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c"iyz'd ,zah ycegd mikxan ,dkepg ,uwn zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

Â�˙ואילך מכאן שמונה מדליק ראשון יום אומרים שמאי בית כו' חנוכה נר מצות רבנן
כו', והולך מוסיף ואילך מכאן אחת מדליק ראשון יום אומרים הלל ובית והולך, פוחת

מורידין ואין בקודש דמעלין הלל דבית וטעמא החג, ּפרי כנגד שמאי דבית ומשמע1טעמא . ֵָ
ליה שסבירא ומה החג, לּפרי שייכים חנוכה שנרות שמאי לבית מודים הלל בית דגם ְֵָמזה
בקודש דמעלין אחר, מטעם הוא והולך דמוסיף באופן להיות צריכה הנרות ,2שהדלקת

ותנאי כללי לפי (אויסגעהאלטן) מתאים להיות צריך חכמים שמתקנים דבר שכל ַוהיינו,
גם להיות צריך לכן בקודש, דמעלין הכלל ישנו שבתורה הענינים שבכל וכיון התורה,
חנוכה שנרות הלל בית גם סוברים הענין בעצם אבל והולך, דמוסיף באופן הנרות הדלקת

החג לּפרי הם3שייכים חנוכה שימי לפי הוא פשוט פי על לסוכות דחנוכה הענין ושייכות . ְֵָ
עצרת שמיני גם שכולל הסוכות חג כמו ימים, בפני4שמונה רגל עצרת שמיני היות דעם ,

קש"ב5עצמו פז"ר לענין רק זה הרי הסוכות,5, חג עם אחד לרגל נחשב הענינים בשאר אבל ,
ג' בכללות שמצינו וכמו הסוכות. דחג מראשון השמיני להיותו השמיני יום שנקרא שזהו

האבות ג' כנגד שהם כנגד6הרגלים הוא עצרת ושמיני יעקב כנגד הוא הסוכות חג הנה ,

לשלושה7יוסף אלא אבות קורין אין מקום ומכל של8, עיקרו דכל יעקב, בכלל הוא ויוסף ,
משתשקע מצותה חנוכה דנר הסוכות, לחג דחנוכה בהשייכות ענין ועוד יוסף. הוא יעקב

חמתה1החמה ואם מחמתה, מרובה צילתה להיות שצריכה דסוכה המצוה דוגמת והוא ,
פסולה מצלתה הגיע9מרובה לא החמה שקעה לא שעדיין זמן שכל חנוכה, בנר כן וכמו ,

ימים, שמונה חנוכה ימי נקבעו הסוכות לחג דחנוכה השייכות שבגלל והיינו, מצותה. זמן
מובן אינו לכאורה דהנה, אחר. באופן להיות צריך הי' זאת ולולי החמה, משתשקע ומצותה
שהי' שמן של אחד פך שמצאו הוא דחנוכה הנס שהרי חנוכה, ימי שמונת שקבעו הטעם
ממנו והדליקו נס בו נעשה אחד, יום להדליק אלא בו הי' ולא גדול, כהן של בחותמו מונח
שהרי הנס, הי' בהם שרק ימים, ז' רק טוב יום לעשות צריכים היו כן, ואם ימים, שמונת

ימים שמונה חנוכה קבעו ולמה להדליק, כדי בו הי' אחד יום שתירצו10על ומה שגם10.
או חלקים, לשמונה שבפך השמן את שחילקו מפני אם הנס, ניכר הי' הראשונה בלילה
אין כו', מלאה המנורה מצאו שבבוקר או כמקודם, מלא הפך נשאר הפך מן שעירו שאחרי

עדיין מספיק בשביל11התירוץ רק הי' והנס בנס, צורך הי' לא הראשון יום בשביל שהרי ,

ב.)1 כא, שבת

וש"נ.)2 א. כח, ברכות

תרנ"ד)3 סה"מ ב. תתקמב, ה' כרך חנוכה אוה"ת גם ראה

צז. ע'

ב.)4 דש, ב' כרך שם אוה"ת גם וראה שם. תרנ"ד סה"מ

סג. ע' תר"ס סה"מ א-ב. תתתסב, ז' כרך

וש"נ.)5 א. מח, סוכה ב. ב, יומא

ב.)6 עו, פנחס לקו"ת תיז. ר"ס טואו"ח ב. רנז, זח"ג ראה

א. נח, ר"ה

ב.)7 רח, זח"א ראה

ב.)8 טז, ברכות

א.)9 ב, סוכה

עתר.)10 סי' או"ח ב"י ראה

שם.)11 או"ח לשו"ע פר"ח גם ראה
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מכל הראשונה, בלילה גם שניכר באופן הנס הי' בפועל אם גם כן, ואם הימים, שבעת
ימים. שמונה חנוכה קבעו למה מובן אינו הימים, לשבעת רק הי' הנס שצורך כיון מקום,
ימים, שמונה יש שבסוכות כשם לכן, אחד, ענינם וסוכות שחנוכה דלהיות הוא, הענין אך
משתשקע מצותה חנוכה שנר להענין בנוגע גם הוא וכן ימים. שמונה בחנוכה גם קבעו
המנחה, מפלג יום, מבעוד מדליקין היו המקדש נרות הרי מובן, אינו דלכאורה החמה,

השקיעה קודם רב זמן משך דוקא.12שהוא החמה משתשקע מצותה חנוכה נר ולמה ,
לפי המקדש, נרות מצד הוא חנוכה נר להדליק שתקנו הטעם שהרי מובן, אינו וביותר
פך שמצאו הנס ובגלל המקדש, נרות להדליק יכולים היו ולא כו' השמנים כל שטמאו
כעין רבנן דתקון שכל וכיון חנוכה. נר להדליק תקנו המקדש, נרות והדליקו כו' שמן

תקון דוקא,13דאורייתא החמה משתשקע מצותה חנוכה שנר הטעם מהו ביותר מובן אינו ,

ולכן, אחד, ענינם וסוכה חנוכה שנר לפי הוא, הענין אך המקדש. נרות מכמו בשינוי שזהו
משתשקע מצותה חנוכה נר גם לכן מחמתה, מרובה צילתה להיות צריכה שסוכה כשם

דוקא. החמה

במדרש14בזהÔÈ�Ú‰Âב) איתא דהנה פסוק15, כלבנה16על יפה כחמה, ברה כלבנה יפה
יום, לשלושים נולדה שהלבנה כשם ללבנה, אסתר שנדמית כו', מדי בגלות

יום שלשים זה המלך אל לבא נקראתי לא ואני אמרה אסתר בגלות17כך כלבנה יפה לפיכך ,
מי תמוז בתקופת כו', שמה חמה אוליאוס אם סנדריאוס יון, במלכות כחמה וברה מדי.
ממנו, ברחו הכול יון במלכות כך כו', ממנו בורחים הכול השמש, כנגד לעמוד יוכל
ונהרגו יון של האוכלוסין מפניהם וברחו הקב"ה של באמונתו עמדו ובניו הכהן ומתתיהו

שנאמר מה דרך על זה, דלעומת החמימות על מורה החמה ענין זה ולפי כו'. וחם18כולן
שנר אמרו זה ועל כו'. גזרותיו מצד החמה דוגמת הוא שאנטיוכוס וזהו כנען, אבי הוא
זה. דלעומת החמה להשקיע שצריך היא בזה שהכוונה החמה, משתשקע מצותה חנוכה

שנאמרÔÈ·‰ÏÂג) מה תחילה להקדים יש מגן19זה דפירוש אלוקים, הוי' ומגן שמש כי
דברים, ב' יש שבשמש והיינו, לסובלו, הבריות שיוכלו להגן לשמש נרתק הוא
ענין וזהו חמה. הנקרא והוא השמש, של ונרתק המגן שהוא השמש וגלגל השמש, עצם
ונרתק, המגן שהוא הגלגל שזהו בסיבובה, חמה דהיינו לחמה, עובדים העולם שאומות

בשל"ה לחמה20כמבואר מונין ועכו"ם ללבנה מונין שישראל מעלת21בענין הלא דלכאורה ,
מתרץ ובזה בסיבובה. רק אלא בעמידתה, לא לחמה מונין שהאומות אלא עדיפא, חמה

ז"ל רבותינו שאמרו מה כן שבזה,22גם המעלה מובן אינו דלכאורה חמה, כפני משה פני

ע')12 ח"ב מלוקט (סה"מ תשל"ח נ"ח מצות ת"ר ד"ה ראה

וש"נ. .12 הערה יז)

ב.)13 ל, פסחים

תרנ"ד)14 משתשקע מצותה ד"ה גם ראה – לקמן הבא בכל

(סה"מ תרפ"ו ברחמיך ואתה ד"ה ואילך). צח ע' תרנ"ד (סה"מ

ואילך). קסג ע' תרפ"ו

ו.)15 פט"ו, שמו"ר

יו"ד.)16 ו, שה"ש

יא.)17 ד, אסתר

יח.)18 ט, נח

יב.)19 פד, תהלים

ב.)20 קצז,

א.)21 כט, סוכה

א.)22 עה, ב"ב
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חמה גלגל מכהה הי' הראשון אדם של עקבו שפני23הלא הרבותא ומהו פניו, שכן ומכל ,
של שעקבו וזהו עצמה, לחמה חמה גלגל בין חילוק שיש מתרץ זה ועל חמה, כפני משה
מה גם דזהו עצמה, חמה כפני הוא משה פני אמנם חמה, גלגל מכהה הראשון אדם

דום בגבעון שמש אמר משה של ומגן24שתלמידו שמש כי וזהו מסיבובה. חמה שהעמיד ,

ב"ה הוי' לשם מגין אלוקים שם כך השמש בעד מגין שהנרתק שכשם אלוקים, ,25הוי'

הוא26כידוע הכלים ענין והרי הכלים, מקור הוא אלוקים ושם האורות מקור הוא הוי' ששם
ענינם כן ואם האורות, את מגלים שהכלים ואף בתוכם. שמתלבש האור על שמעלימים
האור, עצם על מעלימים שהם מובן האורות את מגלים שהם גופא מזה הרי, גילוי, הוא
זה כן, ואם גילוי, בגדר אינו האור עצם שהרי ידם, על האור גילוי הי' לא כן, לא דאם
שמבחינת זאת, ועוד האור. עצם על מעלימים שהם זה ידי על הוא האורות את מגלים שהם
הכלים שגם דאף מהכלים, יותר והסתר העלם שהם הפרסאות, נעשו הכלים חיצוניות
האור, עצם על מעלימים שהם ידי על הוא שהגילוי אלא לגלות, הוא ענינם הרי מעלימים,
לבי"ע אצילות שבין הפרסא וכמו ולהסתיר, להעלים הוא ענינם הרי הפרסאות כן שאין מה
עצמו בפני נפרד ודבר יש שנעשה עד לגמרי מעלמת שהיא עשייה], יצירה, [=לבריאה,
הנה ההעלם, ידי על הוא שהגילוי אלא גילוי הוא ענינם שהכלים כשם אמנם, בבי"ע.
לא הפרסא לולי שהרי למטה, הגילוי בשביל היא שהכוונה בהפרסאות, גם הוא כן באמת
שלמעלה שהאור זה ידי על ורק בבי"ע, ויתקבל יאיר האצילות שאור להיות אפשר הי'

מכ אך בבי"ע. ומתקבל מאיר הוא אזי בהפרסא מתלבש הכליםמהפרסא הרי מקום ל
העלם. שהוא אלוקים משם ששורשם לפי והיינו, מעלימים, הם והפרסאות

‰�‰Âלהיות מקום, מכל הגילוי, בשביל הוא והפרסאות הכלים ידי שעל ההעלם שכוונת אף
כאלו שישנם כזה באופן ההעלם נעשה השתלשלות בריבוי הנה העלם, של ענין שזהו
הוא שענינו לשמש ונרתק המגן שהוא חמה לגלגל היא שהכוונה וכנ"ל לחמה, שמשתחווים

נאמר זה ועל לעיקר. ההסתר את שחושבין והיינו, לכל27העלם, אותם אלוקיך הוי' חלק אשר
ההפרש כידוע אלוקים, משם הוא ששורשם לפי והיינו לטעות, מקום להם שהניח גו', העמים

שנאמר כמו הוי', משם שרשם ישראל דנשמות העולם, לאומות ישראל נשמות בנים28בין
אלוקים משם שרשם העולם אומות כן שאין מה אלוקיכם, להוי' ממ"ח29אתם גופא ובזה ,

אלוקים דשם אחרונים אל"ה30צירופים ברא מי בחינת דאל"ה, מהצירופים לא והיינו, ,31,

שהוא ההעלם כוונת אצלם נרגש לא ולכן אל"ה, על שמעלימים די"ם מהצירופים אלא
הארץ את הוי' עזב לומר טועים זה ומצד עצמו, וההסתר ההעלם רק אלא הגילוי, בשביל
כל על רם אומרים העולם שאומות שזהו הנבראים, על ישגיחו שהם ומזלות כוכבים בידי

דרך)23 ב. שו, ח"ג ב. רסו, ח"א זהר ב. פ"ב, ויק"ר ראה

ובכ"מ. רצט. ע' תרס"ב סה"מ סע"א. כה, חיים

יב.)24 יו"ד, יהושע

רפ"ד.)25 והאמונה היחוד שער

ובכ"מ.)26 ב. עג, בלק לקו"ת ד. סט, יתרו תו"א ראה

יט.)27 ד, ואתחנן

א.)28 יד, ראה פ'

ואילך.)29 ב רעא, החנוכה שער דא"ח) (עם סידור ראה

ובכ"מ.

ובכ"מ.)30 בא. ר"פ להאריז"ל הליקוטים ספר ראה

ובכ"מ.)31 ואילך. ג ד, פקודי לקו"ת וראה כו. מ, ישעי'
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חמה גלגל מכהה הי' הראשון אדם של עקבו שפני23הלא הרבותא ומהו פניו, שכן ומכל ,
של שעקבו וזהו עצמה, לחמה חמה גלגל בין חילוק שיש מתרץ זה ועל חמה, כפני משה
מה גם דזהו עצמה, חמה כפני הוא משה פני אמנם חמה, גלגל מכהה הראשון אדם

דום בגבעון שמש אמר משה של ומגן24שתלמידו שמש כי וזהו מסיבובה. חמה שהעמיד ,

ב"ה הוי' לשם מגין אלוקים שם כך השמש בעד מגין שהנרתק שכשם אלוקים, ,25הוי'

הוא26כידוע הכלים ענין והרי הכלים, מקור הוא אלוקים ושם האורות מקור הוא הוי' ששם
ענינם כן ואם האורות, את מגלים שהכלים ואף בתוכם. שמתלבש האור על שמעלימים
האור, עצם על מעלימים שהם מובן האורות את מגלים שהם גופא מזה הרי, גילוי, הוא
זה כן, ואם גילוי, בגדר אינו האור עצם שהרי ידם, על האור גילוי הי' לא כן, לא דאם
שמבחינת זאת, ועוד האור. עצם על מעלימים שהם זה ידי על הוא האורות את מגלים שהם
הכלים שגם דאף מהכלים, יותר והסתר העלם שהם הפרסאות, נעשו הכלים חיצוניות
האור, עצם על מעלימים שהם ידי על הוא שהגילוי אלא לגלות, הוא ענינם הרי מעלימים,
לבי"ע אצילות שבין הפרסא וכמו ולהסתיר, להעלים הוא ענינם הרי הפרסאות כן שאין מה
עצמו בפני נפרד ודבר יש שנעשה עד לגמרי מעלמת שהיא עשייה], יצירה, [=לבריאה,
הנה ההעלם, ידי על הוא שהגילוי אלא גילוי הוא ענינם שהכלים כשם אמנם, בבי"ע.
לא הפרסא לולי שהרי למטה, הגילוי בשביל היא שהכוונה בהפרסאות, גם הוא כן באמת
שלמעלה שהאור זה ידי על ורק בבי"ע, ויתקבל יאיר האצילות שאור להיות אפשר הי'

מכ אך בבי"ע. ומתקבל מאיר הוא אזי בהפרסא מתלבש הכליםמהפרסא הרי מקום ל
העלם. שהוא אלוקים משם ששורשם לפי והיינו, מעלימים, הם והפרסאות

‰�‰Âלהיות מקום, מכל הגילוי, בשביל הוא והפרסאות הכלים ידי שעל ההעלם שכוונת אף
כאלו שישנם כזה באופן ההעלם נעשה השתלשלות בריבוי הנה העלם, של ענין שזהו
הוא שענינו לשמש ונרתק המגן שהוא חמה לגלגל היא שהכוונה וכנ"ל לחמה, שמשתחווים

נאמר זה ועל לעיקר. ההסתר את שחושבין והיינו, לכל27העלם, אותם אלוקיך הוי' חלק אשר
ההפרש כידוע אלוקים, משם הוא ששורשם לפי והיינו לטעות, מקום להם שהניח גו', העמים

שנאמר כמו הוי', משם שרשם ישראל דנשמות העולם, לאומות ישראל נשמות בנים28בין
אלוקים משם שרשם העולם אומות כן שאין מה אלוקיכם, להוי' ממ"ח29אתם גופא ובזה ,

אלוקים דשם אחרונים אל"ה30צירופים ברא מי בחינת דאל"ה, מהצירופים לא והיינו, ,31,

שהוא ההעלם כוונת אצלם נרגש לא ולכן אל"ה, על שמעלימים די"ם מהצירופים אלא
הארץ את הוי' עזב לומר טועים זה ומצד עצמו, וההסתר ההעלם רק אלא הגילוי, בשביל
כל על רם אומרים העולם שאומות שזהו הנבראים, על ישגיחו שהם ומזלות כוכבים בידי

דרך)23 ב. שו, ח"ג ב. רסו, ח"א זהר ב. פ"ב, ויק"ר ראה

ובכ"מ. רצט. ע' תרס"ב סה"מ סע"א. כה, חיים

יב.)24 יו"ד, יהושע

רפ"ד.)25 והאמונה היחוד שער

ובכ"מ.)26 ב. עג, בלק לקו"ת ד. סט, יתרו תו"א ראה

יט.)27 ד, ואתחנן

א.)28 יד, ראה פ'

ואילך.)29 ב רעא, החנוכה שער דא"ח) (עם סידור ראה

ובכ"מ.

ובכ"מ.)30 בא. ר"פ להאריז"ל הליקוטים ספר ראה

ובכ"מ.)31 ואילך. ג ד, פקודי לקו"ת וראה כו. מ, ישעי'
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כבודו השמים על הוי' השפלה32גוים הוא למטה הארץ על שההשגחה שאומרים היינו ,

מהם לקבל כדי להם עובדים ולכן ומזלות, כוכבים בידי הארץ את עזב ולכן ית', לפניו
בערך הוא אם נפשך, דממה טענתם, מתוך ניכר שטעותם היא האמת אך כו'. ההשפעה

השמים לגבי חרדל כגרגר הוא שהארץ דאף כן, גם הארץ בערך הוא הרי מכל33השמים ,

היא שהארץ כשם כן, ואם להארץ, משפיעים הם השמים שהרי ביניהם, ערך יש מקום,
הגבולים כל גבול, בעל בלתי לגבי שהרי לגבי', השפלה הם השמים גם כן כמו לגבי' השפלה

עצמו34שוים את שמשפיל היינו כבודו, השמים שעל מודים שהם מאחר גיסא, ולאידך .
ופרט, פרט כל על פרטית בהשגחה הארץ על כן גם משגיח הוא כן אם בשמים, כביכול

קרובו עם בישראל כבשה35ובפרט הם ישראל שהרי במוחש, ניכרת פרטית ההשגחה שבהם
משתמרת והיא זאבים ע' בין הם36אחת טועים הנרתק ידי שעל וההסתר ההעלם מצד אמנם, .

התאוה חמימות תוקף בא ומזה לחמה, עובדים הם ולכן כו', הארץ את הוי' שעזב לומר
כו'. הזה עולם ותענוגי התאוות אחרי שנמשכים כנען, אבי הוא וחם ענין שהוא דקליפה,

והואÂ‰�‰ד) הרוחנית, בעבודה כן גם ישנו ומזלות וכוכבים לחמה ההשתחוואה ענין
שזוהי בזה, ושכלו ראשו את שמכניס פרנסה בעניני והשיקוע הטרדה ענין
כמו בגשמיות, הראש הרכנת ענינה גשמית שהשתחוואה דכשם ברוחניות, ההשתחוואה
ההשתחוואה ענין הוא והמחשבה השכל טרדת ידי על ברוחניות הראש הרכנת כן
לפי הוא לחמה ההשתחוואה סיבת שהרי לחמה, המשתחווה דוגמת והוא ברוחניות,
כבוד להם לחלוק ראוי שלכן ומזלות, וכוכבים מהחמה היא שההשפעה שחושבים
כגרזן רק והם ידם, על שמשפיע ית' מהשם היא שההשפעה היא שהאמת והיינו, ולעבדם,

החוצב לפי37ביד לחמה משתחווים העולם שאומות אלא כבוד, להם לחלוק ראוי אין ולכן ,
בעניני וטרוד ששקוע מי כן וכמו ומזלות, וכוכבים מהחמה היא שההשפעה שחושבים
בהם שעוסק מהענינים היא שההשפעה שחושב לפי זה הרי בזה, שכלו את שמכניס פרנסה
בחסד בחן בטובו כולו העולם את זן ית' הוא הרי האמת שלפי והיינו, פרנסתו, לצורך

שכלו38וברחמים כל את בזה להכניס צריך אין שלכן בלבד, כלי אלא אינו בפרנסה והעסק ,
הוא זה ידי שעל ברוחניות, לחמה ההשתחוואה ענין הוא בהעסק הטרדה כן, ואם כו',

כו'. הזה עולם ותענוגי התאוות אחרי להימשך למטה יורד

‰ˆÚ‰Âממעמדו בנפשו חשבון שיעשה זה ידי על ונדכה, נשבר לב בבחינת שיהי' לזה,
נתרחק ידם שעל זרות ברצונות והמתועב המרוחק אני מי לעצמו ויאמר ומצבו,
כאשר להקב"ה עובד הי' ואם בהם, שרצונו דברים עוד לו מגיע ולמה ית', מאלקותו
יוכל איך למהוי, כדבעי שאינו בנפשו יודע כאשר אבל לו, שמגיע לחשוב יכול הי' נצטווה

ד.)32 קיג, תהלים

ב.)33 נב, סע"א. מח, של"ה ראה

ב.)34 לו, שה"ש לקו"ת גם ראה

א)35 רעט, ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יד. קמח, תהלים

חשון). כח יום" ב"היום (נעתק

אסת"ר)36 ה. תולדות תנחומא ב. פ"ט, רבתי פסיקתא ראה

א. פ"י,

טו.)37 י, ישעי' – הכתוב לשון ע"פ

המזון.)38 דברכת הראשונה ברכה

c"iyz'd ,zah ycegd mikxan ,dkepg ,uwn zyxt zay

להיות צריך הוי', לברכת כלי יהי' שהאדם דבכדי בזה, והענין לו. שמגיע כלל לחשוב
ז"ל רבותינו כמאמר ריקן, כלי דאף39בבחינת והיינו, מחזיק, אינו מלא מחזיק ריקן כלי

שנאמר כמו הוי', לברכת כלים הם עצמם מצד ישראל שנשמות הדבר ישועות40שאמת כוס
שהם ישועות בחינת לקבל כלי בבחינת היא ישראל נשמות מקור ישראל שכנסת אשא,
וגם ריקן, כלי שיהי' בנפשו לפעול העבודה להיות צריך מקום, מכל כו', העליונים החסדים
העדר ענין והוא ריקן, כלי שיהי' בעצמו לפעול צריך הוא גם הנה בעצם, נדכה שהוא מי
האכילה רק זה הרי הוי' את לעבוד שיוכל כדי הגוף לבריאות שצריך מה דכל והיינו, התאוה,
צורך בה אין אלו בענינים התאוה כן שאין מה כשלעצמם, הגוף צרכי ושאר והשתי'
בבחינת יהי' ואז הזה, עולם לעניני להתאוות שלא בנפשו לפעול צריך ולכן הגוף. לבריאות
לכל, ומפרנס זן ית' שהוא באמונתו להתחזק שצריך זאת, ועוד הוי'. ברכת לקבל ריקן כלי
אחר, באופן גם לפרנסו יכול ית' הוא שהרי בעסקיו, מוטרד יהי' לא כאשר גם לפרנסו ויכול
באמונתו להתחזק צריך מקום, מכל אחר, באופן להתפרנס יוכל איך בשכל רואה שאינו ואף
והחיזוק בהאמונה. חלישות שום לפעול צריך אין בשכלו מבין שאינו וזה האמת, הוא שכן
ברוחניות. לחמה ההשתחוואה ענין שהוא פרנסה, בעניני הטרדה נגד העצה הוא בהאמונה

Â‰ÊÂמפניהם וברחו הקב"ה של באמונתו עמדו ובניו הכהן שמתתיהו במדרש שכתוב מה
רוחנית, מלחמה היתה אנטיוכוס מלחמת דהנה, כו', כולן ונהרגו יון של האוכלוסין

רצונך מחוקי ולהעבירם תורתך להשכיחם הי' גופם41שרצונו בשעבוד רצה שלא והיינו, ,
נשמה), אידישע די נאר געארט, ניט אים האט גוף אידישער (דער נפשם בשעבוד אם ַָָכי

ח"ו ישראל באלוקי חלק לכם שאין השור קרן על לכם כתבו שאמרו המלחמה42שזהו וזוהי ,
אחר להימשך הטבעי חום הגברת ענין שהוא לחמה, שהשתחווה דאנטיוכוס הרוחנית
של באמונתו התחזקו ובניו שמתתיהו ידי על הי' המלחמה וניצחון הזה. עולם תאוות
לחמה ההשתחוואה ענין שהוא פרנסה בעניני הטרדה תהי' שלא שהעצה וכנ"ל הקב"ה,

באמונה. החיזוק ידי על הוא ברוחניות,

כןÏÚÂה) לא כסילים ולב דעת יזרו חכמים שפתי נאמר במדרש43זה ואיתא שפתי44,
אבטומטוס שאומרים המינין אלו כן לא כסילים ולב כו', ישראל אלו כו' 45חכמים

לא אומרים ואתם כן, בויהי העולם את בראתי אני לרשעים הקב"ה אמר כו', העולם הוא
החכמה ענין הוא דכסילים בזה, והענין כו'. העולם את מפרידים שהם היינו וכו', כן
שגם השמנים, כל טמאו שהיוונים ענין וזהו חכמה, יש זה בלעומת גם שהרי זה, דלעומת
כדאיתא סכלּות, בשם נקרא זה שבלעומת אלא החכמה, בחינת שהוא שמן, יש זה ְִבלעומת

פסוק46בזוהר דלעומת47על חכמה הוא שסכלות הסכלות, מן לחכמה יתרון שיש וראיתי

נצבים)39 אתם ד"ה שב. ע' תרל"ד סה"מ וראה א. מ, ברכות
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וכסיל זקן מלך בשם נקרא הרע שהיצר וזהו ענין48זה, נעשה זה דלעומת החכמה ומצד .
דקדושה שחכמה הוא, זה דלעומת לחכמה דקדושה חכמה בין ההפרש דהנה, הפירוד,
ענין מבארת דקדושה חכמה דהנה, ופירוד. ישות פועלת זה דלעומת וחכמה ביטול, פועלת
ולהחיותו, להוותו בהיש האין תמיד להיות צריך שנתהווה לאחר ושגם מאין, יש ההתהוות
ולא הביטול, ענין דקדושה החכמה פועלת ולכן האלוקי, האין הוא היש מציאות שכל כיון

ומ יש המידות היות דעם והיינו, במידות, גם אלא במוחין ביןרק ההפרש כידוע ורגש,
זיך טראגט (ער ומתמסר עצמו את שמבטל ביטול, של בתנועה הם שמוחין ומידות, ָמוחין
פועלת מקום, מכל והרגשה, ישות של בתנועה הם מידות כן שאין מה הענין, את להבין צו)
בהיש עוסקת זה דלעומת חכמה כן שאין מה בהמידות, גם הביטול ענין דקדושה חכמה
היא לכן בהיש הוא עסקה שכל וכיון היש, עניני פרטי שמבארת היינו שנתהווה, לאחר
עצמם מצד שהמידות זאת דלבד והיינו במוחין, גם אלא בהמידות רק לא ישות פועלת
הן שהמידות והיינו ישות, בהם מוסיפה זה דלעומת החכמה הנה ישות, של בתנועה הם
מושחתים היו העולם אומות מחכמי גדולים חכמים שכמה הטעם וזהו וכו'. רעות מידות
לפי הוא הדבר דטעם כלל, חכמתם להם הועילה ולא גדולה, הכי במידה רעות במידות
ישות פועלת זה דלעומת שחכמה ולהיות ישות. ומוסיפה פועלת זה דלעומת דחכמה
למצב בא (כסילים) זה דלעומת חכמה דמצד כן, לא כסילים ולב נאמר זה על הנה ופירוד,
שכל איך שמבארת דקדושה חכמה כן שאין מה ח"ו, העולם הוא אבטומטוס שאומר כזה
חכמים שפתי וזהו ואחדות. ביטול פועלת היא הרי כנ"ל, האלוקי האין הוא היש מציאות
הוא ובנפש מקיף, הוא דכתר ועטרה, נזר לשון היינו יכתירו, רש"י פירש יזרו דעת, יזרו
להיות צריך בשכלו מבין אינו כאשר שגם והיינו, שבנפש, כתר בחינת שהיא האמונה, כוח
האמונה, בענין כלל חלישות לפעול צריך אינו בשכל ההבנה והעדר האמונה, ענין אצלו

בי' תפיסא מחשבה לית שהרי שכל, פי על גם עילאה,49כמובן מחשבה על אפילו דקאי ,

בזוהר כדאיתא דא"ק, הקדומה דמחשבה50מחשבה לעלמין, אתפרש לא ויובלא מחשבה
חכמה מחשבה51הוא שגם וכיון דא"ק, הקדומה מחשבה היינו עילאה, חכמה על וקאי ,

להבין. יכול אינו האנושי בשכלו שהוא כלל יפלא לא הרי בי', תפיסא לא דא"ק הקדומה
זה ידי ועל ית', בו האמונה חיזוק היינו, הקב"ה, של באמונתו עמדו ובניו שמתתיהו וזהו
ההשתחוואה לענין שהעצה לעיל שנתבאר כמו כו', לחמה העובד אנטיוכוס את כבשו
דוקא. באמונה החיזוק ידי על הוא העולם את שמפרידים הפירוד ענין שהוא ברוחניות

ועלÂ‰ÊÂו) האמונה, חיזוק הוא ענינו חנוכה שנר החמה, משתשקע מצותה חנוכה שנר
צריכה שסוכה כן גם וזהו הפירוד. ענין זה, דלעומת החמה שקיעת נעשה זה ידי
צריך הסכך אמנם זה. דלעומת החמה שקיעת ענין על ׁשמֹורה מחמתה, מרובה צילתה ֶֶלהיות

תמינאה מרקיע הם שהכוכבים והיינו, מתוכו, נראים כוכבים שיהיו קלוש, שלמעלה52להיות

הרמ"ז)48 ובפי' א קעט, זח"ג שם. וקה"ר יג ד, קהלת ראה

שם.

א).)49 (יז, בהקדמה ת"ז

א.)50 קכג, ח"א

וש"נ.)51 .5 ע' החסידות לימוד קונטרס ראה

הל')52 רמב"ם שם. הזהר ובמפרשי ב קסב, זח"א ראה
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דלעומת53מהשתלשלות החמה שקיעת נעשה זה ידי שעל האמונה, ענין הוא בנפש שענינו ,

כידוע ימים, שמונה הם החנוכה וימי הסוכות שימי גם וזהו על54זה. מורה דשמיני שהענין
לו להיות הקב"ה דנתאוה הכוונה נשלמת דוקא זה ידי ועל מהשתלשלות, שלמעלה בחינה

בתחתונים ידי55דירה על נעשה זה שענין מהשתלשלות, שלמעלה העצמות גילוי שהוא ,

הם חנוכה ונרות נרות, שבעה הם המקדש שנרות גם וזהו דוקא. הגלות שבזמן העבודה
נימין שמונה של כינור אז שיהי' דלעתיד בדוגמא נרות, העבודה56שמונה ידי שעל והיינו, .

רועים משבעה המיוחד אחד שהוא צדקנו משיח לביאת נזכה האמונה בחיזוק הגלות שבזמן
אדם נסיכי ממש.57ושמונה בתחתונים ית' לו דירה ותהי' הכוונה תושלם שאז ,

•

רפ"ג. יסוה"ת

מנחם)53 (תורת תשי"ד מרובה שחמתה סוכה ד"ה ראה

ואילך). 27 ס"ע ח''י

ס"ט.)54 ח"א הרשב"א שו"ת ראה

במדב"ר)55 ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

ב.)56 יג, ערכין

ב.)57 נב, סוכה ראה
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ע"י הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה... אבל נצטערתי להוודע במשך השיחה 

שכנראה אין כת"ר שי' שומר כלל על בריאותו ומתנהג היפך הוראת הרופאים בזה, ובודאי למותר להאריך 

בהיחס שצריך להיות להוראת רופאים והוא מובא בכ"מ בשו"ע או"ח הל' שבת ויהכ"פ וכיו"ב, ומובא ג"כ 

בהל' נזקי גוף ונפש ודיניהם, והנקודה התיכונה היא כלשון רז"ל שאין לאדם רשות על גופו כלל לצערו כו', 

כי הגוף הוא נכסיו של הקב"ה ביטוי נפלא אשר בהתבוננות קלה אפילו מבהיל את הרעיון, ויה"ר אשר 

מאמר רז"ל זה המרובה באיכות יפעול פעולתו לזהירות גם בהציווי ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ובלי ספק 

אשר עי"ז יתוסף גם בעסקנות הצבור ובעניני תורה ומצות בכלל, וכידוע פתגם הרב המגיד ממעזריטש אשר 

יום ההילולא שלו הי' לפני איזה ימים, א קליינע לעכעלע אין גוף איז א גרויסע לעכעל אין דער נשמה.

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה לבשו"ט ולימי חנוכה מאירים ומזהירים.
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– "קבלתֿפנים"* בעת –

מוגה בלתי

פרטית‡. בהשגחה הוא ענין שכל אדמו"ר וחמי מורי מכ"ק ששמענו מה אודות פעמים כמה ,1דובר

דנישואין, כהמצוה כללית מצוה ובפרט מצוה, של ענין וכמה כמה אחת ועל

אלא ההוה, לדור אפילו או ההוה, לזמן רק לא שייך הנישואין ענין שהרי –zexec ixeclידי שעל כיון ,

יבורך" ישרים "דור נעשה –2הנישואין ובמצוות בתורה עוסקים בנים ובני בבנים

שאפילו בודאי פרטיתmihxtdהרי בהשגחה הם – חנוכה בימי הנישואין, זמן כמו – .3שבזה

*

(כמו·. וגיבורים רבים נגד וחלשים מעטים לחמו שבה עצמה, המלחמה על נוסף הרי – לחנוכה בנוגע
"שעמדה בגלל המלחמה היתה מעטים"), ביד ורבים חלשים ביד גיבורים "מסרת הנסים": "ועל בנוסח שכתוב
בדברי בפרטיות וכמבואר רצונך", מחוקי ולהעבירם תורתך להשכיחם ישראל עמך על הרשעה יון מלכות

בממונם4הרמב"ם ידם ופשטו ובמצות, בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזירות "גזרו :
וכו'". ובבנותיהם

חיי עם הקשורים ענינים והנפש, הגוף בעניני גם אלא ממון, של בענין רק לא פגיעה כאן שהיתה והיינו,
ז"ל חכמינו אמרו שלכן – מאשר5המשפחה פחות לא הי' לנשים בנוגע שהנס הנס", באותו היו הן "שאף

ישראל. לכלל בנוגע

עם הקשור כללי, ענין להיות הוצרכה הנס על ההודאה שגם מובן, l`xyiומזה mr zxdhלענין ההכנה שזוהי –

ממאמר כמובן המשיח, בביאת הכללית לגאולה והן דחנוכה), (כהגאולה פרטי בזמן פרטית לגאולה הן הגאולה,
שנאמר6המשנה שבשמים, אביכם אתכם מטהר ומי מטהרין אתם מי לפני ישראל מים7"אשריכם עליכם וזרקתי

נאמר זה שפסוק – וטהרתם" dcizrdטהורים dle`baבענין תלוי' ישראל עם שגאולת מוכח ומזה ,dxdhd.

בחנוכה במקדש המנורה נרות הדלקת היתה זה xedhומטעם onyaהוצרכו זה שבשביל פי על אף דוקא,
של בגמראqpלענין כדאיתא כל8– וטמאו להיכל שנכנסו היוונים את נצחו חשמונאי בית שמלכות שלאחרי

אלא בו הי' ולא גדול, כהן של בחותמו מונח שהי' שמן של אחד פך אלא מצאו ולא "בדקו שבו, השמנים
. . ש"מצאו בנס צורך הי' לראש שלכל והיינו, ימים", שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה אחד, יום להדליק

הראשון דלילה הנס שזהו גדול", כהן של בחותמו מונח שהי' שמן של אחד בנס9פך צורך הי' זה ולאחרי ,
טהור" שמן והוציאו זיתים שכתשו "עד ימים", שמונה ממנו ש"הדליקו .10נוסף,

השאלה‚. שידועה – הוצרכו11ובהקדמה בשמןqplלמה המנורה נרות את להדליק דוקא:xedhבשביל
ישנו ציבור לעבודת ובנוגע ציבור, עבודת היא במקדש המנורה נרות היאהדלקת דחוי' ש"טומאה כלל

בטומאה,12בציבור" לעשותה מותר בטהרה העבודה לעשות אפשר אי שכאשר והיינו, ,

שלכן, וטומאה, דטהרה מהענין למעלה היא (ציבור), ישראל כלל ישראל, עם שקדושת בזה, וההסברה –
שנאמר כמו טומאה, של במצב גם היא בישראל השכינה –13השראת טומאותם" בתוך אתם "השוכן

אלטהויז. בנימין ציון בן הת' החתן של (*ַ
סימן1) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר בארוכה ראה

וש"נ. ואילך. קעט
ב.2) קיב, תהלים
ואילך.3) 232 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
רפ"ג.4) חנוכה הל'
וש"נ.5) א. כג, שבת
ב).6) (פה, יומא סוף

כה.7) לו, יחזקאל
ב.8) כא, שבת
שם.9) לשבת מאירי ראה
שם.10) לשבת ר"ן ה"ב. שם רמב"ם
(ע'11) בתחלתו חנוכה זעווין) (לרש"י בהלכה" ה"מועדים ראה

וש"נ. רמד-ה). (ע' ס"ב חנוכה ערך תלמודית אנציק' ואילך). קנו
וש"נ.12) א. עט, א. עז, פסחים
טז.13) טז, אחרי
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גדול? כהן של בחותמו חתומים היו שלא שבהיכל בהשמנים גם המנורה נרות את להדליק יכולים היו כן, ואם

שמן„. במנורה נותנים היו שאילו מפני הוא, טמא, בשמן להדליק יכולים היו שלא שהטעם מתרצים יש
נרותי' בהדלקת לחנכה יכולים היו לא ואז נטמאת, המנורה היתה :14טמא,

דחוי' ד"טומאה הכלל חל זה (שעל הנרות הדלקת מצות מלבד – בחנוכה במקדש המנורה נרות הדלקת
גם בזה הי' בציבור"), dxepndהיא jepig"וחיללוה פריצים בה "באו המקדש, כלי את טמאו היוונים שהרי ,15,

עץ של או מתכת של – חדשה מנורה לעשות הוצרכו ידי16שלכן על שרת לכלי להיות לחנכה הוצרכו ובמילא, ,
בגמרא כדאיתא חדשים17עבודתה, כלים נמשחו (לא ואילך מכאן מקדשתן, משיחתן משה שעשה הכלים "כל

(אלא)) שם ozkpgnשנעשים ozcear."

משה שבזמן רק נאמר בגמרא שהרי בטומאה, גם להיות יכול זה שענין מצינו לא – המנורה לחינוך ובנוגע
אבל העבודה, ידי על זה נעשה ועכשיו משיחה, ידי על הכלים mnvrנתקדשו milkdבזמן כמו להיות צריכים –

כלים דהיינו, דוקא.mixedhמשה,

שרת, וכלי מקדש שישנו היינו, כשלעצמה, העבודה לגבי רק זה הרי – בציבור" היא דחוי' ד"טומאה והא
שרת. כלי שתהי' המנורה את לחנך צריכים כאשר כן שאין מה העבודה, את לעשות רק וצריכים

נטמאת טמא שמן בנתינת כי, – טמא בשמן המנורה את להדליק יכולים היו שלא שפיר אתי זה פי ועל
בעבודתה. לחנכה אפשר אי ושוב המנורה,

זה (מצד טומאה תקבל לא שהמנורה עצה למצוא הוצרכו הכי בלאו שהרי מספיק, אינו זה תירוץ אבל
טמאים) היו עץ18שכולם של מנורה שעשו זה ידי על טומאה16– מקבלים אינם עץ וכלי ,19.

טומאה מקבלים קיבול בית להם שיש עץ שכלי השמן19ואף לקבל קיבול בית לה יש והמנורה הרי20, –21

טומאה מקבל אינו לנחת העשוי עץ כלי הראב"ד22כל שכתב וכמו ומנורה23, מקדש של מ"שולחן שילפינן
עליהם השולחן,24שהקשו את לטלטל שאסור כמו המנורה, את לטלטל שאסור לפי הוא", לנחת שעשוי עץ כלי

"תמיד" נאמר בשולחן דכתיב25כי "כיון במנורה, זה דרך ועל בה26, דכתיב כמאן השולחן, נוכח המנורה ואת
דמי" .24תמיד

מה לשם לדוכתא: קושיא והדרא טמא. בשמן להדליק מניעה היתה לא המנורה חינוך מצד שגם ונמצא,
דוקא? טהור בשמן המנורה להדליק בשביל לנס הוצרכו

לזה‰. מח27והתירוץ והמזבח המקדש את לחנך שהוצרכו שכיון זה– ידי על הקדושה שבטלה לאחרי דש,
מקום, מכל בטומאה, זאת לעשות היתר למצוא יכולים דין פי שעל פי על אף הנה וחיללוה", פריצים בה ש"באו

לעשות להקב"ה זאתqpכדאי לעשות להראותdxdhaשיוכלו כדי ,l`xyi ly ozaigיסודית מצוה שעושים
בטהרה. – השלמות בתכלית החינוך) (התחלת

.Âבזמן ההם בימים לאבותינו נסים "שעשה הברכה נוסח ובלשון אלו, בימינו גם הוראה מהוה זה וענין
ושנה. שנה בכל ונשנים חוזרים אלו שנסים היינו, הזה",

בעיקר שייכים נרות) שבעה שהם המקדש בית כנרות (דלא נרות שמונה שהם חנוכה שנרות – ובהקדמה
הרמב"ן שכתב וכמו הגלות, במדרש28לזמן שכתוב מה קאי לו29שעליהם אמור לך למשה הקב"ה לו "אמר

שם.14) לשבת ענגל) (להר"י הש"ס גליוני גם ראה
ב.15) נב, ע"ז וראה כב. ז, יחזקאל
סע"א.16) מג, ע"ז ראה
(ובפרש"י).17) רע"ב יג, יומא
ופר"ח18) ובב"ח שם, שבת מהרש"א בחדא"ג הובא – רא"ם ראה

סתר"ע. או"ח
ה"י.19) פ"א כלים הל' רמב"ם
שם.20) שבת המהרש"א כקושיית
(הובא21) מד סימן ח"א תש"י) (נ.י. חכמים עיני מאיר ספר גם ראה

קז). ע' ח"ה שליט"א אדמו"ר כ"ק באגרות-קודש
רפ"ג.22) שם רמב"ם וש"נ. ב. כו, חגיגה
שם.23) הרמב"ם דברי על בהשגתו
שם.24) חגיגה
ל.25) כה, תרומה
לה.26) כו, שם
שם.27) הש"ס בגליוני הובאו – ספ"ז. ח"צ שו"ת שם. שבת פנ"י
בהעלותך.28) ר"פ
ו.29) פט"ו, במדב"ר
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נטמאת טמא שמן בנתינת כי, – טמא בשמן המנורה את להדליק יכולים היו שלא שפיר אתי זה פי ועל
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הנרות . . –mlerlלאהרן בטלות" הנרות אף . . קיים המקדש בית "כשאין דלכאורה, – המנורה" פני מול אל
בגלותנו". חורבן לאחר אף נוהגת שהיא חשמונאי חנוכת של לנרות אלא רמזו "לא

הגלות: לזמן בנוגע ישראל לבני כללית הוראה יש חנוכה שבנרות מובן ומזה

qpd,דוקא טהור בשמן המנורה נרות את שמדליקים ישראל של חיבתן להראות חנוכה בימי הקב"ה שעשה
צורך יש הגלות שבזמן מלמעלה הוראה מהווה – טהור שאינו בשמן להדליק יכולים היו דין פי שעל פי על אף

ytpÎzxiqnaשל לענין הדוגמא פיqp(שזהו על היתר לו למצוא שיש ענין על אפילו האדם) לעבודת ביחס
על גם נפשם שמוסרים ישראל, של חיבתן מתבטאת ובזה xecideשולחןֿערוך, wecwcשיהיו ומצוות תורה בעניני

של באופן המנורה כבהדלקת השלמות, דוקא.dxdhבתכלית

על אף אבל טהרה, של באופן שאינה מודים הכול שאמנם בדרך להתנהג הנך יכול ליהודי: אומרים כאשר
שעה, לפי כן, להתנהג לך שמותר ערוך שולחן פי על היתר למצוא יכולים עתה, והמצב הזמן תנאי מצד כן, פי
עם הקשור ענין או אמונה, של ענין אודות מדובר שכאשר זה, על המענה – טהורה בדרך להתנהג שתוכל עד
שענין נפש במסירות לעמוד אלא ערוך, שולחן פי על היתרים על לסמוך אין המשפחה, טהרת הבנות, טהרת

השלמות. בתכלית יהי' זה

(רק) ידם "פשטו אפילו שיהי', ענין באיזה הרי הדת, על להעביר שרוצים הגזירה שבשעת זאת, ועוד
הנעל) (שרוך דמסאני" "ערקתא כמו ביותר, קטן פרט על אפילו נפשם למסור צריכים בשנים30בממונם", אם גם ,

ערוך. שולחן פי על היתר לזה יש הגזירה, בשעת שלא כתיקונם,

היתרים עבורכם שמחפשים אלה על תסמכו אל הגלות: בזמן ישראל לבני שאומרים הכללית ההוראה וזוהי
שטומאה או דמסאני", "ערקתא בלבד, קטן פרט אלא זה שאין לכם "להסביר" ורוצים ערוך, שולחן פי על
שמוסרים בכך מתבטאת ישראל של שחיבתן מלמעלה הוראה שישנה לדעת עליכם וכו'; וכו' בציבור דחוי'

הקב"ה. עם ליהודי שיש ומההתקשרות מהקדושה ח"ו להיפרד שלא כדי קטן, פרט על אפילו נפשם

.Ê,וגיבורים רבים נגד וחלשים מעטים של באופן הוא המצב כאשר גם אזי כזה, באופן מתנהגים וכאשר
– בידם הוא והכוח למלכות, מקורבים הם הרבים ואילו "בטלנים", תורתך", "עוסקי הם המעטים שהרי –

היו והרבים שהגיבורים מפני – מעטים" ביד ורבים חלשים ביד "גיבורים נמסרו ההם" ש"בימים כשם הנה
תורתך", "עוסקי היו והמעטים החלשים ואילו "זדים",

"תורת שזוהי ידיעה ומתוך דאמת, אליבא בתורה עוסקים כאשר – הזה" "בזמן גם הקב"ה,jכך של תורתו ,"
והיינו, קטן, פרט על אפילו בתוקף עומדים אלא וכו', היתרים מחפשים ולא פשרות, על מסכימים אין ולכן

נעל, שרוך אודות מדובר אם נפק"מ אין אזי מיהדות, להרחיק היא המנגד כוונת חינוךשכאשר אודות או
ליישם יוכל איך רואה אינו ו"חלש" "מעט" שלהיותו אף בשוה, נפשו מוסר שניהם על לראש, להחדיר שצריכים

בפועל, הדבר את

"שעשית באופן רק לא הנסים" ד"על הענין שיהי' כיון בדרכו, שיצליח לו מובטח גםepizea`lאזי אלא ,"

"epl."הזה "בזמן ,"

.Áצריכה אזי – דורות ודורי דורות יהיו שממנו בישראל, בית לייסד שעומדים בשעה במיוחד נוגע זה וענין
ביותר. קטן פרט על אפילו נפש מסירת של בענין ההתחלה להיות
ברוחניות, זאת למלא שיוכלו הצלחה ברכת הקב"ה נותן ואז

רויחי, ומזוני חיי בבני כפשוטו, בגשמיות גם והצלחה ברכה תוספת נמשכת זה ידי ועל

יבורך". ישרים ב"דור כולם, השנים כל על ההצלחה והמשך ומוצלחת, טובה בשעה מהחתונה החל

***

(ובפרש"י).30) רע"ב עד, סנהדרין
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.Ëמנוגדים:31אודות ענינים ב' מצינו חנוכה
בספרים איתא בית32א) וחנוכת המזבח חנוכת בלשון בפשטות גם ומובן חינוך. מלשון הוא ש"חנוכה"

בפרט ובמנורה ובמזבח בכלל המקדש (בבית ה' עבודת את לעשות שהתחילו התחלה, שזוהי ycgn)33המקדש,

חינוך. של ענין –

להדליק יכולים היו דין פי שעל היות דעם גדול, כהן של בחותמו חתום טהור שמן פך שמצאו חנוכה נס ב)
הראה ישראל של חיבתן להראות מקום, מכל בציבור, הותרה או דחוי' שטומאה כיון טמאים, בשמנים גם

בשביל רק אינו – בארוכה) (כנ"ל טהור בשמן להדליק שיוכלו נס לקייםligzdlהקב"ה אלא המצוה, לקיים
ערוך. שלחן פי על היתרים בסיס, להם שיש היתרים לא אפילו היתרים, שום ללא ההידור, בתכלית המצוה

החינוך, בהתחלת בתחילה, מיד לעשותו צריכים קדושה, של ענין אודות שכשמדובר – מזה וההוראה
ההידור. ובתכלית השלמות בתכלית

.È:והבנות הבנים לחינוך בנוגע בפרט הוא וכן
שום וללא פשרות שום ללא אידישקייט"), גאנצע ("א שלימה יהדות להם ליתן צריכים מקטנותם ַַתיכף

היתרים.

ממנה" יסור לא יזקין כי ש"גם להבטיח לרחוב,34כדי ויצא יתבגר הילד שכאשר כך על להסתמך אפשר אי –

מסירת לו שתהי' וצריך ומעכב, מונע משום להתפעל צריך שאינו לו יספרו מלחמה, לנהל שעליו לו יספרו אזי
"נער". בהיותו עוד בכך להתחיל צריך – בניסיונות יעמוד יזקין", "כי שאז, רוצים אם נפש.

על שיהי' ישראל ובנות בני חינוך על ביותר גדולים כוחות והשקיעו ביותר ישראל חכמי השתדלו ולכן
הקודש. טהרת

עליהם, לוותר שלא נאבקו – כך כל חשובים נראים היו שלא פרטים אפילו פרט. כל על מלחמה ניהלו הם
התוקף, את להם ליתן שצריכים וידעו חייהם, ימי משך כל על לנערה או לנער נוגעות החינוך ששנות בידעם

בחיים. בדרכם להם שיהיו המלחמות כל את להדוף זיין, כלי

.‡È"השדה עץ האדם "כי לאילן. דומה – .35האדם

אינה וגם בלבד, שנעשתה במקום אלא אינה השריטה אזי גדל, שכבר לאחרי באילן שריטה עושים כאשר
שריטה עושים כאשר אבל נזק. בעלֿמום.oirxbdaגורמת אילן יצמח אחת שמשריטה יתכן לנטוע, שעומדים

החינוך: בענין הוא וכן

הרי – פשרות על להסכים מוכרח שהוא לו ונדמה בחיים, דרכו מחצית עבר שכבר העמידה, בשנות אדם
לשנה פשרה ויעשה יכשל ואם פשרות, ללא הוא חי שנה ארבעים בלבד. אחדות שנים למשך היא הפגיעה
שלימה. ביהדות ויעמוד מהפשרה, מיד שישכח כוח לו ליתן שמאחוריו הקודמות שנה הארבעים יכולות אחת,

והקנאות החום את מהם נוטלים – פשרות על לחנך רוצים ואותם הצעיר, הדור אודות מדובר כאשר אבל
חייהם. ימי כל על יהודיליהדות לגדול כן אחרי עלול בצעירותם, בנשמתם שעושים והחיסרון השריטה בגלל
לצלן! רחמנא בעלֿמום

הוא" ישראל שחטא פי על ש"אף אמת הן נאמר36– שעליו כזה יהודי על גם קאי זה מאמר אבל, "יעכרך37,
הבא" לעולם עכור אתה ו)אי עכור אתה הזה ש"(היום הוא ומזלו הזה", ביום צעיר38ה' דור צריכים אנו אבל .

יוכלו זה ידי ועל בגשמיות, גם ובריאים חיים יהודים וממילא ברוחניות, ובריאים חיים יהודים הזה, בעולם
והדור הביניים דור בשביל גם אלא להקב"ה, מקדש יהי' בעולם שחלקם לעצמם, רק לא הזה העולם את לכבוש

המבוגר.

(באידית),31) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – ואילך מכאן
פרטים כמה ניתוספו זו במהדורא ואילך. 81 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה וגם מוגה, בלתי מהנחה
(32.18 שבהערה חדא"ג ראה
ס"א33) חנוכה ערך תלמודית באנציק' נסמנו – בזה הדעות פרטי

רמב). (ע'

ו.34) כב, משלי
א.35) ז, תענית וראה יט. כ, שופטים פ'
רע"א.36) מד, סנהדרין
כה.37) ז, יהושע
(במשנה).38) ב מג, שם



�� c"iyz'd dkepgc 'b xp ,uwn zyxt ycew zay axre meil xe` zgiy

.Ëמנוגדים:31אודות ענינים ב' מצינו חנוכה
בספרים איתא בית32א) וחנוכת המזבח חנוכת בלשון בפשטות גם ומובן חינוך. מלשון הוא ש"חנוכה"

בפרט ובמנורה ובמזבח בכלל המקדש (בבית ה' עבודת את לעשות שהתחילו התחלה, שזוהי ycgn)33המקדש,

חינוך. של ענין –

להדליק יכולים היו דין פי שעל היות דעם גדול, כהן של בחותמו חתום טהור שמן פך שמצאו חנוכה נס ב)
הראה ישראל של חיבתן להראות מקום, מכל בציבור, הותרה או דחוי' שטומאה כיון טמאים, בשמנים גם

בשביל רק אינו – בארוכה) (כנ"ל טהור בשמן להדליק שיוכלו נס לקייםligzdlהקב"ה אלא המצוה, לקיים
ערוך. שלחן פי על היתרים בסיס, להם שיש היתרים לא אפילו היתרים, שום ללא ההידור, בתכלית המצוה

החינוך, בהתחלת בתחילה, מיד לעשותו צריכים קדושה, של ענין אודות שכשמדובר – מזה וההוראה
ההידור. ובתכלית השלמות בתכלית

.È:והבנות הבנים לחינוך בנוגע בפרט הוא וכן
שום וללא פשרות שום ללא אידישקייט"), גאנצע ("א שלימה יהדות להם ליתן צריכים מקטנותם ַַתיכף

היתרים.

ממנה" יסור לא יזקין כי ש"גם להבטיח לרחוב,34כדי ויצא יתבגר הילד שכאשר כך על להסתמך אפשר אי –

מסירת לו שתהי' וצריך ומעכב, מונע משום להתפעל צריך שאינו לו יספרו מלחמה, לנהל שעליו לו יספרו אזי
"נער". בהיותו עוד בכך להתחיל צריך – בניסיונות יעמוד יזקין", "כי שאז, רוצים אם נפש.

על שיהי' ישראל ובנות בני חינוך על ביותר גדולים כוחות והשקיעו ביותר ישראל חכמי השתדלו ולכן
הקודש. טהרת

עליהם, לוותר שלא נאבקו – כך כל חשובים נראים היו שלא פרטים אפילו פרט. כל על מלחמה ניהלו הם
התוקף, את להם ליתן שצריכים וידעו חייהם, ימי משך כל על לנערה או לנער נוגעות החינוך ששנות בידעם

בחיים. בדרכם להם שיהיו המלחמות כל את להדוף זיין, כלי

.‡È"השדה עץ האדם "כי לאילן. דומה – .35האדם

אינה וגם בלבד, שנעשתה במקום אלא אינה השריטה אזי גדל, שכבר לאחרי באילן שריטה עושים כאשר
שריטה עושים כאשר אבל נזק. בעלֿמום.oirxbdaגורמת אילן יצמח אחת שמשריטה יתכן לנטוע, שעומדים

החינוך: בענין הוא וכן

הרי – פשרות על להסכים מוכרח שהוא לו ונדמה בחיים, דרכו מחצית עבר שכבר העמידה, בשנות אדם
לשנה פשרה ויעשה יכשל ואם פשרות, ללא הוא חי שנה ארבעים בלבד. אחדות שנים למשך היא הפגיעה
שלימה. ביהדות ויעמוד מהפשרה, מיד שישכח כוח לו ליתן שמאחוריו הקודמות שנה הארבעים יכולות אחת,

והקנאות החום את מהם נוטלים – פשרות על לחנך רוצים ואותם הצעיר, הדור אודות מדובר כאשר אבל
חייהם. ימי כל על יהודיליהדות לגדול כן אחרי עלול בצעירותם, בנשמתם שעושים והחיסרון השריטה בגלל
לצלן! רחמנא בעלֿמום

הוא" ישראל שחטא פי על ש"אף אמת הן נאמר36– שעליו כזה יהודי על גם קאי זה מאמר אבל, "יעכרך37,
הבא" לעולם עכור אתה ו)אי עכור אתה הזה ש"(היום הוא ומזלו הזה", ביום צעיר38ה' דור צריכים אנו אבל .

יוכלו זה ידי ועל בגשמיות, גם ובריאים חיים יהודים וממילא ברוחניות, ובריאים חיים יהודים הזה, בעולם
והדור הביניים דור בשביל גם אלא להקב"ה, מקדש יהי' בעולם שחלקם לעצמם, רק לא הזה העולם את לכבוש

המבוגר.

(באידית),31) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – ואילך מכאן
פרטים כמה ניתוספו זו במהדורא ואילך. 81 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה וגם מוגה, בלתי מהנחה
(32.18 שבהערה חדא"ג ראה
ס"א33) חנוכה ערך תלמודית באנציק' נסמנו – בזה הדעות פרטי

רמב). (ע'

ו.34) כב, משלי
א.35) ז, תענית וראה יט. כ, שופטים פ'
רע"א.36) מד, סנהדרין
כה.37) ז, יהושע
(במשנה).38) ב מג, שם
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.·È.השערה חוט אלא ואינם כך כל נוגעים שאינם לכאורה שנראה כאלה פרטים ישנם
בגמרא איתא שעליו השערה חוט שזהו יתכן "רשעים39אבל, – הרע היצר של מציאותו כל צומחת שממנו

השערה": כחוט להם נדמה

הקב"ה של רצונו את לקיים רוצה יהודי לצלן? רחמנא רשע, יהי' שיהודי יתכן שיעשה40כיצד יתכן ואיך ,
"רשע"? שיקרא עד הקב"ה נגד פעולות

("א ערך חסר פעוט דבר שזהו לו נדמה השערה", כחוט להם ש"נדמה מפני היא לכך הסיבה ַאלא
– להכריע זה פעוט דבר גם יכול ומצבו, במעמדו אבל פעוט, דבר אמנם שזהו יתכן ולפעמים קלייניקייט"),

עולם" "לדיראון הכתוב אומר שעליו רשע, ליצלן רחמנא או עולם, לחיי וייחתם שייכתב צדיק זה41שיהי' וכל .
זה. השערה" "חוט בגלל –

שהאמת אלה בזמנים הנה – מהותו כל תלוי' שבו הפרט זהו אם להבחין שכל ודי תוקף די לו אין ואם
שכנגד: מהצד ההבחנה ישנה ויותר, יותר ומתבררת הולכת

אנשים, וכמה כמה להפסיד במיליונים, כסף סכומי להפסיד שמוכן כזה בתוקף עומד שכנגד שהצד רואים כאשר
– פרט איזה על לוותר שלא כדי רק הצדדים, מכל תמיכה הבחנהלהפסיד זו הרי – בשכל לגמרי מובן שאינו דבר

שזהו כיון בלבד, קטן פרט אלא שאינו אותנו להשלות שרוצים זה פרט על אפילו לוותר שאסור עבורנו, והוראה
ביהדותו ישאר הזמן בהמשך אם תלוי שבו השערה" "חוט וזהו השמד, גזירת בשעת דמסאני" .42"ערקתא

.‚Èמוויתורים התחילה הגענו שאלי' הצרה שכל מזה רואים – השערה" "חוט נוגע כמה עד נוספת הוכחה
ופשרות:

ז"ל חכמינו בידו".43אמרו נופל סוף לרשע) יעקב: העין (וגירסת לחברו המחניף "כל

את יכבשו זה ידי שעל וחשבו פשרות, על הסכימו שנים שלפני אלה שכל האחרונות, בשנים ראינו ואכן
בעליל רואים – בשלמותם) ישארו הדתי במחנה נמצאים שכבר שאלה (בחשבם ליהדות לקרבו הצעיר הדור
אצל גם חלישות שהחדירו זאת, עוד אלא פשרות, של בדרך להוליכם שרצו הנוער את שאיבדו בלבד זו שלא

ביהדותם. שלמים והיו השפעתם תחת שהי' הנוער

ובפרט פרט, שום על לוותר שאסור בשיטה הלכו שנה, עשרים או עשרה חמש עשר, שלפני אלה ואילו
הצליחו הם – .44בחינוך

.„Èאלה וכל ובנשמתם, בגופם הכשר בחינוך שמתעסקים אלה כל נותנים – הכשר בחינוך כוח ותוספת
בממונם. בזה שמסייעים

"בטלנים", שתחנך לישיבה הכסף לתת מתעקש הנך מדוע נא, שמע לו: ואומרים אליו שבאים פי על אף
לחנך הגורם תהי' ואתה קפוטה, ילבש ופלוני זקן, יגדל פלוני הזה; עולם להוויות שייכות להם שאין אנשים

– זיך") טאן קער א ("ווי להתנהג איך ידעו לא לעולם שבצאתם ַָאנשים

א.39) נב, סוכה
ספ"ב.40) גירושין הל' רמב"ם ראה
סע"ב.41) טז, ר"ה וראה ב. יב, דניאל
מלחמה:42) בעת כמו ההנהגה להיות צריכה זה ובענין

שאף – בחנוכה החשמונאים במלחמת שמצינו מה ובהקדם
צורך הי' שלא באופן זה הי' לא מקום, מכל ניסית, מלחמה שהיתה
– "מעטים" שהיו אלא היו, לוחמים למלחמה; שיצאו בלוחמים כלל
היו כן וכמו נגדם, שלחם במחנה הלוחמים מספר לגבי – בכמות
במחנה הלוחמים של גבורתם לגבי – גשמית בגבורה – "חלשים"
התורה ואת תורתך", "עוסקי הם היו זה, תמורת אבל נגדם. שלחם

למלחמה. בצאתם גם עמהם לקחו
אזי יותר, קשה נעשית המלחמה שכאשר – הוא המלחמה וסדר

יותר: עוד להתגבר צריכים
– יותר קשה נעשית ומצוות, תורה יהדות, נגד המלחמה כאשר

יש אדרבה, אלא ל"פשרה", ולהסכים לוותר שאין בלבד זו לא הרי
שבשעת כאלו פרטים על אפילו במסירת-נפש ולהלחם יותר להתחזק

עליהם. לוחמים היו לא אולי שלום
כללות תלוי שבזה חינוך, של ענינים אודות מדובר כאשר ובפרט
בשנים אם אפילו הרי – יזקין" כי "גם החיים, משך כל על ההנהגה
"מלחמה ניהל לא שכנגד הצד כאשר שלווה, של בשנים כתיקונם,
כדי כך כל חשובים אלו פרטים היו לא לנו, הקדוש כל על מרה"
ב"שעת כשנמצאים הדבר שונה – מיוחדת שימת-לב להם להקדיש
שונות תחבולות ע"י הצעיר הדור של לבו את לרכוש שמנסים חירום",
(מרשימה השערה חוט על אפילו לוותר שלא קדוש חוב אזי ומשונות,

מוגה). בלתי
סע"ב.43) מא, סוטה
ע'44) ח"ט (אגרות-קודש זו שנה הסליחות ימי מכתב גם ראה
שכח).
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לחץ עליו שמפעילים שהעובדה הוראה, לומד גופא מזה ואדרבה, להתפעל, שלא תוקף בו יש כן פי על ואף
ישראל, עם של ההצלה מונחת כאן ודוקא האמת, מונחת כאן שדוקא מוכיחה מכך, אותו לנתק ורוצים כך כל
בשלושתן או בממונו, או בגופו או בנשמתו הכשר חינוך עבור עבודתו את מקטין שאינו בלבד זו לא ובמילא,

יותר. גדול בתוקף בזה עוסק ולהבא מכאן אדרבה, אלא יחד,

גופא: הצעיר להדור וחוזק תוקף מוסיף זה וענין

יהודי, חינוך מקבלים שלכם החברים גם שאלה: אותם שואלים דקדוקים,כאשר וללא קנאות, ללא אבל,
ה"מהדרים"? להיות צריכים שאתם ההכרח אפוא מהו

כמונו, שסבור זקנים זוג כמונו, שסבור רב כמונו, שסבור גביר כמונו, שסבור סוחר ישנו הנה הם: מראים
אמותיהם. שבד' בנסיונות לעמוד התוקף את להם נותן וזה

חינוך בדרך וממשיכים הנסיונות מכל מתפעלים ואינם התלמידים עם שלומדים לאלה מגיע – והיישרֿכוח
efיתנו הזמן ובמשך יכולתם, כפי ונותנים ומממונם, מגופם מנשמתם, חוסכים שאינם החינוך, לעסקני וכן ,

טהורה. שמים ביראת הקודש טהרת על החינוך את להחזיק ובלבד – יכולתם מכפי יותר מסתמא

.ÂËשלא בחנוכה, שניתנה ההוראה כפי פשרות, ללא דרכו" פי על לנער "חנוך של בדרך נעמדים וכאשר
במקדש שרצוננו כיון "נס", אנו רוצים באומרם, ערוך, שלחן על המבוססים ב"קּולֹות" אפילו מעונינים היו

כזה, באופן האור גם יהי' ובמילא טהור, ושמן טהורה מנורה טהור,
בית את וחינכו תורתך", עוסקי ביד כו' "מסרת נעשה קצר זמן שבמשך הקב"ה עזר ההם שבימים כשם הנה
ומחשיך, הולך בחוץ כאשר החמה", "משתשקע שאפילו הזה, היום עד לנו שמאירים כאלה נרות עם המקדש

– יותר גדול האור נעשה לילה שבכל והולך", "מוסיף ישראל, בני בתי מאירים

שבמהרה בטוחים להיות אנו יכולים הזה", "בזמן גם כן ההם", בימים לאבותינו נסים "שעשה כמו אזי
למעלה שבנוי טהור, מקדש ויתגלה שירד נזכה וילדי45בימינו – להעמידו ראוי מקום להכין רק צריכים –

רק לא כולה הסביבה ואת המקדש בית את יאירו המבוגר, והדור הביניים מדור ישראל בני עם יחד ישראל,
מצוה" בתכלית,46ב"נר וקדוש בתכלית טהור בנר גם אלא בלבד,

הפחות לכל או חומרי, עתה עד שהי' – הזה שעולם כך ממש, בתחתונים יתברך שכינתו ימשיך זה וענין
יתברך.47גשמי לשכינתו המקדש בית יהי' –

•

ועוד.45) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י ראה
ב.46) כג, שבת פרש"י וראה כג. ו, משלי

ועוד.47) א. רלז, ח"א קונטרסים סה"מ ראה
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לחץ עליו שמפעילים שהעובדה הוראה, לומד גופא מזה ואדרבה, להתפעל, שלא תוקף בו יש כן פי על ואף
ישראל, עם של ההצלה מונחת כאן ודוקא האמת, מונחת כאן שדוקא מוכיחה מכך, אותו לנתק ורוצים כך כל
בשלושתן או בממונו, או בגופו או בנשמתו הכשר חינוך עבור עבודתו את מקטין שאינו בלבד זו לא ובמילא,

יותר. גדול בתוקף בזה עוסק ולהבא מכאן אדרבה, אלא יחד,

גופא: הצעיר להדור וחוזק תוקף מוסיף זה וענין

יהודי, חינוך מקבלים שלכם החברים גם שאלה: אותם שואלים דקדוקים,כאשר וללא קנאות, ללא אבל,
ה"מהדרים"? להיות צריכים שאתם ההכרח אפוא מהו

כמונו, שסבור זקנים זוג כמונו, שסבור רב כמונו, שסבור גביר כמונו, שסבור סוחר ישנו הנה הם: מראים
אמותיהם. שבד' בנסיונות לעמוד התוקף את להם נותן וזה

חינוך בדרך וממשיכים הנסיונות מכל מתפעלים ואינם התלמידים עם שלומדים לאלה מגיע – והיישרֿכוח
efיתנו הזמן ובמשך יכולתם, כפי ונותנים ומממונם, מגופם מנשמתם, חוסכים שאינם החינוך, לעסקני וכן ,

טהורה. שמים ביראת הקודש טהרת על החינוך את להחזיק ובלבד – יכולתם מכפי יותר מסתמא

.ÂËשלא בחנוכה, שניתנה ההוראה כפי פשרות, ללא דרכו" פי על לנער "חנוך של בדרך נעמדים וכאשר
במקדש שרצוננו כיון "נס", אנו רוצים באומרם, ערוך, שלחן על המבוססים ב"קּולֹות" אפילו מעונינים היו

כזה, באופן האור גם יהי' ובמילא טהור, ושמן טהורה מנורה טהור,
בית את וחינכו תורתך", עוסקי ביד כו' "מסרת נעשה קצר זמן שבמשך הקב"ה עזר ההם שבימים כשם הנה
ומחשיך, הולך בחוץ כאשר החמה", "משתשקע שאפילו הזה, היום עד לנו שמאירים כאלה נרות עם המקדש

– יותר גדול האור נעשה לילה שבכל והולך", "מוסיף ישראל, בני בתי מאירים

שבמהרה בטוחים להיות אנו יכולים הזה", "בזמן גם כן ההם", בימים לאבותינו נסים "שעשה כמו אזי
למעלה שבנוי טהור, מקדש ויתגלה שירד נזכה וילדי45בימינו – להעמידו ראוי מקום להכין רק צריכים –

רק לא כולה הסביבה ואת המקדש בית את יאירו המבוגר, והדור הביניים מדור ישראל בני עם יחד ישראל,
מצוה" בתכלית,46ב"נר וקדוש בתכלית טהור בנר גם אלא בלבד,

הפחות לכל או חומרי, עתה עד שהי' – הזה שעולם כך ממש, בתחתונים יתברך שכינתו ימשיך זה וענין
יתברך.47גשמי לשכינתו המקדש בית יהי' –

•

ועוד.45) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י ראה
ב.46) כג, שבת פרש"י וראה כג. ו, משלי

ועוד.47) א. רלז, ח"א קונטרסים סה"מ ראה
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- dkepgc 'a xp zwlcde dgpn zltz ixg`l -

מוגה בלתי

היא"‡. (ש)תורה ישראל "מנהג גם (כולל ומצוה מצוה והנהגה1בכל מחיים חלק המהווה כללי ענין ישנו (
יהדות, של

כמוך" לרעך "ואהבת הציווי ע"פ הזולת, על להשפעתו בנוגע הן פרט, בתור מישראל לכאו"א בנוגע הן -2,

שלם, עם בתור ישראל כלל אצל והן

אחד" "עם הם שבנ"י זה עם ביחד שכן, אוה"ע, על דבנ"י להפעולה בנוגע בדתו3וגם העמים מכל שמובדל
עם" מכל שונות "דתיהם העמים"3ואורחֿחייו, "בין להיות צריכים ובדרכי3, נועם בדרכי עליהם לפעול להשתדל ,

ויושר צדק ע"פ אנושית הנהגה אצלם שתהי' בניֿנח4שלום שנצטוו המצוות לקיים עליהם שפועל עי"ז ,5-

בברכותיו הקב"ה מוסיף הקב"ה, של רצונו וממלאים כשמקיימים כי, כפשוטם, בחיים גם ניתוסף שעי"ז
הדברים (אחד הגוף ומנוחת הנפש מנוחת מתוך החיים מתנהלים שעי"ז ובפרנסה, בבריאות היוםֿיום, בחיי
ויושר, צדק יהדות, יותר עוד להפיץ האפשרויות בנתינת גם מוסיף שהקב"ה אלא עוד ולא ביותר), הנחוצים

כולה. הסביבה בכל

מצוה בו שיש יו"ט (כבכל חנוכה ימי משמונת יום בכל שמקיימים המיוחדת להמצוה בנוגע גם מובן ומזה
כדלקמן. חנוכה, נר הדלקת - זה) ליו"ט השייכת מיוחדת

ובהקדמה:·.
כמ"ש האור, הו"ע ומצוותי' התורה עניני לכל המשותף הכללי `xe"6הענין dxeze devn xpמצוה שכל היינו, ,"

מנת על הקב"ה ע"י שניתן ו"אור" "נר" והןxi`dlהיא קדושה בעניני הן בגשמיות, והן ברוחניות הן חייו, את
חול. בעניני

מצות כמו, האור, ענין בגלוי מודגש שבהם מיוחדות מצוות יש עצמם התורה h"eieבמצוות zay xp zwlcd

באופן יהדות של באור והבית החדר את להאיר זו מצוה של שתוכנה ישראל, לנשי ielbaשניתנה d`xp xe`dy

xya ipirlויו"ט שבת דנר שהאור אלא עוד ולא ,elek xcgd z` xi`nשיכשל מבלי בחדר להתהלך יכול ועי"ז ,
באבן" או בעץ יכשל ("שלא בו להכשל יכול הי' הנר אור שלולי בחדר שנמצא שיוכל7בדבר אלא עוד ולא ,(

הרצוי'. לתועלת בו להשתמש

שלפני ישראל לבנות גם וניתנה שייכת ישראל, לנשי שניתנה ויו"ט שבת נר הדלקת שמצות להוסיף, ויש
ילדה שגם בליובאוויטש המנהג כידוע (בתֿמצוה), המצוות דחיוב לגיל עדיין הגיעו שלא לבנות וגם הנישואין,

ויו"ט שבת נר מדליקות לפנ"ז) (ועוד שנים שלש בגיל בבוא8קטנה העיקרי, לתפקידה להתכונן מתחילה ובכך ,
יהדות. של באור כולה והמשפחה הבית את להאיר הבית", "עקרת שתהי' הזמן

מצות‚. - בנדו"ד dkepgועד"ז xp:

אסור ואדרבה, החדר, את להאיר כדי שהיא) ויו"ט שבת נר (כהדלקת אינה חנוכה נר שהדלקת אע"פ

(1.2 הערה 56 ע' חכ"ב בלקו"ש הנסמן ראה
יח.2) יט, קדושים
ח.3) ג, אסתר
השייך4) דבר לוקח אינו אחד שאף - דגזל השלילה ולדוגמא:

לו, בהמצטרך לזולתו לעזור להשתדל צריך אחד כל ואדרבה, לזולתו,
מצות של תוכנה - הזולת עבור שלו מהממון ליתן צורך כשיש גם
בדעת, לעני בנוגע והן (בממון), כפשוטו לעני בנוגע הן הצדקה,

חיים לחיות שיוכל ממון) ע"י (גם לו לעזור ויושר, וצדק יהדות בעניני
יהודיים. חיים גם ליהודי, ובנוגע ויושר, צדק ע"פ אנושיים,

ספ"ח.5) מלכים הל' רמב"ם ראה
כג.6) ו, משלי
רסג.7) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
ועוד.8) ואילך. 168 ע' חט"ו לקו"ש ראה
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זהֿעתה שאמרו (כפי חנוכה נר של באור החדר9להשתמש את להאיר בהן") להשתמש רשות לנו "ואין אלא10: ,
להדליק הוא המצוה של תוכנה מ"מ, וכיו"ב), חשמל (מנורת בפ"ע אור ע"י מואר צ"ל xi`neהחדר wlecy xp

xya ipirlבביתֿכנסת או גדול, בחדר כשנמצאים גם מסביבו, העומדים לכל והן הנר, את שמדליק ליהודי הן ,

ניסא (פירסומי ומאיר הדולק הנר את יראו שכולם באופן צ"ל שההדלקה כיון גדול, ).11וביתֿמדרש

ביתו פתח "על הוא חנוכה דנר שהאור - מזה בתוךuegan"12ויתירה רק (לא ומשפיע פועל שהאור היינו, ,

האור את רואים הם שגם לאוה"ע, בנוגע והן לבנ"י, בנוגע הן בחוץ, שנמצאים אלו על מבחוץ, גם אלא) הבית,
חנוכה. דנר

נועם בדרכי והשפעתו ופעולתו אור", ותורה מצוה ד"נר הענין ביותר מודגש זה חנוכה נר שבהדלקת ונמצא,
כולה. הסביבה בכל שלום ובדרכי

ויו"ט:„. שבת נר לגבי חנוכה דנר המיוחד העילוי מודגש שבו עיקרי ענין ועוד
חנוכה נר הדלקת מצות מקיימים שבו הראשון הלילה "אשרdzenilyaלאחרי הברכות: שלושת ובהקדמת ,

אלא זו, בשלימות מסתפקים לא - ו"שהחיינו" נסים" "שעשה חנוכה", נר להדליק וצונו במצוותיו קדשנו
ומדליקים נרות,13מוסיפים שלש השלישי ובלילה בביתֿהכנסת), זהֿעתה שהדליקו (כפי נרות שתי השני בלילה

ליום. מיום והולך" "מוסיף הלאה, וכן

במשך הוא ליום מיום והולך" ש"מוסיף חנוכה נר שבהדלקת שהחידוש אלא עוד mitevxולא mini dray

מורכב שמהם ימים שבעה בראשית, ימי שבעת השבוע, ימי שבעת כל הכוללים שמיני), יום עד שני (מיום
והשנים. החדשים כל במשך ושבוע, שבוע בכל ונשנים שחוזרים האדם, חיי המשך

הכוללים השבוע, ימי בכל ליום, מיום אור" ותורה מצוה ב"נר ההוספה מודגשת חנוכה נר שבהדלקת ונמצא,
הזמן. המשך כל

האדם:‰. בחיי כללית הוראה מהווה חנוכה נר שמצות מובן עפ"ז
בהוה, ומצבו במעמדו להסתפק לו אין הפרטים, ובכל המובנים בכל יהדות של יהודיים חיים שחי יהודי גם

כמ"ש הקב"ה, של בנו שלהיותו לידע צריך מאביו14אלא שליחות לו שניתנה אלקיכם", לה' אתם "בנים
חיל" אל "מחיל וללכת להוסיף עליו אור", ותורה מצוה ב"נר כולה הסביבה ואת ביתו את להאיר ,15שבשמים

לא - גופא ובזה בפרט, וליהודי בכלל לאדם הדרושים הטובים הענינים בכל וקדושה, באור ולהרבות להוסיף
שהנר בו התלוי כל ולעשות להשתדל אלא לדרכו, ולילך נר להעמיד xi`ieרק wlciבנוגע והן לעצמו, בנוגע הן ,

כולה. להסביבה

רביעי, ביום שלישי, ביום שני, ביום ראשון, יום - השבוע ימי שבעת כל במשך להיות צריכה זו והנהגה
"לחם כפולה, מדה מכינים שבו שבת שבערב המיוחד הענין גם [כולל השבת וביום הששי ביום חמישי, ביום

צריך16משנה" שלפניו, היום לגבי זה ביום ההוספה שמלבד ענין, עוד למדים שמזה השבת, יום עבור גם ,
בתור וקדושה טוב עניני בכל יותר עוד מוסיף זה ביום שכבר המחרת, יום עבור גם זה ביום ולהכין להשתדל
ומוסיפים שהולכים חנוכה, ימי בשמונת ליום מיום בהוספה כמודגש המחרת], ביום חיל אל מחיל להליכה הכנה
ותורה מצוה ב"נר מאירים שכולם הזמן, המשך כל הכוללים השבוע ימי שבעת כל במשך ליום מיום באור

והולך". ד"מוסיף באופן אור"

.Â:זה בכינוס להמתאספים בשייכות - לפועל ובנוגע
שבהם שנה, ועשרים מאה עד טובות, ושנים ימים באריכות ומאתנו מכם כאו"א את מברך הקב"ה כאשר
ח"ו, נחלשים, שלא בלבד זו שלא לידע צריכים - פעמים איןֿספור השבוע ימי שבעת של המחזור ונשנה חוזר
ובבריאות, בחוזק גם ניתוסף ובמילא באור, וניתוסף הולך ליום שמיום חנוכה מנר שלמדים כפי אדרבה, אלא

הללו".9) "הנרות בנוסח
תרעג.10) ר"ס או"ח שו"ע
ס"ב.11) סתרע"ב שם
ס"ה.12) סתרע"א שם
לכל13) עולה שהחיינו שברכת כיון - ברכות שתי רק שמברכים אף

תרעו). ר"ס שם (ראה חנוכה ימי
א.14) יד, ראה פ'
ח.15) פד, תהלים
כב.16) טז, בשלח
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זהֿעתה שאמרו (כפי חנוכה נר של באור החדר9להשתמש את להאיר בהן") להשתמש רשות לנו "ואין אלא10: ,
להדליק הוא המצוה של תוכנה מ"מ, וכיו"ב), חשמל (מנורת בפ"ע אור ע"י מואר צ"ל xi`neהחדר wlecy xp

xya ipirlבביתֿכנסת או גדול, בחדר כשנמצאים גם מסביבו, העומדים לכל והן הנר, את שמדליק ליהודי הן ,

ניסא (פירסומי ומאיר הדולק הנר את יראו שכולם באופן צ"ל שההדלקה כיון גדול, ).11וביתֿמדרש

ביתו פתח "על הוא חנוכה דנר שהאור - מזה בתוךuegan"12ויתירה רק (לא ומשפיע פועל שהאור היינו, ,

האור את רואים הם שגם לאוה"ע, בנוגע והן לבנ"י, בנוגע הן בחוץ, שנמצאים אלו על מבחוץ, גם אלא) הבית,
חנוכה. דנר

נועם בדרכי והשפעתו ופעולתו אור", ותורה מצוה ד"נר הענין ביותר מודגש זה חנוכה נר שבהדלקת ונמצא,
כולה. הסביבה בכל שלום ובדרכי

ויו"ט:„. שבת נר לגבי חנוכה דנר המיוחד העילוי מודגש שבו עיקרי ענין ועוד
חנוכה נר הדלקת מצות מקיימים שבו הראשון הלילה "אשרdzenilyaלאחרי הברכות: שלושת ובהקדמת ,

אלא זו, בשלימות מסתפקים לא - ו"שהחיינו" נסים" "שעשה חנוכה", נר להדליק וצונו במצוותיו קדשנו
ומדליקים נרות,13מוסיפים שלש השלישי ובלילה בביתֿהכנסת), זהֿעתה שהדליקו (כפי נרות שתי השני בלילה

ליום. מיום והולך" "מוסיף הלאה, וכן

במשך הוא ליום מיום והולך" ש"מוסיף חנוכה נר שבהדלקת שהחידוש אלא עוד mitevxולא mini dray

מורכב שמהם ימים שבעה בראשית, ימי שבעת השבוע, ימי שבעת כל הכוללים שמיני), יום עד שני (מיום
והשנים. החדשים כל במשך ושבוע, שבוע בכל ונשנים שחוזרים האדם, חיי המשך

הכוללים השבוע, ימי בכל ליום, מיום אור" ותורה מצוה ב"נר ההוספה מודגשת חנוכה נר שבהדלקת ונמצא,
הזמן. המשך כל

האדם:‰. בחיי כללית הוראה מהווה חנוכה נר שמצות מובן עפ"ז
בהוה, ומצבו במעמדו להסתפק לו אין הפרטים, ובכל המובנים בכל יהדות של יהודיים חיים שחי יהודי גם

כמ"ש הקב"ה, של בנו שלהיותו לידע צריך מאביו14אלא שליחות לו שניתנה אלקיכם", לה' אתם "בנים
חיל" אל "מחיל וללכת להוסיף עליו אור", ותורה מצוה ב"נר כולה הסביבה ואת ביתו את להאיר ,15שבשמים

לא - גופא ובזה בפרט, וליהודי בכלל לאדם הדרושים הטובים הענינים בכל וקדושה, באור ולהרבות להוסיף
שהנר בו התלוי כל ולעשות להשתדל אלא לדרכו, ולילך נר להעמיד xi`ieרק wlciבנוגע והן לעצמו, בנוגע הן ,

כולה. להסביבה

רביעי, ביום שלישי, ביום שני, ביום ראשון, יום - השבוע ימי שבעת כל במשך להיות צריכה זו והנהגה
"לחם כפולה, מדה מכינים שבו שבת שבערב המיוחד הענין גם [כולל השבת וביום הששי ביום חמישי, ביום

צריך16משנה" שלפניו, היום לגבי זה ביום ההוספה שמלבד ענין, עוד למדים שמזה השבת, יום עבור גם ,
בתור וקדושה טוב עניני בכל יותר עוד מוסיף זה ביום שכבר המחרת, יום עבור גם זה ביום ולהכין להשתדל
ומוסיפים שהולכים חנוכה, ימי בשמונת ליום מיום בהוספה כמודגש המחרת], ביום חיל אל מחיל להליכה הכנה
ותורה מצוה ב"נר מאירים שכולם הזמן, המשך כל הכוללים השבוע ימי שבעת כל במשך ליום מיום באור

והולך". ד"מוסיף באופן אור"

.Â:זה בכינוס להמתאספים בשייכות - לפועל ובנוגע
שבהם שנה, ועשרים מאה עד טובות, ושנים ימים באריכות ומאתנו מכם כאו"א את מברך הקב"ה כאשר
ח"ו, נחלשים, שלא בלבד זו שלא לידע צריכים - פעמים איןֿספור השבוע ימי שבעת של המחזור ונשנה חוזר
ובבריאות, בחוזק גם ניתוסף ובמילא באור, וניתוסף הולך ליום שמיום חנוכה מנר שלמדים כפי אדרבה, אלא

הללו".9) "הנרות בנוסח
תרעג.10) ר"ס או"ח שו"ע
ס"ב.11) סתרע"ב שם
ס"ה.12) סתרע"א שם
לכל13) עולה שהחיינו שברכת כיון - ברכות שתי רק שמברכים אף

תרעו). ר"ס שם (ראה חנוכה ימי
א.14) יד, ראה פ'
ח.15) פד, תהלים
כב.16) טז, בשלח
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בבריאות יותר ניתוסף שנה, ועוד שנה עוד ונותן מוסיף שכשהקב"ה מובן ומזה ברוחניות, והן בגשמיות הן
לפעולובשכל, מבחוץ", ביתו פתח "על להשפעה בנוגע גם כולל אור", ותורה מצוה "נר יהדות, ובעניני

האמיתית הטובה הם יהדות שחיי הידיעה גם כולל יהדות, בחיי פרטים אצלם חסרים שעדיין אלו על ולהשפיע
בעוה"ז. היוםֿיום בחיי

האכילה כשרות שמירת ע"י יהודי, גוף של בריאות ובמיוחד כולל בריאה, ונשמה בריא גוף - ובפשטות
היא אחרת) פעולה כל ולפני ידים, נטילת (לפני היום שהתחלת עי"ז יהודית, נשמה של ובריאות והשתי',

אמונתך" רבה בחמלה נשמתי בי שהחזרת וקיים חי מלך לפניך אני "מודה על17באמירת להקב"ה שמודה ,

להקב"ה ומברך מודה ולכן ממש, בפועל כך שמרגיש כיון ורגועה, חדשה הנשמה אלא18החזרת עוד ולא ,
ומאתנו מכם כאו"א שמרגיש כפי שלפנ"ז, ביום מאשר יותר ובתוקף בהתחדשות הוא זה ביום שהחיות שמרגיש
הן יהדות, עניני בכל וחוזק חיות אצלו ניתוסף שעברה, בשנה חנוכה בימי הכינוס מאז שחלפה השנה שבמשך

והסביבה. הזולת עם לפעולה בנוגע והן לעצמו, בנוגע

.Êהתחלת לגבי המנחה בזמן עצמו, זה ביום הוספה גם כולל היוםֿיום, בחיי יהדות בעניני הוספה וכל
ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את יותר עוד ומזרזת ממהרת המנחה, זמן לגבי חנוכה נר הדלקת ובזמן היום,
והדלקת מנחה לתפלת בהמשך ממש, ומיד תיכף שמשערים, מכפי יותר גדולה במהירות שתבוא צדקנו משיח

נר הדלקת תהי' ובמילא, ערבית, תפלת לפני ובודאי דחנוכה, שני בביהמ"קiyilyנר שעודiyilydדחנוכה כיון ,
מנחה תפלת של בסיומה זהֿעתה שאמרנו היעוד יקויים את19לפנ"ז ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים "אך :

אדנֿי20פניך" "מקדש השלישי, ביהמ"ק ובפרט ביהמ"ק, על שקאי הקב"ה של והפנימיות הפנים דייקא, "פניך" ,
ידיך" .21כוננו

את שמקרבת צדקה "גדולה - לצדקה שליחותֿמצוה בנתינת נסיים הגאולה, את יותר עוד ולזרז למהר וכדי
.22הגאולה"

מהממון צדקה בנתינת מכם כאו"א יוסיף שליח, בתור מכם כאו"א ע"י הצדקה נתינת שמלבד עי"ז ובפרט
הקדושה הפתוחה המלאה "מידו יותר עוד הקב"ה מוסיף שאז בכלל), יהדות בעניני ההוספה עם (יחד שלו

ממש.23והרחבה" ומיד תיכף ויותר, יותר הגאולה וזירוז בהקדמת

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו - יחדיו כולם החנוכה ימי את לחגוג זקן,24וממשיכים ועד מנער ,

הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו - שנה ועשרים מאה עד מופלג, לזקן עד קטן ומנער נער, ועד מזקן
ידיך". כוננו אדנֿי וב"מקדש

ממש. ומיד תיכף - העיקר והוא ועוד

•

ריש17) בעט"ז הובא היום". ב"סדר הוא אני" ד"מודה הנוסח מקור
סידור ס"ו). שם (ובמהדו"ת ס"ה ס"א אדה"ז שו"ע או"ח. שו"ע

בתחלתו. אדה"ז
באחד18) שמרגיש הנאה דבר על היא דין ע"פ הברכה אמירת שהרי

ס"ו). סמ"ו או"ח אדה"ז שו"ע (ראה החושים
וש"נ.19) .375 ע' חכ"ה לקו"ש ראה

יד.20) קמ, תהלים
יז.21) טו, בשלח
פל"ז.22) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
דברהמ"ז.23) הג' ברכה נוסח
ט.24) יו"ד, בא
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מוגה בלתי

יום‡. - זה יום של המיוחד ד"iyilydענינו התוקף נעשה שכבר - חזקה"dwfgדחנוכה הוי זימני ("בתלת "1(

חנוכה. נר ובהדלקת חנוכה בימי
של רצופים ימים דשלשה ב"חזקה" שהתחלתה - זו שנה בקביעות ביותר מודגש ה"חזקה" שענין ולהוסיף,
דחג הראשונים בימים ועד"ז השבת, ל)יום תיכף נכנסים ו(מהם וששי) חמישי (ביום דר"ה ימים ב' קדושה,
פעמים שלש - שלאחריהם השבת ויום ושמח"ת) (שמע"צ האחרונים בימים וכן שלאחריהם, השבת ויום הסוכות

ימים. שלשה

שלישי נר בהדלקת עוה"פ ונשנית שחוזרת פעמים, דשלש שה"חזקה" רצון יהי - העיקר והוא - לראש ולכל
ד" העיקרי הענין את תיכף ותביא ותזרז תמהר מקוהdylyדחנוכה, ישראל כלל בתוככי מאתנו שכאו"א "

ברחמים"ylyומתפלל לציון בשובך עינינו "ותחזינה תצמיח", מהרה עבדך דוד צמח ("את יום בכל )2פעמים

בנין -zkepgeביהמ"קiyilyd.דחנוכה השלישי ביום ממש, ומיד תיכף השלישית), (בגאולה

חנוכה·. שבנר הביאור בהקדם - האדם בעבודת ד)חנוכה (שלישי בנר החזקה ענין תוכן ולבאר להוסיף ויש
אור" ותורה מצוה "נר התומ"צ, בקיום האדם עבודת כללות :3משתקפת

" בשם נקראת מצוה אורxpכל אמיתי, באור המצוה) (מקיים האדם חיי את שמאירה כיון מצוה"), ("נר "
"תורה בתורתו, שנתגלה הקב"ה, המצוות.`xeשל פרטי נתבארו שבה ,"

שבהם מצוות ielbaויש ybcenעל סומכים (שבהם המצוות משאר יותר וה"אור" ה"נר" שאומרתdxezdענין
הקב"ה, ע"י (מלכתחילה) שניתנו כיון הגשמי), בעוה"ז הגשמית לעין נראה הדבר שאין אף "נר", היא שהמצוה

באופן המצוות, ygenaמצוה mi`exyהדלקת היא עצמה `xeשהמצוה xi`ny xpמצות כמו -dkepg xpועד"ז , ַ
לעיל (כמוזכר ויו"ט שבת נר ).4מצות

אף ונשים, אנשים מישראל, ואחת אחד לכל שייכים ויו"ט) שבת ונר חנוכה (נר המצוות שב' [ולהעיר,
נשים: או אנשים משניהם, אחד ע"י הוא בפועל שקיומן

בשבת" דלוק נר בבתיהם להיות חייבים הנשים ואחד האנשים "אחד - ויו"ט שבת נר נבחרו5מצות ואעפ"כ, ,
miypd;(והבנים) האנשים גם הבית, בני כל בשליחות גם זו מצוה לקיים הבנות) (וכן

הנס" באותו היו הן שאף חנוכה בנר חייבות "נשים - חנוכה נר אנשים6ומצות בין ואחד אחד לכל "נר ,
נשים" חב"ד7בין מנהג (ובפרט ישראל מנהג ואעפ"כ, ע"י8, נעשית חנוכה נר שהדלקת (miyp`dולא (והבנים),

הנשים בשליחות גם שמקיימה בעלֿהבית, (ואביהן), בעליהן ע"י המצוה קיום י"ח שיוצאות (ובנות), נשים ע"י
אל בעלֿהבית, רק ולא שבבית, אחדוהבנות גם הבית)].miyp`dnא עקרת (ולא שבבית

ממילא בדרך ומעוררת מזכירה ובגלוי) בפועל גם מצוה" ("נר חנוכה נר שהדלקת מובן לכאו"א9ומזה
גם למדים וממנה אור)", (ותורה מצוה "נר שנקראים המצוות כל של תוכנם ע"ד וטף, נשים אנשים מישראל,

המצוות לכל ש"לא10בנוגע הרשעה יון מלכות גזירת דביטול הנס בגלל נתתקנו חנוכה) (ונר חנוכה שימי ובפרט ,
ובמצוות" בתורה לעסוק אותם המצוות.11הניחו לכל חנוכה נר דמצות השייכות מודגשת בזה שגם ,

וש"נ.1) רע"ב. קו, ב"מ
בשבתות2) גם אומרים כו'") דוד צמח "את (משא"כ זו שתפלה

טובים. וימים
כג.3) ו, משלי
ואילך.4) ס"ב כסלו כ"ה שיחת
ס"ה.5) סרס"ג או"ח אדה"ז שו"ע
א.6) כג, שבת
סק"ח.7) סתרע"ז במחה"ש הובא הגבורים שלטי

שם.8) 2 ובהערה 69 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה
הרי,9) בלבד", לראותן אלא בהן להשתמש רשות לנו ש"אין דאף

שאין ועד שבדבר, הלימוד ע"ד ומעוררת מזכירה כשלעצמה הראי'
בגלוי. נראה שהדבר כיון בלימוד, צורך

הנר10) ענין בגלוי בהם ניכר (שלא המצוות בשאר שגם לכך נוסף
ההתכללות מצד המצוות, לכל והוראה לימוד מצוה בכל יש והאור)

וש"נ). .64 הערה 237 ע' חכ"ו לקו"ש (ראה המצוות דכל
חנוכה.11) הל' ריש רמב"ם
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ימים. שלשה

שלישי נר בהדלקת עוה"פ ונשנית שחוזרת פעמים, דשלש שה"חזקה" רצון יהי - העיקר והוא - לראש ולכל
ד" העיקרי הענין את תיכף ותביא ותזרז תמהר מקוהdylyדחנוכה, ישראל כלל בתוככי מאתנו שכאו"א "

ברחמים"ylyומתפלל לציון בשובך עינינו "ותחזינה תצמיח", מהרה עבדך דוד צמח ("את יום בכל )2פעמים

בנין -zkepgeביהמ"קiyilyd.דחנוכה השלישי ביום ממש, ומיד תיכף השלישית), (בגאולה

חנוכה·. שבנר הביאור בהקדם - האדם בעבודת ד)חנוכה (שלישי בנר החזקה ענין תוכן ולבאר להוסיף ויש
אור" ותורה מצוה "נר התומ"צ, בקיום האדם עבודת כללות :3משתקפת

" בשם נקראת מצוה אורxpכל אמיתי, באור המצוה) (מקיים האדם חיי את שמאירה כיון מצוה"), ("נר "
"תורה בתורתו, שנתגלה הקב"ה, המצוות.`xeשל פרטי נתבארו שבה ,"

שבהם מצוות ielbaויש ybcenעל סומכים (שבהם המצוות משאר יותר וה"אור" ה"נר" שאומרתdxezdענין
הקב"ה, ע"י (מלכתחילה) שניתנו כיון הגשמי), בעוה"ז הגשמית לעין נראה הדבר שאין אף "נר", היא שהמצוה

באופן המצוות, ygenaמצוה mi`exyהדלקת היא עצמה `xeשהמצוה xi`ny xpמצות כמו -dkepg xpועד"ז , ַ
לעיל (כמוזכר ויו"ט שבת נר ).4מצות

אף ונשים, אנשים מישראל, ואחת אחד לכל שייכים ויו"ט) שבת ונר חנוכה (נר המצוות שב' [ולהעיר,
נשים: או אנשים משניהם, אחד ע"י הוא בפועל שקיומן

בשבת" דלוק נר בבתיהם להיות חייבים הנשים ואחד האנשים "אחד - ויו"ט שבת נר נבחרו5מצות ואעפ"כ, ,
miypd;(והבנים) האנשים גם הבית, בני כל בשליחות גם זו מצוה לקיים הבנות) (וכן

הנס" באותו היו הן שאף חנוכה בנר חייבות "נשים - חנוכה נר אנשים6ומצות בין ואחד אחד לכל "נר ,
נשים" חב"ד7בין מנהג (ובפרט ישראל מנהג ואעפ"כ, ע"י8, נעשית חנוכה נר שהדלקת (miyp`dולא (והבנים),

הנשים בשליחות גם שמקיימה בעלֿהבית, (ואביהן), בעליהן ע"י המצוה קיום י"ח שיוצאות (ובנות), נשים ע"י
אל בעלֿהבית, רק ולא שבבית, אחדוהבנות גם הבית)].miyp`dnא עקרת (ולא שבבית

ממילא בדרך ומעוררת מזכירה ובגלוי) בפועל גם מצוה" ("נר חנוכה נר שהדלקת מובן לכאו"א9ומזה
גם למדים וממנה אור)", (ותורה מצוה "נר שנקראים המצוות כל של תוכנם ע"ד וטף, נשים אנשים מישראל,

המצוות לכל ש"לא10בנוגע הרשעה יון מלכות גזירת דביטול הנס בגלל נתתקנו חנוכה) (ונר חנוכה שימי ובפרט ,
ובמצוות" בתורה לעסוק אותם המצוות.11הניחו לכל חנוכה נר דמצות השייכות מודגשת בזה שגם ,

וש"נ.1) רע"ב. קו, ב"מ
בשבתות2) גם אומרים כו'") דוד צמח "את (משא"כ זו שתפלה

טובים. וימים
כג.3) ו, משלי
ואילך.4) ס"ב כסלו כ"ה שיחת
ס"ה.5) סרס"ג או"ח אדה"ז שו"ע
א.6) כג, שבת
סק"ח.7) סתרע"ז במחה"ש הובא הגבורים שלטי

שם.8) 2 ובהערה 69 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה
הרי,9) בלבד", לראותן אלא בהן להשתמש רשות לנו ש"אין דאף

שאין ועד שבדבר, הלימוד ע"ד ומעוררת מזכירה כשלעצמה הראי'
בגלוי. נראה שהדבר כיון בלימוד, צורך

הנר10) ענין בגלוי בהם ניכר (שלא המצוות בשאר שגם לכך נוסף
ההתכללות מצד המצוות, לכל והוראה לימוד מצוה בכל יש והאור)

וש"נ). .64 הערה 237 ע' חכ"ו לקו"ש (ראה המצוות דכל
חנוכה.11) הל' ריש רמב"ם
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ומקיימים‚. חוזרים דחנוכה, הראשון בלילה קיומה לאחרי שגם - חנוכה נר ממצות העיקריים הלימודים אחד
ד" התוקף בזה נעשה שעי"ז השלישי, ובלילה השני, בלילה גם הבאים:dwfgאותה להימים בנוגע גם ,"

ומקיימים חוזרים הראשונה, בפעם קיומה לאחרי שגם המצוות בכל שישנו הענין את מאירה חנוכה נר מצות
"מצוה המצוות, מצוה הקב"ה, והוראת כציווי לקיימה, שניתן הזדמנות בכל - נוספת ופעם נוספת פעם ַאותה

תחמיצנה" אל לידך בכל12הבאה ומקיימה חוזר הראשון, בלילה חנוכה נר מצות קיים שכבר שאף כבנדו"ד, -
ולילה. לילה

הרגילות, על וגם התוקף, על שמורה - "חזקה" של באופן קיומה נעשה שבו השלישי, בלילה מיוחד וחידוש
מצד לא אבל, פעם, ועוד פעם עוד לקיימה ממשיך ומאמץ) השתדלות ללא (ובודאי ממילא שבדרך היינו,
והתענוג החיות כל עם אלא אליו, ומצפה עליו שאהוב ישן דבר של חיות רק ולא חיות, מתוך אלא הרגילות,
לברך שכח ש(לכן)אם הלילות), לכל ומכוונת שעולה הראשון, (בלילה שהחיינו בברכת כמודגש - חדש שבדבר

שלפנ"ז בלילה המצוה קיים שכבר אף שלאח"ז, בלילה שהחיינו מברך הראשון, בלילה יום13שהחיינו "בכל -
חדשים" בעיניך הקב"ה.14יהיו של באורו חייו את מאירה שהמצוה מצוה", ה"נר אצלו שנרגש כיון ,

בחיי רגע שכל - מישראל כאו"א של חייו בעומק אור" ותורה מצוה ד"נר הענין ונחקק ומתחזק הולך ועי"ז
ועי"ז משנתו, כשמתעורר ומיד שנרדם, לפני (ועאכו"כ השינה בעת ואפילו אחר, בענין כשעוסק גם היוםֿיום,
בעבודת חדורה שלו פעולה כל שלכן, אור", ותורה מצוה ב"נר מציאותו כל חדורה השינה), בעת בינתיים, גם

דעהו" דרכיך "בכל קוני"15ה', את לשמש נבראתי ש"אני בידיעה חדור בחייו רגע וכל ,16.

ליום„. שמיום מזה, jledeויתירה siqenואילך מכאן אחת מדליק ראשון "יום - אור" ותורה מצוה ב"נר
והולך" :17מוסיף

הלילות) לכל שעולה שהחיינו ברכת וכן הברכות, שתי (בהקדמת הראשון בלילה אחד נר שבהדלקת אע"פ
חנוכה נר מצות מוסיףdzenilyaקיים אלא הראשון, שבלילה בהשלימות מסתפק אינו השני הלילה בבוא הרי, ,

הלאה. וכן נרות, שלש ומדליק יותר עוד מוסיף השלישי ובלילה נרות, שתי ומדליק

בהשלימות ח"ו להשאר ליהודי שאין - אור" ותורה מצוה "נר תומ"צ, עניני לכל בנוגע גם מובן ומזה
רוחנית, גדלות ומצוותי', תורה יהדות, עניני בכל ולהוסיף לגדול צריך ליום מיום אלא הקודם, ומצבו שבמעמדו

הנשמה. בריאות עם ביחד ובאה הקשורה הגוף, בבריאות בגשמיות, גדלות גם ניתוסף ידה שעל

וזמנה:‰. למקומה בנוגע - חנוכה נר בהדלקת עיקרי ענין ועוד
מבחוץ" ביתו פתח על להניחה מצוה חנוכה "על17"נר אלא יהודי, של ביתו בתוך רק לא -gztביתו

ומאיר דולק יהודי.ueganגם)(שעי"ז לבית שמחוץ הרחוב את החוץ, את גם להאיר שענינו ,"

דתרמודאי" רגלא דכליא עד . . החמה משתשקע שתתבטל17"מצותה עד החושך, את ולבטל להאיר שענינה -

מורדת אותיות ("תרמודאי" מרידה של המציאות ("כליא") להקיום18ותכלה ולהפריע לנגד שיכול (דבר בהקב"ה (
דתרמודאי", "רגלא גם אלא) ממש, מרידה רק (לא ונכלה שמתבטל אלא עוד ולא אור"), ותורה מצוה ד"נר

לגמרי. ומבוטלים בטלים הם שגם האחרונים, השיריים

מואר שנעשה כולו, העולם בכל גם שפועל באופן להיות צריך שקיומם - המצוות לכל בנוגע גם מובן ומזה
אור". ותורה מצוה ב"נר

.Âד"מוסיף ובאופן אור", ותורה מצוה "נר עניני בכל ה"חזקה" ע"ד טובה וההחלטה שמהדיבור ויה"ר
נבוא - מבחוץ ביתו פתח על וגם וטף), נשים (אנשים מישראל כאו"א אצל לשעה, ומשעה ליום מיום והולך"
והשלימה האמיתית בגאולה השלימות, בתכלית אור" ותורה מצוה ב"נר יאיר כולו שהעולם להזמן ומיד תיכף

צדקנו. משיח ע"י

ועוד.12) יז. יב, בא ופרש"י מכילתא ראה
תרעו.13) ר"ס או"ח שו"ע
ועוד.14) טז. כו, תבוא פרש"י
פ"ג.15) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

קידושין.16) סוף וברייתא משנה
ב.17) כא, שבת
ועוד.18) תרמוד. ע' קה"י
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בלילה חנוכה נר בהדלקת ישראל של דפעולתם ה"חזקה" כבר שישנה לאחרי מדליקיםiyilydובפרט ylyשבו

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו רק (לא הקב"ה של דפעולתו ה"חזקה" פועלים שעי"ז אלא19נרות, ,

יד" "בחוזק ביהמ"ק20גם) את ומיד תיכף להביא ,iyilydתפלה בית ד"ביתי השלימות עיקר יהי' שבו ס"א), (כנ"ל
העמים" לכל ובגלוי.21יקרא בפועל אור" ותורה מצוה ב"נר חדור יהי' כולו שהעולם כיון ממש, אוה"ע שבעים כל ,

אראנו שנת תהא הי' זו, בשנה דחנוכה השלישי בלילה ממש, ומיד תיכף נעשה זה שכל - העיקר והוא ועוד
לאחרי וגם בביתֿהכנסת, שלישי נר הדלקת זמן לאחרי הלילה, בהתחלת ותיכף אראנו), נפלאות (או נפלאות

מישראל. כאו"א של הפרטי בביתו ההדלקה זמן

.Ê:השלישי לביהמ"ק חנוכה דנרות והשייכות בהקשר להוסיף ויש
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש להיותו והמשכן, ראשון ובית שני מבית יותר נעלה הוא השלישי בית22ביהמ"ק ,

ובמשכן,23נצחי ושני ראשון בבית המנורה נרות לגבי הנצחיות מעלת מודגשת שבהם חנוכה, בנרות ודוגמתו ,
לעולם" בטלין אינן הללו .24ש"הנרות

נס על שנקבע חנוכה דנרות הענין כללות לזה, נאמרonydונוסף עליו צדקנו, משיח עם קשור "מצאתי25,
עבדי משחתיו".onyaדוד קדשי

ביהמ"ק עם שקשור - נרות שלש מדליקים שבו השלישי בלילה חנוכה נר בהדלקת יותר מודגש זה וכל
השמים" מן ויבוא יגלה ומשוכלל ש"בנוי הקודש26השלישי, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו למטה, מלמעלה ,

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה הקודש, ובהר

הנרות" את ("בהעלותך המנורה הדלקת תהי' הכהן27ואז אהרן ע"י עמהם"28) ואהרן ש"משה ויש29(כיון ,(
קדשך" "בחצרות חנוכה נר הדלקת גם תהי' ידו שעל בנ"י,30לומר, לכל שייך חנוכה נר דהדלקת שהחיוב דאף ,

"בחצרות הנרות בהדלקת קדימה דין הכהן לאהרן שיש בזה) לעיין (וצריך לומר מסתבר וישראלים, לוים כהנים
ול שבמקדש, המנורה נרות שהדליק דכיון בחצרותקדשך", גם בהדלקה וממשיך הולך חנוכה, נר הדלקת זמן פני

לנרות. ומנרות למנורה ממנורה קדשך,

שמזכירים הללו" "הנרות באמירת כמודגש - מישראל דכאו"א חנוכה נר בהדלקת זה מעין ההכנה ע"י ובפרט
" miyecwdגם jipdkמצד שהרי, מישראל, שבכאו"א גדול" וה"כהן ה"כהן" ע"י היא שההדלקה מרומז שבזה ,"

כמוך" לרעך "ואהבת מצות מקיים שכאו"א עי"ז (ובפרט בנ"י דכל הענינים31ההתכללות פרטי כל בכאו"א יש (
כמ"ש גדולים, וכהנים כהנים ובפרט וכהנים, לוים "כהנים32דישראלים שפירושו כהנים", ממלכת לי תהיו "ואתם

קרובה33גדולים" והקדמה הכנה ה"ז ולכן, השלישי.34, בביהמ"ק הכהן אהרן ע"י המנורה להדלקת

הרמב"ם לדעת גם שכן, הלילה, לזמן במיוחד שייכת הנרות שהדלקת (לא35ולהעיר, היא המנורה שהדלקת
ההתחלה הרי, בבוקר, גם אלא) הערביים, בבין בקרא36רק כמפורש בלילה, הוא מערב37והעיקר גו' אותו "יערוך

חצות (ולפני דוקא בלילה שזמנם חנוכה בנרות ועאכו"כ בוקר". בביתֿהכנסת38עד להדלקה שבנוגע אלא, ,(

בלילה שהדליקו הנרות כמספר בבוקר גם להדליק נוהגים מישראל) דכאו"א הפרטי בביתו ההדלקה על (נוסף
ויה"ר נרות, שלש ישראל) שבקהלות בתיֿכנסיות (ובכל זה בביתֿכנסת ידליקו בבוקר שמחר ובנדו"ד, שלפנ"ז,

השלישי. דביהמ"ק קדשך" "בחצרות תהי' זו שהדלקה

דברהמ"ז.19) הג' ברכה נוסח
יד.20) יג, בא
ז.21) נו, ישעי'
יז.22) טו, בשלח
א.23) רכא, ח"ג א. כח, ח"א זהר ראה
בהעלותך.24) ר"פ רמב"ן
כא.25) פט, תהלים
ועוד.26) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
בהעלותך.27) ר"פ
"הוציאן28) כשהכהן רק ה"ז בזרים", כשרה הנרות ש"הדלקת דאף

צריך ולאח"ז ה"ז), פ"ט המקדש ביאת הל' (רמב"ם odkdלחוץ"

בביהמ"ק. למקומה להחזירה

סע"ב.29) קיד, פסחים - אחד תוד"ה ב. ה, יומא ראה
וש"נ.30) ואילך. 235 ע' חכ"ה לקו"ש וראה הנסים". "ועל נוסח
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שם.35) ובנ"כ ה"י שם וראה הי"ב. פ"ג ומוספין תמידין הל'
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בלילה חנוכה נר בהדלקת ישראל של דפעולתם ה"חזקה" כבר שישנה לאחרי מדליקיםiyilydובפרט ylyשבו

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו רק (לא הקב"ה של דפעולתו ה"חזקה" פועלים שעי"ז אלא19נרות, ,

יד" "בחוזק ביהמ"ק20גם) את ומיד תיכף להביא ,iyilydתפלה בית ד"ביתי השלימות עיקר יהי' שבו ס"א), (כנ"ל
העמים" לכל ובגלוי.21יקרא בפועל אור" ותורה מצוה ב"נר חדור יהי' כולו שהעולם כיון ממש, אוה"ע שבעים כל ,

אראנו שנת תהא הי' זו, בשנה דחנוכה השלישי בלילה ממש, ומיד תיכף נעשה זה שכל - העיקר והוא ועוד
לאחרי וגם בביתֿהכנסת, שלישי נר הדלקת זמן לאחרי הלילה, בהתחלת ותיכף אראנו), נפלאות (או נפלאות

מישראל. כאו"א של הפרטי בביתו ההדלקה זמן

.Ê:השלישי לביהמ"ק חנוכה דנרות והשייכות בהקשר להוסיף ויש
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש להיותו והמשכן, ראשון ובית שני מבית יותר נעלה הוא השלישי בית22ביהמ"ק ,

ובמשכן,23נצחי ושני ראשון בבית המנורה נרות לגבי הנצחיות מעלת מודגשת שבהם חנוכה, בנרות ודוגמתו ,
לעולם" בטלין אינן הללו .24ש"הנרות

נס על שנקבע חנוכה דנרות הענין כללות לזה, נאמרonydונוסף עליו צדקנו, משיח עם קשור "מצאתי25,
עבדי משחתיו".onyaדוד קדשי

ביהמ"ק עם שקשור - נרות שלש מדליקים שבו השלישי בלילה חנוכה נר בהדלקת יותר מודגש זה וכל
השמים" מן ויבוא יגלה ומשוכלל ש"בנוי הקודש26השלישי, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו למטה, מלמעלה ,

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה הקודש, ובהר

הנרות" את ("בהעלותך המנורה הדלקת תהי' הכהן27ואז אהרן ע"י עמהם"28) ואהרן ש"משה ויש29(כיון ,(
קדשך" "בחצרות חנוכה נר הדלקת גם תהי' ידו שעל בנ"י,30לומר, לכל שייך חנוכה נר דהדלקת שהחיוב דאף ,

"בחצרות הנרות בהדלקת קדימה דין הכהן לאהרן שיש בזה) לעיין (וצריך לומר מסתבר וישראלים, לוים כהנים
ול שבמקדש, המנורה נרות שהדליק דכיון בחצרותקדשך", גם בהדלקה וממשיך הולך חנוכה, נר הדלקת זמן פני

לנרות. ומנרות למנורה ממנורה קדשך,

שמזכירים הללו" "הנרות באמירת כמודגש - מישראל דכאו"א חנוכה נר בהדלקת זה מעין ההכנה ע"י ובפרט
" miyecwdגם jipdkמצד שהרי, מישראל, שבכאו"א גדול" וה"כהן ה"כהן" ע"י היא שההדלקה מרומז שבזה ,"

כמוך" לרעך "ואהבת מצות מקיים שכאו"א עי"ז (ובפרט בנ"י דכל הענינים31ההתכללות פרטי כל בכאו"א יש (
כמ"ש גדולים, וכהנים כהנים ובפרט וכהנים, לוים "כהנים32דישראלים שפירושו כהנים", ממלכת לי תהיו "ואתם

קרובה33גדולים" והקדמה הכנה ה"ז ולכן, השלישי.34, בביהמ"ק הכהן אהרן ע"י המנורה להדלקת

הרמב"ם לדעת גם שכן, הלילה, לזמן במיוחד שייכת הנרות שהדלקת (לא35ולהעיר, היא המנורה שהדלקת
ההתחלה הרי, בבוקר, גם אלא) הערביים, בבין בקרא36רק כמפורש בלילה, הוא מערב37והעיקר גו' אותו "יערוך

חצות (ולפני דוקא בלילה שזמנם חנוכה בנרות ועאכו"כ בוקר". בביתֿהכנסת38עד להדלקה שבנוגע אלא, ,(

בלילה שהדליקו הנרות כמספר בבוקר גם להדליק נוהגים מישראל) דכאו"א הפרטי בביתו ההדלקה על (נוסף
ויה"ר נרות, שלש ישראל) שבקהלות בתיֿכנסיות (ובכל זה בביתֿכנסת ידליקו בבוקר שמחר ובנדו"ד, שלפנ"ז,

השלישי. דביהמ"ק קדשך" "בחצרות תהי' זו שהדלקה

דברהמ"ז.19) הג' ברכה נוסח
יד.20) יג, בא
ז.21) נו, ישעי'
יז.22) טו, בשלח
א.23) רכא, ח"ג א. כח, ח"א זהר ראה
בהעלותך.24) ר"פ רמב"ן
כא.25) פט, תהלים
ועוד.26) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
בהעלותך.27) ר"פ
"הוציאן28) כשהכהן רק ה"ז בזרים", כשרה הנרות ש"הדלקת דאף

צריך ולאח"ז ה"ז), פ"ט המקדש ביאת הל' (רמב"ם odkdלחוץ"

בביהמ"ק. למקומה להחזירה
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חזקה. של באופן הלילות, ג' בכל שכיוונו אלו
שם.35) ובנ"כ ה"י שם וראה הי"ב. פ"ג ומוספין תמידין הל'
המנורה36) את מחנכין "אין - המנורה דחינוך ההתחלה גם כולל
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.Á"הגאולה את ש"מקרבת לצדקה, לתת שליחותֿמצוה מכם לכאו"א יתנו - יותר עוד ולזרז למהר .39וכדי

וריבוי נוספת פעם מצוה אותה של קיומה ע"ד הכללית ההוראה ביותר מודגשת הצדקה שבמצות ולהוסיף,
לקיים וצריכים יכולים צדקה שמצות כיון - ס"ג) (כנ"ל meiפעמים eze`a minrt ieaixשזקוק עני כשבא כי, ,

צדקה דנתינת החיוב עוה"פ ישנו זה, ביום פעמים) (וכמה צדקה נתנו שכבר לאחרי גם "פתח40לצדקה, כמ"ש ,
ידך" את תתן"41תפתח ו"נתן ,42" ,minrt d`n elit`"43וב"פ ממאה, יותר גם אלא יותר), (ולא דוקא לאו ומאה ,

מופלג. ריבוי וכו', מאה

חנוכה" "מעות ליתן ישראל מנהג עם גם זה לקשר נפשו44ויש חיי לקנות יכול שבו דוקא, (ממון) "מעות" ,45,

הגאולה". את ש"מקרבת לצדקה, מהממון נותן לראש, ולכל וחפץ, רוצה שלבו מה כל

ע"י מעותdtqeddובפרט שיותר מה יקבלו שהילדים שמשתדלים ישראל כמנהג - חנוכה מעות בנתינת
ממון שכשמקבלים באופן הוא שחינוכם ועיקר, ועוד המשפחה, בני משאר גם אלא מהאב, רק ולא חנוכה,

בכלל. מצוות ועניני צדקה, עניני עבור ממנו גדול חלק מנצלים לרשותם,

שבמדבר המשכן בנדבת שמצינו כפי השלישי, ביהמ"ק לנדבת חנוכה" "מעות לנצל יוכלו ומיד שתיכף ויה"ר
וטף ונשים אנשים בזה המקדש46שנתחייבו לבנין בנוגע ועד"ז לבנין47, הזה) לזמן (בשייכות ובמיוחד כולל ,

אליו. השייך וכל כליו השלישי, ביהמ"ק

כל ובאים מגיעים ובמילא למטה, השמים") ("מן השלישי ביהמ"ק ויבוא" "יגלה ומיד שתיכף - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו שמיא"48בנ"י, ענני "עם הקודש,49, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו ,

ומצב במעמד והולך", "מוסיף וקדושה, טוב עניני בכל להוסיף וממשיכים קדשך", ול"חצרות המקדש לבית
והשלימה האמיתית קדשך".50דגאולה בחצרות נרות ש"הדליקו לאחרי

נושאת פלסטיק (בעטיפת דולר של מטבע שיחיו מהאורחים ואחת אחד לכל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ypz'd"`התאריך dkepg.[(

•

.eigiy zelke mipzg zveawl zillk zecigi .c"qa

מוגה בלתי

לעיל1בהוספה האמורות הברכות חתן2על (להיות ומתכוננים מוכנים שעומדים אלה גם נכללים שבהם ,

ומוצלחת, טובה בשעה להחתונה ומתכוננים) וכלה חתן נעשו שכבר או וכלה,

ומצוות תורה עול מקבלים שאז לפנ"ז), המתאים מהחינוך (החל ובתֿמצוה הברֿמצוה הקדמת לאחרי -

וקיום התורה בלימוד רבה הצלחה ברוחניות, ובריאות בגשמיות בריאות ניתוסף שעי"ז לבב, וטוב שמחה מתוך
ושנים ימים לאורך שמהםהמצוות, הנישואין), (לאחרי משפחה חיי גם כולל בתומ"צ, ומלאים חדורים טובות,

ונישואין, (שידוכין לחופה ובתֿמצוה) (ברֿמצוה לתורה שיגדלום ומצוותי', בתורה עוסקים ובנות בנים יוולדו
- הרחבה מתוך טובים, ולמעשים כלות) - והבנות חתנים, - הבנים

וכלה: לחתן במיוחד השייכת מיוחדת ברכה יש

פל"ז.39) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
אצלו40) נעשים שעי"ז לחייו, המצטרך כל לעני ליתן - שתוכנו
חנוכה).mix`enחיים דנר (התוכן

ח.41) טו, ראה פ'
יו"ד.42) שם,
עה"פ.43) פרש"י
שנח.44) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי וראה כסלו. כ"ח יום" "היום
שם.45) תניא ראה

רפי"א.46) דר"נ אבות הי"ב. פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם
שם.47) רמב"ם
ט.48) יו"ד, בא
יג.49) ז, דניאל
הגאולה.50) שלימות ומיד ותיכף דגאולה, אתחלתא
וש"נ.1) ואילך. 575 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות
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ומתוך לבב, וטוב שמחה בריאות מתוך ומוצלח, טוב באופן שתהיינה להחתונה, להכנות בנוגע - לראש לכל
הכלה, מצד והן החתן מצד הן הרחבה,

עד עדי בנין - המשתה ימי ושבעת עצמה החתונה ובנות3ועאכו"כ בבנים ויתברכו והמצוה, התורה יסודי על
טובים, ולמעשים ולחופה לתורה ויגדלום ומצוות, בתורה עוסקים

שנה. ועשרים מאה עד לאח"ז החיים בהמשך והולך דמוסיף ובאופן

***

היא הצדקה מצות אשר, לצדקה, נכבדים סכומים חלוקת - להחתונה ההכנות מעניני העניניםceqiאחד לכל
לשמחת השייכות הברכות ועאכו"כ לעיל, האמורות הברכות כל גם כולל הקב"ה, של ברכותיו לכל - הטובים

וכלה. חתן נישואי

כידוע - החופה ביום מהנתינה4ובפרט יותר הצדקה בנתינת והכלה החתן מוסיפים חופתם שביום המנהג
ומתוך הרחבה, מתוך זאת ועושים החופה, ביום הצדקה בנתינת מוסיפים הקרובים וכל ההורים וגם הרגיל, ע"ד

לבב. וטוב שמחה

שתהי' עצמה והחתונה לחתונה בהכנות הקב"ה של ברכתו המשכת יותר עוד ומזרזת ממהרת בזה וההחלטה
ומוצלחת. טובה בשעה

***

כו' "מהרה - ברכות בשבע שאומרים כפי והשלימה, האמיתית דגאולה ומצב במעמד תהי' שהחתונה ויה"ר
כלה" וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול ירושלים ובחוצות יהודה בערי :5ישמע

מתאים הכי במקום כלה" וקול חתן קול כו' ישמע כו' ש"מהרה מבקשים וכלה חתן כל של נישואין בשמחת
שמשבט המלכות ע"י ומונהגת נבנית ישראל שארץ לאחרי ירושלים", ובחוצות יהודה "בערי הקדושה, בארצנו -

("בערי משחתיו"dcediיהודה קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי משיחא, מלכא דוד דוד, מלכות - שעיר6") ,

("ובחוצות ירושלים היא שלה קולות.milyexiהבירה החמשה כל ישמעו ושם ,("

בא" זה "הנה והשלימה, האמיתית הגאולה שבאה גדולה שמחה של קול - ועיקר משיח7ועוד בא הנה ,

עפר" שוכני ורננו "הקיצו גם כולל שלהם, המשפחות עם ואחת אחד כל בנ"י, כל באים עמו ויחד ,8צדקנו,

חסידות בספרי כמובא - והכלה החתן בשמחת משתתפים הם הדורות9שגם שלשת גם באים נישואין שבשמחת
בגופים. נשמות בהיותם - וכו' להכוונה מתאים וניניהם, נכדיהם נישואי בשמחת להשתתף שלפנ"ז

להוצאות בנוגע הדאגות כל בטלים - ממש ומיד תיכף באה והשלימה האמיתית שהגאולה שיודעים וכיון
הדרושים ההוצאות כל עבור והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו הקב"ה יתן בודאי כי החתונה, עבור

חתונה". פריילעכע "א ַשתהי'

כו' "מהרה לומר יצטרכו שלא ועד ממש, בפועל הקיום בשר בעיני יראו ממש שבקרוב - העיקר והוא ועוד
rnyi" שכבר יאמרו אלא שלאח"ז, ברגע "rnypוכל כלה", וקול חתן קול כו' ירושלים ובחוצות יהודה בערי

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית דגאולה ומצב במעמד ושמחות, טובות בשורות

פלסטיק (בעטיפת דולר של מטבע שיחיו והכלות מהחתנים ואחת אחד לכל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
התאריך ypz'd"`נושאת dkepg.[ומוצלחת טובה בשעה באמרו: ,(

•
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ומתוך לבב, וטוב שמחה בריאות מתוך ומוצלח, טוב באופן שתהיינה להחתונה, להכנות בנוגע - לראש לכל
הכלה, מצד והן החתן מצד הן הרחבה,

עד עדי בנין - המשתה ימי ושבעת עצמה החתונה ובנות3ועאכו"כ בבנים ויתברכו והמצוה, התורה יסודי על
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שנה. ועשרים מאה עד לאח"ז החיים בהמשך והולך דמוסיף ובאופן

***

היא הצדקה מצות אשר, לצדקה, נכבדים סכומים חלוקת - להחתונה ההכנות מעניני העניניםceqiאחד לכל
לשמחת השייכות הברכות ועאכו"כ לעיל, האמורות הברכות כל גם כולל הקב"ה, של ברכותיו לכל - הטובים

וכלה. חתן נישואי

כידוע - החופה ביום מהנתינה4ובפרט יותר הצדקה בנתינת והכלה החתן מוסיפים חופתם שביום המנהג
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שתהי' עצמה והחתונה לחתונה בהכנות הקב"ה של ברכתו המשכת יותר עוד ומזרזת ממהרת בזה וההחלטה
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***

כו' "מהרה - ברכות בשבע שאומרים כפי והשלימה, האמיתית דגאולה ומצב במעמד תהי' שהחתונה ויה"ר
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מתאים הכי במקום כלה" וקול חתן קול כו' ישמע כו' ש"מהרה מבקשים וכלה חתן כל של נישואין בשמחת
שמשבט המלכות ע"י ומונהגת נבנית ישראל שארץ לאחרי ירושלים", ובחוצות יהודה "בערי הקדושה, בארצנו -

("בערי משחתיו"dcediיהודה קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי משיחא, מלכא דוד דוד, מלכות - שעיר6") ,

("ובחוצות ירושלים היא שלה קולות.milyexiהבירה החמשה כל ישמעו ושם ,("

בא" זה "הנה והשלימה, האמיתית הגאולה שבאה גדולה שמחה של קול - ועיקר משיח7ועוד בא הנה ,

עפר" שוכני ורננו "הקיצו גם כולל שלהם, המשפחות עם ואחת אחד כל בנ"י, כל באים עמו ויחד ,8צדקנו,

חסידות בספרי כמובא - והכלה החתן בשמחת משתתפים הם הדורות9שגם שלשת גם באים נישואין שבשמחת
בגופים. נשמות בהיותם - וכו' להכוונה מתאים וניניהם, נכדיהם נישואי בשמחת להשתתף שלפנ"ז

להוצאות בנוגע הדאגות כל בטלים - ממש ומיד תיכף באה והשלימה האמיתית שהגאולה שיודעים וכיון
הדרושים ההוצאות כל עבור והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו הקב"ה יתן בודאי כי החתונה, עבור

חתונה". פריילעכע "א ַשתהי'

כו' "מהרה לומר יצטרכו שלא ועד ממש, בפועל הקיום בשר בעיני יראו ממש שבקרוב - העיקר והוא ועוד
rnyi" שכבר יאמרו אלא שלאח"ז, ברגע "rnypוכל כלה", וקול חתן קול כו' ירושלים ובחוצות יהודה בערי

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית דגאולה ומצב במעמד ושמחות, טובות בשורות

פלסטיק (בעטיפת דולר של מטבע שיחיו והכלות מהחתנים ואחת אחד לכל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
התאריך ypz'd"`נושאת dkepg.[ומוצלחת טובה בשעה באמרו: ,(

•

ובכ"מ.3) ואילך. ד ד, פקודי לקו"ת ראה
ועוד.4) ח. אות חו"כ ענף תלפיות מדרש
יו"דֿיא.5) לג, ירמי' ע"פ
כא.6) פט, תהלים

ח.7) ב, שה"ש
יט.8) כו, ישעי'
ב.9) לח, ח"א קונטרסים סה"מ
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מאידית תרגום

הגמרא‡. אומרת - חנוכה לנר (והובא1בנוגע
בנר2בהלכה ש"הרגיל תלמידי3), בנים לי' הויין

"דכתיב ופרש"י: אור,4חכמים", ותורה מצוה נר כי
דתורה". אור בא וחנוכה דשבת מצוה נר ידי על

בזה וההסברה הטעם מהו בזה: השאלה וידועה
תלמידי ד"בנים שכר מקבל חנוכה בנר הרגיל שדוקא

?5חכמים"

נר "כי מהפסוק זאת שלומדים רש"י, שכתב מה
בא דחנוכה . . מצוה נר ידי ש"על אור", ותורה מצוה
טעם זה אין אבל ראי', אלא אינו - דתורה" אור
את מעביר רק זה ביניהם; השייכות על והסברה
"נר מדוע רש"י), פירוש (ע"פ הפסוק על השאלה

אור". ל"תורה מביא (דחנוכה) מצוה"

מצוה "נר הכתוב (בפירוש עצמם רש"י דברי ב)
ביאור: צריכים אור") ותורה

מצוה" ש"נר לומר אפשר ל"תורהian`כיצד
כמובן אור", מ"תורה למטה הוא מצוה" "נר אור":

" כתוב ל"מצוה" שבנוגע עצמו ובנוגעxpמהלשון "
" כתוב סתם`xeל"תורה" מאור מועט הוא הנר שאור ,"

היום חז"ל6(אור וכדברי את7), הכתוב "תלה עה"פ

שעה לפי אלא מגינה אינה נר מה לך לומר בנר המצוה
באור התורה ואת שעה, לפי אלא מגינה אינה מצוה אף
מגינה תורה אף לעולם מגין אור מה לך לומר

בכ"מ8לעולם" וכמבואר "נר9, לנר, נמשלה שמצוה
ופרטי" הארה10יחידי "גילוי היא שמצוה כיון ,

עד9פרטית" והגבלה, מדידה עם קשורה מצוה כל ,

"תלויות מצוות ומקום"9ש(רוב) תורה11בזמן משא"כ ,
למעלה היא שתורה כיון גדול, אור לאור, נמשלה

כולם" כנגד תורה "תלמוד והגבלה, וגדול12ממדידה ,
מעשה לידי שמביא בפרט13תלמוד למעלה היא תורה ,

הקריב כאילו כו' בתורת ש"העוסק (עד ומקום מזמן
חיוב14כו'" קיים). ביהמ"ק כשאין הזה בזמן גם ,

מקום ובכל זמן בכל תמידי, הוא התורה -15לימוד

בא כו' מצוה נר ידי ש"על רש"י שכתב מה מובן ואינו
מ"נר למעלה היא אור" ש"תורה בזמן בו דתורה", אור

?16מצוה"

מצוה", ד"נר המקור היא אור" "תורה ואדרבה:
והמצוות המצוות; על מצוה שתורה הענין כפשטות

אור" ל"תורה (נר) הכלים הינם מצוה") ובפרט17("נר .
מצוה שהיא חנוכה נר mixteqמצות ixacn18.

ב.1) כג, שבת
ובנ"כ.2) (סתרע"א) חנוכה הל' ריש טואו"ח
הרי"ף,3) הרא"ש, הר"ח, גירסת (כ"ה חנוכה בנר גורסין: ויש

דק"ס ראה - הרי"ף גירסת (כ"ה ושבת חנוכה בנר או: ועוד), המאירי.
כאן).
כג.4) ו, משלי
מדה5) הוא ששכרם דברים עוד מביא שם הגמרא שבהמשך ובפרט

זוכה בציצית הזהיר נאה, לדירה זוכה במזוזה "הזהיר מדה: כנגד
שגם ומסתבר יין". גרבי וממלא זוכה היום בקידוש הזהיר נאה, לטלית
שם. מאירי וראה מדה. כנגד מדה הוא ת"ח" בנים לי' הויין בנר "הרגיל
שמצוה "לפי מבאר: ח"ב) סוף ד' כלל ג' (נר המאור מנורת בס'
גמולים . . ת"ח בנים ממנו יצאו בה הזהיר חכמים, תקנת היא זו

קיום ע"י צ"ל כן הרי לפי"ז אבל מדה". כנגד מדה תקנתlkהבאים
השייכות מהו וצ"ע דוקא.xplחכמים, (חנוכה)

באוה"ת6) אבל גדולה". "מדורה - "אור" פירוש בתחלתו בשל"ה
שע"פ בתחלתו, עה"ח בקונטרס וכ"ה תקסט), (ע' עה"פ משלי
וכ"מ היום אור היינו דאור "משמע הבאה) (שבהערה בסוטה מאחז"ל
בשל"ה כמ"ש לא ולכאורה כו', השחר עמוד שעלה כיון ממש"ש

גדולה". ממדורה גם עדיף היום דאור גדולה, מדורה
א.7) כא, סוטה
גם8) כךi"yxtוראה תמיד לעולם מאיר שהאור "כמו שם: משלי

כאור שעה לפי מצוה וזכות האדם, על לעולם זכותה עומדת התורה
הנר".
פ"ב.9) עה"ח קונטרס תקע. ע' שם משלי אוה"ת
שם.10) של"ה
ב"מצוות11) אפילו אלא לזמן, מזמן רק שחיובם במצוות מיבעי לא

בזמנים הוא חיובם הרי ותפלה, ק"ש כמו יום, בכל תדירות", שהן
תמידי ש"חיובן המצוות שש שאפילו אלא, עוד, ולא ביום, קבועים
יחודו, ה', אמונת ימיו", בכל אחד רגע אפילו האדם מעל יפסק לא

גם הם - החינוך) ספר בריש המחבר (אגרת כו' ויראתו xcbaאהבתו

onfdאלא ,mpnfy.*ורגע רגע כל הוא
פאה.12) ריש משנה
וש"נ.13) ב. מ, קידושין
בסופה.14) מנחות
אֿב.15) יג, במדבר לקו"ת ראה
שערי16) גם וראה קי), (ע' תרס"ו חנוכה נר ברד"ה השאלה ע"ד

"למה הפסוק, על היא שם השאלה אבל פנ"ג. בכסלו בכ"ה ד"ה אורה
למצות". תורה להקדים והו"ל אור, לותורה מצוה נר מקדים

ע'17) שם אוה"ת ד; פא, תצוה תו"א גם וראה שם. אורה שערי
כלי היא מצוה שנר הנר, את מאירה שהיא אור היא התורה א'תקנ:

המצוות. וחיות אור היא והתורה התורה, לאור
ה"ג.18) פ"ג חנוכה הל' רמב"ם

zeevn mby oeikn - rbx lka icinz oaeigy zeevnd lr mb (zehyta) i`wc ,"dry itl `l` dpibn dpi` devn" (mipta l"pd) l"fx`nn mb xirdle (*
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המצוות כל על בפשטות מורה מצוה" "נר ,19ועוד:

כיצד וא"כ שבת). (ונר חנוכה נר מצות על דוקא לאו
וחנוכה דשבת מצוה נר ידי "על שדוקא מזה לומדים

דתורה"? אור בא

בכ"מ·. המבואר ע"פ זה שנס20ויובן לכך הטעם
נקבע שלכאורהzexpaחנוכה (אע"פ השמן פך נס בגלל

והנצחוןהע שהמלחמה כיון - המלחמה) נצחון הי' יקר
בענין רוחניים, לענינים בנוגע (בעיקר) הי' דחנוכה
יון כשמלכי שני "בבית אור": ותורה מצוה "נר הנרות,
אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזירות גזרו

zevneלעסוק dxeza"'תורתך21כו "להשכיחם ,

רצונך" מחוקי השור22ולהעבירם קרן על לכם "כתבו ,
מצוה23כו'" ד"נר בנצחון הי' דחנוכה הישועה ותוכן ,

מסירת מתוך - חדשה והתגברות חיזוק אור", ותורה
והמצוות. התורה כללות על - נפש

(חנוכה) בנר ש"הרגיל לכך הטעם לומר יש ועפ"ז
שהכוונה כיון - חכמים" תלמידי בנים לי' הויין
אור בכללות ההתחדשות היא: חנוכה נר בהדלקת
ידי "על ולכן אור") ותורה מצוה ("נר והמצוות התורה

(ד מצוה דתורה"dkepgנר אור בא ("אור24) שזה ,

- המצוות כל את גם כולל ת"ח") "בנים דתורה",
גדול שתלמוד מעשהiany`ובפרט .13לידי

הענין:‚. ביאור בכללות להבין צריך ועדיין
כללות עם שקשור דחנוכה, (אפילו מצוה" "נר

מצוה זאת בכל הינו כ"נר"zihxtהתומ"צ) שהיא ,

(שמגינה אור" ל"תורה בערך שעה) לפי (ומגינה

מזו: ויתירה כנ"ל. מצוה", ל"נר המקור שהיא לעולם),
דוקא היא קיומה - גרמא שהזמן מצוה היא חנוכה נר
הדלקת בזמן - עצמם ובהם החנוכה, ימי בשמונת

החמה" "משתשקע דוקא כמה25הנרות מסויים ושיעור ,
לבעור צריך ה"ז25זה מכן ולאחר ,wqtpיכול) ויהודי

התורה לימוד ועם אחרות מצוות עם להתעסק ו)צריך
("נר פרטית מצוה של בכוחה יש א"כ כיצד - בכלל
התורה כללות אור", "תורה להביא יהודי של מצוה")
("בנים תורה דתלמוד המצוה - (כולל והמצוות
רק ולא תמידית), מצוה שהיא חכמים"), תלמידי
בכלל, החנוכה בימי או חנוכה, נרות הדלקת בשעת

ד" באופן ובפרט השנה, ימי כל במשך ת"ח",mipaאלא
הדורות כל סוף ועד זה, שלאחרי בדור נמשך .26שזה

בביהמ"ק המנורה נרות עם ההשוואה ע"י זה ויובן
עם)נרות שהי' ל(הנס זכר הינם חנוכה שנרות -

מסויים27המקדש זמן להם יש המנורה שנרות אע"פ :

לבעור צריכים והם הערביים בין אותם הדליקו -

"מערב הדיעות) בוקר"28(לרוב ביום29ועד ולא הרי30, -
בפסוק נקראים בזהcinz"נר31הם הפירושים ואחד ."

שאתה כמו תמיד קרוי ולילה לילה ש"כל כיון הוא,
כו'"32אומר ליום מיום אלא ואינה תמיד .33עולת

ביום פעמיים רק הקריבו התמיד קרבן ובזה34את ,
אחת שעה נמשך ה"ז - "תמיד"35גופא ולפ"ז -

ויום, יום בכל תמיד קבוע, באופן זאת עושים פירושו:
ולילה, לילה בכל - המנורה להדלקת בנוגע ועד"ז

הלילה. במשך בוער שזה ובאופן

עה"פ.19) (7 שבהערה (סוטה הנ"ל מדחז"ל גם כמובן
פמ"אֿב.20) שם אורה שערי ואילך. א לב, א. ל, א. כט, תו"א

ועוד. ואילך. סג ע' לאזניא אתהלך נז. ע' תקס"ג סה"מ פנ"ג.
ה"א.21) שם רמב"ם
דחנוכה.22) הנסים" "ועל הודאת נוסח
פ"ב,23) ב"ר ספ"ב. תענית מגילת ה"ב. פ"ב חגיגה ירושלמי ראה

א. ל, וישב תו"א וראה ועוד. יז. פמ"ד, ד. פט"ז, ד.
לא24) שם אבל שם. שבת יעקב לעין הרי"ף פירוש עד"ז ראה

לענין השייכות דוקא.xpdמבאר בנר") ("הרגיל
טז25) (כרך חנוכה ערך תלמודית אנציקלופדי' וראה ב. כא, שבת

וש"נ. ואילך). שה ס"ע
בהם26) ויקיימו חנוכה, נר ידליקו בודאי ת"ח הבנים גם שהרי

ת"ח". בנים לי' הויין בנר "הרגיל
תרעא.27) ר"ס טואו"ח ה"ב. שם רמב"ם
כא.28) כז, תצוה
ועוד,29) הי"ב) פ"ג ומוספין תמידין (הל' הרמב"ם לדעת וגם

גם אלא) בוקר", ועד "מערב הערביים, בין רק (לא הנרות שמדליקים
(שם בוקר" ועד מערב דולק שיהי' "כמדה היא ההדלקה הרי - בבוקר
ומדליק חוזר (בבוקר) ואח"כ מעתֿלעת, לחצי הדלקה כלומר, הי"א),
יש לזה: ונוסף כפשוטו. תמיד" ד"נר באופן ולא מעתֿלעת, לחצי

הערביים, לבין בוקר בין הבדל יש הרמב"ם לדעת שגם מפרשים
כבויים מצאם אם אלא הנרות, כל להדליק חיובית מצוה אין שבבוקר
(ראה ולהדליקם ולחזור כולם לכבות צריך הערביים ובין מדליקם,
שיבֿג), ס"ע - ח (פרק הנרות הדלקת ערך תלמודית אנציקלופדי'

הבאה. הערה וראה וש"נ).
החושך,30) זמן בלילה, היא האור תועלת עיקר כי - י"ל והטעם

בכ"ה ד"ה וישב תו"א (ראה אהני* מאי בטיהרא שרגא - ביום משא"כ
שם אוה"ת [וראה א). רעט, באוה"ת לשם ובהגהות א), (כט, בכסלו

הנק' שבמל' מדות ז' הם נרות ז' א: ז'רצה, מאירים ביום אבל נר,
אור ע"י הוא אז המדות זיכוך א"כ חושך, ליכא שם לכן דאצי' מדות

מנר]. דעדיף היום
בלילה היא ההדלקה עיקר הרמב"ם לדעת שגם לומר יש ועפ"ז

בוקר").yxetnd(הזמן ועד "מערב - בקרא
ב.31) כד, אמור ב). (כז, תצוה ר"פ
ו.32) כח, פינחס
רא"ם33) וראה ב. כו, חגיגה פרש"י שם. אמור שם. תצוה פרש"י

וש"נ. שיב, ע' שם אנציקלופדי' בכ"ז וראה שם. תצוה
ג.34) שם, פינחס
רפ"ה.35) פסחים

.a ,q oileg - l"fg 'l (*
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המצוות כל על בפשטות מורה מצוה" "נר ,19ועוד:

כיצד וא"כ שבת). (ונר חנוכה נר מצות על דוקא לאו
וחנוכה דשבת מצוה נר ידי "על שדוקא מזה לומדים

דתורה"? אור בא

בכ"מ·. המבואר ע"פ זה שנס20ויובן לכך הטעם
נקבע שלכאורהzexpaחנוכה (אע"פ השמן פך נס בגלל

והנצחוןהע שהמלחמה כיון - המלחמה) נצחון הי' יקר
בענין רוחניים, לענינים בנוגע (בעיקר) הי' דחנוכה
יון כשמלכי שני "בבית אור": ותורה מצוה "נר הנרות,
אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזירות גזרו

zevneלעסוק dxeza"'תורתך21כו "להשכיחם ,

רצונך" מחוקי השור22ולהעבירם קרן על לכם "כתבו ,
מצוה23כו'" ד"נר בנצחון הי' דחנוכה הישועה ותוכן ,

מסירת מתוך - חדשה והתגברות חיזוק אור", ותורה
והמצוות. התורה כללות על - נפש

(חנוכה) בנר ש"הרגיל לכך הטעם לומר יש ועפ"ז
שהכוונה כיון - חכמים" תלמידי בנים לי' הויין
אור בכללות ההתחדשות היא: חנוכה נר בהדלקת
ידי "על ולכן אור") ותורה מצוה ("נר והמצוות התורה

(ד מצוה דתורה"dkepgנר אור בא ("אור24) שזה ,

- המצוות כל את גם כולל ת"ח") "בנים דתורה",
גדול שתלמוד מעשהiany`ובפרט .13לידי

הענין:‚. ביאור בכללות להבין צריך ועדיין
כללות עם שקשור דחנוכה, (אפילו מצוה" "נר

מצוה זאת בכל הינו כ"נר"zihxtהתומ"צ) שהיא ,

(שמגינה אור" ל"תורה בערך שעה) לפי (ומגינה

מזו: ויתירה כנ"ל. מצוה", ל"נר המקור שהיא לעולם),
דוקא היא קיומה - גרמא שהזמן מצוה היא חנוכה נר
הדלקת בזמן - עצמם ובהם החנוכה, ימי בשמונת

החמה" "משתשקע דוקא כמה25הנרות מסויים ושיעור ,
לבעור צריך ה"ז25זה מכן ולאחר ,wqtpיכול) ויהודי

התורה לימוד ועם אחרות מצוות עם להתעסק ו)צריך
("נר פרטית מצוה של בכוחה יש א"כ כיצד - בכלל
התורה כללות אור", "תורה להביא יהודי של מצוה")
("בנים תורה דתלמוד המצוה - (כולל והמצוות
רק ולא תמידית), מצוה שהיא חכמים"), תלמידי
בכלל, החנוכה בימי או חנוכה, נרות הדלקת בשעת

ד" באופן ובפרט השנה, ימי כל במשך ת"ח",mipaאלא
הדורות כל סוף ועד זה, שלאחרי בדור נמשך .26שזה

בביהמ"ק המנורה נרות עם ההשוואה ע"י זה ויובן
עם)נרות שהי' ל(הנס זכר הינם חנוכה שנרות -

מסויים27המקדש זמן להם יש המנורה שנרות אע"פ :

לבעור צריכים והם הערביים בין אותם הדליקו -

"מערב הדיעות) בוקר"28(לרוב ביום29ועד ולא הרי30, -
בפסוק נקראים בזהcinz"נר31הם הפירושים ואחד ."

שאתה כמו תמיד קרוי ולילה לילה ש"כל כיון הוא,
כו'"32אומר ליום מיום אלא ואינה תמיד .33עולת

ביום פעמיים רק הקריבו התמיד קרבן ובזה34את ,
אחת שעה נמשך ה"ז - "תמיד"35גופא ולפ"ז -

ויום, יום בכל תמיד קבוע, באופן זאת עושים פירושו:
ולילה, לילה בכל - המנורה להדלקת בנוגע ועד"ז

הלילה. במשך בוער שזה ובאופן

עה"פ.19) (7 שבהערה (סוטה הנ"ל מדחז"ל גם כמובן
פמ"אֿב.20) שם אורה שערי ואילך. א לב, א. ל, א. כט, תו"א

ועוד. ואילך. סג ע' לאזניא אתהלך נז. ע' תקס"ג סה"מ פנ"ג.
ה"א.21) שם רמב"ם
דחנוכה.22) הנסים" "ועל הודאת נוסח
פ"ב,23) ב"ר ספ"ב. תענית מגילת ה"ב. פ"ב חגיגה ירושלמי ראה

א. ל, וישב תו"א וראה ועוד. יז. פמ"ד, ד. פט"ז, ד.
לא24) שם אבל שם. שבת יעקב לעין הרי"ף פירוש עד"ז ראה

לענין השייכות דוקא.xpdמבאר בנר") ("הרגיל
טז25) (כרך חנוכה ערך תלמודית אנציקלופדי' וראה ב. כא, שבת

וש"נ. ואילך). שה ס"ע
בהם26) ויקיימו חנוכה, נר ידליקו בודאי ת"ח הבנים גם שהרי

ת"ח". בנים לי' הויין בנר "הרגיל
תרעא.27) ר"ס טואו"ח ה"ב. שם רמב"ם
כא.28) כז, תצוה
ועוד,29) הי"ב) פ"ג ומוספין תמידין (הל' הרמב"ם לדעת וגם

גם אלא) בוקר", ועד "מערב הערביים, בין רק (לא הנרות שמדליקים
(שם בוקר" ועד מערב דולק שיהי' "כמדה היא ההדלקה הרי - בבוקר
ומדליק חוזר (בבוקר) ואח"כ מעתֿלעת, לחצי הדלקה כלומר, הי"א),
יש לזה: ונוסף כפשוטו. תמיד" ד"נר באופן ולא מעתֿלעת, לחצי

הערביים, לבין בוקר בין הבדל יש הרמב"ם לדעת שגם מפרשים
כבויים מצאם אם אלא הנרות, כל להדליק חיובית מצוה אין שבבוקר
(ראה ולהדליקם ולחזור כולם לכבות צריך הערביים ובין מדליקם,
שיבֿג), ס"ע - ח (פרק הנרות הדלקת ערך תלמודית אנציקלופדי'

הבאה. הערה וראה וש"נ).
החושך,30) זמן בלילה, היא האור תועלת עיקר כי - י"ל והטעם

בכ"ה ד"ה וישב תו"א (ראה אהני* מאי בטיהרא שרגא - ביום משא"כ
שם אוה"ת [וראה א). רעט, באוה"ת לשם ובהגהות א), (כט, בכסלו

הנק' שבמל' מדות ז' הם נרות ז' א: ז'רצה, מאירים ביום אבל נר,
אור ע"י הוא אז המדות זיכוך א"כ חושך, ליכא שם לכן דאצי' מדות

מנר]. דעדיף היום
בלילה היא ההדלקה עיקר הרמב"ם לדעת שגם לומר יש ועפ"ז

בוקר").yxetnd(הזמן ועד "מערב - בקרא
ב.31) כד, אמור ב). (כז, תצוה ר"פ
ו.32) כח, פינחס
רא"ם33) וראה ב. כו, חגיגה פרש"י שם. אמור שם. תצוה פרש"י

וש"נ. שיב, ע' שם אנציקלופדי' בכ"ז וראה שם. תצוה
ג.34) שם, פינחס
רפ"ה.35) פסחים
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שרוב ובפרט "תמיד", התורה לשון דיוק וע"פ
ממש "תמיד" היא שהכוונה מבארים ,36המפרשים

לפי שגם המחלוקת), להגדיל שלא (בכדי לומר מסתבר
שמדליקים שכיון הוא, ד"תמיד" פירושו הנ"ל פירוש
פעו לזה יש ולילה) לילה (בכל תמידי באופן להזאת

בנוגע המובא [ע"ד כולו המעת-לעת בכל תמידית
פעולה לו שיש ביום), פעמיים (שמקריבים תמיד לקרבן

כידוע - הזמנים כל על היום כל על ש"תמיד37תמידית
בין של ותמיד הלילה עבירות על מכפר הי' שחר של

יום של על מדי38הערביים mlerlוכן meia mei.["

מצוות: מכמה - לדבר דוגמא

ציצית מצות הוא39(א) דציצית שהחיוב אע"פ :

ד' של בגד לובשים כאשר היום שעות כל במשך
עי"ז היום) זמן (כל המצוה את מקיימים - כנפות
ביום מסויים בזמן אחת פעם אותו שלובשים
כל נמשך המצוה וקיום הברכה), את עליו (כשמברכים

הציצית. את שלובשים זמן כל היום

צדקה מצות חיובה40(ב) צדקה שמצות אע"פ :

אותו אפילו עני, (כשפוגשים המעת-לעת כל במשך
כמ"ש תתן41עני), "נתון לו", ידך את תפתח "פתוח

פעמים" מאה "אפילו יותר42לו", גם כולל (שזה
פעמים וקבוע43ממאה מסויים זמן נקבע אעפ"כ - (

העניים), על להקל (בכדי צדקה וקבלת לנתינת ביום
המשנה דברי בשחר44ע"ד ביום אבעיות "שלש
ובמנחה". ובחצות

אע"פ תורה: תלמוד במצות - מזו ויתירה (ג)
הוא מצותicinzשחיובה כולל המצוות, מבשאר (יותר

ולא ביום רק הוא שחיובה ציצית ועאכו"כ צדקה,
תורה45בלילה תלמוד מצות את בנ"י רוב מקיימים - (

בגמרא כדאיתא ביום, קבוע כרבי46בזמן עשו "הרבה
דוקא בידן", עלתה ולא כרשב"י בידן, ועלתה ישמעאל
"תורתם וחביריו) (רשב"י סגולה יחידי אצל

הוא47אומנתם" תורה תלמוד "הרבה" אצל משא"כ ,

עוסקים היום שבחלק (כיון היום של מסויים בחלק
יד"ח יוצאים שכמה עד וכיו"ב), האדמה בעבודת

ערבית" אחד ופרק שחרית אחד ועי"ז48ב"פרק ,

"לא מפיך"49מקיימים הזה התורה ספר 50ימוש

ישנן51דתורה)zicinzd(הפעולה לזה, ונוסף .zeevn

ע"יzegecש לעשותה אפשר שאי (מצוה תורה תלמוד
ועוד ).52אחרים,

ותלויות קשורות שמצוות דהא מובן הנ"ל ע"פ
ביום קבוע בזמן גרמא, שהזמן מצוות עד ומקום, בזמן
תמידית פעולה ישנה שלמצוה לכך בסתירה זה אין -

היום. כל במשך

(גם השנה כל במשך תמידית פעולה - מזו ויתירה
ממצות - לדבר ודוגמא והמצוה). החג זמן לאחרי
החג ימי בשבעת דוקא היא שהמצוה הגם סוכה:
את ופועל גורם הסוכות דחג שהזמן מזו, (ויתירה
לחג קודם "שעשאה ישנה", "סוכה הרי - המצוה)
(אפילו כשרה - השנה" מתחלת "אפילו יום", שלשים

חג") לשם עשאה "אם ב"ש באמצע53לדעת שגם ז.א. .
(אע"פ הסוכה ענין הסוכות) מחג (ונמשך ישנו השנה

החג). ימי שבעת עם דוקא קשורה שהמצוה

חנוכה, נר במצות גם הוא שעד"ז לומר יש ועפ"ז
תמיד"), ("נר המקדש לנרות זכר והינה שקשורה
(אע"פ המקדש נרות לגבי מעלה לה יש ואדרבה:
ונצחיות התמידות בענין מעלה מדרבנן), מצוה שהיא

ברמב"ן כמבואר בטלין54- "אינן חנוכה שנרות ,

בלקו"ש36) (נסמן מפרשים ויש .29 הערה הנ"ל הרמב"ם כדעת
הרמב"ם שלדעת ,(48 הערה 98 ע' יהיוdevndחי"ח שהנרות היא

כה): (מ"ע שלו בסהמ"צ הרמב"ם לשון (כפשטות תמיד דולקים
הנרות להדליק הכהנים ה').cinzשנצטוו לפני

בוקר"), ועד "מערב היא ההדלקה (שמצות הדיעות לרוב וגם
דולק יהי' המערבי שנר היא המצוה רובן (נסמןcinzלדעת

שם). באנציקלופדי'
פי"א.37) אגה"ת
א.38) כו, ברכות
(כו):39) בשאילתות מ"ש ע"פ - חנוכה לנר משייכותה להעיר

ובשו"ת באמצע. מצויצת בטלית ובעה"ב משמאל ונ"ח מימין מזוזה
כו'. המשולש החוט ולקיים בזה: מסיים סס"מ מהרי"ל

(40.443 ע' ח"ה לקו"ש ראה - חנוכה לנר משייכותה להעיר
יו"ד.41) ח. טו, ראה
וראה42) לו"). תתן "נתון (עה"פ בפרש"י הובא עה"פ. ויל"ש ספרי

וש"נ. תשמ"ט. ראה ל"ד) (חלק לקו"ש בארוכה
דקדוקי43) מ"ג. פי"ב חולין מ"ט. פ"ב ב"מ להרמב"ם פיה"מ ראה

ס"ה. שם לקו"ש וראה שם. בפרש"י רחובות) (באר רש"י
פ"ב44) עניים מתנות הל' רמב"ם - להלכה הובא מ"ה. פ"ד פאה
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או"ח45) טושו"ע ה"ז. פ"ג ציצית הל' רמב"ם א. מג, מנחות
רסי"ח.
ב.46) לה, ברכות
ת"ת47) הל' קו. סו"ס או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע א. יא, שבת ראה
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פרטי48) שם (וראה ס"ד פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' סע"ב. צט, מנחות

בזה). דינים
ח.49) א, יהושע
שם.50) מנחות
ואילך.51) 1004 ועמ' 916 עמ' ח"ג לקו"ש בארוכה וראה
פ"ד52) לאדה"ז ת"ת הל' ה"ד. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם ב. ט, מו"ק
ס"ג.

במשנה.53) - א ט, סוכה
בהעלותך.54) ר"פ
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לאחרי ובפרט נתבטלו, המקדש נרות (משא"כ לעולם"
לאחר "אף חנוכה נרות מדליקין המקדש), בית חורבן

בגלותינו". חורבן

ענין יותר מודגש חנוכה שבנר מובן, ומזה
שנ הגם הנ"ל: שהזמןהתמידיות מצוה הוא חנוכה ר

ביום קצר זמן במשך ורק ימים, שמונה במשך גרמא,
המעת-לעת בכל הנמשכת, פעולתו את שולל זה אין -

ימי כל במשך ההדלקה), שיעור לאחר (גם חנוכה דימי
השנים. וכל השנה,

.„- פרטית שמצוה בזה, ההסברה מהי וצלה"ב
עד (ומקום), בזמן והגבלה במדידה הקשורה

תוסיפו" "לא פעולה55שנצטווינו לה יש -zicinzעל
הזמנים? כל

לבנ"י בנוגע דומה כללית שאלה בהקדים זה ויובן
בכלל:

היא בגוף) בהתלבשותה (גם יהודי כל של נשמתו
ממש" ממעל אלוקה (גם56"חלק שיהודי מובן שמזה ,

ממדידה למעלה הוא למטה) בגוף נשמה בהיותו
ש"אלוקה ממעל", אלוקה "חלק בהיותו והגבלה,
אתה בחלקו תופס כשאתה והעצם בל"ג, הוא ממעל"

בכולו .57תופס

יהודי על לצוות ניתן כיצד השאלה: נשאלת עפ"ז
ממש" ממעל אלוקה "חלק שהוא שלמעלה56-

ש - והגבלה d'ממדידה zcearלהיות צריכה שלו
" etiqezבהגבלה, `l!?"

ד בגבול למטה נשלחה יהודי של שנשמתו mler[זה

dfd,שיהודי כיון היהודי, של להבל"ג בסתירה זה אין -
העולם מגדרי למעלה תמיד עומד למטה, בהיותו גם

ב יהודי להגביל ניתן כיצד אבל ס"ח); zcear(כדלקמן

'dש zeevndשלו, meiwלהיות צריך ?].dlabdaשלו

בזה: הביאור וי"ל

בעבודת הגבלה שתהי' שייך שלא בתומ"צמובן ה'
קוני" את לשמש נבראתי ש"אני כיון ח"ו, יהודי ,58של

יכולgxkdaהרי מצב ובכל מקום ובכל זמן שכל לומר
התומ"צ. קיום ע"י הקב"ה את בפועל ועובד לעבוד הוא

העבודה שבאופן היא, דמצוות שההגבלה אלא
כיצד ליהודי ציווים שהינן המצוות, מתחלקות גופא

לקיימם בגדריmleraעליו הבריאה, לגדרי בהתאם ,

והמקום. הזמן

וכל מצוה כל של והפנימית הכללית הנקודה אבל
מצד הן - והגבלה ממדידה למעלה היא המצוות
מצד והן קוני", את "לשמש - ה' עבודת היהודי:
צוותא מלשון) וה(מצוה העליון, רצון קיום - המצוות

אלקות59וחיבור וגילוי המשכת - והן הקב"ה, עם
הכללית שהנקודה אלא המצוות; קיום ע"י למטה
מתחלקת - והגבלה ממדידה שלמעלה - גופא

כנ"ל. לפרטים,

המצוות שכל בכך גם מתבטא זה שענין לומר [ויש
תורה), ע"י הוא המצוות (וגילוי מהתורה חלק הינן

ים" מני ורחבה מדה מארץ למעלה60ש"ארוכה עד ,

והגבלה]. מדידה מכל

רק לא (נמצאת במצוות גבולית הבלי והנקודה
בקיוםlkבקיום משתקפת שהיא) אלא יחד, המצוות

פרטית) כמצוה (גם מצוה שכל כיון - פרטית מצוה כל
מהדין כמובן המצוות, שאר כל את ש"העוסק61כוללת

גם שמקיים "כמו שזה כיון המצוה", מן פטור במצוה
השני') (המצוה בכ"מ62זה" וכמבואר העליון63, שרצון

אלא הכלל, מן כפרט רק (לא הוא פרטית מצוה בכל
(שהוא מצוות בתרי"ג הרצון - העצם מן חלק גם)

מהתחלקות). למעלה בל"ג,

מצוה מקיים יהודי כאשר גם מזו: יתירה לומר ויש
(בזמן והגבלה דמדידה בציור שהיא כפי פרטית
וגשמיות לכמות בנוגע רק זה הרי - שלה ומקום)
שהיא כפי המצוה, קיום ואיכות אופן אבל המצוה,

וב לבבך "בכל יהודי, ע"י ובכלנעשית נפשך כל
וכמבואר64מאדך" והגבלה. ממדידה למעלה היא ,

ענין65בתניא ג"כ הוא והתפלה ומצות התורה ש"עסק ,

הרצון, מסירת - הידוע ובלשון ממש", נפש מסירת
שהוא דיהודי, כולה הנפש דמסירת מעין יש שבזה
והגבלה). ממדידה (למעלה ממש" ממעל אלוקה "חלק

נשמת ה' "נר - שיהודי שכשם יוצא, הנ"ל מכל

א.55) יג, ראה בפ' ועד"ז ב. ד, ואתחנן
רפ"ב.56) תניא
וש"נ.57) סקט"ז. הוספות קה"ת) (הוצאת טוב שם כתר
קידושין.58) סוף וברייתא משנה
סע"ב).59) (נב, התפלה שער חיים דרך ג. מה, בחוקותי לקו"ת

ועוד. ואילך. 71 ע' ה'תש"י ואילך. 73 ע' ה'ש"ת נב. ע' תרח"ץ סה"מ
ט.60) יא, איוב

א.61) כה, סוכה
בערכו.62) והמצוה התורה כללי צפע"נ
ועוד.63) א'פא. ע' ח"ב תער"ב המשך תקכב. ע' תרס"ו המשך

וישלח השיחות ס' .153-4 ע' ל חלק .428 ע' חכ"ה לקו"ש גם וראה
.21 הערה 643 ע' ח"ב תשמ"ט השיחות ס' ס"ז. תשמ"ז

ה.64) ו, ואתחנן
א).65) (נח, פמ"א
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גם66אדם" הם כך והגבלה, ממדידה למעלה הוא -

הקב"ה את עובד הוא שאיתן - מצוה" "נר - המצוות
הוא שבהם הגבול (וענין והגבלה ממדידה למעלה -

וד"לא דמצוות, ההגבלה לכן שלהם). הפרטי בציור רק
ודעבודתו. דיהודי להבל"ג בסתירה אינה תוסיפו",

(למרות שמקיימים מצוה שכל מובן, ועפ"ז
שלמעלה ענין באמת היא ומקום) בזמן שבזה ההגבלה
תמידי באופן נמשכת היא הרי ולכן, והגבלה, ממדידה

בפועל המצוה קיום זמן לאחרי 68(וכמאמר67גם

ממקומה). זזה לא קדושה

בגלוי‰. נמצא אינו שבמצוות הבל"ג ענין אמנם
מצוה בכל -69למטה היא חנוכה נר דמצות המעלה ;

גם בגלוי בה נמצא שבמצוות ובל"ג התמידיות שענין
בשר: לעיני למטה,

המביא נר, בהדלקת מתבטאת חנוכה נר מצות (א)
באופן אותו, מדליקים שבו ובמקום בבית גשמי אור

(בלבד)" ("לראותן בגלוי זאת לראות יכול ).70שכאו"א

בחיי אור מתוסף מצוה שע"י איך - בגלוי מורה וזה
הארה האלקי, האור הוא - אמיתי ואור היהודי,
את בגלוי מבטא וזה - אור" ותורה מצוה "נר קדושה,
את ולגלות להמשיך המצוות: כל של הכללי התוכן

למטה כאן האלקי .71האור

א"ס לאור משל והינו קשור (גשמי) אור לזה: ונוסף
שלמעלה גבול בלי שהוא72- - היא האור תכונת .

להדליק שיכולים ובאופן והגבלה, מדידה בלי מתפשט
הראשון) בנר כלום חסר שלא (באופן א"ס עד מנר .73נר

באופן היא חנוכה נרות הדלקת גופא ובזה (ב)
ליום מיום והולך" באור,74ד"מוסיף דהוספה תנועה -

מהיום (דקדושה) והגבלה ממדידה שלמעלה באופן
זה. שלפני

הפשוט" ה"מנהג הזה שבזמן שכאו"א75ולהוסיף, ,

"מהדרין - והולך דמוסיף באופן חנוכה נרות מדליק
המהדרין" שלמעלה76מן הוספה על גם שמורה ,

דין), ע"פ (החיוב תורה דין על אפילו והגבלה ממדידה
אלא אחד, הידור רק oixcdndולא on oixcdn.

מבחוץ" ביתו פתח "על הוא ההדלקה מקום 77(ג)

ותורה מצוה ("נר הקדושה דאור שההשפעה המורה -

בחוץ, גם ביתו, בני ועל עצמו על נוסף צ"ל, אור")
ממדידה הלמעלה את מבטא זה שאף בסביבתו.
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בחוץ גם .71ומגיע
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ספ"א.83) ח"ב 5 הערה הנ"ל המאור מנורת בס' עד"ז ראה

dkepg zay ,uwn t"y

בתחלת כבר יודעים אבל הנרות, שמונת את מדליקים
ימים שמונת שיהיו ].84חנוכה

כשהי' הראשונה בשנה גירסאות שלכמה ולהעיר,
מצאו לביהמ"ק, "נכנסו חשמונאי כשבני - חנוכה נס

והדליקוdpenyשם אותם וקבעו ברזל, של שפודין
נרות" .85בתוכם

מגבול למעלה עם קשור (שחנוכה גופא זה ומטעם
הקדושה אור את להמשיך כח לחנוכה יש דקדושה)

מבחוץ",dhnlגם ביתו פתח "על - הקדושה מגבול
החמה). (תשקע העולם בחושך עד

למעלה פועל חנוכה שנר ע"ז שהכח לומר, ויש
הירידה לאחרי בא שהנס מכיון הוא והגבלה ממדידה
בתומ"צ בנ"י התגברות וע"י היוונים, דגזירות הגדולה
גילוי פעל זה הרי החושך, נגד נפש מסירת מתוך
ותורה מצוה ד"נר דקדושה, והגבלה ממדידה שלמעלה
מצוה ב"נר שישנו גבול הבלי ענין את גילה זה אור";

אור". ותורה

.Â'לי הויין (חנוכה) בנר "הרגיל מדוע מובן ועפ"ז
מצוה" נר ידי ש"על כיון - חכמים" תלמידי בנים
כמבואר - דתורה הבל"ג דתורה", אור "בא 86דחנוכה

תלמודהשז זה - הושיבני ד"במחשכים המעלה ע"ד הו
בבל" והעלמות87של דקושיות החושך ע"י שדוקא ,

גבול בלי דתורה, גבול הבלי מתגלה בבלי בתלמוד
מדה מארץ "ארוכה שהיא בתורה, שישנם הפירושים

ממש, גבול בלי - מזה ולמעלה ים", מני ורחבה
הסיפור להצמח-צדק88[וכידוע לתת רצה שאדה"ז ,

שרצה מהטעם לקחת, רצה לא והצ"צ במתנה, תורה
לאחמ"כ עצמו; בכח ועבודה יגיעה ע"י לקבלה

שמקבלים שככל כיון לקחת, צריך שהי' וחשב התחרט
אומנתו" "תורתו אפילו - משמע ומזה - במתנה תורה
תמיד - אז עד שנאמרו שבתורה הפירושים כל ואפילו

עצמו)]. (בכח יותר להוסיף ניתן

גילוי רק לא חכמים", תלמידי בנים לי' "הויין ולכן
זה, שלאחרי בדור גם אלא שלו, ובדור שלו התורה

הדורות. כל סוף עד דור אחר ובדור

הבלי ענין את מגלה דחנוכה מצוה" ש"נר וי"ל
בכל גם שכלzeevndגבול - כנ"ל התורה), על (נוסף

ובכל והגבלה, ממדידה למעלה באמת הן המצוות
האלקי האור את ממשיכות הן (א) הנ"ל: הפרטים
פתח (על (ג) ואור, והולך דמוסיף באופן (ב) למטה,
"נר עם הסביבה את להאיר שצריכים - מבחוץ ביתו)

אור". ותורה מצוה

.Êדשבת הפרשה עם הקשר גם יובן הנ"ל ע"פ
מקץ": "ויהי - חנוכה) שבתות (ורוב חנוכה

כשלעצמה בתורה מילה שכל רבות פעמים דובר
הענין) מהמשך חלק היא זו שמילה לכך קשר (בלי

לימוד. ומבטאת תוכן מכילה

וגבול הקץ ענין על (ומורה) מרמזת "מקץ" תיבת
הוא). סוף קץ לשון וכל (כפרש"י:

הפירושים אחד גופא לגריעותא.89בזה קץ שזהו
הוא ימים שנתיים מקץ ב"ויהי שעי"ז90והפירוש ,

וישכחהו" יוסף את המשקים שר זכר נעשה91ש"ולא
התורה בחי' ימים", ד"שנתיים בהענין והגבלה קץ

נאמר "אלפיים92שעלי' יום", יום שעשועים "ואהי'
לעולם" תורה קדמה ומצוות93שנה שבתורה כיון ,

- והגבלה במדידה הם נמצאים שלמטה הגם - מצ"ע

בזה84) (ראה אחת" מציאות "הם חנוכה דימי להסברא ובפרט
לקו"ש וראה בערכו. כללים בצפע"נ נעתק - ג נט, מהד"ת צפע"נ

.(243 ע' חכ"ה
(כפי85) "שבעה" גורסים שם מפרשים כמה - רפ"ב. רבתי פסיקתא

אבל סשכ"א). ח"ב זרוע באור גם נעתק - פ"ט תענית במגילת שהוא
כא, שבת חיות במהר"ץ הובא וכן שלפנינו. בפסיקתא (שמונה) כ"ה

ה"ב**. פ"ג חנוכה הל' הרמב"ם על צפע"נ ב*.
ואילך.86) פנ"ד שם אורה שערי
א.87) כד, סנהדרין

ובכ"מ.88) .561 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
ב'89) שמביא פרשתנו ריש אוה"ת וראה פרשתנו. ריש זח"א

דשמאלא. וקץ הימין), (קץ הגלות קץ למעליותא, קץ הפירושים:
(90- הא' (דרוש שם תו"ח ג). לב, ב. (לא, פרשתנו ריש תו"א

פי"ז). פ"ז. - הב' דרוש פ"טֿיו"ד.
כג).91) (מ, וישב ס"פ
ל.92) ח, משלי
וש"נ.93) ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה

א. מט, זח"ב

liaya md mini dpenyc ycg oipr epi`x" - (r"xzq g"e`eh) drecid i"ad ziiyew uxzn dfae ."dpeny" l"ve q"h `ed z"bnay "ray" jdc 'k mye (*

."e`vny oicety dpeny

wlcy oeik wx ,d`neh ilawn `lc zkzn ilk inleb enk ded oicetyde ,cal iaxrn xp wx ewilcd `l f`c jk l"ve ,dpeny ol dnl" 'k myc `l` (**

.y"r ,"ycg cety jixv 'id xgnl jkle n"ke c"ei sc zexekac eayeg exeqi` enke ilk my eilr ixwn aey cg` mei ea

z`ivnc oiprdy l"i mipiprd zeinipta la`שמונהrxf) my `zwiqtd lr miyxtna y"ntr hxtae) swidd z` xney 'iga ielib lr fnxn oicety

.(qp dzid d`ivndy - ("mcia lfxa ly oicety" (epiptly) z"bnak `lce) "e`vn" 'ld weic (cere ,mixt`
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והגבלה ממדידה שלמעלה בחי' בגלוי בהם -94מאירה

למעלה שיעור לאין עליון תענוג "שיוסיף יוסף, דרגת
וריבוי תוס' לשון יוסף נק' וע"כ llkולמטה, leab ila

יוסף95כו'" את המשקים שר זכר ש"ולא עי"ז אבל ;

האלקי והתענוג השמחה מאירה לא שבתורתו גו'",
האדם תענוג אלא והגבלה), ממדידה (שלמעלה
וגבול קץ ימים", שנתיים "מקץ נעשה (המוגבל),

דתורה. (אפילו) שנתיים לבחי'

גו'" זכר ש"ולא לזה השייכות גם שזוהי ולהוסיף,
ביחד הי' שם האסורים, בבית חלומו עם בקשר הוא

אסורים" המלך אסירי אשר "מקום יוסף, :96עם

ריבוי לאחרי ונשתלשל נמשך בתורה הגבול מענין
באורייתא (דאסתכל דעולם הגבול גם כו' צמצומים

עלמא ב"בית97וברא מרומז דעולם שהגבול וי"ל .(

דחלום, ההגבלה מתווספת גופא ובזה האסורים";
כחולמים" ("היינו הגלות ענין על שבגבול98שמורה ,(

החלום גבול, בתוך גבול מתווסף - עצמו הזה דעולם
דגלות.

השכחה ענין אח"כ נעשה זה, ומיצר הגבלה ומצד
מקץ וזה99(בחי' וישכחהו", יוסף את גו' זכר "ולא ,(

ימים", שנתיים ד"מקץ והגבלה המדידה את מביא
כנ"ל.

והגבלה, ממדידה למעלה הוא יוסף של ענינו אמנם
לשון מקץ" "ויהי נעשה לכן ד"מקץ". מהענין למעלה

ענין נשאר וגבול הקץ שענין ענינוxarayעבר, כל -
מבית יצא שיוסף היא בזה והתכלית שעה, לפי רק הוא
"מבית - הירידה) (מקודם יותר נעלה באופן האסורים

jelnlהאסורים `vi"100בית) והגבלה ממדידה היציאה ,
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יוסף. של ודרגתו ענינו

.Á:יהודי לכל הלימוד גם מובן מזה
יוסף שם על נקרא יהודי בבית101כל יוסף היות .

גם מרמז אסורים" המלך אסירי אשר "מקום האסורים,
שבו הגשמי וגוף הגשמי הזה דעולם האסורים בית על
שלח נשמתו שאת יהודי, כל - המלך" "אסירי נמצאים
דגוף האסורים לבית המלכים, מלכי מלך הקב"ה,
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אחר" בן לי ה' בגוף102"יוסף למטה הנשמה ירידת :

עבור "אחר" של ענין היא מוגבל ועולם מוגבל
שמציאותו כיון האסורים, בית זר, דבר - הנשמה
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בנימוסא" ההלכה103הלך ובלשון דמלכותא104, "דינא -
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ג).94) (פא, פ"י שם תו"ח
א).95) (פז, פי"ז שם תו"ח
כ.96) לט, וישב
אֿב.97) קסא, זח"ב
א.98) קכו, תהלים
ב).99) (קצג, שם זח"א
פרשתנו100) ב"ר שם. ומצו"ד) (ופרש"י קה"ר יד. ד, קהלת
ג. פפ"ט,

ובפרש"י.101) ב פ, תהלים
כד.102) ל, ויצא
ו.103) פמ"ז, שמו"ר
וש"נ.104) ב. יו"ד, גיטין
כג.105) לז, תהלים
כש"ט106) גם וראה ס"ג. הוספות כש"ט אלול. ח"י יום" "היום ראה

ובכ"מ. תמוז. יו"ד שם גם וראה חשון. י"ד יום" "היום סקכ"ה.
ה"י.107) פ"ח מלכים הל' הרמב"ם כפס"ד
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איך ויראו לעיין צריכים בגלוי, מיד זאת רואים לא
המדינה. של האמיתית הטובה היא התורה שדרך

כל על למלך ה' ש"והי' העולם בכל שמגלים עד
אחד" ושמו אחד ה' יהי' ההוא ביום "והיתה108הארץ ,

המלוכה" המדינה109לה' נימוסי כל עם העולם כל ,

מלכותו לגלות - אמצעי הינם השו"ע) (ע"פ והמקום
העולם. בכל ית'

.Ëבימי בתורה הקריאה עם גם זה לקשר ויש
גופא ובזה המזבח. לחנוכת הנשיאים דהקרבת החנוכה
הוא שהנשיא דחנוכה, רביעי ונר יום הוא היום -

ראובן" לבני השבטים:110"נשיא בכור ,

שבכור השבטים, בכור - ובמיוחד בכלל, נשיאים
אוני" לכבד111("ראשית צריכים האחים שכל זה הוא (

נשמתו, - שהוא ליהודי, מזכיר - ממנו דוגמא וללמוד
ובעה"ב הנשיא היא ממש, ממעל אלקה חלק שהיא
מכל בחרתנו "אתה העולם, דכל האמיתי ובכור

.112העמים"

רוחות ד' על מרמז דחנוכה רביעי שנר ולהוסיף,
בהיותו יהודי: כל כתפי" על ש"נמצאים העולם
להפוך העולם, לכל באחריות הוא נושא ומלך בעה"ב
חניית צורת (ע"ד סתומה למ"ם העולם רוחות ד' את
הרוח והשלמת תיקון ע"י ישראל), דמחנה הדגלים ד'

מסובבת שאינה בלתי113הצפונית ענין שום להכניס ולא ,
סתומה. המ"ם בתוך רצוי

.È:ובהקדים עיקרי. הכי ענין מתווסף הנ"ל בכל
בן טבע הרי מסויים, בענין בחזקה שקוע אדם כאשר
ומוצא מחפש הוא נוספים ענינים באים שכאשר אדם,
שבו הענין עם המשותפת הנקודה את - לראש לכל -
נוספים, ענינים בזה להיות שיכולים (אע"פ שקוע הוא

עיקריים). וענינים
(לאחרי הגלות זמן בסוף ובפרט לבנ"י, בנוגע
עשו שכבר העיד אדמו"ר מו"ח וכ"ק הקצין, כל שכלו
ב"אחכה הם ומושקעים מונחים - הכל) וסיימו תשובה
יום) (בכל היום כל שבמשך שיבוא", יום בכל לו

והשלימה. האמיתית לגאולה ומצפים מחכים

- המשיח בביאת ושקועים מתעסקים שבנ"י וכיון
את לראש לכל מחפשים ענין שבכל מובן, הרי

שיבוא. יום בכל לו אחכה עם השייכות

שחנוכה הגם - החנוכה בימי בעמדנו ובנדו"ד:
את לראש לכל מדגישים - ענינים כו"כ בתוכו כולל

הגאולה עם השמן114שייכותו פך נס היא היו"ט סיבת :
ולאחמ"כ בביהמ"ק, המנורה הדלקת עם בקשר שאירע
היכלך את (פינו החשמונאים ע"י המקדש חנוכת היתה
ומוסיף ליהודי, מיד מזכיר זה הרי מקדשך). את וטהרו
וחנוכת ובנין שיבוא יום בכל לו באחכה יותר עוד אצלו
כהן אהרן ע"י המנורה והדלקת השלישי, ביהמ"ק
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה גדול,

.‡È:בזה ביאור להוסיף יש לעיל, המבואר וע"פ
צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה
ועבודתינו מעשינו כל וגילוי שלימות את מבטאת
- המצוות דקיום השלימות תהי' אז ומצוות. בתורה

רצונך". כמצות לפניך נעשה "ושם

האמיתי הגילוי יהי' המשיח בימות אחר: ובסגנון
גבול הבלי וגילוי אלקות, דגילוי הענין - התומ"צ דכל

(ס"ד). כנ"ל שבתומ"צ,

בלשון שיבוא, יום בכל לו לאחכה הטעם וזהו
לימות כו' ישראל כל נתאוו זה "מפני הרמב"ם:
להן מניחות שאינן ממלכיות שיניחו כדי המשיח
הזה בזמן בנ"י מעבודת כהוגן" ובמצוות בתורה לעסוק

ומצוות. בתורה

ענין הוא לו שהאחכה גם מובן כיוןicinzועפ"ז ,
דכל השלימות הפנימית, הנקודה מתבטאת שבזה

בתפל זאת שאומרים [והגם ה' רקעבודת בדיבור ה
הקשור שענין הנ"ל ע"ד זה הרי ביום, פעמים איזה
המעת-לעת, בכל תמידית פעולה לו יש קבוע זמן עם

הזמנים]. ובכל השנה ובכל

(השקועים שבנ"י לכך הטעם שזהו לומר ויש
ויו"ט מצוה בכל מחפשים שיבוא) יום בכל לו באחכה
המשיח שבימות כיון - המשיח ביאת עם השייכות את
זה. ויו"ט במצוה הענין דאמיתית הגילוי שלימות יהי'

ושלימות הגילוי עם גם קשור שחנוכה הנ"ל, וע"פ
דימי השייכות יותר תומתק אור", ותורה מצוה ד"נר

המשיח. ביאת עם חנוכה

.·Èבשבת שקוראים לפרשה בנוגע גם מובן ועד"ז
המלה את התורה בקריאת שומע כשיהודי מיד חנוכה:
הגלות, קץ על מרמז זה אהא! הוא: מתעורר - "מקץ"

ט.108) יד, זכרי'
בסופו.109) עובדי'
ל.110) ז, נשא
ג.111) מט, ויחי

רגלים.112) דשלש התפלה נוסח
ע"ב.113) ריש כה, ב"ב
(מדרש114) כו' מחנוכה חוץ לע"ל בטלים המועדים שכל כידוע

רפ"ז). ח"ג החיים ספר מ'. אות דרוש הטיול באגרת הובא - רז"ל
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לימות כו' ישראל כל נתאוו זה "מפני הרמב"ם:
להן מניחות שאינן ממלכיות שיניחו כדי המשיח
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שבנ"י איך יתגלה ואז והשלימה, האמיתית בגאולה
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"ויהי המילים את רש"י מצטט הפרשה 1בתחילת
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"מקץ" המילה שמשמעות כאן לפרש קשה מדוע ב)

בהסברת מסתפק רש"י אין כך משום אשר "מסוף", היא

אומר הוא בתחילה – להוכחות זקוק הוא אלא המילה,
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שניה ש"3הוכחה והרי,lkמכך הוא". סוף קץ לשון

בהוכחות צורך ואין ביותר, פשוט פירושו ?4לכאורה,

כבר "מקץ" המילה יותר: קשה אף זו שאלה ג)

ימים" מקץ "ויהי – בתורה כן לפני מקץ5מוזכרת "ויהי ,

יום" שנים"6ארבעים עשר ו"מקץ טעונה7, זו מילה ואם –

מדוע הראשונה. בפעם לבארה צריך היה רש"י הרי הסבר,

הוא אז ורק כאן, לפסוק עד המילה ביאור את רש"י דוחה

הוכחות לכך להביא ?8צריך

שלמרות מובן, "מקץ"zehytayמכך המילה משמעות

llkהיא jxcaצריך רש"י אין אכן כך ומשום "מסוף",

הרי מוזכרת, היא שבהן הקודמות בפעמים להסבירה

כאן המילהzehytaישבפסוק את לבאר קשיים כמה

לכאורה, יותר, טובה אפשרות היתה כך ומשום זה, באופן

באופן כאן "מקץ" המילה את ,`xgלבאר

רש"י צריך משמעותycglולכן כאן בפסוק שגם ,

הוכחות. לכך להביא ועליו מקום, כבכל היא "מקץ" המילה

המילה שונה במה זו: קביעה עצם את להבין יש אך

אחרים? במקומות מילה מאותה כאן "מקץ"

.·
Ì„Â˜ Ú¯Â‡Ó Ï˘ ‰‡ˆÂ˙ Y "ı˜Ó"

הוא: לכך ההסבר

שהוא מסויים, מאורע על אומרת התורה כאשר

" מובן,uwnהתרחש קודם, מאורע של מסויים זמן של "

רק הראשון המאורע לאחר הופיע לא השני שהמאורע

הוא אלא הזמן, הראשון.d`vezמבחינת המאורע של

הראשון המאורע לשני.mxbכלומר,

הפסוקים שבכל "מקץ" במילה רואים שאנו כפי

"ויבא לידי הביא אדמה" עובד היה "וקין לעיל: שהוזכרו

הביא ההרים" ראשי "נראו לה'"; מנחה האדמה מפרי קין

אברהם של ושהותו התבה"; חלון את נח "ויפתח לידי

כאן.1) בלבוש הובא וכן הדפוסים. ברוב כ"ה

אונקלוס.2) מתרגום הוא – מתרגום לפירושו הוכחות מביא כשרש"י שלכן

רש"י3) מפרש מקומות בכו"כ שהרי – מספיקה אינה בלבד זו הוכחה כי

כותב שרש"י במקומות (וגם בראשית עה"כ בפרש"י מתחיל – כתרגומו דלא

הכתוב, פירוש הוא שכן לרש"י לי' מסתבר בלאה"כ שגם לפי היינו "כתרגומו",

מהתרגום). נוספת הוכחה מביא – (וכיו"ב) שבהפירוש קושי מצד שמ"מ אלא

אלימתא4) הוכחה לכאורה זו הרי – הוא" סוף קץ לשון ש"כל מכיון וגם:

מתרגומו? להוכיח לרש"י לי' ולמה באו"א, "מקץ" תיבת לפרש א"א שאדרבא

ג.5) ד, בראשית

ו.6) ח, נח

ג.7) טז, לך

ולא8) "סוף" פירושה "קץ" שתיבת לבאר בזה בא שרש"י כאן, בגו"א

"קצה"

לשון פירושו הי' ב"אם היא: הוא" סוף קץ לשון מ"כל ע"ז [והוכחתו

– "קצה" הוא ה"תחלה" שגם (מכיון ההתחלה" על ג"כ נמצא הי' קצה,

ד')]. סעיף כדלקמן

הוא אם נפ"מ אין שם כי – הקודמים בפסוקים זה מפרש רש"י אין ולכן

"קצה", לשון "מקץ" פירוש הי' באם כאן, משא"כ סוף; לשון או קצה לשון

אחד כרוב ועשה (כמו נשלם לא שהדבר היינו מהדבר, חלק הוא קצה הרי

גו'" חולם "ופרעה פי' ובמילא בקצהו), עצמו בכפורת שפירושו: מזה מקצה

"כתרגומו רש"י מפרש ולכן כו'". יתכן לא "וזה שנים הב' שנשלמו טרם –

שנים*. ב' בסוף הי' שזה מסוף",

גם תיבה של פירושה רש"י מפרש מקומות בכו"כ א) מובן: אינו אבל

להפי' שגם (אף ה ב, בראשית רש"י [ראה עי"ז משתנה אינו כשהפשט

(אף ח ל, ויצא כו'"); לא "עד להפי' כמו הוא גו'" ד"טרם הפשט "הקדים"

מסיי עיקש" "לשון בהפי' הו"לשגם וא"כ ועוד]. שוה"); "להיות רש"י ם

יש גו'" שנים עשר ב"מקץ ב) הראשונה. בפעם "קץ" תיבת לפרש לרש"י

(ראה אחרת אשה לישא החיוב זמן – לדינא נוגע שהרי בהענין, גם נפקותא

העברי אחיו את איש תשלחו שנים שבע "מקץ יד: לד, בירמי' ג) שם). פרש"י

שנת לתחלת היא שהכוונה לכאורה, לפרש מוכרח הפשט** ובדרך גו'".

לשון ב"כל רש"י שכוונת מוכח ומזה שנים), שש יעבדך שם: (כמפורש השבע

שנים שבע מקץ עה"פ רמב"ן (וראה נשלם שלא לדבר גם היינו הוא", סוף קץ

מ"כל הרי ולפ"ז המספר). סוף היא תחלתה, גם השבע, שנת שכל א) טו, (ראה

השנים. ב' שנשלמו לאחר פירושו ימים" שנתים ש"מקץ הוכחה אין כו'" לשון

jxc t"r k"b yxtny) o`k m"ayxn xirdle .'ipyd dpy zlgz eyexit "mini mizpy uwn"y xn`p `ly ,`id dfa i"yx zpeeky ,o`k yeal f"cr d`xe (*hytdeyexit d`x ±

."'` meie dpy uwn rnyn 'id mini (zaiz) ila mizpy uwn"y ,(ayie t"xa

.`"rx ,bl oikxr d`x ± dkldd jxca k"`yn (**

o"anx d`xe) mlyp `ly xac lr mb l"t` (y"fbd ilel`) "uwn" zaiz ,dkldd jxca mby ,gken dfny ± "dpyd zlgzn leki ,mipy ray uwn" (` ,eh d`x) ixtqn xirdle

la` .(l"pdq"yaexn` (a ,gk oikxr)zehiyta.` ,bl my q"yd ziiyew zpaen f"tre ."mipy ray uwn aizkc dteqa ziriay"
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נרות "הדליקו - וגם השלישי, בביהמ"ק המנורה את

ממש. ומיד ותיכף קדשך", בחצרות
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סע"ב.115) לד, בהעלותך בלקו"ת הובא - מדרש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבו מכ"ב כסלו עם המוסגר בו, וימצא בזה קבלה זמנית מתאים להוראתו.

ונעם לי לקרות במכתבו אשר אף שקשה לו הדבר עתה בכל זה לא רצה לשנות מאשר נדבר, ובפרט 

שידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שכאשר האדם למטה מחליט לתת לצדקה סכום 

שאינו לפי יכולתו בהווה, באותה שעה פותחים מלמעלה צנורות חדשים על ידם יקבל השפעה נוספת למען 

יוכל למלאות הבטחתו, ובפרט ע"פ הידוע דרשת רז"ל על הכתוב עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, וכבר 

נאמר ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות.

במ"ש אודות המקום פנוי בבית החיים אשר נמצא עליו החצי מצבה כפולה, ובאם ירצה מי שהוא 

לקנות מקום פנוי זה, צריך יהי' להסיר המצבה וכו'.

והנה בענינים כאלו יש להזהר ביותר, כיון שנוגע בשטח כבוד הנמצאים בעולם האמת, וחמירא 

מאיסורא, ולכן אין כדאי להכנס בספק זה, אפילו את"ל שאין בזה חלק איסור, אשר גם בזה יש מקום 

לדון, ויאריך ימים ושנים טובות הוא וכן זוגתו שתליט"א, ויוסיפו בשטח חינוך בני ישראל בדרך תורתנו 

חנוכה  ימי  זו מתאימה להוראת  ויה"ר שתהי' הוספה  חיים מחי' החיים,  הניתנה מאלקים  חיים  תורת 

דמוסיף והולך מיום ליום.

בברכת חנוכה מאיר ומזהיר.
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הקודש ללשון מתורגם
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"ויהי המילים את רש"י מצטט הפרשה 1בתחילת

הוא". סוף קץ, לשון וכל מסוף. "כתרגומו ומפרש: מקץ",

להבין: יש

מדוע כך, ואם "מקץ", המילה את רק מפרש רש"י א)

"ויהי"? המילה את גם מצטט הוא

"מקץ" המילה שמשמעות כאן לפרש קשה מדוע ב)

בהסברת מסתפק רש"י אין כך משום אשר "מסוף", היא

אומר הוא בתחילה – להוכחות זקוק הוא אלא המילה,

אונקלוס, (תרגום כך מבאר התרגום שגם "כתרגומו",

מקרא של לפשוטו ביותר מוסיף2הקרוב הוא מכן ולאחר ,(

שניה ש"3הוכחה והרי,lkמכך הוא". סוף קץ לשון

בהוכחות צורך ואין ביותר, פשוט פירושו ?4לכאורה,

כבר "מקץ" המילה יותר: קשה אף זו שאלה ג)

ימים" מקץ "ויהי – בתורה כן לפני מקץ5מוזכרת "ויהי ,

יום" שנים"6ארבעים עשר ו"מקץ טעונה7, זו מילה ואם –

מדוע הראשונה. בפעם לבארה צריך היה רש"י הרי הסבר,

הוא אז ורק כאן, לפסוק עד המילה ביאור את רש"י דוחה

הוכחות לכך להביא ?8צריך

שלמרות מובן, "מקץ"zehytayמכך המילה משמעות

llkהיא jxcaצריך רש"י אין אכן כך ומשום "מסוף",

הרי מוזכרת, היא שבהן הקודמות בפעמים להסבירה

כאן המילהzehytaישבפסוק את לבאר קשיים כמה

לכאורה, יותר, טובה אפשרות היתה כך ומשום זה, באופן

באופן כאן "מקץ" המילה את ,`xgלבאר

רש"י צריך משמעותycglולכן כאן בפסוק שגם ,

הוכחות. לכך להביא ועליו מקום, כבכל היא "מקץ" המילה

המילה שונה במה זו: קביעה עצם את להבין יש אך

אחרים? במקומות מילה מאותה כאן "מקץ"

.·
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הוא: לכך ההסבר

שהוא מסויים, מאורע על אומרת התורה כאשר

" מובן,uwnהתרחש קודם, מאורע של מסויים זמן של "

רק הראשון המאורע לאחר הופיע לא השני שהמאורע

הוא אלא הזמן, הראשון.d`vezמבחינת המאורע של

הראשון המאורע לשני.mxbכלומר,

הפסוקים שבכל "מקץ" במילה רואים שאנו כפי

"ויבא לידי הביא אדמה" עובד היה "וקין לעיל: שהוזכרו

הביא ההרים" ראשי "נראו לה'"; מנחה האדמה מפרי קין

אברהם של ושהותו התבה"; חלון את נח "ויפתח לידי

כאן.1) בלבוש הובא וכן הדפוסים. ברוב כ"ה

אונקלוס.2) מתרגום הוא – מתרגום לפירושו הוכחות מביא כשרש"י שלכן

רש"י3) מפרש מקומות בכו"כ שהרי – מספיקה אינה בלבד זו הוכחה כי

כותב שרש"י במקומות (וגם בראשית עה"כ בפרש"י מתחיל – כתרגומו דלא

הכתוב, פירוש הוא שכן לרש"י לי' מסתבר בלאה"כ שגם לפי היינו "כתרגומו",

מהתרגום). נוספת הוכחה מביא – (וכיו"ב) שבהפירוש קושי מצד שמ"מ אלא

אלימתא4) הוכחה לכאורה זו הרי – הוא" סוף קץ לשון ש"כל מכיון וגם:

מתרגומו? להוכיח לרש"י לי' ולמה באו"א, "מקץ" תיבת לפרש א"א שאדרבא

ג.5) ד, בראשית

ו.6) ח, נח

ג.7) טז, לך

ולא8) "סוף" פירושה "קץ" שתיבת לבאר בזה בא שרש"י כאן, בגו"א

"קצה"

לשון פירושו הי' ב"אם היא: הוא" סוף קץ לשון מ"כל ע"ז [והוכחתו

– "קצה" הוא ה"תחלה" שגם (מכיון ההתחלה" על ג"כ נמצא הי' קצה,

ד')]. סעיף כדלקמן

הוא אם נפ"מ אין שם כי – הקודמים בפסוקים זה מפרש רש"י אין ולכן

"קצה", לשון "מקץ" פירוש הי' באם כאן, משא"כ סוף; לשון או קצה לשון

אחד כרוב ועשה (כמו נשלם לא שהדבר היינו מהדבר, חלק הוא קצה הרי

גו'" חולם "ופרעה פי' ובמילא בקצהו), עצמו בכפורת שפירושו: מזה מקצה

"כתרגומו רש"י מפרש ולכן כו'". יתכן לא "וזה שנים הב' שנשלמו טרם –

שנים*. ב' בסוף הי' שזה מסוף",

גם תיבה של פירושה רש"י מפרש מקומות בכו"כ א) מובן: אינו אבל

להפי' שגם (אף ה ב, בראשית רש"י [ראה עי"ז משתנה אינו כשהפשט

(אף ח ל, ויצא כו'"); לא "עד להפי' כמו הוא גו'" ד"טרם הפשט "הקדים"

מסיי עיקש" "לשון בהפי' הו"לשגם וא"כ ועוד]. שוה"); "להיות רש"י ם

יש גו'" שנים עשר ב"מקץ ב) הראשונה. בפעם "קץ" תיבת לפרש לרש"י

(ראה אחרת אשה לישא החיוב זמן – לדינא נוגע שהרי בהענין, גם נפקותא

העברי אחיו את איש תשלחו שנים שבע "מקץ יד: לד, בירמי' ג) שם). פרש"י

שנת לתחלת היא שהכוונה לכאורה, לפרש מוכרח הפשט** ובדרך גו'".

לשון ב"כל רש"י שכוונת מוכח ומזה שנים), שש יעבדך שם: (כמפורש השבע

שנים שבע מקץ עה"פ רמב"ן (וראה נשלם שלא לדבר גם היינו הוא", סוף קץ

מ"כל הרי ולפ"ז המספר). סוף היא תחלתה, גם השבע, שנת שכל א) טו, (ראה

השנים. ב' שנשלמו לאחר פירושו ימים" שנתים ש"מקץ הוכחה אין כו'" לשון

jxc t"r k"b yxtny) o`k m"ayxn xirdle .'ipyd dpy zlgz eyexit "mini mizpy uwn"y xn`p `ly ,`id dfa i"yx zpeeky ,o`k yeal f"cr d`xe (*hytdeyexit d`x ±

."'` meie dpy uwn rnyn 'id mini (zaiz) ila mizpy uwn"y ,(ayie t"xa

.`"rx ,bl oikxr d`x ± dkldd jxca k"`yn (**

o"anx d`xe) mlyp `ly xac lr mb l"t` (y"fbd ilel`) "uwn" zaiz ,dkldd jxca mby ,gken dfny ± "dpyd zlgzn leki ,mipy ray uwn" (` ,eh d`x) ixtqn xirdle

la` .(l"pdq"yaexn` (a ,gk oikxr)zehiyta.` ,bl my q"yd ziiyew zpaen f"tre ."mipy ray uwn aizkc dteqa ziriay"

dkepg zay ,uwn t"y

הגאולה! קץ הימין, וקץ הימים וקץ
- ההפטורה את ושומע קורא הוא כאשר לאחמ"כ
מיד שומע הוא - גו'" כולה זהב מנורת והנה "ראיתי

העתידה לגאולה בנוגע !115שמדובר

שבט לנשיא ובנוגע בכלל לנשיאים בנוגע הקריאה
הנשיאים כל שיהיו מיד לו מזכירה - בפרט ראובן
שבנ"י איך יתגלה ואז והשלימה, האמיתית בגאולה

כולו. העולם דכל ה"בכור" הם

הגאולה את מיד מזכיר - דחנוכה רביעי נר
ד' בכל אלקות גילוי שלימות יהי' שבה הרביעית.

כנ"ל. העולם, רוחות

יבוא - בכלל לו ואחכה זה בכל שמהדיבור ויה"ר
האמיתית בגאולה צדקנו, משיח ביאת ממש: בפועל
מדליק שאהרן איך ויראו צדקנו, משיח ע"י והשלימה
נרות "הדליקו - וגם השלישי, בביהמ"ק המנורה את

ממש. ומיד ותיכף קדשך", בחצרות

•
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את היוותה כנען" בארץ שנים "עשר daiqd9אבינו

הגר. את ללקיחתו

שהמאורע "מקץ", אומרים כך uwdהואipydומשום

המאורע של והתוצאה הסוף –mcewd.

שה"קץ" לומר לכאורה, ייתכן, לא כאן בפסוק אך

חולם... ש"ופרעה הוא כן לפני המופיע הענין של והסוף

כי10וידבר המשקים...", הקודםjtidlשר שהמאורע כיון :

" אשר באופן יוסףle`נסתיים את המשקים שר זכר

edgkyie"11המשקים שר עם שהתרחש מה שכל מובן, הרי ,

הסתיים תוצאותoihelglכבר לשום גרם ולא קודם,

את12בהמשך סיפר והוא חולם..." ש"ופרעה לאחר אמנם, .

אותם פותר "ואין וחכמיה מצרים חרטומי לכל החלום

הרי המשקים..."dfלפרעה", שר "וידבר לידי אך13הביא .

l`הענין envrlyk.בהמשך תוצאות לשום גרם

"מקץ" המילה שמשמעות לכאורה, סוברים, היו מכך

כאן כדלהלן`dpiבפסוק "מתחילה", [אלא "מסוף",

לכך להביא ואף להסביר, רש"י צריך ולפיכך ג]. בסעיף

"מסוף". היא "מקץ" המילה משמעות כאן שגם הוכחות,

" המילים את רש"י מצטט מדוע מובן זה idieלפי

כי – "מקץ" המילה את רק מפרש שהוא למרות – מקץ"

היא כאן, שבפסוק "מקץ" המילה את להסביר שמחייב מה

הקשיים דוקא אלא), עצמה "מקץ" המילה (לא

" על uwnהמתעוררים idie"...חולם "ופרעה שהמאורע :"

לכאורה הוא – "ויהי" – אז של`eppiשהתרחש ה"קץ"

כן. לפני מסופר שעליו הענין

ג.
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את מסביר הוא אף אשר מקרא,eheytהאבןֿעזרא, של

של14אומר במשמעות אף להתפרש יכולה "קץ" שהמילה ,

"סוף". רק ולא "תחילה",

בפסוק זו מילה של שהמשמעות להבין, היה אפשר זה לפי

ימים" שנתיים "שנתיים`dppi"מקץ של התחלה אלא "סוף",

התרחש15ימים" אלו שנתיים בתחילת הוא: הפסוק והסבר .

שנתיים ולאחר וכו', ליוסף פרעה קרא מכן לאחר פרעה, חלום

הרעב. שנות ושבע השובע שנות שבע התחילו אלו

מן כאשר במיוחד כמובן, ביותר, דחוק זה פירוש אמנם,

" לעשותו"xdnneהפסוק שנות16האלקים ששבע מובן,

עדיין אך פרעה, חלום לאחר מיד – במהירות התחילו השובע

היא "מקץ" המילה שכוונת להסביר מאשר יותר מתקבל הוא

חולם..." "ופרעה של הענין כאשר "קץ"`eppi"מסוף",

להביא רש"י צריך לפיכך אשר כן. לפני המסופר של ותוצאה

dgked" היא כאן "מקץ" המילה שמשמעות ".seqnלפירושו,

.„
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להבין: יש עדיין אך

המילה שמשמעות כאן בפסוק להסביר קשה אמנם,

לשון "כל רש"י דעת שלפי כיון אך "מסוף", היא "מקץ"

"מקץ" המילה שכוונת לומר ייתכן לא הרי הוא", סוף קץ

"תחילה", היא כאן זוdpeyaבפסוק מילה lkaממשמעות

mewnגם הוכחה לכך להביא רש"י צריך ומדוע .mebxzdn?

הוא: לכך ההסבר

"פעם להתפרש "קץ" המילה יכולה האבןֿעזרא לפי

מלשון היא "קץ" המילה שלדעתו משום סוף", פעם ראש

והן "ראש" של במשמעות הן להבינה אפשר ולכן "קצה".

"קצוות" שניהם כי "סוף", של .17במשמעות

המילה שמשמעות רש"י, שיטת לפי שאף מובן, זה לפי

mewn"קץ" lka,"סוף" ברורה`dpiהיא לכך18הוכחה

שהרי "תחילה". של במשמעות להתפרש יכולה היא שאין

שם.9) לך פרש"י ראה

ואילך.10) ט מא, פרשתנו

וישב.11) ס"פ

לפרש12) אפשר הי' זה ולפי שנים". שתי אסור להיות "הוזקק שם: בפרש"י

להיות יוסף על שנגזר השנים שתי משנשלמו – ימים" שנתים "מקץ לכאורה

פרש"י ראה – מא יב, בא בפ' שנה" מאות וארבע שנה שלשים "מקץ (וכמו אסור

הרי אסור, להיות הוזקק זמן כמה כלל נזכר לא שבפסוק מכיון אבל מ). שם,

של ה"קץ" אינו גו'" חולם "ופרעה הכתוב, פשטות שמצד לזה [נוסף

שבפסוק "מקץ" גם שאעפ"כ לחדש רש"י הוזקק שלכן לו, הקודם המאורע

"מתחלה"), (ולא "מסוף" פירושו זה

ב' אסור להיות יוסף שהוזקק מובן שמזה כן, מחדש שרש"י לאחרי גם

נזכר ולא עצמו זה בפסוק הוא הגזירה לזמן המקור שכל מכיון – שנים*

הרי] הקודמים, בפסוקים

זמן אגמר וקאי ענין איזה של וגמר סיום הוא כאן ש"מקץ" לפרש א"א

ולכן שם). בא בפ' (משא"כ זו גזירה כלל נזכרה לא שבכתוב מכיון – הגזירה

לו מהקודם ותוצאה סיום ואינו – "מסוף" פירושו כאן ש"מקץ" רש"י מפרש

.(19 הערה לקמן (ראה

פרש"י13) וראה יב (שם, עבד" עברי "נער אמר אז וגם ח-ט. מא, פרשתנו
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ב. נח, נדה מהרש"א

ראש15) להיות ש"יתכן שם שלח דפ' יום" ארבעים "מקץ וכמו
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שם.17) תהלים ראב"ע

הי'18) פירושו באם כי "קצה", פירושו אין ש"קץ" ראי' מזה גם אבל

weqta "mipy izy" azek i"yxy dne (*f"ptlymilydl o`k oeik l"f i"yx :o`k yeal d`xe .seqnÎuwn eixg`ly weqta i"nez yxtny dn lr cqein my eyexity oaen ixd ±

.dteqa ayie zyxta o`k eyexit

uwn zyxt zegiyÎihewl

"סוף" היא מקום בכל "קץ" המילה שכוונת לומר אפשר

מפני מפניyexitdyאינה אלא "סוף", הוא "קץ" של

הוא גםdvwשהסוף הוא שהפירוש ייתכן כך, ואם .

"כתרגומו" להוכיח רש"י צריך ולכן .19"תחילה".

.‰
?‰ÏÂ‡‚‰ ˙ÏÈÁ˙ Â‡ ˙ÂÏ‚‰ ÛÂÒ

זה: רש"י בפירוש אשר תורה" של "יינה של מהענינים

מנוגדים: ענינים שני יש ימים" שנתיים מקץ ב"ויהי

יוסף שהה שבה התקופה של הסיום זהו אחד מצד (א)

הקשה התקופה היתה שזו יוסף, גלות סוף הסוהר, בבית

שידועים כפי בגלותו. יוסף של ביותר דבריו20והנחותה

עקבתא של התקופה על אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של

ביותר. החושך מתגבר בוקר שלפנות דמשיחא, דעקבתא

של וההתחלה ה"קץ" הוא אז דוקא שני, מצד (ב)

יוסף .21גאולת

פירושים שני יש אלו, ענינים שני בפנימיות22מצד אף

דשמאלא" ל"קץ רומז כאן בפסוק ה"קץ" אם 23התורה:

ל"קץ .25הימין"24או

.Â
˙ÂÏ‚Ï ÊÓ¯ Y "ÂÓÂ‚¯˙Î"

מקץ": "ויהי על בפירושו רש"י רומז לכך

המילים את להסביר ניתן בֿג), (סעיף לעיל כאמור

פירושים: בשני ימים", שנתיים "מקץ

והראש ההתחלה שיבואו26א) ימים" "שנתיים של

okn xg`lבהתאם יוסף, גאולת התחילה אז כלומר, .

הימין" "קץ התחיל שאז הענינים, בפנימיות .27לפירוש

שהיו ימים" שנתיים של הסוף okב) iptlהיה שאז .

דשמאלא" "קץ – הענינים ובפנימיות הגלות, .28סוף

" באומרו רש"י רומז לכך כיenebxzkואף – מסוף"

רומז הארמית, בשפה הגלות.29התרגום, לענין

.Ê
ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È�˘ ÔÈ· ¯˘˜ ˘È

כאן: רש"י בפירוש נרמז נוסף ענין

ביניהם קשורים פסוק אותו על הפירושים שכל ,30כיון

כאן הפסוק על לעיל שהוזכרו הפירושים ששני מובן,

בתוכנם: מנוגדים שהם למרות ביניהם, קשורים

הקדושה ניצוצות של וההעלאה הזיכוך ידי על

הימין" ל"קץ מגיעים דשמאלא", ב"קץ .31הנמצאים

" פירושו בסיום רש"י רומז סוףlkeולכן קץ לשון

" יש שב"סוף" עניןlkהוא", גם נכלל שבכך קץ", לשון

דברי ואלו "אלו שהרי האבןֿעזרא, כפירוש ה"תחילה",

חיים" דניאל,32אלקים בסוף המופיע הימין", ל"קץ עד ,

דשמאלא", "קץ של הזיכוך ידי על ה"סוף", ידי על כי

משיח ידי על העתידה בגאולה הימין", "קץ לידי נגיע

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו,

(d"kyz uwn t"y zgiyn)

הערה לעיל נעתק כאן, הגו"א (כמ"ש תחלה על גם נמצא הי' – קצה לשון

וראה מ"תרגומו". ראי' להביא רש"י הוזקק ולכן מוכרחת, ראי' אי"ז ומ"מ .(8

הבאה. הערה

שאונקלוס19) הגם כי – מספיקה אינה עצמה בפני זו שהוכחה אלא

רש"י מפרש מקומות בכו"כ הרי מקרא, של פשוטו לפי בד"כ הכתובים מתרגם

שמזה כו'" לשון מ"וכל הוכחה מביא ולכן ,(3 הערה (כנ"ל כהתרגום דלא

הקודמת. כבהערה "קצה", פירושו אין ש"קץ" מוכרחת) ראי' שאינה (אף מוכח

"מקץ" שלשון לבאר גם רש"י בא הוא" סוף קץ לשון שב"וכל י"ל, גם

הוא ש"קץ" להפי' כי לפניו. שנזכר מהמאורע תוצאה שאינו דבר על גם נופל

ענין של והסיום הגמר היא ב"מקץ" שהכוונה לומר מסתבר "קצה", לשון

גם שייך "סוף" הל' הרי – "סוף" הוא ש"קץ" להפי' משא"כ שלפניו,

שם). ראה בפ' רמב"ן (ראה להדבר מחוץ הוא כשה"סוף"

(לקו"ש20) תשכ"ה שבת"ת ת"ת מכתב גם וראה אֿב. סח, ח"א לקו"ד

.(435 ע' חכ"ג

א.21) שמ, (ח"ב) פרשתנו אוה"ת וראה כאן. ב"ר ראה

פרשתנו.22) ריש (שם) באוה"ת ונתבארו הובאו שניהם

א.23) קצד, ב. קצג, פרשתנו זהר

ובכ"מ.24) ב. סב, סע"א. נד, זח"א וראה דניאל. סוף הפסוק לשון

עה"פ.25) להאריז"ל לקו"ת

וראה26) שם). שלח בפ' פירושו גם (וראה שם בתהלים הראב"ע לשון

הבאה. הערה

אחרית27) שנקראת דאצילות מלכות בחי' הוא הימין" "קץ שגם ואף

הכולל) (עם "אחרית שלכן ראש", בחי' הוא הסוף גם "בקדושה הרי – וסוף

שם). (אוה"ת כתר" גימט'

בי'28) דלית "אתר הוא ש"מקץ" מפרש ב קצג, שם שבזהר להעיר,

לפי' ולפ"ז, זכירה". בי' דאית לדרגא דרגא "דתב – ימים" ו"שנתים זכירה",

לפי' משא"כ ימים", ל"שנתים נמשך אינו "מקץ" – דשמאלא" "קץ הזהר

הפירושים לב' אלו פירושים ב' מתאימים בזה וגם הימין". "קץ האריז"ל

"מקץ-מתחלה", להפירוש כי הפשט, שבדרך ההתחלהב"מקץ" הוא "מקץ"

הגמר אינו מקץ ויהי – "מסוף" להפי' משא"כ ימים, השנתים של והקצה

ס"ב. כנ"ל שלפניו, ימים" ד"שנתים (והתוצאה)

כולם29) לא הגלות שבזמן לפי הוא, ארמי ללשון התורה תרגום שהרי

ע"ג. ריש עח, ד. עז, מתו"א ולהעיר הקדש. לשון הבינו

(30.35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש בארוכה ראה

מן31) רגל שתכלה עד ב) כא, (שבת מרז"ל [בפי' שם אוה"ת גם ראה

קץ יהי' ואז דשמאלא, בקץ שמתלבש השמאלי רגל בחי' "להעלות השוק]:

פי' עם זה מקשר ואינו האריז"ל בפי' זה מבאר שם שבאוה"ת (אלא הימין"

הזהר).

שתלמיד32) מה "כל על גם הוא זה כלל והרי – וש"נ. ב. יג, עירובין

[המתורגם] ח"ד בלקו"ש (נסמן מסיני" למשה ניתן (שהרי) לחדש עתיד ותיק

.(70ֿ69 ע'
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ג. הלכה כו פרק סנהדרין הלכות רמב"ם וראה א.25.הסדר, ו, בהסכמות.26.קידושין לעיל ראה - תקנ"ו תבא פ' ג' יום יג.1.כנ"ל משנה
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,ax xeqi`ìk ìò©¨
ñétãäì àlL íéñétãnä©©§¦¦¤Ÿ§©§¦
ìéòì íéøkæpä íéñøèðe÷§§¥¦©¦§¨¦§¥
ìò àìå ïîöò éãé ìò àìŸ©§¥©§¨§Ÿ©

ïBäìéc àøéb éãé`le - §¥¦¨¦§
,mgek i`a ici lrézìa¦§¦

ñeôcä úBìk íBiî íéðL Lîç CLî ì"pä íéáe÷pä úeLø26. §©§¦©©¤¤¨¥¨¦¦§©§
èwìîä éøác äk .áBè úkøa íäéìò àBáúå íòðeé íéòîBMìå§©§¦§©§¨£¥¤¦§©Ÿ¦§¥©§©¥

xtq -:ìéòì økæpä íéøîà éèewì¦¥£¨¦©¦§¨§¥

:[äcðc â ÷øt óBña] àéðz .à ÷øtiyily wxt seqa epcnl - ¤¤©§¨§¤¤§¦¨
:dcp zkqna,BúBà íéòéaLî"eze` miriayn ,ezcil iptl icedi - ©§¦¦

,minya.òLø éäz ìàå ÷écö éäz,ryx didz l`e wicv did - §¦©¦§©§¦¨¨
Blk íìBòä ìk elôàå,jiyrn itl jze` mpeca -Eì íéøîBà ©£¦¨¨¨ª§¦§

éðéòa äéä ¯ äzà ÷écöE ©¦©¨¡¥§¥¤
."òLøkicedi ly ezcil - §¨¨

dpeek myl ixd `id

zilkz z` rval ,zcgein

zcxei dnypd .ez`ixa

,seba zyalzne dfÎmlerl

ziwl` zegily rval ick

icke .dfdÎmlera zcgein

zilkz rval lkei mc`dy

eznyp dcxi dnyl ,ezegily z` miiwl egeka didiye ef dpeeke

.ryx didi `lye wicv didiy ,ezcil iptl ,eze` miriayn - dhnl

zilkz rvai jkÎiciÎlre ,ryxk envr z` aeygi envr ipira eli`e

ipyn zakxen dxen`d dreayd .dfdÎmlera ezegily zpeek

r cvik eze` miriayn oey`xd wlga :miwlgeilzeidldidiy -

cvik eze` miriayn dreayd ly ipyd wlga ,ryx didi `le wicv

.ryxk envr z` aeygiy - eipira envr z` wifgiéøöå,ïéáäì C §¨¦§¨¦

á ÷øt úBáà] ïðz àäc1:[zkqn ly ipy wxta ,dpyna epcnl - §¨§¨¨¤¤
:zea`."Eîöò éðôa òLø éäz ìàå"jnvr z` aeygz `ly - §©§¦¨¨¦§¥©§¤

z` aeygl mc`d z` miriayny xnel xyt` ,`eti` ,cvik .ryxk

envr z` aeygl mc`l xeq`y zxne` dpyndyk ,ryxk envr

?ryxkäéäé íà ,íâå§©¦¦§¤
Bááì òøé ¯ òLøk åéðéòa§¥¨§¨¨¥©§¨
ìëeé àìå ,áöò äéäéå§¦§¤¨¥§Ÿ©
áeèáe äçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨§

,ááì`iyewd caln - ¥¨
oi` ,zea` zkqnn dxen`d

zn`ez ,ryxk envr zwfgd

icedid lr oda mikxcl

z` ezceara bdpzdl

jezn ecarl `ed z"iyd zceara lecb xwiry ,ep` mircei .z"iyd

jezn z`f zeyrl eilr devn miiwn icediyk .aal aehe dgny

,ok ;d"awd miklnd ikln jln z` cearl dkfy lr ,dlecb decg

,ecia dlry lr oevx ray zeidl eilr ,dxiarn envr rpenyk

,`eti` ,cvik .dxiar ziiyrn rpnidl ,d"awd ly epevx llba

`l ixd ?ryxk envr z` aeygl eze` miriayny xnel xyt`lkei

myky oaen ixd :cere z`f ,dgny jezn z"iyd z` cearl f`

äîã÷ä
äðäåì"ðä ù"ðà ìë áø÷á ì"ðä íéñéøèðå÷ä åèùôúðù øçà

é"ò äðä íéðåùîå íéðåù íéøôåñ éãéî úåáø úå÷úòäá
8ãåàî ãåàîá ñ"èä åáø åîë åáø úåðåù úå÷úòää éåáéø

ì"òî ì"ðä íéáå÷ðä íéúøôà íéùðà ìù íçåø äáãð úàæìå
ñåôãä úéáì ì"ðä íéñéøèðå÷ úà àéáäì íãåàîå íôåâá çåøèì
àáè àìòôì àðéîàå áèéä íéäâåîå ñ"èå âéñ ìëî íé÷åðî
âéñî øåøà áåúëä øáã àìî àø÷î éë úåéäìå àìéç øùéé
äãåäéë ë"ò 'åëå å"ç éåãéð åá äìì÷ åá øåøàå åäòø ìåáâ
íéñéôãîä ìë ìò àáø àãåâ éãùîì àðéúà÷ àø÷ì ãåòå
éãé ìò àìå ïîöò éãé ìò àì ì"ðä íéñéøèðå÷ ñéôãäì àìù
íéðù ùîç êùî ì"ðä íéáå÷ðä úåùø éúìá ïåäìéã àøéâ
äë áåè úëøá àáúå íòðåé íéòîåùìå ñåôãä úåìë íåéî

:ì"ðä íéøîà éèå÷éì è÷ìîä éøáã

éèå÷éìíéðåðéá ìù øôñíéøîà
àéðú à ÷øôåúåà íéòéáùî [äãðã â"ôñá]

ìë 'éôàå òùø éäú ìàå ÷éãö éäú
òùøë êéðéòá äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä
éðôá òùø éäú ìàå [á"ô úåáà] ïðú àäã ïéáäì êéøöå
áöò äéäéå åááì òøé òùøë åéðéòá äéäé íà íâå êîöò
åááì òøé àì íàå ááì áåèáå äçîùá 'ä 'åáòì ìëåé àìå

שם.22. 8 והערה מאניפאלי זושא ר' של הסכמתו ראה מרדכי. ור' שכנא שלום ר' ז.23.השותפים כז, בשינוי24.דברים - א לא, שבועות

ג. הלכה כו פרק סנהדרין הלכות רמב"ם וראה א.25.הסדר, ו, בהסכמות.26.קידושין לעיל ראה - תקנ"ו תבא פ' ג' יום יג.1.כנ"ל משנה



�elqk c"k iyily mei Ð '` wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו כ"ד שלישי יום

zlekil rbep ("ryx idz l`e wicv idz,,) dreaya oey`xd wlgdy

ly ipyd wlgd jkl rbep mb jk ,dfdÎmlera ezegily revia

xac ,zeavra rewy didi - ryxk envr wifgi m` ,mxa .dreayd

jezn z"iyd zceara ezegily meiwl drxtd meyn i`cea ea yiy

.dgnyBááì òøé àì íàå§¦Ÿ¥©§¨
äfî ììk,`qib jci`l - §¨¦¤

dreayd z` miiwi ok` m`

,ryxk envr z` wifgie

rixti `l dfy icky `l`

,dgnya 'd zceara el

`l xacdy eytpa hilgi

`di `ly ;llk eze` fibxi

,ryx `edy dn el ztki`

oe`kca iexy didi `l f`e

lkei `linne zeavra e`

,dgnya 'd z` cearlìBëé̈
ñç ,úel÷ éãéì àBáì̈¦¥©©

.íBìLåzexnl ,oky ,dxiar ly dzxneg jk lk jixri `ly - §¨
rixti `l xacdy ick ,dxen`d ezhlgdl ribdydcearl el

jke ,ryx `edy dcaerd el drixtn `l ixd z`f mr j` - dgnya

dlilg eipira lwz dxiar zxnegy dfk avnl `eal lelr `ed

zn`ampaen reawle xxal dligza yi ,xen`d z` xiaqdl ick .

jynda xne` `ed jk lre ,"ryx"e "wicv" mibyend ly izin`d

:wxtdàøîba eðéöî äpä ék ,ïéðòä Cà2áBèå ÷écö :úBwìç 'ä ©¨¦§¨¦¦¥¨¦©§¨¨£ª©¦§
.éðBðéáe ,Bì òøå òLø ,Bì áBèå òLø ,Bì òøå ÷écö ,Bì- ©¦§©¨¨§¨¨§©¥¦

zebxcd lk ."ryx" epi` mb la` "wicv" epi`y mc` xnelk ,"ipepia"

dpeekd "el aehe wicv" :oebke ,inybd oaena mb ze`hazn zexen`d

mby dpeekd "el rxe wicv" e` ,zeinyba mb el aehy ,zehyta mb

.zebxcd x`ya mb jke .el rx inybd oaena:àøîba eLøôe¥§©§¨¨
,øeîb ÷écö ¯ Bì áBèå ÷écö"xzei leaql jixv epi` `linn - ©¦§©¦¨

,zeinyba mb el aeh jk meyne ,dfdÎmlera÷écö ¯ Bì òøå ÷écö©¦§©©¦
."øeîb BðéàLjk meyne ,dfdÎmlera leaql cer eilr `linn - ¤¥¨

miwicv ipyy ,epze` cnln `xnba df yexit .zeinyba mb el rx

,dbixcn dze`a mpi` ,"el rx"y ipyde "el aeh"y cg`d ,dl`

zecgein zebixcn izy od el` ,m` ik ,rx dfle aeh dfly `l`

rx"e "el aeh" mipeiva oi` ,`xnba df yexit itl mb ,mxa .miwicva

zxcbd .dl` miwicv ly mdizebixcn zxcbdl x`ez meyn "el

"el rx"e "el aeh" ."xenb epi`y wicv"e "xenb wicv" :`id mdizebxc

ipyl eli`e "xenb wicv" `edy meyn aeh cg`l :miiccv mipipr md

."xenb epi`y wicv" `edy iptn aeh `lúLøt àðîéäî àéòøáe§©§¨§¥§¨¨¨©
:Løt íéètLîzyxta ''`pnidn `irx'' `xwpd wlga xdef''a - ¦§¨¦¥©
:eyxit ,mihtyn,'eëå áBhì óeôk BaL òøäL ¯ Bì òøå ÷écö©¦§©¤¨©¤¨©§

lha df rxy `l` ,rxdn edyn ea yi oiicry miwicvd beqn `ed -

ea yiy wicv epiid "el aehe wicv"y `vei ,jkl m`zda .ely aehl

sqepy ,`vei df "xdef"l m`zda .llk rxdn ea oi`e aeh wx

aehe wicv" mb mieedn ,"xenb epi`y wicv"e "xenb wicv" mix`ezl

:miwicvd zebixcn z` mipiivnd mix`ez "el rxe wicv"e "el

jtd eaxway rxd z`e aeh wx ea yiy ,"wicv" ly zg` dbixcn

oiicry ,"wicv" ly zxg` dbixcn ."el aehe wicv" - aehl ixnbl

zelitkd lr dxaqd la` zyxcp ."el rxe wicv" - rx zvw ea yi

wicv"e - "xenb wicv" :"wicv" ly zebixcnd zg` lkay mix`za

epi`y wicv" ,"el aehe

."el rxe wicv"e - "xenb

epd "xenb wicv"y oeikn

wicv"e ,"el aehe wicv"

rxe wicv" `ed "xenb epi`y

,`eti` ,dn myl - "el

ipya dbxc lk zpiievn

mixacdy itk ?mix`ez

lk `han ,oldl exaqei

mixen`d mix`zdn cg`

ly ezceara cgiin hxt

wicv" mix`zd :"wicv"d

"xenb epi`y wicv"e "xenb

ezad` dlecb dnk cr ,eznyp cvn "wicv"d ly ezcear mix`zn

jk lre - "wicv" x`ezd z` laiw ef ezad` llba ,oky ,z"iydl

dad`" zbxca `id d"awdl ezad`y ,"xenb wicv" x`ezd `a

llbae d`ln dppi` z"iydl ezad`y e` .d`ln dad` ,"mibeprza

rxe wicv"e "el aehe wicv" eli`e ."xenb epi`y wicv" `xwp `ed jk

ytpd zkitda weqr `edy drya "wicv"d ly eavn mix`zn "el

z"iyd z` dlecbd ezcear iciÎlr "wicv" ,oky .dyecwl zindad

wicv" .dyecwle aehl eay rxd z` jtdn ,mibeprza dad` jezn

wx akxen `ede eaxway rxd z` ixnbl jtd xaky - "el aehe

rxd z` jetdl gilvd `l oiicry - "el rxe wicv" eli`e ,aehn

xdazn mi`ad mixaqddn .eaxwa x`yp oiicr rxdn edyn ,ixnbl

mey "wicv"l oi` ,oky .alay ipgexd rxd zece` o`k xaecny

,`l i`ceae ,xeaica ,daygna `hazdl lekiy dfk rxl zekiiy

.dyrna ,dlilgúBëøác 'è ÷øt óBñ àøîbáe3øöé ¯ íé÷écö" : ©§¨¨¤¤¦§¨©¦¦¥¤
äæå äæ ¯ íéðBðéa ,ïèôBL òøä øöé ¯ íéòLø ,'eë ïèôBL áBè§¨§¨¦¥¤¨©§¨¥¦¤¨¤

.éðBðéa ¯ àðà ïBâk :äaø øîà .'eëå ïèôBL.''ipepia'' - ip` enk - §¨§¨©©¨§£¨¥¦
.''ipepia'' `edy mc`l `nbeck envr cinrn dax:éiaà déì øîà̈©¥©©¥

,iia` el xn` -."'eëå äiøa ìëì éiç øî ÷éáL àìjpi` - Ÿ¨¦©©¥§¨§¦¨§
mdy dl` lky ixd ,"ipepia" dz` m` ,oky ,cg` s`l miig xi`yn

mi`xwp mdiiga - mb - miryx"e ,miryx md ,jnn dkenp dbxca

"mizn4xi`yn jpi` "ipepia" jnvrl `xew dz`y iciÎlry ixd ,

.cg` s`l miig,áèéä øàa äæ ìk ïéáäìedl`yd lr sqep - §¨¦¨¤¨¥¥¥
zeevn zivgn el yiy df `ed "ipepia"y laewnd itly ,oldlc

,jk lk dlecb zerh zerhl dax did leki cvik - zexiar zivgne

m`a :ztqep dl`y o`k dpyi - ?"ipepia" `edy envr lr xnel

df ixd ,zexiar zivgne zeevn zivgn el yiy df `ed "ipepia"

iia`l dax oia zwelgn zeidl dleki ,`eti` ,cvik ,efk "ze`ivn"

?"ze`ivn" `edy xac lràáa] áBià øîàM äî ïéáäì íâå§©§¨¦©¤¨©¦¨¨
à ÷øt àøúa5úàøa íé÷écö úàøa ,íìBò ìL BðBaø" :[ ©§¨¤¤¦¤¨¨¨¨©¦¦¨¨¨

!øîà÷ àì 'òLø'å '÷écö' àäå ,"'eë íéòLø"wicv" ixde - §¨¦§¨©¦§¨¨Ÿ¨¨©

íéøîà éèå÷éì
äðä éë ïéðòä êà .å"ç úåì÷ éãéì àåáì ìåëé äæî ììë
òùø åì òøå ÷éãö åì áåèå ÷éãö .úå÷åìç 'ä àøîâá åðéöî
åì áåèå ÷éãö àøîâá åùøéôå .éðåðéáå åì òøå òùø åì áåèå
àéòøáå øåîâ åðéàù ÷éãö åì òøå ÷éãö øåîâ ÷éãö
óåôë åáù òøäù åì òøå ÷éãö 'éô íéèôùî 'ô àðîéäî
'åë ïèôåù è"öé íé÷éãö úåëøáã è"ôñ àøîâáå 'åëå áåèì
äáø øîà 'åëå ïèôåù äæå äæ íéðåðéá ïèôåù ø"äöé íéòùø
äéøá ìëì ééç øî ÷éáù àì ééáà ì"à éðåðéá àðà ïåâë
áåéà øîàù äî ïéáäì íâå áèéä øàá äæ ìë ïéáäìå 'åëå
àäå 'åë 'éòùø úàøá 'é÷éãö úàøá ò"ùáø [à"ô á"á]

ב.2. ד, ב.3.ברכות סא, ועוד.4.ברכות ב. קו, זח''ב ז. לט, ב''ר ב. יח, א.5.ברכות טז, בתרא בבא

elqk c"k iyily mei Ð '` wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ääâä
ìë à"ìø 'ã â"ç øäåæá ù"îå)

úìàù àéä 'åëå åéúåðåò ïéèòåîîù
úáåùú éôì ìáà åäéìàì àðåðîä áø
àåä åì òøå ÷éãö 'éôä íù åäéìà

ìéòìã íéèôùî äùøô î"øá ù"îë
:(äøåúì íéðô íéòáùå

lr d"awd z` l`ey j`lndy ,zxtqn `xnbd .xn` `l "ryx"e

ylg e` xeab ,ytih e` mkg didi m`d ,cleeidl cnery in lk

df ,oky ,xac mey my xn`p `l "ryx"e "wicv"l qgia eli`e ,'eke

" :aei` xn` ,`eti` ,cvik .mc`d ly ezxigal oezpz`xa,miwicv

z`xa?"miryxïéáäì íâå§©§¨¦
,éðBðéaä úâøãî úeäî- ¨©§¥©©¥¦

dn" drnyn "zedn" dlnd

ly ezedn dpde ,"`ed

ly ezedn ,aeh `ed "wicv"

,idn ,rx `ed "ryx"

zbixcn zedn ,`eti`

?"ipepia"dBðéà éàcåaL¤§©©¥
äöçîe úBiëæ äöçî¤¡¨§ª¤¡¨
éà ,ïk íàL ,úBðBòC £¤¦¥¥

øîBì Bîöòa äaø äòè̈¨©¨§©§©
òãBðå ,éðBðéa àeäL6àìc ¤¥¦§©§¨

,àñøbî déîet ÷éñt- ¨¦¥¦¦§¨
cenlln wqt `l eity

,dxezCàìî elôàL ãò©¤£¦©§©
ìBëé äéä àì úånä©¨¤Ÿ¨¨¨

ì,Ba èìLmb ,xnelk - ¦§Ÿ
rbx s` xiqgd `l ,zenka

zeki`a mbe ,dxez cenlln

dbxca ecenil did -

j`lny jk ick cr ,dpeilr

rixtdl leki did `l zend

,eléàåúBòèì ìBëé äéä C §¥¨¨¨¦§
ñç úBðBò äöçîa§¤¡¨£©

,ãBòå ?íBìLå?''ipepia'' mc`l `exwl mileki izn -äòLa éøäL §¨§¤£¥§¨¨
úBðBò äNBòL,daeyza xfegy cr -øeîb òLø àø÷ð`le - ¤¤£¦§¨¨¨¨

,''ipepia'',[øeîb ÷écö àø÷ð ¯ äáeLz äNò Ck-øçà íàå]- §¦©©¨¨¨§¨¦§¨©¦¨
;[xenb wicv :aiw 'iq rexf xe`ae .a ,hn oiyecw :epiax w''k zxrd]

,òLø éø÷î ¯ íéøôBñ éøác ìL ì÷ øeqà ìò øáBòä elôàå©£¦¨¥©¦©¤¦§¥§¦¦§¥¨¨
xeqi` wx `le ,opaxc xeqi` enk ,lw xeqi` lr xaery df elit` -

,''ryx'' `xwp ,`ziixe`cúBîáéc á ÷øôa àúéàãk7÷øôáe ¦§¦¨§¤¤¦¨§¤¤
äcðc àn÷8.zkqna ipy wxta ,efn dxizi ,mi`ven ep`y enk - ©¨§¦¨

,dcp zkqna oey`x wxtae zenaiúBçîì Bãéa LiL éî elôàå©£¦¦¤¥§¨¦§
äçî àìådgin `l wx `ed ,dxiar mey lr xar `l envr `ed - §Ÿ¦¨

,dxiar xary inaúBòeáLc å ÷øôa] òLø àø÷ð9ïkL ìëå .[ ¦§¨¨¨§¤¤¦§§¨¤¥
,dîi÷ì Bì øLôàL äNò úåöî Bæéà ìháîa ,øîçå ì÷å- §©¨Ÿ¤¦§©¥¥¦§©£¥¤¤§¨§©§¨

ecia didy dyrÎzevn meiw lhany in xnegeÎlwe okyÎlk

,dniiwlåéìòL ,÷ñBò Bðéàå äøBza ÷ñòì Bì øLôàL ìk Bîk§¨¤¤§¨©£Ÿ©¨§¥¥¤¨¨
ì"æø eLøc10:weqtd -11: ¨§©©

'Bâå äæa 'ä øác ék"¦§©¨¨§
."'Bâå úøkz úøkä¦¨¥¦¨¥§
éôè òLø éø÷îc àèéLôe§¦¨§¦§¥¨¨§¥

.ïðaøc øeqà øáBòî- ¥¥¦§©¨¨
`xwp `edy ixd xexa

in xy`n xzei ''ryx''

opaxc xeqi` lr xaery

,calaEçøk ìò ,ïk íàå§¦¥©¨§£
ïBò elôà Ba ïéà éðBðéaä©¥¦¥£¦£

,äøBz ìehaoeer mb - ¦¨
dyw c`ny ,dxez lehia

cg` `ede ,epnn lvpidl

mixacd zylyn12oi`y

- mei lka mdn levip mc`

lehia ly df `hga s` dpd

,lykp ''ipepia''d oi` dxez

éëä íeMîe,okle -äòè ¦¨¥¨¨
àeäL øîBì Bîöòa äaø©¨§©§©¤

*éðBðéamixne`y oeikn - ¥¦
oeer elit` ea oi` ipepia''y

cvik xaqei ,dxez lehia

envr lr xnel dax drh

m` mb ,oky ,''ipepia'' `edy

eceniln wiqtd `le ,xzeia ohwd s` ,xac lka xnype xdfp dax

[ddbd] .''ipepia'' `edy envr lr aeygl did leki ,cg` rbxl s`

åéúBðBò ïéèòînL ìk :àìø óc â ÷ìç øäfa áeúkM äîe)©¤¨©Ÿ©¥¤©¨¤§ª¨¦£¨
,'eëåyiy in `ed ''el rxe wicv''y xaeq xdefd mby d`xp o`kn - §

''ipepia'' ixd - ok m`e ,zehyta micnely enk ,zexiar zvwn el
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ylg e` xeab ,ytih e` mkg didi m`d ,cleeidl cnery in lk

df ,oky ,xac mey my xn`p `l "ryx"e "wicv"l qgia eli`e ,'eke

" :aei` xn` ,`eti` ,cvik .mc`d ly ezxigal oezpz`xa,miwicv
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dn" drnyn "zedn" dlnd

ly ezedn dpde ,"`ed
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zbixcn zedn ,`eti`
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úBðBò äNBòL,daeyza xfegy cr -øeîb òLø àø÷ð`le - ¤¤£¦§¨¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì
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÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù ìë åîë äîéé÷ì åì
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כסלו כ"ה רביעי יום

ääâä
ìë à"ìø 'ã â"ç øäåæá ù"îå)

úìàù àéä 'åëå åéúåðåò ïéèòåîîù
úáåùú éôì ìáà åäéìàì àðåðîä áø
àåä åì òøå ÷éãö 'éôä íù åäéìà

ìéòìã íéèôùî äùøô î"øá ù"îë
:(äøåúì íéðô íéòáùå

àîìòa ïðéøîàc àäå14,,mewn lka mixne` ep`y dne -äöçîc §¨§¨§¦©§©§¨§¤¡¨
äöçî ìò,zepeer zivgne zeevn zivgn -éø÷î,`xwp -,éðBðéa ©¤¡¨¦§¥¥¦

éø÷î úBiëæ áøå,`xwp -øëN ïéðòì ìàLnä íL àeä ,÷écö §Ÿ§ª¦§¥©¦¥©ª§¨§¦§©¨¨
,Lðòåm` ik ,xacd ly zizin`d ezernyn z` oiivn epi`y my - ¨Ÿ¤

zniieqn dlin mil`ey

ea xiaqdl ick ,xg` mewnn

jk .xacd ly miieqn hxt

''wicv''e ''ipepia'' zenyd mb

iabl mil`yen zeny md

,ypere xkyïBcpL éôì§¦¤¦
,Baø øçàoia milcadd - ©©ª

,miryxe mipepia ,miwicv

zekiiya wx o`k miaygp

`ede ,mc` ly ehtynl

,eiyrn aex itl oecipéø÷îe¦§¥
,`xwpe -Bðéãa ÷écö©¦§¦

,ïéca äëBfL øçàîiabl - ¥©©¤¤©¦
,oica i`kf `viy df hxt

xnelk ''wicv'' `xwp `ed

,''wcev''úzîà ïéðòì ìáà£¨§¦§©£¦©
ìL äìònäå øàzä íL¥©Ÿ©§©©£¨¤
úBwìç úBâøãîe úìòî©£©©§¥£ª
eøîà ,íéðBðéáe íé÷écö©¦¦¥¦¨§

ì"æø15áBè øöé íé÷écö" : ©©©¦¦¥¤
øîàpL ,ïèôBL16éaìå : §¨¤¤¡©§¦¦

Bì ïéàL ¯ "éaø÷a ììç̈©§¦§¦¤¥
Bâøä ék ,òøä øöé¥¤¨¨¦£¨

;úéðòúabxd jlnd cec - §©£¦
iciÎlr ely rxdÎxvid z`

xacd xexa ,mxa .zeiprz

Îxvid z` bexdl xyt`y

zernyndy oaen ef `xnbn ,miptÎlkÎlr .zexg` mikxca mb rxd

.rxdÎxvi xzei el oi`y df `ed ''wicv'' ly zizin`déî ìk ìáà£¨¨¦
¯ åéúBðBò ìò íéaøî åéúBéeëfL óà ,eæ äâøãîì òébä àlL¤Ÿ¦¦©§©§¥¨©¤§¨§ª¦©£¨

à.ììk ÷écö úâøãîe úìòîa Bðézbixcne zlrna `l elit` - ¥§©£©©§¥©©¦§¨
.''ipepia''dì"æø eøîà ïëìå17àeä-Ceøa-LBãwä äàø" :Løãna §¨¥¨§©©©¦§¨¨¨©¨¨

Bîëe ,'eëå øBãå øBc ìëa ïìúLe ãîò ¯ íéèòeî íäL íé÷écva©©¦¦¤¥¨¦¨©§¨¨§¨¨§§
áeúkL18:"íìBò ãBñé ÷écöå :wicv epyi xec lka ,xnelk - ¤¨§©¦§¨

''wicv''y epcnly dn itÎlr wx oaen df xac .mlerd ceqi `edy

el yiy df `ed ''wicv'' m` ,oky .ixnbl rxdÎxvi el oi`y df `ed

daxd ?mihren jk lk md miwicvy xne` `ed recn - zeevn aex

!zeikf aex mdl yiy mpyi micedi,ïéðòä øeàa Càdn oiadl - ©¥¨¦§¨
dnk opyi mnvr miwicva cvike ,''ipepia''de ''wicv''d zebixcn od

,zebixcn dnkeéøòLa ì"æ ìàèéå íéiç áøä áúkM äî ét ìò©¦©¤¨©¨©©¦¦¨©§©©¥
ãçà ,ìàøNé Léà ìëìc ,[á ÷øt ð øòL íéiç õòáe] äMãwä©§ª¨§¥©¦©©¤¤¦§¨¦¦§¨¥¤¨

áéúëcëe ,úBîLð ézL Lé ,òLø ãçàå ÷écö19éðà úBîLðe" : ©¦§¤¨¨¨¥§¥§¨§¦§¦§¨£¦
,"éúéNòicedi zece` xacn weqtdy zexnl ,miax oeyl zenyp - ¨¦¦

:df iptl xn`py enk ,cigi

,"sehri iptln gex ik''ïäL¤¥
úBLôð ézL20úçà Lôð ¯ §¥§¨¤¤©©

àøèñå ätìwä ãvî¦©©§¦¨§¦§¨
,àøçà,ixt ztilw enk - ¨¢¨

okezd lr dxizqne dqknd

`xa jk ,ixtd ly iniptd

mixizqnd zegek d''awd

ziniptd ziwl`d zeigd lr

''`xg` `xhq'' .xac lkay

`l ,xg` cv ,ezernyn -

cvd `l` ,dyecwd cv

ytp edfe ,dyecwn iktdd

`xhqe dtilwd cvn zg`

,`xg`úLaìúnä àéäå§¦©¦§©¤¤
ä íãa,óebä úBéçäì íãà §©¨¨¨§©£©

áéúëãëe21Lôð ék" : §¦§¦¦¤¤
,"àéä íca øNaäytpd - ©¨¨©¨¦

ly inybd eteb z` dignd

,mcd `ed ,mc`däpnîe- ¦¤¨
,ef ytpnúBcnä ìk úBàä¨©¦

úBãBñé äòaøàî ,úBòø̈¥©§¨¨§
,daL íéòøly dizeceqi - ¨¦¤¨

`id ,oky ,mirx md ef ytp

,rxne dtilwn ixd d`a

,oky ,xtqna drax` mde

akxen inyb xac lky myk

llek ,ipgex xac lk mb jk ,xtre min ,gex ,y` :zeceqi drax`n

ze`a mdny ,miipgex zeceqi drax`n akxen ,ef ytp ly dze`ivn

,zerxd zecnd,äìòîì daâpL Làä ãBñéî äåàâå ñòk :eðééäc§©§©©§©£¨¦¨¥¤¦§¨§©§¨
dpnn ze`a jk meyne ,dlrnll jynidl y`d ly drah -

,oky ,dee`bn `vei lret `ed qrk :dee`be qrk zerxd zecnd

xac dyer edyinyk qrek epi` `linn `ed ,d`bzn epi` mc`yk

.epevx cbpíéçéîöî íénä ék ,íénä ãBñéî íéâeðòzä úåàúå§©£©©©£¦¦©©¦¦©©¦©§¦¦
,âeðòz éðéî ìkoeikne ,beprzl mi`iand mixacd lk ,xnelk - ¨¦¥©£

minay xne` df ixd ,beprz mi`iand mixac miginvn miny

.mind ceqin ,`eti` ,d`a beprzl de`zde ,beprzd oipr xzqen

,çeøä ãBñéî íéìèa íéøáãe úeøàtúäå úeðöéìå úeììBäå- §§§¥¨§¦§¨£§¨¦§¥¦¦¨©
oi` jk ,zeynn da oi` gexdy mykzex`tzd ,zepvil ,zelleda

íéøîà éèå÷éì
'öçîã àîìòá 'éøîàã àäå
áåøå éðåðéá éø÷î äöçî ìò
íù àåä ÷éãö éø÷î úåéëæ
ùðåòå øëù ïéðòì ìàùåîä
éø÷îå åáåø øçà ïåãðù éôì
äëåæù øçàî åðéãá ÷éãö
úúéîà ïéðòì ìáà ïéãá

úå÷åìç úåâøãîå úìòî ìù äìòîäå øàåúä íù
éáìå 'àðù ïèôåù è"öé íé÷éãö ì"æøà íéðåðéáå íé÷éãö
éî ìë ìáà úéðòúá åâøä éë ø"äöé åì ïéàù éáø÷á ììç
åéúåðåò ìò íéáåøî åéúåéëæù óà åæ äâøãîì òéâä àìù
ùøãîá ì"æøà ïëìå ììë ÷éãö úâøãîå úìòîá åðéà
ìëá ïìúùå ãîò íéèòåî íäù íé÷éãöá ä"á÷ä äàø
ïéðòä øåàéá êà :íìåò ãåñé ÷éãöå ù"îëå 'åëå øåãå øåã
'ð øòù ç"òáå] äùåã÷ä øòùá ì"æ å"çøä ù"î éô ìò
éúù ùé òùø ãçàå ÷éãö ãçà ìàøùé ùéà ìëìã [á"ô
úåùôð éúù ïäù éúéùò éðà úåîùðå áéúëã úåîùð
úùáìúîä àéäå àøçà àøèñå äôéì÷ä ãöî úçà ùôð
íãá øùáä ùôð éë áéúëãëå óåâä úåéçäì íãàä íãá
íéòø úåãåñé òáøàî úåòø úåãîä ìë úåàá äðîîå àéä
.äìòîì äáâðù ùàä ãåñéî äåàâå ñòë åðééäã äáù
ìë íéçéîöî íéîä éë íéîä ãåñéî íéâåðòúä úåàúå
íéìèá íéøáãå úåøàôúäå úåðöéìå úåììåäå .âåðòú éðéî

åúåãî íâå .øôòä ãåñéî úåáöòå úåìöòå .çåøä ãåñéî

ה''א.14. פ''ג תשובה הל' רמב''ם ב.15.ראה סא, 16.9.ברכות הערה יג פרק להלן ראה כב. קט, ב.17.תהלים לח, כה.18.יומא י, משלי
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כסלו כ"ו חמישי יום
פרקב'

.ixnbl okez ixcrp mde zeynn mey ,milha mixaceúeìöòå§©§
.øôòä ãBñéî úeáöòå`ede zecak ea yi eraha xtrdy myk - §©§¦¤¨¨

,mc`d ixa`a zecak mvra `idy ,zelvr mb jk ,dhnll jynp

.zecakle gex zkinpl mc`d z` ze`ian ,dxegy dxne zeavr

òáèaL úBáBè úBcî íâå§©¦¤§¤©
,íúBãìBúa ìàøNé ìk̈¦§¨¥§§¨
úeìéîâe úeðîçø Bîk§©£¨§¦

.äpnî úBàa ¯ íéãñç- £¨¦¨¦¤¨
`l` ,dtilwd ly ytpdn

ef ytp m` :dl`yd zl`yp

ze`a cvik ,rxne dtilwn

lr - ?zeaeh zecn dpnn

:xne` `ed jkìàøNéa ék¦§¦§¨¥
ðàéä ,ätì÷c Bæ Lô¤¤¦§¦¨¦

,áBè ïk íb da LiL ,dâð útìwîze`a ef ytpay df aehne - ¦§¦©Ÿ©¤¥¨©¥
,zeirahd zeaehd zecnd icediaàéäåd`a ef dtilw -ãBqî §¦¦

úòcä õò"ea yiy -úBnà úBLôð ïk ïéàM äî :"òøå áBè ¥©©©¨©©¤¥¥©§ª
Bîk ,ììk áBè ïäa ïéàL ,úBàîè úBtì÷ øàMî ïä ,íìBòä̈¨¥¦§¨§¦§¥¤¥¨¤§¨§
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,ïéãáò eäéîøâì íéìelb éãáBòzene` miyery aehd lk - §¥¦¦¦§¨©§¨§¦
oi`y efk dtilwn od mdizeytpy oeikn ,mnvr zaehl `ed mlerd

.llk aeh daàúéàãëå,epivny enke -àøîba22÷eñt ìò23: §¦§¦¨©§¨¨©¨
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:'eë øäéúäì àlà ïðéà ,ïéNBòm` mb ,aeh dyeryk ,icedi - ¦¥¨¤¨§¦§©¥
di`x .zlefl xefrl `id jka ezpeek ixd ,aehd erah cvn `a df

,eli`e .oevx raye dvexn `ed ,ezxfrl wewf epi` zlefd m`a :jkl

zeriay `lnl m` ik ,zlefl xefrl mzpeek oi` mlerd zene`a

z` licbdl ,md mpevx

mb ,mpn` .ze`bzdle mny

mpyi mlerd zene` oia

mde ,llkd on mi`vei

zene` iciqg mi`xwpd

zecn mda yiy ,mlerd

zlefd mr miaihne ,zeaeh

zaehl `le el xefrl ick

mdly ytpd ,oky ,mnvr

ze`nhd zetilwdn dppi`

migwlpy iptn :epiax w''k zxrd] dbep ztilwn m` ik ,ixnbl

d''xl mixe`ia ihewl - 'qa v''ndg xrya recik 'ek dbepn

.[- .a ,fn yihx`tn

oe`b ,miciqgd ilecbn - yhix`tn lld iax ciqgd lr mixtqn

ezeidae ,dlbpa zeaeyze zeciqga mixtq xaig ,dlawae dlbpa

dligzay - dlaw ixtq daxda iwa ezexirva xak did `ltp ielir

ayglgde c''ag ciqgl didpyn eli`e ,''wicv'' zbixcna envr z`

i`ce wicv :ziqex dxni` xn` ,`ipzd xtqa oey`xd wxtd cenll

.ipepia i`eld - eppi`y
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,ekeznúeiîéðôe úeiëBzL ,Búeiîéðtîe BúeéëBzî ,Leøt¥¦¦¦§¦¦¤¦§¦¦
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'ôéì÷î àéä äôéì÷ã åæ ùôð ìàøùéá éë äðîî úåàá
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úåôéì÷ øàùî ïä íéìåìâ éãáåò úåîåà úåùôð ë"àùî
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ä÷ãö ìëù úàèç íéîåàì ãñçå ô"ò àøîâá àúéàãëå
:'åë øäééúäì àìà ïðéà ïéùåò íéìåìâ éãáåò úåîåàù ãñçå
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ב.22. י, בתרא לד.23.בבא יד, ב.1.משלי א.2.לא, כט, כח.3.תמיד א, כ.4.דברים ב, ברכות5.בראשית של נשמה'', ''אלקי בברכת

ב. ס, ברכות זה.6.השחר, לשון חסר שלנו, הזוהר כב.7.בדפוסי ד, א.8.שמות יד, דברים



�� elqk e"k iying mei Ð 'a wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו כ"ו חמישי יום
פרקב'

.ixnbl okez ixcrp mde zeynn mey ,milha mixaceúeìöòå§©§
.øôòä ãBñéî úeáöòå`ede zecak ea yi eraha xtrdy myk - §©§¦¤¨¨

,mc`d ixa`a zecak mvra `idy ,zelvr mb jk ,dhnll jynp

.zecakle gex zkinpl mc`d z` ze`ian ,dxegy dxne zeavr

òáèaL úBáBè úBcî íâå§©¦¤§¤©
,íúBãìBúa ìàøNé ìk̈¦§¨¥§§¨
úeìéîâe úeðîçø Bîk§©£¨§¦

.äpnî úBàa ¯ íéãñç- £¨¦¨¦¤¨
`l` ,dtilwd ly ytpdn

ef ytp m` :dl`yd zl`yp

ze`a cvik ,rxne dtilwn

lr - ?zeaeh zecn dpnn

:xne` `ed jkìàøNéa ék¦§¦§¨¥
ðàéä ,ätì÷c Bæ Lô¤¤¦§¦¨¦

,áBè ïk íb da LiL ,dâð útìwîze`a ef ytpay df aehne - ¦§¦©Ÿ©¤¥¨©¥
,zeirahd zeaehd zecnd icediaàéäåd`a ef dtilw -ãBqî §¦¦

úòcä õò"ea yiy -úBnà úBLôð ïk ïéàM äî :"òøå áBè ¥©©©¨©©¤¥¥©§ª
Bîk ,ììk áBè ïäa ïéàL ,úBàîè úBtì÷ øàMî ïä ,íìBòä̈¨¥¦§¨§¦§¥¤¥¨¤§¨§
úBnàä ïéãáòc eáéè ìëå .â ÷øt èî øòL íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦©©¤¤§¨¦§¨§¦¨ª

,ïéãáò eäéîøâì íéìelb éãáBòzene` miyery aehd lk - §¥¦¦¦§¨©§¨§¦
oi`y efk dtilwn od mdizeytpy oeikn ,mnvr zaehl `ed mlerd

.llk aeh daàúéàãëå,epivny enke -àøîba22÷eñt ìò23: §¦§¦¨©§¨¨©¨
íìBòä úBnàL ãñçå ä÷ãö ìkL ¯ "úàhç íénàì ãñçå"§¤¤§ª¦©¨¤¨§¨¨¨¤¤¤ª¨¨

:'eë øäéúäì àlà ïðéà ,ïéNBòm` mb ,aeh dyeryk ,icedi - ¦¥¨¤¨§¦§©¥
di`x .zlefl xefrl `id jka ezpeek ixd ,aehd erah cvn `a df

,eli`e .oevx raye dvexn `ed ,ezxfrl wewf epi` zlefd m`a :jkl

zeriay `lnl m` ik ,zlefl xefrl mzpeek oi` mlerd zene`a

z` licbdl ,md mpevx

mb ,mpn` .ze`bzdle mny

mpyi mlerd zene` oia

mde ,llkd on mi`vei

zene` iciqg mi`xwpd

zecn mda yiy ,mlerd

zlefd mr miaihne ,zeaeh

zaehl `le el xefrl ick

mdly ytpd ,oky ,mnvr

ze`nhd zetilwdn dppi`

migwlpy iptn :epiax w''k zxrd] dbep ztilwn m` ik ,ixnbl

d''xl mixe`ia ihewl - 'qa v''ndg xrya recik 'ek dbepn

.[- .a ,fn yihx`tn

oe`b ,miciqgd ilecbn - yhix`tn lld iax ciqgd lr mixtqn

ezeidae ,dlbpa zeaeyze zeciqga mixtq xaig ,dlawae dlbpa

dligzay - dlaw ixtq daxda iwa ezexirva xak did `ltp ielir

ayglgde c''ag ciqgl didpyn eli`e ,''wicv'' zbixcna envr z`

i`ce wicv :ziqex dxni` xn` ,`ipzd xtqa oey`xd wxtd cenll

.ipepia i`eld - eppi`y

,Lnî ìònî dBìà ÷ìç àéä ,ìàøNéa úéðMä Lôðå .á ÷øt¤¤§¤¤©¥¦§¦§¨¥¦¥¤¡©¦©©©¨
aei`a weqtd oeyl - ''lrnn dÎel` wlg'' -1z` siqen owfd epaxe ,

,oky .el` miln ly heytd oyexit yibcdl ick ,''ynn'' dlnd

l''f epinkg zxcbdk ,exn`py miweqt ,recik ,mpyi2,''i`ad oeyla''

:lynl ,`nfeb ly oeyla

zexevae zelecb mixr''

''minya3''minya'' ixd ,

oi` ik ,dviln ly iehia

ick .ynn minyl dpeekd

milnd z` eyxti `ly

ly oeylk ''dÎel` wlg''

owfd epax siqen ,dviln

yibcdl ,''ynn'' dlnd

ok` `id icedi znypyynn.lrnn dÎel` wlgáeúkL Bîk4: §¤¨
,"íéiç úîLð åétàa çtiå"oey`xd mc` lr xn`p df weqt - ©¦©§©¨¦§©©¦

zellk lk z` dtiwnde zllekd dnyp ,zillk dnyp lra didy

,l`xyi zenyp"éa zçôð äzà"å5,lk ly eznyp lr xn`p df - §©¨¨©§¨¦
o`k ynynd ,''zgtp'' iehiad epze` cnln dn .l`xyin cg`e cg`

:cin xiaqn `ed - ?icedia dnypd zqpkd xe`izláeúkL Bîëe§¤¨
øäfa6,"çôð déëBzî çôðc ïàî" :gtep `ed ixd gtepy in - ©Ÿ©©§¨©¦¥¨©

,ekeznúeiîéðôe úeiëBzL ,Búeiîéðtîe BúeéëBzî ,Leøt¥¦¦¦§¦¦¤¦§¦¦
:çëa Búçéôða àéöBî íãàaL úeiçämi`ex ep`y enk - ©©¤¨¨¨¦¦§¦¨§Ÿ©

n `ed oi` xacn mc`yk ,ygena`edyk eli`e ,xdn jk lk siirz

zeiga ynzyn `ed ,gtep `edyk ,ik .xdn siirzn `ed gtep

ziniptdoeikne ,eay

dnypd zqpkd zxevy

icedi ly etebl d"awdn

- "zgtp" dlna zx`ezn

d`a dnypdy ixd

.zewl`ay zeiniptdn

zenypdy jkl ztqep di`x

ezeinipta zeyxyen

dnn - d"awd ly ezenvre

ipa mi`xwp oklye d"awd ly ezaygnn ,lekiak d`a dnypdy

:mixacd z` "`ipz"d xiaqn jke - d"awd ly eipa l`xyiìò Ck̈©
,äáLçîa eìò ìàøNé úBîLð ,ìLî Cøcl`xyi zenyp - ¤¤¨¨¦§¦§¨¥¨§©£¨¨

zeraepezaygnneli`e ,zewl`d ly zeiniptd `idy ,d"awd ly

ly exeaicn ,lekiak ,mi`a ,mik`lnd llek ,mi`xapd x`y lk

.ipevig xack xeaicd aygp daygnd iable ,d"awdáéúëãk7:- §¦§¦
:aezky enk"íëéäìà 'äì ízà íéða" ,"ìàøNé éøëá éða"8. §¦§Ÿ¦¦§¨¥¨¦©¤©¡Ÿ¥¤

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ç"âå úåðîçø åîë íúåãìåúá ìàøùé ìë òáèáù úåáåè
'ôéì÷î àéä äôéì÷ã åæ ùôð ìàøùéá éë äðîî úåàá
:òøå áåè úòãä õò ãåñî àéäå áåè ë"â äá ùéù äâåð
úåôéì÷ øàùî ïä íéìåìâ éãáåò úåîåà úåùôð ë"àùî
ìëå â"ô è"î øòù ç"òá ù"îë ììë áåè ïäá ïéàù úåàîè
ïéãáò åäééîøâì íéìåìâ éãáåò úåîåàä ïéãáòã åáéè
ä÷ãö ìëù úàèç íéîåàì ãñçå ô"ò àøîâá àúéàãëå
:'åë øäééúäì àìà ïðéà ïéùåò íéìåìâ éãáåò úåîåàù ãñçå

ùôðå á ÷øôäåìà ÷ìç àéä ìàøùéá úéðùä
åéôàá çôéå ù"îë ùîî ìòîî
çôðã ïàî øäåæá ù"îëå éá úçôð äúàå íééç úîùð

ëåúîúåéîéðôå úåéëåúù åúåéîéðôîå åúåéëåúî 'éô çôð äé
úåîùð î"ãò êë :çëá åúçéôðá àéöåî íãàáù úåéçä
íéðá ìàøùé éøåëá éðá áéúëãë äáùçîá åìò ìàøùé
êë áàä çåîî êùîð ïáäù åîë 'éô íëéäìà 'äì íúà

ב.22. י, בתרא לד.23.בבא יד, ב.1.משלי א.2.לא, כט, כח.3.תמיד א, כ.4.דברים ב, ברכות5.בראשית של נשמה'', ''אלקי בברכת

ב. ס, ברכות זה.6.השחר, לשון חסר שלנו, הזוהר כב.7.בדפוסי ד, א.8.שמות יד, דברים



��elqk e"k iying mei Ð 'a wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ääâä
ñãøôá ù"îë äìá÷ä éîëç åì åãåäå
ì"æ é"øàä úìá÷ éôì íâå ÷"îøäî
ñ"à øåà úåùáìúä ãåñá àúìéî àáéöé
íéìëá íéáø íéîåöîö éãé ìò ä"á
'åìéöàäî äìòîì àì êà 'åìéöàã ã"áçã
íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå
äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå
'éçáå úåäîù ãò ã"áç 'éçáå úåäîî
åìöà úééðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç
:úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'úé

,Leøt,d''awd ly epak x`ezn icediy dcaerd zernyn dn - ¥
Léà ìk úîLð ìBëéák Ck ,áàä çnî CLîð ïaäL Bîk§¤©¥¦§¨¦Ÿ©¨¨¨¦§¨¦§©¨¦

,Cøaúé Búîëçå BzáLçnî äëLîð ìàøNéeznype xg`ne - ¦§¨¥¦§§¨¦©£©§§¨§¨¦§¨¥
d`a `idy ,ixd ,d''awd ly eznkge ezaygnn d`a icedi ly

,oky ,envra d''awdn

äîëça àìå íékç eäéàc§¦©¦§¨§¨§¨
,àòéãéla` ,mkg d''awd - §¦¨

dnkg zpiga dze`a `l

,mixikn ,mi`xapd ,ep`y

,ãçà Búîëçå àeä àlà¤¨§¨§¨¤¨
í"aîøä áúkL Bîëe9* §¤¨©¨©§©

] ääâäbiyd m"anxd

`ede rcnd `ed"y elkya

"recid `ede rceidj` .

mpi`y minkge milecb mpyi

ezenk mixaeq10mde

llk xyt` i`y mixne`

`edy d"awd lr xnel

ik ,'eke dnvr dpadd

lkn dlrnl `ed d"awd

.m"anxd `iany zexcbdd

dn ,mxa .m"anxl eced dlawd inkgy ,ddbda owfd epax xne`e

`edy enk d"awd iabl xen` df oi` ,m"anxd wcev dlaw itÎlry

dnkgdn mb xeriy oi`l dlrnl `ed envr d"awd ,oky ."mvra"

`edy enk d"awd iabl ;m"anxd azek dzece` zbyen izlad

dlrnl `ed oky ,m"anxd lr miwlegy dl` miwcev "mvra"

iwl`d seqÎoi`Îxe`y xg`l ,`l` .dl`d mibyend lkn dlrn

eilr xnel jiiy f` ,zelabd daxda envr z` liabne mvnvn

eilr xnel xyt` f`e zeliv`d mleray dnkgd mr cg`zn `edy

:owfd epax xne` jk lre ."recid `ede rceid `ede rcnd `ed"

,äìawä éîëç Bì eãBäåd''away ,m''anxl eced dlawd inkg - §©§¥©©¨¨
''rcei''d ,''rcn''d :dylyd lky ,dxev dze`a dnkgd oipr jiiy

,cg` xac md ,''reci''de.÷"îøäî ñcøta áeúkL Bîkenk - §¤¨©©§¥¥¨§©
,ely ''qcxt''d xtqa dxiaecxew dyn iax xne`yúìa÷ éôì íâå§©§¦©¨©

,àúlî àáévé ì"æ é"øàäep` ditly ,l''fix`d zlaw itl mb - ¨£¦©©¦¨¦§¨
`aend dnkgd beqn mb dlrn dlrn dlrp d''awdy ,xzei mircei

z`fe ,m''anxd ly ezrc dpekp - m''anxd ixacaúeLaìúä ãBña§¦§©§
,íéaø íéîeöîö éãé ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàÎoi`Îxe`yk - ¥¨©§¥¦§¦©¦

miax minevnv ici lr yalzn `edÎjexa seqã"áçc íéìëa§¥¦§
,úeìéöàcmleray ''zrc''e ''dpia'' ,''dnkg'' ly ''milk''a - ©£¦

- zeliv`d mleray el` zexitq mr cg`zn `edyk .zeliv`d

,m''anxd ly ezxaq dpekp,úeìéöàäî äìòîì àì Càla` - ©Ÿ§©§¨¥¨£¦
.zeliv`d mlern dlrnl `ed seqÎoi`Îxe`y dbxc dze`a `l

øçà íB÷îa áeúkL Bîëe11íîBøî àeä Ceøa óBñ ïéàL , §¤¨§¨©¥¤¥¨§¨
úðéçáe úeänî äìòî äìòîì ,õ÷ ïéà úeîîBø àOðúîe¦§©¥§¥¥§©§¨©§¨¦¨§¦©
Bìöà úéiðôeb äiNòk úáLçð ã"áç úðéçáe úeänL ãò ,ã"áç©¤¨§¦©¤¡¤¤©£¦¨¨¦¦¤§

áeúkL Bîk ,Cøaúé12:"úéNò äîëça ílk" :did mvra - ¦§¨¥§¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨
dnkga mlek :xnel jixvznkg" e` "zlkyddlnl m`zda - "

`ed `l` - ?"ziyr" weqta xn`p recn - weqta z`aend "dnkg"

.d"awd iabl diyrk zaygp dnkgy yibcdl `aòcnä àeäL ,[¤©©¨
,'eë òãBiä àeäå- §©¥©

`ede" :miiqn m"anxde

ezpad ,xnelk ,"recid

dpey d"awd ly lekiak

mc` ipay dnn ixnbl

dpadd .dpadk mixicbn

lr diepa ,ziyep`d dbyda

:mipey zeceqi dylyytp

`id ,"rcei"d `idy mc`d

dnae .dpiane zrceiy

- ?dpian ytpdgka

dpaddjkl `iand ,

df geke .oiaze rcz ytpdy

`ian `ed) "rcn" `xwp

.(epiaie erciy jk icil

dexacmircei eze`

dpyna dkld oebk ,mipiane

:micxtp mixac dyly o`k mpyiy ixd .zbyene zcnlpd `ibeq e`

ly exaqdk ,d"awd iabl xacd dpey ."reci"de "rcn"d ,"rcei"d

" :m"anxd`ed,rcnd`edrceid`edexne` `ed jk lre ,"recid

:jynda,'eë Béøea ìò Bðéáäì íãàä úìëéa ïéà äæ øáãå- §¨¨¤¥¦Ÿ¤¨¨¨©£¦©§
eze` md ,mipian eze` xacde ,dpadd gek ,oiandy - df xace

,exey`l oiadl mc`d zlekia oi` ,cg`áéúëãk13dBìà ø÷çä" : §¦§¦£¥¤¡©
áéúëe ,"àöîz14."'Bâå íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék" :ixd - ¦§¨§¦¦Ÿ©§§©©§§¥¤§

ly eznypy oeikne .d''awd mr cg` mvr `id d''awd ly eznkgy

d`a `idy ixd ,d''awd ly eznkgn ,lirl xen`k ,d`a icedi

l`xyin oa lk ly eznypy ,xaqedy dnl m`zda .envr d''awdn

- "d`lir dnkg" dze` dpkp oldl - d"awd ly eznkgn d`a

dnkgn ,cg` yxeyn ze`a zenypd lk ok` m` :dl`yd zl`yp

,deey zg` dbixcna zeidl ,zenypd lk ,olek zekixv eid ,d`lir

?l`xyi zenyp zewlegn oday zebixcna ipeyd ,`eti` ,xvep oipn

:l`ey `ed jke -úBâøãî é÷elç éðéî úBááø LiL óàå§©¤¥¦§¦¥¦¥©§¥
úBîLð úìòî ìãb Bîk ,õ÷ ïéàì dBáb ìòî dBáb ,úBîLpa©§¨¨©¥©¨©§¥¥§Ÿ¤©£©¦§
älà eðéúBøBc úBîLð ìò ,íBìMä åéìò eðaø äLîe úBáàä̈¨¤©¥¨¨©¨©¦§¥¥¤
;Làøäå çnä éaâì Lnî íéá÷ò úðéça íäL ,àçéLî éáwòc§¦§¥§¦¨¤¥§¦©£¥©¦©¨§©¥©Ÿ©§¨Ÿ

ly zenyp ze`xwp ,epizexecay zenypd ,oky -`zawr,`giync

zeeydl oi`y myk .lbxay awrd zpigaa od y`xde gend iabl ik

mewn oi` jk ,y`xae genay zeigl lbxd awray zeigd z`

epizexecay "miiawr"d zenyp z` zeeydloze`lzenyp

zlrna mevrd oexzid lr xaecn o`k .y`xe gen mya ze`xwpd

.epizexecay zenypd iabl mincewd zexecay zenypdìëa ïëå§¥§¨
Làø úðéça íä íäéúBîLpL ,ìàøNé éôìà éLàø Lé øBãå øBc¨¥¨¥©§¥¦§¨¥¤¦§¥¤¥§¦©Ÿ

íéøîà éèå÷éì
åúáùçîî äëùîð ìàøùé ùéà ìë úîùð ìåëéáë
àåä àìà àòéãé äîëçá àìå íéëç åäéàã 'úé åúîëçå

åúîëçå'àù"îëå*í"áîøä
òãåéä àåäå òãîä àåäù
úìåëéá ïéà äæ øáãå 'åë
'åë åéøåá ìò åðéáäì íãàä
àöîú äåìà ø÷çä áéúëãë
éúåáùçî àì éë áéúëå
ùéù óàå 'åâå íëéúåáùçî
úåâøãî é÷åìç éðéî úåááø
ïéàì äåáâ ìò äåáâ 'åîùðá

12åðéáø äùîå úåáàä úåîùð úìòî ìãåâ åîë õ÷
íäù 'çéùî éá÷òã äìà åðéúåøåã úåîùð ìò ä"ò
øåã ìëá ïëå ùàøäå çåîä éáâì ùîî íééá÷ò 'éçá
'éçá íä íäéúåîùðù ìàøùé éôìà éùàø ùé øåãå

י'.9. הלכה ב' פרק התורה יסודי ועוד.10.הלכות ה', גבורות בספר מפראג מקומות.11.מהר''ל ובעוד פ''ט. והאמונה היחוד תהלים12.שער

כד. ז.13.קד, יא, ח.14.איוב נה, ישעי'

elqk e"k iying mei Ð 'a wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

;õøàä énòå ïBîää úBîLð éaâì çîe,z`f caln -lkaxec Ÿ©§©¥¦§¤¨§©¥¨¨¤
,zenypd zebixcna milecb milcad ,xec eze`a ,mpyiúBLôð ïëå§¥§¨

.äîLðe çeø Lôpî äìeìk Lôð ìk ék ,úBLôð éaâìmilcad - §©¥§¨¦¨¤¤§¨¦¤¤©§¨¨
zbixcna mb m` ik ,dnypd zbixcna wx mpi` ,l`xyi ipaay dl`

dlelk ytp lk ,oky .ytpd

gex ,ytp :zepiga ylyn

"dnyp"ay myke ,dnype

mb jk ,zepey zebixcn opyi

zebixcn opyi ytp(ae gex)a

dn ,jkn ep` mi`ex .zepey

milcadd xtqn lecb

zebixcna miweligde

eid ,jkl m`zda .zenypd

`kl ,mikixvzeidl ,dxe

oyxya mb milcad mze`

- zewl`a zenypd ly

xzei ddeab dnyp xy`k

- ?xzei dlrp yxeyn d`a

,j`ìk LøL ,íB÷î ìkî¦¨¨Ÿ¤¨
,ílk äîLðe çeø Lôpä- ©¤¤©§¨¨ª¨

zepeyd zebixcnd zexnl

,zenypayìk Làøî¥Ÿ¨
ìk óBñ ãò úBâøãnä©©§¥©¨
énò óeâa Laìîä ,ïéâøc©§¦©§ª¨§©¥

,íélwaL ì÷å õøàä,lkd df ixd -àéäL ,ïBéìòä çnî CLîð ¨¨¤§©¤©©¦¦§¨¦Ÿ©¨¤§¤¦
.ìBëéák äàlò äîëç,z`f lka ,cvik xiaqdle xidadl ick - ¨§¨¦¨¨¦§¨

,cg` oyxyy zexnl ,zenypd zebixcna milcadd mieedzn

xaky lyn eze` - a`de oad lyna owfd epax o`k ynzyn

"mipa" ze`xwp l`xyi zenypy oiivl ick ,lirl ea ynzyd

eze`n .a`d genn `a oady enk "d`lir dnkg"n ze`ae ,d"awdl

ick .zenypa zebixcnd ilcad mieedzn cvik oaei mb envr lyn

,mi`ex ep` lyna :xvw xaqd o`k `iap ,ligzndÎcneld lr lwdl

milcadd s` lr ,xnelk .a`d gen ztihn `a celid ly eteb lky

,xzeia zegtl cr xzeia dlrpdn - celid ly mipeyd eixa`ay

yxeyn mlek mi`a md - eilbx ipxtv cr ely gendncg`ztihn ,

ixd - ?mixa`a dl` milcad eedzp ,jk m` ,cvik .a`d ly gend

ohaa ,xeaird iycg zryz jyna ,a`d gen ztih ziidy zngn df

diidy .sebd zeedzd ly miieqn jildz zxaer `id mda ,m`d

z` zxvei ,izbxcd ote`a sebd zeedzd jildza ef zkyenn

mybzn dtihdn wlgy lkk .edpynl cg` xa` oiay milcadd

,ok` ,mi`a mixa`d lky ,ixd .xzei dlecb zepzydd jk ,xzei

mda mieedzn z`f zexnle - a`d gen ztih - cg` yxeyn

xac .miipxtvl cr gendn ,dhne dlrn ly dl`k milecb milcad

,celid sebay xzeia zegpd wlgd mby ,xen`d lyndn oaen sqep

- oey`xd eyxeya ,dcledd ixg` mb ,xeyw epid ,ely miipxtvd

,celid ly egenn ozeig zewpei miipxtvd mb ,oky .a`d gena

,a`d gen mr ddf zedn ,dcledd ixg` mb ,x`yp egeny xg`ne

.oey`xd oyxeya oiicr zexeyw ,dcledd ixg` ,miipxtvd mby ixd

,cg` yxeyn ze`a zenypd lky s` :zenypl qgia mb oiap jk

dnkg"n dzcixi ixg` ,xearl odn zg` lk lr ,"d`lir dnkg"n

,zebixcn daxd zcxle zenler daxd ly zelylzyd ,"d`lir

ly df jildz - inyb seba dzeyalzdl cr ,dbixcn ixg` dbixcn

dbxcn dcixie zelylzyd

iiepiyl `ian ,dbxcl

,oky ,zenypa zebixcnd

drityn zg` dnyp lr

lr xy`n xzei dcixid

wlga mb jke .zxg` dnyp

ixg` mb ,lynd ly ipyd

zekenpd zebxcl ozcixi

zenyp oze` zex`yp ,xzeia

mr zecge`ne zexeyw

dnkg" ,oey`xd oyxey

ozbxca ,od mb oky ."d`lir

ozwipi z` zelawn ,dzegpd

miwicvd zenypn zipgexd

od dhnl mby minkgde

iciÎlre .gene y`x zpigaa

mb zex`yp ,dl` miwicv

zexeyw zezegpd zenypd

oyxey mr zecge`ne

micnel ep` jke .oey`xd

:"`ipz"d xtqaéðøtö elôàL ,áàä çnî CLîpä ïaä ìLîk¦§©©¥©¦§¨¦Ÿ©¨¨¤£¦¦¨§¥
,Lnî Bæ äthî eeäúð åéìâødpnn eedzp ,la` ,cvik - ©§¨¦§©¦¦¨©¨

- ?miipxtvdäãøéå ,íàä ïèáa íéLãç äòLz äúéäL éãé ìò©§¥§¦¨¨¦§¨¢¨¦§¤¤¨¥§¨§¨
.íéðøtö äpnî úBeäúäìe úBpzLäì ,äâøãîì äâøãnî,ixd - ¦©§¥¨§©§¥¨§¦§©§¦§©¦¤¨¦¨§©¦

,cg` yxeyn mi`a ,eipxtv cr egenn ,celid ly eixa` lky s`y

,jk lk milecb milcade miiepiy mda eedzp ,a`d gen ztihn

:mi`ex ep` sqep xac .miipxtvd cr gendnäpãBò ,äæ ìk íòå§¦¨¤¤¨
dúeîöòå dúeäîa íeöòå àìôð ãeçéa úãçéîe äøeL÷§¨§ª¤¤§¦¦§¨§¨§¨¨§©§¨

;áàä çî útè äúéäL ïBLàøäjk lk dnybzdy ixg` mb - ¨¦¤¨§¨¦©Ÿ©¨¨
,oeikn z`fe ,miipxtv ly dxevaíéðøtvä ú÷éðé ,ïaa åLëò íâå§©©§¨©¥§¦©©¦¨§©¦

;LàøaL çnäî úëLîð íúeiçåzelawn miipxtvdy meyne - §©¨¦§¤¤¥©Ÿ©¤¨Ÿ
- x`ype oey`xd eyxeyn dpzyp `ly ,celid ly egenn ozeig

genegen zervn`a ,dcledd ixg` ,zexeyw miipxtvd mby ,ixd ,

`ede .oey`xd ezedne eyxey `edy a`d ly egenl ,celid ly

:zei`x jk lr `ianíL äcð] àøîba àúéàãk15epnnL ,ïáì" :[ ¦§¦¨©§¨¨¦¨¨Ÿ¤¤¦¤
úBîöòå íéãéb"íéðøtöåmbe .genl zekiiy miipxtvl yiy ixd - ¦¦©£¨§¦¨§©¦

:gend zpigal zekiiy miipxtvl yi dlawd zxez itlBîëe]§
íãà ìL íéLeáì ãBña ,ìîLçä øòL íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦©©©©§¨§§¦¤¨¨

.[äðeáz çî úðéçaî íéðøtö eéäL ,ïãò ïâa ïBLàøäo`kn - ¨¦§©¥¤¤¨¦¨§©¦¦§¦©Ÿ©§¨
enk ,gend zpigal zekiiy miipxtvl yi ,dlaw itÎlr mby di`x

.oad lyna `edyçeø Lôpä ìk LøLa ,ìBëéák ,Lnî äëëå§¨¨©¨¦§¨§Ÿ¤¨©¤¤©
äâøãîì äâøãnî Búãéøéa ,äìòîì ìàøNé úeììk ìL äîLðe§¨¨¤§¨¦§¨¥§©§¨¦¦¨¦©§¥¨§©§¥¨

ìzLä éãé ìòäiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeìL- ©§¥¦§©§§¨¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
xtqnn zakxend (zxyxy) zlyly oeyln - "zelylzyd"

íéøîà éèå÷éì
éáâì úåùôð ïëå ä"òå ïåîää úåîùð éáâì çåîå ùàø
ìëî äîùðå çåø ùôðî äìåìë ùôð ìë éë úåùôð
ìë ùàøî íìåë äîùðå çåø ùôðä ìë ùøù íå÷î
õøàä éîò óåâá ùáåìîä ïéâøã ìë óåñ ãò úåâéøãîä
äàìéò äîëç àéäù ïåéìòä çåîî êùîð íéì÷áù ì÷å
éðøôö 'éôàù áàä çåîî êùîðä ïáä ìùîë ìåëéáë
íéùãç äòùú äúééäù é"ò ùîî åæ äôèî ååäúð åéìâø
'ååäúäìå úåðúùäì äâøãîì äâøãîî äãøéå íàä ïèáá
ãåçéá úãçåéîå äøåù÷ äðãåò äæ ìë íòå íéðøôö äðîî
úôè äúéäù ïåùàøä äúåîöòå äúåäîá íåöòå àìôð
úëùîð íúåéçå íéðøôöä ú÷éðé ïáá åéùëò íâå áàä çåî
åðîîù ïáåì [íù äãð] 'îâá àúéàãë ùàøáù çåîäî
ìîùçä øòù ç"òá ù"îëå] íéðøôöå úåîöòå íéãéâ
íéðøôö åéäù ïãò ïâá ïåùàøä íãà ìù íéùåáì ãåñá
ùôðä ìë ùøùá ìåëéáë ùîî äëëå [äðåáú çåî 'éçáî
äâøãîî åúãéøéá äìòîì ìàøùé úåììë ìù äîùðå çåø

ùä éãé ìò äâøãîìåúîëçî ò"éáà úåîìåòä úåìùìú

ג.15. פרק סוף
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;õøàä énòå ïBîää úBîLð éaâì çîe,z`f caln -lkaxec Ÿ©§©¥¦§¤¨§©¥¨¨¤
,zenypd zebixcna milecb milcad ,xec eze`a ,mpyiúBLôð ïëå§¥§¨

.äîLðe çeø Lôpî äìeìk Lôð ìk ék ,úBLôð éaâìmilcad - §©¥§¨¦¨¤¤§¨¦¤¤©§¨¨
zbixcna mb m` ik ,dnypd zbixcna wx mpi` ,l`xyi ipaay dl`

dlelk ytp lk ,oky .ytpd

gex ,ytp :zepiga ylyn

"dnyp"ay myke ,dnype

mb jk ,zepey zebixcn opyi

zebixcn opyi ytp(ae gex)a

dn ,jkn ep` mi`ex .zepey

milcadd xtqn lecb

zebixcna miweligde

eid ,jkl m`zda .zenypd

`kl ,mikixvzeidl ,dxe

oyxya mb milcad mze`

- zewl`a zenypd ly

xzei ddeab dnyp xy`k

- ?xzei dlrp yxeyn d`a

,j`ìk LøL ,íB÷î ìkî¦¨¨Ÿ¤¨
,ílk äîLðe çeø Lôpä- ©¤¤©§¨¨ª¨

zepeyd zebixcnd zexnl

,zenypayìk Làøî¥Ÿ¨
ìk óBñ ãò úBâøãnä©©§¥©¨
énò óeâa Laìîä ,ïéâøc©§¦©§ª¨§©¥

,íélwaL ì÷å õøàä,lkd df ixd -àéäL ,ïBéìòä çnî CLîð ¨¨¤§©¤©©¦¦§¨¦Ÿ©¨¤§¤¦
.ìBëéák äàlò äîëç,z`f lka ,cvik xiaqdle xidadl ick - ¨§¨¦¨¨¦§¨

,cg` oyxyy zexnl ,zenypd zebixcna milcadd mieedzn

xaky lyn eze` - a`de oad lyna owfd epax o`k ynzyn

"mipa" ze`xwp l`xyi zenypy oiivl ick ,lirl ea ynzyd

eze`n .a`d genn `a oady enk "d`lir dnkg"n ze`ae ,d"awdl

ick .zenypa zebixcnd ilcad mieedzn cvik oaei mb envr lyn

,mi`ex ep` lyna :xvw xaqd o`k `iap ,ligzndÎcneld lr lwdl

milcadd s` lr ,xnelk .a`d gen ztihn `a celid ly eteb lky

,xzeia zegtl cr xzeia dlrpdn - celid ly mipeyd eixa`ay

yxeyn mlek mi`a md - eilbx ipxtv cr ely gendncg`ztihn ,

ixd - ?mixa`a dl` milcad eedzp ,jk m` ,cvik .a`d ly gend

ohaa ,xeaird iycg zryz jyna ,a`d gen ztih ziidy zngn df

diidy .sebd zeedzd ly miieqn jildz zxaer `id mda ,m`d

z` zxvei ,izbxcd ote`a sebd zeedzd jildza ef zkyenn

mybzn dtihdn wlgy lkk .edpynl cg` xa` oiay milcadd

,ok` ,mi`a mixa`d lky ,ixd .xzei dlecb zepzydd jk ,xzei

mda mieedzn z`f zexnle - a`d gen ztih - cg` yxeyn

xac .miipxtvl cr gendn ,dhne dlrn ly dl`k milecb milcad

,celid sebay xzeia zegpd wlgd mby ,xen`d lyndn oaen sqep

- oey`xd eyxeya ,dcledd ixg` mb ,xeyw epid ,ely miipxtvd

,celid ly egenn ozeig zewpei miipxtvd mb ,oky .a`d gena

,a`d gen mr ddf zedn ,dcledd ixg` mb ,x`yp egeny xg`ne

.oey`xd oyxeya oiicr zexeyw ,dcledd ixg` ,miipxtvd mby ixd

,cg` yxeyn ze`a zenypd lky s` :zenypl qgia mb oiap jk

dnkg"n dzcixi ixg` ,xearl odn zg` lk lr ,"d`lir dnkg"n

,zebixcn daxd zcxle zenler daxd ly zelylzyd ,"d`lir

ly df jildz - inyb seba dzeyalzdl cr ,dbixcn ixg` dbixcn

dbxcn dcixie zelylzyd

iiepiyl `ian ,dbxcl

,oky ,zenypa zebixcnd

drityn zg` dnyp lr

lr xy`n xzei dcixid

wlga mb jke .zxg` dnyp

ixg` mb ,lynd ly ipyd

zekenpd zebxcl ozcixi

zenyp oze` zex`yp ,xzeia

mr zecge`ne zexeyw

dnkg" ,oey`xd oyxey

ozbxca ,od mb oky ."d`lir

ozwipi z` zelawn ,dzegpd

miwicvd zenypn zipgexd

od dhnl mby minkgde

iciÎlre .gene y`x zpigaa

mb zex`yp ,dl` miwicv

zexeyw zezegpd zenypd

oyxey mr zecge`ne

micnel ep` jke .oey`xd

:"`ipz"d xtqaéðøtö elôàL ,áàä çnî CLîpä ïaä ìLîk¦§©©¥©¦§¨¦Ÿ©¨¨¤£¦¦¨§¥
,Lnî Bæ äthî eeäúð åéìâødpnn eedzp ,la` ,cvik - ©§¨¦§©¦¦¨©¨

- ?miipxtvdäãøéå ,íàä ïèáa íéLãç äòLz äúéäL éãé ìò©§¥§¦¨¨¦§¨¢¨¦§¤¤¨¥§¨§¨
.íéðøtö äpnî úBeäúäìe úBpzLäì ,äâøãîì äâøãnî,ixd - ¦©§¥¨§©§¥¨§¦§©§¦§©¦¤¨¦¨§©¦

,cg` yxeyn mi`a ,eipxtv cr egenn ,celid ly eixa` lky s`y

,jk lk milecb milcade miiepiy mda eedzp ,a`d gen ztihn

:mi`ex ep` sqep xac .miipxtvd cr gendnäpãBò ,äæ ìk íòå§¦¨¤¤¨
dúeîöòå dúeäîa íeöòå àìôð ãeçéa úãçéîe äøeL÷§¨§ª¤¤§¦¦§¨§¨§¨¨§©§¨

;áàä çî útè äúéäL ïBLàøäjk lk dnybzdy ixg` mb - ¨¦¤¨§¨¦©Ÿ©¨¨
,oeikn z`fe ,miipxtv ly dxevaíéðøtvä ú÷éðé ,ïaa åLëò íâå§©©§¨©¥§¦©©¦¨§©¦

;LàøaL çnäî úëLîð íúeiçåzelawn miipxtvdy meyne - §©¨¦§¤¤¥©Ÿ©¤¨Ÿ
- x`ype oey`xd eyxeyn dpzyp `ly ,celid ly egenn ozeig

genegen zervn`a ,dcledd ixg` ,zexeyw miipxtvd mby ,ixd ,

`ede .oey`xd ezedne eyxey `edy a`d ly egenl ,celid ly

:zei`x jk lr `ianíL äcð] àøîba àúéàãk15epnnL ,ïáì" :[ ¦§¦¨©§¨¨¦¨¨Ÿ¤¤¦¤
úBîöòå íéãéb"íéðøtöåmbe .genl zekiiy miipxtvl yiy ixd - ¦¦©£¨§¦¨§©¦

:gend zpigal zekiiy miipxtvl yi dlawd zxez itlBîëe]§
íãà ìL íéLeáì ãBña ,ìîLçä øòL íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦©©©©§¨§§¦¤¨¨

.[äðeáz çî úðéçaî íéðøtö eéäL ,ïãò ïâa ïBLàøäo`kn - ¨¦§©¥¤¤¨¦¨§©¦¦§¦©Ÿ©§¨
enk ,gend zpigal zekiiy miipxtvl yi ,dlaw itÎlr mby di`x

.oad lyna `edyçeø Lôpä ìk LøLa ,ìBëéák ,Lnî äëëå§¨¨©¨¦§¨§Ÿ¤¨©¤¤©
äâøãîì äâøãnî Búãéøéa ,äìòîì ìàøNé úeììk ìL äîLðe§¨¨¤§¨¦§¨¥§©§¨¦¦¨¦©§¥¨§©§¥¨

ìzLä éãé ìòäiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeìL- ©§¥¦§©§§¨¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
xtqnn zakxend (zxyxy) zlyly oeyln - "zelylzyd"

íéøîà éèå÷éì
éáâì úåùôð ïëå ä"òå ïåîää úåîùð éáâì çåîå ùàø
ìëî äîùðå çåø ùôðî äìåìë ùôð ìë éë úåùôð
ìë ùàøî íìåë äîùðå çåø ùôðä ìë ùøù íå÷î
õøàä éîò óåâá ùáåìîä ïéâøã ìë óåñ ãò úåâéøãîä
äàìéò äîëç àéäù ïåéìòä çåîî êùîð íéì÷áù ì÷å
éðøôö 'éôàù áàä çåîî êùîðä ïáä ìùîë ìåëéáë
íéùãç äòùú äúééäù é"ò ùîî åæ äôèî ååäúð åéìâø
'ååäúäìå úåðúùäì äâøãîì äâøãîî äãøéå íàä ïèáá
ãåçéá úãçåéîå äøåù÷ äðãåò äæ ìë íòå íéðøôö äðîî
úôè äúéäù ïåùàøä äúåîöòå äúåäîá íåöòå àìôð
úëùîð íúåéçå íéðøôöä ú÷éðé ïáá åéùëò íâå áàä çåî
åðîîù ïáåì [íù äãð] 'îâá àúéàãë ùàøáù çåîäî
ìîùçä øòù ç"òá ù"îëå] íéðøôöå úåîöòå íéãéâ
íéðøôö åéäù ïãò ïâá ïåùàøä íãà ìù íéùåáì ãåñá
ùôðä ìë ùøùá ìåëéáë ùîî äëëå [äðåáú çåî 'éçáî
äâøãîî åúãéøéá äìòîì ìàøùé úåììë ìù äîùðå çåø

ùä éãé ìò äâøãîìåúîëçî ò"éáà úåîìåòä úåìùìú

ג.15. פרק סוף



��elqk e"k iying mei Ð 'a wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

zrahd mby cr ,efa ef zelgyene zexeywd zerah ly miieqn

zerahd zervn`a ,dpeilrd zraha zlgyene dxeyw dpexg`d

zebixcn xcqa xac eze` ,cgi olek z` zexywnd odipiay

zenler jxce ,ipyd mlerl xeywe aexw mdn cg` lk :zenlerd

dl`zcxeidhnl dnypd

Îmleradf.seba zyalzne

:zeaiz iy`x - "r"ia`"

,dxivi ,d`ixa ,zeliv`

zrax` ly mpipr .diyr

,d`ixa ,zeliv` :zenlerd

xaqei ,diyr ,dxivi

miwxtd jynda dagxda

ick :dxvwae .mi`ad

inybd mlerd deedziy

helwl egeka didiye ,eply

mby ,ziwl`d drtydd z`

inybd mleray mi`xapd

mzexyt`a didi dfd

- zewl` oiadle biydl

zewl` ipipr mze`

mpiadl milbeqn mi`xapy

zrax` df jxevl exvep -

,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :(dhnl dlrnn xcqd itl) zenlerd

xe`dn dx`de eif `id zillkd ezbixcny mler - "zeliv`" .diyr

seqÎoi`Îxe`l daexw oiicr `idy efk dx`d ,iteqÎoi`d iwl`d

oeyln) dyxtd - "zeliv`" dlnd yexit mb edf .`edÎjexa

"gexd on izlv`e"16(dx`dd `id ef dx`d ly dzedn ,xnelk

"lv`" oeyln "zeliv`" mbe .dxewnn zyxtene zlcaend ziwl`d

oiicr miaexw zeliv` ly ef dbixcne df mler ,xnelk ,"jenq"e

"d`ixa"d mler ly zillkd dbixcnd .`edÎjexa seqÎoi`Îxe`l

yi ly dpey`xd d`ixad ,`xapy mler :df mler ly enyk ,`id

xaecn o`k ,mxa .iynn xace yi didp ,qt`n ,oi`n xy`k - oi`n

d`ixa oiicr ef oi` ,`xapd zeedzd ly zipey`xd dbxcd lr

`xapy ,"yi"d lawn ea mlerd - "dxivi" .zipaze dxev zlra

,zenilya `id zeyid ea mler - "diyr" .zipaze dxev ,"oi`"dn

xg`l wx ik .ipgex oaena xaecn xen`d lky ,oaen ,mxa .xenb yi

,inybd diyrd mler `xwpd ,epnler ly ezxivi d`a dl` lk

"dnkg"n `id zelylzydd xcq ly ezlgzd .ei`exae dfd mlerd

dpey`xd dbixcnde dxitqd `id ef "dnkg"e ,zeliv`d mler ly

yxeyyk ,owfd epax epl xne` z`f .zeliv` - xzeia oeilrd mlera

iciÎlr ,dipyl zg` dbixcnn cxei l`xyi oa ly eznyp

,d`ixa ,zeliv` - r"ia` zenlerd zrax` ly mzelylzyd

- diyr ,dxiviäîëça ílk" :áéúëãk ,Cøaúé Búîëçî¥¨§¨¦§¨¥§¦§¦ª¨§¨§¨
"úéNòxcq lk ly xewnd `idy ''dnkg''n lylzyn lkd - ¨¦¨

dcixi iciÎlr dpd ,zelylzyddef,dnypd yxey lyeeäúð¦§©
.Cøòä éúeçôe õøàä énò ìL äîLðe çeø Lôð epnî- ¦¤¤¤©§¨¨¤©¥¨¨¤§¥¨¥¤

xcqa ezcixi jildza eedzp ,zenypa oezgzl oeilr oia milcadd

zcixi xzei drityd zeniieqn zenyp lr ,oky .zelylzydd

xacdy itk - xzei dzegp dbixcna ecxi jk meyne ,zelylzydd

ohaa miycg dryz diidyd drityd odilry ,miipxtvd lyna

zexeyw lynay myk ,mxa .mixg` mixa` lr xy`n xzei ,m`d

oey`xd oyxeya miipxtvd

genn ozeig zwipi iciÎlr

:dnypa mb jk - celidíòå§¦
úBøeL÷ äpãBò ,äæ ìk̈¤¤¨§
àìôð ãeçéa úBãçéîe§ª¨§¦¦§¨
ïúeîöòå ïúeäîa íeöòå§¨§¨¨§©§¨
úëLîä àéäL ,ïBLàøä̈¦¤¦©§¨©

,äàlò äîëçcvik - ¨§¨¦¨¨
- ?xacd dyrpú÷éðé ék¦§¦©

äîLðe çeø Lôð úeiçå§©¤¤©§¨¨
àeä ,õøàä énò ìL¤©¥¨¨¤
ìL äîLðe çeø Lôpî¦¤¤©§¨¨¤
éLàø ,íéîëçäå íé÷écvä©©¦¦§©£¨¦¨¥

:íøBãaL ìàøNé éða-lr §¥¦§¨¥¤§¨
mzeig miwpei mdy ici

mdy minkgde miwicvdn

- ''gen''e ''y`x'' zpigaa

l`xyi ipa lk mixeyw

.''d`lir dnkg'' ,dlrnly gena myxeyaøîàî ïáeé äæáe¨¤©©£©
ì"æø17"Ba ä÷áãìe" :÷eñt ìò18éãéîìúa ÷ácä ìkL ¯ ©©©¨§¨§¨¤¨©¨¥§©§¦¥

,Lnî äðéëMa ÷aãð elàk áeúkä åéìò äìòî ,íéîëç- £¨¦©£¤¨¨©¨§¦¦§©©§¦¨©¨
zewacl minkg icinlza zewacd z` mieeyn cvik :dxe`kl

:mipaen mixacd ,lirl xaqedy dn itl ,`l` ?dpikyaéãé ìò ék¦©§¥
énò ìL äîLðe çeø Lôð úBøeL÷ ,íéîëç éãéîìúa ä÷éác§¦¨§©§¦¥£¨¦§¤¤©§¨¨¤©¥
,äàlò äîëçaL íLøLå ïBLàøä ïúeäîa úBãçéîe õøàä̈¨¤§ª¨§¨¨¨¦§¨§¨¤§¨§¨¦¨¨

.'eë òcnä àeäå ,ãçà Búîëçå Cøaúé àeäLxaky itk - ¤¦§¨¥§¨§¨¤¨§©©¨
iciÎlr ''d`lir dnkg'' mr micge`n mdy xg`ny ,epcnl

mr miweace micge`n `linn md ixd ,minkg icinlza mzewiac

.envr d''awd mr ,dpikydéãéîìúa íéãøBîe íéòLBtäå]§©§¦§¦§©§¦¥
ìL íéøBçà úðéçaî íälL äîLðe çeø Lôð ú÷éðé ¯ íéîëç£¨¦§¦©¤¤©§¨¨¤¨¤¦§¦©£©¦¤

.[íéîëç éãéîìz úîLðå çeø Lôð"miixeg`" zpigaa drtyd - ¤¤©§¦§©©§¦¥£¨¦
oevxa m` ik ,iniptd epevxn `ly e`peyl xac ozepy ink `id

zxeva mb `hazn dfe ,dfa el yiy miieqn mrh llba ,cala ipevig

eipt z` dptn dyrn zryae eab ixeg`n el ozep `ed :dpizpd

oevx jezn `ly edyin lr miritynyk ,ipgexd oaena mb jk .epnn

:eppipra s` ."miixeg`" zpigan d`a drtyddy ,xacd yexit ,aeh

miryetd mb milawn zniieqn ziwel` drtydy ,xnel gxkdd on

gxkdd on ,lcad ila ,dnyp lk ,oky ,minkg icinlzn micxende

ef drtydy `l` ,lirl xaqenk ,dxewne dyxeya dxeyw didzy

iptÎlkÎlr ."miixeg`" zpigan wx milawn mdicedi lky ,oaen ,m

xne` jk lre ,"d`lir dnkg"n d`ad dyecw ly dnyp ea yi

:owfd epaxøäfa áeúkM äîe19Lãç øäæáe20éeìz øwòäL , ©¤¨©Ÿ©§Ÿ©¨¨¤¨¦¨¨
énò éða ïk ïéàM äî ,à÷åc LéîLz úòLa Bîöò Lc÷iL¤§©¥©§¦§©©§¦©§¨©¤¥¥§¥©¥

íéøîà éèå÷éì
çåø ùôð åðîî ååäúð úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
äðéãåò äæ ìë íòå êøòä éúåçôå õøàä éîò ìù äîùðå
ïúåîöòå ïúåäîá íåöòå àìôð ãåçéá úåãçåéîå úåøåù÷
ùôð 'åéçå ú÷éðé éë äàìéò äîëç úëùîä àéäù ïåùàøä
ìù äîùðå çåø ùôðî àåä õøàä éîò ìù äîùðå çåø
äæáå :íøåãáù ìàøùé éðá éùàø íéîëçäå íé÷éãöä

æç"úá ÷áãä ìëù åá ä÷áãìå ÷åñô ìò ì"æø øîàî ïáåé
é"ò éë ùîî äðéëùá ÷áãð åìàë áåúëä åéìò äìòî
ìù äîùðå çåø ùôð úåøåù÷ íéîëç éãéîìúá ä÷éáã
äîëçáù íùøùå ïåùàøä ïúåäîá úåãçåéîå õøàä éîò
íéòùåôäå] 'åë òãîä àåäå 'à åúîëçå 'úé àåäù äàìéò
íäìù äîùðå çåø ùôð ú÷éðé íéîëç éãéîìúá íéãøåîå
øäæá ù"îå [ç"ú úîùðå çåø ùôð ìù íééøåçà 'éçáî
ùéîùú úòùá åîöò ùã÷éù éåìú ø÷éòäù ùãç øäæáå
ïéàù íåùî åðééä 'åë õøàä éîò éðá ë"àùî à÷ååã

יז.16. יא, ב.17.במדבר קיא, כ.18.כתובות ל, ב.19.דברים קד, ב. חלק יא.20.ראה דף בראשית

elqk f"k iyiy mei Ð 'b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו כ"ז שישי יום
פרקג'

,'eë õøàä,yinyz zrya mnvr miycwn mpi`y ux`d inr - ¨¨¤
lky ,epxaqd ixd ,dxe`kl .zezegp zenyp mdiclia "mikiynn"

eixed m` zelz ila dyecw ly dnyp ea yi ,lcad ila ,icedi

zrya mnvr eyciw

epax xiaqn ?`l e` yinyz

xaecn `l "xdef"ay owfd

lrmvrm` ik ,dnypd

miipgexd diyeall qgia

:dnypd lyíeMî eðééä©§¦
äîLðe çeø Lôð Eì ïéàL¤¥§¤¤©§¨¨
Lôpî Leáì dì ïéàL¤¥¨§¦¤¤

,Bnàå åéáà úeîöòc- §©§¨¦§¦
''xdef''d qgizn jkl

z` m`xwa ,''ycg xdef''de

yeal- mya dnypd

dnyp:oky ,dnypl xzeia rbep yealdy iptn ,úBönä ìëå§¨©¦§
òôMä elôàå ,'eë Leálä BúBà éãé ìò ìkä ¯ äNBòL¤¤©Ÿ©§¥©§©£¦©¤©

,äæ Leáì éãé ìò ìkä ¯ íéîMä ïî Bì íéðúBpLick ,ik - ¤§¦¦©¨©¦©Ÿ©§¥§¤
zeiyrn zeevn miiwle ,dyalzd ea seba lertl lkez dnypdy

,yeal iciÎlr didi dfy gxkdd on ,miinyb mipipraLc÷é íàå§¦§©¥
éLîé ¯ Bîöò úàLeáì C ¤©§©§¦§

,Bða úîLðì LBã÷- ¨§¦§©§
oad lv` didz `linn

,daxda dlw myd zcear

,äìBãb äîLð àéä elôàå©£¦¦§¨¨§¨
.'eë åéáà Lec÷ì äëéøö§¦¨§¦¨¦

,yinyz zrya -ìáà£¨
äpä ,äîöò äîLpä©§¨¨©§¨¦¥
dBáb íãà úîLð íéîòôì¦§¨¦¦§©¨¨¨©
Bða úBéäì àa ,õ÷ ïéàì§¥¥¨¦§§
,'eë ìôLå äæáð íãà ìL¤¨¨¦§¤§¨¨
ìk ì"æ é"øàä áúkL Bîk§¤¨©¨£¦©¨
úLøt úBöî éîòèáe àøiå úLøt äøBz éèewìa äæ¤§¦¥¨¨¨©©¥¨§©£¥¦§¨¨©

úéLàøa21: §¥¦

.â ÷øt,ziwl` ytp yi ,l`xyin cg` lkly ,owfd epax xiaqd ipyd wxta ¤¤
.dnype gex ,ytp :zepiga ylyn dlelk `ide ,ynn lrnn dÎel` wlg `idy

lr xzei zhxetn dxaqd `eaz ,cenll micner ep` eze` ,iyilyd wxta

:ziwl`d ytpd ly miiniptd dizegek

äâøãîe äðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦¨©§¥¨
ìMîçeø Lôð :elà L ¦¨Ÿ¥¤¤©

øNòî äìeìk ¯ äîLðe§¨¨§¨¥¤¤
,úBðéçazg` lk - §¦

gexd mb ,ytpd mb ,ylydn

zakxen - dnypd mbe

mdy ,mipey zegek dxyrn

úBøéôñ øNò ãâðk§¤¤¤¤§¦
ìzLpL úBðBéìò,ïäî eìL ¤§¤¦§©§§¥¤

miliawn zegekd zxyr -

dlrnly zexitqd xyrl

md odne ,odl xewn zeednd

,miraepì úB÷ìçpä,íézLizyl zewlgzn dl` zexitq xyr - ©¤§¨¦§©¦
- zeveawìL :ïäL;úBìeôk òáLå úBnà Lzexitqd yly - ¤¥¨Ÿ¦§¤©§

ody iptn ,"m`" oeyln - "zen`" mya ze`xwp ,xzei zepeilrd

`idy m`d znbeck ,zexitqd ray x`y ly oxewne oxwir zeedn

,"zeletk" ze`xwp ,zecnd ray ody ,zexitq raye .diclil xewn

.mipte` ipya iehia icil ze`a ody iptn,Leøtze`xwp odn el` - ¥
?''zeletk'' el`e ''zen`'',úòãå äðéa äîëç,''zen`'' ze`xwp - ¨§¨¦¨¨©©

.'eë úøàôz äøeáb ãñç :ïéðaä éîé úòáLå:zecnd ray - §¦§©§¥©¦§¨¤¤§¨¦§¤¤
"zeletk"d ody ,zekln ,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tz ,dxeab ,cqg

mlerd z` d"awd `xa oci lr ,oky ."oipad ini dray" mb ze`xwp

oey`x meia :zxg` dcn zervn`a mei lk ,ziy`xa ini zyya

zexitqdy myke .d`ld jke ,dxeab - ipy meia ,cqgd zcn dlrt

miillk miwlg ipyl zewlgp zepeilrd,íãàä Lôða Cëåmb - §¨§¤¤¨¨¨
pd zegek zxyra,dwelgd zniiw ytì ú÷ìçpLìëN :íézL ¤¤§¤¤¦§©¦¥¤

ìëOä .úBcîeepaena - ¦©¥¤
,illkdäðéa äîëç :ììBk¥¨§¨¦¨

úáäà :ïä úBcnäå ,úòãå̈©©§©¦¥©£©
'äly iniptd iehiad -

,cqgd zcnBúàøéå Bãçôe©£§¦§¨
zcn ly iniptd iehiad -

,dxeabd.'eë Bøàôìe- §¨£
.zx`tzd zcn ly diehia

eàø÷ð úòc-äðéa äîëçå§¨§¨¦¨©©¦§§
øB÷îe úBnàék ,úBcnì ¦¨©¦¦

-äîëç úBãìBz ïä úBcnä©¦¥§¨§¨
:úòc-äðéazxdadl - ¦¨©©

miwxta daxd mipc mda ,ytpay ,"zrc" ,"dpia" ,"dnkg" mibyend

:xvw xaqd o`k `iap - "c"ag" mya mze` oiivp oldle - mi`ad

,lkyd zpad ly ,iqiqa ,ipey`xd oeirxd z` bviin "dnkgd gek"

dkeza zllek ef lkyÎzcewp ,mpn` .elek lkyd ly "dcewp"d z`

oiicr mifkexn elldy `l` ,dpadd ly dpand lke mihixtd lk

zeleab oiicr da oi`y dcewp enk) zxzqen dxeva ,"dcewp"a

ezwxad ,"wixand wxa" mb `xwp df .('eke jxe` ,agex ly mixexa

`iyew uxzl rbiizny inl lyn .dpadd ly dzx`d ,lkyd ly

dxaqle `ibeql m`zday ,egena oeirx wixan rztle ,zniieqn

ly df ipey`x oeirxa dpd - `iyewd z` uxzl xyt` ,zeniieqn

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåîöòã ùôðî ùåáì äì ïéàù äîùðå çåø ùôð êì
ùåáìä åúåà é"ò ìëä äùåòù úåöîä ìëå åîàå åéáà
é"ò ìëä íéîùä ïî åì íéðúåðù òôùä 'éôàå 'åë
ùåã÷ ùåáì êéùîé åîöò úà ùã÷é íàå äæ ùåáì
ùåãé÷ì äëéøö äìåãâ äîùð àéä åìéôàå åðá úîùðì
úîùð íéîòôì äðä äîöò äîùðä ìáà 'åë åéáà
äæáð íãà ìù åðá úåéäì àá õ÷ ïéàì äåáâ íãà
äøåú éèå÷éìá äæ ìë ì"æ é"øàä ù"îë 'åë ìôùå

:úéùàøá 'ô úåöî éîòèáå àøéå 'ô

äðäå â ÷øôùôð åìà ùìùî äâøãîå 'éçá ìë
'éçá øùòî äìåìë äîùðå çåø
úå÷ìçðä ïäî åìùìúùðù úåðåéìò úåøéôñ øùò ãâðë
äîëç 'éô úåìåôë òáùå úåîà ùìù ïäù íéúùì
úøàôú äøåáâ ãñç ïéðáä éîé úòáùå úòãå äðéá
.úåãîå ìëù íéúùì ú÷ìçðù íãàä ùôðá êëå 'åë
'ä úáäà ïä úåãîäå .úòãå äðéá äîëç ììåë ìëùä
øå÷îå úåîà åàø÷ð ã"áçå 'åë åøàôìå åúàøéå åãçôå
éë ïéðòä øåàéáå :ã"áç úåãìåú ïä úåãîä éë úåãîì

מעוה"ז)21. למע' (שג"ז ההשתל' מצד הם המדרי' חילוקי וגם ממעל כו' הנשמה כמה עד הדגשה מוסיף "בזה שליט"א: אדמו"ר כ''ק הערת

כו'". בזהר שמ"ש ער המטה). בכלל האו"א (שגם בזה פועל אין והמטה



�� elqk f"k iyiy mei Ð 'b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו כ"ז שישי יום
פרקג'

,'eë õøàä,yinyz zrya mnvr miycwn mpi`y ux`d inr - ¨¨¤
lky ,epxaqd ixd ,dxe`kl .zezegp zenyp mdiclia "mikiynn"

eixed m` zelz ila dyecw ly dnyp ea yi ,lcad ila ,icedi

zrya mnvr eyciw

epax xiaqn ?`l e` yinyz

xaecn `l "xdef"ay owfd

lrmvrm` ik ,dnypd

miipgexd diyeall qgia

:dnypd lyíeMî eðééä©§¦
äîLðe çeø Lôð Eì ïéàL¤¥§¤¤©§¨¨
Lôpî Leáì dì ïéàL¤¥¨§¦¤¤

,Bnàå åéáà úeîöòc- §©§¨¦§¦
''xdef''d qgizn jkl

z` m`xwa ,''ycg xdef''de

yeal- mya dnypd

dnyp:oky ,dnypl xzeia rbep yealdy iptn ,úBönä ìëå§¨©¦§
òôMä elôàå ,'eë Leálä BúBà éãé ìò ìkä ¯ äNBòL¤¤©Ÿ©§¥©§©£¦©¤©

,äæ Leáì éãé ìò ìkä ¯ íéîMä ïî Bì íéðúBpLick ,ik - ¤§¦¦©¨©¦©Ÿ©§¥§¤
zeiyrn zeevn miiwle ,dyalzd ea seba lertl lkez dnypdy

,yeal iciÎlr didi dfy gxkdd on ,miinyb mipipraLc÷é íàå§¦§©¥
éLîé ¯ Bîöò úàLeáì C ¤©§©§¦§

,Bða úîLðì LBã÷- ¨§¦§©§
oad lv` didz `linn

,daxda dlw myd zcear

,äìBãb äîLð àéä elôàå©£¦¦§¨¨§¨
.'eë åéáà Lec÷ì äëéøö§¦¨§¦¨¦

,yinyz zrya -ìáà£¨
äpä ,äîöò äîLpä©§¨¨©§¨¦¥
dBáb íãà úîLð íéîòôì¦§¨¦¦§©¨¨¨©
Bða úBéäì àa ,õ÷ ïéàì§¥¥¨¦§§
,'eë ìôLå äæáð íãà ìL¤¨¨¦§¤§¨¨
ìk ì"æ é"øàä áúkL Bîk§¤¨©¨£¦©¨
úLøt úBöî éîòèáe àøiå úLøt äøBz éèewìa äæ¤§¦¥¨¨¨©©¥¨§©£¥¦§¨¨©

úéLàøa21: §¥¦

.â ÷øt,ziwl` ytp yi ,l`xyin cg` lkly ,owfd epax xiaqd ipyd wxta ¤¤
.dnype gex ,ytp :zepiga ylyn dlelk `ide ,ynn lrnn dÎel` wlg `idy

lr xzei zhxetn dxaqd `eaz ,cenll micner ep` eze` ,iyilyd wxta

:ziwl`d ytpd ly miiniptd dizegek

äâøãîe äðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦¨©§¥¨
ìMîçeø Lôð :elà L ¦¨Ÿ¥¤¤©

øNòî äìeìk ¯ äîLðe§¨¨§¨¥¤¤
,úBðéçazg` lk - §¦

gexd mb ,ytpd mb ,ylydn

zakxen - dnypd mbe

mdy ,mipey zegek dxyrn

úBøéôñ øNò ãâðk§¤¤¤¤§¦
ìzLpL úBðBéìò,ïäî eìL ¤§¤¦§©§§¥¤

miliawn zegekd zxyr -

dlrnly zexitqd xyrl

md odne ,odl xewn zeednd

,miraepì úB÷ìçpä,íézLizyl zewlgzn dl` zexitq xyr - ©¤§¨¦§©¦
- zeveawìL :ïäL;úBìeôk òáLå úBnà Lzexitqd yly - ¤¥¨Ÿ¦§¤©§

ody iptn ,"m`" oeyln - "zen`" mya ze`xwp ,xzei zepeilrd

`idy m`d znbeck ,zexitqd ray x`y ly oxewne oxwir zeedn

,"zeletk" ze`xwp ,zecnd ray ody ,zexitq raye .diclil xewn

.mipte` ipya iehia icil ze`a ody iptn,Leøtze`xwp odn el` - ¥
?''zeletk'' el`e ''zen`'',úòãå äðéa äîëç,''zen`'' ze`xwp - ¨§¨¦¨¨©©

.'eë úøàôz äøeáb ãñç :ïéðaä éîé úòáLå:zecnd ray - §¦§©§¥©¦§¨¤¤§¨¦§¤¤
"zeletk"d ody ,zekln ,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tz ,dxeab ,cqg

mlerd z` d"awd `xa oci lr ,oky ."oipad ini dray" mb ze`xwp

oey`x meia :zxg` dcn zervn`a mei lk ,ziy`xa ini zyya

zexitqdy myke .d`ld jke ,dxeab - ipy meia ,cqgd zcn dlrt

miillk miwlg ipyl zewlgp zepeilrd,íãàä Lôða Cëåmb - §¨§¤¤¨¨¨
pd zegek zxyra,dwelgd zniiw ytì ú÷ìçpLìëN :íézL ¤¤§¤¤¦§©¦¥¤

ìëOä .úBcîeepaena - ¦©¥¤
,illkdäðéa äîëç :ììBk¥¨§¨¦¨

úáäà :ïä úBcnäå ,úòãå̈©©§©¦¥©£©
'äly iniptd iehiad -

,cqgd zcnBúàøéå Bãçôe©£§¦§¨
zcn ly iniptd iehiad -

,dxeabd.'eë Bøàôìe- §¨£
.zx`tzd zcn ly diehia

eàø÷ð úòc-äðéa äîëçå§¨§¨¦¨©©¦§§
øB÷îe úBnàék ,úBcnì ¦¨©¦¦

-äîëç úBãìBz ïä úBcnä©¦¥§¨§¨
:úòc-äðéazxdadl - ¦¨©©

miwxta daxd mipc mda ,ytpay ,"zrc" ,"dpia" ,"dnkg" mibyend

:xvw xaqd o`k `iap - "c"ag" mya mze` oiivp oldle - mi`ad

,lkyd zpad ly ,iqiqa ,ipey`xd oeirxd z` bviin "dnkgd gek"

dkeza zllek ef lkyÎzcewp ,mpn` .elek lkyd ly "dcewp"d z`

oiicr mifkexn elldy `l` ,dpadd ly dpand lke mihixtd lk

zeleab oiicr da oi`y dcewp enk) zxzqen dxeva ,"dcewp"a

ezwxad ,"wixand wxa" mb `xwp df .('eke jxe` ,agex ly mixexa

`iyew uxzl rbiizny inl lyn .dpadd ly dzx`d ,lkyd ly

dxaqle `ibeql m`zday ,egena oeirx wixan rztle ,zniieqn

ly df ipey`x oeirxa dpd - `iyewd z` uxzl xyt` ,zeniieqn

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåîöòã ùôðî ùåáì äì ïéàù äîùðå çåø ùôð êì
ùåáìä åúåà é"ò ìëä äùåòù úåöîä ìëå åîàå åéáà
é"ò ìëä íéîùä ïî åì íéðúåðù òôùä 'éôàå 'åë
ùåã÷ ùåáì êéùîé åîöò úà ùã÷é íàå äæ ùåáì
ùåãé÷ì äëéøö äìåãâ äîùð àéä åìéôàå åðá úîùðì
úîùð íéîòôì äðä äîöò äîùðä ìáà 'åë åéáà
äæáð íãà ìù åðá úåéäì àá õ÷ ïéàì äåáâ íãà
äøåú éèå÷éìá äæ ìë ì"æ é"øàä ù"îë 'åë ìôùå

:úéùàøá 'ô úåöî éîòèáå àøéå 'ô

äðäå â ÷øôùôð åìà ùìùî äâøãîå 'éçá ìë
'éçá øùòî äìåìë äîùðå çåø
úå÷ìçðä ïäî åìùìúùðù úåðåéìò úåøéôñ øùò ãâðë
äîëç 'éô úåìåôë òáùå úåîà ùìù ïäù íéúùì
úøàôú äøåáâ ãñç ïéðáä éîé úòáùå úòãå äðéá
.úåãîå ìëù íéúùì ú÷ìçðù íãàä ùôðá êëå 'åë
'ä úáäà ïä úåãîäå .úòãå äðéá äîëç ììåë ìëùä
øå÷îå úåîà åàø÷ð ã"áçå 'åë åøàôìå åúàøéå åãçôå
éë ïéðòä øåàéáå :ã"áç úåãìåú ïä úåãîä éë úåãîì

מעוה"ז)21. למע' (שג"ז ההשתל' מצד הם המדרי' חילוקי וגם ממעל כו' הנשמה כמה עד הדגשה מוסיף "בזה שליט"א: אדמו"ר כ''ק הערת

כו'". בזהר שמ"ש ער המטה). בכלל האו"א (שגם בזה פועל אין והמטה



��elqk g"k ycew zay Ð 'b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו כ"ח קודש שבת

zvxezn ji`e cvik dxidad dqitzd oiicr dxqg ,lkyd zx`d

okn xg`l .`iyewd wexitl zillk ceqi zcewp wx o`k yi ,`iyewd

minelbd mipeyd mihixtd z` xidane cixtne "dpiad gek" `a

lkl lkyd ly mlyd epipa eipira xiihvn jke .dnkgd zcewpa

epipr edf .'eke ekxe`e eagex

xac oian" - dpiad gek ly

"xac jezn1,"xac jez"ny ,

,"jez"a didy dnn

gek" ly d`vndd zeinipta

- "xac oian" `ed ,"dnkgd

ly etwid lk z` oian `ed

eilr ,eihxt lkl lkyd z` ahid xak oian mc`y ixg` .lkyd

`edy efk dxeva enr cg`zdle xywzdl ,lkyd zpada wnrzdl

yibxn.lkydn rtyen mc`d didp jk .eze` oiany wx `le ,ea yge

,likynd mc`a xxeri - miieqn xacay "aeh"a wqer lkyd m` ,f`e

ac eze`l dad`e ald zkiynaehÎ`ld cva wqer lkyd m`e .x

df gek .xac eze`n gexale cgtl dihpd z` mc`a xxeri - xacay

,''zrc'' mya `xwp - ''dybxd''e ''zexywzd'' ,''zewnrzd'' ly

''rci mc`de'' oeyln2.LôpaL ìëOä äpä ék ,ïéðòä øeàáe¥¨¦§¨¦¦¥©¥¤¤©¤¤
,úìkNnäzegek zyly lr illk my `ed ''lky''y ,ixd epcnl - ©©§¤¤

,cin xiaqn `ed - ?o`k xacn `ed mdn gek dfi` lr .c''agàeäL¤
øác ìk ìékNnä,dcewpd .oey`xd dpadd gek lr o`k xaecn - ©©§¦¨¨¨

,lkyd ly mixida miewe mihxt ea oi` oiicry ,''wixand wxa''d

`ede."äî çk" ,"äîëç" íLa àø÷ðoiicry dfk gek ,xnelk - ¦§¨§¥¨§¨Ÿ©¨
`elna oiicr lret df gek oi` ,oky ?`ed dn ,?''dn'' eilr mil`ey

,ezexidae etwidBìëNa ïðBaúnL ,ìòtä ìà Bçk àéöBnLëe§¤¦Ÿ¤©Ÿ©¤¦§¥§¦§
BøeLàì øác ïéáäìeze` ly mly oipa mixveid ,eihxt lkl - §¨¦¨¨©£

deabd ecnrnn lkyd zcxed :epiid ''jxe`'' .eagexle ekxe`l ,lky

enk .xzei oaen didiy ick ,xzei jenp cnrnl ,byen izlade

mikiynn mciÎlr ,lky xac lr miliynny ''milyn''d

xzei lw didiy ick ,xzei dkenp dbxcl lkyd z` ''mikix`n''e

ezpadl icn wenr oiicr ,`aend lynd m`a .eze` oiadl cinlzl

jkae ,oey`xd lynd lr sqep lyn `iadl gxkdd on ,cinlzd ly

ly ztqep dcixi deedzn

dnlya xn`py enk) lkyd

mitl` zyly xacie" :jlnd

"lyn3ozp jlnd dnly ,

lr milyn mitl` zyly

dnkgdy ick .cg` lkyen

dnly dze` oiady itk

xnel epnn yxcp ,heytd mc`d ly ezpada hlwidl lkez jlnd

okn xg`le ,envr lkyd lr oey`x lyn ,milyn mitl` zyly

zyly cr ,lyn ixg` lyn ,d`ld jke ,oey`xd lynd lr lyn

ly dkex`d dcixid - lkya ''jxe`'' ly epaen edf .(milyn mitl`

ly ezehytzd :`ed lkya ''agex'' .xzeia zekenpd zebxcl lkyd

ok enk ;lkyd akxen mdn mihxtd ly axd xtqnd - agexl lkyd

zetixh ipipra miieqn lkyny lynle ,lkyd ly miaexnd eitpr

- ''exey`l'' byend yexit edf .zepenn ipicl zrbepy dxaq zipap

.eagexle ekxe`l lkyd ly mlyd epipa,B÷îòìeea yi lky lk - §¨§
,ekxe`l ie`xk ''lky'' oian mc`yke .wner jeza wnere wner

,eze` oian `ede ,ewnrle eagexlìkNnä äîëç øác äæéà CBzî¦¥¤§©¨§¨©ª§¨
BìëNagek'' ly cala oeirx z`lrd zpigaa did df iptly dnn - §¦§

,lkyd zcewp ly ,mihxtd zcxtd ly ef dxev - ''dnkgd

,zeiceqia."äðéa" àø÷ðwxtnd gekd z` ,`eti` ,zbviin ''dpia'' - ¦§¨¦¨
,''ewnrle exey`l'' lkyd zcewp ly mihxtd z`"áà" íä ïäå§¥¥¨

"íà"å,''m`''d `id ''dpia''de ''a`''d `id ''dnkg''d -úBãéìBnä ¨¥©¦
Bãçôe Búàøéå 'ä úáäà4.zveawn od ez`xie 'd zad` - ©£©§¦§¨©£

?lkydn zeclep od cvik .lkyd on zeclepd ,ytpay ''zecn''d

úlãâa ãàî ÷éîòîe ïðBaúnLk ,úìkNnä LôpaL ìëOä ék¦©¥¤¤©¤¤©©§¤¤§¤¦§¥©£¦§Ÿ¦§ª©
éà ,'ä"ïéîìò ìk àlîî" àeä Cxe`a zenlerd lk `lnn - ¥§©¥¨¨§¦

.sebd ixa`e iwlg lk digne z`lnnd dnypd enk - zeigae iwl`

yalzn df iwl` zeige xe`

`ede dixa lka cg`zne

zcgeind ezpekzl m`zen

,`xap lk lyìk ááBñ"å§¥¨
"ïéîìòiwl` zeige xe` - ¨§¦

zlekidn dlrnly

;zenlerd jeza yalzdl

iwl` xe`a o`k xaecn

ly oipra opeaznyk e` .siwn jxca ,''dtiwr'' dxeva lretd

"áéLç àìk dén÷ àlë"åmelkl zaygp d`ixad lky ji` - §ª¨©¥§¨¨¦

mi`xapd lky ji` ,d''awd ly ezlecba zeppeazdd .d''awd iabl

cg`a ,ezaygn zewnrzd iciÎlr `id ,hlgen ote`a eiabl milha

:f`e ,d''awd ly ezlecba ,mixen`d mipiprdnäøøBòúðå äãìBð§¨§¦§§¨
úeîîBøä úàøé úcî¦©¦§©¨§
àøéì ,BzáLçîe Bçîa§Ÿ©£©§¦¨

LLBaúäìez`xi" - §¦§¥
dxecge d`ad d`xi ,"zyea

mkgn cgtny ink ,dyeaa

d`xi ef ixd - lecb wicve

dyeaa mb z`haznd

itlk el yiy ceakd z`xiae

mipipra zeppeazdd d`ian ,o`k mb jk .wicve mkg eze` ly ezlecb

le `xil mixen`d,yyeazdóBñ dì ïéàL Cøaúé Búlãbî¦§ª¨¦§¨¥¤¥¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

14øáã ìë ìéëùîä àåäù 'ìëùîä ùôðáù ìëùä äðä
ìòåôä ìà åçë àéöåîùëå ä"î ç"ë äîëç íùá àø÷ð
äæéà êåúî å÷îòìå åøåùàì øáã ïéáäì åìëùá ïðåáúîù
íàå áà íä ïäå äðéá àø÷ð åìëùá ìëùåîä äîëç øáã

åãçôå åúàøéå 'ä úáäà úåãéìåîä

âùôðáù ìëùä éë
êéà 'ä úìåãâá ãàî ÷éîòîå ïðåáúîùë úìëùîä
äéî÷ àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî àåä
åçåîá úåîîåøä úàøé úãî äøøåòúðå äãìåð áéùç àìë
äì ïéàù 'úé åúìåãâî ùùåáúäìå àøéì åúáùçîå

ב.1. צג, סנהדרין א. יד, א.2.חגיגה ד, יב.3.בראשית ה, א "מובנת"4.מלכים יראה במוח, (בעיקר) המורגש מורא, על רומזת "יראה"

ולאחר "פחד" בתחילה מזכיר הוא כללי, באופן ה"מדות" את מפרש כשהוא הפרק, בתחילת לכן בלב. מורגש כבר כשזה הוא "פחד" ואילו

בדברו כאן, ואילו בלב. הרי הוא המדות של שמקומן מאחר - במוח יראה מאשר "מידה" בחינת יותר הוא שבלב פחד שכן, "יראה". מכן

נוצרת מהשכל, ההולדה בסדר שכן, "פחד", - מכן ולאחר "יראה" בתחילה מזכיר הוא - מהשכל ומתגלות נולדות שהן כפי המדות אודות

בלב. פחד של לרגש הופכת היא מכן ולאחר במוח, היראה בתחילה

elqk g"k ycew zay Ð 'b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

.Baìa 'ä ãçôe ,úéìëúåezlecba zeppeazdd lr xaec o`k cr - §©§¦©©§¦
zcn ly diiehia - cgte d`xi zxxerne d`iand ,d''awd ly

.dxeabdáeLåzcn zexxerzdl mb d`ian 'd zlecba zeppeazdd - §
,zewl`ay ''aeh''a `id zeppeazddyk ,cqgdäáäàa Baì áäìúé¦§©¥¦§©£¨

ä÷éLça ,Là étLøk äfò©¨§¦§¥¥©£¦¨
Lôðå ä÷eLúe äöéôçå©£¦¨§¨§¤¤

,ä÷÷BLmipey miiehia - ¥¨
mdn cg` lkly dad` ly

,dpey oaenóBñ-ïéà úlãâì¦§ª©¥
.àeä-Ceøa,xnelk - ¨

zxxern xaecnd dxwnay

dwfg dad` zeppeazdd

,d''awdlúBìk àéäå§¦§
,Lôpädieyr ef dad` - ©¤¤

,efk dxeva gwlzdl

,dad` aexn dlkz ytpdy

dlk ytpd dzid zn`ae

did `l mc`d eli` ixnbl

oqxne envr lr hlzyn

zervn`a dlecbd ezad`

wiqtdl ,zinvr dcear

,ytpd zelk ly df jildz

ick ,seba dnypk x`yidle

,d"awd ly ezpeek rval

áéúëãk5áéúëe ,"'Bâå éLôð äúìk íâå äôñëð" :6äàîö" : §¦§¦¦§§¨§©¨§¨©§¦§§¦¨§¨
áéúëe ,"'Bâå íéäìàì éLôð7ïBànväå ."'Bâå éLôð Eì äàîö" : ©§¦¥Ÿ¦§§¦¨§¨§©§¦§§©¦¨

ïëå ,íéiòáhä eáúkL Bîëe ,úéäìàä LôpaL Làä ãBñéî àeä¦¨¥¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨§©¦§¦¦§¥
úBçéläå íénä øB÷îe ,ála àeä Làä ãBñiL ,íéiç õòa àeä§¥©¦¤§¨¥©¥§©©¦§©¥
,äîëç úðéça àéäL ,ð øòL íéiç õòa áeúkL Bîëe ,çnäî¥©Ÿ©§¤¨§¥©¦©©¤¦§¦©¨§¨

.úéäìàä LôpaL íéî àø÷pL`ed ,zeybxd mewn `edy ald - ¤¦§¨©¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦
"y`d ceqi" mg- ayegnde oeznd lkyd ly enewn ,gend eli`e ,

oial al lra `edy in oiay lcadd ,ygena mi`exy enk .xw `ed

:ziwl`d ytpd ly zecnde oigend iabl mb jk .gen lra `edy in

ly ezpigane ala iehia icil mi`a dad`d ly zeadlzdde megd

xw `ed gend eli`e .ytpd zelk icil cr ribdl mc`d leki ,ald

`id d"awd ly ezpeeky zayegne dpezn dpad dze`e .ayeine

z` zppvn - zeevne dxez miiwl ick ,seba dnyp `wec didzy

xaec o`k cr .ytpd zelkl ribdl mc`l dyxn dpi`e ,alay y`d
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.izgky `l . . . dn ,hiw :mildz
.ziy`xa . . . ytpe .a wxt :`ipz

התוועדות. ומטר.יום לך.טל ויתן אמירת וקודם הבדלה אחר נ"חנ"ח בביהכ"נ
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ראשון יום הזה בזמן שביעית

ראשונים כמה לו)לדעת גיטין היא(רש"י הזה בזמן שביעית

הארץ, מקדושת נובע בארץ התלויות המצוות חיוב כי מדרבנן,

מן בעלותו עזרא ידי על הארץ קידוש היינו – שניה וקדושה

טיטוס. ידי על הארץ כיבוש עם ובטלה לשעתה רק היתה – הגולה

בטלה לא שניה שקדושה הסובר הרמב"ם, א,ואילו (תרומות

התורהב) מן היא הזה בזמן קרקעות ששמיטת לכאורה יסבור ,

כב) ד, ויובל שמיטה כס"מ .(וראה

היא הזה בזמן שמיטה הרמב"ם לדעת שגם אומרים יש אבל

מצוות ושאר בטלה, לא הארץ קדושת שלדעתו ואף מדרבנן,

התורה מן הזה בזמן נוהגות בארץ ע'התלויות ההלכה' 'לאור (ראה

הכיצד?קי) .

רבי שם)לדעת נוהג,(גיטין שהיובל בזמן רק נוהגת שביעית

כיון ולכן, נוהגת. אינה שביעית גם נוהג, היובל שאין ובזמן

בטלו – מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן שבט ש"משגלה

ח)היובלות" י, ויובל התורה,(שמיטה מן נוהגת אינה שמיטה גם ,

לשביעית". "זכר תיקנוה וחכמים

קורקוס הר"י ב)והעיד ט, יד(שם בכתב הרמב"ם שבספרי ,

שמיטת והן קרקע שמיטת הן – הזה בזמן ששביעית מפורש

כולם, המפרשים כל "דעת שזו מסכם והוא מדרבנן. – כספים

העיטור". בעל זולת

שני יום הרמב"ם לשיטת בשמיטה חקלאיות עבודות

:äøåúä ïî

drixfבשנה רק וישרישו ייקלטו הזרעים אם אף אסורה –

רצח)השמינית חינוך .(מנחת

dxinf,האילן עיבוי או הפרי גידול לשם נעשית היא אם –

האילנות בכל ד)אסורה ד, שביעית שימוש(תויו"ט לצורך אך .

בשינוי מותר – אלו הכ"ב)בענפים .(פ"א

dxivae dxivw,האילן לטובת או הקרקע עבודת לצורך הן אם –

הקוצר לצורך קטנות, בכמויות מותרות – לאכילה אך אסורות.

ביתו ה"א)ובני .(פ"ד

ועל הארץ", "ושבתה של עשה מצות על עובר אלו בכל

מלאכה. לכל המיוחד הלאו

:ïðáøãî

dyixgהרמב"ם לשון משמעות ה"א)– החרישה(פ"ב שאיסור

מדרבנן ב)הוא ב, שביעית של(תויו"ט העשה על עובר פנים כל ועל .

הארץ" ס"א)"ושבתה פ"ב השמיטה .(ס'

drihpפירות עושה אינו כשהאילן אף אסורה ד)– כ, השלחן .(פאת

oli`d zlrezl zek`ln,העץ מן יבלות חיתוך כגון: אסורות. –

העץ תולעי את להמית מנת על עישון וענפים, עלים הסרת

ה"ה)וכדומה .(פ"א

dnc`d zlrezl zek`lnניכוש ביד, עידור כגון: אסורות. –

מהשדה אבנים סיקול רעים, סק"ד)עשבים פ"ה השמיטה .(ס'

לפעמים התירו וכן ניקיון, לשם הגינה את לטאטא מותר

כגון הפסד, למנוע כדי מדרבנן האסורות מלאכות לעשות

אילן ושדה זרעים שדה ח-י)להשקות הל' .(פ"א

שלישי יום שביעית קדושת

חז"ל: ודרשו לכם", תהיה קדש היא יובל "כי בתורה נאמר

קודש" תבואתה אף קודש היא ז)"מה ד, שביעית קדושה(ירושלמי .

שביעית. בפירות בשימוש מגבלות יוצרת זו

כביסה הנר, הדלקת סיכה, לאכילה, ונועד הצומח דבר כל

וביעורו ש"הנאתו ובלבד שביעית. בקדושת קדוש – וכדומה

קא)שווה" ביעור(ב"ק כדי תוך היא השימוש שהנאת כלומר, ,

רק היא שהנאתם להסקה, לעצים בניגוד אכילה. כגון וכיליון,

לפחם. והפכו שנשרפו לאחר יותר, מאוחר

שביעית: בגידולי השימוש כללי ואלה

בהם להשתמש מותר אדם, לאכילת הראויים גידולים א.

וצביעה. הנר הדלקת סיכה, שתיה, לאכילה,

לכיבוס משמשים אלא לאכילה, ראויים שאינם גידולים ב.

פחותים לצרכים בהם להשתמש ואסור קדושה, בהם יש וניקוי,

מאלו.

מבושל לאכלו שרגילים ופרי לבשלו, אסור חי הנאכל פרי ג.

חי. לאכלו אסור

בהמה להאכיל אסור וכן שביעית, פירות לקלקל אסור ד.

אדם. למאכל הראויים בפירות

למכור אבל הסוחרים, כדרך שביעית בפירות לסחור אסור ה.

קדושת בהם שיש פירות תמורת המתקבל והכסף מותר. מעט

שביעית'. 'קדושת עליו חלה – באיסור ובין בהיתר בין – שביעית

[f-a zekld ,e wxt ;h-b zekld ,d wxt dhiny zekld m"anxa d`x]

רביעי יום וביעור ספיחין הפקר,

שביעית: גידולי אודות נוספים כללים לפנינו

xwtdשנאמר היבול את להפקיר חייבים בשמיטה יא)– כג, (שמות

עשה מצות ביטל שדהו והנועל ונטשתה". תשמטנה "והשביעית

הכ"ד) .(פ"ד

מהרי"ט מ"ב)לדעת ("אפקעתא(חי"א מאליו נעשה ההפקר

הבית-יוסף לדעת ואילו סכ"ד)דמלכא"), רוכל אבקת הבעלים(בספרו

אסור – הפקיר לא ואם הפירות, את בעצמם להפקיר חייבים

הפירות. את לקחת לאחרים

ליטול בלי בשמיטה הפקר משדה ללקוט שאסור אומרים, יש

חבירו לשדה להיכנס להתרגל שלא כדי השדה, מבעל רשות

מדעתו א)שלא ה, עדיות הרמב"ם(תויו"ט אבל הט"ו). סובר(פ"ו

מותר. שהדבר
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oigitqשנזרעו ותבואה ירקות גידולי לאכול אסרו חז"ל –

שיזרעו עבירה, עוברי מפני מעצמם, בשמיטה גדלו או בשמיטה

הם שספיחים באומרם ויאכלו ה"ב)בסתר .(פ"ד

xeriaמהבית לבער יש השדה, מן כלה מסוים סוג כאשר –

הרמב"ם לדעת שביעית. קדושת הקדושים סוג מאותו גידולים

ה"ג) מן(פ"ז לאבדם וחייב לאכלם אסור הביעור זמן לאחר –

הרמב"ן לדעת ואילו ז)העולם. כה, ידי(ויקרא על נעשה הביעור

בהם. לזכות הבית בעל גם יכול שהפקיר ולאחר הפירות, הפקרת

חמישי יום פרוזבול

בין בארץ בין מדרבנן, הזה בזמן נוהגת כספים שמיטת

לארץ ה"ג)בחוצה דין(פ"ט לבית שטרותיו את שמוסר מי אבל ,

לו, שחייבים החובות את משמטת השביעית אין השמיטה, לפני

חוב לגבות רשאי דין בית לד)כי הלואה חו"מ, .(שוע"ר

leafextשההלואה מחשש כספים מלהלוות ימנעו שלא כדי –

לבית החוב מסירת שעניינו 'פרוזבול' הנשיא הלל תיקן תישמט,

ועשירים עניים – ובוטי" "בולי תקנה, – "פרוז" ופירושו: דין,

לו) ממונם,(גיטין יפסידו שלא – העשירים לתועלת תקנה כלומר: .

להם. להלוות שיסכימו – העניים ולתועלת

בסופה רק משמטת ששביעית ד)ואף הל' שם לכתחילה(רמב"ם ,

לחשוש כדי זאת, השישית. השנה בסוף פרוזבול לכתוב יש

הרא"ש ס"כ)לדעת פ"ד חל(גיטין השנה מתחילת שכבר הסובר ,

רעהו" את יגוש "לא שנאמר: חוב, לתבוע לו)איסור שם, .(שוע"ר

רק יגוש" "לא איסור חל השביעית בשנה שניתנה ובהלוואה

כי השביעית, בסיום גם פרוזבול לכתוב יש ולכן בסופה,

זו להלואה מועיל אינו בשישית שנכתב ס"זהפרוזבול וד"מ (ב"ח

לב) .ס"ק

דברי עלי "ערבים בבחינת חביבות, יש פרוזבול לתקנת

תורה" מדברי יותר לב)סופרים חייבים(ע"ז שלא מי שגם וכדאי .

כך לשם מיוחד חוב יצור ואפילו "פרוזבול", יכתוב מעות לו

(459 ע' כד נחשב(לקו"ש הדבר בבנק, חסכון או כסף לו שיש ומי .

כחוב. לו

שישי יום הן? מה – ותומים אורים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰eéäL íénúå íéøeà¦§ª¦¤¨
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התורה על בפירושו רש"י ל)כותב כח, ותומים(תצוה "האורים :

ידו שעל החושן, כפלי בתוך נותנו שהיה המפורש שם כתב הוא

החושן, היה שני ובמקדש דבריו. את ומתמם דבריו מאיר הוא

לא השם אותו אבל בגדים מחוסר להיות גדול לכהן אפשר שאי

בתוכו". היה

ב. החושן; אבני א. הם: דברים ששני למדנו, מדבריו

רש"י וסובר המפורש. שם כתב שהוא ותומים, האורים

הגמרא כא)שמשמעות אורים(יומא היה לא שני שבבית היא

מחוסר יהא לא הגדול שהכהן כדי היה החושן ורק כלל, ותומים

בגדים.

ותומים האורים הם הם החושן אבני הרמב"ם לדעת אבל

מח) סוטה שבע באר היה(ראה ותומים שהאורים לומר בהכרח ולכן, .

את ומפרש בגדים. מחוסר גדול הכהן יהא שלא כדי שני, בבית

ותומים, אורים היה לא שני שבבית הכוונה שאין הגמרא, דברי

האורים בענין שני לבית ראשון בית בין שוני שהיה אלא

בהן. נשאלים היו לא שני שבבית בכך שהתבטא ותומים,

הגמרא בפירוש גם וחולקים הולכים הם א)ולשיטתם עג (יומא

– ותומים באורים הנשאל הכהן של עמידתו אופן את המבארת

השכינה": כפני ש"פניו

כלפי)רש"י המפורש(ד"ה ושם ותומים אורים "כלפי פירש:

ותומים, לאורים הוא "שכינה" שהכינוי כלומר החושן", שבתוך

שאבני הסובר הרמב"ם, ואילו בתוכו. המפורש ושם היות

השכינה" ש"כלפי לפרש לכן הוצרך ותומים, האורים הם החושן

לארון. הכוונה

[136 cenr ,`i jxk zegiy ihewl]

שבת-קודש המ שם על – המוריה ורהר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰àeäå ,úéaä øä©©©¦§

.äiøBnä øä©©¦¨

בכללותו, המוריה בהר הרמב"ם עוסק הבאות בהלכות

נמצא, וההיכל. העזרה – עצמו הבית אודות מדבר ובהמשך

קדושה קיימת והעזרה, ההיכל של הפרטית הקדושה שמלבד

כולו. הבית הר על כללית

האבות. ידי על נקבעו אלו קדושות שלוש כי אומרים, ויש

יראה ה' ההוא המקום שם אברהם "ויקרא נאמר: באברהם

. .'d xdaביצחק כולו. הבית הר קדושת היא – יראה"

לשוח יצחק "ויצא אתdcyaנאמר: מסמל – וה"שדה" ,"

וביעקב שדה. בדוגמת פתוח מקום שהיא העזרה, קדושת

אם כי זה "אין `miwlנאמר: ziaהיינו – "בית" בחינת ,"

ספר)ההיכל .(קרית

"ולך העקידה: בפרשת מקורו המוריה", "הר השם מקור אף

הקטורת, שם על שהוא רש"י ופירש המוריה". ארץ אל לך

ה הוא מסממניה .xenשאחד

ולא הקטורת, לעבודת דוקא רומז ההר של כינויו מדוע

הקרבנות? הקרבת עבודת לכללות

הבית, להר רק מוגבלת אינה הקרבנות עבודת לומר: ויש

עבודת אך בבמות, להקריב מותר היה שבהם ימים היו שהרי

"הר הבית הר נקרא ולכן במקדש. אלא נעשית אינה הקטורת

הקטורת שם על דווקא ב)המוריה" יח, הנחל אבי .(ראה
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oigitqשנזרעו ותבואה ירקות גידולי לאכול אסרו חז"ל –

שיזרעו עבירה, עוברי מפני מעצמם, בשמיטה גדלו או בשמיטה

הם שספיחים באומרם ויאכלו ה"ב)בסתר .(פ"ד

xeriaמהבית לבער יש השדה, מן כלה מסוים סוג כאשר –

הרמב"ם לדעת שביעית. קדושת הקדושים סוג מאותו גידולים

ה"ג) מן(פ"ז לאבדם וחייב לאכלם אסור הביעור זמן לאחר –

הרמב"ן לדעת ואילו ז)העולם. כה, ידי(ויקרא על נעשה הביעור

בהם. לזכות הבית בעל גם יכול שהפקיר ולאחר הפירות, הפקרת

חמישי יום פרוזבול

בין בארץ בין מדרבנן, הזה בזמן נוהגת כספים שמיטת

לארץ ה"ג)בחוצה דין(פ"ט לבית שטרותיו את שמוסר מי אבל ,

לו, שחייבים החובות את משמטת השביעית אין השמיטה, לפני

חוב לגבות רשאי דין בית לד)כי הלואה חו"מ, .(שוע"ר

leafextשההלואה מחשש כספים מלהלוות ימנעו שלא כדי –

לבית החוב מסירת שעניינו 'פרוזבול' הנשיא הלל תיקן תישמט,

ועשירים עניים – ובוטי" "בולי תקנה, – "פרוז" ופירושו: דין,

לו) ממונם,(גיטין יפסידו שלא – העשירים לתועלת תקנה כלומר: .

להם. להלוות שיסכימו – העניים ולתועלת

בסופה רק משמטת ששביעית ד)ואף הל' שם לכתחילה(רמב"ם ,

לחשוש כדי זאת, השישית. השנה בסוף פרוזבול לכתוב יש

הרא"ש ס"כ)לדעת פ"ד חל(גיטין השנה מתחילת שכבר הסובר ,

רעהו" את יגוש "לא שנאמר: חוב, לתבוע לו)איסור שם, .(שוע"ר

רק יגוש" "לא איסור חל השביעית בשנה שניתנה ובהלוואה

כי השביעית, בסיום גם פרוזבול לכתוב יש ולכן בסופה,

זו להלואה מועיל אינו בשישית שנכתב ס"זהפרוזבול וד"מ (ב"ח

לב) .ס"ק

דברי עלי "ערבים בבחינת חביבות, יש פרוזבול לתקנת

תורה" מדברי יותר לב)סופרים חייבים(ע"ז שלא מי שגם וכדאי .

כך לשם מיוחד חוב יצור ואפילו "פרוזבול", יכתוב מעות לו

(459 ע' כד נחשב(לקו"ש הדבר בבנק, חסכון או כסף לו שיש ומי .

כחוב. לו

שישי יום הן? מה – ותומים אורים
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התורה על בפירושו רש"י ל)כותב כח, ותומים(תצוה "האורים :

ידו שעל החושן, כפלי בתוך נותנו שהיה המפורש שם כתב הוא

החושן, היה שני ובמקדש דבריו. את ומתמם דבריו מאיר הוא

לא השם אותו אבל בגדים מחוסר להיות גדול לכהן אפשר שאי

בתוכו". היה

ב. החושן; אבני א. הם: דברים ששני למדנו, מדבריו

רש"י וסובר המפורש. שם כתב שהוא ותומים, האורים

הגמרא כא)שמשמעות אורים(יומא היה לא שני שבבית היא

מחוסר יהא לא הגדול שהכהן כדי היה החושן ורק כלל, ותומים

בגדים.

ותומים האורים הם הם החושן אבני הרמב"ם לדעת אבל

מח) סוטה שבע באר היה(ראה ותומים שהאורים לומר בהכרח ולכן, .

את ומפרש בגדים. מחוסר גדול הכהן יהא שלא כדי שני, בבית

ותומים, אורים היה לא שני שבבית הכוונה שאין הגמרא, דברי

האורים בענין שני לבית ראשון בית בין שוני שהיה אלא

בהן. נשאלים היו לא שני שבבית בכך שהתבטא ותומים,

הגמרא בפירוש גם וחולקים הולכים הם א)ולשיטתם עג (יומא

– ותומים באורים הנשאל הכהן של עמידתו אופן את המבארת

השכינה": כפני ש"פניו

כלפי)רש"י המפורש(ד"ה ושם ותומים אורים "כלפי פירש:

ותומים, לאורים הוא "שכינה" שהכינוי כלומר החושן", שבתוך

שאבני הסובר הרמב"ם, ואילו בתוכו. המפורש ושם היות

השכינה" ש"כלפי לפרש לכן הוצרך ותומים, האורים הם החושן

לארון. הכוונה
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בכללותו, המוריה בהר הרמב"ם עוסק הבאות בהלכות

נמצא, וההיכל. העזרה – עצמו הבית אודות מדבר ובהמשך

קדושה קיימת והעזרה, ההיכל של הפרטית הקדושה שמלבד

כולו. הבית הר על כללית

האבות. ידי על נקבעו אלו קדושות שלוש כי אומרים, ויש

יראה ה' ההוא המקום שם אברהם "ויקרא נאמר: באברהם

. .'d xdaביצחק כולו. הבית הר קדושת היא – יראה"

לשוח יצחק "ויצא אתdcyaנאמר: מסמל – וה"שדה" ,"

וביעקב שדה. בדוגמת פתוח מקום שהיא העזרה, קדושת

אם כי זה "אין `miwlנאמר: ziaהיינו – "בית" בחינת ,"

ספר)ההיכל .(קרית

"ולך העקידה: בפרשת מקורו המוריה", "הר השם מקור אף

הקטורת, שם על שהוא רש"י ופירש המוריה". ארץ אל לך

ה הוא מסממניה .xenשאחד

ולא הקטורת, לעבודת דוקא רומז ההר של כינויו מדוע

הקרבנות? הקרבת עבודת לכללות

הבית, להר רק מוגבלת אינה הקרבנות עבודת לומר: ויש

עבודת אך בבמות, להקריב מותר היה שבהם ימים היו שהרי

"הר הבית הר נקרא ולכן במקדש. אלא נעשית אינה הקטורת

הקטורת שם על דווקא ב)המוריה" יח, הנחל אבי .(ראה
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ראשון יום

יב ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ּפטר‡. מּיׂשראל, אדם ּכל לפּדֹות עׂשה [בכור]מצות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
לערפֹו, עׂשה מצות לפּדֹותֹו, רצה לא ואם ּבׂשה; ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹחמֹור
תפּדה לא ואם בׂשה, ּתפּדה חמֹור "ּופטר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשּנאמר:
ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגֹות - אּלּו מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲֲִֵֵַַָָָוערפּתֹו".

עריפה. למצות קֹודמת ּפדּיה ּומצות ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָזמן;

ּפטר·. "ּכל ׁשּנאמר: לּכהן, נֹותנֹו - ּבֹו ׁשּפֹודין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּׂשה
ּתפּדה". הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת וגֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָרחם

ּבלבד.‚. החמֹור היא ּכאן, האמּורה טמאה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָּבהמה

קדם„. מכרֹו ואם ׁשּיּפדה; עד ּבהנאה, אסּור חמֹור ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּפטר
- ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון, קדם מת ואם אסּורים. ּדמיו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹּפדיֹון,
עריפתֹו, לאחר אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני יּקבר, זה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
החמֹור ּפטר ונתן ּפדהּו, לא אם ,לפיכ נפּדה. ולא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהֹואיל
ׁשּיפּדהּו עד ּבֹו, להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - לּכהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹּבעצמֹו
והּכהנים ויּקבר. אֹותֹו יערף אֹו לעצמֹו; הּׂשה ויּקח ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבׂשה,
ּפטר לּתן ליׂשראל אסּור ,לפיכ זה; ּדבר על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחׁשּודים

ּבפניו. הּכהן ּפדהּו ּכן אם אּלא לּכהן, ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹחמֹור

ׁשּיּתנּנּו‰. קדם הּׂשה ּומת חמֹור, ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹהפריׁש
ּבּה. להנֹות לּכהן הּנבלה ויּתן ּבאחריּותֹו; חּיב אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹלּכהן
ּומּתר לּכהן; הּטלה יּתן ׁשּפדהּו, אחר החמֹור ּפטר ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמת

נפּדה. ׁשּכבר ְְֲִֶַָָָָּבהניתֹו,

.Â.יֹום ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? יתחּיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמאימתי
רצה ואם עֹורפֹו; לערפֹו, רצה אם - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹּומאחר

ּבלבד. מצוה עּכּוב אּלא ּכאן ואין ּפֹודה; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלפּדֹותֹו,

.Êּבקֹופיס עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה גדול]לא [סכין ְְְִִָָֹ
ממיתין ואין וערפּתֹו". תפּדה לא "ואם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאחֹוריו,
ּבמגרה ולא ּבקרּדם, ולא ּבקנה, ולא ּבמּקל, לא ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָֹֹֹֹֹאֹותֹו

הּדלת[מסור] וינעל לחדר, יכניסּנּו ולא ּבקֹופיס; אּלא -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
"וערפּתֹו". ׁשּנאמר: ׁשּימּות, עד ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָּבפניו

.Áולא ׁשחּוט, ּבׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאין
ּבכֹוי ולא ּבכלאים, ולא חיה]ּבטרפה, או בהמה ספק -]- ְְְְְְִִִֵַָֹֹ

ּכבׂשים אּלא ׂשה, קרּוי ואין בׂשה"; "ּתפּדה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
ּבלבד. חּיים ְְִִִִַַועּזים

.Ë.ּפדּוי ּפדה, ואם אחר; למין הּדֹומה ּבׂשה ּפֹודין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאין
ּפקּועה ּבבן שחיטתה]ּופֹודין אחר אימו בבטן שנמצא ;[עובר ְְִֶָ

"ּכּצבי ּבהן: נאמר ׁשהרי הּמקּדׁשין, ּבפסּולי ּפֹודין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻואין
ּבהן. ּפֹודין אין הן אף ּבֹו, ּפֹודין אין ואּיל ּצבי מה - ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכאּיל"

.Èּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין - ּבׂשה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָּפֹודין
ּבין קטּנים ּבין מּומין, ּגדֹולים.ּבעלי ְְֲִִִֵֵֵַַ

.‡È;הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין ׁשביעית, מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׂשה
ּפֹודהּו - לפּדֹותֹו ׂשה לֹו אין אם הּספק. את ּפֹודין ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָאבל
להחמיר 'ׂשה' ּתֹורה אמרה לא לּכהן; ּדמיו ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּבׁשויֹו,
ׁשּׁשוה חמֹור ּפטר לֹו היה ׁשאם - עליו להקל אּלא ְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָעליו,

יהיה ולא ּדינר; ׁשוה ּבׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש סלעים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹעׂשר
ּבכסף. ׁשּנפּדה ההקּדׁש, מן חמּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָזה

.·Èחמֹור ּפטר ּדמי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָּבּמה
מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדמיו היּו אם אבל ומעלה; זּוזים ְְְֲִִִִַָָָָָָָָָֹֹמּׁשלׁשה
ועין זּוזים. ּבׁשלׁשה אֹו ּבׂשה אּלא אֹותֹו ּפֹודין אין ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹזּוזים,
ּובינֹונית, סלע; ּבחצי רעה, ועין מּסלע; יפחֹות לא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיפה,

זּוזים. ְִִָֹּבׁשלׁשה

.‚Èוהחמֹור ּפדּוי, זה הרי - חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָוהּפֹודה
ְִָָלבעליו.

.„Èּבכֹור" ׁשּנאמר: חמֹור, מּפטר ּפטּורים ּולוּיים ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹּכהנים
ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה", הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם,
מּבכֹור והּפטּור טמאה; ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו אדם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבבכֹור

טמאה. ּבהמה מּבכֹור ּפטּור ְְְִֵֵָָָָָאדם,

.ÂËעּבר[קונה]הּלֹוקח הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל חמֹורֹו עּבר ְֲִֵֵֶַַַַַָֻֻ
מן ּפטּור זה הרי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - לנכרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָחמֹורֹו
ׁשּתף הּנכרי היה זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻהּבכֹורה;
- ּבֹו מאלף אחד אּלא לֹו היה לא אפּלּו ּבּבכֹור, אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאם
אֹו יד ּכגֹון אחד, אבר ּבאּמֹו אֹו ּבֹו לֹו היה ּפטּור. זה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָהרי
זה הרי מּום, ּבעל יהיה יחת ׁשאּלּו ּכל - אזנֹו אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרגלֹו
ּבעל יהיה לא הּנכרי חלק ּכׁשּיחת ואם הּבכֹורה; מן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפטּור
להיֹות הּגֹוי מן חמֹור המקּבל וכן חּיב. זה הרי לּמזּבח, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמּום

ּביניהם והּולד ּבּה, לשניהם]מּטּפל ׁשּקּבל[- נכרי אֹו , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
רחם ּכל "ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּור הּכל - ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּיׂשראל
ּביׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד ּובּבהמה", ּבאדם - יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבני

.ÊËחמֹורֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגר
ּפדה ואם לפּדֹותֹו; אֹו לערף חּיב זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאֹו
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּגר, ׁשל הּׂשה - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׂשה

.ÊÈ;חּיב ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין חמֹור, ּפטר ׁשהפריׁש ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָּגֹוי
ועבֹודה. ּבגּזה מּתר הּוא ְֲֲִֵַַָָָֻוהרי

.ÁÈסּוס ּכמין ׁשּילדה חמֹור אֹו חמֹור, ּכמין ׁשּילדה ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָּפרה
ּו"פטר בׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר ׁשּנאמר: ּפטּור, -ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
והּנֹולד חמֹור הּיֹולד ׁשּיהיה עד - ּפעמים ׁשּתי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָחמֹור",
ּבּבכֹורה. חּיב חמֹור, סימני מקצת ּבֹו יׁש ואם ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָחמֹור.

.ËÈטלה נֹותן - זכרים ׁשני וילדה ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמֹורֹו
להפקיע ּכדי אחד טלה מפריׁש - ּונקבה זכר ילדה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלּכהן.
נֹולד הּזכר ׁשּמא ּבהניה, מּתר ׁשּיהיה עד מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻקדּׁשה
לּכהן; ואינֹו לּבעלים, - ׁשהפריׁש זה וטלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתחּלה,

הראיה. עליו מחברֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָׁשהּמֹוציא

.Îׁשני נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא חמֹוריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּתי
נֹותן - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר לּכהן; ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹטלאים

לּכהן. אחד ֵֶֶַָָֹטלה

.‡Îנקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
לעצמֹו, טלה להפריׁש צרי ואינֹו ּכלּום. לּכהן ּכאן אין -ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
זכר ילדה האחת ׁשּמא - הרּבה ספקֹות ּכאן ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלפי
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זכר והאחרת נקבה ילדה ׁשּמא אֹו נקבֹות, ׁשּתי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה
הרּבה ספקֹות וכן זכר; ואחריה נקבה אֹו נקבה, ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָואחריו
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת נקבֹות. ּוׁשּתי זכרים ּבׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיׁש
לּכהן; אחד טלה נֹותן - ונתערבּו זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּכרה,
מּפני - לּכהן ואינֹו לעצמֹו אחד טלה מפריׁש ּונקבה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזכר

הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָׁשהּוא

.·Îאֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן חמֹור הּלֹוקח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוכן
לּבעלים, והּוא ּבׂשה, אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹלא

ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.‚Îעל הפריׁשֹו מהן אחד ּכל טלאים, עׂשר לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמי
ּומתעּׂשרין ּדבר, לכל חּלין ּכּלן הרי - חמֹור ּפטר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻספק

בהמה] מעׂשר,[במעשר מהן אחד ּומפריׁש הּבהמה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשאר
ּכׁשהיּו. ׁשּלֹו ְְְֶֶַָָוהּׁשאר

.„Îּבתֹו וּדאין חמֹורים ּפטרי עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל
אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו אבי מּבית לֹו ׁשּנפלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָֹּביתֹו,
מפריׁש זה הרי - יׂשראל אּמֹו אבי מּבית לֹו נפלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהּכהן

ּבמעׂשר. וחּיבין ׁשּלֹו; והם ׂשיין, עׂשרה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליהם

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ּתׁשע - מצוֹות ועׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
יעבד ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעית; מּמלאכּתּה הארץ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּתׁשּבת
האילן עבֹודת יעבד ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעבֹודת
ׁשּלא (ה) הּקֹוצרים; ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבׁשנה
ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשמיט (ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַֹיבצר
יתּבע ולא יּגׂש ׁשּלא (ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהארץ;
ׁשּלא ּכדי הּׁשמּטה קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּלוה;
לקּדׁש (יא) ׁשבע; ׁשבע הּׁשנים לסּפר (י) ממֹונֹו; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיאּבד
ּכדי לתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע (יב) חמּׁשים; ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָֹׁשנת
זֹו; ּבׁשנה אדמה ּתעבד ׁשּלא (יג) חפׁשי; עבדים ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹלצאת
יבצר ׁשּלא (טו) הּקֹוצרים; ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(יד)
זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה לּתן (טז) הּבֹוצרים; ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻנזיריה
הארץ ּתּמכר ׁשּלא (יז) מקנה; ּוׂשדה אחּזה ׂשדה ּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻוזהּו
ּכל ינחל ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ּדין (יח) ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹלצמיתּות;
מּתנה ערים להם נֹותנין אּלא יׂשראל, ּבארץ לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשבט
לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (כ) ּבהן; ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשבת
מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹללוּים
לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלין אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריהם,

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְִִִֵֵֵֵַָהּיֹובל.
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הארץ‡. מעבֹודת ׁשביעית ּבׁשנה לׁשּבֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָמצות
לה'", ׁשּבת הארץ "וׁשבתה ׁשּנאמר: - האילנֹות ְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָועבֹודת
מלאכה העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ּובּקציר "ּבחריׁש ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹונאמר:
ועבר עׂשה, מצות ּבּטל זֹו, ּבׁשנה האילנֹות אֹו הארץ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמעבֹודת
תזמר". לא וכרמ תזרע, לא ׂשד" ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹעל

על·. אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶַַַַָָָאינֹו
ואחדהּזמ ּכרם, ואחד הּבציר; על אֹו הּקצירה ועל ירה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

האילנֹות. ְִָָָׁשאר

ולּמה‚. קצירה. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָּוזמירה
הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על - ל לֹומר הּכתּוב? ְְְְִֵֵֵַַַַָָָּפרטן
ׁשאר עם הארץ, ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ועל ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשחּיב.
אבל עליהן, לֹוקה אינֹו - זה ּבענין נתּפרׁשּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהאבֹות

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין .[מלקות ְִַַַַ

המסּקל,„. אֹו הּקרקע, לצר החֹופר אֹו החֹורׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?
הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא המזּבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו

מחובר] ענף בקרקע הּמרּכיב[משחיל אֹו באילן, אילן [מחבר ְִַַ
מּכיןאחר] - האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע, אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מּדבריהם. מרּדּות מּכת ְְִִֵֶַַַאֹותֹו

.‰יחּת ולא סרק, אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹאין
והּבּדין העלין יפרק ולא האילנֹות, מן [ענפים]הּיּבלת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּתחּתיו יעּׁשן ולא ּבאבק, צּמרּתֹו את יאּבק ולא ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהיבׁשים,
ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות את יסּו ולא הּתֹולעת, ׁשּתמּות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי
יסּו ולא ,ר ּכׁשהּוא העֹוף אֹותֹו יאכל ׁשּלא ּכדי זהמה ְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹֹֻלֹו

הּפּגין בשלו]את שלא יכר[תאנים ולא אֹותן, ינקב ולא , ְְְְִִִֶַַָֹֹֹֹ
יפּסג ולא אֹותן, יקטם ולא הּנטיעֹות, את[יתמוך]את ְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹֹ

אחת עׂשה ואם האילן. עבֹודת ּכל ׁשאר וכן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָהאילנֹות,
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבּׁשביעית, ְְִִִֵֵַַַַַמאּלּו

.Âּבאיׁשת האּור את מּציתין מּפני[בסבך]אין הּקנים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
קרקע עבֹודת לזריעה]ׁשהיא מכינה מלּמדין[שעי"ז ואין . ְְְְֲִִֵֶַַַַ

הּזרעים את ּבֹודקין ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש הּפרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
ּגללים. מלא ּבעציץ אֹותֹו ּבֹודקין אבל עפר; מלא ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָָּבעציץ
ּבמֹוצאי לזרעם ּכדי ּבּׁשביעית, הּזרעים את ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוׁשֹורין

ּומקּימין יוזק]ׁשביעית. שלא שומרים האלֹויי[- [מיןאת ְְְֲִִִֵֶַָ
אֹותֹו.בשמים] מׁשקין אין אבל הּגג, ְְֲִֵַַַָֹּבראׁש

.Êהאילן[צובעים]סֹוקרין פירותיו]את ּבסקרא[שנושרים ְְְִִִֶָָָ
הּגפנים.[אדום] ּתחת ועֹודרין ּבאבנים, אֹותֹו וטֹוענין ,ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

ּבזיתים פסולת]והמקׁשקׁש מהן להברֹות[להסיר אם - ְְְְְְִִֵֵַַַ
הּפּצימים[לשבח] את לסּתם ואם אסּור; האילן, ְְִִִִִֶֶַַָָָֹאת

מּתר.[סדקים] ,ָֻ

.Áהּזרעים ׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלהין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָמׁשקין
זה מרחקין היּו אם - האילנֹות ׂשדה וכן ּביֹותר. צמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשהיא
לאילן, מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעׂשר יתר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּזה
עׂשר לזה זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
- הּלבן עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין סאה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלבית
יּפסדּו. ׁשּלא האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹמרּבצין

Ëלּגפנים עּוגּיֹות שםועֹוׂשין שיאספו מסביבם [גומות ְְִִִַָ
ועֹוׂשיןמים] אּמת[חופרים]; ּכּתחּלה,[תעלת]את הּמים ְְִִִֶַַַַַָ

מים. הּנקעים את ְְְִִִֶַַַָּוממּלאין

.Èּתעׂשה יׁשקה, לא ׁשאם אּלּו? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני
הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
ׁשאין אּלּו; על ּגזרּו לא - מּדבריהם ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאּלּו
ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה, מן ְְִִֵֵֶַָָָָָאּסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶֶַָׁשּלהן,
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זכר והאחרת נקבה ילדה ׁשּמא אֹו נקבֹות, ׁשּתי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה
הרּבה ספקֹות וכן זכר; ואחריה נקבה אֹו נקבה, ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָואחריו
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת נקבֹות. ּוׁשּתי זכרים ּבׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיׁש
לּכהן; אחד טלה נֹותן - ונתערבּו זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּכרה,
מּפני - לּכהן ואינֹו לעצמֹו אחד טלה מפריׁש ּונקבה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזכר

הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָׁשהּוא

.·Îאֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן חמֹור הּלֹוקח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוכן
לּבעלים, והּוא ּבׂשה, אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹלא

ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.‚Îעל הפריׁשֹו מהן אחד ּכל טלאים, עׂשר לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמי
ּומתעּׂשרין ּדבר, לכל חּלין ּכּלן הרי - חמֹור ּפטר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻספק

בהמה] מעׂשר,[במעשר מהן אחד ּומפריׁש הּבהמה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשאר
ּכׁשהיּו. ׁשּלֹו ְְְֶֶַָָוהּׁשאר

.„Îּבתֹו וּדאין חמֹורים ּפטרי עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל
אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו אבי מּבית לֹו ׁשּנפלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָֹּביתֹו,
מפריׁש זה הרי - יׂשראל אּמֹו אבי מּבית לֹו נפלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהּכהן

ּבמעׂשר. וחּיבין ׁשּלֹו; והם ׂשיין, עׂשרה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליהם

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ּתׁשע - מצוֹות ועׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
יעבד ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעית; מּמלאכּתּה הארץ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּתׁשּבת
האילן עבֹודת יעבד ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעבֹודת
ׁשּלא (ה) הּקֹוצרים; ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבׁשנה
ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשמיט (ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַֹיבצר
יתּבע ולא יּגׂש ׁשּלא (ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהארץ;
ׁשּלא ּכדי הּׁשמּטה קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּלוה;
לקּדׁש (יא) ׁשבע; ׁשבע הּׁשנים לסּפר (י) ממֹונֹו; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיאּבד
ּכדי לתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע (יב) חמּׁשים; ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָֹׁשנת
זֹו; ּבׁשנה אדמה ּתעבד ׁשּלא (יג) חפׁשי; עבדים ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹלצאת
יבצר ׁשּלא (טו) הּקֹוצרים; ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(יד)
זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה לּתן (טז) הּבֹוצרים; ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻנזיריה
הארץ ּתּמכר ׁשּלא (יז) מקנה; ּוׂשדה אחּזה ׂשדה ּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻוזהּו
ּכל ינחל ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ּדין (יח) ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹלצמיתּות;
מּתנה ערים להם נֹותנין אּלא יׂשראל, ּבארץ לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשבט
לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (כ) ּבהן; ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשבת
מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹללוּים
לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלין אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריהם,

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְִִִֵֵֵֵַָהּיֹובל.

א ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

הארץ‡. מעבֹודת ׁשביעית ּבׁשנה לׁשּבֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָמצות
לה'", ׁשּבת הארץ "וׁשבתה ׁשּנאמר: - האילנֹות ְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָועבֹודת
מלאכה העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ּובּקציר "ּבחריׁש ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹונאמר:
ועבר עׂשה, מצות ּבּטל זֹו, ּבׁשנה האילנֹות אֹו הארץ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמעבֹודת
תזמר". לא וכרמ תזרע, לא ׂשד" ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹעל

על·. אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶַַַַָָָאינֹו
ואחדהּזמ ּכרם, ואחד הּבציר; על אֹו הּקצירה ועל ירה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

האילנֹות. ְִָָָׁשאר

ולּמה‚. קצירה. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָּוזמירה
הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על - ל לֹומר הּכתּוב? ְְְְִֵֵֵַַַַָָָּפרטן
ׁשאר עם הארץ, ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ועל ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשחּיב.
אבל עליהן, לֹוקה אינֹו - זה ּבענין נתּפרׁשּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהאבֹות

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין .[מלקות ְִַַַַ

המסּקל,„. אֹו הּקרקע, לצר החֹופר אֹו החֹורׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?
הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא המזּבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו

מחובר] ענף בקרקע הּמרּכיב[משחיל אֹו באילן, אילן [מחבר ְִַַ
מּכיןאחר] - האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע, אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מּדבריהם. מרּדּות מּכת ְְִִֵֶַַַאֹותֹו

.‰יחּת ולא סרק, אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹאין
והּבּדין העלין יפרק ולא האילנֹות, מן [ענפים]הּיּבלת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּתחּתיו יעּׁשן ולא ּבאבק, צּמרּתֹו את יאּבק ולא ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהיבׁשים,
ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות את יסּו ולא הּתֹולעת, ׁשּתמּות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי
יסּו ולא ,ר ּכׁשהּוא העֹוף אֹותֹו יאכל ׁשּלא ּכדי זהמה ְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹֹֻלֹו

הּפּגין בשלו]את שלא יכר[תאנים ולא אֹותן, ינקב ולא , ְְְְִִִֶַַָֹֹֹֹ
יפּסג ולא אֹותן, יקטם ולא הּנטיעֹות, את[יתמוך]את ְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹֹ

אחת עׂשה ואם האילן. עבֹודת ּכל ׁשאר וכן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָהאילנֹות,
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבּׁשביעית, ְְִִִֵֵַַַַַמאּלּו

.Âּבאיׁשת האּור את מּציתין מּפני[בסבך]אין הּקנים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
קרקע עבֹודת לזריעה]ׁשהיא מכינה מלּמדין[שעי"ז ואין . ְְְְֲִִֵֶַַַַ

הּזרעים את ּבֹודקין ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש הּפרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
ּגללים. מלא ּבעציץ אֹותֹו ּבֹודקין אבל עפר; מלא ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָָּבעציץ
ּבמֹוצאי לזרעם ּכדי ּבּׁשביעית, הּזרעים את ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוׁשֹורין

ּומקּימין יוזק]ׁשביעית. שלא שומרים האלֹויי[- [מיןאת ְְְֲִִִֵֶַָ
אֹותֹו.בשמים] מׁשקין אין אבל הּגג, ְְֲִֵַַַָֹּבראׁש

.Êהאילן[צובעים]סֹוקרין פירותיו]את ּבסקרא[שנושרים ְְְִִִֶָָָ
הּגפנים.[אדום] ּתחת ועֹודרין ּבאבנים, אֹותֹו וטֹוענין ,ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

ּבזיתים פסולת]והמקׁשקׁש מהן להברֹות[להסיר אם - ְְְְְְִִֵֵַַַ
הּפּצימים[לשבח] את לסּתם ואם אסּור; האילן, ְְִִִִִֶֶַַָָָֹאת

מּתר.[סדקים] ,ָֻ

.Áהּזרעים ׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלהין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָמׁשקין
זה מרחקין היּו אם - האילנֹות ׂשדה וכן ּביֹותר. צמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשהיא
לאילן, מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעׂשר יתר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּזה
עׂשר לזה זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
- הּלבן עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין סאה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלבית
יּפסדּו. ׁשּלא האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹמרּבצין

Ëלּגפנים עּוגּיֹות שםועֹוׂשין שיאספו מסביבם [גומות ְְִִִַָ
ועֹוׂשיןמים] אּמת[חופרים]; ּכּתחּלה,[תעלת]את הּמים ְְִִִֶַַַַַָ

מים. הּנקעים את ְְְִִִֶַַַָּוממּלאין

.Èּתעׂשה יׁשקה, לא ׁשאם אּלּו? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני
הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
ׁשאין אּלּו; על ּגזרּו לא - מּדבריהם ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאּלּו
ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה, מן ְְִִֵֵֶַָָָָָאּסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶֶַָׁשּלהן,
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.‡Èיׂשראל על ּגֹוים מלכי והּטילּו האּנסין, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּׁשרּבּו
ּבּׁשביעית להן לזרע הּתירּו - לחילֹותיהם מזֹונֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלעׂשֹות
ׁשּכפה מי וכן ּבלבד; הּמל עבדי להן ׁשּצריכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבּׁשביעית לעׂשֹות אּנס ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָאֹותֹו

עֹוׂשה. זה הרי - ּבּה ְֲֵֵֶֶַָוכּיֹוצא

.·È;יעקר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַֹהּנֹוטע
ּבׁשֹוגג: ּתאמר אם - הּׁשביעית על חׁשּודין ׁשּיׂשראל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹמּפני

הייתי'. 'ׁשֹוגג הּמזיד: יאמר ְִִִֵֵֵַַַָֹ'יקּים',

.‚Èּכדי ּבּׁשביעית, זּבלּה, אֹו נרּה, אֹו ׂשדהּו, את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא אֹותֹו, קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה
ּכדי מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ׁשביעית; ּבמֹוצאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָיזרעּנה
ּבנֹו. יזרעּנה מת, ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

.„Èלמֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית, מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - אבנים מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,

ׁשביעית. למֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ

.ÂËהיּו אם - ּבּׁשביעית ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹונֹות לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּטֹומן
הּטֹומן אסּור. לאו, ואם חֹוׁשׁש; אינֹו מגּלין, העלין ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻמקצת

הּלּוף בצל]את קּבין[מין מארּבעת יפחֹות לא - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַַַַֹ
ּדריסת ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו; על עפר וטפח טפח, ּגבּה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹעל

ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ּכדי עפרוהאדם, [להשקות ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
במים] יכסח.ולערבבו לא אבל ְְֲִִִַַָֹּבּׁשביעית,

.ÊËואבנים עצים אדם 'מלּקט אֹומרין: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה
ׁשּלא ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא - ׂשדהּו מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועׂשבים
ּבין ּדק ּבין נֹוטל חברֹו, מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון
ואֹומרין: לנּקֹות, ׁשּמתּכּונין עברה עֹוברי מּׁשרּבּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּגס'.
מּׂשדהּו, ּכלּום אדם ׁשּיּטל אסרּו - לֹוקטין' אנּו הּגס ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'הּגס
ׁשּלא ּבטֹובה, ילּקט ׁשּלא והּוא - חברֹו ׂשדה מּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאּלא
.'ׂשד נּקיתי ׁשהרי ,ל עׂשיתי טֹובה ּכּמה 'ראה לֹו: ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיאמר

.ÊÈּומביא מלּקט - ׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה
ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;

עליו. מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל מלּקט -ְְִִֵֶַַַַַָָָֹ

.ÁÈלׁשרׁש מּתר זה הרי לעצים, ׁשּתים אֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּקֹוצץ
השרשים] עם -[להוציאן זה ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה קּצץ .ְְִֵֵֶֶַָָֹ

הארץ, מעם קֹוצץ אּלא הארץ; את מתּקן ׁשהרי יׁשרׁש, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
ּבאר ׁשרׁשיו מּתֹוּומּניח ּבקֹוצץ אמּורים? ּדברים ּבּמה ץ. ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

לׁשרׁש. מּתר חברֹו, מּׂשדה אבל ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻׁשּלֹו;

.ËÈהּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע
ּבקׁש. אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה; ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעפר,

.Îּבּגפנים ענפים]המזּנב קצת זה[כורת הרי - קנים והּקֹוצץ , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּובּמגרה ּובּמּגל ּבּקרּדם ּכדרּכֹו, ּׁשּירצה.[מסור]קֹוצץ מה ּובכל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

.‡Îׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין תאנים]אין ּבּׁשביעית,[מין ְְְְִִִִֵַַָ
עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני - הּׁשנים ּבׁשאר ׁשּקֹוצצין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכדר
קֹוצץ לעציה, צר ואם ותֹוסיף; ּתגּדל זֹו ׁשּבקציצה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאילן,

עבֹודתּה. ּכדר ׁשּלא ְֲֶֶֶָָָֹאֹותּה

.·Îהארץ מעם קֹוצצּה? לקרקע]ּכיצד למעלה[סמוך אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנפׁשח אילן טפחים. אֹותֹו[נבקע]מעׂשרה קֹוׁשרין - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

יֹוסיף ׁשּלא אּלא ׁשּיעלה, ולא .[להיבקע]ּבּׁשביעית; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ

ב ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

ׂשדהּו‡. ּבתֹו ויּתן מחצרֹו, זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא
יפה ׁשּתהיה ּכדי ׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּׁשביעית
ולא מּתר. אׁשּפה, מּמּנּו והעמיד הֹוציא ואם ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָֹֻלזריעה;
ּבֹו ׁשּמזּבלין הּזמן ׁשּיעבר עד ׂשדהּו, ּבתֹו אׁשּפה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיעׂשה

מּׁשּיקׁשר והּוא - הארץ קשרים]לעבֹודת הּמתיק[שיעשה ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
נהור] סגי בלשון מתוק ונקרא - מר אׁשּפה[פרי יעׂשה ולא .ְְֲֶַַָֹ

נּכרת ׁשּתהיה ּכדי זבל, ׁשל סאה וחמּׁשים מּמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּפחּותה
ּדבר לֹו היה מֹוסיף. להֹוסיף, ירצה ואם אׁשּפה; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשהיא
יתר סאה, ּבית ּבכל יעׂשה ולא .והֹול עליו מֹוסיף ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹמּועט,

אׁשּפתֹות. ְִַָָֹמּׁשלׁש

.·לתֹו אׁשּפתֹות ׁשלׁש ׁשלׁש ׂשדהּו ּכל לעׂשֹות ְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹוהרֹוצה
אֹוצר זבלֹו לעׂשֹות והרֹוצה עֹוׂשה; סאה, אחתּבית [אשפה ְְְֲִֵֶֶַָָָ

סאה] ק"נ של אשפות מג' יותר עֹוׂשה.ובה ,ֶ

ּבארץ‚. ׁשהעמיק אֹו הּסלע, על הּזבל מעמיד ֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים טפחים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
עׂשה אפּלּו ׁשעּור. צרי אינֹו - הּזבל עליו והעמיד ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
קטּנֹות ּבין ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו אׁשּפתֹות ּכּמה ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָּכן
אּלא הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר, הּדבר ׁשהרי מּתר; -ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

הּזבל. ְִִֶֶַַלכניסת

הּסהר„. מן זבל להֹוציא לאדם צאן,[דיר]מּתר ׁשל ְְִִֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּדיר והעֹוׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ׂשדהּו לתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונֹותן
סאתים; ּבית על יתר יעׂשהּו לא ּבּׁשביעית, ׂשדהּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו
ּדפן מּניח - הּדיר ּכל את ּוכׁשּיזּבלּו לתֹוכֹו. הּצאן ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹויכניס
מזּבל נמצא ּבצּדֹו; אחר ּדיר ועֹוׂשה הּדיר, מּדפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד

סאין. ארּבעת ּבית ׂשדהּו ְְְִֵֵַַַָּבתֹו

מּמּנה‰. מׁשּיר - סאין ארּבעת ּבית ׂשדהּו ּכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהיתה
הע מראית מּפני הטילּומקצת, ׁשהּצאן הּכל, ׁשּידעּו ּכדי ין; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּבּׁשביעית'. ׂשדהּו ּכל זה 'זּבל יאמרּו: ולא ונּדּירה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבּה

.Âּבּׁשביעית ׂשדהּו לתֹו ּכּתחּלה מחצב אדם יפּתח ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
הּסלע'; מּמּנה ׁשּיסיר נתּכּון, ׂשדהּו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ועׂשרים ׁשבע מּמּנּו ּופּצל ׁשביעית, מּקדם התחיל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַֹואם
מהן אבן ּכל ׁשלׁש, רּום על ׁשלׁש על ׁשלׁש ּברּבּוע ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאבנים
מּתר זה הרי - מּזֹו ּגדֹולֹות אֹו אּמה ּברּום אּמה על ְְֲִֵֶַַַַָָָָֻאּמה

ׁשּירצה. ּכל ּבּׁשביעית מּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָלנּקר

.Êורצה יתר, אֹו טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ׁשּיׁש אבנים ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָּגדר
אחת ּכל יתר, אֹו אבנים עׂשר ּבֹו היּו אם - אבניו ּכל ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלּטל
ׁשהרֹואה נֹוטל; זה הרי - מּזֹו ּגדֹולֹות אֹו ׁשנים מּׂשֹוי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמהן
אֹו מעׂשרה, ּפחֹות היה נֹוטל. הּוא האבנים ׁשּלצר ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹודע,
מּמּׂשֹוי קטּנֹות אבניו ׁשהיּו אֹו אבנים, מעׂשר ּפחֹות ּבֹו ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו

לארץ. סמּו טפח ׁשּיּניח עד נֹוטל - ׁשנים ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים

.Áוהתחיל ׂשדהּו, לתּקן ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
אֹו ׂשדהּו, לתּקן נתּכּון לא אם אבל ּבּׁשביעית; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹלּטל
ּׁשּירצה מה ּכל ּבּׁשביעית נֹוטל - ׁשביעית מּקדם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשהתחיל

מקֹום טפחים]מּכל מי' שפחות גדר וגֹודר[אפילו עד[נוטל], ְִֵַָָ
ׁשהּוא ּפי על אף - חברֹו מּׂשדה נֹוטל היה אם וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלארץ.

לארץ. עד ּגֹודר ְֵֶַַָָָקּבלן,

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Ëׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבנים
ׁשנים, ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם - ונתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמכּסֹות
יּנטלּו. לא מּזה, קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻהרי

.È- לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית, ׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל
אם וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל
- אבנים ׁשל ּגל אֹו צרֹורֹות, ׁשל ּגרּגׁש ּבׂשדהּו לֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהיה
יׁש ואם ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל

ּכּלן. את יּטל - קׁש אֹו סלע, ְִֵֶֶֶַַַָֹֻּתחּתיהן

.‡Èמּפני - ּבעפר יתּקנֹו אֹו עפר, ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹלא
חיץ הּוא עֹוׂשה אבל הארץ. את מתּקן על[מחיצה]ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ידֹו את לפׁשט ׁשּיכֹול אבן וכל הּגיא; אחרּפי [כשעומד ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתּנטל.המחיצה] זֹו הרי - הּגיא ׂשפת על עֹומד והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָולּטלּה,

.·È- הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹאבני
מּׂשדהּו; ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין מקֹום, מּכל להביאן ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻמּתר
ּבין קטּנֹות, אבנים ואפּלּו מקֹום, מּכל מביא הּקּבלן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָוכן

קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ׁשּקּבלּה, ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּׂשדה

.‚Èסּוגה ׁשהיא מכׁשלת[סתומה]ּפרצה אינּה אם - ּבעפר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; אסּור הרּבים, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
- הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר סּוגה היתה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹאֹו

לבנֹותּה. מּתר זה ְֲִֵֶָָֻהרי

.„Èלׂשדה ׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָאסּור
ּומּתר הרּבים; רׁשּות ּובין ּבינֹו ּגדר ּבֹונה אבל ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָֻחברֹו,
ׂשדהּו ּבתֹו וצֹוברֹו העפר, את ּומֹוציא הּסלע. עד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהעמיק

ּבֹו חפר אם וכן זבל. מעמידי ּכל ּומערהּכדר וׁשיח ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
החֹופרים. ּכל ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו העפר צֹובר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּׁשביעית,

שני יום
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.‡סמּו יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשית, ּבׁשנה הארץ ְְֲִִִֶַָָָָָֹעבֹודת
ׁשהּוא מּפני מּסיני, למׁשה הלכה אסּורה - ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹלּׁשביעית
הּוא, קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר לּׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמתּקנּה

הּׁשמּועה מּפי רבינו]ׁשּנאסר ממשה חכמים,[מסורת וגזרּו . ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָ
ּבזמן ׁשביעית ערב האילן ׂשדה חֹורׁשין יהיּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

הּלבן ּוׂשדה העצרת; עד אּלא חיטה]הּמקּדׁש, עד[- , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הארץ ּבעבֹודת מּתרין - קּים הּמקּדׁש ׁשאין ּובזמן ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּפסח.

ּתֹורה. ּכדין הּׁשנה, ראׁש ְִַַָָָֹעד

סאה.·. לבית אילנֹות ׁשלׁשה ּכל האילן? ׂשדה היא ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָֹאיזֹו
ׁשלׁשה ׁשל הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד סרק, אילן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
לעׂשֹות ראּויין אם ּתאנים: הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָאנׁשים
ּבׁשבילן; סאה ּבית ּכל חֹורׁשין מנה, ׁשּׁשים ׁשל ּדבלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּכר
הּבקר ׁשּיהיה ּכדי ואחד, אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוהּוא,

ּבכליו. לעבר ְֲֵַָָֹיכֹול

ואחד‚. ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה, לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹֹהיּו
ראּויין אינם והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי
ואחד מנה, מאה אפּלּו לעׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות,
מלא והּוא צרּכן, אּלא להן חֹורׁשין אין - עֹוׂשה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹאינֹו

לקוטף]האֹורה המעבר שיספיק לֹו.[- חּוצה וסּלֹו ְֶַָָ

מנה„. ׁשּׁשים לעׂשֹות ּוראּויין ּתׁשעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהיּו

מה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף ּבׁשבילן, סאה ּבית ּכל חֹורׁשין -ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לעׂשֹות. ראּוי ֲֵֶַָּׁשאינֹו

עֹוׂשין‰. ּבין יתר, אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עׂשרה ְְֲִִֵֵֵָָָָָָהיּו
עׂשר ּבׁשבילן. סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוׂשין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבין
סאה ּבית ּכל חֹורׁשין סאה, ּבית לתֹו מפּזרֹות ְְְְְְִִֵֵָָָָֻנטיעֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּׁשנה; ראׁש עד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבׁשבילן

.Âעטרה מּקפֹות אֹו אחת, ׁשּורה עׂשּויֹות -[כקשת]היּו ֲֲַַָָָָָֻ
עם והּדלּועין ואחת. אחת לכל צרּכן אּלא להן חֹורׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאין

לעׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות,

.Êׁשּקֹוראין זמן ּכל הּקטן, האילן זה נטיעה? היא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאיזֹו
'נטיעה'. ְִָלֹו

.Áמּטפח נקצץ אם - חליפין והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָאילן
ּכנטיעה. הּוא הרי ּולמּטה, מּטפח ּכאילן; הּוא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּולמעלה,

.Ë;ׁשאמרנּו ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוכל
אף הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין הּזה, ּבּזמן ְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻאבל
הּמקׁשאֹות ולעדר הּׂשדה ּולזּבל לסּקל מּתר הּמקּדׁש, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻּבזמן

הּׁשלהין ּובית להשקאה]והּמדלעֹות הזקוקים שדות עד[- - ְְְִִֵַַַַָ
ּומעּׁשנין ּומאּבקין ּומפרקין ּומזּבלין הּׁשנה. ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹראׁש

ּומזרדין ענפים]ּומקרסמין ענפיםּומפּסלין[כריתת [כריתת ְְְְְְְִִִַַָ
וקֹוטיבשים] וכֹורכין הּנטיעֹות, את אֹותן,ּומזהמין מין ְְְְְְֲִִִִֶַַָ

ּבּתים להן הּפּגין[סככות]ועֹוׂשין את וסכין אֹותן, ּומׁשקין , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
בשלו] שלא אֹותן[פירות ּומנּקבין בישולן], ּכל[למהר ; ְְִַָָ

ׁשל הּׁשנה ראׁש עד ׁשביעית ּבערב מּתרֹות אּלּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻעבֹודֹות
הּמקּדׁש. ּבזמן ואפּלּו ְְְֲִִִִִַַַָׁשביעית,

.Èׁשביעית וׁשל לּׁשביעית, ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַּפּגי
ּובזמן מנּקבין. ולא סכין לא - ׁשביעית למֹוצאי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּיצאּו
ׁשביעית, ערב הּגיאיֹות ּפי על מדרגֹות ּבֹונין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקּדׁש,
לּׁשביעית. מתּקנן ׁשהּוא מּפני - הּגׁשמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּיּפסקּו

.‡Èמרּכיבין ואין אילנֹות, נֹוטעין אין הּזה, ּבּזמן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָאף
אחר] אילן על אחד מאילן מבריכין[ענף ואין [משחיל, ְְִִֵַ

מחובר] בעודו ענף ׁשּתקלטבקרקע ּכדי אּלא - ׁשביעית ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹערב
ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה אחר ותׁשהה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹהּנטיעה,
ודבר ׁשּבתֹות. ׁשּתי - קליטה ּוסתם ׁשביעית; ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהּׁשנה
הרֹואה: יאמר ׁשּמא - העין מראית מּפני לעֹולם, אסּור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע אֹומר, נמצאת נטעּו'. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ'ּבּׁשביעית
וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ראׁש קדם ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמרּכיב
מּתרין. הּפרֹות עקר, לא ואם יעקר. מּכן, ּפחֹות יקּים; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום,

לעקר. הּיֹורׁש את מחּיבין ׁשּיעקר, קדם מת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹואם
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הּזרע‡. מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכל
מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ּבּה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנפל
העׂשבים מן ּבין 'ספיח', נקראּו ׁשניהן ועׂשּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוחזרּו
לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין מאליהן ׁשעלּו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּירקֹות
לאכלה". לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמן

ׁשּנּטּיבה ׂשדה -[שנחרשה]אפּלּו וצּמחה ּבּׁשביעית, ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ
קציר ספיח "את ׁשּנאמר: וזה ּבאכילה; מּתרין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפרֹותיה
קצר ואם ׁשנה. ּבכל ׁשּקֹוצר ּכדר יקצר ׁשּלא תקצר", ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא
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.Ëׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבנים
ׁשנים, ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם - ונתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמכּסֹות
יּנטלּו. לא מּזה, קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻהרי

.È- לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית, ׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל
אם וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל
- אבנים ׁשל ּגל אֹו צרֹורֹות, ׁשל ּגרּגׁש ּבׂשדהּו לֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהיה
יׁש ואם ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל

ּכּלן. את יּטל - קׁש אֹו סלע, ְִֵֶֶֶַַַָֹֻּתחּתיהן

.‡Èמּפני - ּבעפר יתּקנֹו אֹו עפר, ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹלא
חיץ הּוא עֹוׂשה אבל הארץ. את מתּקן על[מחיצה]ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ידֹו את לפׁשט ׁשּיכֹול אבן וכל הּגיא; אחרּפי [כשעומד ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתּנטל.המחיצה] זֹו הרי - הּגיא ׂשפת על עֹומד והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָולּטלּה,

.·È- הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹאבני
מּׂשדהּו; ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין מקֹום, מּכל להביאן ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻמּתר
ּבין קטּנֹות, אבנים ואפּלּו מקֹום, מּכל מביא הּקּבלן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָוכן

קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ׁשּקּבלּה, ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּׂשדה

.‚Èסּוגה ׁשהיא מכׁשלת[סתומה]ּפרצה אינּה אם - ּבעפר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; אסּור הרּבים, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
- הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר סּוגה היתה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹאֹו

לבנֹותּה. מּתר זה ְֲִֵֶָָֻהרי

.„Èלׂשדה ׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָאסּור
ּומּתר הרּבים; רׁשּות ּובין ּבינֹו ּגדר ּבֹונה אבל ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָֻחברֹו,
ׂשדהּו ּבתֹו וצֹוברֹו העפר, את ּומֹוציא הּסלע. עד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהעמיק

ּבֹו חפר אם וכן זבל. מעמידי ּכל ּומערהּכדר וׁשיח ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
החֹופרים. ּכל ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו העפר צֹובר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּׁשביעית,

שני יום
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.‡סמּו יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשית, ּבׁשנה הארץ ְְֲִִִֶַָָָָָֹעבֹודת
ׁשהּוא מּפני מּסיני, למׁשה הלכה אסּורה - ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹלּׁשביעית
הּוא, קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר לּׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמתּקנּה

הּׁשמּועה מּפי רבינו]ׁשּנאסר ממשה חכמים,[מסורת וגזרּו . ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָ
ּבזמן ׁשביעית ערב האילן ׂשדה חֹורׁשין יהיּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

הּלבן ּוׂשדה העצרת; עד אּלא חיטה]הּמקּדׁש, עד[- , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הארץ ּבעבֹודת מּתרין - קּים הּמקּדׁש ׁשאין ּובזמן ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּפסח.

ּתֹורה. ּכדין הּׁשנה, ראׁש ְִַַָָָֹעד

סאה.·. לבית אילנֹות ׁשלׁשה ּכל האילן? ׂשדה היא ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָֹאיזֹו
ׁשלׁשה ׁשל הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד סרק, אילן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
לעׂשֹות ראּויין אם ּתאנים: הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָאנׁשים
ּבׁשבילן; סאה ּבית ּכל חֹורׁשין מנה, ׁשּׁשים ׁשל ּדבלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּכר
הּבקר ׁשּיהיה ּכדי ואחד, אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוהּוא,

ּבכליו. לעבר ְֲֵַָָֹיכֹול

ואחד‚. ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה, לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹֹהיּו
ראּויין אינם והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי
ואחד מנה, מאה אפּלּו לעׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות,
מלא והּוא צרּכן, אּלא להן חֹורׁשין אין - עֹוׂשה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹאינֹו

לקוטף]האֹורה המעבר שיספיק לֹו.[- חּוצה וסּלֹו ְֶַָָ

מנה„. ׁשּׁשים לעׂשֹות ּוראּויין ּתׁשעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהיּו

מה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף ּבׁשבילן, סאה ּבית ּכל חֹורׁשין -ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לעׂשֹות. ראּוי ֲֵֶַָּׁשאינֹו

עֹוׂשין‰. ּבין יתר, אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עׂשרה ְְֲִִֵֵֵָָָָָָהיּו
עׂשר ּבׁשבילן. סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוׂשין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבין
סאה ּבית ּכל חֹורׁשין סאה, ּבית לתֹו מפּזרֹות ְְְְְְִִֵֵָָָָֻנטיעֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּׁשנה; ראׁש עד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבׁשבילן

.Âעטרה מּקפֹות אֹו אחת, ׁשּורה עׂשּויֹות -[כקשת]היּו ֲֲַַָָָָָֻ
עם והּדלּועין ואחת. אחת לכל צרּכן אּלא להן חֹורׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאין

לעׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות,

.Êׁשּקֹוראין זמן ּכל הּקטן, האילן זה נטיעה? היא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאיזֹו
'נטיעה'. ְִָלֹו

.Áמּטפח נקצץ אם - חליפין והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָאילן
ּכנטיעה. הּוא הרי ּולמּטה, מּטפח ּכאילן; הּוא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּולמעלה,

.Ë;ׁשאמרנּו ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוכל
אף הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין הּזה, ּבּזמן ְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻאבל
הּמקׁשאֹות ולעדר הּׂשדה ּולזּבל לסּקל מּתר הּמקּדׁש, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻּבזמן

הּׁשלהין ּובית להשקאה]והּמדלעֹות הזקוקים שדות עד[- - ְְְִִֵַַַַָ
ּומעּׁשנין ּומאּבקין ּומפרקין ּומזּבלין הּׁשנה. ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹראׁש

ּומזרדין ענפים]ּומקרסמין ענפיםּומפּסלין[כריתת [כריתת ְְְְְְְִִִַַָ
וקֹוטיבשים] וכֹורכין הּנטיעֹות, את אֹותן,ּומזהמין מין ְְְְְְֲִִִִֶַַָ

ּבּתים להן הּפּגין[סככות]ועֹוׂשין את וסכין אֹותן, ּומׁשקין , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
בשלו] שלא אֹותן[פירות ּומנּקבין בישולן], ּכל[למהר ; ְְִַָָ

ׁשל הּׁשנה ראׁש עד ׁשביעית ּבערב מּתרֹות אּלּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻעבֹודֹות
הּמקּדׁש. ּבזמן ואפּלּו ְְְֲִִִִִַַַָׁשביעית,

.Èׁשביעית וׁשל לּׁשביעית, ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַּפּגי
ּובזמן מנּקבין. ולא סכין לא - ׁשביעית למֹוצאי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּיצאּו
ׁשביעית, ערב הּגיאיֹות ּפי על מדרגֹות ּבֹונין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקּדׁש,
לּׁשביעית. מתּקנן ׁשהּוא מּפני - הּגׁשמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּיּפסקּו

.‡Èמרּכיבין ואין אילנֹות, נֹוטעין אין הּזה, ּבּזמן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָאף
אחר] אילן על אחד מאילן מבריכין[ענף ואין [משחיל, ְְִִֵַ

מחובר] בעודו ענף ׁשּתקלטבקרקע ּכדי אּלא - ׁשביעית ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹערב
ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה אחר ותׁשהה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹהּנטיעה,
ודבר ׁשּבתֹות. ׁשּתי - קליטה ּוסתם ׁשביעית; ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהּׁשנה
הרֹואה: יאמר ׁשּמא - העין מראית מּפני לעֹולם, אסּור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע אֹומר, נמצאת נטעּו'. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ'ּבּׁשביעית
וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ראׁש קדם ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמרּכיב
מּתרין. הּפרֹות עקר, לא ואם יעקר. מּכן, ּפחֹות יקּים; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום,

לעקר. הּיֹורׁש את מחּיבין ׁשּיעקר, קדם מת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹואם
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הּזרע‡. מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכל
מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ּבּה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנפל
העׂשבים מן ּבין 'ספיח', נקראּו ׁשניהן ועׂשּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוחזרּו
לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין מאליהן ׁשעלּו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּירקֹות
לאכלה". לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמן

ׁשּנּטּיבה ׂשדה -[שנחרשה]אפּלּו וצּמחה ּבּׁשביעית, ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ
קציר ספיח "את ׁשּנאמר: וזה ּבאכילה; מּתרין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפרֹותיה
קצר ואם ׁשנה. ּבכל ׁשּקֹוצר ּכדר יקצר ׁשּלא תקצר", ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא
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הּׂשדה ּכל ׁשעקר ּכגֹון ּכיצד? לֹוקה. הּקֹוצרין, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדר
ּכרי תבואה]והעמיד לעבֹודת[ערמת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ

אֹוכל. וחֹובט מעט, מעט קֹוצר אּלא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהארץ,

סֹופרים·. אסּורין[חכמים]ּומּדברי הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָ
יל ׁשּלא - עברה עֹוברי מּפני עליהן? ּגזרּו ולּמה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבאכילה.
ּבּסתר, ׂשדהּו ּתֹו ּגּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ּתבּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויזרע
ּכל אסרּו לפיכ הן'; 'ספיחין ויאמר מהן יאכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוכׁשּיצמחּו

ּבּׁשביעית. הּצֹומחין ְְְִִִִִַַַהּספיחין

ּפרֹות‚. אּלא ׁשביעית מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין למדּת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא
ּכגֹון האדם, רב אֹותן זֹורעין ׁשאין והעׂשבים ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנֹות,
הּירקֹות אבל ּבהן; ּכּיֹוצא וכל הּׁשֹוטים והּירּבּוזין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפיגם
וקטנּיֹות ּתבּואה ּומיני ּבּגּנֹות, אֹותן לזרע האדם רב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּדר
מּכין אֹותן, והמלּקט מּדבריהם; אסּור מהן, הּצֹומח ּכל -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ

ּבּור„. ּבׂשדה העֹולין לזריעה]ספיחים מיועדת ,[שלא ְְִִִִֵָ
ניר לחרישה]ּובׂשדה זרע[העומדת ּובׂשדה ּכרם, ּובׂשדה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַ

ׁשאין לפי עליהן? ּגזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. מּתרין -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
לׁשם נפנה אדם אין ּבּור, ׂשדה אּלּו: מקֹומֹות זֹורע ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָאדם

בה] מתעניין אין ּוׂשדה[- ּבתּקּונּה; הּוא רֹוצה ניר, ּוׂשדה ;ְְְִִֵֵֶָ
ּכרמֹו אֹוסר אינֹו כלאים]ּכרם, מדין יאסרו יזרע ;[שאם ְֵֵֶֶַ

ׁשל הּתבן וכן אֹותּה. מפסידין הּספיחין זרע, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּוׂשדה
עליו. ּגזרּו ולא מקֹום, ּבכל מּתר ְְְְִִָָָָָָֹֻׁשביעית

אסּורין‰. ׁשביעית, למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחין
ּכדרּכֹו, חֹורׁש אּלא - ּבּיד אֹותן ּתֹולׁשין ואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבאכילה;

ּכדרּכּה. רֹועה ְְְֵַָָָּובהמה

.Â?ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשביעית, ספיחי אסּורין מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד
מּתרין. ספיחין ,ואיל ּומחנּכה חנּכה; ועד הּׁשנה ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֻֻֻמראׁש
מּתרין. הּגּדּולין ׁשביעית, אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָֻוהּזֹורע

.Êעׂשּו אם - ׁשביעית למֹוצאי מּׁשביעית ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָּבצלים
ּבהן באותוּכּיֹוצא שביעית מוצאי של בצלים גדלו אם -] ֵֶַָ

מּתריןגודל] העין], מראית שאין וכן[- אסּורין. לאו, ואם ; ְְֲִִִֵָָֻ
אּלא ׁשביעית, ּבמֹוצאי אֹותן לֹוקחין אין - הּפרֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשאר
הּבּכיר עׂשה ׁשביעית. מֹוצאי מּפרֹות ּבהן ּכּיֹוצא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיעׂשּו

שביעית] ממוצאי הראשון האפיל[גדל הּתר שגדל, [האחרון ִַָָֻ
לּקחבשביעית] ּומּתר מּיד.[לקנות]. ׁשביעית, ּבמֹוצאי ירק ְְִִִִֵַָָָָָֻ

.Áלּוף לּקח אדם מּתר בצל]ּומאימתי ּבמֹוצאי[מין ְִֵֵֵַַָָָָָֻ
החדׁש. מּׁשּירּבה ְְִִִִֶֶֶָָׁשביעית?

.Ëּפרֹות ּוליֹובלֹות. לׁשמּטים הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹּבאחד
אֹו קטנּיֹות אֹו ּתבּואה היּו אם - לׁשביעית ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִִִִִִִֶָָׁשּׁשית
- הּׁשנה ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו האילן, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרֹות
הרי ּבּׁשביעית, אֹותן ׁשאֹוסף ּפי על ואף מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהרי
הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ּדבר. לכל ׁשּׁשית ּכפרֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהן

ׁשביעית. ּכפרֹות הן הרי הּׁשנה, ראׁש אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאּלא

.(È);ספיחין מּׁשּום ּבאכילה, אסּורין והּקטנּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָהּתבּואה
ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן אֹוכלין האילן, ְְְִִִִִֵַָָָֻּופרֹות

.‡Èהּמצרי ּופֹול והּׁשמׁשמין, והּפרגין, והּדחן, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֻהארז,
ּפרין נגמר אם ּפרי: ּגמר אחר ּבהן הֹולכין - לזרע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּזרעֹו
ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבּׁשביעית מּתרין אּלּו הרי הּׁשנה, ראׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻקדם

קדם ׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף - הּׁשנה ראׁש אחר נגמרּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹואם
ספיחים. מּׁשּום אסּורים אּלּו הרי - הּׁשנה ְֲֲִִִִֵֵַָָֹראׁש

.·Èּכּפֹול היה אפּלּו - והאתרֹוג לקיטתֹו. ּבׁשעת [-הּירק, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
במעשר] מתחייב ּככדשאז ונעׂשה הּׁשנה, ראׁש ְְֲֶַַַָָָֹֹקדם

ּככד היה ואפּלּו ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבמעׂשרֹות חּיב - ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָּבּׁשביעית
ּכפרֹות הּוא הרי - ּבּׁשביעית ונלקט הֹואיל - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַּבּׁשּׁשית

להחמיר. ׁשּׁשית ּכפרֹות ּומתעּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵַַׁשביעית,

.‚Èּבתבּואה - ׁשביעית למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוכן
ואיל והּפרגיןוקטנּיֹות הּמעׂשרֹות; עֹונת אחר הֹולכין נֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָ

אחר לזרע, ׁשּזרעֹו הּמצרי ּופֹול והּדחן והארז ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻוהּׁשמׁשמין
לקיטתֹו. אחר והּירק, הּפרי; ְְְְִִַַַַַָָָּגמר

.„Èקדם ּפריֹו ונגמר ּבּׁשּׁשית, לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹּפֹול
מּתר ׁשּלֹו, זרע ּבין ׁשּלֹו ירק ּבין - ׁשביעית ׁשל הּׁשנה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻראׁש
ּבין - ׁשביעית עליו ונכנסה לירק, זרעֹו ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָּבּׁשביעית.
לזרע זרעֹו אם וכן ׁשביעית; ּכספיחי אסּור זרעֹו, ּבין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָירקֹו

אסּור. הּוא הרי ְֲֵָָָּולירק,

.ÂËזרעֹו אם - לּׁשמינית ויצא ּבּׁשביעית, ּוזרעֹו ְְְְְִִִִִַַַָָָָָעבר
ּכׁשאר ׁשביעית ּבמֹוצאי אסּור ירקֹו, ּבין זרעֹו ּבין - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלזרע
ּבין - ּבּׁשמינית ונלקט הֹואיל - לירק זרעֹו ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָהּספיחים;
מּׁשּום אסּור זרעֹו - ּולירק לזרע זרעֹו מּתר. זרעֹו, ּבין ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻירקֹו

מּתר. וירקֹו ְִִִָָֻספיחים,

.ÊËׁשּוח לבנות]ּבנֹות לאחר[תאנים נגמרין והן הֹואיל - ְְְְִִִֵַַַָ
הּׁשנה ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם - ׁשנים ְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
הּׁשבּוע מן ׁשנּיה ּבׁשנה נאכלין הן הרי ׁשמינית, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשל

ׁשביעית. ְְִִַּבתֹורת

.ÊÈהּסריסים עלים]הּבצלים מוציאים ּופֹול[שאינם ְִִִַַָָ
הּׁשנה, ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים מים מהן ׁשּמנע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּמצרי,

ּבעל גשמים]וׁשל במקום שנזרעו הסריסים, מהן[- ׁשּמנע , ְֵֶֶֶַַַָ
עֹונֹות השקאה]ׁשלׁש אּלּו[של הרי - הּׁשנה ראׁש לפני ְֲִֵֵֵַָָָֹֹ

ׁשביעית. ּכספיחי הן הרי מּכאן, ּפחֹות ׁשּׁשית; ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָמּפרֹות

.ÁÈהּׁשנה ראׁש לפני הקׁשּו אם - לזרע ׁשּקּימן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּדלּועין
מּפרֹות ׁשהן ּבּׁשביעית; לקּימן מּתר - אדם מּלאכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻונפסלּו
וכן ׁשביעית. ּכספיחי אסּורין הקׁשּו, לא ואם ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֹׁשּׁשית.
לקּימן מּתר הּׁשנה, ראׁש לפני ׁשהקׁשּו ּכּלן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻהּירקֹות
ספיחים. מּׁשּום לקּימן אסּור רּכים, היּו ואם ְְְְְִִִִִִִַַַָָָּבּׁשביעית;
ּבארץ מּניחֹו אּלא הּלּוף, את לׁשרׁש אֹותֹו מחּיבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
ואין מּתר. ׁשביעית, למֹוצאי צמח אם ׁשהּוא; ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻּכמֹות

הּקנּדס את לׁשרׁש אֹותֹו קוץ]מחּיבין ּגֹוזז[מין אּלא , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ
מּתר. ׁשביעית, למֹוצאי צמח ואם ְְְִִִִֵֶַָָָָֻּבעלין;

.ËÈּופּואה הּקיצֹונים ּבצלים וכן ׁשביעית, ערב ׁשל [עץלּוף ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
אדום] אֹותןלצבע לעקר מּתר - ׁשביעית לפני ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֻׁשּנגמרּו

הארץ. עבֹודת מּׁשּום ּבזה ואין מּתכת, ׁשל ּבקרּדּמֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּׁשביעית

.Îּכל - וצמחּו ּבּׁשביעית, ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּבצלים
הׁשחירּו, ואם מּתרין. אּלּו הרי ירּקין, ׁשּלהן ׁשהעלין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻזמן
מּׁשּום אסּורין העלין, ואֹותן ּבארץ; ּכנטּועין אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
עֹומדין. ּבהּתרן עצמן הּבצלים ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספיחין.

.‡Îּגּדּוליו ורּבּו ּבּׁשמינית, ּונטעֹו ּבּׁשביעית, ׁשעקרֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבצל
הֹואיל הּכל; והּתר עּקרֹו, את ּגּדּוליו העלּו - עּקרֹו ְֱִִִִֶֶַַַָָָֹֻעל

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

קרקע. ידי על ּבּטלתּה ּכ קרקע, ידי על אּסּורּה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָּוׁשביעית

.·Îאֹותן יאסף לא - ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא ְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּפרֹות
ע "את ׁשּנאמר: ׁשנה, ּבכל ׁשאֹוסף לאּכדר נזיר ּנבי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּכדר ׁשּבצר אֹו האילן, לעבֹודת ּבצר ואם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹתבצר";
לֹוקה. - ְִֶַהּבֹוצרים

.‚Îקֹוצין אין - ׁשביעית ׁשל ּתאנים עֹוׂשה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַוכיצד
ולא[מייבשין] ּבחרּבה; אֹותן מיּבׁש אבל ּבּמקצה, ְְְְְֲֵֶַַָָָָָֹֻאֹותן

ּבערבה הּוא ּדֹור אבל ּבּגת, ענבים ולא[קערה]ידר ; ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
קטן לבד ּומכניס הּוא ּכֹותׁש אבל הּבד, ּבתֹו זיתים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָיעׂשה
ּבׁשאר וכן קטּנה. לבד ּומכניס הּבד, ּבבית וטֹוחן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּביֹותר;

מׁשּנה. לׁשּנֹות, ׁשּיכֹול ּכל - ְְְִֶֶַַַָָָהּדברים

.„Î,ּבּׁשביעית הארץ ּׁשּתֹוציא מה ּכל להׁשמיט עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמצות
ּכרמֹו הּנֹועל וכל ּונטׁשּתּה". ּתׁשמטּנה "והּׁשביעית, ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

סג אם[גודר]אֹו וכן עׂשה; מצות ּבּטל - ּבּׁשביעית ׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשוין הּכל ויד הּכל, יפקיר אּלא ּביתֹו; לתֹו ּפרֹותיו ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאסף
להביא לֹו ויׁש ."עּמ אביני "ואכלּו ׁשּנאמר: - מקֹום ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבכל
ּכּדי חמׁש - ההפקר מן ׁשּמביאין ּכדר ּביתֹו, לתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמעט

מּתר. מּזה, יתר הביא ואם יין; ּכּדי עׂשרה חמׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשמן,

.‰Î,ּבלבד יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאין
הּבית ּבפני ּבין - וגֹו'" הארץ אל תבאּו "ּכי [בזמןׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּבית.המקדש] ּבפני ׁשּלא ּבין ,ְִִֵֵֶַַֹ

.ÂÎ;ּבעבֹודה אסּור ּכזיב, עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
ׁשּלא וכל ּבאכילה. אסּורין ּבֹו, ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹוכל
ועד מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָהחזיקּו
ּבעבֹודה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - אמנה ועד ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָהּנהר
ּומהּנהר ּבאכילה. מּתרין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבּׁשביעית,

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר והלאה, ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֻּומאמנה

.ÊÎדוד]סּוריה שכבש ׁשביעית[מקומות ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַָ
ּבעבֹודה אסּורה ׁשּתהיה עליה ּגזרּו הּתֹורה, מן ּבּה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנֹוהגת
יׂשראל, ארץ יּניחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל; ּכארץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבּׁשביעית
- וׁשנער ּומצרים ּומֹואב עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוילכּו
ׁשביעית אין מּדבריהם, ּבמעׂשרֹות חּיבין ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָאף

ּבהן. ֶֶֶָנֹוהגת

.ÁÎּוספיחי מּדבריהם. ּבּה נֹוהגת ׁשביעית הּירּדן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעבר
ארצֹות יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - סּוריה ּוספיחי הּירּדן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻעבר
מצרים. עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל מארץ חמּורין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלּו

.ËÎ- ּבּׁשביעית ּוזרעּה יׂשראל, ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי
עֹוברי מּפני אּלא הּספיחין, על ּגזרּו ׁשּלא מּתרין; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּפרֹותיה
עליהן. ׁשּנגזר ּכדי הּׁשביעית על מצּוין אינן והּגֹוים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעברה,

.Ïעליהן מֹוׁשיבין - לּספר הּסמּוכֹות יׂשראל ארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעירֹות
ׁשביעית. ּפרֹות ויבּוזּו ּגֹוים יפּוצּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶָָֹׁשֹומר,

ה ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

ּולסיכה,‡. ולׁשתּיה, לאכילה, נּתנּו ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּפרֹות
הּׁשמּועה מּפי ולצביעה; הּנר, ממשהּולהדלקת [מסורת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

להדלקרבינו] אף "ּתהיה", צבע.למדּו: ּבּה ולצּבע הּנר ת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לאכל·. ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

ּבתרּומה‚. מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא
מבּׁשל; אֹותֹו יאכל לא חי, להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻּומעׂשר:
,לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין מבּׁשל, להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל מּטּפל אינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין
ּומעׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּפת

ּתרּומה,„. ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָואין
- מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ּפסּול; לידי יביאּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּלא

ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי הּניחֹו לא ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹֻמּתר,

אֹותן‰. מאכילין אין אדם, למאכל המיחדים ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות
לתחת מאליה הּבהמה הלכה ּולעֹופֹות; לחּיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָלבהמה
ׁשּנאמר: להחזירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנה,
לאכל". ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת"ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Âיין יסּו לא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
הּׁשמן[וחמץ]וׁשמן את יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל , ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ונכנס.[בבשמים] מּבחּוץ, הּוא ס אבל ּבּמרחץ; יסּו ולא ,ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ

.Êחֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל סותמים]וׁשמן [חוריםּבֹו[- ְְְִִִֵֶֶֶ
סכיןשל] ואין וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין וכירים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּתּנּור

ּבידים מׁשפׁשפֹו ּבׂשרֹו, על נפל טמאֹות; ּבידים ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָאֹותֹו
רגלֹו הּוא ס אבל הּמנעל, ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֹטמאֹות.

קטבּוליא ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו וס הּמנעל. [טבלתולֹובׁש ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
לסיכה] .שיש

.Áׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת
ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר, ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו;
ׁשביעית. ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורין ׁשניהן -ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא

.Ëעל אף - ּבהן לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה
צֹובעין לא אבל לאדם; ּבהן צֹובעין אדם, מאכלי ׁשהן ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּפי
- ּבהמה מאכלי מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָלבהמה

ּבהמה. צבעי על חלה ׁשביעית קדּׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשאין

.Èואהל ּברית ּכגֹון ּכבסים, צמחים]מיני קדּׁשת[מיני - ְְְְִִִֵַָָָֹֻ
ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: ּבהן, ּומכּבסין עליהן, חלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשביעית
ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. לכל - לכם" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

מלּוגמה עֹוׂשין ואין "והיתה[תרופה]ׁשביעית, ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָ
ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמה, לא לאכלה", לכם הארץ ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּבת

מקיא]להקיא שע"י משקה למׁשרה[מין ולא יין, לשרות -] ְְְְִִָָֹ
לכביסה.בפשתן] ולא ,ְְִִָֹ

.‡Èמיחד ׁשהּוא ּכל ׁשביעית: ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻּכלל
- ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּותאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
ואפּלּו ּבהן וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמה מּמּנּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאין
לכם, מיחד ׁשהּוא ּכל לאכלה", "לכם ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאדם,
אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה; ולא לאכלה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻיהיה
לאדם, מלּוגמה מהן עֹוׂשין - הרּכים ודרּדרים קֹוצים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכגֹון
לבהמה, ולא לאדם לא מיחד ׁשאינֹו וכל לבהמה. לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹֹֻאבל
ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקרנית והאזֹוב הּסיאה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּכגֹון
לאכילה, עליו חׁשב ּכעצים; הּוא הרי לעצים, עליו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָחׁשב
ּבהמה ּולמאכל אדם למאכל עליו חׁשב ּכפרֹות; הּוא ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָהרי
מהן עֹוׂשין ׁשאין אדם, מאכל חמרי עליו נֹותנין -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

אֹותן. ׁשֹולקין ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻמלּוגמה,
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קרקע. ידי על ּבּטלתּה ּכ קרקע, ידי על אּסּורּה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָּוׁשביעית

.·Îאֹותן יאסף לא - ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא ְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּפרֹות
ע "את ׁשּנאמר: ׁשנה, ּבכל ׁשאֹוסף לאּכדר נזיר ּנבי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּכדר ׁשּבצר אֹו האילן, לעבֹודת ּבצר ואם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹתבצר";
לֹוקה. - ְִֶַהּבֹוצרים

.‚Îקֹוצין אין - ׁשביעית ׁשל ּתאנים עֹוׂשה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַוכיצד
ולא[מייבשין] ּבחרּבה; אֹותן מיּבׁש אבל ּבּמקצה, ְְְְְֲֵֶַַָָָָָֹֻאֹותן

ּבערבה הּוא ּדֹור אבל ּבּגת, ענבים ולא[קערה]ידר ; ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
קטן לבד ּומכניס הּוא ּכֹותׁש אבל הּבד, ּבתֹו זיתים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָיעׂשה
ּבׁשאר וכן קטּנה. לבד ּומכניס הּבד, ּבבית וטֹוחן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּביֹותר;

מׁשּנה. לׁשּנֹות, ׁשּיכֹול ּכל - ְְְִֶֶַַַָָָהּדברים

.„Î,ּבּׁשביעית הארץ ּׁשּתֹוציא מה ּכל להׁשמיט עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמצות
ּכרמֹו הּנֹועל וכל ּונטׁשּתּה". ּתׁשמטּנה "והּׁשביעית, ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

סג אם[גודר]אֹו וכן עׂשה; מצות ּבּטל - ּבּׁשביעית ׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשוין הּכל ויד הּכל, יפקיר אּלא ּביתֹו; לתֹו ּפרֹותיו ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאסף
להביא לֹו ויׁש ."עּמ אביני "ואכלּו ׁשּנאמר: - מקֹום ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבכל
ּכּדי חמׁש - ההפקר מן ׁשּמביאין ּכדר ּביתֹו, לתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמעט

מּתר. מּזה, יתר הביא ואם יין; ּכּדי עׂשרה חמׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשמן,

.‰Î,ּבלבד יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאין
הּבית ּבפני ּבין - וגֹו'" הארץ אל תבאּו "ּכי [בזמןׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּבית.המקדש] ּבפני ׁשּלא ּבין ,ְִִֵֵֶַַֹ

.ÂÎ;ּבעבֹודה אסּור ּכזיב, עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
ׁשּלא וכל ּבאכילה. אסּורין ּבֹו, ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹוכל
ועד מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָהחזיקּו
ּבעבֹודה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - אמנה ועד ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָהּנהר
ּומהּנהר ּבאכילה. מּתרין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבּׁשביעית,

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר והלאה, ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֻּומאמנה

.ÊÎדוד]סּוריה שכבש ׁשביעית[מקומות ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַָ
ּבעבֹודה אסּורה ׁשּתהיה עליה ּגזרּו הּתֹורה, מן ּבּה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנֹוהגת
יׂשראל, ארץ יּניחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל; ּכארץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבּׁשביעית
- וׁשנער ּומצרים ּומֹואב עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוילכּו
ׁשביעית אין מּדבריהם, ּבמעׂשרֹות חּיבין ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָאף

ּבהן. ֶֶֶָנֹוהגת

.ÁÎּוספיחי מּדבריהם. ּבּה נֹוהגת ׁשביעית הּירּדן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעבר
ארצֹות יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - סּוריה ּוספיחי הּירּדן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻעבר
מצרים. עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל מארץ חמּורין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלּו

.ËÎ- ּבּׁשביעית ּוזרעּה יׂשראל, ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי
עֹוברי מּפני אּלא הּספיחין, על ּגזרּו ׁשּלא מּתרין; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּפרֹותיה
עליהן. ׁשּנגזר ּכדי הּׁשביעית על מצּוין אינן והּגֹוים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעברה,

.Ïעליהן מֹוׁשיבין - לּספר הּסמּוכֹות יׂשראל ארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעירֹות
ׁשביעית. ּפרֹות ויבּוזּו ּגֹוים יפּוצּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶָָֹׁשֹומר,
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ּולסיכה,‡. ולׁשתּיה, לאכילה, נּתנּו ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּפרֹות
הּׁשמּועה מּפי ולצביעה; הּנר, ממשהּולהדלקת [מסורת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

להדלקרבינו] אף "ּתהיה", צבע.למדּו: ּבּה ולצּבע הּנר ת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לאכל·. ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

ּבתרּומה‚. מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא
מבּׁשל; אֹותֹו יאכל לא חי, להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻּומעׂשר:
,לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין מבּׁשל, להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל מּטּפל אינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין
ּומעׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּפת

ּתרּומה,„. ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָואין
- מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ּפסּול; לידי יביאּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּלא

ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי הּניחֹו לא ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹֻמּתר,

אֹותן‰. מאכילין אין אדם, למאכל המיחדים ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות
לתחת מאליה הּבהמה הלכה ּולעֹופֹות; לחּיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָלבהמה
ׁשּנאמר: להחזירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנה,
לאכל". ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת"ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Âיין יסּו לא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
הּׁשמן[וחמץ]וׁשמן את יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל , ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ונכנס.[בבשמים] מּבחּוץ, הּוא ס אבל ּבּמרחץ; יסּו ולא ,ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ

.Êחֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל סותמים]וׁשמן [חוריםּבֹו[- ְְְִִִֵֶֶֶ
סכיןשל] ואין וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין וכירים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּתּנּור

ּבידים מׁשפׁשפֹו ּבׂשרֹו, על נפל טמאֹות; ּבידים ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָאֹותֹו
רגלֹו הּוא ס אבל הּמנעל, ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֹטמאֹות.

קטבּוליא ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו וס הּמנעל. [טבלתולֹובׁש ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
לסיכה] .שיש

.Áׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת
ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר, ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו;
ׁשביעית. ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורין ׁשניהן -ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא

.Ëעל אף - ּבהן לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה
צֹובעין לא אבל לאדם; ּבהן צֹובעין אדם, מאכלי ׁשהן ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּפי
- ּבהמה מאכלי מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָלבהמה

ּבהמה. צבעי על חלה ׁשביעית קדּׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשאין

.Èואהל ּברית ּכגֹון ּכבסים, צמחים]מיני קדּׁשת[מיני - ְְְְִִִֵַָָָֹֻ
ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: ּבהן, ּומכּבסין עליהן, חלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשביעית
ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. לכל - לכם" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

מלּוגמה עֹוׂשין ואין "והיתה[תרופה]ׁשביעית, ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָ
ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמה, לא לאכלה", לכם הארץ ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּבת

מקיא]להקיא שע"י משקה למׁשרה[מין ולא יין, לשרות -] ְְְְִִָָֹ
לכביסה.בפשתן] ולא ,ְְִִָֹ

.‡Èמיחד ׁשהּוא ּכל ׁשביעית: ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻּכלל
- ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּותאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
ואפּלּו ּבהן וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמה מּמּנּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאין
לכם, מיחד ׁשהּוא ּכל לאכלה", "לכם ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאדם,
אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה; ולא לאכלה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻיהיה
לאדם, מלּוגמה מהן עֹוׂשין - הרּכים ודרּדרים קֹוצים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכגֹון
לבהמה, ולא לאדם לא מיחד ׁשאינֹו וכל לבהמה. לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹֹֻאבל
ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקרנית והאזֹוב הּסיאה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּכגֹון
לאכילה, עליו חׁשב ּכעצים; הּוא הרי לעצים, עליו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָחׁשב
ּבהמה ּולמאכל אדם למאכל עליו חׁשב ּכפרֹות; הּוא ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָהרי
מהן עֹוׂשין ׁשאין אדם, מאכל חמרי עליו נֹותנין -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

אֹותן. ׁשֹולקין ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻמלּוגמה,
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.·Èּבהם ולּקח ּבהמה, ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻמּתר
אכלי ּבהם לּקח ּבהמה, אכלי מֹוכרין אין אבל אדם. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאכלי
אדם, אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין אחרת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהמה
אכלי החליף אֹו ּבהן, לקח ואם ּבהמה; אכלי ּבהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלּקח
עֹוׂשין ׁשאין אדם, ּכאכלי הם הרי - ּבהמה ּבאכלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָאדם

לאדם. מלּוגמה ְְְֵֶָָָמהם

.‚Èלחּוצה מהארץ אֹותן מֹוציאין אין - ׁשביעית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּפרֹות
לסּוריה ואפּלּו דוד]לארץ, שכבש מאכילין[מקומות ואין . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

ׂשכיר אֹו ׁשּבת, ׂשכיר היה ואם לׂשכיר; ולא לגֹוי, ְְְְְְִִִִַָָָָָֹאֹותן
הּוא הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ׂשכיר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשנה,
האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ּביתֹו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּכאנׁשי

ׁשביעית. ְִִֵּפרֹות

.„Èׁשּזה מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאין
ּבעלּה. מּׁשל היא נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּכמׁשּלם

.ÂË:ׁשּנאמר - ּבסר ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאין
ּתבּואה; ׁשּתעׂשה עד נאכלת אינּה ּתבּואתּה", את ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ"ּתאכלּו
ׁשאֹוכל ּכדר ּפּגין, ּכׁשהן ּבּׂשדה מעט מהן אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאבל
ׁשּיּגיעּו עד ּביתֹו, ּבתֹו לאכל יכנס ולא ׁשבּוע. ׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשאר

הּמעׂשרֹות. ְְַַַַלעֹונת

.ÊËּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי
מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין אֹוכל[יבהיקו]ּבּׁשביעית? , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַ

מּׁשּיֹוציא - והּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; ּפּתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבהן
מּׁשּיכניסּו - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; אכלֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹמים,
הכניסּו ּבּׂשדה; ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן, רביעית זיתים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסאה
להכניס מּתר - ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה; וס ּכֹותׁש לג, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻחצי

הּמעׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַלביתֹו,

.ÊÈ.ּפרי ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית, לעצים אילנֹות לקץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻמּתר
מפסיד ׁשהרי אֹותֹו, יקץ לא - ּפרי לעׂשֹות מּׁשּיתחיל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאבל
הֹוציא ואם להפסד. ולא לאכלה", "לכם ונאמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהאכל,
ׁשהרי אֹותֹו; לקץ מּתר - הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻּפרֹות

מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, ְִִִִִֵֶַָָהֹוציא

.ÁÈ- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי
הענפים]מּׁשּיׁשלׁשלּו מּׁשּיּגרעּו[שיגדלו - והּגפנים [שיהיו, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָ

גרעינים] מּׁשּינצּובהם - והּזיתים הניצנים], ּכל[שיראו ּוׁשאר , ְְִִֵֵֶַָָָ
הּכפנּיֹות את קֹוצצין ואין ּבסר. מּׁשּיֹוציאּו - [תמריםהאילנֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

בשלו] ּדרּכןשלא אין ואם ּפרי; הפסד ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבּׁשביעית,
ּכפנּיֹות. אֹותן לקץ מּתר ׁשיצין, אּלא ּתמרים ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֻלהעׂשֹות

.ËÈראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּתבן ׂשֹורפין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאין
ּובזּוגין ּבגפת מּסיקין אבל ּבהמה; פסולתלמאכל -] ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשביעית.ענבים] ְִִֶׁשל

.Îלרחץ מּתר ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּבתבן ׁשהּסקה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻמרחץ
ׁשּמא - ּבּה לרחץ אסּור הּוא, חׁשּוב אדם ואם ּבׂשכר; ְְְִִֶָָָָָָָָָֹּבּה
ּבׁשבילֹו, נֹודף ריחּה להיֹות ּכדי אחרים ּדברים ּבּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָיּסיקּו

ׁשביעית. ּפרֹות מפסידין ְְְְְִִִִִֵַונמצאּו

.‡Îאין לזרים, ּבתרּומה ׁשּמּתרין והּגרעינין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֻהּקלּפין
ּכן אם אּלא ּכעצים, הן והרי עליהם; חלה ׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשת

והּקֹור לצביעה. ראויראּויין רך ובעודו הדקל [ראש ְְְִִִַָ
עליו.לאכילה] חלה ׁשביעית קדּׁשת ,ְְִִַָָָָֻ

.·Î- הּתבׁשיל לתֹו ּונתנן ׁשביעית, ׁשל ּתבלין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּצֹורר
ּבהן נׁשאר ואם ּדבר; לכל מּתרין אּלּו הרי טעמן, ּבטל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻאם

ׁשביעית. ּבקדּׁשת הן עדין ְְֲִִִִֵַַַַֻטעם,

.‚Îולא הּכר, לתֹו לא ׁשביעית ׁשל וקׁש ּתבן נֹותנין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאין
ׁשהּסיקּוהּו ּתּנּור ּכמבער. זה הרי נתן, ואם הּטיט; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹלתֹו

רביעה ּומּׁשּתרד יּוצן; ׁשביעית, ׁשל ּובקׁש גשמים]ּבתבן -] ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשל ּובקׁש ּבתבן וׂשֹורפין נהנין ׁשביעית, ּבמֹוצאי ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשנּיה

ְִִׁשביעית.
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למּכר‡. רצה ואם ׁשביעית; ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשין ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹאין
ּכפרֹות הן הרי הּדמים, ואֹותן מֹוכר. ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָמעט
ואֹותֹו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ויאכל מאכל, ּבהן יּלקח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשביעית:

ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻהּפרי

מּקלּפי·. יצּבע ולא ּומֹוכר, ׂשדה ירקֹות לֹוקח יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלא
ׁשביעית. ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשה ׁשּזה מּפני - ּבׂשכר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשביעית
והּדמים הּמֹותר, למּכר מּתר - והֹותיר לאכל, ירקֹות ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻלקח
אֹו ּבנֹו מהם ולקח לעצמֹו, ירקֹות לּקט אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָׁשביעית;
ׁשביעית. ּדמי והּדמים מּתר, זה הרי - ּומכר ּבּתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבן

ּבמּדה‚. לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹּכׁשּמֹוכרין
ּבפרֹות ּכסֹוחר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹולא

אכסרה ׁשּמֹוכר הּמעט מֹוכר אּלא פיׁשביעית; [על ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבהןהשערה] לקנֹות הּדמים ולֹוקח הפקר, ׁשהּוא להֹודיע ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אחר. ֵֶַֹאכל

ּבּׁשּוק„. למּכר לּבית, להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואֹוגד
ׁשאֹוגדין ּכדר לא לּבית, להביא ׁשאֹוגדין ּכדר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאכסרה,
ׁשאין ּודברים ּבצמצּום; ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹלּׁשּוק

אֹותן. יאגד לא לּׁשּוק, אּלא להאגד ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹּדרּכן

לאר‰. ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה נמּכריםּפרֹות יהיּו לא - ץ ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
אכסרה; הארץ ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּבמּדה,

מּתר. לארץ, מחּוצה ׁשהן נּכרים היּו ְִִִִֵֶֶָָָָָָֻואם

.Âיצא - הּקדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹחמר
ּכן; אינּה והּׁשביעית ּתחּתיו. הּדמים ויּתפׂשּו לחּלין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּקדׁש
ּכפרֹות ויעׂשּו הּדמים יּתפׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשאר ּכפרֹות ונעׂשּו נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹׁשביעית,
ּולפי לעֹולם. ּתהי ּבהויתּה "ּתהיה", ּבּה: ׁשּנאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשנים,
האחרֹון אֹומר: נמצאת ּדמיה. את ּתֹופׂשת 'קדׁש', ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנקראת
ׁשהיה. ּכמֹו הּוא הרי עצמֹו והּפרי ּבּׁשביעית, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָנתּפׂש

.Êנעׂשה - ּבׂשר ּבדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
וצרי ׁשביעית; ּכפרֹות ואֹוכלֹו הּפרֹות, ּכאֹותן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּבׂשר
אֹו ּבׂשר ּבאֹותֹו לקח ׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת ׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלבער
אֹו ּבּדגים לקח הּדגים. ונתּפׂשּו הּבׂשר, יצא - ּדגים ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָּבדמיו
אֹו ּבּׁשמן לקח ׁשמן. ונתּפׂש ּדגים, יצאּו - ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבדמיהן
הּפרֹות לבער וצרי ּדבׁש. ונתּפׂש ׁשמן, יצא - ּדבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבדמיו
ּפרֹות ׁשּמבערין ּכדר האחרֹון, הּדבׁש עם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהראׁשֹונֹות

מלּוגמה מּׁשניהן עֹוׂשין ואין ולא[תרופה]ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶָֹ
ׁשביעית. ּפרֹות ּכׁשאר אֹותן, ְְְִִִִִֵַָָמפסידין
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.Áמּקח ּדר אּלא מתחּללת ׁשביעית צריךאין שאין -] ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מחוללין] אלו פירות ּבפרילומר אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִִֶַָ

ׁשני ּבפרי אבל עליו]ראׁשֹון; שביעית פירות שפדה -[כסף ְֲִִִִֵָ
חּלּול. ּדר ּבין מּקח ּדר ּבין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָמתחּלל

.Ëׁשנית הּנלקח ּפרי שני']ּוכׁשּמחּללין 'פרי אין[- , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
יּניחם, ׁשּמא - חּיים ועֹוף חּיה ּבהמה על אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחּללין
אבל עצמּה. ׁשביעית לֹומר צרי ואין עדרים; מהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויגּדל

הּׁשחּוטין. על הּפרֹות אֹותן ְְְִִֵַַַַָמחּללין

.Èעֹוׂשין ואין החֹוב, את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַּדמי
ׁשֹוׁשבינּות וכלה]ּבהן חתן שבין מהן[מתנות מׁשּלמין ואין , ְְְְִִֵֵֶֶַָ

הּכנסת; ּבבית לענּיים צדקה מהן ּפֹוסקין ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתגמּולין,
וצרי חסדים, ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלחין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָאבל

קדושתן]להֹודיע על עבדים[שישמרו מהן לֹוקחין אין וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
לקח, ואם טמאה; ּובהמה ש:]וקרקעֹות יאכל[קנסהו ְְְְְִֵֵַַַָָָָֹ

אחרים]ּכנגּדן ואין[פירות ׁשני. ּבמעׂשר ׁשעֹוׂשה ּכדר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ואׁשמֹות; חּטאֹות ויֹולדֹות, וזבֹות זבים קּני מהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמביאין
ׁשל ּבׁשמן ועֹורֹות ּכלים סכין ואין ּכנגּדן. יאכל הביא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹואם

ּכנגּדן. יאכל ,ס ואם ְְְְִִִֶַָָֹׁשביעית;

.‡Èולא לּסּפן, ולא לּסּפר, ולא לּבּלן, לא מהן נֹותנין ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹאין
הּבֹור מן מים ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל האּמנין; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלׁשאר
מּדמיהן אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר מים. אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻלהׁשקֹות

חּנם. מּתנֹות ְְִִַָָֻלאּמנין,

.·È- הּיֹום' ירק לי ולּקט זה, אּסר ל 'הא לּפֹועל: ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר
מה ּבכל מֹוציאֹו אּלא - ׁשביעית ּכדמי ואינֹו מּתר; ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻׂשכרֹו

ּכד ׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל את קנסּו ולא ׁשביעית.ּׁשּירצה, מי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשביעית; ּכדמי זה הרי - ירק' הּיֹום ּבֹו לי 'לּקט לֹו: אמר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואם

ׁשביעית. ּכפרֹות ּוׁשתּיה, ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָואינֹו

.‚Èׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים
ּכדמי ׂשכרן הרי - מּדי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאסּורה,
ּבׂשכר קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשביעית;
הּפֹועל ׁשּׂשכר מּפני הּפֹועל? ּבׂשכר קנסּו ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהחּמרין,

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבֹו, קנסּו לא - .[פרנסתו]מעט ְְְִֵַַָָֹ

.„Èּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָהּלֹוקח
זה ׁשהרי - 'ל אביא ׂשדה, ירקֹות 'ּכׁשאלּקט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלקיחה:
לקח ואם ׁשביעית. ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר, ואֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻמּתר;
חֹוב ּפֹורעין ׁשאין ׁשביעית; מּדמי יׁשּלם לא - סתם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמּמּנּו

ׁשביעית. ְְִִִֵמּדמי

.ÂËּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות לבעלים,אֹוכלין טובה [להוקיר ְְְִִִֵָ
סחורה] משום בזה ּבטֹובהואין וׁשּלא ברצונם, [שלא ְְֶָֹ

ּכמיכהפקר] ׁשביעית, ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּבטֹובה? ּכיצד .ְְְִִִִֵֵֵֶַָ
ּכמי לאכל, לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ׁשּנתן טֹובה עּמֹו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשעׂשה
ּבמּתנה, ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי טֹובה. עּמֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשה
ּפרֹות ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם, זה הרי - ּבירּׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאֹו

הּׂשדה. מן ּבעצמֹו הּוא אֹותן ְְִֵֶֶַַָָׁשאֹוסף
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ׁשאֹותֹו‡. זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות
ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת" ׁשּנאמר: ּבּׂשדה, מצּוי ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמין

אּתה הּׂשדה, מן זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתהיה",
לבער חּיב - הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה ְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאֹוכל
ׁשביעית. ּפרֹות ׁשל ּבעּור הּוא וזה הּבית, מן הּמין ְְִִִִִִֵֶֶַַַאֹותֹו

ּגרֹוגרֹות·. לֹו ׁשהיּו הרי מיובשות]ּכיצד? ׁשל[תאנים ְֲֵֵֶֶַָָ
ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן אֹוכל - ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשביעית
מן לאכל אסּור - הּׂשדה מן הּתאנים ּכלּו ּבּׂשדה. ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאילנֹות

אֹותן. מבער אּלא ׁשּבּבית, ְְִֵֶֶַַַַָָָהּגרֹוגרֹות

לכל‚. סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן מרּבין, ּפרֹות לֹו ְְְְְְִֵַָָָָֹֻהיּו
ּבין לענּיים ּבין הּבעּור, אחר לאכל ואסּור ואחד. ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ׂשֹורף - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹלעׁשירים;
ׁשּמאּבד. ּדבר ּבכל מאּבד אֹו לּים, מׁשלי אֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבאׁש,

הּגּנֹות„. מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶַָָָָהיּו
ענבים יׁש ׁשעדין ּפי על אף - הפקר ׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהּפרּדסים
מּפני הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבּגפנים
אם אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינם לפי ׁשּבחצר, אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָענבים
הּׁשנה, ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינם ּביֹותר קׁשים ענבים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׁש
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילם. הּצּמּוקין מן אֹוכל זה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהרי

לֹו‰. והיה ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאילן
ׁשּפרֹות זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - הראׁשֹונֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפרֹותיו
אבל ּבּׂשדה; הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה, מצּויֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּיֹות
לפרֹות ּדֹומין ׁשהן מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלין אין - הּסתו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּפרֹות

אחרת. ׁשנה ֶֶֶַָָׁשל

.Âׁשלׁשה אחת[מיני]הּכֹובׁש ּבחבית אחדּכבׁשים [שכל ְְְִִֵַַַָָָֹ
שונה] ביעורו מינֹוזמן יבער הּׂשדה, מן מינֹו ׁשּכלה ּכל -ְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּוכׁשם ּכמבער. הּכל הרי ּבּה, התחיל ואם החבית; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹמן
ואינֹו הּבית; מן ּבהמה אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּמבער

הּׂשדה. מן הּמין אֹותֹו ּכלה אם לבהמה, ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמאכיל

.Ê.הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשם
אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית, ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה, האילן מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבער. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְִִֵֶֶַַַַָָָָמן

.Áׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות, ּבהן קֹונה עֹוׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד
הּמלח, לים הּמעֹות יׁשלי אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָסעּודֹות

אֹוכלין. מצא לא ְִִָָֹאם

.Ëוהּׁשפלה ההר - ּכּלּה יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש
ׁשפלת והר לד ׁשפלת - ּכּלֹו הּירּדן עבר אחת; ארץ ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻוהעמק,
ּגליל - ּכּלֹו והּגליל אחת; ארץ הּים, עם חֹורֹון ּומּבית ְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻלד
ואֹוכלין אחת. ארץ טבריה, ּותחּום הּתחּתֹון וגליל ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָהעליֹון
ׁשּבּה. האחרֹון ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן, ואחת אחת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבכל

.Èזמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה; יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
ּבכל הּמין מאֹותֹו ׁשּיׁש זמן ּכל מהן אֹוכל - ּגליל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּפרֹות

הּירּדן. ּבעבר וכן ּכּלּה; הּגליל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻארץ

.‡Èאחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן אּלּו, ארצֹות ְְֲֲֵֶֶַַָָָֹֻוׁשלׁש
ׁשּיכלה עד ּבּתמרים, ואֹוכלין ולּתמרים. ולּזיתים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלחרּובין
אֹוכלין וכן הּפּורים. עד ּכֹולה? הּוא ואימתי ׁשּבֹו; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהאחרֹון
מֹוצאי ׁשל הּפסח עד ּובענבים העצרת, עד ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּזיתים

החנּכה. עד ּובּגרֹוגרֹות ְְֲִִַַַָָֻׁשביעית,
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.Áמּקח ּדר אּלא מתחּללת ׁשביעית צריךאין שאין -] ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מחוללין] אלו פירות ּבפרילומר אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִִֶַָ

ׁשני ּבפרי אבל עליו]ראׁשֹון; שביעית פירות שפדה -[כסף ְֲִִִִֵָ
חּלּול. ּדר ּבין מּקח ּדר ּבין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָמתחּלל

.Ëׁשנית הּנלקח ּפרי שני']ּוכׁשּמחּללין 'פרי אין[- , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
יּניחם, ׁשּמא - חּיים ועֹוף חּיה ּבהמה על אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחּללין
אבל עצמּה. ׁשביעית לֹומר צרי ואין עדרים; מהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויגּדל

הּׁשחּוטין. על הּפרֹות אֹותן ְְְִִֵַַַַָמחּללין

.Èעֹוׂשין ואין החֹוב, את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַּדמי
ׁשֹוׁשבינּות וכלה]ּבהן חתן שבין מהן[מתנות מׁשּלמין ואין , ְְְְִִֵֵֶֶַָ

הּכנסת; ּבבית לענּיים צדקה מהן ּפֹוסקין ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתגמּולין,
וצרי חסדים, ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלחין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָאבל

קדושתן]להֹודיע על עבדים[שישמרו מהן לֹוקחין אין וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
לקח, ואם טמאה; ּובהמה ש:]וקרקעֹות יאכל[קנסהו ְְְְְִֵֵַַַָָָָֹ

אחרים]ּכנגּדן ואין[פירות ׁשני. ּבמעׂשר ׁשעֹוׂשה ּכדר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ואׁשמֹות; חּטאֹות ויֹולדֹות, וזבֹות זבים קּני מהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמביאין
ׁשל ּבׁשמן ועֹורֹות ּכלים סכין ואין ּכנגּדן. יאכל הביא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹואם

ּכנגּדן. יאכל ,ס ואם ְְְְִִִֶַָָֹׁשביעית;

.‡Èולא לּסּפן, ולא לּסּפר, ולא לּבּלן, לא מהן נֹותנין ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹאין
הּבֹור מן מים ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל האּמנין; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלׁשאר
מּדמיהן אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר מים. אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻלהׁשקֹות

חּנם. מּתנֹות ְְִִַָָֻלאּמנין,

.·È- הּיֹום' ירק לי ולּקט זה, אּסר ל 'הא לּפֹועל: ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר
מה ּבכל מֹוציאֹו אּלא - ׁשביעית ּכדמי ואינֹו מּתר; ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻׂשכרֹו

ּכד ׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל את קנסּו ולא ׁשביעית.ּׁשּירצה, מי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשביעית; ּכדמי זה הרי - ירק' הּיֹום ּבֹו לי 'לּקט לֹו: אמר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואם

ׁשביעית. ּכפרֹות ּוׁשתּיה, ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָואינֹו

.‚Èׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים
ּכדמי ׂשכרן הרי - מּדי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאסּורה,
ּבׂשכר קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשביעית;
הּפֹועל ׁשּׂשכר מּפני הּפֹועל? ּבׂשכר קנסּו ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהחּמרין,

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבֹו, קנסּו לא - .[פרנסתו]מעט ְְְִֵַַָָֹ

.„Èּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָהּלֹוקח
זה ׁשהרי - 'ל אביא ׂשדה, ירקֹות 'ּכׁשאלּקט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלקיחה:
לקח ואם ׁשביעית. ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר, ואֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻמּתר;
חֹוב ּפֹורעין ׁשאין ׁשביעית; מּדמי יׁשּלם לא - סתם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמּמּנּו

ׁשביעית. ְְִִִֵמּדמי

.ÂËּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות לבעלים,אֹוכלין טובה [להוקיר ְְְִִִֵָ
סחורה] משום בזה ּבטֹובהואין וׁשּלא ברצונם, [שלא ְְֶָֹ

ּכמיכהפקר] ׁשביעית, ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּבטֹובה? ּכיצד .ְְְִִִִֵֵֵֶַָ
ּכמי לאכל, לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ׁשּנתן טֹובה עּמֹו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשעׂשה
ּבמּתנה, ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי טֹובה. עּמֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשה
ּפרֹות ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם, זה הרי - ּבירּׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאֹו

הּׂשדה. מן ּבעצמֹו הּוא אֹותן ְְִֵֶֶַַָָׁשאֹוסף
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ׁשאֹותֹו‡. זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות
ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת" ׁשּנאמר: ּבּׂשדה, מצּוי ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמין

אּתה הּׂשדה, מן זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתהיה",
לבער חּיב - הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה ְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאֹוכל
ׁשביעית. ּפרֹות ׁשל ּבעּור הּוא וזה הּבית, מן הּמין ְְִִִִִִֵֶֶַַַאֹותֹו

ּגרֹוגרֹות·. לֹו ׁשהיּו הרי מיובשות]ּכיצד? ׁשל[תאנים ְֲֵֵֶֶַָָ
ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן אֹוכל - ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשביעית
מן לאכל אסּור - הּׂשדה מן הּתאנים ּכלּו ּבּׂשדה. ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאילנֹות

אֹותן. מבער אּלא ׁשּבּבית, ְְִֵֶֶַַַַָָָהּגרֹוגרֹות

לכל‚. סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן מרּבין, ּפרֹות לֹו ְְְְְְִֵַָָָָֹֻהיּו
ּבין לענּיים ּבין הּבעּור, אחר לאכל ואסּור ואחד. ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ׂשֹורף - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹלעׁשירים;
ׁשּמאּבד. ּדבר ּבכל מאּבד אֹו לּים, מׁשלי אֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבאׁש,

הּגּנֹות„. מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶַָָָָהיּו
ענבים יׁש ׁשעדין ּפי על אף - הפקר ׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהּפרּדסים
מּפני הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבּגפנים
אם אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינם לפי ׁשּבחצר, אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָענבים
הּׁשנה, ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינם ּביֹותר קׁשים ענבים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׁש
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילם. הּצּמּוקין מן אֹוכל זה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהרי

לֹו‰. והיה ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאילן
ׁשּפרֹות זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - הראׁשֹונֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפרֹותיו
אבל ּבּׂשדה; הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה, מצּויֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּיֹות
לפרֹות ּדֹומין ׁשהן מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלין אין - הּסתו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּפרֹות

אחרת. ׁשנה ֶֶֶַָָׁשל

.Âׁשלׁשה אחת[מיני]הּכֹובׁש ּבחבית אחדּכבׁשים [שכל ְְְִִֵַַַָָָֹ
שונה] ביעורו מינֹוזמן יבער הּׂשדה, מן מינֹו ׁשּכלה ּכל -ְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּוכׁשם ּכמבער. הּכל הרי ּבּה, התחיל ואם החבית; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹמן
ואינֹו הּבית; מן ּבהמה אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּמבער

הּׂשדה. מן הּמין אֹותֹו ּכלה אם לבהמה, ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמאכיל

.Ê.הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשם
אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית, ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה, האילן מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבער. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְִִֵֶֶַַַַָָָָמן

.Áׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות, ּבהן קֹונה עֹוׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד
הּמלח, לים הּמעֹות יׁשלי אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָסעּודֹות

אֹוכלין. מצא לא ְִִָָֹאם

.Ëוהּׁשפלה ההר - ּכּלּה יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש
ׁשפלת והר לד ׁשפלת - ּכּלֹו הּירּדן עבר אחת; ארץ ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻוהעמק,
ּגליל - ּכּלֹו והּגליל אחת; ארץ הּים, עם חֹורֹון ּומּבית ְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻלד
ואֹוכלין אחת. ארץ טבריה, ּותחּום הּתחּתֹון וגליל ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָהעליֹון
ׁשּבּה. האחרֹון ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן, ואחת אחת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבכל

.Èזמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה; יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
ּבכל הּמין מאֹותֹו ׁשּיׁש זמן ּכל מהן אֹוכל - ּגליל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּפרֹות

הּירּדן. ּבעבר וכן ּכּלּה; הּגליל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻארץ

.‡Èאחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן אּלּו, ארצֹות ְְֲֲֵֶֶַַָָָֹֻוׁשלׁש
ׁשּיכלה עד ּבּתמרים, ואֹוכלין ולּתמרים. ולּזיתים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלחרּובין
אֹוכלין וכן הּפּורים. עד ּכֹולה? הּוא ואימתי ׁשּבֹו; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהאחרֹון
מֹוצאי ׁשל הּפסח עד ּובענבים העצרת, עד ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּזיתים

החנּכה. עד ּובּגרֹוגרֹות ְְֲִִַַַָָֻׁשביעית,
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.·Èׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָֹהּמֹולי
לפי לבער; חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום אֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכלּו,
מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
- לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות לׁשם. ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהל

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ּבמקֹומן, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹמתּבערין

.‚Èאֹו אדם, מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכלל
ּבארץ מתקּים אינֹו אם - הּצֹובעין מּמין אֹו ּבהמה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמאכל
לדמיו ויׁש ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש -ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה הּלּוף עלי ּכגֹון מנטה]ּבעּור. [נענע, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָ
מאכל והּדרּדרין, החֹוחים ּוכגֹון אדם; מאכל ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהעלׁשין,
היה ואם הּצֹובעין. מּמין וקֹוצה, אּסטס ּוכגֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהּבהמה;
אף - הּצֹובעין מּמין והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמתקּים
ּבעּור לֹו אין - ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִִִֵֵֶַָָעל
וצֹובעין נהנין אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי ּבעּור, לדמיו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹולא

הּׁשנה. ראׁש עד ַַָָֹּבֹו

.„Èלמאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָֹֹֹֻוכל
לֹו יׁש לעצים, ואינֹו הֹואיל - הּצֹובעין מּמין ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָּבהמה,
לדמיו ולא ּבעּור לֹו אין אבל ׁשביעית. ּולדמיו ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֹׁשביעית
אֹו ּבֹו נהנין אּלא ּבארץ; מתקּים ׁשאינֹו ּפי על אף ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבעּור,
ועּקר הּׁשֹוטה, הּלּוף עּקר ּכגֹון הּׁשנה; ראׁש עד ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹּבדמיו

והעקרבנ[נענע]הּדנּדּנה עשב]ין, .[מין ְְְְִַַַַָָָ

.ÂËוהּנץ רּמֹון אגֹוזים,[הפרח]קלּפי קלּפי ׁשּלֹו, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַ
אין אבל ׁשביעית; ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהּגרעינין

זרדים לּולבי לדמיהם. ולא ּבעּור שחתכולהם ענפים [פרחי ְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
ׁשביעית,מהגפן] ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש - והחרּובים ,ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָ

והאטדין והּבטנה, האלה, לּולבי ּבעּור. ולדמיהן להן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָויׁש
אפונה] ולא[מין להן ואין ׁשביעית, ולדמיהם להן יׁש -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּבעּור. יׁש ׁשּלהן לעלים אבל ּבעּור; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָלדמיהן

.ÊËמן ׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא ְְִִִִִֵֵֶֶַָאיזֹו
אין - חרּובין ועלי קנים, ועלי זיתים, עלי ׁשּלהן; ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאילנֹות

וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ּבעּור, ְְְִִֵֶֶָָָלהם

.ÊÈ?ּבּׁשביעית לחין עׂשבים מלּקט אדם יהיה מתי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָועד
הּמתיק ׁשּייבׁש נהור]עד סגי בלשון כך ונקרא מר, ;[פרי ִִֶַַַָ

רביעה ׁשּתרד עד יבׁשים, עׂשבים גשמים]ויגּבב ׁשנּיה[- ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשביעית. ְְִִֵָּבמֹוצאי

.ÁÈּבמֹוצאי לּפרּדסֹות להּכנס מּתרין הענּיים יהיּו מתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻועד
ׁשנּיה. רביעה ׁשּתרד עד ׁשביעית? ּפרֹות לאסף ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשביעית,

.ËÈולדמיהן ׁשביעית להן יׁש והּלטם, והּכפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּורד
ּומן האילנֹות מן הּיֹוצא ׂשרף והּוא הּקטף, ְְְְִִִִִֵַַָָָָׁשביעית.

הּפּגין[גזעים]העּקרין מן והּיֹוצא ׁשביעית; לֹו אין [פירות, ְְִִִִִִֵֵַַַָָ
הבשילו] ׁשביעית.שלא ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש ,ְְְִִִִֵָָ

.Îסרק ּבאילן אבל מאכל; ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּמה
לֹו ויׁש ׁשּלהן, ּכפרי - העּקרין ּומן העלין מן הּיֹוצא אף -ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשביעית. ּולדמיו ְְְִִִִָָׁשביעית

.‡Îאת ילּקט - ׁשּׁשית ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ורד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַהּכֹובׁש
חּיב - ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּורד,
ּבּבעּור. נתחּיב ּוכבר הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלבער

.·Îּביין אֹו ׁשּׁשית, ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָחרּובין

ּפרֹות טעם ׁשהרי הּיין, לבער חּיב - ׁשביעית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמֹוצאי
ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: זה ּבֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשביעית
טעם. ּבנֹותן ּבמינֹו, וׁשּלא ׁשהּוא; ּבכל ּבמינֹו, מין - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹאחרֹות

ח ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

לחּזק‡. אסּור ּכ - ּבּׁשביעית הארץ לעבד ׁשאסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכדר
לפי עבֹודה; ּכלי להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי

עברה. עֹוברי ידי לחּזק ְְְֲֵֵֵֵֶַָָׁשאסּור

למי·. ּבּׁשביעית, למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
העל ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על חׁשּוד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

התבואה]והּמזרה ּכל[מעדר]והּדקר[לזרות הּכלל: זה . ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
למל מיחדת אסּורׁשּמלאכּתֹו ּבּׁשביעית, ׁשאסּורה אכה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ותהיה אסּורה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ולמלאכה לחׁשּוד; ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָלמכרֹו
לחׁשּוד. למכרֹו מּתר ְְְֶֶָָָֻֻמּתרת,

ׁשאם‚. - ּכליה וכל והעגלה הּמּגל, לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ואם מּתר; זה הרי מעט, העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר
אסּור. ׂשדהּו, ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹיקצר

ּדבר„. אפּלּו חׁשּוד, ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר
ׁשהרי - ּבּׁשביעית האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ׁשביעית. לאחר מלאכה לֹו לעׂשֹות ּבּׁשביעית, ׁשּקנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאפׁשר

יין.‰. ּכּדי עׂשרה וחמׁש ׁשמן, ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּיֹוצר
ימּכר ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר לגֹוי למּכר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֻּומּתר
ואינֹו לארץ, ּבחּוצה ליׂשראל רּבים ּכּדים ּומֹוכר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָליׂשראל;

לארץ. יביא ׁשּמא ִֵֶֶָָָָחֹוׁשׁש

.Â.לׁשחטּה אפׁשר ׁשהרי חֹורׁשת, ּפרה לחׁשּוד ְְְֲֳֵֵֶֶֶֶָָָָָָּומֹוכר
ׁשּיֹובירּה אפׁשר ׁשהרי ׂשדהּו, לֹו בה]ּומֹוכר יעבוד .[שלא ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ

על עּמֹו ּפֹוסק ּכן אם אּלא האילן, ׂשדה לֹו ימּכר לא ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאבל
סאה ּומׁשאילֹו ּבאילן. לֹו ׁשאין מדידה]מנת למּדד[כלי ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

אפׁשר ׁשהרי - ּגרן לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבּה,
ׁשהּוא ּפי על אף מעֹות, לֹו ּופֹורט ּביתֹו. ּבתֹו ּבּה ְְִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּימּדד

אסּורין. ּבפרּוׁש, וכּלן ּפֹועלין. לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַָֻיֹודע

.Ê,הּׁשביעית על החׁשּודה לחברּתּה אּׁשה מׁשאלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
עּמּה. ּתטחן ולא ּתבֹור לא אבל ותּנּור; רחים ּוכברה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֹנפה

.Áּכגֹון - ּבלבד ּבדברים ּבּׁשביעית, ּגֹוים ידי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמחּזקין
'ּתצליח', אֹו 'ּתתחּזק', לֹו: אֹומר זֹורע, אֹו חֹורׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשראהּו
ׁשביתת על מצּוין ׁשאינם מּפני אּלּו; ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא
הּפרֹות, עּמהן לרּדֹות ּומּתר ּבּיד. יסעדּנּו לא אבל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהארץ.

נירין מהם בשביעית]וחֹוכרין שנחרשה קרקע לפי[- - ְְְִִִִֵֶ
אֹותם. לקנס ּכדי חּיּוב ּבני ְְְִִֵֵֵֶָָֹׁשאינן

.Ëּבסּוריה ּבתלּוׁש לעׂשֹות דוד]מּתר שכבש אבל[מקומות , ְְְֲֲַָָָָֻ
לא אבל ּומעּמרין, ודֹורכין וזֹורין ּדׁשין ּכיצד? ּבמחּבר. ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹֻלא
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מֹוסקין; ולא ּבֹוצרין ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹֹקֹוצרין

.Èאֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְֲִִֵֵֶַָָּכׁשם
ׁשאין לפי הארץ; מעם אֹותן לּקח אסּור ּכ - אֹותן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשמר
ׁשּמא - ׁשהּוא ּכל ואפּלּו הארץ, לעם ׁשביעית ּדמי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמֹוסרין

ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן יאכל ְְִִִַַָֹֹֻלא

.‡Èאתרֹוג לֹו נֹותן ּבּׁשביעית, הארץ מעם לּולב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
הּלּולב. ּבדמי אתרֹוג ּדמי לֹו מבליע נתן, לא ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּתנה;
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.·Èּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה
אבל ּבהן; וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון ּבׁשמּור, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכמֹותן
הּפיגם, ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ּפרֹות מֹוכר היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
הרים, ׁשל והּכסּבר והחלגלֹוגֹות, הּׁשֹוטים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻוהּירּבּוזין
ׁשלׁש ּבדמי מעט מּמּנּו לּקח מּתר זה הרי - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻוכּיֹוצא

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבלבד, מֹוכר.[פרנסתו]סעּודֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַָ

.‚Èּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ועדׁשים הּקלקּיֹות, ּוגריסין רכּפה, ׁשל ּובצל ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָּבכי,
לפת זרע ּכגֹון נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני וכן ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּמצרּיֹות,
ּבּׁשביעית. אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּוצנֹון,

.„Èמי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
לׁשמר אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות חׁשּוד ְְְְֲִִִֵֶַָָֹׁשהּוא
עליו ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ולאצר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּפרֹותיו
סרּוק; אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכלל. ׁשביעית, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָזּקת

וׁשזּור. טוּוי מּמּנּו לֹוקחין ְְֲִִֶָָָאבל

.ÂË;הּמעׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו הּׁשביעית, על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד
ׁשאף הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו הּמעׂשרֹות, על ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָוהחׁשּוד
מקֹום, הבאת טעּון מעׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ּפי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּׁשאין מה ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית; ּכן ּׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמה

ּבמעׂשר. ְֲֵֵַּכן

.ÊËולא הּמעׂשר על לא חׁשּוד אינֹו הּטהרֹות, על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחׁשּוד
טהֹור, ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל

סֹופרים מּדברי אּלא אחרים מטּמא והחׁשּוד[חכמים]אינֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו סֹופרים, ְְְְְִִִֵֵֵָָלדברי

.ÊÈׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף - ּדבר על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
חֹוטא אדם אין חזקה, אחרים; ׁשל על נאמן ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעצמֹו,

ּומעידֹו. ּדנֹו ּדבר, על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַָָָָָלאחרים.

.ÁÈ:אֹומרין ׁשהן לפי - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו, מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ'הֹואיל
סאה ,לפיכ ׁשביעית'. ּפרֹות וחמר קל - ּבמיתה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהּזרים
נפלה ּתעלה; ׁשביעית, ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתרּומה
מדּמע ּככל לּכהנים יּמכרּו ולא הּכל, ירקבּו - מּמאה ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹֻלפחֹות

וחולין] תרומה תערובת הּׁשביעית.[- על חׁשּודין ׁשהן לפי ,ְְֲִִִִֵֶַַ

.ËÈוהּפּטמין בהמות]הּצּבעין מּכל[מפטמי מרסן לֹוקחין ְְְִִִִַַַַָָָָֻ
הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְִִִִִֵֵֶָָמקֹום,

.Îׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא ּבּׁשביעית, קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי
חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - ּפת להם נתנּו ואם ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻאֹוכלי
יׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא הּוא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה,
אֹו ׁשביעית, מעֹות אֹו אּלא ׁשביעית, מּפרֹות נֹותנין ְְְְְִִִִִִִֵֶָלהיֹות
הענּיים מן ללוֹות ּומּתר ׁשביעית. ּבדמי הּנלקחֹות ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻּביצים

ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות להן ּומחזירין ׁשביעית, ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּפרֹות

רביעי יום

ט ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

"ׁשמֹוט‡. ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, הּמלוה להׁשמיט עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָמצות
- ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו"; מּׁשה ּבעל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
אחיו". ואת רעהּו את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: לאו, על ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹעבר

אּלא·. ּבּׁשביעית, הּתֹורה מן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאין

יׁשּוב ׁשהרי - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבזמן
הּוא קּבלה זה, ודבר ּכסף; ּבלא לבעליו [ממשההּקרקע ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

אּתהרבינו] - קרקע מׁשמיט ׁשאּתה ּבזמן חכמים, אמרּו :ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָ
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ּכספים ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמׁשמיט
ּכספים מׁשמיט אּתה אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובזמן

ּבארץ. אפּלּו ְֲִִִֶַָָּבּׁשביעית,

סֹופרים‚. נֹוהגת[חכמים]ּומּדברי ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ
ּכדי - נֹוהג הּיֹובל ׁשאין ּפי על ואף מקֹום, ּבכל הּזה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּזמן

ּביׂשראל. ּכספים הׁשמטת ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

ׁשּנאמר:„. - ּבסֹופּה אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאין
הּׁשמּטה: ּדבר וזה ׁשמּטה. ּתעׂשה ׁשנים, ׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"מּקץ
ּבמֹועד ׁשנים, ׁשבע "מּקץ אֹומר: הּוא וׁשם וכּו'", ְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשמֹוט
אף ׁשבע, אחר ּׁשם מה הּסּכֹות"; ּבחג - הּׁשמּטה ְְְִֶַַַַַַַַַָָֻׁשנת
חברֹו את הּמלוה ,לפיכ ׁשבע. אחר ּכספים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהׁשמטת
ּוכׁשּתׁשקע ּכּלּה; הּׁשנה ּכל חֹובֹו ּגֹובה עצמּה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּׁשביעית
החֹוב. אבד ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבליל ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחּמה

הּׁשנה‰. ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה, את ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט
סֹוף הּיֹום אֹותֹו ונמצא אלּול, ונתעּבר ׁשביעית, מֹוצאי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָׁשל
החֹוב. על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשביעית

.Âׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו הּמלוה; את מׁשּמטת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשביעית
ׂשדה לֹו סּים ואם מׁשמיט. זה הרי נכסים, אחריּות ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
הּׁשבּועה, את מׁשּמטת והּׁשביעית מׁשמיט. אינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהלואתֹו,
להּׁשבע. ולא לׁשּלם לא מקֹום, מּכל - יּגׂש" "לא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

.Êּבּה ּכּיֹוצא וכל הּדּינין, ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמה
אבל אֹותן; מׁשּמטת ׁשביעית ּבהן, יֹודה ׁשאם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָמּדברים

והּׁשּתפין הּׁשֹומרין מהם]ׁשבּועת שנגנב שטענו ּבהן[- וכּיֹוצא , ְְְְִִֵֶַַַַָָֻ
הּׁשמּטה. אחר יּׁשבע זה הרי - יׁשּלם יֹודה ׁשאם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּׁשבּועֹות

.Áוהּוא ׁשמּטה והּגיעה ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָהלוהּו
עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית, ׁשעברה אחר והֹודה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּבכפירתֹו,

מׁשּמטת. הּׁשביעית אין - הּׁשביעית אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַעדים

.Ëאינֹו - ׁשנים לעׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
עּתה הּוא הרי יּגׂש", "לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹמׁשמיט;
מׁשּמטת. ׁשביעית יתּבעּנּו, ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגׂש. יכֹול ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאינֹו

.Èׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה
התנה הּׁשביעית. ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט, זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּתנאֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו זה, חֹוב הּוא יׁשמיט ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹעּמֹו
עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, ׁשּבּממֹון ּתנאי ׁשּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקּים;

חּיב. ׁשהּוא ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ְְִֶֶַָָָָֹּבממֹון

.‡È,מלוה אֹותּה עׂשה ואם נׁשמטת; אינּה החנּות, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּקפת
ּבמלוה, עליו זקפֹו ואם נׁשמט; אינֹו ׂשכיר, ׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.

נׁשמט. זה ְֲִֵֶָהרי

.·Èאינן - רע ׁשם והּמֹוציא והמפּתה אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָקנס
נזקפין ּומאימתי נׁשמטין. ּבמלוה, זקפן ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָנׁשמטין;

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?

.‚Èה קדם אׁשּתֹו את נׁשמטת;המגרׁש ּכתּבתּה אין ּׁשמּטה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
נׁשמטת. - ּבמלוה עליו זקפּתּה אֹו אֹותּה, ּפגמה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָואם

.„Èהחֹוב ׁשּיהיה והּוא, - מׁשמיט אינֹו הּמׁשּכֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַהּמלוה
הּמׁשּכֹון. על הּיתר מׁשמיט יתר, היה ואם הּמׁשּכֹון; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכנגד
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.·Èּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה
אבל ּבהן; וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון ּבׁשמּור, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכמֹותן
הּפיגם, ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ּפרֹות מֹוכר היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
הרים, ׁשל והּכסּבר והחלגלֹוגֹות, הּׁשֹוטים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻוהּירּבּוזין
ׁשלׁש ּבדמי מעט מּמּנּו לּקח מּתר זה הרי - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻוכּיֹוצא

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבלבד, מֹוכר.[פרנסתו]סעּודֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַָ

.‚Èּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ועדׁשים הּקלקּיֹות, ּוגריסין רכּפה, ׁשל ּובצל ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָּבכי,
לפת זרע ּכגֹון נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני וכן ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּמצרּיֹות,
ּבּׁשביעית. אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּוצנֹון,

.„Èמי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
לׁשמר אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות חׁשּוד ְְְְֲִִִֵֶַָָֹׁשהּוא
עליו ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ולאצר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּפרֹותיו
סרּוק; אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכלל. ׁשביעית, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָזּקת

וׁשזּור. טוּוי מּמּנּו לֹוקחין ְְֲִִֶָָָאבל

.ÂË;הּמעׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו הּׁשביעית, על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד
ׁשאף הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו הּמעׂשרֹות, על ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָוהחׁשּוד
מקֹום, הבאת טעּון מעׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ּפי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּׁשאין מה ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית; ּכן ּׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמה

ּבמעׂשר. ְֲֵֵַּכן

.ÊËולא הּמעׂשר על לא חׁשּוד אינֹו הּטהרֹות, על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחׁשּוד
טהֹור, ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל

סֹופרים מּדברי אּלא אחרים מטּמא והחׁשּוד[חכמים]אינֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו סֹופרים, ְְְְְִִִֵֵֵָָלדברי

.ÊÈׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף - ּדבר על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
חֹוטא אדם אין חזקה, אחרים; ׁשל על נאמן ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעצמֹו,

ּומעידֹו. ּדנֹו ּדבר, על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַָָָָָלאחרים.

.ÁÈ:אֹומרין ׁשהן לפי - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו, מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ'הֹואיל
סאה ,לפיכ ׁשביעית'. ּפרֹות וחמר קל - ּבמיתה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהּזרים
נפלה ּתעלה; ׁשביעית, ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתרּומה
מדּמע ּככל לּכהנים יּמכרּו ולא הּכל, ירקבּו - מּמאה ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹֻלפחֹות

וחולין] תרומה תערובת הּׁשביעית.[- על חׁשּודין ׁשהן לפי ,ְְֲִִִִֵֶַַ

.ËÈוהּפּטמין בהמות]הּצּבעין מּכל[מפטמי מרסן לֹוקחין ְְְִִִִַַַַָָָָֻ
הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְִִִִִֵֵֶָָמקֹום,

.Îׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא ּבּׁשביעית, קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי
חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - ּפת להם נתנּו ואם ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻאֹוכלי
יׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא הּוא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה,
אֹו ׁשביעית, מעֹות אֹו אּלא ׁשביעית, מּפרֹות נֹותנין ְְְְְִִִִִִִֵֶָלהיֹות
הענּיים מן ללוֹות ּומּתר ׁשביעית. ּבדמי הּנלקחֹות ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻּביצים

ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות להן ּומחזירין ׁשביעית, ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּפרֹות

רביעי יום

ט ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

"ׁשמֹוט‡. ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, הּמלוה להׁשמיט עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָמצות
- ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו"; מּׁשה ּבעל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
אחיו". ואת רעהּו את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: לאו, על ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹעבר

אּלא·. ּבּׁשביעית, הּתֹורה מן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאין

יׁשּוב ׁשהרי - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבזמן
הּוא קּבלה זה, ודבר ּכסף; ּבלא לבעליו [ממשההּקרקע ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

אּתהרבינו] - קרקע מׁשמיט ׁשאּתה ּבזמן חכמים, אמרּו :ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָ
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ּכספים ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמׁשמיט
ּכספים מׁשמיט אּתה אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובזמן

ּבארץ. אפּלּו ְֲִִִֶַָָּבּׁשביעית,

סֹופרים‚. נֹוהגת[חכמים]ּומּדברי ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ
ּכדי - נֹוהג הּיֹובל ׁשאין ּפי על ואף מקֹום, ּבכל הּזה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּזמן

ּביׂשראל. ּכספים הׁשמטת ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

ׁשּנאמר:„. - ּבסֹופּה אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאין
הּׁשמּטה: ּדבר וזה ׁשמּטה. ּתעׂשה ׁשנים, ׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"מּקץ
ּבמֹועד ׁשנים, ׁשבע "מּקץ אֹומר: הּוא וׁשם וכּו'", ְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשמֹוט
אף ׁשבע, אחר ּׁשם מה הּסּכֹות"; ּבחג - הּׁשמּטה ְְְִֶַַַַַַַַַָָֻׁשנת
חברֹו את הּמלוה ,לפיכ ׁשבע. אחר ּכספים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהׁשמטת
ּוכׁשּתׁשקע ּכּלּה; הּׁשנה ּכל חֹובֹו ּגֹובה עצמּה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּׁשביעית
החֹוב. אבד ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבליל ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחּמה

הּׁשנה‰. ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה, את ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט
סֹוף הּיֹום אֹותֹו ונמצא אלּול, ונתעּבר ׁשביעית, מֹוצאי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָׁשל
החֹוב. על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשביעית

.Âׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו הּמלוה; את מׁשּמטת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשביעית
ׂשדה לֹו סּים ואם מׁשמיט. זה הרי נכסים, אחריּות ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
הּׁשבּועה, את מׁשּמטת והּׁשביעית מׁשמיט. אינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהלואתֹו,
להּׁשבע. ולא לׁשּלם לא מקֹום, מּכל - יּגׂש" "לא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

.Êּבּה ּכּיֹוצא וכל הּדּינין, ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמה
אבל אֹותן; מׁשּמטת ׁשביעית ּבהן, יֹודה ׁשאם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָמּדברים

והּׁשּתפין הּׁשֹומרין מהם]ׁשבּועת שנגנב שטענו ּבהן[- וכּיֹוצא , ְְְְִִֵֶַַַַָָֻ
הּׁשמּטה. אחר יּׁשבע זה הרי - יׁשּלם יֹודה ׁשאם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּׁשבּועֹות

.Áוהּוא ׁשמּטה והּגיעה ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָהלוהּו
עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית, ׁשעברה אחר והֹודה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּבכפירתֹו,

מׁשּמטת. הּׁשביעית אין - הּׁשביעית אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַעדים

.Ëאינֹו - ׁשנים לעׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
עּתה הּוא הרי יּגׂש", "לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹמׁשמיט;
מׁשּמטת. ׁשביעית יתּבעּנּו, ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגׂש. יכֹול ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאינֹו

.Èׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה
התנה הּׁשביעית. ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט, זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּתנאֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו זה, חֹוב הּוא יׁשמיט ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹעּמֹו
עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, ׁשּבּממֹון ּתנאי ׁשּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקּים;

חּיב. ׁשהּוא ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ְְִֶֶַָָָָֹּבממֹון

.‡È,מלוה אֹותּה עׂשה ואם נׁשמטת; אינּה החנּות, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּקפת
ּבמלוה, עליו זקפֹו ואם נׁשמט; אינֹו ׂשכיר, ׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.

נׁשמט. זה ְֲִֵֶָהרי

.·Èאינן - רע ׁשם והּמֹוציא והמפּתה אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָקנס
נזקפין ּומאימתי נׁשמטין. ּבמלוה, זקפן ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָנׁשמטין;

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?

.‚Èה קדם אׁשּתֹו את נׁשמטת;המגרׁש ּכתּבתּה אין ּׁשמּטה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
נׁשמטת. - ּבמלוה עליו זקפּתּה אֹו אֹותּה, ּפגמה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָואם

.„Èהחֹוב ׁשּיהיה והּוא, - מׁשמיט אינֹו הּמׁשּכֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַהּמלוה
הּמׁשּכֹון. על הּיתר מׁשמיט יתר, היה ואם הּמׁשּכֹון; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכנגד
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.ÂËלי ּגבּו 'אּתם להם: ואמר ּדין, לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר
את ל יהיה "ואׁשר ׁשּנאמר: נׁשמט, אינֹו - זה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָחֹובי
ׁשחתכּו ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית - וזה ;"ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאחי
- 'וכ ּכ לזה לּתן חּיב אּתה ּפלֹוני 'איׁש וכתבּו: הּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת
ּכמלוה. ואינֹו לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה נׁשמט; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאינֹו

.ÊË,זה את זה מּלהלֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשראה
וגֹו'" דבר יהיה ּפן ל "הּׁשמר ּבּתֹורה: הּכתּוב על ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָועֹוברין

התקין ׁשּילוּו[שטר]- עד החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי ּפרֹוזּבּול, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ּכספים ּבׁשמּטת אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין זה. את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָזה
ּתֹורה, ׁשל ׁשמּטה אבל סֹופרים; מּדברי ׁשהיא הּזה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּזמן

ּבּה. מֹועיל הּפרֹוזּבּול ְְִֵַָאין

.ÊÈּגדֹולים חכמים ּדין ּבית אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין ְְְְֲִִִִֵֵֶָָאין
ראּויין ׁשהן - אּסי ורּבי אּמי רּבי ׁשל ּדינֹו ּכבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּביֹותר,
ּכֹותבין. אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל אדם; ּבני ממֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָלהפקיע

.ÁÈּפלֹוני לכם, אני 'מֹוסר ּפרֹוזּבּול: ׁשל ּגּופֹו הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶָזה
ׁשאגּבּנּו לי, ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום הּדּינין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּופלֹוני
העדים. אֹו מּלמּטן, חֹותמין והּדּינין ׁשארצה'; זמן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

.ËÈקרקע אין אם הּקרקע; על אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָאין
קלח אפּלּו ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשהּוא ּכל הּמלוה לֹו מזּכה - ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּלוה
עליו ּכֹותבין לכירה, אֹו לתּנּור מקֹום הׁשאילֹו ּכרּוב. ְְְְְִִִִֶַָָָָׁשל
ּפרֹוזּבּול. עליה ּכֹותבין ממׁשּכנת, ׂשדה לֹו היתה ְְְְְְְְִֶֶֶֶָָָָָֻּפרֹוזּבּול;

.Îנכסי על וליתֹומים אׁשּתֹו, נכסי על לאיׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוכֹותבין
ּכֹותבין - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּפיטרֹוּפין.
לחברֹו ויׁש חברֹו, על חֹוב לֹו היה ּפרֹוזּבּול. עליה ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָלֹו
ּפרֹוזּבּול. עליו ּכֹותב ׁשעּבּודֹו, ּתחת והּוא הֹואיל - ְְְְְִִֵַַַַָָקרקע

.‡Îאחד לכל ּפרֹוזּבּול צריכין מחמּׁשה, ׁשּלוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָאחד
לכּלן. אחד ּפרֹוזּבּול ּדּין מאחד, ׁשּלוּו וחמּׁשה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻואחד;

.·Î,מֹועיל אינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה, הּפרֹוזּבּול ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּכתב
ׁשהלוה. לאחר הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹאּלא
אינּה לּפרֹוזּבּול, הּקֹודמת מלוה ׁשּכל אֹומר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנמצאת
הּמלוה, את קדם הּפרֹוזּבּול ואם זה; ּבפרֹוזּבּול ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָנׁשמטת

נׁשמטת. זֹו ְֲִֵֶֶהרי

.‚Î.ּפסּול והמאחר ּכׁשר, הּמקּדם ּפרֹוזּבּול ,ְְְְְְִֵַַָָָָָֻֻלפיכ
ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן, הּפרֹוזּבּול ּכתב ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּכיצד?
אם אבל אדר. עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו ּכחֹו, הּורע ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
ׁשהּוא ּכחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ּוכתבֹו זמּנֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאחר
יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין - ּכּדין ׁשּלא אּיר עד מׁשמיט ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹאינֹו

ּדין. לבית הּדברים מסירת ּבׁשעת ניסן, עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאּלא

.„Îּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית, אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא
נאמן;- - ואבד' ּפרֹוזּבּול, לי 'היה אמר: ואם חֹובֹו. ְְְְֱִִֶַַַָָָָָָאבד

ּבפרֹוזּבּול. ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל ,ואיל הּסּכנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּזמן
ּכׁשּיבֹוא אֹו ׁשטרֹו, את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא אּלא עֹוד, ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ואם לֹו'; 'ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ּפה על ּבמלוה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלתּבע
לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו'? ּפרֹוזּבּול 'אּיה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָטען
ואם נאמן; היה', 'ּכן אמר: אם ואבד'? ּפרֹוזּבּול, ל ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָ'היה
אינן והיתֹומין, חֹובֹו. אבד ּפרֹוזּבּול, ּכתב ׁשּלא ְְְְִֵֶַַַָָָָֹהֹודה

ּפרֹוזּבּול. ְְְִִצריכין

.‰Îזֹו 'מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִַַַָָָָהֹוציא

אֹומר: והּתֹובע היתה', זה ּפרֹוזּבּול אחר - ּתֹובע ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא
אמר: ׁשאּלּו נאמן; הּתֹובע - היתה' זה ּפרֹוזּבּול ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'קדם
זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן, - ואבד' לי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָ'היה

ׁשאבד. ְְֶַַָהּפרֹוזּבּול

.ÂÎוהּתֹובע אצלי', לֹו יׁש 'מלוה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָטען
נׁשמטת, ׁשאינּה היא החנּות הּקפת אּלא ּכי, 'לא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ירצה ׁשאם נאמן; זה הרי - מלוה' זקפּתּה לא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
ׁשּכיון - ואבד' לי היה ּופרֹוזּבּול היתה, 'מלוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹיאמר:
ּדבר מּניח אדם ׁשאין היא חזקה ּפרֹוזּבּול, חכמים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתּקנּו

אסּור. ּדבר ואֹוכל ְֵָָָָֻמּתר

.ÊÎּדבריו ּומסר זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתלמידי
לי ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל לכם, אני 'מֹוסר ואמר: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּתלמידים,
ּפרֹוזּבּול; לכּתב צרי אינֹו - ׁשארצה' זמן ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאגּבּנּו
מּדבריהם הּזה ּבּזמן ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּפני

חכמים] נדחית.[של היא ּבלבד ּובדברים ,ְְְִִִִִֵַָ

.ÁÎחכמים רּוח ׁשביעית, עליו ׁשעברה חֹוב הּמחזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכל
אני, 'מׁשמיט לּמחזיר: לֹומר הּמלוה וצרי הימּנּו. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָנֹוחה
רצֹוני כן, ּפי על 'אף לֹו: אֹומר מּמּני'. נפטרּת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּוכבר
נגׂש. לא והרי יּגׂש", "לא ׁשּנאמר: מּמּנּו, יקּבל - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּתקּבל'
'ׁשּלי לֹו: יאמר אּלא ;'ל נֹותן אני 'ּבחֹובי לֹו: יאמר ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹולא

.'ל נֹותן אני ּובמּתנה ְְֲִֵֵַָָהם,

.ËÎעּמֹו מסּבב - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו, לֹו ְְְִִֵֵֶַַָֹהחזיר
;'ל נתּתים ּובמּתנה הם, 'ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבדברים,
לֹו. ויל מעֹותיו, יּטל אּלא - מּמּנּו יקּבל לא אמר, לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאם

.Ïׁשּמא הּׁשמּטה, קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - ויּׁשמט אצלֹו החֹוב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיתאחר
ּתֹורה הזהירה ׁשהרי - הּוא ּגדֹול וחטא וגֹו'". ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ"הּׁשמר
מקֹום וכל וגֹו'", ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו
לא מצות זֹו הרי - 'אל' אֹו 'ּפן', אֹו 'הּׁשמר', ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו וקראה זֹו, רעה מחׁשבה על הקּפידה והּתֹורה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָתעׂשה.
יּמנע ׁשּלא ּולצּוֹות להזהיר הּכתּוב הֹוסיף והרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ"ּבלּיעל";
ּבתּת לבב ירע ולא לֹו, ּתּתן "נתֹון ׁשּנאמר: יּתן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּבעֹולם זֹו מצוה ּבׂשכר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והבטיח ְְְְִִִִַַַָָָָָלֹו";

וגֹו'". יברכ הּזה, הּדבר ּבגלל "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,

י ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

ׁשנת‡. ּולקּדׁש ׁשבע, ׁשבע ׁשנים לסּפר עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות
וגֹו' ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל "וספרּת ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים
מסּורין אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי החמּׁשים"; ׁשנת את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם

ּבלבד. הּגדֹול ּדין ְְִִֵַַָלבית

ׁשנהּומאימת·. עׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו י ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
וׁשׁש ,ׂשד ּתזרע ׁשנים "ׁשׁש ׁשּנאמר: - לארץ ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּנכנסּו
וׁשבע ארצֹו; מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד ,"ּכרמ ּתזמר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
נמצאת ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עׂשּו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשנים
הּׁשנה מראׁש ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹאֹומר,
- ליצירה ׁשנּיה ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשאחר
ואלּפים מאֹות וחמׁש עׂשר ׁשנת ועׂשּו למנֹות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהתחילּו
- לארץ מּׁשּנכנסּו ועׂשרים אחת ׁשנת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָליצירה,

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשהיא חמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָׁשמּטה;
לארץ. מּׁשּנכנסּו וׁשּׁשים ארּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשנת

ועד‚. לארץ מּׁשּנכנסּו יׂשראל, מנּו יֹובלים עׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה
מֹוצאי ּבראׁשֹונה, הּבית ׁשחרב ּבּה, ׁשּיצאּו וׁשנה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיצאּו;
ׁשארּבע - היתה ּבּיֹובל ּוׁשלׁשים ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשביעית
ׁשחרב ּכיון ראׁשֹון. ּבית עמד ׁשנים ועׂשר ׁשנה ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמאֹות
הארץ ונׁשארה הארץ. מּׁשּבטלה זה מנין ּבטל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּבית,
ועׂשרים מאֹות וארּבע ׁשני, ּבית ונבנה ׁשנה, ׁשבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחרבה
הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו הּׁשביעית ּובּׁשנה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָעמד.
ׁשנת ועׂשּו אחר. מנין למנֹות התחילּו זֹו ּומּׁשנה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָהּׁשנּיה;
ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה, ׁשני ּבית לבנין עׂשרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁש
ּבבית יֹובל ׁשם היה ׁשּלא ּפי על אף חמּׁשים; ׁשנת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹוקּדׁשּו

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ּכדי אֹותֹו היּו מֹונין ְְְִִִֵֵֵַָׁשני,

ּבאחרֹונה,„. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת
ׁשהרי חדׁשים, ּבׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
הּׁשנה אֹותּה - ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּמנין הּוא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָמּתׁשרי
הּיֹובל מן עׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ׁשביעית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמֹוצאי
אלף ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה - זה חׁשּבֹון ּולפי היתה. ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהּתׁשיעי
ואלף ּוׁשמֹונים ׁשבע ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּומאה
ּוׁשלׁשים ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹוארּבע
ׁשמּטה, ׁשנת היא - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּותׁשע

הּיֹובל. מן ועׂשרים אחת ׁשנת ְְְְִִִֵֶַַַַוהיא

איׁש‰. ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל
ּבית חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא איׁש, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּפי
יֹובלֹות; ּבלא ּבלבד, ׁשמּטֹות אּלא ׁשני ּבית ּובנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹראׁשֹון
ׁשבע אּלא חמּׁשים ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה, מּׁשחרב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכן
מּתלמּוד עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻׁשבע

קּבלה. ׁשהּוא זה, חׁשּבֹון ּכפי זרה, ְְֲִֶֶֶַָָָָָעבֹודה

.Âהּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת
חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻואנׁשי
זֹו, ׁשנה ּתהי - זה חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשליכין
ועל ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ׁשבע ׁשנת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא
מעׂשרֹות לענין מֹורין אנּו זה חׁשּבֹון ּוכפי סֹומכין, אנּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשהּקּבלה - ּכספים והׁשמטת הגאונים]ּוׁשביעית [מסורת ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
להּתלֹות. ראּוי ּובהם ּבהֹוראה, ּגדֹולים עּמּודים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהּמעׂשה

.Êהּׁשבּוע ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל -[השמיטה]ׁשנת ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
יֹובל; חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, וארּבעים ּתׁשע ׁשנת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאּלא
ּבכל וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת וחמּׁשים, אחת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּוׁשנת

ויֹובל. ְֵֵיֹובל

.Á,מנּׁשה ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּׁשּגלה
לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ׁשּנאמר: - הּיֹובלֹות ְְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָּבטלּו

עליה; יֹוׁשביה ׁשּכל ּבזמן יהיּויׁשביה", ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן אּלא ּבׁשבט, ׁשבט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמערבין
"יֹובל ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ּבארץ, נֹוהג ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּיֹובל
הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין מקֹום, ּבכל - ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּוא"

.Ëּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן
חֹומה ביובל]ערי לבעליו חוזר בו, שנמכר בית ׂשדה[- ודין , ְְִֵֵָָ

ביובל]חרמים אליו חוזר ומכרו, מוחרם קרקע שקיבל ,[כהן ֲִָ
אחּזה ׂשדה אליוודין חוזרת ומכרה, מאבותיו שירש -] ְְֲִֵָֻ

ּבארץ,ביובל] ׁשביעית ונֹוהגת ּתֹוׁשב; ּגר ּומקּבלין ,ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
ׁשאין ּובזמן הּתֹורה. מן - מקֹום ּבכל ּכספים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוהׁשמטת
ולא חֹומה, ערי ּבּתי ולא עברי, עבד נֹוהג אין נֹוהג, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹהּיֹובל
ּתֹוׁשב; ּגר מקּבלין ואין חרמים, ׂשדה ולא אחּזה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָֹֻׂשדה
ּבכל ּכספים הׁשמטת וכן מּדבריהם, ּבארץ ׁשביעית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונֹוהגת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ְְְִִֵֵֶֶַָמקֹום

.Èּבׁשנת ּבתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹמצות
ויחיד יחיד וכל ּתחּלה; ּדין, לבית מסּורה זֹו ּומצוה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהּיֹובל.
ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ׁשֹופר". "ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָֹחּיב
ּבכל ׁשֹופר ּומעבירין הּׁשנה; ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּתׁשע,

יׂשראל. ְְִֵָּגבּול

.‡Èלכל הּוא אחד הּׁשנה, ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ְְֵֶֶֶַָָָָָֹׁשֹופר
אּלא לּתקיעֹות, הּׁשנה ראׁש ואחד הּיֹובל ואחד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר;
ּובין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ּתֹוקעין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּבּיֹובל
חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש; את ּבֹו קּדׁשּו ׁשּלא ּדין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבבית
ּדין. ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין, ּדין ׁשּבית זמן ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלתקע

.·Èּתֹוקעין היּו לא ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש
ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש; את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

ּדין. ּבית ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַָּתֹוקע,

.‚Èוׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין ּדברים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹׁשלׁשה
קרקע. הׁשמטת היא וזֹו - לבעליהן ׂשדֹות והחזרת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָעבדים,

.„Èנפטרים עבדים היּו לא הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹמראׁש
חֹוזרֹות הּׂשדֹות ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלבּתיהם,
ועטרֹותיהם ּוׂשמחים, וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלבעליהן
ּבּׁשֹופר, ּדין ּבית ּתקעּו - הּכּפּורים יֹום ׁשהּגיע ּכיון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבראׁשיהם.

לבעליהן. ׂשדֹות וחזרּו לבּתיהן, עבדים ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָנפטרּו

.ÂËהּוא אחד הּׁשמּטה, ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין
אסּור הארץ, מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ּדבר: ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלכל
ּומלאכֹות ּבּיֹובל; מּתר ּבּׁשביעית, ׁשּמּתר וכל יֹובל; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻֻּבׁשנת
ּפרֹות ודין ּבּיֹובל; עליהן לֹוקין ּבּׁשביעית, עליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּלֹוקין
ׁשביעית ּפרֹות ּכדין ּובבעּור, ּומכירה ּבאכילה יֹובל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָׁשנת

ּדבר. ְָָָלכל

.ÊËמׁשּמטת ׁשהּׁשביעית - הּיֹובל על ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיתרה
על יֹובל ויֹותר ּכספים. מׁשמיט הּיֹובל ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָּכספים,
וזה קרקע; ּומׁשמיט עבדים, מֹוציא ׁשהּיֹובל - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָהּׁשביעית
עׂשה, מצות והיא ּבּתֹורה, האמּור ׂשדֹות מכירת ּדין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהּוא
ּבתחּלתֹו, קרקע מׁשמיט יֹובל לארץ". ּתּתנּו "ּגאּלה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר:
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבסֹופּה, אּלא ּכספים מׁשּמטת אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוׁשביעית

יא ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

נמּכרת‡. אינּה - לּׁשבטים הּמתחּלקת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ
מכר ואם לצמתת". תּמכר לא "והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעׂשיהן ואין תעׂשה; ּבלא עֹוברין ׁשניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות,

ּבּיֹובל. לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמֹועילין,

ׁשאין·. - ּבּיֹובל יֹוצאה אינּה ׁשנה, לׁשּׁשים ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר



�� iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשהיא חמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָׁשמּטה;
לארץ. מּׁשּנכנסּו וׁשּׁשים ארּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשנת

ועד‚. לארץ מּׁשּנכנסּו יׂשראל, מנּו יֹובלים עׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה
מֹוצאי ּבראׁשֹונה, הּבית ׁשחרב ּבּה, ׁשּיצאּו וׁשנה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיצאּו;
ׁשארּבע - היתה ּבּיֹובל ּוׁשלׁשים ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשביעית
ׁשחרב ּכיון ראׁשֹון. ּבית עמד ׁשנים ועׂשר ׁשנה ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמאֹות
הארץ ונׁשארה הארץ. מּׁשּבטלה זה מנין ּבטל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּבית,
ועׂשרים מאֹות וארּבע ׁשני, ּבית ונבנה ׁשנה, ׁשבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחרבה
הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו הּׁשביעית ּובּׁשנה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָעמד.
ׁשנת ועׂשּו אחר. מנין למנֹות התחילּו זֹו ּומּׁשנה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָהּׁשנּיה;
ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה, ׁשני ּבית לבנין עׂשרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁש
ּבבית יֹובל ׁשם היה ׁשּלא ּפי על אף חמּׁשים; ׁשנת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹוקּדׁשּו

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ּכדי אֹותֹו היּו מֹונין ְְְִִִֵֵֵַָׁשני,

ּבאחרֹונה,„. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת
ׁשהרי חדׁשים, ּבׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
הּׁשנה אֹותּה - ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּמנין הּוא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָמּתׁשרי
הּיֹובל מן עׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ׁשביעית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמֹוצאי
אלף ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה - זה חׁשּבֹון ּולפי היתה. ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהּתׁשיעי
ואלף ּוׁשמֹונים ׁשבע ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּומאה
ּוׁשלׁשים ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹוארּבע
ׁשמּטה, ׁשנת היא - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּותׁשע

הּיֹובל. מן ועׂשרים אחת ׁשנת ְְְְִִִֵֶַַַַוהיא

איׁש‰. ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל
ּבית חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא איׁש, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּפי
יֹובלֹות; ּבלא ּבלבד, ׁשמּטֹות אּלא ׁשני ּבית ּובנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹראׁשֹון
ׁשבע אּלא חמּׁשים ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה, מּׁשחרב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכן
מּתלמּוד עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻׁשבע

קּבלה. ׁשהּוא זה, חׁשּבֹון ּכפי זרה, ְְֲִֶֶֶַָָָָָעבֹודה

.Âהּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת
חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻואנׁשי
זֹו, ׁשנה ּתהי - זה חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשליכין
ועל ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ׁשבע ׁשנת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא
מעׂשרֹות לענין מֹורין אנּו זה חׁשּבֹון ּוכפי סֹומכין, אנּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשהּקּבלה - ּכספים והׁשמטת הגאונים]ּוׁשביעית [מסורת ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
להּתלֹות. ראּוי ּובהם ּבהֹוראה, ּגדֹולים עּמּודים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהּמעׂשה

.Êהּׁשבּוע ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל -[השמיטה]ׁשנת ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
יֹובל; חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, וארּבעים ּתׁשע ׁשנת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאּלא
ּבכל וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת וחמּׁשים, אחת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּוׁשנת

ויֹובל. ְֵֵיֹובל

.Á,מנּׁשה ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּׁשּגלה
לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ׁשּנאמר: - הּיֹובלֹות ְְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָּבטלּו

עליה; יֹוׁשביה ׁשּכל ּבזמן יהיּויׁשביה", ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן אּלא ּבׁשבט, ׁשבט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמערבין
"יֹובל ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ּבארץ, נֹוהג ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּיֹובל
הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין מקֹום, ּבכל - ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּוא"

.Ëּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן
חֹומה ביובל]ערי לבעליו חוזר בו, שנמכר בית ׂשדה[- ודין , ְְִֵֵָָ

ביובל]חרמים אליו חוזר ומכרו, מוחרם קרקע שקיבל ,[כהן ֲִָ
אחּזה ׂשדה אליוודין חוזרת ומכרה, מאבותיו שירש -] ְְֲִֵָֻ

ּבארץ,ביובל] ׁשביעית ונֹוהגת ּתֹוׁשב; ּגר ּומקּבלין ,ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
ׁשאין ּובזמן הּתֹורה. מן - מקֹום ּבכל ּכספים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוהׁשמטת
ולא חֹומה, ערי ּבּתי ולא עברי, עבד נֹוהג אין נֹוהג, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹהּיֹובל
ּתֹוׁשב; ּגר מקּבלין ואין חרמים, ׂשדה ולא אחּזה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָֹֻׂשדה
ּבכל ּכספים הׁשמטת וכן מּדבריהם, ּבארץ ׁשביעית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונֹוהגת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ְְְִִֵֵֶֶַָמקֹום

.Èּבׁשנת ּבתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹמצות
ויחיד יחיד וכל ּתחּלה; ּדין, לבית מסּורה זֹו ּומצוה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהּיֹובל.
ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ׁשֹופר". "ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָֹחּיב
ּבכל ׁשֹופר ּומעבירין הּׁשנה; ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּתׁשע,

יׂשראל. ְְִֵָּגבּול

.‡Èלכל הּוא אחד הּׁשנה, ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ְְֵֶֶֶַָָָָָֹׁשֹופר
אּלא לּתקיעֹות, הּׁשנה ראׁש ואחד הּיֹובל ואחד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר;
ּובין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ּתֹוקעין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּבּיֹובל
חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש; את ּבֹו קּדׁשּו ׁשּלא ּדין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבבית
ּדין. ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין, ּדין ׁשּבית זמן ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלתקע

.·Èּתֹוקעין היּו לא ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש
ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש; את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

ּדין. ּבית ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַָּתֹוקע,

.‚Èוׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין ּדברים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹׁשלׁשה
קרקע. הׁשמטת היא וזֹו - לבעליהן ׂשדֹות והחזרת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָעבדים,

.„Èנפטרים עבדים היּו לא הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹמראׁש
חֹוזרֹות הּׂשדֹות ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלבּתיהם,
ועטרֹותיהם ּוׂשמחים, וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלבעליהן
ּבּׁשֹופר, ּדין ּבית ּתקעּו - הּכּפּורים יֹום ׁשהּגיע ּכיון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבראׁשיהם.

לבעליהן. ׂשדֹות וחזרּו לבּתיהן, עבדים ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָנפטרּו

.ÂËהּוא אחד הּׁשמּטה, ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין
אסּור הארץ, מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ּדבר: ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלכל
ּומלאכֹות ּבּיֹובל; מּתר ּבּׁשביעית, ׁשּמּתר וכל יֹובל; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻֻּבׁשנת
ּפרֹות ודין ּבּיֹובל; עליהן לֹוקין ּבּׁשביעית, עליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּלֹוקין
ׁשביעית ּפרֹות ּכדין ּובבעּור, ּומכירה ּבאכילה יֹובל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָׁשנת

ּדבר. ְָָָלכל

.ÊËמׁשּמטת ׁשהּׁשביעית - הּיֹובל על ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיתרה
על יֹובל ויֹותר ּכספים. מׁשמיט הּיֹובל ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָּכספים,
וזה קרקע; ּומׁשמיט עבדים, מֹוציא ׁשהּיֹובל - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָהּׁשביעית
עׂשה, מצות והיא ּבּתֹורה, האמּור ׂשדֹות מכירת ּדין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהּוא
ּבתחּלתֹו, קרקע מׁשמיט יֹובל לארץ". ּתּתנּו "ּגאּלה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר:
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבסֹופּה, אּלא ּכספים מׁשּמטת אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוׁשביעית

יא ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

נמּכרת‡. אינּה - לּׁשבטים הּמתחּלקת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ
מכר ואם לצמתת". תּמכר לא "והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעׂשיהן ואין תעׂשה; ּבלא עֹוברין ׁשניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות,

ּבּיֹובל. לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמֹועילין,

ׁשאין·. - ּבּיֹובל יֹוצאה אינּה ׁשנה, לׁשּׁשים ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר
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לצמיתּות. הּנמּכר אֹו סתם, הּנמּכר ּדבר אּלא ּבּיֹובל, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוזר

ׁשהן‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא
ימּו "וכי ׁשּנאמר: העני, ּכן אם אּלא - זמן אחר ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָחֹוזרין
ּבכיסֹו, הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו". ּומכר ,ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻאחי
ּובהמה ועבדים ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה, ּבהן לעׂשֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּכל ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא רּׁשאי; אינֹו -ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מכּורין. אּלּו הרי ְֲִֵֵָמקֹום,

אחּזה.„. ׂשדה ּדין ּובׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻודנין
הּׁשנים לפי הּדמים את להׁשיב - אחּזתֹו ׂשדה מֹוכר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּדין
הּלֹוקח עם מחּׁשב לפּדֹות, ׁשּירצה עת ּובכל לּיֹובל; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּנׁשארֹות
הּׁשאר. את לֹו ּומחזיר הּמכר, מּדמי וגֹורע ׁשאכל, הּׁשנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל

ׂשדהּו‰. לֹו ּומכר ׁשנים, עׂשר לּיֹובל ׁשּנׁשאר הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?
לגאל הּמֹוכר ורצה ׁשנים, ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה ּדינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּבמאה
ׁשׁש אכלּה אם וכן ׂשדהּו; ּומחזיר ּדינר, ׁשבעים לֹו נֹותן -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
ּגאלּה, לא ׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר, ארּבעים לֹו נֹותן - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשנים
לּבעלים ּתחזר - הּיֹובל ׁשנת עד הּלֹוקח ּביד היתה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹאּלא
."ל ימּכר תבּואת ׁשני "ּבמסּפר ׁשּנאמר: ּדמים, ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹּבלא

.Âאינֹו - ּגאלּה ׁשנים ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה
ׁשּמכרּתי ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי 'החזירּנה לֹו: לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיכֹול
הּׁשנה, ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ .'ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹל
ּתבּואֹות ׁשלׁש אֹוכל זה הרי - ׁשנים ׁשּתי אחר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹּוגאלּה
ׁשנים ׁשּתי לפי אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו הּׁשנים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבׁשּתי
הּתבּואֹות. ּפי על לא הּׁשנים", ּפי "על ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַַַַַָֹּבלבד,

.Êׁשל הן הרי ׁשּבתֹוכּה, ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים
ׁשּיבׁש, אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ׁשּלּה; הּפרֹות ּכׁשאר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹוקח
ּבדמיו ויּלקח יּמכר, יעׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהן
מּידֹו. הּׂשדה ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה, אֹוכל והּלֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע,

.Á- והׁשּביחה אילנֹות ּונטעּה אחּזה, ׂשדה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻהּלֹוקח
ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין ּבּיֹובל, חֹוזרת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
"ויצא ׁשּנאמר: לּלֹוקח, הּׁשבח ּדמי הּׂשדה ּבעל ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָונֹותן

חֹוזר. הּׁשבח ואין חֹוזר, ממּכר - ּבית" ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָממּכר

.Ë- ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ׂשדהּו את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּמֹוכר
"ּבמסּפר ׁשּנאמר: ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות לגאל מּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאינֹו
אסּור זה הרי הּלֹוקח, רצה ואפּלּו ;"ל ימּכר תבּואת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני
מאת ּתקנה הּיֹובל, אחר ׁשנים "ּבמסּפר ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים מּׁשּתי ּפחֹות אין ,"ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָעמית

.Èהּׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשני הּלֹוקח ׁשּיאכל וצרי-] ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
תבואות] בהן שהיו "ׁשנישנתיים ׁשּנאמר: - יגאל ואחר ,ְְְֱִֵֶֶַַַַ

ׁשביעית, הּׁשנים מּׁשּתי אחת היתה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹתבּואת";
ׁשנת הּמנין.אֹו מן עֹולה אינּה - ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ְְִִִֵֵַַָָָָָ

.‡Èּבּורה הּלֹוקח זרועה]הּניחּה ׁשנה,[לא ואכלּה ׁשנה ֲִִֵַַַָָָָָָָָ
ונרּה ׁשנה אכלּה הרי[חרש]אֹו - זרעּה ולא לזריעה ׁשנה ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָָָֹ

נמּכרת, אינּה - עצמּה יֹובל ּבׁשנת מכרּה לּמנין. עֹולין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלּו
לּבעלים. חֹוזרין ְְְִִִַַָָוהּדמים

.·Èאֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכרּה
תבּואת". "ׁשני ׁשּנאמר: הּיֹובל, אחר ׁשנּיה ׁשנה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹותּה

.‚Èראּויין ׁשאינם סלעים אֹו מים, מלאים נקעים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמכר
ׁשּנאמר: ׁשנים, מּׁשּתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלזריעה

היא לתבּואה, הראּויה ׂשדה - תבּואת" ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ"ּבמסּפר
- ּגאלּה לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא נגאלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאף

.„Èׁשהרי ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר
לּבעלים חֹוזרין אינן ּגאלן, לא ואם לתבּואֹות; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹראּויין

לאילנֹות. ולא לאחּזתֹו", "וׁשב ׁשּנאמר: - ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּיֹובל

.ÂËוׁשני לׁשני, הראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמכר
ראׁשֹון, לאדֹון ּתחזר הּיֹובל ּבׁשנת - מאה אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹלׁשליׁשי,
מאּתֹו, קנהּו לאׁשר הּׂשדה יׁשּוב הּיֹובל "ּבׁשנת ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

הארץ". אחּזת לֹו ֲֲֶֶַַָָֻלאׁשר

.ÊËלׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ּדינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָמכרּה
עם אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ורצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבמאתים,
לראׁשֹון מכרּה לֹו". מכר אׁשר "לאיׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָהראׁשֹון,
מחּׁשב זה הרי - ּבמאה לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבמאתים,
הּלֹוקח, ּביד והׁשּביחה ּבמאה, מכרּה אם וכן האחרֹון. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעם
מה לפי מחּׁשב - ּבמאתים להּמכר ראּויה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוהרי
ראּויה היא והרי והכסיפה, ּבמאתים, מכרּה ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּׁשּמכר;
ּכח מיּפין לעֹולם ּׁשהיא. מה לפי מחּׁשב - ּבמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלהּמכר

הּלֹוקח. ּכח ּומרעין אחּזה, ׂשדה ְְֲִֵֵֵֵַַַַָֹֻהּמֹוכר

.ÊÈּומכר אחרֹות, ׂשדֹות לֹו והיּו אחּזה, ׂשדה ְְֲֲֵֵֵַַָָָָֻהּמֹוכר
לֹו, ׁשֹומעין אין - ׁשּמכר ׂשדה לגאל ּכדי הּׂשדֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמאֹותן
מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּימצא עד גאּלתֹו", ּכדי "ּומצא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּנאמר:
- לֹו ׁשֹומעין אין לגאל, לוה אם וכן ׁשּמכר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּבׁשעה

ׁשּילוה. לא ידֹו", "והּׂשיגה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

.ÁÈאין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא
ּכּלּה, את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו" "ּכדי ׁשּנאמר: לֹו, ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֻֻׁשֹומעין
ׁשּנאמר: ּגֹואלין, - לגאל קרֹוביו רצּו ואם ּגֹואל. אינֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹאֹו

אליו". הּקרב ּגאלֹו ֲֵַָָָֹֹ"ּובא

.ËÈ- ּבּיֹובל לֹו חֹוזרת זֹו הרי מּתנה, ׂשדהּו ֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן
הּמּתנה. את לרּבֹות אחּזתֹו", אל איׁש "ּתׁשבּו ְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנאמר:

.Îׁשחלקּו זה[בירושה]האחין ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וכן ׁשהיתה. מּכמֹות חלּקתן ּתּבטל ולא ּבּיֹובל; חלקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלזה

והמיּבם אחיו[נושא]הּבכֹור ּבּיֹובל[שמת]אׁשת מחזיר - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ
ׁשּכנגּדֹו. החלק ונֹוטל ׁשּנטל, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָחלק

.‡Îהּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף - אׁשּתֹו את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל
חכמים]מּדבריהם ּתֹורה,[של ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עׂשּו - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ

מּמּנה ירׁש ואם ּבּיֹובל. מחזיר ב:]ואינֹו הּקברֹות[מקום ּבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מׁשּפחה ּפגם מּׁשּום מׁשּפחה, לבני יחזיר להם- [שגנאי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ

אחר] במקום יקברו והם בתוכם זר ּדמיה,שיקבר לֹו ויּתנּו ;ְְִֶָָ
ּבקבּורתּה. חּיב ׁשהרי - אׁשּתֹו קבר ּדמי לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומנּכין

חמישי יום
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ּגֹואל‡. זה הרי - חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו ּבית ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּמֹוכר
ׁשּירצה, עת ּבכל ׁשּמכר, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה
הּדמים ּכל נֹותן - לפּדֹות ּוכׁשרֹוצה ׁשּמכר; ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָואפּלּו

ּכלּום. לּלֹוקח ּגֹורע ואינֹו ְְֵֵֵֶַַַַָׁשּלקח,

אם·. עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ילוה לא אבל ולפּדֹות; מּנכסיו למּכר לֹו ויׁש ידֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹהּׂשיגה
לחצאין. יגאל ולא ְְְְֲִִִַַַָֹויגאל,

יׁש‚. הּמֹוכר, מת אם וכן ּבנֹו; מּיד יפּדה הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַמת
חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה ְְְִִֵֶָָָָֹלבנֹו

מֹונין„. - הּׁשנה ּבתֹו לׁשני ראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ְְְִִִִֵַַַָָָָמכר
הּבית החלט - לראׁשֹון ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון עברלראׁשֹון: -] ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

לגמרי] זכּותלרשותו ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּׁשני; ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּביד
זֹו הרי ּגאלּה, ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע לידֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתבֹוא
ּכל ּגאלֹו ולא מּתנה הּבית נתן אם וכן הּלֹוקח. ּביד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹנחלטה
מּתנה. לֹו ׁשּנּתן זה ּביד נחלט זה הרי חדׁש, עׂשר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשנים

ׁשּנאמר:‰. - סֹופּה עד נחלט אינֹו מעּברת, ׁשנה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה
העּבּור. חדׁש להביא תמימה", ׁשנה לֹו מלאת ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ"עד

.Âּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד ׁשהּגיע ּכיון ׁשני, אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה - ׁשני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
ּבחצי ׁשּמכר וזה ׁשנה; לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאדר
ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא הראׁשֹון, ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹאדר

העּבּור. ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני - ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבאה

.Êלפּדֹות הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש, עׂשר ׁשנים יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע
ונכנס הּדלת וׁשֹובר ּדין, ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו
מעֹותיו. את ויּטל יבֹוא הּלֹוקח, ׁשּיבֹוא ואימתי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלביתֹו;

.Á- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
ולא ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה לֹו ׁשעלתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכיון
אּלא חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין הּגֹואל; ּביד נחלט ּבעליו, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגאלֹו

לדרתיו". אתֹו, "לּקנה ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹהּלֹוקח,

.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר
ׁשּירצה עד הּלֹוקח, ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאינֹו
ויחלט. ׁשנה, ּתּמלא אֹו הּמכר; ׁשנת ּכל לגאל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּמֹוכר

.Èמּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו החצרים, ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר
ה ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ּכראּוי ּׂשדֹותחֹומה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מּיד לגאל רצה אם ּכיצד? חֹומה. הּמּקפין הּבּתים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻוׁשּבדין
- ּגאל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ּכדין ּגֹואל, -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּגֹואל ּובעת הּׂשדֹות; ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד ּגֹואל זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
ולא יֹובל הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר, עם מחּׁשב -ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ

הּׂשדֹות. ּכדין ּדמים, ּבלא הּבית חֹוזר - ְְִִִֵַַַַָָָֹּגאל

.‡Èוהּמרחצאֹות הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכל
אבל ּבעיר". "אׁשר ׁשּנאמר: ּכבּתים, הּוא הרי - ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָוהּׁשֹובכֹות
לעיר, ׁשחּוץ הּׂשדֹות ּכדין נגאלין העיר, ׁשּבתֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּׂשדֹות
הּדֹומה וכל "הּבית" - ּבעיר" אׁשר הּבית "וקם ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:

הּׂשדֹות. לא ְִַַָֹלבית,

.·Èאינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
ּבּה. נחלט הּבית אין וירּוׁשלים, חֹומה. ערי ּבבּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנחלט

חֹומה. ערי ּכבּתי אינֹו ּבחֹומה, הּבנּוי ְִֵֵֵַַַָָָָָּובית

.‚È.ּכמּקפת אינֹו - חֹומתּה ׁשהּים אֹו חֹומתּה, ׁשּגּגֹותיה ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻעיר

.„Èׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד - חֹומה' 'עיר נקרא הּמקֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאין
ויּקיפּו יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל יתר, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָחצרֹות
אבל ּבתֹוכֹו; החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ּתחּלה, חֹומה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָאֹותן
ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ואחר ׁשּיׁשב ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמקֹום

החצרים. ּכבּתי ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו - ּבּתים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשני

.ÂËּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין
ׁשּכבׁש ּבׁשעה חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהארץ.
היא הרי עּתה, מּקפת ׁשהיא ּפי על אף - הארץ את ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻיהֹוׁשע
- יהֹוׁשע ּבימי חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻּכבּתי
וכיון ּכמּקפת. היא הרי עּתה, מּקפת ׁשאינּה ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאף
ּבימי ׁשהיּו חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה ראׁשֹון, ּבחרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻׁשּגלּו
ּכל נתקּדׁשּו הּׁשנּיה, ּבּביאה עזרא ׁשעלה ּכיון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻיהֹוׁשע.
ּבימי ׁשּביאתן מּפני - העת ּבאֹותּה חֹומה הּמּקפֹות ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהערים
ּביאתן מה יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן ׁשנּיה, ּביאה ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻעזרא
חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו יהֹוׁשע, ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻּבימי
ׁשמּטין מנּו עזרא, ּבימי ּביאתן אף - ּבמעׂשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתחּיבּו

ּבמעׂשר. ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָויֹובלֹות,

.ÊËׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָוכן
ערי ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות יתחילּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלארץ
ׁשּנאמר: ּבמעׂשרֹות, ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ויתחּיב ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹומה,
,אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי ה' והביא"ְֱֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָֹֹ
ּירּׁשת מה - אבֹותי לירּׁשת ירּׁשת מקיׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻֻֻוירׁשּתּה",
,ירּׁשת אף האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש נֹוהג אּתה ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻאבֹותי

האּלּו. הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ּבּה נֹוהג ְְִִֵֵַַָָָָָאּתה
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ּכבר‡. ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף - לוי ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשבט
- והערים ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים להם לּתן יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנצטּוּו
עיר; ּוׁשּתים ארּבעים ועליהן הּמקלט, ערי ׁשׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהן
ללוּים. הּכל הּמׁשיח, ּבימֹות אחרֹות מקלט ערי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּוכׁשּמֹוסיפין

ׁשלׁשת·. ׁשהן ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמגרׁשי
אלף וחּוצה, העיר "מּקיר ׁשּנאמר: - סביב אּמה ֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאלפים
את לעיר, מחּוץ "ּומּדתם אֹומר: הּוא ּולהּלן סביב", ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּמה
מגר הראׁשֹונֹות אלף - וגֹו'" ּבאּמה אלּפים קדמה ׁש,ּפאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּוכרמים. לׂשדֹות לּמגרׁש חּוץ ׁשּמֹודדין ְְְְְְִִִִֶַַַָָָואלּפים

ׁשאין‚. - זה לתחּום חּוץ קבּורה ּבית עיר, לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָונֹותנין
יהיּו "ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: עריהם, ּבתחּום מתיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָקֹוברין
לקבּורה. לא נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם

עיר,„. מגרׁש ולא מגרׁש, עיר הלוּים ּבערי עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹאין
"ּוׂשדה ׁשּנאמר: - מגרׁש ׂשדה ולא ׂשדה, מגרׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא

יּמכר"; לא עריהם, ְִִֵֵֶַָָֹמגרׁש

הּׁשמּועה‰. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
והּמגרׁש הּׂשדה אּלא - יׁשּנה לא יּמכר", "לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבׁשאר וכן לעֹולם. ׁשהּוא ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָוהעיר,
ׂשדה, מגרׁש ולא מגרׁש, ׂשדה עֹוׂשין אין - יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹערי

מגרׁש; עיר ולא עיר, מגרׁש ְְְְִִִִָָֹֹולא

.Âאת יּטע ולא ּגּנה, לעׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא
יׂשראל. ארץ יחריבּו ׁשּלא ּגּנה; ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹחרבתֹו

.Êּבית אֹו עריהם, מּׂשדֹות ׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּיים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכהנים
אּלא הּזה, ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ערי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתי
ואם מּיד; וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו הּׂשדֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָמֹוכרין
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ילוה לא אבל ולפּדֹות; מּנכסיו למּכר לֹו ויׁש ידֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹהּׂשיגה
לחצאין. יגאל ולא ְְְְֲִִִַַַָֹויגאל,

יׁש‚. הּמֹוכר, מת אם וכן ּבנֹו; מּיד יפּדה הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַמת
חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה ְְְִִֵֶָָָָֹלבנֹו

מֹונין„. - הּׁשנה ּבתֹו לׁשני ראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ְְְִִִִֵַַַָָָָמכר
הּבית החלט - לראׁשֹון ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון עברלראׁשֹון: -] ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

לגמרי] זכּותלרשותו ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּׁשני; ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּביד
זֹו הרי ּגאלּה, ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע לידֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתבֹוא
ּכל ּגאלֹו ולא מּתנה הּבית נתן אם וכן הּלֹוקח. ּביד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹנחלטה
מּתנה. לֹו ׁשּנּתן זה ּביד נחלט זה הרי חדׁש, עׂשר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשנים

ׁשּנאמר:‰. - סֹופּה עד נחלט אינֹו מעּברת, ׁשנה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה
העּבּור. חדׁש להביא תמימה", ׁשנה לֹו מלאת ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ"עד

.Âּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד ׁשהּגיע ּכיון ׁשני, אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה - ׁשני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
ּבחצי ׁשּמכר וזה ׁשנה; לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאדר
ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא הראׁשֹון, ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹאדר

העּבּור. ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני - ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבאה

.Êלפּדֹות הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש, עׂשר ׁשנים יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע
ונכנס הּדלת וׁשֹובר ּדין, ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו
מעֹותיו. את ויּטל יבֹוא הּלֹוקח, ׁשּיבֹוא ואימתי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלביתֹו;

.Á- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
ולא ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה לֹו ׁשעלתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכיון
אּלא חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין הּגֹואל; ּביד נחלט ּבעליו, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגאלֹו

לדרתיו". אתֹו, "לּקנה ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹהּלֹוקח,

.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר
ׁשּירצה עד הּלֹוקח, ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאינֹו
ויחלט. ׁשנה, ּתּמלא אֹו הּמכר; ׁשנת ּכל לגאל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּמֹוכר

.Èמּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו החצרים, ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר
ה ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ּכראּוי ּׂשדֹותחֹומה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מּיד לגאל רצה אם ּכיצד? חֹומה. הּמּקפין הּבּתים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻוׁשּבדין
- ּגאל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ּכדין ּגֹואל, -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּגֹואל ּובעת הּׂשדֹות; ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד ּגֹואל זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
ולא יֹובל הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר, עם מחּׁשב -ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ

הּׂשדֹות. ּכדין ּדמים, ּבלא הּבית חֹוזר - ְְִִִֵַַַַָָָֹּגאל

.‡Èוהּמרחצאֹות הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכל
אבל ּבעיר". "אׁשר ׁשּנאמר: ּכבּתים, הּוא הרי - ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָוהּׁשֹובכֹות
לעיר, ׁשחּוץ הּׂשדֹות ּכדין נגאלין העיר, ׁשּבתֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּׂשדֹות
הּדֹומה וכל "הּבית" - ּבעיר" אׁשר הּבית "וקם ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:

הּׂשדֹות. לא ְִַַָֹלבית,

.·Èאינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
ּבּה. נחלט הּבית אין וירּוׁשלים, חֹומה. ערי ּבבּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנחלט

חֹומה. ערי ּכבּתי אינֹו ּבחֹומה, הּבנּוי ְִֵֵֵַַַָָָָָּובית

.‚È.ּכמּקפת אינֹו - חֹומתּה ׁשהּים אֹו חֹומתּה, ׁשּגּגֹותיה ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻעיר

.„Èׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד - חֹומה' 'עיר נקרא הּמקֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאין
ויּקיפּו יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל יתר, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָחצרֹות
אבל ּבתֹוכֹו; החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ּתחּלה, חֹומה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָאֹותן
ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ואחר ׁשּיׁשב ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמקֹום

החצרים. ּכבּתי ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו - ּבּתים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשני

.ÂËּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין
ׁשּכבׁש ּבׁשעה חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהארץ.
היא הרי עּתה, מּקפת ׁשהיא ּפי על אף - הארץ את ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻיהֹוׁשע
- יהֹוׁשע ּבימי חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻּכבּתי
וכיון ּכמּקפת. היא הרי עּתה, מּקפת ׁשאינּה ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאף
ּבימי ׁשהיּו חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה ראׁשֹון, ּבחרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻׁשּגלּו
ּכל נתקּדׁשּו הּׁשנּיה, ּבּביאה עזרא ׁשעלה ּכיון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻיהֹוׁשע.
ּבימי ׁשּביאתן מּפני - העת ּבאֹותּה חֹומה הּמּקפֹות ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהערים
ּביאתן מה יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן ׁשנּיה, ּביאה ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻעזרא
חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו יהֹוׁשע, ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻּבימי
ׁשמּטין מנּו עזרא, ּבימי ּביאתן אף - ּבמעׂשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתחּיבּו

ּבמעׂשר. ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָויֹובלֹות,

.ÊËׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָוכן
ערי ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות יתחילּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלארץ
ׁשּנאמר: ּבמעׂשרֹות, ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ויתחּיב ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹומה,
,אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי ה' והביא"ְֱֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָֹֹ
ּירּׁשת מה - אבֹותי לירּׁשת ירּׁשת מקיׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻֻֻוירׁשּתּה",
,ירּׁשת אף האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש נֹוהג אּתה ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻאבֹותי

האּלּו. הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ּבּה נֹוהג ְְִִֵֵַַָָָָָאּתה
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ּכבר‡. ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף - לוי ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשבט
- והערים ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים להם לּתן יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנצטּוּו
עיר; ּוׁשּתים ארּבעים ועליהן הּמקלט, ערי ׁשׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהן
ללוּים. הּכל הּמׁשיח, ּבימֹות אחרֹות מקלט ערי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּוכׁשּמֹוסיפין

ׁשלׁשת·. ׁשהן ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמגרׁשי
אלף וחּוצה, העיר "מּקיר ׁשּנאמר: - סביב אּמה ֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאלפים
את לעיר, מחּוץ "ּומּדתם אֹומר: הּוא ּולהּלן סביב", ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּמה
מגר הראׁשֹונֹות אלף - וגֹו'" ּבאּמה אלּפים קדמה ׁש,ּפאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּוכרמים. לׂשדֹות לּמגרׁש חּוץ ׁשּמֹודדין ְְְְְְִִִִֶַַַָָָואלּפים

ׁשאין‚. - זה לתחּום חּוץ קבּורה ּבית עיר, לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָונֹותנין
יהיּו "ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: עריהם, ּבתחּום מתיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָקֹוברין
לקבּורה. לא נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם

עיר,„. מגרׁש ולא מגרׁש, עיר הלוּים ּבערי עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹאין
"ּוׂשדה ׁשּנאמר: - מגרׁש ׂשדה ולא ׂשדה, מגרׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא

יּמכר"; לא עריהם, ְִִֵֵֶַָָֹמגרׁש

הּׁשמּועה‰. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
והּמגרׁש הּׂשדה אּלא - יׁשּנה לא יּמכר", "לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבׁשאר וכן לעֹולם. ׁשהּוא ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָוהעיר,
ׂשדה, מגרׁש ולא מגרׁש, ׂשדה עֹוׂשין אין - יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹערי

מגרׁש; עיר ולא עיר, מגרׁש ְְְְִִִִָָֹֹולא

.Âאת יּטע ולא ּגּנה, לעׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא
יׂשראל. ארץ יחריבּו ׁשּלא ּגּנה; ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹחרבתֹו

.Êּבית אֹו עריהם, מּׂשדֹות ׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּיים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכהנים
אּלא הּזה, ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ערי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתי
ואם מּיד; וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו הּׂשדֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָמֹוכרין
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וגֹואלין הּיֹובל; לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלין ׂשדה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהקּדיׁשּו
- ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל חֹומה ערי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבּתי

ללוּים". ּתהיה עֹולם "ּגאּלת ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֻׁשּנאמר:

.Á,ּכלוּים ּגֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל
לוּיים, ׁשל הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי; ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
ּבּבעלים. לא אּלּו, ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם; ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּגֹואל

.Ë,ּכלוּים ּגֹואל אינֹו - יׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָולוי
ללוּים", ּתהיה עֹולם "ּגאּלת נאמר ׁשּלא ּכיׂשראל; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא

הלוּים. ּבערי ְְִִֵֶַָָאּלא

.Èהן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי, ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל
הערים את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין,
חלק לוי, ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: -ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
וכן ּבארץ; ו"נחלה" ּבּבּזה, "חלק" יׂשראל", עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָונחלה
ל יהיה לא וחלק תנחל, לא "ּבארצם אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹהּוא
לֹוקה; ּבּבּזה, חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו לוי ּובן ּבּבּזה. ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכם",

מּמּנּו. אֹותּה מעבירין ּבארץ, נחלה נטל ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָואם

.‡Èּבארץ אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ׁשאין לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיראה
וירׁשּוה ּוליעקב, ליצחק לאברהם ּברית עליה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנכרת
ׁשּכֹובׁש הארצֹות ּכל ׁשאר אבל להם; ונתחּלקה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבניהם
הארצֹות ּבאֹותן והלוּים הּכהנים הרי - יׂשראל מּמלכי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמל

יׂשראל. ּככל ְְְִִֵָָָָּובבּזתן,

.·Èעם ּובבּזתּה יׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולּמה
ּדרכיו ּולהֹורֹות ּולׁשרתֹו, ה' את לעבד ׁשהבּדל מּפני ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחיו?
"יֹורּו ׁשּנאמר: - לרּבים הּצּדיקים ּומׁשּפטיו ְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָהיׁשרים
הבּדלּו ,ּולפיכ ליׂשראל". ותֹורת ליעקב, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻמׁשּפטי
ולא יׂשראל, ּכׁשאר מלחמה עֹורכין לא - העֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמּדרכי
ה', חיל הם אּלא ּגּופן; ּבכח לעצמן זֹוכין ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹנֹוחלין,
להם, זֹוכה הּוא ּברּו והּוא חילֹו", ה' ּבר" ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
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.‚Èּבאי מּכל ואיׁש איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא
לעמד להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו, רּוחֹו נדבה אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם
ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעת ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָלפני
הרּבים החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלהים, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשהּו
קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
לֹו ויזּכה עֹולמים; ּולעֹולמי לעֹולם ונחלתֹו חלקֹו ה' ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָויהיה
וללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם
ּתֹומי אּתה - וכֹוסי חלקי מנת "ה' אֹומר: ּדוד ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָהרי

ִָּגֹורלי".

ּדסּיען. רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

זה, ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשביעי, ספר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָנגמר
הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ּכלאים, הלכֹות ּוׁשמֹונים: ְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָחמּׁשה
עׂשר חמּׁשה ּתרּומֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ענּיים, ְְְְֲֲֲִִִִִַָָָָָָמּתנֹות
הלכֹות ּפרקים; עׂשר ארּבעה מעׂשרֹות, הלכֹות ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָּפרקים;
ּבּכּורים הלכֹות ּפרקים; עׂשר אחד רבעי, ונטע ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמעׂשר
הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשנים ׁשּבּגבּולין, ּכהּנה מּתנֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻּוׁשאר

ּפרקים. עׂשר ׁשלׁשה ויֹובל, ְְְְִִֵָָָָָֹׁשמּטה

עֹולם אל ה' ְֵֵָּבׁשם

אהבי יׁשליּו ירּוׁשלים, ׁשלֹום ְְְֲֲִִִַַָָָֹׁשאלּו
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מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹֹיׁש
ׁשּלא (ב) מקּדׁש; לבנֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹלא
(ד) ּבמעלֹות; עליו לעלֹות ׁשּלא (ג) ּגזית; הּמזּבח ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלבנֹות
ׁשּלא (ו) סביב; הּמקּדׁש את לׁשמר (ה) הּמקּדׁש; מן ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹליראה
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּמקּדׁש. ׁשמירת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלהׁשּבית

א ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

ּבֹו‡. מקריבין להיֹות מּוכן לה', ּבית לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות
ׁשּנאמר: - ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרּבנֹות,
ׁשעׂשה מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ"ועׂשּו
עד באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשעה לפי והיה רּבנּו, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה

הּנחלה". ואל הּמנּוחה אל ְְֲֶֶַַַַָָָעּתה

ארּבע·. ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו לארץ, ׁשּנכנסּו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכיון
ׁשם ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ׁשנה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹעׂשרה
היתה ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרׂשּו אבנים; ׁשל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹּבית
מקּדׁש עמד ׁשנה ותׁשע וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש ּתקרה. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹׁשם
מקּדׁש; ׁשם ּובנּו לנב ּובאּו חרב, - עלי ּוכׁשּמת ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשילה.
מקּדׁש. ׁשם ּובנּו לגבעֹון ּובאּו חרב, - ׁשמּואל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּוכׁשּמת
ׁשבע - וגבעֹון נב וימי העֹולמים. לבית ּבאּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּומּגבעֹון

ׁשנה. ֲִִַָָוחמּׁשים

הּמקֹומֹות‚. ּכל נאסרּו - ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכיון
ׁשם ואין קרּבן; ּבהן ּולהקריב לה', ּבית ּבהן לבנֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכּלן
הּמֹורּיה ּובהר ּבלבד, ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות לדֹורי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבית
וזה האלהים, ה' ּבית הּוא זה ּדוד: "וּיאמר ׁשּנאמר: - ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבּה
עד". עדי מנּוחתי "זאת ואֹומר: ליׂשראל", לעֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמזּבח

ּבנין„. וכן ּבמלכים; מפרׁש ּכבר ׁשלמה, ׁשּבנה ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹּבנין
אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא ּפי על אף - לּבנֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהעתיד

ואנׁש ּומבאר. -מפרׁש עזרא ּבימי ּכׁשּבנּו - ׁשני ּבית י ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ׁשלמה, ּכבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹּבנּוהּו

ּבֹו‰. עֹוׂשין הּבית: ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָואּלּו
והּוא אחד מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁש ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
מחּצה ועֹוׂשין 'היכל'. נקראין ּוׁשלׁשּתן 'אּולם'; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָהּנקרא
ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו רחֹוקה להיכל, סביב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
אהל חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו ּבמחּצה הּמּקף וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּמדּבר;

'מקּדׁש'. נקרא והּכל 'עזרה'. הּנקרא הּוא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹמֹועד,

.Âולׁשאר לעֹולה מזּבח כלים: ׁשבעה ּבּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָועֹוׂשין
האּולם, לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולין וכבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
ידיהם הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו, וכּיֹור לדרֹום; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּו
לדרֹום מׁשּו ולּמזּבח, האּולם ּבין ּומקֹומֹו לעבֹודה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָורגליהם
ּומנֹורה, לקטרת, ּומזּבח לּמקּדׁש. הּנכנס ׂשמאל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשהּוא

הּקדׁשים. קדׁש לפני הּקדׁש, ּבתֹו ּוׁשלׁשּתם ְְְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻוׁשלחן;
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.Êׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה
ּומזּבח מּבחּוץ. הּקדׁשים קדׁש ּבצד ּוׁשניהם הּפנים; ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלחם
העזרה ּבתֹו ועֹוׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
ּבּה ּובֹונים לּכהנים'; ּכאן 'עד ליׂשראל', ּכאן 'עד - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּגבּולין
'לׁשּכה'. נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש, צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּתים

.Áואם ּגדֹולֹות; ּבאבנים ּבֹונין והעזרה, ההיכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּכׁשּבֹונין
אבני את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, מצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלא
אֹותן ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ּבהר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּבנין
"אבנים ׁשּנאמר: לּבנין, אֹותן מכניסין ּכ ואחר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ,
ואֹומר: גזית", אבני הּבית, ליּסד יקרֹות אבנים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּגדלֹות
ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל, ּכלי ּכל והּגרזן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"ּומּקבֹות

.Ëאֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין
העזרה, ּבכל עץ ׁשל אכסדרּיֹות עֹוׂשין ואין וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבלבנים

לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא

.Èאבן נעקרה ואם יקרֹות. ּבאבנים העזרה ּכל ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּומרּצפין
ונתקלקלה, הֹואיל - ּבמקֹומּה עֹומדת ׁשהיא ּפי על אף -ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
העבֹודה, ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה;

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד

.‡Èּכח ּכפי ּולהגּביהֹו הּבנין לחּזק הּמבחר מן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֻּומצוה
ּומפארין אלהינּו. ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּצּבּור,
ּבזהב ּכּלֹו אֹותֹו לטּוח יכֹולין ואם ּכחן: ּכפי ּומיּפין ְְְְְִִִִַַָָָָֹֻאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ּבמעׂשיו ְְְְֲֲִִֵַַָָּולהגּדיל

.·Èהקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין
ּבּבנין ועֹוסקין ּבּלילה; לא מקימין, ּבּיֹום - הּמׁשּכן" ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹאת
לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹמעלֹות
הּמדּבר; ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ּבעצמם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּולסעד
מקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות מבּטלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואין

טֹוב. יֹום ֶּדֹוחה

.‚Èוזה אבנים. ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמזּבח,
מחּבר ׁשּיהיה - ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
ּגּבי על ולא כּפין, ּגּבי על לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה;
הּׁשמּועה מּפי - אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר: וזה ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמחּלֹות;

חֹוב אּלא רׁשּות ׁשאינֹו ה.למדּו ְְֵֶֶָָָ

.„Èׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
"אבנים ׁשּנאמר: ולּמזּבח, לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחיטה
מזּבח? אבני מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשלמֹות
ׁשאינֹו הּנּכר למקֹום ׁשּמּגיעין עד חֹופרין - הּקרקע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּבתּולת
הּים מן אֹו האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָמקֹום
היּו. ׁשלמֹות והעזרֹות ההיכל אבני וכן ּבהן. ּובֹונין ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּגדֹול,

.ÂË;ּפסּולֹות - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואבני
- הּברזל ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזין. אּלא ּפדיֹון, להן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואין
ּובנין הּמזּבח לבנין ּפסּולה - נפּגמה ׁשּלא ּפי על ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹאף
והּבֹונה וּתחללה". עליה, הנפּת חרּב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּכבׁש,
ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ׁשּנגע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאבן
ּבעׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית"; אתהן תבנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ"לא

.ÊËׁשּנבנית אחר הּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבן
את ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמזּבח
אֹותֹו, ּוכׁשּמלּבנין ּובחג; ּבּפסח ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמזּבח

יּגע ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמלּבנין
ויפסל. ְְְִֶֶֹּבאבן

.ÊÈתעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין
ׁשל ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָּבמעלֹות
והּוא הארץ; עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד מתמעט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמזּבח,
וכן לֹוקה. הּמזּבח, על ּבמעלֹות והעֹולה 'ּכבׁש'. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנקרא
מּבין אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח מן אחת אבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹותץ
"ונּתצּתם ׁשּנאמר: לֹוקה, - הׁשחתה ּדר ולּמזּבח, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאּולם

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא מזּבחתם..., ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹֹאת

.ÁÈוכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן וכליה, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה
ואם ּבלבד; הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוׂשין אין - הּׁשרת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלי
ּפסּולין. זכּוכית, ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ׁשל אֹותן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָעׂשּו

.ËÈואם ּבדיל; ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוׂשין ענּיים, הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו
והּׁשּפּודין הּמזרקֹות אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוׂשין ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעׁשירּו,
עֹוׂשין ּבּצּבּור, אם - והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוהּמגרפֹות
אם זהב, אֹותן מחּפין - העזרה ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָאֹותן

ידם. ְָָָָמצאה

.Îואם הּקדׁש; לׁשם אּלא מּתחּלתן, הּכלים ּכל עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין
ּגבֹוּה ּוכלי לגבֹוּה. אֹותן עֹוׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנעׂשּו
הדיֹוט; ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי ּגבֹוּה, ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא עד -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וקֹורֹות אבנים להדיֹוט. אסּורין ּגבֹוּה, ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּיׁשּתּמׁש
הּבית. ּבהר אֹותן ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית לׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחצבן

שישי יום
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אֹותֹו‡. מׁשּנין ואין ּביֹותר; מכּון מקֹומֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח,
ליׂשראל". לעלה מזּבח "וזה ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמּמקֹומֹו
ארץ אל ל ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק נעקד ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּובּמזּבח
הּמֹורּיה". ּבהר הּבית את ׁשלמה "וּיבן ונאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹהּמרּיה",

ּוׁשלמה·. ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת
אברהם ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא - ארונה ּבגרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח

על ועקד נחהּמזּבח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא יצחק, יו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
והבל, קין הקריב ׁשעליו הּמזּבח והּוא הּתבה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּיצא
נברא; ּומּׁשם קרּבן, ּכׁשּנברא הראׁשֹון אדם הקריב ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָָּובֹו

נברא'. ּכּפרתֹו מּמקֹום 'אדם חכמים: ְְְֲִִִַָָָָָָָאמרּו

איׁש‚. ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻמּדֹות
ׁשעתיד מזּבח ּכעין הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ּומזּבח ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמאיׁש.
מּמּנה. לגרע ולא מּדתֹו, על להֹוסיף ואין עׂשּוהּו; ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלהּבנֹות

העיד„. אחד - הּגֹולה מן עּמהן עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּוׁשלׁשה
ואחד מּדֹותיו, על להם העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהם
על אף הּקרּבנֹות ּכל הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין להם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהעיד

ּבית. ׁשם ׁשאין ִִֵֶַָּפי

ּבני‰. וׁשעׂשּו ׁשלמה, וׁשעׂשה מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמזּבח
אחד ּכל ּגבּה אּמֹות עׂשר ּכּלן - לעׂשֹות וׁשעתיד ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּגֹולה,
מקֹום - קמתֹו" אּמֹות "ׁשלׁש ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב וזה ְְֵֶֶֶַַָָָָֹֹמהן;
העתיד וכן הּגֹולה, ּבני ׁשעׂשּו ּומזּבח ּבלבד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמערכה
על אּמֹות ּוׁשּתים ׁשלׁשים ורחּבֹו, ארּכֹו מּדת - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹלהּבנֹות

אּמֹות. ּוׁשּתים ְְִִַַֹׁשלׁשים
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.Êׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה
ּומזּבח מּבחּוץ. הּקדׁשים קדׁש ּבצד ּוׁשניהם הּפנים; ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלחם
העזרה ּבתֹו ועֹוׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
ּבּה ּובֹונים לּכהנים'; ּכאן 'עד ליׂשראל', ּכאן 'עד - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּגבּולין
'לׁשּכה'. נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש, צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּתים

.Áואם ּגדֹולֹות; ּבאבנים ּבֹונין והעזרה, ההיכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּכׁשּבֹונין
אבני את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, מצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלא
אֹותן ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ּבהר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּבנין
"אבנים ׁשּנאמר: לּבנין, אֹותן מכניסין ּכ ואחר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ,
ואֹומר: גזית", אבני הּבית, ליּסד יקרֹות אבנים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּגדלֹות
ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל, ּכלי ּכל והּגרזן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"ּומּקבֹות

.Ëאֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין
העזרה, ּבכל עץ ׁשל אכסדרּיֹות עֹוׂשין ואין וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבלבנים

לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא

.Èאבן נעקרה ואם יקרֹות. ּבאבנים העזרה ּכל ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּומרּצפין
ונתקלקלה, הֹואיל - ּבמקֹומּה עֹומדת ׁשהיא ּפי על אף -ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
העבֹודה, ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה;

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד

.‡Èּכח ּכפי ּולהגּביהֹו הּבנין לחּזק הּמבחר מן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֻּומצוה
ּומפארין אלהינּו. ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּצּבּור,
ּבזהב ּכּלֹו אֹותֹו לטּוח יכֹולין ואם ּכחן: ּכפי ּומיּפין ְְְְְִִִִַַָָָָֹֻאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ּבמעׂשיו ְְְְֲֲִִֵַַָָּולהגּדיל

.·Èהקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין
ּבּבנין ועֹוסקין ּבּלילה; לא מקימין, ּבּיֹום - הּמׁשּכן" ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹאת
לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹמעלֹות
הּמדּבר; ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ּבעצמם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּולסעד
מקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות מבּטלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואין

טֹוב. יֹום ֶּדֹוחה

.‚Èוזה אבנים. ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמזּבח,
מחּבר ׁשּיהיה - ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
ּגּבי על ולא כּפין, ּגּבי על לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה;
הּׁשמּועה מּפי - אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר: וזה ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמחּלֹות;

חֹוב אּלא רׁשּות ׁשאינֹו ה.למדּו ְְֵֶֶָָָ

.„Èׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
"אבנים ׁשּנאמר: ולּמזּבח, לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחיטה
מזּבח? אבני מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשלמֹות
ׁשאינֹו הּנּכר למקֹום ׁשּמּגיעין עד חֹופרין - הּקרקע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּבתּולת
הּים מן אֹו האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָמקֹום
היּו. ׁשלמֹות והעזרֹות ההיכל אבני וכן ּבהן. ּובֹונין ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּגדֹול,

.ÂË;ּפסּולֹות - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואבני
- הּברזל ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזין. אּלא ּפדיֹון, להן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואין
ּובנין הּמזּבח לבנין ּפסּולה - נפּגמה ׁשּלא ּפי על ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹאף
והּבֹונה וּתחללה". עליה, הנפּת חרּב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּכבׁש,
ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ׁשּנגע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאבן
ּבעׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית"; אתהן תבנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ"לא

.ÊËׁשּנבנית אחר הּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבן
את ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמזּבח
אֹותֹו, ּוכׁשּמלּבנין ּובחג; ּבּפסח ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמזּבח

יּגע ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמלּבנין
ויפסל. ְְְִֶֶֹּבאבן

.ÊÈתעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין
ׁשל ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָּבמעלֹות
והּוא הארץ; עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד מתמעט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמזּבח,
וכן לֹוקה. הּמזּבח, על ּבמעלֹות והעֹולה 'ּכבׁש'. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנקרא
מּבין אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח מן אחת אבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹותץ
"ונּתצּתם ׁשּנאמר: לֹוקה, - הׁשחתה ּדר ולּמזּבח, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאּולם

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא מזּבחתם..., ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹֹאת

.ÁÈוכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן וכליה, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה
ואם ּבלבד; הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוׂשין אין - הּׁשרת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלי
ּפסּולין. זכּוכית, ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ׁשל אֹותן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָעׂשּו

.ËÈואם ּבדיל; ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוׂשין ענּיים, הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו
והּׁשּפּודין הּמזרקֹות אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוׂשין ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעׁשירּו,
עֹוׂשין ּבּצּבּור, אם - והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוהּמגרפֹות
אם זהב, אֹותן מחּפין - העזרה ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָאֹותן

ידם. ְָָָָמצאה

.Îואם הּקדׁש; לׁשם אּלא מּתחּלתן, הּכלים ּכל עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין
ּגבֹוּה ּוכלי לגבֹוּה. אֹותן עֹוׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנעׂשּו
הדיֹוט; ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי ּגבֹוּה, ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא עד -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וקֹורֹות אבנים להדיֹוט. אסּורין ּגבֹוּה, ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּיׁשּתּמׁש
הּבית. ּבהר אֹותן ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית לׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחצבן

שישי יום
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אֹותֹו‡. מׁשּנין ואין ּביֹותר; מכּון מקֹומֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח,
ליׂשראל". לעלה מזּבח "וזה ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמּמקֹומֹו
ארץ אל ל ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק נעקד ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּובּמזּבח
הּמֹורּיה". ּבהר הּבית את ׁשלמה "וּיבן ונאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹהּמרּיה",

ּוׁשלמה·. ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת
אברהם ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא - ארונה ּבגרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח

על ועקד נחהּמזּבח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא יצחק, יו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
והבל, קין הקריב ׁשעליו הּמזּבח והּוא הּתבה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּיצא
נברא; ּומּׁשם קרּבן, ּכׁשּנברא הראׁשֹון אדם הקריב ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָָּובֹו

נברא'. ּכּפרתֹו מּמקֹום 'אדם חכמים: ְְְֲִִִַָָָָָָָאמרּו

איׁש‚. ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻמּדֹות
ׁשעתיד מזּבח ּכעין הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ּומזּבח ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמאיׁש.
מּמּנה. לגרע ולא מּדתֹו, על להֹוסיף ואין עׂשּוהּו; ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלהּבנֹות

העיד„. אחד - הּגֹולה מן עּמהן עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּוׁשלׁשה
ואחד מּדֹותיו, על להם העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהם
על אף הּקרּבנֹות ּכל הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין להם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהעיד

ּבית. ׁשם ׁשאין ִִֵֶַָּפי

ּבני‰. וׁשעׂשּו ׁשלמה, וׁשעׂשה מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמזּבח
אחד ּכל ּגבּה אּמֹות עׂשר ּכּלן - לעׂשֹות וׁשעתיד ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּגֹולה,
מקֹום - קמתֹו" אּמֹות "ׁשלׁש ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב וזה ְְֵֶֶֶַַָָָָֹֹמהן;
העתיד וכן הּגֹולה, ּבני ׁשעׂשּו ּומזּבח ּבלבד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמערכה
על אּמֹות ּוׁשּתים ׁשלׁשים ורחּבֹו, ארּכֹו מּדת - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹלהּבנֹות

אּמֹות. ּוׁשּתים ְְִִַַֹׁשלׁשים
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.Âחמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן - הּמזּבח ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשר
אּמֹות ּכל ּוׁשאר טפחים; ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחים,
ׁשמֹונה הּמזּבח, ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹהּבנין,

טפח. ֲִִֶַַוחמּׁשים

.Êוכנס טפחים, חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ
אּמה ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד; הּוא זה - טפחים ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹחמּׁשה
עלה טפחים. ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על טפחים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּוׁשני
נמצא סֹובב; הּוא זה - טפחים חמּׁשה וכנס טפח, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשים
ׁשמֹונה על טפחים, וארּבעה אּמה ועׂשרים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָרחּבֹו
מּזה אּמה הּקרנֹות, ּומקֹום טפחים. וארּבעה אּמה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָועׂשרים
סביב; אּמה הּכהנים, רגלי מקֹום וכן סביב; מּזה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואּמה
וארּבעה אּמה ועׂשרים ארּבע רחב הּמערכה, מקֹום ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹנמצא

טפחים. וארּבעה אּמה ועׂשרים ארּבע על ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָטפחים,

.Á,קרן ּכל ורּבּוע טפחים; חמּׁשה וקרן, קרן ּכל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגבּה
וגבּה מּתֹוכן. היּו חלּולין הּקרנֹות וארּבע אּמה. על ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹאּמה
ּגבּה חצי נמצא טפח. עׂשר ׁשמֹונה הּמערכה, ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹמקֹום

ּולמּטה. הּסֹובב מּסֹוף טפחים ּכׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמזּבח,

.Ëלהבּדיל הּמזּבח, ּבאמצע חגּור היה סקרא ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוחּוט
מן ּגבהֹו ונמצא הּתחּתֹונים: לדמים העליֹונים ּדמים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבין

טפח ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע הּמערכה, מקֹום עד .הארץ ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ

.Èּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹיסֹוד
ּומערב, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּסֹובב,
ּדרֹומית וקרן אחת; אּמה ּובמזרח אחת אּמה ּבדרֹום ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָואֹוכל

יסֹוד. לּה היה לא ְְִִָָָָֹמזרחית

.‡Èׁשני ּכמין נקבים ׁשני היּו ּדרֹומית מערבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּובקרן
ּבהן יֹורדין ׁשהּדמים 'ׁשיתין': הּנקראין והן ּדּקין; ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָחטמין

קדרֹון. לנחל ויֹוצאין ּבאּמה, ְְְְְְִִִִַַַָָָּומתערבין

.·Èעל אּמה מקֹום היה - הּקרן ּבאֹותּה ּברצּפה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּולמּטה
ּבּה, קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל וטבלה יֹורדיןאּמה, ׁשּבֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ

אֹותֹו ּומנּקין .לּׁשית ְִִַַ

.‚Èׁשלׁשים ארּכֹו - מזּבח ׁשל לדרֹומֹו ּבנּוי היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹוכבׁש
ּבארץ אֹוכל והיה אּמה; עׂשרה ׁשׁש רחב על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשּתים,
היסֹוד על אּמה מּמּנּו ּופֹורח הּמזּבח, מּצד אּמה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשלׁשים
הּכבׁש ּבין מפסיק היה מעט ואויר הּסֹובב. על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָואּמה
ּתׁשע הּכבׁש וגבּה ּבזריקה. האברים את לּתן ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּמזּבח,

הּמערכה. ּכנגד עד ׁשתּות, ּפחֹות ְְֲֶֶַַַַָָָאּמֹות

.„Èלּיסֹוד ּפֹונין ׁשּבהן מּמּנּו, יֹוצאים קטּנים כבׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּוׁשני
היתה וחּלֹון נימא. ּכמלא הּמזּבח מן ּומבּדלין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻולּסֹובב,
נקראת, היתה ּו'רבּובה' אּמה, על אּמה ּכבׁש, ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמערבֹו
ותצא צּורתּה ׁשּתעבר עד העֹוף, חּטאת ּפסּולי נֹותנין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּה

הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית

.ÂË,ׁשיׁש ׁשל אחד - הּכבׁש ּבמערב היּו ׁשלחנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּוׁשני
עליו ׁשּנֹותנין ּכסף, ׁשל ואחד האברים; את עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּנֹותנין

הּׁשרת. ְֵֵַָּכלי

.ÊË,עּמּוד ּכמין אטּום ּכּלֹו אֹותֹו ּבֹונין הּמזּבח, ְְְִִִִֵֶַַַָֻּכׁשּבֹונין
ׁשלמֹות אבנים מביא אּלא ּכלל; חלל ּבֹו עֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָואין
וׁשֹופ ּוממחה וקֹוניא, וזפת סיד ּומביא ּוקטּנֹות, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּגדֹולֹות
הּבנין ּבתֹו ונֹותן ועֹולה. ּובֹונה ּכמּדתֹו, ּגדֹול מלּבן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלתֹו

היסֹוד; ּכמּדת מזרחית, ּדרֹומית ּבקרן אבן אֹו עץ ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּגּוף
ויסיר הּבנין ׁשּיׁשלים עד וקרן, קרן ּכל ּבתֹו נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן
מזרחית ּדרֹומית קרן ׁשּתּׁשאר ּכדי הּבנין; ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּגּופים

חלּולין. הּקרנֹות ויּׁשארּו יסֹוד, ְְְְֲֲִִַָָֹּבלא

.ÊÈוכל מעּכבין; - ורּבּועֹו ויסֹודֹו, מזּבח, ׁשל קרנֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָארּבע
ּפסּול, הּוא הרי - ורּבּוע וכבׁש, ויסֹוד, קרן, לֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמזּבח
ּומּדת רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו, מּדת אבל מעּכבין. ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָׁשארּבעּתן
אּמה על מאּמה יפחֹות ׁשּלא והּוא מעּכבין; אינן - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹקֹומתֹו
מדּבר. מזּבח ׁשל הּמערכה מקֹום ּכׁשעּור אּמֹות, ׁשלׁש ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּברּום

.ÁÈ;ּפסּול טפח, מּבנינֹו נפּגם אם - מּבנינֹו ׁשּנפּגם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמזּבח
ּפגּומה. אבן ּבּנׁשאר יהא ׁשּלא והּוא ּכׁשר; מּטפח, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפחֹות

ג ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

גביעים‡. וארּבעה ּבּתֹורה. צּורתּה מפרׁשת ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה,
ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני כפּתֹורים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּוׁשני
ּופרחיה"; ּכפּתריה מׁשּקדים, גבעים, ארּבעה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ"ּובּמנרה
ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ׁשליׁשי ּפרח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועֹוד

ּפרחּה". עד ירכּה ְְִֵַַָָ"עד

היּו·. אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה לּה. היּו רגלים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹוׁשלׁש
זה, מּצד ׁשלׁשה הּקנים, ׁשׁשת יֹוצאין ׁשּמהן הּמנֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבקנה
גביעים ׁשלׁשה מהן, וקנה קנה ּובכל זה; מּצד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוׁשלׁשה
ּבעׂשּיתן. ׁשקדים ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ּופרח, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻוכפּתֹור

ּתׁשעה,‚. והּפרחים ועׂשרים, ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָנמצאּו
אפּלּו זה; את זה מעּכבין וכּלן עׂשר. אחד ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻוהּכפּתֹורים

ּכּלן. את מעּכב וארּבעים, הּׁשנים מן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻאחד

ׁשאר„. ׁשל אבל זהב; ּבׁשעׂשּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
ּב עֹוׂשין אין מּתכֹות, וכןמיני ּופרחים. ּכפּתֹורים ּגביעים ּה ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ

ותהיה נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה - זהב הּבאה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמנֹורה
אין - מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות. מן מקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכּלּה

ּכׁשרה. חלּולה היתה ואם מׁשקלּה, על ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמקּפידין

ׁשהיתה‰. ּבין - הּגרּוטאֹות מן לעֹולם אֹותּה עֹוׂשין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָואין
מּתכֹות. מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשל

.Â;הּכּכר מּכלל אינן הּׁשמן, ּוכלי והּמחּתֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמלקחים
ואמר: וחזר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה: נאמר ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
זהב 'נרֹותיה נאמר ולא טהֹור"; זהב ּומחּתתיה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ"ּומלקחיה
הּכּכר. מּכלל והן ּבּמנֹורה קבּועין ׁשהּנרֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטהֹור',

.Êנרֹותיה וׁשבעה זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשבעת
ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, ׁשל ׁשהיתה ּבין - זה את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין

ּבּקנים. קבּועים הּנרֹות וכל מּתכֹות. מיני ְְְִִִֵֵַַַָָָָׁשאר

.Áמן הּיֹוצאין הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועין הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת
הּנר וזה הּמנֹורה. קנה ׁשעל האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּמנֹורה,
מערבי'. 'נר הּנקרא והּוא הּקדׁשים; קדׁש ּכנגד ּפניו ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאמצעי,

.Ëרחב ׁשּפיהן אלּכסנדרּיה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָהּגביעים
ׁשהן ּבירּותּיים, ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוׁשּוליהן
ּכמֹו והּפרחים ּכּדין; ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין
לחּוץ. ּכפּולה ּוׂשפתּה קערה ּכמֹו ׁשהם העּמּודים, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּפרחי

.Èוהּפרח הרגלים טפח: עׂשר ׁשמֹונה היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה
ּופרח, ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, טפחים ּוׁשני ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה,

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

- מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּוטפחים
ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאחד
יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; וטפח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּמנֹורה;
ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל אחד - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּמּנּו
יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; וטפח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּמנֹורה;
ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל אחד - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּמּנּו
ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו חלק; ּוטפחים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּמנֹורה;

ּופרח. ּכפּתֹור גביעים, ְְְִִֶַַָֹׁשלׁשה

.‡Èׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואבן
ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן

הטבה. ּבׁשעת ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָּומלקחיה

.·Èׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ארּכֹו היה - ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן
הּבית. לרחב ורחּבֹו הּבית לאר ארּכֹו מּנח והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻטפחים;
מן חּוץ ;לאר ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן
היּו הּמנֹורה נרֹות וכן הּבית; לרחב ארּכֹו ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהארֹון,

והּדרֹום. הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ְְִֵֶֶַַַַַָָֹּכנגד

.‚Èמפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל צניפין ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻֻארּבעה
לחם ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהם סֹומכין ׁשהיּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמראׁשיהן,
הּנאמרים והם זה; מּסדר ּוׁשנים זה מּסדר ׁשנים ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפנים,

"ּוקׂשֹותיו". ְַָָּבּתֹורה:

.„Èּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָועׂשרים
וארּב זה, לסדר עׂשר ארּבעה - לֹו היּו חלּול, עׂשרקנה עה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראין והן זה; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלסדר
הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על הּלבֹונה ּבהן ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּמּניחין
הּפנים, לחם ּבהן ׁשעֹוׂשין והּדפּוסין "ּכּפֹותיו". ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּנקראין

"קערֹותיו". הּנקראין ְְִִֵַָָָהם

.ÂËעל הראׁשֹונה החּלה נֹותן - קנים עׂשר הארּבעה ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו
קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻעצמֹו
וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹּובין
נמצאּו אחרת; הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, קנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשני

מערכה. ּבכל עׂשר ְְֲַַָָָָָָָארּבעה

.ÊË- הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני
ואחד ּבכניסתֹו, הּפנים לחם עליו נֹותנין ׁשיׁש, ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשּמעלין ּביציאתֹו; הּפנים הּלחם עליו ׁשּנֹותנין זהב, ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

מֹורידין. ולא ְִִֶַֹֹּבּקדׁש

.ÊÈנתּון והּוא אּמה; על אּמה מרּבע, היה הּקטרת ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻמזּבח
הּׁשלחן מּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהיכל,
ולפנים, ההיכל מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן לחּוץ. ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻוהּמנֹורה
הּקדׁשים. קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין ׁשּמבּדלת הּפרכת ְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּכנגד

.ÁÈּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, עׂשר ׁשנים לֹו היּו - ְְְִִֵֵֶַַָָָָהּכּיֹור
ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשין ּבּתמיד הּמתעּסקין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהּכהנים
יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד; הּמים ּבּה ׁשּיהיּו לֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹעׂשּו
ּומקּדׁש; הּקדׁש, מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה; נפסלין ׁשּבּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמים

נפסל. לן, אם - קדׁש ּבכלי ׁשּיתקּדׁש ּדבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל

ד ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

היה‡. ועליה ּבמערבֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש היתה ְְְְֲֳִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאבן
ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו מּנח, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהארֹון

ּבֹו לגנז מקֹום ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשלמה
ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות; עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות למּטה, ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָֹֻהארֹון
ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום אֹותן וגנזּו צּוה, ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּמל
ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יׂשראל לכל הּמבינים לּלוּים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ"וּיאמר
מל ּדוד ּבן ׁשלמה ּבנה אׁשר ּבּבית הּקדׁש ארֹון ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאת
אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ּבּכתף. מּׂשא לכם אין ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל,
הּמׁשחה; וׁשמן הּמן וצנצנת אהרן מּטה עּמֹו ונגנז ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוגֹו'".
ׁשהיּו ותּמים אּורים ואף ׁשני. ּבבית חזרּו לא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֻוכל
נׁשאלין היּו ולא הּקדׁש, ּברּוח מׁשיבין היּו לא - ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹּבבית

ּו לאּורים ּכהן עמד "עד ׁשּנאמר: ולא[ל]ּבהן, תּמים"; ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֻ
ּבגדים ׁשמֹונה ּבהן להׁשלים ּכדי אּלא אֹותן עֹוׂשין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהיּו

מחּסר יהיה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ּבגדים.[שמונה]לכהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֻ

קדׁש·. ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית
להם נסּתּפק ׁשני, ּבית ׁשּבנּו וכיון אּמה. עביֹו ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקדׁשים,

מּמּדת היה הּכתל עבי קדׁש[שטח]אם עׂשּו לפיכ הּקדׁש; ְֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
אּמה ארּבעים הּקדׁש ועׂשּו ּתמימֹות, אּמה עׂשרים ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין יתרה אּמה והּניחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתמימֹות,
ּפרֹוכֹות ׁשּתי עׂשו אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל ּבנּו ולא ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּקדׁשים.
ּוביניהן הּקדׁש, מּצד ואחד הּקדׁשים, קדׁש מּצד אחד -ְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכנגד אבל[במקום]אּמה, ּבראׁשֹון; ׁשהיה הּכתל עבי ְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
- ּבלבד אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש

לכם הּפרכת "והבּדילה וגֹו'".ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹ

רּום‚. על מאה על מאה היה הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָההיכל
רּומֹו[גובה] מּדת היתה וכ ׁשׁש[גובהו]מאה; ּגבּה ּבנּו : ְְִֵֵַַָָָָָֹ

יסֹוד ּכמֹו אטּום, הּבית[בסיס]אּמֹות ּכתלי ורּום לֹו; ְְְְִֵַַַָָ
הּכּיּור ורּום אּמה, ועל[הציור]ארּבעים אּמה; ׁשּבּתקרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

אּמֹות ׁשּתי ּגבּה הּדלף[חלל]ּגּביו ּבֹו ׁשּיּכנס ,[גשם]ּפנּוי, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבית ּגּבי ׁשעל הּתקרה ועבי ּדלּפא'; 'ּבית הּנקרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּוא

ּומעזיבה אּמה, ועלּיה[טיח]ּדלּפא אּמה. גג]ּגבּה [-עלית ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ
אּמה ּגבּה ּובגּגּה ארּבעים; ּכתליה ּגבּה ּגּביו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה ּתקרה, ואּמה ּדלּפא, ּבית ּגבּה ואּמתּים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור,
סיף ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס ׁשלׁש; הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמעזיבה.

ינּוחּו[חרב] ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה ּגּבי על אּמה, ּגבהֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
עֹורב'. 'ּכלה הּנקרא והּוא - העֹופֹות עורבים]עליו מכלה -] ְְִֵֶַָָָָָ
אּמה. מאה הּכל ֲֵֵַַָָֹהרי

חׁשּבֹונן:„. הּוא וזה אּמה; מאה לּמזרח, הּמערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
לפנים זה ּכתלים ׁשלׁשה[אחר]ארּבעה ּוביניהן מּזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּלפנים הּכתל ּובין הּמערבי הּכתל ּבין - ּפנּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמקֹומֹות
ּובין אּמֹות, ׁשׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ּובין אּמֹות, חמׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
הּכתל עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו ׁשׁש; ּורביעי ׁשליׁשי ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכתל
הּקדׁשים קדׁש ואר הּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי הּמקֹום ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעם
ּובין ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעׂשרים
הּכתל ועבי אּמה, ארּבעים הּקדׁש ואר אּמה, ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
אּמה, עׂשרה אחת והאּולם אּמֹות; ׁשׁש הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּמזרחי
אּמה. מאה הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש האּולם ּכתל ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורחב

חמׁש‰. האּולם ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום, הּצפֹון ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמן
וכתלי אּמֹות. עׂשר הּקדׁש ּכתל עד האּולם ּומּכתל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּמֹות,
חמּׁשה ּוביניהם מּזה, לפנים זה ּכתלים ׁשּׁשה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש
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- מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּוטפחים
ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאחד
יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; וטפח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּמנֹורה;
ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל אחד - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּמּנּו
יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; וטפח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּמנֹורה;
ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל אחד - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּמּנּו
ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו חלק; ּוטפחים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּמנֹורה;

ּופרח. ּכפּתֹור גביעים, ְְְִִֶַַָֹׁשלׁשה

.‡Èׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואבן
ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן

הטבה. ּבׁשעת ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָּומלקחיה

.·Èׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ארּכֹו היה - ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן
הּבית. לרחב ורחּבֹו הּבית לאר ארּכֹו מּנח והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻטפחים;
מן חּוץ ;לאר ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן
היּו הּמנֹורה נרֹות וכן הּבית; לרחב ארּכֹו ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהארֹון,

והּדרֹום. הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ְְִֵֶֶַַַַַָָֹּכנגד

.‚Èמפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל צניפין ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻֻארּבעה
לחם ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהם סֹומכין ׁשהיּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמראׁשיהן,
הּנאמרים והם זה; מּסדר ּוׁשנים זה מּסדר ׁשנים ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפנים,

"ּוקׂשֹותיו". ְַָָּבּתֹורה:

.„Èּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָועׂשרים
וארּב זה, לסדר עׂשר ארּבעה - לֹו היּו חלּול, עׂשרקנה עה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראין והן זה; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלסדר
הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על הּלבֹונה ּבהן ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּמּניחין
הּפנים, לחם ּבהן ׁשעֹוׂשין והּדפּוסין "ּכּפֹותיו". ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּנקראין

"קערֹותיו". הּנקראין ְְִִֵַָָָהם

.ÂËעל הראׁשֹונה החּלה נֹותן - קנים עׂשר הארּבעה ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו
קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻעצמֹו
וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹּובין
נמצאּו אחרת; הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, קנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשני

מערכה. ּבכל עׂשר ְְֲַַָָָָָָָארּבעה

.ÊË- הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני
ואחד ּבכניסתֹו, הּפנים לחם עליו נֹותנין ׁשיׁש, ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשּמעלין ּביציאתֹו; הּפנים הּלחם עליו ׁשּנֹותנין זהב, ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

מֹורידין. ולא ְִִֶַֹֹּבּקדׁש

.ÊÈנתּון והּוא אּמה; על אּמה מרּבע, היה הּקטרת ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻמזּבח
הּׁשלחן מּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהיכל,
ולפנים, ההיכל מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן לחּוץ. ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻוהּמנֹורה
הּקדׁשים. קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין ׁשּמבּדלת הּפרכת ְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּכנגד

.ÁÈּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, עׂשר ׁשנים לֹו היּו - ְְְִִֵֵֶַַָָָָהּכּיֹור
ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשין ּבּתמיד הּמתעּסקין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהּכהנים
יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד; הּמים ּבּה ׁשּיהיּו לֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹעׂשּו
ּומקּדׁש; הּקדׁש, מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה; נפסלין ׁשּבּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמים

נפסל. לן, אם - קדׁש ּבכלי ׁשּיתקּדׁש ּדבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל

ד ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

היה‡. ועליה ּבמערבֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש היתה ְְְְֲֳִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאבן
ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו מּנח, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהארֹון

ּבֹו לגנז מקֹום ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשלמה
ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות; עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות למּטה, ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָֹֻהארֹון
ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום אֹותן וגנזּו צּוה, ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּמל
ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יׂשראל לכל הּמבינים לּלוּים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ"וּיאמר
מל ּדוד ּבן ׁשלמה ּבנה אׁשר ּבּבית הּקדׁש ארֹון ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאת
אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ּבּכתף. מּׂשא לכם אין ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל,
הּמׁשחה; וׁשמן הּמן וצנצנת אהרן מּטה עּמֹו ונגנז ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוגֹו'".
ׁשהיּו ותּמים אּורים ואף ׁשני. ּבבית חזרּו לא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֻוכל
נׁשאלין היּו ולא הּקדׁש, ּברּוח מׁשיבין היּו לא - ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹּבבית

ּו לאּורים ּכהן עמד "עד ׁשּנאמר: ולא[ל]ּבהן, תּמים"; ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֻ
ּבגדים ׁשמֹונה ּבהן להׁשלים ּכדי אּלא אֹותן עֹוׂשין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהיּו

מחּסר יהיה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ּבגדים.[שמונה]לכהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֻ

קדׁש·. ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית
להם נסּתּפק ׁשני, ּבית ׁשּבנּו וכיון אּמה. עביֹו ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקדׁשים,

מּמּדת היה הּכתל עבי קדׁש[שטח]אם עׂשּו לפיכ הּקדׁש; ְֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
אּמה ארּבעים הּקדׁש ועׂשּו ּתמימֹות, אּמה עׂשרים ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין יתרה אּמה והּניחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתמימֹות,
ּפרֹוכֹות ׁשּתי עׂשו אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל ּבנּו ולא ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּקדׁשים.
ּוביניהן הּקדׁש, מּצד ואחד הּקדׁשים, קדׁש מּצד אחד -ְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכנגד אבל[במקום]אּמה, ּבראׁשֹון; ׁשהיה הּכתל עבי ְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
- ּבלבד אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש

לכם הּפרכת "והבּדילה וגֹו'".ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹ

רּום‚. על מאה על מאה היה הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָההיכל
רּומֹו[גובה] מּדת היתה וכ ׁשׁש[גובהו]מאה; ּגבּה ּבנּו : ְְִֵֵַַָָָָָֹ

יסֹוד ּכמֹו אטּום, הּבית[בסיס]אּמֹות ּכתלי ורּום לֹו; ְְְְִֵַַַָָ
הּכּיּור ורּום אּמה, ועל[הציור]ארּבעים אּמה; ׁשּבּתקרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

אּמֹות ׁשּתי ּגבּה הּדלף[חלל]ּגּביו ּבֹו ׁשּיּכנס ,[גשם]ּפנּוי, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבית ּגּבי ׁשעל הּתקרה ועבי ּדלּפא'; 'ּבית הּנקרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּוא

ּומעזיבה אּמה, ועלּיה[טיח]ּדלּפא אּמה. גג]ּגבּה [-עלית ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ
אּמה ּגבּה ּובגּגּה ארּבעים; ּכתליה ּגבּה ּגּביו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה ּתקרה, ואּמה ּדלּפא, ּבית ּגבּה ואּמתּים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור,
סיף ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס ׁשלׁש; הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמעזיבה.

ינּוחּו[חרב] ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה ּגּבי על אּמה, ּגבהֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
עֹורב'. 'ּכלה הּנקרא והּוא - העֹופֹות עורבים]עליו מכלה -] ְְִֵֶַָָָָָ
אּמה. מאה הּכל ֲֵֵַַָָֹהרי

חׁשּבֹונן:„. הּוא וזה אּמה; מאה לּמזרח, הּמערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
לפנים זה ּכתלים ׁשלׁשה[אחר]ארּבעה ּוביניהן מּזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּלפנים הּכתל ּובין הּמערבי הּכתל ּבין - ּפנּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמקֹומֹות
ּובין אּמֹות, ׁשׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ּובין אּמֹות, חמׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
הּכתל עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו ׁשׁש; ּורביעי ׁשליׁשי ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכתל
הּקדׁשים קדׁש ואר הּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי הּמקֹום ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעם
ּובין ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעׂשרים
הּכתל ועבי אּמה, ארּבעים הּקדׁש ואר אּמה, ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
אּמה, עׂשרה אחת והאּולם אּמֹות; ׁשׁש הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּמזרחי
אּמה. מאה הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש האּולם ּכתל ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורחב

חמׁש‰. האּולם ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום, הּצפֹון ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמן
וכתלי אּמֹות. עׂשר הּקדׁש ּכתל עד האּולם ּומּכתל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּמֹות,
חמּׁשה ּוביניהם מּזה, לפנים זה ּכתלים ׁשּׁשה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש



��ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אּמֹות, חמׁש הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין - ּפנּויין ְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹמקֹומֹות
חמׁש, ּורביעי ׁשליׁשי ּובין אּמֹות, ׁשלׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָֹּובין
ׁשׁש. הּפנימי וכתל חמיׁשי ּובין ׁשׁש, וחמיׁשי רביעי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַֹּובין
זה מּצד אּמה וארּבעים זה, מּצד אּמה ארּבעים הּכל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
אּמה. מאה הרי - עׂשרים מּבפנים הּבית ורחב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכנגּדֹו,

.Âלהיכל היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הּקטן; הּׁשער הּוא ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּפׁשּפׁש
ׁשּבאמצעֹו הּגדֹול הּׁשער הפשפשים]מּצּדי בין אחד[- - ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מעֹולם; אדם ּבֹו נכנס לא ׁשּבּדרֹום, ּבּדרֹום. ואחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּצפֹון,
סגּור הּזה "הּׁשער יחזקאל: ידי על מפרׁש הּוא ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹועליו

ּומהּל נכנסין. ּבֹו וׁשּבּצפֹון, יּפתח". לא ּבין[הנכנס]יהיה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּכתלים, ההיכל]ׁשני קיר בתוך ּפתּוח[- למקֹום ׁשּמּגיע עד ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

ׁשער עד ּומהּל ההיכל; לתֹו ונכנס מּׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּקדׁש
ּופֹותחֹו. ְַָהּגדֹול,

.Êעׂשרים וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה - הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשּתי - לֹו היּו ּדלתֹות וארּבע ּוׁשּתים[מ:]םאּמה. ּבפנים, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ
לתֹו נפּתחֹות החיצֹונֹות לכּסֹות[לכיוון]מּבחּוץ. הּפתח ְְְִִִֶַַַַַָ

הּבית לתֹו נפּתחֹות והּפנימּיֹות ּכתל, ׁשל ההיכל]עביֹו -] ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
ש]לכּסֹות הּדלתֹות.[הקיר אחֹורי ְְֲֵַַָ

.Áורחב אּמה, ארּבעים ּגבֹוּה היה אּולם ׁשל ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹו
מילא ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היּו ולא [-עׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מצוירות] הּתחּתֹונהקורות - מּלמעלה ּפתחֹו ּגּבי על ְְְְִִֵַַַַַָָָהיּו
מ:]עֹודפת מּזה,[רוחב]על[בולטת ואּמה מּזה אּמה הּפתח ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

מּזה אּמה מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת מחמׁשּתן אחת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכל
ׁשל ונדּב אּמה. ׁשלׁשים העליֹונה נמצאת מּזה; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואּמה

ואחת. אחת ּכל ּבין היה ְֲִֵַַַַָָָָאבנים

.Ëורחּבֹו ארּכֹו מּדת לפי ההיכל, צּורת היא -וזֹו ההיכל . ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
מּלפניו רחב ּבנינֹו מאחֹוריו[ממזרח]היה ּכמֹו[ממערב]וצר , ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָ

ויציעים אבן]ארי. מּסביב,[קורות ּכּלֹו לּבית מּקפין [מ]היּו ֲִִִִִִִִַַָָָֻֻ
הּמסּבה לכתל הפנימי]חּוץ חמׁש[המעבר הּתחּתֹונה הּיציע . ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ורבד[אמות] ש:], הקומה רוחב והּיציע[- ׁשׁש; ּגּבּה על ְְִֵֶַַַַָָֹ
ׁשבע, והעליֹונה ׁשבע; ּגּבּה על ורבד ׁשׁש, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהאמצעית
מּקיפים יציעים הּׁשלׁש היּו וכן הּתחּתנה". "הּיציע ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

רּוחֹותיו מּׁשלׁש האּולם[צדדיו]לּבית לכתלי סביב וכן . ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹ
ׁשלׁש ורבד חלק, אחת אּמה היּו: ּכ למעלה, עד ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּלמּטה
ונמצאּו למעלה. עד - אּמֹות ׁשלׁש ורבד חלק, ואּמה ְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹאּמֹות,
ּכל ּובין אּמֹות, ׁשלׁש רבד ּכל רחב - לּכתלים מּקפין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻהרבדין
אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה העליֹון ורבד אּמה; ורבד ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹרבד

.Èהם הּכתלים, ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּכל
חמׁש לּמקּדׁש, הּמּקפין הּתאים נמצאּו 'ּתאים'; ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּנקראים
וׁשלׁש הּמערב. מן וׁשלׁש הּדרֹום מן וחמׁש הּצפֹון ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹמן

חמּׁשה[קומות]ּדיאטֹות נמצאּו דיֹוטא. ּגּבי על ּדיֹוטא היּו, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
ּבּצפֹון וכן חמּׁשה; ּגּבי על חמּׁשה ּבּדרֹום, ּתאים ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָעׂשר
ּגּבי על ׁשלׁשה ּבּמערב, היּו ּתאים ּוׁשמֹונה עׂשר. ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹחמּׁשה
ׁשמֹונה הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן על ּוׁשנים ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשלׁשה

ּתאים. ְִִָֹּוׁשלׁשים

.‡È- הּתאים מן ואחד אחד לכל היה ּפתחים ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה
לּתא ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן לּתא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחד
ׁשּבּדיֹוטא ּבּתא צפֹונית מזרחית ּובקרן ּגּביו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעל

ואחד מּימין, לּתא אחד - ּפתחים חמּׁשה היּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָהאמצעית,
לּמסּבה ואחד ּגּביו, ׁשעל התאים]לּתא בין ואחד[מעבר , ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ

הּפׁשּפׁש ּבֹו ׁשּיׁש ההיכל]לּתא להיכל.[לפתח ואחד , ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

.·Èלקרן צפֹונית מזרחית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
עֹולה היה הּתאים: לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה מערבית, ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָצפֹונית
ׁשהּוא עד הּצפֹון, ּפני ּכל את הל למערב; ּופניו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמסּבה,
את הל לדרֹום; ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב; ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָמּגיע
הפ לדרֹום, הּגיע לדרֹום; מּגיע ׁשהּוא עד הּמערב, ּפני ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּכל
לפתחּה מּגיע ׁשהּוא עד ּבדרֹום מהּל והיה למזרח, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפניו

עלּיה לדרֹום.[לגג]ׁשל ּפתּוח היה עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ

.‚Èארז ׁשל כלֹונסּיֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָּובפתחּה
היּו[מדרגות] ּפסּפסין וראׁשי עלּיה. ׁשל לגּגּה עֹולין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבהן

ולּולין הּקדׁשים. קדׁש לגג הּקדׁש ּגג ּבין ּבעלּיה ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמבּדילין
קטנים] הּקדׁשים,[פתחין קדׁש לבית ּבעלּיה ּפתּוחין ְְֲֳִִִֵֶַָָָָֹהיּו

יזּונּו ׁשּלא ּכדי ּבתבֹות, האּמנין את מׁשלׁשלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּבהן
אחת[יביטו] ּופעם הּקדׁשים; קדׁש מּבית עיניהם ֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת

מלּבנין לפסח.[צובעים]ּבּׁשנה מּפסח ההיכל, את ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
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אּמה‡. מאֹות חמׁש היה - הּמֹורּיה הר והּוא הּבית, ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָהר
וכּפין חֹומה; מּקף והיה אּמה, מאֹות חמׁש על[כיפות]על ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻ

הּטמאה אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות היּו כּפין שלאּגּבי -] ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
סטותעלה] מקרה היה וכּלֹו עמודים]. גבי על לפנים[- ְְְְִִֶָָָֹֻ

מבפנים]מּסטו ההר את הקיפה התקרה -]. ְִָ

מן·. ואחד הּמערב, מן אחד - לֹו היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשער ּכל רחב הּדרֹום. מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּמזרח,

ּדלתֹות. להן ויׁש עׂשרים; וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעׂשר

סֹורג‚. מּמּנּו עׂשרה[גדר]לפנים ּגבהֹו סביב, מּקיף ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
החיל - הּסֹורג מן ולפנים עׂשר[חומה]טפחים. ּגבהֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

וחֹומה, חל "וּיאבל ּבּקינֹות: אֹומר הּוא ועליו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָאּמֹות;
העזרה. חֹומת זֹו - "וחֹומה" ְְֲַַָָָָָיחּדו";

.„אר היתה העזרה וכל העזרה; - החיל מן ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹלפנים
וחמׁש. ּוׁשלׁשים מאה רחב על וׁשבע, ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמאה
סמּוכין הּצפֹון מן ׁשלׁשה - לּה היּו ׁשערים ְְְְְִִִִַָָָָָָֹוׁשבעה
ּבּמזרח ואחד לּמערב, סמּוכין הּדרֹום מן ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹלּמערב,

ּבאמצע. הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ְְְֳִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמכּון

עׂשרים‰. וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
מחּפֹות ּדלתֹות לֹו והיּו מּׁשער[מצופות]אּמה; חּוץ - זהב ְְְִַַַָָָָָֻ

הּנקרא הּוא זה וׁשער לזהב, ּדֹומה נחׁשת ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹמזרחי
ניקנֹור. ׁשער והּוא עליֹון', ְְִֶַַַַָ'ׁשער

.Âאּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהעזרה
הרּוחֹות מּכל יתר הּבית הר מּדרֹום ,[הצדדים]רחֹוקה ְְִִִֵַַַָָָָ

הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות; מּכל יתר למערבֹו ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָּוקרֹובה
הּמזרח[המרחק] ּובין ּובינּה הּמערב, ּובין ּׁשּבינּה מּמה ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיתר

הּצפֹון. ּובין ּׁשּבינּה מּמה ִֵֵֵֶַַָָָיתר

.Êהיתה והיא נׁשים, עזרת היתה ּבּמזרח העזרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָולפני
וחמׁש. ּוׁשלׁשים מאה רחב על וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹאר
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לׁשכֹות ּבמקצעֹותיה[חדרים]וארּבע ׁשל[בפינותיה]היּו , ְְְְְִֶֶַַָָָֹ
עתידין וכן מקרֹות; היּו ולא אּמה, ארּבעים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹארּבעים

השלישי]להיֹות .[במקדש ְִ

.Á,הּנזירים לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית מׁשּמׁשֹות? הן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומה
ּומזרחית ׂשערן; את ּומגּלחין ׁשלמיהן את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
מּומין ּבעלי ּכהנים ׁשּׁשם העצים, ּדיר לׁשּכת - ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹצפֹונית
צפֹונית ּפסּול; ּתֹולעת, ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ּבעצים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתּלעין
היּו ּבּה - ּדרֹומית מערבית המצרעים; לׁשּכת - ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמערבית
ׁשמנּיה'. ּבית 'לׁשּכת נקראת היתה והיא וׁשמן, יין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנֹותנין

.Ëּכצֹוצטרה מּקפת היתה נׁשים ּכדי[מרפסת]עזרת , ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻ
מּלמּטן והאנׁשים מּלמעלן רֹואֹות הּנׁשים [בשמחתׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

השואבה] היהבית ּגדֹול ּובית מערּבבין. יהיּו ׁשּלא ּכדי -ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻ
ּבנּוי והיה והחיל, העזרה ּבין מּבחּוץ ּבצפֹונּה העזרה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבצד

רבדין[בצורת] ּומּקף היה[מדפים]ּכּפה, והּוא אבן; ׁשל ְְִִֶֶֶָָָָָֻ
ּפתּוח אחד - לֹו היּו ּפתחים ּוׁשני הּמֹוקד'. 'ּבית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא

לחיל. ּפתּוח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,

.Èׁשּתים ּבֹו, היּו לׁשכֹות שהיא:]וארּבע קדׁש[בעזרה ְְְְִֶַַַָָֹ
והן:]ּוׁשּתים לעזרה ּפסּפסין[מחוץ וראׁשי קטנות]חל; [קורות ְְְִִִֵַָָֹ

מערבית מׁשּמׁשֹות? הן ּומה והחל. הּקדׁש ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹמבּדילין
הּטלאים לׁשּכת - להקרבה]ּדרֹומית שמוכנין ּדרֹומית[- ; ְְְְִִִִַַָ

ּבּה - צפֹונית מזרחית הּפנים; לחם עֹוׂשי לׁשּכת - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָמזרחית
ׁשּׁשּקצּום הּמזּבח אבני חׁשמֹונאי ּבית מלכי[שטימאו]ּגנזּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

הּטבילה. לבית יֹורדין ּבּה - מערבית צפֹונית ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָיון;

.‡Èּבּמסּבה הֹול היה זֹו, מּלׁשּכה הּטבילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיֹורד
מּכאן[מחילה] ּדֹולקֹות והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻההֹולכת

ׁשם, היתה ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּומּכאן,
כבֹודֹו הּוא וזה ּכבֹוד; ׁשל הּכּסא מצאֹו[שאם]ּובית - ְְְִֵֵֶֶַָָ

אדם. ׁשם ׁשּיׁש ּבידּוע ְֵֶַָָָָָנעּול,

.·È;וׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמזרח, הּמערב מן העזרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאר
ההיכל ּכתל עד עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזה
ּבין אּמה; מאה - ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה; עׂשרה אחת -ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשּתים - הּמזּבח ועׂשרים; ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם

ּדריסת מקֹום הּנקרא[הליכת]ּוׁשלׁשים; והּוא הּכהנים, רגלי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹֹ
ע אחת - ּכהנים' רגלי'עזרת ּדריסת מקֹום אּמה; ׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

אּמה. עׂשרה אחת - יׂשראל' 'עזרת הּנקרא והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיׂשראל,

.‚È;וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום, הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב
- הּמטּבחים ּבית עד צפֹוני מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוזה
אּמה עׂשרה ׁשּתים - הּמטּבחים ּבית אּמֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשמֹונה
ּובצּדן. הּקדׁשים. את ּומפׁשיטין ּתֹולין וׁשם ְְְֱֳִִִִִֶֶַַָָָָּומחצה,

.„Èׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻמקֹום
לבּׁשלֹו; הּבׂשר את ּומדיחין הּנתחים, עליהן ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשיׁש
מקֹום הּׁשלחנֹות, מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַָָָָֻֻּוׁשמֹונה

בשחיטה]הּטּבעֹות הבהמות וארּבע[לאחיזת עׂשרים - ְְְִֶַַַַָ
הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין וׁשם ְֲֳִִֶַַָָָאּמה;

ÂËוהּמזּבח אּמֹות, ׁשמֹונה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּובין
ּולכתל הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים, - והּכבׁש ּוׁשּתים, ׁשלׁשים -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
עזרה ׁשל צפֹוני מּכתל ּומחצה. אּמה עׂשרה ׁשּתים - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדרֹומי

רחב ׁשהּוא הּמזּבח, ּכתל ּומחצה,[העזרה]עד ׁשּׁשים ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

אר ׁשהּוא עזרה, ׁשל מזרחי ּכתל עד האּולם מּכתל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּוכנגדֹו
וׁשבעים.[העזרה] ְְִִִָׁשּׁשה

.ÊËהּמקֹום והּוא 'צפֹון', הּנקרא הּוא הּזה הּמרּבע ְְְִֶַַַַָָָָָֻּכל
קדׁשים. קדׁשי ּבֹו ְֲִִֵֶָָָׁשּׁשֹוחטין

.ÊÈ,ּבּצפֹון ׁשלׁש - יׂשראל ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת - ׁשּבּדרֹום ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת
היה ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - הּפרוה ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָלׁשּכת
- הּמדיחין לׁשּכת הּכּפּורים; ּביֹום ּגדֹול לכהן טבילה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹּבית

קרבי מדיחין היּו עֹולה[כרס]ׁשם מסּבה ּומּׁשם הּקדׁשים, ְְְֳִִִִִִֵַָָָָָָ
לׁשּכת הּגזית, לׁשּכת - ׁשּבּצפֹון והּׁשלׁש הּפרוה. ּבית ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹלגג
ּגדֹולה סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ: לׁשּכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹולה,

היה וחציּה ׁשני[ב:]יֹוׁשבת, ולּה חל; היה וחציּה קדׁש ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ
היּו חל, ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּפתחים,
ׁשּממּלאין ּבֹור היה ׁשם - הּגֹולה לׁשּכת יֹוׁשבין. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין

ּבגּלה ולׁשּכת[ספל]מּמּנּו העזרה. לכל מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֻ
ּגדֹול; ּכהן לׁשּכת היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹהעץ

ׁשוה ׁשלׁשּתן וגג ּפלהדרין'. 'לׁשּכת הּנקראת .[בגובהו]והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מימין אחת יׂשראל, ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּוׁשּתי

הּמלּביׁש ּפינחס לׁשּכת והיא מזרחי, בגדיׁשער את [המכין ְְְְְִִִִִִַַַַַָָ
חבּתיןהכוהנים] עֹוׂשי לׁשּכת והיא מּׂשמאלֹו, ואחת ,ְְְְֲִִִִִֵַַַֹ

במחבת] גדול כהן מנחת את .[המכינים

ו ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

ההר:‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש
סֹוף עד מהּל הּבית, להר מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם

ּבׁשוה הּנׁשים[במישור]החיל לעזרת החיל מן ועֹולה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מעלֹות עׂשרה רּום[מדרגות]ּבׁשּתים חצי[גובה], מעלה ּכל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָ

וׁשּלחּה אּמה.[רוחבה]אּמה חצי ְְֲִִַַָָָ

לעזרת·. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, נׁשים עזרת ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
רּום מעלֹות, עׂשרה ּבחמׁש העזרה, ּתחּלת ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,

אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָּכל

לעזרת‚. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, יׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
ּדּוכן ועליה אּמה, ּגבֹוהה ּבמעלה ּבֹו[במה]הּכהנים [-יׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

חציבדוכן] וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ּכל רּום מעלֹות, ְְֲֲֲֲִִִַַַָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּתי יׂשראל ׁשל על ּגבֹוהה ּכהנים עזרת נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאּמה.

ּומחצה. ֱֶַָאּמֹות

ולּמזּבח„. האּולם ּובין והּמזּבח ּכהנים עזרת ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומהּל
ּכל רּום מעלֹות, עׂשרה ּבׁשּתים לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבׁשוה;
ּבׁשוה. ּכּלֹו וההיכל והאּולם אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻמעלה

ההיכל‰. קרקע ּגבּה הּמזרח[מ]נמצא ׁשער קרקע על ְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָֹ
הּבית הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ּוׁשּתי עׂשרים הּבית הר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹׁשל
רֹואה אינֹו הּמזרח, ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ אּמה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעׂשרים
,נמּו זה ׁשער ּגּבי ׁשעל ּכתל עׂשּו זה ּומּפני ההיכל; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּפתח

הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ׁשּיהיה הנמצאּכדי הזיתים, הר -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
המקדש] מּדםלמזרח ׁשּמּזה ּבׁשעה ההיכל ּפתח ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָרֹואה

ההיכל. נכח ֵַַַָָָֹהּפרה

.Âלעזרת ּפתּוחֹות יׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות
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לׁשכֹות ּבמקצעֹותיה[חדרים]וארּבע ׁשל[בפינותיה]היּו , ְְְְְִֶֶַַָָָֹ
עתידין וכן מקרֹות; היּו ולא אּמה, ארּבעים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹארּבעים

השלישי]להיֹות .[במקדש ְִ

.Á,הּנזירים לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית מׁשּמׁשֹות? הן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומה
ּומזרחית ׂשערן; את ּומגּלחין ׁשלמיהן את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
מּומין ּבעלי ּכהנים ׁשּׁשם העצים, ּדיר לׁשּכת - ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹצפֹונית
צפֹונית ּפסּול; ּתֹולעת, ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ּבעצים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתּלעין
היּו ּבּה - ּדרֹומית מערבית המצרעים; לׁשּכת - ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמערבית
ׁשמנּיה'. ּבית 'לׁשּכת נקראת היתה והיא וׁשמן, יין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנֹותנין

.Ëּכצֹוצטרה מּקפת היתה נׁשים ּכדי[מרפסת]עזרת , ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻ
מּלמּטן והאנׁשים מּלמעלן רֹואֹות הּנׁשים [בשמחתׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

השואבה] היהבית ּגדֹול ּובית מערּבבין. יהיּו ׁשּלא ּכדי -ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻ
ּבנּוי והיה והחיל, העזרה ּבין מּבחּוץ ּבצפֹונּה העזרה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבצד

רבדין[בצורת] ּומּקף היה[מדפים]ּכּפה, והּוא אבן; ׁשל ְְִִֶֶֶָָָָָֻ
ּפתּוח אחד - לֹו היּו ּפתחים ּוׁשני הּמֹוקד'. 'ּבית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא

לחיל. ּפתּוח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,

.Èׁשּתים ּבֹו, היּו לׁשכֹות שהיא:]וארּבע קדׁש[בעזרה ְְְְִֶַַַָָֹ
והן:]ּוׁשּתים לעזרה ּפסּפסין[מחוץ וראׁשי קטנות]חל; [קורות ְְְִִִֵַָָֹ

מערבית מׁשּמׁשֹות? הן ּומה והחל. הּקדׁש ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹמבּדילין
הּטלאים לׁשּכת - להקרבה]ּדרֹומית שמוכנין ּדרֹומית[- ; ְְְְִִִִַַָ

ּבּה - צפֹונית מזרחית הּפנים; לחם עֹוׂשי לׁשּכת - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָמזרחית
ׁשּׁשּקצּום הּמזּבח אבני חׁשמֹונאי ּבית מלכי[שטימאו]ּגנזּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

הּטבילה. לבית יֹורדין ּבּה - מערבית צפֹונית ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָיון;

.‡Èּבּמסּבה הֹול היה זֹו, מּלׁשּכה הּטבילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיֹורד
מּכאן[מחילה] ּדֹולקֹות והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻההֹולכת

ׁשם, היתה ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּומּכאן,
כבֹודֹו הּוא וזה ּכבֹוד; ׁשל הּכּסא מצאֹו[שאם]ּובית - ְְְִֵֵֶֶַָָ

אדם. ׁשם ׁשּיׁש ּבידּוע ְֵֶַָָָָָנעּול,

.·È;וׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמזרח, הּמערב מן העזרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאר
ההיכל ּכתל עד עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזה
ּבין אּמה; מאה - ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה; עׂשרה אחת -ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשּתים - הּמזּבח ועׂשרים; ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם

ּדריסת מקֹום הּנקרא[הליכת]ּוׁשלׁשים; והּוא הּכהנים, רגלי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹֹ
ע אחת - ּכהנים' רגלי'עזרת ּדריסת מקֹום אּמה; ׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

אּמה. עׂשרה אחת - יׂשראל' 'עזרת הּנקרא והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיׂשראל,

.‚È;וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום, הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב
- הּמטּבחים ּבית עד צפֹוני מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוזה
אּמה עׂשרה ׁשּתים - הּמטּבחים ּבית אּמֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשמֹונה
ּובצּדן. הּקדׁשים. את ּומפׁשיטין ּתֹולין וׁשם ְְְֱֳִִִִִֶֶַַָָָָּומחצה,

.„Èׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻמקֹום
לבּׁשלֹו; הּבׂשר את ּומדיחין הּנתחים, עליהן ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשיׁש
מקֹום הּׁשלחנֹות, מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַָָָָֻֻּוׁשמֹונה

בשחיטה]הּטּבעֹות הבהמות וארּבע[לאחיזת עׂשרים - ְְְִֶַַַַָ
הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין וׁשם ְֲֳִִֶַַָָָאּמה;

ÂËוהּמזּבח אּמֹות, ׁשמֹונה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּובין
ּולכתל הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים, - והּכבׁש ּוׁשּתים, ׁשלׁשים -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
עזרה ׁשל צפֹוני מּכתל ּומחצה. אּמה עׂשרה ׁשּתים - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדרֹומי

רחב ׁשהּוא הּמזּבח, ּכתל ּומחצה,[העזרה]עד ׁשּׁשים ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

אר ׁשהּוא עזרה, ׁשל מזרחי ּכתל עד האּולם מּכתל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּוכנגדֹו
וׁשבעים.[העזרה] ְְִִִָׁשּׁשה

.ÊËהּמקֹום והּוא 'צפֹון', הּנקרא הּוא הּזה הּמרּבע ְְְִֶַַַַָָָָָֻּכל
קדׁשים. קדׁשי ּבֹו ְֲִִֵֶָָָׁשּׁשֹוחטין

.ÊÈ,ּבּצפֹון ׁשלׁש - יׂשראל ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת - ׁשּבּדרֹום ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת
היה ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - הּפרוה ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָלׁשּכת
- הּמדיחין לׁשּכת הּכּפּורים; ּביֹום ּגדֹול לכהן טבילה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹּבית

קרבי מדיחין היּו עֹולה[כרס]ׁשם מסּבה ּומּׁשם הּקדׁשים, ְְְֳִִִִִִֵַָָָָָָ
לׁשּכת הּגזית, לׁשּכת - ׁשּבּצפֹון והּׁשלׁש הּפרוה. ּבית ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹלגג
ּגדֹולה סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ: לׁשּכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹולה,

היה וחציּה ׁשני[ב:]יֹוׁשבת, ולּה חל; היה וחציּה קדׁש ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ
היּו חל, ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּפתחים,
ׁשּממּלאין ּבֹור היה ׁשם - הּגֹולה לׁשּכת יֹוׁשבין. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין

ּבגּלה ולׁשּכת[ספל]מּמּנּו העזרה. לכל מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֻ
ּגדֹול; ּכהן לׁשּכת היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹהעץ

ׁשוה ׁשלׁשּתן וגג ּפלהדרין'. 'לׁשּכת הּנקראת .[בגובהו]והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מימין אחת יׂשראל, ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּוׁשּתי

הּמלּביׁש ּפינחס לׁשּכת והיא מזרחי, בגדיׁשער את [המכין ְְְְְִִִִִִַַַַַָָ
חבּתיןהכוהנים] עֹוׂשי לׁשּכת והיא מּׂשמאלֹו, ואחת ,ְְְְֲִִִִִֵַַַֹ

במחבת] גדול כהן מנחת את .[המכינים

ו ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

ההר:‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש
סֹוף עד מהּל הּבית, להר מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם

ּבׁשוה הּנׁשים[במישור]החיל לעזרת החיל מן ועֹולה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מעלֹות עׂשרה רּום[מדרגות]ּבׁשּתים חצי[גובה], מעלה ּכל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָ

וׁשּלחּה אּמה.[רוחבה]אּמה חצי ְְֲִִַַָָָ

לעזרת·. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, נׁשים עזרת ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
רּום מעלֹות, עׂשרה ּבחמׁש העזרה, ּתחּלת ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,

אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָּכל

לעזרת‚. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, יׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
ּדּוכן ועליה אּמה, ּגבֹוהה ּבמעלה ּבֹו[במה]הּכהנים [-יׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

חציבדוכן] וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ּכל רּום מעלֹות, ְְֲֲֲֲִִִַַַָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּתי יׂשראל ׁשל על ּגבֹוהה ּכהנים עזרת נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאּמה.

ּומחצה. ֱֶַָאּמֹות

ולּמזּבח„. האּולם ּובין והּמזּבח ּכהנים עזרת ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומהּל
ּכל רּום מעלֹות, עׂשרה ּבׁשּתים לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבׁשוה;
ּבׁשוה. ּכּלֹו וההיכל והאּולם אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻמעלה

ההיכל‰. קרקע ּגבּה הּמזרח[מ]נמצא ׁשער קרקע על ְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָֹ
הּבית הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ּוׁשּתי עׂשרים הּבית הר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹׁשל
רֹואה אינֹו הּמזרח, ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ אּמה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעׂשרים
,נמּו זה ׁשער ּגּבי ׁשעל ּכתל עׂשּו זה ּומּפני ההיכל; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּפתח

הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ׁשּיהיה הנמצאּכדי הזיתים, הר -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
המקדש] מּדםלמזרח ׁשּמּזה ּבׁשעה ההיכל ּפתח ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָרֹואה

ההיכל. נכח ֵַַַָָָֹהּפרה

.Âלעזרת ּפתּוחֹות יׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות
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והּמצלּתים והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הּלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
לעזרת יׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל הּׁשיר; ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכל
על ׁשירה ׁשאֹומרין ּבׁשעה עֹומדים הּלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים,

ההקרבה]הּקרּבן .[בשעת ְַָָ

.Êהיּו אם - לחל ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֶַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות
ׁשוין חל,[מחוברין]ּגּגֹותיהן ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשהּגּגֹות חל; ּגּגֹותיהן אף - ׁשוין אינן ואם קדׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוגּגֹותיהן
ׁשם אֹוכלין אין - אּלּו ּגּגים לפיכ נתקּדׁשּו. לא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהעלּיֹות

קּלים. קדׁשים ׁשֹוחטין ולא קדׁשים, ְְֲִִִִֵַָָָָָֹקדׁשי

.Áלאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות ּבחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו
והּנכנס קּלים; קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל קדׁשים, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָקדׁשי

ּדבר. לכל חל וגּגֹותיהן ּפטּור; ּבטמאה, ְְְְְֵֶַָָָָָָֹֻלׁשם

.Ëלהר והּפתּוחֹות קדׁש; לעזרה, הּפתּוחֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹהּמחּלֹות
החֹומה ועבי החּלֹונֹות חל. ּבין[קדושתם]הּבית, - ּכלפנים ְְֳִִִִֵַַַַַָָֹ

לטמאה. ּבין קדׁשים, קדׁשי ְְְֲִִֵֵַַָָָָֻלאכילת

.Èעל להֹוסיף ׁשרצּו ּדין של]ּבית אֹו[שטחה ירּוׁשלים, ְְִִִֵֶַַָָ
להן ויׁש מֹוסיפין; - העזרה על למׁש[ורשאין]להֹוסיף ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ

ׁש[להרחיב] מקֹום עד ולמׁשהעזרה הּבית, מהר ּירצּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים ְְִִֶַַַָָחֹומת

.‡Èהעיר על מֹוסיפין ירושלים]אין -]- העזרֹות על אֹו ֲִִִֵַַָָָ
ּפי ועל ותּמים, ּובאּורים נביא, ּפי ועל ,מל ּפי על ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֻאּלא
אני אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: זקנים, ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹסנהדרין
היה. מל רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות; ּתעׂשּו", וכן ...אֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמראה

.·Èׁשּתי ּדין ּבית עֹוׂשין העיר? על מֹוסיפין [קרבני]וכיצד ְְִִִִִֵֵֵַַָ
ׁשּבהן חמץ לחם ולֹוקחין עמהם]תֹודֹות, הבאים והֹולכים[- , ְְְְִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשּתי אחר ּדין הּתֹודֹות[לחמי]ּבית ּוׁשּתי [נישאותהּתֹודֹות, ְְִֵֵֵַַַַ
כוהנים] ב' ּובנבליםע"י ּבכּנֹורֹות ועֹומדין זֹו; אחר ְְְְִִִִַַָזֹו

ׁשּבירּוׁשלים, ואבן אבן ּכל ועל ּופּנה ּפּנה ּכל על ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּובצלצל,
לסֹוף ׁשּמּגיעין עד ּדּליתני", ּכי ה', ,ארֹוממ" ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָואֹומרין:

לעיר]הּמקֹום ׁשם.[שהוסיפו ועֹומדין אֹותֹו, ׁשּמקּדׁשין ְְְְִִֶַַָָ
והּׁשנּיה הּתֹודֹות, מׁשּתי אחת ּתֹודה לחם ׁשם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואֹוכלין
זֹו. את ואֹוכלין זֹו את ׂשֹורפין הּנביא ּפי ועל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָנׂשרפת.

.‚Èּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן
ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים, מה העיר]הּמנחה: [בכל ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּה אּלא נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי העזרה, אף - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמקּדׁשּתּה
ׁשּקּדׁשּו. הּמקֹום ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן; אֹותּה ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהן

.„Èלא - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעׂשה ׁשּלא מקֹום ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל
עזרא ׁשעׂשה וזה ּגמּור. קּדּוׁש מבבל]נתקּדׁש ׁשּתי[כשעלו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

הּמקֹום, נתקּדׁש ּבמעׂשיו ולא ׁשעׂשה; הּוא זכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתֹודֹות,
נתקּדׁשה? ּובּמה ותּמים. אּורים ולא מל לא ׁשם היה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻׁשּלא
העזרה קּדׁש ׁשהּוא - ׁשלמה ׁשּקּדׁשּה ראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֻּבקדּׁשה

לׁשעתּה לבֹוא[בזמנו]וירּוׁשלים לעתיד וקּדׁשה .[לנצח], ְְְִִִִִֶַָָָָָָ

.ÂËׁשם ׁשאין ּפי על אף ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלפיכ
ּפי על אף העזרה ּבכל קדׁשים קדׁשי ואֹוכלין מצּוי, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּבית
קּלים קדׁשים ואֹוכלין ּבמחּצה, מּקפת ואינּה חרבה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
חֹומה; ׁשם ׁשאין ּפי על אף ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּומעׂשר
לבֹוא. לעתיד וקּדׁשה לׁשעתּה, קּדׁשה הראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָֻׁשּקדּׁשה

.ÊËראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה וירּוׁשלים, ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻולּמה

לענין יׂשראל ארץ ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקּדׁשּתן
לבֹוא? לעתיד קּדׁשה לא ּבהן, וכּיֹוצא ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה הּׁשכינה, מּפני - וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
מקּדׁשיכם"; את "והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינּה
הן ּבקדּׁשתן ׁשּׁשֹוממין, ּפי על 'אף חכמים: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻואמרּו
אּלא אינֹו ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית הארץ חּיּוב אבל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעֹומדין'.

רּבים ּכּבּוׁש ׁשהּוא מדעתמּפני שופט או נביא או מלך ע"י -] ְִִִֵֶַ
ישראל] הּכּבּוׁש,רוב ּבטל - מידיהם הארץ ׁשּנלקחה וכיון ;ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהרי הּׁשביעית, ּומן הּמעׂשרֹות מן הּתֹורה מן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָונפטרה
קּד לא וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון יׂשראל. ארץ ׁשּהאינּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

ּבחזקה אּלא ּבּה[בקנין]ּבכּבּוׁש אחדׁשהחזיקּו [כל ְְֲִִֶֶֶַָָָָ
ונתקּדׁשבמקומו] ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו מקֹום ּכל ּולפיכ ;ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּפי על ואף הּיֹום, מקּדׁש הּוא הרי - הּׁשנּיה עזרא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻֻּבקדּׁשת
מּמּנּו[נקנתה]ׁשּנלקחה נכרי]הארץ ע"י וחּיב[אח"כ , ְְְִִֶֶֶַָָָָ

ּתרּומה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו הּדר על ּובמעׂשרֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּבׁשביעית

ז ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

"ּומקּדׁשי‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָמצות
יראתֹו. על ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּתיראּו";

אֹו·. ּבמקלֹו, הּבית להר יּכנס ׁשּלא יראתֹו? היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹואיזֹו
באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו, זיעה]ּבמנעלֹו לספיגת אֹו[חלוק , ְְְְְֲִֶַַָָָֻ

ּבסדינֹו לֹו הּצרּורין במעֹות אֹו רגליו, ׁשעל .[בבגדו]באבק ְְְְְִִִֶַַַָָָָ
אם אּלא הּבית; הר ּבכל לרק לֹו ׁשאסּור לֹומר צרי ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואין
,ּדר הּבית הר יעׂשה ולא ּבכסּותֹו. מבליעֹו רק, לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹנזּדּמן
,הּדר לקּצר ּכדי ׁשּכנגדּה ּבפתח ויצא זֹו מּפתח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיּכנס
מצוה. לדבר אּלא לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּומּקיפין‚. ימין ּדר נכנסין הּבית, להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל
דבר ׁשארעֹו מּמי חּוץ - ׂשמאל ּדר מנודה]ויֹוצאין או ,[אבל ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹ
היּו לפיכ הּׂשמאל. על מּקיף ושבין]ׁשהּוא [העוברין ְְִִֶַַַָָֹ

- הּׂשמאל'? על מּקיף ּל 'מה אֹותֹו: 'ׁשאני[ומשיב]ׁשֹואלין ְְֲֲִִִֶַַַַֹ
'הּׁשֹוכן - מנּדה' 'ׁשאני .'ינחמ הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻאבל'.
.'ויקרבּו חברי לדברי ותׁשמע ּבלּב יּתן הּזה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבּבית

יֹוצא[כהן]ּכל„. אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא להיכל, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואחֹוריו

צּדֹו לעזרה]על אנׁשי[כשפניו וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מעמד[הכהונה]מׁשמר למעמדואנׁשי ישראל [שלוחי ְְְֲִֵַַָָ

מּדּוכנןההקרבה] מן[מזימרתם]ּולוּיים יֹוצאין הן ּכ - ְְִִִִִֵָָָ
ּתפּלה אחר ׁשּפֹוסע ּכמֹו עשרה]הּמקּדׁש, לאחֹוריו.[שמונה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

הּמקּדׁש. מן ליראה זה ְְְִִִֶַָָָּכל

ראׁשֹו‰. את אדם יקל ׁשל[בשחוק]לא מזרחי ׁשער ּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
קדׁש ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעזרה
ׁשּמּתר ּבּמקֹום ּבנחת יהּל - לעזרה הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ה' האדֹון לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, להּכנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלֹו
ּבאימה ּומהּל הּימים"; ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ּופחד ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹויראה

.Âּבעזרה יׁשיבה ואין העזרה; ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָָָָָואסּור
וּי ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית למלכי ׁשבאּלא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּגזית ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". [שחציהלפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
חול] וחציה חל.קודש ׁשל ּבחציּה אּלא יֹוׁשבין היּו לא ,ְְְִֶֶֶָָָֹֹ
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.Êאדם חּיב ּבעוֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאף
לּמקֹום אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר
ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו, ׁשּבתֹותי "את ׁשּנאמר: הּמזרח, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹׁשער
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְִִִַַַַָָָָָּתיראּו"

עֹומד. ּבקדּׁשתֹו ׁשחרב, ּפי על ואף ְְְִִֵֶַַַָָָֻלעֹולם;

.Áאת להקל לאדם לֹו אסּור - ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזמן
מן ולפנים;[הר]ראׁשֹו לירּוׁשלים חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְִִִִִִֶַַָֹ

ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את רֹואה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוהּוא
הּמקּדׁש. ְִֵַָּובין

.Ëׁשּיּפנה לעֹולם לאדם לֹו ּבין[צרכיו]אסּור ייׁשן אֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָ
ּבין הּכּסא ּבית קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ואין למערב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמזרח
לא לפיכ ּבּמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ּבכל למערב ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמזרח
ּבין אּלא הּמערב, ּכנגד ׁשהּוא לּמזרח ולא לּמערב, לא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹיּפנה

מים הּמטיל וכל ויׁשנים. נפנים לדרֹום קטנים]צפֹון צרכים -] ְְְִִִִִִֵֵַַָָָ
הּקדׁש[הר]מן ּכלּפי ּופניו יׁשב לא - ולפנים הּצֹופים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

לּצדדין[המקדש] הּמקּדׁש יסּלק אלא המקדש], מול .[ולא ְְְִִֵֶַַַָָָ

.Èּתבנית ּבית ׁשּיעׂשה לאדם ומידות]ואסּור [בדוגמת ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ׁשלחן העזרה, ּכנגד חצר אּולם, ּתבנית אכסדרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיכל,
מנֹורה עֹוׂשה אבל הּמנֹורה; ּכצּורת ּומנֹורה הּׁשלחן, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָֻּכצּורת
ׁשאינּה מנֹורה אֹו קנים, ׁשמֹונה ׁשל אֹו קנים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשל

קנים. ׁשבעה לּה ׁשּיׁש ּפי על אף מּתכת, ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל

.‡È,יׂשראל מחנה - ּבּמדּבר יׂשראל היּו מחנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁש
מחנֹות ארּבע ּבּה:[השבטים]והיא ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ; ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ

חצר מּפתח והיא ׁשכינה, ּומחנה יחנּו"; לּמׁשּכן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ"וסביב
עד ירּוׁשלים מּפתח - לדֹורֹות ּוכנגּדן ולפנים. מֹועד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאהל
ּפתח עד הּבית הר ּומּפתח יׂשראל; ּכמחנה הּבית, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהר
העזרה ּומּפתח לוּיה; ּכמחנה ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעזרה
יתרה מעלה הּנׁשים, ועזרת והחיל ׁשכינה. מחנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולפנים,

העֹולמים .[ביהמ"ק]ּבבית ְִֵָָ

.·Èהיא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת יׂשראל ארץ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
ׁשּמביאין הּלחם[קורבן]מּמּנה[רק]קדּׁשתּה? ּוׁשּתי העמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

הארצֹות.[בשבועות] מּׁשאר ּכן מביאין ּׁשאין מה - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָוהּבּכּורים

.‚Èעירֹות מּזֹו: למעלה זֹו יׂשראל, ּבארץ הן קדּׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעׂשר
חֹומה נון]הּמּקפֹות בן יהושע הארץ[מימי מּׁשאר מקּדׁשֹות ְְִֶַָָָָָָֻֻ

ואין המצרעין, את מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין ּבתֹוכן- מת קֹוברין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
טֹובי ׁשבעה ׁשּירצּו העיר;[ממוני]עד אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

אף לתֹוכּה אֹותֹו מחזירין אין לעיר, חּוץ הּמת יצא ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם
להחזירֹו. ּכּלן ׁשרצּו ּפי ְְִִֶַַָָֻעל

.„Èהּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני העיר]רצּו -], ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
.מל אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, הּקברֹות וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמפּנין

העיר ׁשהּקיפּתּו לעיר]קבר קדם רּוחֹותיו[והוא מארּבע ּבין , ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
יתר העיר ּובין ּבינֹו היה אם - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבין
עד אֹותֹו מפּנין אין לכאן, וחמּׁשים לכאן אּמה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָמחמּׁשים
מקּדׁשת ירּוׁשלים אֹותֹו. מפּנין מּכאן, ּפחֹות ּכּלן; ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻֻׁשּירצּו
קּלים קדׁשים ׁשם ׁשאֹוכלין - הּמּקפֹות העירֹות ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֻמּׁשאר

דברים[קורבנות] ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָּומעׂשר
מעבירין ואין הּמת, ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים? ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמרּו

ואין ּבּתים, ּבתֹוכּה מׂשּכירין ואין אדם, עצמֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבתֹוכּה
ּתֹוׁשב לגר מקֹום ּבּה נח]נֹותנין בני מצוות ז' ששומר ,[נכרי ְְִֵָָָ

חלּדה וקבר ּדוד ּבית מּקברי חּוץ קברֹות ּבּה מקּימין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואין
נֹוטעין[הנביאה] ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ּבּה ְְְִִִִִִֵֶָָָׁשהיּו

ּתסרח ׁשּמא נחרׁשת ולא נזרעת ואינּה ּופרּדסים, ּגּנֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה
ורדים[מהזיבול] מּגּנת חּוץ אילנֹות ּבּה מקּימין ואין ,ְְְְִִִִִֵַַָָָ

ּבּה מקּימין ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיתה
זיזין מּמּנה מֹוציאין ואין הּׁשרצים, מּפני [קורות]אׁשּפֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ

מּפני[מרפסות]ּוגזּוזטראֹות הרּבים שיהיו]לרׁשּות [החשש ְְְְְִִִֵַָָ
ּכבׁשֹונֹות ּבּה עֹוׂשין ואין הּטמאה, מּפני[משרפות]אהל ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ

ּתרנגֹולין ּבּה מגּדלין ואין שרצים]העׁשן, ללקט מּפני[שדרכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
יׂשראל, ארץ ּבכל ּתרנגֹולין הּכהנים יגּדלּו לא וכן ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּקדׁשים;

ּבּה נחלט הּבית ואין הּטהרֹות. לצמיתות]מּפני ואינֹו[נמכר , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבנגעים צרעת]מּטּמא ואינּה[של הּנּדחת, עיר נעׂשית ואינּה , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

לּׁשבטים. נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה עגלה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹמביאה

.ÂËנּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר
טמאות]ויֹולדֹות שהן הּמת[- להכניס ּומּתר לׁשם; נכנסין ְְְְְְִִִֵַַָָָֻ

לׁשם. נכנס ׁשהּוא מת טמא לֹומר צרי ואין הּבית, להר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו

.ÊËּובֹועל מת ּוטמא ּגֹויים ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻהחיל
לׁשם. נכנסים ְְִִִָָָנּדה

.ÊÈיֹום טבּול ׁשאין - החיל מן מקּדׁשת נׁשים [טמאעזרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
בלילה] ויטהר מּדבריהםשטבל זה ואּסּור לׁשם; [שלנכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ

למחנהחכמים] להּכנס יֹום טבּול מּתר הּתֹורה מן אבל ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
חּטאת. חּיב אינֹו הּנׁשים לעזרת ׁשּנכנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלוּיה.

.ÁÈמחּסר ׁשאין - נׁשים מעזרת מקּדׁשת יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻעזרת
הבּכּפּורים שטרם קרבנו][- לּהיא ׁשּנכנס וטמא לׁשם, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ּכרת 50]חּיב בגיל משמים מיתה -]. ֵַָָ

.ËÈנכנסין יׂשראל ׁשאין - מּמּנה מקּדׁשת ּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעזרת
לסמיכה צרכיהם, ּבׁשעת אּלא עללׁשם ידים סמיכת -] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ולתנּופההקורבן] הקורבן]ולׁשחיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ

.Îמּומין ּבעלי ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
ראׁש שער]ּופרּועי לׁשם.[מגודלי נכנסין ּבגדים ּוקרּועי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ

.‡Îנכנס ׁשאין - ולּמזּבח האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻההיכל
רחּוץ אּלא נטילת]לׁשם ורגלים.[- ידים ְְְְִִֶַַַָָָ

.·Îלׁשם נכנס ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש הּקדׁשים קדׁש ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבית
העבֹודה. ּבׁשעת הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹאּלא

.‚Îּבעלּיה ׁשהיה הגג]מקֹום -[על הּקדׁשים קדׁש על ֲֳִִֶֶַַָָָָָָֹ
ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא לֹו נכנסין שנים]אין לידע[בשבע , ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבדקֹו לחּזק צרי הּוא לתקנו]מה ׁשּנכנסין[- ּבׁשעה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
הּטמאה את מּׁשם להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן לבנֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּבּנאין
ּתמימים, מצאּו לא ּתמימים; ּכהנים נכנסין ׁשּיהיּו מצוה -ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶָָָֹֹ

ו מּומין; ּבעלי לאיּכנסּו לוּים; יּכנסּו ּכהנים, ׁשם אין אם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
מצאּו לא ּבטהֹורים; מצוה יׂשראל. יּכנסּו לוּים, ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹמצאּו
ואל טמא יּכנס - מּום ּובעל טמא טמאים. יּכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטהֹורים,

ּבצּבּור ּדחּויה ׁשהּטמאה מּום, ּבעל טמאים]יּכנס .[שרובם ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבתבֹות יּכנסּו לתּקן, להיכל הּנכנסין יביטווכל [שלא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּיעׂשּובקודש] להם אפׁשר ׁשאי אֹו ּתבֹות, ׁשם אין אם ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּפתחים. ּדר יּכנסּו - ְְְִִֵֶֶָָּבתבֹות
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.Êאדם חּיב ּבעוֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאף
לּמקֹום אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר
ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו, ׁשּבתֹותי "את ׁשּנאמר: הּמזרח, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹׁשער
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְִִִַַַַָָָָָּתיראּו"

עֹומד. ּבקדּׁשתֹו ׁשחרב, ּפי על ואף ְְְִִֵֶַַַָָָֻלעֹולם;

.Áאת להקל לאדם לֹו אסּור - ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזמן
מן ולפנים;[הר]ראׁשֹו לירּוׁשלים חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְִִִִִִֶַַָֹ

ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את רֹואה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוהּוא
הּמקּדׁש. ְִֵַָּובין

.Ëׁשּיּפנה לעֹולם לאדם לֹו ּבין[צרכיו]אסּור ייׁשן אֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָ
ּבין הּכּסא ּבית קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ואין למערב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמזרח
לא לפיכ ּבּמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ּבכל למערב ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמזרח
ּבין אּלא הּמערב, ּכנגד ׁשהּוא לּמזרח ולא לּמערב, לא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹיּפנה

מים הּמטיל וכל ויׁשנים. נפנים לדרֹום קטנים]צפֹון צרכים -] ְְְִִִִִִֵֵַַָָָ
הּקדׁש[הר]מן ּכלּפי ּופניו יׁשב לא - ולפנים הּצֹופים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

לּצדדין[המקדש] הּמקּדׁש יסּלק אלא המקדש], מול .[ולא ְְְִִֵֶַַַָָָ

.Èּתבנית ּבית ׁשּיעׂשה לאדם ומידות]ואסּור [בדוגמת ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ׁשלחן העזרה, ּכנגד חצר אּולם, ּתבנית אכסדרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיכל,
מנֹורה עֹוׂשה אבל הּמנֹורה; ּכצּורת ּומנֹורה הּׁשלחן, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָֻּכצּורת
ׁשאינּה מנֹורה אֹו קנים, ׁשמֹונה ׁשל אֹו קנים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשל

קנים. ׁשבעה לּה ׁשּיׁש ּפי על אף מּתכת, ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל

.‡È,יׂשראל מחנה - ּבּמדּבר יׂשראל היּו מחנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁש
מחנֹות ארּבע ּבּה:[השבטים]והיא ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ; ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ

חצר מּפתח והיא ׁשכינה, ּומחנה יחנּו"; לּמׁשּכן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ"וסביב
עד ירּוׁשלים מּפתח - לדֹורֹות ּוכנגּדן ולפנים. מֹועד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאהל
ּפתח עד הּבית הר ּומּפתח יׂשראל; ּכמחנה הּבית, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהר
העזרה ּומּפתח לוּיה; ּכמחנה ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעזרה
יתרה מעלה הּנׁשים, ועזרת והחיל ׁשכינה. מחנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולפנים,

העֹולמים .[ביהמ"ק]ּבבית ְִֵָָ

.·Èהיא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת יׂשראל ארץ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
ׁשּמביאין הּלחם[קורבן]מּמּנה[רק]קדּׁשתּה? ּוׁשּתי העמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

הארצֹות.[בשבועות] מּׁשאר ּכן מביאין ּׁשאין מה - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָוהּבּכּורים

.‚Èעירֹות מּזֹו: למעלה זֹו יׂשראל, ּבארץ הן קדּׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעׂשר
חֹומה נון]הּמּקפֹות בן יהושע הארץ[מימי מּׁשאר מקּדׁשֹות ְְִֶַָָָָָָֻֻ

ואין המצרעין, את מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין ּבתֹוכן- מת קֹוברין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
טֹובי ׁשבעה ׁשּירצּו העיר;[ממוני]עד אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

אף לתֹוכּה אֹותֹו מחזירין אין לעיר, חּוץ הּמת יצא ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם
להחזירֹו. ּכּלן ׁשרצּו ּפי ְְִִֶַַָָֻעל

.„Èהּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני העיר]רצּו -], ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
.מל אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, הּקברֹות וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמפּנין

העיר ׁשהּקיפּתּו לעיר]קבר קדם רּוחֹותיו[והוא מארּבע ּבין , ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
יתר העיר ּובין ּבינֹו היה אם - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבין
עד אֹותֹו מפּנין אין לכאן, וחמּׁשים לכאן אּמה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָמחמּׁשים
מקּדׁשת ירּוׁשלים אֹותֹו. מפּנין מּכאן, ּפחֹות ּכּלן; ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻֻׁשּירצּו
קּלים קדׁשים ׁשם ׁשאֹוכלין - הּמּקפֹות העירֹות ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֻמּׁשאר

דברים[קורבנות] ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָּומעׂשר
מעבירין ואין הּמת, ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים? ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמרּו

ואין ּבּתים, ּבתֹוכּה מׂשּכירין ואין אדם, עצמֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבתֹוכּה
ּתֹוׁשב לגר מקֹום ּבּה נח]נֹותנין בני מצוות ז' ששומר ,[נכרי ְְִֵָָָ

חלּדה וקבר ּדוד ּבית מּקברי חּוץ קברֹות ּבּה מקּימין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואין
נֹוטעין[הנביאה] ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ּבּה ְְְִִִִִִֵֶָָָׁשהיּו

ּתסרח ׁשּמא נחרׁשת ולא נזרעת ואינּה ּופרּדסים, ּגּנֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה
ורדים[מהזיבול] מּגּנת חּוץ אילנֹות ּבּה מקּימין ואין ,ְְְְִִִִִֵַַָָָ

ּבּה מקּימין ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיתה
זיזין מּמּנה מֹוציאין ואין הּׁשרצים, מּפני [קורות]אׁשּפֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ

מּפני[מרפסות]ּוגזּוזטראֹות הרּבים שיהיו]לרׁשּות [החשש ְְְְְִִִֵַָָ
ּכבׁשֹונֹות ּבּה עֹוׂשין ואין הּטמאה, מּפני[משרפות]אהל ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ

ּתרנגֹולין ּבּה מגּדלין ואין שרצים]העׁשן, ללקט מּפני[שדרכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
יׂשראל, ארץ ּבכל ּתרנגֹולין הּכהנים יגּדלּו לא וכן ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּקדׁשים;

ּבּה נחלט הּבית ואין הּטהרֹות. לצמיתות]מּפני ואינֹו[נמכר , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבנגעים צרעת]מּטּמא ואינּה[של הּנּדחת, עיר נעׂשית ואינּה , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

לּׁשבטים. נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה עגלה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹמביאה

.ÂËנּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר
טמאות]ויֹולדֹות שהן הּמת[- להכניס ּומּתר לׁשם; נכנסין ְְְְְְִִִֵַַָָָֻ

לׁשם. נכנס ׁשהּוא מת טמא לֹומר צרי ואין הּבית, להר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו

.ÊËּובֹועל מת ּוטמא ּגֹויים ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻהחיל
לׁשם. נכנסים ְְִִִָָָנּדה

.ÊÈיֹום טבּול ׁשאין - החיל מן מקּדׁשת נׁשים [טמאעזרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
בלילה] ויטהר מּדבריהםשטבל זה ואּסּור לׁשם; [שלנכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ

למחנהחכמים] להּכנס יֹום טבּול מּתר הּתֹורה מן אבל ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
חּטאת. חּיב אינֹו הּנׁשים לעזרת ׁשּנכנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלוּיה.

.ÁÈמחּסר ׁשאין - נׁשים מעזרת מקּדׁשת יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻעזרת
הבּכּפּורים שטרם קרבנו][- לּהיא ׁשּנכנס וטמא לׁשם, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ּכרת 50]חּיב בגיל משמים מיתה -]. ֵַָָ

.ËÈנכנסין יׂשראל ׁשאין - מּמּנה מקּדׁשת ּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעזרת
לסמיכה צרכיהם, ּבׁשעת אּלא עללׁשם ידים סמיכת -] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ולתנּופההקורבן] הקורבן]ולׁשחיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ

.Îמּומין ּבעלי ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
ראׁש שער]ּופרּועי לׁשם.[מגודלי נכנסין ּבגדים ּוקרּועי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ

.‡Îנכנס ׁשאין - ולּמזּבח האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻההיכל
רחּוץ אּלא נטילת]לׁשם ורגלים.[- ידים ְְְְִִֶַַַָָָ

.·Îלׁשם נכנס ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש הּקדׁשים קדׁש ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבית
העבֹודה. ּבׁשעת הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹאּלא

.‚Îּבעלּיה ׁשהיה הגג]מקֹום -[על הּקדׁשים קדׁש על ֲֳִִֶֶַַָָָָָָֹ
ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא לֹו נכנסין שנים]אין לידע[בשבע , ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבדקֹו לחּזק צרי הּוא לתקנו]מה ׁשּנכנסין[- ּבׁשעה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
הּטמאה את מּׁשם להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן לבנֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּבּנאין
ּתמימים, מצאּו לא ּתמימים; ּכהנים נכנסין ׁשּיהיּו מצוה -ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶָָָֹֹ

ו מּומין; ּבעלי לאיּכנסּו לוּים; יּכנסּו ּכהנים, ׁשם אין אם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
מצאּו לא ּבטהֹורים; מצוה יׂשראל. יּכנסּו לוּים, ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹמצאּו
ואל טמא יּכנס - מּום ּובעל טמא טמאים. יּכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטהֹורים,

ּבצּבּור ּדחּויה ׁשהּטמאה מּום, ּבעל טמאים]יּכנס .[שרובם ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבתבֹות יּכנסּו לתּקן, להיכל הּנכנסין יביטווכל [שלא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּיעׂשּובקודש] להם אפׁשר ׁשאי אֹו ּתבֹות, ׁשם אין אם ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּפתחים. ּדר יּכנסּו - ְְְִִֵֶֶָָּבתבֹות
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קדׁשים,[חומרה]חמר‡. קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
קדם הּדם ּבֹו ׁשּקּבל הּכלי מן ׁשּנּתז הּבהמה חּטאת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּדם
"ואׁשר ׁשּנאמר: ּבעזרה, ּבמים ּכּבּוס טעּון - הּבגד על ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּזיה,
קדׁש". ּבמקֹום ּתכּבס עליה, יּזה אׁשר הּבגד, על מּדמּה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיּזה

טעּונין·. - הר העֹור ואחד הּׂשק, ואחד הּבגד, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
וגֹורד ּכעץ, הּוא הרי - הּקׁשה העֹור אבל [מגרד]ּכּבּוס; ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָ

חּטאת ּדם אֹו הּנאכלת, חּטאת ּדם ואחד מעליו. ְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדם
"ּתּׁשחט ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת דם לא אבל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנׂשרפת;

ּבנמלקת. לא מדּבר, הּכתּוב ּבנׁשחטת - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּטאת"

לּה‚. ׁשהיתה ּבין ּכּבּוס, טעּון ּדמּה אין ׁשּנפסלה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָחּטאת
הּכׁשר כשרה]ׁשעת שהיתה זמן ׁשעת[- לּה היתה ׁשּלא ּבין , ְְְֵֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ׁשהיתה היא איזֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכׁשר.
היתה ׁשּלא היא ואיזֹו לעזרה; חּוץ וׁשּיצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשּנטמאת,
ּדמּה. ּבזריקת אֹו ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלה הּכׁשר? ׁשעת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹלּה

ׁשּיהיה„. והּוא ּבלבד; הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס, טעּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאין
ּכלי בגד]על אבל[או לכּבּוס. וראּוי טמאה, לקּבל ׁשראּוי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ

לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - מּתכֹות ּכלי אֹו עץ ּכלי על נּתז ְְְִִִִִִֵֵַַַָָאם
ּבלבד. גֹורדן אּלא לכּבּוס; ראּויין ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשאינן

ראּוי‰. ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז
ׁשּלא עד - ּבהמה עֹור על נּתז אם אבל טמאה. ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻלקּבל
- ּכּבּוס טעּון ׁשהפׁשט, אחר ּכּבּוס; טעּון אינֹו ְְִִֵֶַַַַָָֻֻהפׁשט,
ראּוי הּוא הרי טמאה, מקּבל עּתה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשאף

ׁשּיתעּבד. לאחר טמאה ְְְְִֵֵֶַַַַָֻלקּבל

.Âאֹו הּמזּבח, קרן מעל אֹו הּבגד, על הּצּואר מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָנּתז
אינֹו - הּבגד על מּמּנּו ונּתז ואספֹו הרצּפה על הּדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּפ
אּלא אמרּתי לא מּדמּה", יּזה "ואׁשר ׁשּנאמר: ּכּבּוס, ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹטעּון
הּזיה. ּכדי ּבֹו ויׁש להּזיה, וראּוי ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּבל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבדם

.Êהּבגד על הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר הּמּתנֹות, ארּבע ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתן
זרק לא ׁשעדין ּפי על ואף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּׁשירי

הּנׂשרפֹות. ּבחּטאֹות וכן היסֹוד; על ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׁשירים

.Áמּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר מאצּבעֹו שהזה]נּתז אינֹו[- - ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
להּזיה. ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ּכּבּוס, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָטעּון

.Ë;ּכּבּוס טעּון הּׁשני הּבגד אין ׁשני, לבגד הּבגד מן ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָנּתז
על החּטאת ּדם נּתז ּכּבּוס. טעּון אינֹו טמא, ּבגד על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנּתז
אבל ּכּבּוס; טעּון - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻהּבגד,
אינֹו - החּטאת ּדם עליו ונּתז ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻאם

נבלע. לא ׁשהרי ּכּבּוס, ְֲִִֵֶַָֹטעּון

.Èיפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין הּדם, מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמכּבסין
הּסּמנין ׁשבעת וכל רׁשם. לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹיפה

הּכתם על נדה]ׁשּמעבירין חּטאת,[של ּדם על מעבירין , ֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ׁשאין רגלים, מּמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָחּוץ

.‡Èטעּון הּנאכלת, החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי

מריקה טעּון ּבֹו, ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי ּבעזרה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָׁשבירה
ּתבּׁשל אׁשר חרׂש "ּוכלי ׁשּנאמר: - ּבעזרה ּבמים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּוׁשטיפה
'ּבמקֹום ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ואף וכּו'". יּׁשבר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
אף ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן הרי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדֹוׁש',
ּבּקדׁש. ּומריקתן מּתכֹות ּכלי ּוׁשטיפת חרׂש ּכלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשבירת

רֹותח. לתֹוכֹו ׁשערה ּכלי אֹו ּבֹו, ׁשּבּׁשל ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָואחד

.·Èולא ּביין, לא - ּבמים ּבצֹונן; ּוׁשטיפה ּבחּמין, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹמריקה
במים]ּבמזג מעורב והּמריקה[יין מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת רגילה]והּׁשטיפה, שטיפה -]. ְְְְִִִִַַַָָ
והאסּכלה לצליה]והּׁשּפּוד מגע[רשת ּבמים[מכשירן]ילן- ְְְְְִִַַַַַָָָָ

מדיחן. ּכ ואחר האׁש, ּגּבי ְְִֵֵַַַַָָָעל

.‚Èּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים אחר[החטאת]ּבּמה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ּכהלכתֹו; הּדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנזרק
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנׂשרפת חּטאת ּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשל

ּוׁשטיפה. מריקה טעּון הּכלי, ּבמקצת ְְְְְִִִִִֵַָָָָּבּׁשל

.„Èאם ספק ּבּדבר יׁש - חרׂש ׁשל ּבתּנּור הּבׂשר ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָצלה
נגעה ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו ּבֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹֹיּׁשבר,

ּבלבד ּבחּטאת ולא הכלי]ּבֹו. הּכלים[שוטף ּכל אּלא , ְְְִִֵֶַַַָָָֹ
חּמין ידי על ּבּמקּדׁש ּבהן בחום]ׁשּמׁשּתּמׁשין קדׁשי[- ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עקב ּוׁשטיפה מריקה טעּונין קּלים, קדׁשים ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָקדׁשים
'נותר']אכילה בכלי הנשאר יהיה הּׁשּפּוד[שלא וכן . ְֲִֵַַָ

זמן עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב מגעילן - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהאסּכלה
ׁשנּיה קורבנות]אכילה של יגעיל[- לאכל, ּכׁשּיׁשלים אּלא , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

מּתכֹות, ּכלי ּבין - הּכלי ויׁשטף וימרק והאסּכלה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּׁשּפּוד
חרׂש. ּכלי ּבּה ׁשֹובר ׁשהּוא החּטאת, מן חּוץ חרׂש; ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבין

מּיד ּומׁשּלׁש וׁשֹונה, חלילה]ּומבּׁשל, וחוזר ּבכלי[- ּבין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
אכילה. סֹוף עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּתכֹות

.ÂËמ:]ּכלי -[שנעשו אדמה ּוכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָ
הדחה אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה מריקה טעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָאינם
יקּדׁש", ּבבׂשרּה יּגע אׁשר "ּכל ּבחּטאת: נאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבלבד.
ואם ּפסּול; ּבּה הּנֹוגע היא, ּפסּולה אם ּכמֹוה: ְְְִִִִֵַַָָָָָלהיֹות

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה יאכל ּבּה הּנֹוגע היא, ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻּכׁשרה

.ÊËנגיעה אבל ּבֹו; ּבׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָּבּמה
ׁשאר ואחד חּטאת ואחד מקּדׁשת. אינּה הבלעה ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלא
הּתֹורה "זאת ׁשּנאמר: חמּורים, ּבין קּלים ּבין ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹקדׁשים,

לּמנחה". ְִַָָָֹלעלה

.ÊÈּברקיק ּבׂשרּה דקה]נגע לא[עוגה - ּבמקצתֹו ונבלע , ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ
הּבלע. מקֹום חֹות אּלא ּכּלֹו, ְְִֵֵֶֶַַַָֻנתקּדׁש

.ÁÈקדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין, קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻּכלי
ּבהן יׁש אם - קּלים טעם[בקדשים]וקדׁשים שאיןּבנֹותן -] ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

כנגדן] בחולין שישים ׁשּבהןפי ּכחמּור נאכל הּכל הרי --] ֱֲֵֶֶֶֶַָָָֹ
ביותר] הקדוש והּכלכדיני ּוׁשטיפה; מריקה הּכלי וטעּון ,ְְְְְִִִַַָָָֹ

אין - ּבזה זה טעם נתן לא ואם ּדבר. לכל ׁשּבהן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכחמּור
ּדבר לכל ּכמֹותן ואינן ּכחמּורים, נאכלין לכלום]הּקּלים -], ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון הּכלי ְְְִִִֶַָָָָאּלא
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.ËÈ- לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגד
ּכיצד לעזרה, חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו לעזרה ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָמחזירֹו

ׁשּיטהר ּכדי קֹורעֹו מטהרתו]יעׂשה? ּומכניסֹו[שקריעתו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַ
להּניח וצרי ּבפנים; ׁשלם[חלק]ּבֹור][להשאיּומכּבסֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָ

מעפרת בגד]ּכדי ברוחב -]צרי "ּבגד", ׁשּנאמר לפי - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּכדי מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ואף ּבגד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלכּבס
הּתֹורה מן טהר רּבֹו, ׁשּנקרע ּכיון - ּבֹו ׁשּנׁשארה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמעפרת

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש להכניסֹו ְְְְִִֵַַַַָָָֻּומּתר

.Îגדול]מעיל ונטמא[כהן ויצא חּטאת, ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ּכמֹו לֹוקה אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַּבחּוץ,

מכניסֹו של]ׁשּבארנּו! בגודל מּׁשלׁש[בחלקו, ּפחֹות ּפחֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ
מעט הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאצּבעֹות

בשלבים]מעט ּבחּוץ.[- אֹותֹו מטּבילין , ְְִִַַַ

.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרׂש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבכדי נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא של]ּבפנים. קטן[גודל ׁשרׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים; וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּכדי
ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי - ּבפנים ׁשֹוברֹו אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶמּזה,
חּוץ ויצא ּבֹו, ׁשּבּׁשלּה מּתכֹות ּכלי וכן ּכלים. אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפנים
- ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים; וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו, - ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָלעזרה

עד[שוברו]ּפֹוחתֹו ּומרּדדֹו וחֹוזר ּומכניסֹו, ׁשּיטהר עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַ
מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ּכתבנית ויחזר הּפחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּסתם
אין וגֹו'", נחׁשת ּבכלי "ואם ׁשּנאמר: - ּבעזרה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹוׁשֹוטפֹו

ּכלים. אּלא ּבפנים ְְִִִִֵֶָמֹורקין
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האׁשמֹות‡. ּכל לעׂשֹות עׂשה אשם]מצות [קרבנות ְֲֲֲִֵַַָָָ
ּבין האׁשמֹות? מעׂשה וכיצד ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָּכמצותן
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ּתלּוי, אׁשם ּבין וּדאי ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאׁשם

האמּורין ּומֹוציא על[אברים]ּומפׁשיט, וזֹורקן ּומֹולחן, , ְְְְִִִֵַַָָָ
ּבׂשרם ּוׁשאר .מֹולי ּבכלי, להֹוליכן רצה ואם האּׁשים; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָָּגּבי

ּכחּטאת. ּבעזרה, כהּנה לזכרי נאכל -ְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָֻ

ׁשּיתּבאר·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש - מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם
ּוזריקת מעׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה; מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבהלכֹות
ּדבר. לכל האׁשמֹות ּכׁשאר ואכילתֹו, הּמזּבח על ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדמֹו

ארּבעה‚. והם עׂשה; מצות ּכמצותן, ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשל האחד - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמינין

ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָוכיצד
ּומקטירן. ּומֹולחן, האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
מּפני וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה כהּנה לזכרי נאכל - ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻוהּׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן

ׁשלמים‰. הּבא הּוא - האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי
הּנקרא הּוא וזה וׂשמחה; חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא
אֹו ּבנדר הּלחם, עם הּבאים ׁשלמים - והּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'ׁשלמים'.
'לחם נקרא הּלחם ואֹותֹו 'ּתֹודה', הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנדבה;
ּביֹום הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - הּׁשליׁשי והּמין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּתֹודה'.

'א הּנקרא הּוא וזה לחם; עם ּבאים והם נזיר'.מלאת, יל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעׂשה ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָוכיצד

את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבארנּו,
עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה את ּומפריׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבׂשר.
ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על והּׁשֹוק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהחזה
הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ּומניף ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּבעלים,

אֹותֹו. מניפין ּבּמזרח ְְְִִִַָָּתנּופה,

.Êואם ּומֹוריד. ּומעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַוכיצד
אחד עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה הּקרּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
הּכל ּומניף והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ּומּניחֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבעלים ידי ְְְְִֵֵֶַַַָעל

.Áעל החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוכיצד
ויֹותרת הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
הּלחם מּניח לחם, ׁשם יׁש ואם מהן; למעלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכבד

הּכל. ּומניף ְְִֵַַָֹלמעלה,

.Ëחזה ּומפריׁש האמּורין, מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה
הּכהן ולֹוקח הּנׁשים. ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוׁשֹוק,
הּבא הּלחם מן מעׂשרה אחד עם האיל, מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּנזיר; ידי על הּכל ּומּניח והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמֹו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים, יד ּתחת ידיו מּניח ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹוהּכהן

.Èעד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאיזה
הּכרׂש עד למּטה צלעֹות[כרס]הּצּואר, ׁשּתי עּמּה וחֹות ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ארּכּבה ׁשל הּפרק מן זרֹוע? הּוא ואיזה .ואיל איל-] ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבזה.מהברך] זה מערין אברים ׁשני ׁשהם יד, ׁשל הּכף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד

הּוא ּברגל, ּוכנגדּה ימין; ׁשל זרֹוע היא האמּורה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּזרֹוע
מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲַָָָָהּׁשֹוק

.‡Èּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפין, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר
"ּכי ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה אבל ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח;
הּׁשלמים ּוׁשאר הּתרּומה"; ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָאת
לאחר אּלא וׁשֹוק, ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין לּבעלים. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאכל

האמּורין. ְִֵֵֶָהקטר

.·Èוהּזרֹוע נזיר, איל ועם הּתֹודה עם ׁשּמניף הּלחם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
הּבׂשר ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים; נאכלין - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבׁשלה
הן והּׁשֹוק, החזה עם ׁשּמניף והּלחם לּבעלים. נאכל -ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
והּׁשֹוק החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה'; 'מּורם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין

נזיר'. מאיל 'מּורם הּנקראין הן ׁשּמניף, הּלחם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעם

.‚Èלפיכ הּוא; ּתרּומה ספק הּתֹודה, מן הּמּורם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּלחם
מדּמע ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו חּיבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאין

מספק]ּכתרּומה מתקדשים אינם לחולין נפל .[-אם ְִָ

.„Èנאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יׂשראל, ּכתֹודת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּבעלים

מנחה. קרּוי נזיר איל ְִִִֵָָָעם

.ÂËּברׁשּות מניף האחד ּבׁשּתפּות, ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים
ּׁשאין מה ּכּלן; ידי על מניף אחד מאה, הן אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו;

ּבסמיכה הקרבן]ּכן על ידיים סמיכת -]. ְִִֵָ

.ÊËהּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה
לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָמניף,
ּכמֹו ּבלבד, והּנזירה הׂשֹוטה אּלא מניפה אּׁשה אין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּולעֹולם

מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ּותנּופה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו;

.ÊÈעׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד
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.ËÈ- לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגד
ּכיצד לעזרה, חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו לעזרה ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָמחזירֹו

ׁשּיטהר ּכדי קֹורעֹו מטהרתו]יעׂשה? ּומכניסֹו[שקריעתו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַ
להּניח וצרי ּבפנים; ׁשלם[חלק]ּבֹור][להשאיּומכּבסֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָ

מעפרת בגד]ּכדי ברוחב -]צרי "ּבגד", ׁשּנאמר לפי - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּכדי מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ואף ּבגד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלכּבס
הּתֹורה מן טהר רּבֹו, ׁשּנקרע ּכיון - ּבֹו ׁשּנׁשארה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמעפרת

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש להכניסֹו ְְְְִִֵַַַַָָָֻּומּתר

.Îגדול]מעיל ונטמא[כהן ויצא חּטאת, ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ּכמֹו לֹוקה אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַּבחּוץ,

מכניסֹו של]ׁשּבארנּו! בגודל מּׁשלׁש[בחלקו, ּפחֹות ּפחֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ
מעט הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאצּבעֹות

בשלבים]מעט ּבחּוץ.[- אֹותֹו מטּבילין , ְְִִַַַ

.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרׂש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבכדי נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא של]ּבפנים. קטן[גודל ׁשרׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים; וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּכדי
ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי - ּבפנים ׁשֹוברֹו אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶמּזה,
חּוץ ויצא ּבֹו, ׁשּבּׁשלּה מּתכֹות ּכלי וכן ּכלים. אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפנים
- ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים; וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו, - ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָלעזרה

עד[שוברו]ּפֹוחתֹו ּומרּדדֹו וחֹוזר ּומכניסֹו, ׁשּיטהר עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַ
מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ּכתבנית ויחזר הּפחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּסתם
אין וגֹו'", נחׁשת ּבכלי "ואם ׁשּנאמר: - ּבעזרה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹוׁשֹוטפֹו

ּכלים. אּלא ּבפנים ְְִִִִֵֶָמֹורקין

שני יום
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האׁשמֹות‡. ּכל לעׂשֹות עׂשה אשם]מצות [קרבנות ְֲֲֲִֵַַָָָ
ּבין האׁשמֹות? מעׂשה וכיצד ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָּכמצותן
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ּתלּוי, אׁשם ּבין וּדאי ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאׁשם

האמּורין ּומֹוציא על[אברים]ּומפׁשיט, וזֹורקן ּומֹולחן, , ְְְְִִִֵַַָָָ
ּבׂשרם ּוׁשאר .מֹולי ּבכלי, להֹוליכן רצה ואם האּׁשים; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָָּגּבי

ּכחּטאת. ּבעזרה, כהּנה לזכרי נאכל -ְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָֻ

ׁשּיתּבאר·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש - מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם
ּוזריקת מעׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה; מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבהלכֹות
ּדבר. לכל האׁשמֹות ּכׁשאר ואכילתֹו, הּמזּבח על ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדמֹו

ארּבעה‚. והם עׂשה; מצות ּכמצותן, ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשל האחד - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמינין

ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָוכיצד
ּומקטירן. ּומֹולחן, האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
מּפני וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה כהּנה לזכרי נאכל - ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻוהּׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן

ׁשלמים‰. הּבא הּוא - האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי
הּנקרא הּוא וזה וׂשמחה; חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא
אֹו ּבנדר הּלחם, עם הּבאים ׁשלמים - והּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'ׁשלמים'.
'לחם נקרא הּלחם ואֹותֹו 'ּתֹודה', הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנדבה;
ּביֹום הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - הּׁשליׁשי והּמין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּתֹודה'.

'א הּנקרא הּוא וזה לחם; עם ּבאים והם נזיר'.מלאת, יל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעׂשה ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָוכיצד

את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבארנּו,
עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה את ּומפריׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבׂשר.
ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על והּׁשֹוק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהחזה
הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ּומניף ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּבעלים,

אֹותֹו. מניפין ּבּמזרח ְְְִִִַָָּתנּופה,

.Êואם ּומֹוריד. ּומעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַוכיצד
אחד עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה הּקרּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
הּכל ּומניף והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ּומּניחֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבעלים ידי ְְְְִֵֵֶַַַָעל

.Áעל החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוכיצד
ויֹותרת הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
הּלחם מּניח לחם, ׁשם יׁש ואם מהן; למעלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכבד

הּכל. ּומניף ְְִֵַַָֹלמעלה,

.Ëחזה ּומפריׁש האמּורין, מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה
הּכהן ולֹוקח הּנׁשים. ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוׁשֹוק,
הּבא הּלחם מן מעׂשרה אחד עם האיל, מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּנזיר; ידי על הּכל ּומּניח והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמֹו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים, יד ּתחת ידיו מּניח ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹוהּכהן

.Èעד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאיזה
הּכרׂש עד למּטה צלעֹות[כרס]הּצּואר, ׁשּתי עּמּה וחֹות ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ארּכּבה ׁשל הּפרק מן זרֹוע? הּוא ואיזה .ואיל איל-] ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבזה.מהברך] זה מערין אברים ׁשני ׁשהם יד, ׁשל הּכף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד

הּוא ּברגל, ּוכנגדּה ימין; ׁשל זרֹוע היא האמּורה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּזרֹוע
מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲַָָָָהּׁשֹוק

.‡Èּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפין, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר
"ּכי ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה אבל ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח;
הּׁשלמים ּוׁשאר הּתרּומה"; ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָאת
לאחר אּלא וׁשֹוק, ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין לּבעלים. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאכל

האמּורין. ְִֵֵֶָהקטר

.·Èוהּזרֹוע נזיר, איל ועם הּתֹודה עם ׁשּמניף הּלחם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
הּבׂשר ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים; נאכלין - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבׁשלה
הן והּׁשֹוק, החזה עם ׁשּמניף והּלחם לּבעלים. נאכל -ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
והּׁשֹוק החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה'; 'מּורם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין

נזיר'. מאיל 'מּורם הּנקראין הן ׁשּמניף, הּלחם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעם

.‚Èלפיכ הּוא; ּתרּומה ספק הּתֹודה, מן הּמּורם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּלחם
מדּמע ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו חּיבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאין

מספק]ּכתרּומה מתקדשים אינם לחולין נפל .[-אם ְִָ

.„Èנאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יׂשראל, ּכתֹודת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּבעלים

מנחה. קרּוי נזיר איל ְִִִֵָָָעם

.ÂËּברׁשּות מניף האחד ּבׁשּתפּות, ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים
ּׁשאין מה ּכּלן; ידי על מניף אחד מאה, הן אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו;

ּבסמיכה הקרבן]ּכן על ידיים סמיכת -]. ְִִֵָ

.ÊËהּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה
לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָמניף,
ּכמֹו ּבלבד, והּנזירה הׂשֹוטה אּלא מניפה אּׁשה אין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּולעֹולם

מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ּותנּופה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו;

.ÊÈעׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד
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ועׂשרה חמץ עׂשרֹונים עׂשרה מהן ועֹוׂשה סלת, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעּׂשרֹון
חּלֹות. עׂשר אֹותן עֹוׂשה חמץ, ׁשל העׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה;

.ÁÈׂשאֹור מביא מחּמצן? התפחה]וכיצד חומר ּכדי[- ְְְְְִֵֵֵַַָ
ל:] הּמּדה.[מספיק את ּוממּלא הּמּדה, לתֹו ונֹותנן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחּמּוצן,

יתרה אֹו חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על מעשרון]אף מּפני[- , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
אין - ר ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשאֹור,
עּׂשרֹון מֹודד הּוא והרי עּתה, מּדתּה על אּלא ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמׁשּגיחין
מהן עֹוׂשין - מּצה ׁשל עׂשרֹונים והעׂשרה ׁשלמים. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעּׂשרֹון
חּלֹות עׂשר מין: מּכל חּלֹות עׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשלׁשים

רקיקים חּלֹות ועׂשר תּנּור, ודקות]מאפה ועׂשר[רכות , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַ
מרּבכת בשמן]חּלֹות .[שקועה ְֶֶַֻ

.ËÈואֹופה ּברֹותחין, אֹותּה חֹולט הּמרּבכת? היא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻוכיצד
הּלפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר כעיןאֹותּה, -] ְְְֶֶֶַַַַָָָָ

ּומרּביןמחבת] הּספּגנין; ׁשּקֹולין ּכדר ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻוכּיֹוצא
מקֹום. ּבכל האמּור הרּבּו הּוא וזה ְְְְִֶַָָָָָָּבׁשמנּה.

.Îלג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹּובכּמה
מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹׁשמן.

לרקיקין. ּוׁשמינית לחּלֹות, ּוׁשמינית ְְְְִִִִִִַַָָָלרבּוכה,

.‡Îלֹותת ׁשל[מרטיב]החּלֹות, ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת ְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
מֹוׁשחן והרקיקין, אֹותם. ואֹופה לׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשמן,
ארּבע הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. אחר ׁשּלהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבׁשמינית

קרּבן". מּכל "אחד ׁשּנאמר: מין, מּכל אחת ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָחּלֹות,

.·Îלא יצא; חּלֹות, ארּבע אֹותם ׁשאפה תֹודה ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹולחמי
ׁשּלהן החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא 'ארּבעים' ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
ּפרּוסה מפריׁשין ׁשאין - ּבצק ּכׁשהן קרּבן מּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחת

ּפרס.[חתיכה] יּטל ׁשּלא קרּבן", מּכל "אחד ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

.‚Îׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד
חּלֹות עׂשרים מהן ועֹוׂשה עּׂשרֹון, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעׂשרֹונֹות
ועׂשר ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עׂשרה - מּצה וכּלן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשוֹות;
וׁשמן ּתּנּור, מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות
והּכהן מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלהן

מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי מהן ְִִֵֵֵֶַַַַָלֹוקח

.„Îׁשּבּתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבּנזיר, לחם מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשני
לעזרה. חּוץ ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעׂשה זה. את זה מעּכבין -ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

.‰Îא והּפסח? והּמעׂשר הּבכֹור מעׂשה ׁשּזֹורקּכיצד חר ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַ
ּומֹולחם, האמּורים, ּומֹוציא מפׁשיט, ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדמן
ּבׂשר ּוׁשאר לּכהנים, נאכל הּבכֹור ּבׂשר ּוׁשאר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹּומקטירם.
ּכהלכתֹו, למנּוייו נאכל - והּפסח לבעליו. נאכל ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעׂשר

הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָּכמֹו
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ׁשּנאמר:‡. עׂשה, מצות - והאׁשם החּטאת ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאכילת
ּובעלים אֹוכלים הּכהנים - ּבהם" ּכּפר אׁשר אֹותם ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ"ואכלּו
הּכהנים, ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַַָָֹמתּכּפרים.

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן

ׁשּנאמר:·. עׂשה, מצות - מנחֹות ׁשירי אכילת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוכן
ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ"והּנֹותרת

לזכרי‚. אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ואׁשם חּטאת ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואין
"לכל ׁשּנאמר: נאכלּו, - ּבהיכל נאכלּו ואם ּבעזרה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻכהּנה
הּקדׁשים ּבקדׁש אׁשמם... ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם
הם הרי צּבּור, ׁשלמי וכן אֹותֹו". יאכל זכר ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתאכלּנּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכאׁשם ְְְֵֶַַַָָָָּכחּטאת

זכרים„. לכהנים נאכלין - ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָֹחזה
וכן ;"ולבנתי ּולבני נתּתים ל" ּבהם: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּונקבֹות,

"ּכל[המופרש]הּמּורם ׁשּנאמר: נזיר, מאיל והּמּורם מּתֹודה ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ל נתּתי - לה' יׂשראל בני ירימּו אׁשר הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּתרּומת

."ולבנתי ְְְִֶֶָֹּולבני

ּכחזה‰. ,ל יהיה "ּובׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי הּבכֹור, ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
- לכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל הּימין". ּוכׁשֹוק ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹהּתנּופה
נאכלין וכּלן ּכתרּומה. ולנׁשיהם, הּכהנים לעבדי ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנאכלים
הּתרּומה ׁשּוק ואת הּתנּופה חזה "את ׁשּנאמר: העיר, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל
קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור"; ּבמקֹום ְְְֱֶֶַָָָָָֹֹּתאכלּו
יׂשראל, מחנה ּכל ׁשהּוא "טהֹור", אּלא העזרה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשהם ּופסח, למעׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - לדֹורֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּכנגּדֹו
ּכלפנים. - החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים ְְְְֳִִִִִִִַַַַָָָָָקדׁשים

.Âיֹום וכל הּלילה, וכל הּזביחה, ּביֹום נאכלים - ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים
את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: החּמה, ׁשּתׁשקע עד ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמחרת
זבח מּבׂשר יאכל האכל ואם ּומּמחרת... יאכל, ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹזבחֹו
נאכלין ׁשהן למד, נמצאת וגֹו'". הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלמיו
חלק ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד, ולילה ימים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשני
קדׁשים הם ׁשהרי ּומעׂשר, לבכֹור הּדין והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבעלים;

ּכׁשלמים. ְִִִַָקּלים

.Êאינּה קּלים, קדׁשים ׁשהיא ּפי על אף - הּתֹודה ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
"ּביֹום ּבּה: ׁשּנאמר הּלילה, עם הּזביחה ּביֹום אּלא ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנאכלת
הּנזיר. איל וכן ּבקר". עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקרּבנֹו
ּבין הּכהנים, חלק ּבין - ּבהן ּכּיֹוצא עּמהן הּבא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּלחם
צּבּור ּולׁשלמי ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא הּבעלים. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק
"ּביֹום ׁשּנאמר: ולילה, ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולׁשירי
הּׁשלמים, מן חּוץ ּבמׁשמע; הּקרּבנֹות ּכל יאכל", ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקרּבנֹו

להם. הּדֹומים ּומעׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפרׁש

.Áנאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין ולילה, ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
אמרּו העברה, מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעד

הּלילה חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאינן .חכמים ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ëאין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּמּולין הּטהֹורין אּלא אֹותם אפּלּו[-שנמולו]אֹוכלין [טבל. ְְֲִִִִֶַַָָ

ׁשמׁשֹוו:] וטהר]העריב - השמש ּכּפרתֹו[שקעה הביא ולא ְְֱִִִֵֶַָָֹ
והּטמטּום ּבּקדׁשים. אֹוכל אינֹו זכר- סימן בו ניכר [שאין ְְֳִֵֵַַָֻ

אבלונקבה] ערל. ספק ׁשהּוא לפי ּבּקדׁשים, לאכל ְְֱֲֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאסּור
יחד]האנּדרֹוגינֹוס ונקבה זכר סימני בו ׁשהּוא[יש לי יראה , ְְִִֵֶֶַָָ

קּלים. ּבקדׁשים ְִִֵַָָאֹוכל

.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל מבושלּומּתר צלוי -] ְֱֲֳִֶֶַַָָָָֹֻ
מּקדׁשיםוכדומה] ּבין - חלקם לאכל מּתרין הּכהנים אפּלּו ;ְֱֲֲֳִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻ

ּבאכילתן, ּולׁשּנֹות מאכל, ּבכל - קדׁשים מּקדׁשי ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָקּלים
ּתבלין לתֹוכן ולתת ּומבּׁשלים; ׁשלּוקים צלּויים ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָֻּולאכלם

תבלי לא אבל חּלין, את[ן]ׁשל יביאּו ׁשּלא תרּומה, ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ
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פּסּול לידי הקרבן]הּתרּומה עם תשרף יותירו שאם -]. ְִִֵַָ
ׁשּירצּו. ּכלים ּכל מהן ועֹוׂשין מּתרֹות, הּנׁשארֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוהעצמֹות

.‡Èחּלין עּמּה אֹוכלין - מּועטת אכילה להם ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻהיתה
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי היתה[לשובע]ּותרּומה, ; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּכדי ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֻֻלהן
ּגּסה אכילה נאכלת ּתהיה תאבון]ׁשּלא ּבׁשירי[בלא וכן . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ְַָהּמנחֹות.

.·Èאֹו מּתֹודה מּורם עם אׁשם, אֹו חּטאת מבּׁשלין ְְִִִֵַַָָָָָאין
ּבאֹוכליהם ׁשּממעט מּפני - נזיר אוכלותמאיל נשים [שאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

אכילתןחטאת] העיר]ּובמקֹום בכל נאכלת ולא[שאין ; ְְֲִִָָֹ
ׁשל וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר, ואיל מּתֹודה ְְִִִִֵֶֶָָָָָמּורם

אכילתם ּבזמן ׁשּממעט מּפני - אכילתםׁשלמים זמן [שלמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ותודה] מנזיר עםארוך אמׁש, ׁשל מּׁשלמים מּורם ולא .ְְִִִֶֶֶָָֹ

ּובזמן ּבאֹוכליהן, ׁשּממעט מּפני - יֹום ׁשל ואׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחּטאת
זה מתּבּׁשלין ואׁשם חּטאת אבל אכילתן. ּובמקֹום ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָאכילתן,
וׁשֹוק וחזה והּבכֹור זה, עם זה נזיר ואיל ותֹודה זה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָעם

ּפּגּול ׁשל אֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשל חתיכה זה. עם קרבןזה -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
אֹותןשנפסל] - אחרֹות חתיכֹות עם ׁשּנתּבּׁשלה נֹותר, ְְֲֲִִִֵֶַָָָאֹו

לּכהנים. ּומּתרֹות לזרים אסּורֹות ְֲֲֲִִִַַָָֹֻהחתיכֹות

.‚Èׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׂשר
ּתאוה ּבׂשר חולין]עם לטמאים[- אסּור הּתאוה ּבׂשר הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ

לטהֹורים. ְִִָֻּומּתר

.„Èלֹו לּכהן הקריב, אׁשר העלה "עֹור ּבעֹולה: ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹנאמר
יאכלּנה", אֹותּה המחּטא "הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה",
ונאמר יהיה", לֹו ּבֹו, יכּפר אׁשר "לּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר יהיה", לֹו - הּׁשלמים ּדם את הּזרק "לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
ּבכל מדּבר הּכתּוב אין - יאכלּנה" אֹותּה "הּמקריב ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבמנחה:
לֹו ׁשּיׁש הּוא זה לעבֹודה, הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי, אּלא ֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאּלּו

לאכל ׁשהיהחלק ּכגֹון הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי ; ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לענין אבל לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל, חלק לֹו אין - ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹטמא
וכּלם הּיֹום; ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית לאנׁשי הּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻחלּקה,
ׁשהקריב, זה ּבין - ּכאחיו איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָחֹולקים

הקריב. ׁשּלא ּבּמקּדׁש ׁשעּמֹו אחיו ְְִִִִִֵֶֶַָָֹּבין

.ÂËהאפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות, הּכתּוב חּלק ְְְֲִֵֵַַָָָָָָולּמה
הּמנחה "ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
ּתהיה", לֹו אֹותּה, הּמקריב לּכהן ּבּתּנּור... ּתאפה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאׁשר
בּׁשמן, בלּולה מנחה "וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ׁשהאפּויה, ּכאחיו"! איׁש ּתהיה, אהרן ּבני לכל - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוחרבה

אב ּבית אנׁשי אֹותּה היומית]ּכׁשחֹולקין ּכל[משמרת - ְְְִֵֵֶַָָֹ
ׁשהרי לֹו, ראּוי הּוא הרי ּפת, ּכּזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיּגיע
נמצא - ּביניהן אֹותּה יחּלקּו אם הּסלת, אבל מּיד; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלֹו
ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמּגיע
ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
אנׁשי ּכל על עצמּה ּבפני זֹו יחלקּו ולא מנחה, ּכנגד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמנחה
ּתהיה, אהרן ּבני "לכל ּבּה לֹומר הּכתּוב הצר - אב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻבית
מּכאן עצמּה. ּבפני אֹותּה ׁשּיחלקּו לֹומר ּכאחיו", ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאיׁש
מעׂשה אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּו

ּכל אּלא סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת, מעׂשה ּכנגד ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמחבת
עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאחת

ÊËּכנגד חּטאת ולא עֹוף, ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹוכן
חלק ּכל אּלא וׁשֹוק; חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹחּטאת,

ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְְִֵֵֵֶֶֶָוחלק

.ÊÈּפי על אף קּלים, ּבקדׁשים אפּלּו חֹולק הּקטן ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאין
- ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן קדׁשים; קדׁשי להאכילֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמּתר
"איׁש ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם חֹולקים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאין
ׁשּנֹולד ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין - מּום ּבעל אבל ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכאחיו".
ׁשּנאמר: ואֹוכל, חֹולק - ונפסל ּתמים ׁשהיה ּבין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבמּומֹו
לאכל, ראּוי ׁשּיהיה והּוא הּקדׁשים"; מּקדׁשי אלהיו ְְְֱֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"לחם

לערב. לאכל חֹולק אינֹו טמא, היה אם ֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל

.ÁÈּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא אֹוכל - ּגדֹול ּכהן ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻוכן
ּׁשּירצה. ְִֶֶַמה

.ËÈחֹולק הקרבן, ּבׁשעת קדׁשים לאכילת הראּוי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכל
על אף - העבֹודה ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו וכל ְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
אינֹו - לערב לאכל ראּוי הּוא והרי לעבֹודה, ראּוי ׁשהּוא ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפי

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי טמאחֹולק -] ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ
בערב] ּכּפּוריםשיטהר ּומחּסר קרבנו], הביא שטרם טהור -], ְִִַֻ

נקבר]והאֹונן וטרם קרובו מת ּכהן[- ּבין הּקבּורה, ּביֹום ְְְֵֵֵַָָֹ
לערב. לאכל חֹולקין אין - הדיֹוט ּכהן ּבין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּגדֹול

.Îמּכהן חּוץ - לעבד ראּוי אינֹו לאכל, ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּכל
איׁש וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹוכל, ואינֹו עֹובד ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָּגדֹול,
מּום, מּבעל חּוץ - לאכל ראּוי אינֹו לעבד, ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו

ּבּתֹורה. נתּפרׁש ְְִֵֶַָָָׁשּכבר

.‡Îטמא אפּלּו ּבעֹורֹות. לֹו אין ּבּבׂשר, חלק לֹו ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
אינֹו - חלבים הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ואת הּׁשלמים ּדם את "הּמקריב ׁשּנאמר: ּבּבׂשר, ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָחֹולק

הּימ ׁשֹוק תהיה לֹו - אהרן מּבני עדהחלב - למנה" ין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הקטר אחר עד זריקה מּׁשעת לעבֹודה וראּוי טהֹור ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיהיה

ֲִָחלבים.

.·Îּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא
חֹולק; אינֹו אֹו חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר

מּידֹו. מֹוציאין אין ּתפׂש, אם ְִִִִִֵַָָָלפיכ

.‚Îּבטמאה ׁשּבא צּבּור הציבורקרּבן רוב שהיו [כגון ְְְִֶַָָָֻ
חֹולקיןטמא] אין אֹותֹו, מקריבין ׁשהּטמאים ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ

לאכילה. ראּויין ׁשאין מּפני לערב, לאכל הּטהֹורין ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעם

רביעי יום

יא ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ּדמּה,‡. זריקת לפני ּבין - העֹולה מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל
לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
הּׁשמּועה מּפי - ּתּדר" אׁשר ּונדרי ...ּדגנ מעׂשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשערי

רבינו] ממשה העֹולה.[מסורת ּבׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֵֶַַָָָָָלמדּו,

ׁשל·. והּׁשמן והּיין והּסלת ּובׂשרּה, עֹולה, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהחלב
לכזית. מצטרפין חמׁשּתן - ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָנסכיה

האמּורין‚. מּכל ּכזית האֹוכל לפני[אברים]וכן ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
לֹוקה, - יׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, לאחר ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹזריקה



�� iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

פּסּול לידי הקרבן]הּתרּומה עם תשרף יותירו שאם -]. ְִִֵַָ
ׁשּירצּו. ּכלים ּכל מהן ועֹוׂשין מּתרֹות, הּנׁשארֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוהעצמֹות

.‡Èחּלין עּמּה אֹוכלין - מּועטת אכילה להם ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻהיתה
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי היתה[לשובע]ּותרּומה, ; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּכדי ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֻֻלהן
ּגּסה אכילה נאכלת ּתהיה תאבון]ׁשּלא ּבׁשירי[בלא וכן . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ְַָהּמנחֹות.

.·Èאֹו מּתֹודה מּורם עם אׁשם, אֹו חּטאת מבּׁשלין ְְִִִֵַַָָָָָאין
ּבאֹוכליהם ׁשּממעט מּפני - נזיר אוכלותמאיל נשים [שאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

אכילתןחטאת] העיר]ּובמקֹום בכל נאכלת ולא[שאין ; ְְֲִִָָֹ
ׁשל וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר, ואיל מּתֹודה ְְִִִִֵֶֶָָָָָמּורם

אכילתם ּבזמן ׁשּממעט מּפני - אכילתםׁשלמים זמן [שלמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ותודה] מנזיר עםארוך אמׁש, ׁשל מּׁשלמים מּורם ולא .ְְִִִֶֶֶָָֹ

ּובזמן ּבאֹוכליהן, ׁשּממעט מּפני - יֹום ׁשל ואׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחּטאת
זה מתּבּׁשלין ואׁשם חּטאת אבל אכילתן. ּובמקֹום ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָאכילתן,
וׁשֹוק וחזה והּבכֹור זה, עם זה נזיר ואיל ותֹודה זה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָעם

ּפּגּול ׁשל אֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשל חתיכה זה. עם קרבןזה -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
אֹותןשנפסל] - אחרֹות חתיכֹות עם ׁשּנתּבּׁשלה נֹותר, ְְֲֲִִִֵֶַָָָאֹו

לּכהנים. ּומּתרֹות לזרים אסּורֹות ְֲֲֲִִִַַָָֹֻהחתיכֹות

.‚Èׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׂשר
ּתאוה ּבׂשר חולין]עם לטמאים[- אסּור הּתאוה ּבׂשר הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ

לטהֹורים. ְִִָֻּומּתר

.„Èלֹו לּכהן הקריב, אׁשר העלה "עֹור ּבעֹולה: ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹנאמר
יאכלּנה", אֹותּה המחּטא "הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה",
ונאמר יהיה", לֹו ּבֹו, יכּפר אׁשר "לּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר יהיה", לֹו - הּׁשלמים ּדם את הּזרק "לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
ּבכל מדּבר הּכתּוב אין - יאכלּנה" אֹותּה "הּמקריב ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבמנחה:
לֹו ׁשּיׁש הּוא זה לעבֹודה, הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי, אּלא ֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאּלּו

לאכל ׁשהיהחלק ּכגֹון הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי ; ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לענין אבל לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל, חלק לֹו אין - ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹטמא
וכּלם הּיֹום; ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית לאנׁשי הּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻחלּקה,
ׁשהקריב, זה ּבין - ּכאחיו איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָחֹולקים

הקריב. ׁשּלא ּבּמקּדׁש ׁשעּמֹו אחיו ְְִִִִִֵֶֶַָָֹּבין

.ÂËהאפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות, הּכתּוב חּלק ְְְֲִֵֵַַָָָָָָולּמה
הּמנחה "ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
ּתהיה", לֹו אֹותּה, הּמקריב לּכהן ּבּתּנּור... ּתאפה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאׁשר
בּׁשמן, בלּולה מנחה "וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ׁשהאפּויה, ּכאחיו"! איׁש ּתהיה, אהרן ּבני לכל - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוחרבה

אב ּבית אנׁשי אֹותּה היומית]ּכׁשחֹולקין ּכל[משמרת - ְְְִֵֵֶַָָֹ
ׁשהרי לֹו, ראּוי הּוא הרי ּפת, ּכּזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיּגיע
נמצא - ּביניהן אֹותּה יחּלקּו אם הּסלת, אבל מּיד; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלֹו
ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמּגיע
ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
אנׁשי ּכל על עצמּה ּבפני זֹו יחלקּו ולא מנחה, ּכנגד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמנחה
ּתהיה, אהרן ּבני "לכל ּבּה לֹומר הּכתּוב הצר - אב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻבית
מּכאן עצמּה. ּבפני אֹותּה ׁשּיחלקּו לֹומר ּכאחיו", ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאיׁש
מעׂשה אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּו

ּכל אּלא סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת, מעׂשה ּכנגד ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמחבת
עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאחת

ÊËּכנגד חּטאת ולא עֹוף, ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹוכן
חלק ּכל אּלא וׁשֹוק; חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹחּטאת,

ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְְִֵֵֵֶֶֶָוחלק

.ÊÈּפי על אף קּלים, ּבקדׁשים אפּלּו חֹולק הּקטן ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאין
- ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן קדׁשים; קדׁשי להאכילֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמּתר
"איׁש ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם חֹולקים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאין
ׁשּנֹולד ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין - מּום ּבעל אבל ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכאחיו".
ׁשּנאמר: ואֹוכל, חֹולק - ונפסל ּתמים ׁשהיה ּבין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבמּומֹו
לאכל, ראּוי ׁשּיהיה והּוא הּקדׁשים"; מּקדׁשי אלהיו ְְְֱֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"לחם

לערב. לאכל חֹולק אינֹו טמא, היה אם ֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל

.ÁÈּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא אֹוכל - ּגדֹול ּכהן ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻוכן
ּׁשּירצה. ְִֶֶַמה

.ËÈחֹולק הקרבן, ּבׁשעת קדׁשים לאכילת הראּוי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכל
על אף - העבֹודה ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו וכל ְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
אינֹו - לערב לאכל ראּוי הּוא והרי לעבֹודה, ראּוי ׁשהּוא ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפי

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי טמאחֹולק -] ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ
בערב] ּכּפּוריםשיטהר ּומחּסר קרבנו], הביא שטרם טהור -], ְִִַֻ

נקבר]והאֹונן וטרם קרובו מת ּכהן[- ּבין הּקבּורה, ּביֹום ְְְֵֵֵַָָֹ
לערב. לאכל חֹולקין אין - הדיֹוט ּכהן ּבין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּגדֹול

.Îמּכהן חּוץ - לעבד ראּוי אינֹו לאכל, ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּכל
איׁש וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹוכל, ואינֹו עֹובד ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָּגדֹול,
מּום, מּבעל חּוץ - לאכל ראּוי אינֹו לעבד, ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו

ּבּתֹורה. נתּפרׁש ְְִֵֶַָָָׁשּכבר

.‡Îטמא אפּלּו ּבעֹורֹות. לֹו אין ּבּבׂשר, חלק לֹו ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
אינֹו - חלבים הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ואת הּׁשלמים ּדם את "הּמקריב ׁשּנאמר: ּבּבׂשר, ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָחֹולק

הּימ ׁשֹוק תהיה לֹו - אהרן מּבני עדהחלב - למנה" ין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הקטר אחר עד זריקה מּׁשעת לעבֹודה וראּוי טהֹור ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיהיה

ֲִָחלבים.

.·Îּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא
חֹולק; אינֹו אֹו חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר

מּידֹו. מֹוציאין אין ּתפׂש, אם ְִִִִִֵַָָָלפיכ

.‚Îּבטמאה ׁשּבא צּבּור הציבורקרּבן רוב שהיו [כגון ְְְִֶַָָָֻ
חֹולקיןטמא] אין אֹותֹו, מקריבין ׁשהּטמאים ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ

לאכילה. ראּויין ׁשאין מּפני לערב, לאכל הּטהֹורין ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעם

רביעי יום

יא ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ּדמּה,‡. זריקת לפני ּבין - העֹולה מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל
לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
הּׁשמּועה מּפי - ּתּדר" אׁשר ּונדרי ...ּדגנ מעׂשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשערי

רבינו] ממשה העֹולה.[מסורת ּבׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֵֶַַָָָָָלמדּו,

ׁשל·. והּׁשמן והּיין והּסלת ּובׂשרּה, עֹולה, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהחלב
לכזית. מצטרפין חמׁשּתן - ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָנסכיה

האמּורין‚. מּכל ּכזית האֹוכל לפני[אברים]וכן ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
לֹוקה, - יׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, לאחר ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹזריקה
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ּבמנחת נאמר והרי העֹולה, ּככל לּמזּבח ּכליל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהאמּורין
לּמזּבח ּכליל ׁשהּוא ּכל - תאכל" לא ּתהיה, "ּכליל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכהנים:
האֹוכל ּכל וכן ּבכזית. עליו ולֹוקין תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאכילתֹו
חּטאת "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּכזית
ּתּׂשרף". ּבאׁש תאכל, לא מֹועד... אהל אל מּדמּה יּובא ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹאׁשר

קּלים,„. קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל
לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים זריקת ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹקדם
לאכל ּתּוכל לא ּכלֹומר, ;"ונדבתי ...ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבׁשערי
הּמקֹום ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ,ּבׁשערי נדבֹותי-] ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אֹולה'] ּתֹודה לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי .ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
ּבין הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ּדמים; זריקת קדם ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלמים
החלב ׁשהם ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה חמּורים. ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקּלים
לכזית. מצטרפין ּכּלן - והּלחם והּיין והּׁשמן והּסלת ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻוהּבׂשר

.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל
ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה,
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ;"וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹֹותירׁש
לעזרה; חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות מּבׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּזֹו
לֹוקה ׁשהּוא לירּוׁשלים חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּוא
לקדׁשי העזרה ּכחֹומת קּלים, לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת -ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

מנחֹות. ׁשירי אֹו ואׁשם, חּטאת ּבׂשר ואחד ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָקדׁשים.

.Âּובׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבׂשר
ונאסר נפסל, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל לאכלֹו; אסּור למקֹומֹו, ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם.
לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ּכטרפה, נעׂשה - למחיצתֹו חּוץ ּבׂשר ׁשּיצא ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹתאכלּו",

ּבהלכֹות ׁשּבארנּו אסּורֹות.ּכמֹו מאכלֹות ְְְְֲֲִֵֶַַָ

.Ê.ּכׁשר זה הרי - להיכל קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנכנס

.Áאחר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָזר
ּכּפר אׁשר אֹותם "ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֻזריקת
ּובעת אֹוכל, ׁשהּכהן ּבּמקֹום - יאכל" לא וזר ְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבהם...
אכל אם אבל לֹוקה. הּזר, ׁשם אכלֹו אם - לאכל ֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשראּוי
ּבחּוץ, אכלם מּׁשּום לֹוקה - ּבחּוץ קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהּזר
לּכהנים. ׁשם ראּויין אינם ׁשהרי קדׁש, ׁשאכל זר מּׁשּום ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
קדם אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה קדם ּבעזרה אכלם אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹוכן

זרּות. מּׁשּום לא ּבלבד, ְְִִִַָָֹזריקה

.Ëאחת ׁשּתים: לֹוקה - העֹוף מחּטאת ּכזית ׁשאכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָזר
נבלה; אֹוכל מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּׁשּום

מלּוקה בעוף]ׁשּכל מיוחדת שחיטה ּוכׁשהּתרה[- היא, נבלה ְְְְִֵֶֶָָָָֻ
הּבאין אּסּורין ׁשני הן והרי לזרים. לא הּתרה, לּכהנים -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַָּכאחד,

חמישי יום

יב ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ּבפני‡. הּבאֹות והּמנחֹות הּקרּבנֹות; מן הן ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּמנחֹות,
מּׁשּום ּבאֹות ואינן צּבּור,[בתור]עצמן מנחת מהן - נסכים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

יחיד. מנחת ְִִֵֶַָּומהן

ועמר·. ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ חּטים, סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל
העומר]הּתנּופה הּׂשעֹורים.[קרבן מן ׁשהן ְְִִֵֶַַָ

קרב‚. והּוא - הּתנּופה עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְִֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁש
עצרת ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלּמזּבח,

הּמזּבח,[שבועות] לגּבי קרבין ואינן 'מנחה', נקראּו ואּלּו -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ
אֹותם ּתקריבּו ראׁשית "קרּבן נאמר: ועליהן חמץ, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהן
הּוא - הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו". לא הּמזּבח ואל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹלה',
הּמזּבח, לגּבי קרב ואינֹו ׁשּבת, ּבכל ׁשעֹוׂשין הּפנים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלחם

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּכהנים, נאכל ּכּלֹו ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָֹֻאּלא

הן:„. ואּלּו לּמזּבח; קרבין וכּלן לּיחיד, מנחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻותׁשע
ּכׁשּיתחּיב העני, ׁשּמקריב הּמנחה והיא - חֹוטא מנחת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(א)

ידֹו תּגיע ולא שה]חּטאת לקנות ביכולתו שאין (ב)[- . ְִַַַָָֹ
נתּפרׁשּו ׁשּכבר הּקנאֹות, מנחת והיא - ׂשֹוטה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָמנחת
ּתחּלה ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה (ג) ּבּתֹורה. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמעׂשיה
הּנקראת והיא ּבידֹו; אֹותּה ׁשּמקריב לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשּיּכנס
יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב הּמנחה (ד) .'חּנּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ'מנחת
ּבאה והיא הּסלת, מנחת (ה) חבּתין'. 'מנחת הּנקראת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹוהיא
(ז) ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא מחבת, מנחת (ו) ּונדבה. ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבנדר

הּמרחׁשת עמוק]מנחת (ח)[טיגון ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
(ט) ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא חּלֹות, תּנּור מאפה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמנחת

רקיקין ודקות]מנחת רקות ּונדבה.[חלות ּבנדר ּבאה והיא , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָ

מהן‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל
ּומעּוטֹו מעּׂשרֹון, מעט]ּפחּותה כשחסר ּכּלֹו;[- את מעּכב ְְִִֵֵֶַָָֻ

ולנּדר להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוחמׁש
העמר, מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ׁשּירצה, ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן
ּכל - והחבּתין ,חּנּו ּומנחת קנאֹות, ּומנחת חֹוטא, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא אחד, עּׂשרֹון מהן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחת

.Âטעּונֹות - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות [חייבותּכל ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ
מערבית,ב:] ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ּבּמערב ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּגׁשה

- הּתנּופה ועמר ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ ּתנּופה; טעּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹואינן
והּגׁשה. ּתנּופה טעּונֹות ְְְְֵֶֶַָָָׁשּׁשּתיהן

.Êׁשמן טעּונֹות הּמזּבח, לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכל
מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג - ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹּולבֹונה
ׁשאין עּׂשרֹון, ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד עּׂשרֹון ׁשהיתה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ּבכלי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמביאין
יׂשים "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות מּמנחת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹחּוץ

לבֹונה". עליה יּתן ולא ׁשמן, ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה

.Áועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָנתן
על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה; ּבפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּלבֹונה
מֹוסיף - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּגּביה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשמן, מהן אחת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָלכל

.Ëנקמצֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות מהןּכל [נוטל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ
נאכלקומץ] והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו הּקמץ מקטירין ,ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

אּלא נקמצת, ׁשאינּה - כהּנה זכרי מּמנחת חּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלּכהנים;
הּנה וגֹו'". ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכּלּה, אֹותּה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקטירין
חֹוטא מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין, ,חּנּו ׁשּמנחת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמדּת,
נקמצֹות. ואינן הּמזּבח, ּגּבי על נׂשרפֹות ּכּלן - נדבה מנחת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻאֹו

È.נאכלין ּוׁשיריה יׂשראל, ּכמנחת נקמצת מנחתּה - ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכהנת

.‡È- ּכהן ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולדֹות
ּכמנחת נאכלת ואינּה יׂשראל, ּכמנחת נקמצת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמנחתם
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והּׁשירים עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ עֹוׂשים? ּכיצד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהנים.
הּדׁשן ּבית על קרבים]מתּפּזרין ואינם האפר, מקום -]. ְְִִֵֶֶַַַ

.·Èאין - יׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל
הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן כהןׁשירי ומנחת -] ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

כולה] לאּׁשיםקריבה ּכּלּה ואינּה חלק[למזבח], מּפני , ְְִִִֵֵֵֶָָָֻ
כולה]האּׁשה קריבה כהן מנחת קרב[שרק הּקמץ אּלא ; ִֵֶֶַָָָָֹ

ּבכל - הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,
ּכׁשרה. ּבהיכל, קמץ ואם ּבעזרה; ְְֲִֵֵַַָָָָָָָמקֹום

.‚Èּבכלי מנחה קרקע,[אפילו]ּומקּדׁשין ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ
ּבכלי הּקמץ מקּדׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל מּכלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹוקֹומצין
מּׁשּיּצת ּבאכילה? הּׁשירים יּתרּו ּומאימתי קרקע. ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻֻׁשעל

הּקמץ.[האש]האּור ּברב ְֶַָֹֹ

.„Èהּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ׁשיריּכל וכן מּצה; - ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
לאכל מּתרין ׁשהם ּפי על אף - הּכהנים ׁשאֹוכלין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻהּמנחֹות
חמץ, אֹותּה אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל, ּבכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָאֹותן
לא חלקם אפּלּו - חלקם" חמץ, תאפה "לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אחר והמחּמץ לֹוקה; ׁשיריה, החמיץ ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיחמיצּו.

בחימוץ]המחּמץ אפה ואחר בחימוץ לש על[- ולֹוקין חּיב. , ְְִֵַַַַָ
ׁשּבּה. ועׂשּיה עׂשּיה ֲֲִִֶַָָָָּכל

.ÂËערכּה אֹו חמץ, לׁשּה נוספת]ּכיצד? אֹו[לישה חמץ, ֲֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּנאמר:[הרטיבה]קטפּה לֹוקה, - חמץ אפיּה אֹו חמץ, ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָ

על לחּיב - חמץ" תאפה "לא ונאמר: חמץ", תעׂשה ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"לא
ועד מּתחּלה חמץ עׂשּה ׁשּבּה. יחידי ּומעׂשה מעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

מהן. מעׂשה ּכל על לֹוקה - ֲֵֶֶֶַַָסֹוף

.ÊËׂשאֹור התפחה]הּניח וּיׁשב[חומר והל העּסה, ּגּבי על ְְְִִִֵַַַַַָָָָ
הּמעׂשה. הּוא הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה, - מאליה ונתחּמצה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלֹו,

.ÊÈּבקצח הּׁשירים כמון]ּתּבל מיני[כמין ּובכל ּבׁשמׁשמין אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ
מתּבלת'. 'מּצה ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשר; - ּוׁשמנים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּתבלין

.ÁÈאׁשר" ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּפסּולה מנחה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָהמחּמץ
הּפסּולה. לא לה', הּכׁשרה - חמץ" תעׂשה לא לה' ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּתקריבּו
אחר וחמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה, ּכׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָחמצּה
מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו חמצּה לֹוקה; אינֹו - ּביציאתּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנפסלה
קרבה ּוכבר לה'", ּתקריבּו "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, אינֹו -ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּכׁשרה. והיא ְְִֵָזֹו,

.ËÈ."הּמנחה "ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפנים לחם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמחּמץ
הרי - ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות, ּבּה אין נסכים מנחת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מי - נסכים ׁשל ּבׁשמן ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ; קדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנפסלה

מחמיצין. ואינן הן, ְְִִֵֵֵַָּפרֹות

.Îאֹותן לֹותתין אין - מנחֹות ׁשל במיםהחּטים שורין -] ְְִִִֵֶַָָ
פסולתן] אֹותן,להפריד לֹותתין ּבחּוץ ׁשהרי יחמיצּו; ׁשּמא ,ְְֲִִֵֶֶַַָָ

והיא הֹואיל - העמר מנחת אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹואין
הן, זריזין הּצּבּור ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין צּבּור, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשל

אֹותּה תחמיץ]ּומׁשּמרין .[שלא ְְִַָ

.‡Îּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות - הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶַַַָָָּכל
אנׁשי ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל יחמיצּו; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

הן. זריזין ְְִִִֵּפנים

.·Îאת אֹופין ׁשם - קדׁשים קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום

הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחֹות,
וגֹו'". הּמנחה את יאפּו ואׁשר החּטאת ואת האׁשם ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.‚Îוהרקדתן טחינתן - הּמנחֹות ּבחּוץ,[בנפה]ּכל ְְְְִַַַָָָָָָָ
ּבזר, ּכׁשרים מעׂשיהן וכל ּבפנים; ואפּיתן ועריכתן ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוליׁשתן

ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית ׁשּיבֹואּו מחבת]עד [מין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּומקּדׁשין הּׁשרת, מּכלי ּוׁשּתיהם ּבעזרה; הניתןהיּו [את ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מקּדבהן] ׁשל ותּנּור היה.. מּתכת ׁשל ׁש, ְְִֶֶֶֶַַָָָ

שישי יום
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ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותּה מנחה ּכל לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָמצות

ׁשלם,·. עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? כהן חבּתי עׂשּית ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹוכיצד
קרבה ׁשהיא ּפי על ׁשאף - ׁשּבּמקּדׁש עּׂשרֹון ּבחצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹוצהּו
לּגין ׁשלׁשת עּמּה ּומביא לחציין; מתקּדׁשת אינּה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחציין,
ּכנסּכי ׁשמן לּה להֹוסיף ּתעׂשה", "ּבּׁשמן ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

וחֹולט ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל ּברֹותחין,[שורה]הּכבׂש. אֹותּה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
חּלֹות. עׂשרה ׁשּתים נמצאּו חּלֹות; ׁשׁש עּׂשרֹון חצי מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָולׁש

הּׁשלׁשת‚. מחּלק עֹוׂשה? וכיצד נעׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָֹואחת
החּלה ואֹופה חּלה; לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻלּגין
רביעית ּבׁשאר הּמחבת על אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמעט,
ּבין "ּתפיני", ׁשּנאמר: - הרּבה מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן

ונא מעט]ּבׁשל מבושל -]. ֵָָָ

ּבאמד„. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ [ע"פואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
בידו] - ּבערב;הערכה והחצי ּבּבקר החצי ׁשּיקריב ּכדי -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

עד ּופֹותת לׁשנים, מהן אחד ּכל וכֹופל החציים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולֹוקח
עם החציין ּומקריב לׁשנים. ּכפּולה ּפתיתה ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּתּמצא
לבֹונה קמץ חצי עם הּנׁשאר והחצי ּבּבקר, לבֹונה קמץ ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹחצי
מקריבּה אּלא חֹוצּה, אינֹו - חּנּו מנחת היתה ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבערב.

לאּׁשים. ּכליל ּוׁשּתיהן לבֹונה. קמץ עם ּכאחת ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּכּלּה

סלת‰. עּׂשרֹון מביא נעׂשית? היתה ּכיצד הּסלת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמנחת
ּומֹודד לּה; הראּוי וׁשמן נדרֹו, ּכפי עׂשרֹונֹות ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
עליו נֹותן ּכ ואחר ּבכלי, ׁשמן ונֹותן מקּדׁש, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעּׂשרֹון
ּובֹולל הּסלת, על אחר ׁשמן נֹותן ּכ ואחר הּסלת, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאת
ׁשמן. לתֹוכּה וצק ׁשרת, ּבכלי נֹותנּה ּכ ואחר ּבֹו; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת
- ׁשּיֹוצק הּׁשמן עם הּבלילה, ׁשמן עם ּתחּלה, ׁשּנתן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוׁשמן

לבֹונתּה. עליה ונֹותן לעּׂשרֹון. לג ְְְִֵֶַָָָָָֹֹהּכל

.Âוהּמרחׁשת הּמחבת מחבת]מנחת נֹותן[מין ּכיצד? ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ
אחר, ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, עליו ונֹותן ּבכלי, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּׁשמן
אֹותּה ואֹופה ּבפֹוׁשרין, לׁשּה ּכ ואחר הּסלת; ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּובֹולל
ּפּתים אֹותּה ּופֹותת ׁשּנדר; ּכמֹו ּבמרחׁשת אֹו [-ּבמחבת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּׁשמן,לפתיתים] ׁשאר עליה ויֹוצק ׁשרת, ּבכלי ונֹותנּה ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
לבֹונתּה. עליה ְְֵֶָָָָונֹותן

.Ê,ׂשפה לּה יׁש - מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמה
ואינֹו ׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ׂשפה, לּה אין - ּומחבת ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא;

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ּכדי ְִִֵֵֵֶֶָָָֹקׁשה,

.Áּבֹולל - היא חּלֹות אם ּכיצד? תּנּור מאפה ְֲִִִֵֵֵַַַַַמנחת
ּבכלי ונֹותן ּופֹותת, ואֹופה, ּבפֹוׁשרין, ולׁש ּבּׁשמן, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּסלת
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והּׁשירים עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ עֹוׂשים? ּכיצד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהנים.
הּדׁשן ּבית על קרבים]מתּפּזרין ואינם האפר, מקום -]. ְְִִֵֶֶַַַ

.·Èאין - יׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל
הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן כהןׁשירי ומנחת -] ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

כולה] לאּׁשיםקריבה ּכּלּה ואינּה חלק[למזבח], מּפני , ְְִִִֵֵֵֶָָָֻ
כולה]האּׁשה קריבה כהן מנחת קרב[שרק הּקמץ אּלא ; ִֵֶֶַָָָָֹ

ּבכל - הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,
ּכׁשרה. ּבהיכל, קמץ ואם ּבעזרה; ְְֲִֵֵַַָָָָָָָמקֹום

.‚Èּבכלי מנחה קרקע,[אפילו]ּומקּדׁשין ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ
ּבכלי הּקמץ מקּדׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל מּכלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹוקֹומצין
מּׁשּיּצת ּבאכילה? הּׁשירים יּתרּו ּומאימתי קרקע. ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻֻׁשעל

הּקמץ.[האש]האּור ּברב ְֶַָֹֹ

.„Èהּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ׁשיריּכל וכן מּצה; - ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
לאכל מּתרין ׁשהם ּפי על אף - הּכהנים ׁשאֹוכלין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻהּמנחֹות
חמץ, אֹותּה אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל, ּבכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָאֹותן
לא חלקם אפּלּו - חלקם" חמץ, תאפה "לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אחר והמחּמץ לֹוקה; ׁשיריה, החמיץ ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיחמיצּו.

בחימוץ]המחּמץ אפה ואחר בחימוץ לש על[- ולֹוקין חּיב. , ְְִֵַַַַָ
ׁשּבּה. ועׂשּיה עׂשּיה ֲֲִִֶַָָָָּכל

.ÂËערכּה אֹו חמץ, לׁשּה נוספת]ּכיצד? אֹו[לישה חמץ, ֲֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּנאמר:[הרטיבה]קטפּה לֹוקה, - חמץ אפיּה אֹו חמץ, ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָ

על לחּיב - חמץ" תאפה "לא ונאמר: חמץ", תעׂשה ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"לא
ועד מּתחּלה חמץ עׂשּה ׁשּבּה. יחידי ּומעׂשה מעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

מהן. מעׂשה ּכל על לֹוקה - ֲֵֶֶֶַַָסֹוף

.ÊËׂשאֹור התפחה]הּניח וּיׁשב[חומר והל העּסה, ּגּבי על ְְְִִִֵַַַַַָָָָ
הּמעׂשה. הּוא הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה, - מאליה ונתחּמצה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלֹו,

.ÊÈּבקצח הּׁשירים כמון]ּתּבל מיני[כמין ּובכל ּבׁשמׁשמין אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ
מתּבלת'. 'מּצה ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשר; - ּוׁשמנים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּתבלין

.ÁÈאׁשר" ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּפסּולה מנחה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָהמחּמץ
הּפסּולה. לא לה', הּכׁשרה - חמץ" תעׂשה לא לה' ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּתקריבּו
אחר וחמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה, ּכׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָחמצּה
מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו חמצּה לֹוקה; אינֹו - ּביציאתּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנפסלה
קרבה ּוכבר לה'", ּתקריבּו "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, אינֹו -ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּכׁשרה. והיא ְְִֵָזֹו,

.ËÈ."הּמנחה "ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפנים לחם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמחּמץ
הרי - ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות, ּבּה אין נסכים מנחת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מי - נסכים ׁשל ּבׁשמן ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ; קדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנפסלה

מחמיצין. ואינן הן, ְְִִֵֵֵַָּפרֹות

.Îאֹותן לֹותתין אין - מנחֹות ׁשל במיםהחּטים שורין -] ְְִִִֵֶַָָ
פסולתן] אֹותן,להפריד לֹותתין ּבחּוץ ׁשהרי יחמיצּו; ׁשּמא ,ְְֲִִֵֶֶַַָָ

והיא הֹואיל - העמר מנחת אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹואין
הן, זריזין הּצּבּור ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין צּבּור, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשל

אֹותּה תחמיץ]ּומׁשּמרין .[שלא ְְִַָ

.‡Îּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות - הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶַַַָָָּכל
אנׁשי ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל יחמיצּו; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

הן. זריזין ְְִִִֵּפנים

.·Îאת אֹופין ׁשם - קדׁשים קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום

הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחֹות,
וגֹו'". הּמנחה את יאפּו ואׁשר החּטאת ואת האׁשם ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.‚Îוהרקדתן טחינתן - הּמנחֹות ּבחּוץ,[בנפה]ּכל ְְְְִַַַָָָָָָָ
ּבזר, ּכׁשרים מעׂשיהן וכל ּבפנים; ואפּיתן ועריכתן ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוליׁשתן

ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית ׁשּיבֹואּו מחבת]עד [מין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּומקּדׁשין הּׁשרת, מּכלי ּוׁשּתיהם ּבעזרה; הניתןהיּו [את ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מקּדבהן] ׁשל ותּנּור היה.. מּתכת ׁשל ׁש, ְְִֶֶֶֶַַָָָ

שישי יום
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ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותּה מנחה ּכל לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָמצות

ׁשלם,·. עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? כהן חבּתי עׂשּית ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹוכיצד
קרבה ׁשהיא ּפי על ׁשאף - ׁשּבּמקּדׁש עּׂשרֹון ּבחצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹוצהּו
לּגין ׁשלׁשת עּמּה ּומביא לחציין; מתקּדׁשת אינּה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחציין,
ּכנסּכי ׁשמן לּה להֹוסיף ּתעׂשה", "ּבּׁשמן ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

וחֹולט ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל ּברֹותחין,[שורה]הּכבׂש. אֹותּה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
חּלֹות. עׂשרה ׁשּתים נמצאּו חּלֹות; ׁשׁש עּׂשרֹון חצי מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָולׁש

הּׁשלׁשת‚. מחּלק עֹוׂשה? וכיצד נעׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָֹואחת
החּלה ואֹופה חּלה; לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻלּגין
רביעית ּבׁשאר הּמחבת על אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמעט,
ּבין "ּתפיני", ׁשּנאמר: - הרּבה מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן

ונא מעט]ּבׁשל מבושל -]. ֵָָָ

ּבאמד„. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ [ע"פואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
בידו] - ּבערב;הערכה והחצי ּבּבקר החצי ׁשּיקריב ּכדי -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

עד ּופֹותת לׁשנים, מהן אחד ּכל וכֹופל החציים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולֹוקח
עם החציין ּומקריב לׁשנים. ּכפּולה ּפתיתה ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּתּמצא
לבֹונה קמץ חצי עם הּנׁשאר והחצי ּבּבקר, לבֹונה קמץ ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹחצי
מקריבּה אּלא חֹוצּה, אינֹו - חּנּו מנחת היתה ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבערב.

לאּׁשים. ּכליל ּוׁשּתיהן לבֹונה. קמץ עם ּכאחת ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּכּלּה

סלת‰. עּׂשרֹון מביא נעׂשית? היתה ּכיצד הּסלת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמנחת
ּומֹודד לּה; הראּוי וׁשמן נדרֹו, ּכפי עׂשרֹונֹות ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
עליו נֹותן ּכ ואחר ּבכלי, ׁשמן ונֹותן מקּדׁש, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעּׂשרֹון
ּובֹולל הּסלת, על אחר ׁשמן נֹותן ּכ ואחר הּסלת, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאת
ׁשמן. לתֹוכּה וצק ׁשרת, ּבכלי נֹותנּה ּכ ואחר ּבֹו; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת
- ׁשּיֹוצק הּׁשמן עם הּבלילה, ׁשמן עם ּתחּלה, ׁשּנתן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוׁשמן

לבֹונתּה. עליה ונֹותן לעּׂשרֹון. לג ְְְִֵֶַָָָָָֹֹהּכל

.Âוהּמרחׁשת הּמחבת מחבת]מנחת נֹותן[מין ּכיצד? ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ
אחר, ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, עליו ונֹותן ּבכלי, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּׁשמן
אֹותּה ואֹופה ּבפֹוׁשרין, לׁשּה ּכ ואחר הּסלת; ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּובֹולל
ּפּתים אֹותּה ּופֹותת ׁשּנדר; ּכמֹו ּבמרחׁשת אֹו [-ּבמחבת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּׁשמן,לפתיתים] ׁשאר עליה ויֹוצק ׁשרת, ּבכלי ונֹותנּה ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
לבֹונתּה. עליה ְְֵֶָָָָונֹותן

.Ê,ׂשפה לּה יׁש - מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמה
ואינֹו ׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ׂשפה, לּה אין - ּומחבת ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא;

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ּכדי ְִִֵֵֵֶֶָָָֹקׁשה,

.Áּבֹולל - היא חּלֹות אם ּכיצד? תּנּור מאפה ְֲִִִֵֵֵַַַַַמנחת
ּבכלי ונֹותן ּופֹותת, ואֹופה, ּבפֹוׁשרין, ולׁש ּבּׁשמן, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּסלת
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ׁשּנאמר: ׁשמן, יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה; עליה ונֹותן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשרת,
רקיקין ואם ּבּׁשמן". ּבלּולת מּצת דקות"חּלֹות [חלות ְְְִִִֶֶַַַֹֹ

ּומֹוׁשחורקות] ּבפֹוׁשרין, הּסלת את לׁשין - אתהיא ְְִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּבּׁשמן"; מׁשחים מּצֹות "ּורקיקי ׁשּנאמר: ּבּׁשמן, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻהרקיקין

אֹותם. מֹוׁשח אפּיה ׁשאחר לי, ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָויראה

.Ëּומֹוׁשחן עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג מביא מֹוׁשחן? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹוכיצד
ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר

.Èאֹופין אֹותן, ּכׁשאֹופין - האפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע ְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
ּכׁשרה. חּסר, אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם חּלֹות; עׂשר עּׂשרֹון ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
והּׁשנים לׁשנים, החּלה ּכֹופל אֹותן? ּפֹותתין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוכיצד

ּומבּדיל זכרי[חותך]לארּבעה, ׁשל הּמנחה היתה ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
למזבח]כהּנה שכולה ּפתיתתן[- וכּלן ּופֹותת. מבּדיל; אינֹו , ְְְְִִֵֵַָָָָֻֻ

ּכׁשרה. הקטינן, אֹו הּפתיתין הגּדיל ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָּכזיתים,

.‡Èהּגיׁש לא ּפתת, לא ּבלל, המזבח]לא לקרן ,[המנחה ִִַַָָֹֹֹ
הּדברים ּכל נאמרּו לא ּכׁשרה; - הרקיקין את מׁשח ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא

מצותּה. היא ׁשּכ למצוה, אּלא ְְְִִִֵֶֶָָָָָָהאּלּו

.·Èמּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר
ּבקלתֹות מיני[כלים]ּביתֹו ׁשאר ׁשל אֹו זהב וׁשל ּכסף ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ראּוי ׁשהּוא ּכלי - היתה[להיות]מּתכֹות ואם ׁשרת. לכלי ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשּה ׁשרת, לכלי נֹותנּה - הּסלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמנחת
ׁשם אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות הּמנחֹות מן היתה ְְְֱִִֶֶַַָָָָָואם
ׁשרת. לכלי הּפתיתין ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּופֹותת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּמקּדׁש,
והּכהן ּכהן; אצל ּומֹוליכּה ּולבֹונתּה, ׁשמנּה עליה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹונֹותן
ּכנגד מערבית ּדרֹומית ּבקרן ּומּגיׁשּה הּמזּבח, אצל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמֹוליכּה
אחד, לצד לבֹונתּה ּכל את ּומסּלק ודּיֹו. קרן, ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּדּה
"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ׁשמנּה, ׁשּנתרּבה מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוקֹומץ
ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשֹו ׁשרת, לכלי הּקמץ ונֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומּׁשמנּה".
את ּומלּקט וחֹוזר קדֹוׁש. אינֹו כלים, ּבׁשני ׁשחּלקֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹוקמץ
על אֹותֹו ּומעלה ׁשּבּכלי, הּקמץ על ונֹותנּה לבֹונתּה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל
ׁשרת. מּכלי האּׁשים ּגּבי על ונֹותנן ּומֹולחֹו, הּמזּבח, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּגּבי
על מלח נֹותן אּלא קֹומץ, אינֹו - היא ּכהנים מנחת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹואם

האּׁשים. ּגּבי על הּכל ּומׁשלי ְִִִֵַַַַָָֹֻּכּלּה,

.‚Èּכל ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? מנחֹות קֹומצין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד
ּפס ּפֹוׁשט וקֹומץ[כף]אדם: ּבראׁשי[סוגר]ידֹו, קמץ . ְְֵֵֵַַָָָָָ

הּורצה הקטיר, ואם יקטיר; לא - הּצדדין מן אֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹאצּבעֹותיו
אצּבעֹותיו[התקבל] ׁשהרחיק ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם .ְְְְְִִִִֶֶֶַָֹ

ּפסּול. זה הרי - ְֲֵֶַָָוקמץ

.„Èה]אין ּומקצת[מידת זיתים; מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְִִִִֵֵֵֶָָֹ
זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ ּכּלֹו. את מעּכב ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּקמץ
את מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה. את זה מעּכבין והּׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּסלת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ּפחֹות אין - ְְְִִֵֵֶַָָֹֻּכּלֹו

קודש שבת
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ׁשּירצה‡. מין וכל ּוׁשלמים, עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב
נֹודר אֹו ּומתנּדב ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות מנחֹות מיני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמחמּׁשה

לבּדּה, נסכים מּמנחֹות מינימנחה מּׁשלׁשת מין איזה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
אֹו עצמֹו, ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. נסכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמנחֹות

לּמערכה עצים אֹו עצמּה ּבפני לבֹונה אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשמן
העצים".[למזבח] "ּולקרּבן ׁשּנאמר: ּכקרּבן, ׁשהן מּפני -ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אֹו·. עֹולה אחד, קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשנים
ּפרידה אפּלּו ּבני[יחידה]ׁשלמים; אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ּבאה אינּה הּמנחה אבל ּבׁשּתפּות. אֹותּה מביאין ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֻיֹונה,
קּבלה ּדברי אּלּו ּודברים מסיני]ּבׁשּתפּות. הן.[ממשה ְְְִִֵֵֵַָָָָֻ

אֹותּה.‚. מביאין אּלּו הרי - ומת ּבניו, לׁשני מנחה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָהּניח

עלי„. 'הרי האֹומר: נדבה? היא ואיזֹו נדר, הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאיזה
'הרי אֹו מנחה', עלי 'הרי אֹו ׁשלמים', עלי 'הרי אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָעֹולה',
הּנדר; הּוא זה - 'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי זֹו בהמה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּדמי
אֹו עֹולה' זֹו בהמה 'ּדמי אֹו זֹו' 'ּבהמה האֹומר: ְְְֲֵֵֵֵָָָָָאבל
נדבה. היא זֹו - מנחה' הּזה העּׂשרֹון 'הרי אֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

קרּבנֹו‰. הפריׁש אם - ׁשהּנֹודר לנדבֹות? נדרים ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמה
ׁשּנדר; ּכמֹו ׁשּיקריב עד ּבאחריּותֹו חּיב נגנב, אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָואבד
ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו נגנב, אֹו מת אם - 'זֹו' ואמר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָוהּמתנּדב

.Âעלי זה בית ּודמי עֹולה, עלי זה ׁשֹור 'ּדמי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
'הרי אמר: לׁשּלם; חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ּומת ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָקרּבן',
אינֹו - ּבאחריּותּה' אתחּיב ׁשּלא מנת על עֹולה ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעלי

ּבאחריּותּה. ְֲַַָָָחּיב

.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוׂשה ּבארנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר
עֹולה עלי 'הרי והאֹומר: זרה. עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָקרּבנֹות
לא - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש', ׁשאקריבּנה מנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעל
יצא. ּבּמקּדׁש, הקריבּה אם - זה' ּבבית 'ׁשאקריבּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיצא.
עֹולה ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי - יצא הּבית, ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהקריבּה
על ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. חּיב יהיה ׁשּלא מנת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ׁשאגּלח מנת על נזיר 'הריני אמר: אם וכן ּבחּוץ. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהעליתּה
לצער ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא; ׁשם, ּגּלח אם - זה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבבית

נזירּות. ואינּה עצמֹו; צער והרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָעצמֹו,

.Áּבאין ואינן חטא, על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחּטאת
אֹו 'אׁשם', אֹו חּטאת' עלי 'הרי האֹומר: ּונדבה. ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבנדר
היה ּכלּום. אמר לא - 'אׁשם' אֹו חּטאת' זֹו 'הרי ְֲֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר:
אֹו לחּטאתי' זֹו 'הרי ואמר: אׁשם, אֹו חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻמחּיב
- 'לאׁשמי' אֹו לחּטאתי' האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹו ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ'לאׁשמי',

קּימין. ְִַָָָּדבריו

.Ëאם - 'עלי' זֹו', 'יֹולדת אֹו זה', מצרע 'קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹומר:
עני; קרּבן הּנֹודר מביא ענּיים, הּיֹולדת אֹו מצרע אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּפי על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא עׁשירים, היּו ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָואם

עני. ִֵֶַָׁשהּנֹודר

.Èּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו 'חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָהאֹומר:
על להקריבן מּניחֹו זה הרי ּפלֹוני, אֹותֹו רצה אם - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעלי'
ּבׁשעת רצה ולא הפרׁשתֹו ּבׁשעת רצה לֹו. ּומתּכּפר ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹידֹו,
מקריבן, - ּובׁשלמים ּבעֹולה - ּבֹו חזר אּלא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהקרבה
רצה ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על אף ּבהן לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּומתּכּפר

ּבחּט אבל הפרׁשה. עדּבׁשעת לֹו נתּכּפר לא - ואׁשם את ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹ
סֹוף. ועד מּתחּלה ְְְִִִֶֶַָׁשּירצה

.‡Èרׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי בעתהאֹומר: [שנודרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָ
ּבכּלןכעסם] חּיב - ּוׁשבּועה' וקרּבן נזיר ׁשּמּנדריהן ,ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

הנ"ל] ּכלּום[בשלושה נתחּיב לא - ּכׁשרין' 'ּכנדרי [שאינם; ְְְְְִִִֵֵֵַֹ
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מכעס] נדרנודרים זה הרי - ּכׁשרין' ּכנדבֹות עלי 'הרי .ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָ
ּכקרּבן. קרּבן, ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָּבנזיר

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב, הּמתנּדב ולא הּנֹודר [-אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
ואמרכוונתו] עֹולה', עלי 'הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשוין.

ואמר עֹולה', זֹו 'הרי לֹומר: ׁשהתּכּון אֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ'ׁשלמים',
ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא - ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹ'ׁשלמים'

ּבחרם לנּדר המקדש]'קרּבן', להוצאות -]- 'הקּדׁש' ואמר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכל וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּדבריו
ּבׂשפתיו, להֹוציא צרי אינֹו ּובנדבֹות, ּבנדרים ּבזה. ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּכּיֹוצא
חּיב. - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹאּלא
חּיב זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
הּלב ּבנדיבת - יביאה" לּבֹו נדיב "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלהביא,
ונדבֹותם. קדׁשים מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן להביא. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיתחּיב

.‚Èּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד
ודמים למקדש]מערכין דמי או ערכי שאמר כגון -] ְֲִִֵָָ

ׁשּיביא הּתֹורה מן עׂשה מצות - ענּיים ּומּתנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָּומעׂשרֹות
ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל שבא]הּכל הראשון בחג ׁשּנאמר:[- , ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

לחג, ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, ׁשּמה", והבאתם ׁשּמה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּברגל ּבֹו חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתביא
עׂשה; מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹלּׁשם.
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הקריב ולא רגלים ׁשלׁשה עליו ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹעברּו
זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב,

עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר
לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעׂשה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבלא

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו ְֲִֵֶֶֶַַָעל

.„Èונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח, ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהקּדיׁש
תעׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה על ּופדיּה מּום ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּה
ואחד האיׁש ואחד רגלים. ׁשלׁש האחרת על ׁשּיעברּו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעד

ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר[- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתאחר. ְְֵַַּבבל

.ÂËלא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל
הּׁשלׁש אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים; מקריבן אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנפסלּו,
לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר, ּבלא עֹובר הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֻרגלים

ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ׁשּיקריב עד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּיד,

.ÊË:ׁשּנאמר ּפי על אֹותֹו["יקריב"]אף ּכֹופין "לרצנֹו", ְֱִִִֶֶַַַֹ
הפריׁש ולא ׁשּנדר ּבין אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר ּבין[בהמה]עד , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב ולא ְְְְִִִִִִֶֶַַֹׁשהפריׁש

.ÊÈּפי על אף אֹותן; ממׁשּכנין ּוׁשלמים, עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
ּכֹופין - "לרצנֹו" ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
ואׁשמֹות, חּטאֹות חּיבי אבל אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר עד ֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ממׁשּכנין ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻאין
חּוץ קרּבנֹותיהם; ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא להם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָחֹוׁשׁשין
- יין מּלׁשּתֹות אֹותֹו מעּכבת ואינּה הֹואיל נזיר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחּטאת

עליה. אֹותֹו ממׁשּכנין לפיכ אֹותּה, יאחר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמא
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― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly ey`x),לפּדֹותֹו רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְֲִִֵֶֶֶּפטר

וערפּתֹו" תפּדה "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹוהּוא
(a ,cl zeny)זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵַָָָ

ּבכֹורֹות `)ּבמּסכת wxt)להקׁשֹות לּמקׁשה אפׁשר ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָ
ועריפתֹו ּפדּיתֹו מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: ְְֲִִֶַַַַַָָָָָעלי
אחת, ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּכׁשּתי
ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָותהיה
מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' הּׁשביעי? ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּכלל
היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ּבענין מצאנּו לּולא ְְֱִֵֵֶַַָָָָָָּכן,

אמרם והּוא מצות, bi)ׁשּתי zexeka)ּפדּיה "מצות : ְְְְְְִִִֵַָָָֹ
יּבּום(dticr)קֹודמת ּומצות עריפה, למצות ְְְֲִִִִֶֶַַָ

ׁשהיבמה ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָקֹודמת
מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָעֹומדת

ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו עֹומד חמֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָּפטר

ׁשאמרּו. ְְֶָּכמֹו

― הקל"ה להׁשּביתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה האדמה ְְְְֲֲִִַָָָָָָעבֹודת

ּתׁשּבת" ּובּקציר "ּבחריׁש k`)יתעּלה: ,cl zeny) ְְִִִִֶֶַַָָֹ
ואמר: ּפעמים ּכּמה זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּוכבר

לארץ" יהיה ׁשּבתֹון c)"ׁשּבת ,dk `xwie)ּוכבר , ְְִֶֶַַַָָָָ
מּקדם v)הזּכרנּו dyr zevn)―xeriy oldl) ְְִִֶַֹ

(crwלברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay): ְְְִִִֵֶֶָָָ
עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי

לה'" ׁשּבת הארץ a)"וׁשבתה ,my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִֶַַָָָָָָָ
חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּדיני

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָמןֿהּתֹורה

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִֶַַַַָָָהּמצוה
ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֻהאזהרה
תזרע" לא ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶַָָָֹׁשביעית,
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מכעס] נדרנודרים זה הרי - ּכׁשרין' ּכנדבֹות עלי 'הרי .ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָ
ּכקרּבן. קרּבן, ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָּבנזיר

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב, הּמתנּדב ולא הּנֹודר [-אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
ואמרכוונתו] עֹולה', עלי 'הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשוין.

ואמר עֹולה', זֹו 'הרי לֹומר: ׁשהתּכּון אֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ'ׁשלמים',
ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא - ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹ'ׁשלמים'

ּבחרם לנּדר המקדש]'קרּבן', להוצאות -]- 'הקּדׁש' ואמר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכל וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּדבריו
ּבׂשפתיו, להֹוציא צרי אינֹו ּובנדבֹות, ּבנדרים ּבזה. ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּכּיֹוצא
חּיב. - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹאּלא
חּיב זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
הּלב ּבנדיבת - יביאה" לּבֹו נדיב "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלהביא,
ונדבֹותם. קדׁשים מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן להביא. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיתחּיב

.‚Èּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד
ודמים למקדש]מערכין דמי או ערכי שאמר כגון -] ְֲִִֵָָ

ׁשּיביא הּתֹורה מן עׂשה מצות - ענּיים ּומּתנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָּומעׂשרֹות
ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל שבא]הּכל הראשון בחג ׁשּנאמר:[- , ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

לחג, ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, ׁשּמה", והבאתם ׁשּמה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּברגל ּבֹו חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתביא
עׂשה; מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹלּׁשם.
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הקריב ולא רגלים ׁשלׁשה עליו ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹעברּו
זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב,

עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר
לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעׂשה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבלא

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו ְֲִֵֶֶֶַַָעל

.„Èונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח, ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהקּדיׁש
תעׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה על ּופדיּה מּום ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּה
ואחד האיׁש ואחד רגלים. ׁשלׁש האחרת על ׁשּיעברּו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעד

ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר[- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתאחר. ְְֵַַּבבל

.ÂËלא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל
הּׁשלׁש אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים; מקריבן אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנפסלּו,
לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר, ּבלא עֹובר הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֻרגלים

ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ׁשּיקריב עד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּיד,

.ÊË:ׁשּנאמר ּפי על אֹותֹו["יקריב"]אף ּכֹופין "לרצנֹו", ְֱִִִֶֶַַַֹ
הפריׁש ולא ׁשּנדר ּבין אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר ּבין[בהמה]עד , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב ולא ְְְְִִִִִִֶֶַַֹׁשהפריׁש

.ÊÈּפי על אף אֹותן; ממׁשּכנין ּוׁשלמים, עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
ּכֹופין - "לרצנֹו" ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
ואׁשמֹות, חּטאֹות חּיבי אבל אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר עד ֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ממׁשּכנין ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻאין
חּוץ קרּבנֹותיהם; ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא להם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָחֹוׁשׁשין
- יין מּלׁשּתֹות אֹותֹו מעּכבת ואינּה הֹואיל נזיר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחּטאת

עליה. אֹותֹו ממׁשּכנין לפיכ אֹותּה, יאחר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמא
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― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly ey`x),לפּדֹותֹו רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְֲִִֵֶֶֶּפטר

וערפּתֹו" תפּדה "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹוהּוא
(a ,cl zeny)זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵַָָָ

ּבכֹורֹות `)ּבמּסכת wxt)להקׁשֹות לּמקׁשה אפׁשר ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָ
ועריפתֹו ּפדּיתֹו מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: ְְֲִִֶַַַַַָָָָָעלי
אחת, ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּכׁשּתי
ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָותהיה
מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' הּׁשביעי? ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּכלל
היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ּבענין מצאנּו לּולא ְְֱִֵֵֶַַָָָָָָּכן,

אמרם והּוא מצות, bi)ׁשּתי zexeka)ּפדּיה "מצות : ְְְְְְִִִֵַָָָֹ
יּבּום(dticr)קֹודמת ּומצות עריפה, למצות ְְְֲִִִִֶֶַַָ

ׁשהיבמה ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָקֹודמת
מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָעֹומדת

ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו עֹומד חמֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָּפטר

ׁשאמרּו. ְְֶָּכמֹו

― הקל"ה להׁשּביתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה האדמה ְְְְֲֲִִַָָָָָָעבֹודת

ּתׁשּבת" ּובּקציר "ּבחריׁש k`)יתעּלה: ,cl zeny) ְְִִִִֶֶַַָָֹ
ואמר: ּפעמים ּכּמה זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּוכבר

לארץ" יהיה ׁשּבתֹון c)"ׁשּבת ,dk `xwie)ּוכבר , ְְִֶֶַַַָָָָ
מּקדם v)הזּכרנּו dyr zevn)―xeriy oldl) ְְִִֶַֹ

(crwלברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay): ְְְִִִֵֶֶָָָ
עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי

לה'" ׁשּבת הארץ a)"וׁשבתה ,my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִֶַַָָָָָָָ
חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּדיני

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָמןֿהּתֹורה

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִֶַַַַָָָהּמצוה
ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֻהאזהרה
תזרע" לא ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶַָָָֹׁשביעית,
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(c ,my)נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה על והעֹובר .ְְְֲִֵֶֶַָָָ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְִִִִֵֶֶַָּדיני

― הרכ"א ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה אתֿהאילן ְְְְֲִִִִֶַָָָָָמּלעבֹוד

תזמר" לא וכרמ" העֹובר(my)יתעּלה: וגם . ְְְְְְִִֵֶַַַָֹֹ
ספרא ּולׁשֹון מלקּות. חּיב ― זה (zligzעל ְְְִֶַַַָָ

(xda zyxtהיּו ּבּכלל והּזמיר "הּזרע :zek`ln) ְְְִֶַַַַָָ
`ly illkd xeqi`a milelk xak dxinfde drixfd

(ziriaya cearl,אליהם להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶַָָָ
ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ּוזמיר ּזרע ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻמה
עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי אין אני אף ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָּובאילן,
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּובאילן". ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבארץ

ׁשביעית. ְְִִֶֶַּבמּסכת

― הרכ"ב מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמהּֿׁשהצמיחה
זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ּכלֿׁשנה. קֹוצרים ׁשאנּו ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָּכדר
הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה מעבֹודת הזהרנּו ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֻׁשאנּו
האדמה ׁשהצמיחה והּדבר לעיל. ׁשהזּכרנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכמֹו
הּנקרא: והּוא הּׁשּׁשית ּבּׁשנה ּבּה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָמּמהּֿׁשּנזרע

לאכלֹו מּתר dxezd)ספיח on),ׁשביעית ּבׁשנה ְְְְִִִַָָָָָֻ
והּוא מןֿהרגיל. ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻאבל

תקצֹור" לא קציר ספיח "את יתעּלה: (my,אמרֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹ
(d:אמר ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת e)"והיתה ,my)אּלא , ְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ּכדר ּתקצרּנּו לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּכּונתֹו:
ּבלי הפקר, ׁשהּוא ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ּכי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשנים,

ׁשּנבאר. ּכמֹו התּכֹוננּות, ּובלי ְְְְְֲִִֵֶָָָהכנה
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― הרכ"ג מּלאסֹוףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֻ

ּבׁשנה מןֿהּפרֹות האילנֹות מהּֿׁשּמצמיחים ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּגם
אּלא ּכלֿׁשנה, ּפרֹות אֹוספים ׁשאנּו ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשביעית
והּוא הפקר, ׁשהּוא להראֹות ּכדי ׁשּנּוי ּבכ ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָנעׂשה

נזיר "ואתֿעּנבי יתעּלה: xwtd,אמרֹו oeyln) ְְְְְִִִֵֶֶֶַָ
(ziriay zext el`e"תבצר d)לא ,dk `xwie)ּבא . ְִָֹֹ

xda)הּפרּוׁש zyxt `xtq)ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַֹֹ

אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהּבֹוצרים.
ּבמקצה אֹותן yeaiilקֹוצין oze` oighey oi`) ְְִָָֻ

(jkl creind mewnaואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה אבל ,ְְְֲֵֶָָֻ
ּבגת ענבים oii)ּדֹורכין `ivedl)הּוא ּדֹור אבל , ְְֲֲִִֵַָָ

ּובקטּבי ּבבד זיתים עֹוׂשין ואין (zenewnּבערבה; ְְְְֲִִִֵֵֵַַָֻ
(mizif oda yezkl oilibxyהּוא ּכֹותׁש אבל :ֲֵָ

לבֹודדה" dphw)ּומכניס dhgqn)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵַָָָ
ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּדיני

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשהצמיחה

(xiwtdl):יתעּלה אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ְְְְְִִֵֵֶַָָּכלֿצמחי
וגֹו'" ּונטׁשּתּה ּתׁשמטּנה bk,"והּׁשביעת zeny) ְְְְְְְִִִֶַַָָ

(`iּבּכלל והּזית הּכרם "והלא הּמכלּתא: ּולׁשֹון ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ
מיחד ּכרם מה אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֻהיה
ּכל ּכ ּבלאֿתעׂשה, עליו עֹוברין ּבעׂשה, ְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא
וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
"והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדבר
ּכלֿהּצֹומח הפקרת ּכֹולל ּונטׁשּתּה" ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשמטּנה
ואפרסקים ּותאנים ענבים הּׁשביעית: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָּבּׁשנה
יֹוצא, וזּולתם. ּוׂשעֹורים וחּטים ְְְְִִִִִֵָָורּמֹונים
ּפרט אחרּֿכ עׂשה מצות ― הּכל ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשהׁשמטת
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ "ּכןּֿתעׂשה ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָואמר:
ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה מהּֿׁשּצֹומח ּכל ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבכלל
ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם הּזה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּצּוּוי
והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ּבמיחד הּכתּוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבהם

תבצר" לא נזיר "ואתֿעּנבי dk,אמרֹו: `xwie) ְְְְְִִִֵֶֶָֹֹ
(d,עׂשה מצות ― ׁשהפקרתֹו הּכרם ּכמֹו הּנה .ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מהֿ(xiwtdln)מניעתֹו ּכל ּכ לאֿתעׂשה, ― ְֲִֶַַָָֹֹ
ּבעׂשה ׁשהפקרתֹו ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּתצמיח
ּדין יהיה ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. מניעתֹו ּתהיה ―ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹ
ודין זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה הּכרם ּכדין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹהּזית
― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאר
ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשהׁשמטת

מ ּדיני ואינּהנתּבארּו ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחֹובה

― הקמ"א להׁשמיטהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות ּכלֹומר ּבׁשנת(zeaegd)ּכספים, ְְְִִַַַַָָָ

אתֿ ל יהיה "ואׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָהּׁשמּטה,
"יד ּתׁשמט אחי(b ,eh mixac)הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכלּֿבעל ׁשמֹוט הּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָּבמצוה

iyily mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

ידֹו" a)מּׁשה ,my)ּבׁשּתי" הּתֹוספּתא: ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶַַָָ
ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָׁשמּטֹות
מןֿ נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשמּטת
היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבכלֿמקֹום". מןֿהּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנֹוהגת

ׁשביעית. מּמּסכת אחרֹון ּבפרק זֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָמצוה

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה ְְְִִִִַַַַַָָָֹהּמצוה
ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ׁשהזהרנּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻהאזהרה
יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, יׁשמטּו אּלא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻהּׁשמּטה,
ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו מּׁשה ּכלּֿבעל ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ׁשמֹוט

ואתֿאחיו" אתֿרעהּו אינֹו(my)לאֿיּגׂש וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶָֹֹ
ׁשּיׁש ּבזמן יׂשראל ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחֹובה
מּדרּבנן אבל הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָׁשם
לתּבֹוע ואסּור ּובכלֿזמן ּבכלֿמקֹום חֹובה זה ְְְְְִֶַַָָָָָָָּדבר
ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ׁשעברה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָהחֹוב
ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּלהלות
הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ׁשהּכתּוב לפי ְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהחֹוב,

וגֹו'" ּדבר ּפןֿיהיה ל "הּׁשמר h)ואמר: ,my), ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ספרי ּבלאֿתעׂשה,(my)ּולׁשֹון ― "הּׁשמר : ְְְֲִִֵֶֶַָֹ

לאוין ׁשני ּכלֹומר: ּבלאֿתעׂשה", ― ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹּפןֿיהיה
לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָאּלּו

שלישי יום

.ÊÏ˜ .ÂÏ˜ .Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ¯ .‰Î¯ .„Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"מ אתֿהּמצוה לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו מעת ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת עד ׁשנים ׁשבע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָׁשבע
ּכלֹומר: ּדין, לבית מסּורה היא ׁשמּטה, ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵַַָָספירת
ׁשנה ׁשנה ׁשּסֹופרים הם ׁשהם ּגדֹולה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָסנהדרי
מּמּנּו ואחד ׁשּכלֿאחד ּכדר הּׁשנים, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמחמּׁשים
ל "וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹמֹונה

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת g)ׁשבע ,dk `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְִִֶַַָָֹ
(xda zyxt)זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ְְִִִֶַַַָֹ

(zeccea mipy xetql ila)ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ׁשנים "ׁשבע עד(my)לֹומר: הא , ְִִֶֶַַַַָָָ

ּכתּובים ׁשני miaezkdׁשּיאמרּו ipy enilyiy cr) ְְְִֵֶֹ
(devna xg` hxt siqei cg` lky ,ipyd z` cg`;

ּתּׂשג לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ְְְְִִִַַַָָָָֹֻואם
ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאיכּות
ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנים
ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשענין
מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבהחלט
אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ּומנין ׁשנים מנין ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכלֹומר:

ּכ ּכי ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו Ðllk)'עד jxcaÐ) ְְְִִֵֶַָֹ
ּכלֿ וכן מצות, ּכלֿׁשּתי נלמדֹות ּכתּובים ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֹמּׁשני
אֹומרים אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ְְְְִִִִֵֶָָָָָמצוה
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ"הא
ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו ׁשאמר לי"הּבכֹור רחם "ּכלּֿפטר ב: ְִֶֶֶֶֶַַַָָָ
(hi ,cl zeny)ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ּכתּוב ּכי ,ְְִֶֶֶַַָ

אחר, ּכתּוב ּובא ― נקבה ּבין זכר ּבין ― ְֵֵֵֵַַָָָָָלה'
לה'" ai)"הּזכרים ,bi my),מֹורה לבּדֹו זה ּופסּוק , ְְִֶֶַַַָָ

מּׁשני אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָׁשּכלֿזכר
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻהּכתּובים

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: החמּׁשים, ְְְְֲֲִִִַַַַַָׁשנת
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמּטה. ּכמֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָהאדמה

ׁשנה" החמּׁשים ׁשנת את i)"וקּדׁשּתם ,dk `xwie), ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרּו xda)ּובפרּוׁש zyxt `xtq)ׁשּנאמר "ּכׁשם : ְְְֱֵֵֶֶַָ

הׁשוה ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְְֱִִִֵֶַַַַָָּבּׁשביעית,
ּביניהם הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּביניהם

ׁשאבאר ּכמֹו ckx)ּבלאו, dyrz `l)ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֶַָָ
האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָיֹובל
הּדברים ואתֿׁשני ׁשוים. ― ּכלֿהּצֹומח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוהפקרת

gnevd)האּלה zxwtde ,dceard zzayd)ּכֹולל ֵֵֶָ
ּוכבר ׁשנה". החמּׁשים ׁשנת את "וקּדׁשּתם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאמרֹו:
ּפרֹותיהן ׁשּיהיּו ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאר
ּתהיה קדׁש היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּותבּואתן

אתּֿתבּואתּה" ּתאכלּו מןֿהּׂשדה ai)לכם ,my). ְְִֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיֹובל
ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלֿׁשבט
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא יׂשראל מארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלֹו

― הקל"ז לתקעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי ּבעׂשרה laei)ּבּׁשֹופר ly) ְְֲִֵֶַָָָָָָ

ויציאת לעבדים חרּות על ּבכלֿארצנּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּולהכריז
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ידֹו" a)מּׁשה ,my)ּבׁשּתי" הּתֹוספּתא: ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶַַָָ
ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָׁשמּטֹות
מןֿ נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשמּטת
היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבכלֿמקֹום". מןֿהּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנֹוהגת

ׁשביעית. מּמּסכת אחרֹון ּבפרק זֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָמצוה

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה ְְְִִִִַַַַַָָָֹהּמצוה
ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ׁשהזהרנּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻהאזהרה
יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, יׁשמטּו אּלא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻהּׁשמּטה,
ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו מּׁשה ּכלּֿבעל ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ׁשמֹוט

ואתֿאחיו" אתֿרעהּו אינֹו(my)לאֿיּגׂש וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶָֹֹ
ׁשּיׁש ּבזמן יׂשראל ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחֹובה
מּדרּבנן אבל הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָׁשם
לתּבֹוע ואסּור ּובכלֿזמן ּבכלֿמקֹום חֹובה זה ְְְְְִֶַַָָָָָָָּדבר
ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ׁשעברה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָהחֹוב
ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּלהלות
הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ׁשהּכתּוב לפי ְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהחֹוב,

וגֹו'" ּדבר ּפןֿיהיה ל "הּׁשמר h)ואמר: ,my), ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ספרי ּבלאֿתעׂשה,(my)ּולׁשֹון ― "הּׁשמר : ְְְֲִִֵֶֶַָֹ

לאוין ׁשני ּכלֹומר: ּבלאֿתעׂשה", ― ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹּפןֿיהיה
לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָאּלּו
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― הק"מ אתֿהּמצוה לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו מעת ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת עד ׁשנים ׁשבע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָׁשבע
ּכלֹומר: ּדין, לבית מסּורה היא ׁשמּטה, ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵַַָָספירת
ׁשנה ׁשנה ׁשּסֹופרים הם ׁשהם ּגדֹולה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָסנהדרי
מּמּנּו ואחד ׁשּכלֿאחד ּכדר הּׁשנים, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמחמּׁשים
ל "וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹמֹונה

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת g)ׁשבע ,dk `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְִִֶַַָָֹ
(xda zyxt)זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ְְִִִֶַַַָֹ

(zeccea mipy xetql ila)ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ׁשנים "ׁשבע עד(my)לֹומר: הא , ְִִֶֶַַַַָָָ

ּכתּובים ׁשני miaezkdׁשּיאמרּו ipy enilyiy cr) ְְְִֵֶֹ
(devna xg` hxt siqei cg` lky ,ipyd z` cg`;

ּתּׂשג לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ְְְְִִִַַַָָָָֹֻואם
ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאיכּות
ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנים
ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשענין
מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבהחלט
אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ּומנין ׁשנים מנין ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכלֹומר:

ּכ ּכי ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו Ðllk)'עד jxcaÐ) ְְְִִֵֶַָֹ
ּכלֿ וכן מצות, ּכלֿׁשּתי נלמדֹות ּכתּובים ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֹמּׁשני
אֹומרים אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ְְְְִִִִֵֶָָָָָמצוה
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ"הא
ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו ׁשאמר לי"הּבכֹור רחם "ּכלּֿפטר ב: ְִֶֶֶֶֶַַַָָָ
(hi ,cl zeny)ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ּכתּוב ּכי ,ְְִֶֶֶַַָ

אחר, ּכתּוב ּובא ― נקבה ּבין זכר ּבין ― ְֵֵֵֵַַָָָָָלה'
לה'" ai)"הּזכרים ,bi my),מֹורה לבּדֹו זה ּופסּוק , ְְִֶֶַַַָָ

מּׁשני אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָׁשּכלֿזכר
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻהּכתּובים

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: החמּׁשים, ְְְְֲֲִִִַַַַַָׁשנת
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמּטה. ּכמֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָהאדמה

ׁשנה" החמּׁשים ׁשנת את i)"וקּדׁשּתם ,dk `xwie), ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרּו xda)ּובפרּוׁש zyxt `xtq)ׁשּנאמר "ּכׁשם : ְְְֱֵֵֶֶַָ

הׁשוה ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְְֱִִִֵֶַַַַָָּבּׁשביעית,
ּביניהם הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּביניהם

ׁשאבאר ּכמֹו ckx)ּבלאו, dyrz `l)ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֶַָָ
האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָיֹובל
הּדברים ואתֿׁשני ׁשוים. ― ּכלֿהּצֹומח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוהפקרת

gnevd)האּלה zxwtde ,dceard zzayd)ּכֹולל ֵֵֶָ
ּוכבר ׁשנה". החמּׁשים ׁשנת את "וקּדׁשּתם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאמרֹו:
ּפרֹותיהן ׁשּיהיּו ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאר
ּתהיה קדׁש היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּותבּואתן

אתּֿתבּואתּה" ּתאכלּו מןֿהּׂשדה ai)לכם ,my). ְְִֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיֹובל
ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלֿׁשבט
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא יׂשראל מארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלֹו

― הקל"ז לתקעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי ּבעׂשרה laei)ּבּׁשֹופר ly) ְְֲִֵֶַָָָָָָ

ויציאת לעבדים חרּות על ּבכלֿארצנּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּולהכריז
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זה, ּביֹום ּדמים, ּבלי לחפׁשי, עברי ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָּכלֿעבד
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָּכלֹומר:
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹ"והעברּת
ּבכלֿארצכם" ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻלחדׁש

(h ,my)ֿלכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: ,ְְְְֶֶַָָָָָ
i)יׁשביה" ,my)נתּבאר ּוכבר ,(:ek dpyd y`x) ְְְִֵֶָָָ

ולברכֹות'. לתקיעה הּׁשנה לראׁש הּיֹובל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁש'ּׁשוה
ּבמּסכת הּׁשנה ראׁש ּתקיעֹות ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּוכבר
אּלא אינה ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, הּׁשנה. ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹראׁש
והּוא מןֿההכרזה, חלק וׁשהיא החרּות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלפרסּום
ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור "ּוקראתם ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאמרֹו:
ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקיעֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, ְְְְֲִִֵֶַָָלׁשחרּור

― הרכ"ד עלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָָֻ
"לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת הארץ ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹעבֹודת

i`)תזרעּו" ,my)לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִֶַַָָָָֹ
הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ׁשאסּורה ּוכׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָתזרע".
"לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכ האילן, עבֹודת ְֲִִֵֵַַַָָָָָֹּבין

ּכללי ּבלׁשֹון zcearaתזרעּו", od `id drixf oeyl) ְְְִִָָָ
(oli`d zceara ode ux`d.והאילן הארץ לכלֹול ,ְְִִֶָָָָ

לֹוקה. ― זה על העֹובר ְֵֶֶַַָוגם

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָספיחי

(akx dyrz `l)אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְִִָָָּבׁשנה
אתֿספיחיה" תקצרּו "ולא i`)יתעּלה: ,my). ְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

― הרכ"ו ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ּפרֹות ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּלאסֹוף
תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִַָָָֹאֹוספים

ׁשּבארנּו(my)אתֿנזריה" ּכדר ,(bkx dyrz `l) ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
ּובספרא ׁשביעית. my)ּבׁשנה xda zyxt):אמרּו ְְְְְִִִָָָָ

ׁשּנאמרּו ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו ְְְְְְְֱִִֵֶֶֹֹ"לא
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָּבּׁשביעית,
והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבכלֿהּלאוין

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה אינם ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֻּכּלם

רביעי ,יום
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― הקל"ח ׁשּיחזרּוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ
לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָּכלֿהּקרקעֹות

אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ידי מּתחת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָויצאּו
לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה אחּזתכם ארץ "ּובכל ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻיתעּלה:

(ck ,dk `xwie)ּבׁשנה ּתהיה זֹו ׁשּגאּלה לנּו, ּובאר .ְְְִֵֵֶֶָָָָֻ
אלֿ איׁש ּתׁשבּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: ְְִִֵֶַַַַָָֹֻזֹו

bi)אחּזתֹו" ,my)מצוה ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְְֲִִֵַַָָָָָֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַזֹו
ׁשּתחּול קדם הּמכּורה אתֿאדמתֹו לפּדֹות ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹרֹוצה
לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ּגםּֿכן ּובאר הּיֹובל. ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשנת
והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, לחֹומת מחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהן
מּבפנים נבנּו ׁשּלא ּכיון ― ּבּכפרים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹהּבנּוים
ּבּתי והם והּגּנֹות. הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלחֹומה,
הארץ "עלֿׂשדה הּכתּוב: אמר ׁשעליהם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחצרים

יצא" ּובּיבל ּתהיהּֿלֹו ּגאּלה l`)יחׁשב ,my)ּוכבר ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני hk:)נתּבארּו oikxr)וגם . ְְְֲֲִִִִֵַַָָָ

ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת אינה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיא
נֹוהג. ֵֵֶַׁשהּיֹובל

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר לא bk)"והארץ ,my)ּוכבר . ְְְִִִֵֶָָָָֹֻ
ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני jli`e)נתּבארּו ,hk). ְְְֲֲִִִִֵָָָ

― הקל"ט ׁשּתהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים הּקנינים ְְְְְִִִִִִִִַַַַַָּפדּית
ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, אחת ׁשנה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָלסֹוף
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּיֹובל, יצאּו ולא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹהּקֹונה

וגֹו'" חֹומה עיר ּביתֿמֹוׁשב ימּכר ּכי (my,"ואיׁש ְְְִִִִֵַָֹ
(hkּוכבר חֹומה. ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה ,ְְִִִֵֵָָָָָ

ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני והיא(l`:)נתּבארּו : ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ֵֶֶֶֶָָָָאינּה

חמישי יום
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― הקס"ט ּכלֿׁשבטהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק מּלקחת x`ylלוי dwlgpy) ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(mihaydלּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ונחלה" חלק לוי ּכלֿׁשבט `)הלוּים ,gi mixac). ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה ְְְְִִִִֵַַַָָָהּמצוה
חלק מּלקחת לוי ּכלֿׁשבט עֹוד ׁשהזהר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהאזהרה

iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ּבׁשעת ׁשּבֹוזזים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּבּבּזה
ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאמרֹו

ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק mihteyלוי zyxt) ְְְֲִִֵֵֵֶַָ
(myל אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, "חלק :ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ

אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: עלי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָלהקׁשֹות
ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: מצות, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּתי
ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק מּלקחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהאזהרה

ׁשהקּדמּת ׁשּבכללּות לאו זה והרי (zazkאחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
(iriyzd llkd lirl Ð dncwdaלאו נמנה ְִֶֶָׁשהּוא

"ונחלה ואמר: זה לאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד?
a)לאֿיהיהּֿלֹו" ,my)ּבׁשני לאוין ׁשני הם והרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹ

הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה מהם: האחד ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשמֹות,
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחלק

weqtay)הארץ "wlg" dlindn zcnlpe):והּׁשני , ְִֵֶַָָ
חלק מּלקחת האזהרה לאֿיהיהּֿלֹו", ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"ונחלה
אּלּו ענינים ׁשני על הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבארץ.
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹעצמם
ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ"ּבארצם

(k ,gi xacna)הּפרּוׁש ּובא ,(my gxw zyxt ixtq): ֵַָ
הארץ: חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא ְְְְִִִֶַַָָָָֹ"ּבארצם
ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" לאֿיהיהֿל ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ"וחלק
ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ׁשּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתחׁשֹוב

למנֹותם ראּוי ּולפיכ מצות Îiptaׁשּתי mipdka) ְְְְִִִֵָָָֹ
(mnvrÎipta iel hay x`yae ,mnvrׁשּכיון ּדע ―ֵֶַָ

הרי לוי", "ּכלֿׁשבט ּכללי: ּבאפן ּבא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּלאו
לחּזּוק ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹנכנסּו

(swez xzil)והּפרט מןֿהּכלל לזה ּכלֿהּדֹומה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָוכן
ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאינֹו
ואּלּו האחד. מןֿהּלאו ּבׁשלמּות הּדין הּׂשג ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּלא
וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: אמרֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמנינּו
"לאֿיהיה אמרֹו: על נֹוסף ּבתֹוכם" ל ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹלאֿיהיה
לפי למנֹות נצטר אז ּכי וגֹו', הלוּים" ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹלּכהנים

הּזה ef)ההּקׁש d`eeyd)הּגרּוׁשה אּסּור ּבעצמֹו ְְְִֵֶֶַַַַָ
נֹוסף לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה ְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֹוהחללה
ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹעל
ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ּבין ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּגדֹול
ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: נאמר למנֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹצרי
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב ְְִִִֵֶַַַַָָֹּבגרּוׁשה
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּגרּוׁשה
ּוכבר ― אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ְְְֲִֵַָָָָָָּגדֹול

קּדּוׁשין ּבגמרא אּלא(fr.)נתּבאר חּיב ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּנמנה הּוא ּבלבד הּכללי ׁשהּלאו נמצא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָאחת.
אינֹו ּבפרטּות ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא אחר ְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכלֿלאו
ּכדר הענין, להׁשלמת אֹו ּדין, איזה ללּמד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּומןֿ אּלּו. מּמצות קס"ה קס"א ּבמצוה ְְְְִִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ּבעצמֹו הּזה df)הּסּוג beqn ztqep dnbec)האזהרה ְְְֶַַַַָָָ
ּבראׁשם קרחה ׁשּלאֿיקרחּו אתֿהּכהנים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹׁשהזהיר
ׂשרטת יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּופאת

(d ,`k `xwie)ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה ,ְְְְִֵַָָָָֹ
ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל לכלֿיׂשראל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹקדמּו

תׁשחית" ולא fk)ראׁשכם ,hi my)ולאֿתׂשימּו" , ְְְְִִֶַָֹֹֹ
למת" עיניכם ּבין `)קרחה ,ci mixac)וׂשרט" ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבבׂשרכם" תּתנּו לא gk)לנפׁש ,hi `xwie)ונכּפלּו , ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכהנים
האּלה;(k.)מּכֹות הּמצות ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ְְְֲִִִִַָָָָֹֹֻואּלּו
היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹלהׁשלמת
מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ּכלֿמעׂשה על חּיב ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהּכהן
ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום יׂשראלי ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֹמּׁשּום
יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד אחת מלקּות אּלא ּכן, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּדבר
ודעהּו. זה ּכלל והבן ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָּכמֹו

― הקפ"ג עריםהּמצוה לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, לדּור ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָללוּים
ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִִֶַַָָָוהּוא

a)לׁשבת" ,dl xacna):ּכלֹומר אּלּו, ערים וגם . ְְִֵֶַַָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, dbbyaערי ytp bxeddy) ְְִִִֵֵֵַָָָ

d l`eb ly eznwp iptn my oben(mcְְוקֹולטֹות
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים .(e.)ּבּתנאים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמגרׁשי

יּמכר" cl)לא ,dk `xwie)לׁשֹון יֹודע ואּתה . ְְִֵֵַַָָֹ
dÎa)הּתֹורה ,dl xacna)ערים ללוּים ׁשּנֹותנים ְְִִִִֶַַָָ

מגרׁש אּמה אלף ּכלֹומר: מגרׁש, ּוׂשדה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּומגרׁש
ּכמֹו ּוכרמים, לׂשדֹות להם חּוצה אּמה ְְְְְִִֶַַַָָָָָואלּפים

סֹוטה ּבמּסכת האזהרה(fk:)ׁשּנתּבאר ּובאה , ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
יעׂשּו לבל האּלה אתֿהּגבּולֹות מּלׁשּנֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָללוּים
הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ולא מגרׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹאתֿהעיר
"לא אמרֹו: והּוא ׂשדה, הּמגרׁש ולא ְְְְְִִֶַָָָָֹֹמגרׁש
ּוכבר יׁשּנה. לא ׁשענינֹו: ּבּקּבלה ּבא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻיּמכר".

ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני .(bl:)נתּבארּו ְְְֲֲִִִִֵָָָ
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והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ּבׁשעת ׁשּבֹוזזים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּבּבּזה
ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאמרֹו

ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק mihteyלוי zyxt) ְְְֲִִֵֵֵֶַָ
(myל אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, "חלק :ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ

אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: עלי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָלהקׁשֹות
ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: מצות, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּתי
ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק מּלקחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהאזהרה

ׁשהקּדמּת ׁשּבכללּות לאו זה והרי (zazkאחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
(iriyzd llkd lirl Ð dncwdaלאו נמנה ְִֶֶָׁשהּוא

"ונחלה ואמר: זה לאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד?
a)לאֿיהיהּֿלֹו" ,my)ּבׁשני לאוין ׁשני הם והרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹ

הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה מהם: האחד ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשמֹות,
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחלק

weqtay)הארץ "wlg" dlindn zcnlpe):והּׁשני , ְִֵֶַָָ
חלק מּלקחת האזהרה לאֿיהיהּֿלֹו", ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"ונחלה
אּלּו ענינים ׁשני על הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבארץ.
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹעצמם
ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ"ּבארצם

(k ,gi xacna)הּפרּוׁש ּובא ,(my gxw zyxt ixtq): ֵַָ
הארץ: חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא ְְְְִִִֶַַָָָָֹ"ּבארצם
ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" לאֿיהיהֿל ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ"וחלק
ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ׁשּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתחׁשֹוב

למנֹותם ראּוי ּולפיכ מצות Îiptaׁשּתי mipdka) ְְְְִִִֵָָָֹ
(mnvrÎipta iel hay x`yae ,mnvrׁשּכיון ּדע ―ֵֶַָ

הרי לוי", "ּכלֿׁשבט ּכללי: ּבאפן ּבא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּלאו
לחּזּוק ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹנכנסּו

(swez xzil)והּפרט מןֿהּכלל לזה ּכלֿהּדֹומה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָוכן
ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאינֹו
ואּלּו האחד. מןֿהּלאו ּבׁשלמּות הּדין הּׂשג ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּלא
וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: אמרֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמנינּו
"לאֿיהיה אמרֹו: על נֹוסף ּבתֹוכם" ל ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹלאֿיהיה
לפי למנֹות נצטר אז ּכי וגֹו', הלוּים" ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹלּכהנים

הּזה ef)ההּקׁש d`eeyd)הּגרּוׁשה אּסּור ּבעצמֹו ְְְִֵֶֶַַַַָ
נֹוסף לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה ְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֹוהחללה
ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹעל
ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ּבין ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּגדֹול
ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: נאמר למנֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹצרי
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב ְְִִִֵֶַַַַָָֹּבגרּוׁשה
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּגרּוׁשה
ּוכבר ― אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ְְְֲִֵַָָָָָָּגדֹול

קּדּוׁשין ּבגמרא אּלא(fr.)נתּבאר חּיב ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּנמנה הּוא ּבלבד הּכללי ׁשהּלאו נמצא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָאחת.
אינֹו ּבפרטּות ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא אחר ְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכלֿלאו
ּכדר הענין, להׁשלמת אֹו ּדין, איזה ללּמד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּומןֿ אּלּו. מּמצות קס"ה קס"א ּבמצוה ְְְְִִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ּבעצמֹו הּזה df)הּסּוג beqn ztqep dnbec)האזהרה ְְְֶַַַַָָָ
ּבראׁשם קרחה ׁשּלאֿיקרחּו אתֿהּכהנים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹׁשהזהיר
ׂשרטת יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּופאת

(d ,`k `xwie)ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה ,ְְְְִֵַָָָָֹ
ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל לכלֿיׂשראל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹקדמּו

תׁשחית" ולא fk)ראׁשכם ,hi my)ולאֿתׂשימּו" , ְְְְִִֶַָֹֹֹ
למת" עיניכם ּבין `)קרחה ,ci mixac)וׂשרט" ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבבׂשרכם" תּתנּו לא gk)לנפׁש ,hi `xwie)ונכּפלּו , ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכהנים
האּלה;(k.)מּכֹות הּמצות ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ְְְֲִִִִַָָָָֹֹֻואּלּו
היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹלהׁשלמת
מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ּכלֿמעׂשה על חּיב ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהּכהן
ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום יׂשראלי ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֹמּׁשּום
יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד אחת מלקּות אּלא ּכן, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּדבר
ודעהּו. זה ּכלל והבן ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָּכמֹו

― הקפ"ג עריםהּמצוה לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, לדּור ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָללוּים
ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִִֶַַָָָוהּוא

a)לׁשבת" ,dl xacna):ּכלֹומר אּלּו, ערים וגם . ְְִֵֶַַָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, dbbyaערי ytp bxeddy) ְְִִִֵֵֵַָָָ

d l`eb ly eznwp iptn my oben(mcְְוקֹולטֹות
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים .(e.)ּבּתנאים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמגרׁשי

יּמכר" cl)לא ,dk `xwie)לׁשֹון יֹודע ואּתה . ְְִֵֵַַָָֹ
dÎa)הּתֹורה ,dl xacna)ערים ללוּים ׁשּנֹותנים ְְִִִִֶַַָָ

מגרׁש אּמה אלף ּכלֹומר: מגרׁש, ּוׂשדה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּומגרׁש
ּכמֹו ּוכרמים, לׂשדֹות להם חּוצה אּמה ְְְְְִִֶַַַָָָָָואלּפים

סֹוטה ּבמּסכת האזהרה(fk:)ׁשּנתּבאר ּובאה , ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
יעׂשּו לבל האּלה אתֿהּגבּולֹות מּלׁשּנֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָללוּים
הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ולא מגרׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹאתֿהעיר
"לא אמרֹו: והּוא ׂשדה, הּמגרׁש ולא ְְְְְִִֶַָָָָֹֹמגרׁש
ּוכבר יׁשּנה. לא ׁשענינֹו: ּבּקּבלה ּבא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻיּמכר".

ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני .(bl:)נתּבארּו ְְְֲֲִִִִֵָָָ



��ycew zay ,iyiy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

― עׂשרים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶַַַַָָ
לעבֹודה ּביתֿהּבחירה [לעׂשֹות] לבנֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָׁשּנצטּוינּו

ּתמיד האׁש והבערת ההקרבה ּתהיה (cwezyׁשּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
(gafnd lrּתהיה ּובֹו ההליכה ּתהיה ואליו ,ְְְֲִִִֵֶֶַָָ

ּבכלֿׁשנה, וההתקּבצּות לרגל והעלּיה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהחגיגה
לי "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּיתּבאר, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכמֹו

g)מקּדׁש" ,dk zeny)ספרי ּולׁשֹון .(i ,ai mixac): ְְְִִֵָ
לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ"ׁשלׁש
הּבחירה, ּבית להם ולבנֹות מל להם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָלמּנֹות
,ל נתּבאר הּנה עמלק". ׁשל זרעֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּולהכרית
ּוכבר עצמּה. ּבפני מצוה הּבחירה ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבנין

ai)ּבארנּו llk lirl)הּזאת (dnyyׁשהּכללּות ְְֵֶַַַָֹ
("ycwn"והּׁשלחן וׁשהּמנֹורה ּפרטים, ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻּכֹוללת

נקרא והּכל הּמקּדׁש מחלקי ּכּלם וזּולתם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻוהּמזּבח
אבל וחלק. לכלֿחלק צּוּוי נתיחד ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ"מקּדׁש",
ּתעׂשהּֿלי" אדמה "מזּבח הּמזּבח על ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאמרֹו

(`k ,k zeny)ׁשהּוא זה, ּפסּוק על לחׁשב ׁשאפׁשר ,ְְֶֶֶֶַַָָֹ
הרי ― מקּדׁש מצות מּלבד עצמּה ּבפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָמצוה
הּוא הרי ּדקרא ּפׁשטּה :ל ׁשאבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָענינֹו
ּבּזמן לנּו מּתר ׁשהיה הּבמֹות, הּתר ּבׁשעת ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻמדּבר
ּולהקריב ּבכלֿמקֹום אדמה מזּבח לעׂשֹות ְְְְֲֲִִַַַַָָָָההּוא
הּדּבּור ׁשענין הּׁשלֹום עליהם אמרּו ּוכבר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָעליו;
וׁשּלא ּבארץ, מחּבר מזּבח לבנֹות צּוה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהּוא,
אמרם והּוא ּבּמדּבר, ׁשהיה ּכמֹו מּטלטל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָיהא
זה: ּפסּוק ּבפרּוׁש יׁשמעאל ּדרּבי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבּמכלּתא
ּבאדמה". המחּבר מזּבח לי עׂשה לארץ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ"ּכׁשּתּכנס
לדֹורֹות נֹוהג צּוּוי הּוא הרי ― ּכ ׁשהּדבר ְֲִֵֵֵֶַָָָָּכיון
ׁשּיבנה לֹומר: רצֹוני הּמקּדׁש, מחלקי הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהרי

ּובּמכלּתא ּדוקא. מןֿהאבנים dyxtמזּבח exzi) ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
(`iואםֿמזּבח" יתעּלה: אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְְְִִִֵֶַַָָאמרּו

אֹומר: יׁשמעאל "רּבי אמרּו: ּתעׂשהּֿלי" ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָאבנים
― מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה 'ואם' ְְְִִִֶַָָָֹּכלֿ'אם'
אמרּו: ּתעׂשהּֿלי". אבנים ואםֿמזּבח מהם: ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאחד
חֹובה, אֹומר אּתה חֹובה. ― אבנים" מזּבח ְְֲִִִֵַַָָָָ"ואם
"אבנים לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו ְְֲִֵֶַַָָאֹו

"אלהי ה' אתֿמזּבח ּתבנה e)ׁשלמֹות ,fk mixac), ְְְֱִִֵֶֶֶַֹ
ּבנין ּכלֹומר ּבכללם, זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּוכבר

וחּלּוקֹו ותארֹו ycwdהּמקּדׁש ,xvgd zewelg) ְְְֳִִַָָ
('eke miycwd ycwe,ּומׁשּפטיו הּמזּבח ּובנין .ְְְִִִֵַַַָָ

וכן מּדֹות. מּסכת היא ,ּכ לׁשם ׁשחּברה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבּמּסכּתא

הּזהב ּומזּבח והּׁשלחן הּמנֹורה ּתאר ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֻנתּבאר
מנחֹות ּבגמרא ּבהיכל הּנחתם fvּומקֹום ,gk) ְְְִֵַַָָָָָָָ

(jli`eויֹומא(:bl). ְָ

שישי ,יום
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― הע"ט מּלבנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע מאבנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמזּבח
הנפּת חרּב ּכי ּגזית אתהן "לאֿתבנה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיתעּלה:

וּתחללה" ak)עליה ,k zeny)מהן ּבנה ואם , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
עליו. מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ― ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָמזּבח
מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָּוכבר

(c dpyn).

― ׁשמנים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ
ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, לּמזּבח מּלעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַֹֻׁשהזהרנּו
עקב יל אּלא עלּיתֹו, ּבׁשעת ּגּסֹות ּפסיעֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָיפסע
במעלת "לאֿתעלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגּדל, ְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָֹֹֻּבצד

וגֹו'" bk)עלֿמזּבחי ,my)הּמכלּתא ּולׁשֹון .seq) ְְְְְְִִִַַָ
(exzi zyxtלאֿתּגלה "אׁשר לֹומר: "מהּֿתלמּוד :ְֲִֶֶַַַָֹ

ּפֹוסע יהא לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹערות
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֻּפסיעה
מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנתּבארה

(` dpyn)עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה וכלֿהּפֹוסע .ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לֹוקה. ― עליו ערותֹו ְִֶֶֶֶָָָָׁשּתּגלה

קודש שבת

.‡Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הכ"א מןהּמצוה ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ

ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד הּזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― והּפחד הּיראה ְְְְְִִִַַַַַָָָמקֹום

ּתיראּו" "ּומקּדׁשי יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִִִֶַָָָ
(lּבּספרא ׁשהזּכירּו ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת .ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ

(miyecw)הּבית להר יּכנס לא מֹורא? הּוא "איזה :ְִִֵֵֶַַַָָֹ
ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו lrּבמקלֹו mc` yaely cba) ְְְְְֲִַַָָֻ

ila eyaell jxc oi`e ,drifd betqiy ick eteb

(oeilr yealnיעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל ְְֲֶֶַַַָָָָֹּובאבק
jxcd)קּפנּדריא xvwl ,xarn)ֿמּקל ּורקיקה , ְְְִִֶַַָָָ
xeq`y)וחמר" i`ce Ð)ּבכּמה נתּבאר ּוכבר . ְְְִֵֶַָָָָֹ

ּבעזרה לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָמקֹומֹות
ׁשאמר לפי וכלֿזה ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
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אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" "ּומקּדׁשי ְְְְֲִִִִִֶַָָָָיתעּלה:
ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּוא הּזה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבזמן

הּמקּדׁש(my)ספרא ׁשּבית ּבזמן אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּתלמּוד מּנין? הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּבזמן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָקּים,

― ּתיראּו ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו אתֿׁשּבתתי ְְְִִִִֶַַַָָֹֹלֹומר:
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ְְְִִַַַַָָָָמהּֿׁשמירת
אּתה מןֿהּמקּדׁש "לא עֹוד: אמרּו וׁשם ְְְְִִַַָָָָָֹלעֹולם".

הּמקּדׁש". על ׁשּפקד מּמי אּלא ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,
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ycew zexb`
תשי"ז כסלו, כ"ה ב"ה,

ברוקלין.

חב"ד אגו"ח צעירי הנהלת

ת"ו ירושלים עיה"ק סניף

יחיו עליהם ה'

וברכה! שלום

הנ"ל... מיום השני מכתב וכן כסלו, מט"ז מכתבם קבלת הנני מאשר

מתאימות פעולות והם מהצעירים, וביותר מאנ"ש וביחוד ישראל מבני אחד מכל עתה נוספת דרישה

להרמת לפעול יש עתה שדוקא בעליל רואים והרי העליונה, מהשגחה הניתנות ואפשריות השעה לדרישת

רגע וכל רחבים, בחוגים והדרכותי' החסידות תורת החדרת כדי עד ולמצותי', לתורתו סבא ישראל קרן

וניצול ממשיות פעולות וע"ד כזו, אפשריות עוד תהי' אם יודע ומי מבהילה, אבדה הם העוברים ושעה

להחלטות בהנוגע בהם שיש (אף בהקודם ולא זה במכתבם נמצא לא עתה לעת האמורות, האפשריות

מספיקים). בלתי בממדים ולצערנו בעבר, פעולות ואיזה

עליו, העמידתם העליונה שהשגחה היפה חלק על לעוררם אלא מוסר, להטפת כוונתי שאין פשוט

ואין והנגלה, הנראה ובטוב והגשמי הרוחני טוב בה, צפון טוב שרב במילואה, האפשריות ינצלו ואשר

והרחבה. הקדושה הפתוחה מידו נתנו והאפשריות הכחות הרי כי ברצונם, אלא תלוי הדבר

ופוחת הולך ומוסיף, והולך ופוחת שהולך דא"ח, ואלו אלו אשר האלו, חנוכה שימי רצון ויהי

ואחד אחד שכל האמורה, בהעבודה הצלחה יוסיפו דקדושה, בענינים ומוסיף והולך דלעו"ז בענינים

בכל דלעו"ז בענינים ליום מיום והולך פוחת יהי' בקדש עבודתם ע"י - יחדיו וכולם אגו"ח מצעירי

אור תורה מצוה נר ואור, קדושה בעניני העיר ובכל הסביבה בכל ומוסיף והולך וכו', העיר בכל הסביבה

ומנהגי'. הדרכותי' החסידות תורת התורה פנימיות זוהי שבתורה ומאור

ויה"ר נפשו, ופדות גאולתנו דיט"כ, מההתועדויות כסלו מכ"ב המכ' נתקבל וז"ע השילוח נתעכב

והרי השטחים, ובכל כולה השנה בכל מוצלחות פעולות תוספת תומשך ועניני' לחסידות זה מר"ה אשר

בימינו במהרה צדקנו משיח ביאת - שלה ולשיא חוצה המעינות הפצת - התיכונה לנקודה מכוונים כולם

ממש.

בכהנ"ל. ולבשו"ט הצלחה בברכת
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mixe`ia

úåôúåùá äãù åìáé÷ùשומר שאינו יהודי עם שותפות –

ההיתר תנאי את לעשות יכול הדין מעיקר לע"ע, שבת
בפירוש לו יאמר לא אבל נכרי, עם בשותפות שישנם
עוברי ידי מחזק שהוא משום אופן בשום בשבת לעבוד

קודש1עבירה באגרות אמנם במענה2, אדמו"ר: כ"ק כתב
אחד עוד עם בשותפות עסק יקנה אם ששואל למכתבו
בשמירת יהי' לא העסק גם אשר באופן שבת שומר שאינו
כי יודע בטח הנה השני, של חלקו על שיהי' אלא שבת
הולכים הם רק לא ר"ל הנה שבת חלול עם הקשור ממון
ולמסחרים לו מה א"כ אחר, ממון גוררים גם אלא לטמיון

משכר?! ורחוקים להפסד מאד מאד הקרובים כאלה
æù ïîéñáלעשות אלא לנכרי אמירה אסרו לא לה: סעיף –

לצורך מלאכה שיעשה לו לומר מותר אבל ישראל, בשביל

מזה. הנאה לישראל מגיע אם ואפילו . . עצמו
äöøé àîùירצה שאם אוצ"ל: –3.

åìéôà åàשכר את מחשב שהגוי אף שעל הוא החידוש –

שבת. שכר כנוטל זו) (לדיעה נחשב אינו בנפרד, השבת
וריוח שבת ריוח אין שבה בלבד, בשדה הותר זה (ודבר
מלאכות בשאר אבל השנה, בסוף מגיע שהריוח כיון חול,
רבינו הזכיר לא ו סעיף להלן ולכן עלמא, לכולי אסור –

המתירים) בדעת זה .4אופן

ììë úáù øëù ïàë ïéàבשביל עבד שהנכרי נחשב ולא –
הבא). בסעיף המבואר למקרה (בדומה הישראל
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הנכרי ואין בשבת, לעשות מעיקרא כלל הישראל על הוטל
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יודעים אינם שכעת אף על כהערמה, נראה – ויום יום כל
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רגע‡ אפּלּו עליו ׁשהן זמן ּכל מהּתפּלין ּדעּתֹו להּסיח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאסּור
אחת אזּכרה אּלא ּבֹו ׁשאין ּציץ מה מּציץ: וחמר קל ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחד,
ּדעּתֹו יּסיח ׁשּלא ּתמיד", מצחֹו על "והיה ּתֹורה: אמרה ―ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ
וכּמה. ּכּמה אחת על ― הרּבה אזּכרֹות ּבהן ׁשּיׁש ּתפּלין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמּמּנּו,

ראׁש ּבקּלּות אֹו ּבׂשחֹוק ּכׁשעֹומד אּלא הּדעת הּסח נקרא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואינֹו
מּיראת ּפֹונה ׁשּלבבֹו עד הּגּוף לצרכי ּכלּֿכ ּדעּתֹו ׁשּמטריד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ(אֹו
ּבצרכיו, ּומתעּסק ּביראה ּכׁשעֹומד אבל טרּדתֹו), מחמת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשמים
הּתפּלין על ּדעּתֹו ואין ּובאּמנּותֹו ּבמלאכּתֹו ׁשעֹוסק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻאףֿעלּֿפי
ּכל יכֹול אי כן לא ׁשאם הּדעת, הּסח נקרא זה אין ― ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמׁש

הּיֹום. ּכל ּבתפּלין ליל ְִִִֵֵַָָָאדם

זּולת ּכלל, מהן ּדעּתֹו להּסיח ׁשּלא הּמבחר מן מצוה מקֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּומּכל
עׂשרה: ׁשמֹונה ּובתפּלת ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָּבׁשעת

ּפעם· ּבכל ּדהינּו וׁשעה, ׁשעה ּבכל ּבּתפּלין למׁשמׁש אדם ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָחּיב
עליהם נזּכר ּכ ידי ׁשעל ּבהם, למׁשמׁש חּיב ― ּבהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנזּכר
ּתחּלה יד ּבׁשל וימׁשמׁש ּגמּור. הּדעת הּסח לידי יּגיע ולא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּתדיר,
סמּוכה יד ׁשהּׁשל הּמצוה, על להעביר ׁשּלא ראׁש, ּבׁשל ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹואחרּֿכ

ראׁש. מהּׁשל יֹותר למׁשמׁשֹו ְְְֵֵֶַַֹלֹו

ׁשּיבֹוא לחּוׁש אין ׁשאז הּתפּלה, ּבׁשעת ּבהן למׁשמׁש חּיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואינֹו
כן ּפי על ואף ראׁש, וקּלּות ׂשחֹוק ׁשהּוא ּגמּור, הּדעת הּסח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹלידי
מצוה ׁשּזהּו מּמׁש, עליהן ּדעּתֹו ׁשּיהיה ּכדי ּבהן, ׁשּימׁשמׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָטֹוב

הּמבחר. ְִַָֻמן

ׁשמע, ּבקריאת מצותן ּכׁשּמזּכיר ּבּתפּלין למׁשמׁש יפה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומנהג
ּובׁשל ,"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם ּכׁשאֹומר: יד ּבׁשל ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָּוממׁשמׁש

עיני":רא ּבין לטטפת "והיּו ּכׁשאֹומר ׁש ְְְֵֵֵֶֶָָֹֹֹ

יחלץ‚ ׁשאם ּתחּלה, ראׁש ׁשל לחלץ צרי ― ּתפּלין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּכׁשחֹולץ
ּבלבּדּה, ראׁש ׁשל ּתפּלין עליו מּונחת ―נמצאת ּתחּלה יד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשל

זמן ּכל חכמים: ודרׁשּו ,"עיני ּבין לטטפת "והיּו אמרה: ְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹוהּתֹורה
רּבים, לׁשֹון ׁשהּוא "והיּו", נאמר: ׁשּלכ ׁשּתים, יהיּו עיני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבין

וכו'": ּולטטפת יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם נאמר ְְְְְֱֶֶַַַָָָֹֹֹולא

ׁשהנחתּה„ ּכמֹו מעּמד, ראׁש ׁשל לחלץ צרי הּקּבלה ּפי ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻעל
יד ׁשל ּתפּלין אבל אצּבע. ׁשל הּכריכֹות וכן מעּמד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֻהיא
מיּׁשב. ּכן ּגם חליצתּה ― הּקּבלה ּפי על מיּׁשב הּוא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשהנחתּה
(יכֹול) ― מעּמד ּכן ּגם היא יד ׁשל ּתפּלין ׁשהנחת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּולמנהגנּו

מעּמד: ּכן ּגם ְְְֵַָָָֻלחלצּה

ּביד‰ ראׁש ׁשל ּתפּלין לחלץ נֹוהגין ׁשהיּו מהחכמים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹיׁש
חליצתן, עליו ׁשּקׁשה להראֹות ּכדי ּכהה, יד ׁשהיא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׂשמאל,
אנּו נקי ּגּוף לנּו ׁשאין ׁשּמּפני אּלא הּיֹום, ּכל ׁשּמצותן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּפני

הּתפּלה: אחר מּיד ְְִִִַַַָָחֹולצין

Âראׁש ׁשל ּתפּלין לחלץ להם הּידּוע מּטעם נֹוהגין ׁשהיּו ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיׁש
להם הּידּוע מּטעם נֹוהגין ויׁש מהאצּבע. הרצּועה ׁשּמסיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹקדם

מּקדם: הרצּועה ְְִִֶָָָֹלהסיר

Êהּצדדים על אּלא הּבּתים על הרצּועֹות יכר לא ― ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכׁשּמקּפלן
מּפני ּתֹורה, הּספר על ׁשּכֹורכין למטּפחת ּדֹומה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ(ואינֹו
זֹו, ּבכריכה אליו ּומׁשּמׁשּה ּתֹורה לּספר ׁשֹומר נעׂשית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהּמטּפחת
זהּו ואּדרּבה זֹו, ּבכריכה ּתֹורה לּספר ּכלל ּגנאי ּכאן אין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלכן
להּבּתים ּכלּום מׁשּמׁשים ׁשאינם הרצּועֹות ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכבֹודּה,

זֹו). ְִִָּבכריכה

לכרכ נֹוהגין יֹונה.ויׁש ּכנפי ׁשם על ּככנפים, ן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

ולגלל ּבידֹו הּתפּלין לאחז צרי ― הּתפּלין צדדי על ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּוכׁשּכֹורכן
לתֹוכּה, הּתפּלין ולגלל ּבידֹו הרצּועה לאחז ולא עליהן, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹהרצּועה

הּתפּלין: ּׁשּיתּגללּו מּמה הרצּועה ׁשּתּגלל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמּוטב

אֿז סעיפים התפילין חליצת דין

•
xe` dxez

הפרק: שגםתוכן הנביא, נחמת - ציון בת ושמחי רני

בה' אמיתית שמחה לידי לבוא יכולה ציון" "בת

ïîæá 'éôà ìàøùé éðá úà íçðì àéáðä àáù åäæå
éðø ë"ôòàù ,ïåéö àìå ïåéö úá '÷ðù ,úåìâä

.'åë àá éððä éë éðôî åðééäå ,éçîùå
"רני הנביא בדברי החידוש גודל יובן ומעתה

בזמן ישראל בני את לנחם שבא ציון", בת ושמחי

(ולא ציון" "בת בבחינת רק שהם דאע"פ הגלות,

מקום, מכל כנ"ל, בעבודתם החסרון מחמת "ציון"),

ושמחי". "רני אומר להם גם

בלי אשר בארוכה, לעיל נתבאר והלא כיצד? הא

בעבודת השמחה להיות אפשר אי דלתתא אתערותא

ומאיר מתגלה ה' כשאור אלא השמחה שאין ה',

האדם את העושה האדם עבודת זקוקים שלזה בנפש,
הקדושה? לאור כלי

ושכנתי בא הנני "כי - הנביא מבאר זה על הנה
ה'". נאום בתוכך

הענין:] [וביאור

,àìéòì àìéòì àéäù àìéòìã àúåøòúà ùé äðä éë
.ììë íù úòâî àúúìã àúåøòúà ïéàù íå÷î

הבאות התעוררות מיני שני שיש נתבאר לעיל
כתוצאה שבאה דלעילא אתערותא יש מלמעלה.
בנפש שמתגלה הקדושה אור והוא דלתתא, מאתערותא
דלעילא אתערותא ויש עבודתו. על שכר כעין והוי האדם
אתערותא לפני' שתוקדם בלי גם לאדם ונמשכת שיורדת

דלתתא.

"c"ag i`iyp" zxezn

בחסד הבאה דלעילא (באתערותא גופא בזה אמנם
ממדריגה מלמעלה התעוררות יש סוגים: שני יש חנם)
אלא שם, מקום תופסת האדם שעבודת באלקות
יש אולם חסד; בתור ההתעוררות באה שלפועל
יותר, נעלית ממדריגה שהיא דלעילא אתערותא
עבודת אין מלכתחילה זו שבמדריגה ולעילא", "לעילא

כלל. שם ו"מגעת" מקום תופסת האדם

.ïéîìò ìë ááåñ 'éçá àåä
באורו המדריגות שתי בין ההבדל זהו בכללות,

כ "ממלא בשם בזהר הנקראים עלמין"יתברך, ל
(סובב עלמין" כל ו"סובב העולמות), כל (ממלא
הוא עלמין" כל "ממלא העולמות). כל את ומקיף
העולמות בכל המתלבש האלקי והאור השפע
בגוף המתלבשת כנפש ולקיימם, להחיותם והנבראים
הקב"ה כך הגוף את ממלא הנפש מה חז"ל (וכמאמר
"קדושתו הוא עלמין" כל ו"סובב העולם), את ממלא
הוא שהקב"ה מה . . ובעצמו בכבודו הקב"ה של
מה עלמין כל סובב בחינת והיא מהעולמות מובדל
שהוא זה אור ולגבי בהן", להתלבש יכול שאינו
למציאות מקום שום אין העולמות מגדר מעלה למעלה
שום תופסת הנברא עבודת שאין וק"ו וכ"ש נברא,
זו ממדריגה דלעילא" וה"אתערותא כלל. מקום

ממש. חנם חסד היא עלמין" כל ד"סובב

íâ ä"á óåñ ïéà øåàå òôù éåìéâ êùîåé íùîå
.úá úðéçáá

בנפש ה' אור ישכון דאימתי לעיל, שהובא הכלל
לפניו ד"בואו העבודה לפנ"ז כשהקדים רק האדם,
עד תחילה, ה' אל להתקרב עצמו את שזיכך ברננה",
התורה קיום ידי על בו השוכן ה' לאור "כלי" שנעשה
להאור ביחס רק נכון הוא זה כלל הנה - ומצוותי'
לעבודת חשיבות איזו שיש העולמות, שבגדר האלקי
מתגלה האור אין ולפיכך זו מדריגה לגבי הנבראים

זה. לאור מתאים כלי כשיש אלא

אתערותא "שאין ומדריגה ממקום האור אבל
כלל נוגעת האדם עבודת (אין כלל" שם מגעת דלתתא
כי ל"כלי", זקוק זה אור אין הרי - מדריגה) באותה
(שהוא זה לאור כלי להיות לנברא אפשר אי הכי בלאו
אינה למטה הארתו וכל מנבראים), לגמרי ונישא רם
לשכון יכול ובמילא יתברך, ורצונו חסדו מצד אלא
"בת של במדריגה כשהם גם ישראל בני את ולהאיר
ברננה" לפניו ד"בואו העבודה אצלם כשאין ציון",

כלים עי"ז נעשו לא זו, עבודה כשמקדימים גם (שהרי
למעלה שהוא עלמין", כל ד"סובב זה גבוה לאור

כנ"ל). מנבראים לגמרי ומנושא

íåøé éãáò ìéëùé äðä øîàðù àáì ãéúòì 'éäé äæå
.'åâå åçéøäå 'åâå 'ä çåø åéìò äçðå ãàî äáâå àùðå
ב"ה סוף אין אור עלמין, כל הסובב אור גילוי
לבוא, לעתיד יהי' עולמות, מגדר שלמעלה בעצמו
ונשא ירום עבדי ישכיל "הנה במשיח שנאמר וכמו
"לעילא שהוא האלקי האור מחמת שהוא מאד", וגבה
בו, שישכון עלמין) כל הסובב אור (בחינת ולעילא"
"ונחה בו נאמר וכן מאד". וגבה ונשא "ירום שלפיכך
ה' רוח על קאי זה שגם והריחו", וגו' ה' רוח עליו
מקי בחינת הוא ד"ריח" עלמין, כל הסובב ף,מאור

מחי' והמאכל ש"הטעם לריח, טעם בין החילוק דזהו
מקיף בחינת הוא והריח פנימי, אור דרך על האדם את
רק כבתחילה בשלימות נשאר בו שמריחים הפרי שהרי
ובולעו", שלועסו במאכל כן לא ממנו, מתפשט הריח
השכינה זיו בחינת על קאי ש"אכילה" למעלה, וכן
אפשר שאי הגילוי הוא ו"ריח" ממש, השגה בה ששייך
עליהם. נראה ה' מרחוק אלא ממש בפנימיות לבוא

àäéù ,ùåøéô ,äá ãìåé ùéàå ùéà øîàé ïåéöìå åäæå
.úá úðéçá 'éôà ,ùéà úðéçáá ìëä

יאמר "ולציון הכתוב יותר בעומק יתפרש זה לפי
כפל מהו מובן, אינו דלכאורה - בה" יולד ואיש איש

איש? פעמים שתי ואיש", "איש הלשון

יולד ד"איש שהענין לעיל נתבאר כבר הענין: אך
"זכר" בבחינת האדם בלב הנולדה התעוררות היא בה"
אלא בחוזק. האדם בלב תקועה שהיא זכר"), ("יולדת
תחילה", מזרעת כש"אשה דוקא שזהו נתבאר ששם
וכאן האדם. עבודת תולדת היא כשההתעוררות היינו
איש" "בבחינת התעוררות תהי' לבוא שלעתיד מחדש,
אתערותא כשאין (היינו בת" בחינת (אצל) "אפילו -

לפני'). דלתתא

אופנים שני יש כי ואיש", "איש הלשון כפל וזהו
ההתעוררות א) - "איש" בבחינת שהיא בההתעוררות
בבחינת ההתעוררות ב) האדם, מעבודת הנולדת
מאד גבוהה דלעילא אתערותא ידי על הנולדת "איש"

לבוא. לעתיד שתתגלה

øåà 'éäé ïåëîäù ,ïåéìò äððåëé àåä éë éðôî åðééäå
.äìòð ãàî ïåéìò
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בחסד הבאה דלעילא (באתערותא גופא בזה אמנם
ממדריגה מלמעלה התעוררות יש סוגים: שני יש חנם)
אלא שם, מקום תופסת האדם שעבודת באלקות
יש אולם חסד; בתור ההתעוררות באה שלפועל
יותר, נעלית ממדריגה שהיא דלעילא אתערותא
עבודת אין מלכתחילה זו שבמדריגה ולעילא", "לעילא

כלל. שם ו"מגעת" מקום תופסת האדם

.ïéîìò ìë ááåñ 'éçá àåä
באורו המדריגות שתי בין ההבדל זהו בכללות,

כ "ממלא בשם בזהר הנקראים עלמין"יתברך, ל
(סובב עלמין" כל ו"סובב העולמות), כל (ממלא
הוא עלמין" כל "ממלא העולמות). כל את ומקיף
העולמות בכל המתלבש האלקי והאור השפע
בגוף המתלבשת כנפש ולקיימם, להחיותם והנבראים
הקב"ה כך הגוף את ממלא הנפש מה חז"ל (וכמאמר
"קדושתו הוא עלמין" כל ו"סובב העולם), את ממלא
הוא שהקב"ה מה . . ובעצמו בכבודו הקב"ה של
מה עלמין כל סובב בחינת והיא מהעולמות מובדל
שהוא זה אור ולגבי בהן", להתלבש יכול שאינו
למציאות מקום שום אין העולמות מגדר מעלה למעלה
שום תופסת הנברא עבודת שאין וק"ו וכ"ש נברא,
זו ממדריגה דלעילא" וה"אתערותא כלל. מקום

ממש. חנם חסד היא עלמין" כל ד"סובב

íâ ä"á óåñ ïéà øåàå òôù éåìéâ êùîåé íùîå
.úá úðéçáá

בנפש ה' אור ישכון דאימתי לעיל, שהובא הכלל
לפניו ד"בואו העבודה לפנ"ז כשהקדים רק האדם,
עד תחילה, ה' אל להתקרב עצמו את שזיכך ברננה",
התורה קיום ידי על בו השוכן ה' לאור "כלי" שנעשה
להאור ביחס רק נכון הוא זה כלל הנה - ומצוותי'
לעבודת חשיבות איזו שיש העולמות, שבגדר האלקי
מתגלה האור אין ולפיכך זו מדריגה לגבי הנבראים

זה. לאור מתאים כלי כשיש אלא

אתערותא "שאין ומדריגה ממקום האור אבל
כלל נוגעת האדם עבודת (אין כלל" שם מגעת דלתתא
כי ל"כלי", זקוק זה אור אין הרי - מדריגה) באותה
(שהוא זה לאור כלי להיות לנברא אפשר אי הכי בלאו
אינה למטה הארתו וכל מנבראים), לגמרי ונישא רם
לשכון יכול ובמילא יתברך, ורצונו חסדו מצד אלא
"בת של במדריגה כשהם גם ישראל בני את ולהאיר
ברננה" לפניו ד"בואו העבודה אצלם כשאין ציון",

כלים עי"ז נעשו לא זו, עבודה כשמקדימים גם (שהרי
למעלה שהוא עלמין", כל ד"סובב זה גבוה לאור

כנ"ל). מנבראים לגמרי ומנושא

íåøé éãáò ìéëùé äðä øîàðù àáì ãéúòì 'éäé äæå
.'åâå åçéøäå 'åâå 'ä çåø åéìò äçðå ãàî äáâå àùðå
ב"ה סוף אין אור עלמין, כל הסובב אור גילוי
לבוא, לעתיד יהי' עולמות, מגדר שלמעלה בעצמו
ונשא ירום עבדי ישכיל "הנה במשיח שנאמר וכמו
"לעילא שהוא האלקי האור מחמת שהוא מאד", וגבה
בו, שישכון עלמין) כל הסובב אור (בחינת ולעילא"
"ונחה בו נאמר וכן מאד". וגבה ונשא "ירום שלפיכך
ה' רוח על קאי זה שגם והריחו", וגו' ה' רוח עליו
מקי בחינת הוא ד"ריח" עלמין, כל הסובב ף,מאור

מחי' והמאכל ש"הטעם לריח, טעם בין החילוק דזהו
מקיף בחינת הוא והריח פנימי, אור דרך על האדם את
רק כבתחילה בשלימות נשאר בו שמריחים הפרי שהרי
ובולעו", שלועסו במאכל כן לא ממנו, מתפשט הריח
השכינה זיו בחינת על קאי ש"אכילה" למעלה, וכן
אפשר שאי הגילוי הוא ו"ריח" ממש, השגה בה ששייך
עליהם. נראה ה' מרחוק אלא ממש בפנימיות לבוא

àäéù ,ùåøéô ,äá ãìåé ùéàå ùéà øîàé ïåéöìå åäæå
.úá úðéçá 'éôà ,ùéà úðéçáá ìëä

יאמר "ולציון הכתוב יותר בעומק יתפרש זה לפי
כפל מהו מובן, אינו דלכאורה - בה" יולד ואיש איש

איש? פעמים שתי ואיש", "איש הלשון

יולד ד"איש שהענין לעיל נתבאר כבר הענין: אך
"זכר" בבחינת האדם בלב הנולדה התעוררות היא בה"
אלא בחוזק. האדם בלב תקועה שהיא זכר"), ("יולדת
תחילה", מזרעת כש"אשה דוקא שזהו נתבאר ששם
וכאן האדם. עבודת תולדת היא כשההתעוררות היינו
איש" "בבחינת התעוררות תהי' לבוא שלעתיד מחדש,
אתערותא כשאין (היינו בת" בחינת (אצל) "אפילו -

לפני'). דלתתא

אופנים שני יש כי ואיש", "איש הלשון כפל וזהו
ההתעוררות א) - "איש" בבחינת שהיא בההתעוררות
בבחינת ההתעוררות ב) האדם, מעבודת הנולדת
מאד גבוהה דלעילא אתערותא ידי על הנולדת "איש"

לבוא. לעתיד שתתגלה

øåà 'éäé ïåëîäù ,ïåéìò äððåëé àåä éë éðôî åðééäå
.äìòð ãàî ïåéìò
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בתור מלמעלה, הבאה התעוררות שיכולה והטעם
מבאר - "איש" של במדריגה להיות חנם, חסד
פירוש, עליון", יכוננה "הוא כי מפני הכתוב,
עליון אור היינו נעלה", מאד עליון אור יהי' "שהמכון
כלל", שם מגעת דלתתא אתערותא שאין מ"מקום
שם, מקום תופסת הנבראים עבודת שאין ומכיון
לא כשהאדם גם בגילוי לשכון להאור אפשר לפיכך

לכך. ליבו הכין

éîöòá éðà éððä ,êëåúá éúðëùå àá éððä éë åäæå

.ùîî ä"á óåñ ïéà øåà ìåëéáë
"רני (לאחרי הנביא דברי המשך ביאור גם וזהו

ל"רניושמ שהטעם בתוכך", ושכנתי בא הנני "כי חי")

"רני יהי' ציון" "בת אצל שאפילו ציון", בת ושמחי

בתוכך", ושכנתי בא ש"הנני לפי הוא ושמחי",

סוף אין אור כביכול, בעצמי אני ש"הנני בזה, שהכוונה

דלעילא האתערותא שהיא בתוכך, ישכון ממש" ב"ה

כלל". שם מגעת דלתתא אתערותא שאין מ"מקום

f wxt ignye ipx d''c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

בדבריÏÎ·Â(ה) מקום בכל אשר והוא אחד ענין יובן זה
ת"ק מהלך לשון המלאכי' בשיעור נז' רז"ל
הענין אך כו', שנה ת"ר ולא שנה ת"ק דוקא למה שנה
שעד מדריגו' מה' התכללות רק בנבראי' שאין לפי הוא
שהן נו"ה חג"ת מבחי' רק דהיינו בכלל עד ולא יסוד בחי'
שאם ת"ר ולא שנה ת"ק מהלך שיעורם ע"כ בלבד בחי' ה'
הוא והטעם ת"ר, מהלך הי' יסוד בחי' גם בהן כלול הי'
אע"פ הו' בחי' שהוא יסוד בחי' בהם נשתלשל שלא לפי
שהוא יסוד מבחי' הוא ההשפעה עיקר כל הרי שלכאורה
הוא מ"מ כנ"ל נו"ה עד שבמדות מה כל גילוי לידי המביא
הן הן והמוחי' המדו' בחי' שהרי החשבון מן אינו עצמו
הכח הוא יסוד שבחי' רק עצמה השפע מהות עיקר
המזיגות כל שאחר מיוחד באופן גילוי לידי שמביאם
האורות שכל נהורי"ן דכל כניש"ו ונק' כנ"ל והיפוכו מדבר
ה"ח בכלל והן כו' אחד מקום אל כמ"ש בו מתקבצים
שבגבורה חסד שבחסד חסד חסדי' ה' הן ובפרט דנש"ב
ביסוד מתכנשי' הללו וה"ח שבהוד, חסד עד שבת"ת חסד
בזהר וכמ"ש דוקא שנ"ה ת"ק ענין והוא מכולם וכלול
מפני וזהו וד"ל, כו' אתפשט' דז"א הוד עד דבינה משום
גופא בכלל נחשב ואינו מגופא לב"ר נק' יסוד שבחי'
גופא מבחי' הוא הנבראי' ושרש לבד ונו"ה חג"ת שהוא
זה לשון אמרו לא למה להבין יש עדיין אך כו'. דמלכא
אין שם שגם באצי' ולא דוקא בע"ג נבראי' במלאכי' רק
כו', מגופא לבר נק' ויסוד נו"ה דחג"ת בחי' ה' רק העיקר
בנבראי' נמשך לא למה הטעם להבין יש גופא היא ועוד
(ובפרט שנה ת"ר שיעורם ויהי' עצמו יסוד מבחי' גם
למה יסוד בחי' עליון לצדיק זרוע מאור שנמשכו בנשמו'
שנק' יוסף נשמת כמו והרי ג"כ יסוד מבחי' בה יהי' לא
וכתיב כו') ופנחס נח (וכן יסוד מבחי' בו הי' עליון צדיק

כו'). לא[ביו] דומה שהי' יוסף יעקב תולדות אלה

Í‡רק שאינו דגם יסוד בבחי' תחלה בהקדים יובן הענין
מעלה יתרון בו יש הרי מ"מ כנ"ל נהורי"ן דכל כנישו
השפע של עצמיו' בחי' נמשך שממנו לפי והוא אחר מצד
המזיגו' אופני ריבוי בכל שנבררה לאחר דהיינו דוקא
והיפוכו מדבר ונו"ה ות"ת בדעת גופא בבחי' וההתכללות
לו שאין הברור שפע דבר לאור יצא אז וסותרו המנגדו
הי' הדעת בבחי' שהרי ממש, השפע עצם והוא עוד מנגד
לדבר שבא עד פעמים כמה והיפוכו מדבר הדבר שוקל
אז המכריע כשבא מתיר וזה אוסר זה דיינים ב' כמו ברור,
ובלתי למעשה, הלכה פסק לידי [לבוא] הדבר יוכל
מעשה שבשביל לפי למעשה הלכה לפסוק א"א ההכרעה
אחד באופן להיות בהכרח צריך לזולתו השפע כמו שהוא
במדו' ההכרעה בבחי' הוא וכך כו', שקול דבר ולא ברור
מיוחד, א' באופן ההכרעה הוא שהת"ת כנ"ל הת"ת בבחי'
להשפיע איך יועצות כליות בנו"ה ה"ג בבירור הוא וכך
שבבחי' עד והתפשטות צמצום בבחי' שם שקול עדיין
ושמאל לימין נטי' בלי ברור שפע הדבר שם יוצא יסוד
יוליד ולכך המשפיע עצמי' בבחי' שהוא כמו דהיינו
והתכללו מזיגות שהי' מה וכל כו', דוקא לו תבדומ"ה
וגמר סוף בשביל רק הוא ונו"ה שבת"ת שבדעת בהכרעות
יגיעתם שכל בדייני' הנ"ל עד"מ יסוד בבחי' למקבל השפע
בשביל רק זה אין ההכרעה לבחי' שבאי' עד הדבר לשקול
ואם דוקא למעשה הלכה פסק לידי הדבר להביא שצריכי'
היו לא מעשה לענין הלכה הדבר להשפיע צריכי' שהם לא
להב עיקר הטעם שלזה וכנ"ל כלל, הדבר בשיקול מייגעי'
וד"ל, כו' יסוד בבחי' השפע וגמר בכלות הוא התשוקה
בעצם שהוא כמו השפע נמשך יסוד בבחי' הרי כן ולהיות
כתיב ודוד ביונתן וכן כו' יתן לאי"ש אש"ר כל וז"ש
לו אשר כל נותן שהמשפיע כו' עד ממעילו ויתפשט
ביסוד נשאר לא שהרי הוא נהפוך שלכאורה והגם למקבל,

"c"ag i`iyp" zxezn

אופני' ההתכללות וכל כנ"ל המקבל לקבלת הצריך רק
ההלכה פסק כמשל בעצמו נשאר המנגד מדבר שונים
מ"מ כו', לבד למעשה ששייך מה רק או' שאינו למעשה
שהוא רק שהוא כמו השפע של העצמ"י' בחי' הוא הרי
במשל כנ"ל בתחלה המנגד"י' מכל הבירור"י' כל אחר בא
בשכל הדבר לסתור המנגד דוקא ישתף שבתחלה המו"מ
במו"מ לעסוק כשנגמר שאח"כ עד כו' ובנו"ה במדות וכן
נותן ונמצא וד"ל, כו' רצונ"ו ועצמי' פנימי' זהו הרי
ההפכי' מכל בו כלולי' ואמנם שלו, העצמי' בחי' המשפיע
הדבר הנה אבל לו, בדומ"ה יוליד וע"כ כו' ומדות שבשכל
הולד כמו למשפיע בדומה בפ"ע ויש מהות הוא הנולד
שזהו לפי כו', ממש בפ"ע יש שהוא הטפה מן שנולד
שנמשך מאחר בפ"ע ומהות יש בחי' להיות הגורם עצמו

במשיח (וז"ש האב לגבי כבן המשפיע של עצמי"ו' מבחי'
לאור דומה בפ"ע ויש במהות ויהי' ילדתי"ך היום אני בני
בתכלית אדרבה ח"ו פירוד בבחי' ולא ממש האלקי
שלו היש בחי' אבל כו', ה' ביראת והריחו כמ"ש הביטול
וכמ"ש העצמי"ו' דבחי' האמיתי יש לבחי' בדומה הוא
ההפרש וזהו במ"א, וכמ"ש כו' בתחתוני' יחיד אתה ליעקב
הוא שרשן שהנשמות למלאכי' נשמו' בין פרט בדרך
משא"כ כו' עליון לצדיק זרוע אור כמ"ש יסוד מבחי'
הנשמות ולא שנים ת"ק דוקא המלאכי' ע"כ המלאכים,
דיסוד מ"ד פסולת מבחי' שהן בארץ היו הנפילי' (ומ"ש
הארת הי' שאם במ"א כמ"ש גמור נפרד נעשי' העליון
משא"כ נפרד יש בבחי' הן גם הי' במלאכי' יסוד בחי'

וד"ל). בנשמות

giyn ilag oipr yxey oiadl d''c
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Ê"ÙÚÂהוא ההארה שבג"ע מ"ד אות מש"ל ג"כ יובן
סוכ"ע מבחי' נמשך בעוה"ז אבל ממכ"ע מבחי'
שבג"ע לפי שנת' כמו ג"כ שהוא כו' עולם זרועות ומתחת
ממכ"ע בחי' וזהו בגילוי מאיר לכן גבורות ע"י הוא
שם יש ולכן או"פ ונקרא' ממש, בהשגה נתפסת שההארה
ויש מספר אין ומלאכים נשמות בג"ע התחלקות ריבוי
קרביים נק' ויש דאודנין ומארי דעיינין מארי נק' מלאכים
ממכ"ע שבחי' לפי וזהו קדשו שם את קרבי וכל כמ"ש
הנפש הארת כמו בהתחלקות הוא לכן בגילוי מאיר
הראי' כח מאיר בעין הכלי' לפ"ע שהיא בגוף שמתפשטת
לכל השייך הכח ג"כ ומעיים ובקרביים השמיעה כח ובאזן
אבל רגל, מראש או ראש מרגל לעשות לשנות וא"א א'
העלם ובבחי' העלם בבחי' רק בגילוי מאיר שאין בעוה"ז
מבחי' ולמעלה מקיף בחי' שהוא סוכ"ע בחי' מאיר
בעצמותה שהיא כמו הנפש עצמות וכמשל התחלקות
הכחות כל כוללת שאז הגוף באיברי מהתפשטות' למעלה
הוא עליונים מקיפים בחי' וכך ביחד ממנה המתפשטי'
יו ובחי' עיגולים בחי' והוא התחלקות מבחי' שרלמעלה

בכל כי הוא ואו"פ, או"מ ענין ביאור והנה או"פ, בחי' הוא
ואו"פ או"מ בחי' יש לעילה מעילה השפע השתלשלות
ומבחי' המשפיע מן בתחלה יבוא המקיף שאור דהיינו
והוא או"פ בבחי' להיות יתצמצם בלבד שבמקיף התחתונה
איש יוכל שלא לזולתו שכל בהשפעת רואים שאנו עד"מ
בהשכלתו הוא שהשכל כמו בדיבור גילוי לידי להוציא
ממש בהשכלתו המצוייר אופן שאותו מוכרח וא"כ ממש
כלל מושג אינו כי לדיבור וסובב ומקיף העלם בבחי' נשאר

בדבור ממש ומתלבש מושג אשר הוא קצהו אפס רק בדבור
האות' ידי על לזולתו שמושג ר"ל או"פ בחי' ונעשה
כל שלא למדות משכל ועד"ז בדבור שאו' וצירופים
תוך ומתלבשת נכנסת בהרחבה שהוא כמו ממש ההתבוננות
מקיף בבחי' הוא ההתבוננות עיקר אלא המדות התפעלות
בהמדות ממש מתלבש ההתבו' מן קצהו אפס רק המדות על
ענין בהשתלשלות למעלה יובן זה ועד"מ או"פ, בבחי'
או"פ בבחי' נמשך מהעילה קצהו אפס דרק ואו"פ או"מ
נמשך ומתחלה מקיף בבחי' הוא האור ועיקר בהעלול
במשל. וכנ"ל או"פ בבחי' הארה ממנו נמשך ואח"כ המקיף
נמשך למדרגה ממדרגה השתלשלות בכל יש זו בחי' והנה
בחי' הוא ההשתלשלות בכללות כלל בדרך אך ואו"פ או"מ
הוא ב"ן שם היינו ונוק' דכר בחי' והם ב"ן ושם מ"ה שם
גם או"פ שיש והגם או"מ בחי' הוא מ"ה ושם או"פ בחי'
יחשבו מקיפים בשם דנוק' ב"ן בחי' לגבי מ"מ מ"ה בשם
מתלבש מ"ה משם קצהו אפס רק כי דמ"ה, האורות כל
בחי' ג"כ הם אלו בחי' (וב' ב"ן, בשם או"פ בחי' להיות
והמובחר ב"ן המברר הוא מ"ה שם והנה וממכ"ע), סוכ"ע
נדח באצילות ליכלל יכול שלא ומה באצי' נכלל מהבירורים
ליכלל יכול שלא ומה נכלל הוא ושם לבריאה ויורד
יוכל שלא דמה עד לעשיה ומיצירה ליצירה נדחה בבריאה
כו' גמור ורע פסולת ונעשה לגמרי נדחה בעשי' גם להתברר
בבחי' שהוא במה אלא אינו א"ס אור גילוי הנה כי והענין
לפי דוקא בחכמה הוא א"ס אור גילוי ולכך ית' אליו ביטול
מה אבל כנודע, מה כח ביטול בחי' הוא החכמה שמדרגת
א"ס אור שאין מבדיל מסך בחי' הוא ודבר יש בחי' שהוא
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אופני' ההתכללות וכל כנ"ל המקבל לקבלת הצריך רק
ההלכה פסק כמשל בעצמו נשאר המנגד מדבר שונים
מ"מ כו', לבד למעשה ששייך מה רק או' שאינו למעשה
שהוא רק שהוא כמו השפע של העצמ"י' בחי' הוא הרי
במשל כנ"ל בתחלה המנגד"י' מכל הבירור"י' כל אחר בא
בשכל הדבר לסתור המנגד דוקא ישתף שבתחלה המו"מ
במו"מ לעסוק כשנגמר שאח"כ עד כו' ובנו"ה במדות וכן
נותן ונמצא וד"ל, כו' רצונ"ו ועצמי' פנימי' זהו הרי
ההפכי' מכל בו כלולי' ואמנם שלו, העצמי' בחי' המשפיע
הדבר הנה אבל לו, בדומ"ה יוליד וע"כ כו' ומדות שבשכל
הולד כמו למשפיע בדומה בפ"ע ויש מהות הוא הנולד
שזהו לפי כו', ממש בפ"ע יש שהוא הטפה מן שנולד
שנמשך מאחר בפ"ע ומהות יש בחי' להיות הגורם עצמו

במשיח (וז"ש האב לגבי כבן המשפיע של עצמי"ו' מבחי'
לאור דומה בפ"ע ויש במהות ויהי' ילדתי"ך היום אני בני
בתכלית אדרבה ח"ו פירוד בבחי' ולא ממש האלקי
שלו היש בחי' אבל כו', ה' ביראת והריחו כמ"ש הביטול
וכמ"ש העצמי"ו' דבחי' האמיתי יש לבחי' בדומה הוא
ההפרש וזהו במ"א, וכמ"ש כו' בתחתוני' יחיד אתה ליעקב
הוא שרשן שהנשמות למלאכי' נשמו' בין פרט בדרך
משא"כ כו' עליון לצדיק זרוע אור כמ"ש יסוד מבחי'
הנשמות ולא שנים ת"ק דוקא המלאכי' ע"כ המלאכים,
דיסוד מ"ד פסולת מבחי' שהן בארץ היו הנפילי' (ומ"ש
הארת הי' שאם במ"א כמ"ש גמור נפרד נעשי' העליון
משא"כ נפרד יש בבחי' הן גם הי' במלאכי' יסוד בחי'
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Ê"ÙÚÂהוא ההארה שבג"ע מ"ד אות מש"ל ג"כ יובן
סוכ"ע מבחי' נמשך בעוה"ז אבל ממכ"ע מבחי'
שבג"ע לפי שנת' כמו ג"כ שהוא כו' עולם זרועות ומתחת
ממכ"ע בחי' וזהו בגילוי מאיר לכן גבורות ע"י הוא
שם יש ולכן או"פ ונקרא' ממש, בהשגה נתפסת שההארה
ויש מספר אין ומלאכים נשמות בג"ע התחלקות ריבוי
קרביים נק' ויש דאודנין ומארי דעיינין מארי נק' מלאכים
ממכ"ע שבחי' לפי וזהו קדשו שם את קרבי וכל כמ"ש
הנפש הארת כמו בהתחלקות הוא לכן בגילוי מאיר
הראי' כח מאיר בעין הכלי' לפ"ע שהיא בגוף שמתפשטת
לכל השייך הכח ג"כ ומעיים ובקרביים השמיעה כח ובאזן
אבל רגל, מראש או ראש מרגל לעשות לשנות וא"א א'
העלם ובבחי' העלם בבחי' רק בגילוי מאיר שאין בעוה"ז
מבחי' ולמעלה מקיף בחי' שהוא סוכ"ע בחי' מאיר
בעצמותה שהיא כמו הנפש עצמות וכמשל התחלקות
הכחות כל כוללת שאז הגוף באיברי מהתפשטות' למעלה
הוא עליונים מקיפים בחי' וכך ביחד ממנה המתפשטי'
יו ובחי' עיגולים בחי' והוא התחלקות מבחי' שרלמעלה

בכל כי הוא ואו"פ, או"מ ענין ביאור והנה או"פ, בחי' הוא
ואו"פ או"מ בחי' יש לעילה מעילה השפע השתלשלות
ומבחי' המשפיע מן בתחלה יבוא המקיף שאור דהיינו
והוא או"פ בבחי' להיות יתצמצם בלבד שבמקיף התחתונה
איש יוכל שלא לזולתו שכל בהשפעת רואים שאנו עד"מ
בהשכלתו הוא שהשכל כמו בדיבור גילוי לידי להוציא
ממש בהשכלתו המצוייר אופן שאותו מוכרח וא"כ ממש
כלל מושג אינו כי לדיבור וסובב ומקיף העלם בבחי' נשאר

בדבור ממש ומתלבש מושג אשר הוא קצהו אפס רק בדבור
האות' ידי על לזולתו שמושג ר"ל או"פ בחי' ונעשה
כל שלא למדות משכל ועד"ז בדבור שאו' וצירופים
תוך ומתלבשת נכנסת בהרחבה שהוא כמו ממש ההתבוננות
מקיף בבחי' הוא ההתבוננות עיקר אלא המדות התפעלות
בהמדות ממש מתלבש ההתבו' מן קצהו אפס רק המדות על
ענין בהשתלשלות למעלה יובן זה ועד"מ או"פ, בבחי'
או"פ בבחי' נמשך מהעילה קצהו אפס דרק ואו"פ או"מ
נמשך ומתחלה מקיף בבחי' הוא האור ועיקר בהעלול
במשל. וכנ"ל או"פ בבחי' הארה ממנו נמשך ואח"כ המקיף
נמשך למדרגה ממדרגה השתלשלות בכל יש זו בחי' והנה
בחי' הוא ההשתלשלות בכללות כלל בדרך אך ואו"פ או"מ
הוא ב"ן שם היינו ונוק' דכר בחי' והם ב"ן ושם מ"ה שם
גם או"פ שיש והגם או"מ בחי' הוא מ"ה ושם או"פ בחי'
יחשבו מקיפים בשם דנוק' ב"ן בחי' לגבי מ"מ מ"ה בשם
מתלבש מ"ה משם קצהו אפס רק כי דמ"ה, האורות כל
בחי' ג"כ הם אלו בחי' (וב' ב"ן, בשם או"פ בחי' להיות
והמובחר ב"ן המברר הוא מ"ה שם והנה וממכ"ע), סוכ"ע
נדח באצילות ליכלל יכול שלא ומה באצי' נכלל מהבירורים
ליכלל יכול שלא ומה נכלל הוא ושם לבריאה ויורד
יוכל שלא דמה עד לעשיה ומיצירה ליצירה נדחה בבריאה
כו' גמור ורע פסולת ונעשה לגמרי נדחה בעשי' גם להתברר
בבחי' שהוא במה אלא אינו א"ס אור גילוי הנה כי והענין
לפי דוקא בחכמה הוא א"ס אור גילוי ולכך ית' אליו ביטול
מה אבל כנודע, מה כח ביטול בחי' הוא החכמה שמדרגת
א"ס אור שאין מבדיל מסך בחי' הוא ודבר יש בחי' שהוא
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דהיינו הרבה מדרגות בו יש הביטול ובחי' בו, מתגלה
הביטול שבאצי' ומדרגתו ערכו לפי עולם בכל שהוא
הביטול לגבי יש בחי' נחשב שבבריאה והביטול בתכלית
היש לביטול אמיתי ביטול בין ההפרש כנודע דאצי'
ויחו"ת) יחו"ע בענין הקודמים באותיות למעלה וכמבואר
ויכול דבריאה הנבראים מהות לפי ביטול חשוב ועכ"ז
זה ביטול ע"י ומהותן ערכן לפי אלקות גילוי להם להיות
הוא אצי' דלגבי באצי' שהוא כמו הגילוי להיות א"א אבל
וזהו לעשי' ומיצירה ליצירה מבריאה וכעד"ז כו' יש בחי'
בחי' הוא בכלל מ"ה דשם הבירורים השתלשלות ענין
ומה זה ביטול ג"כ בהם שיהי' ב"ן מברר לכן הביטול
הביטול בבחי' להיות היינו באצי' ליכלל ב"ן משם שיכול
לקבל יכול שלא ומה באצי' נכלל אצי' עולם ערך שלפי
וא"א יש בחי' חשוב דשם באצי' ליכלל לו א"א זה ביטול

ונכלל באצילות שהוא כמו א"ס אור גילוי בו להיות
גילוי בו להיות ויוכל ביטול חשוב בריאה דלגבי בבריאה
ב"ה א"ס אור כי בבריאה מתלבש א"ס שאור ע"ד אלקות
וכן כו' שבו הביטול לפ"ע עולם בכל ומתלבש נמשך
כרע דלא דמאן רז"ל וז"ש לעשי' ומיצירה ליצירה מבריאה
בחיצונית שהוא במודים הכריעה כי נחש נעשה במודים
והוא הביטול שבמדרגת נמוך היותר הביטול הוא לבד גופו
הוא זה ביטול לו כשיש ועכ"ז דעשי' תחתונות ממדרגות
אבל ערכו לפי אלקות התלבשות בו ויש דקדושה סט' מכלל
בסט' ליכלל לו וא"א עוד תקנה לו אין במודים כרע כשלא
שהוא נחש נעשה אלא ית' אליו שבטל מה שהוא דקדושה
בעשי' ליכלל יכול שלא דמה כנ"ל והיינו וסט"א קליפה
דלא בזהר אמרו ולכן גמור ורע פסולת ונעשה לגמרי נדחה

בתחה"מ: יקום
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שהןÔÈ�Ú‰Â[לג)] שתים שהם לעיל אמרנו דהנה הוא
אין18ארבע הזה האין בחי' כי והיינו ,

בחי' ב' שהם המקבל לגבי כמו המשפיע לגבי שוה פירושו
ממך כי כמ"ש הכל המשפיע הוא האמיתי יש הנ"ל, יש
פי' מלמעלמ"ט כי והיינו המקבל, הוא הנברא ויש הכל
שיוכל בכדי כי והיינו כלל, מקום תופס שאינו הוא אין
ית' מאתו הנאצלי' אצילו' או הנבראי' התהוות להיות
יתהוה ואיך וכלל, כלל תכלית ובעל גבול בעל הבלתי
עשר אחד ולא דוקא עשר ע"ס מספר שהם אצי' מאתו
עשר, אחד ולא עשר תשע ולא עשר כו' ע"ס בס"י וכמ"ש
אורו שסילק צמצום ע"י הי' זה ע"ס להאציל שבכדי אלא
תופס שאינה בעלמא הארה שנמשך עד הצד על הגדול
יפלא דלכאורה שניתי. לא הוי' אני שלכן וכלל, כלל מקום
הנאצלים נאצלו הלא שניתי לא הוי' אני נאמר האיך
נאמר ואיך הנעשים ונעשו היצורים ונוצרו הנבראי' ונבראו
לאחר והאצי' הבריאה קודם בין שינוי שום יש שלא
הבריאה בין התהוות כל כי שמפני אלא והאצי', הבריאה
כלל מקום תופסת שאינה בעלמא מהארה נתהוו האצי' בין
קודם הוא שאתה כלל שינוי אין שבאמת עד וכלל,
ממש. שינוי שום בלי שנבה"ע לאחר הוא ואתה שנבה"ע
האמיתי יש בחי' ית' מאתו שנמשך מה האין ענין פי' וא"כ
לגבי וכלל כלל מקום תופס ואינו ואפס אין שהוא פי' הוא

האמ העדריש ע"ש אין שם לו הונח ועש"ז המשפיע, יתי
כלל. תפיסתו

Í‡המהוה האין בחי' היינו להמקבלים המקור האין בחי'
כלל מושג שאינו אין פי' הנה דמקבלים, השני היש
פי' מלמטלמ"ע משיגים שאנו מאין יש פי' ונמצא וכלל,
מה בחי' היינו אין מבחי' ודבר ליש הבריאה שנתהוה
בענין כמשנת"ל והיינו הוא. מה וכלל כלל לנו מושג שאינו
מהות ומשיגים יודעים אנו אין הנה הגוף, את המחי' הנפש
מהארת יותר קרוב דבר לך ואין כלל, היא מה הנשמה
שבאדם והשגה שהשכל הגוף, לגבי הגוף את המחי' הנפש
מהות את כלל משיגי' אינם והבינה החכ' במוח שמלובש
שהמשיג תמצא שפיר בי' דייקת וכד אותם, המחי' הנפש
דאל"כ המוח, בגשם שמלובש הרוחני הכח בחי' הוא
ההוה דבר הוא הלא משיג עצמו המוח שגשם היתכן
ה"ה הגוף מן הנפש בצאת והרי לעפר, והי' ונרקב ונפסד
ולהבין להשכיל מאומה מרגיש ואיננו דומם כאבן מוטל
כחות בחי' הוא והמבין המשכיל כי ונמצא דבר, איזה
בעת כי ומאחר הגוף, באברי התלבשותם בעת הנפש
מה הנפש מהות משיגים אינם האדם במוח התלבשותם
המחי' נפש בו שיש שיודע המציאות ידיעת ע"ד רק היא,
שלו הנפש מהות מהו וכלל כלל יודע אינו אבל אותו
מהות משיגים אינם הנפש כוחות שגם צ"ל א"כ עצמו,

8(1rax` ody mizy mdy lirl epxn` dpdc `ed oiprdeבהבא ואילך.: א'קנ ע' שם ח"ב תער"ב המשך בארוכה ראה לקמן
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מאין יש הוא שהנברא כשם כי מפני והיינו היא, מה הנפש
ממנו. והעלם הסתר בבחי' הוא אותו המחי' החיות כן
כפי' ולא מושג, שאינו אין הוא מלמטלמ"ע אין פי' ונמצא
כל על נאמר דהאיך ואפס, אין שהוא המשפיע שלגבי אין
לו נמשך ומאין ואפס אין שהוא הגוף וכחות החיות מקור

איזה להבין ההשגה כח או להשכיל השכל וכחכח [דבר],
שיש לא אם לעשות, והמעשה לחשוב והמח' לדבר הדבור

הפרטים כחות נמשך שמאתו כללי דבר והגם19איזה האלו.
הרי מ"מ, המציאות, ידיעת בדרך רק הוא זה שהשגתינו
כלל ספיקא וספק ספק שום בלתי בורי' על זה יודעים אנו
קוראי' אנו לכן הוא מה יודעים אנו שאין מפני ורק וכלל,

אין מושג.20אותו שאינו פי' ,

ÔÎÂשכל והנעשים, והנוצרים הנבראים בכלליות ד"ז יובן
מאין פי' מאין יש נברא שהוא רואים שאנו נברא דבר
יתכן לא נברא לשון ובאמת כלל. מושג שאינו ממה היינו
זה המהוה דבר שאם המהוה, הדבר מושג הי' אם כלל
בשם כ"א נברא בשם לקוראו א"א המתהוה להדבר מושג

א'21עלול שטבעת השלשלת וכמו השתלשלות, בחי' שזהו

משיג שכאו"א עו"ע בחי' הוא כן בחברתה, ואחוזה דבוקה
ז"ת מלביש הוא הנה שלמטה עלול עד"מ ממנו, העליון
ז"ת שיומשך עילה נעשה הוא ואז לו הקדומה העילה של
עד כ"ד מריש הוא ועד"ז הימנו, שלמטה להעלול שלו
אם והנה עו"ע. בחי' הם שכולם ההשתלשלו' בבחי' סוכ"ד
בשם להיות יכולים היו לא דבי"ע, הנבראי' בבחי' כן הי'
וע"ד רוחניות, הכל הי' כ"א כלל, מה דבר גשם מציאות

אלקות שהוא האצי' הגשמי'22עולם שיתהוה מה שהרי ,

שהונח כמו מזה, גדול מאין יש בריאה לך אין הרוחני' מן
וענין לשון כי ונמצא המחקר. חכמי אצל גם זה דבר
אינו המהוה לה הקדום שהסיבה כ"א יתכן אינו בריאה
מקצת משיג העלול כי לעלול, המשפעת העילה בדרך
הרוחני מהות כלל משיג אינו הנברא משא"כ העילה,
היא מה הנפש מהות משיג אינו שהגוף כמו אותו, המחי'
אשר משיג נברא דבר כל וכן המציאות, ידיעת בדרך כ"א
ע"ד רק משיג אמנם אותו, ומהוה המחי' רוחני כח יש
מבחי' מאין פי' מאין, יש בריאה וזה"ע המציאות. ידיעת

הוא. מה כלל מושג שאינו

oeivn 'd glyi jfer dhn d''c

(19mihxtd zegek jynp ez`ny illk xac dfi` yiyבכ"ה בד"ה :
נמשכין שהן בהכוחות מרגיש הוא והרי מוסיף: שם תרנ"ג בכסלו
ה"ה חדש שכל לו כשנופל וכמו הכללי, הנפש הארת הוא ממקורם
השגת ולא המציאות ידיעת שהוא רק כו', מלמעלה שנמשך מרגיש

המהות.
(20oi` eze` 'i`xew ep` okl edn mircei ep` oi`y iptnראה :

א'קנא): ע' שם ח"ב תער"ב בהמשך (ועד"ז מה ס"ע שם תרנ"ט סה"מ
הוא. מה ידעו לא כי מן אותו ויקראו כמו

(21lelr mya `"k `xap mya e`xewl בכסלו`"` בכ"ה בד"ה :

להשתלשלות מאין יש בריאה בין ההפרש וכידוע מוסיף: שם תרנ"ג
אמנם כו', עילתו את משיג שהעלול הוא עו"ע דהשתלשלות עו"ע,
רוחני שהמהווה בערכו, שאינו דבר שמהווה הוא היש התהוות

מהמתהווה. מסתתר שהמהווה ע"י והיינו גשמי, והמתהווה
(22zewl` `edy 'iv`d mler c"re zeipgex lkd 'idד"ה ראה :

ההעלם גילוי שהוא האצי' שעולם קסח ע' שם תרנ"ג בכסלו בכ"ה
עיי"ש. עו"ע. בבחי' הוא מאלקות

•
.d

a"yxd x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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e‰ÊÂרּוחכם על והעֹולה לב-לג) כ. (יחזקאל דכתיב ¿∆ְְְְֲִִֵֶֶַָָ
אּתם אׁשר תהיה, לא היֹו רׁש"י) ּדעּתכם. על ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ(ׁשעֹולה
ׁשּׁשּלח מאחר צּוארנּו מעל עּוּלֹו (נפרֹוק כּגֹוים נהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאֹומרים
אני חי ואבן עץ לׁשרת הארצֹות ּכמׁשּפחֹות רׁש"י) ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמעליו.
ּובחמה נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּביד לא אם אלקים ה' ְְְְְֱֲִִִֵַָָָָָֹֹֻנאם
עליכם. אמלֹו רד"ק) והּמֹורדים. הּפֹוׁשעים (לכּלֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָׁשפּוכה

L¯„Ó·eּכׁשּבקׁשּו איתא ג) ּפרק (נּצבים ּתנחּומא ¿ƒ¿«ְְְִִִִֶֶֶַָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש (ׁשל ׁשבּועתֹו עֹול לפרֹוק ְְְִִֵֶַָָָָ(יׂשראל)
ּבאּו א) כ. (יחזקאל ׁשם ּכתיב מה יחזקאל ּבימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָהּוא)
הּקֹונה ּכהן ּבן לֹו אמרּו ה' את לדרׁש יׂשראל מּזקני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹאנׁשים
לֹו אמרּו אֹוכל, להם אמר ּבתרּומה ׁשּיאכל מהּו העבד ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת
אמר (ּבתמּיה) מרׁשּותֹו יצא לא ליׂשראל ּומכרֹו ּכהן חזר ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֹאם
אף לֹו אמרּו יׂשראל) לרׁשּות הּכהן מרׁשּות (ׁשּיֹוצא הן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלהם

להם אמר האּוּמֹות, ּככל נהיה מרׁשּותֹו יצאנּו ּכבר ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָאנּו
ואֹומר תהיה לא היֹו רּוחכם על והעֹולה ליׂשראל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיחזקאל
להם אמר וגו' חזקה ּביד לא אם אלקים ה' נאּום אני ְְֱֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחי
ּבדמים נמּכרּתם לא ואּתם הּוא ּברׁשּותֹו מכרֹו ׁשּלא זמן ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
(ּדברים נמּכרּתם, חּנם ה' אמר כה ּכי ג) נב. (יׁשעיה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר
ּל יהיה והּוא לעם לֹו הּיֹום אֹות הקים למען יב) ְְְְְְִִֶַַַָָכט.
לאברהם לאבֹותי נׁשּבע וכאׁשר ל ּדּבר ּכאׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלאלקים
לאבֹותיכם. ׁשּנׁשּבעּתי ּבּדבר אחזר ׁשּלא ּוליעקב ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹליצחק

e‰ÊÂויקּבלּו הּגֹוים ּככל ׁשּיהיּו רּוחכם על והעֹולה ¿∆ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
יניקתם ידי על אחרא מּסטרא וׁשלֹום חס ְְְְְֳִִִֵַַַָָָָָָָָָהׁשּפעתם
ה' נאם אני חי ואֹומר תהיה, לא היֹו הּנה עליֹון, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמהּמּקיף
אּתם ּכבר הלא ּכי עליכם, אמלֹו חזקה ּביד לא אם ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאלקים
בֹו ּבחרּו והם ּבהם ׁשּבחר ה' חלק ׁשהן ּבׁשבּועה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעּמדי
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מאין יש הוא שהנברא כשם כי מפני והיינו היא, מה הנפש
ממנו. והעלם הסתר בבחי' הוא אותו המחי' החיות כן
כפי' ולא מושג, שאינו אין הוא מלמטלמ"ע אין פי' ונמצא
כל על נאמר דהאיך ואפס, אין שהוא המשפיע שלגבי אין
לו נמשך ומאין ואפס אין שהוא הגוף וכחות החיות מקור

איזה להבין ההשגה כח או להשכיל השכל וכחכח [דבר],
שיש לא אם לעשות, והמעשה לחשוב והמח' לדבר הדבור

הפרטים כחות נמשך שמאתו כללי דבר והגם19איזה האלו.
הרי מ"מ, המציאות, ידיעת בדרך רק הוא זה שהשגתינו
כלל ספיקא וספק ספק שום בלתי בורי' על זה יודעים אנו
קוראי' אנו לכן הוא מה יודעים אנו שאין מפני ורק וכלל,

אין מושג.20אותו שאינו פי' ,

ÔÎÂשכל והנעשים, והנוצרים הנבראים בכלליות ד"ז יובן
מאין פי' מאין יש נברא שהוא רואים שאנו נברא דבר
יתכן לא נברא לשון ובאמת כלל. מושג שאינו ממה היינו
זה המהוה דבר שאם המהוה, הדבר מושג הי' אם כלל
בשם כ"א נברא בשם לקוראו א"א המתהוה להדבר מושג

א'21עלול שטבעת השלשלת וכמו השתלשלות, בחי' שזהו

משיג שכאו"א עו"ע בחי' הוא כן בחברתה, ואחוזה דבוקה
ז"ת מלביש הוא הנה שלמטה עלול עד"מ ממנו, העליון
ז"ת שיומשך עילה נעשה הוא ואז לו הקדומה העילה של
עד כ"ד מריש הוא ועד"ז הימנו, שלמטה להעלול שלו
אם והנה עו"ע. בחי' הם שכולם ההשתלשלו' בבחי' סוכ"ד
בשם להיות יכולים היו לא דבי"ע, הנבראי' בבחי' כן הי'
וע"ד רוחניות, הכל הי' כ"א כלל, מה דבר גשם מציאות

אלקות שהוא האצי' הגשמי'22עולם שיתהוה מה שהרי ,

שהונח כמו מזה, גדול מאין יש בריאה לך אין הרוחני' מן
וענין לשון כי ונמצא המחקר. חכמי אצל גם זה דבר
אינו המהוה לה הקדום שהסיבה כ"א יתכן אינו בריאה
מקצת משיג העלול כי לעלול, המשפעת העילה בדרך
הרוחני מהות כלל משיג אינו הנברא משא"כ העילה,
היא מה הנפש מהות משיג אינו שהגוף כמו אותו, המחי'
אשר משיג נברא דבר כל וכן המציאות, ידיעת בדרך כ"א
ע"ד רק משיג אמנם אותו, ומהוה המחי' רוחני כח יש
מבחי' מאין פי' מאין, יש בריאה וזה"ע המציאות. ידיעת

הוא. מה כלל מושג שאינו

oeivn 'd glyi jfer dhn d''c

(19mihxtd zegek jynp ez`ny illk xac dfi` yiyבכ"ה בד"ה :
נמשכין שהן בהכוחות מרגיש הוא והרי מוסיף: שם תרנ"ג בכסלו
ה"ה חדש שכל לו כשנופל וכמו הכללי, הנפש הארת הוא ממקורם
השגת ולא המציאות ידיעת שהוא רק כו', מלמעלה שנמשך מרגיש

המהות.
(20oi` eze` 'i`xew ep` okl edn mircei ep` oi`y iptnראה :

א'קנא): ע' שם ח"ב תער"ב בהמשך (ועד"ז מה ס"ע שם תרנ"ט סה"מ
הוא. מה ידעו לא כי מן אותו ויקראו כמו

(21lelr mya `"k `xap mya e`xewl בכסלו`"` בכ"ה בד"ה :

להשתלשלות מאין יש בריאה בין ההפרש וכידוע מוסיף: שם תרנ"ג
אמנם כו', עילתו את משיג שהעלול הוא עו"ע דהשתלשלות עו"ע,
רוחני שהמהווה בערכו, שאינו דבר שמהווה הוא היש התהוות

מהמתהווה. מסתתר שהמהווה ע"י והיינו גשמי, והמתהווה
(22zewl` `edy 'iv`d mler c"re zeipgex lkd 'idד"ה ראה :

ההעלם גילוי שהוא האצי' שעולם קסח ע' שם תרנ"ג בכסלו בכ"ה
עיי"ש. עו"ע. בבחי' הוא מאלקות

•
.d

a"yxd x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

e‰ÊÂרּוחכם על והעֹולה לב-לג) כ. (יחזקאל דכתיב ¿∆ְְְְֲִִֵֶֶַָָ
אּתם אׁשר תהיה, לא היֹו רׁש"י) ּדעּתכם. על ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ(ׁשעֹולה
ׁשּׁשּלח מאחר צּוארנּו מעל עּוּלֹו (נפרֹוק כּגֹוים נהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאֹומרים
אני חי ואבן עץ לׁשרת הארצֹות ּכמׁשּפחֹות רׁש"י) ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמעליו.
ּובחמה נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּביד לא אם אלקים ה' ְְְְְֱֲִִִֵַָָָָָֹֹֻנאם
עליכם. אמלֹו רד"ק) והּמֹורדים. הּפֹוׁשעים (לכּלֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָׁשפּוכה

L¯„Ó·eּכׁשּבקׁשּו איתא ג) ּפרק (נּצבים ּתנחּומא ¿ƒ¿«ְְְִִִִֶֶֶַָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש (ׁשל ׁשבּועתֹו עֹול לפרֹוק ְְְִִֵֶַָָָָ(יׂשראל)
ּבאּו א) כ. (יחזקאל ׁשם ּכתיב מה יחזקאל ּבימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָהּוא)
הּקֹונה ּכהן ּבן לֹו אמרּו ה' את לדרׁש יׂשראל מּזקני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹאנׁשים
לֹו אמרּו אֹוכל, להם אמר ּבתרּומה ׁשּיאכל מהּו העבד ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת
אמר (ּבתמּיה) מרׁשּותֹו יצא לא ליׂשראל ּומכרֹו ּכהן חזר ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֹאם
אף לֹו אמרּו יׂשראל) לרׁשּות הּכהן מרׁשּות (ׁשּיֹוצא הן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלהם

להם אמר האּוּמֹות, ּככל נהיה מרׁשּותֹו יצאנּו ּכבר ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָאנּו
ואֹומר תהיה לא היֹו רּוחכם על והעֹולה ליׂשראל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיחזקאל
להם אמר וגו' חזקה ּביד לא אם אלקים ה' נאּום אני ְְֱֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחי
ּבדמים נמּכרּתם לא ואּתם הּוא ּברׁשּותֹו מכרֹו ׁשּלא זמן ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
(ּדברים נמּכרּתם, חּנם ה' אמר כה ּכי ג) נב. (יׁשעיה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר
ּל יהיה והּוא לעם לֹו הּיֹום אֹות הקים למען יב) ְְְְְְִִֶַַַָָכט.
לאברהם לאבֹותי נׁשּבע וכאׁשר ל ּדּבר ּכאׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלאלקים
לאבֹותיכם. ׁשּנׁשּבעּתי ּבּדבר אחזר ׁשּלא ּוליעקב ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹליצחק

e‰ÊÂויקּבלּו הּגֹוים ּככל ׁשּיהיּו רּוחכם על והעֹולה ¿∆ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
יניקתם ידי על אחרא מּסטרא וׁשלֹום חס ְְְְְֳִִִֵַַַָָָָָָָָָהׁשּפעתם
ה' נאם אני חי ואֹומר תהיה, לא היֹו הּנה עליֹון, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמהּמּקיף
אּתם ּכבר הלא ּכי עליכם, אמלֹו חזקה ּביד לא אם ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאלקים
בֹו ּבחרּו והם ּבהם ׁשּבחר ה' חלק ׁשהן ּבׁשבּועה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעּמדי
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אי ולזאת ּדוקא. הּפנימית לבחינת ׁשּייכים הם והרי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹיתּבר
חיצֹונּיּות מּבחינת והׁשּפעתם חּיּותם לקּבל להם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפׁשר
קּיּום ידי על הּפנימית מּבחינת אם ּכי הּגֹוים, ּככל ְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָהּמּקיף
ּפנימית ּדבחינת פנימית האהבה ּומּצד ּומצֹות, ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָהּתֹורה
הּוא ּכנ"ל) הּמּקיף ּפנימית (ּבחינת סֹוף אין אֹור ְְְְִִִִֵַַַַַַועצמּות

ׁשּכתּובמכריחם ּדזהּו יתּבר מלכּותֹו עֹול עליהם ׁשּיקּבלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
(ּבּמדּבר רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא וגו' חזקה ּביד לא ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹאם
ׁשּתבקׁשּו עּמי לא ׁשאּתם ּפי על אף טז) ּפיסקא ב ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּפרׁשה
עּמכם מׁשּתּווית ּדעּתי אין לכם אהיה לא אני מּמּני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלהּפרׁש
על והעֹולה אֹומר הּוא וכן עּמי ּתהיּו ּכרחכם ּבעל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
אמלֹו כו' חזקה ּביד לא אם כו' תהיה לא היֹו ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָֹֹרּוחכם
ׁשּזה הּמקֹום, לפני יׂשראל ׁשל חיּבתן למדּת הא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעליכם
ליׂשראל ׁשּייכת זֹו ּדבחינה ּדוקא פנימית האהבה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּצד
קׁשים ּבאֹופּנים ּגם לטֹובתם להכריחם נמׁש ּומּׁשם ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָּדוקא,
נחמן רב אמר א) קה. (סנהדרין ׁשאמרּו ּוכמֹו וׁשלֹום, ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָחס
ּבחימה הּכעס זה לנּו ויבא יּתן (מי ריתחא האי ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל
עלינּו. וימלֹו ּכרחנּו ּבעל ׁשּיגאלנּו עליכם אמלֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשפּוכה

פנימית צעקה ידי ועל ולפרֹוקינן, עלן רחמנא לירּתח ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָרׁש"י)
הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ועצמּות ּפנימית ּבחינת ְְְְְְִִִִֵַַָמעֹוררים

כו'. דיׂשראל עקתא מטא ְְְְִִֵַָָָָָָּדלהתם
‡ˆBi‰ּלי יהיה ׁשלֹום לאמר ּבלבבֹו ּׁשּיתּבר ּדמה הנ"ל מּכל «≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

והסתת מּפּתּויי רק הּוא החטא, מעׂשה יעׂשה אם ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּגם
חּיים החפץ האיׁש ּומי האמת, מּדר ּומּטהּו ׁשּמכּסה רק ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּיצר,
הּיצר ׁשל הבאי לדברי יתּפּתה ולא ּברׁשּותֹו לּבֹו להיֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹצרי
ּדרּכֹו לבטח יל ואז עליו נֹוטל ואׁשר ּדרּכֹו היטב ויבין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהרע,
ּפּתּויי ידי על ּוׂשמאל ימין יסּור ולא ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּבקּיּום
רק והּכּוונה יסֹודם ּבׁשקר ּדבריו כל ּכי אליו, יׁשמע ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּיצר
הּתֹורה ּבדר לבטח ויל האמת את יבין ּולבבֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלנּסֹותֹו,

ּגׁשמים. וחּיים רּוחנים ּבחּיים יחיה זה ידי ועל ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּומצֹות
.¯evÈ˜מחיצֹונּיּות לקּבל הּגֹוים ּככל נהיה האֹומרים ƒְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבתׁשּובה, ׁשּיחזרּו ּבכדי חזקה ּביד נענׁשים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּמּקיף
ּבאֹופּנים ּגם זה על אֹותם מכריחים פנימית האהבה ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָּומּצד
הּיצר הסתת יבין ולפרקינן, עלן רחמנא לירּתח ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָקׁשים,
וגׁשמים. רּוחנים ּבחּיים ויחיה ּומצֹות הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָויּזהר
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‰�‰Âהוא הרצון כח הרי הנפש דכחות שבהמדריגות הגם
כחות דכללות כידוע שבנפש, מקיפים מהכחות
וכחות מקיפים כחות פלוגות, בשתי מתחלקים הנפש
והכחות מקיפים, כחות הם ורצון דתענוג דהכחות פנימי',
הוא הרצון כח אבל פנימי', כחות הם ולמטה שמהחכ'
גילוי מבחי' למעלה הוא דהמקיף וידוע מקיף, בחי'
אמנם הגוף. באברי בגילוי מאיר שהרצון נא' ואיך בפנימי,

דהנה בהפנימי. בגילוי מאיר המקיף יש14לפעמים במקיפים
הרחוק ומקיף הקרוב מקיף ומדרי', בחי' ב' וכמו15בהם ,

ומ"מ בלבד, מקיפים הם שניהם ובית לבוש הרי בגשמיות
מקיף הוא ובית הקרוב, מקיף הוא דלבוש ביניהם, הפרש יש
ובגילוי. בהפנימי לפעמים מאיר הקרוב והמקיף הרחוק,
דארז"ל וכהא פנימי, בענין שפועל הוא הגילוי וענין
דהשראה שריא, שכינתא עשרה בי כל ע"א) דל"ט (סנהדרין

מקיף בבחי' היא האדם16זו בטבע שיש בחוש רואים ואנו ,
מכמו יותר בכוונה תפלתו אז בעשרה מתפלל הוא דכאשר
האדם מתעורר לפעמים הרי וכן ביחידות, שמתפלל
בכוונה מתפלל שחבירו שרואה מזה גדולה בהתעוררות

בהתלהבות ומתפלל בתפלתו מתעורר הוא שגם עליו ופועל
חבירו של הנהגתו שרואה או שלו, מהרגילות יותר ודביקות
של בסייגים או מ"ע בהידור שמים דיראת גדולה בזהירות
שאינו גם כזה, באופן ג"כ להתנהג ג"כ עליו שפועל ל"ת
הוא שמזה חבירו כוונת והנה כלל. הדבר וטעמי דיני יודע
בלבד מקיף בדרך הוא אצלו הרי שלו ,17ההתעוררות

אבל פנימי, היא הכוונה הרי בכוונה, המתפלל דבחבירו
הנהגת רואה או מתפלל שחבירו איך שומע רק שהוא אצלו
הוא אך מקיף, רק הוא חבירו כוונת הרי שמים ביראת חבירו
הוא שגם שלו, בהפנימי ג"כ עליו ופועל הקרוב מקיף
טובה ובהנהגה מצוה בהידור דרכיו ומטיב בכוונה מתפלל
חבירו מכוונת בהתעוררות נפעל שאינו ומי שמים, ביראת
מצינו ונמצא הרחוק. מקיף בבחי' הדבר שאצלו הוראה ה"ז
בגילוי ופועל בהפנימי מאיר הוא לפעמים הרי מקיף דגם
בגילוי שמאיר הנפש ברצון הוא וכן פנימי. בענין היינו
ובטלים ממנו מתפעלים שהאברים עד הגוף באברי
מצינו אמנם חפצו. ככל ולעשות לפעול אליו 18ומיוחדים

בהם, פועל הנפש רצון שאין ביותר חיצונים אברים דישנם

ושינויים14) בהוספות - ג נד, שמות התו"א לשון הוא לקמן הבא
במדבר ג. מד, בהר לקו"ת גם וראה תתט). ע' ראה פ' אוה"ת (וראה

קכו. ע' ריש ח"א תער"ב המשך א. יז,
ובכ"מ.15) א. צט, ברכה לקו"ת ראה

ספי"א.16) תניא ראה
סע"ד.17) לג, ויגש תו"א גם ראה
קי)18) ע' שם והערות (קיצורים המילויים" בדרוש "כמ"ש

ס"ע קלו. ע' ענינים ואילך; ערה ע' תקס"ז הזקן: אדמו"ר ֿמאמרי
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והיינו הרצון, בהם פועל שאינו והקרביים האיצטומכא וכמו
ברצון יעלה אם גם אף הנה המרעיב וכח הדוחה כח דעל
מ"מ הרי לאכול, להרעיב ולא הפסולת, לדחות שלא הנפש
ג"כ החיצונים דאברים והגם מאומה, ההוא הרצון יפעול לא
הוא החיות דעיקר וכידוע הנפש, רצון ע"י חיותם מקבלים

הרצון במוח19ע"י הוא החיות דהשראת והיינו אבל20, ,

ג"כ החיצונים והאברים הרצון, ע"י הוא החיות גילוי כללות
הרצון, אל בטלים אינם ומ"מ הרצון, ע"י חיותם מקבלים
באברים בגילוי מאיר הרצון שאין לפי הדבר וטעם
אל בטלים אינם הם גם הנה לזאת במקיף כ"א החיצונים
טרוד כשהאדם לפעמים רואים שאנו ומה הנפש. רצון
בענין מוטרד שהוא או ביותר, עמוק שכל כמו טרדא באיזה
מתבטלים, החיצונים הכחות גם הנה דאז בנפשו, לו הנוגע

וכדומה לאכול שרוצה זה על ששוכח שגם21וכמו הרי ,

זה אין הרי זה ביטול אמנם מתבטלים, חיצונים הכחות
תשוקתם וכוסף ברצונם מתבטלים שהן האברי' ביטול
ממילא בדרך שמתבטלים הוא ביטולם כ"א הנ"ל, באופן

גילויבהכרח מאיר דכאשר הנפש, של הגילוי עוצם מפני
ובביטול ממילא, הכחות כל מתבטלים אז מהנפש רב אור
אבל ממילא, מתבטלים חיצונים הכחות גם הנה זה הכרחי
פנימים. האברים כמו הנפש, רצון אל מצ"ע בטלים שהם לא
מפני והוא הנפש לרצון בטלים ה"ה בכלל דאברים ונמצא
ביותר חיצונים האברים אמנם בגילוי, בהם מאיר שהרצון
כמו הביטול בהם אין בגילוי, בהם מאיר אינו הנפש שרצון

וחיות באור למעלה יובן מזה והנמשל הפנימים. באברים
כמ"ש והנבראים העולמות את שמחי' מחי'22האלקי ואתה

שהם מה דזה ודבר, יש בבחי' הן הנבראים ומ"מ כולם, את
דחויא ממשכא זהו יש חטא23בבחי' בסיבת שבא דק"נ

החומרי היש מציאות הוא מזה אשר יש24עה"ד ועוד .
הם גם הנה ומ"מ מק"נ, יותר נמוך עוד שהם לגמרי גקה"ט

מאלקות חיותם עבירה25מקבלים שעובר בשעה האדם וכן ,
הוא מאין דאל"כ מאלקות חיות מקבל ההיא בעת הרי ח"ו,
שאם אותו, שמחי' האלקי לחיות ביטול בו אין ומ"מ חי,
עובר הי' לא אז הרי אותו המחי' אלקי להאור בטל הי'
אך מאלקות, חי הוא ומ"מ ביטול בו שאין אלא העבירה,
בבחי' כ"א בגילוי בו מאיר האלקי אור שאין מפני זהו
לב) ד (דניאל דכתיב והגם הביטול. בהם אין ולכן מקיף,
בצבא עושה (וכרצונו וגו' שמיא בחיל עביד וכמצבייא

הע"ש שגם רש"י), האלקי26השמים. הרצון כפי עושים
כ"א דבר יעשו ולא בטלים הם שהע"ש כן הוא האמת דוקא,
כ"א מזה יודעים אינם הם אבל דוקא, האלקי רצון עפ"י
וטעם והפועלים, העושים שהן לעצמן הפעולה מחשבים
ולכן לעצמן, נפרד ודבר יש בבחי' שהן מפני הוא הדבר
ידן. על שפועל להאלקות ולא לעצמן, הפעולה מחשבין
בגילוי האלקי האור בהם שיאיר כלים שאינם מפני הוא וכ"ז
האלקי האור מאיר דקדושה בסט' אבל מקיף, בבחי' כ"א
בתכלית בטלים שהן הביטול בחי' בהם יש ולכן בגילוי,

בהם. המאיר להאור
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.ÊÎבה יש ההתבודדות, עבודת מעלת גדולה כי אם

החסרון שבה. הטובות המעלות כל כנגד השקול חסרון

ומובדלים פרושים נעשים כך ידי שעל בעובדה מתבטא

מהעולם.

הגבוהות לדרגות אמנם מגיעים התבודדות ידי על

וארץ, שמים טוב, שכולו בעולם חיים השכלה, של ביותר

כל למיניהם, כנף בעלי ועשבים, אילנות ונהרות, הרים

רבו "מה על מכריז מהם אחד שכל בראשית יוצר ברואי

ה'" מעשיך1מעשיך גדלו "מה להבנת שמגיעים עד ,"2

ומגיעים גדולות יותר עוד לדרגות לשאוף ומתחילים

הנפש. כלות של מסויימת לדרגא

התבודדותו, ידי על מתעלה האמיתי המתבודד אכן,

רעיונותיו שבהשכלה, ביותר הגבוהות במדריגות

ביותר, העליונים בעולמות מפריע באין משוטטים

מסורים שלו, ה"אני" כל ישותו, וכל וחושיו כוחותיו

הוגה. הוא שבהם והקדושה הרוממות דרגות אל ונתונים

בירידת שישנה העליונה הכוונה כפי כלל זה אין ברם,

בכלל. העולם ובבריאת בגוף הנשמה

כוונת היא אין � ההתבודדות וגדולת מעלת למרות

בגוף. הנשמה ירידת

באוצר היותה בעת בהתבודדות היתה הנשמה

אשר מאלה יותר נעלים מראות שם וראתה הנשמות

כד.1) קד, ו.2)תהלים צב, תהלים
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רואים ושם גוף בעלי רואים כאן הזה. בעולם רואה היא

ומשם הנשמות באוצר היתה כשהנשמה כן, ואם אלקות.

מסויימת כוונה לשם ודאי זה הרי הזה, לעולם נשלחה

התבודדות. של באופן להתבצע יכולה שאיננה

בעולם חי רבות, שנים מתבודד היה הבעש"ט מורנו

ראה השילוני, אחי' עם למד אור, כולו טוב, שכולו

חיים בעלי שיחת שמע סופו, ועד העולם מסוף דברים

מעולם לצאת וסירב העליונים בעולמות התהלך ודקלים,

ההתבודדות.

הבעש"ט מורנו אל שם בעל אדם ר' של ממכתביו

הטוב דברים: שני מובנים להתגלות, עליו כופה הוא בהם

הנחיצות מהעולם; ופרישות שבהתבודדות והגדלות

בעולם. להיות כדי שבהתגלות והמעלה

הבעש"ט מורנו של מדורו השביעי בדור החיים אנו

להתגלות. התבודדות שבין ההבדל את במוחש רואים נ"ע,

מורנו עד היו שם ובעלי נסתרים צדיקים כמה

מרדכי ר' שם, בעל אדם ר' שם, בעל יואל ר' הבעש"ט,

בדורו רבות פעל מהם אחד כל הנסתר, קהת ר' הנסתר,

כלליות. והצלחות וישועות פרטיות ורפואות ישועות

בסתר, ונצורות רבות פעל התגלותו לפני הבעש"ט גם

של גילויים ולא מתבודד של גילויים היו זה כל אבל

אור גילוי של הסדר החל � הבעש"ט משנתגלה התגלות.

והנהגה. סדר של בעבודה

דברים רשימת אצלי ישנה תרס"ג שנת ברשימות

בערב שנה אותה (חלה חזון בשבת אבי של משיחתו

באב) יצחק3תשעה ר' ועם אתי המפסקת, בסעודה

ונפלא. ארוך ענין הבעש"ט, של דורו בדבר מלמד, גרשון

ברכה הקובע ענין זה כך, על נשוחח השי"ת כשיעזור

ועצמותי,לע פנימי ענין זה אגב, דרך של ענין ולא צמו

העבודה. בדרכי הוראות הרבה ועם השכלה הרבה עם

.ÁÎ,בעבודה דרכים שתי הן והתגלות התבודדות

וחסרון. מעלה � מהן אחת ובכל

� וחסרונה לשכל, יד בית שהיא ההתבודדות מעלת

בירור של הכוונה מתבצעת אינה זו עבודה ידי שעל

העולם. וזיכוך

וחסרונה בעולם, אור גילוי שיש היא ההתגלות מעלת

העולם. את ושובר מבעיר בראשיתו שהגילוי �

חסדו לעולם כי טוב כי לה' על4הודו הקב"ה ריחם ,

הבעש"ט שמורנו הסיבות וסיבב ונחלתו, בניו קדושו עם

חדשה דרך תתגלה ידו ועל ושבהתגלותו יתגלה נ"ע

שבהתבודדות המעלות שתי הכוללת הדרך � בעבודה

ושבהתגלות.

דורו הדורות, שני לעולמים. היה כבר הענין שורש

דורות שהם אף רבנו, משה של ודורו אבינו אברהם של

ענינם. בעצם מזה זה הם חלוקים � וגילוי אור של

אברהם בא באפילה, מתנהג העולם היה אברהם "עד

להאיר" גדולים5והתחיל צדיקים היו אברהם עד גם .6,

שלמעלה אור גילוי של היה בכללותו הזמן אבל

היו בהתיישבות יהיה שהאור שכדי כלומר, מהתיישבות.

אחרים. ענינים לכך דרושים

שנה7הגמרא אלפים ששת אליהו, דבי תנא אומרת:

אלפים ב' תורה, אלפים ב' תהו, אלפים ב' עלמא, הוי

גילויים אז שהיו אף תהו אלפים בשני המשיח. ימות

ואור התהו, אור זה מקום מכל הגדולים, לצדיקים נעלים

אפילה. � התיקון בעולם נקרא התהו

תורה, אלפים שני בתחילת היה אבינו אברהם

ברם, המאיר. אור היא שתורה משום להאיר", ו"התחיל

החסד השפעת מסודר, בלתי אור התבודדות, של אור זהו

הנעלה אור שזה משום ה', לעובדי כולם את לעשות לכל,

לכלים. שייך ואינו מכלים

הוא משה לגמרי. אחר משהו כבר הינו משה של דורו

ממש. מכלים למעלה היא חכמה גם דאצילות, חכמה

ממש. מכלים למעלה היא חכמה בינה. זה ממש כלים

בהתיישב שבא אור זה המדריגהאבל ואף בכלים. ות

בכלי. אחיזה לה להיות יכולה שבחכמה ביותר הגבוהה

או ביותר נאה ציור רואה כשאחד במוחש אנו רואים

כולו כל הריהו פנים, ורבת עמוקה שכלית אימרה שומע

כולו הוא ביטוי, כל מאבד הוא הדבר, בקסם שבוי

באור. ממולא

הרביעי ליום ומגיעים היום, פרשת חומש, כשלומדים

הפרשה את ולומדים שמות, היה8שבפרשת "ומשה

דר", לדר זכרי וזה לעולם שמי זה עד וגו' רועה

המתרחש הענין בכל השכל בעין היטב ומתבוננים

של ממלחמתו קצה אפס להבין אז יכולים � זו בפרשה

ההתגלות. בענין שם בעל אדם ר' עם הבעש"ט מורנו

c"vxz gqtd bg

•

היתה3) עשרה אחת ובשעה בבקר שבע בשעה שחרית התפללו זו בשבת

המפסקת. סעודה חמש ובשעה שחרית סעודת

א.4) קיח, תהלים

ג.5) פ"ב, ב"ר כו. פט"ו, שמו"ר ראה

תרצ"ב.6) כסלו י"ט שיחת ראה

א.7) צו, סנהדרין

א-טו.8) ג, שמות
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בחול מתפלל הי' אז גדולה, באריכות מתפלל הקדוש הרב אאמו"ר כ"ק הוד הי' בשבתֿקודש
התפלה, התחלת לעת בערך, העשירית חצי בשעה בשבתֿקודש בא והי' הכנסת, בבית ובשבתֿקודש
מסיים והי' שאמר, ברוך מתחיל הוא הי' עשרה, השתים חצי בערך תפלתו סיים המנין אשר ואחרי

הרביעית. בשעה ופעמים השלישית בשעה

מאריכי גם היו כבר הציבור, תפלת סיום אחר שעה היותר לכל או שעה חצי הנה הרגיל הסדר כפי
ז"ל הענדיל חנוך ר' החסיד זולת תפלתם, את מסיימים אבל1התפלה בתפלה, מאריך הי' הוא אשר

זולתו. איש הי' לא הגדול ובמנין שני, בחדר מתפלל הי'

זקנתי אמי כבוד אל ללכת הייתי אוהב ומשם הביתה, הולך הייתי הצבור עם התפללתי אחרי אנכי
נמשך והי' מעשיות, מספרים מדברים, מקדשים, המנין בני כל כי איך לראות זצ"ל הצדקנית הרבנית

מנוטין. איזה עוד ולפעמים שעה, כחצי

הקדוש. הרב אאמו"ר כ"ק הוד של התפלה ואל הרנה אל לשמוע לביתֿהכנסת שב הייתי כן ואחרי

מדרום ורחבו למערב ממזרח ארכו אמות עשר שמונה אולם הוא הקטן, זאל הנקרא המדרש, הבית
א עשרה חמש קטןלצפון מדביר נכנס צפון לקרן סמוך במערב פתחו ורבע, אמות חמש גובה מות,

בביאה מערבית צפונית ובקרן בדרום ורחבים גבוהים חלונות שלשה רוחב, ארבעה על אורך ארבעה
בצפון. ורחבים גבוהים חלונות ושלשה מים, כיור

אאזמו"ר, כ"ק הוד של מקומו דרומית, מזרחית בקרן ומימינו ביתֿהכנסת באמצע הקודש ארון
ליב ארי' משה ר' אאזמו"ר, כ"ק חתן דודי של מקומו לו השלישי פנוי, מקום לו מקומו2השני הרביעי ,

רז"א דודי רמ"מ3של דודי של מקומו הששי הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד של מקומו החמישי והשביעי4, ,
תי' מושקא חי' דודתי של החתן על ומחכה מוכן הוא .5פנוי

של להחדר המוביל פתח אאזמו"ר, כ"ק הוד של התמידי מקומו הוא הראשון המקום השני ומעבר
לשמוע יושב הזה במקום הנה לביתֿהכנסת יוצא כאשר ורק אאזמו"ר כ"ק הוד התפלל ושם יחידות,

קריאתֿהתורה.

הקריאה. שולחן ביתֿהכנסת באמצע

עשר אחד לצפון מדרום אשר שני החדר אל פתח וביניהם גדולים, תנורים שני ובו המערבי בכותל
ספסלים. ואיזה קריאה ושולחן קודש ארון ובו ארבעה, למערב ממזרח רוחב על

עליון אדם לב מלבו היוצאת התפלה את לשמוע שבת בכל בא הנני אשר ויותר שנים כשתי זה
לא אז אבל ובאריכות בביתֿהכנסת מתפלל הי' בחול גם כי והגם הקדוש, הרב אאמו"ר כ"ק הוד זה

בחדר. יושב הנני כי לבוא יכולתי

בצבור, הכנסת בבית להתפלל, התשיעית וחצי השמינית, בשעה לקום הוא בשבילי המסודר הסדר
סעודת השלישית עד משני' השני', שעה עד הלימוד התחלת עשירית ושעה שחרית פת העשירית וחצי
בחדר לעצמי זמני כן ואחרי לימוד, שמינית עד מרביעית כתיבה, זמן רביעית עד משלישית צהרים,

לי. אשר המיוחד

(1.10 הערה 29 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה
השבועותגינזבורג.2) חג אסרו קודש שבת ערב ו' ביום התחתן

מהר"ש אדמו"ר באגרות-קודש להחתונה ההזמנה נוסח (ראה תרל"ב
תרצ"ה. תשרי, ט"ו הסוכות, דחג א' יום נפטר יא) ע'

וש"נ.3) .16 הערה 41 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה
(4.17 הערה 41 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה
הכהן5) משה ר' החסיד הרב עם שלה התנאים קשורי

שפט). ע' ג חלק (אגרות-קודש תרנ"א תמוז ח' ביום הי' הארענשטיין
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בחול מתפלל הי' אז גדולה, באריכות מתפלל הקדוש הרב אאמו"ר כ"ק הוד הי' בשבתֿקודש
התפלה, התחלת לעת בערך, העשירית חצי בשעה בשבתֿקודש בא והי' הכנסת, בבית ובשבתֿקודש
מסיים והי' שאמר, ברוך מתחיל הוא הי' עשרה, השתים חצי בערך תפלתו סיים המנין אשר ואחרי

הרביעית. בשעה ופעמים השלישית בשעה

מאריכי גם היו כבר הציבור, תפלת סיום אחר שעה היותר לכל או שעה חצי הנה הרגיל הסדר כפי
ז"ל הענדיל חנוך ר' החסיד זולת תפלתם, את מסיימים אבל1התפלה בתפלה, מאריך הי' הוא אשר

זולתו. איש הי' לא הגדול ובמנין שני, בחדר מתפלל הי'

זקנתי אמי כבוד אל ללכת הייתי אוהב ומשם הביתה, הולך הייתי הצבור עם התפללתי אחרי אנכי
נמשך והי' מעשיות, מספרים מדברים, מקדשים, המנין בני כל כי איך לראות זצ"ל הצדקנית הרבנית

מנוטין. איזה עוד ולפעמים שעה, כחצי

הקדוש. הרב אאמו"ר כ"ק הוד של התפלה ואל הרנה אל לשמוע לביתֿהכנסת שב הייתי כן ואחרי

מדרום ורחבו למערב ממזרח ארכו אמות עשר שמונה אולם הוא הקטן, זאל הנקרא המדרש, הבית
א עשרה חמש קטןלצפון מדביר נכנס צפון לקרן סמוך במערב פתחו ורבע, אמות חמש גובה מות,

בביאה מערבית צפונית ובקרן בדרום ורחבים גבוהים חלונות שלשה רוחב, ארבעה על אורך ארבעה
בצפון. ורחבים גבוהים חלונות ושלשה מים, כיור

אאזמו"ר, כ"ק הוד של מקומו דרומית, מזרחית בקרן ומימינו ביתֿהכנסת באמצע הקודש ארון
ליב ארי' משה ר' אאזמו"ר, כ"ק חתן דודי של מקומו לו השלישי פנוי, מקום לו מקומו2השני הרביעי ,

רז"א דודי רמ"מ3של דודי של מקומו הששי הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד של מקומו החמישי והשביעי4, ,
תי' מושקא חי' דודתי של החתן על ומחכה מוכן הוא .5פנוי

של להחדר המוביל פתח אאזמו"ר, כ"ק הוד של התמידי מקומו הוא הראשון המקום השני ומעבר
לשמוע יושב הזה במקום הנה לביתֿהכנסת יוצא כאשר ורק אאזמו"ר כ"ק הוד התפלל ושם יחידות,

קריאתֿהתורה.

הקריאה. שולחן ביתֿהכנסת באמצע

עשר אחד לצפון מדרום אשר שני החדר אל פתח וביניהם גדולים, תנורים שני ובו המערבי בכותל
ספסלים. ואיזה קריאה ושולחן קודש ארון ובו ארבעה, למערב ממזרח רוחב על

עליון אדם לב מלבו היוצאת התפלה את לשמוע שבת בכל בא הנני אשר ויותר שנים כשתי זה
לא אז אבל ובאריכות בביתֿהכנסת מתפלל הי' בחול גם כי והגם הקדוש, הרב אאמו"ר כ"ק הוד זה

בחדר. יושב הנני כי לבוא יכולתי

בצבור, הכנסת בבית להתפלל, התשיעית וחצי השמינית, בשעה לקום הוא בשבילי המסודר הסדר
סעודת השלישית עד משני' השני', שעה עד הלימוד התחלת עשירית ושעה שחרית פת העשירית וחצי
בחדר לעצמי זמני כן ואחרי לימוד, שמינית עד מרביעית כתיבה, זמן רביעית עד משלישית צהרים,

לי. אשר המיוחד

(1.10 הערה 29 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה
השבועותגינזבורג.2) חג אסרו קודש שבת ערב ו' ביום התחתן

מהר"ש אדמו"ר באגרות-קודש להחתונה ההזמנה נוסח (ראה תרל"ב
תרצ"ה. תשרי, ט"ו הסוכות, דחג א' יום נפטר יא) ע'

וש"נ.3) .16 הערה 41 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה
(4.17 הערה 41 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה
הכהן5) משה ר' החסיד הרב עם שלה התנאים קשורי

שפט). ע' ג חלק (אגרות-קודש תרנ"א תמוז ח' ביום הי' הארענשטיין
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ז יקותיאל ר' המלמד אצל עוד קטן ילד בהיותי אשר נזכרתי לביתֿהכנסתואז רץ גםֿכן הייתי "ל
המתפללים הצבור כל כמו במהירות מתפלל אינו אבא מדוע לבי עלי כבד הי' וכך אבא, תפילת לשמוע
במהירות, האותיות להגיד יכול אינו אבא כי רז"א דודי לי והשיב כן, הוא מדוע שאלתי פעם דודיי, כמו

זה. דבר על מאד והצטערתי

* * *

כל שם והתעכבו שונים, למעיינות לחו"ל נסעו כי הורי, את ראיתי לא תרמ"ט עד תרמ"ז משנת
אחדים. ימים על באו לפעמים ורק בייתיות. מסיבות וביותר הבריאות מצד שונות, מסיבות זה זמן משך

מקדם. אבא זכרון מליבי השביתו השנים שתי במשך חיי ותנאי

תרמ"ט מקיץ אבא קרבני אשר הגדול הקירוב אשר6אמנם היסורים כתמי כל מלבי עקרו והלאה
תרמ"ז. עד ושמעתי ראיתי אשר כל על נזכרתי ושוב תרמ"זֿמ"ט, בשנות חיי ורוע נדודי לרגלי נהיו

אל הוא מתחנן ומתפלל, הכותל אל פניו עומד אבא רק איש, אין והנה הכנסת, לבית באתי פעם
שאר מכל יותר מתחנן הוא מה מפני להבין יכולתי לא אופן בשום אך הוא, רחמים מבקש האלקים,

האדם. בני משארי יותר לרחמים צריך הוא ומדוע המתפללים

בוכה, ואבא אלקים בבית אין איש בוכה, אבא בקרבי נפל לבי רב, בכי לבכות אבא התחיל פתאום
קול שוב כן ואחרי ונשתתק ובוכה, אלקינו ד' ובוכה, ישראל שמע הוא אומר כי ואשמע אזניי ואטה

מאויים. ובקול גדולה בבכי' אחד ד' לב מעומק יוצא גדול

אבא מדוע ואבכה טובים, ימים לאורך תי' מורתי אמי כבוד אל ואלך להתאפק יכולתי לא הפעם
במהירות, האותיות להגיד יכול אינו אבא כי אומר רז"א דודי המתפללים, מכל יותר בתפלתו מאריך
עמי בואי בוכה, אבא אשר ושמעתי ראיתי והיום כראוי, במהירות עברי להגיד אבא יכול אינו ומדוע

בוכה. אבא כי ואראך אמי

טובים ימים לאורך תי' הרבנית מורתי אמי עונה - לעשות אוכל אותו7מה לתת יכולה אנכי האם -

בזה. מה לתקן תוכל אפשר אותה, ושאל זקנתך אמך אל לך ללמוד,

ז"ל הצדקנית הרבנית זקנתי אמי לכבוד והלכתי אימא, עצת לקיים מהרתי אותה8אנכי, ואשאל
זקנת אמי כבוד תם, מפיובשאלת מוציא שהוא ותיבה מלה וכל וצדיק, גדול חסיד אביך לי, אמרה י

מדבר. שהוא מה התיבה של פירושה תחלה חושב

אבא אשר ידעתי כי אבא אל יחוסי נשתנה אז ומני רוחי, את הרגיעה בשעה בה אשר הנני זוכר
תפילין ולובש בבקר עומד אבא הוא, אבא אבא, כי ראיתי וצעד צעד כל ועל אנשים, משאר הוא מופלא
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בלחישה. מדבר מדבר, ולפעמים שותק, הרוב על ואבא ברתיחה, מדברים מדברים,

* * *

זקנתי אמי כבוד ישבה אמי10פעם אחות - דודתי לאה, דבורה דודתי רמ"מ, דודי רז"א, דודי ,

גיטיל - פראדקין11זקנתי זלמן זקנתי, אמי אחות ובן ערוכים12, והנופת הכוסות טיי, על ומחכים ,
הוגש. טרם והמיחם

יוסף אהרן דודתי בן עם אז שחקתי -13אנכי בופעט - האכל מגדול אצל המערבי זוית בהקרן ,

צעצועיו ממאסקבא, גם אפשר או מוויטעבסק אם אזכור לא גדולה, מעיר אותו הוביאו כבר לא זה אשר
אבא כי ואראה קול, השמיעו הכיסאות כל כי שמענו ופתאום אותנו, מעניינים היו ובי' מיני' החטובים

לכבודו. ממקומם עמדו וכולם נכנס,

את ברכה בלא אכלת אשר עליך אמסור אני ייסרך, שלא היזהר - דודתי בן לי אומר - בא אביך
נת אשר - צוקערקע - אמי.הנופת לך נה

מרדכי יוסף גם ברכתי, אנכי ברכת, לא אתה - לו עניתי - ברכתי אנכי זקן14הלא משרת הוא - שמע
ושקרן. מסור תהי' אבא לפני עלי תמסור ואם לברך, חפצת לא ואתה אמן, וענה - זקנתי אמי כבוד בבית

אכלת אשר יהדותי על לו אשבע וגם אותך, וייסר לי יאמין ברכת לא אשר לדודי כשאספר אבל -

לי. ויאמין ברכה, בלא

ברכה. בלא אוכל יחידו בנו אשר אבא, של מעלבונו הצטערתי מאבא, יראתי לעשות, מה ידעתי לא כרגע

טרם ועוד ברכתי, אשר האמת את יודע אבא צדיק, הוא אבא חסיד, הוא - לו אומר הנני - אבא
על אמן ענה אשר הוא זוכר אם אצלו להיוודע מרדכי, יוסף של בסתרו להתלונן ברחתי לדבר כיליתי

ברכתי.

אמן. וענה שהכל ברכתי אשר הזקן מרדכי יוסף מפי יוצא מפורש בשמעי הייתי מאושר מה

ברכתי, על אמן ענה מרדכי יוסף איתי, האמת - יוסף אהרן דודתי בן את לבשר רץ הנני - איתי האמת
גדול אתה הלא מה? ואתה צדיק, בן צדיק הנני, צדיק וגם צדיק, אבא חסיד, אבא אותך, ירא אינני עתה

אמן. ענה מרדכי יוסף וגם בקול, ברכתי ברכתי, ואנכי כגוי, ואכלת ברכת לא אתה שנים, שתי ממני

* * *

חומו כל הרגשתי אשר כזה גדול בקירוב קרבני אבא אחר, לילד נהייתי אחד בחדש תרמ"ט בקיץ
לילה להגיד למי ואם אב יש לי גם במחשבה: לישן הולך הנני רחמן, אב של אהבתו כל אבא, של

הקודמים. המרים החיים תנאי שכחתי כבר הללו שנים השתי ובמשך טבא,

אבא בין הגדול ההבדל מבין הנני כבר הבנה, של דוגמא על עמדתי כבר הללו שנים השתי במשך
חסידות, שומע הנני אשר ויותר שנה זה דודיי, של לשאיפותיהם אבא של שאיפתו בין כלומר לאחיו,

שומע. ואנכי חסידות אומר אבא חסידות. אומר שהוא בשעה אבא מאחורי עומד שהנני שנה זה

שבת בכל ושמחה, לעבודה ומועדים קדושים, שבתים המועדים, השבתים היו הללו שנים בשתי
ראשֿהשנה רש"י, פירוש גם לומד הנני השבת ובמשך החומש, מתוך התורה קריאת שומע הייתי קדש
באהל והייתי במקוה הייתי ראשֿהשנה בערב כגדול, הכל עשיתי אשר הראשון ראשֿהשנה הי' תר"ן

ובערב אאזמו"ר, כ"ק במתינותהוד התפלה כל והתפללתי להתפלל, הלכתי בבקר אבא, תפלת שמעתי
השני ביום וכן ערבית, התפללתי חסידות שמעתי תהילים, אמרתי תקיעות, שמעתי המחזור, הגדתי

נהייתי. לגדול והלאה ומאז
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(‡)ıwÓ È‰ÈÂ.לׁשֹון וכל 'מּסֹוף', ּכתרּגּומֹו: «¿ƒƒ≈ְְְְִַָ

הּוא: סֹוף אינם.È‰ŒÏÚ‡¯'קץ', נהרֹות ׁשאר ּכל ֵ««¿…ְְֵָָָָ

מּנילּוס, חּוץ יאֹורים, הארץקרּויים ׁשּכל מּפני ְְְִִִִִֵֶֶָָָ

עֹולה ונילּוס אדם, ּבידי יאֹורים יאֹורים ְְְֲִִִִִֵֶָָעׂשּויין

יֹורדין ּגׁשמים ׁשאין לפי אֹותם, ּומׁשקה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּבתֹוכם

ארצֹות: ּכׁשאר ּתדיר Ó¯‡‰(·)ּבמצרים ˙BÙÈ. ְְְֲִִִִַָָָ¿«¿∆
זֹו יפֹות נראֹות ׁשהּברּיֹות הּׂשבע, לימי הּוא ְְִִִִֵֶַַַָָסימן

ּבחברּתּה: צרה ּברּיה עין ׁשאין ּבאגם,.eÁ‡aלזֹו, ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ»»ֲַָ

אחּו "יׂשּגא ּכמֹו: ּבלע"ז, Bw„Â˙(‚)":מריׁש"ק ְְְִֶַַָ¿«
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é"ùø

עצמֹות): מלא טמיא', ‡Ì˙Bמלא ¯˙BtŒÔÈ‡Â ְֲֵֵַָָָָ¿≈≈»
‰Ú¯ÙÏ.ׁשּלא לפרעה, לא אבל אֹותם, היּו ּפֹותרים ¿«¿…ְְְֲִֶַָָָֹֹֹ

קֹורתֿרּוח לֹו היה ולא ּבאזניו, נכנס קֹולן ְְְְִַַָָָָָָָָֹהיה

מֹוליד,ּבפתרֹונם, אּתה ּבנֹות 'ׁשבע אֹומרים: ׁשהיּו ְְְִִִֶֶַַָָָָ

קֹובר' אּתה ּבנֹות ÔB¯˙Ùk(È‡):(ב"ר)ׁשבע LÈ‡ ֵֶַַָָƒ¿ƒ¿
BÓÏÁ.:לֹו ודֹומה לנּו ׁשּנפּתר לּפתרֹון הראּוי חלֹום ¬…ְְְֲִִֶֶַַָָָ

(·È)„·Ú È¯·Ú ¯Ú�.ׁשאין הרׁשעים, ארּורים ««ƒ¿ƒ∆∆ְֲִִֵֶָָ

ּבּזיֹון: ּבלׁשֹון ׁשּמזּכירֹו ׁשלמה, ׁשֹוטה.�Ú¯טֹובתם ְְְִִִֵֶַָָָָ««ֶ

לגדּלה:ואין מּכיר:.È¯·Úראּוי אינֹו לׁשֹוננּו אפּלּו ְְִֵָָֻƒ¿ƒְֲִִֵֵַ

„·Ú.ולא ,מֹול עבד ׁשאין מצרים ּבנימּוסי וכתּוב ∆∆ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

ּגרס וכן ׁשירים, אחרים: (ספרים ׂשרים ּבגדי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָלֹובׁש

BÓÏÁkרא"ם): LÈ‡.:לענינֹו וקרֹוב החלֹום לפי ֵַƒ«¬…ְְְְֲִִַָָ

(‚È)ÈpkŒÏÚ ·ÈL‰.ּכמֹו למעלה, הּנזּכר ּפרעה ≈ƒ««ƒְְְְְִַַַָָֹ

קצר מקרא הרי עבדיו", על קצף "ּפרעה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

לפרׁש צרי ׁשאין לפי הׁשיב, מי ּפרׁש ולא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלׁשֹון

ּדר וכן ּפרעה, והּוא להׁשיב ׁשּבידֹו מי הׁשיב. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמי

הם לעׂשֹות, ׁשעליו מי על קצרים, מקראֹות ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכל

הּדבר: את ּבית.Ba‰ŒÔÓ¯(È„)סֹותמים מן ְִֶַָָƒ«ִֵ

ּבֹורהּסהר, ּכל וכן ּגּמא, ּכמין עׂשּוי ׁשהּוא ְְִֵֶַַָָָֹֻ

מים ּבֹו אין אם ואף הּוא, ּגּמא לׁשֹון ְְְִִִֵֶַַַָָֻׁשּבּמקרא

ּבלע"ז: פוש"י ּבֹור, ּכבֹוד.Ál‚ÈÂקרּוי מּפני ְַַָ«¿««ְְִֵ

‡˙B(ÂË):(ב"ר)הּמלכּות ¯zÙÏ ÌBÏÁ ÚÓLz. ְַַƒ¿«¬ƒ¿……
אֹותֹו: לפּתר חלֹום ותבין לׁשֹון.ÚÓLzּתאזין ְְֲֲִִִַָֹƒ¿«ְ

לא "אׁשר יֹוסף", "ׁשֹומע ּכמֹו: והאזנה, ְְֲֲֲֵֵֶַַָָָָֹהבנה

ּבלע"ז: אנטינדר"א לׁשֹונֹו", .È„ÚÏa(ÊË)תׁשמע ְְְִַַַƒ¿»»
מּׁשּלי, החכמה ענּיהאין יּתן יענה, אלהים אּלא ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
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BÓÏÁkרא"ם): LÈ‡.:לענינֹו וקרֹוב החלֹום לפי ֵַƒ«¬…ְְְְֲִִַָָ

(‚È)ÈpkŒÏÚ ·ÈL‰.ּכמֹו למעלה, הּנזּכר ּפרעה ≈ƒ««ƒְְְְְִַַַָָֹ

קצר מקרא הרי עבדיו", על קצף "ּפרעה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

לפרׁש צרי ׁשאין לפי הׁשיב, מי ּפרׁש ולא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלׁשֹון

ּדר וכן ּפרעה, והּוא להׁשיב ׁשּבידֹו מי הׁשיב. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמי

הם לעׂשֹות, ׁשעליו מי על קצרים, מקראֹות ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכל

הּדבר: את ּבית.Ba‰ŒÔÓ¯(È„)סֹותמים מן ְִֶַָָƒ«ִֵ

ּבֹורהּסהר, ּכל וכן ּגּמא, ּכמין עׂשּוי ׁשהּוא ְְִֵֶַַָָָֹֻ

מים ּבֹו אין אם ואף הּוא, ּגּמא לׁשֹון ְְְִִִֵֶַַַָָֻׁשּבּמקרא

ּבלע"ז: פוש"י ּבֹור, ּכבֹוד.Ál‚ÈÂקרּוי מּפני ְַַָ«¿««ְְִֵ

‡˙B(ÂË):(ב"ר)הּמלכּות ¯zÙÏ ÌBÏÁ ÚÓLz. ְַַƒ¿«¬ƒ¿……
אֹותֹו: לפּתר חלֹום ותבין לׁשֹון.ÚÓLzּתאזין ְְֲֲִִִַָֹƒ¿«ְ

לא "אׁשר יֹוסף", "ׁשֹומע ּכמֹו: והאזנה, ְְֲֲֲֵֵֶַַָָָָֹהבנה

ּבלע"ז: אנטינדר"א לׁשֹונֹו", .È„ÚÏa(ÊË)תׁשמע ְְְִַַַƒ¿»»
מּׁשּלי, החכמה ענּיהאין יּתן יענה, אלהים אּלא ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ



��uwn`nipy meiqelwpe`

ärøt íBìL-úài''yx:æéóñBé-ìà äòøt øaãéå ¤§¬©§«Ÿ©§©¥¬©§−Ÿ¤¥®
:øàéä úôN-ìr ãîò éððä éîìçaçéäpäå ©«£Ÿ¦¾¦§¦¬Ÿ¥−©§©¬©§«Ÿ§¦¥´

øùa úBàéøa úBøt òáL úìò øàéä-ïî¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¦¬¨−̈Ÿ
:eçàa äðérøzå øàz úôéåèéå-òáL äpä ¦´Ÿ®Ÿ©©¦§¤−¨¨¨«§¦¥º¤«©

úBòøå úBlc ïäéøçà úBìò úBøçà úBøẗ³£¥ÆŸ´©«£¥¤½©¸§¨¬
äpäë éúéàø-àì øùa úBwøå ãàî øàz²Ÿ©§−Ÿ§©´¨¨®Ÿ«Ÿ¨¦¯¦¨¥²¨

røì íéøöî õøà-ìëai''yx:ëäðìëàzå §¨¤¬¤¦§©−¦¨«Ÿ©©Ÿ©̧§¨Æ
úBøtä òáL úà úBòøäå úBwøä úBøtä©¨½¨«©−§¨«¨®¥´¤¯©©¨²

:úàéøaä úBðLàøäàëäðaø÷-ìà äðàázå ¨¦«Ÿ−©§¦«Ÿ©¨´Ÿ¨¤¦§¤À¨
òø ïäéàøîe äðaø÷-ìà eàá-ék òãBð àìå§³Ÿ©Æ¦¨´¤¦§¤½¨©§¥¤´©½

:õ÷éàå älçza øLàkáëéîìça àøàå ©«£¤−©§¦¨®¨«¦¨«¨¥−¤©«£Ÿ¦®
äpäå|úàìî ãçà äð÷a úìò íéìaL òáL §¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬¤−̈§¥¬Ÿ

:úBáèåâëúBwc úBîðö íéìaL òáL äpäå §Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−
íäéøçà úBçîö íéã÷ úBôãLi''yx: §ª´¨¦®«Ÿ§−©«£¥¤«

ãëòáL úà úwcä íéìaMä ïrìázå©¦§©̧§Æ̈©¦¢¦´©©½Ÿ¥²¤¬©
ïéàå íénèøçä-ìà øîàå úBáhä íéìaMä©¦¢¦−©Ÿ®¨«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬

:éì ãébîäëíBìç äòøt-ìà óñBé øîàiå ©¦−¦«©³Ÿ¤¥Æ¤©§½Ÿ£¬
äùò íéýìûä øLà úà àeä ãçà äòøt©§−Ÿ¤¨´®¥´£¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−Ÿ

:ärøôì ãébäåëòáL úáhä úøt òáL ¦¦¬§©§«Ÿ¤¯©¨´Ÿ©ŸÀŸ¤³©
íéðL òáL úáhä íéìaMä òáLå äpä íéðL̈¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−

ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ô‰l‡ È˙ÓÎÁ ÔÓ ¯a«ƒ»¿¿ƒ∆»≈ƒ√»¿»

:‰Ú¯Ù„ ‡ÓÏL ˙È ·˙zÈƒ…«»¿»»¿«¿…

ÛÒBÈÏיז (ÌÚ) ‰Ú¯t ÏÈlÓe«ƒ«¿…ƒ¿≈

ÛÈk ÏÚ Ì‡˜ ‡�‡ ‡‰ ÈÓÏÁa¿∆¿ƒ»¬»»≈«≈

Ô˜ÏÒיח�‰¯‡: ‡¯‰� ÔÓ ‡‰Â «¬»¿»ƒ«¬»»¿»

Ô¯ÈtLÂ ¯Na ÔÓÈht ‡z¯Bz Ú·L¿«¿»«ƒ»¿«¿«ƒ»

:‰ÂÁ‡a ÔÈÚ¯Â ÈÊÁÓÏיט‡‰Â ¿∆¡≈¿»¿»¿«¬»¿»

Ô˜ÏÒ ÔÈ�¯Á‡ ‡z¯Bz Ú·L¿«¿»»√»¿»»¿»

ÈÊÁÓÏ ÔLÈ·e ÔÎÈÒÁ ÔB‰È¯˙a«¿≈¬ƒ»ƒ»¿∆¡≈

È˙ÊÁ ‡Ï ¯Na Ô¯ÈÒÁÂ ‡„ÁÏ«¬»«¬ƒ»¿»»¬≈ƒ

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ô‰˙ÂÎ¿»¿≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:eLÈ·Ïכ‡z¯Bz ÔÏÎ‡Â ¿ƒ«¬»»¿»

‡z¯Bz Ú·L ˙È ‡˙LÈ·e ‡˙ÎÈÒÁ¬ƒ»»ƒ»»»¿«¿»

:‡˙ÓÈht ‡˙ÈÓ„˜כא‡ÏÚÂ «¿»»»«ƒ»»«¬»

elÚ È¯‡ Ú„È˙‡ ‡ÏÂ Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿«¬≈«

„k LÈa Ô‰ÈÊÁÓe Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈∆¡≈≈ƒ«

:˙È¯Úz‡Â ‡˙ÈÓ„˜aכב˙ÈÊÁÂ ¿«¿≈»¿ƒ¿»ƒ«¬≈

Ô˜ÏÒ ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â ÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¿»¿«À¿«»»¿»

:Ô·ËÂ ÔÈÏÓ „Á ‡È�˜aכג‡‰Â ¿«¿»«»¿»¿»»¿»

ÔÙÈ˜L ÔÈ˜Ï Ôˆ� ‡iÏaL Ú·L¿«À¿«»»»»¿»¿ƒ»

:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓˆ Ìec˜כדÔÚÏ·e ƒ»¿»«¿≈¿»»

‡ÈÏaM Ú·M ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaLÀ¿«»»¿»»»¿«À¿«»

Èc ˙ÈÏÂ ‡iL¯ÁÏ ˙È¯Ó‡Â ‡˙·Ë»»»«¬»ƒ«¬»«»¿≈ƒ

:ÈÏ ÈeÁÓכה‰Ú¯ÙÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â ¿«≈ƒ«¬«≈¿«¿…

ÈÈ Èc ˙È ‡e‰ „Á ‰Ú¯Ù ‡ÓÏÁ∆¿»«¿…«»ƒ¿»

Á „aÚÓÏ „È˙Ú:‰Ú¯ÙÏ Èe »ƒ¿∆¿««ƒ¿«¿…

ÔÈ�Lכו Ú·L ‡˙·Ë ‡z¯Bz Ú·L¿«¿»»»»¿«¿ƒ

Ú·L ‡˙·Ë ‡iÏaL Ú·Le Ôep‡ƒ¿«À¿«»»»»¿«

:‡e‰ „Á ‡ÓÏÁ Ôep‡ ÔÈ�L¿ƒƒ∆¿»«

é"ùø

ּפרעה: לׁשלֹום ּכמֹו:.Blc˙(ËÈ)ּבפי ּכחּוׁשֹות, ְְְִִַֹ«ְְ

יג) ב ּככ(שמואל אּתה ּדאמנֹון:"מּדּוע ּדל"? ה ְְַַַַַָָָ

¯Na ˙Bw¯Â.חסרי ׁשּבּמקרא 'רּקֹות' לׁשֹון ּכל ¿«»»ְְְִֵֶַַַָָ

בלוא"ש: ּובלע"ז צנמא.ˆ�BÓ˙(Î‚)ּבׂשר, ְַָָָ¿Àְָֻ

וקׁשֹות לחלּוח ּבלי ּכעץ הן הרי סלע, ארּמי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבלׁשֹון

אּלא ּבהן אין נצן, לקין', 'נצן ותרּגּומֹו: ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכסלע,

הּזרע: מן ׁשּנתרֹוקנּו לפי ÌÈ�L(ÂÎ)הּנץ, Ú·L ְְְִִִֵֶֶַַַ∆«»ƒ
ÌÈ�L Ú·LÂ.נׁשנה ואׁשר ׁשבע, אּלא אינן ּכּלן ¿∆«»ƒְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

לֹו ׁשּפרׁש ּכמֹו מזּמן, ׁשהּדבר לפי ּפעמים, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻהחלֹום

ׁשנים ּבׁשבע וגֹו'". החלֹום הּׁשנֹות "ועל ְְְֲִִֶַַַַָָּבּסֹוף:

,סמּו ׁשהיה לפי לפרעה", "הּגיד נאמר: ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹהּטֹובֹות

לפי ּפרעה", את "הראה נאמר: רעב ׁשני ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּובׁשבע

uwn`nipy mei qelwpe`

àeä ãçà íBìç äpäi''yx:æëúBøtä òáLå ¥®¨£¬¤−̈«§¤´©©Â¨Â
íéðL òáL ïäéøçà úìòä úòøäå úBwøä̈«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ©«£¥¤À¤³©¨¦Æ
íéãwä úBôãL úB÷øä íéìaMä òáLå äpä¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½§ª−©¨¦®

:árø éðL òáL eéäéçëøLà øácä àeä ¦«§¾¤−©§¥¬¨¨«´©¨½̈£¤¬
äùò íéýìûä øLà äòøt-ìà ézøac¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−Ÿ

:ärøt-úà äàøäèëúBàa íéðL òáL äpä ¤§¨¬¤©§«Ÿ¦¥²¤¬©¨¦−¨®
ãb òáN:íéøöî õøà-ìëa ìBìòáL eî÷å ¨¨¬¨−§¨¤¬¤¦§¨«¦§ÂÂ̈¤̧©

õøàa òáOä-ìk çkLðå ïäéøçà árø éðL§¥³¨¨Æ©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨−̈§¤´¤
õøàä-úà árøä älëå íéøöîi''yx:àì-àìå ¦§¨®¦§¦¨¬¨«¨−̈¤¨¨«¤§«Ÿ

-éøçà àeää árøä éðtî õøàa òáOä òãeé¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²¨«¨¨¬©−©«£¥
ãàî àeä ãáë-ék ïëi''yx:áìúBðMä ìrå ¥®¦«¨¥¬−§«Ÿ§©̧¦¨¯

øácä ïBëð-ék íéîrt äòøt-ìà íBìçä©«£²¤©§−Ÿ©«£¨®¦¦«¨³©¨¨Æ
BúNrì íéýìûä øäîîe íéýìûä írîi''yx: ¥¦´¨«¡Ÿ¦½§©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«

âìeäúéLéå íëçå ïBáð Léà äòøô àøé äzrå§©¨Æ¥¤´©§½Ÿ¦−¨´§¨¨®¦«¦¥−
:íéøöî õøà-ìrãìã÷ôéå äòøô äùré ©¤¬¤¦§¨«¦©«£¤Ÿ́©§½Ÿ§©§¥¬

íéøöî õøà-úà Lnçå õøàä-ìr íéã÷t§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ¤¤´¤¦§©½¦
òáOä éðL òáLai''yx:äììëà-ìk-úà eöa÷éå §¤−©§¥¬©¨¨«§¦§§À¤¨¸Ÿ¤Æ

øá-eøaöéå älàä úàaä úBáhä íéðMä©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ¨¥®¤§¦§§º̈
eøîLå íéøra ìëà äòøt-ãé úçzi''yx: ©¯©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−§¨¨«

åìì õøàì ïBãwôì ìëàä äéäåéðL òáL §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´
úøkú-àìå íéøöî õøàa ïééäz øLà árøä̈«¨½̈£¤¬¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬

ÎÈÒÁ˙‡כז ‡z¯Bz Ú·Le¿«¿»¬ƒ»»

Ú·L ÔB‰È¯˙a Ô˜ÏÒc ‡˙LÈ·eƒ»»¿»¿»«¿≈¿«

iÏaM‡ׁשבעאנ"י( Ú·Le Ôep‡ ÔÈ�L ( ְַָ¿ƒƒ¿«À¿«»

Ú·L ÔÈÂ‰È Ìec˜ ÔÙÈ˜Lc ‡˙È˜Ï»¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»¿«

:‡�ÙÎ È�LכחÈc ‡Ób˙Ù ‡e‰ ¿≈«¿»ƒ¿»»ƒ

„È˙Ú ÈÈ Èc ‰Ú¯t ÌÚ ˙ÈÏÈlÓ«ƒƒƒ«¿…ƒ¿»»ƒ

:‰Ú¯ÙÏ ÈÊÁ‡ „aÚÓÏכט‡‰ ¿∆¿««¬≈¿«¿…»

)‡Ú·Ò ÔÈ˙‡ ÔÈ�L Ú·Lׂשבעאנ"י( ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»ְַָ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a«̄»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÙÎ�‡ל È�L Ú·L ÔeÓe˜ÈÂƒ¿«¿≈«¿»

) ‡Ú·Ò Ïk ÈL�zÈÂ Ô‰È¯˙aנ"י «¿≈≈¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»

ÈˆÈLÈÂׂשבעא ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ( ְַָ¿«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈≈

:‡Ú¯‡(„ ‡nÚ) ˙È ‡Ù�Î«¿»»«»¿«¿»

(לא ‡Ú·BN Ú„È˙È ‡ÏÂׂשבעאנ"י( ¿»ƒ¿¿«¿»ְִָ

‡e‰‰ ‡Ù�k Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ»»«¿»«

‡e‰ ÛÈ˜˙ È¯‡ Ôk ¯˙· È‰Ècƒ≈»«≈¬≈«ƒ

:‡„ÁÏלב‡ÓÏÁ ˙Èpz‡c ÏÚÂ «¬»¿«¿ƒ«≈∆¿»

ÔÈw˙ È¯‡ ÔÈ�ÓÊ ÔÈz¯z ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ¬≈«≈

ÈÈ ÈÁB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ√»¿»¿ƒ¿»

:d„aÚÓÏלג‰Ú¯Ù ÈÊÁÈ ÔÚÎe ¿∆¿¿≈¿«∆¡≈«¿…

ÏÚ dÈpÓe ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎeÒ ¯·b¿«¿¿»¿«ƒ«¿≈«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡לד‰Ú¯t „aÚÈ «¿»¿ƒ¿»ƒ«¿≈«¿…

˙È Ê¯ÊÈÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈ�ÓÈ‰Ó ÈpÓÈÂƒ«≈¿≈¿ƒ««¿»ƒ»≈»

È�L Ú·La ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆«¿≈

) ‡Ú·BNלה):ׂשבעאנ"י˙È ÔeL�ÎÈÂ ¿»ְִָ¿ƒ¿¿»

ÔÈ˙‡c Ô·Ë ‡i�L ¯e·ÈÚ Ïk»ƒ¿«»»»¿»¿»

‡„È ˙BÁz ¯e·ÈÚ Ôe¯ˆÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿»

:Ôe¯hÈÂ ‡iÂ¯È˜a ‡¯e·ÈÚ ‰Ú¯Ù„¿«¿…ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿

(nÚÏ‡לו ÊÈ�‚ ‡¯e·Ú È‰ÈÂƒ≈ƒ»»ƒ¿«»

Èc ‡�ÙÎ È�L Ú·LÏ ‡Ú¯‡Ï(„¿¿«¿»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ

‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÔÈÂ‰¿̇∆¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

é"ùø

מראה: לׁשֹון ּבֹו נֹופל ורחֹוק, מפלג הּדבר ְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻׁשהיה

(Ï)Ú·O‰ŒÏk ÁkL�Â.:הּבליעה ּפתרֹון הּוא ¿ƒ¿«»«»»ְְִִַָ

(‡Ï)Ú·O‰ Ú„eÈŒ‡ÏÂ.נֹודע "ולא ּפתרֹון: הּוא ¿…ƒ»««»»ְְִַֹ

אלֿקרּבנה מזּמן:.�ÔBÎ(Ï·)":ּכיּֿבאּו ְִִֶֶָָ»ְָֻ

(„Ï)LnÁÂ.וי' "וחמׁשיםּכתרּגּומֹו: וכן: ":זרז', ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַָֻ

(‰Ï)ÏÎ‡ŒÏkŒ˙‡.,הּוא ּדבר טעמֹוׁשם ,לפיכ ∆»…∆ְֲִֵַָָָ

ׁשהּוא ואֹוכל (סגֹול), קטן ּבפּת"ח ונקּוד ְְְֵֶֶֶַָָָָָָּבאל"ף

ּבכ' למּטה טעמֹו חלב", אֹוכל ּכל "ּכי ּכגֹון ְְֲִֵֵֶַַַַָָּפֹועל,

(צירי) קטן קמץ Ú¯tŒ„È‰:ונקּוד ˙Áz.ּברׁשּותֹו ְֵֵָָָָָ««««¿…ְִ

‰‡ÏÎ(ÂÏ)ּובאֹוצרֹותיו: ‰È‰Â.ּכׁשאר הּצבּור, ְְָ¿»»»…∆ְִַָָ



�� uwn`nipy mei qelwpe`

àeä ãçà íBìç äpäi''yx:æëúBøtä òáLå ¥®¨£¬¤−̈«§¤´©©Â¨Â
íéðL òáL ïäéøçà úìòä úòøäå úBwøä̈«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ©«£¥¤À¤³©¨¦Æ
íéãwä úBôãL úB÷øä íéìaMä òáLå äpä¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½§ª−©¨¦®

:árø éðL òáL eéäéçëøLà øácä àeä ¦«§¾¤−©§¥¬¨¨«´©¨½̈£¤¬
äùò íéýìûä øLà äòøt-ìà ézøac¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−Ÿ

:ärøt-úà äàøäèëúBàa íéðL òáL äpä ¤§¨¬¤©§«Ÿ¦¥²¤¬©¨¦−¨®
ãb òáN:íéøöî õøà-ìëa ìBìòáL eî÷å ¨¨¬¨−§¨¤¬¤¦§¨«¦§ÂÂ̈¤̧©

õøàa òáOä-ìk çkLðå ïäéøçà árø éðL§¥³¨¨Æ©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨−̈§¤´¤
õøàä-úà árøä älëå íéøöîi''yx:àì-àìå ¦§¨®¦§¦¨¬¨«¨−̈¤¨¨«¤§«Ÿ

-éøçà àeää árøä éðtî õøàa òáOä òãeé¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²¨«¨¨¬©−©«£¥
ãàî àeä ãáë-ék ïëi''yx:áìúBðMä ìrå ¥®¦«¨¥¬−§«Ÿ§©̧¦¨¯

øácä ïBëð-ék íéîrt äòøt-ìà íBìçä©«£²¤©§−Ÿ©«£¨®¦¦«¨³©¨¨Æ
BúNrì íéýìûä øäîîe íéýìûä írîi''yx: ¥¦´¨«¡Ÿ¦½§©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«

âìeäúéLéå íëçå ïBáð Léà äòøô àøé äzrå§©¨Æ¥¤´©§½Ÿ¦−¨´§¨¨®¦«¦¥−
:íéøöî õøà-ìrãìã÷ôéå äòøô äùré ©¤¬¤¦§¨«¦©«£¤Ÿ́©§½Ÿ§©§¥¬

íéøöî õøà-úà Lnçå õøàä-ìr íéã÷t§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ¤¤´¤¦§©½¦
òáOä éðL òáLai''yx:äììëà-ìk-úà eöa÷éå §¤−©§¥¬©¨¨«§¦§§À¤¨¸Ÿ¤Æ

øá-eøaöéå älàä úàaä úBáhä íéðMä©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ¨¥®¤§¦§§º̈
eøîLå íéøra ìëà äòøt-ãé úçzi''yx: ©¯©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−§¨¨«

åìì õøàì ïBãwôì ìëàä äéäåéðL òáL §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´
úøkú-àìå íéøöî õøàa ïééäz øLà árøä̈«¨½̈£¤¬¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬

ÎÈÒÁ˙‡כז ‡z¯Bz Ú·Le¿«¿»¬ƒ»»

Ú·L ÔB‰È¯˙a Ô˜ÏÒc ‡˙LÈ·eƒ»»¿»¿»«¿≈¿«

iÏaM‡ׁשבעאנ"י( Ú·Le Ôep‡ ÔÈ�L ( ְַָ¿ƒƒ¿«À¿«»

Ú·L ÔÈÂ‰È Ìec˜ ÔÙÈ˜Lc ‡˙È˜Ï»¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»¿«

:‡�ÙÎ È�LכחÈc ‡Ób˙Ù ‡e‰ ¿≈«¿»ƒ¿»»ƒ

„È˙Ú ÈÈ Èc ‰Ú¯t ÌÚ ˙ÈÏÈlÓ«ƒƒƒ«¿…ƒ¿»»ƒ

:‰Ú¯ÙÏ ÈÊÁ‡ „aÚÓÏכט‡‰ ¿∆¿««¬≈¿«¿…»

)‡Ú·Ò ÔÈ˙‡ ÔÈ�L Ú·Lׂשבעאנ"י( ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»ְַָ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a«̄»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÙÎ�‡ל È�L Ú·L ÔeÓe˜ÈÂƒ¿«¿≈«¿»

) ‡Ú·Ò Ïk ÈL�zÈÂ Ô‰È¯˙aנ"י «¿≈≈¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»

ÈˆÈLÈÂׂשבעא ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ( ְַָ¿«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈≈

:‡Ú¯‡(„ ‡nÚ) ˙È ‡Ù�Î«¿»»«»¿«¿»

(לא ‡Ú·BN Ú„È˙È ‡ÏÂׂשבעאנ"י( ¿»ƒ¿¿«¿»ְִָ

‡e‰‰ ‡Ù�k Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ»»«¿»«

‡e‰ ÛÈ˜˙ È¯‡ Ôk ¯˙· È‰Ècƒ≈»«≈¬≈«ƒ

:‡„ÁÏלב‡ÓÏÁ ˙Èpz‡c ÏÚÂ «¬»¿«¿ƒ«≈∆¿»

ÔÈw˙ È¯‡ ÔÈ�ÓÊ ÔÈz¯z ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ¬≈«≈

ÈÈ ÈÁB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ√»¿»¿ƒ¿»

:d„aÚÓÏלג‰Ú¯Ù ÈÊÁÈ ÔÚÎe ¿∆¿¿≈¿«∆¡≈«¿…

ÏÚ dÈpÓe ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎeÒ ¯·b¿«¿¿»¿«ƒ«¿≈«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡לד‰Ú¯t „aÚÈ «¿»¿ƒ¿»ƒ«¿≈«¿…

˙È Ê¯ÊÈÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈ�ÓÈ‰Ó ÈpÓÈÂƒ«≈¿≈¿ƒ««¿»ƒ»≈»

È�L Ú·La ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆«¿≈

) ‡Ú·BNלה):ׂשבעאנ"י˙È ÔeL�ÎÈÂ ¿»ְִָ¿ƒ¿¿»

ÔÈ˙‡c Ô·Ë ‡i�L ¯e·ÈÚ Ïk»ƒ¿«»»»¿»¿»

‡„È ˙BÁz ¯e·ÈÚ Ôe¯ˆÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿»

:Ôe¯hÈÂ ‡iÂ¯È˜a ‡¯e·ÈÚ ‰Ú¯Ù„¿«¿…ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿

(nÚÏ‡לו ÊÈ�‚ ‡¯e·Ú È‰ÈÂƒ≈ƒ»»ƒ¿«»

Èc ‡�ÙÎ È�L Ú·LÏ ‡Ú¯‡Ï(„¿¿«¿»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ

‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÔÈÂ‰¿̇∆¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

é"ùø

מראה: לׁשֹון ּבֹו נֹופל ורחֹוק, מפלג הּדבר ְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻׁשהיה

(Ï)Ú·O‰ŒÏk ÁkL�Â.:הּבליעה ּפתרֹון הּוא ¿ƒ¿«»«»»ְְִִַָ

(‡Ï)Ú·O‰ Ú„eÈŒ‡ÏÂ.נֹודע "ולא ּפתרֹון: הּוא ¿…ƒ»««»»ְְִַֹ

אלֿקרּבנה מזּמן:.�ÔBÎ(Ï·)":ּכיּֿבאּו ְִִֶֶָָ»ְָֻ

(„Ï)LnÁÂ.וי' "וחמׁשיםּכתרּגּומֹו: וכן: ":זרז', ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַָֻ

(‰Ï)ÏÎ‡ŒÏkŒ˙‡.,הּוא ּדבר טעמֹוׁשם ,לפיכ ∆»…∆ְֲִֵַָָָ

ׁשהּוא ואֹוכל (סגֹול), קטן ּבפּת"ח ונקּוד ְְְֵֶֶֶַָָָָָָּבאל"ף

ּבכ' למּטה טעמֹו חלב", אֹוכל ּכל "ּכי ּכגֹון ְְֲִֵֵֶַַַַָָּפֹועל,

(צירי) קטן קמץ Ú¯tŒ„È‰:ונקּוד ˙Áz.ּברׁשּותֹו ְֵֵָָָָָ««««¿…ְִ

‰‡ÏÎ(ÂÏ)ּובאֹוצרֹותיו: ‰È‰Â.ּכׁשאר הּצבּור, ְְָ¿»»»…∆ְִַָָ



��uwn`niyily meiqelwpe`

árøa õøàäi''yx:æìäòøô éðéra øácä áèéiå ¨−̈¤¨«¨¨«©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ
:åéãár-ìk éðéráeçìåéãár-ìà äòøt øîàiå §¥¥−¨£¨¨«©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨¨®

Ba íéýìû çeø øLà Léà äæë àöîðäi''yx: £¦§¨´¨¤½¦¾£¤²¬©¡Ÿ¦−«
éùéìùèìréãBä éøçà óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥̧¦¯©

íëçå ïBáð-ïéà úàæ-ìk-úà EúBà íéýìû¡Ÿ¦²«§−¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈
EBîki''yx:îét-ìrå éúéa-ìr äéäz äzàE ¨«©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−

jnî ìcâà àqkä ÷ø énr-ìk ÷Méi''yx: ¦©´¨©¦®©¬©¦¥−¤§©¬¦¤«¨
àîEúà ézúð äàø óñBé-ìà äòøt øîàiå©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤¥®§¥Æ¨©´¦«Ÿ§½

íéøöî õøà-ìk ìri''yx:áî-úà äòøt øñiå ©−¨¤¬¤¦§¨«¦©¨̧©©§³Ÿ¤
óñBé ãé-ìr dúà ïziå Bãé ìrî Bzraè©©§Æ¥©´¨½©¦¥¬Ÿ−̈©©´¥®
áäfä ãáø íNiå LL-éãâa Búà Laìiå©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½©¨²¤§¦¬©¨−̈

Bøàeö-ìri''yx:âîúákøîa Búà ákøiå ©©¨«©©§¥´ŸÀ§¦§¤³¤
ïBúðå Cøáà åéðôì eàø÷iå Bì-øLà äðLnä©¦§¤Æ£¤½©¦§§¬§¨−̈©§¥®§¨´

:‡�ÙÎa ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÈˆÈzLƒ̇¿≈≈«»¿«¿»¿«¿»

Ú¯Ù‰לז È�ÈÚa ‡Ób˙t ¯ÙLe¿«ƒ¿»»¿≈≈«¿…

:È‰B„·Ú Ïk È�ÈÚ·eלח¯Ó‡Â ¿≈≈»«¿ƒ«¬«

ÔÈ„k ÁÎzLÈ‰ È‰B„·ÚÏ ‰Ú¯t«¿…¿«¿ƒ¬ƒ¿¿«¿≈

ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡e·� Áe¯ Èc ¯·b¿»ƒ«¿»ƒ√»¿»

:daלט¯˙a ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â ≈«¬««¿…¿≈»«

˙ÈÏ ‡c Ïk ˙È C˙È ÈÈ Ú„B‡c¿«¿»»»»»»≈

:C˙Âk ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎÒמÈ‰z z‡ »¿¿»¿«ƒ¿»»«¿¿≈

ÔÊzÈ C¯ÓÈÓ ÏÚÂ È˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ¿«»«≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿«

‡˙eÎÏÓ ÈÒ¯k „BÁÏ ÈnÚ Ïk»«ƒ¿»¿≈«¿»

:CpÓ ¯ÈwÈ È‰È‡ ÔÈ„‰מא¯Ó‡Â »≈≈≈«ƒƒ»«¬«

ÏÚ C˙È È˙ÈpÓ ÈÊÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈¬≈«≈ƒ»»«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏkמבÈcÚ‡Â »«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·‰ÈÂ d„È ÏÚÓ d˙˜ÊÚ ˙È ‰Ú¯Ù«¿…»ƒ¿¿≈≈«¿≈ƒ«

d˙È LÈaÏ‡Â ÛÒBÈ„ ‡„È ÏÚ d˙È»««¿»¿≈¿«¿ƒ»≈

‡ÎÈ�Ó ÈeLÂ ıe·c ÔÈLe·Ï¿ƒ¿¿«ƒ»ƒ»

:d¯‡eˆ ÏÚ Èk¯‡Â·מג„„‰·‡ ¿«¬»««¿≈¿«¿≈

) ‡˙È�˙ ‡k˙¯a d˙Èתנינאנ"יÈc ( »≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»ְִָָƒ

‡a‡ ÔÈc È‰BÓ„˜ eÊÈ¯Î‡Â dÏ≈¿«¿ƒ√»ƒ≈«»

é"ùø

הארץ: לקיּום הּגנּוז ÊÎ‰(ÁÏ)ּפּקדֹון ‡ˆÓ�‰. ְִִֶַָָָָ¬ƒ¿»»∆
ּכדין, ּכמֹוהּו?הנׁשּכח הנמצא ּונבּקׁשּנּו, נל אם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָ

הּמׁשּמׁשת ה"א ּכל וכן ּתמיהה, לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהנמצא,

ּפּתח: ּבחטף ּונקּודה הּתבה ‡ÔB·�ŒÔÈ(ËÏ)ּבראׁש ְְֲֵַַַַָָָֹ≈»
EBÓk ÌÎÁÂ.– ׁשאמרּת וחכם, נבֹון איׁש לבּקׁש ¿»»»ְְְִֵֶַַָָָָָ

:'כמֹו נמצא ּכל.MÈ˜(Ó)'לא יתּפרנס. 'יּתזן', ְִָָֹƒ«ְְְִִֵַַָ

ּכמֹו: ,יד על נעׂשים יהיּו עּמי טו)צרכי "ּובן(לעיל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּוכמֹו: ּביתי", ב)מׁשק "נּׁשקּוֿבר",(תהלים ְְִֵֶֶַַ

ּבלע"ז: ‰qk‡גרגישו"ן ˜¯.:מל לי קֹורין ׁשּיהיּו ְַַ««ƒ≈ְִִִֶֶֶ

‡qk.:ּכמֹו הּמלּוכה ׁשל א)לׁשֹון א "ויגּדל(מלכים ƒ≈ְְִֵֶַַָָ

הּמל אדני מּכּסא ּכסאֹו ‡˙E(Ó‡)":את Èz˙�. ְֲִִִִֵֶֶֶַֹ»«ƒ…¿
ּכמֹו: הּוא, נתינה לׁשֹון כן ּפי על ואף ,'ית ְְְְִִִֵֵַַַָָָ'מּניתי

נֹופל לׁשפלּות ּבין לגדּלה ּבין עליֹון". ּולתּת"ְְְְְְִִִֵֵֵֶָֻ

ּכמֹו:לׁשֹון עליו, ב)נתינה אתכם(מלאכי "נתּתי ְְְְִִֶֶַָָָָ

ּוׁשפלים ‡˙BzÚaËŒ(Ó·)":נבזים ‰Ú¯t ¯ÒiÂ. ְְִִִָ«»««¿…∆««¿

לֹו ׁשּנֹותנּה למי אֹות היא ,הּמל טּבעת ְְְִִִֶֶֶַַַַַָנתינת

לגדּלה: לֹו ׁשני חׁשיבּות.LLŒÈ„‚aלהיֹות ּדבר ְְִִִֵָֻƒ¿≈≈ְֲִַ

ּבמצרים: רצּוף.¯·„הּוא ׁשהּוא ועל ענק, ְְִִַ¿ƒְֲֶַָָ

וכן: רביד, קרּוי ז)ּבטּבעֹות ערׂשי",(משלי "רבדּתי ְְְְְִִִֵַַַָָָ

רבדין 'מּקף מׁשנה: ּבלׁשֹון מרצפֹות. ערׂשי ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֻרּצפּתי

רצּפה: והיא ׁשּבעזרה', הרבד על אבן ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשל

(‚Ó)‰�Ln‰ ˙·k¯Óa.למרּכבּתֹו הּׁשנּיה ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿∆ְְְְִֶַַָ

ׁשּלֹו אצל אּבא.‡·¯C:הּמהּלכת 'דין ּכתרּגּומֹו: ְֵֶֶֶֶַַ«¿≈ְְֵַַָ

ּב'הּׁשּתפין': .'מל' ארמי ּבלׁשֹון 'ר' ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻלמלּכא',

אּגדה, ּובדברי ריכא'. ּבר ולא ריכא פ''לא (ספרי ְְְִֵֵֵַַָָָָָָ

ׁשהּואדברים) יֹוסף, זה ,אבר' יהּודה: רּבי ְְִֵֵֶֶַַַָָּדרׁש

ּדּורמסקית: ּבן לֹו אמר ּבּׁשנים'. ור ּבחכמה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָאב

הּכתּובים'? את עלינּו מעּות אּתה מתי אין'עד ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ

לפניו נכנעין היּו ׁשהּכל ּברּכים, לׁשֹון אּלא 'אבר'ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אֹותֹו "ונתֹון ׁשּנאמר: ּכענין ידֹו, ּתחת ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָויֹוצאין

uwn`niyily mei qelwpe`

íéøöî õøà-ìk ìr Búài''yx:ãîäòøt øîàiå Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦©Ÿ̄¤©§²Ÿ
éãrìáe äòøô éðà óñBé-ìàLéà íéøé-àì E ¤¥−£¦´©§®Ÿ¦§¨¤À«Ÿ¨¦¸¦¯

íéøöî õøà-ìëa Bìâø-úàå Bãé-úài''yx: ¤¨²§¤©§−§¨¤¬¤¦§¨«¦
äî-ïziå çðrt úðôö óñBé-íL äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´©§¥¼©¼©¦¤

äMàì ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà-úà Bì́¤¨«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ§¦¨®
íéøöî õøà-ìr óñBé àöiåi''yx:åî-ïa óñBéå ©¥¥¬¥−©¤¬¤¦§¨«¦§¥Æ¤

ìL-Cìî äòøt éðôì Bãîra äðL íéL §¦´¨½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ¤«¤
-ìëa øáriå äòøô éðôlî óñBé àöiå íéøöî¦§¨®¦©¥¥³¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ§¨

:íéøöî õøàæîéðL òáLa õøàä Nrzå ¤¬¤¦§¨«¦©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´
íéöî÷ì òáOäi''yx:çîìëà-ìk-úà õa÷iå| ©¨¨®¦§¨¦«©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤

ìëà-ïziå íéøöî õøàa eéä øLà íéðL òáL¤´©¨¦À£¤³¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤
øraïúð äéúáéáñ øLà øérä-äãN ìëà íé ¤«¨¦®¯Ÿ¤§¥«¨¦²£¤¬§¦«Ÿ¤−¨¨©¬

dëBúai''yx:èîíiä ìBçk øa óñBé øaöiå §¨«©¦§¸Ÿ¥¬¨²§¬©−̈
ïéà-ék øtñì ìãç-ék ãr ãàî äaøä©§¥´§®Ÿ©²¦«¨©¬¦§−Ÿ¦¥¬

øtñîi''yx:ðíøèa íéðá éðL ãlé óñBéìe ¦§¨«§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½§¤¬¤
úðñà Bl-äãìé øLà árøä úðL àBáz̈−§©´¨«¨¨®£¤³¨«§¨Æ¨«§©½

‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ d˙È ÈpÓe ‡kÏÓÏ¿«¿»«ƒ»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„מדÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»ƒ«¬««¿…¿≈

ÌÈ¯È ‡Ï C¯ÓÈÓ ¯·e ‰Ú¯Ù ‡�‡¬»«¿…«≈¿»»¿ƒ

dÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔÈÊ „ÁÈÓÏ d„È ˙È ¯·b¿«»¿≈¿≈«≈¿»ƒ¿≈

‡Ú¯‡ ÏÎa ‡ÈÒeÒ ÏÚ ·k¯ÓÏ¿ƒ¿««¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„מהÌeL ‰Ú¯Ù ‡¯˜e ¿ƒ¿»ƒ¿»«¿…

dÏ ÔÈÏb Ô¯ÓhÓ„ ‡¯·b ÛÒBÈ≈«¿»¿ƒ«¿»»¿»≈

Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙�Ò‡ ˙È dÏ ·‰ÈÂƒ«≈»»¿««ƒ∆«

ÛÒBÈ ˜Ù�e ‡˙z‡Ï ÔB‡„ ‡a«̄»¿¿ƒ¿»¿«≈

Ú (ËÈlL):ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ï «ƒ««¿»¿ƒ¿»ƒ

˜Ìמו „k ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯a ÛÒBÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»

˜Ù�e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«

¯·ÚÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ÛÒBÈ≈ƒ√»«¿…«¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa (ËÈlL)«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È�Lמז Ú·La ‡Ú¯‡ È¯È„ eL�Îe¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈

) ‡Ú·BNׂשבעאנ"י‡¯e·ÈÚ ( ¿»ְִָƒ»

:ÔÈ¯ˆB‡Ïמח¯e·ÈÚ Ïk ˙È L�Îe ¿»ƒ¿«»»ƒ

‡Ú¯‡a BÂ‰ Èc ÔÈ�L Ú·L¿«¿ƒƒ¬¿«¿»

‡iÂ¯˜a ¯e·ÈÚ ·‰ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«»

‡‰�¯ÁÒ· Èc ‡z¯˜ Ï˜Á ¯e·Úƒ¬««¿»ƒ¿«¿»»»

:de‚a ·‰ÈמטÛÒBÈ L�Îe ¿«¿««¿«≈

‡„ÁÏ ÈbÒ ‡nÈ„ ‡lÁk ‡¯e·Úƒ»¿«»¿«»«ƒ«¬»

:ÔÈ�Ó ˙ÈÏ È¯‡ È�ÓÓÏ ˜ÒÙ Èc „Ú«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

Ú„נ ÔÈ�a ÔÈz¯z „ÈÏÈ˙‡ ÛÒBÈÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒ«

é"ùø

Ú¯Ù‰(Ó„)":וגֹו' È�‡.לגזר ּבידי יכלת ׁשּיׁש ְ¬ƒ«¿…ְְְִִֵֶֶָֹֹ

איׁש ׁש"לאֿירים ּגֹוזר: ואני מלכּותי. על ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּגזרה

אחר:.EÈ„ÚÏ·eאתֿידֹו": ּדבר .ּברׁשּות ׁשּלא ֶָƒ¿»∆ְְִֵֶַָָֹ

וזהּו וגֹו'", ּובלעדי" ,מל אהיה אני ּפרעה", ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹ"אני

הּכּסא": "רק BÏ‚¯Œ˙‡Âּדגמת B„ÈŒ˙‡.:ּכתרּגּומֹו ְִֵַַַֻ∆»¿∆«¿ְְַ

(‰Ó)Á�Út ˙�Ùˆ.ואין הּצפּונֹות, מפרׁש »¿««¿≈«ְְְֵֵַָ

ּבּמקרא: ּדמיֹון Ú¯Ùל'פענח' ÈËBt.,ּפֹוטיפר הּוא ְְְְִִֵַַַָƒ∆«ִַ

מאליו, ׁשּנסּתרס על פרע ּפֹוטי ׁשחמדונקרא לפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

זכּור למׁשּכב יֹוסף יג)את NÚzÂ(ÊÓ):(סוטה ְְְִֵֶַ«««
ı¯‡‰.נעקר הּלׁשֹון ואין עׂשּיה:ּכתרּגּומֹו, מּלׁשֹון »»∆ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָ

ÌÈˆÓ˜Ï.:אֹוצרים היּו יד, על יד קמץ, על קמץ ƒ¿»ƒְִֶֶַַָָָֹֹ

(ÁÓ)Ô˙� ‰È˙·È·Ò ¯L‡ ¯ÈÚ‰Œ‰„N ÏÎ‡…∆¿≈»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»«
dÎB˙a.ונֹותנין ּפרֹותיה מעמדת וארץ ארץ ׁשּכל ¿»ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ

הּתבּואה את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָּבּתבּואה

ואין נחמיה, רּבי ּדעת ׁשהּוא לי (נראה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּלירקב.

ּבדעת עלה ּכאׁשר ּברׁש"י, להּגיּה ּכלל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָצרי

tÒÏ¯(ËÓ)קצתם): Ï„ÁŒÈk „Ú.לֹו חדל ּכי עד ְָָ«ƒ»«ƒ¿…ִַַָ

קצר: מקרא זה והרי לסּפר, tÒÓהּסֹופר ÔÈ‡ŒÈk¯. ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒ≈ƒ¿»
מסּפר, ׁשאין 'ּדהא':לפי ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

(�)·Ú¯‰ ˙�L ‡B·z Ì¯Ëa.(יא מּכאן(תענית ¿∆∆»¿«»»»ִָ



�� uwn`niyily mei qelwpe`

íéøöî õøà-ìk ìr Búài''yx:ãîäòøt øîàiå Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦©Ÿ̄¤©§²Ÿ
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äî-ïziå çðrt úðôö óñBé-íL äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´©§¥¼©¼©¦¤

äMàì ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà-úà Bì́¤¨«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ§¦¨®
íéøöî õøà-ìr óñBé àöiåi''yx:åî-ïa óñBéå ©¥¥¬¥−©¤¬¤¦§¨«¦§¥Æ¤

ìL-Cìî äòøt éðôì Bãîra äðL íéL §¦´¨½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ¤«¤
-ìëa øáriå äòøô éðôlî óñBé àöiå íéøöî¦§¨®¦©¥¥³¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ§¨

:íéøöî õøàæîéðL òáLa õøàä Nrzå ¤¬¤¦§¨«¦©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´
íéöî÷ì òáOäi''yx:çîìëà-ìk-úà õa÷iå| ©¨¨®¦§¨¦«©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤

ìëà-ïziå íéøöî õøàa eéä øLà íéðL òáL¤´©¨¦À£¤³¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤
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dëBúai''yx:èîíiä ìBçk øa óñBé øaöiå §¨«©¦§¸Ÿ¥¬¨²§¬©−̈
ïéà-ék øtñì ìãç-ék ãr ãàî äaøä©§¥´§®Ÿ©²¦«¨©¬¦§−Ÿ¦¥¬

øtñîi''yx:ðíøèa íéðá éðL ãlé óñBéìe ¦§¨«§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½§¤¬¤
úðñà Bl-äãìé øLà árøä úðL àBáz̈−§©´¨«¨¨®£¤³¨«§¨Æ¨«§©½

‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ d˙È ÈpÓe ‡kÏÓÏ¿«¿»«ƒ»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„מדÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»ƒ«¬««¿…¿≈

ÌÈ¯È ‡Ï C¯ÓÈÓ ¯·e ‰Ú¯Ù ‡�‡¬»«¿…«≈¿»»¿ƒ

dÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔÈÊ „ÁÈÓÏ d„È ˙È ¯·b¿«»¿≈¿≈«≈¿»ƒ¿≈

‡Ú¯‡ ÏÎa ‡ÈÒeÒ ÏÚ ·k¯ÓÏ¿ƒ¿««¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„מהÌeL ‰Ú¯Ù ‡¯˜e ¿ƒ¿»ƒ¿»«¿…

dÏ ÔÈÏb Ô¯ÓhÓ„ ‡¯·b ÛÒBÈ≈«¿»¿ƒ«¿»»¿»≈

Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙�Ò‡ ˙È dÏ ·‰ÈÂƒ«≈»»¿««ƒ∆«

ÛÒBÈ ˜Ù�e ‡˙z‡Ï ÔB‡„ ‡a«̄»¿¿ƒ¿»¿«≈

Ú (ËÈlL):ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ï «ƒ««¿»¿ƒ¿»ƒ

˜Ìמו „k ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯a ÛÒBÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»

˜Ù�e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«

¯·ÚÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ÛÒBÈ≈ƒ√»«¿…«¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa (ËÈlL)«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È�Lמז Ú·La ‡Ú¯‡ È¯È„ eL�Îe¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈

) ‡Ú·BNׂשבעאנ"י‡¯e·ÈÚ ( ¿»ְִָƒ»

:ÔÈ¯ˆB‡Ïמח¯e·ÈÚ Ïk ˙È L�Îe ¿»ƒ¿«»»ƒ

‡Ú¯‡a BÂ‰ Èc ÔÈ�L Ú·L¿«¿ƒƒ¬¿«¿»

‡iÂ¯˜a ¯e·ÈÚ ·‰ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«»

‡‰�¯ÁÒ· Èc ‡z¯˜ Ï˜Á ¯e·Úƒ¬««¿»ƒ¿«¿»»»

:de‚a ·‰ÈמטÛÒBÈ L�Îe ¿«¿««¿«≈

‡„ÁÏ ÈbÒ ‡nÈ„ ‡lÁk ‡¯e·Úƒ»¿«»¿«»«ƒ«¬»

:ÔÈ�Ó ˙ÈÏ È¯‡ È�ÓÓÏ ˜ÒÙ Èc „Ú«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

Ú„נ ÔÈ�a ÔÈz¯z „ÈÏÈ˙‡ ÛÒBÈÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒ«

é"ùø

Ú¯Ù‰(Ó„)":וגֹו' È�‡.לגזר ּבידי יכלת ׁשּיׁש ְ¬ƒ«¿…ְְְִִֵֶֶָֹֹ

איׁש ׁש"לאֿירים ּגֹוזר: ואני מלכּותי. על ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּגזרה

אחר:.EÈ„ÚÏ·eאתֿידֹו": ּדבר .ּברׁשּות ׁשּלא ֶָƒ¿»∆ְְִֵֶַָָֹ

וזהּו וגֹו'", ּובלעדי" ,מל אהיה אני ּפרעה", ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹ"אני

הּכּסא": "רק BÏ‚¯Œ˙‡Âּדגמת B„ÈŒ˙‡.:ּכתרּגּומֹו ְִֵַַַֻ∆»¿∆«¿ְְַ

(‰Ó)Á�Út ˙�Ùˆ.ואין הּצפּונֹות, מפרׁש »¿««¿≈«ְְְֵֵַָ

ּבּמקרא: ּדמיֹון Ú¯Ùל'פענח' ÈËBt.,ּפֹוטיפר הּוא ְְְְִִֵַַַָƒ∆«ִַ

מאליו, ׁשּנסּתרס על פרע ּפֹוטי ׁשחמדונקרא לפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

זכּור למׁשּכב יֹוסף יג)את NÚzÂ(ÊÓ):(סוטה ְְְִֵֶַ«««
ı¯‡‰.נעקר הּלׁשֹון ואין עׂשּיה:ּכתרּגּומֹו, מּלׁשֹון »»∆ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָ

ÌÈˆÓ˜Ï.:אֹוצרים היּו יד, על יד קמץ, על קמץ ƒ¿»ƒְִֶֶַַָָָֹֹ

(ÁÓ)Ô˙� ‰È˙·È·Ò ¯L‡ ¯ÈÚ‰Œ‰„N ÏÎ‡…∆¿≈»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»«
dÎB˙a.ונֹותנין ּפרֹותיה מעמדת וארץ ארץ ׁשּכל ¿»ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ

הּתבּואה את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָּבּתבּואה

ואין נחמיה, רּבי ּדעת ׁשהּוא לי (נראה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּלירקב.

ּבדעת עלה ּכאׁשר ּברׁש"י, להּגיּה ּכלל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָצרי

tÒÏ¯(ËÓ)קצתם): Ï„ÁŒÈk „Ú.לֹו חדל ּכי עד ְָָ«ƒ»«ƒ¿…ִַַָ

קצר: מקרא זה והרי לסּפר, tÒÓהּסֹופר ÔÈ‡ŒÈk¯. ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒ≈ƒ¿»
מסּפר, ׁשאין 'ּדהא':לפי ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

(�)·Ú¯‰ ˙�L ‡B·z Ì¯Ëa.(יא מּכאן(תענית ¿∆∆»¿«»»»ִָ



��uwnaniriax meiqelwpe`

ïBà ïäk òøô éèBt-úai''yx:àðóñBé àø÷iå ©¬¦¤−©Ÿ¥¬«©¦§¨¬¥²
-úà íéýìû éðMð-ék äMðî øBëaä íL-úà¤¥¬©§−§©¤®¦«©©³¦¡Ÿ¦Æ¤

:éáà úéa-ìk úàå éìîr-ìkáðíL úàå ¨£¨¦½§¥−¨¥¬¨¦«§¥²¥¬
õøàa íéýìû éðøôä-ék íéøôà àø÷ éðMä©¥¦−¨¨´¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−§¤¬¤

:ééðréòéáøâðøLà òáOä éðL òáL äðéìëzå ¨§¦«©¦§¤¾¨¤−©§¥´©¨¨®£¤¬
:íéøöî õøàa äéäãðéðL òáL äðélçzå ¨−̈§¤¬¤¦§¨«¦©§¦¤¹¨¤´©§¥³

árø éäéå óñBé øîà øLàk àBáì árøä̈«¨¨Æ¨½©«£¤−¨©´¥®©§¦³¨¨Æ
:íçì äéä íéøöî õøà-ìëáe úBöøàä-ìëa§¨¨´£¨½§¨¤¬¤¦§©−¦¨¬¨¨«¤

äð-ìà írä ÷röiå íéøöî õøà-ìk árøzå©¦§©Æ¨¤´¤¦§©½¦©¦§©¬¨¨²¤
eëì íéøöî-ìëì äòøt øîàiå íçlì äòøt©§−Ÿ©®̈¤©¸Ÿ¤©§³Ÿ§¨¦§©¸¦Æ§´

eùrz íëì øîàé-øLà óñBé-ìài''yx: ¤¥½£¤Ÿ©¬¨¤−©«£«Ÿ
åðóñBé çzôiå õøàä éðt-ìk ìr äéä árøäå§¨«¨¨´¨½̈©−¨§¥´¨¨®¤©¦§©̧¥¹

÷æçiå íéøöîì øaLiå íäa øLà-ìk-úà¤¨£¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬
íéøöî õøàa árøäi''yx:æðeàa õøàä-ìëå ¨«¨−̈§¤¬¤¦§¨«¦§¨¨¨̧¤Æ¨´

ì äîéøöî-ìëa árøä ÷æç-ék óñBé-ìà øaL ¦§©½§¨¦§−Ÿ¤¥®¦«¨©¬¨«¨−̈§¨
õøàäi''yx:áîàøáL-Lé ék á÷ré àøiå ¨¨«¤©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤
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רעבֹון: ּבׁשני מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ְְְִִֵֵֶַָָָָָָׁשאסּור

(‰�)ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ŒÏk ·Ú¯zÂ.(ב"ר)ׁשהרקיבה «ƒ¿«»∆∆ƒ¿«ƒְִִֶָ

יֹוסף: מּׁשל חּוץ ׁשאצרּו, ‡Ó‡ÈŒ¯L¯ּתבּואתם ְְִֵֶֶָָָ¬∆…«
eNÚz ÌÎÏ.,ׁשּיּמֹולּו להם אֹומר יֹוסף ׁשהיה לפי »∆«¬ְִִֵֵֶֶֶָָָ

לנּו'. אֹומר הּוא ּכ' ואֹומרים: ּפרעה אצל ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹּוכׁשּבאּו

לכם הכריז והלא ּבר, צברּתם לא 'לּמה להם: ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאמר

הרּבה 'אספנּו לֹו: אמרּו ּבאים'? הרעב ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּׁשני

לכם יאמר אׁשר ּכל ּכן, 'אם להם: אמר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהרקיבה'.

יגזר אם מה והרקיבה, הּתבּואה על ּגזר הרי ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹּתעׂשּו,

ונמּות'?: ‰‡¯ı(�Â)עלינּו È�tŒÏk ÏÚ.הם מי ְֵָָ«»¿≈»»∆ִֵ

העׁשירים אּלּו הארץ"? ‡˙L‡ŒÏkŒ¯:(ב"ר)"ּפני ְֲִִֵֵֶָָָ∆»¬∆

Ì‰a.:'עיבּורא בהֹון 'די aLiÂ¯ּכתרּגּומֹו: »∆ְְְִִַָ«ƒ¿…
ÌÈ¯ˆÓÏ.ּכאן הּוא. קנין ּולׁשֹון מכר לׁשֹון 'ׁשבר' ¿ƒ¿«ƒְְְִֶֶֶֶָָ

מעט לנּו "ׁשברּו מכר. לׁשֹון לׁשֹוןמׁשּמׁש אכל", ְְְְְִֵֶֶֶַַָֹ

ּביין ׁשאף ּבתבּואה, אם ּכי אינֹו ּתאמר ואל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹקנין,

מצינּו: נה)וחלב כסף(ישעיה ּבלֹוא ׁשברּו "ּולכּו ְְְְִִֶֶָָָ

וחלב יין מחיר e‡a(�Ê)":ּובלֹוא ı¯‡‰ŒÏÎÂ ְְְִִַָָ¿»»»∆»
‰ÓÈ¯ˆÓ.ּכסדרֹו ּתדרׁשהּו ואם לׁשּבר. יֹוסף אל ƒ¿«¿»ְְְְְְִִִִֵֵֶֹ

יֹוסף': מן 'לׁשּבר לכּתב: צרי iÂ¯‡(‡)היה ְְִִִִֵָָָֹֹ««¿
ÌÈ¯ˆÓa ¯·LŒLÈ Èk ·˜ÚÈ.והלא ראה, ּומהיכן «¬…ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒֲֵֵַָָָֹ

וגֹו'" ׁשמעּתי "הּנה ׁשּנאמר: ׁשמע, אּלא ראה ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלא

ׁשעדין קדׁש, ׁשל ּבאסּפקלריא ראה "וּירא"? ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּומהּו
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é"ùø

מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹיׁש

יֹוסף ׁשּזה ּבפרּוׁש e‡¯˙z:להֹודיעֹו ‰nÏ.לּמה ְְִֵֵֶֶ»»ƒ¿»ָָ

ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּתראּו

להם היה עדין ׁשעה, ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאּתם

י)ּתבּואה. "לּמה(תענית ּכפׁשּוטֹו: נראה (ולי ְְְְִִִָָָָ

ּומתמיהים ּבכם מסּתּכלין הּכל יהּו לּמה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּתתראּו",

ׁשּיכלה ּבטרם אכל לכם מבּקׁשים אּתם ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבכם,

לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי אחרים ּומּפי ּׁשּבידכם?) ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָמה

לֹו: ודֹומה ּברעב'? ּכחּוׁשים ּתהיּו 'לּמה ְְְְִִִֶָָָָָָּכחיׁשה:

יא) יֹורה(משלי ּגםֿהּוא .¯„nLŒe‰(·)":"ּומרוה ְֶֶַַ¿»»
ׁשנים ועׂשר למאתים רמז 'לכּו', אמר ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹולא

רד"ו: ּכמנין למצרים, e„¯iÂ(‚)ׁשּנׁשּתעּבדּו ְְְְְְְִִִִֶַַַ«≈¿
ÛÒBÈŒÈÁ‡.ׁשהיּו מלּמד יעקב', 'ּבני ּכתב: ולא ¬≈≈ְְְֲֵֵֶַַַָָֹֹ

עּמֹו להתנהג לּבם ונתנּו ּבמכירתֹו, ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָמתחרטים

עליהם ׁשּיפסקּו ממֹון ּבכל ולפּדֹותֹו :ּבאחוה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָ

‰¯NÚ.ֿואת" ּכתיב: והלא לֹומר, ּתלמּוד מה ¬»»ְְְֲִֶַַַַֹ

האחוה לענין אּלא לאֿׁשלח"? יֹוסף אחי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבנימין

ּכּלם אהבת היתה ׁשּלא לעׂשרה, חלּוקין ְֲֲֲִֶַַַָָָָָָֹֻהיּו

ּבר", "לׁשּבר לענין: אבל לֹו, ׁשוה ּכּלם ְְְְְֲִִִַַָָָָָֹֻוׂשנאת

להם אחד לב ‡ÔBÒ(„):(בב"ר)ּכּלם ep‡¯˜ÈŒÔt. ֵֶֶָָָֻ∆ƒ¿»∆»
ּבן אליעזר רּבי אמר אסֹון? יקראּנּו לא ְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּובּבית

הּסּכנה' ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן 'מּכאן :(ב"ר)יעקב: ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

(‰)ÌÈ‡a‰ CB˙a.,יּכירּום ׁשּלא עצמן מטמינין ¿«»ƒְְִִִֶַַַָֹ

ּבפתח ּכּלם יתראּו ׁשּלא אביהם להם ׁשּצּוה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻלפי

ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי ּבפתחֹו, אחד ּכל ׁשיּכנס אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹאחד

ּגּבֹורים: וכּלם נאים ׁשּכּלם הרע, עין ְִִִֵֶֶָָָָָָֻֻּבהם

(Â)ÌÈt‡ BÏŒeÂÁzLiÂ.,ּפניהם על לֹו נׁשּתּטחּו «ƒ¿«¬««ƒְְְִֵֶַַ

הּוא ורגלים ידים ּפּׁשּוט הׁשּתחואה ּכל (שבועותוכן ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

‡Ì‰ÈÏ(Ê):טז) ¯k�˙iÂ.ּכנכרי להם נעׂשה «ƒ¿«≈¬≈∆ְְֲִֶַָָָ

קׁשֹות לדּבר B‚Â'(Á):(ב"ר)ּבדברים, ÛÒBÈ ¯kiÂ. ְְִִֵַָָ««≈≈¿
זקן חתּומי ׁשהּניחם כז)לפי כתובות לט Ì‰Â:(ב"מ ְֲִִִֵֶָָָ¿≈

e‰¯Èk‰ ‡Ï.,זקן חתימת ּבלא מאצלם ׁשּיצא …ƒƒÀְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ
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äöøài''yx:æíøkiå åéçà-úà óñBé àøiå ¨«§¨©©¬§¥²¤¤−̈©©¦¥®
øîàiå úBL÷ ízà øaãéå íäéìà økðúiå©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥¯¦¨´¨À©³Ÿ¤
ïrðk õøàî eøîàiå íúàa ïéàî íäìà£¥¤Æ¥©´¦¨¤½©´Ÿ§½¥¤¬¤§©−©

ììëà-øaLi''yx:çíäå åéçà-úà óñBé økiå ¦§¨«Ÿ¤©©¥¬¥−¤¤¨®§¥−

:ÔeÊÁ˙zב˙ÈÚÓL ‡‰ ¯Ó‡Â ƒ¿»«¬«»¿»ƒ

ÔacÊÓ ‡¯e·ÈÚ ˙È‡ È¯‡ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ¬≈ƒƒ»ƒ¿««

‡�Ï e�e·Êe Ôn˙Ï e˙eÁ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»»

:˙eÓ� ‡ÏÂ ÈÁ�Â ÔnzÓגe˙Á�e ƒ«»¿≈≈¿»¿¿»

‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ‡¯ÒÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓדÈ‰BÁ‡ ÔÈÓÈ�a ˙ÈÂ ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ

È‰eÁ‡ ÌÚ ·˜ÚÈ ÁÏL ‡Ï ÛÒBÈ„¿≈»¿««¬…ƒ¬ƒ

:‡˙BÓ dpÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«ƒ¿»¿«¿ƒ≈»

ÔaÊÓÏה Ï‡¯NÈ È�a B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«

‡�ÙÎ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈlÚ B‚a ‡¯e·ÈÚƒ»¿»«»¬≈¬»«¿»

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡aו‡e‰ ÛÒBÈÂ ¿«¿»ƒ¿»«¿≈

ÔÈaÊ„ ‡e‰ ‡Ú¯‡ ÏÚ ËÈlLc¿«ƒ««¿»¿«ƒ

B˙‡Â ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÏÎÏ ‡¯e·ÈÚƒ»¿»«»¿«¿»«¬

‡it‡ ÏÚ dÏ e„È‚Òe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿ƒ≈«««»

:‡Ú¯‡ ÏÚז˙È ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ ««¿»«¬»≈»

‰Ó ·ÈMÁÂ ÔepÚ„BÓzL‡Â È‰BÁ‡¬ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿«ƒ»

‡ÈL˜ ÔB‰nÚ ÏÈlÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ„¿«ƒ¿«ƒƒ¿«¿»

e¯Ó‡Â Ôe˙È˙‡ Ô�Ó ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¬≈«¬»

:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ»

‡È‰BÁח ˙È ÛÒBÈ Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«≈»¬ƒ

é"ùø

מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹיׁש

יֹוסף ׁשּזה ּבפרּוׁש e‡¯˙z:להֹודיעֹו ‰nÏ.לּמה ְְִֵֵֶֶ»»ƒ¿»ָָ

ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּתראּו

להם היה עדין ׁשעה, ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאּתם

י)ּתבּואה. "לּמה(תענית ּכפׁשּוטֹו: נראה (ולי ְְְְִִִָָָָ

ּומתמיהים ּבכם מסּתּכלין הּכל יהּו לּמה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּתתראּו",

ׁשּיכלה ּבטרם אכל לכם מבּקׁשים אּתם ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבכם,

לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי אחרים ּומּפי ּׁשּבידכם?) ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָמה

לֹו: ודֹומה ּברעב'? ּכחּוׁשים ּתהיּו 'לּמה ְְְְִִִֶָָָָָָּכחיׁשה:

יא) יֹורה(משלי ּגםֿהּוא .¯„nLŒe‰(·)":"ּומרוה ְֶֶַַ¿»»
ׁשנים ועׂשר למאתים רמז 'לכּו', אמר ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹולא

רד"ו: ּכמנין למצרים, e„¯iÂ(‚)ׁשּנׁשּתעּבדּו ְְְְְְְִִִִֶַַַ«≈¿
ÛÒBÈŒÈÁ‡.ׁשהיּו מלּמד יעקב', 'ּבני ּכתב: ולא ¬≈≈ְְְֲֵֵֶַַַָָֹֹ

עּמֹו להתנהג לּבם ונתנּו ּבמכירתֹו, ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָמתחרטים

עליהם ׁשּיפסקּו ממֹון ּבכל ולפּדֹותֹו :ּבאחוה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָ

‰¯NÚ.ֿואת" ּכתיב: והלא לֹומר, ּתלמּוד מה ¬»»ְְְֲִֶַַַַֹ

האחוה לענין אּלא לאֿׁשלח"? יֹוסף אחי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבנימין

ּכּלם אהבת היתה ׁשּלא לעׂשרה, חלּוקין ְֲֲֲִֶַַַָָָָָָֹֻהיּו

ּבר", "לׁשּבר לענין: אבל לֹו, ׁשוה ּכּלם ְְְְְֲִִִַַָָָָָֹֻוׂשנאת

להם אחד לב ‡ÔBÒ(„):(בב"ר)ּכּלם ep‡¯˜ÈŒÔt. ֵֶֶָָָֻ∆ƒ¿»∆»
ּבן אליעזר רּבי אמר אסֹון? יקראּנּו לא ְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּובּבית

הּסּכנה' ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן 'מּכאן :(ב"ר)יעקב: ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

(‰)ÌÈ‡a‰ CB˙a.,יּכירּום ׁשּלא עצמן מטמינין ¿«»ƒְְִִִֶַַַָֹ

ּבפתח ּכּלם יתראּו ׁשּלא אביהם להם ׁשּצּוה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻלפי

ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי ּבפתחֹו, אחד ּכל ׁשיּכנס אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹאחד

ּגּבֹורים: וכּלם נאים ׁשּכּלם הרע, עין ְִִִֵֶֶָָָָָָֻֻּבהם

(Â)ÌÈt‡ BÏŒeÂÁzLiÂ.,ּפניהם על לֹו נׁשּתּטחּו «ƒ¿«¬««ƒְְְִֵֶַַ

הּוא ורגלים ידים ּפּׁשּוט הׁשּתחואה ּכל (שבועותוכן ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

‡Ì‰ÈÏ(Ê):טז) ¯k�˙iÂ.ּכנכרי להם נעׂשה «ƒ¿«≈¬≈∆ְְֲִֶַָָָ

קׁשֹות לדּבר B‚Â'(Á):(ב"ר)ּבדברים, ÛÒBÈ ¯kiÂ. ְְִִֵַָָ««≈≈¿
זקן חתּומי ׁשהּניחם כז)לפי כתובות לט Ì‰Â:(ב"מ ְֲִִִֵֶָָָ¿≈

e‰¯Èk‰ ‡Ï.,זקן חתימת ּבלא מאצלם ׁשּיצא …ƒƒÀְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ
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eäøkä àìi''yx:èúBîìçä úà óñBé økæiå ¬Ÿ¦¦ª«©¦§´Ÿ¥½¥µ©«£Ÿ½
ízà íéìbøî íäìà øîàiå íäì íìç øLà£¤¬¨©−¨¤®©³Ÿ¤£¥¤Æ§©§¦´©¤½

íúàa õøàä úåør-úà úBàøìi''yx:éeøîàiå ¦§²¤¤§©¬¨−̈¤¨¤«©«Ÿ§¬
éãárå éðãà àì åéìàì eàa Eìëà-øaLi''yx: ¥−̈´Ÿ£Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤

àéeðçðà íéðk eðçð ãçà-Léà éða eðlkª¾̈§¥¬¦«¤−̈¨®§¥¦´£©½§
éãár eéä-àìíéìbøî Ei''yx:áéíäìà øîàiå «Ÿ¨¬£¨¤−§©§¦«©−Ÿ¤£¥¤®

úBàøì íúàa õøàä úåør-ék àìi''yx: ¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤¨¤¬¦§«
âééãár øNr íéðL eøîàiåíéçà E|eðçðà ©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤̧©¦¯£©²§

ïèwä äpäå ïrðk õøàa ãçà-Léà éða§¥¬¦«¤−̈§¤´¤§®̈©§¦¥̧©¨³Ÿ
epðéà ãçàäå íBiä eðéáà-úài''yx:ãéøîàiå ¤¨¦̧Æ©½§¨«¤−̈¥¤«©¬Ÿ¤

øîàì íëìà ézøac øLà àeä óñBé íäìà£¥¤−¥®À£¤̧¦©¯§¦£¥¤²¥−Ÿ
ízà íéìbøîi''yx:åèäòøô éç eðçaz úàæa §©§¦¬©¤«§−Ÿ¦¨¥®¥³©§ŸÆ

ïèwä íëéçà àBáa-íà ék äfî eàöz-íà¦¥«§´¦¤½¦¯¦§²£¦¤¬©¨−Ÿ

:dÚ„BÓzL‡ ‡Ï Ôep‡Âט¯ÈÎ„e ¿ƒ»ƒ¿¿¿≈¿ƒ

ÔB‰Ï ÌÈÏÁ Èc ‡iÓÏÁ ˙È ÛÒBÈ≈»∆¿«»ƒ¬ƒ¿

ÈÊÁÓÏ Ôez‡ ÔÈÏÏ‡Ó ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿«¿ƒ«¿∆¡≈

:Ôe˙È˙‡ ‡Ú¯‡„ ‡˜„a ˙È»ƒ¿»¿«¿»¬≈

CÈ„·ÚÂי È�Ba¯ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»ƒƒ¿«¿»

:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ elÚיא‡�lk «¿ƒ¿«ƒ»À»»

‡¯·‚ È�a‡�Á�‡ È�ÂÈk ‡�Á� „Á ¿≈«¿»«»¿»≈»≈¬«¿»

:ÈÏÈl‡ CÈ„·Ú BÂ‰ ‡Ïיב¯Ó‡Â »¬«¿»«ƒ≈«¬«

‡Ú¯‡„ ‡˜„· È¯‡ ‡Ï ÔB‰Ï¿»¬≈ƒ¿»¿«¿»

:ÈÊÁÓÏ Ôe˙È˙‡יגÔÈ¯z e¯Ó‡Â ¬≈¿∆¡≈«¬»¿≈

È�a ‡�Á�‡ ÔÈÁ‡ CÈ„·Ú ¯ÒÚ¬««¿»«ƒ¬«¿»¿≈

‡‰Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a „Á ‡¯·‚«¿»«¿«¿»ƒ¿»«¿»

„ÁÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡�e·‡ ÌÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»»≈¿«

:È‰B˙ÈÏידÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ≈ƒ«¬«¿≈

¯ÓÈÓÏ ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡e‰ƒ«≈ƒƒ¿¿≈«

:Ôez‡ ÈÏÈl‡ÓטוÔe�Áa˙z ‡„a ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿«¬

ÔÈ‰l‡ ‡kÓ Ôe˜tz Ì‡ ‰Ú¯Ù ÈÁ≈«¿…ƒƒ¿ƒ»∆»≈

:‡Î‰ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ È˙Óa¿≈≈¬¿≈»»»

é"ùø

"וּיּכר אּגדה: ּומדרׁש זקן. ּבחתימת מצאּוהּו ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָועכׁשו

ּכׁשּנמס אחיו", את אחיויֹוסף ׁשהם הּכיר ּבידֹו, רּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּבידם, ּכׁשּנפל הּכירּוהּו", לא "והם עליהם, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹורחם

אחוה: ּבֹו Ì‰Ï(Ë)לנהג ÌÏÁ ¯L‡.,עליהם ְְִַָֹ¬∆»«»∆ֲֵֶ

לֹו: הׁשּתחוּו ׁשהרי ׁשּנתקּימּו, ‰‡¯ıוידע ˙Â¯Ú. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָ∆¿«»»∆
ּכמֹו ליּכבׁש, נֹוחה היא מהיכן הארץ, (ויקראּגּלּוי ְִִִֵֵֵֶָָָָָ

ּוכמֹו:כ) הערה", מקֹורּה "את טז): "ערם(יחזקאל ְְֱֵֶֶָָֹ

הּוא. ּגּלּוי לׁשֹון ׁשּבּמקרא, ערוה ּכל וכן ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָועריה",

"ּבדק ּכמֹו: דארעא', 'ּבדקא אּונקלֹוס: ְְְְְְְְִֶֶַַָָותרּגּום

אחרהּבית", לפרׁשֹו ּדקּדק לא אבל הּבית, רעּוע ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ

הּמקרא: ‡„�È(È)לׁשֹון ‡Ï.ׁשהרי ּכן, ּתאמר לא ְְִַָ…¬…ƒֲֵֵֶַֹֹ

אכל: לׁשּבר ּבאּו עבדי(‡È)ŒLÈ‡ È�a e�lk ְֲִֶֶָָֹֹÀ»¿≈ƒ
e�Á� „Á‡.ּוכללּוהּו הּקדׁש רּוח ּבהם נצנצה ∆»»¿ְְְִֶֶַַָָָֹ

אביהם ּבן הּוא ׁשאף ּכמֹו:.ÌÈ�k:עּמהם, אמּתּיים, ֲִִֶֶֶֶַָ≈ƒְֲִִִ

י) ּדּברּת",(שמות כז)"ּכן צלפחד(במדבר ּבנֹות "ּכן ְְְְִֵֵַָָָ

טז)ּדברֹות", ּבּדיו(ישעיה כן לא ":"ועברתֹו ְְְֵֶַָָֹֹ

(·È)˙B‡¯Ï Ì˙‡a ı¯‡‰ ˙Â¯ÚŒÈk.(ב"ר)ׁשהרי ƒ∆¿«»»∆»∆ƒ¿ֲֵֶ

העיר, ׁשערי ּבעׂשרה נכנסּתםנכנסּתם לא לּמה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אחד?: EÈ„·Ú(È‚)ּבׁשער ¯NÚ ÌÈ�L e¯Ó‡iÂ ְֶַַָ«…¿¿≈»»¬»∆
'B‚Â.ּבעיר נתּפּזרנּו ׁשאינּנּו, אחד אֹותֹו ּובׁשביל ¿ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

Èz¯ac(È„)לבּקׁשֹו: ¯L‡ ‡e‰.אׁשר הּדבר ְְַ¬∆ƒ«¿ƒֲֶַָָ

והּנכֹון, האמת הּוא מרּגלים, ׁשאּתם זהּוּדּברּתי, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָ

מצאתם 'ואּלּו להם: אמר ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו, ְְְְְִִִֶֶַָָָָלפי

אמרּו ּתפדּוהּו'? הרּבה, ממֹון עליכם ויפסקּו ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָאֹותֹו

ׁשּלא לכם יאמרּו 'ואם להם: אמר 'הן'. ְְִֵֶֶֶַָָָֹֹלֹו:

לכ' אמרּו: ּתעׂשּו'? מה ממֹון, ּבׁשּום ְְְֲֲִַַַָָָיחזירּוהּו

אׁשר "הּוא להם: אמר ליהרג'. אֹו להרג ֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹּבאנּו,

אני מנחׁש ּבאתם, העיר ּבני להרג אלכם", ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּדּברּתי

ׁשל ּגדֹול ּכר החריבּו מּכם ׁשּׁשנים ׁשּלי, ְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבּגביע

Ú¯Ù‰(ÂË)ׁשכם: ÈÁ.:ּפרעה יחיה ‡Ìאם ְֶ≈«¿…ְְִִֶַֹƒ

uwnaniying mei qelwpe`

äpäi''yx:æè-úà çwéå ãçà íkî eçìL ¥«¨¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤
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‰fÓ e‡ˆz.:הּזה הּמקֹום ‡ÌÎz(ÊË)מן ˙Ó‡‰. ≈¿ƒ∆ִֶַַָ«¡∆ƒ¿∆
ׁשהּוא ּפּת"ח נקּוד ה"א לפיכ אּתכם. אמת ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָאם

ּפרעה, "חי ּתביאּוהּו: לא ואם ּתמּה, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵַַֹֹּכמֹו
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דבר 'ּבקּוׁשטא'..‡·Ï(Î‡)":נא ּכתרּגּומֹו: ְְָָ¬»ְְְְַָ

הּוא: ּדרֹומאה ליׁשנא רּבה ּבבראׁשית ְְְְִִִִִֵַָָָָָוראיתי

ּברם': ‡e�ÈÏ'אבל, ‰‡a.ׁשהּוא לפי ּבּבי"ת, טעמֹו ְֲָָ»»≈≈ְֲִֵֶַַ

לנא': 'אתת ותרּגּומֹו: ּבאה, ׁשּכבר עבר, ְְְְִֶַַַָָָָָָָּבלׁשֹון

(·Î)BÓcŒÌ‚Â.ּדם וגם ּדמֹו רּבּויין, וגּמין אּתין ¿«»ְְִִִִֶַַַָ

ÛÒBÈ(Î‚)הּזקן: ÚÓL Èk eÚ„È ‡Ï Ì‰Â.מבין ֵַָ¿≈…»¿ƒ…≈«≈ִֵ

ּכן: מדּברים היּו ּובפניו Ì˙�Èaלׁשֹונם, ıÈÏn‰ Èk. ְְְְִֵַָָָָƒ«≈ƒ≈…»
ּביניהם, הּמליץ היה עּמֹו מדּברים ּכׁשהיּו הּיֹודעּכי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ליֹוסף ּדבריהם מליץ והיה מצרי, ולׁשֹון עברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָלׁשֹון

יֹוסף ׁשאין סבּורים היּו לכ להם. יֹוסף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָודברי

עברי: ּבלׁשֹון ּבנֹו:.‰ıÈÏnמּכיר מנּׁשה זה ְְִִִַָ«≈ƒְְֶֶַ
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åéçà-ìà Léà eãøçiå íaì àöiå ézçzîàá§©§©§¦®©¥¥´¦À̈©¤«¤§º¦³¤¨¦Æ

eðì íéýìû äùr úàf-äî øîàìi''yx: ¥½Ÿ©²Ÿ¨¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¨«
èëeãébiå ïrðk äöøà íäéáà á÷ré-ìà eàáiå©¨²Ÿ¤©«£¬Ÿ£¦¤−©´§¨§¨®©©©¦´

:øîàì íúà úøwä-ìk úà BììLéàä øac ½¥²¨©Ÿ¬ŸŸ−̈¥«Ÿ¦Â¤Â¨¦̧
íéìbøîk eðúà ïziå úBL÷ eðzà õøàä éðãà£Ÿ¥¬¨¨²¤¦−̈¨®©¦¥´Ÿ½̈¦§©§¦−

:õøàä-úààìàì eðçðà íéðk åéìà øîàpå ¤¨¨«¤©¬Ÿ¤¥−̈¥¦´£¨®§¬Ÿ
:íéìbøî eðééäáìéða íéçà eðçðà øNr-íéðL ¨¦−§©§¦«§¥«¨¨¬£©²§©¦−§¥´

eðéáà-úà íBiä ïèwäå epðéà ãçàä eðéáà̈¦®¨«¤¨´¥¤½§©¨¬Ÿ©²¤¨¦−
:ïrðk õøàaâìéðãà Léàä eðéìà øîàiå §¤¬¤§¨«©©´Ÿ¤¥¥À¨¦Æ£Ÿ¥´

íëéçà ízà íéðë ék òãà úàæa õøàä̈½̈¤§´Ÿ¥©½¦¬¥¦−©¤®£¦¤³

Â˙·כד ‡Î·e ÔB‰ÈÂlÚÓ ¯ÁzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»≈¿»¿»

¯·„e ÔB‰nÚ ÏÈlÓe ÔB‰˙ÂÏ¿»¿«ƒƒ¿¿«

d˙È ¯Ò‡Â ÔBÚÓL ˙È ÔB‰˙ÂlÓƒ¿»¿»ƒ¿«¬«»≈

:ÔB‰È�ÈÚÏכהBÏÓe ÛÒBÈ „ÈwÙe ¿≈≈«ƒ≈¿

‡·˙‡ÏÂ ‡¯e·ÈÚ ÔB‰È�Ó ˙È»»≈ƒ»¿«¬»»

ÔB‰Ï ÔzÓÏe dwÒÏ ¯·b ÔB‰ÈtÒÎ«¿≈¿«¿«≈¿ƒ«¿

:Ôk ÔB‰Ï „·ÚÂ ‡Á¯‡Ï ÔÈ„ÂÊ¿»ƒ¿»¿»«¬«¿≈

ÏÚכו ÔB‰¯e·ÈÚ ˙È eÏË�e¿»»ƒ¿«

:ÔnzÓ eÏÊ‡Â ÔB‰È¯ÓÁכזÁ˙Ùe ¬»≈«¬»ƒ«»¿«

d¯ÓÁÏ ‡˙Òk ÔzÓÏ dwÒ ˙È „Á«»«≈¿ƒ«ƒ¿»«¬»≈

‡‰Â dtÒk ˙È ‡ÊÁÂ ‡˙·Ó ˙È·a¿≈¿»»«¬»»«¿≈¿»

:d�ÚBË ÌeÙa ‡e‰כח¯Ó‡Â ¿¬≈«¬«

‡‰ Û‡Â ÈtÒk ·˙Bz‡ È‰BÁ‡Ï«¬ƒƒ««¿ƒ¿«»

e‰Â˙e ÔB‰aÏ ÚcÓ ˜Ù�e È�ÚBË·¿¬ƒ¿«««ƒ¿¿»

„·Ú ‡„ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ È‰eÁ‡Ï ¯·b¿««¬ƒ¿≈«»»¬«

:‡�Ï ÈÈכט·˜ÚÈ ˙ÂÏ B˙‡Â ¿»»»«¬¿««¬…

) eÈeÁÂ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ÔB‰e·‡נ"י ¬«¿»ƒ¿»«¿«ƒ

ÔB‰˙Èוחּויאּו ÔÚ¯‡c Ïk ˙È dÏ ( ְִַ≈»»ƒ¬»»»¿

:¯ÓÈÓÏל‡�Ba¯ ‡¯·b ÏÈlÓ ¿≈»«ƒ«¿»ƒ»

) ÔÈL˜ ‡�nÚ ‡Ú¯‡„קׁשיןנ"י·‰ÈÂ ( ¿«¿»ƒ»»«¿»ִָƒ«

:‡Ú¯‡ ˙È ÈÏÈl‡Ók ‡�˙È»»»ƒ¿«ƒ≈»«¿»

Ï‡לא ‡�Á�‡ È�ÂÈk dÏ ‡�¯Ó‡Â«¬«¿»≈≈»≈¬»¿»»

:ÈÏÈl‡Ó ‡�ÈÂ‰לב¯ÒÚ ÔÈ¯z ¬≈»¿«ƒ≈¿≈¬«

„Á ‡�e·‡ È�a ÔÈÁ‡ ‡�Á�‡¬«¿»«ƒ¿≈»»«

ÌÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡¯ÈÚÊe È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿≈»»≈ƒ

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ‡�e·‡לג¯Ó‡Â »»¿«¿»ƒ¿»««¬«

‡„a ‡Ú¯‡„ ‡�Ba¯ ‡¯·b ‡�Ï»»«¿»ƒ»¿«¿»¿»

„Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ È�ÂÈk È¯‡ Úc‡ƒ«¬≈≈»≈«¬«

¯ÈqÁ„ ‡¯e·ÈÚ ˙ÈÂ È˙ÂÏ e˜e·L¿¿»ƒ¿»ƒ»¿«ƒ

:eÏÈÊ‡Â e·ÈÒ ÔBÎÈz·a¿»≈ƒ∆¡ƒ

é"ùø

(„Î)Ì‰ÈÏÚÓ ·qiÂ.ׁשּלא מעליהם, נתרחק «ƒ…≈¬≈∆ְֲִֵֵֵֶֶַֹ

ּבֹוכה: ׁשּׁשמע.j·iÂיראּוהּו מתחרטין:לפי ׁשהיּו ְִֶ«≈¿¿ְְְִִִֶֶַָָָ

ÔBÚÓLŒ˙‡.(ב"ר)ׁשאמר הּוא לּבֹור, הׁשליכֹו הּוא ∆ƒ¿ְִִֶַַָ

אחר:ללוי: ּדבר ּבא". הּלזה החלֹומֹות ּבעל "הּנה ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשניהם יתיעצּו ׁשּמא מּלוי, להפרידֹו יֹוסף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָנתּכּון

אֹותֹו: Ì‰È�ÈÚÏלהרג B˙‡ ¯Ò‡iÂ.אּלא אסרֹו לא ֲַֹ«∆¡……¿≈≈∆ֲֶָָֹ

והׁשקהּו והאכילֹו הֹוציאֹו ׁשּיצאּו, וכיון ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָלעיניהם,

‰‡Á„(ÊÎ):(ב"ר) ÁzÙiÂ.,לוי יחידהּוא ׁשּנׁשאר «ƒ¿«»∆»ְִִִֵֶַָ

זּוגֹו: ּבן ׁשּלנּו.ÔBÏnaמּׁשמעֹון ּבּלילה:ּבּמקֹום ְִִֶ«»ְֶַַַָָָ

BzÁzÓ‡.:ׂשק ·‡ÈzÁzÓ(ÁÎ)הּוא ‰p‰ Ì‚Â. «¿«¿ַ¿«ƒ≈¿«¿«¿ƒ
הּתבּואה עם ּבֹו הּכסף ‡ÌÈ‰Ï:ּגם ‰NÚ ˙‡fŒ‰Ó ְִֶֶַַַָ«…»»¡…ƒ

e�Ï.,זֹו עלילה לידי אּלאלהביאנּו הּוׁשב ׁשּלא »ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ

uwnbniying mei qelwpe`
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õøàä-úàå íëì ïzà íëéçà-úà¤£¦¤Æ¤¥´¨¤½§¤¨−̈¤

eøçñzi''yx:äìíäéwN íé÷éøî íä éäéå ¦§¨«©§¦À¥µ§¦¦´©¥¤½
-úà eàøiå BwNa Btñk-øBøö Léà-äpäå§¦¥¦¬§«©§−§©®©¦§º¤

eàøéiå íäéáàå änä íäétñk úBøøöi''yx: §Ÿ̄©§¥¤²¥¬¨©«£¦¤−©¦¨«
åìízìkL éúà íäéáà á÷ré íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£´Ÿ£¦¤½Ÿ¦−¦©§¤®
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äðlë eéä éìri''yx:æìåéáà-ìà ïáeàø øîàiå ¨©−¨¬ª¨«¨©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦´

epàéáà àì-íà úéîz éðá éðL-úà øîàì¥½Ÿ¤§¥³¨©Æ¨¦½¦¬Ÿ£¦¤−
éìàéìà epáéLà éðàå éãé-ìr Búà äðz E:E ¥¤®§¨³ŸÆ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬¥¤«

çìúî åéçà-ék íënr éða ãøé-àì øîàiå©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹
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ïBâéa éúáéN-úà ízãøBäå dá-eëìz¥«§½̈§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−

äìBàLi''yx:âîà:õøàa ãák árøäåáéäéå §«¨§¨«¨−̈¨¥¬¨¨«¤©§¦À
eàéáä øLà øáMä-úà ìëàì elk øLàk©«£¤³¦Æ¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−
-eøáL eáL íäéáà íäéìà øîàiå íéøönî¦¦§¨®¦©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦¤½ª−¦§

ìëà-èrî eðìi''yx:âLéàä eða ãrä ãrä øîàì äãeäé åéìà øîàiå ¨¬§©«Ÿ¤©Ÿ̄¤¥¨²§−̈¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧¨¦³

ÈÚÊ¯‡לד ÔBÎeÁ‡ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»¬¿≈»

Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ‡Ï È¯‡ Úc‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ«¬≈»¿«ƒ≈«

Ôz‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È Ôez‡ È�ÂÈÎ È¯‡¬≈≈»≈«»¬∆≈

da Ôe„aÚz ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÔBÎÏ¿¿»«¿»«¿¿«

:‡z¯BÁÒלהÔÈ˜È¯Ó Ôep‡ ‰Â‰Â ¿¿»«¬»ƒ¿ƒƒ

dtÒk ¯È¯ˆ ¯·‚ ‡‰Â ÔB‰ÈwÒ«≈¿»¿«¿ƒ«¿≈

ÔB‰ÈtÒÎ È¯¯ˆ ˙È BÊÁÂ dwÒa¿«≈«¬»¿»≈«¿≈

:eÏÈÁ„e ÔB‰e·‡Â Ôep‡לו¯Ó‡Â ƒ«¬¿ƒ«¬«

ÔezÏk˙‡ È˙È ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï¿«¬…¬»ƒ«¿∆¿

‰Â‰ ‡Ï ÔBÚÓLÂ È‰B˙ÈÏ ÛÒBÈ≈≈ƒ¿ƒ¿»¬»

Ôe¯a„z ÔÓÈ�a ˙ÈÂ (È‰B˙ÈÏ) ‡Î‰»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿

:ÔB‰lÎ BÂ‰ ÈÏÚלזÔ·e‡¯ ¯Ó‡Â ¬«¬»¿«¬«¿≈

È�a ÔÈ¯z ˙È ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ˙ÂÏ¿«¬ƒ¿≈«»¿≈¿«

·‰ C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ˙ÈÓz¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»«

:CÏ dp·˙‡ ‡�‡Â È„È ÏÚ d˙È»≈«¿ƒ«¬»¬≈ƒ≈»

ÔBÎnÚלח È¯a ˙eÁÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿ƒƒ¿

È‰B„BÁÏa ‡e‰Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡ È¯‡¬≈¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ

‡Á¯‡a ‡˙BÓ dpÚ¯ÚÈÂ ¯‡zL‡∆¿»«ƒ«¿ƒ≈»¿»¿»

È˙·ÈN ˙È Ôe˙Á˙Â da ÔeÎ‰˙ Ècƒ¿»«¿«¬»ƒ¿ƒ

:ÏB‡LÏ ‡�BÂ„aאÛÈwz ‡�ÙÎÂ ¿»»ƒ¿¿«¿»«ƒ

:‡Ú¯‡aב) e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Âעיין ¿«¿»«¬»««ƒ

e‡È˙È‡cרש"י ‡¯e·ÈÚ ˙È ÏÎÈÓÏ (¿≈«»ƒ»¿«¿ƒ

ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ«¬«¿¬

:‡¯e·ÈÚ ¯ÈÚÊ ‡�Ï e�e·Ê e·ez¿»»¿≈ƒ»

ÓÈÓÏ¯ג ‰„e‰È dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»

¯ÓÈÓÏ ‡¯·‚ ‡�a „‰Ò‡ ‡„‰Ò‡«¿»»«¿≈»»«¿»¿≈«

é"ùø

עלינּו: e¯ÁÒz(Ï„)להתעֹולל ı¯‡‰Œ˙‡Â. ְְִֵֵָ¿∆»»∆ƒ¿»
ׁשם על ּו'סחֹורה', 'סֹוחרים' לׁשֹון וכל ְְְְְֲִֵַָָֹּתסבבּו,

ּפרקמטיא: אחר וסֹובבים ˆ¯Œ¯B(Ï‰)ׁשּמחּזרים ְְְְְְְִִֶַַַַַָ¿
BtÒk.:ּכסּפֹו ÌzÏkL(ÂÏ)קׁשר È˙‡.מלּמד «¿ְֶֶַ…ƒƒ«¿∆ְֵַ

ּכיֹוסף: מכרּוהּו אֹו הרגּוהּו, ׁשּמא ְְֲֲֵֶֶָָָָָׁשחׁשדן

ÌzÏkL.:ׁשּכּול קרּוי אבּודים ׁשּבניו מי ּכל ƒ«¿∆ֲִִֶַָָָָ

(ÁÏ)ÌÎnÚ È�a „¯ÈŒ‡Ï.ׁשל ּדבריו קּבל לא …≈≈¿ƒƒ»∆ְִֵֶָָֹ

אֹומר הּוא זה, הּוא ׁשֹוטה 'ּבכֹור אמר: ְְֵֵֶֶַָראּובן,

ּבני'? ולא הם ּבניו וכי ּבניו, :(ב"ר)להמית ְְְִִֵַָָָָָָֹ

(·)ÏÎ‡Ï elk ¯L‡k.:להם אמר יהּודה «¬∆ƒ∆¡…ְֶַָָָ

הּבית' מן ּפת ׁשּתכלה עד לּזקן :(ב"ר)'המּתינּו ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ

elk ¯L‡k.,'סּפיקּו 'ּכד (והּמתרּגם: ׁשיציאּו' 'ּכד «¬∆ƒְְְִִֵֵַַַַַ

'ּכד מתרּגם: לׁשּתֹות", הּגמּלים ּכּלּו "ּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֻטֹועה.

אבל ׁשתּיתם, ּגמר הּוא סּפּוקם, ּדי ּכׁשּׁשתּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָסּפיקּו',

הּוא, האכל ּתם ּכאׁשר לאכל", ּכּלּו "ּכאׁשר ֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹזה:

ׁשיציאּו'): 'ּכד ‰Ú„(‚)ּומתרּגמינן: „Ú‰.לׁשֹון ְְְִִֵַַָ»≈≈ƒְ
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ÔezÏk˙‡ È˙È ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï¿«¬…¬»ƒ«¿∆¿

‰Â‰ ‡Ï ÔBÚÓLÂ È‰B˙ÈÏ ÛÒBÈ≈≈ƒ¿ƒ¿»¬»

Ôe¯a„z ÔÓÈ�a ˙ÈÂ (È‰B˙ÈÏ) ‡Î‰»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿

:ÔB‰lÎ BÂ‰ ÈÏÚלזÔ·e‡¯ ¯Ó‡Â ¬«¬»¿«¬«¿≈

È�a ÔÈ¯z ˙È ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ˙ÂÏ¿«¬ƒ¿≈«»¿≈¿«

·‰ C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ˙ÈÓz¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»«

:CÏ dp·˙‡ ‡�‡Â È„È ÏÚ d˙È»≈«¿ƒ«¬»¬≈ƒ≈»

ÔBÎnÚלח È¯a ˙eÁÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿ƒƒ¿

È‰B„BÁÏa ‡e‰Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡ È¯‡¬≈¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ

‡Á¯‡a ‡˙BÓ dpÚ¯ÚÈÂ ¯‡zL‡∆¿»«ƒ«¿ƒ≈»¿»¿»

È˙·ÈN ˙È Ôe˙Á˙Â da ÔeÎ‰˙ Ècƒ¿»«¿«¬»ƒ¿ƒ

:ÏB‡LÏ ‡�BÂ„aאÛÈwz ‡�ÙÎÂ ¿»»ƒ¿¿«¿»«ƒ

:‡Ú¯‡aב) e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Âעיין ¿«¿»«¬»««ƒ

e‡È˙È‡cרש"י ‡¯e·ÈÚ ˙È ÏÎÈÓÏ (¿≈«»ƒ»¿«¿ƒ

ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ«¬«¿¬

:‡¯e·ÈÚ ¯ÈÚÊ ‡�Ï e�e·Ê e·ez¿»»¿≈ƒ»

ÓÈÓÏ¯ג ‰„e‰È dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»

¯ÓÈÓÏ ‡¯·‚ ‡�a „‰Ò‡ ‡„‰Ò‡«¿»»«¿≈»»«¿»¿≈«

é"ùø

עלינּו: e¯ÁÒz(Ï„)להתעֹולל ı¯‡‰Œ˙‡Â. ְְִֵֵָ¿∆»»∆ƒ¿»
ׁשם על ּו'סחֹורה', 'סֹוחרים' לׁשֹון וכל ְְְְְֲִֵַָָֹּתסבבּו,

ּפרקמטיא: אחר וסֹובבים ˆ¯Œ¯B(Ï‰)ׁשּמחּזרים ְְְְְְְִִֶַַַַַָ¿
BtÒk.:ּכסּפֹו ÌzÏkL(ÂÏ)קׁשר È˙‡.מלּמד «¿ְֶֶַ…ƒƒ«¿∆ְֵַ

ּכיֹוסף: מכרּוהּו אֹו הרגּוהּו, ׁשּמא ְְֲֲֵֶֶָָָָָׁשחׁשדן

ÌzÏkL.:ׁשּכּול קרּוי אבּודים ׁשּבניו מי ּכל ƒ«¿∆ֲִִֶַָָָָ

(ÁÏ)ÌÎnÚ È�a „¯ÈŒ‡Ï.ׁשל ּדבריו קּבל לא …≈≈¿ƒƒ»∆ְִֵֶָָֹ

אֹומר הּוא זה, הּוא ׁשֹוטה 'ּבכֹור אמר: ְְֵֵֶֶַָראּובן,

ּבני'? ולא הם ּבניו וכי ּבניו, :(ב"ר)להמית ְְְִִֵַָָָָָָֹ

(·)ÏÎ‡Ï elk ¯L‡k.:להם אמר יהּודה «¬∆ƒ∆¡…ְֶַָָָ

הּבית' מן ּפת ׁשּתכלה עד לּזקן :(ב"ר)'המּתינּו ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ

elk ¯L‡k.,'סּפיקּו 'ּכד (והּמתרּגם: ׁשיציאּו' 'ּכד «¬∆ƒְְְִִֵֵַַַַַ

'ּכד מתרּגם: לׁשּתֹות", הּגמּלים ּכּלּו "ּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֻטֹועה.

אבל ׁשתּיתם, ּגמר הּוא סּפּוקם, ּדי ּכׁשּׁשתּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָסּפיקּו',

הּוא, האכל ּתם ּכאׁשר לאכל", ּכּלּו "ּכאׁשר ֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹזה:

ׁשיציאּו'): 'ּכד ‰Ú„(‚)ּומתרּגמינן: „Ú‰.לׁשֹון ְְְִִֵַַָ»≈≈ƒְ



���uwnbniying meiqelwpe`

íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì øîàìi''yx: ¥ŸÆ«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«
ãäãøð eðzà eðéçà-úà çlLî ELé-íà¦¤§²§©¥¬©¤¨¦−¦¨®¥«§¾̈

:ìëà Eì äøaLðåäðéà-íàåàì çlLî E §¦§§¨¬§−«Ÿ¤§¦¥«§¬§©¥−©´Ÿ
éðô eàøú-àì eðéìà øîà Léàä-ék ãøð¥¥®¦«¨¦º¨©³¥¥̧Æ«Ÿ¦§´¨©½

:íëzà íëéçà ézìaåäîì ìàøNé øîàiå ¦§¦−£¦¤¬¦§¤«©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½¨¨¬
:çà íëì ãBòä Léàì ãébäì éì íúòøä£¥«Ÿ¤−¦®§©¦´¨¦½©¬¨¤−¨«

æeðzãìBîìe eðì Léàä-ìàL ìBàL eøîàiå©«Ÿ§¿¨´¨«©Â̈¦Â¨´§«©§¥¹
çà íëì Léä éç íëéáà ãBòä øîàì¥ÀŸ©¸£¦¤¬©Æ£¥´¨¤´½̈
ék òãð rBãéä älàä íéøácä ét-ìr Bì-ãbpå©©̧¤½©¦−©§¨¦´¨¥®¤£¨´©¥©½¦´

íëéçà-úà eãéøBä øîàéi''yx:çäãeäé øîàiå Ÿ©½¦−¤£¦¤«©¸Ÿ¤§¹̈
äîe÷ðå ézà ørpä äçìL åéáà ìûøNé-ìà¤¦§¨¥´¨¦À¦§¨¬©©²©¦¦−§¨´¨
äzà-íâ eðçðà-íb úeîð àìå äéçðå äëìðå§¥¥®¨§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½©£©¬§©©−̈

eðtè-íbi''yx:èepL÷áz éãiî epáørà éëðà ©©¥«¨«Ÿ¦Æ¤«¤§¤½¦¨¦−§©§¤®
éìà åéúàéáä àì-íàéðôì åézâväå EE ¦¸Ÿ£¦«Ÿ¦³¥¤̧Æ§¦©§¦´§¨¤½

íéîiä-ìk Eì éúàèçåi''yx:éàìeì ék §¨¨¬¦§−¨©¨¦«¦−¥´
äíéîrô äæ eðáL äzr-ék eðäîäîúi''yx: ¦§©§¨®§¦«©¨¬©−§¤¬©«£¨«¦

ÔBÎeÁ‡ „k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï»∆¡««∆»≈«¬

:ÔBÎnÚד˙È ÁlLÓ C˙È‡ Ì‡ ƒ¿ƒƒ»¿««»

CÏ ÔaÊ�Â ˙BÁÈ� ‡�nÚ ‡�eÁ‡»»ƒ»»≈¿ƒ¿≈»

:‡¯e·ÈÚה‡Ï ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡Â ƒ»¿ƒ≈»¿««»

‡Ï ‡�Ï ¯Ó‡ ‡¯·‚ È¯‡ ˙BÁÈ�≈¬≈«¿»¬«»»»

ÔBÎeÁ‡ „k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ∆̇¡««∆»≈«¬

:ÔBÎnÚו‰ÓÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â ƒ¿«¬«ƒ¿»≈¿»

„Ú‰ ‡¯·‚Ï ‰‡eÁÏ ÈÏ ÔezL‡·‡«¿∆¿ƒ¿«»»¿«¿»««

:‡Á‡ ÔBÎÏ ÔÚkזÏ‡LÓ e¯Ó‡Â ¿«¿»»«¬»ƒ¿«

‡�˙e„lÈÏe ‡�Ï ‡¯·b Ï‡L»≈«¿»»»¿«»»»

Ìi˜ ÔBÎe·‡ ÔÚk „Ú‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««¿«¬«»

ÏÚ dÏ ‡�ÈeÁÂ ‡Á‡ ÔBÎÏ ˙È‡‰«ƒ¿»»¿«≈»≈«

ÚcÓ‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¬ƒ«

˙È e˙ÈÁB‡ ¯ÓÈÈ È¯‡ ÔÈÚ„È ‡�ÈÂ‰¬≈»»¿ƒ¬≈≈«ƒ»

:ÔBÎeÁ‡ח‰„e‰È ¯Ó‡Â ¬«¬«¿»

‡ÓÈÏeÚ ÁÏL È‰e·‡ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¬ƒ¿«≈»

˙eÓ� ‡ÏÂ ÈÁÈ�Â ÏÈÊ�Â Ìe˜�Â ÈnÚƒƒ¿≈¿≈≈¿≈≈¿»¿

:‡�ÏÙË Û‡ z‡ Û‡ ‡�Á�‡ Û‡«¬«¿»««¿««¿»»

È„Èט ÔÓ d· ‡�·¯ÚÓ ‡�‡¬»¿»«¿»≈ƒ¿ƒ

CÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ dpÚ·zƒ¿ƒ≈ƒ»«¿ƒ≈»

Ïk CÏ ÈËÁ È‰‡Â CÓ„˜ dpÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ≈√»»¿≈≈»≈»»

:‡iÓBÈי‡„a ÔBÙÏel‡ È¯‡ «»¬≈ƒ»¿»

Ô�c ‡�·z ÔÚÎ È¯‡ ‡�·kÚ˙‡ƒ¿«»¿»¬≈¿««¿»¿«

é"ùø

עדים, ּבפני ּבֹו מתרה התראה, ׁשּסתם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהתראה,

לא)וכן: ּבכם",(דברים יט)"העידתי "רד(שמות ְֲִִֵֵֶָֹ

ּבעם": ‡ÌÎzהעד ÌÎÈÁ‡ ÈzÏa È�Ù e‡¯˙Œ‡Ï. ֵָָָ…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬ƒ∆ƒ¿∆
ּתראּוני ּתרּגם:לא ואּונקלֹוס אּתכם, אחיכם ּבלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֹֹ

אפנֹו על הּדבר יּׁשב עּמכֹון', אחּוכֹון ּכד ְְֱֲִִֵֵַַַָָָָ'אלהין

לתרּגם ּדקּדק הּמקרא:ולא לׁשֹון e�Ï(Ê)אחר ְְְְְְִִֵֵַַַַָֹ»
e�z„ÏBÓÏe.א' ּומדרׁשֹו: ענינילמׁשּפחֹותינּו, פּלּו ¿«¿≈ְְְְְֲִִִִֵֵָָ

עצי) ׁשּמדּברים(נ"א עצה לׁשֹון מפרׁשים ְְְְְִִֵֵֶַָָ(יׁש

לנּו': ּגּלה עריסֹותינּו עצי) וזהּו .BÏŒ„bpÂּביחידּות, ְֲֲִִִִֵֵֶָָ««∆
ואח: אב לנּו ‰‡l‰ׁשּיׁש ÌÈ¯·c‰ ÈtŒÏÚ.ּפי על ְֵֶָָָ«ƒ«¿»ƒ»≈∆ִַ

להּגיד: הזקקנּו ׁשאל אׁשר Ó‡È¯ׁשאלֹותיו Èk. ְְְְֲִֵֶַַַָָֻƒ…«
ו'אם' 'אם', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' יאמר. ְְְֲִִִִֵֶַַֹאׁשר

מארּבע אחד ׁשּמּוׁש זה הרי 'אׁשר', ּבלׁשֹון ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָמׁשּמׁש

זה 'ּכי' ׁשהרי 'אי', והּוא 'ּכי', ׁשּמׁשּמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַלׁשֹונֹות

ּדברי ּדּברּתי אם "עד ּכמֹו: 'אם', ":ּכמֹו ְְְְִִִִַַָָ

(Á)‰ÈÁ�Â.ידי 'על הּקדׁש: רּוח ּבֹו נצנצה ¿ƒ¿∆ְְְִֵֶַַַָֹ

יעקב רּוח "וּתחי ׁשּנאמר: 'רּוח ּתחי זֹו ְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַַָֹהליכה

�eÓ˙אביהם": ‡ÏÂ.,ספק(ב"ר)ּברעב ּבנימין ֲִֶ¿…»ְִִֵָָָָָ

אם ּברעב מתים ּכּלנּו ואנּו יּתפׂש, לא ספק ְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֻיּתפׂש

את ותתּפׂש הּספק את ׁשּתּניח מּוטב ,נל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלא

EÈ�ÙÏ(Ë)הּוּדאי: ÂÈz‚v‰Â.אלי אביאּנּו ׁשּלא ַַַ¿ƒ«¿ƒ¿»∆ֲִֵֶֶֶֹ

חי: אם ּכי ÌÈÓi‰ŒÏkמת, EÏ È˙‡ËÁÂ.לעֹולם ִִֵַ¿»»ƒ¿»«»ƒָָ

‰˙e�‰Ó‰Ó(È)הּבא: ‡ÏeÏ.היינּו ּכבר ,יד על ַָ≈ƒ¿«¿»¿ְְִַָָָ

הּללּו: הּימים ּכל נצטערּת ולא ׁשמעֹון, עם ְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹׁשבים

uwnbniyy mei qelwpe`

àéïk-íà íäéáà ìûøNé íäìà øîàiå| ©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§¨¥´£¦¤À¦¥´
íëéìëa õøàä úøîfî eç÷ eNr úàæ àBôà¥»´Ÿ£¼§º¦¦§©³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½
Lác èrîe éøö èrî äçðî Léàì eãéøBäå§¦¬¨¦−¦§¨®§©³¢¦Æ§©´§©½

íéã÷Le íéðèa èìå úàëði''yx:áéäðLî óñëå §´Ÿ¨½Ÿ¨§¦−§¥¦«§¤¬¤¦§¤−
éôa áLenä óñkä-úàå íëãéá eç÷§´§¤§¤®§¤©¤¹¤©©̧§¦³
äbLî éìeà íëãéá eáéLz íëéúçzîà©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´§¤§¤½©¬¦§¤−

àeäi''yx:âéeáeL eîe÷å eç÷ íëéçà-úàå «§¤£¦¤−®̈§−¬
:Léàä-ìàãééðôì íéîçø íëì ïzé écL ìûå ¤¨¦«§¥´©©À¦¥̧¨¤³©«£¦Æ¦§¥´

-úàå øçà íëéçà-úà íëì çlLå Léàä̈¦½§¦©¬¨¤²¤£¦¤¬©¥−§¤
ézìëL ézìëL øLàk éðàå ïéîéðai''yx: ¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬¨−Ÿ§¦¨¨«§¦

åè-äðLîe úàfä äçðnä-úà íéLðàä eç÷iå©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤
eãøiå eî÷iå ïîéða-úàå íãéá eç÷ì óñk¤²¤¨«§¬§¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´

óñBé éðôì eãîriå íéøöîi''yx:éùùæèàøiå ¦§©½¦©©«©§−¦§¥¬¥«©©̧§
Búéa-ìr øLàì øîàiå ïéîéða-úà ízà óñBé¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´©¥½

:ÔÈ�ÓÊ ÔÈz¯zיאÔB‰Ï ¯Ó‡Â «¿≈ƒ¿ƒ«¬«¿

‡c ‡Î‰ Ôk Ì‡ ÔB‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ≈»»»

‡Ú¯‡a ÁaLÓcÓ e·ÈÒ e„È·ÈÚƒƒƒƒƒ¿««¿«¿»

‡¯·‚Ï e˙ÈÁB‡Â ÔBÎÈ�Óa¿»≈¿ƒ¿«¿»

L·c ¯ÈÚÊe ÛË˜ ¯ÈÚÊ ‡z·¯˜zƒ¿À¿»¿≈¿«¿≈¿«

:ÔÈc‚LÂ ÔÈ�Ëa ÌBËÏe ÛÚL¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

e·ÈÒיב ÔÈ¯z „Á ÏÚ ‡tÒÎÂ¿«¿»««¿≈ƒ

ÌeÙa ·˙Bz‡c ‡tÒk ˙ÈÂ ÔBÎ„È·¿∆¿¿»«¿»¿ƒ«¿

ÌÈ‡Ó ÔBÎ„Èa Ôe·È˙z ÔBÎÈ�ÚBË¬≈¿ƒ¿∆¿»ƒ

:‡e‰ eÏLיגe¯·c ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ »¿»¬¿»

:‡¯·b ˙ÂÏ e·ez eÓe˜ÂידÏ‡Â ¿¿««¿»¿≈

‡¯·b Ì„˜Ï ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÏ ÔzÈ ÈcL««ƒ≈¿«¬ƒ»√»«¿»

‡�¯Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ¯ËÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»

˙ÈÏk˙‡„ ‡Ók ‡�‡Â ÔÈÓÈ�a ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ

:˙ÈÏÎzטו˙È ‡i¯·‚ e·ÈÒ�e ¿≈ƒ¿ƒÀ¿«»»

ÔÈ¯z „Á ÏÚÂ ‡„‰ ‡z·¯˜zƒ¿À¿»»»¿««¿≈

˙È e¯·„e ÔB‰È„È· e·ÈÒ� ‡tÒk«¿»¿ƒƒ≈¿»»

eÓ˜Â ÌÈ¯ˆÓÏ e˙Á�e eÓ˜Â ÔÓÈ�aƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:ÛÒBÈ Ì„˜טזÔB‰nÚ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ √»≈«¬»≈ƒ¿

ÏÚ ‡pÓÓ È„Ï ¯Ó‡Â ÔÈÓÈ�a ˙È»ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ¿«»«

‡˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ÏÈÚ‡ d˙Èa≈≈»≈»À¿«»¿≈»

é"ùø

(‡È)‡BÙ‡.,הּוא יתר לׁשֹון 'אפֹוא' לׁשֹון ּכל ≈ְֵֵָָָ

לעׂשֹות, אזּדּקק ּכן, 'אם עברי: ּבלׁשֹון הּמּלה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָלתּקן

ּפה אּיה ּולבּקׁש לחזר אני צרי עּמכם, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאׁשלחּנּו

עׂשּו" "זאת אני: ואֹומר להּׂשיאכם'. ועצה :ּתּקנה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ı¯‡‰ ˙¯ÓfÓ.,'ּבארעא 'מדמׁשּבח מתרּגם: ƒƒ¿«»»∆ְְְְְִִַַַָָֻ

לעֹולם: ּבא ּכׁשהּוא עליו מזּמרים .�Î‡˙ׁשהּכל ְְְִֶֶַַָָָָָֹ¿…
רבה)ׁשעוה. הם..ÌÈ�Ëa:(בראשית מה ידעּתי לא ֲַָ»¿ƒְִֵַַָֹ

פושטציא"ס, ראיתי מכיר רּבי ׁשל ב' א' ְִִִִֵֶַָָּובפרּוׁש

אפרסקין: ׁשהם לי LÓ�‰(È·)ודֹומה ÛÒÎÂ.ּפי ְְְֲִִֵֶֶַ¿∆∆ƒ¿∆ִ

ּכראׁשֹון: ·ÌÎ„Èׁשנים eÁ˜.,אכל ׁשּמאלׁשּבר ְִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶָֹֹ

הּׁשער: ‰e‡הּוקר ‰bLÓ ÈÏe‡.על הּממּנה ׁשּמא ַַַַ«ƒ¿∆ְֶֶַַָֻ

ׁשֹוגג: ׁשכחֹו ÈcL(È„)הּבית Ï‡Â.אינכם מעּתה ְִֵַַָ¿≈««ְֵֵֶַָ

עליכם מתּפּלל הריני ּתפּלה, אּלא ּכלּום :חסרים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ÈcL Ï‡Â.ּבידֹו היכלת ּוכדי רחמיו ּבנתינת ׁשּדי ¿≈««ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

מי ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו, זהּו רחמים, לכם יּתן ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָליּתן,

ׁשקטּתי ׁשּלא לצרֹותי, ּדי יאמר ּדי, לעֹולם ְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשאמר

ּדינה, צרת רחל, צרת עׂשו, צרת לבן, צרת ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָמּנעּורי:

ּבנ צרת ׁשמעֹון, צרת יֹוסף, ÌÎÏימין:צרת ÁlLÂ. ְְִִִֵַַַָָָָ¿ƒ«»∆
לׁשֹון מאסּוריו, יפטרּנּו ּכתרּגּומֹו, לכֹון', ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָ'ויפטר

לׁשֹון ּבתרּגּום נֹופל ואינֹו יׁשּלחּנּו", ְְְְְְְִֵֵֶַַַָ"לחפׁשי

אצלֹו: הֹולכים הם לׁשם ׁשהרי ‡˙Œויׁשּלח, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָ∆
ÌÎÈÁ‡.:ׁשמעֹון ּבֹו:.‡Á¯זה נזרקה הּקדׁש רּוח ¬ƒ∆ְִֶ«≈ְְִֶַַָֹ

יֹוסף ׁשּכּול.È�‡Â:(ב"ר)לרּבֹות אהיה ׁשּובכם עד ְֵַ«¬ƒְְֶֶֶַַ

ÈzÏÎL:מּספק ¯L‡k.:ּומּׁשמעֹון .ÈzÏÎLמּיֹוסף ִֵָ«¬∆»…¿ƒְִִִֵ»»¿ƒ
ית.ÔÓÈ�aŒ˙‡Â(ÂË)מּבנימין: 'ּודברּו מתרּגמינן: ְִִִָ¿∆ƒ¿»ƒְְְְִַַָָ

האדם ּולקיחת הּכסף לקיחת ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבנימן',

מתרּגמינן ּבּיד הּנּקח ּבדבר ארּמי: ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָׁשוה

מתרּגמינן ּדברים ּבהנהגת הּנּקח ודבר ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ'ּונסיב',

ÔÎ‰Â(ÊË)'ּודבר': Á·Ë Á·Ëe.ולטּבח' ּכמֹו: ְָ¿…«∆«¿»≈ְְְִַֹ

לֹו ׁשהיה צּוּוי, לׁשֹון טבח ואין ּולהכן', ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹטבח
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ÌÈ‡Ó ÔBÎ„Èa Ôe·È˙z ÔBÎÈ�ÚBË¬≈¿ƒ¿∆¿»ƒ

:‡e‰ eÏLיגe¯·c ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ »¿»¬¿»

:‡¯·b ˙ÂÏ e·ez eÓe˜ÂידÏ‡Â ¿¿««¿»¿≈

‡¯·b Ì„˜Ï ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÏ ÔzÈ ÈcL««ƒ≈¿«¬ƒ»√»«¿»

‡�¯Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ¯ËÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»

˙ÈÏk˙‡„ ‡Ók ‡�‡Â ÔÈÓÈ�a ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ

:˙ÈÏÎzטו˙È ‡i¯·‚ e·ÈÒ�e ¿≈ƒ¿ƒÀ¿«»»

ÔÈ¯z „Á ÏÚÂ ‡„‰ ‡z·¯˜zƒ¿À¿»»»¿««¿≈

˙È e¯·„e ÔB‰È„È· e·ÈÒ� ‡tÒk«¿»¿ƒƒ≈¿»»

eÓ˜Â ÌÈ¯ˆÓÏ e˙Á�e eÓ˜Â ÔÓÈ�aƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:ÛÒBÈ Ì„˜טזÔB‰nÚ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ √»≈«¬»≈ƒ¿

ÏÚ ‡pÓÓ È„Ï ¯Ó‡Â ÔÈÓÈ�a ˙È»ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ¿«»«

‡˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ÏÈÚ‡ d˙Èa≈≈»≈»À¿«»¿≈»

é"ùø

(‡È)‡BÙ‡.,הּוא יתר לׁשֹון 'אפֹוא' לׁשֹון ּכל ≈ְֵֵָָָ

לעׂשֹות, אזּדּקק ּכן, 'אם עברי: ּבלׁשֹון הּמּלה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָלתּקן

ּפה אּיה ּולבּקׁש לחזר אני צרי עּמכם, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאׁשלחּנּו

עׂשּו" "זאת אני: ואֹומר להּׂשיאכם'. ועצה :ּתּקנה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ı¯‡‰ ˙¯ÓfÓ.,'ּבארעא 'מדמׁשּבח מתרּגם: ƒƒ¿«»»∆ְְְְְִִַַַָָֻ

לעֹולם: ּבא ּכׁשהּוא עליו מזּמרים .�Î‡˙ׁשהּכל ְְְִֶֶַַָָָָָֹ¿…
רבה)ׁשעוה. הם..ÌÈ�Ëa:(בראשית מה ידעּתי לא ֲַָ»¿ƒְִֵַַָֹ

פושטציא"ס, ראיתי מכיר רּבי ׁשל ב' א' ְִִִִֵֶַָָּובפרּוׁש

אפרסקין: ׁשהם לי LÓ�‰(È·)ודֹומה ÛÒÎÂ.ּפי ְְְֲִִֵֶֶַ¿∆∆ƒ¿∆ִ

ּכראׁשֹון: ·ÌÎ„Èׁשנים eÁ˜.,אכל ׁשּמאלׁשּבר ְִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶָֹֹ

הּׁשער: ‰e‡הּוקר ‰bLÓ ÈÏe‡.על הּממּנה ׁשּמא ַַַַ«ƒ¿∆ְֶֶַַָֻ

ׁשֹוגג: ׁשכחֹו ÈcL(È„)הּבית Ï‡Â.אינכם מעּתה ְִֵַַָ¿≈««ְֵֵֶַָ

עליכם מתּפּלל הריני ּתפּלה, אּלא ּכלּום :חסרים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ÈcL Ï‡Â.ּבידֹו היכלת ּוכדי רחמיו ּבנתינת ׁשּדי ¿≈««ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

מי ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו, זהּו רחמים, לכם יּתן ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָליּתן,

ׁשקטּתי ׁשּלא לצרֹותי, ּדי יאמר ּדי, לעֹולם ְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשאמר

ּדינה, צרת רחל, צרת עׂשו, צרת לבן, צרת ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָמּנעּורי:

ּבנ צרת ׁשמעֹון, צרת יֹוסף, ÌÎÏימין:צרת ÁlLÂ. ְְִִִֵַַַָָָָ¿ƒ«»∆
לׁשֹון מאסּוריו, יפטרּנּו ּכתרּגּומֹו, לכֹון', ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָ'ויפטר

לׁשֹון ּבתרּגּום נֹופל ואינֹו יׁשּלחּנּו", ְְְְְְְִֵֵֶַַַָ"לחפׁשי

אצלֹו: הֹולכים הם לׁשם ׁשהרי ‡˙Œויׁשּלח, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָ∆
ÌÎÈÁ‡.:ׁשמעֹון ּבֹו:.‡Á¯זה נזרקה הּקדׁש רּוח ¬ƒ∆ְִֶ«≈ְְִֶַַָֹ

יֹוסף ׁשּכּול.È�‡Â:(ב"ר)לרּבֹות אהיה ׁשּובכם עד ְֵַ«¬ƒְְֶֶֶַַ

ÈzÏÎL:מּספק ¯L‡k.:ּומּׁשמעֹון .ÈzÏÎLמּיֹוסף ִֵָ«¬∆»…¿ƒְִִִֵ»»¿ƒ
ית.ÔÓÈ�aŒ˙‡Â(ÂË)מּבנימין: 'ּודברּו מתרּגמינן: ְִִִָ¿∆ƒ¿»ƒְְְְִַַָָ

האדם ּולקיחת הּכסף לקיחת ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבנימן',

מתרּגמינן ּבּיד הּנּקח ּבדבר ארּמי: ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָׁשוה

מתרּגמינן ּדברים ּבהנהגת הּנּקח ודבר ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ'ּונסיב',

ÔÎ‰Â(ÊË)'ּודבר': Á·Ë Á·Ëe.ולטּבח' ּכמֹו: ְָ¿…«∆«¿»≈ְְְִַֹ

לֹו ׁשהיה צּוּוי, לׁשֹון טבח ואין ּולהכן', ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹטבח
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ÏÈÚ‡Â ÛÒBÈ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‡¯·b«¿»¿»ƒ¬«≈¿»≈

:ÛÒBÈ ˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ‡¯·b«¿»»À¿«»¿≈≈
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'ּוטבח': מת.ÌÈ¯‰vaלֹומר: 'ּבׁשירּותא',זה רּגם: ְַַ«»√»ƒְְְֵֶָָֻ

ראׁשֹונה סעּדה לׁשֹון ּובלע"זׁשהּוא ארּמי, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֶַַַָָָֻ

לכלּבא 'ׁשדא ּבּגמרא: הרּבה ויׁש ְְְְְֵֵַַַָָָָָדיזנ"ר,

ׁשירּותא', אכֹולא 'ּבצע לט)ׁשירּותיּה'. אבל(ברכות ֲֲֵֵֵַָָָָ

'טיהרא': צהרים, ׁשל ּתרּגּום e‡¯ÈiÂ(ÁÈ)ּכל ְֲֳִִֶַַָָָ«ƒ¿
ÌÈL�‡‰.:ותרּגּומֹו יּודי"ן ּבׁשני הּוא ּכתּוב »¬»ƒְְְִִֵַָ

ÛÒBÈ'ּודחילּו': ˙Èa e‡·e‰ Èk.ׁשאר ּדר ואין ְִƒ¿≈≈ְְֵֶֶָ

אם ּכי יֹוסף, ּבבית ללּון ּבר לׁשּבר ְְִִִִֵֵַָָָֹהּבאים

ׁשּבעיר: לאספםe¯Ó‡ÈÂ.ּבּפנּדקאֹות אּלא זה ׁשאין ְְִֶַָָֻ«…¿ְְֵֶֶֶָָָ

מׁשמר: ÌÈ‡·eÓאל e�Á�‡.:הּזה הּבית ּתֹו אל ְִֶָ¬«¿»ƒִֶֶַַַ

ÏÏb˙‰Ï.הּכסף עלילת עלינּו מתּגלּגלת להיֹות ¿ƒ¿…≈ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס עלינּו, נֹופלת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָולהיֹותּה

להתעֹולל,'ּולאסּתּקפא לׁשֹון הּוא עלנא', ְְְְְֲִִֵַָָָָ

מּלין', 'ּתסקּופי ּדברים", "עלילֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָּכדמתרּגמינן:

"ּולהתּגֹולל", הּמקרא לׁשֹון אחר ּתרּגמֹו ְְְְְְְִִִֵַַַָֹולא

לׁשֹון: הּוא 'לאתרברבא', יב)ׁשּתרּגם "ּגּלת(קהלת ְְְְְִִֵֶַַָָֻ

ב)הּזהב", ׁשהּוא(נחום העלתה" ּגּלתּה "ּוהּצב ֲֶַַָָָָָָֹֻֻ

מלכּות: ‡„�È(Î)לׁשֹון Èa.(צז ּבעיא(יבמות לׁשֹון ְְַƒ¬…ƒְְַָ

ּבּיא! ּבּיא, ארּמי: ּבלׁשֹון הּוא (סנהדריןותחנּונים ְְֲֲִִִִִַַָָ

e�„¯È:סד) „¯È.:לנּו הּוא 'רגילים(ב"ר)ירידה »…»«¿ְְִִִָָ

:'ל צריכים אנּו עכׁשו אחרים, לפרנס ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהיינּו

(‚Î)ÌÎÈ‰Ï‡.(תנחומא)אין ואם ּבזכּותכם, : ¡…≈∆ְְְִִֵֶ
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é"ùø

נּתן אביכם ּבזכּות אביכם", "ואלהי ּכדאי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹזכּותכם

מטמֹון: ‰‡LÈ(Î„)לכם ‡·iÂ.אחר הבאה ְֶַָ«»≈»ƒֲַַָָ

ׁשּדּברּו עד חּוץ אֹותֹו ּדֹוחפים ׁשהיּו לפי ְְֲֲִִִֶֶַָָָהבאה,

לכם", "ׁשלֹום להם: ּומּׁשאמר הּבית, ּפתח ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאליו

אחר ּובאּו הזמינּו,.e�ÈÎiÂ(Î‰)יו:נמׁשכּו ְְֲִַָָ«»ƒְִִ

נאים: ּבכלים מּפרֹוזּדֹור.‰Èa˙‰(ÂÎ)עּטרּוהּו ְְִִִֵָ«»¿»ְְִ

ּבתראה: מ"הּביתה" ּדרׁש"י ּדּיּוקֹו (נראה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָלטרקלין

הּביתה", ּבידם אׁשר הּמנחה את לֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ"וּיביאּו

אּלא יֹוסף ׁשל ּביתֹו הּובאּו ּכבר הלא ליּה: ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָֹּדקׁשיא

ודֹוק): לטרקלין מּפרֹוזּדֹור לֹומר, צרי ּכרח ְְְְְְִִִִַַַָָָעל

(ÁÎ)eÂÁzLiÂ e„wiÂ.,קידה ׁשלֹום. ׁשאלת על «ƒ¿«ƒ¿«¬Àְִֵַַָָ

הׁשּתחואה קדקד, לארץ:ּכפיפת מׁשּתּטח ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

(ËÎ)È�a E�ÁÈ ÌÈ‰Ï‡.ׁשמענּו ׁשבטים ּבׁשאר ¡…ƒ»¿¿¿ƒְְְִִַָָָ

ּובנימין ,"עבּד את אלהים "אׁשרֿחנן ְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹחנינה:

ּבחנינה: יֹוסף ּברכֹו לכ נֹולד, לא ŒÈk(Ï)עדין ְְֲֲִִֵֵַַַָָֹƒ

ÂÈÓÁ¯ e¯ÓÎ�.:לֹו אמר מאם'? אח ל 'יׁש ׁשאלֹו: ƒ¿¿«¬»ְְֵֵֵַָָָ

ּבנים'? ל 'יׁש הּוא'. היכן יֹודע ואיני לי היה ְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ'אח

ּׁשמם'? 'ּומה לֹו: אמר עׂשרה'. לי 'יׁש לֹו: ְֲִֵַַַָָָָָאמר

ׁשל ּטיבן 'מה לֹו: אמר וגֹו''. ובכר 'ּבלע לֹו: ְִֶֶֶֶַַַַָָָָאמר

והּצרֹות אחי ׁשם על 'ּכּלם לֹו: אמר הּללּו'? ְִֵֵַַַַָָָָָֻׁשמֹות

ּבכר, האּמֹות, ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו: ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֻאׁשר

ּגרא, אל. ׁשּׁשבאֹו אׁשּבל, לאּמי. ּבכֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהיה

ּב נעים ׁשהיה ונעמן, ּבאכסניא, אחיׁשּנתּגּיר יֹותר. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

למד, אבי מּפי מּפים, היה. וראׁשי היה, אחי ְִִִִִִַָָָָָָָָֹֹֻוראׁש,

חּפתֹו, אני ראיתי ולא חּפתי ראה ׁשּלא ְְֲִִִִִֶָָָָָֹֹֻֻֻוחּפים,

ּכדאיתא ּכֹוכבים', העֹובדי לבין ׁשּירד ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָוארד,

רחמיו: נכמרּו מּיד סֹוטה, .�e¯ÓÎּבמּסכת ְְְֲִִֶֶַַָָָƒ¿¿
מׁשנה: ּובלׁשֹון עד)נתחּממּו, ׁשל(ב"מ הּכמר 'על ְְְְִִִֶֶַַַָֹ

ארּמי: ּובלׁשֹון נא)זיתים', מכמר(פסחים 'מּׁשּום ְְֲִִִִִֵַַ

נתחּממּו נכמרּו", ּכתּנּור "עֹורנּו ּובּמקרא: ְְְְְְִִִִֵַַַָָָּבׂשרא',
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È¯‡ eÚÓL È¯‡ ‡˙e¯ÈLa ÛÒBÈ≈¿≈»¬≈¿»¬≈

:‡ÓÁÏ ÔeÏÎÈÈ Ôn˙כוÛÒBÈ ÏÚÂ «»≈¿«¿»¿«≈

‡z·¯˜z ˙È dÏ e‡È˙È‡Â ‡˙È·Ï¿≈»¿«¿ƒ≈»ƒ¿À¿»

dÏ e„È‚Òe ‡˙È·Ï ÔB‰È„È· Ècƒƒ≈¿«¿»¿ƒ≈

:‡Ú¯‡ÏכזÌÏLÏ ÔB‰Ï ÏÈ‡Le ¿«¿»¿≈¿ƒ¿«

Èc ‡·Ò ÔBÎe·‡ ÌÏL‰ ¯Ó‡Â«¬««¿«¬»»ƒ

:Ìi˜ ÔÚk „Ú‰ Ôez¯Ó‡¬«¿««¿««»

Â‡�e·‡Ï‡כח Cc·ÚÏ ÌÏL e¯Ó «¬»¿«¿«¿»¿»»

:e„È‚Òe eÚ¯Îe Ìi˜ ÔÚk „Ú«¿««»¿»¿ƒ

ÔÈÓÈ�aכט ˙È ‡ÊÁÂ È‰B�ÈÚ Û˜Êe¿«≈ƒ«¬»»ƒ¿»ƒ

ÔÈ„‰ ¯Ó‡Â dn‡ ¯a È‰eÁ‡¬ƒ«ƒ≈«¬«»≈

ÈÏ Ôez¯Ó‡ Èc ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡¬¿≈»ƒ¬«¿ƒ

CÏÚ ÌÁ¯˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«ƒ√»¿»ƒ¿««¬»

:È¯aלeÏÏBb˙‡ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁB‡Â ¿ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿¿

Èk·ÓÏ ‡Ú·e È‰eÁ‡ ÏÚ È‰BÓÁ«̄¬ƒ«¬ƒ¿»¿ƒ¿≈

‡Î·e ‡·kLÓ ˙Èa ÔB¯„‡Ï ÏÚÂ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿»

é"ùø

נּתן אביכם ּבזכּות אביכם", "ואלהי ּכדאי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹזכּותכם

מטמֹון: ‰‡LÈ(Î„)לכם ‡·iÂ.אחר הבאה ְֶַָ«»≈»ƒֲַַָָ

ׁשּדּברּו עד חּוץ אֹותֹו ּדֹוחפים ׁשהיּו לפי ְְֲֲִִִֶֶַָָָהבאה,

לכם", "ׁשלֹום להם: ּומּׁשאמר הּבית, ּפתח ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאליו

אחר ּובאּו הזמינּו,.e�ÈÎiÂ(Î‰)יו:נמׁשכּו ְְֲִַָָ«»ƒְִִ

נאים: ּבכלים מּפרֹוזּדֹור.‰Èa˙‰(ÂÎ)עּטרּוהּו ְְִִִֵָ«»¿»ְְִ

ּבתראה: מ"הּביתה" ּדרׁש"י ּדּיּוקֹו (נראה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָלטרקלין

הּביתה", ּבידם אׁשר הּמנחה את לֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ"וּיביאּו

אּלא יֹוסף ׁשל ּביתֹו הּובאּו ּכבר הלא ליּה: ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָֹּדקׁשיא

ודֹוק): לטרקלין מּפרֹוזּדֹור לֹומר, צרי ּכרח ְְְְְְִִִִַַַָָָעל

(ÁÎ)eÂÁzLiÂ e„wiÂ.,קידה ׁשלֹום. ׁשאלת על «ƒ¿«ƒ¿«¬Àְִֵַַָָ

הׁשּתחואה קדקד, לארץ:ּכפיפת מׁשּתּטח ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

(ËÎ)È�a E�ÁÈ ÌÈ‰Ï‡.ׁשמענּו ׁשבטים ּבׁשאר ¡…ƒ»¿¿¿ƒְְְִִַָָָ

ּובנימין ,"עבּד את אלהים "אׁשרֿחנן ְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹחנינה:

ּבחנינה: יֹוסף ּברכֹו לכ נֹולד, לא ŒÈk(Ï)עדין ְְֲֲִִֵֵַַַָָֹƒ

ÂÈÓÁ¯ e¯ÓÎ�.:לֹו אמר מאם'? אח ל 'יׁש ׁשאלֹו: ƒ¿¿«¬»ְְֵֵֵַָָָ

ּבנים'? ל 'יׁש הּוא'. היכן יֹודע ואיני לי היה ְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ'אח

ּׁשמם'? 'ּומה לֹו: אמר עׂשרה'. לי 'יׁש לֹו: ְֲִֵַַַָָָָָאמר

ׁשל ּטיבן 'מה לֹו: אמר וגֹו''. ובכר 'ּבלע לֹו: ְִֶֶֶֶַַַַָָָָאמר

והּצרֹות אחי ׁשם על 'ּכּלם לֹו: אמר הּללּו'? ְִֵֵַַַַָָָָָֻׁשמֹות

ּבכר, האּמֹות, ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו: ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֻאׁשר

ּגרא, אל. ׁשּׁשבאֹו אׁשּבל, לאּמי. ּבכֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהיה

ּב נעים ׁשהיה ונעמן, ּבאכסניא, אחיׁשּנתּגּיר יֹותר. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

למד, אבי מּפי מּפים, היה. וראׁשי היה, אחי ְִִִִִִַָָָָָָָָֹֹֻוראׁש,

חּפתֹו, אני ראיתי ולא חּפתי ראה ׁשּלא ְְֲִִִִִֶָָָָָֹֹֻֻֻוחּפים,

ּכדאיתא ּכֹוכבים', העֹובדי לבין ׁשּירד ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָוארד,

רחמיו: נכמרּו מּיד סֹוטה, .�e¯ÓÎּבמּסכת ְְְֲִִֶֶַַָָָƒ¿¿
מׁשנה: ּובלׁשֹון עד)נתחּממּו, ׁשל(ב"מ הּכמר 'על ְְְְִִִֶֶַַַָֹ

ארּמי: ּובלׁשֹון נא)זיתים', מכמר(פסחים 'מּׁשּום ְְֲִִִִִֵַַ

נתחּממּו נכמרּו", ּכתּנּור "עֹורנּו ּובּמקרא: ְְְְְְִִִִֵַַַָָָּבׂשרא',



��uwncniriay meiqelwpe`

úBkáì Lwáéå åéçà-ìà åéîçø eøîëð-ék¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½©§©¥−¦§®
änL jáiå äøãçä àáiåi''yx:àìåéðt õçøiå ©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨©¦§©¬¨−̈

íçì eîéù øîàiå ÷tàúiå àöiåi''yx:áìeîéùiå ©¥¥®©¦̧§©©½©−Ÿ¤¦¬Ÿ¨«¤©¨¦¬Ÿ
Bzà íéìëàä íéøönìå ícáì íäìå Bcáì Bì²§©−§¨¤´§©¨®§©¦§¦º¨«Ÿ§¦³¦Æ
-úà ìëàì íéøönä ïeìëeé àì ék ícáì§©½̈¦Á¸Ÿ«§¹©¦§¦À¤«¡³Ÿ¤

íéøöîì àåä äárBú-ék íçì íéøáräi''yx: ¨«¦§¦Æ¤½¤¦«¥¨¬¦−§¦§¨«¦
âìøérväå Búøëák øëaä åéðôì eáLiå©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ¦§´Ÿ̈½§©¨¦−

eärø-ìà Léà íéLðàä eäîúiå Búøröki''yx: ¦§¦«¨®©¦§§¬¨«£¨¦−¦¬¤¥¥«
ãìáøzå íäìà åéðt úàî úàNî àOiå©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»£¥¤¼©¥¹¤

úBãé Lîç ílk úàNnî ïîéða úàNî©§©¯¦§¨¦²¦©§¬Ÿª−̈¨¥´¨®
Bnr eøkLiå ezLiåi''yx:ãîàøLà-úà åöéå ©¦§¬©¦§§−¦«©§©º¤£¤´

íéLðàä úçzîà-úà àlî øîàì Búéa-ìr©¥»¥Ÿ¼©¥º¤©§§³Ÿ¨«£¨¦Æ
éôa Léà-óñk íéùå úàN ïeìëeé øLàk ìëà½Ÿ¤©«£¤¬«§−§¥®§¦¬Ÿ¤«¤¦−§¦¬

:BzçzîàáíéNz óñkä réáb éréáb-úàå ©§©§«§¤§¦¦º§¦´©©¤À¤¨¦Æ
éôaNriå BøáL óñk úàå ïèwä úçzîà §¦Æ©§©´©©¨½Ÿ§¥−¤´¤¦§®©©¾©

øac øLà óñBé øáãki''yx:âøBà ø÷aä ¦§©¬¥−£¤¬¦¥«©−Ÿ¤®
:íäéøîçå änä eçlL íéLðàäåãeàöé íä §¨«£¨¦´ª§½¥−¨©«£«Ÿ¥¤«¥Â¨«§´

øLàì øîà óñBéå e÷éçøä àì øérä-úà¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼§¥³¨©Æ©«£¤´
ízâOäå íéLðàä éøçà óãø íe÷ Búéa-ìr©¥½¬§−Ÿ©«£¥´¨«£¨¦®§¦©§¨Æ

:Ôn˙לא˜Ù�e È‰Bt‡ ÈÁÒ‡Â «»¿«¿≈«ƒ¿»

:‡ÓÁÏ e‡ÈeL ¯Ó‡Â ÔÈqÁ˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¬««ƒ«¿»

ÔB‰Ïeלב È‰B„BÁÏa dÏ e‡ÈeLÂ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏÎ‡c È‡¯ˆÓÏe ÔB‰È„BÁÏaƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ

ÔÈÏÎÈ ‡Ï È¯‡ ÔB‰È„BÁÏa dnÚƒ≈ƒ¿≈¬≈»»¿ƒ

‡ÓÁÏ È‡¯·Ú ÌÚ ÏÎÈÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿≈«ƒƒ¿»≈«¿»

dÏ ÔÈÏÁ„ È‡¯ˆÓc ‡¯ÈÚ· È¯‡¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈

:ÔÈÏÎ‡ È‡¯·Úלגe¯ÁÒ‡Â ƒ¿»≈»¿ƒ¿«¿»

‡¯ÈÚÊe d˙eÈ·¯k ‡a¯ È‰BÓ„√̃»ƒ«»¿«¿≈¿≈»

¯·b ‡i¯·‚ e‰Ó˙e d˙e¯ÚÊkƒ¿≈≈¿»À¿«»¿«

:d¯·ÁÏלדÔÓ ÔÈ˜ÏÁ ÏË�e ¿«¿≈¿«√»ƒƒ

‡˜ÏÁ È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜Ï È‰BÓ„√̃»ƒ»√»≈¿ƒ¬»»

‡LÓÁ ÔB‰lÎ„ È˜ÏÁÓ ÔÓÈ�·„¿ƒ¿»ƒ≈√»≈¿»¿«¿»

:dnÚ e‡ÈÂ¯e e‡È˙Le ÔÈ˜ÏÁ√»ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

d˙Èaא ÏÚ ‡pÓÓ Èc ˙È „È˜Ùe«ƒ»ƒ¿«»«≈≈

‡i¯·‚ È�ÚBË ˙È ÈÏÓ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿≈»¬≈À¿«»

ÈÏhÓÏ ÔÈÏÎÈ È„ ‰Ók ‡¯e·ÈÚƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿≈

:d�ÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒk ÈeLÂ¿«ƒ¿«¿«¿¬≈

„tÒÎ‡ב ‡„Èl˜ È„Èl˜ ˙ÈÂ¿»«ƒƒ«ƒ»¿«¿»

˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ„ ‡�ÚBË ÌeÙa ÈeLz¿«≈¿¬»ƒ¿≈»¿»

‡Ób˙Ùk „·ÚÂ È‰B�È·Ê ÛÒk¿«¿ƒƒ«¬«¿ƒ¿»»

:ÏÈlÓ Èc ÛÒBÈ„ג¯‰� ‡¯Ùˆ ¿≈ƒ«ƒ«¿»¿»

:ÔB‰È¯ÓÁÂ Ôep‡ e¯ht˙‡ ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«»ƒ«¬»≈

Ï‡ד ‡z¯˜ ÔÓ e˜Ù� Ôep‡ƒ¿»ƒ«¿»»

‡pÓÓ È„Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÂ e˜ÈÁ¯‡«¿ƒ¿≈¬«¿ƒ¿«»

‡i¯·b ¯˙a Û„¯ Ìe˜ d˙Èa ÏÚ«≈≈¿«»«À¿«»

‰ÓÏ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ôep˜a„˙Â¿«¿¿ƒ¿≈«¿¿»

:‡˙·Ë ÛÏÁ ‡LÈa ÔezÓÏL‡«¿∆¿ƒ»√»«¿»

é"ùø

ּכן רעב. זלעפֹות מּפני קמטים, קמטים ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָונקמטּו

ונתּכּוץ: נקמט אֹותֹו, ּכׁשּמחּממין עֹור ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּדר

(‡Ï)˜t‡˙iÂ.:לׁשֹון והּוא יב)נתאּמץ, (איוב «ƒ¿««ְְְִֵַ

וכן: רּפה", אפיקים מא)"ּומזיח "אפיקי(שם ְְֲֲִִִִִֵֵַָ

חֹוזק:מגּנים ."(·Ï)‡Â‰ ‰·ÚB˙ŒÈk.ּדבר ִִֶָƒ≈»ƒָָ

העברים, את לאכל לּמצרים הּוא ְְֱִִִִֶֶַָָֹׂשנאּוי

לּדבר: טעם נתן B˙¯Î·k(Ï‚)ואּונקלֹוס ¯Îa‰. ְְְַַַַָָָ«¿…ƒ¿…»
יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, 'ראּובן, וקֹורא: ּבּגביע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמּכה

הּזה, ּכּסדר הסּבּו אחת, אם ּבני ּוזבלּון, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻיּׂששכר

ׁשהּגיע ּכיון ּכּלם, וכן ּתֹולדֹותיכם', סדר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא

אם, לי אין ואני אם, לֹו אין זה אמר: ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָלבנימין

אצלי: B„È˙מנֹות:.NÓ‡˙(Ï„)יׁשב LÓÁ. ְִֵֵֶ«¿…ָ»≈»
ּומנּׁשה ואסנת יֹוסף ּומׂשאת אחיו, עם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָחלקֹו

BnÚואפרים: e¯kLiÂ.(ב"ר),ׁשּמכרּוהּו ּומּיֹום ְְִֶַ«ƒ¿¿ƒְִֶָ

הּיֹום ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין ׁשתּו ְְִִַַַָָָֹֹלא

מדרינ"ש:.ÚÈ·b(·)ׁשתּו: לֹו וקֹורין אר ּכֹוס ָ¿ƒ«ְִָֹ

uwncniriay mei qelwpe`

úçz ärø ízîlL änì íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨¦©§¤¬¨−̈©¬©
:äáBèäàeäå Ba éðãà äzLé øLà äæ àBìä ¨«£´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾

:íúéNr øLà íúòøä Ba Lçðé Lçð©¥¬§©¥−®£¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«
å:älàä íéøácä-úà íäìà øaãéå íâOiå©©¦¥®©§©¥´£¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤
æíéøáck éðãà øaãé änì åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨§©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−

éãárì äìéìç älàäøáck úBùrî E ¨¥®¤¨¦̧¨Æ©«£¨¤½¥«£−Ÿ©¨¨¬
äfäi''yx:çéôa eðàöî øLà óñk ïä ©¤«¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´

éìà eðáéLä eðéúçzîàéàå ïrðk õøàî EC ©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ¥¤−¥¤´¤§¨®©§¥À
éðãà úéaî áðâðáäæ Bà óñk Ei''yx:èøLà ¦§ŸÆ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤¬¨¨«£¤̧

éãárî Bzà àönéäéäð eðçðà-íâå úîå E ¦¨¥¬¦²¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬
:íéãárì éðãàìéíëéøáãë äzr-íb øîàiå ©«Ÿ¦−©«£¨¦«©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−

ízàå ãár él-äéäé Bzà àöné øLà àeä-ïk¤®£¤̧¦¨¥³¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−
íi÷ð eéäzi''yx:àé-úà Léà eãøBiå eøäîéå ¦«§¬§¦¦«©§©«£À©¦²¦¬¤

:Bzçzîà Léà eçzôiå äöøà Bzçzîà©§©§−¨®§¨©¦§§−¦¬©§©§«
áéàöniå älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦¨®©¦¨¥Æ

ïîéða úçzîàa réábäi''yx:âéíúìîN eòø÷iå ©¨¦½©§©§©−©¦§¨¦«©¦§§−¦§Ÿ¨®
äøérä eáLiå Bøîç-ìr Léà ñîriåi''yx: ©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−¨¦«¨

ãéåéðôì eìtiå íL epãBò àeäå óñBé äúéa åéçàå äãeäé àáiå©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´¨®©¦§¬§¨−̈

e‰Â‡ה da È�Ba¯ È˙Lc ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈¿»≈ƒƒ≈¿

‡˜„aÈc ÔezL‡·‡ da ˜„·Ó »»»¿»≈≈«¿∆¿ƒ

:Ôez„·ÚוÏÈlÓe Ôep˜Èa„‡Â ¬«¿¿«¿≈ƒ«ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÔB‰nÚƒ¿»ƒ¿»«»»ƒ≈

¯È�Baז ÏlÓÈ ‰ÓÏ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿»¿«≈ƒƒ

CÈc·ÚÏ ÒÁ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈«¿«¿»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓח‡‰ ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»»≈»

‡��ÚBË ÌeÙa ‡�ÁkL‡ Èc ‡tÒÎ«¿»ƒ«¿«¿»¿¬»»

ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ó CÏ È‰B�·È˙‡¬≈¿ƒ»≈«¿»ƒ¿»«

‡tÒk C�Ba¯ ˙ÈaÓ ·e�‚� ÔÈcÎ‡Â¿∆¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ»«¿»

ÔÈ�Ó B‡ ÛÒÎc ÔÈ�Ó) ‡·‰„ B‡«¬»»ƒƒ¿«»ƒ

:(·‰„cטdnÚ ÁÎzLÈ Èc ƒ¿»ƒƒ¿¿«ƒ≈

È‰� ‡�Á�‡ Û‡Â ˙ÈÓe CÈc·ÚÓ≈«¿»ƒ¿«¬«¿»¿≈

:ÔÈc·ÚÏ È�Ba¯ÏיÔÚk Û‡ ¯Ó‡Â ¿ƒƒ¿«¿ƒ«¬««¿«

ÁÎzLÈ Èc ‡e‰ Ôk ÔBÎÈÓb˙Ùk¿ƒ¿»≈∆ƒƒ¿¿«

ÔB‰z Ôez‡Â ‡c·Ú ÈÏ È‰È dnÚƒ≈¿≈ƒ«¿»¿«¿

:ÔÈ‡kÊיא¯·b ‡˙ÈÁ�e e‡ÈÁB‡Â «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«

¯·b eÁ˙Ùe ‡Ú¯‡Ï d�ÚBË ˙È»¬≈¿«¿»¿»¿«

:d�ÚBËיבÈ¯L ‡a¯a LÏ·e ¬≈¿«¿«»»ƒ

‡„Èl˜ ÁkzL‡Â ÈˆL ‡¯ÈÚÊ·eƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿««ƒ»

:ÔÓÈ�·c ‡�ÚBËaיגeÚÊ·e ¿¬»¿ƒ¿»ƒ¿»

d¯ÓÁ ÏÚ ¯·b BÓ¯e ÔB‰ÈLe·Ï¿≈¿¿««¬»≈

:‡z¯˜Ï e·˙Âיד‰„e‰È ÏÚÂ ¿»¿«¿»¿«¿»

ÔÚk „Ú ‡e‰Â ÛÒBÈ ˙È·Ï È‰BÁ‡Â«¬ƒ¿≈≈¿«¿«

:‡Ú¯‡Ï È‰BÓ„˜ eÏÙ�e Ônz«»¿»√»ƒ¿«¿»

é"ùø

(Ê)EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ.לׁשֹון לנּו, הּוא חּלין »ƒ»«¬»∆ְִָֻ

הּקדֹוׁש מאת חס ,'לעבדי 'חס ותרּגּום: ְְְְְֵֵַַַַַָָָּגנאי.

יׁש והרּבה זאת, מעׂשֹות עלינּו יהי הּוא, ְְְֲִֵֵֵֵַָָֹּברּו

וׁשלֹום': 'חס B‚Â'(Á)ּבּגמרא: ÛÒk Ô‰. ְְַָָָָ≈∆∆¿
ּבּתֹורה, האמּורים וחמר קל מעׂשרה אחד ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה

רּבה: ּבבראׁשית מנּויין zÚŒÌb‰(È)וכּלן ְְְִִִֵַָָֻ««»
ÌÎÈ¯·„Î.ּכדבריכם אמת, הּדין: מן זֹו אף ¿ƒ¿≈∆ְְֱִִִֵֶֶַַ

חּיבים ׁשּכּלכם הּוא, ׁשּנמצאתּכן עׂשרה ּבּדבר, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

אני אבל נתּפׂשים. ּכּלם מהם, אחד ּביד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּגנבה

יּמצא "אׁשר הּדין: מּׁשּורת לפנים לכם ְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאעׂשה

עבד יהיהּֿלי ‰ÏÁ(È·)":אּתֹו ÏB„ba.ׁשּלא ְִִִֶֶָ«»≈≈ֶֹ

הּוא: היכן יֹודע ׁשהיה ÒÓÚiÂ(È‚)ירּגיׁשּו ְִֵֵֶַַָָָ««¬…
B¯ÓÁŒÏÚ LÈ‡.הצרכּו ולא היּו, זרֹוע ּבעלי ƒ«¬…ְְְְֲֵַַָֹֻ

לטען: זה את זה ‰ÈÚ¯‰לסּיע e·LiÂ. ְְִֵֶֶֶַַֹ«»À»ƒ»
ּכל העיר העירה, אֹומר והּוא היתה, ְְְִִִֵֶָָָָָָֹמטרּפֹולין

אּלא ּבעיניהם חׁשּובה היתה ׁשּלא אּלא ְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא,

לענין אדם ּבני עׂשרה ׁשל ּבינֹונית ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּכעיר

ÌL(È„)הּמלחמה: ep„BÚ.ממּתין ׁשהיה ְִַָָ∆»ְִֶַָָ
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úçz ärø ízîlL änì íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨¦©§¤¬¨−̈©¬©
:äáBèäàeäå Ba éðãà äzLé øLà äæ àBìä ¨«£´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾

:íúéNr øLà íúòøä Ba Lçðé Lçð©¥¬§©¥−®£¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«
å:älàä íéøácä-úà íäìà øaãéå íâOiå©©¦¥®©§©¥´£¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤
æíéøáck éðãà øaãé änì åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨§©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−

éãárì äìéìç älàäøáck úBùrî E ¨¥®¤¨¦̧¨Æ©«£¨¤½¥«£−Ÿ©¨¨¬
äfäi''yx:çéôa eðàöî øLà óñk ïä ©¤«¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´

éìà eðáéLä eðéúçzîàéàå ïrðk õøàî EC ©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ¥¤−¥¤´¤§¨®©§¥À
éðãà úéaî áðâðáäæ Bà óñk Ei''yx:èøLà ¦§ŸÆ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤¬¨¨«£¤̧

éãárî Bzà àönéäéäð eðçðà-íâå úîå E ¦¨¥¬¦²¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬
:íéãárì éðãàìéíëéøáãë äzr-íb øîàiå ©«Ÿ¦−©«£¨¦«©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−

ízàå ãár él-äéäé Bzà àöné øLà àeä-ïk¤®£¤̧¦¨¥³¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−
íi÷ð eéäzi''yx:àé-úà Léà eãøBiå eøäîéå ¦«§¬§¦¦«©§©«£À©¦²¦¬¤

:Bzçzîà Léà eçzôiå äöøà Bzçzîà©§©§−¨®§¨©¦§§−¦¬©§©§«
áéàöniå älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦¨®©¦¨¥Æ

ïîéða úçzîàa réábäi''yx:âéíúìîN eòø÷iå ©¨¦½©§©§©−©¦§¨¦«©¦§§−¦§Ÿ¨®
äøérä eáLiå Bøîç-ìr Léà ñîriåi''yx: ©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−¨¦«¨

ãéåéðôì eìtiå íL epãBò àeäå óñBé äúéa åéçàå äãeäé àáiå©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´¨®©¦§¬§¨−̈

e‰Â‡ה da È�Ba¯ È˙Lc ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈¿»≈ƒƒ≈¿

‡˜„aÈc ÔezL‡·‡ da ˜„·Ó »»»¿»≈≈«¿∆¿ƒ

:Ôez„·ÚוÏÈlÓe Ôep˜Èa„‡Â ¬«¿¿«¿≈ƒ«ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÔB‰nÚƒ¿»ƒ¿»«»»ƒ≈

¯È�Baז ÏlÓÈ ‰ÓÏ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿»¿«≈ƒƒ

CÈc·ÚÏ ÒÁ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈«¿«¿»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓח‡‰ ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»»≈»

‡��ÚBË ÌeÙa ‡�ÁkL‡ Èc ‡tÒÎ«¿»ƒ«¿«¿»¿¬»»

ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ó CÏ È‰B�·È˙‡¬≈¿ƒ»≈«¿»ƒ¿»«

‡tÒk C�Ba¯ ˙ÈaÓ ·e�‚� ÔÈcÎ‡Â¿∆¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ»«¿»

ÔÈ�Ó B‡ ÛÒÎc ÔÈ�Ó) ‡·‰„ B‡«¬»»ƒƒ¿«»ƒ

:(·‰„cטdnÚ ÁÎzLÈ Èc ƒ¿»ƒƒ¿¿«ƒ≈

È‰� ‡�Á�‡ Û‡Â ˙ÈÓe CÈc·ÚÓ≈«¿»ƒ¿«¬«¿»¿≈

:ÔÈc·ÚÏ È�Ba¯ÏיÔÚk Û‡ ¯Ó‡Â ¿ƒƒ¿«¿ƒ«¬««¿«

ÁÎzLÈ Èc ‡e‰ Ôk ÔBÎÈÓb˙Ùk¿ƒ¿»≈∆ƒƒ¿¿«

ÔB‰z Ôez‡Â ‡c·Ú ÈÏ È‰È dnÚƒ≈¿≈ƒ«¿»¿«¿

:ÔÈ‡kÊיא¯·b ‡˙ÈÁ�e e‡ÈÁB‡Â «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«

¯·b eÁ˙Ùe ‡Ú¯‡Ï d�ÚBË ˙È»¬≈¿«¿»¿»¿«

:d�ÚBËיבÈ¯L ‡a¯a LÏ·e ¬≈¿«¿«»»ƒ

‡„Èl˜ ÁkzL‡Â ÈˆL ‡¯ÈÚÊ·eƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿««ƒ»

:ÔÓÈ�·c ‡�ÚBËaיגeÚÊ·e ¿¬»¿ƒ¿»ƒ¿»

d¯ÓÁ ÏÚ ¯·b BÓ¯e ÔB‰ÈLe·Ï¿≈¿¿««¬»≈

:‡z¯˜Ï e·˙Âיד‰„e‰È ÏÚÂ ¿»¿«¿»¿«¿»

ÔÚk „Ú ‡e‰Â ÛÒBÈ ˙È·Ï È‰BÁ‡Â«¬ƒ¿≈≈¿«¿«

:‡Ú¯‡Ï È‰BÓ„˜ eÏÙ�e Ônz«»¿»√»ƒ¿«¿»

é"ùø

(Ê)EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ.לׁשֹון לנּו, הּוא חּלין »ƒ»«¬»∆ְִָֻ

הּקדֹוׁש מאת חס ,'לעבדי 'חס ותרּגּום: ְְְְְֵֵַַַַַָָָּגנאי.

יׁש והרּבה זאת, מעׂשֹות עלינּו יהי הּוא, ְְְֲִֵֵֵֵַָָֹּברּו

וׁשלֹום': 'חס B‚Â'(Á)ּבּגמרא: ÛÒk Ô‰. ְְַָָָָ≈∆∆¿
ּבּתֹורה, האמּורים וחמר קל מעׂשרה אחד ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה

רּבה: ּבבראׁשית מנּויין zÚŒÌb‰(È)וכּלן ְְְִִִֵַָָֻ««»
ÌÎÈ¯·„Î.ּכדבריכם אמת, הּדין: מן זֹו אף ¿ƒ¿≈∆ְְֱִִִֵֶֶַַ

חּיבים ׁשּכּלכם הּוא, ׁשּנמצאתּכן עׂשרה ּבּדבר, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

אני אבל נתּפׂשים. ּכּלם מהם, אחד ּביד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּגנבה

יּמצא "אׁשר הּדין: מּׁשּורת לפנים לכם ְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאעׂשה

עבד יהיהּֿלי ‰ÏÁ(È·)":אּתֹו ÏB„ba.ׁשּלא ְִִִֶֶָ«»≈≈ֶֹ

הּוא: היכן יֹודע ׁשהיה ÒÓÚiÂ(È‚)ירּגיׁשּו ְִֵֵֶַַָָָ««¬…
B¯ÓÁŒÏÚ LÈ‡.הצרכּו ולא היּו, זרֹוע ּבעלי ƒ«¬…ְְְְֲֵַַָֹֻ

לטען: זה את זה ‰ÈÚ¯‰לסּיע e·LiÂ. ְְִֵֶֶֶַַֹ«»À»ƒ»
ּכל העיר העירה, אֹומר והּוא היתה, ְְְִִִֵֶָָָָָָֹמטרּפֹולין

אּלא ּבעיניהם חׁשּובה היתה ׁשּלא אּלא ְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא,

לענין אדם ּבני עׂשרה ׁשל ּבינֹונית ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּכעיר

ÌL(È„)הּמלחמה: ep„BÚ.ממּתין ׁשהיה ְִַָָ∆»ְִֶַָָ
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äöøài''yx:åèäùrnä-äî óñBé íäì øîàiå ¨«§¨©³Ÿ¤¨¤Æ¥½¨«©©«£¤¬Ÿ
Lçð-ék ízrãé àBìä íúéNr øLà äfä©¤−£¤´£¦¤®£´§©§¤½¦«©¥¯

éðîk øLà Léà Lçðéi''yx:æèäãeäé øîàiå §©¥²¦−£¤¬¨«Ÿ¦©´Ÿ¤§À̈
÷cèöp-äîe øaãp-äî éðãàì øîàp-äî©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−©¦§©¨®

éãár ïår-úà àöî íéýìûäíéãár eppä E ¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³£¨¦Æ
réábä àöîð-øLà íb eðçðà-íb éðãàì©«Ÿ¦½©£©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©

Bãéai''yx:æéúàæ úBùrî él äìéìç øîàiå §¨«©¾Ÿ¤¨¦´¨¦½¥«£−Ÿ®Ÿ
él-äéäé àeä Bãéa réábä àöîð øLà Léàä̈¦¿£¤Á¦§¨̧©¨¦¹©§¨Àµ¦«§¤¦´

ì eìr ízàå ãárñññ :íëéáà-ìà íBìL.ïîéñ å"äé÷æçé ,íé÷åñô å"î÷ ½̈¤§©¤¾£¬§¨−¤£¦¤«

BÚ·„‡טו ‰Ó ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»»»

È¯‡ ÔezÚ„È ‡Ï‰ Ôez„·Ú Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¬«¿¬»¿«¿¬≈

:È˙ÂÎ Èc ‡¯·b ˜„·Ó ‡˜„·»»»¿»≈«¿»ƒ¿»ƒ

È�Ba¯Ïטז ¯ÓÈp ‰Ó ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿ƒƒ

ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÈkÊp ‰Óe ÏlÓp ‰Ó«¿«≈«ƒ¿≈ƒ√»¿»

‡‰ CÈc·Ú· ‡·BÁ ˙È ÁÎzL‡ƒ¿¿«»»¿«¿»»

‡�Á�‡ Û‡ È�Ba¯Ï ÔÈc·Ú ‡�Á�‡¬«¿»«¿ƒ¿ƒƒ«¬«¿»

:d„Èa ‡„Èl˜ ÁÎzL‡c Û‡«¿ƒ¿¿««ƒ»ƒ≈

c‡יז „aÚÓlÓ ÈÏ ÒÁ ¯Ó‡Â«¬««ƒƒ¿∆¿«»

d„Èa ‡„Èl˜ ÁÎzLÈ Èc ‡¯·b«¿»ƒƒ¿¿««ƒ»ƒ≈

B˜Ò Ôez‡Â ‡c·Ú ÈÏ È‰È ‡e‰¿≈ƒ«¿»¿«¿

Ò Ò Ò :ÔBÎe·‡ ˙ÂÏ ÌÏLÏƒ¿«¿«¬

é"ùø

LÁ�È(ÂË)להם: LÁ�ŒÈk ÌzÚ„È ‡BÏ‰ ֶָ¬¿«¿∆ƒ«≈¿«≈
'B‚Â.יֹודע ּכמֹוני חׁשּוב איׁש ּכי ידעּתם הלא ¿ְְֲִִִֵֶַַָָֹ

ּובינה, ּומּסברא מּדעת ולדעת אּתםלנחׁש ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

הּגביע: Óˆ‡(ÊË)ּגנבּתם ÌÈ‰Ï‡‰.יֹודעים ְְִֶַַַָ»¡…ƒ»»ְִ

נהיתה הּמקֹום מאת אבל סרחנּו, ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹאנּו

לגּבֹות מקֹום חֹוב ּבעל מצא זאת. לנּו ְְִִַַָָָָָֹלהביא

חֹובֹו: ּכל.cËˆpŒ‰Óe˜ׁשטר וכן צדק, לׁשֹון ְַ«ƒ¿«»ְְֵֶֶָ

לדּבר ּבאה והיא צּד"י יסֹודּה ׁשּתחּלת ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּתבה

ּבמקֹום טי"ת נֹותן נתּפעל, אֹו מתּפעל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַּבלׁשֹון

יסֹוד ׁשל ראׁשֹונה אֹות לפני נּתנת ואינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָּתי"ו,

ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות ּבאמצע אּלא ְְְִִֵֶֶַַָָָָהּתבה,

צבע, מּגזרת "וּיצטּבע", צדק, מּגזרת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ"נצטּדק",
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ïç|:dì ïç ¥¬¥−¨«

øîåì íéöåøäìæ ÷øô à íéëìîá
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

,ÌÁ¯ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי

לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

.miwlg 3 ,zFwc 38 ,axrA 6 drW ,oFW`x mFi :clFnd©¨¦¨¨¨¤¤©©¨¦

.daFhl Epilr `Ad ipWd mFIA ,zah Wcg W`xŸŸ¤¥¤©©¥¦©¨¨¥§¨
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הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
2.  כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ. 

זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .3
זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .4

לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
2.  כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ. 

זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .3
זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .4

לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

מדינה ועיר
זריחה
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