦§Ÿ©§¨
lr dnc`d ikln lre mFxOA mFxOd©¨©¨§©©§¥¨£¨¨©

'dnc`d(my w"cx oiir)[,`"ry) ¨£¨¨
(i"`a:al dxez

(al).ïBçéñ àöiåliaWA glW `l ©¥¥¦Ÿ¨©¦§¦
bFr`FaIW icMFl xFfrlmr dnglOA §¥¤¨©£©¦§¨¨¦

miIxFn` mdipXW iRÎlrÎs` ,l`xUi¦§¨¥©©¦¤§¥¤¡¦¦
xn`PW FnM ,Eid(g ,b oldl)ikln ipW' ¨§¤¤¡©§¥©§¥

,'ixn`dW LcOllmzxEaB aFxA`N ¨¡Ÿ¦§©¤§¤§§¨¨Ÿ
,dfl df mikixv EidEbdp `l KklE ¨§¦¦¤¨¤§¨Ÿ¨£

mdizFnglnA dfl df xFfrl,x"yl) ©£¤¨¤§¦§£¥¤
(a"a:bl dxez



סה mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy
הּׁשבּועה  ּומּפני והעּוים". והעקרֹוני הּגּתי, והאׁשקלֹוני, והאׁשּדֹודי, העּזתי, ּפלׁשּתים: סרני "חמׁשת ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:

והׁשמידּום ׁשּנׁשּבע  ּכפּתֹורים עליהם והבאתי מּידם, ארצם להֹוציא יׂשראל יכלּו לא ,לאבימל אברהם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
מּידם  לקחּתּה מּתרים אּתם ועכׁשו, ּתח ּתם. .ויׁשבּו ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֻ

(ãë)-úà eøáòå eòq eîe÷ézúð äàø ïðøà ìçð ´§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçä̈¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«

(äë)éðt-ìò Eúàøéå Ecçt úz ìçà äfä íBiä©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ
EòîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk úçz íénòä̈«©¦½©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½

éðtî eìçå eæâøå:E §¨«§¬§¨−¦¨¤«
i"yx£ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz∑(כה וע"ז כ ח (תענית ׁשעמדה עֹוגלּמד מלחמת ּביֹום למׁשה סיחֹון)ּמה אחרים: ונֹודע (ספרים ««»«»»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּת הּׁשמים הּדבר ּכל .חת ִַַַַָָָָָ

(åë)ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå̈«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−
:øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

i"yx£˙BÓ„˜ ¯a„nÓ∑ הּמקֹום צּוני ׁשּלא הּתֹורה אףֿעלּֿפי מן סיני, מּמדּבר למדּתי לׁשלֹום, לסיחֹון לקרא ƒƒ¿«¿≈ְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּלא  לפניו וגלּוי ויׁשמעאל, עׂשו על אֹותּה חּזר ליׂשראל, לּתנּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשּבא לעֹולם: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּקדמה
מּמדּבר  אחר: ּדבר ׁשלֹום. ּבדברי סיחֹון את קּדמּתי אני אף ּבׁשלֹום, להם ּפתח ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיקּבלּוה,
מן  ׁשלחּתני אּלא הּמצרּיים, את ולׂשרף אחד ּברק לׁשלח היית יכל לעֹולם. ׁשּקדמּת למדּתי מּמ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹקדמֹות,

ּבמתּון  עּמי!" את "ׁשּלח לאמר: ּפרעה אל .הּמדּבר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

(æë)øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîé̈¦¬§«Ÿ

ÈÊÁכד  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ˙È e¯·ÚÂ eÏeË eÓe˜¿ƒ»»«¬»¿«¿…¬≈
ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ ˙È C„Èa ˙È¯ÒÓ„ƒ¿»ƒƒ»»ƒ…«¿»¿∆¿
È¯b˙‡Â d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ‰‡¯Ó‡¡…»»¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿ƒ¿»≈

:‡·¯˜ dnÚ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ≈¿»»

CzÏÁ„Âכה  CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»
Èc ‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»¿«»ƒ
:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ√»»

ÂÏ˙כו  ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ ˙ÈÁÏLe¿»ƒƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»
‡ÓÏL ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿»»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

Ï‡כז  ÏÊ‡ ‡Á¯‡a ‡Á¯‡a CÚ¯‡a ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿»¿»¿»¿»¿»≈≈»
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÈËÒ‡∆¿≈«ƒ»¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

emlE`rAWPW drEaXd ipRn §¨¦§¥©§¨¤¦§©
Klnia`l mdxa`miYWlR Klnd`x) ©§¨¨©£¦¤¤¤¤§¦§¦

(ckÎbk ,`k ziy`xal`xUi Elki `lŸ¨§¦§¨¥
mcIn mvx` `ivFdlmiErd lW §¦©§¨¦¨¨¤¨©¦

iYnCwd Kkitl ,miYWlRdiz`ade ©§¦§¦§¦¨¦§©§¦§¥¥¦
mdilrz`dmixFYtMmW KM) £¥¤¤©©§¦¨¥
(dOE`d,mYgz EaWIe mEcinWde ¨¨§¦§¦©¥§©§¨
eiWkre,mW miaWFi miErd oi` aEXW §©§¨¤¥¨©¦§¦¨

ixdmcIn DYgwl mixYEn mY`lW £¥©¤¨¦§©§¨¦¨¨¤
mdiYgY E`AW mixFYtMdoileg) ©©§¦¤¨©§¥¤

(:q:ck dxez
(dk).íéîMä ìk úçzErci oiPnE ©©¨©¨¨¦¦©¦¨§

lr 'minXd lM zgY' miOrd lM̈¨©¦©©¨©¨©¦©
`lde ,bFre oFgiqA l`xUi zFngln¦§£¦§¨¥§¦§©£Ÿ
o`M `N` ?dAxd miwFgx mdn Wi¥¥¤§¦©§¥¤¨¨

cOlaEzMddWnl dOg dcnrW ¦¥©¨¤¨§¨©¨§Ÿ¤
rFwWNn daMrzpebFr zngln mFiA §¦§©§¨¦¦§©§¦§¤¤

(oFgiq :`"q),mWEAiM xnB creKk ¦©§©¦¨§¨
xaCd rcFpmqxRzpelM zgY ©©¨¨§¦§©§¥©©¨

minXd(.dk dxfÎdcear):ek dxez ©¨¨¦
(ek).úBîã÷ øaãnîFnW xiMfd ¦¦§©§¥¦§¦§

rECn dfA fFnxl icM 'zFncw xAcn'¦§©§¥§¥¦§¨¤©©
xn` Kke ,mFlW ixacA mcFw gzR̈©¤§¦§¥¨§¨¨©

:mdlmFwOd ipEv `NW iRÎlrÎs` ¨¤©©¦¤Ÿ¦©¦©¨
iYcnl ,mFlWl oFgiql `FxwloM ¦§§¦§¨¨©§¦¥

dncTW dxFYd on - ipiqÎxAcOn¦¦§©¦©¦©¨¤¨§¨
.mlFrlfnFx 'zFncw xAcn' ,xnFlM ¨¨§©¦§©§¥¥

'dncw'e 'xAcO'A dpYiPW dxFYd lr©©¨¤¦§¨©¦§¨§¨§¨
;mlFrd z`ixalÎWFcTd `AWM ¦§¦©¨¨§¤¨©¨

xfg ,l`xUil DpYil `EdÎKExÄ¦§¨§¦§¨¥¨©

iElbe ,l`rnWie eUr lr DzF`¨©¥¨§¦§¨¥§¨
okÎiRÎlrÎs`e ,dElAwi `NW eiptl§¨¨¤Ÿ§©§¨§©©¦¥
iYnCw ip` s` ,mFlWA mdl gzR̈©¨¤§¨©£¦¦©§¦

,mFlW ixacA oFgiq z`iR lr s` ¤¦§¦§¥¨©©¦
.EpzWTA lAwi `NW iYrcIWxaC ¤¨©§¦¤Ÿ§©¥©¨¨¥¨¨

xg`mXA fnxp'zFncw xAcOn'- ©¥¦§¨©¥¦¦§©§¥
LOn(d"awdn)YncTW ,iYcnl ¦§¥¨©§¦¤¨©§¨

,mlFrlKln drxR l` ipYglXWM ¨¨§¤§©§©¦¤©§Ÿ¤¤
,Fvx`n l`xUi z` `ivFdl mixvn¦§©¦§¦¤¦§¨¥¥©§

`ldecg` wxA gFlWl ziid lFki ©£Ÿ¨¨¦¨¦§©¨¨¤¨
,miIxvOd z` sFxUle,oM ziUr `le §¦§¤©¦§¦¦§Ÿ¨¦¨¥

,drxR l` xAcOd on ipYglW `N ¤̀¨§©§©¦¦©¦§¨¤©§Ÿ
,mFlW ixacA gFYtlgNW' xn`l ¦§©§¦§¥¨¥Ÿ©©

'iOr z`(` ,d zeny)oEYnA ,zgpA) ¤©¦§¦§©©
(miMx mixacaE(`negpz):fk dxez ¦§¨¦©¦

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

(çë)óñka íéîe ézìëàå éðøaLz óñka ìëà́Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤
:éìâøá äøaòà ÷ø éúéúLå éì-ïzz¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«

(èë)éða éì-eNò øLàkøéòNa íéáLiä åNò ©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
-úà øáòà-øLà ãò øòa íéáLiä íéáàBnäå§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ÂNÚ Èa ÈÏŒeNÚ ¯L‡k∑ לענין אּלא ּבארצם, לעבר לענין ּומים לא אכל ‡Ú¯·Ú‡Œ¯L„.מכר «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¬∆∆¡…

Ôc¯i‰ ב ∑‡˙ "אעּברה על .ארצ"מּוסב ∆««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

(ì)-ék Ba eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«
éäìà ýåýé äL÷äBááì-úà õnàå Bçeø-úà E ¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½

ñ :äfä íBik Eãéá Bzz ïòîì§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'd iyiy mei ß

(àì)éðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

i"yx£EÈÙÏ ˙z È˙lÁ‰∑צּוארֹו על והדריכֹו מׁשה, ׁשל רגליו ּתחת מעלה ׁשל אמֹורּיים ׁשל ׂשר .ּכפה «ƒ…ƒ≈¿»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(áì)äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäé̈«§¨

i"yx£ÔÁÈÒ ‡ˆiÂ∑ לעזר עֹוג ּבׁשביל ׁשלח לזה לא זה צריכין היּו ׁשּלא ללּמד .לֹו, «≈≈ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

iÓe‡כח  ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ· ‡¯e·Úƒ»¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»
:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡ „BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ«¿«¿»

ÈÚNa¯כט  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÈÏ e„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬»ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
˙È ¯·Ú‡c „Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«¿≈ƒ«»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È«¿¿»¿«¿»«¿»¡»»»»≈¿»

˜aLÓÏ‡ל  ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»
˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»¡»»»
C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯≈¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈

È˙לא  CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ È˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ¿ƒ¿«√»»»
˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒƒ…¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿≈«»

:dÚ¯‡«¿≈

dnÚלב  ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ùe¿«ƒ…¿«»»»¿»«≈
:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk)åNò éða éì-eNò øLàk©£¤¨¦§¥¥¨
miaWId mia`FOde xirUA miaWId©Ÿ§¦§¥¦§©¨¦©Ÿ§¦

ElNd mixaCd .xrA`lExn`poiprl §¨©§¨¦©¨Ÿ¤¤§§¦§©
,mvx`A xFarl`l eUr ipA ixdW ©£§©§¨¤£¥§¥¥¨Ÿ

xn`PW FnM] xFarl zEWx mdl Epzp̈§¨¤§©£§¤¤¡©
(gi ,k xacna)`l mFc` eil` xn`Ie'©Ÿ¤¥¨¡Ÿ

oke .'Lz`xwl `v` axgA oR iA xarz©£Ÿ¦¤©¤¤¥¥¦§¨¤§¥
xn`PW FnM ,mia`FOd(fi ,`i mihtey)mbe' ©£¦§¤¤¡©§©

- ['da` `le glW a`Fn Kln l ¤̀¤¤¨¨©§Ÿ¨¨
minE lkF` xkn oiprl `N`,oM xn` ¤¨§¦§©¤¤¤¨¦¨©¥

'ipxAWY sqMA lk`' FzWTA xg`W¤©©©¨¨Ÿ¤©¤¤©§¦¥¦
xW`M' - xnF`e siqFn Edixd - 'ebe£¥¦§¥©£¤
oFfn Epl ExkOW ,'ebe 'eUr ipA il EUr̈¦§¥¥¨¤¨§¨¨
`NW mbd ,FlEabl mikEnq EpzFidA¦§¥§¦¦§£©¤Ÿ
mia`FOd Epl EUr oke ,Fvx`A Epxar̈©§§©§§¥¨¨©£¦

(oexkfd):
.ïcøiä úà øBáòà øLà ãòdf oi` ©£¤¤¡¤©©§¥¥¤

EUr xW`M' df wEqtA xEn`dl KWnd¤§¥§¨¨§¨¤©£¤¨
`Ed `N` ,'eUr ipA illr aqEn ¦§¥¥¨¤¨¨©

dlrnl xEn`d'Lvx`a dxAr`'weqt) ¨¨§©§¨¤§§¨§©§¤
(fk,Ep`A `NW ,Fl xnFl oeEMzd KkaE§¨¦§©¥©¤Ÿ¨

xW` cr' `N` ,Lvx` lkA hXRzdl§¦§©¥§¨©§§¤¨©£¤
Ep` xFarl wx iM ,'oCxId z` xFar ¤̀¡¤©©§¥¦©©£¨

miWwan(a"a):l dxez §©§¦
(`l)éðôì úz éúBlçäEogiq z` ©¦¦¥§¨¤¤¦Ÿ

ixde ,'izFNgd' xn`p dOl .Fvx` z`e§¤©§¨¨¤¡©©¦¦©£¥
`N` ?ligzd `l oiicrdtMd"awd £©¦Ÿ¦§¦¤¨¨¨

lW xUddlrnNW miIxFn`K`ln] ©¤¨¡¦¦¤§©§¨©§¨
[mdilr dPEnnd minXAeilbx zgY ©¨©¦©§¤£¥¤©©©§¨

Fkixcde ,dWn lWKFxcl Fl ozp - ¤Ÿ¤§¦§¦¨©¦§

,Fx`Ev lrxVd ripkd xaMW oeike ©©¨§¥¨¤§¨¦§¦©©©
zlgzdM xaCd aWgp ,dlrn lW¤©§¨¤§¨©¨¨§©§¨©

xn`PW oiprM] mzlitp(`k ,ck diryi) §¦¨¨§¦§¨¤¤¡©
`av lr 'd cwti `Edd mFIA dide'§¨¨©©¦§Ÿ©§¨
lr dnc`d ikln lre mFxOA mFxOd©¨©¨§©©§¥¨£¨¨©

'dnc`d(my w"cx oiir)[,`"ry) ¨£¨¨
(i"`a:al dxez

(al).ïBçéñ àöiåliaWA glW `l ©¥¥¦Ÿ¨©¦§¦
bFr`FaIW icMFl xFfrlmr dnglOA §¥¤¨©£©¦§¨¨¦

miIxFn` mdipXW iRÎlrÎs` ,l`xUi¦§¨¥©©¦¤§¥¤¡¦¦
xn`PW FnM ,Eid(g ,b oldl)ikln ipW' ¨§¤¤¡©§¥©§¥

,'ixn`dW LcOllmzxEaB aFxA`N ¨¡Ÿ¦§©¤§¤§§¨¨Ÿ
,dfl df mikixv EidEbdp `l KklE ¨§¦¦¤¨¤§¨Ÿ¨£

mdizFnglnA dfl df xFfrl,x"yl) ©£¤¨¤§¦§£¥¤
(a"a:bl dxez



mixacסו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

(âì)på eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziååéða-úàå Búà C ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈
:Bnò-ìk-úàå§¤¨©«

i"yx£ÂÈaŒ˙‡Â∑ּכמֹותֹו ּגּבֹור ּבן לֹו ׁשהיה ּכתיב, .ּבנֹו ¿∆»»ְְְִִֵֶָָ

(ãì)-ìk-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨
:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øéò¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«

i"yx£Ì˙Ó∑.איׁשאנׁשים ּובֹוזזים עליהם, חביבה ׁשהיתה ּבּזה, לׁשֹון לנּו", "ּבזזנּו נאמר: סיחֹון ּבבּזת ¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּובגדים, ּבהמה ּומׁשליכין ּומקרעין ּבעיניהם ּבזּויה והיתה ּומלאים, ׂשבעים היּו ּכבר עֹוג לבּזת ּוכׁשּבאּו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלֹו,

ּבפרׁשת ּבּספרי נדרׁש ּכ ּבּזיֹון, לׁשֹון לנּו", "ּבּזֹונּו נאמר: לכ וזהב, ּכסף אם ּכי נטלּו כה)ולא "וּיׁשב (במדבר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּׁשּטים" .יׂשראל ְִִִֵַָ

(äì)øLà íéøòä ììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬
:eðãëì̈¨«§

(åì)øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³
aäáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãòìbä-ãòå ìçp ©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úà epnî¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«

(æì)÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða õøà-ìà ÷ø©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éøòå§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£˜aÈ ÏÁ „ÈŒÏk∑ אצל יּבק ּכל ‰'.נחל ‰eˆŒ¯L‡ ÏÎÂ∑הּנחנּו לכּבׁש, .ׁשּלא »««««…ֵֶַַַָֹ¿…¬∆ƒ»ְְִִֶַֹֹ

â(à)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìòpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

i"yx£ÏÚpÂ ÔÙpÂ∑ עלּיה הּוא צפֹון צד .ּכל «≈∆«««ֲִַָָָ

ÈÂ˙לג  d˙È ‡ÁÓe ‡Ó„˜ ‡‰Ï‡ ÈÈ d¯ÒÓe»¿≈¿»¡»»»√»»»¿≈»»≈¿»
:dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba¿ƒ¿»»«≈

‰‰È‡לד  ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ
‡ÏÙËÂ ‡iLe ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»»ƒ¿≈À¿«»¿«»¿«¿»

:·ÊLÓ ‡¯‡L‡ ‡Ï»«¿«¿»¿≈≈

Ècלה  ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡Ï ‡fa ‡¯ÈÚa „BÁÏ¿¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ
:‡L·Î¿«¿»

z¯˜Â‡לו  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«¿»
Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ ‡ÏÁ· È„ƒ¿«¬»¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»¡»»»

:‡Ó„√̃»»»

Ïkלז  ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È· ‡Ú¯‡Ï „BÁÏ¿¿«¿»¿≈«»»∆¿»»
„ÈwÙ Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ ÛÈk≈«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ«ƒ

:‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»

BÚ‚א  ˜Ùe Ô˙Óc Á¯‡ ‡˜ÏÒe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿∆¿»…«¿«¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï Ô˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»¿»«≈

:ÈÚ¯„‡ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bl).åéða úàå- aizM 'FpA'xqg §¤¨¨§§¦¨¥
,cigi oFWl oirM ,o"EPd xg`l c"Ei§©©©§¥§¨¦

LcOllFl didWoFgiqloAcg` §©¤§¤¨¨§¦¥¤¨
didW eipAn,FzFnM xFABoAd s`e ¦¨¨¤¨¨¦§§©©¥

dnglOA ltp dGd cgEind(zweg `negpz) ©§¨©¤¨©©¦§¨¨
(m"`x):cl dxez
(cl)íúî'mizn' .sHde miWPd §¦©¨¦§©¨§¦

:FWExiR.miWp`aEzMd zErnWnE ¥£¨¦©§¨©¨
.she miWp miWp` :`id¦£¨¦¨¦§¨

oegiq zfia oia oeyld lcad x`an i"yx
:ber zfialoFgiq zGiaA(dl weqt onwl) §¦©¦

,'Epl EpffA' xn`p`EdWoFWldlibx ¤¡©¨©§¨¤§§¦¨
lv` dxEn`ddGiA,(dngln llW) ¨£¨¥¤¦¨§©¦§¨¨

itldzidWdfiAdmdilr daiag §¦¤¨§¨©¦¨£¦¨£¥¤
llW igwFl lM KxcMeEidWi` miffFa §¤¤¨§¥¨¨§¨§¦¦

e .FlmlE`bFr zGial E`AWk §¨§¤¨§¦©
,oNdl dxEn`dmiraU Eid xaM ¨£¨§©¨§¨¨§¥¦

mi`lnE,EffAW llXd aFxndzide §¥¦¥©¨¨¤¨§§¨§¨
dfiAdmdipirA diEfaEid xnFlM - ©¦¨§¨§¥¥¤§©¨

,DA milflfnoikilWnE oirxwnEz` §©§§¦¨§¨§¦©§¦¦¤
,aiF`d llWmicbaE dndA,dnFCke §©¨¥§¥¨§¨¦§©¤

,mdA KxFv mdl did `NWElhp `le ¤Ÿ¨¨¨¤¤¨¤§Ÿ¨§
adfe sqM m` iM,ax mMxrWKkl ¦¦¤¤§¨¨¤¤§¨©§¨

xn`pbFr zGA lv`(f ,b onwl)EpFGA' ¤¡©¥¤¦©©
,'EpldnFCdlWxcp KM .oFiGA oFWl ¨©¤¦§¦¨¨¦§©

zWxtA ixtqA(dk xacna)aWIe §¦§¥§¨¨©©¥¤

:miHXA l`xUidl dxez ¦§¨¥©¦¦
(fl).÷aé ìçð ãé ìk'ci' oFWl ¨©©©©Ÿ§¨

ENi`kE ,'lv`' FWExiR ,o`M xEn`d̈¨¨¥¥¤§¦
:xnF`,'wFAi lgp lv` lM',xnFlM ¥¨¥¤©©©§©

agxOd lM `N` ,calA lgPd wx `lŸ©©©©¦§¨¤¨¨©¤§¨
lv` `id cIdW mEXn] Fl KEnQd©¨¦¤©¨¦¥¤
'lv`' lM `xFw Kkl ,Fl dkEnqE mc`d̈¨¨§¨§¨¥¨¥¤

'ci' oFWlAci lr' d"c .d ,a zeny i"yxit oke) ¦§¨
('xe`id[:

.eðéäìà 'ä äeö øLà ìëå`NW §Ÿ£¤¦¨¡Ÿ¥¤Ÿ
EpgPd - WFAkl:EpWaM `le` dxez ¦§¦©§§Ÿ¨©

â(`).ìòpå ïôpåoFtv cv lMxEn`d ©¥¤©©©¨©¨¨¨
,l`xUi irqnA.diIlr `Ed`Ed oMW §©§¥¦§¨¥£¦¨¤¥

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

(á)ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑ זכּות לֹו ּתעמד ׁשּלא מׁשה היה מתירא אּלא אֹותֹו", ּתירא "אל לֹומר הצר לא ּובסיחֹון «ƒ»…ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשּנאמר לאברהם, יד)ׁשּׁשּמׁש עֹוג (בראשית והּוא הּפליט", "וּיבא :. ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

(â)ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈
:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnò-ìk-úàå§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«

(ã)äéø÷ äúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈
ábøà ìáç-ìk øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ

:ïLaa âBò úëìîî©§¤¬¤−©¨¨«
i"yx£·b¯‡ Ï·Á∑ לפלטין קֹורא אסּתר ּבמגּלת ירּוׁשלמי ּתרּגּום וראיתי טרכֹונא', ּפל 'ּבית מתרּגמינן: ∆∆«¿…ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

הּפרכיא, ארּגב, חבל למדּתי הארּגב"'טרכֹונין'. "את וכן ׁשמּה, על  נקראת ׁשהּמלכּות ּכלֹומר  ,מל היכל  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
היכל אצל ׁשם ּדמלכים, נקראת ׁשּכ למדּתי מנחם, ּבן לפקחיה רמליהּו ּבן ּפקח הרגֹו ההּפרכיא מל. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(ä)íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéøò älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦
:ãàî äaøä éæøtä éøòî ãáì çéøáe§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ

i"yx£ÈÊ¯t‰ È¯ÚÓ∑וכן חֹומה, ּבלא ּופתּוחֹות ב)ּפרזֹות ירּוׁשלים"(זכריה ּתׁשב ."ּפרזֹות ≈»≈«¿»ƒְְְְְְִֵֵֵַָָָָֹ

·C„Èב  È¯‡ d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

kÏÓ‡ג  ‚BÚ ˙È Û‡ ‡„Èa ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓe¿«¿»¡»»»ƒ»»«»«¿»
‡Ïc „Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«¿»

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ƒ¿»«≈¿≈≈

Ï‡ד  ‡È‰‰ ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ»
ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡·Ò ‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰¬««¿»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡BÎ¯Ë CÏt ˙Èa Ïk»≈»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô˙Óa¿«¿»

¯Ìה  ¯eL ÔÙwÓ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»»
ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂ¯wÓ ¯a ÔÈ¯aÚÂ ÔÈLc Ô‰ÏÈcƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏ«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Ff ux` lagA rwxTdW ,zE`ivOA©§¦¤©©§©§¤¤¤¤
oFtv iRlM dlFre zrREWn§©©§¨§©¥¨

(miyxtn):a dxez
(a).BúBà àøéz ìàoiprl wx rECn ©¦¨©©©§¦§©

`xiizi `NW Fxidfdl KxvEd bFr§©§©§¦¤Ÿ¦§¨¥
,eipRnl`' xnFl KxvEd `l oFgiqaE ¦¨¨§¦Ÿ§©©©

`N` ?'FzF` `xiYdid FzxEaBn `l ¦¨¤¨Ÿ¦§¨¨¨
la` ,`xi`NW dWn did `xiizn ¨¥£¨¦§¨¥¨¨Ÿ¤¤Ÿ

Fl cFnrzbFrlzEkfFfWOXW ©£§§¤¦¥
mdxa`lbFr `AWM ,FOr aihide §©§¨¨§¥¦¦§¤¨

dAWp iM miklOd znglnA FricFdl§¦§¦§¤¤©§¨¦¦¦§¨
eig` oA hFlxn`PW ,(bi ,ci ziy`xa) ¤¨¦¤¤¡©
hilRd `aIe''ixard mxa`l cBIe ©¨Ÿ©¨¦©©¥§©§¨¨¦§¦

'ebee ,dGd 'hilRd'bFr `Edgikeny itk) §©¨¦©¤
(my i"yx:b dxez

(c)ábøà ìáç.oWAA bFr zklnn ¤¤©§Ÿ©§¤¤©¨¨
(KlR) ux` lag `Ed ,aFBx` lag¤¤©§¤¤¤¤¤¤
mW zgY zFAx mixr FkFzA llFMd©¥§¨¦©©©¥
mpn`e .'aBx` lag' :cg` illM§¨¥¤¨¤¤©§Ÿ§¨§¨

oFWl `N` `nlrA 'mW' Fpi` 'aFBx`'©§¥¥§¨§¨¤¨§
'aBx` lag' oMW ,`Ed 'zEklOd mFwn'§©©§¤¥¤¤©§Ÿ

opinBxzn:qFlwpE`AKlR ziA' §©§§¦¨§§§¥¨¨
e ,'`pFkxh`pFkxh zNn xE`iaa §¨¨§§¥¦©§¨¨

ÎzNbnA inlWExiÎmEBxY izi`ẍ¦¦©§§©§¦¦§¦©
xYq``EdW`xFwl'oihlt'oFnx`=) ¤§¥¤¥§¨¨¦©§

(Flkide Kln,'oipFkxh'KM KFYn ¤¤§¥¨§¨¦¦¨
iYcnlW'aFBx` lag'o`M mBxEznd ¨©§¦¤¤¤©§©§§¨¨

FWExiR - '`pFkxh KlR ziA'¥¨¨§¨¨¥
'`IkxRd'FzEqg ghW -lkid lW ¦©§¦¨¤©£¤¥©

,xnFlM ,Klnmixrd miXW lM ¤¤§©¨¦¦¤¨¦
mXW 'dkElOd ixr KlR' od zFxEvAd©§¥¤¤¨¥©§¨¤¨
`ide ,oWAA bFr zklnn lW lkidd©¥¨¤©§¤¤©¨¨§¦

zcgEin `IkxRdz`xwp zEklOdW ¦©§¦¨§¤¤¤©©§¦§¥
DnW lrixrn cal' od dN` mixre] ©§¨§¨¦¥¤¥§©¥¨¥

ux` x`W lkAW 'c`n dAxd ifxRd©§¨¦©§¥§Ÿ¤§¨§¨¤¤
.[bFrokeoFWl `xwOA cFr Epivn §¥¨¦©¦§¨§

,'Kln lkid' zErnWnA 'aFBx`'©§§©§¨¥©¤¤
z`miklnC aFBx`(d)-bk ,eh aÎmikln) ¤¨©§¦§¨¦

(dk,dpW miXng zpWA' :xn`p mẄ¤¡©¦§©£¦¦¨¨
oa digwR Kln dcEdi Kln dixfrl©£©§¨¤¤§¨¨©§©§¨¤
eilr xWwIe ,'ebe l`xUi lr mgpn§©¥©¦§¨¥©¦§Ÿ¨¨
oFxnWa EdMIe FWilW Edilnx oA gwR¤©¤§©§¨¨¦©©¥§Ÿ§
EdnE .'aBx` z` KlOd ziA oFnx`A§©§¥©¤¤¤©§Ÿ©

?'aFBx` z` oFnx`A'oFvigd oFnx`A ¨©§¤©§¨©§©¦
xW`lkid lv`dKlnmW ,inipRd £¤¥¤¥©©¤¤©§¦¦¨

oa digwtl Edilnx oA gwR Fbxd£¨¤©¤§©§¨¦§©§¨¤
.mgpno`MnW iYcnlmEXOKM §©¥¦¨¨©§¦¤¦¨

mW `xwpd`IkxRdo`M dxEn`d ¦§¨¥©¦©§¦¨¨£¨¨
'aFbx`Îlag'(miyxtn ,i"rc):d dxez ¤¤©§

(d).éæøtä éøòîmixr :FWExiR ¥¨¥©§¨¦¥¨¦
dnFg `lA zFgEztE zFfExRzFaiaq §§§Ÿ¨§¦

,xirdoke:`xwOA FznbEC WizFfxR' ¨¦§¥¥§¨©¦§¨§¨
'milWExi aWY(g ,a dixkf)cizrl] ¥¥§¨©¦¤¨¦

oke] [dnFg `lA milWExi didY `al̈Ÿ¦§¤§¨©¦§Ÿ¨§¥
xYq` zNibnA(hi ,h)micEdId' ¦§¦©¤§¥©§¦

ixrA miaWId mifxRd©§¨¦©Ÿ§¦§¨¥
['zFfxRd:e dxez ©§¨



סז mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

(âì)på eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziååéða-úàå Búà C ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈
:Bnò-ìk-úàå§¤¨©«

i"yx£ÂÈaŒ˙‡Â∑ּכמֹותֹו ּגּבֹור ּבן לֹו ׁשהיה ּכתיב, .ּבנֹו ¿∆»»ְְְִִֵֶָָ

(ãì)-ìk-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨
:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øéò¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«

i"yx£Ì˙Ó∑.איׁשאנׁשים ּובֹוזזים עליהם, חביבה ׁשהיתה ּבּזה, לׁשֹון לנּו", "ּבזזנּו נאמר: סיחֹון ּבבּזת ¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּובגדים, ּבהמה ּומׁשליכין ּומקרעין ּבעיניהם ּבזּויה והיתה ּומלאים, ׂשבעים היּו ּכבר עֹוג לבּזת ּוכׁשּבאּו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלֹו,

ּבפרׁשת ּבּספרי נדרׁש ּכ ּבּזיֹון, לׁשֹון לנּו", "ּבּזֹונּו נאמר: לכ וזהב, ּכסף אם ּכי נטלּו כה)ולא "וּיׁשב (במדבר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּׁשּטים" .יׂשראל ְִִִֵַָ

(äì)øLà íéøòä ììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬
:eðãëì̈¨«§

(åì)øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³
aäáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãòìbä-ãòå ìçp ©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úà epnî¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«

(æì)÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða õøà-ìà ÷ø©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éøòå§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£˜aÈ ÏÁ „ÈŒÏk∑ אצל יּבק ּכל ‰'.נחל ‰eˆŒ¯L‡ ÏÎÂ∑הּנחנּו לכּבׁש, .ׁשּלא »««««…ֵֶַַַָֹ¿…¬∆ƒ»ְְִִֶַֹֹ

â(à)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìòpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

i"yx£ÏÚpÂ ÔÙpÂ∑ עלּיה הּוא צפֹון צד .ּכל «≈∆«««ֲִַָָָ

ÈÂ˙לג  d˙È ‡ÁÓe ‡Ó„˜ ‡‰Ï‡ ÈÈ d¯ÒÓe»¿≈¿»¡»»»√»»»¿≈»»≈¿»
:dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba¿ƒ¿»»«≈

‰‰È‡לד  ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ
‡ÏÙËÂ ‡iLe ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»»ƒ¿≈À¿«»¿«»¿«¿»

:·ÊLÓ ‡¯‡L‡ ‡Ï»«¿«¿»¿≈≈

Ècלה  ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡Ï ‡fa ‡¯ÈÚa „BÁÏ¿¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ
:‡L·Î¿«¿»

z¯˜Â‡לו  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«¿»
Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ ‡ÏÁ· È„ƒ¿«¬»¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»¡»»»

:‡Ó„√̃»»»

Ïkלז  ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È· ‡Ú¯‡Ï „BÁÏ¿¿«¿»¿≈«»»∆¿»»
„ÈwÙ Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ ÛÈk≈«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ«ƒ

:‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»

BÚ‚א  ˜Ùe Ô˙Óc Á¯‡ ‡˜ÏÒe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿∆¿»…«¿«¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï Ô˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»¿»«≈

:ÈÚ¯„‡ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bl).åéða úàå- aizM 'FpA'xqg §¤¨¨§§¦¨¥
,cigi oFWl oirM ,o"EPd xg`l c"Ei§©©©§¥§¨¦

LcOllFl didWoFgiqloAcg` §©¤§¤¨¨§¦¥¤¨
didW eipAn,FzFnM xFABoAd s`e ¦¨¨¤¨¨¦§§©©¥

dnglOA ltp dGd cgEind(zweg `negpz) ©§¨©¤¨©©¦§¨¨
(m"`x):cl dxez
(cl)íúî'mizn' .sHde miWPd §¦©¨¦§©¨§¦

:FWExiR.miWp`aEzMd zErnWnE ¥£¨¦©§¨©¨
.she miWp miWp` :`id¦£¨¦¨¦§¨

oegiq zfia oia oeyld lcad x`an i"yx
:ber zfialoFgiq zGiaA(dl weqt onwl) §¦©¦

,'Epl EpffA' xn`p`EdWoFWldlibx ¤¡©¨©§¨¤§§¦¨
lv` dxEn`ddGiA,(dngln llW) ¨£¨¥¤¦¨§©¦§¨¨

itldzidWdfiAdmdilr daiag §¦¤¨§¨©¦¨£¦¨£¥¤
llW igwFl lM KxcMeEidWi` miffFa §¤¤¨§¥¨¨§¨§¦¦

e .FlmlE`bFr zGial E`AWk §¨§¤¨§¦©
,oNdl dxEn`dmiraU Eid xaM ¨£¨§©¨§¨¨§¥¦

mi`lnE,EffAW llXd aFxndzide §¥¦¥©¨¨¤¨§§¨§¨
dfiAdmdipirA diEfaEid xnFlM - ©¦¨§¨§¥¥¤§©¨

,DA milflfnoikilWnE oirxwnEz` §©§§¦¨§¨§¦©§¦¦¤
,aiF`d llWmicbaE dndA,dnFCke §©¨¥§¥¨§¨¦§©¤

,mdA KxFv mdl did `NWElhp `le ¤Ÿ¨¨¨¤¤¨¤§Ÿ¨§
adfe sqM m` iM,ax mMxrWKkl ¦¦¤¤§¨¨¤¤§¨©§¨

xn`pbFr zGA lv`(f ,b onwl)EpFGA' ¤¡©¥¤¦©©
,'EpldnFCdlWxcp KM .oFiGA oFWl ¨©¤¦§¦¨¨¦§©

zWxtA ixtqA(dk xacna)aWIe §¦§¥§¨¨©©¥¤

:miHXA l`xUidl dxez ¦§¨¥©¦¦
(fl).÷aé ìçð ãé ìk'ci' oFWl ¨©©©©Ÿ§¨

ENi`kE ,'lv`' FWExiR ,o`M xEn`d̈¨¨¥¥¤§¦
:xnF`,'wFAi lgp lv` lM',xnFlM ¥¨¥¤©©©§©

agxOd lM `N` ,calA lgPd wx `lŸ©©©©¦§¨¤¨¨©¤§¨
lv` `id cIdW mEXn] Fl KEnQd©¨¦¤©¨¦¥¤
'lv`' lM `xFw Kkl ,Fl dkEnqE mc`d̈¨¨§¨§¨¥¨¥¤

'ci' oFWlAci lr' d"c .d ,a zeny i"yxit oke) ¦§¨
('xe`id[:

.eðéäìà 'ä äeö øLà ìëå`NW §Ÿ£¤¦¨¡Ÿ¥¤Ÿ
EpgPd - WFAkl:EpWaM `le` dxez ¦§¦©§§Ÿ¨©

â(`).ìòpå ïôpåoFtv cv lMxEn`d ©¥¤©©©¨©¨¨¨
,l`xUi irqnA.diIlr `Ed`Ed oMW §©§¥¦§¨¥£¦¨¤¥

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

(á)ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑ זכּות לֹו ּתעמד ׁשּלא מׁשה היה מתירא אּלא אֹותֹו", ּתירא "אל לֹומר הצר לא ּובסיחֹון «ƒ»…ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשּנאמר לאברהם, יד)ׁשּׁשּמׁש עֹוג (בראשית והּוא הּפליט", "וּיבא :. ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

(â)ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈
:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnò-ìk-úàå§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«

(ã)äéø÷ äúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈
ábøà ìáç-ìk øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ

:ïLaa âBò úëìîî©§¤¬¤−©¨¨«
i"yx£·b¯‡ Ï·Á∑ לפלטין קֹורא אסּתר ּבמגּלת ירּוׁשלמי ּתרּגּום וראיתי טרכֹונא', ּפל 'ּבית מתרּגמינן: ∆∆«¿…ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

הּפרכיא, ארּגב, חבל למדּתי הארּגב"'טרכֹונין'. "את וכן ׁשמּה, על  נקראת ׁשהּמלכּות ּכלֹומר  ,מל היכל  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
היכל אצל ׁשם ּדמלכים, נקראת ׁשּכ למדּתי מנחם, ּבן לפקחיה רמליהּו ּבן ּפקח הרגֹו ההּפרכיא מל. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(ä)íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéøò älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦
:ãàî äaøä éæøtä éøòî ãáì çéøáe§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ

i"yx£ÈÊ¯t‰ È¯ÚÓ∑וכן חֹומה, ּבלא ּופתּוחֹות ב)ּפרזֹות ירּוׁשלים"(זכריה ּתׁשב ."ּפרזֹות ≈»≈«¿»ƒְְְְְְִֵֵֵַָָָָֹ

·C„Èב  È¯‡ d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

kÏÓ‡ג  ‚BÚ ˙È Û‡ ‡„Èa ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓe¿«¿»¡»»»ƒ»»«»«¿»
‡Ïc „Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«¿»

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ƒ¿»«≈¿≈≈

Ï‡ד  ‡È‰‰ ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ»
ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡·Ò ‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰¬««¿»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡BÎ¯Ë CÏt ˙Èa Ïk»≈»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô˙Óa¿«¿»

¯Ìה  ¯eL ÔÙwÓ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»»
ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂ¯wÓ ¯a ÔÈ¯aÚÂ ÔÈLc Ô‰ÏÈcƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏ«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Ff ux` lagA rwxTdW ,zE`ivOA©§¦¤©©§©§¤¤¤¤
oFtv iRlM dlFre zrREWn§©©§¨§©¥¨

(miyxtn):a dxez
(a).BúBà àøéz ìàoiprl wx rECn ©¦¨©©©§¦§©

`xiizi `NW Fxidfdl KxvEd bFr§©§©§¦¤Ÿ¦§¨¥
,eipRnl`' xnFl KxvEd `l oFgiqaE ¦¨¨§¦Ÿ§©©©

`N` ?'FzF` `xiYdid FzxEaBn `l ¦¨¤¨Ÿ¦§¨¨¨
la` ,`xi`NW dWn did `xiizn ¨¥£¨¦§¨¥¨¨Ÿ¤¤Ÿ

Fl cFnrzbFrlzEkfFfWOXW ©£§§¤¦¥
mdxa`lbFr `AWM ,FOr aihide §©§¨¨§¥¦¦§¤¨

dAWp iM miklOd znglnA FricFdl§¦§¦§¤¤©§¨¦¦¦§¨
eig` oA hFlxn`PW ,(bi ,ci ziy`xa) ¤¨¦¤¤¡©
hilRd `aIe''ixard mxa`l cBIe ©¨Ÿ©¨¦©©¥§©§¨¨¦§¦

'ebee ,dGd 'hilRd'bFr `Edgikeny itk) §©¨¦©¤
(my i"yx:b dxez

(c)ábøà ìáç.oWAA bFr zklnn ¤¤©§Ÿ©§¤¤©¨¨
(KlR) ux` lag `Ed ,aFBx` lag¤¤©§¤¤¤¤¤¤
mW zgY zFAx mixr FkFzA llFMd©¥§¨¦©©©¥
mpn`e .'aBx` lag' :cg` illM§¨¥¤¨¤¤©§Ÿ§¨§¨

oFWl `N` `nlrA 'mW' Fpi` 'aFBx`'©§¥¥§¨§¨¤¨§
'aBx` lag' oMW ,`Ed 'zEklOd mFwn'§©©§¤¥¤¤©§Ÿ

opinBxzn:qFlwpE`AKlR ziA' §©§§¦¨§§§¥¨¨
e ,'`pFkxh`pFkxh zNn xE`iaa §¨¨§§¥¦©§¨¨

ÎzNbnA inlWExiÎmEBxY izi`ẍ¦¦©§§©§¦¦§¦©
xYq``EdW`xFwl'oihlt'oFnx`=) ¤§¥¤¥§¨¨¦©§

(Flkide Kln,'oipFkxh'KM KFYn ¤¤§¥¨§¨¦¦¨
iYcnlW'aFBx` lag'o`M mBxEznd ¨©§¦¤¤¤©§©§§¨¨

FWExiR - '`pFkxh KlR ziA'¥¨¨§¨¨¥
'`IkxRd'FzEqg ghW -lkid lW ¦©§¦¨¤©£¤¥©

,xnFlM ,Klnmixrd miXW lM ¤¤§©¨¦¦¤¨¦
mXW 'dkElOd ixr KlR' od zFxEvAd©§¥¤¤¨¥©§¨¤¨
`ide ,oWAA bFr zklnn lW lkidd©¥¨¤©§¤¤©¨¨§¦

zcgEin `IkxRdz`xwp zEklOdW ¦©§¦¨§¤¤¤©©§¦§¥
DnW lrixrn cal' od dN` mixre] ©§¨§¨¦¥¤¥§©¥¨¥

ux` x`W lkAW 'c`n dAxd ifxRd©§¨¦©§¥§Ÿ¤§¨§¨¤¤
.[bFrokeoFWl `xwOA cFr Epivn §¥¨¦©¦§¨§

,'Kln lkid' zErnWnA 'aFBx`'©§§©§¨¥©¤¤
z`miklnC aFBx`(d)-bk ,eh aÎmikln) ¤¨©§¦§¨¦

(dk,dpW miXng zpWA' :xn`p mẄ¤¡©¦§©£¦¦¨¨
oa digwR Kln dcEdi Kln dixfrl©£©§¨¤¤§¨¨©§©§¨¤
eilr xWwIe ,'ebe l`xUi lr mgpn§©¥©¦§¨¥©¦§Ÿ¨¨
oFxnWa EdMIe FWilW Edilnx oA gwR¤©¤§©§¨¨¦©©¥§Ÿ§
EdnE .'aBx` z` KlOd ziA oFnx`A§©§¥©¤¤¤©§Ÿ©

?'aFBx` z` oFnx`A'oFvigd oFnx`A ¨©§¤©§¨©§©¦
xW`lkid lv`dKlnmW ,inipRd £¤¥¤¥©©¤¤©§¦¦¨

oa digwtl Edilnx oA gwR Fbxd£¨¤©¤§©§¨¦§©§¨¤
.mgpno`MnW iYcnlmEXOKM §©¥¦¨¨©§¦¤¦¨

mW `xwpd`IkxRdo`M dxEn`d ¦§¨¥©¦©§¦¨¨£¨¨
'aFbx`Îlag'(miyxtn ,i"rc):d dxez ¤¤©§

(d).éæøtä éøòîmixr :FWExiR ¥¨¥©§¨¦¥¨¦
dnFg `lA zFgEztE zFfExRzFaiaq §§§Ÿ¨§¦

,xirdoke:`xwOA FznbEC WizFfxR' ¨¦§¥¥§¨©¦§¨§¨
'milWExi aWY(g ,a dixkf)cizrl] ¥¥§¨©¦¤¨¦

oke] [dnFg `lA milWExi didY `al̈Ÿ¦§¤§¨©¦§Ÿ¨§¥
xYq` zNibnA(hi ,h)micEdId' ¦§¦©¤§¥©§¦

ixrA miaWId mifxRd©§¨¦©Ÿ§¦§¨¥
['zFfxRd:e dxez ©§¨



mixacסח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

(å)ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNò øLàk íúBà íøçpå©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®
:óhäå íéLpä íúî øéò-ìk íøçä©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−§©¨«

i"yx£Ì¯Á‰∑ וכּלֹות הל הוה, .לׁשֹון «¬≈ְְֶָָֹֹ

(æ):eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä-ìëå§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«

(ç)éëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úòa çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´
øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòa øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬

:ïBîøç¤§«
i"yx£„iÓ∑ מרׁשּות. ƒ«ְֵ

(è)Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−
:øéðN§¦«

i"yx£'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ e‡¯˜È ÌÈ„ˆ∑ ארּבעה לֹו הרי חרמֹון", הּוא ׂשיאן "ועדֿהר אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אֹומרת  זֹו :ּבכ מתּפארֹות מלכּיֹות ארּבעה ׁשהיּו יׂשראל, ארץ ׁשבח להּגיד לּכתב? הצרכּו למה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשמֹות,

יּקרא  ׁשמי על אֹומרת וזֹו י ּקרא, ׁשמי ּכנען ∑ÈN¯.על ּובלׁשֹון אׁשּכנז ּבלׁשֹון ׁשלג .הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ¿ƒְְְְְִִֶֶַַַַ

(é)ìk|-ãò ïLaä-ìëå ãòìbä-ìëå øLénä éøò ´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©
ïLaa âBò úëìîî éøò éòøãàå äëìñ: ©§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«

(àé)íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼
ïBnò éða úaøa àåä äìä ìæøa Nøò BNøò äpä¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®
-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà úBnà òLz¥¯©©´¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©

:Léà¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰ ¯˙iÓ∑ׁשּנאמר הּמלחמה, מן ּפלט והּוא קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו אמרפל יד)ׁשהרג ּו :(בראשית ƒ∆∆»¿»ƒְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

עֹוג  זהּו הּפליט", .עֹוג ּבאּמת ∑LÈ‡Œ˙n‡a."וּיבא ִֶַַָָֹ¿««ƒְַַ

ÔÁÈÒÏו  ‡„·Ú È„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»¿¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…
‡iL ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ¯Ób ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿««»ƒ¿≈À¿«»¿«»

:‡ÏÙËÂ¿«¿»

˜¯iÂ‡ז  È„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ:‡Ï ‡fa ¿»¿ƒ»«¬ƒƒ¿«»«»»»»

iÓ„‡ח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ‡·Òe¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ»«¿»ƒ»»
‡c¯È„ ‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

:ÔBÓ¯Á„ ‡¯eË „Ú Ô¯‡„ ‡ÏÁpÓƒ«¬»¿«¿…«»¿∆¿

˜¯‡Ôט  È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ Ô‡¯˜ È‡„Èƒ̂…»≈¿»¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»
:‡bÏz ¯eË dÏ≈«¿»

Ú„י  Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ ‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ Ïk…ƒ¿≈≈¿»¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«
:Ô˙Óa ‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ¯˜ ÈÚ¯„‡Â ‰ÎÏÒ«¿»¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿¿«¿»

‡zL‡¯יא  Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È¯‡¬≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿»«
‡ÏÊ¯Ù„ ‡Ò¯Ú dÒ¯Ú ‡‰ ‡i¯ab ¯‡MÓƒ¿»ƒ»«»»«¿≈«¿»¿«¿¿»
dk¯‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ Èa ˙a¯a ‡È‰ ‡Ï‰¬»ƒ¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).íøçä.oFiNM oFWl `Ed 'mxg' ©£¥¥¤§¦¨
dPpi` ,o`M dxEn`d 'mxgd' zaize§¥©©£¥¨£¨¨¥¤¨
:Fxiagl dEvOW inM ,iEEiv oFWl§¦§¦¤§©¤©£¥

`N` !mxgdded oFWlxn`Pd ,`Ed ©£¥¤¨§Ÿ¤©¤¡¨
mxgpe' :xnFlkE ,mixaC xERiq KxC¤¤¦§¨¦§©©©£¥
- miklFde minixgn Epiid - 'mzF`¨¨¦©£¦¦§§¦

,mxgde KFldzFNke KFldoeyl i"`a) ¨§©£¥¨§©
(miig:f dxez
(g)ãiî'mcIn' `l .ixn`d ikln ipW ¦©§¥©§¥¨¡Ÿ¦Ÿ¦¨¨

xnFlM `N` ,WOnzEWxnikln ©¨¤¨§©¥§©§¥
ux`d z` Ep`vFde Epgwl ;ixFn`d̈¡¦¨©§§¥¤¨¨¤

mzEWx zgYn:h dxez ¦©©§¨

(h)ïBîøçì eàø÷é íéðãéöoixU ¦Ÿ¦¦§§§¤§¦§Ÿ
.xipU Fl E`xwi ixn`dexg` mFwnaE §¨¡Ÿ¦¦§§§¦§¨©¥

wl)(gn ,c onoF`iU xd cre' xnF` `Ed¥§©©¦
'oFnxg `EdzFnW dWlW Epl ixd , ¤§£¥¨§¨¥

,oixU :'oFnxg' ixTird mXl sqFpA§¨©¥¨¦¨¦¤§¦§Ÿ
,xipUe oF`iU.zFnW drAx` Fl ixd ¦§¦£¥©§¨¨¥

eazMil EkxvEd dOllM dxFYA §¨¨§§¦¨¥©¨¨
?eizFnW,l`xUiÎux` gaW ciBdl §¨§©¦¤©¤¤¦§¨¥

zFIkln rAx` EidWzFpicn - ¤¨©§©©§ª§¦
oFnxg xd cvA zFpkFXdzFx`Rzn ©§§©©¤§¦§¨£

,KkAxdd mr zFlaFB mdizFvx`W §¨¤©§¥¤§¦¨¨
;dGdFf`xTi inW lr zxnF`xdd, ©¤¤¤©§¦¦¨¥¨¨

eFf`xTi inW lr zxnF`lMW . §¤¤©§¦¦¨¥¤¨
,DlXn mW Fl oYil dWwA zEkln©§¦§¨¦¥¥¦¤¨
eizFnW drAx` lM Fl E`A o`MnE¦¨¨¨©§¨¨§¨

(i"`a):
.øéðNfpMW` oFWlA blW `Ed §¦¤¤¦§©§§©

.orpM oFWlaEixFn`d mrd ,okle ¦§§¨©§¨¥¨¨¨¡¦
orpM oA `EdW(fhÎeh h ziy`xa)oM Fl `xw ¤¤§©©¨¨¥

xdd lrW icinYd blXd mW lr©¥©¤¤©§¦¦¤©¨¨
'`BlY xEh' qFlwpE` mBxYW FnkE]§¤¦§¥§§©§¨

['blXd xd' FrnWOW(y"`):i dxez ¤©§¨©©¤¤
(`i).íéàôøä øúiîEbxdWmzF` ¦¤¤¨§¨¦¤¨§¨

,mipxwÎzFxYWrA eixage ltxn ©̀§¨¤©£¥¨§©§§©§©¦

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr fi zxaeg zeniyx)

עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבררררּבּבּבּבתתתת היאהיאהיאהיא הלאהלאהלאהלא ּבּבּבּברזלרזלרזלרזל,,,, ערערערערׂשׂשׂשׂש ערערערערׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹו יא)ההההּנּנּנּנהההה קטןקטןקטןקטן(ג, ׁשׁשׁשׁשלללל עריסהעריסהעריסהעריסה הּבׁשן'(רשב"ם)ערערערערׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹו:::: מל 'עֹוג ׁשל ׁשּטתֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבני  רּבת - הּבירה ּבעיר עם, ּברב זֹו ׁשּטה ּופרסם הפיץ והּוא ּברזל'. 'ערׂש הּגּוף, ּבריאּות הּוא העּקר קטּנים ׁשּבחּנּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהיא,
הּבן  יחטא לא לּמה הכי, ּבלאו ּכי ואמּונה, רּוחנּיּות על מבּססת להיֹות חּייבת הּגּוף ּבריאּות ׁשּגם היא , האמת א ְְְְֱֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעּמֹון.
ׁשהרי  נס, ּבדר לא הּטבע, ּבדר היתה עֹוג ּומּפלת הּגּוף. ּבבריאּות ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ׁשּיפּגע, ּדבר מֹותרֹות, אחרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוירּדף

ּבקרסּליו ּבחרב והּכהּו קפץ רּבנּו חקת)מׁשה פרשת סוף ונּצחֹון (רש"י - הּגּוף ּבריאּות ּגם :ל לֹומר טבעית. ּפעּלה ׁשהיא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ּבאלקים. ׁשלמה אמּונה ידי על הּבאה הּנפׁש, ּבבריאּות ּתלּויה - ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּגׁשמי

(áé)øòøòî àåää úòa eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º
ézúð åéøòå ãòìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìò-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦

:éãbìå éðáeàøì̈«¥¦−§©¨¦«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa eL¯È ˙‡f‰ ı¯‡‰Œ˙‡Â∑:למעלה חרמֹון"האמּורה הר ועד ארנן Ú¯ÚÓ¯."מּנחל ¿∆»»∆«…»«¿»≈«ƒְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ≈¬…≈

Ô¯‡ ÏÁŒÏÚŒ¯L‡∑ לענין אבל ולּגדי", לראּובני "נתּתי על לסֹופֹו, אּלא מקרא ׁשל לראׁשֹו מחּבר אינֹו ¬∆««««¿…ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
היה  חרמֹון הר עד .ירּׁשה ְְֶַַָָָֻ

(âé)ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãòìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤¤́½¨©¾¦
ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL éöçì©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈

:íéàôø õøà àøwé àeää©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯ ı¯‡ ‡¯wÈ ‡e‰‰∑אֹותּה לאברהם היא .ׁשּנתּתי «ƒ»≈∆∆¿»ƒְְִִֶַַָָָָ

(ãé)-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©
BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä ìeáb§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

:äfä íBiä ãò øéàé úeç ïLaä-úà¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'e ycew zay ß

(åè):ãòìbä-úà ézúð øéëîìe§¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«

‰‰È‡יב  ‡cÚa ‡˙È¯È ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ
‡¯eË ˙ebÏÙe Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ««¬»¿«¿…«¿»
Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ˙È·‰È È‰BÂ¯˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

:„‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»

„BÚ‚יג  ‡˙ÂkÏÓ Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ¯‡Le¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿
CÏt ˙Èa Ïk ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙e‚lÙÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆…≈»«
‡Ú¯‡ È¯˜˙Ó ‡e‰‰ Ô˙Ó ÏÎÏ ‡BÎ¯Ë¿»»¿»«¿»«ƒ¿¿≈«¿»

:‡i¯a‚ƒ»«»

CÏtיד  ˙Èa Ïk ˙È ·ÈÒ ‰MÓ ¯a ¯È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»≈»«
‡¯˜e ÒB¯È˜Ù‡Â ‰‡¯eLb ÌeÁz „Ú ‡BÎ¯Ë¿»»«¿¿»»¿«¿≈¿»
„Ú ¯È‡È È¯Ùk Ô˙Ó ˙È dÓL ÏÚ ÔB‰˙È»¿«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

ÚÏb„:טו  ˙È ˙È·‰È ¯ÈÎÓÏe¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`Ede(bFr)hlRlSipe,dnglOd on §¨©§¦©¦©¦§¨¨
.'mi`txd xzIn x`Wp' Edfexn`PW §¤¦§©¦¤¤¨§¨¦¤¤¡©

`idd dnglOd sFqA(bi ,ci ziy`xa) §©¦§¨¨©¦
,'hilRd `aIe',o`M x`Fand itkEEdf ©¨Ÿ©¨¦§¦©§¨¨¤

,bFr:mi`tx cFr Ex`Wp `l FCaNn iM¦¦§©Ÿ¦§£§¨¦
.Léà únàaaEzMd siqFdW Edn §©©¦©¤¦©¨

xAEcnd oi`W cOll ?'Wi` zO`A'§©©¦§©¥¤¥©§¨
zO`A `N` ,dlibx zipFpiA dO`A§©¨¥¦§¦¨¤¨§©©
xnFlM ,xAcn aEzMd FAW 'Wi`d'¨¦¤©¨§©¥§©

bFr zO`A(x"yl ,l"kyn):ai dxez §©©
(ai).úàfä õøàä úàåaqEn Fpi` §¤¨¨¤©Ÿ¥¨

,'ebe 'xrxrn' aEzMd lW FkWnd lr©¤§¥¤©¨¥£Ÿ¥
ux`d lr `N`dlrnl dxEn`d ¤¨©¨¨¤¨£¨§©§¨

(g weqta)- oFnxg xd cr oFpx` lgPn ,¦©©©§©©¤§
df lM`edd zrA EpWxidn lM `Ede] ¨¤¨©§¨¥©¦§¨©

[igxfOd oCxId xarA EWaMXm"`x) ¤¨§§¥¤©©§¥©¦§¨¦
(`"eb:

.ïBðøà ìçð ìò øLà øòøòîFpi` ¥£Ÿ¥£¤©©©©§¥
`xwn lW FW`xl xAEgndf §¨§Ÿ¤¦§¨¤
,[EpWxIW ux`d FGW ,xnFlkE]`N` §©¤¨¨¤¤¨©§¤¨

FtFql,xAEgn `EdiYzp' lr §§¨©¨©¦
'icBle ipaE`xl,xnFl aEzMd zpeEke ¨¥¦§©¨¦§©¨©©¨©

iYzp crlBd xd ivg cr xrxrn iM¦¥£Ÿ¥©£¦©©¦§¨¨©¦
,mdldXExi oiprl la`ixdxd cr ¨¤£¨§¦§©§¨£¥©©

did oFnxg(g weqta yxetnk):bi dxez ¤§¨¨
(bi).íéàôø õøà àøwé àeääoi` ©¦¨¥¤¤§¨¦¥

ExMfEdW mi`txd mzF`l dpeEMd©©¨¨§¨¨§¨¦¤§§
dlrnl(`kÎ`iÎi ,a lirl)Îux` `N` , §©§¨¤¨¤¤

o`M dxEn`d mi`txDzF` `id §¨¦¨£¨¨¦¨
mdxa`l iYzPW,mixzAd oiA zixaA ¤¨©¦§©§¨¨¦§¦¥©§¨¦

zFvx`d raW KFzA diEpn `ide§¦§¨§¤©¨£¨
l`xUil EpYiPWi"yx d`xe .hi ,fh ziy`xa) ¤¦§§¦§¨¥

(my:ci dxez



סט mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

(å)ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNò øLàk íúBà íøçpå©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®
:óhäå íéLpä íúî øéò-ìk íøçä©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−§©¨«

i"yx£Ì¯Á‰∑ וכּלֹות הל הוה, .לׁשֹון «¬≈ְְֶָָֹֹ

(æ):eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä-ìëå§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«

(ç)éëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úòa çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´
øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòa øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬

:ïBîøç¤§«
i"yx£„iÓ∑ מרׁשּות. ƒ«ְֵ

(è)Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−
:øéðN§¦«

i"yx£'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ e‡¯˜È ÌÈ„ˆ∑ ארּבעה לֹו הרי חרמֹון", הּוא ׂשיאן "ועדֿהר אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אֹומרת  זֹו :ּבכ מתּפארֹות מלכּיֹות ארּבעה ׁשהיּו יׂשראל, ארץ ׁשבח להּגיד לּכתב? הצרכּו למה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשמֹות,

יּקרא  ׁשמי על אֹומרת וזֹו י ּקרא, ׁשמי ּכנען ∑ÈN¯.על ּובלׁשֹון אׁשּכנז ּבלׁשֹון ׁשלג .הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ¿ƒְְְְְִִֶֶַַַַ

(é)ìk|-ãò ïLaä-ìëå ãòìbä-ìëå øLénä éøò ´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©
ïLaa âBò úëìîî éøò éòøãàå äëìñ: ©§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«

(àé)íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼
ïBnò éða úaøa àåä äìä ìæøa Nøò BNøò äpä¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®
-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà úBnà òLz¥¯©©´¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©

:Léà¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰ ¯˙iÓ∑ׁשּנאמר הּמלחמה, מן ּפלט והּוא קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו אמרפל יד)ׁשהרג ּו :(בראשית ƒ∆∆»¿»ƒְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

עֹוג  זהּו הּפליט", .עֹוג ּבאּמת ∑LÈ‡Œ˙n‡a."וּיבא ִֶַַָָֹ¿««ƒְַַ

ÔÁÈÒÏו  ‡„·Ú È„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»¿¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…
‡iL ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ¯Ób ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿««»ƒ¿≈À¿«»¿«»

:‡ÏÙËÂ¿«¿»

˜¯iÂ‡ז  È„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ:‡Ï ‡fa ¿»¿ƒ»«¬ƒƒ¿«»«»»»»

iÓ„‡ח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ‡·Òe¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ»«¿»ƒ»»
‡c¯È„ ‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

:ÔBÓ¯Á„ ‡¯eË „Ú Ô¯‡„ ‡ÏÁpÓƒ«¬»¿«¿…«»¿∆¿

˜¯‡Ôט  È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ Ô‡¯˜ È‡„Èƒ̂…»≈¿»¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»
:‡bÏz ¯eË dÏ≈«¿»

Ú„י  Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ ‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ Ïk…ƒ¿≈≈¿»¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«
:Ô˙Óa ‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ¯˜ ÈÚ¯„‡Â ‰ÎÏÒ«¿»¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿¿«¿»

‡zL‡¯יא  Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È¯‡¬≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿»«
‡ÏÊ¯Ù„ ‡Ò¯Ú dÒ¯Ú ‡‰ ‡i¯ab ¯‡MÓƒ¿»ƒ»«»»«¿≈«¿»¿«¿¿»
dk¯‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ Èa ˙a¯a ‡È‰ ‡Ï‰¬»ƒ¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).íøçä.oFiNM oFWl `Ed 'mxg' ©£¥¥¤§¦¨
dPpi` ,o`M dxEn`d 'mxgd' zaize§¥©©£¥¨£¨¨¥¤¨
:Fxiagl dEvOW inM ,iEEiv oFWl§¦§¦¤§©¤©£¥

`N` !mxgdded oFWlxn`Pd ,`Ed ©£¥¤¨§Ÿ¤©¤¡¨
mxgpe' :xnFlkE ,mixaC xERiq KxC¤¤¦§¨¦§©©©£¥
- miklFde minixgn Epiid - 'mzF`¨¨¦©£¦¦§§¦

,mxgde KFldzFNke KFldoeyl i"`a) ¨§©£¥¨§©
(miig:f dxez
(g)ãiî'mcIn' `l .ixn`d ikln ipW ¦©§¥©§¥¨¡Ÿ¦Ÿ¦¨¨

xnFlM `N` ,WOnzEWxnikln ©¨¤¨§©¥§©§¥
ux`d z` Ep`vFde Epgwl ;ixFn`d̈¡¦¨©§§¥¤¨¨¤

mzEWx zgYn:h dxez ¦©©§¨

(h)ïBîøçì eàø÷é íéðãéöoixU ¦Ÿ¦¦§§§¤§¦§Ÿ
.xipU Fl E`xwi ixn`dexg` mFwnaE §¨¡Ÿ¦¦§§§¦§¨©¥

wl)(gn ,c onoF`iU xd cre' xnF` `Ed¥§©©¦
'oFnxg `EdzFnW dWlW Epl ixd , ¤§£¥¨§¨¥

,oixU :'oFnxg' ixTird mXl sqFpA§¨©¥¨¦¨¦¤§¦§Ÿ
,xipUe oF`iU.zFnW drAx` Fl ixd ¦§¦£¥©§¨¨¥

eazMil EkxvEd dOllM dxFYA §¨¨§§¦¨¥©¨¨
?eizFnW,l`xUiÎux` gaW ciBdl §¨§©¦¤©¤¤¦§¨¥

zFIkln rAx` EidWzFpicn - ¤¨©§©©§ª§¦
oFnxg xd cvA zFpkFXdzFx`Rzn ©§§©©¤§¦§¨£

,KkAxdd mr zFlaFB mdizFvx`W §¨¤©§¥¤§¦¨¨
;dGdFf`xTi inW lr zxnF`xdd, ©¤¤¤©§¦¦¨¥¨¨

eFf`xTi inW lr zxnF`lMW . §¤¤©§¦¦¨¥¤¨
,DlXn mW Fl oYil dWwA zEkln©§¦§¨¦¥¥¦¤¨
eizFnW drAx` lM Fl E`A o`MnE¦¨¨¨©§¨¨§¨

(i"`a):
.øéðNfpMW` oFWlA blW `Ed §¦¤¤¦§©§§©

.orpM oFWlaEixFn`d mrd ,okle ¦§§¨©§¨¥¨¨¨¡¦
orpM oA `EdW(fhÎeh h ziy`xa)oM Fl `xw ¤¤§©©¨¨¥

xdd lrW icinYd blXd mW lr©¥©¤¤©§¦¦¤©¨¨
'`BlY xEh' qFlwpE` mBxYW FnkE]§¤¦§¥§§©§¨

['blXd xd' FrnWOW(y"`):i dxez ¤©§¨©©¤¤
(`i).íéàôøä øúiîEbxdWmzF` ¦¤¤¨§¨¦¤¨§¨

,mipxwÎzFxYWrA eixage ltxn ©̀§¨¤©£¥¨§©§§©§©¦

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr fi zxaeg zeniyx)

עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבררררּבּבּבּבתתתת היאהיאהיאהיא הלאהלאהלאהלא ּבּבּבּברזלרזלרזלרזל,,,, ערערערערׂשׂשׂשׂש ערערערערׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹו יא)ההההּנּנּנּנהההה קטןקטןקטןקטן(ג, ׁשׁשׁשׁשלללל עריסהעריסהעריסהעריסה הּבׁשן'(רשב"ם)ערערערערׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹו:::: מל 'עֹוג ׁשל ׁשּטתֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבני  רּבת - הּבירה ּבעיר עם, ּברב זֹו ׁשּטה ּופרסם הפיץ והּוא ּברזל'. 'ערׂש הּגּוף, ּבריאּות הּוא העּקר קטּנים ׁשּבחּנּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהיא,
הּבן  יחטא לא לּמה הכי, ּבלאו ּכי ואמּונה, רּוחנּיּות על מבּססת להיֹות חּייבת הּגּוף ּבריאּות ׁשּגם היא , האמת א ְְְְֱֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעּמֹון.
ׁשהרי  נס, ּבדר לא הּטבע, ּבדר היתה עֹוג ּומּפלת הּגּוף. ּבבריאּות ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ׁשּיפּגע, ּדבר מֹותרֹות, אחרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוירּדף

ּבקרסּליו ּבחרב והּכהּו קפץ רּבנּו חקת)מׁשה פרשת סוף ונּצחֹון (רש"י - הּגּוף ּבריאּות ּגם :ל לֹומר טבעית. ּפעּלה ׁשהיא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ּבאלקים. ׁשלמה אמּונה ידי על הּבאה הּנפׁש, ּבבריאּות ּתלּויה - ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּגׁשמי

(áé)øòøòî àåää úòa eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º
ézúð åéøòå ãòìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìò-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦

:éãbìå éðáeàøì̈«¥¦−§©¨¦«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa eL¯È ˙‡f‰ ı¯‡‰Œ˙‡Â∑:למעלה חרמֹון"האמּורה הר ועד ארנן Ú¯ÚÓ¯."מּנחל ¿∆»»∆«…»«¿»≈«ƒְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ≈¬…≈

Ô¯‡ ÏÁŒÏÚŒ¯L‡∑ לענין אבל ולּגדי", לראּובני "נתּתי על לסֹופֹו, אּלא מקרא ׁשל לראׁשֹו מחּבר אינֹו ¬∆««««¿…ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
היה  חרמֹון הר עד .ירּׁשה ְְֶַַָָָֻ

(âé)ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãòìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤¤́½¨©¾¦
ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL éöçì©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈

:íéàôø õøà àøwé àeää©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯ ı¯‡ ‡¯wÈ ‡e‰‰∑אֹותּה לאברהם היא .ׁשּנתּתי «ƒ»≈∆∆¿»ƒְְִִֶַַָָָָ

(ãé)-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©
BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä ìeáb§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

:äfä íBiä ãò øéàé úeç ïLaä-úà¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'e ycew zay ß

(åè):ãòìbä-úà ézúð øéëîìe§¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«

‰‰È‡יב  ‡cÚa ‡˙È¯È ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ
‡¯eË ˙ebÏÙe Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ««¬»¿«¿…«¿»
Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ˙È·‰È È‰BÂ¯˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

:„‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»

„BÚ‚יג  ‡˙ÂkÏÓ Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ¯‡Le¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿
CÏt ˙Èa Ïk ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙e‚lÙÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆…≈»«
‡Ú¯‡ È¯˜˙Ó ‡e‰‰ Ô˙Ó ÏÎÏ ‡BÎ¯Ë¿»»¿»«¿»«ƒ¿¿≈«¿»

:‡i¯a‚ƒ»«»

CÏtיד  ˙Èa Ïk ˙È ·ÈÒ ‰MÓ ¯a ¯È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»≈»«
‡¯˜e ÒB¯È˜Ù‡Â ‰‡¯eLb ÌeÁz „Ú ‡BÎ¯Ë¿»»«¿¿»»¿«¿≈¿»
„Ú ¯È‡È È¯Ùk Ô˙Ó ˙È dÓL ÏÚ ÔB‰˙È»¿«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

ÚÏb„:טו  ˙È ˙È·‰È ¯ÈÎÓÏe¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`Ede(bFr)hlRlSipe,dnglOd on §¨©§¦©¦©¦§¨¨
.'mi`txd xzIn x`Wp' Edfexn`PW §¤¦§©¦¤¤¨§¨¦¤¤¡©

`idd dnglOd sFqA(bi ,ci ziy`xa) §©¦§¨¨©¦
,'hilRd `aIe',o`M x`Fand itkEEdf ©¨Ÿ©¨¦§¦©§¨¨¤

,bFr:mi`tx cFr Ex`Wp `l FCaNn iM¦¦§©Ÿ¦§£§¨¦
.Léà únàaaEzMd siqFdW Edn §©©¦©¤¦©¨

xAEcnd oi`W cOll ?'Wi` zO`A'§©©¦§©¥¤¥©§¨
zO`A `N` ,dlibx zipFpiA dO`A§©¨¥¦§¦¨¤¨§©©
xnFlM ,xAcn aEzMd FAW 'Wi`d'¨¦¤©¨§©¥§©

bFr zO`A(x"yl ,l"kyn):ai dxez §©©
(ai).úàfä õøàä úàåaqEn Fpi` §¤¨¨¤©Ÿ¥¨

,'ebe 'xrxrn' aEzMd lW FkWnd lr©¤§¥¤©¨¥£Ÿ¥
ux`d lr `N`dlrnl dxEn`d ¤¨©¨¨¤¨£¨§©§¨

(g weqta)- oFnxg xd cr oFpx` lgPn ,¦©©©§©©¤§
df lM`edd zrA EpWxidn lM `Ede] ¨¤¨©§¨¥©¦§¨©

[igxfOd oCxId xarA EWaMXm"`x) ¤¨§§¥¤©©§¥©¦§¨¦
(`"eb:

.ïBðøà ìçð ìò øLà øòøòîFpi` ¥£Ÿ¥£¤©©©©§¥
`xwn lW FW`xl xAEgndf §¨§Ÿ¤¦§¨¤
,[EpWxIW ux`d FGW ,xnFlkE]`N` §©¤¨¨¤¤¨©§¤¨

FtFql,xAEgn `EdiYzp' lr §§¨©¨©¦
'icBle ipaE`xl,xnFl aEzMd zpeEke ¨¥¦§©¨¦§©¨©©¨©

iYzp crlBd xd ivg cr xrxrn iM¦¥£Ÿ¥©£¦©©¦§¨¨©¦
,mdldXExi oiprl la`ixdxd cr ¨¤£¨§¦§©§¨£¥©©

did oFnxg(g weqta yxetnk):bi dxez ¤§¨¨
(bi).íéàôø õøà àøwé àeääoi` ©¦¨¥¤¤§¨¦¥

ExMfEdW mi`txd mzF`l dpeEMd©©¨¨§¨¨§¨¦¤§§
dlrnl(`kÎ`iÎi ,a lirl)Îux` `N` , §©§¨¤¨¤¤

o`M dxEn`d mi`txDzF` `id §¨¦¨£¨¨¦¨
mdxa`l iYzPW,mixzAd oiA zixaA ¤¨©¦§©§¨¨¦§¦¥©§¨¦

zFvx`d raW KFzA diEpn `ide§¦§¨§¤©¨£¨
l`xUil EpYiPWi"yx d`xe .hi ,fh ziy`xa) ¤¦§§¦§¨¥

(my:ci dxez



mixacע zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e ycew zayl inei xeriy

(æè)bä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìåïðøà ìçð-ãòå ãòì §¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ
:ïBnò éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä CBz¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

i"yx£Ï·‚e ÏÁp‰ CBz∑,לׂשפתֹו מעבר ועד הּנחל מּכאן ּכל ויֹותר ּבכלל ועד עד .ּכלֹומר «««¿Àְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

(æé)äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøòäå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íé̈´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

i"yx£˙¯pkÓ∑,היה הּמערבי הּירּדן הּירּדן מעבר רחב ּבגֹורלם ונפל הּמזרחי, הּירּדן מעבר ּגד ּבני ונחלת ƒƒ∆∆ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
לֹו ּומעבר הּירּדן ּוגבל", "והּירּדן ׁשּנאמר: וזהּו ּכּנרת, עד לׂשפתֹו, מעבר ועֹוד .ּכנגּדם. ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

(çé)íëéäìà ýåýé øîàì àåää úòa íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À
íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì ïúð̈©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøáòz©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦
i"yx£ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â∑ וגד ראּובן מדּבר לבני ‡ÌÎÈÁ.היה ÈÙÏ∑,לּמלחמה יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָָָƒ¿≈¬≈∆ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָ

ׁשּנאמר לפניהם, נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים, ׁשהיּו לג)לפי קדקד":(דברים אף זרֹוע ."וטרף ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2321 'nr c n"cyz zeiecreezd ± n"cyz mixac t"y zgiy)

אחיכםאחיכםאחיכםאחיכם לפנילפנילפנילפני ּתּתּתּתעברעברעברעברּוּוּוּו יח)חלחלחלחלּוּוּוּוציםציםציםצים קדקדקדקדקדקדקדקד(ג, אףאףאףאף זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע וטרףוטרףוטרףוטרף ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר .... .... .... ּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים לעסק (רש"י)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו חּייב יהּודי ּכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲִַַָָֹֹֹ
להתּגּבר  ׁשּיׁש מניעֹות סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ולעׂשֹות ּבעֹולם' 'חלקו את לכּבׁש עליו – הארץ' ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּב'כיּבּוׁש

ּגׁשמית,קדקד קדקד קדקד קדקד עליהם: מניעה על רֹומז ּוזרֹוע זֹו. מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו ׁשּנדמה ׂשכלית, מניעה על רֹומז ְְְְֲֵֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ּבכּבּוׁש לעסק ּכדי הּגׁשמּיים עניניו על לוּתר לֹו אחת אחת אחת אחת ּׁשּקׁשה כ)ּבּבּבּבממממּכּכּכּכהההה לג, ברכה ,(רש"י ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבעבֹודת  סדר אין הּזה ׁשּבּזמן וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ה'ראש' ועם עצמֹו ּבפני ה'ּזרֹוע' עם לעסק זמן אין ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻּכלֹומר:
ּוׁשתי'. חטף ואכל 'חטף להיֹות צרי אּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹהּברּורים,

(èé)áø äð÷î-ék ézòãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷øÂ©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−
:íëì ézúð øLà íëéøòa eáLé íëì̈¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 14 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oaE`x ipaE cB ipA zprhl dAQd©¦¨§©£©§¥¨§¥§¥

לכםלכםלכםלכם רברברברב ּכּכּכּכיייי־־־־מקנהמקנהמקנהמקנה יט)ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי (ג, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
יהֹונתן א)ּבתפארת לב, הּללּו(מטות ׁשבטים לׁשני ּדוקא לּמה טעם לתת "יׁש ּד"ׁשני מקׁשה: ּומתרץ רב"? מקנה היה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

È·‰È˙טז  „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÌeÁ˙e ‡ÏÁ Bb Ô¯‡„ ‡ÏÁ „ÚÂ „ÚÏb ÔÓƒƒ¿»¿««¬»¿«¿…«¬»¿

:ÔBnÚ Èa ÌeÁz ‡ÏÁ„ ‡˜·eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈«

ÚÂ„יז  ¯ÒBbÓ dÓeÁ˙e ‡c¯ÈÂ ‡¯LÈÓe≈¿»¿«¿¿»¿≈ƒ≈«¿«
CtLÓ ˙BÁz ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ«»¿≈¿»«»¿ƒ¿»¿«¿«

:‡ÁÈ„Ó ‡˙Ó¯Ó¿»»»«ƒ¿»

ÈÈיח  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»¿»
d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«¿»«¿»»»¿≈¿«
Ïk Ï‡¯NÈ Èa ÔBÎÈÁ‡ Ì„˜ Ôe¯aÚz ÔÈÊ¯ÊÓ¿»¿ƒ«¿¿√»¬≈¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ¿»¿≈≈»

Ú„È‡יט  ÔBÎ¯ÈÚ·e ÔBÎÏÙËÂ ÔBÎÈL „BÁÏ¿¿≈¿«¿¿¿ƒ¿¿«¿»
Èc ÔBÎÈÂ¯˜a Ôe·˙È ÔBÎÏ ÈbÒ ¯ÈÚ· È¯‡¬≈¿ƒ«ƒ¿≈¿¿ƒ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).ìeáâe ìçpä CBzxn`W xg` ©©©§©©¤¨©
Wxtl KxvEd ,oFpx` lgp 'cr' aEzMd©¨©©©©§§©§¨¥

lgPd m`jFY' WxiR Kkl ,llkA Fnvr ¦©©©©§¦§¨§¨¥©
- 'lgPdlgPd lM:siqFd cFr ,llkA ©©©¨©©©¦§¨¦

,xnFlM ,'lEabE'FztUl xarn cFre §§©§¥¥¤¦§¨
,inFxCde llkA cre cr ,xnFlMs` ©§¦§©©§©¦§¨§©

:o`Mn xzFifi dxez ¥¦¨
(fi).úøpkîiaxrOd oCxIdÎxarn ¦¦¤¤¥¥¤©©§¥©©£¨¦

`idiaxrOd FCvl zpkFW Ff xir - ¦¦¤¤§¦©©£¨¦
,oCxId lWcb ipA zlgpedligzd ¤©©§¥§©£©§¥¨¦§¦¨

E ,igxfOd oCxIdÎxarnKkl sqFpa ¥¥¤©©§¥©¦§¨¦§¨§¨
mlxFbA ltpmB cB haW lWÎagFx ¨©§¨¨¤¥¤¨©©

oCxIdFnvrcFre ,mCbpMzvwn ©©§¥©§§¤§¨§¦§¨
FztU xarnoCxId lW ziaxrOdcr ¥¥¤§¨©©£¨¦¤©©§¥©
xird iz`Rxn`PW Edfe ,zxPMo`M ©£¥¨¦¦¤¤§¤¤¤¡©¨

'lEabE oCxIde'zFAxl -oCxIdFnvr §©©§¥§§©©©§¥©§
ecFrFl xarn(x"yl):gi dxez §¥¥¤

(gi)íëúà åöàåElNd mixaCd .'ebe ¨£©¤§¤©§¨¦©¨
mipEEkn mpi``N` ,l`xUi lklipal ¥¨§¨¦§¨¦§¨¥¤¨¦§¥

cb ipaE oaE`xcalAxAcn did §¥§¥¨¦§¨¨¨§©¥

[oiprd KFYn gkEOW itkE]: §¦¤¨¦¨¦§¨
.íëéçà éðôì,mkig` 'mr' xn`p `l ¦§¥£¥¤Ÿ¤¡©¦£¥¤

iMl`xUi 'iptl' miklFd Eid md ¦¥¨§¦¦§¥¦§¨¥
dnglOl,micEcBd iW`xAEidW itl ©¦§¨¨§¨¥©§¦§¦¤¨

e mixFAbdmiaiF`EidmiltFp ¦¦§¨§¦¨§¦
,mdiptlFnMxn`PW(k ,bl onwl)sxhe' ¦§¥¤§¤¤¡©§¨©

'cwcw s` rFxf,mixMip Eid mdibExd] §©©¨§Ÿ£¥¤¨¦¨¦
zg` dMnA rFxGd mr W`xd mikzFg§¦¨Ÿ¦©§©§©¨¤¨

(my i"yx)[(`"eb):mixac zyxt zlqg

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e ycew zayl inei xeriy
ּדׁשחטּו הּׁשבטים ׁשאר מה־ּׁשאין־ּכן מּמצרים. הביאּו מאׁשר להם היה רב מקנה ּולכ הּמן, את חּבבּו הּללּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשבטים

ּפעם". ּבכל לאכלֹו הּמן את חּבבּו ולא ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹהּבהמֹות,
מקנה  להם היה ׁשעל־ידי־זה זה מּצד רק היתה לא יׂשראל, לארץ לּכנס רצּו ׁשּלא לזה ּגרמה הּמן ּדחּבת ּדהא לבאר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

יֹותר. עמק ענין ּגם ּבזה היה אּלא ְִֵֶֶַַָָָָָָֹרב,
מצינּו ּבּמן א טעמים, ּכּמה הּיֹותר ּולכל אחד טעם רק לֹו יׁש ּגׁשמי, מאכל ּכל א)ּדהּנה עה, ּבֹו(יומא מֹוצאין . . "הּמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

מן  "לחם היה הּמן ּכי הפּכּיים, טעמים ּבֹו ׁשהיּו טעמים", לכּמה מתהּפ "הּמן ׁשם איתא מּזֹו ויתירה טעמים" ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכּמה
טז,ד)הּׁשמים" ּגׁשמּיֹות.(בשלח הגּבלֹות ּבֹו היּו לא ולכן רּוחני, לחם – ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּגׁשמּיים  ּבענינים לעסק יצטרכּו ׁשם ּכי יׂשראל, לארץ להּכנס ירצּו ׁשּלא להם ּגרם זה רּוחני", ּב"לחם מרּגלים ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּומּכיון
ּדֹומה, טרּדה זֹו ּבעבֹודה אין ּכי צאן , רֹועי ולהיֹות הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ורצּו ּבזה. וכּיֹוצא ולזרע לחרׁש ּכמֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹו"ארצּיים",

ּבהּקּב"ה. ּדבּוקים ּתמיד להיֹות ְְְִִִִִַָָָויכֹולים

(ë)ýåýé çéðé-øLà ãò|íëk íëéçàìeLøéå Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´
íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−
ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øáòa§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦ µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦

íëì: ¨¤«

(àë)éðéò øîàì àåää úòa éúéeö òeLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNò øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

úBëìînä-ìëì ýåýé äNòé-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
:änL øáò äzà øLà£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨

(áë)íçìpä àeä íëéäìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬
:íëì̈¤«

סימן. מלכי"ה פסוקים. דברים ק"ה פרשת חסלת

‡Ûכ  Ôe˙¯ÈÂ ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈÁ‡Ï ÈÈ ÁÈÈ Èc „Ú«ƒ¿ƒ«¿»«¬≈¿»¿¿≈¿«
ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ôep‡ƒ»«¿»«¿»¡»¬»≈¿
Èc d˙z¯ÈÏ ¯·b Ôe·e˙˙e ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿¿«ƒÀ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

ÓÈÓÏ¯כא  ‡È‰‰ ‡cÚa ˙È„wt ÚeLB‰È ˙ÈÂ¿»¿««≈ƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È ‰‡ÊÁ CÈÈÚ≈»¬»»»»ƒ¬«¿»¡»¬
ÏÎÏ ÈÈ „aÚÈ Ôk ÔÈl‡‰ ‡iÎÏÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«¿«»»ƒ≈≈«¿≈¿»¿»

:Ôn˙Ï ¯·Ú z‡ Èc ‡˙ÂkÏÓ«¿¿»»ƒ«¿»≈¿«»

‡ÔBÎ‰Ïכב  ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ¿¬≈¿»¡»¬
Ò Ò Ò:ÔBÎÏ ÁÈ‚È d¯ÓÈÓ≈¿≈¿ƒ«¿

àò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéøáã úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dlibn(ipy meil)

,c"i meil,àì òøôîì íáúk óà.rxtnl dlibnd z` `exwl oi`y ©§¨¨§©§¥©Ÿ
:`xnbd dywnéãéîzevnäàéø÷dlibnd lyàëä äáéúkweqta ¦¥§¦¨§¦¨¨¨

ixd ,dfäéiNòmixetd zeevn lyáéúëc ,äáéúk(my)íéNò úBéäì' £¦¨§¦¨¦§¦¦§Ÿ¦
,'íéîiä éðL úàz`ixw oiprl df weqtn cenll ozip cvike ¥§¥©¨¦

:`xnbd zx`an okl .dlibndàlàdf oic micnláéúëc ,àëäî ¤¨¥¨¨¦§¦
(gk h my)äøéëæ L÷zéà ,'íéNòðå íéøkæð älàä íéîiäå'epiidc §©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦¦§©§¦¨

mixetd ini mixkfp day dlibnd z`ixwäéiNòì,mixetd ini ly ¨£¦¨
,àì òøôîì äéiNò äî,c"il e"h micwdl ozip `lyäøéëæ óà ¨£¦¨§©§¥©Ÿ©§¦¨

.àì òøôîì§©§¥©Ÿ
:rxtnl oda `exwl oi`y zetqep d`ixw zeevn d`iand `ziixa

,àðz,dlibnd z`ixwa dxn`p `vi `l rxtnl `xewdy dkldd ¨¨
a ïëåz`ixwìlä,micrenaòîL úàéø÷a ïëå,ziaxre zixgya §¥¦©¥§¥¦§¦©§©

,exiagl weqt micwd m`älôúáe.dzxiagl dkxa micwd m` ¦§¦¨
:el` mipic zexewn zx`an `xnbdáéúëc ,øîà äaø .ïìðî ìlä©¥§¨¨©¨¨©¦§¦

llda(b biw mildz)BàBáî ãò LîL çøænî'myky ,''d mW lNdn ¦¦§©¤¤©§§ª¨¥

yi jk ,jtidl `le axrna zrweye gxfna zgxef mlerl ynydy
.rxtnl `le xcqd lr 'd my lldl,øîà óñBé áøxn`pygiw my) ©¥¨©

(ck'ä äNò íBiä äæ'ldpzn meidy myk .'Fa dgnUpe dlibp ¤©¨¨¨¦¨§¦§§¨
'ea dgnype dlibp' jk ,excqk.llda,øîà àéåà áøxn`pymy) ©©§¨¨©

(a biw,'Cøáî 'ä íL éäé'jixv jkle ezieedk 'd my z` lldl yiy §¦¥§Ÿ̈
.rxtnl `le excqk lldd z` `exwlàîéúéàå ÷çöé øa ïîçð áøå§©©§¨©¦§¨§¦¥¨

,àëäî ,øîà á÷òé øa àçà áøxn`py(my)Kxan 'd mW idi' ©©¨©©£Ÿ¨©¥¨¨§¦¥§Ÿ¨
,'íìBò ãòå äzòîiptl xardy mlerd xcqk 'd z` lldl yiy ¥©¨§©¨

.cizrde dedd
:`ziixaay mipicd zexewn z` x`al `xnbd dkiynnúàéø÷§¦©

òîL,rxtnl `exwl oi`y exewnàéðúc,`ziixaaòîL úàéø÷ §©§©§¨§¦©§©
dz`ixwdáúëk,xg` oeyla `le ycewd oeyla.éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦

,íéøîBà íéîëçåz`xwpì ìëaïBLzxxane .oian `xewdy ©£¨¦§¦§¨¨
:`xnbd,éaøc àîòè éàîcàø÷ øîàrny zyxta(e e mixac) ©©£¨§©¦¨©§¨
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עי mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e ycew zayl inei xeriy

(æè)bä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìåïðøà ìçð-ãòå ãòì §¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ
:ïBnò éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä CBz¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

i"yx£Ï·‚e ÏÁp‰ CBz∑,לׂשפתֹו מעבר ועד הּנחל מּכאן ּכל ויֹותר ּבכלל ועד עד .ּכלֹומר «««¿Àְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

(æé)äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøòäå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íé̈´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

i"yx£˙¯pkÓ∑,היה הּמערבי הּירּדן הּירּדן מעבר רחב ּבגֹורלם ונפל הּמזרחי, הּירּדן מעבר ּגד ּבני ונחלת ƒƒ∆∆ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
לֹו ּומעבר הּירּדן ּוגבל", "והּירּדן ׁשּנאמר: וזהּו ּכּנרת, עד לׂשפתֹו, מעבר ועֹוד .ּכנגּדם. ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

(çé)íëéäìà ýåýé øîàì àåää úòa íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À
íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì ïúð̈©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøáòz©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦
i"yx£ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â∑ וגד ראּובן מדּבר לבני ‡ÌÎÈÁ.היה ÈÙÏ∑,לּמלחמה יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָָָƒ¿≈¬≈∆ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָ

ׁשּנאמר לפניהם, נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים, ׁשהיּו לג)לפי קדקד":(דברים אף זרֹוע ."וטרף ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2321 'nr c n"cyz zeiecreezd ± n"cyz mixac t"y zgiy)

אחיכםאחיכםאחיכםאחיכם לפנילפנילפנילפני ּתּתּתּתעברעברעברעברּוּוּוּו יח)חלחלחלחלּוּוּוּוציםציםציםצים קדקדקדקדקדקדקדקד(ג, אףאףאףאף זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע וטרףוטרףוטרףוטרף ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר .... .... .... ּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים לעסק (רש"י)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו חּייב יהּודי ּכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲִַַָָֹֹֹ
להתּגּבר  ׁשּיׁש מניעֹות סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ולעׂשֹות ּבעֹולם' 'חלקו את לכּבׁש עליו – הארץ' ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּב'כיּבּוׁש

ּגׁשמית,קדקד קדקד קדקד קדקד עליהם: מניעה על רֹומז ּוזרֹוע זֹו. מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו ׁשּנדמה ׂשכלית, מניעה על רֹומז ְְְְֲֵֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ּבכּבּוׁש לעסק ּכדי הּגׁשמּיים עניניו על לוּתר לֹו אחת אחת אחת אחת ּׁשּקׁשה כ)ּבּבּבּבממממּכּכּכּכהההה לג, ברכה ,(רש"י ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבעבֹודת  סדר אין הּזה ׁשּבּזמן וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ה'ראש' ועם עצמֹו ּבפני ה'ּזרֹוע' עם לעסק זמן אין ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻּכלֹומר:
ּוׁשתי'. חטף ואכל 'חטף להיֹות צרי אּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹהּברּורים,

(èé)áø äð÷î-ék ézòãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷øÂ©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−
:íëì ézúð øLà íëéøòa eáLé íëì̈¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 14 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oaE`x ipaE cB ipA zprhl dAQd©¦¨§©£©§¥¨§¥§¥

לכםלכםלכםלכם רברברברב ּכּכּכּכיייי־־־־מקנהמקנהמקנהמקנה יט)ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי (ג, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
יהֹונתן א)ּבתפארת לב, הּללּו(מטות ׁשבטים לׁשני ּדוקא לּמה טעם לתת "יׁש ּד"ׁשני מקׁשה: ּומתרץ רב"? מקנה היה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

È·‰È˙טז  „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÌeÁ˙e ‡ÏÁ Bb Ô¯‡„ ‡ÏÁ „ÚÂ „ÚÏb ÔÓƒƒ¿»¿««¬»¿«¿…«¬»¿

:ÔBnÚ Èa ÌeÁz ‡ÏÁ„ ‡˜·eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈«

ÚÂ„יז  ¯ÒBbÓ dÓeÁ˙e ‡c¯ÈÂ ‡¯LÈÓe≈¿»¿«¿¿»¿≈ƒ≈«¿«
CtLÓ ˙BÁz ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ«»¿≈¿»«»¿ƒ¿»¿«¿«

:‡ÁÈ„Ó ‡˙Ó¯Ó¿»»»«ƒ¿»

ÈÈיח  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»¿»
d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«¿»«¿»»»¿≈¿«
Ïk Ï‡¯NÈ Èa ÔBÎÈÁ‡ Ì„˜ Ôe¯aÚz ÔÈÊ¯ÊÓ¿»¿ƒ«¿¿√»¬≈¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ¿»¿≈≈»

Ú„È‡יט  ÔBÎ¯ÈÚ·e ÔBÎÏÙËÂ ÔBÎÈL „BÁÏ¿¿≈¿«¿¿¿ƒ¿¿«¿»
Èc ÔBÎÈÂ¯˜a Ôe·˙È ÔBÎÏ ÈbÒ ¯ÈÚ· È¯‡¬≈¿ƒ«ƒ¿≈¿¿ƒ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).ìeáâe ìçpä CBzxn`W xg` ©©©§©©¤¨©
Wxtl KxvEd ,oFpx` lgp 'cr' aEzMd©¨©©©©§§©§¨¥

lgPd m`jFY' WxiR Kkl ,llkA Fnvr ¦©©©©§¦§¨§¨¥©
- 'lgPdlgPd lM:siqFd cFr ,llkA ©©©¨©©©¦§¨¦

,xnFlM ,'lEabE'FztUl xarn cFre §§©§¥¥¤¦§¨
,inFxCde llkA cre cr ,xnFlMs` ©§¦§©©§©¦§¨§©

:o`Mn xzFifi dxez ¥¦¨
(fi).úøpkîiaxrOd oCxIdÎxarn ¦¦¤¤¥¥¤©©§¥©©£¨¦

`idiaxrOd FCvl zpkFW Ff xir - ¦¦¤¤§¦©©£¨¦
,oCxId lWcb ipA zlgpedligzd ¤©©§¥§©£©§¥¨¦§¦¨

E ,igxfOd oCxIdÎxarnKkl sqFpa ¥¥¤©©§¥©¦§¨¦§¨§¨
mlxFbA ltpmB cB haW lWÎagFx ¨©§¨¨¤¥¤¨©©

oCxIdFnvrcFre ,mCbpMzvwn ©©§¥©§§¤§¨§¦§¨
FztU xarnoCxId lW ziaxrOdcr ¥¥¤§¨©©£¨¦¤©©§¥©
xird iz`Rxn`PW Edfe ,zxPMo`M ©£¥¨¦¦¤¤§¤¤¤¡©¨

'lEabE oCxIde'zFAxl -oCxIdFnvr §©©§¥§§©©©§¥©§
ecFrFl xarn(x"yl):gi dxez §¥¥¤

(gi)íëúà åöàåElNd mixaCd .'ebe ¨£©¤§¤©§¨¦©¨
mipEEkn mpi``N` ,l`xUi lklipal ¥¨§¨¦§¨¦§¨¥¤¨¦§¥

cb ipaE oaE`xcalAxAcn did §¥§¥¨¦§¨¨¨§©¥

[oiprd KFYn gkEOW itkE]: §¦¤¨¦¨¦§¨
.íëéçà éðôì,mkig` 'mr' xn`p `l ¦§¥£¥¤Ÿ¤¡©¦£¥¤

iMl`xUi 'iptl' miklFd Eid md ¦¥¨§¦¦§¥¦§¨¥
dnglOl,micEcBd iW`xAEidW itl ©¦§¨¨§¨¥©§¦§¦¤¨

e mixFAbdmiaiF`EidmiltFp ¦¦§¨§¦¨§¦
,mdiptlFnMxn`PW(k ,bl onwl)sxhe' ¦§¥¤§¤¤¡©§¨©

'cwcw s` rFxf,mixMip Eid mdibExd] §©©¨§Ÿ£¥¤¨¦¨¦
zg` dMnA rFxGd mr W`xd mikzFg§¦¨Ÿ¦©§©§©¨¤¨

(my i"yx)[(`"eb):mixac zyxt zlqg

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e ycew zayl inei xeriy
ּדׁשחטּו הּׁשבטים ׁשאר מה־ּׁשאין־ּכן מּמצרים. הביאּו מאׁשר להם היה רב מקנה ּולכ הּמן, את חּבבּו הּללּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשבטים

ּפעם". ּבכל לאכלֹו הּמן את חּבבּו ולא ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹהּבהמֹות,
מקנה  להם היה ׁשעל־ידי־זה זה מּצד רק היתה לא יׂשראל, לארץ לּכנס רצּו ׁשּלא לזה ּגרמה הּמן ּדחּבת ּדהא לבאר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

יֹותר. עמק ענין ּגם ּבזה היה אּלא ְִֵֶֶַַָָָָָָֹרב,
מצינּו ּבּמן א טעמים, ּכּמה הּיֹותר ּולכל אחד טעם רק לֹו יׁש ּגׁשמי, מאכל ּכל א)ּדהּנה עה, ּבֹו(יומא מֹוצאין . . "הּמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

מן  "לחם היה הּמן ּכי הפּכּיים, טעמים ּבֹו ׁשהיּו טעמים", לכּמה מתהּפ "הּמן ׁשם איתא מּזֹו ויתירה טעמים" ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכּמה
טז,ד)הּׁשמים" ּגׁשמּיֹות.(בשלח הגּבלֹות ּבֹו היּו לא ולכן רּוחני, לחם – ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּגׁשמּיים  ּבענינים לעסק יצטרכּו ׁשם ּכי יׂשראל, לארץ להּכנס ירצּו ׁשּלא להם ּגרם זה רּוחני", ּב"לחם מרּגלים ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּומּכיון
ּדֹומה, טרּדה זֹו ּבעבֹודה אין ּכי צאן , רֹועי ולהיֹות הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ורצּו ּבזה. וכּיֹוצא ולזרע לחרׁש ּכמֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹו"ארצּיים",

ּבהּקּב"ה. ּדבּוקים ּתמיד להיֹות ְְְִִִִִַָָָויכֹולים

(ë)ýåýé çéðé-øLà ãò|íëk íëéçàìeLøéå Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´
íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−
ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øáòa§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦ µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦

íëì: ¨¤«

(àë)éðéò øîàì àåää úòa éúéeö òeLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNò øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

úBëìînä-ìëì ýåýé äNòé-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
:änL øáò äzà øLà£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨

(áë)íçìpä àeä íëéäìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬
:íëì̈¤«

סימן. מלכי"ה פסוקים. דברים ק"ה פרשת חסלת
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:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿
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Ò Ò Ò:ÔBÎÏ ÁÈ‚È d¯ÓÈÓ≈¿≈¿ƒ«¿

àò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéøáã úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dlibn(ipy meil)

,c"i meil,àì òøôîì íáúk óà.rxtnl dlibnd z` `exwl oi`y ©§¨¨§©§¥©Ÿ
:`xnbd dywnéãéîzevnäàéø÷dlibnd lyàëä äáéúkweqta ¦¥§¦¨§¦¨¨¨

ixd ,dfäéiNòmixetd zeevn lyáéúëc ,äáéúk(my)íéNò úBéäì' £¦¨§¦¨¦§¦¦§Ÿ¦
,'íéîiä éðL úàz`ixw oiprl df weqtn cenll ozip cvike ¥§¥©¨¦

:`xnbd zx`an okl .dlibndàlàdf oic micnláéúëc ,àëäî ¤¨¥¨¨¦§¦
(gk h my)äøéëæ L÷zéà ,'íéNòðå íéøkæð älàä íéîiäå'epiidc §©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦¦§©§¦¨

mixetd ini mixkfp day dlibnd z`ixwäéiNòì,mixetd ini ly ¨£¦¨
,àì òøôîì äéiNò äî,c"il e"h micwdl ozip `lyäøéëæ óà ¨£¦¨§©§¥©Ÿ©§¦¨

.àì òøôîì§©§¥©Ÿ
:rxtnl oda `exwl oi`y zetqep d`ixw zeevn d`iand `ziixa

,àðz,dlibnd z`ixwa dxn`p `vi `l rxtnl `xewdy dkldd ¨¨
a ïëåz`ixwìlä,micrenaòîL úàéø÷a ïëå,ziaxre zixgya §¥¦©¥§¥¦§¦©§©

,exiagl weqt micwd m`älôúáe.dzxiagl dkxa micwd m` ¦§¦¨
:el` mipic zexewn zx`an `xnbdáéúëc ,øîà äaø .ïìðî ìlä©¥§¨¨©¨¨©¦§¦

llda(b biw mildz)BàBáî ãò LîL çøænî'myky ,''d mW lNdn ¦¦§©¤¤©§§ª¨¥

yi jk ,jtidl `le axrna zrweye gxfna zgxef mlerl ynydy
.rxtnl `le xcqd lr 'd my lldl,øîà óñBé áøxn`pygiw my) ©¥¨©

(ck'ä äNò íBiä äæ'ldpzn meidy myk .'Fa dgnUpe dlibp ¤©¨¨¨¦¨§¦§§¨
'ea dgnype dlibp' jk ,excqk.llda,øîà àéåà áøxn`pymy) ©©§¨¨©

(a biw,'Cøáî 'ä íL éäé'jixv jkle ezieedk 'd my z` lldl yiy §¦¥§Ÿ̈
.rxtnl `le excqk lldd z` `exwlàîéúéàå ÷çöé øa ïîçð áøå§©©§¨©¦§¨§¦¥¨

,àëäî ,øîà á÷òé øa àçà áøxn`py(my)Kxan 'd mW idi' ©©¨©©£Ÿ¨©¥¨¨§¦¥§Ÿ¨
,'íìBò ãòå äzòîiptl xardy mlerd xcqk 'd z` lldl yiy ¥©¨§©¨

.cizrde dedd
:`ziixaay mipicd zexewn z` x`al `xnbd dkiynnúàéø÷§¦©

òîL,rxtnl `exwl oi`y exewnàéðúc,`ziixaaòîL úàéø÷ §©§©§¨§¦©§©
dz`ixwdáúëk,xg` oeyla `le ycewd oeyla.éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦

,íéøîBà íéîëçåz`xwpì ìëaïBLzxxane .oian `xewdy ©£¨¦§¦§¨¨
:`xnbd,éaøc àîòè éàîcàø÷ øîàrny zyxta(e e mixac) ©©£¨§©¦¨©§¨
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קמשך ביאור למסכת מגילק ליום שני עמ' א



לשבוע פרשת דבריםעב תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ט תמוז
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' מנחם אב
מפרק יח 

עד סוף פרק כב

יום שני - א' מנחם אב
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' מנחם אב
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' מנחם אב
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' מנחם אב
מפרק כט

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' מנחם אב
פרק כ, מפרק לה עד סוף פרק לח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

fenz h"k oey`x mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ט ראשון יום
,196 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéáå .è ÷øô,hv 'nr cr:ä"øã ÷"ôñá

è ÷øtdaeyzdy ,owfd epax xiaqd ,'g wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
zelrzdl zlbeqn `id ,mi`hgdn dzwep ytpdy xg`ly df ote`a

`ltp cegia d"awd mr zcgein zeidle dyxye dxewnl dlrn dlrn

ixg` d`ad "d`lir daeyz" `id ef - seba dzcixi iptl dzidy itk

lr `iade ."d`zz daeyz"

,yecwd xdefdn jk

- `id "d`lir daeyz"y

d`xi jezn dxeza weqriy

,mxa .d"awd l` dad`e

:oipra xe`ia oiicr yxcp

owfd epax `iad 'c wxta

"d`lir daeyz"y ,xdefdn

daey ,"d`lir 'd aeyz" `id

`"d ze`) ,d`lir 'd ly

efi` - ('ied my ly dpey`xd

dad`l jkl yi zekiiy

jezn dxez cenill) d`xile

zekiiyd ,(d`xie dad`

- 'ied my ly 'e ze`l

ly d`lir 'd ly daeyzl

wxtd zligza ?'ied my

"d`lir daeyz"y mixne`y dna dpeekdy ,owfd epax xiaqn ,igkepd

,lkyn zexvepd dad`e d`xi `id ,dad`e d`xi jezn dxez cenil `id

dpia ly dpipr edfy ,d"awd ly ezelcba opeaznd lkydn ,xnelk

`"dd ly xeaigd od `wec el` dad`e d`xie ('ied zelcba zeppeazdd)

okn xg`l .(lkydn zeclepd zecnd mr opeaznd lkyd ly) e"`ed mr

daeyz" ly oipr `wec yxcp zixad mbtl recn owfd epax xiaqi

."d`lir

,ïéðòä øeàáe,d`lir 'dl zekiiy yi d`xie dad` efi`l - ¥¨¦§¨
äðéác ,úBîB÷î änëa íéðewúå LBãwä øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨§¦¦§©¨§§¦¨

éäéà ¯,`id ±,äàlò äáeLzdpiad ote`l dpeekd ,xnelk - ¦¦§¨¦¨¨
aezkk ,"m`" z`xwp `idy itk1:ìò úöáø íàäå"§¨¥Ÿ¤¤©

'ä úlãâa ïðBaúnL éãé-ìòL ,eðéäc .'eëå "íéçøôàä̈¤§Ÿ¦§§©§¤©§¥¤¦§¥¦§ª©
eîéçøe eìéçc Búðéa çeøî ãéìBîe ,úòcä ú÷îòäa§©£¨©©©©¦¥©¦¨§¦§¦

,íéiìëNlkydy `l - ,zeilky dad`e d`xi -dlbncala ¦§¦¦
zeirahd d`xide dad`d z`2`l` ,ea ze`vnp xaky

lkydyxvei,d`xie dad` ea,úòãå íòè áeèáeel yiy - §©©¨©©
z` aed`l eilr recn ,ilky mrh el` d`xi e` dad` lr

,epnn `xil eilr recne d"awdøîàpL ïéðòk3úà äáäàì" : ¨¦§¨¤¤¡©§©£¨¤
é÷ìà 'äéiç àeä ék" íeMî ,"E,"'Bâå E`id "ik" dlnd - ¡Ÿ¤¦¦©¤§

ik" (meyn) iptn ± jiwl` 'd z` aed`l eilr recn mrh zpizp

`ed"jiig,ilky mrh zlra dad` idef ,Bì éc àìå`ed oi` ± §Ÿ©
,wtzqn,'eëå ãáì úøzñîä úéòáè äáäàalk ly eala - §©£¨¦§¦©§ª¤¤§©§

dad`d ieliba wtzqn `ed oi` ixd ,cala dzelbl yiye ,icedi
,ezeppeazde elkyn dad` ekeza xvei `ed `l` ,calaïëå§¥

ãçôå äàøéa`ed oi`y ± §¦§¨¨©©
cgte d`xi ieliba wtzqn
`ed `l` ,cala miirah
cgte d`xi ekeza xvei

ezeppeazde elkynBà
,'eëå äLeaz`xi" - ¨§

yiiazn `edy "zyea
zeyrl d"awd zelcbn

,'d ipira rxd z`òãBpk©©
'c wxta xn`y itk ±
z`y ,oey`xd wlga
xvei `ed dyeade d`xid
elkyn ekeza

.ezeppeazdeéæà,`id ± £©
ìò úöáø íàä" úàø÷ð¦§¥¨¥Ÿ¤¤©

."'eëå íéçøôàä± ¨¤§Ÿ¦§
d`xid lr ,xnelk

.dxvie dcli (ezpia) "dpia"dy dad`deäáäàä øwò ,äpäå§¦¥¦©¨©£¨
àçeøa àçeø úe÷acúà àéä4`ed dad`d xwir - , ¦¦§©§¨§¨

gexd mr mc`d gex) dipy gexa zg` gex ly zewaczdd
,(dlrnlyáeúkL Bîk5,"'Bâå eäét úB÷éLpî éð÷Mé" : §¤¨¦¨¥¦¦§¦¦§

.òãBpk"iniptd lad"d cg`zn ,zeinyba "oiwiyp"ay myk ± ©©
zcg`zn jk ,ipy mc` ly "iniptd lad"d mr cg` mc` ly
,dxezd xeaic ici lr ,dlrnly zeiniptd mr dnypd zeinipt
epaxy itk ;oeira dxez cenil ici lr cgeinae ,zeevnd dyrn
"oiwiyp"ay myky ± oey`xd wlga d"n wxta xiaqn owfd
dpyi ,dxezd xeaica mb jk ,"dta dt" zecg`zd dpyi
dlrnly dtd mr dxez ixac xacnd mc`d dt ly zecg`zd
jke ,"dkld ef 'd xac" ,dlrnly xeaic ixd `id dxez ±

.d`ldøîàð äæ ìòå6,"ELôð ìëáe" :didz dad`dy - §©¤¤¡©§¨©§§
,d"awd mr cg`zz (ytpd zegek lk) ytpd lky ote`aíäL¤¥

äáLçî :íäéLeáìe ,úBcîe ìëN :Lôpä é÷ìç ìk íä¥¨¤§¥©¤¤¥¤¦§¥¤©£¨¨
,eðéäc .Cøaúé Ba ïlk ä÷áãì ,äNòîe øeac:xnelk - ¦©£¤§¨§¨ª¨¦§¨¥§©§

úBcnädpcg`zz ,mc`d ly ±àeä äî ,Cøaúé åéúBcîa ©¦§¦¨¦§¨¥©
'eëå íeçø7eingx cvn cqg dyer mc`dyk .megx dz` s` - ; ©§

,d"awd zecn mr eizecn f` zecg`zn ±ìëOäåmc`d ly ± §©¥¤
cg`zi,äøBzä ïeiò àeä ,Cøaúé Búîëçå BìëNaoeira - §¦§§¨§¨¦§¨¥¦©¨
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äáåùúä úøâà
øåàéáå è ÷øôäîëá 'éðå÷éúå ÷"äåæá ù"îë ïéðòä

äáåùú éäéà äðéáã .úåîå÷î
é"òù åðééäã .'åëå íéçåøôàä ìò úöáåø íàäå äàìéò
çåøî ãéìåîå úòãä ú÷îòäá 'ä úìåãâá ïðåáúîù
'àðù ïéðòë úòãå íòè áåèáå íééìëù ø"åã åúðéá
àìå 'åëå êééç àåä éë íåùî êé÷ìà 'ä úà äáäàì
äàøéá ïëå .'åëå ãáì úøúåñîä úéòáè äáäàá åì éã
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עג fenz h"k oey`x mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ט ראשון יום
,196 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéáå .è ÷øô,hv 'nr cr:ä"øã ÷"ôñá

è ÷øtdaeyzdy ,owfd epax xiaqd ,'g wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
zelrzdl zlbeqn `id ,mi`hgdn dzwep ytpdy xg`ly df ote`a

`ltp cegia d"awd mr zcgein zeidle dyxye dxewnl dlrn dlrn

ixg` d`ad "d`lir daeyz" `id ef - seba dzcixi iptl dzidy itk

lr `iade ."d`zz daeyz"

,yecwd xdefdn jk

- `id "d`lir daeyz"y

d`xi jezn dxeza weqriy

,mxa .d"awd l` dad`e

:oipra xe`ia oiicr yxcp

owfd epax `iad 'c wxta

"d`lir daeyz"y ,xdefdn

daey ,"d`lir 'd aeyz" `id

`"d ze`) ,d`lir 'd ly

efi` - ('ied my ly dpey`xd

dad`l jkl yi zekiiy

jezn dxez cenill) d`xile

zekiiyd ,(d`xie dad`

- 'ied my ly 'e ze`l

ly d`lir 'd ly daeyzl

wxtd zligza ?'ied my

"d`lir daeyz"y mixne`y dna dpeekdy ,owfd epax xiaqn ,igkepd

,lkyn zexvepd dad`e d`xi `id ,dad`e d`xi jezn dxez cenil `id

dpia ly dpipr edfy ,d"awd ly ezelcba opeaznd lkydn ,xnelk

`"dd ly xeaigd od `wec el` dad`e d`xie ('ied zelcba zeppeazdd)

okn xg`l .(lkydn zeclepd zecnd mr opeaznd lkyd ly) e"`ed mr

daeyz" ly oipr `wec yxcp zixad mbtl recn owfd epax xiaqi

."d`lir

,ïéðòä øeàáe,d`lir 'dl zekiiy yi d`xie dad` efi`l - ¥¨¦§¨
äðéác ,úBîB÷î änëa íéðewúå LBãwä øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨§¦¦§©¨§§¦¨

éäéà ¯,`id ±,äàlò äáeLzdpiad ote`l dpeekd ,xnelk - ¦¦§¨¦¨¨
aezkk ,"m`" z`xwp `idy itk1:ìò úöáø íàäå"§¨¥Ÿ¤¤©

'ä úlãâa ïðBaúnL éãé-ìòL ,eðéäc .'eëå "íéçøôàä̈¤§Ÿ¦§§©§¤©§¥¤¦§¥¦§ª©
eîéçøe eìéçc Búðéa çeøî ãéìBîe ,úòcä ú÷îòäa§©£¨©©©©¦¥©¦¨§¦§¦

,íéiìëNlkydy `l - ,zeilky dad`e d`xi -dlbncala ¦§¦¦
zeirahd d`xide dad`d z`2`l` ,ea ze`vnp xaky

lkydyxvei,d`xie dad` ea,úòãå íòè áeèáeel yiy - §©©¨©©
z` aed`l eilr recn ,ilky mrh el` d`xi e` dad` lr

,epnn `xil eilr recne d"awdøîàpL ïéðòk3úà äáäàì" : ¨¦§¨¤¤¡©§©£¨¤
é÷ìà 'äéiç àeä ék" íeMî ,"E,"'Bâå E`id "ik" dlnd - ¡Ÿ¤¦¦©¤§

ik" (meyn) iptn ± jiwl` 'd z` aed`l eilr recn mrh zpizp

`ed"jiig,ilky mrh zlra dad` idef ,Bì éc àìå`ed oi` ± §Ÿ©
,wtzqn,'eëå ãáì úøzñîä úéòáè äáäàalk ly eala - §©£¨¦§¦©§ª¤¤§©§

dad`d ieliba wtzqn `ed oi` ixd ,cala dzelbl yiye ,icedi
,ezeppeazde elkyn dad` ekeza xvei `ed `l` ,calaïëå§¥

ãçôå äàøéa`ed oi`y ± §¦§¨¨©©
cgte d`xi ieliba wtzqn
`ed `l` ,cala miirah
cgte d`xi ekeza xvei

ezeppeazde elkynBà
,'eëå äLeaz`xi" - ¨§

yiiazn `edy "zyea
zeyrl d"awd zelcbn

,'d ipira rxd z`òãBpk©©
'c wxta xn`y itk ±
z`y ,oey`xd wlga
xvei `ed dyeade d`xid
elkyn ekeza

.ezeppeazdeéæà,`id ± £©
ìò úöáø íàä" úàø÷ð¦§¥¨¥Ÿ¤¤©

."'eëå íéçøôàä± ¨¤§Ÿ¦§
d`xid lr ,xnelk

.dxvie dcli (ezpia) "dpia"dy dad`deäáäàä øwò ,äpäå§¦¥¦©¨©£¨
àçeøa àçeø úe÷acúà àéä4`ed dad`d xwir - , ¦¦§©§¨§¨

gexd mr mc`d gex) dipy gexa zg` gex ly zewaczdd
,(dlrnlyáeúkL Bîk5,"'Bâå eäét úB÷éLpî éð÷Mé" : §¤¨¦¨¥¦¦§¦¦§

.òãBpk"iniptd lad"d cg`zn ,zeinyba "oiwiyp"ay myk ± ©©
zcg`zn jk ,ipy mc` ly "iniptd lad"d mr cg` mc` ly
,dxezd xeaic ici lr ,dlrnly zeiniptd mr dnypd zeinipt
epaxy itk ;oeira dxez cenil ici lr cgeinae ,zeevnd dyrn
"oiwiyp"ay myky ± oey`xd wlga d"n wxta xiaqn owfd
dpyi ,dxezd xeaica mb jk ,"dta dt" zecg`zd dpyi
dlrnly dtd mr dxez ixac xacnd mc`d dt ly zecg`zd
jke ,"dkld ef 'd xac" ,dlrnly xeaic ixd `id dxez ±

.d`ldøîàð äæ ìòå6,"ELôð ìëáe" :didz dad`dy - §©¤¤¡©§¨©§§
,d"awd mr cg`zz (ytpd zegek lk) ytpd lky ote`aíäL¤¥

äáLçî :íäéLeáìe ,úBcîe ìëN :Lôpä é÷ìç ìk íä¥¨¤§¥©¤¤¥¤¦§¥¤©£¨¨
,eðéäc .Cøaúé Ba ïlk ä÷áãì ,äNòîe øeac:xnelk - ¦©£¤§¨§¨ª¨¦§¨¥§©§

úBcnädpcg`zz ,mc`d ly ±àeä äî ,Cøaúé åéúBcîa ©¦§¦¨¦§¨¥©
'eëå íeçø7eingx cvn cqg dyer mc`dyk .megx dz` s` - ; ©§

,d"awd zecn mr eizecn f` zecg`zn ±ìëOäåmc`d ly ± §©¥¤
cg`zi,äøBzä ïeiò àeä ,Cøaúé Búîëçå BìëNaoeira - §¦§§¨§¨¦§¨¥¦©¨
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äáåùúä úøâà
øåàéáå è ÷øôäîëá 'éðå÷éúå ÷"äåæá ù"îë ïéðòä

äáåùú éäéà äðéáã .úåîå÷î
é"òù åðééäã .'åëå íéçåøôàä ìò úöáåø íàäå äàìéò
çåøî ãéìåîå úòãä ú÷îòäá 'ä úìåãâá ïðåáúîù
'àðù ïéðòë úòãå íòè áåèáå íééìëù ø"åã åúðéá
àìå 'åëå êééç àåä éë íåùî êé÷ìà 'ä úà äáäàì
äàøéá ïëå .'åëå ãáì úøúåñîä úéòáè äáäàá åì éã
úöáåø íàä úàø÷ð éæà .òãåðë 'åëå äùåá åà ãçôå
úå÷áãúà àéä äáäàä ø÷éò äðäå .'åëå 'éçåøôàä ìò
.òãåðë 'åëå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø
ìëù ùôðä é÷ìç ìë íä íäù êùôð ìëáå øîàð æ"òå
ïìåë ä÷áãì äùòîå øåáéã äáùçî íäéùåáìå úåãîå
.'åëå íåçø àåä äî 'úé åéúåãîá úåãîä åðééäã 'úé åá
àúééøåàã äøåúä ïåéò àåä 'úé åúîëçå åìëùá ìëùäå
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fenzעד h"k oey`x mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mr mc`d lky cg`zn jk ici lry ,lkyae dnkga dxeza
,dlrnly lkydôð äîëçî àúéøBàcà÷8;dxezy iptn - §©§¨¥¨§¨¨§¨

,(dlrnly) dnkgn d`aäáLçnä ïëåmc`d ly ezaygn ± §¥©©£¨¨
cg`zzøeacäå ;Cøaúé BzáLçîamc`d ly exeaic ± §©£©§¦§¨¥§©¦
cg`ziBæ ,'ä øáãa¦§©
äëìä9:áeúkL Bîëe ,- £¨¨§¤¨

dxez lr10:éøác íNàå"¨¨¦§¨©
éôa,"Ez`xwp dxezd - §¦

,(ily mixeaicd) "ixac"
z`fe ,d"awd ly eixeaic
mc`d ly eita ,"jita"

,dxez cneldéøáãe"§¨©
éôa ézîN øLà"E11; £¤©§¦§¦

äNònäåzecg`zd ± §©©£¤
mr mc`d ly dyrnd

,dlrnly dyrndàeä±
,ici lr,ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨

,cqge -çeø úBéçäì§©£©
,íéìôLjk ici lr - §¨¦

mc`d dyrn dyrp
dyrnd mr cge`n
mb epipry ,dlrnly
mi`xapd z` zeigdl

,milty mdyBîk§
áeúkL12úLL ék" : ¤¨¦¥¤

,"'Bâå 'ä äNò íéîé- ¨¦¨¨§
mini zyy" ,diyr oeyld aezk ,mzeige mi`xapd z`ixa lr
dcixia mi`vnpd ,miiwl` zegek ly dcixi idef ,oky ,"'d dyr
,milty mdy mi`xap zeigdle `exal ick ,d`ixaa mevnvae

òãBpk,x`eane ±àçeøc úe÷acúà àéä Bæå ,øçà íB÷îa ©©§¨©¥§¦¦§©§§¨
àçeøa,gexa gex zewaczd ±úe÷ácä úéìëúabxca ±d §¨§©§¦©§¥

,zewac ly xzeia dpeilrdäáäà úîçî àéäLk ,ãeçiäå§©¦§¤¦¥£©©£¨
.'eëå`l` dad` jezn epi` dxezd cenilyk mby zexnl - §

izn j` ,gexa gex ly zewiac ok mb df ixd ,ler zlaw jezn
cvn `a dfyk `wec df ixd - cegide zewiacd zilkza df
wqrzic" `ed `wec "d`lir daeyz" ly dpipr okle .dad`
cenil ,"d"aewc (dad`e d`xia) enigxe eligca `ziixe`a
zilkz df f` `wec ,oky .'d z`xie 'd zad` jezn dxezd
zewiacd - "d`lir daeyz" ly dpkez edfy ,cegide zewiacd

.cegide zewiacd zilkza zewl` mr ytpd cegieíâtL éôìe§¦¤§©
éøö ïéàå ,äìháì òøæ úàöBäa úéøaäBà ,úBéøòa øîBì C ©§¦§¨©¤©§©¨¨§¥¨¦©©£¨

ïðaøc Bà ,àúéøBàc äàéa éøeqà øàLon d`ia ixeqi` ± §¨¦¥¦¨§©§¨§©¨¨
,opaxcn d`ia ixeqi` e` dxezdíéøôBñ éøác íéøeîç ék)± ¦£¦¦§¥§¦

,opaxcn wx `ed mxeqi`y mixac'eëå13,dxez ixacn xzei ± §
dl` mipipry oeike ,(dxez ixeqi`níâBt,minbet ±ïëì ,çna ¥©Ÿ©¨¥

.à÷ôð äîëçîc ,àúéøBàa ÷qòúéc àeä Bðewzweqriy ± ¦§¦§©¥§©§¨§¥¨§¨¨§¨
lirl `aenk ,zixad mbt oewiz okl ,dnkgn d`ad dxeza
yecwd xdefdn 'c wxta
ziy`x"d yexit itl)
`wec `ed ,("dnkg
`idy ,"d`lir daeyz"
wqrzi" ly oiprd
enigxe eligca `ziixe`a

."d"aewcáeúkL eäæå§¤¤¨
eäiìà éác àðza14: §¨¨§¥¥¦¨

áiçúðå äøáò øáò íãà̈¨¨©£¥¨§¦§©¥
,íB÷nì äúéîz`ved - ¦¨©¨

dxiar `id dlhal rxf
icia dzin dypery

,miny?äéçéå äNòi äî©©£¤§¦§¤
óc úBø÷ì ìéâø äéä íà¦¨¨¨¦¦§©
,íétc 'á àø÷é ¯ ãçà¤¨¦§¨©¦

ìà ÷øt úBðL¯ ãç ¦§¤¤¤¨
.'eëå íé÷øt 'á äðLé± ¦§¤§¨¦§

cenila ztqez ,xnelk
oewiz meyn da yi dxezd
xy`e xary dxiard lr
,miny icia dzin dyper
.zixad mbt oipr enk
mewna ,mitc ipy ± cg` sc mewna ,cnlpd xacd ly dltkdd

,iptn `id ,miwxt ipy ± cg` wxt÷ñôpä ìáç ìLîk ,eðéäå§©§¦§©¤¤©¦§¨
äëëå ,ìtëîe ìeôk àeä øLwä íB÷îaL ,BøLB÷å øæBçå§¥§§¤¦§©¤¤¨§ª¨§¨¨

.'eëå "Búìçð ìáç"a àeädyxya dxeyw ixd `id dnypd ± §¤¤©£¨§
ici lre ,ef zexywzd dwqtp dxiar ici lr m`e ,dxewne
xeyiwd mewna lagdy ixd ± ycgn dnypd zxywp daeyz

.dxez ly dpipr dfe ,ltekne letk zeidl jixvøîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä15àlà úîà ïéàå" ,"'Bâå ïBò øtëé úîàå ãñça" : ©¨§¤¤¤¡¤§ª©¨§§¥¡¤¤¨

"'eëå äøBz16,oerd ly ezxtk d`a dxez ici lr ,xnelk - , ¨§
éìò úéa ïBòåxn`p eilr ±17gafa ilr zia oer xteki m`" ©£¥¥¦

,l"f epinkg mixne` ,"dgpneBðéàc àeä äçðîe çáæa§¤©¦§¨§¥
àúéàãk ,íéãñç úeìéîâe äøBúa øtkúî ìáà ¯ øtkúî¦§©¥£¨¦§©¥§¨§¦£¨¦¦§¦¨

,aezky enk ±àn÷ ÷øt óBña,oey`x ±:äðMä Làøc- §¤¤©¨§Ÿ©¨¨
xtq mr eqtcpy "mipewize zexrd"a oiivn `"hily iaxd
dfy owfd epax xne` recn ,xe`ia zvw yexcy ,"`ipz"d
mitc drax` `vnp dfy drya ,oey`xd wxtd seqa `vnp

.g"i sca ,wxtd seq iptl
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äáåùúä úøâà
øåáéãäå 'úé åúáùçîá äáùçîä ïëå .à÷ôð äîëçî
éøáãå êéôá éøáã íéùàå ù"îëå äëìä åæ 'ä øáãá
ä÷ãöä äùòî àåä äùòîäå .êéôá éúîù øùà
'ä äùò íéîé úùù éë ù"îë íéìôù çåø úåéçäì
àçåøá àçåøã úå÷áãúà àéä åæå .à"îá òãåðë 'åëå
.'åëå äáäà úîçî àéäùë ãåçéäå úå÷éáãä úéìëúá
åà úåéøòá ì"öàå ì"æ úàöåäá úéøáä íâôù éôìå
íéøåîç éë) ïðáøã åà àúééøåàã äàéá éøåñéà øàù
àúééøåàá ÷ñòúéã àåä åðå÷éú ïëì çåîá íâåô ('åëå ñ"ã
øáò íãà åäéìà éáã àðúá ù"æå .à÷ôð äîëçîã
äéä íà äéçéå äùòé äî íå÷îì äúéî áééçúðå äøéáò
÷øô úåðùì íéôã 'á àø÷é ãçà óã úåø÷ì ìéâø
÷ñôðä ìáç ìùîë åðééäå .'åëå íé÷øô 'á äðùé 'à
.ìôåëîå ìåôë àåä øù÷ä íå÷îáù åøùå÷å øæåçå
úîàå ãñçá ä"ùæå .'åëå åúìçð ìáçá àåä äëëå
úéá ïåòå .'åëå äøåú àìà úîà ïéàå 'åëå ïåò øôåëé
øôëúî ìáà øôëúî åðéàã àåä äçðîå çáæá éìò

:ä"øã ÷"ôñá 'éàãë ç"îâå äøåúá
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a`Îmgpn '` ipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  א' שני יום
,hv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùú äðäå .é ÷øô,198 'nr cr.òãåðë äøîæã

é ÷øt,"d`lir daeyz" oipr owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxta ¤¤
zewacz`" ly ote`a zewl`a ytpd zewiaca z`hazn `idy itke

oipra dfy itk ,dlrnly gexa zwaczn mc`d gexy ,"`gexa `gex

.(micqg zelinbe) dwcvae dxezd cenil

,Bæ äàlò äáeLz ,äpäå§¦¥§¨¦¨¨
àçeøc àúe÷acúàc§¦§©§¨§¨

,àçeøazewaczd ly - §¨
,gexa gexäøBz éãé ìò©§¥¨

àéä ,íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¦
äëLîä úðéçáa¦§¦©©§¨¨

,ähîì äìòîlî,oky - ¦§©§¨§©¨
zelinb mbe dxez mb
ezelrzd opi` ,micqg
`edy mc`d ly zinvrd
,ezcear ici lr dlrzn
dlrzn `edy itk `l`
dlrnd ,oeilr gek cvn
jexrÎoi`a dlrnl eze`
cvn ezelrzd xy`n
ezceare ezbixcn

,zeinvrdúBéäì± ¦§
,didzyLnî 'ä øác§©©¨

,åéôadf oi` ixdy - §¦
ly ezceare egek cvn

,jk icil ribdl mrt s` leki did `l ezceara oky ,mc`d
,dxez cnel icediyky ,dlrnln el miwiprny gek edf `l`

,ynn "'ied xac" eixeaica didiáeúkL Bîëe1éøác íNàå" : §¤¨¨¨¦§¨©
éôa,"Eicedi ly eitay ,"miy`e" ,z`f dyer d"awd - §¦

cenilay ixd .d"awd ly eixeaic ,"ixac" didi dxez cneld
gek mc`l wiprn d"awdy ,dhnl dlrnlny oipr df dxezd
ezcear cvn envr `edy itkn dlrn dlrnl eze` dlrne df
mb `id micqg zelinb ici lry zelrzdd mb jk .ribn did

,dhnl dlrnln ok"éð÷açú Bðéîéå"2d"awd ly epini ci ± ¦¦§©§¥¦
ici lr ,ize` wagzàðéîé àòBøc ãñç"c ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦§¤¤§¨§¦¨

"'eëå3.lre ,dlrnly ,lekiak ,oinid rexf `ed cqgy iptn ± §
,dlrnly cqg envr lr icedi jiynn micqg zelinb ici
df ixd .dwcvae micqg zelinba wqerd icedid z` wagnd
stlne wagn dlrnly cqgdy ,dhnl dlrnln oipr ok mb
ezceara ribdl leki didy itkn dlrn dlrnl ,mc`d z`

.`edéøö ïBzçzä íãà ìáàCìéì C±,zklläâøãnî £¨¨¨©©§¨¦¥¥¦©§¥¨
,äìòîì ähnî äâøãîìezcear ici lr envra dlrziy - §©§¥¨¦©¨§©§¨

,zinvrd ziytpdúe÷acúàå äàlò äáeLz úðéça àéä¦§¦©§¨¦¨¨§¦§©§
,àçeøa àçeø,gexa gex zewaczd -,älôúa álä úðeëa ¨§¨§©¨©©¥¦§¦¨

dceard ici lry ,envr mc`d zcear idef -elyzegeka
,zewl` mr gexa gex ly zewiaca dlrzn `ed ,ely ytpd

,äéúBëøáe òîL úàéø÷a èøôáecgeina z`hazn oda - ¦§¨¦§¦©§©¦§¤¨
,zewl`a zewiaca zelrzdl ytpd zcear:øîBì éãk- §¥©

,"rny z`ixw"a
záäàå"4Eááì ìëa 'Bâ §¨©§¨§¨§¨§

,"'Bâå ELôð ìëáe§¨©§§§
,Bzîàì úîàaidef - ¤¡¤©£¦

dhnln mc`d zcear
zelrzdl ,dlrnl
oipra dbixcnl dbixcnn
mb jk ,d"awdl dad`d

jixvcenil zeidl
dhnln ly ote`a dxezd
ezcear ici lry ,dlrnl
ilkl envr dyer `ed
didi 'ied xacy ,jkl
:owfd epax oeylae ± eita

:ïëå,mb -eéäå" §¥§¨
,'Bâå älàä íéøácä©§¨¦¨¥¤§

,"'Bâå ía zøaãåmby - §¦©§¨¨§
oipr lr ixd aqen df

dxezd5'ä øác úBéäì ,¦§§©
,úîàa åéôaiptn - §¦¤¡¤

"'ied xac"l ilk `edy,zn`a f` df ixd ,eitayúîà ïéàå"§¥¡¤
,"'eëådxez `l` -6.ïëåBîk ,úBönä ìk íi÷ì §§¥§©¥¨©¦§§

íéëøáîL:Bîk ,"åéúBöîa eðLc÷ øLà" :dlnd - ¤§¨§¦£¤¦§¨§¦§¨§
,enk `id "epycw","éì úLc÷î zà éøä"ici lry - £¥©§§ª¤¤¦

dyrp zeevn"epycw",,ïBéìòä Lã÷ úðéça àéäicediy - ¦§¦©Ÿ¤¨¤§
`id "ycw" .zeevn ici lr envr lr jiynnìúeLéøt ïBL §§¦

,äìcáäå,zlcape zyxteny enk dbixcne dpiga `idy - §©§¨¨
,ïéîìò CBz Laìúäì ìBëé BðéàL,zenlerd jeza - ¤¥¨§¦§©¥¨§¦

,mzbixcnl zn`zen zinipt zeig mdl zeidlàlëc íeMî¦§ª¨
,áéLç àìk dén÷aygp epi` jxazi eiabl lkdy iptn - ©¥§¨¨¦

itl yalzdl dleki ef dbixcn oi`e ,melkljxr,zenlerd
,ef dbixcn iabl llk jxr mey zenlerl oi` ikàlà¤¨

,ïéîìò ìk ááBñ úðéçáazenlerd lk dtiwnd - ¦§¦©¥¨©§¦
,mdn dbixcna dlrn dlrnl dzeida mda drityneàeä

,'eëå àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöøoipr ici lr jynpd - §¨¤§¨§
,zeevndíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk,"`ipz"d xtq ± §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

,oey`x wlgéìà" :íéøîBà älôzä øçà íâå .åî ÷øtE ¤¤§©©©©§¦¨§¦¥¤
"àOà éLôð 'ä7,dhnln" d"awdl ytpd zelrzd - ©§¦¤¨

,"dlrnlàçeøa àçeø à÷acúàì eðéäcgex zewaczd ± §©§§¦§©§¨¨§¨
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äáåùúä úøâà
äðäå é ÷øôàçåøã àúå÷áãúàã åæ äàìéò äáåùú

'éçáá àéä .ç"îâå äøåú é"ò àçåøá
åéôá ùîî 'ä øáã úåéäì äèîì äìòîìî äëùîä
ç"îâá éð÷áçú åðéîéå .êéôá éøáã íéùàå ù"îëå
êéøö ïåúçúä íãà ìáà .'åëå àðéîé àòåøã ãñçã
'éçá àéä äìòîì äèîî äâøãîì äâøãîî êìéì
áìä úðååëá àçåøá àçåø úå÷áãúàå äàìéò äáåùú
úáäàå øîåì éãë .äéúåëøáå ù"÷á èøôáå äìôúá
ïëå .åúéîàì úîàá 'åëå êùôð ìëáå êááì ìëá 'åë
øáã úåéäì 'åëå íá úøáãå 'åëå äìàä íéøáãä åéäå
úåöîä ìë íéé÷ì ïëå .'åëå úîà ïéàå úîàá åéôá 'ä
éì úùãå÷î úà éøä åîë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"îë
åðéàù äìãáäå úåùéøô ïåùì ïåéìòä ùã÷ 'éçá àéä
àìë äéî÷ àìåëã íåùî ïéîìò êåú ùáìúäì ìåëé
'åëå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä ò"ë ááåñ 'éçáá àìà áéùç
êéìà íéøîåà äìôúä øçà íâå .å"îô à"÷ìá ù"îë
íåéä ìë àçåøá àçåø à÷áãúàì åðééäã àùà éùôð 'ä
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mr mc`d lky cg`zn jk ici lry ,lkyae dnkga dxeza
,dlrnly lkydôð äîëçî àúéøBàcà÷8;dxezy iptn - §©§¨¥¨§¨¨§¨

,(dlrnly) dnkgn d`aäáLçnä ïëåmc`d ly ezaygn ± §¥©©£¨¨
cg`zzøeacäå ;Cøaúé BzáLçîamc`d ly exeaic ± §©£©§¦§¨¥§©¦
cg`ziBæ ,'ä øáãa¦§©
äëìä9:áeúkL Bîëe ,- £¨¨§¤¨

dxez lr10:éøác íNàå"¨¨¦§¨©
éôa,"Ez`xwp dxezd - §¦

,(ily mixeaicd) "ixac"
z`fe ,d"awd ly eixeaic
mc`d ly eita ,"jita"

,dxez cneldéøáãe"§¨©
éôa ézîN øLà"E11; £¤©§¦§¦

äNònäåzecg`zd ± §©©£¤
mr mc`d ly dyrnd

,dlrnly dyrndàeä±
,ici lr,ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨

,cqge -çeø úBéçäì§©£©
,íéìôLjk ici lr - §¨¦

mc`d dyrn dyrp
dyrnd mr cge`n
mb epipry ,dlrnly
mi`xapd z` zeigdl

,milty mdyBîk§
áeúkL12úLL ék" : ¤¨¦¥¤

,"'Bâå 'ä äNò íéîé- ¨¦¨¨§
mini zyy" ,diyr oeyld aezk ,mzeige mi`xapd z`ixa lr
dcixia mi`vnpd ,miiwl` zegek ly dcixi idef ,oky ,"'d dyr
,milty mdy mi`xap zeigdle `exal ick ,d`ixaa mevnvae

òãBpk,x`eane ±àçeøc úe÷acúà àéä Bæå ,øçà íB÷îa ©©§¨©¥§¦¦§©§§¨
àçeøa,gexa gex zewaczd ±úe÷ácä úéìëúabxca ±d §¨§©§¦©§¥

,zewac ly xzeia dpeilrdäáäà úîçî àéäLk ,ãeçiäå§©¦§¤¦¥£©©£¨
.'eëå`l` dad` jezn epi` dxezd cenilyk mby zexnl - §

izn j` ,gexa gex ly zewiac ok mb df ixd ,ler zlaw jezn
cvn `a dfyk `wec df ixd - cegide zewiacd zilkza df
wqrzic" `ed `wec "d`lir daeyz" ly dpipr okle .dad`
cenil ,"d"aewc (dad`e d`xia) enigxe eligca `ziixe`a
zilkz df f` `wec ,oky .'d z`xie 'd zad` jezn dxezd
zewiacd - "d`lir daeyz" ly dpkez edfy ,cegide zewiacd

.cegide zewiacd zilkza zewl` mr ytpd cegieíâtL éôìe§¦¤§©
éøö ïéàå ,äìháì òøæ úàöBäa úéøaäBà ,úBéøòa øîBì C ©§¦§¨©¤©§©¨¨§¥¨¦©©£¨

ïðaøc Bà ,àúéøBàc äàéa éøeqà øàLon d`ia ixeqi` ± §¨¦¥¦¨§©§¨§©¨¨
,opaxcn d`ia ixeqi` e` dxezdíéøôBñ éøác íéøeîç ék)± ¦£¦¦§¥§¦

,opaxcn wx `ed mxeqi`y mixac'eëå13,dxez ixacn xzei ± §
dl` mipipry oeike ,(dxez ixeqi`níâBt,minbet ±ïëì ,çna ¥©Ÿ©¨¥

.à÷ôð äîëçîc ,àúéøBàa ÷qòúéc àeä Bðewzweqriy ± ¦§¦§©¥§©§¨§¥¨§¨¨§¨
lirl `aenk ,zixad mbt oewiz okl ,dnkgn d`ad dxeza
yecwd xdefdn 'c wxta
ziy`x"d yexit itl)
`wec `ed ,("dnkg
`idy ,"d`lir daeyz"
wqrzi" ly oiprd
enigxe eligca `ziixe`a

."d"aewcáeúkL eäæå§¤¤¨
eäiìà éác àðza14: §¨¨§¥¥¦¨

áiçúðå äøáò øáò íãà̈¨¨©£¥¨§¦§©¥
,íB÷nì äúéîz`ved - ¦¨©¨

dxiar `id dlhal rxf
icia dzin dypery

,miny?äéçéå äNòi äî©©£¤§¦§¤
óc úBø÷ì ìéâø äéä íà¦¨¨¨¦¦§©
,íétc 'á àø÷é ¯ ãçà¤¨¦§¨©¦

ìà ÷øt úBðL¯ ãç ¦§¤¤¤¨
.'eëå íé÷øt 'á äðLé± ¦§¤§¨¦§

cenila ztqez ,xnelk
oewiz meyn da yi dxezd
xy`e xary dxiard lr
,miny icia dzin dyper
.zixad mbt oipr enk
mewna ,mitc ipy ± cg` sc mewna ,cnlpd xacd ly dltkdd

,iptn `id ,miwxt ipy ± cg` wxt÷ñôpä ìáç ìLîk ,eðéäå§©§¦§©¤¤©¦§¨
äëëå ,ìtëîe ìeôk àeä øLwä íB÷îaL ,BøLB÷å øæBçå§¥§§¤¦§©¤¤¨§ª¨§¨¨

.'eëå "Búìçð ìáç"a àeädyxya dxeyw ixd `id dnypd ± §¤¤©£¨§
ici lre ,ef zexywzd dwqtp dxiar ici lr m`e ,dxewne
xeyiwd mewna lagdy ixd ± ycgn dnypd zxywp daeyz

.dxez ly dpipr dfe ,ltekne letk zeidl jixvøîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä15àlà úîà ïéàå" ,"'Bâå ïBò øtëé úîàå ãñça" : ©¨§¤¤¤¡¤§ª©¨§§¥¡¤¤¨

"'eëå äøBz16,oerd ly ezxtk d`a dxez ici lr ,xnelk - , ¨§
éìò úéa ïBòåxn`p eilr ±17gafa ilr zia oer xteki m`" ©£¥¥¦

,l"f epinkg mixne` ,"dgpneBðéàc àeä äçðîe çáæa§¤©¦§¨§¥
àúéàãk ,íéãñç úeìéîâe äøBúa øtkúî ìáà ¯ øtkúî¦§©¥£¨¦§©¥§¨§¦£¨¦¦§¦¨

,aezky enk ±àn÷ ÷øt óBña,oey`x ±:äðMä Làøc- §¤¤©¨§Ÿ©¨¨
xtq mr eqtcpy "mipewize zexrd"a oiivn `"hily iaxd
dfy owfd epax xne` recn ,xe`ia zvw yexcy ,"`ipz"d
mitc drax` `vnp dfy drya ,oey`xd wxtd seqa `vnp

.g"i sca ,wxtd seq iptl
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äáåùúä úøâà
øåáéãäå 'úé åúáùçîá äáùçîä ïëå .à÷ôð äîëçî
éøáãå êéôá éøáã íéùàå ù"îëå äëìä åæ 'ä øáãá
ä÷ãöä äùòî àåä äùòîäå .êéôá éúîù øùà
'ä äùò íéîé úùù éë ù"îë íéìôù çåø úåéçäì
àçåøá àçåøã úå÷áãúà àéä åæå .à"îá òãåðë 'åëå
.'åëå äáäà úîçî àéäùë ãåçéäå úå÷éáãä úéìëúá
åà úåéøòá ì"öàå ì"æ úàöåäá úéøáä íâôù éôìå
íéøåîç éë) ïðáøã åà àúééøåàã äàéá éøåñéà øàù
àúééøåàá ÷ñòúéã àåä åðå÷éú ïëì çåîá íâåô ('åëå ñ"ã
øáò íãà åäéìà éáã àðúá ù"æå .à÷ôð äîëçîã
äéä íà äéçéå äùòé äî íå÷îì äúéî áééçúðå äøéáò
÷øô úåðùì íéôã 'á àø÷é ãçà óã úåø÷ì ìéâø
÷ñôðä ìáç ìùîë åðééäå .'åëå íé÷øô 'á äðùé 'à
.ìôåëîå ìåôë àåä øù÷ä íå÷îáù åøùå÷å øæåçå
úîàå ãñçá ä"ùæå .'åëå åúìçð ìáçá àåä äëëå
úéá ïåòå .'åëå äøåú àìà úîà ïéàå 'åëå ïåò øôåëé
øôëúî ìáà øôëúî åðéàã àåä äçðîå çáæá éìò

:ä"øã ÷"ôñá 'éàãë ç"îâå äøåúá
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a`Îmgpn '` ipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  א' שני יום
,hv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùú äðäå .é ÷øô,198 'nr cr.òãåðë äøîæã

é ÷øt,"d`lir daeyz" oipr owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxta ¤¤
zewacz`" ly ote`a zewl`a ytpd zewiaca z`hazn `idy itke

oipra dfy itk ,dlrnly gexa zwaczn mc`d gexy ,"`gexa `gex

.(micqg zelinbe) dwcvae dxezd cenil

,Bæ äàlò äáeLz ,äpäå§¦¥§¨¦¨¨
àçeøc àúe÷acúàc§¦§©§¨§¨

,àçeøazewaczd ly - §¨
,gexa gexäøBz éãé ìò©§¥¨

àéä ,íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¦
äëLîä úðéçáa¦§¦©©§¨¨

,ähîì äìòîlî,oky - ¦§©§¨§©¨
zelinb mbe dxez mb
ezelrzd opi` ,micqg
`edy mc`d ly zinvrd
,ezcear ici lr dlrzn
dlrzn `edy itk `l`
dlrnd ,oeilr gek cvn
jexrÎoi`a dlrnl eze`
cvn ezelrzd xy`n
ezceare ezbixcn

,zeinvrdúBéäì± ¦§
,didzyLnî 'ä øác§©©¨

,åéôadf oi` ixdy - §¦
ly ezceare egek cvn

,jk icil ribdl mrt s` leki did `l ezceara oky ,mc`d
,dxez cnel icediyky ,dlrnln el miwiprny gek edf `l`

,ynn "'ied xac" eixeaica didiáeúkL Bîëe1éøác íNàå" : §¤¨¨¨¦§¨©
éôa,"Eicedi ly eitay ,"miy`e" ,z`f dyer d"awd - §¦

cenilay ixd .d"awd ly eixeaic ,"ixac" didi dxez cneld
gek mc`l wiprn d"awdy ,dhnl dlrnlny oipr df dxezd
ezcear cvn envr `edy itkn dlrn dlrnl eze` dlrne df
mb `id micqg zelinb ici lry zelrzdd mb jk .ribn did

,dhnl dlrnln ok"éð÷açú Bðéîéå"2d"awd ly epini ci ± ¦¦§©§¥¦
ici lr ,ize` wagzàðéîé àòBøc ãñç"c ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦§¤¤§¨§¦¨

"'eëå3.lre ,dlrnly ,lekiak ,oinid rexf `ed cqgy iptn ± §
,dlrnly cqg envr lr icedi jiynn micqg zelinb ici
df ixd .dwcvae micqg zelinba wqerd icedid z` wagnd
stlne wagn dlrnly cqgdy ,dhnl dlrnln oipr ok mb
ezceara ribdl leki didy itkn dlrn dlrnl ,mc`d z`

.`edéøö ïBzçzä íãà ìáàCìéì C±,zklläâøãnî £¨¨¨©©§¨¦¥¥¦©§¥¨
,äìòîì ähnî äâøãîìezcear ici lr envra dlrziy - §©§¥¨¦©¨§©§¨

,zinvrd ziytpdúe÷acúàå äàlò äáeLz úðéça àéä¦§¦©§¨¦¨¨§¦§©§
,àçeøa àçeø,gexa gex zewaczd -,älôúa álä úðeëa ¨§¨§©¨©©¥¦§¦¨

dceard ici lry ,envr mc`d zcear idef -elyzegeka
,zewl` mr gexa gex ly zewiaca dlrzn `ed ,ely ytpd

,äéúBëøáe òîL úàéø÷a èøôáecgeina z`hazn oda - ¦§¨¦§¦©§©¦§¤¨
,zewl`a zewiaca zelrzdl ytpd zcear:øîBì éãk- §¥©

,"rny z`ixw"a
záäàå"4Eááì ìëa 'Bâ §¨©§¨§¨§¨§

,"'Bâå ELôð ìëáe§¨©§§§
,Bzîàì úîàaidef - ¤¡¤©£¦

dhnln mc`d zcear
zelrzdl ,dlrnl
oipra dbixcnl dbixcnn
mb jk ,d"awdl dad`d

jixvcenil zeidl
dhnln ly ote`a dxezd
ezcear ici lry ,dlrnl
ilkl envr dyer `ed
didi 'ied xacy ,jkl
:owfd epax oeylae ± eita

:ïëå,mb -eéäå" §¥§¨
,'Bâå älàä íéøácä©§¨¦¨¥¤§

,"'Bâå ía zøaãåmby - §¦©§¨¨§
oipr lr ixd aqen df

dxezd5'ä øác úBéäì ,¦§§©
,úîàa åéôaiptn - §¦¤¡¤

"'ied xac"l ilk `edy,zn`a f` df ixd ,eitayúîà ïéàå"§¥¡¤
,"'eëådxez `l` -6.ïëåBîk ,úBönä ìk íi÷ì §§¥§©¥¨©¦§§

íéëøáîL:Bîk ,"åéúBöîa eðLc÷ øLà" :dlnd - ¤§¨§¦£¤¦§¨§¦§¨§
,enk `id "epycw","éì úLc÷î zà éøä"ici lry - £¥©§§ª¤¤¦

dyrp zeevn"epycw",,ïBéìòä Lã÷ úðéça àéäicediy - ¦§¦©Ÿ¤¨¤§
`id "ycw" .zeevn ici lr envr lr jiynnìúeLéøt ïBL §§¦

,äìcáäå,zlcape zyxteny enk dbixcne dpiga `idy - §©§¨¨
,ïéîìò CBz Laìúäì ìBëé BðéàL,zenlerd jeza - ¤¥¨§¦§©¥¨§¦

,mzbixcnl zn`zen zinipt zeig mdl zeidlàlëc íeMî¦§ª¨
,áéLç àìk dén÷aygp epi` jxazi eiabl lkdy iptn - ©¥§¨¨¦

itl yalzdl dleki ef dbixcn oi`e ,melkljxr,zenlerd
,ef dbixcn iabl llk jxr mey zenlerl oi` ikàlà¤¨

,ïéîìò ìk ááBñ úðéçáazenlerd lk dtiwnd - ¦§¦©¥¨©§¦
,mdn dbixcna dlrn dlrnl dzeida mda drityneàeä

,'eëå àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöøoipr ici lr jynpd - §¨¤§¨§
,zeevndíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk,"`ipz"d xtq ± §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

,oey`x wlgéìà" :íéøîBà älôzä øçà íâå .åî ÷øtE ¤¤§©©©©§¦¨§¦¥¤
"àOà éLôð 'ä7,dhnln" d"awdl ytpd zelrzd - ©§¦¤¨

,"dlrnlàçeøa àçeø à÷acúàì eðéäcgex zewaczd ± §©§§¦§©§¨¨§¨
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äáåùúä úøâà
äðäå é ÷øôàçåøã àúå÷áãúàã åæ äàìéò äáåùú

'éçáá àéä .ç"îâå äøåú é"ò àçåøá
åéôá ùîî 'ä øáã úåéäì äèîì äìòîìî äëùîä
ç"îâá éð÷áçú åðéîéå .êéôá éøáã íéùàå ù"îëå
êéøö ïåúçúä íãà ìáà .'åëå àðéîé àòåøã ãñçã
'éçá àéä äìòîì äèîî äâøãîì äâøãîî êìéì
áìä úðååëá àçåøá àçåø úå÷áãúàå äàìéò äáåùú
úáäàå øîåì éãë .äéúåëøáå ù"÷á èøôáå äìôúá
ïëå .åúéîàì úîàá 'åëå êùôð ìëáå êááì ìëá 'åë
øáã úåéäì 'åëå íá úøáãå 'åëå äìàä íéøáãä åéäå
úåöîä ìë íéé÷ì ïëå .'åëå úîà ïéàå úîàá åéôá 'ä
éì úùãå÷î úà éøä åîë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"îë
åðéàù äìãáäå úåùéøô ïåùì ïåéìòä ùã÷ 'éçá àéä
àìë äéî÷ àìåëã íåùî ïéîìò êåú ùáìúäì ìåëé
'åëå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä ò"ë ááåñ 'éçáá àìà áéùç
êéìà íéøîåà äìôúä øçà íâå .å"îô à"÷ìá ù"îë
íåéä ìë àçåøá àçåø à÷áãúàì åðééäã àùà éùôð 'ä
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a`Îmgpnעו 'a iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ב' שלישי יום
,198 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìôúäù øçàîå,198 'nr cr:(äàìéò

,gexa.'eëå íBiä ìk± ¨©§
.zeevnd oipr ici lrìëå§¨

úeððBaúää éãé ìò äæ¤©§¥©¦§§
óBñ¯ïéà úlãâa¦§ª©¥

íézL"a ,úòcä ú÷îòäa ,àeä¯Ceøa,zekxad izya ± ¨§©£¨©©©©¦§©¦
"äéðôì,rny z`ixw iptly ±.òãBpk ,äøîæc é÷eñôáe± §¨¤¨¦§¥§¦§¨©©

`ed zeppeazdd ici lry
dad` eaxwa xvei
`hazzy ,d"awdl
meiwae dxezd cenila
± dlrnl dhnln "d`lir daeyz" ly dpipr df .zeevnd

.ef dcearny d`vezde dltzd zcear ly dpipr

éøö ¯ äàlò äáeLz úðéça àéä älôzäL øçàîeC ¥©©¤©§¦¨¦§¦©§¨¦¨¨¨¦
.äàzz äáeLz úðéça äéðôì íéc÷äìdrpkd ly oiprd ± §©§¦§¨¤¨§¦©§¨©¨¨

.lirl xiaqdy itk ,"xayp al"eeðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥
äðLna äëøáì-íðBøëæ8:CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà" ¦§¨¦§¨¨©¦§¨¥§¦§¦§©¥¤¨¦

é"Lø Løôe ,"Làø ãákŸ¤Ÿ¥©©¦
¯ ,"äòðëä" ¯mc`dy ©§¨¨

,ekeza rpkpe xeayàéäå§¦
äàzz äáeLz úðéça§¦©§¨©¨¨

øøBòì,envr lr ± §¥
¯ ,ìéòì økæpk íéîçø©£¦©¦§¨§¥
,'g wxtae 'f wxta

éìéãëåàøîba ízä ó9 §¦§¨¦©¨©§¨¨
¯ ,àøwîzcnely itk ¦§¨

,weqtn my `xnbd
áéúëc10:¯:dpga aezky ¦§¦

."Lôð úøî àéäå"± §¦¨©¨¤
,ixd .d"awdl dlltzde
d"awdl lltzdl icky
ici lr zeidl jixv df
,dxn ytp ly dpkd
daeyz" ly dpipr

."d`zzàúéøaa ,ïëà̈¥©¨©§¨
íL11:ïéà ,ïðaø eðz" ¨¨©¨¨¥

àlà ìltúäì ïéãîBò§¦§¦§©¥¤¨
."äçîN CBzî,xnelk ± ¦¦§¨

xearl eilr cine skizy
avnl zexixn ly avnn

dltzl dpkdd zeidl dkixv dligzay zexnly ,dgny ly
,dgny ly avna zeidl eilr ,lltzdl ecnra ixd ,zexixna
òâøk íaì Côäì ïéìBëé ìkä ïéàL ,äfä íBúé øBãa åLëòå§©§¨§¨©¤¤¥©Ÿ§¦©£Ÿ¦¨§¤©

¯ ,äöwä ïîn ,dvwd l`rbxy zexnly jk ,dgnyl zexixn ¦©¨¤
,dgnyl cin xeari ,zexixna did ok iptl,äöeòéä äöò éæà£©¥¨©§¨

¯,`id jklúBöç ïewúa äàzz äáeLz úðéça íéc÷äì§©§¦§¦©§¨©¨¨§¦£
.ìéòì økæpkzeppeazdle ytpd oeaygl lbeqnd onfdy ± ©¦§¨§¥

"zevg oewiz"a `ed ± "xayp al"le drpkdl d`iand12.éîe¦
Bì øLôà éàL,"zevg oewiz" jexrl ±äìéì ìëa13¯ ¤¦¤§¨§¨©§¨

úçôé àì íéðt-ìk-ìò± ©¨¨¦Ÿ¦§Ÿ
,"zevg oewiz" zceara
,òeáMa úçà íòtî¦©©©©©¨©
òãBpk ,úaMä íBé éðôì¦§¥©©¨©©
àéä úaMäL ,íéòãBiì©§¦¤©©¨¦
,äàlò äáeLz úðéça§¦©§¨¦¨¨
á"Lz úBiúBà ¯ ú"aLå§©¨¦¨¥

LBðà14,¯zayy ixd ¡
efi`e ,daeyzd oipr `id
± ?zay `id daeyz
,"d`lir daeyz" zpiga
úBiìò àéä úaLa ék¦§©¨¦£¦
,'eë íøB÷îì úBîìBòä̈¨¦§¨

¯ziilr onf mb `ide
oipra dxewnl dnypd

,daeyzdúBlôz èøôáe¦§¨§¦
¯ ,úaMäzenia mby ©©¨

,dltzd deedn legd
daeyz" oipr ,xen`k
,zaya cgeinae "d`lir
ïáeé äæáe) .ïéáîì éãå§©©¥¦¨¤¨

áeúkM äî15:¯ixg` ©¤¨
:"'ebe ark izign"äáeL"¨

ézìàâ ék éìàéòLt áòë éúéçn"L øçàî ék Leøt ,"E"E ¥©¦§©§¦¥¦¥©©¤¨¦¦¨¨§¨¤
ézìàâ"e ,"àøçà àøèq"ä úøáòä àéäíéðBöéçä ïî "E ¦©£¨©©¦§¨©£¨§©§¦¦©¦¦

àzúìc àúeøòúàa ,íéðBéìò íéîçø úeøøBòúäa± §¦§§©£¦¤§¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnlny zexxerzdaéæà ¯ ìéòì økæpk äàzú äáeLúa¦§¨©¨¨©¦§¨§¥£©

:(äàlò äáeLúa "éìà äáeL"¨¥©¦§¨¦¨¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ä"á ñ"à úìåãâá úåððåáúää é"ò äæ ìëå .'åëå
.òãåðë äøîæã é÷åñôáå äéðôì íéúùá úòãä ú÷îòäá

íéã÷äì êéøö äàìéò äáåùú 'éçá àéä äìôúäù øçàîå
ïéà äðùîá ì"æø ù"æå .äàúú äáåùú 'éçá äéðôì
äòðëä é"ùøôå ùàø ãáåë êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò
éìéãëå ì"ðë íéîçø øøåòì äàúú äáåùú 'éçá àéäåó

ïëà .ùôð úøî àéäå áéúëã àø÷î 'îâá íúä
êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò ïéà ø"ú íù àúééøáá
ïéìåëé ìëä ïéàù äæä íåúé øåãá åéùëòå .äçîù
íéã÷äì äöåòéä äöò éæà .äö÷ä ïî òâøë íáì êåôäì
à"àù éîå .ì"ðë úåöç ïå÷éúá äàúú äáåùú 'éçá
éðôì òåáùá 'à íòôî úåçôé àì ô"ëò äìéì ìëá åì
äáåùú 'éçá àéä úáùäù íéòãåéì òãåðë úáùä íåé
àéä úáùá éë ùåðà á"ùú úåéúåà ú"áùå äàìéò
úáùä úåìôú èøôáå 'åë íøå÷îì úåîìåòä úåéìò
éë 'éô êéúìàâ éë éìà äáåù ù"î ïáåé äæáå) .ì"ãå
à"èñä úøáòä àéä êéòùô áòë éúéçîù øçàî
íéðåéìò íéîçø úåøøåòúäá íéðåöéçä ïî êéúìàâå
äáåù éæà ì"ðë äàúú äáåùúá àúúìã àúåøòúàá

:(äàìéò äáåùúá éìà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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כב. מד, ישעיה .15 בסופו. (למהרנ"ש) נתן תורת

a`Îmgpn 'b iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ג' רביעי יום
,198 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íðîàå .àé ÷øô,w 'nr cr.õ÷ ïéàì

יום רביעי ג 'מנחם ֿ אב 
.àé ÷øtaqd ,'i wxt ,mcewd wxta`id dltzy oeeik ,owfd epax xi ¤¤

daeyz" ly oiprd dltzd iptl micwdl yi ,"d`lir daeyz" oipr

ytpd oeayg cvn d`ad ,"xayp al"e drpkd `idy ,"d`zz

lltzdl oicner oi`" zxne` dpyndy itk .eytp lr mingx zexxerzde

`l`itly ,"y`x caek jezn

dpeekd ,i"yx yexit

daeyz" `idy ,"drpkd"l

,aezk `ziixaa ,j` ;"d`zz

jezn zeidl dkixv dltzy

lltzdl oicner oi`" ,dgny

`l`oeeike ,"dgny jezn

cg` lk `l ,ep` eppnfay

cine skiz xearl leki

- dgnyl xayp ale drpkdn

,`id dverid dvrd ixd

"d`zz daeyz"a weqrl

oewiz"a enk - xg` onfa

dpkdk ynyiy ,"zevg

dltzd zrya eli`e ;dltzl

dgnyd oipr ea xexyz

wxta .dltza zyxcpd

,owfd epax xne` ,igkepd

xyt` ,lirl xen`d zexnly

,eicgi odizy dpiidzy xacd

d"awdl dceard ly dgnyde "d`zz daeyz"n xayp ale drpkd

zexixn ,ytpa zeiktd zerepz izy ody zexnl ,ixdy - dltza

zeidl od zeleki ,zecxtp zeaiq izyn ze`a odyk ,z`f lka ,dgnye

oipra cgeina ,cgidfd"awdy ,oeghal mxeb ynyn envr oexaydyk ,

d z` xiqidaiq`edy xac - el lgn d"awd ,xnelk ,ald oexayl

.dgnyl `ian envrlyk

úBéäì ,íðîàåeidiy ick ±¯ ,äòðëää Baìa,ald oexaye §¨§¨¦§§¦©©§¨¨
,'äa äçîOä íâå ,ìéòì økæpk äàzz äáeLz úðéça àéä¦§¦©§¨©¨¨©¦§¨§¥§©©¦§¨©

¯,dltzd zceara zyxcpd d"awd z` ezcearn dgnyd oke
dpiidzãçéa ïäézL,micxtp mipnf ipya dpiidzy `l ± §¥¤§©©

dgnyde ,"zevg oewiz" zrya "d`zz daeyz"e drpkdd
,cgi odizy dpiidz dnvr dltzd zrya `l` ,dltzd zrya

äøeîà àúlî øákxak mixen` mixacd ±íéøîà éèewìa §¨¦§¨£¨§¦¥£¨¦
,oey`x wlg "`ipz"d xtqa ±¯ ,ãì ÷øt óBñoeeiky ¤¤

eytpe eteb avn cvn mi`a ely "xayp al"e zexixndy
uevipde ziwl`d ytpd ± dnypd cvn d`a dgnyde ,zindad
izyn mi`a mdy oeeik ixd ,ezeigdl ea miyaelnd iwl`d
zexixnd zrepz) zerepzd izy zexyt`a yi ± zecxtp zeaiq

.cgi zeidl (dgnyd zrepze "xayp al"eøäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©

LBãwä1:."'eëå àc àøèqî éàaìa àòé÷z äåãç"dgny ± ©¨¤§¨§¦¨§¦¨¦¦¦§¨¨§
'x xn` z`f z` ,ipyd cvdn dikae ,df cvn iala drewz
oaxeg oipra dxezd zeceq eia`n rnyyk oerny x"a xfrl`
lcebn al oexaye dika eala dyrn zrya dzid ,ycwnd zia
rcep dzr dfy) oaxegd
cvne (oaxegd lceb el
dgny ea dzid ipy
elbzpy dxezd zeceqn
opyiy dryay ixd .el
zeleki ,zepey zeaiq izy
decg ,zerepzd izy
.cgi zeidl ,dikae
äðeîàä ãBò óeøöáe§¥¨¡¨
¯ ,ïBçhaäå§©¦¨
jkl mitxhvnyke
oldlc oeghade dpen`d
dgny dpyiy i`ceea
çeèa Baì ïBëð úBéäì¦§¨¦¨©
,àeä ãñç õôç ék ,'äa©¦¨¥¤¤
,çìñì áøå íeçøå ïepçå§©§©§©¦§Ÿ©
LwánL ãiîe óëz¥¤¦¨¤§©¥
Bzàî äçéìñe äìéçî§¦¨§¦¨¥¦
éîçø áøk") CøaúéE ¦§¨¥§Ÿ©£¤

"éòLô äçî2,éðñak" §¥§¨¨©§¥¦
"éðøäè3,¯,i`hgn"'eëå äçî éúBðBò ìëå"4(¯ ,zeywad lk ©£¥¦§¨£©§¥§

,cin d"awd el lgen ± elldà÷ôñ ÷ôñe ÷ôñ íeL éìa§¦¨¥§¥§¥¨
.íìBòa`l` ,el lgen d"awd m` ±i`cea,el lgen `edBîëe ¨¨§

ç"é úlôz ìëa ïéëøáî eðàL,"dxyr dpeny" zltz ±óëz ¤¨§¨§¦§¨§¦©¥¤
,xg`l cin ±"'eë eðì çìñ" íéLwánLxg`l cin ixd ± ¤§©§¦§©¨

:mixne` ,"epl glq" miywanyäaønä ïepç 'ä äzà Ceøa"¨©¨©©©§¤
¯ ,"çìñì,d"awd ly ezligne ezgilq lr cin mikxanéøäå ¦§Ÿ©©£¥

:`ed oicd ±¯ ,ì÷äì úBëøa ÷ôñ,jxal `leLLç íeMî §¥§¨§¨¥¦£©
äìháì äëøa5.dkxa jxal eilr m` wteqn mc` m` ,okly ± §¨¨§©¨¨

m` wtq oiicr did m`e .jxal `le lwdl eilr ,`l e` zniieqn
?"gelql daxnd oepg" jxal ozip cvik ,`l e` lgen d"awd
"eðì çìñ" eðLwaL øçàî ,ììk ÷ôñ íeL ïàk ïéà àlà¤¨¥¨¨¥§¨¥©©¤¦©§§©¨

¯ ,"eðì ìçî",epl lgen d"awdy xacd i`ceeðééä àì elàå §©¨§¦Ÿ¨¦
:ïéëøáî eðàL Bîk ,ãiî ïéìàâð eðééä ¯ íéàèBçå íéøæBç§¦§§¦¨¦¦§¨¦¦¨§¤¨§¨§¦

."ìàøNé ìàBb 'ä äzà Ceøa"ipa z` l`eb d"awdy ± ¨©¨¥¦§¨¥
,recn .cin dle`bd d`a ,dligne daeyz ixg` ,oky .l`xyi
.mi`hege mixfegy iptn df ixd ± ?lreta d`a dle`bd oi` ,ok`

éøvL ,ïk íãå-øNa úcîa elôà éøäåóëz ìçîì íãàä C ©£¥£¦§¦©¨¨¨¨¥¤¨¦¨¨¨¦§Ÿ¥¤
¯ ,ìçîlî éøæëà àäé àìå ,äìéçî epnî íéLwánL ãiîe¦¨¤§©§¦¦¤§¦¨§Ÿ§¥©§¨¦¦¦§Ÿ
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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

ואילך. ב עח, .8 פכ"א. א שמואל .7 א. צב, א.6. כו, ברכות .10 ב. ג, איכה .9

a`Îmgpn 'd iyiy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ה  שישי מנחםֿאב יום '
,200 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éúàèçå ù"îå,`w 'nr cr:åéòùô ìë ìò

lkay dlignd oia lcadd `hazn dna ,j` .(daeyze dltz
epizeny` xiarn" mixne` ep`y ,xetik mei ly dlignl ,mei

- ?xetik mei lr aqend ± "dpye dpy lkaíBiL àlà¤¨¤
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.úåøåîç úåøéáò ìò øôëî ë"äåéù àìà .íìåòì
ïëå .ãáìá ò"î ìò øôëî äìåò ïáø÷ àåäù ãéîúäå
àèçà äæ ïéàå .ì"ðë äáåùúä íò äæä ïîæá äìôúä
ùåáëì ìåëé äéä àèçä úòùáù à÷åã åðééä éë .áåùàå
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ù÷áì ïéîéã÷î åðà åðì çìñ íåé ìëá íéù÷áîù åðà
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יח, ב שמואל .17 א. קנג, שבת ראה .16 יד. שם, .15 י. שם, .14 ה. שם, תהלים .13 ב. לח, יומא א. קד, שבת .12 ב. פה, יומא .11
ב. ב, במדבר .18 יג.
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c "ïé÷étñî ïéà"¯ ,à÷éoi`" oeyla miynzyn l"f epinkg ¥©§¦¦©§¨
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.úåøåîç úåøéáò ìò øôëî ë"äåéù àìà .íìåòì
ïëå .ãáìá ò"î ìò øôëî äìåò ïáø÷ àåäù ãéîúäå
àèçà äæ ïéàå .ì"ðë äáåùúä íò äæä ïîæá äìôúä
ùåáëì ìåëé äéä àèçä úòùáù à÷åã åðééä éë .áåùàå
ìéàåä ïëìå äáåùúä ìò åáìá êîåñù àìà åøöé
óàå .'åëå ïé÷éôñî ïéà àåèçì åì úîøåâ äáåùúäå
÷æçúðå ÷çã íà ìáà .à÷ééã ïé÷éôñî ïéà úàæ íâ
ìáà .åúáåùú ïéìá÷î äáåùú äùòå åøöé ìò øáâúðå
ù÷áì ïéîéã÷î åðà åðì çìñ íåé ìëá íéù÷áîù åðà

äáåùúá åðøéæçäåáåùð àìù åðééäã êéðôì äîéìù
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ב. ב, במדבר .18 יג.
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."ezxeaba ynyd z`vk
o`k mipen l"f epinkg
dl` ;zebixcn yly
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jk ici lr ,oky .dgnyd

rx`iy dn lk dgnya lawi
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lk lawi - dyrna rx el
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ïéàL ,älà eðéúBøBãa§¥¥¤¤¥
éôk úBpòúäì úìëéa¦Ÿ¤§¦§©§¦
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äáeLz éðewúaL¤§¦¥§¨

¯ ,ì"æ é"øàäîxkfpk ¥¨£¦©
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,áBià Leøôì äîc÷äa©©§¨¨§¥¦
áBià ìL íéøeqé elôàL¤£¦¦¦¤¦
Cøò ïäì ïéà ¯ äðL 'ò¨¨¥¨¤¤¤
äòL Lôpä éøeqéì ììk§¨§¦¥©¤¤¨¨

¯ ,ípäéba úçàdrexb ,mepdiba ytpd ixeqi ly zg` dry ©©©¥¦¨
,dfd mlera dpy miray aei` ixeqin daxdaúçà Là ék¦¥©©

'eëå íéMMî5.,mepdibn ±ãñç" äfä íìBòL éôì àlà ¦¦¦§¤¨§¦¤¨©¤¤¤

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

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

éðôá çåø ìôù úåéäìå åááì íåø éúìáì ÷ø ïååëîäå
.'ä ãâð àèçù åéðéò ïéá ïåøëæì äéäéùë íãàä ìë
úàù øúéá àèçä ïåøëæ ìéòåé äçîùä ïéðòì äáøãàå
úåàáå úåùâøúîä úåòøåàîä ìë äçîùá ìá÷ì éãëá
äùòîá åà øåáéãá úåéøáä é"ò ïéá íéîùä ïî ïéá
('åëå àãéô÷ éðéî ìëå ñòëî ìöðäì äáåè äöò åæå)
ïéàå íúôøç 'éòîåù ïéáìåò ïðéàå íéáìòðä ì"æøàîëå
ìëå 'åëå 'éøåñéá 'éçîùå äáäàî íéùåò 'éáéùî

:åéòùô ìë ìò åì 'éøéáòî åéúåãî ìò øéáòîä

íòèå áé ÷øôàéäù éôì óåâä éøåñéá äçîùä
ùôðì äîåöòå äìåãâ äáåè
íðäéâá ÷åøéîäî äìéöäìå æ"äòá ä÷øîì úàèåçä
éôë úåðòúäì úìåëéá ïéàù äìà åðéúåøåãá èøôá)
ì"æ é"øàäî äáåùú éðå÷éúáù úåîåöä ìë øôñî
(íðäéâá ÷åøéîî äìéöäì ùôðä ÷åøéîì úåëéøöä
íéøåñé 'éôàù áåéà 'éôì äîã÷äá ì"æ ï"áîøä ù"îëå
ùôðä éøåñéì ììë êøò ïäì ïéà äðù 'ò áåéà ìù
éôì àìà .'åëå íéùùî 'à ùà éë íðäéâá úçà äòù
'éðéãî ìåöéð æ"äåòá ïéì÷ ïéøåñéáå äðáé ãñç æ"äåòù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

א. יז, השנה ראש .21 לא. ה, שופטים .20 א. לו, גיטין ב. פח, שבת שהחילוק 19. בכ"ז "הנקודה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .1
.2 מילין)". (אלפים טפח השמש), (גלגל צל מששים א' (דגיהנום) דעוה"ז אש (הנפש), הגוף יסורי ; ובאיכות בכמות בשנים והטובה
הערת  .4 כביאתו". - מעוה"ז צאתו "ובמילא שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .3 איכות". כמות, י"ל - הל' "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

ב. נז, ברכות .5 ענין". עוד שזהו "משמע שליט"א: אדמו"ר כ"ק

a`Îmgpn 'e ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,"äðaé,okl ixdíéðécî ìBvð äfä íìBòa ïél÷ ïéøeqéáe ¦¨¤§¦¦©¦¨¨©¤¦¦¦¦
êelä ìLîk ,àaä íìBò ìL íéL÷õøàa ìvä ú÷zòäå ¨¦¤¨©¨¦§©¦§§©§¨©©¥¨¨¤

çôèixd ,gth ly wgxn ux`a ff lvdy onfa ±Celä éôì ¤©§¦¦
LîMä ìbìb6òé÷øaf` my `ed jelidd ±.'eëå ïéìéî íétìà ©§©©¤¤¨¨¦©£¨¦¦¦§

dff ynydy drya ±
itl` ly wgxn riwxa
ux`a lvd ff ,oilin
cg` gth ly wgxn

,calaïéàì ïk ìò øúéå§¨¥©¥§¥
,ìLîpa àeä õ÷¥©¦§¨

ìzLä úðéçáaúeìL ¦§¦©¦§©§§
úBîìBòädbixcnn ± ¨¨
,dbixcnlúBìònä íeøî¥©©£

¯ ,éîLbä äfä íìBò ãò©¨©¤©©§¦
dlrnl daxd df ixd
ziyrpy dlert okle ,dfn
d`a ,dfd mlera o`k
dyrp df xacy ixg`
xzeia dlrp ote`a
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מנחםֿאב  ו' קודש שבת יום
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הערת  .4 כביאתו". - מעוה"ז צאתו "ובמילא שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .3 איכות". כמות, י"ל - הל' "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

ב. נז, ברכות .5 ענין". עוד שזהו "משמע שליט"א: אדמו"ר כ"ק
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היום יום . . . פב

ה'תש"גכט תמוזיום ראשון

חומש: דברים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ט. וביאור . . . דר"ה.

ְיָלה  ּלַ עוֹת ּבַ ׁש ׁשָ ָכל יוֹם ׁשֵ ֶהְחִליט ִלְלמֹד ּבְ ַמח ֶצֶדק", ְוָתְכָנּה, ׁשֶ ַתב ַיד קֶֹדׁש ַה"ּצֶ ְתָקא ּכְ ָמְצאּו ּפִ
ִעּיּון. ְלָחן ָערּוְך ּבְ ָעה ֶחְלֵקי ׁשֻ ְלִמי ְוַאְרּבָ ְבִלי ִוירּוׁשַ "ס ּבַ ם ְוָעַבר ַעל ׁשַ ּיֵ ּקִ ֲעִמיָדה ִנְגֶלה, ְותוָֹדה ַלה' ׁשֶ ּבַ

ה'תש"גא מנחם אב, ראש חדשיום שני

חומש: דברים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק י. והנה . . . .דזמרה כנודע.

ה  ֶ ּומֹשׁ ָהָאבוֹת  ִעם  ּתוָֹרה  ְוִיְלמֹד  ְדלּות,  ַהּגַ ַתְכִלית  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ָעָנו.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ַמֲעַלת 
ׁשּוִטים. ים ּפְ ם ִעם ֲאָנׁשִ ּטּול ִלְלמֹד ּגַ ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ְוַהּבִ ָכל ֶזה ִיְהֶיה ּבְ לוֹם, ּבְ ָ נּו ָעָליו־ַהּשׁ ַרּבֵ

ה'תש"גב מנחם אביום שלישי

חומש: דברים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ומאחר שהתפלה . . . עילאה.

ָרָכה,  ּבְ לֹא  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִמְצָוה.  ר  ַהּבַ קֶֹדם  ים  ֳחָדׁשִ ֵני  ׁשְ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ַמְתִחיִלין  ים:  ָלַרּבִ הוָֹרָאה 
ְבָרָכה. בּועוֹת ּבִ ְוַכֲעבוֹר ֵאיֶזה ׁשָ

ה'תש"גג מנחם אביום רביעי

חומש: דברים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק יא. ואמנם . . . ק לאין קץ.

משיחת אאמו"ר: יעמָאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשט ביינקען 
נָאך די גלות טעג. יעמָאלט וועט ערשט פארדריסען פאר ווָאס מ'האט ניט געטָאן אין 
עבודה. מען וועט ערשט דערהערען דעם גרויסען ווייטָאג פון העדר העבודה. איצטער 

אין די ימי הגלות, איז די ימי העבודה צו מכין זיין זיך צו ביאת המשיח בב"א.

עּו  ְעּגְ ִיְתּגַ ָיֵמינּו, ָאֵמן,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ יַח ָיבֹא  ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ "ּב[: ָאז,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ יַחת ֲאדִֹני ָאִבי מוִֹרי  ִמּשִׂ
ר  ֶהְעּדֵ ל  ׁשֶ דוֹל  ַהּגָ ַער  ַהּצַ ֶאת  ָיחּוׁשּו  ָאז  'ֲעבוָֹדה'.  ּבַ ָעְסקּו  לֹא  ַמּדּוַע  ִיְצָטֲערּו,  ָאז  לּות;  ַהּגָ ִליֵמי 
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ׁשִ לּות, ֵהם ְיֵמי ָהֲעבוָֹדה ְלָהִכין ַעְצמוֹ ְלִביַאת ַהּמָ יֵמי ַהּגָ ֵעת ּבִ ָה'ֲעבוָֹדה'. ּכָ

ה'תש"גד מנחם אביום חמישי

חומש: דברים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ומה שמשבחים . . . 200 היא מיד.

מיט דער גרעסטער הָארעוואניע קען מען ניט פארדינען קיין איין סענט מעהר 
וויפיל השי"ת הָאט ָאּפגעשטעלט, אז דער און דער מענש זָאל פארדינען. מען בעדארף 
טָאן וויפיל עס איז נויטיג, ָאבער מען מוז געדיינקען, אז די גַאנצע ארבעט, איז מער 
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פג היום יום . . . 

ניט ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה פון השי"ת, און די ברכה פארדינט מען ווען 
מען איז א ערליכער איד: תפלה בצבור, שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, 

חינוך הבנים בא מלמדים ערליכע אידען.

רּוְך־ דוֹׁש־ּבָ ַהּקָ ר  ֵמֲאׁשֶ יוֵֹתר,  ַאַחת  ֲאגוָֹרה  ֲאִפּלּו  ְלַהְרִויַח  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  יוֵֹתר,  ּבְ דוָֹלה  ַהּגְ ְיִגיָעה  ּבַ
ֵאיָנּה  ל ָהֲעבוָֹדה  ּכָ ׁשֶ ִלְזּכֹר,  ִבים  ַחּיָ ַאְך  חּוץ,  ּנָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַלֲעׂשוֹת  ָצִריְך  ַיְרִויַח.  לוִֹני  ּפְ ָאָדם  ׁשֶ הּוא ָקַבע, 
ַמִים:  ׁשָ ְיֵרֵאי  ְיהּוִדים  ִהְננּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמְרִויִחים  ָרָכה  ַהּבְ ְוֶאת  ֵרְך,  ִיְתּבָ ה'  ת  ְרּכַ ּבִ הּוא  ר  ָהִעּקָ ָטֵפל,  א  ֶאּלָ
ֵאֶצל  ִנים  ַהּבָ ִחּנּוְך  דוָֹלה,  ּגְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ רּות  ׁשְ ּכַ ִהּדּור,  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ִצּבּור,  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל[  יִדים  ]ַמְקּפִ

ַמִים. ֵהם[ ְיהּוִדים ִיְרֵאי ׁשָ ִדים ]ׁשֶ ְמַלּמְ

ה'תש"גה מנחם אביום שישי

חומש: דברים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"ש וחטאתי . . . פשעיו.

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו, הָאט דער בעש"ט געזָאגט: אין יעדער 
דבר גשמי פון דברים המותרים זיינען פאראן טוב ורע: דער גשמי איז רע און דער 
חיות אלקי ווָאס איז מחי' דעם גשמי איז טוב. באדארף דער מענש ווָאס באנוצט דעם 
גשמי זיין א סור מרע, ניט וועלען דעם תענוג ווָאס איז פאראן אין דעם גשמי, און 
זיין ועשה טוב וועלען געשּפייזט און געהָאלפען ווערען פון דעם חיות אלקי ווָאס 
איז אין דעם דבר הגשמי. בקש שלום ורדפהו דער מענש ווָאס איז א סור מרע און 
א ועשה טוב, באדארף זוכען און נָאכלויפען צו מַאכען שלום צווישען דעם גשמי און 

חיות אלקי ווָאס איז איהם מחי'.

ָבִרים  ִמי ֵמַהּדְ ׁשְ ָבר ּגַ ָכל ּדָ ם־טוֹב: ּבְ ַעל־ׁשֵ ֵרׁש ַהּבַ לוֹם ְוָרְדֵפהּו". ּפֵ ׁש ׁשָ ּקֵ ה טוֹב, ּבַ "סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
ִמי הּוא טוֹב. ָהָאָדם  ׁשְ ה ֶאת ַהּגַ ִמי הּוא ַרע, ְוַהַחּיּות ָהֱאלִֹקי ַהְמַחּיָ ׁשְ ִרים ִנְמָצִאים טוֹב ְוַרע: ַהּגַ ּתָ ַהּמֻ
ה  ִמי, ְוִלְהיוֹת 'ַוֲעׂשֵ ׁשְ ּגַ ְמָצא ּבַ ֲענּוג ַהּנִ ִמי, ָצִריְך ִלְהיוֹת 'סּור ֵמָרע', לֹא ִלְרצוֹת ֶאת ַהּתַ ׁשְ ּגַ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
לוֹם ְוָרְדֵפהּו', ָהָאָדם  ׁש ׁשָ ּקֵ ִמי. 'ּבַ ׁשְ ָבר ַהּגַ ּדָ ּבַ ע ֵמַהַחּיּות ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ׁשַ ּוְלִהּוָ ִנּזוֹן  טוֹב', ִלְרצוֹת ִלְהיוֹת 
ָהֱאלִֹקי  ַחּיּות  ְלֵבין  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ין  ּבֵ לוֹם  ׁשָ ַלֲעׂשוֹת  ְוִלְרּדֹף  ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  טוֹב',  ה  ַוֲעׂשֵ ֵמָרע  'סּור  הּוא  ׁשֶ

הּו. ַחּיֵ ּמְ ׁשֶ

ה'תש"גו מנחם אבשבת

חומש: דברים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: פרק יב. וטעם . . . ימצא טוב.

דער רבי )רבינו הזקן( בעת ער איז געקומען פון ּפעטערבורג, הָאט ער געזָאגט 
פאר'ן מיטעלען רבי'ן א מאמר - אינגַאנצען עטליכע שורות:  שאו ידיכם קדש - זהו 
העלאת המדות במוחין והארת המוחין במדות, וברכו את ה' - שממשיכים על ידי זה 
שם הוי' דלעילא, שעי"ז פועל שיהי' ־ יברכך ה' מציון - המשכת שם הוי' מעצמיות 

הנשמה, עושה שמים וארץ - שעי"ז הוא קיום העולמות.

ה  ּמָ ּכַ ַרק   – ַמֲאָמר,  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמוֹ"ר  ִלְפֵני  ָאַמר  ֶטְרּבּוְרג,  ִמּפֶ א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵקן(,  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ּדוֹת, "ּוָבְרכּו ֶאת ה'"  ּמִ ּמִֹחין ְוֶהָאַרת ַהּמִֹחין ּבַ ּדוֹת ּבַ אּו ְיֵדיֶכם קֶֹדׁש" – ֶזהּו ַהֲעָלַאת ַהּמִ ׁשּורוֹת: "ׂשְ
ַכת  ּיוֹן – ַהְמׁשָ ְהֶיה "ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ ּיִ ַעל ְיֵדי ֶזה ּפוֵֹעל ׁשֶ א, ׁשֶ ְלֵעּלָ ם ֲהָוָי' ּדִ יִכים ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֵ ְמׁשִ ּמַ – ׁשֶ

ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִקּיּום ָהעוָֹלמוֹת. ַמִים ָוָאֶרץ" – ׁשֶ ה ׁשָ ָמה, "עֹׂשֵ ׁשָ ם ֲהָוָי' ֵמַעְצִמּיּות ַהּנְ ׁשֵ
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ה'תשע"ד  תמוז כ"ט ראשון יום הטומאה? בפני חוצצת החלון סתימת מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïBlçä íúñ̈©©©
éøöå ...õöBç äæ éøä ...Oøç éìëañeàî äæ Oøç éìk úBéäì C ¦§¦¤¤£¥¤¥§¨¦¦§§¦¤¤¤¨

.BúBpôì Bzòã äéäz àlL éãk ...áe÷ðå§¨§¥¤Ÿ¦§¤©§§©
ביניהם  יש אם מת, נמצא מהם ובאחד סמוכים בתים שני
אם  אך השני, לבית עוברת הטומאה – טפח על טפח חלון
ואינו  הטומאה כלפי גבו (כאשר חרס בכלי החלון את סתם

הטומאה. בפני חוצץ הוא הרי טומאה) מקבל
התוספות היא)וכתבו ד"ה א כ, את(ב"ב סתם oelgdשאם lk

אלא  הכלי, את שם מבטל אינו אם גם חוצץ הוא הרי –
אם  רק חוצץ שהכלי הגמרא דברי ומשמעות לפנותו. עתיד

את סותם אינו הכלי כאשר היינו oelgdמבטלו, lk רק אלא
ehrnnטפח בה"ב)(וכן משיעור כאן הראב"ד .דעת

במשנה מהמסופר היא ה'תוספות' א)והוכחת קנז, (שבת

בפני  לחצוץ כדי חרס של בפך הבית חלון את שסתמו
הפך  את הניחו וודאי והרי לבית, תיכנס שלא הטומאה
דעתו  ואם בשבת, היה הדבר כי לפנותו, מנת על בחלון
מכאן  אלא בונה, משום חייב בחלון הכלי את לבטל
עתיד  אם וגם הכלי את לבטל צורך אין החלון כל שבסתימת

חוצץ. - לפנותו

טוב' יום ב'תוספות ואם)והקשה ד"ה מ"ב פ"ו :(אהלות
את סתם אם גם כאן, הרמב"ם oelgdלדברי lk צריך

זה  כלי להיות "צריך כתב שהרי הכלי, את שם שיבטל
כדי ezrcמאוס... didz `ly את שסתם ומדובר לפנותו",
oelgd lk או החלון "סתם א' בהלכה מלשונו שמשמע כפי ,

משנה)מיעטו" כסף יהא (ראה שלא צריך מדוע לתמוה: ויש .
מהמשנה  הוכיחו ה'תוספות' והרי הכלי, את לפנות בדעתו
אם  גם הטומאה, בפני הוא חוצץ החלון כל את סתם שאם

הסתימה? את מבטל אינו
לדוד' ה'שושנים שם)ותירץ :(אהלות

לממעט, כולו החלון סותם בין הבדל אין הרמב"ם לדעת
המובא  שהמעשה אלא הסתימה את שיבטל צריך ותמיד
בפני  לחצוץ כדי חרס בכלי החלון את שסתמו במשנה
ואף  משם. לפנותו חשבו שלא באופן היה אכן הטומאה,
להשאירו  בדעתו אין כי גמור בנין זה אין בשבת, זה שהיה
מדרבנן, אסור מיד, לפנותו דעתו שאין כיוון אך לעולם, שם

שהתירו  כמו מותר הלכה להורות כדי או מצוה (שבת ולצורך

מדרבנן.שם) רק אסורים אם מצוה לצורך וקשירה מדידה

ה'תשע"ד  מנ"א א' שני יום 'בלוע'? נחשב העובר האם

:· ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰òìaL íãà̈¨¤¨©
äòáL úàîè àîèpL ét ìò óà ,únä ìäàì ñðëðå ,úòaè©©©§¦§©§Ÿ¤©¥©©¦¤¦§¨ª§©¦§¨

.äøBäè úòahä Z©©©©§¨
הקברות? לבית להיכנס מעוברת כהן לאשת מותר האם

ה'רוקח' שטו)כתב להיטמא,(סי' לכהן שאסור פי על אף :
המת  לאוהל שבכניסתה נמצא טהור, שבמעיה העובר ואם
זו  כניסה לה להתיר יש מקום מכל אותו, מטמאת היא הרי
קיימא  בר ואינו 'נפל' הוא שהעובר יתכן א) ספקא': מ'ספק

שאי  יתכן ב) טומאה. איסור בו אין אלא וממילא זכר נו
טומאה. איסור בה שאין נקבה

זהות  את לוודא ניתן כאשר שבימינו שכתבו יש זה ולפי
טומאת  בו שיש למקום מכניסה להמנע לאשה ראוי הוולד,

זכר עובר נושאת שאינה בוודאות יודעת אינה אם ('מוריה'מת

צג) ע' ה, כא, .שנה
ה'רוקח': של דינו בעיקר לעיין ויש

נטמאת  היא אין טבעת שבלע שאדם מבואר זו בהלכה
האשה  שבמעי העובר מדוע כן ואם המת, לאהל בכניסתו

נטמא?
הרדב"ז ר)ומבאר סי' ח"א :(שו"ת

של  למקום מעוברת אשה כניסת לאסור ה'רוקח' כוונת
לחשוש  ויש קרוב הלידה זמן כאשר רק הוא מת טומאת
ראשו  את העובר יוציא המת באוהל תשהה כאשר שמא
אכן  הוולד, ליציאת חשש שאין זמן כל זה , ולפי וייטמא.

איסור. כל אין
מילואים' ה'אבני לדעת א),אך פב, גם (סי' נטמא העובר

שכן  בלועה' 'טומאה לדין דומה זה ואין אמו, במעי בעודו
בגמרא ב)אמרו עח, אין (יבמות שהתגיירה מעוברת שאשה

אמו  שטבילת משום להתגייר כדי טבילה צריך וולדה
זו  אין למים, בינו חוצץ האם שגוף ואע"פ לו, מועילה
אין  טבילה שלגבי כשם כן, ואם גידולו. דרך כך כי חציצה
גם  כך לחוץ, שבמעיה העובר בין כחציצה נחשבת האם
גוף  לגבי ורק לטומאה, בינו חוצצת האם אין טומאה לגבי
האדם  גוף נחשב האדם, במעי הנמצאת טבעת כגון זר,

לטומאה. בינו כחציצה

ה'תשע"ד  מנ"א ב' שלישי יום מציל? פתיל' 'צמיד אין מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àéäL úéáç̈¦¤¦
úôwî úéáçäå ,dëBúa ñøç ìL ú÷éðîe ïéøBäè ïé÷Lî äàìî§¥¨©§¦§¦§¦¨¤¤¤§¨§¤¨¦ª¤¤
,ïéøBäè ïé÷Lnäå úéáçä ¯ únä ìäàa äðeúðe ìéút ãéîö̈¦¨¦§¨§Ÿ¤©¥¤¨¦§©©§¦§¦
úôwnä úéáçä CBúa úçàä dúöwL éðtî ,äàîè ú÷éðnäå§©§¦¨§¥¨¦§¥¤§¨¨¨©©§¤¨¦©ª¤¤

.íeúñ Bðéàå únä ìäàì çeút éðMä äöwäå§©¨¤©¥¦¨©§Ÿ¤©¥§¥¨
במשנה הוא ההלכה מ"ב)מקור פ"ט הר"ש (כלים ופירשוה ,

ומלאה  המת באוהל הנמצאת חרס של חבית והרא"ש:
של  ('מניקית') שפופרת גם נמצאת החבית ובתוך משקים,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

zkzn מוקפת והחבית מהחבית, המשקה את שואבים בה
פתיל' צמוד)'צמיד כי (מכסה טהורים והמשקים החבית -

טמאה. ה'מניקית' אבל הטומאה, מן מציל פתיל' ה'צמיד
גזרו  כי ניצלת היא אין פתיל', 'צמיד מוקפת שהחבית ואף
שיקבלו  במקוה טהרה להם שיש מתכת כלי על חכמים

ה"א)טומאה פכ"ג להלן .(ראה
של היא שה'מניקית' מפרש הרמב"ם ואף qxgאבל ,

כי  טמאה, היא הרי פתיל' ב'צמיד ניצלים כן חרס שכלי
אבל  החבית, בתוך הוא השפופרת של האחד קצה אמנם

סתום". ואינו המת לאהל פתוח השני "הקצה
הראב"ד: והקשה

החבית  אין הרי המת, לאוהל פתוחה ה'מניקית' אם א.
ומדוע  ה'מניקית', חלל דרך טומאה אליה ונכנסת אטומה,
של  היא ה'מניקית' אם לאידך, ב. טהורים? והחבית המשקין

בית  לה שאין שפופרת זו והרי טמאה היא מדוע חרס,
טומאה  מקבל אינו קיבול בית לו שאין חרס וכלי קיבול,

ה"ח) פ"א כלים ?(הל'
משנה': ה'כסף ומבאר

את  וסותם מתעקם מהחבית היוצא ה'מניקית' קצה
עצמה  ה'מניקית' אך הטומאה, בה תיכנס שלא החבית
שבו  קיבול בית נוצר העיקום במקום כי טומאה מקבלת

משקה. מעט מצטבר
טהורים' שם)וה'מים בכלים המשנה שה'מניקית'(על פירש

'טיטרוס' בדוגמת ה"ו)היא פי"ח כלים שפופרת (הל' היינו
מהפתח  יוצאים המים אין אחד פתח באצבע סותם שכאשר
בית  וזה החוצה, נוטפים המים אצבעו וכשמסיר השני,

טומאה. מקבלת ולכן שלה הקיבול

ה'תשע"ד  מנ"א ג' רביעי יום לצדדים? מתפשטת רצוצה' 'טומאה מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙Ó‰ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ãîBòä ãenò©¨¥
...äìBòå úò÷Ba äàîè Z åézçz äöeöø äàîèå úéaä CBúa§©©¦§ª§¨§¨©§¨ª§¨©©§¨
íéìkä Z çøtä úçz íéìëå äæ ãenòî àöBé çøt äéä íàå§¦¨¨¤©¥¥©¤§¥¦©©©¤©©¥¦

.äàîhä ãâðk àlà ànèî BðéàL ,íéøBäè§¦¤¥§©¥¤¨§¤¤©ª§¨
יו"ט' ה'תוספות וואלף והקשה הר"ר בשם מ"ז, פ"ז (אהלות

:ורמייזא)
ה"ז)לעיל רצוצה (פ"ז שהיא "טומאה - הרמב"ם כתב

נעשה  שהרי טמאה הסוכה לכותל, סוכה וסמך בכותל
הטומאה  שהרי טמא כולו האהל האהל... מצדי צד הכותל
אומרים  אין מהעמוד היוצא בפרח מדוע כן, ואם בתוכו".
הפרח  לעבר מתפשטת מהעמוד ועולה הבוקעת שהטומאה

תחתיו? הנמצאים הכלים על ומאהילה
רוקח': ה'מעשה ותירץ

עליו  והכותל להאהיל, כדי מלכתחילה עשויה הסוכה
ולכן  האהל", מצדי "צד ממנה, חלק נעשה הסוכה נסמכת
הפרח  כן שאין מה האוהל. כל בתוך מתפשטת הטומאה
עשוי  אינו אוהל שיעור בו יש אם אף הרי העמוד, מן היוצא
ממנו. חלק הטומאה אין ולכן וכדומה, לנוי אלא להאהיל

טהורים' ג)וב'מים חרד"נ שם, אחר:(אהלות באופן חילק
בפירוש  הרמב"ם פירש לכותל, הסוכה סמיכת לגבי

שם)המשניות ש"שם(אהלות באופן המשקוף eilrשהיא
מגולה  אינו בו רצוצה שהטומאה הכותל כלומר, לסוכה".
הטומאה  ולכן עליו מונח הסוכה שמשקוף כיון לאוויר,

מונח אינו הפרח כאן, ואילו הסוכה. לכל lrמתפשטת
רק  ועולה בוקעת שבתוכו והטומאה בצידו, אלא העמוד

לצדדים. מתפשטת אינה אבל למעלה

ה'תשע"ד  מנ"א ד' חמישי יום בשבת  ומטריה שוורים, על דלתות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰..íéøåL ïéàéáî§¦¦§¨¦
,úBúìcä éab ìò úB÷Bðézä ïéáLBéå ,úBúìc ïäéab ìò íéçépîe©¦¦©©¥¤§¨§§¦©¦©©¥©§¨
.íBäzä øá÷ éðtî ,õøàä ïéáì íðéa ìécáî ìäàä äéäiL éãk§¥¤¦§¤¨Ÿ¤©§¦¥¨§¥¨¨¤¦§¥¤¤©§

אהל'? 'עשיית איסור יש בשבת מטריה בפתיחת האם
(המיטלטל  זרוק' 'אהל האם תנאים נחלקו טומאה בדיני
ולהלכה  הטומאה. בפני וחוצץ אהל נחשב למקום) ממקום

הרמב"ם ה"ה)פסק פי"א, מת טומאת ויש (הל' אהל. נחשב שאינו
אהל  בשבת, אהל עשיית איסור לגבי שגם מכאן שלמדו
מטריה  בפתיחת איסור אין וממילא אהל, אינו המיטלטל

למקום. ממקום להיטלטל שנועדה
מים  למלא שנשלחו שהתינוקות מבואר זו בהלכה אך
שעליהם  שוורים גבי על יושבים היו הפרה אפר עבור
עצמם, השוורים גבי על ישבו שאם משום וזאת דלתות,
דלתות, גבי על יושבים היו ולכן טומאה, מעל שיעברו יתכן

החוצה. יצאו לא שרגליהם כדי
קשה  לכאורה אהל, נחשב אינו זרוק שאהל הדעה ולפי

הטומאה? בפני לחצוץ הדלתות מועילות איך

הסוברים  לדעת רק נאמר זה דין שאמנם שכתבו ויש
בדעת  אך א), כא, סוכה (תוספות אהל נחשב זרוק שאהל
נחשב  אינו זרוק שאהל פסק שהרי כן לומר אין הרמב"ם

זו! הלכה הביא זאת ובכל אהל,
ביהודה' ה'נודע ל)ומבאר או"ח :(מהדו"ת

התוספות א)כתבו ל, בפני (עירובין המיטלטל אהל כי שאף
אחר  דבר על מונח הוא כאשר אוהל, נחשב אינו עצמו
ומאחר  אהל, שם עליו גם חל ממילא אהל, הנחשב
ובשר  'עור מהכתוב כנלמד אהל, נחשבים עצמם והשוורים
אהל  נחשבות שעליהם הדלתות גם ממילא תסוככני',

הטומאה. בפני וחוצצות
זה  אף ולפי כי בשבת, מטריה פתיחת להתיר שאין כתב

אותה  הנושא והאדם מאחר אהל, נחשבת אינה עצמה שמצד
שכל  למדים תסוככני' ובשר 'עור מהפסוק (כי אהל נחשב
ואסור  אהל נחשבת המטריה גם אהל), נחשב חי בעל

בשבת. לפותחה
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ה'תשע"ד  תמוז כ"ט ראשון יום הטומאה? בפני חוצצת החלון סתימת מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïBlçä íúñ̈©©©
éøöå ...õöBç äæ éøä ...Oøç éìëañeàî äæ Oøç éìk úBéäì C ¦§¦¤¤£¥¤¥§¨¦¦§§¦¤¤¤¨

.BúBpôì Bzòã äéäz àlL éãk ...áe÷ðå§¨§¥¤Ÿ¦§¤©§§©
ביניהם  יש אם מת, נמצא מהם ובאחד סמוכים בתים שני
אם  אך השני, לבית עוברת הטומאה – טפח על טפח חלון
ואינו  הטומאה כלפי גבו (כאשר חרס בכלי החלון את סתם

הטומאה. בפני חוצץ הוא הרי טומאה) מקבל
התוספות היא)וכתבו ד"ה א כ, את(ב"ב סתם oelgdשאם lk

אלא  הכלי, את שם מבטל אינו אם גם חוצץ הוא הרי –
אם  רק חוצץ שהכלי הגמרא דברי ומשמעות לפנותו. עתיד

את סותם אינו הכלי כאשר היינו oelgdמבטלו, lk רק אלא
ehrnnטפח בה"ב)(וכן משיעור כאן הראב"ד .דעת

במשנה מהמסופר היא ה'תוספות' א)והוכחת קנז, (שבת

בפני  לחצוץ כדי חרס של בפך הבית חלון את שסתמו
הפך  את הניחו וודאי והרי לבית, תיכנס שלא הטומאה
דעתו  ואם בשבת, היה הדבר כי לפנותו, מנת על בחלון
מכאן  אלא בונה, משום חייב בחלון הכלי את לבטל
עתיד  אם וגם הכלי את לבטל צורך אין החלון כל שבסתימת

חוצץ. - לפנותו

טוב' יום ב'תוספות ואם)והקשה ד"ה מ"ב פ"ו :(אהלות
את סתם אם גם כאן, הרמב"ם oelgdלדברי lk צריך

זה  כלי להיות "צריך כתב שהרי הכלי, את שם שיבטל
כדי ezrcמאוס... didz `ly את שסתם ומדובר לפנותו",
oelgd lk או החלון "סתם א' בהלכה מלשונו שמשמע כפי ,

משנה)מיעטו" כסף יהא (ראה שלא צריך מדוע לתמוה: ויש .
מהמשנה  הוכיחו ה'תוספות' והרי הכלי, את לפנות בדעתו
אם  גם הטומאה, בפני הוא חוצץ החלון כל את סתם שאם

הסתימה? את מבטל אינו
לדוד' ה'שושנים שם)ותירץ :(אהלות

לממעט, כולו החלון סותם בין הבדל אין הרמב"ם לדעת
המובא  שהמעשה אלא הסתימה את שיבטל צריך ותמיד
בפני  לחצוץ כדי חרס בכלי החלון את שסתמו במשנה
ואף  משם. לפנותו חשבו שלא באופן היה אכן הטומאה,
להשאירו  בדעתו אין כי גמור בנין זה אין בשבת, זה שהיה
מדרבנן, אסור מיד, לפנותו דעתו שאין כיוון אך לעולם, שם

שהתירו  כמו מותר הלכה להורות כדי או מצוה (שבת ולצורך

מדרבנן.שם) רק אסורים אם מצוה לצורך וקשירה מדידה

ה'תשע"ד  מנ"א א' שני יום 'בלוע'? נחשב העובר האם

:· ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰òìaL íãà̈¨¤¨©
äòáL úàîè àîèpL ét ìò óà ,únä ìäàì ñðëðå ,úòaè©©©§¦§©§Ÿ¤©¥©©¦¤¦§¨ª§©¦§¨

.äøBäè úòahä Z©©©©§¨
הקברות? לבית להיכנס מעוברת כהן לאשת מותר האם

ה'רוקח' שטו)כתב להיטמא,(סי' לכהן שאסור פי על אף :
המת  לאוהל שבכניסתה נמצא טהור, שבמעיה העובר ואם
זו  כניסה לה להתיר יש מקום מכל אותו, מטמאת היא הרי
קיימא  בר ואינו 'נפל' הוא שהעובר יתכן א) ספקא': מ'ספק

שאי  יתכן ב) טומאה. איסור בו אין אלא וממילא זכר נו
טומאה. איסור בה שאין נקבה

זהות  את לוודא ניתן כאשר שבימינו שכתבו יש זה ולפי
טומאת  בו שיש למקום מכניסה להמנע לאשה ראוי הוולד,

זכר עובר נושאת שאינה בוודאות יודעת אינה אם ('מוריה'מת

צג) ע' ה, כא, .שנה
ה'רוקח': של דינו בעיקר לעיין ויש

נטמאת  היא אין טבעת שבלע שאדם מבואר זו בהלכה
האשה  שבמעי העובר מדוע כן ואם המת, לאהל בכניסתו

נטמא?
הרדב"ז ר)ומבאר סי' ח"א :(שו"ת

של  למקום מעוברת אשה כניסת לאסור ה'רוקח' כוונת
לחשוש  ויש קרוב הלידה זמן כאשר רק הוא מת טומאת
ראשו  את העובר יוציא המת באוהל תשהה כאשר שמא
אכן  הוולד, ליציאת חשש שאין זמן כל זה , ולפי וייטמא.

איסור. כל אין
מילואים' ה'אבני לדעת א),אך פב, גם (סי' נטמא העובר

שכן  בלועה' 'טומאה לדין דומה זה ואין אמו, במעי בעודו
בגמרא ב)אמרו עח, אין (יבמות שהתגיירה מעוברת שאשה

אמו  שטבילת משום להתגייר כדי טבילה צריך וולדה
זו  אין למים, בינו חוצץ האם שגוף ואע"פ לו, מועילה
אין  טבילה שלגבי כשם כן, ואם גידולו. דרך כך כי חציצה
גם  כך לחוץ, שבמעיה העובר בין כחציצה נחשבת האם
גוף  לגבי ורק לטומאה, בינו חוצצת האם אין טומאה לגבי
האדם  גוף נחשב האדם, במעי הנמצאת טבעת כגון זר,

לטומאה. בינו כחציצה

ה'תשע"ד  מנ"א ב' שלישי יום מציל? פתיל' 'צמיד אין מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àéäL úéáç̈¦¤¦
úôwî úéáçäå ,dëBúa ñøç ìL ú÷éðîe ïéøBäè ïé÷Lî äàìî§¥¨©§¦§¦§¦¨¤¤¤§¨§¤¨¦ª¤¤
,ïéøBäè ïé÷Lnäå úéáçä ¯ únä ìäàa äðeúðe ìéút ãéîö̈¦¨¦§¨§Ÿ¤©¥¤¨¦§©©§¦§¦
úôwnä úéáçä CBúa úçàä dúöwL éðtî ,äàîè ú÷éðnäå§©§¦¨§¥¨¦§¥¤§¨¨¨©©§¤¨¦©ª¤¤

.íeúñ Bðéàå únä ìäàì çeút éðMä äöwäå§©¨¤©¥¦¨©§Ÿ¤©¥§¥¨
במשנה הוא ההלכה מ"ב)מקור פ"ט הר"ש (כלים ופירשוה ,

ומלאה  המת באוהל הנמצאת חרס של חבית והרא"ש:
של  ('מניקית') שפופרת גם נמצאת החבית ובתוך משקים,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

zkzn מוקפת והחבית מהחבית, המשקה את שואבים בה
פתיל' צמוד)'צמיד כי (מכסה טהורים והמשקים החבית -

טמאה. ה'מניקית' אבל הטומאה, מן מציל פתיל' ה'צמיד
גזרו  כי ניצלת היא אין פתיל', 'צמיד מוקפת שהחבית ואף
שיקבלו  במקוה טהרה להם שיש מתכת כלי על חכמים

ה"א)טומאה פכ"ג להלן .(ראה
של היא שה'מניקית' מפרש הרמב"ם ואף qxgאבל ,

כי  טמאה, היא הרי פתיל' ב'צמיד ניצלים כן חרס שכלי
אבל  החבית, בתוך הוא השפופרת של האחד קצה אמנם

סתום". ואינו המת לאהל פתוח השני "הקצה
הראב"ד: והקשה

החבית  אין הרי המת, לאוהל פתוחה ה'מניקית' אם א.
ומדוע  ה'מניקית', חלל דרך טומאה אליה ונכנסת אטומה,
של  היא ה'מניקית' אם לאידך, ב. טהורים? והחבית המשקין

בית  לה שאין שפופרת זו והרי טמאה היא מדוע חרס,
טומאה  מקבל אינו קיבול בית לו שאין חרס וכלי קיבול,

ה"ח) פ"א כלים ?(הל'
משנה': ה'כסף ומבאר

את  וסותם מתעקם מהחבית היוצא ה'מניקית' קצה
עצמה  ה'מניקית' אך הטומאה, בה תיכנס שלא החבית
שבו  קיבול בית נוצר העיקום במקום כי טומאה מקבלת

משקה. מעט מצטבר
טהורים' שם)וה'מים בכלים המשנה שה'מניקית'(על פירש

'טיטרוס' בדוגמת ה"ו)היא פי"ח כלים שפופרת (הל' היינו
מהפתח  יוצאים המים אין אחד פתח באצבע סותם שכאשר
בית  וזה החוצה, נוטפים המים אצבעו וכשמסיר השני,

טומאה. מקבלת ולכן שלה הקיבול

ה'תשע"ד  מנ"א ג' רביעי יום לצדדים? מתפשטת רצוצה' 'טומאה מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙Ó‰ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ãîBòä ãenò©¨¥
...äìBòå úò÷Ba äàîè Z åézçz äöeöø äàîèå úéaä CBúa§©©¦§ª§¨§¨©§¨ª§¨©©§¨
íéìkä Z çøtä úçz íéìëå äæ ãenòî àöBé çøt äéä íàå§¦¨¨¤©¥¥©¤§¥¦©©©¤©©¥¦

.äàîhä ãâðk àlà ànèî BðéàL ,íéøBäè§¦¤¥§©¥¤¨§¤¤©ª§¨
יו"ט' ה'תוספות וואלף והקשה הר"ר בשם מ"ז, פ"ז (אהלות

:ורמייזא)
ה"ז)לעיל רצוצה (פ"ז שהיא "טומאה - הרמב"ם כתב

נעשה  שהרי טמאה הסוכה לכותל, סוכה וסמך בכותל
הטומאה  שהרי טמא כולו האהל האהל... מצדי צד הכותל
אומרים  אין מהעמוד היוצא בפרח מדוע כן, ואם בתוכו".
הפרח  לעבר מתפשטת מהעמוד ועולה הבוקעת שהטומאה

תחתיו? הנמצאים הכלים על ומאהילה
רוקח': ה'מעשה ותירץ

עליו  והכותל להאהיל, כדי מלכתחילה עשויה הסוכה
ולכן  האהל", מצדי "צד ממנה, חלק נעשה הסוכה נסמכת
הפרח  כן שאין מה האוהל. כל בתוך מתפשטת הטומאה
עשוי  אינו אוהל שיעור בו יש אם אף הרי העמוד, מן היוצא
ממנו. חלק הטומאה אין ולכן וכדומה, לנוי אלא להאהיל

טהורים' ג)וב'מים חרד"נ שם, אחר:(אהלות באופן חילק
בפירוש  הרמב"ם פירש לכותל, הסוכה סמיכת לגבי

שם)המשניות ש"שם(אהלות באופן המשקוף eilrשהיא
מגולה  אינו בו רצוצה שהטומאה הכותל כלומר, לסוכה".
הטומאה  ולכן עליו מונח הסוכה שמשקוף כיון לאוויר,

מונח אינו הפרח כאן, ואילו הסוכה. לכל lrמתפשטת
רק  ועולה בוקעת שבתוכו והטומאה בצידו, אלא העמוד

לצדדים. מתפשטת אינה אבל למעלה

ה'תשע"ד  מנ"א ד' חמישי יום בשבת  ומטריה שוורים, על דלתות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰..íéøåL ïéàéáî§¦¦§¨¦
,úBúìcä éab ìò úB÷Bðézä ïéáLBéå ,úBúìc ïäéab ìò íéçépîe©¦¦©©¥¤§¨§§¦©¦©©¥©§¨
.íBäzä øá÷ éðtî ,õøàä ïéáì íðéa ìécáî ìäàä äéäiL éãk§¥¤¦§¤¨Ÿ¤©§¦¥¨§¥¨¨¤¦§¥¤¤©§

אהל'? 'עשיית איסור יש בשבת מטריה בפתיחת האם
(המיטלטל  זרוק' 'אהל האם תנאים נחלקו טומאה בדיני
ולהלכה  הטומאה. בפני וחוצץ אהל נחשב למקום) ממקום

הרמב"ם ה"ה)פסק פי"א, מת טומאת ויש (הל' אהל. נחשב שאינו
אהל  בשבת, אהל עשיית איסור לגבי שגם מכאן שלמדו
מטריה  בפתיחת איסור אין וממילא אהל, אינו המיטלטל

למקום. ממקום להיטלטל שנועדה
מים  למלא שנשלחו שהתינוקות מבואר זו בהלכה אך
שעליהם  שוורים גבי על יושבים היו הפרה אפר עבור
עצמם, השוורים גבי על ישבו שאם משום וזאת דלתות,
דלתות, גבי על יושבים היו ולכן טומאה, מעל שיעברו יתכן

החוצה. יצאו לא שרגליהם כדי
קשה  לכאורה אהל, נחשב אינו זרוק שאהל הדעה ולפי

הטומאה? בפני לחצוץ הדלתות מועילות איך

הסוברים  לדעת רק נאמר זה דין שאמנם שכתבו ויש
בדעת  אך א), כא, סוכה (תוספות אהל נחשב זרוק שאהל
נחשב  אינו זרוק שאהל פסק שהרי כן לומר אין הרמב"ם

זו! הלכה הביא זאת ובכל אהל,
ביהודה' ה'נודע ל)ומבאר או"ח :(מהדו"ת

התוספות א)כתבו ל, בפני (עירובין המיטלטל אהל כי שאף
אחר  דבר על מונח הוא כאשר אוהל, נחשב אינו עצמו
ומאחר  אהל, שם עליו גם חל ממילא אהל, הנחשב
ובשר  'עור מהכתוב כנלמד אהל, נחשבים עצמם והשוורים
אהל  נחשבות שעליהם הדלתות גם ממילא תסוככני',

הטומאה. בפני וחוצצות
זה  אף ולפי כי בשבת, מטריה פתיחת להתיר שאין כתב

אותה  הנושא והאדם מאחר אהל, נחשבת אינה עצמה שמצד
שכל  למדים תסוככני' ובשר 'עור מהפסוק (כי אהל נחשב
ואסור  אהל נחשבת המטריה גם אהל), נחשב חי בעל

בשבת. לפותחה
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ה'תשע"ד  תמוז כ"ט ראשון יום
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ּבּהחּלֹון ‡. ׁשּנׁשאר עד סתמּה אֹו ּכּלּה, ׁשּסתמּה ּתׁשמיׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
הרי  סתם, הּטמאה ּבפני החֹוצץ ּבדבר אם - מּטפח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּפחֹות
,לפיכ לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ׁשאין ּדבר ׁשּיהיה והּוא, חֹוצץ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

מכׁשרין ׁשאינן ּבאכלין מעטֹו אֹו החּלֹון סתם [לקבל אם ְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
טמאה,טומאה] מקּבלין ׁשאין ּפי על ׁשאף חֹוצצין; אינן ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

אּלּו הרי סרּוחין, היּו לפּנֹותן. ּדעּתֹו - טהֹורין הן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָוהרי
חֹוצץ, אינֹו - סרּוח וׁשאינֹו חֹוצץ; סרּוח, ּתבן וכן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחֹוצצין.
החּלֹון, את וסתמה ׁשּגדלה ּתבּואה לפּנֹותֹו. ׁשּדעּתֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּפני
ׁשּמא  לפּנֹותּה, ׁשּדעּתֹו לפי חֹוצצת; אינּה - מעטּתּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָאֹו

תזיק]ּתפסיד עּקרּה[- היה שורשה]הּכתל. מן [- רחֹוק ְִִִֶַַָָָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חֹוצץ. זה הרי - וסתם ראׁשּה ונטה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהּכתל,

ֶָּבזה.
ּגרֹוגרֹותחבית ·. מלאה מיובשות]ׁשהיא תאנים -] ְְִִֵֶָָָ

ּבחּלֹון  ּומּנחת לאכילה, ראּויין ולא מכׁשרין ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻסרּוחין,
קּפה  וכן טמאה, החבית ׁשהרי הּטמאה, ּכלּפי החבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּופי

ּתבן מלאה ולא ׁשהיא ּבהמה למאכל ראּוי ׁשאינֹו סרּוח ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּגרֹוגרֹות  יכֹולין אם - ּבחּלֹון ּומּנחת להּסקה, ולא ְְְְְִִִַַַַַַָָָֹֻלטיט

עצמן ּבפני לעמד -[בחלון]והּתבן ּבֹו ׁשהן הּכלי ּכׁשּיּנטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּמרים  עׂשבים חֹוצצין. אינן לאו, ואם חֹוצצין; אּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָהרי

ּומטלנּיֹות לבהמה; ראּויין מטליות]ׁשאינם ּבהן [- ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ראּויין  יהיּו ׁשּלא ּכדי וקׁשין מטּנפין ׁשהיּו ׁשלׁש, על ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻׁשלׁש
המדלּדלין  והּבׂשר והאבר הּׂשריטה; מן הּדם לקּנח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻאפּלּו
ראּויה  ׁשאינּה ּכחּוׁשה ׁשּתהיה והּוא - טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבבהמה
ׁשּׁשכן  טמא ועֹוף ּתברח; ׁשּלא ּכדי ּוקׁשּורה לגֹוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלהּמכר

ׁשּי והּוא - אפּלּוּבחּלֹון ראּוי אינֹו ׁשהרי מׂשרט, היה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשאין  ,הּמל מאסּורי ׁשהּוא ּכפּות וגֹוי ּבֹו; לׂשחק ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלּתינֹוק

ׁשמֹונה ּובן להּתירֹו; יכֹול הריון]אחר הּׁשּבת,[חודשי ּביֹום ְְְִֵֶַַַַָָָ
ׁשאינֹו ּבקֹוצים, המערב הּמר והּמלח לטלטלֹו; אסּור ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהרי

לעבֹודה ולא לאכילה לא עורות]ראּוי עיבוד והּוא,[- - ְְֲֲִַַָָָֹֹ
אּלּו ּכל - הּכתל יּזיק ׁשּלא ּכדי החרׂש על מּנח ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּיהיה
ּדעּתֹו ואין טמאה, מקּבלין אינן ׁשהרי ּבחּלֹון, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻממעטין
ׁשּבלה  ּתֹורה ספר וכן למלאכה. ראּויין ׁשאינן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלפּנֹותן
זה  הרי ּגניזתֹו, ׁשם ׁשּתהיה ּגמר אם - ּבחּלֹון מּנח ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה
והּמים, והּגליד והּכפֹור והּברד הּׁשלג אבל ּבחּלֹון. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָממעט

ראּויין הן ׁשהרי - ּבחּלֹון ממעטין ּומקּבלין [לשימוש]אינן , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
ְָֻטמאה.

ּבפחֹות ‚. אֹו הּמת, מּבׂשר מּכזית ּבפחֹות הּטפח את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעט
הּמת, מן מּכׂשעֹורה ּפחֹות ּבעצם אֹו הּנבלה, מּבׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּכזית

ׁשּכל  חֹוצצין; אּלּו הרי - הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּבפחֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
לפּנֹותן. ּדעּתֹו אין לפיכ אצלֹו, חׁשּובין ואינן טהֹורין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאּלּו
חׁשּובין  אינם - מכׁשרין ׁשאינן אכלין מּכביצה ּפחֹות ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻוכן

הּטפח  את ממעטין ּולפיכ לפּנֹותן, ּדעּתֹו ואין .אצלֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבכלי„. החּלֹון זה סתם הרי - לחּוץ ּפיו והיה חרׂש, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

וצרי טהֹור. הּוא והרי מּגּבֹו, מּטּמא ׁשאינֹו לפי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָחֹוצץ;
אפּלּו ראּוי יהיה ׁשּלא עד ונקּוב, מאּוס זה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹלהיֹות

לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי - ּדם ּבֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹלהּקיז
רבע‰. אֹו מת, ּבּבית ּבהן [הקב]היה וכּיֹוצא עצמֹות, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעצם  זה ּבית ׁשל החּלֹון ּומעט ּבאהל, המטּמאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעצמֹות
לעצמֹות. מצטרף ׁשהעצם מעּוט; אינֹו - מּכׂשעֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּפחֹות
החּלֹון  ּומעט הּמת, מּבׂשר ּכזית אֹו מת, ׁשם היה אם ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָוכן
מצטרף  ׁשהּבׂשר מעּוט; אינֹו - הּמת מּבׂשר מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבפחֹות

ידי על ממעט מּכׂשעֹורה ּפחֹות עצם אבל ה]לּבׂשר. את -] ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
עצמֹות  רבע ידי על ממעט ּבׂשר מּכזית ּופחֹות ּבׂשר, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּכזית

וערב ּבׁשתי הּטפח את מעט ּבהן. חוטים]וכּיֹוצא -] ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבגּוׁש אֹו מעּוט;[אדמה]המנּגעין, אינֹו - הּפרס מּבית ְְְִִִֵֵַַָָֻ

הרי  - הּפרס ּבית מעפר לבנה עׂשה חֹוצץ. אינֹו טמא ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּדבר
ּכברּיתֹו ּגּוׁש אּלא אמרּו ׁשּלא ּוממעטת; טהֹורה, [-זֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ

היה כגולמו] אם - עּכביׁש ּבקּורי נתמעט אֹו הּטפח נסּתם .ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מּמׁש חוזק]ּבּה אינּה[- מּמׁש, ּבּה אין ואם חֹוצצת; זֹו הרי , ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ֶֶחֹוצצת.

טז  ¤¤ּפרק
ּפֹותח ארּבה ‡. ּבּה ׁשּיׁש ּבין הּבית, ּתקרת ּבאמצע ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ּתקרת  ּתחת טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטפח
ּוׁשאר  לאויר; ּגלּוי הּוא ׁשהרי טהֹור, ארּבה ּכנגד - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית

ּכל  ּבלבד, ארּבה ּכנגד הּטמאה היתה טמא. הּבית הּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּתחת  ּומקצתּה הּתקרה, ּתחת הּטמאה מקצת היתה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, ּכּלֹו הּבית - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם - ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻארּבה
- טפח ּפֹותח ּבּה אין טמא. [הּטמאה] (הארּבה) ּכל ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּוכנגד
הּתקרה  ּתחת ּכּׁשעּור ויּמצא ׁשּתחלק, ּכדי ּבּטמאה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאם
טמא, הּבית - לאו ואם טמא; הּכל - הארּבה ּתחת ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻוכּׁשעּור

טהֹור  הארּבה אדם ּוכנגד ונתן טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה . ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
ּובין  אחד; אהל הּכל נעׂשה - הארּבה על מלמעלה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻרגלֹו
הארּבה  ּתחת אֹו ּבלבד, הּתקרה ּתחת הּטמאה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהיתה
מּפני  טמא, הּטמאה את ׁשערב והאדם טמא; הּכל - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבלבד
והיתה  טפח, ּפֹותח ּבארּבה אין הּטמאה. על אהל ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּנעׂשה
טהֹור; מלמעלה רגלֹו ׁשּנתן זה - הּתקרה ּתחת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּתחת  הּטמאה היתה מּטפח. ּבפחֹות לֹו יֹוצאת טמאה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשאין
האהיל  ׁשהרי טמא, - רגלֹו את קדמה טמאה אם - ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהארּבה
ׁשהרי  טהֹור, - הּטמאה את קדמה רגלֹו ואם הּטמאה; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻעל

לֹו. יֹוצאת טמאה ואין האהל, מקצת ְְְְִֵֵֶַָָָֹֻרגלֹו
ארּבה היה ·. ּגּבי על והאהיל העֹורב, ּבפי הּמת מן ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
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ה'תשע"ד  מנ"א ה' שישי יום טהרה' ע"י 'הוויתו

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰øác :ììkä äæ¤©§¨¨¨
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.íéøLk ¯ äàîè ìa÷î BðéàL øáãa òiñ íàå ;ïéìeñt íénä©©¦§¦§¦¦©§¨¨¤¥§©¥ª§¨§¥¦

יהי' מים מקוה ובור מעין "אך מהכתוב הוא הדין מקור
על  ש"הוויתן מלמד טהור" ש"יהיה חכמים ולמדו טהור",

תהא" טהרה ב)ידי כה, בנוגע (זבחים נאמר שהפסוק ולמרות .
ראשונים כתבו – מ"ד)למקוה פ"ו פרה מכאן (הר"ש, שלומדים

מים  של הוייתן משמע "דהכי המטהרים, מים הוויות כל על
להיות  אותן מהווה כשאתה – תהא טהרה ע"י המטהרין
מקבל  שאינו דבר ע"י אותן מהוה הוי קידוש, או מקוה

טומאה".
טהרה, ע"י הויה צריך אינו מקוה הרמב"ם, לדעת ואולם

טומאה המקבל דבר ע"י גם לעשותו סי'ואפשר בסוף לטור (ב"י

רא).

" נאמר בפסוק הרי ומדוע dewnוקשה, טהור", יהיה מים
טהרה? ע"י להיות צריכה אינה מקוה של הווייתו

אחרונה' שם)וב'משנה מיישב:(פרה

טומאה  המקבל שדבר המשניות' ב'פירוש הרמב"ם כתב
בטל  שכבר המעין מן בא "שלא מפני חטאת, למי פסול

לדין והכוונה במקואות". שהתבאר כמו כו' (מקואות המעין

מ"ב) מעין פ"ה שם ממנו שבטל כלי גבי על שהעבירו מעין
סאה  בארבעים דווקא (המטהר כמקוה אלא מטהר ואינו

ובאשבורן).
שדבר  – טהרה ע"י הויה דין את מפרש שהרמב"ם נמצא
בתור  כשר עדיין אבל מעין, שם (רק) מבטל טומאה המקבל
דבר  ממעין, חיים' 'מים הם חטאת שמי וכיון מקווה,

בהם. פוסל טומאה המקבל
עוד: אחרונה' ב'משנה העיר זה ולפי

מ"ג)הר"ש פ"ב פסול (מקואות שאוב שכולו שמקוה הוכיח
שמקבלים  כלים ע"י שנתהווה שבהכרח מכך התורה, מן
אבל  התורה, מן הוא טומאה ע"י הוויתו של והפסול טומאה
ע"י  הוי' של הפסול נאמר לא שבמקוה הרמב"ם לדעת
טומאה, ע"י שהוויתו אף שאוב, שכולו מקוה גם טומאה,

התורה. מן פסול אינו

ה'תשע"ד  מנ"א ו' קודש שבת בשכר  קידוש

:Â ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ˜¯Ù ˙ÂÎÏ‰:Bøáçì øîBàä̈¥©£¥
éðMäå ,øLk ïBLàøä ¯ äæì äæ eLc÷å ,Cì Lc÷àå éì Lc÷©¥¦©£©¥¨§¦§¤¨¤¨¦¨¥§©¥¦

.øëOa Lc÷ éøäL ,ìeñẗ¤£¥¦¥§¨¨
זאת  תמורת לחברו מקדש אחד כל הרי להבין: ויש
מקדשים  שניהם שלמעשה ונמצא בשבילו, מקדש שחברו
ושל  כשר הראשון של קידושו מדוע כן ואם שכר, תמורת

פסול? השני
משנה': ה'כסף ומבאר

תמורה  כל קיבל לא עדיין הוא מקדש שהראשון בשעה
אין  ולכן בשבילו, יקדש שהשני התחייבות רק אלא בפועל
הראשון, עבור מקדש השני כאשר אך קידושו, את לפסול
בכך  קודם, קיבל שכבר השכר תמורת נעשה זה הרי

פסול. קידושו ולכן בשבילו, קידש שהראשון
לאחר  למפרע, הראשון של קידושו את לפסול ואין
שכר  שקיבל נמצא שעכשיו מאחר בשבילו, קידש שהשני
קיבל  לא עדיין הקידוש ובשעת מאחר כי קידושו, עבור
ועוד: למפרע. כך אחר נפסל הוא אין הוכשר, והקידוש שכר

לא  הראשון שלמעשה נמצא פסול, השני של וקידושו מאחר
אותו. לפסול טעם ואין כלום קיבל

אע"פ  כי וכתבו שכר, הנוטל דיין לגבי מכאן שלמדו ויש
נוטל  כאשר דווקא זהו בטלים', דיניו לדון שכר ש'הנוטל

הד  לאחר שכר נוטל אם אך מלכתחילה, הדין שכר אין ין,
עליו  כשנוטל למפרע נפסל הקידוש שאין כשם בכך, נפסל

לח)שכר סי' מאש מוצל בשו"ת מובא למלך, .(משנה
בכשרות  הסתיים הקידוש שכאן לחלק שכתבו יש אך
כל  דין, פסיקת לגבי אך למפרע, כך אחר נפסל אינו ולכן
הפסיקה  לכוח זקוקים אנו עדיין הדין פסק בוצע לא עוד
ממילא  שכר יקבל הדיין וכאשר לפועל, להוציאו כדי

לפועל. להוציאו יוכלו ולא הדין יתבטל
אין  שכאן משנה' ה'כסף דברי סיום לפי מזו, יתירה
נמצא  פסול השני של וקידושו מאחר כי פסול הקידוש
יקבל  שאם לומר יש כלום, הראשון קיבל לא  שלמעשה

למפרע מעשיו את לפסול יש אכן ממשית, הנאה (שו"ת טובת

שם) מאש .מוצל

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

...בענין המקוה: מש"כ שעשו עוד אוצר מן הצד כדי שתהי' זריעה - הנה עפ"י האופן דכ"ק 

)ע"פ הרי"ל שי'  ע"ג רצפת העליונה  והוא רצה שיעלו מי התחתונה  ע"ג האוצר  אדנ"ע שהיא מקוה 

לנדא( הנה ה"ז זריעה באופן היותר מועיל, שא"צ השקה כלל לכל הדיעות, כמובן. - גם אם לא יעלו על 

הרצפה, יש לסדר שהשאובים יפלו ישר בנקב ההולך לאוצר התחתון, דהיינו זריעה, וא"כ האוצר שמן 

הצד מהו מוסיף? - )אם לא לזהירות בעלמא אולי יתקלקל אוצר התחתון(.
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ּבּהחּלֹון ‡. ׁשּנׁשאר עד סתמּה אֹו ּכּלּה, ׁשּסתמּה ּתׁשמיׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
הרי  סתם, הּטמאה ּבפני החֹוצץ ּבדבר אם - מּטפח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּפחֹות
,לפיכ לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ׁשאין ּדבר ׁשּיהיה והּוא, חֹוצץ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

מכׁשרין ׁשאינן ּבאכלין מעטֹו אֹו החּלֹון סתם [לקבל אם ְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
טמאה,טומאה] מקּבלין ׁשאין ּפי על ׁשאף חֹוצצין; אינן ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

אּלּו הרי סרּוחין, היּו לפּנֹותן. ּדעּתֹו - טהֹורין הן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָוהרי
חֹוצץ, אינֹו - סרּוח וׁשאינֹו חֹוצץ; סרּוח, ּתבן וכן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחֹוצצין.
החּלֹון, את וסתמה ׁשּגדלה ּתבּואה לפּנֹותֹו. ׁשּדעּתֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּפני
ׁשּמא  לפּנֹותּה, ׁשּדעּתֹו לפי חֹוצצת; אינּה - מעטּתּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָאֹו

תזיק]ּתפסיד עּקרּה[- היה שורשה]הּכתל. מן [- רחֹוק ְִִִֶַַָָָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חֹוצץ. זה הרי - וסתם ראׁשּה ונטה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהּכתל,

ֶָּבזה.
ּגרֹוגרֹותחבית ·. מלאה מיובשות]ׁשהיא תאנים -] ְְִִֵֶָָָ

ּבחּלֹון  ּומּנחת לאכילה, ראּויין ולא מכׁשרין ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻסרּוחין,
קּפה  וכן טמאה, החבית ׁשהרי הּטמאה, ּכלּפי החבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּופי

ּתבן מלאה ולא ׁשהיא ּבהמה למאכל ראּוי ׁשאינֹו סרּוח ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּגרֹוגרֹות  יכֹולין אם - ּבחּלֹון ּומּנחת להּסקה, ולא ְְְְְִִִַַַַַַָָָֹֻלטיט

עצמן ּבפני לעמד -[בחלון]והּתבן ּבֹו ׁשהן הּכלי ּכׁשּיּנטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּמרים  עׂשבים חֹוצצין. אינן לאו, ואם חֹוצצין; אּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָהרי

ּומטלנּיֹות לבהמה; ראּויין מטליות]ׁשאינם ּבהן [- ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ראּויין  יהיּו ׁשּלא ּכדי וקׁשין מטּנפין ׁשהיּו ׁשלׁש, על ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻׁשלׁש
המדלּדלין  והּבׂשר והאבר הּׂשריטה; מן הּדם לקּנח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻאפּלּו
ראּויה  ׁשאינּה ּכחּוׁשה ׁשּתהיה והּוא - טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבבהמה
ׁשּׁשכן  טמא ועֹוף ּתברח; ׁשּלא ּכדי ּוקׁשּורה לגֹוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלהּמכר

ׁשּי והּוא - אפּלּוּבחּלֹון ראּוי אינֹו ׁשהרי מׂשרט, היה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשאין  ,הּמל מאסּורי ׁשהּוא ּכפּות וגֹוי ּבֹו; לׂשחק ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלּתינֹוק

ׁשמֹונה ּובן להּתירֹו; יכֹול הריון]אחר הּׁשּבת,[חודשי ּביֹום ְְְִֵֶַַַַָָָ
ׁשאינֹו ּבקֹוצים, המערב הּמר והּמלח לטלטלֹו; אסּור ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהרי

לעבֹודה ולא לאכילה לא עורות]ראּוי עיבוד והּוא,[- - ְְֲֲִַַָָָֹֹ
אּלּו ּכל - הּכתל יּזיק ׁשּלא ּכדי החרׂש על מּנח ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּיהיה
ּדעּתֹו ואין טמאה, מקּבלין אינן ׁשהרי ּבחּלֹון, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻממעטין
ׁשּבלה  ּתֹורה ספר וכן למלאכה. ראּויין ׁשאינן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלפּנֹותן
זה  הרי ּגניזתֹו, ׁשם ׁשּתהיה ּגמר אם - ּבחּלֹון מּנח ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה
והּמים, והּגליד והּכפֹור והּברד הּׁשלג אבל ּבחּלֹון. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָממעט

ראּויין הן ׁשהרי - ּבחּלֹון ממעטין ּומקּבלין [לשימוש]אינן , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
ְָֻטמאה.

ּבפחֹות ‚. אֹו הּמת, מּבׂשר מּכזית ּבפחֹות הּטפח את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעט
הּמת, מן מּכׂשעֹורה ּפחֹות ּבעצם אֹו הּנבלה, מּבׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּכזית

ׁשּכל  חֹוצצין; אּלּו הרי - הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּבפחֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
לפּנֹותן. ּדעּתֹו אין לפיכ אצלֹו, חׁשּובין ואינן טהֹורין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאּלּו
חׁשּובין  אינם - מכׁשרין ׁשאינן אכלין מּכביצה ּפחֹות ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻוכן

הּטפח  את ממעטין ּולפיכ לפּנֹותן, ּדעּתֹו ואין .אצלֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבכלי„. החּלֹון זה סתם הרי - לחּוץ ּפיו והיה חרׂש, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

וצרי טהֹור. הּוא והרי מּגּבֹו, מּטּמא ׁשאינֹו לפי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָחֹוצץ;
אפּלּו ראּוי יהיה ׁשּלא עד ונקּוב, מאּוס זה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹלהיֹות

לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי - ּדם ּבֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹלהּקיז
רבע‰. אֹו מת, ּבּבית ּבהן [הקב]היה וכּיֹוצא עצמֹות, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעצם  זה ּבית ׁשל החּלֹון ּומעט ּבאהל, המטּמאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעצמֹות
לעצמֹות. מצטרף ׁשהעצם מעּוט; אינֹו - מּכׂשעֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּפחֹות
החּלֹון  ּומעט הּמת, מּבׂשר ּכזית אֹו מת, ׁשם היה אם ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָוכן
מצטרף  ׁשהּבׂשר מעּוט; אינֹו - הּמת מּבׂשר מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבפחֹות

ידי על ממעט מּכׂשעֹורה ּפחֹות עצם אבל ה]לּבׂשר. את -] ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
עצמֹות  רבע ידי על ממעט ּבׂשר מּכזית ּופחֹות ּבׂשר, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּכזית

וערב ּבׁשתי הּטפח את מעט ּבהן. חוטים]וכּיֹוצא -] ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבגּוׁש אֹו מעּוט;[אדמה]המנּגעין, אינֹו - הּפרס מּבית ְְְִִִֵֵַַָָֻ

הרי  - הּפרס ּבית מעפר לבנה עׂשה חֹוצץ. אינֹו טמא ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּדבר
ּכברּיתֹו ּגּוׁש אּלא אמרּו ׁשּלא ּוממעטת; טהֹורה, [-זֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ

היה כגולמו] אם - עּכביׁש ּבקּורי נתמעט אֹו הּטפח נסּתם .ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מּמׁש חוזק]ּבּה אינּה[- מּמׁש, ּבּה אין ואם חֹוצצת; זֹו הרי , ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ֶֶחֹוצצת.

טז  ¤¤ּפרק
ּפֹותח ארּבה ‡. ּבּה ׁשּיׁש ּבין הּבית, ּתקרת ּבאמצע ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ּתקרת  ּתחת טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטפח
ּוׁשאר  לאויר; ּגלּוי הּוא ׁשהרי טהֹור, ארּבה ּכנגד - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית

ּכל  ּבלבד, ארּבה ּכנגד הּטמאה היתה טמא. הּבית הּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּתחת  ּומקצתּה הּתקרה, ּתחת הּטמאה מקצת היתה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, ּכּלֹו הּבית - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם - ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻארּבה
- טפח ּפֹותח ּבּה אין טמא. [הּטמאה] (הארּבה) ּכל ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּוכנגד
הּתקרה  ּתחת ּכּׁשעּור ויּמצא ׁשּתחלק, ּכדי ּבּטמאה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאם
טמא, הּבית - לאו ואם טמא; הּכל - הארּבה ּתחת ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻוכּׁשעּור

טהֹור  הארּבה אדם ּוכנגד ונתן טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה . ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
ּובין  אחד; אהל הּכל נעׂשה - הארּבה על מלמעלה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻרגלֹו
הארּבה  ּתחת אֹו ּבלבד, הּתקרה ּתחת הּטמאה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהיתה
מּפני  טמא, הּטמאה את ׁשערב והאדם טמא; הּכל - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבלבד
והיתה  טפח, ּפֹותח ּבארּבה אין הּטמאה. על אהל ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּנעׂשה
טהֹור; מלמעלה רגלֹו ׁשּנתן זה - הּתקרה ּתחת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּתחת  הּטמאה היתה מּטפח. ּבפחֹות לֹו יֹוצאת טמאה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשאין
האהיל  ׁשהרי טמא, - רגלֹו את קדמה טמאה אם - ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהארּבה
ׁשהרי  טהֹור, - הּטמאה את קדמה רגלֹו ואם הּטמאה; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻעל

לֹו. יֹוצאת טמאה ואין האהל, מקצת ְְְְִֵֵֶַָָָֹֻרגלֹו
ארּבה היה ·. ּגּבי על והאהיל העֹורב, ּבפי הּמת מן ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
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ה'תשע"ד  מנ"א ה' שישי יום טהרה' ע"י 'הוויתו

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰øác :ììkä äæ¤©§¨¨¨
¯ éìkä eàìîiL éãk íénä Ba òiñ íà ,äàîè ìa÷î àeäL¤§©¥ª§¨¦¦©©©¦§¥¤§©§©§¦
.íéøLk ¯ äàîè ìa÷î BðéàL øáãa òiñ íàå ;ïéìeñt íénä©©¦§¦§¦¦©§¨¨¤¥§©¥ª§¨§¥¦

יהי' מים מקוה ובור מעין "אך מהכתוב הוא הדין מקור
על  ש"הוויתן מלמד טהור" ש"יהיה חכמים ולמדו טהור",

תהא" טהרה ב)ידי כה, בנוגע (זבחים נאמר שהפסוק ולמרות .
ראשונים כתבו – מ"ד)למקוה פ"ו פרה מכאן (הר"ש, שלומדים

מים  של הוייתן משמע "דהכי המטהרים, מים הוויות כל על
להיות  אותן מהווה כשאתה – תהא טהרה ע"י המטהרין
מקבל  שאינו דבר ע"י אותן מהוה הוי קידוש, או מקוה

טומאה".
טהרה, ע"י הויה צריך אינו מקוה הרמב"ם, לדעת ואולם

טומאה המקבל דבר ע"י גם לעשותו סי'ואפשר בסוף לטור (ב"י

רא).

" נאמר בפסוק הרי ומדוע dewnוקשה, טהור", יהיה מים
טהרה? ע"י להיות צריכה אינה מקוה של הווייתו

אחרונה' שם)וב'משנה מיישב:(פרה

טומאה  המקבל שדבר המשניות' ב'פירוש הרמב"ם כתב
בטל  שכבר המעין מן בא "שלא מפני חטאת, למי פסול

לדין והכוונה במקואות". שהתבאר כמו כו' (מקואות המעין

מ"ב) מעין פ"ה שם ממנו שבטל כלי גבי על שהעבירו מעין
סאה  בארבעים דווקא (המטהר כמקוה אלא מטהר ואינו

ובאשבורן).
שדבר  – טהרה ע"י הויה דין את מפרש שהרמב"ם נמצא
בתור  כשר עדיין אבל מעין, שם (רק) מבטל טומאה המקבל
דבר  ממעין, חיים' 'מים הם חטאת שמי וכיון מקווה,

בהם. פוסל טומאה המקבל
עוד: אחרונה' ב'משנה העיר זה ולפי

מ"ג)הר"ש פ"ב פסול (מקואות שאוב שכולו שמקוה הוכיח
שמקבלים  כלים ע"י שנתהווה שבהכרח מכך התורה, מן
אבל  התורה, מן הוא טומאה ע"י הוויתו של והפסול טומאה
ע"י  הוי' של הפסול נאמר לא שבמקוה הרמב"ם לדעת
טומאה, ע"י שהוויתו אף שאוב, שכולו מקוה גם טומאה,

התורה. מן פסול אינו

ה'תשע"ד  מנ"א ו' קודש שבת בשכר  קידוש

:Â ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ˜¯Ù ˙ÂÎÏ‰:Bøáçì øîBàä̈¥©£¥
éðMäå ,øLk ïBLàøä ¯ äæì äæ eLc÷å ,Cì Lc÷àå éì Lc÷©¥¦©£©¥¨§¦§¤¨¤¨¦¨¥§©¥¦

.øëOa Lc÷ éøäL ,ìeñẗ¤£¥¦¥§¨¨
זאת  תמורת לחברו מקדש אחד כל הרי להבין: ויש
מקדשים  שניהם שלמעשה ונמצא בשבילו, מקדש שחברו
ושל  כשר הראשון של קידושו מדוע כן ואם שכר, תמורת

פסול? השני
משנה': ה'כסף ומבאר

תמורה  כל קיבל לא עדיין הוא מקדש שהראשון בשעה
אין  ולכן בשבילו, יקדש שהשני התחייבות רק אלא בפועל
הראשון, עבור מקדש השני כאשר אך קידושו, את לפסול
בכך  קודם, קיבל שכבר השכר תמורת נעשה זה הרי

פסול. קידושו ולכן בשבילו, קידש שהראשון
לאחר  למפרע, הראשון של קידושו את לפסול ואין
שכר  שקיבל נמצא שעכשיו מאחר בשבילו, קידש שהשני
קיבל  לא עדיין הקידוש ובשעת מאחר כי קידושו, עבור
ועוד: למפרע. כך אחר נפסל הוא אין הוכשר, והקידוש שכר

לא  הראשון שלמעשה נמצא פסול, השני של וקידושו מאחר
אותו. לפסול טעם ואין כלום קיבל

אע"פ  כי וכתבו שכר, הנוטל דיין לגבי מכאן שלמדו ויש
נוטל  כאשר דווקא זהו בטלים', דיניו לדון שכר ש'הנוטל

הד  לאחר שכר נוטל אם אך מלכתחילה, הדין שכר אין ין,
עליו  כשנוטל למפרע נפסל הקידוש שאין כשם בכך, נפסל

לח)שכר סי' מאש מוצל בשו"ת מובא למלך, .(משנה
בכשרות  הסתיים הקידוש שכאן לחלק שכתבו יש אך
כל  דין, פסיקת לגבי אך למפרע, כך אחר נפסל אינו ולכן
הפסיקה  לכוח זקוקים אנו עדיין הדין פסק בוצע לא עוד
ממילא  שכר יקבל הדיין וכאשר לפועל, להוציאו כדי

לפועל. להוציאו יוכלו ולא הדין יתבטל
אין  שכאן משנה' ה'כסף דברי סיום לפי מזו, יתירה
נמצא  פסול השני של וקידושו מאחר כי פסול הקידוש
יקבל  שאם לומר יש כלום, הראשון קיבל לא  שלמעשה

למפרע מעשיו את לפסול יש אכן ממשית, הנאה (שו"ת טובת

שם) מאש .מוצל



znפח z`neh zekld - dxdh xtq - fenz h"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּה ׁשאין ּפי על אף - הארּבה ּבאויר ּכזית ׁשּנמצא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעד
טמא  הּבית טפח, .ּפֹותח ִֵֵֶַַַַָ

ּגּביו,ּבית,‚. על ועלּיה הּבית ּתקרת ּבאמצע וארּבה ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָֻ
למעלה  זֹו מכּונֹות והארּבֹות העלּיה, ּתקרת ּבאמצע ְְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָֻֻֻוארּבה
ּפֹותח  ּבהן ׁשאין ּבין טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ׁשּיׁש ּבין ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמּזֹו,

ּבּבית  וטמאה טמאה טפח, היתה טהֹור; הארּבֹות ּכנגד - ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻ
טפח, ּפֹותח ּבארּבֹות היה טהֹור. הּבית הרי - ארּבֹות ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻּכנגד

ּדבר וה  ונתן ארּבֹות, ּכנגד ּבין הּבית ּתקרת ּתחת ּבין ּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
ּבין  הּבית מארּבת למעלה ּבין טמאה, מקּבל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻֻׁשהּוא
חֹוצץ. טמא ּדבר ׁשאין טמא; הּכל - עלּיה מארּבת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלמעלה
הּבית  - הּבית ארּבת על טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻנתן
הּבית  - העלּיה ארּבת על נתנֹו טהֹורה; והעלּיה ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻטמא,
אין  טהֹור. ולּׁשמים מלמעלה ּוכנגדֹו טמאים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהעלּיה
ּבין  ונתן הּבית, ּתקרת ּתחת והּטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻּבארּבֹות
על  ּבין טמאה, מקּבל ׁשאין ּדבר ּובין טמאה המקּבל ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּדבר
הּבית; אּלא טמא אין - העלּיה ארּבת על ּבין הּבית ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻֻארּבת

מּטפח. ּבפחֹות לעלּיה יֹוצאת טמאה הּטמאה ׁשאין היתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ
ּבין  למעלן ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכנגד
נתן  הּטמאה. את ערב ׁשהרי טמאין, והעלּיה הּבית - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלמּטן
טמא  אין - למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּדבר
ּתקרה  אבל ארּבה; ּבעֹוׂשה הּדינין, אּלּו וכל הּבית. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאּלא

חור]ׁשּנפחתה בה נפער אגרֹוף,[- מלא ׁשעּורּה - מאליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

הּמעזיבה„. את רצפת הּפֹוחת שהיא שבגג טיט שכבת -] ֲִֵֶַַַָ
ארּבההעליה] ׁשעׂשה עד ּכדי [חור], הּבית, ּתקרת ּבתֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ

הערׂש רגל ּבּה מיטה]ׁשּתּכנס סֹותמת [- הערׂש רגל והיתה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּפֹות  ּבּה יׁש אם - הארּבה אף את - ּבּבית וטמאה טפח, ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ּבּה אין חֹוצץ; טמאה המקּבל ּכלי ׁשאין טמאה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻהעלּיה
ּכּכלים  טמאה ׁשּלמּטה והרגל טהֹורה, העלּיה - טפח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפֹותח
מלא  ׁשעּורּה - מאליה הּמעזיבה נפחתה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמאהילים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַאגרֹוף,
הארץ ‰. על מּנחת ּוקדרה הּבית, ּתקרת ׁשּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻארּבה

ּבצמצּום ּתצא ּתעלה ׁשאם ארּבה, ּכנגד בדיוק]ּומכּונת -] ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻֻ
רצּוצה הּקדרה ּתחת טמאה והיתה הארּבה , חלל מן ללא -] ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֻֻ

הּקדרה טפח] ּבתֹו הּטמאה ׁשהיתה אֹו הארץ, ּובין ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבינּה
ואין  ויֹורדת; ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֻאֹו
ּגבֹוהה  הּקדרה היתה טהֹור. ּכּלֹו והּבית ּכנגּדּה, אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻטמא
- הּבית ּתקרת ּתחת אֹו ּתחּתיה, וטמאה טפח, הארץ ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמן
ּתֹו אבל אהל. הּוא ׁשהרי טמא, הּקדרה ותחת ּכּלֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּבית
והרי  מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹור; - וגּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקדרה

לאויר ּגלּוי הּקדרה הארובה]אויר ּכלי [מול היה ואם . ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ
ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. - ּגּבּה על למעלה אֹו ְְְְְְַַַָָָָָָָָֻּבתֹוכּה,
ארּבה  ּכנגד הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּכּלֹו הּבית - ּגּבּה על ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻֻאֹו
מן  ּגדֹולה והארּבה הארּבה, ּתחת הּקדרה היתה ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָֻֻּבלבד.
ּבינּה נמצא הארּבה, מן ותצא הּקדרה ּתעלה ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקדרה,

טפח ּפֹותח ארּבה ׂשפתי טפח]ּובין חלל ּפי [- על אף - ְֲִִֵֵֵֶַַַַָֻ
אֹו ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ּגבֹוהה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּקדרה

אסקּפת  ּבצד מּנחת הּקדרה היתה טהֹור. הּבית - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻּתחּתיה
מפתן] לפנים [- טפח ּפֹותח מּמּנה נמצא ּתעלה ׁשאם ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבית,

אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה, רצּוצה טמאה והיתה הּמׁשקֹוף, ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָֻמן
היתה  ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָֻעל
ּתחּתיה  - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּגבֹוהה
היתה  טהֹור. וגּבּה, ותֹוכּה אחד; אהל ׁשהּכל טמא, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוהּבית
ׁשהיא  מּפני טמא, הּבית - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
ׁשהּטמאה  מּפני - טמא ּתחּתיה וכן טפח. ּבּמׁשקֹוף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻנֹוגעת
אם  ,לפיכ אחד. אהל ׁשהּכל הּבית, מן לתחּתיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיֹוצאת
ּבצד  ׁשהיתה אֹו טפח, ּבפֹותח ּבּמׁשקֹוף נֹוגעת היתה ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלא
אבל  ּתחּתיה; אּלא טמא אין - ּתחּתיה וטמאה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּמׁשקֹוף

טהֹור. ִַַָהּבית,
.Âמעזיבה עליהן ׁשאין והעלּיה הּבית טיט]קֹורֹות והן [- , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ואויר קֹורה ּכנגד קֹורה לקורה]מכּונֹות קורה ּכנגד [שבין ְְְֲִֶֶֶֶַָָָֻ
ּפֹותח  אויר ּוביניהן טפח ּפֹותח מהן קֹורה ּובכל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאויר,
היתה  טמא. ּבלבד ּתחּתיה - מהן אחת ּתחת וטמאה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻטפח,
טמא. ּבלבד ׁשּתיהן ּבין - לעליֹונה הּתחּתֹונה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה

טמא.היתה לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹונה ּגּבי על הּטמאה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
הּקֹורֹות  ׁשּבין האויר ּכנגד מכּונֹות העליֹונֹות הּקֹורֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֻהיּו
היתה  טמא. ּכּלן ּתחת - מהן אחת ּתחת וטמאה ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻֻהּתחּתֹונֹות,
לרקיע  עד הּטמאה ּכנגד - העליֹונה קֹורה ּגּבי על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה
ּגּבי  על זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ּפֹותח ּבּקֹורֹות אין ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻטמא.
והיתה  הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד העליֹונֹות ׁשהיּו ּבין ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָזֹו,
ּבֹוקעת  טמאה - ּגּביהן על אֹו ּביניהן אֹו ּתחּתיהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻֻהּטמאה

ּבלבד;ּוב ועֹולה ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ואינּה ויֹורדת, ֹוקעת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
היא  הרי טפח, ּברּום טפח ּפֹותח ּתחת ׁשאינ ּה טמאה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּכל

סביבותיה]ּכרצּוצה מטמאה ּגּגֹו[שאינה ׁשּנסּדק ּבית . ְְִִִֶַַַָ
החיצֹון  ּבחציֹו הּטמאה והיתה חלקים, ׁשני ונעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּוכתליו,
היתה  טהֹורין. הּפנימי ׁשּבחציֹו הּכלים - ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּפתח
ּכחּוט  הּסדק רחב היה אם - הּפנימי ּבחציֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻהּטמאה

מדידה]הּמׁשקלת ואם [- טהֹורין; החיצֹון ׁשּבחציֹו ּכלים , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַֹ
טמאין. הם הרי מּכאן, ּפחֹות ְֲִִֵֵֵָָָָהיה

.Êמקורה][מבואהאכסדרה- זה ּבצד וטמאה ׁשּנסּדקה, ְְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ
זה  אהלים ׁשני היא ׁשהרי טהֹורין; הּׁשני ׁשּבּצד ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּכלים
נתן  הּתקרה. ּבכל הּסדק ׁשהרי - ּביניהם ואויר זה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבצד
נתן  הּטמאה; את ערב הּסדק, על מלמעלה קנה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻרגלֹו
מערב  אינֹו - ּגדֹול ּכלי ואפּלּו הּסדק, ּכנגד ּבארץ הּקנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
אדם  היה הּסדק. ּתחת טפח ּגבֹוּה ׁשּיהיה עד הּטמאה, ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאת
ׁשאדם  הּטמאה, את מערב - הּסדק ּתחת הארץ על ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻמּטל
ּגבּה ּבֹו ׁשּיׁש ּכאהל הּוא הרי - העליֹון והּצד הּוא; ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחלּול

ּכלים הּסדק ּתחת היּו אם וכן בגדים]טפח. מקּפלין [- ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
מעל  ּגבֹוּה העליֹון והיה זה, ּגּבי על זה הארץ על ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻמּנחין
מּמּנּו, למּטה הּכלים וכל הּטמאה; את מערב - טפח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהארץ

האהל  ׁשּתחת ּככלים הם .הרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ

יז  ¤¤ּפרק
הּבית[בליטה]זיז‡. מּפתח יֹוצא הפתח]ׁשהּוא ,[חלל ִִִֵֶֶַַַ
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-]ּופניו נוטה קצהו ׁשנים [- הארץ מעל ּגבהֹו והיה למּטה, ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָָ
הּטמאה  את מביא זה הרי - מּכאן ּפחֹות אֹו טפח, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעׂשר
מּדבריהם  אּלא מביא ׁשאינֹו הּוא, ּברּור ודבר ׁשהּוא. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבכל

ּבאהל [מדרבנן] ׁשאינּה ּכזֹו, טמאה ּבהבאת ּכּיֹוצא ּכל וכן ;ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּבריא יציב]טפח ּגבֹוּה[- היה מּדבריהם. אּלא אינּה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וכן  למעלה, ּפניו ׁשהיּו אֹו טפח, עׂשר מּׁשנים ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיתר
אּלא  מביאין אין - הּבנין מן הּיֹוצאֹות והּפּתּוחים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהעטרֹות

עובי]ּבפֹותח מן [- הּיֹוצא הּפתח, ּגּבי ׁשעל זיז וכן טפח; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ
- הּפתח ּברחב הּמׁשקֹוף ּבצד קנה היה ואפּלּו ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּמׁשקֹוף,

טפח. ּפֹותח ּבֹו היה ּכן אם אּלא מביא, ִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
ואֹוכל·. הּבית, ּכל את סֹובב ׁשהּוא נכנס]זיז ּבּפתח [- ְִִֵֵֶֶֶַַַַָ

מּטפח, ּפחֹות ּבּפתח אֹוכל היה הּטמאה. את מביא - ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטפח
ּתחּתיו, טמאה טמאין; ׁשּתחּתיו ּכלים - ּבּבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻוטמאה
מּקפת  ׁשהיא ּבחצר וכן לּבית. הּטמאה את מביא  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאינֹו

.אכסדרה  ְְַַָ
.‚- החּלֹון ּגּבי על יֹוצא וזיז לתׁשמיׁש, העׂשּויה ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָחּלֹון

הּגּודל  ּברחב היה ׁשּיהיה אפּלּו והּוא, הּטמאה; את מביא , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
למעלה  היה ּפחֹות. אֹו אצּבעים רּום החּלֹון מעל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּגבֹוּה
ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הּטמאה, את מביא אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמאצּבעים
מביא  - למאֹור העׂשּויה החּלֹון ּגּבי ׁשעל זיז טפח. ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרחב
ּבנין  ׁשהּוא. ּכל ּגבֹוּה ואפּלּו ׁשהּוא, ּבכל הּטמאה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻאת
ּבׁשעה  עליו נסמ ׁשהּמׁשקיף החּלֹון, לפני ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּיֹוצא

ּבֹו היה הּטמאה; את מביא אינֹו - [במשענת]ׁשּמׁשקיף ְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ
החלון]זיז והּזיז [לחלל אינֹו, ּכאּלּו הּבנין את רֹואין - ְְְִִִִִֵֶַַָ

האּלּו הּזיזין ּכל מביאין וכיצד הּטמאה. את מביא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהעליֹון
- ּבּבית אֹו מהן, אחד ּתחת טמאה היתה ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה?

הּזיז. ּתחת ּבין ּבּבית ּבין טמא, ִִֵֵֵַַַַַַָֹהּכל
ּפֹותח „. מהן אחד ּבכל ויׁש זה, ּגּבי על זה זיזין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשני

ּתחּתיו  - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ּוביניהן ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻטפח,
טמא. ּבלבד ּביניהן - ּביניהן טמאה היתה טמא. ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבלבד

טמא  לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹון ּגב על העליֹון היתה היה . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
אֹו הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח הּתחּתֹון על ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָֻעֹודף
- העליֹון ּגב על היתה טמא. ּוביניהן ּתחּתיהן - ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּביניהן
הּתחּתֹון  על עֹודף העליֹון היה טמא. לרקיע עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכנגּדֹו
היתה  טמא. ּוביניהן ּתחּתיו - ּתחּתיו וטמאה מּטפח, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּפחֹות

הּמֹותר ּתחת אֹו ּביניהן, העודף]הּטמאה ותחת [- ּביניהן - ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
מהן  אחד ּבכל יׁש טהֹור. הּתחּתֹון ּתחת אבל טמא, ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמֹותר
ּתחת  וטמאה טפח, ּפֹותח ּביניהן ואין טפח, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּפֹותח
ּגב  על אֹו ּביניהן, היתה טמא; ּבלבד ּתחּתיו - ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּתחּתֹון

ּבהן אין טמא. לרקיע עד הּטמאה ּכנגד - [ברוחבן]העליֹון ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּביניהן  ׁשאין ּובין טפח ּפֹותח ּביניהן ׁשּיׁש ּבין טפח, ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַּפֹותח
אֹו הּתחּתֹון, ּתחת הּטמאה ׁשהיתה ּבין טפח, ְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפֹותח
ּובֹוקעת  ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - העליֹון ּגב על אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּביניהן,

רצּוצה היא ׁשהרי טפח]ויֹורדת, מקום על שאינה ;[משום ְְֲִֵֶֶֶָ
זֹו טפח, ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות ׁשהן יריעֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן
מּנחין  ׁשהן עץ, ׁשל לּוחֹות אֹו ּבגדים אֹו ּכלים זֹו. ּגּבי ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻעל
הּטמאה  היתה אם - ּביניהן רצּוצה וטמאה זה, ּגב על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻזה

מן מלמעלה ּגבֹוהה ׁשעליה הּכלי הרי - טפח הארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּכלים  לכל הּטמאה את ּומביא טפח, חלל על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמאהיל
הארץ  מן ּגבֹוהֹות אפּלּו - ׁשיׁש ׁשל טבלּיֹות היּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּתחּתיו.
ׁשהן  מּפני ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאּמה

ְְַַּכקרקע.
ּבקרנֹותיהן‰. ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ׁשהן עץ ׁשל [-לּוחֹות ְְְֵֵֵֶֶֶַָ

שלהם] ּתחת בזוויות וטמאה טפח, הארץ מן ּגבֹוהֹות והן ,ְְְְִֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשאינּה לפי טהֹורין, הּׁשנּיה ׁשּתחת ּכלים - מהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחת
הּׁשנּיה, זֹו ּבלּוח והּנֹוגע טפח; ּבפֹותח ּבחברּתּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָנֹוגעת

הּמת  ּבאהל ׁשּנגעּו ּבכלים ׁשאמרנּוּכנֹוגע הּכלים ּכל אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּכלי  האהיל אם - חֹוצצין ואינן הּטמאה, את ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּמביאין
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאים ּגּביו ׁשעל הּכלים ּכל - הּמת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעל
הּכלים  ואף הּמת; על הּמאהילין ּכלים מּׁשּום ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻוטמאתן
ּכלים  מּׁשּום טמאים הּטמאה, ּכנגד ׁשאינן ּגּביו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשעל

הּמת. על ֱִֵֶֶַַׁשהאהילּו
.Â ׁשּוליהחבית על יֹוׁשבת תחתיתה]ׁשהיא [-לאויר[- ֲִִִֶֶֶֶַָָָ

מגולה] ּתחּתיה במקום אֹו ּבתֹוכּה, נתּון הּמת מן ּוכזית ,ְְְִִֵֶַַַָָָ
ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - אוירּה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
ונטמא  מּתחּתיה, ּבֹוקעת הּטמאה ׁשהרי טמאה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהחבית
ּבֹוקעת  טמאה - ּדפנּה עבי ּתחת הּטמאה היתה ְְְְֲֳִִַַַַַָָָָָָָֻֻאוירּה.
החבית  ולּמה טהֹורה. והחבית ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָועֹולה
ּבדפנּה, אּלא ּבאוירּה ּבֹוקעת הּטמאה אין ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטהֹורה?
הּטמאה  מקצת היתה מאוירֹו. אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻואין
ּבֹוקעת  טמאה - אוירּה ּתחת ּומקצתּה ּדפנּה, עבי ְְְֲֳִִִַַַַַַָָָָָָֻּתחת
ּכּלּה - טפח ּפֹותח ּבּדפנֹות היה ויֹורדת. ּובֹוקעת ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻועֹולה
ּבּדפנֹות  ּפׁשטה הּטמאה ׁשהרי טהֹור; ּפיה ּוכנגד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאה,
אם  אבל טהֹורה; ּבחבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָּבלבד.
אֹו מכּסה, אֹו טפח, הארץ מן ּגבֹוהה אֹו טמאה, ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻהיתה
על  אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה טמאה והיתה ּפיה, על ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָֻּכפּויה
מּקפת  היתה טמא. ּכּלּה, ּבּה הּנֹוגע וכל טמא; הּכל - ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻּגּבּה

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי -]- הּמת ּגּבי על ּונתּונה , ְִִֵֵַַַָָָ
ּגּבּה ׁשעל והּכלים טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהאכלין

על טמא  מּטֹות אֹו ׁשּוליהן, על יֹוׁשבֹות ׁשהן חבּיֹות ים. ְְִִֵֵֵֶֶַַָֻ
וטמאה  טפח, ּבפֹותח ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות והן ּבאויר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻצּדיהן
ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - מהן אחת ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּתחת
אבל  ּבטהֹורֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה רצּוצה. ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָמּפני
וטמאה  טפח ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות אֹו טמאֹות, היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻאם
אחד. אהל הּכל ׁשהרי טמא, ּכּלן ּתחת - מהן אחת ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻּתחת

ה'תשע"ד  מנחםֿאב א' שני יום

יח  ¤¤ּפרק
על אדם ‡. ּבּׁשנּיה והאהיל הּמת על אחת ּבידֹו ׁשהאהיל ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבידֹו יׁש אם - הּכלים על והאהיל ּבּמת ׁשּנגע אֹו ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים,
עובי]ּפֹותח הּכלים [- לאו, ואם טמאין; הּכלים טפח, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ידֹו ּופׁשט זיתים, חציי ׁשני ּובהן ּבּתים, ׁשני וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטהֹורין.
ּפֹותח  ּבידֹו יׁש אם - הּׁשני לּבית הּׁשנּיה וידֹו זה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלבית
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ּבּה ׁשאין ּפי על אף - הארּבה ּבאויר ּכזית ׁשּנמצא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעד
טמא  הּבית טפח, .ּפֹותח ִֵֵֶַַַַָ

ּגּביו,ּבית,‚. על ועלּיה הּבית ּתקרת ּבאמצע וארּבה ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָֻ
למעלה  זֹו מכּונֹות והארּבֹות העלּיה, ּתקרת ּבאמצע ְְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָֻֻֻוארּבה
ּפֹותח  ּבהן ׁשאין ּבין טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ׁשּיׁש ּבין ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמּזֹו,

ּבּבית  וטמאה טמאה טפח, היתה טהֹור; הארּבֹות ּכנגד - ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻ
טפח, ּפֹותח ּבארּבֹות היה טהֹור. הּבית הרי - ארּבֹות ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻּכנגד

ּדבר וה  ונתן ארּבֹות, ּכנגד ּבין הּבית ּתקרת ּתחת ּבין ּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
ּבין  הּבית מארּבת למעלה ּבין טמאה, מקּבל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻֻׁשהּוא
חֹוצץ. טמא ּדבר ׁשאין טמא; הּכל - עלּיה מארּבת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלמעלה
הּבית  - הּבית ארּבת על טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻנתן
הּבית  - העלּיה ארּבת על נתנֹו טהֹורה; והעלּיה ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻטמא,
אין  טהֹור. ולּׁשמים מלמעלה ּוכנגדֹו טמאים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהעלּיה
ּבין  ונתן הּבית, ּתקרת ּתחת והּטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻּבארּבֹות
על  ּבין טמאה, מקּבל ׁשאין ּדבר ּובין טמאה המקּבל ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּדבר
הּבית; אּלא טמא אין - העלּיה ארּבת על ּבין הּבית ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻֻארּבת

מּטפח. ּבפחֹות לעלּיה יֹוצאת טמאה הּטמאה ׁשאין היתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ
ּבין  למעלן ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכנגד
נתן  הּטמאה. את ערב ׁשהרי טמאין, והעלּיה הּבית - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלמּטן
טמא  אין - למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּדבר
ּתקרה  אבל ארּבה; ּבעֹוׂשה הּדינין, אּלּו וכל הּבית. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאּלא

חור]ׁשּנפחתה בה נפער אגרֹוף,[- מלא ׁשעּורּה - מאליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

הּמעזיבה„. את רצפת הּפֹוחת שהיא שבגג טיט שכבת -] ֲִֵֶַַַָ
ארּבההעליה] ׁשעׂשה עד ּכדי [חור], הּבית, ּתקרת ּבתֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ

הערׂש רגל ּבּה מיטה]ׁשּתּכנס סֹותמת [- הערׂש רגל והיתה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּפֹות  ּבּה יׁש אם - הארּבה אף את - ּבּבית וטמאה טפח, ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ּבּה אין חֹוצץ; טמאה המקּבל ּכלי ׁשאין טמאה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻהעלּיה
ּכּכלים  טמאה ׁשּלמּטה והרגל טהֹורה, העלּיה - טפח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפֹותח
מלא  ׁשעּורּה - מאליה הּמעזיבה נפחתה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמאהילים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַאגרֹוף,
הארץ ‰. על מּנחת ּוקדרה הּבית, ּתקרת ׁשּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻארּבה

ּבצמצּום ּתצא ּתעלה ׁשאם ארּבה, ּכנגד בדיוק]ּומכּונת -] ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻֻ
רצּוצה הּקדרה ּתחת טמאה והיתה הארּבה , חלל מן ללא -] ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֻֻ

הּקדרה טפח] ּבתֹו הּטמאה ׁשהיתה אֹו הארץ, ּובין ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבינּה
ואין  ויֹורדת; ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֻאֹו
ּגבֹוהה  הּקדרה היתה טהֹור. ּכּלֹו והּבית ּכנגּדּה, אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻטמא
- הּבית ּתקרת ּתחת אֹו ּתחּתיה, וטמאה טפח, הארץ ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמן
ּתֹו אבל אהל. הּוא ׁשהרי טמא, הּקדרה ותחת ּכּלֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּבית
והרי  מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹור; - וגּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקדרה

לאויר ּגלּוי הּקדרה הארובה]אויר ּכלי [מול היה ואם . ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ
ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. - ּגּבּה על למעלה אֹו ְְְְְְַַַָָָָָָָָֻּבתֹוכּה,
ארּבה  ּכנגד הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּכּלֹו הּבית - ּגּבּה על ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻֻאֹו
מן  ּגדֹולה והארּבה הארּבה, ּתחת הּקדרה היתה ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָֻֻּבלבד.
ּבינּה נמצא הארּבה, מן ותצא הּקדרה ּתעלה ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקדרה,

טפח ּפֹותח ארּבה ׂשפתי טפח]ּובין חלל ּפי [- על אף - ְֲִִֵֵֵֶַַַַָֻ
אֹו ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ּגבֹוהה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּקדרה

אסקּפת  ּבצד מּנחת הּקדרה היתה טהֹור. הּבית - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻּתחּתיה
מפתן] לפנים [- טפח ּפֹותח מּמּנה נמצא ּתעלה ׁשאם ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבית,

אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה, רצּוצה טמאה והיתה הּמׁשקֹוף, ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָֻמן
היתה  ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָֻעל
ּתחּתיה  - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּגבֹוהה
היתה  טהֹור. וגּבּה, ותֹוכּה אחד; אהל ׁשהּכל טמא, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוהּבית
ׁשהיא  מּפני טמא, הּבית - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
ׁשהּטמאה  מּפני - טמא ּתחּתיה וכן טפח. ּבּמׁשקֹוף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻנֹוגעת
אם  ,לפיכ אחד. אהל ׁשהּכל הּבית, מן לתחּתיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיֹוצאת
ּבצד  ׁשהיתה אֹו טפח, ּבפֹותח ּבּמׁשקֹוף נֹוגעת היתה ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלא
אבל  ּתחּתיה; אּלא טמא אין - ּתחּתיה וטמאה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּמׁשקֹוף

טהֹור. ִַַָהּבית,
.Âמעזיבה עליהן ׁשאין והעלּיה הּבית טיט]קֹורֹות והן [- , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ואויר קֹורה ּכנגד קֹורה לקורה]מכּונֹות קורה ּכנגד [שבין ְְְֲִֶֶֶֶַָָָֻ
ּפֹותח  אויר ּוביניהן טפח ּפֹותח מהן קֹורה ּובכל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאויר,
היתה  טמא. ּבלבד ּתחּתיה - מהן אחת ּתחת וטמאה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻטפח,
טמא. ּבלבד ׁשּתיהן ּבין - לעליֹונה הּתחּתֹונה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה

טמא.היתה לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹונה ּגּבי על הּטמאה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
הּקֹורֹות  ׁשּבין האויר ּכנגד מכּונֹות העליֹונֹות הּקֹורֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֻהיּו
היתה  טמא. ּכּלן ּתחת - מהן אחת ּתחת וטמאה ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻֻהּתחּתֹונֹות,
לרקיע  עד הּטמאה ּכנגד - העליֹונה קֹורה ּגּבי על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה
ּגּבי  על זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ּפֹותח ּבּקֹורֹות אין ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻטמא.
והיתה  הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד העליֹונֹות ׁשהיּו ּבין ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָזֹו,
ּבֹוקעת  טמאה - ּגּביהן על אֹו ּביניהן אֹו ּתחּתיהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻֻהּטמאה

ּבלבד;ּוב ועֹולה ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ואינּה ויֹורדת, ֹוקעת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
היא  הרי טפח, ּברּום טפח ּפֹותח ּתחת ׁשאינ ּה טמאה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּכל

סביבותיה]ּכרצּוצה מטמאה ּגּגֹו[שאינה ׁשּנסּדק ּבית . ְְִִִֶַַַָ
החיצֹון  ּבחציֹו הּטמאה והיתה חלקים, ׁשני ונעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּוכתליו,
היתה  טהֹורין. הּפנימי ׁשּבחציֹו הּכלים - ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּפתח
ּכחּוט  הּסדק רחב היה אם - הּפנימי ּבחציֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻהּטמאה

מדידה]הּמׁשקלת ואם [- טהֹורין; החיצֹון ׁשּבחציֹו ּכלים , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַֹ
טמאין. הם הרי מּכאן, ּפחֹות ְֲִִֵֵֵָָָָהיה

.Êמקורה][מבואהאכסדרה- זה ּבצד וטמאה ׁשּנסּדקה, ְְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ
זה  אהלים ׁשני היא ׁשהרי טהֹורין; הּׁשני ׁשּבּצד ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּכלים
נתן  הּתקרה. ּבכל הּסדק ׁשהרי - ּביניהם ואויר זה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבצד
נתן  הּטמאה; את ערב הּסדק, על מלמעלה קנה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻרגלֹו
מערב  אינֹו - ּגדֹול ּכלי ואפּלּו הּסדק, ּכנגד ּבארץ הּקנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
אדם  היה הּסדק. ּתחת טפח ּגבֹוּה ׁשּיהיה עד הּטמאה, ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאת
ׁשאדם  הּטמאה, את מערב - הּסדק ּתחת הארץ על ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻמּטל
ּגבּה ּבֹו ׁשּיׁש ּכאהל הּוא הרי - העליֹון והּצד הּוא; ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחלּול

ּכלים הּסדק ּתחת היּו אם וכן בגדים]טפח. מקּפלין [- ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
מעל  ּגבֹוּה העליֹון והיה זה, ּגּבי על זה הארץ על ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻמּנחין
מּמּנּו, למּטה הּכלים וכל הּטמאה; את מערב - טפח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהארץ

האהל  ׁשּתחת ּככלים הם .הרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ

יז  ¤¤ּפרק
הּבית[בליטה]זיז‡. מּפתח יֹוצא הפתח]ׁשהּוא ,[חלל ִִִֵֶֶַַַ
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-]ּופניו נוטה קצהו ׁשנים [- הארץ מעל ּגבהֹו והיה למּטה, ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָָ
הּטמאה  את מביא זה הרי - מּכאן ּפחֹות אֹו טפח, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעׂשר
מּדבריהם  אּלא מביא ׁשאינֹו הּוא, ּברּור ודבר ׁשהּוא. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבכל

ּבאהל [מדרבנן] ׁשאינּה ּכזֹו, טמאה ּבהבאת ּכּיֹוצא ּכל וכן ;ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּבריא יציב]טפח ּגבֹוּה[- היה מּדבריהם. אּלא אינּה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וכן  למעלה, ּפניו ׁשהיּו אֹו טפח, עׂשר מּׁשנים ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיתר
אּלא  מביאין אין - הּבנין מן הּיֹוצאֹות והּפּתּוחים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהעטרֹות

עובי]ּבפֹותח מן [- הּיֹוצא הּפתח, ּגּבי ׁשעל זיז וכן טפח; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ
- הּפתח ּברחב הּמׁשקֹוף ּבצד קנה היה ואפּלּו ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּמׁשקֹוף,

טפח. ּפֹותח ּבֹו היה ּכן אם אּלא מביא, ִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
ואֹוכל·. הּבית, ּכל את סֹובב ׁשהּוא נכנס]זיז ּבּפתח [- ְִִֵֵֶֶֶַַַַָ

מּטפח, ּפחֹות ּבּפתח אֹוכל היה הּטמאה. את מביא - ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטפח
ּתחּתיו, טמאה טמאין; ׁשּתחּתיו ּכלים - ּבּבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻוטמאה
מּקפת  ׁשהיא ּבחצר וכן לּבית. הּטמאה את מביא  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאינֹו

.אכסדרה  ְְַַָ
.‚- החּלֹון ּגּבי על יֹוצא וזיז לתׁשמיׁש, העׂשּויה ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָחּלֹון

הּגּודל  ּברחב היה ׁשּיהיה אפּלּו והּוא, הּטמאה; את מביא , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
למעלה  היה ּפחֹות. אֹו אצּבעים רּום החּלֹון מעל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּגבֹוּה
ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הּטמאה, את מביא אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמאצּבעים
מביא  - למאֹור העׂשּויה החּלֹון ּגּבי ׁשעל זיז טפח. ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרחב
ּבנין  ׁשהּוא. ּכל ּגבֹוּה ואפּלּו ׁשהּוא, ּבכל הּטמאה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻאת
ּבׁשעה  עליו נסמ ׁשהּמׁשקיף החּלֹון, לפני ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּיֹוצא

ּבֹו היה הּטמאה; את מביא אינֹו - [במשענת]ׁשּמׁשקיף ְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ
החלון]זיז והּזיז [לחלל אינֹו, ּכאּלּו הּבנין את רֹואין - ְְְִִִִִֵֶַַָ

האּלּו הּזיזין ּכל מביאין וכיצד הּטמאה. את מביא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהעליֹון
- ּבּבית אֹו מהן, אחד ּתחת טמאה היתה ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה?

הּזיז. ּתחת ּבין ּבּבית ּבין טמא, ִִֵֵֵַַַַַַָֹהּכל
ּפֹותח „. מהן אחד ּבכל ויׁש זה, ּגּבי על זה זיזין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשני

ּתחּתיו  - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ּוביניהן ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻטפח,
טמא. ּבלבד ּביניהן - ּביניהן טמאה היתה טמא. ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבלבד

טמא  לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹון ּגב על העליֹון היתה היה . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
אֹו הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח הּתחּתֹון על ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָֻעֹודף
- העליֹון ּגב על היתה טמא. ּוביניהן ּתחּתיהן - ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּביניהן
הּתחּתֹון  על עֹודף העליֹון היה טמא. לרקיע עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכנגּדֹו
היתה  טמא. ּוביניהן ּתחּתיו - ּתחּתיו וטמאה מּטפח, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּפחֹות

הּמֹותר ּתחת אֹו ּביניהן, העודף]הּטמאה ותחת [- ּביניהן - ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
מהן  אחד ּבכל יׁש טהֹור. הּתחּתֹון ּתחת אבל טמא, ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמֹותר
ּתחת  וטמאה טפח, ּפֹותח ּביניהן ואין טפח, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּפֹותח
ּגב  על אֹו ּביניהן, היתה טמא; ּבלבד ּתחּתיו - ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּתחּתֹון

ּבהן אין טמא. לרקיע עד הּטמאה ּכנגד - [ברוחבן]העליֹון ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּביניהן  ׁשאין ּובין טפח ּפֹותח ּביניהן ׁשּיׁש ּבין טפח, ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַּפֹותח
אֹו הּתחּתֹון, ּתחת הּטמאה ׁשהיתה ּבין טפח, ְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפֹותח
ּובֹוקעת  ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - העליֹון ּגב על אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּביניהן,

רצּוצה היא ׁשהרי טפח]ויֹורדת, מקום על שאינה ;[משום ְְֲִֵֶֶֶָ
זֹו טפח, ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות ׁשהן יריעֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן
מּנחין  ׁשהן עץ, ׁשל לּוחֹות אֹו ּבגדים אֹו ּכלים זֹו. ּגּבי ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻעל
הּטמאה  היתה אם - ּביניהן רצּוצה וטמאה זה, ּגב על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻזה

מן מלמעלה ּגבֹוהה ׁשעליה הּכלי הרי - טפח הארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּכלים  לכל הּטמאה את ּומביא טפח, חלל על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמאהיל
הארץ  מן ּגבֹוהֹות אפּלּו - ׁשיׁש ׁשל טבלּיֹות היּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּתחּתיו.
ׁשהן  מּפני ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאּמה

ְְַַּכקרקע.
ּבקרנֹותיהן‰. ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ׁשהן עץ ׁשל [-לּוחֹות ְְְֵֵֵֶֶֶַָ

שלהם] ּתחת בזוויות וטמאה טפח, הארץ מן ּגבֹוהֹות והן ,ְְְְִֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשאינּה לפי טהֹורין, הּׁשנּיה ׁשּתחת ּכלים - מהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחת
הּׁשנּיה, זֹו ּבלּוח והּנֹוגע טפח; ּבפֹותח ּבחברּתּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָנֹוגעת

הּמת  ּבאהל ׁשּנגעּו ּבכלים ׁשאמרנּוּכנֹוגע הּכלים ּכל אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּכלי  האהיל אם - חֹוצצין ואינן הּטמאה, את ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּמביאין
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאים ּגּביו ׁשעל הּכלים ּכל - הּמת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעל
הּכלים  ואף הּמת; על הּמאהילין ּכלים מּׁשּום ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻוטמאתן
ּכלים  מּׁשּום טמאים הּטמאה, ּכנגד ׁשאינן ּגּביו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשעל

הּמת. על ֱִֵֶֶַַׁשהאהילּו
.Â ׁשּוליהחבית על יֹוׁשבת תחתיתה]ׁשהיא [-לאויר[- ֲִִִֶֶֶֶַָָָ

מגולה] ּתחּתיה במקום אֹו ּבתֹוכּה, נתּון הּמת מן ּוכזית ,ְְְִִֵֶַַַָָָ
ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - אוירּה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
ונטמא  מּתחּתיה, ּבֹוקעת הּטמאה ׁשהרי טמאה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהחבית
ּבֹוקעת  טמאה - ּדפנּה עבי ּתחת הּטמאה היתה ְְְְֲֳִִַַַַַָָָָָָָֻֻאוירּה.
החבית  ולּמה טהֹורה. והחבית ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָועֹולה
ּבדפנּה, אּלא ּבאוירּה ּבֹוקעת הּטמאה אין ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטהֹורה?
הּטמאה  מקצת היתה מאוירֹו. אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻואין
ּבֹוקעת  טמאה - אוירּה ּתחת ּומקצתּה ּדפנּה, עבי ְְְֲֳִִִַַַַַַָָָָָָֻּתחת
ּכּלּה - טפח ּפֹותח ּבּדפנֹות היה ויֹורדת. ּובֹוקעת ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻועֹולה
ּבּדפנֹות  ּפׁשטה הּטמאה ׁשהרי טהֹור; ּפיה ּוכנגד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאה,
אם  אבל טהֹורה; ּבחבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָּבלבד.
אֹו מכּסה, אֹו טפח, הארץ מן ּגבֹוהה אֹו טמאה, ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻהיתה
על  אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה טמאה והיתה ּפיה, על ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָֻּכפּויה
מּקפת  היתה טמא. ּכּלּה, ּבּה הּנֹוגע וכל טמא; הּכל - ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻּגּבּה

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי -]- הּמת ּגּבי על ּונתּונה , ְִִֵֵַַַָָָ
ּגּבּה ׁשעל והּכלים טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהאכלין

על טמא  מּטֹות אֹו ׁשּוליהן, על יֹוׁשבֹות ׁשהן חבּיֹות ים. ְְִִֵֵֵֶֶַַָֻ
וטמאה  טפח, ּבפֹותח ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות והן ּבאויר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻצּדיהן
ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - מהן אחת ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּתחת
אבל  ּבטהֹורֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה רצּוצה. ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָמּפני
וטמאה  טפח ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות אֹו טמאֹות, היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻאם
אחד. אהל הּכל ׁשהרי טמא, ּכּלן ּתחת - מהן אחת ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻּתחת

ה'תשע"ד  מנחםֿאב א' שני יום

יח  ¤¤ּפרק
על אדם ‡. ּבּׁשנּיה והאהיל הּמת על אחת ּבידֹו ׁשהאהיל ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבידֹו יׁש אם - הּכלים על והאהיל ּבּמת ׁשּנגע אֹו ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים,
עובי]ּפֹותח הּכלים [- לאו, ואם טמאין; הּכלים טפח, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ידֹו ּופׁשט זיתים, חציי ׁשני ּובהן ּבּתים, ׁשני וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטהֹורין.
ּפֹותח  ּבידֹו יׁש אם - הּׁשני לּבית הּׁשנּיה וידֹו זה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלבית
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ונטמא  אחד, ּכאהל הּכל ונעׂשה הּטמאה, את ערב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻטפח,
הּטמאה. את מביא אינֹו לאו, ואם והּבּתים; ְְְִִִֵֵֶַַָָָֻהּוא

-אדם ·. הּטמאה על והאהיל  החּלֹון, ּבעד ׁשהׁשקיף ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֻ
הּבית  ּכל ונטמא לּבית, הּטמאה את מּטלמביא היה .-] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ

הּבית עומד] ּבתֹו ּומקצתֹו האסקּפה, ּבחּוץ,על ּומקצתֹו ְְְְִִִַַַַַָָָָֻ
מּפני  טמא; הּבית - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על טמאה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהאהילה
טמאה  ׁשהאהילה וכיון טפח, ּגבּה ּבֹו ויׁש חלּול, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהאדם
אם  וכן הּטמאה. את ּומביא עליה, ּכמאהיל זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעליו
ׁשּבחּוץ  מקצתֹו על טהֹורין והאהילּו ּבּבית, טמאה ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֻהיתה
הּטמאה, על ּכמאהיל ׁשהּוא מּפני טמאין; אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻ

מביא הטומאה]והאדם חֹוצץ[את ּכמֹו[בפניה]ואינֹו , ְְְִֵֵֵָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

האכסדרהנֹוׂשאי ‚. ּתחת ּבֹו ׁשעברּו מבואה הּמת -] ְְְְֵֵֶַַַַַָָָ
הבית] לפני הּדלתמקורה את מהם אחד והגיף [של , ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּוסמכֹוהבית] וכן [נעל], הּבית, יטמא ׁשּלא ּכדי ּבמפּתח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
יכֹול  אם - הּדלת סֹומ מּבחּוץ אֹו מּבפנים אדם היה ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאם
הּבית  לאו, ואם טהֹור; הּבית עצמֹו, ּבפני לעמד ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּדלת
והאדם  הּטמאה, ּבפני ׁשחצץ הּוא האדם, ׁשּנמצא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻטמא;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוהּכלים
ועינֹוּתּנּור „. הּבית, ּבתֹו עֹומד פתחו]ׁשהּוא קמּורה [- ְְְִֵֵֶַַַָ

קרן]לחּוץ הּקמּורה [כעין עינֹו על הּמת נֹוׂשאי והאהילּו , ְְְֱִֵֵֵֶַַַַָ
מעל  ּגבֹוּה הּתּנּור אין ׁשהרי טהֹור; והּבית טמא, הּתּנּור -ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

מגּדל לּבית. טמאה ׁשּיביא ּכדי ּבמּדה [ארון]הארץ, הּבא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
נייד] שאינו לחּוץ,[- ונפּתח הּפתח, ּבתֹו עֹומד ְְְִֵֶֶַַַַׁשהּוא

ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טהֹור. הּבית - ּבתֹוכֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻוטמאה
הּטמאה  ודר הּפתח, ּובתֹו ּפתּוח, הּוא ׁשהרי ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻטמא;

מּוכני היתה להּכנס. ּדרּכּה ואין בסיס]לצאת, ׁשּלֹו[- ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
ויֹוצאת לאחֹוריו, הבית]מׁשּוכה כלפי מּטפח,[- ּפחֹות ְְֲִֵֶַַָָָ

נׁשמטת בו]ואינּה קבועה ּכנגד [- ּבתֹוכּה ׁשם וטמאה , ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֻ
התקרה]הּקֹורֹות של ׁשהיא [- ּפי על ׁשאף טהֹור; הּבית - ִִִֶֶַַַַַָ

ׁשּיהיה  והּוא, טפח. יֹוצאה ואינּה נׁשמטת, אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיֹוצאה,
אם [במוכני]ּבּה אבל חלּול; טפח רּום על טפח על טפח ֲִֶֶֶַַַַַָָָ

הּבית, ּבתֹו רצּוצה הּטמאה הרי - טפח חלל ּבּמּוכני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻאין
וטמאה  הּבית, ּבתֹו עֹומד הּמגּדל היה טמא. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻוהּבית

הּתבה ּבתֹו אֹו מגירה]ּבתֹוכֹו ׁשאין [- ּפי על אף - ׁשּלֹו ְְִֵֵֶֶַַַָ
מה  ּבּבית, טמאה טמא. הּבית טפח, ּפֹותח ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּביציאתּה
להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת, הּטמאה ׁשּדר טהֹור; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּׁשּבתֹוכֹו

הּכתל,‰. ּובין וׁשּבינֹו הארץ, ּובין הּמגּדל ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכלים
הּקֹורֹות ּובין התקרה]וׁשּבינֹו ּפֹותח [של ׁשם יׁש אם - ְִֵֵֵֵֶַַָ

את  רֹואה ׁשאני - טהֹורים לאו, ואם טמאים. ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָטפח,
וסֹותמֹות יֹורדֹות הן ּכאּלּו הטומאה]הּקֹורֹות, .[ומונעות ְְְְִֵַ

.Âּבינֹו אֹו הארץ, ּובין ּבינֹו הּמגּדל, ּתחת טמאה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהיתה
חלל  ׁשם ׁשּיׁש ּבין - הּכתל ּובין ּבינֹו אֹו הּקֹורֹות, ֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּובין

טמא  הּבית - ׁשם ׁשאין ּבין ּבאוירטפח, עֹומד היה [תחת . ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּבעביֹוהשמים] ּכלים - ּבתֹוכֹו וטמאה דופנותיו], [עובי ְְְְְִֵֶָָֻ

טהֹורים. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים ּבעביֹו, טמאה ְְְְְְִִִֵֶָָֻטהֹורים;
.Ê ׁשֹופע ּכל ׁשהּוא אהל ּכיצד? ּכאהלים. אהלים, ׁשּפּועי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

וכלה מסתיים]ויֹורד ּכלים [- - ּבאהל וטמאה ּכאצּבע, עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּכלים  הּׁשּפּוע, ּתחת טמאה טמאים; הּׁשּפּוע ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻׁשּתחת

מּתֹו הּטמאה טמאים. תחת]ׁשּבאהל הּנֹוגע [- - הּׁשּפּוע ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
ּבּׁשּפּוע [בשיפוע]ּבֹו והּנֹוגע ׁשבעה; טמאת טמא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּתֹוכֹו,

ּכאּלּו מאחֹוריו, הּׁשּפּוע נעׂשה ערב. טמאת טמא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמאחֹוריו,
- הּׁשּפּוע אחֹורי על הּטמאה היתה ּבאהל. ׁשּנגע ּכלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּוא
ּבּׁשּפּוע  והּנֹוגע ׁשבעה; טמאת טמא מאחֹוריו, ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֻהּנֹוגע
זית  וכחצי מּתֹוכֹו, זית ּכחצי ערב. טמאת טמא ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמּתֹוכֹו,
טמאת  טמא מאחֹוריו, ּבין מּתֹוכֹו ּבין הּנֹוגע - ְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻמאחֹוריו

ׁשבעה. טמאת טמא עצמֹו, והאהל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻערב;
.Áמרּדד האהל ּכנף מונח]היה ּתחת [- וטמאה הארץ, על ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

טמאה  - הּכנף ּגּבי על אֹו הארץ, על הּפרּוׂש האהל ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכנף
ויֹורדת  ּבֹוקעת ועֹולה .ּבֹוקעת ְְֶֶַַַַָ
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ּופיה ּכּורת ‡. הּבית ּפתח ּבתֹו והיא ּבארץ, מּטלת ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

פתחה] ּגּבּה[- על אֹו ּתחּתיה, נתּון הּמת מן ּוכזית ְְִִֵֶַַַַַַָָָלחּוץ,
טמא; ּבגּבּה, אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּבחּוץ
ּכנגד  ׁשהּוא מּכלי חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָוכל
אּלא  טמא אין ּבּבית, טמאה היתה טהֹור. והּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה;
ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה אֹו ׁשּבתֹוכּה ּכלים אבל ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבית;
ׁשּבּבית, ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטהֹורים.
הּטמאה, ּכנגד ׁשּתחּתיה וכל ּגּבּה, ׁשעל וכל ׁשּבתֹוכּה, ְְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוכל
וטמאה  טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ׁשּבארנּו. ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכמֹו
ׁשּבּבית, ּכל טמא: הּכל - ּגּבּה על אֹו ּבּבית אֹו ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּתחּתיה
ּתֹוכּה ׁשּבאויר ּכל אבל ּגּבּה. ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוכל
הּטמאה  היתה הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻֻטהֹור,
וכל  ׁשּבּבית, וכל ׁשּבתֹוכּה, ּכל טמא: הּכל - ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבתֹוכּה
אהל  ׁשּנעׂשּו האדם אֹו ׁשהּכלים ּגּבּה; ׁשעל וכל ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּתחּתיה,
מביאין  - ּגּביהם על הּטמאה ׁשהיתה אֹו הּטמאה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻעל

חֹוצצין[הטומאה] ּדברים [בפניה]ולא ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ
ּכלי ׁשהיא ּבזמן חלולה]ּומחלחלת[שלם]אמּורים? -]. ְְְְֲִִִִֶֶֶַֻ

ּפחּותהאבל  היתה מחוררת]אם הּנפחת [- הּמקֹום וסתם , ְְְְֲִִַַַַָָָָָָ
אפּוצה ׁשהיתה אֹו ּכלי, אינּה ׁשהרי קש]ּבקׁש, מלאה -] ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ

ּבּה יּמצא ׁשּלא ּכדי אטּומה אּלא חלל, ּבּה יהיה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹעד
טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה - אחד ּבמקֹום טפח ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָחלל
ׁשּתחּתיה  וכל הּבית הרי - ּבּבית אֹו ּתחּתיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוטמאה
מּפני  - טהֹור וגּבּה ותֹוכּה אחד; אהל ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטמאין,
אין  ּבתֹוכּה, טמאה היתה ּכלי. ואינֹו עץ, ׁשל אהל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היתה ּתֹוכּה; אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא
נתּון  הּמת מן ּוכזית לחּוץ, ּופיה הארץ על מּנחת ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהיתה

היה טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ּכנגּדֹוּתחּתיה - ּגּבּה על ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּבית; אּלא טמא אין ּבּבית, טמאה היתה טמא. לרקיע ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעד

ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, הּטמאה ְְְֵֵֶַָָָָָָָֻהיתה
והיא ·. לפנים, ּופיה הּפתח, ּבתֹו ּבארץ הּמּטלת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת

ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית וחלּולה, ׁשלם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכלי
טמא; ּגּבּה, על אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ

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

zn z`neh zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn '` ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והּבית  הּטמאה; מּכנגד חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל
טמא  הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, טמאה היתה היתה טהֹור. . ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻ

על  אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻּגבֹוהה
מּפני  ׁשּתחּתיה, וכל ׁשּבּבית ּכל טמא: הּכל - ּבּבית אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּגּבּה,
ׁשּבתֹוכּה, וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד; ּכאהל והּבית ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיא
היתה  ׁשּנתּבאר. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּכלי

-]ּופקּוקה[מחוררת]ּפחּותה החור סתם אפּוצה [- אֹו ּבקׁש, ְְְֲַָָָ
קש] מלאה אֹו[- ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהה ,ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻ

טמאה  היתה ּגּבּה. מעל חּוץ טמא, הּכל - ּבתֹוכּה אֹו ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּבּבית
ותחּתיה  ּתֹוכּה אבל טמא; לרקיע עד ּבלבד ּכנגּדֹו ּגּבּה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעל
חֹוצצת. – ּכלי ׁשאינּה מּפני טהֹור, ּׁשּבהם מה ּכל - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּבית
נתּון  הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה הארץ, על מּנחת ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהיתה
עד  ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היה טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּתחּתיה
ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, הּטמאה היתה טמא; ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻלרקיע

טמאים. ְְִִֵַַוהּבית
ּגבּה‚. ּכל את ממּלאה והיא הּבית, ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּורת

הּקֹורֹות  לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ּופיה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבית,
ּבּבית, טמאה טמא; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
הּבית  לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור: ּׁשּבתֹוכּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה
עֹומדת, ׁשהיתה ּבין - להּכנס ּדרּכּה ואין מּטפח, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבפחֹות
הּכתל  ּובין ּובינּה לּכתל ּופיה צּדּה על מּטה ׁשהיתה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּבין
זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת, ּכּורת ׁשהיתה ּבין מּטפח, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפחֹות
טפח  ּפֹותח לּכתל אֹו ולּקֹורֹות העליֹונה ּבין ואין זֹו ּגּבי .על ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

לבין  ּבינֹו ואין למעלה, ּופיה הּפתח ּבתֹו עֹומדת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיתה
טמאה  טהֹור; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֻֻהּמׁשקֹוף
ּדרּכּה ואין לצאת, טמאה ׁשּדר טמא: ּׁשּבתֹוכּה מה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּבית,

ְִֵָלהּכנס.
צּדּה„. על מּנחת והיתה ׁשלם, ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת

השמים]ּבאויר תחת ה [- מן ּוכזית ּתחּתיה, נתּון על ּמת אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
וכל  טמא; ּובגּבּה, ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּגּבּה
ׁשאינֹו וכל הּטמאה; ּכנגד אּלא - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמה
הּכל  ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. ּבתֹוכּה, הּטמאה ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּכנגד
על  למעלה הּטמאה ׁשּכנגד וכל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻטמא:
טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ּתחּתיה. למּטה אֹו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגּבּה,
ׁשעל  וכל טמא, ׁשּתחּתיה ּכל - ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻוטמאה
ּכנגד  ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ׁשּבתֹוכּה ּכל אבל טמא, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּגּבּה
מה  ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְֵַַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה.

וכל ׁשּתחּתיה, וכל ׁשהּכלים ּׁשּבתֹוכּה, ּגּבּה; על ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן ּכּורת מביאין היתה אם ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשהיתה  אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה הארץ על הּמּטלת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָֻזֹו
ּבמּדה ניידת]ּבאה אינה -]- ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על טמא; הּתהֹום עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכנגּדֹו
מעל  טפח ּגבֹוהה היתה ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבתֹוכּה,
ּבתֹוכּה, טמא; ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהארץ,
ׁשּכבר  טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על טמא; ּבלבד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּתֹוכּה
לא  חׁשּוב, הּוא ּכאהל - ּבמּדה הּבא עץ ׁשּכלי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבארנּו,

חֹוצץ. ּולפיכ ְְִִֵֵָּככלים;

ׁשּוליהּכּורת ‰. על יֹוׁשבת והיא ׁשלם, ּכלי [-ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
-תחתיתה] ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ְְְְֲִֶַַַָָָָָֻלאויר,

היתה  אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֻטמאה
ּתחּתיה  וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה, אֹו טפח, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻֻּגבֹוהה

הּכל - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וכל אֹו ׁשּבתֹוכּה, ּכל טמא: ְְְֵֶַַַָָָָָָֹ
למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה ׁשעל וכל ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּתחּתיה,
ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא הּמאהיל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻׁשהּכלי
ּבאה  אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה היתה אם ,לפיכ ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.
טמאה  - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֻֻּבמּדה,
טפח, ּגבֹוהה היתה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָּבֹוקעת
ּבתֹוכּה טמאה היתה טמא. ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻוטמאה
ׁשּתחּתיה  וכלים טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו

וחֹוצצת. אהל ׁשהיא מּפני ְְְִִִֵֶֶֶֶֹטהֹורין,
.Â ּבאוירּגמל עֹומד השמים]ׁשהּוא תחת טמאה [- - ְֲִֵֶָָָָֻ

ּכלים  ּגּביו, על טמאה טהֹורים; ּגּביו ׁשעל ּכלים ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּתחּתיו,
ּבֹוקעת  זֹו הרי ּתחּתיו, וטמאה רֹובץ היה טהֹורין. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּתחּתיו

רצּוצה טמאה היתה אם וכן ויֹורדת; ּובֹוקעת [-ועֹולה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻ
טפח] חלל זֹוללא הרי - רגלֹו ּגב על אֹו רגלֹו, ְְֲֵַַַַַַּתחת

ׁשאם  ּבנזירּות, ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבֹוקעת
הּמּטה  ּתחת אֹו הּגמל, ּתחת הּמת מן ּוכזית הּנזיר ְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָהיה
טמאת  ׁשּנטמא ּפי על אף - הּכלים מּׁשאר ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוכּיֹוצא

מגּלח אינֹו אּלּו[שערו]ׁשבעה, ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם . ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
אֹו האדם, מן הּנעׂשים אהלים ּבטמאת האמּורֹות ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֻההלכֹות
ּדברי  מהן סֹופרים, מּדברי - הּכלים מן אֹו הּבהמה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָמן
מגּלח  הּנזיר אין ּולפיכ והרחקֹות; ּגזרֹות ּומהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָקּבלה

ּביאת  על ּכרת עליהן חּיבין ואין אכילת עליהן, אֹו מקּדׁש, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
טמאת  לענין אּלא אמּורין ּכּלן הּדברים ואין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻקדׁשים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, וקדׁשים ְְְְְִִֵֶַַָָָּתרּומה

כ  ¤¤ּפרק
ּפתיל‡. צמיד הּמת: ּבאהל מּצילין ּדברים כיסוי ׁשלׁשה -] ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּובלּועיןמהודק] ואהלין, חיים], -[בבעלי הּבלּועין . ְְְִִִַָֹ
הּטמאה  את ּומֹונעין יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורין על ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֻמּצילין
על  מּצילין - ואהלין ּפתיל צמיד אבל ּותטּמא. ּתצא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  הּטמאה את מֹונעין ואינן יתטּמאּו, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻהּטהֹורין
מּקף  ּכלי ּבֹו ׁשּיׁש טמא ּבית ּכיצד? אחרים. ּותטּמא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֻּתצא
ׁשם  היה אם וכן טהֹורין; הּכלי ׁשּבתֹו ּכל ּפתיל, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָצמיד
אבל  טהֹורין. האהל ׁשּבתֹו הּכלים ּכל הּבית, ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאהל
ּפתיל, ּבצמיד עליו ּומּקף ּבכלי, נתּון הּמת מן ּכזית היה ְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָֻאם
ּוכזית  אהל, ּבתֹו אהל וכן טמא; הּבית - לּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹוהכניסֹו
החיצֹון  ׁשּבאהל הּכלים ּכל - הּפנימי ּבאהל הּמת ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמן

ְִֵטמאים.
את ·. ּומֹונעין הּטהֹורים, על מּצילין - הּבלּועין ְְְֲִִִִִֶַַַַָאבל

- לבית ונכנס הּמת, ּבׂשר ׁשאכל ּכלב ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻהּטמאה.
טהֹור  ונכנס הּבית טּבעת, ׁשּבלע אדם אפּלּו טּבעת, ּבלע ; ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

הּטּבעת  ׁשבעה, טמאת ׁשּנטמא ּפי על  אף - הּמת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻלאהל
ּובדגים,טהֹורה  ּובעֹופֹות ּובבהמה ּבחּיה הּבלּועין ּכל וכן . ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ
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ונטמא  אחד, ּכאהל הּכל ונעׂשה הּטמאה, את ערב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻטפח,
הּטמאה. את מביא אינֹו לאו, ואם והּבּתים; ְְְִִִֵֵֶַַָָָֻהּוא

-אדם ·. הּטמאה על והאהיל  החּלֹון, ּבעד ׁשהׁשקיף ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֻ
הּבית  ּכל ונטמא לּבית, הּטמאה את מּטלמביא היה .-] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ

הּבית עומד] ּבתֹו ּומקצתֹו האסקּפה, ּבחּוץ,על ּומקצתֹו ְְְְִִִַַַַַָָָָֻ
מּפני  טמא; הּבית - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על טמאה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהאהילה
טמאה  ׁשהאהילה וכיון טפח, ּגבּה ּבֹו ויׁש חלּול, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהאדם
אם  וכן הּטמאה. את ּומביא עליה, ּכמאהיל זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעליו
ׁשּבחּוץ  מקצתֹו על טהֹורין והאהילּו ּבּבית, טמאה ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֻהיתה
הּטמאה, על ּכמאהיל ׁשהּוא מּפני טמאין; אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻ

מביא הטומאה]והאדם חֹוצץ[את ּכמֹו[בפניה]ואינֹו , ְְְִֵֵֵָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

האכסדרהנֹוׂשאי ‚. ּתחת ּבֹו ׁשעברּו מבואה הּמת -] ְְְְֵֵֶַַַַַָָָ
הבית] לפני הּדלתמקורה את מהם אחד והגיף [של , ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּוסמכֹוהבית] וכן [נעל], הּבית, יטמא ׁשּלא ּכדי ּבמפּתח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
יכֹול  אם - הּדלת סֹומ מּבחּוץ אֹו מּבפנים אדם היה ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאם
הּבית  לאו, ואם טהֹור; הּבית עצמֹו, ּבפני לעמד ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּדלת
והאדם  הּטמאה, ּבפני ׁשחצץ הּוא האדם, ׁשּנמצא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻטמא;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוהּכלים
ועינֹוּתּנּור „. הּבית, ּבתֹו עֹומד פתחו]ׁשהּוא קמּורה [- ְְְִֵֵֶַַַָ

קרן]לחּוץ הּקמּורה [כעין עינֹו על הּמת נֹוׂשאי והאהילּו , ְְְֱִֵֵֵֶַַַַָ
מעל  ּגבֹוּה הּתּנּור אין ׁשהרי טהֹור; והּבית טמא, הּתּנּור -ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

מגּדל לּבית. טמאה ׁשּיביא ּכדי ּבמּדה [ארון]הארץ, הּבא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
נייד] שאינו לחּוץ,[- ונפּתח הּפתח, ּבתֹו עֹומד ְְְִֵֶֶַַַַׁשהּוא

ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טהֹור. הּבית - ּבתֹוכֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻוטמאה
הּטמאה  ודר הּפתח, ּובתֹו ּפתּוח, הּוא ׁשהרי ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻטמא;

מּוכני היתה להּכנס. ּדרּכּה ואין בסיס]לצאת, ׁשּלֹו[- ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
ויֹוצאת לאחֹוריו, הבית]מׁשּוכה כלפי מּטפח,[- ּפחֹות ְְֲִֵֶַַָָָ

נׁשמטת בו]ואינּה קבועה ּכנגד [- ּבתֹוכּה ׁשם וטמאה , ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֻ
התקרה]הּקֹורֹות של ׁשהיא [- ּפי על ׁשאף טהֹור; הּבית - ִִִֶֶַַַַַָ

ׁשּיהיה  והּוא, טפח. יֹוצאה ואינּה נׁשמטת, אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיֹוצאה,
אם [במוכני]ּבּה אבל חלּול; טפח רּום על טפח על טפח ֲִֶֶֶַַַַַָָָ

הּבית, ּבתֹו רצּוצה הּטמאה הרי - טפח חלל ּבּמּוכני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻאין
וטמאה  הּבית, ּבתֹו עֹומד הּמגּדל היה טמא. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻוהּבית

הּתבה ּבתֹו אֹו מגירה]ּבתֹוכֹו ׁשאין [- ּפי על אף - ׁשּלֹו ְְִֵֵֶֶַַַָ
מה  ּבּבית, טמאה טמא. הּבית טפח, ּפֹותח ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּביציאתּה
להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת, הּטמאה ׁשּדר טהֹור; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּׁשּבתֹוכֹו

הּכתל,‰. ּובין וׁשּבינֹו הארץ, ּובין הּמגּדל ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכלים
הּקֹורֹות ּובין התקרה]וׁשּבינֹו ּפֹותח [של ׁשם יׁש אם - ְִֵֵֵֵֶַַָ

את  רֹואה ׁשאני - טהֹורים לאו, ואם טמאים. ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָטפח,
וסֹותמֹות יֹורדֹות הן ּכאּלּו הטומאה]הּקֹורֹות, .[ומונעות ְְְְִֵַ

.Âּבינֹו אֹו הארץ, ּובין ּבינֹו הּמגּדל, ּתחת טמאה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהיתה
חלל  ׁשם ׁשּיׁש ּבין - הּכתל ּובין ּבינֹו אֹו הּקֹורֹות, ֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּובין

טמא  הּבית - ׁשם ׁשאין ּבין ּבאוירטפח, עֹומד היה [תחת . ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּבעביֹוהשמים] ּכלים - ּבתֹוכֹו וטמאה דופנותיו], [עובי ְְְְְִֵֶָָֻ

טהֹורים. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים ּבעביֹו, טמאה ְְְְְְִִִֵֶָָֻטהֹורים;
.Ê ׁשֹופע ּכל ׁשהּוא אהל ּכיצד? ּכאהלים. אהלים, ׁשּפּועי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

וכלה מסתיים]ויֹורד ּכלים [- - ּבאהל וטמאה ּכאצּבע, עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּכלים  הּׁשּפּוע, ּתחת טמאה טמאים; הּׁשּפּוע ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻׁשּתחת

מּתֹו הּטמאה טמאים. תחת]ׁשּבאהל הּנֹוגע [- - הּׁשּפּוע ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
ּבּׁשּפּוע [בשיפוע]ּבֹו והּנֹוגע ׁשבעה; טמאת טמא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּתֹוכֹו,

ּכאּלּו מאחֹוריו, הּׁשּפּוע נעׂשה ערב. טמאת טמא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמאחֹוריו,
- הּׁשּפּוע אחֹורי על הּטמאה היתה ּבאהל. ׁשּנגע ּכלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּוא
ּבּׁשּפּוע  והּנֹוגע ׁשבעה; טמאת טמא מאחֹוריו, ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֻהּנֹוגע
זית  וכחצי מּתֹוכֹו, זית ּכחצי ערב. טמאת טמא ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמּתֹוכֹו,
טמאת  טמא מאחֹוריו, ּבין מּתֹוכֹו ּבין הּנֹוגע - ְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻמאחֹוריו

ׁשבעה. טמאת טמא עצמֹו, והאהל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻערב;
.Áמרּדד האהל ּכנף מונח]היה ּתחת [- וטמאה הארץ, על ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

טמאה  - הּכנף ּגּבי על אֹו הארץ, על הּפרּוׂש האהל ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכנף
ויֹורדת  ּבֹוקעת ועֹולה .ּבֹוקעת ְְֶֶַַַַָ

יט  ¤¤ּפרק
ּופיה ּכּורת ‡. הּבית ּפתח ּבתֹו והיא ּבארץ, מּטלת ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

פתחה] ּגּבּה[- על אֹו ּתחּתיה, נתּון הּמת מן ּוכזית ְְִִֵֶַַַַַַָָָלחּוץ,
טמא; ּבגּבּה, אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּבחּוץ
ּכנגד  ׁשהּוא מּכלי חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָוכל
אּלא  טמא אין ּבּבית, טמאה היתה טהֹור. והּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה;
ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה אֹו ׁשּבתֹוכּה ּכלים אבל ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבית;
ׁשּבּבית, ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטהֹורים.
הּטמאה, ּכנגד ׁשּתחּתיה וכל ּגּבּה, ׁשעל וכל ׁשּבתֹוכּה, ְְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוכל
וטמאה  טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ׁשּבארנּו. ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכמֹו
ׁשּבּבית, ּכל טמא: הּכל - ּגּבּה על אֹו ּבּבית אֹו ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּתחּתיה
ּתֹוכּה ׁשּבאויר ּכל אבל ּגּבּה. ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוכל
הּטמאה  היתה הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻֻטהֹור,
וכל  ׁשּבּבית, וכל ׁשּבתֹוכּה, ּכל טמא: הּכל - ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבתֹוכּה
אהל  ׁשּנעׂשּו האדם אֹו ׁשהּכלים ּגּבּה; ׁשעל וכל ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּתחּתיה,
מביאין  - ּגּביהם על הּטמאה ׁשהיתה אֹו הּטמאה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻעל

חֹוצצין[הטומאה] ּדברים [בפניה]ולא ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ
ּכלי ׁשהיא ּבזמן חלולה]ּומחלחלת[שלם]אמּורים? -]. ְְְְֲִִִִֶֶֶַֻ

ּפחּותהאבל  היתה מחוררת]אם הּנפחת [- הּמקֹום וסתם , ְְְְֲִִַַַַָָָָָָ
אפּוצה ׁשהיתה אֹו ּכלי, אינּה ׁשהרי קש]ּבקׁש, מלאה -] ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ

ּבּה יּמצא ׁשּלא ּכדי אטּומה אּלא חלל, ּבּה יהיה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹעד
טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה - אחד ּבמקֹום טפח ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָחלל
ׁשּתחּתיה  וכל הּבית הרי - ּבּבית אֹו ּתחּתיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוטמאה
מּפני  - טהֹור וגּבּה ותֹוכּה אחד; אהל ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטמאין,
אין  ּבתֹוכּה, טמאה היתה ּכלי. ואינֹו עץ, ׁשל אהל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היתה ּתֹוכּה; אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא
נתּון  הּמת מן ּוכזית לחּוץ, ּופיה הארץ על מּנחת ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהיתה

היה טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ּכנגּדֹוּתחּתיה - ּגּבּה על ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּבית; אּלא טמא אין ּבּבית, טמאה היתה טמא. לרקיע ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעד

ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, הּטמאה ְְְֵֵֶַָָָָָָָֻהיתה
והיא ·. לפנים, ּופיה הּפתח, ּבתֹו ּבארץ הּמּטלת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת

ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית וחלּולה, ׁשלם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכלי
טמא; ּגּבּה, על אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ

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

zn z`neh zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn '` ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והּבית  הּטמאה; מּכנגד חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל
טמא  הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, טמאה היתה היתה טהֹור. . ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻ

על  אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻּגבֹוהה
מּפני  ׁשּתחּתיה, וכל ׁשּבּבית ּכל טמא: הּכל - ּבּבית אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּגּבּה,
ׁשּבתֹוכּה, וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד; ּכאהל והּבית ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיא
היתה  ׁשּנתּבאר. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּכלי

-]ּופקּוקה[מחוררת]ּפחּותה החור סתם אפּוצה [- אֹו ּבקׁש, ְְְֲַָָָ
קש] מלאה אֹו[- ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהה ,ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻ

טמאה  היתה ּגּבּה. מעל חּוץ טמא, הּכל - ּבתֹוכּה אֹו ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּבּבית
ותחּתיה  ּתֹוכּה אבל טמא; לרקיע עד ּבלבד ּכנגּדֹו ּגּבּה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעל
חֹוצצת. – ּכלי ׁשאינּה מּפני טהֹור, ּׁשּבהם מה ּכל - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּבית
נתּון  הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה הארץ, על מּנחת ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהיתה
עד  ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היה טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּתחּתיה
ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, הּטמאה היתה טמא; ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻלרקיע

טמאים. ְְִִֵַַוהּבית
ּגבּה‚. ּכל את ממּלאה והיא הּבית, ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּורת

הּקֹורֹות  לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ּופיה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבית,
ּבּבית, טמאה טמא; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
הּבית  לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור: ּׁשּבתֹוכּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה
עֹומדת, ׁשהיתה ּבין - להּכנס ּדרּכּה ואין מּטפח, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבפחֹות
הּכתל  ּובין ּובינּה לּכתל ּופיה צּדּה על מּטה ׁשהיתה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּבין
זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת, ּכּורת ׁשהיתה ּבין מּטפח, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפחֹות
טפח  ּפֹותח לּכתל אֹו ולּקֹורֹות העליֹונה ּבין ואין זֹו ּגּבי .על ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

לבין  ּבינֹו ואין למעלה, ּופיה הּפתח ּבתֹו עֹומדת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיתה
טמאה  טהֹור; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֻֻהּמׁשקֹוף
ּדרּכּה ואין לצאת, טמאה ׁשּדר טמא: ּׁשּבתֹוכּה מה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּבית,

ְִֵָלהּכנס.
צּדּה„. על מּנחת והיתה ׁשלם, ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת

השמים]ּבאויר תחת ה [- מן ּוכזית ּתחּתיה, נתּון על ּמת אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
וכל  טמא; ּובגּבּה, ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּגּבּה
ׁשאינֹו וכל הּטמאה; ּכנגד אּלא - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמה
הּכל  ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. ּבתֹוכּה, הּטמאה ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּכנגד
על  למעלה הּטמאה ׁשּכנגד וכל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻטמא:
טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ּתחּתיה. למּטה אֹו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגּבּה,
ׁשעל  וכל טמא, ׁשּתחּתיה ּכל - ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻוטמאה
ּכנגד  ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ׁשּבתֹוכּה ּכל אבל טמא, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּגּבּה
מה  ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְֵַַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה.

וכל ׁשּתחּתיה, וכל ׁשהּכלים ּׁשּבתֹוכּה, ּגּבּה; על ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן ּכּורת מביאין היתה אם ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשהיתה  אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה הארץ על הּמּטלת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָֻזֹו
ּבמּדה ניידת]ּבאה אינה -]- ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על טמא; הּתהֹום עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכנגּדֹו
מעל  טפח ּגבֹוהה היתה ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבתֹוכּה,
ּבתֹוכּה, טמא; ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהארץ,
ׁשּכבר  טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על טמא; ּבלבד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּתֹוכּה
לא  חׁשּוב, הּוא ּכאהל - ּבמּדה הּבא עץ ׁשּכלי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבארנּו,

חֹוצץ. ּולפיכ ְְִִֵֵָּככלים;

ׁשּוליהּכּורת ‰. על יֹוׁשבת והיא ׁשלם, ּכלי [-ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
-תחתיתה] ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ְְְְֲִֶַַַָָָָָֻלאויר,

היתה  אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֻטמאה
ּתחּתיה  וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה, אֹו טפח, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻֻּגבֹוהה

הּכל - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וכל אֹו ׁשּבתֹוכּה, ּכל טמא: ְְְֵֶַַַָָָָָָֹ
למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה ׁשעל וכל ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּתחּתיה,
ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא הּמאהיל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻׁשהּכלי
ּבאה  אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה היתה אם ,לפיכ ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.
טמאה  - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֻֻּבמּדה,
טפח, ּגבֹוהה היתה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָּבֹוקעת
ּבתֹוכּה טמאה היתה טמא. ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻוטמאה
ׁשּתחּתיה  וכלים טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו

וחֹוצצת. אהל ׁשהיא מּפני ְְְִִִֵֶֶֶֶֹטהֹורין,
.Â ּבאוירּגמל עֹומד השמים]ׁשהּוא תחת טמאה [- - ְֲִֵֶָָָָֻ

ּכלים  ּגּביו, על טמאה טהֹורים; ּגּביו ׁשעל ּכלים ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּתחּתיו,
ּבֹוקעת  זֹו הרי ּתחּתיו, וטמאה רֹובץ היה טהֹורין. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּתחּתיו

רצּוצה טמאה היתה אם וכן ויֹורדת; ּובֹוקעת [-ועֹולה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻ
טפח] חלל זֹוללא הרי - רגלֹו ּגב על אֹו רגלֹו, ְְֲֵַַַַַַּתחת

ׁשאם  ּבנזירּות, ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבֹוקעת
הּמּטה  ּתחת אֹו הּגמל, ּתחת הּמת מן ּוכזית הּנזיר ְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָהיה
טמאת  ׁשּנטמא ּפי על אף - הּכלים מּׁשאר ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוכּיֹוצא

מגּלח אינֹו אּלּו[שערו]ׁשבעה, ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם . ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
אֹו האדם, מן הּנעׂשים אהלים ּבטמאת האמּורֹות ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֻההלכֹות
ּדברי  מהן סֹופרים, מּדברי - הּכלים מן אֹו הּבהמה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָמן
מגּלח  הּנזיר אין ּולפיכ והרחקֹות; ּגזרֹות ּומהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָקּבלה

ּביאת  על ּכרת עליהן חּיבין ואין אכילת עליהן, אֹו מקּדׁש, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
טמאת  לענין אּלא אמּורין ּכּלן הּדברים ואין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻקדׁשים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, וקדׁשים ְְְְְִִֵֶַַָָָּתרּומה

כ  ¤¤ּפרק
ּפתיל‡. צמיד הּמת: ּבאהל מּצילין ּדברים כיסוי ׁשלׁשה -] ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּובלּועיןמהודק] ואהלין, חיים], -[בבעלי הּבלּועין . ְְְִִִַָֹ
הּטמאה  את ּומֹונעין יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורין על ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֻמּצילין
על  מּצילין - ואהלין ּפתיל צמיד אבל ּותטּמא. ּתצא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  הּטמאה את מֹונעין ואינן יתטּמאּו, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻהּטהֹורין
מּקף  ּכלי ּבֹו ׁשּיׁש טמא ּבית ּכיצד? אחרים. ּותטּמא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֻּתצא
ׁשם  היה אם וכן טהֹורין; הּכלי ׁשּבתֹו ּכל ּפתיל, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָצמיד
אבל  טהֹורין. האהל ׁשּבתֹו הּכלים ּכל הּבית, ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאהל
ּפתיל, ּבצמיד עליו ּומּקף ּבכלי, נתּון הּמת מן ּכזית היה ְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָֻאם
ּוכזית  אהל, ּבתֹו אהל וכן טמא; הּבית - לּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹוהכניסֹו
החיצֹון  ׁשּבאהל הּכלים ּכל - הּפנימי ּבאהל הּמת ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמן

ְִֵטמאים.
את ·. ּומֹונעין הּטהֹורים, על מּצילין - הּבלּועין ְְְֲִִִִִֶַַַַָאבל

- לבית ונכנס הּמת, ּבׂשר ׁשאכל ּכלב ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻהּטמאה.
טהֹור  ונכנס הּבית טּבעת, ׁשּבלע אדם אפּלּו טּבעת, ּבלע ; ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

הּטּבעת  ׁשבעה, טמאת ׁשּנטמא ּפי על  אף - הּמת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻלאהל
ּובדגים,טהֹורה  ּובעֹופֹות ּובבהמה ּבחּיה הּבלּועין ּכל וכן . ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ
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ּבתֹו הּמת ּובׂשר מתּו, ואם חּיים; ׁשהם זמן ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּצילין
ּבלּוע. ׁשאינֹו ּכמֹו הם הרי - הּכלים אֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעיהם,

רב‚. -]נׁשחט ׁשנים[סימן ורב ּבעֹוף, וושט]אחד קנה -] ְְְְִִֶַַָֹֹ
מפרּכסין הן ׁשעדין ּפי על אף - הרי [מפרפרים]ּבבהמה - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ולא  הּבלּועים, הּכלים על מּצילין ואינם ּכמתים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהם
ּתטּמא. ׁשּלא מעיהם ׁשּבתֹו הּטמאה את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻמֹונעין

מטּמאה „. ותהיה ּבמעיהם, הּטמאה ּתׁשהה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻוכּמה
חּיה  ּובׁשאר לעת; מעת ימים ׁשלׁשה ּבכלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשּימּותּו?
ּדברים  ּבּמה לעת. מעת אחד יֹום ודגים, ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובהמה

מעיהם  ּבתֹו הּמת ּבׂשר ּבׁשּנׁשאר זאב אמּורים? אבל ; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
טהֹור, הּבׂשר - הרעי ּבית ּדר והקיאֹו ּתינֹוק, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבלע

ּבטמאתן. ְְְֲָָָָֻוהעצמֹות
ּכמֹו‰. חּיה, נפׁש ּבבטן אּלא נּצֹולין הּבלּועין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאין

אינם ׁשּבארנּו; והאבנים, הּכלים ּבגּוף הּבלּועין אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכיצד? מקל]ּכֹוׁשנּצֹולין. הּצּנֹורה[- ּבֹו מחט]ׁשּנבלעה -] ְְִִִִֵֶַַָָ

מּתכת, החרישה]ּומלמדׁשל הנהגת ּבֹו[מוט ׁשּנבלע ְְִֶֶֶֶַַַָ
הבהמה]הּדרּבן את שמטה המסמר ׁשהיתה [- ּולבנה , ְְְֵֶַָָָָָ

מב  אף טּבעת נתטּמאּו, - הּמת לאהל ונכנסּו ּבתֹוכּה, לעת ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָֹֻ
הּבלּועין  ׁשאין מחּפין; הם והרי נראין, ׁשאינן ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻעל
טּבעת  אֹו מחט וכן ּפתיל. ּבצמיד אּלא נּצֹולין, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבכלים

הּתּנּור ּבטפלת מבלעין טיט]ׁשהיּו שכבת הּתּנּור [- ונטמא , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
הּכלים  נטמאּו - לאוירֹו טמאה ׁשּנפלה אֹו הּמת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבאהל
- ּפתיל ּבצמיד מּקף הּתּנּור היה ואם הּטפלה; ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשּבתֹו
ׁשעל  ּבּטיט הּמבלעין הּכלים אף טהֹור, והּתּנּור ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֻהֹואיל
מחט  והיתה ּפתיל, צמיד הּמּקפת חבית וכן טהֹורים. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּגּביו

ּבמגּופת טּבעת מּצּדּה[פקק]אֹו חללה]החבית כנגד [שלא ְִִִִֶַַַַָָ
ּבמגּופת  היּו הּמת. ּבאהל נּצֹולין ואין טמאין, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

החבית לתֹו נראין היּו אם - ּפיה ּכנגד [כשהם החבית ְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָ
יצאּושקועים] ואם טהֹורין; לאוירּה, יֹוצאין ְְְְְֲִִִִֵַָָָואינן

מּציל  ּפתיל צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלאוירּה,
ּתחּתיהן  יׁש ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּבתֹוכֹו, הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל

הּׁשּום דקה]ּכקלּפת ׁשֹוקעין [שכבה ׁשהם ּפי על אף - ְְִִִִֵֶַַַַ
טהֹורין. אּלּו הרי אוירּה, ְְֲֲִִֵֵָלתֹו

.Â ואין ּכל טמאין, הן הרי - ּבית ׁשל ּבקרקעיתֹו הּבלּועין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּכן  ּׁשאין מה - הּתהֹום עד ּכמֹוהּו האהל ׁשּקרקע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנּצֹולין;

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו וכלים ּבכתליו, ּבּבית, הּטמאה ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
ואם  טמאים. אּמה, מאה ּתחת אפּלּו - ּבקרקעיתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָטמּונים

ּבמקֹומן -]יׁש הן [חלל ׁשהרי טהֹורין, - טפח על טפח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּבית, ּגּבי ׁשעל לעלּיה ּדֹומה? זה למה אחד. אהל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּתחת
הּבית  חלק אם וכן טהֹור. ׁשהּבית - ּבעלּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוטמאה

ארצֹו מּכלּפי לתקרה]ּבמחיצה הקרקע בין והיתה [- , ְְְְְִִִֵַַָָָ
מן  למעלה ׁשּבּבית ּכלים - והארץ הּמחיצה ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּכמֹו הּטמאה, את מֹונעין האהלים ׁשאין טמאין, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהּמחיצה
ׁשּבין  ּכלים - הּמחיצה מן למעלה הּטמאה היתה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבארנּו.
ּבין  אין ואם מּציל; ׁשהאהל טהֹורין, והארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמחיצה
ּבקרקע  ּכטמּונים הם הרי - טפח ּגבּה והארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמחיצה

ּוטמאים. ְִִֵַַהּבית,

.Ê ניקוז]ּביב קמּור[בור הנמצא]ׁשהּוא בפתחו מכוסה ] ִֶָ
ּפֹותח[ברצפת]ּתחת ּבֹו ויׁש חלל]הּבית, ויׁש[- טפח, ְְִֵֵֵֶַַַַַַ

ּבתֹוכֹו טמאה והיתה טפח, ּפֹותח לּבית חּוץ ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻּבפתחֹו
טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה ּבּבית, טמאה היתה טהֹור; הּבית -ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והיתה  טפח, ּפֹותח ּביציאתֹו ואין טפח, ּפֹותח ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה
ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טמא; הּבית - ּבתֹוכֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻֻטמאה

להּכנס טמאה ׁשל ּדרּכּה ׁשאין לא טהֹור, הטומאה -] ְְְִֵֵֶֶַָָָָֻ
הביב] דרך ּביציאתֹותעבור ואין טפח, ּפֹותח ּבֹו אין .ְִִֵֵֵֶַַָ

ּבתֹו היא ּכאּלּו טמא, הּבית - ּבתֹוכֹו וטמאה טפח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּפֹותח
ּככלים  ׁשהן מּפני טמא, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית;

הּתהֹום. עד ּכמֹוהּו הּבית וקרקע ּבּקרקע, ְְְְְִִַַַַַַַַַַָהּטמּונין
.Á ּפתיל,ׁשּתי צמיד ּומּקפֹות אחת, ּבכל זית וחצי חבּיֹות, ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻ

ׁשעּור  חצי ׁשאין טהֹורֹות, הן - הּבית ּבתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָֻּומּנחֹות
צמיד  ואין ּכזית, ּבּבית יׁש ׁשהרי - טמא והּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָמטּמא;

לטמאה  הן ּפתיל ׁשהרי הּבית, מחמת מתטּמאֹות ואינן . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
צמיד והּבית מּקפֹות היא - מהן אחת נפּתחה ּפתיל. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

טהֹורה. וחברּתּה זה טמאין, ּפתּוחים ׁשהן חדרים ׁשני וכן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
וכחצי ולּבית, זית לזה וכחצי ּבאמצעי, אֹו ּבּפנימי זית ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

הבית]ּבחיצֹון והאמצעי [- והּפנימי טמא, החיצֹון - ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
הּפנימי  - ּבאמצעי זית וכחצי ּבּפנימי, זית ּכחצי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָטהֹורין;
לצאת, הּטמאה ׁשּדר טמאים; והחיצֹון והאמצעי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻטהֹור,

להּכנס. ּדרּכּה ְְְִֵֵַָָואין

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ב' שלישי יום

כא  ¤¤ּפרק
ׁשּמּציל‡. ּפתיל לצמיד טומאה]מּנין מונע הּמת?[- ּבאהל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

טמא  - עליו ּפתיל צמיד אין אׁשר פתּוח, ּכלי "וכל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
הּׁשמּועה ּומּפי טהֹור. עליו, ּפתיל צמיד יׁש הא [-הּוא"; ְִִִִֵַָָָָָָָ

רבינו] חרׂשממשה ּבכלי אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמדּו,
אם  ,ּולפיכ ּפתחֹו; ּדר אּלא מתטּמא ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד,
ׁשּבתֹוכֹו. ּכל על הּציל - ּפתיל צמיד ּומּקף סתּום, ּפתחֹו ְְִִִִִֶַָָָָָָָֻהיה
ּבצמיד  ׁשּיּצילּו טמאה, מקּבלין ׁשאין הּכלים לכל וחמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻקל
ּוכלי  אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ּכלי - והן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָּפתיל;

ּבמּדה הּבא עץ ּוכלי העֹוף, ועצמֹות ועֹורֹו הּדג [-עצמֹות ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָ
נייד] ּונסריםשאינו ּפׁשּוטין[גזרים], ׁשהן עץ ללא ׁשל -] ְְִִֵֵֶֶָ
קיבול] אּלּו,בית ּכל מּתכֹות; ּכלי וגלמי ּכלים, ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָואינן

נּצֹולּו הּמּקף ּכלי ׁשּבתֹו הּדברים אם ּפתיל. ּבצמיד ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָֻמּצילין
לּבלּועין וחמר קל חיים]- ׁשּתחת [בבעלי ולּכלים , ְְִִֵֶֶַַַַַָֹ

ּפתיל? ּבצמיד ׁשּמּצילין לּכלים אהלים, ּבין מה ְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהאהלים.
מּצילין  והאהלים ּפתיל, ּבצמיד אּלא מּצילין אינן ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּכלים

ּבלבד. ְְִִַּבכּסּוי
ׁשּכפהּו·. פיו]מׁשּפ ׁשּקצתֹו[על ּפי על אף ּבכּסּוי; מּציל , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכסתּום. הּוא הרי - קטן נקב ְֲֵֶֶָָָָנקּוב
טפח ‚. ּבהן היה אם - ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

על  אף - הארץ על ּפיהן על וכפן טפח, רּום על טפח ְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
ּכל  מּצילין אּלּו הרי הּצדדין, מן ּפתיל ּבצמיד מרח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּפי
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wfg zxecdn jezn

והאהל  ּכאהל, ׁשהם מּפני - הּתהֹום עד ּׁשּתחּתיהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹמה
ּכלי  אהלי ׁשאין חרׂש, ּכלי הּכלי היה ּכן אם אּלא ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּציל;

מּצילין  ּכיצד חרׂש חבית. על [חרס]? אף - ּפיה על ׁשּכפיּה ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
טמא, ּׁשּתחּתיה מה ּכל הּצדדין, מן ּבטיט ׁשּמרחּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו", ּפתיל "צמיד ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
מה  ּכל על מּצלת - הּצדדים מן ּומרח לּכתל, ּפיה ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהדּביק
הּצדדין, מן מרח לא ואם ּבּכתל; ׁשּכנגדּה ּכל ועל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּׁשּבתֹוכּה,

אהל, מּׁשּום מּציל חרׂש ּכלי ׁשאין - מּצלת ּכמֹואינּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ּכל ׁשאר אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
צמיד  ּבלא מּצילין - הּבית ּבדפני ּדבּוקֹות ּפּיֹותיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהיּו
צרי ,לפיכ אהלים; מּׁשּום מּצילין ׁשהם מּפני ְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפתיל,

הּכלי ּבדפן -]ׁשּיהיה מּצילין [גובה הּכלים ׁשאין - טפח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
לּכלי  היה טפח. ּדפן להם ׁשּיהיה עד אהלים, ּדפנֹות ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעם
טפח, חצי ׂשפה האהל מּדפן יֹוצא והיה טפח, חצי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּדפן
אינֹו טפח, חלל ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - לזה זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהדּביק

אחד. מּמקֹום טפח ׁשּיהיה עד ְִִִֶֶֶֶַַַָָמּציל;
מּצילין ּכׁשם „. ּכ - האהל ּדפנֹות עם מּבפנים ׁשּמּצילין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

מּכל  ּכּסּוי נעׂשה האהל ׁשהרי לאהל; סמכן אם לאהל, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ
ּגּבי  על ׁשהּניחֹו טפח, ּדפן לֹו ׁשּיׁש מהן ּכלי ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמקֹום.
טמאה  והיתה האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל, חּוץ ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻיתדֹות
חצר, לכתל סמּו היה ואם טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתחּתיו
ּולפיכ אהל; ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - ּגּנה לכתל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹאֹו

הּטמאה  על האהילּו ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו .ּכלים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
ּפֹותח‰. ּבּה ׁשּיׁש מּכתל [רוחב]קֹורה נתּונה והיא טפח, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, וטמאה קשורה]לכתל, הּקֹורה,[- מן ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכלים  - אֹותֹו ּומכּסה ּכּלֹו קדרה ּבפי נֹוגעת הּקֹורה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻוהיתה
לא  ואם להם; האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי טהֹורים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבּקדרה
מה  ּכל - רוח ּביניהן אּלא ּבּקֹורה, מכּסה הּקדרה ּפי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טמאה. עצמּה והּקדרה טמא, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָּׁשּבּקדרה
.Â היה ּבֹור אם - ּבּבֹור וכלים ּבּבית, וטמאה הּבית, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבתֹו

ּבנסר עץ]מכּסה ּדפן [גזיר לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
[- ּבנין [גובה לּבֹור היה טהֹור. ּׁשּבּבֹור מה ּכל הרי - ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹטפח

ּבכלי  ׁשּכּסהּו ּבין - הארץ על טפח ּגבֹוּה לפיו, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָסביב
זה  הרי - ּדפן לֹו היתה ׁשּלא ּבין ּדפן, לֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּמּציל

אחר. מּמקֹום טפח ּדפן לֹו יׁש ׁשהרי ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּציל,
.Ê כתלים]חּדּות בנויים שפתו שעל ּבתֹו[בור הּבנּוי ְַַָ

והּפרח ּבתֹוכֹו, ּומנֹורה הקנה]הּבית, שבקצה הנר [בית ְְְִֶַַַַָ
הּמת  ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן החּדּות, ּפי ּומכּסה יֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּלּה
רֹואין: - הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי החּדּות, ּפי ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָעל

עֹומד  הּמּציל והּכלי הּמנֹורה, ּתּנטל פנימה]אם נופל אינו -] ְְְִִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּבחּדּות  ּכל על מּציל זה הרי הּכלי - ׂשפת ׁשּבין וכלים , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

טהֹורה, הּמנֹורה ואף הּתהֹום; עד טהֹורים החּדּות ְְְְְְִַַַַַַַָָּוׂשפת
ואם  והחּדּות. הּכּסּוי ּבין נראה הּפרח ׁשּׂשפת ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַאף

טמאים. הּכל ְִֵַָֹלאו,
.Á ּפיו,חּדּות על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית, ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַָָ

ּבתֹו אֹו החּדּות, ּוׂשפת הּכלי ׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע  הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכתלי הּטמאה, ּכלים - ּבּבית טמאה היתה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
טפח, רּום על טפח על טפח ּבמקֹומם יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,
רחבים  החּדּות ּכתלי היּו ואם טמאים. לאו, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטהֹורים;
חׁשּובין  ׁשאינם מּפני טהֹורים, ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּׁשל
מּציל  ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ׁשּמּציל ּוכׁשם הּבית; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכתלי

הּיׁשן ׁשהּתּנּור ּבארנּו, ּכבר בו]ּבכתליו . שהסיקו הרי [- - ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
נעׂשין  ואין הּטמאה, את מביאים ׁשהם הּכלים, ּככל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּוא
ּכן  אם אּלא ּׁשּבתֹוכֹו, מה על מּציל אינֹו זה ּומּפני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאהלים;
ּבארנּו, וכן הּמּצילין. ּכלים ּכׁשאר ּפתיל, צמיד מּקף ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהיה
אהל; נעׂשה אּלא זה, לענין ּככלים אינֹו - החדׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּתּנּור
צמיד  ּבלא ּבלבד ּבכּסּוי ּׁשּבתֹוכֹו מה על מּציל ,ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹּולפיכ

'סרידה'. הּנקרא הּוא הּתּנּור, וכּסּוי ּכאהלים. ְְְְִִִִִַַַָָָָֹּפתיל,
.Ëּוסרידה החדׁש, ּבתֹו יׁשן כיסוי]ּתּנּור החדׁש,[- ּפי על ְְִִֶֶַַָָָָָָָ

ּכׁשּיּנטל  אם רֹואין: - הּיׁשן הּתּנּור ּפי על נׁשען הּכּסּוי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהרי
הּסרידה ּתּפל ׁשּבתֹוכֹו[פנימה]הּיׁשן וכל ּתּציל, לא - ְְְִִִֶַַַָָָָֹֹ

טהֹור  הּכל לאו, ואם הּיׁשן,טמא; ּבתֹו החדׁש היה . ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
והּכּסּוי  החדׁש ּבין יׁש אם - הּיׁשן ּפי על מּנחת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּסרידה
הּסרידה  ּוכאּלּו טהֹור, החדׁש ׁשּבתֹו ּכל - מּטפח ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּפחֹות

ּפיו. על ִַַַֻמּנחת
.È ּפי סרידה על עֹודפת והיא ׂשפה, לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל  ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּפתיל צמיד ּומּקפת מהודק]הּתּנּור, כיסוי היתה [- אפּלּו - ְֲִִִֶֶַַָָָָֻ
אויר  ּכנגד הרי - טמא ׁשהּכל ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻטמאה
- ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד הּטמאה היתה טהֹור. ּתּנּור ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל טמא, לרקיע עד ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכנגּדֹו
.‡È הפכה]ׁשּכפיּהקדרה ּומרח[- החבית, ּפי חיבר]על -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

מה  ועל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל על מּצלת - החבית עם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדפנֹותיה
החבית  ּפי על הֹוׁשיבּה החבית. ׂשפתֹות ּובין ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּׁשּבינּה
מתטּמאה  ׁשהּקדרה מּפני מּצלת; אינּה - ּומרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכדרּכּה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּציל, טמא ּכלי ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמאוירּה;

כב  ¤¤ּפרק
גדול]הּמחציןׁשּולי ‡. כלי שבתחתית וׁשּולי [קערורית , ְְִֵֵַָ

ּכלים מבחוץ]קרקרֹות הכלי בשולי קיבול ודפנֹותיהן [בית , ְְְִֵֵֵֶַָ
מבחוץ]מאחֹוריהן הכלי שבדופן מּצילין [שקערורית אין - ֲִִֵֵֵֶַ

קרסמן הּמת; ּבאהל ּפתיל חתך]ּבצמיד וׁשפן[- שייף], -], ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ
ּבצמיד  מּציל ׁשאין ּפתיל; ּבצמיד מּצילין - ּכלים ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָועׂשין

ּכלים. אּלא ִִֵֶָָּפתיל
ואם ּכלי ·. ּבּטלֹו; לא חציֹו, עד טיט ּבֹו ׁשּנתן חרׂש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹ

מּציל  הּכלים, את ּבֹו .הׁשקיע ְִִִִֵֶַַַ
רּמֹון ּכלי ‚. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד ּפתיל, ּבצמיד מּציל חרׂש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיּפחת[בינוני] עד ּובגדֹול, יתחרר]; ּכלי [- ּכיצד? רּבֹו. ְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּפחת  מקֹום וסתם ּפתיל, צמיד והּקיפֹו רּבֹו, ׁשּנפחת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּגדֹול
ּכלי  חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף מּציל, זה הרי - ּפתיל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבצמיד
אֹו נקּוב ׁשהיה ּפתיל צמיד הּמּקף ּכלי אבל טמאה. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֻֻלענין
יהיה  וכּמה מּציל. ואינֹו נטמא, - הּנקב סתם ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹסדּוק,
ּבמֹוציא  ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי ּכלי היה אם ְְֳִִִִִֶֶֶַָָָָָּבּנקב?

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקה, עׂשּוי היה [אם זיתים; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
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ּבתֹו הּמת ּובׂשר מתּו, ואם חּיים; ׁשהם זמן ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּצילין
ּבלּוע. ׁשאינֹו ּכמֹו הם הרי - הּכלים אֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעיהם,

רב‚. -]נׁשחט ׁשנים[סימן ורב ּבעֹוף, וושט]אחד קנה -] ְְְְִִֶַַָֹֹ
מפרּכסין הן ׁשעדין ּפי על אף - הרי [מפרפרים]ּבבהמה - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ולא  הּבלּועים, הּכלים על מּצילין ואינם ּכמתים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהם
ּתטּמא. ׁשּלא מעיהם ׁשּבתֹו הּטמאה את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻמֹונעין

מטּמאה „. ותהיה ּבמעיהם, הּטמאה ּתׁשהה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻוכּמה
חּיה  ּובׁשאר לעת; מעת ימים ׁשלׁשה ּבכלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשּימּותּו?
ּדברים  ּבּמה לעת. מעת אחד יֹום ודגים, ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובהמה

מעיהם  ּבתֹו הּמת ּבׂשר ּבׁשּנׁשאר זאב אמּורים? אבל ; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
טהֹור, הּבׂשר - הרעי ּבית ּדר והקיאֹו ּתינֹוק, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבלע

ּבטמאתן. ְְְֲָָָָֻוהעצמֹות
ּכמֹו‰. חּיה, נפׁש ּבבטן אּלא נּצֹולין הּבלּועין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאין

אינם ׁשּבארנּו; והאבנים, הּכלים ּבגּוף הּבלּועין אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכיצד? מקל]ּכֹוׁשנּצֹולין. הּצּנֹורה[- ּבֹו מחט]ׁשּנבלעה -] ְְִִִִֵֶַַָָ

מּתכת, החרישה]ּומלמדׁשל הנהגת ּבֹו[מוט ׁשּנבלע ְְִֶֶֶֶַַַָ
הבהמה]הּדרּבן את שמטה המסמר ׁשהיתה [- ּולבנה , ְְְֵֶַָָָָָ

מב  אף טּבעת נתטּמאּו, - הּמת לאהל ונכנסּו ּבתֹוכּה, לעת ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָֹֻ
הּבלּועין  ׁשאין מחּפין; הם והרי נראין, ׁשאינן ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻעל
טּבעת  אֹו מחט וכן ּפתיל. ּבצמיד אּלא נּצֹולין, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבכלים

הּתּנּור ּבטפלת מבלעין טיט]ׁשהיּו שכבת הּתּנּור [- ונטמא , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
הּכלים  נטמאּו - לאוירֹו טמאה ׁשּנפלה אֹו הּמת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבאהל
- ּפתיל ּבצמיד מּקף הּתּנּור היה ואם הּטפלה; ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשּבתֹו
ׁשעל  ּבּטיט הּמבלעין הּכלים אף טהֹור, והּתּנּור ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֻהֹואיל
מחט  והיתה ּפתיל, צמיד הּמּקפת חבית וכן טהֹורים. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּגּביו

ּבמגּופת טּבעת מּצּדּה[פקק]אֹו חללה]החבית כנגד [שלא ְִִִִֶַַַַָָ
ּבמגּופת  היּו הּמת. ּבאהל נּצֹולין ואין טמאין, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

החבית לתֹו נראין היּו אם - ּפיה ּכנגד [כשהם החבית ְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָ
יצאּושקועים] ואם טהֹורין; לאוירּה, יֹוצאין ְְְְְֲִִִִֵַָָָואינן

מּציל  ּפתיל צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלאוירּה,
ּתחּתיהן  יׁש ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּבתֹוכֹו, הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל

הּׁשּום דקה]ּכקלּפת ׁשֹוקעין [שכבה ׁשהם ּפי על אף - ְְִִִִֵֶַַַַ
טהֹורין. אּלּו הרי אוירּה, ְְֲֲִִֵֵָלתֹו

.Â ואין ּכל טמאין, הן הרי - ּבית ׁשל ּבקרקעיתֹו הּבלּועין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּכן  ּׁשאין מה - הּתהֹום עד ּכמֹוהּו האהל ׁשּקרקע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנּצֹולין;

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו וכלים ּבכתליו, ּבּבית, הּטמאה ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
ואם  טמאים. אּמה, מאה ּתחת אפּלּו - ּבקרקעיתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָטמּונים

ּבמקֹומן -]יׁש הן [חלל ׁשהרי טהֹורין, - טפח על טפח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּבית, ּגּבי ׁשעל לעלּיה ּדֹומה? זה למה אחד. אהל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּתחת
הּבית  חלק אם וכן טהֹור. ׁשהּבית - ּבעלּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוטמאה

ארצֹו מּכלּפי לתקרה]ּבמחיצה הקרקע בין והיתה [- , ְְְְְִִִֵַַָָָ
מן  למעלה ׁשּבּבית ּכלים - והארץ הּמחיצה ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּכמֹו הּטמאה, את מֹונעין האהלים ׁשאין טמאין, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהּמחיצה
ׁשּבין  ּכלים - הּמחיצה מן למעלה הּטמאה היתה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבארנּו.
ּבין  אין ואם מּציל; ׁשהאהל טהֹורין, והארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמחיצה
ּבקרקע  ּכטמּונים הם הרי - טפח ּגבּה והארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמחיצה

ּוטמאים. ְִִֵַַהּבית,

.Ê ניקוז]ּביב קמּור[בור הנמצא]ׁשהּוא בפתחו מכוסה ] ִֶָ
ּפֹותח[ברצפת]ּתחת ּבֹו ויׁש חלל]הּבית, ויׁש[- טפח, ְְִֵֵֵֶַַַַַַ

ּבתֹוכֹו טמאה והיתה טפח, ּפֹותח לּבית חּוץ ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻּבפתחֹו
טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה ּבּבית, טמאה היתה טהֹור; הּבית -ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והיתה  טפח, ּפֹותח ּביציאתֹו ואין טפח, ּפֹותח ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה
ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טמא; הּבית - ּבתֹוכֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻֻטמאה

להּכנס טמאה ׁשל ּדרּכּה ׁשאין לא טהֹור, הטומאה -] ְְְִֵֵֶֶַָָָָֻ
הביב] דרך ּביציאתֹותעבור ואין טפח, ּפֹותח ּבֹו אין .ְִִֵֵֵֶַַָ

ּבתֹו היא ּכאּלּו טמא, הּבית - ּבתֹוכֹו וטמאה טפח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּפֹותח
ּככלים  ׁשהן מּפני טמא, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית;

הּתהֹום. עד ּכמֹוהּו הּבית וקרקע ּבּקרקע, ְְְְְִִַַַַַַַַַַָהּטמּונין
.Á ּפתיל,ׁשּתי צמיד ּומּקפֹות אחת, ּבכל זית וחצי חבּיֹות, ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻ

ׁשעּור  חצי ׁשאין טהֹורֹות, הן - הּבית ּבתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָֻּומּנחֹות
צמיד  ואין ּכזית, ּבּבית יׁש ׁשהרי - טמא והּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָמטּמא;

לטמאה  הן ּפתיל ׁשהרי הּבית, מחמת מתטּמאֹות ואינן . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
צמיד והּבית מּקפֹות היא - מהן אחת נפּתחה ּפתיל. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

טהֹורה. וחברּתּה זה טמאין, ּפתּוחים ׁשהן חדרים ׁשני וכן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
וכחצי ולּבית, זית לזה וכחצי ּבאמצעי, אֹו ּבּפנימי זית ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

הבית]ּבחיצֹון והאמצעי [- והּפנימי טמא, החיצֹון - ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
הּפנימי  - ּבאמצעי זית וכחצי ּבּפנימי, זית ּכחצי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָטהֹורין;
לצאת, הּטמאה ׁשּדר טמאים; והחיצֹון והאמצעי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻטהֹור,

להּכנס. ּדרּכּה ְְְִֵֵַָָואין

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ב' שלישי יום

כא  ¤¤ּפרק
ׁשּמּציל‡. ּפתיל לצמיד טומאה]מּנין מונע הּמת?[- ּבאהל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

טמא  - עליו ּפתיל צמיד אין אׁשר פתּוח, ּכלי "וכל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
הּׁשמּועה ּומּפי טהֹור. עליו, ּפתיל צמיד יׁש הא [-הּוא"; ְִִִִֵַָָָָָָָ

רבינו] חרׂשממשה ּבכלי אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמדּו,
אם  ,ּולפיכ ּפתחֹו; ּדר אּלא מתטּמא ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד,
ׁשּבתֹוכֹו. ּכל על הּציל - ּפתיל צמיד ּומּקף סתּום, ּפתחֹו ְְִִִִִֶַָָָָָָָֻהיה
ּבצמיד  ׁשּיּצילּו טמאה, מקּבלין ׁשאין הּכלים לכל וחמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻקל
ּוכלי  אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ּכלי - והן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָּפתיל;

ּבמּדה הּבא עץ ּוכלי העֹוף, ועצמֹות ועֹורֹו הּדג [-עצמֹות ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָ
נייד] ּונסריםשאינו ּפׁשּוטין[גזרים], ׁשהן עץ ללא ׁשל -] ְְִִֵֵֶֶָ
קיבול] אּלּו,בית ּכל מּתכֹות; ּכלי וגלמי ּכלים, ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָואינן

נּצֹולּו הּמּקף ּכלי ׁשּבתֹו הּדברים אם ּפתיל. ּבצמיד ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָֻמּצילין
לּבלּועין וחמר קל חיים]- ׁשּתחת [בבעלי ולּכלים , ְְִִֵֶֶַַַַַָֹ

ּפתיל? ּבצמיד ׁשּמּצילין לּכלים אהלים, ּבין מה ְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהאהלים.
מּצילין  והאהלים ּפתיל, ּבצמיד אּלא מּצילין אינן ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּכלים

ּבלבד. ְְִִַּבכּסּוי
ׁשּכפהּו·. פיו]מׁשּפ ׁשּקצתֹו[על ּפי על אף ּבכּסּוי; מּציל , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכסתּום. הּוא הרי - קטן נקב ְֲֵֶֶָָָָנקּוב
טפח ‚. ּבהן היה אם - ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

על  אף - הארץ על ּפיהן על וכפן טפח, רּום על טפח ְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
ּכל  מּצילין אּלּו הרי הּצדדין, מן ּפתיל ּבצמיד מרח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּפי
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והאהל  ּכאהל, ׁשהם מּפני - הּתהֹום עד ּׁשּתחּתיהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹמה
ּכלי  אהלי ׁשאין חרׂש, ּכלי הּכלי היה ּכן אם אּלא ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּציל;

מּצילין  ּכיצד חרׂש חבית. על [חרס]? אף - ּפיה על ׁשּכפיּה ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
טמא, ּׁשּתחּתיה מה ּכל הּצדדין, מן ּבטיט ׁשּמרחּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו", ּפתיל "צמיד ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
מה  ּכל על מּצלת - הּצדדים מן ּומרח לּכתל, ּפיה ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהדּביק
הּצדדין, מן מרח לא ואם ּבּכתל; ׁשּכנגדּה ּכל ועל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּׁשּבתֹוכּה,

אהל, מּׁשּום מּציל חרׂש ּכלי ׁשאין - מּצלת ּכמֹואינּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ּכל ׁשאר אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
צמיד  ּבלא מּצילין - הּבית ּבדפני ּדבּוקֹות ּפּיֹותיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהיּו
צרי ,לפיכ אהלים; מּׁשּום מּצילין ׁשהם מּפני ְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפתיל,

הּכלי ּבדפן -]ׁשּיהיה מּצילין [גובה הּכלים ׁשאין - טפח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
לּכלי  היה טפח. ּדפן להם ׁשּיהיה עד אהלים, ּדפנֹות ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעם
טפח, חצי ׂשפה האהל מּדפן יֹוצא והיה טפח, חצי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּדפן
אינֹו טפח, חלל ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - לזה זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהדּביק

אחד. מּמקֹום טפח ׁשּיהיה עד ְִִִֶֶֶֶַַַָָמּציל;
מּצילין ּכׁשם „. ּכ - האהל ּדפנֹות עם מּבפנים ׁשּמּצילין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

מּכל  ּכּסּוי נעׂשה האהל ׁשהרי לאהל; סמכן אם לאהל, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ
ּגּבי  על ׁשהּניחֹו טפח, ּדפן לֹו ׁשּיׁש מהן ּכלי ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמקֹום.
טמאה  והיתה האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל, חּוץ ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻיתדֹות
חצר, לכתל סמּו היה ואם טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתחּתיו
ּולפיכ אהל; ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - ּגּנה לכתל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹאֹו

הּטמאה  על האהילּו ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו .ּכלים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
ּפֹותח‰. ּבּה ׁשּיׁש מּכתל [רוחב]קֹורה נתּונה והיא טפח, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, וטמאה קשורה]לכתל, הּקֹורה,[- מן ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכלים  - אֹותֹו ּומכּסה ּכּלֹו קדרה ּבפי נֹוגעת הּקֹורה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻוהיתה
לא  ואם להם; האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי טהֹורים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבּקדרה
מה  ּכל - רוח ּביניהן אּלא ּבּקֹורה, מכּסה הּקדרה ּפי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טמאה. עצמּה והּקדרה טמא, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָּׁשּבּקדרה
.Â היה ּבֹור אם - ּבּבֹור וכלים ּבּבית, וטמאה הּבית, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבתֹו

ּבנסר עץ]מכּסה ּדפן [גזיר לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
[- ּבנין [גובה לּבֹור היה טהֹור. ּׁשּבּבֹור מה ּכל הרי - ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹטפח

ּבכלי  ׁשּכּסהּו ּבין - הארץ על טפח ּגבֹוּה לפיו, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָסביב
זה  הרי - ּדפן לֹו היתה ׁשּלא ּבין ּדפן, לֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּמּציל

אחר. מּמקֹום טפח ּדפן לֹו יׁש ׁשהרי ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּציל,
.Ê כתלים]חּדּות בנויים שפתו שעל ּבתֹו[בור הּבנּוי ְַַָ

והּפרח ּבתֹוכֹו, ּומנֹורה הקנה]הּבית, שבקצה הנר [בית ְְְִֶַַַַָ
הּמת  ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן החּדּות, ּפי ּומכּסה יֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּלּה
רֹואין: - הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי החּדּות, ּפי ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָעל

עֹומד  הּמּציל והּכלי הּמנֹורה, ּתּנטל פנימה]אם נופל אינו -] ְְְִִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּבחּדּות  ּכל על מּציל זה הרי הּכלי - ׂשפת ׁשּבין וכלים , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

טהֹורה, הּמנֹורה ואף הּתהֹום; עד טהֹורים החּדּות ְְְְְְִַַַַַַַָָּוׂשפת
ואם  והחּדּות. הּכּסּוי ּבין נראה הּפרח ׁשּׂשפת ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַאף

טמאים. הּכל ְִֵַָֹלאו,
.Á ּפיו,חּדּות על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית, ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַָָ

ּבתֹו אֹו החּדּות, ּוׂשפת הּכלי ׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע  הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכתלי הּטמאה, ּכלים - ּבּבית טמאה היתה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
טפח, רּום על טפח על טפח ּבמקֹומם יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,
רחבים  החּדּות ּכתלי היּו ואם טמאים. לאו, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטהֹורים;
חׁשּובין  ׁשאינם מּפני טהֹורים, ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּׁשל
מּציל  ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ׁשּמּציל ּוכׁשם הּבית; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכתלי

הּיׁשן ׁשהּתּנּור ּבארנּו, ּכבר בו]ּבכתליו . שהסיקו הרי [- - ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
נעׂשין  ואין הּטמאה, את מביאים ׁשהם הּכלים, ּככל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּוא
ּכן  אם אּלא ּׁשּבתֹוכֹו, מה על מּציל אינֹו זה ּומּפני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאהלים;
ּבארנּו, וכן הּמּצילין. ּכלים ּכׁשאר ּפתיל, צמיד מּקף ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהיה
אהל; נעׂשה אּלא זה, לענין ּככלים אינֹו - החדׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּתּנּור
צמיד  ּבלא ּבלבד ּבכּסּוי ּׁשּבתֹוכֹו מה על מּציל ,ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹּולפיכ

'סרידה'. הּנקרא הּוא הּתּנּור, וכּסּוי ּכאהלים. ְְְְִִִִִַַַָָָָֹּפתיל,
.Ëּוסרידה החדׁש, ּבתֹו יׁשן כיסוי]ּתּנּור החדׁש,[- ּפי על ְְִִֶֶַַָָָָָָָ

ּכׁשּיּנטל  אם רֹואין: - הּיׁשן הּתּנּור ּפי על נׁשען הּכּסּוי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהרי
הּסרידה ּתּפל ׁשּבתֹוכֹו[פנימה]הּיׁשן וכל ּתּציל, לא - ְְְִִִֶַַַָָָָֹֹ

טהֹור  הּכל לאו, ואם הּיׁשן,טמא; ּבתֹו החדׁש היה . ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
והּכּסּוי  החדׁש ּבין יׁש אם - הּיׁשן ּפי על מּנחת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּסרידה
הּסרידה  ּוכאּלּו טהֹור, החדׁש ׁשּבתֹו ּכל - מּטפח ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּפחֹות

ּפיו. על ִַַַֻמּנחת
.È ּפי סרידה על עֹודפת והיא ׂשפה, לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל  ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּפתיל צמיד ּומּקפת מהודק]הּתּנּור, כיסוי היתה [- אפּלּו - ְֲִִִֶֶַַָָָָֻ
אויר  ּכנגד הרי - טמא ׁשהּכל ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻטמאה
- ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד הּטמאה היתה טהֹור. ּתּנּור ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל טמא, לרקיע עד ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכנגּדֹו
.‡È הפכה]ׁשּכפיּהקדרה ּומרח[- החבית, ּפי חיבר]על -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

מה  ועל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל על מּצלת - החבית עם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדפנֹותיה
החבית  ּפי על הֹוׁשיבּה החבית. ׂשפתֹות ּובין ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּׁשּבינּה
מתטּמאה  ׁשהּקדרה מּפני מּצלת; אינּה - ּומרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכדרּכּה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּציל, טמא ּכלי ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמאוירּה;

כב  ¤¤ּפרק
גדול]הּמחציןׁשּולי ‡. כלי שבתחתית וׁשּולי [קערורית , ְְִֵֵַָ

ּכלים מבחוץ]קרקרֹות הכלי בשולי קיבול ודפנֹותיהן [בית , ְְְִֵֵֵֶַָ
מבחוץ]מאחֹוריהן הכלי שבדופן מּצילין [שקערורית אין - ֲִִֵֵֵֶַ

קרסמן הּמת; ּבאהל ּפתיל חתך]ּבצמיד וׁשפן[- שייף], -], ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ
ּבצמיד  מּציל ׁשאין ּפתיל; ּבצמיד מּצילין - ּכלים ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָועׂשין

ּכלים. אּלא ִִֵֶָָּפתיל
ואם ּכלי ·. ּבּטלֹו; לא חציֹו, עד טיט ּבֹו ׁשּנתן חרׂש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹ

מּציל  הּכלים, את ּבֹו .הׁשקיע ְִִִִֵֶַַַ
רּמֹון ּכלי ‚. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד ּפתיל, ּבצמיד מּציל חרׂש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיּפחת[בינוני] עד ּובגדֹול, יתחרר]; ּכלי [- ּכיצד? רּבֹו. ְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּפחת  מקֹום וסתם ּפתיל, צמיד והּקיפֹו רּבֹו, ׁשּנפחת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּגדֹול
ּכלי  חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף מּציל, זה הרי - ּפתיל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבצמיד
אֹו נקּוב ׁשהיה ּפתיל צמיד הּמּקף ּכלי אבל טמאה. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֻֻלענין
יהיה  וכּמה מּציל. ואינֹו נטמא, - הּנקב סתם ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹסדּוק,
ּבמֹוציא  ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי ּכלי היה אם ְְֳִִִִִֶֶֶַָָָָָּבּנקב?

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקה, עׂשּוי היה [אם זיתים; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
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מים] דרכו אֹותֹונכנסים מטילין - ּולכ לכ העׂשּוי .ְְְִִֶָָָ
ׁשּיסּתם  עד - מּציל אינֹו מׁשקה, ּבכֹונס ּומּׁשּיּנקב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלחמרֹו,

ימעטּנּו. אֹו ְֲֶֶֶַָהּנקב,
סרידהּתּנּור „. כיסוי]ׁשהיתה צמיד [- ּומּקף ּפיו, על ְְִִִֶַַָָָָָֻ

הּסדק  היה אם - הּתּנּור ונסּדק הּמת, ּבאהל ונתּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּפתיל,
מרּדע ּפי החרישה]מלא בהמת של ההיגוי ׁשהּוא [מוט , ְְִֵֶַַֹ

טפח  יכֹול הּקף הּמרּדע ׁשאין ּפי על ואף הּתּנּור, נטמא - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מּכאן, ּפחֹות ּבׁשוה; ּכמֹותֹו הּוא הרי אּלא ּבּסדק, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלהּכנס
מרּדע  ּפי ּכמלא ּפיו ׁשעל הּסרידה נסּדקה טהֹור. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּתּנּור

ממרדע]נכנס קצת גדול מּכאן,[- ּפחֹות טמא; זה הרי , ְֲִִֵֵֶָָָָ
,אר אֹותֹו רֹואין אין - עגל הּסדק היה ּפתיל. ּבצמיד ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹנּצֹול

נכנס. מרּדע ּפי מלא ׁשעּורֹו ְְְִִִֵֶַַָָֹאּלא
ּבעינֹו‰. נקב ׁשּנּקב ּפתיל, צמיד הּמּקף ארובתו]ּתּנּור -] ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

הּטּוחה ּתּנּור ּכֹוׁש[בטיט]ׁשל מלא הּנקב היה אם --] ְִֶֶֶַַַָָָֹ
ּדֹולקמקל] ּכׁשהּוא ויֹוצא כבה]נכנס ואינו זה [- הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶָ

נּצֹול. מּזה, ּפחֹות הּנקב היה ואם ְְִִִִֶֶֶַָָָָנטמא;
.Â ּכׁשּלא נּקב ויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא ׁשעּורֹו - מּצּדֹו הּתּנּור ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹ

ׁשּתּכנס  ּכדי ׁשעּורּה ׁשּנּקבה, החבית מגּופת וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּדֹולק.
ׁשנּיה השני]מיצה הקשר ה]ׁשל[- ּבּנקב;[גבעול ׁשּפֹון ְִִִֶֶֶַָָ

חביות]וחצבים ׁשּתּכנס [- ּכדי ׁשעּורם ׁשּנּקבּו, ּגדֹולים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּדברים  ּבּמה טהֹורין. מּכאן, ּפחֹות קנה. ׁשל ׁשנּיה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָמיצה
לׁשאר  נעׂשּו אם אבל ליין. ׁשּנעׂשּו ּבזמן ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָאמּורים?
הּצמיד  ואין נטמאּו; ׁשהן, ּבכל נּקבּו אפּלּו - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמׁשקין
ׁשּנעׂשּו ּבזמן ואף הּנקב. ׁשּיסּתם עד להם, מֹועיל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּפתיל
נעׂשּו אם אבל אדם. ּבידי ׁשּלא ׁשּנּקבּו אּלא אמרּו לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹליין,

עד ּבי  נּצֹולין, ואינן טמאים; ׁשהן, ּכל אפּלּו - אדם די ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּנקב. ִֵֶֶֶַָׁשּיּסתם

.Êּומניקית טהֹורין, מׁשקין מלאה ׁשהיא כלי חבית -] ְְְְִִִִִִֵֶַָָ
יין] ּפתיל,שאיבת צמיד מּקפת והחבית ּבתֹוכּה, חרׂש ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשל

והּמניקית  טהֹורין, והּמׁשקין החבית - הּמת ּבאהל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּונתּונה
הּמּקפת, החבית ּבתֹו האחת ׁשּקצתּה מּפני - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה
ּפי  על אף סתּום; ואינֹו הּמת, לאהל ּפתּוחה הּׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּקצה

ּכסתּום. העקם אין עקּומה, ְֲִֵֶֶָָָֹׁשהיא
.Á וסתמּוחבית מּצּדּה, ׁשּנּקבה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻ

אגף ּתּציל. - הּנקב את סתם]ׁשמרים הּנקב[- ,[בטיט]חצי ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
חציֹו לא [בשמרים]וסתם אם הּציל אם ספק, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּימרח עד ּבזמֹורה, הּנקב את סתם מן [טיט]הּציל. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
לחור]הּצדדים הזמורה קיסמים[בין ּבׁשני סתמֹו [זמורות ; ְְְִִִֵֵַָָָ

לאורכן] זמֹורה חתוכות ּובין הּצדדין מן ׁשּימרח עד ,ְְְִִִֵֶַַַָָ
נסר וכן עץ]לחברּתּה. גזיר הּתּנּור,[- ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

מן  ׁשּימרח עד נסרים, ׁשני היּו הּציל; - הּצדדין מן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומרח
ּבמסמרים  הּנסרים ׁשני את חּבר לחברֹו. נסר ּובין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּצדדין

ׁשּוגמין עליהם ׁשּלּפף אֹו ּבהם, וכּיֹוצא עץ קליפות ׁשל -] ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
מּקיפין דביקות] ּבּמה האמצע. מן למרח צרי אינֹו -ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

פתיל] צמיד ּבס [שיהיה ּובגבסין? גבס]יד ּבזפת [- , ְְְִִִֶֶָ
ּדבר  ּובכל ּובחרסית, ּובחמר ּובצֹואה ּבטיט ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָּובׁשעוה,

ּבעבץ לא מּקיפין ואין דקה]הּמתמרח; מתכת ולא [- ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

ּפתיל ׁשהּוא מּפני כיסוי]ּבעֹופרת, צמיד[- [-ואינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָ
ּבדבלהמהודק] ּומּקיפין תאנה]. הכׁשרה [- ׁשּלא ׁשמנה ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֻ

-[לטומאה] יטמא ׁשּלא ּכדי ּפרֹות ּבמי ׁשּנּלֹוׁש ּובבצק ,ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
חֹוצץ. אינֹו טמא, ֵֵֵֶָָָׁשּדבר

.Ëׁשּנתחלחלה החבית נתרופפה]מגּופת ּפי [- על אף - ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ
הּכּדּור  הּצמיד. נתרעע ׁשהרי מּצלת; אינּה נׁשמטת, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינּה

ּגמי ׁשל עשב]והּפקעת מין ּומרח [- החבית, ּפי על ׁשּנתנן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל  ועל הּכּדּור ּכל על ׁשּימרח עד הּציל, לא - הּצדדין ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹמן

למעלן מּלמּטן הגלוי]הּפקעת ּבגד [כל ׁשל ּבמטלית וכן . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּוקׁשרּה עֹור, ׁשל אֹו ניר ׁשל היתה הּכלי. ּפי על ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּקׁשרּה

הּציל. הּצדדין, מן מרח אם - ְְִִִִִִִֵַַָָּבמׁשיחה
.È את [נוד]חמת ּבהן ׁשהלּביׁש הּניר, אֹו הּדג עֹור ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּוצררּה קשרה]החבית, לחבית]מּלמ ּטה[- הרי [מתחת - ְְֲִִֵֶַָָָָ
הּצדדין, מן ׁשּמרח ּפי על אף - צררּה לא ואם מּצלת; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹזֹו

הּציל. ִִֹלא
.‡È מלמעלה,[מבפנים]זפּותהחבית החרׂש ׁשּנתקּלף , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּודחקֹו הּזפת, על הּכּסּוי ונתן עֹומד, ׁשּלּה [דבקו]והּזפת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
קרקע  ּובין הּכּסּוי ּבין עֹומד הּזפת ונמצא ּבּזפת, ׁשּדבק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעד

הּמּוריס ּבכלי וכן מּציל; זה הרי - דגים]החבית שומן -] ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבין  הּמתמרח ׁשהיה הּמתמרחין, מּדברים ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
זה  הרי ּדבּוקין, והּכל הֹואיל - זר ּכמֹו הּכלי ּובין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַֹהּכּסּוי

ִַמּציל.

כג  ¤¤ּפרק
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד הּמּצילין מכוסה הּכלים [כלי ְִִִִִֵַַַָָָ

ּבין בהידוק] אכלין, ּבין - ּׁשּבתֹוכן מה ּכל על מּצילין ,ְֳִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשטף ּוכלי ּבגדים ּבין במקווה]מׁשקין, הּוא [הנטהרים זה ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָ

צמיד  הּמּקף חרׂש ׁשּכלי סֹופרים, מּדברי אבל ּתֹורה. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּדין
ּכלי  ועל הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא מּציל אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּפתיל,
חרׂש ּכלי ּבתֹו היה אם אבל ּבתֹוכֹו; ׁשּיהיּו אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָחרׂש
מה  ּומּפני טמאים. אּלּו הרי - ּבגדים אֹו ׁשטף, ּכלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהּמּקף
מּפני  הּמּצילין? ּכלים ּכׁשאר הּכל, על יּציל ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאמרּו
ּוכלי  ּכלל, טמאה מקּבלין אינן הּמּצילין הּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּׁשאר
עּמי  ּכלי וכל חֹוצץ; אינֹו טמא ּוכלי טמאה, מקּבל ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחרׂש
'ּכלי  אמרּו, לא ולּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמאה, ּבחזקת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻהארץ

עּמ ׁשל חברחרׂש וׁשל הּכל, על יּציל לא הארץ תלמיד י -] ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עם חכם] ׁשאין מּפני טהֹור'? הּוא ׁשהרי הּכל, על ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיּציל

מּציל  חרׂש ּוכלי 'הֹואיל ויאמר: עצמֹו, ּבפני טמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהארץ
וגזרּו הׁשוּו, ּולפיכ החבר'; ואחד אני אחד הּכל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל
ועל  האכלין על 'מּציל אמרּו, ולּמה הּכל. על יּציל ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
הם  טמאים הּׁשלׁשה ׁשאּלּו מּפני חרׂש'? ּכלי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמׁשקין

ּגב מפני]על הּמת,[- ּבאהל ׁשּיהיּו קדם ּבין - הארץ עם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
יׁשאל  לא ּולעֹולם ּפתיל. צמיד ּתחת ׁשם ׁשּיהיּו אחר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבין
חרׂש ּכלי ולא מׁשקין ולא אכלין לא הארץ, מעם ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחבר
טהרה  להם אין ׁשהרי - טמאין ׁשהן ּדעּתֹו על ְְֲֳִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
- ׁשטף ּכלי אבל ּתּקלה. לידי ּבהם יבֹוא ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלעֹולם,
עם  מּגע מּפני ּומטּבילן הארץ, מעם החבר אֹותם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשֹואל
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ׁשמׁשן ּומעריב לשקיעה]הארץ, ּבהן [ממתין ּומׁשּתּמׁש , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשטף, ּכלי מּמּנּו יׁשאל ׁשּמא חכמים, חׁשּו לפיכ ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבטהרֹות.
העם  ׁשהרי ׁשּלֹו, חרׂש ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת היה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכבר
ׁשבעה; טמאת טמא הּוא והרי ׁשּנּצֹול, מדּמה הּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהארץ
ויבֹוא  ּבטהרֹות, ּבֹו ויׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו, ויעריב החבר, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָויטּביל
ּכלי  על חרׂש ּכלי יּציל ׁשּלא ּגזרּו, זה ּומּפני ּתּקלה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלידי

ׁשּבתֹוכֹו. ְֶֶֶׁשטף
הּפרהּכלי ·. ּבאפר ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין אֹו[אדומה]חרׂש , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשהן  מּפני טהרתן, על נאמנין הארץ עּמי - ְְֱֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבקדׁשים
ּפתיל, ּבצמיד הּכל על יּצילּו ּולפיכ הרּבה; ּבהן ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנזהרים

חרׂש ׁשל ׁשהם ּפי על  .אף ִֵֶֶֶֶַַ
-אדם ‚. ּפתיל צמיד ּומּקפת החבית, ּבתֹו נתּון ׁשהיה ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

עׂשיּה ואפּלּו עשאה]טהֹור; כיסוי]ּגֹולל[- ויראה [- לקבר. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּפתיל  צמיד ּתחת ׁשהּוא האדם על ּגזרּו ׁשּלא ׁשּזה ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלי,
ׁשאינֹו ּדבר וכל מצּוי; ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני חרס, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּבכלי

ּבֹו. ּגזרּו לא העּתים, ּברב ְְִִָָָֹֹמצּוי
נתּונה ארּבה „. ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה ארּבה, ּפי נכנסים על שמים [בשיעור ְְְֲִֵֶַַָָֻ
-דרכו] ׁשלמה היתה טהֹורה. והעלּיה טמאה, הּקדרה -ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָ

אבל  טהֹור; חרׂש, ּוכלי ּומׁשקין מאכלין ׁשּבעלּיה ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל
חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאים ׁשּבעלּיה, ׁשטף ּוכלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָהאדם
וכל  חרׂש; ּוכלי הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחֹוצץ,
ּבכלי  ּפתיל צמיד ּתחת הּוא ּכאּלּו הּטהֹורה, זֹו ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָׁשּבעלּיה
ּדבר  ׁשהּוא מּפני זֹו, ׁשּבעלּיה האדם את וטּמאּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחרׂש.
ּבֹו וכּיֹוצא מּתכת ּכלי זֹו ּבעלּיה היה אם ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמצּוי.
טהֹורין. והּמׁשקין ׁשבעה, טמאת טמא הּכלי - מׁשקין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֻמלא
והערבה  האּׁשה - עץ ׁשל ּבערבה לׁשה אּׁשה ּבּה ְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָָהיה
עֹוסקת  ׁשהיא זמן ּכל טהֹור והּבצק ׁשבעה, טמאת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטמאין
הּבצק  ּפּנה אם וכן טּמאּתּו. - ּבֹו ונגעה וחזרה ּפר ׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבֹו;
נטמאּו - ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי אחר לכלי הּמׁשקין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאֹו
ּכלים  ׁשאר זֹו ארּבה ּפי על היה האחר. הּכלי ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבמּגע

ׁשאינ  ּפתיל, ּבצמיד ּכמֹוהּמּצילין טמאה מקּבלין ן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
אֹו אֹותן, מטּמא הארץ עם מּגע אין ּולפיכ ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו,
ׁשהּכל  לקדׁש, אֹו אדּמה לפרה הּטהֹור חרׂש ּכלי ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשהיה
ּׁשּבעלּיה. מה ּכל על מּציל זה הרי - טהרתן על ֱֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנאמנין

מרּדד ּומקצתֹו ּבעלּיה, נטּוי אהל מונח]היה הארּבה [- על ְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹֻֻ
ּגּגֹו ׁשאין ּפי על ואף מּציל, זה הרי - לעלּיה ּבית ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבין

אוהל] ּכמֹו[של ּבכּסּוי, מּציל ׁשהאהל הארּבה; ְְֲִִֶֶַַָָָֹֻעל
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ג' רביעי יום

כד  ¤¤ּפרק
ּבקנקּניםּבית ‡. חרס]ׁשחּלקֹו עד [של הארץ מן טהֹורֹות ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

הּקנקּנים  ּפי היה אם - האחד ּבחציֹו וטמאה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּקֹורֹות,
הּטמאה, ּכלּפי היּו ואם מּצילֹות; אּלּו הרי הּטהרה, ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּכלּפי

ּבטיט טחן מּצילֹות. טומאה]אינן כלפי ּבין [ופיהם  , ְִִֵֵַָָָ

ּבפני  לעמד הּטיט יכֹול אם רֹואין: - מּבחּוץ ּבין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָֹמּבפנים
אחד. אהל הּכל והרי מּציל, אינֹו - לאו ואם מּציל; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹעצמֹו,

ּבנסריםּבית ·. עץ]ׁשחּלקֹו חּלקֹו[גזרי אם - ּביריעֹות אֹו ְְְִִִִִִִִֶַָ
הּצדדין הּקֹורֹות[לאורכו]מן מּכלּפי אֹו הריצפה , [בין ְְִִִֵַַַָ

ּובין לתקרה] הּמחיצה ׁשּבין ּכלים - ּבּבית הּטמאה והיתה ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
היתה  טהֹורין. הּקֹורֹות, ּובין הּמחיצה ׁשּבין אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכתל,
- לּקֹורֹות מחיצה ּבין אֹו לּכתל, הּמחיצה ּבין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהּטמאה
ׁשּלא  הּטמאה מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ׁשּבּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכלים
היּו הּבית. ׁשּבתֹו ּבאהל ׁשּבארנּו ּכענין ּותטּמא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּתצא
הּטמאה  ׁשהיתה ּבין - עצמּה הּמחיצה עבי ּבתֹו ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּכלים
היה  אם - הּבית ּבתֹו ׁשהיתה אֹו הּמחיצה, מן ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָלפנים
טהֹורין. לאו, ואם טמאים; טפח, על טפח הּכלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמקֹום

ארצֹו. מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית, ּדין ּכיצד ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָּוכבר
הּקֹורֹותּבית ‚. לבין ּבינֹו ואין ּתבן, מלא [של ׁשהּוא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבין תקרה] הּתבן ּבתֹו ּבין ּבפנים, טמאה טפח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻּפֹותח
יציאת  ׁשּכנגד הּכלים ּכל - לּקֹורֹות ּתבן ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיתה
חּוץ  טמאה היתה טמאים. ּפתח, ׁשל ּבמלֹואֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻהּטמאה
ּבמקֹומם  יׁש אם - ׁשּבפנים ּכלים - ּפתח ׁשל ּבמל ֹואֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלּתבן
טמאין. לאו, ואם טהֹורין; טפח, רּום על טפח על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָטפח
,ּכ ּובין ּכ ּבין - טפח ּפֹותח לּקֹורֹות ּתבן ּבין יׁש ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואם
לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ׁשּסתם מּפני חֹוצץ, הּתבן ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָטמאין;

ּבית ּכתל „. - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים, ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻ
לּטהרה והּקרֹוב טמא, לּטמאה הטומאה]הּקרֹוב מן רחוק -] ְְֳֵַַַַָָָָָָֻ

ׁש למחצה, מחצה היתה טמאה טהֹור; היתה טמאין. ניהם ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ
ּוכלּפי  מחציֹו - הּכתל ּבתֹו והּכלים הּבּתים, מּׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבאחד
מחצה  טהֹורין; טהרה ּוכלּפי מחציֹו טמאים, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאה

מעזיבה וכן טמאין. הם הרי טיט]למחצה, שכבת ׁשּבין [- ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ּולמּטה, מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו והּטמאה והעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּבית
העלּיה  ּולמעלה, מחציּה טהֹורה; והעלּיה טמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבית
היתה  טמאין. ׁשניהם למחצה, מחצה טהֹור; והּבית ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאה
ּוכלּפי  מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו וכלים מהם, ּבאחד ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטמאה
מחצה  טהֹורין; טהרה ּוכלּפי מחציּה טמאין, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻטמאה

לאויר הּמעזיבה היתה טמאין. ׁשניהם [תחת למחצה, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
טמא;השמים] הּבית - ּולמּטה מחציּה - ּבתֹוכּה וטמאה ,ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשהרי  טהֹור, - הּטמאה ּכנגד אפּלּו - מלמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהעֹומד
ּולמעלה  מחציּה הּטמאה היתה הּבית. ּבכל הּטמאה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּפׁשטה
טמא. הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד טהֹור, הּבית -ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכנגד  מלמעלה והעֹומד טמא, הּבית - למחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמחצה

לצמצם אפׁשר אי ׁשהרי טמא; לדייק]הּטמאה -]. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
למחצה.וכן ‰. מחצה יּדֹון הּבית, את המׁשּמׁש ּכתל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לאויר ׁשהּוא ּכתל השמים]ּכיצד? סמּו[תחת הּבית וגג , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
הּכתל על מרּכב ואינֹו בולט]לּכתל, הכותל וטמאה [- , ְְְְֵֶֶַַַָָֹֹֻֻ

טמא, הּבית - ולפנים מחציֹו היתה - הּכתל ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹרצּוצה
הּכת  ראׁש על מלמעלה ּגג והעֹומד על ּכעֹומד טהֹור, ל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

והעֹומד  טהֹור, הּבית - ולחּוץ מחציֹו היתה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּבית.
טמאה  ּפׁשטה לא ׁשהרי טמא, הּטמאה ּכנגד ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻמלמעלה
טמא, הּבית - למחצה מחצה הּטמאה היתה הּבית. ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבתֹו
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מים] דרכו אֹותֹונכנסים מטילין - ּולכ לכ העׂשּוי .ְְְִִֶָָָ
ׁשּיסּתם  עד - מּציל אינֹו מׁשקה, ּבכֹונס ּומּׁשּיּנקב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלחמרֹו,

ימעטּנּו. אֹו ְֲֶֶֶַָהּנקב,
סרידהּתּנּור „. כיסוי]ׁשהיתה צמיד [- ּומּקף ּפיו, על ְְִִִֶַַָָָָָֻ

הּסדק  היה אם - הּתּנּור ונסּדק הּמת, ּבאהל ונתּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּפתיל,
מרּדע ּפי החרישה]מלא בהמת של ההיגוי ׁשהּוא [מוט , ְְִֵֶַַֹ

טפח  יכֹול הּקף הּמרּדע ׁשאין ּפי על ואף הּתּנּור, נטמא - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מּכאן, ּפחֹות ּבׁשוה; ּכמֹותֹו הּוא הרי אּלא ּבּסדק, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלהּכנס
מרּדע  ּפי ּכמלא ּפיו ׁשעל הּסרידה נסּדקה טהֹור. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּתּנּור

ממרדע]נכנס קצת גדול מּכאן,[- ּפחֹות טמא; זה הרי , ְֲִִֵֵֶָָָָ
,אר אֹותֹו רֹואין אין - עגל הּסדק היה ּפתיל. ּבצמיד ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹנּצֹול

נכנס. מרּדע ּפי מלא ׁשעּורֹו ְְְִִִֵֶַַָָֹאּלא
ּבעינֹו‰. נקב ׁשּנּקב ּפתיל, צמיד הּמּקף ארובתו]ּתּנּור -] ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

הּטּוחה ּתּנּור ּכֹוׁש[בטיט]ׁשל מלא הּנקב היה אם --] ְִֶֶֶַַַָָָֹ
ּדֹולקמקל] ּכׁשהּוא ויֹוצא כבה]נכנס ואינו זה [- הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶָ

נּצֹול. מּזה, ּפחֹות הּנקב היה ואם ְְִִִִֶֶֶַָָָָנטמא;
.Â ּכׁשּלא נּקב ויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא ׁשעּורֹו - מּצּדֹו הּתּנּור ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹ

ׁשּתּכנס  ּכדי ׁשעּורּה ׁשּנּקבה, החבית מגּופת וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּדֹולק.
ׁשנּיה השני]מיצה הקשר ה]ׁשל[- ּבּנקב;[גבעול ׁשּפֹון ְִִִֶֶֶַָָ

חביות]וחצבים ׁשּתּכנס [- ּכדי ׁשעּורם ׁשּנּקבּו, ּגדֹולים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּדברים  ּבּמה טהֹורין. מּכאן, ּפחֹות קנה. ׁשל ׁשנּיה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָמיצה
לׁשאר  נעׂשּו אם אבל ליין. ׁשּנעׂשּו ּבזמן ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָאמּורים?
הּצמיד  ואין נטמאּו; ׁשהן, ּבכל נּקבּו אפּלּו - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמׁשקין
ׁשּנעׂשּו ּבזמן ואף הּנקב. ׁשּיסּתם עד להם, מֹועיל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּפתיל
נעׂשּו אם אבל אדם. ּבידי ׁשּלא ׁשּנּקבּו אּלא אמרּו לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹליין,

עד ּבי  נּצֹולין, ואינן טמאים; ׁשהן, ּכל אפּלּו - אדם די ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּנקב. ִֵֶֶֶַָׁשּיּסתם

.Êּומניקית טהֹורין, מׁשקין מלאה ׁשהיא כלי חבית -] ְְְְִִִִִִֵֶַָָ
יין] ּפתיל,שאיבת צמיד מּקפת והחבית ּבתֹוכּה, חרׂש ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשל

והּמניקית  טהֹורין, והּמׁשקין החבית - הּמת ּבאהל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּונתּונה
הּמּקפת, החבית ּבתֹו האחת ׁשּקצתּה מּפני - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה
ּפי  על אף סתּום; ואינֹו הּמת, לאהל ּפתּוחה הּׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּקצה

ּכסתּום. העקם אין עקּומה, ְֲִֵֶֶָָָֹׁשהיא
.Á וסתמּוחבית מּצּדּה, ׁשּנּקבה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻ

אגף ּתּציל. - הּנקב את סתם]ׁשמרים הּנקב[- ,[בטיט]חצי ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
חציֹו לא [בשמרים]וסתם אם הּציל אם ספק, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּימרח עד ּבזמֹורה, הּנקב את סתם מן [טיט]הּציל. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
לחור]הּצדדים הזמורה קיסמים[בין ּבׁשני סתמֹו [זמורות ; ְְְִִִֵֵַָָָ

לאורכן] זמֹורה חתוכות ּובין הּצדדין מן ׁשּימרח עד ,ְְְִִִֵֶַַַָָ
נסר וכן עץ]לחברּתּה. גזיר הּתּנּור,[- ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

מן  ׁשּימרח עד נסרים, ׁשני היּו הּציל; - הּצדדין מן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומרח
ּבמסמרים  הּנסרים ׁשני את חּבר לחברֹו. נסר ּובין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּצדדין

ׁשּוגמין עליהם ׁשּלּפף אֹו ּבהם, וכּיֹוצא עץ קליפות ׁשל -] ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
מּקיפין דביקות] ּבּמה האמצע. מן למרח צרי אינֹו -ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

פתיל] צמיד ּבס [שיהיה ּובגבסין? גבס]יד ּבזפת [- , ְְְִִִֶֶָ
ּדבר  ּובכל ּובחרסית, ּובחמר ּובצֹואה ּבטיט ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָּובׁשעוה,

ּבעבץ לא מּקיפין ואין דקה]הּמתמרח; מתכת ולא [- ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

ּפתיל ׁשהּוא מּפני כיסוי]ּבעֹופרת, צמיד[- [-ואינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָ
ּבדבלהמהודק] ּומּקיפין תאנה]. הכׁשרה [- ׁשּלא ׁשמנה ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֻ

-[לטומאה] יטמא ׁשּלא ּכדי ּפרֹות ּבמי ׁשּנּלֹוׁש ּובבצק ,ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
חֹוצץ. אינֹו טמא, ֵֵֵֶָָָׁשּדבר

.Ëׁשּנתחלחלה החבית נתרופפה]מגּופת ּפי [- על אף - ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ
הּכּדּור  הּצמיד. נתרעע ׁשהרי מּצלת; אינּה נׁשמטת, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינּה

ּגמי ׁשל עשב]והּפקעת מין ּומרח [- החבית, ּפי על ׁשּנתנן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל  ועל הּכּדּור ּכל על ׁשּימרח עד הּציל, לא - הּצדדין ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹמן

למעלן מּלמּטן הגלוי]הּפקעת ּבגד [כל ׁשל ּבמטלית וכן . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּוקׁשרּה עֹור, ׁשל אֹו ניר ׁשל היתה הּכלי. ּפי על ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּקׁשרּה

הּציל. הּצדדין, מן מרח אם - ְְִִִִִִִֵַַָָּבמׁשיחה
.È את [נוד]חמת ּבהן ׁשהלּביׁש הּניר, אֹו הּדג עֹור ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּוצררּה קשרה]החבית, לחבית]מּלמ ּטה[- הרי [מתחת - ְְֲִִֵֶַָָָָ
הּצדדין, מן ׁשּמרח ּפי על אף - צררּה לא ואם מּצלת; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹזֹו

הּציל. ִִֹלא
.‡È מלמעלה,[מבפנים]זפּותהחבית החרׂש ׁשּנתקּלף , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּודחקֹו הּזפת, על הּכּסּוי ונתן עֹומד, ׁשּלּה [דבקו]והּזפת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
קרקע  ּובין הּכּסּוי ּבין עֹומד הּזפת ונמצא ּבּזפת, ׁשּדבק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעד

הּמּוריס ּבכלי וכן מּציל; זה הרי - דגים]החבית שומן -] ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבין  הּמתמרח ׁשהיה הּמתמרחין, מּדברים ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
זה  הרי ּדבּוקין, והּכל הֹואיל - זר ּכמֹו הּכלי ּובין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַֹהּכּסּוי

ִַמּציל.

כג  ¤¤ּפרק
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד הּמּצילין מכוסה הּכלים [כלי ְִִִִִֵַַַָָָ

ּבין בהידוק] אכלין, ּבין - ּׁשּבתֹוכן מה ּכל על מּצילין ,ְֳִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשטף ּוכלי ּבגדים ּבין במקווה]מׁשקין, הּוא [הנטהרים זה ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָ

צמיד  הּמּקף חרׂש ׁשּכלי סֹופרים, מּדברי אבל ּתֹורה. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּדין
ּכלי  ועל הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא מּציל אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּפתיל,
חרׂש ּכלי ּבתֹו היה אם אבל ּבתֹוכֹו; ׁשּיהיּו אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָחרׂש
מה  ּומּפני טמאים. אּלּו הרי - ּבגדים אֹו ׁשטף, ּכלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהּמּקף
מּפני  הּמּצילין? ּכלים ּכׁשאר הּכל, על יּציל ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאמרּו
ּוכלי  ּכלל, טמאה מקּבלין אינן הּמּצילין הּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּׁשאר
עּמי  ּכלי וכל חֹוצץ; אינֹו טמא ּוכלי טמאה, מקּבל ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחרׂש
'ּכלי  אמרּו, לא ולּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמאה, ּבחזקת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻהארץ

עּמ ׁשל חברחרׂש וׁשל הּכל, על יּציל לא הארץ תלמיד י -] ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עם חכם] ׁשאין מּפני טהֹור'? הּוא ׁשהרי הּכל, על ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיּציל

מּציל  חרׂש ּוכלי 'הֹואיל ויאמר: עצמֹו, ּבפני טמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהארץ
וגזרּו הׁשוּו, ּולפיכ החבר'; ואחד אני אחד הּכל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל
ועל  האכלין על 'מּציל אמרּו, ולּמה הּכל. על יּציל ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
הם  טמאים הּׁשלׁשה ׁשאּלּו מּפני חרׂש'? ּכלי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמׁשקין

ּגב מפני]על הּמת,[- ּבאהל ׁשּיהיּו קדם ּבין - הארץ עם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
יׁשאל  לא ּולעֹולם ּפתיל. צמיד ּתחת ׁשם ׁשּיהיּו אחר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבין
חרׂש ּכלי ולא מׁשקין ולא אכלין לא הארץ, מעם ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחבר
טהרה  להם אין ׁשהרי - טמאין ׁשהן ּדעּתֹו על ְְֲֳִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
- ׁשטף ּכלי אבל ּתּקלה. לידי ּבהם יבֹוא ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלעֹולם,
עם  מּגע מּפני ּומטּבילן הארץ, מעם החבר אֹותם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשֹואל
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ׁשמׁשן ּומעריב לשקיעה]הארץ, ּבהן [ממתין ּומׁשּתּמׁש , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשטף, ּכלי מּמּנּו יׁשאל ׁשּמא חכמים, חׁשּו לפיכ ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבטהרֹות.
העם  ׁשהרי ׁשּלֹו, חרׂש ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת היה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכבר
ׁשבעה; טמאת טמא הּוא והרי ׁשּנּצֹול, מדּמה הּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהארץ
ויבֹוא  ּבטהרֹות, ּבֹו ויׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו, ויעריב החבר, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָויטּביל
ּכלי  על חרׂש ּכלי יּציל ׁשּלא ּגזרּו, זה ּומּפני ּתּקלה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלידי

ׁשּבתֹוכֹו. ְֶֶֶׁשטף
הּפרהּכלי ·. ּבאפר ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין אֹו[אדומה]חרׂש , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשהן  מּפני טהרתן, על נאמנין הארץ עּמי - ְְֱֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבקדׁשים
ּפתיל, ּבצמיד הּכל על יּצילּו ּולפיכ הרּבה; ּבהן ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנזהרים

חרׂש ׁשל ׁשהם ּפי על  .אף ִֵֶֶֶֶַַ
-אדם ‚. ּפתיל צמיד ּומּקפת החבית, ּבתֹו נתּון ׁשהיה ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

עׂשיּה ואפּלּו עשאה]טהֹור; כיסוי]ּגֹולל[- ויראה [- לקבר. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּפתיל  צמיד ּתחת ׁשהּוא האדם על ּגזרּו ׁשּלא ׁשּזה ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלי,
ׁשאינֹו ּדבר וכל מצּוי; ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני חרס, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּבכלי

ּבֹו. ּגזרּו לא העּתים, ּברב ְְִִָָָֹֹמצּוי
נתּונה ארּבה „. ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה ארּבה, ּפי נכנסים על שמים [בשיעור ְְְֲִֵֶַַָָֻ
-דרכו] ׁשלמה היתה טהֹורה. והעלּיה טמאה, הּקדרה -ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָ

אבל  טהֹור; חרׂש, ּוכלי ּומׁשקין מאכלין ׁשּבעלּיה ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל
חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאים ׁשּבעלּיה, ׁשטף ּוכלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָהאדם
וכל  חרׂש; ּוכלי הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחֹוצץ,
ּבכלי  ּפתיל צמיד ּתחת הּוא ּכאּלּו הּטהֹורה, זֹו ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָׁשּבעלּיה
ּדבר  ׁשהּוא מּפני זֹו, ׁשּבעלּיה האדם את וטּמאּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחרׂש.
ּבֹו וכּיֹוצא מּתכת ּכלי זֹו ּבעלּיה היה אם ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמצּוי.
טהֹורין. והּמׁשקין ׁשבעה, טמאת טמא הּכלי - מׁשקין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֻמלא
והערבה  האּׁשה - עץ ׁשל ּבערבה לׁשה אּׁשה ּבּה ְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָָהיה
עֹוסקת  ׁשהיא זמן ּכל טהֹור והּבצק ׁשבעה, טמאת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטמאין
הּבצק  ּפּנה אם וכן טּמאּתּו. - ּבֹו ונגעה וחזרה ּפר ׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבֹו;
נטמאּו - ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי אחר לכלי הּמׁשקין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאֹו
ּכלים  ׁשאר זֹו ארּבה ּפי על היה האחר. הּכלי ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבמּגע

ׁשאינ  ּפתיל, ּבצמיד ּכמֹוהּמּצילין טמאה מקּבלין ן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
אֹו אֹותן, מטּמא הארץ עם מּגע אין ּולפיכ ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו,
ׁשהּכל  לקדׁש, אֹו אדּמה לפרה הּטהֹור חרׂש ּכלי ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשהיה
ּׁשּבעלּיה. מה ּכל על מּציל זה הרי - טהרתן על ֱֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנאמנין

מרּדד ּומקצתֹו ּבעלּיה, נטּוי אהל מונח]היה הארּבה [- על ְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹֻֻ
ּגּגֹו ׁשאין ּפי על ואף מּציל, זה הרי - לעלּיה ּבית ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבין

אוהל] ּכמֹו[של ּבכּסּוי, מּציל ׁשהאהל הארּבה; ְְֲִִֶֶַַָָָֹֻעל
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ג' רביעי יום

כד  ¤¤ּפרק
ּבקנקּניםּבית ‡. חרס]ׁשחּלקֹו עד [של הארץ מן טהֹורֹות ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

הּקנקּנים  ּפי היה אם - האחד ּבחציֹו וטמאה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּקֹורֹות,
הּטמאה, ּכלּפי היּו ואם מּצילֹות; אּלּו הרי הּטהרה, ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּכלּפי

ּבטיט טחן מּצילֹות. טומאה]אינן כלפי ּבין [ופיהם  , ְִִֵֵַָָָ

ּבפני  לעמד הּטיט יכֹול אם רֹואין: - מּבחּוץ ּבין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָֹמּבפנים
אחד. אהל הּכל והרי מּציל, אינֹו - לאו ואם מּציל; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹעצמֹו,

ּבנסריםּבית ·. עץ]ׁשחּלקֹו חּלקֹו[גזרי אם - ּביריעֹות אֹו ְְְִִִִִִִִֶַָ
הּצדדין הּקֹורֹות[לאורכו]מן מּכלּפי אֹו הריצפה , [בין ְְִִִֵַַַָ

ּובין לתקרה] הּמחיצה ׁשּבין ּכלים - ּבּבית הּטמאה והיתה ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
היתה  טהֹורין. הּקֹורֹות, ּובין הּמחיצה ׁשּבין אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכתל,
- לּקֹורֹות מחיצה ּבין אֹו לּכתל, הּמחיצה ּבין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהּטמאה
ׁשּלא  הּטמאה מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ׁשּבּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכלים
היּו הּבית. ׁשּבתֹו ּבאהל ׁשּבארנּו ּכענין ּותטּמא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּתצא
הּטמאה  ׁשהיתה ּבין - עצמּה הּמחיצה עבי ּבתֹו ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּכלים
היה  אם - הּבית ּבתֹו ׁשהיתה אֹו הּמחיצה, מן ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָלפנים
טהֹורין. לאו, ואם טמאים; טפח, על טפח הּכלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמקֹום

ארצֹו. מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית, ּדין ּכיצד ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָּוכבר
הּקֹורֹותּבית ‚. לבין ּבינֹו ואין ּתבן, מלא [של ׁשהּוא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבין תקרה] הּתבן ּבתֹו ּבין ּבפנים, טמאה טפח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻּפֹותח
יציאת  ׁשּכנגד הּכלים ּכל - לּקֹורֹות ּתבן ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיתה
חּוץ  טמאה היתה טמאים. ּפתח, ׁשל ּבמלֹואֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻהּטמאה
ּבמקֹומם  יׁש אם - ׁשּבפנים ּכלים - ּפתח ׁשל ּבמל ֹואֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלּתבן
טמאין. לאו, ואם טהֹורין; טפח, רּום על טפח על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָטפח
,ּכ ּובין ּכ ּבין - טפח ּפֹותח לּקֹורֹות ּתבן ּבין יׁש ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואם
לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ׁשּסתם מּפני חֹוצץ, הּתבן ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָטמאין;

ּבית ּכתל „. - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים, ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻ
לּטהרה והּקרֹוב טמא, לּטמאה הטומאה]הּקרֹוב מן רחוק -] ְְֳֵַַַַָָָָָָֻ

ׁש למחצה, מחצה היתה טמאה טהֹור; היתה טמאין. ניהם ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ
ּוכלּפי  מחציֹו - הּכתל ּבתֹו והּכלים הּבּתים, מּׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבאחד
מחצה  טהֹורין; טהרה ּוכלּפי מחציֹו טמאים, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאה

מעזיבה וכן טמאין. הם הרי טיט]למחצה, שכבת ׁשּבין [- ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ּולמּטה, מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו והּטמאה והעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּבית
העלּיה  ּולמעלה, מחציּה טהֹורה; והעלּיה טמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבית
היתה  טמאין. ׁשניהם למחצה, מחצה טהֹור; והּבית ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאה
ּוכלּפי  מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו וכלים מהם, ּבאחד ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטמאה
מחצה  טהֹורין; טהרה ּוכלּפי מחציּה טמאין, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻטמאה

לאויר הּמעזיבה היתה טמאין. ׁשניהם [תחת למחצה, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
טמא;השמים] הּבית - ּולמּטה מחציּה - ּבתֹוכּה וטמאה ,ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשהרי  טהֹור, - הּטמאה ּכנגד אפּלּו - מלמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהעֹומד
ּולמעלה  מחציּה הּטמאה היתה הּבית. ּבכל הּטמאה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּפׁשטה
טמא. הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד טהֹור, הּבית -ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכנגד  מלמעלה והעֹומד טמא, הּבית - למחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמחצה

לצמצם אפׁשר אי ׁשהרי טמא; לדייק]הּטמאה -]. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
למחצה.וכן ‰. מחצה יּדֹון הּבית, את המׁשּמׁש ּכתל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לאויר ׁשהּוא ּכתל השמים]ּכיצד? סמּו[תחת הּבית וגג , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
הּכתל על מרּכב ואינֹו בולט]לּכתל, הכותל וטמאה [- , ְְְְֵֶֶַַַָָֹֹֻֻ

טמא, הּבית - ולפנים מחציֹו היתה - הּכתל ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹרצּוצה
הּכת  ראׁש על מלמעלה ּגג והעֹומד על ּכעֹומד טהֹור, ל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

והעֹומד  טהֹור, הּבית - ולחּוץ מחציֹו היתה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּבית.
טמאה  ּפׁשטה לא ׁשהרי טמא, הּטמאה ּכנגד ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻמלמעלה
טמא, הּבית - למחצה מחצה הּטמאה היתה הּבית. ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבתֹו
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נטל  ּבּבית. טמאה ּפׁשטה ׁשהרי טהֹור, מלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻוהעֹומד
[- שיכבה קילף ּבּכתל [- ׁשהֹוסיף אֹו מּבפנים, ְִִִִֵֶֶֶַַֹֹמהּכתל

הּבית  - ולפנים ּכתל מחצי הּטמאה ׁשּנמצאת עד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻמּבחּוץ,
עד  מּבפנים, הּכתל ּבעבי ׁשהֹוסיף אֹו מּבחּוץ, נטל ְֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹטמא;
היתה  טהֹור. הּבית - ולחּוץ ּכתל מחצי הּטמאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנמצאת
הּבית  - ולפנים מחציֹו אפּלּו הּכתל, ּגּבי על נתּונה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּטמאה

ָטהֹור.
.Â הּׁשּוםּבית ּכקלּפת יּדֹון הּכתל, את שכבה המׁשּמׁש [אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹ

תחצוץ] ּכּוכיםדקה ׁשני החֹופר ּכיצד? בסלע]. אֹו[קברים ְִֵֵֵַַ
ּבּתים ׁשני ׁשּנמצאּו עד זֹו, ּבצד זֹו מערֹות חללים]ׁשּתי -] ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

ׁשניהם, ּבין הּמבּדיל ּכתל ּביניהם ונעׂשה ּבּקרקע, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹחפּורים
עליהם  יׁש אם - ּבּכתל וכלים ּבּבּתים, טמאה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻוהיתה
וכלים  זה, ּבכתל טמאה היתה טהֹורין. הּׁשּום, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּכקלּפת
הּנה  טהֹורים. הּׁשּום, ּכקלּפת עליהם יׁש אם - ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָּבּבּתים

הּסלע וכתל למחצה; מחצה נּדֹון ּבנין, ׁשּכתל [-למדּת, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ככותל] משמש ּכׁשחֹופר הסלע הארץ מּגּוׁש ׁשּנעׂשה ְֲִֵֶֶֶַָָָאֹו

הּׁשּום. ּכקלּפת נּדֹון ּומּכאן, ְִִִִִַַָָמּכאן
.Ê למחצה ּכתל מחצה נּדֹון סלע, וחציֹו ּבנין עביֹו .ׁשחצי ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
.Á קֹורֹותטמאה ּבין אין [התקרה]ׁשהיתה אפּלּו - הּבית ְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ

את  ורֹואין טהֹור; הּבית הּׁשּום, ּכקלּפת אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּתחּתיה
ּבלבד. ּכנגּדּה ּומטּמאה ּבארץ, רצּוצה היא ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה
היתה  אם וכן טמא; הּכל טפח, על טפח ּבמקֹומּה יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואם
ׁשני  טמא. הּבית ,ּכ ּובין ּכ ּבין - הּבית ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָנראית
אם  - ׁשּביניהם ּבּכתל וטמאה זה, ּגּבי על זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּפתחים
טהֹור; וחברֹו טמא הּוא מהם, אחד לתֹו ׁשהיא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָנראית

למחצה. מחצה נּדֹונין לאו, ְְֱֱִִִֶֶָָָואם

כה  ¤¤ּפרק
ּתחּתיו עּמּוד ‡. רצּוצה וטמאה הּבית, ּבתֹו עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִֵֶַַַַָָָֻ

אּלא  מטּמא ואינֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד  הּטמאה ּפרחּכנגד היה ואם קישוט]. מעּמּוד [- יֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

מטּמא  ׁשאינֹו טהֹורים, הּכלים - הּפרח ּתחת וכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַזה,
ּבלבד. הּטמאה ּכנגד ְְְִֶֶֶַַָָֻאּלא

טפח ואם ·. רּום על טפח על טפח הּטמאה ּבמקֹום יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻ
ּכּלֹו והּבית סביביו; מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר הּוא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

הּקבר. על האהיל ׁשהרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,
על טמאה ‚. טפח על טפח ּומקֹומּה הּכתל, ּבתֹו ׁשהיא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

עׂשר  אפּלּו זה, ּכתל על הּבנּויֹות העלּיֹות ּכל - טפח ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹרּום
והּוא  סֹופֹו; עד סתּום קבר ּכּלֹו הּכתל ׁשהרי טמאֹות, -ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ
ּבנה  הּקבר. על מאהלת מהן עלּיה וכל העלּיֹות, ּכל ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכתל
ּגּבי  על עלּיה ּובנה מּכאן, ּובית מּכאן, הּכתל ּבצד ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבית
ּבאמצע  הּוא הּטמא הּכתל ראׁש ׁשּנמצא עד הּבּתים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשני
על  האהילה ׁשהרי טמאה, העלּיה הרי - העלּיה ְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקרקע
מּפני  טהֹורה, - ּגּבּה על הּבנּויה הּׁשנּיה והעלּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקבר.

ּכתלּה הּטמא הּכתל ואין זֹו, ּגב על זֹו .ׁשהן ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אֹותֹוחר „. לעׂשֹות אדם ּבני ׁשּדר הּכתלים ׁשּבעבי ּגדֹול ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

מּנחת  טמאה ׁשהיתה 'ּפרּדסיק', הּנקרא והּוא ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻֻלתׁשמיׁש,

היתה  טהֹור. הּבית - סגּורֹות ּדלתֹות עליו ויׁש ְְְְְִֵַַָָָָָָּבתֹוכֹו,
את  רֹואין - ּבגּגֹו אֹו ּבכתליו, אֹו ּבקרקעֹו, רצּוצה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻהּטמאה
אם  הּטמאה: מקֹום ורֹואין אטּום, הּוא ּכאּלּו ּכּלֹו החר ְְְְִִִַַָָָֹֻֻּכל
היתה  ואם טמא; הּבית ׁשּלפנים, הּכתל עבי ּבחצי ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
למחצה, מחצה טהֹור; הּבית ולחּוץ, ּכתל מחצי ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה

טמא  .הּבית ִֵַַָ
וטמאה ׁשני ‰. זה, ּגב על זה אֹו זה, ּבצד זה ּפרּדסקין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻ

ונפּתח מהם, ּבאחד טמא,[הדלת]מּנחת והּבית הּוא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
רֹואין  - הּבנין ּבתֹו רצּוצה טמאה היתה טה ֹור; ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֻוחברֹו

למחצה. מחצה ויּדֹון אטּומין, הן ּכאּלּו הּפרּדסקין ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָאת
.Â הּבית ּכזית מּבחּוץ, הּבית ּבאסקּפת מדּבק הּמת מן ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָֻֻ

היה  למחצה. מחצה יּדֹון האסקּפה, ּתחת רצּוץ היה ְְֱֱִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻטהֹור;
טמא מדּבק  הּבית .לּמׁשקֹוף, ְְִֵַַַַָָֻ

.Êימים ׁשלׁשה ּבתֹו ּומת הּמת, ּבׂשר ׁשאכל [שלא ּכלב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
חלל נתעכל] רֹואין - האסקּפה על מּטל הּוא והרי ,ְֲֲִֵַַַַָָָֻֻ

מּגּופֹו הטומאה]הּטמאה נמצאת בו בגוף אם [מהמקום : ְִִַָֻ
ּומּכנגד  טמא; הּבית ולפנים, הּמׁשקֹוף מּכנגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּוא

טהֹור. הּבית ולחּוץ, ְְִַַַַַָהּמׁשקֹוף
.Á ראׁשהאּׁשה נעׂשה אם - מעיה ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

ׁשתי ׁשל ּכפּקה צמר]הּנפל חוטי כדור ׁשּנפּתח [- ּכיון - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אף  העּבר, מּפני הּבית נטמא הראׁש, ׁשּנראה עד  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהרחם,

יצא. לא ׁשעדין ּפי ֲִִֶַַָָֹעל
.Ë לבית,האּׁשה מּבית ויצאת לילד, מקׁשה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

טמא  הראׁשֹון הּבית הרי - הּׁשני ּבּבית מת נפל ְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוהּפילה
ּבּמה  זה. נפל ׁשל ראׁשֹו יצא ּבֹו, ּכׁשהיתה ׁשּמא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבספק:
ׁשתי. ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּדברים
ׁשאּלּו טהֹור; הראׁשֹון הּבית - ּכפּקה ראׁש העּגיל אם ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹאבל
רגליה; על להּל יכֹולה היתה לא ׁשם, רחמ ּה ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹנפּתח

ּבאגּפים נּטלת היתה אם ,חברותיה]לפיכ בידי -], ְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
אף  ּבספק, טמא הראׁשֹון הּבית - לבית מּבית ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָוהֹוציאּוה

ׁשתי. ׁשל ּכפּקה ראׁש ׁשהעּגיל ּפי ְְְִִִִֶֶֶַָֹעל
.È הּוא,ׁשהאּׁשה חזקה וּדאי; טמא הּבית ׁשליה, הּפילה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ולד  ּבלא ׁשליה .ׁשאין ְְִֵֶָָָֹ
.‡È הּמת מי אם - מת ואחד חי אחד ילדים, ׁשני ׁשּילדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לאויר  מּׁשּיצא ּבֹו נגע לא ׁשהרי טהֹור; החי ראׁשֹון, ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
אי  ׁשהרי טמא; הּוא הרי ראׁשֹון, יצא החי ואם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם.
מּפני  - העֹולם לאויר מּׁשּיצא הּמת ּבֹו יּגע ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
ּכדי  חּיים רּוח ּבֹו ׁשאין ּכאבן, אחריו מתּגלּגל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא

עצמֹו .להעמיד ְְֲִַַ
.·Èׁשּבארנּו ּכמֹו קטן נפל אפּלּו מת, ולד ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

מעיה, ּבתֹו עּברּה מת ׁשבעה. טמאת טמאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
החּיה מילדת]ּופׁשטה טמאה [- החּיה - ּבֹו ונגעה ידּה את ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ

החּיה  וטמאת הּולד; ׁשּיצא עד טהֹורה והאּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשבעה,
לּפרֹוזדֹוד מּׁשּיצא ּבֹו ּתּגע ׁשּמא ּגזרה, - [של מּדבריהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּסתריםהאשה] ּבית  מּגע אין הּתֹורה, מן אבל מקומות . -] ְֲִִֵֵַַַַָָָ
בגוף] ּבֹומוסתרים הּנֹוגע הּמעים, ּבתֹו והּוא הֹואיל ְְִִֵֵַַַַַָמּגע;

טּבעת  אחריה ּובלע וחזר טמאה, טּבעת הּבֹולע וכן ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָטהֹור.
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אינֹו מעיו, ּבתֹו ּבוּדאי ּבזֹו זֹו ׁשּנגעּו ּפי על אף - ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָטהֹורה
ּבטהרתּה. והּטהֹורה ּבטמאתּה, והּטמאה ְְְְְְְֳֵַַַָָָָָָָָֻמּגע;

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dOc` dxR zFkld¦§¨¨£ª¨
ּפרה  ּדין (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָיׁש
מצוֹות  ׁשּתי ּובאּור וטהרתן. נּדה מי טמאת ּדין (ב) ְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָֻֻאדּמה;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו
dnec̀dxtzekld-dxdhxtq

ְִִֵֵָ

א  ¤¤ּפרק
ּבת מצות ‡. אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה אדּמה, ּפרה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

לּה, ממּתינין ׁשאין אּלא ּכׁשרה, - זקנה היתה ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָארּבע;
ותּפסל  ּתׁשחיר אֹותּה,ׁשּמא ּומגּדלין עגלה לֹוקחין ואין . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

- עגלה מצאּו עגלה. לא פרה", אלי "וּיּקחּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
עד [ומשלמים]ּפֹוסקין ּבעליה אצל ותהיה ּדמים, עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּלׁשּכה. מּתרּומת אֹותּה ולֹוקחין ּפרה; ותעׂשה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּתגּדיל
ּבּתֹורה זה ·. לא ׁשּנאמר אדמּות, ּתמימת - "ּתמימה" ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּכׁשאר  ּכׁשרה נּנסה, היתה אם אּלא קֹומה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּתמימת
ּבתֹו ׁשחרֹות, אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה היּו ְְְְְֳִֵַָָָָָֹהּקדׁשים.

ּכֹוסֹות ׁשּתי ּבתֹו אֹו אחת, גומות]ּגּמה מֹוכיחֹות [- והן ְְְִֵֵַַָֻ
מונחות] ּפסּולה.[- - זֹו על ְַָזֹו

עּקרןהיּו‚. ׂשערֹות, ׁשּתי צמיחתם]בּה מקום מאּדים [- ְְֲִִֵַַָָָָ
הֹול הּכל - מאּדים וראׁשן מׁשחיר עּקרן מׁשחיר, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹוראׁשן
ואינֹו הּמׁשחיר, ראׁשן את ּבמסּפרים וגֹוזז העּקר; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר

לגזז. ּכּונתֹו ׁשאין - ּבקדׁשים ּגּזה מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹחֹוׁשׁש
ּבזּוג„. ׁשּתּנטל ּכדי הּמאּדים מן ׁשּיּׁשאר וצרי-] ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכאּלּומספריים] היא הרי ּבזּוג, נּטלת ׁשאינּה ׂשערה ׁשּכל -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשחרֹות  אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה היּו אם ,לפיכ ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹאינּה;

ּכׁשרה. זֹו הרי - ּבזּוג נלקטין ְְְֲִִֵֵֵֶָָָׁשאינן
יגדהיּו‰. ׁשחרים, טלפיה אֹו יחתוך]קרניה ּגלּגל [- ; ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבפרה. ּפֹוסלין מראיהן אין והּלׁשֹון, והּׁשּנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהעין
.Âּבמקֹומּה ׁשּצמח ּפי על אף - וחתכּה יּבלת, בּה ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפסּולה  אדם, .ׂשער ְֵָָָֹ
.Ê ׁשּנאמר ּכל ּבפרה, ּפֹוסלין - הּקדׁשים הּפֹוסלין :הּמּומין ְְְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּדפן יֹוצא היתה מּום"; ּבּה אין מדופן "אׁשר [נולדה ְֲֵֵֶֶָָָֹ
טבעי] באופן לא מחירהבהמה אֹו כלב], של תמורה אֹו[- , ְִ

זנות]אתנן של תמורה ּפסּולה;[- - ׁשּנרּבעה אֹו טרפה, אֹו , ְְְְְִֵֶֶָָָָ
ואף  הּפרה, את ּפֹוסל לּמזּבח, הּקדׁשים את הּפֹוסל ְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל
הּכתּוב  ּוקראּה הֹואיל הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין הּגֹוי, מן אֹותּה לּקח ּומּתר ְְִִִֵֶַַַָָָָֻ"חּטאת".
על  ּפרה יתרה ּבהמּתֹו. מפסיד ׁשאינֹו הּגֹוי, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָרּבעּה
עלה  לא "אׁשר ׁשּנאמר: - ּבּה ּפֹוסלת ׁשהעבֹודה ֱֲֲֳִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּקדׁשים,
עּבד  לא "אׁשר אֹומר: הּוא ערּופה ּובעגלה על", ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָֹֹֻעליה
עׂשה  ּבעגלה, האמּור על מה ּבעל"; מׁשכה לא אׁשר ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָֹֹֹּבּה,
ׁשאר  ּבּה יפסל ּבפרה, האמּור על אף - ּכעל עבֹודֹות ְְְְְֲִַָָָָָָָֹֹֹׁשאר
ּבין  עבֹודה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ׁשהעל אּלא ּכעל. ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹעבֹודֹות
אּלא  ּפֹוסלֹות אין עבֹודֹות ּוׁשאר עבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹׁשּלא

ׁשּלא  ּפי על אף - העל עליה קׁשר ּכיצד? עבֹודה. ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבׁשעת
ׁשּידּוׁש עד נפסלת אינּה לדּוׁש, הכניסּה ּפסּולה; ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחרׁשה
נתלה  עליה, נׁשען עליה, רכב ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבּה.

הּמֹוסרה את עליה קּפל הּנהר, את ּבּה ועבר [-ּבזנבּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
-חבל] ׂשּקין ׁשל ּכסּות עליה נתן עליה, טּליתֹו נתן ,ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּוצריכה  מֹורדת היתה אם - ּבמֹוסרה קׁשרּה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָּפסּולה.
ּפ - צריכה היתה לא ואם ּכׁשרה; ׁשּכל ׁשמירה, סּולה; ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹ

ׁשּלא  סנּדל לּה עׂשה הּוא. מּׁשֹוי צריכה, ׁשאינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשמירה
זה  ּכׁשרה. - הּזבּובין מּפני עליה טּליתֹו ּפרׂש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתחליק,
ּפסּולה. אחר, לצר ּכׁשרה; לצרּכּה, ׁשהּוא ּכל ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכלל:
- מאליו ּדבר עליה ׁשעלה אֹו מאליה, מלאכה ּבּה ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָנעׂשית
ׁשאם  - ּבּה" עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּולה, לרצֹונֹו, ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֻאם
ׁשכן  אם ,לפיכ ּבּה. ׁשעבד ּכמי זה הרי לרצֹונֹו, ּבּה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעּבד
צרי ואין ּפסּולה; - זכר עליה עלה ּכׁשרה; - העֹוף ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָעליה

לרבקה הכניסּה ּפסּולה. ׁשהמעּברת בקר]לֹומר צמד -], ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ
- ותדּוׁש ׁשּתינק ּכדי הכניסּה ּכׁשרה; - מאליה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָודׁשה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרצֹונֹו. עׂשת ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפסּולה,
.Á ּתּפדה מתה, אם וכן ּתּפדה. ּפסּול, ּבּה ׁשּנֹולד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרה

לּכלבים  ּבׂשרּה להאכיל לא אבל עֹורּה; .מּפני ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
.Ë מכּפרתנׁשחטה ואינּה ּתּפדה, - חּלין מטהרת]לׁשם -]; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

מערכּתּה ּגב על המערכה]נׁשחטה מקום ּפדיֹון [- לּה אין , ְְְֲֲִִֵַַַַָָָ
ִָעֹולמית.

.È ּתּפדה זֹו הרי - מּמּנה נאה אחרת ּומצאּו ּפרה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלקחּו
ּבמּום  .ׁשּלא ְֶֹ

.‡È ה אף ׁשּנאמר ּכהן - הּפרה לׂשרפת ּכׁשר :דיֹוט, ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
קּים; היה אהרן ועדין הּכהן", אלעזר אל אתּה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"ּונתּתם

הּׁשמּועה רבינו]ּומּפי ממשה ּבאלעזר,[- נעׂשת זֹו למדּו: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
הדיֹוט. ּבכהן ּבין ּגדֹול ּבכהן ּבין - הּפרֹות ּכל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּוׁשאר

.·È כליםוהעֹוׂשה ארּבעה לֹובׁש - בגדים]אֹותּה ׁשל [- ְְִֵֵֶֶַָָָָ
אֹותּה ׁשעׂשה ּבין ּגדֹול, ּכהן אֹותּה ׁשעׂשה ּבין הדיֹוט, ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹּכהן

הדיֹוט. ְֵֶֹּכהן
.‚È יֹום ּכל טבּולי ׁשהיּו סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

היום] שטבלו טמאים לקּדׁש[- הּפרה למעׂשה ּכׁשרים --] ְְְֲִֵֵֵַַַָָ
במים] האפר לא לתת ׁשעדין ּפי על ואף מאפרּה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּולהּזֹות

טהֹור", "איׁש הּפרׁשה ּבכל ׁשּנאמר ׁשּזה ׁשמׁשן; ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעריב
לתרּומה  טהֹור ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשני; למעׂשר הּטהֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

לפרה. טהֹור זה הרי - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָעד
.„È אּלא הּצדֹוקין ּכׁשר הּפרה מעׂשה ׁשאין אֹומרין, היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשמׁש את ּבמערבי מטּמאין ׁשני ּבבית ּדין ּבית היּו לפיכ ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ואחר  וטֹובל, ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשרץ הּפרה את הּׂשֹורף ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּכהן
ׁשּמֹורין  הּזדים אּלּו ּדברי לבּטל ּכדי - ּבּה עֹוסק ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּכ

הּכלים מה  ּכל וכן הּקּבלה. מן לא רּוחם, על עֹולה ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
היּו. יֹום טבּולי ּכּלן הּפרה, אפר לתֹוכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמכניסין

.ÂËהחֹות- חּטאת אפר ּבּה להּניח קנה ׁשל ׁשפֹופרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
את  והחֹות ּבּה. יּניח ּכ ואחר ויטּבילּנה, אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיטּמא
ׁשעׂשאהּו מּפני טבילה, טעּון - והּמטּבילּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשפֹופרת
הּזיה  צריכה אינּה ּולפיכ ׁשּלֹו; ּבּׁשביעי מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכטמא
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נטל  ּבּבית. טמאה ּפׁשטה ׁשהרי טהֹור, מלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻוהעֹומד
[- שיכבה קילף ּבּכתל [- ׁשהֹוסיף אֹו מּבפנים, ְִִִִֵֶֶֶַַֹֹמהּכתל

הּבית  - ולפנים ּכתל מחצי הּטמאה ׁשּנמצאת עד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻמּבחּוץ,
עד  מּבפנים, הּכתל ּבעבי ׁשהֹוסיף אֹו מּבחּוץ, נטל ְֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹטמא;
היתה  טהֹור. הּבית - ולחּוץ ּכתל מחצי הּטמאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנמצאת
הּבית  - ולפנים מחציֹו אפּלּו הּכתל, ּגּבי על נתּונה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּטמאה

ָטהֹור.
.Â הּׁשּוםּבית ּכקלּפת יּדֹון הּכתל, את שכבה המׁשּמׁש [אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹ

תחצוץ] ּכּוכיםדקה ׁשני החֹופר ּכיצד? בסלע]. אֹו[קברים ְִֵֵֵַַ
ּבּתים ׁשני ׁשּנמצאּו עד זֹו, ּבצד זֹו מערֹות חללים]ׁשּתי -] ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

ׁשניהם, ּבין הּמבּדיל ּכתל ּביניהם ונעׂשה ּבּקרקע, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹחפּורים
עליהם  יׁש אם - ּבּכתל וכלים ּבּבּתים, טמאה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻוהיתה
וכלים  זה, ּבכתל טמאה היתה טהֹורין. הּׁשּום, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּכקלּפת
הּנה  טהֹורים. הּׁשּום, ּכקלּפת עליהם יׁש אם - ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָּבּבּתים

הּסלע וכתל למחצה; מחצה נּדֹון ּבנין, ׁשּכתל [-למדּת, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ככותל] משמש ּכׁשחֹופר הסלע הארץ מּגּוׁש ׁשּנעׂשה ְֲִֵֶֶֶַָָָאֹו

הּׁשּום. ּכקלּפת נּדֹון ּומּכאן, ְִִִִִַַָָמּכאן
.Ê למחצה ּכתל מחצה נּדֹון סלע, וחציֹו ּבנין עביֹו .ׁשחצי ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
.Á קֹורֹותטמאה ּבין אין [התקרה]ׁשהיתה אפּלּו - הּבית ְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ

את  ורֹואין טהֹור; הּבית הּׁשּום, ּכקלּפת אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּתחּתיה
ּבלבד. ּכנגּדּה ּומטּמאה ּבארץ, רצּוצה היא ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה
היתה  אם וכן טמא; הּכל טפח, על טפח ּבמקֹומּה יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואם
ׁשני  טמא. הּבית ,ּכ ּובין ּכ ּבין - הּבית ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָנראית
אם  - ׁשּביניהם ּבּכתל וטמאה זה, ּגּבי על זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּפתחים
טהֹור; וחברֹו טמא הּוא מהם, אחד לתֹו ׁשהיא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָנראית

למחצה. מחצה נּדֹונין לאו, ְְֱֱִִִֶֶָָָואם

כה  ¤¤ּפרק
ּתחּתיו עּמּוד ‡. רצּוצה וטמאה הּבית, ּבתֹו עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִֵֶַַַַָָָֻ

אּלא  מטּמא ואינֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד  הּטמאה ּפרחּכנגד היה ואם קישוט]. מעּמּוד [- יֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

מטּמא  ׁשאינֹו טהֹורים, הּכלים - הּפרח ּתחת וכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַזה,
ּבלבד. הּטמאה ּכנגד ְְְִֶֶֶַַָָֻאּלא

טפח ואם ·. רּום על טפח על טפח הּטמאה ּבמקֹום יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻ
ּכּלֹו והּבית סביביו; מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר הּוא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

הּקבר. על האהיל ׁשהרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,
על טמאה ‚. טפח על טפח ּומקֹומּה הּכתל, ּבתֹו ׁשהיא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

עׂשר  אפּלּו זה, ּכתל על הּבנּויֹות העלּיֹות ּכל - טפח ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹרּום
והּוא  סֹופֹו; עד סתּום קבר ּכּלֹו הּכתל ׁשהרי טמאֹות, -ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ
ּבנה  הּקבר. על מאהלת מהן עלּיה וכל העלּיֹות, ּכל ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכתל
ּגּבי  על עלּיה ּובנה מּכאן, ּובית מּכאן, הּכתל ּבצד ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבית
ּבאמצע  הּוא הּטמא הּכתל ראׁש ׁשּנמצא עד הּבּתים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשני
על  האהילה ׁשהרי טמאה, העלּיה הרי - העלּיה ְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקרקע
מּפני  טהֹורה, - ּגּבּה על הּבנּויה הּׁשנּיה והעלּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקבר.

ּכתלּה הּטמא הּכתל ואין זֹו, ּגב על זֹו .ׁשהן ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אֹותֹוחר „. לעׂשֹות אדם ּבני ׁשּדר הּכתלים ׁשּבעבי ּגדֹול ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

מּנחת  טמאה ׁשהיתה 'ּפרּדסיק', הּנקרא והּוא ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻֻלתׁשמיׁש,

היתה  טהֹור. הּבית - סגּורֹות ּדלתֹות עליו ויׁש ְְְְְִֵַַָָָָָָּבתֹוכֹו,
את  רֹואין - ּבגּגֹו אֹו ּבכתליו, אֹו ּבקרקעֹו, רצּוצה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻהּטמאה
אם  הּטמאה: מקֹום ורֹואין אטּום, הּוא ּכאּלּו ּכּלֹו החר ְְְְִִִַַָָָֹֻֻּכל
היתה  ואם טמא; הּבית ׁשּלפנים, הּכתל עבי ּבחצי ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
למחצה, מחצה טהֹור; הּבית ולחּוץ, ּכתל מחצי ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה

טמא  .הּבית ִֵַַָ
וטמאה ׁשני ‰. זה, ּגב על זה אֹו זה, ּבצד זה ּפרּדסקין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻ

ונפּתח מהם, ּבאחד טמא,[הדלת]מּנחת והּבית הּוא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
רֹואין  - הּבנין ּבתֹו רצּוצה טמאה היתה טה ֹור; ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֻוחברֹו

למחצה. מחצה ויּדֹון אטּומין, הן ּכאּלּו הּפרּדסקין ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָאת
.Â הּבית ּכזית מּבחּוץ, הּבית ּבאסקּפת מדּבק הּמת מן ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָֻֻ

היה  למחצה. מחצה יּדֹון האסקּפה, ּתחת רצּוץ היה ְְֱֱִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻטהֹור;
טמא מדּבק  הּבית .לּמׁשקֹוף, ְְִֵַַַַָָֻ

.Êימים ׁשלׁשה ּבתֹו ּומת הּמת, ּבׂשר ׁשאכל [שלא ּכלב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
חלל נתעכל] רֹואין - האסקּפה על מּטל הּוא והרי ,ְֲֲִֵַַַַָָָֻֻ

מּגּופֹו הטומאה]הּטמאה נמצאת בו בגוף אם [מהמקום : ְִִַָֻ
ּומּכנגד  טמא; הּבית ולפנים, הּמׁשקֹוף מּכנגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּוא

טהֹור. הּבית ולחּוץ, ְְִַַַַַָהּמׁשקֹוף
.Á ראׁשהאּׁשה נעׂשה אם - מעיה ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

ׁשתי ׁשל ּכפּקה צמר]הּנפל חוטי כדור ׁשּנפּתח [- ּכיון - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אף  העּבר, מּפני הּבית נטמא הראׁש, ׁשּנראה עד  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהרחם,

יצא. לא ׁשעדין ּפי ֲִִֶַַָָֹעל
.Ë לבית,האּׁשה מּבית ויצאת לילד, מקׁשה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

טמא  הראׁשֹון הּבית הרי - הּׁשני ּבּבית מת נפל ְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוהּפילה
ּבּמה  זה. נפל ׁשל ראׁשֹו יצא ּבֹו, ּכׁשהיתה ׁשּמא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבספק:
ׁשתי. ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּדברים
ׁשאּלּו טהֹור; הראׁשֹון הּבית - ּכפּקה ראׁש העּגיל אם ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹאבל
רגליה; על להּל יכֹולה היתה לא ׁשם, רחמ ּה ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹנפּתח

ּבאגּפים נּטלת היתה אם ,חברותיה]לפיכ בידי -], ְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
אף  ּבספק, טמא הראׁשֹון הּבית - לבית מּבית ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָוהֹוציאּוה

ׁשתי. ׁשל ּכפּקה ראׁש ׁשהעּגיל ּפי ְְְִִִִֶֶֶַָֹעל
.È הּוא,ׁשהאּׁשה חזקה וּדאי; טמא הּבית ׁשליה, הּפילה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ולד  ּבלא ׁשליה .ׁשאין ְְִֵֶָָָֹ
.‡È הּמת מי אם - מת ואחד חי אחד ילדים, ׁשני ׁשּילדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לאויר  מּׁשּיצא ּבֹו נגע לא ׁשהרי טהֹור; החי ראׁשֹון, ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
אי  ׁשהרי טמא; הּוא הרי ראׁשֹון, יצא החי ואם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם.
מּפני  - העֹולם לאויר מּׁשּיצא הּמת ּבֹו יּגע ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
ּכדי  חּיים רּוח ּבֹו ׁשאין ּכאבן, אחריו מתּגלּגל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא

עצמֹו .להעמיד ְְֲִַַ
.·Èׁשּבארנּו ּכמֹו קטן נפל אפּלּו מת, ולד ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

מעיה, ּבתֹו עּברּה מת ׁשבעה. טמאת טמאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
החּיה מילדת]ּופׁשטה טמאה [- החּיה - ּבֹו ונגעה ידּה את ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ

החּיה  וטמאת הּולד; ׁשּיצא עד טהֹורה והאּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשבעה,
לּפרֹוזדֹוד מּׁשּיצא ּבֹו ּתּגע ׁשּמא ּגזרה, - [של מּדבריהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּסתריםהאשה] ּבית  מּגע אין הּתֹורה, מן אבל מקומות . -] ְֲִִֵֵַַַַָָָ
בגוף] ּבֹומוסתרים הּנֹוגע הּמעים, ּבתֹו והּוא הֹואיל ְְִִֵֵַַַַַָמּגע;

טּבעת  אחריה ּובלע וחזר טמאה, טּבעת הּבֹולע וכן ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָטהֹור.
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dnec` dxt zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn 'b iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אינֹו מעיו, ּבתֹו ּבוּדאי ּבזֹו זֹו ׁשּנגעּו ּפי על אף - ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָטהֹורה
ּבטהרתּה. והּטהֹורה ּבטמאתּה, והּטמאה ְְְְְְְֳֵַַַָָָָָָָָֻמּגע;

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dOc` dxR zFkld¦§¨¨£ª¨
ּפרה  ּדין (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָיׁש
מצוֹות  ׁשּתי ּובאּור וטהרתן. נּדה מי טמאת ּדין (ב) ְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָֻֻאדּמה;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו
dnec̀dxtzekld-dxdhxtq

ְִִֵֵָ

א  ¤¤ּפרק
ּבת מצות ‡. אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה אדּמה, ּפרה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

לּה, ממּתינין ׁשאין אּלא ּכׁשרה, - זקנה היתה ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָארּבע;
ותּפסל  ּתׁשחיר אֹותּה,ׁשּמא ּומגּדלין עגלה לֹוקחין ואין . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

- עגלה מצאּו עגלה. לא פרה", אלי "וּיּקחּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
עד [ומשלמים]ּפֹוסקין ּבעליה אצל ותהיה ּדמים, עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּלׁשּכה. מּתרּומת אֹותּה ולֹוקחין ּפרה; ותעׂשה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּתגּדיל
ּבּתֹורה זה ·. לא ׁשּנאמר אדמּות, ּתמימת - "ּתמימה" ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּכׁשאר  ּכׁשרה נּנסה, היתה אם אּלא קֹומה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּתמימת
ּבתֹו ׁשחרֹות, אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה היּו ְְְְְֳִֵַָָָָָֹהּקדׁשים.

ּכֹוסֹות ׁשּתי ּבתֹו אֹו אחת, גומות]ּגּמה מֹוכיחֹות [- והן ְְְִֵֵַַָֻ
מונחות] ּפסּולה.[- - זֹו על ְַָזֹו

עּקרןהיּו‚. ׂשערֹות, ׁשּתי צמיחתם]בּה מקום מאּדים [- ְְֲִִֵַַָָָָ
הֹול הּכל - מאּדים וראׁשן מׁשחיר עּקרן מׁשחיר, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹוראׁשן
ואינֹו הּמׁשחיר, ראׁשן את ּבמסּפרים וגֹוזז העּקר; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר

לגזז. ּכּונתֹו ׁשאין - ּבקדׁשים ּגּזה מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹחֹוׁשׁש
ּבזּוג„. ׁשּתּנטל ּכדי הּמאּדים מן ׁשּיּׁשאר וצרי-] ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכאּלּומספריים] היא הרי ּבזּוג, נּטלת ׁשאינּה ׂשערה ׁשּכל -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשחרֹות  אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה היּו אם ,לפיכ ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹאינּה;

ּכׁשרה. זֹו הרי - ּבזּוג נלקטין ְְְֲִִֵֵֵֶָָָׁשאינן
יגדהיּו‰. ׁשחרים, טלפיה אֹו יחתוך]קרניה ּגלּגל [- ; ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבפרה. ּפֹוסלין מראיהן אין והּלׁשֹון, והּׁשּנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהעין
.Âּבמקֹומּה ׁשּצמח ּפי על אף - וחתכּה יּבלת, בּה ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפסּולה  אדם, .ׂשער ְֵָָָֹ
.Ê ׁשּנאמר ּכל ּבפרה, ּפֹוסלין - הּקדׁשים הּפֹוסלין :הּמּומין ְְְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּדפן יֹוצא היתה מּום"; ּבּה אין מדופן "אׁשר [נולדה ְֲֵֵֶֶָָָֹ
טבעי] באופן לא מחירהבהמה אֹו כלב], של תמורה אֹו[- , ְִ

זנות]אתנן של תמורה ּפסּולה;[- - ׁשּנרּבעה אֹו טרפה, אֹו , ְְְְְִֵֶֶָָָָ
ואף  הּפרה, את ּפֹוסל לּמזּבח, הּקדׁשים את הּפֹוסל ְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל
הּכתּוב  ּוקראּה הֹואיל הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין הּגֹוי, מן אֹותּה לּקח ּומּתר ְְִִִֵֶַַַָָָָֻ"חּטאת".
על  ּפרה יתרה ּבהמּתֹו. מפסיד ׁשאינֹו הּגֹוי, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָרּבעּה
עלה  לא "אׁשר ׁשּנאמר: - ּבּה ּפֹוסלת ׁשהעבֹודה ֱֲֲֳִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּקדׁשים,
עּבד  לא "אׁשר אֹומר: הּוא ערּופה ּובעגלה על", ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָֹֹֻעליה
עׂשה  ּבעגלה, האמּור על מה ּבעל"; מׁשכה לא אׁשר ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָֹֹֹּבּה,
ׁשאר  ּבּה יפסל ּבפרה, האמּור על אף - ּכעל עבֹודֹות ְְְְְֲִַָָָָָָָֹֹֹׁשאר
ּבין  עבֹודה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ׁשהעל אּלא ּכעל. ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹעבֹודֹות
אּלא  ּפֹוסלֹות אין עבֹודֹות ּוׁשאר עבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹׁשּלא

ׁשּלא  ּפי על אף - העל עליה קׁשר ּכיצד? עבֹודה. ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבׁשעת
ׁשּידּוׁש עד נפסלת אינּה לדּוׁש, הכניסּה ּפסּולה; ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחרׁשה
נתלה  עליה, נׁשען עליה, רכב ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבּה.

הּמֹוסרה את עליה קּפל הּנהר, את ּבּה ועבר [-ּבזנבּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
-חבל] ׂשּקין ׁשל ּכסּות עליה נתן עליה, טּליתֹו נתן ,ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּוצריכה  מֹורדת היתה אם - ּבמֹוסרה קׁשרּה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָּפסּולה.
ּפ - צריכה היתה לא ואם ּכׁשרה; ׁשּכל ׁשמירה, סּולה; ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹ

ׁשּלא  סנּדל לּה עׂשה הּוא. מּׁשֹוי צריכה, ׁשאינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשמירה
זה  ּכׁשרה. - הּזבּובין מּפני עליה טּליתֹו ּפרׂש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתחליק,
ּפסּולה. אחר, לצר ּכׁשרה; לצרּכּה, ׁשהּוא ּכל ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכלל:
- מאליו ּדבר עליה ׁשעלה אֹו מאליה, מלאכה ּבּה ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָנעׂשית
ׁשאם  - ּבּה" עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּולה, לרצֹונֹו, ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֻאם
ׁשכן  אם ,לפיכ ּבּה. ׁשעבד ּכמי זה הרי לרצֹונֹו, ּבּה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעּבד
צרי ואין ּפסּולה; - זכר עליה עלה ּכׁשרה; - העֹוף ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָעליה

לרבקה הכניסּה ּפסּולה. ׁשהמעּברת בקר]לֹומר צמד -], ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ
- ותדּוׁש ׁשּתינק ּכדי הכניסּה ּכׁשרה; - מאליה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָודׁשה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרצֹונֹו. עׂשת ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפסּולה,
.Á ּתּפדה מתה, אם וכן ּתּפדה. ּפסּול, ּבּה ׁשּנֹולד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרה

לּכלבים  ּבׂשרּה להאכיל לא אבל עֹורּה; .מּפני ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
.Ë מכּפרתנׁשחטה ואינּה ּתּפדה, - חּלין מטהרת]לׁשם -]; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

מערכּתּה ּגב על המערכה]נׁשחטה מקום ּפדיֹון [- לּה אין , ְְְֲֲִִֵַַַַָָָ
ִָעֹולמית.

.È ּתּפדה זֹו הרי - מּמּנה נאה אחרת ּומצאּו ּפרה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלקחּו
ּבמּום  .ׁשּלא ְֶֹ

.‡È ה אף ׁשּנאמר ּכהן - הּפרה לׂשרפת ּכׁשר :דיֹוט, ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
קּים; היה אהרן ועדין הּכהן", אלעזר אל אתּה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"ּונתּתם

הּׁשמּועה רבינו]ּומּפי ממשה ּבאלעזר,[- נעׂשת זֹו למדּו: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
הדיֹוט. ּבכהן ּבין ּגדֹול ּבכהן ּבין - הּפרֹות ּכל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּוׁשאר

.·È כליםוהעֹוׂשה ארּבעה לֹובׁש - בגדים]אֹותּה ׁשל [- ְְִֵֵֶֶַָָָָ
אֹותּה ׁשעׂשה ּבין ּגדֹול, ּכהן אֹותּה ׁשעׂשה ּבין הדיֹוט, ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹּכהן

הדיֹוט. ְֵֶֹּכהן
.‚È יֹום ּכל טבּולי ׁשהיּו סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

היום] שטבלו טמאים לקּדׁש[- הּפרה למעׂשה ּכׁשרים --] ְְְֲִֵֵֵַַַָָ
במים] האפר לא לתת ׁשעדין ּפי על ואף מאפרּה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּולהּזֹות

טהֹור", "איׁש הּפרׁשה ּבכל ׁשּנאמר ׁשּזה ׁשמׁשן; ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעריב
לתרּומה  טהֹור ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשני; למעׂשר הּטהֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

לפרה. טהֹור זה הרי - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָעד
.„È אּלא הּצדֹוקין ּכׁשר הּפרה מעׂשה ׁשאין אֹומרין, היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשמׁש את ּבמערבי מטּמאין ׁשני ּבבית ּדין ּבית היּו לפיכ ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ואחר  וטֹובל, ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשרץ הּפרה את הּׂשֹורף ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּכהן
ׁשּמֹורין  הּזדים אּלּו ּדברי לבּטל ּכדי - ּבּה עֹוסק ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּכ

הּכלים מה  ּכל וכן הּקּבלה. מן לא רּוחם, על עֹולה ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
היּו. יֹום טבּולי ּכּלן הּפרה, אפר לתֹוכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמכניסין

.ÂËהחֹות- חּטאת אפר ּבּה להּניח קנה ׁשל ׁשפֹופרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
את  והחֹות ּבּה. יּניח ּכ ואחר ויטּבילּנה, אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיטּמא
ׁשעׂשאהּו מּפני טבילה, טעּון - והּמטּבילּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשפֹופרת
הּזיה  צריכה אינּה ּולפיכ ׁשּלֹו; ּבּׁשביעי מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכטמא
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לּצדֹוקין, להראֹות ּכדי - מטּמאּה אּלא ּוׁשביעי, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשליׁשי
ּבּה ונֹותן .ּומטּבילּה ְְִֵַָָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ד' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
חומרות]מעלֹות ‡. אדּמה,[- ּפרה ּבטהרת עׂשּו יתרֹות ְְֲֲֳֵַַָָָָָֻ

מעׂשיה; ּבכל הּמת מּטמאת הרחיקּו ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻוהרחקֹות
לזלזל  יבֹואּו ׁשּמא חׁשּו יֹום, ּבטבּולי ּכׁשרה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּפני
מפריׁשין  אֹותּה, הּׂשֹורף הּכהן ּכׁשּמפריׁשין זה, ּומּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּה.
נקראת, היתה אבן' ּו'בית ּבעזרה, מּוכנת ללׁשּכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותֹו
ּובכלי  טמאה; מקּבלין ׁשאין אבנים ּכלי ּכליה ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
היּו ולא ההפרׁשה. ימי ׁשבעת ּכל מׁשּתּמׁש היה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאבן

ּבטהרתֹו. להרּבֹות ּכדי ּבֹו, נֹוגעין הּכהנים ְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹאחיו
הּׂשׁשבעת ·. ּכהן מפריׁשין הּפרה, ׂשרפת קדם ֹורף ימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

יֹום  לעבֹודת ּגדֹול ּכהן ׁשּמפריׁשין ּכׁשם - מּביתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותּה
רּבנּו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר מפריׁשין הּכּפּורים; וכן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ימים. ׁשבעת טמא ויהיה נּדה, ּתּמצא ׁשּמא - מאׁשּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאֹותֹו
מזרחית הּלׁשּכה ‚. צפֹונית ׁשבעה, ּכל ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ

על  אף ּבּצפֹון, הּנׁשחטת ּכחּטאת ׁשּזֹו להזּכירֹו ּכדי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,
ּבחּוץ  נׁשחטת ׁשהיא .ּפי ְִִִֶֶֶַ

מי ּכל „. עליו מּזין ההפרׁשה, ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ידע  לא והּוא למת, נטמא ׁשּמא רביעי חּטאת, מּיֹום חּוץ ; ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

לא  ׁשהיה אפׁשר ׁשאי לפי הּזאה, צרי ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהפרׁשה,
עֹולה  ּבּׁשביעי הּזיה ׁשאין - ׁשביעי ולא לטמאתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשליׁשי
הּדין  ּומן מּלפניה. ּבּׁשליׁשי ׁשּיּזה עד ׁשביעי, הּזית ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָמּׁשּום
להפרׁשה  ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי אּלא הּזאה צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
ּבּפרה. עׂשּו יתרה מעלה - יֹום אחר יֹום ׁשּמּזין וזה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבלבד,

רביעי ּברביעי ‰. ׁשּיחּול ּכדי אֹותֹו, מפריׁשין היּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּוברביעי  ׁשּבת, ּדֹוחה אינּה ׁשההּזיה ּבׁשּבת; להיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו

הּזיה  צרי .אינֹו ִֵַָָָ
.Â מּזין ּבכל ּבהן, עליו ׁשּמּזין ההפרׁשה מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכבר  ׁשּנׂשרפּו הּפרֹות מן ּפרה מאפר ה עליו לא ואם יה ; ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ּכל  עליו מּמּנּו מּזין ּבלבד, אחת ּפרה אפר אּלא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשם

ִַָהּׁשּׁשה.
.Ê אדם ּכׁשּמּזין אּלא עליו מּזה אין ההפרׁשה, ּבימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ואם  טהֹור; ׁשּיהיה צרי ׁשהּמּזה מעֹולם, ּבמת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּזה  זה ׁשּמא - עליו והּזה ׁשּנטמא איׁש עליו יּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּתאמר,
ׁשּממּלאין  הּכלים וכן מת. מּטמאת טהֹור היה לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻעליו
אבנים  ּכלי ּכּלם - הּׂשֹורף הּכהן על להּזֹות ּומקּדׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּבהן
מעלֹות  האּלּו, הּדברים וכל טמאה. מקּבלין ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיּו,
ּבמת  נטמא ׁשּלא איׁש יּמצא וכיצד בּה. ׁשעׂשּו הן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹיתרֹות
הּסלע, ּגּבי על ּבנּויֹות ּבירּוׁשלים, היּו חצרֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמעֹולם?

מּפני חלּול, הּתהֹום[חשש]ותחּתיהן בעומק קבר -] ְְְְִֵֵֶֶֶַַָ
ׁשם,האדמה] ויֹולדֹות עּברֹות, נׁשים מביאין והיּו ;ְְְְִִִָָָָֻ

הּכהן  על להּזֹות ּוכׁשּירצּו ּבניהם. את ׁשם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומגּדלֹות
- נפּוחֹות ׁשּכרׂשיהם מּפני - ׁשורים מביאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָהּׂשֹורף,

ּגּבי  על הּתינֹוקֹות ויֹוׁשבין ּדלתֹות, ּגּביהן על ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָּומּניחין
מּפני  הארץ, לבין ּבינם מבּדיל אהל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּדלתֹות,
לּׁשילֹוח. עד והֹולכין ּבידם, אבן ׁשל וכֹוסֹות הּתהֹום; ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָקבר
ׁשם  לחש ׁשאין - ּוממּלאין ׁשם יֹורדין לּׁשילֹוח, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּגיעּו
ּבנהרֹות; לקּבר אדם ּבני ּדר ׁשאין הּתהֹום, קבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּפני
ׁשּמּגיעין  עד והֹולכין הּדלתֹות. ּגּבי על ויֹוׁשבין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָועֹולין,
רגליהן, על ּומהּלכין יֹורדין הּבית, להר הּגיעּו הּבית. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַלהר
מּפני  חלּול היה ּתחּתיהן והעזרֹות, הּבית הר ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
העזרה  ּובפתח העזרה, ּפתח עד ּומהּלכין הּתהֹום; ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָקבר

קּלל כד]היה ּבּמים [- ונֹותנין האפר, נֹוטלין אפר. ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את  היּו ּומטּבילין ׁשּׂשֹורף. הּכהן על ּומּזין ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּבּכֹוסֹות,
על  ׁשאף הּׂשֹורף, על ּומּזין ּומקּדׁשין ׁשּממּלאין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַהּתינֹוקֹות
ּבטמאה  נטמאּו ׁשּמא - הּמת מּטמאת טהֹורין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻֻּפי

ֶֶַאחרת.
.Á ּתינֹוק ּתינֹוק ּבכליו ימּלא לא - ּולהּזֹות למּלאת ׁשּטבל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

זה  ּכהן על להּזֹות ׁשּטבל ותינֹוק ׁשּטבל; ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
זה  מעׂשה לׁשם ׁשּיטּבל עד אחר, ּכהן על מּזה אינֹו -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
ּבהם  יתעּסקּו לא - זֹו לחּטאת ׁשּטהרּום ּכלים וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּכהן.

לׁשמּה ׁשּיטּבילּום עד אחרת, האּלּו,ּבפרה הּדברים וכל . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבּפרה. יתרֹות ְֲֵַַָָמעלֹות

ג  ¤¤ּפרק
הּבית אין ‡. להר חּוץ אּלא הּפרה את ׁשּנאמר:ׂשֹורפין , ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

היּו הּמׁשחה ּובהר לּמחנה"; מחּוץ אל אתּה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ"והֹוציא
וכבׁש אֹותּה. גשר]ׂשֹורפין להר [- הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּכּפין ּכּפין ּבנין ותחּתיו קשתות]הּמׁשחה, ּכל [- על וכּפה , ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ
כּפין  ׁשני ּגג על הּכּפה רגלי ׁשּתי ׁשּיהיּו ּכדי כּפין, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָׁשני
קבר  מּפני - חלּול הּכל ּתחת ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּתחּתיה,

ּבהר הּתהֹום  ׁשהיּו הּטבילה ּומקֹום ׂשרפתּה מקֹום אף . ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ
והּפרה  הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, ּתחּתיהן - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשחה

המסעדין וכל מסייעים]והּׂשֹורף מהר [- יֹוצאין ּבׂשרפתּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
זה. כבׁש ּגּבי על הּמׁשחה להר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָהּבית

מקּדימין ּכיצד ·. היּו יׂשראל זקני אֹותּה? ׂשֹורפין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ
וכהן  ׁשם; היה הּטבילה ּובית הּמׁשחה, להר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּברגליהן
להר  ּובאין הּכבׁש, על יֹוצאין והּפרה ּבׂשרפתּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוהמסעדין
על  ידיהם הּזקנים וסֹומכין הּכהן, את ּומטּמאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׁשחה.
ּגדֹול, ּכהן היה ואם אחת'. 'טבל לֹו: ואֹומרין ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹֹהּכהן,
עלה  וטבל, ירד אחת'. טבל ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ְְְִִִֵַַַַָָָָָֹֹאֹומרין
ארנים  ארזים עצי ׁשם, היּו מסּדרין ועצים ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָֻונסּתּפג.
מגּדל, ּכמין מערכה ועֹוׂשין חלקה. ּתאנה ועצי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָּוברֹוׁשים,

חּלֹונֹות ּבּה פתוחים]ּומפּתחין מקומות ׁשּתהיה [- ּכדי , ְְְְִִֵֶֶַַָ
מלּבבת מתחזקת]האּור ּומראה[- חזית]ּבהן; הּמערכה [- ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָ

מגג ׁשל ּבחבל הּפרה את וכֹופתין גומי]ּבמערב. מין -], ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּופניה  לדרֹום ראׁשּה הּמערכה, ּגּבי על אֹותּה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹונֹותנין
ּבימינֹו, ׁשֹוחט למערב, ּופניו ּבמזרח, עֹומד והּכהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלמערב.
הּדם  מן הימנית ּבאצּבעֹו ּומּזה ּבׂשמאלֹו. הּדם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומקּבל
הּקדׁשים  קדׁש ּבית ּכנגד ּפעמים ׁשבע הּׂשמאלית, ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבכּפֹו
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ׁשּבאצּבע, הּדם ּוׁשירי ּבּדם. אצּבע טבילת הּזאה, ּכל על -ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אצּבעֹו מקּנח - הּזיה ּכל על ,לפיכ להּזיה; ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּפסּולים

א  מקּנח מּלהּזֹות, ּגמר ּפרה. ׁשל ׁשל ּבגּופּה ּבגּופּה ידיו ת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
קטּנים, ּבעצים האׁש את והּצית הּמערכה, מן וירד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפרה;

ּבּה האׁש ותתחיל הּמערכה, עצי ּתחת בפרה]והכניסן -]. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת עד לּה ּומׁשּמר ּברחֹוק, עֹומד ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻוהּכהן
ּפחֹות  אין ואזֹוב ארז, עץ נֹוטל ּכ ואחר ּבטנּה. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָותּקרע
ואֹומר  סלעים, חמּׁשה מׁשקל ּבתֹולעת צבּוע וצמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּטפח,
זה'? ארז 'עץ זה'? ארז 'עץ זה'? ארז 'עץ ׁשם: ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָלעֹומדים
'ׁשני  זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? 'אזֹוב זה'? 'אזֹוב זה'? ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ'אזֹוב
ּכל  על ּפעמים ׁשלׁשה - זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹּתֹולעת
ׁשלׁשה  - 'הן'! 'הן'! 'הן'! לֹו: אֹומרין והם ואחד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֹאחד
ׁשּמיני  לפי לּמה? ּכ וכל ואחד. אחד ּכל על ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּפעמים
יׁש - אדם והּצבּוע ארּבעה. אזֹוב ּומיני הן, ׁשבעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹארזים
ויׁש ּבלּכא, אֹותֹו ׁשּצֹובעין ויׁש ּבפּואה, אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשּצֹובעין
הּגרּגרים  היא - והּתֹולעת ּבתֹולעת; אֹותֹו ְְְְְִִִֶַַַַַַַׁשּצֹובעין
האֹוג, ּכמֹו והן החרּובים, לגרעיני הּדֹומין ּביֹותר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהאדּמים
לּכל  מֹודיע לפיכ מהן. ּגרּגר ּבכל יׁש יּתּוׁש ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹותֹולעת
והאזֹוב  ּבּתֹורה. האמּורין הּמינין הן ׁשאּלּו להן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומגּלה
בּתים, ּבעלי אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב הּוא - ּבּתֹורה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָהאמּור
ׁשלׁשּתן  והּתֹולעת, והארז האזֹוב הּקדרֹות. ּבֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומתּבלין
ׁשני, ׁשל ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור זה. את זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמעּכבין

- ּבטנּה ּתֹו אל ׂשרפת ּומׁשלי ּתֹו אל והׁשלי" ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
אחר  ולא ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם מׁשלי ואינֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻהּפרה".
ּתֹו "אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, ,הׁשלי ואם אפר; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתעׂשה
ׁשּתעׂשה  אחר ולא ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם לא - ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻׂשרפת"
אחר  זה ׁשהׁשלי ּבין ּכאחת, ׁשלׁשּתן ׁשהׁשלי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאפר.
ּבין  ׁשרפתּה, לתֹו אֹו ּגּופה, לתֹו ׁשהׁשלי ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָזה,
אֹו ּבידֹו ׁשּקרעּה ּבין ,הׁשלי ּכ ואחר מאליה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקרעה

ּכׁשרה. - ְְִִֵָּבכלי
עצי נגמרה ‚. וכל היא ּבמקלֹות, אֹותּה חֹובטין - ׁשרפתּה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

וכל  ּבכברֹות. הּכל את וכֹוברים ּבהן, ׁשּנׂשרפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמערכה
מן  ּבין מּבׂשרּה ּבין אפר, ויהיה ׁשּיּכתׁש ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשחר
אפר, ּבֹו וׁשאין אפר; ׁשּיעׂשה עד אֹותֹו ּכֹותׁשין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצים
ּבין  - ׂשרפה ּבלא ׁשּנׁשאר מעצמיה עצם וכל אֹותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּניחין

נכּתׁש היה ּכ ּובין ּכ. ְִֵָָָָָ
ּבֹואין „. ׁשּנאמר ּבעזרה, להּניחֹו ּכלּום מאפרּה :מכניסין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכל  את חֹולקין היּו חלקים ּוׁשלׁשה לּמחנה". מחּוץ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"והּניח
ואחד  הּמׁשחה, ּבהר ואחד ּבחיל, נּתן אחד - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאפרּה
היּו הּמׁשמרֹות, לכל ׁשּמתחּלק זה הּמׁשמרֹות. לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמתחּלק
היּו הּמׁשחה, ּבהר ׁשּנּתן וזה מּמּנּו; מקּדׁשין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנים

ּומצנ  מּוכן היה ּבחיל, ׁשּנּתן וזה מּמּנּו; מּזין -יׂשראל ע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מלּמד  למׁשמרת", יׂשראל ּבני לעדת "והיתה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּופרה  ּפרה ּכל מאפר מצניעין היּו וכן מּמּנּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמצניעין
מּׁשּנצטּוּו נעׂשּו אדּמֹות ּפרֹות ותׁשע ּבחיל. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻׁשּׂשֹורפין,
מׁשה  עׂשה ראׁשֹונה ּבּׁשנּיה: הּבית ׁשחרב עד זֹו, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבמצוה
הּבית; חרּבן עד מעזרא וׁשבע עזרא, עׂשה ּוׁשנּיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻרּבנּו,

יּגלה מהרה הּמׁשיח, הּמל עֹוׂשה יהי והעׂשירית כן (אמן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
).רצון 

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר ‡. ּכאחת, אדּמֹות ּפרֹות ׁשּתי ׁשֹוחטין "וׁשחט אין : ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻ

ָֹאתּה".
לצאת·. ּפרה רצת ׁשחרה [מהרפת]לא עּמּה מֹוציאין אין - ְִִִֵֵָָָָָָָֹֹ

ׁשּלא [לפתותה] אדּמה, ולא ׁשחטּו'; 'ׁשחרה יאמרּו: ׁשּלא ,ְְְֲֲֶֶָָָֹֹֹֹֹֻ
ׁשחטּו'. 'ׁשּתים ְְֲִַָֹיאמרּו:

ׁשּלא ‚. ׁשהּזה אֹו ׁשּקּבל אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּנׁשחטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּפרה
ולׁשמּה, לׁשמּה ׁשּלא אֹו לׁשמּה, וׁשּלא לׁשמּה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹלׁשמּה,
ׁשעׂשיּה אֹו ּבגדים, ּבמחּסר אֹו ּבכהן, ׁשּלא ׁשּנעׂשת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאֹו

ּפסּולה  - חל ּבבגדי אֹו זהב, לאכל ּבבגדי מנת על ׁשחטּה ; ְְְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ּכׁשרה, - מּדמּה לׁשּתֹות אֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּבׂשרּה,

ניחֹוח". ִֵַַ"ריח
ׁשּנאמר „. ּפסּולה, - ּבכלי ּדמּה הּכהן קּבל אלעזר "ולקח : ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכלי. מצות לא יד, מצות מצותּה - ּבאצּבעֹו" ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמּדמּה
אחת ‰. הּזה ּפסּולה; הּזיתֹו - מהן אחת אפּלּו ּבכלי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה

ּכאחת, - ּכהנים ׁשבעה הּזּו ּפסּולה. הּזיתֹו ּבׂשמאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמהן
ּכׁשרה  זה, אחר זה ּפסּולה; ּכנגד הּזיתן ּכּון ולא הּזה, . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עד  - מֹועד" אהל ּפני נכח "אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹההיכל
ׂשרפּה אֹו ׁשחטּה אם וכן רֹואהּו. ויהיה ההיכל, ּכנגד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכּון
לפניו". אתּה "וׁשחט ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ההיכל ּכנגד ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

.Â ּכנגד ׂשרף אֹו ׁשחט אֹו ׁשהּזה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה
אם  אבל לּמקּדׁש; אחֹוריו ׁשהיה אֹו צפֹון, ּכנגד אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהּדרֹום,
ּפי  על אף - ההיכל ּפתח ּכנגד ּופניו ּומערב, מזרח ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמד

ּכׁשרה  ּבדקּדּוק, ההיכל ּפתח ּכנגד ּכּון .ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
.Êהּמּתנֹות מן אחת הזאות]חּסר ּפסּולה [- ׁשּתים,, טבל . ְְִִִֵַַַַַַָָָ

אף  - ׁשּתים והּזה אחת, טבל ּפסּולה; הּזיתֹו - אחת ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוהּזה
- אחרת והּזה טבל אּלא ׁשנּיה, הּזאה חּׁשב ׁשּלא ּפי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
והּזה  ׁשּׁשית, טבילה אצּבעֹו טבל ּכיצד? ּפסּולה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּזיתֹו
והּזה  אצּבעֹו וטבל ׁשחזר ּפי על אף - ּוׁשביעית ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּׁשית
ׁשביעית  ׁשביעית, מּטבילה הּזה ּפסּולה. הּזיתֹו ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָׁשביעית,
ׁשמינית, והּזה ׁשמינית טבילה וטבל חזר אפּלּו - ְְְְְְֲִִִִִִִִִַַָָָָּוׁשמינית
ׁשּיהיה  והּוא, - ּכלּום אינֹו הּׁשבע, על ׁשּמֹוסיף ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשרה;
אם  - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן אבל אחר; ּכהן ׁשהֹוסיף ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹזה
ּבׁשעת  צרי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּנתעּסק מּפני ּפסלּה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹוסיף,

ְֵָׂשרפה.
.Á ּפסּולה - והּזה מּמערכּתּה, חּוץ הּדם את .הֹוציא ְְְֲִִִֶַַַָָָָ
.Ë ואחת ּבּיֹום הּזיֹות ׁשׁש הּזה אפּלּו ּבּלילה, מּדמּה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזה

ּפסּולה  - .ּבּלילה ְְַַָָ
.È מן לפנים ׁשחטּה אפּלּו ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָׁשחטּה

ירושלים]החֹומה ּפסּולה.[של - ְַָָ
.‡Èׁשחּלקּה אֹו עליה, ׁשּנׁשחטה מּמערכּתּה חּוץ ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׂשרפּה

ּבמערכה  ׁשּתים ׁשּׂשרף אֹו מערכֹות, ּבׁשּתי ּוׂשרפּה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשנים
ּפסּולה  - אחרת אחת מביא - אפר ׁשּנעׂשת אחר ואם ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּגּבּה, על ְְֵֵֵַַָוׂשֹורף
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לּצדֹוקין, להראֹות ּכדי - מטּמאּה אּלא ּוׁשביעי, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשליׁשי
ּבּה ונֹותן .ּומטּבילּה ְְִֵַָָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ד' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
חומרות]מעלֹות ‡. אדּמה,[- ּפרה ּבטהרת עׂשּו יתרֹות ְְֲֲֳֵַַָָָָָֻ

מעׂשיה; ּבכל הּמת מּטמאת הרחיקּו ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻוהרחקֹות
לזלזל  יבֹואּו ׁשּמא חׁשּו יֹום, ּבטבּולי ּכׁשרה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּפני
מפריׁשין  אֹותּה, הּׂשֹורף הּכהן ּכׁשּמפריׁשין זה, ּומּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּה.
נקראת, היתה אבן' ּו'בית ּבעזרה, מּוכנת ללׁשּכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותֹו
ּובכלי  טמאה; מקּבלין ׁשאין אבנים ּכלי ּכליה ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
היּו ולא ההפרׁשה. ימי ׁשבעת ּכל מׁשּתּמׁש היה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאבן

ּבטהרתֹו. להרּבֹות ּכדי ּבֹו, נֹוגעין הּכהנים ְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹאחיו
הּׂשׁשבעת ·. ּכהן מפריׁשין הּפרה, ׂשרפת קדם ֹורף ימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

יֹום  לעבֹודת ּגדֹול ּכהן ׁשּמפריׁשין ּכׁשם - מּביתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותּה
רּבנּו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר מפריׁשין הּכּפּורים; וכן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ימים. ׁשבעת טמא ויהיה נּדה, ּתּמצא ׁשּמא - מאׁשּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאֹותֹו
מזרחית הּלׁשּכה ‚. צפֹונית ׁשבעה, ּכל ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ

על  אף ּבּצפֹון, הּנׁשחטת ּכחּטאת ׁשּזֹו להזּכירֹו ּכדי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,
ּבחּוץ  נׁשחטת ׁשהיא .ּפי ְִִִֶֶֶַ

מי ּכל „. עליו מּזין ההפרׁשה, ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ידע  לא והּוא למת, נטמא ׁשּמא רביעי חּטאת, מּיֹום חּוץ ; ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

לא  ׁשהיה אפׁשר ׁשאי לפי הּזאה, צרי ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהפרׁשה,
עֹולה  ּבּׁשביעי הּזיה ׁשאין - ׁשביעי ולא לטמאתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשליׁשי
הּדין  ּומן מּלפניה. ּבּׁשליׁשי ׁשּיּזה עד ׁשביעי, הּזית ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָמּׁשּום
להפרׁשה  ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי אּלא הּזאה צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
ּבּפרה. עׂשּו יתרה מעלה - יֹום אחר יֹום ׁשּמּזין וזה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבלבד,

רביעי ּברביעי ‰. ׁשּיחּול ּכדי אֹותֹו, מפריׁשין היּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּוברביעי  ׁשּבת, ּדֹוחה אינּה ׁשההּזיה ּבׁשּבת; להיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו

הּזיה  צרי .אינֹו ִֵַָָָ
.Â מּזין ּבכל ּבהן, עליו ׁשּמּזין ההפרׁשה מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכבר  ׁשּנׂשרפּו הּפרֹות מן ּפרה מאפר ה עליו לא ואם יה ; ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ּכל  עליו מּמּנּו מּזין ּבלבד, אחת ּפרה אפר אּלא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשם

ִַָהּׁשּׁשה.
.Ê אדם ּכׁשּמּזין אּלא עליו מּזה אין ההפרׁשה, ּבימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ואם  טהֹור; ׁשּיהיה צרי ׁשהּמּזה מעֹולם, ּבמת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּזה  זה ׁשּמא - עליו והּזה ׁשּנטמא איׁש עליו יּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּתאמר,
ׁשּממּלאין  הּכלים וכן מת. מּטמאת טהֹור היה לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻעליו
אבנים  ּכלי ּכּלם - הּׂשֹורף הּכהן על להּזֹות ּומקּדׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּבהן
מעלֹות  האּלּו, הּדברים וכל טמאה. מקּבלין ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיּו,
ּבמת  נטמא ׁשּלא איׁש יּמצא וכיצד בּה. ׁשעׂשּו הן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹיתרֹות
הּסלע, ּגּבי על ּבנּויֹות ּבירּוׁשלים, היּו חצרֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמעֹולם?

מּפני חלּול, הּתהֹום[חשש]ותחּתיהן בעומק קבר -] ְְְְִֵֵֶֶֶַַָ
ׁשם,האדמה] ויֹולדֹות עּברֹות, נׁשים מביאין והיּו ;ְְְְִִִָָָָֻ

הּכהן  על להּזֹות ּוכׁשּירצּו ּבניהם. את ׁשם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומגּדלֹות
- נפּוחֹות ׁשּכרׂשיהם מּפני - ׁשורים מביאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָהּׂשֹורף,

ּגּבי  על הּתינֹוקֹות ויֹוׁשבין ּדלתֹות, ּגּביהן על ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָּומּניחין
מּפני  הארץ, לבין ּבינם מבּדיל אהל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּדלתֹות,
לּׁשילֹוח. עד והֹולכין ּבידם, אבן ׁשל וכֹוסֹות הּתהֹום; ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָקבר
ׁשם  לחש ׁשאין - ּוממּלאין ׁשם יֹורדין לּׁשילֹוח, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּגיעּו
ּבנהרֹות; לקּבר אדם ּבני ּדר ׁשאין הּתהֹום, קבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּפני
ׁשּמּגיעין  עד והֹולכין הּדלתֹות. ּגּבי על ויֹוׁשבין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָועֹולין,
רגליהן, על ּומהּלכין יֹורדין הּבית, להר הּגיעּו הּבית. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַלהר
מּפני  חלּול היה ּתחּתיהן והעזרֹות, הּבית הר ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
העזרה  ּובפתח העזרה, ּפתח עד ּומהּלכין הּתהֹום; ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָקבר

קּלל כד]היה ּבּמים [- ונֹותנין האפר, נֹוטלין אפר. ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את  היּו ּומטּבילין ׁשּׂשֹורף. הּכהן על ּומּזין ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּבּכֹוסֹות,
על  ׁשאף הּׂשֹורף, על ּומּזין ּומקּדׁשין ׁשּממּלאין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַהּתינֹוקֹות
ּבטמאה  נטמאּו ׁשּמא - הּמת מּטמאת טהֹורין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻֻּפי

ֶֶַאחרת.
.Á ּתינֹוק ּתינֹוק ּבכליו ימּלא לא - ּולהּזֹות למּלאת ׁשּטבל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

זה  ּכהן על להּזֹות ׁשּטבל ותינֹוק ׁשּטבל; ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
זה  מעׂשה לׁשם ׁשּיטּבל עד אחר, ּכהן על מּזה אינֹו -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
ּבהם  יתעּסקּו לא - זֹו לחּטאת ׁשּטהרּום ּכלים וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּכהן.

לׁשמּה ׁשּיטּבילּום עד אחרת, האּלּו,ּבפרה הּדברים וכל . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבּפרה. יתרֹות ְֲֵַַָָמעלֹות

ג  ¤¤ּפרק
הּבית אין ‡. להר חּוץ אּלא הּפרה את ׁשּנאמר:ׂשֹורפין , ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

היּו הּמׁשחה ּובהר לּמחנה"; מחּוץ אל אתּה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ"והֹוציא
וכבׁש אֹותּה. גשר]ׂשֹורפין להר [- הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּכּפין ּכּפין ּבנין ותחּתיו קשתות]הּמׁשחה, ּכל [- על וכּפה , ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ
כּפין  ׁשני ּגג על הּכּפה רגלי ׁשּתי ׁשּיהיּו ּכדי כּפין, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָׁשני
קבר  מּפני - חלּול הּכל ּתחת ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּתחּתיה,

ּבהר הּתהֹום  ׁשהיּו הּטבילה ּומקֹום ׂשרפתּה מקֹום אף . ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ
והּפרה  הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, ּתחּתיהן - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשחה

המסעדין וכל מסייעים]והּׂשֹורף מהר [- יֹוצאין ּבׂשרפתּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
זה. כבׁש ּגּבי על הּמׁשחה להר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָהּבית

מקּדימין ּכיצד ·. היּו יׂשראל זקני אֹותּה? ׂשֹורפין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ
וכהן  ׁשם; היה הּטבילה ּובית הּמׁשחה, להר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּברגליהן
להר  ּובאין הּכבׁש, על יֹוצאין והּפרה ּבׂשרפתּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוהמסעדין
על  ידיהם הּזקנים וסֹומכין הּכהן, את ּומטּמאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׁשחה.
ּגדֹול, ּכהן היה ואם אחת'. 'טבל לֹו: ואֹומרין ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹֹהּכהן,
עלה  וטבל, ירד אחת'. טבל ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ְְְִִִֵַַַַָָָָָֹֹאֹומרין
ארנים  ארזים עצי ׁשם, היּו מסּדרין ועצים ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָֻונסּתּפג.
מגּדל, ּכמין מערכה ועֹוׂשין חלקה. ּתאנה ועצי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָּוברֹוׁשים,

חּלֹונֹות ּבּה פתוחים]ּומפּתחין מקומות ׁשּתהיה [- ּכדי , ְְְְִִֵֶֶַַָ
מלּבבת מתחזקת]האּור ּומראה[- חזית]ּבהן; הּמערכה [- ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָ

מגג ׁשל ּבחבל הּפרה את וכֹופתין גומי]ּבמערב. מין -], ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּופניה  לדרֹום ראׁשּה הּמערכה, ּגּבי על אֹותּה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹונֹותנין
ּבימינֹו, ׁשֹוחט למערב, ּופניו ּבמזרח, עֹומד והּכהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלמערב.
הּדם  מן הימנית ּבאצּבעֹו ּומּזה ּבׂשמאלֹו. הּדם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומקּבל
הּקדׁשים  קדׁש ּבית ּכנגד ּפעמים ׁשבע הּׂשמאלית, ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבכּפֹו

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

dnec` dxt zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn 'c iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּבאצּבע, הּדם ּוׁשירי ּבּדם. אצּבע טבילת הּזאה, ּכל על -ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אצּבעֹו מקּנח - הּזיה ּכל על ,לפיכ להּזיה; ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּפסּולים

א  מקּנח מּלהּזֹות, ּגמר ּפרה. ׁשל ׁשל ּבגּופּה ּבגּופּה ידיו ת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
קטּנים, ּבעצים האׁש את והּצית הּמערכה, מן וירד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפרה;

ּבּה האׁש ותתחיל הּמערכה, עצי ּתחת בפרה]והכניסן -]. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת עד לּה ּומׁשּמר ּברחֹוק, עֹומד ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻוהּכהן
ּפחֹות  אין ואזֹוב ארז, עץ נֹוטל ּכ ואחר ּבטנּה. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָותּקרע
ואֹומר  סלעים, חמּׁשה מׁשקל ּבתֹולעת צבּוע וצמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּטפח,
זה'? ארז 'עץ זה'? ארז 'עץ זה'? ארז 'עץ ׁשם: ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָלעֹומדים
'ׁשני  זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? 'אזֹוב זה'? 'אזֹוב זה'? ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ'אזֹוב
ּכל  על ּפעמים ׁשלׁשה - זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹּתֹולעת
ׁשלׁשה  - 'הן'! 'הן'! 'הן'! לֹו: אֹומרין והם ואחד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֹאחד
ׁשּמיני  לפי לּמה? ּכ וכל ואחד. אחד ּכל על ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּפעמים
יׁש - אדם והּצבּוע ארּבעה. אזֹוב ּומיני הן, ׁשבעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹארזים
ויׁש ּבלּכא, אֹותֹו ׁשּצֹובעין ויׁש ּבפּואה, אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשּצֹובעין
הּגרּגרים  היא - והּתֹולעת ּבתֹולעת; אֹותֹו ְְְְְִִִֶַַַַַַַׁשּצֹובעין
האֹוג, ּכמֹו והן החרּובים, לגרעיני הּדֹומין ּביֹותר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהאדּמים
לּכל  מֹודיע לפיכ מהן. ּגרּגר ּבכל יׁש יּתּוׁש ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹותֹולעת
והאזֹוב  ּבּתֹורה. האמּורין הּמינין הן ׁשאּלּו להן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומגּלה
בּתים, ּבעלי אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב הּוא - ּבּתֹורה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָהאמּור
ׁשלׁשּתן  והּתֹולעת, והארז האזֹוב הּקדרֹות. ּבֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומתּבלין
ׁשני, ׁשל ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור זה. את זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמעּכבין

- ּבטנּה ּתֹו אל ׂשרפת ּומׁשלי ּתֹו אל והׁשלי" ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
אחר  ולא ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם מׁשלי ואינֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻהּפרה".
ּתֹו "אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, ,הׁשלי ואם אפר; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתעׂשה
ׁשּתעׂשה  אחר ולא ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם לא - ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻׂשרפת"
אחר  זה ׁשהׁשלי ּבין ּכאחת, ׁשלׁשּתן ׁשהׁשלי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאפר.
ּבין  ׁשרפתּה, לתֹו אֹו ּגּופה, לתֹו ׁשהׁשלי ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָזה,
אֹו ּבידֹו ׁשּקרעּה ּבין ,הׁשלי ּכ ואחר מאליה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקרעה

ּכׁשרה. - ְְִִֵָּבכלי
עצי נגמרה ‚. וכל היא ּבמקלֹות, אֹותּה חֹובטין - ׁשרפתּה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

וכל  ּבכברֹות. הּכל את וכֹוברים ּבהן, ׁשּנׂשרפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמערכה
מן  ּבין מּבׂשרּה ּבין אפר, ויהיה ׁשּיּכתׁש ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשחר
אפר, ּבֹו וׁשאין אפר; ׁשּיעׂשה עד אֹותֹו ּכֹותׁשין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצים
ּבין  - ׂשרפה ּבלא ׁשּנׁשאר מעצמיה עצם וכל אֹותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּניחין

נכּתׁש היה ּכ ּובין ּכ. ְִֵָָָָָ
ּבֹואין „. ׁשּנאמר ּבעזרה, להּניחֹו ּכלּום מאפרּה :מכניסין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכל  את חֹולקין היּו חלקים ּוׁשלׁשה לּמחנה". מחּוץ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"והּניח
ואחד  הּמׁשחה, ּבהר ואחד ּבחיל, נּתן אחד - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאפרּה
היּו הּמׁשמרֹות, לכל ׁשּמתחּלק זה הּמׁשמרֹות. לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמתחּלק
היּו הּמׁשחה, ּבהר ׁשּנּתן וזה מּמּנּו; מקּדׁשין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנים

ּומצנ  מּוכן היה ּבחיל, ׁשּנּתן וזה מּמּנּו; מּזין -יׂשראל ע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מלּמד  למׁשמרת", יׂשראל ּבני לעדת "והיתה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּופרה  ּפרה ּכל מאפר מצניעין היּו וכן מּמּנּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמצניעין
מּׁשּנצטּוּו נעׂשּו אדּמֹות ּפרֹות ותׁשע ּבחיל. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻׁשּׂשֹורפין,
מׁשה  עׂשה ראׁשֹונה ּבּׁשנּיה: הּבית ׁשחרב עד זֹו, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבמצוה
הּבית; חרּבן עד מעזרא וׁשבע עזרא, עׂשה ּוׁשנּיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻרּבנּו,

יּגלה מהרה הּמׁשיח, הּמל עֹוׂשה יהי והעׂשירית כן (אמן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
).רצון 

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר ‡. ּכאחת, אדּמֹות ּפרֹות ׁשּתי ׁשֹוחטין "וׁשחט אין : ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻ

ָֹאתּה".
לצאת·. ּפרה רצת ׁשחרה [מהרפת]לא עּמּה מֹוציאין אין - ְִִִֵֵָָָָָָָֹֹ

ׁשּלא [לפתותה] אדּמה, ולא ׁשחטּו'; 'ׁשחרה יאמרּו: ׁשּלא ,ְְְֲֲֶֶָָָֹֹֹֹֹֻ
ׁשחטּו'. 'ׁשּתים ְְֲִַָֹיאמרּו:

ׁשּלא ‚. ׁשהּזה אֹו ׁשּקּבל אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּנׁשחטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּפרה
ולׁשמּה, לׁשמּה ׁשּלא אֹו לׁשמּה, וׁשּלא לׁשמּה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹלׁשמּה,
ׁשעׂשיּה אֹו ּבגדים, ּבמחּסר אֹו ּבכהן, ׁשּלא ׁשּנעׂשת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאֹו

ּפסּולה  - חל ּבבגדי אֹו זהב, לאכל ּבבגדי מנת על ׁשחטּה ; ְְְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ּכׁשרה, - מּדמּה לׁשּתֹות אֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּבׂשרּה,

ניחֹוח". ִֵַַ"ריח
ׁשּנאמר „. ּפסּולה, - ּבכלי ּדמּה הּכהן קּבל אלעזר "ולקח : ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכלי. מצות לא יד, מצות מצותּה - ּבאצּבעֹו" ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמּדמּה
אחת ‰. הּזה ּפסּולה; הּזיתֹו - מהן אחת אפּלּו ּבכלי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה

ּכאחת, - ּכהנים ׁשבעה הּזּו ּפסּולה. הּזיתֹו ּבׂשמאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמהן
ּכׁשרה  זה, אחר זה ּפסּולה; ּכנגד הּזיתן ּכּון ולא הּזה, . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עד  - מֹועד" אהל ּפני נכח "אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹההיכל
ׂשרפּה אֹו ׁשחטּה אם וכן רֹואהּו. ויהיה ההיכל, ּכנגד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכּון
לפניו". אתּה "וׁשחט ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ההיכל ּכנגד ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

.Â ּכנגד ׂשרף אֹו ׁשחט אֹו ׁשהּזה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה
אם  אבל לּמקּדׁש; אחֹוריו ׁשהיה אֹו צפֹון, ּכנגד אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהּדרֹום,
ּפי  על אף - ההיכל ּפתח ּכנגד ּופניו ּומערב, מזרח ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמד

ּכׁשרה  ּבדקּדּוק, ההיכל ּפתח ּכנגד ּכּון .ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
.Êהּמּתנֹות מן אחת הזאות]חּסר ּפסּולה [- ׁשּתים,, טבל . ְְִִִֵַַַַַַָָָ

אף  - ׁשּתים והּזה אחת, טבל ּפסּולה; הּזיתֹו - אחת ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוהּזה
- אחרת והּזה טבל אּלא ׁשנּיה, הּזאה חּׁשב ׁשּלא ּפי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
והּזה  ׁשּׁשית, טבילה אצּבעֹו טבל ּכיצד? ּפסּולה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּזיתֹו
והּזה  אצּבעֹו וטבל ׁשחזר ּפי על אף - ּוׁשביעית ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּׁשית
ׁשביעית  ׁשביעית, מּטבילה הּזה ּפסּולה. הּזיתֹו ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָׁשביעית,
ׁשמינית, והּזה ׁשמינית טבילה וטבל חזר אפּלּו - ְְְְְְֲִִִִִִִִִַַָָָָּוׁשמינית
ׁשּיהיה  והּוא, - ּכלּום אינֹו הּׁשבע, על ׁשּמֹוסיף ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשרה;
אם  - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן אבל אחר; ּכהן ׁשהֹוסיף ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹזה
ּבׁשעת  צרי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּנתעּסק מּפני ּפסלּה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹוסיף,

ְֵָׂשרפה.
.Á ּפסּולה - והּזה מּמערכּתּה, חּוץ הּדם את .הֹוציא ְְְֲִִִֶַַַָָָָ
.Ë ואחת ּבּיֹום הּזיֹות ׁשׁש הּזה אפּלּו ּבּלילה, מּדמּה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזה

ּפסּולה  - .ּבּלילה ְְַַָָ
.È מן לפנים ׁשחטּה אפּלּו ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָׁשחטּה

ירושלים]החֹומה ּפסּולה.[של - ְַָָ
.‡Èׁשחּלקּה אֹו עליה, ׁשּנׁשחטה מּמערכּתּה חּוץ ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׂשרפּה

ּבמערכה  ׁשּתים ׁשּׂשרף אֹו מערכֹות, ּבׁשּתי ּוׂשרפּה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשנים
ּפסּולה  - אחרת אחת מביא - אפר ׁשּנעׂשת אחר ואם ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּגּבּה, על ְְֵֵֵַַָוׂשֹורף
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.·È ּכׁשרה - ּכּלּה ׂשרף ּכ ואחר ונּתחּה, ואם הפׁשיטּה, ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻ
מּפרׁשּה אפּלּו ּכלּום, מּמּנה שבמיעיה]חּסר -[אוכל ְְֲִִִִִֵֶָָ

ּפקע לאש]ּפסּולה. מחוץ יצא אפּלּו[- מּבׂשרּה, א ֹו מעֹורּה ְְֲִִֵַָָָָָ
חּוץ  ּפקע ּפסּולה. החזיר, לא ואם יחזיר; - ּכּזית ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹמּׂשערּה,
מּקרניה, ּפקע ּבמקֹומֹו; וׂשֹורפֹו עליו, מרּבה - ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלמערכּתּה

להחזיר. צרי אינֹו - מּפרׁשּה אֹו מּטלפיה, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָאֹו
.‚È,הּיֹום נׁשחטה אם ,לפיכ ּבלינה; נפסלת אינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּפרה

ּכׁשרה  - למחר ונׂשרפה ּכהלכתֹו, ּדמּה .והּזה ְְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻ
.„Èּכּפרה מחּסר אֹו אֹונן קרבנו]ׂשרפּה הביא ולא טבל -], ְְֵַַָָָָֻ

ְֵָּכׁשרה;
.ÂË ׁשּמעׂשיה מּפני ּפסּולה, - ורגלים ידים רחּוץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

עבֹודה  ּבפנים ּכעין ׁשרת ּבכלי ורגליו? ידיו מקּדׁש והיכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
בעזרה] ּבמקידה[- אפּלּו חל , ּומּכלי ּבחּוץ, קּדׁש ואם  .-] ְְְֲִִִִִִִֵַָֹ

וכן כוס] ּבחּוץ. מעׂשיה וכל הֹואיל ּכׁשר, - חרׂש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשל
ּכמֹו אֹותֹו ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף הּכהן את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹּכׁשּמטּבילין

מעׂשיה ׁשּבאר  וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר צרי אינֹו נּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
יֹום. ְִֵּבטבּולי

.ÊËואפּלּו ּבקׁש, אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׂשרפּה
לקרקע]ּבגבבא מחובר הנשאר קש ּומצותּה,[- ּכׁשרה; - ְְְִִֵָָָָָ

לּה. הראּוי מן עצים לּה ימעט לּהׁשּלא הּוא מרּבה אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
העפר; את לרּבֹות ּכדי ׂשרפתּה, ּבזמן ואזֹוביֹון אזֹוב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחבילי

לֹו לו]ויׁש מותר ׁשּתעׂשה [- עד ּבׂשרפתּה, עצים לרּבֹות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אחד, עץ אפּלּו ּבּה הֹוסיף אם - אפר מּׁשּתעׂשה אבל ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאפר.

מקלה אפר  ּכמערב זה שריפה]הרי הּפרה.[- ּבאפר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.ÊÈ,ּבּיֹום אּלא אינֹו - סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה, מעׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל

והּמלאכה ּכהּנה; בה]ּובזכרי המתעסק ּבּה,[של ּפֹוסלת ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
אפרּה ּכּנס אם - אפר מּׁשּתעׂשה אבל אפר. ׁשּתעׂשה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעד
ּבׁשעת  אחרת מלאכה ׁשעׂשה אֹו אּׁשה, ׁשּכּנסּתּו אֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּלילה,
אדם  ּבכל האפר ׁשאספת ּומּנין ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכניסתֹו
איׁש "ואסף ׁשּנאמר: וקטן? ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּיׂשראל,
"אדם  נאמר ּוכאּלּו ּכהן, צריכה ׁשאינּה - מּכלל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹטהֹור",
ּבּה? ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ּומּנין אּׁשה. ּבין איׁש ּבין ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור",
ׁשּלא  למדּו, הּׁשמּועה מּפי - לפניו" אתּה "וׁשחט ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

אחר ּבדבר נתעּסק ׁשאם ללּמד אּלא הּכתּוב ּבׁשעת ּבא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לעיניו", הּפרה את "וׂשרף ונאמר: ּפסלּה. ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשחיטתּה,
מּׁשעת  ּבּה ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ללּמד - ּבּה עיניו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
ועׂשה  ּבׂשרפתּה העֹוסק וכל אפר; ׁשּתעׂשה עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשחיטתּה

אפר. ׁשּתעׂשה עד ּפסלּה, - אחרת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמלאכה
.ÁÈ הּפרהׁשחט ארוכה]את ּבהמה [בסכין ונׁשחטה , ְְְֲִֵֶַַָָָָָ

לא  ׁשהרי ּכׁשרה; - עּמּה ּדלעת נתחּתכה אֹו עּמּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת
עּמּה ׁשּנׁשחטה ׁשהּבהמה ּפי על אף - למלאכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנתּכּון
אבל  ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ׁשאין לאכילה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכׁשרה
- ׁשחיטה ּבׁשעת ונתחּתכה הּדלעת, לחּתּו נתּכּון ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָאם

מלאכה. עּמּה עׂשה ׁשהרי ְְֲִֵֶָָָָָָּפסּולה,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ה' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבגדים ‡. מטּמאין סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּכל

עׂשּיתן  זמן "וכּבס ּכל ארז: עץ ּומׁשלי ּבּׁשֹוחט ׁשּנאמר - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
- אֹותּה "והּׂשרף ּבּׂשֹורף: ונאמר ּבׂשרֹו", ורחץ . . ְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָֹּבגדיו
הּפרה"; אפר את האסף "וכּבס ונאמר: ּבגדיו", ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכּבס
מטּמאין  - סֹוף ועד מּתחּלה ּבּה העֹוסקין ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמלּמד
אבל  ּתֹורה; ּדין ׁשמׁש, והערב טבילה ּוטעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּבגדים
- מּדבריהם ּבגדים מטּמא עׂשּיתּה, ּבׁשעת אֹותּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהמׁשּמר

ּבּה יזיז ׁשּמא אבר.ּגזרה, ְִֵֵֶֶָָָָ
לא ·. ּבגדיו", "יכּבס ּבּטמאֹות ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

אּלא  הּטמאים, הם ּבלבד ׁשעליו ׁשהּבגדים ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבא
ּבׁשעת  הּזה הּטמא ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ּבגד ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָללּמד

טמאים  הם הרי - ּבמטּמאיו ׁשּיפרׁשחּבּורֹו אחר אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
הּנבלה  את הּנֹוׂשא ּכיצד? ּבגדים. מטּמא אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּמטּמאיו,
נֹוׂשא  ׁשהּוא זמן ּכל ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ׁשעליו, ּבגד אחד -ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
זה  וכן לטמאה; ראׁשֹון הן והרי טמאין, הן הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻאֹותּה
את  והׁשלי מּמטּמאיו, ּפרׁש ראׁשֹון. הּוא הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָהּנֹוׂשא,
אֹו ּבכלי יּגע ואם ׁשהיה, ּכמֹות ראׁשֹון הּוא הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהּנבלה
ּכלים, מטּמא טמאה ולד ׁשאין אֹותֹו, מטּמא אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻּבגד
וכן  ּבנבלה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּכמֹו
ּבׁשעת  ּבכלי אֹו ּבבגד נגע אם - ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּכל
אחר  אבל טמאין; הן הרי - ׂשרפה ּבׁשעת אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָׁשחיטה
נגע  אם - טבל לא ׁשעדין ּפי על אף - מּמעׂשיה ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּיפרׁש
והּפרה  טמאה. ולד ׁשהּוא מּפני מטּמאֹו; אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻּבכלי,
אּלא  בּה; ׁשּנגעּו ּכלים ולא אדם לא מטּמאה, אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹעצמּה
ּומטּמא  טבילה, וטעּון הּטמא הּוא - ּבלבד ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמתעּסק

ּבּה. ׁשעֹוסק זמן ּכל ְְִֵֶַָָָּבגדים
אבל ‚. ּכמצותּה. ׁשּנׂשרפת ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

ּבׁשחיטתּה, ּפסּול ארע טהֹור. ּבּה הּמתעּסק - נפסלה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאם
העֹוסק א  ּכל - ּפסּול ּבהּזיתּה ארע ּבגדים. מטּמאּה ינּה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

אינֹו ּפסּולּה, לאחר ּבגדים; מטּמא ּפסּולּה, לפני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָּבּה
ּבגדים  .מטּמא ְְִֵַָ

ּכן „. אחר ּבּה הּמתעּסק - אפרּה את לכנס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהׁשלים
טהֹור  - ּבֹו הּנֹוגע וכן ּבהצנעתֹו, אֹו האפר ולא ּבחּלּוק . ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּומן  הּפרים מן הּנׂשרפֹות החּטאֹות ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּפרה
ׂשרפתן, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אֹותם הּׂשֹורף - ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׂשעירים
יֹום  ׁשל וׂשעיר ּבפר אֹומר הּוא ׁשהרי אפר; ׁשּיעׂשּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
הּׁשמּועה  מּפי - ּבגדיו" יכּבס - אֹותם "והּׂשרף ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּכּפּורים:
ּבגדים  מטּמאין ׁשּיהיּו הּנׂשרפין, לכל אב ּבנין ׁשּזה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמדּו,
ּבהן  ארע ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה אפר. ׁשּיעׂשּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
נפסלּו אם אבל הּדׁשן; ּבבית ּכמצותן ונׂשרפּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָּפסּול,
טהֹור. וׂשֹורפן הּמקּדׁשין, ּכפסּולי ׁשם נׂשרפין - ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֻּבעזרה
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ּבגדים. מטּמא אינֹו אפר, מּׁשּיעׂשּו ּבהן הּמתעּסק ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
המהּפ ּכגֹון - ּבּׂשרפה המסּיע זה ׂשֹורף? הּוא ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָואיזה
ּגחלים  והחֹותה ּבאׁש, והמהּפ עצים, והּמׁשלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּבׂשר,
האּור  את הּמּצית אבל ּבזה; וכּיֹוצא האׁש, ׁשּתבער ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכדי
מּפי  למדּו וכן טהֹור. - הּמערכה את והמסּדר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלׂשרפן,
להֹוציאן  הּנׂשרפין ּוׂשעירים ּפרים ׁשהּנֹוׂשא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשמּועה,
ּכל  ּתֹורה, ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - לׂשרפן הּדׁשן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלבית
ׁשמׁש; והערב טבילה וטעּון ּבהֹולכתן; עֹוסק ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָזמן
ּבגד  ּכל מטּמא ׁשהּוא לעזאזל, הּׂשעיר את המׁשּלח ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו

זמן ּכל ׁשעליו ּכּכלים ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי ׁשּמתעּסק וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
יכּבס  - לעזאזל הּׂשעיר את "והמׁשּלח ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבׁשּלּוחֹו,

ְָָּבגדיו".
ּוׂשעירים ‰. ּפרים הּנֹוׂשאין ּבגדים, מטּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי

נׂשאּום  העזרה. לחֹומת חּוץ ּבהם מּׁשּיצאּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהּנׂשרפים?
העזרה, לחֹומת חּוץ הּנֹוׂשאים מקצת ויצאּו ְְְְְְֲִִַַָָָָָּבמֹוטֹות,
ואּלּו ּבגדים; מטּמאין ׁשּיצאּו, אּלּו - יצאּו לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהאחרֹונים

ׁשּיצאּו עד ּבגדים מטּמאין אינן יצאּו, לא יצאּוׁשעדין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אֹותן[הפרים] הּנֹוׂשא - לעזרה עד וחזרּו טהֹור ּבעזרה, ְְֲֲֵַַָָָָָָָָָ

מּׁשם  אֹותן ּומֹוׁש לעזרה, חּוץ עֹומד היה ּבהן. ֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשּיצא
הּמֹוׁש זה והרי לחּוץ, יצאּו ּוכבר הֹואיל - ׁשחזרּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמאחר

טמא. ספק הּוא הרי - ּבחּוץ ְֲֵֵֵַָָאֹותן
.Â מּׁשּיצא הּׂשעיר? את המׁשּלח ּבגדים, מטּמא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּומאימתי

ירּוׁשלים  לחֹומת ּדחּיתֹוחּוץ ׁשעת עד לעזאזל.[דחיפתו], ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
נגע אם - ׁשּדחהּו אחר ּובגדים,[הדוחה]אבל ּבכלים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ְִטהֹורים.
.Ê אחר אפּלּו עצמן, הּנׂשרפין ּוׂשעירים ּבפרים ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָהּנֹוגע

הּכל  - מׁשקין ּבין אכלין ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין - ְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּיצאּו
הֹולכתֹו ּבזמן עצמֹו הּמׁשּתּלח ּבׂשעיר נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָטהֹור;

לּמ אּלא מטּמאין אּלּו ׁשאין טהֹורין; ּבלבד,- ּבהם תעּסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
טהֹור.ׁשּנאמר  הּנֹוגע, אבל ּבגדיו"; יכּבס - אֹותם "והּׂשרף : ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ו  ¤¤ּפרק
אֹותֹוהּמים ‡. ממּלאין אין - הּפרה אפר עליו ׁשּנֹותנין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבכלי  הּנֹובעֹותאּלא הּמעינֹות ּומן זורמות], הּנהרֹות [- אֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּכלי". אל חּיים מים עליו "ונתן ׁשּנאמר: מהן, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמֹוׁשכין
הּנקרא  הּוא ׁשּנתמּלאּו, הּמים על הּפרה אפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּונתינת
הּנקראין  הן האפר, עליהם ׁשּנּתן האּלּו והּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ'קּדּוׁש';
נּדה'. 'מי הּכתּוב ׁשּקרא והן מקּדׁשין', ּו'מים חּטאת' ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ'מי

ׁשֹוטה הּכל ·. מחרׁש חּוץ הּמים, את למּלאת ּכׁשרין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹ
ואין וקטן  וקטן. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לקּדׁש, ּכׁשרין והּכל ; ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

מּכלי. אּלא מּזין ואין ּבכלי, אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָממּלאין
ואין  מּזין אין אבל ּבּלילה, ּכׁשרין והּקּדּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָוהּמּלּוי

ולטבילה. להּזיה ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום; אּלא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמטּבילין
ּבכלי ּבכל ‚. אפּלּו - ּומקּדׁשין ּומּזין ממּלאין הּכלים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ

ּכלי ּגלל  ואחד ּובספינה; אדמה, ּוכלי אבנים, ּוכלי ים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָ
הּכלים  ּכל ואחד מקּדׁשין חרׂש, ולא ממּלאין אין אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּכלים ּבדפנֹות מּזין ּבׁשּולי[שנשברו]ולא ולא [תחתית], ְְְְְִִֵֵַַָֹֹ

גדול]הּמחץ ּבמגּופת[כלי ולא פקק], ולא [- החבית, ְְְִִֶַַַַָֹֹ
ידיו]ּבחפניו כפות ּבׁשקת [- ולא הּתרנגלת, ּבביצת ולא , ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹֹֹ

מים] שקע הּיֹוצרים[- ּביצת אבל של ׁשּבסלע; גלמי [חומר ְְֲִֵֶֶַַַָ
אדמה.חרס] ּכלי ׁשהיא מּפני ְְְֲִִִֵֵֶָָָּכׁשרה,

תחתיות]ׁשּולי „. -]- עצם ּוכלי זכּוכית, ּוכלי עץ, ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶ
ויעׂשה  אֹותם ויתּקן אֹותם ׁשּיׁשּוף עד ּבהן, מקּדׁשין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין
ּכלי, להיֹות ׁשהתקינּה מגּופה וכן עצמם; ּבפני ּכלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאֹותם

הּנעמית ּוביצת ּבּה. יענה]מקּדׁשין ּבּה;[בת לקּדׁש ּכׁשרה , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
מּמּנה. ּולהּזֹות בּה למּלא ּכׁשרה ׁשהיא לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

-ּכלי ‰. ּבסיד ח ּברֹו אפּלּו ּבסלע, אֹו ּבארץ ׁשחּברֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָ
לּכלי, סביב טיט ׁשל עטרה עׂשה מּמּנּו. ּומּזין ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁשין
נּטלת  אם - לעטרה ׁשהלכּו עד צפין ׁשּבּכלי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּמים
הן  ׁשהרי ּכׁשרים, ׁשּבתֹוכּה הּמים הרי - ה ּכלי עם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעטרה
ׁשל  עטרה ׁשהּקיף ּכמי הן הרי - לאו ואם אדמה; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּבכלי

אֹו ּבסלע ּפסּולין,טיט ׁשהן מים, אֹותּה ּומּלא הארץ על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבכלי  ׁשאינן .מּפני ְְִִִֵֵֶָ

.Âמׁשקה ּבכֹונס ׁשּנּקב חרׂש בו]ּכלי נכנסים מים אין [- , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ
מׁשקה ּבמֹוציא נּקב אם אבל ּבֹו; ּומקּדׁשין [חור ממּלאין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

יותר] ּבֹו.קטן מקּדׁשין ,ְְִַ
.Ê ּפסּול;ּכלי - ּבסמרטּוטין ּוסתמֹו מּלמּטה, ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

הּכלי עּגּול על אינן ׁשּבֹו הּפקק [עצמו]ׁשהּמים על אּלא , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּכׁשר [הסתימה] זה הרי - ּופקקֹו הּצד, מן נקּוב היה .ְֲִֵֵֶַַָָָָָ

מּמּנּו. ּולהּזֹות ּולקּדׁש ְְְִֵֶַַַֹלמּלאת
.Á שואב]הּזֹולף ּוברגליו [- ּבידיו הּמעין מן מים ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

שברים]ּובחרׂשים מּפני [- ּפסּולין, - החבית לתֹו ונתן , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
את  ודחק ּבּמים, החבית את נתן ּבכלי. נתמּלאּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּיעברּו ּכדי ירקֹות ּבעלי אֹו ּברגליו אֹו ּבידיו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמים
ּכדי  ּבּמים, ׁשּקעֹו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָלחבית
עׂשה  ואם ּפסּולין. - לחבית ויּׁשפכּו ויעלּו הּמים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּיגּברּו
הּכלל: זה ּכׁשרים. הּמים הרי אגֹוז, ועלי קנים ּבעלי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָכן
ׁשּיתמּלא  ּכדי הּמים ּבֹו סּיע אם - טמאה מקּבל ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּדבר
טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבדבר סּיע ואם ּפסּולין; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּכלי,

ְִֵּכׁשרים.
.Ë הּג[מי]אתהּמפנה לתֹו הּגבא הּמעין לתֹו אֹו ת ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּפסּולין;[גומא] - הּגת אֹו הּגבא מאֹותֹו ּבכלי ּומּלא וחזר ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבכלי, הּמעין מן הּמים לקיחת ׁשּתהיה צרי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהרי

ְִַָּבּתחּלה.
.È ממּלאין הּים אין ,לפיכ ּכמעין; ואינֹו ּכמקוה, - הּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לּקּדּוׁש חטאת]מּמּנּו לקּדׁש[מי ּפסּולין - הּנהרֹות וכל . ְְְְִִִֵֶַַַָָ
ּכמעין. - הּיּמים ּוׁשאר חּטאת. מי ְְְִֵֵֶַַַַָָָמהן

.‡Èהּנגררין הּיּמים[עוברים]והּמים בשפת מּׁשאר [וניקוו ְְְִִִִִַַַַַָָ
מן הים] והּזֹוחלין ּפסּולין; - 'זֹוחלין' הּנקראין והם ,ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָ

ּוכׁשרים. ּכמעין, הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָהּמעין
.·È מזיקים]הּמּכיןמים הם [- ואּלּו ּפסּולין. והמכּזבין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַֻ

הּמעינֹות  הן - והמכּזבין הּפֹוׁשרין. אֹו הּמלּוחין - ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָֻהּמּכין
מקירין זורמים]ׁשּפעמים אפּלּו[- ויבׁשין; חרבין ּופעמים , ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָ

חרבין  היּו אם אבל ּפסּולין. ׁשנים, לׁשבע ּפעם חרבין ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיּו
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.·È ּכׁשרה - ּכּלּה ׂשרף ּכ ואחר ונּתחּה, ואם הפׁשיטּה, ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻ
מּפרׁשּה אפּלּו ּכלּום, מּמּנה שבמיעיה]חּסר -[אוכל ְְֲִִִִִֵֶָָ

ּפקע לאש]ּפסּולה. מחוץ יצא אפּלּו[- מּבׂשרּה, א ֹו מעֹורּה ְְֲִִֵַָָָָָ
חּוץ  ּפקע ּפסּולה. החזיר, לא ואם יחזיר; - ּכּזית ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹמּׂשערּה,
מּקרניה, ּפקע ּבמקֹומֹו; וׂשֹורפֹו עליו, מרּבה - ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלמערכּתּה

להחזיר. צרי אינֹו - מּפרׁשּה אֹו מּטלפיה, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָאֹו
.‚È,הּיֹום נׁשחטה אם ,לפיכ ּבלינה; נפסלת אינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּפרה

ּכׁשרה  - למחר ונׂשרפה ּכהלכתֹו, ּדמּה .והּזה ְְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻ
.„Èּכּפרה מחּסר אֹו אֹונן קרבנו]ׂשרפּה הביא ולא טבל -], ְְֵַַָָָָֻ

ְֵָּכׁשרה;
.ÂË ׁשּמעׂשיה מּפני ּפסּולה, - ורגלים ידים רחּוץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

עבֹודה  ּבפנים ּכעין ׁשרת ּבכלי ורגליו? ידיו מקּדׁש והיכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
בעזרה] ּבמקידה[- אפּלּו חל , ּומּכלי ּבחּוץ, קּדׁש ואם  .-] ְְְֲִִִִִִִֵַָֹ

וכן כוס] ּבחּוץ. מעׂשיה וכל הֹואיל ּכׁשר, - חרׂש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשל
ּכמֹו אֹותֹו ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף הּכהן את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹּכׁשּמטּבילין

מעׂשיה ׁשּבאר  וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר צרי אינֹו נּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
יֹום. ְִֵּבטבּולי

.ÊËואפּלּו ּבקׁש, אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׂשרפּה
לקרקע]ּבגבבא מחובר הנשאר קש ּומצותּה,[- ּכׁשרה; - ְְְִִֵָָָָָ

לּה. הראּוי מן עצים לּה ימעט לּהׁשּלא הּוא מרּבה אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
העפר; את לרּבֹות ּכדי ׂשרפתּה, ּבזמן ואזֹוביֹון אזֹוב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחבילי

לֹו לו]ויׁש מותר ׁשּתעׂשה [- עד ּבׂשרפתּה, עצים לרּבֹות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אחד, עץ אפּלּו ּבּה הֹוסיף אם - אפר מּׁשּתעׂשה אבל ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאפר.

מקלה אפר  ּכמערב זה שריפה]הרי הּפרה.[- ּבאפר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.ÊÈ,ּבּיֹום אּלא אינֹו - סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה, מעׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל

והּמלאכה ּכהּנה; בה]ּובזכרי המתעסק ּבּה,[של ּפֹוסלת ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
אפרּה ּכּנס אם - אפר מּׁשּתעׂשה אבל אפר. ׁשּתעׂשה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעד
ּבׁשעת  אחרת מלאכה ׁשעׂשה אֹו אּׁשה, ׁשּכּנסּתּו אֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּלילה,
אדם  ּבכל האפר ׁשאספת ּומּנין ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכניסתֹו
איׁש "ואסף ׁשּנאמר: וקטן? ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּיׂשראל,
"אדם  נאמר ּוכאּלּו ּכהן, צריכה ׁשאינּה - מּכלל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹטהֹור",
ּבּה? ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ּומּנין אּׁשה. ּבין איׁש ּבין ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור",
ׁשּלא  למדּו, הּׁשמּועה מּפי - לפניו" אתּה "וׁשחט ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

אחר ּבדבר נתעּסק ׁשאם ללּמד אּלא הּכתּוב ּבׁשעת ּבא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לעיניו", הּפרה את "וׂשרף ונאמר: ּפסלּה. ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשחיטתּה,
מּׁשעת  ּבּה ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ללּמד - ּבּה עיניו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
ועׂשה  ּבׂשרפתּה העֹוסק וכל אפר; ׁשּתעׂשה עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשחיטתּה

אפר. ׁשּתעׂשה עד ּפסלּה, - אחרת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמלאכה
.ÁÈ הּפרהׁשחט ארוכה]את ּבהמה [בסכין ונׁשחטה , ְְְֲִֵֶַַָָָָָ

לא  ׁשהרי ּכׁשרה; - עּמּה ּדלעת נתחּתכה אֹו עּמּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת
עּמּה ׁשּנׁשחטה ׁשהּבהמה ּפי על אף - למלאכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנתּכּון
אבל  ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ׁשאין לאכילה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכׁשרה
- ׁשחיטה ּבׁשעת ונתחּתכה הּדלעת, לחּתּו נתּכּון ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָאם

מלאכה. עּמּה עׂשה ׁשהרי ְְֲִֵֶָָָָָָּפסּולה,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ה' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבגדים ‡. מטּמאין סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּכל

עׂשּיתן  זמן "וכּבס ּכל ארז: עץ ּומׁשלי ּבּׁשֹוחט ׁשּנאמר - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
- אֹותּה "והּׂשרף ּבּׂשֹורף: ונאמר ּבׂשרֹו", ורחץ . . ְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָֹּבגדיו
הּפרה"; אפר את האסף "וכּבס ונאמר: ּבגדיו", ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכּבס
מטּמאין  - סֹוף ועד מּתחּלה ּבּה העֹוסקין ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמלּמד
אבל  ּתֹורה; ּדין ׁשמׁש, והערב טבילה ּוטעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּבגדים
- מּדבריהם ּבגדים מטּמא עׂשּיתּה, ּבׁשעת אֹותּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהמׁשּמר

ּבּה יזיז ׁשּמא אבר.ּגזרה, ְִֵֵֶֶָָָָ
לא ·. ּבגדיו", "יכּבס ּבּטמאֹות ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

אּלא  הּטמאים, הם ּבלבד ׁשעליו ׁשהּבגדים ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבא
ּבׁשעת  הּזה הּטמא ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ּבגד ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָללּמד

טמאים  הם הרי - ּבמטּמאיו ׁשּיפרׁשחּבּורֹו אחר אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
הּנבלה  את הּנֹוׂשא ּכיצד? ּבגדים. מטּמא אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּמטּמאיו,
נֹוׂשא  ׁשהּוא זמן ּכל ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ׁשעליו, ּבגד אחד -ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
זה  וכן לטמאה; ראׁשֹון הן והרי טמאין, הן הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻאֹותּה
את  והׁשלי מּמטּמאיו, ּפרׁש ראׁשֹון. הּוא הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָהּנֹוׂשא,
אֹו ּבכלי יּגע ואם ׁשהיה, ּכמֹות ראׁשֹון הּוא הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהּנבלה
ּכלים, מטּמא טמאה ולד ׁשאין אֹותֹו, מטּמא אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻּבגד
וכן  ּבנבלה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּכמֹו
ּבׁשעת  ּבכלי אֹו ּבבגד נגע אם - ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּכל
אחר  אבל טמאין; הן הרי - ׂשרפה ּבׁשעת אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָׁשחיטה
נגע  אם - טבל לא ׁשעדין ּפי על אף - מּמעׂשיה ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּיפרׁש
והּפרה  טמאה. ולד ׁשהּוא מּפני מטּמאֹו; אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻּבכלי,
אּלא  בּה; ׁשּנגעּו ּכלים ולא אדם לא מטּמאה, אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹעצמּה
ּומטּמא  טבילה, וטעּון הּטמא הּוא - ּבלבד ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמתעּסק

ּבּה. ׁשעֹוסק זמן ּכל ְְִֵֶַָָָּבגדים
אבל ‚. ּכמצותּה. ׁשּנׂשרפת ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

ּבׁשחיטתּה, ּפסּול ארע טהֹור. ּבּה הּמתעּסק - נפסלה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאם
העֹוסק א  ּכל - ּפסּול ּבהּזיתּה ארע ּבגדים. מטּמאּה ינּה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

אינֹו ּפסּולּה, לאחר ּבגדים; מטּמא ּפסּולּה, לפני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָּבּה
ּבגדים  .מטּמא ְְִֵַָ

ּכן „. אחר ּבּה הּמתעּסק - אפרּה את לכנס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהׁשלים
טהֹור  - ּבֹו הּנֹוגע וכן ּבהצנעתֹו, אֹו האפר ולא ּבחּלּוק . ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּומן  הּפרים מן הּנׂשרפֹות החּטאֹות ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּפרה
ׂשרפתן, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אֹותם הּׂשֹורף - ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׂשעירים
יֹום  ׁשל וׂשעיר ּבפר אֹומר הּוא ׁשהרי אפר; ׁשּיעׂשּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
הּׁשמּועה  מּפי - ּבגדיו" יכּבס - אֹותם "והּׂשרף ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּכּפּורים:
ּבגדים  מטּמאין ׁשּיהיּו הּנׂשרפין, לכל אב ּבנין ׁשּזה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמדּו,
ּבהן  ארע ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה אפר. ׁשּיעׂשּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
נפסלּו אם אבל הּדׁשן; ּבבית ּכמצותן ונׂשרפּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָּפסּול,
טהֹור. וׂשֹורפן הּמקּדׁשין, ּכפסּולי ׁשם נׂשרפין - ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֻּבעזרה
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ּבגדים. מטּמא אינֹו אפר, מּׁשּיעׂשּו ּבהן הּמתעּסק ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
המהּפ ּכגֹון - ּבּׂשרפה המסּיע זה ׂשֹורף? הּוא ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָואיזה
ּגחלים  והחֹותה ּבאׁש, והמהּפ עצים, והּמׁשלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּבׂשר,
האּור  את הּמּצית אבל ּבזה; וכּיֹוצא האׁש, ׁשּתבער ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכדי
מּפי  למדּו וכן טהֹור. - הּמערכה את והמסּדר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלׂשרפן,
להֹוציאן  הּנׂשרפין ּוׂשעירים ּפרים ׁשהּנֹוׂשא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשמּועה,
ּכל  ּתֹורה, ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - לׂשרפן הּדׁשן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלבית
ׁשמׁש; והערב טבילה וטעּון ּבהֹולכתן; עֹוסק ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָזמן
ּבגד  ּכל מטּמא ׁשהּוא לעזאזל, הּׂשעיר את המׁשּלח ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו

זמן ּכל ׁשעליו ּכּכלים ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי ׁשּמתעּסק וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
יכּבס  - לעזאזל הּׂשעיר את "והמׁשּלח ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבׁשּלּוחֹו,

ְָָּבגדיו".
ּוׂשעירים ‰. ּפרים הּנֹוׂשאין ּבגדים, מטּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי

נׂשאּום  העזרה. לחֹומת חּוץ ּבהם מּׁשּיצאּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהּנׂשרפים?
העזרה, לחֹומת חּוץ הּנֹוׂשאים מקצת ויצאּו ְְְְְְֲִִַַָָָָָּבמֹוטֹות,
ואּלּו ּבגדים; מטּמאין ׁשּיצאּו, אּלּו - יצאּו לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהאחרֹונים

ׁשּיצאּו עד ּבגדים מטּמאין אינן יצאּו, לא יצאּוׁשעדין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אֹותן[הפרים] הּנֹוׂשא - לעזרה עד וחזרּו טהֹור ּבעזרה, ְְֲֲֵַַָָָָָָָָָ

מּׁשם  אֹותן ּומֹוׁש לעזרה, חּוץ עֹומד היה ּבהן. ֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשּיצא
הּמֹוׁש זה והרי לחּוץ, יצאּו ּוכבר הֹואיל - ׁשחזרּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמאחר

טמא. ספק הּוא הרי - ּבחּוץ ְֲֵֵֵַָָאֹותן
.Â מּׁשּיצא הּׂשעיר? את המׁשּלח ּבגדים, מטּמא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּומאימתי

ירּוׁשלים  לחֹומת ּדחּיתֹוחּוץ ׁשעת עד לעזאזל.[דחיפתו], ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
נגע אם - ׁשּדחהּו אחר ּובגדים,[הדוחה]אבל ּבכלים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ְִטהֹורים.
.Ê אחר אפּלּו עצמן, הּנׂשרפין ּוׂשעירים ּבפרים ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָהּנֹוגע

הּכל  - מׁשקין ּבין אכלין ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין - ְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּיצאּו
הֹולכתֹו ּבזמן עצמֹו הּמׁשּתּלח ּבׂשעיר נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָטהֹור;

לּמ אּלא מטּמאין אּלּו ׁשאין טהֹורין; ּבלבד,- ּבהם תעּסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
טהֹור.ׁשּנאמר  הּנֹוגע, אבל ּבגדיו"; יכּבס - אֹותם "והּׂשרף : ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ו  ¤¤ּפרק
אֹותֹוהּמים ‡. ממּלאין אין - הּפרה אפר עליו ׁשּנֹותנין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבכלי  הּנֹובעֹותאּלא הּמעינֹות ּומן זורמות], הּנהרֹות [- אֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּכלי". אל חּיים מים עליו "ונתן ׁשּנאמר: מהן, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמֹוׁשכין
הּנקרא  הּוא ׁשּנתמּלאּו, הּמים על הּפרה אפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּונתינת
הּנקראין  הן האפר, עליהם ׁשּנּתן האּלּו והּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ'קּדּוׁש';
נּדה'. 'מי הּכתּוב ׁשּקרא והן מקּדׁשין', ּו'מים חּטאת' ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ'מי

ׁשֹוטה הּכל ·. מחרׁש חּוץ הּמים, את למּלאת ּכׁשרין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹ
ואין וקטן  וקטן. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לקּדׁש, ּכׁשרין והּכל ; ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

מּכלי. אּלא מּזין ואין ּבכלי, אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָממּלאין
ואין  מּזין אין אבל ּבּלילה, ּכׁשרין והּקּדּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָוהּמּלּוי

ולטבילה. להּזיה ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום; אּלא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמטּבילין
ּבכלי ּבכל ‚. אפּלּו - ּומקּדׁשין ּומּזין ממּלאין הּכלים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ

ּכלי ּגלל  ואחד ּובספינה; אדמה, ּוכלי אבנים, ּוכלי ים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָ
הּכלים  ּכל ואחד מקּדׁשין חרׂש, ולא ממּלאין אין אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּכלים ּבדפנֹות מּזין ּבׁשּולי[שנשברו]ולא ולא [תחתית], ְְְְְִִֵֵַַָֹֹ

גדול]הּמחץ ּבמגּופת[כלי ולא פקק], ולא [- החבית, ְְְִִֶַַַַָֹֹ
ידיו]ּבחפניו כפות ּבׁשקת [- ולא הּתרנגלת, ּבביצת ולא , ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹֹֹ

מים] שקע הּיֹוצרים[- ּביצת אבל של ׁשּבסלע; גלמי [חומר ְְֲִֵֶֶַַַָ
אדמה.חרס] ּכלי ׁשהיא מּפני ְְְֲִִִֵֵֶָָָּכׁשרה,

תחתיות]ׁשּולי „. -]- עצם ּוכלי זכּוכית, ּוכלי עץ, ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶ
ויעׂשה  אֹותם ויתּקן אֹותם ׁשּיׁשּוף עד ּבהן, מקּדׁשין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין
ּכלי, להיֹות ׁשהתקינּה מגּופה וכן עצמם; ּבפני ּכלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאֹותם

הּנעמית ּוביצת ּבּה. יענה]מקּדׁשין ּבּה;[בת לקּדׁש ּכׁשרה , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
מּמּנה. ּולהּזֹות בּה למּלא ּכׁשרה ׁשהיא לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

-ּכלי ‰. ּבסיד ח ּברֹו אפּלּו ּבסלע, אֹו ּבארץ ׁשחּברֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָ
לּכלי, סביב טיט ׁשל עטרה עׂשה מּמּנּו. ּומּזין ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁשין
נּטלת  אם - לעטרה ׁשהלכּו עד צפין ׁשּבּכלי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּמים
הן  ׁשהרי ּכׁשרים, ׁשּבתֹוכּה הּמים הרי - ה ּכלי עם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעטרה
ׁשל  עטרה ׁשהּקיף ּכמי הן הרי - לאו ואם אדמה; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּבכלי

אֹו ּבסלע ּפסּולין,טיט ׁשהן מים, אֹותּה ּומּלא הארץ על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבכלי  ׁשאינן .מּפני ְְִִִֵֵֶָ

.Âמׁשקה ּבכֹונס ׁשּנּקב חרׂש בו]ּכלי נכנסים מים אין [- , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ
מׁשקה ּבמֹוציא נּקב אם אבל ּבֹו; ּומקּדׁשין [חור ממּלאין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

יותר] ּבֹו.קטן מקּדׁשין ,ְְִַ
.Ê ּפסּול;ּכלי - ּבסמרטּוטין ּוסתמֹו מּלמּטה, ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

הּכלי עּגּול על אינן ׁשּבֹו הּפקק [עצמו]ׁשהּמים על אּלא , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּכׁשר [הסתימה] זה הרי - ּופקקֹו הּצד, מן נקּוב היה .ְֲִֵֵֶַַָָָָָ

מּמּנּו. ּולהּזֹות ּולקּדׁש ְְְִֵֶַַַֹלמּלאת
.Á שואב]הּזֹולף ּוברגליו [- ּבידיו הּמעין מן מים ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

שברים]ּובחרׂשים מּפני [- ּפסּולין, - החבית לתֹו ונתן , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
את  ודחק ּבּמים, החבית את נתן ּבכלי. נתמּלאּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּיעברּו ּכדי ירקֹות ּבעלי אֹו ּברגליו אֹו ּבידיו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמים
ּכדי  ּבּמים, ׁשּקעֹו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָלחבית
עׂשה  ואם ּפסּולין. - לחבית ויּׁשפכּו ויעלּו הּמים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּיגּברּו
הּכלל: זה ּכׁשרים. הּמים הרי אגֹוז, ועלי קנים ּבעלי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָכן
ׁשּיתמּלא  ּכדי הּמים ּבֹו סּיע אם - טמאה מקּבל ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּדבר
טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבדבר סּיע ואם ּפסּולין; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּכלי,

ְִֵּכׁשרים.
.Ë הּג[מי]אתהּמפנה לתֹו הּגבא הּמעין לתֹו אֹו ת ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּפסּולין;[גומא] - הּגת אֹו הּגבא מאֹותֹו ּבכלי ּומּלא וחזר ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבכלי, הּמעין מן הּמים לקיחת ׁשּתהיה צרי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהרי

ְִַָּבּתחּלה.
.È ממּלאין הּים אין ,לפיכ ּכמעין; ואינֹו ּכמקוה, - הּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לּקּדּוׁש חטאת]מּמּנּו לקּדׁש[מי ּפסּולין - הּנהרֹות וכל . ְְְְִִִֵֶַַַָָ
ּכמעין. - הּיּמים ּוׁשאר חּטאת. מי ְְְִֵֵֶַַַַָָָמהן

.‡Èהּנגררין הּיּמים[עוברים]והּמים בשפת מּׁשאר [וניקוו ְְְִִִִִַַַַַָָ
מן הים] והּזֹוחלין ּפסּולין; - 'זֹוחלין' הּנקראין והם ,ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָ

ּוכׁשרים. ּכמעין, הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָהּמעין
.·È מזיקים]הּמּכיןמים הם [- ואּלּו ּפסּולין. והמכּזבין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַֻ

הּמעינֹות  הן - והמכּזבין הּפֹוׁשרין. אֹו הּמלּוחין - ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָֻהּמּכין
מקירין זורמים]ׁשּפעמים אפּלּו[- ויבׁשין; חרבין ּופעמים , ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָ

חרבין  היּו אם אבל ּפסּולין. ׁשנים, לׁשבע ּפעם חרבין ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיּו
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ׁשהיּו אֹו ׁשנים, מּׁשבע יתר רּבֹות לׁשנים אֹו ּבּצרת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשני
הרי  - חרבין ואינם מּועטין ּופעמים מרּבין ּפעמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻמימיהן

ּכׁשרים  ּכּתחּלהאּלּו ׁשּיצא ּומעין חדש]. ואינֹו[- ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יכּזב. ׁשּמא לבּדק ְְִִֵֶַָָֹצרי

.‚Èּבּצים בטיט]מי מעורבים -]הּירמּו ּומי הּירּדן, ּומי , ְְִִֵֵֵֵַַַַ
נהר] תערבת[שם מי ׁשהן מּפני ּפסּולין, מים - [של ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ

לקּדּוׁשפסולין] הּכׁשרים מים - הּתערבת מי הן ואּלּו .ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
ׁשניהם; מּתערבת ממּלאין אין ּפסּולין, ּבמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתערבּו
ׁשּנתערבּו, מעינֹות ׁשּתי מימי ּכגֹון ּכׁשרים, מים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאבל

יחד]ונמׁשכּו זרמו מהן.[- ממּלאין - ְְְְְִִֵֶַ
.„È עצמןהּמים מחמת ׁשּנּויין טעמם]ׁשּנׁשּתּנּו או [צבעם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

ּכׁשרין. -ְִֵ
.ÂË מימיה ּבאר ונעׂשּו אדמה, אֹו חרסית לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מלוכלכים]עכּורין להמּתין;[- צרי ואינֹו מּמּנה, ממּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
ׁשּתצל  עד ימּתין - גׁשמים מימי ׁשל ׁשטף לתֹוכּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנפל

צלולים] .[יהיו
.ÊË תעלת]אּמת ּותחּלתּה[- הֹואיל - מרחֹוק הּבאה הּמים ְִִִֵַַַַַָָָָָ

ׁשּלא  ׁשּיׁשמרּנה ּובלבד מּמּנה; למּלאת ּכׁשרה הּמעין, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמן
אדם ׁשּפסקּו[במחיצה]יפסיקּנה הּמים מן ממּלא ונמצא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מקורן]ּתחּלתן ּפסּולין.[- ׁשהן הּמעין, מן ְְְִִִֵֶַַָָָ

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּיתקּדׁשּו‡. קדם ּבּמים ּפֹוסלת - אפר הּמלאכה [בנתינת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

קּבלה עליהם] ּדברי אּלּו, ּודברים ּבהּזיה; ּפֹוסלת ואינּה ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
רבינו]הן לקּדּוׁש[ממשה מים הממּלא ּכיצד? חטאת]. ,[מי ְְִִֵֵֵַַַַ

הֹולכת  ּבׁשעת אֹו הּמּלּוי, ּבׁשעת אחרת ּבמלאכה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָונתעּסק
ׁשּמערה ּבעת אֹו ׁשּמּלא, מוזג]הּמים לכלי [- מּכלי אֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

להם  ׁשּיטיל עד ּבּמים, ּפֹוסלת הּמלאכה לעֹולם ּפסלן; -ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אין  - נּדה מי ונעׂשּו ונתקּדׁשּו האפר, את הטיל האפר. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאת
אֹו הּמקּדׁשים, הּמים מֹולי אּלא ּבהן, ּפֹוסלת ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמלאכה
ואין  אחרת, ּבמלאכה עֹוסק והּוא לכלי, מּכלי אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה  עֹוׂשה והּוא אחת, ּבידֹו מהן מּזה וכן ּכלּום; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכ

האחרת. ֶֶַַָָּבּיד
ּובהּזיה ·. ּבּקּדּוׁש ּפֹוסל - ּבּמּלּוי.הּׂשכר ּפֹוסל ואינֹו , ְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

- מהן להּזֹות אֹו חּטאת, מי לקּדׁש ׂשכרֹו הּנֹוטל ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?
מקלה  ּכאפר והאפר הּמערה, ּכמי הּמים אֹותן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

הּמים [שריפה] למּלאת ׂשכר הּוא נֹוטל אבל ּכלּום. ׁשאינֹו ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבחּנם. הּמּזה מהן ּומּזה ּבחּנם, אֹותן ּומקּדׁשין להֹוליכן. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

ׁשאינֹו זקן הּמּזה אֹו המקּדׁש רגליו,היה על להּל יכֹול ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
אֹו לקּדׁש רחֹוק למקֹום עּמֹו להל מּמּנּו ּובּקׁש הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּובא
ּכפֹועל  ׂשכרֹו לֹו ונֹותן החמֹור, על מרּכיבֹו זה הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָלהּזֹות
היה  אם וכן מּמּנה. ׁשּבּטלֹו מלאכה מאֹותּה ׁשּבטל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבטל
ּתרּומתֹו מּלאכל אֹותֹו הּמֹונעת ּבטמאה מתטּמא והיה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻּכהן,
מאכילֹו זה הרי - לקּדׁש אֹו להּזֹות עּמֹו ׁשּיל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבעת

וסכֹו לֹו[בשמן]ּומׁשקהּו נֹותן - מּמלאכה ּבּטלֹו ואם ; ְְְְְִִִֵֵַָָָ
הּדברים, אּלּו ׁשּכל מלאכה; אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׂשכרֹו

הרויח  לא ׁשהרי - ּבהּזיה אֹו ּבּקּדּוׁש ׁשּנׂשּתּכר ׂשכר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאינן
ּׁשהפסיד. מה ּכנגד אּלא נטל ולא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹּכלּום,

אֹו‚. האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוׂשה ידֹו, ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא
ׁשניהם  - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
ּכאּלּו מּׁשניהם, מּלּוי ּכל ונמצא מלאכה, ׁשהּמּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפסּולין;
ּפֹוסלת  ׁשהּמלאכה הֹודענּו ּוכבר אחרת; מלאכה עּמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעׂשה

לאחרים  ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין .ּבּמּלּוי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
זֹו„. אחר זֹו חבּיֹות אלף מּלא אפּלּו לאחרים, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממּלא

הּמים  נֹוטל מהן אחד וכל ּכׁשרים; ּכּלן - אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלאלף
ּומקּדׁשן  נתּכּון ׁשּלֹו, אם - חבית אחר חבית לעצמֹו מּלא . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

האפר, את עליהן ּולהׁשלי אחד, לכלי החבּיֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּבץ
אחד  מּלּוי ׁשהּכל ּכׁשרים, ּכּלן - אחד קּדּוׁש ּכּלן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּומקּדׁשן
עצמּה ּבפני וחבית חבית ּכל לקּדׁש נתּכּון אם אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּוא.
נפסלת  ׁשהראׁשֹונה האחרֹונה; מן חּוץ ּפסּולין, ּכּלן -ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֻ

ׁשּי קדם ׁשעׂשה וכן ּבּמלאכה הּׁשנּיה; מּלּוי והּוא קּדׁש, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אחרֹונה. אּלא ּכׁשר ואין הּׁשליׁשית, ּבמּלּוי נפסלת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשנּיה

קּדּוׁשין,‰. חמּׁשה לקּדׁשן חבּיֹות חמׁש ׁשּמּלאּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמּׁשה
ונמלכּו עצמּה, ּבפני ואחת אחת ּכל על האפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיׁשלי
קּדּוׁש לקּדׁשן ׁשּמּלאּון אֹו אחד, קּדּוׁש ּכּלן ּולקּדׁשן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻלערבן
ׁשהרי  ּכׁשרין; ּכּלן - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמלכּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאחד,
חמׁש ׁשּמּלא הּיחיד אבל אחר. ּבמּלּוי הממּלא נתעּסק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלא
ונמל ׁשחזר ּפי על אף - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחבּיֹות
לקּדׁשן  מּלאן אחרֹון; אּלא ּכׁשר אין אחד, קּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁשן
אּלא  ּכׁשר אין - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמל אחד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּדּוׁש
אּלּו' את ל 'קּדׁש לאחר: אמר אם וכן ּבּתחּלה. ׁשּקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
אמר  אם אבל ּבּתחּלה. מהן ׁשּנתקּדׁשה זֹו אּלא ּכׁשר אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לקּדּוׁש ׁשהרי ּכׁשרין, ּכּלן הרי - אּלּו' את לי 'קּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻלֹו:
- קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ׁשּנמל ּפי על ואף מּלאן; ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָאחד

לֹו קּדׁש אחר אּלא הּוא, קּדׁש לא .הרי ֲִִֵֵֵֵֶַָֹ
.Â- לצרכיו אחרים ּומים לקּדׁשן, מים למּלאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹוצה

לאחֹוריו; וטֹוענן וקֹוׁשרן ּתחּלה, צרכיו ׁשל את ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָממּלא
ּבמלאכה  יתעּסק ׁשּלא ּכדי חּטאת, ׁשל את ממּלא ּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר

והֹול לפניו, ונֹותנן הּמּלּוי, .אחר ְְְְִֵַַַָָָ
.Êוהגּביהּו לעצמֹו, ואחד אחד ּכל ממּלאין ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשנים

זה על השני][-זה בעזרת מּידֹואחד קֹוץ לזה זה ונטל , ְִֶֶֶֶַַָָָ
אחד, לקּדּוׁש ׁשניהם מּלאּו אם - מּלּוי ּבׁשעת מּגּופֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָאֹו
זה  - לעצמֹו אחד ּכל לקּדׁש מּלאּו ואם ּכׁשרים; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמים

מימיו. ּפסל הּקֹוץ, את הֹוציא אֹו ְִִִֵֶֶַַַָָׁשהגּביּה
.Áּבידֹו החבל ונטל ּומּלא, ּבֹו, למּלאת חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשֹואל

את  להם ונתן ּבדרּכֹו, ּבּבעלים ּופגע ּכתפֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומימיו
יצא ואם ּכׁשרין; - מהּל ּכׁשהּוא הּדר[סטה]החבל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמים. את ּפסל - לּבעלים החבל להֹולי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכדי
.Ë,הארץ על ּבֹו ׁשּמּלא החבל ּומׁשלי ממּלא, ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי

וקּבץ חזר ׁשּמּלא כרך]ואחר ּפסל [- - ידֹו על החבל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּומקּבץ  ּדֹולה ידֹו, לתֹו ּומקּבץ ּדֹולה היה ואם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמים;

שעה] ּכׁשרים.[באותה הּמים -ְִִֵַַ

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

dnec` dxt zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn 'e ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.È והצניע מים, אֹותּה ׁשּימּלא עד לחבית ונֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהממּלא
ׁשּכפיּה אֹו ממּלא, ׁשהיה ּבׁשעה ּתּׁשבר ׁשּלא החבית ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאת
מּצר ׁשּזה ּכׁשר, - ּבּה למּלאת לנּגבּה מנת על ּפיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
ּבּה להֹולי ּכדי נּגבּה אֹו הצניעּה אם אבל הּוא. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָהּמּלּוי

לצר[מי]את ׁשאינּה מלאכה עׂשה ׁשהרי ּפסּול, - הּקּדּוׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לׁשקת ונתן הממּלא וכן בסלע]הּמּלּוי. ּופּנה [שקע , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

שברים]חרׂשים ּבׁשביל [- אם - מּלּוי ּבׁשעת הּׁשקת מן ְְֲִִִִִִִֶַַָֹ
ואם  הּמּלּוי. צר זה ׁשהרי ּכׁשרים, - רּבים מים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּתחזיק

ׁשהּוא  ּבׁשעה אֹותֹו מעּכבין חרׂשים יהיּו ׁשּלא זֹולף ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹ
מוציא] ּפסּולין.[- אּלּו הרי - ּבּׁשקת ׁשּמּלא הּמים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאת

.‡È חּטאת למי עליו וחּׁשב ונמל לׁשּתֹות, ּדלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממּלא
מערה - חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד אם ,[שופך]- ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לנּגב צרי לייבשו]ואינֹו לּמים [- הּדלי מּׁשהּגיע ואם ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
לחּטאת. ּבֹו ימּלא ּכ ואחר לנּגב, וצרי מערה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּׁשב
הּדלי  הּגיע ׁשּלא עד אם - מּידֹו החבל ונפסק הּדלי, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשל
והּוא  נמל לנּגב. צרי ואינֹו מערה, - עליו חּׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלּמים
ואינֹו מערה, - חּטאת למי עליו וחּׁשב הּמים, ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעֹודהּו
ׁשּנתמּלאּו ואחר חּטאת, למי ׁשּמּלאן מים לנּגב. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָצרי
ּפסל  - לׁשּתֹות הּכלי את ּכׁשּיּטה - לׁשּתֹותן עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחּׁשב

ּכלּום. מהן ׁשתה ׁשּלא ּפי על אף ְִִֵֶֶַַַַָָֹהּמים,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
מימיומי ‡. חטאת]ׁשהיּו למי ועמד [המיועדים ּכתפֹו, על ְְִֵֵֶַַָָָ

הֹוריה ׁשחלצה [הלכה]והֹורה אֹו ּדין, ׁשּדן אֹו לאחרים, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
מאנה אֹו ּבפניו, שהשיאוה]יבמה קטנה אֹו[יתומה , ְְֲֵָָָָָ

אֹו עקרב, אֹו נחׁש ׁשהרג אֹו ,הּדר את לאחרים ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהראה
להצניען הּׁשּוק מן אכלין לאכסנם]נטל הּמים [- הרי - ְְֲֳִִִִֵַַַַַָָָ

על  האפר ׁשּיּתן קדם אחר ּבדבר נתעּסק ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפסּולין;
,מהּל ּכׁשהּוא ואכלן לאכלן האכלין נטל אם אבל ְְְְֲֲֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמים.

אֹותֹו המעּכבין עקרב אֹו נחׁש ׁשהרג הרי [מלילך]אֹו - ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ
ּדבר  הּכלל: זה הּמים. הֹולכת מּצר ׁשּזה ּכׁשרים, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמים
עמד  ּבין - האפר מּתן קדם ׁשעׂשהּו מלאכה מּׁשּום ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא
אם  - מלאכה מּׁשּום ׁשאינֹו ודבר ּפסל. עמד, ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבין

ּבּמים מהּל היה ּכׁשרים. עמד, לא ואם ּפסל; עם עמד, -] ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ
ּופרץהמים] דרכו], -[פילס ּבֹו ׁשּיל מקֹום הּלּוכֹו ּבׁשעת ְִִֵֵֶַַָָ

קדם  ּגדר ואם ּכׁשרים; לגּדר, מנת על ׁשּפרץ ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאף
על  אף - לאכל ּפרֹות קצץ אם וכן ּפסּולין. האפר, ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיּתן

להקצֹות ׁשּכּונתֹו לקצוץ]ּפי ואם [- ּכׁשרין; הּׁשאר, את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּפסל. האפר, מּתן קדם ְִֵֶֶַַַָָָֹהקצה

מה היה ·. וזרק והֹותיר, הּמים, הֹולכת ּבׁשעת אֹוכל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
הּמקצה לּתחת אֹו הּתאנה לתחת מחצלת]ּׁשהֹותיר אם [- - ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻ

עׂשה  ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - הּפרֹות יאבדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנתּכּון
הּמים  הרי ּבהן, צר לֹו ׁשאין לפי זרקן ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמלאכה.
ועׂשּו לׁשמרן, לאחר ּומסרן לקּדׁשן, מים הממּלא ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכׁשרין.
לׁשֹומר. מסרן ׁשהרי הּמים, נפסלּו לא - מלאכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּבעלים

ּברׁשּותֹו, הם ׁשהרי ּפסלן, - מלאכה הּׁשֹומר עׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואם
ה  הּבעלים. ּתחת נכנס הּמים,והּוא את ׁשֹומרין ׁשנים יּו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָ

הּׁשני  ׁשהרי ּכׁשרים, הּמים - מלאכה מהם אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָועׂשה
- מלאכה ועׂשה הּׁשני ועמד לׁשמר, הראׁשֹון חזר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹמׁשּמר;

ּכאחת. מלאכה הּׁשֹומרין ּכל ׁשּיעׂשּו עד ּכׁשרין; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמים
לעצמֹוהמקּדׁש‚. אם - ּבּׁשנּיה מלאכה ועׂשה ידֹו, ּבאחת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ

ואם  ּבּמים. אפר מּתן קדם מלאכה עׂשה ׁשהרי ּפסל; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹקּדׁש,
ׁשל  מימיו ּפֹוסל זה ׁשאין ּכׁשרים; הּמים קּדׁש, ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחברֹו
ּבּקּדּוׁש ּפֹוסלת הּמלאכה ׁשאין ׁשעׂשה, ּבּמלאכה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחברֹו

הּׁשֹומר  אֹו הּבעלים העֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, - ּבּמים .אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשהרי המקּדׁש„. ּפסּול, ׁשּלֹו - ּכאחת ּולאחר לעצמֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָ

אבל  חברֹו; ּבקּדּוׁש ׁשּנתעּסק ּבעסק עצמֹו ׁשל הּמים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנפסלּו
מלאכּתֹו ׁשאין ּכׁשרין, ׁשניהם - ּכאחת לׁשנים קּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַאם

אחרים  מי .ּפֹוסלת ֲִֵֵֶֶ
ּכאחתהממּלא ‰. ידיו ּבׁשּתי חביות]לעצמֹו -[לשתי ְְְְְִֵֵַַַַַָָ

לעצמֹו קּדׁש ּכׁשר. קּדּוׁשין, ּבׁשני ּפסּול; אחד, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּבקּדּוׁש
קּדּוׁשין, ּבׁשני ּכׁשר; אחד, ּבקּדּוׁש - ּכאחת ידיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשּתי
ׁשניהם  לעצמֹו, - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּפסּולין.
אחד, ּבקּדּוׁש - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי לאחר מּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפסּולין.
ּכאחת  ידיו ּבׁשּתי לאחר קּדׁש ּפסּול. קּדּוׁשין, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּכׁשר;
מּלא  ּכׁשרים; ׁשניהם קּדּוׁשין, ּבׁשני ּבין אחד ּבקּדּוׁש ּבין -ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָ

ו  ּפסּול, הּמּלּוי - לאחר ּכאחת ידיו ּבׁשּתי הּקּדּוׁשוקּדׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשּמּלא  ּבין - מלאכה עּמֹו ׁשעׂשה מּלּוי ּכל הּכלל: זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשר.
ׁשּנתמּלאּו מים וכל ּפסּול. לאחר, ׁשּמּלא ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלעצמֹו
אם  - האפר את ׁשּיּתן קדם מלאכה עּמהן ועׂשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹּכהלכתן,
ּכׁשרין. אחר, ׁשל היּו ואם ּפסּולין; הן הרי ׁשּלֹו, הּמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהיּו
ׁשֹומר  ׁשם ׁשּיׁש ּבין - מלאכה ועׂשה ׁשּבידֹו, ּדבר ְְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
ודבר  ּפסל. - ׁשֹומר ׁשם ׁשאין ּבין מלאכה, עֹוׂשה ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאינֹו
ּפסל; לא ׁשֹומר, ׁשם יׁש אם - מלאכה ועׂשה ּבידֹו, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאינֹו

ּפסל. ׁשֹומר, ׁשם אין ְִֵֵַָָואם
.Â האֹומר- לזה זה וקּדׁשּו ,'ל ואקּדׁש לי 'קּדׁש לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לֹו: אמר ּבׂשכר. קּדׁש ׁשהרי ּפסּול, והּׁשני ּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהראׁשֹון
ּפסּול; הראׁשֹון - לזה זה ּומּלאּו ,'ל ואמּלא לי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מּלא

חלף חברֹו לֹו ׁשּימּלא וכּונתֹו הרי [תמורת]הֹואיל זה, מּלּוי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשהּמּלּוי  ּכׁשר, והּׁשני ּפסּולין. ׁשהם ּולאחר, לֹו ּכממּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָזה
ואין  ׁשּמּלא, אחר מלאכה עׂשה לא והרי מּתר, ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבׂשכר

אחר. מּלּוי ְִֵַַָָּבכּונתֹו
.Ê ליהאֹומר 'קּדׁש במים]לחברֹו: האפר ל'[תן ואמּלא ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ

מהמעיין] ּפֹוסלת [מים אינּה ׁשהּמלאכה ּכׁשרים; ׁשניהן -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשניהם  - 'ל ואקּדׁש לי 'מּלא מּתר. ּבׂשכר והּמּלּוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּקּדּוׁש,
ּכממּלא  הּוא ׁשהרי - ּפסּול ּבּתחּלה ׁשּמּלא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפסּולין;
ׁשּקּדׁש וזה ּבמלאכה; הּמים ּופסל ּכאחת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומקּדׁש
חֹוב  החזיר ּוכאּלּו ּבׂשכר, קּדׁש ׁשהרי - ּפסּול ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבאחרֹונה

ֶָָׁשעליו.
.Áּופֹותח ההֹול הּמפּתח, את נֹוטל זה הרי - לקּדׁש ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

האפ  אפר להֹוציא ּבֹו לחּפר צר אם קרּדם, ונֹוטל ר; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
האפר, להביא למקֹום מּמקֹום ּומֹולי סּלם ונֹוטל ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהּפרה;
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ׁשהיּו אֹו ׁשנים, מּׁשבע יתר רּבֹות לׁשנים אֹו ּבּצרת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשני
הרי  - חרבין ואינם מּועטין ּופעמים מרּבין ּפעמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻמימיהן

ּכׁשרים  ּכּתחּלהאּלּו ׁשּיצא ּומעין חדש]. ואינֹו[- ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יכּזב. ׁשּמא לבּדק ְְִִֵֶַָָֹצרי

.‚Èּבּצים בטיט]מי מעורבים -]הּירמּו ּומי הּירּדן, ּומי , ְְִִֵֵֵֵַַַַ
נהר] תערבת[שם מי ׁשהן מּפני ּפסּולין, מים - [של ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ

לקּדּוׁשפסולין] הּכׁשרים מים - הּתערבת מי הן ואּלּו .ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
ׁשניהם; מּתערבת ממּלאין אין ּפסּולין, ּבמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתערבּו
ׁשּנתערבּו, מעינֹות ׁשּתי מימי ּכגֹון ּכׁשרים, מים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאבל

יחד]ונמׁשכּו זרמו מהן.[- ממּלאין - ְְְְְִִֵֶַ
.„È עצמןהּמים מחמת ׁשּנּויין טעמם]ׁשּנׁשּתּנּו או [צבעם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

ּכׁשרין. -ְִֵ
.ÂË מימיה ּבאר ונעׂשּו אדמה, אֹו חרסית לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מלוכלכים]עכּורין להמּתין;[- צרי ואינֹו מּמּנה, ממּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
ׁשּתצל  עד ימּתין - גׁשמים מימי ׁשל ׁשטף לתֹוכּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנפל

צלולים] .[יהיו
.ÊË תעלת]אּמת ּותחּלתּה[- הֹואיל - מרחֹוק הּבאה הּמים ְִִִֵַַַַַָָָָָ

ׁשּלא  ׁשּיׁשמרּנה ּובלבד מּמּנה; למּלאת ּכׁשרה הּמעין, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמן
אדם ׁשּפסקּו[במחיצה]יפסיקּנה הּמים מן ממּלא ונמצא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מקורן]ּתחּלתן ּפסּולין.[- ׁשהן הּמעין, מן ְְְִִִֵֶַַָָָ

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּיתקּדׁשּו‡. קדם ּבּמים ּפֹוסלת - אפר הּמלאכה [בנתינת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

קּבלה עליהם] ּדברי אּלּו, ּודברים ּבהּזיה; ּפֹוסלת ואינּה ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
רבינו]הן לקּדּוׁש[ממשה מים הממּלא ּכיצד? חטאת]. ,[מי ְְִִֵֵֵַַַַ

הֹולכת  ּבׁשעת אֹו הּמּלּוי, ּבׁשעת אחרת ּבמלאכה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָונתעּסק
ׁשּמערה ּבעת אֹו ׁשּמּלא, מוזג]הּמים לכלי [- מּכלי אֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

להם  ׁשּיטיל עד ּבּמים, ּפֹוסלת הּמלאכה לעֹולם ּפסלן; -ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אין  - נּדה מי ונעׂשּו ונתקּדׁשּו האפר, את הטיל האפר. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאת
אֹו הּמקּדׁשים, הּמים מֹולי אּלא ּבהן, ּפֹוסלת ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמלאכה
ואין  אחרת, ּבמלאכה עֹוסק והּוא לכלי, מּכלי אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה  עֹוׂשה והּוא אחת, ּבידֹו מהן מּזה וכן ּכלּום; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכ

האחרת. ֶֶַַָָּבּיד
ּובהּזיה ·. ּבּקּדּוׁש ּפֹוסל - ּבּמּלּוי.הּׂשכר ּפֹוסל ואינֹו , ְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

- מהן להּזֹות אֹו חּטאת, מי לקּדׁש ׂשכרֹו הּנֹוטל ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?
מקלה  ּכאפר והאפר הּמערה, ּכמי הּמים אֹותן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

הּמים [שריפה] למּלאת ׂשכר הּוא נֹוטל אבל ּכלּום. ׁשאינֹו ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבחּנם. הּמּזה מהן ּומּזה ּבחּנם, אֹותן ּומקּדׁשין להֹוליכן. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

ׁשאינֹו זקן הּמּזה אֹו המקּדׁש רגליו,היה על להּל יכֹול ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
אֹו לקּדׁש רחֹוק למקֹום עּמֹו להל מּמּנּו ּובּקׁש הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּובא
ּכפֹועל  ׂשכרֹו לֹו ונֹותן החמֹור, על מרּכיבֹו זה הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָלהּזֹות
היה  אם וכן מּמּנה. ׁשּבּטלֹו מלאכה מאֹותּה ׁשּבטל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבטל
ּתרּומתֹו מּלאכל אֹותֹו הּמֹונעת ּבטמאה מתטּמא והיה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻּכהן,
מאכילֹו זה הרי - לקּדׁש אֹו להּזֹות עּמֹו ׁשּיל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבעת

וסכֹו לֹו[בשמן]ּומׁשקהּו נֹותן - מּמלאכה ּבּטלֹו ואם ; ְְְְְִִִֵֵַָָָ
הּדברים, אּלּו ׁשּכל מלאכה; אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׂשכרֹו

הרויח  לא ׁשהרי - ּבהּזיה אֹו ּבּקּדּוׁש ׁשּנׂשּתּכר ׂשכר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאינן
ּׁשהפסיד. מה ּכנגד אּלא נטל ולא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹּכלּום,

אֹו‚. האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוׂשה ידֹו, ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא
ׁשניהם  - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
ּכאּלּו מּׁשניהם, מּלּוי ּכל ונמצא מלאכה, ׁשהּמּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפסּולין;
ּפֹוסלת  ׁשהּמלאכה הֹודענּו ּוכבר אחרת; מלאכה עּמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעׂשה

לאחרים  ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין .ּבּמּלּוי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
זֹו„. אחר זֹו חבּיֹות אלף מּלא אפּלּו לאחרים, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממּלא

הּמים  נֹוטל מהן אחד וכל ּכׁשרים; ּכּלן - אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלאלף
ּומקּדׁשן  נתּכּון ׁשּלֹו, אם - חבית אחר חבית לעצמֹו מּלא . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

האפר, את עליהן ּולהׁשלי אחד, לכלי החבּיֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּבץ
אחד  מּלּוי ׁשהּכל ּכׁשרים, ּכּלן - אחד קּדּוׁש ּכּלן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּומקּדׁשן
עצמּה ּבפני וחבית חבית ּכל לקּדׁש נתּכּון אם אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּוא.
נפסלת  ׁשהראׁשֹונה האחרֹונה; מן חּוץ ּפסּולין, ּכּלן -ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֻ

ׁשּי קדם ׁשעׂשה וכן ּבּמלאכה הּׁשנּיה; מּלּוי והּוא קּדׁש, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אחרֹונה. אּלא ּכׁשר ואין הּׁשליׁשית, ּבמּלּוי נפסלת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשנּיה

קּדּוׁשין,‰. חמּׁשה לקּדׁשן חבּיֹות חמׁש ׁשּמּלאּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמּׁשה
ונמלכּו עצמּה, ּבפני ואחת אחת ּכל על האפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיׁשלי
קּדּוׁש לקּדׁשן ׁשּמּלאּון אֹו אחד, קּדּוׁש ּכּלן ּולקּדׁשן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻלערבן
ׁשהרי  ּכׁשרין; ּכּלן - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמלכּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאחד,
חמׁש ׁשּמּלא הּיחיד אבל אחר. ּבמּלּוי הממּלא נתעּסק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלא
ונמל ׁשחזר ּפי על אף - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחבּיֹות
לקּדׁשן  מּלאן אחרֹון; אּלא ּכׁשר אין אחד, קּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁשן
אּלא  ּכׁשר אין - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמל אחד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּדּוׁש
אּלּו' את ל 'קּדׁש לאחר: אמר אם וכן ּבּתחּלה. ׁשּקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
אמר  אם אבל ּבּתחּלה. מהן ׁשּנתקּדׁשה זֹו אּלא ּכׁשר אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לקּדּוׁש ׁשהרי ּכׁשרין, ּכּלן הרי - אּלּו' את לי 'קּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻלֹו:
- קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ׁשּנמל ּפי על ואף מּלאן; ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָאחד

לֹו קּדׁש אחר אּלא הּוא, קּדׁש לא .הרי ֲִִֵֵֵֵֶַָֹ
.Â- לצרכיו אחרים ּומים לקּדׁשן, מים למּלאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹוצה

לאחֹוריו; וטֹוענן וקֹוׁשרן ּתחּלה, צרכיו ׁשל את ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָממּלא
ּבמלאכה  יתעּסק ׁשּלא ּכדי חּטאת, ׁשל את ממּלא ּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר

והֹול לפניו, ונֹותנן הּמּלּוי, .אחר ְְְְִֵַַַָָָ
.Êוהגּביהּו לעצמֹו, ואחד אחד ּכל ממּלאין ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשנים

זה על השני][-זה בעזרת מּידֹואחד קֹוץ לזה זה ונטל , ְִֶֶֶֶַַָָָ
אחד, לקּדּוׁש ׁשניהם מּלאּו אם - מּלּוי ּבׁשעת מּגּופֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָאֹו
זה  - לעצמֹו אחד ּכל לקּדׁש מּלאּו ואם ּכׁשרים; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמים

מימיו. ּפסל הּקֹוץ, את הֹוציא אֹו ְִִִֵֶֶַַַָָׁשהגּביּה
.Áּבידֹו החבל ונטל ּומּלא, ּבֹו, למּלאת חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשֹואל

את  להם ונתן ּבדרּכֹו, ּבּבעלים ּופגע ּכתפֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומימיו
יצא ואם ּכׁשרין; - מהּל ּכׁשהּוא הּדר[סטה]החבל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמים. את ּפסל - לּבעלים החבל להֹולי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכדי
.Ë,הארץ על ּבֹו ׁשּמּלא החבל ּומׁשלי ממּלא, ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי

וקּבץ חזר ׁשּמּלא כרך]ואחר ּפסל [- - ידֹו על החבל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּומקּבץ  ּדֹולה ידֹו, לתֹו ּומקּבץ ּדֹולה היה ואם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמים;

שעה] ּכׁשרים.[באותה הּמים -ְִִֵַַ
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.È והצניע מים, אֹותּה ׁשּימּלא עד לחבית ונֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהממּלא
ׁשּכפיּה אֹו ממּלא, ׁשהיה ּבׁשעה ּתּׁשבר ׁשּלא החבית ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאת
מּצר ׁשּזה ּכׁשר, - ּבּה למּלאת לנּגבּה מנת על ּפיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
ּבּה להֹולי ּכדי נּגבּה אֹו הצניעּה אם אבל הּוא. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָהּמּלּוי

לצר[מי]את ׁשאינּה מלאכה עׂשה ׁשהרי ּפסּול, - הּקּדּוׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לׁשקת ונתן הממּלא וכן בסלע]הּמּלּוי. ּופּנה [שקע , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

שברים]חרׂשים ּבׁשביל [- אם - מּלּוי ּבׁשעת הּׁשקת מן ְְֲִִִִִִִֶַַָֹ
ואם  הּמּלּוי. צר זה ׁשהרי ּכׁשרים, - רּבים מים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּתחזיק

ׁשהּוא  ּבׁשעה אֹותֹו מעּכבין חרׂשים יהיּו ׁשּלא זֹולף ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹ
מוציא] ּפסּולין.[- אּלּו הרי - ּבּׁשקת ׁשּמּלא הּמים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאת

.‡È חּטאת למי עליו וחּׁשב ונמל לׁשּתֹות, ּדלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממּלא
מערה - חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד אם ,[שופך]- ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לנּגב צרי לייבשו]ואינֹו לּמים [- הּדלי מּׁשהּגיע ואם ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
לחּטאת. ּבֹו ימּלא ּכ ואחר לנּגב, וצרי מערה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּׁשב
הּדלי  הּגיע ׁשּלא עד אם - מּידֹו החבל ונפסק הּדלי, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשל
והּוא  נמל לנּגב. צרי ואינֹו מערה, - עליו חּׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלּמים
ואינֹו מערה, - חּטאת למי עליו וחּׁשב הּמים, ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעֹודהּו
ׁשּנתמּלאּו ואחר חּטאת, למי ׁשּמּלאן מים לנּגב. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָצרי
ּפסל  - לׁשּתֹות הּכלי את ּכׁשּיּטה - לׁשּתֹותן עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחּׁשב

ּכלּום. מהן ׁשתה ׁשּלא ּפי על אף ְִִֵֶֶַַַַָָֹהּמים,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
מימיומי ‡. חטאת]ׁשהיּו למי ועמד [המיועדים ּכתפֹו, על ְְִֵֵֶַַָָָ

הֹוריה ׁשחלצה [הלכה]והֹורה אֹו ּדין, ׁשּדן אֹו לאחרים, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
מאנה אֹו ּבפניו, שהשיאוה]יבמה קטנה אֹו[יתומה , ְְֲֵָָָָָ

אֹו עקרב, אֹו נחׁש ׁשהרג אֹו ,הּדר את לאחרים ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהראה
להצניען הּׁשּוק מן אכלין לאכסנם]נטל הּמים [- הרי - ְְֲֳִִִִֵַַַַַָָָ

על  האפר ׁשּיּתן קדם אחר ּבדבר נתעּסק ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפסּולין;
,מהּל ּכׁשהּוא ואכלן לאכלן האכלין נטל אם אבל ְְְְֲֲֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמים.

אֹותֹו המעּכבין עקרב אֹו נחׁש ׁשהרג הרי [מלילך]אֹו - ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ
ּדבר  הּכלל: זה הּמים. הֹולכת מּצר ׁשּזה ּכׁשרים, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמים
עמד  ּבין - האפר מּתן קדם ׁשעׂשהּו מלאכה מּׁשּום ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא
אם  - מלאכה מּׁשּום ׁשאינֹו ודבר ּפסל. עמד, ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבין

ּבּמים מהּל היה ּכׁשרים. עמד, לא ואם ּפסל; עם עמד, -] ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ
ּופרץהמים] דרכו], -[פילס ּבֹו ׁשּיל מקֹום הּלּוכֹו ּבׁשעת ְִִֵֵֶַַָָ

קדם  ּגדר ואם ּכׁשרים; לגּדר, מנת על ׁשּפרץ ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאף
על  אף - לאכל ּפרֹות קצץ אם וכן ּפסּולין. האפר, ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיּתן

להקצֹות ׁשּכּונתֹו לקצוץ]ּפי ואם [- ּכׁשרין; הּׁשאר, את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּפסל. האפר, מּתן קדם ְִֵֶֶַַַָָָֹהקצה

מה היה ·. וזרק והֹותיר, הּמים, הֹולכת ּבׁשעת אֹוכל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
הּמקצה לּתחת אֹו הּתאנה לתחת מחצלת]ּׁשהֹותיר אם [- - ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻ

עׂשה  ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - הּפרֹות יאבדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנתּכּון
הּמים  הרי ּבהן, צר לֹו ׁשאין לפי זרקן ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמלאכה.
ועׂשּו לׁשמרן, לאחר ּומסרן לקּדׁשן, מים הממּלא ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכׁשרין.
לׁשֹומר. מסרן ׁשהרי הּמים, נפסלּו לא - מלאכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּבעלים

ּברׁשּותֹו, הם ׁשהרי ּפסלן, - מלאכה הּׁשֹומר עׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואם
ה  הּבעלים. ּתחת נכנס הּמים,והּוא את ׁשֹומרין ׁשנים יּו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָ

הּׁשני  ׁשהרי ּכׁשרים, הּמים - מלאכה מהם אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָועׂשה
- מלאכה ועׂשה הּׁשני ועמד לׁשמר, הראׁשֹון חזר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹמׁשּמר;

ּכאחת. מלאכה הּׁשֹומרין ּכל ׁשּיעׂשּו עד ּכׁשרין; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמים
לעצמֹוהמקּדׁש‚. אם - ּבּׁשנּיה מלאכה ועׂשה ידֹו, ּבאחת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ

ואם  ּבּמים. אפר מּתן קדם מלאכה עׂשה ׁשהרי ּפסל; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹקּדׁש,
ׁשל  מימיו ּפֹוסל זה ׁשאין ּכׁשרים; הּמים קּדׁש, ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחברֹו
ּבּקּדּוׁש ּפֹוסלת הּמלאכה ׁשאין ׁשעׂשה, ּבּמלאכה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחברֹו

הּׁשֹומר  אֹו הּבעלים העֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, - ּבּמים .אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשהרי המקּדׁש„. ּפסּול, ׁשּלֹו - ּכאחת ּולאחר לעצמֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָ

אבל  חברֹו; ּבקּדּוׁש ׁשּנתעּסק ּבעסק עצמֹו ׁשל הּמים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנפסלּו
מלאכּתֹו ׁשאין ּכׁשרין, ׁשניהם - ּכאחת לׁשנים קּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַאם

אחרים  מי .ּפֹוסלת ֲִֵֵֶֶ
ּכאחתהממּלא ‰. ידיו ּבׁשּתי חביות]לעצמֹו -[לשתי ְְְְְִֵֵַַַַַָָ

לעצמֹו קּדׁש ּכׁשר. קּדּוׁשין, ּבׁשני ּפסּול; אחד, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּבקּדּוׁש
קּדּוׁשין, ּבׁשני ּכׁשר; אחד, ּבקּדּוׁש - ּכאחת ידיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשּתי
ׁשניהם  לעצמֹו, - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּפסּולין.
אחד, ּבקּדּוׁש - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי לאחר מּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפסּולין.
ּכאחת  ידיו ּבׁשּתי לאחר קּדׁש ּפסּול. קּדּוׁשין, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּכׁשר;
מּלא  ּכׁשרים; ׁשניהם קּדּוׁשין, ּבׁשני ּבין אחד ּבקּדּוׁש ּבין -ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָ

ו  ּפסּול, הּמּלּוי - לאחר ּכאחת ידיו ּבׁשּתי הּקּדּוׁשוקּדׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשּמּלא  ּבין - מלאכה עּמֹו ׁשעׂשה מּלּוי ּכל הּכלל: זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשר.
ׁשּנתמּלאּו מים וכל ּפסּול. לאחר, ׁשּמּלא ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלעצמֹו
אם  - האפר את ׁשּיּתן קדם מלאכה עּמהן ועׂשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹּכהלכתן,
ּכׁשרין. אחר, ׁשל היּו ואם ּפסּולין; הן הרי ׁשּלֹו, הּמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהיּו
ׁשֹומר  ׁשם ׁשּיׁש ּבין - מלאכה ועׂשה ׁשּבידֹו, ּדבר ְְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
ודבר  ּפסל. - ׁשֹומר ׁשם ׁשאין ּבין מלאכה, עֹוׂשה ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאינֹו
ּפסל; לא ׁשֹומר, ׁשם יׁש אם - מלאכה ועׂשה ּבידֹו, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאינֹו

ּפסל. ׁשֹומר, ׁשם אין ְִֵֵַָָואם
.Â האֹומר- לזה זה וקּדׁשּו ,'ל ואקּדׁש לי 'קּדׁש לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לֹו: אמר ּבׂשכר. קּדׁש ׁשהרי ּפסּול, והּׁשני ּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהראׁשֹון
ּפסּול; הראׁשֹון - לזה זה ּומּלאּו ,'ל ואמּלא לי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מּלא

חלף חברֹו לֹו ׁשּימּלא וכּונתֹו הרי [תמורת]הֹואיל זה, מּלּוי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשהּמּלּוי  ּכׁשר, והּׁשני ּפסּולין. ׁשהם ּולאחר, לֹו ּכממּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָזה
ואין  ׁשּמּלא, אחר מלאכה עׂשה לא והרי מּתר, ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבׂשכר

אחר. מּלּוי ְִֵַַָָּבכּונתֹו
.Ê ליהאֹומר 'קּדׁש במים]לחברֹו: האפר ל'[תן ואמּלא ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ

מהמעיין] ּפֹוסלת [מים אינּה ׁשהּמלאכה ּכׁשרים; ׁשניהן -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשניהם  - 'ל ואקּדׁש לי 'מּלא מּתר. ּבׂשכר והּמּלּוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּקּדּוׁש,
ּכממּלא  הּוא ׁשהרי - ּפסּול ּבּתחּלה ׁשּמּלא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפסּולין;
ׁשּקּדׁש וזה ּבמלאכה; הּמים ּופסל ּכאחת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומקּדׁש
חֹוב  החזיר ּוכאּלּו ּבׂשכר, קּדׁש ׁשהרי - ּפסּול ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבאחרֹונה

ֶָָׁשעליו.
.Áּופֹותח ההֹול הּמפּתח, את נֹוטל זה הרי - לקּדׁש ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

האפ  אפר להֹוציא ּבֹו לחּפר צר אם קרּדם, ונֹוטל ר; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
האפר, להביא למקֹום מּמקֹום ּומֹולי סּלם ונֹוטל ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהּפרה;
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ׁשהיה וכׁשר  הּכלי ּכּסה ּבֹו, לקּדׁש האפר את מּׁשּנטל ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהגיף אֹו האפר, סגר]ּבֹו ׁשּזקף[- אֹו הּדלת, [-את ִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּפסל העמיד] - לּמים האפר ׁשּיׁשלי קדם ּבארץ, הּכלי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאת
את  זקף אחרים. מים ּבֹו לקּדׁש ּכׁשר האפר אבל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמים;
מּפני  ּכׁשרים, - יתּפּזר ׁשּלא ּכדי ּבידֹו, האפר ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּכלי
ּכּסהּו, ואם ּפסל; ּבארץ, הּניחֹו אם ׁשהרי אפׁשר; ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאי
- מּמּנּו והחזיר מרּבה, ׁשהּוא וראה האפר, את נטל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּפסל.
מּמּנּו ונטל מרּבה, ׁשהּוא וראה הּמים, על האפר נתן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכׁשר;
האפר  ּבֹו לחּתֹות זית עלי קרסם ּכׁשר. - אחרים מים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלקּדׁש
ּבׁשביל  ואם ּפסל; הרּבה, אפר יחזיק ׁשּלא ּבׁשביל אם -ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּכׁשר. ּבּכלי, האפר ְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיּכנס

ט  ¤¤ּפרק
הּמים ּכיצד ‡. את נֹותן הּפרה? ּבאפר הּמים את מקּדׁשין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּמים  ּפני על אפר ונֹותן ּבכלי, חּטאת מי לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּנתמּלאּו
ּגדֹולה  חבית ׁשהיא ּפי על אף הּמים, ּפני על ׁשּיראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכ ואחר ּתחּלה, האפר נתן ואם הּכל. ּומערב מים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה

ּבּתֹורה  ׁשּנאמר זה הּוא ּומה ּפסל. - הּמים עליו "ונתן נתן ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבּמים. האפר את לערב ּכדי חּיים"? מים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ׁשּיתּכּוןצ המקּדׁש·. על [למעשיו]רי ּבידֹו האפר ויּתן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מתּכּון  ׁשּיהיה עד - לּטמא" "ולקחּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמים,
הּכלי  מן האפר נפל אם אבל ּולהּזיה. ּולמּלּוי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלקּדּוׁש,
ּודחפֹו ּבידֹו האפר ׁשּנטל אֹו הּמים, לתֹו האפר ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש
ׁשּנפל  אֹו הּמים, על מּידֹו האפר ונפל הרּוח אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחברֹו
לּמים  נפל ּכ ואחר ידֹו על אֹו הּכלי צד על מּידֹו ְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָהאפר

ּפסּול. זה הרי -ֲֵֶָ
הּזיה קּדׁש‚. מּכדי ּופחֹות זה, ּבכלי הּזיה מּכדי ּפחֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

נתקּדׁשּו לא - אחר הּמים,ּבכלי ּפני על צף האפר היה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
מּמּנּו אּלּווכנס הרי - אחרים מים ּבֹו וקּדׁש מּלמעלה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ואף  ׁשנּיה, ּפעם ּבֹו מקּדׁשין אין ּבּמים, ׁשּנגע וכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמקּדׁשין.
ּגּבי  על האפר את ונתנה הרּוח נׁשבה ואפּלּו ׁשּנּגבֹו; ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל

ּבֹו. ּומקּדׁש מנּגבֹו אינֹו - ְְְִֵֵַַַַהּמים
מים,„. מלאין והם ּגדֹול, ּכלי ּבתֹו ׁשהיה קטן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּכלי

הּגדֹול, ׁשּבּכלי ּבּמים האפר ׁשּנתן ּכיון - מערבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוהּמים
ׁשהיה  ּפי על ואף הּקטן, הּכלי ׁשּבתֹו ה ּמים ּכל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָנתקּדׁשּו
ּכּלן  הּמים ׁשהרי אפר; לֹו נכנס ולא ּביֹותר, צר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻּפיו

.מערבין  ְִָֹ
הּמים ‰. הרי - האפר ׁשּנתן ּבעת הּמים ּבתֹו ספֹוג ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה

זֹול  יעׂשה? ּכיצד ּבכלי. ׁשאינן מּפני ּפסּולין, [-ףׁשּבּספֹוג ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
יּגע שואב] ולא לּספֹוג, מּגיע ׁשהּוא עד הּמים ּכל ְְִִִֶֶַַַַַַַָֹאת

ּגּביו  על צפין ׁשהּמים ּפי על אף - ּבּספֹוג נגע ואם ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָּבּספֹוג.
יֹוצאין ׁשּבּספֹוג ׁשהּמים מּפני ּפסּולין, - ׁשהן [ע"י ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

בו] הּמים נגיעה לתֹו ספֹוג נפל הּכׁשרין. ּבּמים ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָּומתערבין
ׁשּבּכלי  והּמים לּכלי, חּוץ וסֹוחטֹו נֹוטלֹו - ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֻהמקּדׁשין

ְִֵּכׁשרין.
.Âׁשקתֹות האפר [משקעים]ׁשּתי את ׁשּנתן אחת, ׁשּבאבן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

היּו ואם מקּדׁשין; ׁשּבּׁשנּיה הּמים אין - מהן אחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻלתֹו

לזֹו[ומחוברות]נקּובֹות -]זֹו של הּנֹוד,[בשיעור ּכׁשפֹופרת ְְִֶֶַָ
ונתן  הּׁשּום, ּכקלּפת אפּלּו ּגּביהן על צפין הּמים ׁשהיּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו

מקּדׁשין. ׁשּבּׁשנּיה הּמים הרי - מהן לאחת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאפר
.Êׁשהּקיפן אבנים חיברם]ׁשּתי אֹותן [- ועׂשה לזֹו, זֹו ְְֲִִִֵֶָָָָָָ

ערבֹות ׁשּתי וכן קערות]ׁשקת, ׁשּנחלקה,[שברי ׁשקת וכן , ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ
מקּדׁשין; אינן ׁשּביניהן הּמים - מהן אחד ּבחלק אפר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻונתן

ּבגבסים אֹו ּבסיד חּברן גבס]ואם להּנטל [- יכֹולֹות והן , ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָ
מקּדׁשין. ׁשּביניהם הּמים - ְְִִֵֵֶֶַַַַָֻּכאחת

.Á מקּדׁשין ׁשהּוא,מים ּכל אחר מים ּבהם ׁשּנתערב ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
אם  וכן ּפסּולין; אּלּו הרי - לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַואפּלּו
ּומי  מׁשקין לתֹוכן נפל ּפסּולין. אּלּו הרי טל, לתֹוכם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָירד

יערה ישפוך]ּפרֹות, -]ּכ ואחר הּכלי, לנּגב וצרי הּכל; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
קּמֹוס, ּדיֹו, לתֹוכן נפל אחרים. מקּדׁשין מים לתֹוכֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻיּתן

דיו]וקלקנּתֹוס ואינֹו[סוגי יערה; - רֹוׁשם ׁשהּוא ּדבר וכל , ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
נראה. הּוא הרי הרֹוׁשם, ּדבר ׁשם יּׁשאר ׁשאם - לנּגב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָצרי

.Ë- לקּדׁש ראּויין ׁשאינן ּבמים לחּטאת ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּמטּביל
הראּויין  ּבמים הטּבילֹו ּבֹו; יקּדׁש ּכ ואחר לנּגב, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָצרי
מים  ּבֹו לאסף הטּבילֹו ואם לנּגב. צרי אינֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלקּדׁש,

לנּגב  צרי ,ּכ ּובין ּכ ּבין - .מקּדׁשין ְְִִֵֵֵַָָָָֻ
.Èדלעת]קרּויה קליפת הראּויין [- ּבמים ׁשהטּבילּוה ְְְִִִִֵֶַָָָ

חּטאת, מי לתֹוכּה אֹוספין אין אבל ּבּה; מקּדׁשין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָלקּדׁש,
ויֹוצאין  ּבתֹוכּה, נבלעין ּבהן ׁשהטּבלה ׁשהּמים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמּפני
והטּבילּוה  נטמאת, אֹותן. ּופֹוסלין חּטאת, ּבמי ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּומתערבין
ּבגּופּה, הּנבלעין הּטמאין ׁשהּמׁשקין ּבּה; מקּדׁשין אין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבתֹוכּה. אֹותן ׁשּמקּדׁשין ּבּמים ויתערבּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָיצאּו
.‡Èונתּבּקעּו ּורמׂשים ׁשקצים לתֹוכן ׁשּנפל מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻמים

מראיהן[השקצים] ׁשּנׁשּתּנּו אֹו מים], אפּלּו[של ּפסּולין; - ְְְֲִִִֵֶֶַַ
ׁשּבּתבּואה. והּכּנה והּדירה הּנמלה ּכגֹון ּביֹותר, יבׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהיּו

לתֹו נׁשּתּנּונפל ולא נתּבּקעה ׁשּלא ּפי על אף - חּפּוׁשית כּה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
והּמים  ּכׁשפֹופרת, ׁשהיא מּפני ּפסּולין; הּמים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַמראיהן,

ׁשּבּה. הּלחה עם מּתֹוכּה ויֹוצאין ּבתֹוכּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָנכנסין
.·È וכן ּפסּולין. חּיה, אֹו ּבהמה מהן ׁשּׁשתת מקּדׁשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמים

מֹוצצת, ׁשהיא מּפני - הּיֹונה מן חּוץ ּפסּולין; העֹופֹות, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
הּׁשרצים  ּכל וכן ּבּמים. ּומתערב מּפיה יֹוצא ריר  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואין
ׁשהיא  מּפני - החלּדה מן חּוץ ּפֹוסלין; אינן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשּׁשתּו,

ּבּמים  מּפיה יֹוצאה הּלחה ונמצאת ּבלׁשֹונּה, .מלּקקת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.‚È;ּכׁשרין עצמן, מחמת מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

הגלידּו ּפסּולין. עׁשן, מחמת מראיהן קרח]נׁשּתּנּו ,[נעשו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
אם  אבל ּבחּמה; נּמֹוחּו אפּלּו ּכׁשרים, - ונּמֹוחּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחזרּו

ּפסּולין. ּבאּור, ְְִָהּומחּו
.„È מחמת אֹו עצמֹו, מחמת מראיו ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאפר

אֹו סיד לתֹוכֹו ׁשּנפל אֹו אבק, מחמת נׁשּתּנה ּכׁשר; - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָעׁשן
מקלה  אפר ּבֹו ׁשּנתערב אֹו שריפה]ּגבסים, ׁשהּוא [- ּכל , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ּפסּול. זה הרי -ֲֵֶָ
.ÂË עד ּפסלן, לא - לׁשּתֹותן חּטאת מי על ְְִֵֵַַַַָָָָֹהחֹוׁשב

נגעה  ולא ּגרֹונֹו, לתֹו הּכלי מן ׁשפ ואם מהן; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשּתה
ּפסל  לא - ׁשּבּכלי ּבּמים .ׂשפתֹו ְְִִֶַַַַָָֹ
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.ÊËּומצאֹו ּובא מגּלה, ׁשהּניחֹו מקּדׁשין מים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻּכלי
לחּטאת  טהֹור ׁשאינֹו אדם ׁשּמא ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכּסה
ּובא  מכּסה, הּניחֹו ּבוּדאי. ּכּסהּו אדם ׁשהרי ּבהן, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנגע
ׁשּירד  אֹו מּמּנּו, לׁשּתֹות החלּדה יכֹולה אם - מגּלה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻֻּומצאֹו

ּכׁשרין  - לאו ואם ּפסּולין. - ּבּלילה טל ּכאן לֹו ׁשּיׁש מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
רמׂש; אֹו וחּיה ּבהמה אֹו ּגּלהּו, אדם ספק ספקֹות: ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּתי
אֹו היה לחּטאת טהֹור ׁשּמא ּגּלהּו, אדם לֹומר ּתמצא ְְְִִִֶַַָָָָָָָָָואם

טהֹור. ֵָאינֹו
.ÊÈ,לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים אֹו מקּדׁשין, מים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻהּמֹוסר

ּפסּולין  אּלּו הרי - לׁשמרן .לטמא ְְְְֲִֵֵֵָָָ
.ÁÈ- מהן אחד ונטמא הּמים, את ׁשֹומרין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשנים

לׁשמר, וחזר טהר ׁשני; ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים,
ראׁשֹון. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ּכׁשרים, - הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונטמא

ּפסּולין  הּמים ּכאחת, ׁשניהם .נטמאּו ְְְְְִִִֵֶַַַַ

י  ¤¤ּפרק
לקּדּוׁש‡. מים חטאת]הממּלא הּוא [מי ׁשּיהיה צרי אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

וכן  אחר. ּומּזה אחד מקּדׁש אּלא והּמּזה, המקּדׁש ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָעצמֹו
אחר; ּבכלי ּומקּדׁש לכלי, מּכלי ּומערה ּבכלי, אדם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָממּלא

אחר  מּכלי ּומּזה לכלי, מּכלי המקּדׁשין הּמים .ּומערה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ
זמן ממּלא ·. ּכל קּדּוׁש ּבלא אצלֹו ּומּניחן מים, אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּומעיר  למקֹום, מּמקֹום ּומֹוליכן ּכלּום. ּבכ ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּירצה,
ׁשּירצה  עת ּבכל ּומקּדׁשן אפר עליהן ונֹותן וכן לעיר, . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

המקּדׁשין האפר]הּמים בהם אצלֹו[שניתן אדם מּניחן , ְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשּיּתּמּו; עד ,צרי ׁשהּוא יֹום ּבכל מהן ּומּזה וׁשנים, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָימים
אפר  אדם ּומׁשּמר לעיר. ּומעיר למקֹום, מּמקֹום ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומֹוליכן
ּפעם  לעיר. ּומעיר למקֹום, מּמקֹום ּומֹוליכֹו אצלֹו, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּפרה
ּבּירּדן, ּבספינה חּטאת מי ּבֹו ׁשהיה ּכלי הֹוליכּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחת,
הּמים. ונטמאּו הּספינה, ּבקרקע הּמת מן ּכּזית ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָונמצא
מי  מעבירין ׁשאין הּגדֹול, ּדין ּבית ּגזרּו ׁשעה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבאֹותּה
על  יׁשיטם ולא ּובספינה; ּבנהר חּטאת אפר ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

הּׁשני.ּפני לּצד ויזרקם מּכאן הּנהר ּבצד יעמד ולא הּמים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ
אֹו ּפרה אפר ּובידֹו צּוארֹו, עד ּבּמים אדם הּוא עֹובר ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָאבל
טהֹורין  ׁשהן הריקנין וכלים אדם וכן מקּדׁשין. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻמים
- נתקּדׁשּו לא ועדין לחּטאת ׁשּנתמּלאּו ּומים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹלחּטאת,

ּובספינה. ּבנהר אֹותן ְְֲִִִִַָָָָמעבירין
וׁשטין ‚. הּגדֹול, ּבּים ּבספינה מקּדׁשין מים מעבירין ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֻוכן

המקּדׁשין  הּמים על אּלא גזרּו ׁשּלא הּמים; ּפני על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻּבהן
ּבּנהר  האפר, בים]ועל .[ולא ְֵֶַַָָָ

ׁשּנתקּדׁשּו„. מים לֹומר צרי ואין לקּדׁשן, מים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמֹולי
ׁשּנאמר  לפניו, אּלא לאחֹוריו, הּכלי יפׁשיל לא -: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

נּדה; מי הן ׁשמּורין, ׁשהם ּבזמן - נּדה" למי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למׁשמרת
לפניו  נֹותן - חבּיֹות ׁשּתי ׁשּמּלא הרי ּפסּולין. לאו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָואם

אפׁשר ׁשאי מּפני לאחֹוריו, ואחת .[אחרת]אחת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
ּדעּתֹו‰. הּסיח אם - ּבמׁשקל ׁשּׁשקלן חּטאת  ,[מהם]מי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּדברים  ׁשקל אם אבל ּכׁשרין. ּדעּתֹו, הּסיח לא ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹּפסּולין;

ׁשאין  ּפסלן; מׁשקלת, ועׂשין הֹואיל - חּטאת ּבמי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאחרים
אֹו ׁשּמקּדׁשין אֹו ׁשּממּלאין הּטהֹורין אּלּו ּכל מׁשמרת. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָזֹו
וׁשּמּזין  ּבהן ּומקּדׁשין ׁשּממּלאין הּכלים ּכל וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּזין,

יֹום טבּולי היּו אם - היום]מהן שטבלו טמאים על [- אף - ְִֵֵֶַַָ
מעׂשה  ׁשּכל ּכׁשרים; אּלּו הרי ׁשמׁשן, העריב ׁשּלא ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּפי
ּכמֹו יֹום, ּבטבּולי ּכׁשר וההּזיה והּקּדּוׁש והּמּלּוי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהּפרה

ׁשטף ּכלי ּכל את מטּמאין הּצדֹוקין ּומּפני [-ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
במקווה] מׁשּתּמׁשין המיטהרים ּכ ואחר אֹותן, ּומטּבילין ,ְְְְִִִִַַַַָָ

חּטאת. ּבמי ְֵֶַָָּבהן
.Â,וטמטּום מאּׁשה, חּוץ - להּזֹות ּכׁשרין ְְְְִִֵֵַַָֹֻהּכל

ּבֹו ׁשּיׁש קטן אבל ּדעת; ּבֹו ׁשאין ותינֹוק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָואנּדרֹוגינֹוס,
והערל להּזֹות. ּכׁשר מהול]ּדעת, שאינו ל [- הּזֹות,ּכׁשר ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ

והאּׁשה  ׁשהּזה, ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן טמא. הערל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
מסייעתו]מסעּדּתּו הּזיתֹו[- - ּבידּה הּמים לֹו ׁשאחזה ּכגֹון , ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָ

אחזה, ואם הּזיה; ּבׁשעת ּבידֹו ּתאחז ׁשּלא ּובלבד ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכׁשרה;
ּפסּולה. ְַָָָהּזיתֹו

.Ê ואם לטהרֹו; הּטמא על ּולהּזֹות להתּכּון, צרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמּזה
- עליו ׁשּמּזין זה אבל ּפסּולה. הּזיתֹו ּבכּונה, ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּזה
לדעּתֹו וׁשּלא לדעּתֹו האדם על מּזין אּלא ּכּונה, צרי .אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לפניו  והּזה לאחריו, לאחריו, והּזה לפניו, להּזֹות ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּמתּכּון
ּפניו  ׁשל לצדדין והּזה לפניו, להּזֹות נתּכּון ּפסּולה; הּזיתֹו -ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּכׁשרה. הּזיתֹו -ְֵַָָָ
.Áטבילה צרי אינֹו הפרה]הּמּזה אּלא [במי הּזיה, לכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּמים  ׁשּיּגמרּו עד הּזיה אחר הּזיה ּומּזה האזֹוב, את ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָטֹובל
ּכּמה [מהאזוב] אֹו אדם ּבני ּכּמה על אחת הּזיה ּומּזה .ְֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשהּוא  ּכל הּמים מן ּבֹו ׁשּנגע ּכל מאה; אפּלּו - ּכאחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלים
האזֹוב, את טבל עליו. להּזֹות הּמּזה ׁשּיתּכּון והּוא, טהר; -ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
והּזה  האדם, על אֹו טמאה ׁשּמקּבל ּדבר על להּזֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻונתּכּון
על  אֹו טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּטבילה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמאֹותּה
לחזר  צרי אינֹו ּבאזֹוב, מים נׁשאר אם - ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּבהמה
הּכלים  על אֹו האדם, על הּׁשאר מן מּזה אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּולהטּביל,

טבילתֹו ּתחּלת ׁשהרי טבל הּטמאים; אם אבל היתה. ּכׁשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
על  אֹו טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות האזֹוב ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאת
הּזיתֹו - הּטמא הּכלי על אֹו האדם, על והּזה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּבהמה,
להּזֹות  ויתּכּון ׁשנּיה, ּפעם האזֹוב ויטּבל ׁשּיחזר עד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּפסּולה;

טמאה. המקּבל ּדבר על אֹו האדם ְְֵַַַַָָָָָָֻעל
.Ë מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות ונתּכּון האזֹוב, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהטּביל

ּבּכלי, נטפּו אם ,לפיכ ּכׁשרין; המנּטפים, הּמים - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻטמאה
המקּבל  ּדבר על להּזֹות ּבכּונה האזֹוב את ּבהן והטּביל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר

ּכׁשרה  הּזיתֹו - .טמאה ְְֵַָָָָֻ
.Èגבעֹולין ראׁשי אפּלּו טֹובל - ׁשּנתמעטּו חּטאת [של מי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

יסּפגהאזוב] ׁשּלא ּובלבד ּומּזה; הכלי], מדפני יקנח -]. ְְִֵֶֶַַַֹ
צרי ואינֹו ּומּזה; ּכדרּכֹו, ּומעלה טֹובל - צר ׁשּפיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָצלֹוחית

ׁשנּיה. ּבפעם הּכלי ּבצּדי יּגע ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָלהּזהר
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ׁשהיה וכׁשר  הּכלי ּכּסה ּבֹו, לקּדׁש האפר את מּׁשּנטל ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהגיף אֹו האפר, סגר]ּבֹו ׁשּזקף[- אֹו הּדלת, [-את ִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּפסל העמיד] - לּמים האפר ׁשּיׁשלי קדם ּבארץ, הּכלי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאת
את  זקף אחרים. מים ּבֹו לקּדׁש ּכׁשר האפר אבל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמים;
מּפני  ּכׁשרים, - יתּפּזר ׁשּלא ּכדי ּבידֹו, האפר ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּכלי
ּכּסהּו, ואם ּפסל; ּבארץ, הּניחֹו אם ׁשהרי אפׁשר; ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאי
- מּמּנּו והחזיר מרּבה, ׁשהּוא וראה האפר, את נטל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּפסל.
מּמּנּו ונטל מרּבה, ׁשהּוא וראה הּמים, על האפר נתן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכׁשר;
האפר  ּבֹו לחּתֹות זית עלי קרסם ּכׁשר. - אחרים מים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלקּדׁש
ּבׁשביל  ואם ּפסל; הרּבה, אפר יחזיק ׁשּלא ּבׁשביל אם -ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּכׁשר. ּבּכלי, האפר ְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיּכנס

ט  ¤¤ּפרק
הּמים ּכיצד ‡. את נֹותן הּפרה? ּבאפר הּמים את מקּדׁשין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּמים  ּפני על אפר ונֹותן ּבכלי, חּטאת מי לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּנתמּלאּו
ּגדֹולה  חבית ׁשהיא ּפי על אף הּמים, ּפני על ׁשּיראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכ ואחר ּתחּלה, האפר נתן ואם הּכל. ּומערב מים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה

ּבּתֹורה  ׁשּנאמר זה הּוא ּומה ּפסל. - הּמים עליו "ונתן נתן ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבּמים. האפר את לערב ּכדי חּיים"? מים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ׁשּיתּכּוןצ המקּדׁש·. על [למעשיו]רי ּבידֹו האפר ויּתן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מתּכּון  ׁשּיהיה עד - לּטמא" "ולקחּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמים,
הּכלי  מן האפר נפל אם אבל ּולהּזיה. ּולמּלּוי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלקּדּוׁש,
ּודחפֹו ּבידֹו האפר ׁשּנטל אֹו הּמים, לתֹו האפר ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש
ׁשּנפל  אֹו הּמים, על מּידֹו האפר ונפל הרּוח אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחברֹו
לּמים  נפל ּכ ואחר ידֹו על אֹו הּכלי צד על מּידֹו ְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָהאפר

ּפסּול. זה הרי -ֲֵֶָ
הּזיה קּדׁש‚. מּכדי ּופחֹות זה, ּבכלי הּזיה מּכדי ּפחֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

נתקּדׁשּו לא - אחר הּמים,ּבכלי ּפני על צף האפר היה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
מּמּנּו אּלּווכנס הרי - אחרים מים ּבֹו וקּדׁש מּלמעלה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ואף  ׁשנּיה, ּפעם ּבֹו מקּדׁשין אין ּבּמים, ׁשּנגע וכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמקּדׁשין.
ּגּבי  על האפר את ונתנה הרּוח נׁשבה ואפּלּו ׁשּנּגבֹו; ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל

ּבֹו. ּומקּדׁש מנּגבֹו אינֹו - ְְְִֵֵַַַַהּמים
מים,„. מלאין והם ּגדֹול, ּכלי ּבתֹו ׁשהיה קטן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּכלי

הּגדֹול, ׁשּבּכלי ּבּמים האפר ׁשּנתן ּכיון - מערבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוהּמים
ׁשהיה  ּפי על ואף הּקטן, הּכלי ׁשּבתֹו ה ּמים ּכל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָנתקּדׁשּו
ּכּלן  הּמים ׁשהרי אפר; לֹו נכנס ולא ּביֹותר, צר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻּפיו

.מערבין  ְִָֹ
הּמים ‰. הרי - האפר ׁשּנתן ּבעת הּמים ּבתֹו ספֹוג ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה

זֹול  יעׂשה? ּכיצד ּבכלי. ׁשאינן מּפני ּפסּולין, [-ףׁשּבּספֹוג ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
יּגע שואב] ולא לּספֹוג, מּגיע ׁשהּוא עד הּמים ּכל ְְִִִֶֶַַַַַַַָֹאת

ּגּביו  על צפין ׁשהּמים ּפי על אף - ּבּספֹוג נגע ואם ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָּבּספֹוג.
יֹוצאין ׁשּבּספֹוג ׁשהּמים מּפני ּפסּולין, - ׁשהן [ע"י ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

בו] הּמים נגיעה לתֹו ספֹוג נפל הּכׁשרין. ּבּמים ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָּומתערבין
ׁשּבּכלי  והּמים לּכלי, חּוץ וסֹוחטֹו נֹוטלֹו - ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֻהמקּדׁשין

ְִֵּכׁשרין.
.Âׁשקתֹות האפר [משקעים]ׁשּתי את ׁשּנתן אחת, ׁשּבאבן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

היּו ואם מקּדׁשין; ׁשּבּׁשנּיה הּמים אין - מהן אחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻלתֹו

לזֹו[ומחוברות]נקּובֹות -]זֹו של הּנֹוד,[בשיעור ּכׁשפֹופרת ְְִֶֶַָ
ונתן  הּׁשּום, ּכקלּפת אפּלּו ּגּביהן על צפין הּמים ׁשהיּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו

מקּדׁשין. ׁשּבּׁשנּיה הּמים הרי - מהן לאחת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאפר
.Êׁשהּקיפן אבנים חיברם]ׁשּתי אֹותן [- ועׂשה לזֹו, זֹו ְְֲִִִֵֶָָָָָָ

ערבֹות ׁשּתי וכן קערות]ׁשקת, ׁשּנחלקה,[שברי ׁשקת וכן , ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ
מקּדׁשין; אינן ׁשּביניהן הּמים - מהן אחד ּבחלק אפר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻונתן

ּבגבסים אֹו ּבסיד חּברן גבס]ואם להּנטל [- יכֹולֹות והן , ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָ
מקּדׁשין. ׁשּביניהם הּמים - ְְִִֵֵֶֶַַַַָֻּכאחת

.Á מקּדׁשין ׁשהּוא,מים ּכל אחר מים ּבהם ׁשּנתערב ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
אם  וכן ּפסּולין; אּלּו הרי - לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַואפּלּו
ּומי  מׁשקין לתֹוכן נפל ּפסּולין. אּלּו הרי טל, לתֹוכם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָירד

יערה ישפוך]ּפרֹות, -]ּכ ואחר הּכלי, לנּגב וצרי הּכל; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
קּמֹוס, ּדיֹו, לתֹוכן נפל אחרים. מקּדׁשין מים לתֹוכֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻיּתן

דיו]וקלקנּתֹוס ואינֹו[סוגי יערה; - רֹוׁשם ׁשהּוא ּדבר וכל , ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
נראה. הּוא הרי הרֹוׁשם, ּדבר ׁשם יּׁשאר ׁשאם - לנּגב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָצרי

.Ë- לקּדׁש ראּויין ׁשאינן ּבמים לחּטאת ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּמטּביל
הראּויין  ּבמים הטּבילֹו ּבֹו; יקּדׁש ּכ ואחר לנּגב, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָצרי
מים  ּבֹו לאסף הטּבילֹו ואם לנּגב. צרי אינֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלקּדׁש,

לנּגב  צרי ,ּכ ּובין ּכ ּבין - .מקּדׁשין ְְִִֵֵֵַָָָָֻ
.Èדלעת]קרּויה קליפת הראּויין [- ּבמים ׁשהטּבילּוה ְְְִִִִֵֶַָָָ

חּטאת, מי לתֹוכּה אֹוספין אין אבל ּבּה; מקּדׁשין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָלקּדׁש,
ויֹוצאין  ּבתֹוכּה, נבלעין ּבהן ׁשהטּבלה ׁשהּמים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמּפני
והטּבילּוה  נטמאת, אֹותן. ּופֹוסלין חּטאת, ּבמי ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּומתערבין
ּבגּופּה, הּנבלעין הּטמאין ׁשהּמׁשקין ּבּה; מקּדׁשין אין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבתֹוכּה. אֹותן ׁשּמקּדׁשין ּבּמים ויתערבּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָיצאּו
.‡Èונתּבּקעּו ּורמׂשים ׁשקצים לתֹוכן ׁשּנפל מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻמים

מראיהן[השקצים] ׁשּנׁשּתּנּו אֹו מים], אפּלּו[של ּפסּולין; - ְְְֲִִִֵֶֶַַ
ׁשּבּתבּואה. והּכּנה והּדירה הּנמלה ּכגֹון ּביֹותר, יבׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהיּו

לתֹו נׁשּתּנּונפל ולא נתּבּקעה ׁשּלא ּפי על אף - חּפּוׁשית כּה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
והּמים  ּכׁשפֹופרת, ׁשהיא מּפני ּפסּולין; הּמים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַמראיהן,

ׁשּבּה. הּלחה עם מּתֹוכּה ויֹוצאין ּבתֹוכּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָנכנסין
.·È וכן ּפסּולין. חּיה, אֹו ּבהמה מהן ׁשּׁשתת מקּדׁשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמים

מֹוצצת, ׁשהיא מּפני - הּיֹונה מן חּוץ ּפסּולין; העֹופֹות, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
הּׁשרצים  ּכל וכן ּבּמים. ּומתערב מּפיה יֹוצא ריר  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואין
ׁשהיא  מּפני - החלּדה מן חּוץ ּפֹוסלין; אינן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשּׁשתּו,

ּבּמים  מּפיה יֹוצאה הּלחה ונמצאת ּבלׁשֹונּה, .מלּקקת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.‚È;ּכׁשרין עצמן, מחמת מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

הגלידּו ּפסּולין. עׁשן, מחמת מראיהן קרח]נׁשּתּנּו ,[נעשו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
אם  אבל ּבחּמה; נּמֹוחּו אפּלּו ּכׁשרים, - ונּמֹוחּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחזרּו

ּפסּולין. ּבאּור, ְְִָהּומחּו
.„È מחמת אֹו עצמֹו, מחמת מראיו ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאפר

אֹו סיד לתֹוכֹו ׁשּנפל אֹו אבק, מחמת נׁשּתּנה ּכׁשר; - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָעׁשן
מקלה  אפר ּבֹו ׁשּנתערב אֹו שריפה]ּגבסים, ׁשהּוא [- ּכל , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ּפסּול. זה הרי -ֲֵֶָ
.ÂË עד ּפסלן, לא - לׁשּתֹותן חּטאת מי על ְְִֵֵַַַַָָָָֹהחֹוׁשב

נגעה  ולא ּגרֹונֹו, לתֹו הּכלי מן ׁשפ ואם מהן; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשּתה
ּפסל  לא - ׁשּבּכלי ּבּמים .ׂשפתֹו ְְִִֶַַַַָָֹ
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.ÊËּומצאֹו ּובא מגּלה, ׁשהּניחֹו מקּדׁשין מים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻּכלי
לחּטאת  טהֹור ׁשאינֹו אדם ׁשּמא ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכּסה
ּובא  מכּסה, הּניחֹו ּבוּדאי. ּכּסהּו אדם ׁשהרי ּבהן, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנגע
ׁשּירד  אֹו מּמּנּו, לׁשּתֹות החלּדה יכֹולה אם - מגּלה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻֻּומצאֹו

ּכׁשרין  - לאו ואם ּפסּולין. - ּבּלילה טל ּכאן לֹו ׁשּיׁש מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
רמׂש; אֹו וחּיה ּבהמה אֹו ּגּלהּו, אדם ספק ספקֹות: ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּתי
אֹו היה לחּטאת טהֹור ׁשּמא ּגּלהּו, אדם לֹומר ּתמצא ְְְִִִֶַַָָָָָָָָָואם

טהֹור. ֵָאינֹו
.ÊÈ,לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים אֹו מקּדׁשין, מים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻהּמֹוסר

ּפסּולין  אּלּו הרי - לׁשמרן .לטמא ְְְְֲִֵֵֵָָָ
.ÁÈ- מהן אחד ונטמא הּמים, את ׁשֹומרין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשנים

לׁשמר, וחזר טהר ׁשני; ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים,
ראׁשֹון. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ּכׁשרים, - הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונטמא

ּפסּולין  הּמים ּכאחת, ׁשניהם .נטמאּו ְְְְְִִִֵֶַַַַ

י  ¤¤ּפרק
לקּדּוׁש‡. מים חטאת]הממּלא הּוא [מי ׁשּיהיה צרי אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

וכן  אחר. ּומּזה אחד מקּדׁש אּלא והּמּזה, המקּדׁש ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָעצמֹו
אחר; ּבכלי ּומקּדׁש לכלי, מּכלי ּומערה ּבכלי, אדם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָממּלא

אחר  מּכלי ּומּזה לכלי, מּכלי המקּדׁשין הּמים .ּומערה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ
זמן ממּלא ·. ּכל קּדּוׁש ּבלא אצלֹו ּומּניחן מים, אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּומעיר  למקֹום, מּמקֹום ּומֹוליכן ּכלּום. ּבכ ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּירצה,
ׁשּירצה  עת ּבכל ּומקּדׁשן אפר עליהן ונֹותן וכן לעיר, . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

המקּדׁשין האפר]הּמים בהם אצלֹו[שניתן אדם מּניחן , ְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשּיּתּמּו; עד ,צרי ׁשהּוא יֹום ּבכל מהן ּומּזה וׁשנים, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָימים
אפר  אדם ּומׁשּמר לעיר. ּומעיר למקֹום, מּמקֹום ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומֹוליכן
ּפעם  לעיר. ּומעיר למקֹום, מּמקֹום ּומֹוליכֹו אצלֹו, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּפרה
ּבּירּדן, ּבספינה חּטאת מי ּבֹו ׁשהיה ּכלי הֹוליכּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחת,
הּמים. ונטמאּו הּספינה, ּבקרקע הּמת מן ּכּזית ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָונמצא
מי  מעבירין ׁשאין הּגדֹול, ּדין ּבית ּגזרּו ׁשעה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבאֹותּה
על  יׁשיטם ולא ּובספינה; ּבנהר חּטאת אפר ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

הּׁשני.ּפני לּצד ויזרקם מּכאן הּנהר ּבצד יעמד ולא הּמים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ
אֹו ּפרה אפר ּובידֹו צּוארֹו, עד ּבּמים אדם הּוא עֹובר ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָאבל
טהֹורין  ׁשהן הריקנין וכלים אדם וכן מקּדׁשין. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻמים
- נתקּדׁשּו לא ועדין לחּטאת ׁשּנתמּלאּו ּומים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹלחּטאת,

ּובספינה. ּבנהר אֹותן ְְֲִִִִַָָָָמעבירין
וׁשטין ‚. הּגדֹול, ּבּים ּבספינה מקּדׁשין מים מעבירין ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֻוכן

המקּדׁשין  הּמים על אּלא גזרּו ׁשּלא הּמים; ּפני על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻּבהן
ּבּנהר  האפר, בים]ועל .[ולא ְֵֶַַָָָ

ׁשּנתקּדׁשּו„. מים לֹומר צרי ואין לקּדׁשן, מים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמֹולי
ׁשּנאמר  לפניו, אּלא לאחֹוריו, הּכלי יפׁשיל לא -: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

נּדה; מי הן ׁשמּורין, ׁשהם ּבזמן - נּדה" למי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למׁשמרת
לפניו  נֹותן - חבּיֹות ׁשּתי ׁשּמּלא הרי ּפסּולין. לאו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָואם

אפׁשר ׁשאי מּפני לאחֹוריו, ואחת .[אחרת]אחת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
ּדעּתֹו‰. הּסיח אם - ּבמׁשקל ׁשּׁשקלן חּטאת  ,[מהם]מי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּדברים  ׁשקל אם אבל ּכׁשרין. ּדעּתֹו, הּסיח לא ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹּפסּולין;

ׁשאין  ּפסלן; מׁשקלת, ועׂשין הֹואיל - חּטאת ּבמי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאחרים
אֹו ׁשּמקּדׁשין אֹו ׁשּממּלאין הּטהֹורין אּלּו ּכל מׁשמרת. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָזֹו
וׁשּמּזין  ּבהן ּומקּדׁשין ׁשּממּלאין הּכלים ּכל וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּזין,

יֹום טבּולי היּו אם - היום]מהן שטבלו טמאים על [- אף - ְִֵֵֶַַָ
מעׂשה  ׁשּכל ּכׁשרים; אּלּו הרי ׁשמׁשן, העריב ׁשּלא ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּפי
ּכמֹו יֹום, ּבטבּולי ּכׁשר וההּזיה והּקּדּוׁש והּמּלּוי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהּפרה

ׁשטף ּכלי ּכל את מטּמאין הּצדֹוקין ּומּפני [-ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
במקווה] מׁשּתּמׁשין המיטהרים ּכ ואחר אֹותן, ּומטּבילין ,ְְְְִִִִַַַַָָ

חּטאת. ּבמי ְֵֶַָָּבהן
.Â,וטמטּום מאּׁשה, חּוץ - להּזֹות ּכׁשרין ְְְְִִֵֵַַָֹֻהּכל

ּבֹו ׁשּיׁש קטן אבל ּדעת; ּבֹו ׁשאין ותינֹוק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָואנּדרֹוגינֹוס,
והערל להּזֹות. ּכׁשר מהול]ּדעת, שאינו ל [- הּזֹות,ּכׁשר ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ

והאּׁשה  ׁשהּזה, ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן טמא. הערל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
מסייעתו]מסעּדּתּו הּזיתֹו[- - ּבידּה הּמים לֹו ׁשאחזה ּכגֹון , ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָ

אחזה, ואם הּזיה; ּבׁשעת ּבידֹו ּתאחז ׁשּלא ּובלבד ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכׁשרה;
ּפסּולה. ְַָָָהּזיתֹו

.Ê ואם לטהרֹו; הּטמא על ּולהּזֹות להתּכּון, צרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמּזה
- עליו ׁשּמּזין זה אבל ּפסּולה. הּזיתֹו ּבכּונה, ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּזה
לדעּתֹו וׁשּלא לדעּתֹו האדם על מּזין אּלא ּכּונה, צרי .אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לפניו  והּזה לאחריו, לאחריו, והּזה לפניו, להּזֹות ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּמתּכּון
ּפניו  ׁשל לצדדין והּזה לפניו, להּזֹות נתּכּון ּפסּולה; הּזיתֹו -ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּכׁשרה. הּזיתֹו -ְֵַָָָ
.Áטבילה צרי אינֹו הפרה]הּמּזה אּלא [במי הּזיה, לכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּמים  ׁשּיּגמרּו עד הּזיה אחר הּזיה ּומּזה האזֹוב, את ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָטֹובל
ּכּמה [מהאזוב] אֹו אדם ּבני ּכּמה על אחת הּזיה ּומּזה .ְֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשהּוא  ּכל הּמים מן ּבֹו ׁשּנגע ּכל מאה; אפּלּו - ּכאחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלים
האזֹוב, את טבל עליו. להּזֹות הּמּזה ׁשּיתּכּון והּוא, טהר; -ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
והּזה  האדם, על אֹו טמאה ׁשּמקּבל ּדבר על להּזֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻונתּכּון
על  אֹו טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּטבילה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמאֹותּה
לחזר  צרי אינֹו ּבאזֹוב, מים נׁשאר אם - ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּבהמה
הּכלים  על אֹו האדם, על הּׁשאר מן מּזה אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּולהטּביל,

טבילתֹו ּתחּלת ׁשהרי טבל הּטמאים; אם אבל היתה. ּכׁשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
על  אֹו טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות האזֹוב ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאת
הּזיתֹו - הּטמא הּכלי על אֹו האדם, על והּזה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּבהמה,
להּזֹות  ויתּכּון ׁשנּיה, ּפעם האזֹוב ויטּבל ׁשּיחזר עד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּפסּולה;

טמאה. המקּבל ּדבר על אֹו האדם ְְֵַַַַָָָָָָֻעל
.Ë מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות ונתּכּון האזֹוב, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהטּביל

ּבּכלי, נטפּו אם ,לפיכ ּכׁשרין; המנּטפים, הּמים - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻטמאה
המקּבל  ּדבר על להּזֹות ּבכּונה האזֹוב את ּבהן והטּביל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר

ּכׁשרה  הּזיתֹו - .טמאה ְְֵַָָָָֻ
.Èגבעֹולין ראׁשי אפּלּו טֹובל - ׁשּנתמעטּו חּטאת [של מי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

יסּפגהאזוב] ׁשּלא ּובלבד ּומּזה; הכלי], מדפני יקנח -]. ְְִֵֶֶַַַֹ
צרי ואינֹו ּומּזה; ּכדרּכֹו, ּומעלה טֹובל - צר ׁשּפיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָצלֹוחית

ׁשנּיה. ּבפעם הּכלי ּבצּדי יּגע ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָלהּזהר
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ג  ¤¤ּפרק
ּבנֹו‡. ּביד הּמׁשאיל לֹו ּוׁשלחּה מחברֹו, הּפרה את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹואל

אֹו עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לֹו ׁשלחּה אפּלּו ׁשלּוחֹו, ּביד ְְְְְְְֲִַַַַָָאֹו
הּׁשֹואל  לרׁשּות ׁשּתּכנס קדם ּומתה ׁשֹואל, ׁשל ׁשלּוחֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּביד
ּבני', ּביד לי 'ׁשּלחה הּׁשֹואל: לֹו אמר ואם ּפטּור. זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
עבּד 'ּביד אֹו ,'ּבנ 'ּביד אֹו ׁשלּוחי', 'ּביד עבּדי', ְְְְְְְְְִִִַַַַַַ'ּביד
'הריני  הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר אֹו ,'ׁשלּוח 'ּביד אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהעברי'
ּבני', 'ּביד ,'ׁשלּוח 'ּביד ,'עבּד 'ּביד ,'ּבנ ּביד ל ְְְְְְְְְְְְֲִִַַַַַַָמׁשּלחּה
'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ואמר ׁשלּוחי', 'ּביד העברי', עבּדי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָ'ּביד

חּיב  זה הרי - ּבּדר ּומתה ּביד ּוׁשלחּה הּמׁשאיל לֹו ׁשלחּה . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּומתה  'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ׁשאמר ּפי על אף הּכנעני, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָעבּדֹו

י  לא ועדין רּבֹו, ּכיד ׁשּידֹו מּפני ּפטּור; מרׁשּות - צאת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ְִַַהּמׁשאיל.

אלי ·. ּתבֹוא והיא ּבמּקל, 'הּכיׁשּה הּׁשֹואל: לֹו ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאמר
עד  ּבּה, חּיב הּׁשֹואל אין - ּכן הּמׁשאיל ועׂשה ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמאליה',

ּפטּור  ,ּבּדר מתה אבל לרׁשּותֹו; ּבׁשעה ׁשּתּכנס וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּומתה  אחר, ּביד ׁשלחּה אם - לּבעלים הּׁשֹואל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמחזירּה
היא  ׁשעדין חּיב, זה הרי - הּמׁשאיל לרׁשּות ׁשּתּגיע ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקדם
ידי  על הּמׁשאיל מּדעת ׁשלחּה ואם הּׁשֹואל. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָּבאחריּות
על  אף - הּכנעני עבּדֹו ּביד ׁשלחּה ּפטּור. - ּומתה ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָאחר,
חּיב; ,ּבּדר מתה אם - 'ׁשלח' הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּפי
ּבּמה  הּׁשֹואל. מּיד יצאת לא ועדין רּבֹו, ּכיד העבד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּיד
אם  אבל ׁשאלתּה. ימי ּבתֹו ּבׁשהחזירּה אמּורים? ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּדברים
אם  ּפטּור, זה הרי - ׁשאלתּה ימי אחר אחר ּביד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהחזירּה
מּדין  יצאת ׁשאלתּה ימי אחר ׁשהּׁשאלה ;ּבּדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמתה
מתה  אם ,ּולפיכ עליה; ׂשכר ּכׁשֹומר הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשאלה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ׁשאלתּה, ימי אחר נׁשּבת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאֹו

חצי ‚. ּוׂשכרּה הּיֹום חצי ׁשאלּה - מחברֹו ּפרה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהּׁשֹואל
אחת, וׂשכר אחת ׁשאל למחר, ּוׂשכרּה הּיֹום ׁשאלּה ְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָהּיֹום,
'ּבּיֹום  מתה', 'ׁשאּולה אֹומר: הּמׁשאיל מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומתה
מתה', ׁשאּולה ׁשהיתה 'ּבּׁשעה מתה', ׁשאּולה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשהיתה
'ׂשכּורה  הּׁשֹומר: ׁשאמר אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹואל
ׁשהיתה  'ּבּׁשעה מתה', ׂשכּורה ׁשהיתה 'ּבּיֹום ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמתה',
ׁשאמר  אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: והּמׁשאיל מתה', ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׂשכּורה
מחברֹו, הּמֹוציא - יֹודע' 'איני אֹומר וזה יֹודע', 'איני ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַזה

הראיה  הּׁשֹומר עליו יּׁשבע - ראיה ׁשם היתה לא . ְְְִֵַַָָָָָָָָָָָֹ
'ׂשכּורה  אֹומר זה ויּפטר. יֹודע, ׁשאינֹו אֹו מתה, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּׂשכּורה
על  הּׁשֹומר יּׁשבע - מתה' 'ׁשאּולה אֹומר וזה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמתה',

עליו ויגלּגל ׁשּטען, ּכמֹו ּכדרּכּה ׁשּמתה [יכלול הּׂשכּורה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּמתה.בשבועה] היא ְִֵֶֶַָָׁשהּׂשכּורה

הּיֹום „. וחצי ּבׁשאלה הּיֹום חצי ּפרֹות, ׁשּתי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשאילֹו
ׁשּתיהן', מתּו הּׁשאלה 'ּבזמן אֹומר: הּמׁשאיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבׂשכירּות,
איני  והאחרת ׁשאלתּה, ּבזמן מתה 'אחת אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּלה

הּׁשּתים  יׁשּלם להּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו - אם יֹודע' וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ׁשּתים ּפרֹות, ׁשלׁש לֹו ְְְְִַַַַָָָָֹמסר
והּׁשֹואל  ׁשּמתּו', הן הּׁשאּולֹות 'הּׁשּתים אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַהּמׁשאיל
ׁשּמתה  הּׁשנּיה אבל וּדאי, מתה הּׁשאּולה 'האחת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָאֹומר:
מּתֹו - הּׂשכּורה' אֹו האחרת הּׁשאּולה היא אם יֹודע ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאיני
יׁשּלם  - יֹודע' 'איני אֹומר ׁשהרי להּׁשבע, יכֹול ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדין יתּבאר ונטען טֹוען ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשּתים.
מׁשּלמין, וכיצד להּׁשבע, יכֹולין ׁשאינן הּטֹוענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּכל

מׁשּלמין. הן טעם ְְִֵֵֵֶַַַּומאיזה

ה'תשע"ד  מנחםֿאב א' שני יום

ד  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - אבד אֹו ונגנב ּבחּנם, חברֹו אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפקיד

ונפטר  ּבעל נׁשּבע, ונקרב . . האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
רעהּו". ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם האלהים, אל  ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבית

ּבּה,[כוללים]ּומגלּגלין ּפׁשע ׁשּלא הּׁשבּועה, ּבתֹו עליו ְְְְְִֶַַַָָָָָֹ
ּכ ואחר יד, ּבֹו ׁשלח וׁשּלא הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשמר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּבאחריּותֹו. חּיב ּבּפּקדֹון, ידֹו ׁשּׁשלח אחר נגנב ׁשאם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָנגנב;

קל ·. הּגנבה, מן חּנם ׁשֹומר את הּכתּוב ּופטר ְִִִֵֵֶַַַַָָָָהֹואיל
ּומתה; ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין מן ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָֹוחמר
נתחּיב  ּבּפּקדֹון, יד ׁשלח אבל ּבּפּקדֹון; יד ׁשלח ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹוהּוא,
יׁש הּפּקדֹון: לפי הּכל הּׁשֹומרים? ּדר ּכיצד ְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבאנסיו.

הּׁשער ּבבית להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר גדול.ּפּקדֹון [מחסן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
למגורים] נועד שלא ויׁשמקום והאבנים; הּקֹורֹות ּכגֹון ,ְְְֲִֵַָָ

ׁשל  חבילֹות ּכגֹון ּבחצר, להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּפּקדֹון
ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא הּגדֹולֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפׁשּתן
ּפּקדֹון  ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא וטּלית ׂשמלה ּכגֹון ּבּבית, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהּניחֹו
ּכגֹון  עליו, ונֹועל ּבמגּדל אֹו ּבתבה להּניחֹו ׁשמירתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּדר

ּבהן. וכּיֹוצא ּכסף ּוכלי זהב ּוכלי מׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבגדי
ונגנב ‚. לֹו, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום הּפּקדֹון ׁשהּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

ונׂשרף  ּדלקה ׁשּנפלה ּכגֹון ׁשם, נאנס אפּלּו - אבד אֹו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׁשם
לׁשּלם  וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - הּבית ׁשהּניח ּכל ּפי על ואף . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

אין  ואם ּפטּור; לׁשמירה, ראּוי אם - ׁשּלֹו עם ְְִִִִִִֵֶַָָָָהּפּקדֹון
רּׁשאי  ואינֹו רּׁשאי, הּוא ּבׁשּלֹו חּיב; לׁשמירה, ראּוי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמקֹום

אחרים. ְֲִֵֶּבׁשל
ׁשּיטמנם „. אּלא ׁשמירה, להן אין - והּדינרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכספים

ּבּטפח  ּבּכתל יטמנם אֹו עפר, טפח עליהם ויּתן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּקרקע
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לא  אבל קֹורה; לׁשמי הּסמּו ּבּטפח אֹו לּקרקע, ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּסמּו
נעל  אפּלּו ויגנבּו. הּגּנבים, ׁשם יחּפרּו ׁשּמא הּכתל, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאמצע
אדם  ׁשאין ּבמקֹום אֹותם החּביא אֹו ּבתבה, ּכראּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָעליהם
הֹורּו לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ּבֹו מרּגיׁש ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹמּכירֹו
ואין  קל ׁשּמּׂשאֹו ּדבר לכל הּדין ׁשהּוא הּמבינים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקצת

אֹותֹו מאּבדת ׁשל [מקלקלת]הּקרקע לׁשֹונֹות ּכגֹון ּבמהרה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ
טֹובֹות  ואבנים הּזהב לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּכסף,
ּדעּתי  ולזה ּבּקרקע; אּלא ׁשמירה להן ׁשאין - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומרּגלּיֹות

ָנֹוטה.
.‰- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד

נתאחר  ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן, ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו
מה] אֹו[זמן ונגנבּו קברן, ולא לקברן, ּכדי ׁשּבת ְְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹלמֹוצאי

הּו חכמים ּתלמיד ואם חּיב; - (המפקיד)נאנסּו אינֹוא - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּיבּדיל  אחר לקברן ּכדי ׁשּיׁשהה עד שמא חּיב, [המפקיד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

להבדלה] יין לקנות לכספו .יצטרך
.Âאֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמפקיד

צרּורים  ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד  ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים

ּכראּוי  ויקּברם לביתֹו, הּזאת ׁשּיּגיע ּכּדר קׁשרם לא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבמחיצה  והּניחן חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ּבאחד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמעׂשה
מּׁשם. ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים הם והרי קנים, ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשל
ּגנבה, לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף חכמים: ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻואמרּו
טמנם  ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ׁשמירה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאינּה
ּבפׁשיעה  ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא, ּפֹוׁשע ּבנין, ּבכתל אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּקרקע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּבאנס, ְְְֵֵֶֶַַָָֹֹוסֹופֹו
.Ê ּתן' לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

הּנחּתי  היא יֹודע 'איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני', ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָלי
עד  לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום 'ּבאיזה אֹו זה', ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפּקדֹון
לׁשּלם  וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - 'ל ואחזיר ואמצא, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאבּקׁש

.מּיד  ִָ
.Á על - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל

הּגדֹוליםּדעת ּביתֹו ּובני ּובנֹותיו ּובניו [שיוכלו אׁשּתֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָ
ולבנֹותיו לשמור] לבניו מסרם אם אבל מפקיד. ְְְְְֲִִִַָָָָָָהּוא

לאחד  אֹו ּגדֹולים, ּובין קטּנים ּבין לעבדיו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּקטּנים,
ׁשלחנֹו, על וסֹומכין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻמּקרֹוביו
וחּיב  ּפֹוׁשע, זה הרי - לאחר מסר אם לֹומר צרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָואין
ּפׁשע, ׁשּלא ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם אּלא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלׁשּלם,
חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ׁשּבארנּו. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכמֹו
אֹותן, טמנה ולא אֹותן החּביאה לאּמֹו, הּׁשֹומר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹנתנן
מּפני  לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ואמרּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָונגנבּו.
הּוא  ּביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על הּמפקיד, ׁשּכל לאּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּנתנן
לֹו יׁש הם', 'ּפּקדֹון לּה אמר ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמפקיד;
אּמֹו אין וכן ׁשּלי'. הן אם נזהרת ׁשהיא ׁשּכן 'ּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹלטען:
ואמרּו ּפּקדֹון. ׁשהן לּה אמר לא ׁשהרי לׁשּלם, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיבת
ׁשּנתן  הן עצמן הּמעֹות ׁשאֹותן הּׁשֹומר יּׁשבע ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָחכמים:

ויּפטרּו ונגנבּו, אֹותן ׁשהחּביאה האם ותּׁשבע ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָלאּמֹו,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶֶַָֹׁשניהם.

.Ëלאׁשּתֹו הּפּקדֹון ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר למד, אּתה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן
ּכדר ׁשמרּו ולא ּפּקדֹון, ׁשהּוא והֹודיעם ּביתֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹּובני
הּבית  ּובעל הּפּקדֹון, לבעל לׁשּלם חּיבין ׁשהן - ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָהּׁשֹומרין
הּוא  ּביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ּדעת על הּמפקיד, ׁשּכל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּפטּור;

ּכׁשּותמפקיד  ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה צמח]. אצל [מין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
'מּזה  לׁשּמׁשֹו: ואמר אחרת, ּכׁשּות לּׁשֹומר והיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחברֹו,
ׁשל  מּכׁשּות והׁשלי הּׁשּמׁש והל לּׁשכר', ּתׁשלי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכׁשּות
'מּזה  אמר לא ׁשהרי ּפטּור, הּׁשּמׁש חכמים: אמרּו ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּפּקדֹון.
לֹו מקֹום מראה ׁשהּוא ודּמה ,'ּתׁשל אל ּומּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהׁשל

הכשות] ּפטּור,[מקום הּבית ּבעל וכן זה. על מקּפיד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָואינֹו
מה  ּדמי אּלא מׁשּלם ואינֹו .'הׁשל 'מּזה לֹו אמר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהרי

ּבל  ּפטּור ּׁשּנהנה חמץ, הּׁשכר נעׂשה אם ,לפיכ בד; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ארע  ׁשּכ ׁשבּועה הּׁשֹומר חּיב ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּלׁשּלם.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹלֹו.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ב' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּפדיֹון ‡. ׁשל אֹו ענּיים ׁשל מעֹות אצלֹו ׁשהפקידּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי

ּפטּור  - ונגנבּו ּבהם ּופׁשע לא ׁשבּויים, "לׁשמר", ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
אפּלּו ּתֹובעים. לֹו ׁשאין ממֹון הּוא והרי לענ ּיים; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָלחּלק
- הּׁשבּויים ּבממֹון עצמֹו והּציל וקדם ּגּנבים, עליו ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָּבאּו
ּדברים  ּבּמה מּזה. ּגדֹול ׁשבּויים ּפדיֹון ל אין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּפטּור;
זה, מקֹום לענּיי אצלֹו הּמפקד הּממֹון זה ּבׁשאין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמּורים?
ולׁשבּויים  אּלּו לענּיים היה אם אבל אּלּו. לׁשבּויים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָאֹו

קצּוץ הּוא והרי ׁשּיׁש[מיועד]אּלּו, ממֹון זה הרי - להם ֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכדר ּפׁשע, לא אם יּׁשבע אֹו ּפׁשע, אם ויׁשּלם ּתֹובעין; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלֹו

הּׁשֹומרים. ְִַָּכל
עליו ·. ּובאּו חׁשּובין, ּכלים אֹו ממֹון חברֹו אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמפקיד

היה  אם - עצמֹו להּציל הּפּקדֹון להם ונתן וקדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּגּנבים,
ׁשּבגללֹו[מוערך]אמּוד ׁשחזקתֹו חּיב; - ממֹון ּבעל ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ואם  חברֹו. ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ונמצא הּגּנבים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבאּו
הּפּקדֹון, לׁשמע אּלא ּבאּו ׁשּלא חזקתֹו - אמּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹּופטּור.
ּוגנבּום ‚. ּגּנבים ּובאּו ּפרֹות, אֹו ּכלים חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמפקיד

אֹותן  ּומּצילין ּבאין אדם ּבני היּו צֹווח, היה ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּבפניו,
ּכל  וכן לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - צוח ולא הֹואיל -ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
וכל „. מאתים, וזה מאה זה  אחד, אצל ׁשהפקידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

הּמאתים', ׁשהפקדּתי הּוא 'אני אֹומר: מּׁשניהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאחד
מהם  אחד ּכל יּׁשבע - יֹודע' 'איני אֹומר: ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהּׁשֹומר
לזה  מאתים ויּתן ונֹוטל, נׁשּבע ּכל ּכדין מאתים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהפקיד
ּפֹוׁשע, הּוא ׁשהרי מּביתֹו, מאה ויפסיד לזה; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּומאתים

ׁשּלֹו ּכיס על אחד ּכל ׁשם לכּתב לֹו אם ׁשהיה ,לפיכ . ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
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ג  ¤¤ּפרק
ּבנֹו‡. ּביד הּמׁשאיל לֹו ּוׁשלחּה מחברֹו, הּפרה את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹואל

אֹו עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לֹו ׁשלחּה אפּלּו ׁשלּוחֹו, ּביד ְְְְְְְֲִַַַַָָאֹו
הּׁשֹואל  לרׁשּות ׁשּתּכנס קדם ּומתה ׁשֹואל, ׁשל ׁשלּוחֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּביד
ּבני', ּביד לי 'ׁשּלחה הּׁשֹואל: לֹו אמר ואם ּפטּור. זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
עבּד 'ּביד אֹו ,'ּבנ 'ּביד אֹו ׁשלּוחי', 'ּביד עבּדי', ְְְְְְְְְִִִַַַַַַ'ּביד
'הריני  הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר אֹו ,'ׁשלּוח 'ּביד אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהעברי'
ּבני', 'ּביד ,'ׁשלּוח 'ּביד ,'עבּד 'ּביד ,'ּבנ ּביד ל ְְְְְְְְְְְְֲִִַַַַַַָמׁשּלחּה
'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ואמר ׁשלּוחי', 'ּביד העברי', עבּדי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָ'ּביד

חּיב  זה הרי - ּבּדר ּומתה ּביד ּוׁשלחּה הּמׁשאיל לֹו ׁשלחּה . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּומתה  'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ׁשאמר ּפי על אף הּכנעני, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָעבּדֹו

י  לא ועדין רּבֹו, ּכיד ׁשּידֹו מּפני ּפטּור; מרׁשּות - צאת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ְִַַהּמׁשאיל.

אלי ·. ּתבֹוא והיא ּבמּקל, 'הּכיׁשּה הּׁשֹואל: לֹו ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאמר
עד  ּבּה, חּיב הּׁשֹואל אין - ּכן הּמׁשאיל ועׂשה ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמאליה',

ּפטּור  ,ּבּדר מתה אבל לרׁשּותֹו; ּבׁשעה ׁשּתּכנס וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּומתה  אחר, ּביד ׁשלחּה אם - לּבעלים הּׁשֹואל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמחזירּה
היא  ׁשעדין חּיב, זה הרי - הּמׁשאיל לרׁשּות ׁשּתּגיע ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקדם
ידי  על הּמׁשאיל מּדעת ׁשלחּה ואם הּׁשֹואל. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָּבאחריּות
על  אף - הּכנעני עבּדֹו ּביד ׁשלחּה ּפטּור. - ּומתה ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָאחר,
חּיב; ,ּבּדר מתה אם - 'ׁשלח' הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּפי
ּבּמה  הּׁשֹואל. מּיד יצאת לא ועדין רּבֹו, ּכיד העבד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּיד
אם  אבל ׁשאלתּה. ימי ּבתֹו ּבׁשהחזירּה אמּורים? ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּדברים
אם  ּפטּור, זה הרי - ׁשאלתּה ימי אחר אחר ּביד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהחזירּה
מּדין  יצאת ׁשאלתּה ימי אחר ׁשהּׁשאלה ;ּבּדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמתה
מתה  אם ,ּולפיכ עליה; ׂשכר ּכׁשֹומר הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשאלה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ׁשאלתּה, ימי אחר נׁשּבת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאֹו

חצי ‚. ּוׂשכרּה הּיֹום חצי ׁשאלּה - מחברֹו ּפרה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהּׁשֹואל
אחת, וׂשכר אחת ׁשאל למחר, ּוׂשכרּה הּיֹום ׁשאלּה ְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָהּיֹום,
'ּבּיֹום  מתה', 'ׁשאּולה אֹומר: הּמׁשאיל מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומתה
מתה', ׁשאּולה ׁשהיתה 'ּבּׁשעה מתה', ׁשאּולה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשהיתה
'ׂשכּורה  הּׁשֹומר: ׁשאמר אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹואל
ׁשהיתה  'ּבּׁשעה מתה', ׂשכּורה ׁשהיתה 'ּבּיֹום ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמתה',
ׁשאמר  אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: והּמׁשאיל מתה', ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׂשכּורה
מחברֹו, הּמֹוציא - יֹודע' 'איני אֹומר וזה יֹודע', 'איני ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַזה

הראיה  הּׁשֹומר עליו יּׁשבע - ראיה ׁשם היתה לא . ְְְִֵַַָָָָָָָָָָָֹ
'ׂשכּורה  אֹומר זה ויּפטר. יֹודע, ׁשאינֹו אֹו מתה, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּׂשכּורה
על  הּׁשֹומר יּׁשבע - מתה' 'ׁשאּולה אֹומר וזה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמתה',

עליו ויגלּגל ׁשּטען, ּכמֹו ּכדרּכּה ׁשּמתה [יכלול הּׂשכּורה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּמתה.בשבועה] היא ְִֵֶֶַָָׁשהּׂשכּורה

הּיֹום „. וחצי ּבׁשאלה הּיֹום חצי ּפרֹות, ׁשּתי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשאילֹו
ׁשּתיהן', מתּו הּׁשאלה 'ּבזמן אֹומר: הּמׁשאיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבׂשכירּות,
איני  והאחרת ׁשאלתּה, ּבזמן מתה 'אחת אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּלה

הּׁשּתים  יׁשּלם להּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו - אם יֹודע' וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ׁשּתים ּפרֹות, ׁשלׁש לֹו ְְְְִַַַַָָָָֹמסר
והּׁשֹואל  ׁשּמתּו', הן הּׁשאּולֹות 'הּׁשּתים אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַהּמׁשאיל
ׁשּמתה  הּׁשנּיה אבל וּדאי, מתה הּׁשאּולה 'האחת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָאֹומר:
מּתֹו - הּׂשכּורה' אֹו האחרת הּׁשאּולה היא אם יֹודע ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאיני
יׁשּלם  - יֹודע' 'איני אֹומר ׁשהרי להּׁשבע, יכֹול ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדין יתּבאר ונטען טֹוען ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשּתים.
מׁשּלמין, וכיצד להּׁשבע, יכֹולין ׁשאינן הּטֹוענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּכל

מׁשּלמין. הן טעם ְְִֵֵֵֶַַַּומאיזה

ה'תשע"ד  מנחםֿאב א' שני יום

ד  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - אבד אֹו ונגנב ּבחּנם, חברֹו אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפקיד

ונפטר  ּבעל נׁשּבע, ונקרב . . האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
רעהּו". ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם האלהים, אל  ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבית

ּבּה,[כוללים]ּומגלּגלין ּפׁשע ׁשּלא הּׁשבּועה, ּבתֹו עליו ְְְְְִֶַַַָָָָָֹ
ּכ ואחר יד, ּבֹו ׁשלח וׁשּלא הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשמר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּבאחריּותֹו. חּיב ּבּפּקדֹון, ידֹו ׁשּׁשלח אחר נגנב ׁשאם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָנגנב;

קל ·. הּגנבה, מן חּנם ׁשֹומר את הּכתּוב ּופטר ְִִִֵֵֶַַַַָָָָהֹואיל
ּומתה; ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין מן ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָֹוחמר
נתחּיב  ּבּפּקדֹון, יד ׁשלח אבל ּבּפּקדֹון; יד ׁשלח ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹוהּוא,
יׁש הּפּקדֹון: לפי הּכל הּׁשֹומרים? ּדר ּכיצד ְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבאנסיו.

הּׁשער ּבבית להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר גדול.ּפּקדֹון [מחסן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
למגורים] נועד שלא ויׁשמקום והאבנים; הּקֹורֹות ּכגֹון ,ְְְֲִֵַָָ

ׁשל  חבילֹות ּכגֹון ּבחצר, להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּפּקדֹון
ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא הּגדֹולֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפׁשּתן
ּפּקדֹון  ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא וטּלית ׂשמלה ּכגֹון ּבּבית, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהּניחֹו
ּכגֹון  עליו, ונֹועל ּבמגּדל אֹו ּבתבה להּניחֹו ׁשמירתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּדר

ּבהן. וכּיֹוצא ּכסף ּוכלי זהב ּוכלי מׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבגדי
ונגנב ‚. לֹו, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום הּפּקדֹון ׁשהּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

ונׂשרף  ּדלקה ׁשּנפלה ּכגֹון ׁשם, נאנס אפּלּו - אבד אֹו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׁשם
לׁשּלם  וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - הּבית ׁשהּניח ּכל ּפי על ואף . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

אין  ואם ּפטּור; לׁשמירה, ראּוי אם - ׁשּלֹו עם ְְִִִִִִֵֶַָָָָהּפּקדֹון
רּׁשאי  ואינֹו רּׁשאי, הּוא ּבׁשּלֹו חּיב; לׁשמירה, ראּוי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמקֹום

אחרים. ְֲִֵֶּבׁשל
ׁשּיטמנם „. אּלא ׁשמירה, להן אין - והּדינרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכספים

ּבּטפח  ּבּכתל יטמנם אֹו עפר, טפח עליהם ויּתן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּקרקע
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לא  אבל קֹורה; לׁשמי הּסמּו ּבּטפח אֹו לּקרקע, ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּסמּו
נעל  אפּלּו ויגנבּו. הּגּנבים, ׁשם יחּפרּו ׁשּמא הּכתל, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאמצע
אדם  ׁשאין ּבמקֹום אֹותם החּביא אֹו ּבתבה, ּכראּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָעליהם
הֹורּו לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ּבֹו מרּגיׁש ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹמּכירֹו
ואין  קל ׁשּמּׂשאֹו ּדבר לכל הּדין ׁשהּוא הּמבינים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקצת

אֹותֹו מאּבדת ׁשל [מקלקלת]הּקרקע לׁשֹונֹות ּכגֹון ּבמהרה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ
טֹובֹות  ואבנים הּזהב לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּכסף,
ּדעּתי  ולזה ּבּקרקע; אּלא ׁשמירה להן ׁשאין - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומרּגלּיֹות

ָנֹוטה.
.‰- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד

נתאחר  ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן, ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו
מה] אֹו[זמן ונגנבּו קברן, ולא לקברן, ּכדי ׁשּבת ְְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹלמֹוצאי

הּו חכמים ּתלמיד ואם חּיב; - (המפקיד)נאנסּו אינֹוא - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּיבּדיל  אחר לקברן ּכדי ׁשּיׁשהה עד שמא חּיב, [המפקיד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

להבדלה] יין לקנות לכספו .יצטרך
.Âאֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמפקיד

צרּורים  ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד  ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים

ּכראּוי  ויקּברם לביתֹו, הּזאת ׁשּיּגיע ּכּדר קׁשרם לא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבמחיצה  והּניחן חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ּבאחד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמעׂשה
מּׁשם. ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים הם והרי קנים, ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשל
ּגנבה, לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף חכמים: ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻואמרּו
טמנם  ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ׁשמירה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאינּה
ּבפׁשיעה  ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא, ּפֹוׁשע ּבנין, ּבכתל אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּקרקע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּבאנס, ְְְֵֵֶֶַַָָֹֹוסֹופֹו
.Ê ּתן' לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

הּנחּתי  היא יֹודע 'איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני', ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָלי
עד  לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום 'ּבאיזה אֹו זה', ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפּקדֹון
לׁשּלם  וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - 'ל ואחזיר ואמצא, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאבּקׁש

.מּיד  ִָ
.Á על - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל

הּגדֹוליםּדעת ּביתֹו ּובני ּובנֹותיו ּובניו [שיוכלו אׁשּתֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָ
ולבנֹותיו לשמור] לבניו מסרם אם אבל מפקיד. ְְְְְֲִִִַָָָָָָהּוא

לאחד  אֹו ּגדֹולים, ּובין קטּנים ּבין לעבדיו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּקטּנים,
ׁשלחנֹו, על וסֹומכין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻמּקרֹוביו
וחּיב  ּפֹוׁשע, זה הרי - לאחר מסר אם לֹומר צרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָואין
ּפׁשע, ׁשּלא ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם אּלא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלׁשּלם,
חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ׁשּבארנּו. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכמֹו
אֹותן, טמנה ולא אֹותן החּביאה לאּמֹו, הּׁשֹומר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹנתנן
מּפני  לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ואמרּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָונגנבּו.
הּוא  ּביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על הּמפקיד, ׁשּכל לאּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּנתנן
לֹו יׁש הם', 'ּפּקדֹון לּה אמר ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמפקיד;
אּמֹו אין וכן ׁשּלי'. הן אם נזהרת ׁשהיא ׁשּכן 'ּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹלטען:
ואמרּו ּפּקדֹון. ׁשהן לּה אמר לא ׁשהרי לׁשּלם, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיבת
ׁשּנתן  הן עצמן הּמעֹות ׁשאֹותן הּׁשֹומר יּׁשבע ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָחכמים:

ויּפטרּו ונגנבּו, אֹותן ׁשהחּביאה האם ותּׁשבע ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָלאּמֹו,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶֶַָֹׁשניהם.

.Ëלאׁשּתֹו הּפּקדֹון ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר למד, אּתה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן
ּכדר ׁשמרּו ולא ּפּקדֹון, ׁשהּוא והֹודיעם ּביתֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹּובני
הּבית  ּובעל הּפּקדֹון, לבעל לׁשּלם חּיבין ׁשהן - ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָהּׁשֹומרין
הּוא  ּביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ּדעת על הּמפקיד, ׁשּכל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּפטּור;

ּכׁשּותמפקיד  ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה צמח]. אצל [מין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
'מּזה  לׁשּמׁשֹו: ואמר אחרת, ּכׁשּות לּׁשֹומר והיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחברֹו,
ׁשל  מּכׁשּות והׁשלי הּׁשּמׁש והל לּׁשכר', ּתׁשלי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכׁשּות
'מּזה  אמר לא ׁשהרי ּפטּור, הּׁשּמׁש חכמים: אמרּו ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּפּקדֹון.
לֹו מקֹום מראה ׁשהּוא ודּמה ,'ּתׁשל אל ּומּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהׁשל

הכשות] ּפטּור,[מקום הּבית ּבעל וכן זה. על מקּפיד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָואינֹו
מה  ּדמי אּלא מׁשּלם ואינֹו .'הׁשל 'מּזה לֹו אמר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהרי

ּבל  ּפטּור ּׁשּנהנה חמץ, הּׁשכר נעׂשה אם ,לפיכ בד; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ארע  ׁשּכ ׁשבּועה הּׁשֹומר חּיב ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּלׁשּלם.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹלֹו.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ב' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּפדיֹון ‡. ׁשל אֹו ענּיים ׁשל מעֹות אצלֹו ׁשהפקידּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי

ּפטּור  - ונגנבּו ּבהם ּופׁשע לא ׁשבּויים, "לׁשמר", ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
אפּלּו ּתֹובעים. לֹו ׁשאין ממֹון הּוא והרי לענ ּיים; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָלחּלק
- הּׁשבּויים ּבממֹון עצמֹו והּציל וקדם ּגּנבים, עליו ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָּבאּו
ּדברים  ּבּמה מּזה. ּגדֹול ׁשבּויים ּפדיֹון ל אין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּפטּור;
זה, מקֹום לענּיי אצלֹו הּמפקד הּממֹון זה ּבׁשאין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמּורים?
ולׁשבּויים  אּלּו לענּיים היה אם אבל אּלּו. לׁשבּויים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָאֹו

קצּוץ הּוא והרי ׁשּיׁש[מיועד]אּלּו, ממֹון זה הרי - להם ֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכדר ּפׁשע, לא אם יּׁשבע אֹו ּפׁשע, אם ויׁשּלם ּתֹובעין; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלֹו

הּׁשֹומרים. ְִַָּכל
עליו ·. ּובאּו חׁשּובין, ּכלים אֹו ממֹון חברֹו אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמפקיד

היה  אם - עצמֹו להּציל הּפּקדֹון להם ונתן וקדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּגּנבים,
ׁשּבגללֹו[מוערך]אמּוד ׁשחזקתֹו חּיב; - ממֹון ּבעל ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ואם  חברֹו. ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ונמצא הּגּנבים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבאּו
הּפּקדֹון, לׁשמע אּלא ּבאּו ׁשּלא חזקתֹו - אמּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹּופטּור.
ּוגנבּום ‚. ּגּנבים ּובאּו ּפרֹות, אֹו ּכלים חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמפקיד

אֹותן  ּומּצילין ּבאין אדם ּבני היּו צֹווח, היה ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּבפניו,
ּכל  וכן לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - צוח ולא הֹואיל -ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
וכל „. מאתים, וזה מאה זה  אחד, אצל ׁשהפקידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

הּמאתים', ׁשהפקדּתי הּוא 'אני אֹומר: מּׁשניהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאחד
מהם  אחד ּכל יּׁשבע - יֹודע' 'איני אֹומר: ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהּׁשֹומר
לזה  מאתים ויּתן ונֹוטל, נׁשּבע ּכל ּכדין מאתים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהפקיד
ּפֹוׁשע, הּוא ׁשהרי מּביתֹו, מאה ויפסיד לזה; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּומאתים

ׁשּלֹו ּכיס על אחד ּכל ׁשם לכּתב לֹו אם ׁשהיה ,לפיכ . ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
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ּובאּו אחד, ּבכר מאֹות הּׁשלׁש ּכאחד, הּׁשנים לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהביאּו
לזה  מאה נֹותן - ׁשּלי' 'הּמאתים אֹומר: אחד וכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותבעּו,
עד  אֹו לעֹולם, עד אצלֹו מּנח יהיה והּׁשאר לזה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּומאה
'ּכיון  להם: אֹומר הּוא ׁשהרי לחברֹו; האחד ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיֹודה
ּבכר והבאתם זה, על זה מקּפידין אּתם ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשראיתי
הּמאה  ּבעל מי ּתמיד, ולזּכר לידע עצמי הטרחּתי לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחד,
אחד  ּכלים, ׁשני אצלֹו הפקידּו אם וכן הּמאתים'. ּבעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּומי
ּבעל  הּוא 'אני אֹומר: ואחד אחד וכל קטן, ואחד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּגדֹול
ויּתן  ׁשניהם; יּׁשבעּו - יֹודע' 'איני אֹומר: והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּגדֹול',
הּקטן. לֹו ויּׁשאר לּׁשני, הּגדֹול ּודמי מהם, לאחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגדֹול
ּומּתֹו מהן, לאחד הּקטן נֹותן - אחד ּבכר הביאּום ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָואם
אצלֹו, מּנח יהיה והּׁשאר לּׁשני, הּקטן ּדמי נֹותן הּגדֹול ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּדמי
ׁשנים, ׁשּתבעּוהּו מי וכן לעֹולם. עד אֹו לחברֹו ׁשּיֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד

אֹומר: הּוא',זה 'אני אֹומר: וזה הּפּקדֹון', ּבעל הּוא 'אני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
- הּוא' מי יֹודע ואיני הּוא, מּכם 'אחד אֹומר: ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָוהּׁשֹומר
אצל  ּבהמֹות ׁשּתי ׁשהפקידּו ׁשנים וכן לׁשניהם. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַיׁשּלם
יׁשּלם  - היתה מי ׁשל יֹודע ואינֹו מהן, אחת ּומתה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרֹועה,
הּבהמה  מּניח - מּדעּתֹו ׁשּלא ּבעדרֹו הפקידּו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלׁשניהם.
לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד מּנחת, ותהיה ּומסּתּלק; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּביניהם,

אֹותּה. לחלק ׁשּירצּו עד ְֲִֶַַָֹאֹו
עם ‰. יערבם לא זה הרי חברֹו, אצל ּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּמפקיד

היה ּפרֹותיו  וכּמה ּפרֹותיו, היּו ּכּמה יחּׁשב - וערבן עבר . ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ
חסר ּכּמה ויראה חסרֹון [נחסר]הּפּקדֹון, ויחּׁשב הּכל, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּיּׁשבע אחר לֹו ויּתן פשע]הּפּקדֹון, נסּתּפק[שלא [ניזון]. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לחּטים  חסרֹונֹות לֹו יֹוציא - נסּתּפק ּכּמה ידע ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמהן,
לׂשעֹורים  ּכֹור; לכל ּומחצה קּבין ארּבעה קלּוף, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹּולארז
ּפׁשּתן  ּולזרע לכּסמין ּכֹור; לכל קּבין ּתׁשעת ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹֻּולדחן,
וכּמּדה  ּכֹור. לכל סאין ׁשלׁש קלּוף, ׁשאינֹו ּולארז ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבגבעֹוליו
לֹו ׁשּמדד אמּורים? ּדברים ּבּמה וׁשנה. ׁשנה לכל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּזאת,
ּבימֹות  מדד אבל הּגרן. ּבימֹות לֹו והחזיר הּגרן, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבימֹות
לֹו מֹוציא אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות לֹו והחזיר ְְְִִִִֵֶֶַַָֹהּגרן,

מֹותירֹות ׁשהן מּפני לֹו[מתנפחות]חסרֹונֹות, מֹוציא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶֶ
ּומחצה  לג מהן לג, למאה ׁשמן לּגין ּוׁשלׁשת ליין; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֻׁשתּות,
מֹוציא  אינֹו מזּקק, ׁשמן היה אם ּבלע. ּומחצה ולג ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשמרים
ּבלע. לֹו מֹוציא אינֹו יׁשנים, הּקנקּנים היּו ואם ׁשמרים; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָלֹו

.Â ּפרֹותיו עם וערבן מדּודין, ׁשאינן ּפרֹות אצלֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָהפקיד
וכ ּכ' אֹומר: הּפּקדֹון ּבעל ּפֹוׁשע. זה הרי - מדדן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹולא
ׁשבּועה; ּבלא יׁשּלם - יֹודע' 'איני אֹומר: והּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֹהיּו',
חּיב, הּוא ּכּמה יֹודע ואינֹו ּבתׁשלּומין, עצמֹו חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשהרי

להּׁשבע  יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב הֹורּוונמצא וכזה . ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ
לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ּכל וכן ורּבֹו. הּלוי י ֹוסף רּבי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָרּבֹותי,
והּבעלים  לׁשּלם', חּיב אני ּדמים ּכּמה יֹודע 'איני ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָואמר:
ּבלא  יּטלּו - ׁשוה' היה וכ וכ יֹודעין, 'אנּו ְְְְְְִִִֶָָָָָָֹאֹומרין:

ּבֹו אמּודין ׁשהם ּדבר ׁשּיטענּו והּוא שיש ׁשבּועה; [משוער ְְְֲֲִִֵֶֶָָָ
להחריםלהם] לּׁשֹומר ויׁש סתם]; חרם מי [להטיל על ְְְִִֵֵַַַ

הּוא? ּכ ׁשהּדין ּומּנין לֹו. הראּוי מן יתר מּמּנּו ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹוקח
ּבֹו, ּופׁשע זהּובים, ּכיס אצלֹו ׁשהפקיד ,עצמ ְְְְְִִִִֶֶַַַַָהּגע

אֹומר: והּׁשֹומר ּבֹו', היּו ּדינר 'מאתים אֹומרין: ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּבעלים
ונמצא  היּו', ּכּמה יֹודע איני אבל ּדינרין, ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ'וּדאי
איני  'הּׁשאר ואמר: ּבמקצת, לֹו והֹודה מאתים, ּכטֹוען ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ּומׁשּלם, לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע',

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Ê,חברֹו אצל והפקידֹו צרּור, ׂשק לֹו והּניח אביו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמת

ׁשּמא  ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: הּמפקיד - ּבֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּופׁשע
אני  ּכּמה יֹודע 'איני אֹומר: הּׁשֹומר וכן ּבֹו', היּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמרּגלּיֹות

ז  ׁשּמא לׁשּלם, ּביניהן חּיב הּדין ׁשּורת - מלא' היה כּוכית ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חכמים  ּבתּקנת הּׁשֹומר ׁשּיּׁשבע זֹו, ּבטענה אֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאני
ׁשהיה  ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּכל  וכן ּבֹו. ּׁשהֹודה מה ויׁשּלם ,וכ ּכ ׁשוה על יתר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבֹו
חברֹו, אצל צרּור ׂשק ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ּבזה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

'חלי אֹומר: הּמפקיד - ּבֹו ּומרּגלּיֹות [תכשיט]ּופׁשע זהב ְְֲִִִֵַַַַָָָָ
ׁשּמא  יֹודע, 'איני אֹומר: והּׁשֹומר ּבֹו', היּו ּבהן ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הּפּקדֹון  ּבעל יּׁשבע חכמים: ואמרּו חֹול', אֹו ּבֹו היה ְְֲִִִִִַַַַָָָָָָסיגים
אמּוד  ׁשהּוא אֹו ּבֹו, אמּוד ׁשהּוא ּדבר ׁשּיטען והּוא ְְְִִֶֶֶָָָָֹֹויּטל;
ׁשאין  לפי הּפּקדֹון? ּבעל ּכאן נׁשּבע ולּמה אצלֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהפקידֹו
לי  'ּבריא ואמר: הֹודה ׁשאפּלּו - ׁשבּועה מחּיב ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהּׁשֹומר
היּו', 'מרּגלּיֹות אֹומר: והּמפקיד סיגים', מלא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהיה

הּסת נׁשּבע חּטים [דרבנן]הּׁשֹומר ׁשּטענֹו ּכמֹו ונפטר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
טֹוען  ּובהלכֹות ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׂשעֹורים. לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹוהֹודה

הּדברים. עּקרי יתּבאר ְְְְְִִִִֵֵַָָָונטען

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ג' רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. - נׁשּבע' ואיני מׁשּלם, 'הריני ׁשאמר: חּנם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשֹומר

לקנֹות  ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר הּפּקדֹון ְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
הּׁשוֹות  ּפׁשּתן אֹו צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ּכגֹון ְְְְִִֵֶֶֶַָָּכמֹותֹו,
זה  הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל הּמצּויֹות, קֹורֹות אֹו ענינם, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹּבכל

ואינ  ּבגד מׁשּלם, אֹו ּבהמה, ּפקדֹון היה אם אבל נׁשּבע. ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכמֹותֹו לקנֹות מֹוצא ׁשאינֹו ּדבר אֹו מתּקן, ּכלי אֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻֻמצּיר,
אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבֹו, נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשוה

חפץ ּבנקיטת ׁשבּועה חכמים ׁשאינֹו[קדוש]ּבתּקנת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא מׁשּלם. ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָּברׁשּותֹו,
אֹו ׂשכר וׁשֹומר 'נגנבה', אֹו 'מתה' ׁשאמר הּׁשֹואל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּכגֹון
חּיבין  ׁשהן ּפי על אף - 'אבדה' אֹו 'נגנבה' ׁשאמרּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר
ּכ ואחר ּברׁשּותן, ׁשאינּה ׁשבּועה אֹותן מׁשּביעין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלׁשּלם,
ׁשּמא  לֹו, חֹוׁשׁשין ׁשאנּו החפץ; אֹו הּבהמה ּדמי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלמין
ׁשוה' היה זה על 'יתר הּבעלים: אמרּו ואם ּבּה. נתן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעיניו
ּכל  נמצא .וכ ּכ אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל -ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ׁשלׁשה  ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹׁשֹומר
והרי  וכ ּכ וׁשארעֹו הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשּׁשמר - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָדברים

יד ּבֹו ׁשלח וׁשּלא ּברׁשּותֹו, בו]אינֹו ׁשארעֹו[השתמש קדם ְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשאינֹו נׁשּבע - לׁשּלם רצה ואם אֹותֹו. הּפֹוטר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהמארע

ׁשוה. היה וכ ׁשּכ ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ְְְְִִֵֶֶָָָָָָּברׁשּותֹו,
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אּלא ·. הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשֹומר ׁשאינֹו להתנֹות, לּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָיׁש
אֹותן', מּניח אני ּביתי ּבזוית אצלי, ׁשּתפקיד אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מעֹות
הּפּקדֹון  ּובעל ּבינינּו, היה ׁשּתנאי הּׁשֹומר טען ּבזה. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
אצלֹו ׁשהפקיד ּפי על אף - ּתנאי' ׁשם היה 'לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
הּׁשֹומרין  ּכל ּכדר 'ׁשמרּתי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבעדים
יּׁשבע  ,לפיכ ּתנאי. ּביניהן ׁשהיה לֹומר נאמן ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָונאנסּתי',
ּתנאי  ּביניהם וׁשהיה ּברׁשּותֹו, וׁשאינֹו יד, ּבֹו ׁשלח .ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ראיה ‚. ׁשהביא חּנם מּׁשבּועה,ׁשֹומר ּפטּור - ּפׁשע ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּפּקדֹון  ּובעל ׁשאבד. קדם יד ּבֹו ׁשלח ׁשּמא אֹומרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹואין
ואמר: טען ואם מׁשּלם; הּׁשֹומר, ׁשּפׁשע ראיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהביא

ׁשּפׁשע  עדים יׁש ׁשהרי נאמן, אינֹו - ּבינינּו' היה .'ּתנאי ְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
החפץ „. ׁשּזה עדים ּובאּו ּבעדים, חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמפקיד

ולֹומר  לטען יכֹול הּׁשֹומר אין - אצלֹו הפקידֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבפנינּו
אם  ,לפיכ ּבמּתנה'. לי 'נתנֹו אֹו מּמּנּו', ּולקחּתיו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ'חזרּתי
עצמן  היתֹומים מן עצמֹו הּפּקדֹון מֹוציאין הּׁשֹומר, ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָמת
וכ ּכ' ואמר: ׁשּבא מי אּלא עֹוד, ולא ׁשבּועה. ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹּבלא
ונמצא  מבהקין, סימנין ונתן אביכם', אצל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהפקדּתי
אמּוד  הּמת היה ׁשּלא יֹודע הּדּין והיה ׁשאמר, ּכמֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּפּקדֹון

הּפּקדֹון [מוערך] לּתן הּזה לּדּין יׁש - ׁשּלֹו הּפּקדֹון ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּזה
רגיל  הּמפקיד יהיה ׁשּלא והּוא, הּסימנין; ׁשּנתן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלזה
ׁשל  ׁשּמא - אצלֹו רגיל היה אם אבל ׁשּמת; לזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָלהּכנס
לּדּין  והעידּו עדים ּבאּו ׁשּלֹו. הּסימנין והּכיר הּוא, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחר
ׁשאין  ּבעדּותן; היתֹומים מן מֹוציאין אין אמּוד, זה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאין
לֹו ואין ּדעּתֹו, אמד אינֹו ּדעּתן ואמּדן ּברּורה, ראיה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֻזה
ּבהלכֹות  ׁשאבאר ּכמֹו עליו, סֹומכת ּׁשּדעּתֹו מה אּלא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלּדּין
חברֹו אצל ׁשמׁשמין ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻסנהדרין.
לֹו אמר ,'ל 'החזרּתים לֹו: ואמר לתבעֹו, ּובא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָּבעדים,
אצל מּנחין הן והרי מּדתם, היא וכ ּכ 'והלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהּמפקיד:

ואּלּו ,ל החזרּתי ׁשּל' לֹו: אמר הן'.ּבחבית', אחרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשל  ׁשמׁשמין אּלּו ׁשּמא מּידֹו, מֹוציאין אין חכמים: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻואמרּו

חפץ ּבנקיטת הּׁשֹומר יּׁשבע אּלא הם; [קדוש]ׁשֹומר ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶַׁשהחזיר,

ואמר ‰. הּׁשֹומר, לֹו ונתן ּפקדֹונֹו, ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבעל
היה  'ׁשלם אֹו הּוא', אחר אּלא ּפקדֹוני זה 'אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמפקיד:
'מאה  ּבֹו', נׁשּתּמׁשּת ואּתה היה 'חדׁש אֹו ׁשּברּתֹו', ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָואּתה
הּבית  ּובעל חמּׁשים', אּלא אּלּו ואין ,אצל הפקדּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָסאין
אּתה  ּׁשּנתּת ּומה ּבעצמֹו, אצלי ׁשהפקדּת הּוא 'זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹומר:

הּסת  נׁשּבע הּׁשֹומר הרי - הּנתּבעין;נֹוטל' ּכל ּכׁשאר , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבּתֹורה, האמּורה הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע ׁשֹומר ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאין
ׁשהּמפקיד  ּכמֹו ּפּקדֹון ׁשל ּבעצמֹו ׁשּמֹודה ּבזמן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
טֹוען  ּדבר, ׁשל ּכללֹו נׁשּבה; אֹו מת אֹו ׁשּנגנב וטֹוען ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר,
הּוא  'זה אמר: אם אבל הּתׁשלּומין. מן עצמֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלפטר
על  ׂשכר 'ׁשּנטלּתי אֹו לי', 'ׁשהׂשּכרּת אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשהׁשאלּתני',

אֹוׁשמירתֹו', אחר', אּלא זה 'אינֹו אֹומרים: והּבעלים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּסת נׁשּבע הּׂשֹוכר - ׁשהיה' מּכמֹות אֹו[דרבנן]'נׁשּתּנה ; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

סאה  'מאה ּכיצד? ּבמקצת. הֹודה אם הּתֹורה, ְְְְִִֵֵַַַָָָָָׁשבּועת

אּלא  אצלי הפקדּת 'לא אֹומר: והּׁשֹומר ,'אצל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהפקדּתי
לא  ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחמּׁשים'
הפקדּתי  חּטים ׁשל ּכֹור 'מאה הּׁשֹומרין. ׁשבּועת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָמּׁשּום
- ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור מאה אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאצל

ּכזֹו. ּבטענה הּנׁשּבעין ּכל ּכׁשאר הּסת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנׁשּבע

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ד' חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ואף ‡. ּבהן, יּגע לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמפקיד

ּדברים  ּבּמה והֹולכין. ּומתמעטין חֹוסרין ׁשהן ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָעל
להן הראּוי חּסרֹון ּבׁשחסרּו ׁשנה.[הרגיל]אמּורים? ּבכל ְְְֲִִֶֶָָָָָָָָ

מּפני  ּדין, ּבבית מֹוכרן - חסרֹונן מּכדי יֹותר חסרּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָאבל
לּכהנים  ימּכר מֹוכרן, ּוכׁשהּוא לּבעלים. אבדה הׁשב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא

ּתרּומה [בשווי]ּבדמי הּבעלים אֹותן עׂשּו ׁשּמא ּתרּומה; ְְְְִִֵֶַָָָָָָ
אחרֹות. ּפרֹות על מעׂשר ּתרּומת ְֲֲֵֵֵַַַאֹו

ּדבׁש·. והחמיץ, יין והרקיבּו, ּפרֹות חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמפקיד
ּדין; ּבבית לֹו ּומֹוכרן הּפּקדֹון, לבעל ּתּקנה עֹוׂשה - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָונפסד

ּפֹוׂשה ההפסד ואין ּבהפסדן, ׁשעמדּו ּפי על [מתרבה]אף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הפסד. מֹוסיפין והּכלים הּקנקּנים הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבהן

לא ‚. זה הרי - הּפסח והּגיע חברֹו, אצל חמץ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמפקיד
יֹוצא  עׂשר; ארּבעה מּיֹום חמיׁשית ׁשעה עד ּבֹו, ְֲִִִִֵַַַָָָָָָיּגע

לׁשעתֹו ּבּׁשּוק שעה]ּומֹוכרֹו אבדה.[באותה הׁשב מּׁשּום , ְְֲִִֵֵֵַָָ
ּפי  על אף ּבהן, יּגע ׁשּלא הּפקדֹונֹות, לׁשאר הּדין ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹוהּוא
אֹותם  יאנס אֹו ּפלֹוני, ּבזמן ׁשּיּוזלּו ּבוּדאי יֹודע ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

ממֹונם. ויּטלּו מּקדם, ּבעליהן יבֹואּו ׁשּמא ;ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
לׁשנים „. אחד ּגֹוללֹו חברֹו, אצל ּתֹורה ספר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּמפקיד

מּתר; - ּבֹו וקֹורא ּפֹותחֹו ּגֹוללֹו, ּכׁשהּוא ואם חדׁש. ְְְְְִֵֶֶָָָֹֻעׂשר
ּבגלל יפּתח לא הּדין [לצורך]אבל והּוא ויקרא. עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ

ׁשלח  הרי - עצמֹו ּבגלל וקרא ּפתח ואם הּספרים. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָלׁשאר
צמר  ׁשל ּכסּות אצלֹו הפקיד ּבאנסין. ונתחּיב ּבּפּקדֹון, ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיד
וכן  ּבאבדה; ׁשאמרנּו ּכדר יֹום, לׁשלׁשים אחת מנערּה -ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
אבדה  הׁשב מּׁשּום עליו חֹובה ׁשּזֹו ּבזה; ּכּיֹוצא ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכל
ּבעליו  ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלּבעלים.
זה  הרי - הארץ ּבאֹותּה עּמֹו היּו אם אבל הּים; ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָלמדינת

אבד. ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, יּגע ִִֵֶַַַָֹלא
מֹוכר ‰. זה הרי ּדין, ּבית ּפי על ּפּקדֹון הּמֹוכר ֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּכל

החׁשד  מּפני לעצמֹו, מֹוכר ואינֹו [שיוריד לאחרים; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָ
להׁשּתּמׁשממחירו] לֹו ויׁש אצלֹו, מּנחים יהיּו והּדמים .ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ּפי  על אף ׂשכר, ׁשֹומר עליהן הּוא הרי ,לפיכ ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהן;
ּבהן. נׁשּתּמׁש לא ְֲִִֵֶֶַַָֹׁשעדין

.Âהּׁשלחני אצל מעֹות אם [חלפן]הּמפקיד - החנוני אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
לא  זה הרי - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין אֹו וחתּומין, צרּורין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָֹֻהיּו
חּיב  אינֹו אבדּו, אֹו נגנבּו אם ,לפיכ ּבהן; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָיׁשּתּמׁש
- מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ולא חתּומין, אינן ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאחריּותן.
הּוא  ,לפיכ ּבהן; להׁשּתּמׁש לֹו יׁש צרּורין, ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאף
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ּובאּו אחד, ּבכר מאֹות הּׁשלׁש ּכאחד, הּׁשנים לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהביאּו
לזה  מאה נֹותן - ׁשּלי' 'הּמאתים אֹומר: אחד וכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותבעּו,
עד  אֹו לעֹולם, עד אצלֹו מּנח יהיה והּׁשאר לזה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּומאה
'ּכיון  להם: אֹומר הּוא ׁשהרי לחברֹו; האחד ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיֹודה
ּבכר והבאתם זה, על זה מקּפידין אּתם ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשראיתי
הּמאה  ּבעל מי ּתמיד, ולזּכר לידע עצמי הטרחּתי לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחד,
אחד  ּכלים, ׁשני אצלֹו הפקידּו אם וכן הּמאתים'. ּבעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּומי
ּבעל  הּוא 'אני אֹומר: ואחד אחד וכל קטן, ואחד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּגדֹול
ויּתן  ׁשניהם; יּׁשבעּו - יֹודע' 'איני אֹומר: והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּגדֹול',
הּקטן. לֹו ויּׁשאר לּׁשני, הּגדֹול ּודמי מהם, לאחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגדֹול
ּומּתֹו מהן, לאחד הּקטן נֹותן - אחד ּבכר הביאּום ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָואם
אצלֹו, מּנח יהיה והּׁשאר לּׁשני, הּקטן ּדמי נֹותן הּגדֹול ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּדמי
ׁשנים, ׁשּתבעּוהּו מי וכן לעֹולם. עד אֹו לחברֹו ׁשּיֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד

אֹומר: הּוא',זה 'אני אֹומר: וזה הּפּקדֹון', ּבעל הּוא 'אני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
- הּוא' מי יֹודע ואיני הּוא, מּכם 'אחד אֹומר: ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָוהּׁשֹומר
אצל  ּבהמֹות ׁשּתי ׁשהפקידּו ׁשנים וכן לׁשניהם. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַיׁשּלם
יׁשּלם  - היתה מי ׁשל יֹודע ואינֹו מהן, אחת ּומתה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרֹועה,
הּבהמה  מּניח - מּדעּתֹו ׁשּלא ּבעדרֹו הפקידּו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלׁשניהם.
לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד מּנחת, ותהיה ּומסּתּלק; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּביניהם,

אֹותּה. לחלק ׁשּירצּו עד ְֲִֶַַָֹאֹו
עם ‰. יערבם לא זה הרי חברֹו, אצל ּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּמפקיד

היה ּפרֹותיו  וכּמה ּפרֹותיו, היּו ּכּמה יחּׁשב - וערבן עבר . ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ
חסר ּכּמה ויראה חסרֹון [נחסר]הּפּקדֹון, ויחּׁשב הּכל, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּיּׁשבע אחר לֹו ויּתן פשע]הּפּקדֹון, נסּתּפק[שלא [ניזון]. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לחּטים  חסרֹונֹות לֹו יֹוציא - נסּתּפק ּכּמה ידע ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמהן,
לׂשעֹורים  ּכֹור; לכל ּומחצה קּבין ארּבעה קלּוף, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹּולארז
ּפׁשּתן  ּולזרע לכּסמין ּכֹור; לכל קּבין ּתׁשעת ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹֻּולדחן,
וכּמּדה  ּכֹור. לכל סאין ׁשלׁש קלּוף, ׁשאינֹו ּולארז ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבגבעֹוליו
לֹו ׁשּמדד אמּורים? ּדברים ּבּמה וׁשנה. ׁשנה לכל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּזאת,
ּבימֹות  מדד אבל הּגרן. ּבימֹות לֹו והחזיר הּגרן, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבימֹות
לֹו מֹוציא אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות לֹו והחזיר ְְְִִִִֵֶֶַַָֹהּגרן,

מֹותירֹות ׁשהן מּפני לֹו[מתנפחות]חסרֹונֹות, מֹוציא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶֶ
ּומחצה  לג מהן לג, למאה ׁשמן לּגין ּוׁשלׁשת ליין; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֻׁשתּות,
מֹוציא  אינֹו מזּקק, ׁשמן היה אם ּבלע. ּומחצה ולג ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשמרים
ּבלע. לֹו מֹוציא אינֹו יׁשנים, הּקנקּנים היּו ואם ׁשמרים; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָלֹו

.Â ּפרֹותיו עם וערבן מדּודין, ׁשאינן ּפרֹות אצלֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָהפקיד
וכ ּכ' אֹומר: הּפּקדֹון ּבעל ּפֹוׁשע. זה הרי - מדדן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹולא
ׁשבּועה; ּבלא יׁשּלם - יֹודע' 'איני אֹומר: והּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֹהיּו',
חּיב, הּוא ּכּמה יֹודע ואינֹו ּבתׁשלּומין, עצמֹו חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשהרי

להּׁשבע  יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב הֹורּוונמצא וכזה . ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ
לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ּכל וכן ורּבֹו. הּלוי י ֹוסף רּבי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָרּבֹותי,
והּבעלים  לׁשּלם', חּיב אני ּדמים ּכּמה יֹודע 'איני ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָואמר:
ּבלא  יּטלּו - ׁשוה' היה וכ וכ יֹודעין, 'אנּו ְְְְְְִִִֶָָָָָָֹאֹומרין:

ּבֹו אמּודין ׁשהם ּדבר ׁשּיטענּו והּוא שיש ׁשבּועה; [משוער ְְְֲֲִִֵֶֶָָָ
להחריםלהם] לּׁשֹומר ויׁש סתם]; חרם מי [להטיל על ְְְִִֵֵַַַ

הּוא? ּכ ׁשהּדין ּומּנין לֹו. הראּוי מן יתר מּמּנּו ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹוקח
ּבֹו, ּופׁשע זהּובים, ּכיס אצלֹו ׁשהפקיד ,עצמ ְְְְְִִִִֶֶַַַַָהּגע

אֹומר: והּׁשֹומר ּבֹו', היּו ּדינר 'מאתים אֹומרין: ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּבעלים
ונמצא  היּו', ּכּמה יֹודע איני אבל ּדינרין, ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ'וּדאי
איני  'הּׁשאר ואמר: ּבמקצת, לֹו והֹודה מאתים, ּכטֹוען ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ּומׁשּלם, לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע',

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Ê,חברֹו אצל והפקידֹו צרּור, ׂשק לֹו והּניח אביו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמת

ׁשּמא  ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: הּמפקיד - ּבֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּופׁשע
אני  ּכּמה יֹודע 'איני אֹומר: הּׁשֹומר וכן ּבֹו', היּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמרּגלּיֹות

ז  ׁשּמא לׁשּלם, ּביניהן חּיב הּדין ׁשּורת - מלא' היה כּוכית ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חכמים  ּבתּקנת הּׁשֹומר ׁשּיּׁשבע זֹו, ּבטענה אֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאני
ׁשהיה  ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּכל  וכן ּבֹו. ּׁשהֹודה מה ויׁשּלם ,וכ ּכ ׁשוה על יתר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבֹו
חברֹו, אצל צרּור ׂשק ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ּבזה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

'חלי אֹומר: הּמפקיד - ּבֹו ּומרּגלּיֹות [תכשיט]ּופׁשע זהב ְְֲִִִֵַַַַָָָָ
ׁשּמא  יֹודע, 'איני אֹומר: והּׁשֹומר ּבֹו', היּו ּבהן ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הּפּקדֹון  ּבעל יּׁשבע חכמים: ואמרּו חֹול', אֹו ּבֹו היה ְְֲִִִִִַַַַָָָָָָסיגים
אמּוד  ׁשהּוא אֹו ּבֹו, אמּוד ׁשהּוא ּדבר ׁשּיטען והּוא ְְְִִֶֶֶָָָָֹֹויּטל;
ׁשאין  לפי הּפּקדֹון? ּבעל ּכאן נׁשּבע ולּמה אצלֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהפקידֹו
לי  'ּבריא ואמר: הֹודה ׁשאפּלּו - ׁשבּועה מחּיב ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהּׁשֹומר
היּו', 'מרּגלּיֹות אֹומר: והּמפקיד סיגים', מלא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהיה

הּסת נׁשּבע חּטים [דרבנן]הּׁשֹומר ׁשּטענֹו ּכמֹו ונפטר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
טֹוען  ּובהלכֹות ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׂשעֹורים. לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹוהֹודה

הּדברים. עּקרי יתּבאר ְְְְְִִִִֵֵַָָָונטען

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ג' רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. - נׁשּבע' ואיני מׁשּלם, 'הריני ׁשאמר: חּנם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשֹומר

לקנֹות  ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר הּפּקדֹון ְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
הּׁשוֹות  ּפׁשּתן אֹו צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ּכגֹון ְְְְִִֵֶֶֶַָָּכמֹותֹו,
זה  הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל הּמצּויֹות, קֹורֹות אֹו ענינם, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹּבכל

ואינ  ּבגד מׁשּלם, אֹו ּבהמה, ּפקדֹון היה אם אבל נׁשּבע. ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכמֹותֹו לקנֹות מֹוצא ׁשאינֹו ּדבר אֹו מתּקן, ּכלי אֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻֻמצּיר,
אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבֹו, נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשוה

חפץ ּבנקיטת ׁשבּועה חכמים ׁשאינֹו[קדוש]ּבתּקנת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא מׁשּלם. ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָּברׁשּותֹו,
אֹו ׂשכר וׁשֹומר 'נגנבה', אֹו 'מתה' ׁשאמר הּׁשֹואל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּכגֹון
חּיבין  ׁשהן ּפי על אף - 'אבדה' אֹו 'נגנבה' ׁשאמרּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר
ּכ ואחר ּברׁשּותן, ׁשאינּה ׁשבּועה אֹותן מׁשּביעין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלׁשּלם,
ׁשּמא  לֹו, חֹוׁשׁשין ׁשאנּו החפץ; אֹו הּבהמה ּדמי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלמין
ׁשוה' היה זה על 'יתר הּבעלים: אמרּו ואם ּבּה. נתן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעיניו
ּכל  נמצא .וכ ּכ אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל -ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ׁשלׁשה  ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹׁשֹומר
והרי  וכ ּכ וׁשארעֹו הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשּׁשמר - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָדברים

יד ּבֹו ׁשלח וׁשּלא ּברׁשּותֹו, בו]אינֹו ׁשארעֹו[השתמש קדם ְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשאינֹו נׁשּבע - לׁשּלם רצה ואם אֹותֹו. הּפֹוטר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהמארע

ׁשוה. היה וכ ׁשּכ ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ְְְְִִֵֶֶָָָָָָּברׁשּותֹו,
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אּלא ·. הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשֹומר ׁשאינֹו להתנֹות, לּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָיׁש
אֹותן', מּניח אני ּביתי ּבזוית אצלי, ׁשּתפקיד אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מעֹות
הּפּקדֹון  ּובעל ּבינינּו, היה ׁשּתנאי הּׁשֹומר טען ּבזה. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
אצלֹו ׁשהפקיד ּפי על אף - ּתנאי' ׁשם היה 'לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
הּׁשֹומרין  ּכל ּכדר 'ׁשמרּתי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבעדים
יּׁשבע  ,לפיכ ּתנאי. ּביניהן ׁשהיה לֹומר נאמן ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָונאנסּתי',
ּתנאי  ּביניהם וׁשהיה ּברׁשּותֹו, וׁשאינֹו יד, ּבֹו ׁשלח .ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ראיה ‚. ׁשהביא חּנם מּׁשבּועה,ׁשֹומר ּפטּור - ּפׁשע ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּפּקדֹון  ּובעל ׁשאבד. קדם יד ּבֹו ׁשלח ׁשּמא אֹומרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹואין
ואמר: טען ואם מׁשּלם; הּׁשֹומר, ׁשּפׁשע ראיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהביא

ׁשּפׁשע  עדים יׁש ׁשהרי נאמן, אינֹו - ּבינינּו' היה .'ּתנאי ְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
החפץ „. ׁשּזה עדים ּובאּו ּבעדים, חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמפקיד

ולֹומר  לטען יכֹול הּׁשֹומר אין - אצלֹו הפקידֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבפנינּו
אם  ,לפיכ ּבמּתנה'. לי 'נתנֹו אֹו מּמּנּו', ּולקחּתיו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ'חזרּתי
עצמן  היתֹומים מן עצמֹו הּפּקדֹון מֹוציאין הּׁשֹומר, ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָמת
וכ ּכ' ואמר: ׁשּבא מי אּלא עֹוד, ולא ׁשבּועה. ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹּבלא
ונמצא  מבהקין, סימנין ונתן אביכם', אצל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהפקדּתי
אמּוד  הּמת היה ׁשּלא יֹודע הּדּין והיה ׁשאמר, ּכמֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּפּקדֹון

הּפּקדֹון [מוערך] לּתן הּזה לּדּין יׁש - ׁשּלֹו הּפּקדֹון ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּזה
רגיל  הּמפקיד יהיה ׁשּלא והּוא, הּסימנין; ׁשּנתן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלזה
ׁשל  ׁשּמא - אצלֹו רגיל היה אם אבל ׁשּמת; לזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָלהּכנס
לּדּין  והעידּו עדים ּבאּו ׁשּלֹו. הּסימנין והּכיר הּוא, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחר
ׁשאין  ּבעדּותן; היתֹומים מן מֹוציאין אין אמּוד, זה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאין
לֹו ואין ּדעּתֹו, אמד אינֹו ּדעּתן ואמּדן ּברּורה, ראיה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֻזה
ּבהלכֹות  ׁשאבאר ּכמֹו עליו, סֹומכת ּׁשּדעּתֹו מה אּלא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלּדּין
חברֹו אצל ׁשמׁשמין ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻסנהדרין.
לֹו אמר ,'ל 'החזרּתים לֹו: ואמר לתבעֹו, ּובא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָּבעדים,
אצל מּנחין הן והרי מּדתם, היא וכ ּכ 'והלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהּמפקיד:

ואּלּו ,ל החזרּתי ׁשּל' לֹו: אמר הן'.ּבחבית', אחרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשל  ׁשמׁשמין אּלּו ׁשּמא מּידֹו, מֹוציאין אין חכמים: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻואמרּו

חפץ ּבנקיטת הּׁשֹומר יּׁשבע אּלא הם; [קדוש]ׁשֹומר ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶַׁשהחזיר,

ואמר ‰. הּׁשֹומר, לֹו ונתן ּפקדֹונֹו, ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבעל
היה  'ׁשלם אֹו הּוא', אחר אּלא ּפקדֹוני זה 'אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמפקיד:
'מאה  ּבֹו', נׁשּתּמׁשּת ואּתה היה 'חדׁש אֹו ׁשּברּתֹו', ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָואּתה
הּבית  ּובעל חמּׁשים', אּלא אּלּו ואין ,אצל הפקדּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָסאין
אּתה  ּׁשּנתּת ּומה ּבעצמֹו, אצלי ׁשהפקדּת הּוא 'זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹומר:

הּסת  נׁשּבע הּׁשֹומר הרי - הּנתּבעין;נֹוטל' ּכל ּכׁשאר , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבּתֹורה, האמּורה הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע ׁשֹומר ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאין
ׁשהּמפקיד  ּכמֹו ּפּקדֹון ׁשל ּבעצמֹו ׁשּמֹודה ּבזמן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
טֹוען  ּדבר, ׁשל ּכללֹו נׁשּבה; אֹו מת אֹו ׁשּנגנב וטֹוען ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר,
הּוא  'זה אמר: אם אבל הּתׁשלּומין. מן עצמֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלפטר
על  ׂשכר 'ׁשּנטלּתי אֹו לי', 'ׁשהׂשּכרּת אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשהׁשאלּתני',

אֹוׁשמירתֹו', אחר', אּלא זה 'אינֹו אֹומרים: והּבעלים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּסת נׁשּבע הּׂשֹוכר - ׁשהיה' מּכמֹות אֹו[דרבנן]'נׁשּתּנה ; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

סאה  'מאה ּכיצד? ּבמקצת. הֹודה אם הּתֹורה, ְְְְִִֵֵַַַָָָָָׁשבּועת

אּלא  אצלי הפקדּת 'לא אֹומר: והּׁשֹומר ,'אצל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהפקדּתי
לא  ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחמּׁשים'
הפקדּתי  חּטים ׁשל ּכֹור 'מאה הּׁשֹומרין. ׁשבּועת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָמּׁשּום
- ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור מאה אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאצל

ּכזֹו. ּבטענה הּנׁשּבעין ּכל ּכׁשאר הּסת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנׁשּבע

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ד' חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ואף ‡. ּבהן, יּגע לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמפקיד

ּדברים  ּבּמה והֹולכין. ּומתמעטין חֹוסרין ׁשהן ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָעל
להן הראּוי חּסרֹון ּבׁשחסרּו ׁשנה.[הרגיל]אמּורים? ּבכל ְְְֲִִֶֶָָָָָָָָ

מּפני  ּדין, ּבבית מֹוכרן - חסרֹונן מּכדי יֹותר חסרּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָאבל
לּכהנים  ימּכר מֹוכרן, ּוכׁשהּוא לּבעלים. אבדה הׁשב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא

ּתרּומה [בשווי]ּבדמי הּבעלים אֹותן עׂשּו ׁשּמא ּתרּומה; ְְְְִִֵֶַָָָָָָ
אחרֹות. ּפרֹות על מעׂשר ּתרּומת ְֲֲֵֵֵַַַאֹו

ּדבׁש·. והחמיץ, יין והרקיבּו, ּפרֹות חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמפקיד
ּדין; ּבבית לֹו ּומֹוכרן הּפּקדֹון, לבעל ּתּקנה עֹוׂשה - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָונפסד

ּפֹוׂשה ההפסד ואין ּבהפסדן, ׁשעמדּו ּפי על [מתרבה]אף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הפסד. מֹוסיפין והּכלים הּקנקּנים הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבהן

לא ‚. זה הרי - הּפסח והּגיע חברֹו, אצל חמץ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמפקיד
יֹוצא  עׂשר; ארּבעה מּיֹום חמיׁשית ׁשעה עד ּבֹו, ְֲִִִִֵַַַָָָָָָיּגע

לׁשעתֹו ּבּׁשּוק שעה]ּומֹוכרֹו אבדה.[באותה הׁשב מּׁשּום , ְְֲִִֵֵֵַָָ
ּפי  על אף ּבהן, יּגע ׁשּלא הּפקדֹונֹות, לׁשאר הּדין ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹוהּוא
אֹותם  יאנס אֹו ּפלֹוני, ּבזמן ׁשּיּוזלּו ּבוּדאי יֹודע ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

ממֹונם. ויּטלּו מּקדם, ּבעליהן יבֹואּו ׁשּמא ;ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
לׁשנים „. אחד ּגֹוללֹו חברֹו, אצל ּתֹורה ספר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּמפקיד

מּתר; - ּבֹו וקֹורא ּפֹותחֹו ּגֹוללֹו, ּכׁשהּוא ואם חדׁש. ְְְְְִֵֶֶָָָֹֻעׂשר
ּבגלל יפּתח לא הּדין [לצורך]אבל והּוא ויקרא. עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ

ׁשלח  הרי - עצמֹו ּבגלל וקרא ּפתח ואם הּספרים. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָלׁשאר
צמר  ׁשל ּכסּות אצלֹו הפקיד ּבאנסין. ונתחּיב ּבּפּקדֹון, ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיד
וכן  ּבאבדה; ׁשאמרנּו ּכדר יֹום, לׁשלׁשים אחת מנערּה -ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
אבדה  הׁשב מּׁשּום עליו חֹובה ׁשּזֹו ּבזה; ּכּיֹוצא ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכל
ּבעליו  ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלּבעלים.
זה  הרי - הארץ ּבאֹותּה עּמֹו היּו אם אבל הּים; ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָלמדינת

אבד. ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, יּגע ִִֵֶַַַָֹלא
מֹוכר ‰. זה הרי ּדין, ּבית ּפי על ּפּקדֹון הּמֹוכר ֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּכל

החׁשד  מּפני לעצמֹו, מֹוכר ואינֹו [שיוריד לאחרים; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָ
להׁשּתּמׁשממחירו] לֹו ויׁש אצלֹו, מּנחים יהיּו והּדמים .ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ּפי  על אף ׂשכר, ׁשֹומר עליהן הּוא הרי ,לפיכ ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהן;
ּבהן. נׁשּתּמׁש לא ְֲִִֵֶֶַַָֹׁשעדין

.Âהּׁשלחני אצל מעֹות אם [חלפן]הּמפקיד - החנוני אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
לא  זה הרי - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין אֹו וחתּומין, צרּורין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָֹֻהיּו
חּיב  אינֹו אבדּו, אֹו נגנבּו אם ,לפיכ ּבהן; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָיׁשּתּמׁש
- מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ולא חתּומין, אינן ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאחריּותן.
הּוא  ,לפיכ ּבהן; להׁשּתּמׁש לֹו יׁש צרּורין, ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאף
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ׂשכר  ׁשֹומר עליהם חּיב נעׂשה אבדּו אֹו נגנבּו ואם , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
זה  הרי - מזּין ּבלסטיס ׁשאבדּו ּכגֹון נאנסּו, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻּבאחריּותן.

ָּפטּור.
.Ê אחר אבל ּבהן; ׁשּיׁשּתּמׁש קדם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה

ׁשּבעֹולם, מלוה ּככל ּבאחריּותן נתחּיב - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש
לּבעלים  ׁשּיחזירן .עד ְְִִֵֶַַַָ

.Á מּתרין ּבין צרּורין ּבין הּבית, ּבעל אצל מעֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמפקיד
אֹו[מפוזרין] אבדּו אם ,לפיכ ּבהן; יׁשּתּמׁש לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּכמֹו ּבּקרקע, ׁשּיטמנם והּוא, - ּבאחריּותן חּיב אינֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָנגנבּו,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Ëׁשּיחדּו ּבין חברֹו, אצל חבית לּה[קבעו]הּמפקיד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
וטלטלּה מקֹום, הּבעלים לּה יחדּו ׁשּלא ּבין מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּבעלים
ׁשהחזירּה אחר ּבין נׁשּברה ידֹו מּתֹו ּבין ונׁשּברה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלצרּכֹו
לצרּכּה, טלטלּה לׁשּלם; חּיב - נׁשּברה לּה ׁשּיחדּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלמקֹומּה
ּבמקֹום  מּׁשהּניחּה ׁשּנׁשּברה ּבין ידֹו מּתֹו ׁשּנׁשּברה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבין

ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶַָאחר
.È,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

מתה, לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן קּבל הּתינֹוקֹות. מן ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹולא
יחזיר  מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר
ּדקל  אֹו ּתֹורה, ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן קּבל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלרּבֹו.

ּפרֹותי  הם'ׁשּיאכל ּפלֹוני 'ׁשל מיתתן: ּבעת ׁשאמרּו וכּלן ו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
יחזיר  לאו, ואם ּכפרּוׁשן; יעׂשה לֹו, נאמנין אם -ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ

.ליֹורׁשיהן  ְְֵֶ
.‡È ּבמקֹומן אּלא לּתבע נּתנּו לא והאבדה, .הּפּקדֹון ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ּבנב; לתבעֹו יכֹול אינֹו ּבירּוׁשלים, אצלֹו הפקיד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
מּמּנּו מקּבלֹו ּבנב, ּפקדֹונֹו לֹו החזיר הפקיד [חייב]ואם . ְְְְְְְִִִִִִֶֶַֹ

מּמּנּו, מקּבלֹו אינֹו - ּבּמדּבר ּפקדֹונֹו והביא ּבּיּׁשּוב, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָאצלֹו
לי  ׁשּתחזירהּו עד ,ּבאחריּות הּוא 'הרי לֹו: יאמר  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאּלא

ּבּיּׁשּוב'. אצל ׁשהפקדּתי ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַּבּיּׁשּוב,
.·È,הּים למדינת הּפּקדֹון ּבעל והל חברֹו, אצל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמפקיד

מי  יׁש - ּבׁשּירה לצאת אֹו לפרׁש, רֹוצה הּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוהרי
נפטר  ּדין, לבית הּפּקדֹון והביא הּׁשֹומר ּבא ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהֹורה,
אֹוסרין  ׁשאין הן; טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריּות

ואי [כובלים] ׁשּברח, זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו, ּבמדינה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָזה
חּיב  ויהיה אנס, יארעֹו ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו לֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹאפׁשר
אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ּובית ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָּבאחריּותֹו.

לּבעלים. אבדה הׁשב ְֲִִֵֵֵַָָמּׁשּום

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ה' שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
אבדּו,‡. אֹו ונגנבּו ּכלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד

ונמ  להּׁשבע, רצה ולא מׁשּלם', 'הריני -ואמר: הּגּנב צא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ּתׁשלּומי  מׁשּלם מכר, אֹו טבח ּכפל; ּתׁשלּומי ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה

'אׁשּלם' אמר חֹוזרת ׁשהרי - עצמּה הּבהמה חזרה . ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קֹונה  הּׁשֹומר זה ׁשאין ּוולדֹותיה; וגּזֹותיה היא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָלבעליה,

מאליו הּבא ׁשבח אּלא מּגּופּה, הּבא כפל]ׁשבח .[כגון ִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לפני  אּלא ּוולדֹות, ּגּזֹות מחזיר הּגּנב ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכבר
נמצא  ּכ ואחר לׁשּלם, רצה ולא הּׁשֹומר נׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹיאּוׁש.
מׁשּלם  מכר, אֹו טבח ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּגּנב
וכן  הּפּקדֹון. לבעל מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
ואיני  מׁשּלם 'הריני ואמר ונגנבה, מחברֹו, ּפרה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהּׂשֹוכר
ּכפל  ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻנׁשּבע',
היה  הּׂשֹוכר, רצה ׁשאּלּו לּׂשֹוכר; וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָותׁשלּומי

ונפטר. ּבאנס, ׁשּנגנבה ְְְְְְִִִֶֶָָָֹנׁשּבע
חּיב ·. ׁשהרי ּבּכפל; זכה - 'ּפׁשעּתי' ׁשאמר חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה  'אבדה', אֹו 'נגנבה' אמר - רצה ואּלּו לׁשּלם, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
קנה  - 'נגנבה' ׁשאמר והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּפטּור.
אמר  - רצה ואּלּו ּבתׁשלּומין, עצמֹו חּיב ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכפל;
עד  הּכפל, קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל נפטר. והיה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'מתה',
הּגּנב  הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם קדם מעצמֹו. ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻׁשּיׁשּלם

לּׁשֹואל  וחמּׁשה וארּבעה ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם -. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּכיצד?‚. מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה הּכפל, הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ואחר  נׁשּבע', ואיני סלע, מׁשּלם 'הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאֹו
ׁשל  הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי נמצאּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכ

סלע  אּלא מׁשּלם ואינֹו ׁשּלא ׁשֹומר, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין. לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָהטריחן
על  ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו, נתן ולא לּתן, ּדין ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבית
הּפּקדֹון  נמצא אֹו הּגּנב, הּכר ּכ ואחר מּמּנּו, ונטלּו ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻּכרחֹו
הּדמים  לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ּכמֹות לּבעלים יחזר -ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו ּכלים ואם מּמּנּו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּלקחּו

ׂשדהּו.[בהערכה]ּבׁשּומה אֹו ּכליו לּׁשֹומר מחזיר , ְְִֵֵֵַַָָָ
והּכר „. ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו

ּפי  על אף ּבּכפל, זכה ּברצֹונֹו, וׁשּלם הֹואיל - ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב
ׁשּנׁשּבע  עד לּדין, ּבּתחּלה ּבּתחּלה ׁשהטריחן הּׁשֹומר אמר . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבּכפל. זכה - מׁשּלם' 'הריני ואמר וחזר מׁשּלם', ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ'איני
אֹו‰. מׁשּלם', 'איני ואמר: וחזר מׁשּלם', 'הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:

אנּו 'אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם' 'הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּמת, עד הּׁשֹומר את לתּבע הסּפיק ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשּלמין',
הּבנים  ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר, ּבני וׁשּלמּו הּבנים את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָותבע
וׁשּלם  ּפרֹות ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּבנים,
ׁשאלּו מהם, לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין ׁשאל מהן, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחת
לבעלּה, וׁשּלם האּׁשה מן ׁשאל מהן, אחד וׁשּלם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין

ּבע  וׁשּלם ׁשּׁשאלה הּכפל אּׁשה והרי ספק, אּלּו ּכל - לּה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּכפל  חֹולקין ,לפיכ מהן; אחד יד ּתחת ואינֹו ּבספק, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּטל
אחד  קדם ואם הּׁשֹומר, ּובין הּפּקדֹון ּבעל ּבין הּׁשבח ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו
לארץ  ּבחּוצה ואפּלּו מּידֹו, מֹוציאין אין - הּכל ותפׂש .מהן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

.Â ׁשֹומר אחד - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ּבאנס, הּפּקדֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנגנב
ּדין עֹוׂשה - ׂשכר ׁשֹומר ואחד בדין]חּנם הּגּנב,[טורח עם ְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשֹומר  אם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ונׁשּבע, קדם נׁשּבע. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻואינֹו
ּבׁשבּועתֹו עֹומד רצה, - הּוא לו]חּנם עֹוׂשה [והולך רצה, , ְִִֵֶָָָָָָ

נגנב  ּדין. עּמֹו עֹוׂשה הּוא, ׂשכר ׁשֹומר ואם הּגּנב; עם ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּדין
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היא  והרי הּׁשֹומר, לבית הּגּנב והחזירֹו ּבאנס, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּפּקדֹון
ּכלתה  אם ספק, ּבּדבר יׁש - ּבפׁשיעה ׁשם ּומתה ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבהמה,

חיוב] ּכלתה [הסתיים לא עדין אֹו ונפטר, ְְְְֲִִִַַָָָֹׁשמירתֹו
ּתפׂשּו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור הּׁשֹומר ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָׁשמירתֹו.

מּידם. מֹוציאין אין ְִִִִֵַָָָהּבעלים,
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

-mihRWnxtq
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
להלוֹות  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
הּנכרי; את לנּגׂש (ג) אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלעני
הּמׁשּכֹון  להחזיר (ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַֹ(ד)
הּמׁשּכֹון  יאחר ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבעליו
אלמנה; יחבל ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמּבעליו
ׁשּלא  (ט) נפׁש; אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(ח)
ּברּבית; הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; הּמלוה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹיּתן
יעיד  לא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ(יא)
הּנכרי  מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, יכּתב ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹּביניהן,

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּברּבית. ְְְְְִִִִִֵֵֵַָּולהלוֹותֹו

א  ¤¤ּפרק
ּכסף ‡. "אם ׁשּנאמר: יׂשראל, לענּיי להלוֹות עׂשה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצות

ּתלמּוד  רׁשּות? יכֹול ."עּמ העני את עּמי, את ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּתלוה
הּצדקה  מן ּגדֹולה זֹו ּומצוה וגֹו'. ּתעביטּנּו" "העבט ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָלֹומר:

הּׁשֹואל העני וזה [המבקש]על לׁשאל, נצר ּכבר ׁשּזה - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
למּד הּגיע לא ׁשּיּמנע עדין מי על הקּפידה והּתֹורה זֹו. ה ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

וגֹו'. האביֹון" ּבאחי עינ "ורעה ׁשּנאמר: לעני, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּלהלוֹות
לֹו·. ּיחזיר מה לֹו ׁשאין יֹודע והּוא העני, את הּנֹוגׂש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

ּכנׁשה". לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
"את  ׁשּנאמר: לֹו, ּולהצר הּנכרי, את לנּגׂש עׂשה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּומצות

עׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתּגׂש" ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹהּנכרי
ׁשאין ‚. ׁשּיֹודע ּבזמן חֹובֹו לבעל להראֹות לאדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאסּור

אף  יכלימֹו, אֹו יפחידֹו ׁשּלא - לפניו לעבר אפּלּו ְְְֲֲִִִֶַַַַָָֹֹלֹו,
ּתבעֹו אם לֹומר, צרי ואין ּתֹובעֹו; ׁשאינֹו ּפי ּוכׁשם על . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

חברֹו ממֹון לכּבׁש לּלוה אסּור ּכ לתּבע, לזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשאסּור
ׁשּנאמר: לֹו; ׁשּיׁש והּוא - וׁשּוב' ל' לֹו: ולֹומר ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּבידֹו
לּקח  לּלוה אסּור וכן וׁשּוב". ל לרע ּתאמר ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ"אל
ימצא  ׁשּלא עד ּולאּבדּה, לצר ׁשּלא ּולהֹוציאּה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹההלואה
ּגדֹול. עׁשיר ׁשהּמלוה ּפי על אף יגּבה, מאין חֹוב ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבעל
ולא  רׁשע, "לוה ׁשּנאמר: הּוא, רׁשע - זה ְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹֹועֹוׂשה
חביב  חבר ממֹון 'יהי ואמרּו: חכמים וצּוּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָיׁשּלם".

.'ּכׁשּל ְֶֶָָעלי
עׁשיר,„. ׁשהּוא ּפי על אף - הלואתֹו הּמלוה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשּיתּבע

ּבּדין  מרחמין אין - ּבמזֹונֹות וטרּוד ּדחּוק אּלא והּלוה , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

הּמּטלטלין  מּכל אחרֹונה ּפרּוטה עד חֹובֹו לֹו ְְְֲִִִִַַַַָָָּגֹובין
מן  ּגֹובין - הּמּטלטלין הסּפיקּו לא ואם לֹו. ְְְְְְִִִִִִִִֶַַֹׁשּימצאּו

ׁשּמחרימין אחר סתם]הּקרקע, חרם ׁשּיׁש[מטילין מי על ְְִִִֵֶֶַַַַַַַ
ׁשּידע מי אֹו מּטלטלין יביאם [שיש]לֹו ולא מּטלטלין, לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַֹ

ׁשהיא  ּפי על אף לֹו; ׁשּיׁש קרקע מּכל וגֹובין ּדין. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָלבית
ּגֹובין  - ׁשּקדם חֹוב לבעל אֹו אׁשּתֹו, לכתּבת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֻֻמׁשעּבדת
הּלוה, טען יטרף. לטרף, הראׁשֹון יבֹוא ואם ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹלזה;
ּבידי', הן ּפּקדֹון אּלא ׁשּלי, אינן ׁשּבידי אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ'ׁשּמּטלטלין
יביא  אֹו אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ׁשאּולין אֹו ׂשכּורין, ְְְִִִִֵֶָָאֹו

חֹובֹו. ּבעל מהן יגּבה אֹו ְְִֵֶֶַַָָראיה,
לוה,‰. ׁשל ּובניו אׁשּתֹו מּכסּות לא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹאין

לא  ׁשעדין ּפי על אף לׁשמן, ׁשּצבען צבּועין מּבגדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹולא
אּלא  לׁשמן; ׁשּלקחן חדׁשים מּסנּדלים ולא אֹותן, ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֹלבׁשּו

ׁשּלהן  אּלּו אב הרי החל. ּבכלי אמּורים? ּדברים ּבּמה ל . ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
צרי ואין חֹוב; ּבעל אֹותן ּגֹובה והּמֹועד, הּׁשּבת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבגדי

וחלי טּבעֹות ּבהם היּו אם -[תכשיטי]לֹומר ּכסף אֹו זהב ֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
חֹובֹו. לבעל ְֶַַַֹׁשהּכל

.Â חֹובֹות ׁשטרי עליו והרי קרקע, אֹו מּטלטלין לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהיה
יּטלּו ואם לגֹויים, מׁשעּבדין נכסי ּכל 'הרי ואמר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻלגֹויים,
ּבחֹובן, הּגֹויים אֹותי יאסרּו ּבחֹובן, הּיׂשראלים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָאֹותן

- ּבּׁשביה' ויגּבּוואהיה לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין רּבֹותי הֹורּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָ
יׂשראל  ּכל הרי ויאסרּוהּו, הּגֹויים ּוכׁשּיבֹואּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּיׂשראלים;

לפּדֹותֹו. ְְִִֻמצּוין
.Êחֹוב לבעל חיוניים]מסּדרין ׁשּמסּדרין [דברים ּכדר , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַ

ׁשּיׁש מּטלטלין ּכל 'הבא לּלוה: אֹומרין ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבערכין.
מזֹון  הּכל מן לֹו ונֹותנין אחת'. מחט אפּלּו ּתּניח ולא ,ְְְְְֲִִִִַַַַַַַֹֹל
לֹו; הראּויה מּכסּות חדׁש, עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ְְְְְִִֵֶָָָָֹֹׁשלׁשים
מעבירין  אּלא זהּובה, מצנפת אֹו מׁשי ּבגדי ׁשּילּבׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹולא
עׂשר  לׁשנים לֹו הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין מּמּנּו, ְְְְְִִִֵֶָָָָָאֹותּה
ליׁשן  לֹו הראּויין ּומּצע ּומּטה עליה, ליׁשב ּומּטה ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹחדׁש;
נֹותנין  ואין עליו. ליׁשן ּומּפץ מּטה עני, היה ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעליהן;
ּבמזֹונֹותם. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, לאׁשּתֹו ּכאּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכלים

ּותפּליו סנּדליו לֹו לֹו[תפילין]ונֹותנין נֹותנין - אּמן היה . ְְְְְִִִַָָָָָָֻ
נֹותנין  - חרׁש ׁשהיה ּכגֹון ומין; מין מּכל אּמנּות ּכלי ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֻׁשני

מעצדין ׁשני שיוף]לֹו מגרֹות[כלי היה [מסורים]ּוׁשּתי . ְְְֲִֵֵֵַָָָ
מן  ׁשנים לֹו נֹותנין - מּועט אחד ּומין מרּבה אחד מין ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֻלֹו

לֹוקחין ואין הּמּועט; מן לֹו ׁשּיׁש וכל לֹו[קונים]הּמרּבה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻ
לא  לֹו נֹותנין אין חּמר, אֹו אּכר היה הּמרּבה. מּדמי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּכלים

בקר]צמּדֹו נֹותנין [צמד אין סּפן, היה אם וכן חמֹורֹו, ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ
אין  מאּלּו. אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ּפי על אף ספינתֹו; ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹו
ּבבית  הּמּטלטלין ׁשאר עם ויּמכרּו נכסים; אּלא ּכלים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאּלּו

חֹובֹו. לבעל ויּנתנּו ְְְִִַַָּדין,
.Á הּלוה ׁשהיה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹמלוה

הּבעל  מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפׂשה רחֹוקה, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָּבמדינה
חֹוב; לבעל ונֹותנין מּידּה, אֹותן מֹוציאין - מהן ׁשּתּזֹון ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכדי
אׁשּתֹו את לזּון יכֹול היה לא - עֹומד ּבעלּה היה ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

חֹובֹו ּכל ׁשּיפרע עד .ּובניו, ְִֶַַָָָ
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ׂשכר  ׁשֹומר עליהם חּיב נעׂשה אבדּו אֹו נגנבּו ואם , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
זה  הרי - מזּין ּבלסטיס ׁשאבדּו ּכגֹון נאנסּו, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻּבאחריּותן.

ָּפטּור.
.Ê אחר אבל ּבהן; ׁשּיׁשּתּמׁש קדם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה

ׁשּבעֹולם, מלוה ּככל ּבאחריּותן נתחּיב - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש
לּבעלים  ׁשּיחזירן .עד ְְִִֵֶַַַָ

.Á מּתרין ּבין צרּורין ּבין הּבית, ּבעל אצל מעֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמפקיד
אֹו[מפוזרין] אבדּו אם ,לפיכ ּבהן; יׁשּתּמׁש לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּכמֹו ּבּקרקע, ׁשּיטמנם והּוא, - ּבאחריּותן חּיב אינֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָנגנבּו,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Ëׁשּיחדּו ּבין חברֹו, אצל חבית לּה[קבעו]הּמפקיד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
וטלטלּה מקֹום, הּבעלים לּה יחדּו ׁשּלא ּבין מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּבעלים
ׁשהחזירּה אחר ּבין נׁשּברה ידֹו מּתֹו ּבין ונׁשּברה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלצרּכֹו
לצרּכּה, טלטלּה לׁשּלם; חּיב - נׁשּברה לּה ׁשּיחדּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלמקֹומּה
ּבמקֹום  מּׁשהּניחּה ׁשּנׁשּברה ּבין ידֹו מּתֹו ׁשּנׁשּברה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבין

ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶַָאחר
.È,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

מתה, לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן קּבל הּתינֹוקֹות. מן ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹולא
יחזיר  מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר
ּדקל  אֹו ּתֹורה, ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן קּבל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלרּבֹו.

ּפרֹותי  הם'ׁשּיאכל ּפלֹוני 'ׁשל מיתתן: ּבעת ׁשאמרּו וכּלן ו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
יחזיר  לאו, ואם ּכפרּוׁשן; יעׂשה לֹו, נאמנין אם -ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ

.ליֹורׁשיהן  ְְֵֶ
.‡È ּבמקֹומן אּלא לּתבע נּתנּו לא והאבדה, .הּפּקדֹון ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ּבנב; לתבעֹו יכֹול אינֹו ּבירּוׁשלים, אצלֹו הפקיד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
מּמּנּו מקּבלֹו ּבנב, ּפקדֹונֹו לֹו החזיר הפקיד [חייב]ואם . ְְְְְְְִִִִִִֶֶַֹ

מּמּנּו, מקּבלֹו אינֹו - ּבּמדּבר ּפקדֹונֹו והביא ּבּיּׁשּוב, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָאצלֹו
לי  ׁשּתחזירהּו עד ,ּבאחריּות הּוא 'הרי לֹו: יאמר  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאּלא

ּבּיּׁשּוב'. אצל ׁשהפקדּתי ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַּבּיּׁשּוב,
.·È,הּים למדינת הּפּקדֹון ּבעל והל חברֹו, אצל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמפקיד

מי  יׁש - ּבׁשּירה לצאת אֹו לפרׁש, רֹוצה הּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוהרי
נפטר  ּדין, לבית הּפּקדֹון והביא הּׁשֹומר ּבא ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהֹורה,
אֹוסרין  ׁשאין הן; טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריּות

ואי [כובלים] ׁשּברח, זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו, ּבמדינה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָזה
חּיב  ויהיה אנס, יארעֹו ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו לֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹאפׁשר
אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ּובית ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָּבאחריּותֹו.

לּבעלים. אבדה הׁשב ְֲִִֵֵֵַָָמּׁשּום

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ה' שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
אבדּו,‡. אֹו ונגנבּו ּכלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד

ונמ  להּׁשבע, רצה ולא מׁשּלם', 'הריני -ואמר: הּגּנב צא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ּתׁשלּומי  מׁשּלם מכר, אֹו טבח ּכפל; ּתׁשלּומי ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה

'אׁשּלם' אמר חֹוזרת ׁשהרי - עצמּה הּבהמה חזרה . ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קֹונה  הּׁשֹומר זה ׁשאין ּוולדֹותיה; וגּזֹותיה היא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָלבעליה,

מאליו הּבא ׁשבח אּלא מּגּופּה, הּבא כפל]ׁשבח .[כגון ִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לפני  אּלא ּוולדֹות, ּגּזֹות מחזיר הּגּנב ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכבר
נמצא  ּכ ואחר לׁשּלם, רצה ולא הּׁשֹומר נׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹיאּוׁש.
מׁשּלם  מכר, אֹו טבח ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּגּנב
וכן  הּפּקדֹון. לבעל מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
ואיני  מׁשּלם 'הריני ואמר ונגנבה, מחברֹו, ּפרה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהּׂשֹוכר
ּכפל  ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻנׁשּבע',
היה  הּׂשֹוכר, רצה ׁשאּלּו לּׂשֹוכר; וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָותׁשלּומי

ונפטר. ּבאנס, ׁשּנגנבה ְְְְְְִִִֶֶָָָֹנׁשּבע
חּיב ·. ׁשהרי ּבּכפל; זכה - 'ּפׁשעּתי' ׁשאמר חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה  'אבדה', אֹו 'נגנבה' אמר - רצה ואּלּו לׁשּלם, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
קנה  - 'נגנבה' ׁשאמר והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּפטּור.
אמר  - רצה ואּלּו ּבתׁשלּומין, עצמֹו חּיב ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכפל;
עד  הּכפל, קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל נפטר. והיה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'מתה',
הּגּנב  הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם קדם מעצמֹו. ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻׁשּיׁשּלם

לּׁשֹואל  וחמּׁשה וארּבעה ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם -. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּכיצד?‚. מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה הּכפל, הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ואחר  נׁשּבע', ואיני סלע, מׁשּלם 'הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאֹו
ׁשל  הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי נמצאּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכ

סלע  אּלא מׁשּלם ואינֹו ׁשּלא ׁשֹומר, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין. לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָהטריחן
על  ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו, נתן ולא לּתן, ּדין ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבית
הּפּקדֹון  נמצא אֹו הּגּנב, הּכר ּכ ואחר מּמּנּו, ונטלּו ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻּכרחֹו
הּדמים  לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ּכמֹות לּבעלים יחזר -ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו ּכלים ואם מּמּנּו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּלקחּו

ׂשדהּו.[בהערכה]ּבׁשּומה אֹו ּכליו לּׁשֹומר מחזיר , ְְִֵֵֵַַָָָ
והּכר „. ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו

ּפי  על אף ּבּכפל, זכה ּברצֹונֹו, וׁשּלם הֹואיל - ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב
ׁשּנׁשּבע  עד לּדין, ּבּתחּלה ּבּתחּלה ׁשהטריחן הּׁשֹומר אמר . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבּכפל. זכה - מׁשּלם' 'הריני ואמר וחזר מׁשּלם', ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ'איני
אֹו‰. מׁשּלם', 'איני ואמר: וחזר מׁשּלם', 'הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:

אנּו 'אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם' 'הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּמת, עד הּׁשֹומר את לתּבע הסּפיק ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשּלמין',
הּבנים  ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר, ּבני וׁשּלמּו הּבנים את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָותבע
וׁשּלם  ּפרֹות ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּבנים,
ׁשאלּו מהם, לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין ׁשאל מהן, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחת
לבעלּה, וׁשּלם האּׁשה מן ׁשאל מהן, אחד וׁשּלם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין

ּבע  וׁשּלם ׁשּׁשאלה הּכפל אּׁשה והרי ספק, אּלּו ּכל - לּה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּכפל  חֹולקין ,לפיכ מהן; אחד יד ּתחת ואינֹו ּבספק, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּטל
אחד  קדם ואם הּׁשֹומר, ּובין הּפּקדֹון ּבעל ּבין הּׁשבח ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו
לארץ  ּבחּוצה ואפּלּו מּידֹו, מֹוציאין אין - הּכל ותפׂש .מהן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

.Â ׁשֹומר אחד - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ּבאנס, הּפּקדֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנגנב
ּדין עֹוׂשה - ׂשכר ׁשֹומר ואחד בדין]חּנם הּגּנב,[טורח עם ְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשֹומר  אם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ונׁשּבע, קדם נׁשּבע. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻואינֹו
ּבׁשבּועתֹו עֹומד רצה, - הּוא לו]חּנם עֹוׂשה [והולך רצה, , ְִִֵֶָָָָָָ

נגנב  ּדין. עּמֹו עֹוׂשה הּוא, ׂשכר ׁשֹומר ואם הּגּנב; עם ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּדין
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היא  והרי הּׁשֹומר, לבית הּגּנב והחזירֹו ּבאנס, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּפּקדֹון
ּכלתה  אם ספק, ּבּדבר יׁש - ּבפׁשיעה ׁשם ּומתה ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבהמה,

חיוב] ּכלתה [הסתיים לא עדין אֹו ונפטר, ְְְְֲִִִַַָָָֹׁשמירתֹו
ּתפׂשּו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור הּׁשֹומר ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָׁשמירתֹו.

מּידם. מֹוציאין אין ְִִִִֵַָָָהּבעלים,
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

-mihRWnxtq
dele deln zFkld

¥¤¦§̈¦
¦§©§¤§Ÿ¤

עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
להלוֹות  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
הּנכרי; את לנּגׂש (ג) אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלעני
הּמׁשּכֹון  להחזיר (ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַֹ(ד)
הּמׁשּכֹון  יאחר ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבעליו
אלמנה; יחבל ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמּבעליו
ׁשּלא  (ט) נפׁש; אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(ח)
ּברּבית; הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; הּמלוה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹיּתן
יעיד  לא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ(יא)
הּנכרי  מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, יכּתב ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹּביניהן,

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּברּבית. ְְְְְִִִִִֵֵֵַָּולהלוֹותֹו

א  ¤¤ּפרק
ּכסף ‡. "אם ׁשּנאמר: יׂשראל, לענּיי להלוֹות עׂשה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצות

ּתלמּוד  רׁשּות? יכֹול ."עּמ העני את עּמי, את ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּתלוה
הּצדקה  מן ּגדֹולה זֹו ּומצוה וגֹו'. ּתעביטּנּו" "העבט ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָלֹומר:

הּׁשֹואל העני וזה [המבקש]על לׁשאל, נצר ּכבר ׁשּזה - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
למּד הּגיע לא ׁשּיּמנע עדין מי על הקּפידה והּתֹורה זֹו. ה ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

וגֹו'. האביֹון" ּבאחי עינ "ורעה ׁשּנאמר: לעני, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּלהלוֹות
לֹו·. ּיחזיר מה לֹו ׁשאין יֹודע והּוא העני, את הּנֹוגׂש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

ּכנׁשה". לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
"את  ׁשּנאמר: לֹו, ּולהצר הּנכרי, את לנּגׂש עׂשה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּומצות

עׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתּגׂש" ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹהּנכרי
ׁשאין ‚. ׁשּיֹודע ּבזמן חֹובֹו לבעל להראֹות לאדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאסּור

אף  יכלימֹו, אֹו יפחידֹו ׁשּלא - לפניו לעבר אפּלּו ְְְֲֲִִִֶַַַַָָֹֹלֹו,
ּתבעֹו אם לֹומר, צרי ואין ּתֹובעֹו; ׁשאינֹו ּפי ּוכׁשם על . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

חברֹו ממֹון לכּבׁש לּלוה אסּור ּכ לתּבע, לזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשאסּור
ׁשּנאמר: לֹו; ׁשּיׁש והּוא - וׁשּוב' ל' לֹו: ולֹומר ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּבידֹו
לּקח  לּלוה אסּור וכן וׁשּוב". ל לרע ּתאמר ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ"אל
ימצא  ׁשּלא עד ּולאּבדּה, לצר ׁשּלא ּולהֹוציאּה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹההלואה
ּגדֹול. עׁשיר ׁשהּמלוה ּפי על אף יגּבה, מאין חֹוב ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבעל
ולא  רׁשע, "לוה ׁשּנאמר: הּוא, רׁשע - זה ְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹֹועֹוׂשה
חביב  חבר ממֹון 'יהי ואמרּו: חכמים וצּוּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָיׁשּלם".

.'ּכׁשּל ְֶֶָָעלי
עׁשיר,„. ׁשהּוא ּפי על אף - הלואתֹו הּמלוה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשּיתּבע

ּבּדין  מרחמין אין - ּבמזֹונֹות וטרּוד ּדחּוק אּלא והּלוה , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

הּמּטלטלין  מּכל אחרֹונה ּפרּוטה עד חֹובֹו לֹו ְְְֲִִִִַַַַָָָּגֹובין
מן  ּגֹובין - הּמּטלטלין הסּפיקּו לא ואם לֹו. ְְְְְְִִִִִִִִֶַַֹׁשּימצאּו

ׁשּמחרימין אחר סתם]הּקרקע, חרם ׁשּיׁש[מטילין מי על ְְִִִֵֶֶַַַַַַַ
ׁשּידע מי אֹו מּטלטלין יביאם [שיש]לֹו ולא מּטלטלין, לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַֹ

ׁשהיא  ּפי על אף לֹו; ׁשּיׁש קרקע מּכל וגֹובין ּדין. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָלבית
ּגֹובין  - ׁשּקדם חֹוב לבעל אֹו אׁשּתֹו, לכתּבת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֻֻמׁשעּבדת
הּלוה, טען יטרף. לטרף, הראׁשֹון יבֹוא ואם ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹלזה;
ּבידי', הן ּפּקדֹון אּלא ׁשּלי, אינן ׁשּבידי אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ'ׁשּמּטלטלין
יביא  אֹו אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ׁשאּולין אֹו ׂשכּורין, ְְְִִִִֵֶָָאֹו

חֹובֹו. ּבעל מהן יגּבה אֹו ְְִֵֶֶַַָָראיה,
לוה,‰. ׁשל ּובניו אׁשּתֹו מּכסּות לא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹאין

לא  ׁשעדין ּפי על אף לׁשמן, ׁשּצבען צבּועין מּבגדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹולא
אּלא  לׁשמן; ׁשּלקחן חדׁשים מּסנּדלים ולא אֹותן, ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֹלבׁשּו

ׁשּלהן  אּלּו אב הרי החל. ּבכלי אמּורים? ּדברים ּבּמה ל . ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
צרי ואין חֹוב; ּבעל אֹותן ּגֹובה והּמֹועד, הּׁשּבת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבגדי

וחלי טּבעֹות ּבהם היּו אם -[תכשיטי]לֹומר ּכסף אֹו זהב ֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
חֹובֹו. לבעל ְֶַַַֹׁשהּכל

.Â חֹובֹות ׁשטרי עליו והרי קרקע, אֹו מּטלטלין לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהיה
יּטלּו ואם לגֹויים, מׁשעּבדין נכסי ּכל 'הרי ואמר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻלגֹויים,
ּבחֹובן, הּגֹויים אֹותי יאסרּו ּבחֹובן, הּיׂשראלים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָאֹותן

- ּבּׁשביה' ויגּבּוואהיה לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין רּבֹותי הֹורּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָ
יׂשראל  ּכל הרי ויאסרּוהּו, הּגֹויים ּוכׁשּיבֹואּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּיׂשראלים;

לפּדֹותֹו. ְְִִֻמצּוין
.Êחֹוב לבעל חיוניים]מסּדרין ׁשּמסּדרין [דברים ּכדר , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַ

ׁשּיׁש מּטלטלין ּכל 'הבא לּלוה: אֹומרין ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבערכין.
מזֹון  הּכל מן לֹו ונֹותנין אחת'. מחט אפּלּו ּתּניח ולא ,ְְְְְֲִִִִַַַַַַַֹֹל
לֹו; הראּויה מּכסּות חדׁש, עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ְְְְְִִֵֶָָָָֹֹׁשלׁשים
מעבירין  אּלא זהּובה, מצנפת אֹו מׁשי ּבגדי ׁשּילּבׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹולא
עׂשר  לׁשנים לֹו הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין מּמּנּו, ְְְְְִִִֵֶָָָָָאֹותּה
ליׁשן  לֹו הראּויין ּומּצע ּומּטה עליה, ליׁשב ּומּטה ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹחדׁש;
נֹותנין  ואין עליו. ליׁשן ּומּפץ מּטה עני, היה ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעליהן;
ּבמזֹונֹותם. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, לאׁשּתֹו ּכאּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכלים

ּותפּליו סנּדליו לֹו לֹו[תפילין]ונֹותנין נֹותנין - אּמן היה . ְְְְְִִִַָָָָָָֻ
נֹותנין  - חרׁש ׁשהיה ּכגֹון ומין; מין מּכל אּמנּות ּכלי ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֻׁשני

מעצדין ׁשני שיוף]לֹו מגרֹות[כלי היה [מסורים]ּוׁשּתי . ְְְֲִֵֵֵַָָָ
מן  ׁשנים לֹו נֹותנין - מּועט אחד ּומין מרּבה אחד מין ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֻלֹו

לֹוקחין ואין הּמּועט; מן לֹו ׁשּיׁש וכל לֹו[קונים]הּמרּבה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻ
לא  לֹו נֹותנין אין חּמר, אֹו אּכר היה הּמרּבה. מּדמי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּכלים

בקר]צמּדֹו נֹותנין [צמד אין סּפן, היה אם וכן חמֹורֹו, ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ
אין  מאּלּו. אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ּפי על אף ספינתֹו; ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹו
ּבבית  הּמּטלטלין ׁשאר עם ויּמכרּו נכסים; אּלא ּכלים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאּלּו

חֹובֹו. לבעל ויּנתנּו ְְְִִַַָּדין,
.Á הּלוה ׁשהיה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹמלוה

הּבעל  מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפׂשה רחֹוקה, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָּבמדינה
חֹוב; לבעל ונֹותנין מּידּה, אֹותן מֹוציאין - מהן ׁשּתּזֹון ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכדי
אׁשּתֹו את לזּון יכֹול היה לא - עֹומד ּבעלּה היה ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

חֹובֹו ּכל ׁשּיפרע עד .ּובניו, ְִֶַַָָָ
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a`Îmgpnקיב 'eÎfenz h"k ycewÎzayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd a`Îmgpn 'eÎfenz h"k -

ה'תשע"ד  תמוז כ"ט ראשון יום
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש כ "ט תמוז ֿ ו 'מנחם ֿ אב 

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ד  מנחםֿאב א' שני יום

ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ê"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ב' שלישי יום

ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ê"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ג' רביעי יום

.‚È˜ .Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ê"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

.‚È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקי"ג אדּמה,הּמצוה ּפרה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּכמֹו מת, מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכדי
למׁשמרת" ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

(h ,hi xacna)ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, ְְִֶֶֶֶַַָָָֻהמיחדת

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ד' חמישי יום

‰Âˆn‰ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"È˜‰ «ƒ¿»

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ה' שישי יום

‰Âˆn‰ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"È˜‰ «ƒ¿»

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

- zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl - ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ
זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת

וטמ זרע ׁשכבת וטמאת נּדההּזבה מי וטמאת מת את ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻ
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל - ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מינים מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי - מהם ֿ מין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
ּומּסכת טהרֹות מּסכת מהן - מּסכּתֹות להם ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנתיחּדּו
ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמכׁשירין
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין ְְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַַָָֻטמאת
אּלא ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבהם
מצות ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבמקרה.
יׁש ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאת
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻּגם
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר
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קמשך ביאור למסכת מגילק ליום רביעי עמ' א
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â:äçðî Bì áLiå ãáò òLBä Bì-éäéå øeMà Cìî øñàðîìL äìò åéìòãòLBäa øeMà-Cìî àöîiå ¨¨´¨½̈©§©§¤−¤¤´¤©®©«§¦³¥Æ©Æ¤½¤©¨¬¤−¦§¨«©¦§¨Á¤«¤©¸§¥¹©
eäøöòiå äðLá äðLk øeMà Cìîì äçðî äìòä-àìå íéøöî-Cìî àBñ-ìà íéëàìî çìL øLà øL÷¤À¤£¤̧¨©³©§¨¦Æ¤´¤«¤¦§©½¦§Ÿ¤¡¨¬¦§¨²§¤¬¤©−§¨¨´§¨¨®©«©©§¥ÆÆ

:àìk úéa eäøñàiå øeMà CìîäìL äéìò øöiå ïBøîL ìòiå õøàä-ìëa øeMà Cìî ìòiå:íéðL L ¤´¤©½©©©§¥−¥¬¤«¤©©¬©¤«¤©−§¨¨¨®¤©©Æ©ÆŸ§½©¨¬©¨¤−¨¨¬¨¦«
åçìça íúBà áLiå äøeMà ìàøNé-úà ìâiå ïBøîL-úà øeMà-Cìî ãëì òLBäì úéòéLzä úðLa¦§©̧©§¦¦¹§¥À©¨©³¤«¤©Æ¤´Ÿ§½©¤¬¤¤¦§¨¥−©®¨©¸¤¹̈©§©¯

ô :éãî éøòå ïæBb øäð øBáçáeæíéøöî õøàî íúà äìònä íäéäìà ýåýéì ìàøNé-éðá eàèç-ék éäéå §¨²§©¬−̈§¨¥¬¨¨«©§¦À¦«¨§³§¥«¦§¨¥Æ©Ÿ̈´¡Ÿ¥¤½©©£¤³Ÿ¨Æ¥¤´¤¦§©½¦
t ãé úçzî:íéøçà íéäìà eàøéiå íéøöî-Cìî äòøçéðtî ýåýé LéøBä øLà íéBbä úBwça eëìiå ¦©¾©©−©§´Ÿ¤«¤¦§¨®¦©¦«§−¡Ÿ¦¬£¥¦«©¥«§Æ§ª´©¦½£¤Æ¦´§Ÿ̈½¦§¥−

:eùò øLà ìàøNé éëìîe ìàøNé éðaèíäéäìà ýåýé-ìò ïë-àì øLà íéøác ìàøNé-éðá eàtçéå §¥´¦§¨¥®©§¥¬¦§¨¥−£¤¬¨«Ÿ©§©§´§¥«¦§¨¥À§¨¦Æ£¤´Ÿ¥½©§Ÿ̈−¡Ÿ¥¤®
:øöáî øéò-ãò íéøöBð ìcânî íäéøò-ìëa úBîa íäì eðáiåéìò íéøLàå úBávî íäì eáviå ©¦§¸¨¤³¨Æ§¨¨´¥¤½¦¦§©¬§¦−©¦¬¦§¨«©©¦¯¨¤²©¥−©£¥¦®©

:ïðòø õò-ìk úçúå ääáâ äòáb-ìkàéeNòiå íäéðtî ýåýé äìâä-øLà íéBbk úBîa-ìëa íL-eøh÷éå ¨¦§¨´§Ÿ½̈§©−©¨¥¬©£¨«©§©§¨Æ§¨¨½©¦¾£¤¤§¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«©£Æ
:ýåýé-úà ñéòëäì íéòø íéøácáé:äfä øácä-úà eùòú àì íäì ýåýé øîà øLà íéìlbä eãáòiå §¨¦´¨¦½§©§¦−¤§Ÿ̈«©©«©§−©¦ª¦®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬Ÿ©£−Ÿ¤©¨¨¬©¤«

âéåàéáð-ìk ãéa äãeäéáe ìàøNéa ýåýé ãòiå(éø÷ éàéáð)eøîLå íéòøä íëéëøcî eáL øîàì äæç-ìë ©¨©́§Ÿ̈¿§¦§¨¥´¦¿̈§©Á¨§¦¥̧§¦¥̧¨Ÿ¤¹¥ÀŸª¹Â¦©§¥¤³¨«¨¦Æ§¦§Æ
:íéàéápä éãáò ãéa íëéìà ézçìL øLàå íëéúáà-úà éúéeö øLà äøBzä-ìëk éúBwç éúåöî¦§Ÿ©´ª©½§¨̧©½̈£¤¬¦¦−¦¤£«Ÿ¥¤®©«£¤Æ¨©´§¦£¥¤½§©−£¨©¬©§¦¦«

i"yx
(Â).˙ÈÚÈ˘˙‰ ˙˘·:הושע של ‡˙למרדו Ï‚ÈÂ

.Ï‡¯˘È שפעל תיבה כל שעור וזה ישראל, את ויגלה
'רבה', 'זנה' 'גלה' 'בנה' 'פנה' ; כגון בה''א, שלה
מוסבת  המלה אם יו''ד, וא''ו התיבה בראש לתת כשבא

כגון בחיר''ק, נקודה היו''ד תהא הפועל, יב על (בראשית

;ז) מזבח שם ויבן טו): לב ;(שמות משה וירד (לקמן ויפן

כג) ;פסוק אדמתו מעל יהודה ויגל ח): ג ותלך (ירמיהו :
; היא גם כ)ותזן א ואם :(שמות מאד. ויעצמו העם וירב

בסגו''ל, נקודה היו''ד תהא מפעיל, בלשון מדבר הוא

ד)כגון טו ;(שופטים זנב אל זנב ויפן יא): יח ויגל (לקמן :
; אשורה ישראל יא)את כא ב הימים יושבי (דברי את ויזן :

; ה)ירושלים ב ואניה:(איכה תאניה יהודה בבת וירב :
(Ë).Â‡ÙÁÈÂ:ענינו לפי פתרונו Ï„‚ÓÓבדאו,

.ÌÈ¯ˆÂ בכל לנצור, צופה להעמיד אלא עשוי שאינו
גילולים: עבודת העמידו גבוה Ó·ˆ¯.בית ¯ÈÚ „Ú כמו

גדול: ועד ‰'.(È‚)מקטן „ÚÈÂ:בהם ÏÎהתרה È‡È·
.‰ÊÂÁ כמו דבר, שם שהוא חוזה יש חזון, כל נביאי

טו) כח חוזה:(ישעיהו עשינו שאול ועם :

cec zcevn
(‚).‰ÁÓ ÂÏ ·˘ÈÂאמר שנה לכל  עליו קבוע שהיה לפי 

ונתן: וחזר  נתן כי כיÓÈÂˆ‡.(„)'וישב ', אשור  למלך  נודע
אף לעוזרו, מצרים למלך  ושלח  בו, למרוד שוב  רוצה הושע 

ושנה: שנה בכל כמו המנחה  לו העלה אזÂ‰¯ˆÚÈÂ.לא כי
ואסרו לארצו מללכת ועצרו עמו, הושע  היה לו, נודע כאשר 

הכלא: ‰‡¯ı.(‰)בבית ÏÎ·את לכבוש ישראל , ארץ  בכל 
‰˙˘ÈÚÈ˙.(Â)הכל : ˙˘·אם מלך [ולא  מעצמו  שמלך  מעת

עלה לא עד  הכלא  בבית אסרו  הלא כי השנים, תשעת כל  כן 
היה הגלות , עד מלכותו  מהתחלת לומר: רצה שנים, תשע  וכו' הושע מלך למעלה שנאמר  ומה שנים , ג ' צר  ועליה  שמרון, על 

שנים]: ‚ÔÊÂ.תשע  ¯‰:גוזן נהר על  העומדות  ובחבור, בחלח  לומר : ÂÎÂ'.(Ê)רצה Â‡ËÁ ÈÎ È‰ÈÂהזה הגלות  לומר : רצה
לירושלים, לעלות הניחום  ולא החטיאום  המלכים  כי אנוסים , קצת היו הושע  מלך לא עד כי ישראל, בני שחטאו על  היתה

יחשב: להם  החטא  כן אם הזהב, עגלי ועבדו  לירושלים עלו  לא  זאת  כל ועם הברירה , ונתן השומרים  בטל  הושע ÈÎÏÓÂ(Á)אבל
.Ï‡¯˘È:גלולים לעבודת עשו אשר ישראל  מלכי ובחוקות  אמר וכאלו שתים , במקום עומדת 'בחוקות' אמרוÂ‡ÙÁÈÂ.(Ë)מלת 

שנאמר  וכמו והשגחתו , בידיעתו כחשו כי לאומרן, ראוים  שאינם דברים  ה' על יב)בסתר ח רואה(יחזקאל ה' אין אומרים כי :
ונאמר  הארץ. את  ה ' עזב טו)אותנו  כט וכו':(ישעיהו עצה לסתיר מה ' המעמיקים הוי :.ÌÈ¯ˆÂ Ï„‚ÓÓבו שעומדים במגדל אף

העיר : בני נשמרים  ידם על כי נוצרים, וקוראם  Ó·ˆ¯.הצופים. ¯ÈÚ „Ú:כגדול כקטן  מקום , בכל לומר: ıÚ(È)רצה ÏÎ ˙Á˙
.ÔÚ¯: חוזר מצבת ‰'.(È‚)על  „ÚÈÂ:'ויעד' לשון אמר עדים, בפני להתרות  הדרך  כי ועל  בהם , È‡È·.התרה ÏÎ,נביאים כל 

לבדו: לה ' בלתי  הוא כי חוזה, כן שאין מה  הבעל, לנביאי גם הוא משותף נביא שם כי חוזה', 'כל אמר  ביאור Â‡˘¯ולתוספת 
.È˙ÁÏ˘:'וכו שלחתי אשר שמרו

oeiv zcevn
(„).Â‰¯ˆÚÈÂ כמו ומנעו , כד)עכבו ד לי:(לעיל תעצר אל :.‡ÏÎ

כמו תפיסה, ג)ענין לב צדקיהו:(ירמיהו כלאו אשר  :(‰).¯ˆÈÂ
מצור : גלות :Ï‚ÈÂ.(Â)מלשון ישיבה:ÂÈÂ˘·.מלשון מלשון

(Á).˘È¯Â‰:גירש(Ë).Â‡ÙÁÈÂורוצה וכסוי, חפוי  מלשון
המכוסה: כדבר הסתירו, כמו ÔÎ.לומר : והגון, (שופטים ראוי

ו) כן:יב לדבר יכין  ולא :(·È).ÌÈÏÂÏ‚‰,וצואה גלל מלשון
גלולים: העבודת והם



קיג a`Îmgpn 'eÎfenz h"k ycewÎzayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd a`Îmgpn 'eÎfenz h"k -

ה'תשע"ד  תמוז כ"ט ראשון יום
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש כ "ט תמוז ֿ ו 'מנחם ֿ אב 

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ד  מנחםֿאב א' שני יום

ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ê"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ב' שלישי יום

ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ê"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ג' רביעי יום

.‚È˜ .Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ê"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

.‚È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקי"ג אדּמה,הּמצוה ּפרה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּכמֹו מת, מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכדי
למׁשמרת" ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

(h ,hi xacna)ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, ְְִֶֶֶֶַַָָָֻהמיחדת

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ד' חמישי יום

‰Âˆn‰ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"È˜‰ «ƒ¿»

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ה' שישי יום

‰Âˆn‰ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"È˜‰ «ƒ¿»

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

- zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl - ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ
זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת

וטמ זרע ׁשכבת וטמאת נּדההּזבה מי וטמאת מת את ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻ
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל - ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מינים מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי - מהם ֿ מין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
ּומּסכת טהרֹות מּסכת מהן - מּסכּתֹות להם ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנתיחּדּו
ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמכׁשירין
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין ְְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַַָָֻטמאת
אּלא ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבהם
מצות ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבמקרה.
יׁש ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאת
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻּגם
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר
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â:äçðî Bì áLiå ãáò òLBä Bì-éäéå øeMà Cìî øñàðîìL äìò åéìòãòLBäa øeMà-Cìî àöîiå ¨¨´¨½̈©§©§¤−¤¤´¤©®©«§¦³¥Æ©Æ¤½¤©¨¬¤−¦§¨«©¦§¨Á¤«¤©¸§¥¹©
eäøöòiå äðLá äðLk øeMà Cìîì äçðî äìòä-àìå íéøöî-Cìî àBñ-ìà íéëàìî çìL øLà øL÷¤À¤£¤̧¨©³©§¨¦Æ¤´¤«¤¦§©½¦§Ÿ¤¡¨¬¦§¨²§¤¬¤©−§¨¨´§¨¨®©«©©§¥ÆÆ

:àìk úéa eäøñàiå øeMà CìîäìL äéìò øöiå ïBøîL ìòiå õøàä-ìëa øeMà Cìî ìòiå:íéðL L ¤´¤©½©©©§¥−¥¬¤«¤©©¬©¤«¤©−§¨¨¨®¤©©Æ©ÆŸ§½©¨¬©¨¤−¨¨¬¨¦«
åçìça íúBà áLiå äøeMà ìàøNé-úà ìâiå ïBøîL-úà øeMà-Cìî ãëì òLBäì úéòéLzä úðLa¦§©̧©§¦¦¹§¥À©¨©³¤«¤©Æ¤´Ÿ§½©¤¬¤¤¦§¨¥−©®¨©¸¤¹̈©§©¯

ô :éãî éøòå ïæBb øäð øBáçáeæíéøöî õøàî íúà äìònä íäéäìà ýåýéì ìàøNé-éðá eàèç-ék éäéå §¨²§©¬−̈§¨¥¬¨¨«©§¦À¦«¨§³§¥«¦§¨¥Æ©Ÿ̈´¡Ÿ¥¤½©©£¤³Ÿ¨Æ¥¤´¤¦§©½¦
t ãé úçzî:íéøçà íéäìà eàøéiå íéøöî-Cìî äòøçéðtî ýåýé LéøBä øLà íéBbä úBwça eëìiå ¦©¾©©−©§´Ÿ¤«¤¦§¨®¦©¦«§−¡Ÿ¦¬£¥¦«©¥«§Æ§ª´©¦½£¤Æ¦´§Ÿ̈½¦§¥−

:eùò øLà ìàøNé éëìîe ìàøNé éðaèíäéäìà ýåýé-ìò ïë-àì øLà íéøác ìàøNé-éðá eàtçéå §¥´¦§¨¥®©§¥¬¦§¨¥−£¤¬¨«Ÿ©§©§´§¥«¦§¨¥À§¨¦Æ£¤´Ÿ¥½©§Ÿ̈−¡Ÿ¥¤®
:øöáî øéò-ãò íéøöBð ìcânî íäéøò-ìëa úBîa íäì eðáiåéìò íéøLàå úBávî íäì eáviå ©¦§¸¨¤³¨Æ§¨¨´¥¤½¦¦§©¬§¦−©¦¬¦§¨«©©¦¯¨¤²©¥−©£¥¦®©

:ïðòø õò-ìk úçúå ääáâ äòáb-ìkàéeNòiå íäéðtî ýåýé äìâä-øLà íéBbk úBîa-ìëa íL-eøh÷éå ¨¦§¨´§Ÿ½̈§©−©¨¥¬©£¨«©§©§¨Æ§¨¨½©¦¾£¤¤§¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«©£Æ
:ýåýé-úà ñéòëäì íéòø íéøácáé:äfä øácä-úà eùòú àì íäì ýåýé øîà øLà íéìlbä eãáòiå §¨¦´¨¦½§©§¦−¤§Ÿ̈«©©«©§−©¦ª¦®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬Ÿ©£−Ÿ¤©¨¨¬©¤«

âéåàéáð-ìk ãéa äãeäéáe ìàøNéa ýåýé ãòiå(éø÷ éàéáð)eøîLå íéòøä íëéëøcî eáL øîàì äæç-ìë ©¨©́§Ÿ̈¿§¦§¨¥´¦¿̈§©Á¨§¦¥̧§¦¥̧¨Ÿ¤¹¥ÀŸª¹Â¦©§¥¤³¨«¨¦Æ§¦§Æ
:íéàéápä éãáò ãéa íëéìà ézçìL øLàå íëéúáà-úà éúéeö øLà äøBzä-ìëk éúBwç éúåöî¦§Ÿ©´ª©½§¨̧©½̈£¤¬¦¦−¦¤£«Ÿ¥¤®©«£¤Æ¨©´§¦£¥¤½§©−£¨©¬©§¦¦«

i"yx
(Â).˙ÈÚÈ˘˙‰ ˙˘·:הושע של ‡˙למרדו Ï‚ÈÂ

.Ï‡¯˘È שפעל תיבה כל שעור וזה ישראל, את ויגלה
'רבה', 'זנה' 'גלה' 'בנה' 'פנה' ; כגון בה''א, שלה
מוסבת  המלה אם יו''ד, וא''ו התיבה בראש לתת כשבא

כגון בחיר''ק, נקודה היו''ד תהא הפועל, יב על (בראשית

;ז) מזבח שם ויבן טו): לב ;(שמות משה וירד (לקמן ויפן

כג) ;פסוק אדמתו מעל יהודה ויגל ח): ג ותלך (ירמיהו :
; היא גם כ)ותזן א ואם :(שמות מאד. ויעצמו העם וירב

בסגו''ל, נקודה היו''ד תהא מפעיל, בלשון מדבר הוא

ד)כגון טו ;(שופטים זנב אל זנב ויפן יא): יח ויגל (לקמן :
; אשורה ישראל יא)את כא ב הימים יושבי (דברי את ויזן :

; ה)ירושלים ב ואניה:(איכה תאניה יהודה בבת וירב :
(Ë).Â‡ÙÁÈÂ:ענינו לפי פתרונו Ï„‚ÓÓבדאו,

.ÌÈ¯ˆÂ בכל לנצור, צופה להעמיד אלא עשוי שאינו
גילולים: עבודת העמידו גבוה Ó·ˆ¯.בית ¯ÈÚ „Ú כמו

גדול: ועד ‰'.(È‚)מקטן „ÚÈÂ:בהם ÏÎהתרה È‡È·
.‰ÊÂÁ כמו דבר, שם שהוא חוזה יש חזון, כל נביאי

טו) כח חוזה:(ישעיהו עשינו שאול ועם :

cec zcevn
(‚).‰ÁÓ ÂÏ ·˘ÈÂאמר שנה לכל  עליו קבוע שהיה לפי 

ונתן: וחזר  נתן כי כיÓÈÂˆ‡.(„)'וישב ', אשור  למלך  נודע
אף לעוזרו, מצרים למלך  ושלח  בו, למרוד שוב  רוצה הושע 

ושנה: שנה בכל כמו המנחה  לו העלה אזÂ‰¯ˆÚÈÂ.לא כי
ואסרו לארצו מללכת ועצרו עמו, הושע  היה לו, נודע כאשר 

הכלא: ‰‡¯ı.(‰)בבית ÏÎ·את לכבוש ישראל , ארץ  בכל 
‰˙˘ÈÚÈ˙.(Â)הכל : ˙˘·אם מלך [ולא  מעצמו  שמלך  מעת

עלה לא עד  הכלא  בבית אסרו  הלא כי השנים, תשעת כל  כן 
היה הגלות , עד מלכותו  מהתחלת לומר: רצה שנים, תשע  וכו' הושע מלך למעלה שנאמר  ומה שנים , ג ' צר  ועליה  שמרון, על 

שנים]: ‚ÔÊÂ.תשע  ¯‰:גוזן נהר על  העומדות  ובחבור, בחלח  לומר : ÂÎÂ'.(Ê)רצה Â‡ËÁ ÈÎ È‰ÈÂהזה הגלות  לומר : רצה
לירושלים, לעלות הניחום  ולא החטיאום  המלכים  כי אנוסים , קצת היו הושע  מלך לא עד כי ישראל, בני שחטאו על  היתה

יחשב: להם  החטא  כן אם הזהב, עגלי ועבדו  לירושלים עלו  לא  זאת  כל ועם הברירה , ונתן השומרים  בטל  הושע ÈÎÏÓÂ(Á)אבל
.Ï‡¯˘È:גלולים לעבודת עשו אשר ישראל  מלכי ובחוקות  אמר וכאלו שתים , במקום עומדת 'בחוקות' אמרוÂ‡ÙÁÈÂ.(Ë)מלת 

שנאמר  וכמו והשגחתו , בידיעתו כחשו כי לאומרן, ראוים  שאינם דברים  ה' על יב)בסתר ח רואה(יחזקאל ה' אין אומרים כי :
ונאמר  הארץ. את  ה ' עזב טו)אותנו  כט וכו':(ישעיהו עצה לסתיר מה ' המעמיקים הוי :.ÌÈ¯ˆÂ Ï„‚ÓÓבו שעומדים במגדל אף

העיר : בני נשמרים  ידם על כי נוצרים, וקוראם  Ó·ˆ¯.הצופים. ¯ÈÚ „Ú:כגדול כקטן  מקום , בכל לומר: ıÚ(È)רצה ÏÎ ˙Á˙
.ÔÚ¯: חוזר מצבת ‰'.(È‚)על  „ÚÈÂ:'ויעד' לשון אמר עדים, בפני להתרות  הדרך  כי ועל  בהם , È‡È·.התרה ÏÎ,נביאים כל 

לבדו: לה ' בלתי  הוא כי חוזה, כן שאין מה  הבעל, לנביאי גם הוא משותף נביא שם כי חוזה', 'כל אמר  ביאור Â‡˘¯ולתוספת 
.È˙ÁÏ˘:'וכו שלחתי אשר שמרו

oeiv zcevn
(„).Â‰¯ˆÚÈÂ כמו ומנעו , כד)עכבו ד לי:(לעיל תעצר אל :.‡ÏÎ

כמו תפיסה, ג)ענין לב צדקיהו:(ירמיהו כלאו אשר  :(‰).¯ˆÈÂ
מצור : גלות :Ï‚ÈÂ.(Â)מלשון ישיבה:ÂÈÂ˘·.מלשון מלשון

(Á).˘È¯Â‰:גירש(Ë).Â‡ÙÁÈÂורוצה וכסוי, חפוי  מלשון
המכוסה: כדבר הסתירו, כמו ÔÎ.לומר : והגון, (שופטים ראוי

ו) כן:יב לדבר יכין  ולא :(·È).ÌÈÏÂÏ‚‰,וצואה גלל מלשון
גלולים: העבודת והם
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eëéøàä íéLøç eLøçáéúë)íúåðòîì(:íúéðòîìã:íéòLø úBáò õv÷ ÷écö ýåýéäøBçà eâqéå eLáé ¨«§´«Ÿ§¦®¤« ¹¡¦À§©«£¦¨«§Ÿ̈¬©¦®¦¹¥À£´§¨¦«−¥Ÿ§¦´Ÿ¨®

:ïBiö éàðN ìkå:Láé óìL úîãwL úBbb øéöçk eéäéæ:ønòî Bðöçå øöB÷ Btë àlî àlLçàìå ¹ÀŸ«Ÿ§¥¬¦«−¦«§©«£¦´©®¤©§©−¨©´¨¥«¤³Ÿ¦¥−©¬¹¥À§¦§¬§©¥«§³Ÿ
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i"yx
(‡).'‰ ‡¯È ÏÎ È¯˘‡ ˙ÂÏÚÓ‰ ¯È˘ אלו כל

איש, אשרי האיש אשרי שכתוב לפי ומוסרים תוכחות
אשה: לרבות כל כאן נאמר ÍÈÙÎ.(·)לכך ÚÈ‚È

עולמות שני נוחל כפו מיגיע ברכות)הנהנה :(במס'
(‚).‰È¯ÂÙ ÔÙ‚Î:מרובין ÌÈ˙ÈÊ.בניה ÈÏÈ˙˘Î ÍÈ·

פסול: בבניך אין כך הרכבה להם אין זיתים מה
(‰).ÔÂÈˆÓ:השמים שער ÌÈÏ˘Â¯È.שהוא ·ÂË·

הטוב: בכל ÍÈ·Ï.(Â)ושמחת ÌÈ· ‰‡¯Â ולא

ישראל. על שלום ואז חליצה עבור לקטטה יבואו
ÍÈ·Ï.תוספות: ÌÈ· זקוקה אשה ואין נחלה ירשו

בעולם: שלום אז ‰‡¯ÂÎÈ(‚)ליבם ÌÈ˘¯Á
.Ì˙ÈÚÓÏ צמד מענה כבחצי המחרישה תלם הוא

È·˘.(Â)שדה: ÛÏ˘ ˙Ó„˜˘ שישלפוהו שקודם
יבש: הוא ממקומו (ישעיה כמוÂˆÁÂ.(Ê)ויתלשוהו

גם מ"ט) וכן בלע"ז, איישי"לא בחוצן בניך והביאו
נערתי: חצני

cec zcevn
(‡).'‰ ‡¯È: תעשה לא  על  ·„¯ÂÈÎ.מלעבור ÍÏÂ‰‰לקיים

העשין : ˙‡ÏÎ.(·)את ÈÎתהנה ולא  כפיך  יגיע תאכל כאשר 
יהיה ר"ל  אשריך  אז התורה בשכר עמהם  לחלוק מאחרים
משלם שכרך  כל אתה תקבל  אז  כי לך וטוב ומהללך שבחיך 

מחסור: Â‚Â'.(‚)אין ÔÙ‚Î העומד פירות  המגדל  כגפן תהיה 
בעתו ולהשקותו לזבלו בו להשגיח  אליו הקרוב הבית  בירכתי
מרובים בנים לך  תלד  אשתך כן וטובות מרובות הפירות  שאז

ÌÈ˙ÈÊ.וטובים : ÈÏÈ˙˘Îכן השנה ימות כל ביפיים העומדים
ולא לשולחנך סביב  ויהיו פניהם  מראית לעולם יכהה  לא  בניך 

אחרים: שולחן על  מסובים  ÔÎ.(„)יהיו ÈÎ ‰‰כאשר הנה
וגו': יבורך  אלו בברכות ‰'.(‰)כן ÍÎ¯·Èמציון ה' יברך כי

כולן : הברכות שפע  בטובתÂ¯‡‰.מקור  רואה ותהיה
בנינה: בעת בתחילת˘ÌÂÏ.(Â)ירושלים שאמר וראה

על  שלום וראה  אמר  וכאילו שנים, במקום עומדת המקרא
אדמתם: על  ישבו כאשר ישראל  בשלום רואה  תהי ר"ל  ˆ¯¯ÈÂ.(‡)ישראל  נעורי:¯·˙ מעת  אותי צררו עם  רבת ¯·˙(·)הן 

.'ÂÎÂ: כלה בי לעשות לי יכלו לא  כולם גם  מ"מ עלי קמו  רבים כי  עם  ‚·È.(‚)ר "ל  ÏÚגבי על  חרשו האדמה את החורשים 
מרובה: וזמן  כבד עול הכבידו לומר רוצה המחרישה , מענית עוד ˆ„È˜.(„)והאריכו העבותות‰' חבלי קצץ הצדיק ה' אבל 

בהם: אותי  שאסרו מה ידיהם:Â˘Â·È.(‰)הרשעים מתחת שיצאתי ‡ÂÁ¯.בראותם Â‚ÂÒÈÂ בדרך לאחוריו לחזור  המתבייש  דרך 
‚‚Â˙.(Â)בואו: ¯ÈˆÁÎאשר בהעפר הלחלוחית  מעט ולפי השמש  מחום  נתייבש  התלישה  שקודם הגגות  על  הגדל  כעשב

ÏÓ‡.(Ê)תחתי': ‡Ï˘וקוצרים הכף מלא שממלאים הקוצרים כדרך  מהם  כפו  את  הקוצר  למלאות קצירה לכלל  בא שלא ר"ל 
אחת: ÓÚÓ¯.בבת  ÂˆÁÂ ח מלא שלא  לומר המקרא  בתחלת  שאמר  מלא  שלא על  העומריםמוסב מן בגדו כנף  מלא  לא ר "ל  צנו,

כלל : קצרוהו לא ‡Â¯Ó.(Á)כי ‡ÏÂחציר על  אבל  וגו' אתכם וברכנו אליכם  ה ' ברכת להם  לומר הקוצרים בצד העוברים  דרך 
ימי יבואו לא  עד  העולם מן  יכלו כי ציון שונאי יהיו הזה  וכחציר  קצירה . לכלל  בא לא כי כזאת העוברים אמרו לא  הגגות

הזקנה:

oeiv zcevn
(‚).È˙Î¯È·וכן האדם  בצד  שהוא הזה  כירך  וצד  עבר עניינו

המזבח  ירך  ד)על ÌÈ˙ÈÊ.:(ויקרא ÈÏÈ˙˘Îזיתים של כנטיעות
שתול  כעץ  והיה א)כמו יכולת:ÂÏÎÈ.(·):(לעיל מלשון

(‚).È·‚וגביהם בשרם  וכל  כמו  הגוף אחורי  נקרא  (יחזקאל כן

השדהÌ˙ÈÚÓÏ.:י') באורך  החורש יחרוש אשר הקו הוא 
מענה כבחצי וכן השדה כלות עד כמדתו אצלו וחורש וחוזר

שדה י"ד)צמד  וקצץ˜ˆı.(„):(ש"א כמו וחתוך  כריתה ענין
לט)פתילים  ‡ÂÁ¯.(‰):(שמות Â‚ÂÒÈÂכמו לאחור  החזרה ענין

אחור נסוג  א)לא מל '˘˜„Ó˙.כעשב:ÈˆÁÎ¯.(Â):(ש"ב
איש˘ÛÏ.קודם : שלף כמו ממקומו והוצאה  תלישה ענין

ד)נעלו חצניÂˆÁÂ.(Ê):(רות וגם חוצן יקרא הבגד שולי
ה)נערתי עומרÓÚÓ¯.:(נחמיה ושכחת כמו השבלים אגודת

כג) :(דברים

xe` ldi
אשתך ד '.ג קל "ג  ט "ז ר"פ  בא  סדר  כו'. כגפן אשתך המד "א  שרה  זו בגפנים  יבול ואין ע"פ  א' נ"ט פנ"ג  וירא רבות  כגפן.

כו': כגפן אשתך  שנאמר  גפן  נקראת  האשה

     

„     –          
          –    

‰      –        
            

            
    –     
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היה "אם שנינו: הקודמת במשנה  כלי שני לו נותנין ― אומן
משנתנו  מגרות". ושתי מעצדין שני לו נותנין ― חרש ומין: מין מכל אומנות
ומין, מין מכל הרבה אומנות כלי לו שאין באומן דנה והיא ענין, באותו ממשיכה

בלבד. אחד כלי אחר וממין כלים, משני יותר אחד ממין לו שיש  אלא

‰È‰,עליו שקיבל הערך בעד למשכנו כשבאו לאומן, ―„Á‡ ÔÈÓ »»ƒ∆»
‰aÓ,מעצדים שלושה לו והיו חרש שהוא כגון ―„Á‡ ÔÈÓe ¿À∆ƒ∆»
ËÚÓ,אחת מגירה כגון ―,‰aÓ‰ ÔÓ BkÓÏ BÏ ÌÈÓB‡ ÔÈ‡ À»≈¿ƒƒ¿ƒ«¿À∆

ËÚn‰ ÔÓ BÏ ÁwÏÂ מגירה עוד לו ויקנה אחד מעצד שימכור ― ¿ƒ«ƒ«À»
הקודמת, במשנה ששנינו כמו ומין, מין מכל שניים לו שישתיירו כדי

‰aÓ‰ ÔÓ ÔÈÈÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B ‡l‡ שני לו משיירים ― ∆»¿ƒ¿≈ƒƒƒ«¿À∆
אחד, מעצד ממנו ונוטלים ‰ËÚnמעצדים, ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ― ¿»∆∆ƒ«À»

ואין  האחת, המגירה היינו המועט, מן בידו שיש מה לו ומשיירים
כך  כה, עד האחת במגירה שהסתפק שכשם מגירה, עוד לו קונים
עד  לומר: שאפשר פי על שאף מבואר, בגמרא להבא. גם בה יסתפק
את  להשאילם היה שיכול משום מגירה, לו משאילים אחרים היו כה
לו  יהיה ולא אחד, מעצד ממנו שנוטלים עכשיו אבל המיותר, מעצדו
מקום  מכל מגירה, לו שישאיל מי ימצא לא לאחרים, להשאיל מה
שני  לו משיירים אלא כך, אומרים שאין להשמיענו, המשנה באה
ומה  המרובה, מן אומנות כלי שני היינו האחת, והמגירה מעצדים

המועט. מן בידו ÂÈÒÎשיש ˙‡ LÈc˜n‰ שהקדיש מי כל ― ««¿ƒ∆¿»»
ÂÈlÙzנכסיו, ˙‡ BÏ ÔÈÏÚÓ,בדמים תפיליו את לו שמים כלומר ― «¬ƒ∆¿ƒ»

וצריך  הן, נכסיו בכלל התפילין שאף שוויין, את להקדש נותן והוא
ההקדש מן לפדותן הוא      
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שנינו: הקודמת במשנה       על שאף כלומר
משנה  (לעיל שנינו ערכין בחייבי ואילו שם; שבארנו כמו ההקדש, חל התפילין
ובין  נכסיו במקדיש שבין דברים, לפרט באה משנתנו תפיליו. לו שמשיירים ג),

נוטלם. ההקדש גזבר אין ערכין בחייבי

BÓˆÚ ˙‡ CÈÚn‰ „Á‡Â ,ÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜n‰ „Á‡ בין ― ∆»««¿ƒ∆¿»»¿∆»««¬ƒ∆«¿
להקדש, ערכו את ליתן עליו המקבל ובין נכסיו את BÏהמקדיש ÔÈ‡≈

מפרשים: ויש להקדש; ― ליטול ההקדש רבנורבנורבנורבנולגזבר ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ÂÈaגרשםגרשםגרשםגרשם),),),), ˙eÒÎa ‡GÂ ,BzL‡ ˙eÒÎa ‡G,שלו שאינן לפי ― ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»»
ÔÓLÏ ÔÚvL Úˆa ‡GÂ אשתו לשם הבגדים את בו שצבע ― ¿¿∆«∆¿»»ƒ¿»

אותם, לבשו לא שעדיין פי על אף ÌÈL„Áובניו, ÌÈÏcÒa ‡GÂ¿¿«¿»ƒ¬»ƒ

ÔÓLÏ ÔÁ˜lL בחזקתן הן הרי עדיין, נעלּום שלא פי על שאף ― ∆¿»»ƒ¿»
לקיחה. Ô˙eÒÎaמשעת ÌÈkÓ ÌÈ„Ú :eÓ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿¬»ƒƒ¿»ƒƒ¿»

ÁLÏ משובחי שייראו כדי נאה, כסות העבדים את שמלבישים ם ― ƒ¿»
GLaויפים, ˙eÒk BÏ Á˜lz Ì‡L‡e‰ ÁÈaLÓ ,Èc ÌÈL ∆ƒƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»«¿ƒ«
‰Ó דמי את משבחת דינר, שלושים שמחירה היפה שהכסות ― »∆

הכסות; אותה בלא שוויו על יתיר דינר במאה ‡Ìהעבד ,‰t ÔÎÂ¿≈»»ƒ
ÒÈÏË‡Ï d˙B‡ ÌÈÈzÓÓ השוק ליום במכירתה ימתינו אם ― «¿ƒƒ»»ƒ¿ƒ

בהמות, בו ‰È‡שמוכרים ˙ÁaLÓ;ביוקר אז שתימכר ―ÔÎÂ «¿««ƒ¿≈
CkÏ d˙B‡ ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,˙ÈÏbÓ,מרגליות קוני שם שמצויים ― «¿»ƒƒ«¬ƒ»«¿«

‡È‰ ˙ÁaLÓ,יקר במחיר שם שתימכר ― Lc˜‰Ï ÔÈ‡ «¿««ƒ≈«∆¿≈
B˙ÚLÂ BÓB˜Ó ‡l‡ במקום מחירם כפי בשוויים אותם ומוכרים ― ∆»¿¿»»

זו ובשעה את ((((רמברמברמברמב""""םםםם););););זה ישהו אם שמא שחוששים הוא, והטעם
ייגנבו או שיוזלו הפסד, לידי יבואו להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""םםםם).).).).מכירתם המשנה המשנה המשנה המשנה  ((((פירושפירושפירושפירוש

ישהנה  לא מרגלית, לו ויש עצמו, העריך עני  שאם מפרשים, ויש
מה  לפי אלא תן, הדמים אותם ולפי לכרך, אותה העלה לומר: הגזבר

וזה שמים, כאן ולפי ששווה שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה
יותר  לו היה לא הכהן שהעריכֹו בזמן שהרי יתן, הקודמת השומה

((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).

הכרזה, אין במיטלטלים שכן במיטלטלים, מדובר שבמשנתנו מבואר, בתוספות
שמא  שחוששים משום בעבדים, הדין (והוא ייגנבו שמא שחוששים משום
שצריך  יום", ששים ההקדש "ושום פרקנו: בראש ששנינו מה ברם, יברחו);
בלבד. בקרקעות שם המדובר ובערב, בבקר רצופים יום ששים עליהם להכריז

א ה נ ש מ ר ו א ב

אחוזתו, שדה במקדיש דן זה נאמר פרק זה בענין בירושה. לו שבאה שדהו היינו
טז-יח): כז, (ויקרא בתורה        ערך)

השדה)            
מיד), לפדותה אדם ובא הקדישה, מיד היובל שנת (משעברה  כערך)

יתן). למעלה האמור     הראשונה השנה משעברה (היינו
היובל), שלאחר            

הפדיון שנת עד היובל שמשנת השנים (מנין  שהמקדיש מכאן, .(
הקצוב  הערך לפי אלא שווייה, לפי לא ההקדש מן נפדית הריהי אחוזתו, שדה

בתורה:      שראוי שדה חלקת כל היינו ―
שעורים חומר בה לזרוע      שבעים של שטח והיא

מרובעות אמה אלף וחמישה       
   היינו כסף, שקל בחמישים היובל שלאחר הראשונה בשנה נפדית

ואם  "סלע". המשנה בלשון הנקרא הוא בתורה האמור השקל שכן סלע, בחמישים
שנשארו  השנים מספר לפי נקבע פדיונה כסף הראשונה, השנה לאחר נפדית השדה
היובל  ולאחר היובל, שנות למספר אלא הקדש אינה השדה שכן היובל, שנת עד
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i"yx
(‡).'‰ ‡¯È ÏÎ È¯˘‡ ˙ÂÏÚÓ‰ ¯È˘ אלו כל

איש, אשרי האיש אשרי שכתוב לפי ומוסרים תוכחות
אשה: לרבות כל כאן נאמר ÍÈÙÎ.(·)לכך ÚÈ‚È

עולמות שני נוחל כפו מיגיע ברכות)הנהנה :(במס'
(‚).‰È¯ÂÙ ÔÙ‚Î:מרובין ÌÈ˙ÈÊ.בניה ÈÏÈ˙˘Î ÍÈ·

פסול: בבניך אין כך הרכבה להם אין זיתים מה
(‰).ÔÂÈˆÓ:השמים שער ÌÈÏ˘Â¯È.שהוא ·ÂË·

הטוב: בכל ÍÈ·Ï.(Â)ושמחת ÌÈ· ‰‡¯Â ולא

ישראל. על שלום ואז חליצה עבור לקטטה יבואו
ÍÈ·Ï.תוספות: ÌÈ· זקוקה אשה ואין נחלה ירשו

בעולם: שלום אז ‰‡¯ÂÎÈ(‚)ליבם ÌÈ˘¯Á
.Ì˙ÈÚÓÏ צמד מענה כבחצי המחרישה תלם הוא

È·˘.(Â)שדה: ÛÏ˘ ˙Ó„˜˘ שישלפוהו שקודם
יבש: הוא ממקומו (ישעיה כמוÂˆÁÂ.(Ê)ויתלשוהו

גם מ"ט) וכן בלע"ז, איישי"לא בחוצן בניך והביאו
נערתי: חצני

cec zcevn
(‡).'‰ ‡¯È: תעשה לא  על  ·„¯ÂÈÎ.מלעבור ÍÏÂ‰‰לקיים

העשין : ˙‡ÏÎ.(·)את ÈÎתהנה ולא  כפיך  יגיע תאכל כאשר 
יהיה ר"ל  אשריך  אז התורה בשכר עמהם  לחלוק מאחרים
משלם שכרך  כל אתה תקבל  אז  כי לך וטוב ומהללך שבחיך 

מחסור: Â‚Â'.(‚)אין ÔÙ‚Î העומד פירות  המגדל  כגפן תהיה 
בעתו ולהשקותו לזבלו בו להשגיח  אליו הקרוב הבית  בירכתי
מרובים בנים לך  תלד  אשתך כן וטובות מרובות הפירות  שאז

ÌÈ˙ÈÊ.וטובים : ÈÏÈ˙˘Îכן השנה ימות כל ביפיים העומדים
ולא לשולחנך סביב  ויהיו פניהם  מראית לעולם יכהה  לא  בניך 

אחרים: שולחן על  מסובים  ÔÎ.(„)יהיו ÈÎ ‰‰כאשר הנה
וגו': יבורך  אלו בברכות ‰'.(‰)כן ÍÎ¯·Èמציון ה' יברך כי

כולן : הברכות שפע  בטובתÂ¯‡‰.מקור  רואה ותהיה
בנינה: בעת בתחילת˘ÌÂÏ.(Â)ירושלים שאמר וראה

על  שלום וראה  אמר  וכאילו שנים, במקום עומדת המקרא
אדמתם: על  ישבו כאשר ישראל  בשלום רואה  תהי ר"ל  ˆ¯¯ÈÂ.(‡)ישראל  נעורי:¯·˙ מעת  אותי צררו עם  רבת ¯·˙(·)הן 

.'ÂÎÂ: כלה בי לעשות לי יכלו לא  כולם גם  מ"מ עלי קמו  רבים כי  עם  ‚·È.(‚)ר "ל  ÏÚגבי על  חרשו האדמה את החורשים 
מרובה: וזמן  כבד עול הכבידו לומר רוצה המחרישה , מענית עוד ˆ„È˜.(„)והאריכו העבותות‰' חבלי קצץ הצדיק ה' אבל 

בהם: אותי  שאסרו מה ידיהם:Â˘Â·È.(‰)הרשעים מתחת שיצאתי ‡ÂÁ¯.בראותם Â‚ÂÒÈÂ בדרך לאחוריו לחזור  המתבייש  דרך 
‚‚Â˙.(Â)בואו: ¯ÈˆÁÎאשר בהעפר הלחלוחית  מעט ולפי השמש  מחום  נתייבש  התלישה  שקודם הגגות  על  הגדל  כעשב

ÏÓ‡.(Ê)תחתי': ‡Ï˘וקוצרים הכף מלא שממלאים הקוצרים כדרך  מהם  כפו  את  הקוצר  למלאות קצירה לכלל  בא שלא ר"ל 
אחת: ÓÚÓ¯.בבת  ÂˆÁÂ ח מלא שלא  לומר המקרא  בתחלת  שאמר  מלא  שלא על  העומריםמוסב מן בגדו כנף  מלא  לא ר "ל  צנו,

כלל : קצרוהו לא ‡Â¯Ó.(Á)כי ‡ÏÂחציר על  אבל  וגו' אתכם וברכנו אליכם  ה ' ברכת להם  לומר הקוצרים בצד העוברים  דרך 
ימי יבואו לא  עד  העולם מן  יכלו כי ציון שונאי יהיו הזה  וכחציר  קצירה . לכלל  בא לא כי כזאת העוברים אמרו לא  הגגות

הזקנה:

oeiv zcevn
(‚).È˙Î¯È·וכן האדם  בצד  שהוא הזה  כירך  וצד  עבר עניינו

המזבח  ירך  ד)על ÌÈ˙ÈÊ.:(ויקרא ÈÏÈ˙˘Îזיתים של כנטיעות
שתול  כעץ  והיה א)כמו יכולת:ÂÏÎÈ.(·):(לעיל מלשון

(‚).È·‚וגביהם בשרם  וכל  כמו  הגוף אחורי  נקרא  (יחזקאל כן

השדהÌ˙ÈÚÓÏ.:י') באורך  החורש יחרוש אשר הקו הוא 
מענה כבחצי וכן השדה כלות עד כמדתו אצלו וחורש וחוזר

שדה י"ד)צמד  וקצץ˜ˆı.(„):(ש"א כמו וחתוך  כריתה ענין
לט)פתילים  ‡ÂÁ¯.(‰):(שמות Â‚ÂÒÈÂכמו לאחור  החזרה ענין

אחור נסוג  א)לא מל '˘˜„Ó˙.כעשב:ÈˆÁÎ¯.(Â):(ש"ב
איש˘ÛÏ.קודם : שלף כמו ממקומו והוצאה  תלישה ענין

ד)נעלו חצניÂˆÁÂ.(Ê):(רות וגם חוצן יקרא הבגד שולי
ה)נערתי עומרÓÚÓ¯.:(נחמיה ושכחת כמו השבלים אגודת

כג) :(דברים

xe` ldi
אשתך ד '.ג קל "ג  ט "ז ר"פ  בא  סדר  כו'. כגפן אשתך המד "א  שרה  זו בגפנים  יבול ואין ע"פ  א' נ"ט פנ"ג  וירא רבות  כגפן.

כו': כגפן אשתך  שנאמר  גפן  נקראת  האשה

     

„     –          
          –    

‰      –        
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היה "אם שנינו: הקודמת במשנה  כלי שני לו נותנין ― אומן
משנתנו  מגרות". ושתי מעצדין שני לו נותנין ― חרש ומין: מין מכל אומנות
ומין, מין מכל הרבה אומנות כלי לו שאין באומן דנה והיא ענין, באותו ממשיכה

בלבד. אחד כלי אחר וממין כלים, משני יותר אחד ממין לו שיש  אלא

‰È‰,עליו שקיבל הערך בעד למשכנו כשבאו לאומן, ―„Á‡ ÔÈÓ »»ƒ∆»
‰aÓ,מעצדים שלושה לו והיו חרש שהוא כגון ―„Á‡ ÔÈÓe ¿À∆ƒ∆»
ËÚÓ,אחת מגירה כגון ―,‰aÓ‰ ÔÓ BkÓÏ BÏ ÌÈÓB‡ ÔÈ‡ À»≈¿ƒƒ¿ƒ«¿À∆

ËÚn‰ ÔÓ BÏ ÁwÏÂ מגירה עוד לו ויקנה אחד מעצד שימכור ― ¿ƒ«ƒ«À»
הקודמת, במשנה ששנינו כמו ומין, מין מכל שניים לו שישתיירו כדי

‰aÓ‰ ÔÓ ÔÈÈÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B ‡l‡ שני לו משיירים ― ∆»¿ƒ¿≈ƒƒƒ«¿À∆
אחד, מעצד ממנו ונוטלים ‰ËÚnמעצדים, ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ― ¿»∆∆ƒ«À»

ואין  האחת, המגירה היינו המועט, מן בידו שיש מה לו ומשיירים
כך  כה, עד האחת במגירה שהסתפק שכשם מגירה, עוד לו קונים
עד  לומר: שאפשר פי על שאף מבואר, בגמרא להבא. גם בה יסתפק
את  להשאילם היה שיכול משום מגירה, לו משאילים אחרים היו כה
לו  יהיה ולא אחד, מעצד ממנו שנוטלים עכשיו אבל המיותר, מעצדו
מקום  מכל מגירה, לו שישאיל מי ימצא לא לאחרים, להשאיל מה
שני  לו משיירים אלא כך, אומרים שאין להשמיענו, המשנה באה
ומה  המרובה, מן אומנות כלי שני היינו האחת, והמגירה מעצדים

המועט. מן בידו ÂÈÒÎשיש ˙‡ LÈc˜n‰ שהקדיש מי כל ― ««¿ƒ∆¿»»
ÂÈlÙzנכסיו, ˙‡ BÏ ÔÈÏÚÓ,בדמים תפיליו את לו שמים כלומר ― «¬ƒ∆¿ƒ»

וצריך  הן, נכסיו בכלל התפילין שאף שוויין, את להקדש נותן והוא
ההקדש מן לפדותן הוא      
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שנינו: הקודמת במשנה       על שאף כלומר
משנה  (לעיל שנינו ערכין בחייבי ואילו שם; שבארנו כמו ההקדש, חל התפילין
ובין  נכסיו במקדיש שבין דברים, לפרט באה משנתנו תפיליו. לו שמשיירים ג),

נוטלם. ההקדש גזבר אין ערכין בחייבי

BÓˆÚ ˙‡ CÈÚn‰ „Á‡Â ,ÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜n‰ „Á‡ בין ― ∆»««¿ƒ∆¿»»¿∆»««¬ƒ∆«¿
להקדש, ערכו את ליתן עליו המקבל ובין נכסיו את BÏהמקדיש ÔÈ‡≈

מפרשים: ויש להקדש; ― ליטול ההקדש רבנורבנורבנורבנולגזבר ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ÂÈaגרשםגרשםגרשםגרשם),),),), ˙eÒÎa ‡GÂ ,BzL‡ ˙eÒÎa ‡G,שלו שאינן לפי ― ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»»
ÔÓLÏ ÔÚvL Úˆa ‡GÂ אשתו לשם הבגדים את בו שצבע ― ¿¿∆«∆¿»»ƒ¿»

אותם, לבשו לא שעדיין פי על אף ÌÈL„Áובניו, ÌÈÏcÒa ‡GÂ¿¿«¿»ƒ¬»ƒ

ÔÓLÏ ÔÁ˜lL בחזקתן הן הרי עדיין, נעלּום שלא פי על שאף ― ∆¿»»ƒ¿»
לקיחה. Ô˙eÒÎaמשעת ÌÈkÓ ÌÈ„Ú :eÓ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿¬»ƒƒ¿»ƒƒ¿»

ÁLÏ משובחי שייראו כדי נאה, כסות העבדים את שמלבישים ם ― ƒ¿»
GLaויפים, ˙eÒk BÏ Á˜lz Ì‡L‡e‰ ÁÈaLÓ ,Èc ÌÈL ∆ƒƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»«¿ƒ«
‰Ó דמי את משבחת דינר, שלושים שמחירה היפה שהכסות ― »∆

הכסות; אותה בלא שוויו על יתיר דינר במאה ‡Ìהעבד ,‰t ÔÎÂ¿≈»»ƒ
ÒÈÏË‡Ï d˙B‡ ÌÈÈzÓÓ השוק ליום במכירתה ימתינו אם ― «¿ƒƒ»»ƒ¿ƒ

בהמות, בו ‰È‡שמוכרים ˙ÁaLÓ;ביוקר אז שתימכר ―ÔÎÂ «¿««ƒ¿≈
CkÏ d˙B‡ ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,˙ÈÏbÓ,מרגליות קוני שם שמצויים ― «¿»ƒƒ«¬ƒ»«¿«

‡È‰ ˙ÁaLÓ,יקר במחיר שם שתימכר ― Lc˜‰Ï ÔÈ‡ «¿««ƒ≈«∆¿≈
B˙ÚLÂ BÓB˜Ó ‡l‡ במקום מחירם כפי בשוויים אותם ומוכרים ― ∆»¿¿»»

זו ובשעה את ((((רמברמברמברמב""""םםםם););););זה ישהו אם שמא שחוששים הוא, והטעם
ייגנבו או שיוזלו הפסד, לידי יבואו להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""םםםם).).).).מכירתם המשנה המשנה המשנה המשנה  ((((פירושפירושפירושפירוש

ישהנה  לא מרגלית, לו ויש עצמו, העריך עני  שאם מפרשים, ויש
מה  לפי אלא תן, הדמים אותם ולפי לכרך, אותה העלה לומר: הגזבר

וזה שמים, כאן ולפי ששווה שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה
יותר  לו היה לא הכהן שהעריכֹו בזמן שהרי יתן, הקודמת השומה

((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).

הכרזה, אין במיטלטלים שכן במיטלטלים, מדובר שבמשנתנו מבואר, בתוספות
שמא  שחוששים משום בעבדים, הדין (והוא ייגנבו שמא שחוששים משום
שצריך  יום", ששים ההקדש "ושום פרקנו: בראש ששנינו מה ברם, יברחו);
בלבד. בקרקעות שם המדובר ובערב, בבקר רצופים יום ששים עליהם להכריז

א ה נ ש מ ר ו א ב

אחוזתו, שדה במקדיש דן זה נאמר פרק זה בענין בירושה. לו שבאה שדהו היינו
טז-יח): כז, (ויקרא בתורה        ערך)

השדה)            
מיד), לפדותה אדם ובא הקדישה, מיד היובל שנת (משעברה  כערך)

יתן). למעלה האמור     הראשונה השנה משעברה (היינו
היובל), שלאחר            

הפדיון שנת עד היובל שמשנת השנים (מנין  שהמקדיש מכאן, .(
הקצוב  הערך לפי אלא שווייה, לפי לא ההקדש מן נפדית הריהי אחוזתו, שדה

בתורה:      שראוי שדה חלקת כל היינו ―
שעורים חומר בה לזרוע      שבעים של שטח והיא

מרובעות אמה אלף וחמישה       
   היינו כסף, שקל בחמישים היובל שלאחר הראשונה בשנה נפדית

ואם  "סלע". המשנה בלשון הנקרא הוא בתורה האמור השקל שכן סלע, בחמישים
שנשארו  השנים מספר לפי נקבע פדיונה כסף הראשונה, השנה לאחר נפדית השדה
היובל  ולאחר היובל, שנות למספר אלא הקדש אינה השדה שכן היובל, שנת עד
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ומאחר  המנין; מן היובל שנת ואין בפרקנו, להלן שיבואר כפי לכהנים, ניתנת היא

שנה ותשע שלארבעים  ,סלע חמישים כור בית לכל הערך נקבע

פונדיונים  ושמונה ארבעים ― הסלע מסלע; 1/49 ועוד סלע ושנה שנה לכל נמצא

             
הוס  ארבעים וחכמים נותן השולחני, מן סלע ליקח הבא שכן פונדיון, עוד כאן יפו

שנה. לכל ופונדיון סלע הוא כור בית לכל הערך שחשבון והרי פונדיונים, ותשעה

מיד  לפדותה הבא היובל, שנת עד שנה עשרים משל, דרך נשארו, אם לפיכך
רצו  הבעלים אם ברם, פונדיון; ועשרים סלע עשרים כור בית לכל נותן ההקדש,

חומש עוד להוסיף עליהם לפדותה,      הם והרי

עד  שנים שמונה נשארו פונדיונים. וחמישה ועשרים סלעים וחמש עשרים נותנים

כור בית לכל פונדיונים ושמונה סלעים שמונה הפודה נותן היובל, שנת
        היובל עד נשאר אם אבל

שנאמר: ופונדיון, בסלע לפדותה יכולים אין בלבד, אחת שנה כגון משנתיים, פחות

הכהן לו "וחשב                    ולמדו ,"

היובל, שנת עד שנשארו השנים מספר לפי נפדית אחוזה שדה שאין חכמים, מכאן

מיעוט שכן יותר, או שנים שתי היובל עד נשארו כן אם אלא    אבל שתיים, 
בית  לכל שלמות סלע חמישים נותן לפדותה הבא אחת, שנה אלא נשארה לא אם

הללו. הדינים בפרטי עוסקת משנתנו ― היובל. בתחילת הפודה כדין כור,

ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡― אחוזה שדה ―È˙MÓ ˙BÁt ÏBi‰ ÈÙÏ ≈«¿ƒƒƒ¿≈«≈»ƒ¿≈
ÌÈL שאין כפשוטה, מתפרשת אינה שמשנתנו מבואר, בגמרא ― »ƒ

שנינו  שכן היובל, לפני משנתיים פחות אחוזה שדה להקדיש יכולים
בברייתא:       אפילו ומשמע

הוא המשנה פירוש אלא היובל, לשנת סמוך  
נוהג  אין היובל לפני משנתיים פחות שדהו והמקדיש הואיל כדלקמן:
כסף, בגרעון לפדותה יכולים שאין כלומר מערכך", "ונגרע דין בה
ליתן  צריך הפודה כל אלא היובל, שנת עד שנשארו השנים לפי

היובלחמי  בתחילת הפודה כדין כור, בית לכל סלע שים 
  שיהא טובה, עצה להשמיע המשנה באה לפיכך

לפני  שנים משתי פחות אחוזתו שדה יקדיש ואל נכסיו על חס אדם
כספו; את יפסיד שלא BÁt˙היובל, ÏBi‰ Á‡Ï ÔÈÏ‡Bb ‡GÂ¿¬ƒ¿«««≈»

‰MÓ:בתורה שנאמר ―       ƒ»»
           

השדה את שהפודה ללמד, משנתנו ובאה  מחשבים אין
עד  הנותרות "השנים חשבון לפי כסף, בגרעון הפדיון ערך את לו
לפדות  הבא אבל היובל, לאחר שנה נגמרה כן אם אלא היובל", שנת
היובל", "משנת כפודה אלא דינו אין היובל, שנת לאחר משנה בפחות

גורעים  ואין כור, בית לכל סלע חמישים היינו השלם, הערך את ונותן
עומד  היה אם כגון הראשונה, מהשנה עברו שכבר החדשים את לו
בעד  פונדיון וחצי סלע חצי לו מנכים אין שנה, אמצע שהוא בניסן

יצאה, שכבר השנה Lc˜‰Ïמחצית ÌÈL„Á ÔÈMÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈
הדין  והוא כלום. לו גורעים אין כולה, השנה יצאה שלא זמן כל ―
שנים  תשע נשארו אם כגון חדשים, מחשבין שאין היובל, באמצע
החדשים  ששת את השדה את לפודה גורעים אין היובל, שנת עד וחצי
עשר  לפי הערך את לו מחשבים אלא העשירית, מהשנה יצאו שכבר

שלמות שנים        
ודרשו: הנותרות", השנים פי על הכסף את הכהן לו "וחשב שנאמר:
מבארים  בגמרא אמנם חדשים. מחשב אתה ואי מחשב, אתה שנים

  דווקא פירושו אין היובל", "לאחר במשנתנו ששנינו שמה
היובל באמצע אפילו אלא ליובל, סמוך כלומר ממש, היובל ((((וכן וכן וכן וכן אחר

הל הל הל הל '''' ברמב ברמב ברמב ברמב """"ם ם ם ם  ועייןועייןועייןועיין א א א א ;;;; כה כה כה כה ,,,, בבבב;;;; כד כד כד כד ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  עייןעייןעייןעיין בברטנורא בברטנורא בברטנורא בברטנורא ;;;; מבואר מבואר מבואר מבואר 

משנתנו משנתנו משנתנו משנתנו );););); על על על על  הרש הרש הרש הרש """"ש ש ש ש  ובהגהותובהגהותובהגהותובהגהות שםשםשםשם;;;; משנה משנה משנה משנה  ובלחםובלחםובלחםובלחם יביביביב;;;; ב ב ב ב ,,,, «¬‡Ïערכיןערכיןערכיןערכין
ÌÈL„Á MÁÓ Lc˜‰‰ החדשים ניכוי ידי על אם כלומר ― «∆¿≈¿«≈√»ƒ

היובל  שנת עד נשארו אם כגון להקדש, ריווח יש השנה מן שיצאו
של  דינו הרי שיצאה, השנה מחצית את נגרע לא שאם וחצי, שנה
אלא  ליתן צריך ואינו היובל, שנת לפני שנתיים עומד כאילו הפודה
חדשים, נחשב אם ואילו כור, בית לכל פונדיונים ושני סלעים שתי
בגרעון  לפדותה יכול אינו ליובל, שלימות שנתיים ואין הואיל הרי

כור בית לכל סלע חמישים ליתן הפודה וצריך כסף,  
 ,החדשים את מחשבים להקדש, ריווח שיש זה, בכגון

בגרעון  אותה פודים אין היובל, לפני שנים משתי  פחות שיש וכיון
ששנינו: וזהו כור. בית לכל סלע בחמישים אלא כסף,       

        .(.(.(.( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; גרשוםגרשוםגרשוםגרשום;;;; רבנו רבנו רבנו רבנו  לשיטת ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ברם,
הגזבר, רצה שאם ההקדש, גזבר של ברצונו הדבר  תלוי הרמב"ם
חשבון  לפי הפודה ונותן בשנה, שנשארו החדשים את חושב הריהו

שנתיים ועיין ועיין ועיין ועיין של ח ח ח ח ;;;; ד ד ד ד ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הל הל הל הל '''' תורה תורה תורה תורה  ובמשנה ובמשנה ובמשנה ובמשנה  למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו,,,, בפירושו בפירושו בפירושו בפירושו  ((((עייןעייןעייןעיין

משנה משנה משנה משנה ).).).). ולחם ולחם ולחם ולחם  משנה משנה משנה משנה  כסףכסףכסףכסף הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;; השגת השגת השגת השגת  e‰„Nשםשםשםשם ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»≈
ÏBi‰ ˙ÚLaנוהג שהיובל בזמן """"תוספותתוספותתוספותתוספות― ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; ¿»««≈

טובטובטובטוב"),"),"),"), ÛÒkיוםיוםיוםיום Ï˜L ÌÈMÓÁ ÌÈBÚN ÓÁ ÚÊa Ô˙B― ≈¿∆«…∆¿ƒ¬ƒƒ∆∆∆∆
כור לזריעת הראוי קרקע שטח שכל והיינו בתורה; כמפורש 
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בשנה  נפדה מרובעות, אמה אלף וחמישה שבעים והוא שעורים,
ברם, לעיל. בארנו שכבר כמו סלע, בחמישים היובל של הראשונה
ההקדשות  כשאר בשווייה נפדית היא הרי נוהג, היובל שאין בזמן

ÌÈÚ˜((((רשרשרשרש""""יייי).).).). ÌL eÈ‰― וחריצים בקיעים ―‰NÚ ÌÈwÓÚ »»¿»ƒ¬Àƒ¬»»
ÌÈÁÙËמים מלאים והם NÚ‰((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),― ÌÈ‰Bb ÌÈÚÏÒ B‡ ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈÁÙË,לזריעה ראויים ואינם הואיל ―dnÚ ÌÈ„cÓ ÔÈ‡― ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒƒ»

הם  הרי  מים, בנקעים אין אם ברם, כלל. מוקדשים שאינם השדה, עם
מפרשים: ויש בשוויים. ונפדים עצמם, בפני ונמדדים מוקדשים,

  כלומר כור, לבית סלע חמישים חשבון לפי להיפדות ―
בפני  הם שנמדדים אלא הם, מוקדשים מים המלאים הנקעים שאף
לפי  נפדים מים בהם שאין נקעים ברם, שוויים. לפי להיפדות עצמם
יעלה  שלא עצמם בפני שנמדדים אלא כור, לבית סלע חמישים חשבון

בחשבון שלהם """"תפארתתפארתתפארתתפארתהמדרון טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((עייןעייןעייןעיין

Ô‡kÓישראלישראלישראלישראל").").")."). ˙BÁt,טפחים מעשרה פחות עמוקים הנקעים היו ― »ƒ»
מעשרה  פחות גבוהים הסלעים שהיו או מים, מלאים שהם פי על אף

dnÚטפחים, ÌÈ„cÓ חשובים ואינם השדה, אגב הם שבטלים ― ƒ¿»ƒƒ»
עצמם. GLבפני B‡ ÌÈzL dLÈc˜‰,ÏBi‰ ÈÙÏ ÌÈL L ƒ¿ƒ»¿«ƒ»»ƒƒ¿≈«≈

‰MÏ ÔBÈcÙe ÚÏÒ Ô˙B את פדה שאם כלומר כור; בית לכל ― ≈∆«À¿¿«»»
בית  לכל פונדיונים ושני סלעים שתי נותן היובל, לפני שנתיים השדה
סלעים  שלוש נותן היובל, לפני שנים שלוש אותה פדה ואם כור,
החשבון  את בארנו שכבר כמו כור, בית לכל פונדיונים ושלושה

למשנתנו. La‰בהקדמה ‰L c Ô˙B ÈÈ‰ :Ó‡ Ì‡― ƒ»«¬≈ƒ≈¿«»»¿»»
ופונדיון, סלע היינו זו, לשנה המגיע את שנה BÏבכל ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒ

בתשלומים, הפדיון כסף את לקבל ―„Á‡k Blk ˙‡ Ô˙B ‡l‡∆»≈∆À¿∆»
שנאמר: אחת, בבת הכסף כל את ―    

הכסף  סכום כלומר כאחד", כולו הכסף שיהא "עד חכמים: ודרשו
מחוייב  אינו ברם, כאחד. ליתנו הכתוב חייבו בפדיון, ליתן רוצה שהוא

בלבד. חציה אפילו לפדות הוא רשאי אלא השדה, כל לפדות

ב ה נ ש מ ר ו א ב

Ì„‡‰ Ïk „Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ „Á‡ אחרים ובין הבעלים בין ― ∆»«¿»ƒ¿∆»»»»»
השדה  ששווה בין סלע, בחמישים כור בית של החשבון לפי פודים

סלעים. חמש אלא שווה שאינה ובין סלע ‰ÌÈÏÚaאלף ÔÈa ‰Ó«≈«¿»ƒ
?Ì„‡‰ Ïk ÔÈÏ,האדם כל לבין הבעלים בין אין כלומר ―‡l‡ ¿≈»»»»∆»

LÓÁ ÌÈ˙B ÌÈÏÚa‰L,הפדיון דמי על חומש עוד מוסיפים ― ∆«¿»ƒ¿ƒ…∆
יט יט יט יט ):):):):שנאמר כזכזכזכז,,,, ויסף ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אותו, המקדיש השדה את יגאל גאל "ואם

"חומש" שכל אחדים, במקומות בארנו וכבר עליו"; ערכך כסף חמשית
מלבר חומש היינו בתורה ונקרא האמור מהקרן; רבע שהוא

והחומש. הקרן של הכולל מהסכום החמישי החלק שהוא לפי "חומש",
עוד  מוסיפים הבעלים דינרים, ארבעה שהיא סלע, כל שעל נמצא

LÓÁדינר; Ô˙B BÈ‡ Ì„‡ ÏÎÂ לפי בלבד, הפדיון דמי אלא ― ¿»»»≈≈…∆
כור. לבית סלע חמישים של החשבון

ג ה נ ש מ ר ו א ב

כ-כא): כז, (ויקרא נאמר אחוזתו המקדיש בפרשת  (המקדיש)
  (הגזבר)         

        שלאחריה והמשנה משנתנו ―
אלה מפסוקים הנלמדים הדינים בפרטי עוסקות       

      

dLÈc˜‰,אחוזתו שדה את אדם הקדיש ―dÏ‡‚e פדה והוא ― ƒ¿ƒ»¿»»
ההקדש, מיד ÏBiaאותה B„iÓ ‰‡ˆBÈ dÈ‡ פדה אם שכן ― ≈»¿»ƒ»«≈

לכהנים ומתחלקת ביובל מידו יוצאת השדה הרי אחר, אותה
 :שנאמר כמו    הלוקחו (מיד

הגזבר) מן       משנתנו ובאה
ביובל  מידו יוצאת אינה שדהו, את בעצמו פדה המקדיש שאם ללמד,

לכהנים. Baלהתחלק dÏ‡b,המקדיש של בנו השדה את פדה ― ¿»»¿
ÏBia ÂÈ‡Ï ‰‡ˆBÈ:שנאמר לכהנים, ולא ― (הגזבר) ¿»¿»ƒ«≈

      :ודרשו .לבן ולא ―
Á‡ dÏ‡b,אחר איש השדה את פדה ―ÌÈBw‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ¿»»«≈∆»ƒ«¿ƒ

המקדיש, של ―B„iÓ dÏ‡‚e מידי השדה את גאל והמקדיש ― ¿»»ƒ»
B„iÓהפודה, ‰‡ˆBÈ dÈ‡,המקדיש מיד ―ÏBia להתחלק ― ≈»¿»ƒ»«≈

היא: הגירסה שבגמרא במשנה ברם, לכהנים.  
יוצאת  שהיתה כשם לכהנים, ומתחלקת ביובל יוצאה רש"י: ומפרש

המקדיש לקחה שממנו הפודה מידי    
       „Á‡ dÏ‡b¿»»∆»
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ומאחר  המנין; מן היובל שנת ואין בפרקנו, להלן שיבואר כפי לכהנים, ניתנת היא

שנה ותשע שלארבעים  ,סלע חמישים כור בית לכל הערך נקבע

פונדיונים  ושמונה ארבעים ― הסלע מסלע; 1/49 ועוד סלע ושנה שנה לכל נמצא

             
הוס  ארבעים וחכמים נותן השולחני, מן סלע ליקח הבא שכן פונדיון, עוד כאן יפו

שנה. לכל ופונדיון סלע הוא כור בית לכל הערך שחשבון והרי פונדיונים, ותשעה

מיד  לפדותה הבא היובל, שנת עד שנה עשרים משל, דרך נשארו, אם לפיכך
רצו  הבעלים אם ברם, פונדיון; ועשרים סלע עשרים כור בית לכל נותן ההקדש,

חומש עוד להוסיף עליהם לפדותה,      הם והרי

עד  שנים שמונה נשארו פונדיונים. וחמישה ועשרים סלעים וחמש עשרים נותנים

כור בית לכל פונדיונים ושמונה סלעים שמונה הפודה נותן היובל, שנת
        היובל עד נשאר אם אבל

שנאמר: ופונדיון, בסלע לפדותה יכולים אין בלבד, אחת שנה כגון משנתיים, פחות

הכהן לו "וחשב                    ולמדו ,"

היובל, שנת עד שנשארו השנים מספר לפי נפדית אחוזה שדה שאין חכמים, מכאן

מיעוט שכן יותר, או שנים שתי היובל עד נשארו כן אם אלא    אבל שתיים, 
בית  לכל שלמות סלע חמישים נותן לפדותה הבא אחת, שנה אלא נשארה לא אם

הללו. הדינים בפרטי עוסקת משנתנו ― היובל. בתחילת הפודה כדין כור,

ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡― אחוזה שדה ―È˙MÓ ˙BÁt ÏBi‰ ÈÙÏ ≈«¿ƒƒƒ¿≈«≈»ƒ¿≈
ÌÈL שאין כפשוטה, מתפרשת אינה שמשנתנו מבואר, בגמרא ― »ƒ

שנינו  שכן היובל, לפני משנתיים פחות אחוזה שדה להקדיש יכולים
בברייתא:       אפילו ומשמע

הוא המשנה פירוש אלא היובל, לשנת סמוך  
נוהג  אין היובל לפני משנתיים פחות שדהו והמקדיש הואיל כדלקמן:
כסף, בגרעון לפדותה יכולים שאין כלומר מערכך", "ונגרע דין בה
ליתן  צריך הפודה כל אלא היובל, שנת עד שנשארו השנים לפי

היובלחמי  בתחילת הפודה כדין כור, בית לכל סלע שים 
  שיהא טובה, עצה להשמיע המשנה באה לפיכך

לפני  שנים משתי פחות אחוזתו שדה יקדיש ואל נכסיו על חס אדם
כספו; את יפסיד שלא BÁt˙היובל, ÏBi‰ Á‡Ï ÔÈÏ‡Bb ‡GÂ¿¬ƒ¿«««≈»

‰MÓ:בתורה שנאמר ―       ƒ»»
           

השדה את שהפודה ללמד, משנתנו ובאה  מחשבים אין
עד  הנותרות "השנים חשבון לפי כסף, בגרעון הפדיון ערך את לו
לפדות  הבא אבל היובל, לאחר שנה נגמרה כן אם אלא היובל", שנת
היובל", "משנת כפודה אלא דינו אין היובל, שנת לאחר משנה בפחות

גורעים  ואין כור, בית לכל סלע חמישים היינו השלם, הערך את ונותן
עומד  היה אם כגון הראשונה, מהשנה עברו שכבר החדשים את לו
בעד  פונדיון וחצי סלע חצי לו מנכים אין שנה, אמצע שהוא בניסן

יצאה, שכבר השנה Lc˜‰Ïמחצית ÌÈL„Á ÔÈMÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈
הדין  והוא כלום. לו גורעים אין כולה, השנה יצאה שלא זמן כל ―
שנים  תשע נשארו אם כגון חדשים, מחשבין שאין היובל, באמצע
החדשים  ששת את השדה את לפודה גורעים אין היובל, שנת עד וחצי
עשר  לפי הערך את לו מחשבים אלא העשירית, מהשנה יצאו שכבר

שלמות שנים        
ודרשו: הנותרות", השנים פי על הכסף את הכהן לו "וחשב שנאמר:
מבארים  בגמרא אמנם חדשים. מחשב אתה ואי מחשב, אתה שנים

  דווקא פירושו אין היובל", "לאחר במשנתנו ששנינו שמה
היובל באמצע אפילו אלא ליובל, סמוך כלומר ממש, היובל ((((וכן וכן וכן וכן אחר

הל הל הל הל '''' ברמב ברמב ברמב ברמב """"ם ם ם ם  ועייןועייןועייןועיין א א א א ;;;; כה כה כה כה ,,,, בבבב;;;; כד כד כד כד ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  עייןעייןעייןעיין בברטנורא בברטנורא בברטנורא בברטנורא ;;;; מבואר מבואר מבואר מבואר 

משנתנו משנתנו משנתנו משנתנו );););); על על על על  הרש הרש הרש הרש """"ש ש ש ש  ובהגהותובהגהותובהגהותובהגהות שםשםשםשם;;;; משנה משנה משנה משנה  ובלחםובלחםובלחםובלחם יביביביב;;;; ב ב ב ב ,,,, «¬‡Ïערכיןערכיןערכיןערכין
ÌÈL„Á MÁÓ Lc˜‰‰ החדשים ניכוי ידי על אם כלומר ― «∆¿≈¿«≈√»ƒ

היובל  שנת עד נשארו אם כגון להקדש, ריווח יש השנה מן שיצאו
של  דינו הרי שיצאה, השנה מחצית את נגרע לא שאם וחצי, שנה
אלא  ליתן צריך ואינו היובל, שנת לפני שנתיים עומד כאילו הפודה
חדשים, נחשב אם ואילו כור, בית לכל פונדיונים ושני סלעים שתי
בגרעון  לפדותה יכול אינו ליובל, שלימות שנתיים ואין הואיל הרי

כור בית לכל סלע חמישים ליתן הפודה וצריך כסף,  
 ,החדשים את מחשבים להקדש, ריווח שיש זה, בכגון

בגרעון  אותה פודים אין היובל, לפני שנים משתי  פחות שיש וכיון
ששנינו: וזהו כור. בית לכל סלע בחמישים אלא כסף,       

        .(.(.(.( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; גרשוםגרשוםגרשוםגרשום;;;; רבנו רבנו רבנו רבנו  לשיטת ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ברם,
הגזבר, רצה שאם ההקדש, גזבר של ברצונו הדבר  תלוי הרמב"ם
חשבון  לפי הפודה ונותן בשנה, שנשארו החדשים את חושב הריהו

שנתיים ועיין ועיין ועיין ועיין של ח ח ח ח ;;;; ד ד ד ד ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הל הל הל הל '''' תורה תורה תורה תורה  ובמשנה ובמשנה ובמשנה ובמשנה  למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו,,,, בפירושו בפירושו בפירושו בפירושו  ((((עייןעייןעייןעיין

משנה משנה משנה משנה ).).).). ולחם ולחם ולחם ולחם  משנה משנה משנה משנה  כסףכסףכסףכסף הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;; השגת השגת השגת השגת  e‰„Nשםשםשםשם ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»≈
ÏBi‰ ˙ÚLaנוהג שהיובל בזמן """"תוספותתוספותתוספותתוספות― ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; ¿»««≈

טובטובטובטוב"),"),"),"), ÛÒkיוםיוםיוםיום Ï˜L ÌÈMÓÁ ÌÈBÚN ÓÁ ÚÊa Ô˙B― ≈¿∆«…∆¿ƒ¬ƒƒ∆∆∆∆
כור לזריעת הראוי קרקע שטח שכל והיינו בתורה; כמפורש 
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בשנה  נפדה מרובעות, אמה אלף וחמישה שבעים והוא שעורים,
ברם, לעיל. בארנו שכבר כמו סלע, בחמישים היובל של הראשונה
ההקדשות  כשאר בשווייה נפדית היא הרי נוהג, היובל שאין בזמן

ÌÈÚ˜((((רשרשרשרש""""יייי).).).). ÌL eÈ‰― וחריצים בקיעים ―‰NÚ ÌÈwÓÚ »»¿»ƒ¬Àƒ¬»»
ÌÈÁÙËמים מלאים והם NÚ‰((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),― ÌÈ‰Bb ÌÈÚÏÒ B‡ ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈÁÙË,לזריעה ראויים ואינם הואיל ―dnÚ ÌÈ„cÓ ÔÈ‡― ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒƒ»

הם  הרי  מים, בנקעים אין אם ברם, כלל. מוקדשים שאינם השדה, עם
מפרשים: ויש בשוויים. ונפדים עצמם, בפני ונמדדים מוקדשים,

  כלומר כור, לבית סלע חמישים חשבון לפי להיפדות ―
בפני  הם שנמדדים אלא הם, מוקדשים מים המלאים הנקעים שאף
לפי  נפדים מים בהם שאין נקעים ברם, שוויים. לפי להיפדות עצמם
יעלה  שלא עצמם בפני שנמדדים אלא כור, לבית סלע חמישים חשבון

בחשבון שלהם """"תפארתתפארתתפארתתפארתהמדרון טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((עייןעייןעייןעיין

Ô‡kÓישראלישראלישראלישראל").").")."). ˙BÁt,טפחים מעשרה פחות עמוקים הנקעים היו ― »ƒ»
מעשרה  פחות גבוהים הסלעים שהיו או מים, מלאים שהם פי על אף

dnÚטפחים, ÌÈ„cÓ חשובים ואינם השדה, אגב הם שבטלים ― ƒ¿»ƒƒ»
עצמם. GLבפני B‡ ÌÈzL dLÈc˜‰,ÏBi‰ ÈÙÏ ÌÈL L ƒ¿ƒ»¿«ƒ»»ƒƒ¿≈«≈

‰MÏ ÔBÈcÙe ÚÏÒ Ô˙B את פדה שאם כלומר כור; בית לכל ― ≈∆«À¿¿«»»
בית  לכל פונדיונים ושני סלעים שתי נותן היובל, לפני שנתיים השדה
סלעים  שלוש נותן היובל, לפני שנים שלוש אותה פדה ואם כור,
החשבון  את בארנו שכבר כמו כור, בית לכל פונדיונים ושלושה

למשנתנו. La‰בהקדמה ‰L c Ô˙B ÈÈ‰ :Ó‡ Ì‡― ƒ»«¬≈ƒ≈¿«»»¿»»
ופונדיון, סלע היינו זו, לשנה המגיע את שנה BÏבכל ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒ

בתשלומים, הפדיון כסף את לקבל ―„Á‡k Blk ˙‡ Ô˙B ‡l‡∆»≈∆À¿∆»
שנאמר: אחת, בבת הכסף כל את ―    

הכסף  סכום כלומר כאחד", כולו הכסף שיהא "עד חכמים: ודרשו
מחוייב  אינו ברם, כאחד. ליתנו הכתוב חייבו בפדיון, ליתן רוצה שהוא

בלבד. חציה אפילו לפדות הוא רשאי אלא השדה, כל לפדות

ב ה נ ש מ ר ו א ב

Ì„‡‰ Ïk „Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ „Á‡ אחרים ובין הבעלים בין ― ∆»«¿»ƒ¿∆»»»»»
השדה  ששווה בין סלע, בחמישים כור בית של החשבון לפי פודים

סלעים. חמש אלא שווה שאינה ובין סלע ‰ÌÈÏÚaאלף ÔÈa ‰Ó«≈«¿»ƒ
?Ì„‡‰ Ïk ÔÈÏ,האדם כל לבין הבעלים בין אין כלומר ―‡l‡ ¿≈»»»»∆»

LÓÁ ÌÈ˙B ÌÈÏÚa‰L,הפדיון דמי על חומש עוד מוסיפים ― ∆«¿»ƒ¿ƒ…∆
יט יט יט יט ):):):):שנאמר כזכזכזכז,,,, ויסף ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אותו, המקדיש השדה את יגאל גאל "ואם

"חומש" שכל אחדים, במקומות בארנו וכבר עליו"; ערכך כסף חמשית
מלבר חומש היינו בתורה ונקרא האמור מהקרן; רבע שהוא

והחומש. הקרן של הכולל מהסכום החמישי החלק שהוא לפי "חומש",
עוד  מוסיפים הבעלים דינרים, ארבעה שהיא סלע, כל שעל נמצא

LÓÁדינר; Ô˙B BÈ‡ Ì„‡ ÏÎÂ לפי בלבד, הפדיון דמי אלא ― ¿»»»≈≈…∆
כור. לבית סלע חמישים של החשבון

ג ה נ ש מ ר ו א ב

כ-כא): כז, (ויקרא נאמר אחוזתו המקדיש בפרשת  (המקדיש)
  (הגזבר)         

        שלאחריה והמשנה משנתנו ―
אלה מפסוקים הנלמדים הדינים בפרטי עוסקות       

      

dLÈc˜‰,אחוזתו שדה את אדם הקדיש ―dÏ‡‚e פדה והוא ― ƒ¿ƒ»¿»»
ההקדש, מיד ÏBiaאותה B„iÓ ‰‡ˆBÈ dÈ‡ פדה אם שכן ― ≈»¿»ƒ»«≈

לכהנים ומתחלקת ביובל מידו יוצאת השדה הרי אחר, אותה
 :שנאמר כמו    הלוקחו (מיד

הגזבר) מן       משנתנו ובאה
ביובל  מידו יוצאת אינה שדהו, את בעצמו פדה המקדיש שאם ללמד,

לכהנים. Baלהתחלק dÏ‡b,המקדיש של בנו השדה את פדה ― ¿»»¿
ÏBia ÂÈ‡Ï ‰‡ˆBÈ:שנאמר לכהנים, ולא ― (הגזבר) ¿»¿»ƒ«≈

      :ודרשו .לבן ולא ―
Á‡ dÏ‡b,אחר איש השדה את פדה ―ÌÈBw‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ¿»»«≈∆»ƒ«¿ƒ

המקדיש, של ―B„iÓ dÏ‡‚e מידי השדה את גאל והמקדיש ― ¿»»ƒ»
B„iÓהפודה, ‰‡ˆBÈ dÈ‡,המקדיש מיד ―ÏBia להתחלק ― ≈»¿»ƒ»«≈

היא: הגירסה שבגמרא במשנה ברם, לכהנים.  
יוצאת  שהיתה כשם לכהנים, ומתחלקת ביובל יוצאה רש"י: ומפרש

המקדיש לקחה שממנו הפודה מידי    
       „Á‡ dÏ‡b¿»»∆»
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ÌÈ‰k‰ ÔÓ,הגזבר מיד ―B„È ˙Áz ‡È‰ È‰Â אותו של ― ƒ«…¬ƒ«¬≈ƒ««»
היובל, בשנת Ó‡Èכהן ‡G:לומר יכול הכהן אין ―‡È‰Â ÏÈ‡B‰ …«ƒ¿ƒ

ÈlL ‡È‰ È‰ ,È„È ˙Áz ‡È‰ È‰Â ,ÏBia ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ¿»«…¬ƒ«≈«¬≈ƒ««»ƒ¬≈ƒ∆ƒ
עכשיו  ביובל, ולחברי לי יוצאת היתה ישראל אותה פדה שאילו ―

ממני יותר לה ראוי כהן לך אין ידי, תחת גם ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),שהשדה והרי
שכן" כל לא עצמי בשל זוכה, אני אחרים "בשל הוא: וחומר קל

בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא );););); לפי ((((שם שם שם שם ))))ומבואר((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  כן, לומר יכול הכהן שאין הטעם
כא כא כא כא ):):):):שנאמר כזכזכזכז,,,, שירש ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כהן של אחוזתו אחוזתו", תהיה "לכהן

שלו; אינה זו אבל שלו, היא ‡ÂÈÁמאביו ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡∆»¿»¿»∆»
ÌÈ‰k‰היובל שנת של השנה בראש העובד שבמשמר ((((תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא― «…¬ƒ

כה כה כה כה ).).).). ד ד ד ד ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""םםםם עייןעייןעייןעיין ג ג ג ג ;;;; יגיגיגיג,,,, שמתחלקת מנחות מנחות מנחות מנחות  סוברים, ויש
הכיפורים יום של שבמשמר כאכאכאכא;;;;לכהנים כזכזכזכז,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  התורה התורה התורה התורה  עלעלעלעל ((((רשרשרשרש""""יייי

עלעלעלעל למלךלמלךלמלךלמלך"""" ו ו ו ו """"משנהמשנהמשנהמשנה משנה משנה משנה משנה """" """"לחםלחםלחםלחם ועייןועייןועייןועיין ב ב ב ב ;;;; כח כח כח כח ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין ורשורשורשורש""""יייי גמרא גמרא גמרא גמרא  עייןעייןעייןעיין

שםשםשםשם).).).). הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÏBi‰ ÚÈb‰,היובל שנת הגיעה ―‰Ï‡‚ ‡GÂ מידי השדה ― ƒƒ««≈¿ƒ¿¬»
אחר, ידי על ולא הבעלים ידי על לא אותו ‰ÌÈ‰kההקדש, של ― «…¬ƒ

בו פוגע שהיובל משמר    ÌÈÒÎƒ¿»ƒ
dÎB˙Ï,אחוזתם נעשית שהיא הזאת, השדה לתוך ―˙‡ ÌÈ˙BÂ ¿»¿¿ƒ∆
‰ÈÓcכור בית לכל סלע חמישים להקדש, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););― ויש ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; »∆»

מפרשים:  שוויה לפי הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם ― עלעלעלעל למלךלמלךלמלךלמלך"""" ("("("("משנה משנה משנה משנה 

כוכוכוכו);););); ד ד ד ד ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין e‰È„‰הל הל הל הל '''' Èa Èc שלומד בגמרא, מבואר טעמו ― ƒ¿≈«ƒ¿»
נאמר שם שכן בית, ממקדיש קדש" "קדש, שווה, בגזירה ((((ויקראויקראויקראויקראהוא

יד יד יד יד ):):):): השדה כזכזכזכז,,,, "והיה נאמר: וכאן קדש"..., ביתו את יקדיש כי "ואיש
בלא  הקדש מיד לעולם יוצא אינו בית מה ― קדש"... ביובל בצאתו

שנאמר  כמו לכהנים ((((שםשםשםשם):):):):דמים יוצא בית שאין הכהן", "והעריכו
בלא  הקדש מיד יוצאת אינה אחוזה שדה אף בדמים, נפדה אלא
דמיה  נתן וזה הואיל ההקדש, מיד אחר אותה פדה אם הלכך דמים;
אבל  בחינם, לכהנים השדה יוצאת היובל שנת כשמגיעה הרי להקדש,
דמיה. את ליתן הכהנים על היובל, שנת עד השדה נפדתה לא אם

ÔÈÒÎ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa,לתוכה נכנסים הכהנים ―‡G Ï‡ «ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬»
ÔÈ˙B,עצרת מכבשי שווה בגזירה לומד שמעון שרבי דמיה, ― ¿ƒ

בהם """"שנאמר כ כ כ כ ):):):): כגכגכגכג,,,, בחינם,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שם מה לכהן", לה' יהיו
ומעדיף בחינם. כאן עצרת אף מכבשי אחוזה שדה ללמוד שמעון רבי

עצרת  וכבשי הקדש שבידי אחוזה ששדה לפי ביתו, ממקדיש ולא
כהונה ממתנות לכהנים שניהם ניתן אינו הקדש שבידי בית אבל הם,

ביתו, ממקדיש אחוזה שדה ללמוד מעדיף יהודה רבי ברם, לעולם.
שהם  עצרת, כבשי כן שאין מה הם, הבית בדק קדשי ששניהם לפי

מזבח; קדשי  .(.(.(.( יט יט יט יט ד ד ד ד ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הל הל הל הל '''' ‡ÊÚÈÏ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם Èa«ƒ¡ƒ∆∆
ÔÈ˙B ‡GÂ ÔÈÒÎ ‡G :ÓB‡,לכהנים נמסרת השדה אין ― ≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ÌÈLeË ‰„N ˙‡˜ ‡l‡,בעליה (עזבוה) שנטשוה שדה ― ∆»ƒ¿≈¿≈¿ƒ
ÈM‰ ÏBi‰ „Ú.הבאה היובל שנת עד ―ÈM‰ ÏBi‰ ÚÈb‰ ««≈«≈ƒƒƒ««≈«≈ƒ

ÈLÈÏM‰ ÏBi‰ „Ú ,ÔÈLeË ÈLeË ˙‡˜ :‰Ï‡‚ ‡GÂ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈¿≈¿ƒ««≈«¿ƒƒ
פעמיים. שעזבוה שדה כלומר ―ÔÈÒÎ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈«…¬ƒƒ¿»ƒ

Á‡ ‰pÏ‡‚iL „Ú ,dÎB˙Ï לתוכה ייכנסו ביובל מידו וכשתצא ― ¿»«∆ƒ¿»∆»«≈
ביובל  בצאתו השדה "והיה שנאמר: אליעזר, רבי של טעמו כהנים,
שדה  כל כדין ביובל, הגואל מיד השדה כשתצא ומשמע  קודש",
שתינתן  התורה אמרה בזה ביובל, יוצאת שהיא מחברו קונה שאדם
לא  עדיין שהרי ההקדש, מיד השדה בצאת משמע לא אבל לכהנים,

ביובל יוצא יהא שהקדש הכתוב א א א א ).).).).השמיענו כוכוכוכו,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין ורשורשורשורש""""יייי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בתורה  הנקראת היא בזה, וכיוצא במתנה בה זכה או מחברו אדם שקנאה שדה
  לשדה מקנה שדה בין הקדש לענין הבדל שיש ב) ג, (לעיל שנינו וכבר

בחמישים  כור בית חשבון לפי נפדית היא הרי אחוזה , שדה שהמקדיש אחוזה,
חומש מוסיף הוא הרי אותה, פודה המקדיש ואם סלע;   ואילו

מוסיף  אינו המקדיש, אותה פדה אם ואף בשווייה; היא נפדית מקנה, שדה המקדיש
חומש            

           
              

               ועוד
אחוזתו, שדה שבמקדיש אחוזה, שדה למקדיש מקנה שדה המקדיש בין יש הבדל
עוד, נפדית אינה לאחר, ההקדש גזבר ומכרה היובל, שנת קודם אותה פדה לא אם

לכהנים מתחלקת היא הרי הגזבר, מן הלוקחה מיד ביובל יוצאת וכשהיא
  לא אם ובין אותה פדה המקדיש אם בין מקנתו, שדה המקדיש ואילו

לאחר הגזבר ומכרה אותה פדה         
      לבעליה השדה חוזרת היובל שנת משתגיע

(ויקרא  שנאמר בתורה מפורטות אלו הלכות ואמנם במשנתנו; כמבואר הראשונים,
כב-כד): כז,            

                                     
           דנה משנתנו ― ואחר והקדישה, מאביו שדה שקנה במי

אחוזה. כשדה או היא מקנה כשדה זו שדה אם אביו, מת כך

   

     

           
      –         
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ÂÈ‡Ó ‰„N Á˜Bl‰,מאביו שדה שקנה מי ―Á‡Â ÂÈ‡ ˙Ó «≈«»∆≈»ƒ≈»ƒ¿««
dLÈc˜‰ Ck,בידו ירושה היתה כבר שהקדישה ובשעה הואיל ― »ƒ¿ƒ»

‰fÁ‡ ‰„Nk ‡È‰ È‰ כור בית של חשבון לפי נפדית והיא ― ¬≈ƒƒ¿≈¬À»
ואם  חומש ; מוסיף הריהו אותה גואל המקדיש ואם סלע; בחמישים

ביובל לכהנים יוצאת היא הרי אחר, שגאלה או גאלה לא הוא
  dLÈc˜‰ שקנה השדה את הקדיש ― ƒ¿ƒ»

‡ÂÈמאביו, ˙Ó Ck Á‡Â עדיין שהקדישה שבשעה ונמצא ― ¿««»≈»ƒ
מקנה, שדה אלא בידו, ירושה היתה ˜Ó‰לא ‰„Nk ‡È‰ È‰¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿»

חומש; מוסיף ואינו בשווייה, אותה פודה לפדותה, רוצה הוא ואם ―
כלל נפדתה שלא או אחר, אותה פדה חוזרת ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),ואם היא הרי

לא  שעה באותה והרי שהקדישה, השעה אחר שהולכים ביובל, לו
כדין  היובל, בשנת לאביו לחזור היתה שעתידה שלו, השדה גוף היה

הראשונים לבעליה ביובל שחוזרת מקנה שדה המקדיש כל
  ;אביו כוח יורש È‡Óוזה Èa Ècƒ¿≈«ƒ≈ƒ

מכל  בירושה, לבן ליפול עתידה שהשדה פי על שאף הסובר, ―
ההקדשה, שעת אחר הולכים אביו, מיתת לפני הקדישה אם מקום

מקנה. שדה כדין ‡ÌÈÓB:ודינה ÔBÚÓL ÈaÂ ‰„e‰È ÈaÂ¿«ƒ¿»¿«ƒƒ¿¿ƒ
‰fÁ‡ ‰„Nk כשדה דינה אביו בחיי שהקדישה פי על אף ― ƒ¿≈¬À»

OÓ„‰אחוזה, ‡G L‡ B˙˜Ó ‰„NŒ˙‡ Ì‡Â" :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆ƒ¿≈
"B˙fÁ‡:לכתוב היה שיכול היא, מיותרת "משדה" התיבה והרי ― ¬À»

   ;היא מיותרת "משדה" של המ"ם שלפחות או
ש  דרשו, ללמד:ומכאן הכתוב BÈ‰Ï˙בא ‰Èe‡ dÈ‡L ‰„N»∆∆≈»¿»ƒ¿

‰fÁ‡ ‰„N,אותו המורישים משאר או מאביו אותה קנה שלא ― ¿≈¬À»
מקנה, שדה היא BÊהרי ˙‡ˆBÈ,מקנה שדה מכלל ―‰Èe‡ ‡È‰L ≈∆ƒ¿»

‰fÁ‡ ‰„N ˙BÈ‰Ï שבשעה פי על אף אביו, מיתת לאחר ― ƒ¿¿≈¬À»
כשדה  נחשבת היא מקום מכל בידו, ירושה היתה לא עדיין שהקדישה

ÏBiaאחוזה. ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ dÈ‡ ‰˜Ó ‰„N שכבר כמו ― ¿≈ƒ¿»≈»¿»«…¬ƒ«≈
אחר ופדאה מקנתו, שדה שהמקדיש לעיל, תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;בארנו ((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;;

ההקדשברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),), מיד כלל נפדתה שלא כוכוכוכו;;;;או ד ד ד ד ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

שםשםשםשם),),),), למלךלמלךלמלךלמלך"""" """"משנהמשנהמשנהמשנה לכהנים ועייןועייןועייןועיין יוצאת אינה היובל שנת כשתגיע
הראשונים, לבעליה חוזרת אלא אחוזה, LÈc˜Óכשדה Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

BlL BÈ‡L c,היובל שנת עד אלא שלו היתה לא והשדה ― »»∆≈∆
שנאמר י י י י ):):):):כמו כה כה כה כה ,,,, אל ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  איש ושבתם לכם, תהיה היא "יובל

אחוזתו"    "טוב יום "תוספות בעל
הוא מפורש שכתוב פי על שאף כד כד כד כד ):):):):כותב, כזכזכזכז,,,, היובל ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "בשנת

מקום  מכל הארץ", אחוזת לו לאשר מאתו, קנהו לאשר השדה ישוב
אלא  מדובר לא שבפסוק משום הדבר, טעם להשמיענו המשנה צריכה

בכגון  מדובר כאן ואילו השדה, את פודה עצמו שהמקדיש בכגון
לעיל. שבארנו כמו כלל, נפדתה שלא או אחר ÌiÂÏeשפדה ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ÌÈLÈc˜Ó;עצמה היובל בשנת ואפילו שדותיהם, את ― «¿ƒƒ¿»
היוב  בשנת שדהו שהקדיש ישראל קדושהאבל אינה ל, 

      ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÔÈÏ‡B‚Â¿¬ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÏBi‰ Á‡Ï ÔÈa ,ÏBi‰ שירש שדה הקדיש לוי או כהן שאם ― «≈≈¿«««≈

נגאלה, ולא היובל עליה עבר ואפילו לעולם, גואל זה הרי מאבותיו,
שנאמר כמו היובל, שנת לאחר גואלה זה לבלבלבלב):):):):הרי כה כה כה כה ,,,, "גאולת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

היובל, עד גאל לא שאם בישראל, כן שאין מה ללוים", תהיה עולם
לגאול. יכול אינו שוב

א ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו: ב) לב, (ערכין בגמרא בברייתא      
,(אשור מלך סנחריב (בימי  :(י כה, (ויקרא     

                          כן
א): כט, (ערכין בגמרא ברייתא מובאת      

 :(כח כה, (ויקרא    שדה שהמקדיש מכאן,

ההקדשות כשאר בשווייה נפדית היא הרי נוהג, היובל שאין בזמן אחוזה 
       שדה במקדיש עוסקת משנתנו ―

נפדית. היא כיצד ללמד, באה והיא נוהג, היובל שאין בזמן אחוזה

e‰„N ˙‡ LÈc˜n‰,אחוזתו שדה היינו ―ÏBÈ dÈ‡L ‰ÚLa ««¿ƒ∆»≈¿»»∆≈»≈
נפדית  אלא לכהנים, יוצאת השדה ואין נוהג, היובל שאין בזמן ―
כמו  בשווייה, היא שנפדית ההקדשות, כשאר ודינה לעולם, היא

למשנתנו, בהקדמה BÏשבארנו ÌÈÓB‡:השדה לבעל ―Á˙t ¿ƒ¿«
ÔBL‡ ‰z‡ בכמה עליה, שיוכרז קודם תחילה, אתה אמור ― «»ƒ

כך, לו שאומרים בלבד זו שלא מבואר, בגמרא לפדותה; רוצה אתה
פודים  הבעלים שאם הוא, והטעם ראשון; לפתוח אותו כופים אף אלא

להקדש, ריווח יש LÓÁאותה ÌÈ˙B ÌÈÏÚa‰L מוסיפים ― ∆«¿»ƒ¿ƒ…∆
שאין  בזמן ואפילו הקודם, בפרק שבארנו כמו הפדיון, דמי על חומש

נוהג, LÓÁהיובל Ô˙B BÈ‡ Ì„‡ ÏÎÂ אחר אדם אם אבל ― ¿»»»≈≈…∆
טעמים: שני עוד מוסיפים בגמרא חומש. מוסיף אינו אותה, פודה

מאחרים; יותר בפדיונה יתן עליו חביבה והשדה "מצוות הואיל
הבית לבדק טמאה בהמה במתפיס שנאמר היא", באדון ((((ויקראויקראויקראויקראגאולה

כזכזכזכז):):):): שמצוות כזכזכזכז,,,, מכאן חכמים: ודרשו בערכך", ונמכר יגאל לא "ואם
אדם לכל קודם והוא באדון, א א א א ););););גאולה יגיגיגיג,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  הדין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  והוא

הבעלים  את כופים אין נוהג שהיובל בזמן ברם, אחוזה. שדה למקדיש
שאין  נמצא ביובל, לכהנים תצא יגאלנה לא ואם שהואיל לפדותה,

דמיה את נותנים הכהנים שהרי להקדש, ה ה ה ה ,,,,הפסד ערכיןערכיןערכיןערכין הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם
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ÌÈ‰k‰ ÔÓ,הגזבר מיד ―B„È ˙Áz ‡È‰ È‰Â אותו של ― ƒ«…¬ƒ«¬≈ƒ««»
היובל, בשנת Ó‡Èכהן ‡G:לומר יכול הכהן אין ―‡È‰Â ÏÈ‡B‰ …«ƒ¿ƒ

ÈlL ‡È‰ È‰ ,È„È ˙Áz ‡È‰ È‰Â ,ÏBia ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ¿»«…¬ƒ«≈«¬≈ƒ««»ƒ¬≈ƒ∆ƒ
עכשיו  ביובל, ולחברי לי יוצאת היתה ישראל אותה פדה שאילו ―

ממני יותר לה ראוי כהן לך אין ידי, תחת גם ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),שהשדה והרי
שכן" כל לא עצמי בשל זוכה, אני אחרים "בשל הוא: וחומר קל

בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא );););); לפי ((((שם שם שם שם ))))ומבואר((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  כן, לומר יכול הכהן שאין הטעם
כא כא כא כא ):):):):שנאמר כזכזכזכז,,,, שירש ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כהן של אחוזתו אחוזתו", תהיה "לכהן

שלו; אינה זו אבל שלו, היא ‡ÂÈÁמאביו ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡∆»¿»¿»∆»
ÌÈ‰k‰היובל שנת של השנה בראש העובד שבמשמר ((((תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא― «…¬ƒ

כה כה כה כה ).).).). ד ד ד ד ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""םםםם עייןעייןעייןעיין ג ג ג ג ;;;; יגיגיגיג,,,, שמתחלקת מנחות מנחות מנחות מנחות  סוברים, ויש
הכיפורים יום של שבמשמר כאכאכאכא;;;;לכהנים כזכזכזכז,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  התורה התורה התורה התורה  עלעלעלעל ((((רשרשרשרש""""יייי

עלעלעלעל למלךלמלךלמלךלמלך"""" ו ו ו ו """"משנהמשנהמשנהמשנה משנה משנה משנה משנה """" """"לחםלחםלחםלחם ועייןועייןועייןועיין ב ב ב ב ;;;; כח כח כח כח ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין ורשורשורשורש""""יייי גמרא גמרא גמרא גמרא  עייןעייןעייןעיין

שםשםשםשם).).).). הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÏBi‰ ÚÈb‰,היובל שנת הגיעה ―‰Ï‡‚ ‡GÂ מידי השדה ― ƒƒ««≈¿ƒ¿¬»
אחר, ידי על ולא הבעלים ידי על לא אותו ‰ÌÈ‰kההקדש, של ― «…¬ƒ

בו פוגע שהיובל משמר    ÌÈÒÎƒ¿»ƒ
dÎB˙Ï,אחוזתם נעשית שהיא הזאת, השדה לתוך ―˙‡ ÌÈ˙BÂ ¿»¿¿ƒ∆
‰ÈÓcכור בית לכל סלע חמישים להקדש, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););― ויש ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; »∆»

מפרשים:  שוויה לפי הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם ― עלעלעלעל למלךלמלךלמלךלמלך"""" ("("("("משנה משנה משנה משנה 

כוכוכוכו);););); ד ד ד ד ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין e‰È„‰הל הל הל הל '''' Èa Èc שלומד בגמרא, מבואר טעמו ― ƒ¿≈«ƒ¿»
נאמר שם שכן בית, ממקדיש קדש" "קדש, שווה, בגזירה ((((ויקראויקראויקראויקראהוא

יד יד יד יד ):):):): השדה כזכזכזכז,,,, "והיה נאמר: וכאן קדש"..., ביתו את יקדיש כי "ואיש
בלא  הקדש מיד לעולם יוצא אינו בית מה ― קדש"... ביובל בצאתו

שנאמר  כמו לכהנים ((((שםשםשםשם):):):):דמים יוצא בית שאין הכהן", "והעריכו
בלא  הקדש מיד יוצאת אינה אחוזה שדה אף בדמים, נפדה אלא
דמיה  נתן וזה הואיל ההקדש, מיד אחר אותה פדה אם הלכך דמים;
אבל  בחינם, לכהנים השדה יוצאת היובל שנת כשמגיעה הרי להקדש,
דמיה. את ליתן הכהנים על היובל, שנת עד השדה נפדתה לא אם

ÔÈÒÎ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa,לתוכה נכנסים הכהנים ―‡G Ï‡ «ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬»
ÔÈ˙B,עצרת מכבשי שווה בגזירה לומד שמעון שרבי דמיה, ― ¿ƒ

בהם """"שנאמר כ כ כ כ ):):):): כגכגכגכג,,,, בחינם,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שם מה לכהן", לה' יהיו
ומעדיף בחינם. כאן עצרת אף מכבשי אחוזה שדה ללמוד שמעון רבי

עצרת  וכבשי הקדש שבידי אחוזה ששדה לפי ביתו, ממקדיש ולא
כהונה ממתנות לכהנים שניהם ניתן אינו הקדש שבידי בית אבל הם,

ביתו, ממקדיש אחוזה שדה ללמוד מעדיף יהודה רבי ברם, לעולם.
שהם  עצרת, כבשי כן שאין מה הם, הבית בדק קדשי ששניהם לפי

מזבח; קדשי  .(.(.(.( יט יט יט יט ד ד ד ד ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הל הל הל הל '''' ‡ÊÚÈÏ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם Èa«ƒ¡ƒ∆∆
ÔÈ˙B ‡GÂ ÔÈÒÎ ‡G :ÓB‡,לכהנים נמסרת השדה אין ― ≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ÌÈLeË ‰„N ˙‡˜ ‡l‡,בעליה (עזבוה) שנטשוה שדה ― ∆»ƒ¿≈¿≈¿ƒ
ÈM‰ ÏBi‰ „Ú.הבאה היובל שנת עד ―ÈM‰ ÏBi‰ ÚÈb‰ ««≈«≈ƒƒƒ««≈«≈ƒ

ÈLÈÏM‰ ÏBi‰ „Ú ,ÔÈLeË ÈLeË ˙‡˜ :‰Ï‡‚ ‡GÂ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈¿≈¿ƒ««≈«¿ƒƒ
פעמיים. שעזבוה שדה כלומר ―ÔÈÒÎ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈«…¬ƒƒ¿»ƒ

Á‡ ‰pÏ‡‚iL „Ú ,dÎB˙Ï לתוכה ייכנסו ביובל מידו וכשתצא ― ¿»«∆ƒ¿»∆»«≈
ביובל  בצאתו השדה "והיה שנאמר: אליעזר, רבי של טעמו כהנים,
שדה  כל כדין ביובל, הגואל מיד השדה כשתצא ומשמע  קודש",
שתינתן  התורה אמרה בזה ביובל, יוצאת שהיא מחברו קונה שאדם
לא  עדיין שהרי ההקדש, מיד השדה בצאת משמע לא אבל לכהנים,

ביובל יוצא יהא שהקדש הכתוב א א א א ).).).).השמיענו כוכוכוכו,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין ורשורשורשורש""""יייי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בתורה  הנקראת היא בזה, וכיוצא במתנה בה זכה או מחברו אדם שקנאה שדה
  לשדה מקנה שדה בין הקדש לענין הבדל שיש ב) ג, (לעיל שנינו וכבר

בחמישים  כור בית חשבון לפי נפדית היא הרי אחוזה , שדה שהמקדיש אחוזה,
חומש מוסיף הוא הרי אותה, פודה המקדיש ואם סלע;   ואילו

מוסיף  אינו המקדיש, אותה פדה אם ואף בשווייה; היא נפדית מקנה, שדה המקדיש
חומש            

           
              

               ועוד
אחוזתו, שדה שבמקדיש אחוזה, שדה למקדיש מקנה שדה המקדיש בין יש הבדל
עוד, נפדית אינה לאחר, ההקדש גזבר ומכרה היובל, שנת קודם אותה פדה לא אם

לכהנים מתחלקת היא הרי הגזבר, מן הלוקחה מיד ביובל יוצאת וכשהיא
  לא אם ובין אותה פדה המקדיש אם בין מקנתו, שדה המקדיש ואילו

לאחר הגזבר ומכרה אותה פדה         
      לבעליה השדה חוזרת היובל שנת משתגיע

(ויקרא  שנאמר בתורה מפורטות אלו הלכות ואמנם במשנתנו; כמבואר הראשונים,
כב-כד): כז,            

                                     
           דנה משנתנו ― ואחר והקדישה, מאביו שדה שקנה במי

אחוזה. כשדה או היא מקנה כשדה זו שדה אם אביו, מת כך

   

     

           
      –         
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ÂÈ‡Ó ‰„N Á˜Bl‰,מאביו שדה שקנה מי ―Á‡Â ÂÈ‡ ˙Ó «≈«»∆≈»ƒ≈»ƒ¿««
dLÈc˜‰ Ck,בידו ירושה היתה כבר שהקדישה ובשעה הואיל ― »ƒ¿ƒ»

‰fÁ‡ ‰„Nk ‡È‰ È‰ כור בית של חשבון לפי נפדית והיא ― ¬≈ƒƒ¿≈¬À»
ואם  חומש ; מוסיף הריהו אותה גואל המקדיש ואם סלע; בחמישים

ביובל לכהנים יוצאת היא הרי אחר, שגאלה או גאלה לא הוא
  dLÈc˜‰ שקנה השדה את הקדיש ― ƒ¿ƒ»

‡ÂÈמאביו, ˙Ó Ck Á‡Â עדיין שהקדישה שבשעה ונמצא ― ¿««»≈»ƒ
מקנה, שדה אלא בידו, ירושה היתה ˜Ó‰לא ‰„Nk ‡È‰ È‰¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿»

חומש; מוסיף ואינו בשווייה, אותה פודה לפדותה, רוצה הוא ואם ―
כלל נפדתה שלא או אחר, אותה פדה חוזרת ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),ואם היא הרי

לא  שעה באותה והרי שהקדישה, השעה אחר שהולכים ביובל, לו
כדין  היובל, בשנת לאביו לחזור היתה שעתידה שלו, השדה גוף היה

הראשונים לבעליה ביובל שחוזרת מקנה שדה המקדיש כל
  ;אביו כוח יורש È‡Óוזה Èa Ècƒ¿≈«ƒ≈ƒ

מכל  בירושה, לבן ליפול עתידה שהשדה פי על שאף הסובר, ―
ההקדשה, שעת אחר הולכים אביו, מיתת לפני הקדישה אם מקום

מקנה. שדה כדין ‡ÌÈÓB:ודינה ÔBÚÓL ÈaÂ ‰„e‰È ÈaÂ¿«ƒ¿»¿«ƒƒ¿¿ƒ
‰fÁ‡ ‰„Nk כשדה דינה אביו בחיי שהקדישה פי על אף ― ƒ¿≈¬À»

OÓ„‰אחוזה, ‡G L‡ B˙˜Ó ‰„NŒ˙‡ Ì‡Â" :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆ƒ¿≈
"B˙fÁ‡:לכתוב היה שיכול היא, מיותרת "משדה" התיבה והרי ― ¬À»

   ;היא מיותרת "משדה" של המ"ם שלפחות או
ש  דרשו, ללמד:ומכאן הכתוב BÈ‰Ï˙בא ‰Èe‡ dÈ‡L ‰„N»∆∆≈»¿»ƒ¿

‰fÁ‡ ‰„N,אותו המורישים משאר או מאביו אותה קנה שלא ― ¿≈¬À»
מקנה, שדה היא BÊהרי ˙‡ˆBÈ,מקנה שדה מכלל ―‰Èe‡ ‡È‰L ≈∆ƒ¿»

‰fÁ‡ ‰„N ˙BÈ‰Ï שבשעה פי על אף אביו, מיתת לאחר ― ƒ¿¿≈¬À»
כשדה  נחשבת היא מקום מכל בידו, ירושה היתה לא עדיין שהקדישה

ÏBiaאחוזה. ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ dÈ‡ ‰˜Ó ‰„N שכבר כמו ― ¿≈ƒ¿»≈»¿»«…¬ƒ«≈
אחר ופדאה מקנתו, שדה שהמקדיש לעיל, תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;בארנו ((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;;

ההקדשברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),), מיד כלל נפדתה שלא כוכוכוכו;;;;או ד ד ד ד ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

שםשםשםשם),),),), למלךלמלךלמלךלמלך"""" """"משנהמשנהמשנהמשנה לכהנים ועייןועייןועייןועיין יוצאת אינה היובל שנת כשתגיע
הראשונים, לבעליה חוזרת אלא אחוזה, LÈc˜Óכשדה Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

BlL BÈ‡L c,היובל שנת עד אלא שלו היתה לא והשדה ― »»∆≈∆
שנאמר י י י י ):):):):כמו כה כה כה כה ,,,, אל ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  איש ושבתם לכם, תהיה היא "יובל

אחוזתו"    "טוב יום "תוספות בעל
הוא מפורש שכתוב פי על שאף כד כד כד כד ):):):):כותב, כזכזכזכז,,,, היובל ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "בשנת

מקום  מכל הארץ", אחוזת לו לאשר מאתו, קנהו לאשר השדה ישוב
אלא  מדובר לא שבפסוק משום הדבר, טעם להשמיענו המשנה צריכה

בכגון  מדובר כאן ואילו השדה, את פודה עצמו שהמקדיש בכגון
לעיל. שבארנו כמו כלל, נפדתה שלא או אחר ÌiÂÏeשפדה ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ÌÈLÈc˜Ó;עצמה היובל בשנת ואפילו שדותיהם, את ― «¿ƒƒ¿»
היוב  בשנת שדהו שהקדיש ישראל קדושהאבל אינה ל, 

      ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÔÈÏ‡B‚Â¿¬ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÏBi‰ Á‡Ï ÔÈa ,ÏBi‰ שירש שדה הקדיש לוי או כהן שאם ― «≈≈¿«««≈

נגאלה, ולא היובל עליה עבר ואפילו לעולם, גואל זה הרי מאבותיו,
שנאמר כמו היובל, שנת לאחר גואלה זה לבלבלבלב):):):):הרי כה כה כה כה ,,,, "גאולת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

היובל, עד גאל לא שאם בישראל, כן שאין מה ללוים", תהיה עולם
לגאול. יכול אינו שוב

א ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו: ב) לב, (ערכין בגמרא בברייתא      
,(אשור מלך סנחריב (בימי  :(י כה, (ויקרא     

                          כן
א): כט, (ערכין בגמרא ברייתא מובאת      

 :(כח כה, (ויקרא    שדה שהמקדיש מכאן,

ההקדשות כשאר בשווייה נפדית היא הרי נוהג, היובל שאין בזמן אחוזה 
       שדה במקדיש עוסקת משנתנו ―

נפדית. היא כיצד ללמד, באה והיא נוהג, היובל שאין בזמן אחוזה

e‰„N ˙‡ LÈc˜n‰,אחוזתו שדה היינו ―ÏBÈ dÈ‡L ‰ÚLa ««¿ƒ∆»≈¿»»∆≈»≈
נפדית  אלא לכהנים, יוצאת השדה ואין נוהג, היובל שאין בזמן ―
כמו  בשווייה, היא שנפדית ההקדשות, כשאר ודינה לעולם, היא

למשנתנו, בהקדמה BÏשבארנו ÌÈÓB‡:השדה לבעל ―Á˙t ¿ƒ¿«
ÔBL‡ ‰z‡ בכמה עליה, שיוכרז קודם תחילה, אתה אמור ― «»ƒ

כך, לו שאומרים בלבד זו שלא מבואר, בגמרא לפדותה; רוצה אתה
פודים  הבעלים שאם הוא, והטעם ראשון; לפתוח אותו כופים אף אלא

להקדש, ריווח יש LÓÁאותה ÌÈ˙B ÌÈÏÚa‰L מוסיפים ― ∆«¿»ƒ¿ƒ…∆
שאין  בזמן ואפילו הקודם, בפרק שבארנו כמו הפדיון, דמי על חומש

נוהג, LÓÁהיובל Ô˙B BÈ‡ Ì„‡ ÏÎÂ אחר אדם אם אבל ― ¿»»»≈≈…∆
טעמים: שני עוד מוסיפים בגמרא חומש. מוסיף אינו אותה, פודה

מאחרים; יותר בפדיונה יתן עליו חביבה והשדה "מצוות הואיל
הבית לבדק טמאה בהמה במתפיס שנאמר היא", באדון ((((ויקראויקראויקראויקראגאולה

כזכזכזכז):):):): שמצוות כזכזכזכז,,,, מכאן חכמים: ודרשו בערכך", ונמכר יגאל לא "ואם
אדם לכל קודם והוא באדון, א א א א ););););גאולה יגיגיגיג,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  הדין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  והוא

הבעלים  את כופים אין נוהג שהיובל בזמן ברם, אחוזה. שדה למקדיש
שאין  נמצא ביובל, לכהנים תצא יגאלנה לא ואם שהואיל לפדותה,

דמיה את נותנים הכהנים שהרי להקדש, ה ה ה ה ,,,,הפסד ערכיןערכיןערכיןערכין הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

   



קכ     

            
 –          

     
         

 –   –      – 
     –      –   

   –        
  –     

                      
                      

                     
                   

                     
                  

                       
               

                       
                    
                     

    

 

הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ).).).). השגת השגת השגת השגת  שםשםשםשם ועייןועייןועייןועיין e‰„Nא א א א ;;;; ˙‡ LÈc˜‰L „Á‡a ‰NÚÓ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ∆»≈
d˙Ú ÈtÓ,תוצרתה ערך על יתירות היו שהוצאותיה ―eÓ‡ ƒ¿≈»»»»¿

BÏ:ההקדש על הממונים ―ÔBL‡ ‰z‡ Á˙t אתה בכמה ― ¿««»ƒ
לפדותה? המקדיש:‡Óרוצה ―L ‡È‰ È‰q‡a Èl― »«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ»

בדינר); 1/24) פרוטות שמונה ‡Óשהוא ‡G :ÈÒBÈ Èa Ó‡»««ƒ≈»«
'‰ˆÈaÎa' ‡l‡ ‰Ê,"באיסר" שאמר המעשה היה כך לא כלומר ― ∆∆»¿«≈»

"בכביצה", שלי היא הרי אמר: ÛÒÎaאלא ‰cÙ Lc˜‰‰L∆«∆¿≈ƒ¿∆¿∆∆
ÛÒk ‰ÂLeההקדש את לפדות אפשר כסף בשווה שאף ― ¿»∆∆∆

    BÏ Ó‡:למקדיש הגזבר ―E˙ÚÈb‰ »«ƒƒ«¿
שלך! השדה הרי ―ÂÈÙÏ e‰„NÂ ,q‡ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ זה ― ƒ¿»«¿ƒƒ»¿»≈¿»»

שדהו. לו וחזרה איסר, הפסיד רעתה מפני שדהו שהקדיש
 אלא כסף, ובשווה בכסף נפדה שהקדש סוברים חכמים שאף

שיהא  כדי פרוטות, מארבע בפחות הקדש פודים אין חכמים שלדעת
פרוטה בחומשו      

   ,שהוא בכל הקדש שפודים סובר, יוסי ורבי
פרוטה. בחומשו שאין פי על ואף

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הבאים  כל בפני עליהם מכריזים ההקדש, מיד ההקדשות את לפדות כשבאים

בו. חזר כך ואחר מסויים סך שהציע במי דנה משנתנו לפדות.

„Á‡ Ó‡:ההקדש שביד השדה פדיון על ההכרזה בשעת ―È‰ »«∆»¬≈
ÌÈÚÏÒ NÚa ÈlL ‡È‰,סלעים עשר בפדיונה נותן אני ―„Á‡Â ƒ∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿∆»

ÌÈNÚa :ÓB‡,סלע בעשרים שלי היא הרי ―:ÓB‡ „Á‡Â ≈¿∆¿ƒ¿∆»≈
GLaÌÈL,סלע ―ÌÈÚa‡a :ÓB‡ „Á‡Â,סלע ―„Á‡Â ƒ¿ƒ¿∆»≈¿«¿»ƒ¿∆»

ÌÈMÓÁa :ÓB‡,סלע ―ÌÈMÓÁ ÏL Ba ÊÁ זה אם ― ≈«¬ƒƒ»«∆¬ƒƒ
התחרט, סלע חמישים NÚשהציע „Ú ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ― ¿«¿¿ƒƒ¿»»«∆∆

את  ונותנים סלעים, עשר של בשווי משכון כורחו בעל ממנו נוטלים
ואף  כלום. מפסיד אינו ההקדש ונמצא ארבעים, שהציע לזה השדה
על  מקום מכל בדיבור, אלא מתחייב אינו לפדות הבא שכל פי על
אמירתו  שכן אחרים, על שהוסיף התוספת כשיעור לשלם בו החוזר

להדיוט כמסירתו גרשום גרשום גרשום גרשום ))))לגבוה ‡ÌÈÚa,.((((רבנורבנורבנורבנו ÏL Ba ÊÁ»«∆«¿»ƒ

NÚ „Ú ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ שהציע לזה השדה את ונותנים ― ¿«¿¿ƒƒ¿»»«∆∆
מבעל  ועשר החמישים, מבעל עשר נוטל הקדש ונמצא שלושים,

חמישים. הרי השלושים, מבעל ושלושים ÏLהארבעים, Ba ÊÁ»«∆
GLNÚ „Ú ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ ,ÌÈL השדה את ונותנים ― ¿ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»«∆∆

כמו  סלע, חמישים המשכונות עם יחד ונמצא עשרים, שהציע לזה
לעיל. NÚשבארנו „Ú ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ ,ÌÈNÚ ÏL Ba ÊÁ»«∆∆¿ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»«∆∆

עשר. שהציע לזה השדה את ונותנים ―ÌÈÎBÓ ,NÚ ÏL Ba ÊÁ»«∆∆∆¿ƒ
˙Bn‰ ˙‡ NÚ ÏMÓ ÌÈÚÙÂ ,dÈÂLa d˙B‡ נפדה אם ― »¿»¿»¿ƒ¿»ƒƒ∆∆∆∆«»

ההפרש. את לשלם חייב עשר שהציע זה הרי סלעים, מעשר בפחות
אמרו: בגמרא ברם,       שבשעה (כלומר

לגבי  וכן הארבעים, בעל בו חזר לא עדיין החמישים בעל בו שחזר
השאר);      ,הרמב"ם ומפרש

היא  הרי הראשון: אמר כיצד? בשווה. ההפרש את ביניהם שמחלקים
ועשרים, בארבע השלישי: ואמר בעשרים, השני: ואמר בעשר, שלי
בעשר  לראשון השדה את נותנים ― כאחד והשני השלישי בהם וחזרו
ונמצא  שבע, השלישי ומנכסי שבע, השני מנכסי וממשכנים סלעים,
ונמכרה  כאחד, שלשתם חזרו אם וכן ועשרים. ארבע  גובה הקדש
שבע  משלשתם אחד כל מנכסי ממשכנים סלעים, בשלוש השדה

סלעים   לעולם זו דרך על וכן 
           
          
          

    ÌÈNÚa :ÌÈÓB‡ ÌÈÏÚa‰ אם ― «¿»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
סלע, בעשרים השדה את לפדות רצו ‡ÌÈÓB:הבעלים Ì„‡ ÏÎÂ¿»»»¿ƒ

ÌÈNÚa,בפדיונה סלע עשרים הציעו אחרים ואף ―ÌÈÏÚa‰ ¿∆¿ƒ«¿»ƒ
ÌÈÓ„B˜,אדם לכל ―LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ì‰L ÈtÓ דמי על ― ¿ƒƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆

ונמצאו  מבחוץ, חומש שהוא הקרן, רבע על תוספת היינו הפדיון,
שאינם  הפודים, באחרים כן שאין מה סלעים, וחמש עשרים נותנים

חומש. מוסיפים

שלא  ביניהם" "משלשין הענין את מפרשים והראב"ד שרש"י לעיל, הזכרנו
שחולקים  הגמרא, כוונת אין לדעתם פירושם: תמצית והרי הרמב"ם; כדרך
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הצעות  את אף כולל המוסיף וכל הואיל אלא בשווה, ההפרש את ביניהם
קודמיו  ואילו הפרשיהם, בתשלום אף להשתתף הוא חייב לפיכך קודמיו,
לשלם  חייב המוסיף שכל ומכאן עליהם, הוסיף שהוא לתוספת שותפים אינם
היא  הרי הראשון: אמר כיצד? מקודמו. יותר גדול חלק ההפרש חשבון על
וארבע; בעשרים השלישי: ואמר בעשרים; השני: ואמר סלעים; בעשר שלי
סלעים, בעשר לראשון השדה את נותנים ― כאחד והשני השלישי בהם וחזרו

של ההפרש כדלקמן:ואת והשני השלישי מן גובים סלעים עשרה ארבע
הראשונים שני על שהוסיף מה כל ―  התוספת מחצית ועוד

הראשון על השני שהוסיף היינו          התוספת מחצית
היינו בלבד, שלו        השדה ונמכרה כאחד, שלשתם חזרו ואם

משלשתם  הזה ההפרש את גובים סלע, עשרים ההפרש ונמצא סלעים, בארבע
כדלקמן: שלו התוספת סכום ―  התוספת מחצית ועוד
השני של הראשון של ההפרש שליש ועוד  הואיל כלומר

השני, של העשר תוספת ואת הראשון של העשר את בהצעתו השלישי וכלל
שלו, התוספת כל את לשלם הוא חייב לפיכך שלו, הארבע תוספת ועוד

הכל: בסך היינו הראשון, של ההפרש ושליש השני של התוספת מחצית  
          ,(סלעים 5) שלו התוספת מחצית ― הכלל) אותו (לפי

היינו סלעים), 2) הראשון של ההפרש שליש ועוד         
היינו בלבד, הפרשו שליש ―       

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שם  ששנינו  דין באותו ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

חומש. שמוסיפים מפני אדם, לכל קודמים שהבעלים בסיפא,

„Á‡ Ó‡:סלע בעשרים הבעלים שאמרו לאחר ―‡È‰ È‰ »«∆»¬≈ƒ
ÌÈNÚa ÈlL˙Á‡Â,סלע דמיהם על שהוסיף ―ÌÈÏÚa‰ ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«««¿»ƒ

LLÂ ÌÈNÚ ÌÈ˙B עשרים ליתן הבעלים והסכימו שהואיל ― ¿ƒ∆¿ƒ»≈
חומש ותוספת שאמרו עשרים היינו וחמש,   

אבל  ההקדש; יפסיד שלא ואחת, בעשרים לאחר נותנים אין לפיכך
את  לבעלים למסור אפשר אי דמיהם, על סלע הוסיף שהאחר מכיון
להוסיף  הבעלים את כופים הלכך נותן, שהאחר ממה בפחות הקרן
להלן, כמבואר חומש, תוספת ללא ברם האחר, שהוסיף הסלע את

ושש; עשרים נותנים שהבעלים ששנינו, ÌÈzLeוזהו ÌÈNÚa― ¿∆¿ƒ¿«ƒ
ושתיים, בעשרים שלי היא הרי אחד: ÌÈNÚאמר ÌÈ˙B ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ

ÚLÂליתן שהסכימו וחמש עשרים ―  סלעים ושתי »∆«
שבארנו  כמו כרחם, על להוסיף שעליהם הקרן, על האחר שהוסיף

GLÂלעיל; ÌÈNÚaL בעשרים שלי השדה הרי אחד: אמר ― ¿∆¿ƒ¿»
סלעים, BÓLe‰ושלוש ÌÈNÚ ÌÈ˙B ÌÈÏÚa‰ עשרים ― «¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿∆

האחר; שהוסיף ושלוש שלהם, Úa‡Âוחמש ÌÈNÚa אמר ― ¿∆¿ƒ¿«¿«
סלעים, וארבע בעשרים שלי היא הרי ÌÈNÚאחד: ÌÈ˙B ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ

ÚL˙Â;האחר שהוסיף וארבע שלהם, וחמש עשרים ―ÌÈNÚa »≈«¿∆¿ƒ
LÓÁÂ,וחמש בעשרים שלי היא הרי אחד: אמר ―ÌÈÏÚa‰ ¿»≈«¿»ƒ

GL ÌÈ˙BÌÈL.האחר שהוסיף וחמש שלהם, וחמש עשרים ― ¿ƒ¿ƒ
השדה, את לפדות הבעלים את כופים זה בכגון ולמה שואלים: בגמרא
עשרים  נותן שהוא במקומנו, אחר בא הרי לומר: הם יכולים והלא
כאן  שמדובר ומשיבים, להקדש? הפסד כל ואין כמונו, סלעים וחמש
המשנה  דייקה שלא אלא ופרוטה, סלע עשרים הבעלים שאמרו בכגון
כופים  לאחר, הבעלים בין בפרוטה הפרש שיש וכיון פרוטה, לנקוט
סלע  שלושים וליתן האחר, של התוספת את להוסיף הבעלים את

Ê‰ופרוטה. ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡L זו פיסקה ― ∆≈ƒƒ…∆«ƒ∆∆
על  שאף ללמד, באה והיא משנתנו, שנקטה הדוגמות כל על מוסבה
מכל  האחר, שהוסיף התוספת את להוסיף הבעלים את שכופים פי

חומש, עליה להוסיף חייבים הם אין (הבעלים)מקום
     אלא השדה, בדמי האחר שהעלה מה על ―

אמורים, דברים במה מבואר: בגמרא בלבד. תחילה הם שהציעו מה על
שמו  שלא בזמן אחר? של עלויו על חומש מוסיפים הבעלים שאין
שווה  שהיא ואמרו אותה, שמו אם אבל מומחים. שלושה השדה את
זה. של עלויו על אף חומש הבעלים מוסיפים האחרון, שנותן מה
ÌÈÏÚa‰ eˆ Ì‡ ,LLÂ ÌÈNÚa ÈlL ‡È‰ È‰ :„Á‡ Ó‡»«∆»¬≈ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ»«¿»ƒ

GL ÔzÏÈ„Â ˙Á‡Â ÌÈL המשנה שכוונת מבואר, בגמרא ― ƒ≈¿ƒ¿««¿ƒ»
תוספת  עם ונמצא ואחת, בעשרים תחילה פתחו הבעלים שאם היא,

ודינר ושש עשרים החומש      
 שהוסיף התוספת את אף כרחם על הבעלים נותנים זה בכגון והרי

ששנינו: וזהו ודינר; ואחת שלושים הכל ובין סלעים, חמש והיא האחר,
       הבעלים רצו אם כלומר ―

שלושים  ליתן עכשיו הם חייבים שמחמתו כזה, סכום ליתן בתחילה
לעיל, שבארנו כמו ודינר, ˜ÌÈÓ„Bואחת ÌÈÏÚa‰ ימכרו שאם ― «¿»ƒ¿ƒ
דינר, ההקדש יפסיד הרי Â‡Ïלזה, Ì‡Â הבעלים פתחו שלא ― ¿ƒ»

בעשרים, אלא ושש,‡ÌÈÓBתחילה עשרים שאמר לזה ―E˙ÚÈb‰ ¿ƒƒƒ«¿
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הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ).).).). השגת השגת השגת השגת  שםשםשםשם ועייןועייןועייןועיין e‰„Nא א א א ;;;; ˙‡ LÈc˜‰L „Á‡a ‰NÚÓ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ∆»≈
d˙Ú ÈtÓ,תוצרתה ערך על יתירות היו שהוצאותיה ―eÓ‡ ƒ¿≈»»»»¿

BÏ:ההקדש על הממונים ―ÔBL‡ ‰z‡ Á˙t אתה בכמה ― ¿««»ƒ
לפדותה? המקדיש:‡Óרוצה ―L ‡È‰ È‰q‡a Èl― »«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ»

בדינר); 1/24) פרוטות שמונה ‡Óשהוא ‡G :ÈÒBÈ Èa Ó‡»««ƒ≈»«
'‰ˆÈaÎa' ‡l‡ ‰Ê,"באיסר" שאמר המעשה היה כך לא כלומר ― ∆∆»¿«≈»

"בכביצה", שלי היא הרי אמר: ÛÒÎaאלא ‰cÙ Lc˜‰‰L∆«∆¿≈ƒ¿∆¿∆∆
ÛÒk ‰ÂLeההקדש את לפדות אפשר כסף בשווה שאף ― ¿»∆∆∆

    BÏ Ó‡:למקדיש הגזבר ―E˙ÚÈb‰ »«ƒƒ«¿
שלך! השדה הרי ―ÂÈÙÏ e‰„NÂ ,q‡ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ זה ― ƒ¿»«¿ƒƒ»¿»≈¿»»

שדהו. לו וחזרה איסר, הפסיד רעתה מפני שדהו שהקדיש
 אלא כסף, ובשווה בכסף נפדה שהקדש סוברים חכמים שאף

שיהא  כדי פרוטות, מארבע בפחות הקדש פודים אין חכמים שלדעת
פרוטה בחומשו      

   ,שהוא בכל הקדש שפודים סובר, יוסי ורבי
פרוטה. בחומשו שאין פי על ואף

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הבאים  כל בפני עליהם מכריזים ההקדש, מיד ההקדשות את לפדות כשבאים

בו. חזר כך ואחר מסויים סך שהציע במי דנה משנתנו לפדות.

„Á‡ Ó‡:ההקדש שביד השדה פדיון על ההכרזה בשעת ―È‰ »«∆»¬≈
ÌÈÚÏÒ NÚa ÈlL ‡È‰,סלעים עשר בפדיונה נותן אני ―„Á‡Â ƒ∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿∆»

ÌÈNÚa :ÓB‡,סלע בעשרים שלי היא הרי ―:ÓB‡ „Á‡Â ≈¿∆¿ƒ¿∆»≈
GLaÌÈL,סלע ―ÌÈÚa‡a :ÓB‡ „Á‡Â,סלע ―„Á‡Â ƒ¿ƒ¿∆»≈¿«¿»ƒ¿∆»

ÌÈMÓÁa :ÓB‡,סלע ―ÌÈMÓÁ ÏL Ba ÊÁ זה אם ― ≈«¬ƒƒ»«∆¬ƒƒ
התחרט, סלע חמישים NÚשהציע „Ú ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ― ¿«¿¿ƒƒ¿»»«∆∆

את  ונותנים סלעים, עשר של בשווי משכון כורחו בעל ממנו נוטלים
ואף  כלום. מפסיד אינו ההקדש ונמצא ארבעים, שהציע לזה השדה
על  מקום מכל בדיבור, אלא מתחייב אינו לפדות הבא שכל פי על
אמירתו  שכן אחרים, על שהוסיף התוספת כשיעור לשלם בו החוזר

להדיוט כמסירתו גרשום גרשום גרשום גרשום ))))לגבוה ‡ÌÈÚa,.((((רבנורבנורבנורבנו ÏL Ba ÊÁ»«∆«¿»ƒ

NÚ „Ú ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ שהציע לזה השדה את ונותנים ― ¿«¿¿ƒƒ¿»»«∆∆
מבעל  ועשר החמישים, מבעל עשר נוטל הקדש ונמצא שלושים,

חמישים. הרי השלושים, מבעל ושלושים ÏLהארבעים, Ba ÊÁ»«∆
GLNÚ „Ú ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ ,ÌÈL השדה את ונותנים ― ¿ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»«∆∆

כמו  סלע, חמישים המשכונות עם יחד ונמצא עשרים, שהציע לזה
לעיל. NÚשבארנו „Ú ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ ,ÌÈNÚ ÏL Ba ÊÁ»«∆∆¿ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»«∆∆

עשר. שהציע לזה השדה את ונותנים ―ÌÈÎBÓ ,NÚ ÏL Ba ÊÁ»«∆∆∆¿ƒ
˙Bn‰ ˙‡ NÚ ÏMÓ ÌÈÚÙÂ ,dÈÂLa d˙B‡ נפדה אם ― »¿»¿»¿ƒ¿»ƒƒ∆∆∆∆«»

ההפרש. את לשלם חייב עשר שהציע זה הרי סלעים, מעשר בפחות
אמרו: בגמרא ברם,       שבשעה (כלומר

לגבי  וכן הארבעים, בעל בו חזר לא עדיין החמישים בעל בו שחזר
השאר);      ,הרמב"ם ומפרש

היא  הרי הראשון: אמר כיצד? בשווה. ההפרש את ביניהם שמחלקים
ועשרים, בארבע השלישי: ואמר בעשרים, השני: ואמר בעשר, שלי
בעשר  לראשון השדה את נותנים ― כאחד והשני השלישי בהם וחזרו
ונמצא  שבע, השלישי ומנכסי שבע, השני מנכסי וממשכנים סלעים,
ונמכרה  כאחד, שלשתם חזרו אם וכן ועשרים. ארבע  גובה הקדש
שבע  משלשתם אחד כל מנכסי ממשכנים סלעים, בשלוש השדה

סלעים   לעולם זו דרך על וכן 
           
          
          

    ÌÈNÚa :ÌÈÓB‡ ÌÈÏÚa‰ אם ― «¿»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
סלע, בעשרים השדה את לפדות רצו ‡ÌÈÓB:הבעלים Ì„‡ ÏÎÂ¿»»»¿ƒ

ÌÈNÚa,בפדיונה סלע עשרים הציעו אחרים ואף ―ÌÈÏÚa‰ ¿∆¿ƒ«¿»ƒ
ÌÈÓ„B˜,אדם לכל ―LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ì‰L ÈtÓ דמי על ― ¿ƒƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆

ונמצאו  מבחוץ, חומש שהוא הקרן, רבע על תוספת היינו הפדיון,
שאינם  הפודים, באחרים כן שאין מה סלעים, וחמש עשרים נותנים

חומש. מוסיפים

שלא  ביניהם" "משלשין הענין את מפרשים והראב"ד שרש"י לעיל, הזכרנו
שחולקים  הגמרא, כוונת אין לדעתם פירושם: תמצית והרי הרמב"ם; כדרך
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הצעות  את אף כולל המוסיף וכל הואיל אלא בשווה, ההפרש את ביניהם
קודמיו  ואילו הפרשיהם, בתשלום אף להשתתף הוא חייב לפיכך קודמיו,
לשלם  חייב המוסיף שכל ומכאן עליהם, הוסיף שהוא לתוספת שותפים אינם
היא  הרי הראשון: אמר כיצד? מקודמו. יותר גדול חלק ההפרש חשבון על
וארבע; בעשרים השלישי: ואמר בעשרים; השני: ואמר סלעים; בעשר שלי
סלעים, בעשר לראשון השדה את נותנים ― כאחד והשני השלישי בהם וחזרו

של ההפרש כדלקמן:ואת והשני השלישי מן גובים סלעים עשרה ארבע
הראשונים שני על שהוסיף מה כל ―  התוספת מחצית ועוד

הראשון על השני שהוסיף היינו          התוספת מחצית
היינו בלבד, שלו        השדה ונמכרה כאחד, שלשתם חזרו ואם

משלשתם  הזה ההפרש את גובים סלע, עשרים ההפרש ונמצא סלעים, בארבע
כדלקמן: שלו התוספת סכום ―  התוספת מחצית ועוד
השני של הראשון של ההפרש שליש ועוד  הואיל כלומר

השני, של העשר תוספת ואת הראשון של העשר את בהצעתו השלישי וכלל
שלו, התוספת כל את לשלם הוא חייב לפיכך שלו, הארבע תוספת ועוד

הכל: בסך היינו הראשון, של ההפרש ושליש השני של התוספת מחצית  
          ,(סלעים 5) שלו התוספת מחצית ― הכלל) אותו (לפי

היינו סלעים), 2) הראשון של ההפרש שליש ועוד         
היינו בלבד, הפרשו שליש ―       

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שם  ששנינו  דין באותו ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

חומש. שמוסיפים מפני אדם, לכל קודמים שהבעלים בסיפא,

„Á‡ Ó‡:סלע בעשרים הבעלים שאמרו לאחר ―‡È‰ È‰ »«∆»¬≈ƒ
ÌÈNÚa ÈlL˙Á‡Â,סלע דמיהם על שהוסיף ―ÌÈÏÚa‰ ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«««¿»ƒ

LLÂ ÌÈNÚ ÌÈ˙B עשרים ליתן הבעלים והסכימו שהואיל ― ¿ƒ∆¿ƒ»≈
חומש ותוספת שאמרו עשרים היינו וחמש,   

אבל  ההקדש; יפסיד שלא ואחת, בעשרים לאחר נותנים אין לפיכך
את  לבעלים למסור אפשר אי דמיהם, על סלע הוסיף שהאחר מכיון
להוסיף  הבעלים את כופים הלכך נותן, שהאחר ממה בפחות הקרן
להלן, כמבואר חומש, תוספת ללא ברם האחר, שהוסיף הסלע את

ושש; עשרים נותנים שהבעלים ששנינו, ÌÈzLeוזהו ÌÈNÚa― ¿∆¿ƒ¿«ƒ
ושתיים, בעשרים שלי היא הרי אחד: ÌÈNÚאמר ÌÈ˙B ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ

ÚLÂליתן שהסכימו וחמש עשרים ―  סלעים ושתי »∆«
שבארנו  כמו כרחם, על להוסיף שעליהם הקרן, על האחר שהוסיף

GLÂלעיל; ÌÈNÚaL בעשרים שלי השדה הרי אחד: אמר ― ¿∆¿ƒ¿»
סלעים, BÓLe‰ושלוש ÌÈNÚ ÌÈ˙B ÌÈÏÚa‰ עשרים ― «¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿∆

האחר; שהוסיף ושלוש שלהם, Úa‡Âוחמש ÌÈNÚa אמר ― ¿∆¿ƒ¿«¿«
סלעים, וארבע בעשרים שלי היא הרי ÌÈNÚאחד: ÌÈ˙B ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ

ÚL˙Â;האחר שהוסיף וארבע שלהם, וחמש עשרים ―ÌÈNÚa »≈«¿∆¿ƒ
LÓÁÂ,וחמש בעשרים שלי היא הרי אחד: אמר ―ÌÈÏÚa‰ ¿»≈«¿»ƒ

GL ÌÈ˙BÌÈL.האחר שהוסיף וחמש שלהם, וחמש עשרים ― ¿ƒ¿ƒ
השדה, את לפדות הבעלים את כופים זה בכגון ולמה שואלים: בגמרא
עשרים  נותן שהוא במקומנו, אחר בא הרי לומר: הם יכולים והלא
כאן  שמדובר ומשיבים, להקדש? הפסד כל ואין כמונו, סלעים וחמש
המשנה  דייקה שלא אלא ופרוטה, סלע עשרים הבעלים שאמרו בכגון
כופים  לאחר, הבעלים בין בפרוטה הפרש שיש וכיון פרוטה, לנקוט
סלע  שלושים וליתן האחר, של התוספת את להוסיף הבעלים את

Ê‰ופרוטה. ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡L זו פיסקה ― ∆≈ƒƒ…∆«ƒ∆∆
על  שאף ללמד, באה והיא משנתנו, שנקטה הדוגמות כל על מוסבה
מכל  האחר, שהוסיף התוספת את להוסיף הבעלים את שכופים פי

חומש, עליה להוסיף חייבים הם אין (הבעלים)מקום
     אלא השדה, בדמי האחר שהעלה מה על ―

אמורים, דברים במה מבואר: בגמרא בלבד. תחילה הם שהציעו מה על
שמו  שלא בזמן אחר? של עלויו על חומש מוסיפים הבעלים שאין
שווה  שהיא ואמרו אותה, שמו אם אבל מומחים. שלושה השדה את
זה. של עלויו על אף חומש הבעלים מוסיפים האחרון, שנותן מה
ÌÈÏÚa‰ eˆ Ì‡ ,LLÂ ÌÈNÚa ÈlL ‡È‰ È‰ :„Á‡ Ó‡»«∆»¬≈ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ»«¿»ƒ

GL ÔzÏÈ„Â ˙Á‡Â ÌÈL המשנה שכוונת מבואר, בגמרא ― ƒ≈¿ƒ¿««¿ƒ»
תוספת  עם ונמצא ואחת, בעשרים תחילה פתחו הבעלים שאם היא,

ודינר ושש עשרים החומש      
 שהוסיף התוספת את אף כרחם על הבעלים נותנים זה בכגון והרי

ששנינו: וזהו ודינר; ואחת שלושים הכל ובין סלעים, חמש והיא האחר,
       הבעלים רצו אם כלומר ―

שלושים  ליתן עכשיו הם חייבים שמחמתו כזה, סכום ליתן בתחילה
לעיל, שבארנו כמו ודינר, ˜ÌÈÓ„Bואחת ÌÈÏÚa‰ ימכרו שאם ― «¿»ƒ¿ƒ
דינר, ההקדש יפסיד הרי Â‡Ïלזה, Ì‡Â הבעלים פתחו שלא ― ¿ƒ»

בעשרים, אלא ושש,‡ÌÈÓBתחילה עשרים שאמר לזה ―E˙ÚÈb‰ ¿ƒƒƒ«¿
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שלך השדה הרי גרשוםגרשוםגרשוםגרשום).).).).― שאם ((((רבנורבנורבנורבנו מבאר, מברטנורא והרב
וחמש, בעשרים אומר וזה בעשרים, אלא תחילה פתחו לא הבעלים
אחר  בא לומר: הם יכולים שכן לפדותה, הבעלים את כופים אין

כמותינו, וחמש עשרים שנותן במקומנו   

שמבארים  שמה יוצא, הרמב"ם לפי אבל המפרשים, רוב לפי משנתנו בארנו
שבכל  היינו המשנה, כל על מוסב פרוטה, הבעלים שהוסיפו בכגון בגמרא,
של  הסכום על כך אחר הוסיפו שהבעלים בכגון  מדובר משנתנו של הבבות
עשרים  אלא נותנים אינם כלום, הוסיפו ולא שתקו אם אבל פרוטה; האחר
ערכין  (הל' הרמב"ם כותב שכן שלהם, וחומש קרן היינו בלבד, סלעים וחמש

ה): ח,            
            
            

           השגת (עיין
שם). הראב"ד

ד ה נ ש מ ר ו א ב

כח): כז, (ויקרא בתורה כתוב          
             זה פסוק

וישנם  חרם; זה דבר הרי שאמר: כגון "חרם", בלשון מנכסיו דבר במקדיש מדבר
"חרם": סוגי שהוא שני דמים, הקדש ככל שדינו הבית, לבדק המוקדש "חרם"

המקדש. בית לבדק נופלים והדמים בשוויו, שעל "חרם"נפדה לכהנים, הניתן
לעיל: שהבאנו בפסוק נאמר כך    באומר ברם, לכהן. ינתן אלא

תנאים  בזה נחלקו לכהן, אם הבית לבדק אם מפרש ואינו חרם", זה "הרי סתם:
   חרמים שסתם סוברים ויש הבית, לבדק חרמים שסתם סוברים יש

לכהנים.    ,לכהנים הניתן בחרם דנה משנתנו ―
מנכסיו. מקצת אלא נכסיו, כל את מחרים אדם שאין ללמד, באה והיא

B˜aÓe B‡vÓ Ì„‡ ÌÈÁÓ,בקרו מקצת או צאנו מקצת ― «¬ƒ»»ƒ…ƒ¿»
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙMÓe ÂÈ„ÚÓ משפחותיו או מעבדיו אחדים ― ≈¬»»ƒƒ¿»«¿«¬ƒ

הכנענים        ‰„OÓeƒ¿≈
B˙fÁ‡ ובקרו צאנו כל יחרים לא אבל אחוזתו; משדה וחלק ― ¬À»

שדותיו. כל ולא ושפחותיו עבדיו כל Ôlkולא ˙‡ ÌÈÁ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ∆À»
כלום, המין מאותו לעצמו שייר ולא המין, כל את היינו ―ÔÈ‡≈»

ÔÈÓÁÓ הכל ובקרו שצאנו מבארים, יש החרם; עליהן חל לא ― À¿»ƒ
או  מבקרו, לו שהשאיר אלא צאנו, כל החרים ואפילו הוא, אחד מין
עבדיו  וכן מוחרמים; הם הרי מצאנו, לו והשאיר בקרו כל שהחרים

אחד מין הכל הכנענים כל ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש).).).).ושפחותיו החרים אם מקום מכל
מוחרמים; אינם שדותיו, כל או ושפחותיו עבדיו כל או ≈¿Ècƒבהמתו

ÊÚÏ‡ Èaשנאמר בגמרא, בברייתא מבואר וטעמו כזכזכזכז,,,,― ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  «ƒ∆¿»»
כחכחכחכח):):):):              מיטלטלים (היינו
)רשרשרשרש""""יייי―   (כנענים ושפחות עבדים (היינו         

     :אלעזר רבי ודורש  ;לו אשר כל ולא ―
;אדם כל ולא ― ;אחוזה שדה כל ולא ―

לומר: תלמוד מוחרמים? יהו החרים ואם יחרים, לא יכול 
וכל,ברם הוא. מיעוט     

ערכיןערכיןערכיןערכין),),),),הסוברים את ((((בתוספתא בתוספתא בתוספתא בתוספתא  אדם יחרים לא לכתחילה שאמנם
מוחרמים אלו הרי החרים, אם בדיעבד אבל הל הל הל הל ''''כולן, רמברמברמברמב""""םםםם ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב).).).). וווו,,,, ‡ÔÈערכיןערכיןערכיןערכין dBbÏ Ì‡ ‰Ó :‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ Èa Ó‡»««ƒ∆¿»»∆¬«¿»»ƒ«»«≈
ÂÈÒÎ Ïk ˙‡ ÌÈÁ‰Ï È‡M Ì„‡ כאן שמדובר פי על ואף ― »»««¿«¬ƒ∆»¿»»

שבא  ולאחר למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו לכהנים, הניתן  בחרם
נחשב זה הרי מקום מכל כחולין, דינו הרי הכהן לידי     הואיל

שנאמר  דבריו, לכל כהקדש הוא הרי הבעלים בבית שהוא זמן וכל
כחכחכחכח):):):): כזכזכזכז,,,, לה'"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הוא קדשים קודש חרם כחכחכחכח,,,,"כל ערכיןערכיןערכיןערכין ((((תוספות תוספות תוספות תוספות 

א א א א );););); כטכטכטכט,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין ברייתאברייתאברייתאברייתא וחומר:א א א א ;;;; קל עזריה בן אלעזר רבי דורש ולפיכך
         ‰nk ˙Á‡ ÏÚ««««»
ÂÈÒÎ ÏÚ ÒÁ ˙BÈ‰Ï iÁ Ì„‡ ‡‰iL ,‰nÎÂ יבזבז שלא ― ¿«»∆¿≈»»«»ƒ¿»«¿»»

המבזבז  התקינו: "באושא אילא: רבי אמר וכן לאחרים; כולם את
"מחומש יותר יבזבז וחרמין וחרמין וחרמין וחרמין אל ערכיןערכיןערכיןערכין הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  עייןעייןעייןעיין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

יגיגיגיג).).).). חחחח,,,,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

להחרים  יכול אדם שאין ללמדנו, באה והיא כהנים, חרמי בדין ממשיכה משנתנו
מחרימים. הם אם ובלויים, בכהנים היא דנה כן שלו. גופו שאין דבר 

Bze Ba ÌÈÁn‰,(לכהנים) חרם זה בני הרי שאמר: כגון ― ««¬ƒ¿ƒ
חרם, זו בתי הרי ‰ÌÈÚאו: B˙ÁÙLÂ BcÚ את שהחרים ― «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

העבריה, אמתו את או העברי B˙˜Óעבדו ‰„Ne שדה או ― ¿≈ƒ¿»
ביובל, הראשונים לבעליה החוזרת ÌÈÓÁÓשלקחה, ÔÈ‡ לא ― ≈»À¿»ƒ

לכהנים, להינתן החרם עליהם BÈ‡Lחל c ÌÈÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«¬ƒ»»∆≈
BlL בגמרא ובברייתא שלו. גופם אין לעיל שנימנו אלו וכל ― ∆

א א א א )))) כחכחכחכח,,,, החרמים((((ערכיןערכיןערכיןערכין בפרשת שנאמר ממה זה כזכזכזכז,,,,למדים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

מאדםכחכחכחכח):):):): לו אשר ודרשו:"מכל ,"    
,(להחרימה הוא יכול (ולכן      יכול)

להחרים), הוא         
 מכל קטנה, כשהיא בתו את למכור הוא שיכול פי על ואף

בתו  שהמוכר ועוד, למכרה; יכול אינו שוב נערה משנעשית מקום
נערות; סימני כשמביאה האדון מן היא יוצאת הקטנה, 

       לבעליה היא חוזרת ביובל שכן
לעיל. בארנו שכבר כמו ÔÈÓÈÁÓהראשונים, ÔÈ‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ≈»«¬ƒƒ

נכסיהם; ―‰„e‰È Èa Èc.להלן טעמו כמבואר ―Èa ƒ¿≈«ƒ¿»«ƒ
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Ì‰lL ÌÈÓÁ‰L ,ÔÈÓÈÁÓ ÔÈ‡ ÌÈ‰k‰ :ÓB‡ ÔBÚÓLƒ¿≈«…¬ƒ≈»«¬ƒƒ∆«¬»ƒ∆»∆
בחרם  זוכה המחרים שהכהן ונמצא לכהנים, ניתנים החרמים שהרי ―
אלא  אינו זה שטעם מדייקים, יש כלום. בהחרמתו ואין מיד

שירצה כהן לכל נותנם מיטלטלים המחרים שכן במיטלטלים,
          ,בקרקעות אבל

המחרים  הכהן שאם נמצא משמר, שבאותו לכהן נותנן שהמחרימן
הטעם  שבקרקעות אלא חרם, באותו זוכה אינו הרי משמר, מאותו אינו

שכתוב משום לד לד לד לד ):):):):הוא, כה כה כה כה ,,,, להם",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הוא עולם אחוזת "כי
במשנתנו לקמן איגר איגר איגר איגר ););););כמבואר עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי ÌÈÓÈÁÓ,((((תוספות תוספות תוספות תוספות  ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ«¬ƒƒ

Ô‰lL ÌÈÓÁ‰ ÔÈ‡L.בלבד הכהנים של אלא ―:ÓB‡ Èa ∆≈«¬»ƒ∆»∆«ƒ≈
‰„e‰È Èa Èc ÌÈ‡:מבואר בגמרא ―    ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ¿»

 ,יהודה לרבי שמעון רבי שמודה ―BÚ˜wa˙כלומר ««¿»
מחרימים  אינם הלויים הלויים Ó‡pLקרקעות,שאף בערי ― ∆∆¡«

Ì‰Ï"ומגרשיהם: ‡e‰ ÌÏBÚ ˙fÁ‡ŒÈk" יחרימו הלויים ואם ― ƒ¬À«»»∆
עולם"; "אחוזת להם יהיו ולא לכהנים מרשותם יצאו הרי קרקעות,

ÔBÚÓL Èa È„Â:ואומר יהודה רבי על במשנתנו שחולק ― ¿ƒ¿≈«ƒƒ¿
אלא אמרם לא מחרימים, ‰ÌÈÓÁהלווים ÔÈ‡L ,ÌÈÏËÏhna«ƒ«¿¿ƒ∆≈«¬»ƒ

Ì‰lL.לכהנים וליתנם להחרימם, הם יכולים ולכן הלויים, של ― ∆»∆
הוקשו  יהודה רבי שלדעת במיטלטלים, המחלוקת טעם מבואר בגמרא

בחרמים שנאמר אחוזה, לשדה כחכחכחכח):):):):מיטלטלים כזכזכזכז,,,, אשר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "מכל
הלויים  אין אחוזה שדה מה ― אחוזתו" ומשדה ובהמה מאדם לו
מיטלטלים  אף להם", הוא עולם אחוזת "כי שכתוב: כמו מחרימים,

זה. היקש לומד אינו שמעון ורבי מחרימים. הלויים אין 
,,,,הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם כותב כותב כותב כותב  למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו בפירושובפירושובפירושובפירושו ברםברםברםברם,,,, זזזז;;;; וווו,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

שמעון שמעון שמעון שמעון ;;;; כרבי כרבי כרבי כרבי  שהלכה שהלכה שהלכה שהלכה  כותבכותבכותבכותב,,,, מברטנורא מברטנורא מברטנורא מברטנורא  הרב הרב הרב הרב  ואףואףואףואף יהודה יהודה יהודה יהודה ;;;; כרביכרביכרביכרבי הלכה הלכה הלכה הלכה  שאיןשאיןשאיןשאין

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ‰Î ÈÓÁ,לכהנים ליתנם כדי שהחרימום חרמים ―Ì‰Ï ÔÈ‡ ∆¿≈…¬ƒ≈»∆
ÔBÈ„tבחרמים שנאמר כחכחכחכח):):):):― כז כז כז כז ,,,, יגאל",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ולא ימכר "לא ƒ¿

ÌÈ‰kÏ ÌÈz ‡l‡,פדיון להם יש הבית בדק חרמי אבל ― ∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ
החרימום, כן דעת על הרי מעות, אלא הבית לבדק ראוי ואין שהואיל

הבית. לבדק דמיהם ויפלו נפדים, È˙a‡שיהו Ôa ‰„e‰È Èa«ƒ¿»∆¿≈»

˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈÓÁ Ì˙Ò :ÓB‡ זה "הרי סתם: האומר ― ≈¿»¬»ƒ¿∆∆««ƒ
לבדק  הוא מוקדש לכהנים, אם הבית לבדק אם פירש ולא חרם",

Ï‰'"הבית, ‡e‰ ÌÈL„˜ŒL„˜ ÌÁŒÏk" :Ó‡pL ומשמע ― ∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«
המקדש. לבית קודש ÌÈÓÁשהוא Ì˙Ò :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ

"B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ ÌÁ‰ ‰„Nk" :Ó‡pL ,ÌÈ‰kÏ― «…¬ƒ∆∆¡«ƒ¿≈«≈∆«…≈ƒ¿∆¬À»
לכהנים. הריהו חרם שסתם "ÌÁŒÏkומשמע, :Ó‡ ‰nÏ Ôk Ì‡ƒ≈»»∆¡«»≈∆

ÏÚÂ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÏÚ ÏÁ ‡e‰L ?"'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ŒL„…̃∆»»ƒ«∆»«»¿≈»»ƒ¿«
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ חרמים שסתם להשמיענו בא הכתוב שאין כלומר ― »»ƒ«ƒ

הקדשים  גם להחרים אדם שיכול להשמיענו, הוא בא אלא הבית, לבדק
הבאה. במשנה כמפורש קלים, קדשים ובין קדשים קדשי בין לו, שיש

הזכרנו, וכבר 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

בסיפא, שם שלמדנו מה לבאר באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

קלים. קדשים ועל קדשים קדשי על חל שהחרם

ÂÈL„˜ ˙‡ Ì„‡ ÌÈÁÓ,חרם שיהיו עליהם, לומר הוא שיכול ― «¬ƒ»»∆»»»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa,עולה כגון ―ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈe כגון ― ≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ

„שלמים: Ì‡ עלי הרי שאמר: דהיינו נדר, הם הקדשים אם ― ƒ∆∆
בהמה  הרי אמר: כך ואחר לנדרו, בהמה והפריש שלמים), (או עולה

חרם, ‰ÌÈÓcזו ˙‡ Ô˙B;לכהנים הבהמה של שוויה את ― ≈∆«»ƒ
חייב  הוא נגנבה, או מתה שאם דהיינו באחריותה, חייב והוא שהואיל

וח  כשלו, היא הרי לנדרו, אחרת בהמה הלכך להביא החרם, עליה ל
לנדרו, מקריב הבהמה ואת לכהנים, דמיה כל  „‰נותן Ì‡― ƒ¿»»

שלמים), (או עולה זו בהמה הרי שאמר: דהיינו נדבה, הם הקדשים אם
להחרים  שיוכל כשלו שאינה ונמצא באחריותה, חייב אינו זה שבכגון

חרם, זו הרי אמר: אם ערכה, B˙BËאת ˙‡ Ô˙B הנאה טובת ― ≈∆»
והולכת: מפרשת שהמשנה כמו לכהנים, נותן זו בבהמה לו BLשיש

‰ÏBÚ ‰Ê,החרימו כך ואחר עולה, זה שור אמר : אם ―ÌÈ„ÓB‡ ∆»¿ƒ
È‡M BÈ‡L ‰ÏBÚ B˙BÏÚ‰Ï ,‰Ê BLa ÔzÏ ‰ˆB Ì„‡ ‰nk«»»»∆ƒ≈¿∆¿«¬»∆≈««

) בעולה חייב שאינו מי כלומר ―  אלא רשיא), ―
יתן  כזה וסכום בזול, עולה ימצא אם לקונו, דורון להקריב הוא רוצה
בהמה  שהפריש לנודב יש זו הנאה טובת שכן לכהנים; המחרים
אינו  אבדה ואם חובתו, ידי יצא שמשהפרישה פי על שאף לקרבן,
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שלך השדה הרי גרשוםגרשוםגרשוםגרשום).).).).― שאם ((((רבנורבנורבנורבנו מבאר, מברטנורא והרב
וחמש, בעשרים אומר וזה בעשרים, אלא תחילה פתחו לא הבעלים
אחר  בא לומר: הם יכולים שכן לפדותה, הבעלים את כופים אין

כמותינו, וחמש עשרים שנותן במקומנו   

שמבארים  שמה יוצא, הרמב"ם לפי אבל המפרשים, רוב לפי משנתנו בארנו
שבכל  היינו המשנה, כל על מוסב פרוטה, הבעלים שהוסיפו בכגון בגמרא,
של  הסכום על כך אחר הוסיפו שהבעלים בכגון  מדובר משנתנו של הבבות
עשרים  אלא נותנים אינם כלום, הוסיפו ולא שתקו אם אבל פרוטה; האחר
ערכין  (הל' הרמב"ם כותב שכן שלהם, וחומש קרן היינו בלבד, סלעים וחמש

ה): ח,            
            
            

           השגת (עיין
שם). הראב"ד

ד ה נ ש מ ר ו א ב

כח): כז, (ויקרא בתורה כתוב          
             זה פסוק

וישנם  חרם; זה דבר הרי שאמר: כגון "חרם", בלשון מנכסיו דבר במקדיש מדבר
"חרם": סוגי שהוא שני דמים, הקדש ככל שדינו הבית, לבדק המוקדש "חרם"

המקדש. בית לבדק נופלים והדמים בשוויו, שעל "חרם"נפדה לכהנים, הניתן
לעיל: שהבאנו בפסוק נאמר כך    באומר ברם, לכהן. ינתן אלא

תנאים  בזה נחלקו לכהן, אם הבית לבדק אם מפרש ואינו חרם", זה "הרי סתם:
   חרמים שסתם סוברים ויש הבית, לבדק חרמים שסתם סוברים יש

לכהנים.    ,לכהנים הניתן בחרם דנה משנתנו ―
מנכסיו. מקצת אלא נכסיו, כל את מחרים אדם שאין ללמד, באה והיא

B˜aÓe B‡vÓ Ì„‡ ÌÈÁÓ,בקרו מקצת או צאנו מקצת ― «¬ƒ»»ƒ…ƒ¿»
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙMÓe ÂÈ„ÚÓ משפחותיו או מעבדיו אחדים ― ≈¬»»ƒƒ¿»«¿«¬ƒ

הכנענים        ‰„OÓeƒ¿≈
B˙fÁ‡ ובקרו צאנו כל יחרים לא אבל אחוזתו; משדה וחלק ― ¬À»

שדותיו. כל ולא ושפחותיו עבדיו כל Ôlkולא ˙‡ ÌÈÁ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ∆À»
כלום, המין מאותו לעצמו שייר ולא המין, כל את היינו ―ÔÈ‡≈»

ÔÈÓÁÓ הכל ובקרו שצאנו מבארים, יש החרם; עליהן חל לא ― À¿»ƒ
או  מבקרו, לו שהשאיר אלא צאנו, כל החרים ואפילו הוא, אחד מין
עבדיו  וכן מוחרמים; הם הרי מצאנו, לו והשאיר בקרו כל שהחרים

אחד מין הכל הכנענים כל ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש).).).).ושפחותיו החרים אם מקום מכל
מוחרמים; אינם שדותיו, כל או ושפחותיו עבדיו כל או ≈¿Ècƒבהמתו

ÊÚÏ‡ Èaשנאמר בגמרא, בברייתא מבואר וטעמו כזכזכזכז,,,,― ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  «ƒ∆¿»»
כחכחכחכח):):):):              מיטלטלים (היינו
)רשרשרשרש""""יייי―   (כנענים ושפחות עבדים (היינו         

     :אלעזר רבי ודורש  ;לו אשר כל ולא ―
;אדם כל ולא ― ;אחוזה שדה כל ולא ―

לומר: תלמוד מוחרמים? יהו החרים ואם יחרים, לא יכול 
וכל,ברם הוא. מיעוט     

ערכיןערכיןערכיןערכין),),),),הסוברים את ((((בתוספתא בתוספתא בתוספתא בתוספתא  אדם יחרים לא לכתחילה שאמנם
מוחרמים אלו הרי החרים, אם בדיעבד אבל הל הל הל הל ''''כולן, רמברמברמברמב""""םםםם ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב).).).). וווו,,,, ‡ÔÈערכיןערכיןערכיןערכין dBbÏ Ì‡ ‰Ó :‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ Èa Ó‡»««ƒ∆¿»»∆¬«¿»»ƒ«»«≈
ÂÈÒÎ Ïk ˙‡ ÌÈÁ‰Ï È‡M Ì„‡ כאן שמדובר פי על ואף ― »»««¿«¬ƒ∆»¿»»

שבא  ולאחר למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו לכהנים, הניתן  בחרם
נחשב זה הרי מקום מכל כחולין, דינו הרי הכהן לידי     הואיל

שנאמר  דבריו, לכל כהקדש הוא הרי הבעלים בבית שהוא זמן וכל
כחכחכחכח):):):): כזכזכזכז,,,, לה'"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הוא קדשים קודש חרם כחכחכחכח,,,,"כל ערכיןערכיןערכיןערכין ((((תוספות תוספות תוספות תוספות 

א א א א );););); כטכטכטכט,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין ברייתאברייתאברייתאברייתא וחומר:א א א א ;;;; קל עזריה בן אלעזר רבי דורש ולפיכך
         ‰nk ˙Á‡ ÏÚ««««»
ÂÈÒÎ ÏÚ ÒÁ ˙BÈ‰Ï iÁ Ì„‡ ‡‰iL ,‰nÎÂ יבזבז שלא ― ¿«»∆¿≈»»«»ƒ¿»«¿»»

המבזבז  התקינו: "באושא אילא: רבי אמר וכן לאחרים; כולם את
"מחומש יותר יבזבז וחרמין וחרמין וחרמין וחרמין אל ערכיןערכיןערכיןערכין הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  עייןעייןעייןעיין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

יגיגיגיג).).).). חחחח,,,,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

להחרים  יכול אדם שאין ללמדנו, באה והיא כהנים, חרמי בדין ממשיכה משנתנו
מחרימים. הם אם ובלויים, בכהנים היא דנה כן שלו. גופו שאין דבר 

Bze Ba ÌÈÁn‰,(לכהנים) חרם זה בני הרי שאמר: כגון ― ««¬ƒ¿ƒ
חרם, זו בתי הרי ‰ÌÈÚאו: B˙ÁÙLÂ BcÚ את שהחרים ― «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

העבריה, אמתו את או העברי B˙˜Óעבדו ‰„Ne שדה או ― ¿≈ƒ¿»
ביובל, הראשונים לבעליה החוזרת ÌÈÓÁÓשלקחה, ÔÈ‡ לא ― ≈»À¿»ƒ

לכהנים, להינתן החרם עליהם BÈ‡Lחל c ÌÈÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«¬ƒ»»∆≈
BlL בגמרא ובברייתא שלו. גופם אין לעיל שנימנו אלו וכל ― ∆

א א א א )))) כחכחכחכח,,,, החרמים((((ערכיןערכיןערכיןערכין בפרשת שנאמר ממה זה כזכזכזכז,,,,למדים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

מאדםכחכחכחכח):):):): לו אשר ודרשו:"מכל ,"    
,(להחרימה הוא יכול (ולכן      יכול)

להחרים), הוא         
 מכל קטנה, כשהיא בתו את למכור הוא שיכול פי על ואף

בתו  שהמוכר ועוד, למכרה; יכול אינו שוב נערה משנעשית מקום
נערות; סימני כשמביאה האדון מן היא יוצאת הקטנה, 

       לבעליה היא חוזרת ביובל שכן
לעיל. בארנו שכבר כמו ÔÈÓÈÁÓהראשונים, ÔÈ‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ≈»«¬ƒƒ

נכסיהם; ―‰„e‰È Èa Èc.להלן טעמו כמבואר ―Èa ƒ¿≈«ƒ¿»«ƒ
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Ì‰lL ÌÈÓÁ‰L ,ÔÈÓÈÁÓ ÔÈ‡ ÌÈ‰k‰ :ÓB‡ ÔBÚÓLƒ¿≈«…¬ƒ≈»«¬ƒƒ∆«¬»ƒ∆»∆
בחרם  זוכה המחרים שהכהן ונמצא לכהנים, ניתנים החרמים שהרי ―
אלא  אינו זה שטעם מדייקים, יש כלום. בהחרמתו ואין מיד

שירצה כהן לכל נותנם מיטלטלים המחרים שכן במיטלטלים,
          ,בקרקעות אבל

המחרים  הכהן שאם נמצא משמר, שבאותו לכהן נותנן שהמחרימן
הטעם  שבקרקעות אלא חרם, באותו זוכה אינו הרי משמר, מאותו אינו

שכתוב משום לד לד לד לד ):):):):הוא, כה כה כה כה ,,,, להם",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הוא עולם אחוזת "כי
במשנתנו לקמן איגר איגר איגר איגר ););););כמבואר עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי ÌÈÓÈÁÓ,((((תוספות תוספות תוספות תוספות  ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ«¬ƒƒ

Ô‰lL ÌÈÓÁ‰ ÔÈ‡L.בלבד הכהנים של אלא ―:ÓB‡ Èa ∆≈«¬»ƒ∆»∆«ƒ≈
‰„e‰È Èa Èc ÌÈ‡:מבואר בגמרא ―    ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ¿»

 ,יהודה לרבי שמעון רבי שמודה ―BÚ˜wa˙כלומר ««¿»
מחרימים  אינם הלויים הלויים Ó‡pLקרקעות,שאף בערי ― ∆∆¡«

Ì‰Ï"ומגרשיהם: ‡e‰ ÌÏBÚ ˙fÁ‡ŒÈk" יחרימו הלויים ואם ― ƒ¬À«»»∆
עולם"; "אחוזת להם יהיו ולא לכהנים מרשותם יצאו הרי קרקעות,

ÔBÚÓL Èa È„Â:ואומר יהודה רבי על במשנתנו שחולק ― ¿ƒ¿≈«ƒƒ¿
אלא אמרם לא מחרימים, ‰ÌÈÓÁהלווים ÔÈ‡L ,ÌÈÏËÏhna«ƒ«¿¿ƒ∆≈«¬»ƒ

Ì‰lL.לכהנים וליתנם להחרימם, הם יכולים ולכן הלויים, של ― ∆»∆
הוקשו  יהודה רבי שלדעת במיטלטלים, המחלוקת טעם מבואר בגמרא

בחרמים שנאמר אחוזה, לשדה כחכחכחכח):):):):מיטלטלים כזכזכזכז,,,, אשר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "מכל
הלויים  אין אחוזה שדה מה ― אחוזתו" ומשדה ובהמה מאדם לו
מיטלטלים  אף להם", הוא עולם אחוזת "כי שכתוב: כמו מחרימים,

זה. היקש לומד אינו שמעון ורבי מחרימים. הלויים אין 
,,,,הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם כותב כותב כותב כותב  למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו בפירושובפירושובפירושובפירושו ברםברםברםברם,,,, זזזז;;;; וווו,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

שמעון שמעון שמעון שמעון ;;;; כרבי כרבי כרבי כרבי  שהלכה שהלכה שהלכה שהלכה  כותבכותבכותבכותב,,,, מברטנורא מברטנורא מברטנורא מברטנורא  הרב הרב הרב הרב  ואףואףואףואף יהודה יהודה יהודה יהודה ;;;; כרביכרביכרביכרבי הלכה הלכה הלכה הלכה  שאיןשאיןשאיןשאין

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ‰Î ÈÓÁ,לכהנים ליתנם כדי שהחרימום חרמים ―Ì‰Ï ÔÈ‡ ∆¿≈…¬ƒ≈»∆
ÔBÈ„tבחרמים שנאמר כחכחכחכח):):):):― כז כז כז כז ,,,, יגאל",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ולא ימכר "לא ƒ¿

ÌÈ‰kÏ ÌÈz ‡l‡,פדיון להם יש הבית בדק חרמי אבל ― ∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ
החרימום, כן דעת על הרי מעות, אלא הבית לבדק ראוי ואין שהואיל

הבית. לבדק דמיהם ויפלו נפדים, È˙a‡שיהו Ôa ‰„e‰È Èa«ƒ¿»∆¿≈»

˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈÓÁ Ì˙Ò :ÓB‡ זה "הרי סתם: האומר ― ≈¿»¬»ƒ¿∆∆««ƒ
לבדק  הוא מוקדש לכהנים, אם הבית לבדק אם פירש ולא חרם",

Ï‰'"הבית, ‡e‰ ÌÈL„˜ŒL„˜ ÌÁŒÏk" :Ó‡pL ומשמע ― ∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«
המקדש. לבית קודש ÌÈÓÁשהוא Ì˙Ò :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ

"B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ ÌÁ‰ ‰„Nk" :Ó‡pL ,ÌÈ‰kÏ― «…¬ƒ∆∆¡«ƒ¿≈«≈∆«…≈ƒ¿∆¬À»
לכהנים. הריהו חרם שסתם "ÌÁŒÏkומשמע, :Ó‡ ‰nÏ Ôk Ì‡ƒ≈»»∆¡«»≈∆

ÏÚÂ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÏÚ ÏÁ ‡e‰L ?"'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ŒL„…̃∆»»ƒ«∆»«»¿≈»»ƒ¿«
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ חרמים שסתם להשמיענו בא הכתוב שאין כלומר ― »»ƒ«ƒ

הקדשים  גם להחרים אדם שיכול להשמיענו, הוא בא אלא הבית, לבדק
הבאה. במשנה כמפורש קלים, קדשים ובין קדשים קדשי בין לו, שיש

הזכרנו, וכבר 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

בסיפא, שם שלמדנו מה לבאר באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

קלים. קדשים ועל קדשים קדשי על חל שהחרם

ÂÈL„˜ ˙‡ Ì„‡ ÌÈÁÓ,חרם שיהיו עליהם, לומר הוא שיכול ― «¬ƒ»»∆»»»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa,עולה כגון ―ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈe כגון ― ≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ

„שלמים: Ì‡ עלי הרי שאמר: דהיינו נדר, הם הקדשים אם ― ƒ∆∆
בהמה  הרי אמר: כך ואחר לנדרו, בהמה והפריש שלמים), (או עולה

חרם, ‰ÌÈÓcזו ˙‡ Ô˙B;לכהנים הבהמה של שוויה את ― ≈∆«»ƒ
חייב  הוא נגנבה, או מתה שאם דהיינו באחריותה, חייב והוא שהואיל

וח  כשלו, היא הרי לנדרו, אחרת בהמה הלכך להביא החרם, עליה ל
לנדרו, מקריב הבהמה ואת לכהנים, דמיה כל  „‰נותן Ì‡― ƒ¿»»

שלמים), (או עולה זו בהמה הרי שאמר: דהיינו נדבה, הם הקדשים אם
להחרים  שיוכל כשלו שאינה ונמצא באחריותה, חייב אינו זה שבכגון

חרם, זו הרי אמר: אם ערכה, B˙BËאת ˙‡ Ô˙B הנאה טובת ― ≈∆»
והולכת: מפרשת שהמשנה כמו לכהנים, נותן זו בבהמה לו BLשיש

‰ÏBÚ ‰Ê,החרימו כך ואחר עולה, זה שור אמר : אם ―ÌÈ„ÓB‡ ∆»¿ƒ
È‡M BÈ‡L ‰ÏBÚ B˙BÏÚ‰Ï ,‰Ê BLa ÔzÏ ‰ˆB Ì„‡ ‰nk«»»»∆ƒ≈¿∆¿«¬»∆≈««

) בעולה חייב שאינו מי כלומר ―  אלא רשיא), ―
יתן  כזה וסכום בזול, עולה ימצא אם לקונו, דורון להקריב הוא רוצה
בהמה  שהפריש לנודב יש זו הנאה טובת שכן לכהנים; המחרים
אינו  אבדה ואם חובתו, ידי יצא שמשהפרישה פי על שאף לקרבן,
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שיכול  אבדה, כשלא נהנה הוא הרי מקום מכל באחריותה, חייב
של  כערכה לכהנים נותן כשהחרימה הלכך לקונו; דורון להקריבה

בה. לו  שיש זו הנאה ÌeÓטובת ÏÚa ÔÈa ,ÌÈÓz ÔÈa ,BÎa‰«¿≈»ƒ≈««
את  הכהן מקריב תמים, היה שאם אלא לכהן, ניתנים ששניהם ―

למזבח, ואימוריו ‡B˙Bדמו ÔÈÓÈÁÓ יכול הבכור בעל הישראל ― «¬ƒƒ
‡B˙Bלהחרימו. ÔÈ„Bt „ˆÈk,החרם חל לא גופו הבכור על שכן ― ≈«ƒ

לו  שיש ההנאה טובת על שחל אלא הכהן, של אלא שלו אינו שהרי
המשנה: שואלת ולפיכך שירצה, כהן לכל ליתנו בבכור 

 ?בבכור לישראל שיש ההנאה טובת אומדים כיצד כלומר
(ÔÈ„Bt‰)‰Ê BÎa ÔzÏ ‰ˆB Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡ בשביל ― «ƒ¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿∆

זה, ‡B˙BÁבכור ÔÏ B‡ Bza ÔÏ BzÏ הבכור שבעל כדי ― ƒ¿¿∆ƒ¿∆¬
אדם אותו של אחותו לבן או בתו לבן יתננו   

   לכהנים הבכור בעל יתן זו הנאה טובת של וערכה
דהיינו  אחותו", לבן או בתו "לבן דווקא נקטה משנתנו החרם. בשביל
מעות  ליתן לו אסור כהן, הוא אם אבל ישראל, הוא אדם שאותו
ככהן  נראה שזה לחברו, או לקרובו או לו שיתננו כדי הבכור, לבעל
זה  והרי  בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי ולזרות לדוש בגורן המסייע
בשכר  אלא כהונה מתנת בתורת התרומות לו ניתנו שלא שנמצא אסור,

‡ÓBמלאכתו. „Á‡ e˙k :ÓB‡ Ï‡ÚÓLÈ Èa:בבכור ― «ƒƒ¿»≈≈»∆»≈

"LÈc˜z"הזכר ובצאנך בבקרך יולד אשר הבכור "כל ―     «¿ƒ
אֿלהיך" יטיטיטיט),),),),לה' טוטוטוטו,,,, LÈc˜z"((((דבריםדבריםדבריםדברים Ï‡" :ÓB‡ Á‡ e˙ÎÂ¿»«≈≈««¿ƒ

בבהמה לה' יבוכר אשר בכור "אך ―      "אותו ((((ויקראויקראויקראויקראאיש

כוכוכוכו).).).). LÈc˜z",כזכזכזכז,,,, Ï‡" Ó‡ kL ,LÈc˜z ÓBÏ LÙ‡ È‡ƒ∆¿»««¿ƒ∆¿»∆¡«««¿ƒ
Ó‡ ;"LÈc˜z" Ó‡ kL ,LÈc˜z Ï‡ ÓBÏ LÙ‡ È‡Â¿ƒ∆¿»«««¿ƒ∆¿»∆¡««¿ƒ¡…

ÈelÚ Lc˜‰ ‰z‡ BLÈc˜Ó :‰zÚÓ להורות בא "תקדיש" ― ≈«»«¿ƒ«»∆¿≈ƒ
כמה  שיאמדו בדמים, להעלותו דהיינו עילוי, הקדש להקדישו שמותר
שבארנו  כמו כהן, בתו לבן שיתננו כדי זה בכור בשביל אדם לו יתן
שהחרים; כפי לכהנים, או הבית לבדק הבכור בעל יתן כזה וסכום לעיל,

ÁaÊÓ Lc˜‰ BLÈc˜Ó ‰z‡ ÔÈ‡Âעולה לעשותו כגון או ― ¿≈«»«¿ƒ∆¿≈ƒ¿≈«
שם  הבכור על חל שלא להורות, בא יקדיש" ש"לא כלומר שלמים,
רבי  של דינו שלמדים חכמים, שלדעת מובא, בגמרא אחר. קרבן

הוא" קדשים קודש חרם "כל הכתוב מן וווו),),),),ישמעאל משנה משנה משנה משנה  בא ((((לעיללעיללעיללעיל
עובר  אחר קרבן שם הבכור על שהמתפיס ללמד, יקדיש" "לא הכתוב
שהבכור  פי על שאף ללמד, בא "תקדיש" והכתוב תעשה". ב"לא
קדוש  זה הרי ולומר: בפה להקדישו מצוה מקום מכל מאליו, קדוש
אין  מרחם קדוש והבכור הואיל סובר, ישמעאל רבי ברם, לבכור.

להקדישו. צורך
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.el`d mixetd ini z` miiwe qpd `a jlnd lv` xzq` zelczyd

:`xnbd zl`eyàì 'úBîBvä éøác' ,ïéà 'øzñà øîàî'wx ike - ©£©¤§¥¦¦§¥©Ÿ
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קמשך ביאור למסכת מגילק ליום ראשון עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד סז éðaדף øæòìà éì çñ ,éñBé éaø øîà,שחוק לומר íàבלשון הגענו ¨©©¦¥¨¦¤§¨¨§¦¦

אותו מלוים áeøéò,שהיו éãé ìòכן אני]éðìBëéאם ללוות úBNòì[-יכול שיוכלו ©§¥¥¨§¦©£
המשלח רקeléôàאת יהיו ïéìéî,אם äøNòå úBkeñ ézL את שנעמיד ידי על £¦§¥©£¨¨¦¦

יוכלו  וכך עירוב ירושלים בני ויעשו מירושלים, מיל ארבעה במרחק הראשונה הסוכה

ויצאו  ירושלים לכיוון עירוב יעשו הראשונה הסוכה אנשי ומקצת מיל, שני ללוותו

הראשונה, הסוכה עד עמו ויחזרו ליווהו, ירושלים שבני מקום עד מיל, שני לקראתו

הראשונה  בני ומקצת הראשונה, מהסוכה מיל ארבעה במרחק תעמוד השניה והסוכה

ללו  שיוכלו כדי השניה לכיוון עירוב יעשו יעשו השניה הסוכה בני ומקצת מיל, שני ותו

ויחזרו  הראשונה, בני שליווהו מקום עד מיל שני לקראתו ויצאו הראשונה לכיוון עירוב

ללוותו  ויוכלו הצוק, לכיוון עירוב יעשו השניה הסוכה בני ומקצת השניה, לסוכה עמו

הצוק. עד מיל שני

הגמרא: àéðúcמבררת àä àìæà ïàîk דברי סיום נאמרו מהתנאים מי כדעת - §©©§¨¨§©§¨
הדרך  בכל מלוים למשלח שהיו Bnòהברייתא, òébä àlL ïäaL ïBøçàî õeç¥©£¤¨¤¤Ÿ¦¦©¦

.åéNòî úà äàBøå ÷Bçøî ãîBò àlà ,÷evì:הגמרא éaøkמבארת ,ïàîk ©¤¨¥¥¨§¤¤©£¨§©§©¦
,øéàî מסוכתו רחוק היה שהצוק כיון הצוק, עד ללוותו יכול האחרון היה לא שלשיטתו ¥¦

מהסוכה  המרחק שהרי ללוותו האחרון יכל יוסי ורבי יהודה רבי לשיטות אבל מיל, שני

לעיל. שנתבאר וכמו מיל, רק היה לצוק האחרונה

במשנה: íéî.שנינו éøäå ïBæî éøä Bì íéøîBà äkeñå äkeñ ìk ìò הגמרא ©¨¨§¨§¦£¥¨©£¥©¦
זה: ענין המבארת ברייתא íãàבברייתא,àðzמביאה Cøöeä àì íìBòî המשלח ¨¨¥¨Ÿ§©¨¨

השעיר àlàאת ,Cëìמשום כך, לו אומרים äîBcהיו BðéàLשל LiLרעבונו éî §¨¤¨¤¥¤¦¤¥
Blña út Bì,ומים מזון ידו בהישג יש לאכול יצטרך שאם של ìויודע éîרעבונו ©§©§¦

Blña út Bì ïéàL.מזונות אחר לתור עליו יהיה לכך שכשיצטרך ויודע ¤¥©§©
במשנה: ìשנינו ÷ìBç ,äNBò äéä äî,úéøBäæ ìL ïBL וחציו בסלע קשור חציו ¤¨¨¤¥¨¤§¦

הגמרא: שואלת כך. לקשור צריך היה מדוע מבארת הגמרא קרניו. שני בין קשור

déìek déøè÷ðå הלשון כל את קושר היה לא מדוע זהורית- משיבה òìqa.של §¦§§¥¥©¤©
øéòNaהגמרא: äåöîc ïåékחוששים בצוק, לדוחפו ïéaìîeשצריך íéã÷ àîìéc ¥¨§¦§¨©¨¦¦§¨¨¦©§¦

dézòc àáúiîe משמחה דעתו ותתיישב לצוק, שידחפנו קודם הלשון ילבין שמא - ¦©§¨©§¥
שיקשור  קבעו לכן השעיר. דחיית מצות את יקיים ולא ישראל, עם עוונות שהתכפרו

עיניו  יהיו ואז השעיר, קרני בין השני החצי את יקשור מכן ולאחר בסלע מהלשון חצי

שואלת  לצוק. שידחפנו עד יניחנו לא בשעיר עסוק שהוא וכיון זה, לשון בחצי תלויות

כן אם ÷åéðøהגמרא: ïéa déìek déøè÷ðå.השעיר קרני בין הלשון כל את יקשור - §¦§§¥¥¥©§¨
הגמרא: dézòcàמשיבה åàìå déLéøì déì Léîâc ïéðîæ שלפעמים חוששים - ¦§¦§¨¦¥§¥¥§¨©©§¥

קרניו  שבין הלשון אם לראות המשלח יוכל ולא לצוק, כשיפול ראשו את השעיר יכוף

ולכן  עוונותיהם, כפרת הושלמה שלא שיחשבו מפני ישראל של דעתם ותחלש הלבין,

כשילבין. לראות יוכל זה ובחצי בסלע חציו קושר היה

i"yx

.` cenr fq scéðá øæòìà éì çñ.
il xn`e iixac lr wegy oeyla
zekeq 'aa epl iic aexir i''r m`
ipy eze` oieln milyexi ipa eidiy
e`vi dpey`x dkeqne oilin
oilin 'c ixd oilin 'a ez`xwl
dkeqd wigxdl leki dz`y
seql dipyd dkeqe milyexin
eidie dpey`x ly oilin drax`
cvl oiaxrn dpey`xd ipa zvwn
cvl eaxri zvwne dipyd
ozvwn dipy ipa oke milyexi
z`vl dpey`xd cvl oiaxrn
oiaxrn ozvwne oilin 'a ez`xwl

:oilin 'a ezeell wev cvlïàîë
øéàî éáøëdcedi iaxl eli`c .

:wevl ribn oexg`d s` iqei iaxe
êëì íãà êéøö àìmc` jxvp `l .

dn `l` jxca lek`l glynd
in dnec epi`y ok el exn` mrh
ink arx zeidl elqa zt el yiy

:el oi`yøéòùá äåöîã ïåéë.
ux` l` aizkck eixeg`l etgcl
i` cxeie xfbznd xac dxifb
oipnf rlqa dilek dixhwp zxn`
ztigc mcew oialne micwc
zgnyn dizrc `aziine xiryd
dil ztki` `le mi`hgd oeail
xyew jkitl xiryd zevn miiwl
eipire eipxw oia divg dpexg`a
ea weqr `edy xg`ne ea oielz
`ide etgcln gipi `l dpexg`a
xnbzy cr mi`vgl oialz `l

:dlek zk`ln.äéùéøì äéì ùéîâã
letiyk eteb zgz ey`x seki
oeyld ze`xl lkei `le eixeg`l

:oiald m`
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שיכול  אבדה, כשלא נהנה הוא הרי מקום מכל באחריותה, חייב
של  כערכה לכהנים נותן כשהחרימה הלכך לקונו; דורון להקריבה

בה. לו  שיש זו הנאה ÌeÓטובת ÏÚa ÔÈa ,ÌÈÓz ÔÈa ,BÎa‰«¿≈»ƒ≈««
את  הכהן מקריב תמים, היה שאם אלא לכהן, ניתנים ששניהם ―

למזבח, ואימוריו ‡B˙Bדמו ÔÈÓÈÁÓ יכול הבכור בעל הישראל ― «¬ƒƒ
‡B˙Bלהחרימו. ÔÈ„Bt „ˆÈk,החרם חל לא גופו הבכור על שכן ― ≈«ƒ

לו  שיש ההנאה טובת על שחל אלא הכהן, של אלא שלו אינו שהרי
המשנה: שואלת ולפיכך שירצה, כהן לכל ליתנו בבכור 

 ?בבכור לישראל שיש ההנאה טובת אומדים כיצד כלומר
(ÔÈ„Bt‰)‰Ê BÎa ÔzÏ ‰ˆB Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡ בשביל ― «ƒ¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿∆

זה, ‡B˙BÁבכור ÔÏ B‡ Bza ÔÏ BzÏ הבכור שבעל כדי ― ƒ¿¿∆ƒ¿∆¬
אדם אותו של אחותו לבן או בתו לבן יתננו   

   לכהנים הבכור בעל יתן זו הנאה טובת של וערכה
דהיינו  אחותו", לבן או בתו "לבן דווקא נקטה משנתנו החרם. בשביל
מעות  ליתן לו אסור כהן, הוא אם אבל ישראל, הוא אדם שאותו
ככהן  נראה שזה לחברו, או לקרובו או לו שיתננו כדי הבכור, לבעל
זה  והרי  בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי ולזרות לדוש בגורן המסייע
בשכר  אלא כהונה מתנת בתורת התרומות לו ניתנו שלא שנמצא אסור,

‡ÓBמלאכתו. „Á‡ e˙k :ÓB‡ Ï‡ÚÓLÈ Èa:בבכור ― «ƒƒ¿»≈≈»∆»≈

"LÈc˜z"הזכר ובצאנך בבקרך יולד אשר הבכור "כל ―     «¿ƒ
אֿלהיך" יטיטיטיט),),),),לה' טוטוטוטו,,,, LÈc˜z"((((דבריםדבריםדבריםדברים Ï‡" :ÓB‡ Á‡ e˙ÎÂ¿»«≈≈««¿ƒ

בבהמה לה' יבוכר אשר בכור "אך ―      "אותו ((((ויקראויקראויקראויקראאיש

כוכוכוכו).).).). LÈc˜z",כזכזכזכז,,,, Ï‡" Ó‡ kL ,LÈc˜z ÓBÏ LÙ‡ È‡ƒ∆¿»««¿ƒ∆¿»∆¡«««¿ƒ
Ó‡ ;"LÈc˜z" Ó‡ kL ,LÈc˜z Ï‡ ÓBÏ LÙ‡ È‡Â¿ƒ∆¿»«««¿ƒ∆¿»∆¡««¿ƒ¡…

ÈelÚ Lc˜‰ ‰z‡ BLÈc˜Ó :‰zÚÓ להורות בא "תקדיש" ― ≈«»«¿ƒ«»∆¿≈ƒ
כמה  שיאמדו בדמים, להעלותו דהיינו עילוי, הקדש להקדישו שמותר
שבארנו  כמו כהן, בתו לבן שיתננו כדי זה בכור בשביל אדם לו יתן
שהחרים; כפי לכהנים, או הבית לבדק הבכור בעל יתן כזה וסכום לעיל,

ÁaÊÓ Lc˜‰ BLÈc˜Ó ‰z‡ ÔÈ‡Âעולה לעשותו כגון או ― ¿≈«»«¿ƒ∆¿≈ƒ¿≈«
שם  הבכור על חל שלא להורות, בא יקדיש" ש"לא כלומר שלמים,
רבי  של דינו שלמדים חכמים, שלדעת מובא, בגמרא אחר. קרבן

הוא" קדשים קודש חרם "כל הכתוב מן וווו),),),),ישמעאל משנה משנה משנה משנה  בא ((((לעיללעיללעיללעיל
עובר  אחר קרבן שם הבכור על שהמתפיס ללמד, יקדיש" "לא הכתוב
שהבכור  פי על שאף ללמד, בא "תקדיש" והכתוב תעשה". ב"לא
קדוש  זה הרי ולומר: בפה להקדישו מצוה מקום מכל מאליו, קדוש
אין  מרחם קדוש והבכור הואיל סובר, ישמעאל רבי ברם, לבכור.

להקדישו. צורך

   

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

íi÷ øzñàici lry epiide .'xtQA aYkpe dN`d mixRd ixaC ¤§¥¦©¦§¥©ª¦¨¥¤§¦§¨©¥¤
.el`d mixetd ini z` miiwe qpd `a jlnd lv` xzq` zelczyd

:`xnbd zl`eyàì 'úBîBvä éøác' ,ïéà 'øzñà øîàî'wx ike - ©£©¤§¥¦¦§¥©Ÿ
zelitzde zenevd eli`e ,qpd z` d`iad xzq` zelczyd

:`xnbd dper .elired `l l`xyi ipa ewrfy,ïðçBé éaø øîàyi ¨©©¦¨¨
,jk `exwle miweqtd z` xaglúBîBvä éøác'mzwrfeøîàîe ¦§¥©§©£¨¨©£©

,'øzñàmdipy ici lr.'älàä íéøtä [éøác] (éîé úà) íi÷' ¤§¥¦©¦§¥©ª¦¨¥¤
áøì éeöøå íéãeäiì ìBãâå LBøåLçà Cìnì äðLî éãeäiä éëcøî ék'¦¨§§©©§¦¦§¤©¤¤£©§¥§¨©§¦§¨§Ÿ

.'åéçàwx :`xnbd zwiicn'åéçà áøì',ievx did,åéçà ìëì àìå ¤¨§Ÿ¤¨§Ÿ§¨¤¨
L ãnìîlhazde ,jlnd lv` `eale z`vl ,dxxyl qpkpy oeik §©¥¤

,dxez ixacnúö÷î epnî eLøétay eixag.ïéøãäðñ ¥§¦¤¦§¨©§¤§¦
:dxez cenlz zeaiyga mixn`n d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥

ìBãbzlrn.úBLôð úìväî øúBé äøBz ãeîìz,xacl di`xecixd ¨©§¨¥¥©¨©§¨§
àøwéòîzligza l`xyi ux`l zelbdn dpey`xd diilra - ¥¦¨¨

,ond zxifbn l`xyi zlvda ikcxn wqrzdy mcew ,yxek zekln
äòaøà øúa éëcøîì déì áéLçoipna ikcxn z` weqtd xikfd - ¨¦¥§¨§§©¨©©§¨¨

axd ixg` miaeygd miyp`d,iriåeli`óBqáìdipyd diilra - §§©

zlvda wqre dxezd on lhay xg` dzidy ,ipyd yeixc inia
eze` exikfd ,zeytp.äMîç øúaokyàøwéòîdiilra - ¨©£¦¨¥¦¨¨

dpey`xdáéúk(aÎ` a `xfr)iaXn milrd dpicOd ipA dN`e' §¦§¥¤§¥©§¦¨¨Ÿ¦¦§¦
'ebe dlFBdéëcøî äéìòø äéøN äéîçð òeLé ìáaøæ íò eàa øLà ©¨£¤¨¦§ª¨¤¥©§¤§¨§¨¨§¥¨¨¨§¢©

ìa,'ïL.iriaxd xg`l eze` epny ixdóBqáìedipyd diilra - ¦§¨§©
áéúk(f f dingp),éðîçð äéîòø äéøæò äéîçð òeLé ìáaøæ íò íéàaä' §¦©¨¦¦§ª¨¤¥©§¤§¨£©§¨©©§¨©£¨¦

ìa éëcøî,'ïLcxiy mrhde .iyingd xg`l eze` epny ixd ¨§¢©¦§¨
.zeytp zlvda wqre dxez cenlzn lhazdy meyn ,ezeaiygn
øúBé äøBz ãeîìz ìBãb ,àzøî øa ìàeîL áø àîéúéàå áø øîà̈©©§¦¥¨©§¥©©§¨¨©§¨¥

L ,Lc÷nä úéa ïéðaîokläiøð ïa CeøaL ïîæ ìkdid `xfr ly eax ¦¦§©¥©¦§¨¤¨§©¤¨¤¥¦¨
íéi÷,ig -àøæò Bçépä àìlaaaå`läìòdiilra l`xyi ux`l ©¨Ÿ¦¦¤§¨§¨¨

`l` ,milyexia ycwnd zia z` zepal ,yxek inia dpey`xd
`xfra x`eank ,ipyd yeixcl ziriayd dpya wx dlr(g f).

äøBz ãeîìz ìBãb ,àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà äaø øîà̈©©¨¨©©¦§¨©§¥©©§¨¨©§¨
L ,íàå áà ãeakî øúBéokïúBà ìkdxyr rax`á÷òé äéäL íéðL ¥¦¦¨¨¥¤¨¨¨¦¤¨¨©£Ÿ

øáò úéáa eðéáà,dxez cnleLðòð àìeia` cil ddy `ly lr ¨¦§¥¥¤Ÿ¤¡©
.mcak `le en`e,øî øîàc§¨©©
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד סז éðaדף øæòìà éì çñ ,éñBé éaø øîà,שחוק לומר íàבלשון הגענו ¨©©¦¥¨¦¤§¨¨§¦¦

אותו מלוים áeøéò,שהיו éãé ìòכן אני]éðìBëéאם ללוות úBNòì[-יכול שיוכלו ©§¥¥¨§¦©£
המשלח רקeléôàאת יהיו ïéìéî,אם äøNòå úBkeñ ézL את שנעמיד ידי על £¦§¥©£¨¨¦¦

יוכלו  וכך עירוב ירושלים בני ויעשו מירושלים, מיל ארבעה במרחק הראשונה הסוכה

ויצאו  ירושלים לכיוון עירוב יעשו הראשונה הסוכה אנשי ומקצת מיל, שני ללוותו

הראשונה, הסוכה עד עמו ויחזרו ליווהו, ירושלים שבני מקום עד מיל, שני לקראתו

הראשונה  בני ומקצת הראשונה, מהסוכה מיל ארבעה במרחק תעמוד השניה והסוכה

ללו  שיוכלו כדי השניה לכיוון עירוב יעשו יעשו השניה הסוכה בני ומקצת מיל, שני ותו

ויחזרו  הראשונה, בני שליווהו מקום עד מיל שני לקראתו ויצאו הראשונה לכיוון עירוב

ללוותו  ויוכלו הצוק, לכיוון עירוב יעשו השניה הסוכה בני ומקצת השניה, לסוכה עמו

הצוק. עד מיל שני

הגמרא: àéðúcמבררת àä àìæà ïàîk דברי סיום נאמרו מהתנאים מי כדעת - §©©§¨¨§©§¨
הדרך  בכל מלוים למשלח שהיו Bnòהברייתא, òébä àlL ïäaL ïBøçàî õeç¥©£¤¨¤¤Ÿ¦¦©¦

.åéNòî úà äàBøå ÷Bçøî ãîBò àlà ,÷evì:הגמרא éaøkמבארת ,ïàîk ©¤¨¥¥¨§¤¤©£¨§©§©¦
,øéàî מסוכתו רחוק היה שהצוק כיון הצוק, עד ללוותו יכול האחרון היה לא שלשיטתו ¥¦

מהסוכה  המרחק שהרי ללוותו האחרון יכל יוסי ורבי יהודה רבי לשיטות אבל מיל, שני

לעיל. שנתבאר וכמו מיל, רק היה לצוק האחרונה

במשנה: íéî.שנינו éøäå ïBæî éøä Bì íéøîBà äkeñå äkeñ ìk ìò הגמרא ©¨¨§¨§¦£¥¨©£¥©¦
זה: ענין המבארת ברייתא íãàבברייתא,àðzמביאה Cøöeä àì íìBòî המשלח ¨¨¥¨Ÿ§©¨¨

השעיר àlàאת ,Cëìמשום כך, לו אומרים äîBcהיו BðéàLשל LiLרעבונו éî §¨¤¨¤¥¤¦¤¥
Blña út Bì,ומים מזון ידו בהישג יש לאכול יצטרך שאם של ìויודע éîרעבונו ©§©§¦

Blña út Bì ïéàL.מזונות אחר לתור עליו יהיה לכך שכשיצטרך ויודע ¤¥©§©
במשנה: ìשנינו ÷ìBç ,äNBò äéä äî,úéøBäæ ìL ïBL וחציו בסלע קשור חציו ¤¨¨¤¥¨¤§¦

הגמרא: שואלת כך. לקשור צריך היה מדוע מבארת הגמרא קרניו. שני בין קשור

déìek déøè÷ðå הלשון כל את קושר היה לא מדוע זהורית- משיבה òìqa.של §¦§§¥¥©¤©
øéòNaהגמרא: äåöîc ïåékחוששים בצוק, לדוחפו ïéaìîeשצריך íéã÷ àîìéc ¥¨§¦§¨©¨¦¦§¨¨¦©§¦

dézòc àáúiîe משמחה דעתו ותתיישב לצוק, שידחפנו קודם הלשון ילבין שמא - ¦©§¨©§¥
שיקשור  קבעו לכן השעיר. דחיית מצות את יקיים ולא ישראל, עם עוונות שהתכפרו

עיניו  יהיו ואז השעיר, קרני בין השני החצי את יקשור מכן ולאחר בסלע מהלשון חצי

שואלת  לצוק. שידחפנו עד יניחנו לא בשעיר עסוק שהוא וכיון זה, לשון בחצי תלויות

כן אם ÷åéðøהגמרא: ïéa déìek déøè÷ðå.השעיר קרני בין הלשון כל את יקשור - §¦§§¥¥¥©§¨
הגמרא: dézòcàמשיבה åàìå déLéøì déì Léîâc ïéðîæ שלפעמים חוששים - ¦§¦§¨¦¥§¥¥§¨©©§¥

קרניו  שבין הלשון אם לראות המשלח יוכל ולא לצוק, כשיפול ראשו את השעיר יכוף

ולכן  עוונותיהם, כפרת הושלמה שלא שיחשבו מפני ישראל של דעתם ותחלש הלבין,

כשילבין. לראות יוכל זה ובחצי בסלע חציו קושר היה

i"yx

.` cenr fq scéðá øæòìà éì çñ.
il xn`e iixac lr wegy oeyla
zekeq 'aa epl iic aexir i''r m`
ipy eze` oieln milyexi ipa eidiy
e`vi dpey`x dkeqne oilin
oilin 'c ixd oilin 'a ez`xwl
dkeqd wigxdl leki dz`y
seql dipyd dkeqe milyexin
eidie dpey`x ly oilin drax`
cvl oiaxrn dpey`xd ipa zvwn
cvl eaxri zvwne dipyd
ozvwn dipy ipa oke milyexi
z`vl dpey`xd cvl oiaxrn
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øéàî éáøëdcedi iaxl eli`c .
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êëì íãà êéøö àìmc` jxvp `l .
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ux` l` aizkck eixeg`l etgcl
i` cxeie xfbznd xac dxifb
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zgnyn dizrc `aziine xiryd
dil ztki` `le mi`hgd oeail
xyew jkitl xiryd zevn miiwl
eipire eipxw oia divg dpexg`a
ea weqr `edy xg`ne ea oielz
`ide etgcln gipi `l dpexg`a
xnbzy cr mi`vgl oialz `l

:dlek zk`ln.äéùéøì äéì ùéîâã
letiyk eteb zgz ey`x seki
oeyld ze`xl lkei `le eixeg`l

:oiald m`
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קכח
izni`na cenr fh sc ± oey`x wxtziprz

åá ìùëéÐ.erxf opiqxb `le ,opiqxbïéîéðáì åì åéä ïéøàåö äîëÐjxc oky ,opiqxb `l

."eix`ev lr dka" (fk ziy`xa) "eix`ev zwlg lr" miax oeyl "ix`ev" aezkl `xwnd

ïéé åì øâéùÐ.lkd on el aehd xacd df ,epnid dgep mipwf zrcy itlàìòú=.lrey

äéðãéòáÐ.zglvn ezry d`xz m`àìòúÐdizexiva i`n ,eig` iptl sqei dil ixw

deeg`n?äøåú åæ äøåàÐond odilr xfby

.dxeza ewqri `lyáåè íåé åäæÐeniiw

.miaeh mini mdilräìéî åæÐdl` lk lre

.xfbêúøîàÐ`le xn`na dpzipy ,dlin ef

izixa z` dz`e mdxa` l` 'd xn`ie" ,xeaica

,dilr gny cecy epivne .(fi ziy`xa) "xenyz

,(e mildz) "zipinyd lr gvpnl" xn`py

dxez `la envr d`xe ugxnd ziaa didyk

dlina (lkzqpy) oeik ,zevn `laeÐ.gny

úøùòå ïîä éðá úøùòÐdaize ozeny zxkfd

.cg`k eltp oznyp xnelk ,odixg` dkenqd

àôé÷æÐdhnl df ,cg` cva ,frla `"wxet

.dfnçéøàÐ.azkd `edäðéáìÐ,wlg `ed

.dpial ivg gix`de .azkd on miiltk `edy

äîå÷ú íäì àäú àìùÐmewn mdl `di `ly

.eizgz eicrv aigxdl'åë êàìî àáù ãîìîÐ

dn" xn` eteqe ,qrk oeyla xacl ligzd ixdy

."jzl`yïðéñøâ éëä:äôá øîàé ïîçð áø øîà
íéøôñá áúëðù äîÐ.el dxn` opiqxb `le

`ed jk ze`xwnd xcq ,dyexit ikdelaiwe" :

oa ond ik zeyrl elgd xy` z` micedid

'ebe xtqd mr xn` jlnd iptl d`eaae 'ebe ibb`d `zcndeyriy mdil` azk ikcxne ."

xn`i df lk ,[el opgzdl] jlnd iptl xzq` z`ay dne ,mca`l ywia ond ik mixet

.dpya dpyøôñä íòÐ.d`ixw zrya mdiptl daezk dlibn `dzyäøåú ìù äúéîàë
Ðd hehxy .envr dxez xtqk.ipiqn dynl dkløúñà øîàîå íú÷òæå úåîåöä éøáã

Ð.ze`xwnd mikenq jkåðîî åùøéôùÐitl

.dxxyl qpkpe dxez ixacn lhayàø÷éòîÐ

dlebd on laaexf (mr) dlryk ,yxek inia

rax`e mixyr .`xfr xtqa epnpe ,enr ikcxne

,oexg`d yeixcl yxek inia oipnl oipn oia did

ezeaiygn cxi mizpia xy ikcxn dyrpy itle

.minkg lv`àì íéé÷ äéøð ïá êåøáù ïîæ ìëù
äìòå àøæò åçéðäÐ`l dnl denzl jl yiy

dpyd cr ,yxek inia laaexf mr `xfr dlr

,ziad dpapy xg`l oexg`d yeixcl ziriayd

ycga mlyexi `aie" `xfra aezky enk

`xfr) 'ebe "jlnl ziriayd zpy `id iyingd

dixp oa jexa itn dxez cnel didy yxcnae .(f

jeza my zne ,laan dlr `l jexae ,laaa

zpya `apzp jexa lirl oxn`ce .elld mipyd

yeixcl mizyÐgleye ,`apzn did laaa

.milyexil mixtqäøùò òáøà äøåú ãîì á÷òé
øáò úéáá äðùÐ,oxgl zkll eia`n yxityk

lk x`yae ,eia` ceaik lr odilr yprp `le

jxcae oal ziaa ddzypy mipydÐ,yprp

.lif`e yxtnck
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êéøöepiidc d`xp Ð .zg` dniypa oxne`l

.`vi carica la` ,dligzkl

äøîà:xn`w ikdc rnync Ð dil irain

caln el dxn` .jlnd iptl d`eaae

,zepicnd lka gelyle zeyrl enry xtqd

xn`wc oeikc .drxd ezaygn aeyi cer el dxn`

dn xnel epl yiy rnyn Ð xn` d`eaa
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.Ba ìLkéøîàcàiñçî øa àáøøîàøa àîç áø ¦¨¥§¨©¨¨©§©§¨¨©©¨¨©
÷Lî ìéáLa :áø øîà ,àéøebíéòìñ éðL ìúìéî §¨¨©©¦§¦¦§©§¥§¨¦¥¨

éñBäLåéçà øàMî óñBéì á÷òé óøácä ìbìbúð ¤¦©£Ÿ§¥¦§¨¤¨¦§©§¥©¨¨
:úôé øa ïéîéða éaø øîà .íéøöîì eðéúBáà eãøéå§¨§£¥§¦§©¦¨©©¦¦§¨¦©¤¤

Bì æîø æîøéðôlî àöiL ,epnî úàöì ïa ãéúòL ¤¤¨©¤¨¦¥¨¥¦¤¤¥¥¦¦§¥
àöé éëcøîe" :øîàpL ,úeëìî éLeáì äMîça Cìnä©¤¤©£¦¨§¥©§¤¤¡©¨§§©¨¨

.úìëz ,úeëìî Leáìa".åéçà ïîéðá éøàeö ìò ìtiå"" ¦§©§§¥¤©¦Ÿ©©§¥¦§¨¦¨¦
:øæòìà éaø øîà ?ïéîéðáì déì eåä ïéøàeö änkäëa ©¨©¨¦¨¥§¦§¨¦¨©©¦¤§¨¨¨¨

íéLc÷î éðL ìòïéîéða ìL B÷ìça úBéäì ïéãéúòL ©§¥¦§¨¦¤£¦¦¦§§¤§¤¦§¨¦
"åéøàeö ìò äëa ïîéðáe" .áøçéì ïéãéúòå¯ìò äëa ©£¦¦¥¨¥¦§¨¦¨¨©©¨¨¨¨©

ãéúòå óñBé ìL B÷ìça úBéäì ãéúòL ,äìéL ïkLî¦§¨¦Ÿ¤¨¦¦§§¤§¤¥§¨¦
".ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå" .áøçéìøîà ¥¨¥§¦¥¥¥¤Ÿ§¥¥¨¦¦§¨¦¨©

íLk :íäì øîà :øæòìà éaøïéîéða ìò éaìa ïéàL ©¦¤§¨¨¨©¨¤§¥¤¥§¦¦©¦§¨¦
ék" .íëéìò éaìa ïéà Ck ,éúøéëîa äéä àìL ,éçà̈¦¤Ÿ¨¨¦§¦¨¦¨¥§¦¦£¥¤¦

"íëéìà øaãîä éô¯úàæk çìL åéáàìe" .éaì ïk éôk ¦©§©¥£¥¤§¦¥¦¦§¨¦¨©§Ÿ
".íéøöî áehî íéàNð íéøîç äøNòáehî" éàî £¨¨£Ÿ¦Ÿ§¦¦¦§¨¦©¦

?"íéøöî:øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîà ¦§¨¦¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨
éøîàc eðééä :øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîà ".åéðôì eìtiå åéçà íâ eëìiå" .epnéä äçBð íéð÷æ úòcL ,ïLé ïéé Bì çìL̈©©¦¨¨¤©©§¥¦¨¥¤©¥§©¤¨©¦§§¨¨¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨©§§¨§¦
".ähnä Làø ìò ìàøNé eçzLiå" :øîzéà éëä øîzéà éà ,àlà ?dååçàî déúeøéöa éàî ?àìòz .déì ãéâñ déðcéòa àìòz :éLðéà¡¨¥©£¨§¦¨¥§¦¥©£¨©§¦¥¥©£¥¤¨¦¦§©¨¦¦§©©¦§©¦§¨¥©Ÿ©¦¨

".íaì ìò øaãéå íúBà íçðéå" .déì ãéâñ déðcéòa àìòz :øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîàúôé øa ïéîéða éaø øîà £©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨©£¨§¦¨¥§¦¥©§©¥¨©§©¥©¦¨¨©©¦¦§¨¦©¤¤
.álä ìò íéìa÷únL íéøác íäì øîàL ãnìî :øæòìà éaø øîà,ãçà øð úBaëì eìëé àì úBøð äøNò äîeCàéä ãçà øð ¨©©¦¤§¨¨§©¥¤¨©¨¤§¨¦¤¦§©§¦©©¥¨£¨¨¥Ÿ¨§§©¥¤¨¥¤¨¥©

?úBøð äøNò úBaëì ìBëéíéãeäiì"".ø÷éå ïNNå äçîNå äøBà äúéä"äøBà" :äãeäé áø øîà¯ék" :øîBà àeä ïëå .äøBz Bæ ¨§©£¨¨¥©§¦¨§¨¨§¦§¨§¨Ÿ¦¨¨©©§¨¨¨§¥¥¦
"äçîN" ".øBà äøBúå äåöî øð¯."Ebça zçîNå" :øîBà àeä ïëå .áBè íBé äæéëðà NN" :øîBà àeä ïëå .äìéî Bæ ¯ "ïNN" ¥¦§¨§¨¦§¨¤§¥¥§¨©§¨§©¤¨Ÿ¦¨§¥¥¨¨Ÿ¦

".Eúøîà ìò"ø÷éå"¯éìò àø÷ð 'ä íL ék õøàä énò ìk eàøå" :øîBà àeä ïëå .ïélôz elà,"jnî eàøéå Eøæòéìà éaø ,àéðúå ©¦§¨¤¦¨¥§¦¦§¥¥§¨¨©¥¨¨¤¦¥¦§¨¨¤§¨§¦¤¨§©§¨©¦¡¦¤¤
".ïîä éða úøNò ...àúcðLøt úàå" .LàøaL ïélôz elà :øîBà ìBãbä:Bôé ïîc àcà áø øîàéøö "úøNò"å ,ïîä éða úøNòC ©¨¥¥§¦¦¤¨Ÿ§¥©§©§¨¨£¤¤§¥¨¨¨©©©¨§¦¨£¤¤§¥¨¨§£¤¤¨¦

?àîòè éàî .úçà äîéLða eäðéøîéîìéøö "àúæéåc" å"éå :ïðçBé éaø øîà .eäééúîLð e÷ôð éããä éãäa eälekàôé÷æa àçzîéîì C §¥§¦§¦§¦¨©©©©§¨§©£¥£¨¥§©¦§¨©§£©©¦¨¨¨§©§¨¨¨¦§¦§©¨¦§¦¨
.eôé÷cæà àôé÷æ ãça eälek ?àîòè éàî .úBøáìã àiãøBîkøîàìk :àzøîz øôk Léà àìéL áø Løc ,àtt øa àðéðç éaø §§©¨§¦§©©§¨§§©§¦¨¦§©¦¨©©¦£¦¨©©¨¨©©¥¨¦§©§©§¨¨

ïlek úBøéMäúBázëð,çéøà éab ìò äðéáìe äðéáì éab ìò çéøà,ïòðë éëìîe Bæ äøéMî õeçìò äðéáìe çéøà éab ìò çéøàL ©¦¨¦§¨¨¦©©©¥§¥¨§¥¨©©¥¨¦©¦¦¨©§¥§©©¤¨¦©©©¥¨¦©§¥¨©
.ïzìtîì äîe÷z àäz àlL ?àîòè éàî.äðéáì éabïLeLa äkìnä øzñàì Cìnä øîàiå" ©¥§¥¨©©§¨¤Ÿ§¥§¨§©©§¨©Ÿ¤©¤¤§¤§¥©©§¨§©

.íéãeäiä eâøä äøéaä".åét ìò Bøèñe Càìî àaL ãnìî :eäaà éaø øîàéðôì dàááe" ©¦¨¨§©§¦¨©©¦©¨§©¥¤¨©§¨§¨©¦§Ÿ¨¦§¥
".øôqä íò øîà Cìnä:Bì äøîà :ïðçBé éaø øîà ?déì éòaî "äøîà" ?"øîà"øîàé ©¤¤¨©¦©¥¤¨©¨§¨¦¨¥¥¨©©¦¨¨¨§¨¥¨¥

äta".úîàå íBìL éøác" .øôqa áeúkM äîøîà dì éøîàå ,íeçðz éaø øîà:éñà éaø ©¤©¤¨©¥¤¦§¥¨¤¡¤¨©©¦©§§¨§¦¨¨©©¦©¦
äëéøvL ãnìîèeèøN.äøBz ìL dzéîàk".íi÷ øzñà øîàîe",ïéà "øzñà øîàî" §©¥¤§¦¨¦§©£¦¨¤¨©£©¤§¥¦©©£©¤§¥¦

íéøtä éîé úà íi÷ øzñà øîàîe ...úBîBvä éøác" :ïðçBé éaø øîà !àì "úBîBvä éøác"¦§¥©¨¨©©¦¨¨¦§¥©©£©¤§¥¦©¤§¥©ª¦
".åéçà áøì éeöøå íéãeäiì ìBãâå LBøåLçà Cìnì äðLî éãeäiä éëcøî ék" ."älàäáBøì" ¨¥¤¦¨§§©©§¦¦§¤©¤¤£©§¥§¨©§¦§¨§Ÿ¤¨§

åéçà ìëì àìå "åéçà¯.ïéøãäðñ úö÷î epnî eLøétL ãnìîøîàãeîìz ìBãb :óñBé áø ¤¨§Ÿ§¨¤¨§©¥¤¥§¦¤¦§¨©§¤§¦¨©©¥¨©§
.äMîç øúa óBqáìe ,äòaøà øúa éëcøî déì áéLç àøwéòîc ,úBLôð úìväî øúBé äøBz¨¥¥©¨©§¨§¥¦¨¨¨¥¥¨§§©¨©©§¨¨§©¨©£¦¨

ìa éëcøî ,äéìòø ,äéøN ,äéîçð ,òeLé ,ìáaøæ íò eàa øLà" :áéúk àøwéòîóBqáìe ,"ïL ¥¦¨¨§¦£¤¨¦§ª¨¤¥©§¤§¨§¨¨§¥¨¨¨§§©¦§¨§©
:áéúkìa ,éëcøî ,éðîçð ,äéîòø ,äéøæò ,äéîçð ,òeLé ,ìáaøæ íò íéàaä"ìBãb :àzøî øa ìàeîL áø àîéúéàå áø øîà ".ïL §¦©¨¦¦§ª¨¤¥©§¤§¨£©§¨©©§¨©£¨¦¨§§©¦§¨¨©©§¦¥¨©§¥©©§¨¨

äøBz ãeîìz,Lc÷nä úéa ïéðaî øúBéäiøð ïa CeøaL ïîæ ìkLíéi÷àøæò Bçépä àìøa ÷çöé áø øîà äaø øîà .äìòå ©§¨¥¦¦§©¥©¦§¨¤¨§©¤¨¤¥¦¨©¨Ÿ¦¦¤§¨§¨¨¨©©¨¨©©¦§¨©
,íàå áà ãeakî øúBé äøBz ãeîìz ìBãb :àzøî øa ìàeîLøáò úéáa eðéáà á÷òé äéäL íéðL ïúBà ìkL.Lðòð àìøî øîàc: §¥©©§¨¨©§¨¥¦¦¨¨¥¤¨¨¨¦¤¨¨©£Ÿ¨¦§¥¥¤Ÿ¤¡©§¨©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dlibn(oey`x meil)

Ba ìLké`l cvike ,mig`d x`yn xzei oinipal ozie ,envr `ed ¦¨¥
.dfn xdfp,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà àéñçî øa àáø øîàc§¨©¨¨©§©§¨¨©©¨¨©§¨¨©©

íéòìñ éðL ì÷Lî ìéáLalyúìéî[gaeyne iwp xnv-]éñBäLó ¦§¦¦§©§¥§¨¦¥¨¤¦
óñBéì á÷òécbaaxzei ,eiîl ozpy dn,åéçà øàMeig` ea e`piw ©£Ÿ§¥¦§¨¤¨

e ,carl eze` exkne,íéøöîì eðéúBáà eãøéå øácä ìbìbúðsqeiy ¦§©§¥©¨¨§¨§£¥§¦§©¦
`ny yygne ,eig`e eia` eixg` ecxie mixvn jlnl dpyn didp
sqei ozp recn dyw ok m`e .mcaryl elgd mvx` z` eyaki

.mig`d lkn xzei oinipal
:`xnbd zvxzn,úôé øa ïîéða éaø øîàyng el ozpy dn ¨©©¦¦§¨¦©¤¤

,zetilgBì æîø æîø,oinipal sqeiepnî úàöì ïa ãéúòL- ¤¤¨©¤¨¦¥¨¥¦¤
,oinipanLe ,sqeik jlnl dpyn didiäMîça Cìnä éðôlî àöi ¤¥¥¦¦§¥©¤¤©£¦¨

øîàpL ,úeëìî éLeáì(eh g xzq`)àöé éëcøîe'KlOd iptNnLeáìa §¥©§¤¤¡©¨§¢©¨¨¦¦§¥©¤¤¦§
'Bâå úìëz úeëìî.'onBx`e uEA Kixkze dlFcB adf zxhre xEge ©§§¥¤§¨©£¤¤¨¨§¨§©§¦§©§¨¨

:eig`l sqei zelbzd zyxtn mitqep miweqt zyxtn `xnbd
weqta xn`p(ci dn ziy`xa),åéçà ïîéðá éøàeö ìò ìtiå'onipaE JaIe ©¦Ÿ©©§¥¦§¨¦¨¦©¥§§¦§¨¦

ike :`xnbd zl`ey .'eix`Ev lr dkA,ïéîéðáì déì eåä ïéøàeö änk ¨¨©©¨¨©¨©¨¦£¥§¦§¨¦
ne:`xnbd daiyn .miax oeyla 'ix`ev' xn`p recéaø øîà̈©©¦

,øæòìàsqeiy ,ycwnd zia lr fnxn o`k x`evéðL ìò äëaiza ¤§¨¨¨¨©§¥
dïéîéðáe' .áøçéì ïéãéúòå ïéîéða ìL B÷ìça úBéäì ïéãéúòL íéLc÷î¦§¨¦¤£¦¦¦§§¤§¤¦§¨¦©£¦¦¥¨¥¦§¨¦

,'åéøàeö ìò äëay epiidìò äëa`ede ,cg` ycwnäìéL ïkLî ¨¨©©¨¨¨¨©¦§©¦Ÿ
.áøçéì ãéúòå ,óñBé ìL B÷ìça úBéäì ãéúòL¤¨¦¦§§¤§¤¥§¨¦¥¨¥

eig`l sqei ixaca xn`p(ai dn my)éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå'§¦¥¥¥¤Ÿ§¥¥¨¦
ïéîéðáz` xikfdl d`x dn oiadl yie .'mkil` xAcnd it iM ¦§¨¦¦¦©§©¥£¥¤

mb ea lelk 'ze`ex mkipir' xn`yk `lde ,envr ipta oinipa
.oinipa,øæòìà éaø øîàdpih el oi`y eig` z` rpkyl dvx sqei ¨©©¦¤§¨¨

z` hxit jkle ,df lr mdl lgnye ,mixvnl edexkny mdilr
jke ,oinipaíLk ,íäì øîàmkl xexayéaìa ïéàLdpihïéîéða ìò ¨©¨¤§¥¤¥§¦¦©¦§¨¦

L ,éçàixdéaìa ïéà Ck ,éúøéëîa äéä àldpih.íëéìò`nye ¨¦¤Ÿ¨¨¦§¦¨¦¨¥§¦¦£¥¤
siqed jkl ,mkilr il yi iailae ,jk xne` ip` dta wxy exn`z

,'íëéìà øaãnä ét ék'yxcp ,'it ik',éôkxne` ip`y enk ,epiidc ¦¦©§©¥£¥¤§¦
,xac mkilr il oi`y itaïka mb `ed.éaì ¥¦¦

xn`p(bk dn my)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe'§¨¦¨©¨Ÿ£¨¨£Ÿ¦Ÿ§¦¦
.'íéøöî:`xnbd zx`anéàîdpeekdéaø øîà .'íéøöî áehî' ¦§¨¦©¦¦§¨¦¨©©¦

äçBð íéð÷æ úòcL [ïLé] ïéé Bì çìL ,øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨¨©©¦¨¨¤©©§¥¦¨
,epîéä.lkd on mdl aeh `ede ¥¤
xn`p(gi p my)úôé øa ïéîéða éaø øîà .'åéðôì eìtiå åéçà íb eëìiå'©¥§©¤¨©¦§§¨¨¨©©¦¦§¨¦©¤¤

,øæòìà éaø øîàmilecb eidy s` sqeil eegzyd mig`dy dn ¨©©¦¤§¨¨
,epnn miaeygeéLðéà éøîàc eðééä,mlerd ita xebyy dn df - ©§§¨§¥¦§¥

àìòz[lrey-]déðcéòamb ,hley `ede zglvn ezryyk - ©£¨§¦§¥
,zeigd jln `edy dix`ddéì ãéâñm` ,xnelk .el degzyn - §¦¥

eiptl jnvr stek ,jnn dbxca zegpd mc`l zwgyn dryd
s` ezekln zra el eegzydy sqei ig` ebdp jke ,el degzyde

.epnn miaeyg eidy
eig` itlk sqei aygp recn :`xnbd zl`eyàìòz,lrey - ©£¨

,mdn `ed zegpy xnelkdååçàî déúeøéöa éàîzEgR `ed dna - ©§¦¥¥£©¥¨
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äta".úîàå íBìL éøác" .øôqa áeúkM äîøîà dì éøîàå ,íeçðz éaø øîà:éñà éaø ©¤©¤¨©¥¤¦§¥¨¤¡¤¨©©¦©§§¨§¦¨¨©©¦©¦
äëéøvL ãnìîèeèøN.äøBz ìL dzéîàk".íi÷ øzñà øîàîe",ïéà "øzñà øîàî" §©¥¤§¦¨¦§©£¦¨¤¨©£©¤§¥¦©©£©¤§¥¦

íéøtä éîé úà íi÷ øzñà øîàîe ...úBîBvä éøác" :ïðçBé éaø øîà !àì "úBîBvä éøác"¦§¥©¨¨©©¦¨¨¦§¥©©£©¤§¥¦©¤§¥©ª¦
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.äMîç øúa óBqáìe ,äòaøà øúa éëcøî déì áéLç àøwéòîc ,úBLôð úìväî øúBé äøBz¨¥¥©¨©§¨§¥¦¨¨¨¥¥¨§§©¨©©§¨¨§©¨©£¦¨

ìa éëcøî ,äéìòø ,äéøN ,äéîçð ,òeLé ,ìáaøæ íò eàa øLà" :áéúk àøwéòîóBqáìe ,"ïL ¥¦¨¨§¦£¤¨¦§ª¨¤¥©§¤§¨§¨¨§¥¨¨¨§§©¦§¨§©
:áéúkìa ,éëcøî ,éðîçð ,äéîòø ,äéøæò ,äéîçð ,òeLé ,ìáaøæ íò íéàaä"ìBãb :àzøî øa ìàeîL áø àîéúéàå áø øîà ".ïL §¦©¨¦¦§ª¨¤¥©§¤§¨£©§¨©©§¨©£¨¦¨§§©¦§¨¨©©§¦¥¨©§¥©©§¨¨

äøBz ãeîìz,Lc÷nä úéa ïéðaî øúBéäiøð ïa CeøaL ïîæ ìkLíéi÷àøæò Bçépä àìøa ÷çöé áø øîà äaø øîà .äìòå ©§¨¥¦¦§©¥©¦§¨¤¨§©¤¨¤¥¦¨©¨Ÿ¦¦¤§¨§¨¨¨©©¨¨©©¦§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dlibn(oey`x meil)

Ba ìLké`l cvike ,mig`d x`yn xzei oinipal ozie ,envr `ed ¦¨¥
.dfn xdfp,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà àéñçî øa àáø øîàc§¨©¨¨©§©§¨¨©©¨¨©§¨¨©©

íéòìñ éðL ì÷Lî ìéáLalyúìéî[gaeyne iwp xnv-]éñBäLó ¦§¦¦§©§¥§¨¦¥¨¤¦
óñBéì á÷òécbaaxzei ,eiîl ozpy dn,åéçà øàMeig` ea e`piw ©£Ÿ§¥¦§¨¤¨

e ,carl eze` exkne,íéøöîì eðéúBáà eãøéå øácä ìbìbúðsqeiy ¦§©§¥©¨¨§¨§£¥§¦§©¦
`ny yygne ,eig`e eia` eixg` ecxie mixvn jlnl dpyn didp
sqei ozp recn dyw ok m`e .mcaryl elgd mvx` z` eyaki

.mig`d lkn xzei oinipal
:`xnbd zvxzn,úôé øa ïîéða éaø øîàyng el ozpy dn ¨©©¦¦§¨¦©¤¤

,zetilgBì æîø æîø,oinipal sqeiepnî úàöì ïa ãéúòL- ¤¤¨©¤¨¦¥¨¥¦¤
,oinipanLe ,sqeik jlnl dpyn didiäMîça Cìnä éðôlî àöi ¤¥¥¦¦§¥©¤¤©£¦¨

øîàpL ,úeëìî éLeáì(eh g xzq`)àöé éëcøîe'KlOd iptNnLeáìa §¥©§¤¤¡©¨§¢©¨¨¦¦§¥©¤¤¦§
'Bâå úìëz úeëìî.'onBx`e uEA Kixkze dlFcB adf zxhre xEge ©§§¥¤§¨©£¤¤¨¨§¨§©§¦§©§¨¨

:eig`l sqei zelbzd zyxtn mitqep miweqt zyxtn `xnbd
weqta xn`p(ci dn ziy`xa),åéçà ïîéðá éøàeö ìò ìtiå'onipaE JaIe ©¦Ÿ©©§¥¦§¨¦¨¦©¥§§¦§¨¦

ike :`xnbd zl`ey .'eix`Ev lr dkA,ïéîéðáì déì eåä ïéøàeö änk ¨¨©©¨¨©¨©¨¦£¥§¦§¨¦
ne:`xnbd daiyn .miax oeyla 'ix`ev' xn`p recéaø øîà̈©©¦

,øæòìàsqeiy ,ycwnd zia lr fnxn o`k x`evéðL ìò äëaiza ¤§¨¨¨¨©§¥
dïéîéðáe' .áøçéì ïéãéúòå ïéîéða ìL B÷ìça úBéäì ïéãéúòL íéLc÷î¦§¨¦¤£¦¦¦§§¤§¤¦§¨¦©£¦¦¥¨¥¦§¨¦

,'åéøàeö ìò äëay epiidìò äëa`ede ,cg` ycwnäìéL ïkLî ¨¨©©¨¨¨¨©¦§©¦Ÿ
.áøçéì ãéúòå ,óñBé ìL B÷ìça úBéäì ãéúòL¤¨¦¦§§¤§¤¥§¨¦¥¨¥

eig`l sqei ixaca xn`p(ai dn my)éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå'§¦¥¥¥¤Ÿ§¥¥¨¦
ïéîéðáz` xikfdl d`x dn oiadl yie .'mkil` xAcnd it iM ¦§¨¦¦¦©§©¥£¥¤

mb ea lelk 'ze`ex mkipir' xn`yk `lde ,envr ipta oinipa
.oinipa,øæòìà éaø øîàdpih el oi`y eig` z` rpkyl dvx sqei ¨©©¦¤§¨¨

z` hxit jkle ,df lr mdl lgnye ,mixvnl edexkny mdilr
jke ,oinipaíLk ,íäì øîàmkl xexayéaìa ïéàLdpihïéîéða ìò ¨©¨¤§¥¤¥§¦¦©¦§¨¦

L ,éçàixdéaìa ïéà Ck ,éúøéëîa äéä àldpih.íëéìò`nye ¨¦¤Ÿ¨¨¦§¦¨¦¨¥§¦¦£¥¤
siqed jkl ,mkilr il yi iailae ,jk xne` ip` dta wxy exn`z

,'íëéìà øaãnä ét ék'yxcp ,'it ik',éôkxne` ip`y enk ,epiidc ¦¦©§©¥£¥¤§¦
,xac mkilr il oi`y itaïka mb `ed.éaì ¥¦¦

xn`p(bk dn my)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe'§¨¦¨©¨Ÿ£¨¨£Ÿ¦Ÿ§¦¦
.'íéøöî:`xnbd zx`anéàîdpeekdéaø øîà .'íéøöî áehî' ¦§¨¦©¦¦§¨¦¨©©¦

äçBð íéð÷æ úòcL [ïLé] ïéé Bì çìL ,øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨¨©©¦¨¨¤©©§¥¦¨
,epîéä.lkd on mdl aeh `ede ¥¤
xn`p(gi p my)úôé øa ïéîéða éaø øîà .'åéðôì eìtiå åéçà íb eëìiå'©¥§©¤¨©¦§§¨¨¨©©¦¦§¨¦©¤¤

,øæòìà éaø øîàmilecb eidy s` sqeil eegzyd mig`dy dn ¨©©¦¤§¨¨
,epnn miaeygeéLðéà éøîàc eðééä,mlerd ita xebyy dn df - ©§§¨§¥¦§¥

àìòz[lrey-]déðcéòamb ,hley `ede zglvn ezryyk - ©£¨§¦§¥
,zeigd jln `edy dix`ddéì ãéâñm` ,xnelk .el degzyn - §¦¥

eiptl jnvr stek ,jnn dbxca zegpd mc`l zwgyn dryd
s` ezekln zra el eegzydy sqei ig` ebdp jke ,el degzyde

.epnn miaeyg eidy
eig` itlk sqei aygp recn :`xnbd zl`eyàìòz,lrey - ©£¨

,mdn `ed zegpy xnelkdååçàî déúeøéöa éàîzEgR `ed dna - ©§¦¥¥£©¥¨
:`xnbd daiyn .mznerl lreyk ezepkl ozipy ,eig`néà àlà¤¨¦

øîzéà éëä øîzéà,xg` weqt lr exn`p xfrl` iax ixac - ¦§©¨¦¦§©
ezzin mcew awril sqei ribdyk xn`py(`l fn my),eçzLiå'©¦§©

,'ähnä Làø ìò ìàøNéjk lreéaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîà ¦§¨¥©Ÿ©¦¨¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦
,déì ãéâñ déðcéòa àìòz ,øæòìàezepkl ozip eia` itlk sqeie ¤§¨¨©£¨§¦§¥§¦¥

.lrey
xn`p(`k p my)úôé øa ïéîéða éaø øîà .'íaì ìò øaãéå íúBà íçðéå'©§©¥¨©§©¥©¦¨¨©©¦¦§¨¦©¤¤

.álä ìò ïéìa÷únL íéøác íäì øîàL ãnìî ,øæòìà éaø øîàxn` ¨©©¦¤§¨¨§©¥¤¨©¨¤§¨¦¤¦§©§¦©©¥
,lyn jxca mdlúBøð äøNò äîejxcae ,oyr daxd milrny ¨£¨¨¥

mewn lkne ,mdilrn cnery icigi xp miakn md rahdeìëé àìŸ¨§
,ãçà øð úBaëìxnege lwìBëé Càéä ,ãçà øðepnn dlerd oyra §©¥¤¨¥¤¨¥©¨

.úBøð äøNò úBaëìevxy mig`d zxyr m`y ,`ed lynpde §©£¨¨¥
zxyrl rxdl lkei `l sqeiy xnege lw ,egilvd `l sqeil rxdl

.eig`

:dlibnd iweqt z` x`al zxfeg `xnbdäøBà äúéä íéãeäiì'©§¦¨§¨¨
,äøBz Bæ 'äøBà' ,äãeäé áø øîà .'ø÷éå ïNNå äçîNåondy epiide §¦§¨§¨¦¨¨©©§¨¨¨

,cgt `ll dxeza ewqr ezltn xg`le ,dxeza ewqri `ly xfbïëå§¥
y ,xe` z`xwp dxezdy epivnøîBà àeä(bk e ilyn)äåöî øð ék' ¥¦¥¦§¨

,áBè íBé äæ 'äçîN' .'øBà äøBúåzevn eniiwi `ly mdilr xfby §¨¦§¨¤
,miaeh minid z` eniiw ezltn xg`le ,aeh meiøîBà àeä ïëå§¥¥

(ci fh mixac)øîBà àeä ïëå ,äìéî Bæ 'ïNN' .'Ebça zçîNå'hiw mildz) §¨©§¨§©¤¨Ÿ¦¨§¥¥
(aqw,'Eúøîà ìò éëðà NN'dlin zevn lr cec exn` df weqte ¨¨Ÿ¦©¦§¨¤

.xeaica `le xn`na dpzipy'ø÷éå',ceak eyexity,ïélôz elà ¦¨¥§¦¦
,l`xyi ly oceak mdyøîBà àeä ïëå(i gk mixac)énò ìk eàøå' §¥¥§¨¨©¥

éìò àø÷ð 'ä íL ék õøàä'jnî eàøéå Eceak z`xi mdl didi - ¨¨¤¦¥¦§¨¨¤§¨§¦¤¨
,jnn,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðúå'jilr `xwpd 'd my'elà §©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¥

,LàøaL ïélôzminrd on d`xie ,l`xyil ceak mi`ian mdy §¦¦¤¨Ÿ
.mdil`

ïîä éða úøNò 'Bâå àúcðLøt úàå'.'Ebxd micEdid xxv `zcnd oA §¥©§©§¨¨§£¤¤§¥¨¨¤©§¨¨Ÿ¥©§¦¨¨
Bôé ïîc àcà áø øîàly mzeny ,eti xirdn ±å ,ïîä éða úøNòok ¨©©©¨§¦¨£¤¤§¥¨¨§

daizd z`'úøNò',mzeny xg` dxn`pyéøöC`xewdeäðéøîîì £¤¤¨¦§¥§¦§
[mze` `exwl-]úçà äîéLða.miizpia dniyp wqtd `ll -éàî ¦§¦¨©©©

,àîòèc fnxl ickeäééúîLð e÷ôð éããä éãäa eälekd`vi mlek - ©£¨§©£¥£¨¥¨§¦§¨©§
.zg` zaa mznyp

,ïðçBé éaø øîàze`dàúæéåc å"éådpnpd oexg`d oad `edy-] ¨©©¦¨¨¨§©§¨¨
,[ond ipa zxyraéøöàôé÷æa dçzîéîì Cxzeia dgznl jixv - ¨¦§¦§§¨¦§¦¨

,jex`e heyt urkàiãøBîkdpitqd heynk -cea miynzyn §©§¨§
xdpa,úBøáìzeleyknde mipa`d on dpitqd z` wigxdl ¦§

:`xnbd zx`an .xearln dze` miakrnd,àîòè éàîfnxl ick ©©£¨
ceôé÷cæà àôé÷æ ãça eälekcg` ur lr elzp ond ipa lky - §§©§¦¨¦§©¦

.dfn dhnl df jex`
:j"pza zexen`d zexiyd zaizk xcq z` zx`an `xnbdøîà̈©

úBøéMä ìk ,àzøîz øôk Léà àìéL éaø Løc ,àtt øa àðéðç éaø©¦£¦¨©¨¨¨©©¦¦¨¦§©§©§¨¨©¦
,j"pza exn`pyéab ìò äðéáìe äðéáì éab ìò çéøà úBázëð ïlek¨¦§¨¨¦©©©¥§¥¨§¥¨©©¥

.çéøàwlgd z`e ,gix`l xvw `edy azkd z` eliynd ,xnelk ¨¦©¨¨
cner azkdy ote`a zeazkp zexiyd lky ,dpiall jex` `edy

,eizgzn dxeyay wlgd iab lrBæ äøéMî õeçzxyr zbixd - ¦¦¨
,ond ipaåcg`e miyly zxiyïòðk éëìîux` yeaika ebxdpy §©§¥§©©

l`xyi(ai ryedi),Lzeazkpäðéáì éab ìò äðéáìe çéøà éab ìò çéøà ¤¨¦©©©¥¨¦©§¥¨©©¥§¥¨
:`xnbd zx`an .wlg iab lr wlge ,azk iab lr azk -éàî©

àîòèfnxl ick ,jk zeazkp el` zexiyäîe÷z àäz àlL ©£¨¤Ÿ§¥§¨
ïzìtîìyyeg epi` ,jex`d lr cnerd xvwy .l`xyi ixxev ly §©©§¨

mewn lr cneryk la` ,eizgz agxn el yiy itl ,eicrv aigxdl
mewle agxzdl elkei `l o`k oke ,enewnn fefl yyeg ,ezcnk
azkl mewn did ,dpial iab lr gix` azkp did m`e ,mzltnn

.agxzdl
íéãeäiä eâøä äøéaä ïLeLa äkìnä øzñàì Cìnä øîàiå'cA`e ©Ÿ¤©¤¤§¤§¥©©§¨§¨©¦¨¨§©§¦§©¥

,qrka xacl ligzd .'Kl ozPie Kzl`X dnE 'ebe Wi` zF`n Wng£¥¥¦©§¥¨¥§¦¨¥¨
.'jzl`y dn' xzq` z` l`ye ,dkx oeyla miiqe,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨

L ãnìî,qrka xaicy ixg`,åét ìò Bøèñe Càìî àajiynd jkle §©¥¤¨©§¨§¨©¦
.dkx oeyla

dàááe'[xzq`-]øôqä íò øîà Cìnä éðôìdrxd FYaWgn aEWi §Ÿ¨¦§¥©¤¤¨©¦©¥¤¨©£©§¨¨¨
aezk recn :`xnbd dywn .'FW`x lr micEdId lr aWg xW £̀¤¨©©©§¦©Ÿ

'øîà',xkf oeyla,déì éòaéî 'äøîà'dywiae dxn` xzq` ixdy ¨©¨§¨¦¨¥¥
:`xnbd zvxzn .ond zaygn aeyzy jlndnïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

(Bì äøîà)l`xyi lkl deiv ikcxny ,cnll `a 'xn`' oeyld ¨§¨
e ,qpd xkfl dpye dpy lka mixet eyriyáeúkM äî äta øîàé¥¨¥©¤©¤¨

,øôqazaygn z` mdiptl daezkd dlibn jezn e`xwiy ,xnelk ©¥¤
.mzlvdl jlnl xzq` z`ia z`e l`xyi z` ca`l ond

,éqà éaø øîà dì éøîàå íeçðz éaø øîà .'úîàå íBìL éøác'dn ¦§¥¨¤¡¤¨©©¦©§§¨§¥¨¨©©¦©¦
,'zn`' ixac dlibnd z`xwpyèeèøN äëéøvL ãnìîoia §©¥¤§¦¨¦§

,dizexeyäøBz ìL äzéîàk.hehxiya azkpd dxez xtqk - ©£¦¨¤¨
.mzwrfe zFnSd ixaC mrxf lre mWtp lr EnIw xW`ke'øîàîe §©£¤¦§©©§¨§©©§¨¦§¥©Ÿ§©£¨¨©£©
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dlibn(ipy meil)

ìàòîLé ìL åéúBðL eðîð änìdnle ,ryx did `ed ixd ,dxeza ¨¨¦§§¨¤¦§¨¥
,eizepy z` dzpn dxezd `l` .miryxd zepy z` zepnl epléãk§¥

á÷òé ìL åéúBðL ïäa ñçéìeilr exar eiiga wxt dfi`a rcpy - §©¥¨¤§¨¤©£Ÿ
rax` xar ziaa onhpy rcp jke ,eze` ze`vende zexewd lk

.mipy dxyráéúëc(fi dk ziy`xa)äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàå' ¦§¦§¥¤§¥©¥¦§¨¥§©¨¨
ìLe.'íéðL òáLå äðL íéL,aygl yie÷çöiî ìàòîLé LéL÷ änk §Ÿ¦¨¨§¤©¨¦©¨¨¦¦§¨¥¦¦§¨

,wgvin l`rnyi lecb did mipy dnk -ïéðL øñéaøàrax` - ©§¥©§¦
,mipy dxyráéúëc(fh fh my)Lå äðL íéðîL ïa íøáàå'íéðL L ¦§¦§©§¨¤§Ÿ¦¨¨§¥¨¦

áéúëe ,'íøáàì ìàòîLé úà øâä úãìa(d `k my)úàî ïa íäøáàå' §¤¤¨¨¤¦§¨¥§©§¨§¦§©§¨¨¤§©
,'Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðLmdxa` didy dpy yye mipenyne ¨¨§¦¨¤¥¦§¨§

rax` ixd ,wgvi clepyk didy dpy d`n cr l`rnyi clepyk
.wgvin lecb l`rnyi didy mipy dxyráéúëe(ek dk my)÷çöéå' §¦§¦§¨

'íúà úãìa äðL íéML ïa,zrk aygp ok m` .eyre awri z` - ¤¦¦¨¨§¤¤Ÿ¨
á÷òé ãéléúàãk ìàòîLé äåä änk øal`rnyi did dnk oa - ©©¨£¨¦§¨¥¦§¦§©¦©£Ÿ

,awri zcila,äòaøàå íéòáL øa,miyy oa f` did wgvi m`y ©¦§¦§©§¨¨
oa did ,mipy dxyr rax`a epnn lecb didy l`rnyi ok m`

,rax`e miraydéðMî ïLéét änkeizepyn ex`yp mipy dnk - ©¨©§¨¦§¥
miyly d`n zpya ezenl cr rax`e miray zpyn l`rnyi ly

,rayeúìúe ïézLznyky ,dler ok m` ,mipy ylye miyy - ¦¦§¨
xg` ig l`rnyi ixdy ,mipy ylye miyy oa awri did l`rnyi

.mipy ylye miyy awri zcil
åokàéðú,`ziixaaíéML ïa åéáàî CøaúpL äòLa eðéáà á÷òé äéä §©§¨¨¨©£Ÿ¨¦§¨¨¤¦§¨¥¥¨¦¤¦¦

ìLå÷øta Báe ,äðL L[dtewz dze`ae-],áéúëc ,ìàòîLé úî §¨Ÿ¨¨©¤¤¥¦§¨¥¦§¦
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קמשך בעמוד עא

izni`n` cenr fi sc ± oey`x wxtziprz
ìàòîùé ìù åéúåðù åðîð äîìÐ.miryxd zepy zepnl epl dná÷òé ìù åéúåðù ïäá ñçééúäìÐexar awri zepyn wxt dfi`a] oicnl ep` l`rnyi zepy oipn ici lr

eze` ze`vende zexewd lk eilrcvik .dpy dxyr rax` xar ziaa yniyy [oicnl ep` odn :oa did wgvi clepyke ,l`rnyi clepyk dpy yye mipeny oa mdxa` ?

dpy d`nÐdpy miyy awril mcw wgvie .dpy dxyr rax` l`rnyil eid ixdÐl`rnyi ly eizepyn oyiit dnk .rax`e miray l`rnyil ixdÐ,ylye miyy

.dpy ylye miyy oa l`rnyi znyk awri didy `vnp'åë á÷òé äéä àéðúåÐ,l`rnyi zn wxta eae ,ylye miyy oa eia`n jxazpyk awri didy ikd inp `ipze

.'ebe "l`rnyi l` eyr jlie" xn`pyãîìî
ìàòîùé äùãé÷ùÐzeiap d`iyde .zne ,dia`

.dig`äðù äøùò òáøàåÐziaa awri did

rax` ,jizcar" aizkc ,sqei ciliz`c cr oal

(`l ziy`xa) 'ebe "jizepa izya dpy dxyr

xn`py ,zepad zecar ipy enly sqei clepyke

.(l my) 'ebe "sqei z` lgx dcli xy`k idie"

o`vd xkya eze` car d`lde myneÐixd

aizke ,sqei clepyk awri did raye miray oa

"drxt iptl ecnra dpy miyly oa sqeie"Ð

sqei didyk mipy] raye d`n oa awri `vnp

ux`a ayil awri ddzype .[dpy miyly oa

.mixvnl cxi `ly orpkïéøúå àòáùã äòáù
àðôëãÐy df ik" aizkcaxwa arxd mizp

yye d`n oa ixd (dn ziy`xa) 'ebe "ux`d

aizk `xwe ,mixvnl cxiyk awri did dxyr

zian rqpyn ,`vnp ."dpy z`ne miyly"

oze`e ,xyr rax` oal zial `ay cr eia`

`l edl aiyg `le .xar ziaa did mipyd

.onwl cr ,`kd opiqxbåúãéøé øçàì úî øáò
íéøäð íøàì á÷òé ìùÐ,oal zial `ae

ly eizepy aeyge `v .mipy izy my cnre

miray oa awri didyk zny `vnpe ,xar

,oal zial `ayn mipy izy epiide ,dpy ryze

ziaa yniyy dpy dxyr rax` aeygzyk

.xaràöéÐiptl mipy izy xar zian awri

.xar ly ezzin'åë ãîòùë àöîðÐikd

opiqxbediilr ypri` `lc olpn :Ð`ipzc:

mixyr ed`x `ly eia`n yxityk sqei `vnp

eia` zian awri yxity jxck ,dpy mizye

mizye mxyr sqei lr la`zp ,ecaik `ly

cvik .dpydid dpy dxyr ray oa sqei ?

oa did mixvn lr jlnyke .eia`n yxityk

dpy miyly oa sqeie" xn`py ,dpy miyly

draye ,dxyr yly ixd "drxt iptl ecnra

`ptkc oixze ,`raycÐmizye mixyr ixd

mixyr cnr awrie .eia`n sqei dqkzpy dpy

.xar ziaa dpy dxyr rax`e ,oal ziaa dpy

äðéî òîù àìàÐxar ziac dxyr rax`

.ediilr ypri` `lc ,edl aiyg `léëä éà
åäì àøéöáÐ.oal ziac mixyr `l` o`k oi`e

àçøåàá íéðù éúù éäúùéàÐmx`n eaeyac

zenil zia el oaie eia` wgvil `al mixdp

uiwd zeni ipy minrt izy zekeq dyr ,sxegd

Ðdyy dyr l` ziaae ,dxyr dpeny ixd

zia dlr mew" xn`py ,mkyn `viyk miycg

.(dl ziy`xa) 'ebe "l`

úàø÷ð äìéâî êìò ïøãä

àøå÷ä.:`vi `l oeyl lka d`xw zxn` `de jixt onwle frl `xwp ycewd oeyl epi`y lk .zefrellïéâåøéñ:wqete xfege (ddeye) wqete hrn `xew yxtn `xnba .äáúåë äéä
äùøåã åà:`vi eal oeek m` d`xew jk jezne .øééðå àøúôéã:'nba yxtn .øôñä ìò:slw .éìéî éðäðî 'îâ:`vi `l rxtnlc .àì òøôîì íðîæ äîe''h `diy xyt` i`c .

:c''il mcewåàåáî ãò ùîù çøæîî:rxtnl `le 'd my lledn jk ektdi `l dngd zgixfe zriwyy myk .íåéä äæ:`l rxtnl jk jtidl eizerya dpzyn epi`y meid xcqk .éäé
êøåáî 'ä íù:excqk ezkxae myd leld `di eziiedk .äáúëë:xg` oeyla `le ycewd oeyla .
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".úkñ äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúkñ òñð.íéçáæ áéø÷äå ,íéLãç äML äNò ìà úéááe ¨©ªŸ¨©¦¤¨¦§¦§¥¨¨ªŸ§¥¥¨¨¦¨¢¨¦§¦§¦§¨¦

úàø÷ð äìéâî êìò ïøãä

àøBwädàø÷ .àöé àì Y òøôîì äléânä úà ©¥¤©§¦¨§©§¥©Ÿ¨¨§¨¨
ì ìëa íebøz dàø÷ ,ät ìòàì Y ïBL ©¤§¨¨©§§¨¨Ÿ

dúBà ïéøB÷ ìáà .àöéúåæòålìòîML æòåläå ,æòìa ¨¨£¨¦¨©Ÿ£Ÿ§©©§©Ÿ¥¤¨©
íðîðúîe ,ïéâeøéñ dàø÷ .àöé úéøeMàäéä .àöé Y ©¦¨¨§¨¨¥¦¦§©§¥¨¨¨¨

,dùøBc ,dáúBkíàå ,àöé Y Baì ïåek íà ,däébîe §¨§¨©¦¨¦¦¥¦¨¨§¦
íña äáeúk äúéä .àöé àì Y åàìñåîB÷áe àø÷éñáe ¨Ÿ¨¨¨§¨§¨§©§¦§¨§Ÿ

ìòå øéépä ìò ,íezð÷ð÷áe,øôqä ìò ,úéøeMà äáeúk àäzL ãò ,àöé àì Y àøzôcä §©§©§©©§¨§©©¦§§¨Ÿ¨¨©¤§¥§¨©¦©©¥¤
:åéãáeàøîâ?éléî éðä àðîíáúëk" àø÷ øîàc :àáø øîà"ípîæëåòøôîì ípîæ äî ¦§Ÿ§¨¨¥¦¥£©¨¨©£©§¨¦§¨¨§¦§©¨©§©¨§©§¥©

úBéäì" áéúëc ,äáéúk äéiNò ?àëä äáéúk äàéø÷ éãéî Y .àì òøôîì íáúk óà Y àì̈©§¨¨§©§¥©¨¦¥§¦¨§¦¨¨¨£¦¨§¦¨¦§¦¦§
" áéúëc :àëäî àlà !"íéîiä éðL úà íéNBòíéîiäåälàäíéøkæð"íéNòðåäøéëæ L÷úéà ¦¤§¥©¨¦¤¨¥¨¨¦§¦§©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦¦§©§¦¨

ïëå :àðz .àì òøôîì äøéëæ óà Y àì òøôîì äéiNò äî ,äéiNòìúàéø÷a ïëå ,ìläa ©£¦¨©£¦¨§©§¥©¨©§¦¨§©§¥©¨¨¨§¥©©¥§¥¦§¦©
,òîL.älôzáeóñBé áø ."BàBáî ãò LîL çøænî" áéúëc :øîà äaø Y ?ïìðî ìlä §©©§¦¨©¥§¨©©¨¨©¦§¦¦¦§¨¤¤©§©¥

äNò íBiä äæ" :øîàäíL éäé" :øîà àéåà áø ,"'ä,÷çöé øa ïîçð áøå ,"CøBáî ' ¨©¤©¨¨©¨§¨¨©§¦¥§¨§©©§¨©¦§¨
àîéúéàåø:àéðúc Y òîL úàéø÷ ."íìBò ãòå äzòî" :àëäî øîà ,á÷òé øa àçà ' §¦¥¨©¨©©£Ÿ¨©¥¨¨¥©¨§©¨§¦©§©§©§¨

,éaø éøác dáúëk òîL úàéø÷:íéøîBà íéîëçåì ìëa.ïBLàîòè éàî:àø÷ øîà ?éaøc §¦©§©¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦§¨¨©©£¨§©¦¨©§¨
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dlibn(ipy meil)

ìàòîLé ìL åéúBðL eðîð änìdnle ,ryx did `ed ixd ,dxeza ¨¨¦§§¨¤¦§¨¥
,eizepy z` dzpn dxezd `l` .miryxd zepy z` zepnl epléãk§¥

á÷òé ìL åéúBðL ïäa ñçéìeilr exar eiiga wxt dfi`a rcpy - §©¥¨¤§¨¤©£Ÿ
rax` xar ziaa onhpy rcp jke ,eze` ze`vende zexewd lk

.mipy dxyráéúëc(fi dk ziy`xa)äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàå' ¦§¦§¥¤§¥©¥¦§¨¥§©¨¨
ìLe.'íéðL òáLå äðL íéL,aygl yie÷çöiî ìàòîLé LéL÷ änk §Ÿ¦¨¨§¤©¨¦©¨¨¦¦§¨¥¦¦§¨

,wgvin l`rnyi lecb did mipy dnk -ïéðL øñéaøàrax` - ©§¥©§¦
,mipy dxyráéúëc(fh fh my)Lå äðL íéðîL ïa íøáàå'íéðL L ¦§¦§©§¨¤§Ÿ¦¨¨§¥¨¦

áéúëe ,'íøáàì ìàòîLé úà øâä úãìa(d `k my)úàî ïa íäøáàå' §¤¤¨¨¤¦§¨¥§©§¨§¦§©§¨¨¤§©
,'Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðLmdxa` didy dpy yye mipenyne ¨¨§¦¨¤¥¦§¨§

rax` ixd ,wgvi clepyk didy dpy d`n cr l`rnyi clepyk
.wgvin lecb l`rnyi didy mipy dxyráéúëe(ek dk my)÷çöéå' §¦§¦§¨

'íúà úãìa äðL íéML ïa,zrk aygp ok m` .eyre awri z` - ¤¦¦¨¨§¤¤Ÿ¨
á÷òé ãéléúàãk ìàòîLé äåä änk øal`rnyi did dnk oa - ©©¨£¨¦§¨¥¦§¦§©¦©£Ÿ

,awri zcila,äòaøàå íéòáL øa,miyy oa f` did wgvi m`y ©¦§¦§©§¨¨
oa did ,mipy dxyr rax`a epnn lecb didy l`rnyi ok m`

,rax`e miraydéðMî ïLéét änkeizepyn ex`yp mipy dnk - ©¨©§¨¦§¥
miyly d`n zpya ezenl cr rax`e miray zpyn l`rnyi ly

,rayeúìúe ïézLznyky ,dler ok m` ,mipy ylye miyy - ¦¦§¨
xg` ig l`rnyi ixdy ,mipy ylye miyy oa awri did l`rnyi

.mipy ylye miyy awri zcil
åokàéðú,`ziixaaíéML ïa åéáàî CøaúpL äòLa eðéáà á÷òé äéä §©§¨¨¨©£Ÿ¨¦§¨¨¤¦§¨¥¥¨¦¤¦¦

ìLå÷øta Báe ,äðL L[dtewz dze`ae-],áéúëc ,ìàòîLé úî §¨Ÿ¨¨©¤¤¥¦§¨¥¦§¦
awril wgvi jxiay zekxal jenqa(h ,e gk my)Cøá ék åNò àøiå'©©§¥¨¦¥©

'åâå'ebe awri z` wgviúa úìçî úà çwiå ìàòîLé ìà åNò Cìiå ¦§¨¤©£Ÿ©¥¤¥¨¤¦§¨¥©¦©¤©£©©
úBéáð úBçà ìàòîLél` eyr jlie' oeyldne ,'dX`l Fl eiWp lr ¦§¨¥£§¨©¨¨§¦¨

iicr didy rnyn 'l`rnyi`ziixad zx`an .dtewz dze`a ig o
ike :ok rnyn cvikøîàpL òîLnîzlgny weqtd zligza ¦©§©¤¤¡©

dzidòãBé éðéà ,'ìàòîLé úa'jkn,'úBéáð úBçà' àéäLmcew ixd ©¦§¨¥¥¦¥©¤¦£§¨
okl(fhÎbi dk my)epa did zeiapy xn`pe ,l`rnyi ipa zeny eazkp

`l` .'zeiap zeg`' aezkl dxezd dkxved dnle ,l`rnyi ly
dLcéwL ãnìî[zlgn z`-]úîå ,ìàòîLé,d`iydy mcew §©¥¤¦§¨¦§¨¥¨¥

,äéçà úBéáð dàéNäå`edy itl ,zeiap z` dxezd dxikfd jkle §¦¦¨§¨¨¦¨
,zekxad z` awri lhpy zrl jenq zn l`rnyiy ixd .d`iyd

.ylye miyy oa f` did awri ok m`e
z` sxvp :x`al `xnbd dkiynnúìúe ïézLylye miyy - ¦¦§¨

,zekxad zrya awril eidy mipydåz`øñéaøàcary mipy §©§¥©
,lgxe d`l eizepa izy xear oal lv`àä ,óñBé ãéléúîc ãò- ©§¦§©¥¥¨

cgi epl ixdäòáLå ïéòáL.sqei zcila awril mipyáéúëe`n my) ¦§¦§¦§¨§¦
(enìL ïa óñBéå'ðôì Bãîòa äðL íéL,'äòøt émirayl siqep ok m` §¥¤§Ÿ¦¨¨§¨§¦§¥©§Ÿ

,dpy miyly cer sqei zcila awri didy mipy rayeäàî àä̈¥¨
òáLå.jlnl dpyn dyrpe drxt iptl sqei cnryk ,awril mipy ¨¤©

dpyn dyrpy xg` mixvna did sqeiy mipyd z` mdilr sqed
ody ,awri cxiy mcew ,jlnlàðôëc ézøúå àòáNc áLray - ©§¨§¨§©§¥§©§¨

lr `eal mixen` eidy arxd zepy rayn miizpye ,raeyd zepy
,ux`døñzéLå äàî àädid mixvnl cxiyk awriy epl ixd - ¨§¨§¦§©

.mipy dxyr yye d`n oa
áéúëe(hÎg fn my)éiç éðL éîé änk á÷òé ìà äòøt øîàiå'øîàiå ,E §¦©Ÿ¤©§Ÿ¤©£Ÿ©¨§¥§¥©¤©Ÿ¤

ìL éøeâî éðL éîé äòøt ìà á÷òé.'äðL úàîe íéLcvik ,oiadl yie ©£Ÿ¤©§Ÿ§¥§¥§©§Ÿ¦§©¨¨
ixd ,mixvnl cxiyk miylye d`n oa `edy drxtl awri xn`

zrd dze`a awri iig zepyy `vi oeaygd itløñzéLå äàî¥¨§¦§©
,dpéî òîL àlà .ïééåäyïéðL äøNò òaøàcr eia` zian ez`ivin ©§¨¤¨§©¦¨©§©¤§¥§¦

,oall `ayäåä(c)`edd onfaøáò úéáadxeza wqreáéLç àì) ©£¨§¥¥¤Ÿ¨¦
c .(eäìjkàéðú,`ziixaaäøNò òaøà ïîèeî øáò úéáa á÷òé äéä §§©§¨¨¨©£Ÿ§¥¥¤§¨©§©¤§¥

.äðL:`ziixad dtiqeneøáòz` awri afry xg` ig cerzia ¨¨¥¤
e ,eyxcnúîwxíéøäð íøàì eðéáà á÷òé ãøiL øçàìzial `ae ¥§©©¤¨©©£Ÿ¨¦©£©©£©¦

oal.íéðL ézLmipy dxyr rax`d xg` :`ziixad dkiynnàöé §¥¨¦¨¨
awriíMî,xar ly eyxcn zian -àöîð .íéøäð íøàì Bì àáe ¦¨¨©£©©£©¦¦§¨

øàaä ìò ãîòLkdid ,lgx z` ybte miixdp mx`aíéòáL ïa §¤¨©©©§¥¤¦§¦

,äðL òáLåoa did sqei zcila mipy dxyr rax` xg` ok m`e ¨¤©¨¨
drxtl awri ribdyk mipy ryze miyly xg`e ,cg`e miryz

.miylye d`n oa did
:`xnbd zx`anLðòéî àìc ïìðîelr yprp `l awriy oipn - §¨¨§Ÿ¤¡©

lecby jkn egikedy ,xar ziaa didyk eixed z` caik `ly
.m`e a` ceaikn xzei dxez cenlzàöîð ,àéðúcyLøétL óñBé §©§¨¦§¨¥¤¥©

åéáàîed`x `le,äðL íézLe íéøNòeil` cxiy cre xknpy mein ¥¨¦¤§¦§©¦¨¨
,mixvnlåéáàî eðéáà á÷òé LøétL íLkyie .dpy mizye mixyr §¥¤¥©©£Ÿ¨¦¥¨¦

onfd ike ,le`ylá÷òéc,mipy mizye mixyr wx did eia`n yxit §©£Ÿ
ixdïééåä àzéLå ïéúìzrax` ,epnn yxit mipy yye miyly - §¨¦§¦¨©§¨

mizye mixyr cere ,xar ziaa mipy dxyrzial xfgy cr mipy
.eia`àlàlry gkenøñéaøàmipydáéLç àì ,øáò úéáa äåäc ¤¨©§¥©©£¨§¥¥¤Ÿ¨¦

eäì.mdilr ypridl el eaiygd `l - §
:`xnbd zl`eyóBñ óBñmipydca awri ddzydïéøNò ïáì úéá §¥¨¨¤§¦

ïééåä ïéðLepnn yxt sqeiy yprp recne ,dpy mixyr wx eid - §¦©§¨
:`xnbd dper .mipy mizye mixyràçøBàa éäzLàc íeMî àlà¤¨¦§¦§¨¥§§¨

ïéðL ïézøzmixdp mx`n xfgyk ,jxca miizpy akrzdy iptn - ©§¥§¦
.eia` l` `ealàöé ,àéðúcawriíéøäð íøàî,eia` zial aeyl §©§¨¨¨¥£©©£©¦

íL äNòå ,úBkñì Bì àáe[my akrzde-],LãBç øNò äðBîL ¨§ª§¨¨¨§¨¨¨¤
øîàpL(fi bl my)äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúBkñ òñð á÷òéå' ¤¤¡©§©£Ÿ¨©ª¨©¦¤¨¦§¦§¥¨¨
,'úkñzipap dkeqe ,miycg dyy `edy sxegl dpap zia ,xnelk ªŸ

cigi oeyla 'zia' xn`pe ,mitqep miycg dyy `edy uiwl
izye ,sxega zg` mrt my ddyy cnll ,miax oeyla 'zekeq'e

,miyceg xyr dpeny ixd ,uiwa minrtäNò ìà úéááe[akrzd-] §¥¥¨¨
ceríéLãç äMLgafn dpae ,mitqepáéø÷äåeilr.íéçáæepl ixd ¦¨¢¨¦§¦§¦§¨¦

.miizpy mdy ,jxca akrzdy miycg drax`e mixyr

úàø÷ð äìéâî êìò ïøãä

òøôîì àøå÷ä ¯ éðù ÷øô

äðùî
:ezaeg ici mda `vei epi`y dlibnd z`ixwa mipey mipte`

òøôîì äléânä úà àøBwä,dzligzl dteqn -àöé àìzaeg ici ©¥¤©§¦¨§©§¥©Ÿ¨¨
.dz`ixwät ìò dàø÷e` ,azkd jezn `lydàø÷oeylaíebøz §¨¨©¤§¨¨©§

d`xw m` xnel jixv oi`e ,zinx` -ì ìëa,ïBLe` `xewde §¨¨
,oeyld eze` z` mipian mpi` rneyddúBà ïéøB÷ ìáà .àöé àìŸ¨¨£¨¦¨

úBæòBlì,frl oeyl mipiany miyp`l -aoeylæòìdpi`y oeyl - ©£§©©
.ycewd oeylòîML æòBläåa dlibnd z`ixwúéøeMàoeyl-] §©¥¤¨©©¦

,[ycewd,àöé.d`ixwd oiad `ly s` ¨¨
:ezaeg ici `vei mday d`ixw ipte`ïéâeøéñ dàø÷zewqtda - §¨¨¥¦

,d`ixwd jezadáúBk äéä .àöé ,íðîðúîeick jez dpnn `xwe ¦§©§¥¨¨¨¨§¨
didy e` ,dzaizkå ,dLøBcdid m` okddébî,dzexyk wecalíà §¨§©¦¨¦

Baì ïåekdz`ixw zevn myl,àöé àì åàì íàå ,àöé`xw `ly ¦¥¦¨¨§¦¨Ÿ¨¨
.devn myl

:dlibnd zaizk oic dpynd zx`an dzríña äáeúk äúéä- ¨§¨§¨§©
,aedv ravaàø÷éñáe,mec` rava -ñeîB÷ae,oli` sxy - §¦§¨§

íBzð÷ð÷áedaezkd oke .milrpn zriavl xegy mq -øéépä ìò- §©§©§©©§¨
,miwacen miayrn scàøzôcä ìòåern epi`y slw -lk ca §©©¦§§¨

,ekxeväáeúk àäzL ãò ,àöé àìazka,úéøeMàeøôqä ìòslw - Ÿ¨¨©¤§¥§¨©¦©©¥¤
,ekxev lk caerndBéãáe.xegy ¦§

àøîâ
z` `xewdy epzpynay oey`xd oicd xewn z` zx`an `xnbd

:`vi `l rxtnl dlibnd.éléî éðä àðî:`xnbd daiyn,àáø øîà §¨¨¥¦¥¨©¨¨
àø÷ øîàc(fk h xzq`)dN`d minId ipW z` miUr zFidl'íáúëk §¨©§¨¦§Ÿ¦¥§¥©¨¦¨¥¤¦§¨¨

,'ípîæëåonf epiidc 'mpnf'l dlibnd z`ixw epiidc 'mazk' ywede §¦§©¨
,dz`ixw,àì òøôîì ípîf äîe"h mei z` micwdl ozip `l ixdy ©§©¨§©§¥©Ÿ
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קמשך בעמוד עא

izni`n` cenr fi sc ± oey`x wxtziprz
ìàòîùé ìù åéúåðù åðîð äîìÐ.miryxd zepy zepnl epl dná÷òé ìù åéúåðù ïäá ñçééúäìÐexar awri zepyn wxt dfi`a] oicnl ep` l`rnyi zepy oipn ici lr

eze` ze`vende zexewd lk eilrcvik .dpy dxyr rax` xar ziaa yniyy [oicnl ep` odn :oa did wgvi clepyke ,l`rnyi clepyk dpy yye mipeny oa mdxa` ?

dpy d`nÐdpy miyy awril mcw wgvie .dpy dxyr rax` l`rnyil eid ixdÐl`rnyi ly eizepyn oyiit dnk .rax`e miray l`rnyil ixdÐ,ylye miyy

.dpy ylye miyy oa l`rnyi znyk awri didy `vnp'åë á÷òé äéä àéðúåÐ,l`rnyi zn wxta eae ,ylye miyy oa eia`n jxazpyk awri didy ikd inp `ipze

.'ebe "l`rnyi l` eyr jlie" xn`pyãîìî
ìàòîùé äùãé÷ùÐzeiap d`iyde .zne ,dia`

.dig`äðù äøùò òáøàåÐziaa awri did

rax` ,jizcar" aizkc ,sqei ciliz`c cr oal

(`l ziy`xa) 'ebe "jizepa izya dpy dxyr

xn`py ,zepad zecar ipy enly sqei clepyke

.(l my) 'ebe "sqei z` lgx dcli xy`k idie"

o`vd xkya eze` car d`lde myneÐixd

aizke ,sqei clepyk awri did raye miray oa

"drxt iptl ecnra dpy miyly oa sqeie"Ð

sqei didyk mipy] raye d`n oa awri `vnp

ux`a ayil awri ddzype .[dpy miyly oa

.mixvnl cxi `ly orpkïéøúå àòáùã äòáù
àðôëãÐy df ik" aizkcaxwa arxd mizp

yye d`n oa ixd (dn ziy`xa) 'ebe "ux`d

aizk `xwe ,mixvnl cxiyk awri did dxyr

zian rqpyn ,`vnp ."dpy z`ne miyly"

oze`e ,xyr rax` oal zial `ay cr eia`

`l edl aiyg `le .xar ziaa did mipyd

.onwl cr ,`kd opiqxbåúãéøé øçàì úî øáò
íéøäð íøàì á÷òé ìùÐ,oal zial `ae

ly eizepy aeyge `v .mipy izy my cnre

miray oa awri didyk zny `vnpe ,xar

,oal zial `ayn mipy izy epiide ,dpy ryze

ziaa yniyy dpy dxyr rax` aeygzyk

.xaràöéÐiptl mipy izy xar zian awri

.xar ly ezzin'åë ãîòùë àöîðÐikd

opiqxbediilr ypri` `lc olpn :Ð`ipzc:

mixyr ed`x `ly eia`n yxityk sqei `vnp

eia` zian awri yxity jxck ,dpy mizye

mizye mxyr sqei lr la`zp ,ecaik `ly

cvik .dpydid dpy dxyr ray oa sqei ?

oa did mixvn lr jlnyke .eia`n yxityk

dpy miyly oa sqeie" xn`py ,dpy miyly

draye ,dxyr yly ixd "drxt iptl ecnra

`ptkc oixze ,`raycÐmizye mixyr ixd

mixyr cnr awrie .eia`n sqei dqkzpy dpy

.xar ziaa dpy dxyr rax`e ,oal ziaa dpy

äðéî òîù àìàÐxar ziac dxyr rax`

.ediilr ypri` `lc ,edl aiyg `léëä éà
åäì àøéöáÐ.oal ziac mixyr `l` o`k oi`e

àçøåàá íéðù éúù éäúùéàÐmx`n eaeyac

zenil zia el oaie eia` wgvil `al mixdp

uiwd zeni ipy minrt izy zekeq dyr ,sxegd

Ðdyy dyr l` ziaae ,dxyr dpeny ixd

zia dlr mew" xn`py ,mkyn `viyk miycg
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."äðéa çeø éòú eòãéå" :déìøîBì eàø äîeäáeLz ¥§¨§Ÿ¥©¦¨¨¨©§¨

øçà."Bì àôøå áLå ïéáé Bááìe" :áéúëc ?äðéaéà ©©¦¨¦§¦§¨¨¦¨¨§¨¨¦
éëä,Cúòc à÷ìñ àì !äáeLúc døúa äàeôø àîéì ¨¦¥¨§¨©§¨¦§¨¨¨§¨©£¨

.".çBìñì äaøé ék eðéäìà ìàå eäîçøéå 'ä ìà áLéå" :áéúëc,àäà zëîñc úéæç éàîe ¦§¦§¨Ÿ¤¦©£¥§¤¡Ÿ¥¦©§¤¦§©©¨¥§¨§©§©¨
úçMî ìàBbä ,éëéàeìçz ìëì àôøä éëðBò ìëì çìqä" :àðéøçà àø÷ áúk !àäà CBîñ§©¨¨©§¨©£¦¨©Ÿ¥©§¨£¥¦¨Ÿ¥§¨©£¨§¦©¥¦©©

"éëéiçàeää !"Bì àôøå áLå" :áéúëäå .àéä äçéìñ øúa äàeôøe äìeàâc àøîéîì¯åàì ©¨§¦§¥§¨¦§¨§¨¨©§¦¨¦§¨§¦¨¨§¨¨©¨
c äàeôøíéàeìçz,àéä.àéä äçéìñc äàeôø àlàøîBì eàø äîeäìeàbMa?úéòéáøîà §¨§©£¦¦¤¨§¨¦§¦¨¦¨¨©§¨©§¦¦¨©

CBzî :àáøïéãéúòLìàbéìa,úéòéáM.úéòéáMa äeòá÷ CëéôìúéMLa :øî øîàäå¯úéòéáLa ,úBìB÷¯,úBîçìîaúéòéáL éàöBî ¨¨¦¤£¦¦¦¨¥©§¦¦§¦¨§¨¨©§¦¦§¨¨©¨©¦¦©§¦¦¦§¨§¨¥§¦¦
äîçìî !àa ãåc ïaøîBì eàø äîe .àéä äìeàâc àzìçúà éîððéîMa äàeôø,úéðéîMa äìéî äðzpL CBzî :àçà éaø øîà ?úé ¤¨¦¨¦§¨¨©¦©§©§¨¦§¨¦¨¨©§¨©§¦¦¨©©¦©¨¦¤¦§¨¦¨©§¦¦

vLäeòá÷ Cëéôì ,äàeôø äëéøøîBì eàø äîe .úéðéîMaíéðMä úkøaa:éøcðñkìà éaø øîà ?úéòéLz,íéøòL éòé÷ôî ãâðk ¤§¦¨§¨§¦¨§¨¨©§¦¦¨¨©¦§©©¨¦©§¦¦¨©©¦£¤§©§§¦§¤¤©§¦¥§¨¦
,"òLø òBøæ øáL" :áéúëcdøîà ék ãåãå¯.døîà úéòéLzaøîBì eàø äîeéøä ízàå" :áéúëc ?íéðMä úkøa øçàì úBiìb õeaé÷ ¦§¦§Ÿ§©¨¨§¨¦¦£¨¨©§¦¦£¨¨¨¨©¦¨ª§©©¦§©©¨¦¦§¦§©¤¨¥

".àBáì eáø÷ ék ìàøNé énòì eàNz íëéøôe eðzz íëtðò ìàøNéúBiìb eöa÷úpL ïåéëå¯äNòð,íéòLøa ïécäáéLàå" :øîàpL ¦§¨¥©§§¤¦¥¤§§¤¦§§©¦¦§¨¥¦¥§¨§¥¨¤¦§©§¨ª©£¤¦¨§¨¦¤¤¡©§¨¦¨
éìò éãééâéñ øak óøöàå C"C:áéúëeéèôL äáéLàå"."äðBLàøák Cnä eìk ¯ íéòLøä ïî ïéc äNòpL ïåéëåíéãæ ììBëå ,íéðé,íänò ¨¦¨©¦§¤§Ÿ©Ÿ¦¨¦§¦§¨¦¨Ÿ§©¦§¨¦¨§¥¨¤©£¤¦¦¨§¨¦¨©¦¦§¥¥¦¦¨¤

."eìëé ...åcçé íéàhçå íéòLt øáLå" :øîàpLíéðénä eìkL ïåéëå¯úîîBøúîòcâà íéòLø éðø÷ ìëå" :áéúëc ,íé÷écö ïø÷ ¤¤¡©§¤¤Ÿ§¦§©¨¦©§¨¦§§¥¨¤¨©¦¦¦§¤¤¤¤©¦¦¦§¦§¨©§¥§¨¦£©¥©
,"÷écö úBðø÷ äðîîBøz,"ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtî" :øîàpL ,íé÷écvä íò ÷ãvä éøéb ììBëåéîñeEzà øeâé éëå" :déì C §©§¨©§©¦§¥¥¥©¤¤¦©©¦¦¤¤¡©¦§¥¥¨¨§¨©§¨§¥¨¥§¦¥§¦¨¦§

."øb?íðø÷ úîîBøúî ïëéäåéáäà eéìLé íéìLeøé íBìL eìàL" :øîàpL ,íéìLeøéa."CíéìLeøé úéðápL ïåéëå¯,ãåc àa:øîàpL ¥§¥¨¦§¤¤©§¨¦¨©¦¤¤¡©©£§§¨©¦¦§¨Ÿ£¨¦§¥¨¤¦§¥§¨©¦¨¨¦¤¤¡©
øçà"
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מגילה. הקורא למפרע - פרק שני דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

eéäå'y miyxece ,'dN`d mixaCd,eäé ïúéåäaitk e`xwiy xnelk §¨©§¨¦¨¥¤©£¨¨¨§
.ycewd oeyla epzipy,eäééîòè éàî ïðaøåcàø÷ øîà(c e mixac) §©¨¨©©§©§¨©§¨

òîL'`le cigi oeyla 'rny' xn`py dnn rnyne ,'ebe 'l`xUi §©¦§¨¥
`xwzy ,miax oeyla 'erny'ì ìëaòîBL äzàL ïBL.[oian-] §¨¨¤©¨¥©

:`xnbd zxxan,'òîL' áéúk àä énð éaøå.epnn yxec `ed dne §©¦©¦¨§¦§©
:`xnbd daiyndéì éòaéî àeäärny z` `xwzyky yexcl ©¦¨¥¥

éðæàì òîLäétî àéöBî äzàM äî Eïðaøå .Ec ,jkl eaiyiéøáñ ©§©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨¨§¥
Bðæàì òéîLä àìå òîL úà àøBwä øîàc ïàîk`xewy dn,àöé §©§¨©©¥¤§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨

.mzhiyk cnll 'rny' xzeine
:`xnbd zxxan cer,'eéäå' áéúkä énð ïðaøåmiyxec md dne §©¨¨©¦©§¦§¨

:`xnbd daiyn .epnnòøôîì àø÷é àlL déì éòaéî àeää`l` ©¦¨¥¥¤Ÿ¦§¨§©§¥©
:`xnbd zxxan .mzpizp xcqe mziedkòøôîì àø÷é àlL éaøå§©¦¤Ÿ¦§¨§©§¥©

déì àðî:`xnbd daiyn .îazkp `ly jk'íéøác'`l`'íéøácä' §¨¥¦§¨¦©§¨¦
.rxtnl `le mxcqk mixacd `xwiy cnll `a dfe ,`"d ztqeza

ïðaøåy oeik dfn ecnl `leäì òîLî àì 'íéøácä' 'íéøác',yexcl §©¨¨§¨¦©§¨¦Ÿ©§©§
lirl `ziixad oic xewn dfe .'eide'n df oic cenll ekxvede(`"r)

iaxle ,'eide'n minkgl ,rxtnl rny z`ixw `exwl oi`y
.`"d ztqeza 'mixacd'n

:`xnbd zxxanéaø øáñ÷ àîéìyì ìëa dlek äøBzä ìkïBL ¥¨¨¨©©¦¨©¨¨§¨¨
äøîàðlka ze`xwp zqpkd ziaa dxeza ze`ixwd lky xnelk - ¤¤§¨

,ycewd oeyla `weec `le oeylìa Czòc à÷ìñ éàcLãBwä ïBL §¦¨§¨©§¨¦§©¤
'eéäå' ázëîì éì änì ,äøîàðz`xwpy rny z`ixw lr cnll ¤¤§¨¨¨¦§¦§©§¨

:`xnbd dgec .jk oicd ze`ixwd lka s` ixd ,ycewd oeyla
éøèöà,CokyCzòc à÷ìñda xn`py oeiky'òîL'yexcpïðaøk ¦§§¦¨§¨©§¨§©§©¨¨

okl ,oeyl lka `xewy'eéäå' àðîçø áúkrny z`ixw s`y cnll ¨©©£¨¨§¨
.ycewd oeyla z`xwp

:df oipra `xnbd zxxan cerìa äøBzä ìk ïðaø éøáñ÷ àîéìïBL ¥¨¨¨§¥©¨¨¨©¨¦§
ì ìëa Czòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãBwänì ,äøîàð ïBLázëîì éì ä ©¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨§¨¨¤¤§¨¨¨¦§¦§©

'òîL':`xnbd dgec .oeyl lka z`xwp rny z`ixway zeaxl §©
éøèöéààðéîà Czòc à÷ìñ ,Cn yexcp rny z`ixwayéaøk 'eéäå' ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨§¨§©¦

okl ,`weec ycewd oeyla z`xwpy'òîL' àðîçø áúkzeaxl ¨©©£¨¨§©
.oeyl lka `xewy

xeqi`a lirl `ziixaay mipicd xewn x`al dkiynn `xnbd
:rxtnl d`ixwïì àðî älôz,rxtnl dxne`l oi`yàéðúc §¦¨§¨¨§©§¨

,`ziixaaøécñä éìewtä ïBòîLzlitz xcq owiz -äøNò äðBîL ¦§©©¦¦§¦§¤¤§¥
øãqä ìò ìàéìîb ïaø éðôì úBëøa[jynda x`aziy] mdly.äðáéa §¨¦§¥©¨©§¦¥©©¥¤§©§¤

okeíéð÷æ íéøNòå äàî ,àðz àúéðúîa dì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨§¥¨§©§¦¨¨¨¥¨§¤§¦§¥¦
dlecbd zqpk iyp`eðwéz ,íéàéáð änk íäáezlitzäøNò äðBîL ¨¤©¨§¦¦¦§§¤¤§¥

.øãqä ìò úBëøaoxne`d ,`weec df xcqa epwzpy oeiky xazqne §¨©©¥¤
.`vi `l rxtnl

zkxa cr dxyr dpeny zlitz xcq mrh zx`and `ziixa
:daeyzdíéøîBàL ïépî ,ïðaø eðzzkxa dlitzaúBáàobn] ¨©¨¨¦©¦¤§¦¨
,[mdxa`øîàpL(` hk mildz),'íéìà éða 'äì eáä'exikfd epiidc ¤¤¡©¨©§¥¥¦

.'ux`d ili`' mi`xwpd zea`d z` 'd iptlíéøîBàL ïépîe¦©¦¤§¦
zkxa dixg`lúBøeáb,minybøîàpL(my),'æBòå ãBák 'äì eáä' §¤¤¡©¨©¨¨

.eizexeab mdy efere eceak eiptl exikfdíéøîBàL ïépîedixg`l ¦©¦¤§¦
zkxaøîàpL ,úBMeã÷(a hk my)'äì eåçzLä BîL ãBák 'äì eáä' §¤¤¡©¨©§§¦§©£©

,'Lã÷ úøãäa.eycw zxcde eny ceak eiptl exikfdøîBì eàø äîe §©§©Ÿ¤¨¨©
zkxaäðéaløîàpL ,äMeã÷ øçà(bk hk diryi)LBã÷ úà eLéc÷äå' ¦¨©©§¨¤¤¡©§¦§¦¤§

éîñå ,'eöéøòé ìàøNé éäìà úàå á÷òédéì C(ck hk my)éòBú eòãéå' ©£Ÿ§¤¡Ÿ¥¦§¨¥©£¦§¨¦¥§¨§¥
,'äðéa çeø.dpia ecnli 'd z` eyicwiy xg`ly ixdøîBì eàø äîe ©¦¨¨¨©

zkxaäáeLzláéúëc ,äðéa øçà(i e my),'Bì àôøå áLå ïéáé Bááìe' §¨©©¦¨¦§¦§¨¨¦§¨§¨¨
.daeyza ay `ed ixd `hgd lceb oian aldyky

:`xnbd dywnàîéì éëä éàzkxac døúa äàeôøzkxa,äáeLz ¦¨¦¥¨§¨©§¨§§¨
xg`l wx dze` mixne` ok m` recne ,'el `txe aye' xn`p ixdy

:`xnbd zvxzn .dle`b zkxaáéúëc Czòc à÷ìñ àì(f dp my) Ÿ¨§¨©§¨¦§¦
,'çBìñì äaøé ék eðéäìà ìàå eäîçøéå 'ä ìà áBLéå'dknqpy ixde §¨¤¦©£¥§¤¡Ÿ¥¦©§¤¦§©

:`xnbd zl`ey .daeyzl dgilqàäà zëîñc úéæç éàîereawl ©¨¦§©§©§©¨
,daeyzl dgilq jinqnd df weqt it lr xcqdàäà CBîñlr - §©¨

c :`xnbd daiyn .daeyzl d`etx jinqnd oey`xd weqtdáéúë§¦
àðéøçà àø÷df xcq ea epivny sqep weqt epyiy -(b bw mildz) §¨©£¦¨

,'éëéiç úçMî ìàBbä éëéàeìçz ìëì àôBøä éëéðBò ìëì çìBqä'©¥©§¨£¥¦¨¥§¨©£¨§¦©¥¦©©©¨§¦
:`xnbd zl`ey aey .dgilqd xg`l wx zkled d`etxy ixde

äàeôøe äleàâc àøîéîìwxáéúkäå ,àéä äçéìñ øúaweqta §¥§¨¦§¨§¨¨©§¦¨¦§©§¦
lirl `aedy,'Bì àôøå áLå'xg`l cin d`a d`etxy rnyne §¨§¨¨

:`xnbd daiyn .daeyzdíéàeìçúc äàeôø åàì àeäämiipteb ©¨§¨§©§¦
,àéä,dgilqd xg`l wx d`a ok` `idyäàeôø àlàzipgex ¦¤¨§¨

,àéä äçéìñcdlegk aygp ei`hg eglqpy `hegdy epiide ¦§¦¨¦
weqta xn`pk daeyzd xg`l cin d`a ok` ef d`etxe ,`txzpy

.df
:`xnbd zxxan .dlitzd xcq xe`iaa dkiynn `xnbdeàø äîe¨¨

a äleàb øîBìd dkxa,úéòéáMcin d`etxd zkxa z` epwz `le ©§¨©§¦¦
weqta xn`pk dgilqd zkxa xg`l(b bw mildz)ikpFr lkl glQd'©Ÿ¥©§¨£¥¦

:`xnbd daiyn .'iki`lgY lkl `txdïéãéúòL CBzî ,àáø øîà ¨Ÿ¥§¨©£ª¨§¦¨©¨¨¦¤£¦¦
l`xyiúéòéáMa ìàbéì,dhiny zpya epiidcäeòá÷ Cëéôì ¦¨¥©§¦¦§¦¨§¨¨

dle`blad dkxa.úéòéáM:`xnbd dywnøî øîàäå(.fv oixcdpq), ©§¦¦§¨¨©©
ad dpyúéMMeidi dle`bd z`ia mcewyúBìB÷,`a cec oay ©¦¦
eúBîçìî úéòéáMáe ,l`xyi mr miebd lyãåc ïa úéòéáL éàöBîá ©§¦¦¦§¨§¨¥§¦¦¤¨¦

,àa.ziriay i`vena `l` ziriaya dpi` dle`bdy x`eane ¨
:`xnbd zvxzn,àéä äleàâc àzìçúà énð äîçìîaygp df ixde ¦§¨¨©¦©§©§¨¦§¨¦

.ziriaya dligzn dle`bdy
:dlitzd xcq xe`ia jyndøîBì eàø äîezkxa.úéðéîMa äàeôø ¨¨©§¨©§¦¦
äðzpL CBzî ,àçà éaø øîàzevnúéðéîMa äìéî[ipinyd meia-] ¨©©¦©¨¦¤¦§¨¦¨©§¦¦

úkøa øîBì eàø äîe .úéðéîMa äeòá÷ Cëéôì ,äàeôø äëéøvL¤§¦¨§¨§¦¨§¨¨©§¦¦¨¨©¦§©
íéøòL éòé÷ôî ãâðk ,éøcðñkìà éaø øîà ,úéòéLza íéðMä- ©¨¦©§¦¦¨©©¦£¤§©§§¦§¤¤©§¦¥§¨¦

mileki miiprd oi`e ,dcind lr xzi mixignd ixry mixwiind
d`eaze ax rty `diy mipyd zkxaa milltzne ,oefn zepwl

,mixryd riwtdl elkei `le dievnáéúëc(eh i mildz)òBøæ øBáL' ¦§¦§§©
,'òLøxn`py ,d`eazd xry z` riwtne xwiind lr xn`p dfe ¨¨

my(h i)`l` iprd z` axe` mihqild oi`y s` ,'ipr sFhgl ax`i'¤¡Ÿ©£¨¦
minxeb drxd aexy mixry riwtnl ezpeek `l` ,xiyrd z`

,miiprlúéòéLza døîà ék ãåãåmildza iriyz xenfn -,døîà §¨¦¦£¨¨©§¦¦£¨¨
.ziriyz dkxaa deraw okle
:zekxad xcq jynd xe`iaøîBì eàø äîezkxaúBiìb õeaé÷ ¨¨©¦¨ª
áéúëc ,íéðMä úkøa øçàì(g el l`wfgi)íëtðò ìàøNé éøä ízàå' §©©¦§©©¨¦¦§¦§©¤¨¥¦§¨¥©§§¤

,'àBáì eáø÷ ék ìàøNé énòì eàNz íëéøôe eðzzux`dy epiidc ¦¥¤§§¤¦§§©¦¦§¨¥¦¥§¨
okle ,mzelbn ux`l `eal l`xyi miaxwy oeikn dizexit ozz
ekxaziy xg`ly ,mipyd zkxal zeielb ueaiw zkxa dknqp

.zeielbd evawzi mipyd,íéòLøa ïéc äNòð úBiìb eöa÷úpL ïåéëå§¥¨¤¦§©§¨ª©£¤¦¨§¨¦
øîàpL`eal cizrl zeielb ueaiwe dle`bd onf lr(dk ` diryi) ¤¤¡©

éìò éãé äáéLàå'éâéñ øBak óBøöàå CC,'KilicA lM dxiq`eáéúëe §¨¦¨¨¦¨©¦§¤§©¦¨¦§¨¦¨¨§¦¨¦§¦
(ek ` my)éèôBL äáéLàå','äðBLàøák Coic dyri onf eze`ay epiide §¨¦¨§©¦§¨¦¨

zkxa dknqp okle ,dpey`xak epihtey eaeyi f`e miryxa
.zeielb ueaiw xg`l 'epihtey daiyd'ïî ïéc äNòpL ïåéëå§¥¨¤©£¤¦¦

íéòLBtä eìk íéòLøäon dxeza mipin`n mpi`y mipind epiidc ¨§¨¦¨©§¦
.'epihtey daiyd' zkxa xg`l `id mipind zkxa okle ,minyd

tiqen:`xnbd dììBëåd z` ezlitzaíéãæqirkdl miyerdíänò §¥¥¦¦¨¤
,oeilkløîàpL(gk ` my)(åìëé) åécçé íéàhçå íéòLBt øáLå'iafre ¤¤¡©§¤¤§¦§©¨¦©§¨§Ÿ§¥

.mipind el` ''d iafer'e ,micfd el` 'miryet'e ,'Elki 'd¦§
:`xnbd dkiynn,íé÷écö ïø÷ úîîBøúî íéòLBtä eìkL ïåéëå§¥¨¤¨©§¦¦§¤¤¤¤©¦¦

áéúëc(`i dr mildz),'÷écö úBðø÷ äðîîBøz òcâà íéòLø éðø÷ ìëå' ¦§¦§¨©§¥§¨¦£©¥©§©§¨©§©¦
dtiqen .mipind zkxa xg`l miwicvd zkxa dknqp okle

:`xnbdíé÷écvä íò ÷ãvä éøéb ììBëå,ezlitzaøîàpLhi `xwie) §¥¥¥©¤¤¦©©¦¦¤¤¡©
(al,'ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtî'minkgd lr yxcp df weqte ¦§¥¥¨¨§¨©§¨§¥¨¥

(:al oiyeciw),éîñådéì C(bl hi my),'øb íëzà øeâé éëå'jkn miyxece §¨¦¥§¦¨¦§¤¥
.ezlitza cgi mlleky

:zekxad xcq xe`ia jyndíðø÷ úîîBøúî ïëéäå,miwicvd ly §¥¨¦§¤¤©§¨
éìLeøéaøîàpL ,í(e akw mildz)ìLeøé íBìL eìàL'éáäBà eéìLé í,'C ¦¨©¦¤¤¡©©£§§¨¨¦¦§¨£¨¦

okle ,melya eayi miwicvd mdy milyexi iade`y epiidc
.miwicvd zkxa xg`l milyexi oipa zkxa dknqpúéðápL ïåéëå§¥¨¤¦§¥

ãåc àa íéìLeøéda jelnløîàpL(d b ryed) §¨©¦¨¨¦¤¤¡©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121



קלג
cvik zeiprz xcqa cenr fi sc ± ipy wxtziprz
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eéäå""¯ïúéåäa.eäéøîà ?eäééîòè éàî ïðaøå §¨©£¨¨¨§§©¨©©©£©§¨©
"òîL" :àø÷¯ì ìëa.òîBL äzàL ïBLéaøå §¨§©§¨¨¤©¨¥©§©¦

!"òîL" :áéúk àä ,éîðòîLä :déì éòaéî àeää ©¦¨§¦§©©¦¨¥¥©§©
éðæàìétî àéöBî äzàM äî E.Eïàîk éøáñ ïðaøå §¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨©¨§¦§©

Bðæàì òéîLä àìå òîL úà àøBwä :øîàc¯.àöé §¨©©¥¤§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨
!"eéäå" :áéúëä ,éîð ïðaøåàlL déì éòaéî àeää §©¨©©¦¨§¦§¨©¦¨¥¥¤Ÿ

,éaøå .òøôîì àø÷é?déì àðî òøôîì àø÷é àlL ¦§¨§©§¥©§©¦¤Ÿ¦§¨§©§¥©§¨¥
"íéøác"î."íéøácä"ïðaøå¯"íéøácä" "íéøác" ¦§¨¦©§¨¦§©¨©§¨¦©§¨¦

dlek äøBzä ìk éaø øáñ÷ àîéì .eäì òîLî àì̈©§©§¥¨¨¨©©¦¨©¨¨
ì ìëa,äøîàð ïBLìa Cúòc à÷ìñ éàcLãBwä ïBL §¨§¤¤§¨§¦¨§¨©£¨¦§©¤
äøîàð¯?"eéäå" ázëîì éì änìéøèöàCà÷ìñ , ¤¤§¨¨¨¦§¦§©§¨¦§§¦¨§¨

"òîL" Cúòcïðaøk¯çø áúk."eéäå" àðîàîéì ©£¨§©§©¨©¨©©£¨¨§¨¥¨
ìa äøBzä ìk ïðaø éøáñ÷LãBwä ïBLéàc ,äøîàð ¨¨§¦©¨©¨©¨¦§©¤¤¤§¨§¦

ì ìëa Cúòc à÷ìñäøîàð ïBL¯ázëîì éì änì ¨§¨©£¨§¨¨¤¤§¨¨¨¦§¦§©
?"òîL"éøèöéà"eéäå" àðéîà Cúòc à÷ìñ ,Céaøk §©¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨§¨§©¦

¯."òîL" àðîçø áúkälôz:àéðúc ?ïì àðî ¨©©£¨¨§©§¦¨§¨¨§©§¨
éðôì úBëøa äøNò äðBîL øécñä éìewtä ïBòîL¦§©©¦¦§¦§¤¤§¥§¨¦§¥

.äðáéa øãqä ìò ìàéìîb ïaøéøîàå ,ïðçBé éaø øîà ©¨©§¦¥©©¥¤§©§¤¨©©¦¨¨§¨§¦
änk íäáe íéð÷æ íéøNòå äàî :àðz àúéðúîa dì̈§©§¦¨¨¨¥¨§¤§¦§¥¦¨¤©¨

íéàéáð.øãqä ìò úBëøa äøNò äðBîL eðwézeðz §¦¦¦§§¤¤§¥§¨©©¥¤¨
íéøîBàL ïépî :ïðaø:øîàpL ?úBáà"éða 'äì eáä ©¨©¦©¦¤§¦¨¤¤¡©¨©§¥

íéìà.":øîàpL ?úBøeáb íéøîBàL ïépîe"'äì eáä ¥¦¦©¦¤§¦§¤¤¡©¨©
æòå ãBák.":øîàpL ?úBLeã÷ íéøîBàL ïépîe"eáä ¨¨Ÿ¦©¦¤§¦§¤¤¡©¨

.Lã÷ úøãäa 'äì eåçzLä BîL ãBák 'äì"äîe ©§§¦§©£©§©§©Ÿ¤¨
äðéa øîBì eàøeLéc÷äå" :øîàpL ?äMeã÷ øçà ¨©¦¨©©§¨¤¤¡©§¦§¦

"eöéøòé ìàøNé éäìà úàå á÷òé LBã÷ úàéîñeC ¤§©£Ÿ§¤¡Ÿ¥¦§¨¥©£¦§¦
."äðéa çeø éòú eòãéå" :déìøîBì eàø äîeäáeLz ¥§¨§Ÿ¥©¦¨¨¨©§¨

øçà."Bì àôøå áLå ïéáé Bááìe" :áéúëc ?äðéaéà ©©¦¨¦§¦§¨¨¦¨¨§¨¨¦
éëä,Cúòc à÷ìñ àì !äáeLúc døúa äàeôø àîéì ¨¦¥¨§¨©§¨¦§¨¨¨§¨©£¨

.".çBìñì äaøé ék eðéäìà ìàå eäîçøéå 'ä ìà áLéå" :áéúëc,àäà zëîñc úéæç éàîe ¦§¦§¨Ÿ¤¦©£¥§¤¡Ÿ¥¦©§¤¦§©©¨¥§¨§©§©¨
úçMî ìàBbä ,éëéàeìçz ìëì àôøä éëðBò ìëì çìqä" :àðéøçà àø÷ áúk !àäà CBîñ§©¨¨©§¨©£¦¨©Ÿ¥©§¨£¥¦¨Ÿ¥§¨©£¨§¦©¥¦©©

"éëéiçàeää !"Bì àôøå áLå" :áéúëäå .àéä äçéìñ øúa äàeôøe äìeàâc àøîéîì¯åàì ©¨§¦§¥§¨¦§¨§¨¨©§¦¨¦§¨§¦¨¨§¨¨©¨
c äàeôøíéàeìçz,àéä.àéä äçéìñc äàeôø àlàøîBì eàø äîeäìeàbMa?úéòéáøîà §¨§©£¦¦¤¨§¨¦§¦¨¦¨¨©§¨©§¦¦¨©

CBzî :àáøïéãéúòLìàbéìa,úéòéáM.úéòéáMa äeòá÷ CëéôìúéMLa :øî øîàäå¯úéòéáLa ,úBìB÷¯,úBîçìîaúéòéáL éàöBî ¨¨¦¤£¦¦¦¨¥©§¦¦§¦¨§¨¨©§¦¦§¨¨©¨©¦¦©§¦¦¦§¨§¨¥§¦¦
äîçìî !àa ãåc ïaøîBì eàø äîe .àéä äìeàâc àzìçúà éîððéîMa äàeôø,úéðéîMa äìéî äðzpL CBzî :àçà éaø øîà ?úé ¤¨¦¨¦§¨¨©¦©§©§¨¦§¨¦¨¨©§¨©§¦¦¨©©¦©¨¦¤¦§¨¦¨©§¦¦

vLäeòá÷ Cëéôì ,äàeôø äëéøøîBì eàø äîe .úéðéîMaíéðMä úkøaa:éøcðñkìà éaø øîà ?úéòéLz,íéøòL éòé÷ôî ãâðk ¤§¦¨§¨§¦¨§¨¨©§¦¦¨¨©¦§©©¨¦©§¦¦¨©©¦£¤§©§§¦§¤¤©§¦¥§¨¦
,"òLø òBøæ øáL" :áéúëcdøîà ék ãåãå¯.døîà úéòéLzaøîBì eàø äîeéøä ízàå" :áéúëc ?íéðMä úkøa øçàì úBiìb õeaé÷ ¦§¦§Ÿ§©¨¨§¨¦¦£¨¨©§¦¦£¨¨¨¨©¦¨ª§©©¦§©©¨¦¦§¦§©¤¨¥

".àBáì eáø÷ ék ìàøNé énòì eàNz íëéøôe eðzz íëtðò ìàøNéúBiìb eöa÷úpL ïåéëå¯äNòð,íéòLøa ïécäáéLàå" :øîàpL ¦§¨¥©§§¤¦¥¤§§¤¦§§©¦¦§¨¥¦¥§¨§¥¨¤¦§©§¨ª©£¤¦¨§¨¦¤¤¡©§¨¦¨
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."øb?íðø÷ úîîBøúî ïëéäåéáäà eéìLé íéìLeøé íBìL eìàL" :øîàpL ,íéìLeøéa."CíéìLeøé úéðápL ïåéëå¯,ãåc àa:øîàpL ¥§¥¨¦§¤¤©§¨¦¨©¦¤¤¡©©£§§¨©¦¦§¨Ÿ£¨¦§¥¨¤¦§¥§¨©¦¨¨¦¤¤¡©
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eéäå'y miyxece ,'dN`d mixaCd,eäé ïúéåäaitk e`xwiy xnelk §¨©§¨¦¨¥¤©£¨¨¨§
.ycewd oeyla epzipy,eäééîòè éàî ïðaøåcàø÷ øîà(c e mixac) §©¨¨©©§©§¨©§¨

òîL'`le cigi oeyla 'rny' xn`py dnn rnyne ,'ebe 'l`xUi §©¦§¨¥
`xwzy ,miax oeyla 'erny'ì ìëaòîBL äzàL ïBL.[oian-] §¨¨¤©¨¥©

:`xnbd zxxan,'òîL' áéúk àä énð éaøå.epnn yxec `ed dne §©¦©¦¨§¦§©
:`xnbd daiyndéì éòaéî àeäärny z` `xwzyky yexcl ©¦¨¥¥

éðæàì òîLäétî àéöBî äzàM äî Eïðaøå .Ec ,jkl eaiyiéøáñ ©§©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨¨§¥
Bðæàì òéîLä àìå òîL úà àøBwä øîàc ïàîk`xewy dn,àöé §©§¨©©¥¤§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨

.mzhiyk cnll 'rny' xzeine
:`xnbd zxxan cer,'eéäå' áéúkä énð ïðaøåmiyxec md dne §©¨¨©¦©§¦§¨

:`xnbd daiyn .epnnòøôîì àø÷é àlL déì éòaéî àeää`l` ©¦¨¥¥¤Ÿ¦§¨§©§¥©
:`xnbd zxxan .mzpizp xcqe mziedkòøôîì àø÷é àlL éaøå§©¦¤Ÿ¦§¨§©§¥©

déì àðî:`xnbd daiyn .îazkp `ly jk'íéøác'`l`'íéøácä' §¨¥¦§¨¦©§¨¦
.rxtnl `le mxcqk mixacd `xwiy cnll `a dfe ,`"d ztqeza

ïðaøåy oeik dfn ecnl `leäì òîLî àì 'íéøácä' 'íéøác',yexcl §©¨¨§¨¦©§¨¦Ÿ©§©§
lirl `ziixad oic xewn dfe .'eide'n df oic cenll ekxvede(`"r)

iaxle ,'eide'n minkgl ,rxtnl rny z`ixw `exwl oi`y
.`"d ztqeza 'mixacd'n

:`xnbd zxxanéaø øáñ÷ àîéìyì ìëa dlek äøBzä ìkïBL ¥¨¨¨©©¦¨©¨¨§¨¨
äøîàðlka ze`xwp zqpkd ziaa dxeza ze`ixwd lky xnelk - ¤¤§¨

,ycewd oeyla `weec `le oeylìa Czòc à÷ìñ éàcLãBwä ïBL §¦¨§¨©§¨¦§©¤
'eéäå' ázëîì éì änì ,äøîàðz`xwpy rny z`ixw lr cnll ¤¤§¨¨¨¦§¦§©§¨

:`xnbd dgec .jk oicd ze`ixwd lka s` ixd ,ycewd oeyla
éøèöà,CokyCzòc à÷ìñda xn`py oeiky'òîL'yexcpïðaøk ¦§§¦¨§¨©§¨§©§©¨¨

okl ,oeyl lka `xewy'eéäå' àðîçø áúkrny z`ixw s`y cnll ¨©©£¨¨§¨
.ycewd oeyla z`xwp

:df oipra `xnbd zxxan cerìa äøBzä ìk ïðaø éøáñ÷ àîéìïBL ¥¨¨¨§¥©¨¨¨©¨¦§
ì ìëa Czòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãBwänì ,äøîàð ïBLázëîì éì ä ©¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨§¨¨¤¤§¨¨¨¦§¦§©

'òîL':`xnbd dgec .oeyl lka z`xwp rny z`ixway zeaxl §©
éøèöéààðéîà Czòc à÷ìñ ,Cn yexcp rny z`ixwayéaøk 'eéäå' ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨§¨§©¦

okl ,`weec ycewd oeyla z`xwpy'òîL' àðîçø áúkzeaxl ¨©©£¨¨§©
.oeyl lka `xewy

xeqi`a lirl `ziixaay mipicd xewn x`al dkiynn `xnbd
:rxtnl d`ixwïì àðî älôz,rxtnl dxne`l oi`yàéðúc §¦¨§¨¨§©§¨

,`ziixaaøécñä éìewtä ïBòîLzlitz xcq owiz -äøNò äðBîL ¦§©©¦¦§¦§¤¤§¥
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,'Lã÷ úøãäa.eycw zxcde eny ceak eiptl exikfdøîBì eàø äîe §©§©Ÿ¤¨¨©
zkxaäðéaløîàpL ,äMeã÷ øçà(bk hk diryi)LBã÷ úà eLéc÷äå' ¦¨©©§¨¤¤¡©§¦§¦¤§

éîñå ,'eöéøòé ìàøNé éäìà úàå á÷òédéì C(ck hk my)éòBú eòãéå' ©£Ÿ§¤¡Ÿ¥¦§¨¥©£¦§¨¦¥§¨§¥
,'äðéa çeø.dpia ecnli 'd z` eyicwiy xg`ly ixdøîBì eàø äîe ©¦¨¨¨©

zkxaäáeLzláéúëc ,äðéa øçà(i e my),'Bì àôøå áLå ïéáé Bááìe' §¨©©¦¨¦§¦§¨¨¦§¨§¨¨
.daeyza ay `ed ixd `hgd lceb oian aldyky

:`xnbd dywnàîéì éëä éàzkxac døúa äàeôøzkxa,äáeLz ¦¨¦¥¨§¨©§¨§§¨
xg`l wx dze` mixne` ok m` recne ,'el `txe aye' xn`p ixdy

:`xnbd zvxzn .dle`b zkxaáéúëc Czòc à÷ìñ àì(f dp my) Ÿ¨§¨©§¨¦§¦
,'çBìñì äaøé ék eðéäìà ìàå eäîçøéå 'ä ìà áBLéå'dknqpy ixde §¨¤¦©£¥§¤¡Ÿ¥¦©§¤¦§©

:`xnbd zl`ey .daeyzl dgilqàäà zëîñc úéæç éàîereawl ©¨¦§©§©§©¨
,daeyzl dgilq jinqnd df weqt it lr xcqdàäà CBîñlr - §©¨

c :`xnbd daiyn .daeyzl d`etx jinqnd oey`xd weqtdáéúë§¦
àðéøçà àø÷df xcq ea epivny sqep weqt epyiy -(b bw mildz) §¨©£¦¨

,'éëéiç úçMî ìàBbä éëéàeìçz ìëì àôBøä éëéðBò ìëì çìBqä'©¥©§¨£¥¦¨¥§¨©£¨§¦©¥¦©©©¨§¦
:`xnbd zl`ey aey .dgilqd xg`l wx zkled d`etxy ixde

äàeôøe äleàâc àøîéîìwxáéúkäå ,àéä äçéìñ øúaweqta §¥§¨¦§¨§¨¨©§¦¨¦§©§¦
lirl `aedy,'Bì àôøå áLå'xg`l cin d`a d`etxy rnyne §¨§¨¨

:`xnbd daiyn .daeyzdíéàeìçúc äàeôø åàì àeäämiipteb ©¨§¨§©§¦
,àéä,dgilqd xg`l wx d`a ok` `idyäàeôø àlàzipgex ¦¤¨§¨

,àéä äçéìñcdlegk aygp ei`hg eglqpy `hegdy epiide ¦§¦¨¦
weqta xn`pk daeyzd xg`l cin d`a ok` ef d`etxe ,`txzpy

.df
:`xnbd zxxan .dlitzd xcq xe`iaa dkiynn `xnbdeàø äîe¨¨

a äleàb øîBìd dkxa,úéòéáMcin d`etxd zkxa z` epwz `le ©§¨©§¦¦
weqta xn`pk dgilqd zkxa xg`l(b bw mildz)ikpFr lkl glQd'©Ÿ¥©§¨£¥¦

:`xnbd daiyn .'iki`lgY lkl `txdïéãéúòL CBzî ,àáø øîà ¨Ÿ¥§¨©£ª¨§¦¨©¨¨¦¤£¦¦
l`xyiúéòéáMa ìàbéì,dhiny zpya epiidcäeòá÷ Cëéôì ¦¨¥©§¦¦§¦¨§¨¨

dle`blad dkxa.úéòéáM:`xnbd dywnøî øîàäå(.fv oixcdpq), ©§¦¦§¨¨©©
ad dpyúéMMeidi dle`bd z`ia mcewyúBìB÷,`a cec oay ©¦¦
eúBîçìî úéòéáMáe ,l`xyi mr miebd lyãåc ïa úéòéáL éàöBîá ©§¦¦¦§¨§¨¥§¦¦¤¨¦

,àa.ziriay i`vena `l` ziriaya dpi` dle`bdy x`eane ¨
:`xnbd zvxzn,àéä äleàâc àzìçúà énð äîçìîaygp df ixde ¦§¨¨©¦©§©§¨¦§¨¦

.ziriaya dligzn dle`bdy
:dlitzd xcq xe`ia jyndøîBì eàø äîezkxa.úéðéîMa äàeôø ¨¨©§¨©§¦¦
äðzpL CBzî ,àçà éaø øîàzevnúéðéîMa äìéî[ipinyd meia-] ¨©©¦©¨¦¤¦§¨¦¨©§¦¦

úkøa øîBì eàø äîe .úéðéîMa äeòá÷ Cëéôì ,äàeôø äëéøvL¤§¦¨§¨§¦¨§¨¨©§¦¦¨¨©¦§©
íéøòL éòé÷ôî ãâðk ,éøcðñkìà éaø øîà ,úéòéLza íéðMä- ©¨¦©§¦¦¨©©¦£¤§©§§¦§¤¤©§¦¥§¨¦

mileki miiprd oi`e ,dcind lr xzi mixignd ixry mixwiind
d`eaze ax rty `diy mipyd zkxaa milltzne ,oefn zepwl

,mixryd riwtdl elkei `le dievnáéúëc(eh i mildz)òBøæ øBáL' ¦§¦§§©
,'òLøxn`py ,d`eazd xry z` riwtne xwiind lr xn`p dfe ¨¨

my(h i)`l` iprd z` axe` mihqild oi`y s` ,'ipr sFhgl ax`i'¤¡Ÿ©£¨¦
minxeb drxd aexy mixry riwtnl ezpeek `l` ,xiyrd z`

,miiprlúéòéLza døîà ék ãåãåmildza iriyz xenfn -,døîà §¨¦¦£¨¨©§¦¦£¨¨
.ziriyz dkxaa deraw okle
:zekxad xcq jynd xe`iaøîBì eàø äîezkxaúBiìb õeaé÷ ¨¨©¦¨ª
áéúëc ,íéðMä úkøa øçàì(g el l`wfgi)íëtðò ìàøNé éøä ízàå' §©©¦§©©¨¦¦§¦§©¤¨¥¦§¨¥©§§¤

,'àBáì eáø÷ ék ìàøNé énòì eàNz íëéøôe eðzzux`dy epiidc ¦¥¤§§¤¦§§©¦¦§¨¥¦¥§¨
okle ,mzelbn ux`l `eal l`xyi miaxwy oeikn dizexit ozz
ekxaziy xg`ly ,mipyd zkxal zeielb ueaiw zkxa dknqp

.zeielbd evawzi mipyd,íéòLøa ïéc äNòð úBiìb eöa÷úpL ïåéëå§¥¨¤¦§©§¨ª©£¤¦¨§¨¦
øîàpL`eal cizrl zeielb ueaiwe dle`bd onf lr(dk ` diryi) ¤¤¡©

éìò éãé äáéLàå'éâéñ øBak óBøöàå CC,'KilicA lM dxiq`eáéúëe §¨¦¨¨¦¨©¦§¤§©¦¨¦§¨¦¨¨§¦¨¦§¦
(ek ` my)éèôBL äáéLàå','äðBLàøák Coic dyri onf eze`ay epiide §¨¦¨§©¦§¨¦¨

zkxa dknqp okle ,dpey`xak epihtey eaeyi f`e miryxa
.zeielb ueaiw xg`l 'epihtey daiyd'ïî ïéc äNòpL ïåéëå§¥¨¤©£¤¦¦

íéòLBtä eìk íéòLøäon dxeza mipin`n mpi`y mipind epiidc ¨§¨¦¨©§¦
.'epihtey daiyd' zkxa xg`l `id mipind zkxa okle ,minyd

tiqen:`xnbd dììBëåd z` ezlitzaíéãæqirkdl miyerdíänò §¥¥¦¦¨¤
,oeilkløîàpL(gk ` my)(åìëé) åécçé íéàhçå íéòLBt øáLå'iafre ¤¤¡©§¤¤§¦§©¨¦©§¨§Ÿ§¥

.mipind el` ''d iafer'e ,micfd el` 'miryet'e ,'Elki 'd¦§
:`xnbd dkiynn,íé÷écö ïø÷ úîîBøúî íéòLBtä eìkL ïåéëå§¥¨¤¨©§¦¦§¤¤¤¤©¦¦

áéúëc(`i dr mildz),'÷écö úBðø÷ äðîîBøz òcâà íéòLø éðø÷ ìëå' ¦§¦§¨©§¥§¨¦£©¥©§©§¨©§©¦
dtiqen .mipind zkxa xg`l miwicvd zkxa dknqp okle

:`xnbdíé÷écvä íò ÷ãvä éøéb ììBëå,ezlitzaøîàpLhi `xwie) §¥¥¥©¤¤¦©©¦¦¤¤¡©
(al,'ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtî'minkgd lr yxcp df weqte ¦§¥¥¨¨§¨©§¨§¥¨¥

(:al oiyeciw),éîñådéì C(bl hi my),'øb íëzà øeâé éëå'jkn miyxece §¨¦¥§¦¨¦§¤¥
.ezlitza cgi mlleky

:zekxad xcq xe`ia jyndíðø÷ úîîBøúî ïëéäå,miwicvd ly §¥¨¦§¤¤©§¨
éìLeøéaøîàpL ,í(e akw mildz)ìLeøé íBìL eìàL'éáäBà eéìLé í,'C ¦¨©¦¤¤¡©©£§§¨¨¦¦§¨£¨¦

okle ,melya eayi miwicvd mdy milyexi iade`y epiidc
.miwicvd zkxa xg`l milyexi oipa zkxa dknqpúéðápL ïåéëå§¥¨¤¦§¥

ãåc àa íéìLeøéda jelnløîàpL(d b ryed) §¨©¦¨¨¦¤¤¡©
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dlibn(iyily meil)

,'íkìî ãåc úàå íäéäìà 'ä úà eL÷áe ìàøNé éða eáeLé øçà'©©¨§¥¦§¨¥¦§¤¡Ÿ¥¤§¤¨¦©§¨
jkle ,`eaie cec z`e 'd z` eywai milyexil eaeyiy xg`y

cec gnv' zkxa dknqp'.milyexi oipaläúàa ãåc àaL ïåéëå§¥¨¤¨¨¦¨¨
øîàpL ,älôz(f ep diryi)úéáa íézçnNå éLã÷ øä ìà íéúBàéáäå' §¦¨¤¤¡©©£¦¦¤©¨§¦§¦©§¦§¥

,'éúlôz,lltzdl elkei cec `eaie ycwnd zial e`eaiy xg`ly §¦¨¦
.'cec gnv' zkxal 'dlitz rney' zkxa dknqp okleúàaL ïåéëå§¥¨¤¨

äãBáò úàa älôz,zepaxwd lyøîàpL(my)ziaA miYgOUe' §¦¨¨£¨¤¤¡©§¦©§¦§¥
izNtY,'éçaæî ìò ïBöøì íäéçáæå íäéúBìBòelltziy xg`ly §¦¨¦¥¤§¦§¥¤§¨©¦§§¦

rney'l [dvx] dceard zkxa dknqp okle ,oevxl mdigaf elri
.'dlitzøîàpL ,äãBz äúàa äãBáò úàaL ïåéëå(bk p mildz)çáBæ' §¥¨¤¨£¨¨¨¨¤¤¡©¥©

,'éððãaëé äãBzd`a dgiaf xg`ly weqtd oeyln miyxece ¨§©§¨§¦
.dceard zkxa xg`l 'micen' zkxa dknqp okle ,d`ced

itzd xcq xe`iaa dkiynn `xnbd:dlúkøa øîBì eàø äîe¨¨©¦§©
øçà íéðäkzkxaáéúëc ,äàãBä(ak h `xwie)åéãé úà ïøäà àNiå' Ÿ£¦©©¨¨¦§¦©¦¨©£Ÿ¤¨¨

,'íéîìMäå äìBòäå úàhçä úBNòî ãøiå íëøáéå íòä ìàixd ¤¨¨©§¨£¥©¥¤¥£©©¨§¨¨§©§¨¦
zl`ey .mipdk zkxa jxia zepaxwd zcear miiqy xg`ly

:`xnbdàîéàzxn`pyíãB÷zkxa,äãBáòdxn`p weqta ixdy ¥¨¤£¨
daiyn .minlyde dlerde z`hgd ziiyr mcew mipdkd zkxa

:`xnbd,'åâå 'úàhçä úBNòî ãøiå' áéúëc ,Czòc à÷ìñ àìeéî Ÿ¨§¨©§¨¦§¦©¥¤¥£©©¨¦
' áéúkcxieúBNòìmrd z` jxiay xg`ly yxtpy ,'z`hgd §¦©£

ixd ,zepaxwd z` aixwdl jld,áéúk 'úBNòî'xaky x`eane ¥£§¦
:`xnbd zl`ey .okl mcew aixwddøîéìåmipdk zkxaløçà §¥§¨©©

äãBáòä.'micen' iptl:`xnbd daiyn,Czòc à÷ìñ àìxak ixdy ¨£¨Ÿ¨§¨©§¨
n lirl epcnl'äãBz çáBæ' áéúëcoi`e dgiaf xg`l d`a d`cedy ¦§¦¥©¨

:`xnbd zl`ey .mcixtdléàäà zëîñc úéæç éàîweqtd lr - ©¨¦§©§©§©©
zkxa mcew dceard zkxal micen zkxa jinqdl 'dcez gaef'

,mipdkéàäà CBîñ'ebe 'zeyrn cxie mkxaie' weqtd lr - §©©
:`xnbd daiyn .dcearl mipdk zkxa jinqdlàøazñîxnel ¦§©§¨

oky ,dcear xg`l cin d`ced,àéä àúléî àãç äàãBäå äãBáò£¨§¨¨£¨¦§¨¦
.`id dcear d`cedd mby

:dlitzd xcq xe`ia jyndøîBì eàø äîezkxaøçà 'íBìL íéN' ¨¨©¦¨©©
áéúëc ,'íéðäk úkøa'(fk e xacna)éðàå ìàøNé éða ìò éîL úà eîNå' ¦§©Ÿ£¦¦§¦§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©£¦

,'íëøáàe ,'d mkxai ,l`xyi z` mipdkd ekxaiy xg`lyäëøá £¨£¥§¨¨
íBìL àeä Ceøa LBãwäc,`idøîàpL(`i hk mildz)Bnò úà Cøáé 'ä' §©¨¨¨¤¤¡©§¨¥¤©

.'íBìMa©¨
lirl x`azpy dnl zxfeg `xnbd(:fi)excq dlecbd zqpk iyp`y

x`azp oke ,dlitzd(my)dlitzd z` xicqd ilewtd oernyy
:`xnbd dywn .l`ilnb oax iptlíéð÷æ íéøNòå äàîc øçàî éëå§¦¥©©§¥¨§¤§¦§¥¦

éìewtä ïBòîL ,øãqä ìò älôz eðwz íéàéáð änk íäîedidy ¥¤©¨§¦¦¦§§¦¨©©¥¤¦§©©¦
mdixg`øécñä éàîl :`xnbd zayiin .onf xg`íeçëLegky - ©¦§¦§¨

,zekxad xcq mrhøæçåilewtd oernyíeøcñåiyp` xcq itk §¨©§¦§
.dlecbd zqpk

:dlitzd xcql jiiyd sqep oicCìéàå ïàkîdpeny miiqy xg`l - ¦¨§¥¨
,zekxa dxyràeä Ceøa LBãwä ìL BçáLa øtñì øeñàzriawa ¨§©¥§¦§¤©¨¨

,ztqep dkxaáéúëc éàî ,øæòìà éaø øîàc(a ew mildz)ìlîé éî' §¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦§©¥
'ä úBøeáb ìlîì äàð éîì ,'Búläz ìk òéîLé 'ä úBøeáb,eigaye §©§¦©¨§¦¨§¦¨¤§©¥§

,Búläz ìk òéîLäì ìBëiL éîìzepnl oi` ,dfk mc` oi`y oeike §¦¤¨§©§¦©¨§¦¨
.dlecbd zqpk iyp` epwizy zekxad caln llk 'd igay

:df oipra sqep xn`nøtñnä ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©§©¥
øîàpL ,íìBòä ïî ø÷òð ,éàcî øúBé àeä Ceøa LBãwä ìL BçáLa§¦§¤©¨¨¥¦©¤¡©¦¨¨¤¤¡©

(k fl aei`),'òláé ék Léà øîà íà øaãà ék Bì øteñéä'm` ,xnelk ©§©¦£©¥¦¨©¦¦§ª¨
dyxc .mlerd on [xwri] rleai ,'d ly egay lk xtiqy yi` xn`

:df oipra ztqepLéà dì éøîàå ,àiøBab øôk Léà äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨¦§©¦©¨§¨§¥¨¦
áéúëc éàî ,ìéç øBab øôk(a dq mildz)ànñ ,'äläú äiîeã Eì' §©¦©¦©¦§¦§¦¨§¦¨©¨

äleëc`ed mipnnqd lkn aehd mqd -à÷BzLîedfe .[dwizyd-] §¨©§¨
oke .'d zlidz dteb `id dwizydy 'dldz dinec jl'áø àúà ék¦¨¨©

éîéclaal l`xyi ux`n,àáøòîa éøîà ,øîàzepwl dvxz m` ¦¦¨©¨§¦§©£¨¨
,òìña älîdpwzy xzei aehïéøúa à÷BzLî,mirlq ipya - ¦¨§¤©©§¨¦§¥

dwizyd `evnle ,rlq dey oebd xeace dlin `evnl ,xnelk

.miltk dey df ,oebd epi`y xeaic xevrle
:dpyna epipyäàø÷dlibnd z` -.'åëå àöé àì ät ìò §¨¨©¤Ÿ¨¨

:`xnbd zxxanïìðî:`xnbd daiyn .àéúà ,àáø øîàdxifba §¨¨¨©¨¨¨§¨
dey'äøéëæ' 'äøéëæ',wlnr ziign zevnnàëä áéúkz`ixwa §¦¨§¦¨§¦¨¨

dlibnd(gk h xzq`)íúä áéúëe ,'íéøkæð älàä íéîiäå'dyrna §©¨¦¨¥¤¦§¨¦§¦¨¨
wlnr(ci fi zeny)ïläl äî ,'øôqa ïBøkæ úàæ áúk'dxikfd zevn §ŸŸ¦¨©¥¤©§©¨

d`ixwa `idøôqa,'xtqa' xn`p ixdy ,dt lra `leïàk óà ©¥¤©¨
`id d`ixwd zevnøôqa.`weec ©¥¤

:`xnbd zl`eyäøéëæ éàäc éànîewlnr ziign lyàéä äàéø÷ ¦©§©§¦¨§¦¨¦
,dlibnd z`ixw oic dpnn cenll ozipyïeiò àîìcxedxd - ¦§¨¦

ald zaygneàîìòa:`xnbd daiyn .`edCzòc à÷ìñ àìxnel §¨§¨Ÿ¨§¨©§¨
,ok,[àéðúc] (áéúëã)wlnr dyrna xn`py xg`ny(fi dk mixac) §©§¨

øBëæ','wlnr Ll dUr xW` z`ìBëéwx z`f xekfiy yxtl iziid ¨¥£¤¨¨§£¨¥¨
álaj` ,eita `leøä ,'çkLz àì' øîBà àeäLkøeîà álä úçëL é ©¥§¤¥Ÿ¦§¨£¥¦§©©¥¨

e ,xak,'øBëæ' íi÷î éðà äî àämb xekfl jixvy i`ce,ätaepcnle ¨¨£¦§©¥¨©¤
.wlnr dyrn zxikfa d`ixw zevn yiy

:dpyna epipy.'åëå àöé àì íebøz dàø÷§¨¨©§Ÿ¨¨
:`xnbd zxxanéîc éëéä,df ote`àø÷î äáéúëc àîéìéàoeyla-] ¥¦¨¥¦¥¨¦§¦¨¦§¨

[ycewddì éø÷åoeyla,íebøzixdeðééäd`xwät ìòixdy §¨¥¨©§©§©¤
dt lr d`xwy epipy xake ,dlibna aezk epi` `xewy mebxzd

:`xnbd zvxzn .`vi `ldì éø÷å íebøz äáéúëc ,àëéøö àìŸ§¦¨¦§¦¨©§§¨¥¨
íebøzoeik `vi `l df ote`a s`y dpynd dycige ,azkd jezn ©§

.ycewd oeyla `xw `ly
:dpyna epipy.'åëå æòìa úBæòBlì dúBà ïéøB÷ ìáà£¨¦¨©£§©©

:`xnbd dywnzøîà àäåm`y `yixaì ìëa dàø÷àöé àì ïBL. §¨¨§©§§¨¨§¨¨Ÿ¨¨
:`xnbd zvxzn,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áøxaecn `tiqaæòìa ©§¥§¨§¥©§©§§©©

,éðååé.da `exwl exizdy oiprl zixey` azkk aygpy §¨¦
:`xnbd zxxanäáéúëc àîéìéà ,éîc éëéäoeyladì éø÷å úéøeMà ¥¦¨¥¦¥¨¦§¦¨©¦§¨¥¨

oeyla,úéðååéixd,ät ìò eðééäjixv recne ,`vi `ly epipy xake §¨¦©§©¤
.df oic aey xnel:`xnbd daiyn,øæòìà éaø øîà àçà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨

k xaecnúéðååé æòìa äáeúkL.dazkk dkezn `xewe ¤§¨§©©§¨¦
:xfrl` iax mya `g` iax ly sqep xn`nøîà àçà éaø øîàå§¨©©¦©¨¨©

á÷òéì àeä Ceøa LBãwä BàøwL ïépî ,øæòìà éaøøîàpL ,'ìà' ©¦¤§¨¨¦©¦¤§¨©¨¨§©£Ÿ¥¤¤¡©
(k bl ziy`xa),'ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå'l`xyi idl`y xnelk ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥

,'l`' awril `xwCzòc à÷ìñ éàcyá÷òé déì àø÷ çaænììà' §¦¨§¨©§¨©¦§¥©¨¨¥©£Ÿ¥
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úBázëð úBæeæîe ïélôz :eðéaø íeMî øîBà äéîøé éaø àéðúc .àpz éàä ék ?ïàîk .áúkä ïî àlL úBæeæîe ïélôz ázëéîì eáç øa éáãì¦§¥©¨§¦§©§¦¦§¤Ÿ¦©§¨§©¦©©¨§©§¨©¦¦§§¨¥¦©¥§¦¦§¦§¨
,èeèøN ïéëéøö ïéà ïélôz :àúëìäå .èeèøN úBëéøö ïéàå ,áúkä ïî àlL.áúkä ïî àlL úBázëð éãéàå éãéà .èeèøN ïéëéøö úBæeæî ¤Ÿ¦©§¨§¥§¦¦§§¦§§¨§¦¦¥§¦¦¦§§§¦¦¦§¦¦§¦¦¦§¨¤Ÿ¦©§¨

íñ ".'åë ,íña dáeúk äúéä" .ïéñéøb ñøâéî ?àîòè éàî¯"àø÷ñ .ànñ¯ñBîB÷ .dîL àúø÷ñ :äðç øa øa äaø øîà¯.àîB÷ ©©§¨¦§©§¦¦¨§¨§¨§©©©¨¦§¨¨©©¨©©¨¨¦§§¨§¨¨
"íåúð÷ð÷"
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מגילה. הקורא למפרע - פרק שני דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

d`xwïéñeøéñrxtnl -,äãeäé éaø íeMî øîBà àðBî éaø .àöé àì ¥¦Ÿ¨¨©¦¨¥¦©¦§¨
ääL íà ïéâeøéña óàezwqtdadlek úà øBîâì éãke ,`vi `løæBç ©§¥¦¦¨¨§¥¦§¤¨¥

Làøì.dlibndéaø íeMî øîàL àðBî éaøk äëìä ,óñBé áø øîà ¨Ÿ¨©©¥£¨¨§©¦¨¤¨©¦©¦
.äãeäé§¨

:'dlek z` xenbl ick ddy' ly xeriyd,óñBé áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥
m`d'dlek úà øBîâì éãk'dlibnd z`ixw ick ddyy exeriy §¥¦§¤¨

éà÷c àëéäîcre ea cnery mewndn -àîìc Bà ,àôéñìexeriy ¥¥¨§¨¥§¥¨¦§¨
dz`ixw ick ddyy `ed,àôéñì àLéøîcner okid welig oi`e ¥¥¨§¥¨

.dadéì øîà`ed xeriyd i`cea ,sqei axïk íàc ,àôéñì àLéøî ¨©¥¥¥¨§¥¨§¦¥
y `vnp ixd ea cnery mewnd itl dpzyn xeriydyéøác zúðE ¨©¨§¨¤

ìïéøeòéLerawy ,minkg ly mkxc ef oi`e ,`xewe `xew lk ly §¦¦
.reaw xeriy mdipica

:dfa dkldd wqta zwelgnàaà øa äéîøé éaø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¦§§¨©©¨
àðBî éaøk äëìä ,áø øîàxfeg dlek z` xenbl ick ddy m`y ¨©©£¨¨§©¦¨

.y`xl,éëä eðúî àøeña .àðBî éaøk äëìä ïéà ,øîà ìàeîLe§¥¨©¥£¨¨§©¦¨§¨©§¨¦
mle` .zwelgnd `iad `a` xa dinxi iax mya `a` iaxy
.àðBî éaøk äëìä ,áø øîà àðäk áø øîà ,éëä eðúî àúéãaîeôa§§§¦¨©§¨¦¨©©©£¨¨©©£¨¨§©¦¨

.àðBî éaøk äëìä ïéà ,øîà ìàeîLe`iad zwelgnd z`y xnelk §¥¨©¥£¨¨§©¦¨
.`pdk ax,àðBî éaøk äëìä ïéà øîà áø ,àëtéà éðúî éáéa áø©¥©©§¥¦§¨©¨©¥£¨¨§©¦¨

.àðBî éaøk äëìä øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨§©¦¨
:iaia axk giken sqei ax,Cãéa éáéa áøc èB÷ð ,óñBé áø øîàixdy ¨©©¥§§©¥©§¨¨

epivnäàãéçéì Lééçc àeä ìàeîLcmiaxy mewna mb ,xingnd ¦§¥§¨¥¦¦¨¨
.lwdl eilr miwlegúøîBL ïðúcl dtvnd -íáé,dnaiiyLcéwL ¦§©¤¤¨¨¤¦¥

åéçàznd lydúBçà úà,meaiil eiptl dltpy ixg`éaø íeMî ¨¦¤£¨¦©¦
Bì íéøîBà ,eøîà äøéúa ïa äãeäé,ycwnl oic ziaïzîäl`e §¨¤§¥¨¨§§¦©§¥

,dzeg` z` `yizäNòiL ãòdaéçàäNòî ìBãbä Ee` meai ©¤©£¤¨¦©¨©£¤
mdilr dxeq` dzeg`e ,mig`l oi`eyip zwif dl yiy oeik ,dvilg
dzwif drwtp f`y ,mig`d cg` zvilg e` meai cr dy` zeg`k
,exaqe ewlg minkge .dizeaexwa mixzene mig`d x`yn
dzeg` z` xeq`l daeyg dzwif oi` ,md mig` ipyy xg`ny

e .mdilr.äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìä ,ìàeîL øîàx`eane ¨©§¥£¨¨§©¦§¨¤§¥¨
.miliwnd minkg zrc cbpk xingnd cigi zrcl yyeg l`enyy
`xnegl l`eny wqt epziibeqa s`y ,iaia ax zrck xazqn okle

.y`xl xfeg dlek z` xenbl ick ddy m`y ,`pen iax zrck
xqgy dlibn z`ixw oipra `ziixa:zeaiz da ze,ïðaø eðzdlibn ¨©¨¨

yda èéîLädàøBwä ïàø÷e ,ïé÷eñt Bà úBiúBà øôBñ,dt lra ¦§¦¨¥¦§¦§¨¨©¥
íbøúnä ïîbøeúîksiqedl libx onbxezndy epiide ,dt lr - ¦§§§¨©§©§¥

,weqtd mrh xxal ick miaezk mpi`y mixac.àöé̈¨
:`xnbd dywn,éáéúéîy dlibn ,`ziixaa epipyúBiúBà da eéä ¥¦¥¨¨¦

,äìeñt åàì íàå ,äøLk ,økéð ïîeMø íà ,úBòøB÷î Bà úBLèLeèî§§¨§¨¦¦¨¦¨§¥¨§¦¨§¨
dlibny x`eane .dxqg dlibnde zewegnk zeaygpy meyn
.zncewd `ziixaa x`eank `lye ,dleqt zeize` da zexqgy

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìz` dlqty dipyd `ziixad - Ÿ©§¨¨
dxaic dlibnddleëazeyhyehn dlibnd zeize` lky - §¨

e ,zerexweàäxteqd hinydyk dxaic dpey`xd `ziixad - ¨
wx miweqt e` zeize`,dúö÷îa.dxyk okle §¦§¨¨

:zeaiz zhnyd oipra mitqep mipicïðaø eðz,`ziixaada èéîLä ¨©¨¨¦§¦¨
øîàé àì ,ãçà ÷eñt àøBwäealaúà àø÷à'dlibnddlekcr ©¥¨¤¨ŸŸ©¤§¨¤¨

,dteq÷eñt BúBà àø÷à Ck øçàå,rxtnl `xew dfy ,'enilydl §©©¨¤§¨¨
àlàe xfeg÷eñt BúBàî àøB÷gkyyCìéàåoke .dlibnd seq cr ¤¨¥¥¨§¥¨

dúñðkä úéáì ñðëð,mixetaL øeaö àöîexakdéöç eàøwly ¦§¨§¥©§¤¤¨¨¦¤¨§¤§¨
,dlibndàø÷à' øîàé àìdligzdéöçipydCk øçàå ,øeavä íò ŸŸ©¤§¨¤§¨¦©¦§©©¨

àø÷àz` invrldéöç,'oey`xdãòå dúléçzî dúBà àøB÷ àlà ¤§¨¤§¨¤¨¥¨¦§¦¨¨§©
dôBñ.xcqd itl ¨

e 'eke d`xw :dpyna epipy.'åëå àöé íðîðúî¦§©§¥¨¨
:`xnbd zxxaníðîðúî éîc éëéä:`xnbd daiyn .,éMà áø øîà ¥¦¨¥¦§©§¥¨©©©¦

íéð àìå íéð,ixnbl oyi epi`e oyi -øéz àìå øézxr epi`e xr - ¦§Ÿ¦¦§Ÿ¦
,ixnbléðòå déì eø÷c,aiyne rney eil` mixacnyky -åmle` §¨¥§¨¥§

àøáñ éøecäàì òãé àìc l`yp m`,ald zpade daygn oerhd xa Ÿ¨©§©§¥§¨¨

åmle`déì eøkãî ék`xaqd z`økãéî.drnyy §¦©§§¥¦§©
:dpyna epipy.'åëå àöé Baì ïåek íà ,ääébîe dLøBc ,dáúBk äéä̈¨§¨§¨©¦¨¦¦¥¦¨¨

:`xnbd zxxanéîc éëéä,`vi dazekdyøcñî à÷c éàlra eita ¥¦¨¥¦§¨§©¥
dt,dì áúëå à÷eñt à÷eñt,dyw,éåä éàî Baì ïåek ék`xew ixd §¨§¨§¨©¨¦¦¥¦©£¥

àeä ät ìò.`vi `leàlàcinrdl yià÷eñt à÷eñt áúëc ©¤¤¨§¨©§¨§¨
åeazky xg`ldéì éø÷,dyw oiicre ,azkd jezn weqt eze`l §¨¥¥

,eiptl daezk dlibnd lk oi` df ote`a ixdyéaø øîàäå ,àöé éîå§¦¨¨§¨¨©©¦
øîBàä éøáãk äëìä ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà Baìç)onwl ¤§¨©©¨¨©§¨¨©©£¨¨§¦§¥¨¥

(.hidlibnd z` `exwl jixvydlek'icedi yi`'n wx `lea xzq`) ¨
(d,øîàc ïàîì eléôàå`exwl icy'éãeäé Léà'îdcen ,jli`e ©£¦§©§¨©¥¦§¦
y.dlek äáeúk àäzL äëéøödaezk oi`y dlibn jezn `xw m`e §¦¨¤§¥§¨¨

oicd xaecn ote` dfi`a x`al yi oiicr ok m`e .`vi `l dlek
.`vi dazekdy dpyna epipyy

:`xnbd daiynàlàxaecnäléâî äçðîcdxyk zxg`,dén÷ ¤¨§©§¨§¦¨©¥
dì áúëå ,à÷eñt à÷eñt dpéî dì éø÷ådlibna dwizrne - §¨¥¨¦¨§¨§¨§¨©¨

.`vi dxyk dlibnn `xewy oeike ,dzr azeky
:opgei iax ly epicl jkn di`x,äðç øa øa äaøì déì òéiñî àîéì¥¨§©©¥§©¨©©¨¨

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàcdxez xtq azekdøeñàel §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨
áBzëìs`úçà úBàepexkfn dt lraáúkä ïî àlLjezn `ly - ¦§©©¤Ÿ¦©§¨

.epazkie eita zerh el dxwi `ny ,xak aezkd xg` dxez xtq
dlibn jezn azekyk xaecny dpynd z` epcnrdy oeike
xtq jezn `weec eazeky ,`ziixe`c dxez xtqa oky lk ,zxg`

.epexkfn dt lra `le xg` dxez
:`xnbd dgecàîìczxg` dlibn jezn azky epcnrdy dn ¦§¨

meyn epiidééenøúà déì énøúàcwizrde dlibn eiptl dpncfpy - §¦§©¥¥¦§©¥
z`vl eal oeik m` dfk ote`ay ycgl d`a dpynde ,dpnn

.`vi ef d`ixwa
:azkd jezn wx aezkl yiy ef dklda dpc `xnbdøîà ,àôeb¨¨©

Bzëì øeñà ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaøás`àlL úçà úBà ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨¦§©©¤Ÿ
áúkä ïî:`xnbd dywn .,éáéúéî,`ziixaa epipyïBòîL éaø øîà ¦©§¨¥¦¥¨©©¦¦§

øaòì CìäL øéàî éaøa äNòî ,øæòìà ïad z`àéñòa äðLmy-] ¤¤§¨¨©£¤§©¦¥¦¤¨©§©¥¨¨§©§¨
,mixetd mei ribde ,[mewnäléâî íL äéä àìåz`ixw zevn miiwl §Ÿ¨¨¨§¦¨

,dlibndBalî dáúëedt lra epexkfn -.dàø÷exzeny x`eane §¨¨¦¦§¨¨
:`xnbd zvxzn .azkd on `ly dlibn aezkl,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨

e ,dt lra aezkl xeq` mlerløéàî éaø éðàLdazekl xzed ely ©¦©¦¥¦
meyn ,dt lradéa íéiwéîcweqtd(dk c ilyn)étòôòå'eøLéé E §¦©¥¥§©§©¤©§¦

,'Ecâðdxyi didz [oldlck] dxezd epiid 'jitrtr'y miyxece ¤§¤
azky s` okl ,xi`n iaxa miiwzp dfy oeike ,jipir cbpl dxexae

.azkd jezn azky aygp dt lra
ef dyxc zx`an `xnbd:äéîøé éaøì àîç øa éîø déì øîà̈©¥¨¦©¨¨§©¦¦§§¨

étòôòå' éàî ,ézôcî,Bì øîà .'Ecâð eøLéé E'jitrtr'éøác elà ¦¦§¦©§©§©¤©§¦¤§¤¨©¥¦§¥
eäa áéúëc ,äøBz(d bk my)éòúä'éðéò ó,'epðéàå Ba Em` xnelk ¨¦§¦§£¨¦¥¤§¥¤

zelway ,oir sxdk jnn gkzyz ,dpnn jipir [xebqz-] letkz
.dgkey mc`éëä eléôàå,dxezd ixac z` xekfl dywyïéøMeéî ©£¦¨¦§¨¦

mixceqne mixexa -øéàî éaø ìöà ïä.dt lra mxkfy cr ¥¥¤©¦¥¦
:llk dt lra aezkl xizdl oi`y gikend dyrn d`ian `xnbd

íéøôñ áúk äåäc ìàððç áøì déçkLà àcñç áømi`iap dxez ly ©¦§¨©§§¥§©£©§¥©£¨¨©§¨¦
miaezkedéì øîà .áúkä ïî àlLmpn` ,`cqg axìk äéeàø ¤Ÿ¦©§¨¨©¥§¨¨

ét ìò áúkéì dlek äøBzä,E,jpid dxeza iwae lecb mkg ixdy ©¨¨¦¨¥©¦
àlàyáBzëì øeñà ,íéîëç eøîà Cks`áúkä ïî àlL úçà úBà. ¤¨¨¨§£¨¦¨¦§©©¤Ÿ¦©§¨

:`xnbd dgikenøîà÷cîelìò áúkzL äéeàø dlek äøBzä ìk' ¦§¨¨©¨©¨¨§¨¤¦¨¥©
étc ììkî ,'Edxezd ixac,Bìöà ïä ïéøMeéîel xq` ok it lr s`e ¦¦§¨§§¨¦¥¤§

,dywe .azkd jezn `ly aezkl `cqg axáúk øéàî éaø àäå§¨©¦¥¦¨©
s` aezkl oi` ok` :`xnbd zvxzn .df ote`a azkd on `ly

j` ,dt lra xkef mc`ykéðàL ÷çcä úòL,df ote`a xzeny §©©§¨©¦
dzid `ly ,wgcd zry elv` dzidy oeik ,xi`n iaxl xzed okle

.da `exwl zxg` dlibn el
:zefefne oilitz zaizka dfa oicdàøL éiaà[xizd-]eáç øa éáãì ©©¥§¨¦§¥©¨

,oilitz xkne azkyáúkä ïî àlL úBæeæîe ïélôz ázëéîì. §¦§©§¦¦§¤Ÿ¦©§¨
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קלז cvik zeiprz xcqa cenr gi sc ± ipy wxtziprz
ïéñåøéñÐdcp) "qxeqn e` jzegn `vi" oke "edyxce `xwnd z` qxq" enk .rxtnl

.(` ,gkäàãéçéì ùééçãÐ.oiliwn miaxe xingn cigidy mewnaíáé úøîåùÐdtvn

dltpy xg` dnai ly dzeg` z` yciwe oig`d on cg` `a .mail lecba devne .dnail

.odiptl dnaidïúîä åì íéøîåàÐ.dqpeklnäùòî ìåãâä êéçà äùòéù ãòÐ

dnaid cera la` .mail e` uelgl e` ,eznaia

maiil e` uelgl olek iptlÐlkl `id ixd

dzeg`a xeq`e ,meai zwif ici lr ezy`k cg`

xaqwc .dy` zeg` meynelit` dwif yi :

ixn`e ,dilr opax ibilte .cga oky lke ,ixza:

od mig` ipye li`edÐzcgein ezwif oi`

,ezy`k zeidl odn cg` lr zlhen zeidl

.dzeg`a xzeneèéîùäÐeqd da blicxt

.`xewd o`xwe ,cg` weqtíâøúîä ïîâøåúîë
Ð.dt lrøéú=.xràøáñ éøåãäàÐxac

.ald zpian `adà÷åñô øãñî à÷ãÐdt lr

eze` z`ixw ici lr `vi ipzwe .dil azke

.xeciqäìåë øîåàä éøáãë äëìäÐjixv

`xew okidn oizipzna i`pz da ibilte .zexwl

iax ,ezaeg ici da `veie dlibnd z` mc`

xne` xi`nxne` dcedi iax ,dlek :yi`n :

.icediäéî÷ äìéâî àçðîãÐ.dpnn wizrne

äáøì äéì òééñîÐ`kile .`vi ipzwc oizipzn

dil riiqn ,azkd on wizrna `l` dnwe`l

.daxläéì éîøúéàã àîìãÐxzen mlerl

oizipzne ,wzrd `la aezklÐdil inxz`c

opirny`l jixhvi`e .dpnn wizrne dlibn

eal oeek m` ,dpnn wizrnc `kidcÐ.`vi

éòúäåððéàå åá êéðéò óÐjipir letkz m`

.oir sxdk jnn zgkzyn `id ixd dpnnéáã
åáç øáÐ`aaa opixn`ck ,ded oilitz xken

(a ,hk) `rivn.igiky eag xa iac oilitz :

'åë àúëìäåÐ.ipiqn dynl dkld jkñøâéî
ïéñéøâÐ.lkd ita zexebyàîñ=oeyla jipxf

.frla e"hipntxe`* ,ycewàúø÷ñÐrav

.oiqixz ea oiraevy mec`àîå÷=.oli` sxy
àúøç
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èå÷ðdkld oke .y`xl xfegy xn`y `pen iaxk dkld oi` ax xn`c Ð jcia iaia axc

dizeek i`w opgei iaxe ,ok xn`c ixeqi`a axk dkldc ,y`xl xefgl jixv oi`c

meia zery ryza zeriwz ryz rny m`y :xn`c (mye a,cl) dpyd y`xc `xza wxta

oa oerny iax meyn opgei iax xn` `de :jixte ,`d iziine ,ikd inp `ipz :mzd miiqne ,`vi

xfeg dlek z` xenbl ick ddy m`y wcvedi

`ipzcne .diaxc `d dicic `d :ipyne !y`xl

o`kne .dizeek `zkld dpin rny Ð dizeek

oiznny "aivie zn`a" cneryk wgvi epax jneq

on`"e "ekxa"e "dyecw" xeavd mr xn`iy cr

."`ax diny `diùãé÷ùdzeg` z` eig`

oeikc ,`yiln oznd el mixne` yciw `weec Ð

zeg` `yepy d`xp dqex` `l` oiicr dpi`c

oi`e ,`id dxenb ezy` Ð d`yp m` la` .ezwewf

yciw `wece .ixnbl dwif rwt `dc ,oizndl jixv

zeg` dzid `ly ,dlitp mcew la` ,dlitp xg`

,"oznd" el mixne` oi` oiyecwd zrya ezwewf

iaxc `nrhe .mlern dwif mey dzid `l ixdy

.dwif yi xaqc meyn dcedi

ïéìôú:mz epax yxit Ð hehxy oikixv opi`

.dkld okc

íåúð÷ð÷yxit Ð itkye`c `zxz

:`iywe .`"hpinx`** :qxhpewd

!eicd jezl h"pinx` lihdl xeq` `di ,ok m`c

.h"pinx` ied `l mezpwpwc :dpin rny `l`

mezpwpwc `nrh yxtnc ,mzd rnyn inp ikdc

xeq`iab dgne azke (d xacna) aizkc meyn

mezpwpw ea yiy eice ,zegnl lekiy azk dheq
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.azkd jezn azky aygp dt lra
ef dyxc zx`an `xnbd:äéîøé éaøì àîç øa éîø déì øîà̈©¥¨¦©¨¨§©¦¦§§¨

étòôòå' éàî ,ézôcî,Bì øîà .'Ecâð eøLéé E'jitrtr'éøác elà ¦¦§¦©§©§©¤©§¦¤§¤¨©¥¦§¥
eäa áéúëc ,äøBz(d bk my)éòúä'éðéò ó,'epðéàå Ba Em` xnelk ¨¦§¦§£¨¦¥¤§¥¤

zelway ,oir sxdk jnn gkzyz ,dpnn jipir [xebqz-] letkz
.dgkey mc`éëä eléôàå,dxezd ixac z` xekfl dywyïéøMeéî ©£¦¨¦§¨¦

mixceqne mixexa -øéàî éaø ìöà ïä.dt lra mxkfy cr ¥¥¤©¦¥¦
:llk dt lra aezkl xizdl oi`y gikend dyrn d`ian `xnbd

íéøôñ áúk äåäc ìàððç áøì déçkLà àcñç áømi`iap dxez ly ©¦§¨©§§¥§©£©§¥©£¨¨©§¨¦
miaezkedéì øîà .áúkä ïî àlLmpn` ,`cqg axìk äéeàø ¤Ÿ¦©§¨¨©¥§¨¨

ét ìò áúkéì dlek äøBzä,E,jpid dxeza iwae lecb mkg ixdy ©¨¨¦¨¥©¦
àlàyáBzëì øeñà ,íéîëç eøîà Cks`áúkä ïî àlL úçà úBà. ¤¨¨¨§£¨¦¨¦§©©¤Ÿ¦©§¨

:`xnbd dgikenøîà÷cîelìò áúkzL äéeàø dlek äøBzä ìk' ¦§¨¨©¨©¨¨§¨¤¦¨¥©
étc ììkî ,'Edxezd ixac,Bìöà ïä ïéøMeéîel xq` ok it lr s`e ¦¦§¨§§¨¦¥¤§

,dywe .azkd jezn `ly aezkl `cqg axáúk øéàî éaø àäå§¨©¦¥¦¨©
s` aezkl oi` ok` :`xnbd zvxzn .df ote`a azkd on `ly

j` ,dt lra xkef mc`ykéðàL ÷çcä úòL,df ote`a xzeny §©©§¨©¦
dzid `ly ,wgcd zry elv` dzidy oeik ,xi`n iaxl xzed okle

.da `exwl zxg` dlibn el
:zefefne oilitz zaizka dfa oicdàøL éiaà[xizd-]eáç øa éáãì ©©¥§¨¦§¥©¨

,oilitz xkne azkyáúkä ïî àlL úBæeæîe ïélôz ázëéîì. §¦§©§¦¦§¤Ÿ¦©§¨
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קמשך בעמוד אא



xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dlibn(iriax meil)

íBzð÷ð÷`edéôkLeàc àzøç.mixegy milrpn zriavl mq oin - ©§©§©§¨§§§¥
:dpynay slwd ileqt z` zx`an `xnbdàøzôécxer `ed ¦§§¨

çéî÷å çéìîc,mine gnwaõéôò àìå.mivtra caer `l oiicr -øééð §¨¦©§¨¦©§Ÿ¨¦§¨
`edà÷çî.waca miweacd miwegy miayr - ©£¨

:dpyna epipy.úéøeMà äáeúk àäzL ãò©¤§¥§¨©¦
:oicd xewn z` `xnbd zx`anáéúëcda(fk h xzq`)'miUr zFidl ¦§¦¦§Ÿ¦

dN`d minId ipW z`,'ípîæëå íáúëkdaezk dlibnd `dzy ¥§¥©¨¦¨¥¤¦§¨¨§¦§©¨
.zixey` azk `edy mazka

'eke daezk `dzy cr :dpyna epipy.'åëå Béãáe øôqä ìò©©¥¤¦§
:oicd xewn z` `xnbd zxxanïìðîdaiyn .mda wx dxiyky §¨¨

:`xnbdàéúàdey dxifbaàëä áéúk ,'äáéúk' 'äáéúk'(hk h my) ¨§¨§¦¨§¦¨§¦¨¨
íúä áéúëe ,'äkìnä øzñà ázëzå'dki` zlibn zaizkael dinxi) ©¦§Ÿ¤§¥©©§¨§¦¨¨

(giéðàå älàä íéøácä ìk úà éìà àø÷é åétî Ceøa íäì øîàiå'©Ÿ¤¨¤¨¦¦¦§¨¥©¤¨©§¨¦¨¥¤©£¦
,'Béca øôqä ìò áúk[xenb slw epiidc] xtqd lr azk myy myke Ÿ¥©©¥¤©§

.dlibnd zaizk mb jk ,`weec eicae

äðùî
jxk oae ,jxkl jldy c"ia `xewd xir oa oica dpc dpynd

:xirl jldy e"ha `xewdøéò ïadneg ztwen dpi`yCøëì CìäL ¤¦¤¨©¦§©
nd,ryedi zenin dneg sweøBæçì ãéúò íà ,øéòì CìäL Cøk ïáe¤§©¤¨©§¦¦¨¦©£

k àøB÷ ,BîB÷îìz`ixwïänò àøB÷ ,åàì íàå ,BîB÷îipa mr - ¦§¥¦§§¦¨¥¦¨¤
.mpnfa ea `vnpy mewnd

:d`ixwd zligz mewn okid dpc dpyndúà íãà àøB÷ ïëéäîe¥¥¨¥¨¨¤
,øîBà øéàî éaø .BúáBç éãé da àöBéå äléânäz` `xew,dlek`lae ©§¦¨§¥¨§¥¨©¦¥¦¥¨

.`vi `l df'éãeäé Léà'î ,øîBà äãeäé éaø(d a xzq`).éñBé éaø ©¦§¨¥¥¦§¦©¦¥
'älàä íéøácä øçà'î ,øîBà(` b my). ¥¥©©©§¨¦¨¥¤

àøîâ
:dpyna oey`xd oicd xe`iaeðL àì ,àáø øîà`vnpd jxkd oay ¨©¨¨Ÿ¨

,enewnk `xew enewnl xefgl cizr m` xiraàlàkøBæçì ãéúòL ¤¨¤¨¦©£
enewnløNò äòaøà éìéìajixv epi` f`y ,xgyd zelr iptl §¥¥©§¨¨¨¨

df oi` my didi `l meiay oeiky ,my epcery s` c"i lila zexwl
,enei oa fext s` `xwpìáàm`,øNò äòaøà éìéìa øBæçì ãéúò ïéà £¨¥¨¦©£§¥¥©§¨¨¨¨

fext `xwp ,xyr drax` mei ly xgyd zelr xg`l wx `l`
e ,mei eze`lïänò àøB÷.meia oiae dlila oia xird ipa mr - ¥¦¨¤

:eixac xewn z` `ax gikeneáéúëc ,dì àðéîà àðî ,àáø øîà̈©¨¨§¨£¦¨¨¦§¦
mixet zeevna(hi h my)éøòa íéáLBiä íéæøtä íéãeäiä ïk ìò'©¥©§¦©§¨¦©§¦§¨¥

'úBæøtä,'ebeéãkîxak ixd -éì änì ,'íéæøtä íéãeäiä' áéúk ©§¨¦§¦§¦©§¦©§¨¦¨¨¦
ázëéîìaey,'úBæøtä éøòa íéáLBiä'i`cec ,ïì òîLî à÷ àäs` §¦§©©§¦§¨¥©§¨¨¨©§©¨§

BîBé ïa æeøt,cg` mei wx xira `vnpy -æeøt àø÷ðc"ia `xewe ¨¤¦§¨¨
.xc`a

:`xnbd zxxanïçkLàyæeøt,fext `xwp enei oaïì àðî óweî ©§§¨¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .swen `xwp enei oayî ,àeä àøáñycigy jk §¨¨¦

aezkd,æeøt éeø÷ BîBé ïa æeøôcmb `linnéeø÷ BîBé ïa óweî §¨¤¨¨¨¤¨
.óweî¨

:dlibnd z`ixw onfa `ax ly sqep xn`nøôk ïa ,àáø øîàå§¨©¨¨¤§¨
iying e` ipy mei `edy dqipkd meia `exwl epick micwdy

,xc`a c"i mcewyøéòì CìäL,c"i lilaCk ïéáe Ck ïéam` oia - ¤¨©§¦¥¨¥¨
e xfeg ,`l m` oiae c"i lila enewnl xefgl cizrïänò àøB÷mr - ¥¦¨¤

:`ax x`ane .xird ipa,àîòè éàîc meynéàäxwirn ,xtkd oa - ©©£¨©
oicdíéøôkä ìò eìéwàc àeä ïðaøå ,éø÷îì éòa øéòä éðákenicwiy ¦§¥¨¦¨¥§¦§¥§©¨¨§©¦©©§¨¦

,dqipkd meia `exwlL éãke miiept eidi mixetd meiaíéî e÷tñi §¥¤§©§©¦
,ïékøkaL íäéçàì ïBæîeeéléî éðä,df oic ea jiiyydéúéà ékoal ¨©£¥¤¤©§©¦¨¥¦¥¦¦¥

xtkddézëeãa,c"i meiaøéòa déúéà ék ìáàoi` if` ,c"i lila §§¥£¨¦¦¥§¦
e df mrh ea jiiy.éø÷îì éòa øéò éðák¦§¥¦¨¥§¦§¥

:mipexg`d `ax ixacl `iyewéiaà déáéúéàepipy ,`axl ¥¦¥©©¥
,`ziixaa.BîB÷îk àøB÷ Ck ïéáe Ck ïéa ,øéòì CìäL Cøk ïa,dywe ¤§©¤¨©§¦¥¨¥¨¥¦§

a ikeCzòc à÷ìñ Cøk ïá`ld ,df oic xn`pyøBæçì ãéúò íàa ¤§©¨§¨©§¨§¦¨¦©£

enewnlàúléî àéìz,epzpyna x`eankåàì àlàyiy gken ©§¨¦§¨¤¨¨
dibdl'øôk ïa'meia enewnk `xewy x`eane ,'jxk oa' mewna ¤§¨

.`axl dywe ,xira c"ia `vnpy s` ,dqipkd
:`xnbd zvxznúöøúî éöeøz åàìå`ziixaa dibn jpi` ike - §¨¨¥§©§¨

e cer dibz ok m` ,dvxzl'ïänò àøB÷' éðz,'enewnk `xew' mewna ¨¥¥¦¨¤
.`axke

:dpyna epipy.'åëå äléânä úà íãà àøB÷ ïëéäî¥¥¨¥¨¨¤©§¦¨
:df oica ztqep dhiyàéðz,`ziixaa,øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø ©§¨©¦¦§¤©¥

dlibnd z` mi`xew'àeää äìéla'î(` e xzq`). ¦©©§¨©
:zehiyd lk mrh zx`an `xnbdãçà àø÷î ïleëå ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¦§¨¤¨

,eLøcxn`py(hk h my)äkìnä øzñà ázëzå'ligia` zaéëcøîe ¨§©¦§Ÿ¤§¥©©§¨©£¦©¦¨§¢©
ó÷z ìk úà éãeäiäeazky xnelk ,'mixERd zxB` z` mIwl ©§¦¤¨Ÿ¤§©¥¥¦¤¤©¦

mi`pzd ewlgp dfae ,xacd wfeg lk z` xikfdl ecitwie eniiwiy
.xacd swez ednøîàc ïàîz` `xewy,dlekepiidc xaqBt÷Bz ©§¨©¨§

,LBøåLçà ìL.dteq cre dlibnd zligzn aezk `edeøîàc ïàîe ¤£©§¥©§¨©
'éãeäé Léà'î`ed 'swez'y xaq,éëcøî ìL Bt÷Bzeilr xteqny ¥¦§¦§¤¨§§©

.df mewnn'älàä íéøácä øçà'î øîàc ïàîe`edy xaqBt÷Bz ©§¨©¥©©©§¨¦¨¥¤§
,ïîä ìL.myn lgdy'àeää äìéla'î øîàc ïàîe`edy xaq ¤¨¨©§¨©¦©©§¨©

,ñð ìL Bt÷Bz.df dyrnn lgdy §¤¥
:dfa zehiyd xewna zxg` dhiy,àëäî ,øîà àðeä áøxn`py ©¨¨©¥¨¨

(ek h my),'íäéìà òébä äîe äëk ìò eàø äîe'`exwl yi xnelk ¨¨©¨¨¨¦¦©£¥¤
dn zeyrl onf eze`a 'e`x dn' zexecl ricedl ick dlibnd
ribd dne' ,mieqn xac meyn 'dkk lr' yxtn df lre ,eyry
dyrn dfi`l mi`xen`d ewlgpe ,df dyrn meyn seqal 'mdil`

.dlibnd zpeek,dlek øîàc ïàî,yxcLBøåLçà äàø äî ©§¨©¨¨¨¨£©§¥
Lc÷nä úéa ìL íéìka LnzLpMx`eank `xiizp `le ezcerqa ¤¦§©¥©¥¦¤¥©¦§¨

lirl(:`i),'äëk ìò'epiidïéðL íéòáL áéLçc íeMîlaa zelblàìå ©¨¨¦§¨¦¦§¦§¦§Ÿ
÷Bøôéà`l okle ,edinxi z`eapk dpnn l`xyi ipa el`bp `le - ¦§

,ycwnd ilka ezcerqa ynzyde `xiizp'íäéìà òébä äîe'meyn ¨¦¦©£¥¤
,df dyrnìè÷cz`ézLåxteqn df xace ,dcerq dze`a §¨©©§¦

.dzligzn d`xwl yi okle ,dlibnd zligzaLéà'î øîàc ïàîe©§¨©¥¦
,'éãeäé,yxcïîäa ép÷éàc éëcøî äàø äîond z`pw xxery - §¦¨¨¨¨§§©§¦©¥§¨¨
,eilr'äëk ìò'meyn epiidéåLcond,äøæ äãBáò déùôðdvx `le ©¨¨§¨¥©§¥£¨¨¨

,eiptl rexkl ikcxn'íäéìà òébä äîe',df dyrnaLéçøúàc ¨¦¦©£¥¤§¦§©¦
,àñéðyi ,'icedi yi`'n `ed ikcxn ly epipr zligzy oeike ¦¨

.myn `exwl,'älàä íéøácä øçà'î øîàc ïàîe,yxcäàø äî ©§¨©¥©©©§¨¦¨¥¤¨¨¨
íéãeäiä ìëa àp÷úpL ïîämbxedl dvxe(e b my),,'äëk ìò'epiid ¨¨¤¦§©¥§¨©§¦©¨¨

'äåçzLé àìå òøëé àì éëcøî'c íeMî(a e my),'íäéìà òébä äîe' ¦§¨§¢©Ÿ¦§©§Ÿ¦§©£¤¨¦¦©£¥¤
,jkn'õòä ìò åéða úàå Búà eìúå'(dk h my)epipr zligzy oeike , §¨Ÿ§¤¨¨©¨¥

.myn `exwl miligzn ,'dl`d mixacd xg`'nøîàc ïàîe©§¨©
'àeää äìéla'î,yxcúBðBøëfä øôñ úà àéáäì LBøåLçà äàø äî ¦©©§¨©¨¨¨£©§¥§¨¦¤¥¤©¦§

ezpy dccpy dlila(` e my),ïîäì øzñà dézðéîæc ,'äëk ìò'©¨¨¦§¦§¥¤§¥§¨¨
déãäaezpinfd `ny yexeyg` ayge ,dcerql yexeyg` mr - ©£¥

el miricene enr miaihn oi`e ,ebxdl miayeg onde `idy meyn
enr aihidy mc`l xky ozp `ly meyn z`f(:eh lirl),òébä äîe'¨¦¦©

'íäéìà,df dyrnaàñéð Léçøúàczepexkfd xtqa aezk `vnpy £¥¤§¦§©¦¦¨
.elivd ikcxny

:dfa dkldd wqt,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà Baìç éaø øîà̈©©¦¤§¨©©¨¨©§¨¨©©
øîBàä éøáãk äëìäz` `exwl jixvyøîàc ïàîì eléôàå .dlek £¨¨§¦§¥¨¥¨©£¦§©§¨©

`exwl icy,'éãeäé Léà'îdlibnddlek äáeúk àäzL äëéøö ¥¦§¦§¦¨¤§¥§¨¨
.dzligzn

:dlibnd zxitz oiprl el` mi`xen` ly sqep xn`néaø øîàå§¨©©¦
,'øôñ' úàø÷ð äléâî ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà Baìçxn`py ¤§¨©©¨¨©§¨¨©©§¦¨¦§¥¥¤

(al h my),'xtQA aYkpe','úøbà' úàø÷ðåxn`py(hk h my)zxB`' §¦§¨©¥¤§¦§¥¦¤¤¦¤¤
y jkn :dfn micnlpd mipicd z` x`ane .'mixERd'øôñ' úàø÷ð ©¦¦§¥¥¤

epcnldøôz íàLdizerixi xagläìeñt ïzLt éèeçajixv `l` ¤¦§¨¨§¥¦§¨§¨
dxez xtq oick miciba dxtzl(.`i zekn),åy jkn'úøbà' úàø÷ð §¦§¥¦¤¤

epcnlLs`da ìéhä íàwxìLïéãéb éèeç äLmda dxtzeøLk,ä ¤¦¦¦¨§Ÿ¨¥¦¦§¥¨
.miciba xtzi eleky jixvy ynn dxez xtqk xeng dpic oi`y
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קמשך בעמוד היב

cvik zeiprz xcq` cenr hi sc ± iyily wxtziprz
éôëùåàã àúøçÐ.oixegy milrpn ea oiraevy mqçéî÷Ð.minaõéôò àìåÐcaern

.y"lb* oixewy ,mivtraà÷çîÐ.wac ici lr ieyr miayr oinäðùîøéò ïáÐepnfy

.xyr drax`aêøëì êìäùÐ.xyr dynga epnfyøåæçì ãéúò íàÐ.`xnba yxtn

åîå÷îë àøå÷Ð.xyr dynga jxk oa ,xyr drax`a xir oa ,enewn zaegkàøîâàì
åðùÐxefgl cizre xirl jldy jxk oac

.xyr drax`a `le xyr dynga `xew enewnl

øùò äòáøà ìéìá øåæçì ãéúòù àìàÐm`

ipzwc `ed ,xird on `vi xgyd cenr mcew

,xyr drax` ilila odnr zexwl jixv epi`y

my didi `l meiae li`ed ,my epcery it lr s`

Ð.enei oa fext elit` df oi`ãéúò ïéà ìáàÐ

eze`l fext ied `zydc ,dlila myn z`vl

[xg`] meil xgnl ,xefgl cizry it lr s` mei

Ðdrax` ilila oia odnr `xewe ,fext `xwp

xir oal oicd `ede .xyr drax`a oia xyr

dyng ilila xefgl cizr m` ,jxkl jldy

xyr dyng meia my `di `ly ,xyrÐied `l

enewn zaegk xyr drax`a `xewe ,eneil swen

xefgl cizr oi` la` .jxka `edy it lr s`e

xyr dyng ililaÐdzexwl jixv oi`

it lr s` ,odnr `xewe oiznne ,xyr drax`a

.onf xg`l xefgl eteqyäéì àðîÐmeync

.ediizeek aiyg `nei `eddøôë ïáÐmicwdy

dide xirl jld jk xg`e ,dqipkd meil `xwe

.xyr drax` ilil myêë ïéáå êë ïéáÐelit`

meid mcew myn z`vle xefgl cizrÐ`xew

.dlila odnréø÷î éòá øéòä éðáëÐlk

oia mixtk oia ,xyr drax`a mpnf mifxtd

meil micwdl ediilr eliw`c `ed opaxe ,zexiir

.dqipkdéìéî éðäåÐjixv oi`c ediilr eliw`c

xyr drax`a zexwle xefglÐdizi` ik

.xtkaäìàä íéøáãä øçàîÐjlnd lcib

.'ekeó÷åú ìëÐswez lr mixetd zxb` miiwl

.xikfdl citwdøåùçà ìù åô÷åúùåÐ

.dteq cr ,etweza zxacn `id dzligzneäîå
äëë ìò åàøÐz`xwpe zazkp dlibnd

dn eyry onfd eze`a e`x dn zexecl ricedl

ribd dn yxtle ,eyr "dkk lr" yxtne ,eyry

.miyerd lrøôñ úàø÷ðÐ"."xtqa azkpe

dleqt ozyt ihega dxtz m`yÐ`ki`c

dxez xtq (` ,`i) zekn zkqna xn`c o`nl

.dleqt ozyta extzyúøâà úàø÷ðåÐxnel

.xtqk dxeng dpi`yïéùìåùî åäéùÐ`diy

cre epnnk cibd zxitz mewn cr xtzd y`xn

seql iyilynk iyilyl ipyd one ,ipyd cibd

.xtzdíéáåúëä ïéá äáåúëäÐeidy mixtq

.eply dxez xtqk ,oeilba olek minkgd inia

àöé àìÐmqxtinc ,dnvrl zxb` opirac
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קמשך בעמוד היב

cvik zeiprz xcq` cenr hi sc ± iyily wxtziprz
éôëùåàã àúøçÐ.oixegy milrpn ea oiraevy mqçéî÷Ð.minaõéôò àìåÐcaern

.y"lb* oixewy ,mivtraà÷çîÐ.wac ici lr ieyr miayr oinäðùîøéò ïáÐepnfy

.xyr drax`aêøëì êìäùÐ.xyr dynga epnfyøåæçì ãéúò íàÐ.`xnba yxtn

åîå÷îë àøå÷Ð.xyr dynga jxk oa ,xyr drax`a xir oa ,enewn zaegkàøîâàì
åðùÐxefgl cizre xirl jldy jxk oac

.xyr drax`a `le xyr dynga `xew enewnl

øùò äòáøà ìéìá øåæçì ãéúòù àìàÐm`

ipzwc `ed ,xird on `vi xgyd cenr mcew

,xyr drax` ilila odnr zexwl jixv epi`y

my didi `l meiae li`ed ,my epcery it lr s`

Ð.enei oa fext elit` df oi`ãéúò ïéà ìáàÐ
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[xg`] meil xgnl ,xefgl cizry it lr s` mei
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xir oal oicd `ede .xyr drax`a oia xyr

dyng ilila xefgl cizr m` ,jxkl jldy
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äëë ìò åàøÐz`xwpe zazkp dlibnd
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ribd dn yxtle ,eyr "dkk lr" yxtne ,eyry

.miyerd lrøôñ úàø÷ðÐ"."xtqa azkpe

dleqt ozyt ihega dxtz m`yÐ`ki`c

dxez xtq (` ,`i) zekn zkqna xn`c o`nl

.dleqt ozyta extzyúøâà úàø÷ðåÐxnel

.xtqk dxeng dpi`yïéùìåùî åäéùÐ`diy

cre epnnk cibd zxitz mewn cr xtzd y`xn

seql iyilynk iyilyl ipyd one ,ipyd cibd

.xtzdíéáåúëä ïéá äáåúëäÐeidy mixtq

.eply dxez xtqk ,oeilba olek minkgd inia

àöé àìÐmqxtinc ,dnvrl zxb` opirac

`xewk d`xp miaezkd oia d`xew ikc .ith `qip

.`xwnaàøúééî åà àøñçî éàÐdkex`

dxvw e` ,dhnl e` dlrnl mitlwd x`yn

.dnvrl xkid dl yie ,odn
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àøúôéã`lc ,eply mitlw lr oiazek j`id ok m` :`iyw Ð uitr `le ginwe gilnc

mitlwa oipzep ep`y ciqdy :mz epiax uxize ?dlibne oiltze dxez xtq ,ivitr

eplye ,siicfdl leki uitr `lac xn` (`,hi) oihibc ipy wxtac :rcze .mivtrk ipdn eply

.oald lr siicfdl leki oi`ìò,xenb eic `ed eply eicdy :mz epiax yxit Ð eicae xtqd

ipy wxt rnyn ikde .eic ied `l mivtr ly la`

,mqae eica oiazek lka :`ipzc ,(my) oihibc

?i`n iiez`l :wiqne .`niiw ly xac lka :wiqne

ina eazk `iig iax `pzc `d iiez`l :ipyne

`vtr iiez`l jixhv`cne .xyk `vtre `ixh

`l eic xwirc dpin rny ,eic ipzc xza `iieaxn

dxez xtq leqtl dvx df mrhne .`vtrn ied

el eaiyd mifpky`de .mivtr ly eicn daezkd

eze` la` ,mivtr oda exyy mina ixiin mzdc

d`xp n"ne .aeh `ed i`ce Ð mivtrd sebn eyry
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`zeicc `hxew ilt in` iaxc (`,k dcp) "cid
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.mivtr lyïájk oiae jk oia xirl jldy xtk

xak `xwy it lr s`e :i"yx yxit Ð mdnr `xew
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קמ
cvik zeiprz xcqa cenr hi sc ± iyily wxtziprz

àçåîà äì åçîåÐ,dzvwn xzq ,xnelk .dcwcw lr dkd ef dreny xn`y xg`l

xn`e.xeava `l` exn` `l :øôúä øåéùÐoxagl dxez xtq ly zerixi oixtezyk

.dhnle dlrnl xtza oixiiyn ,cgiàçåîà äì åçîåÐ,dgen lr dkd dxn`y xg`l

xn`e ,xzqe xfg xnelk.exn` minkg `l` ,`ed ipiqn dynl dkld e`l :àìù éãë
òø÷éÐ`edyk dwfga wcdn xiiyn epi` m`y

,eiykr la` .rxwp `ede ,dxez xtql ewcdn

dvexe aigxdl ligzne gka ewcdn `edyk

rxwidlÐ.xzei ewcdln rpenãîòù äøòî
äùî äáÐ,eiptl `ed jexa yecwd xaryk

.(bl zeny) "xevd zxwpa jiznye" xn`py

xare dxrn dze`a cnr `ed s` edil`e

l` my `aie" xn`py ,eiptl `ed jexa yecwd

'd dpde 'ebe xda zcnre `v xn`ie 'ebe dxrnd

'ebe xaer.(hi '` mikln) "úé÷ãéñ èçîÐ,eply

hgn yie .micba iwcq da oixteze dwc `idy

.oi`wy ly hgn z`xwpy ,dqb zxg`éìîìà
á÷ð äá øééúùðÐodilr xaryk ,hgn itk

itk izekye" xn`py enk ,`ed jexa yecwd

.(bl zeny) "ixar cr jilräøåú é÷åã÷ãÐ

.oiwxe oik` oiherin ,oinbe oiz` oiieaixé÷åã÷ã
íéøôåñÐzpyn oeyln mipexg`d ewcwcy

.mipey`xdàöé àìÐ.`ed caricéàîîåÐ

carica elit` oizipzn xn`wc yxgn uegc

.carica lqtc `id iqei iaxe ,xn`wäìçúëìå
àìã àåäÐiax elit`c xninl `ki` `dae

`l` biltc dil opirny `l `dc ,dcen dcedi

.caricaäãåäé éáø àôéñãîÐipzwciaxe :

.ohwa xiykn dcediäìåñôì àùéø éîã àì
äøéùëäì àôéñå`xizi `pyilc ,dil opiqxb `l

opiqxb ikd `l` .`ed:àéä äãåäé éáø àîìãå
ïéøéùë ìëä 'åë àøñçéî éøåñçå ,ïè÷ éðååâ éøúå

ïè÷å äèåù ùøçî õåç äìéâîä úà úåø÷ìÐ

dligzkl yxg ,`zi`ck `de `zi`ck `d

dheye.carica elit`íéøåîà íéøáã äîá
êåðéçì òéâä àìù ïè÷áÐoebk ,zevn jepigl

`xza wxta `neia opixn`ck ,xyr oae ryz oa

.(` ,at)äãåäé éáøë àúîé÷åà éàîáÐ

rinyd `la dcedi iax xn` ikc ol zrny`e

`vi epf`lÐ.dligzkl `le ,xn`w carica

íøåú 'åë àéðúã àä àìàÐ`edy it lr s`e

`edy dkxad zerney eipf` oi`e ,jxal jixv

.eitn `ivenéàî àìàÐiaxc xninl zira

elit` `vi epf`l rinyd `la xn`c dcedi

dcedi iaxc `d mewizc ikid ik ,dligzkl

`wc i`de ,diail` ift oa oerny iaxc dixa

carica ibltinÐ.iqei iaxc egk jricedl

.éðî 'åë àéðúã àä àìà
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øåéù,xtzd xeiy opira mixtq x`yae dlibna s`c d`xp Ð ipiqn dynl dkld xtzd

.rxwi `ly ick ied `nrhc oeik

õåçixwcn ,`ed xacn `kdc yxg la` ,xacn epi`e rney epi` ied yxg mzq Ð yxgn

.epf`l rinyiy jixvy df xacn ueg eixac lkl `ed gwte ,dlibnd

éáøå?ixiin ohw dfi`a :dyw Ð xiykn dcedi

iaxc `nrh i`n Ð jepigl ribd `la i`

`xza wxt seqa opixn` `de ?xiyknc dcedi

oi` xaca aiegn epi`y lk (`,hk) dpyd y`xc

i`n Ð jepigl ribd i`e .ozaeg ici mixg` `iven

oi` inp mixg`d lk `lde ?ilqtc opaxc `nrh

`l i`n` :`iyw ok m`e !opaxcn `l` oiaiig

inp ikdc ?opaxc witne opaxc iz`c opixn`

oac (mye a,k zekxa) "ezny in" wxt opixn`

,ezkxaa `veie ,ohw `edy it lr s` eia`l jxan

dviak e` zifk a`d lk`y oebk mzd dl iwene

,opaxc eaeigy ohw iz`e ,opaxc `xeriy iedc

.opaxc `xeriy `l` lk` `ly a`d witne

alel" wxta oke ,dlibna ok opixn` `l i`n`e

`iven ohw oi` :xn`c (mye a,gl dkeq) "lefbd

i`n mixne` ody dn eixg` oipere [lld z`ixwa]

ixiin mlerlc :xnel yie ?oefnd zkxan `py

.opax elqt ikd elit`e ,jepigl ribdy ohwa

`l` milecba elit` `aeig `kil dlibnc meyn

elit` opaxcn `l` aiegn oi` ohwe ,opaxcn

opaxc cg `l` `kil lecbae ,zevn x`ya

,'iixe`c aiig `ed zevn x`ya ixdy ,dlibna

`idd la` .opaxc cg witne opaxc ixz iz` `le

iedc driay ick lk` ohwdy ixiin oefnd zkxac

witne ,opaxc cg `l` `kile ,`ziixe`c `aeig

mewn lkne .opaxc `xeriy `l` lk` `ly a`d

ixn` sqei axe zyy axc opixn`wc ,`iyw

meyn ,mixg`d oi`ivene migqt ilila `zcb`

izyxity dn itle .opaxc dfd onfa dvn ixaqc

`neq `dc ,opaxc ixz eedc edpi` ez` ikid :dyw

miaiigc mixg`d iwtne ,dcb`d xneln xeht

yie !opaxc cg `l` eda `kile ,opaxc `din

xak aiigzp ixdy ,ohwn sicr `neqc :xnel

.ohwa ok oi`y dn ,`ziixe`cn

àîìãåmzd wiqtc meyn Ð `id dcedi iax

oizipzn inewe`l wigc ,dcedi iaxk

.dizeek

àìàoefnd zkxa mc` jxai `l `ipzc `d

oefnd zkxa opincn ikid :`iyw Ð eala

xninl `ki` dlibn `nlya ?rny z`ixwl

zrnyd rny z`ixwa jixvc xn`c o`nk xaqc

.`ziixe`c oirk dlibn opax epiwzc xaqe ,ofe`

dia aizk `le `ziixe`c iedc oefnd zkxa la`

yie ?epf`l rinyiy jixvc dia owzl olpn ,'rny'

z`ixwn oefnd zkxa opixnbc dil miwc :xnel
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òøwé àlL éãk àlà eøîà àìå.øa àéiç éaø øîàå §Ÿ¨§¤¨§¥¤Ÿ¦¨©§¨©©¦¦¨©
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:ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàå ."éçå íãàä̈¨¨¨¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨

áéúëc éàî"'ä øac øLà íéøácä ìëk íäéìòå ©¦§¦©£¥¤§¨©§¨¦£¤¦¥
àeä Ceøa LBãwä eäàøäL ãnìî ?"øäa íënò¦¨¤¨¨§©¥¤¤§¨©¨¨

äLîìíéøôBñ é÷ec÷ãå äøBú é÷ec÷cíéøôBqäM äîå §Ÿ¤¦§¥¨§¦§¥§¦§©¤©§¦
.äléâî àø÷î ?eäéð éàîe .Lcçì íéãéúòäðùîìkä £¦¦§©¥©¦¦§¨§¦¨©Ÿ

.ïè÷å äèBL Løçî õeç äléânä úà úBø÷ì ïéøLk§¥¦¦§¤©§¦¨¥¥¥¤§¨¨
.ïè÷a øéLëî äãeäé éaøàøîâãáòéc Løç àðz ïàî ©¦§¨©§¦§¨¨©©¨¥¥¦£©

àøBwä :ïðúc ,àéä éñBé éaø :äðzî áø øîà ?àì éîð©¦Ÿ¨©©©¨¨©¦¥¦¦§©©¥
òîL úààì :øîBà éñBé éaø .àöé Bðæàì òéîLä àìå ¤§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨©¦¥¥Ÿ

,àéä éñBé éaøc éànîe .àöéàîìc ?àì éîð ãáòéãå ¨¨¦©§©¦¥¦§¦£©©¦¨¦§¨
,àìc àeä älçzëìå ,àéä äãeäé éaø,ãáòéc àä ©¦§¨¦§§©§¦¨§¨¨¦£©

àéîec Løç éðú÷c ,Cúòc à÷ìñ àì !éîc øétL©¦¨¥¨¨§¨©£¨§¨¨¥¥¥§¨
éîð ãáòéc ïè÷å äèBM äî .ïè÷å äèBLcóà ,àì §¤§¨¨©¤§¨¨¦£©©¦¨©

àäå àúéàãk àä àîìãå .àì éîð ãáòéc Løç¥¥¦£©©¦¨§¦§¨¨¦§¦¨§¨
!àúéàãkéðú÷cîïè÷a øéLëî äãeäé éaø :àôéñ¯ ¦§¦¨¦§¨¨¥¥¨©¦§¨©§¦§¨¨

éaø dlek àîìãå .àéä äãeäé éaø åàì àLéøc ììkî¦§¨§¥¨¨©¦§¨¦§¦§¨¨©¦
?àéä äãeäé.äøéLëì àôéñå ,äìeñôì àLéø ?éîc éî §¨¦¦¨¥¥¨¦§¨§¥¨¦§¥¨

.dì éðú÷ ïè÷ éðååâ éøúe ,àéä äãeäé éaø dlek àîìãå§¦§¨¨©¦§¨¦§¥©§¥¨¨¨¨¥¨
úà úBø÷ì ïéøLk ìkä :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqçå§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥©Ÿ§¥¦¦§¤
íéøeîà íéøác äna .ïè÷å äèBL Løçî õeç äléânä©§¦¨¥¥¥¤§¨¨©¤§¨¦£¦

¯,Cepéçì òébä àlL ïè÷aCepéçì òébäL ïè÷a ìáà §¨¨¤Ÿ¦¦©§¦£¨§¨¨¤¦¦©§¦
,älçzëì eléôàéàîa .ïè÷a øéLëî äãeäé éaøL £¦§©§¦¨¤©¦§¨©§¦§¨¨§©

,äãeäé éaøk ?àzîé÷Bàéaø :éðúc àä àlà .ãáòéãa ¦§¨§©¦§¨§¦£©¤¨¨§¨¥©¦
Bðéàå øaãîä Løç :éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé§¨§¥§©¦¦§¤¨¦¥¥©§©¥§¥

íøBz òîBL,älçzëìäãeäé éaø éà ?épî¯ãáòéc ¥©¥§©§¦¨©¦¦©¦§¨¦£©
éñBé éaø éà .àì älçzëì ,ïéà¯!àì éîð ãáòéãaäãeäé éaø ?éàî àlàå?älçzëì eléôàå ¦§©§¦¨¨¦©¦¥§¦£©©¦¨§¤¨©©¦§¨©£¦§©§¦¨

,Baìa ïBænä úkøa íãà Cøáé àì :àéðúc àä àlà,àöé Cøéa íàåàìå äãeäé éaø àì ?épî ¤¨¨§©§¨Ÿ§¨¥¨¨¦§©©¨§¦§¦¥¥¨¨©¦¨©¦§¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dlibn(iriax meil)

ä ïéa äáeúkädéì øîà .íéáeúk,l`eny xa iell dcedi axéøä ©§¨¥©§¦¨©¥£¥
,àöé àì íéáeúkä ïéa äáeúkä äléâîa àøBwä ,eøîà`exwl jilre ¨§©¥¦§¦¨©§¨¥©§¦Ÿ¨¨

.dnvr ipta daezkd zxg` dlibna
:df oipra sqep xn`nàøBwä ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¥

e .àöé àì ,íéáeúkä ïéa äáeúkä äléâîaef dreny xn`y xg`l ¦§¦¨©§¨¥©§¦Ÿ¨¨
àçBnà dì eçîzvwna ezreny z` xzq ,xnelk ,dgen lr dkd ± ¨¨©¨
`weecy ,xn`eeðL øeaöa.`vi cigia j` ,`vi `ly §¦¨

:opgei iax xn` `a` xa `iig iax ly mitqep mixn`néaø øîàå§¨©©¦
,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiçoicøôzä øeiLz` mixtezyky - ¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¤¤

xtzd lrn zvw mixiiyn ,cgi mxagl dxezd xtq ly zerixid
`ed df oic ,oezgzd zgze oeilrd,éðéqî äLîì äëìäeycig `le £¨¨§Ÿ¤¦¦©

.minkg eze`àçBnà dì eçîe,xn`e exn`n xzq okn xg`le - ¨¨©¨
,edexn` minkg `l` ipiqn dynl dkld epi` df oicyeøîà àìå§Ÿ¨§

òøwé àlL éãk àlàoeiky ,wfega ewcdnyk ezlilb zrya xtqd ¤¨§¥¤Ÿ¦¨©
miligzn zepeilbdy d`xi wfega epwcdiyk dzrn xtza xiiyiy

.xzei wcdi `le xetz epi`y mewna cxtidl
åceréìîìà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàäøòna øéizLð §¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¨¥¦§©¥©§¨¨

eäiìàå äLî da ãîòLgzt ,mdiptl 'd xarykèçî á÷ð àìîk ¤¨©¨Ÿ¤§¥¦¨¦§Ÿ¤¤©©
úé÷ãñ,erxwpy micba zxitzl dwc hgn -ãBîòì ïéìBëé eéä àì ¦§¦Ÿ¨§¦©£

äøBàä éðtî,dpikyd zelbzdayøîàpL(k bl zeny)éðàøé àì ék' ¦§¥¨¨¤¤¡©¦Ÿ¦§©¦
,'éçå íãàä.dxrnd gzt z` ixnbl 'd dqik okle ¨¨¨¨¨

åceráéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàzegela §¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¦§¦
zixad(i h mixac),'øäa íënò 'ä øac øLà íéøácä ìëk íäéìòå'©£¥¤§¨©§¨¦£¤¦¤¦¨¤¨¨

,'lkk' aezky edne 'mixacd mdilre' aezkl el didyãnìî§©¥
äLîì àeä Ceøa LBãwä eäàøäLs`äøBz é÷ec÷cmdn micnly ¤¤§¨©¨¨§Ÿ¤¦§¥¨

ody 'wx'e 'j`' zeaiz oke ,miieaix ody 'mb'e 'z`' zeaizk ,zekld
,miheriníéøôBñ é÷ec÷ãå-oeyln mipexg`d minkgd ewiicy dn §¦§¥§¦

,mipic mdn eycige mipey`x zpyn,Lcçì ïéãéúò íéøôBqäM äîe©¤©§¦£¦¦§©¥
eäéð éàîe,df xac.äléâî àø÷î ©¦¦§¨§¦¨

äðùî
:dlibnd `exwl leqt ine xyk in zx`an dpyndïéøLk ìkä©Ÿ§¥¦

Løçî õeç ,äléânä úà úBø÷ì,rney epi`e xacndäèBLea oi`y ¦§¤©§¦¨¥¥¥¤
,zrcïè÷å.jepig libl ribdy s`ïè÷a øéLëî äãeäé éaøribdy §¨¨©¦§¨©§¦§¨¨

.jepigl

àøîâ
epi`y meyn ,dlibnd z` zexwl xyk epi` yxgy dpyna epipy

:ef dpyn zkled `pz dfi`k dpc `xnbd .epf`l rinydl leki
:`xnbd zxxanàðz ïàîy df oicàì énð ãáòéc Løçs`y - ©¨¨¥¥¦£©©¦Ÿ

:`xnbd daiyn .mzaeg ici mixg` `iven epi` caricaáø øîà̈©©
,äðúîzhiyk epzpynïðúc ,àéä éñBé éaødpyna(.eh zekxa), ©§¨©¦¥¦¦§©

.àöé àì ,øîBà éñBé éaø .àöé ,Bðæàì òéîLä àìå òîL úà àøBwä©¥¤§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨©¦¥¥Ÿ¨¨
,`vi `l ezxin` z` rny `ly lky xaeq iqei iaxy x`eane

dlibnd z`ixw iabl epzpyn ly yxgl oicd `ede.
:dcedi iaxk dpynd z` cinrdl dvex `xnbdc éànîeepzpyn ¦©

kå ,àéä éñBé éaøy dzpeekàì énð ãáòéã,`viàîìckäãeäé éaø §©¦¥¦§¦£©©¦Ÿ¦§¨©¦§¨
àéä,ok zeyrl oi` dligzkl j` `vi caricay xaeqdås` ¦§

epzpynl.éîc øétL ãáòéc àä ,àìc àeä älçzëì§©§¦¨§Ÿ¨¦£©©¦¨¥
:ef `zniwe` dgec `xnbdc ,Czòc à÷ìñ àìixdéðz÷dpyna Ÿ¨§¨©§¨§¨¨¥

,ïè÷å äèBLc àéîec Løç,cgi ellkp ixdyãáòéc ïè÷å äèBM äî ¥¥§¨§¤§¨¨©¤§¨¨¦£©
,àì énð,zeevnd lkn mixehte zrc ipa mpi` ixdyLøç óà ©¦Ÿ©¥¥

,àì énð ãáòéc.dcedi iaxk dpynd z` cinrdl oi` ok m`e ¦£©©¦Ÿ
:digcd z` dgec `xnbd,àúéàãk àäå àúéàãk àä àîìãåxnelk §¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

carica xyke dligzkl leqt yxgy ,epick dpyp cg` lky
.carica s` mileqt ohwe dhey eli`e ,dcedi iaxk

iaxk dpynd z` cinrdl xyt` i`y xg` ote`a dgec `xnbd
:dcediàLéøc ììkî ,ïè÷a øéLëî äãeäé éaø àôéñ éðz÷cî¦§¨¨¥¥¨©¦§¨©§¦§¨¨¦§¨§¥¨

ohwa zlqetyàéä äãeäé éaø åàìokzi `l oky ,xg` `pz `l` ¨©¦§¨¦
.envr lr wleg dcedi iaxy):`xnbd dgecéaø dlek àîìãå§¦§¨¨©¦

,àéä äãeäézvxzn .eixac x`al `l` envr lr welgl `a `le §¨¦
:`xnbdéîc éîd `ld ,`tiql `yixdàôéñå äìeñôì àLéø ¦¨¥¥¨¦§¨§¥¨
,äøéLëìmiwleg mpi`y okzi `l okle(z` dgec `xnbd . ¦§¥¨
:diigcde ,àéä äãeäé éaø dlek àîìãådxizq yiy zeywdl oi` §¦§¨¨©¦§¨¦

y meyn `tiql `yixd oiadì éðz÷ ïè÷ éðåeb éøúipy yiy - §¥©§¥¨¨¨¨¥¨
,ohwa mipte`ådpyndïéøLk ìkä ,éðz÷ éëäå ,àøqçéî éøeqç §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥©Ÿ§¥¦

íéøeîà íéøác äna ,ïè÷å äèBL Løçî õeç äléânä úà úBø÷ì¦§¤©§¦¨¥¥¥¤§¨¨©¤§¨¦£¦
,`iven epi` ohwyCepéçì òébä àlL ïè÷alibl ribd `ly - §¨¨¤Ÿ¦¦©§¦

,mipy xyr e` ryz oa oebk ,zeevnd meiwl ekpgl miaiigyìáà£¨
älçzëì eléôà ,Cepéçì òébäL ïè÷aiptn ,`ivenäãeäé éaøL §¨¨¤¦¦©§¦£¦§©§¦¨¤©¦§¨

ïè÷a øéLëîlk z` zn`ay x`yp df itle .jepigl ribdy dfk ©§¦§¨¨
oic wx `ed epzpynay yxgd leqte ,dcedi iax dpy dpynd

.`vi epnn rneyd carica j` ,dligzkl
:efd `zniwe`d z` dgec `xnbdàzîé÷Bà éàîa,epzpynléaøk §©¦§¨§©¦

e ,äãeäé`l m`y rny z`ixwa dcedi iax xn`y dn df itl §¨
a wx `ed ,`vi epf`l rinyd,ãáòéãrinydl jixv dligzkl j` ¦£©

,epf`léft ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé (éaø) éðúc àä àlà¤¨¨§¨¥©¦§¨§¥§©¦¦§¤©¦
,`ziixaaíøBz ,òîBL Bðéàå øaãnä Løçeizexitn dnexz ¥¥©§©¥§¥¥©¥
älçzëì`iveny dkxad z` rney epi`e jxal jixv `edy s` §©§¦¨

,eitnépî,dligzkl z`f dxiznd ef `ziixa dpyy `pzd in -éà ©¦¦
,äãeäé éaøay xaq ixdïéà ãáòécj`,àì älçzëìe,éñBé éaø éà ©¦§¨¦£©¦§©§¦¨Ÿ¦©¦¥

ay xaq ixd.àì énð ãáòéciaxk zipyp ef `ziixay gxkene ¦£©©¦Ÿ
epzpyne ,dligzkl s` xzeny xaq dcedi iax ok m`e ,dcedi

.dcedi iaxk dcinrdl oi` yxga dlqty
:digcd lr zeywdl dqpn `xnbdéàî àlàåef `ziixay xeaqz §¤¨©

k zipypå ,äãeäé éaøxizn dcedi iax,älçzëì eléôàok m`àlà ©¦§¨§£¦§©§¦¨¤¨
àéðúc àä,zxg` `ziixaa,Baìa ïBænä úkøa íãà Cøáé àì ¨§©§¨Ÿ§¨¥¨¨¦§©©¨§¦

,epf`l rinyn epi`e xne`y xnelkCøéa íàådf ote`a,épî .àöé §¦¥©¨¨©¦
epi` ixdàìkàìå äãeäé éaøk,éñBé éaøokyéàkäãeäé éaøixd Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦§¨

xizn dcedi iax,älçzëì eléôà,dligzkl exq` `ziixaa eli`e £¦§©§¦¨
eéàkéñBé éaøezhiyl ixdàì énð ãáòéc eléôàeli`e ,`vi ¦©¦¥£¦¦£©©¦Ÿ

.`viy epipy `ziixaa

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



קמי
cvik zeiprz xcqa cenr hi sc ± iyily wxtziprz
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.oiwxe oik` oiherin ,oinbe oiz` oiieaixé÷åã÷ã
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àìã àåäÐiax elit`c xninl `ki` `dae

`l` biltc dil opirny `l `dc ,dcen dcedi
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äøéùëäì àôéñå`xizi `pyilc ,dil opiqxb `l

opiqxb ikd `l` .`ed:àéä äãåäé éáø àîìãå
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äøBàä éðtî,dpikyd zelbzdayøîàpL(k bl zeny)éðàøé àì ék' ¦§¥¨¨¤¤¡©¦Ÿ¦§©¦
,'éçå íãàä.dxrnd gzt z` ixnbl 'd dqik okle ¨¨¨¨¨

åceráéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàzegela §¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¦§¦
zixad(i h mixac),'øäa íënò 'ä øac øLà íéøácä ìëk íäéìòå'©£¥¤§¨©§¨¦£¤¦¤¦¨¤¨¨

,'lkk' aezky edne 'mixacd mdilre' aezkl el didyãnìî§©¥
äLîì àeä Ceøa LBãwä eäàøäLs`äøBz é÷ec÷cmdn micnly ¤¤§¨©¨¨§Ÿ¤¦§¥¨

ody 'wx'e 'j`' zeaiz oke ,miieaix ody 'mb'e 'z`' zeaizk ,zekld
,miheriníéøôBñ é÷ec÷ãå-oeyln mipexg`d minkgd ewiicy dn §¦§¥§¦

,mipic mdn eycige mipey`x zpyn,Lcçì ïéãéúò íéøôBqäM äîe©¤©§¦£¦¦§©¥
eäéð éàîe,df xac.äléâî àø÷î ©¦¦§¨§¦¨

äðùî
:dlibnd `exwl leqt ine xyk in zx`an dpyndïéøLk ìkä©Ÿ§¥¦

Løçî õeç ,äléânä úà úBø÷ì,rney epi`e xacndäèBLea oi`y ¦§¤©§¦¨¥¥¥¤
,zrcïè÷å.jepig libl ribdy s`ïè÷a øéLëî äãeäé éaøribdy §¨¨©¦§¨©§¦§¨¨

.jepigl

àøîâ
epi`y meyn ,dlibnd z` zexwl xyk epi` yxgy dpyna epipy

:ef dpyn zkled `pz dfi`k dpc `xnbd .epf`l rinydl leki
:`xnbd zxxanàðz ïàîy df oicàì énð ãáòéc Løçs`y - ©¨¨¥¥¦£©©¦Ÿ

:`xnbd daiyn .mzaeg ici mixg` `iven epi` caricaáø øîà̈©©
,äðúîzhiyk epzpynïðúc ,àéä éñBé éaødpyna(.eh zekxa), ©§¨©¦¥¦¦§©

.àöé àì ,øîBà éñBé éaø .àöé ,Bðæàì òéîLä àìå òîL úà àøBwä©¥¤§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨©¦¥¥Ÿ¨¨
,`vi `l ezxin` z` rny `ly lky xaeq iqei iaxy x`eane

dlibnd z`ixw iabl epzpyn ly yxgl oicd `ede.
:dcedi iaxk dpynd z` cinrdl dvex `xnbdc éànîeepzpyn ¦©

kå ,àéä éñBé éaøy dzpeekàì énð ãáòéã,`viàîìckäãeäé éaø §©¦¥¦§¦£©©¦Ÿ¦§¨©¦§¨
àéä,ok zeyrl oi` dligzkl j` `vi caricay xaeqdås` ¦§

epzpynl.éîc øétL ãáòéc àä ,àìc àeä älçzëì§©§¦¨§Ÿ¨¦£©©¦¨¥
:ef `zniwe` dgec `xnbdc ,Czòc à÷ìñ àìixdéðz÷dpyna Ÿ¨§¨©§¨§¨¨¥

,ïè÷å äèBLc àéîec Løç,cgi ellkp ixdyãáòéc ïè÷å äèBM äî ¥¥§¨§¤§¨¨©¤§¨¨¦£©
,àì énð,zeevnd lkn mixehte zrc ipa mpi` ixdyLøç óà ©¦Ÿ©¥¥

,àì énð ãáòéc.dcedi iaxk dpynd z` cinrdl oi` ok m`e ¦£©©¦Ÿ
:digcd z` dgec `xnbd,àúéàãk àäå àúéàãk àä àîìãåxnelk §¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

carica xyke dligzkl leqt yxgy ,epick dpyp cg` lky
.carica s` mileqt ohwe dhey eli`e ,dcedi iaxk

iaxk dpynd z` cinrdl xyt` i`y xg` ote`a dgec `xnbd
:dcediàLéøc ììkî ,ïè÷a øéLëî äãeäé éaø àôéñ éðz÷cî¦§¨¨¥¥¨©¦§¨©§¦§¨¨¦§¨§¥¨

ohwa zlqetyàéä äãeäé éaø åàìokzi `l oky ,xg` `pz `l` ¨©¦§¨¦
.envr lr wleg dcedi iaxy):`xnbd dgecéaø dlek àîìãå§¦§¨¨©¦

,àéä äãeäézvxzn .eixac x`al `l` envr lr welgl `a `le §¨¦
:`xnbdéîc éîd `ld ,`tiql `yixdàôéñå äìeñôì àLéø ¦¨¥¥¨¦§¨§¥¨
,äøéLëìmiwleg mpi`y okzi `l okle(z` dgec `xnbd . ¦§¥¨
:diigcde ,àéä äãeäé éaø dlek àîìãådxizq yiy zeywdl oi` §¦§¨¨©¦§¨¦

y meyn `tiql `yixd oiadì éðz÷ ïè÷ éðåeb éøúipy yiy - §¥©§¥¨¨¨¨¥¨
,ohwa mipte`ådpyndïéøLk ìkä ,éðz÷ éëäå ,àøqçéî éøeqç §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥©Ÿ§¥¦

íéøeîà íéøác äna ,ïè÷å äèBL Løçî õeç äléânä úà úBø÷ì¦§¤©§¦¨¥¥¥¤§¨¨©¤§¨¦£¦
,`iven epi` ohwyCepéçì òébä àlL ïè÷alibl ribd `ly - §¨¨¤Ÿ¦¦©§¦

,mipy xyr e` ryz oa oebk ,zeevnd meiwl ekpgl miaiigyìáà£¨
älçzëì eléôà ,Cepéçì òébäL ïè÷aiptn ,`ivenäãeäé éaøL §¨¨¤¦¦©§¦£¦§©§¦¨¤©¦§¨

ïè÷a øéLëîlk z` zn`ay x`yp df itle .jepigl ribdy dfk ©§¦§¨¨
oic wx `ed epzpynay yxgd leqte ,dcedi iax dpy dpynd

.`vi epnn rneyd carica j` ,dligzkl
:efd `zniwe`d z` dgec `xnbdàzîé÷Bà éàîa,epzpynléaøk §©¦§¨§©¦

e ,äãeäé`l m`y rny z`ixwa dcedi iax xn`y dn df itl §¨
a wx `ed ,`vi epf`l rinyd,ãáòéãrinydl jixv dligzkl j` ¦£©

,epf`léft ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé (éaø) éðúc àä àlà¤¨¨§¨¥©¦§¨§¥§©¦¦§¤©¦
,`ziixaaíøBz ,òîBL Bðéàå øaãnä Løçeizexitn dnexz ¥¥©§©¥§¥¥©¥
älçzëì`iveny dkxad z` rney epi`e jxal jixv `edy s` §©§¦¨

,eitnépî,dligzkl z`f dxiznd ef `ziixa dpyy `pzd in -éà ©¦¦
,äãeäé éaøay xaq ixdïéà ãáòécj`,àì älçzëìe,éñBé éaø éà ©¦§¨¦£©¦§©§¦¨Ÿ¦©¦¥

ay xaq ixd.àì énð ãáòéciaxk zipyp ef `ziixay gxkene ¦£©©¦Ÿ
epzpyne ,dligzkl s` xzeny xaq dcedi iax ok m`e ,dcedi

.dcedi iaxk dcinrdl oi` yxga dlqty
:digcd lr zeywdl dqpn `xnbdéàî àlàåef `ziixay xeaqz §¤¨©

k zipypå ,äãeäé éaøxizn dcedi iax,älçzëì eléôàok m`àlà ©¦§¨§£¦§©§¦¨¤¨
àéðúc àä,zxg` `ziixaa,Baìa ïBænä úkøa íãà Cøáé àì ¨§©§¨Ÿ§¨¥¨¨¦§©©¨§¦

,epf`l rinyn epi`e xne`y xnelkCøéa íàådf ote`a,épî .àöé §¦¥©¨¨©¦
epi` ixdàìkàìå äãeäé éaøk,éñBé éaøokyéàkäãeäé éaøixd Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦§¨

xizn dcedi iax,älçzëì eléôà,dligzkl exq` `ziixaa eli`e £¦§©§¦¨
eéàkéñBé éaøezhiyl ixdàì énð ãáòéc eléôàeli`e ,`vi ¦©¦¥£¦¦£©©¦Ÿ

.`viy epipy `ziixaa
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:diigcd z` zvxzn `xnbdíìBòìmxez yxgy `ziixad §¨
k dligzkläãeäé éaø,`idårinydl `la rny z` `xewdy xaq ©¦§¨§

xzen df ixd eipf`l,äléçzëì eléôàdlqty epizpyn ok m`e £¦§©§¦¨
iqei iaxk dcinrdl yie dcedi iaxk dcinrdl oi` gxkda yxga

,`vi `l carica s`y xaqyàéL÷ àìåzkxa oiprl `ziixad on §Ÿ©§¨
c ,caricl dligzkl oia wlgl yiy oefndàä`ziixad - ¨

dligzkl s` dxizdy dpey`xddéãécdcedi iax zrc `id - ¦¥
e ,envràäcaricl dligzkl oia dwligy dipyd `ziixad - ¨

déaøc`edy ,dixfr oa xfrl` iax eax mya dxn` dcedi iax - §©¥
aq ok`,caricl dligzkl oia wlgl yiy xàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦

éøö ,òîL úà àøBwä ,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî øîBà äãeäéC §¨¥¦©¦¤§¨¨¤£©§¨©¥¤§©¨¦
òéîLiLez`ixwøîàpL ,Bðæàì(c e mixac)'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL' ¤©§¦©§¨§¤¤¡©§©¦§¨¥¡Ÿ¥

,'ãçà,'rny' zaizn miyxeceéðæàì òîLäàéöBî äzàM äî E ¤¨©§©§¨§¤©¤©¨¦
étî,E.dligzkl oic wx `edy rnyn 'jixv' oeylneøéàî éaø ¦¦©¦¥¦

,øîBàxn`py ,epf`l ezxin` rinydl jixv oi` dligzkl s`my) ¥
(e e,'Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà',ala zeevnd dlzy xg`ne £¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤

y micnl,íéøácä ïä ïä álä úðåek øçà.epf`l rinyiy jxev oi`e ©©©¨©©¥¥¥©§¨¦
:`ziixad xe`iaa sqep uexizéëäì úéúàc àzLäzwelgn yiy ©§¨§¨¦§¨¦

yi ,df oipra xi`n iaxl dixfr oa xfrl` iax mya dcedi iax oia
y ,oefnd zkxa ly `ziixad on `iyewd z` uxzlàîéz eléôà£¦¥¨

ydéaøk äãeäé éaødixfr oa xfrl` iax,déì àøéáñdligzkly ©¦§¨§©¥§¦¨¥
,epf`l rinydl jixvéft ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éðúc àäå§¨§¨¥§¨§¥§©¦¦§¤©¦

,epf`l rinydl jixv oi` dligzkl s`yàéä øéàî éaøeixacly ©¦¥¦¦
.x`eank ald zpeeka ielz lkd

:dpyna epipy.ïè÷a øéLëî äãeäé éaø©¦§¨©§¦§¨¨
:df oipra dyrn d`ian `ziixad,äãeäé éaø øîà ,[àéðz] (àéðúã)©§¨¨©©¦§¨

,didy dyrnn ixacl di`x yiäéúéø÷e ,éúééä ïè÷dlibnl ¨¨¨¦¦§¦¦¨
íéð÷æe ïBôøè éaøî äìòîìmipwfe oetxh iax ipta -,ãBìajkne §©§¨¥©¦©§§¥¦§

.dxyk ef d`ixwy ixacl di`x yi ewzyyïéàéáî ïéà ,Bì eøîà̈§¥§¦¦
,ïèwä ïî äéàø.ezephwa d`xy dn lr cirdl on`p epi` mc`y §¨¨¦©¨¨

:df oirk ztqep `ziixaäéúéø÷e éúééä ïè÷ ,éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¨¨¨¦¦§¦¦¨
dlibnläéàø ïéàéáî ïéà ,Bì eøîà .äãeäé éaøî äìòîìdkldlïî §©§¨¥©¦§¨¨§¥§¦¦§¨¨¦
,øéznäoi`e ,ohwn d`ixw renyl xiznd `ed dcedi iax ixdy ©©¦

:`xnbd zl`ey .eilr miwleg miaxy oeik epnn di`x `iadl
déì eøîéìåyïèwä ïî äéàø ïéàéáî ïéàdcedi iaxl minkg ixack §¥§¥¥§¦¦§¨¨¦©¨¨

:`xnbd daiyn .zncewd `ziixaaà÷ ãBòå àãç,déì eøî,xnelk £¨§¨¨§¥
,epiide ,oey`xd mrhd lr xg` mrh etiqedúééä ïè÷c ,àãçoi`e £¨§¨¨¨¦¨

,jzii`xn di`x mi`ian,ãBòåyeléôàm`úééä ìBãbdry dze`a §£¦¨¨¦¨
`iadl jl oi` mewn lkn ,jzii`xn di`x `iadl leki ziide

oky ,df dyrnn di`x.øéznä ïî äéàø ïéàéáî ïéà¥§¦¦§¨¨¦©©¦

äðùî
upzy mcew ozeyrl oi`e meia opnfy zeevnd z` zhxtn dpynd

:dngdäléânä úà ïéøB÷ ïéà,mixetd meiaïéìî àìåoa wepiz ¥¦¤©§¦¨§Ÿ¨¦
,mini dpenyïéìáBè àìåiriayd meia zn i`nh e` daif i`nh §Ÿ§¦

,mzxitqlïéfî àìåiyilyd meia zn `nh lr dxt xt` in §Ÿ©¦
,ezxitql iriaydeõðzL ãò ,ìBaèz àì íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå§¥¤¤§¤¤Ÿ¦§©¤¨¥

,änçä,dlila `le meia mpnf el` lkyeNòL ïleëåel` mixac ©©¨§¨¤¨
øLk ,øçMä ãenò äìòMî`xwpe `ed mei xak f`y oeik ,xacd ¦¤¨¨©©©©¨¥

ekixvd ,xgyd dlr m` mi`iwa lkd oi`y oeiky `l` ,mpnf
wtq icin e`vi i`ceea f`y dngd upd cr epizniy dligzkl

.dlil

àøîâ
`le meia mpnf el` lky dpynd ipic xewn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dlilaïìðî`weec dlibnd z` mi`xewy oicd §¨¨
:`xnbd daiyn .meiaàø÷ øîàc(gk h xzq`)íéøkæð älàä íéîiäå' §¨©§¨§©¨¦¨¥¤¦§¨¦

,'íéNòðåy rnyn 'mini' xn`py dnne.àì äìéla ïéà íBia §©£¦©¦©©§¨Ÿ
:`xnbd dywnéåäéz àîéìef dpyn,éåì ïa òLBäé éaøc àzáeéz ¥¨¤¡¥§§¨§©¦§ª©¤¥¦

,äìéla äléânä úà úBø÷ì íãà áéiç ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©¤¥¦©¨¨¨¦§¤©§¦¨©©§¨
ìådúBðLdipy mrt dzexwl -,íBia`weecy rnyn dpyna eli`e §¦§¨©

:`xnbd zvxzn .dlila `le aiig meiaíBécà éðz÷ ékdpynd - ¦¨¨¥©§
`dz ef d`ixwy 'minide'n micnly ,mei ly d`ixwa dxaic
d`ixw ly sqep aeig yi zn`a j` ,dlila `le meia `weec

.dlila
:dpyna epipy'åëå ïéìî àìå.dngd upzy cr §Ÿ¨¦

n `ed df oic xewn :`xnbd zx`anáéúëc(b ai `xwie)éðéîMä íBiáe' ¦§¦©©§¦¦
,'ìBné.meia wx epnfy x`ean 'meia' xn`py dnne ¦

:dpyna epipy.'åëå ïéfî àìå ïéìáBè àìå§Ÿ§¦§Ÿ©¦
:dliahae d`fda oicd xewn z` `xnbd zx`anáéúëchi xacna) ¦§¦

(hi,'éòéáMä íBia ['åâå] àîhä ìò øBähä äfäå''meia' xn`py dnne §¦¨©¨©©¨¥©©§¦¦
.dlila `le meia wx `id d`fdy micnl,äéfäì äìéáè L÷zéàå§¦§©§¦¨§©¨¨

dpnf dliah s`y cnll ,'miOA ugxe' weqtd jynda xn`py§¨©©©¦
.dlila `le meia wx `id

:dpyna epipyänçä õðzL ãò ìBaèz àì íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå§¥¤¤§¤¤Ÿ¦§©¤¨¥©©¨
.'åëå

:`xnbd dywnéáéiç ìkî íBé ãâðk íBé úøîBL àðL éàî ,àèéLt§¦¨©§¨¤¤§¤¤¦¨©¨¥
úBìéáèdliah d`vi recne ,dlila `le meia mpicy lirl xn`py §¦

.mllkn ef
:`xnbd zvxznéøèöéà,Cokyàðéîà Czòc à÷ìñcéåäézdzii`x ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨¤¡¥

,mei zxney ly dpey`xdäðBLàø äiàøe ,áæ ìL äðBLàø äiàøk¦§¦¨¦¨¤¨§¦¨¦¨
áéúëc ,éø÷ ìòáì L÷zéà áæ ìL(al eh `xwie)øLàå áfä úøBz úàæ' ¤¨¦§©§©©¤¦¦§¦Ÿ©©¨©£¤

,'òøæ úáëL epnî àöz,cnlne ,cgi mdipy exkfpyéø÷ ìòa äî ¥¥¦¤¦§©¤©©©©¤¦
íBia ìáBè,ezxgnl oizndl jixv epi`e ,ea d`xyéàälra af - ¥©©

zg` dii`xdéîBéa ìBaèéì énð.ea d`xy meia -ås`àä- ©¦¦§§¥§¨
i`ce mpn`e ,ezxgnl oizndl jxhvz `l mei cbpk mei zxneyd
`id ixdy ,dpey`x dii`xa afe ixw lral ixnbl dnec dpi`

àîîéai`ce dzii`x meia -áéúëc ,äìáè éöî àì(ek eh my)éîé ìk' ¦¨¨Ÿ¨¥¨§¨¦§¦¨§¥
,'dì äéäé dúcð ákLîk dáBæmei zxney oic miyxec df weqtne ¨§¦§©¦¨¨¦§¤¨

mei cbpk(.br dcp)zvwn s` xenyl dkixvy miyxec 'didi'ne ,
c xn`p mewn lkn j` ,zxgnd meinàéìéìadzii`x mei xg`ly §¥§¨

,øenéL úö÷î ãéáòéì úäéîdlil eze` xenyzy jkay xnelk ¦©¦£¦¦§©¦
,xeniy zvwn miiwzåf`,ìBaèézcr oizndl dkixv `dz `le §¦§

,meidïì òîLî à÷meia `l` zlaeh dpi` mei zxney s`y ¨©§©¨
`ed sqep mei xenyl dkixvy cnlpy dny meyn ,ezxgnly

e ,dlecb daf ly miiwp dray zxitqke ,dxitq oicnàéòac ïåék¥¨§¨£¨
äøéôñ,dzii`x zxgnly meia §¦¨
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cvik zeiprz xcq` cenr k sc ± iyily wxtziprz
äãåäé éáø íìåòìÐcaric elit`e ,`id iqei iax oizipzne .xiykn dligzkl elit`e

.`léàäåÐ.dcedi iax dligzkl mxezcéàäåÐ.oefnd zkxacäéáøãÐly enyn

caric la` ,dligzkl rnyn `pyil i`de .rinydl jixvy ,dxn` dixfr oa xfrl` iax

.`viéëäì úéúàã àúùäåÐ.xi`n iaxe dcedi iaxc `zbelt `d opireny`låìéôà
äãåäé éáø àîéúÐ,`vi rny z`ixwa xn`c

caricÐdligzkl ,oi`Ðinp oizipzne .`l

.`id dcedi iaxe ,yxgl dlqtc `ed dligzkl

`iywce .`id dcedi iax inp oefnd zkxac jde

dixa dcedic `d jl`l ,ipn ift oa oerny iaxc

iqei iax `le dcedi iaxÐ,`id xi`n iax

.dligzkl xykncøéúîä ïîÐdcedi iax

jl oi`e ,ohwd z` xiznd `ed eiptl zixwy

.eilr oiwleg miax ixdy ,epnn di`x `iadl

äðùîïéìáåè àìåÐafl iriay ribiyn

zqipka dkiygyn mixne` oi` zn `nhle

zligz dlilc ab lr s` ,leahl ie`x iriay

`id meiÐmeid xaryn la` .opira mei `kd

.edlekl dl sili `xnbae ,dlila leahl xzen

íåé ãâðë íåé úøîåù ïëåÐi`n yxtn `xnba

dil `pz `d ,dytp itp`a ez `dl hwpc `py

."oilaeh oi`"äîçä õðä ãòÐwtqn `viy

.dlil'åë åùòù ïìåëåÐ`nni xgyd zelrnc

oikixv ea oi`iwa lkd oi`y itl la` `ed

.dngd upd cr oizndlàøîâéðú÷ éëÐcr

xn`we ,dipy diixw` meic` dngd upd `dzy

.meia mei ly `diyäìéáè ù÷úéàåÐaizkc

.dafe afl oicd `ede "mina ugxe" ditiqaéëä
ïðéñøâÐmei cbpk mei zxney `py i`n `hiyt

.'ekíåé ãâðë íåé úøîåùÐdlky xg`ldray

m`y ,daif ini oiiexwd mei xyr oiqpkp dcp ini

oitevx mini dyly oda d`xzÐ,daf `id ixd

mei d`xz m`e .oaxwe dray zxitq dperhe

cg`Ði`xwne .zlaehe zxgnl mei zxney

`zrnya dl iziine ,mipdk zxeza dl sili

.dcp zkqnc `ziixzaéåäéúÐly di`x jd

lral ywzi`c ,af ly dpey`x di`xk daf

epnn `vz xy`e afd zxez z`f" aizkc ,ixw

di`x epiide ,`kd aizk daif `cg ."rxf zaky

"rxf zaky epnn `vz xy`"e ,dpey`xÐepiid

.ixw lraïðéñøâ äéäé áéúëã íåùîÐini lk"

`xw jde ."dl didi dzcp akynk dz`neh aef

lk" iieaxn ,i`w mei cbpk mei zxney zii`xa

opixn`e .(` ,br) dcp zkqna dl opiyxc "ini

mzd"dl didi" :Ð,cg`l cg` zxteqy cnln

,leahz zdin dlila ,jkld .zxgnd mein zvw

.xeniy zvw dcarc
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àìåoi` :(`"i dpyn a"i wxt) dxt zkqna opzdc :`iyw Ð meia `l` oifn `le oilaeh

`kde .meia eilr oifne dlila laeh envr `ed la` ,meia oifne dlila aef`d oilaeh

lawl ick d`fdd iptl zg` ,od zeliah izyc :mz epiax yxite !meia leahl jixvc opixn`

`idd epiide ,d`fdd xg`l zg`e .(a,en) zenai zkqna opzck ,dlila `ied dze`e ,d`fdd

inp ikde .`nnia `ied `idde ,`xwa `aizkc

dliah `ki`c (`,h) zezixkc ipy wxt rnyn

eqpkp `l mkizea` dn :opixn`wc ,d`fdd iptl

,minc z`vxde dliahe dlina `l` zixal

"mcd z` wexfie"n ol `wtp minc z`vxde

`la d`fd oi`c ixinbc meyn ol `wtp dliahe

dxt z`fde .d`fdd lawl ick diptl dliah

dliah jixv ok m`e ,zcner d`fd dze` mewna

ixtqa `dc ,dixg`l dliah jixv mbe ,diptl

dyr `l Ð d`fdl dliah micwd m`y :ipzw

,d`fd xg`l dliah yiy :`nl` .melk `le

rnynck d`fdd mcew zg`e ,mzd rnynck

xikfny ,epzxnba zenewn dnkae zezixka

`kd :dyw mewn lkne .d`fdd iptl dliah

,d`fdd iptlc dliaha i` ?ixiin dliah dfi`a

ok m` `yixa Ð oilaeh hwpc `pyil rnynck

dze`a ixiin i`e !ziyixtck ,dlila elit` `ied

ywzi`c meyn `ixi` i`n Ð d`fd xg`ly

,d`fdd xg`l `iedc meyn dil wetiz ?d`fdl

d`fdd xg`ly dlil ihernle !meia `l` dpi`e

xarc oeikc ,jixhvi` `l ipiny lil epiidc

.dvxiy zr lka leahl xzenc `hiyt Ð iriay

leahl xzen meid xarync ,ok yxit i"yx mbe

:xy` oa wgvi epiax yexitk d`xp jkl .dlila

opzck ,`nnia `iedc ,aef` zliaha ixiin `kdc

jk xg`e oilaeh hwp ikdle (my dxt) zkqna

`xw iziinc ,inlyexia rnyn inp ikde .oifn

,d`fdl dliah ywz`c `yxcnl "dfde lahe"c

`dc :wgvi epiaxl dyw edine .aef` zliah epiide

`nhe dafde afd (`,gt) `nei zkqn idlya xn`

dgpnd on :xne` iqei iax ,meia ozliah zn

zltz lltzdy xg` :yexit .leahi `l dlrnle

dxne`l `ed leki dlirp zlitzc ,dgpnd

i`c ,d`fdd xg`ly meia epiidc `hiyte .dlila

?mixetkd meia leahl xzen j`id d`fdd iptl

mewn lkn Ð devn dpnfa dliahc meyn i`

mixac el` wxt xn`ck ,zeay `ied d`fdd

yxtz m`e ?zeyrl leki j`ide ,(a,dq migqt)

oi` Ð ipinya laeh `ed eiykre lenz`n dfdy

jixve !mixetkd mei `igc `le ,dpnfa dliah ef

xary e` ,bbeya e` ,ohwn d`fdd laiwy :xnel

.dfdeéúëãá:`iyw Ð leni ipinyd meiae

m` xne` xfril` iax" wxtac

,`xw i`d yixc (mye `,alw zay) "`iad `l

`le yixc "mini zpeny oa"ne ,zaya elit` xnel

:xnel yie !opgei iaxc dizeek mzd `ipze ,dlila

il dnl `iyw ok m`e ,dpnn zexeht miypdy `nxb onfdy dyr zevn `ied ok m` ,dlila dpi` dlinc oeik :mixt` epiax axd dywde .mirbp zii`xk ,xzei dheytd dyxcd iziin `kdc

miypc i`dc `pin` ded "eze`" e`l i`c :xnel yie !`id `nxb onfdy dyr onfdy dyr zevnc dil wetiz ?lenl zaiig dpi` dy`c xnel "eze`"c `xw (mye `,hk) oiyecwc `nw wxta

dxyr yly dilr ezxkpe ,zxk da yiy dlin la` .miyp opihrnn ediipne ,zxk eda zilc ldwde dgnye dvnc `inec ,zxk `kilc `kid epiid Ð `nxb onfdy dyr zevnn zexeht

.dlila oia meia oia oibdepc xn`c o`nke ,dpnfa `ly dlinl inp i` .`lc "eze`" ol rnyn `w ,ediipa z` lenl miyp eda aiignc `pin` ded Ð zezixa

éàîi`n :ikd yxtl jixv aef` zliaha ixii` i` la` .dnvr ipta xikfdy `py i`n irac ,xity iz` Ð mc` zliaha ixiin lirlc "oilaeh `le" i` Ð 'eke mei cbpk mei zxney `py

.zeliah iaiig x`y lkn ,meia `idy xnel ,mei zxney xikfdy `py
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:diigcd z` zvxzn `xnbdíìBòìmxez yxgy `ziixad §¨
k dligzkläãeäé éaø,`idårinydl `la rny z` `xewdy xaq ©¦§¨§

xzen df ixd eipf`l,äléçzëì eléôàdlqty epizpyn ok m`e £¦§©§¦¨
iqei iaxk dcinrdl yie dcedi iaxk dcinrdl oi` gxkda yxga

,`vi `l carica s`y xaqyàéL÷ àìåzkxa oiprl `ziixad on §Ÿ©§¨
c ,caricl dligzkl oia wlgl yiy oefndàä`ziixad - ¨

dligzkl s` dxizdy dpey`xddéãécdcedi iax zrc `id - ¦¥
e ,envràäcaricl dligzkl oia dwligy dipyd `ziixad - ¨

déaøc`edy ,dixfr oa xfrl` iax eax mya dxn` dcedi iax - §©¥
aq ok`,caricl dligzkl oia wlgl yiy xàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦
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,'ãçà,'rny' zaizn miyxeceéðæàì òîLäàéöBî äzàM äî E ¤¨©§©§¨§¤©¤©¨¦
étî,E.dligzkl oic wx `edy rnyn 'jixv' oeylneøéàî éaø ¦¦©¦¥¦

,øîBàxn`py ,epf`l ezxin` rinydl jixv oi` dligzkl s`my) ¥
(e e,'Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà',ala zeevnd dlzy xg`ne £¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤

y micnl,íéøácä ïä ïä álä úðåek øçà.epf`l rinyiy jxev oi`e ©©©¨©©¥¥¥©§¨¦
:`ziixad xe`iaa sqep uexizéëäì úéúàc àzLäzwelgn yiy ©§¨§¨¦§¨¦

yi ,df oipra xi`n iaxl dixfr oa xfrl` iax mya dcedi iax oia
y ,oefnd zkxa ly `ziixad on `iyewd z` uxzlàîéz eléôà£¦¥¨

ydéaøk äãeäé éaødixfr oa xfrl` iax,déì àøéáñdligzkly ©¦§¨§©¥§¦¨¥
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,epf`l rinydl jixv oi` dligzkl s`yàéä øéàî éaøeixacly ©¦¥¦¦
.x`eank ald zpeeka ielz lkd

:dpyna epipy.ïè÷a øéLëî äãeäé éaø©¦§¨©§¦§¨¨
:df oipra dyrn d`ian `ziixad,äãeäé éaø øîà ,[àéðz] (àéðúã)©§¨¨©©¦§¨

,didy dyrnn ixacl di`x yiäéúéø÷e ,éúééä ïè÷dlibnl ¨¨¨¦¦§¦¦¨
íéð÷æe ïBôøè éaøî äìòîìmipwfe oetxh iax ipta -,ãBìajkne §©§¨¥©¦©§§¥¦§
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,øéznäoi`e ,ohwn d`ixw renyl xiznd `ed dcedi iax ixdy ©©¦

:`xnbd zl`ey .eilr miwleg miaxy oeik epnn di`x `iadl
déì eøîéìåyïèwä ïî äéàø ïéàéáî ïéàdcedi iaxl minkg ixack §¥§¥¥§¦¦§¨¨¦©¨¨

:`xnbd daiyn .zncewd `ziixaaà÷ ãBòå àãç,déì eøî,xnelk £¨§¨¨§¥
,epiide ,oey`xd mrhd lr xg` mrh etiqedúééä ïè÷c ,àãçoi`e £¨§¨¨¨¦¨

,jzii`xn di`x mi`ian,ãBòåyeléôàm`úééä ìBãbdry dze`a §£¦¨¨¦¨
`iadl jl oi` mewn lkn ,jzii`xn di`x `iadl leki ziide

oky ,df dyrnn di`x.øéznä ïî äéàø ïéàéáî ïéà¥§¦¦§¨¨¦©©¦

äðùî
upzy mcew ozeyrl oi`e meia opnfy zeevnd z` zhxtn dpynd

:dngdäléânä úà ïéøB÷ ïéà,mixetd meiaïéìî àìåoa wepiz ¥¦¤©§¦¨§Ÿ¨¦
,mini dpenyïéìáBè àìåiriayd meia zn i`nh e` daif i`nh §Ÿ§¦

,mzxitqlïéfî àìåiyilyd meia zn `nh lr dxt xt` in §Ÿ©¦
,ezxitql iriaydeõðzL ãò ,ìBaèz àì íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå§¥¤¤§¤¤Ÿ¦§©¤¨¥

,änçä,dlila `le meia mpnf el` lkyeNòL ïleëåel` mixac ©©¨§¨¤¨
øLk ,øçMä ãenò äìòMî`xwpe `ed mei xak f`y oeik ,xacd ¦¤¨¨©©©©¨¥

ekixvd ,xgyd dlr m` mi`iwa lkd oi`y oeiky `l` ,mpnf
wtq icin e`vi i`ceea f`y dngd upd cr epizniy dligzkl

.dlil

àøîâ
`le meia mpnf el` lky dpynd ipic xewn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dlilaïìðî`weec dlibnd z` mi`xewy oicd §¨¨
:`xnbd daiyn .meiaàø÷ øîàc(gk h xzq`)íéøkæð älàä íéîiäå' §¨©§¨§©¨¦¨¥¤¦§¨¦

,'íéNòðåy rnyn 'mini' xn`py dnne.àì äìéla ïéà íBia §©£¦©¦©©§¨Ÿ
:`xnbd dywnéåäéz àîéìef dpyn,éåì ïa òLBäé éaøc àzáeéz ¥¨¤¡¥§§¨§©¦§ª©¤¥¦

,äìéla äléânä úà úBø÷ì íãà áéiç ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©¤¥¦©¨¨¨¦§¤©§¦¨©©§¨
ìådúBðLdipy mrt dzexwl -,íBia`weecy rnyn dpyna eli`e §¦§¨©

:`xnbd zvxzn .dlila `le aiig meiaíBécà éðz÷ ékdpynd - ¦¨¨¥©§
`dz ef d`ixwy 'minide'n micnly ,mei ly d`ixwa dxaic
d`ixw ly sqep aeig yi zn`a j` ,dlila `le meia `weec

.dlila
:dpyna epipy'åëå ïéìî àìå.dngd upzy cr §Ÿ¨¦

n `ed df oic xewn :`xnbd zx`anáéúëc(b ai `xwie)éðéîMä íBiáe' ¦§¦©©§¦¦
,'ìBné.meia wx epnfy x`ean 'meia' xn`py dnne ¦

:dpyna epipy.'åëå ïéfî àìå ïéìáBè àìå§Ÿ§¦§Ÿ©¦
:dliahae d`fda oicd xewn z` `xnbd zx`anáéúëchi xacna) ¦§¦

(hi,'éòéáMä íBia ['åâå] àîhä ìò øBähä äfäå''meia' xn`py dnne §¦¨©¨©©¨¥©©§¦¦
.dlila `le meia wx `id d`fdy micnl,äéfäì äìéáè L÷zéàå§¦§©§¦¨§©¨¨

dpnf dliah s`y cnll ,'miOA ugxe' weqtd jynda xn`py§¨©©©¦
.dlila `le meia wx `id

:dpyna epipyänçä õðzL ãò ìBaèz àì íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå§¥¤¤§¤¤Ÿ¦§©¤¨¥©©¨
.'åëå

:`xnbd dywnéáéiç ìkî íBé ãâðk íBé úøîBL àðL éàî ,àèéLt§¦¨©§¨¤¤§¤¤¦¨©¨¥
úBìéáèdliah d`vi recne ,dlila `le meia mpicy lirl xn`py §¦

.mllkn ef
:`xnbd zvxznéøèöéà,Cokyàðéîà Czòc à÷ìñcéåäézdzii`x ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨¤¡¥

,mei zxney ly dpey`xdäðBLàø äiàøe ,áæ ìL äðBLàø äiàøk¦§¦¨¦¨¤¨§¦¨¦¨
áéúëc ,éø÷ ìòáì L÷zéà áæ ìL(al eh `xwie)øLàå áfä úøBz úàæ' ¤¨¦§©§©©¤¦¦§¦Ÿ©©¨©£¤

,'òøæ úáëL epnî àöz,cnlne ,cgi mdipy exkfpyéø÷ ìòa äî ¥¥¦¤¦§©¤©©©©¤¦
íBia ìáBè,ezxgnl oizndl jixv epi`e ,ea d`xyéàälra af - ¥©©

zg` dii`xdéîBéa ìBaèéì énð.ea d`xy meia -ås`àä- ©¦¦§§¥§¨
i`ce mpn`e ,ezxgnl oizndl jxhvz `l mei cbpk mei zxneyd
`id ixdy ,dpey`x dii`xa afe ixw lral ixnbl dnec dpi`

àîîéai`ce dzii`x meia -áéúëc ,äìáè éöî àì(ek eh my)éîé ìk' ¦¨¨Ÿ¨¥¨§¨¦§¦¨§¥
,'dì äéäé dúcð ákLîk dáBæmei zxney oic miyxec df weqtne ¨§¦§©¦¨¨¦§¤¨

mei cbpk(.br dcp)zvwn s` xenyl dkixvy miyxec 'didi'ne ,
c xn`p mewn lkn j` ,zxgnd meinàéìéìadzii`x mei xg`ly §¥§¨

,øenéL úö÷î ãéáòéì úäéîdlil eze` xenyzy jkay xnelk ¦©¦£¦¦§©¦
,xeniy zvwn miiwzåf`,ìBaèézcr oizndl dkixv `dz `le §¦§

,meidïì òîLî à÷meia `l` zlaeh dpi` mei zxney s`y ¨©§©¨
`ed sqep mei xenyl dkixvy cnlpy dny meyn ,ezxgnly

e ,dlecb daf ly miiwp dray zxitqke ,dxitq oicnàéòac ïåék¥¨§¨£¨
äøéôñ,dzii`x zxgnly meia §¦¨
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cvik zeiprz xcq` cenr k sc ± iyily wxtziprz
äãåäé éáø íìåòìÐcaric elit`e ,`id iqei iax oizipzne .xiykn dligzkl elit`e

.`léàäåÐ.dcedi iax dligzkl mxezcéàäåÐ.oefnd zkxacäéáøãÐly enyn

caric la` ,dligzkl rnyn `pyil i`de .rinydl jixvy ,dxn` dixfr oa xfrl` iax

.`viéëäì úéúàã àúùäåÐ.xi`n iaxe dcedi iaxc `zbelt `d opireny`låìéôà
äãåäé éáø àîéúÐ,`vi rny z`ixwa xn`c

caricÐdligzkl ,oi`Ðinp oizipzne .`l

.`id dcedi iaxe ,yxgl dlqtc `ed dligzkl

`iywce .`id dcedi iax inp oefnd zkxac jde

dixa dcedic `d jl`l ,ipn ift oa oerny iaxc

iqei iax `le dcedi iaxÐ,`id xi`n iax

.dligzkl xykncøéúîä ïîÐdcedi iax

jl oi`e ,ohwd z` xiznd `ed eiptl zixwy

.eilr oiwleg miax ixdy ,epnn di`x `iadl

äðùîïéìáåè àìåÐafl iriay ribiyn

zqipka dkiygyn mixne` oi` zn `nhle

zligz dlilc ab lr s` ,leahl ie`x iriay

`id meiÐmeid xaryn la` .opira mei `kd

.edlekl dl sili `xnbae ,dlila leahl xzen

íåé ãâðë íåé úøîåù ïëåÐi`n yxtn `xnba

dil `pz `d ,dytp itp`a ez `dl hwpc `py

."oilaeh oi`"äîçä õðä ãòÐwtqn `viy

.dlil'åë åùòù ïìåëåÐ`nni xgyd zelrnc

oikixv ea oi`iwa lkd oi`y itl la` `ed

.dngd upd cr oizndlàøîâéðú÷ éëÐcr

xn`we ,dipy diixw` meic` dngd upd `dzy

.meia mei ly `diyäìéáè ù÷úéàåÐaizkc

.dafe afl oicd `ede "mina ugxe" ditiqaéëä
ïðéñøâÐmei cbpk mei zxney `py i`n `hiyt

.'ekíåé ãâðë íåé úøîåùÐdlky xg`ldray

m`y ,daif ini oiiexwd mei xyr oiqpkp dcp ini

oitevx mini dyly oda d`xzÐ,daf `id ixd

mei d`xz m`e .oaxwe dray zxitq dperhe

cg`Ði`xwne .zlaehe zxgnl mei zxney

`zrnya dl iziine ,mipdk zxeza dl sili

.dcp zkqnc `ziixzaéåäéúÐly di`x jd

lral ywzi`c ,af ly dpey`x di`xk daf

epnn `vz xy`e afd zxez z`f" aizkc ,ixw

di`x epiide ,`kd aizk daif `cg ."rxf zaky

"rxf zaky epnn `vz xy`"e ,dpey`xÐepiid

.ixw lraïðéñøâ äéäé áéúëã íåùîÐini lk"

`xw jde ."dl didi dzcp akynk dz`neh aef

lk" iieaxn ,i`w mei cbpk mei zxney zii`xa

opixn`e .(` ,br) dcp zkqna dl opiyxc "ini

mzd"dl didi" :Ð,cg`l cg` zxteqy cnln

,leahz zdin dlila ,jkld .zxgnd mein zvw

.xeniy zvw dcarc
à÷
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àìåoi` :(`"i dpyn a"i wxt) dxt zkqna opzdc :`iyw Ð meia `l` oifn `le oilaeh

`kde .meia eilr oifne dlila laeh envr `ed la` ,meia oifne dlila aef`d oilaeh

lawl ick d`fdd iptl zg` ,od zeliah izyc :mz epiax yxite !meia leahl jixvc opixn`

`idd epiide ,d`fdd xg`l zg`e .(a,en) zenai zkqna opzck ,dlila `ied dze`e ,d`fdd

inp ikde .`nnia `ied `idde ,`xwa `aizkc

dliah `ki`c (`,h) zezixkc ipy wxt rnyn

eqpkp `l mkizea` dn :opixn`wc ,d`fdd iptl

,minc z`vxde dliahe dlina `l` zixal

"mcd z` wexfie"n ol `wtp minc z`vxde

`la d`fd oi`c ixinbc meyn ol `wtp dliahe

dxt z`fde .d`fdd lawl ick diptl dliah

dliah jixv ok m`e ,zcner d`fd dze` mewna

ixtqa `dc ,dixg`l dliah jixv mbe ,diptl

dyr `l Ð d`fdl dliah micwd m`y :ipzw

,d`fd xg`l dliah yiy :`nl` .melk `le

rnynck d`fdd mcew zg`e ,mzd rnynck

xikfny ,epzxnba zenewn dnkae zezixka

`kd :dyw mewn lkne .d`fdd iptl dliah

,d`fdd iptlc dliaha i` ?ixiin dliah dfi`a

ok m` `yixa Ð oilaeh hwpc `pyil rnynck

dze`a ixiin i`e !ziyixtck ,dlila elit` `ied

ywzi`c meyn `ixi` i`n Ð d`fd xg`ly

,d`fdd xg`l `iedc meyn dil wetiz ?d`fdl

d`fdd xg`ly dlil ihernle !meia `l` dpi`e

xarc oeikc ,jixhvi` `l ipiny lil epiidc

.dvxiy zr lka leahl xzenc `hiyt Ð iriay

leahl xzen meid xarync ,ok yxit i"yx mbe

:xy` oa wgvi epiax yexitk d`xp jkl .dlila

opzck ,`nnia `iedc ,aef` zliaha ixiin `kdc

jk xg`e oilaeh hwp ikdle (my dxt) zkqna

`xw iziinc ,inlyexia rnyn inp ikde .oifn

,d`fdl dliah ywz`c `yxcnl "dfde lahe"c

`dc :wgvi epiaxl dyw edine .aef` zliah epiide

`nhe dafde afd (`,gt) `nei zkqn idlya xn`

dgpnd on :xne` iqei iax ,meia ozliah zn

zltz lltzdy xg` :yexit .leahi `l dlrnle

dxne`l `ed leki dlirp zlitzc ,dgpnd

i`c ,d`fdd xg`ly meia epiidc `hiyte .dlila

?mixetkd meia leahl xzen j`id d`fdd iptl

mewn lkn Ð devn dpnfa dliahc meyn i`

mixac el` wxt xn`ck ,zeay `ied d`fdd

yxtz m`e ?zeyrl leki j`ide ,(a,dq migqt)

oi` Ð ipinya laeh `ed eiykre lenz`n dfdy

jixve !mixetkd mei `igc `le ,dpnfa dliah ef

xary e` ,bbeya e` ,ohwn d`fdd laiwy :xnel

.dfdeéúëãá:`iyw Ð leni ipinyd meiae

m` xne` xfril` iax" wxtac

,`xw i`d yixc (mye `,alw zay) "`iad `l

`le yixc "mini zpeny oa"ne ,zaya elit` xnel

:xnel yie !opgei iaxc dizeek mzd `ipze ,dlila

il dnl `iyw ok m`e ,dpnn zexeht miypdy `nxb onfdy dyr zevn `ied ok m` ,dlila dpi` dlinc oeik :mixt` epiax axd dywde .mirbp zii`xk ,xzei dheytd dyxcd iziin `kdc

miypc i`dc `pin` ded "eze`" e`l i`c :xnel yie !`id `nxb onfdy dyr onfdy dyr zevnc dil wetiz ?lenl zaiig dpi` dy`c xnel "eze`"c `xw (mye `,hk) oiyecwc `nw wxta

dxyr yly dilr ezxkpe ,zxk da yiy dlin la` .miyp opihrnn ediipne ,zxk eda zilc ldwde dgnye dvnc `inec ,zxk `kilc `kid epiid Ð `nxb onfdy dyr zevnn zexeht

.dlila oia meia oia oibdepc xn`c o`nke ,dpnfa `ly dlinl inp i` .`lc "eze`" ol rnyn `w ,ediipa z` lenl miyp eda aiignc `pin` ded Ð zezixa

éàîi`n :ikd yxtl jixv aef` zliaha ixii` i` la` .dnvr ipta xikfdy `py i`n irac ,xity iz` Ð mc` zliaha ixiin lirlc "oilaeh `le" i` Ð 'eke mei cbpk mei zxney `py

.zeliah iaiig x`y lkn ,meia `idy xnel ,mei zxney xikfdy `py
dxitq
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¯éðæàì òîLäàéöBî äzàM äî Eétîøéàî éaø .E ©§©§¨§¤©¤©¨¦¦¦©¦¥¦
"Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà" :øîBà¯øçà ¥£¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤©©

.íéøácä ïä ïä álä úðåek,éëäì úéúàc àzLä ©¨©©¥¥¥©§¨¦¨§¨§¨¥§¨¦
àäå .déì àøéáñ déaøk äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨§©¥§¦¨¥§¨

éæt ïa ïBòîL éaø déøa äãeäé éðúc.àéä øéàî éaø¯ §¨¥§¨§¥©¦¦§¤¨¦©¦¥¦¦
:äãeäé éaø øîà ,àéðz ".ïè÷a øéLëî äãeäé éaø"©¦§¨©§¦§¨¨©§¨¨©©¦§¨
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.øLk øçMä ãenòàøîâíéîiäå" :àø÷ øîàc ?ïìðî ©©©©¨¥§¨©§¨©§¨§©¨¦
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'åëå ïéfî àìå,"àîhä ìò øähä äfäå" :áéúëc §Ÿ©¦¦§¦§¦¨©¨Ÿ©©¨¥
éòéáMä íBia,"L÷úéàå.äéæäì äìéáè"úøîBL ïëå ©©§¦¦§¦§©§¦¨©£¨¨§¥¤¤

".'åëå änçä õðzL ãò ìBaèz àì íBé ãâðk íBé§¤¤Ÿ¦§©¤¨¥©©¨
éáéiç ìkî íBé ãâðk íBé úøîBL àðL éàî !àèéLt§¦¨©§¨¤¤§¤¤¦¨©¨¥

éøèöéà ?úBìéáèäiàøk éåäéz àðéîà Cúòc à÷ìñ .C §¦¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¤¡¥¦§¦¨
äðBLàøìL,áæìòáì L÷úéà áæ ìL äðBLàø äiàøe ¦¨¤¨§¦¨¦¨¤¨¦§©§©©

epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ" :áéúëc ,éø÷¤¦¦§¦Ÿ©©¨©£¤¥¥¦¤
".òøæ úáëLíBia ìáBè éø÷ ìòa äî¯éîð éàä ¦§©¤©©©©¤¦¥©©©¦

äéäé dúcð ákLîk dáBæ éîé ìk" :áéúëc ,äìáè éöî àì àîîéa àäå .déîBéa ìBaèéì¦§§¥§¨¦¨¨¨¨¦¨§¨¦§¦¨§¥¨§¦§©¦¨¨¦§¤
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cvikקמד zeiprz xcqa cenr k sc ± iyily wxtziprz
Z ïì òîùî à÷lk ,dray zxitq znbecn ,`id dxitq meyn cg`l cg` i`dc oeik

.(eh `xwie) "mini zray dl dxtqe" aizkc ,`id `nnic dxitqéîã÷î=.oinicwn

éëùçî=.oiaixrnäëàìîì íåéäå øîùîì äìéìä åðì äéäå òîù àúÐdpin rnylk :

.`zekyge `zencw `le ,mei ixw dk`lna miweqry onfäðùîøùë íåéä ìëÐs`e

aizkc ,zevnl oinicwn oifixf ol `niiwc ab lr

ikd elit` (ak ziy`xa) "xwaa mdxa` mkyie"

.meid lk xykíéøô éåãéåìÐxac mlrd xt

cezny ,giyn odk xte ,xeav ly`hg eilr oi

,el) `nei zkqna opixn`ck .eilr ede`iady

(a`kd aizk .z`hg oer z`hg lr "dcezde" :

meia mzd aizke (c `xwie) "odkd eilr xtke"

'ebe eilr xtkl 'd iptl ig cnri" mixetkd"

silick ,meiae mixac zxtk oldl dn (fh `xwie)

onwlÐ.meiae mixac zxtk o`k s`ä÷éìîìÐ

.ser lyäìá÷ìÐ.mcd zlawläéæäìÐ

ze`hge oitxypd mixt ziifde ,mcd zwixfl

.odly dwixf `idy zeiniptdàøîâúøôëá
íéøáãÐdl miiqn (a ,el) `nei zkqna .iecie:

zxtka `l` epi` e` ,mixac zxtka xne` dz`

mincz`hgd xt z` hgye" xne` `ed ixd ?

.xtd hgyp `l oiicry epcnl "el xy`íåéá éë
íëéìò øôëé äæäÐ.meia ezxtk `nl`éðäåó

áéø÷äåÐxyt` i`c ,dybd `id daxwde

unewd zxhwd `id daxwd jd xnelÐ`dc

dybd `id dne ."xihwde unwe" dixza aizkÐ

zinexc ziaxrn oxwa dribne dgpnd z` yibn

cbpk gafn ly.unew jk xg`e ,oxw ly dceg

zegpnae (a ,ci) dheq zkqna dl sili i`xwne

.(a ,hi)äøè÷äìå äöéî÷ìÐunew zxhwda

,migafa mc zwixf cbpk dgpna `idy ,xn`w

mialg xhwd la` .meia `l` dxyk dpi`e

mixa`eÐ.dlild lk mixykc oizipzna opz

åúååö íåéáÐipd lke "mdipaxw" z` aixwdl

unew zxhwd eli`c .edpip oaxwd zaxwd

aizkc ,dxhwdl ywzi` dvinwe ,`id daxwd

eziifde ezwiln ,ser zwiln ."xihwde unwe"

mc zlaw .ezaxwd `id eziifde ,zg`kÐ

(` ,`i dbibg) xn xn`c ,dl ixw daxwd:

"eaixwde"Ðinp i` .mcd zlaw efaixwdl :Ð

daxwd ikxev lkolek dlawe dwilne dvinw ;

dybd la` .od `la xyt` i`e ,od daxwd ikxv

dtepzeÐ.oiakrn opi`
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äøéôñ(mye `,`t migqt) "oilev cvik"c i"yx yexitl `iyw o`kn Ð `id `nnia

dzxitql draya dz`xy dafe ,elekk meid zvwn xn`c iqei iaxle :jixtc

oia [ipy lk dz`xa] :ipyne ?dl zgkyn ikid dicicl dlecb daf ,ok m` ,zxzeq dpi`

?zelila d`exa xn` `l i`n` :`iywe .d`neha xg`d zlgze meid seq ied f`c ,zeynyd

lky `vnpe ,`id dxitq e`l dlil zxitq `dc

:xnel yie !`nh ied ezligzy oeik ,`nh meid

zlgz enk xenyl ipdn meid seqc iqei iax xaqc

(`,fh) xifpc ipy wxt rnyn inp ikde .meid

ikid [dxenb daf iqei iaxl] :xn`wc ,eteqa

`blt jci` Ð `neic `blta ifgc i` ?dl zkyn

iqei iax ok m` :xn`z m`e ,xeniy dl iedil

zeywdl el did ok m` ,elekk meid zvwn xaqc

axl jixtwck ,dizrnyl dxn` i`zekk iqei iax

mein elit` ixn` i`zekc :xnel yie (`,hq) dcpa

iaxe ,oey`x meil ezxteqc ,ea dwqty oey`x

.dray mein `l` xn` `l iqeiàäåol `niiw

:xn`z m`e Ð `ed `ilil miakekd z`v mrc

m` ,`ilil ied miakekd z`vac ol `niiwc oeik

oiaa dcedi iaxe iqei iax ibilt i`n` ok

s`c :xnel yie !miakekd z`va exnil ?zeynyd

miakek yiy ,welig yi miakekd z`v xeriya

.meia oi`xp

äéäå`dc :`iyw Ð xnynl dlild epl

z`v iab (mye a,a) zekxaa opixn`

xacl di`x oi`y it lr s`e ,`ed dlil miakekd

,"xnynl dlild epl dide" aizkc Ð xacl xkf

`kd opiwtnck dxenb dii`x ied `l i`n`e

daiky onfc iweq`l ira mzdc :xnel yie ?`xwn

ikd meyne ,miakekd z`v ied rny z`ixw iabc

iedc idpc .dxenb dii`x ef oi`c mzd opixn`w

daiky onf ied `l mewn lkn ,dry dze`a dlil

.mc` lkléåãéåìåÐ `ipzc mixetkd mei

lk `pzc oeik ?i`d xninl jixhvi` i`n` :`iyw

zrya `l` epi` iecied `lde ,dkinql xyk meid

ieciec `pin` ded i`d e`l i`c :xnel yie !dkinq

.meid lk xyk epi`c ,zekinq x`yc (ieciek) df

meid lk dxyk `dz `ly dkinql inp mexbie

ipznl jixhvi` ikd meyn ,zekinq x`yk

.iecied

äöéî÷ìÐ ezeev meia aizkc dxhwdle

,`xw i`dn opiwtn `l dhigy la`

irzyn `xwe .xfa dxyk ixdy ,`id dcear e`lc

oke ,"mdipaxw z` aixwdl" aizkc ,dceara

iptl dgpna odk eda jixv oi` dybde dtepz

.dvinwd

ìëepiax xne` Ð .xnerd zxivwl xyk dlild

,meia jxai `l dlila jxal gky m`y :mz

`ki`c idpc .oizipznc `nzq i`da rnynck

xyk meia xvwp ipzc (`,`r) zegpna `nzq

`dc ,`ticr `kdc `nzq mewn lkn ,carica

:d`xp cere .`picc `zwiqt `zkld iab dl ipzw

,caric meia xnerd zxivw xyknc o`nl elit`c

meyn ,meia jxal oi`c dxitq iab `ed dcen

(bk `xwie) aizkc ,akrl aezkd dilr dpyc

m` la` .dkld oke dkxa `la xgnl dpni dlila jxal iypi`c `kidc :azk "zelecb zekld"ae ."zxvr zekld"a aezk oke .dlila dpen dz`yk `l` zeninz `ven dz` i`e "zeninz"

`l` oi`y itl `nrh epiide ,alele xtey zriwza ok oi`y dn "'eke dpaiy oevx idi" xne` dxitqd lr jxiay xg`e .`kile "zeninz" opirac ,dkxaa cer dpni `l Ð meie dlil gky

.diyr yi alele xteyl la` ,ycwnd zia oipal dzr dxkfd
xihwdle
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.àéä àîîéa äøéôñ"ãenò äìòMî eNòL ïleëå §¦¨¦¨¨¦§¨¤¨¦¤¨¨©
øçMä".øLk:àø÷ øîà :àáø øîà ?éléî éðäðî ©©©¨¥§¨¨¥¦¥¨©¨¨¨©§¨

"íBé øBàì íéäìà àø÷iå"¯.íBé Bàø÷ àáe øéànì ©¦§¨¡Ÿ¦¨©¥¦¨§¨
äzòî àlà,"äìéì àø÷ CLçìå"éLçnìàáe C ¤¨¥©¨§©Ÿ¤¨¨©§¨©©£¦¨

åàì íéáëBkä úàö ãò ïì àîéé÷ àä ?äìéì àø÷̈¨©§¨¨©§¨¨©¥©¨¦¨
eðçðàå" :àëäî ,àøéæ éaø øîà àlà !àeä äìéì©§¨¤¨¨©©¦¥¨¥¨¨©£©§
úBìòî íéçîøa íé÷éæçî íéöçå äëàìna íéNòŸ¦©§¨¨§¤§¨©£¦¦¨§¨¦¥£

,"íéáëBkä úàö ãòå øçMääìélä eðì eéäå" :øîBàå ©©©§©¥©¨¦§¥§¨¨©©§¨
àîéz éëå ?"øîBàå" éàî ."äëàìî íBiäå øîLî¦§¨§©§¨¨©§¥§¦¥¨

øçMä ãenò äìòMîàLîL àáøò ékîe ,àîîé åàì ¦¤¨¨©©©©¨§¨¨¦¦¨§¨¦§¨
éëMçîe éîc÷î eäðéàå ,àéìéì¯eðì eéäå" òîL àz ¥§¨§¦§§©§¥§©§¦¨§©§¨¨

ìî íBiäå øîLî äìélä."äëàäðùîíBiä ìkøLk ©©§¨¦§¨§©§¨¨¨©¨¥
,øôBL úòé÷úìå ,ìlää úàéø÷ìå ,äléânä úàéø÷ì¦§¦©©§¦¨§¦§¦©©©¥§¦§¦©¨

,áìeì úìéèðìå,ïéôñenä úlôúìå,ïéôñenìåéecéåìe §¦§¦©¨§¦§¦©©¨¦§©¨¦§¦
,íéøtä,øNòî éecéåìe,íéøetkä íBé éecéåìe,äëéîñì ©¨¦§¦©£¥§¦©¦¦¦§¦¨

ì,äèéçL,äôeðúì,äLbäì,äöéî÷ì,äøè÷äìe ¦§¦¨¦§¨§©¨¨¦§¦¨§©§¨¨
,ä÷éìîì,äìa÷ìe,äéfäìeúé÷Läìe,äèBñúôéøòìå ¦§¦¨§©¨¨§©¨¨§©§¨©¨§©£¦©
äìâòä,úøéö÷ì øLk äìélä ìk .òøBönä úøäèì ¨¤§¨§¨¢©©§¨¨©©§¨¨¥¦§¦©
,øîBòäøè÷äìeíéáìçììkä äæ .íéøáàå:øác ¨¤§¤§¥£¨¦§¥¨¦¤©§¨¨¨

äìéla BúåönL øác ,íBiä ìk øLk íBia BúåönL¤¦§¨©¨¥¨©¨¨¤¦§¨©©§¨
.äìélä ìk øLkàøîâíéîiäå" :àø÷ øîà ?ïìðî ¨¥¨©©§¨§¨©¨©§¨§©¨¦

ìlää úàéø÷ìå ."íéNòðå íéøkæð älàä¯:áéúëc ¨¥¤¦§¨¦§©£¦§¦§¦©©©¥¦§¦
.BàBáî ãò LîL çøænî""äæ" :øîBà éñBé éaø ¦¦§©¤¤©§©¦¥¥¤

".'ä äNò íBiä""áìeì úìéèðìå¯ízç÷ìe" :áéúëc ©¨¨§¦§¦©¨¦§¦§©§¤
.ïBLàøä íBia íëì"""øôBL úòé÷úìå¯:áéúëc ¨¤©¨¦§¦§¦©¨¦§¦

".íëì äéäé äòeøz íBé"ïéôñeîìe¯:áéúëc"øác §¨¦§¤¨¤§¨¦¦§¦§©
.BîBéa íBé""úlôúìå"ïéôñenä¯äeéåL ïéôñeîk §§¦§¦©©¨¦§¨¦¨§¨

"íéøt éecéåìe" .ïðaø¯éìécíBiî 'äøtk' 'äøtk' ó ©¨©§¦¨¦§¨¥©¨¨©¨¨¦
Bãòa øtëå" :íéøetkä íBé éaâ àéðúc .íéøetkä©¦¦§©§¨©¥©¦¦§¦¤©£

"Búéa ãòáe¯úkä íéøác úøtëa,øaãî áeäøtëå §©¥§©¨©§¨¦©¨§©¥§©¨¨
".íëéìò øtëé äfä íBia" :áéúëc ,àeä àîîéa¦¨¨¦§¦©©¤§©¥£¥¤

"'åëå øNòî éecéåìe"¯éäìà 'ä éðôì zøîàå" :áéúëc"úéaä ïî Lãwä ézøòa E §¦©£¥¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦
éîñeéäìà 'ä äfä íBiä" :déì C."Eeöî E"ìå äëéîñì"äèéçL¯Cîñå" :áéúëc §¦¥©©¤¡Ÿ¤§©§¦§¦¨§¦§¦¨¦§¦§¨©

"èçLå."íëçáæ íBéa" :äèéçLa da áéúëe""äôeðúìå¯áéúëcúà íëôéðä íBéa" : §¨©§¦¨¦§¦¨§¦§£¤§¦§¨¦§¦§£¦§¤¤
."øîòä""äLbäìe¯úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå" :áéúëc ,äôeðúì L÷úéàc ¨Ÿ¤§©¨¨§¦§©¦§¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨¥¦§©

éðäå úàðwä.áéø÷äå ó"""äéfäìe äøè÷äìe äöéî÷ìå ä÷éìîìå¯Búeö íBéa" :áéúëc ©§¨Ÿ§¥¦§¦§¦§¦§¦¨§¦§¦¨§©§¨¨§©¨¨¦§¦§©Ÿ
."ìàøNé éða úà""äèBñ úé÷Läìe¯dì äNòå" :àëä áéúk .'äøBz' 'äøBz' àéúà ¤§¥¦§¨¥§©§¨©¨¨§¨¨¨§¦¨¨§¨¨¨

,"úàfä äøBzä ìk úà ïäkäètLnä ìòå EeøBé øLà äøBzä ét ìò" :íúä áéúëe." ©Ÿ¥¤¨©¨©Ÿ§¦¨¨©¦©¨£¤§©©¦§¨
äî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

מגילה. הקורא למפרע - פרק שני דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

äøéôñwxàéä àîîéaxn`py enk ,dlila `le(gk eh `xwie)dxtqe' §¦¨¦¨¨¦§¨§¨
,'mini zraW Dl.ezxgnl cr oizndl dkixv okle ¨¦§©¨¦

:dpyna epipy.øLk øçMä ãenò äìòMî eNòL ïleëå§¨¤¨¦¤¨¨©©©©¨¥
:`xnbd zxxanéléî épäðî.xgyd zelrn `ed meid zligzy §¨©¥¦¥
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,àáø øîà(d ` ziy`xa)íéäìà àø÷iå' ¨©¨¨§¨©§¨©¦§¨¡Ÿ¦

,'íBé øBàì,xnelkàáe øéànì`eal ligzn xgyd xe`yk - ¨¨¥¦¨
xi`dleBàø÷'d.íBé §¨

:`xnbd dywnäzòî àlàdn z` yxtp cvik ,ef `xaq itl ¤¨¥©¨
xn`py(my)] 'äìéì àø÷ CLçìå'y yxtp dfa mb m`déLçnìàáe C §©Ÿ¤¨¨¨§¨©©£¦¨

,äìéì àø÷`eal jyegd ligzn f`y dngd zriwyay xnelk ¨¨¨§¨
dlil e`xw,[eïì àîéé÷ àädkldläìéì åàì íéáëBkä úàö ãòc ¨©§¨¨§©¥©¨¦¨©§¨

,àeäjiygnyk miakekd z`va wx `ed dlild zligzy xnelk
epiidc ixnbl xi`nyk wx `edy xnel jixv mei mb ok m`e ,ixnbl

.mei aygp xgyd zelrn s`y oipne ,dngd upda
:dpynd oicl xg` xewn d`ian `xnbd,àøéæ éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¥¨

`ed jkl xewnd,àëäîiler ici lr milyexi zneg oipaa xn`py ¥¨¨
laa(eh c dingp)íéçîøa íé÷éæçî íéöçå äëàìna íéNBò eðçðàå'©£©§¦©§¨¨§¤§¨©£¦¦¨§¨¦

,'íéáëBkä úàö ãò øçMä úBìòî`ed meid zligzy x`eane ¥£©©©©¥©¨¦
.xgyd zelrnåcerøîBàaezkd(fh c my)äìélä eðì [eéäå] (äéäå)' §¥§¨¨©©§¨

'[äëàìî íBiäå øîLî] (øîùîì):`xnbd zl`ey .,'øîBàå' éàî ¦§¨§©§¨¨©§¥
:`xnbd daiyn .df weqt `iadl `xif iax jxved recn xnelkéëå§¦

àîézxnel ozipy meyn ,jkl di`x oey`xd weqtdn oi`y ¥¨
zn`ayàîîé åàì øçMä ãenò äìòMî,`edåxnel xyt` ok ¦¤¨¨©©©©¨§¨¨§

xakyàéìéì àLîL àáøò ékî,`edeäðéàådk`lna eyry ¦¦¨§¨¦§¨¥§¨§¦§
eid ,miakekd z`v cre xgyd zelrnéîc÷îmcew dk`lna §©§¥

,meid zligzéëMçîeiax xn` okl ,meid seq xg`l mzk`lna §©§¥
,`xifòîL àzxn`py dnn z`føîLî äìélä eðì [eéäå] (äéäå)' ¨§©§¨¨©©§¨¦§¨

,'äëàìî íBiäåwx dzid dk`lndy gken df weqtny xnelk §©§¨¨
migiken md ixd oey`xd weqta ex`azpy mipnfd `linne ,meia

.miakekd z`v cr xgyd zelrn `edy ,meid onf jyn lr

äðùî
xyk elek meid lkye ,meia opnfy zeevnd z` zhxtn dpynd

:mdaäléânä úàéø÷ì øLk íBiä ìk,mixetd mei lyúàéø÷ìå ¨©¨¥¦§¦©©§¦¨§¦§¦©
ìlää,da miaiigy miniaøôBL úòé÷úìå,dpyd y`xaúìéèðìå ©©¥§¦§¦©¨§¦§¦©
áìeì,zekeq ly oey`xd meiaïéôñenä úlôúìådid mday minia ¨§¦§¦©©¨¦

,ycwna sqen oaxwïéôñeîìe,ycwna sqen oaxw aixwdl - §¨¦
íéøtä éecéåìexeaiv ly xac mlrd xt lr -(eh c `xwie)xt lre §¦©¨¦

giyn odk(c c my),`a `ed eilry `hgd lr miceezny ,éecéåìe§¦
,øNòîmixran dhinyl ziriaye ziriax dpy ly gqt axray ©£¥

'ziAd on WcTd iYxrA' miweqtd mixne`e ,ziadn zexyrnd z`¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦
jli`e 'ebe(ehÎbi ek mixac),íéøetkä íBé éecéåìelecb odk didy §¦©¦¦

aixwdy zepaxwd lr dceeznie)(`k fh `xwe ,äëéîñìy`x lr ¦§¦¨
zepaxwd(cere a b my)e ,ìäèéçLe ,zepaxwd lyäôeðúìxnerd ly ¦§¦¨¦§¨

gqt ly oey`xd aeh mei zxgnl ez`ada(`i `k my)e ,äLbäì§©¨¨
eäøè÷äìe äöéî÷ìoxw ceqil dligz oze` miyibny ,zegpnd ly ¦§¦¨§©§¨¨

gafnd ly zinexc ziaxrn(g a my)zleqd on unew odkde ,
gafnd lr mxihwne onyde(h a my)e ,ä÷éìîì,serd oaxw ly ¦§¦¨

äìa÷ìe,gafnd lr ezefdl wxfna zepaxwd mc lyäéfäìeely §©¨¨§©¨¨
,gafnd lräèBñ úéé÷Läìe,dxzqpe dlra dl `piwy dy` - §©§¨©¨

m` dze` miwcea minde ,mixx`nd min dze` miwyn eidy
dzpif(ck d xacna),äìâòä úôéøòìåuegn bexd mc` `vnpyk - §©£¦©¨¤§¨

z` mitxere mi`vei xird ipwf eid ,edkd in rcep `le xirl
'dfd mcd z` ekty `l epici' mixne`e ,lgpa dlbrd(c `k mixac),

òøBönä úøäèìe`vie odkd ed`nihe zrxv rbp ea ltpy mc` - §¨¢©©§¨
ok`y d`exe odkd l` `aen ezrxvn `txznyk ,dpgnl uegn

zyxta x`eand lkk daxwde d`fda dxdh xcq dyere ,`txp
rxevn(fÎa ci `xwie).

ild lk opnfy zeevnd z` dpen dpynd:dløLk äìélä ìk̈©©§¨¨¥
øîBòä úøéö÷ìgqt ly oey`x aeh mei i`vena(`iÎi bk `xwie), ¦§¦©¨¤
íéáìç øè÷äìezepaxw lyíéøáàålilk zeaixwd zeler ly §¤§¥£¨¦§¥¨¦

.gafnl,íBiä ìk øLk íBia BúåönL øác ,ììkä äæeBúåönL øác ¤©§¨¨¨¤¦§¨©¨¥¨©¨¨¤¦§¨
.äìélä ìk øLk äìéla©©§¨¨¥¨©¨§¨

àøîâ
:`xnbd zxxan .dpynd ipic xewn z` zx`an `xnbdïìðî§¨¨

:`xnbd daiyn .meid lk dxiyk dlibnd z`ixwyàø÷ øîàc§¨©§¨
(gk h xzq`),'íéNòðå íéøkæð älàä íéîiäå',meia dpnfy x`eane §©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦

.meid lk epiidc `xaqn heyte
meid lk :dpynay mitqepd mipicd xewn z` zx`an `xnbd

xykáéúëc ,ìlää úàéø÷ì(b biw mildz)BàBáî ãò LîL çøænî' ¦§¦©©©¥¦§¦¦¦§©¤¤©§
.meia dpnfy x`eane ,''d mW lNdn,øîBà [óñBé áø] (éñåé éáø) §ª¨¥©¥¥

llday weqtn `ed xewnd(ck giw my)'ä äNò íBiä äæ'dlibp ¤©¨¨¨¦¨
.'Fa dgnUpeáìeì úìéèðìå,`ed meia epnfy xewndáéúëc`xwie) §¦§§¨§¦§¦©¨¦§¦

(n bkøôBL úòé÷úìå .'ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe'epnfy xewnd §©§¤¨¤©¨¦§¦§¦©¨
,meiaáéúëc(` hk xacna)ïéôñeîìe .'íëì äéäé äòeøz íBé'xewnd ¦§¦§¨¦§¤¨¤§¨¦

,meid lk epnfyáéúëcoitqend zepaxwa(fl bk `xwie)íBé øác' ¦§¦§©
ïéôñenä úlôúìå .'BîBéaoky ,meia epnfy xewndkzepaxw §§¦§¦©©¨¦§

d,ïðaø äeéeL ïéôñenokle ,mitqend zepaxw cbpk epwzpy oeik ¨¦©§¨©¨¨
.mitqend zepaxw onfk meia epnf

íéøt éecéåìe,meia wx `edy exewnéìécódey dxifba'äøtk' §¦¨¦§¨¥©¨¨
,íéøetkä íBiî 'äøtk'el` mixta xn`py(k c `xwie)mdlr xRke' ©¨¨¦©¦¦§¦¤£¥¤

xn`p mixetkd meiae ,'odMd(`i fh my),'FziA craE FcrA xRke' ©Ÿ¥§¦¤©£§©¥
,mixetkd meia lecb odk iecie oic z` micnl df weqtneàéðúc§©§¨

xn`py weqtd iabl ,`ziixaaãòáe Bãòa øtëå' íéøetkä íBé éab©¥©¦¦§¦¤©£§©
íéøác úøtëa ,'Búéamixaca envr lr xtkny ieciea -áeúkä ¥§©¨©§¨¦©¨

å ,øaãîd ipic ixdäøtëmixetkd mei lyáéúëc ,àeä àîîéameia §©¥§©¨¨¦¨¨¦§¦
mixetkd(l fh my)iM','íëéìò øtëé äfä íBiadxifba cnlp `linne ¦©©¤§©¥£¥¤

df iecie s` `linne ,`id iecie mixta dxn`py dxtkd mby dey
.meia `weec xn`p

:dpyna epipy.'åëå øNòî éecéåìe§¦©£¥
:meia epnfy xewnd z` `xnbd zx`anáéúëc(bi ek mixac)zøîàå' ¦§¦§¨©§¨

éäìà 'ä éðôìéîñå ,'úéaä ïî Lãwä ézøòa Edéì C(fh ek my)íBiä' ¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦§¨¦¥©
éäìà 'ä äfä,'Eeöî Exyrn iecie onfy micnl ep` ef zekinqne ©¤¡Ÿ¤§©§

.meia
:dpyna epipyìå äëéîñì.äèéçL ¦§¦¨§¦§¦¨

:meia wx ody xewndáéúëc(g b `xwie),'èçLå Cîñå'micnle ¦§¦§¨©§¨©
,dey opicy ozekinqnäèéçLa da áéúëe(e hi my),'íëçáæ íBéa' §¦¨¦§¦¨§¦§£¤

.meia dpnfy dkinql oicd `ede ,meia wx `id dhigydy x`eane
:dpynay mitqep mipicl xewndäôeðúìåmeia `idy xewnd §¦§¨

,`weecáéúëc(ai bk my)äLbäìå .'øîBòä úà íëôéðä íBéa'xewnd ¦§¦§£¦§¤¤¨¤§©©¨¨
n micnl ,meia wx `idyäôeðúì L÷zéàc,xen`k meia `idy §¦§©¦§¨

áéúëcdheq iabl(dk d xacna)úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå' ¦§¦§¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨¥¦§©
éðäå úBàðwä,'áéø÷äå ó'sipde'l jnqpe ,dybd `ed 'aixwde'e ©§¨§¥¦§¦§¦

.df oiprl el eyiwdl
:dpyna epipy.äéfäìe äøè÷äìe äöéî÷ìå ä÷éìîìå§¦§¦¨§¦§¦¨§©§¨¨§©¨¨

:meia wx zeyrp el` zecear lky xewnd zx`an `xnbdáéúëc¦§¦
(gl f `xwie)ìàøNé éða úà BúBeö íBéa'.''dl mdipAxw z` aixwdl §©¤§¥¦§¨¥§©§¦¤¨§§¥¤©

:`ad oicd xewnäèBñ úé÷Läìe,meia dpnfy xewndàéúàdxifba §©§¨©¨¨§¨
deyàëä áéúk ,'äøBz' 'äøBz'dheq zyxta(l d xacna)dì äNòå' ¨¨§¦¨¨§¨¨¨

íúä áéúëe ,'úàfä äøBzä ìk úà ïäkähtynd oipra(`i fi mixac) ©Ÿ¥¥¨©¨©Ÿ§¦¨¨
,'ètLnä ìòå EeøBé øLà äøBzä ét ìò'©¦©¨£¤§©©¦§¨
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קמה cvik zeiprz xcqa cenr k sc ± iyily wxtziprz
Z ïì òîùî à÷lk ,dray zxitq znbecn ,`id dxitq meyn cg`l cg` i`dc oeik

.(eh `xwie) "mini zray dl dxtqe" aizkc ,`id `nnic dxitqéîã÷î=.oinicwn

éëùçî=.oiaixrnäëàìîì íåéäå øîùîì äìéìä åðì äéäå òîù àúÐdpin rnylk :

.`zekyge `zencw `le ,mei ixw dk`lna miweqry onfäðùîøùë íåéä ìëÐs`e

aizkc ,zevnl oinicwn oifixf ol `niiwc ab lr

ikd elit` (ak ziy`xa) "xwaa mdxa` mkyie"

.meid lk xykíéøô éåãéåìÐxac mlrd xt

cezny ,giyn odk xte ,xeav ly`hg eilr oi

,el) `nei zkqna opixn`ck .eilr ede`iady

(a`kd aizk .z`hg oer z`hg lr "dcezde" :

meia mzd aizke (c `xwie) "odkd eilr xtke"

'ebe eilr xtkl 'd iptl ig cnri" mixetkd"

silick ,meiae mixac zxtk oldl dn (fh `xwie)

onwlÐ.meiae mixac zxtk o`k s`ä÷éìîìÐ

.ser lyäìá÷ìÐ.mcd zlawläéæäìÐ

ze`hge oitxypd mixt ziifde ,mcd zwixfl

.odly dwixf `idy zeiniptdàøîâúøôëá
íéøáãÐdl miiqn (a ,el) `nei zkqna .iecie:

zxtka `l` epi` e` ,mixac zxtka xne` dz`

mincz`hgd xt z` hgye" xne` `ed ixd ?

.xtd hgyp `l oiicry epcnl "el xy`íåéá éë
íëéìò øôëé äæäÐ.meia ezxtk `nl`éðäåó

áéø÷äåÐxyt` i`c ,dybd `id daxwde

unewd zxhwd `id daxwd jd xnelÐ`dc

dybd `id dne ."xihwde unwe" dixza aizkÐ

zinexc ziaxrn oxwa dribne dgpnd z` yibn

cbpk gafn ly.unew jk xg`e ,oxw ly dceg

zegpnae (a ,ci) dheq zkqna dl sili i`xwne

.(a ,hi)äøè÷äìå äöéî÷ìÐunew zxhwda

,migafa mc zwixf cbpk dgpna `idy ,xn`w

mialg xhwd la` .meia `l` dxyk dpi`e

mixa`eÐ.dlild lk mixykc oizipzna opz

åúååö íåéáÐipd lke "mdipaxw" z` aixwdl

unew zxhwd eli`c .edpip oaxwd zaxwd

aizkc ,dxhwdl ywzi` dvinwe ,`id daxwd

eziifde ezwiln ,ser zwiln ."xihwde unwe"

mc zlaw .ezaxwd `id eziifde ,zg`kÐ

(` ,`i dbibg) xn xn`c ,dl ixw daxwd:

"eaixwde"Ðinp i` .mcd zlaw efaixwdl :Ð

daxwd ikxev lkolek dlawe dwilne dvinw ;

dybd la` .od `la xyt` i`e ,od daxwd ikxv

dtepzeÐ.oiakrn opi`
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äøéôñ(mye `,`t migqt) "oilev cvik"c i"yx yexitl `iyw o`kn Ð `id `nnia

dzxitql draya dz`xy dafe ,elekk meid zvwn xn`c iqei iaxle :jixtc

oia [ipy lk dz`xa] :ipyne ?dl zgkyn ikid dicicl dlecb daf ,ok m` ,zxzeq dpi`

?zelila d`exa xn` `l i`n` :`iywe .d`neha xg`d zlgze meid seq ied f`c ,zeynyd

lky `vnpe ,`id dxitq e`l dlil zxitq `dc

:xnel yie !`nh ied ezligzy oeik ,`nh meid

zlgz enk xenyl ipdn meid seqc iqei iax xaqc

(`,fh) xifpc ipy wxt rnyn inp ikde .meid

ikid [dxenb daf iqei iaxl] :xn`wc ,eteqa

`blt jci` Ð `neic `blta ifgc i` ?dl zkyn

iqei iax ok m` :xn`z m`e ,xeniy dl iedil

zeywdl el did ok m` ,elekk meid zvwn xaqc

axl jixtwck ,dizrnyl dxn` i`zekk iqei iax

mein elit` ixn` i`zekc :xnel yie (`,hq) dcpa

iaxe ,oey`x meil ezxteqc ,ea dwqty oey`x

.dray mein `l` xn` `l iqeiàäåol `niiw

:xn`z m`e Ð `ed `ilil miakekd z`v mrc

m` ,`ilil ied miakekd z`vac ol `niiwc oeik

oiaa dcedi iaxe iqei iax ibilt i`n` ok

s`c :xnel yie !miakekd z`va exnil ?zeynyd

miakek yiy ,welig yi miakekd z`v xeriya

.meia oi`xp

äéäå`dc :`iyw Ð xnynl dlild epl

z`v iab (mye a,a) zekxaa opixn`

xacl di`x oi`y it lr s`e ,`ed dlil miakekd

,"xnynl dlild epl dide" aizkc Ð xacl xkf

`kd opiwtnck dxenb dii`x ied `l i`n`e

daiky onfc iweq`l ira mzdc :xnel yie ?`xwn

ikd meyne ,miakekd z`v ied rny z`ixw iabc

iedc idpc .dxenb dii`x ef oi`c mzd opixn`w

daiky onf ied `l mewn lkn ,dry dze`a dlil

.mc` lkléåãéåìåÐ `ipzc mixetkd mei

lk `pzc oeik ?i`d xninl jixhvi` i`n` :`iyw

zrya `l` epi` iecied `lde ,dkinql xyk meid

ieciec `pin` ded i`d e`l i`c :xnel yie !dkinq

.meid lk xyk epi`c ,zekinq x`yc (ieciek) df

meid lk dxyk `dz `ly dkinql inp mexbie

ipznl jixhvi` ikd meyn ,zekinq x`yk

.iecied

äöéî÷ìÐ ezeev meia aizkc dxhwdle

,`xw i`dn opiwtn `l dhigy la`

irzyn `xwe .xfa dxyk ixdy ,`id dcear e`lc

oke ,"mdipaxw z` aixwdl" aizkc ,dceara

iptl dgpna odk eda jixv oi` dybde dtepz

.dvinwd

ìëepiax xne` Ð .xnerd zxivwl xyk dlild

,meia jxai `l dlila jxal gky m`y :mz

`ki`c idpc .oizipznc `nzq i`da rnynck

xyk meia xvwp ipzc (`,`r) zegpna `nzq

`dc ,`ticr `kdc `nzq mewn lkn ,carica

:d`xp cere .`picc `zwiqt `zkld iab dl ipzw

,caric meia xnerd zxivw xyknc o`nl elit`c

meyn ,meia jxal oi`c dxitq iab `ed dcen

(bk `xwie) aizkc ,akrl aezkd dilr dpyc

m` la` .dkld oke dkxa `la xgnl dpni dlila jxal iypi`c `kidc :azk "zelecb zekld"ae ."zxvr zekld"a aezk oke .dlila dpen dz`yk `l` zeninz `ven dz` i`e "zeninz"

`l` oi`y itl `nrh epiide ,alele xtey zriwza ok oi`y dn "'eke dpaiy oevx idi" xne` dxitqd lr jxiay xg`e .`kile "zeninz" opirac ,dkxaa cer dpni `l Ð meie dlil gky

.diyr yi alele xteyl la` ,ycwnd zia oipal dzr dxkfd
xihwdle
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.àéä àîîéa äøéôñ"ãenò äìòMî eNòL ïleëå §¦¨¦¨¨¦§¨¤¨¦¤¨¨©
øçMä".øLk:àø÷ øîà :àáø øîà ?éléî éðäðî ©©©¨¥§¨¨¥¦¥¨©¨¨¨©§¨

"íBé øBàì íéäìà àø÷iå"¯.íBé Bàø÷ àáe øéànì ©¦§¨¡Ÿ¦¨©¥¦¨§¨
äzòî àlà,"äìéì àø÷ CLçìå"éLçnìàáe C ¤¨¥©¨§©Ÿ¤¨¨©§¨©©£¦¨

åàì íéáëBkä úàö ãò ïì àîéé÷ àä ?äìéì àø÷̈¨©§¨¨©§¨¨©¥©¨¦¨
eðçðàå" :àëäî ,àøéæ éaø øîà àlà !àeä äìéì©§¨¤¨¨©©¦¥¨¥¨¨©£©§
úBìòî íéçîøa íé÷éæçî íéöçå äëàìna íéNòŸ¦©§¨¨§¤§¨©£¦¦¨§¨¦¥£

,"íéáëBkä úàö ãòå øçMääìélä eðì eéäå" :øîBàå ©©©§©¥©¨¦§¥§¨¨©©§¨
àîéz éëå ?"øîBàå" éàî ."äëàìî íBiäå øîLî¦§¨§©§¨¨©§¥§¦¥¨

øçMä ãenò äìòMîàLîL àáøò ékîe ,àîîé åàì ¦¤¨¨©©©©¨§¨¨¦¦¨§¨¦§¨
éëMçîe éîc÷î eäðéàå ,àéìéì¯eðì eéäå" òîL àz ¥§¨§¦§§©§¥§©§¦¨§©§¨¨

ìî íBiäå øîLî äìélä."äëàäðùîíBiä ìkøLk ©©§¨¦§¨§©§¨¨¨©¨¥
,øôBL úòé÷úìå ,ìlää úàéø÷ìå ,äléânä úàéø÷ì¦§¦©©§¦¨§¦§¦©©©¥§¦§¦©¨

,áìeì úìéèðìå,ïéôñenä úlôúìå,ïéôñenìåéecéåìe §¦§¦©¨§¦§¦©©¨¦§©¨¦§¦
,íéøtä,øNòî éecéåìe,íéøetkä íBé éecéåìe,äëéîñì ©¨¦§¦©£¥§¦©¦¦¦§¦¨

ì,äèéçL,äôeðúì,äLbäì,äöéî÷ì,äøè÷äìe ¦§¦¨¦§¨§©¨¨¦§¦¨§©§¨¨
,ä÷éìîì,äìa÷ìe,äéfäìeúé÷Läìe,äèBñúôéøòìå ¦§¦¨§©¨¨§©¨¨§©§¨©¨§©£¦©
äìâòä,úøéö÷ì øLk äìélä ìk .òøBönä úøäèì ¨¤§¨§¨¢©©§¨¨©©§¨¨¥¦§¦©
,øîBòäøè÷äìeíéáìçììkä äæ .íéøáàå:øác ¨¤§¤§¥£¨¦§¥¨¦¤©§¨¨¨

äìéla BúåönL øác ,íBiä ìk øLk íBia BúåönL¤¦§¨©¨¥¨©¨¨¤¦§¨©©§¨
.äìélä ìk øLkàøîâíéîiäå" :àø÷ øîà ?ïìðî ¨¥¨©©§¨§¨©¨©§¨§©¨¦

ìlää úàéø÷ìå ."íéNòðå íéøkæð älàä¯:áéúëc ¨¥¤¦§¨¦§©£¦§¦§¦©©©¥¦§¦
.BàBáî ãò LîL çøænî""äæ" :øîBà éñBé éaø ¦¦§©¤¤©§©¦¥¥¤

".'ä äNò íBiä""áìeì úìéèðìå¯ízç÷ìe" :áéúëc ©¨¨§¦§¦©¨¦§¦§©§¤
.ïBLàøä íBia íëì"""øôBL úòé÷úìå¯:áéúëc ¨¤©¨¦§¦§¦©¨¦§¦

".íëì äéäé äòeøz íBé"ïéôñeîìe¯:áéúëc"øác §¨¦§¤¨¤§¨¦¦§¦§©
.BîBéa íBé""úlôúìå"ïéôñenä¯äeéåL ïéôñeîk §§¦§¦©©¨¦§¨¦¨§¨

"íéøt éecéåìe" .ïðaø¯éìécíBiî 'äøtk' 'äøtk' ó ©¨©§¦¨¦§¨¥©¨¨©¨¨¦
Bãòa øtëå" :íéøetkä íBé éaâ àéðúc .íéøetkä©¦¦§©§¨©¥©¦¦§¦¤©£

"Búéa ãòáe¯úkä íéøác úøtëa,øaãî áeäøtëå §©¥§©¨©§¨¦©¨§©¥§©¨¨
".íëéìò øtëé äfä íBia" :áéúëc ,àeä àîîéa¦¨¨¦§¦©©¤§©¥£¥¤

"'åëå øNòî éecéåìe"¯éäìà 'ä éðôì zøîàå" :áéúëc"úéaä ïî Lãwä ézøòa E §¦©£¥¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦
éîñeéäìà 'ä äfä íBiä" :déì C."Eeöî E"ìå äëéîñì"äèéçL¯Cîñå" :áéúëc §¦¥©©¤¡Ÿ¤§©§¦§¦¨§¦§¦¨¦§¦§¨©

"èçLå."íëçáæ íBéa" :äèéçLa da áéúëe""äôeðúìå¯áéúëcúà íëôéðä íBéa" : §¨©§¦¨¦§¦¨§¦§£¤§¦§¨¦§¦§£¦§¤¤
."øîòä""äLbäìe¯úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå" :áéúëc ,äôeðúì L÷úéàc ¨Ÿ¤§©¨¨§¦§©¦§¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨¥¦§©

éðäå úàðwä.áéø÷äå ó"""äéfäìe äøè÷äìe äöéî÷ìå ä÷éìîìå¯Búeö íBéa" :áéúëc ©§¨Ÿ§¥¦§¦§¦§¦§¦¨§¦§¦¨§©§¨¨§©¨¨¦§¦§©Ÿ
."ìàøNé éða úà""äèBñ úé÷Läìe¯dì äNòå" :àëä áéúk .'äøBz' 'äøBz' àéúà ¤§¥¦§¨¥§©§¨©¨¨§¨¨¨§¦¨¨§¨¨¨

,"úàfä äøBzä ìk úà ïäkäètLnä ìòå EeøBé øLà äøBzä ét ìò" :íúä áéúëe." ©Ÿ¥¤¨©¨©Ÿ§¦¨¨©¦©¨£¤§©©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dlibn(iying meil)

äøéôñwxàéä àîîéaxn`py enk ,dlila `le(gk eh `xwie)dxtqe' §¦¨¦¨¨¦§¨§¨
,'mini zraW Dl.ezxgnl cr oizndl dkixv okle ¨¦§©¨¦

:dpyna epipy.øLk øçMä ãenò äìòMî eNòL ïleëå§¨¤¨¦¤¨¨©©©©¨¥
:`xnbd zxxanéléî épäðî.xgyd zelrn `ed meid zligzy §¨©¥¦¥
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,àáø øîà(d ` ziy`xa)íéäìà àø÷iå' ¨©¨¨§¨©§¨©¦§¨¡Ÿ¦

,'íBé øBàì,xnelkàáe øéànì`eal ligzn xgyd xe`yk - ¨¨¥¦¨
xi`dleBàø÷'d.íBé §¨

:`xnbd dywnäzòî àlàdn z` yxtp cvik ,ef `xaq itl ¤¨¥©¨
xn`py(my)] 'äìéì àø÷ CLçìå'y yxtp dfa mb m`déLçnìàáe C §©Ÿ¤¨¨¨§¨©©£¦¨

,äìéì àø÷`eal jyegd ligzn f`y dngd zriwyay xnelk ¨¨¨§¨
dlil e`xw,[eïì àîéé÷ àädkldläìéì åàì íéáëBkä úàö ãòc ¨©§¨¨§©¥©¨¦¨©§¨

,àeäjiygnyk miakekd z`va wx `ed dlild zligzy xnelk
epiidc ixnbl xi`nyk wx `edy xnel jixv mei mb ok m`e ,ixnbl

.mei aygp xgyd zelrn s`y oipne ,dngd upda
:dpynd oicl xg` xewn d`ian `xnbd,àøéæ éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¥¨

`ed jkl xewnd,àëäîiler ici lr milyexi zneg oipaa xn`py ¥¨¨
laa(eh c dingp)íéçîøa íé÷éæçî íéöçå äëàìna íéNBò eðçðàå'©£©§¦©§¨¨§¤§¨©£¦¦¨§¨¦

,'íéáëBkä úàö ãò øçMä úBìòî`ed meid zligzy x`eane ¥£©©©©¥©¨¦
.xgyd zelrnåcerøîBàaezkd(fh c my)äìélä eðì [eéäå] (äéäå)' §¥§¨¨©©§¨

'[äëàìî íBiäå øîLî] (øîùîì):`xnbd zl`ey .,'øîBàå' éàî ¦§¨§©§¨¨©§¥
:`xnbd daiyn .df weqt `iadl `xif iax jxved recn xnelkéëå§¦

àîézxnel ozipy meyn ,jkl di`x oey`xd weqtdn oi`y ¥¨
zn`ayàîîé åàì øçMä ãenò äìòMî,`edåxnel xyt` ok ¦¤¨¨©©©©¨§¨¨§

xakyàéìéì àLîL àáøò ékî,`edeäðéàådk`lna eyry ¦¦¨§¨¦§¨¥§¨§¦§
eid ,miakekd z`v cre xgyd zelrnéîc÷îmcew dk`lna §©§¥

,meid zligzéëMçîeiax xn` okl ,meid seq xg`l mzk`lna §©§¥
,`xifòîL àzxn`py dnn z`føîLî äìélä eðì [eéäå] (äéäå)' ¨§©§¨¨©©§¨¦§¨

,'äëàìî íBiäåwx dzid dk`lndy gken df weqtny xnelk §©§¨¨
migiken md ixd oey`xd weqta ex`azpy mipnfd `linne ,meia

.miakekd z`v cr xgyd zelrn `edy ,meid onf jyn lr

äðùî
xyk elek meid lkye ,meia opnfy zeevnd z` zhxtn dpynd

:mdaäléânä úàéø÷ì øLk íBiä ìk,mixetd mei lyúàéø÷ìå ¨©¨¥¦§¦©©§¦¨§¦§¦©
ìlää,da miaiigy miniaøôBL úòé÷úìå,dpyd y`xaúìéèðìå ©©¥§¦§¦©¨§¦§¦©
áìeì,zekeq ly oey`xd meiaïéôñenä úlôúìådid mday minia ¨§¦§¦©©¨¦

,ycwna sqen oaxwïéôñeîìe,ycwna sqen oaxw aixwdl - §¨¦
íéøtä éecéåìexeaiv ly xac mlrd xt lr -(eh c `xwie)xt lre §¦©¨¦
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m` dze` miwcea minde ,mixx`nd min dze` miwyn eidy
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àøîâ
:`xnbd zxxan .dpynd ipic xewn z` zx`an `xnbdïìðî§¨¨

:`xnbd daiyn .meid lk dxiyk dlibnd z`ixwyàø÷ øîàc§¨©§¨
(gk h xzq`),'íéNòðå íéøkæð älàä íéîiäå',meia dpnfy x`eane §©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦

.meid lk epiidc `xaqn heyte
meid lk :dpynay mitqepd mipicd xewn z` zx`an `xnbd

xykáéúëc ,ìlää úàéø÷ì(b biw mildz)BàBáî ãò LîL çøænî' ¦§¦©©©¥¦§¦¦¦§©¤¤©§
.meia dpnfy x`eane ,''d mW lNdn,øîBà [óñBé áø] (éñåé éáø) §ª¨¥©¥¥

llday weqtn `ed xewnd(ck giw my)'ä äNò íBiä äæ'dlibp ¤©¨¨¨¦¨
.'Fa dgnUpeáìeì úìéèðìå,`ed meia epnfy xewndáéúëc`xwie) §¦§§¨§¦§¦©¨¦§¦
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.mitqend zepaxw onfk meia epnf
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df iecie s` `linne ,`id iecie mixta dxn`py dxtkd mby dey
.meia `weec xn`p
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:meia epnfy xewnd z` `xnbd zx`anáéúëc(bi ek mixac)zøîàå' ¦§¦§¨©§¨
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éðäå úBàðwä,'áéø÷äå ó'sipde'l jnqpe ,dybd `ed 'aixwde'e ©§¨§¥¦§¦§¦
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:dpyna epipy.äéfäìe äøè÷äìe äöéî÷ìå ä÷éìîìå§¦§¦¨§¦§¦¨§©§¨¨§©¨¨

:meia wx zeyrp el` zecear lky xewnd zx`an `xnbdáéúëc¦§¦
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:`ad oicd xewnäèBñ úé÷Läìe,meia dpnfy xewndàéúàdxifba §©§¨©¨¨§¨
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äîdètLî`weec ezeyrl yiïàk óà ,íBiayi dheq z`wyda ©¦§¨©©©
`weec dzeyrl.íBia©

:dpyna epipy.äìâòä úôéøòìå§©£¦©¨¤§¨
:meia `weecy xewnd z` zx`an `xnbd,éàpé éaø éác éøîà̈§¥§¥©¦©©

da áéúk 'äøtk''l`xUi LOrl xRM' weqta(g `k mixac)`id ixde , ©¨¨§¦¨©¥§©§¦§¨¥
,íéLã÷ë.meia `weecy mzenk dpic okle §¨¨¦

:dpyna epipy.òøBöî úøäèìe§¨¢©§¨
:meia `weecy xewndáéúëc(a ci `xwie)òøBönä úøBz äéäz úàæ' ¦§¦Ÿ¦§¤©©§¨

,'Búøäè íBéa.meia `weec xdhidl jixvy xnelk §¨¢¨
:dpyna epipy.'åëå øîBòä úøéö÷ì øLk äìélä ìk̈©©§¨¨¥¦§¦©¨¤

:xnerd zxivwl xyk dlild `weecy mrhd z` zx`an `xnbd
øî øîàc`ziixaa(.eq zegpn),äøéö÷,xnerd z`eaz lyäøéôñe §¨©©§¦¨§¦¨

`weec zeyrp ,xnerd ly,äìélaxn`py dnn oze` micnle ©©§¨
xnerd zxitqa(eh bk `xwie)miiwzn 'zeninz'y ,'dpiidY zninY'§¦Ÿ¦§¤¨

,dlila xetql miligzn m` wxäàáäå`weec ziyrp xnerd ly ©£¨¨
,íBiada xn`py(my).'mk`iad mFIn' ©¦£¦£¤

:dpyna epipy.íéøáàå íéáìç øè÷äìe§¤§¥£¨¦§¥¨¦
:dlild lk `edy xewndáéúëcdlera(a e `xwie)lr dlrd' ¦§¦¨Ÿ¨©

gAfOd lr dcwFn,'ø÷Baä ãò äìélä ìkx`yl oicd `ede §¨©©¦§¥©¨©©§¨©©¤
.zepaxwd

:dpyna epipy.íBiä ìk øLk íBia BúåönL øáã ,ììkä äæ¤©§¨¨¨¤¦§¨©¨¥¨©
:`xnbd zxxanéezàì 'ììkä äæ',éàî édhxit xak dpynd ixd ¤©§¨§©¥©

:`xnbd daiyn .jka milelkd mipicd lk z`øecéñ ééezàìipy §©¥¦
dïéëéæamiptd mgl ogley lry dpeald zetk -(f ck `xwie),÷elñå ¨¦¦§¦

d ipyïéëéæa,okl mcewy reaya eidy mipyidàéðúc ,éñBé éaøëe ¨¦¦§©¦¥§©§¨
,`ziixaaúà ÷léñ ,øîBà éñBé éaøogleyd lry mgld zkxrn ©¦¥¥¦¥¤

äðLiäa zayaäLãçä úà øcéñå ,úéøçLa wxúéáøòmei seqa - ©§¨¨©£¦§¦¥¤©£¨¨©§¦
,zayd,íeìk Cëa ïéàmgld `diy dxezd ieeiv lr xar `ly ¥§©§

,oldlck ogleyd lr cinzäîe[cvike-]íéi÷î éðàxn`py dn ¨£¦§©¥
miptd mgla'ãéîz éðôì'] (ãéîú 'ä éðôì)(l dk zeny)àäé àìù ,[ §¨©¨¦¤Ÿ§¥

dïçìeLdlila ol.íçì àìa §¨§Ÿ¤¤
:dpyna epipy.äìélä ìk øLk äìéla BúåönL øác̈¨¤¦§¨©©§¨¨¥¨©©§¨

df llk :`xnbd zxxan,éàî ééezàìz` dpynd dhxit xak ixd §©¥©
:`xnbd daiyn .dlild lk mixyky mixacdúìéëà ééezàì§©¥£¦©

íéçñt,gqt lil lk mlke`l ozipy.äéøæò ïa øæòìà éaøk àìãe §¨¦§Ÿ§©¦¤§¨¨¤£©§¨
àéðúcgqt oaxwa xn`p ,`ziixaa(g ai zeny)øNaä úà eìëàå' §©§¨§¨§¤©¨¨

,'äfä äìéla' ïàk øîàð ,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà ,'äfä äìéla©©§¨©¤¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¤¡©©©©§¨©¤
ïläì øîàðåzexeka zkna(ai ai my),äìéla íéøöî õøàá ézøáòå' §¤¡©§©¨§¨©§¦§¤¤¦§©¦©©§¨

ïläì äî ,'äfäxar,úBöç ãòxn`p ixdy(c `i my)dliNd zvgM' ©¤©§©¨©£©£Ÿ©©§¨
,'mixvn KFzA `vFi ip`ïàk óà`id gqtd zlik`úBöç ãò.cala £¦¥§¦§¨¦©©©£

migqt zlik`y zeaxle ,ezhiyn `ivedl dpynd d`a jkle
.zevg cr wx `le ,dlild lk dxiyk

òøôîì àøå÷ä êìò ïøãä

ãîåò àøå÷ä ¯ éùéìù ÷øô
jk xg`e ,dlibnd z`ixw ipic z` `pzd milyn df wxt zligza

.dxezd z`ixw zekld z` x`al xaer

äðùî
,äléânä úà àøBwä`edyk d`xew dvx m`å ,ãîBòdvx m` ©¥¤©§¦¨¥§

d`xewáLBé.m` oiaedàø÷mc`ãçàoiae ,xeaivd z` `ivedl ¥§¨¨¤¨
m`íéðL äeàø÷,cgieàöé.mzaeg ici mirneydeâäpL íB÷î §¨¨§©¦¨§¨¤¨£

Cøáì,dlibnd z`ixw lre ,Cøáéebdpy mewnCøáé àì ,Cøáì àlL §¨¥§¨¥¤Ÿ§¨¥Ÿ§¨¥
.jxal jixv epi` -

zeni lka dxezd z`ixwl milerd oipn z` dpynd zx`an dzr
legd zenia :dpyd,éLéîçå éðLaokea úaLad zlitz,äçðî §¥¦©£¦¦§©¨§¦§¨

ïéøB÷dxezaìLäL.miyp`ïäéìò ïéôéñBî ïéàå ,ïäî ïéúçBt ïéà ¦§Ÿ¨¥£¦¥¤§¥¦¦£¥¤
.xeaivd z` akrl `ly ,mi`xew dylyn xzeiås`ïéøéèôî ïéà §¥©§¦¦

àéáða:sqep oic .el` ze`ixw xg`çúBtä,oey`xd `xewd - §¨¦©¥©
äøBza íúBçäå,oexg`d `xewd -,äéøçàìe äéðôì Cøáî,xnelk §©¥©¨§¨¥§¨¤¨§©£¤¨

epi` irvn`de ,dixg`l jxan oexg`de ,diptl jxan oey`xd
.llk jxan

eïéøB÷ ,ãòBî ìL Bleçáe íéLãç éLàøadxezaäòaøàe ,miyp`ïéà §¨¥¢¨¦§¤¥¦©§¨¨¥
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wx,äéøçàìe äéðôì Cøáî äøBza íúBçäå çúBtämipye ©¥©§©¥©¨§¨¥§¨¤¨§©£¤¨
.llk mikxan mpi` miirvn`d

:mi`xewd oipna llkìk ,ììkä äæmei,áBè íBé Bðéàå óñeî Ba LiL ¤©§¨¨¤¥¨§¥
oitiqen ,dk`lna mixeq` mpi`y cren ly elege yceg y`x oebk

e cg` `xew eaäòaøà ïéøB÷e .miyp`áBè íBéaoixew.äMîçeíBéa ¦©§¨¨§£¦¨§
íéøetkäoixew.äMLeúaLaoixewäòáL.miyp` ©¦¦¦¨§©¨¦§¨
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wx el` minia mbe .d`ixwdäéðôì Cøáî äøBza íúBçäå çúBtä©¥©§©¥©¨§¨¥§¨¤¨
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àøîâ
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,epizpyn ixac lr `ziixaaïk ïéàM äî`xewaäøBza`ivedl ©¤¥¥©¨
:`xnbd zxxan .ayein `exwl el oi`y ,xeaivdéléî épäðî§¨©¥¦¥

,cenrl jixv dxeza `xewdyàø÷ øîàc ,eäaà éaø øîàmixac)d ¨©©¦©¨§¨©§¨
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.mc`
:ztqep dyxcähî éab ìò áLé àlL áøì ïépî ,eäaà éaø øîàå§¨©©¦©¨¦©¦¨©¤Ÿ¥¥©©¥¦¨

Bãéîìúì äpLéåayeid,ò÷ø÷ éab ìòlr deya mdipy eayi `l` ¦©¤§©§¦©©¥©§©
,dhn iab lr e` rwxw iab,'éãnò ãîò ät äzàå' øîàpLxnelk ¤¤¡©§©¨Ÿ£Ÿ¦¨¦

.inr dey lekiak 'icnr'
äLî úBîéî ,ïðaø eðzdxeabd itn dxez cnly epiaxãòåzeni ¨©¨¨¦Ÿ¤§©

äøBz ïéãîì eéä àì ,ìàéìîb ïaøayein,ãneòî àlàmle`únMî ©¨©§¦¥Ÿ¨§¥¦¨¤¨§¨¦¤¥
áMeéî äøBz ïéãîì eéäå ,íìBòì éìBç ãøé ìàéìîb ïaøiptn ©¨©§¦¥¨©¦¨¨§¨§¥¦¨§¨

.dylegdïðúc eðééäå(.hn dheq)ãBák ìèa ìàéìîb ïaø únMî §©§¦§©¦¤¥©¨©§¦¥¨¥§
,äøBzmiwqer eidy ici lr dxezd z` micakn eidy dn epiidc ¨
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:dxezd laiwykøîBà ãçà áeúk(h h mixac)øäa áLàå'mirAx` ¨¤¨¥¨¥¥¨¨©§¨¦
,daiyia cnly ixd ,'dlil mirAx`e mFiåeli`øîBà ãçà áeúë §©§¨¦©§¨§¨¤¨¥

(i i mixac)øäa ézãîò éëðàå'mFi mirAx` mipW`xd minIM §¨Ÿ¦¨©§¦¨¨©¨¦¨¦Ÿ¦©§¨¦
,'dlil mirAx`e.dcinra cnly x`eane §©§¨¦¨§¨

:miweqtd xe`iaa miaeyii drax` d`ian `xnbd,áø øîà̈©©
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äðBLå.cnly dn z` zipy,øîà àðéðç éaømiwqer miweqtd ipy §¤©¦£¦¨¨©
y `l` ,dxeabd itn ecenil onfaàìdidàlà ,áLBé àìå ãîBò Ÿ¥§Ÿ¥¤¨

äçBL.degzynk stekzn -,øîà ïðçBé éaødid ecenil ok` ¤©¦¨¨¨©
,'xdA aW`e' aezky dne ,dcinraäáéLé ïéàefì àlà,äákò ïBL ¨¥¥¨¨¥§¦¨¤¨§©¨¨

x` xda ddye akrzpyok epivny enke ,dlil mirax`e mei mira
,xg` weqtaøîàpLl`xyi ipa z` epax dyn gikedy drya ¤¤¡©

,'íéaø íéîé Lã÷á eáLzå'xnelk `l` ,ynn daiyi ef oi` i`ceae ©¥§§¨¥¨¦©¦
.miax mini ycwa mzakrzd,øîà àáøitn cnl epax dyn ¨¨¨©
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cnel didå ,ãneòîeli`úBL÷aeyii mda jxvpy miyw mixac - §¨§¨
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àðúepiax yxity dnl `iyw o`kn .cg` `l` `xew oi`y :yexit Ð dxeza ok oi`y dn

(mye a,l zegpn) "dax unewda"e (mye `,eh) `xza `aac `nw wxta mleyn

gily `xwi `ly ± "oze` `xew cigi" yexit ,oze` `xew cigi dxezay miweqt dpenyc

gily did `l mdinia ixdy :`iywe .dxezd z` oinzegyk "dyn lrie" zyxta enr xeav

`l inp eiykre .`kd xn`ck ,mdnr `xew xeav

!zexwl rcei oi`y in yiial `ly `l` epiwzd

cigi :"unewd"a i"yx yxity enk d`xp jkl

oi`xewe oiwiqtn mipy eidi `le ,ecal oze` `xew

itl "lrie"n oiligzny ,miweqt dpeny oze`a

dxyr elit` dlibnae :dyxtd zligz `edy

itl ,oinbxzn wgen i"yx .oinbxzn dxyre oixew
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,dpwzd xwir ied `l mzdc :xnelepwz `l `dc

.cg` qixqe sqd ixney dyly ,`d cbpk drax`

uxzne ayeiy cg` qixq `ki` :inlyexia `zi`e

epwz `l ikd elit`e ,oxwr lr ocinrne zekldd

`l` dzid `l dpwzd xwirc dpin rny ± ecbpk

.miaezke mi`iape dxez cbpk

ïéàm`e .zqpkd ziaa miweqt dxyrn oizget

`l` `kilc ,wlnr zyxt ixde :xn`z

wlnr zyxt ip`yc :xnel yi !miweqt dryz
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ãçà äøBza :ïðaø eðz .äøBza ïk ïéàM äî :àðz̈¨©¤¥¥©¨¨©¨©©¨¤¨
,íbøúî ãçàå àøB÷àøB÷ ãçà äéäé àlL ãáìáe ¥§¤¨§©§¥¦§©¤Ÿ¦§¤¤¨¥

àéápáe .ïéîbøúî íéðLeïéîbøúî íéðLe àøB÷ ãçà, §©¦§©§§¦©¨¦¤¨¥§©¦§©§§¦
ìläáe .ïéîbøúî íéðLe ïéàøB÷ íéðL eäé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ§§©¦§¦§©¦§©§§¦©©¥
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Cøáì eâäpL".CøáéeðL àì :ééaà øîààlà,äéøçàì ¤¨£§¨¥§¨¥¨©©©¥Ÿ¨¤¨§©£¤¨

.Cøáì äåöî äéðôì ìáàcøîà äãeäé áø øîà £¨§¨¤¨¦§¨§¨¥§¨©©§¨¨©
.ïúéiNòì øáBò ïäéìò Cøáî ïlek úBönä ìk :ìàeîL§¥¨©¦§¨§¨¥£¥¤¥©£¦¨¨

éàäc òîLî éàî?àeä éîec÷àc àðMéì "øáBò" ©©§©§©¥¦¨¨§©§¥
õòîéçà õøiå" :àø÷ øîà :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨©§¨©¨¨£¦©©

øîà ééaà ".éLekä úà øáòiå økkä Cøc:àëäî ¤¤©¦¨©©£Ÿ¤©¦©©¥¨©¥¨¨
øáòiå" :àëäî àîéà úéòaéàå ."íäéðôì øáò àeäå"§¨©¦§¥¤§¦¨¥¥¨¥¨¨©©£Ÿ

".íLàøa 'äå íäéðôì íkìîáø ?Cøáî éàî äéðôì ©§¨¦§¥¤§Ÿ¨§¨¤¨©§¨¥©
úLLéøáe éLà áø dén÷ì òì÷éà àéæøè÷î.ç"ðî C ¥¤¦©§©§¨¦§©§©¥©©¦¨¥

Cøáî éàî äéøçàì?Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa" §©£¤¨©§¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤
í÷Bpäå eððéc úà ïcäå eðáéø úà áøä ìàä íìBòä̈¨¨¥¨¨¤¦¥§©¨¤¦¥§©¥
ìëì ìeîb ílLîäå eðéøvî eðì òøôpäå eðúî÷ð úà¤¦§¨¥§©¦§¨¨¦¨¥§©§©¥§§¨

øNéì òøôpä 'ä äzà Ceøa .eðLôð éáéBàìkî ìà §¥©§¥¨©¨©¦§¨§¦§¨¥¦¨
:àtt áø øîà ."òéLBnä ìàä" :øîà àáø ."íäéøö̈¥¤¨¨¨©¨¥©¦©¨©©©¨

:eäééåøúì eäðéøîéð Ckìäòøôpä 'ä äzà Ceøa" ¦§¨¥§¦§§©§©§¨©¨©¦§¨
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,ïéðnä ïî äìBòúéáaL ïéðìèa äøNò ãâðk :éåì ïa òLBäé éaø øîà ?éî ãâðk äøNò éðä ¤¦©¦§¨¨¥£¨¨§¤¤¦¨©©¦§ª©¤¥¦§¤¤£¨¨©§¨¦¤§¥

ãâðk :øîà éåì éaø .éðéña äLîì eøîàpL úBøacä úøNò ãâðk :øîà óñBé áø .úñðkä©§¤¤©¥¨©§¤¤£¤¤©¦§¤¤¤§§¤§¦©©¦¥¦¨©§¤¤
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ïBLàø äîøúðéòöîà .ïBLàøa äåönL ,ïBLàø dpnî áéø÷äìçaeLî äòaøà àøwL¯eøéàé äøBðnä éðt ìeî ìà" :àéðúc¯ " ¦§§¨¦§©§¦¦¤¨¦¤¦§¨¨¦¤§¨¦¤¨¨©§¨¨§¨§©§¨¤§¥©§¨¨¦
ãcönL ãnìîéáøòî øð étìk íäéðtéáøòî øðåäòaøà àøwL ïBøçàå .çaeLî éòöîàL ïàkî :ïðçBé éaø øîàå .äðéëL étìk §©¥¤§©¥§¥¤§©¥¥©£¨¦§¥©£¨¦§©¥§¦¨§¨©©¦¨¨¦¨¤¤§¨¦§¨§©£¤¨¨©§¨¨

çaeLî¯íeMî.àtt áø déçaLå ,äòaøà ïBLàø àø÷å øáBb éáàc àzLéðë éáì òì÷éà àtt áø .ïéãéøBî ïéàå Lãwa ïéìòî §¨¦©£¦©Ÿ¤§¥¦¦©©¨¦§©§¥§¦§¨©£¦¥§¨¨¦©§¨¨§©§¥©©¨
ïéà"ïäî ïéúçBtäéðôì Cøáî çúBtä :àðú ".ïéôéñBî ïéàå,äéøçàì Cøáî íúBçäå¯ äéøçàìe äéðôì éëøáî eäleëc àðcéàäå ¥£¦¥¤§¥¦¦¨¨©¥©§¨¥§¨¤¨§©¥§¨¥§©£¤¨§¨¦¨¨§§§¨§¦§¨¤¨§©£¤¨

ïéñðëpä íeMî äøéæb :ïðaø eðéwúc àîòè eðééäïéøB÷ ãòBî ìL Bleçáe íéLãç éLàøa" .ïéàöBiä íeMîedépéî àòa ".äòaøà ©§©§¨§©¦©¨©§¥¨¦©¦§¨¦¦©§¦§¨¥¢¨¦§¤¥¦©§¨¨§¨¦¥
LãBç Làø úLøt :àáøî áø øa àleò"éîçì éðaø÷ úà íäéìà zøîàå ìàøNé éða úà åö" ?dúBà ïéøB÷ ãöékàéðîz ïééåäc ¨©©¥¨¨¨¨©Ÿ¤¥©¦¨©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¤¨§¨¦©§¦§¨§¨§©§¨

àúìz àúìú éøz éø÷éð ?ãéáòð éëéä é÷eñtíé÷eñt¯äLøôa ïéøéiLî ïéàå ,éøz eäì eLtìMî úBçtäòaøà éø÷éð .ïé÷eñt äL §¥¥¦©£¥¦§¦§¥§¨¨§¨¨§¦§§§¥§¥§©§¦§¨¨¨¨¦§¨§¦¦§¦©§¨¨
äòaøà¯"úaMä íBéáe" :äòáL eäì eLt"íëéLãç éLàøáe" ,éøz ïééåäðäî ãçå àäî éøz éø÷ð ?ãéáòð éëéä .äMîç ïééåä,C ©§¨¨§§¦§¨§©©¨¨§¨§¥§¨¥¨§¥¤¨§¨£¦¨¥¦©£¥¦§¦§¥¥¨§©¥¨¨

ïéà

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

מגילה. הקורא עומד - פרק שלישי דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

àðz,epizpyn ixac lr `ziixaa epipy -ïk ïéàM äî`xewa ¨¨©¤¥¥
,äøBza.mzaeg ici mirneyd e`vi `xew cg` m` wxy,ïðaø eðz ©¨¨©¨¨
äøBza,xeaiva dxezd z`ixwa -àøB÷ ãçàjezn miweqtd ©¨¤¨¥
,xtqdíbøúî ãçàå.zxaecnd oeyllàøB÷ ãçà àäé àlL ãáìáe §¤¨§©§¥¦§¨¤Ÿ§¥¤¨¥

ïéîbøúî íéðLe.mirnyp mpi` zelew ipyy meyn ,cgi §©¦§©§§¦
edxhtdd z` mi`xewyk,àéáðáelit`y minkg eliwd÷ ãçààøB §¨¦¤¨¥

`iapa.ïéîbøúî íéðLe ïéøB÷ íéðL eäé àlL ãáìáe ,ïéîbøúî íéðLe§©¦§©§§¦¦§¨¤Ÿ§§©¦¦§©¦§©§§¦
,älâîáe ìläaeïéîbøúî äøNòå ïéøB÷ äøNò eléôàzxxan .cg`k §©¥¦§¦¨£¦£¨¨¦©£¨¨§©§§¦

:`xnbdàîòè éàî,dlibnde lldd z`ixwa eliwdy mrhd dn ± ©©£¨
äáéáçc ïåék,mrd lr mz`ixwéòîLå eäéézòc éáäémipzep - ¥¨©£¦¨¨£¥©§©§§¨§¥

.cgi mi`xew miyp` dnk xy`k s` oiadle renyl mzrc
:dpyna epipyeðL àì ,éiaà øîà .Cøáé Cøáì eâäpL íB÷î̈¤¨£§¨¥§¨¥¨©©©¥Ÿ¨

,bdpna dielz dlibnd z`ixw lr dkxadyàlàdkxaa ¤¨
y,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,Cøáì äåöî äéðôì ìáà ,äéøçàì§©£¤¨£¨§¨¤¨¦§¨§¨¥§¨©©§¨¨©§¥

øáBò ïäéìò Cøáî ïlek úBönä ìk[mcew-],ïúéiNòìdf llkae ¨©¦§¨§¨¥£¥¤¥©£¦¨¨
.dlibn zevn

:'xaer' oeyl z` zx`an `xnbdàðMéì 'øáBò' éàäc òîLî éàî©©§©§©¥¦§¨
àeä éîeã÷àc.mcew epiid 'xaer'y oipn -,÷çöé øa ïîçð áø øîà §©§¥¨©©©§¨©¦§¨

àø÷ øîà(bk gi 'a l`eny)øáòiå økkä Cøc õòîéçà õøiå'[micwd-] ¨©§¨©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£Ÿ
,àëäî ,øîà éiaà .'éLekä úàxn`py(b bl ziy`xa)ybtp xy`k] ¤©¦©©¥¨©¥¨¨

[oaln ezxfga eyr mr epia` awri'íäéðôì øáò àeäå'micwd - §¨©¦§¥¤
.eipae eiyp iptl cnreíäéðôì íkìî øáòiå' ,àëäî àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¥¨¨©©£Ÿ©§¨¦§¥¤

'íLàøa 'äå(bi a dkin).`ed mcew oeyl xaery x`ean el` lkne . ©§Ÿ¨
:`xnbd zl`ey .dlibnd zekxa gqep z` zxxan `xnbdäéðôì§¨¤¨

Cøáî éàî.dlibnd z`ixw iptl jxany dkxad gqep edn -áø ©§¨¥©
òìwéà àéæøèwî úLL[oncfp-]éMà áøc dén÷ì`xwy drya ¥¤¦©§©§¨¦§©§©¥§©©¦

,dlibndéøáeCopniqy ,zekxa yly diptl iy` ax,ç"ðîepiidc ¨¥
.epii'g'dye ,miq'p' dyry ,dlibn `xw'n' lr.Cøáî éàî äéøçàì§©£¤¨©§¨¥

úà ïcäå ,eðáéø úà áøä (ìàä) íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøä©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¥¨¨¤¦¥§©¨¤
ìëì ìeîb ílLnäå ,eðéøvî eðì òøôpäå ,eðúî÷ð úà í÷Bpäå ,eððéc¦¥§©¥¤¦§¨¥§©¦§¨¨¦¨¥§©§©¥§§¨

,eðLôð éáéBàmzegeäzà Ceøa.íäéøö ìkî ìàøNéì òøôpä 'ä §¥©§¥¨©¨©¦§¨§¦§¨¥¦¨¨¥¤
e,øîà àáø'd dz` jexa mzegCkìä ,àtt áø øîà .òéLBnä ìàä ¨¨¨©¨¥©¦©¨©©¨¨¦§¨

eäééåøúì eäðéøîéðyi ,dnizgd gqepa zwelgn yiy xg`n - ¥§¦§§©§©§
xn`ie ,zercd izyk mezglìkî ìàøNéì òøôpä 'ä äzà Ceøä©¨©¦§¨§¦§¨¥¦¨

.òéLBnä ìàä íäéøö̈¥¤¨¥©¦©
:dpyna epipyéLéîçáe éðLaeìL ïéøB÷ äçðîa úaLa:'åëå äL §¥¦©£¦¦§©¨§¦§¨¦§Ÿ¨

:`xnbd zl`eyìL éðäéî ãâðk äL.mepwizãâðk ,éqà áø øîà ¨¥§Ÿ¨§¤¤¦¨©©©¦§¤¤
íéìàøNéå íiåì íéðäk ãâðk ,øîà àáø .íéáeúëe íéàéáð äøBz¨§¦¦§¦¨¨¨©§¤¤Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦

.dxeza zexwl miie`xd
:`xnbd zl`eyïé÷eñt äøNòî ïéúçBt ïéà éîéL áø éðúc àä àlà¤¨¨§¨¥©¦¦¥£¦¥£¨¨§¦
dxezd z`ixwa,úñðkä úéáaweqt s`eøaãéå''xn`N dyn l` 'd §¥©§¤¤©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ

,melk epnn micnl oi`yäøNò éðä ,ïéðnä ïî äìBòmiweqtãâðk ¤¦©¦§¨¨¥£¨¨§¤¤
éîmepwiz:`xnbd daiyn .äøNò ãâðk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ¦¨©©¦§ª©¤¥¦§¤¤£¨¨

ïéðìèadk`lnn milhad miyp` -Lmeid lk miayeiúéáa ©§¨¦¤§¥
.éðéña äLîì eøîàpL úBøacä úøNò ãâðk ,øîà óñBé áø .úñðkä©§¤¤©¥¨©§¤¤£¤¤©¦§¤¤¤§§Ÿ¤§¦©
éaøå .(íéläz øôña ãåc øîàL ïéìeléä äøNò ãâðk øîà éåì éaø)©¦¥¦¨©§¤¤£¨¨¦¦¤¨©¨¦§¥¤§¦¦§©¦

úBøîàî äøNò ãâðk ,øîà ïðçBéjexa yecwd ly miieeiv dxyr - ¨¨¨©§¤¤£¨¨©£¨
`edíìBòä àøáð ïäaL.eay mi`exade ¤¨¤¦§¨¨¨

:`xnbd zl`eyeäðéð éäxn`p m` ,miieeivd zxyr md dn - ¥¦§
'úéLàøá'c 'øîàiå'xn`ie' mda aezky mlerd z`ixa iweqt - ©Ÿ¤¦§¥¦

ixd ,'miwl`eåä äòLz éðädaiyn .md dryz wx el` miweqt - ¨¥¦§¨¨
:`xnbdúéLàøa'midl` `xA',ux`e miny z`ixaa xen`dénð §¥¦¨¨¡Ÿ¦©¦

,àeä øîàî`le dxin`a dzid ux`e miny z`ixa mb ,xnelk ©£¨
,miciaáéúëc(e bl mildz)t çeøáe eNòð íéîL 'ä øáãa'ìk åé ¦§¦¦§©¨©¦©£§©¦¨
,'íàáö.zexn`n dxyra `xap mlerdy `vnpe §¨¨

äòaøà àøwL ïBLàø ,àáø øîàmiweqtäòaøà àøwL éðL ,çaeLî ¨©¨¨¦¤¨¨©§¨¨§¨¥¦¤¨¨©§¨¨
.çaeLî äòaøà àøwL éLéìL ,çaeLî.dlrn yi cg` lkly oeik §¨§¦¦¤¨¨©§¨¨§¨

:eixac z` x`an `axïðúc ,çaeLî äòaøà àøwL ïBLàømilwy) ¦¤¨¨©§¨¨§¨¦§©
(a"n b"t,dkyld znexz iablìLaúBte÷ Lodn zg` lkyìL §¨Ÿ¤

ìL(ïäaL) ïéàñ Lmipdkd eidlä úà ïéîøBz,äkLeid odne ¨Ÿ§¦¤¨¤§¦¤©¦§¨
,xeaivd zepaxw z` miaixwnïäéìò áeúk äéäåzetewd lr - §¨¨¨£¥¤

.â"áàick ,mrhdeïBLàø äîøúð ïäî Bæéà òãéìercieáéø÷äì ¥©¥¥¤¦§§¨¦§©§¦
,ïBLàø äpnîmeyn.ïBLàøa äåönL.oey`xl zeticr yiy ixd ¦¤¨¦¤¦§¨¨¦

,àéðúc .çaeLî äòaøà àøwL éòöîàxn`p(a g xacna)à'éðt ìeî ì ¤§¨¦¤¨¨©§¨¨§¨§©§¨¤§¥
eøéàé äøBðnäzFxPd zraW,'df weqtãcönL ãnìî[dhn-]íäéðt ©§¨¨¦¦§©©¥§©¥¤§©¥§¥¤

zeliztd iy`x zyy ly,éáøòî øð étìk,irvn`d xpd `edy §©¥¥©£¨¦
å`xwp,éáøòî øðezlizt y`x dhn didy meynétìkycew §¥©£¨¦§©¥

d myy ,axrnay miycwdäðéëL.dxeyïàkî ,ïðçBé éaø øîàå- §¦¨§¨©©¦¨¨¦¨
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`xwe miweqt drax` ipyd `le oey`xd `l
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mi`veid exn`i.dixg`l dxeza dkxa oi` :
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`l inp eiykre .`kd xn`ck ,mdnr `xew xeav

!zexwl rcei oi`y in yiial `ly `l` epiwzd

cigi :"unewd"a i"yx yxity enk d`xp jkl
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.miaezke mi`iape dxez cbpk
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y,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,Cøáì äåöî äéðôì ìáà ,äéøçàì§©£¤¨£¨§¨¤¨¦§¨§¨¥§¨©©§¨¨©§¥

øáBò ïäéìò Cøáî ïlek úBönä ìk[mcew-],ïúéiNòìdf llkae ¨©¦§¨§¨¥£¥¤¥©£¦¨¨
.dlibn zevn

:'xaer' oeyl z` zx`an `xnbdàðMéì 'øáBò' éàäc òîLî éàî©©§©§©¥¦§¨
àeä éîeã÷àc.mcew epiid 'xaer'y oipn -,÷çöé øa ïîçð áø øîà §©§¥¨©©©§¨©¦§¨

àø÷ øîà(bk gi 'a l`eny)øáòiå økkä Cøc õòîéçà õøiå'[micwd-] ¨©§¨©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£Ÿ
,àëäî ,øîà éiaà .'éLekä úàxn`py(b bl ziy`xa)ybtp xy`k] ¤©¦©©¥¨©¥¨¨

[oaln ezxfga eyr mr epia` awri'íäéðôì øáò àeäå'micwd - §¨©¦§¥¤
.eipae eiyp iptl cnreíäéðôì íkìî øáòiå' ,àëäî àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¥¨¨©©£Ÿ©§¨¦§¥¤

'íLàøa 'äå(bi a dkin).`ed mcew oeyl xaery x`ean el` lkne . ©§Ÿ¨
:`xnbd zl`ey .dlibnd zekxa gqep z` zxxan `xnbdäéðôì§¨¤¨

Cøáî éàî.dlibnd z`ixw iptl jxany dkxad gqep edn -áø ©§¨¥©
òìwéà àéæøèwî úLL[oncfp-]éMà áøc dén÷ì`xwy drya ¥¤¦©§©§¨¦§©§©¥§©©¦

,dlibndéøáeCopniqy ,zekxa yly diptl iy` ax,ç"ðîepiidc ¨¥
.epii'g'dye ,miq'p' dyry ,dlibn `xw'n' lr.Cøáî éàî äéøçàì§©£¤¨©§¨¥

úà ïcäå ,eðáéø úà áøä (ìàä) íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøä©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¥¨¨¤¦¥§©¨¤
ìëì ìeîb ílLnäå ,eðéøvî eðì òøôpäå ,eðúî÷ð úà í÷Bpäå ,eððéc¦¥§©¥¤¦§¨¥§©¦§¨¨¦¨¥§©§©¥§§¨

,eðLôð éáéBàmzegeäzà Ceøa.íäéøö ìkî ìàøNéì òøôpä 'ä §¥©§¥¨©¨©¦§¨§¦§¨¥¦¨¨¥¤
e,øîà àáø'd dz` jexa mzegCkìä ,àtt áø øîà .òéLBnä ìàä ¨¨¨©¨¥©¦©¨©©¨¨¦§¨

eäééåøúì eäðéøîéðyi ,dnizgd gqepa zwelgn yiy xg`n - ¥§¦§§©§©§
xn`ie ,zercd izyk mezglìkî ìàøNéì òøôpä 'ä äzà Ceøä©¨©¦§¨§¦§¨¥¦¨

.òéLBnä ìàä íäéøö̈¥¤¨¥©¦©
:dpyna epipyéLéîçáe éðLaeìL ïéøB÷ äçðîa úaLa:'åëå äL §¥¦©£¦¦§©¨§¦§¨¦§Ÿ¨

:`xnbd zl`eyìL éðäéî ãâðk äL.mepwizãâðk ,éqà áø øîà ¨¥§Ÿ¨§¤¤¦¨©©©¦§¤¤
íéìàøNéå íiåì íéðäk ãâðk ,øîà àáø .íéáeúëe íéàéáð äøBz¨§¦¦§¦¨¨¨©§¤¤Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦

.dxeza zexwl miie`xd
:`xnbd zl`eyïé÷eñt äøNòî ïéúçBt ïéà éîéL áø éðúc àä àlà¤¨¨§¨¥©¦¦¥£¦¥£¨¨§¦
dxezd z`ixwa,úñðkä úéáaweqt s`eøaãéå''xn`N dyn l` 'd §¥©§¤¤©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ

,melk epnn micnl oi`yäøNò éðä ,ïéðnä ïî äìBòmiweqtãâðk ¤¦©¦§¨¨¥£¨¨§¤¤
éîmepwiz:`xnbd daiyn .äøNò ãâðk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ¦¨©©¦§ª©¤¥¦§¤¤£¨¨

ïéðìèadk`lnn milhad miyp` -Lmeid lk miayeiúéáa ©§¨¦¤§¥
.éðéña äLîì eøîàpL úBøacä úøNò ãâðk ,øîà óñBé áø .úñðkä©§¤¤©¥¨©§¤¤£¤¤©¦§¤¤¤§§Ÿ¤§¦©
éaøå .(íéläz øôña ãåc øîàL ïéìeléä äøNò ãâðk øîà éåì éaø)©¦¥¦¨©§¤¤£¨¨¦¦¤¨©¨¦§¥¤§¦¦§©¦

úBøîàî äøNò ãâðk ,øîà ïðçBéjexa yecwd ly miieeiv dxyr - ¨¨¨©§¤¤£¨¨©£¨
`edíìBòä àøáð ïäaL.eay mi`exade ¤¨¤¦§¨¨¨

:`xnbd zl`eyeäðéð éäxn`p m` ,miieeivd zxyr md dn - ¥¦§
'úéLàøá'c 'øîàiå'xn`ie' mda aezky mlerd z`ixa iweqt - ©Ÿ¤¦§¥¦

ixd ,'miwl`eåä äòLz éðädaiyn .md dryz wx el` miweqt - ¨¥¦§¨¨
:`xnbdúéLàøa'midl` `xA',ux`e miny z`ixaa xen`dénð §¥¦¨¨¡Ÿ¦©¦

,àeä øîàî`le dxin`a dzid ux`e miny z`ixa mb ,xnelk ©£¨
,miciaáéúëc(e bl mildz)t çeøáe eNòð íéîL 'ä øáãa'ìk åé ¦§¦¦§©¨©¦©£§©¦¨
,'íàáö.zexn`n dxyra `xap mlerdy `vnpe §¨¨

äòaøà àøwL ïBLàø ,àáø øîàmiweqtäòaøà àøwL éðL ,çaeLî ¨©¨¨¦¤¨¨©§¨¨§¨¥¦¤¨¨©§¨¨
.çaeLî äòaøà àøwL éLéìL ,çaeLî.dlrn yi cg` lkly oeik §¨§¦¦¤¨¨©§¨¨§¨

:eixac z` x`an `axïðúc ,çaeLî äòaøà àøwL ïBLàømilwy) ¦¤¨¨©§¨¨§¨¦§©
(a"n b"t,dkyld znexz iablìLaúBte÷ Lodn zg` lkyìL §¨Ÿ¤

ìL(ïäaL) ïéàñ Lmipdkd eidlä úà ïéîøBz,äkLeid odne ¨Ÿ§¦¤¨¤§¦¤©¦§¨
,xeaivd zepaxw z` miaixwnïäéìò áeúk äéäåzetewd lr - §¨¨¨£¥¤

.â"áàick ,mrhdeïBLàø äîøúð ïäî Bæéà òãéìercieáéø÷äì ¥©¥¥¤¦§§¨¦§©§¦
,ïBLàø äpnîmeyn.ïBLàøa äåönL.oey`xl zeticr yiy ixd ¦¤¨¦¤¦§¨¨¦

,àéðúc .çaeLî äòaøà àøwL éòöîàxn`p(a g xacna)à'éðt ìeî ì ¤§¨¦¤¨¨©§¨¨§¨§©§¨¤§¥
eøéàé äøBðnäzFxPd zraW,'df weqtãcönL ãnìî[dhn-]íäéðt ©§¨¨¦¦§©©¥§©¥¤§©¥§¥¤

zeliztd iy`x zyy ly,éáøòî øð étìk,irvn`d xpd `edy §©¥¥©£¨¦
å`xwp,éáøòî øðezlizt y`x dhn didy meynétìkycew §¥©£¨¦§©¥

d myy ,axrnay miycwdäðéëL.dxeyïàkî ,ïðçBé éaø øîàå- §¦¨§¨©©¦¨¨¦¨
epcnl ,irvn`d itlk mlek ehpy dnn.çaeLî éòöîàLm` okle ¤¤§¨¦§¨

.gaeyn `ed ixd miweqtd zrax` z` irvn`d `xw
íeMî ,çaeLî äòaøà àøwL ïBøçàåy epicia `ed llkyïéìòî §©£¤¨¨©§¨¨§¨¦©£¦

,ïéãéøBî àìå Lãwa,drax` oexg`d `xwiy zeticr mb yi okle ©Ÿ¤§Ÿ¦¦
.mincewd lr siqen `ed jkay

:`xnbd zxtqnàzLéðk éáì òìwéà àtt áøzqpkd zial oncfp - ©¨¨¦§©§¥§¦§¨
àø÷å ,øáBb éáàcd.àtt áø déçaLå ,äòaøà ïBLàø ©£¦¥§¨¨¦©§¨¨§©§¥©¨¨

:dpyna epipyïéôéñBî ïéàå ïäî ïéúçBt ïéàmzegde gzetd ,'eke ¥£¦¥¤§¥¦¦
zx`and `ziixa d`ian `xnbd .dixg`le diptl jxan dxeza

:oexg`d oicd z`çúBtä ,àðz,oey`x zexwlCøáîdxezd zkxa ¨¨©¥©§¨¥
äéðôì,d`ixwd iptl -íúBçäå[oexg`d-],äéøçàì Cøáî §¨¤¨§©¥§¨¥§©£¤¨

.dpynd onfa bdpnd did jk .llk mikxan mpi` mirvn`de
:`xnbd zxne`éëøáî eäleëc àðãéàäålk eppnfay dne - §¨¦§¨§§§¨§¥

mikxan mi`xewdàîòè eðééä ,äéøçàìe äéðôì,`ed mrhd - §¨¤¨§©£¤¨©§©£¨
meynïéñðëpä íeMî äøéæb ïðaø eðéwúcxg` zqpkd zial xegi`a §©¦©¨¨§¥¨¦©¦§¨¦

oi`y erhie ,dligza oey`xd jxay erny `le ,oey`xd jxay
,diptl dxezd lr oikxanïéàöBiä íeMîez` oiniiqny iptl ¦©§¦

mikxan oi`y erhie seqa jxan oexg`d z` ernyi `le ,d`ixwd
.dixg`l

:dpyna epipy'åëå äòaøà ïéøB÷ ãòBî ìL Bleçáe íéLãç éLàøa. §¨¥¢¨¦§¤¥¦©§¨¨
:ycg y`x ly d`ixwa miweqtd zwelg ote` lr dpc `xnbd

úLøt ,àáøî áø øa àìeò dépéî àòa[ly d`ixwd-],LãBç Làø §¨¦¥¨©©¥¨¨¨¨©Ÿ¤
dúBà ïéøB÷ ãöékx`ane .milerd zrax` oia wlgzzy ote`a ¥©¦¨

`idy cinzd zyxt :ezl`y z` `lerzøîàå ìàøNé éða úà åö'©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
'éîçì éðaø÷ úà íäéìà,'ebeé÷eñt àéðîz ïééåäcdpeny mdy - £¥¤¤¨§¨¦©§¦§©§¨§©§¨§¥

,miweqtãéáòð éëéä,dzwelg dyrp cvik -àúìz éøz éø÷éð ¥¦©£¥¦§¥§¥§¨¨
ïé÷eñt àúìz,miweqt dyly cg` lk mipey`xd mipyd e`xwi - §¨¨§¦

ixdy ,xyt` i`éøz eäì eLt,dyxtd seqa miweqt ipy ex`yi - ¨§§¥
äLøôa ïéøéiLî ïéàådyxt seql jenq d`ixwd z` miiql xeq` - §¥§©§¦§¨¨¨

ex`yiy ote`aìMî úBçtïé÷eñt äL`l` .dyxtaäòaøà éø÷éð ¨¦§Ÿ¨§¦¦§¥©§¨¨
äòaøà,miweqt drax` mipey`xd mipy e`xwi -eäì eLt- ©§¨¨¨§

wx mitqepd mipyd xear ex`yiäòáLzyxt iweqty ,miweqt ¦§¨
,éøz ïééåä 'úaMä íBéáe'zyxte,äMîç ïééåä 'íëéLãç éLàøáe' §©©¨©§¨§¥§¨¥¨§¥¤©§¨£¦¨

eéø÷éð ,ãéáòð éëéäiyilyd `xwi -éøzmiweqtàäîmeiae-] ¥¦©£¥¦§¥§¥¥¨
,[zaydãçåweqtðäîC,'mkiycg iy`xae' iweqtn - §©¥¨¨
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dlibn(ycew zay meil)

ixdy ,xyt` i`ìMî úBçt äLøôa ïéìéçúî ïéà,íé÷eñt äL ¥©§¦¦§¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦
zrc lr dyxt `exwl oiligzn oi` mlerly ,`id dkldd ,xnelk
leki iyilyd oi` ok m`e .miweqt dylyn zegt dpnn `xwiy
`l` .'mkiycg iy`xae' ly oey`x weqt xg` ez`ixw miiql

éø÷éìiyilyd `xwiy ±àäî éøz'zayd meiae' iweqt ipy - ¦§¥§¥¥¨
Cäî àúìúeok m` ,'mkiycg iy`xae'n dylye -éøz eäì eLt §¨¨¥©¨§§¥

zegt dyxta oixiiyn oi`e ,dyxta miweqt ipy wx ex`yi -
.miweqt dylyn

Bì øîà,`lerl `axézòîL àì Bæz`ixw oiprl dkldd dn - ¨©Ÿ¨©§¦
zxg` d`ixway `l` ,yxetn izrny `l yceg y`xda àöBik©¥¨

ézòîL.yceg y`xl cenll lkep dpnne ,dkldd dn ¨©§¦
ïðúc(.ek ziprz),cnrn iyp` ly dxezd z`ixw iablïBLàøä íBia ¦§©©¨¦

zeiyxt mi`xew eid reayd ly'úéLàøa'(dÎ` ` ziy`xa)éäé'å §¥¦§§¦
'òé÷ø(gÎe ` my).ipye oey`x mei z`ixa dyrn mdydìò éðúå± ¨¦©§¨¥£¨

zyxt ,ef dpyn lr `ziixaa epipyeúéLàøaz`xwp dzid,íéðLa §¥¦¦§©¦
eda ïðéeäå .ãçàa òé÷ø éäéjk lr epiywde -(:fk my),éäé' àîìLa §¦¨¦©§¤¨§©¦¨¨¦§¨¨§¦

,ãçàa 'òé÷ømeyneåä é÷eñt àúìúc,cg` mc` z`ixw mdy ¨¦©§¤¨¦§¨¨§¥£
íéðLa 'úéLàøa' àlàixd ,cviké÷eñt äMîçcala,eåä`vnpe ¤¨§¥¦¦§©¦£¦¨§¥£

,mipy wx `xwi cg`yìMî úBçôé àì äøBza àøBwä àéðúåäL §©§¨©¥©¨Ÿ¦§¦§Ÿ¨
dìò øîzéàå .íé÷eñtcvik mi`xen` zwelgn jk lr dxn`pe - §¦§¦§©£¨

,bedpl yi,øîà áøipyde ,mipey`x miweqt dyly `xew oey`xd ©¨©
âìBc.mipexg` mipye iyily weqt aey `xewe xeg`l xfeg - ¥

,øîà ìàeîLeoey`xd÷ñBtligzn ipyde ,iyily weqt rvn`a §¥¨©¥
.oey`x wqty mewnn

:ax ly enrh z` zx`an `xnbdáøyàì àîòè éàî ,âìBc øîà ©¨©¥©©£¨Ÿ
÷ñBt øîày itl ,l`enykøáñ÷meyn ,ok zeyrl xeq`y ax ¨©¥¨¨©

ydéì ïðé÷ñt àì ïðà äLî dé÷ñt àìc à÷eñt ìk`ly wqtd lk ± ¨§¨§Ÿ¨§¥Ÿ¤£¨Ÿ¨§¦¨¥
:`xnbd dywn .wiqtdl mi`yx ep` oi` epiax dyn wiqtd

déì ïðé÷ñt øîà ìàeîLe,wiqtdl xzeny xaeq l`eny ike -àäå §¥¨©¨§¦¨¥§¨
éì äéä ìBãb øòö ,àø÷ àéððç éaø øîàizgxh daxd -éaø ìöà ¨©©¦£©§¨§¨©©¨¨¨¦¥¤©¦

ìBãbä àðéðçzewepizd jxevl ,weqt rvn`a wiqtdl il xiziy £¦¨©¨
,mly weqt `exwl mileki mpi`e mcnln ip`y÷Bñôì éì øézä àìå§Ÿ¦¦¦¦§

ì àlàjxevïééeNò ãnìúäìe ìéàBä ,ïaø úéa ìL úB÷Bðéúitl ± ¤¨§¦¤¥©¨¦§¦§©¥£¦
cvik dxezd z`ixw jxevl j` .cnlzdl ick ok miyer mdy
exizd mrhy xaeq l`eny :`xnbd zvxzn .weqtl l`eny xizd

,o`k mb jiiy `pipg iax lyéàî àîòè íúä,`ed mrhd my ± ¨¨©£¨©
øLôà àìc íeMî,xg` ote`a mcnllénð àëäz`ixwa o`k mb ± ¦§Ÿ¤§¨¨¨©¦

,cnrn iyp` ly dxezdøLôà àìxzen ok lre ,xg` ote`a Ÿ¤§¨
.weqtl

:l`eny ly enrh z` zx`an `xnbdìàeîLeyéàî ,÷ñBt øîà §¥¨©¥©
âìBc øîà àì àîòèoi`y xaeq l`eny :`xnbd daiyn .axk ©£¨Ÿ¨©¥

,jk zeyrlïéñðëpä íeMî äøéæbligzny drya zqpkd zial §¥¨¦©¦§¨¦
eidi iyilyd weqta ligzny ernyi xy`ke ,`exwl ipyd

,miweqt ipy wx `xw oey`xdy mixeaqïéàöBiä íeMîexg` ¦©§¦
miweqtd ipy z` wx `exwl cizr ipydy exaqie oey`xd z`ixw
dxezl dlerl el icy exn`iy ,leykn jkn `vie ,exzepy
weqtd wlgl exizd ef zerh repnl icke .miweqt ipy z`ixwa

.mi`xewd ipy oia iyilyd
:zehiyd izy lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyäLøt ¥¦¥¨¨¨

íéðLa dúBà ïéøB÷ ,íé÷eñt äML ìLipyl dwlgl xyt`y ¤¦¨§¦¦¨¦§©¦
.cg` lkl miweqt dyly ,mi`xewedyxtíé÷eñt äMîç ìL¤£¦¨§¦

dze` mi`xew,ãéçéam` ,caricae .dwlgl ozip `lyàø÷ §¨¦¨¨
dïBLàøwxìLäL,miweqtàøB÷ éðMäd z`íéðLmixzepd ¦§Ÿ¨©¥¦¥§©¦

å ,Bæ äLøtîweqt cerúøçà äLøtî ãçàmilydl [dixg`y-] ¦¨¨¨§¤¨¦¨¨¨©¤¤
.miweqt dyly oipnlíéøîBà Léåsiqedl `ed jixvyìLäL §¥§¦§Ÿ¨

n miweqt,dixg`y dyxtïéìéçúî ïéàL éôì`exwläLøôam` §¦¤¥©§¦¦§¨¨¨
e`xwiìMî úBçtíé÷eñt äL:`xnbd dywn .dzligzníàå ¨¦§Ÿ¨§¦§¦
àúéàdligzkl jixv recn ,l`enye ax ixac mipekp m` - ¦¨

,mipya dzexwl xyt` `ld ,cigia dyng ly dyxt `exwl

eâìBc øîàc ïàîì,[ax-]âBìãð,iyilyd weqtd lr ipyd xefgi - §©§¨©¥¦§
åok÷ñBt øîàc ïàîì,[l`eny-]÷Bñôðweqtd z` wlgp - §§©§¨©¥¦§

.mi`xewd ipy oia irvn`d
:`xnbd zvxzníúä éðàLlk ly d`ixwd oiprl xacd dpey ± ©¦¨¨

,dpydéëäa øLôàc,d`ad dyxtdn miweqt siqedl xyt`y - §¤§¨§¨¦
zrya wx exizd l`enye axe ,weqtl e` belcl mixizn oi` okle
dyxta jiyndl xyt` i`y ,zecnrnd ly d`ixwak wgcd

.dixg`y
`exwl jixv dnk `ziixaa ewlgpy dnl rbepa dkld wqt

:dixg`y dyxtdnòLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàäëìä ,éåì ïa ¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨
íéøîBà Lékmnrhke ,d`ad dyxtdn miweqt dyly `xwiy §¥§¦

.miweqt dylyn zegt dyxta oiligzn oi`y
åcerïéìéçúî ïéàL íLk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîà §¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦§¥¤¥©§¦¦

ìMî úBçt äLøôaíé÷eñt äL,miqpkpd iptnïéà Ckminiiqn §¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦¨¥
e d`ixwdìMî úBçt äLøôa ïéøéiLîíé÷eñt äL.mi`veid iptn §©§¦§¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦

iel oa ryedi iax ly dipyd d`xedd :`xnbd dywnàèéLt§¦¨
zegt dyxt zligza mi`xew oi`y dxed xak ixdy ,`id

e ,miweqt dylynàzLä,`ed xnege lw `ld dzrne ±äîem` ©§¨¨
iablàzìçúàdyxt zlgzd -ìé÷î à÷c[lwiny-]àn÷ àpz ©§©§¨§¨¥¦©¨©¨

,miweqt dyly e`xw `ly s` wiqtdlíéøîBà Lé éøéîçîoi`y ©§¦¥¥§¦
oiprl ok m` ,miweqt dyly z`ixw iptl wiqtdløeiLseqa ¦

dyxtd,àn÷ àpz øéîçîcdyly zegtl xiiyl yi ezrcl s`e §©§¦©¨©¨
,miweqt.íéøîBà Lé éøéîçîc ïkL ìk àìdlgzd oicay xg`ne Ÿ¨¤©§©§¦¥¥§¦

yid zrck xingdl iel oa ryedi iax dxed zwelgna iepyd
`nw `pz s`y xeiy oiprl ok zexedl jxved recn ,mixne`

.ea xingd
:`xnbd zvxznàîéúc eäîxnel jzrc lr dlri `ny - ©§¥¨

y oeik ,owzl jxev yi dyxt zligza `weecyéçéëL ïéñðëð- ¦§¨¦§¦¥
ievn xacz`ixw rvn`a zqpkd zial miyp` eqpkiy `ed

la` .dxezdïéàöBédxezd z`ixw rvn`aéçéëL àìmpi` - §¦Ÿ§¦¥
meyn ,miievné÷ôðå äøBz øôñ éçðîcipa jxc df oi` ixdy - §©§¥¥¤¨§¨§¦

ceak df oi`y ,z`vl mipete gezt dxez xtq migipny mc`
xiiyl exizde jkl minkg eyyg `ly xnel mewn dide ,dxezl

,miweqt dylyn zegt dyxtaïì òîLî à÷iel oa ryedi iax ¨©§©¨
.mi`veid meyn s` xefbl yiy

:`nw `pz ly enrh z` zxxan `xnbdàðL éàî ,àn÷ àpúå§©¨©¨©§¨
éøeiLdyxt seqa miweqt dylyn zegt xeiy dpey dna -àìc ¦¥§Ÿ

dxifb ,`nw `pz xizdíeMîd,ïéàöBéok m`éìeçúàzegta ¦§¦©§¥
miweqt dylynénðxeq`l el did mb -.ïéñðëpä íeMî äøéæb ©¦§¥¨¦©¦§¨¦

éøîày xaeq `nw `pz ,daiyid ipa evxiz -ìééL éìeiL ìéiòc ïàî ¨§¦©§©¥¦¥¨¥
w z` ligzn ipydy d`exe qpkpd -miweqt dylyn zegt ez`ix

`xw `l recn mi`vnpd lv` xxal ekxc ,dyxtd zligzn
dyxtdn miweqt `xwy el exn`ie ,miweqt dyly oey`xd
`ly mi`veid j` ,owzl jxev oi`e zerh icil `eai `le ,zncewd

.owzl jxev xzei yi mliayae mzerha ecnri el`yi
:l`enye ax ly oecipl zxfeg `xnbddéì çìL[dl`y el gly-] ¨©¥

éàî àúëìä ,óñBé áøì àáøc déøa äaømiwlgn cvik dkldl - ©¨§¥§¨¨§©¥¦§§¨©
.l`enyk e` axk ,oey`x meia cnrn iyp` ly dxezd z`ixw z`

déì çìL,[daeyz-]å ,âìBc àúëìäd `edy ipydéòöîàoian ¨©¥¦§§¨¥§¤§¨¦
mi`xewd zylyïâìBciyilyd weqtd z` `xewe xfegy df `ed - §¨

,'ziy`xa' zyxt miiqne miweqt ipy siqene oey`xd `xwy
.'riwx idi' zyxt ly miweqt dyly iyilyd `xew eixg`e

:dpyna epipy'åëå óñeî Ba LiL ìk ììkä äæaeh mei epi`e ¤©§¨¨¤¥¨
:df llka dpc `xnbd .drax` mi`xew,eäì àéòaéàz`ixw ¦©§¨§

ly dxezd,änëa øeaö úéðòzdpynd llk yexita `ed wtqde ©£¦¦§©¨
a `weec m`d ,'sqen ea yiy mei'å Lãç Làød legàkéàc ãòBî- ŸŸ¤§¥§¦¨

mda yiyóñeî ïaø÷mi`xewàëä ìáà ,äòaøàxeaiv ziprza ¨§©¨©§¨¨£¨¨¨
àì ,óñeî ïaø÷ àkéìc,dyly `l` mi`xew oi` -àëä ,àîìc Bà §¥¨¨§©¨Ÿ¦§¨¨¨

énðixd ,sqen oaxw oi`y s` xeaiv ziprzaälôz óñeî àkéà- ©¦¦¨©§¦¨
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קמשך בעמוד הנד

cvik zeiprz xcq` cenr ak sc ± iyily wxtziprz
éø÷éìÐiy`xa"n i`xw `zlze ,"zayd meiae" zyxtc ze`xwn ipy `dn ixz iyily

.'eke ixz edl eyt "mkiycgïåùàøä íåéáÐmeia ,ziprz zkqna dil opz zecnrn iab

.zaya cg`a oey`xdâìåãÐ.eiptly ea xnby weqt ligzne xfeg ipyd÷ñåôÐ

.ewqete ,iyilyd weqtd ivg `xew oey`xdïéñðëðä íåùî äøéæâÐipyd ernyiy

exn`ie ,df weqt ligzn`l` oey`x `xw `l :

`xew oey`xd z` ernyiy oi`veid oke .mipy

`xwi `l exn`ie zqpkd zian e`vie ,dyly

.mipy `l` ipydïðéñøâ éëä:ïåùàø àø÷
.'åë åæ äùøôî íéðù àøå÷ éðùä äùìùïàîì

âåìãð âìåã øîàãÐ`kil wqet xn`c o`nl

i`c ,ipzw dyly oey`x `xw `dc ,jxtinl

.xefgl cer xyt`éëäá øùôàã íúä éðàùÐ

`niiw `zipzn jdc .dixg`l ef dyxtn zexwl

,dvxiy dn zexwl leki `edy ,iyingae ipya

.mei ly epiprn lkdyïéìéçúî ïéàù íùë
íé÷åñô äùìùî úåçôá äùøôáÐmeyn dxifb

q ediy ,oiqpkpdipy `l` df `xw `l mixea

eid `l ixdy ,ef dyxt zlgzd ly miweqt

dyxtn `xwy erny `le zqpkd ziaa

.dpeilrd'åë ïéøééùî ïéà êëÐmeyn dxifb

`l df ly eixg` `xewdy oixeaqy ,oi`veid

.mixzepd miweqt ipy `l` `xwià÷ã øåéù
àî÷ àðú øéîçîÐ,cigia dyng lye ipzc

m` weqtie dyly oey`xd `xwi opixn` `le

.dvxiéçéëù ïéñðëðÐyi exingd jkitl

.dlgzda mixne`ìéàùî éìåéùÐrnyiyk

`l oey`xde ,ze`xwn dyly ipyd `xewy

`xw j`id l`yi ,mipy `l` ef dyxtn `xw

xzei `le miweqt ipy oey`xdel exn`ie ?

.dpeilrd dyxtn `xwyéàî àúëìäÐlya

.zecnrnâìåã éòöîàåÐ`ed blci `l m`y

dylyn zegt dyxta ligzdl jixv `di

dipyd on dyly `xwi m`e ,miweqtÐ`vnp

.dlek d`xewóñåîÐ"eppr" zltz `wqt

.`xizi dkxaàø÷ ìàøùéá áø éãëîÐixdy

.iel `le odk `l did `l axàø÷ àðåä áø àäã
éðäëáÐ.(a ,hp) "oiwfipd"a ,oihib zkqnaàä

ìàåîù àëéàÐzpicnn `edy ,`rcxdpa

.`ed `pdkc ,laaäéåìéò øáãåÐdid bedp

opixn`ck ,axn dlrnl zeidl

(` ,t `nw `aa) "daexn" wxtaliir `l ax :

.l`enyc dinwlãéáòã àåä áøåÐi`dl

r dixac`cdilÐmeyn ,dil ciar ded ceak

zkqna ,ipa inwel `lc l`enyl ax dihiilc

.(` ,gw) "mivxy dpeny" wxt zayåéðôá àìù
äéì ãéáò àìÐ`l` ,laaa did `l l`enye

.`rcxdpa
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ïéàxnel erhi `ly ,oiqpkpd meyn dxifb Ð miweqt dylyn zegt dyxta oiligzn

oixew ep`y ,eply bdpn lr dywe .miweqt ipy `l` `xw `l eiptl `xwy eze`y

.dlrnly dyxtn miweqt ipy seql `ede ,my ligzn oey`xde ,zeiprza "lgie" zyxta

miweqt ipy seql `edy "mzaxwde"n ligzny gqtc crend lega aeh meia xihtnd oke

,zeiyxtd el` ip`yc :xnel yie !dyxtd y`xn

dyxt oke .irhnl `kile ,mlerl od zereci ixdy

oi` "zayd meiae" `xew iyilydy ycgy`x ly

`xw `l iyilydy miqpkpd exn`i `ny yegl

xacd ixdy ± "zayd meiae"n miweqt ipy `l`

did `l ok m`y aeygl mdl yi mbe .mlerl reci

oirn ef mb ixdy ,dyxtl ribdyk gipdl el

:da gipdy dyxtíàåblec xn`c o`nl `zi`

`l wqet xn`c o`nlc :qxhpewd yxit .belcl

miweqt dyly oey`xd `xwy oeikc ,icin `iyw

wqet xn`c o`n `dc :dywe .cer weqtl oi` ±

meyn dxifb e`l i` ,blec inp xity dil zi`

oileki ep` oi`y idp ,`kde .oi`veide oiqpkpd

,mi`veid z` erhdy mipey`xd eyry dn owzl

,miweqt ipy `l` `xwi `l eixg` `ady exaqiy

,oiqpkpd erhi `ly owzl mdl did mewn lkn

jkl !dyxtl jenq miweqt ipya df ligzny itl

,icin `iyw `l wqet xn`c o`nlc yxtl d`xp

:xity ivxz diciclcéðàù`lc `kid `kd

`hiyt ± weqtl `ly xyt`c `kid la` ,xyt`

:dywz blec xn`c o`nl la` .wiqtdl oi`y

mlerd ebdp j`id :`iyw .xyt`c mzd ip`y

dn lk iriaxd `xewy bg ly cren ly elega

blec `l opixy `lc `kd `de ?mipyd e`xwy

`kid elit`e ,xyt` `lc `kid `l` wqet `le

`d ,edin .oi`veide oiqpkpd meyn xn`wc

`hiytipy cr oexg`d iptly eze` `xw m`y ol

,zxvra e` gqtay dyxtd seqn miweqt

miweqt ipy `xwi `le ,dlrnl blec oexg`dy

`lc oebk ,dixg` ly dyxtn mbe ,xg`d gipdy

.mei ly epiprn ied
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ìMî úBçt äLøôa ïéìéçúî ïéàéø÷éì .íé÷eñt äL ¥©§¦¦§¨¨¨¨¦§¨§¦¦§¦
Cäî àúìúe àäî éøz¯øîà !éøz eäì eLt §¥¥¨§¨¨¥©§§§¥¨©

,ézòîL àì Bæ :Bì:ïðúc ,ézòîL da àöBik Ÿ¨©§¦©¥¨¨©§¦¦§©
ïBLàøä íBia"úéLàøa":dìò éðúå ."òé÷ø éäé"å ©¨¦§¥¦¦§¦¨¦©§¨¥£¨

"úéLàøa",íéðLa"òé÷ø éäé":da ïðéåäå .ãçàa §¥¦¦§©¦§¦¨¦©§¤¨§¨¥©¨
"òé÷ø éäé" àîìLa,ãçàa.eåä é÷eñt àúìúc ¦§¨¨§¦¨¦©§¤¨¦§¨¨§¥¨

:àéðúå .eåä íé÷eñt äMîç ?íéðLa "úéLàøa" àlà¤¨§¥¦¦§©¦£¦¨§¦¨§©§¨
ìMî úBçôé àì äøBza àøBwäøîzéàå !íé÷eñt äL ©¥©¨Ÿ¦§¦§¨§¦§¦§©

,âìBc :øîà áø :dìòøîà áø .÷ñBt :øîà ìàeîLe £¨©¨©¥§¥¨©¥©¨©
÷ñBt øîà àì àîòè éàî .âìBc?à÷eñt ìk øáñ÷ ¥©©§¨Ÿ¨©¥¨¨©¨§¨

ìàeîLe .déì ïðé÷ñt àì ïðà äLî dé÷ñt àìcøîà §Ÿ§©¥¤£©Ÿ¨§¦©¥§¥¨©
ìBãb øòö :àø÷ àéððç éaø øîà àäå ?déì ïðé÷ñẗ§¦©¥§¨¨©©¦£©§¨¨¨©©¨

,ìBãbä àðéðç éaø ìöà éì äéä÷Bñôì éì øézä àìå ¨¨¦¥¤©¦£¦¨©¨§Ÿ¦¦¦¦§
!ïééeNò ãnìúäìe ìéàBä ,ïaø úéa ìL úB÷Bðéúì àlà¤¨§¦¤¥©¨¦§¦§©¥£¦

;øLôà àìc íeMî ?éàî àîòè íúäàì éîð àëä ¨¨©§¨©¦§¨¤§¨¨¨©¦Ÿ
øîà àì àîòè éàî .÷ñBt øîà ìàeîLe .øLôà¤§¨§¥¨©¥©©§¨¨¨©
:éáéúéî .ïéàöBiä íeMîe ïéñðëpä íeMî äøéæb ?âìBc¥§¥¨¦©¦§¨¦¦©§¦¥¦¦
ìLå ,íéðLa dúBà íéàøB÷ íé÷eñt äML ìL äLøẗ¨¨¤¦¨§¦§¦¨¦§©¦§¤

ìL ïBLàø àø÷ .ãéçéa íé÷eñt äMîçäL,éðMä £¦¨§¦§¨¦¨¨¦§¨©¥¦
Bæ äLøtî íéðL àøB÷Léå .úøçà äLøtî ãçàå ¥§©¦¦¨¨¨§¤¨¦¨¨¨©¤¤§¥

íéøîBàìL,äLúBçt äLøôa ïéìéçúî ïéàL éôì §¦§¨§¦¤¥©§¦¦§¨¨¨¨
ìMî,àúéà íàå .íé÷eñt äLâìBc øîàc ïàîì¯ ¦§¨§¦§¦¦¨§©§¨©¥

÷ñBt øîàc ïàîìe ,âBìãð¯!÷Bñôðíúä éðàL ¦§§©§¨©¥¦§¨¥¨¨
ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîà .éëäa øLôàc§¤§¨§¨¦¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤

íéøîBà Lék äëìä :éåì.éaø øîà íeçðz éaø øîàå ¥¦£¨¨§¥§¦§¨©©¦©§¨©©¦
ìMî úBçt äLøôa ïéìéçúî ïéàL íLk :éåì ïa òLBäéäLøôa ïéøéiLî ïéà Ck ,íé÷eñt äL §ª©¤¥¦§¥¤¥©§¦¦§¨¨¨¨¦§¨§¦¨¥§©§¦§¨¨¨
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éøeiLàìc¯íeMî,ïéàöBééìeiL ,ìééòc ïàî :éøîà !ïéñðëpä íeMî äøéæb ,éîð éìeçúà ¦¥§¨Ÿ¦§¦©§¦©¦§¥¨¦©¦§¨¦¨§¦©§¨¥©¥

,âìBc àúëìä :déì çìL ?éàî àúëìä :óñBé áøì àáø déøa äaø déì çìL .ìééLéòöîàå ¨¥¨©¥©¨§¥¨¨§©¥¦§§¨©¨©¥¦§§¨¥§¤§¨¦
.ïâìBcäæ"Ba LiL ìk ,ììkäLãç Làø ?änëa ,øeaö úéðòz :eäì àéòaéà ".'åëå óñeî §¨¤©§¨¨¤¥¨¦©£¨§©£¦¦§©¨ŸŸ¤

óñeî ïaø÷ àkéàc ãòBîeéîð àëä àîìc Bà .àì óñeî ïaø÷ àkéìc àëä ìáà ,äòaøà ¥§¦¨¨§©¨©§¨¨£¨¨¨§¥¨¨§©¨¨¦§¨¨¨©¦
?älôz óñeî àkéàúéðòúa àä .äòaøà ïéøB÷ ãòBî ìL Bleçáe íéLãç éLàøa :òîL àz ¦¨©§¦¨¨§©§¨¥¢¨¦§¤¥¦©§¨¨¨§©£¦
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éék äåä óëéî éîð ìàeîL !déìò øáãe äåä àðäëc ìàeîL àkéà àä ,áø àlà .àðeä áøì déì eôéék óëéî ,ìàøNé,áøì déì ó ¦§¨¥¥¨©§¥§©¨¤¨©¨¦¨§¥§¨£¨£¨§©£¥§¥©¦¥¨£¨©¥¥§©
,åéðôa déì ãéáò éëå .ãBák déì ãáòc àeä áøåà÷ìñ éàc ,àø÷ éðäëa áøc àøazñî éîð éëä .déì ãéáò àì åéðôa àlL §©©£©¥¨§¦¨¥¥§¨¨¤Ÿ§¨¨¨¨¥¥¨¦©¦¦§©§¨§©§¨£¥¨¨§¦¨§¨
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dlibn(ycew zay meil)

ixdy ,xyt` i`ìMî úBçt äLøôa ïéìéçúî ïéà,íé÷eñt äL ¥©§¦¦§¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦
zrc lr dyxt `exwl oiligzn oi` mlerly ,`id dkldd ,xnelk
leki iyilyd oi` ok m`e .miweqt dylyn zegt dpnn `xwiy
`l` .'mkiycg iy`xae' ly oey`x weqt xg` ez`ixw miiql

éø÷éìiyilyd `xwiy ±àäî éøz'zayd meiae' iweqt ipy - ¦§¥§¥¥¨
Cäî àúìúeok m` ,'mkiycg iy`xae'n dylye -éøz eäì eLt §¨¨¥©¨§§¥

zegt dyxta oixiiyn oi`e ,dyxta miweqt ipy wx ex`yi -
.miweqt dylyn

Bì øîà,`lerl `axézòîL àì Bæz`ixw oiprl dkldd dn - ¨©Ÿ¨©§¦
zxg` d`ixway `l` ,yxetn izrny `l yceg y`xda àöBik©¥¨

ézòîL.yceg y`xl cenll lkep dpnne ,dkldd dn ¨©§¦
ïðúc(.ek ziprz),cnrn iyp` ly dxezd z`ixw iablïBLàøä íBia ¦§©©¨¦

zeiyxt mi`xew eid reayd ly'úéLàøa'(dÎ` ` ziy`xa)éäé'å §¥¦§§¦
'òé÷ø(gÎe ` my).ipye oey`x mei z`ixa dyrn mdydìò éðúå± ¨¦©§¨¥£¨

zyxt ,ef dpyn lr `ziixaa epipyeúéLàøaz`xwp dzid,íéðLa §¥¦¦§©¦
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åcerïéìéçúî ïéàL íLk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîà §¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦§¥¤¥©§¦¦

ìMî úBçt äLøôaíé÷eñt äL,miqpkpd iptnïéà Ckminiiqn §¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦¨¥
e d`ixwdìMî úBçt äLøôa ïéøéiLîíé÷eñt äL.mi`veid iptn §©§¦§¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦

iel oa ryedi iax ly dipyd d`xedd :`xnbd dywnàèéLt§¦¨
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קמשך בעמוד הנד

cvik zeiprz xcq` cenr ak sc ± iyily wxtziprz
éø÷éìÐiy`xa"n i`xw `zlze ,"zayd meiae" zyxtc ze`xwn ipy `dn ixz iyily

.'eke ixz edl eyt "mkiycgïåùàøä íåéáÐmeia ,ziprz zkqna dil opz zecnrn iab

.zaya cg`a oey`xdâìåãÐ.eiptly ea xnby weqt ligzne xfeg ipyd÷ñåôÐ

.ewqete ,iyilyd weqtd ivg `xew oey`xdïéñðëðä íåùî äøéæâÐipyd ernyiy

exn`ie ,df weqt ligzn`l` oey`x `xw `l :

`xew oey`xd z` ernyiy oi`veid oke .mipy

`xwi `l exn`ie zqpkd zian e`vie ,dyly

.mipy `l` ipydïðéñøâ éëä:ïåùàø àø÷
.'åë åæ äùøôî íéðù àøå÷ éðùä äùìùïàîì

âåìãð âìåã øîàãÐ`kil wqet xn`c o`nl

i`c ,ipzw dyly oey`x `xw `dc ,jxtinl

.xefgl cer xyt`éëäá øùôàã íúä éðàùÐ

`niiw `zipzn jdc .dixg`l ef dyxtn zexwl

,dvxiy dn zexwl leki `edy ,iyingae ipya

.mei ly epiprn lkdyïéìéçúî ïéàù íùë
íé÷åñô äùìùî úåçôá äùøôáÐmeyn dxifb

q ediy ,oiqpkpdipy `l` df `xw `l mixea

eid `l ixdy ,ef dyxt zlgzd ly miweqt

dyxtn `xwy erny `le zqpkd ziaa

.dpeilrd'åë ïéøééùî ïéà êëÐmeyn dxifb

`l df ly eixg` `xewdy oixeaqy ,oi`veid

.mixzepd miweqt ipy `l` `xwià÷ã øåéù
àî÷ àðú øéîçîÐ,cigia dyng lye ipzc

m` weqtie dyly oey`xd `xwi opixn` `le

.dvxiéçéëù ïéñðëðÐyi exingd jkitl

.dlgzda mixne`ìéàùî éìåéùÐrnyiyk

`l oey`xde ,ze`xwn dyly ipyd `xewy

`xw j`id l`yi ,mipy `l` ef dyxtn `xw

xzei `le miweqt ipy oey`xdel exn`ie ?

.dpeilrd dyxtn `xwyéàî àúëìäÐlya

.zecnrnâìåã éòöîàåÐ`ed blci `l m`y

dylyn zegt dyxta ligzdl jixv `di

dipyd on dyly `xwi m`e ,miweqtÐ`vnp

.dlek d`xewóñåîÐ"eppr" zltz `wqt

.`xizi dkxaàø÷ ìàøùéá áø éãëîÐixdy

.iel `le odk `l did `l axàø÷ àðåä áø àäã
éðäëáÐ.(a ,hp) "oiwfipd"a ,oihib zkqnaàä

ìàåîù àëéàÐzpicnn `edy ,`rcxdpa

.`ed `pdkc ,laaäéåìéò øáãåÐdid bedp

opixn`ck ,axn dlrnl zeidl

(` ,t `nw `aa) "daexn" wxtaliir `l ax :

.l`enyc dinwlãéáòã àåä áøåÐi`dl

r dixac`cdilÐmeyn ,dil ciar ded ceak

zkqna ,ipa inwel `lc l`enyl ax dihiilc

.(` ,gw) "mivxy dpeny" wxt zayåéðôá àìù
äéì ãéáò àìÐ`l` ,laaa did `l l`enye

.`rcxdpa
÷ôéî

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

ïéàxnel erhi `ly ,oiqpkpd meyn dxifb Ð miweqt dylyn zegt dyxta oiligzn

oixew ep`y ,eply bdpn lr dywe .miweqt ipy `l` `xw `l eiptl `xwy eze`y

.dlrnly dyxtn miweqt ipy seql `ede ,my ligzn oey`xde ,zeiprza "lgie" zyxta

miweqt ipy seql `edy "mzaxwde"n ligzny gqtc crend lega aeh meia xihtnd oke

,zeiyxtd el` ip`yc :xnel yie !dyxtd y`xn

dyxt oke .irhnl `kile ,mlerl od zereci ixdy

oi` "zayd meiae" `xew iyilydy ycgy`x ly

`xw `l iyilydy miqpkpd exn`i `ny yegl

xacd ixdy ± "zayd meiae"n miweqt ipy `l`

did `l ok m`y aeygl mdl yi mbe .mlerl reci

oirn ef mb ixdy ,dyxtl ribdyk gipdl el

:da gipdy dyxtíàåblec xn`c o`nl `zi`

`l wqet xn`c o`nlc :qxhpewd yxit .belcl

miweqt dyly oey`xd `xwy oeikc ,icin `iyw

wqet xn`c o`n `dc :dywe .cer weqtl oi` ±

meyn dxifb e`l i` ,blec inp xity dil zi`

oileki ep` oi`y idp ,`kde .oi`veide oiqpkpd

,mi`veid z` erhdy mipey`xd eyry dn owzl

,miweqt ipy `l` `xwi `l eixg` `ady exaqiy

,oiqpkpd erhi `ly owzl mdl did mewn lkn

jkl !dyxtl jenq miweqt ipya df ligzny itl

,icin `iyw `l wqet xn`c o`nlc yxtl d`xp

:xity ivxz diciclcéðàù`lc `kid `kd

`hiyt ± weqtl `ly xyt`c `kid la` ,xyt`

:dywz blec xn`c o`nl la` .wiqtdl oi`y

mlerd ebdp j`id :`iyw .xyt`c mzd ip`y

dn lk iriaxd `xewy bg ly cren ly elega

blec `l opixy `lc `kd `de ?mipyd e`xwy

`kid elit`e ,xyt` `lc `kid `l` wqet `le

`d ,edin .oi`veide oiqpkpd meyn xn`wc

`hiytipy cr oexg`d iptly eze` `xw m`y ol

,zxvra e` gqtay dyxtd seqn miweqt

miweqt ipy `xwi `le ,dlrnl blec oexg`dy

`lc oebk ,dixg` ly dyxtn mbe ,xg`d gipdy

.mei ly epiprn ied
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é÷ôð àì ÷ôéîÐjixa diptl ,jkldÐdixg`l ,lirl opixn`ck oiqpkpd meyn dxifb
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àøáb déì éôè ,déøáçî àúléî déì éôèc ìk :Eãéa§¨§¨§¨¥¥¦§¨¥©§¥¨¥¥©§¨

Ckìä .àøéúé,óñeî ïaø÷ àkéàc ,ãòBîe Lãç Làøa §¥¨¦§¨§ŸŸ¤¥§¦¨¨§©¨
áBè íBéa ;äòaøà ïéøB÷äëàìî úéiNòa øeñàc¯ ¦©§¨¨§§¨©£¦©§¨¨

íéøetkä íBéa ;äMîçúøk Leðòc¯úaL ;äML £¦¨§©¦¦©£¨¥¦¨©¨
äìé÷ñ øeqéà àkéàc¯.äòáLàôebìááì òì÷éà áø , §¦¨¦§¦¨¦§¨¨©¦§©§¨¤

çút ,àøôña àø÷ í÷ ,øeaö úéðòúa¯éøaíúç ,C §©£¦¦¨¨¨§¦§¨§©§¦¨©
¯éøa àìåeäéétðàà àîìò élek ìeôð .Cìôð àì áøå §¨§¦§¥¨§¨©©§©§§©¨§©

ätöø ?détà ìò ìéôð àì áø àîòè éàî .détðà ìò©©§¥©©§¨©¨¨¥©©¥¦§¨
eðzú àì úékNî ïáàå" :àéðúå ,äúéä íéðáà ìL¤£¨¦¨§¨§©§¨§¤¤©§¦Ÿ¦§

"äéìò úBçzLäì íëöøàa¯,"äéìò"éàäzà §©§§¤§¦§©£¨¤¨¨¤¨¦©¨
,íëöøàa äåçzLîìáàíéðáà ìò äåçzLî äzà ¦§©£¤§©§§¤£¨©¨¦§©£¤©£¨¦

,àleòãk .Lc÷nä úéa ìLäøñà àì :àìeò øîàc ¤¥©¦§¨¦§¨§¨©¨Ÿ¨§¨
äøBzáøc dén÷ !éîð eälek eléôà ?áø àéøéà éàî éëä éà .ãáìa íéðáà ìL ätöø àlà ¨¤¨¦§¨¤£¨¦¦§©¦¨¦©¦§¨©£¦§©¦©¥§©

áø :àîéà úéòaéàå .àøeaéö çøèéîì éòa àì !détà ìò ìBtðéìå àøeaéö éaâì ìéæéìå .éàåä£©§¥¦§©¥¦¨§¦§©©¥¨¨¥§¦§©¦¨§¦¨¥¥¨©
,àìeòãëå ,ãéáò äåä íéìâøå íéãé èeMétäøBz äøñà àì :àleò øîàcíéãé èeMéôa àlà ¦¨©¦§©§©¦£¨¨¥§¦§¨§¨©¨Ÿ¨§¨¨¤¨§¦¨©¦

.ãáìa íéìâøådétà ìò ìBtéìå!íéìâøå íéãé èeMét ãéáòéì àìåúéòaéàå .déâäðnî épLî àì §©§©¦¦§©§¦©©¥§¨¤¡¦¦¨©¦§©§©¦¨§©¥¦¦§¨¥§¦¨¥
ìò ìBtéì éàMø áeLç íãà ïéà :øæòìà éaø øîàc .øæòìà éaøãk ,éðàL áeLç íãà :àîéà¥¨¨¨¨¨¥¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¥¨¨¨©©¦©

åéðtïk íà àlàäðòð.'åâå Cì í÷ òLBäé ìà 'ä øîàiå" :áéúëc ,ïeð ïa òLBäék":ïðaø eðz ¨¨¤¨¦¥©£¤¦ª©¦¦§¦©Ÿ¤¤§ª©ª¨¨©¨¨
"äcé÷",íétà ìò".õøà íétà òáL úa ãwzå" :øîàpL,"äòéøk":øîBà àeä ïëå ,íékøa ìò ¦¨©©©¦¤¤¡©©¦Ÿ©¤©©©¦¤¤§¦¨©¦§©¦§¥¥

éçàå Enàå éðà àBáð àBáä" :øîàpL ,íéìâøå íéãé èeMét Bæ "äàåçzLä" ."åékøa ìò òøkî"E ¦§Ÿ©©¦§¨¦§©£¨¨¦¨©¦§©§©¦¤¤¡©£¨£¦§¦§§©¤
".äöøà Eì úBçzLäì,éaøc dén÷ äcé÷ éåçà éåìéaø øîàäå ?déì àîøb à÷ àäå .òìèéàå §¦§©£§¨§¨¥¦©£¥¦¨©¥§©¦§¦§©§¨¨¨§¨¥§¨¨©©¦

çéhé ìà íìBòì :øæòìà,äìòî étìk íéøác íãàäìòî étìk íéøác çéhä ìBãb íãà éøäL ¤§¨¨§¨©©¦©¨¨§¨¦§©¥©§¨¤£¥¨¨¨¦¦©§¨¦§©¥©£¨
epîe .òìèéàå¯!éåìééaà eäì àðéæç :ïéáà øa àéiç áø øîà .déì àîøb àäå àä §¦§©©¥¦¨§¨¨§¨¥¨©©¦¨©¨¦¨¥¨§©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dlibn(ycew zay meil)

y oeik mi`veid meyn my owzl jxev did `l mle`é÷ôð àì ÷téî¥©Ÿ¨§¥
jxia diptl m` s` okle .dxezd z`ixw rvn`a mi`vei eid `l ±

.jxal jixv did `l dixg`l mewn lkn ,dpwzd meyn ax
:`ziixan `irai`d z` zhyet `xnbdìk ììkä äæ ,òîL àzmei ¨§©¤©§¨¨

íòì äëàìî ìehéa Ba LiL,zqpkd ziaa makrzdaúéðòz ïBâk ¤¥¦§¨¨¨¨§©£¦
áàa äòLúå øeaö,dk`lna mixzend mini mdyìL ïéøB÷äL ¦§¦§¨§¨¦§Ÿ¨

.cala miyp`åmei,íòì äëàìî ìehéa Ba ïéàLaekirl yegl oi`e §¤¥¦§¨¨¨¨
,zqpkd ziaa mrdãòBî ìL Bleçå íéLãç éLàø ïBâkmda yiy §¨¥¢¨¦§¤¥

,legan xzei zqpkd zial mrd mda mi`ae ,dk`ln xeqi` zvw
el` miniadðéî òîL .äòaøà ïéøB÷yxetn ef `ziixan epcnl - ¦©§¨¨§©¦¨

.dyly mi`xew xeaiv ziprzay
:`xnbd zpwqn lr wleg iy` axïðà àäå ,éMà áø øîàepizpyna ¨©©©¦§¨£¨

,éëä ïðz àìxn`p epizpyna ixdyóñeî Ba LiL íBé ìk ììkä äæ Ÿ§©¨¦¤©§¨¨¤¥¨
,äòaøà ïéøB÷ áBè íBé Bðéàåiy`xl dpynd zpeek oi`y xazqne §¥¦©§¨¨

dpyna yexita azkp mdiabl ixdy ,cren ly elege miycg
`l`e ,drax` oixewyéàî ééBúàìm`d ,zeaxl df llk `a dn - §¨¥©

áàa äòLúå øeaéö úéðòz ééBúàì åàìdrax` e`xwi mda s`y ¨§¨¥©£¦¦§¦§¨§¨
oi`e ,[dlitz sqen mda yi mewn lkn sqen oaxw mda oi`y s`e]

.jtidl rnyn dpyndn xy`k `ziixak zexedl
:`xnbd dywnéMà áøìexeaiv ziprzay dpyndn hyety §©©¦

ok m` ,drax` mi`xew a`a dryzeépî ïéúéðúî,d`py in ±àì ©§¦¦©¦Ÿ
úBéäì ìç ,àéðúc .éñBé éaø àìå àn÷ àpza`a dryzéðLa ©¨©¨§Ÿ©¦¥§©§¨¨¦§§¥¦

ìL ïéøB÷ ,éLéîçáeäL,iyinge ipy lkkãçà øéèôîeoexg`d - ©£¦¦¦§Ÿ¨©§¦¤¨
mdnlg `ed m`e .àøB÷ ,éòéáøáe éLéìLawxøéèôîe ãçàeze` ¦§¦¦¦§¦¦¥¤¨©§¦

íìBòì øîBà éñBé éaø .ãçàm` oiae iyingae ipya lg m` oia - ¤¨©¦¥¥§¨
,reayd ini x`ya lgìL ïéøB÷ãçà øéèôîe äLepcnl .mdn ¦§Ÿ¨©§¦¤¨

xzei a`a dryza mi`xew oi` mlek zrcly ef `ziixan
a`a dryzay epizpyn iy` ax yxity dn itle ,dylyn
in ok m`e ,iqei iaxk `le `nw `pzk `l dpi` ,drax` mi`xew

.d`py
:`xnbd zl`eyàlàåziprzay zxaeq epizpyny yxtp m` §¤¨

aey ,dyly mi`xew xeaivàéL÷epizpyna epipyy dnììkä äæ' ©§¨¤©§¨
`ay xazqne ,'drax` oixew aeh mei epi`e sqen ea yiy lk

:`xnbd daiyn .a`a dryze xeaiv ziprz zeaxlàìzpeek oi` - Ÿ
`l` ,a`a dryze xeaiv ziprz df llka zeaxl dpyndééBúàì§¨¥

[zeaxl-]å LãBç Làøly elegãòBî.drax` mi`xew mday Ÿ¤§¥
:`xnbd dywndì éðz÷ àéãäa àäyexita eazkp el` mini ixd - ¨§¤§¨¨¨¥¨

,dpynd zligza,äòaøà ïéøB÷ ãòBîe íéLãç éLàøampi`e §¨¥¢¨¦¥¦©§¨¨
zvxzn .llkdn micnel dn dyw aey ok m`e ,ieaix mikixv
dnn xzei zeaxl `a epi` 'llkd df' `pzd xne`yk :`xnbd

igza xn`py`l` ,dláéäé àîìòa àðnéñseqa oniq ozep `pzd - ¦¨¨§¨§¨¨¦
,minid z`ixwl eixacàîéz àìcy xnel drhp `ly ±áBè íBé §Ÿ¥¨

eäðéð éããä ék ãòBî ìL Bleçå,dxeza mi`xewd oipna md miey - §¤¥¦£¨¥¦§
Cãéa àììk éàä èB÷ð àlàjl didi `ede ,df llk jcia qetz - ¤¨§©§¨¨§¨¨

,oniqldéøáçî àúléî déì éôèc ìkxzei xac ea sqepy mei lk - ¨§¨¥¥¦§¨¥©§¥
xg` meinàøéúé àøáb déì éôè.dxeza `xew cer ea sqep -Ckìä ¨¥¥©§¨§¥¨¦§¨

àkéàc ãòBîe LãBç Làøamda yiy -óñeî ïaø÷,mei lka epi`y §Ÿ¤¥§¦¨¨§©¨
,äòaøà ïéøB÷eáBè íBéamb ea sqepy,äëàìî úéiNòa øeñàc ¦©§¨¨§§¨©£¦©§¨¨

ea mi`xewíéøetkä íBéa .äMîçea sqepycdk`ln dyerd £¦¨§©¦¦§
cifna,úøk Leðòea mi`xewúaL .äML,mlekn dxengdàkéàc ¨¨¥¦¨©¨§¦¨

lr xaerl yiy -øeqéàyper cifna zay zk`ln,äìé÷ñmi`xew ¦§¦¨
da.äòáL¦§¨

:lirl xkfpd dyrna ax ly dipyd dbdpda dpc `xnbd,àôeb¨
éøa çút ,àøôña àø÷ í÷ ,øeaö úéðòúa ìááì òìwéà áøíúç C ©¦§©§¨¤§©£¦¦¨¨¨§¦§¨¨©¨¦¨©

éøa àìå.Cmit` zlitp zryaeeäéétðàà àîìò élek ìeôðlk - §Ÿ¨¦¨¥¨§¨©©§©§
,elltzde mdipt lr eltp mrd.détðà ìò ìôð àì áøå§©Ÿ¨©©©§¥

:`xnbd zx`andétà ìò ìéôð àì áø àîòè éàî,mrd x`y enk ©©£¨©Ÿ¨¦©©¥
y itläúéä íéðáà ìL ätöø,zqpkd zia eze`a,àéðúåxn`p ¦§¨¤£¨¦¨§¨§©§¨
dxeza(` ek `xwie)'äéìò úBçzLäì íëöøàa eðzú àì úékNî ïáàå'§¤¤©§¦Ÿ¦§§©§§¤§¦§©£¨¤¨

,miyxece ,mipa` ztvx lr eegzyz `l -äéìòztvx lr - ¨¤¨
mipa`äåçzLî äzà éàwxìò äåçzLî äzà ìáà ,íëöøàa ¦©¨¦§©£¤§©§§¤£¨©¨¦§©£¤©
ztvx.Lc÷nä úéa ìL íéðáàdxeq` mipa` ztvxy epcnl o`kne £¨¦¤¥©¦§¨

,'dl d`egzyda s` ycwnd zial uegnàì àìeò øîàc ,àìeòãk¦§¨§¨©¨Ÿ
äøBz äøñàdf weqtaíéðáà ìL ätöø àlàzqpkd ziaaãáìa. ¨§¨¨¤¨¦§¨¤£¨¦¦§¨

.zqpkd zia eze`a eipt lr ax ltp `l df mrhne
:`xnbd dywnéëä éà,mipa` ztvx my dzidyáø àéøéà éàî- ¦¨¦©¦§¨©

,jk bdp ax `weec recnénð eälek eléôàlr letil mixeq` eid £¦§©¦
:`xnbd zvxzn .mdiptéàåä áøc dén÷ax cnry mewna wx - ©¥§©£©

:`xnbd dywn .mipa` ztvx dzidìò ìBtðéìå àøeaéö éaâì ìéæéìå§¥¦§©¥¦¨§¦§©
détàmipa` ztvx my oi`y ea cner xeaivdy mewnl ax jli - ©¥

:`xnbd zvxzn .eipt lr letieàøeaéö çøèéîì éòa àìdvx `l - Ÿ¨¥§¦§©¦¨
eid xeaivd mewnl jled did m`y ,xeaivd z` gixhdl ax

.eceakl cenrl mikixv
:mrd x`yl ax oia xg` weligíéãé èeMét áø ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¦¨©¦

ãéáò äåä íéìâøåeteb lkyk zeegzydl mit` zlitpa libx did - §©§©¦£¨¨¦
lr dxeq` ef d`egzyd wxe ,milbxe mici heyita ux`d lr
mici heyit ila miegzyn eid mrd x`y la` ,mipa` ztvx

,mipa` ztvx lr s` xzen dfy ,milbxeàì àìeò øîàc ,àìeòãëå§¦§¨§¨©¨Ÿ
äøBz äøñàmipa` ztvx lr zeegzydlàlàaíéìâøå íéãé èeMét ¨§¨¨¤¨¦¨©¦§©§©¦

.ãáìa:`xnbd dywnìBtéìåaxíéãé èeMét ãéáòéì àìå détà ìò ¦§¨§¦©©¥§Ÿ¦£¦¦¨©¦
,íéìâøåzvxzn .mrd x`yk bedpl leki did ef mrta xnelk §©§©¦

:`xnbddéâäðnî épLî àì.reawd ebdpnn zepyl dvx `l ax - Ÿ§©¥¦¦§¨¥
:ax ly ebdpnl xg` mrhàîéà úéòaéàårpnp `l ax mlerl §¦¨¥¥¨

`l` ,dfay xeqi` cv meyn ok bedpléaøãk ,éðàL áeLç íãà̈¨¨©¦¦§©¦
åéðt ìò ìBtéì éàMø áeLç íãà ïéà øæòìà éaø øîàc ,øæòìà¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¥¨¨¨©©¦©¨¨

ezltzaïk íà àlà`diy eiyrna `ed gehaäðòð,ezltza ¤¨¦¥©£¤
ïeð ïa òLBäék`l okr `hg xg`l eipt lr ltpyke ,aeyg didy §ª©¦

,`ed jexa yecwd enr mikqdáéúëc(i f ryedi)ìà 'ä øîàiå' ¦§¦©Ÿ¤¤
['Bâå] Cì í÷ òLBäéel did `ly ixd ,'LipR lr ltp dY` df dON §ª©ª¨§¨¨¤©¨Ÿ¥©¨¤

didy ax ,df mrhne .dprp `edy geha did `ly mewna letil
.eipt lr letil bdep did `l aeyg

:diegzydd ipte` z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
äcé÷d`egzyd `id ,mewn lka dxen`døîàpL ,íétà ìòmikln) ¦¨©©©¦¤¤¡©

(`l ` '`íétà òáL úa ãwzå','õøàmiptd ztitk `id dciwy ixd ©¦Ÿ©¤©©©¦¤¤
.ux`läòéøk,mewn lka dxen`díékøa ìòeilbx stekny - §¦¨©¦§©¦

,eikxa lr cnereàeä ïëå[weqtd-]øîBà(cp g '` mikln)ìò òøkî' §¥¥¦§Ÿ©©
,'åékøa.mikxad lr `id drixkdy ixdäàåçzLälka dxen`d ¦§¨¦§©£¨¨

mewnøîàpL ,íéìâøå íéãé èeMét Bæ(i fl ziy`xa)éðà àBáð àBáä' ¦¨©¦§©§©¦¤¤¡©£¨£¦
éçàå Enàå.'äöøà Eì úBçzLäì E §¦§§©¤§¦§©£§¨§¨

:dciwd ziiyr iyew lr cnlnd dyrn d`ian `xnbdéåçà éåì¥¦©§¥
éaøc dén÷ äcé÷,dciw miyer ji` iax iptl d`xd -òìèéàå- ¦¨©¥§©¦§¦§©

:`xnbd zl`ey .eilbxa rlev dyrpdéì àîøb à÷ àäåike - §¨¨¨§¨¥
,rlhvdl el dnxby `id dciwdìà íìBòì øæòìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¤§¨¨§¨©

çéèé[wexfi-]íéøác íãà`ipexh lyäìòî étìkjexa yecwd-] ¨¦©¨¨§¨¦§©¥©§¨
,[`edäìòî étìk íéøác çéhä ìBãb íãà éøäLyprpeepîe ,òìèéàå ¤£¥¨¨¨¦¦©§¨¦§©¥©§¨§¦§©©

,lecb mc` eze` `ed in -.éåìdyrp `ed dciwd zngn `ly ixd ¥¦
:`xnbd daiyn .rlevdéì àîøb àäå àä,xnelk ,el enxb efe ef ± ¨§¨¨§¨¥

zrya eribd yperdy `l` ,mixac gihdy dn did yperl mxebd
.dpkqd

:mit` zlitpa mi`xen`d bdpn d`ian `xnbdøa àéiç áø øîà̈©©¦¨©
eäì àðéæç ïéáà[mze` izi`x-]éiaàì ¨¦£¦¨§§©©¥
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קנד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dlibn(oey`x meil)

,'Lrxf didi dM 'ebe miakFMdøôò ãò ïéãøBé ,ïéãøBé ïäLkqxcpd ©¨¦Ÿ¦§¤©§¤§¤¥§¦§¦©¨¨
,mda milyen lkd jke ,lkd ici lrãò ïéìBò ,ïéìBò ïäLëe§¤¥¦¦©

,íéáëBkì`l jk ,miakekd cr zelrl mc`l xyt` i`y myky ©¨¦
,'letz letp' aezkd ltk okle .mda helyl dne` mey dleki

.dletk dlitpk df ixde ,dlri `ed letiz dz` xy`ky
eìäáiå eòébä Cìnä éñéøñå'`iadl jlnd ieeivae .'ond z` `iadl §¨¦¥©¤¤¦¦©©§¦§¨¦¤¨¨

xn`p ond z`(d d xzq`)aezkd dpiy recne ,'ond z` Exdn' ,©£¤¨¨
`l` ,dlda oeyll,äìäáa eäeàéáäL ,ãnìîwitqd `le §©¥¤¡¦§¤¨¨

hdn ugxzdl.ea wacpy sepi
Bì äøîà .'Cìnä ÷æða äåL øvä ïéà ék 'åâå énòå éðà eðøkîð ék'¦¦§©§£¦§©¦¦¥©¨Ÿ¤§¤¤©¤¤¨§¨

,yexeyg`l xzq`øö[xxev-]äæ,ond -Cìî ìL ÷æpa äåL Bðéà ¨¤¥Ÿ¤©¤¤¤¤¤
xaray .wfpi jlndy yyeg epi` -da éðwéà[`piw-]ézLåa ¦©¥¨§©§¦

dìè÷e,dbxdl jlnl urie -éìè÷îì éòaîe éãéãa éðwéà àzLä- §¨¨©§¨¦©¥§¦¦¦¨¥§¦§§¦
.inr mr ipbxdl ywane ,ia `pwn zrke

.'äkìnä øzñàì øîàiå LBøåLçà Cìnä øîàiå':`xnbd zl`ey ©Ÿ¤©¤¤£©§¥©Ÿ¤§¤§¥©©§¨
éì änì øîàiå øîàiådaiyn .miinrt 'xn`ie' aezk dnl - ©Ÿ¤©Ÿ¤¨¨¦

:`xnbd,eäaà éaø øîàdil` jlnd ixac z` drny xzq` ¨©©¦©¨
y ,onbxezndn mbe ,eitn mb ,miinrtälçúaxzq` dzliby cr - ¦§¦¨

dzi` xaic `ed ,dzclen z` yexeyg`l,ïîbøez éãé ìòoi`y ©§¥§§¨
mle` ,mr iheyt mr xacl jlnl ceakc ïåékz` el dzlib ¥¨§

e ,dzclenàðéúà÷ ìeàL úéácî déì äøîàly ezckp `idy - ¨§¨¥¦§¥¨¨¨¦¨
jlnd le`y,'äkìnä øzñàì øîàiå' ãiî`ll ztqep mrt ¦¨©Ÿ¤§¤§¥©©§¨

.onbxezn
.'äfä òøä ïîä áéBàå øö Léà øzñà øîàzå'dzid m` ic dxe`kle ©Ÿ¤¤§¥¦©§¥¨¨¨¨©¤

xv yi`' dxn`e dnicwd recne ,cala 'dfd rxd ond' zxne`
.'aie`eL ãnìî ,øæòìà éaø øîà,'aie`e xv yi`' dxn`ykäúéä ¨©©¦¤§¨¨§©¥¤¨§¨
äåeçîdcia [d`xn-]LBøåLçà étìk,eilr dpeekzdeCàìî àáe §©¨§©¥£©§¥¨©§¨

dãé øèñådci z` dhde -,ïîä étìk.'dfd rxd ond' dniiqe §¨©¨¨§©¥¨¨
'åâå Búîça í÷ Cìnäå''ebe oziAd zPB l`.'ïúéaä úpbî áL Cìnäå §©¤¤¨©£¨¤¦©©¦¨§©¤¤¨¦¦©©¦¨

xfgyky i`cea myl jld m`y ,zexzein 'oziad zpibn' zeaiz
y cnln `l` ,myn xfgäáéL Léwîdpibdn jlnd lyäîé÷ì ©¦¦¨§¦¨

,dil` ziad on ez`ivie ely,äîéça äîéw äîmw jlnde' aezkk ©¦¨§¥¨
,'ezngaäîéça äáéL óàxzei dlrdy xac dpiba d`xy ,ztqep ©¦¨§¥¨

,ezng z`çkLàå ìæàc[`vne jldy-]eîcéàc ,úøMä éëàìîì §¨©§©§©§©§£¥©¨¥§¦©
éøáâk déì,miyp`k el encpy -éðzñeác éðìéàì éø÷ò à÷åeide - ¥§©§¥§¨¨§¥§¦¨¥§§¨¥

i` z` mixwer.dpibd zepleäì øîàå,yexeyg`eëééãáBò éàî- §¨©§©§©§
.mkiyrn dnïîä ïðéã÷ôc ,déì eøîàxewrl epze` deiv ond - ¨§¥§©§¦¨¨¨

dxab ezngyk jke .zepli`d z`déúéáì àúà.ezial ay - ¨¨§¥¥
ähnä ìò ìôð ïîäå'jiiy ike :`xnbd zl`ey .'dilr xYq` xW` §¨¨Ÿ¥©©¦¨£¤¤§¥¨¤¨

oeyl xnel,'ìôð'`ld ,onfd lk jlede ltep eyexityìôðoeyla Ÿ¥¨©
xardéì éòaéî:`xnbd daiyn .zg` mrt ltp ixdy ,xneløîà ¦¨¥¥¨©

L ãnìî ,øæòìà éaø,swcfdl dqip xy`käéìò Bìétäå Càìî àa ©¦¤§¨¨§©¥¤¨©§¨§¦¦¨¤¨
.jlede ltep didy ,'ltep' oeyl edfe ,aey

ond iyrn z`e ezpiba ond igily iyrn z` yexeyg` d`xyk
,eziaaàøaî ééå àúéaî ééå ,øîàdvegn il ie`e iziaa il ie` - ¨©©¦¥¨©¦¨¨

jynda xn`pdn yxcp dfe ,elúà LBaëì íâä Cìnä øîàiå'©Ÿ¤©¤¤£©¦§¤
,'úéaa énò äkìnälr dprh eilr el didy rnyn 'mbd' oeyle ©©§¨¦¦©¨¦

.ezpiba eigely eyry dn lr epiide ,sqep xac
'åâå äðBáøç øîàiå'urd dPd mBDaB 'ebe 'ikCxnl ond dUr xW` ©Ÿ¤©§¨©¦¥¨¥£¤¨¨¨¨§¨§¢©¨Ÿ©

.'dO` miXngäðBáøç óà ,øæòìà éaø øîàdid,òLøeäöò dúBàa £¦¦©¨¨©©¦¤§¨¨©©§¨¨¨§¨¥¨
urd lr ikcxn z` zelzl ond lyäéä,urd daeby rci okle ¨¨

j` ,dn` miyng `ed,Búöò äîéi÷úð àlL äàøL ïåékonde ¥¨¤¨¨¤Ÿ¦§©§¨£¨
,lykpáéúëc eðééäå .çøa ãiîmiryxd lr(ak fk aei`)åéìò CìLéå' ¦¨¨©§©§¦§¦§©§¥¨¨

'çøáé çBøa Bãiî ìîçé àìåila ryxd lr zeprxet jilyn 'd - §Ÿ©§Ÿ¦¨¨©¦§¨
oke .epnn migxea dligza el exfry eixage ezriq ipae ,mingx

.ondl dpeaxg dyr
.'äëëL Cìnä úîçå':`xnbd zx`an,änì eìlä úBëéëL ézL ©£©©¤¤¨¨¨§¥§¦©¨¨¨

`l` .o"itk ipya `le zg` s"ka dxn`p `xwnd lka `lde
,zekky izy lr fenxl,íìBò ìL Bkìî ìL úçàl`xyil lgny ©©¤©§¤¨

,mlvl eegzydy lr,LBøåLçà ìL úçàå.ond lr ezng dkkyy §©©¤£©§¥
,dì éøîàå,yexeyg`l eid zekiky izyyøzñà ìL úçà- §¨§¥¨©©¤¤§¥

dbxdl ywiay ond lr qrky,ézLå ìL úçàåuilnd ondy - §©©¤©§¦
.odizyn ezrc dgp bxdpyk zrke ,dbxdl

xg`l rxi` xy` z` mix`znd miweqtd z` zyxec `xnbd
:icedid ikcxnl fnx my yiy ,mixvna eig`l sqei dlbzdy

xn`p(ak dn ziy`xa)ílëì'[eig` lkl-],úìîN úBôìç Léàì ïúð §ª¨¨©¨¦£¦§¨Ÿ
ïîéðáìe[m`d on s` eig` didy].'úôìç Lîç ïúð:`xnbd ddnz §¦§¨¦¨©¨¥£¦Ÿ

zpezk el dyry ,eig` ipt lr eia`n dtcrd el dzid sqei ixd
ike ,mixvnl carl edexknie ea e`pwi eig`y mxb df xace ,miqt

øLôàay÷écö BúBà Ba øòèöpL øác,sqei - ¤§¨¨¨¤¦§©¥©¦
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n"cyz'd oefg zay ,mixac zyxt zay zgiy

ערוך' ה'שולחן פסקֿדין ידוע קיום 186והרי לפני עוד הנה - טובות החלטות מחליטים יהודים שכאשר
אלו. ענינים עבור שמגיע ה"שכר" את הקב"ה נותן ממש, בפועל אלו החלטות

שכל  – והעיקר ומצוותיה, תורה עניני בכל ואחד אחד כל יוסיף לבב וטוב שמחה שמתוך ויהיֿרצון
עלֿידי  שנעשו הגילויים כל נמצאים שבה התיבה את ויפתח שברשותו ה"מפתח" את יקח ואחד אחד
הפרטית, הגאולה את פועל שעלֿידיֿזה כו', הלב מפתח - כולל ד), סעיף (כנ"ל ועבודתנו מעשינו
ממש, בפועל צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה הכללית, לגאולה זוכים - כולם ובצירוף

לבב. וטוב שמחה ומתוך טפחים, מעשרה  למטה

במהרה  המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
בימינו".

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר
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ב.186) ח, תענית וראה ס"ג. סתקע"א או"ח
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ב.186) ח, תענית וראה ס"ג. סתקע"א או"ח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dlibn(iyily meil)

ïðúc ,ìàéìîb ïa ïBòîLdpyna(:g lirl),ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦§¤©§¦¥¦§©©¨¦§¤©§¦¥
íéøôñ óà ,øîBàdxez ixtq -eáúkiL eøézä àìcaln oeyl lka ¥©§¨¦Ÿ¦¦¤¦¨§

zixey`àlàoeylaúéðååé`id s`y ,dlibnl oicd `ede ,cala ¤¨§¨¦
.ef oeyl oian epi`y inl s` zipeei oeyla z`xwp

:`xnbd zl`eyeøîéìåxeviwa.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä §¥§£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
:`xnbd zvxznäåä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä éøîà éà¦¨§¦£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥£¨
éléî éðä ,àðéîàzipeei oeyl l`ilnb oa oerny oax xiykdy - £¦¨¨¥¦¥

a wx ,lklda áéúëc äléâî ìáà ,íéøôñ øàL(fk h xzq`)'íáúëk' §¨§¨¦£¨§¦¨¦§¦¨¦§¨¨
,ycewd oeyla epiideàì àîéà,`vi `l zipeei oeylay -à÷ ¥¨Ÿ¨

ïì òîLîoeylk dpicy oeik df weqtn dhrnzp `l zipeei oeyly ©§©¨
.zixey`

:dpyna epipy.'åëå àöé úéøeMà òîML æòBläå§©¥¤¨©©¦¨¨
:`xnbd dywnàäåfreld,éøîà÷ éàî òãé àìdaiyn .`vi cvike §¨Ÿ¨©©¨¨§¥

:`xnbdõøàä énòå íéLðà äåäc éãéîoeyl zrinya mi`veiy ¦¦©£¨©¨¦§©¥¨¨¤
.dyexit mipian mpi`y s` ycewd

:`xnbd ziiyew lr ddinzé÷úî,àðéáø dì ó,`iyewd dneèà ©§¦¨¨¦¨¨
elit`ïðà,dlibnd iweqt aex yexita mi`iwad minkgd icinlz £¨

ïðéòãé éî 'íéënøä éða íéðøzLçàä'.eyexitàlàep`y mrhd i`ce ¨£©§§¨¦§¥¨©¨¦¦©§¦¨¤¨
jka yiy meyn ,mipian ep` oi`y s` oz`ixwa mi`veiúåöî¦§©

,àñéð éîeñøôe äàéø÷mipiprd z` mipian ep`y jezny epiidc §¦¨¦§¥¦¨
,qpl meqxit jka yi ,dlibnayénð àëällk mipian mpi`y el`a ¨¨©¦

yi ,dlibnd yexitàñéð éîeñøôe äàéø÷ úåöîz` el`yiy ici lr ¦§©§¦¨¦§¥¦¨
.qpd oipr z` mdl ecibie mirneyd

:dpyna epipy.'åëå àöé ïéâeøéñ dàø÷:`xnbd zxtqnéòãé eåä àì §¨¨¥¦¨¨Ÿ£¨§¥
ïðaø,yecwd epiax icinlz,'ïéâeøéñ' éàîy cràúîàì äeòîL ©¨¨©¥¦§¨¨§©§¨

[dgty-]éáì é÷ñt é÷ñt éìééò éåäc ïðaøì eäì äøîà÷c ,éaø éác§¥©¦§¨¨§¨§§©¨¨§¨¥¨§¥¦§¥¦§¥§¥
éaø`le iax zial dxeagl dxeag oia zewqtda miqpkp eidy - ©¦

,cgi mlek,'ïéâeøéñ ïéâeøéñ ïéñðëð ízà éúî ãò'dixacn epiade ©¨©©¤¦§¨¦¥¦¥¦
`xwy ,'oibexiq d`xw' dpynd zpeeke .miwlg epiid 'oibexiq'y

.ddye sqep wlg `xw aeye ,ddye dlibnd on wlg
:minec miyrn dnk zxtqn `xnbdéàî ïðaø éòãé eåä àìedn - Ÿ£¨§¥©¨¨©

wxid'úBâBìâBìç'cr ,zenewn dnka `ziixaae dpyna iepyd £§
yà÷ äåäc àøáb àeääì déì äøîàc ,éaø éác àúîàì äeòîL§¨¨§©§¨§¥©¦§¨§¨¥§©©§¨©£¨¨

éðéçtøt øcáî,'ipigtxt' mnyy zewxi xfity -äzà éúî ãò' §©¥©§§¦¥©¨©©¨
,'EâBìâBìç øfôîoke .ipigtxt md zebelbelgy epiadeéòãé eåä àì §©¥£§¤Ÿ£¨§¥

úe äìñìñ' éàî ïðaø'jîîBø(g c ilyn)y cr ,'dlqlq' edn ,äeòîL ©¨¨©©§§¤¨§§¤¨§¨¨
dééæîa Ctäî äåäc àøáb àeääì äøîà úååäc ,éaø éác àúîàì- §©§¨§¥©¦©£¨¨§¨§©©§¨©£¨§©¥§©§¥

,envr zetiil exrya jtidyìñìñî äzà éúî ãò' (déì äøîà)¨§¨¥©¨©©¨§©§¥
,'EøòNa`ed weqtd zpeeke ,jetide yetig `ed leqlqy epiade ¦§¨§

cere .jnnexz `ide dxezd ipenhna jetdze ytgzyéòãé eåä àìŸ£¨§¥
'Eáäé 'ä ìò CìLä' éàî ïðaø(bk dp mildz)e ,'jadi' edn epiidc ,øîà ©¨¨©©§¥©§¨§¨©

àòéiè àeää éãäa àðìéæà äåä àãç àðîéæ ,äðç øa øa äaø- ©¨©©¨¨¦§¨£¨£¨¨¥§¨©£¥©©¨¨
,iaxr xgeq mr jxca izkldàðeè àðéøã à÷å,`yn iz`ype - §¨¨¥¨¨

éáäé ìB÷L' ,éì øîàå'éàìîbà éãLe Clr ekilyde j`yn leh - §¨©¦§§¨¦§¥©©§¨¦
jlyd' xnel cec zpeeke ,j`yn `ed 'jadi' yexity izpade ,ilnb

oke .''d lr j`ynàèàèîa äéúàèàèå' éàî ïðaø éòãé eåä àìŸ£¨§¥©¨¨©§¥¥¦¨§©§£¥
'ãîLä(bk ci diryi)y cr ,'`h`hn' edn ,,éaø éác àúîàì äeòîL ©§¥§¨¨§©§¨§¥©¦

'àúéa éèàèå àúéèàè éìB÷L' dzøáçì äøîà úååäcilh - ©£¨¨§¨©£¤§¨§¦©¥¨§©¦¥¨
enr micakny ilk `ed `h`hny epiade ,ziad icake `h`hn
diwp `dz laay `apzdl `iapd zpeeke ,jelkle wa`n ziad z`

.xac lkne dyekxe diyp`n
d`iane ,`vi oibexiq d`xwy dpynd ixacl zxfeg `xnbd

:df oica `ziixa.àöé ïéâeøéñ dàø÷ ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨¨¥¦¨¨
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קמשך ביאור למסכת מגילק ליום שלישי עמ' א

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

eppr zkxa epiidc ,dlitz ztqez yiea yiy mei aygp df mbe ,
.drax` ea mi`xewy sqen

:epizpynn heytl dqpn `xnbd,òîL àz,dpyna epipyéLàøa ¨§©§¨¥
,äòaøà ïéøB÷ ãòBî ìL Bleçáe íéLãç`ed jk mda wxy rnyne ¢¨¦§¤¥¦©§¨¨

,oicdøeaö úéðòúa àäwx mi`xewìL.äLz`a m` :`xnbd dgec ¨§©£¦¦§Ÿ¨
ok m` ,dpynd oeyln wiiclàLéø àîéà`yixd z` wiice xen` - ¥¨¥¨

,dpynd lyìL ïéøB÷ äçðîa úaLáe éLéîçáe éðLa,äLrnyne §¥¦©£¦¦§©¨§¦§¨¦§Ÿ¨
àäa,äòaøà øeaö úéðòz,mixzeq `tiqde `yixd ixacy `vnpe ¨©£¦¦©§¨¨

àlàjgxk lrdpéî òîLéîì àkéì àäî`iadl oi` ef dpynn - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨
.ef dl`y oiprl di`x

:zxg` di`x `iadl dqpn `xnbdòìwéà áøc ,òîL àzoncfp - ¨§©§©¦§©
àøôéña àø÷ í÷ ,øeaö úéðòúa ìááìxtqa `exwl ax cnr - §¨¤§©£¦¦¨¨¨§¦§¨

,dxezéøa çútCdxezd zkxa jxia `exwl ligzdy iptl ± ¨©¨¦
,diptlyíéúçmiiq -éøa àìåCzlitp zryae .dixg`ly dkxa ¨¦§Ÿ¨¦

mit`eäéétðàà àîìò élek ìeôð,mdipt lr mrd lk eltp -áøå ¨¥¨§¨©©§©§§©
.détà ìò ìôð àì,oiadl yieéãkîixd -áø,iel `le did odk `l Ÿ¨©©©¥¦§¦©

i`ceaead z`ixwàø÷ ìàøNéok m`e ,ziyilyd d`ixwd `idy §¦§¨¥¨¨
éøa àìå íúç àîòè éàîCixd] d`ixwd meiqa jxia `l recn - ©©£¨¨©§Ÿ¨¦

,[dixg`l jxan mzegdy dpyna x`eaníeMî åàìdf oi`d - ©¦
meyndéøúa àðéøçà éø÷éîì éòác,eixg` `exwl xg` jixvy - §¨¥§¦§¥©£¦¨©§¥

mi`xew xeaiv ziprzay gkene .dixg`l ax jxia `l jk meyne
.drax`

:`xnbd dgecàìdid my dyrnde ,dyly wx mi`xew mlerl - Ÿ
yàø÷ éðäëa áøitle ,odkd mewna oey`x `xw ezeaiyg zngn - ©§©£¥¨¨

.dixg`l jxia `l mi`xew cer eixg` yiyéø÷ àðeä áø àäc§¨©¨¨¥
éðäëaax mb ok m`e ,dxeza lecb didy meyn ,odk did `ly s` §©£¥

oia oeincd lr dywn `xnbd .dxeza ezelcb meyn oey`x `xw
:`ped axl axáøå énà áø eléôà àäc ,éðäëa éø÷ àðeä áø àîìLa¦§¨¨©¨¨¥§©£¥§¨£¦©©¦§©

ìàøNé àòøàc éáéLç éðäëc éqàly miaeygd mipdkd eidy - ©¦§©£¥£¦¥§©§¨¦§¨¥

,l`xyi ux`àðeä áøì déì eôéék óëéî`ped axl mitetk eid - ¥©©§¥§©¨
,odk mewna oey`x `exwl `ed leki okle ,ezelcb zngn,áø àlà¤¨©

oky ,eil` mitetk eid mipdkd lk `làkéà àäxc did ixd ± ¨¦¨
`rcxdpaäåä àðäëc ìàeîLodk didy -déìò øáãeebidpd ± §¥§©£¨£¨§©£¥

`exwl ax leki did cvike ,eiptl jliy ax ecaik xnelk ,eilr
ipa lkn caekn ax did mlerl :`xnbd zvxzn .laaa oey`x

s`e execéik äåä óëéî énð ìàeîLe ,áøì déì ójled didy dn §¥©¦¥©£¨©¥¥§©
,eiptlãBák déì ãáòc àeä áø,el dyr axy ceak df did -éëå ©§¨©¥¨§¦

déì ãéáò`weec ,eil` setk `edy d`xn dfay ceak ax,åéðôa ¨¦¥§¨¨
j`déì ãéáò àì åéðôa àlLoey`x `xw axy dyrn eze`e ,ceak ¤Ÿ§¨¨Ÿ¨¦¥

.`rcxdpa didy l`eny ly enewn dpi`y laaa did
:oey`x `xw axy dgkedéàc ,àø÷ éðäëa áøc àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨§©§©£¥¨¨§¦
àø÷ ìàøNéa Czòc à÷ìñ,iyily `xw axy jzrca dlrz m` - ¨§¨©§¨§¦§¨¥¨¨

éøa àîòè éàî äéðôìCx`ean dpyna ixd ,diptl jxia recn - §¨¤¨©©£¨¨¦
okle oey`x `xwy i`ce ok m`e ,diptl jxan dxeza gzetd wxy

.diptl jxia
mewn lkn iyilyd did ax m` s` :dgkedd z` dgec `xnbd

did df dyrn ik ,jxal el didøçàìdäðwzlky minkg ly §©©©¨¨
lirl x`azpy enk ,mz`ixw iptl ekxai mi`xewd(:`k)`xnbd .

:dywne ,diigcd z` zlawn `léëä éà,dpwzd xg`l df didy ¦¨¦
éøáì énð äéøçàìClr s` dzid dpwzd ixdy ,[jxal axl did-] §©£¤¨©¦¦§¦

dne ,dpwzd iptl did df dyrny jgxk lrae .dixg`ly dkxa
mlerl :`xnbd zvxzn .oey`xd didy meyn diptl jxiay
dzid dpwzdy xg`ne ,dpwzd xg`l dyrnd didy xyt`

,mi`veide miqpkpd meynáø áéúéc àëéä éðàLenewn did dpey ± ©¦¥¨§¨¦©
,ax lyéìééò ìòéîcmilibx eid dxezd z`ixw rvn`a qpkdl ± §¥¨¨§¥

mleky owzl jxev dide ,dnecke qpe` zngn zenewn x`yak
,diptl ekxai
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קמשך ביאור למסכת מגילק ליום שבת הודש עמ' א



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

,'Lrxf didi dM 'ebe miakFMdøôò ãò ïéãøBé ,ïéãøBé ïäLkqxcpd ©¨¦Ÿ¦§¤©§¤§¤¥§¦§¦©¨¨
,mda milyen lkd jke ,lkd ici lrãò ïéìBò ,ïéìBò ïäLëe§¤¥¦¦©

,íéáëBkì`l jk ,miakekd cr zelrl mc`l xyt` i`y myky ©¨¦
,'letz letp' aezkd ltk okle .mda helyl dne` mey dleki

.dletk dlitpk df ixde ,dlri `ed letiz dz` xy`ky
eìäáiå eòébä Cìnä éñéøñå'`iadl jlnd ieeivae .'ond z` `iadl §¨¦¥©¤¤¦¦©©§¦§¨¦¤¨¨

xn`p ond z`(d d xzq`)aezkd dpiy recne ,'ond z` Exdn' ,©£¤¨¨
`l` ,dlda oeyll,äìäáa eäeàéáäL ,ãnìîwitqd `le §©¥¤¡¦§¤¨¨

hdn ugxzdl.ea wacpy sepi
Bì äøîà .'Cìnä ÷æða äåL øvä ïéà ék 'åâå énòå éðà eðøkîð ék'¦¦§©§£¦§©¦¦¥©¨Ÿ¤§¤¤©¤¤¨§¨

,yexeyg`l xzq`øö[xxev-]äæ,ond -Cìî ìL ÷æpa äåL Bðéà ¨¤¥Ÿ¤©¤¤¤¤¤
xaray .wfpi jlndy yyeg epi` -da éðwéà[`piw-]ézLåa ¦©¥¨§©§¦

dìè÷e,dbxdl jlnl urie -éìè÷îì éòaîe éãéãa éðwéà àzLä- §¨¨©§¨¦©¥§¦¦¦¨¥§¦§§¦
.inr mr ipbxdl ywane ,ia `pwn zrke

.'äkìnä øzñàì øîàiå LBøåLçà Cìnä øîàiå':`xnbd zl`ey ©Ÿ¤©¤¤£©§¥©Ÿ¤§¤§¥©©§¨
éì änì øîàiå øîàiådaiyn .miinrt 'xn`ie' aezk dnl - ©Ÿ¤©Ÿ¤¨¨¦

:`xnbd,eäaà éaø øîàdil` jlnd ixac z` drny xzq` ¨©©¦©¨
y ,onbxezndn mbe ,eitn mb ,miinrtälçúaxzq` dzliby cr - ¦§¦¨

dzi` xaic `ed ,dzclen z` yexeyg`l,ïîbøez éãé ìòoi`y ©§¥§§¨
mle` ,mr iheyt mr xacl jlnl ceakc ïåékz` el dzlib ¥¨§

e ,dzclenàðéúà÷ ìeàL úéácî déì äøîàly ezckp `idy - ¨§¨¥¦§¥¨¨¨¦¨
jlnd le`y,'äkìnä øzñàì øîàiå' ãiî`ll ztqep mrt ¦¨©Ÿ¤§¤§¥©©§¨

.onbxezn
.'äfä òøä ïîä áéBàå øö Léà øzñà øîàzå'dzid m` ic dxe`kle ©Ÿ¤¤§¥¦©§¥¨¨¨¨©¤

xv yi`' dxn`e dnicwd recne ,cala 'dfd rxd ond' zxne`
.'aie`eL ãnìî ,øæòìà éaø øîà,'aie`e xv yi`' dxn`ykäúéä ¨©©¦¤§¨¨§©¥¤¨§¨
äåeçîdcia [d`xn-]LBøåLçà étìk,eilr dpeekzdeCàìî àáe §©¨§©¥£©§¥¨©§¨

dãé øèñådci z` dhde -,ïîä étìk.'dfd rxd ond' dniiqe §¨©¨¨§©¥¨¨
'åâå Búîça í÷ Cìnäå''ebe oziAd zPB l`.'ïúéaä úpbî áL Cìnäå §©¤¤¨©£¨¤¦©©¦¨§©¤¤¨¦¦©©¦¨

xfgyky i`cea myl jld m`y ,zexzein 'oziad zpibn' zeaiz
y cnln `l` ,myn xfgäáéL Léwîdpibdn jlnd lyäîé÷ì ©¦¦¨§¦¨

,dil` ziad on ez`ivie ely,äîéça äîéw äîmw jlnde' aezkk ©¦¨§¥¨
,'ezngaäîéça äáéL óàxzei dlrdy xac dpiba d`xy ,ztqep ©¦¨§¥¨

,ezng z`çkLàå ìæàc[`vne jldy-]eîcéàc ,úøMä éëàìîì §¨©§©§©§©§£¥©¨¥§¦©
éøáâk déì,miyp`k el encpy -éðzñeác éðìéàì éø÷ò à÷åeide - ¥§©§¥§¨¨§¥§¦¨¥§§¨¥

i` z` mixwer.dpibd zepleäì øîàå,yexeyg`eëééãáBò éàî- §¨©§©§©§
.mkiyrn dnïîä ïðéã÷ôc ,déì eøîàxewrl epze` deiv ond - ¨§¥§©§¦¨¨¨

dxab ezngyk jke .zepli`d z`déúéáì àúà.ezial ay - ¨¨§¥¥
ähnä ìò ìôð ïîäå'jiiy ike :`xnbd zl`ey .'dilr xYq` xW` §¨¨Ÿ¥©©¦¨£¤¤§¥¨¤¨

oeyl xnel,'ìôð'`ld ,onfd lk jlede ltep eyexityìôðoeyla Ÿ¥¨©
xardéì éòaéî:`xnbd daiyn .zg` mrt ltp ixdy ,xneløîà ¦¨¥¥¨©

L ãnìî ,øæòìà éaø,swcfdl dqip xy`käéìò Bìétäå Càìî àa ©¦¤§¨¨§©¥¤¨©§¨§¦¦¨¤¨
.jlede ltep didy ,'ltep' oeyl edfe ,aey

ond iyrn z`e ezpiba ond igily iyrn z` yexeyg` d`xyk
,eziaaàøaî ééå àúéaî ééå ,øîàdvegn il ie`e iziaa il ie` - ¨©©¦¥¨©¦¨¨

jynda xn`pdn yxcp dfe ,elúà LBaëì íâä Cìnä øîàiå'©Ÿ¤©¤¤£©¦§¤
,'úéaa énò äkìnälr dprh eilr el didy rnyn 'mbd' oeyle ©©§¨¦¦©¨¦

.ezpiba eigely eyry dn lr epiide ,sqep xac
'åâå äðBáøç øîàiå'urd dPd mBDaB 'ebe 'ikCxnl ond dUr xW` ©Ÿ¤©§¨©¦¥¨¥£¤¨¨¨¨§¨§¢©¨Ÿ©

.'dO` miXngäðBáøç óà ,øæòìà éaø øîàdid,òLøeäöò dúBàa £¦¦©¨¨©©¦¤§¨¨©©§¨¨¨§¨¥¨
urd lr ikcxn z` zelzl ond lyäéä,urd daeby rci okle ¨¨

j` ,dn` miyng `ed,Búöò äîéi÷úð àlL äàøL ïåékonde ¥¨¤¨¨¤Ÿ¦§©§¨£¨
,lykpáéúëc eðééäå .çøa ãiîmiryxd lr(ak fk aei`)åéìò CìLéå' ¦¨¨©§©§¦§¦§©§¥¨¨

'çøáé çBøa Bãiî ìîçé àìåila ryxd lr zeprxet jilyn 'd - §Ÿ©§Ÿ¦¨¨©¦§¨
oke .epnn migxea dligza el exfry eixage ezriq ipae ,mingx

.ondl dpeaxg dyr
.'äëëL Cìnä úîçå':`xnbd zx`an,änì eìlä úBëéëL ézL ©£©©¤¤¨¨¨§¥§¦©¨¨¨

`l` .o"itk ipya `le zg` s"ka dxn`p `xwnd lka `lde
,zekky izy lr fenxl,íìBò ìL Bkìî ìL úçàl`xyil lgny ©©¤©§¤¨

,mlvl eegzydy lr,LBøåLçà ìL úçàå.ond lr ezng dkkyy §©©¤£©§¥
,dì éøîàå,yexeyg`l eid zekiky izyyøzñà ìL úçà- §¨§¥¨©©¤¤§¥

dbxdl ywiay ond lr qrky,ézLå ìL úçàåuilnd ondy - §©©¤©§¦
.odizyn ezrc dgp bxdpyk zrke ,dbxdl

xg`l rxi` xy` z` mix`znd miweqtd z` zyxec `xnbd
:icedid ikcxnl fnx my yiy ,mixvna eig`l sqei dlbzdy

xn`p(ak dn ziy`xa)ílëì'[eig` lkl-],úìîN úBôìç Léàì ïúð §ª¨¨©¨¦£¦§¨Ÿ
ïîéðáìe[m`d on s` eig` didy].'úôìç Lîç ïúð:`xnbd ddnz §¦§¨¦¨©¨¥£¦Ÿ

zpezk el dyry ,eig` ipt lr eia`n dtcrd el dzid sqei ixd
ike ,mixvnl carl edexknie ea e`pwi eig`y mxb df xace ,miqt

øLôàay÷écö BúBà Ba øòèöpL øác,sqei - ¤§¨¨¨¤¦§©¥©¦
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קמשך ביאור למסכת מגילק ליום ראשון עמ' א

n"cyz'd oefg zay ,mixac zyxt zay zgiy

ערוך' ה'שולחן פסקֿדין ידוע קיום 186והרי לפני עוד הנה - טובות החלטות מחליטים יהודים שכאשר
אלו. ענינים עבור שמגיע ה"שכר" את הקב"ה נותן ממש, בפועל אלו החלטות

שכל  – והעיקר ומצוותיה, תורה עניני בכל ואחד אחד כל יוסיף לבב וטוב שמחה שמתוך ויהיֿרצון
עלֿידי  שנעשו הגילויים כל נמצאים שבה התיבה את ויפתח שברשותו ה"מפתח" את יקח ואחד אחד
הפרטית, הגאולה את פועל שעלֿידיֿזה כו', הלב מפתח - כולל ד), סעיף (כנ"ל ועבודתנו מעשינו
ממש, בפועל צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה הכללית, לגאולה זוכים - כולם ובצירוף

לבב. וטוב שמחה ומתוך טפחים, מעשרה  למטה

במהרה  המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
בימינו".

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר
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ב.186) ח, תענית וראה ס"ג. סתקע"א או"ח

n"cyz'd oefg zay ,mixac zyxt zay zgiy

ערוך' ה'שולחן פסקֿדין ידוע קיום 186והרי לפני עוד הנה - טובות החלטות מחליטים יהודים שכאשר
אלו. ענינים עבור שמגיע ה"שכר" את הקב"ה נותן ממש, בפועל אלו החלטות

שכל  – והעיקר ומצוותיה, תורה עניני בכל ואחד אחד כל יוסיף לבב וטוב שמחה שמתוך ויהיֿרצון
עלֿידי  שנעשו הגילויים כל נמצאים שבה התיבה את ויפתח שברשותו ה"מפתח" את יקח ואחד אחד
הפרטית, הגאולה את פועל שעלֿידיֿזה כו', הלב מפתח - כולל ד), סעיף (כנ"ל ועבודתנו מעשינו
ממש, בפועל צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה הכללית, לגאולה זוכים - כולם ובצירוף

לבב. וטוב שמחה ומתוך טפחים, מעשרה  למטה

במהרה  המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
בימינו".

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר
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ב.186) ח, תענית וראה ס"ג. סתקע"א או"ח

קמשך מעמוד לד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dlibn(iyily meil)

ïðúc ,ìàéìîb ïa ïBòîLdpyna(:g lirl),ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦§¤©§¦¥¦§©©¨¦§¤©§¦¥
íéøôñ óà ,øîBàdxez ixtq -eáúkiL eøézä àìcaln oeyl lka ¥©§¨¦Ÿ¦¦¤¦¨§

zixey`àlàoeylaúéðååé`id s`y ,dlibnl oicd `ede ,cala ¤¨§¨¦
.ef oeyl oian epi`y inl s` zipeei oeyla z`xwp

:`xnbd zl`eyeøîéìåxeviwa.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä §¥§£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
:`xnbd zvxznäåä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä éøîà éà¦¨§¦£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥£¨
éléî éðä ,àðéîàzipeei oeyl l`ilnb oa oerny oax xiykdy - £¦¨¨¥¦¥

a wx ,lklda áéúëc äléâî ìáà ,íéøôñ øàL(fk h xzq`)'íáúëk' §¨§¨¦£¨§¦¨¦§¦¨¦§¨¨
,ycewd oeyla epiideàì àîéà,`vi `l zipeei oeylay -à÷ ¥¨Ÿ¨

ïì òîLîoeylk dpicy oeik df weqtn dhrnzp `l zipeei oeyly ©§©¨
.zixey`

:dpyna epipy.'åëå àöé úéøeMà òîML æòBläå§©¥¤¨©©¦¨¨
:`xnbd dywnàäåfreld,éøîà÷ éàî òãé àìdaiyn .`vi cvike §¨Ÿ¨©©¨¨§¥

:`xnbdõøàä énòå íéLðà äåäc éãéîoeyl zrinya mi`veiy ¦¦©£¨©¨¦§©¥¨¨¤
.dyexit mipian mpi`y s` ycewd

:`xnbd ziiyew lr ddinzé÷úî,àðéáø dì ó,`iyewd dneèà ©§¦¨¨¦¨¨
elit`ïðà,dlibnd iweqt aex yexita mi`iwad minkgd icinlz £¨

ïðéòãé éî 'íéënøä éða íéðøzLçàä'.eyexitàlàep`y mrhd i`ce ¨£©§§¨¦§¥¨©¨¦¦©§¦¨¤¨
jka yiy meyn ,mipian ep` oi`y s` oz`ixwa mi`veiúåöî¦§©

,àñéð éîeñøôe äàéø÷mipiprd z` mipian ep`y jezny epiidc §¦¨¦§¥¦¨
,qpl meqxit jka yi ,dlibnayénð àëällk mipian mpi`y el`a ¨¨©¦

yi ,dlibnd yexitàñéð éîeñøôe äàéø÷ úåöîz` el`yiy ici lr ¦§©§¦¨¦§¥¦¨
.qpd oipr z` mdl ecibie mirneyd

:dpyna epipy.'åëå àöé ïéâeøéñ dàø÷:`xnbd zxtqnéòãé eåä àì §¨¨¥¦¨¨Ÿ£¨§¥
ïðaø,yecwd epiax icinlz,'ïéâeøéñ' éàîy cràúîàì äeòîL ©¨¨©¥¦§¨¨§©§¨

[dgty-]éáì é÷ñt é÷ñt éìééò éåäc ïðaøì eäì äøîà÷c ,éaø éác§¥©¦§¨¨§¨§§©¨¨§¨¥¨§¥¦§¥¦§¥§¥
éaø`le iax zial dxeagl dxeag oia zewqtda miqpkp eidy - ©¦

,cgi mlek,'ïéâeøéñ ïéâeøéñ ïéñðëð ízà éúî ãò'dixacn epiade ©¨©©¤¦§¨¦¥¦¥¦
`xwy ,'oibexiq d`xw' dpynd zpeeke .miwlg epiid 'oibexiq'y

.ddye sqep wlg `xw aeye ,ddye dlibnd on wlg
:minec miyrn dnk zxtqn `xnbdéàî ïðaø éòãé eåä àìedn - Ÿ£¨§¥©¨¨©

wxid'úBâBìâBìç'cr ,zenewn dnka `ziixaae dpyna iepyd £§
yà÷ äåäc àøáb àeääì déì äøîàc ,éaø éác àúîàì äeòîL§¨¨§©§¨§¥©¦§¨§¨¥§©©§¨©£¨¨

éðéçtøt øcáî,'ipigtxt' mnyy zewxi xfity -äzà éúî ãò' §©¥©§§¦¥©¨©©¨
,'EâBìâBìç øfôîoke .ipigtxt md zebelbelgy epiadeéòãé eåä àì §©¥£§¤Ÿ£¨§¥

úe äìñìñ' éàî ïðaø'jîîBø(g c ilyn)y cr ,'dlqlq' edn ,äeòîL ©¨¨©©§§¤¨§§¤¨§¨¨
dééæîa Ctäî äåäc àøáb àeääì äøîà úååäc ,éaø éác àúîàì- §©§¨§¥©¦©£¨¨§¨§©©§¨©£¨§©¥§©§¥

,envr zetiil exrya jtidyìñìñî äzà éúî ãò' (déì äøîà)¨§¨¥©¨©©¨§©§¥
,'EøòNa`ed weqtd zpeeke ,jetide yetig `ed leqlqy epiade ¦§¨§

cere .jnnexz `ide dxezd ipenhna jetdze ytgzyéòãé eåä àìŸ£¨§¥
'Eáäé 'ä ìò CìLä' éàî ïðaø(bk dp mildz)e ,'jadi' edn epiidc ,øîà ©¨¨©©§¥©§¨§¨©

àòéiè àeää éãäa àðìéæà äåä àãç àðîéæ ,äðç øa øa äaø- ©¨©©¨¨¦§¨£¨£¨¨¥§¨©£¥©©¨¨
,iaxr xgeq mr jxca izkldàðeè àðéøã à÷å,`yn iz`ype - §¨¨¥¨¨

éáäé ìB÷L' ,éì øîàå'éàìîbà éãLe Clr ekilyde j`yn leh - §¨©¦§§¨¦§¥©©§¨¦
jlyd' xnel cec zpeeke ,j`yn `ed 'jadi' yexity izpade ,ilnb

oke .''d lr j`ynàèàèîa äéúàèàèå' éàî ïðaø éòãé eåä àìŸ£¨§¥©¨¨©§¥¥¦¨§©§£¥
'ãîLä(bk ci diryi)y cr ,'`h`hn' edn ,,éaø éác àúîàì äeòîL ©§¥§¨¨§©§¨§¥©¦

'àúéa éèàèå àúéèàè éìB÷L' dzøáçì äøîà úååäcilh - ©£¨¨§¨©£¤§¨§¦©¥¨§©¦¥¨
enr micakny ilk `ed `h`hny epiade ,ziad icake `h`hn
diwp `dz laay `apzdl `iapd zpeeke ,jelkle wa`n ziad z`

.xac lkne dyekxe diyp`n
d`iane ,`vi oibexiq d`xwy dpynd ixacl zxfeg `xnbd

:df oica `ziixa.àöé ïéâeøéñ dàø÷ ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨¨¥¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dlibn(ycew zay meil)

eppr zkxa epiidc ,dlitz ztqez yiea yiy mei aygp df mbe ,
.drax` ea mi`xewy sqen

:epizpynn heytl dqpn `xnbd,òîL àz,dpyna epipyéLàøa ¨§©§¨¥
,äòaøà ïéøB÷ ãòBî ìL Bleçáe íéLãç`ed jk mda wxy rnyne ¢¨¦§¤¥¦©§¨¨

,oicdøeaö úéðòúa àäwx mi`xewìL.äLz`a m` :`xnbd dgec ¨§©£¦¦§Ÿ¨
ok m` ,dpynd oeyln wiiclàLéø àîéà`yixd z` wiice xen` - ¥¨¥¨

,dpynd lyìL ïéøB÷ äçðîa úaLáe éLéîçáe éðLa,äLrnyne §¥¦©£¦¦§©¨§¦§¨¦§Ÿ¨
àäa,äòaøà øeaö úéðòz,mixzeq `tiqde `yixd ixacy `vnpe ¨©£¦¦©§¨¨

àlàjgxk lrdpéî òîLéîì àkéì àäî`iadl oi` ef dpynn - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨
.ef dl`y oiprl di`x

:zxg` di`x `iadl dqpn `xnbdòìwéà áøc ,òîL àzoncfp - ¨§©§©¦§©
àøôéña àø÷ í÷ ,øeaö úéðòúa ìááìxtqa `exwl ax cnr - §¨¤§©£¦¦¨¨¨§¦§¨

,dxezéøa çútCdxezd zkxa jxia `exwl ligzdy iptl ± ¨©¨¦
,diptlyíéúçmiiq -éøa àìåCzlitp zryae .dixg`ly dkxa ¨¦§Ÿ¨¦

mit`eäéétðàà àîìò élek ìeôð,mdipt lr mrd lk eltp -áøå ¨¥¨§¨©©§©§§©
.détà ìò ìôð àì,oiadl yieéãkîixd -áø,iel `le did odk `l Ÿ¨©©©¥¦§¦©

i`ceaead z`ixwàø÷ ìàøNéok m`e ,ziyilyd d`ixwd `idy §¦§¨¥¨¨
éøa àìå íúç àîòè éàîCixd] d`ixwd meiqa jxia `l recn - ©©£¨¨©§Ÿ¨¦

,[dixg`l jxan mzegdy dpyna x`eaníeMî åàìdf oi`d - ©¦
meyndéøúa àðéøçà éø÷éîì éòác,eixg` `exwl xg` jixvy - §¨¥§¦§¥©£¦¨©§¥

mi`xew xeaiv ziprzay gkene .dixg`l ax jxia `l jk meyne
.drax`

:`xnbd dgecàìdid my dyrnde ,dyly wx mi`xew mlerl - Ÿ
yàø÷ éðäëa áøitle ,odkd mewna oey`x `xw ezeaiyg zngn - ©§©£¥¨¨

.dixg`l jxia `l mi`xew cer eixg` yiyéø÷ àðeä áø àäc§¨©¨¨¥
éðäëaax mb ok m`e ,dxeza lecb didy meyn ,odk did `ly s` §©£¥

oia oeincd lr dywn `xnbd .dxeza ezelcb meyn oey`x `xw
:`ped axl axáøå énà áø eléôà àäc ,éðäëa éø÷ àðeä áø àîìLa¦§¨¨©¨¨¥§©£¥§¨£¦©©¦§©

ìàøNé àòøàc éáéLç éðäëc éqàly miaeygd mipdkd eidy - ©¦§©£¥£¦¥§©§¨¦§¨¥

,l`xyi ux`àðeä áøì déì eôéék óëéî`ped axl mitetk eid - ¥©©§¥§©¨
,odk mewna oey`x `exwl `ed leki okle ,ezelcb zngn,áø àlà¤¨©

oky ,eil` mitetk eid mipdkd lk `làkéà àäxc did ixd ± ¨¦¨
`rcxdpaäåä àðäëc ìàeîLodk didy -déìò øáãeebidpd ± §¥§©£¨£¨§©£¥

`exwl ax leki did cvike ,eiptl jliy ax ecaik xnelk ,eilr
ipa lkn caekn ax did mlerl :`xnbd zvxzn .laaa oey`x

s`e execéik äåä óëéî énð ìàeîLe ,áøì déì ójled didy dn §¥©¦¥©£¨©¥¥§©
,eiptlãBák déì ãáòc àeä áø,el dyr axy ceak df did -éëå ©§¨©¥¨§¦

déì ãéáò`weec ,eil` setk `edy d`xn dfay ceak ax,åéðôa ¨¦¥§¨¨
j`déì ãéáò àì åéðôa àlLoey`x `xw axy dyrn eze`e ,ceak ¤Ÿ§¨¨Ÿ¨¦¥

.`rcxdpa didy l`eny ly enewn dpi`y laaa did
:oey`x `xw axy dgkedéàc ,àø÷ éðäëa áøc àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨§©§©£¥¨¨§¦
àø÷ ìàøNéa Czòc à÷ìñ,iyily `xw axy jzrca dlrz m` - ¨§¨©§¨§¦§¨¥¨¨

éøa àîòè éàî äéðôìCx`ean dpyna ixd ,diptl jxia recn - §¨¤¨©©£¨¨¦
okle oey`x `xwy i`ce ok m`e ,diptl jxan dxeza gzetd wxy

.diptl jxia
mewn lkn iyilyd did ax m` s` :dgkedd z` dgec `xnbd

did df dyrn ik ,jxal el didøçàìdäðwzlky minkg ly §©©©¨¨
lirl x`azpy enk ,mz`ixw iptl ekxai mi`xewd(:`k)`xnbd .

:dywne ,diigcd z` zlawn `léëä éà,dpwzd xg`l df didy ¦¨¦
éøáì énð äéøçàìClr s` dzid dpwzd ixdy ,[jxal axl did-] §©£¤¨©¦¦§¦

dne ,dpwzd iptl did df dyrny jgxk lrae .dixg`ly dkxa
mlerl :`xnbd zvxzn .oey`xd didy meyn diptl jxiay
dzid dpwzdy xg`ne ,dpwzd xg`l dyrnd didy xyt`

,mi`veide miqpkpd meynáø áéúéc àëéä éðàLenewn did dpey ± ©¦¥¨§¨¦©
,ax lyéìééò ìòéîcmilibx eid dxezd z`ixw rvn`a qpkdl ± §¥¨¨§¥

mleky owzl jxev dide ,dnecke qpe` zngn zenewn x`yak
,diptl ekxai
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zay zekld - jexr ogley

.æèøéèôîì úBìòì ìëé ïéëøáî éîì òãBiä ïè÷[`léøö ïéàìôBkå øæBç àlà Bðéà øéèônäL úaMa øîBì C ¨¨©¥©§¦§¨§¦¨Ÿ©£§©§¦¥¨¦©§©¨¤©©§¦¥¤¨¥§¥
íà úBìòì ìëé úBiLøt 'ãå úaMa ìçL Lãç Làøå ïéôñenä úLøôa elôà àlà éòéáMä àøwL äî©¤¨¨©§¦¦¤¨£¦§¨¨©©¨¦§ŸŸ¤¤¨§©¨§©§¦¨Ÿ©£¦

äøBzä ïî äáBç àéä øBëæ úLøtL ét ìò óàå ïéëøáî éîì òãBé66ìàøNiî íãà ìk äðòîLéL67ïèwäå ¥©§¦§¨§¦§©©¦¤¨¨©¨¦¨¦©¨¤¦§¨¤¨¨¨¨¦¦§¨¥§©¨¨
ïúáBç éãé íàévBäì ìBëé Bðéà øáãa áiçî BðéàL[alòéîLîe íø ìB÷a àøB÷ õ"Mä éøä åLëò íB÷î ìkî ¤¥§ª¨§¨¨¥¨§¦¨§¥¨¨¦¨¨©§¨£¥©©¥§¨©§¦©

:ïúáBç éãé íàéöBîe øeaöì©¦¦¨§¥¨¨
טז  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן
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`zax `zkld
øéèôîì úåìòì [àì עולה הקטן שאין חב"ד מנהג -

יוצאים  במקרים כן אם אלא - למפטיר אפילו
.65מהכלל 

ïúáåç éãé [áì קריאת חובת ידי יוצאים הציבור -

יכול  הקטן אין ולכך כעונה' 'שומע מדין זכור פרשת
הקריאות, בשאר מהֿשאיןֿכן חובתם, ידי להוציאם
גם  ולכך - בלבד בשמיעה חובתו ידי יוצא הציבור

להם  להשמיע יכול .68הקטן

zetqede mipeiv
בשמחת 65) ואפילו .2334 עמ' ח"ד תשמ"ה התוועדויות

הוא  המנהג לתורה הקטנים להעלות יותר שמקילים תורה
אומר  אלא בס"ת קורא אינו (ואפילו גדול עם להעלותם

בלבד). הברכות
כנסת 66) אנשי מתקנת שהוא יג בסעיף שנתבאר מה

עצם  אבל דווקא, זו בשבת לקרותה שתיקנו היינו הגדולה
התורה  מן היא בציבור בתורה קריאה ע"י הזכירה חיוב

ועוד). 1 הערה 190 ע' חכ"א (לקו"ש
הנשים 67) גם אם הפוסקים במחלוקת מכאן להכריע אין

ב'כל  החידוש שעיקר כיון זכור, פרשת בשמיעת מחויבות
הציבור  חובת שהם הקריאות משאר לאפוקי מישראל' אדם
זכור  פרשת בין החילוק ביאור להלן וראה ס"ה, (כדללעיל

קטן). קריאת לענין הקריאות לשאר
של  שמנהגן לז סי' או"ח חסד תורת בשו"ת כתב וכבר
שהצריך  מי שמענו ולא ראינו לא ומעולם הוא תורה ישראל

בס"ת. הקריאה לשמוע הנשים את
אינה  פרה פרשת שוע"ר שלדעת זו מהלכה לדייק אין כן
אבל  התורה מן הוא הציבור על שחיובה שייתכן כיון מה"ת,
אבל  פרה, לעשות מחויב היחיד אין שהרי היחיד על לא

עמלק. את לזכור מצווה היחיד
כדין 68) דינו הפרשה, כל את בקול קורא שאחד ועכשיו

הקרואים  ז' לכל קטנים מעלים שאין וכשם לתורה, העולים
הפרשה. כל לקרוא לקטן נותנים אין כך ה) סעיף (כנ"ל

שהמצווה 69) 'לשמוע' מהלשון לדייק שאין להעיר יש כן
זו  בלשון שנקט כיון לקרותה, ולא זכור פרשת לשמוע היא
ונפק"מ  שומעים, וכולם קורא אחד רק שבפועל משום
שאינו  לסומא 'זכור') לקרוא יכול הקטן אם לנפק"מ (בנוסף
מלכתחילה  אם אבל זכור, משמיעת שפטור לקרוא יכול

בשמיעה. חייב הסומא גם - לשמוע הוא החיוב

•
zay zekld - jexr ogley

‚Î בי"ד שנתבאר ע"ד האסורים תולעים בהם שיש מים
כלל  אפשר אי שהרי בסודר  אפילו לסננן אסור פ"ד  סי'

מהם. אחד יבלע שמא סינון בלא לשתותן

ומשמר  בורר איסור שאין מפני מפה ע"י לשתותן מותר אבל
ראוי  שיהיה שתיה או אכילה קודם הענין במתקן אלא
שתיה  בשעת אם אבל מלאכה דרך שזהו לשתיה או לאכילה
מעין  זה אין פיו לתוך יכנוס שלא הפסולת את מעכב
כיבוסו  זהו בגד שריית משום לאסור ואין ומותר מלאכה
הנשרה  הוא מועט שדבר כיון יסחוט שמא גזרה משום ולא
שנתבאר  כמו לחוש אין מועט ובדבר פיו להנחת כדי במים
שריית  משום מועט בדבר אפילו שם ולהאוסרין ש"ב בסי'
בעל  שכל שם נתבאר וכבר אסור כאן אף כיבוסו זהו בגד

שאפשר: במקום לעצמו יחמיר נפש

„Î מן לבדן הזבובים יוציא לא לכוס זבובים נפלו אם
שאסור  האוכל מתוך פסולת כבורר זה שהרי הכוס

עמהם  קצת המשקה מן גם יקח אלא מיד לאכול כדי אפילו
למעלה: שנתבאר כמו כלל כבורר נראה אינו שאז

‰Î לחבצו כדי קיבה בו ונותן חלב שלוקח דהיינו המחבץ
וכן  החלב מן הקום הפריש שהרי בורר משום חייב
הרי  מתוכו נוטפים החלב ומי גמי כלי בתוך הקום נתן אם
וחייב  וכברה נפה ע"י הפסולת מתוך אוכל בורר תולדת זה
כאן  ואין אחד אוכל מין שניהם והחלב שהקום ואע"פ
שהם  לחים דברים והם הואיל כן פי על אף כלל פסולת
כמו  בורר משום בזה יש מפרידן והוא יפה מתערבים

מפסולת: אוכל במפריד

ÂÎ המקבץ שכל בונה משום חייב גבינה ועשאו גבנו ואם
זה  הרי אחד גוף שיעשה עד הכל ודבק חלק אל חלק

בונה: תולדת

ÊÎ יחבצם שלא ובלבד לדבש ואגוזים שומשמין נותנין
בידיו:
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ÁÎ שראוי אע"פ להעמידו כדי במשקה שמרים ליתן אסור
שמרי  גם יורדין כן ידי שעל מפני בשבת לשתותו
המחבץ: כמו בורר תולדת זה והרי הכלי לשולי עצמו המשקה

ËÎ זורה משום חייב הרוק מפזר והרוח ברוח הרוקק

עליה  פטור לגופה צריכה שאינה מלאכה שכל ולהאומרים
מתכוין  אינו אפילו סופרים מדברי אסור אבל פטור כאן אף

ימות: ולא רישיה פסיק שהוא אלא לכך

כגֿכט  סעיפים בשבת הבורר דין שיט סימן חלק

•
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: מלאכה תוכןתוכןתוכןתוכן בעשיית מותר שפורים הטעם

השבת  ביום הקב"ה שביתת וגדר

à÷åã àåä äëàìî úééùò øåñéà ïéðòì íðîà
áéúë óåñáìå ì"æø øîàîëå ,íéøåôá àìå è"åéá
àì è"åé åìéàå äçîùå äúùî éîé íúåà úåùòì

.áéúë
כל  לגבי פורים במעלת הנ"ל כל פי על אמנם
אמאי  גיסא, לאידך מובן אינו טובים, הימים שאר
בשאר  מעלה מצינו מלאכה עשיית איסור לענין
עצמם  על קיבלו לא שבנ"י פורים, לגבי יו"ט

בפורים. מלאכה איסור

øåñéà ïéðò äðä éë ,úðúåðä àéä éë ïéðòäå
úåãîäå ìëùä úééìò àåäù äëàìî úééùòã

.ïùøùì
המעלה  מחמת דוקא דאדרבה, הוא, והענין
מסירת  ידי על הגיעו ישראל שבני שבפורים, הנ"ל
ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין לאור שלהם נפש

מלאכה. איסור בו אין

עשיית  איסור ומנוחה, השביתה ענין דהנה
ומדות) (שכל הכוחות עליית על מורה מלאכה,
גשמית, ממלאכה המנוחה ענין וכמו לשרשן.
כוחותיו  את האדם מלביש המלאכה דבשעת
משרשם  יוצאים שכוחותיו המלאכה, בעשיית
עד  ובאצבעותיו ביד ומתלבשים "בכח") הם (ששם
בעשיית  והתעסקות "פעולה" של למצב שבאים
הוא, המלאכה עשיית בגמר המנוחה וענין מלאכה,

לשרשם. חוזרים שכוחותיו

,úåîìåòä úåéìò ïéðò àåäå ,äúéáùä ïéðò åäæù
.'åë úáù åá éë ïéðòî òãåðë

יתברך, אצלו שנאמר המנוחה ענין הוא וכך
שייך  דלא דפשוט מלאכתו", מכל שבת בו "כי

ע  גדר יתברך שלא לפניו וכמחז"ל ח"ו, ייפות
מנוחה  פירוש אלא עולמו, את הקב"ה ברא בעמל
ומקורם. לשרשם יתברך כוחותיו עליית - הוא
של  כוחותיו גילוי ידי על היתה העולם דבריאת
סוגים  לשני הנחלקות הספירות, עשר (שהם הקב"ה

הגילוי  אל ומקורם משרשם ומדות), דשכל
שרשם  אל חזרה עלייתם - היא ומנוחה והפעולה,

מקורם.

מאחר  כי העולמות", "עליות ענין גם וזהו
העולמות  לכל החיות מקור שהם יתברך שכוחותיו
עצמם  העולמות שגם בהכרח הרי למקורם, עולים

רוחנית. יותר למדריגה ממדריגתם עולים

øãñáù äøàääá àìà êééù åðéà äæ ìë
.äâøãîá äèîå äìòî íù êééùã ,úåìùìúùää
הכוחות  וירידת יציאת גדר - זה כל אמנם
ומקורם  לשרשם חזרה ועלייתם ומקורם, משרשם
שב"סדר  בה"הארה" אלא שייך לא -
ומטה", "מעלה שייך דוקא דשם ההשתלשלות",
מדריגות  חילוקי יש השתלשלות שבסדר היינו
שהוא  כפי דישנו אלקי, בהאור ומטה" ו"מעלה
ושביתה  מנוחה בבחינת הוא (שאז במקורו נמצא
ויש  ממדריגתם), למעלה העולמות עליית הפועל
(שאז  בעולמות להתלבש ממקורו שיוצא כפי

למטה). יורדות העולמות

íåéá" ë"çàå ,äëàìî äùòú íéîé úùù ïëìå
¯ äáøä úéìòð øúåé äâøãî àåäù ¯ éòéáùä
äâøãîî úåîìåòä úåéìò úåéäì ,"úåáùú

.øúåé úåðåéìò úåâøãîì äèîìù
ליום  המעשה ימי ששת בין החילוק וזהו
שאורו  דכמו מלאכה, תעשה ימים דששת השבת,
במצב  הוא העולמות את ומחי' הבורא הקב"ה של
כך  השתלשלות", ב"סדר והתלבשות ירידה של
בעשיית  "התלבשות" של במצב הוא האדם
דהיות  תשבות, השביעי ביום ואח"כ מלאכה.
נעלית  יותר למדריגה האור עולה השבת דביום
העולמות" ד"עליות ענין נמשך זה שמצד הרבה,
למדרגות  שלמטה ממדריגתם עולים שהעולמות
כפי  האלקי האור למדריגת (היינו יותר עליונות
לשבות  האדם על כן על ומקורו), בשרשו שנמצא

מלאכה. מעשיית
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.æèøéèôîì úBìòì ìëé ïéëøáî éîì òãBiä ïè÷[`léøö ïéàìôBkå øæBç àlà Bðéà øéèônäL úaMa øîBì C ¨¨©¥©§¦§¨§¦¨Ÿ©£§©§¦¥¨¦©§©¨¤©©§¦¥¤¨¥§¥
íà úBìòì ìëé úBiLøt 'ãå úaMa ìçL Lãç Làøå ïéôñenä úLøôa elôà àlà éòéáMä àøwL äî©¤¨¨©§¦¦¤¨£¦§¨¨©©¨¦§ŸŸ¤¤¨§©¨§©§¦¨Ÿ©£¦

äøBzä ïî äáBç àéä øBëæ úLøtL ét ìò óàå ïéëøáî éîì òãBé66ìàøNiî íãà ìk äðòîLéL67ïèwäå ¥©§¦§¨§¦§©©¦¤¨¨©¨¦¨¦©¨¤¦§¨¤¨¨¨¨¦¦§¨¥§©¨¨
ïúáBç éãé íàévBäì ìBëé Bðéà øáãa áiçî BðéàL[alòéîLîe íø ìB÷a àøB÷ õ"Mä éøä åLëò íB÷î ìkî ¤¥§ª¨§¨¨¥¨§¦¨§¥¨¨¦¨¨©§¨£¥©©¥§¨©§¦©

:ïúáBç éãé íàéöBîe øeaöì©¦¦¨§¥¨¨
טז  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן

1

2

3

4

5

`zax `zkld
øéèôîì úåìòì [àì עולה הקטן שאין חב"ד מנהג -

יוצאים  במקרים כן אם אלא - למפטיר אפילו
.65מהכלל 

ïúáåç éãé [áì קריאת חובת ידי יוצאים הציבור -

יכול  הקטן אין ולכך כעונה' 'שומע מדין זכור פרשת
הקריאות, בשאר מהֿשאיןֿכן חובתם, ידי להוציאם
גם  ולכך - בלבד בשמיעה חובתו ידי יוצא הציבור

להם  להשמיע יכול .68הקטן

zetqede mipeiv
בשמחת 65) ואפילו .2334 עמ' ח"ד תשמ"ה התוועדויות

הוא  המנהג לתורה הקטנים להעלות יותר שמקילים תורה
אומר  אלא בס"ת קורא אינו (ואפילו גדול עם להעלותם

בלבד). הברכות
כנסת 66) אנשי מתקנת שהוא יג בסעיף שנתבאר מה

עצם  אבל דווקא, זו בשבת לקרותה שתיקנו היינו הגדולה
התורה  מן היא בציבור בתורה קריאה ע"י הזכירה חיוב

ועוד). 1 הערה 190 ע' חכ"א (לקו"ש
הנשים 67) גם אם הפוסקים במחלוקת מכאן להכריע אין

ב'כל  החידוש שעיקר כיון זכור, פרשת בשמיעת מחויבות
הציבור  חובת שהם הקריאות משאר לאפוקי מישראל' אדם
זכור  פרשת בין החילוק ביאור להלן וראה ס"ה, (כדללעיל

קטן). קריאת לענין הקריאות לשאר
של  שמנהגן לז סי' או"ח חסד תורת בשו"ת כתב וכבר
שהצריך  מי שמענו ולא ראינו לא ומעולם הוא תורה ישראל

בס"ת. הקריאה לשמוע הנשים את
אינה  פרה פרשת שוע"ר שלדעת זו מהלכה לדייק אין כן
אבל  התורה מן הוא הציבור על שחיובה שייתכן כיון מה"ת,
אבל  פרה, לעשות מחויב היחיד אין שהרי היחיד על לא

עמלק. את לזכור מצווה היחיד
כדין 68) דינו הפרשה, כל את בקול קורא שאחד ועכשיו

הקרואים  ז' לכל קטנים מעלים שאין וכשם לתורה, העולים
הפרשה. כל לקרוא לקטן נותנים אין כך ה) סעיף (כנ"ל

שהמצווה 69) 'לשמוע' מהלשון לדייק שאין להעיר יש כן
זו  בלשון שנקט כיון לקרותה, ולא זכור פרשת לשמוע היא
ונפק"מ  שומעים, וכולם קורא אחד רק שבפועל משום
שאינו  לסומא 'זכור') לקרוא יכול הקטן אם לנפק"מ (בנוסף
מלכתחילה  אם אבל זכור, משמיעת שפטור לקרוא יכול

בשמיעה. חייב הסומא גם - לשמוע הוא החיוב

•
zay zekld - jexr ogley

‚Î בי"ד שנתבאר ע"ד האסורים תולעים בהם שיש מים
כלל  אפשר אי שהרי בסודר  אפילו לסננן אסור פ"ד  סי'

מהם. אחד יבלע שמא סינון בלא לשתותן

ומשמר  בורר איסור שאין מפני מפה ע"י לשתותן מותר אבל
ראוי  שיהיה שתיה או אכילה קודם הענין במתקן אלא
שתיה  בשעת אם אבל מלאכה דרך שזהו לשתיה או לאכילה
מעין  זה אין פיו לתוך יכנוס שלא הפסולת את מעכב
כיבוסו  זהו בגד שריית משום לאסור ואין ומותר מלאכה
הנשרה  הוא מועט שדבר כיון יסחוט שמא גזרה משום ולא
שנתבאר  כמו לחוש אין מועט ובדבר פיו להנחת כדי במים
שריית  משום מועט בדבר אפילו שם ולהאוסרין ש"ב בסי'
בעל  שכל שם נתבאר וכבר אסור כאן אף כיבוסו זהו בגד

שאפשר: במקום לעצמו יחמיר נפש

„Î מן לבדן הזבובים יוציא לא לכוס זבובים נפלו אם
שאסור  האוכל מתוך פסולת כבורר זה שהרי הכוס

עמהם  קצת המשקה מן גם יקח אלא מיד לאכול כדי אפילו
למעלה: שנתבאר כמו כלל כבורר נראה אינו שאז

‰Î לחבצו כדי קיבה בו ונותן חלב שלוקח דהיינו המחבץ
וכן  החלב מן הקום הפריש שהרי בורר משום חייב
הרי  מתוכו נוטפים החלב ומי גמי כלי בתוך הקום נתן אם
וחייב  וכברה נפה ע"י הפסולת מתוך אוכל בורר תולדת זה
כאן  ואין אחד אוכל מין שניהם והחלב שהקום ואע"פ
שהם  לחים דברים והם הואיל כן פי על אף כלל פסולת
כמו  בורר משום בזה יש מפרידן והוא יפה מתערבים

מפסולת: אוכל במפריד

ÂÎ המקבץ שכל בונה משום חייב גבינה ועשאו גבנו ואם
זה  הרי אחד גוף שיעשה עד הכל ודבק חלק אל חלק

בונה: תולדת

ÊÎ יחבצם שלא ובלבד לדבש ואגוזים שומשמין נותנין
בידיו:
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ÁÎ שראוי אע"פ להעמידו כדי במשקה שמרים ליתן אסור
שמרי  גם יורדין כן ידי שעל מפני בשבת לשתותו
המחבץ: כמו בורר תולדת זה והרי הכלי לשולי עצמו המשקה

ËÎ זורה משום חייב הרוק מפזר והרוח ברוח הרוקק

עליה  פטור לגופה צריכה שאינה מלאכה שכל ולהאומרים
מתכוין  אינו אפילו סופרים מדברי אסור אבל פטור כאן אף

ימות: ולא רישיה פסיק שהוא אלא לכך

כגֿכט  סעיפים בשבת הבורר דין שיט סימן חלק

•
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: מלאכה תוכןתוכןתוכןתוכן בעשיית מותר שפורים הטעם

השבת  ביום הקב"ה שביתת וגדר

à÷åã àåä äëàìî úééùò øåñéà ïéðòì íðîà
áéúë óåñáìå ì"æø øîàîëå ,íéøåôá àìå è"åéá
àì è"åé åìéàå äçîùå äúùî éîé íúåà úåùòì

.áéúë
כל  לגבי פורים במעלת הנ"ל כל פי על אמנם
אמאי  גיסא, לאידך מובן אינו טובים, הימים שאר
בשאר  מעלה מצינו מלאכה עשיית איסור לענין
עצמם  על קיבלו לא שבנ"י פורים, לגבי יו"ט

בפורים. מלאכה איסור

øåñéà ïéðò äðä éë ,úðúåðä àéä éë ïéðòäå
úåãîäå ìëùä úééìò àåäù äëàìî úééùòã

.ïùøùì
המעלה  מחמת דוקא דאדרבה, הוא, והענין
מסירת  ידי על הגיעו ישראל שבני שבפורים, הנ"ל
ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין לאור שלהם נפש

מלאכה. איסור בו אין

עשיית  איסור ומנוחה, השביתה ענין דהנה
ומדות) (שכל הכוחות עליית על מורה מלאכה,
גשמית, ממלאכה המנוחה ענין וכמו לשרשן.
כוחותיו  את האדם מלביש המלאכה דבשעת
משרשם  יוצאים שכוחותיו המלאכה, בעשיית
עד  ובאצבעותיו ביד ומתלבשים "בכח") הם (ששם
בעשיית  והתעסקות "פעולה" של למצב שבאים
הוא, המלאכה עשיית בגמר המנוחה וענין מלאכה,

לשרשם. חוזרים שכוחותיו

,úåîìåòä úåéìò ïéðò àåäå ,äúéáùä ïéðò åäæù
.'åë úáù åá éë ïéðòî òãåðë

יתברך, אצלו שנאמר המנוחה ענין הוא וכך
שייך  דלא דפשוט מלאכתו", מכל שבת בו "כי

ע  גדר יתברך שלא לפניו וכמחז"ל ח"ו, ייפות
מנוחה  פירוש אלא עולמו, את הקב"ה ברא בעמל
ומקורם. לשרשם יתברך כוחותיו עליית - הוא
של  כוחותיו גילוי ידי על היתה העולם דבריאת
סוגים  לשני הנחלקות הספירות, עשר (שהם הקב"ה

הגילוי  אל ומקורם משרשם ומדות), דשכל
שרשם  אל חזרה עלייתם - היא ומנוחה והפעולה,

מקורם.

מאחר  כי העולמות", "עליות ענין גם וזהו
העולמות  לכל החיות מקור שהם יתברך שכוחותיו
עצמם  העולמות שגם בהכרח הרי למקורם, עולים

רוחנית. יותר למדריגה ממדריגתם עולים

øãñáù äøàääá àìà êééù åðéà äæ ìë
.äâøãîá äèîå äìòî íù êééùã ,úåìùìúùää
הכוחות  וירידת יציאת גדר - זה כל אמנם
ומקורם  לשרשם חזרה ועלייתם ומקורם, משרשם
שב"סדר  בה"הארה" אלא שייך לא -
ומטה", "מעלה שייך דוקא דשם ההשתלשלות",
מדריגות  חילוקי יש השתלשלות שבסדר היינו
שהוא  כפי דישנו אלקי, בהאור ומטה" ו"מעלה
ושביתה  מנוחה בבחינת הוא (שאז במקורו נמצא
ויש  ממדריגתם), למעלה העולמות עליית הפועל
(שאז  בעולמות להתלבש ממקורו שיוצא כפי

למטה). יורדות העולמות

íåéá" ë"çàå ,äëàìî äùòú íéîé úùù ïëìå
¯ äáøä úéìòð øúåé äâøãî àåäù ¯ éòéáùä
äâøãîî úåîìåòä úåéìò úåéäì ,"úåáùú

.øúåé úåðåéìò úåâøãîì äèîìù
ליום  המעשה ימי ששת בין החילוק וזהו
שאורו  דכמו מלאכה, תעשה ימים דששת השבת,
במצב  הוא העולמות את ומחי' הבורא הקב"ה של
כך  השתלשלות", ב"סדר והתלבשות ירידה של
בעשיית  "התלבשות" של במצב הוא האדם
דהיות  תשבות, השביעי ביום ואח"כ מלאכה.
נעלית  יותר למדריגה האור עולה השבת דביום
העולמות" ד"עליות ענין נמשך זה שמצד הרבה,
למדרגות  שלמטה ממדריגתם עולים שהעולמות
כפי  האלקי האור למדריגת (היינו יותר עליונות
לשבות  האדם על כן על ומקורו), בשרשו שנמצא

מלאכה. מעשיית
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יש ‡Í(עה) דבר שבכל הידוע א' בהקדמה יובן הענין
שזהו  וכלי אור שנקרא וצורה חומר בחינת
יש  צבאם וכל וארץ בשמים וגם ממש וגוף נפש כמו
התהוות  ואין וצורה חומר בחי' הנמצאים מפרטי בכ"א
הצורה  התהוות אלא א' ושרש ממקור והצורה החומר
מיוחד  ממקור שלו הרוחנית והחיות האור בחי' שהוא
הרוחניות  בבחי' ההשתלשלות בחי' כל אל מקור שהוא
חכמה  בחי' שזהו עשית בחכמה כולם מ"ש והוא
רקיע  יהי במאמר וכמו מאמרות בי' העליון שבדבור
הוא  הללו וצרופים שבאותיות החכמה בחינת הרי
הנקרא  הגשמי דרקיע הרוחנית והחיות האור מקור
שהוא  דוקא ה' בדבר נעשו שמים ה' בדבר וז"ש שמים
דוקא  זהו אך שבו החכמה בבחי' רקיע דיהי מאמר
בחי' אבל זה דרקיע הרוחנית הצורה בחי' התהוות
גבוה  אחר מקור לו יש זה דרקיע הגשמי היש חומר

החכ  מבחינת שלמעלה כו' סובב בחי' והוא מה מזה
החומר  התהוות בחינת כל נמשך שמשם מאמרות שבי'
פיו  ורוח ה' בדבר שנשתלשלו הנמצאים כל של הגשמי
צוה  הוא כי וכן כו' עשה ה' חפץ אשר כל וז"ש כו'
בעולם  שגם לפי הוא הדברים ושרש כו' ונבראו
בבחי' וכלי אור שנק' וצורה חומר בחינת יש האצילות
אור  מבחינת הוא האורות התהוות ושרש האצי'
הוא  הכלים התהוות ושרש הא"פ כל שרש החכמה
החכמ' אור מן שנמשך הא"פ כל של המקיף מבחי'
א"מ  מאיר הכלים בהתהוות גם הטעם ולזה כו' ולמטה
אך  וד"ל כו' לכלים מבפנים מאיר וא"פ לכלים מבחוץ
האור  להיות האור עם לכלי וקשר חבור יש מהיכן א"כ
מאחר  כו' צד מכל ותגבלנו תקבלנ' והכלי בכלי מוגבל
המקיף  מבחי' הוא הכלים התהוות ושרש שמקור
למקיף  ואין האורות ושרש מקור מבחינת שלמעלה
עליו  ומקיף סובב שהוא מאחר הפנימית עם חבור
מהראוי  היה דלכאורה להבין יש ועוד כו' מלמעלה
יותר  עליון שהוא המקיף אור שמבחי' להפך להיות
א"פ  ומבחי' אור כל להתהוות מקור שיהיה ראוי היה
המצומצם  הכלי להתהוות מקור יהיה הימנו שלמטה
לגבי  הוא מצומצם א"פ שבחי' כמו האור את המגביל
מצד  הכלים התהוות שאין הוא הענין אך כו' המקיף
והכלי  מוגבל בלתי שהמקיף מאחר המקיף אור עצם
מבלתי  מוגבל יתהוה ואיך דוקא מגביל בחי' הוא
המגביל  כח שמבחי' הוא הענין אלא כו' מוגבל
כי  המגביל הכלי להתהוות מקור שנעשה הוא שבמקיף
כמו  צדדיו מכל מבחוץ הא"פ מגביל הוא המקיף

שכל  זהו יותר רוחני ועד"מ העיר שמקפת החומה
שמגבילו  הימנו הקטן התלמי' לשכל שמקיף המשפיע
כו' שבתוכו לקטן שמקיף הגדול העגול כמו צד מכל
לא"פ  המגביל שהיא ג"כ הכלי התהוות בא ממנו וע"כ
שזהו  מבחוץ הכלי ע"ג שורה המקיף וע"כ כו' צד מכל
שורה  הא"פ אבל שמבחוץ וההיקף ההגבלה בבחי'
קבולו  בית חלל שהוא מבפנים שבכלי הגבלה בבחינת
לכלי  שייכות שיש במה מובן זה אין עדיין ואמנם כו'.
זהו  אך כו' ומבחוץ בתוכו להגבילו לאור להתחבר
שהמקיף  הגם כי הפנימי עם למקיף חבור שיש מצד
להאיר  נכנס קצהו אפס מ"מ מלמעלה הא"פ על מקיף
מקיף  בבחי' ונשאר בו מתיישב שבלתי רק בגלוי בו
כמו  נוגע ואינו נוגע מטי ולא מטי בבחי' בא וה"ז עליו
נוגע  ואינו נוגע שהוא המים ע"פ מרחפת אלקים ורוח
שרש  הוא דמקיף מול"מ דמבחינת בע"ח כמ"ש כו'
הכאת  בחי' שהוא האור את להגביל הכלי התהוות
רק  בפנימי למקיף חבור שיש דוקא בפנימי המקיף
מקיפו  ע"כ מכילו הא"פ אין כי בו מתיישב שבלתי
מבחוץ  מקיף שהוא הכלי בחי' נעשה ומזה וכו' מבחוץ
המוגבל  א"פ והוא במקצת בתוכו מקבלו וגם לאור

עם למקיף חבור שיש וכמו כו' הכלי ע"י בתוך הפנימי
האור  עם לכלי חבור יש כן כו' דא"מ ההכאה בחי'
האור  יסתלק ולא תמיד בכלי שיאיר במה לאחדים והיו
יותר  שפעו אור יצא שלא מגבילו הכלי וגם הכלי מן
הסתלקות  והתפשטות צמצום בחי' שהוא המדה מכפי
מול"מ  בבחינת ששרשו רו"ש שנקרא והמשכה
תחלה  מטי ששם רק כו' הפנימי עם מקיף שבבחי'
וכלי  ובאור הסתלקות מטי לא ואח"כ התפשטות בחי'
הוא  ואח"כ תחלה שמסתלק האור מצד תחלה רצוא
ממשיך  שתחלה להפך הוא הכלי מצד אבל בכלי שוב
צמצום  בבחי' מגבילו ואח"כ לתוכה האור את הכלי
מטי  שתחלה מקיף מבחינת הכלי ששרש לפי והיינו כו'
האור  מן מקבל בחי' הכלי שאין גמורה ראיה ומזה כו'
שמלמעלה  הכלל זהו שהרי הימנו למעלה שרשו אלא
בבחי' למעלה ומלמטה מול"מ מבחי' נמשך למטה
שהוא  מקבל בבחי' הכלי היה ואם במ"א כמ"ש רו"ש
והאור  רו"ש בבחי' להיות ראוי היה למעלה מלמטה
מן  למעלה שהכלי מוכרח הדבר אלא מול"מ בבחי'
המקיף  כמו מצמצמו ואח"כ האור ממשיך ע"כ האור
מן  מקבל שהוא והאור למטה מלמעלה מאיר שהוא
אור  כמו רו"ש בבחי' הוא ע"כ למעלה מלמטה המקיף

וד"ל: כו' ונח יורד ואח"כ תחלה שעולה הנר

mixetd xry

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
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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

‰‰Â מלמעלמ"ט שבין שביניהם ההפרש להבין
שב  ע"ד יובן מלמטלמ"ע וירד ובין כתי' מ"ת

מלמעלה  אלקות גילוי שהי' הרי סיני הר על ה'
כלל  נשתנה לא שהעולם הגם בעולם, למטה
והיינו  מלמעלמ"ט, וזהו הכנה, שום ובלי ממהותו
גם  נמשך להיות ויכול נ"מ אין המשפיע שמצד לפי
הוא  ומלמטלמ"ע וחומרי, גשמי שהעולם אף למטה
לפי  והיינו השמים, בסערה שעלו ואלי' חנוך ע"ד
שזה  נמצא השמימה, שעלו עד כ"כ גופם שנזדכך

לכאורה  אך מלמטלמ"ע. וזהו המקבל, הכנת ע"י
הכונה  באמת אך המשכה, שזהו נת' וכאן עלי' זהו
הזדככות  ע"י שזהו אך מלמעלמ"ט המשכה שזהו
מ"ש  ע"ד וזהו מלמטלמ"ע, זה נק' ולכן המקבל
להיות  צריך שמתחלה היינו לו, עולם הליכות
לימשך  שלא מהעולם ההילוך דהיינו עולם הליכות
לו  עולם הליכות נעשה ועי"ז העולם, גשמיות אחר
ועי"ז  העולם שנזדכך דהיינו לו מתעלה העולם שגם

העולם. נתעלה
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a"lxz - l`eny zxez

„È‚Ó‰ ושארית טוב שם יתן הוא אחרית מראשית
אשר  ומקדם אחרית מראשית מגיד כתי' כו',
מ"ו  (ישעי' אעשה חפצי וכל תקום עצתי אמר נעשו לא
יפלא  ולכאו' כקרי"ס, לזווגם קשה ארז"ל הנה יו"ד).
שנא' עד לקרי"ס ישתוה ובמה לקרי"ס, הזיווג מה"ע
נס  הי' קרי"ס הלא וגם כקרי"ס, הזיווגי' ענין שקשה
זה  נא' ואיך ישראל, ריבוא וס' משה לפני נפלא

דקרי"ס. לנס הזיווגי' ענין שישתוה
Ô·ÂÈÂ מים הי' נברה"ע שלא עד מארז"ל בהקדם

המים  ע"פ מרחפת אלקי' ורוח וכמ"ש במים

וגו' בראשית כמ"ש ראשון ביום הארץ שנברא שהגם
וסובבי' הארץ את מקיפי' המים היו מ"מ הארץ, ואת
לבד, המים רק נראו שלא עד ופינה צד מכל אותה
מתחת  המים יקוו אומר גזר שלישי ביום ואח"כ
המים  ירדו דאז היבשה, ותראה אחד מקום אל השמים
המים  מן בגובה שהיא כמו הארץ ונראתה למטה
הים  יורדי וכתי' המים, על הארץ לרוקע נא' שלכן
כי  להיות ירידה בשם נק' הים על שההילוך באניות
אותה  מקיפי' והמים המים, על יותר בגובה היא הארץ

מצדדי'.

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa
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.ãì
ומיעוט ריבוי  ענין  ביאור העליונות, בספירות הנמשל

שנה". מאה "בן ובחינת ובכלים, באורות המספר
äìòîì ïáåé äæî àîâåãäåבהרחבה שלמדנו אחרי –

הנפש, בכוחות ומטה" ה"מעלה מהו הקודם בפרק
בספירות הנמשל את זה  בפרק נ "ע הרבי מבאר

העליונות:
úðéçáá àéä äîëçù éôì øåà éåáéø øéàî äîëçáã

,íéìëä èåòéîנקודת רק זה החכמה שבמשל כפי
יש האצילות שבעולם החכמה בספירת כך בלבד הרעיון 
כלים, מיעוט בחכמה שיש בגלל וזה  אור , של ריבוי 

'åë øåàä ìà êøòá àéä éìëä íâ äîëçáã òåãéëå–
בערך שהוא עד ועדין זך מאוד הוא שם הכלי  כלומר

האור. דרגת
למה הקבלה פי  על נ"ע הרבי  מבאר המוסגר במאמר

מהבינה: נעלית החכמה 
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יש ‡Í(עה) דבר שבכל הידוע א' בהקדמה יובן הענין
שזהו  וכלי אור שנקרא וצורה חומר בחינת
יש  צבאם וכל וארץ בשמים וגם ממש וגוף נפש כמו
התהוות  ואין וצורה חומר בחי' הנמצאים מפרטי בכ"א
הצורה  התהוות אלא א' ושרש ממקור והצורה החומר
מיוחד  ממקור שלו הרוחנית והחיות האור בחי' שהוא
הרוחניות  בבחי' ההשתלשלות בחי' כל אל מקור שהוא
חכמה  בחי' שזהו עשית בחכמה כולם מ"ש והוא
רקיע  יהי במאמר וכמו מאמרות בי' העליון שבדבור
הוא  הללו וצרופים שבאותיות החכמה בחינת הרי
הנקרא  הגשמי דרקיע הרוחנית והחיות האור מקור
שהוא  דוקא ה' בדבר נעשו שמים ה' בדבר וז"ש שמים
דוקא  זהו אך שבו החכמה בבחי' רקיע דיהי מאמר
בחי' אבל זה דרקיע הרוחנית הצורה בחי' התהוות
גבוה  אחר מקור לו יש זה דרקיע הגשמי היש חומר

החכ  מבחינת שלמעלה כו' סובב בחי' והוא מה מזה
החומר  התהוות בחינת כל נמשך שמשם מאמרות שבי'
פיו  ורוח ה' בדבר שנשתלשלו הנמצאים כל של הגשמי
צוה  הוא כי וכן כו' עשה ה' חפץ אשר כל וז"ש כו'
בעולם  שגם לפי הוא הדברים ושרש כו' ונבראו
בבחי' וכלי אור שנק' וצורה חומר בחינת יש האצילות
אור  מבחינת הוא האורות התהוות ושרש האצי'
הוא  הכלים התהוות ושרש הא"פ כל שרש החכמה
החכמ' אור מן שנמשך הא"פ כל של המקיף מבחי'
א"מ  מאיר הכלים בהתהוות גם הטעם ולזה כו' ולמטה
אך  וד"ל כו' לכלים מבפנים מאיר וא"פ לכלים מבחוץ
האור  להיות האור עם לכלי וקשר חבור יש מהיכן א"כ
מאחר  כו' צד מכל ותגבלנו תקבלנ' והכלי בכלי מוגבל
המקיף  מבחי' הוא הכלים התהוות ושרש שמקור
למקיף  ואין האורות ושרש מקור מבחינת שלמעלה
עליו  ומקיף סובב שהוא מאחר הפנימית עם חבור
מהראוי  היה דלכאורה להבין יש ועוד כו' מלמעלה
יותר  עליון שהוא המקיף אור שמבחי' להפך להיות
א"פ  ומבחי' אור כל להתהוות מקור שיהיה ראוי היה
המצומצם  הכלי להתהוות מקור יהיה הימנו שלמטה
לגבי  הוא מצומצם א"פ שבחי' כמו האור את המגביל
מצד  הכלים התהוות שאין הוא הענין אך כו' המקיף
והכלי  מוגבל בלתי שהמקיף מאחר המקיף אור עצם
מבלתי  מוגבל יתהוה ואיך דוקא מגביל בחי' הוא
המגביל  כח שמבחי' הוא הענין אלא כו' מוגבל
כי  המגביל הכלי להתהוות מקור שנעשה הוא שבמקיף
כמו  צדדיו מכל מבחוץ הא"פ מגביל הוא המקיף

שכל  זהו יותר רוחני ועד"מ העיר שמקפת החומה
שמגבילו  הימנו הקטן התלמי' לשכל שמקיף המשפיע
כו' שבתוכו לקטן שמקיף הגדול העגול כמו צד מכל
לא"פ  המגביל שהיא ג"כ הכלי התהוות בא ממנו וע"כ
שזהו  מבחוץ הכלי ע"ג שורה המקיף וע"כ כו' צד מכל
שורה  הא"פ אבל שמבחוץ וההיקף ההגבלה בבחי'
קבולו  בית חלל שהוא מבפנים שבכלי הגבלה בבחינת
לכלי  שייכות שיש במה מובן זה אין עדיין ואמנם כו'.
זהו  אך כו' ומבחוץ בתוכו להגבילו לאור להתחבר
שהמקיף  הגם כי הפנימי עם למקיף חבור שיש מצד
להאיר  נכנס קצהו אפס מ"מ מלמעלה הא"פ על מקיף
מקיף  בבחי' ונשאר בו מתיישב שבלתי רק בגלוי בו
כמו  נוגע ואינו נוגע מטי ולא מטי בבחי' בא וה"ז עליו
נוגע  ואינו נוגע שהוא המים ע"פ מרחפת אלקים ורוח
שרש  הוא דמקיף מול"מ דמבחינת בע"ח כמ"ש כו'
הכאת  בחי' שהוא האור את להגביל הכלי התהוות
רק  בפנימי למקיף חבור שיש דוקא בפנימי המקיף
מקיפו  ע"כ מכילו הא"פ אין כי בו מתיישב שבלתי
מבחוץ  מקיף שהוא הכלי בחי' נעשה ומזה וכו' מבחוץ
המוגבל  א"פ והוא במקצת בתוכו מקבלו וגם לאור

עם למקיף חבור שיש וכמו כו' הכלי ע"י בתוך הפנימי
האור  עם לכלי חבור יש כן כו' דא"מ ההכאה בחי'
האור  יסתלק ולא תמיד בכלי שיאיר במה לאחדים והיו
יותר  שפעו אור יצא שלא מגבילו הכלי וגם הכלי מן
הסתלקות  והתפשטות צמצום בחי' שהוא המדה מכפי
מול"מ  בבחינת ששרשו רו"ש שנקרא והמשכה
תחלה  מטי ששם רק כו' הפנימי עם מקיף שבבחי'
וכלי  ובאור הסתלקות מטי לא ואח"כ התפשטות בחי'
הוא  ואח"כ תחלה שמסתלק האור מצד תחלה רצוא
ממשיך  שתחלה להפך הוא הכלי מצד אבל בכלי שוב
צמצום  בבחי' מגבילו ואח"כ לתוכה האור את הכלי
מטי  שתחלה מקיף מבחינת הכלי ששרש לפי והיינו כו'
האור  מן מקבל בחי' הכלי שאין גמורה ראיה ומזה כו'
שמלמעלה  הכלל זהו שהרי הימנו למעלה שרשו אלא
בבחי' למעלה ומלמטה מול"מ מבחי' נמשך למטה
שהוא  מקבל בבחי' הכלי היה ואם במ"א כמ"ש רו"ש
והאור  רו"ש בבחי' להיות ראוי היה למעלה מלמטה
מן  למעלה שהכלי מוכרח הדבר אלא מול"מ בבחי'
המקיף  כמו מצמצמו ואח"כ האור ממשיך ע"כ האור
מן  מקבל שהוא והאור למטה מלמעלה מאיר שהוא
אור  כמו רו"ש בבחי' הוא ע"כ למעלה מלמטה המקיף

וד"ל: כו' ונח יורד ואח"כ תחלה שעולה הנר
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â מלמעלמ"ט שבין שביניהם ההפרש להבין
שב  ע"ד יובן מלמטלמ"ע וירד ובין כתי' מ"ת

מלמעלה  אלקות גילוי שהי' הרי סיני הר על ה'
כלל  נשתנה לא שהעולם הגם בעולם, למטה
והיינו  מלמעלמ"ט, וזהו הכנה, שום ובלי ממהותו
גם  נמשך להיות ויכול נ"מ אין המשפיע שמצד לפי
הוא  ומלמטלמ"ע וחומרי, גשמי שהעולם אף למטה
לפי  והיינו השמים, בסערה שעלו ואלי' חנוך ע"ד
שזה  נמצא השמימה, שעלו עד כ"כ גופם שנזדכך

לכאורה  אך מלמטלמ"ע. וזהו המקבל, הכנת ע"י
הכונה  באמת אך המשכה, שזהו נת' וכאן עלי' זהו
הזדככות  ע"י שזהו אך מלמעלמ"ט המשכה שזהו
מ"ש  ע"ד וזהו מלמטלמ"ע, זה נק' ולכן המקבל
להיות  צריך שמתחלה היינו לו, עולם הליכות
לימשך  שלא מהעולם ההילוך דהיינו עולם הליכות
לו  עולם הליכות נעשה ועי"ז העולם, גשמיות אחר
ועי"ז  העולם שנזדכך דהיינו לו מתעלה העולם שגם

העולם. נתעלה

mkkeza izkldzde
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

„È‚Ó‰ ושארית טוב שם יתן הוא אחרית מראשית
אשר  ומקדם אחרית מראשית מגיד כתי' כו',
מ"ו  (ישעי' אעשה חפצי וכל תקום עצתי אמר נעשו לא
יפלא  ולכאו' כקרי"ס, לזווגם קשה ארז"ל הנה יו"ד).
שנא' עד לקרי"ס ישתוה ובמה לקרי"ס, הזיווג מה"ע
נס  הי' קרי"ס הלא וגם כקרי"ס, הזיווגי' ענין שקשה
זה  נא' ואיך ישראל, ריבוא וס' משה לפני נפלא

דקרי"ס. לנס הזיווגי' ענין שישתוה
Ô·ÂÈÂ מים הי' נברה"ע שלא עד מארז"ל בהקדם

המים  ע"פ מרחפת אלקי' ורוח וכמ"ש במים

וגו' בראשית כמ"ש ראשון ביום הארץ שנברא שהגם
וסובבי' הארץ את מקיפי' המים היו מ"מ הארץ, ואת
לבד, המים רק נראו שלא עד ופינה צד מכל אותה
מתחת  המים יקוו אומר גזר שלישי ביום ואח"כ
המים  ירדו דאז היבשה, ותראה אחד מקום אל השמים
המים  מן בגובה שהיא כמו הארץ ונראתה למטה
הים  יורדי וכתי' המים, על הארץ לרוקע נא' שלכן
כי  להיות ירידה בשם נק' הים על שההילוך באניות
אותה  מקיפי' והמים המים, על יותר בגובה היא הארץ

מצדדי'.

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa

zixg` ziy`xn cibnd
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.ãì
ומיעוט ריבוי  ענין  ביאור העליונות, בספירות הנמשל

שנה". מאה "בן ובחינת ובכלים, באורות המספר
äìòîì ïáåé äæî àîâåãäåבהרחבה שלמדנו אחרי –

הנפש, בכוחות ומטה" ה"מעלה מהו הקודם בפרק
בספירות הנמשל את זה  בפרק נ "ע הרבי מבאר

העליונות:
úðéçáá àéä äîëçù éôì øåà éåáéø øéàî äîëçáã

,íéìëä èåòéîנקודת רק זה החכמה שבמשל כפי
יש האצילות שבעולם החכמה בספירת כך בלבד הרעיון 
כלים, מיעוט בחכמה שיש בגלל וזה  אור , של ריבוי 

'åë øåàä ìà êøòá àéä éìëä íâ äîëçáã òåãéëå–
בערך שהוא עד ועדין זך מאוד הוא שם הכלי  כלומר

האור. דרגת
למה הקבלה פי  על נ"ע הרבי  מבאר המוסגר במאמר

מהבינה: נעלית החכמה 
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úåîùä øòù ñãøôá)89,ä"é àåä äîëçã íùäã-
שהוא הוי' לשם החכמה ספירת בין  שייכות יש כלומר
הראשונות האותיות לשתי  גופא ובזה האור, את  מסמל
בו  הפרד"ס, דברי  שלימות את בהערה (וראה שלו ,
שהחכמה שידוע למרות דוקא, לחכמה השייכות מסביר
משאר  בשונה - ה') באות והבינה י' באות רמוזה
(חסד) ֿ ל א כמו אחרים לשמות ששייכות הספירות

הכלים. כנגד שהם וכו ' (גבורה) אלוקים
áúë ç"ñ÷ú àøàåã øåàéáì úåäâäáå הזקן אדמו "ר

,'éåä íù àéä éìëä ïåëéúä çéøá àåäù úøàôúá éøäã

ïåëéúä çéøá úëùîä øå÷î íùîù äîëç ïëù ìë
.'åë øåàä åîë àéä éìëäù לנו שידוע למרות כלומר –

שיש כיון  זה  הרי  הוי', שם כנגד היא  התפארת שספירת
שם של עניינו שזה והכלי  האור בין האמצעי  בקו חיבור
החכמה שהוא האמצעי  לקו שהמקור ֿ שכן  כל אך הוי ',

הוי'. לשם  שייך זה הרי 
לומר  יש אולי  ימין, קו  התחלת היא שהחכמה [ואף
בכתר, שהיא  כפי החכמה, לפנימיות כאן שהכוונה

האמצעי לקו המקור ].90שהיא

a"xrz qgpt zyxt zay
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ג):89). פרק כ' (שער שם לשונו dnkglוזה qgiiznd myd
zadly (e g y"dy) enk .wfeg oeyl eyexit dfd myd .d"i my `ed
mlrdd wfegl dvxie ,dnkgd l` df mya fnxde .dwfg 'ity ,d"i
.dpiad l` fnx eay 'de .df my ly 'ia zfnxp `ide .efd dcnd ly
wit` dnkgc oiba ,d"i `piipz l"fe (.`"i sc `xwie) xdefa 'it oke
xdpe aizkc denwe` `de oinlrl dipin `yxtz` `le dia mizqe 'd
mr dnkgd mya 'dd qgizi zeaq izyn ik 'ite .'ek ocrn `vei
zeliv`y iptn '`d .cal 'id m` ik dnkgd l` 'da fnex oi`y zeid
dzeida mb ik witqi `l dfy iptne .dnkgn `ed dpiad `idy 'dd
`l` dnlrd iptn 'd ze`a dnr zcgizn dzid `l dnkgd jeza
ly '`d o"icei ipy dnkgd my didiy ie`x did df mrh itle ,'ia
dzeliv` xg` elit` ik `"fl .da znlrpd dpiad ly ipyde dnkgd
mpi`e zecgein dpiae dnkg mlerl ik mlerl dpnn zlcap dpi`
xdpe dnkg epiid ocre ocrn `vei xdpe weqtdn di`xde ,zeyxtzn
mlerle `vei mlerly dpekd ,`vi `le `vei aezkd xn`e .dpia `ed
c"eic oiba ,d"i d`ncw l"fe (a"r 'i sc) my k"b 'it oke .dnr `ed
x`eane .l"kr ixw` d"i dnkg ok oiba ,c"ein `wtp `"de `"d lilk
.dpiaa znlrp dnkg ok ,df mrhn dnkga dlelk dpiay enke .`ed

zllkp dkezae c"ei yexit 'd lr 'i epiidc d"i `ed dnkgay `l`
`ed dpiad `idy 'd 'it dlrnl dhnln i"d md dpiaa la` ,'d

.x`eane ,'i `idy dnkgd zllkp dkezae xwird
וזה 90). קצ"ט, עמ' ח"א תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

oi`yלשונו: dn xzkd zpiga cr ribn irvn`d ewd dpd j`
oekizd gixa 'wp k"re myl ribdl d"bae o"gg oieew 'ad zlekia
zpigaay oeilr xzeid dvwd on 'it dvwd l` dvwd on gixand
xzkd zeinipt zpiga `ede llk myl oiribn oieewd oi`y xzkd
zeinipt zpiga len 'it 'ek dxepnd ipt len l` edfe qcxta recik
lk exi`i myne i"zc 'wpd irvn` ewl cxeie jynp myny xzkd
d"bae oinin o"gg enk l`nyle oinil milv`pd k"e` 'eihxtd
`ed l`xyi 'it 'gna dlr l`xyi l"fx`y edfe .l"ce 'ek l`nyn
dler zeidle lirl xkfpk i"zc irvn`d ew zpiga epiidc l` xyi
.g"nar df l`xyic exn` k"r lirl xkfpk xzkd 'inipt zpiga cr
`ede xzkay dnkgd zeinipt zpigaa dlrn dlrnl dlr xnelk
epiide 'ek q"gna xnelk 'gna 'it dfy recik `"`c q"g 'wpd

.l"ce g"anr

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

z"y'd - mixn`nd xtq

כל  מאבותינו, שקבלנו האמונה את ולהשיג לדעת מ"ע לדעת. הראת אתה הפסוק ביאור
רק  מאמינים האומות ראשון. מצוי שם שיש "לידע" הרמב"ם כמ"ש יכלתו, כפי אחד

מהטבע. שלמעלה הוי' בשם – ישראל נשמות אבל טבע, – אלקים בשם

‰z‡"1 עֹוד אין האלקים הּוא הוי' ּכי לדעת הראת «»ְֱֲִִֵֵַַָָָָָָֹ
ארי  למּדע אתחזיתא "אּת ותרּגם א מּלבּדֹו", ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָ

זאל  מען אז ּבאוויזן זי האסט ּדּו אלקים", הּוא ְְֱֲִִִֶַַָָָָֹהוי'
וויסן  "אּתה ב ּדיר עדן, נׁשמתֹו רּבנּו ׁשּפרׁש ּכמֹו והּוא , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

סֹוף, אין עצמּות הינּו ּדּו", – "אּתה לדעת", ְְְֵֵַַַַַָָָָהראת
ּדּו אּתה, סֹוף: אין עצמּות צּו זאגן יׂשראל ג נׁשמֹות ְְְְִִֵֵַַָָָ

מּפני  לנֹוכח, "אּתה" לאביו אֹומר ׁשהּבן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָלנֹוכח,
האסט – "הראת היחידי; אביו לדעת ׁשהּוא ּבאוויזן, זי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
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חלק  ואילך. 146 עמ' ה'ש"ת המאמרים בספר נדפס (*
אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי מההערות

לה.1) ד, דברים

ש.א. לדעת (כדי) עצמך את הראת אותך.ב.אתה שידעו כדי עצמך את הראת אתה.ג.אתה סוף: אין לעצמות אומרים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

וויסן" ּדי זאל מען אז הּוא ד – הוי' ּכי היא והידיעה , ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו מּלבּדֹו. עֹוד ואין ז,האלקים, (חּלין ְְְְֱִִִֵֵַַַָָֹֻ

ׁשם ב) אמרּו ּדהּנה ּכׁשפים", ואפּלּו חנינא, רּבי ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ"אמר
ׁשל  ּפמליא ׁשּמכחיׁשין ּכׁשפים, ׁשמן נקראּו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ"לּמה
מעלה  ׁשל ּפמליא ּׁשּמכחיׁשין מה עצמֹו זה הּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמעלה",
על  ּׁשּבא מה אּלא זה ואין ,יתּבר מּלבּדֹו עֹוד אין זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּגם
צמצּום  ׁשהּוא אלקים מּׁשם הׁשּתלׁשלּות רּבּוי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַֹידי
ּכמאמר  האלקים, הּוא הוי' הּנה ּבאמת אבל 2הראׁשֹון, ְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

חד" ּכּלא ואלקים אלקים ה "הוי' הּוא ׁשהוי' זאת וידיעה , ֱֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹ
הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו עׂשה, מצות היסֹודֹות 3הּוא "יסֹוד : ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָ

ּכל  ממציא ראׁשֹון מצּוי ׁשם ׁשּיׁש לידע החכמֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָועּמּוד
לא  ּׁשּביניהם ּומה וארץ מּׁשמים הּנמצאים וכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא,
מצות  זה ּדבר וידיעת כּו', הּמצאֹו מאמּתת אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָנמצאּו
ּדאמּונה  ּבזה, והּכּונה ."אלקי הוי' אנכי ׁשּנאמר ְֱֱֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעׂשה
לידע, ּׁשאפׁשר מה הידיעה ּפי על ּכׁשּבאה היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאמּתית

ׁשּכתּוב  ׁשהּוא 4ּכמֹו אבי ּדבאלקי ,"אבי אלקי את "ּדע ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
והּׂשגה  ּדעת להיֹות צרי ּבקּבלה, הּבאה אמּונה ְְְְֱִִִַַַַַַָָָָָָָָענין
ּפסּוק  על ּבבחיי ׁשּכתב ּכמֹו להיֹות, ׁשאפׁשר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּכּמה
ּבידיעת  הּתֹורה מן עׂשה מצות ׁשּזה ,"לבב אל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ"והׁשבת
אחדּותֹו על ולחקר אֹותֹו לדעת ׁשּנצטּונּו יתּבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהּׁשם
ואחד  אחד ׁשּכל ּדהגם והינּו לבד, הקּבלה על לסמך ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹולא
להוי' וההמׁשכה ּבהוי' וההּכרה האמּונה ּבֹו יׁש ְְְְֱֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָמּיׂשראל
ּתינֹוק  והמׁשכת הּכרת ּכמֹו ּבטבעֹו, ּתֹולדּתֹו עצם ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָמּצד
ׁשּזהּו ּבטבעֹו, ּתֹולדּתֹו עצם מּצד ואּמֹו אביו אל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָקטן
ּדאּמֹות  להאמּונה יׂשראל ּדנׁשמֹות האמּונה ּבין ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶַָָָָָֻההפרׁש

ה  ּדאּמֹות ּוכמֹוהעֹולם, אלקים, ּבׁשם מאמינים עֹולם ְְְֱֲִִִֵַָָָָֹֻ
הוי' ּבׁשם אבל אלקים, ׁשם ּבהם ׁשּנזּכר ּופרעה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאבימל
ׁשעל  ּבענינים רק היא אמּונתם ׁשּכל והינּו האמינּו, ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָֹלא
הינּו הוי', ּבׁשם היא יׂשראל ּדנׁשמֹות והאמּונה ה ּטבע, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפי
ּומׁשרׁשת  הּנטּועה זֹו אמּונה מּצד אׁשר מהּטבע, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבלמעלה
מֹונע  ּכל נגד ּבנּסיֹון עֹומד הּוא ואחד אחד ּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבלב

מּמׁש נפׁשֹו ּומֹוסר אלקּות ועניני ּומצוֹות מּתֹורה ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָֹּומעּכב
רֹוצה  אינֹו מּיׂשראל אחד ּכל ּכי והּמצות, הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלקּים
ניט  איד א מאלקּות, נפרד חסֿוׁשלֹום להיֹות יכֹול ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָֹואינֹו
אלקּות, פּון נפרד א זיין וויל ער ניט אּון קען ְֱִִִֶֶֶַַָֹער

יחידה 5ּוכמאמר  ,עּל טֹוענת ,ּב ּודבּוקה "חבּוקה ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֻ
ּבֹו ודבּוק חבּוק הּוא מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ,"ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָליחד
הּתֹורה  על עצמֹו על מקּבל הּוא זה ּבכח אׁשר ,ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיתּבר
הּנה  זה ּבכל נפׁש, ּבמסירּות ּומקּימן ּבאהבה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומצוֹות
ואחד  אחד ּכל ּבאלקּות וההּׂשגה הידיעה להיֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹצרי
ראׁשֹון  מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע אמרֹו וזהּו ויכלּתֹו, ּכחֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלפי
"יסֹוד  ּבאמרֹו הוי' ּבׁשם ּומרּמז נמצא", ּכל ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָממציא
הוי', מּׁשם היא ּדההתהּוּות ההתהּוּות, ׁשּבענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָהיסֹודֹות"
ּובא  הוי', מּׁשם ׁשהיא הּתֹורה ּבענין החכמֹות" ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ"ועּמּוד
וכן  אלקים, ׁשם ידי על הּוא ּבפעל ׁשההתהּוּות לפי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹּברמז
מצּוי  ׁשם ׁשּיׁש "לידע ואֹומר אנֹוׁשי, ּבׂשכל ּבאה ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה
אמּונה  זהּו ׁשּבאמת "להאמין", אֹומר ואינֹו ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָראׁשֹון",
עׂשה  מצות היא זֹו וידיעה הידיעה, ידי על ׁשּבאה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ּגברא  לבֹוא ו ּבחֹובת האדם ּביכלת ׁשּיהיה ּבכדי אבל , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
אֹומר  הּוא זה על הּנה אלקית, הּׂשגה להּׂשיג הינּו ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלזה,

הינּו לדעת", הראת ענין "אּתה האציל יתּבר ּׁשהּוא מה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּוכמאמר  ּבעצמֹו, את 6הידיעה יֹודע עצמֹו "ּבידיעת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָ

ענין  נעׂשה זֹו ידיעה אצילּות ידי ׁשעל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּנבראים",
ּדלּולי  אלקית, הּׂשגה להּׂשיג ׁשּיּוכלּו ּבּנבראים ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהידיעה
והידיעה  החכמה ענין היה לא ּבעצמֹו הידיעה ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹאצילּות
הּידיעה  ׁשּנאצלה ידי ועל רּוחנּיים, ּבמּׂשגים ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבּנבראים
להּׂשיג  ּבּנבראים היכלת יׁשנֹו זה מּפני הּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבעצמֹו,
הּגׁשמּיים  הּזה עֹולם עניני ּבכל מּוחׁשית ּבהּׂשגה ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאלקּות
עניני  ּבכל והן ּבעצמֹו ּבהאדם הן ּפרטית, ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָּבהׁשגחה
העליֹונה  הּכּונה מׁשלים זה ידי ּדעל חי, צֹומח ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדֹומם
ּכלי  ולעׂשֹותֹו ּומצוֹות ּתֹורה ּבאֹור העֹולם את ְְְְְֲִִִֶַָָָָלהאיר

ֱֶֹלאלקּות.
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[מאמר]2) ואתחנן תורה לקוטי א. יב, א חלק זוהר ראה
וידעת. המתחיל דיבור

המאמרות 3) שער של"ה זה בכל וראה בתחילתו. החזקה ֶיד
יג. פרק החסידות תורת קונטרס א. מאמר

ט.4) כח, א הימים דברי

שלישי.5) ליֹום הושענות
הלכות 6) י. הלכה ב פרק התורה יסודי הלכות רמב"ם ראה

ובכמה  ז. פרק והאמונה היחוד שער ח. הלכה ה פרק תשובה
מקומות.

אותך.ד. שידעו - לדעת עצמך, את הראת - חס־ושלום ה.הראת נפרדים הם וההשתלשלות אלקים ששם (ולא אחד הכל
הוי'). האדם.ו.משם



קסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

úåîùä øòù ñãøôá)89,ä"é àåä äîëçã íùäã-
שהוא הוי' לשם החכמה ספירת בין  שייכות יש כלומר
הראשונות האותיות לשתי  גופא ובזה האור, את  מסמל
בו  הפרד"ס, דברי  שלימות את בהערה (וראה שלו ,
שהחכמה שידוע למרות דוקא, לחכמה השייכות מסביר
משאר  בשונה - ה') באות והבינה י' באות רמוזה
(חסד) ֿ ל א כמו אחרים לשמות ששייכות הספירות

הכלים. כנגד שהם וכו ' (גבורה) אלוקים
áúë ç"ñ÷ú àøàåã øåàéáì úåäâäáå הזקן אדמו "ר

,'éåä íù àéä éìëä ïåëéúä çéøá àåäù úøàôúá éøäã

ïåëéúä çéøá úëùîä øå÷î íùîù äîëç ïëù ìë
.'åë øåàä åîë àéä éìëäù לנו שידוע למרות כלומר –

שיש כיון  זה  הרי  הוי', שם כנגד היא  התפארת שספירת
שם של עניינו שזה והכלי  האור בין האמצעי  בקו חיבור
החכמה שהוא האמצעי  לקו שהמקור ֿ שכן  כל אך הוי ',

הוי'. לשם  שייך זה הרי 
לומר  יש אולי  ימין, קו  התחלת היא שהחכמה [ואף
בכתר, שהיא  כפי החכמה, לפנימיות כאן שהכוונה

האמצעי לקו המקור ].90שהיא
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ג):89). פרק כ' (שער שם לשונו dnkglוזה qgiiznd myd
zadly (e g y"dy) enk .wfeg oeyl eyexit dfd myd .d"i my `ed
mlrdd wfegl dvxie ,dnkgd l` df mya fnxde .dwfg 'ity ,d"i
.dpiad l` fnx eay 'de .df my ly 'ia zfnxp `ide .efd dcnd ly
wit` dnkgc oiba ,d"i `piipz l"fe (.`"i sc `xwie) xdefa 'it oke
xdpe aizkc denwe` `de oinlrl dipin `yxtz` `le dia mizqe 'd
mr dnkgd mya 'dd qgizi zeaq izyn ik 'ite .'ek ocrn `vei
zeliv`y iptn '`d .cal 'id m` ik dnkgd l` 'da fnex oi`y zeid
dzeida mb ik witqi `l dfy iptne .dnkgn `ed dpiad `idy 'dd
`l` dnlrd iptn 'd ze`a dnr zcgizn dzid `l dnkgd jeza
ly '`d o"icei ipy dnkgd my didiy ie`x did df mrh itle ,'ia
dzeliv` xg` elit` ik `"fl .da znlrpd dpiad ly ipyde dnkgd
mpi`e zecgein dpiae dnkg mlerl ik mlerl dpnn zlcap dpi`
xdpe dnkg epiid ocre ocrn `vei xdpe weqtdn di`xde ,zeyxtzn
mlerle `vei mlerly dpekd ,`vi `le `vei aezkd xn`e .dpia `ed
c"eic oiba ,d"i d`ncw l"fe (a"r 'i sc) my k"b 'it oke .dnr `ed
x`eane .l"kr ixw` d"i dnkg ok oiba ,c"ein `wtp `"de `"d lilk
.dpiaa znlrp dnkg ok ,df mrhn dnkga dlelk dpiay enke .`ed

zllkp dkezae c"ei yexit 'd lr 'i epiidc d"i `ed dnkgay `l`
`ed dpiad `idy 'd 'it dlrnl dhnln i"d md dpiaa la` ,'d

.x`eane ,'i `idy dnkgd zllkp dkezae xwird
וזה 90). קצ"ט, עמ' ח"א תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

oi`yלשונו: dn xzkd zpiga cr ribn irvn`d ewd dpd j`
oekizd gixa 'wp k"re myl ribdl d"bae o"gg oieew 'ad zlekia
zpigaay oeilr xzeid dvwd on 'it dvwd l` dvwd on gixand
xzkd zeinipt zpiga `ede llk myl oiribn oieewd oi`y xzkd
zeinipt zpiga len 'it 'ek dxepnd ipt len l` edfe qcxta recik
lk exi`i myne i"zc 'wpd irvn` ewl cxeie jynp myny xzkd
d"bae oinin o"gg enk l`nyle oinil milv`pd k"e` 'eihxtd
`ed l`xyi 'it 'gna dlr l`xyi l"fx`y edfe .l"ce 'ek l`nyn
dler zeidle lirl xkfpk i"zc irvn`d ew zpiga epiidc l` xyi
.g"nar df l`xyic exn` k"r lirl xkfpk xzkd 'inipt zpiga cr
`ede xzkay dnkgd zeinipt zpigaa dlrn dlrnl dlr xnelk
epiide 'ek q"gna xnelk 'gna 'it dfy recik `"`c q"g 'wpd

.l"ce g"anr

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

z"y'd - mixn`nd xtq

כל  מאבותינו, שקבלנו האמונה את ולהשיג לדעת מ"ע לדעת. הראת אתה הפסוק ביאור
רק  מאמינים האומות ראשון. מצוי שם שיש "לידע" הרמב"ם כמ"ש יכלתו, כפי אחד

מהטבע. שלמעלה הוי' בשם – ישראל נשמות אבל טבע, – אלקים בשם

‰z‡"1 עֹוד אין האלקים הּוא הוי' ּכי לדעת הראת «»ְֱֲִִֵֵַַָָָָָָֹ
ארי  למּדע אתחזיתא "אּת ותרּגם א מּלבּדֹו", ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָ

זאל  מען אז ּבאוויזן זי האסט ּדּו אלקים", הּוא ְְֱֲִִִֶַַָָָָֹהוי'
וויסן  "אּתה ב ּדיר עדן, נׁשמתֹו רּבנּו ׁשּפרׁש ּכמֹו והּוא , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

סֹוף, אין עצמּות הינּו ּדּו", – "אּתה לדעת", ְְְֵֵַַַַַָָָָהראת
ּדּו אּתה, סֹוף: אין עצמּות צּו זאגן יׂשראל ג נׁשמֹות ְְְְִִֵֵַַָָָ

מּפני  לנֹוכח, "אּתה" לאביו אֹומר ׁשהּבן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָלנֹוכח,
האסט – "הראת היחידי; אביו לדעת ׁשהּוא ּבאוויזן, זי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
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חלק  ואילך. 146 עמ' ה'ש"ת המאמרים בספר נדפס (*
אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי מההערות

לה.1) ד, דברים

ש.א. לדעת (כדי) עצמך את הראת אותך.ב.אתה שידעו כדי עצמך את הראת אתה.ג.אתה סוף: אין לעצמות אומרים
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וויסן" ּדי זאל מען אז הּוא ד – הוי' ּכי היא והידיעה , ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו מּלבּדֹו. עֹוד ואין ז,האלקים, (חּלין ְְְְֱִִִֵֵַַַָָֹֻ

ׁשם ב) אמרּו ּדהּנה ּכׁשפים", ואפּלּו חנינא, רּבי ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ"אמר
ׁשל  ּפמליא ׁשּמכחיׁשין ּכׁשפים, ׁשמן נקראּו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ"לּמה
מעלה  ׁשל ּפמליא ּׁשּמכחיׁשין מה עצמֹו זה הּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמעלה",
על  ּׁשּבא מה אּלא זה ואין ,יתּבר מּלבּדֹו עֹוד אין זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּגם
צמצּום  ׁשהּוא אלקים מּׁשם הׁשּתלׁשלּות רּבּוי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַֹידי
ּכמאמר  האלקים, הּוא הוי' הּנה ּבאמת אבל 2הראׁשֹון, ְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

חד" ּכּלא ואלקים אלקים ה "הוי' הּוא ׁשהוי' זאת וידיעה , ֱֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹ
הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו עׂשה, מצות היסֹודֹות 3הּוא "יסֹוד : ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָ

ּכל  ממציא ראׁשֹון מצּוי ׁשם ׁשּיׁש לידע החכמֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָועּמּוד
לא  ּׁשּביניהם ּומה וארץ מּׁשמים הּנמצאים וכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא,
מצות  זה ּדבר וידיעת כּו', הּמצאֹו מאמּתת אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָנמצאּו
ּדאמּונה  ּבזה, והּכּונה ."אלקי הוי' אנכי ׁשּנאמר ְֱֱֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעׂשה
לידע, ּׁשאפׁשר מה הידיעה ּפי על ּכׁשּבאה היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאמּתית

ׁשּכתּוב  ׁשהּוא 4ּכמֹו אבי ּדבאלקי ,"אבי אלקי את "ּדע ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
והּׂשגה  ּדעת להיֹות צרי ּבקּבלה, הּבאה אמּונה ְְְְֱִִִַַַַַַָָָָָָָָענין
ּפסּוק  על ּבבחיי ׁשּכתב ּכמֹו להיֹות, ׁשאפׁשר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּכּמה
ּבידיעת  הּתֹורה מן עׂשה מצות ׁשּזה ,"לבב אל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ"והׁשבת
אחדּותֹו על ולחקר אֹותֹו לדעת ׁשּנצטּונּו יתּבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהּׁשם
ואחד  אחד ׁשּכל ּדהגם והינּו לבד, הקּבלה על לסמך ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹולא
להוי' וההמׁשכה ּבהוי' וההּכרה האמּונה ּבֹו יׁש ְְְְֱֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָמּיׂשראל
ּתינֹוק  והמׁשכת הּכרת ּכמֹו ּבטבעֹו, ּתֹולדּתֹו עצם ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָמּצד
ׁשּזהּו ּבטבעֹו, ּתֹולדּתֹו עצם מּצד ואּמֹו אביו אל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָקטן
ּדאּמֹות  להאמּונה יׂשראל ּדנׁשמֹות האמּונה ּבין ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶַָָָָָֻההפרׁש

ה  ּדאּמֹות ּוכמֹוהעֹולם, אלקים, ּבׁשם מאמינים עֹולם ְְְֱֲִִִֵַָָָָֹֻ
הוי' ּבׁשם אבל אלקים, ׁשם ּבהם ׁשּנזּכר ּופרעה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאבימל
ׁשעל  ּבענינים רק היא אמּונתם ׁשּכל והינּו האמינּו, ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָֹלא
הינּו הוי', ּבׁשם היא יׂשראל ּדנׁשמֹות והאמּונה ה ּטבע, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפי
ּומׁשרׁשת  הּנטּועה זֹו אמּונה מּצד אׁשר מהּטבע, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבלמעלה
מֹונע  ּכל נגד ּבנּסיֹון עֹומד הּוא ואחד אחד ּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבלב

מּמׁש נפׁשֹו ּומֹוסר אלקּות ועניני ּומצוֹות מּתֹורה ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָֹּומעּכב
רֹוצה  אינֹו מּיׂשראל אחד ּכל ּכי והּמצות, הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלקּים
ניט  איד א מאלקּות, נפרד חסֿוׁשלֹום להיֹות יכֹול ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָֹואינֹו
אלקּות, פּון נפרד א זיין וויל ער ניט אּון קען ְֱִִִֶֶֶַַָֹער

יחידה 5ּוכמאמר  ,עּל טֹוענת ,ּב ּודבּוקה "חבּוקה ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֻ
ּבֹו ודבּוק חבּוק הּוא מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ,"ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָליחד
הּתֹורה  על עצמֹו על מקּבל הּוא זה ּבכח אׁשר ,ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיתּבר
הּנה  זה ּבכל נפׁש, ּבמסירּות ּומקּימן ּבאהבה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומצוֹות
ואחד  אחד ּכל ּבאלקּות וההּׂשגה הידיעה להיֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹצרי
ראׁשֹון  מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע אמרֹו וזהּו ויכלּתֹו, ּכחֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלפי
"יסֹוד  ּבאמרֹו הוי' ּבׁשם ּומרּמז נמצא", ּכל ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָממציא
הוי', מּׁשם היא ּדההתהּוּות ההתהּוּות, ׁשּבענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָהיסֹודֹות"
ּובא  הוי', מּׁשם ׁשהיא הּתֹורה ּבענין החכמֹות" ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ"ועּמּוד
וכן  אלקים, ׁשם ידי על הּוא ּבפעל ׁשההתהּוּות לפי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹּברמז
מצּוי  ׁשם ׁשּיׁש "לידע ואֹומר אנֹוׁשי, ּבׂשכל ּבאה ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה
אמּונה  זהּו ׁשּבאמת "להאמין", אֹומר ואינֹו ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָראׁשֹון",
עׂשה  מצות היא זֹו וידיעה הידיעה, ידי על ׁשּבאה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ּגברא  לבֹוא ו ּבחֹובת האדם ּביכלת ׁשּיהיה ּבכדי אבל , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
אֹומר  הּוא זה על הּנה אלקית, הּׂשגה להּׂשיג הינּו ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלזה,

הינּו לדעת", הראת ענין "אּתה האציל יתּבר ּׁשהּוא מה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּוכמאמר  ּבעצמֹו, את 6הידיעה יֹודע עצמֹו "ּבידיעת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָ

ענין  נעׂשה זֹו ידיעה אצילּות ידי ׁשעל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּנבראים",
ּדלּולי  אלקית, הּׂשגה להּׂשיג ׁשּיּוכלּו ּבּנבראים ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהידיעה
והידיעה  החכמה ענין היה לא ּבעצמֹו הידיעה ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹאצילּות
הּידיעה  ׁשּנאצלה ידי ועל רּוחנּיים, ּבמּׂשגים ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבּנבראים
להּׂשיג  ּבּנבראים היכלת יׁשנֹו זה מּפני הּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבעצמֹו,
הּגׁשמּיים  הּזה עֹולם עניני ּבכל מּוחׁשית ּבהּׂשגה ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאלקּות
עניני  ּבכל והן ּבעצמֹו ּבהאדם הן ּפרטית, ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָּבהׁשגחה
העליֹונה  הּכּונה מׁשלים זה ידי ּדעל חי, צֹומח ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדֹומם
ּכלי  ולעׂשֹותֹו ּומצוֹות ּתֹורה ּבאֹור העֹולם את ְְְְְֲִִִֶַָָָָלהאיר

ֱֶֹלאלקּות.
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[מאמר]2) ואתחנן תורה לקוטי א. יב, א חלק זוהר ראה
וידעת. המתחיל דיבור

המאמרות 3) שער של"ה זה בכל וראה בתחילתו. החזקה ֶיד
יג. פרק החסידות תורת קונטרס א. מאמר

ט.4) כח, א הימים דברי

שלישי.5) ליֹום הושענות
הלכות 6) י. הלכה ב פרק התורה יסודי הלכות רמב"ם ראה

ובכמה  ז. פרק והאמונה היחוד שער ח. הלכה ה פרק תשובה
מקומות.

אותך.ד. שידעו - לדעת עצמך, את הראת - חס־ושלום ה.הראת נפרדים הם וההשתלשלות אלקים ששם (ולא אחד הכל
הוי'). האדם.ו.משם



c"agקסב i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

ÊÈ‰ÂËÏ‡ Á"‡¯ (·) ·˙ÎÓ
(Í˘Ó‰) .· ·˙ÎÓ

לא  אשר מלבד נגדם המעט הם אשר ...היראים
לא  עוד כי בפומבי, מה לעשות תוקף שום בידם הי'
להאדונים  כסף אין גם מהשלטון רשיון להם הי'
על  רשיון בלי נדבות לאסוף רשות בידם ואין האלה
אחר  לרדוף שליט"א מרבינו נצטוו כי זאת עוד זה,
המחלוקת  מן להתרחק לכתוב לא להעיז לא השלום,
בפני  תחלה התראה בלי דבר וחצי דבר לעשות לא
מדרכם  וישובו יתחרטו אולי שלומם, לבקש שלשה,
בזה  רק הי' היראים של מלחמתם כלי וכל הרעה,
הוא  כן לא אבל מהם. והרחיקו נפשם ששמרו
למנות  השלטון תוקף יש לה הקהלה, של "האמצעים"
במחאות  לצאת צדקה, לאסוף שו"בים רבנים
ולהצר  בישראל ולהפיצם גליון עלי במכתב בפרהסי'
להם  הי' ומספיק די ולא היראים את ולרדוף ידם על
במלשינות  ידם שלחו ובאחרונה האלו, הכחות
ודקדוקי' פרטי' כל עם הדבר ונתודע ודילטוריא,
בליעל  ואנשי הרשעים זרוע, ובעלי לה"יעווסעקציע"
בעזרם  להיות עבודתם הי' בתחלה עמם, נלוו האלו
בהמשך  נתוודע וכאשר ובחשאי בהצנע הקהלה של
להפאליט־  מסרו ה"יעווסעקציע" הם אשר הזמן
והרבה  לכת, בהצנע ומושיע לעזר להם להיות אטדעל
מהפאליט־אטדעל  במקומותיהם נקראו רבנים

על בהכנסי'וידברו חבל לקחת להם טוב כי לבם
שניאורסאן  הרבי אחרי לילך ולא דל"ג הכללית
הוצאות  על להם ליתן גם הציעו מהרבנים ולאחדים
אותו  השביעו ואח"כ משלו לו אין אם הדרך,
דברו  אשר כל את לספר לו אסור כי ידו בחתימת
כוונת  תמיד, כמנהגם מות משפטי לאו ובאם אתו
להכניס  היתה זאת בחפצה ה"יעווסעקציע"
כידוע  הנוצרים של בדתיהם סדר נעשה "רעפארמע"
הקהלה  ע"י רצו וכמו"כ להם... קראו אשר בשם
יראה  בעצמה ה"יעווסעקציע" גם אך לעשות.....

הרבנים  כי בידעה הרעה מחשבתה את לגלות לנפשה
גם  אף ישראל דת את מלהעביר מאוד עוד רחוקים
ב"הכנסי' רצונה את תפרסם אם כי זאת עוד במקצת,
זאת  את אך היא פיגול כי ברור ידעו הכל אזי כללית"
מן  שליט"א רבינו את ותעביר תסור אם בטח ידעה
להם  ויהי' כללית" ה"כנסי' תתקיימה אזי הדרך,
לבם  את נתנו זה ואל הרע, זממם את להוציא תקוה
אשר  במאסקווע הקהלה הרעה, מחשבתם הי' וזאת
נסוגו  ותורתו, ה' עם תמימים אנשים עומדים בראשה
וכי  המחוללים, הם מי להם נתוודע אשר אחרי אחור,
רצתה  לא כן גם דמינסק הקהלה גם וכן זה, נגד רבינו

הזאת. הכנסי' של הפסדה את וראתה בזה
הגיע  הכנסי' דבר אשר ישראל עיירות מכל
גם  בטח כי וחשבו בדבר טעו מהם הרבה אליהם,
האחרון  הוא כי ראש, היושב של הנסיעה על הסכים
טרם  התראה אשר אמר מרמה בדברי בנסיעתו,
מסכים, הוא גם וכי מליובאוויץ הרבי עם נסיעתו
ע"י  וישאלו לדבריו, אומן נתנו לא אשר האלה אבל
וכן  בזה, דעתו את לומר שליט"א רבינו את מכתבים
ידעו  ולא הכנסי' ע"ד שמעו אשר העיירות רוב גם
אתחלתא  כי בלבבם וידמו הדברים פרטי כלל עוד
לרבינו  במכתבים ג"כ ויפנו יעקב לבית היא דגאולה

הזמן? הפרגרמה? להם, להודיע ושאלה בברכה
חקירות  השבע כל אחרי שליט"א, רבינו והוא
ובהכנסי' המחוללים החטאים בהאנשים ובדיקות
ידיו  את עצר ענותנותו, ברוב אעפי"כ בעצמה,
יצא  ולא בפומבי והתנגדותו דעתו את מלגלות
מכל  גדולה אסיפה עשה אשר עד נגדם במחאה
בעת  גם רפ"ו, חשון בחדש דהמדינה הרה"ג־ן
דעתו  את גלה ולא בראש מקום נטל לא האסיפה
בכובד  בהשאלה ויתנו שישאו אותם ובקש לפניהם
הבונה  חלקי וכל דעתם את לשמוע רצונו וכי ראש,
הוא  מצא אשר את יאמר באחרונה והוא והסותר
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הדבר  אפשר האם תי', ואמו שי' היתום הנער בדבר ...

זאת  יחקור ע"כ ואשר מקום. באיזה קרובי' להם שאין

כי  גדולה למצוה לו יהי' מה דבר יודע וכאשר מאתם

לקבל  מהראוי וכן בעזרתו. שיהי' הרחוק הקרוב את יעורר

קטן, עסק איזה לעשות שיוכל אחד בפעם סך איזה עבורם

ובבקשה  ברחוב, הנמכרים דברי' שאר או לחם עם סל כמו
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של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור
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לא  אשר מלבד נגדם המעט הם אשר ...היראים
לא  עוד כי בפומבי, מה לעשות תוקף שום בידם הי'
להאדונים  כסף אין גם מהשלטון רשיון להם הי'
על  רשיון בלי נדבות לאסוף רשות בידם ואין האלה
אחר  לרדוף שליט"א מרבינו נצטוו כי זאת עוד זה,
המחלוקת  מן להתרחק לכתוב לא להעיז לא השלום,
בפני  תחלה התראה בלי דבר וחצי דבר לעשות לא
מדרכם  וישובו יתחרטו אולי שלומם, לבקש שלשה,
בזה  רק הי' היראים של מלחמתם כלי וכל הרעה,
הוא  כן לא אבל מהם. והרחיקו נפשם ששמרו
למנות  השלטון תוקף יש לה הקהלה, של "האמצעים"
במחאות  לצאת צדקה, לאסוף שו"בים רבנים
ולהצר  בישראל ולהפיצם גליון עלי במכתב בפרהסי'
להם  הי' ומספיק די ולא היראים את ולרדוף ידם על
במלשינות  ידם שלחו ובאחרונה האלו, הכחות
ודקדוקי' פרטי' כל עם הדבר ונתודע ודילטוריא,
בליעל  ואנשי הרשעים זרוע, ובעלי לה"יעווסעקציע"
בעזרם  להיות עבודתם הי' בתחלה עמם, נלוו האלו
בהמשך  נתוודע וכאשר ובחשאי בהצנע הקהלה של
להפאליט־  מסרו ה"יעווסעקציע" הם אשר הזמן
והרבה  לכת, בהצנע ומושיע לעזר להם להיות אטדעל
מהפאליט־אטדעל  במקומותיהם נקראו רבנים

על בהכנסי'וידברו חבל לקחת להם טוב כי לבם
שניאורסאן  הרבי אחרי לילך ולא דל"ג הכללית
הוצאות  על להם ליתן גם הציעו מהרבנים ולאחדים
אותו  השביעו ואח"כ משלו לו אין אם הדרך,
דברו  אשר כל את לספר לו אסור כי ידו בחתימת
כוונת  תמיד, כמנהגם מות משפטי לאו ובאם אתו
להכניס  היתה זאת בחפצה ה"יעווסעקציע"
כידוע  הנוצרים של בדתיהם סדר נעשה "רעפארמע"
הקהלה  ע"י רצו וכמו"כ להם... קראו אשר בשם
יראה  בעצמה ה"יעווסעקציע" גם אך לעשות.....

הרבנים  כי בידעה הרעה מחשבתה את לגלות לנפשה
גם  אף ישראל דת את מלהעביר מאוד עוד רחוקים
ב"הכנסי' רצונה את תפרסם אם כי זאת עוד במקצת,
זאת  את אך היא פיגול כי ברור ידעו הכל אזי כללית"
מן  שליט"א רבינו את ותעביר תסור אם בטח ידעה
להם  ויהי' כללית" ה"כנסי' תתקיימה אזי הדרך,
לבם  את נתנו זה ואל הרע, זממם את להוציא תקוה
אשר  במאסקווע הקהלה הרעה, מחשבתם הי' וזאת
נסוגו  ותורתו, ה' עם תמימים אנשים עומדים בראשה
וכי  המחוללים, הם מי להם נתוודע אשר אחרי אחור,
רצתה  לא כן גם דמינסק הקהלה גם וכן זה, נגד רבינו

הזאת. הכנסי' של הפסדה את וראתה בזה
הגיע  הכנסי' דבר אשר ישראל עיירות מכל
גם  בטח כי וחשבו בדבר טעו מהם הרבה אליהם,
האחרון  הוא כי ראש, היושב של הנסיעה על הסכים
טרם  התראה אשר אמר מרמה בדברי בנסיעתו,
מסכים, הוא גם וכי מליובאוויץ הרבי עם נסיעתו
ע"י  וישאלו לדבריו, אומן נתנו לא אשר האלה אבל
וכן  בזה, דעתו את לומר שליט"א רבינו את מכתבים
ידעו  ולא הכנסי' ע"ד שמעו אשר העיירות רוב גם
אתחלתא  כי בלבבם וידמו הדברים פרטי כלל עוד
לרבינו  במכתבים ג"כ ויפנו יעקב לבית היא דגאולה

הזמן? הפרגרמה? להם, להודיע ושאלה בברכה
חקירות  השבע כל אחרי שליט"א, רבינו והוא
ובהכנסי' המחוללים החטאים בהאנשים ובדיקות
ידיו  את עצר ענותנותו, ברוב אעפי"כ בעצמה,
יצא  ולא בפומבי והתנגדותו דעתו את מלגלות
מכל  גדולה אסיפה עשה אשר עד נגדם במחאה
בעת  גם רפ"ו, חשון בחדש דהמדינה הרה"ג־ן
דעתו  את גלה ולא בראש מקום נטל לא האסיפה
בכובד  בהשאלה ויתנו שישאו אותם ובקש לפניהם
הבונה  חלקי וכל דעתם את לשמוע רצונו וכי ראש,
הוא  מצא אשר את יאמר באחרונה והוא והסותר
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ובבקשה  ברחוב, הנמכרים דברי' שאר או לחם עם סל כמו

על  אצלו) שנמצאי' מהכספי' (היינו שלי חשבון על שיתן

והשי"ת  מדינתם. כסף של רו"כ מאות חמש סך זה דבר

בגו"ר. לו ויצליח לו יעזור

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

רמב"ם - הלכות בית הבחירה
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המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון

לקנות אפשר שאי נראה ארץ, דרך אין תורה אין אם באמרו כי

ואחר מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם ארץ הדרך

התורה לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

ארץ דרך מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש

זה בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה2שצריכים ומה .

ישראל בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה

הרוב על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר ארץ לדרך שייכים

ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,

המשנה מדברת ואח"כ ארץ! דרך אין תורה אין שאם שידעו,

תורה. אין ארץ דרך אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא

זה שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם אם כי ואיחור, אבלקדימה זה. בלא לזה אפשר ואי

פי על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון

ואח"כ תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני

לדאבוננו והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט

אותם להזהיר שצריך תורה בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל

דבר שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר

שיש נאמר שלא כדי אלא ארץ" דרך אין תורה, אין "אם ולכן

ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק

להיות צריך הוא אבל ארץ. דרך גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא

החכמה שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה

לפי מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא דברי את להביא יש הענין זו3להבנת "שורש ,

ושורשים ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה

הגוף השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף

יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר

ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף כי4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .

הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע להתלבש למטה יורד אינו

גוף על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל

מוגבל הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:

מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם

הוא בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת לעומת

של בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך

מוגבלת השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה

מתלבש שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה לביטול האדם את מביא באופןבגוף לקב"ה תמסרות

ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת

עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)

שלמעלה באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה

ענין את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי

לשורשים: - ומעשה

מקורה - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת

ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו

קבלת = המעשה עבודת זאת לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך

הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו''ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, והאמונה4)סנהדרין היחוד (שער הגוף'' משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת ''עד

ב.5)פ''ז). מ, שלח לקוטי-תורה

קטו dxigad zia zekld ± m"anx
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של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנונימתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
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המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון

לקנות אפשר שאי נראה ארץ, דרך אין תורה אין אם באמרו כי

ואחר מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם ארץ הדרך

התורה לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

ארץ דרך מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש

זה בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה2שצריכים ומה .

ישראל בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה

הרוב על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר ארץ לדרך שייכים

ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,

המשנה מדברת ואח"כ ארץ! דרך אין תורה אין שאם שידעו,

תורה. אין ארץ דרך אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא

זה שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם אם כי ואיחור, אבלקדימה זה. בלא לזה אפשר ואי

פי על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון

ואח"כ תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני

לדאבוננו והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט

אותם להזהיר שצריך תורה בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל

דבר שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר

שיש נאמר שלא כדי אלא ארץ" דרך אין תורה, אין "אם ולכן

ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק

להיות צריך הוא אבל ארץ. דרך גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא

החכמה שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה

לפי מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא דברי את להביא יש הענין זו3להבנת "שורש ,

ושורשים ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה

הגוף השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף

יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר

ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף כי4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .

הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע להתלבש למטה יורד אינו

גוף על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל

מוגבל הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:

מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם

הוא בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת לעומת

של בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך

מוגבלת השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה

מתלבש שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה לביטול האדם את מביא באופןבגוף לקב"ה תמסרות

ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת

עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)

שלמעלה באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה

ענין את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי

לשורשים: - ומעשה

מקורה - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת

ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו

קבלת = המעשה עבודת זאת לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך

הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו''ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, והאמונה4)סנהדרין היחוד (שער הגוף'' משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת ''עד

ב.5)פ''ז). מ, שלח לקוטי-תורה

קטו dxigad zia zekld ± m"anx
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של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
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å-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©
:äfä øäa úáL íëìæeàáe íëì eòñe | eðt ¨¤¬¤−¤¨¨¬©¤«§´§´¨¤À¸Ÿ

øäá äáøra åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼¨«£¨¨¬¨¨²
éðrðkä õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe©§¥¨¬©¤−¤§´©®̈¤³¤©§©«£¦Æ

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãr ïBðáläå(ìàøùé) §©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
çLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàøe §¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨®̈¤µŸ§´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹
írøæìe íäì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈

:íäéøçàèøîàì àåää úra íëìà øîàå ©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ
:íëúà úàN écáì ìëeà-àìéíëéäìà ýåýé «Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−

íéîMä éáëBëk íBiä íëpäå íëúà äaøä¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½§«§¥¬©¨©−¦
:áøìàéíëk íëéìr óñé íëúBáà éäìà ýåýé ¨«Ÿ§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−

:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîrt óìà¤´¤§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr el zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

"מּפי  מׁשה אמר הראׁשֹונים הּספרים ׁשאת אמרּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרז"ל

ּפרּוׁש: עצמֹו". "מּפי ּדברים וספר ‰e·b¯‰הּגבּורה", ÈtÓ– ְְְְִִִֵֵֶַַָָƒƒ«¿»

ׁשּלא  ּבאפן ּבכתב, אֹותן העּתיק והּוא ּבפיו ּדבריו את ׂשם ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹה'

הּדברים. ּבמסירת והּׂשגתֹו ּדעּתֹו BÓˆÚהתערבה ÈtÓ ּדברי – ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָƒƒ«¿ְִֵ

ׁשהּׂשיג  ה' ּדברי את מעצמֹו ּדּבר הּוא ּבדעּתֹו, נתלּבׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַה'

עצמֹו". "מּפי ּכאּלּו יׂשראל לבני מסרם ולכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבדעּתֹו,

éðùáéíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−

:íëáéøåâéíéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä §¦«§¤«¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²
ì íérãéå:íëéLàøa íîéNàå íëéèáLãéeðrzå ¦«ª¦−§¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«©©«£−

:úBNrì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúàŸ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«
åèíéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ

íéôìà éøN íëéìr íéLàø íúBà ïzàå íérãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹
íéøèLå úøNr éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNå§¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−

ì:íëéèáLæèàåää úra íëéèôL-úà äeöàå §¦§¥¤«¨«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−
-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa rîL øîàì¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«

:Bøb ïéáe åéçà-ïéáe Léàæéíéðô eøékú-àì ¦¬¥«¨¦−¥¬¥««Ÿ©¦̧¨¦¹
-éðtî eøeâú àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ¨¸Æ¦§¥
øLà øácäå àeä íéäìàì ètLnä ék Léà¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

÷z íkî äL÷é:åézrîLe éìà ïeáøçéäeöàå ¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«¨«£©¤¬
øLà íéøácä-ìk úà àåää úra íëúà¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−£¤¬

:ïeNrzèéøaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå ©«£«©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´
øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå ìBãbä©¨Á§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´
àápå eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk éøîàä̈«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ

:rðøa Lã÷ ãrëøä-ãr íúàa íëìà øîàå ©−¨¥¬©§¥«©¨«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà éøîàäàëäàø ¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«Â§¥Â

éäìà ýåýé ïúðéðôì ELø äìr õøàä-úà E ¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨®̈¤£¥´¥À
éúáà éäìà ýåýé øac øLàkàøéz-ìà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(209 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבפרׁשתנּו מׁשה ּתלה מּדּוע לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹנתלּבׁש

ּבחינת  מּצד ּגם ׁשּכן ּביתרֹו, לא ּבעצמֹו, הּׁשֹופטים מּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹאת

ׁשֹופטים. ׁשּצריכים נרּגׁש ְְְִִִִֶֶָֹמׁשה

,éðù
éùéìùáëäçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³

eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³
úàå da-äìrð øLà Cøcä-úà øác eðúàŸ¨̧Æ¨½̈¤©¤¸¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøräâëøácä éðéra áèéiå ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«©¦©¬§¥©−©¨®̈
ãçà Léà íéLðà øNr íéðL íkî çwàå̈«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´£¨¦½¦¬¤−̈

:èáMìãëìçð-ãr eàáiå äøää eìriå eðôiå ©¨«¤©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©
:dúà eìbøéå ìkLàäëõøàä éøtî íãéá eç÷iå ¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤

iying ,iriax - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äáBè eøîàiå øáã eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàäëåàìå ¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§¬Ÿ

:íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå úìrì íúéáà£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
æëýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈Æ

ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä eðúàŸ½̈«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬
:eðãéîLäì éøîàäçëeðéçà íéìò eðçðà | äðà ¨«¡Ÿ¦−§©§¦¥«¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ

epnî íøå ìBãb ír øîàì eðááì-úà eqîä¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½
íé÷ðr éða-íâå íéîMa úøeöáe úìãb íéør̈¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−

:íL eðéàøèë-àìå ïeöørú-àì íëìà øîàå ¨¦¬¨«¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ
:íäî ïeàøéúìíëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé ¦«§−¥¤«§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½

íëzà äNr øLà ìëk íëì íçlé àeä−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²
:íëéðérì íéøöîaàìøLà úéàø øLà øaãnáe §¦§©−¦§¥«¥¤«©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³
éäìà ýåýé EàNðBða-úà Léà-àOé øLàk E §¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£¤¬¦¨¦−¤§®

-ãr íëàa-ãr ízëìä øLà Cøcä-ìëa§¨©¤¸¤Æ£¤´£©§¤½©«Ÿ£¤−©
:äfä íB÷näáìíðéîàî íëðéà äfä øácáe ©¨¬©¤«©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½

:íëéäìà ýåýéaâìøeúì Cøca íëéðôì Cìää ©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬
íëúàøì äìéì | Làa íëúðçì íB÷î íëì̈¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ

:íîBé ïðráe dá-eëìz øLà CøcaãìòîLiå ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«©¦§©¬
:øîàì òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿ

äìòøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
Lð øLà äáBhä õøàä úà äfäúúì ézra ©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

:íëéúáàìåìäpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ ©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨
ïré åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨®̈©¾©

:ýåýé éøçà àlî øLàæìpàúä éa-íbýåýé ó £¤¬¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½
:íL àáú-àì äzà-íb øîàì íëììâa¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«

çìéðôì ãîòä ïeð-ïa rLBäéänL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç BúàŸ´©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(250 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבׁשנת  נאמר זה ּׁשּספר מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנתלּבׁש

ּבדעּתֹו ׁשּנתלּבׁשה ּכפי הּתֹורה התּגּלּות ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהארּבעים,

ּתֹורה  מּתן עניני ּכל ׁשּנקלטּו ּפעלה מׁשה ׁשל  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובהּׂשגתֹו

ועינים  לדעת "לב ּבבחינת יׂשראל, ׁשל ּובהּׂשגתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבדעּתם

קאי  . . ׁשנין "ארּבעין רז"ל: ּובלׁשֹון לׁשמֹוע", ואזנים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָלראֹות

ּדרּביּה". אּדעּתיּה ְְִִֵֵַַַאיניׁש

éòéáøèìíëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â
änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àì øLà£¤̧Ÿ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨

:äeLøéé íäå äpðzà íäìåîíëì eðt ízàå §¨¤´¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®
:óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñeàîeøîàzå | eðrzå §¬©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´©«Ÿ§´

ìëk eðîçìðå äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ
éìk-úà Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ¤§¥´

:äøää úìrì eðéäzå Bzîçìîáîýåýé øîàiå ¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
épðéà ék eîçlú-àìå eìrú àì íäì øîà éìà¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦

:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷aâîøaãàå §¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬
eãæzå ýåýé ét-úà eøîzå ízrîL àìå íëéìà£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−

:äøää eìrzåãîàeää øäa áLiä éøîàä àöiå ©©«£¬¨¨«¨©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ
äðéNrz øLàk íëúà eôcøiå íëúàø÷ì¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨

cä:äîøç-ãr øérNa íëúà eúkiå íéøá ©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
äîýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ

:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷aåîLã÷á eáLzå §´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬§¨¥−
:ízáLé øLà íéîik íéaø íéîéáàïôpå ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥¹¤

ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
:íéaø íéîé øérN-øä-úà áñpå éìàñ ¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr hi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁש"אפילּו רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתלּבׁש

וכתבּו ּדריׁש", ּתֹורה ּבמׁשנה סמּוכים, ּדריׁש ּדלא ְְְְְְִִִִֵַָָָָֹמאן

מקּדם  ואין נאמרה הּגבּורה מּפי הּתֹורה "ּדכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻראׁשֹונים,

ּפרׁשה, אחר ּפרׁשה ּתֹורה מׁשנה ׁשּסּדר מׁשה, אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּומאחר,

סדר  את מׁשה הּׂשיג ּדברים ּבספר ּכי להּדרׁש". אּלא סּדר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹלא

ּומּׂשג. מּובן הּפרׁשּיֹות ׁשּסדר ּובהכרח ּבׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּדברים

éùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiåâáñ íëì-áø ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¤¾−Ÿ
:äðôö íëì eðt äfä øää-úàãåö írä-úàå ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨§¤¨¨»©´

åNr-éða íëéçà ìeáâa íéøár ízà øîàì¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øérNa íéáLiä©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ

äãr íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−



קסז iyily ,ipy ,oey`x - ` - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøáã úùøô
ààíéøácä älàïåùàø-ìk-ìà äLî øac øLà ¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨

óeñ ìBî äáøra øaãna ïcøiä øára ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹
:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«

áãr øérN-øä Cøc áøçî íBé øNr ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−
:rðøa Lã÷â-ézLra äðL íéraøàa éäéå ¨¥¬©§¥«©©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«

éða-ìà äLî øac Lãçì ãçàa Lãç øNr̈¨¬−Ÿ¤§¤¨´©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´
:íäìà Búà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé(éåì) ¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«

ãøLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä éøçà©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬
áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça áLBé¥−§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬

:érøãàa úøzLraäáàBî õøàa ïcøiä øára §©§¨−Ÿ§¤§¤«¦§¥¬¤©©§¥−§¤´¤®̈
:øîàì úàfä äøBzä-úà øàa äLî ìéàBä¦´¤½¥¥²¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ

å-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©
:äfä øäa úáL íëìæeàáe íëì eòñe | eðt ¨¤¬¤−¤¨¨¬©¤«§´§´¨¤À¸Ÿ

øäá äáøra åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼¨«£¨¨¬¨¨²
éðrðkä õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe©§¥¨¬©¤−¤§´©®̈¤³¤©§©«£¦Æ

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãr ïBðáläå(ìàøùé) §©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
çLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàøe §¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨®̈¤µŸ§´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹
írøæìe íäì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈

:íäéøçàèøîàì àåää úra íëìà øîàå ©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ
:íëúà úàN écáì ìëeà-àìéíëéäìà ýåýé «Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−

íéîMä éáëBëk íBiä íëpäå íëúà äaøä¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½§«§¥¬©¨©−¦
:áøìàéíëk íëéìr óñé íëúBáà éäìà ýåýé ¨«Ÿ§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−

:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîrt óìà¤´¤§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr el zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

"מּפי  מׁשה אמר הראׁשֹונים הּספרים ׁשאת אמרּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרז"ל

ּפרּוׁש: עצמֹו". "מּפי ּדברים וספר ‰e·b¯‰הּגבּורה", ÈtÓ– ְְְְִִִֵֵֶַַָָƒƒ«¿»

ׁשּלא  ּבאפן ּבכתב, אֹותן העּתיק והּוא ּבפיו ּדבריו את ׂשם ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹה'

הּדברים. ּבמסירת והּׂשגתֹו ּדעּתֹו BÓˆÚהתערבה ÈtÓ ּדברי – ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָƒƒ«¿ְִֵ

ׁשהּׂשיג  ה' ּדברי את מעצמֹו ּדּבר הּוא ּבדעּתֹו, נתלּבׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַה'

עצמֹו". "מּפי ּכאּלּו יׂשראל לבני מסרם ולכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבדעּתֹו,

éðùáéíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−

:íëáéøåâéíéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä §¦«§¤«¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²
ì íérãéå:íëéLàøa íîéNàå íëéèáLãéeðrzå ¦«ª¦−§¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«©©«£−

:úBNrì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúàŸ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«
åèíéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ

íéôìà éøN íëéìr íéLàø íúBà ïzàå íérãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹
íéøèLå úøNr éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNå§¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−

ì:íëéèáLæèàåää úra íëéèôL-úà äeöàå §¦§¥¤«¨«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−
-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa rîL øîàì¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«

:Bøb ïéáe åéçà-ïéáe Léàæéíéðô eøékú-àì ¦¬¥«¨¦−¥¬¥««Ÿ©¦̧¨¦¹
-éðtî eøeâú àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ¨¸Æ¦§¥
øLà øácäå àeä íéäìàì ètLnä ék Léà¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

÷z íkî äL÷é:åézrîLe éìà ïeáøçéäeöàå ¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«¨«£©¤¬
øLà íéøácä-ìk úà àåää úra íëúà¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−£¤¬

:ïeNrzèéøaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå ©«£«©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´
øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå ìBãbä©¨Á§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´
àápå eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk éøîàä̈«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ

:rðøa Lã÷ ãrëøä-ãr íúàa íëìà øîàå ©−¨¥¬©§¥«©¨«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà éøîàäàëäàø ¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«Â§¥Â

éäìà ýåýé ïúðéðôì ELø äìr õøàä-úà E ¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨®̈¤£¥´¥À
éúáà éäìà ýåýé øac øLàkàøéz-ìà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(209 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבפרׁשתנּו מׁשה ּתלה מּדּוע לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹנתלּבׁש

ּבחינת  מּצד ּגם ׁשּכן ּביתרֹו, לא ּבעצמֹו, הּׁשֹופטים מּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹאת

ׁשֹופטים. ׁשּצריכים נרּגׁש ְְְִִִִֶֶָֹמׁשה

,éðù
éùéìùáëäçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³

eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³
úàå da-äìrð øLà Cøcä-úà øác eðúàŸ¨̧Æ¨½̈¤©¤¸¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøräâëøácä éðéra áèéiå ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«©¦©¬§¥©−©¨®̈
ãçà Léà íéLðà øNr íéðL íkî çwàå̈«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´£¨¦½¦¬¤−̈

:èáMìãëìçð-ãr eàáiå äøää eìriå eðôiå ©¨«¤©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©
:dúà eìbøéå ìkLàäëõøàä éøtî íãéá eç÷iå ¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤

iying ,iriax - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äáBè eøîàiå øáã eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàäëåàìå ¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§¬Ÿ

:íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå úìrì íúéáà£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
æëýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈Æ

ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä eðúàŸ½̈«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬
:eðãéîLäì éøîàäçëeðéçà íéìò eðçðà | äðà ¨«¡Ÿ¦−§©§¦¥«¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ

epnî íøå ìBãb ír øîàì eðááì-úà eqîä¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½
íé÷ðr éða-íâå íéîMa úøeöáe úìãb íéør̈¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−

:íL eðéàøèë-àìå ïeöørú-àì íëìà øîàå ¨¦¬¨«¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ
:íäî ïeàøéúìíëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé ¦«§−¥¤«§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½

íëzà äNr øLà ìëk íëì íçlé àeä−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²
:íëéðérì íéøöîaàìøLà úéàø øLà øaãnáe §¦§©−¦§¥«¥¤«©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³
éäìà ýåýé EàNðBða-úà Léà-àOé øLàk E §¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£¤¬¦¨¦−¤§®

-ãr íëàa-ãr ízëìä øLà Cøcä-ìëa§¨©¤¸¤Æ£¤´£©§¤½©«Ÿ£¤−©
:äfä íB÷näáìíðéîàî íëðéà äfä øácáe ©¨¬©¤«©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½

:íëéäìà ýåýéaâìøeúì Cøca íëéðôì Cìää ©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬
íëúàøì äìéì | Làa íëúðçì íB÷î íëì̈¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ

:íîBé ïðráe dá-eëìz øLà CøcaãìòîLiå ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«©¦§©¬
:øîàì òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿ

äìòøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
Lð øLà äáBhä õøàä úà äfäúúì ézra ©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

:íëéúáàìåìäpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ ©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨
ïré åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨®̈©¾©

:ýåýé éøçà àlî øLàæìpàúä éa-íbýåýé ó £¤¬¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½
:íL àáú-àì äzà-íb øîàì íëììâa¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«

çìéðôì ãîòä ïeð-ïa rLBäéänL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç BúàŸ´©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(250 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבׁשנת  נאמר זה ּׁשּספר מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנתלּבׁש

ּבדעּתֹו ׁשּנתלּבׁשה ּכפי הּתֹורה התּגּלּות ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהארּבעים,

ּתֹורה  מּתן עניני ּכל ׁשּנקלטּו ּפעלה מׁשה ׁשל  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובהּׂשגתֹו

ועינים  לדעת "לב ּבבחינת יׂשראל, ׁשל ּובהּׂשגתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבדעּתם

קאי  . . ׁשנין "ארּבעין רז"ל: ּובלׁשֹון לׁשמֹוע", ואזנים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָלראֹות

ּדרּביּה". אּדעּתיּה ְְִִֵֵַַַאיניׁש

éòéáøèìíëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â
änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àì øLà£¤̧Ÿ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨

:äeLøéé íäå äpðzà íäìåîíëì eðt ízàå §¨¤´¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®
:óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñeàîeøîàzå | eðrzå §¬©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´©«Ÿ§´

ìëk eðîçìðå äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ
éìk-úà Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ¤§¥´

:äøää úìrì eðéäzå Bzîçìîáîýåýé øîàiå ¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
épðéà ék eîçlú-àìå eìrú àì íäì øîà éìà¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦

:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷aâîøaãàå §¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬
eãæzå ýåýé ét-úà eøîzå ízrîL àìå íëéìà£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−

:äøää eìrzåãîàeää øäa áLiä éøîàä àöiå ©©«£¬¨¨«¨©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ
äðéNrz øLàk íëúà eôcøiå íëúàø÷ì¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨

cä:äîøç-ãr øérNa íëúà eúkiå íéøá ©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
äîýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ

:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷aåîLã÷á eáLzå §´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬§¨¥−
:ízáLé øLà íéîik íéaø íéîéáàïôpå ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥¹¤

ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
:íéaø íéîé øérN-øä-úà áñpå éìàñ ¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr hi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁש"אפילּו רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתלּבׁש

וכתבּו ּדריׁש", ּתֹורה ּבמׁשנה סמּוכים, ּדריׁש ּדלא ְְְְְְִִִִֵַָָָָֹמאן

מקּדם  ואין נאמרה הּגבּורה מּפי הּתֹורה "ּדכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻראׁשֹונים,

ּפרׁשה, אחר ּפרׁשה ּתֹורה מׁשנה ׁשּסּדר מׁשה, אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּומאחר,

סדר  את מׁשה הּׂשיג ּדברים ּבספר ּכי להּדרׁש". אּלא סּדר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹלא

ּומּׂשג. מּובן הּפרׁשּיֹות ׁשּסדר ּובהכרח ּבׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּדברים

éùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiåâáñ íëì-áø ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¤¾−Ÿ
:äðôö íëì eðt äfä øää-úàãåö írä-úàå ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨§¤¨¨»©´

åNr-éða íëéçà ìeáâa íéøár ízà øîàì¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øérNa íéáLiä©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ

äãr íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−



iyiyקסח - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øä-úà ézúð åNrì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©®̈¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬
:øérNåízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà ¥¦«´Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®

:íúéúLe óñka ízàî eøëz íéî-íâåæék §©©¹¦¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«¦Á
éäìà ýåýéEzëì òãé Eãé äNrî ìëa Eëøa E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´¤§§½

ýåýé äðL íéraøà | äæ äfä ìãbä øaãnä-úà¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³
éäìà:øác zøñç àì Cnr Eçúàî øárpå ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«©©«£ºŸ¥¥¯

äáørä Cøcî øérNa íéáLiä åNr-éðá eðéçà©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½¦¤¸¤Æ¨«£¨½̈
øaãî Cøc øárpå ïôpå øáb ïéörîe úìéàî¥«¥©−¥«¤§´Ÿ®̈¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤¦§©¬

:áàBîèáàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈
Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå§©¦§¨¬−̈¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ
:äMøé ør-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøé§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«

éíøå áøå ìBãb ír dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§®̈©´¨¬§©²¨−̈
:íé÷ðrkàéíé÷ðrk íä-óà eáLçé íéàôø ©«£¨¦«§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®

:íéîà íäì eàø÷é íéáànäåáéeáLé øérNáe §©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−¥¦«§¥¦º¨«§´
íeãéîLiå íeLøéé åNr éðáe íéðôì íéøçä©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À©©§¦Æ
ìàøNé äNr øLàk ízçz eáLiå íäéðtî¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À

ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì:íäìâéeî÷ äzr §¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«©À̈ª²
:ãøæ ìçð-úà øárpå ãøæ ìçð-úà íëì eøárå§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©¨«¤

ãéãr rðøa Lãwî | eðëìä-øLà íéîiäå§©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³
ìL ãøæ ìçð-úà eðøár-øLàäðL äðîLe íéL £¤¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®

áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk íz-ãr©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤
:íäì ýåýé òaLð øLàk äðçnäåèíâå ©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©³

ãr äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−
:ínzæèäîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå ª¨«©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²

írä áøwî úeîì:ñæééìà ýåýé øaãéå ¨−¦¤¬¤¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬
:øîàìçéáàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà ¥«Ÿ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈
ør-úà:èéíøöz-ìà ïBnr éða ìeî záø÷å ¤¨«§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−

Eì ïBnr-éða õøàî ïzà-àì ék ía øbúz-ìàå§©¦§¨´®̈¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ
:äMøé äézúð èBì-éðáì ék äMøéë-õøà §ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«¤«¤

dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnräå íéðôìàëír §¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«©´

íäéðtî ýåýé íãéîLiå íé÷ðrk íøå áøå ìBãb̈¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½

:ízçú eáLiå íLøéiåáëéðáì äNr øLàk ©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«©«£¤³¨¨Æ¦§¥´
éøçä-úà ãéîLä øLà øérNa íéáLiä åNr¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ
:äfä íBiä ãr ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«

âëíéøzôk äfr-ãr íéøöça íéáLiä íéeräå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

ãëézúð äàø ïðøà ìçð-úà eøárå eòq eîe÷́§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçääëäfä íBiä ¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«©´©¤À
úçz íénrä éðt-ìr Eúàøéå Ecçt úz ìçà̈¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½©−©
eìçå eæâøå ErîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk̈©¨®̈¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−

éðtî:EåëúBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå ¦¨¤«¨«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½
øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî ïBçéñ-ìà: ¤¦−¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

æëøeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøarà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîéçëézìëàå éðøaLz óñka ìëà ¨¦¬§«Ÿ´Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦

äøarà ÷ø éúéúLå éì-ïzz óñka íéîe©²¦©¤¬¤¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬
:éìâøáèëíéáLiä åNr éða éì-eNr øLàk §©§¨«©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ

-øLà ãr øra íéáLiä íéáàBnäå øérNa§¥¦½§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤
eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úà øárà¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−

:eðì ïúðìeðøárä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå Ÿ¥¬¨«§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−
éäìà ýåýé äL÷ä-ék Baõnàå Bçeø-úà E ®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ

:äfä íBik Eãéá Bzz ïrîì Bááì-úàñ ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  "מראין חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

מּלׁשֹון  ('חזֹון' מרחֹוק" ּדלעתיד הּמקּדׁש מּיׂשראל ואחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד

הּׁשֹונים  הּכרֹוזים ּדר על ׁשהּוא לבאר, ויׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחזה).

וזה  אֹותם, ׁשֹומעת למעלה ׁשהּנׁשמה למעלה, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמכריזים

ואף  חזי". "מּזלייהּו ּכמאמר ׁשּבּגּוף, הּנׁשמה על ּגם ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָמׁשּפיע

ּפֹועלת  זֹו ּוראּיה הּמקּדׁש, את רֹואה הּנׁשמה ׁשל ה'ּמּזל' ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכאן:

למּטה. האדם ְַַָָָָעל

éùéùàìéðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

áìäîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäéâìpå eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziåBúà C ¨«§¨©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²

iriay - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áéúëåðá-úàåéø÷:Bnr-ìk-úàå åéða-úàåãìãkìpå §¤¨−̈§¤¨©«©¦§³Ÿ
øér-ìk-úà íøçpå àåää úra åéør-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨¦´

:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúîäì÷ø §¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«©¬
äîäaäíéørä ììLe eðì eðææa:eðãëì øLà ©§¥−̈¨©§́®̈§©¬¤«¨¦−£¤¬¨¨«§

åìøLà øéräå ïðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørørî¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³
äáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãrìbä-ãrå ìçpa©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úà epnîæì÷ø ¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«©²
÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnr-éða õøà-ìà¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨®̈§¨¨©º©³©©ŸÆ
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éørå§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

âàïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìrpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨®̈©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:érøãà äîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

áézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

â-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤
Bì-øéàLä ézìa-ãr eäkpå Bnr-ìk-úàå ïLaä©¨−̈§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−

:ãéøNãàì àåää úra åéør-ìk-úà ãkìpå ¨¦«©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ
øér íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà äéø÷ äúéä̈«§¨Æ¦§½̈£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦®̈¦¦¬¦Æ

:ïLaa âBò úëìîî ábøà ìáç-ìkäälà-ìk ¨¤´¤©§½Ÿ©§¤¬¤−©¨¨«¨¥¹¤
ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéør̈¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²

:ãàî äaøä éæøtä éørîåøLàk íúBà íøçpå ¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ©©«£¥´½̈©«£¤´
íúî øér-ìk íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNr̈¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´§¦½

:óhäå íéLpäæìLe äîäaä-ìëåíéørä ì ©¨¦−§©¨«§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−
:eðì eðBfaçãiî õøàä-úà àåää úra çwpå ©¬¨«©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À

ìçpî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©
:ïBîøç øä-ãr ïðøàèïBîøçì eàø÷é íéðãéö ©§−Ÿ©©¬¤§«¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−

:øéðN Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøNééør | ìk ¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«´Ÿ¨¥´
äëìñ-ãr ïLaä-ìëå ãrìbä-ìëå øLénä©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©©§−̈

:ïLaa âBò úëìîî éør érøãàåàéâBò-÷ø ék §¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«¦´©º
BNør äpä íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼¦¥³©§Æ
òLz ïBnr éða úaøa àåä äìä ìæøa Nør¤¤́©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®¥¯©
:Léà-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà úBnà©´¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©¦«

áéørørî àåää úra eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º

åéørå ãrìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìr-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈
:éãbìå éðáeàøì ézúðâéïLaä-ìëå ãrìbä øúéå ¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ

ìáç ìk äMðîä èáL éöçì ézúð âBò úëìîî©§¤¤́½¨©¾¦©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤
:íéàôø õøà àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä̈«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«

ãé-ãr ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©
BîL-ìr íúà àø÷iå éúërnäå éøeLbä ìeáb§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

-úà:äfä íBiä ãr øéàé úeç ïLaä ¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(612 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  מראים חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

ידֹו על נתּגּלה ׁשּזה לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָיהּודי

ׁשּנרמז  ּוכפי הּגאּלה, את לפעל היתה ׁשעבֹודתֹו מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּדוקא

ּבׁשמֹו: ÁˆÈ˜ּגם ÈÂÏ ׁשהיא ּגבּורה, ּבחינת הם הּׁשמֹות ׁשני – ְִַ≈ƒƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּלמעלה  נסּתר, חסד מתלּבׁש ּבגבּורה אבל הּגלּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשרׁש

נעׂשה וכ ּגלּוי, ו ÈÂÏמחסד הּקּב"ה, עם התחּברּות –˜ÁˆÈ ְֲֵֶֶֶַָָ≈ƒְְְִִַַָָƒ¿»
לנהֹורא'. חׁשּוכא מ'אתהּפכא הּבאה וׂשמחה צחֹוק –ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

éòéáùåè:ãrìbä-úà ézúð øéëîìeæèéðáeàøìå §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«§¨«¥¦̧
CBz ïðøà ìçð-ãrå ãrìbä-ïî ézúð éãbìå§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ¬
:ïBnr éða ìeáb ìçpä ÷aé ãrå ìáâe ìçpä©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

æéäáørä íé ãrå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøräå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íéçéåöàå ¨´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨¨«£©´

ïúð íëéäìà ýåýé øîàì àåää úra íëúà¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧
eøárz íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì̈¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´©«©§À

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôìèé÷ø ¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦Â©
áø äð÷î-ék ézrãé íëð÷îe íëtèå íëéLð§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−

:íëì ézúð øLà íëéøra eáLé íëìëãr ¨¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«Â©
çéðé-øLàíä-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé £¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½

øára íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤
:íëì ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«

àëéðér øîàì àåää úra éúéeö reLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNr øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

úBëìînä-ìëì ýåýé äNré-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
:änL øáò äzà øLàáëýåýé ék íeàøéz àì £¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´

:íëì íçìpä àeä íëéäìàqqq ¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«
.ïîéñ ä"éëìî ,íé÷åñô ä"÷



קסט iyiy - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øä-úà ézúð åNrì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©®̈¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬
:øérNåízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà ¥¦«´Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®

:íúéúLe óñka ízàî eøëz íéî-íâåæék §©©¹¦¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«¦Á
éäìà ýåýéEzëì òãé Eãé äNrî ìëa Eëøa E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´¤§§½

ýåýé äðL íéraøà | äæ äfä ìãbä øaãnä-úà¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³
éäìà:øác zøñç àì Cnr Eçúàî øárpå ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«©©«£ºŸ¥¥¯

äáørä Cøcî øérNa íéáLiä åNr-éðá eðéçà©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½¦¤¸¤Æ¨«£¨½̈
øaãî Cøc øárpå ïôpå øáb ïéörîe úìéàî¥«¥©−¥«¤§´Ÿ®̈¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤¦§©¬

:áàBîèáàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈
Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå§©¦§¨¬−̈¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ
:äMøé ør-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøé§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«

éíøå áøå ìBãb ír dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§®̈©´¨¬§©²¨−̈
:íé÷ðrkàéíé÷ðrk íä-óà eáLçé íéàôø ©«£¨¦«§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®

:íéîà íäì eàø÷é íéáànäåáéeáLé øérNáe §©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−¥¦«§¥¦º¨«§´
íeãéîLiå íeLøéé åNr éðáe íéðôì íéøçä©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À©©§¦Æ
ìàøNé äNr øLàk ízçz eáLiå íäéðtî¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À

ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì:íäìâéeî÷ äzr §¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«©À̈ª²
:ãøæ ìçð-úà øárpå ãøæ ìçð-úà íëì eøárå§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©¨«¤

ãéãr rðøa Lãwî | eðëìä-øLà íéîiäå§©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³
ìL ãøæ ìçð-úà eðøár-øLàäðL äðîLe íéL £¤¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®

áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk íz-ãr©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤
:íäì ýåýé òaLð øLàk äðçnäåèíâå ©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©³

ãr äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−
:ínzæèäîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå ª¨«©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²

írä áøwî úeîì:ñæééìà ýåýé øaãéå ¨−¦¤¬¤¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬
:øîàìçéáàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà ¥«Ÿ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈
ør-úà:èéíøöz-ìà ïBnr éða ìeî záø÷å ¤¨«§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−

Eì ïBnr-éða õøàî ïzà-àì ék ía øbúz-ìàå§©¦§¨´®̈¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ
:äMøé äézúð èBì-éðáì ék äMøéë-õøà §ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«¤«¤

dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnräå íéðôìàëír §¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«©´

íäéðtî ýåýé íãéîLiå íé÷ðrk íøå áøå ìBãb̈¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½

:ízçú eáLiå íLøéiåáëéðáì äNr øLàk ©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«©«£¤³¨¨Æ¦§¥´
éøçä-úà ãéîLä øLà øérNa íéáLiä åNr¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ
:äfä íBiä ãr ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«

âëíéøzôk äfr-ãr íéøöça íéáLiä íéeräå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

ãëézúð äàø ïðøà ìçð-úà eøárå eòq eîe÷́§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçääëäfä íBiä ¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«©´©¤À
úçz íénrä éðt-ìr Eúàøéå Ecçt úz ìçà̈¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½©−©
eìçå eæâøå ErîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk̈©¨®̈¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−

éðtî:EåëúBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå ¦¨¤«¨«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½
øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî ïBçéñ-ìà: ¤¦−¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

æëøeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøarà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîéçëézìëàå éðøaLz óñka ìëà ¨¦¬§«Ÿ´Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦

äøarà ÷ø éúéúLå éì-ïzz óñka íéîe©²¦©¤¬¤¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬
:éìâøáèëíéáLiä åNr éða éì-eNr øLàk §©§¨«©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ

-øLà ãr øra íéáLiä íéáàBnäå øérNa§¥¦½§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤
eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úà øárà¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−

:eðì ïúðìeðøárä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå Ÿ¥¬¨«§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−
éäìà ýåýé äL÷ä-ék Baõnàå Bçeø-úà E ®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ

:äfä íBik Eãéá Bzz ïrîì Bááì-úàñ ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  "מראין חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

מּלׁשֹון  ('חזֹון' מרחֹוק" ּדלעתיד הּמקּדׁש מּיׂשראל ואחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד

הּׁשֹונים  הּכרֹוזים ּדר על ׁשהּוא לבאר, ויׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחזה).

וזה  אֹותם, ׁשֹומעת למעלה ׁשהּנׁשמה למעלה, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמכריזים

ואף  חזי". "מּזלייהּו ּכמאמר ׁשּבּגּוף, הּנׁשמה על ּגם ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָמׁשּפיע

ּפֹועלת  זֹו ּוראּיה הּמקּדׁש, את רֹואה הּנׁשמה ׁשל ה'ּמּזל' ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכאן:

למּטה. האדם ְַַָָָָעל

éùéùàìéðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

áìäîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäéâìpå eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziåBúà C ¨«§¨©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²

iriay - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áéúëåðá-úàåéø÷:Bnr-ìk-úàå åéða-úàåãìãkìpå §¤¨−̈§¤¨©«©¦§³Ÿ
øér-ìk-úà íøçpå àåää úra åéør-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨¦´

:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúîäì÷ø §¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«©¬
äîäaäíéørä ììLe eðì eðææa:eðãëì øLà ©§¥−̈¨©§́®̈§©¬¤«¨¦−£¤¬¨¨«§

åìøLà øéräå ïðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørørî¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³
äáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãrìbä-ãrå ìçpa©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úà epnîæì÷ø ¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«©²
÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnr-éða õøà-ìà¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨®̈§¨¨©º©³©©ŸÆ
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éørå§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

âàïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìrpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨®̈©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:érøãà äîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

áézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

â-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤
Bì-øéàLä ézìa-ãr eäkpå Bnr-ìk-úàå ïLaä©¨−̈§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−

:ãéøNãàì àåää úra åéør-ìk-úà ãkìpå ¨¦«©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ
øér íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà äéø÷ äúéä̈«§¨Æ¦§½̈£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦®̈¦¦¬¦Æ

:ïLaa âBò úëìîî ábøà ìáç-ìkäälà-ìk ¨¤´¤©§½Ÿ©§¤¬¤−©¨¨«¨¥¹¤
ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéør̈¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²

:ãàî äaøä éæøtä éørîåøLàk íúBà íøçpå ¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ©©«£¥´½̈©«£¤´
íúî øér-ìk íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNr̈¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´§¦½

:óhäå íéLpäæìLe äîäaä-ìëåíéørä ì ©¨¦−§©¨«§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−
:eðì eðBfaçãiî õøàä-úà àåää úra çwpå ©¬¨«©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À

ìçpî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©
:ïBîøç øä-ãr ïðøàèïBîøçì eàø÷é íéðãéö ©§−Ÿ©©¬¤§«¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−

:øéðN Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøNééør | ìk ¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«´Ÿ¨¥´
äëìñ-ãr ïLaä-ìëå ãrìbä-ìëå øLénä©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©©§−̈

:ïLaa âBò úëìîî éør érøãàåàéâBò-÷ø ék §¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«¦´©º
BNør äpä íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼¦¥³©§Æ
òLz ïBnr éða úaøa àåä äìä ìæøa Nør¤¤́©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®¥¯©
:Léà-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà úBnà©´¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©¦«

áéørørî àåää úra eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º

åéørå ãrìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìr-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈
:éãbìå éðáeàøì ézúðâéïLaä-ìëå ãrìbä øúéå ¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ

ìáç ìk äMðîä èáL éöçì ézúð âBò úëìîî©§¤¤́½¨©¾¦©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤
:íéàôø õøà àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä̈«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«

ãé-ãr ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©
BîL-ìr íúà àø÷iå éúërnäå éøeLbä ìeáb§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

-úà:äfä íBiä ãr øéàé úeç ïLaä ¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(612 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  מראים חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

ידֹו על נתּגּלה ׁשּזה לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָיהּודי

ׁשּנרמז  ּוכפי הּגאּלה, את לפעל היתה ׁשעבֹודתֹו מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּדוקא

ּבׁשמֹו: ÁˆÈ˜ּגם ÈÂÏ ׁשהיא ּגבּורה, ּבחינת הם הּׁשמֹות ׁשני – ְִַ≈ƒƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּלמעלה  נסּתר, חסד מתלּבׁש ּבגבּורה אבל הּגלּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשרׁש

נעׂשה וכ ּגלּוי, ו ÈÂÏמחסד הּקּב"ה, עם התחּברּות –˜ÁˆÈ ְֲֵֶֶֶַָָ≈ƒְְְִִַַָָƒ¿»
לנהֹורא'. חׁשּוכא מ'אתהּפכא הּבאה וׂשמחה צחֹוק –ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

éòéáùåè:ãrìbä-úà ézúð øéëîìeæèéðáeàøìå §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«§¨«¥¦̧
CBz ïðøà ìçð-ãrå ãrìbä-ïî ézúð éãbìå§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ¬
:ïBnr éða ìeáb ìçpä ÷aé ãrå ìáâe ìçpä©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

æéäáørä íé ãrå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøräå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íéçéåöàå ¨´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨¨«£©´

ïúð íëéäìà ýåýé øîàì àåää úra íëúà¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧
eøárz íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì̈¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´©«©§À

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôìèé÷ø ¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦Â©
áø äð÷î-ék ézrãé íëð÷îe íëtèå íëéLð§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−

:íëì ézúð øLà íëéøra eáLé íëìëãr ¨¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«Â©
çéðé-øLàíä-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé £¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½

øára íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤
:íëì ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«

àëéðér øîàì àåää úra éúéeö reLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNr øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

úBëìînä-ìëì ýåýé äNré-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
:änL øáò äzà øLàáëýåýé ék íeàøéz àì £¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´

:íëì íçìpä àeä íëéäìàqqq ¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«
.ïîéñ ä"éëìî ,íé÷åñô ä"÷



xihtnקע - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(30 'nr h zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
והּנה  הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים חזֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבׁשּבת

והּׁשני, הראׁשֹון אחרי ּבא יעקב, ׁשּכנגד הּׁשליׁשי, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבית

ׁשּכנגד  לפסח, קׁשּורה חזֹון ׁשּבת ואף ויצחק, אברהם ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכנגד

יצחק. ׁשּכנגד ּולׁשבּועֹות, ׁשּלפני ÁÒtאברהם, הּׁשּבת היא - ְְְְִֶֶֶַָָָָ∆«ְִִֵֶַַָ

הראׁשֹון  הּיֹום חל ׁשּבֹו יֹום ּבאֹותֹו ּתמיד ׁשחל ּבאב, ְְְִִִֶֶַָָָָָָּתׁשעה

ּפסח. והרי BÚe·L˙ׁשל ׁשבּועֹות, הּוא ׁשּלפניה החג – ֶֶַ»ְֲֵֶֶַַַָָָ

הּבא. לחג עד נמׁשכת חג ּכל ְְִֶֶַַַַַַַָָָהׁשּפעת

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîëçéðé-øLà ãríëk íëéçàì | ýåýé Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼
íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ eLøéå§¨«§´©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára íäì ïúðŸ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½

:íëì ézúð øLààëúra éúéeö reLBäé-úàå £¤¬¨©−¦¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬
éðér øîàì àåäääNr øLà-ìk úà úàøä E ©¦−¥®Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈
ì íëéäìà ýåýéäNré-ïk älàä íéëìnä éðL §Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³

:änL øáò äzà øLà úBëìînä-ìëì ýåýé§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨
áëíçìpä àeä íëéäìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬

:íëìqqq ¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

ההפטרה, התחלת ׁשם על חזֹון' 'ׁשּבת נקראת זֹו ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשּבת

ּבׁשּבת  ,לאיד ּדפּורענּותא. ּבמּלי ׁשּמדּברת יׁשעיהּו", ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"חזֹון

מ  ׁשאין זֹו לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל ראים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

את  ּכבר 'רֹואים' עצמֹו ּבחרּבן ׁשּכן הפּכּיים, ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכאן

לעבֹור  לתּקן', מנת 'על הּוא החרּבן ׁשהרי הּׁשליׁשי, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּבית

אפֹוא, ונמצא הּוא'; ּברי ּדקּודׁשא ל'בנינא נׁש' ּדבר ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמ'ּבנינא

ּבנין. ּבגדר עצמֹו ְְְִֶֶֶַָׁשהּוא

.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 íéøáã úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàåà ÷øô äéòùé

ààäãeäé-ìr äæç øLà õBîà-ïá eäérLé ïBæç£¸§©§¨´¤¨½£¤´¨½̈©§−̈
éëìî eäi÷æçé æçà íúBé eäifr éîéa íéìLeøéå¦«¨¨®¦¦¥̧ª¦¨¯¨²¨¨¬§¦§¦−̈©§¥¬

:äãeäéáøac ýåýé ék õøà éðéæàäå íéîL eòîL §¨«¦§³¨©̧¦¸§©«£¦´¦¤½¤¦¬§Ÿ̈−¦¥®
:éá eòLt íäå ézîîBøå ézìcb íéðaâøBL òãé ¨¦¸¦©´§¦§©½§¦§¥−¨¬§¦«¨©¬¸

àì énr òãé àì ìàøNé åéìra ñeáà øBîçå eäð÷Ÿ¥½©«£−¥´§¨¨®¦§¨¥¸´Ÿ¨©½©¦−¬Ÿ
:ïðBaúäãíérøî òøæ ïår ãák ír àèç éBb | éBä ¦§¨«´´Ÿ¥À©µ¤´¤¨½Ÿ¤©́§¥¦½

LBã÷-úà eöàð ýåýé-úà eáær íéúéçLî íéðä¦−©§¦¦®¨«§´¤§Ÿ̈À¦«£²¤§¬
:øBçà eøæð ìàøNéäeôéñBz ãBò ekú äî-ìr ¦§¨¥−¨¬Ÿ¨«©¤¬ª²−¦´

:éec ááì-ìëå éìçì Làø-ìk äøñåìâø-ókî ¨¨®¨´Ÿ¨«¢¦½§¨¥−̈©¨«¦©¤³¤
äiøè äkîe äøeaçå òöt íúî Ba-ïéà Làø-ãrå§©Ÿ¸¥«´§½Ÿ¤¬©§©−̈©¨´§¦¨®

:ïîMa äëkø àìå eLaç àìå eøæ-àìæíëöøà Ÿ¸Ÿ¸§´Ÿª½̈§¬Ÿª§−̈©¨«¤©§§¤´
íëcâðì íëúîãà Là úBôøN íëéør äîîL§¨½̈¨«¥¤−§ª´¥®©§©§¤À§¤§§¤¸

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ïBæç (à.äàeápä äàøîa äiàø ïéðò,õBîà ïáøîà £¦§©§¦¨§©§¥©§¨¤¨¨©

äéöîàå õBîà ,eðéúBáàî eðéãéa úøñî äæ øác ,éåì éaø©¦¥¦¨¨¤¨Ÿ¤§¨¥¥£¥¨©£©§¨

.eéä íéçà äãeäé Cìî,äæç øLàäàøîa äàø øLà ¤¤§¨©¦¨£¤¨¨£¤¨¨§©§¥

.äàeápä,äãeäé éëìîäéä elàä íéëìnä éîéa ©§¨©§¥§¨¦¥©§¨¦¨¥¨¨

.(Bâøä äãeäé Cìî äMðîe) .àaðúî,íéîL eòîL (á ¦§©¥§©¤¤¤§¨£¨¦§¨©¦
"eòîL" øîàå .ìàøNé ìò íòøúî éðàM äî eòîL¦§©¤£¦¦§©¥©¦§¨¥§¨©¦§

ìa.íä íéòé÷ø äòáML íL ìò ,íéaø ïBL,éðéæàäå ¦§©¦©¥¤¦§¨§¦¦¥§©£¦¦
ì ïæà éhäåì eäéòLé øîàå) .òîLänî Côäa BðBL §©¦Ÿ¤¦§Ÿ©§¨©§©§¨§§¥¤¦©

...íéîMä eðéæàä" eðéæàä úLøôa eðaø äùî øîàM¤¨©Ÿ¤©¥§¨¨©©£¦©£¦©¨©¦

"õøàä òîLúå(`,al mixac)änk äæa ì"æø eøîàå . §¦§©¨¨¤§¨§¨¤©¨

,íéîMì áBø÷ äùî äéäL éôì ïäî úçàå ,úBLøc§¨§©©¥¤§¦¤¨¨Ÿ¤¨©¨©¦

ïî ÷Bçø äéäL éôìe ,"íéîMä eðéæàä" øîà Cëéôì§¦¨¨©©£¦©¨©¦§¦¤¨¨¨¦

øîà eäéòLé ìáà ."õøàä òîLúå" øîà Cëéôì õøàä̈¨¤§¦¨¨©§¦§©¨¨¤£¨§©§¨¨©

øîàå ,íéîMä ïî ÷Bçø äéäL éôì "íéîL eòîL"¦§¨©¦§¦¤¨¨¨¦©¨©¦§¨©

.õøàì áBø÷ äéäL éôì "õøà éðéæàäå",øac 'ä ék §©£¦¦¤¤§¦¤¨¨¨¨¨¤¦¦¥
àeäå éôa 'ä øác àlà ,øîBà éðà éîöòî àì ,øîBìk§©Ÿ¥©§¦£¦¥¤¨§©§¦§

.ïläì øîàM äî íëì øîBì éðçìLézìcb íéða §¨©¦©¨¤©¤Ÿ©§©¨¨¦¦©§¦
,ézîîBøå.íò ìk ìòî íézîîBøå íúBà ézìcb §©§¦¦©§¦¨§©§¦¥©¨©

úàøLäa íézîîBøå ,íäì éúøBz ïzîa íézìcb)¦©§¦§©©¨¦¨¤§©§¦§©§¨©

.(íëBúa éúðéëL,éá eòLt.éa eãøîøBL òãé (â §¦¨¦§¨¨§¦¨§¦¨©
,'åâå eäðB÷eäð÷ øLà åéìòa úà øékîe òãBé øBMä ¥©¥©©¦¤§¨¨£¤¨¨

àeä éøä ,Cëa BìébøäL øçàîe ,íBia äLéøça Bðwúîe§©§©£¦¨©¥©©¤¦§¦§¨£¥

.Búàðäì änL CìBäå Bìëàîì ãçéîä íB÷nä àeäL ñeáàä úà àlà åéìòa úà øékî Bðéàå ,àeä íeèà øBîç ìáà .åéìà òîLðå Bøékîe Ba òãBé øák§¨¥©©¦§¦§¨¥¨£¨£¨§¥©¦¤§¨¨¤¨¤¨¥¤©¨©§ª¨§©£¨§¥¨¨©£¨¨

,òãé àì ìàøNé.éì íéòîLð úBéäì éúBà úòãì eöø àì,ïðBaúä àì énòïðBaúäì áì íéðúBð íðéà äæ ìk íò ,íúøæòa éðàå énò íäL ét ìò óà ¦§¨¥Ÿ¨©Ÿ¨¨©©¦¦§¦§¨¦¦©¦Ÿ¦§¨©©¦¤¥©¦©£¦§¤§¨¨¦¨¤¥¨§¦¥§¦§¥

.äæa,àèBç éBb éBä (ã.àèBç úBéäì CtäpL LBã÷ íò ìò ÷òæì Lé,ïåò ãák íò"äzà LBã÷ íò ék" Ba øîàpL íòå(e,f mixac)ãák íò úBéäì Ctäð , ¨¤¥¥¦§Ÿ©©¨¤¤§©¦§¥©¤¤¨Ÿ§©¤¤¡©¦©¨©¨¤§©¦§©¤¤

.íéãáëe íéaø åéúBðåòL ,ïåò,íéòøî òøæ"'ä Cøa òøæ" eéä íä(h,`q diryi).íéòLø úBéäì eëtäðå ,,íéúéçLî íéða'äì ízà íéða" íéàø÷ð eéä íä ¨Ÿ¤£Ÿ¨©¦§¥¦¤©§¥¦¥¨¤©¥©§¤§§¦§§¨¦¨¦©§¦¦¥¨¦§¨¦¨¦©¤©

"íëéäìà(`,ci mixac).íkøc úà íéúéçLî úBéäì eëtäðå ,,eöàð.eæébøä,øBçà eøæðì ïàînL íãàk ,øBçàì úëìì 'äî eLøt.åéìà øaãîä éøác òîL(ä ¡Ÿ¥¤§¤§§¦§©§¦¦¤©§¨¦£¦§¦¨Ÿ¨¨§¥¨¤¤§¨§¨¨¤§¨¥¦§Ÿ©¦§¥©§©¥¥¨

,äøñ eôéñBz ãBò ekú äî ìòúôñBúáe ä"á÷ä éøçàî øeñì äøñ úBNòì ãBò eôéñBz dîöòa àéää äøáòä ìò ,äéìò íúé÷lL dîöòa äøáò dúBà ìò ©¤ª¦¨¨©¨£¥¨§©§¨¤§¦¤¨¤¨©¨£¥¨©¦§©§¨¦©£¨¨¨¥©£¥§¤¤

.eðé÷ì dìéáLa àìä áLçì íéððBaúî íëðéàå .øeqà,éec ááì ìëå éìçì Làø ìk.áBàëîa álä ìëå ,äìBç Làøä ìk äéäð äàkää éãé ìò àìäïéà (å ¦§¥§¤¦§§¦©£Ÿ£Ÿ¦§¦¨¨¦¨Ÿ¨¢¦§¨¥¨©¨£Ÿ©§¥©©¨¨¦§¤¨¨Ÿ¤§¨©¥§©§¥
,íúî Ba.úeîìLe úeîéîz Ba ïéà,'åâå òöt.'åëå äøeaç øçà íB÷îáe ,áøç úknî àeäL òöt Lé ãçà íB÷îa,äiøè äkîe.ãéîz äçì àéäL äkîàì §Ÿ¥§¦§¥¤©§¨¤¨¥¤©¤¦©©¤¤§¨©¥©¨©¨§¦¨©¨¤¦©¨¨¦Ÿ

,eøæì eàtøð àì ,øîBìk .úBàtøî úB÷áà ìL øeft íeL íäì ìéòBé àì.äîìL äáeLúa áeL,eLaç àìå.úBLBaçz íeL àìå,ïîMa äëkø àìåàìå ŸŸ¦¨¤¦¤£¨§©§§©Ÿ¦§§¨¦§¨§¥¨§Ÿª¨§Ÿ©§§Ÿª§¨©¨¤§Ÿ

.íäa ïéà äáeLz øeäøä ãö elôà ,øîBìk .íéðîL éãé ìò Cekø,äîîL íëöøà (æ.äîîL íëöøà äéäz ïëì,íëúîãà.íëúîãà éøt,íéøæ úëtäîk ¦©§¥§¨¦§©£¦©¦§§¨¥¨¤©§§¤§¨¨¨¥¦§¤©§§¤§¨¨©§©§¤§¦©§©§¤§©§¥©¨¦



קעי xihtn - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(30 'nr h zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
והּנה  הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים חזֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבׁשּבת

והּׁשני, הראׁשֹון אחרי ּבא יעקב, ׁשּכנגד הּׁשליׁשי, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבית

ׁשּכנגד  לפסח, קׁשּורה חזֹון ׁשּבת ואף ויצחק, אברהם ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכנגד

יצחק. ׁשּכנגד ּולׁשבּועֹות, ׁשּלפני ÁÒtאברהם, הּׁשּבת היא - ְְְְִֶֶֶַָָָָ∆«ְִִֵֶַַָ

הראׁשֹון  הּיֹום חל ׁשּבֹו יֹום ּבאֹותֹו ּתמיד ׁשחל ּבאב, ְְְִִִֶֶַָָָָָָּתׁשעה

ּפסח. והרי BÚe·L˙ׁשל ׁשבּועֹות, הּוא ׁשּלפניה החג – ֶֶַ»ְֲֵֶֶַַַָָָ

הּבא. לחג עד נמׁשכת חג ּכל ְְִֶֶַַַַַַַָָָהׁשּפעת

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîëçéðé-øLà ãríëk íëéçàì | ýåýé Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼
íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ eLøéå§¨«§´©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára íäì ïúðŸ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½

:íëì ézúð øLààëúra éúéeö reLBäé-úàå £¤¬¨©−¦¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬
éðér øîàì àåäääNr øLà-ìk úà úàøä E ©¦−¥®Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈
ì íëéäìà ýåýéäNré-ïk älàä íéëìnä éðL §Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³

:änL øáò äzà øLà úBëìînä-ìëì ýåýé§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨
áëíçìpä àeä íëéäìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬

:íëìqqq ¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

ההפטרה, התחלת ׁשם על חזֹון' 'ׁשּבת נקראת זֹו ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשּבת

ּבׁשּבת  ,לאיד ּדפּורענּותא. ּבמּלי ׁשּמדּברת יׁשעיהּו", ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"חזֹון

מ  ׁשאין זֹו לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל ראים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

את  ּכבר 'רֹואים' עצמֹו ּבחרּבן ׁשּכן הפּכּיים, ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכאן

לעבֹור  לתּקן', מנת 'על הּוא החרּבן ׁשהרי הּׁשליׁשי, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּבית

אפֹוא, ונמצא הּוא'; ּברי ּדקּודׁשא ל'בנינא נׁש' ּדבר ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמ'ּבנינא

ּבנין. ּבגדר עצמֹו ְְְִֶֶֶַָׁשהּוא

.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 íéøáã úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàåà ÷øô äéòùé

ààäãeäé-ìr äæç øLà õBîà-ïá eäérLé ïBæç£¸§©§¨´¤¨½£¤´¨½̈©§−̈
éëìî eäi÷æçé æçà íúBé eäifr éîéa íéìLeøéå¦«¨¨®¦¦¥̧ª¦¨¯¨²¨¨¬§¦§¦−̈©§¥¬

:äãeäéáøac ýåýé ék õøà éðéæàäå íéîL eòîL §¨«¦§³¨©̧¦¸§©«£¦´¦¤½¤¦¬§Ÿ̈−¦¥®
:éá eòLt íäå ézîîBøå ézìcb íéðaâøBL òãé ¨¦¸¦©´§¦§©½§¦§¥−¨¬§¦«¨©¬¸

àì énr òãé àì ìàøNé åéìra ñeáà øBîçå eäð÷Ÿ¥½©«£−¥´§¨¨®¦§¨¥¸´Ÿ¨©½©¦−¬Ÿ
:ïðBaúäãíérøî òøæ ïår ãák ír àèç éBb | éBä ¦§¨«´´Ÿ¥À©µ¤´¤¨½Ÿ¤©́§¥¦½

LBã÷-úà eöàð ýåýé-úà eáær íéúéçLî íéðä¦−©§¦¦®¨«§´¤§Ÿ̈À¦«£²¤§¬
:øBçà eøæð ìàøNéäeôéñBz ãBò ekú äî-ìr ¦§¨¥−¨¬Ÿ¨«©¤¬ª²−¦´

:éec ááì-ìëå éìçì Làø-ìk äøñåìâø-ókî ¨¨®¨´Ÿ¨«¢¦½§¨¥−̈©¨«¦©¤³¤
äiøè äkîe äøeaçå òöt íúî Ba-ïéà Làø-ãrå§©Ÿ¸¥«´§½Ÿ¤¬©§©−̈©¨´§¦¨®

:ïîMa äëkø àìå eLaç àìå eøæ-àìæíëöøà Ÿ¸Ÿ¸§´Ÿª½̈§¬Ÿª§−̈©¨«¤©§§¤´
íëcâðì íëúîãà Là úBôøN íëéør äîîL§¨½̈¨«¥¤−§ª´¥®©§©§¤À§¤§§¤¸

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ïBæç (à.äàeápä äàøîa äiàø ïéðò,õBîà ïáøîà £¦§©§¦¨§©§¥©§¨¤¨¨©

äéöîàå õBîà ,eðéúBáàî eðéãéa úøñî äæ øác ,éåì éaø©¦¥¦¨¨¤¨Ÿ¤§¨¥¥£¥¨©£©§¨

.eéä íéçà äãeäé Cìî,äæç øLàäàøîa äàø øLà ¤¤§¨©¦¨£¤¨¨£¤¨¨§©§¥

.äàeápä,äãeäé éëìîäéä elàä íéëìnä éîéa ©§¨©§¥§¨¦¥©§¨¦¨¥¨¨

.(Bâøä äãeäé Cìî äMðîe) .àaðúî,íéîL eòîL (á ¦§©¥§©¤¤¤§¨£¨¦§¨©¦
"eòîL" øîàå .ìàøNé ìò íòøúî éðàM äî eòîL¦§©¤£¦¦§©¥©¦§¨¥§¨©¦§

ìa.íä íéòé÷ø äòáML íL ìò ,íéaø ïBL,éðéæàäå ¦§©¦©¥¤¦§¨§¦¦¥§©£¦¦
ì ïæà éhäåì eäéòLé øîàå) .òîLänî Côäa BðBL §©¦Ÿ¤¦§Ÿ©§¨©§©§¨§§¥¤¦©

...íéîMä eðéæàä" eðéæàä úLøôa eðaø äùî øîàM¤¨©Ÿ¤©¥§¨¨©©£¦©£¦©¨©¦

"õøàä òîLúå(`,al mixac)änk äæa ì"æø eøîàå . §¦§©¨¨¤§¨§¨¤©¨

,íéîMì áBø÷ äùî äéäL éôì ïäî úçàå ,úBLøc§¨§©©¥¤§¦¤¨¨Ÿ¤¨©¨©¦

ïî ÷Bçø äéäL éôìe ,"íéîMä eðéæàä" øîà Cëéôì§¦¨¨©©£¦©¨©¦§¦¤¨¨¨¦

øîà eäéòLé ìáà ."õøàä òîLúå" øîà Cëéôì õøàä̈¨¤§¦¨¨©§¦§©¨¨¤£¨§©§¨¨©

øîàå ,íéîMä ïî ÷Bçø äéäL éôì "íéîL eòîL"¦§¨©¦§¦¤¨¨¨¦©¨©¦§¨©

.õøàì áBø÷ äéäL éôì "õøà éðéæàäå",øac 'ä ék §©£¦¦¤¤§¦¤¨¨¨¨¨¤¦¦¥
àeäå éôa 'ä øác àlà ,øîBà éðà éîöòî àì ,øîBìk§©Ÿ¥©§¦£¦¥¤¨§©§¦§

.ïläì øîàM äî íëì øîBì éðçìLézìcb íéða §¨©¦©¨¤©¤Ÿ©§©¨¨¦¦©§¦
,ézîîBøå.íò ìk ìòî íézîîBøå íúBà ézìcb §©§¦¦©§¦¨§©§¦¥©¨©

úàøLäa íézîîBøå ,íäì éúøBz ïzîa íézìcb)¦©§¦§©©¨¦¨¤§©§¦§©§¨©

.(íëBúa éúðéëL,éá eòLt.éa eãøîøBL òãé (â §¦¨¦§¨¨§¦¨§¦¨©
,'åâå eäðB÷eäð÷ øLà åéìòa úà øékîe òãBé øBMä ¥©¥©©¦¤§¨¨£¤¨¨

àeä éøä ,Cëa BìébøäL øçàîe ,íBia äLéøça Bðwúîe§©§©£¦¨©¥©©¤¦§¦§¨£¥

.Búàðäì änL CìBäå Bìëàîì ãçéîä íB÷nä àeäL ñeáàä úà àlà åéìòa úà øékî Bðéàå ,àeä íeèà øBîç ìáà .åéìà òîLðå Bøékîe Ba òãBé øák§¨¥©©¦§¦§¨¥¨£¨£¨§¥©¦¤§¨¨¤¨¤¨¥¤©¨©§ª¨§©£¨§¥¨¨©£¨¨

,òãé àì ìàøNé.éì íéòîLð úBéäì éúBà úòãì eöø àì,ïðBaúä àì énòïðBaúäì áì íéðúBð íðéà äæ ìk íò ,íúøæòa éðàå énò íäL ét ìò óà ¦§¨¥Ÿ¨©Ÿ¨¨©©¦¦§¦§¨¦¦©¦Ÿ¦§¨©©¦¤¥©¦©£¦§¤§¨¨¦¨¤¥¨§¦¥§¦§¥

.äæa,àèBç éBb éBä (ã.àèBç úBéäì CtäpL LBã÷ íò ìò ÷òæì Lé,ïåò ãák íò"äzà LBã÷ íò ék" Ba øîàpL íòå(e,f mixac)ãák íò úBéäì Ctäð , ¨¤¥¥¦§Ÿ©©¨¤¤§©¦§¥©¤¤¨Ÿ§©¤¤¡©¦©¨©¨¤§©¦§©¤¤

.íéãáëe íéaø åéúBðåòL ,ïåò,íéòøî òøæ"'ä Cøa òøæ" eéä íä(h,`q diryi).íéòLø úBéäì eëtäðå ,,íéúéçLî íéða'äì ízà íéða" íéàø÷ð eéä íä ¨Ÿ¤£Ÿ¨©¦§¥¦¤©§¥¦¥¨¤©¥©§¤§§¦§§¨¦¨¦©§¦¦¥¨¦§¨¦¨¦©¤©

"íëéäìà(`,ci mixac).íkøc úà íéúéçLî úBéäì eëtäðå ,,eöàð.eæébøä,øBçà eøæðì ïàînL íãàk ,øBçàì úëìì 'äî eLøt.åéìà øaãîä éøác òîL(ä ¡Ÿ¥¤§¤§§¦§©§¦¦¤©§¨¦£¦§¦¨Ÿ¨¨§¥¨¤¤§¨§¨¨¤§¨¥¦§Ÿ©¦§¥©§©¥¥¨

,äøñ eôéñBz ãBò ekú äî ìòúôñBúáe ä"á÷ä éøçàî øeñì äøñ úBNòì ãBò eôéñBz dîöòa àéää äøáòä ìò ,äéìò íúé÷lL dîöòa äøáò dúBà ìò ©¤ª¦¨¨©¨£¥¨§©§¨¤§¦¤¨¤¨©¨£¥¨©¦§©§¨¦©£¨¨¨¥©£¥§¤¤

.eðé÷ì dìéáLa àìä áLçì íéððBaúî íëðéàå .øeqà,éec ááì ìëå éìçì Làø ìk.áBàëîa álä ìëå ,äìBç Làøä ìk äéäð äàkää éãé ìò àìäïéà (å ¦§¥§¤¦§§¦©£Ÿ£Ÿ¦§¦¨¨¦¨Ÿ¨¢¦§¨¥¨©¨£Ÿ©§¥©©¨¨¦§¤¨¨Ÿ¤§¨©¥§©§¥
,íúî Ba.úeîìLe úeîéîz Ba ïéà,'åâå òöt.'åëå äøeaç øçà íB÷îáe ,áøç úknî àeäL òöt Lé ãçà íB÷îa,äiøè äkîe.ãéîz äçì àéäL äkîàì §Ÿ¥§¦§¥¤©§¨¤¨¥¤©¤¦©©¤¤§¨©¥©¨©¨§¦¨©¨¤¦©¨¨¦Ÿ
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:ézöôç àìáéúàæ Lwá-éî éðt úBàøì eàáú ék ¬Ÿ¨¨«§¦¦´¨½Ÿ¥«̈−¨¨®¦«¦¥¬²Ÿ
:éøöç ñîø íëãiîâé-úçðî àéáä eôéñBú àì ¦¤§¤−§¬Ÿ£¥¨«´Ÿ¦À¨¦¸¦§©

àø÷ úaLå Lãç éì àéä äárBz úøè÷ àåL̈½§§¯Ÿ¤«¥¨²¦−¦®³Ÿ¤§©¨¸§´Ÿ
:äøörå ïåà ìëeà-àì àø÷îãéíëéLãç ¦§½̈«Ÿ©¬−̈¤©«£¨¨«¨§¥¤³

éúéàìð çøèì éìr eéä éLôð äàðù íëéãrBîe«£¥¤¸¨«Ÿ§¨´©§¦½¨¬¨©−¨®Ÿ©¦§¥−¦
:àùðåèíb íkî éðér íéìrà íëétk íëNøôáe §«ŸŸ§¨«¦§¤´©¥¤À©§¦³¥©¸¦¤½©²

:eàìî íéîc íëéãé rîL épðéà älôú eaøú-ék¦«©§¬§¦−̈¥¤´¦Ÿ¥®©§¥¤−¨¦¬¨¥«
æèéðér ãâpî íëéììrî rø eøéñä ekfä eöçø©«£¸¦©½¨¦²¬Ÿ©©«©§¥¤−¦¤¤́¥¨®

:røä eìãçæéeøMà ètLî eLøc áèéä eãîì ¦§−¨¥«©¦§¬¥¥²¦§¬¦§−̈©§´
:äðîìà eáéø íBúé eèôL õBîççéäçëeðå àð-eëì ¨®¦§´¨½¦−©§¨¨«§¨¬§¦¨«§−̈

eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé-íà ýåýé øîàéŸ©´§Ÿ̈®¦¦«§¸£¨«¥¤³©¨¦¸©¤´¤©§¦½
:eéäé øîvk òìBzë eîécàé-íàèéeáàz-íà ¦©§¦¬©−̈©¤¬¤¦«§«¦Ÿ−
:eìëàz õøàä áeè ízrîLeëeðàîz-íàå §©§¤®¬¨−̈¤Ÿ¥«§¦§¨«£−

:øac ýåýé ét ék eìkàz áøç íúéøîeàëäëéà §¦¤®¤´¤§ª§½¦²¦¬§Ÿ̈−¦¥«¥¨¸
ïéìé ÷ãö ètLî éúàìî äðîàð äéø÷ äðBæì äúéä̈«§¨´§½̈¦§−̈¤«¡¨¨®§¥«£¦´¦§À̈¤²¤¨¦¬

:íéçvøî äzrå daáëCàáñ íéâéñì äéä Ctñk −̈§©¨¬§©§¦«©§¥−¨¨´§¦¦®¨§¥−
:íéna ìeäîâëéøNBlk íéápb éøáçå íéøøBñ C ¨¬©¨«¦¨©´¦«§¦À§©§¥¸©¨¦½ª¸

íéëtäî íäL ,íé÷Bçøe íéøæ íéáéBà äéìà eàBáé øLà õøàk§¤¤£¤¨¥¤¨§¦¨¦§¦¤¥§©§¦

.ìkä úà íéáéøçîe,íøëá äkñk (çíéNBòL äkñ Bîk ©£¦¦¤©Ÿ§ª¨§¨¤§ª¨¤¦

ì íøëadúBà íéçépî øéöaä øçàå ,øéöaä úò ãò BøîL §¤¤§¨§©¥©¨¦§©©©¨¦©¦¦¨

.úéð÷éø,äL÷îá äðeìîkúðéìì íéNBòL äñçî Bîk ¥¨¦¦§¨§¦§¨§©£¤¤¦§¦©

øwòa íéøîBL íéàeMwä úà ék ,íéàeMwä äãNa øîBMä©¥¦§¥©¦¦¦¤©¦¦§¦§¦¨

úìéëàì íä íéL÷ ék úBôBòä éðtî àìå íéápbä éðtî äìéla©©§¨¦§¥©©¨¦§Ÿ¦§¥¨¦¨¦¥©£¦©

.úBôBòä éðtî íBia íb íéøîBL íøkä ìáà .úBôBòäøéòk ¨£¨©¤¤§¦©©¦§¥¨§¦
,äøeöðìéáLa dì áéáñ úBkñ eNòå äéìò eøvL øéòk §¨§¦¤¨¨¤¨§¨ª¨¦¨¦§¦

íä éøä íMî íé÷lzñnLëe ,íäa íéøzzñnL íéìiçä©©¨¦¤¦§©§¦¨¤§¤¦§©§¦¦¨£¥¥

.íéëìBäå úBkqä úà íéçépîúBàáö 'ä éìeì (è ©¦¦¤©ª§§¦¥§¨
,èòîk ãéøN eðì øéúBäøéàLî ä"á÷ä äéä àì íà ¦¨¨¦¦§¨¦Ÿ¨¨©§¦

.èònä ïBaLçk úéøàL Bcñça eðì,'åâå eðééä íãñk ¨§©§§¥¦§¤§©§©¦§Ÿ¨¦
.úéøàL éìaî äøBîòå íãñk íéìk úBéäì íééeàø eðééä(é ¨¦§¦¦§¨¦¦§Ÿ©£¨¦§¦§¥¦

,íBãñ éðéö÷.íãñk íäéNònL íéøNél änì (àé §¦¥§¨¦¤©£¥¤¦§Ÿ¨¨¦
,íëéçáæ áøéãk àlà íäéìò íëúà éúéeö àì ék Ÿ¦§¥¤¦Ÿ¦¦¦¤§¤£¥¤¤¨§¥

.eàèçz àìå ãéîz íëááì ìò éðeìòúå éðeøékæzL,íéàéøî ¤©§¦¦§©£¦©§©§¤¨¦§Ÿ¤¤§§¦¦
.úBðîLe úBîeèt úBîäa,íéãezòå.íéøëæ íéfòàì §¥§§¥§©¦¦¦§¨¦Ÿ

,ézöôç.éìà íéáL íëðéàå ìéàBä,éðt úBàøì (áé ¨¨§¦¦§¥§¤¨¦¥©¥¨¨¨
.ìâøì íëúiìòa,éøöç ñîøelàk íëéìâøa Cøãì ©£¦©§¤§¤¤§Ÿ£¥¨¦§Ÿ§©§¥¤§¦

.äñéîøa,àåL úçðî (âééøä ,ïBöøì éì dðéàå ìéàBä ék ¦§¦¨¦§©¨§¦¦§¥¨¦§¨£¥

.úìòBz da ïéà ék ,àåL úçðî àéä,äáòBz úøè÷ ¦¦§©¨§¦¥¨¤¤§Ÿ¤¥¨
.äáòBúk éì úáLçð äçðnä ïî õî÷ úøè÷äúaLå Lãç ©§¨©Ÿ¤¦©¦§¨¤¡¤¤¦§¥¨Ÿ¤§©¨

,àø÷î àø÷ãòBnä éîéa ïéa úaLa ïéa Lãç Làøa ïéa §Ÿ¦§¨¥§ŸŸ¤¥§©¨¥¦¥©¥

.úBðaø÷ úàáäa éðôì íéøöòð ízàå Lã÷ àø÷î eàø÷z øLà£¤¦§§¦§¨Ÿ¤§©¤¤¡¨¦§¨©©£¨©¨§¨

,äøöòå ïåà ìëeà àìíëááìaL ïåàä ìañì ìëeà àì Ÿ©¨¤©£¨¨Ÿ©¦§Ÿ¨¨¤¤¦§©§¤

.éðôì íéôqàúî ízàL äøöòä íò ãçéa äøæ äãBáòì(ãé ©£¨¨¨§©©¦¨£¨¨¤©¤¦§©§¦§¨©

,íëéãòBîe íëéLãçéçáæå íëéLãç éçáæ ,øîBìk ¨§¥¤£¥¤§©¦§¥¨§¥¤§¦§¥

.íëéãòBî,çøèì.íúBà úàNì äçøèå ãák àOî eéä elàk £¥¤¨Ÿ©§¦¨©¨¨¥§¦§¨¨¥¨

,éúéàìð."ézòâé" Bîk,íëétk íëNøôáe (åèìïBL ¦§¥¦§¨©§¦§¨¦§¤©¥¤§

"'ä ìà étk úà Nøôà" Bîk ,àeä älôz.(hk,h zeny) §¦¨§¤§Ÿ¤©©¤

,íéîc.äçéöø,'åâå eöçø (æèì ìL úBøäæà øNòïBL ¨¦§¦¨©£¤¤©§¨¤§

,eLøc ,eãnì ,eìãç ,eøéñä ,ekfä ,eöçø) ïàk Lé äáeLz§¨¥¨©£¦©¨¦¦§¦§¦§

ãâðëe ,äáeLzä éîé úøNò ãâðk ,(eëì ,eáéø ,eèôL ,eøMà©§¦§¦§§¤¤£¤¤§¥©§¨§¤¤

é÷eñt äøNòå ,úBðBøëæ é÷eñt äøNòå ,úBiëìî é÷eñt äøNò£¨¨§¥©§ª©£¨¨§¥¦§©£¨¨§¥

.úBøôBL,eöçø.äáeLúa ïåòä éîúk eøéñä ,øîBìk(æé ¨©£§©¨¦¦§¥¤¨Ÿ¦§¨

,áèéä eãîì.íëéNòî áéèéäì eãîì,ètLî eLøc ¦§¥¥¦§§¥¦©£¥¤¦§¦§¨
.úîà ètLî àöiL ãò ùøãì,õBîç eøMà,ìeæb eøMé ¦§Ÿ©¤¥¥¦§©¡¤©§¨©§¨

.äìæbä áéLäì ,øîBìk,íBúé eèôL,íBúé ètLî eðéc §©§¨¦©§¥¨¦§¨¦¦§©¨

.øæBò Bì ïéàL,äðîìà eáéøéðôì àa íàLètLî E ¤¥¥¦©§¨¨¤¦¨§¨¤¦§©

áéøzL ãò EáBç éãé úàöé àì ïéãò ,Bzîàì BúàöBäå äðîìà©§¨¨§¥©£¦£©¦Ÿ¨¨¨§¥§©¤¨¦

.dì áiç àeäL úà Bãé úçzî àéöBúå dcâðkL ïécä ìòáì dãòa,äçëeðå àð eëì (çéì úeæéøæa eàBa.eðì ïúð äìBãb äå÷z änk eðì øøaúéå 'ä ìà áeL ©£¨§©©©¦¤§¤§¨§¦¦©©¨¤¤©¨¨§¨§¦¨§¨¦§¦¨¤§¦§¨¥¨©¨¦§¨§¨¨©¨

,íéðMk.éðMä èeç íãàk,òìBzë.ïéòøb ìëa úòìBz Léå ,íãà òáö íäa íéòáBvL íéðéòøb ïéî,øîvk.é÷ðå ïáì øîö Bîk,ízòîLe eáàz íà (èé ©¨¦§Ÿ¤©¨¦©¨¦©§¦¦¤§¦¨¤¤©¨Ÿ§¥©©§¨©§¦©¤¤§¤¤¨¨§¨¦¦Ÿ§©§¤
ì éì íéòðëð úBéäì eöøz íà.éìB÷a òîL,eìëàz.íéáéBàä íéøfä àìå ,øîBìk,eìkàz áøç (ë.áøçä éãé ìò íéìëàð eéäz,äðBæì (àëìòî äòBz ¦¦§¦§¦§¨¦¦¦§Ÿ©§¦Ÿ¥§©§Ÿ©¨¦¨§¦¤¤§ª§¦§¤¡¨¦©§¥©¤¤§¨¨¥©

ìà.äéä,'åâå äðîàð äéø÷.íéçvøî úBéäì äéLðà eëtäð äzòå ,÷ãö ètLî äàìî äúéäå ,äéäìà 'äì äðîàð äéø÷ äúéäL íéìLeøé,íéâéñì (áëúìñt ¡Ÿ¤¨¦§¨¤¡¨¨§¨©¦¤¨§¨¦§¨¤¡¨¨©¡Ÿ¤¨§¨§¨§¥¨¦§©¤¤§©¨¤§§£¨¤¨¦§§©§¦§¦¦§Ÿ¤

.óñk íB÷îa eðúð óñk ìL,Càáñðéé.ClL íéøkLî íé÷Lîe C,íéna ìeäî.úBiøaä úBòèäì íéîa áøòî,íéøøBñ (âë.äáBhä Cøcäî íéøñéøáçå ¤¤¤¨§¦§¤¤¨§¥¥¥©§¦§©§¦¤¨¨©¨¦§Ÿ̈§©¦§©§©§¦§¦¨¦¥©¤¤©¨§©§¥

áéøå eètLé àì íBúé íéðîìL óãøå ãçL áäàŸ¥¬½Ÿ©§Ÿ¥−©§Ÿ¦®¨¸´Ÿ¦§½Ÿ§¦¬
:íäéìà àBáé-àì äðîìàãëýåýé ïBãàä íàð ïëì ©§¨−̈«Ÿ¨¬£¥¤«¨¥À§ª³¨«¨¸§Ÿ̈´

äî÷pàå éøvî íçpà éBä ìàøNé øéáà úBàáö§¨½£¦−¦§¨¥®³¤¨¥´¦¨©½§¦¨«§−̈
:éáéBàîäëéìr éãé äáéLàåéâéñ øak óøöàå CC ¥«§¨«§¨¦³¨¨¦¸¨©½¦§¤§¬Ÿ©−Ÿ¦¨®¦

éìéãa-ìk äøéñàå:CåëéèôL äáéLàåC §¨¦−¨¨§¦¨«¦§¨¦³¨«Ÿ§©̧¦¸
éöréå äðBLàøákCì àøwé ïë-éøçà älçzák C §¨¦´½̈§«Ÿ£©−¦§©§¦¨®©«£¥¥À¦¨³¥¨Æ

:äðîàð äéø÷ ÷ãvä øéræëäãtz ètLîa ïBiö ¦´©¤½¤¦§−̈¤«¡¨¨«¦−§¦§¨´¦¨¤®
:ä÷ãöa äéáLå§¨¤−¨¦§¨¨«

,íéápâ.íéápb íò íéøaçúîe,Blk.ãçàk ílkóãBøå ©¨¦¦§©§¦¦©¨¦ªª¨§¤¨§¥
,íéðîìL,éðéãa íBiä éð÷écöä ,Bøáçì øîBà íäî ãçàä ©§Ÿ¦¨¤¨¥¤¥©£¥©§¦¥¦©§¦¦

ðéãa E÷écöà øçîìe.íéìeîb íeìLz íéôãBø ílkL éøä .E §¨¨©§¦§§¦§£¥¤ª¨§¦©§§¦

,eètLé àì íBúé.BúBà íé÷LBòä ïî Bìéväì eètLé àì ¨Ÿ¦§ŸŸ¦§§§©¦¦¨§¦

,íäéìà àBáé àì äðîìà áéøåúLâBt äðîìàLk §¦©§¨¨Ÿ¨£¥¤§¤©§¨¨¤¤

úøæBç àéä éøä ,íeìk ìéòBä àìå èôBMäî àöBiL íBúé̈¤¥¥©¥§Ÿ¦§£¥¦¤¤

éðà ,íeìk ìéòBä àì Léà àeäL äf äîe ,úøîBàå ,äéøBçàì©£¤¨§¤¤©¤¤¦Ÿ¦§£¦

.ïkL ìk àì,ìàøNé øéáà (ãë.ìàøNé ìL Bt÷z,éBä Ÿ¨¤¥£¦¦§¨¥¨§¤¦§¨¥

ì.äæøëäå äàéø÷ ïBLéìò éãé äáéLàå (äë,CáéLà §§¦¨§©§¨¨§¨¦¨¨¦¨©¦¨¦

.íéòLBtä úBìk ãò äkî øçà äkî úBkäìøak óøöàå §©©¨©©©¨©§©§¦§¤§Ÿ©Ÿ
éâéñ,Cãâaä éîúk íéøéñnL Bîk íéâéqä úà Cnî øéñà ¦¨¦¨¦¦¥¤©¦¦§¤§¦¦¦§¥©¤¤

.úéøa éãé ìòéìéãa ìk äøéñàå,Cìéãaä úà ãéøôàå ©§¥Ÿ¦§¨¦¨¨§¦¨¦§©§¦¤©§¦

.CaL íéòLøä ,øîBìk ,óñka áøòîäètLîa (æë ©§Ÿ̈©¤¤§©¨§¨¦¤¨§¦§¨
,äãtz.äéúBðåòî äãtz ,÷ãö ètLî éNBò da eéäiL éãé ìò,ä÷ãöa äéáLåeáeLiL úeëæa äéäé ,änL eöBôð øLà úBîB÷nä ïî ïBiö ìà eáeLiL íéáMä ¦¨¤©§¥¤¦§¨¥¦§©¤¤¦¨¤¥£Ÿ¤¨§¨¤¨¦§¨¨©¨¦¤¨¤¦¦©§£¤¨¨¨¦§¤¦§¤¨

.ä÷ãöe úîà éLðà úBéäì¦§©§¥¡¤§¨¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



לוח זמנים לשבוע פרשת דברים -חזון בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:545:588:408:439:199:2010:3010:3119:4019:3620:0920:0419:1720:15באר שבע )ק(

5:505:548:378:399:169:1810:2810:2919:4319:3820:1220:0719:0920:18חיפה )ק(

5:515:558:378:409:169:1810:2710:2919:4519:4020:0820:0319:0120:15ירושלים )ק(

5:535:578:398:419:189:2010:2910:3019:4219:3720:1120:0619:1820:17תל אביב )ק(

5:235:318:098:169:109:1410:2810:3120:3820:3021:1821:0920:1321:25אוסטריה, וינה )ק(

7:257:209:159:139:549:5110:4610:4417:2917:3317:5918:0317:1518:15אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:325:398:198:259:169:1910:3310:3520:3520:2721:1321:0420:1021:20אוקראינה, אודסה )ק(

4:585:067:447:518:458:4810:0310:0520:1220:0420:5120:4219:4720:58אוקראינה, דונייצק )ק(

5:085:157:538:008:558:5910:1310:1620:2420:1621:0520:5519:5921:12אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:265:358:098:179:179:2110:3610:3920:5620:4821:3921:2920:3121:46אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:185:278:018:099:099:1310:2910:3120:5020:4121:3321:2220:2421:40אוקראינה, קייב )ק(

6:016:088:498:549:439:4711:0011:0220:5820:5021:3521:2620:3321:41איטליה, מילאנו )ק(

6:176:178:478:479:179:1710:1910:1918:2418:2418:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:517:479:479:4510:2410:2111:1711:1618:0918:1418:3818:4217:5518:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:588:5110:4210:3911:2311:2012:1412:1218:4618:5219:1819:2318:3319:35ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:026:078:508:549:359:3810:4910:5120:2320:1720:5620:4920:0021:02ארה״ב, בולטימור )ק(

5:485:538:368:409:239:2610:3710:3920:1620:1020:4920:4219:5320:56ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:485:548:368:409:239:2610:3810:3920:1720:1120:5020:4319:5420:56ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:206:269:089:129:5710:0011:1211:1420:5720:5021:3121:2420:3421:38ארה״ב, דטרויט )ק(

6:386:419:239:2510:0110:0211:1111:1220:1820:1420:4620:4119:5620:52ארה״ב, האוסטון )ק(

6:006:058:478:509:279:2910:3910:4019:5619:5220:2620:2119:3420:32ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:456:489:289:3010:0410:0511:1311:1420:1020:0620:3620:3319:4920:43ארה״ב, מיאמי )ק(

5:425:488:308:349:189:2110:3310:3420:1420:0720:4720:4019:5120:54ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:395:458:288:329:169:1910:3110:3320:1420:0820:4820:4119:5120:55ארה״ב, שיקגו )ק(

6:596:579:169:159:479:4610:4610:4518:1918:2118:4418:4518:0318:54בוליביה, לה-פס )ח(

6:006:088:408:499:529:5611:1211:1521:3721:2822:2122:1021:1222:29בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:016:108:438:529:539:5711:1311:1621:3621:2722:1922:0921:1022:27בלגיה, בריסל )ק(

6:446:418:548:539:279:2510:2410:2217:4217:4518:0818:1017:2618:20ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:316:288:428:409:149:1310:1110:1017:3217:3417:5717:5917:1618:09ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:165:257:568:069:099:1410:3010:3320:5620:4721:4121:3020:3421:48בריטניה, לונדון )ק(

5:165:267:478:019:149:1810:3510:3821:1421:0322:0221:4920:5022:09בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:185:287:548:069:139:1810:3410:3721:0720:5721:5321:4220:4122:01גרמניה, ברלין )ק(

5:475:558:308:389:379:4110:5710:5921:1621:0721:5821:4820:5122:05גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:506:468:568:559:309:2810:2610:2417:3817:4118:0418:0717:2318:17דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:146:168:548:559:279:2810:3410:3519:1619:1419:4119:3918:5619:48הודו, מומבאי )ח(

6:106:128:518:529:249:2510:3110:3119:1219:0919:3719:3418:5219:44הודו, פונה )ח(

5:155:228:018:089:009:0410:1810:2020:2520:1721:0420:5520:0021:11הונגריה, בודפשט )ק(

5:515:578:398:449:279:3010:4110:4320:2220:1620:5520:4919:5921:02טורקיה, איסטנבול )ק(

6:246:299:129:159:569:5811:0911:1020:3920:3321:1121:0420:1621:17יוון, אתונה )ק(

5:385:458:248:309:229:2610:4010:4220:4420:3621:2321:1420:2021:30מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת דברים חזון בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:106:128:518:529:249:2510:3210:3219:1419:1119:3919:3618:5419:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:547:479:299:2610:1310:1011:0211:0017:1817:2517:5317:5917:0618:12ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:245:278:088:108:458:469:559:5618:5618:5319:2319:1918:3519:30נפאל, קטמנדו )ח(

7:067:069:369:3610:0610:0611:0911:0919:1619:1619:4019:3918:5819:48סינגפור, סינגפור )ח(

4:494:587:267:378:438:4810:0410:0720:3520:2621:2121:1020:0921:29פולין, ורשא )ק(

6:286:278:498:489:199:1910:1910:1918:0118:0318:2518:2617:4418:35פרו, לימה )ח(

6:186:259:059:1110:0010:0411:1711:1921:1621:0821:5321:4520:5222:00צרפת, ליאון )ק(

6:176:259:029:0910:0510:0911:2411:2621:3621:2822:1722:0821:1122:24צרפת, פריז )ק(

5:535:538:258:268:568:5610:009:5918:1318:1218:3718:3517:5418:45קולומביה, בוגוטה )ח(

6:016:088:498:549:419:4410:5610:5820:4620:3921:2221:1420:2221:28קנדה, טורונטו )ק(

5:325:398:208:259:149:1810:3110:3320:2820:2121:0620:5720:0421:12קנדה, מונטריאול )ק(

5:515:568:388:419:199:2210:3210:3319:5219:4720:2220:1719:3020:29קפריסין, לרנקה )ק(

5:576:078:038:359:5710:0211:2011:2422:0821:5722:5922:4521:4123:07רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:255:367:367:549:289:3410:5210:5521:4621:3422:3922:2521:1822:48רוסיה, מוסקבה )ק(

5:536:018:408:469:389:4210:5610:5821:0120:5321:4021:3120:3721:47רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:586:058:448:509:439:4611:0111:0321:0620:5821:4521:3620:4221:52שוויץ, ציריך )ק(

6:016:038:398:409:119:1210:1710:1718:4818:4619:1219:1018:2819:19תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קעה לוח זמנים לשבוע פרשת דברים -חזון בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:545:588:408:439:199:2010:3010:3119:4019:3620:0920:0419:1720:15באר שבע )ק(

5:505:548:378:399:169:1810:2810:2919:4319:3820:1220:0719:0920:18חיפה )ק(

5:515:558:378:409:169:1810:2710:2919:4519:4020:0820:0319:0120:15ירושלים )ק(

5:535:578:398:419:189:2010:2910:3019:4219:3720:1120:0619:1820:17תל אביב )ק(

5:235:318:098:169:109:1410:2810:3120:3820:3021:1821:0920:1321:25אוסטריה, וינה )ק(

7:257:209:159:139:549:5110:4610:4417:2917:3317:5918:0317:1518:15אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:325:398:198:259:169:1910:3310:3520:3520:2721:1321:0420:1021:20אוקראינה, אודסה )ק(

4:585:067:447:518:458:4810:0310:0520:1220:0420:5120:4219:4720:58אוקראינה, דונייצק )ק(

5:085:157:538:008:558:5910:1310:1620:2420:1621:0520:5519:5921:12אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:265:358:098:179:179:2110:3610:3920:5620:4821:3921:2920:3121:46אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:185:278:018:099:099:1310:2910:3120:5020:4121:3321:2220:2421:40אוקראינה, קייב )ק(

6:016:088:498:549:439:4711:0011:0220:5820:5021:3521:2620:3321:41איטליה, מילאנו )ק(

6:176:178:478:479:179:1710:1910:1918:2418:2418:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:517:479:479:4510:2410:2111:1711:1618:0918:1418:3818:4217:5518:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:588:5110:4210:3911:2311:2012:1412:1218:4618:5219:1819:2318:3319:35ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:026:078:508:549:359:3810:4910:5120:2320:1720:5620:4920:0021:02ארה״ב, בולטימור )ק(

5:485:538:368:409:239:2610:3710:3920:1620:1020:4920:4219:5320:56ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:485:548:368:409:239:2610:3810:3920:1720:1120:5020:4319:5420:56ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:206:269:089:129:5710:0011:1211:1420:5720:5021:3121:2420:3421:38ארה״ב, דטרויט )ק(

6:386:419:239:2510:0110:0211:1111:1220:1820:1420:4620:4119:5620:52ארה״ב, האוסטון )ק(

6:006:058:478:509:279:2910:3910:4019:5619:5220:2620:2119:3420:32ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:456:489:289:3010:0410:0511:1311:1420:1020:0620:3620:3319:4920:43ארה״ב, מיאמי )ק(

5:425:488:308:349:189:2110:3310:3420:1420:0720:4720:4019:5120:54ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:395:458:288:329:169:1910:3110:3320:1420:0820:4820:4119:5120:55ארה״ב, שיקגו )ק(

6:596:579:169:159:479:4610:4610:4518:1918:2118:4418:4518:0318:54בוליביה, לה-פס )ח(

6:006:088:408:499:529:5611:1211:1521:3721:2822:2122:1021:1222:29בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:016:108:438:529:539:5711:1311:1621:3621:2722:1922:0921:1022:27בלגיה, בריסל )ק(

6:446:418:548:539:279:2510:2410:2217:4217:4518:0818:1017:2618:20ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:316:288:428:409:149:1310:1110:1017:3217:3417:5717:5917:1618:09ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:165:257:568:069:099:1410:3010:3320:5620:4721:4121:3020:3421:48בריטניה, לונדון )ק(

5:165:267:478:019:149:1810:3510:3821:1421:0322:0221:4920:5022:09בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:185:287:548:069:139:1810:3410:3721:0720:5721:5321:4220:4122:01גרמניה, ברלין )ק(

5:475:558:308:389:379:4110:5710:5921:1621:0721:5821:4820:5122:05גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:506:468:568:559:309:2810:2610:2417:3817:4118:0418:0717:2318:17דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:146:168:548:559:279:2810:3410:3519:1619:1419:4119:3918:5619:48הודו, מומבאי )ח(

6:106:128:518:529:249:2510:3110:3119:1219:0919:3719:3418:5219:44הודו, פונה )ח(

5:155:228:018:089:009:0410:1810:2020:2520:1721:0420:5520:0021:11הונגריה, בודפשט )ק(

5:515:578:398:449:279:3010:4110:4320:2220:1620:5520:4919:5921:02טורקיה, איסטנבול )ק(

6:246:299:129:159:569:5811:0911:1020:3920:3321:1121:0420:1621:17יוון, אתונה )ק(

5:385:458:248:309:229:2610:4010:4220:4420:3621:2321:1420:2021:30מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת דברים חזון בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:106:128:518:529:249:2510:3210:3219:1419:1119:3919:3618:5419:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:547:479:299:2610:1310:1011:0211:0017:1817:2517:5317:5917:0618:12ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:245:278:088:108:458:469:559:5618:5618:5319:2319:1918:3519:30נפאל, קטמנדו )ח(

7:067:069:369:3610:0610:0611:0911:0919:1619:1619:4019:3918:5819:48סינגפור, סינגפור )ח(

4:494:587:267:378:438:4810:0410:0720:3520:2621:2121:1020:0921:29פולין, ורשא )ק(

6:286:278:498:489:199:1910:1910:1918:0118:0318:2518:2617:4418:35פרו, לימה )ח(

6:186:259:059:1110:0010:0411:1711:1921:1621:0821:5321:4520:5222:00צרפת, ליאון )ק(

6:176:259:029:0910:0510:0911:2411:2621:3621:2822:1722:0821:1122:24צרפת, פריז )ק(

5:535:538:258:268:568:5610:009:5918:1318:1218:3718:3517:5418:45קולומביה, בוגוטה )ח(

6:016:088:498:549:419:4410:5610:5820:4620:3921:2221:1420:2221:28קנדה, טורונטו )ק(

5:325:398:208:259:149:1810:3110:3320:2820:2121:0620:5720:0421:12קנדה, מונטריאול )ק(

5:515:568:388:419:199:2210:3210:3319:5219:4720:2220:1719:3020:29קפריסין, לרנקה )ק(

5:576:078:038:359:5710:0211:2011:2422:0821:5722:5922:4521:4123:07רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:255:367:367:549:289:3410:5210:5521:4621:3422:3922:2521:1822:48רוסיה, מוסקבה )ק(

5:536:018:408:469:389:4210:5610:5821:0120:5321:4021:3120:3721:47רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:586:058:448:509:439:4611:0111:0321:0620:5821:4521:3620:4221:52שוויץ, ציריך )ק(

6:016:038:398:409:119:1210:1710:1718:4818:4619:1219:1018:2819:19תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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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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