
הוספה:  כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,
nt,

NtnrhstWj
w

ahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

"tumrvjxhsho"

v,abc

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

שבוע פרשת תולדות
November 04-10)כ"ג - כ"ט מרחשון ה'תשס"ח 07)



�mildz

å÷
:ìëä ììîì ìëåé éî øôñì åðàá íà 'ä úåøåáâ ììîé éî øùàë íã÷î åðøëæ àìù äî íéñéð ãår åðì äùrù ìr 'äì åãåä øøåùîä øîàå ,íãå÷ä ìr éà÷ øåîæîä äæ

àdéeììä|ýBýéì eãBä:Bcñç íìBrì ék áBè-ékáýBýé úBøeáb ìlîé éî:Búläz-ìk réîLé ©¬§¨̧´©«¨´¦®¦−§¨´©§«¦À−§©¥«§´§¨®¹©§¦À©¨§¦¨«

â:úr-ìëá ä÷ãö äùr ètLî éøîL éøLàãýBýé éðøëæ:EúreLéa éðã÷t Enr ïBöøa −©§¥««Ÿ§¥´¦§®̈Ÿ¥−Ÿ§¨¨´§¨¥«¨§¥´¦−§¨«¦§´©¤®¹¨§¥À¦¦«¨¤«

äìúBàø|éøéça úáBèaéBb úçîNa çîNì E:Eúìçð-ír ìläúäì Eåeðéúáà-ír eðàèç ¦§³§»©³§¦¤À−¦§«Ÿ©§¦§©´¤®¹§¦§©¥À¦©«£¨¤«¨¨¬¦£Ÿ¥À

:eðrLøä eðéåräæíéøöîá eðéúBáà|éúBàìôð eìékNä-àìéãñç áø-úà eøëæ àì Eíé-ìr eøîiå E ¤«¡¦¬¦§¨«§£»¥³§¦§©¸¦«Ÿ¦§¦Ä¦§§¤À´Ÿ−¨«§«¤´Ÿ£¨¤®©©§−©¨´

:óeñ-íéaç:Búøeáb-úà réãBäì BîL ïrîì íréLBiåèúBîäza íëéìBiå áøçiå óeñ-íéa ørâiå §©«−©«¦¥§©´©§®¹§¦À©¤§«¨«©¦§©´§©−©¤«¡¨®©«¦¥¬¹©§ŸÀ

:øaãnké:áéBà ãiî íìàâiå àðBN ãiî íréLBiåàé:øúBð àì íäî ãçà íäéøö íéî-eqëéå ©¦§¨«−©«¦¥¦©´¥®¹©¦§¨¥À¦©¬¥«©§©©¬¦¨«¥¤®¤¨¬¹¥¤À´Ÿ¨«

áé:Búläz eøéLé åéøáãá eðéîàiåâé:Búörì ekç-àì åéùrî eçëL eøäîãéøaãna äåàú eeàúiå ©©«£¦¬¦§¨¨®¹̈¦À§¦¨«−¦«£«¨«§´©«£®̈Ÿ«Ÿ¹¦À©«£¨«©¦§©´−©«£¨©¦§¨®

:ïBîéLéa ìà-eqðéååè:íLôða ïBæø çlLéå íúìàL íäì ïziåæèïøäàì äðçna äLîì eàð÷éå ©§©¹¥À¦«¦«©¦¥´−¨¤¤«¡¨®̈©§©©−¨´§©§¨«©§©§´−§Ÿ¤«©©«£¤®¹§©«£ÀŸ

ýBýé LBã÷:æé:íøéáà úãr-ìr ñëzå ïúc rìázå õøà-çzôzçéra Là-ørázåäáäì íúã §´§¨«¦§©−¤¤©¦§©´¨¨®¹©§©À©£©¬£¦¨«©¦§©¥¬©«£¨®̈¹¤«¨À̈

:íérLø èäìzèé:äëqîì eåçzLiå áøça ìâr-eNréëìëà øBL úéðáúa íãBák-úà eøéîiå §©¥¬§¨¦«©«£¥¬¤§Ÿ¥®¹©¦§©«£À§©¥¨«©¨¦¬¤§¨®§©§¦¬¹ÀŸ¥¬

:áNràë:íéøöîa úBìãâ äùr íréLBî ìà eçëLáë:óeñ-íé-ìr úBàøBð íç õøàa úBàìôð ¥«¤−¨«§¥´«¦®̈Ÿ¤−Ÿ§Ÿ´§¦§¨«¦−¦§¨«§¤´¤¨®¹«¨À©©«

âë:úéçLäî Búîç áéLäì åéðôì õøta ãîr Bøéçá äLî éìeì íãéîLäì øîàiåãëeñàîiå ©ÀŸ¤§«©§¦Å¨¬¥¿»Ÿ¤³§¦À¨©´©¤¤́§¨®̈§¨¦¬¹£¨À¥«©§¦«−©«¦§£«

:Bøáãì eðéîàä-àì äcîç õøàaäëýBýé ìB÷a erîL àì íäéìäàá eðâøiå:åëíäì Bãé àOiå §¤´¤¤§®̈«Ÿ¹¤¡¦À¦§¨«©¥¨«§¬§¨«¢¥¤®¬Ÿ¹¨§À§´§¨«©¦¨´¨´¨¤®

:øaãna íúBà ìétäìæëìe íéBba írøæ ìétäìe:úBöøàa íúBøæçëeìëàiå øBrt ìráì eãîviå §©¦¬¹À̈©¦§¨«§©¦´−©§¨«©¦®¹§¨«À̈¨«£¨«−©¦¨´§§©´©§®¹©«Ÿ§À

:íéúî éçáæèë:äôbî ía-õøôzå íäéììrîa eñérëiåì:äôbnä øörzå ìlôéå ñçðét ãîriå ¦§¥¬¥¦«−©©§¦«§©«©§¥¤®©¦§¨¹À̈©¥¨«©©«£´Ÿ−¦«§¨©§©¥®¹©¥«¨©À©©¥¨«

àì:íìBr-ãr øãå øãì ä÷ãöì Bì áLçzåáì:íøeára äLîì røiå äáéøî éî-ìr eôéö÷iå ©¥¨´¤−¦§¨®̈§¬Ÿ¹̈ÀŸ©¨«−©©§¦«©¥´§¦¨®©¥¬©¹§Ÿ¤À©«£¨«

âì:åéúôNa àháéå Bçeø-úà eøîä-ékãìýBýé øîà øLà íénrä-úà eãéîLä-àì:íäì ¦«¦§¬¤®¹©§©¥À¦§¨¨««Ÿ−¦§¦«¤¨«©¦®£¤³¨©−§¨´¨¤«

äì:íäéNrî eãîìiå íéBbá eáørúiååì:L÷Bîì íäì eéäiå íäéaör-úà eãáriåæìeçaæiå ©¦§¨«§¬©¦®¹©¦§§À©«£¥¤«©©«©§¬¤£©¥¤®©¦«§−¨¤´§¥«©¦§§´

:íéãMì íäéúBða-úàå íäéða-úàçìïrðë éaörì eçaæ øLà íäéúBðáe íäéða-íc é÷ð íã eëtLiå ¤−§¥¤«§¤§«¥¤À©¥¦«©¦§§¸¨¶¨¦¿©§¥»¤³§«¥¤À£¤´−¦§«©«£©¥´§¨®©

ðçzå:íéîca õøàä óèì:íäéììrîa eðæiå íäéNrîá eàîèiåîýBýé óà-øçiåárúéå Bnra ©¤«¡©¬¹¨À̈¤©¨¦«©¦§§¬§©«£¥¤®¹©¦§À§©¬©§¥¤«©¦«©©´§¨´§©®¹©§¨¥À

:Búìçð-úààî:íäéàðN íäá eìLîiå íéBb-ãéa íðziåáî:íãé úçz erðkiå íäéáéBà íeöçìiå ¤©«£¨«©¦§¥¬§©¦®©¦§§¬¹¨¤À«Ÿ§¥¤«©¦§¨¬«§¥¤®¹©¦¨«§À©´©¨¨«

âî:íðåra ekîiå íúörá eøîé änäå íìévé úBaø íéîrtãî:íúpø-úà BrîLa íäì øva àøiå §¨¦¬©À©¦Å¥¬−§¥¨©§´©«£¨¨®¹©¨ÀŸ©«£Ÿ¨«−©©«§©©´¨¤®¹§¨§À¤¦¨¨«

äîáøk íçpiå Búéøa íäì økæiå:åéãñçåî:íäéáBL-ìk éðôì íéîçøì íúBà ïziåæîeðréLBä| ©¦§´Ÿ¨¤´§¦®¹©¦¨¥À§´Ÿ£¨¨«©¦¥´¨´§©«£¦®¹¦§¥À¨«¥¤««¦¥̧

ýåýéì úBãBäì íéBbä-ïî eðöa÷å eðéäìà:Eúläúa çazLäì ELã÷ íLçîýBýé-Ceøa|éäìà §»Ÿ̈³¡Ÿ¥À§©§¥»¦«©Å¦¬−§«§¥´¨§¤®¹§¦§©¥À©¦§¦¨¤«¨³§¨̧¡Ÿ¥¶

íìBrä-ïî ìàøNé|:déeììä ïîà írä-ìk øîàå íìBrä ãrå ¦§¨¥¿¦¨³¨̧§©Ä¨«À̈§¨©−¨¨¨¬¹̈¥À©«§¨«

mildz

æ÷
:íéáø éðôá øôñìå çáùì éåàøäîå åìöð íéäìà ãñçáå äøöá åéä íàèç ùðårá éë ,'äì úåãåäì íéëéøö äçåøì äøöî åàöéù äráøà ìr øîàð øåîæîä äæ

àýBýéì eãä:Bcñç íìBrì ék áBè-ékáýBýé éìeàb eøîàé:øö-ãiî íìàb øLà Ÿ´©«¨´¦®¦−§¨´©§«−Ÿ§§¥´§¨®£¤¬§¹¨À̈¦©¨«

â:íiîe ïBôvî áørnîe çøænî íöa÷ úBöøàîeãáLBî øér Cøc ïBîéLéa øaãná erz ¥«£¨À¦Å§¨¬¦¦§¨¬¦©«£¨®¦¨¬¦¨«¨´−©¦§¨«¦«¦´¨®¤¦¬¹À̈

:eàöî àìä:óhrúz íäa íLôð íéàîö-íb íéárøåýBýé-ìà e÷röiåíäì øva ´Ÿ¨¨«§¥¦¬©§¥¦®©¹§À̈¨¤¬¦§©¨«©¦§£´¤−§¨«©©´¨¤®

:íìévé íäéúB÷eönîæ:áLBî øér-ìà úëìì äøLé Cøãa íëéøãiåçýBýéì eãBéBcñç ¦¹§«¥¤À©¦¥«−©©§¦¥§¤´¤§¨¨®¹̈¤À¤¤¦¬¨«´©«¨´©§®

:íãà éðáì åéúBàìôðåè:áBè-àlî äárø Lôðå ä÷÷L Lôð réaNä-ékééCLç éáL §¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«¦«−¦§¦©¤´¤«Ÿ¥®̈§¤¬¤§¹¥À̈¦¥«−Ÿ§¥´Ÿ¤

:ìæøáe éðr éøéñà úåîìöåàé:eöàð ïBéìr úörå ìà-éøîà eøîä-ékáéíaì ìîra rðëiå §©§¨®¤£¦¥−¢¦´©§¤«¦«¦§¬¦§¥¥®©«£©−¤§´¨¨«©©§©´¤«¨¨´¦¨®

:øær ïéàå eìLkâéýBýé-ìà e÷ræiå:íréLBé íäéúB÷eönî íäì øvaãééCLçî íàéöB ¨« ¹§À§¥´Ÿ¥«©¦§£´¤−§¨©©´¨¤®¦¹§«¥¤À«¦¥«−«¦¥¥´Ÿ¤

:÷zðé íäéúBøñBîe úåîìöååèýBýéì eãBé:íãà éðáì åéúBàìôðå BcñçæèúBúìc øaL-ék §©§¨®¤¹«§«¥¤À§©¥«´©«¨´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«¦«−¦©©§´

:rcb ìæøá éçéøáe úLçðæé:eprúé íäéúðårîe írLt Cøcî íéìéåàçéárúz ìëà-ìk §®Ÿ¤§¦¥−©§¤´¦¥«©−¡¦¦¦¤´¤¦§¨®¹¥«£Ÿ«Ÿ¥¤À¦§©«¨−Ÿ¤§©¥´

:úåî-éørL-ãr erébiå íLôðèéýBýé-ìà e÷ræiå:íréLBé íäéúB÷eönî íäì øvaëçìLé ©§¨®©¹©¦À©©«£¥¨«¤©¦§£´¤−§¨©©´¨¤®¦¹§¬¥¤« À«¦¥«¦§©´

:íúBúéçMî èlîéå íàtøéå BøácàëýBýéì eãBé:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñçáëeçaæéå −§¨§¦§¨¥®¦«¹©¥À¦§¦«¨«´©«¨´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«−§¦§§

:äpøa åéùrî eøtñéå äãBú éçáæâë:íéaø íéîa äëàìî éùr úBiðàa íiä éãøBéãëänä ¦§¥´¨®¦«©§−©«£¨Ÿ́§¦¨««§¥´−©¨¨«¢¦®Ÿ¥¬Ÿ§¹¨À̈§©´¦©¦«¥´¨

ýBýé éùrî eàø:äìeöîa åéúBàìôðåäë:åélb íîBøzå äørñ çeø ãîriå øîàiååëeìré −¨©«£¥Ÿ́§¨®§¹¦§§À̈¦§¨«©ÀŸ¤−©©«£¥´©§¨¨®©¹§¥À©¨«©«£´

:ââBîúú ärøa íLôð úBîBäú eãøé íéîLæë:rlaúz íúîëç-ìëå øBkMk ereðéå ebBçé −¨©¦¥«§´§®©¹§À̈§¨¨¬¦§¨«¨´−§¨©¦®§¨¹̈§¨À̈¦§©¨«

çëýBýé-ìà e÷röiå:íàéöBé íäéúB÷önîe íäì øvaèë:íäélb eLçiå äîîãì äørñ í÷é ©¦§£´¤−§¨©©´¨¤®¹¦§ª«¥¤À«¦¥«¨¥´−§¨¨¦§¨¨®©¹¤«¡À©¥¤«

ì:íöôç æBçî-ìà íçðiå e÷zLé-éë eçîNiåàìýBýéì eãBé:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñç ©¦§§¬¦«¦§®Ÿ©¹©§¥À¤§¬¤§¨«´©«¨´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«

áì:eäeììäé íéð÷æ áLBîáe ír ìä÷a eäeîîBøéåâìíéî éàöîe øaãîì úBøäð íùé −¦«§¦§©¨®§©−§¥¦´§©§«¨¥Ÿ́§¨´§¦§¨®Ÿ¨¬¥©¹À¦

:ïBànöìãì:dá éáLé úrøî äçìîì éøt õøàäìäiö õøàå íéî-íâàì øaãî íùé §¦¨«¤´¤−§¦¦§¥¨®¥« ¹¨©ÀŸ́§¥¨«¨¥Ÿ́−¦§¨©«£©©®¦§¤¬¤¦¹À̈

:íéî éàöîìåì:áLBî øér eððBëéå íéárø íL áLBiåæìeNriå íéîøë erhiå úBãN erøæiå §Ÿ¨¬¥¨«¦©´¤¨´§¥¦®©¹§«§À¦´¨«©¦§§´−¨©¦§´§¨¦®©¹©«£À

:äàeáú éøtçì:èérîé àì ízîäáe ãàî eaøiå íëøáéåèìärø øörî eçLiå eèrîiå §¦´§¨«©§¨«§¥´©¦§´§®Ÿ¹§¤§À̈´Ÿ©§¦«©¦§£¬©¨®Ÿ¥−Ÿ¤¨¨´

:ïBâéåî:Cøã-àì eäúa írúiå íéáéãð-ìr æea CôLàîïàvk íNiå éðBrî ïBéáà ábNéå §¨«Ÿ¥´−©§¦¦®©¹©§¥À§´Ÿ«Ÿ¨«¤©§©¥´¤§´¥®¦©¨¬¤©¹ÀŸ

:úBçtLîáî:äét äöô÷ äìår-ìëå eçîNéå íéøLé eàøéâîeððBaúéå älà-øîLéå íëç-éî ¦§¨«¦§´§¨¦´§¦§¨®§¨©¹§À̈¨´§¨¦«¨¦«¨¨¬§¦§¨¥®¤§¹¦§«§À

ýBýé écñç: ©«§¥¬§¨«



� mildz

æ÷
:íéáø éðôá øôñìå çáùì éåàøäîå åìöð íéäìà ãñçáå äøöá åéä íàèç ùðårá éë ,'äì úåãåäì íéëéøö äçåøì äøöî åàöéù äráøà ìr øîàð øåîæîä äæ

àýBýéì eãä:Bcñç íìBrì ék áBè-ékáýBýé éìeàb eøîàé:øö-ãiî íìàb øLà Ÿ´©«¨´¦®¦−§¨´©§«−Ÿ§§¥´§¨®£¤¬§¹¨À̈¦©¨«

â:íiîe ïBôvî áørnîe çøænî íöa÷ úBöøàîeãáLBî øér Cøc ïBîéLéa øaãná erz ¥«£¨À¦Å§¨¬¦¦§¨¬¦©«£¨®¦¨¬¦¨«¨´−©¦§¨«¦«¦´¨®¤¦¬¹À̈

:eàöî àìä:óhrúz íäa íLôð íéàîö-íb íéárøåýBýé-ìà e÷röiåíäì øva ´Ÿ¨¨«§¥¦¬©§¥¦®©¹§À̈¨¤¬¦§©¨«©¦§£´¤−§¨«©©´¨¤®

:íìévé íäéúB÷eönîæ:áLBî øér-ìà úëìì äøLé Cøãa íëéøãiåçýBýéì eãBéBcñç ¦¹§«¥¤À©¦¥«−©©§¦¥§¤´¤§¨¨®¹̈¤À¤¤¦¬¨«´©«¨´©§®

:íãà éðáì åéúBàìôðåè:áBè-àlî äárø Lôðå ä÷÷L Lôð réaNä-ékééCLç éáL §¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«¦«−¦§¦©¤´¤«Ÿ¥®̈§¤¬¤§¹¥À̈¦¥«−Ÿ§¥´Ÿ¤

:ìæøáe éðr éøéñà úåîìöåàé:eöàð ïBéìr úörå ìà-éøîà eøîä-ékáéíaì ìîra rðëiå §©§¨®¤£¦¥−¢¦´©§¤«¦«¦§¬¦§¥¥®©«£©−¤§´¨¨«©©§©´¤«¨¨´¦¨®

:øær ïéàå eìLkâéýBýé-ìà e÷ræiå:íréLBé íäéúB÷eönî íäì øvaãééCLçî íàéöB ¨« ¹§À§¥´Ÿ¥«©¦§£´¤−§¨©©´¨¤®¦¹§«¥¤À«¦¥«−«¦¥¥´Ÿ¤

:÷zðé íäéúBøñBîe úåîìöååèýBýéì eãBé:íãà éðáì åéúBàìôðå BcñçæèúBúìc øaL-ék §©§¨®¤¹«§«¥¤À§©¥«´©«¨´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«¦«−¦©©§´

:rcb ìæøá éçéøáe úLçðæé:eprúé íäéúðårîe írLt Cøcî íéìéåàçéárúz ìëà-ìk §®Ÿ¤§¦¥−©§¤´¦¥«©−¡¦¦¦¤´¤¦§¨®¹¥«£Ÿ«Ÿ¥¤À¦§©«¨−Ÿ¤§©¥´

:úåî-éørL-ãr erébiå íLôðèéýBýé-ìà e÷ræiå:íréLBé íäéúB÷eönî íäì øvaëçìLé ©§¨®©¹©¦À©©«£¥¨«¤©¦§£´¤−§¨©©´¨¤®¦¹§¬¥¤« À«¦¥«¦§©´

:íúBúéçMî èlîéå íàtøéå BøácàëýBýéì eãBé:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñçáëeçaæéå −§¨§¦§¨¥®¦«¹©¥À¦§¦«¨«´©«¨´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«−§¦§§

:äpøa åéùrî eøtñéå äãBú éçáæâë:íéaø íéîa äëàìî éùr úBiðàa íiä éãøBéãëänä ¦§¥´¨®¦«©§−©«£¨Ÿ́§¦¨««§¥´−©¨¨«¢¦®Ÿ¥¬Ÿ§¹¨À̈§©´¦©¦«¥´¨

ýBýé éùrî eàø:äìeöîa åéúBàìôðåäë:åélb íîBøzå äørñ çeø ãîriå øîàiååëeìré −¨©«£¥Ÿ́§¨®§¹¦§§À̈¦§¨«©ÀŸ¤−©©«£¥´©§¨¨®©¹§¥À©¨«©«£´

:ââBîúú ärøa íLôð úBîBäú eãøé íéîLæë:rlaúz íúîëç-ìëå øBkMk ereðéå ebBçé −¨©¦¥«§´§®©¹§À̈§¨¨¬¦§¨«¨´−§¨©¦®§¨¹̈§¨À̈¦§©¨«

çëýBýé-ìà e÷röiå:íàéöBé íäéúB÷önîe íäì øvaèë:íäélb eLçiå äîîãì äørñ í÷é ©¦§£´¤−§¨©©´¨¤®¹¦§ª«¥¤À«¦¥«¨¥´−§¨¨¦§¨¨®©¹¤«¡À©¥¤«

ì:íöôç æBçî-ìà íçðiå e÷zLé-éë eçîNiåàìýBýéì eãBé:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñç ©¦§§¬¦«¦§®Ÿ©¹©§¥À¤§¬¤§¨«´©«¨´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«

áì:eäeììäé íéð÷æ áLBîáe ír ìä÷a eäeîîBøéåâìíéî éàöîe øaãîì úBøäð íùé −¦«§¦§©¨®§©−§¥¦´§©§«¨¥Ÿ́§¨´§¦§¨®Ÿ¨¬¥©¹À¦

:ïBànöìãì:dá éáLé úrøî äçìîì éøt õøàäìäiö õøàå íéî-íâàì øaãî íùé §¦¨«¤´¤−§¦¦§¥¨®¥« ¹¨©ÀŸ́§¥¨«¨¥Ÿ́−¦§¨©«£©©®¦§¤¬¤¦¹À̈

:íéî éàöîìåì:áLBî øér eððBëéå íéárø íL áLBiåæìeNriå íéîøë erhiå úBãN erøæiå §Ÿ¨¬¥¨«¦©´¤¨´§¥¦®©¹§«§À¦´¨«©¦§§´−¨©¦§´§¨¦®©¹©«£À

:äàeáú éøtçì:èérîé àì ízîäáe ãàî eaøiå íëøáéåèìärø øörî eçLiå eèrîiå §¦´§¨«©§¨«§¥´©¦§´§®Ÿ¹§¤§À̈´Ÿ©§¦«©¦§£¬©¨®Ÿ¥−Ÿ¤¨¨´

:ïBâéåî:Cøã-àì eäúa írúiå íéáéãð-ìr æea CôLàîïàvk íNiå éðBrî ïBéáà ábNéå §¨«Ÿ¥´−©§¦¦®©¹©§¥À§´Ÿ«Ÿ¨«¤©§©¥´¤§´¥®¦©¨¬¤©¹ÀŸ

:úBçtLîáî:äét äöô÷ äìår-ìëå eçîNéå íéøLé eàøéâîeððBaúéå älà-øîLéå íëç-éî ¦§¨«¦§´§¨¦´§¦§¨®§¨©¹§À̈¨´§¨¦«¨¦«¨¨¬§¦§¨¥®¤§¹¦§«§À

ýBýé écñç: ©«§¥¬§¨«



�

  מפתח  כללי

  ב  ....................................................................................ז" קו"קלים מזמורי תה  )א

 ה  ......ד"תשי'ח כסלו ה"וערח ''מבה, תולדותפ "ש  ח"ערב ראש חודש ורלהבין ענין ה " דמאמר  )ב
 די  .......................................................ד"יתש' הח כסלו"ח וער"מבה תולדות פ"ש משיחת  )ג
 יז  .....................................................א"שנת'ח כסלו ה"ח וער"מבהפ תולדות "ת שושיחמ  )ד
 וכ  .............................................................................)ק"בלה( תולדותלקוטי שיחות   )ה
 לא  ...............................................תולדותלשבוע פרשת  )מוגה( אתניה ם בספרעורישי  )ו
 מה ............................................................... תולדות לשבוע פרשת "יום יוםה"לוח   )ז
 מז  ...............................................................................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )ח
 טמ ..........................................תולדות לשבוע פרשת פרקים ליום'  ג– ם"שיעורי רמב  )ט
 עג  .........................................תולדות לשבוע פרשת  פרק אחד ליום–ם "שיעורי רמב  )י

 טע  ............................................תולדות לשבוע פרשת  ספר המצוות–ם "שיעורי רמב  )יא
 :ד''אי חבמתורת נשי

 פג  .................................................................ר הזקן"אדמו -שולחן ערוך הלכות שבת   )יב
 פד  ..........................................ר הזקן"אדמו -ה רני ושמחי פרק ג " ד-מבואר תורה אור   )יג
 פה  ....................................................................ר האמצעי"אדמו -מאמרים קונטרסים   )יד
 ופ  ........................................."מח צדקצ"ר ה"אדמו - שרש מצות התפילה -דרך מצותיך   )טו
 זפ  ..............................................................ש"הרור מ"אדמו -א "תרל קונטרס והחרים  )טז
 חפ  ...........................................................................ב"הרשמור "אדמו -קונטרס ומעין   )יז
 טפ  ............................................................צ''ר מוהריי''אדמו - ב" תרצ-המאמרים ספר   )יח
 צ  .........................................................................צ''ר מוהריי''אדמו - בוריםילקוטי ד  )יט
 צא ........................................................................צ''ר מוהריי''אדמו - רשימת המאסר  )כ
  

 צג  ............................................ לשבוע פרשת תולדות י ותרגום אונקלוס"רש, חומש  )כא
  קיא...........................................לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות בערים שונות בעולם  )כב

 

________  (________ 

c"iyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay c"qa

(dben izla dgpd)

ÔÈ·‰Ïשבשעת הלבנה, מולד הוא חודש שבראש חודש, וראש חודש ראש ערב ענין
ואחרי ומתגדלת, הולכת היא הראשון חודש חצי ובמשך כנקודה, היא הרי המולד
ונחשך מתעלם חודש) ראש (ערב החודש שבסוף עד ומתמעטת, הולכת היא החודש חצי
הענין להבין וצריך כנקודה. הלבנה מולד חודש בראש נעשה זה ולאחרי לגמרי, אורה

השנה1בזה ראש כמו החודש, תחילת ולא חודש, ראש בשם שנקרא מה להבין צריך וגם .
בזה ומבואר השנה. תחילת ולא השנה, ראש בשם שבאדם2שנקרא הראש כמו שהוא

בראש הוא וכן האברים, לכל החיות נמשך וממנו האברים כל של החיות כללות שכולל
והמשכת השנה, ימי לכל החיות נמשך וממנו השנה כל של החיות כללות שכולל השנה,
בראשי נמשך שהחיות והיינו, השנה, חודשי י"ג או לי"ב תחילה שנחלק באופן היא החיות
וממנו החודש, ימי ל' כל של החיות את שכולל הראש כמו הוא חודש שראש החודשים,
החודש. תחילת ולא חודש, ראש בשם נקרא זה ומטעם ויום, יום לכל פרטי חיות נמשך
השבוע, ראש בשם נקרא להיות צריך הי' שבת גם הרי זה דמטעם להבין, צריך עדיין אך
הרי בשבת, ועולים נכללים מתבררים השבת שקודם החול ימי ששת אשר זאת לבד דהנה,
יומין כולהו מתברכין דמיני' השבת, שאחרי החול ימי ששת על המקור גם הוא ,3שבת

במכילתא שבשבת4וכדאיתא לפי והיינו, ומלאחריו, מלפניו שטורף לזאב נמשל ששבת
את כולל ששבת וכיון שמלאחריו, החול ימי ששת וכן שמלפניו החול ימי ששת נכללים
בשם נקרא חודש שראש דכשם השבוע, ראש בשם להיקרא צריך הי' החול, ימי ששת
כל של החיות מקור שהוא שבת כן כמו החודש, כל של החיות מקור להיותו חודש ראש

השבוע ראש בשם נקרא להיות צריך הי' השבוע .5ימי

העצמות,Ô·ÂÈÂב) העלם מן ההשפעה גילוי שהוא האור, ענין ביאור תחילה בהקדים זה
באופן זה שאין והיינו, אור, שנקרא הוא העצם מן והארה בהעלם, הוא שהעצם
נמשכת שמהעצם אלא בהעלמו, נשאר העצם כי מתגלה, בהעלם) (שהוא עצמו שהעצם
העצם אין ולכן אור. בשם נקראת זו והארה הזולת, אל ההשפעה גילוי הוא שממנה הארה
אם כלל נוגע אינו שלהעצם בהעצם, שינוי פועל אינו האור וגילוי האור, בגילוי מוטרד
שנמשך אם כי העצם, התגלות לא וגם העצם, שאינו לפי והיינו מאיר, שאינו או האור מאיר
הנפש, מעצם בלבד הארה שהוא הגוף את שמחי' הנפש בחיות וכמו בלבד. הארה ממנו
בחיים ולא חי שהוא והיינו, להחיות, חיות בבחינת שאינו העלם, בחינת הוא הנפש דעצם
פרטי) וחיות כללי (חיות פרטי וכוח כללי כוח הארה, ממנו שנמשכת אלא להחיות,

פר"ת1) חודש מחר גו' ויאמר ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

תקס"ח הזקן אדמו"ר מאמרי וראה ואילך). קנח ע' פר"ת (סה"מ

א'תתצג. ע' ברכה אוה"ת ואילך. תקלז ס"ע ח"א

ובכ"מ.2) בתחלתו. ראש עטרת תבא. ר"פ לקו"ת ראה

א.3) פח, ב. סג, זח"ב

ח.4) כ, יתרו

תשל"ד.5) נפלאות לעושה ד"ה גם ראה
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הגוף את שזוהי6להחיות הזולת, אל ההשפעה גילוי שענינו אור, בשם נקראת זו והארה ,
ואור הנר אור דרך ועל זולת. כמו שהוא הגוף את להחיות הנפש מעצם שנמשכת ההארה
אם כי העולם, בחלל מתפשט אינו השמש עצם שהרי העצם, ולא הארה רק שהוא השמש
שהוא וכמו אור. בשם נקראת זו והארה העולם, את להאיר בלבד הארה ממנו שנמשך
השכל, שעצם השכל, כוח כמו פרטיים, בהכוחות גם הוא כן כמו הנפש, חיות בכללות
שאנו זה אין המשכיל, מכוח יודעים שאנו זה שהרי בהעלם, הוא המשכיל, כוח שהוא
ומזה הגלוי, השכל את מרגישים שאנו אם כי המשכיל, כוח של מציאותו את מרגישים
הגלוי, בשכל רק היא שהרגשתנו והיינו, המשכיל, כוח של המציאות שישנה מכריחים אנו
חושך. בשם נקרא ולכן בהעלם, הוא המשכיל כוח כן שאין מה אור, בשם נקרא הוא ורק
הגלוי, בשכל מאשר יותר בריבוי הענינים כל ישנם המשכיל שבכוח הדבר שוודאי ואף
ערוך ובאין יותר בריבוי שהוא החיות עצם הוא הנפש שבעצם החיות, בענין הוא כן וכמו
אודות מדברים כאשר כי חושך, בשם נקרא זה הרי מקום, מכל החיות, בהתפשטות מאשר
חושך, בשם הזולת לגבי נקרא מהזולת, בהעלם שהוא העצם הנה הזולת, אל הגילוי

ומ אור. בשם אצלו נקרא הזולת אל בגילוי שבאה ההארה שלגביוהתפשטות מובן זה
חושך, בשם נקראת ההארה והתפשטות אור, בשם נקרא שהעצמי להיפך, זה הרי העצם
הוא העצם שלגבי ומה חושך, הוא הזולת לגבי הנה אור, הוא העצם שלגבי שמה והיינו,

אור. הוא הזולת לגבי הנה חושך,

Ô·ÂÈÂודיבור ממחשבה שזהו7זה גילוי, הוא והדיבור הזולת, לגבי בהעלם היא שמחשבה ,

היא שהמחשבה להיפך, זה הרי עצמו לגבי אמנם לזולתו, שמגלה הדיבור ענין כל
המחשבה באותיות השכל את חושב דכאשר אצלו, והעלם חושך הוא והדיבור יותר, גילוי
מעלים אזי הדיבור באותיות השכל את מלביש וכאשר השכל, אמיתת כל אצלו מאיר
ודיבור, מחשבה בדוגמת שהם ויצירה דבריאה למעלה, גם הוא כן וכמו השכל. את ומסתיר

כידוע אור, בשם ויצירה חושך בשם נקראת בריאה חושך8הנה ובורא אור יוצר ,9בפירוש

למעלה בריאה היות דעם והיינו, בריאה, על קאי חושך ובורא יצירה על קאי אור שיוצר
מכל צורה, גם מקבל היש כאשר היא ויצירה היש, התחלת רק היא בריאה שהרי מיצירה,
שהוא הבריאה ואור למטה, להאיר שיכול לפי אור, בשם יצירה נקרא למטה לגבי מקום,
להיפך, זה הרי למעלה לגבי אבל חושך. בשם נקרא למטה, גילוי מבחינת למעלה
ובבורא יד של בתפילין ימשמש אור ביוצר ולכן חושך, היא ויצירה אור היא שהבריאה

ראש של בתפילין ימשמש דתפילין10חושך יד, של מתפילין למעלה הוא ראש של ותפילין ,
האור בחינת הוא שוקע חותם בולט, חותם הוא ראש של ותפילין שוקע חותם הוא יד של
שבולט האור בחינת הוא בולט וחותם הכלים, אופן כפי ונמדד בהכלים ומתלבש ששוקע
תורה בלקוטי התפילין בדרושי כמבואר בכלים, מהתלבשות למעלה שהוא היינו מהכלים

ואילך.6) 31 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה

ג.7) ד, שה"ש לקו"ת גם ראה

ובכ"מ.8) ב. פ, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה

ז.9) מה, ישעי'

תפלת10) מס' חסידים משנת רפ"א. הק"ש שער פע"ח ראה

ועוד. מ"ז-ח. פ"א הבריאה
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כחותם שימני המתחיל דיבור השירים ראש,11שיר של בתפילין ימשמש חושך בבורא ולכן ,
ישראל כנסת דכאשר והיינו, למטה. לגבי חושך שנקרא רק יותר, עליון אור שהוא מפני

כחותם שימני החותם,12מבקשת ידי על היא שההמשכה למטה, מלמעלה האור שיומשך ,

שלמעלה האור מעלת גדלה מלמעלה, נמשך שהאור כמו הנה שוקע, וחותם בולט חותם
שנקרא בכלים, המתלבש מהאור יותר נעלה שהוא בולט, חותם שנקרא בכלים, מהתלבשות
שהוא אור, בשם נקרא בכלים המתלבש האור דוקא הרי למטה, לגבי אבל שוקע, חותם
שזהו חושך, בשם נקרא בכלים מהתלבשות שלמעלה האור ואילו הזולת, אל הגילוי ענין

חושך. בשם ובריאה אור בשם נקראת שיצירה

ÔÂÈÎÂ,וחסד טוב בשם האור נקרא לכן הזולת, אל השפעה גילוי הוא האור ענין שכל
שנאמר כמו13כמו אחד, ענין הוא וחסד וטוב טוב, כי האור את אלוקים וירא

הזולת,14שנאמר אל ההשפעה הוא האור ענין שכל לפי והיינו, ירדפוני, וחסד טוב אך
להטיב הטוב דטבע ענין שזהו ית', טובו מצד רק הוא הזולת אל ההשפעה וכיון15וענין .

שנאמר כמו וחסד, דטוב הפנימיות היא שאהבה והיינו האהבה, היא והחסד הטוב 16שסיבת

ענין שזהו אור, בחינת הוא אהבה גם לכן חסד, משכתיך כן על אהבתיך עולם אהבת
אור פעמים ב' בגימטריא חוזר.17ואהבת ואור ישר אור ,

נקרא‡Ì�Óג) למה להבין צריך דוקא, למטה ההשפעה הוא האור שענין הנ"ל פי על
של באופן להיותו אור, בשם נקרא ישר אור דבשלמא אור, בשם חוזר אור
ועולה שחוזר הוא שענינו כיון חוזר, אור אבל האור, ענין שזהו למטה, מלמעלה המשכה

אור. בשם נקרא למה מובן אינו למעלה, מלמטה העלאה למעלה,

ÔÈ·‰ÏÂעל הציווי ענין שייך אינו דלכאורה ואהבת, פירוש תחילה להקדים צריך זה
בזה ומבואר בפסוק18אהבה, היא וההתבוננות ההתבוננות, על הוא שהציווי

אחד הוי' אלוקינו הוי' ישראל שמע שמע, דקריאת ראשון פסוק ואהבת, דפירוש19שקודם ,
במדרש כדאיתא בו, כיוצא שאין הוא באברהם20אחד (וכן בו כיוצא בעולם אין אחד ה'

בו כללות21שנאמר שישנו דאף בו), כיוצא ימים באותן הי' שלא אברהם, הי' אחד
העולם משנברא הוא ואתה העולם נברא שלא עד הוא אתה מקום, מכל ההשתלשלות,

שניתי לא הוי' דאני ממש, הוא22בשוה ההשתלשלות דכללות להיות הוא הדבר וטעם .
השתלשלות מגדר למעלה היא זו בחינה וגם סוף, דאין מלכות בחינת שהיא בלבד מהארה
אין עד ספירות היו אזי סוף דאין מלכות מבחינת ספירות מתהווים היו אם שלכן וספירות,

ואילך.11) א מה,

ו.12) ח, שה"ש

ד.13) א, בראשית

ו.14) כג, תהלים

והאמונה15) היחוד שער תניא רפ"א. א שער המלך עמק

אדמו"ר במאמרי שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת וראה פ"ד.

ה. ע' קונטרסים האמצעי

ב.16) לא, ירמי'

תניא17) במקומו. האריז"ל סידור פכ"ג. הק"ש שער פע"ח

ספמ"ג.

וראה18) .116 ע' תש"א סה"מ א. קצט, להצ"צ סהמ"צ ראה

וש"נ. ואילך. רסז ע' א) (כרך הערכים-חב"ד ספר

ד.19) ו, ואתחנן

ה.20) פ"י, במדב"ר

כד.21) לג, יחזקאל

ו.22) ג, מלאכי
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במדרש כדאיתא בו, כיוצא שאין הוא באברהם20אחד (וכן בו כיוצא בעולם אין אחד ה'

בו כללות21שנאמר שישנו דאף בו), כיוצא ימים באותן הי' שלא אברהם, הי' אחד
העולם משנברא הוא ואתה העולם נברא שלא עד הוא אתה מקום, מכל ההשתלשלות,

שניתי לא הוי' דאני ממש, הוא22בשוה ההשתלשלות דכללות להיות הוא הדבר וטעם .
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ספירות,23קץ עשר שנתהוו ומה עכשיו, שישנו הספירות כאופן לא לגמרי, אחר ובאופן
עשר אחד ולא עשר תשע ולא צמצום24עשר ענין שהוא דוקא, הצמצום ידי על זה הרי ,

והספירות, השתלשלות נתהווה זה ידי ועל וקצר, דק קו נמשך כן ואחרי הראשון,
שנאמר כמו ערוך, באין שהיא החכמה, ספירת היא שהיא25שראשיתם עשית, בחכמה כולם

לאחרי שגם זאת, ועוד דוקא. הקו והמשכת הצמצום ידי על היא והתהוותה גופנית, כעשי'
דוקא, שערות ידי על אם כי החכמה התהוות עדיין להיות אפשר אי הקו והמשכת הצמצום

אתכלילו במזלא ובינה] חכמה - ואימא" [="אבא או"א ענין ממזל26שזהו היא שחכמה ,

שהם למטה באדם השערות ענין דרך על הוא המזלות דענין הי"ג, ממזל היא ובינה הח'
היא ובינה חכמה התהוות כן וכמו הגולגולת, עצם הפסק ידי על שנמשכת בלבד מהארה
ובינה חכמה התהוות נעשה הקו והמשכת הצמצום לאחר שגם והיינו דוקא, המזלות ידי על
בזה, הדיוק כידוע אבותינו, ואלוקי אלוקינו שאומרים מה גם וזהו דוקא. השערות ידי על
אלוקי קודם אלוקינו אומרים למה אלוקינו, קודם הוא אבותינו אלוקי הרי שבזמן דכיון

הוא הענין אך ובכדי27אבותינו, ובינה, חכמה שהוא ואימא] [=אבא או"א הוא דאבותינו ,
הראשון, צמצום שהוא אלוקינו, תחילה להיות צריך ובינה חכמה שהוא אבותינו שיהי'
שבבחינת ההמשכה על מורה בוא"ו, ואלוקי פרטיים, הצמצומים על דקאי ואלוקי כן ואחרי
שהוא דאבותינו ההתהוות נעשה ואלוקי, אלוקינו הקדמת ידי על שדוקא והיינו, שערות,
אומרים כן כמו אבותינו, ואלוקי אלוקינו עשרה בשמונה שאומרים וכשם ובינה. חכמה
נברא שלא שעד אמרו שעליו השם הוא הראשון דהוי' הוי', אלוקינו הוי' שמע בקריאת

בלבד ושמו הוא הי' ספירות28העולם מהגבלת למעלה שהוא הצמצום, שלפני האור שהוא ,

אור הוא הב' והוי' הראשון, צמצום הוא ואלוקינו דספירות, המציאות מכללות למעלה וגם
ספירות בעשר בהתלבשות שבא כמו זה הרי ובפרטיות הוי', אותיות דד' הציור בו שיש הקו
ההתבוננות ענין וזהו במלכות. אחרונה וה"א בז"א וא"ו בבינה ה"א בחכמה יו"ד דאצילות,
הוא ההשתלשלות שכללות היינו, הוי', אלוקינו הוי' אשר דלהיות אחד, הוי' אלוקינו דהוי'
שניתי, לא הוי' דאני בו, כיוצא שאין אחד, הוא לכן כלל, ערוך שבאין בלבד מהארה
בלבד. הארה אלא אינה ההשתלשלות שכל כיון הבריאה, קודם כמו הבריאה לאחר שהוא
ואהבת, נעשה ממילא אזי ערוך, באין הוא שהכול אחד הוי' בענין ההתבוננות ידי ועל
ערוך. באין הוא שלמטה מה שכל להיות למעלה, להיכלל ורצוא באהבה שמתעורר

‰�‰Âמלמטה ועולה שחוזר ענינו חוזר דאור שבואהבת, חוזר האור הוא הנ"ל הרצוא ענין
בהקדים יובן שבואהבת ישר אור ענין אמנם הרצוא. ענין שהוא למעלה,

ז"ל רבותינו כמאמר עצמה, האהבה על הוא שהציווי כפשוטו, ואהבת שם29פירוש שיהא

ד.23) יח, שה"ש לקו"ת ג. צב, תו"א ראה

מ"ד.24) פ"א יצירה ספר

כד.25) קד, תהלים

א.26) רצב, זח"ג

ובכ"מ.27) פרשתנו. ריש תו"א ראה

פ"ג.28) פדר"א

ב.29) פב, ג. יז, תו"א וראה א. פו, יומא
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הוא שמים ושם אנפין], [=זעיר ז"א הוא שמים דהנה, הוא, והענין ידך. על מתאהב שמים
צריך בלבד שם ולהיותו בלבד, והארה שם שהוא מלכות, שהוא אנפין], [=לזעיר לז"א הכלי

על מתאהב שמים שם שיהא ענין וזהו אור, תוספת בו בספירתלהמשיך שהוא וכמו ידך.
כמאמר בלבד, שמות שנקראים ספירות דעשר הכלים בכללות הוא כן אנת30המלכות, כד

תוספת בהם להמשיך צריך ולזאת נשמתא, בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מינייהו תסתלק
כמאמר בלבד, שמות נקראים הם שגם בהאורות, גם הוא כן בהכלים, שהוא וכמו 31אור.

בבינה ס"ג ושם בחכמה ע"ב שם דאצילות, האורות בחינת שזהו קדישא, דשמא רזא לאתקנא
ההפרש ידוע דהנה, נמחקים32כו'. שאין השמות לשאר הוי' שם שאין33בין השמות דז' ,

ומכל בהאור. הוא הוי' שם אבל בגבורה, אלוקים ושם בחסד אֿל שם בהכלים, הם נמחקים
בהנקודות חילוקים יש כן וכמו בלבד, שם הוא האורות ענין שהוא הוי' שם גם הרי מקום,
גם אור תוספת להמשיך צריך ולזאת בהאור. וציור התחלקות של ענין שזהו הוי', דשם
מעשה ידי על היא האור והמשכת ידך. על מתאהב שמים שם שיהא ענין שזהו בהאורות,

אהב צדקות הוי' צדיק הנה צדקה, היא מלמעלה ההמשכה שכללות דלהיות היינו34הצדקה, ,
ידי על שנמשך אור התוספת שזהו מלמעלה, צדקה נמשך למטה הצדקה מעשה ידי שעל

השוב. ענין למטה, ההמשכה שהוא שבואהבת, ישר אור ענין וזהו הצדקה. מעשה

‰Ê·Âלמעלה שעולה חוזר אור שגם חוזר, ואור ישר אור אור, פעמים ב' ואהבת ענין יובן
דהנה, בזה, והענין העצמות. מן ריחוק בבחינת הוא האור שענין אור, בשם נקרא
כמו הנפש מצד לא וגם הנפש, עצם מצד אינו למעלה, להיכלל והתשוקה הרצוא ענין
מבוקש, איזה יש שבהתשוקה לפי והיינו הנפש, התפשטות מצד אם כי בביטול, שהיא

חפצתי לא ועמך בשמים לי דמי האהבה גם שהאהבה35שהרי והיינו מבוקש, איזה בזה יש ,
הריחוק מצד שהיא הנפש, של ההתפשטות מצד שזהו שאוהב, מי יש הרגש, בבחינת היא
מאלוקות, בהריחוק ההתבוננות היא האהבה את שמביאה ההתבוננות גם כן וכמו דוקא.
כו', להיכלל ברצון מתעורר זה שמצד מאלוקות, בריחוק הוא ההשתלשלות שכללות איך
מן ריחוק בבחינת שהוא אור בשם נקרא ולכן דאלוקות, בההתפשטות רק הוא כן ואם
כמו הריחוק, מצד שבאה לפי אור בשם נקראת חוזר דאור שהאהבה כשם והנה, העצמות.
איך מתבונן דכאשר הריחוק, בענין ההתבוננות מצד באה ישר דאור האהבה גם כן
אלוקות להמשיך ישר דאור באהבה מתעורר אזי כו', בריחוק הוא ההשתלשלות שכללות
ענין נופל אינו הרי העצם, שנמצא במקום קירוב, של שבמצב והיינו, בהשתלשלות,
ונמצא, דאלוקות. התפשטות רק שהוא דוקא, הריחוק מצד הוא ההמשכה וענין ההמשכה,
הריחוק, מצד הוא חוזר, דאור האהבה והן ישר דאור האהבה הן האהבה, ענין שכללות

אור. בשם נקרא ולכן בלבד, ההתפשטות בבחינת שהוא

ב).30) (יז, בהקדמה תקו"ז

ע'31) כט. ע' שמות אוה"ת ד. סז, ע"ד. ריש מט, תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך. קה

ובכ"מ.32) ואילך. א ס, תו"א ראה

סע"א.33) לה, שבועות

ז.34) יא, תהלים

כה.35) עג, שם
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הוא שמים ושם אנפין], [=זעיר ז"א הוא שמים דהנה, הוא, והענין ידך. על מתאהב שמים
צריך בלבד שם ולהיותו בלבד, והארה שם שהוא מלכות, שהוא אנפין], [=לזעיר לז"א הכלי

על מתאהב שמים שם שיהא ענין וזהו אור, תוספת בו בספירתלהמשיך שהוא וכמו ידך.
כמאמר בלבד, שמות שנקראים ספירות דעשר הכלים בכללות הוא כן אנת30המלכות, כד

תוספת בהם להמשיך צריך ולזאת נשמתא, בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מינייהו תסתלק
כמאמר בלבד, שמות נקראים הם שגם בהאורות, גם הוא כן בהכלים, שהוא וכמו 31אור.

בבינה ס"ג ושם בחכמה ע"ב שם דאצילות, האורות בחינת שזהו קדישא, דשמא רזא לאתקנא
ההפרש ידוע דהנה, נמחקים32כו'. שאין השמות לשאר הוי' שם שאין33בין השמות דז' ,

ומכל בהאור. הוא הוי' שם אבל בגבורה, אלוקים ושם בחסד אֿל שם בהכלים, הם נמחקים
בהנקודות חילוקים יש כן וכמו בלבד, שם הוא האורות ענין שהוא הוי' שם גם הרי מקום,
גם אור תוספת להמשיך צריך ולזאת בהאור. וציור התחלקות של ענין שזהו הוי', דשם
מעשה ידי על היא האור והמשכת ידך. על מתאהב שמים שם שיהא ענין שזהו בהאורות,

אהב צדקות הוי' צדיק הנה צדקה, היא מלמעלה ההמשכה שכללות דלהיות היינו34הצדקה, ,
ידי על שנמשך אור התוספת שזהו מלמעלה, צדקה נמשך למטה הצדקה מעשה ידי שעל

השוב. ענין למטה, ההמשכה שהוא שבואהבת, ישר אור ענין וזהו הצדקה. מעשה

‰Ê·Âלמעלה שעולה חוזר אור שגם חוזר, ואור ישר אור אור, פעמים ב' ואהבת ענין יובן
דהנה, בזה, והענין העצמות. מן ריחוק בבחינת הוא האור שענין אור, בשם נקרא
כמו הנפש מצד לא וגם הנפש, עצם מצד אינו למעלה, להיכלל והתשוקה הרצוא ענין
מבוקש, איזה יש שבהתשוקה לפי והיינו הנפש, התפשטות מצד אם כי בביטול, שהיא

חפצתי לא ועמך בשמים לי דמי האהבה גם שהאהבה35שהרי והיינו מבוקש, איזה בזה יש ,
הריחוק מצד שהיא הנפש, של ההתפשטות מצד שזהו שאוהב, מי יש הרגש, בבחינת היא
מאלוקות, בהריחוק ההתבוננות היא האהבה את שמביאה ההתבוננות גם כן וכמו דוקא.
כו', להיכלל ברצון מתעורר זה שמצד מאלוקות, בריחוק הוא ההשתלשלות שכללות איך
מן ריחוק בבחינת שהוא אור בשם נקרא ולכן דאלוקות, בההתפשטות רק הוא כן ואם
כמו הריחוק, מצד שבאה לפי אור בשם נקראת חוזר דאור שהאהבה כשם והנה, העצמות.
איך מתבונן דכאשר הריחוק, בענין ההתבוננות מצד באה ישר דאור האהבה גם כן
אלוקות להמשיך ישר דאור באהבה מתעורר אזי כו', בריחוק הוא ההשתלשלות שכללות
ענין נופל אינו הרי העצם, שנמצא במקום קירוב, של שבמצב והיינו, בהשתלשלות,
ונמצא, דאלוקות. התפשטות רק שהוא דוקא, הריחוק מצד הוא ההמשכה וענין ההמשכה,
הריחוק, מצד הוא חוזר, דאור האהבה והן ישר דאור האהבה הן האהבה, ענין שכללות

אור. בשם נקרא ולכן בלבד, ההתפשטות בבחינת שהוא
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ע'31) כט. ע' שמות אוה"ת ד. סז, ע"ד. ריש מט, תו"א ראה
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ובכ"מ.32) ואילך. א ס, תו"א ראה
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שנאמר‡Ì�Óד) במה שמתבונן זה ידי על והוא דוקא, הקירוב מצד הוא היראה את36ענין
מלא, אני מקום ובכל בשוה, הוא וארץ שבשמים מלא, אני הארץ ואת השמים
בחינת מצד שהרי דוקא, העצמות מצד שזהו אני, גאנצער דער פאראן אין ַַַאומעטום
מצד כן שאין מה כו', התחלקות יש בכלים מתלבש שהוא הממלא באור הנה הגילויים,

בשוה וארץ בשמים הוא ואדרבה37העצמות כלל, מבוקש שום לו אין זו התבוננות ומצד .
למעלה היא זו ויראה לגמרי. המציאות והעדר ביטול של באופן ופחד אימה עליו תיפול
הריחוק מצד היא אהבה מקום, מכל ביטול, היא ויראה התפשטות היא שאהבה דאף מאהבה,

העצמות שמצד הקירוב מצד היא יראה כן שאין מה הגילויים, בחי' דחילו38שמצד ענין וזהו .
שיהי' היראה ענין גם וזהו מאהבה. שלמעלה עילאה יראה ענין שהוא מרחימו, שלמעלה

שנאמר כמו הגילוי, עוצם מצד לבוא גו'.39לעתיד הוי' פחד מפני גו' הצורים בנקרות ובאו

Â‰ÊÂדעבודת יצחק, לעבודת אברהם עבודת בין ההפרש כללות כן היתהגם אברהם
לכל ומשקה מאכיל שהי' אורחים הכנסת ידי על גשמי חסד הן החסד, בהמשכת
הודו שאמר בעולם, ית' אלוקותו ופרסם שגילה זה ידי על רוחני חסד והן לערביים, אפילו

משלו שאכלתם למי אברהם40כו' ויקרא אברם ויקרא שונים, אופנים יש גופא ובזה ואל41. ,
ויקריא אלא ויקרא כללות42תקרא אבל, חוזר, דאור והאהבה ישר דאור האהבה נכלל שבזה ,

אמנם, הגילויים. דבחינת הריחוק מצד שהיא דאהבה, העבודה היא אברהם של עבודתו
שנאמר כמו דיראה, העבודה היא יצחק שמצד43עבודת הביטול ענין שהוא יצחק, ופחד

העבודה הנה לכן כנ"ל, חושך בשם ונקרא מהגילוי למעלה הוא שהעצם ולהיות העצמות.
שנאמר כמו חושך, בשם נקראת לילה,44דיצחק קרא ולחושך יום לאור אלוקים ויקרא

ז"ל חכמינו העבודה45ואמרו היא יצחק שעבודת דכיון יצחק, דא ולחושך אברהם דא לאור
האור, מענין למעלה הוא זה חושך מקום, ומכל חושך. נקראת לכן העצמות, שמצד דיראה

וחושך. העלם הוא למטה לגבי הנה גילוי הוא העצם שלגבי דמה וכנ"ל

‰Ê·Âכנקודה היא הלבנה חודש דבראש חודש, וראש חודש ראש ערב ענין כן גם יובן
מעלה, של ענין הוא זה דהעלם ההעלם, בתכלית היא חודש ראש ובערב בלבד,
נחשכת היא אזי השמש אל בקירוב היא הלבנה דכאשר הקירוב, מצד הוא שההעלם לפי
הרב אצל נמצא התלמיד דכאשר רבו, לפני שיושב מתלמיד הוא בזה והמשל ומתעלמת.

פליט לא למבלע דטריד דאיידי בהעלם, הוא שכלו אור שלא46אזי בלבד זו שלא והיינו, ,
הלבנה כאשר כן וכמו בהעלם. הוא שכלו שאור פליט, לא לעצמו שגם אלא לזולתו, פליט

שנאמר מה וזהו ונחשכת. מתעלמת היא אזי השמש אל בקירוב שאני47היא תראוני אל
נמשלה ישראל וכנסת ז"א, בחינת הוי', שמש הוא דשמש השמש, ששזפתני שחרחורת

כד.36) כג, ירמי'

ואילך.37) א לג, ראה פ' א. ט, ואתחנן לקו"ת ראה

ואילך.38) סע"ד ז, ואתחנן לקו"ת ראה

כא.39) יט. ב, ישעי'

ז.40) פמ"ג, ב"ר

לג.41) כא, וירא ד. יג, לך לך ראה

ע"ב.42) ריש י, סוטה

מב.43) לא, ויצא

ה.44) א, בראשית

רע"א.45) קמב, זח"א ראה

ב.46) ח, שם וראה שם. ופרש"י ב קח, חולין ע"פ

ו.47) א, שה"ש
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ללבנה מונין דישראל שאני48ללבנה, תראוני אל אומרת ישראל שכנסת וזהו בקטנות, שהיא ,

המעלה וזהו הוי'. דשמש הקירוב מצד שהוא להיות מעלה, היא שהשחרות שחרחורת,
חודש ראש ובערב בלבד כנקודה היא הלבנה חודש דבראש חודש, וראש חודש ראש דערב
מצד הלבנה מתגלית הראשון חודש דבחצי דוקא, הקירוב מצד שזהו לגמרי בהעלם היא
בהשכל) ומתעמק מעיין הוא אז רבו מפני יוצא שכאשר התלמיד (כמשל מהשמש ריחוקה

בקירוב. להיותה בהעלם, היא חודש וראש חודש ראש בערב אבל

אבינו‡Íה) אתה כי דוקא ליצחק יאמרו לבוא לעתיד דהנה, להבין, צריך ,49עדיין

העצם, גילוי שהוא להיות מעלה הוא החושך שענין דאף מובן, אינו ולכאורה
אבינו. אתה כי דוקא ליצחק יאמרו איך חושך, הוא למטה שלגבי כיון מקום, מכל אבל

Ô·ÂÈÂראש כמו השבוע, ראש בשם נקרא לא שהשבת והטעם השבת, ענין בהקדים זה
דששת הבירורים שכל השבת בענין ידוע דהנה בזה, והענין השנה. וראש חודש
עבודת כללות הרי להבין, וצריך ממש. באלוקות ונכללים ועולים מתבררים החול ימי
הקדמת ידי על היא שמע דקריאת נפש המסירות וגם ודעת, טעם פי שעל עבודה היא האדם
ודעת טעם התלבשות להיות צריכה פעולה תפעול שהנשמה שבכדי ובפרט כו', ההתבוננות
זה אפשר איך כן ואם כו', דבר מציאות שהוא הטבעית, נפש של בהשכל האלוקית דנפש

בשבת יאכל שבת בערב שטרח דמי הוא, הענין אך ממש. באלוקות נכלל והיינו,50להיות ,
התענוג, ענין שהוא עתיק בחינת בשבת נמשך החול, ימי בששת הבירורים עבודת שלאחר
ונכללים ב"ן) שמברר מ"ה שם בחי' (שזהו שני בבירור הבירורים מתבררים זה ידי ועל
התענוג שזהו מלכות, בבחינת דעתיק התענוג המשכת הוא שבת שבליל והיינו, באלקות.

יורדות שרגלי' מלכות דבחינת בבחינת51מהבירורים הבירורים נכללים זה ידי שעל כו',
דשבת הסעודות ג' ענין הוא ובפרטיות יותר. למעלה העלי' היא השבת וביום ,52התענוג,

אתיין קדישא ועתיקא אנפין וזעיר קדישין, תפוחין חקל סעודת היא שבת דליל שהסעודה
סעודת הוא שבת וביום עתיק, המשכת ידי על המלכות מברר שהז"א והיינו בהדה, לסעדא
ובסעודה תענוג, בענין יותר נעלית לבחינה המלכות עליית ענין שהוא קדישא, עתיקא

מורגש הבלתי עצמי תענוג בחינת נמשך שאין53שלישית לבוא דלעתיד הגילוי מעין שהוא ,

כו' שתי' ולא אכילה לא יצחק54בו אברהם האבות ג' כנגד הם דשבת הסעודות שג' וזהו .
את לברר דז"א ההמשכה המשכה, שענינו אברהם כנגד היא שבת דליל שהסעודה ויעקב,
המלכות העלאת העלאה, שענינו יצחק כנגד היא שבת דיום והסעודה המלכות. בחינת
כנגד היא שלישית וסעודה בתענוג. יותר נעלית בבחינה קדישא], [=עתיקא ע"ק בבחינת

מצרים בלי נחלה מורגש.55יעקב, הבלתי עצמי תענוג שהוא ,

א.48) כט, סוכה

ב.49) פט, שבת טז. סג, ישעי'

א.50) ג, ע"ז

ואילך).51) תקסד (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת וראה ה. ה, משלי

המשך52) ואילך. תקמד ע' תרס"ו המשך ב. פח, זח"ב ראה

ואילך. א'צז ע' ח"ב תער"ב

המשך53) ואילך. תקמד ע' תקמב. ע' תרס"ו המשך ראה

ואילך. א'קכז ע' שם תער"ב

המשך54) תרלא. ע' בשלח אוה"ת וראה א. יז, ברכות

ואילך. 84 ע' חכ"א לקו"ש שם. תער"ב

סע"א.55) קיח, שבת ראה
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ללבנה מונין דישראל שאני48ללבנה, תראוני אל אומרת ישראל שכנסת וזהו בקטנות, שהיא ,

המעלה וזהו הוי'. דשמש הקירוב מצד שהוא להיות מעלה, היא שהשחרות שחרחורת,
חודש ראש ובערב בלבד כנקודה היא הלבנה חודש דבראש חודש, וראש חודש ראש דערב
מצד הלבנה מתגלית הראשון חודש דבחצי דוקא, הקירוב מצד שזהו לגמרי בהעלם היא
בהשכל) ומתעמק מעיין הוא אז רבו מפני יוצא שכאשר התלמיד (כמשל מהשמש ריחוקה

בקירוב. להיותה בהעלם, היא חודש וראש חודש ראש בערב אבל

אבינו‡Íה) אתה כי דוקא ליצחק יאמרו לבוא לעתיד דהנה, להבין, צריך ,49עדיין

העצם, גילוי שהוא להיות מעלה הוא החושך שענין דאף מובן, אינו ולכאורה
אבינו. אתה כי דוקא ליצחק יאמרו איך חושך, הוא למטה שלגבי כיון מקום, מכל אבל

Ô·ÂÈÂראש כמו השבוע, ראש בשם נקרא לא שהשבת והטעם השבת, ענין בהקדים זה
דששת הבירורים שכל השבת בענין ידוע דהנה בזה, והענין השנה. וראש חודש
עבודת כללות הרי להבין, וצריך ממש. באלוקות ונכללים ועולים מתבררים החול ימי
הקדמת ידי על היא שמע דקריאת נפש המסירות וגם ודעת, טעם פי שעל עבודה היא האדם
ודעת טעם התלבשות להיות צריכה פעולה תפעול שהנשמה שבכדי ובפרט כו', ההתבוננות
זה אפשר איך כן ואם כו', דבר מציאות שהוא הטבעית, נפש של בהשכל האלוקית דנפש

בשבת יאכל שבת בערב שטרח דמי הוא, הענין אך ממש. באלוקות נכלל והיינו,50להיות ,
התענוג, ענין שהוא עתיק בחינת בשבת נמשך החול, ימי בששת הבירורים עבודת שלאחר
ונכללים ב"ן) שמברר מ"ה שם בחי' (שזהו שני בבירור הבירורים מתבררים זה ידי ועל
התענוג שזהו מלכות, בבחינת דעתיק התענוג המשכת הוא שבת שבליל והיינו, באלקות.

יורדות שרגלי' מלכות דבחינת בבחינת51מהבירורים הבירורים נכללים זה ידי שעל כו',
דשבת הסעודות ג' ענין הוא ובפרטיות יותר. למעלה העלי' היא השבת וביום ,52התענוג,

אתיין קדישא ועתיקא אנפין וזעיר קדישין, תפוחין חקל סעודת היא שבת דליל שהסעודה
סעודת הוא שבת וביום עתיק, המשכת ידי על המלכות מברר שהז"א והיינו בהדה, לסעדא
ובסעודה תענוג, בענין יותר נעלית לבחינה המלכות עליית ענין שהוא קדישא, עתיקא

מורגש הבלתי עצמי תענוג בחינת נמשך שאין53שלישית לבוא דלעתיד הגילוי מעין שהוא ,

כו' שתי' ולא אכילה לא יצחק54בו אברהם האבות ג' כנגד הם דשבת הסעודות שג' וזהו .
את לברר דז"א ההמשכה המשכה, שענינו אברהם כנגד היא שבת דליל שהסעודה ויעקב,
המלכות העלאת העלאה, שענינו יצחק כנגד היא שבת דיום והסעודה המלכות. בחינת
כנגד היא שלישית וסעודה בתענוג. יותר נעלית בבחינה קדישא], [=עתיקא ע"ק בבחינת

מצרים בלי נחלה מורגש.55יעקב, הבלתי עצמי תענוג שהוא ,

א.48) כט, סוכה

ב.49) פט, שבת טז. סג, ישעי'

א.50) ג, ע"ז

ואילך).51) תקסד (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת וראה ה. ה, משלי

המשך52) ואילך. תקמד ע' תרס"ו המשך ב. פח, זח"ב ראה

ואילך. א'צז ע' ח"ב תער"ב

המשך53) ואילך. תקמד ע' תקמב. ע' תרס"ו המשך ראה

ואילך. א'קכז ע' שם תער"ב

המשך54) תרלא. ע' בשלח אוה"ת וראה א. יז, ברכות
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‰�‰Âתענוג המשכת שענינה הג' בסעודה ובפרט בכלל, שבשבת התענוג המשכת מצד
למעלה הוא השבת יום הנה מההשתלשלות, למעלה שהוא מורגש הבלתי עצמי
היום ראשון יום היום שבוע בכל שאומרים הטעם וזהו הזמן. מענין ולמעלה מהשתלשלות
מחדש מונים אנו מקום מכל הבריאה, מהתחלת ימים הרבה עברו שכבר דאף וכו', שני יום
מנין מתחיל השבת אחרי הנה לכן מהזמן, למעלה הוא ששבת דלהיות כו', שני ראשון יום

חודש56חדש ראש כמו השבוע ראש בשם נקרא אינו השבת שיום הטעם יובן זה פי ועל .
וכיון שלהם, הראש שהוא אלא האברים אל שייך שהוא מורה הראש ענין כי, השנה, וראש
אינו לכן השבוע, לימי כלל שייך ואינו מהשתלשלות ולמעלה מהזמן למעלה הוא ששבת
ההמשכה מקום, מכל יומין, כולהו מתברכין שמיני' היות דעם והיינו, ראש. בשם נקרא
דרך ועל בהשתלשלות. כן גם כן אחרי נמשך שמזה אלא בהשתלשלות, אינה שבשבת

במן וקדשו ברכו מקום,57ששבת מכל משבת, היא השבוע כל על המן שהמשכת דאף ,

אף מהשתלשלות, למעלה היא שבשבת שההמשכה לפי והוא המן, ירד לא עצמו בשבת
ראשון יום הנה השבת דיום ההמשכה שמצד היות דעם והיינו בהשתלשלות. כן אחרי שבא
עצמו בשבת מקום, מכל השבת, שקודם מהימים במדרגה למעלה הם השבת שאחר ושני

בהשתלשלות. נמשך כן שאחרי אלא מהשתלשלות, למעלה זה הרי

ÏÚÂממנו נמשך כן פי על ואף מהשתלשלות, למעלה הוא השבת שענין האמור פי
יכול חושך, בשם שנקראת מהשתלשלות שלמעלה מבחינה שגם נמצא, בהשתלשלות,
ליצחק יאמרו לבוא שלעתיד יובן זה פי ועל בהשתלשלות. וגילוי אור המשכת להיות
בשם שנקרא העצמות שמצד הקירוב הוא יצחק של שבחינתו דאף אבינו, אתה כי דוקא
למטה, וגילוי אור של באופן זו בחינה גם תומשך לבוא לעתיד מקום, מכל (כנ"ל), חושך
שלעתיד גם וזהו וגילוי. אור בבחינת אלא חושך בבחינת יהי' לא הקירוב שגם והיינו,

שנאמר כמו הבריאה, בתחילת שהי' כמו הגדולים, המאורות שני יהיו אלוקים58לבוא ויעש
ידוע דהנה, הגדולים, המאורות שני הכלים59את שבירת עם אחד ענין הוא הירח שמיעוט

מציאות נעשה הכלים שבירת שמצד דכיון הכלים, דשבירת תיקון בשביל שזהו רק דתוהו,
את ומעטי לכי הירח, מיעוט ידי על הוא זה על התיקון סדר הנה לבררו, שצריך זולת של

לעתיד60עצמך ולכן הבירור, ענין להיות שיוכל בכדי לבי"ע ולירד מקבל בבחינת להיות ,
המאורות שני יהיו אלא מקבל, בבחינת להיות המלכות תצטרך לא הבירורים, בגמר לבוא,
בעלה עטרת חיל אשת להיות יותר למעלה תתעלה שהמלכות מזה, ויתירה ,61הגדולים,

שם יתעלה הבירורים ובגמר מ"ה, משם למעלה הוא ס"ג דשם לתיקון, קדום תוהו שהרי
ממ"ה שלמעלה ס"ג בשם את62ב"ן קנה שיעקב וזהו בחינת. הוא דעשו מעשו, הבכורה

ובכ"מ.56) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת ראה

וש"נ.57) .173 ע' חט"ז לקו"ש וראה ב. פי"א, ב"ר

טז.58) א, בראשית

ועוד.59) ואילך. א קצב, ח"א קונטרסים סה"מ ראה

ב.60) ס, חולין

ד.61) יב, משלי

(שער62) י שער פ"א. טנת"א) (שער ה שער ע"ח ראה

לקו"ת ד. דרוש וחיצוניות) פנימיות (שער מ שער פ"ג. התיקון)

ב. מח, ג. טז, שה"ש ג. מז, בחוקותי
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הגדול בנה עשו נקרא (שלכן מתיקון שלמעלה לקח63התוהו הבירורים ידי על ויעקב ,(
כתיב שעכשיו אלא דתוהו. האורות (ואף64את בלבו טינה שנשאר יעקב, את עשו וישטום

וישקהו לבו65שכתיב בכל נשקו שלא וישקהו, על נקוד הרי נתברר66, שלא הוראה שזהו ,(

צעיר יעבוד ורב יהי' אזי הבירורים בגמר לעתיד אבל לגמרי, שלם,67עדיין ובלב באמונה
למטה. יאיר מהשתלשלות שלמעלה החושך שגם העלי', תכלית יהי' ואזי לגמרי, יתברר כי

ובערבÂ‰ÊÂו) כנקודה, היא הלבנה חודש שבראש חודש, וראש חודש ראש ערב ענין
נאמר זה ועל כנ"ל. מעלה הוא זה שהעלם ההעלם, בתכלית היא חודש ראש

וגו' חודש מחר (לדוד) יהונתן לו בחינת68ויאמר הוא ויהונתן מלכות, בחינת הוא דדוד ,
נתן ואותיות יה"ו אותיות הוא דיהונתן ענין69ז"א, שזהו למלכות, ומשפיע שנותן היינו ,

בראש ההמשכה נעשית זה ידי שעל למלכות, מז"א השפעה ענין שהוא יהונתן, לו ויאמר
רעהו את איש דוישקו באופן היא שההמשכה ועד ההשפעה70חודש, גודל על ׁשמֹורה ,ֶֶ

רעהו את איש ויבכו דדיבור, בהאותיות נתפס שאינו שמצינו70והאהבה דרך על שזהו ,71

הן אלו שדמעות אליעזר, רבי מרבו הסודות שמע כאשר דמעות עיניו שזלגו עקיבא ברבי
שמחה של אמנם,72דמעות כו'. להכיל יכול הי' שלא הגדולים סודות של הגילוי עוצם מצד

הגדיל דוד עד מסיים כן ואחרי למלכות, מז"א ההשפעה הוא זה ההגדלה70כל שהוא ,

בעלה. עטרת חיל אשת שיהי' ואדרבה, מז"א. השפעה לקבל תצטרך שלא המלכות בספירת
וכלה, חתן משמח נאמר שבתחילה נישואין, בברכות הלשון שינוי טעם כן גם יובן ובזה
בהחתן, היא שהשמחה היינו וכלה חתן דמשמח הכלה, עם חתן משמח נאמר כן ואחרי
תהי' עצמה שהכלה היינו הכלה עם חתן משמח אבל בהכלה, השמחה משפיע והחתן

בזה והענין שאומרים73שמחה. (שזהו אלעתיד קאי הכלה עם חתן משמח שנאמר שמה ,

הכלה תצטרך לא שאז קול), לה יהי' עצמה הכלה שגם כלה, וקול חתן קול זו בברכה
הכלה, עם חתן משמח אומרים ולכן ז"א), (בחינת מהחתן השפעה לקבל המלכות) (בחינת
שיהי' החתן, את משמח הוא הכלה ידי שעל מזה, ויתירה שמחה, תהי' עצמה שהכלה

בעלה. עטרת חיל אשת

•

טו.63) כז, פרשתנו

מא.64) כז, שם

ד.65) לג, וישלח

י.66) ט, בהעלותך ספרי עה"פ. פרש"י

כג.67) כה, פרשתנו

יח.68) כ, שמואל-א

הזקן69) אדמו"ר במאמרי יהונתן לו ויאמר ד"ה גם ראה

ואילך. א טז, בראשית אוה"ת נה; ע' תקס"ז

מא.70) שם, שמואל-א

ב.71) צח, בזח"א מהנ"ע

ד.72) לז, תצא לקו"ת א. כו, וישלח תו"א גם ראה

ויגש.73) ס"פ תו"א ראה
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הגדול בנה עשו נקרא (שלכן מתיקון שלמעלה לקח63התוהו הבירורים ידי על ויעקב ,(
כתיב שעכשיו אלא דתוהו. האורות (ואף64את בלבו טינה שנשאר יעקב, את עשו וישטום

וישקהו לבו65שכתיב בכל נשקו שלא וישקהו, על נקוד הרי נתברר66, שלא הוראה שזהו ,(

צעיר יעבוד ורב יהי' אזי הבירורים בגמר לעתיד אבל לגמרי, שלם,67עדיין ובלב באמונה
למטה. יאיר מהשתלשלות שלמעלה החושך שגם העלי', תכלית יהי' ואזי לגמרי, יתברר כי

ובערבÂ‰ÊÂו) כנקודה, היא הלבנה חודש שבראש חודש, וראש חודש ראש ערב ענין
נאמר זה ועל כנ"ל. מעלה הוא זה שהעלם ההעלם, בתכלית היא חודש ראש

וגו' חודש מחר (לדוד) יהונתן לו בחינת68ויאמר הוא ויהונתן מלכות, בחינת הוא דדוד ,
נתן ואותיות יה"ו אותיות הוא דיהונתן ענין69ז"א, שזהו למלכות, ומשפיע שנותן היינו ,

בראש ההמשכה נעשית זה ידי שעל למלכות, מז"א השפעה ענין שהוא יהונתן, לו ויאמר
רעהו את איש דוישקו באופן היא שההמשכה ועד ההשפעה70חודש, גודל על ׁשמֹורה ,ֶֶ

רעהו את איש ויבכו דדיבור, בהאותיות נתפס שאינו שמצינו70והאהבה דרך על שזהו ,71

הן אלו שדמעות אליעזר, רבי מרבו הסודות שמע כאשר דמעות עיניו שזלגו עקיבא ברבי
שמחה של אמנם,72דמעות כו'. להכיל יכול הי' שלא הגדולים סודות של הגילוי עוצם מצד

הגדיל דוד עד מסיים כן ואחרי למלכות, מז"א ההשפעה הוא זה ההגדלה70כל שהוא ,

בעלה. עטרת חיל אשת שיהי' ואדרבה, מז"א. השפעה לקבל תצטרך שלא המלכות בספירת
וכלה, חתן משמח נאמר שבתחילה נישואין, בברכות הלשון שינוי טעם כן גם יובן ובזה
בהחתן, היא שהשמחה היינו וכלה חתן דמשמח הכלה, עם חתן משמח נאמר כן ואחרי
תהי' עצמה שהכלה היינו הכלה עם חתן משמח אבל בהכלה, השמחה משפיע והחתן

בזה והענין שאומרים73שמחה. (שזהו אלעתיד קאי הכלה עם חתן משמח שנאמר שמה ,

הכלה תצטרך לא שאז קול), לה יהי' עצמה הכלה שגם כלה, וקול חתן קול זו בברכה
הכלה, עם חתן משמח אומרים ולכן ז"א), (בחינת מהחתן השפעה לקבל המלכות) (בחינת
שיהי' החתן, את משמח הוא הכלה ידי שעל מזה, ויתירה שמחה, תהי' עצמה שהכלה

בעלה. עטרת חיל אשת

•

טו.63) כז, פרשתנו

מא.64) כז, שם

ד.65) לג, וישלח

י.66) ט, בהעלותך ספרי עה"פ. פרש"י

כג.67) כה, פרשתנו

יח.68) כ, שמואל-א

הזקן69) אדמו"ר במאמרי יהונתן לו ויאמר ד"ה גם ראה

ואילך. א טז, בראשית אוה"ת נה; ע' תקס"ז

מא.70) שם, שמואל-א

ב.71) צח, בזח"א מהנ"ע

ד.72) לז, תצא לקו"ת א. כו, וישלח תו"א גם ראה

ויגש.73) ס"פ תו"א ראה
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חודש.‡. וראש חודש ראש ערב ענין להבין המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה

כסלו. חודש מברכים שבת שזהו כיון בשלום", "פדה הניגון לנגן צוה המאמר לאחרי

***

ז"ל·. חכמינו אבינו"1אמרו אתה "כי ליצחק דוקא יאמרו לבוא בחסידות2שלעתיד מבואר הדבר וטעם .3

בהמאמר (כנ"ל לבוא דלעתיד הזמן של החידושים אחד שזהו וביטול, פחד הוא יצחק של שענינו לפי –4.(

חכמינו אמרו האבות לכל בנוגע לבוא. דלעתיד בדוגמא הי' ענינים שבכמה יצחק גבי מצינו שלכן לומר, ויש
התענוג,5ז"ל בענין רק הבא" עולם ה"מעין הי' האבות כל שאצל אלא, הבא, עולם מעין הקב"ה שהטעימן

הי' יצחק אבל eiig"הטעימן", lkנשמתו פרחה העקידה שבעת כיון דלעתיד, מעלמא6בדוגמא נשמה בו ונמשכה
הבא. מעולם – דאתי

דעות יש אחרים. אצל גם מצינו נשמתו" ד"פרחה הענין כי יצחק, של מעלתו היא בלבד זו לא באמת, אבל
השונמית בן כמה7שאצל עוד ומשם8ואצל מהעולם, למעלה שהי' – היא יצחק של מעלתו נשמתם. פרחה

כדלקמן. בעולם, והמשיך לקח

הפסוק‚. איתא9על הנערים" פירש10"ויגדלו וזה מדרשות לבתי פירש זה שנה, י"ג בני שנעשו שבשעה
זרה). לעבודה – ועשו מדרשות, לבתי הלך (יעקב אלילים לעבודת

זה על ז"ל11ושואלים חכמינו אמרו חמש12: שנחסרו אלא שנה, ושמונים מאה לחיות צריך הי' שאברהם
– זרה לעבודה פירש שעשו בשעה ולכאורה רעה. לתרבות יוצא נכדו שעשו יראה שלא כדי משנותיו שנים

שנה מאת בן אברהם הי' יצחק בלידת שהרי אברהם, חי אותם13עדיין בלדת שנה ששים בן ויצחק ונמצא14, ,
ב' במשך כן, ואם ושלש, שבעים מאה בן אברהם הי' זרה, לעבודה ופירש שנה י"ג בן נעשה עשו שכאשר

רעה? לתרבות יוצא שעשו איך ראה שנים

התוספות מבעלי זקנים תירוץ15בדעת אבל, במטמוניות. חטא חי) עדיין (שאברהם הנ"ל שנים שב' מתרץ,
חמש עוד שיחטא להיות יכול הי' במטמוניות, שנים ב' שיחטא אפשרות היתה אם שהרי, מספיק, אינו זה

שנים? חמש אברהם של משנותיו להחסיר יצטרכו ולא במטמוניות, שנים

מאמרות המתין16בעשרה שיצחק שהשנים – נוסף תירוץ יש ריב"א בשם בת17וגם תהי' שרבקה עד מהעקידה
שנותיו במניין נימנו לא אלו ושנים עדן, בגן הי' אחד, ויום שנים למעלה18ג' הוא עדן שגן לפי – הטעם לומר ויש .

יצחק מלידת עברו – ועשו יעקב לידת בעת ובמילא, דהעולם. כןxzeiמהזמן פי על ואף שנה, ושתים משישים
eizepyהי' xtqnמאה בן אז הי' ואברהם מהזמן, למעלה הי' עדן בגן שהי' בהשנים כי בלבד, שישים יצחק של

שנה ששים בן הי' ולכן שנותיו, בחשבון אלו שנים ב' נימנו לא ולזמן, לעולם חזר יצחק וכאשר ושתים. .19ששים

בלקו"ש ונדפסה (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה (*

וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 48 ע' ח"א
מוגה. בלתי מהנחה ענינים

ב.1) פט, שבת
טז.2) סג, ישעי'
ג.3) יז, פרשתנו תו"א
ואילך.4) פ"ד
סע"ב.5) טז, ב"ב
(קרוב6) פל"א דר"א פרקי ג"כ וראה (תוספתא). א ס, זח"א

לסופו).
שם.7) אורות ניצוצי וראה ב. מד, זח"ב
הפריחה8) דאין ומובן – ועוד. פל"ג. פרדר"א ב. פח, שבת ראה

שווה. הנ"ל בכל
כז.9) כה, פרשתנו

יו"ד.10) פס"ג, מב"ר עה"פ. פרש"י
הירושלמי).11) (בשם עה"פ התוס' מבעלי זקנים דעת
יב.12) שם, ב"ר
ה.13) כא, וירא
כו.14) שם, פרשתנו
(15.11 שבהערה
סכ"טֿל.16) ח"ג אכ"ח מאמר
כ.17) שם, פרשתנו פרש"י
המזלות18) שמשו שלא המבול דשנת – מנח דוגמא מביא בריב"א

לענין דומה אינה – שבמהותם מובן, אבל שנותיו. במנין נחשבה לא
א) במבול: משא"כ אצלו, דהעולם הזמן ענין כל הי' שלא דיצחק
בזה. נח כמו היו העולם עניני שכל ב) דהזמן. המדידה רק שחסרה

ואכ"מ. ה"א. פ"א ר"ה ירושלמי וראה
(19.370 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
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הסיפור וכמו הדבר. ניכר להזמן, כן אחרי כשחוזרים אבל מהזמן, למעלה עלי' של ענין לפעמים יש –20

לעולם עלה טוב שם שהבעל לפי והיינו, זמן, לאחרי בפועל שאירע ענין גרשון ר' לגיסו כתב טוב שם שהבעל
אותו הוציא לא זה ענין אבל אחת. בסקירה שנה עשרה חמש או) (עשר של הזמן משך נסקר ששם כו' היצירה

ביצחק. כן שאין מה למטה, גופו הי' העלי' בשעת שגם ובפרט הזה, דעולם מהזמן

אשר שדה "כריח אמר שיצחק שמצינו כפי למטה, בהיותו זה לאחרי גם הי' – עדן בגן הי' שיצחק זה וענין
הוי'" עדן21ברכו גן שהנשמה22, שבשעה הוא שהסדר ואף עדן. בגן שהי' מהזמן שזכר אלא ידע? מניין ולכאורה, ,

פיו על וסטרו מלאך בא למטה עדן מגן למטה,23באה להיות שצריך העבודה וסדר לאופן יבלבל שלא כדי ,

עלמא דהאי חיזו לישכח עלי' למעלה לעלות צריכה הנשמה כאשר החידוש24ודוגמתו הי' יצחק אצל מקום, מכל ,
למטה. – עדן דגן הענינים את והמשיך שלקח

זה„. פי בחסידות25על המבואר גם מלמעלה,26יובן עליו שהסתכל כיון עשו, את לברך רצה שיצחק הטעם
פועל שבו הפנימי, את גם לראות צריך הי' המקיף, את ראה שיצחק כשם מובן: אינו דלכאורה – המקיף מצד
הבירור, לאחר לעתיד, שהוא כמו עשו את ראה מהזמן, למעלה הי' שיצחק דכיון – יובן הנ"ל פי ועל המקיף?

יעקב" את עשו ד"וישטום ומצב במעמד לא צעיר27היינו, יעבד ש"ורב כפי אלא כמבואר28, שלם", ובלב באמונה ,
נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר של .29בהמאמר

גו' ברכתך ויקח גו' אחיך "בא לו אמר שבתחילה שאף לעשו, יצחק בברכת שמצינו מה גם יובן זה פי ועל
בני" אעשה מה אפוא "משמני30ולכה ליעקב נתן שכבר (אף מושבך" יהי' הארץ "משמני ברכו מקום מכל ,

יוון"31הארץ" של איטליאה "זו כמאמר33("קאלאבריע"32), יצחק, ברכת בשעת בעולם היתה שלא שכיון ,( ַַ
ז"ל כו'",34רבותינו נבנה ועליו שירטון בו ועלה בים קנה ונעץ גבריאל ירד פרעה בת את שלמה שנשא "בשעה

לעשו אותה לתת יכול הי' ולכן ליעקב, יצחק נתנה לעשו35לא לתת יצחק יכול הי' איך קשה: דלכאורה –

בהפלוגתא תלוי זה הרי עדיין, בעולם היתה שלא יון של לעולם?!36איטליא בא שלא דבר מקנה אדם אם

תורה בדברי שלישית סעודה ידיֿחובת יוצאים כאשר בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק הנה37– ,

שנשארים ונמצא, ה"תורה", את ולהפריך שבת במוצאי מישהו לבוא יכול תורה", אייגענע "א אומרים ַכאשר
דברֿתורה אמירת עם או מלוח... דג חתיכת עם חובה ידי לצאת ("געזינטער") מוטב ולכן שלישית... סעודה ללא

izin`.להפריכו אפשר שאי

אם לעולם; בא שלא דבר מקנה אדם אם להשאלה עצמו את יצחק הכניס כיצד דידן: בנדון זה דרך ועל
ברכה?!... ללא עשו ישאר לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם שאין הוא שהדין יתברר

כדבר אצלו נחשבת היתה יוון של איטליא גם הרי מהזמן, למעלה הי' שיצחק דכיון – יובן הנ"ל פי ועל
לעולם. בא שכבר

ז"ל‰. רבותינו מאמר ובהקדם – בעבודה זה ענין לבאר ומבואר38ויש לשלשה", אלא אבות קורין "אין
להיות39בזה צריכים מישראל ואחת אחד כל אצל לא השבטים, שמדרגת להשבטים, האבות בין חילוק שיש ,lk

zebixcnd.מהאבות אחד כל של המדרגות מישראל ואחת אחד כל אצל יש האבות, מדרגות אבל השבטים, כל של

שם.20) והערות בציונים וראה א. נט, מצותיך דרך
כז.21) כז, פרשתנו
זח"ג22) ב. לט, מזח"ב וצע"ק מהרז"ו. ובפי' ספס"ה ב"ר ראה

ואכ"מ. א. פד,
ב.23) ל, נדה
ע'24) ח"ג מלוקט סה"מ גם וראה ד. פד, שמע"צ דרושי לקו"ת

וש"נ. לו.
מוגה.25) בלתי מהנחה – זה סעיף
תרנ"ד26) תולדות דש"פ לך ויתן ד"ה ג. כ, פרשתנו תו"א ראה

(סה"מ תש"ב קיב), ע' תרפ"ד (סה"מ תרפ"ד ע), ע' תרנ"ד (סה"מ
וש"נ. סד). ע' ח"ד מלוקט (סה"מ תשכ"ח ,(69 ע' תש"ב

מא.27) שם, פרשתנו
כג.28) כה, שם
בסופו29) פר"ת תולדות דש"פ חודש מחר יהונתן לו ויאמר ד"ה

קסז). ע' פר"ת (סה"מ
להֿלז.30) כז, שם
כח.31) שם,
ו).32) פס"ז, (מב"ר ובפרש"י לט שם,
תשרי33) חב"ד מנהגי באוצר (הובא איטליא ערך תשבי ס' ראה

רפא). ע'
וש"נ.34) ב. נו, שבת
וש"נ.35) ואילך. 13 ע' יט חוברת "רשימות" ראה
וש"נ.36) ואילך. סע"ב צב, יבמות ראה
(בשם37) סק"ב סתמ"ד או"ח במג"א הובא – א צה, זח"ג ראה

השל"ה).
ב.38) טז, ברכות
א).39) (נה, וארא ר"פ תו"א



�� .c''iyz'd elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zgiy

הסיפור וכמו הדבר. ניכר להזמן, כן אחרי כשחוזרים אבל מהזמן, למעלה עלי' של ענין לפעמים יש –20

לעולם עלה טוב שם שהבעל לפי והיינו, זמן, לאחרי בפועל שאירע ענין גרשון ר' לגיסו כתב טוב שם שהבעל
אותו הוציא לא זה ענין אבל אחת. בסקירה שנה עשרה חמש או) (עשר של הזמן משך נסקר ששם כו' היצירה

ביצחק. כן שאין מה למטה, גופו הי' העלי' בשעת שגם ובפרט הזה, דעולם מהזמן

אשר שדה "כריח אמר שיצחק שמצינו כפי למטה, בהיותו זה לאחרי גם הי' – עדן בגן הי' שיצחק זה וענין
הוי'" עדן21ברכו גן שהנשמה22, שבשעה הוא שהסדר ואף עדן. בגן שהי' מהזמן שזכר אלא ידע? מניין ולכאורה, ,

פיו על וסטרו מלאך בא למטה עדן מגן למטה,23באה להיות שצריך העבודה וסדר לאופן יבלבל שלא כדי ,

עלמא דהאי חיזו לישכח עלי' למעלה לעלות צריכה הנשמה כאשר החידוש24ודוגמתו הי' יצחק אצל מקום, מכל ,
למטה. – עדן דגן הענינים את והמשיך שלקח

זה„. פי בחסידות25על המבואר גם מלמעלה,26יובן עליו שהסתכל כיון עשו, את לברך רצה שיצחק הטעם
פועל שבו הפנימי, את גם לראות צריך הי' המקיף, את ראה שיצחק כשם מובן: אינו דלכאורה – המקיף מצד
הבירור, לאחר לעתיד, שהוא כמו עשו את ראה מהזמן, למעלה הי' שיצחק דכיון – יובן הנ"ל פי ועל המקיף?

יעקב" את עשו ד"וישטום ומצב במעמד לא צעיר27היינו, יעבד ש"ורב כפי אלא כמבואר28, שלם", ובלב באמונה ,
נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר של .29בהמאמר

גו' ברכתך ויקח גו' אחיך "בא לו אמר שבתחילה שאף לעשו, יצחק בברכת שמצינו מה גם יובן זה פי ועל
בני" אעשה מה אפוא "משמני30ולכה ליעקב נתן שכבר (אף מושבך" יהי' הארץ "משמני ברכו מקום מכל ,

יוון"31הארץ" של איטליאה "זו כמאמר33("קאלאבריע"32), יצחק, ברכת בשעת בעולם היתה שלא שכיון ,( ַַ
ז"ל כו'",34רבותינו נבנה ועליו שירטון בו ועלה בים קנה ונעץ גבריאל ירד פרעה בת את שלמה שנשא "בשעה

לעשו אותה לתת יכול הי' ולכן ליעקב, יצחק נתנה לעשו35לא לתת יצחק יכול הי' איך קשה: דלכאורה –

בהפלוגתא תלוי זה הרי עדיין, בעולם היתה שלא יון של לעולם?!36איטליא בא שלא דבר מקנה אדם אם

תורה בדברי שלישית סעודה ידיֿחובת יוצאים כאשר בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק הנה37– ,

שנשארים ונמצא, ה"תורה", את ולהפריך שבת במוצאי מישהו לבוא יכול תורה", אייגענע "א אומרים ַכאשר
דברֿתורה אמירת עם או מלוח... דג חתיכת עם חובה ידי לצאת ("געזינטער") מוטב ולכן שלישית... סעודה ללא

izin`.להפריכו אפשר שאי

אם לעולם; בא שלא דבר מקנה אדם אם להשאלה עצמו את יצחק הכניס כיצד דידן: בנדון זה דרך ועל
ברכה?!... ללא עשו ישאר לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם שאין הוא שהדין יתברר

כדבר אצלו נחשבת היתה יוון של איטליא גם הרי מהזמן, למעלה הי' שיצחק דכיון – יובן הנ"ל פי ועל
לעולם. בא שכבר

ז"ל‰. רבותינו מאמר ובהקדם – בעבודה זה ענין לבאר ומבואר38ויש לשלשה", אלא אבות קורין "אין
להיות39בזה צריכים מישראל ואחת אחד כל אצל לא השבטים, שמדרגת להשבטים, האבות בין חילוק שיש ,lk

zebixcnd.מהאבות אחד כל של המדרגות מישראל ואחת אחד כל אצל יש האבות, מדרגות אבל השבטים, כל של

שם.20) והערות בציונים וראה א. נט, מצותיך דרך
כז.21) כז, פרשתנו
זח"ג22) ב. לט, מזח"ב וצע"ק מהרז"ו. ובפי' ספס"ה ב"ר ראה

ואכ"מ. א. פד,
ב.23) ל, נדה
ע'24) ח"ג מלוקט סה"מ גם וראה ד. פד, שמע"צ דרושי לקו"ת

וש"נ. לו.
מוגה.25) בלתי מהנחה – זה סעיף
תרנ"ד26) תולדות דש"פ לך ויתן ד"ה ג. כ, פרשתנו תו"א ראה

(סה"מ תש"ב קיב), ע' תרפ"ד (סה"מ תרפ"ד ע), ע' תרנ"ד (סה"מ
וש"נ. סד). ע' ח"ד מלוקט (סה"מ תשכ"ח ,(69 ע' תש"ב

מא.27) שם, פרשתנו
כג.28) כה, שם
בסופו29) פר"ת תולדות דש"פ חודש מחר יהונתן לו ויאמר ד"ה

קסז). ע' פר"ת (סה"מ
להֿלז.30) כז, שם
כח.31) שם,
ו).32) פס"ז, (מב"ר ובפרש"י לט שם,
תשרי33) חב"ד מנהגי באוצר (הובא איטליא ערך תשבי ס' ראה

רפא). ע'
וש"נ.34) ב. נו, שבת
וש"נ.35) ואילך. 13 ע' יט חוברת "רשימות" ראה
וש"נ.36) ואילך. סע"ב צב, יבמות ראה
(בשם37) סק"ב סתמ"ד או"ח במג"א הובא – א צה, זח"ג ראה

השל"ה).
ב.38) טז, ברכות
א).39) (נה, וארא ר"פ תו"א
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שי'‡. השלוחים של העולמי, השלוחים כינוס
- תבל מרחבי בכל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק
הבאים בימים וממשיך תולדות, פ' זו, בשבת מתחיל
השבת). מנחה בתפלת לקרוא (שמתחילים ויצא פ' של

שלפנ"ז בשנים דובר כבר השייכות1והנה, אודות
- [שקוראים התורה פרשיות עם השלוחים כינוס של

"לחיות" צריכים ובהם פרטית, בימים2בהשגחה -

בענין בתורה מדובר שבה הראשונה הפעם אלו]:
תולדות3השליחות פ' בסיום של4היא החומש (שיעור

ואח"כ גו'". וילך יעקב את יצחק "וישלח - זו) שבת
ויצא פ' בפועל5בתחילת השליחות קיום אודות מדובר

חרנה". וילך שבע מבאר יעקב "ויצא -

שהיא - (ובפרט בתורה מסופרת זו ששליחות כיון
הוראה מלשון תורה בתורה), הראשונה ,6השליחות

נצחית המקומות,7הוראה ובכל הזמנים בכל לבנ"י
אבינו יעקב הליכת - האבות של שליחות שהיא ובפרט
לבנים" סימן אבות "מעשה אבינו, יצחק -8בשליחות

ללמוד אפשר אלו בפרשיות יעקב שמשליחות מובן,
לענין בקשר - ובמיוחד בכלל, בנ"י בעבודת הוראות
של והעבודה העולמי השלוחים כינוס - גרמא שהזמן
מו"ח כ"ק - יצחק") ("וישלח שבדורנו יצחק שלוחי

דורנו. נשיא אדמו"ר

הוראה וללמוד שייכות, למצוא צריך כך על נוסף
בתורה, אלו פרשיות וקריאת השלוחים, שכינוס מכך
בשבת - זו ובשנה כסלו, חודש ל(ראש) בסמיכות הם
שייכות לו שיש כסלו, חודש ראש וערב מברכים
ובפרט שבדורנו, השליחות עבודת עם מיוחדת

הפצת - ובמיוחד והיהדות, התורה הפצת - לשלוחים
- כסלו בחודש החלה ענינה שעיקר חוצה, המעינות

כסלו (ראש9בי"ט הזקן אדמו"ר של הגאולה חג ,

לחסידות יו"ד10השנה - זה) שלאחרי (בשנים ואח"כ ,(
- כסלו (וט' האמצעי אדמו"ר של הגאולה חג כסלו,
לימי גם שייך והדבר שלו), הילולא ויום הולדת יום
נס הוא שעיקרם - כסלו) חודש (בסיום החנוכה

אור"11השמן ותורה מצוה ד"נר הענין ובמיוחד12, כולל ,
שבתורה (שמן התורה פנימיות -13.(

ישנם·. - יעקב שליחות אודות התורה בסיפור
דיוקים: כמה

ש"וישמע נאמר כבר תולדות) (פ' פרשתנו בסוף א)
ארם" פדנה וילך אמו ואל אביו אל למה14יעקב א"כ -

שוב שבע15כתוב מבאר יעקב "ויצא ויצא) פ' (בתחלת
חרנה" .16וילך

שממנו המקום שם את לומר הפסוק מדייק למה ב)
יעקב "ויצא - יעקב יציאת rayהיתה x`an."

דאע"פ "לחרן". ולא "חרנה" הלשון דיוק ג)
בכ"מ כותב בתחלתה17שרש"י למ"ד שצריכה ש"תיבה ,

תכלית הידוע ע"פ אבל בסופה", ה"א הכתוב לה הטיל
לשון למה להבין צריך בתורה, מלה כל של הדיוק

"לחרן" ולא "חרנה" הוא כאן .18הכתוב

זה:‚. בענין כללית שאלה בהקדים זה ויובן
היא לחרן ללכת שבע מבאר יעקב dcixiיציאת

xzeia dlecbאביו מגורי ארץ ישראל, מארץ לצאת :19,

"חרון (בעולם20לחרן, מקום של ללבן21אף ,"(inx`d,

השיחות1) (ס' תשמ"ח כסלו וער"ח מבה"ח תולדות, ש"פ שיחת
51 ע' תנש"א) (קה"ת, השליחות ספר ואילך. 93 ע' ח"א תשמ"ח

ואילך).
ואילך.2) 29 ע' תש"ב השיחות ס' חשון. ב' יום" "היום
שליח3) בתור לא היתה - שרה חיי בפ' אליעזר שליחות משא"כ

בתור ואילך.carאלא ס"ב הנ"ל תולדות ש"פ שיחת ראה -
ה.4) כח,
יו"ד.5) שם,
ר"פ6) גו"א ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג וראה הרד"ק). (בשם בראשית
ובכ"מ.7) ב). (כב, רפי"ז תניא - נצחית" היא ד"התורה
וראה8) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט"ו לקו"ש
ואילך.9) 112 ס"ע שלום תורת השיחות ס'
יום"10) ב"היום נדפסה - נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב

וש"נ. רנט. ע' ח"א שלו אגרות-קודש בתחלתו.
ובפרש"י.11) ב כא, שבת ראה
ד"ה12) רש"י - חנוכה לנר במיוחד ושייך כג. ו, משלי - הכתוב ל'

ב. כג, שבת בנים,
ועוד.13) ואילך. פנ"ד הק"ש שער בינה אמרי בארוכה ראה
ז.14) כט,
את15) יצחק "וישלח ה) (שם, נאמר תולדות בס"פ שגם ובפרט
ארם".jlieיעקב פדנה

ועוד.16) פר"ת. העת"ר. ויצא רד"ה ראה
ב.17) כח, ב.cereפרשתנו יג, מיבמות -

לחרן.18) ללכת יצא - חרנה וילך כאן: וכפרש"י
א).19) (לז, וישב ר"פ
זח"א20) וראה ואילך). 63 ע' חט"ו לקו"ש (וראה נח ס"פ פרש"י
א. קמו,
(21.7 הערה שם לקו"ש וראה רש"י. דפוסי בכמה כ"ה

.c''iyz'd elqk g''xre ycegd mikxan ,zeclez t"y zgiy

יעקב" ואלוקי יצחק אלוקי אברהם "אלוקי מישראל ואחת אחד כל אומר נותן40ולכן מהאבות אחד שכל כיון ,
מגן והמשיך שלקח ביצחק שדובר זה שענין מובן ומזה בעבודתו. מישראל ואחת אחד לכל עבודתו מאופן כוח

מישראל. ואחת אחד לכל נוגע – בעולם עדן
השבוע) ימי (כל יומין כולהו מתברכין שמיני' לשבת, בנוגע מצינו זה דרך הוא41ועל השבת שענין היינו, ,

בהמאמר שנתבאר (כמו מהזמן השבוע.42למעלה דכל לעבודה נוגע זה וענין ,(

יום בכל שבת להזכיר צריך את43ולכן "זכור בהמצוה נכלל שזה וכו', בשבת שני יום בשבת, ראשון יום –
השבת" הזקן44יום בשמאי שמצינו וכפי שבת.45. לכבוד שהוא דבר כל על אומר שהי'

.Â:בעבודה הנ"ל ענין וביאור
שאלתי "אחת יהי' ענינו וכל הזה, עולם ותענוגי מתאוות זיך") ("אּפזאגן שיתנזר מיהודי דורשים ָָכאשר

וגו'" הוי' בנועם לחזות הזה,46וגו' בעולם ודוקא הבהמית ונפש הגוף עם דוקא אותו שקשרו הוא, טוען –

הוי'", מ"נועם רק ולהתענג הזה, עולם לתענוגי השייכים מדברים להתנזר ממנו לדרוש יכולים כיצד כן, ואם
הוי'" בנועם ד"לחזות הענין יתגלה אז שרק בזה, וכיוצא עדן גן הבא, לעולם השייך ענין ?47שזהו

יצחק" ד"אלוקי הכוח לו שניתן – זה על עד48והמענה עדן, וגן לבוא דלעתיד בהענין ולהתעמק להתבונן ,
אינם האמיתיים, התענוגים אפילו הזה, עולם תענוגי שכל היינו, גו'", ריח "ראה אצלו להיות יכול עכשיו שגם

עדן דגן מהתענוגים פסולת ובפרט49אלא הפסולת? את לקבל בשביל התענוג עיקר את יניח כיצד כן, ואם ,
מחשבתו כל את ("אריינטאן") להניח צריך ולכן הפסולת. וכלֿשכן הטפל, בטל ממילא אזי העיקר, בטל ַָשכאשר
על – עול קבלת הוא בעבודה שענינו ביטול, ידי על הוא לזה הדרך אשר, בהעיקר, געדאנקען") זיינע ַַ("אלע

נאמר זה שעל הביטול, ענין להיות צריך שם שגם עדן, לגן העלי' המלך".50דרך אל באה הנערה "ובזה

יצחק" "פחד – יצחק של ענינו גם עול.51וזהו וקבלת ביטול –

.Êשותקת שהכלה בקידושין המנהג טעם גם יובן זה פי כהודאה52על ששתיקה אמת הן דלכאורה, אבל53. ,

היא (תורה ישראל מנהג בקידושין כן, פי על ואף בפירוש, האמירה יותר טוב הענינים שותקת?54בכל שהכלה (

האיןֿסוף כוח נמשך זה ידי שעל עצם, אל עצם קירוב פנימי, קירוב להיות יכול כיצד בזה: הביאור אך
יבורך" ישרים יחוד55ב"דור נעשה הביטול ידי ועל ביטול"). ("פולֿשטענדיקער מוחלט ביטול ידי על דוקא –

בעלה" עטרת חיל ד"אשת להמדריגה מגיעים זה ידי שעל ועד .56פנימי,

•

ב.40) קיז, פסחים
א.41) פח, ב. סג, זח"ב
פ"ה.42)
ח.43) כ, יתרו ורמב"ן מכילתא
שם.44) יתרו
ס"י.45) סרמ"ב או"ח אדה"ז בשו"ע הובא א. טז, ביצה
ד.46) כז, תהלים
ובכ"מ.47) א). (קמט, סכ"ט אגה"ק תניא ראה
יותר:48) ובפרטיות

להעמיד מישראל לכאו"א הכח ניתן יצחק" ד"אלקי הענין מצד
ומצב במעמד עצמו onfdnאת dlrnly.

ולדוגמא: המצבים, בכל נוגע זה וענין
של"ה (ראה בספרים איתא – תאוה עניני על להתגברות בנוגע
יצייר שהאדם היא לזה שהעצה ובכ"מ) פי"ד. תניא ועוד. א. פד,

אדם בני טבע והרי התאוה. מילוי שלאחרי המצב את ixg`lyלעצמו

גארנישט"), איז ("עס ממש בו שאין דבר שזהו רואים התאוה ָמילוי
להתגבר יכול הי' שלא היתכן עצמו על מתפלא שהאדם כך, כדי ועד

התאוה. על
עצמו על יפעל כיצד השאלה: נשאלת להיותdzrולכאורה

כמו ומצב מתקררixg`lבמעמד התאוה מילוי לאחרי התאוה; מילוי
עתה שיהי' יתכן כיצד וא"כ, כאש, בוער יצרו עתה ואילו מתאוותו,

התאוה? מילוי לאחרי כמו
שהו"ע יצחק", ד"אלקי הענין בו שיש שכיון – לזה והמענה

שלאח"ז. בהמצב כמו עתה לעמוד יכול מהזמן, דלמעלה
גופא: לעבודה בנוגע ועד"ז

חפץ הוא ואילו עול, דקבלת הענין את ממנו תובעים כאשר
שבענין אמת הן אשר, הוא, טוען – הוי'" בנועם ד"לחזות בעבודה

רק תתגלה זו מעלה מ"מ, יותר, גדולה מעלה יש עול cizrlהקבלת

`ealואילו ,dzrלו מוטב ובמילא, ה"גילויים", בענין היא המעלה
הוי'". בנועם ד"לחזות ומצב במעמד לעמוד – הוא טוען – עתה

מהזמן, למעלה יצחק", ד"אלקי הענין שמצד – לזה והמענה
גם שתתגלהdzrיכול עול דקבלת המעלה את ("הערן") להכיר
cizrl.(מוגה בלתי (מהנחה
ד.49) מו, שלח לקו"ת
ד"ה50) שרה חיי תו"ח א. צו, מג"א תו"א וראה יג. ב, אסתר

ואילך). סע"א (קמ, ואילך ס"י משתאה והאיש
מב.51) לא, ויצא
א.52) מה, ויגש פ' תו"א
ב.53) פז, יבמות
פמ"ה.54) דר"א פרקי ה"א. פ"ד פסחים ירושלמי
ב.55) קיב, תהלים
א.56) מד, שם תו"א ד. יב, משלי
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-inlerd migelyd qepik mr xywa±
מאידית תרגום

שי'‡. השלוחים של העולמי, השלוחים כינוס
- תבל מרחבי בכל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק
הבאים בימים וממשיך תולדות, פ' זו, בשבת מתחיל
השבת). מנחה בתפלת לקרוא (שמתחילים ויצא פ' של

שלפנ"ז בשנים דובר כבר השייכות1והנה, אודות
- [שקוראים התורה פרשיות עם השלוחים כינוס של

"לחיות" צריכים ובהם פרטית, בימים2בהשגחה -

בענין בתורה מדובר שבה הראשונה הפעם אלו]:
תולדות3השליחות פ' בסיום של4היא החומש (שיעור

ואח"כ גו'". וילך יעקב את יצחק "וישלח - זו) שבת
ויצא פ' בפועל5בתחילת השליחות קיום אודות מדובר

חרנה". וילך שבע מבאר יעקב "ויצא -

שהיא - (ובפרט בתורה מסופרת זו ששליחות כיון
הוראה מלשון תורה בתורה), הראשונה ,6השליחות

נצחית המקומות,7הוראה ובכל הזמנים בכל לבנ"י
אבינו יעקב הליכת - האבות של שליחות שהיא ובפרט
לבנים" סימן אבות "מעשה אבינו, יצחק -8בשליחות

ללמוד אפשר אלו בפרשיות יעקב שמשליחות מובן,
לענין בקשר - ובמיוחד בכלל, בנ"י בעבודת הוראות
של והעבודה העולמי השלוחים כינוס - גרמא שהזמן
מו"ח כ"ק - יצחק") ("וישלח שבדורנו יצחק שלוחי

דורנו. נשיא אדמו"ר

הוראה וללמוד שייכות, למצוא צריך כך על נוסף
בתורה, אלו פרשיות וקריאת השלוחים, שכינוס מכך
בשבת - זו ובשנה כסלו, חודש ל(ראש) בסמיכות הם
שייכות לו שיש כסלו, חודש ראש וערב מברכים
ובפרט שבדורנו, השליחות עבודת עם מיוחדת

הפצת - ובמיוחד והיהדות, התורה הפצת - לשלוחים
- כסלו בחודש החלה ענינה שעיקר חוצה, המעינות

כסלו (ראש9בי"ט הזקן אדמו"ר של הגאולה חג ,

לחסידות יו"ד10השנה - זה) שלאחרי (בשנים ואח"כ ,(
- כסלו (וט' האמצעי אדמו"ר של הגאולה חג כסלו,
לימי גם שייך והדבר שלו), הילולא ויום הולדת יום
נס הוא שעיקרם - כסלו) חודש (בסיום החנוכה

אור"11השמן ותורה מצוה ד"נר הענין ובמיוחד12, כולל ,
שבתורה (שמן התורה פנימיות -13.(

ישנם·. - יעקב שליחות אודות התורה בסיפור
דיוקים: כמה

ש"וישמע נאמר כבר תולדות) (פ' פרשתנו בסוף א)
ארם" פדנה וילך אמו ואל אביו אל למה14יעקב א"כ -

שוב שבע15כתוב מבאר יעקב "ויצא ויצא) פ' (בתחלת
חרנה" .16וילך

שממנו המקום שם את לומר הפסוק מדייק למה ב)
יעקב "ויצא - יעקב יציאת rayהיתה x`an."

דאע"פ "לחרן". ולא "חרנה" הלשון דיוק ג)
בכ"מ כותב בתחלתה17שרש"י למ"ד שצריכה ש"תיבה ,

תכלית הידוע ע"פ אבל בסופה", ה"א הכתוב לה הטיל
לשון למה להבין צריך בתורה, מלה כל של הדיוק

"לחרן" ולא "חרנה" הוא כאן .18הכתוב

זה:‚. בענין כללית שאלה בהקדים זה ויובן
היא לחרן ללכת שבע מבאר יעקב dcixiיציאת

xzeia dlecbאביו מגורי ארץ ישראל, מארץ לצאת :19,

"חרון (בעולם20לחרן, מקום של ללבן21אף ,"(inx`d,

השיחות1) (ס' תשמ"ח כסלו וער"ח מבה"ח תולדות, ש"פ שיחת
51 ע' תנש"א) (קה"ת, השליחות ספר ואילך. 93 ע' ח"א תשמ"ח

ואילך).
ואילך.2) 29 ע' תש"ב השיחות ס' חשון. ב' יום" "היום
שליח3) בתור לא היתה - שרה חיי בפ' אליעזר שליחות משא"כ

בתור ואילך.carאלא ס"ב הנ"ל תולדות ש"פ שיחת ראה -
ה.4) כח,
יו"ד.5) שם,
ר"פ6) גו"א ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג וראה הרד"ק). (בשם בראשית
ובכ"מ.7) ב). (כב, רפי"ז תניא - נצחית" היא ד"התורה
וראה8) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט"ו לקו"ש
ואילך.9) 112 ס"ע שלום תורת השיחות ס'
יום"10) ב"היום נדפסה - נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב

וש"נ. רנט. ע' ח"א שלו אגרות-קודש בתחלתו.
ובפרש"י.11) ב כא, שבת ראה
ד"ה12) רש"י - חנוכה לנר במיוחד ושייך כג. ו, משלי - הכתוב ל'

ב. כג, שבת בנים,
ועוד.13) ואילך. פנ"ד הק"ש שער בינה אמרי בארוכה ראה
ז.14) כט,
את15) יצחק "וישלח ה) (שם, נאמר תולדות בס"פ שגם ובפרט
ארם".jlieיעקב פדנה

ועוד.16) פר"ת. העת"ר. ויצא רד"ה ראה
ב.17) כח, ב.cereפרשתנו יג, מיבמות -

לחרן.18) ללכת יצא - חרנה וילך כאן: וכפרש"י
א).19) (לז, וישב ר"פ
זח"א20) וראה ואילך). 63 ע' חט"ו לקו"ש (וראה נח ס"פ פרש"י
א. קמו,
(21.7 הערה שם לקו"ש וראה רש"י. דפוסי בכמה כ"ה
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כל נחלקים (שבהם המנורה קני שבע מדות, השבע של
ישראל ש"באר41נשמות - לומר יש מזה ולמעלה ,(

כפי - הנשמה שרש - המדות שרש על קאי שבע"
ממוחין; למעלה שהם

שהנשמה בזה, מתבטאת השליחות - גיסא לאידך
"וילך - בערך שלא לירידה עד מטה, למטה יורדת
שלא כשהיא - היא ההליכה ענין (שאמיתית חרנה"
שאין התחתון הזה לעולם עד דפרודא, בעלמא בערך),

ית' אורו הסתר בענין ממנו למטה בירא42תחתון ,

הפכי), ענין אין (אבל מים בו שאין ריק בור עמיקתא,
מלא עוה"ז - מקום" של אף "חרון - מזו ליתירה ועד

ממש ה' נגד שהן וסט"א ועקרבים42קליפות (נחשים
שהוא בו), jxraיש `lyשלא - שבע" ל"באר ביחס

בגלוי בגוף, נשמה שלהיותו השליח, מצד הן בערך
מהמשלח נפרדת מציאות עצמו, בפני דבר הוא
- שהשפעת השליחות, מקום מצד והן (כביכול),

שם נרגשת אינה ה)משלח אז43(מקום דוקא כי -

דירה לעשות בשלימות, השליחות את למלא יכולים
mipezgzaבמדריגתם שהם כפי בתחתונים ,mipezgz44.

דירה נעשה שעי"ז לעילוי שנוסף לומר, ויש
mipezgzaמתגלה הקב"ה), דנתאווה הכוונה (מילוי

כיון המשלח: דכח התוקף בגילוי העילוי גם עי"ז
לא שמצ"ע ומצב במקום ב"חרנה", נמצא שהשליח
בערך) שלא - באופן (עד כלל שם ונרגשת ניכרת
השליח הרי המשלח), (ודמקום המשלח של ההשפעה
של ששלוחו (עד המשלח וכח לתוקף יותר ונצרך זקוק

העליון ההעלםezenkאדם על להתגבר בכדי (

עומד המשלח וכח תוקף שאז מובן, ולכן וההסתר;
(ע"י נפעל ב"חרנה" שאפי' - הגילוי בשלימות
מצ"ע להיותו שהשליח, עי"ז המשלח, רצון השליח)
עמיקתא, בירא ב"חרנה", והמצאו נפרדת, מציאות

את מבטל שם, מורגשת המשלח השפעת אין שמצ"ע
שבע", "מבאר בא שהוא ומרגיש למשלח עצמו

רמה. מאיגרא

ולא‰. "חרנה" כתוב למה הטעם יובן עפ"ז
וילך) שבע מבאר יעקב "(ויצא מדגישl"לחרן": חרן"

(ומקום ליציאה ושייכות המשך יש שעדיין (יותר)
"לחרן"; הוא שבע מבאר היציאה שכיוון - היציאה)
(מקום ש"חרן" איך יותר מדגיש חרנה" "וילך משא"כ

מקום הוא ("לֿ")cxtpהשליחות) המשך כ"כ ולא
שבע. מבאר ליציאה

ש" בכך גם מרומז שזה לומר, נבראda"`ויש
הזה" הרגל45העולם ה"א שבאות דכשם היינו ,

והגג הימני מהרגל נפסק הזה46השמאלי העולם גם כך ,
" - נפסק העליונים47עשיתיו"`s(עשי') מהעולמות -48.

על מרמז "חרנה" של שהה"א עוד, ולהוסיף
בחרןjezaהירידה תחתון הכי בחלק ז.א. גופא, חרן

- עצמה בבירא עמיקתא, בבירא הירידה ע"ד עצמו.
"חרון מזה: ולמטה מים, בו שאין בור עד עמוק. בור
הארמי. לבן - בו יש ועקרבים נחשים - מקום" של אף

יעקב שהליכת בפועל, התברר שאמנם וכפי
בגלות גדולהל"חרנה" בירידה קשורה היתה לבן,

יצחק (בבית שבע" ב"באר למצב בערך שלא - ביותר
עמו שהתנהג הארמי, לבן עם התעסקות - אביו)

רמיתני" ("למה התאונן49ברמאות שיעקב ועד ,(

וקרח חרב אכלני "ביום לבן אצל שהי' השנים שבמשך
רוחנית50בלילה" ירידה עם קשור הי' שזה מובן שמזה ,

יעקב שהדבר51בעבודת - הירידה היתה כך כדי ועד ,
כתר בגימטריא עשרים שנה, עשרים ירידה52נמשך ,

כתר. בדרגת

לבן אצל עבודתו את יעקב עבד זה כל ולמרות
מרכבה (בתור בשלימות שליחותו את שם וקיים בחרן,

ח"ג41) במדבר האמצעי אדמו"ר מאמרי בהעלותך. ר"פ לקו"ת
בתחלתו.
(42.52 הערה 429 ע' חכ"ה לקו"ש וראה פל"ו. התניא ל'
א43) היאשהרי וההתהוות הקב"ה, ע"י היא הבריאה שהתהוות ף

בדרך היא ההתהוות הרי - פ"א) (שהיוה"א מחדש ורגע רגע בכל
אותו), המהווה האין בהיש נרגש (שלא מאין יש של באופן ריחוק,
וסיבה עילה שום בלי ממש המוחלט ואפס מאין "יש של באופן עד
"מציאותו הרי שבהרגשתו עד ס"כ), (אגה"ק הזה" ליש קודמת אחרת

ועוד). תש"ז. זו מצה ד"ה (ראה מעצמותו"
ח"א44) תשמ"ט ואילך. 140 ע' ח"א תשמ"ח השיחות ס' גם ראה

ס"ד. תש"נ שרה חיי ש"פ משיחות קונטרס ואילך. 60 ע'
ב.45) כט, מנחות

ובכ"מ.46) בלק. ר"פ לקו"ת סע"ב. צה, תו"א ראה
ז.47) מג, ישעי' - הכתוב ל'
ובכ"מ.48) בלק. ר"פ ואילך. סע"ד כה, אחרי לקו"ת
כה.49) כט, ויצא
א.50) לא, שם
שהקפיד51) אלא שבזה*, גשמי הצער על הקפיד לא יעקב שהרי

הן הן ("האבות מרכבה בתור עבודתו לשלימות מונע שהי' הצער על
שבאבות" "בחיר ובפרט ועוד), ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, (ב"ר המרכבה"
מעניני ומובדלים קדושים כולם היו אבריהם "שכל א), פע"ו, (ב"ר
(תניא ימיהם" כל לבדו העליון לרצון רק מרכבה נעשו ולא עוה"ז

פכ"ג).
ובכ"מ.52) ג. לה, שה"ש לקו"ת ראה
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(כמסופר בזה הקשורים רצויים הבלתי הענינים כל עם
הפרשה). בהמשך

לא שהוא צעקה, להקים צריך הי' יעקב ולכאורה,
אף "חרון לחרן, וללכת אביו מגורי מארץ לצאת רוצה
והקב"ה גוזר שצדיק - צדיק ולהיותו מקום", של

זאת!22מקיים פועל הי' -

לך "וקח לשם אותו שלח אביו שיצחק ואע"פ
אשה" -23משם לשם אותו שלחה אמו רבקה (וגם

חרנה" אחי לבן אל לך דרכים24"ברח הרבה הרי - (

יצטרך שלא לפעול יכול הי' יעקב ולכאורה למקום,
לחרן אשה25ללכת לו שיביאו אלא אצל26, שהיה (ע"ד

אשה להביא אליעזר את שלח שאברהם יצחק,
לשאול:27ליצחק אפשר ליצחק בנוגע שגם לזה נוסף .(

- ביותר גדולה ירידה - לחרן ללכת עליו צוה למה
בארץ שני) במקום (או במקומו ישאר שהוא ולא

ארם. מפדן אשה לשם לו ויביאו ישראל

בזה :28והביאור

יעקב") את יצחק ("וישלח יעקב של שליחותו
והסדר השליחות כללות את מבטאת לחרן ללכת
אביו, מגורי בארץ ישאר לא שהאדם - האדם בעבודת
אלא קדושה, של מקום שזה אפילו גדל, שהוא היכן
איש "יעזוב (ע"ד משם ללכת שליחות עליו מוטלת

אמו" ואת אביו של29את במצב שהוא לעולם, ולצאת ,(
ושם אשה", משם לו "לקחת מקום", של אף "חרון
"(פרו העולם, בירור את ולפעול בישראל, בית להקים

ו) וכבשוה"e`lnורבו הארץ הידוע30את ובלשון ,31-

יתברך לו דירה .mipezgzaלעשות

במפרשים מבואר יותר: יעקב32ובכללות ש"ויצא ,

השליחות על וקאי מרמז חרנה" וילך שבע מבאר
יהודי כל של -33הכללית הקב"ה של שלוחו בתור ,

מאיגרא בגוף, הנשמה ירידת של רמה34השליחות
בעוה"ז - ("חרנה") עמיקתא לבירא שבע") ("באר
לעשות בכדי ממנו, למטה תחתון שאין התחתון

בתחתונים. שם דירה להקב"ה

הכתוב„. למה יובן שמשםhxtnעפ"ז המקום את
- הלך שלשם המקום ואת שבע", "מבאר - יצא

"חרנה":
(א) ענינים: שני להיות צריך בכלל השליחות בענין
שהוא השליח של וההכרה הידיעה - לראש לכל
במעשה (עכ"פ אליו בטל והוא המשלח, של שלוחו
זה בכח שליחותו את מקיים והוא זו), שליחות
אדם של ושלוחו לשליח, אותו מינה שהמשלח

בר35כמותו להיות צריך השליח גיסא: ולאידך (ב) ,
(ולהיותו36דעת מהמשלח נפרדת מציאות עצמו, בפני

- ברצונו - עצמו את מבטל הוא נפרדת מציאות
שליחותו את לקיים יכול הוא אז דוקא .37למשלח),

כל של הראשונה לשליחות בנוגע מובן ועד"ז
- הקצוות שני בזה שיש בגוף, הנשמה ירידת - יהודי
מאיגרא הנשמה ירידת הקצה, אל הקצה מן - ודוקא
ובאיגרא מאיגרא, יורדת הנשמה עמיקתא: לבירא רמה
אלא מישור, למקום יורדת ואינה רמה, איגרא - גופא
- גופא ובזה עמיקתא, בירא - גופא ובבירא לבירא,

מים" בו אין ריק "נחשים38"בור - יותר ועוד ,39

בו" יש :38ועקרבים

באים שממנו המקום את לדעת צריכים לראש לכל
- מעלה מלמעלה שנלקחת הנשמה ושרש מקור -

בינה בחי' רמה), (איגרא שבע" (באר)40"מבאר המקור ,

ב.22) נט, שבת וראה יט. וירא תנחומא
ב.23) כח, פרשתנו
מג.24) כז, שם
הלך25) ואח"כ שנה י"ד עבר בבית "נטמן יעקב הכי בלאו והרי

פרשתנו). סוף (פרש"י לחרן"
לך26) "ברח ליעקב רבקה אמרה זה (שמפני עשו לסכנת ובנוגע

ובפרט אחר, למקום יעקב לשלוח אפשר הי' - חרנה") אחי לבן אל
הקודמת. כבהערה שנה", י"ד עבר בבית "נטמן הכי שבלאו

ואילך.27) ב. כד, שרה חיי
כד,28) שם תו"ח - ובארוכה ג. כא, ויצא תו"א ראה - להלן בהבא

קנז ע' ח"ב מלוקט (סה"מ תשל"ח בשלום ושבתי ד"ה ואילך. סע"ד
וש"נ. ואילך).

שזהו"ע29) - צח ע' (להצ"צ) הזהר ביאורי וראה כד. ב, בראשית
גו'". יעקב "ויצא

שנ30) נח ש"פ משיחות קונטרס בארוכה וראה כח. א, הבראשית
ואילך). 432 ע' תנש"א ח"א (התוועדיות זו

במדב"ר31) ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא וראה פל"ו. תניא
ו. פי"ג,

והערות32) בקיצורים ונתבאר הובא יד. כח, ויצא החיים אור ראה
תר"ל. ויצא ד"ה נז. ע' לתניא

תו"א33) (ראה אבות הג' בו יש מישראל א' שבכל זה על דנוסף
מעולם שבישראל הנשמות מכל "כלולה יעקב נשמת הרי וארא), ר"פ

ס"ז). (אגה"ק) (תניא עולם ועד
ב.34) ה, חגיגה - חז"ל ל' ע"פ
וש"נ.35) ב. מא, קידושין ב. לד, ברכות משנה
א.36) כג, גיטין ראה
כינוס37) עם (בקשר תש"נ שרה חיי ש"פ משיחות קונטרס גם ראה

ואילך). 131 ע' תש"נ השיחות (ספר ואילך ס"ד השלוחים)
הי'38) שזה כד), לז, (וישב יוסף הושלך שבו הבור גבי כמש"נ

מצרים גלות של ההתחלה ג), לט, (שם מצרימה" הורד ל"ויוסף הגורם
יעקב תולדות ("אלה יעקב לעבודת המשך היא יוסף עבודת והרי -
(ראה במצרים עד בבי"ע, יעקב של ענינו המשכת ב), לז, שם - יוסף"

רכד. ע' ח"ג מלוקט ).p"yeסה"מ

וש"נ.39) ע"א. ריש כב, שבת
(40.(28 (הערה הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה .p"yeראה
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כל נחלקים (שבהם המנורה קני שבע מדות, השבע של
ישראל ש"באר41נשמות - לומר יש מזה ולמעלה ,(

כפי - הנשמה שרש - המדות שרש על קאי שבע"
ממוחין; למעלה שהם

שהנשמה בזה, מתבטאת השליחות - גיסא לאידך
"וילך - בערך שלא לירידה עד מטה, למטה יורדת
שלא כשהיא - היא ההליכה ענין (שאמיתית חרנה"
שאין התחתון הזה לעולם עד דפרודא, בעלמא בערך),

ית' אורו הסתר בענין ממנו למטה בירא42תחתון ,

הפכי), ענין אין (אבל מים בו שאין ריק בור עמיקתא,
מלא עוה"ז - מקום" של אף "חרון - מזו ליתירה ועד

ממש ה' נגד שהן וסט"א ועקרבים42קליפות (נחשים
שהוא בו), jxraיש `lyשלא - שבע" ל"באר ביחס

בגלוי בגוף, נשמה שלהיותו השליח, מצד הן בערך
מהמשלח נפרדת מציאות עצמו, בפני דבר הוא
- שהשפעת השליחות, מקום מצד והן (כביכול),

שם נרגשת אינה ה)משלח אז43(מקום דוקא כי -

דירה לעשות בשלימות, השליחות את למלא יכולים
mipezgzaבמדריגתם שהם כפי בתחתונים ,mipezgz44.

דירה נעשה שעי"ז לעילוי שנוסף לומר, ויש
mipezgzaמתגלה הקב"ה), דנתאווה הכוונה (מילוי

כיון המשלח: דכח התוקף בגילוי העילוי גם עי"ז
לא שמצ"ע ומצב במקום ב"חרנה", נמצא שהשליח
בערך) שלא - באופן (עד כלל שם ונרגשת ניכרת
השליח הרי המשלח), (ודמקום המשלח של ההשפעה
של ששלוחו (עד המשלח וכח לתוקף יותר ונצרך זקוק

העליון ההעלםezenkאדם על להתגבר בכדי (

עומד המשלח וכח תוקף שאז מובן, ולכן וההסתר;
(ע"י נפעל ב"חרנה" שאפי' - הגילוי בשלימות
מצ"ע להיותו שהשליח, עי"ז המשלח, רצון השליח)
עמיקתא, בירא ב"חרנה", והמצאו נפרדת, מציאות

את מבטל שם, מורגשת המשלח השפעת אין שמצ"ע
שבע", "מבאר בא שהוא ומרגיש למשלח עצמו

רמה. מאיגרא

ולא‰. "חרנה" כתוב למה הטעם יובן עפ"ז
וילך) שבע מבאר יעקב "(ויצא מדגישl"לחרן": חרן"

(ומקום ליציאה ושייכות המשך יש שעדיין (יותר)
"לחרן"; הוא שבע מבאר היציאה שכיוון - היציאה)
(מקום ש"חרן" איך יותר מדגיש חרנה" "וילך משא"כ

מקום הוא ("לֿ")cxtpהשליחות) המשך כ"כ ולא
שבע. מבאר ליציאה

ש" בכך גם מרומז שזה לומר, נבראda"`ויש
הזה" הרגל45העולם ה"א שבאות דכשם היינו ,

והגג הימני מהרגל נפסק הזה46השמאלי העולם גם כך ,
" - נפסק העליונים47עשיתיו"`s(עשי') מהעולמות -48.

על מרמז "חרנה" של שהה"א עוד, ולהוסיף
בחרןjezaהירידה תחתון הכי בחלק ז.א. גופא, חרן

- עצמה בבירא עמיקתא, בבירא הירידה ע"ד עצמו.
"חרון מזה: ולמטה מים, בו שאין בור עד עמוק. בור
הארמי. לבן - בו יש ועקרבים נחשים - מקום" של אף

יעקב שהליכת בפועל, התברר שאמנם וכפי
בגלות גדולהל"חרנה" בירידה קשורה היתה לבן,

יצחק (בבית שבע" ב"באר למצב בערך שלא - ביותר
עמו שהתנהג הארמי, לבן עם התעסקות - אביו)

רמיתני" ("למה התאונן49ברמאות שיעקב ועד ,(

וקרח חרב אכלני "ביום לבן אצל שהי' השנים שבמשך
רוחנית50בלילה" ירידה עם קשור הי' שזה מובן שמזה ,

יעקב שהדבר51בעבודת - הירידה היתה כך כדי ועד ,
כתר בגימטריא עשרים שנה, עשרים ירידה52נמשך ,

כתר. בדרגת

לבן אצל עבודתו את יעקב עבד זה כל ולמרות
מרכבה (בתור בשלימות שליחותו את שם וקיים בחרן,

ח"ג41) במדבר האמצעי אדמו"ר מאמרי בהעלותך. ר"פ לקו"ת
בתחלתו.
(42.52 הערה 429 ע' חכ"ה לקו"ש וראה פל"ו. התניא ל'
א43) היאשהרי וההתהוות הקב"ה, ע"י היא הבריאה שהתהוות ף

בדרך היא ההתהוות הרי - פ"א) (שהיוה"א מחדש ורגע רגע בכל
אותו), המהווה האין בהיש נרגש (שלא מאין יש של באופן ריחוק,
וסיבה עילה שום בלי ממש המוחלט ואפס מאין "יש של באופן עד
"מציאותו הרי שבהרגשתו עד ס"כ), (אגה"ק הזה" ליש קודמת אחרת

ועוד). תש"ז. זו מצה ד"ה (ראה מעצמותו"
ח"א44) תשמ"ט ואילך. 140 ע' ח"א תשמ"ח השיחות ס' גם ראה

ס"ד. תש"נ שרה חיי ש"פ משיחות קונטרס ואילך. 60 ע'
ב.45) כט, מנחות

ובכ"מ.46) בלק. ר"פ לקו"ת סע"ב. צה, תו"א ראה
ז.47) מג, ישעי' - הכתוב ל'
ובכ"מ.48) בלק. ר"פ ואילך. סע"ד כה, אחרי לקו"ת
כה.49) כט, ויצא
א.50) לא, שם
שהקפיד51) אלא שבזה*, גשמי הצער על הקפיד לא יעקב שהרי

הן הן ("האבות מרכבה בתור עבודתו לשלימות מונע שהי' הצער על
שבאבות" "בחיר ובפרט ועוד), ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, (ב"ר המרכבה"
מעניני ומובדלים קדושים כולם היו אבריהם "שכל א), פע"ו, (ב"ר
(תניא ימיהם" כל לבדו העליון לרצון רק מרכבה נעשו ולא עוה"ז

פכ"ג).
ובכ"מ.52) ג. לה, שה"ש לקו"ת ראה

.n"k`e .gxwe axeg elk`y epia` awrin b"rv eteb xrvl xqe`y dn :(a) `"ewa c"q ytpe seb iwfp 'ld f"dc` r"eyn xirdl (*
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מבאר יעקב "ויצא יותר, למטה עוד ירד הוא ואח"כ
אומר שם (וגם הארמי לבן בבית חרנה", וילך שבע

ברמאות",67יעקב אחיו אני גם בא הוא לרמאות "אם
יעקב); של מדתו האמת מדת לגבי בגלוי ירידה

לפעול כדי היא הללו, הירידות בכל הכוונה אבל
הכי גילוי יתגלה ושעי"ז מטה, למטה גם הבירור את
מרובים האורות - עשו של שרשו גילוי עד נעלה,
בתוך להתלבש יכלו ולא מאד "גדולים שהם דתהו,
הרי דתהו במקיפים שרשו שרש מצד אבל כו', הכלים

דתיקון" מהאורות למעלה הם דתהו שרשו68האורות -

האורות את ממשיך הוא יעקב עבודת וע"י יעקב, של
דתיקון מרובים בכלים דתהו ,68מרובים

סדר של באופן הוא הבירור - גופא בזה אבל
מהבירור מתחיל יעקב), של התיקון עולם (של מסודר

עשו" בעקב אוחזת "וידו ב"עקב69של רק אוחז הוא ,

ואח"כ דתהו), אורות של תחתונה הכי (בדרגא עשו"
בעבודה - גם כולל בעבודתו, לדרגא מדרגא עולה הוא

לי" בכורתך את כיום "מכרה עשו, -70דבירור ואח"כ ,
שהתלבש עי"ז לעשו, יצחק ברכות יעקב קבלת

החמודות" הגדול בנה עשו נתגלה71ב"בגדי שעי"ז ,

בכורתי את פעמים זה "ויעקבני שם על יעקב ששמו
ברכתי" לקח עתה והנה ,72לקח

כיון עשו, מפני לברוח צריך הי' יעקב אח"כ אבל
לחרן, ירד ויעקב לבירור, מוכן היה לא עדיין שעשו
לאחרי - שאח"כ עד לבן, דצאן הבירורים את לפעול
"וישלח עשו, את גם לברר הלך - בחרן שנה 73עשרים

גו', שעיר ארצה אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב
לבן עם גו' לעשו לאדוני תאמרון כה לאמר אותם ויצו

עתה" עד ואחר עשו74גרתי היה יעקב שלדעת עד ,

לאחרי היה הוא - מזה ולמעלה לבירור, כבר מוכן
אל אבוא אשר "עד אמר עוד הוא אח"כ לכן הבירור,

ipec`האורות את (מ"אדוני") לקבל בכדי שעירה",
שערות בחי' שעירה, בחי' של דתהו, (אדוני) מרובים
חיוור" כתלג "לבושי' דיקנא, תיקוני י"ג של ,75הזקן

כתר שלמעלה76(בחי' נעלית הכי המשכה שהם ,(

הצמצום דרך רק להמשיך יכולים (שלא ממוחין
גדולים בכלים יומשך ושזה מוחין), מותרי דשערות,

גם שזה עד יעקב), (דרגת העניניםjetdiדתיקון את
שערות של החיצונים יניקת ע"י שנגרמים רצויים בלתי

בזקן" גו' שה"נגע מנגע77- למטה לענג,78(ואין נהפך (
מענג למעלה למעלה78שאין וגם ממוחין, (למעלה
בחי וחפץ, כתר)מרצון '79.

.Áלוקח יהודי שכל וההוראה הלימוד מובן מזה
(של נשמתו את הוריד שהקב"ה לחרן, יעקב משליחות
לעשות ב"חרנה", למטה כאן שבע" מ"באר היהודי)

בתחתונים, יתברך לו דירה
אינו בערך, שלא עד גדולה, הכי ירידה שזה והגם
הקב"ה, של שלוחו שהוא כיון מזה, להתפעל צריך

העליון אדם של "כמותו35כמותו80ושלוחו עד ,

ממש" (כביכול).81דהמשלח

לא ששם ב"חרנה", נמצא שהוא כיון ואדרבה:
זקוק הוא הרי המשלח, של ההשפעה את בגלוי רואים
המשלח. וכח תוקף את מקבל, הוא ובמילא יותר, עוד
גדולה, הכי עלי' נפעלת - גדולה הירידה ע"י ודוקא
הנשמה. ירדה שממנו שבע") ("באר ממקום למעלה

נמצאים בנ"י כאשר יותר עוד מודגש והלימוד
-82בגלות עצמה בגוף הנשמה ירידת של שבשליחות ,

מעל שגלו לבנים להם "אוי יותר, גדולה ירידה זוהי
אביהם" וגזירת83שולחן רדיפות בזמן מיבעי לא ,

עתה) (כמו בזמן אפי' אלא הגלות, בחושך המלכות
עבודתם ועובדים חסד, של במלכות נמצאים שיהודים
למצב דומה זה אין עכ"ז - הגוף ומנוחת הנפש במנוחת

יב.67) כט, ויצא עה"פ בפרש"י הובא יג. פ"ע, ב"ר א. קכג, ב"ב
ובכ"מ.68) שם. תו"ח - ובארוכה וישלח. ר"פ תו"א
תרס"ה.69) הנערים ויגדלו סד"ה ראה
לא.70) כה, פרשתנו
טו.71) כז, שם
לו.72) שם,
ואילך).73) יד (לב, וישלח ר"פ
תרס"ו.74) וישלח סד"ה ראה
ט.75) ז, דניאל
תנ.76) ע' ח"א מלוקט סה"מ .p"yeראה

כט.77) יג, תזריע
ברעה78) ואין מענג למעלה בטובה אין מ"ד: פ"ב יצירה ספר ראה

ח"ב רע"ב. כו, זח"א - "ענג" היפך הוא ד"נגע" וכידוע מנגע. למטה
א). (נח, תכ"א א). (יב, בהקדמה תקו"ז א. רעג, (רע"מ) ח"ג ב. רסה,

(מצורע79) עה"פ בפרש"י) הובא ו פי"ז, (ויק"ר ממאחז"ל להעיר

ארץ בבית צרעת נגע ונתתי גו' כנען ארץ אל תבואו "כי לד) יד,
שהטמינו לפי עליהם באים שהנגעים להם היא "בשורה - אחוזתכם"
ענין בנ"י אצל דכשישנו והיינו, וכו'". זהב של מטמוניות אמוריים
יותר עוד יתוסף שעי"ז בכדי רק שזהו בהכרח, ד"נגע", רצוי בלתי

.(197 ע' חכ"ב לקו"ש (ראה שלהם בטוב
ג).80) (א, ויקרא ר"פ לקו"ת ראה
הריב"ש81) בתשובות ממש) (כמותו הלשון וכ"ה שם. לקו"ת
סרכ"ח.
ב"ר82) (ראה בגלות הירידה על קאי גו'" יעקב ש"ויצא וכידוע

ע' חכ"ה לקו"ש וראה פל"ה. מפדר"א ויצא ר"פ רמב"ן יג. פס"ח,
חג מהרש"א מחדא"ג ולהעיר .(355 ע' שם וש"נ. ואילך. ה,153 יגה

ס"ד): לעיל (ראה עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא רבי דברי בפירוש ב
כו'. לבבל בגלות שהשליכן על בזה שרמז ואפשר

א.83) ג, ברכות

`"ypz'd elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zegiyn

"מטתו53לה' של ובאופן שבטים, הי"ב את להקים ,(

הבירורים54שלימה" ובעבודת ישראל, עם של היסוד -
לבן) המשלח55(צאן רצון את ולגלות להמשיך ועי"ז ,

ב"חרנה". גם

אפי' עילוי נוסף "חרנה", יעקב ירידת שע"י ז.א.,
נתעלה הוא - אביו מגורי בארץ יעקב) (של מצבו לגבי
באר מבחי' שלמעלה למעליותא, (עשרים) כתר בדרגת
ממוחין), למעלה עד מדות, השבע (מקור שבע
עבודת ושלימות שבטים, י"ב הקמת - ובפשטות
עילוי נפעל עצמו ביעקב שגם עד לבן, בצאן הבירורים

מאד" מאד האיש "ויפרוץ -56.

.Âיעקב "ויצא שנאמר לכך הטעם גם מובן עפ"ז
פ' (בסוף שלפנ"ז אע"פ חרנה" וילך שבע מבאר

כתוב אמו14תולדות) ואל אביו אל יעקב "וישמע
ומורגש ניכר תולדות פ' בסוף ארם": פדנה וילך
המשך היא ארם") פדנה ("וילך יעקב שהליכת
אמו", ואל אביו אל יעקב מ"וישמע גלוי' ותוצאה
ההשפעה בזה שניכרת ז.א. ואמו. אביו שליחות
בבירא מטה למטה הירידה ובמילא המשלח, מציווי
פ' בריש משא"כ כך; כל מודגשת לא עוד עמיקתא
וילך שבע מבאר יעקב ד"ויצא החידוש מיתוסף ויצא
- חרנה וילך שבע, מבאר לגמרי היציאה - חרנה"
אף ב"חרון ב"חרנה", בערך שלא (וירידה) הליכה

מקום" המשלח57של מציווי מובדל שהוא כפי ,

גו'"). יעקב מ"וישמע ואפי' יצחק", ("וישלח
שסדר כיון - הפסוקים שני על הטעם לומר ויש
ציווי בא תחילה הכבד: אל הקל מן הוא העבודה

יצחק" "וישלח - קבלת4השליחות באה אח"כ ,

"וילך" - קיומה והתחלת יעקב", "וישמע - השליחות
ועד השליחות), וקבלת לציווי המשך בתור עדיין (אבל
שבע מבאר יעקב "ויצא - בפועל וירידה ליציאה -

הבטחת דרגות: כמה ישנם זה לאחרי [וגם חרנה" וילך
ביאתו - עד יעקב, תפלת להצלחתו, ליעקב הקב"ה

שם]. ועבודתו בפועל, לחרן

.Êהיתה יעקב אצל דוקא מדוע הטעם לומר ויש
העלי' - וגם בחרן, עבודתו את ולעשות ללכת השליחות
שבאבות" ("בחיר יעקב שאצל כיון - מכך לו )58שהיתה

כידוע העבודה, שלימות מדת59היתה הוא שיעקב
אל הקצה מן המבריח התיכון בריח - (תפארת) האמת
למעלה שהיא כפי אלקות ממשיך שיעקב היינו הקצה,

ב"חרנה" מטה למטה - שבע" "באר בבחי' .60מעלה

במשך יעקב של עבודתו התבטאה בכך ובכללות,
מעת החל בחרן), עבודתו ואחרי לפני (גם חייו ימי כל
"וידו שם על "יעקב", בשמו כמרומז - 61הולדתו

עשו" בעקב את62אוחזת מבטא האדם ששם כידוע -

שלו: העבודה ומהות תוכן

אבינו יעקב שלידת זה איך השאלה: ובהקדים
אוחזת "וידו עם eyrקשורה awra,מזה ויתירה ."

וזה62שאביו העקב", אחיזת שם על יעקב לו קרא
את שמבטא השם הקודש, בלשון לו יקראו אשר שמו

עבודתו?! תוכן

שהוא בכך התבטאה יעקב עבודת בזה: והביאור
(באופן נמוכות הכי בדרגות גם אלקות וימשיך יברר
קשורה לידתו ולכן הקצה). אל הקצה מן מבריח של
הוא זה שם ועל עשו", בעקב אוחזת ב"וידו בגלוי

"ידו" (אותיות יו"ד "יעקב", עקב63נקרא ההמשכה64) ,
בבחי' דאצילות) בחכמה הנשמה (שרש יו"ד של

עשו".65עקביים ל"עקב עד ,

להיות צריכה בשלימות, תהי' שהעבודה כדי אבל
הבכור, יהי' עשו שבגלוי - למטה הירידה לפנ"ז
ואח"כ עשו", בעקב אוחזת וידו אחיו יצא כן ו"ואחרי
עד בעוה"ז, למטה עבודתו את לעשות יעקב יצטרך
עשו, בלבושי המתברר, בלבושי להתלבש שיצטרך

אחיך "בא אשר ברכתך"dnxnaועד ירידה66ויקח -
האמת מדת שמדתו עצמו, יעקב אצל גדולה ,59הכי

(53" mdiniשזהו lk- ואדרבה בחרן. לבן בבית יעקב בהיות גם ,"
במצב שגם מרכבה, בתור בעבודתו יותר נעלית שלימות נתגלה בחרן

לה'. מרכבה הי' כזה ירוד
תו"כ54) א. נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ב. לג, ברכה ט. לב, האזינו ד. ו, ואתחנן ספרי מב. כו, בחוקותי
ואילך.55) ג כז, שם תו"ח - ובארוכה ואילך. ד כב, ויצא תו"א ראה

וש"נ. סי"ג. הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה
מג.56) ל, ויצא
כמו57) "חרנה" ולא ארם", "פדנה כאן שנאמר מה יומתק ועפ"ז

ויצא. בר"פ
כה.58) כז, תולדות הפסוקים שער ב. קיט, זח"א א. פע"ו, ב"ר
קסח59) ע' להצ"צ ג. כט, לאדהאמ"צ ביאוה"ז א). (יט, פי"ג תניא

וש"נ. .436 ע' חט"ו לקו"ש וראה ואילך.

חרנה"60) ד"וילך הענין שע"י א'תקכה, ע' תרומה אוה"ת ראה
התיכון. בריח יעקב נעשה

כו.61) כה, פרשתנו
עה"פ.62) בפרש"י השני פירוש
א.63) כט, וישב תו"א
(שער64) כג שער פרדס פ"ב. למהרח"ו) פרדס (שער ג שער ע"ח

בערכו. הכינויים) ערכי
מבאר65) יעקב "ויצא עם זה מקשר ושם ויצא. ר"פ תו"א ראה

באר מבחי' הממשיך הוא עקב) (יו"ד יעקב שבחי' - חרנה" וילך שבע
למדרגה מטה למטה השתלשלות עד כו' מעלה למעלה שהוא שבע

חרן. בחי' שהוא תחתונה היותר
לה.66) כז, פרשתנו
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מבאר יעקב "ויצא יותר, למטה עוד ירד הוא ואח"כ
אומר שם (וגם הארמי לבן בבית חרנה", וילך שבע

ברמאות",67יעקב אחיו אני גם בא הוא לרמאות "אם
יעקב); של מדתו האמת מדת לגבי בגלוי ירידה

לפעול כדי היא הללו, הירידות בכל הכוונה אבל
הכי גילוי יתגלה ושעי"ז מטה, למטה גם הבירור את
מרובים האורות - עשו של שרשו גילוי עד נעלה,
בתוך להתלבש יכלו ולא מאד "גדולים שהם דתהו,
הרי דתהו במקיפים שרשו שרש מצד אבל כו', הכלים

דתיקון" מהאורות למעלה הם דתהו שרשו68האורות -

האורות את ממשיך הוא יעקב עבודת וע"י יעקב, של
דתיקון מרובים בכלים דתהו ,68מרובים

סדר של באופן הוא הבירור - גופא בזה אבל
מהבירור מתחיל יעקב), של התיקון עולם (של מסודר

עשו" בעקב אוחזת "וידו ב"עקב69של רק אוחז הוא ,

ואח"כ דתהו), אורות של תחתונה הכי (בדרגא עשו"
בעבודה - גם כולל בעבודתו, לדרגא מדרגא עולה הוא

לי" בכורתך את כיום "מכרה עשו, -70דבירור ואח"כ ,
שהתלבש עי"ז לעשו, יצחק ברכות יעקב קבלת

החמודות" הגדול בנה עשו נתגלה71ב"בגדי שעי"ז ,

בכורתי את פעמים זה "ויעקבני שם על יעקב ששמו
ברכתי" לקח עתה והנה ,72לקח

כיון עשו, מפני לברוח צריך הי' יעקב אח"כ אבל
לחרן, ירד ויעקב לבירור, מוכן היה לא עדיין שעשו
לאחרי - שאח"כ עד לבן, דצאן הבירורים את לפעול
"וישלח עשו, את גם לברר הלך - בחרן שנה 73עשרים

גו', שעיר ארצה אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב
לבן עם גו' לעשו לאדוני תאמרון כה לאמר אותם ויצו

עתה" עד ואחר עשו74גרתי היה יעקב שלדעת עד ,

לאחרי היה הוא - מזה ולמעלה לבירור, כבר מוכן
אל אבוא אשר "עד אמר עוד הוא אח"כ לכן הבירור,

ipec`האורות את (מ"אדוני") לקבל בכדי שעירה",
שערות בחי' שעירה, בחי' של דתהו, (אדוני) מרובים
חיוור" כתלג "לבושי' דיקנא, תיקוני י"ג של ,75הזקן

כתר שלמעלה76(בחי' נעלית הכי המשכה שהם ,(

הצמצום דרך רק להמשיך יכולים (שלא ממוחין
גדולים בכלים יומשך ושזה מוחין), מותרי דשערות,

גם שזה עד יעקב), (דרגת העניניםjetdiדתיקון את
שערות של החיצונים יניקת ע"י שנגרמים רצויים בלתי

בזקן" גו' שה"נגע מנגע77- למטה לענג,78(ואין נהפך (
מענג למעלה למעלה78שאין וגם ממוחין, (למעלה
בחי וחפץ, כתר)מרצון '79.

.Áלוקח יהודי שכל וההוראה הלימוד מובן מזה
(של נשמתו את הוריד שהקב"ה לחרן, יעקב משליחות
לעשות ב"חרנה", למטה כאן שבע" מ"באר היהודי)

בתחתונים, יתברך לו דירה
אינו בערך, שלא עד גדולה, הכי ירידה שזה והגם
הקב"ה, של שלוחו שהוא כיון מזה, להתפעל צריך

העליון אדם של "כמותו35כמותו80ושלוחו עד ,

ממש" (כביכול).81דהמשלח

לא ששם ב"חרנה", נמצא שהוא כיון ואדרבה:
זקוק הוא הרי המשלח, של ההשפעה את בגלוי רואים
המשלח. וכח תוקף את מקבל, הוא ובמילא יותר, עוד
גדולה, הכי עלי' נפעלת - גדולה הירידה ע"י ודוקא
הנשמה. ירדה שממנו שבע") ("באר ממקום למעלה

נמצאים בנ"י כאשר יותר עוד מודגש והלימוד
-82בגלות עצמה בגוף הנשמה ירידת של שבשליחות ,

מעל שגלו לבנים להם "אוי יותר, גדולה ירידה זוהי
אביהם" וגזירת83שולחן רדיפות בזמן מיבעי לא ,

עתה) (כמו בזמן אפי' אלא הגלות, בחושך המלכות
עבודתם ועובדים חסד, של במלכות נמצאים שיהודים
למצב דומה זה אין עכ"ז - הגוף ומנוחת הנפש במנוחת

יב.67) כט, ויצא עה"פ בפרש"י הובא יג. פ"ע, ב"ר א. קכג, ב"ב
ובכ"מ.68) שם. תו"ח - ובארוכה וישלח. ר"פ תו"א
תרס"ה.69) הנערים ויגדלו סד"ה ראה
לא.70) כה, פרשתנו
טו.71) כז, שם
לו.72) שם,
ואילך).73) יד (לב, וישלח ר"פ
תרס"ו.74) וישלח סד"ה ראה
ט.75) ז, דניאל
תנ.76) ע' ח"א מלוקט סה"מ .p"yeראה

כט.77) יג, תזריע
ברעה78) ואין מענג למעלה בטובה אין מ"ד: פ"ב יצירה ספר ראה

ח"ב רע"ב. כו, זח"א - "ענג" היפך הוא ד"נגע" וכידוע מנגע. למטה
א). (נח, תכ"א א). (יב, בהקדמה תקו"ז א. רעג, (רע"מ) ח"ג ב. רסה,

(מצורע79) עה"פ בפרש"י) הובא ו פי"ז, (ויק"ר ממאחז"ל להעיר

ארץ בבית צרעת נגע ונתתי גו' כנען ארץ אל תבואו "כי לד) יד,
שהטמינו לפי עליהם באים שהנגעים להם היא "בשורה - אחוזתכם"
ענין בנ"י אצל דכשישנו והיינו, וכו'". זהב של מטמוניות אמוריים
יותר עוד יתוסף שעי"ז בכדי רק שזהו בהכרח, ד"נגע", רצוי בלתי

.(197 ע' חכ"ב לקו"ש (ראה שלהם בטוב
ג).80) (א, ויקרא ר"פ לקו"ת ראה
הריב"ש81) בתשובות ממש) (כמותו הלשון וכ"ה שם. לקו"ת
סרכ"ח.
ב"ר82) (ראה בגלות הירידה על קאי גו'" יעקב ש"ויצא וכידוע

ע' חכ"ה לקו"ש וראה פל"ה. מפדר"א ויצא ר"פ רמב"ן יג. פס"ח,
חג מהרש"א מחדא"ג ולהעיר .(355 ע' שם וש"נ. ואילך. ה,153 יגה

ס"ד): לעיל (ראה עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא רבי דברי בפירוש ב
כו'. לבבל בגלות שהשליכן על בזה שרמז ואפשר

א.83) ג, ברכות
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-91הדורות ברשותם הי' שאכן סגולה היחידי ואפילו ,
באופן זאת וללמוד לפרסם האפשרות להם ניתנה לא
עי"ז אשר, - ודעת בינה דחכמה והשגה הבנה של
התורה פנימיות אוצרות לגבי והוספה חידוש נעשה
שנעשה העילוי (ע"ד וכו' הנשמה שרש מצד שהם כפי
שבע"); ד"באר המצב לגבי דחרנה העבודה עלֿידי
הצמחֿ מתורת - [ובמיוחד האוצרות מגלים ועכשיו
משיח של שמו ה"ה אלה שמותיו ב' אשר צדק,

התורה92צדקנו פנימיות כולו העם כל את שילמד ,93,[

בהם ללמוד יכול שכאו"א באופן אותם, ומדפיסים
לחוצה עד חוצה, המעיינות ולהפיץ חב"ד, של באופן

ממנה. חוצה שאין

התורה פנימיות בגילוי שהחידוש לומר, ויש
- קשור במיוחד) כסלו חודש עם (שקשור זה בדורנו
השליחות בענין החידוש עם - תליא בהא והא
מ"באר השלוחים שיציאת בלבד זו לא זה: שבדורנו
חוצה המעיינות להפיץ כדי אביו) מגורי (ארץ שבע"
בהגילוי וח"ו ח"ו פוגעת אינה תבל, קצוי בכל
אדרבה אלא שבע"), (מ"באר התורה דפנימיות
בשליחותם יוצאים שהשלוחים עי"ז ואדרבה:
ממקום - וברוחניות בגשמיות - הרחוקים למקומות
הכחות את יותר ומגלה מעורר ה"ז - המשלח
תורת התורה, פנימיות גילוי - בעניננו כולל מהמשלח,
ביתר חוצה, מעיינותיך דיפוצו באופן חב"ד, חסידות

כנ"ל. האוצרות שמגלים באופן עוז, וביתר שאת

.‡Èעם גם [ובשייכות בעולם המאורעות מבין
ענין דוגמת בהם שרואים הנ"ל] השלוחים פעולות
מו"ח כ"ק את שאסרה שהמדינה מה הוא - הנ"ל
והיהדות התורה בהרבצת התעסקותו בשל אדמו"ר
ולאחרֿמכן גזרֿדין, והוציאו חוצה, המעיינות והפצת
"שקול גלות [שצער בקאסטראמא גלות של הפסקֿדין

מיתה" כצער שינתה94כמעט המדינה אותה הנה ר"ל],
- ושיחררה הקצה, אל הקצה מן יחסה את לאחרונה
לנסוע שיוכלו יהודים אלפי מאות - לשחרר וממשיכה

לארץ אפי' עד הברית, לארצות - כולל חפצם, למחוז
בזה, מסייעת עצמה המדינה - מזה ויתירה ישראל.
שנאסף - בחלקו -) ממון של הוצאות עלֿידי - כולל

ההיא). המדינה תושבי כל של מהמסים
גם ישנם - שלהם ובסיוע שחררו שהם אלה ובין
(לפני בטשערנאביל מהפיצוץ שניזוקו יהודים ילדים
ועל ומשתדלת, השתדלה והמדינה - שנים) כמה

לרפאותם. חשבונם,

משם לשלחם עזרה המדינה - האחרונה כבשנה עד
ב"כפר - גופא ושם הקודש, לארץ לנסוע להם והתירו
- וכו' לרפאותם ומשתדלים בהם מטפלים ששם חב"ד",

(דמדינה עמיקתא מבירא העלי' על מראה זה שכל
של למצב עד, לחב"ד) שהתנגדה עד,c"ag95ההיא, -

-xtk,חב"ד חסידות של החידוש על שמרמז חב"ד,
ופרטי בפרטים החסידות ותורת התורה פנימיות לגלות
את שמתאר כפר בן יחזקאל, נבואת (ע"ד פרטים
שלו ההתפעלות מרוב הפרטים כל עם המלך מרכבת

נעשה96בזה - בגלות הירידה ע"י בא שזה דהגם ,(

(שקודם שבע" ד"באר הגילוי לגבי אפילו עילוי עי"ז
מעונג, למעלה (שאין העונג לגילוי עד הירידה),

מנגע למטה אין פנימיות78תמורת לימוד ע"י שבא (

שבשכל. בחב"ד התורה

יחזקאל שנבואת מזה הרמז ע"ד הוראה [ולהוסיף
כבר" נהר "על לארץ בחוץ הי' בוזי עלֿידי97בן :

כבר נהר "על - גופא ושם בחוץֿלארץ, ,98הירידה

ענין ששומע במי מכניס שהיצר הקרירות על שמרמז
ולקלוט לשמוע ותמורת התורה, בפנימיות בתורה נפלא

" הע! לו: אומר - שבזה החידוש כברxakאת זה את - "
כעת גם קולט הי' זאת, שמע לו פעם!... שמעתי
הגילוי נעשה הירידה, ע"י הרי, - שבזה... החידוש
ופרטי בפרטים חב"ד, של באופן יחזקאל דנבואת
בוזי בן אֿל, חזק - יחזקאל בשמו גם וכמרומז פרטים.
הים מביזת יותר עוד התורה, דפנימיות וביזה גילוי -

לו" יבוזו ד"בוז באופן דאתכסיא), ].99(עלמא

ואילך.91) פי"א ה'שי"ת לגני באתי ההילולא המשך ראה
ברכות92) ירושלמי וראה (צדק). ה יא, ישעי' (צמח)*. ח ג, זכרי'

ב). (יז, בהקדמה תקו"ז וראה שם. והרד"ק הראב"ע פי' ה"ד. פ"ב
ועוד.93) א. יז, צו לקו"ת
תי.94) מצוה חינוך
למקומותיהם95) אותם ולקחו הגיעו שלהם שההורים הילדים וגם

שבטח ועד חב"ד, עם תמידית שייכות להם שיש מובן, הרי - הם
ישראל, כל של מחצבתם מקור הוא חב"ד כי - בפועל אצלם יתגלה
שבהם שבע", "באר מדות), (הז' המנורה" קני "שבע של המקור

ס"ד). לעיל (ראה ישראל נשמות כל כלולים
ב.96) יג, חגיגה
א.97) א, יחזקאל
ע"ב):98) ריש ל, ח"ב (במהנ"ע). א קכה, (זח"א ממאחז"ל להעיר

במדב"ר גם וראה טפשין. מגדלין מיא ואית חכימין מגדלים מיא אית
ארץ יש יח): יד, שלח בפרש"י (הובא ו שלח תנחומא יב. פט"ז,

כו'. חלשים שמגדלת ארץ ויש גבורים שמגדלת
נב.99) ע' ח"א מלוקט סה"מ וראה ט. ח, שה"ש - הכתוב ל'

.eny gnv yi` :x"ryed zepryed gqepae (*
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שולחן על סמוכים בו, להיות צריכים שבנ"י האמיתי
מוריך" את רואות עיניך ש"והיו באופן עד ,84אביהם,

וכח לתוקף להגיע יותר הם זקוקים ובמילא
וככל עלי', צורך שירידה הכלל וע"פ המשלח,
גדולה לאח"ז הבאה העליה אזי יותר, גדולה שהירידה
לעלי' מביאה בגלות, שהירידה מובן וא"כ - יותר
וגם השליח, אצל המשלח כח של יותר גדולה וגילוי
שהי' כפי בדוגמא הענינים, בכל יותר גדול גילוי -

יצאו כן ל"ואחרי שהביא מצרים, lecbבגלות yekxa"85,

למעלה כבר שנמשך האחרון, זה בגלות ועאכו"כ
כדי שזה - הוא לכך היחידי וההסבר שנה, מ1900ֿ
בגאולה - כלל בערך שלא גדול" ל"רכוש להביא

והשלימה כ"כ86האמיתית לאחרי שכעת, ולהעיר, - .
שישנו כיון הסבר, לא כבר זה גם בגלות, שנים הרבה

גדול". ה"רכוש כבר

.Ëבדורות שדוקא לזה הטעם לומר יש ועפ"ז
ע"י השליחות בענין החידוש בא בגלות, האחרונים
מו"ח כ"ק ע"י - ובמיוחד בכלל, נשיאינו רבותינו

דורנו נשיא שלוחים,87אדמו"ר יצחק" "וישלח -

יהודי כל של השליחות ענין בכללות חדש כח שהכניס
כח ונתן שצוה עי"ז הקב"ה), של שלוחו (בתור
תורה להפיץ היא בדורנו יהודי כל של שהשליחות
יש כך שלשם ואמר חוצה. המעיינות הפצת ויהדות
מבאר יעקב "ויצא - ומצבו ממקומו ביציאה צורך
שהם. מקום בכל ליהודים ולהגיע חרנה", וילך שבע
גופא בנ"י שבין עי"ז - בפועל התבטא שזה עד
שמסורים - שלוחים להיות ונבחרו שזכו אלו ישנם
והפצת והיהדות התורה הפצת לעבודת לגמרי

חוצה, המעיינות

קצוי שבכל בפועל, המצב את עתה שרואים וכפי
השלוחים ביניהם - דורנו נשיא של שלוחים ישנם תבל
שעוסקים - העולמי השלוחים בכינוס כעת שהתכנסו
שליח עושה דשליח באופן גם כולל הנ"ל, בעבודה
ואור. ומוסיף הולך ומתפשט, שהולך באופן - וכו'

שחושך שככל לזה, הטעם לומר יש הנ"ל וע"פ
יותר גדול צורך יש כך - יותר ועמוק ארוך הוא הגלות
מקום בכל ליהודים להגיע ד"חרנה", השליחות בעבודת
יהדות, עניני לכל יותר עוד שיתמסרו ולעוררם שהם

הירידה - לכאורה ירידה עם קשור שזה והגם
השלוחים של והירידה בכלל, הגלות חושך של
חרנה" "וילך אביו) מגורי (ארץ שבע" מ"באר ללכת
"רחוק" שנמצאים שככל מוכח, עצמו מזה הרי -

המשלח וממקום מהמשלח - ובאיכות בכמות - יותר
כח את יותר, ומקבלים להגיע, יותר זקוקים כך -

ע"י שמקבלים העילויים כל ואת המשלח, ותוקף
כנ"ל. זו, ירידה

.Èהשלוחים כינוס של השייכות גם תובן עפ"ז
לזה) בסמיכות שקוראים התורה (ופרשיות העולמי

כסלו: לחודש
שהתחילעי חוצה" מעיינותיך "יפוצו של הענין קר

הזקן אדמו"ר של הגאולה חג כסלו, ע"י9בי"ט בא ,

של באופן החסידות גילוי על קטרוג היה שקודם זה
הכוונה אבל למאסר; שהביא הזקן, אדמו"ר ע"י חב"ד
עד והרחבה, להוספה תביא שעי"ז - היתה בירידה
שהיה כמו חוצה, המעיינות בהפצת בערך, שלא

כסלו בי"ט הגאולה .88לאחרי

נס חנוכה, בנס גם זה ולפני - לזה [ובדוגמא
יון מלכות שגברה לאחרי - כסלו חודש בסוף השמן,

שמן של אחד פך אלא מצאו ולא שזה89הרשעה, ,

- שבתורה שמן התורה, פנימיות של הגילוי על מראה
בגלות]. הירידה ע"י דוקא

הזקן אדמו"ר של המשל כתשובה90וכידוע -

מבן - בהרחבה החסידות גילוי על וקטרוג לשאלה
שכל ולאחרי - לרופא ציוה והמלך שחלה, מלך
יקרה הכי האבן את שיטחן - הועילו לא התרופות
הילד, פי אל ולשפוך במים, ויערבבנה המלך בכתר

אותו... ותציל תיכנס טיפה אולי...

כשניתוסף הזקן, אדמו"ר אחרי דור אחר דור - וכך
דפנימיות בהגילוי יותר עוד ניתוסף - הגלות בחושך
להחידוש עד נשיאינו, רבותינו עלֿידי התורה
של תוצאה בתור - חוצה המעיינות בהפצת שנתחדש
מו"ח שכ"ק לאחרי - תמוז די"בֿי"ג והגאולה מאסר

התחתון. כדור לחצי הגיע אדמו"ר

אחרונות, הכי בשנים ובפרט זה, שבדורנו עד
- והגבלה ממדידה שלמעלה באופן בזה ניתוסף
כל במשך גנוזים שהיו המלך אוצרות שמבזבזים

פל"ו.84) תניא וראה כ. ל, ישעי'
ע"ב.85) ריש ט, ברכות וראה יד. טו, לך לך
במצרים,86) יוסף שהטמין המטמוניות יתגלה שאז זה על נוסף

קיט, (פסחים לע"ל לצדיקים גנוזה מטמונות) (מהשלש אחת שחלק
ב). שמג, מקץ אוה"ת א. מד, תו"א וראה א.

ואילך.87) 329 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
וש"נ.88) ואילך. 349 ע' שם לקו"ש ראה
ב.89) כא, שבת
מהוריי"צ90) אדמו"ר אגרות-קודש א). (עב, מט ע' ח"ב "התמים"

ועוד. ואילך. שכו ע' ח"ג
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-91הדורות ברשותם הי' שאכן סגולה היחידי ואפילו ,
באופן זאת וללמוד לפרסם האפשרות להם ניתנה לא
עי"ז אשר, - ודעת בינה דחכמה והשגה הבנה של
התורה פנימיות אוצרות לגבי והוספה חידוש נעשה
שנעשה העילוי (ע"ד וכו' הנשמה שרש מצד שהם כפי
שבע"); ד"באר המצב לגבי דחרנה העבודה עלֿידי
הצמחֿ מתורת - [ובמיוחד האוצרות מגלים ועכשיו
משיח של שמו ה"ה אלה שמותיו ב' אשר צדק,

התורה92צדקנו פנימיות כולו העם כל את שילמד ,93,[

בהם ללמוד יכול שכאו"א באופן אותם, ומדפיסים
לחוצה עד חוצה, המעיינות ולהפיץ חב"ד, של באופן

ממנה. חוצה שאין

התורה פנימיות בגילוי שהחידוש לומר, ויש
- קשור במיוחד) כסלו חודש עם (שקשור זה בדורנו
השליחות בענין החידוש עם - תליא בהא והא
מ"באר השלוחים שיציאת בלבד זו לא זה: שבדורנו
חוצה המעיינות להפיץ כדי אביו) מגורי (ארץ שבע"
בהגילוי וח"ו ח"ו פוגעת אינה תבל, קצוי בכל
אדרבה אלא שבע"), (מ"באר התורה דפנימיות
בשליחותם יוצאים שהשלוחים עי"ז ואדרבה:
ממקום - וברוחניות בגשמיות - הרחוקים למקומות
הכחות את יותר ומגלה מעורר ה"ז - המשלח
תורת התורה, פנימיות גילוי - בעניננו כולל מהמשלח,
ביתר חוצה, מעיינותיך דיפוצו באופן חב"ד, חסידות

כנ"ל. האוצרות שמגלים באופן עוז, וביתר שאת

.‡Èעם גם [ובשייכות בעולם המאורעות מבין
ענין דוגמת בהם שרואים הנ"ל] השלוחים פעולות
מו"ח כ"ק את שאסרה שהמדינה מה הוא - הנ"ל
והיהדות התורה בהרבצת התעסקותו בשל אדמו"ר
ולאחרֿמכן גזרֿדין, והוציאו חוצה, המעיינות והפצת
"שקול גלות [שצער בקאסטראמא גלות של הפסקֿדין

מיתה" כצער שינתה94כמעט המדינה אותה הנה ר"ל],
- ושיחררה הקצה, אל הקצה מן יחסה את לאחרונה
לנסוע שיוכלו יהודים אלפי מאות - לשחרר וממשיכה

לארץ אפי' עד הברית, לארצות - כולל חפצם, למחוז
בזה, מסייעת עצמה המדינה - מזה ויתירה ישראל.
שנאסף - בחלקו -) ממון של הוצאות עלֿידי - כולל

ההיא). המדינה תושבי כל של מהמסים
גם ישנם - שלהם ובסיוע שחררו שהם אלה ובין
(לפני בטשערנאביל מהפיצוץ שניזוקו יהודים ילדים
ועל ומשתדלת, השתדלה והמדינה - שנים) כמה

לרפאותם. חשבונם,

משם לשלחם עזרה המדינה - האחרונה כבשנה עד
ב"כפר - גופא ושם הקודש, לארץ לנסוע להם והתירו
- וכו' לרפאותם ומשתדלים בהם מטפלים ששם חב"ד",

(דמדינה עמיקתא מבירא העלי' על מראה זה שכל
של למצב עד, לחב"ד) שהתנגדה עד,c"ag95ההיא, -

-xtk,חב"ד חסידות של החידוש על שמרמז חב"ד,
ופרטי בפרטים החסידות ותורת התורה פנימיות לגלות
את שמתאר כפר בן יחזקאל, נבואת (ע"ד פרטים
שלו ההתפעלות מרוב הפרטים כל עם המלך מרכבת

נעשה96בזה - בגלות הירידה ע"י בא שזה דהגם ,(

(שקודם שבע" ד"באר הגילוי לגבי אפילו עילוי עי"ז
מעונג, למעלה (שאין העונג לגילוי עד הירידה),

מנגע למטה אין פנימיות78תמורת לימוד ע"י שבא (

שבשכל. בחב"ד התורה

יחזקאל שנבואת מזה הרמז ע"ד הוראה [ולהוסיף
כבר" נהר "על לארץ בחוץ הי' בוזי עלֿידי97בן :

כבר נהר "על - גופא ושם בחוץֿלארץ, ,98הירידה

ענין ששומע במי מכניס שהיצר הקרירות על שמרמז
ולקלוט לשמוע ותמורת התורה, בפנימיות בתורה נפלא

" הע! לו: אומר - שבזה החידוש כברxakאת זה את - "
כעת גם קולט הי' זאת, שמע לו פעם!... שמעתי
הגילוי נעשה הירידה, ע"י הרי, - שבזה... החידוש
ופרטי בפרטים חב"ד, של באופן יחזקאל דנבואת
בוזי בן אֿל, חזק - יחזקאל בשמו גם וכמרומז פרטים.
הים מביזת יותר עוד התורה, דפנימיות וביזה גילוי -

לו" יבוזו ד"בוז באופן דאתכסיא), ].99(עלמא

ואילך.91) פי"א ה'שי"ת לגני באתי ההילולא המשך ראה
ברכות92) ירושלמי וראה (צדק). ה יא, ישעי' (צמח)*. ח ג, זכרי'

ב). (יז, בהקדמה תקו"ז וראה שם. והרד"ק הראב"ע פי' ה"ד. פ"ב
ועוד.93) א. יז, צו לקו"ת
תי.94) מצוה חינוך
למקומותיהם95) אותם ולקחו הגיעו שלהם שההורים הילדים וגם

שבטח ועד חב"ד, עם תמידית שייכות להם שיש מובן, הרי - הם
ישראל, כל של מחצבתם מקור הוא חב"ד כי - בפועל אצלם יתגלה
שבהם שבע", "באר מדות), (הז' המנורה" קני "שבע של המקור

ס"ד). לעיל (ראה ישראל נשמות כל כלולים
ב.96) יג, חגיגה
א.97) א, יחזקאל
ע"ב):98) ריש ל, ח"ב (במהנ"ע). א קכה, (זח"א ממאחז"ל להעיר

במדב"ר גם וראה טפשין. מגדלין מיא ואית חכימין מגדלים מיא אית
ארץ יש יח): יד, שלח בפרש"י (הובא ו שלח תנחומא יב. פט"ז,

כו'. חלשים שמגדלת ארץ ויש גבורים שמגדלת
נב.99) ע' ח"א מלוקט סה"מ וראה ט. ח, שה"ש - הכתוב ל'

.eny gnv yi` :x"ryed zepryed gqepae (*
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אשר, - בכינוס שדיברו וכו' והצעות התעוררות
השלוחים את ויעודד יעורר ה"ז בספר כשיסתכלו

בעבודתם.

השלוחים" "ספר על בהוספה לפועל: ובנוגע
חלק של תמונות בו (שיש הוציאוֿלאור שכבר
שיכלול ספר, להו"ל כדאי הי' - בלבד) מהשלוחים

של -lkתמונות טוב ומה הכינוס, lknמשתתפי

עליונה, בדרגא השלוחים הן לעיל, [וכאמור השלוחים
כולל ביתם, בני עם ביחד תחתונה], יותר בדרגא והן
תמונותיהם את שיראו שעי"ז [כיון קטנים ילדים גם
אביהם בדרך ללכת יותר אותם יעורר ה"ז בספר,
כח את שימשיכו ע"י בפועל, שלוחים ולהיות ואמם,

הפועל], אל הכח מן שלהם השליחות

ומה אפשרי, הכי בהקדם הספר את ושיוציאוֿלאור
כסלו. לי"ט עכ"פ - טוב

.„Èהשליחות בקיום יותר עוד יוסיף שזה ויה"ר

וברֿדעת מציאות הוא שליח כל הקצוות: בב' בפועל,
לקיים כדי כחותיו עשר בכל ומשתמש בפ"ע,
כ"ק להמשלח בטל הוא - זה עם וביחד שליחותו,

אדמו"ר, מו"ח
כחותיו בעשר משתמש שהשליח ועלֿידיֿזה
(שליח משיח בחי' מגלה ה"ה - השליחות בקיום
ביהודים גם כך ופועל בעצמו, בו עשר) בצירוף
את ומנצלים שלוחים שהם איך שמגלה עי"ז נוספים,

שליחותם בקיום הנפש כחות ,110עשר

הזולת ואל עצמו אל שמדבר - השליחות כולל
שבנפשו משיח שבחינת הלב, מן היוצאים בדברים
היוצאים דברים שמדבר ועי"ז בגילוי, עומדת פנימה
עד פעולתם, ופועלים הלב אל נכנסים ה"ה הלב, מן

מגלה הכללית111שזה יחידה הכללי, משיח -112את

תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו, משיח ביאת
ממש. ומיד

•

וש"נ.110) תשמ"ו. הקפות קודם שמח"ת ליל שיחת ראה
של111) זמנה הגיע שכבר מפני - ח"ו הקץ דחיקת משום בזה ואין

גם הענינים, כל סיימו שכבר אדמו"ר, מו"ח כ"ק שהעיד כפי הגאולה,

צדקנו משיח פני לקבל כולכם" הכן ו"עמדו הכפתורים", "צחצוח
.(628 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות ס' (ראה

ועוד.112) ב. רס, לזח"ג רמ"ז

`"ypz'd elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zegiyn

.·Èלעיל מהמדובר ללמוד שאפשר מהלימודים
"וישלח בפ' שחל העולמי, השלוחים כינוס עם בקשר
וילך שבע מבאר יעקב "ויצא גו'", יעקב את יצחק

כסלו: חודש ראש וערב מברכים ובשבת חרנה",
שמבלי שליח, לכל ועידוד חיזוק - לראש לכל
- ברוחניות או בגשמיות - רחוק היותו על הבט
ויתירה אתו, נמצא המשלח המשלח, (ודרגת) ממקום
דהמשלח כמותו עד כמותו, אדם של שלוחו מזה
את לעשות דהמשלח הכחות כל לו וניתנו ממש,

עוז, וביתר שאת וביתר שליחותו,

כך המשלח, ממקום רחוק היותו ככל - ואדרבה
וכל דהמשלח, התוקף בפועל, עד לו וניתן צריך הוא
וככל ב"חרנה", העבודה ע"י לביטוי שבאים העילויים
החידוש יותר גדול כך יותר, עמוק שה"חרנה"
שם מקיים - ועי"ז להמשלח, עצמו מבטל כשהשליח

כנ"ל. המשלח, רצון את

העולמי", השלוחים מ"כנס הלימוד גם ישנו ובזה
מבלי יחד, השלוחים דכל והתאחדות כינוס שהוא

שביניהם. החילוקים על הבט

בשליחות,100וכידוע שישנם השונות הדרגות
מתייחס השליח מעשה (א) למעלה: מלמטה ובכללות
ושאר השליח של העשי' כח לא אך המשלח, אל
לא אבל להמשלח, בטל שלו העשי' כח (ב) כחותיו.
חפצו כחותיו, כל - מציאותו כל (ג) הכחות. שאר
להמשלח, לגמרי בטלים ה"ה - ומדותיו שכלו רצונו

ממש". דהמשלח "כמותו שהוא (ד) עד

ביחס כלqepiklאעפ"כ, צריכים השלוחים,
הכי השלוחים הן - שביניהם הסוגים כל השלוחים,
יותר תחתונים לע"ע שהנם השלוחים והן עליונים,
את ולהדגיש יחד, להתאחד - שתהי') סיבה (מאיזה
שלוחים היותם השלוחים, כל בין המשותפת הנקודה

- זה ועלֿידי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח dlbznדכ"ק

הקב"ה. ראשון, הכי מהמשלח שליחותם יותר עוד בהם

חזק יאמר ולאחיו יעזורו רעהו את כל101ואיש -

בעבודת השלוחים ולשאר לחברו עוזר שליח

השליחות) דרגות (בכל כולם ובכללות שלו, השליחות
שליחותו את לקיים בו התלוי כל עושה שליח שכל -

חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה בהפצת

(כנ"ל), דביזה באופן - בדורנו ובמיוחד כולל
באופן בנ"י לכל חוצה המעיינות את שמפיצים
אדמו"ר הוראת וכידוע והגבלה, ממדידה שלמעלה

נ"ע לסדר102(מהורש"ב) לחכות צורך אין שכעת ,

ואישתי" חטוף ואכול "חטוף - אלא .103בעבודה,

דערב חומש מהשיעור לימוד עוד ניתוסף ובזה
הברכות את יעקב מקבל שליחותו לפני זה: שבת

לך" מ"ויתן החל שהוא"ו104מיצחק, מפרש, ורש"י .
למ"ש כלל המשך זה שאין (אע"פ "ויתן" של המוסיף
ויחזור ש"יתן ללמד בא גו'") בני ריח "ראה זה לפני
ברכת בפועל (שמקבל שליח לכל הוראה וזוהי ויתן".
בשליחותו, שיוצא לפני עוד לך"): ד"ויתן יצחק
לאחרי מיד הרי - לשם מגיע הוא כאשר ועאכו"כ
ליהודים שיתן הראשונה הפעולה את ומתכנן שחושב
מיוחד, ללימוד צריך איננו זה [שעל "יתן" - במקומו
שליחות] של פעולה לעשות שליח: של ענינו זהו שכן
- ויתן" ה"ויחזור את תיכף ומתכנן חושב הוא -

נוספת! פעולה לעשות

עולמי העולמי", השלוחים "כינוס ולהיותו
לימוד מזה ישנו - ונצחיות ומקום זמן בפירושו
כל ושל יהודי כל של השליחות לעבודת ונתינתֿכח

שהם הקב"ה.mlekבנ"י, שלוחי

.‚Èכינוס" יהי' השלוחים שכינוס רצון, ויהי
לעולם" והנאה להם הנאה עי"ז105לצדיקים ובפרט ,

הפעולות כל להרחבת בנוגע טובות החלטות שיקבלו
השליחות, בעבודת

שליח" עושה "שליח בענין - מאה"106כולל "אפילו ,
עולם107(שלוחים) עד בתוכו שכולל ,108.

- מהכינוס מזכרתֿנצח שתשאר בכדי ולהוסיף:
הצעה בצירוף109הועלתה השלוחים", "ספר שידפיסו

כולל הכינוס, משתתפי שי' השלוחים כל של תמונות
ודברי תורה דברי עם שי', ביתם ובני משפחתם של -

או"ח100) אדה"ז שו"ע וראה א. כלל ענגיל) (להר"י טוב לקח
148 ע' חי"ב ואילך. 323 ע' ח"ח לקו"ש וראה בקו"א. סכ"ה סרס"ג
ועוד. ס"ה. תש"נ שרה חיי ש"פ משיחות קונטרס .303 ע' ח"כ ואילך.

ו.101) מא, ישעי'
קודש102) אגרות .22 ע' ומעין לקונטרס במבוא נדפס - במכתבו

רסו. ע' ח"א שלו
(103,99 שבהערה מלוקט סה"מ וראה א. נד, עירובין - חז"ל ל'

לו". יבוזו "בוז שזהו"ע
כח.104) כז, פרשתנו

סע"ב.105) עא, סנהדרין משנה
פ"ז106) גירושין הל' רמב"ם ב. כט, גיטין וראה א. מא, קידושין

ה"ד.
שם.107) רמב"ם
הטעם108) וי"ל שלוחין. כמה עושה ד"ה שם גיטין רש"י ראה

(ראה המספר שלימות הוא דמאה דוקא, מאה מספר נקט שהרמב"ם
ב). מג, מנחות מהרש"א חדא"ג וראה ברכה. ר"פ לקו"ת

סי"ג.109) תש"נ שרה חיי ש"פ משיחות קונטרס
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אשר, - בכינוס שדיברו וכו' והצעות התעוררות
השלוחים את ויעודד יעורר ה"ז בספר כשיסתכלו

בעבודתם.

השלוחים" "ספר על בהוספה לפועל: ובנוגע
חלק של תמונות בו (שיש הוציאוֿלאור שכבר
שיכלול ספר, להו"ל כדאי הי' - בלבד) מהשלוחים

של -lkתמונות טוב ומה הכינוס, lknמשתתפי

עליונה, בדרגא השלוחים הן לעיל, [וכאמור השלוחים
כולל ביתם, בני עם ביחד תחתונה], יותר בדרגא והן
תמונותיהם את שיראו שעי"ז [כיון קטנים ילדים גם
אביהם בדרך ללכת יותר אותם יעורר ה"ז בספר,
כח את שימשיכו ע"י בפועל, שלוחים ולהיות ואמם,

הפועל], אל הכח מן שלהם השליחות

ומה אפשרי, הכי בהקדם הספר את ושיוציאוֿלאור
כסלו. לי"ט עכ"פ - טוב

.„Èהשליחות בקיום יותר עוד יוסיף שזה ויה"ר

וברֿדעת מציאות הוא שליח כל הקצוות: בב' בפועל,
לקיים כדי כחותיו עשר בכל ומשתמש בפ"ע,
כ"ק להמשלח בטל הוא - זה עם וביחד שליחותו,

אדמו"ר, מו"ח
כחותיו בעשר משתמש שהשליח ועלֿידיֿזה
(שליח משיח בחי' מגלה ה"ה - השליחות בקיום
ביהודים גם כך ופועל בעצמו, בו עשר) בצירוף
את ומנצלים שלוחים שהם איך שמגלה עי"ז נוספים,

שליחותם בקיום הנפש כחות ,110עשר

הזולת ואל עצמו אל שמדבר - השליחות כולל
שבנפשו משיח שבחינת הלב, מן היוצאים בדברים
היוצאים דברים שמדבר ועי"ז בגילוי, עומדת פנימה
עד פעולתם, ופועלים הלב אל נכנסים ה"ה הלב, מן

מגלה הכללית111שזה יחידה הכללי, משיח -112את

תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו, משיח ביאת
ממש. ומיד

•

וש"נ.110) תשמ"ו. הקפות קודם שמח"ת ליל שיחת ראה
של111) זמנה הגיע שכבר מפני - ח"ו הקץ דחיקת משום בזה ואין

גם הענינים, כל סיימו שכבר אדמו"ר, מו"ח כ"ק שהעיד כפי הגאולה,

צדקנו משיח פני לקבל כולכם" הכן ו"עמדו הכפתורים", "צחצוח
.(628 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות ס' (ראה

ועוד.112) ב. רס, לזח"ג רמ"ז
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הקודש ללשון מתורגם
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"ואלה המלים את רש"י מצטט הפרשה בתחילת

האמורים ועשו "יעקב ומפרש: יצחק", תולדות

.1בפרשה"

"ואלה על רש"י של שהקושי המפרשים, מסבירים

מכן לאחר מיד המופיעים הפסוקים הוא: יצחק" 2תולדות

– בתולדותיו לא אך ליצחק, שארעו במאורעות עוסקים

יצחק" שב"תולדות רש"י אומר לארועים`oiולכן הכוונה

מכן לאחר מיד ועשו3המופיעים ל"יעקב אלא ,mixen`d

dyxta"4כיון אך יותר, מאוחר רק מוזכרים הם אמנם, :

בפרשה" "אמורים לפסוקefשהם להתייחס יכולים הם ,

יצחק". תולדות "ואלה

"האמורים רש"י בלשון הדיוק גם מובן זה לפי

dyxtaהאמורים" הרמב"ן כלשון ולא ,"dhnlכי ,"

"האמורים דברdhnlהניסוח לגבי להיאמר מתאים "

לפיכך פסוק. באותו אף או הבא בפסוק המופיע

"האמורים ואומר בלשונו רש"י ,dyxta"5מדייק

בפרשה", "אמורים רק ועשו שיעקב xtqnשלמרות

יותר מאוחר הכוונה6פסוקים אליהם זאת בכל ,

יצחק". ב"תולדות

.·
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להבין: יש עדיין אך

יעקב" תולדות "אלה הפסוק על רש"י7א) אומר

וגלגוליהם...". ישוביהם אלה יעקב, תולדות של "ואלה

"תולדות" שהמלה סובר, רש"י אם השאלה: ומתעוררת

האדם של מאורעותיו של במשמעות להתפרש יכולה

שגם להסביר היה יכול הוא הרי וגלגוליהם), (ישוביהם

למאורעותיו היא הכוונה יצחק" "תולדות ,3במלים

יצחק"jenqaהמופיעים תולדות מסיק8ל"ואלה הוא מנין .

אשר לילדים, דוקא היא הכוונה כאן "תולדות" שבמלה

הכוונה יצחק" שב"תולדות להסביר מוכרח הוא כך משום

יותר? מאוחר רק המופיעים ועשו" ל"יעקב היא

יצחק" "תולדות שהמלים רש"י, של פירושו לצורך ב)

מכן, לאחר מיד המופיעים המאורעות לגבי אמורות אינן

את רק לצטט לכאורה, הכרחי, ועשו", "יעקב לגבי אלא

ב"דיבור רש"י מצטט מדוע יצחק". "תולדות המלים

"ואלה"? המלה את גם המתחיל"

יעקב, לפני נולד עשו והרי – בפרשה" "האמורים ג)

ויעקב" "עשו לומר רש"י היה צריך לפני9ולפיכך עשו –

הרמב"ן10יעקב מתבטא שאכן כפי הוא11. אף אשר ,

"האמורים1) כאן: ראשוןdhnlברמב"ן ובדפוס בפנים). לקמן (וראה "

.(6 להערה שוה"ג (וראה הענין" בסוף "האמורים רש"י: דפי'

עצמו,2) זה בפסוק שנאמר יצחק" את הוליד "אברהם לי'l`אבל קשה

כו'". שכתב וע"י – מיד* רש"י שמפרש וכמו לרש"י,

כאן.3) רד"ק גם וראה כאן. הספורנו כפירוש

זאת,4) רק להשמיענו בכדי הרא"ם): (על מקשה כאן לדוד במשכיל

– גופא פרשה בהך שכתובים לפי "אלה" מלת שייך סמוכים שאינן דאע"פ

ועשו"? "יעקב גם רש"י כותב ולמה בפרשה". "האמורים שיכתוב מספיק הי'

היא רש"י שכוונת בפנים, מ"ש לפי יצחק"eprinydlאבל "תולדות שפירוש

מ"ש בפשטות מובן וכיו"ב), מאורעות (ולא כפשוטו תולדות eyreהוא awri.

.33 הערה לקמן וראה

הענין".5) בסוף "האמורים ראשון) שבדפוס (כהגירסא או

סיפור6) התחלת ועפ"ז, לידתם". היתה איך הכתוב "והזכיר כאן: ברמב"ן

גלאטיק אינו לרש"י אבל גו'". יצחק "ויהי מהכתוב הוא יצחק" "תולדות

גו'" יצחק "ויהי כי סיפורepi`"zeclez(=חלק)**, (ורק שנולדו),`jiיצחק"

"האמורים כותב כבפנים.dyxtaולכן ,"

ב.7) לז וישב

שהיו8) לפי כו' שכתב "וע"י להפירוש צריך אין זה, פירוש שלפי ובפרט,

(ותולדות) ממאורעות הוא יצחק" את הוליד "אברהם גם כי – כו'" הדור ליצני

ולב גו"א (ראה 2).יצחק להערה בשוה"ג נעתק – כאן וש

נוצר9) שיעקב לפי היינו לעשו יעקב מקדים שרש"י שמה לומר ואין

להלן (נעתק נאמר שבדה"י לזה [נוסף כי – כו) כה, פרשתנו (רש"י ראשונה

ל"תולדות")] "בני" בין לחלק (ודוחק וישראל" עשו יצחק "ובני ה') סעיף

" כותב עצמו שרש"י dyxtaמכיון mixen`dכהסדר למנותם הו"ל ,"mixen`y

dyxtda.יו"ד סעיף לקמן וראה .

[אחות10) רבקה מצד נולד שעשו – כ) (כה, ואוה"ח כי"ק בספורנו,

ד: פס"ה, ב"ר גם וראה האם]. לאחי דומין בנים רוב כי הארמי, לבן

תלוי לעשוdaשהדבר יעקב רש"י מקדים זה שמטעם לומר אין אבל .

ואפילו כלל, זה כל נזכר לא עה"ת בפרש"י (א) כי – יצחק" ב"תולדות

ברמז. אלאdaxc`eלא כו' נכתב לא עדיין "וכי שם רש"י מפירוש ,

שס"ל משמע, וכו') הספורנו כפירוש (ודלא כו'" שבחה ly`להגיד

מצד היתה עשו רשעת באם אפילו (ב) רשע. הי' שעשו הסיבה זוהי***

מכיון יצחק", ב"תולדות לעשו יעקב את להקדים מספיק טעם אי"ז רבקה,

נולד ובניiptlשעשו שם) להלן (נעתק בדה"י ממ"ש וכדמוכח יעקב.

וישראל. עשו יצחק

כאן.11) בראב"ע וכ"ה

'itdl wx `ed dfl i"yx wwfedy dny ,o`k yeale `"ebae .(r"ta ligznd xeaica df oipr `a ± miqetc dnkae) .o`k yeale `"eb ,m"`xa `aed oke .oey`x qetca d"k (*

."wgvi zeclez" llkn `ed "wgvi z` ciled mdxa`" ,(mipta onwl d`x) zerxe`nÎzeclez 'itdl la` .eyre awri lr i`w "wgvi zeclez"y

."oiprd seqa mixen`d" (oey`x qetcay `qxibd itl) i"yx wiicn okly (**

.'ig`a wecal jixv dy` `yepd epcnl o`kn :bk ,e `x`e i"yxta ixdy ,oal zeg` dzidy dn `l y"kne .l`eza za dzid dwaxy dn `l elit` (***

zeclez zegiyÎihewl

של בניו לגבי אמורות יצחק" "תולדות שהמלים מסביר

מדוע ויעקב". "עשו בניסוח יותר, מאוחר המוזכרים יצחק

ועשו" "יעקב רש"י ?12אומר
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רש"י אין [מדוע שלעיל הראשונות הקושיות שתי את

מאורעות, היא כאן "תולדות" המלה שמשמעות מסביר

היה, ניתן "ואלה"], המלה את גם מצטט הוא ומדוע

המלה את מצטט שרש"י – זו ידי על זו ליישב לכאורה,

שמלה משום יצחק"ef"ואלה" "תולדות שבביטוי מחייבת

למאורעותיו: ולא לילדיו, היא הכוונה

על "מוסיף היא החיבור) (בוא"ו "ואלה" המלה

יצחק"13הראשונים" תולדות "ואלה של הענין כלומר, .

לפני המופיעים ישמעאל" תולדות ל"ואלה המשך מהווה

היא14כן הכוונה יצחק" שב"תולדות לומר ייתכן לא לכן .

ישמעאל" ב"תולדות כי הכוונה`oiלמאורעותיו,

" – מפרשת עצמה שהתורה כפי אלא ipaלמאורעות,

"תולדות במלים שגם להסביר, הכרחי ולכן ישמעאל",

היא הכוונה .eiclil15יצחק"
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"ואלה הכלל משמעות מובן: אינו עלsiqenאך

יותר והמאוחר הקודם – הענינים ששני היא, הראשונים"

האחד אין דמיון, ביניהם אין אם שהרי ביניהם, דומים –

יכול נפרד.siqedlמהם ענין הוא אלא האחר, על

הכוונה יצחק" שב"תולדות הפירוש, לפי גם כך, ואם

החיבור) (בוא"ו "ואלה" בביטוי קושי יש לילדיו, :16היא

היו ישמעאל" "תולדות17רשעיםmlek"תולדות ואילו ,

ובמיוחד צדיק? היה אשר יעקב, את גם כוללים יצחק"

יצחק", ב"תולדות שהראשון רש"י, בפירוש הסדר לפי

יעקב. הוא ישמעאל", ל"תולדות יותר הקרוב

במדרש יעקב18נאמר להוציא חסר, יצחק תולדת "ולכך

להסביר הכרחי הפשט לפי אך הרשעים". שהמלה19מכלל ,

את כוללת – רבים בלשון – כוללipy"ואלה" התולדות,

ישמעאל? בני לבין יעקב בין הדמיון מהו וקשה: יעקב.

מובן הרי כלשהו, דמיון ביניהם יימצא אם ואף

שהדמיון לביןixwirdבפשטות, יצחק" "תולדות שבין

מצד הוא "ואלה", נאמר בגינו אשר ישמעאל", "תולדות

לעיל שהובאה השלישית, השאלה מתגברת ולפיכך עשו.

"ואלה לפסוק בפירושו רש"י מקדים מדוע ב', בסעיף

עשו. לפני יעקב את יצחק" תולדות

.‰
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מפני יעקב את מקדים שרש"י לומר, אפשר לכאורה

את שם "את הפסוק על רש"י שמפרש כפי צדיק. היותו

יפת" ואת ביותר20חם הגדול היה שיפת אףֿעלֿפי –21,

"האמורים12) כאן אומר עצמו שרש"י והריdyxtaובפרט, – "ef dyxta

עשו יעקב.iptlנאמר

משפטים.13) ר"פ רש"י ג. פ"ל, שמו"ר

הם להלן שם שהמנויים הוא, שם שברש"י לפנ"זminecוהחידוש להמנויים

הראשונים אלוipiqn("מה בוא"וipiqnאף ש"ואלה" אבל המשך"). שיש מורה

שתולדות לומר אין ולכן פרש"י. בלי גם הוא פשוט – הפרשיות ב' בין וקישור

הם כבפנים.zerxe`nיצחק ישמעאל, לתולדות המשך שום לזה אין אז כי יצחק,

.16 הערה לקמן וראה .34 הערה 41 ע' [המתורגם] ח''ה לקו"ש וראה

באוה"ת14) הובא – מהרמ"א פי' ג"כ ראה ואילך. יב כה, חייֿשרה

תולדות. ר"פ ח"ד בראשית

להזכיר15) שב ישמעאל תולדות שהזכיר אחר כאן: ראב"ע גם ראה

יצחק. תולדות

הם16) להלן המנויים אזי בוא"ו ואלה שנאמר מקום שכל זה שכלל ואף

minec,שלפנ"ז בפ'ycgnלהמנויים (ומכריח) –mihtynרש"י (13 (כבהערה

"ואלה" שגם עכצ"ל הוא, שכן משפטים) (בפ' כבר מחדש שרש"י לאחרי הרי

ד"תולדות הדמיון מהו קשה: ובמילא לפנ"ז. להמנויים בדומה הוא דפרשתנו

כדקלמן. ישמעאל", ל"תולדות יצחק"

רשע17) הי' עצמו ישמעאל גם שהרי בפשטות, גם וכ"ה שם. שמו"ר ראה

רשעים. נשארו בניו אבל תשובה, שעשה אלא (38 הערה (כדלקמן מקודם

חייֿשרה). ס"פ "(רש"י נפל" אברהם "משמת שלכן

שם.18) שמו"ר

שברוב19) [ועד כהקרי הוא הפירוש עיקר הפשט, שבדרך לזה נוסף כי

,[(15 ובהערה 18 ע' שם לקו"ש (ראה הכתיב את מפרש רש"י אין המקומות

שם), (שמו"ר משנים" חוץ חסרים שבמקרא תולדות ש"כל מכיון בנדו"ד, הרי

– ענין איזה לרמז הכתוב בא אלו מקומות שבשני לומר מסתבר אדרבה: הרי

חסר. תולדות שנאמר במקום ולא

"ומזה זה מדרש על תולדות) ר"פ ח"א (בראשית באוה"ת במש"כ וצ"ע

כוונתו ואולי בפרשה". האמורים ועשו יעקב תולדות ואלה על פרש"י יובן

תולדות עשו, היינו) – (שמוסיף ואלה שבפרש"י): תורה של יינה (שע"ד

בפרשה. האמורים יעקב היינו) – (שחסר

לב.20) ה, בראשית

ראי' להביא אין ויפת", חם "שם שכתוב המקומות לענינינו.llkמשאר

הפשט בדרך (אפילו) אחת),xzeinכי פעם שהזכירם (לאחרי ויפת חם להזכיר

ולכן אברהם, עד מאדה"ר הדורות השתלשלות להודיע הסיפור שעיקר כיון

נזכר דור ופשיטאyexitaבכל ההשתלשלות). (דהממשיך אחד איש רק

טעם mlekדכשמאיזה miyxtnבפעם משא"כ העיקר. הוא שם אז גם –

מנינם. מסדר להוכיח יש – מיותרים שאינם מכיון שמזכירם, הראשונה

ולפרש21) לדחוק צריך ולפ"ז מיפת. גדול הי' שחם כד), (ט, נח ברא"ם

אחי הי' ששם – והוא לשם, ביחס רק היינו הגדול", "יפת כא) י, (שם שמ"ש

הגדול [שלכןepnnיפת שבאחים* גדול הוא ד"הגדול" הפשוט פי' אבל .

שם רש"י המבול",zehytaמוכיח אחר שנתים גו' שנה מאת בן "שם ממ"ש

שם]. בגו"א וכמ"ש יפת. על קאי לבyxetnkeש"הגדול" ה, (בראשית ברש"י

הגדול "יפת שנה) מאות חמש בן ד"ה –eipaay:כה ט, נח רש"י גם וראה ."

milecbd"של el`.27 הערה לקמן וראה .**"

.y"iir .ef `xnbn m"`xd lr my `"yxdn b"`cga dywd xake .`ed oig`ay lecbd zti :a"rq ,hq 'dpq d`x ± q"yay cenild jxca elit` d"ke (*

dpnp mgy dn ik ,b"rv c"prtl ± la` ."iefade leqtd ± ohwd epa" yxtl i"yx wwfedy dnn (a) .zti iptl dpnpy dnn (`) mig`ay lecbd 'id mgy giken my m"`xa (**

.`"eba y"nke ,"ohwd" 'id `edy df weqta n"wtp i`n :'il dywedy itl `ed ,"iefade leqtd" yxtl i"yx gxkeny dne .28 dxrd onwlck ,myl ekinqdl icka epiid ,ztil mcew
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רש"י אין [מדוע שלעיל הראשונות הקושיות שתי את

מאורעות, היא כאן "תולדות" המלה שמשמעות מסביר

היה, ניתן "ואלה"], המלה את גם מצטט הוא ומדוע

המלה את מצטט שרש"י – זו ידי על זו ליישב לכאורה,

שמלה משום יצחק"ef"ואלה" "תולדות שבביטוי מחייבת

למאורעותיו: ולא לילדיו, היא הכוונה

על "מוסיף היא החיבור) (בוא"ו "ואלה" המלה

יצחק"13הראשונים" תולדות "ואלה של הענין כלומר, .

לפני המופיעים ישמעאל" תולדות ל"ואלה המשך מהווה

היא14כן הכוונה יצחק" שב"תולדות לומר ייתכן לא לכן .

ישמעאל" ב"תולדות כי הכוונה`oiלמאורעותיו,

" – מפרשת עצמה שהתורה כפי אלא ipaלמאורעות,
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"ואלה הכלל משמעות מובן: אינו עלsiqenאך

יותר והמאוחר הקודם – הענינים ששני היא, הראשונים"

האחד אין דמיון, ביניהם אין אם שהרי ביניהם, דומים –

יכול נפרד.siqedlמהם ענין הוא אלא האחר, על

הכוונה יצחק" שב"תולדות הפירוש, לפי גם כך, ואם

החיבור) (בוא"ו "ואלה" בביטוי קושי יש לילדיו, :16היא

היו ישמעאל" "תולדות17רשעיםmlek"תולדות ואילו ,

ובמיוחד צדיק? היה אשר יעקב, את גם כוללים יצחק"

יצחק", ב"תולדות שהראשון רש"י, בפירוש הסדר לפי

יעקב. הוא ישמעאל", ל"תולדות יותר הקרוב

במדרש יעקב18נאמר להוציא חסר, יצחק תולדת "ולכך

להסביר הכרחי הפשט לפי אך הרשעים". שהמלה19מכלל ,

את כוללת – רבים בלשון – כוללipy"ואלה" התולדות,

ישמעאל? בני לבין יעקב בין הדמיון מהו וקשה: יעקב.

מובן הרי כלשהו, דמיון ביניהם יימצא אם ואף

שהדמיון לביןixwirdבפשטות, יצחק" "תולדות שבין

מצד הוא "ואלה", נאמר בגינו אשר ישמעאל", "תולדות

לעיל שהובאה השלישית, השאלה מתגברת ולפיכך עשו.

"ואלה לפסוק בפירושו רש"י מקדים מדוע ב', בסעיף

עשו. לפני יעקב את יצחק" תולדות

.‰
Ì˙„ÏÂ‰ ¯„Ò ÈÙÏ ÌÈ˘�‡ ˙¯ÎÊ‰

מפני יעקב את מקדים שרש"י לומר, אפשר לכאורה

את שם "את הפסוק על רש"י שמפרש כפי צדיק. היותו

יפת" ואת ביותר20חם הגדול היה שיפת אףֿעלֿפי –21,

"האמורים12) כאן אומר עצמו שרש"י והריdyxtaובפרט, – "ef dyxta

עשו יעקב.iptlנאמר

משפטים.13) ר"פ רש"י ג. פ"ל, שמו"ר

הם להלן שם שהמנויים הוא, שם שברש"י לפנ"זminecוהחידוש להמנויים

הראשונים אלוipiqn("מה בוא"וipiqnאף ש"ואלה" אבל המשך"). שיש מורה

שתולדות לומר אין ולכן פרש"י. בלי גם הוא פשוט – הפרשיות ב' בין וקישור

הם כבפנים.zerxe`nיצחק ישמעאל, לתולדות המשך שום לזה אין אז כי יצחק,

.16 הערה לקמן וראה .34 הערה 41 ע' [המתורגם] ח''ה לקו"ש וראה

באוה"ת14) הובא – מהרמ"א פי' ג"כ ראה ואילך. יב כה, חייֿשרה

תולדות. ר"פ ח"ד בראשית

להזכיר15) שב ישמעאל תולדות שהזכיר אחר כאן: ראב"ע גם ראה

יצחק. תולדות

הם16) להלן המנויים אזי בוא"ו ואלה שנאמר מקום שכל זה שכלל ואף

minec,שלפנ"ז בפ'ycgnלהמנויים (ומכריח) –mihtynרש"י (13 (כבהערה

"ואלה" שגם עכצ"ל הוא, שכן משפטים) (בפ' כבר מחדש שרש"י לאחרי הרי

ד"תולדות הדמיון מהו קשה: ובמילא לפנ"ז. להמנויים בדומה הוא דפרשתנו

כדקלמן. ישמעאל", ל"תולדות יצחק"

רשע17) הי' עצמו ישמעאל גם שהרי בפשטות, גם וכ"ה שם. שמו"ר ראה

רשעים. נשארו בניו אבל תשובה, שעשה אלא (38 הערה (כדלקמן מקודם

חייֿשרה). ס"פ "(רש"י נפל" אברהם "משמת שלכן

שם.18) שמו"ר

שברוב19) [ועד כהקרי הוא הפירוש עיקר הפשט, שבדרך לזה נוסף כי

,[(15 ובהערה 18 ע' שם לקו"ש (ראה הכתיב את מפרש רש"י אין המקומות

שם), (שמו"ר משנים" חוץ חסרים שבמקרא תולדות ש"כל מכיון בנדו"ד, הרי

– ענין איזה לרמז הכתוב בא אלו מקומות שבשני לומר מסתבר אדרבה: הרי

חסר. תולדות שנאמר במקום ולא

"ומזה זה מדרש על תולדות) ר"פ ח"א (בראשית באוה"ת במש"כ וצ"ע

כוונתו ואולי בפרשה". האמורים ועשו יעקב תולדות ואלה על פרש"י יובן

תולדות עשו, היינו) – (שמוסיף ואלה שבפרש"י): תורה של יינה (שע"ד

בפרשה. האמורים יעקב היינו) – (שחסר

לב.20) ה, בראשית

ראי' להביא אין ויפת", חם "שם שכתוב המקומות לענינינו.llkמשאר

הפשט בדרך (אפילו) אחת),xzeinכי פעם שהזכירם (לאחרי ויפת חם להזכיר

ולכן אברהם, עד מאדה"ר הדורות השתלשלות להודיע הסיפור שעיקר כיון

נזכר דור ופשיטאyexitaבכל ההשתלשלות). (דהממשיך אחד איש רק

טעם mlekדכשמאיזה miyxtnבפעם משא"כ העיקר. הוא שם אז גם –

מנינם. מסדר להוכיח יש – מיותרים שאינם מכיון שמזכירם, הראשונה

ולפרש21) לדחוק צריך ולפ"ז מיפת. גדול הי' שחם כד), (ט, נח ברא"ם

אחי הי' ששם – והוא לשם, ביחס רק היינו הגדול", "יפת כא) י, (שם שמ"ש

הגדול [שלכןepnnיפת שבאחים* גדול הוא ד"הגדול" הפשוט פי' אבל .

שם רש"י המבול",zehytaמוכיח אחר שנתים גו' שנה מאת בן "שם ממ"ש

שם]. בגו"א וכמ"ש יפת. על קאי לבyxetnkeש"הגדול" ה, (בראשית ברש"י

הגדול "יפת שנה) מאות חמש בן ד"ה –eipaay:כה ט, נח רש"י גם וראה ."

milecbd"של el`.27 הערה לקמן וראה .**"

.y"iir .ef `xnbn m"`xd lr my `"yxdn b"`cga dywd xake .`ed oig`ay lecbd zti :a"rq ,hq 'dpq d`x ± q"yay cenild jxca elit` d"ke (*

dpnp mgy dn ik ,b"rv c"prtl ± la` ."iefade leqtd ± ohwd epa" yxtl i"yx wwfedy dnn (a) .zti iptl dpnpy dnn (`) mig`ay lecbd 'id mgy giken my m"`xa (**

.`"eba y"nke ,"ohwd" 'id `edy df weqta n"wtp i`n :'il dywedy itl `ed ,"iefade leqtd" yxtl i"yx gxkeny dne .28 dxrd onwlck ,myl ekinqdl icka epiid ,ztil mcew
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צדיק" שהוא את דורש אתה "בתחילה .22כי

עצמו זה בפסוק שאפילו רואים, דבר של לאמיתו אך

חם את התורה יותרiptlמזכירה חשוב שיפת למרות יפת,

מובן23מחם ומכך מפני24. ראשון מופיע אינו ששם ,

מפני אלא חשיבותם, סדר לפי אותם מזכירה שהתורה

אפילוzcgein25סיבה אנשים, נמנים כלל בדרך אך ,

הולדתם סדר לפי עצמו, זה מיד26בפסוק חם מופיע ולכן .

משם הצעיר הוא כי שם, את27לאחר לפחות להציב כדי ,

הולדתם סדר לפי – שם לאחר מיד .28חם

אם (אלא הפעמים שברוב מיוחדת)וכיון סיבה יש כן

לגבי מוצאים שאנו כפי הולדתם, סדר לפי אנשים מוזכרים

וישראל" עשו יצחק "ובני – עצמם יצחק" :29"תולדות

מכן ולאחר עשו (יעקב)30בתחילה מכך31ישראל הרי –

בפסוק, במפורש יצחק תולדות מוזכרים היו שאילו מובן,

שרש"י וכיון ויעקב". עשו יצחק תולדות "ואלה נאמר היה

הפסוק, לשון את כאן משלים ed`כאילו mbהיה צריך

" ויעקב".eyrלומר

.Â
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ולהסביר להקדים יש לעיל, האמור כל את להבין כדי

על ב', בסעיף לעיל, שהוזכר רש"י בלשון הדיוק את

יעקב, תולדות של "ואלה – יעקב" תולדות "אלה הפסוק

וגלגוליהם". ישוביהם אלה

יעקב" תולדות "אלה המלים (א) לכאורה: שהרי,

בפירושו לומר היה צריך ורש"י בפסוק. במפורש נאמרות

את רש"י כותב ומדוע וגלגוליהם...". ישוביהם "אלה רק

צריך רש"י אם (ב) יעקב"? תולדות של "אלה המלים

הפסוק מלשון משנה הוא מדוע אלו, מלים על לחזור

"ואלה יעקב"?lyואומר תולדות

"ואלה שבמלים הוא, לכך יעקב",lyההסבר תולדות

yxtnמה על [לא כאן מספרת שהתורה הפסוק: את רש"י

"תולדותawrilשארע של שהמשמעות יוצא היה אז כי –

" פרטים אלא] – וכדומה מאורעות היא אשרlyיעקב" "

ל" המלהzeclezארעו משמעות כי לבניו. – יעקב"

כמשמעה פשוטה היא כאן, ואף מקום, בכל .32"תולדות"
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שרש"י מובן, זה המלה`epiלפי את גם כאן מצטט

היא יצחק" "תולדות של שהמשמעות להוכיח כדי "ואלה"

בהוכחה כלל צורך אין לכך כי את33ילדיו, להדגיש כדי אלא ,

כלל בדרך המצביעה "ואלה", המלה השוואה34התאמת על

שלאחריהם לענינים הראשונים הענינים לכאן:35בין ,

השני) בד"ה – שם (בראשית רש"י שקושיית מה יומתק הנ"ל וע"פ

שם "את התיבות על היא הוא", הגדול יפת mg"והלא z`כי – יפת" ואת

לחם. גם – לשניהם קודם נמנה יפת שיהי' היא, כו'" יפת "והלא קושייתו

שם.22) בראשית פרש"י

לבסוף.23) חם ליחשב א"כ תימה, שם): (סנה' אלא תוד"ה ראה

(וא24) לתרץ הוצרך לא שרש"י עצמו ליפתומזה חם קדימת ברמז) פילו

מוכח – הש"ס במפרשי וכן נח בפ' רש"י במפרשי בכ"ז שקו"ט שנמצא אף –

כי לקושיא, מלכתחלה מקום אין הפשט* כסדרheytשבדרך שנמנים

בפנים. וכדלקמן תולדותם,

מהול25) כשהוא "נולד ומוסיף: ב"צדיק" מסתפק רש"י אין (א) שלכן

אתה "בתחלה מדייק (ב) כו'". ממנו יצא מוסיףyxecושאברהם וגם כו'",

" פירושו ".x"aaבסיום

במקרים26) וצ"לikdורק לידתם סדר בהיפך נמנים (חזקה)dgkedמועטים

mrteע"ז mrt lkaלפרש שבeheytkשא"א הפשט בדרך כןq"y(ואפילו ג"כ

שם: סנה' ראה – ח"חrczהוא (לקו"ש מהמדובר להעיר [ויש בכ"ז ואכמ"ל .(

רש"י (ראה יוכיח השבטים מנין וסדר צפלחד]. דבנות בפרש"י – ואילך) 200 ע'

יד) (ב, בראשית בפרש"י כן ב). מז, ופשוט.aeygdויגש רביעי! ונמנה –

קטן27) ששם ה"ג), ד"ה א ט, ע"ז מאה. בר ד"ה שם (סנה' לש"ס בפרש"י

הלימוד דרך ע"פ כי – היא לזה רש"י שהוכחת וי"ל, היוq"yaמכולם. לא

להוליד התחיל שנח ומכיון כא), י, נח רא"ם (ראה אחת בשנה רק זמ"ז גדולים

מכולם**. קטן הי' ששם בהכרח שנה, תק"ב בן נח בהיות נולד ושם שנה לת"ק

מכולם. קטן שחם (21 בהערה (נסמן להדיא רש"י כתב עה"ת בפירושו אבל

הבאה. הערה וראה שם. אחרי נמנה שחם עצמו מזה היא לזה שהוכחתו וי"ל,

שם:28) (וברמב"ן יו"ד. ו, שם ברמב"ן וכ"ה כד. ט, נח בגו"א כדפירש

כסדר שלא נזכרים כולם היו כי וחם, ויפת שם לומר הכתוב רצה "ולא

מ"מ ממנו, שקטן לחם קודם נמנה יפת אז שהי' אף כי בזה, וכוונתו תולדותם".

ביניהם). הפסיק שם כי תולדותם, כסדר אי"ז – שם נולד לחם יפת שבין מכיון

לד.29) א, דה"א

של30) חשיבותו מצד (לא הוא ועשו", יעקב "אם ה) כח, (פרשתנו ומ"ש

היתה שרבקה רק נוגע גו'" יעקב את יצחק "וישלח שבהסיפור לפי כ"א) יעקב,

יעקב", "אם ומדכתב מלמדנו"). מה יודע "ואיני רש"י כתב ע"ז (וגם יעקב אם

אם היתה שהרי "ועשו", גם אחר).mdipyהוסיף באופן שם רד"ק (וראה .

לישמעאל31) קודם יצחק כח) (פסוק שם בדה"י מונה אברהם שבבני ומה

יצחק, כמו לאברהם כ"כ מתייחס ואינו האמה" "בן הי' שישמעאל לפי הוא –

עם הזאת האמה בן יירש "לא שם) פרש"י וראה י. כא, (וירא בקרא וכמפורש

(בנכסי יירש לא לכן האמה", "בן שלהיותו הגבירה.`mdxaבני", בן עם (

.(20 הערה 231 ע' [המתורגם] ח''ה לקו"ש ממשנ"ת (ולהעיר

שם.32) הרמב"ן קושיית בפשטות מתורצת ועפ"ז וישב. ר"פ ברא"ם גם כ"ה

להשמיענו33) צריך שאינו עד כ"כ, פשוט זה רש"י שיטת שלפי וי"ל,

על קאי יצחק שתולדות לחדש [לא היא בזה כוונתו ועשו", "יעקב ומ"ש זאת.

ל כ"א] ,(4 הערה (כנ"ל ועשו בפנים.xcqdיעקב כדלקמן ועשו, דיעקב

הם34) להלן המנויים אזי בוא"ו "ואלה" שנאמר שכ"מ שהכלל ואף

לפנ"ז להמנויים בפ'ycgnבדומה –mihtynרש"י (13 הערה לעיל (ראה

כלל שזהו הוא שם mewnהחידוש lka ,gxken,זה חידוש בלי שגם מובן, אבל .

תולדות ש"ואלה רש"י מפרש ולכן "ואלה". תיבת כן לפרש יותר מסתבר

וכבפנים. אברהם", ל"תולדות בהמשך בא יצחק"

גם35) כאן.ראה לדוד משכיל

.` ,dvwz (b"g) ziy`xa z"de` d`x ± zeciqgd jxc t"r dfa xe`iad (*

epivn xity" oznkg jxc edl aiygc `pwqnd itl la` ,ozeclez jxc edl aiygy c"qd itl wx `ed ,dpy exiagn lecb 'id `"ky 'dpqa `zi`c dny ,my gp `"eba (**

."ded mlekn ohw" myy (q"yd zpwqn itl) yxetn (my f"ra d"ke) my 'dpq i"yxta la` ."izn eprci `le my ixg` clep mgc xninl
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לבין יעקב), (כולל יצחק" "תולדות בין השווה מהו

"יעקב בדבריו רש"י מבהיר זאת את ישמעאל"? "תולדות

יצחק" "תולדות של שהדמיון רומז, הוא שבהם ועשו",

eppi`ל"תולדותl`rnyiל"תולדות אלא ,"mdxa`,"

בניו" וישמעאל יצחק אותו "ויקברו בפסוק :36המוזכרים

היו שלאברהם אצלוipyכשם שנותרו ,37בנים,

רשע היה מביניהם גם38שהגדול היה כך צדיק, והצעיר

יצחק"39לגבי .40"תולדות

בני את התורה מזכירה שבה האחרונה שבפעם וכיון

("ואלה" יצחק" תולדות "ואלה הפרשה אשר אלו, אברהם

מזכירה היא זה, לפסוק בהמשך מופיעה החיבור) בוא"ו

רש"י מזכיר לכן ישמעאל, לפני והצדיק) (הצעיר יצחק את

" המלה למשמעות גםdl`e(בהתאם בדומה) – "

עשו. לפני יעקב את יצחק" ב"תולדות

.Á
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כך: על לשאול יש לכאורה,

יצחק" תולדות "ואלה הפרשה לפני על`oiא) מדובר

ייתכן וכיצד ישמעאל. תולדות על אלא אברהם, תולדות

תולדות ש"ואלה מקרא, של בפשוטו ובמיוחד לומר,

(תולדות הקודמת שלפני לפרשה המשך הוא יצחק"

ישמעאל)? (תולדות הקודמת לפרשה ולא אברהם)

יצחק מוזכרים הקודמת שלפני בפרשה אפילו ב)

לא אך אברהם, את קברו שהם אגב, בדרך רק וישמעאל

ייתכן וכיצד אברהם". "תולדות מפורטים ששם באופן

כאשר – יצחק" תולדות שב"ואלה הואxwirלומר הסיפור

וישמעאל ל"יצחק המשך מהווה – יצחק" "תולדות על

רק שם המוזכרים `abבניו", jxca?

מקומות, במספר מוצאים אנו הוא: לכך ipyyההסבר

באים בוא"ו, שניהם המתחילים פרשיות, וכן פסוקים,

mdipyשלפני לפרשה, או לפסוק, כלומר,mdipy41בהמשך .

מהווים אלו פרשיות, או פסוקים, לפסוק,cgiaשני הסבר

לפרשה, .mdiptlyאו

יצחק" תולדות "ואלה שהפרשה בעניננו, גם וכך

ישמעאל", תולדות "ואלה הפרשה עם ביחד מהווה

שלפני לפרשה המשך (בוא"ו), ב"ואלה" היא אף הפותחת

odizy"...אשה ויקח אברהם "ויוסף של הפרשה והיא –42,

להלן. שיוסבר כפי
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תולדות להוליד – היא הנישואין מובן,43תכלית מכך .

לידי באה אברהם" "ויוסף הפרשה של וסיומה שתוכנה

ויקח אברהם "ויוסף והפסוק אברהם, של בתולדותיו ביטוי

ל" בלבד הקדמה הוא .44לו"clzeאשה"

המוזכרים בניו" וישמעאל "יצחק שגם מובן, זה לפי

ל"ויקברו רק קשורים אינם אברהם" "ויוסף של בפרשה

אברהם. לתולדות זו, פרשה של לתוכנה אף אלא אותו"

ט.36) כה, ח"ש

(37.45 ובהערה ט' סעיף לקמן ראה

(38– טו) טו, לך רש"י גם וראה שם. ח"ש (פרש"י תשובה שעשה ואף

– הלידה מצד שהי' כמו הוא כאן שנוגע שמה ובפרט, רשע. הי' מקודם הרי

zeclez.(40 הערה (ראה אברהם

(פרש"י39) בראשונה נוצר – הקטן הוא שלכאורה היות עם יעקב, וגם:

הגבירה בן ה"ה – הקטן הוא שלכאורה היות עם יצחק, וכן כו), כה, פרשתנו

הבכורה חלק – הירושה ועל יעקב על חלק עשו ;(31 הערה לעיל (וראה

חלק – הירושה ועל יצחק על חלק שישמעאל כמו לו), שם, לב. כז, (פרשתנו

) ועוד.i"yxהבכורה יו"ד). כא, וירא

לענין40) נוגע זה, שדמיון בתולדותzeclezובפרט כי ויצחק). (אברהם

"ידו יב) טז, (לך נאמר – שנולד טרם עוד – לישמעאל בנוגע הרי אברהם,

לג, דברים ספרי ב. כ, יתרו מכילתא גם (וראה "לסטים" שם ופרש"י בכל"

מובן – אתו" בריתי את "והקמותי יט) יז, (לך שנאמר מזה ביצחק, וכן ב).

"ממעיך כג) כה, (תולדות נאמר יצחק" ב"תולדות וכן צדיק; שהי' לפי שזהו

מן שם: ופרש"י פרש"יmiirndיפרדו" גם וראה לתומו. וזה לרשעו זה כו'

כב. שם,

ו"וישב41) עשו" תולדות "ואלה ופל"ז) פל"ו (בראשית הפרשיות בדוגמת

בניו" ויעקב "עשו שלפניהן הפרשה לסיום בהמשך באות ששתיהן יעקב",

יעקב). ישובי לך פירש עשו... ישובי לך שכתב אחר וישב: ר"פ רש"י (ראה

גם ובהמשךlirlוכ"ה ומצרים, כוש חם ובני ו) (י, כתיב שבתחלה נח, פ'

ומצרים – ואילך) יג (שם, ואח"כ גו'", כוש "ובני ואילך) ז (שם, ילדלזה:

גו'".

ואילך.42) א כה, ח"ש

הבאה.43) הערה ראה

רק44) לא הוא גו'" אברהם ש"ויוסף י"ל, מזו ל"ותלדdncwdויתירה

שזהו אלא קדושיםokezdלו", היו שהאבות מכיון כי גופא. אשה" ד"ויקח

עוה"ז מעניני mdiniומובדלים lk"בה הכיר "לא שאברהם ועד פכ"ג), (תניא

)i"yxtרק שלא פשוט הרי – יא*) יב, בניםzpeekלך בשביל היתה הנשואין

זולת אחר ענין שום אצלם נרגש שלא אלא יז), לא, ויצא רש"י (וראה

קיח, (שבת מחז"ל בביאור 174 ע' חי"ז בלקו"ש מהמבואר (ולהעיר הכוונה**

" l`ב) inin...אשתי לאשתי התוכן`l`קראתי הרי וא"כ, ביתי"), לאשתי

בענין 75 ע' שם ח''ה לקו"ש (וכמבואר בנים הולדת הוא גופא אשה" ד"ויקח

.(61 ובהערה עיי"ש יצחק". "ויזרע

yi :(g ,b ziy`xa) i"yxt oeylae [(ixwird) oey`x yexitk e`iany hxtae] hytd jxcl mb df jiiy ± z"dr i"yxta `aedy oeikn ,"dcb` yxcn"n `ed my i"yxay s`e (*

.(`i ,dk ilyn) eipte` lr xeac xac `xwnd ixac zayiind dcb`le `xwn ly eheytl `l` iz`a `l ip`e 'ek miax dcb` iyxcn

`id ef dxin` q"eq ixde :dxe`klc ± "jk xn` zeclez ciledl `l` ok xne` epi` milway lw `lde 'il` d`ea`e xn`y edfe" (`k ,hk `vie) i"yxty dn oaei dfae (**

d`x) c"dr `hg mcew 'idy (dk ,a ziy`xa) "eyyeazi `le" znbec f"d ,"zeclez ciledl" wx `ed "'il` d`ea`e"a awri d`xy dn lky oeikn ik ± zeripvd jtid dxe`kl

.(`"t a"g p"en
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לבין יעקב), (כולל יצחק" "תולדות בין השווה מהו

"יעקב בדבריו רש"י מבהיר זאת את ישמעאל"? "תולדות

יצחק" "תולדות של שהדמיון רומז, הוא שבהם ועשו",

eppi`ל"תולדותl`rnyiל"תולדות אלא ,"mdxa`,"

בניו" וישמעאל יצחק אותו "ויקברו בפסוק :36המוזכרים

היו שלאברהם אצלוipyכשם שנותרו ,37בנים,

רשע היה מביניהם גם38שהגדול היה כך צדיק, והצעיר

יצחק"39לגבי .40"תולדות

בני את התורה מזכירה שבה האחרונה שבפעם וכיון

("ואלה" יצחק" תולדות "ואלה הפרשה אשר אלו, אברהם

מזכירה היא זה, לפסוק בהמשך מופיעה החיבור) בוא"ו

רש"י מזכיר לכן ישמעאל, לפני והצדיק) (הצעיר יצחק את

" המלה למשמעות גםdl`e(בהתאם בדומה) – "

עשו. לפני יעקב את יצחק" ב"תולדות
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יצחק" תולדות "ואלה הפרשה לפני על`oiא) מדובר
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תולדות ש"ואלה מקרא, של בפשוטו ובמיוחד לומר,

(תולדות הקודמת שלפני לפרשה המשך הוא יצחק"

ישמעאל)? (תולדות הקודמת לפרשה ולא אברהם)

יצחק מוזכרים הקודמת שלפני בפרשה אפילו ב)

לא אך אברהם, את קברו שהם אגב, בדרך רק וישמעאל

ייתכן וכיצד אברהם". "תולדות מפורטים ששם באופן

כאשר – יצחק" תולדות שב"ואלה הואxwirלומר הסיפור

וישמעאל ל"יצחק המשך מהווה – יצחק" "תולדות על

רק שם המוזכרים `abבניו", jxca?

מקומות, במספר מוצאים אנו הוא: לכך ipyyההסבר

באים בוא"ו, שניהם המתחילים פרשיות, וכן פסוקים,

mdipyשלפני לפרשה, או לפסוק, כלומר,mdipy41בהמשך .

מהווים אלו פרשיות, או פסוקים, לפסוק,cgiaשני הסבר

לפרשה, .mdiptlyאו

יצחק" תולדות "ואלה שהפרשה בעניננו, גם וכך

ישמעאל", תולדות "ואלה הפרשה עם ביחד מהווה

שלפני לפרשה המשך (בוא"ו), ב"ואלה" היא אף הפותחת

odizy"...אשה ויקח אברהם "ויוסף של הפרשה והיא –42,

להלן. שיוסבר כפי
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תולדות להוליד – היא הנישואין מובן,43תכלית מכך .

לידי באה אברהם" "ויוסף הפרשה של וסיומה שתוכנה

ויקח אברהם "ויוסף והפסוק אברהם, של בתולדותיו ביטוי

ל" בלבד הקדמה הוא .44לו"clzeאשה"

המוזכרים בניו" וישמעאל "יצחק שגם מובן, זה לפי

ל"ויקברו רק קשורים אינם אברהם" "ויוסף של בפרשה

אברהם. לתולדות זו, פרשה של לתוכנה אף אלא אותו"

ט.36) כה, ח"ש

(37.45 ובהערה ט' סעיף לקמן ראה

(38– טו) טו, לך רש"י גם וראה שם. ח"ש (פרש"י תשובה שעשה ואף

– הלידה מצד שהי' כמו הוא כאן שנוגע שמה ובפרט, רשע. הי' מקודם הרי

zeclez.(40 הערה (ראה אברהם

(פרש"י39) בראשונה נוצר – הקטן הוא שלכאורה היות עם יעקב, וגם:

הגבירה בן ה"ה – הקטן הוא שלכאורה היות עם יצחק, וכן כו), כה, פרשתנו

הבכורה חלק – הירושה ועל יעקב על חלק עשו ;(31 הערה לעיל (וראה

חלק – הירושה ועל יצחק על חלק שישמעאל כמו לו), שם, לב. כז, (פרשתנו

) ועוד.i"yxהבכורה יו"ד). כא, וירא

לענין40) נוגע זה, שדמיון בתולדותzeclezובפרט כי ויצחק). (אברהם

"ידו יב) טז, (לך נאמר – שנולד טרם עוד – לישמעאל בנוגע הרי אברהם,

לג, דברים ספרי ב. כ, יתרו מכילתא גם (וראה "לסטים" שם ופרש"י בכל"

מובן – אתו" בריתי את "והקמותי יט) יז, (לך שנאמר מזה ביצחק, וכן ב).

"ממעיך כג) כה, (תולדות נאמר יצחק" ב"תולדות וכן צדיק; שהי' לפי שזהו

מן שם: ופרש"י פרש"יmiirndיפרדו" גם וראה לתומו. וזה לרשעו זה כו'

כב. שם,

ו"וישב41) עשו" תולדות "ואלה ופל"ז) פל"ו (בראשית הפרשיות בדוגמת

בניו" ויעקב "עשו שלפניהן הפרשה לסיום בהמשך באות ששתיהן יעקב",

יעקב). ישובי לך פירש עשו... ישובי לך שכתב אחר וישב: ר"פ רש"י (ראה

גם ובהמשךlirlוכ"ה ומצרים, כוש חם ובני ו) (י, כתיב שבתחלה נח, פ'

ומצרים – ואילך) יג (שם, ואח"כ גו'", כוש "ובני ואילך) ז (שם, ילדלזה:

גו'".

ואילך.42) א כה, ח"ש

הבאה.43) הערה ראה

רק44) לא הוא גו'" אברהם ש"ויוסף י"ל, מזו ל"ותלדdncwdויתירה

שזהו אלא קדושיםokezdלו", היו שהאבות מכיון כי גופא. אשה" ד"ויקח

עוה"ז מעניני mdiniומובדלים lk"בה הכיר "לא שאברהם ועד פכ"ג), (תניא

)i"yxtרק שלא פשוט הרי – יא*) יב, בניםzpeekלך בשביל היתה הנשואין

זולת אחר ענין שום אצלם נרגש שלא אלא יז), לא, ויצא רש"י (וראה

קיח, (שבת מחז"ל בביאור 174 ע' חי"ז בלקו"ש מהמבואר (ולהעיר הכוונה**

" l`ב) inin...אשתי לאשתי התוכן`l`קראתי הרי וא"כ, ביתי"), לאשתי

בענין 75 ע' שם ח''ה לקו"ש (וכמבואר בנים הולדת הוא גופא אשה" ד"ויקח

.(61 ובהערה עיי"ש יצחק". "ויזרע

yi :(g ,b ziy`xa) i"yxt oeylae [(ixwird) oey`x yexitk e`iany hxtae] hytd jxcl mb df jiiy ± z"dr i"yxta `aedy oeikn ,"dcb` yxcn"n `ed my i"yxay s`e (*

.(`i ,dk ilyn) eipte` lr xeac xac `xwnd ixac zayiind dcb`le `xwn ly eheytl `l` iz`a `l ip`e 'ek miax dcb` iyxcn

`id ef dxin` q"eq ixde :dxe`klc ± "jk xn` zeclez ciledl `l` ok xne` epi` milway lw `lde 'il` d`ea`e xn`y edfe" (`k ,hk `vie) i"yxty dn oaei dfae (**

d`x) c"dr `hg mcew 'idy (dk ,a ziy`xa) "eyyeazi `le" znbec f"d ,"zeclez ciledl" wx `ed "'il` d`ea`e"a awri d`xy dn lky oeikn ik ± zeripvd jtid dxe`kl

.(`"t a"g p"en
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בני את מפרטים הפרשה בתחילת הוא: הפרשה והמשך

מכן לאחר ויצחק. ישמעאל לאחר לאברהם שנולדו קטורה

ישמעאל גם נכלל שבהם הפלגשים", "בני את ,45מפרידים

"מעל מפניו אברהם שלח אלה כל את אשר – מיצחק

בנו" ומספרת,46יצחק התורה ממשיכה מכן לאחר ומיד .

שב הוא כי אברהם, אצל ישמעאל גם נשאר זאת שלמרות

בניו" וישמעאל יצחק אותו "ויקברו – יותר מאוחר אליו

את אלקים "ויברך – ליצחק שווה הוא אין זאת בכל (אך

wgvi"47בנו.(

אברהם תולדות של אלו סוגים לשני ובהמשך

אברהם שלח אשר קטורה, בני – ההיא בפרשה המוזכרים

ימיו בסוף אברהם עם היו אשר וישמעאל ויצחק לתמיד,

" הפרשיות שתי מופיעות –e"ישמעאל תולדות אלה

כולםeו" היו אשר ישמעאל" "תולדות יצחק": תולדות אלה

יעקב – יצחק "תולדות ואילו קטורה, לבני דומים רשעים

ז'. בסעיף כדלעיל וישמעאל", ל"יצחק דומים ועשו"

.È
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של הסדר בין להשוות כדי אמנם, להבין: יש עדיין אך

אברהם תולדות לבין יצחק יעקבyiתולדות את להקדים

כיצד אך עשו, לפניל`xytלפני נולד עשו הרי הקדימו?

הולדתם, סדר לפי תולדות מפרטים מקום ובכל יעקב,

יצחק, "תולדות לומר ייתכן וכיצד – ה' בסעיף כדלעיל

ועשו"? יעקב

מביא עצמו רש"י שאלה: אינה זו דבר, של לאמיתו

יותר אגדה"48מאוחר "לפי49"מדרש הפסוק את המפרש

eheyt."השניה מן ועשו ראשונה מטפה נוצר ש"יעקב ,"

אותם ילדה כאשר רק אךdwaxכלומר, ראשון, עשו היה

ולמד "צא רש"י כדברי הבכור, יעקב היה ביצירתם

ראשונה". נוצר ש"יעקב משפופרת",

"תולדות על בפסוקנו מדובר כאשר ",wgviולכן,

האב ידי על ביצירה, כי ראשון, יעקב את לכתוב אפשר

תחילה. יעקב נוצר (יצחק),

יעקב, את מקדים רש"י היה לא בלבד זו מסיבה אך

" בפסוק נאמר –zeclezשהרי עשוdcilaeיצחק" היה

מקום12ראשון נותנת רק ראשון יעקב של היווצרותו ;

zexyt`l,אלא לכך. הכרח מהווה אינה אך להקדימו,

כדי כדלעיל, הוא ועשו" "יעקב לומר לרש"י הגורם

"ואלה". של הוא"ו משמעות את להדגיש

.‡È
Â˘ÚÂ ·˜ÚÈ Y ‰˘¯Ù· ;·˜ÚÈÂ Â˘Ú Y ‰ËÓÏ
זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

" ברמב"ן נאמר וב', א' בסעיפים לעיל, eyrכאמור

awrieהאמוריםdhnl" נאמר ברש"י ואילו ,"eyre awri

בזה:dyxtaהאמורים זה כרוכים אלו הבדלים ושני ."

וביצירה50ידוע הבכור עשו היה שבלידה הענין לגבי ,

וליצר הטוב ליצר רומזים ועשו שיעקב הראשון, יעקב היה

– בלידה ולכן מופיעzelbzdaהרע. הרע,51, היצר תחילה

– ביצירה הראשון.yxeyaואילו הוא הטוב היצר –

לגבי גם בתורתmyxyכך כמוסבר ועשו, יעקב של

שבסדר והתיקון, התוהו שהוא החסידות, ובתורת הקבלה

בשורש אך לתיקון, קודם תוהו – הגילוי – ההשתלשלות

קדם התיקון להשתלשלות, שמעל הפנימית .52ובכוונה

את מקדימים "למטה", העולם על מדברים כאשר ולכן,

הרמב"ן כלשון כפי53עשו, הענין על מדברים כאשר אך .

וקודשא אורייתא אשר התורה, מצד "בפרשה", שהוא

חד כולא הוא רש"י,54בריך כלשון יעקב, את מקדימים ,

שנאתי" עשו ואת יעקב את "ואוהב הכוונה בפנימיות ,55כי

חפץ דוקא.56ובמי צדיקים של במעשיהן ,

(f"kyz zeclez t"y zgiyn)

•

ב"בני45) בניmiybltdשהרי גם נכללים רבים, לשון "xbdבארוכה (ראה

ישמעאל. היינו – שם) ובהערות 231 עמ' [המתורגם] ח''ה לקו"ש

חזר שאח"כ בהכרח הרי כא), כא, (וירא פארן במדבר הי' שלפנ"ז ואף

ראה – יצחק עקידת בשעת (והי' אברהם ואח"כi"yxאל ג), כב, וירא

אל עוה"פ חזר ואח"כ קטורה), בני עם (יחד מפניו אברהם אותו שילח

בשוה"ג 236 עמ' [המתורגם] ח''ה לקו"ש וראה בפנים. כדלקמן אברהם,

.55 להערה

ו.46) כה,

יא.47) כה,

כו.48) כה,

ה.49) פס"ג, ב"ר

מי"ג,50) ומעין קונט' ואילך. מח ע' לתניא והערות קיצורים ב. סז, של"ה

פ"ב.

גם51) וראה א. קעט, זח"א יג. פ"ד, קה"ר כא.i"yxראה ח, נח

שם.52) ומעין קונט' וישלח. ר"פ ואוה"ת תו"ח תו"א, שם. והערות קיצורים

פתיחתו53) (סוף חן" וליודעים "בפשטים... הוא עה"ת הרמב"ן פי' והרי

לפירושו).

רפכ"ג.54) בתניא הובא – זהר

(55.46 הערה 25 ע' ח"ז בלקו"ש בהמצויין וראה בֿג. א, מלאכי

משא"כ56) ("פרשה"), דוקא הפנימיות בחי' מצד שזהו אלא ספ"ב. ב"ר

קונט' (ראה חפץ" מהן באיזה יודע "איני – ("למטה") הגילויים בחי' מצד

ובכ"מ). פ"ב. מ"י ומעין

oeygxn b"k oey`x mei Ð hk zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

מרחשון כ"ג ראשון יום
אגרתכט

,úàæ úòãeî äpäå,reci ixd -àeä Ceøa ïBéìòä ïBöø äpä ék §¦¥©©Ÿ¦¦¥§¨¤§¨
â"éøza Laìîä(613),áúëaL äøBzaL úBöîzeevndy itk - ©§ª¨§©§©¦§¤©¨¤¦§¨

,`ed jexa oeilrd oevxd yaeln oday ,azkay dxeza odàeä
ìòaL äøBza àlà älbúî Bðéàå ,íìòðå øéîè äqëîe àìôîª§¨§ª¤¨¦§¤§¨§¥¦§©¤¤¨©¨¤§©

,ätdt lray dxezd on - ¤
oevxd edn xexiaa mircei

itk ,ef devnay oeilrd

cin `ian owfd epaxy

.'eke oilitz zevnn dnbecd

owfd epaxy zepeyld rax`

`lten" :oda ynzyn

oke ,"mlrpe xinh dqekne

izyl owlgn `edy dn

"dqekne `lten" :zewelg

okn xg`le ,siqend e"`ea

,"mlrpe (e"`e ila) xinh"

`ed "mlrpe xinh"y xnelk

z`f xiaqn - dipy dwelg

zexrda) "wgvi iel ihewl"a

b"ixzy iptn dfy ,(`ipz lr

azkay dxezay zeevnd

,(recik) 'ied mya zeielz

"d"i"a dyrz-`l zeevn

dyr-zeevne 'ied my ly

"d"e"a43ixd 'ied mye ,

xn`nk ,"`xwp" `le "azkp"44,"`xwp ip` azkp ip`yk `l"

"aizk mlrl" ,i-pc` mya m` ik 'ied mya `l `id d`ixwdy

mlrp oeilrd oevxd `wec azkay dxezay dn edfe .dnlrd oeyln

iabl mlrd `ed azke) "azkp" wx `ed ,mlrp `ed 'ied myy enk

zepeyld rax` od el` ,(ielib `id d`ixwy) "`xwp" `le (d`ixw

ode ,'ied my zeize` rax` cbpk ("mlrpe xinh dqekne `lten")

`lten" :"mlrpe xinh"e "dqekne `lten" ,zewelg izya zewelg

xnelk ,d"e cbpk "mlrpe xinh"e 'ied my ly d"i cbpk "dqekne

ly zeize`d `ed oeilrd oevxdy ,("wgvi iel ihewl"a jiynn `ed)

'ied my`lirlcmy `idy azkay dxeza yaeln `ede (dlrnly)

xinh dqekne `lten" oiicr `ed okle ,(dhnly) `zzlc 'ied

oiicr `ed ((dhnly) `zzlc 'ied my mb) 'ied my ,oky ,"mlrpe

`edy i-pc` my `idy ,dt lray dxeza dlbzne ,"mlrpe xinh"

,i-pc` my ici lr ielibae "`xwp" 'ied myy itk) "`xwp"e ieliba

`edy`xwp`edy itk oeilrd oevxd ixd ,mipt lk lr .(i-pc`a

,dt lray dxeza wx dlbzne ,mlrpe dqekn `ed azkay dxeza

áúëaL äøBza øîàpL ,ìLî Cøc ìò ,ïélôz úåöî Bîk45: §¦§©§¦¦©¤¤¨¨¤¤¡©©¨¤¦§¨
éðéò ïéa úôèèì eéäå Eãé ìò úBàì ízøL÷e"øîàî àeäå ,"E §©§¨§©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©£¨

éà áeúkä Løt àlL ,íìòðå íeúñeäîe ,øL÷l äîe C ¨§¤§¨¤Ÿ¥©©¨¥©¦§Ÿ©
éðéò ïéa" àeä ïëéäå ,"úBôèBè"äLøtL ãò ,"Eãé ìò"å "E ¨§¥¨¥¥¤§©¨¤©¤¥§¨

ät ìòaL äøBz46éøvL ,C ¨¤§©¤¤¨¦
ãiä ìò ãçà úéa øL÷ì¦§Ÿ©¦¤¨©©¨
,Làøä ìò íéza 'ãå§¨¦©¨Ÿ
,úBiLøt 'ã íëBúáe§¨¨¨¦
,ãaòî øBòî eéäé íézaäå§©¨¦¦§¥§ª¨

,à÷åc íéòaøîelk - §ª¨¦©§¨
l xy`a `ed xen`ddn

,xeywlíéøM÷îe§ª¨¦
úBøçL øBò ìL úBòeöøa¦§¤§Ÿ

à÷åc47,xy`a df -dna ©§¨
,xeywléèøt øàL ìëå§¨§¨§¨¥

ïélôzä úiNò úBëìä¦§£¦©©§¦¦
,ät ìòa eøîàpL- ¤¤¤§§©¤

,dt lray dxezaìò"å§©
à÷åc òBøfä àéä "Eãé̈¤¦©§©©§¨

ãiä ók àìå48ïéá"e , §Ÿ©©¨¥
éðéòàìå ã÷ã÷ äæ "E ¥¤¤¨§Ÿ§Ÿ

çönä49.`ed df lk - ©¥©
mikixv okid mewnl xy`a

lk ,oilitzd z` gipdl

mixen`d mipicd ihxt

oeilrd oevxd `ed ji`e oilitzd zevn z`hazn dna xexiaa zrcl

a mixdazne mixxazn dl` lk - ef devn miiwi icediyzekldly

.`wec dt lray dxezäNò úBöî ïéa ,äøBzaL úBöî ìk ïëå§¥¨¦§¤©¨¥¦§£¥
àlà úBLøôîe úBòeãéå úBéeìb ïðéà ¯ äNòú àì úBöî ïéa¥¦§Ÿ©£¤¥¨§¦§Ÿ̈¤¨
:úaLa øîàpL äNòú àì úåöîk ,ät ìòaL äøBz éãé ìò©§¥¨¤§©¤§¦§©Ÿ©£¤¤¤¡©§©¨

"äëàìî äNòú àì"50Løt àìå ,,azkay dxezay ieeiva -äî Ÿ©£¤§¨¨§Ÿ¥©©
ät ìòaL äøBzáe ,äëàìî àéä51Løtúðxaqen -è"ì ïäL ¦§¨¨©¨¤§©¤¦§¨¥¤¥

.úBãák úBøB÷å íéðáà ìeèìè àìå ,úBòeãéä úBëàìîoi`y - §¨©§§Ÿ¦§£¨¦§§¥
opaxcn m` ik dxezd on xeq` df52,dcak dk`ln efy zexnl ,

zek`ln ziiyra xy`n ef dk`ln ezeyra xzei rbiizi mc`de

dk`lnd `id ef `l z`f lka - zek`lnd h"l ly zeniieqn

mipa` lehlh `le" :"`ipz"a o`k ztqep `qxib dpyi .dxez dxq`y

zeciak zexewecalmipa` lehlh mby ixd ef `qxibl m`zda ,"

dnl m`zda `ed df xac ,dxezd on xeqi` `ed zeciak zexewe

xen` zyxta xne` o"anxdy53aeh meia "oezay" ly dyrdy ,

,zek`lnd h"ln mpi`y mixac lr mb `ed (zay ly "zeayz" jke)

ùã÷ä úøâà
äðä éë úàæ úòãåî äðäå
äøåúáù úåöî â"éøúá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø
äìâúî åðéàå íìòðå øéîè äñåëîå àìôåî àåä áúëáù

ïéìéôú úåöî åîë ô"òáù äøåúá àìàøîàðù î"ãò
ïéá úåôèåèì åéäå êãé ìò úåàì íúøù÷å ë"áùåúá

íåúñ øîàî àåäå êéðéòáåúëä ùøéô àìù íìòðå
êéðéò ïéá àåä ïëéäå úåôèåè åäîå øåù÷ì äîå êéà

ãò êãé ìòåøåù÷ì êéøöù ô"òáù äøåú äùøéôù
'ã íëåúáå ùàøä ìò íéúá 'ãå ãéä ìò ãçà úéá

úåéùøôà÷åã íéòáåøîå ãáåòî øåòî åéäé íéúáäå
øàù ìëå à÷åã úåøåçù øåò ìù úåòåöøá íéøùå÷îå
êãé ìòå ô"òá åøîàðù ïéìéôúä úééùò úåëìä éèøô

ïéáå ãéä óë àìå à÷åã òåøæä àéäãå÷ã÷ äæ êéðéò
úåöî ïéá ò"î ïéá äøåúáù úåöî ìë ïëå .çöîä àìå

úåéåìâ ïðéà ú"ìäøåú é"ò àìà úåùøåôîå úåòåãéå
äëàìî äùòú àì úáùá øîàðù ú"ì úåöîë ô"òáù

àð÷ùøôúð ô"òáù äøåúáå äëàìî àéä äî 'éô àìå
úåøå÷å íéðáà ìåèìè àìå úåòåãéä úåëàìî è"ì ïäù

.43:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ובכ''מ פקודי ר''פ לקו''ת בארוכה א.44.''ראה נ, ח.45.פסחים ו, ואילך46.ואתחנן ב לד, מנחות ראה

מקומות. ˘ËÈÏ''‡:47.ובכו''כ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''פוסקים ובשאר הי''ד פ''ג תפילין הל' רמב''ם ˘ËÈÏ''‡:48.''ראה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰

מקומות''. בשאר ˘ËÈÏ''‡:49.''כהפי' ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''שצ''ל:50.''כהציץ שליט''א אדמו''ר כ''ק ציין אפשר'' בדרך ותיקונים ב''הערות

ח). טז, ראה ג''כ וראה י. כ, (יתרו מלאכה'' כל תעשה ובכ''מ.51.''לא שם) (ובגמרא במשנה א עג, שבת פכ''ד52.ראה שבת הל' רמב''ם

כד.53.הי''ב. כג,
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çönä49.`ed df lk - ©¥©
mikixv okid mewnl xy`a

lk ,oilitzd z` gipdl

mixen`d mipicd ihxt

oeilrd oevxd `ed ji`e oilitzd zevn z`hazn dna xexiaa zrcl

a mixdazne mixxazn dl` lk - ef devn miiwi icediyzekldly

.`wec dt lray dxezäNò úBöî ïéa ,äøBzaL úBöî ìk ïëå§¥¨¦§¤©¨¥¦§£¥
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opaxcn m` ik dxezd on xeq` df52,dcak dk`ln efy zexnl ,
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mipa` lehlh `le" :"`ipz"a o`k ztqep `qxib dpyi .dxez dxq`y

zeciak zexewecalmipa` lehlh mby ixd ef `qxibl m`zda ,"

dnl m`zda `ed df xac ,dxezd on xeqi` `ed zeciak zexewe

xen` zyxta xne` o"anxdy53aeh meia "oezay" ly dyrdy ,

,zek`lnd h"ln mpi`y mixac lr mb `ed (zay ly "zeayz" jke)

ùã÷ä úøâà
äðä éë úàæ úòãåî äðäå
äøåúáù úåöî â"éøúá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø
äìâúî åðéàå íìòðå øéîè äñåëîå àìôåî àåä áúëáù

ïéìéôú úåöî åîë ô"òáù äøåúá àìàøîàðù î"ãò
ïéá úåôèåèì åéäå êãé ìò úåàì íúøù÷å ë"áùåúá

íåúñ øîàî àåäå êéðéòáåúëä ùøéô àìù íìòðå
êéðéò ïéá àåä ïëéäå úåôèåè åäîå øåù÷ì äîå êéà

ãò êãé ìòåøåù÷ì êéøöù ô"òáù äøåú äùøéôù
'ã íëåúáå ùàøä ìò íéúá 'ãå ãéä ìò ãçà úéá

úåéùøôà÷åã íéòáåøîå ãáåòî øåòî åéäé íéúáäå
øàù ìëå à÷åã úåøåçù øåò ìù úåòåöøá íéøùå÷îå
êãé ìòå ô"òá åøîàðù ïéìéôúä úééùò úåëìä éèøô

ïéáå ãéä óë àìå à÷åã òåøæä àéäãå÷ã÷ äæ êéðéò
úåöî ïéá ò"î ïéá äøåúáù úåöî ìë ïëå .çöîä àìå

úåéåìâ ïðéà ú"ìäøåú é"ò àìà úåùøåôîå úåòåãéå
äëàìî äùòú àì úáùá øîàðù ú"ì úåöîë ô"òáù

àð÷ùøôúð ô"òáù äøåúáå äëàìî àéä äî 'éô àìå
úåøå÷å íéðáà ìåèìè àìå úåòåãéä úåëàìî è"ì ïäù

.43:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ובכ''מ פקודי ר''פ לקו''ת בארוכה א.44.''ראה נ, ח.45.פסחים ו, ואילך46.ואתחנן ב לד, מנחות ראה

מקומות. ˘ËÈÏ''‡:47.ובכו''כ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''פוסקים ובשאר הי''ד פ''ג תפילין הל' רמב''ם ˘ËÈÏ''‡:48.''ראה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰

מקומות''. בשאר ˘ËÈÏ''‡:49.''כהפי' ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''שצ''ל:50.''כהציץ שליט''א אדמו''ר כ''ק ציין אפשר'' בדרך ותיקונים ב''הערות

ח). טז, ראה ג''כ וראה י. כ, (יתרו מלאכה'' כל תעשה ובכ''מ.51.''לא שם) (ובגמרא במשנה א עג, שבת פכ''ד52.ראה שבת הל' רמב''ם

כד.53.הי''ב. כג,
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h"ln dgepne zeay mc`l oi` el` zek`ln ezeyray iptn `l`

cibn"d mb xaeq jk ,"oezay" ly dyra zellkp ode - zek`lnd

"dpyn54,jk xaeq m"anxd mby ,oey`xd eyexita my yxtn `ede ,

zexnl (dribi) lnr mda yiy mixacdn "zeayz" dxn` dxezdy

dn) dk`ln md oi`y

(dk`ln z`xew dxezdy

dyrz-`ld epyi dilry

lk dyrz `l" ly

mgl"dy zexnl ,"dk`ln

la` ,ef dxaq jixtn "dpyn

xazqn "dpyn cibn"dn

miyxtnd mpyi .jk55,

"`ipz"a ze`qxibd izyy

zeielz ode ,zn` od ,o`k

inlyexiay zwelgna56,

mixaeq 'inxi 'xe `a 'xy

yy") ziriayay "dyr"dy

yye jcy xevwz mipy

`le jnxk xenfz mipy

llkn `ad e`le ziriaya

iabl `ed ("dyr - dyr

e`l mdilr oi`y mixac

iabl mb zeidl jixv jky)

"zeayz" ly dyrdy ,zay

llka mpi`y mixac lr `ed

lk dyrz `l" ly e`ld

jkl m`zda .("dk`ln

zeciak zexewe mipa` `le" :"`ipz"a o`k ddbdd d`acala'xe ."

mdilr yiy mixacd lr wx `ed ziriay ly "dyr"dy ,xaeq iqei

m`zda .opaxcn wx mixeq` - e`l mdilr oi`y mixacd eli`e ,e`l

dy ,zay iabl mb xacd jk ixd jkldyrdn lr wx `ed zay ly

.opaxcn wx mixeq` e`l mdilr oi`y mixacd eli`e ,e`l eilr yiy

ïäa àöBiëå,zay ly dyrz-`lle oilitz zevnl dneca -ïä §©¥¨¤¥
Böî ïéa ,úBönä ìkúBîeúñ ïä ,äNòú àì úBöî ïéa äNò ú ¨©¦§¥¦§£¥¥¦§Ÿ©£¤¥§

.ät ìòaL äøBz éãé ìò àlà úBòeãéå úBéeìâe úBLøôî àìå§Ÿ§Ÿ̈§¦¤¨©§¥¨¤§©¤
éëä íeMîe,okle -áéúk,aezk -ät ìòaL äøBz ìò57ìà" : ¦¨¥§¦©¨¤§©¤©

øäfa áeúkL Bîk ,"Enà úøBz Lhz58ìLî Cøc ìòL íeMî , ¦Ÿ©¦¤§¤¨©Ÿ©¦¤©¤¤¨¨
íàäå ,ìBãb íìòäa áàä útèa íéìeìk ãìeä éøáà ìkL Bîk§¤¨¥§¥©¨¨§¦§¦©¨¨§¤§¥¨§¨¥

ç"îøa íìL ãìå dúãéìa éelb éãéì ezàéöBî,248 -íéøáà ¦©¦¥¦§¥¨¨¨¨¨¥¦§¨¥¨¦
ä"ñLe,365 -,íéãéb"dy`a dpzip"y "dxizi dpia"d ixd efy -59, §¨¦¦

,mly ote`a - mlrda lelk didy dn zelbl gekdLnî äëk- ¨¨©¨
zxez" dt lray dxez z`xwpjn`oky ,"ç"îø ìk(248) -úBöî ¨§¨¦§

ä"ñLe äNò(365) -ìà íìòääî íéàa äNòú àì úBöî £¥§¨¦§Ÿ©£¤¨¦¥©¤§¥¤

àø÷c déLéøå ,ät ìòaL äøBza éelbäweqtd ly dlgzdd - ©¦©¨¤§©¤§¥¥¦§¨
- "jn` zxez yehz l`e"éáà øñeî éða òîL"éà÷ "E,aqen - §©§¦©¨¦¨¦

àlr -,áúëaL äøBzzxez" z`xwpd -"jia`,äîëçî à÷ôðc ©¨¤¦§¨§¨§¨¥¨§¨
äàlò,(dpeilr) "d`lir dnkg"n d`a azkay dxez ,oky - ¦¨¨

" íLa úàø÷päeäæå ."áà ©¦§¥§¥¨§¤
ìéç úLà" :áeúkL¤¨¥¤©¦

,"dìòa úøèò`aenk - £¤¤©§¨
,ef zxb` ziy`xaék¦

ät ìòaL äøBzä©¨¤§©¤
,"ìéç úLà" úàø÷pä©¦§¥¥¤©¦
úBìéç úãîòîe äãéìBnä©¦¨©£¤¤£¨

áeúkL Bîk ,äaøä60: ©§¥§¤¨
ìà ¯ "øtñî ïéà úBîìòå"©£¨¥¦§¨©
àlà "úBîìò" éø÷z¦§¥£¨¤¨

"úBîìBò"61,ila zenler - ¨
,xtqnúBëìä ålà- ¥£¨

,dxezayïBì úéìc§¥
,àðaLç,xtqn odl oi`y - ª§¨¨

íéðewza áeúkL Bîk62,- §¤¨©¦¦
,xdef ipewizaïlëålk - §ª¨

,zeklddéelb úðéça ïä¥§¦©¦
àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨

,áúëaL äøBza íìòpä- ©¤§¨©¨¤¦§¨
dt lray dxez z`xwp okl

`id oky ,"lig zy`"

,zeliig daxd dcinrn

dxezay zeaxd zekldd

lr ,zxb`d zligza l`yy dn ,owfd epax xiaqi oldl .dt lray

`id dpeekdy "'eke `bza ynzy`ce" mixne` l"f epinkgy dn

lzeklddxzk ze`xwp `wec "zekld" recn - dxez ly "dxzk" ,

dpeyy df `wec recn oke ,dxez lyzekldoa `edy el ghaen

?dxezay xg` oipr `le `wec zekld recn - `ad mlerïBöøe§
úìònî äìòî äìòîì àeä àeä¯Ceøa ïBéìòäzbixcne -äîëç ¨¤§¨§©§¨©§¨¦©£©¨§¨

,äàlò,dpeilr dnkg -ïéçnä ìòL äøèòå øúk Bîëe ¦¨¨§¤¤©£¨¨¤©©Ÿ¦
,LàøaL`ed xzkd jk -dlrnl,oigen `idy "dnkg"dnïëì ¤¨Ÿ¨¥

"å "àâz" íLa úBëìää eàø÷ð,"äøBz ìL døúë,oky - ¦§§©£¨§¥¨¨§¦§¨¤¨
ly ielibd od zeklddoevx,xzk `ed oevxe ,oeilrdäðBMä"å§©¤

,"àaä íìBò ïa àeäL Bì çèáî úBëìäxzei ,`wec "zekld" - £¨ª§¨¤¤¨©¨
,dxeza xg` oipr ici lr xy`núeLaìúä éãé ìò©§¥¦§©§

:ìéòì økæpk ,àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöøa BlL äîLð¯çeø¯Lôð- ¤¤©§¨¨¤¦§¨¤§¨©¦§¨§¥
,zeevnd md `ad mlera dnypl miyealdyielibeoeilrd oevx

`ed dn zexidaa `hazn oday ,`wec zeklda ixd `ed zeevnay

.zeevnay oeilrd oevxd

ùã÷ä úøâà
ïéá úåöîä ìë ïä ïäá àöåéëå úåãéáë
úåéåìâå úåùøåôî àìå úåîåúñ ïä ú"ìî ïéá ò"î
ìò áéúë éëä íåùîå ô"òáù äøåú é"ò àìà úåòåãéå

ô"òáùåúøäæá ù"îë êîà úøåú ùåèú ìàíåùî
áàä úôéèá íéìåìë ãìåä éøáà ìëù åîë î"ãòù

éåìéâ éãéì åúàéöåî íàäå ìåãâ íìòäáãìå äúãéìá
ìë ùîî äëë íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøá íìù

íéàá ú"ìî ä"ñùå ò"î ç"îøéåìéâä ìà íìòääî
éà÷ êéáà øñåî éðá òîù àø÷ã 'éùéøå ô"òáùåúá

à÷ôðã áúëáù äøåúàíùá '÷ðä äàìéò äîëçî
ô"òáù äøåúä éë äìòá úøèò ìéç úùà ù"æå .áà

ìéç úùà '÷ðääáøä úåìééç úãîòîå äãéìåîä
úåîìåò àìà úåîìò éø÷ú ìà øôñî ïéà úåîìòå ù"îë

åìàïìåëå íéðå÷éúá ù"îë àðáùåç ïåì úéìã úåëìä
íìòðä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá ïäë"áùåúá

äîëç úìòîî äìòî äìòîì àåä ä"á ïåéìòä ïåöøå
ìòù äøèòå øúë åîëå äàìéòïëì ùàøáù ïéçåîä

äðåùäå äøåú ìù äøúëå àâú íùá úåëìää åàø÷ð
àåäù åì çèáåî úåëìäúåùáìúä é"ò á"äåò ïá

:ì"ðë ä"á ïåéìòä ïåöøá åìù ð"øð

ה''א.54. פכ''א שבת הלכות פד.55.לרמב''ם ע' כאן התניא לספר הגהות ה''ה.56.לקוטי פ''ז ח.57.סנהדרין א, לזח''ב58.משלי בהשמטות

- שבע''פ ותורה אביך'' ''מוסר נקראת שבכתב דתורה פ''ד ח''א יונה'' ''כנפי בספר אבל פה, שבעל תורה נקראת ד''אמך'' שם בזהר ב. רעו,

אמך''. ב.59.''תורת מה, ח.60.נדה ו, ב.61.שה''ש לה, זרה עבודה יב. פ''ו, שהש''ר אליהו'').62.ראה ''פתח (בהקדמת ב יד,
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.ìzncewd dpyay dl` z` owfd epax xxern ,'l oniq ,ef ycew zxb`a

epzi dpy dze`a mby ,"l`xyi ux` zwcv"l miieqn sqk mekq epzp

ji` xiaqn `ede ,exary mipya xy`n zegt `l (zepey zeaiq llba)

" oipr mb dwcva rbepaexz` zzle ,dwcvd oipr ziiyra) "dyrnd

zepizpa avwend mekqd

xiaqdy itk ,zeaexn

jkay dlrnd hexhexta

mbe ,(`"k oniq ycewd zxb`a

zepizpdy ,"lecbd oeayg"d

xy`e ,lecb oeaygl zetxhvn

zekln"a dlrnl lret df

.zenlerd lk xewn ,"zeliv`c

úàæ úòãeî,ixd reci - ©©Ÿ
ì"æø eøîàM äî1ìk" : ©¤¨§©©¨

úñðkä úéáì àáì ìéâøä̈¨¦¨Ÿ§¥©§¤¤
¯ àa àì ãçà íBéå§¤¨Ÿ¨
ìàBL àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨¥

,åéìò`xnbd oeyl ,ab` - ¨¨
,"ea li`yn `ed jexa yecwd cg` mei `a `le" `id epiptly

`ian `edy e` ,`xnba zxg` qxeb owfd epax ok` m` xexia yexce

,ynn epeyl z` `le xn`nd "okez" z` wxøîàpL2àøé íëá éî : ¤¤¡©¦¨¤§¥
."'eëå 'ä"ecar lewa rney" :my jyndd itke -xy`" ,`iapd - §

dpeekd my `xnbd yexitl m`zday ,"el dbep oi`e mikyg jld

,`idmrt eze`aym`) zqpkd zial `a `le jyeg ly mewnl jld

m`zdae .("mikyg" df f`y - devn xac myl dzid `l dkildd

jyeg ly avna iexy `edy `id dpeekd j"pza miyxtnd yexitl

(zqpkd zial `ealn) rpnidl jixv did `l ok it lr s`e ,dxve

yie ,"eiwl`a oryie 'd mya ghai" weqtd meiq itk eilr did `l`

,xzei dyw avndyk mby ,ef zxb`a xaecnl mb df oipr qgiil

- exar mipnfa dyry aeh xacn rpnidl epevxa yi z`f llbae

ly avna mb "eiwl`a oryie 'd mya ghai" zeidl ixd jixv

,"mikyg",úBönä ìëa ïëåziaa dltzd oipra `wec e`l - §¥§¨©¦§
didy zeevnd lka mb xacd jk `l` ,`xnbd dpc eay ,zqpkd

,ezeyrn rpnp `ede devn xac zeyrl libx mc`úåöî èøôáe¦§¨¦§©
úBönä ìk ãâðk äìe÷ML ä÷ãvä3.mb dlecb `idy ixd - ©§¨¨¤§¨§¤¤¨©¦§

zg` lr ,jk - zqpkd ziaa dltz iabl m` ixd ,dltzd zevnn

ozep epi`e zzl libx `ed m`ay ,dwcv iabl jk xacdy dnke dnk

,'eke `ed jexa yecwd eilr l`ey -ñç øãð éìa àéäL íâä£©¤¦§¦¤¤©
,íBìLåjky ,melye qg xcp ila dzid exary mipya ezpizpy - §¨

ila ezeyrl ,minrt dnk eze` miyery xac lka zeidl jixv ixd

cinz jk zeyrl xcp meyn jka didi `ly ,xcp4,ïë¯ét¯ìò¯óà©©¦¥
íaìa 'ä úàøé òâð øLà ìéçä ìk5äúàé àì ¯,ie`x `l - ¨©©¦£¤¨©¦§©§¦¨Ÿ¨£¨

,Lãwa úBòøâî úúì úé÷ìàä íLôðìlr hrnle ,zegt zzl - §©§¨¨¡Ÿ¦¨¥¦§¨©Ÿ¤
ici- ycw zpigan jynpy - "ycw" zpigan dkyndd z` jk

,dwcvd oipr ici lr "zekln"aäðL écî eìbøä øák øLàî¥£¤§¨ª§§¦¥¨¨
,íãànî Léøôäìoey`xd yexitd itl ,"jc`n" `xwp sqk - §©§¦¦§Ÿ̈

dpyna6ote`a `ed eiabl sqky inl mb `id dpeekdy zeidl lekie ,

,"c`n" ly,ïBäéîøbî ïBäì úéìc íéàkãðå íéìôL çeø úBéçäì§©£©§¨¦§¦§¨¦§¥§¦§¨¥
- mdlyn mdl oi`y -

l`xyi ux` iiprl dpeekd

`l` ,mdlyn mdl oi`y

zglypd dkinzl mikgn

,mdlúkñ" úðéça àéä¦§¦©ª©
,'eëå "úìôBpä ãåcjk - ¨¦©¤¤§

onfa l`xyi ux` z`xwp

mb xacd jke ,zelbd

zekln"a ,yxeya

jk z`xwpy ,"zeliv`c

"ycewd zxb`"a xkfpk)

,(`"k oniqe 'c oniqíîB÷ì§¥
íîBøìe,dze` -,'eëå §¥§
éåäîìdidzy - §¤¡¥

ly zecg`zdd.'eëå ãçàa ãçàzernyn l`xyi zenyp iabl - ¤¨§¤¨§
,icedi mr icedi ly zexagzde zecg`zd "zlret" dwcvy ,xacd

`cegi" ly "cg`"dy ,xacd zernyn dlrnl zexitq iable

xewne yxey dyrpd ,zeklnd zxitq ly (oezgzd cegid) "d`zz

(oitp` xirf) "`"f" ly "cg`"d mr zecg`zda didi ,zenlerl

,dpikye `ed jexa yecwd ly cegid dfe ,zenlern dlrnly

lcaene yecwd "`"f" mr zcg`zn ,"zeliv`c zekln" ,dpikyy

.zenlern,'eëå äNònä áø éôì ìkäåhexhexta xaqedy itk - §©Ÿ§¦Ÿ©©£¤§
,dwcvl mekqd ozna dlrn dpyiy ,`"k oniq "ycewd zxb`"a

,oky ,mekq eze`a xaecny zexnl ,zg` dpizpa `l ,zeax zepizpa

m"anxd xne`y itk7ixd zeciqg it lre ,ytpd z` jkfn df xac

oiivl dvex owfd epaxy zeidl leki .oeilrd cegid dyrp dpizp lka

,ahei eavnyk ,d`ad dpyay ayeg mc`yk mb xen` dfy ,o`k

wiqtn `edy ,mzq ayeg `ed m` ,oky) ,ef dpy xear mb milyi

zxb`"a owfd epax z`f lly xak ixd - dywd avnd llba zzl

mieel" ly avn olvil `pngx didyk mby ,f"h oniq "ycewd

epax f` xn` ok it lr s` ,"milke`e"mytpl miyer aeh `l" owfd

d`ad dpyay ayeg `edyk mb `l` ;('eke "mdici mivtew"y

"a xqgi ixd j` ,ef dpy xear mb milyiaexdne ,ef dpya "dyrnd

,`"k oniq "ycewd zxb`"a azk owfd epaxy dnl m`zda mb

zegtd lkl e` reay icn didz "l`xyi ux` zern"l dpizpdy

.miycg e` zereay mze` ly zepizpd dpxqgzy ixd - yceg icn

,ïBaLçä éôìeoeayg" didiy xacd rbepy ,oldl xiaqiy itk - §¦©¤§
lecb,`id dpeekdy zeidl leki ,'eke "'ied lecb" z` jiynnd ,"

oeayga dlrn dpyi ixd ,okylecbenk ,lecb `ed mekqdyk -

"d`n"y ,xzei dpeilr dbixcnn jiynny xac ,mitl`a e` ze`na

ùã÷ä úøâà
úòãåî ìàáì ìéâøä ìë ì"æøàùî úàæ

ä"á÷ä àá àì 'à íåéå ð"ëäáì
åéìò ìàåùìëá ïëå 'åëå 'ä àøé íëá éî øîàðù

ìë ãâðë äìå÷ùù ä÷ãöä úåöî èøôáå úåöîä
íâä úåöîäìéçä ìë ë"ôòà å"ç øãð éìá àéäù

302úé÷ìàä íùôðì äúàé àì íáìá 'ä úàøé òâð øùà
úúìäðù éãî åìâøåä øáë øùàî ùã÷á úåòøâî

úéìã íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì íãåàîî ùéøôäì
íîå÷ì 'åëå úìôåðä ãåã úëåñ 'éçá àéä ïåäéîøâî ïåäì

ãçàá ãçà éåäîì 'åëå íîåøìåáåø éôì ìëäå 'åëå
äèåøôå äèåøô ìë ì"æøàîë ïåáùçä éôìå 'åëå äùòîä

ב.1. ו, י.2.ברכות נ, ה''א.3.ישעי' פ''א פאה ירושלמי ב. ט, סר''ג.4.ב''ב יו''ד כו.5.שו''ע י, א' שמואל - הכתוב לשון ברכות6.ע''פ
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מרחשון כ"ד שני יום
אגרתל

.ìzncewd dpyay dl` z` owfd epax xxern ,'l oniq ,ef ycew zxb`a

epzi dpy dze`a mby ,"l`xyi ux` zwcv"l miieqn sqk mekq epzp

ji` xiaqn `ede ,exary mipya xy`n zegt `l (zepey zeaiq llba)

" oipr mb dwcva rbepaexz` zzle ,dwcvd oipr ziiyra) "dyrnd

zepizpa avwend mekqd

xiaqdy itk ,zeaexn

jkay dlrnd hexhexta

mbe ,(`"k oniq ycewd zxb`a

zepizpdy ,"lecbd oeayg"d

xy`e ,lecb oeaygl zetxhvn

zekln"a dlrnl lret df

.zenlerd lk xewn ,"zeliv`c

úàæ úòãeî,ixd reci - ©©Ÿ
ì"æø eøîàM äî1ìk" : ©¤¨§©©¨

úñðkä úéáì àáì ìéâøä̈¨¦¨Ÿ§¥©§¤¤
¯ àa àì ãçà íBéå§¤¨Ÿ¨
ìàBL àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨¥

,åéìò`xnbd oeyl ,ab` - ¨¨
,"ea li`yn `ed jexa yecwd cg` mei `a `le" `id epiptly

`ian `edy e` ,`xnba zxg` qxeb owfd epax ok` m` xexia yexce

,ynn epeyl z` `le xn`nd "okez" z` wxøîàpL2àøé íëá éî : ¤¤¡©¦¨¤§¥
."'eëå 'ä"ecar lewa rney" :my jyndd itke -xy`" ,`iapd - §

dpeekd my `xnbd yexitl m`zday ,"el dbep oi`e mikyg jld

,`idmrt eze`aym`) zqpkd zial `a `le jyeg ly mewnl jld

m`zdae .("mikyg" df f`y - devn xac myl dzid `l dkildd

jyeg ly avna iexy `edy `id dpeekd j"pza miyxtnd yexitl

(zqpkd zial `ealn) rpnidl jixv did `l ok it lr s`e ,dxve

yie ,"eiwl`a oryie 'd mya ghai" weqtd meiq itk eilr did `l`

,xzei dyw avndyk mby ,ef zxb`a xaecnl mb df oipr qgiil

- exar mipnfa dyry aeh xacn rpnidl epevxa yi z`f llbae

ly avna mb "eiwl`a oryie 'd mya ghai" zeidl ixd jixv

,"mikyg",úBönä ìëa ïëåziaa dltzd oipra `wec e`l - §¥§¨©¦§
didy zeevnd lka mb xacd jk `l` ,`xnbd dpc eay ,zqpkd

,ezeyrn rpnp `ede devn xac zeyrl libx mc`úåöî èøôáe¦§¨¦§©
úBönä ìk ãâðk äìe÷ML ä÷ãvä3.mb dlecb `idy ixd - ©§¨¨¤§¨§¤¤¨©¦§

zg` lr ,jk - zqpkd ziaa dltz iabl m` ixd ,dltzd zevnn

ozep epi`e zzl libx `ed m`ay ,dwcv iabl jk xacdy dnke dnk

,'eke `ed jexa yecwd eilr l`ey -ñç øãð éìa àéäL íâä£©¤¦§¦¤¤©
,íBìLåjky ,melye qg xcp ila dzid exary mipya ezpizpy - §¨

ila ezeyrl ,minrt dnk eze` miyery xac lka zeidl jixv ixd

cinz jk zeyrl xcp meyn jka didi `ly ,xcp4,ïë¯ét¯ìò¯óà©©¦¥
íaìa 'ä úàøé òâð øLà ìéçä ìk5äúàé àì ¯,ie`x `l - ¨©©¦£¤¨©¦§©§¦¨Ÿ¨£¨

,Lãwa úBòøâî úúì úé÷ìàä íLôðìlr hrnle ,zegt zzl - §©§¨¨¡Ÿ¦¨¥¦§¨©Ÿ¤
ici- ycw zpigan jynpy - "ycw" zpigan dkyndd z` jk

,dwcvd oipr ici lr "zekln"aäðL écî eìbøä øák øLàî¥£¤§¨ª§§¦¥¨¨
,íãànî Léøôäìoey`xd yexitd itl ,"jc`n" `xwp sqk - §©§¦¦§Ÿ̈

dpyna6ote`a `ed eiabl sqky inl mb `id dpeekdy zeidl lekie ,

,"c`n" ly,ïBäéîøbî ïBäì úéìc íéàkãðå íéìôL çeø úBéçäì§©£©§¨¦§¦§¨¦§¥§¦§¨¥
- mdlyn mdl oi`y -

l`xyi ux` iiprl dpeekd

`l` ,mdlyn mdl oi`y

zglypd dkinzl mikgn

,mdlúkñ" úðéça àéä¦§¦©ª©
,'eëå "úìôBpä ãåcjk - ¨¦©¤¤§

onfa l`xyi ux` z`xwp

mb xacd jke ,zelbd

zekln"a ,yxeya

jk z`xwpy ,"zeliv`c

"ycewd zxb`"a xkfpk)

,(`"k oniqe 'c oniqíîB÷ì§¥
íîBøìe,dze` -,'eëå §¥§
éåäîìdidzy - §¤¡¥

ly zecg`zdd.'eëå ãçàa ãçàzernyn l`xyi zenyp iabl - ¤¨§¤¨§
,icedi mr icedi ly zexagzde zecg`zd "zlret" dwcvy ,xacd

`cegi" ly "cg`"dy ,xacd zernyn dlrnl zexitq iable

xewne yxey dyrpd ,zeklnd zxitq ly (oezgzd cegid) "d`zz

(oitp` xirf) "`"f" ly "cg`"d mr zecg`zda didi ,zenlerl

,dpikye `ed jexa yecwd ly cegid dfe ,zenlern dlrnly

lcaene yecwd "`"f" mr zcg`zn ,"zeliv`c zekln" ,dpikyy

.zenlern,'eëå äNònä áø éôì ìkäåhexhexta xaqedy itk - §©Ÿ§¦Ÿ©©£¤§
,dwcvl mekqd ozna dlrn dpyiy ,`"k oniq "ycewd zxb`"a

,oky ,mekq eze`a xaecny zexnl ,zg` dpizpa `l ,zeax zepizpa

m"anxd xne`y itk7ixd zeciqg it lre ,ytpd z` jkfn df xac

oiivl dvex owfd epaxy zeidl leki .oeilrd cegid dyrp dpizp lka

,ahei eavnyk ,d`ad dpyay ayeg mc`yk mb xen` dfy ,o`k

wiqtn `edy ,mzq ayeg `ed m` ,oky) ,ef dpy xear mb milyi

zxb`"a owfd epax z`f lly xak ixd - dywd avnd llba zzl

mieel" ly avn olvil `pngx didyk mby ,f"h oniq "ycewd

epax f` xn` ok it lr s` ,"milke`e"mytpl miyer aeh `l" owfd

d`ad dpyay ayeg `edyk mb `l` ;('eke "mdici mivtew"y

"a xqgi ixd j` ,ef dpy xear mb milyiaexdne ,ef dpya "dyrnd

,`"k oniq "ycewd zxb`"a azk owfd epaxy dnl m`zda mb

zegtd lkl e` reay icn didz "l`xyi ux` zern"l dpizpdy

.miycg e` zereay mze` ly zepizpd dpxqgzy ixd - yceg icn

,ïBaLçä éôìeoeayg" didiy xacd rbepy ,oldl xiaqiy itk - §¦©¤§
lecb,`id dpeekdy zeidl leki ,'eke "'ied lecb" z` jiynnd ,"

oeayga dlrn dpyi ixd ,okylecbenk ,lecb `ed mekqdyk -

"d`n"y ,xzei dpeilr dbixcnn jiynny xac ,mitl`a e` ze`na

ùã÷ä úøâà
úòãåî ìàáì ìéâøä ìë ì"æøàùî úàæ

ä"á÷ä àá àì 'à íåéå ð"ëäáì
åéìò ìàåùìëá ïëå 'åëå 'ä àøé íëá éî øîàðù

ìë ãâðë äìå÷ùù ä÷ãöä úåöî èøôáå úåöîä
íâä úåöîäìéçä ìë ë"ôòà å"ç øãð éìá àéäù

302úé÷ìàä íùôðì äúàé àì íáìá 'ä úàøé òâð øùà
úúìäðù éãî åìâøåä øáë øùàî ùã÷á úåòøâî

úéìã íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì íãåàîî ùéøôäì
íîå÷ì 'åëå úìôåðä ãåã úëåñ 'éçá àéä ïåäéîøâî ïåäì

ãçàá ãçà éåäîì 'åëå íîåøìåáåø éôì ìëäå 'åëå
äèåøôå äèåøô ìë ì"æøàîë ïåáùçä éôìå 'åëå äùòîä

ב.1. ו, י.2.ברכות נ, ה''א.3.ישעי' פ''א פאה ירושלמי ב. ט, סר''ג.4.ב''ב יו''ד כו.5.שו''ע י, א' שמואל - הכתוב לשון ברכות6.ע''פ
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מרחשון כ"ה שלישי יום
אגרתלא

xqgi - zzl libx didy mekqdn zigti m` ixd ,'eke "xzk"a `ed

oeaygdn ixdlecb.ì"æø øîàîk8äèeøôe äèeøt ìk" : §©£©©©¨§¨§¨
,"'eëå ìBãb ïBaLçì úôøèöî:`id "lecb oeayg"a zernynde - ¦§¨¤¤§¤§¨§

ì"æø øîàî Cøc ìò9øéòa" àeäLk ¯ "ä"éåä ìBãb" éúîéà : ©¤¤©£©©©¥¨©¨§¤§¦
,'eëå "eðéäìà,xnelk - ¡Ÿ¥§

xi`ne yalzn 'iedyk

,xeaicd mler ,"zekln"a

,"epiwl` xir" z`xwpd

zakxen xirdy myk ,oky

mizade ,miza daxdn

jk ,zeax mipa`n miakxen

ekeza llek "xeaicd mler"

mitexive zeize` daxd

"mipa`" ze`xwp zeize`)

(dxivi xtqa10odny ,

zenlerd mieedzn

zelcb dlbn dfe ,mi`xapde

,'iedàéäzekln - ¦
,"epiwl` xir" ,zeliv`c

ïBaLçä íB÷îe úðéça11, §¦©§©¤§
jiiy ixd oeayg ,oky -

dlabda mdy mixaca

d "zekln"e - zewlgzdaemday leab ilra mi`xapl xewnd `i

,zewlgzd dpyiáeúkL Bîk12éðéò" :."ïBaLça úBëøa C- §¤¨¥©¦§¥©¤§
,"zekln" lr zexen "x`a"e "dkixa",ïeëîäåmixne`y dna - §©§ª¨

,"epiwl` xira 'ied lecb" dyrp ,dwcva "lecb oeayg" ici lry

`ed"àzúìc àúeøòúà"a ék ,òãBpkmc`d zexxerzda - ©©¦§¦§¨¨¦§©¨
-a `haznd ,dhnlä÷ãvä äNòîa ãñçå ïç íéiç úëLîä©§¨©©¦¥¨¤¤§©£¥©§¨¨

úBôé íéðt øáñå áBhä ïBöøadyrp -,"àìéòìc àúeøòúà" ¦§©§¥¤¨¦¨¦§¨¨¦§¥¨
didiy ,dlrnl zexxerzd -úøàä àeä ,åéðt ä"éåä øàé̈¥¨¨¤¨©

óBñ¯ïéà íéiçä éiçî ïBéìò ïBöøe ãñçå ïç úëLîäå§©§¨©¥¨¤¤§¤§¥©¥©©¦¥

ø÷ç ïéà Búlãâì øLà ¯ àeä¯Ceøa13ììk äâOäåixd - ¨£¤¦§ª¨¥¥¤§©¨¨§¨
- mi`xapd zbydn dlrnl `id oky ,zelbzda dppi` ezlecby

`ed jexa "seq oi`" zlecb jynizúeëìî Eúeëìî" úðéça ìà¤§¦©©§§©§
"íéîìBò ìk14,,zenlerd lkl yxeye xewn -,àéìbúàc àîìò ¨¨¦©§¨§¦§©§¨

itk - "ielbd mler"d -

,"zekln" z`xwpyäiçîä©§©¤
ìëaL íéàeøaä ìk̈©§¦¤§¨

úBìëéääzenler - ©¥¨
å íéðBéìòzenler - ¤§¦§

úðéçáa ïäL ,íéðBzçú©§¦¤¥¦§¦©
Bîk ,ïBaLçå øtñî¦§¨§¤§§

áeúkL15íéôìà óìà" : ¤¨¤¤£¨¦
."déðeLnLémdy ixd - §©§¥

sl` ly leabe oeayga

ixd ,mipt lk lr ,mitl`

xaqa dwcvd oipr ici lry

oeayg" dyrp ,zeti mipt

`edy '"ied lecb"dy ,"lecb

jynii ,leab ila "seq oi`"

`idy ,"zekln"a "oeayg"a

ilra mi`xapd xewne yxey

.leabe oeaygïBaLç" eäæå§¤¤§
L ,"ìBãbdyrp -ä÷ãvä äNòî" áø éãé ìò`iand - ¨¤©§¥Ÿ©£¥©§¨¨

-l,"íBìLaezky enk -16xaqenk ,"mely dwcvd dyrn dide" : ¨
,a"i oniq "ycewd zxb`"aøaçîä øác àeä "íBìL" Leøt ék¦¥¨¨¨©§©¥

,àìéòì íéîMä äö÷ ïäL ,íéiëôä úBåö÷ 'á Ceúîe- §©¥§¨¨§¦¦¤¥§¥©¨©¦§¥¨
,dlrnl,"ø÷ç ïéà Búlãâìå" úðéça`idy dbixcne dpiga - §¦©§¦§ª¨¥¥¤

,dbydn dlrnle "seq oi`",àzúì íéîMä äö÷e,dhnl - §¥©¨©¦§©¨
xyr lkay dpezgzd dbixcnde dxitqd `idy "zekln"d zpiga

,zexitqdìeáb úðéça ,äiNò¯äøéöé¯äàéøáa Laìúnä©¦§©¥¦§¦¨§¦¨£¦¨§¦©§
:ïéánì éãå ,øtñîe¦§¨§©©¥¦

.àì(lekiak) dlrnl rbep dnk cr ,owfd epax xiaqn ,`"l oniq ,ef zxb`a

melye qg zexqg odyky cr ,edpynl cg` icedi oia zecg`de dad`d oipr

lekiak ileg deedzn - edpynl cg` icedi oia zeaald cexit xxeye

,xiaqiy itk ,oky ,dpikya

micedie all dpikyd mileyn

mixa`a lewlwe ,mixa`l

- ie`xk mcd jldn yaynd

dlgnl olvil `pngx `ian

.dlrnl lekiak jke ,mc`a

íéøòMa òãBð1mda - ©©§¨¦
pipr mireciepax ynzyn da ,zncewd zxb`ak `ly - ,dl` mi

my oky ,("mixrya" dlnd ztqed ila) "z`f zrcen" oeyla owfd

oipra xaecn o`k eli`e ,lkl recid l"f epinkg xn`n zece` xaecn

,"xdf ipewiz"n gewldíéðewza áeúkM äî2éäéà àzðéëLc , ©¤¨©¦¦¦§¦§¨¦¦
.ìBëéák àúeìâa àòøî.zelba (lekiak) dleg dpikydy - §¥¨§¨¨¦§¨

,Leøtqg yi xyw dfi` - ¥
?dpikyl ileg oia melyeìò©

,óebä éìç Bîk ,ìLî Cøc¤¤¨¨§¢¦©
,'eëå Lã÷ ïéa ìécánä- ©©§¦¥Ÿ¤§

dlgn oia licadl jk ,legl

`xwpd oipr oial seba

,dpikya "dlgn"úaqL¤¦©
ìk ìà áläî úeiçä Celäå úeèMtúä àéä úeàéøaäå éìçä©Ÿ¦§©§¦¦¦§©§§¦©©¥©¥¤¨

úLaìîä ,íéøáàä-zeigdzyaeln ,aldn d`adLôpä íãa ¨¥¨¦©§ª¤¤§©©¤¤

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïåáùçì úôøèöîéúîéà ì"æøàî êøã ìò 'åëå ìåãâ
íå÷îå 'éçá àéä 'åëå åðéäìà øéòá àåäùë 'éåä ìåãâ

ùçäòãåðë ïååëîäå ïåáùçá úåëøá êéðéò ù"îë ïåá
ïç íééç úëùîä àúúìã àúåøòúàá éëäùòîá ãñçå

àìéòìã àúåøòúà úåôé íéðô øáñå áåèä ïåöøá ä÷ãöä
úøàä àåä åéðô 'éåä øàéïåöøå ãñçå ïç úëùîäå

äâùäå ø÷ç ïéà åúìåãâì øùà ä"á ñ"à íééçä ééçî ïåéìò
ìà ììëàîìò íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî 'éçá

íéðåéìò úåìëéää ìëáù íéàåøáä ìë äéçîä àéìâúàã
íéôìà óìà ù"îë ïåáùçå øôñî 'éçáá ïäù íéðåúçúå

áåø é"òù ìåãâ ïåáùç åäæå äéðåùîùéä÷ãöä äùòî
'á êååúîå øáçîä øáã àåä íåìù 'éô éë .íåìù

íéîùä äö÷ ïäù íééëôä úååö÷åúìåãâìå 'éçá àìéòì
'éçá ò"éáá ùáìúîä àúúì íéîùä äö÷å ø÷ç ïéà

:ì"ãå øôñîå ìåáâ

òãåð àìàúðéëùã íéðå÷éúá ù"î íéøòùá
'éô .'éáë àúåìâá àòøî éäéà

åîë î"ãòúáéñù 'åëå ùã÷ ïéá ìéãáîä óåâä éìåç
áìäî úåéçä êåìéäå úåèùôúä àéä úåàéøáäå éìåçä
áìäî àöåéä ùôðä íãá úùáåìîä íéøáàä ìë ìà

ב.8. ט, בתרא א.9.בבא רכה, מי''ב.10.זח''ב פ''ד ב.11.ס''י רכ, זח''ג ה.12.ראה ז, השירים ג.13.שיר קמה, תהלים - הכתוב 14.ל'
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,íéøáàä ìk ìà áläî àöBiä,"ytpd mc" `xwp mcd ixdy - ©¥¥©¥¤¨¨¥¨¦
ícäå íéiç çeøä CìBä ááBñ ááBñå:epiax w"k ztqed -gexde §¥¥¥¨©©¦§©¨

onwlck ea yaeln miig,íéãébäå íéøáàä ìk CBz CBz3 ¨¨¥¨¦§©¦¦
,íäa íéòìánä,mixa`a -.álä ìà øæBçåmcde miigd gex - ©ª§¨¦¨¤§¥¤©¥

l` mixa`d lkn mixfeg

,aldCeläå áeañ íàå§¦¦§¦
àeä ælä íéiç çeøä̈©©¦©¨
Bøãñk éãéîz ,Búëìäk§¦§¨§¦¦§¦§

î Bì øcñîäyecwd - ©§ª¨¥
,`ed jexaíéiçä éiç©¥©©¦

íãàä éæà ¯ àeä¯Ceøä£©¨¨¨
ìk ék ,úéìëúa àéøä¦§©§¦¦¨
ãçé íéøM÷î íéøáàä̈¥¨¦§ª¨¦©©
éeàøä íúeiç íéìa÷îe§©§¦©¨¨¨
áeañ éãé ìò áläî íäì̈¤¥©¥©§¥¦

.ælä,miigd gex ly -Cà ©¨©
ìe÷ì÷ äæéà Lé íà¦¥¥¤¦§
òðBnä ïîB÷î eäæéàa§¥¤§¨©¥©

î Bà ákòîeáeañ èòî §©¥§©¥¦
íéiç çeøä íò ícä Celäå§¦©¨¦¨©©¦

Ba Laìîä,mca -éæà ©§ª¨£©
øLwä èòîúî Bà ÷ñôð¦§¨¦§©¥©¤¤

æläixnbl wqtp mcd m` - ©¨
m`e ,ixnbl xywd wqtp -

miigd gexe mcd jldn

,xywd hrnzn - hi`n

ìà íéøáàä ìk øM÷îä©§©¥¨¨¥¨¦¤
,ælä áeañ éãé ìò álä- ©¥©§¥¦©¨

,miigd gexe mcd lyéæàå©£©
,éìçå ákLîì íãàä ìôBð¥¨¨¨§¦§¨§Ÿ¦

.eðøîLé 'äxywdy ,ixd ¦§§¥
oial mpia ,mixa`d oia

.ald ze`ixal mb rbep - all mixeyw md jk ici lry ,mnvr

íéàø÷ð ìàøNé úBîLð ìk äpä ,ìLî Cøc ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨¦¥¨¦§¦§¨¥¦§¨¦
"àzðéëLc éøáà" úðéça4,,dpikyd ixa` -úàø÷pädpikyd - §¦©¥§¥¦§¦§¨©¦§¥

z`xwpáeúkL Bîk ,"áì" íLa5áeúkL Bîëe ,"éááì øeöå" :6: §¥¥§¤¨§§¨¦§¤¨
,Leøt ;"íëBúa ézðëLå"ald oial dpikyd oia xywd dn - §¨©§¦§¨¥

?mixa`d lka ezehytzdeék7ìä"éåä øBàL àeä "äðéëL" ïBL ¦§§¦¨¤
úeéç úëLîäå ,íúBéçäì äiNò-äøéöé-äàéøa úBîìBòa ïëBL¥§§§¦¨§¦¨£¦¨§©£¨§©§¨©©

äæ,zenlerd z` dign 'ied xe`y dn -úeLaìúä éãé ìò àéä ¤¦©§¥¦§©§
älçzzyalzn zeigdy -íéàøápä ìkL éôì ,ìàøNé úBîLða §¦¨§¦§¦§¨¥§¦¤¨©¦§¨¦
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lka"e "cg`a eytp xeqnle" rny z`ixwa 'd zad` ly zexxerzda dltzd
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øåäèä åáì úåøøåòúä ìá÷îù äá÷ðäùòîä ìåãâî
ãñçäå ä÷ãöä ìëù 'éô .ãòì úãîåò ë"éôòà

íáì úáãðî æ"äåòá ïéùåò ìàøùéùäðä ïä øåäèä
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ùàë éøáã äë àìä ù"îë î"ãò äîùðì óåâä åîë

ùà äîúùáìúîå úæçàðùë àìà æ"äåòá äøéàî äðéà
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,äiçzä ïîæzxzqpe dpenh drixfdy myk ,miznd ziigz cr - §©©§¦¨

,ux`aLaìúiL,miznd ziigz onfa -óBñ¯ïéà¯øBà øéàéå ¤¦§©¥§¨¦¥
,éîLbä äfä íìBòa àeä¯Ceøaod zelbzdde zeyalzdd - ¨¨¨©¤©©§¦

zeyalzdd didz ote` dfi`a .dwcv ly drixfde dxivwd

lr dfy oldl owfd epax xiaqi - ?"seq oi` xe`" ly zelbzdde

ùã÷ä úøâà
éñåéíå÷é úåáéãð ìò áéãðå íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó

åì áùçúå ïéðîå øéò ìëá äùòîä ìåãâ úåéäìä÷ãöì
ãö øîàð äùåòä ìòåïåùì úãîåò ãòì úãîåò åú÷

øåäèä åáì úåøøåòúä ìá÷îù äá÷ðäùòîä ìåãâî
ãñçäå ä÷ãöä ìëù 'éô .ãòì úãîåò ë"éôòà

íáì úáãðî æ"äåòá ïéùåò ìàøùéùäðä ïä øåäèä
æàù 'ééçúä ïîæ ãò éîùâä æ"äåòá úåîéé÷å úåéç

úå÷ìà éåìéâ ïîæ àåäìë ááåñ 'éçáî ä"á ñ"à øåàå
ã÷úùàã áúëîá úåëéøàá ù"îëå æ"äåòá ïéîìò

úåéäì êéøöåä"á ñ"à øåà åá ùáìúäì ïåëîå éìë
ùàë éøáã äë àìä ù"îë î"ãò äîùðì óåâä åîë

ùà äîúùáìúîå úæçàðùë àìà æ"äåòá äøéàî äðéà
åøåàì éìëäå óåâäå .à"îá ù"îë 'åë äìéúôá'úé

úåéç òéôùäìå ïúéì áìä úáéãðå ãñçä úãî àéä
íéðå÷éúá ù"îë 'åë äéì úéìã ïàîìïéôåâ äîëå

àðéîé àòåøã ãñç àã àðå÷éúá åàéø÷úàå ïåì úðé÷ú
âð÷êëå ïéîéá ììëð óåâä ìëå.ä÷ãö åùåáì èééôä øîà

ãñç éôì àìà úîìúùî ä÷ãöä ïéà ì"æøàù åäæå
åòøæ øîàðù äáùãñç éôì åøö÷ ä÷ãöì íëì

àåä êëå õøàá äðåîèä äòéøæä éåìéâ àåä øéö÷äù
ãñçäå ä÷ãöääðåîè àéä úåìâä ïîæá ïéùåò ìàøùéù

ä"á ñ"à øåà øéàéå ùáìúéù äéçúä ïîæ ãò úøúñðå

טז.4. ב, עמוס רפ''ד.5.ע''פ ח.6.אבות לב, ישעי' - הכתוב ל' א.7.ע''ד ט, ג.8.ב''ב קיא, טו''ב.9.תהלים סימן הקודש ירמי'10.אגרת

כט. פנ''ג.11.כג, ח''א אליהו").12.תניא ("פתח בהקדמה דר''ה.13.תקו''ז שמו"ע שבתפלת אלקינו'' הוא ''אתה Î''˜14.בפיוט ˙¯Ú‰

:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡.''עיי''ש ס''ג מאגה''ק ב.15.''ולהעיר מט, יב.16.סוכה י, הושע



��oeygxn f"k iying mei Ð al zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

מרחשון כ"ז חמישי יום

zexitqd ly milka zelbzdde zeyalzdd xy`n ,xzeie ,jxc

:owfd epax oeylae ."zeliv`"d mlera,ãç éäBîøâe eäéàådne - §¦§¨¦©
cg` xac md ,milkd ,"idenxb"e ,zeliv`ay "seq oi` xe`" ,`edy

-íälr aqen df ixd -úBøéôñ øNòc íéìkä úBðéça ¥§¦©¥¦§¤¤§¦
,úeìéöàc,"cg" mdy - ©£¦

"seq oi` xe`" mr cg` xac

,lirl `aenk ,zeliv`ay

,'k oniq "ycewd zxb`"a

øîçå ì÷å ïkL ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤
à¯øBààeä¯Ceøa óBñ¯ïé ¥¨

ïéîìò ìk ááBqä`edy - ©¥¨¨§¦
úðéçaî äìòî äìòîlî¦§©§¨©§¨¦§¦©

.úeìéöàdlrnl `edy - £¦
`ede ,zenlern ixnbl

digzd onfa dlbzie yalzi

ilkd m` .miznd ziigz ly

dlbziy "seq oi` xe`"l

zexitqd ly milka

ote`a `ed ,"zeliv`"ay

ixnbl cge`ne lha `edy

mdy cr ,"seq oi` xe`"a

lk ixd - cg` xac ,"cg"

xe`" ieliby xnege lwe oky

gxkdd on ,zenlern ixnbl dlrnly ,"oinlr lk aaeq"d "seq oi`

oipr edfe - ,zeinipta df xe` zhilwl ilk ,"cg idenxbe" didiy

.dwcvdCëéôìe,okle -ì ä÷ãö úàø÷ðBú÷ãö" ,äá÷ð ïBL §¦¨¦§¥§¨¨§§¥¨¦§¨
,"ãòì úãîò,dawp oeyl `id "dwcv"y ixd -äøàä úìa÷nL Ÿ¤¤¨©¤§©¤¤¤¨¨

Laìúnä ,ïéîìò ìk ááBqä óBñ¯ïéà¯øBàî,dlbzne -dëBúa ¥¥©¥¨¨§¦©¦§©¥§¨
.äiçzä ïîæa éîLbä äfä íìBòaef ixd .miznd ziigz ly - ¨¨©¤©©§¦¦§©©§¦¨

y ina `ed dawp oeyl "zcner"y ,lirl xn`py dnl dtqedlawn

,xg` mc`n ezexxerzdokleiptn ,dawp oeyla oiievn `ed

,dawp zpigaa `id elv` dwcvl zexxerzddylawn`l` -

"lawl" ilk `idy iptn ,lawne dawp zpigaa `id dnvr dwcvd

ilk `id ;"aaeq"d "seq oi` xe`" z` eadlawl,ìáàweqtd -17: £¨
ì àeä "Cläé åéðôì ÷ãö",øëæ ïBL,"jldi"e "wcv" -úcî àéä ¤¤§¨¨§©¥§¨¨¦¦©

,Bîöòî íãàä áìa úøøBòúnä ãñçäici lr `ly - ©¤¤©¦§¤¤§¥¨¨¨¥©§
,"dyrn" ly zexxerzddúàéø÷a 'ä úáäà úeøøBòúä éãé ìò©§¥¦§§©£©¦§¦©

"Eãàî ìëá"e ,"ãçà"a BLôð øñîìå ,Ba ä÷áãìe ,òîL§©§¨§¨§¦§Ÿ©§§¤¨§¨§Ÿ¤
.'eëå BèeLôkjly sqka xnelk -18eytp zexiqne 'd zad`ny , ¦§§

,dwcv oznl zexxerzdd d`a - 'dl,"àzúìc àúeøòúà"áe- §¦§¨¨¦§©¨
epevxe eytp zexiqne mc`d on ,dhnly zexxerzdainiptd

,`ed jexa yecwdlíénëå§©©¦
íãà áì ïk íéðtì íéðtä©¨¦©¨¦¥¥¨¨

'eë ïBéìòä- `qkd lry - ¨¤§
,"àìéòìc àúeøòúà"- ¦§¨¨¦§¥¨

,dlrnln zexxerzdd

zexxerzdl m`zday

zexiqn zcnke ,dhnly

yecwdl epevx "zeinipt"

oipra d`hazdy ,`ed jexa

zpizpa ,zinyb diyr ly

mb jk - dwcvàeä
óBñ¯ïéà¯øBà úëLîä©§¨©¥
ìk ááBqä àeä¯Ceøä©¥¨
íìBòa ähî ähîì ïéîìò̈§¦§©¨©¨¨¨
éelb úðéçáa éîLbä äfä©¤©©§¦¦§¦©¦

ïîæa,äiçzäly - ¦§©©§¦¨
,miznd ziigzøàáîk©§Ÿ¨

ã÷zLàc ázëna65 ©¦§¨§¤§¨©
.úeëéøàaixd - ©£¦

`id - dltza ezcearn ,envrn d`a dwcvl zexxerzddyk

xe`d z` jiynne "rityn" `ed ,oky ,xkf oeyl ,"wcv" z`xwp

jiynn `ed ,oldl owfd epax xiaqiy itke ,"oinlr lk aaeq"d

,j` ,"oinlr lk aaeq"d xe`d ly zeiniptde "mipt"d z`

,"lawn" zpigaa wx df f` ,xg` mc`n d`a zexxerzddyk

xe`"n cala dx`da xaecnde "aaeq"d xe`d zlawl ilk

."aaeqdeäæåxne` `ed "wcv" iably dn -,"Cläé åéðôì" §¤§¨¨§©¥
éìBnLéLîîe CíéðBéìòä "íéðt" Coi` xe`" ly zeiniptd - ¤¦©§¦¨¦¨¤§¦

,"seqúò úòëå .äiNòä íìBò ãò úeìéöàäî äìòîlî¦§©§¨¥¨£¦©¨¨£¦¨§¨¥¥
äáéèä" ,øöaé àì íäî áeè ìëå ,øv÷ìíéáBhì 'ä- §©¥§¨¥¤Ÿ¦¨¥¥¦¨©¦

,dwcvl zelecb zepizp mipzepd"íúBaìa íéøLéìå19,- §¦¨¦§¦¨
,zbyn mci oi`y `l` - xzei zzl mivexd:epLøãz Lôðk§¤¤¦§§¤

azek ,owfd epaxl dpeekd - mzaeh yxecd zltze zkxak -

.ef ycew zxb`

íé÷øt änk ìò ïBøçà ñøèðe÷§§¤©£©©¨§¨¦
ïiò1íéøîà éèewìa- "`ipz" -î ÷øt à ÷ìç ©¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤

"oitcb" od (dad`e d`xi) "enigxe eligc"y xaqen my2enk ,cala (miitpk)

d miitpkd oi` j` ,dlrnl sre serd mnexzn eci lry ,ser spk lynlxwir

"dxyk 'itb` elhip"y ,dklda z`aeny di`xd itk ,serd ly3elhip m` ,

miitpkde ,sebde y`xd `ed xwird ,oky ,xyk `ed - serd ly miitpkd

;mda serl ick wx miynyn

eli`e ,onvr zeevnde dxezd ici lr dyrp dlrnl cegidy ,lynpa mb jk

z` zelrdl ick wx zeynyn (miitpk) "oitcb" ze`xwpd d`xide dad`d

dxeza dlbzn mye ,cegi eze`l mikiiyd dbixcnle mewnl zeevnde dxezd

ùã÷ä úøâà
íéìëä 'éçá íä ãç éäåîøâå åäéàå éîùâä æ"äåòá

ä"á ñ"à øåà å"÷å ù"ëå 'éöàã ñ"òãïéîìò ìë ááåñä
ä÷ãö úàø÷ð êëéôìå 'éöà 'éçáî äìòî äìòîìî

úãîåò åú÷ãö äá÷ð ïåùìäøàä úìá÷îù ãòì
æ"äåòá äëåúá ùáìúîä ïéîìò ìë ááåñ ñ"à øåàî

ìáà .äéçúä ïîæá éîùâäàåä êìäé åéðôì ÷ãö
íãàä áìá úøøåòúîä ãñçä úãî àéä øëæ ïåùì

úåøøåòúä é"ò åîöòîä÷áãìå òîù úàéø÷á 'ä úáäà
'åëå åèåùôë êãàî ìëáå ãçàá åùôð øåñîìå åá

àúåøòúàáåíãà áì ïë íéðôì íéðôä íéîëå àúúìã
ñ"à øåà úëùîä àåä àìéòìã àúåøòúà 'åë ïåéìòä
éåìéâ 'éçáá éîùâä æ"äåòá äèî äèîì ò"ëåñä ä"á

ã÷úùàã áúëîá øàåáîë äéçúä ïîæáåäæå .úåëéøàá
äìòîìî íéðåéìòä íéðô êéùîîå êéìåîù êìäé åéðôì
àì íäî áåè ìëå øö÷ì úò úòëå 'éùòä íìåò ãò 'éöàäî

èì 'ä äáéèä øöáé:åðùøãú ùôðë íúåáìá íéøùéìå íéáå

יד.17. פה, א.18.תהלים נד, ד.19.ברכות קכה, ˘ËÈÏ''‡:1.תהלים ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."'ראה' (לא) פי''א.2.''נישט היחודים בשם ר''ח

.3''¯˘Ù‡ Í¯„· ÌÈ�Â˜È˙Â ˙Â¯Ú‰''· ‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰שו''ע וט''ז בב''ח אגפי' דניטלו דין גפי', נשתברו ב): נו, (חולין "במשנה :

.13 הערה מ פרק לעיל גם וראה נג''. ר''ס יו''ד

oeygxn f"k iying mei Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

קונטרסאחרון

mlera odyk oda zelbzdl leki did `ly `ed jexa "seq oi` xe`" zeevnae

.inybd

d`xide dad`d oi` ,dlrnl cegid lertl icky ,mixne` ,cg` cvn ,ixd

opi` onvrykl ody - cala dpeeke "xedxd" ly oipr ody iptn ,z`f zelret

ipy cvne ;df cegi zelret

`wec dpeekd ici lry ,mixne`

zeevnde dxezd zelrzn

,zelrzdl ogekay dlrnl

dlrnl cegid didi oci lrye

jexa "seq oi` xe`" zelbzde

.cegi eze` ici lry `ed

éà ,ïéáäìàøBwä C §¨¦¥©¥
äøBzaL úBiNòî éøetña§¦¥©£¦¤©¨
äàlò äîëça øM÷î àeä§ª¨§¨§¨¦¨¨
icediyk ,dpeilr dnkg -

xacd oaen - dxeza dkld oian `ed - dpade lkya dxez cnel

ia dpeilrd dxitqd - (dpeilr) "d`lir dnkg"a xyewn `edyxze

ly epevxe eznkg" ixd `id dkldd ,oky , - "zeliv`d mler"a

ly elkye eznkg `ed dkldd ly lkyd :"`ed jexa yecwd

,`ed jexa yecwd ly epevx `ed dkldd wqte ,`ed jexa yecwd

,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta xne` owfd epaxy itk

jke jk oae`x orhiyky ,`ed jexa yecwd ly epevxa dlr jky

`l df m` mbe .jke jk dkldd wqt didi (lynl) jke jk oernye

zeprha miyp` ipy oia jeqkq oic zia iptl `aeiy ,mrt s` rx`i

didi jky ,`ed jexa yecwd ly epevxa dlr jky oeeik ixd - el`k

ly epevx zrici `ed - dkldd wqt zrici mvr ixd - oicd wqt

ixd ,cala dxezay zeiyrn ixetiq `xewyk ,j` ;`ed jexa yecwd

mipipr lr mifnx minelb dl` mixetiqay xacd zn` ik m`

- jtidl e`] ,dlrnl miipgexxwird,dlrnl miipgexd mipiprd md

itk xetiqd ly miinybd mipipra cala mifnexn mb mdy `l`

mixtqa aezkk ,dhnl rxi`y4zfnexe mipeilra zxacn dxezd" :

miipgexd mipiprdn ixnbl rcei `ed oi`y oeeik j` ,["mipezgza

mipipra wx `id dxezd xetiqa ezrici ,mipeilrd zenleray

`vei `xwn oi`"y) dhnl o`k dyrnd xetiqa erxi`y miinybd

jk ici lr xyewn mc` dyrp ,`eti` ,cvik - ("eheyt icin

wlga d"n wxta xiaqn owfd epax ,lynl] ?"d`lir dnkg"l

xewnn miax mingx zkynd oipr "`ipz"d xtq ly oey`xd

itk ,"zeliv`"ay mingxd zcnn dlrnly ,dlrnl mingxd

xac ,l`xyi zenyp lre "l`xyi zenyp xewn" lr jiynn awriy

mingxd zcn epiid awri) "jaie lgxl awri wyie" weqta fnexnd

,j` .('eke ,l`xyi zenyp xewn ,"l`xyi zqpk" - lgxe "zeliv`"c

z` wx rcei `ed - dlrnl miipgexd mipiprdn rcei `ed oi`yk

- `ed cvik ,inybd mlerd ly eheyta riten `edy itk xetiqd

xyewn - mixetiqa mifnexnd miipgexd mipiprd z` rciy ilan

- oaei xacd .[?"d`lir dnkg"aa áeúkM äî ét ìòxtq - ©¦©¤¨©
dúBðek5÷ñBò íãàäL Bîk :á ãenò æè óc,dxeza -,ähîì ©¨©©§¤¨¨¨¥§©¨

Ck,dxeza wqer mb -ï÷Béc,zenc -ïBéìòä íãàämc`" - ¨§¨¨¨¨¨¤§

,"oeilrd,'eë äìòîìqxhpew"a) oldl owfd epax xiaqny itk - §©§¨
`ed yxeydy) mc`d ly dnypd yxey lr aqen df ("oexg`

zecne oigen ly sevxt - "oeilrd mc`" ze`xwpd dlrnl zexitqa

mc`"e ,("mc`" `xwp (zexitqd xyra dfy enk)oeilrdwqer "

dxezadlrnllr ixd -

wqer mc`dy ,jk ici

elit` ,dhnl dxeza

dxezay zeiyrn ixetiqa

xyewn `ed - cala

ici lr - "d`lir dnkg"a

ely "oweic"dydlrnl

."d`lir dnkg"a xyewn

weqirdy ,`vei ixd dfn

oi` ,dhnl o`k mixetiqa

xyw ,envrykl ,el

dxez epnny yxeyl ,dlrnl dler df oi` ixdy ,"d`lir dnkg"l

mc`"d ly "oweic"dy z`tn m` ik ,"d`lir dnkg"n ,d`a

"oeilrddlrnldnkg"a xyewn `ed df cvn - dxeza wqer

drya wx mixen` mixacdy ,oldl xiaqi owfd epax ,"d`lir

zeaezkd zeize`a (daygna) cala xedxda `ed dxeza eweqiry

cvn ixd ,xeaica zeize`d z` `han `edyk eli`e ;azkay dxeza

cnel `edy zeize`d zeler ,xeaicdn deedznd lewdo`kdhnl

mlera - xzeia dpeilrd dbixcna mb zeidl leki dfe .dlrnl -

."zeliv`"døîBì Lé ïëåwx -øeäøäaayeg `edy -úBiúBàa §¥¥©§¦§¨¦
.úBáeúkäxywdy ,lirl xn`py dn ,xnelk ,azkay dxeza - ©§

cvn wx `ed "d`lir dnkg" mr dhnl dxeza wqery icedi oia

wx df ixd - dlrnl dxeza wqery "oeilrd mc`"d "oweic"d

lr qqazn dxeza eweqirykxedxd,calaøeacä ìáà`edyk - £¨©¦
,xeaica dxezd zeize` z` `han÷éìñå ò÷Bác øîBì Lé- ¥©§¥©§¨¦

dlere,Lnî úeìéöàìody zebixcne zexitqa wx `l ,xnelk - ©£¦©¨
zenlera "zeliv`" zpigamixg`zeliv`"a `l` -"ynnjk ,

miwicvd mde ,"dakxn" zpigaa `id mzceary dl`a xacd

dlhad "dakxn"d enk `ed jexa yecwdl ixnbl milhad milecbd

ly oey`xd wlga ,h"l wxta xaqeny itk) dilr akexl ixnbl

,("zeliv`"a zeler mzceare mzxez ,dl`ay ,"`ipz"d xtqBà-

dler dxeza xeaicdyäàéøáì`a xeaicdyk -eîéçøe eìéçãa ¦§¦¨¦§¦§¦
,dad`e d`xin -,íéiìëNzelcba zeppeazdne lkydn ze`ad - ¦§¦¦

itk ,dbydd mler `edy ,"d`ixa"d mlera xeaicd dler ,f` ,'d

,f"h wxt ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqendBàxeaicdy -

dler dxezaäøéöéì`a xeaicdyk -eîéçøe eìéçãad`xin - ¦¦¨¦§¦§¦
,dad`e,íéiòáè,icedi ly eytpa raha zeniiwd dad`e d`xi - ¦§¦¦

mewnde ,d`xi mb dkeza zllekd zxzeqnd dad`d `ide

d`xi ici lr ze`ad dcearde dxezd zeler myy dbixcnde

itk ,"zecn"d mler `edy ,"dxivi"d mlera `ed zeirah dad`e

,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga f"h wxta xaqendáecenil- ©
àø÷n,xeaica -÷éìñdler df -úBøéôñ 'éì äfä íìBòî ¦§¨¨¦¥¨©¤§§¦

,äiNòcdf eil` mewnde ,dxezd zeize` xne` wx `ed xy`k - ©£¦¨

íé÷øô äîë ìò ïåøçà ñøèðå÷
î''ô à''ç à''÷ìá ïééò

ïéáäìàåä äøåúáù úåéùòî éøåôéñá àøå÷ä êéà
úåðååëá ù"î ô"ò ò"çá øùå÷îá"ò æ"èã

306ïåéìòä íãàä ï÷åéã êë äèîì ÷ñåò íãàäù åîë
øåäøäá ì"é ïëå 'åë äìòîììáà .úåáåúëä úåéúåàá

äàéøáì åà ùîî 'éöàì ÷éìñå ò÷åáã ì"é øåáãä
åà íééìëù ø"åãá÷éìñ àø÷îáå íééòáè ø"åãá 'éöéì

ë"àùî .'åëå ïéøéåà ò÷áã íåùî 'éùòã ñ"éì æ"äåòî

פכ''ב.4. ח''ג דין חקור מאמר מאמרות ש''פ.5.עשרה ונציא דפוס
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קונטרסאחרון

mlera odyk oda zelbzdl leki did `ly `ed jexa "seq oi` xe`" zeevnae

.inybd

d`xide dad`d oi` ,dlrnl cegid lertl icky ,mixne` ,cg` cvn ,ixd

opi` onvrykl ody - cala dpeeke "xedxd" ly oipr ody iptn ,z`f zelret

ipy cvne ;df cegi zelret

`wec dpeekd ici lry ,mixne`

zeevnde dxezd zelrzn

,zelrzdl ogekay dlrnl

dlrnl cegid didi oci lrye

jexa "seq oi` xe`" zelbzde

.cegi eze` ici lry `ed

éà ,ïéáäìàøBwä C §¨¦¥©¥
äøBzaL úBiNòî éøetña§¦¥©£¦¤©¨
äàlò äîëça øM÷î àeä§ª¨§¨§¨¦¨¨
icediyk ,dpeilr dnkg -

xacd oaen - dxeza dkld oian `ed - dpade lkya dxez cnel

ia dpeilrd dxitqd - (dpeilr) "d`lir dnkg"a xyewn `edyxze

ly epevxe eznkg" ixd `id dkldd ,oky , - "zeliv`d mler"a

ly elkye eznkg `ed dkldd ly lkyd :"`ed jexa yecwd

,`ed jexa yecwd ly epevx `ed dkldd wqte ,`ed jexa yecwd

,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta xne` owfd epaxy itk

jke jk oae`x orhiyky ,`ed jexa yecwd ly epevxa dlr jky

`l df m` mbe .jke jk dkldd wqt didi (lynl) jke jk oernye

zeprha miyp` ipy oia jeqkq oic zia iptl `aeiy ,mrt s` rx`i

didi jky ,`ed jexa yecwd ly epevxa dlr jky oeeik ixd - el`k

ly epevx zrici `ed - dkldd wqt zrici mvr ixd - oicd wqt

ixd ,cala dxezay zeiyrn ixetiq `xewyk ,j` ;`ed jexa yecwd

mipipr lr mifnx minelb dl` mixetiqay xacd zn` ik m`

- jtidl e`] ,dlrnl miipgexxwird,dlrnl miipgexd mipiprd md

itk xetiqd ly miinybd mipipra cala mifnexn mb mdy `l`

mixtqa aezkk ,dhnl rxi`y4zfnexe mipeilra zxacn dxezd" :

miipgexd mipiprdn ixnbl rcei `ed oi`y oeeik j` ,["mipezgza

mipipra wx `id dxezd xetiqa ezrici ,mipeilrd zenleray

`vei `xwn oi`"y) dhnl o`k dyrnd xetiqa erxi`y miinybd

jk ici lr xyewn mc` dyrp ,`eti` ,cvik - ("eheyt icin

wlga d"n wxta xiaqn owfd epax ,lynl] ?"d`lir dnkg"l

xewnn miax mingx zkynd oipr "`ipz"d xtq ly oey`xd

itk ,"zeliv`"ay mingxd zcnn dlrnly ,dlrnl mingxd

xac ,l`xyi zenyp lre "l`xyi zenyp xewn" lr jiynn awriy

mingxd zcn epiid awri) "jaie lgxl awri wyie" weqta fnexnd

,j` .('eke ,l`xyi zenyp xewn ,"l`xyi zqpk" - lgxe "zeliv`"c

z` wx rcei `ed - dlrnl miipgexd mipiprdn rcei `ed oi`yk

- `ed cvik ,inybd mlerd ly eheyta riten `edy itk xetiqd

xyewn - mixetiqa mifnexnd miipgexd mipiprd z` rciy ilan

- oaei xacd .[?"d`lir dnkg"aa áeúkM äî ét ìòxtq - ©¦©¤¨©
dúBðek5÷ñBò íãàäL Bîk :á ãenò æè óc,dxeza -,ähîì ©¨©©§¤¨¨¨¥§©¨

Ck,dxeza wqer mb -ï÷Béc,zenc -ïBéìòä íãàämc`" - ¨§¨¨¨¨¨¤§

,"oeilrd,'eë äìòîìqxhpew"a) oldl owfd epax xiaqny itk - §©§¨
`ed yxeydy) mc`d ly dnypd yxey lr aqen df ("oexg`

zecne oigen ly sevxt - "oeilrd mc`" ze`xwpd dlrnl zexitqa

mc`"e ,("mc`" `xwp (zexitqd xyra dfy enk)oeilrdwqer "

dxezadlrnllr ixd -

wqer mc`dy ,jk ici

elit` ,dhnl dxeza

dxezay zeiyrn ixetiqa

xyewn `ed - cala

ici lr - "d`lir dnkg"a

ely "oweic"dydlrnl

."d`lir dnkg"a xyewn

weqirdy ,`vei ixd dfn

oi` ,dhnl o`k mixetiqa

xyw ,envrykl ,el

dxez epnny yxeyl ,dlrnl dler df oi` ixdy ,"d`lir dnkg"l

mc`"d ly "oweic"dy z`tn m` ik ,"d`lir dnkg"n ,d`a

"oeilrddlrnldnkg"a xyewn `ed df cvn - dxeza wqer

drya wx mixen` mixacdy ,oldl xiaqi owfd epax ,"d`lir

zeaezkd zeize`a (daygna) cala xedxda `ed dxeza eweqiry

cvn ixd ,xeaica zeize`d z` `han `edyk eli`e ;azkay dxeza

cnel `edy zeize`d zeler ,xeaicdn deedznd lewdo`kdhnl

mlera - xzeia dpeilrd dbixcna mb zeidl leki dfe .dlrnl -

."zeliv`"døîBì Lé ïëåwx -øeäøäaayeg `edy -úBiúBàa §¥¥©§¦§¨¦
.úBáeúkäxywdy ,lirl xn`py dn ,xnelk ,azkay dxeza - ©§

cvn wx `ed "d`lir dnkg" mr dhnl dxeza wqery icedi oia

wx df ixd - dlrnl dxeza wqery "oeilrd mc`"d "oweic"d

lr qqazn dxeza eweqirykxedxd,calaøeacä ìáà`edyk - £¨©¦
,xeaica dxezd zeize` z` `han÷éìñå ò÷Bác øîBì Lé- ¥©§¥©§¨¦

dlere,Lnî úeìéöàìody zebixcne zexitqa wx `l ,xnelk - ©£¦©¨
zenlera "zeliv`" zpigamixg`zeliv`"a `l` -"ynnjk ,

miwicvd mde ,"dakxn" zpigaa `id mzceary dl`a xacd

dlhad "dakxn"d enk `ed jexa yecwdl ixnbl milhad milecbd

ly oey`xd wlga ,h"l wxta xaqeny itk) dilr akexl ixnbl

,("zeliv`"a zeler mzceare mzxez ,dl`ay ,"`ipz"d xtqBà-

dler dxeza xeaicdyäàéøáì`a xeaicdyk -eîéçøe eìéçãa ¦§¦¨¦§¦§¦
,dad`e d`xin -,íéiìëNzelcba zeppeazdne lkydn ze`ad - ¦§¦¦

itk ,dbydd mler `edy ,"d`ixa"d mlera xeaicd dler ,f` ,'d

,f"h wxt ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqendBàxeaicdy -

dler dxezaäøéöéì`a xeaicdyk -eîéçøe eìéçãad`xin - ¦¦¨¦§¦§¦
,dad`e,íéiòáè,icedi ly eytpa raha zeniiwd dad`e d`xi - ¦§¦¦

mewnde ,d`xi mb dkeza zllekd zxzeqnd dad`d `ide

d`xi ici lr ze`ad dcearde dxezd zeler myy dbixcnde

itk ,"zecn"d mler `edy ,"dxivi"d mlera `ed zeirah dad`e

,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga f"h wxta xaqendáecenil- ©
àø÷n,xeaica -÷éìñdler df -úBøéôñ 'éì äfä íìBòî ¦§¨¨¦¥¨©¤§§¦

,äiNòcdf eil` mewnde ,dxezd zeize` xne` wx `ed xy`k - ©£¦¨

íé÷øô äîë ìò ïåøçà ñøèðå÷
î''ô à''ç à''÷ìá ïééò

ïéáäìàåä äøåúáù úåéùòî éøåôéñá àøå÷ä êéà
úåðååëá ù"î ô"ò ò"çá øùå÷îá"ò æ"èã

306ïåéìòä íãàä ï÷åéã êë äèîì ÷ñåò íãàäù åîë
øåäøäá ì"é ïëå 'åë äìòîììáà .úåáåúëä úåéúåàá

äàéøáì åà ùîî 'éöàì ÷éìñå ò÷åáã ì"é øåáãä
åà íééìëù ø"åãá÷éìñ àø÷îáå íééòáè ø"åãá 'éöéì

ë"àùî .'åëå ïéøéåà ò÷áã íåùî 'éùòã ñ"éì æ"äåòî
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"diyr"d mlera `ed - ler zlaw cvn dler6,ò÷ác íeMî¦§¨©
ïéøéåà7.'eëådiyrd mlere inybd dfd mlerd oiay mixie`d - £¦¦§

,ipgexd,øeäøäa ïk ïéàM äîzeize`a ayeg wx `edyk - ©¤¥¥§¦§
mipeilrd zenlerl dler df oi` f` - daygn ly xedxda

,mixen`d"ï÷Béc"ä àlà¤¨©§¨
.'eëå BúîLð LøL àeäL¤Ÿ¤¦§¨§
dlrnl wqer `ed mb -

`ed df cvne ,dxeza

"d`lir dnkg"l xyewn

.(dpeilr)áeúkM äîe©¤¨
ä÷ óc â ÷ìç øäfa©Ÿ©¥¤©
éãéî ãéáò àì øeäøäc§¦§¨¨¦¦¥

,'eë(daygn) xedxdy -

,xac mey lret epi`eðéäå§©§
,áèì elôàmb - £¦§¨

`zexrz`"d dxqg m` ixd ,daeh dpeeke daygn `ed xedxddyk

ly ,dhnln zexxerzdd ,"`zzlcdyrne`xeaicxedxdd oi`

,xedxd zece` xacn `edyk ,my xdefa .xac mey lret envrykl

xacn `ed oky ,aeh `l xac mey lret epi`y xedxd iabl df ixd

zay iabl xn`py dna ,my8jvtg `evnn" :xac xacem`ay ,"

xeaicd oky ,mbt dyer `ed - leg ly mipipr zaya xacn icedi

wx df ,mxa ,dlrnly zayd zyecwa oileg `iane dlrnl dler

xacn `edykxeaicaxdxdn wx `ed m` j` ,leg ly mipipr

ixd .dlrnl mbt mey milret daygnde xedxdd oi` ,daygna

okl ,mbt mey ,aeh `l oipr mey lret epi` "xedxd"y o`k xaecny

ly oipr df m`y ,aeh oipr iabl mb xen` xacdy ,owfd epax siqen

xedxdd oi` - dyrnd e` xeaicd oipr xqgyk ,cala xedxd

df eli` lret didy aehd xaca `l mb xac mey lret envrykl

,xeaica didïiò,xdefa -áe íL'b wlg xdef -á ãenò àì óã ©¥¨§©©
- xac mey lret xedxdd oi`y ,aehl mb dfy - xazqn jk -

mipiirnykicky ,miaeh mini zece` my xaecn oky ,my xdefa

`zexrz`" didzy gxkdd on ,aeh mei zgnye zyecw "lawl"

ici lr ,(dhnln zexxerzd) "`zzlcdyrne`xeaicdkiynnd ,

in ly "'igex gtiz"e) ,(dlrnln zexxerzd) "`lirlc `zexrz`"

xdefa `ian okn xg`le ,(xeaic e` dyrnl miwewf `ly xne`y

ok oi`y dn ,dlrnl mbet ,leg ly mipipra zaya xeaicdy my

mb lret epi` xedxddy ,my xdefd zpeeky ,dfn oaen ixd ,xedxd

.xeaic e` dyrn `wec `l` ,aeh ly oiprl rbepa mbe mbtl rbepa

`caera"y xaecn my ,'a cenr `"l sc 'b wlg xdefa mb jk

zxxerzn dhnl dlert ici lry ,"`lirlc `caer xrz` `zzlc

dyecw zxxerzn - dyecwa `id dlertd m` ,dlrnl dlert

d`nehd cvn `id dlertd m`e ,eilr zpkeye zkynpe dlrnly

xdefde ,olvil `pngx mc`d lr d`nehd gex dkiynn `id - l"x

xeaica ielzy dne dyrna `ed - dyrna ielzy dny ,my miiqn

wx milret ,aehl mbe aeh `ll mby ,oaen mb jkn .xeaica `ed -

,xdefdn `vei mipt lk lr .xedxdd `le ,dyrnd e` xeaicd

mpi` daygne xedxdy

o`k eli`e - dne`n milret

(mb) d`ixw ici lry ,epxn`

ixetiqa cala daygna

lret - dxezay zeiyrn

ly "oweic"dy ,xacd

wqer "oeilrd mc`"d

`ed jk ici lre ,dxeza

"d`lir dnkg"a xyewn

,owfd epax xiaqi ?(dpeilr)

,`id xdefd zpeeky

df oi` ,dhnl jiyndl ick dlrnl lret epi` xedxddy

(dhnln zexxerzd) "`zzlc `zexrz`"jiyndl(dhnl)

lret dlrnl j` ;(dlrnln zexxerzd) "`lirlc `zexrz`"

dlrnl zelrdl ,"dlrnl dhnln d`lrd"d ,daxc`e .xedxdd

z` dlrnl eyriy zeevne dxez ly xeaicde dyrnd z` mb

e`x .dpeeke daygn - xedxd ici lr `wec df ixd - oeilrd cegidi

mi`aen my) q"w cenr "`pf`il jldz`" mixn`nd xtqay ,oiivl

miwxtdl`,"xdfa aezky dne" aezk `l ,("oexg` qxhpew" ly

- "xdfa aezky dn" `l` ,df iptl aezky dnl jynd dfy ,e"`ea

.my eipeiva oiivn iaxdy itk ,ycg oipr o`k ligzn `edy ,xnelk

daygne xedxda d`ixwdy ,df iptl xn`pd lr `iyew ef oi`y ,jk

ligzn owfd epax ,`l` ,"dlrnl oeilrd mc`d oweic"a zlret

"icin ciar `l xedxd"y xdefa aezky dny ,xdefd z` xiaqdl

- dlrnl dhnln d`lrd eli`e ,dhnl jiynn `ed oi`y dpeekd

.'eke lret ok `edàìéòì àøòúàì eðéäc øîBì Léxxerl - ¥©§©§§¦§¨¨§¥¨
,dlrnl,àzúì íMî CLîiL,dhnl -z`f,lret xedxdd oi` ¤ª§©¦¨§©¨

BzáLçî ÷ø9,dlrnl dlerd -øBà íL äôéñBîe ,íL äøàLð ©©£©§¦§£¨¨¦¨¨
éãé ìò ,úeìéöàa øBàä éeaøå úôñBúa ,ìBãbcenil -àø÷î ¨§¤¤§¦¨©£¦©§¥¦§¨

,xeaica -,äiNòaL úBiNòî úBöîezeevne `xwnd cenil - ¦§©£¦¤©£¦¨
,"zeliv`"a xe` ieaix mitiqen zeiyrnãeçiä øwòLzexitqa - ¤¦©©¦

,zeiyrn zeevn ici lre `xwn cenil ici lr dyrpd "zeliv`"ay

,äìòîì àeä,"zeliv`"a -"úBøt"ä ÷ødyrpd cegidny - §©§¨©©¥
md ,dlrnløéòfî èòî øBà úëLîä éãé ìò ,äfä íìBòa- ¨¨©¤©§¥©§¨©§©¦§¥

,hrnd on hrnähîì`ed ,"zexit"d ,dhnl jynpd xe`d -ìò §©¨©
,äNòîe øeacä éãé- zeiyrnd zeevnd meiwe `xwnd ceniln - §¥©¦©£¤

(dhnln zexxerzd) "`zzlc `zexrz`" mdyjiyndl

,(dlrnln zexxerzd) "`lirlc `zexrz`"øeäøäa ïk ïéàM äî©¤¥¥§¦§

ïåøçà ñøèðå÷
ù"îå .'åëå åúîùð ùøù àåäù ï÷åéãä àìà øåäøäá

éãéî ãéáò àì øåäøäã ä"÷ã â"ç øäæáåðééäå 'åë
àìéòì àøòúàì åðééäã ì"é á"ò à"ìãáå ù"ò áèì 'éôà

÷ø àúúì íùî êùîåéùíù äøàùð åúáùçî
'éöàá øåàä éåáéøå úôñåúá ìåãâ øåà íù äôéñåîå

úåöîå àø÷î é"òàåä ãåçéä ø÷éòù 'éùòáù úåéùòî
èòî øåà úëùîä é"ò æ"äåòá úåøéôä ÷ø äìòîì

øéòæîøåäøäá ë"àùî äùòîå øåáãä é"ò äèîì

ה''אצילות''6. מעולם למטה מתפשטת אינה שקבלה קבלה, לומד הוא אם לומד: שהוא התורה לענין בהתאם היא שהעליה ללמוד, שאפשר או

ב''יצירה'', זה - משנה לומד הוא ואם ב''בריאה'', היא העליה - ב''בריאה'' שהוא תלמוד, לומד הוא ואם ב''אצילות'', היא העליה אז -

ב''אצילות'' הם שכולם שם, שאומר וכפי שם. בהגה''ה ה''תניא'' ספר של הראשון בחלק מ' פרק בסוף אומר שהוא כפי ב''עשיה'', - ו''מקרא''

הביאור‰‰˙ÂË˘Ù˙אלא וכפי בלבד, האצילות בעולם מתפשטת וקבלה בריאה, עד תלמוד ושל יצירה עד משנה ושל עשיה, עד היא מקרא של

א'. עמוד בתחילת י''ז דף אור'' ב''תורה ˘ËÈÏ''‡:7.בזה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰בזח''ג פ''מ, (בח''א בכ''מ כי וצ''ע באתהלך. גם הוא ''כן

ועוד) שם וכת''י''.¯˜ÔÈÚÈהמסומן בדפוסים וצ''ע יג.8.. נח, ˘ËÈÏ''‡:9.ישעי' ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰וח"א) כו' הקורא איך להבין "בד"ה

מח' - להרהור) (בנוגע בפרט - או סי"ט) אגה"ק סוף (ראה שבמח' הדרגות כל כולל - מח' והבי': "הרהור". ולפעמים "מח'" לפעמים פל"ח)

2)באותיות לדבר, איך (1 שמחשב הרהור: מש"כ חזקי'".‰Â¯·Â„Ó˙או‰Â·Â˙Î˙שבמח', ר' פתח כו' להבין סד"ה בתחלתו ביאוה"ז ראה .
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מרחשון כ"ח שישי יום

,xeaic ila -,íeìk CLîð àìixd - ,dlrnl m` ik ,dhnl - Ÿ¦§¨§
my - zeevne dxez ici lry cegid dyrp mday dbixcnae mewna

xedxdd siqenieaix,xe`ïëìåz`ixw zeize`a cala xdxdnd - §¨¥
,xeaica oze` `han eppi`e ,rny,BúáBç éãé àöé àì"ezaeg" - Ÿ¨¨§¥¨

:epiid -BúîLð äãøiM äî©¤¨§¨¦§¨
éLîäì ÷ø äfä íìBòìC ¨¨©¤©§©§¦
,ähîì íéðBéìò úBøBà- ¤§¦§©¨

zenlerd ly zexe`dy

dhnl ekynei mipeilrd

,dfd mleraáeúkL Bîk§¤¨
åë øòL íéiç õòa- §¥©¦©©

`id dhnl dnypd zcixiy

ickéLîäì.øBà C`l - §©§¦
`id oi` oky ,dnvr ornl

dilry oeeik ,oewizl dwewf

ytpde sebd z` owzl

zkynd ici lr ,zindad

dhnl `wec mipeilr zexe`

e` dyrn ici lr `wec `id dhnl xe` zkyndy oeeike ,dfd mlera

dpeek rvia `l - xeaica `hia `le cala xdxdy drya ixd ,xeaic

efdhnl xe` zkyndl rbepa `ed xen`d lk .ezaeg ici `vi `le

-,äìòîì ähnî úBìòäì ìáàzeevnde cnel `edy dxezdy - £¨§©£¦©¨§©§¨
miiwn `edydplrz,dlrnl,äáBè äáLçî éãé ìò à÷åc àeä©§¨©§¥©£¨¨¨

,"daeh daygn" z`xwpd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeek ici lr -

eîéçøe eìéçc àìáccnel `edy dxezd ixd ,dad`e d`xi ila - ¦§¨§¦§¦
miiwn `edy zeevnd oke,àìéòì àçøt àìopi`) zegxet opi` - ¨¨§¨§¥¨

,dlrnl (zeler:á ÷øt äàeápä øòLa áeúkL Bîëe§¤¨§©©©§¨¤¤
."'eë äáBè äáLçnäå"zeevnde dxezd z` dlrn `id - §©©£¨¨¨

lrnl.dáeúkM äîe,xen`d xdefa -,"'eëå ïéòé÷ø ò÷á"c- ©¤¨§¨©§¦¦§
dlere miriwx rwea ,xeaic ,dxezd lewy - miriwx rwea dfy

,dlrnlelôà eðéäå`ed dxezd xeaic ly lewdyk -eìéçc àìa §©§£¦§¨§¦
,eîéçøe,dad`e d`xi ila -íéìèa íéøácî ïkL ìkîam` - §¦§¦¨¤¥¦§¨¦§¥¦

milha mixaca xdxdn `edyk ,xdefa my xne` milha mixac iabl

dl` mixeaic `han `edyk j` ,mbet df oi` - zaya leg ipipr ly

milha mixac m` ixd ,mbt my dyere dlrnl dler df - xeaica

milermiler - dyecw ly mixeaicy dnke dnk zg` lr -äæ]¤
äåàz Bæéà Lé íL íâc ,Bðéà- my mb ixdy ,di`x ef ei` - ¥§©¨¥¥©£¨
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מרחשון כ"ח שישי יום
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."'eë äáBè äáLçnäå"zeevnde dxezd z` dlrn `id - §©©£¨¨¨
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mixne` aeh `l oipr iabl m` ,ixd ,dketd dcn xy`n xzei daexn

mbete dler xeaicy

dnke dnk zg` lr ,dlrnl

ly oipr - daeh dcna
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meiw oipr oiicr did `le f` `xap did `l oey`xd mc`y oeeik

dzidy ,mipta mipt ly cegia eid zeklne `"f m` ixd ,zeevnd

dkynd zkynpziniptlawl zeleki zetilwd eid - zeklna `"fn

f` eid md okl ,(dyecwn wepil) odl rawp xy`n xzei dwipi f`

"xeg`a xeg`" ly cegia

wx dkynpy ,xnelk ,cala

,zeklne `"f ly zeipevigd

dwipi didz `ly ick

ixg` ,`l` .zetilwl

`ede oey`xd mc` `xapy

lretd xac - zeevn miiw

"mivewd ueviwe geqik"

zwipi z` wiqtn)

zeidl leki did ,(mipevigd

aey eidi zeklne `"fy f`

."mipta mipt" ly cegia

icky ,epiid ,zxg` oeyla

zewl` zelbzd didzy

`l zetilwdye) mlera

(dpnn dwipi lawl dplkez

miniiwnyk `wec df ixd

.zeiyrn zeevníòèå§©©
,øácä,"miig ur"a xne` - ©¨¨

,myíéNòî éãé ìò ék¦©§¥©£¦
íøBb íéáBè,mc`d -.'eëå ïBéìòä âeeæly dxfgdd dyrpe - ¦¥¦¨¤§§

.zeklne `"fa "mipta mipt"?à÷åc "úBiNòî" éànà ,ïéáäìe- §¨¦©©©£¦©§¨
zeevn ici lr recnzeiyrnoeilrd beeifd z` minxeb `wec

?zexg` zeevn ici lr `le ,"mipta mipt" ly dxfgdeänî ïáeé¨¦©
a áeúkM"miig ur" -éøö ék ,ã"îe ï"î øòLúBìòäì älçz C ¤¨§©©¦¨¦§¦¨§©£

,"ïétðà øéòæc àá÷eðc ïéá÷eð ïéî"on - oeilrd beeifd iptl - ©¦§¦§§¨¦§¥©§¦
,`"fc `awepn o"n z`lrd df iptl didzy gxkddïéá÷eð ïéî"e©¦§¦

.à ÷øt íL áeúkL Bîk ,äiNò úðéça ïä "àá÷eðc,xnelk - §§¨¥§¦©£¦¨§¤¨¨¤¤
ipiprn "o"n z`lrd" df iptl didzy gxkdd onymlerd,

elrzi ((`"fc `awep) "zekln"n myxyy) "mler" ly mipiprdy

mixaca zeyrpd zeiyrn zeevn ici lr ,z`fy - dyecwa dlrnl

jynizye oeilrd beeifd zeidl leki f` wxe ,mlerd ly miinyb

,migihan cvik ,owfd epax xiaqi oldl .mlera zewl` zelbzd

wepil zetilwd dplkez `l mlera zewl` zelbzd dpyiy dryay

:dyecwn dwipi ztqezíéáBè íéNònä ,äpäåzeevnd ly - §¦¥©©£¦¦
,zeiyrndíéàø÷ð,"miig ur"a -,"íéöBwä õev÷å çeqk"- ¦§¨¦¦©§¦©¦

,mxkaya íéæçàpäzpigaa -Bîk ,äiNò úðéça ïäL ,íéøBçà ©¤¡¨¦©£©¦¤¥§¦©£¦¨§
a áeúkL"miig ur" -,ä ÷øt æî øòLmiyrnd ici lry ixd - ¤¨§©©¤¤

mipipr ly "ueviwe geqik" dyrp ,miaehdl`zzl mgeka yiy

`ly mxkay mivewd zxinfn lyn jxc lr - mipevigl dwipi

,mxkay mignvl erixtiíäa æeðbä áBhä úàìòä éãé ìò eðéäå§©§©§¥©£¨©©©¨¨¤
,diyr ly mipipra -,BøB÷îì ¯ úBiNòî úBöîa Laìîäly - ©§ª¨§¦§©£¦¦§

`edy ,aehd.äøøáä øákL úeìéöàä úMã÷ìdf xac leki - ¦§ª©¨£¦¤§¨ª§§¨

`iadlxexiall ,oewize xexia miyxecd miinybd mixacd`ived

.dyecwl ezelrdle aehd z`íL áeúkM äîe,"miig ur"a - ©¤¨¨
,älôz éãé ìò ïk íb ïwz ïBLàøä íãàLlr wx `ly ,ixd - ¤¨¨¨¦¦¥©¥©§¥§¦¨

- ?dltz ici lr mb m` ik ,z`f lertl mileki zeiyrn zeevn ici

úBiúBà éãé ìò eðééä©§©§¥¦
,øeacäici lr `l - ©¦

,dltzay zipgexd dpeekd

zeize` ici lr m` ik

xeaicd,åéúôN úîé÷òc©£¦©§¨¨
éåä,`id -äNòî2,ixd - £¥©£¤

ly oipr epyi dfa mby

diyr,ïä ékzeize` - ¦¥
od xeaicdúéðeiçä Lôpî¦¤¤©¦¦

ïLøL øLà Bîãå óebaL- ¤©§¨£¤¨§¨
,ozeige.dâpîitk - ¦Ÿ©

ly oey`x wlga xaqeny

,f"l wxta ,"`ipz"d xtq

ziwl`d ytpd geka oi`y

e` dxezd zeln `hal

`hal yiy) dltzd

miipye oeyl ,dt ,miiztya

ytpd ici lr wx - (zeinyb

ixa`a zyaelnd zipeigd

yi ,mipt lk lr .ynn sebd

zeevna xacdy itk ,'"iyrc `awep" ly "o"n z`lrd" mb ixd o`k

.zeiyrnäiNòc íéøeøaä ,äpäåzeevn ici lr mixxany - §¦¥©¥¦©£¦¨
,zeiyrnäàéøáì äøéöéîe ,ï"a íL éãé ìò äøéöéì ïéìBò¦¦¦¨©§¥¥©¦¦¨¦§¦¨

a áeúkL Bîk ,úeìéöàìå"miig ur" -ïîéñ àé Leøc ï"î øòL §©£¦§¤¨§©©§¦¨
ïáeé äæáe .æmcewd oniqa xkfpk ,(` ,dw 'b wlg) xdefa xn`pd - ¨¤©

,"oexg` qxhpew"aøeäøäc,xeaica `hal ilan ,cala daygn - §¦§
,éãéî ãéáò àì,xac mey lret epi` -ïéî" úàìòä éìa ék ¨¨¦¦¥¦§¦©£¨©©¦

"ïéá÷eð"íéëìn"äî3,"dâð"aL`wec `id ef "o"n z`lrd" - §¦¥©§¨¦¤§Ÿ©
,lirl xkfpk ,diyr ly mipiprnéLîäì øLôà éàïétè C ¦¤§¨§©§¦¦¦

,ð"åæ âeeæì äìòîlî,"zekln"e `"f" ,p"ef beeife cegi didiy ick - ¦§©§¨§¦
xe` jynpy dkyndd ici lr `edoeilrlr ,mdipyn dlrnly
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ראשון יום הקברות?! בבית לכהן מה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ� ˙ÂÎÏ‰ì ñðëðäáz äcLa íL ¦§©§¨§¦¨¥¨

.àîèðå äáéæònä úà åéìò òøôe Bøáç àáe ,ìcâîe¦§¨¨£¥¨©¨¨¤©©£¦¨§¦§¨

בקרב קברים? גבי על במכונית לנסוע לכהן מותר האם

המתירים דעת ולכאן. לכאן צדדים נאמרו זמנינו פוסקי

היומי. ברמב"ם דיוק על היתר, בין מסתמכת,

הטומאה, בפני חוצץ שאוהל קובעת שההלכה ונאמר, נקדים

להיכנס ממנה מונע האוהל – לאוהל מחוץ הטומאה אם כלומר,

א) יב, מת טומאת .(הל'

ממקום שזז נייד אוהל זהו זרוק'. ב'אוהל הדבר שונה

הוא אין כן ועל כאוהל, להגדירו שאין נפסק ואודותיו למקום,

הטומאה בפני ה)חוצץ יא, .(שם

לבית שנכנס נזיר שלנו: ההלכה על קושיה מתעוררת זה, לפי

הגג שנפתח לאחר רק נטמא סגורה, 'תיבה' בתוך הקברות

הינה התיבה ולכאורה, לכן. קודם לא המעזיבה"), את ("פרע

הטומאה? בפני מפסיקה היא והכיצד זרוק', 'אוהל

למלך' ה'משנה רק(שם)מסביר הכוונה זרוק' ש'אוהל ,

העמים לארץ "הנכנס הרמב"ם: כלשון באוויר, המרחף לדבר

ומגדל תיבה xiee`aבשידה oigxetd,זאת לעומת כאן, ."

בפני המפסיק רגיל כאוהל ודינה הקרקע, על נגררת התיבה

הטומאה.

מרחפת, ואינה בקרקע נוגעת שהיא כיון למכונית: ובנוגע

לטומאה מאפשר שאינו רגיל כאוהל – זו לדעה – יהא דינה

מסוימים. בתנאים זאת להתיר ויש פנימה, לחדור

[brx cenr ,dzkldk mipdkd zxdh]

שני יום ב'קוויטנציה' מעשה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ� ˙ÂÎÏ‰,øéæða äøãpL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨¦

.dìòa dì øôä Ck øçàå ,äéúBðaø÷ äLéøôäå§¦§¦¨¨§§¤¨§©©¨¥¥¨©£¨

שאת בצוואה וכתב לבניו, עיזבון והניח שמת בעשיר מעשה

הצעיר. לבנו משאיר הוא לו, שיש ה'קוויטנציה'

שהממשלה ברוסיה, תקופה היתה ה'קוויטנציה'. דבר וזה

גבוה, סכום עבור – 'קוויטנציה' – מהצבא שחרור אישורי נתנה

שרצה. למי האישור את למכור הורשה והקונה

סיבות בשל שחרור לקבל והצליח בצבא התייצב בן אותו

בדמים למוכרו יוכל חשב, כעת, באישור. צורך ללא בריאותיות,

מרובים.

ב'קוויטנציה', חלקם את לתבוע והחליטו האחים, זאת ראו

שאינו ועכשיו בה, שישתחרר כדי אלא לו נתנה לא אביהם שכן

אבא שנתן מה טוען: הלה אך יורשים. כולם – לשחרור זקוק

נשתחררתי. כיצד לכם איכפת ומה נתן,

ההלכה סמך על פסק השאלה, הובאה אליו הרגצ'ובי, הגאון

שלנו.

בשביל כמתנה לאשתו נתן שהבעל בהמה על כאן מדובר

המתנה – הנזירות הופרה אם זאת ובכל לנזירותה, שתקריבנה

מיועדת היתה שהמתנה מפני זאת, לבעל. וחוזרת מתבטלת

אחרים. לצרכים לא בלבד, הנזירות לצורך

כדי ורק אך לבנו נתנה האב ל'קוויטנציה': באשר הדין הוא

וכל בטלה, המתנה – בלעדיה ששוחרר ומרגע בה, שישתחרר

לרשתה. זכאים האחים
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שלישי יום צדקה לקופת לתרום עדיף

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ì ézLLc÷na eéä úBëL §¥§¨¨©¦§¨

ì . .éða íéiðòå ,éàLça dëBúì ïéðúBð àèç éàøé ¯ íééLç úkL ¦§©£¨¦¦§¥¥§§¦§¨©£©©£¦¦§¥

.éàLça äpnî ïéñðøtúî íéáBè¦¦§©§§¦¦¤¨©£©

חשאין'? 'לשכת של הנפלאה ומעלתה הגדול ייחודה מה

אחר במקום ומבאר מוסיף ח)הרמב"ם י, עניים שהנתינה(מתנות

נתן למי יודע לא שהנותן בצדקה, גדולה מעלה היא זו ללשכה

לזה וקרוב . . לשמה מצוה זו ו"הרי לקח, ממי יודע לא והעני

צדקה". של קופה לתוך הנותן

אינו התורם צדקה לקופת בנתינה גם אם השאלה: ונשאלת

זהה הדבר אין מדוע קיבל, ממי יודע אינו והעני נתן למי יודע

לזה"? "קרוב ורק חשאין' ל'לשכת לחלוטין

יוסף' ה'בית כך על רמט)אומר היה(יו"ד לא חשאין שבלשכת ,

צדקה, של בקופה כן שאין מה בה. הנותן מי יודע אדם שום

התורם. זהות את יודע עצמו הצדקה שגבאי במקרה גם מדובר

בבית נעשית צדקה בקופת הנתינה לפעמים נוסף: הסבר

והרואה פרוטה אלא שם מטיל שאינו ויש כול, לעין הכנסת

למעלת שווה מעלתה אין לכן גדול. סכום שם שהטיל חושב

חשאין שם)לשכת .(פרישה

נתן למי יודע לא שהנותן – הענין שבעיקר כיון ואולם,

הרמב"ם אומר שוים, המקרים שני – לקח ממי יודע לא והנוטל

חשאין. לשכת למעלת קרובה צדקה קופת שמעלת

רביעי יום המסחר דרכי את לשבש אין

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰økîì ïBãàä äöø̈¨¨¨¦§Ÿ

;Bãéa úeLøä ¯ Léc÷äL Bæ äãN úBcôì éãk ,úBåìì Bà . . úBãN̈¦§§¥¦§¨¤¤¦§¦¨§§¨

äæå ;èBéãäì øëBîa ïk ïéàM äî ¯ ìàBb ,déöç ìàâì äöø íà ïëå§¥¦¨¨¦§Ÿ¤§¨¥©¤¥¥§¥©¤§§¤

.Lc÷äaî èBéãäa øîçŸ¤©¤§¦©¤§¥

את לגאול כדי מרכושו למכור יכול אינו אחוזה, שדה מוכר

ואף זה, לצורך כסף ללוות רשאי אינו וכן המוכר, מיד השדה

לחצאין אותה לגאול אפשרות לו יז)אין יא, שמיטה כמו(הל' שלא .

מבהקדש". בהדיוט חומר "זה : הרמב"ם כהדגשת בהקדש,
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ראשון יום הקברות?! בבית לכהן מה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ� ˙ÂÎÏ‰ì ñðëðäáz äcLa íL ¦§©§¨§¦¨¥¨

.àîèðå äáéæònä úà åéìò òøôe Bøáç àáe ,ìcâîe¦§¨¨£¥¨©¨¨¤©©£¦¨§¦§¨

בקרב קברים? גבי על במכונית לנסוע לכהן מותר האם

המתירים דעת ולכאן. לכאן צדדים נאמרו זמנינו פוסקי

היומי. ברמב"ם דיוק על היתר, בין מסתמכת,

הטומאה, בפני חוצץ שאוהל קובעת שההלכה ונאמר, נקדים

להיכנס ממנה מונע האוהל – לאוהל מחוץ הטומאה אם כלומר,

א) יב, מת טומאת .(הל'

ממקום שזז נייד אוהל זהו זרוק'. ב'אוהל הדבר שונה

הוא אין כן ועל כאוהל, להגדירו שאין נפסק ואודותיו למקום,

הטומאה בפני ה)חוצץ יא, .(שם

לבית שנכנס נזיר שלנו: ההלכה על קושיה מתעוררת זה, לפי

הגג שנפתח לאחר רק נטמא סגורה, 'תיבה' בתוך הקברות

הינה התיבה ולכאורה, לכן. קודם לא המעזיבה"), את ("פרע

הטומאה? בפני מפסיקה היא והכיצד זרוק', 'אוהל

למלך' ה'משנה רק(שם)מסביר הכוונה זרוק' ש'אוהל ,

העמים לארץ "הנכנס הרמב"ם: כלשון באוויר, המרחף לדבר

ומגדל תיבה xiee`aבשידה oigxetd,זאת לעומת כאן, ."

בפני המפסיק רגיל כאוהל ודינה הקרקע, על נגררת התיבה

הטומאה.

מרחפת, ואינה בקרקע נוגעת שהיא כיון למכונית: ובנוגע

לטומאה מאפשר שאינו רגיל כאוהל – זו לדעה – יהא דינה

מסוימים. בתנאים זאת להתיר ויש פנימה, לחדור

[brx cenr ,dzkldk mipdkd zxdh]

שני יום ב'קוויטנציה' מעשה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ� ˙ÂÎÏ‰,øéæða äøãpL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨¦

.dìòa dì øôä Ck øçàå ,äéúBðaø÷ äLéøôäå§¦§¦¨¨§§¤¨§©©¨¥¥¨©£¨

שאת בצוואה וכתב לבניו, עיזבון והניח שמת בעשיר מעשה

הצעיר. לבנו משאיר הוא לו, שיש ה'קוויטנציה'

שהממשלה ברוסיה, תקופה היתה ה'קוויטנציה'. דבר וזה

גבוה, סכום עבור – 'קוויטנציה' – מהצבא שחרור אישורי נתנה

שרצה. למי האישור את למכור הורשה והקונה

סיבות בשל שחרור לקבל והצליח בצבא התייצב בן אותו

בדמים למוכרו יוכל חשב, כעת, באישור. צורך ללא בריאותיות,

מרובים.

ב'קוויטנציה', חלקם את לתבוע והחליטו האחים, זאת ראו

שאינו ועכשיו בה, שישתחרר כדי אלא לו נתנה לא אביהם שכן

אבא שנתן מה טוען: הלה אך יורשים. כולם – לשחרור זקוק

נשתחררתי. כיצד לכם איכפת ומה נתן,

ההלכה סמך על פסק השאלה, הובאה אליו הרגצ'ובי, הגאון

שלנו.

בשביל כמתנה לאשתו נתן שהבעל בהמה על כאן מדובר

המתנה – הנזירות הופרה אם זאת ובכל לנזירותה, שתקריבנה

מיועדת היתה שהמתנה מפני זאת, לבעל. וחוזרת מתבטלת

אחרים. לצרכים לא בלבד, הנזירות לצורך

כדי ורק אך לבנו נתנה האב ל'קוויטנציה': באשר הדין הוא

וכל בטלה, המתנה – בלעדיה ששוחרר ומרגע בה, שישתחרר

לרשתה. זכאים האחים
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שלישי יום צדקה לקופת לתרום עדיף

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ì ézLLc÷na eéä úBëL §¥§¨¨©¦§¨

ì . .éða íéiðòå ,éàLça dëBúì ïéðúBð àèç éàøé ¯ íééLç úkL ¦§©£¨¦¦§¥¥§§¦§¨©£©©£¦¦§¥

.éàLça äpnî ïéñðøtúî íéáBè¦¦§©§§¦¦¤¨©£©

חשאין'? 'לשכת של הנפלאה ומעלתה הגדול ייחודה מה

אחר במקום ומבאר מוסיף ח)הרמב"ם י, עניים שהנתינה(מתנות

נתן למי יודע לא שהנותן בצדקה, גדולה מעלה היא זו ללשכה

לזה וקרוב . . לשמה מצוה זו ו"הרי לקח, ממי יודע לא והעני

צדקה". של קופה לתוך הנותן

אינו התורם צדקה לקופת בנתינה גם אם השאלה: ונשאלת

זהה הדבר אין מדוע קיבל, ממי יודע אינו והעני נתן למי יודע

לזה"? "קרוב ורק חשאין' ל'לשכת לחלוטין

יוסף' ה'בית כך על רמט)אומר היה(יו"ד לא חשאין שבלשכת ,

צדקה, של בקופה כן שאין מה בה. הנותן מי יודע אדם שום

התורם. זהות את יודע עצמו הצדקה שגבאי במקרה גם מדובר

בבית נעשית צדקה בקופת הנתינה לפעמים נוסף: הסבר

והרואה פרוטה אלא שם מטיל שאינו ויש כול, לעין הכנסת

למעלת שווה מעלתה אין לכן גדול. סכום שם שהטיל חושב

חשאין שם)לשכת .(פרישה

נתן למי יודע לא שהנותן – הענין שבעיקר כיון ואולם,

הרמב"ם אומר שוים, המקרים שני – לקח ממי יודע לא והנוטל

חשאין. לשכת למעלת קרובה צדקה קופת שמעלת

רביעי יום המסחר דרכי את לשבש אין

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰økîì ïBãàä äöø̈¨¨¨¦§Ÿ

;Bãéa úeLøä ¯ Léc÷äL Bæ äãN úBcôì éãk ,úBåìì Bà . . úBãN̈¦§§¥¦§¨¤¤¦§¦¨§§¨

äæå ;èBéãäì øëBîa ïk ïéàM äî ¯ ìàBb ,déöç ìàâì äöø íà ïëå§¥¦¨¨¦§Ÿ¤§¨¥©¤¥¥§¥©¤§§¤

.Lc÷äaî èBéãäa øîçŸ¤©¤§¦©¤§¥

את לגאול כדי מרכושו למכור יכול אינו אחוזה, שדה מוכר

ואף זה, לצורך כסף ללוות רשאי אינו וכן המוכר, מיד השדה

לחצאין אותה לגאול אפשרות לו יז)אין יא, שמיטה כמו(הל' שלא .

מבהקדש". בהדיוט חומר "זה : הרמב"ם כהדגשת בהקדש,
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אחוזתו, שדה מוכר עם התורה החמירה באמת מדוע

הקונה? מיד אותה לגאול האפשרות את עליו והקשתה

לניהול התורה שמייחסת החשיבות על אנו למדים מכאן

שדהו את לגאול יוכל המוכר אם האדם. בני בין המסחר דרכי

ירצה מי המסחר! שערי יינעלו – המכירה לאחר מיד בקלות

ממנו? להוציאה המוכר יוכל עת בכל כאשר שדה, לקנות

את לפדות האפשרויות את למוכר שצמצמו הסיבה זו

שאחר הראשונות בשנתיים לפדות לו מאפשרים לא א. השדה:

ה"ט)המכירה זמינים(שם שאינם בכספים לפדות יכול הוא אין ב. .

לחצאין. גאולה אין ג. אצלו.

לפדות מצוה אדרבה, הרי, – שהקדיש בשדה כן שאין מה

להקל כן, אם הראוי, ומן אותה. משמש שאינו דבר כל מהקדש

הזו. האפשרות את לנצל שיוכל ההקדש, מן לפדות הבא על

[h ,dl oniq laei ,cizrd oglyd jexr]

חמישי יום בזבוז לא זה מחומש יותר

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰BðBîî øfôîä ìk̈©§©¥¨

.Lîçî øúBé øfôé àì ,úBåöîa§¦§Ÿ§©¥¥¥Ÿ¤

מוצאים אנו זו לשאלה – לצדקה? לתת צריך אחוזים כמה

תשובות: שלוש

הנכסים; מחמישית יותר לצדקה פזרנות שולל הרמב"ם כאן

המשנה על בפירושו א)ואילו אפשר(פאה חסידות שממידת כתב,

שכדי התשובה, באגרת כותב הזקן ואדמו"ר מחומש; יותר לתת

הגבלה. שום ללא לצדקה לפזר יש העבר חטאי את לתקן

וענינים מטרות כמה כי הדברים, בין סתירה שאין לומר, ויש

הצדקה: במצות יש

לטובת רק הצדקה ומטרת לתת,ozepdיש למי אין כאשר גם .

ולהרגיל לחנך כדי לתרום, הזדמנויות ולחפש ליזום האדם על

envr z`.מחומש יותר לא – שיעור יש זו לצדקה החסד. במידת

טובת שענינה צדקה בפתח,lawndיש עני ניצב כאשר .

אמור לא העני מחסורו. למילוי לדאוג זה ביותר החשוב הדבר

מהכנסותיו, חומש הפריש כבר הבית שבעל מהעובדה לסבול

מחומש. יותר אף לו להעניק ראוי ולכן

גם שנועדה צדקה כשםze`txlויש הנותן. נפש את

בעד יתן לאיש אשר וכל נחשב, כסף "אין הגוף שברפואת

ב)נפשו" האדם(איוב של נפשו – הנפש ברפואת גם הוא כך ,

הצדקה. נתינת על הגבלה כל אין ולכן לממונו, קודמת

[217 cenr fk jxk ,zegiy ihewl]

שישי יום מורכב אתרוג של מורכבותו על

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰éøôì äîBc äæ ìL éøt§¦¤¤¤¦§¦

ïäì eLLç àì ¯ ãçà ïénî ïéðåb éðLk eàøiL ãò ìBãb ïBéîc äæ ìL¤¤¦§¨©¤¥¨¦§¥§¨¦¦¦¤¨Ÿ¨§¨¤

.äæ íò äæ íéàìëì§¦§©¦¤¦¤

זה מורכב, אתרוג של כשרותו בשאלת האחרונים דנו

למצות פסלוהו ככולם הפוסקים רוב לימון. לעץ שהרכיבוהו

בלא אפילו הדחק בשעת נוטלין "אין כי שנפסק עד מינים, ד'

הדחק" בשעת שלא אף להכשירו . . יטעו שמא גזירה ברכה,

כג) תרמט, .(שוע"ר

כיון כלאיים. באיסור הזה האתרוג פסול את שתלה מי יש

להרכיב – נח לבן אפילו – אסור שהרי עבירה, בו שנעשתה

שאסור כשם מצוה, בו לקיים אין לכן מינו, בשאינו מין אילנות

כלאיים מבהמת קרבן שם)להביא .(לבוש

אנו הרמב"ם. לדברי מתאים הוא שאין זה, בהסבר הבעיה

"עד השני לפרי דומה האחד הפרי בו שבמקרה כאן, למדים

כי כלאים", איסור בזה אין – אחד ממין גוונים כשני שיראו

העין'. 'מראית הוא הקובע בכלאים

גוונים "כשני נראים והלימון שהאתרוג מגלה פשוטה בדיקה

כלאיים משום כזה אתרוג לאסור אין שכך, כיון אחד". ממין

לו) או"ח יעקב .(שבות

אך המורכב, האתרוג את הפוסקים פסלו כאמור, להלכה,

ואתרוג לימון שזה לימון, אלא אתרוג זה שאין אחרים: מטעמים

ועוד אתרוג)מעורבבים, ערך תלמודית אנציקלופדיה .(ראה

שבת-קודש האמורי דרכי או מזיקה התערבות
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כלאיים: איסורי של שונים סוגים בפנינו מציגות אלו הלכות

ה-ח), (פרקים הכרם וכלאי א-ד) (פרקים זרעים מכלאי החל

י). (פרק שעטנז באיסור וכלה ט), (פרק בהמה כלאי דרך עובר

אלו? איסורים בבסיס עומד מה

במעשה מזיקה התערבות כאן שיש סבורים מהמפרשים רבים

חכמתו לפי מסודרת בצורה העולם את ברא הקב"ה הבריאה.

המינים את ולחבר לערבב שמנסה ומי למינהו, מין כל יתברך,

לעצמו. מין כל של מהייחודיות וגורע משלימותם, מחסיר –

כלאיים איסור בין הקבלה שיש ה'חינוך', ואומר מגדיל

בלתי בצורה בבריאה מתערב המכשף אף כי כישוף, לאיסור

רמד)רצויה .(מצוה

משום נאסרו כלאיים לדעתו, אחר. לכיוון פונה הרמב"ם

בזמנים שכן, האמורי'. 'דרכי בבחינת הגויים, חוקות היותם

אחר, במין מין לחבר צריכים כי אלילית דעה פשתה הקדומים

גדולה ותועלת מיוחדת סגולה בדבר שיש הבל מחשבת מתוך

לז) ג, .(מו"נ

הינם כלאיים שאיסורי הקובע רש"י, ניצב אלו כל לעומת

טעם עליהם שאין 'חוקים' יט)בגדר .(ויקרא

b"k - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd oeygxn h"k

ראשון יום

ו ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

ימים‡. אפּלּו - הּגפן מן יֹוצא ואכל יין, ׁשּׁשתה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנזיר
סֹותר אינֹו - אחד;[=מבטל]רּבים יֹום אפּלּו נזירּותֹו, מימי ְֲִִִִֵֵֵֶַָ

ּבזדֹון. ּבין ּבׁשגגה ּבין ראׁשֹו, ׂשער מעּוט ּגּלח אם ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹוכן
נׁשאר ולא ּתער ּכעין ּבין ּבתער, ּבין - ראׁשֹו רב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַֹֹֹנתּגּלח
ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין לעּקרן, ראׁשן לכף ּכדי הּׂשערֹות ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָֹֹמן

לסטים ּגּלחּוהּו סֹותר[=גזלנים]אפּלּו זה הרי - ּבאנס ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֹ
למנֹות. מתחיל ּכ ואחר ּפרע; לֹו ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹׁשלׁשים

יֹום·. עׂשרים ּולאחר יֹום, מאה נזירּות נדר ְְְִִֵֵֶַַַַָָּכיצד?
ׁשּירּבה עד יֹום, ׁשלׁשים ׁשֹוהה זה הרי - ראׁשֹו רב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹנתּגּלח
ּתׁשלּום יֹום ׁשמֹונים מֹונה יֹום, הּׁשלׁשים ואחר ראׁשֹו, ְְְְְִִֶַַַַַֹֹׂשער
נזירּות ּדקּדּוקי ּכל - יֹום הּׁשלׁשים אֹותם וכל נזירּותֹו; ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹימי

הּמנין. מן לֹו עֹולין ׁשאין אּלא ְִִִֵֶֶַָָָָעליו,

טּמאּוהּו‚. ואפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר
ּומביא טמאה, ּתגלחת ּומגּלח הּכל, סֹותר - ּבאנס ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻּגֹויים
ׁשּנאמר: נזירּות, ימי למנֹות ּומתחיל טמאה, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֻקרּבנֹות
ימי מלאת ּביֹום נטמא ואפּלּו יּפלּו". הראׁשֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ"והּימים

הּכל. סֹותר הּיֹום, ּבסֹוף ְְִֵַַֹנזרֹו

קרּבנֹות„. הבאת יֹום ׁשהּוא מלאת, יֹום אחר ְְְְֲִֶַַַָָָֹנטמא
וכיצד ּבלבד. יֹום ׁשלׁשים סתר - נטמא לא אּלּו ְְְְֳִִִִֵַַַָָָָֹֹטהרה
ּתגלחת ּומגּלח ּכׁשּיטהר, טמאה קרּבנֹות מביא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻיעׂשה?
ּתגלחת ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים נזירּות למנֹות ּומתחיל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹֻטמאה;
עליו ׁשּנזרק אחר נטמא ואם טהרה. קרּבנֹות ּומביא ְְְְְֳֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָטהרה,

הּדמים מן הקרבנות]אחד אּלא[של ּכלּום, סֹותר אינֹו - ְִִֵֵֶֶַָָָ
ּכׁשּיטהר. ׁשּלֹו טהרה קרּבנֹות ׁשאר ְְְְְֳִִֵֶֶַָָָָמביא

ׂשער‰. לגּדל ׁשראּוי יֹום ׁשהּוא ׁשּלאחריו, ּבּיֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָנטמא
על ואף ּכלּום, סֹותר אינֹו זה הרי - מלאת אחר ּגּלח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹאּלּו
לּה הּנטּפל וכל הּנזירּות ׁשלמה ׁשהרי ּגּלח; לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּפי

אליה] .[הקשור

.Âמׁשלים אּלא סֹותר, אינֹו - ּבּׁשני אֹו ׁשּנדר, ּבּיֹום ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָנטמא
הראׁשֹונים "והּימים ׁשּנאמר: קרּבנֹו, ׁשּיביא אחר ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם
נטמא אם ,לפיכ ראׁשֹונים. ימים ׁשם ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָיּפלּו",

הּקֹודמין. ּכל סֹותר - והלאה ְְְִִִִֵַָָָָמּׁשליׁשי

.Êואם נזירּות; עליו חלה - מת טמא והּוא ּבנזיר, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָנדר
ׁשהה ואם לֹוקה. - ּגּלח אֹו יין, ׁשתה אֹו אחרת, ּפעם ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנטמא
ׁשליׁשי ׁשּיּזה עד לֹו, עֹולין אין - ימים ּכּמה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּבטמאתֹו

עֹולה ׁשּלֹו, ׁשביעי ויֹום ּבּׁשביעי. ויטּבל [=נחשב]ּוׁשביעי, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹ
טהֹור נזיר אבל טמא; והּוא ׁשּנדר לזה נזירּות, ימי מּמנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלֹו
והלאה. הּׁשמיני מּיֹום אּלא למנֹות מתחיל אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנטמא,

.Á;עליו חלה נזירּות הּקברֹות, ּבבית והּוא ׁשּנדר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָמי
ּכ ׁשם ׁשהה עלואפּלּו ולֹוקה לֹו, עֹולין אין - ימים ּמה ְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ׂשערֹו מגּלח אינֹו ׁשם, יּזיר ׁשּלא ּבֹו התרּו ואם ׁשם. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּיתֹו

מן ּבאחת הּקברֹות ּבבית ׁשם נטמא ואם מּׁשם; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשּיצא
מביא ואינֹו מגּלח אינֹו עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהּטמאֹות

טמאה. ְְַָָֻקרּבן

.Ëּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה לׁשם נזירות]נכנס שם ּובא[וקיבל , ְְְְִִִֵַָָָָָ
הּמעזיבה את עליו ּופרע ּפי[=הגג]חברֹו על אף - ונטמא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

לֹוקה אינֹו ׁשם, חיוב]ׁשּׁשהה בר אינו שבכניסתו ;[היות ֵֶֶָָָ
ׁשהה. אם מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִִַַַַָָָאבל

.Èאין - ונכנס וחזר ימים וׁשהה הּקברֹות, מּבית ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָיצא
ימים ּומנה וטהר, וטבל והּזה יצא לֹו. עֹולין הּימים ְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָאֹותן
ׁשּמנה הּימים אֹותן הרי - הּקברֹות לבית וחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּנזירּותֹו,
ׁשּלֹו ׁשביעי הרי ׁשּלֹו, ׁשמיני ּביֹום נכנס ואפּלּו לֹו; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַעֹולין
מן ּבאחת ׁשּנכנס, אחר ׁשם נטמא ואם הּמנין. מן לֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָעֹולה
וסֹותר טמאה, קרּבן מביא - עליהן מגּלח ׁשהּנזיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאֹות

טמאה. ּתגלחת ּומגּלח הּקֹודמין, ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻהּימים

‡Èמן ּבאחת ׁשּנטמא נזיר היא? ּכיצד טמאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּתגלחת
ּבּׁשליׁשי עליו מּזה זה הרי עליהן, מגּלח ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּטמאֹות
אחר ּבּׁשביעי וטֹובל ּבּׁשביעי, ראׁשֹו ׂשער ּומגּלח ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַֹּובּׁשביעי,

ׁשמׁשֹו ּומעריב מת, טמאי ּכל ּכדר לערבההּזיה [מחכה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
בטהרה] שלב ׁשּתישהוא והן - ּבּׁשמיני קרּבנֹותיו ּומביא ;ְְְְְִִִֵֵֵַָָ

וכבׂש לחּטאת, ואחד לעֹולה אחד יֹונה, בני ׁשני אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתֹורים
למנֹות ּומתחיל הּקֹודמין, הּימים ּכל וסֹותר לאׁשם. ׁשנתֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבן
ּבּיֹום. ּבֹו קרּבנֹותיו מביא ּבּׁשמיני, ּגּלח ואם ְְְְְִִִִִִֵַַַָָנזירּותֹו;

.·Èאבל חּטאתֹו; מּׁשּיביא למנֹות? מתחיל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמאימתי
מּלמנֹות. אֹותֹו מעּכבין אין ואׁשמֹו, ְְְֲִִִֵַַָָעֹולתֹו

.‚Èּכּמה ונתאחר טבל, ולא ּוׁשביעי ּבּׁשליׁשי ׁשהּזה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי
למחר. קרּבנֹותיו ויביא ׁשמׁשֹו, יעריב ּכׁשּיטּבל, - ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹימים
למנֹות מתחיל אינֹו - קרּבנֹותיו ואחר ׁשמׁשֹו, והעריב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָטבל
אֹותֹו, מעּכבין אין ואׁשמֹו עֹולתֹו אבל חּטאתֹו; ׁשּיביא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.„Èּפתח לגּלח צרי אינֹו - טמאה ּתגלחת הּנזיר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּכׁשּמגּלח
האׁש על ׂשערֹו להׁשלי ולא טהרה]הּמקּדׁש, ּובין[כתגלחת . ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ּבּמדינה להר-הבית]ׁשּגּלח אסּור[מחוץ ׂשערֹו ּבּמקּדׁש, אֹו ְְְִִִֶַַַָָָָ
הּנקּברין. ּכל ּכאפר אסּור, ואפרֹו קבירה; וטעּון ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהניה
יצא. האׁשם, ּדּוד ּתחת הׁשליכֹו אם - ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָוהמגּלח

.ÂËעל ּבֹו התרּו ׁשּלא ּבין - הרּבה טמאֹות ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻנזיר
אינֹו - ואחת אחת ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו ּבין ואחת, אחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. קרּבן אּלא טמאֹותיו על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמביא
הראׁשֹונה; טמאה קרּבנֹות ׁשּיביא קדם ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנטמא
הבאת קדם טהרתֹו אחר ימים ּכּמה ׁשּנתאחר ּפי על ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואף
קרּבן אּלא מביא אינֹו - הּימים ּבאֹותן ונטמא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָחּטאתֹו,
ּפעם ונטמא חּטאתֹו, והביא וטהר נטמא אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאחד.
הביא לא ׁשעדין ּפי על אף - חּטאתֹו ׁשהביא אחר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשנּיה

אחרֹות. ּבקרּבנֹות חּיב ועֹולתֹו, ְְְֲֲֵַָָָָָאׁשמֹו

.ÊËׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנזיר
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ימים‡. אפּלּו - הּגפן מן יֹוצא ואכל יין, ׁשּׁשתה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנזיר
סֹותר אינֹו - אחד;[=מבטל]רּבים יֹום אפּלּו נזירּותֹו, מימי ְֲִִִִֵֵֵֶַָ

ּבזדֹון. ּבין ּבׁשגגה ּבין ראׁשֹו, ׂשער מעּוט ּגּלח אם ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹוכן
נׁשאר ולא ּתער ּכעין ּבין ּבתער, ּבין - ראׁשֹו רב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַֹֹֹנתּגּלח
ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין לעּקרן, ראׁשן לכף ּכדי הּׂשערֹות ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָֹֹמן

לסטים ּגּלחּוהּו סֹותר[=גזלנים]אפּלּו זה הרי - ּבאנס ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֹ
למנֹות. מתחיל ּכ ואחר ּפרע; לֹו ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹׁשלׁשים

יֹום·. עׂשרים ּולאחר יֹום, מאה נזירּות נדר ְְְִִֵֵֶַַַַָָּכיצד?
ׁשּירּבה עד יֹום, ׁשלׁשים ׁשֹוהה זה הרי - ראׁשֹו רב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹנתּגּלח
ּתׁשלּום יֹום ׁשמֹונים מֹונה יֹום, הּׁשלׁשים ואחר ראׁשֹו, ְְְְְִִֶַַַַַֹֹׂשער
נזירּות ּדקּדּוקי ּכל - יֹום הּׁשלׁשים אֹותם וכל נזירּותֹו; ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹימי

הּמנין. מן לֹו עֹולין ׁשאין אּלא ְִִִֵֶֶַָָָָעליו,

טּמאּוהּו‚. ואפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר
ּומביא טמאה, ּתגלחת ּומגּלח הּכל, סֹותר - ּבאנס ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻּגֹויים
ׁשּנאמר: נזירּות, ימי למנֹות ּומתחיל טמאה, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֻקרּבנֹות
ימי מלאת ּביֹום נטמא ואפּלּו יּפלּו". הראׁשֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ"והּימים

הּכל. סֹותר הּיֹום, ּבסֹוף ְְִֵַַֹנזרֹו

קרּבנֹות„. הבאת יֹום ׁשהּוא מלאת, יֹום אחר ְְְְֲִֶַַַָָָֹנטמא
וכיצד ּבלבד. יֹום ׁשלׁשים סתר - נטמא לא אּלּו ְְְְֳִִִִֵַַַָָָָֹֹטהרה
ּתגלחת ּומגּלח ּכׁשּיטהר, טמאה קרּבנֹות מביא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻיעׂשה?
ּתגלחת ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים נזירּות למנֹות ּומתחיל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹֻטמאה;
עליו ׁשּנזרק אחר נטמא ואם טהרה. קרּבנֹות ּומביא ְְְְְֳֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָטהרה,

הּדמים מן הקרבנות]אחד אּלא[של ּכלּום, סֹותר אינֹו - ְִִֵֵֶֶַָָָ
ּכׁשּיטהר. ׁשּלֹו טהרה קרּבנֹות ׁשאר ְְְְְֳִִֵֶֶַָָָָמביא

ׂשער‰. לגּדל ׁשראּוי יֹום ׁשהּוא ׁשּלאחריו, ּבּיֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָנטמא
על ואף ּכלּום, סֹותר אינֹו זה הרי - מלאת אחר ּגּלח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹאּלּו
לּה הּנטּפל וכל הּנזירּות ׁשלמה ׁשהרי ּגּלח; לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּפי

אליה] .[הקשור

.Âמׁשלים אּלא סֹותר, אינֹו - ּבּׁשני אֹו ׁשּנדר, ּבּיֹום ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָנטמא
הראׁשֹונים "והּימים ׁשּנאמר: קרּבנֹו, ׁשּיביא אחר ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם
נטמא אם ,לפיכ ראׁשֹונים. ימים ׁשם ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָיּפלּו",

הּקֹודמין. ּכל סֹותר - והלאה ְְְִִִִֵַָָָָמּׁשליׁשי

.Êואם נזירּות; עליו חלה - מת טמא והּוא ּבנזיר, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָנדר
ׁשהה ואם לֹוקה. - ּגּלח אֹו יין, ׁשתה אֹו אחרת, ּפעם ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנטמא
ׁשליׁשי ׁשּיּזה עד לֹו, עֹולין אין - ימים ּכּמה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּבטמאתֹו

עֹולה ׁשּלֹו, ׁשביעי ויֹום ּבּׁשביעי. ויטּבל [=נחשב]ּוׁשביעי, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹ
טהֹור נזיר אבל טמא; והּוא ׁשּנדר לזה נזירּות, ימי מּמנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלֹו
והלאה. הּׁשמיני מּיֹום אּלא למנֹות מתחיל אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנטמא,

.Á;עליו חלה נזירּות הּקברֹות, ּבבית והּוא ׁשּנדר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָמי
ּכ ׁשם ׁשהה עלואפּלּו ולֹוקה לֹו, עֹולין אין - ימים ּמה ְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ׂשערֹו מגּלח אינֹו ׁשם, יּזיר ׁשּלא ּבֹו התרּו ואם ׁשם. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּיתֹו

מן ּבאחת הּקברֹות ּבבית ׁשם נטמא ואם מּׁשם; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשּיצא
מביא ואינֹו מגּלח אינֹו עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהּטמאֹות

טמאה. ְְַָָֻקרּבן

.Ëּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה לׁשם נזירות]נכנס שם ּובא[וקיבל , ְְְְִִִֵַָָָָָ
הּמעזיבה את עליו ּופרע ּפי[=הגג]חברֹו על אף - ונטמא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

לֹוקה אינֹו ׁשם, חיוב]ׁשּׁשהה בר אינו שבכניסתו ;[היות ֵֶֶָָָ
ׁשהה. אם מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִִַַַַָָָאבל

.Èאין - ונכנס וחזר ימים וׁשהה הּקברֹות, מּבית ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָיצא
ימים ּומנה וטהר, וטבל והּזה יצא לֹו. עֹולין הּימים ְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָאֹותן
ׁשּמנה הּימים אֹותן הרי - הּקברֹות לבית וחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּנזירּותֹו,
ׁשּלֹו ׁשביעי הרי ׁשּלֹו, ׁשמיני ּביֹום נכנס ואפּלּו לֹו; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַעֹולין
מן ּבאחת ׁשּנכנס, אחר ׁשם נטמא ואם הּמנין. מן לֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָעֹולה
וסֹותר טמאה, קרּבן מביא - עליהן מגּלח ׁשהּנזיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאֹות

טמאה. ּתגלחת ּומגּלח הּקֹודמין, ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻהּימים

‡Èמן ּבאחת ׁשּנטמא נזיר היא? ּכיצד טמאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּתגלחת
ּבּׁשליׁשי עליו מּזה זה הרי עליהן, מגּלח ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּטמאֹות
אחר ּבּׁשביעי וטֹובל ּבּׁשביעי, ראׁשֹו ׂשער ּומגּלח ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַֹּובּׁשביעי,

ׁשמׁשֹו ּומעריב מת, טמאי ּכל ּכדר לערבההּזיה [מחכה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
בטהרה] שלב ׁשּתישהוא והן - ּבּׁשמיני קרּבנֹותיו ּומביא ;ְְְְְִִִֵֵֵַָָ

וכבׂש לחּטאת, ואחד לעֹולה אחד יֹונה, בני ׁשני אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתֹורים
למנֹות ּומתחיל הּקֹודמין, הּימים ּכל וסֹותר לאׁשם. ׁשנתֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבן
ּבּיֹום. ּבֹו קרּבנֹותיו מביא ּבּׁשמיני, ּגּלח ואם ְְְְְִִִִִִֵַַַָָנזירּותֹו;

.·Èאבל חּטאתֹו; מּׁשּיביא למנֹות? מתחיל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמאימתי
מּלמנֹות. אֹותֹו מעּכבין אין ואׁשמֹו, ְְְֲִִִֵַַָָעֹולתֹו

.‚Èּכּמה ונתאחר טבל, ולא ּוׁשביעי ּבּׁשליׁשי ׁשהּזה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי
למחר. קרּבנֹותיו ויביא ׁשמׁשֹו, יעריב ּכׁשּיטּבל, - ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹימים
למנֹות מתחיל אינֹו - קרּבנֹותיו ואחר ׁשמׁשֹו, והעריב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָטבל
אֹותֹו, מעּכבין אין ואׁשמֹו עֹולתֹו אבל חּטאתֹו; ׁשּיביא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.„Èּפתח לגּלח צרי אינֹו - טמאה ּתגלחת הּנזיר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּכׁשּמגּלח
האׁש על ׂשערֹו להׁשלי ולא טהרה]הּמקּדׁש, ּובין[כתגלחת . ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ּבּמדינה להר-הבית]ׁשּגּלח אסּור[מחוץ ׂשערֹו ּבּמקּדׁש, אֹו ְְְִִִֶַַַָָָָ
הּנקּברין. ּכל ּכאפר אסּור, ואפרֹו קבירה; וטעּון ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהניה
יצא. האׁשם, ּדּוד ּתחת הׁשליכֹו אם - ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָוהמגּלח

.ÂËעל ּבֹו התרּו ׁשּלא ּבין - הרּבה טמאֹות ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻנזיר
אינֹו - ואחת אחת ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו ּבין ואחת, אחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. קרּבן אּלא טמאֹותיו על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמביא
הראׁשֹונה; טמאה קרּבנֹות ׁשּיביא קדם ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנטמא
הבאת קדם טהרתֹו אחר ימים ּכּמה ׁשּנתאחר ּפי על ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואף
קרּבן אּלא מביא אינֹו - הּימים ּבאֹותן ונטמא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָחּטאתֹו,
ּפעם ונטמא חּטאתֹו, והביא וטהר נטמא אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאחד.
הביא לא ׁשעדין ּפי על אף - חּטאתֹו ׁשהביא אחר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשנּיה

אחרֹות. ּבקרּבנֹות חּיב ועֹולתֹו, ְְְֲֲֵַָָָָָאׁשמֹו

.ÊËׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנזיר
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סֹותר - נטמא ידּועה ּבטמאה אם - נזרֹו ימי ּבתֹו ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָֻהיה
ּומֹונה טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה, קרּבנֹות ּומביא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻהּכל,
הּתהֹום ּבטמאת ואם טהרה. קרּבנֹות ּומביא אחרת, ְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֻנזירּות

הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר סֹותר; אינֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנטמא,

.ÊÈׁשהּוא נֹודע הּדמים, מן אחד עליו נזרק ׁשּלא עד ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹואם
סֹותר - הּתהֹום ּבטמאת ּבין ידּועה, ּבטמאה ּבין - ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָֻֻטמא
ּפי על אף - הּדמים מן אחד ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹהּכל;
סֹותר. אינֹו היא, ידּועה ׁשאינּה וטמאה הֹואיל ּגּלח, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּלא

.ÁÈאפּלּו מּכירּה, אדם ׁשאין ּכל הּתהֹום? טמאת היא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻאיזֹו
למת אּלא הּתהֹום טמאת אמרּו ולא העֹולם. [במוותּבסֹוף ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻ

ׁשהרגֹו.טבעי] זה ּבֹו ידע ׁשהרי לא, - הרּוג אבל ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּבלבד;

.ËÈמׁשקע נמצא הּתהֹום. טמאת זֹו אין ּגלּוי, הּמת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻֻנמצא
הּתהֹום טמאת זֹו הרי ּגּביו, על והּמים מערה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻּבקרקעית

ּבצרֹורֹות אֹו ּבתבן טמּון היה ידּועה; ,[=אבנים]ׁשאינּה ְְְִֵֶֶֶָָָָָ
ּבמים טמּון היה ידּועה; ׁשאינּה הּתהֹום טמאת זֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻהרי

הּתהֹום טמאת אינּה הּסלעים, ּובנקיקי אינוּבאפלה [כי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
כראוי] .מוסתר

.Îקרּבנֹות והביא ּבמערה, וטבל וירד ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנזיר
נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת וגּלח נזירּות ּומנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָֻטמאה,
אף - לטּבל ּכׁשּירד הּמערה ּבקרקעית מׁשקע היה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּמת
מּפני הּכל, סתר - ידּועה ׁשאינּה טמאה ׁשהיא ּפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻעל
וּדאי. ׁשּיטהר עד טמא, הּטמא וחזקת לטמאה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻׁשהחזק

להקר ׁשּנגע;[=להתקרר]ירד ׁשּידע עד טהֹור, זה הרי - ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טמא, ּבחזקת זה הרי - הּמים ּפני על צף הּמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא

צף. ׁשהּוא ּבזה ׁשּנגע ְֶֶֶֶֶַָָָָׁשחזקתֹו

ז ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

ולא‡. עליהן, מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש
ׁשבעה; טמאת ּבהן ׁשּנטמא ּפי על ואף הּקֹודמין, את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻסֹותר
מת ימּות "וכי אּלא לנפׁש", יטמא "וכי ּבֹו נאמר ׁשּלא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלפי
ואחר מת, ׁשל מעצמֹו ׁשהן ּבטמאֹות ׁשּיּטּמא עד - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻעליו"
ּכל ויּפלּו טמאה, ּתגלחת ויגּלח טמאה, קרּבנֹות יביא ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻּכ

הראׁשֹונים. ִִִַָָהּימים

הּנפל,·. על עליהן: מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻואּלּו
הּמת; מּבׂשר ּכּזית ועל ּבגידין; אבריו נתקּׁשרּו לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפּלּו

נצל ּכּזית בהמשך]ועל מנין[מבואר רב ׁשהן עצמֹות ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּקב רבע ּבהן ׁשאין ּפי על אף מידההעצמֹות, של [שם ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשאיןקטנה] ּפי על ואף מת, ׁשל ּבנינֹו רב ׁשהן עצמֹות ועל ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבהן ׁשאין ּפי על אף עצמֹות, קב חצי ועל הּקב; רבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהן
מת מּׁשל יהיּו העצמֹות וכל מנינֹו, רב ולא ּבנינֹו רב ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹֹלא
ועל אחד; מּמת הּבאה הּׁשדרה ועל מתים; מּׁשני לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
אחד, מּמת הּבא הּמת מן אבר ועל אחד; מת ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּגלּגלת
הראּוי ּבׂשר עליהן ׁשּיׁש - אחד מאדם החי מן אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל

ארּוכה ּבֹו כשהוא]לעלֹות ריפוי סיכויי חצי[=עם ועל ; ּבחי ְֲֲֲִַַַַָ
איזהלג הּמת. רקב חפנים מלא ועל אחד; מּמת הּבא ּדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

סרּוחה. לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ּבׂשר זה נצל? ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא

ׁשיׁש‚. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא, הּמת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואין

אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, מּמּנּו חסר ׁשלם. ּכּלֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻויהיה
מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל להחליד]ּבארֹון לֹו[שעשויה אין - ְֵֵֶֶֶֶַָ

נוספים]רקב דברים בו נתערבבו אּלא[שהרי רקב אמרּו ולא . ְְֶָָָָָָֹ
טבעי]למת ּדמֹו.[מוות חסר ׁשהרי הרּוג, להֹוציא - ּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

ּכאחד„. מתים ׁשני אֹו[=ביחד]קברּו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ
ונקּברה ׁשּמתה עּברה אּׁשה אֹו עּמֹו, ּוקברּום ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֻצּפרניו
טחן אם וכן מטּמא; ׁשּלהן הרקב אין - ּבמעיה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻועּברּה
מאליו. ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמת
ׁשהרקיב אֹו ּכּלֹו, ׁשהרקיב עד עפרֹו והּניח הּמת, את ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻטחן
נטמא ואם ספק; זה הרי - הּכל והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשהּוא

ּברבע נטמא אם וכן טמא. ספק הּוא זה, [הקב]לרקב ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
זה הרי - ּבאהלן הּגלּגלת מן אֹו מּׁשדרה, הּבאֹות ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻעצמֹות

טמא. ְֵֵָספק

נזיר‰. נגע אם - ׁשּמנינּו טמאֹות עׂשרה הּׁשּתים אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל
האהילה אֹו עליה, הּנזיר האהיל אֹו נׂשאּה, אֹו מהן, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאחת
האּלּו הּטמאֹות מן ואחת הּנזיר היה אֹו הּנזיר, על ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה
קרּבן ּומביא טמאה, ּתגלחת מגּלח זה הרי - אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבאהל
מטּמא ׁשאינֹו הרקב, מן חּוץ הּכל; את וסֹותר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטמאה,
אחד; ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, ׁשּיּגע אפׁשר ׁשאי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּבמּגע

מגּלח. - ּבאהלֹו נטמא אֹו נׂשאֹו, אם ְְְְֲֳִִֵַַָָָָאבל

.Âאֹו ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּמת, ּבעצם ׁשּנגע נזיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוכן
וסֹותר טמאה, קרּבנֹות ּומביא עליו, מגּלח זה הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאֹו
אם אבל ּבאהל. מטּמא אחד עצם ואין הּקֹודמין; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת

ּבגּוׁש העּמים[-אדמה]נטמא ּבׂשדה[=חו"ל]ארץ אֹו ְְְִִֶֶֶַָָָ
אֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּבתֹוכּה קבר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנחרׁש

"שהאהילו"]ׁשהאהיל מגיה רב אחת[במעשה ועל עליו ְֱִֶֶַַַָָ
הּׂשריגים עׂשרה האילנֹות,[=ענפים]מּׁשּתים מן הּיֹוצאים ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּפרעֹות בולטות]אֹו מּטה[אבנים אֹו הּגדר, מן הּיֹוצאֹות ְְִִֵַַַָָָ
ׁשאין עצמֹות רבע ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ּגמל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאֹו
ּדם ּברביעית ׁשּנטמא אֹו מנין, רב ולא ּבנין רב לא ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָֹֹֹֹּבהן
ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ׁשהיא הּמת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמן

המת]ּבּגֹולל ארון ּבּדֹופק[כיסוי הארון]אֹו ׁשהן[צידי ֵֵֵֶַַ
ּבאבר אֹו החי מן ּבאבר ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ּבמּגע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמטּמאין
סֹותר. אינֹו זה הרי - ּכראּוי ּבׂשר עליהן ׁשאין הּמת ֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמן

.Êּומּזה ׁשבעה, טמאת טמא הּוא אּלּו ׁשּבכל ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף
מביא ולא טמאה, ּתגלחת מגּלח אינֹו - ּוׁשביעי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֻּבׁשליׁשי
אין הּטמאה ימי ּכל אבל הּקֹודמין; את סֹותר ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻקרּבנֹות,

נזירּותֹו.[=נחשבים]עֹולין ימי מּמנין לֹו ְְְִִִִֵַ

.Áמּזה אינֹו - ּבּמת הּנֹוגעים ּבּכלים אֹו הּמת, ּבאהל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנגע
אבל ּבנזיר; המיחד ּדין ׁשּזה לי, ויראה ּוׁשביעי. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּבׁשליׁשי
ּבׁשליׁשי יּזה ׁשבעה, טמאת ּבכלים ׁשּנטמא אדם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכל
לי, יראה וכן מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּוׁשביעי,
ּכדי ּבכלים, נגע אם ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי מּזה ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה

נזירּותֹו. ימי מּמנין ּבּכלים טמאתֹו ימי לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻׁשּיעלּו

.Ëוהחלט ׁשּנצטרע חלּוטֹו[לטומאה]נזיר ימי ּכל - ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ
מּצרעּתֹו[=טומאתו] ׁשּיטהר אחר ׁשּסֹופר סֹופרֹו ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָוׁשבעת

נזירּותֹו; מימי לֹו עֹולין אין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתגלחת ְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָּבין
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הסּגר ימי דינו]אבל שהוחלט זב[שלפני אם וכן לֹו. עֹולין , ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
אף להן, עֹולין זיבתן ימי ּכל - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא. מּסיני למׁשה הלכה זה, ודבר טמאין. ׁשהן ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל

.È- טמאֹות ּבׁשאר הּנזיר נטמא ׁשאם לֹומר, צרי ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻאין
ּבמת נטמא ּכלּום; סֹותר ואינֹו לֹו, עֹולין טמאתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֻׁשּימי
ּבנזירּותֹו ׁשהרי הּקֹודמין, ּכל את סֹותר - צרעּתֹו ימי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבתֹו

טמא. ׁשהּוא ּפי על ואף עֹומד, ְִֵֵֶַַָהּוא

.‡Èואסּור מצוה; ּובתגלחת מצוה, מת ּבטמאת מּתר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻֻהּנזיר
הּיֹום ׁשּיׁשּתה ׁשּנׁשּבע מי ּכיצד? הרׁשּות. ּכיין מצוה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּביין
חלה - ּבנזיר נדר ּכ ואחר לׁשּתֹות, עליו מצוה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיין,
ׁשהּוא לֹומר צרי ואין ּביין; ואסּור הּׁשבּועה, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָנזירּות
סֹופרים. מּדברי אּלא ׁשאינֹו והבּדלה, קּדּוׁש ּביין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאסּור

.·Èמהּל היה מצוה? מת ּבטמאת מּתר הּוא ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָֻֻוכיצד
מּטּמא זה הרי - ׁשּיקּברּנּו מי ׁשם ׁשאין ּבמת ּופגע ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּבּדר

הן. קּבלה ּדברי אּלּו, ּודברים וקֹוברֹו. ְְְְִִֵֵֵַָָָלֹו,

.‚Èּפי על אף נזיר, יּטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו וכהן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר
ואל טמאה, קרּבן ּומביא הראׁשֹונים הּימים סֹותר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשהּוא
נזיר היה ואפּלּו ׁשעה, קדּׁשת קדּׁשתֹו - ׁשּזה ּכהן; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻיּטּמא

עֹולם. קדּׁשת קדּׁשתֹו - והּכהן ְְְֵַַָָָֹֻֻעֹולם;

.„Èואחד יֹום, ׁשלׁשים נזיר אחד נזירים, ׁשני בֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹּפגעּו
נזיר אחד היה יֹום. ׁשלׁשים נזיר יּטּמא - יֹום מאה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנזיר
קצּוב; לזמן הּנזיר יּטּמא - קצּוב לזמן נזיר והּׁשני ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָעֹולם,

מּזה. חמּורה קדּׁשתֹו עֹולם, ְְֲִִֶֶָָָֻׁשּנזיר

.ÂËׁשּנצטרע נזיר מצוה? ּבתגלחת מּתר הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻוכיצד
ּכל מגּלח זה הרי - נזירּות ימי ּבתֹו מּצרעּתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָונרּפא
"וגּלח ּבּמצרע: ׁשּנאמר עׂשה, מצות ּתגלחּתֹו ׁשהרי ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׂשערֹו;
ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל וגֹו', ׂשערֹו" ּכל ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹאת
לאו, ואם מּוטב; ׁשניהם, את לקּים אּתה יכֹול אם - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָתעׂשה
ּבימי ׁשּגּלח נזיר והלא תעׂשה. לא את וידחה עׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיבֹוא
יהיה, "קדֹוׁש ׁשּנאמר: ועׂשה, תעׂשה לא על עֹובר ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹנזרֹו
את ּדֹוחה עׂשה אין מקֹום ּובכל - ראׁשֹו" ׂשער ּפרע ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּגּדל
ּתגלחת ׁשל עׂשה ּדֹוחה ולּמה ׁשּכמֹותֹו; ועׂשה תעׂשה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלא
וימי ּבּצרעת, הּנזיר נטמא ׁשּכבר מּפני לנזירּותֹו? ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנגע
ּבהן, קדֹוׁש אינֹו והרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו, עֹולין אין ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָחלּוטֹו
ׁשהּוא תעׂשה, לא אּלא נׁשאר ולא מאליו, העׂשה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּובטל
ּתגלחת ׁשל עׂשה ּבא ּולפיכ ראׁשֹו"; על יעבר לא ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹ"ּתער

אֹותֹו. ודחה ְַַַָָָהּצרעת,

חה ּפרק נזירּות לכֹות ¦§§¦¤¤

נזירּותֹו,‡. ימי הּנזיר ּכׁשּיגמר היא? ּכיצד טהרה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתגלחת
ואיל לחּטאת, וכבׂשה לעֹולה, ּכבׂש - ּבהמֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמביא
לחּטאת הראּויה - ּפרׁש ולא ׁשלׁשּתן הביא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹלׁשלמים;
לעֹולה והראּויה ׁשלמים, לׁשלמים והראּויה חּטאת, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָּתקרב

עׂשרֹונֹות ׁשּׁשה הּׁשלמים, איל עם ּומביא [-האיפהעֹולה. ְְִִִִֵֵֶַָָָ
מידה] שם עׂשרים- מהן אֹופה - סלת עּׂשרֹון ׁשליׁשי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹּוׁשני

חּלֹות עׂשר אפייתן]חּלה, לפני בשמן ועׂשרה[בלולות ֲֶֶַַַָָָ
מּצֹות אפייתם]רקיקי לאחר בשמן ּומֹוׁשח[משוחים ; ְִֵֵַַ

מּסיני. למׁשה הלכה זה, וׁשעּור ׁשמן. ּברביעית ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹהעׂשרים
אחד. ּבכלי העׂשרים ְְִִִִֵֶֶָָּומביא

.·ּכ ואחר העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, החּטאת ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָוׁשֹוחט
החּטאת ׁשּׁשחט אחר ּגּלח ואם מגּלח; ּכ ואחר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָהּׁשלמים,

ׁשֹולקן אֹו הּׁשלמים, ּומבּׁשל יצא. העֹולה, [=בשולאֹו ְְְִֵַַָָָָָָ
עלממושך] ונֹותן הּׁשלמים, זבחי ׁשל הרטב מן ולֹוקח .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּדּוד ּתחת לאׁש מׁשליכֹו ּכ ואחר הּׁשלמים;[=סיר]הּׂשער, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ
יצא. החּטאת, ּתחת הׁשליכֹו ְְִִִַַַַָָָואם

הּנזירים‚. ּבלׁשּכת הּנׁשים, ּבעזרת ׂשערֹו? מגּלח ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהיכן
את מבּׁשלין וׁשם ּדרֹומית; מזרחית ּבקרן ׁשם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה

ּבּמדינה ּגּלח ואם לאׁש. ׂשערן ּומׁשליכין [מחוץׁשלמיהן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
-למקדש] ּבּמקּדׁש ׁשּגּלח ּבין ּבּמדינה, ׁשּגּלח ּובין יצא. ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּיהיה עד מגּלח ואינֹו הּדּוד; ּתחת ׂשערֹו מׁשלי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּוא
לא - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: ּפתּוח, העזרה ֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּפתח

הּוא. מקּדׁש ּבזיֹון ׁשּזה הּפתח, ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּיגּלח

וחּלת„. האיל, מן ּבׁשלה הּזרֹוע את הּכהן נֹוטל ּכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹואחר
אֹו הּנזיר ּכּפי על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמּצה

ּומניפן יחדהּנזירה, ומניף הנזיר יד תחת ידו מכניס [הכהן ְְִִַָָ
למתים.עמו] ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות הּנזיר הּתר ּכ ואחר .ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֻ

ממרט‰. על[=קרח]נזיר ואף ּתער; להעביר צרי אינֹו , ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ
מקריב זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ׂשער, לֹו ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפי
ּגּלח ולא קרּבנֹותיו, הביא ואם ויּטּמא. ויׁשּתה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו,
לערב; ּומּטּמא ׁשֹותה אּלא מעּכבת, הּתגלחת אין - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹראׁשֹו
נתן ׁשּלא ּפי על אף הּתר, - הּדמים מן אחד עליו ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּמּׁשּיּזרק
לעּכב. ולא למצוה אּלּו, ּדברים ׁשּכל הניף; ולא ּכּפיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹעל

.Âלגּלח מצוה עליו, מעּכבת הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאף
ׁשּגּלח אֹו ּבתער, ׁשּלא ׁשּגּלח ונזיר מרּבה; זמן לאחר ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻאפּלּו
ּגּלּוח, מצות קּים ולא ּכלּום, עׂשה לא - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוׁשּיר

טמא. נזיר ּבין טהֹור, נזיר ִִֵֵֵָָָָּבין

.Êוגּלחֹו וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻּגּלח
הּׂשערֹות, ׁשּתי אֹותן עם ונׁשארה[או]ּכּלֹו אחת ׁשּגּלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻ

- אחת וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח; מצות קּים זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאחת
ּגּלּוח מצות ּכאן גיאין מצות ואין הראש[הואיל כשעל לוח ְִִֵַַָ

אחת] שערה רק .ישנה

.Áהּׁשלמים על ראשונים]ּגּלח ּפסּול[שהקריבם ונמצא , ְְְִִִַַַָָָ
לֹו[הקרבן] עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו נשלמו- לא [שהרי ְְְְִַָָָָֹ

נזירותו] ימי ׁשּלאעדיין ׁשּנׁשחטה ונמצאת החּטאת, על ּגּלח ;ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
וקרבּו והעֹולה, הּׁשלמים הביא ּכ ואחר חּטאת, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָלׁשם

לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו - ְְְְְְִִַָָָָָָֹּכמצותן

.Ë,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים, ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח
ּתגלחּתֹו - לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר

לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ְְָָָָֹּפסּולה,

.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהן אחד ונמצא ׁשלׁשּתן, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח
ּכהלכתן. ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָּכׁשרה,

.‡Èּכמי הּוא הרי - ּפסּולה' 'ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
ּכמֹו יֹום ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹׁשּנתּגּלח
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הסּגר ימי דינו]אבל שהוחלט זב[שלפני אם וכן לֹו. עֹולין , ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
אף להן, עֹולין זיבתן ימי ּכל - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא. מּסיני למׁשה הלכה זה, ודבר טמאין. ׁשהן ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל

.È- טמאֹות ּבׁשאר הּנזיר נטמא ׁשאם לֹומר, צרי ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻאין
ּבמת נטמא ּכלּום; סֹותר ואינֹו לֹו, עֹולין טמאתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֻׁשּימי
ּבנזירּותֹו ׁשהרי הּקֹודמין, ּכל את סֹותר - צרעּתֹו ימי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבתֹו

טמא. ׁשהּוא ּפי על ואף עֹומד, ְִֵֵֶַַָהּוא

.‡Èואסּור מצוה; ּובתגלחת מצוה, מת ּבטמאת מּתר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻֻהּנזיר
הּיֹום ׁשּיׁשּתה ׁשּנׁשּבע מי ּכיצד? הרׁשּות. ּכיין מצוה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּביין
חלה - ּבנזיר נדר ּכ ואחר לׁשּתֹות, עליו מצוה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיין,
ׁשהּוא לֹומר צרי ואין ּביין; ואסּור הּׁשבּועה, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָנזירּות
סֹופרים. מּדברי אּלא ׁשאינֹו והבּדלה, קּדּוׁש ּביין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאסּור

.·Èמהּל היה מצוה? מת ּבטמאת מּתר הּוא ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָֻֻוכיצד
מּטּמא זה הרי - ׁשּיקּברּנּו מי ׁשם ׁשאין ּבמת ּופגע ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּבּדר

הן. קּבלה ּדברי אּלּו, ּודברים וקֹוברֹו. ְְְְִִֵֵֵַָָָלֹו,

.‚Èּפי על אף נזיר, יּטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו וכהן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר
ואל טמאה, קרּבן ּומביא הראׁשֹונים הּימים סֹותר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשהּוא
נזיר היה ואפּלּו ׁשעה, קדּׁשת קדּׁשתֹו - ׁשּזה ּכהן; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻיּטּמא

עֹולם. קדּׁשת קדּׁשתֹו - והּכהן ְְְֵַַָָָֹֻֻעֹולם;

.„Èואחד יֹום, ׁשלׁשים נזיר אחד נזירים, ׁשני בֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹּפגעּו
נזיר אחד היה יֹום. ׁשלׁשים נזיר יּטּמא - יֹום מאה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנזיר
קצּוב; לזמן הּנזיר יּטּמא - קצּוב לזמן נזיר והּׁשני ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָעֹולם,

מּזה. חמּורה קדּׁשתֹו עֹולם, ְְֲִִֶֶָָָֻׁשּנזיר

.ÂËׁשּנצטרע נזיר מצוה? ּבתגלחת מּתר הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻוכיצד
ּכל מגּלח זה הרי - נזירּות ימי ּבתֹו מּצרעּתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָונרּפא
"וגּלח ּבּמצרע: ׁשּנאמר עׂשה, מצות ּתגלחּתֹו ׁשהרי ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׂשערֹו;
ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל וגֹו', ׂשערֹו" ּכל ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹאת
לאו, ואם מּוטב; ׁשניהם, את לקּים אּתה יכֹול אם - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָתעׂשה
ּבימי ׁשּגּלח נזיר והלא תעׂשה. לא את וידחה עׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיבֹוא
יהיה, "קדֹוׁש ׁשּנאמר: ועׂשה, תעׂשה לא על עֹובר ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹנזרֹו
את ּדֹוחה עׂשה אין מקֹום ּובכל - ראׁשֹו" ׂשער ּפרע ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּגּדל
ּתגלחת ׁשל עׂשה ּדֹוחה ולּמה ׁשּכמֹותֹו; ועׂשה תעׂשה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלא
וימי ּבּצרעת, הּנזיר נטמא ׁשּכבר מּפני לנזירּותֹו? ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנגע
ּבהן, קדֹוׁש אינֹו והרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו, עֹולין אין ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָחלּוטֹו
ׁשהּוא תעׂשה, לא אּלא נׁשאר ולא מאליו, העׂשה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּובטל
ּתגלחת ׁשל עׂשה ּבא ּולפיכ ראׁשֹו"; על יעבר לא ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹ"ּתער

אֹותֹו. ודחה ְַַַָָָהּצרעת,

חה ּפרק נזירּות לכֹות ¦§§¦¤¤

נזירּותֹו,‡. ימי הּנזיר ּכׁשּיגמר היא? ּכיצד טהרה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתגלחת
ואיל לחּטאת, וכבׂשה לעֹולה, ּכבׂש - ּבהמֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמביא
לחּטאת הראּויה - ּפרׁש ולא ׁשלׁשּתן הביא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹלׁשלמים;
לעֹולה והראּויה ׁשלמים, לׁשלמים והראּויה חּטאת, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָּתקרב

עׂשרֹונֹות ׁשּׁשה הּׁשלמים, איל עם ּומביא [-האיפהעֹולה. ְְִִִִֵֵֶַָָָ
מידה] שם עׂשרים- מהן אֹופה - סלת עּׂשרֹון ׁשליׁשי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹּוׁשני

חּלֹות עׂשר אפייתן]חּלה, לפני בשמן ועׂשרה[בלולות ֲֶֶַַַָָָ
מּצֹות אפייתם]רקיקי לאחר בשמן ּומֹוׁשח[משוחים ; ְִֵֵַַ

מּסיני. למׁשה הלכה זה, וׁשעּור ׁשמן. ּברביעית ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹהעׂשרים
אחד. ּבכלי העׂשרים ְְִִִִֵֶֶָָּומביא

.·ּכ ואחר העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, החּטאת ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָוׁשֹוחט
החּטאת ׁשּׁשחט אחר ּגּלח ואם מגּלח; ּכ ואחר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָהּׁשלמים,

ׁשֹולקן אֹו הּׁשלמים, ּומבּׁשל יצא. העֹולה, [=בשולאֹו ְְְִֵַַָָָָָָ
עלממושך] ונֹותן הּׁשלמים, זבחי ׁשל הרטב מן ולֹוקח .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּדּוד ּתחת לאׁש מׁשליכֹו ּכ ואחר הּׁשלמים;[=סיר]הּׂשער, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ
יצא. החּטאת, ּתחת הׁשליכֹו ְְִִִַַַַָָָואם

הּנזירים‚. ּבלׁשּכת הּנׁשים, ּבעזרת ׂשערֹו? מגּלח ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהיכן
את מבּׁשלין וׁשם ּדרֹומית; מזרחית ּבקרן ׁשם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה

ּבּמדינה ּגּלח ואם לאׁש. ׂשערן ּומׁשליכין [מחוץׁשלמיהן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
-למקדש] ּבּמקּדׁש ׁשּגּלח ּבין ּבּמדינה, ׁשּגּלח ּובין יצא. ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּיהיה עד מגּלח ואינֹו הּדּוד; ּתחת ׂשערֹו מׁשלי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּוא
לא - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: ּפתּוח, העזרה ֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּפתח

הּוא. מקּדׁש ּבזיֹון ׁשּזה הּפתח, ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּיגּלח

וחּלת„. האיל, מן ּבׁשלה הּזרֹוע את הּכהן נֹוטל ּכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹואחר
אֹו הּנזיר ּכּפי על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמּצה

ּומניפן יחדהּנזירה, ומניף הנזיר יד תחת ידו מכניס [הכהן ְְִִַָָ
למתים.עמו] ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות הּנזיר הּתר ּכ ואחר .ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֻ

ממרט‰. על[=קרח]נזיר ואף ּתער; להעביר צרי אינֹו , ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ
מקריב זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ׂשער, לֹו ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפי
ּגּלח ולא קרּבנֹותיו, הביא ואם ויּטּמא. ויׁשּתה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו,
לערב; ּומּטּמא ׁשֹותה אּלא מעּכבת, הּתגלחת אין - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹראׁשֹו
נתן ׁשּלא ּפי על אף הּתר, - הּדמים מן אחד עליו ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּמּׁשּיּזרק
לעּכב. ולא למצוה אּלּו, ּדברים ׁשּכל הניף; ולא ּכּפיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹעל

.Âלגּלח מצוה עליו, מעּכבת הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאף
ׁשּגּלח אֹו ּבתער, ׁשּלא ׁשּגּלח ונזיר מרּבה; זמן לאחר ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻאפּלּו
ּגּלּוח, מצות קּים ולא ּכלּום, עׂשה לא - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוׁשּיר

טמא. נזיר ּבין טהֹור, נזיר ִִֵֵֵָָָָּבין

.Êוגּלחֹו וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻּגּלח
הּׂשערֹות, ׁשּתי אֹותן עם ונׁשארה[או]ּכּלֹו אחת ׁשּגּלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻ

- אחת וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח; מצות קּים זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאחת
ּגּלּוח מצות ּכאן גיאין מצות ואין הראש[הואיל כשעל לוח ְִִֵַַָ

אחת] שערה רק .ישנה

.Áהּׁשלמים על ראשונים]ּגּלח ּפסּול[שהקריבם ונמצא , ְְְִִִַַַָָָ
לֹו[הקרבן] עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו נשלמו- לא [שהרי ְְְְִַָָָָֹ

נזירותו] ימי ׁשּלאעדיין ׁשּנׁשחטה ונמצאת החּטאת, על ּגּלח ;ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
וקרבּו והעֹולה, הּׁשלמים הביא ּכ ואחר חּטאת, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָלׁשם

לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו - ְְְְְְִִַָָָָָָֹּכמצותן

.Ë,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים, ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח
ּתגלחּתֹו - לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר

לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ְְָָָָֹּפסּולה,

.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהן אחד ונמצא ׁשלׁשּתן, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח
ּכהלכתן. ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָּכׁשרה,

.‡Èּכמי הּוא הרי - ּפסּולה' 'ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
ּכמֹו יֹום ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹׁשּנתּגּלח
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הּפסּולה, הּתגלחת אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּבארנּו;
קרּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא

.·Èּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר אוׁשלמי לשמם [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ
שנים] שתי בן היה ּכׁשריןשלא נדבה]- עֹולין[כשלמי ואין , ְְִִֵֵ

טעּונין ואין אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה; לׁשם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָלּבעלים
מּתנֹות ולא תנופה]לחם, מצות בהן זרֹוע.[אין ולא , ְְְֶֶַַָֹֹ

.‚Èמן הּכל - עּמהן הּבא והּלחם האּלּו, ּבהמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁש
שני]החּלין מעשר מכסף ּכמֹו[ולא הקּדׁש, נדרי ּכׁשאר , ְְְְִִִֵֵֶַָֻ

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.„Èמעׂשר מּמעֹות ׁשאגּלח מנת על נזיר, 'הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאֹומר:
הּמעׂשר, מן קרּבנֹותיו מביא ואינֹו נזיר, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשני'

החּלין. מן ִִֶַָֻאּלא

.ÂËאביו קרּבנֹות להביא לֹו יׁש - ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאיׁש
קרּבנֹות על מגּלחת האּׁשה ואין עליהן; ּומגּלח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלעצמֹו,
ׁשהיה מי ּכיצד? הּוא. הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאביה;
ּומת קרּבנֹותיו, ּבהן לקנֹות מעֹות והפריׁש נזיר, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָאביו
נזיר 'הריני אביו: מֹות אחר ואמר הּסתּומין, הּמעֹות ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָוהּניח
אבי ׁשהפריׁש ּבּמעֹות קרּבנֹותי ׁשאביא מנת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָעל
היה אם וכן קרּבנֹותיו. מהן מביא זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָלקרּבנֹותיו'
האב, ּומת סתּומין, מעֹות אביו והפריׁש נזירים, ואביו ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָהּוא
- אבי' מעֹות על מגּלח 'הריני אביו: מֹות אחר הּבן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָואמר
יּפלּו אמר, לא אם אבל מהן; קרּבנֹותיו מביא זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהרי
חֹולקין - רּבים ּבנים והּניח האב מת לנדבה. ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָהּמעֹות
אחד לכל ויׁש להן; ירּׁשה ׁשהיא מּפני הּסתּומין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמעֹות

ׁשנים. ּפי ּבהן נֹוטל והּבכֹור חלקֹו. על לגּלח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמהן

.ÊËּבין קצּוב, זמן נזיר והּבן עֹולם נזיר האב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבין
מגּלח זה הרי - עֹולם נזיר והּבן קצּוב זמן נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה

אביו. נזירּות מּמעֹות קרּבנֹותיו ְְְְִִִִֵָָָּומביא

.ÊÈומת,הפריׁש טמאה קרּבנֹות ּבהן להביא מעֹות אביו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻ
האב הפריׁשן אם וכן טהרה; קרּבן ּבהן מביא הּבן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאין
טמאה; ּתגלחת עליהן מגּלח הּבן אין טהרה, ְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלקרּבן
לֹו. עלּו לא זבחיו, הביא ואם הן. ספק אּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹׁשּדברים

.ÁÈקרּבנֹות להביא חּיב - נזיר' לגּלח עלי 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר:
אמר: ׁשּירצה. נזיר איזה ידי על ּומקריבן טהרה, ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתגלחת
לגּלח עלי 'הרי אמר: אם אֹו נזיר', קרּבנֹות חצי עלי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'הרי
נזיר לאיזה הּקרּבנֹות חצי מביא זה הרי - נזיר' ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָחצי
אם אבל מּׁשּלֹו; קרּבנֹותיו מׁשלים נזיר ואֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָׁשּירצה,
קרּבנֹות מביא זה הרי - נזיר' חצי קרּבנֹות עלי 'הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמר:

נזירּות. חצי לנּו ׁשאין ׁשלם, ְֲִִִֵֵֶָָָנזיר

.ËÈחברֹו וׁשמע נזיר', לגּלח ועלי נזיר, 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאֹומר:
אחר; נזיר לגּלח חּיב ואינֹו נזיר, חברֹו הרי - 'ואני' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָואמר:
'ואני, אמר: ואם ּבּנזירּות. אּלא עצמֹו התּפיס לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהרי
אחד ּכל ּפּקחין, היּו אם חּיב. זה הרי נזיר', לגּלח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָועלי
חּיבין כן, עׂשּו לא ואם חברֹו; ידי על קרּבנֹותיו מביא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹמהן

אחרים. נזירים ְְֲִִִֵֵַַלגּלח

.Îחברֹו וׁשמע נזיר', חצי לגּלח עלי 'הרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָהאֹומר:

חצי מביא זה - נזיר' חצי לגּלח ועלי 'ואני, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואמר:
וכל זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא וזה זה, ׁשל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָקרּבנֹותיו
זה לאו, ואם ּפּקחין; היּו אם קרּבנֹותיו, מׁשלים מהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָאחד
חצי מביא וזה ׁשּירצה, נזיר לאיזה קרּבנֹות חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמביא

ׁשּירצה. נזיר לאיזה ְְְִִֵֶֶֶָָָקרּבנֹות

שני יום

ט ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

נזירים‡. קרּבנֹות מהן ׁשּיקריב מעֹות ,[אחרים]הּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
נזירים קרּבנֹות ּבמֹותרן יביא - והֹותירּו מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָוהקריב
סתּומין מעֹות הפריׁש לנזירים. נזירים, ׁשּמֹותר ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָאחרים;

לנדבה. הּמֹותרין יּפלּו - והֹותירּו ְְְְִִִִִִַָָָלנזירּותֹו,

מֹותר·. - והֹותירּו לנזירּותֹו, מפרׁשין מעֹות ְְְְִִִִִִַָָֹהפריׁש
הּמלח לים ילכּו החּטאת ּומֹותר עֹולה, יבֹואּו העֹולה ְְְֵֶַַַַַָָָָָָמעֹות

טעּונין[לאיבוד] ואין ׁשלמים; יבֹואּו הּׁשלמים ּדמי ּומֹותר ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
אחד. ליֹום ונאכלין ְְֱִֶֶֶֶָָלחם,

יּפלּו‚. סתּומין, היּו אם - ומת לנזירּותֹו, מעֹות ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּמפריׁש
ילכּו חּטאת ּדמי עֹולה, עֹולה ּדמי - מפרׁשין היּו ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹלנדבה.
אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי הּמלח, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלים

לחם. טעּונין ְְִֵֶֶואין

מעֹות„. ׁשהפריׁש ּכגֹון הּסתּומין? הּמעֹות הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד
אמר: אם אבל ּכלּום; אמר ולא קרּבנֹותיו, מהן ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלהביא
אם לֹומר, צרי ואין ּכמפרׁשין; אּלּו הרי לחֹובתי', ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ'אּלּו
ּכמפרׁשין. ׁשהן ולׁשלמי', ּולחּטאתי לעֹולתי 'אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאמר

סתּומין;‰. ּכמעֹות היא הרי מּום, ּבעלת ּבהמה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָהּמפריׁש
ׁשאמר ּפי על אף - ּכלי אֹו וזהב, ּכסף ׁשל לׁשֹון הּמפריׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכן
סתּומין. ּכמעֹות הּוא הרי ולׁשלמי', ּולעֹולתי לחּטאתי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ'ׁשּזֹו

.Âאֹו ומת, לנזירּותי', והּׁשאר לחּטאתי, 'אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהאֹומר:
ליםׁשהית ילכּו חּטאת ּדמי - ּבעלּה לּה והפר אּׁשה, ה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשלמים. ּובחצין עֹולה ּבחצין יביא - והּׁשאר ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמלח,

.Êעֹולה ּדמי - לנזירּותי' והּׁשאר לעֹולתי, 'אּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאמר:
לנדבה. יּפלּו והּׁשאר עֹולה, ְְְְִִַָָָָָיבֹואּו

.Áׁשּדּמה והפריׁש[=חשב]מי ּבנזירּות, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִִֶֶַָָ
נדר זה ׁשאין והֹורהּו לחכם, ׁשאל ּכ ואחר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבנֹותיו,
יצאּו ׁשהפריׁש? ּבּקרּבנֹות ּיעׂשה מה - ּבנזירּות חּיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואינֹו

ׁשאינֹו[לחולין] הּוא, טעּות הקּדׁש ׁשּזה ּבעדר; ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָוירעּו
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶָהקּדׁש,

.Ëּכ ואחר קרּבנֹותיה, והפריׁשה ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה
ותרעה ּתצא הּבהמה, היתה מּׁשּלֹו אם - ּבעלּה לּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהפר
היּו ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבעדר;
לּה ׁשּנּתנּו ּכגֹון ּכלּום, ּבהן לבעלּה ואין מּׁשּלּה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּקרּבנֹות
מה אּלא רׁשּות, ּבהן לּבעל יהיה ׁשּלא מנת על ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּתנה
ּתקרב והעֹולה ּתמּות, החּטאת - ּבהן ּתעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּתרצה
ואינן אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו והּׁשלמים ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָעֹולה,

לחם. ְִֶֶטעּונים

.Èהיּו לנדבה. יּפלּו לקרּבנֹותיה, סתּומין מעֹות ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָהפריׁש
יבֹואּו עֹולה ּודמי הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמפרׁשין
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אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּודמי ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָעֹולה,
לחם. טעּונין ְְִֵֶֶָואינן

.‡Èואחר נזירּות, ימי ּבתֹו ונטמאת ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה
טמאה. קרּבן מביאה זֹו הרי - לּה והפר ּבעלּה ׁשמע ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻּכ

.·È,קרּבנֹותיו עליו והפריׁש ּבנזיר, ּבנֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָהאיׁש
ׁשּגּלח אֹו קרֹוביו, אֹו הּוא ּומחה זֹו, ּבנזירּות הּבן רצה ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹולא
ּתקרב והעֹולה ּתמּות, החּטאת - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָהּוא,
ואינן אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו והּׁשלמים ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָעֹולה,
יּפלּו אּלּו הרי סתּומים, מעֹות לֹו הפריׁש לחם. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָטעּונין
הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - מפרׁשין מעֹות היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלנדבה.
ואינן ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי עֹולה, יבֹואּו עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָּודמי

אחד. ליֹום ונאכלין לחם ְְְֱִִֶֶֶֶָָטעּונין

.‚È,קרּבן והפריׁש ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָהאֹומר:
ספק, הּקרּבנֹות הרי - וילדה וחזרה אׁשּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָוהּפילה

ועבֹודה. ּבגּזה ְֲֲִִַַָָואסּורין

.„È- הּוא מי ידּוע ואין מהן, אחד ׁשּנטמא נזירים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני
וקרּבן טמאה קרּבן מביאין קרּבנֹותיהן? מביאין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכיצד
אני 'אם מהן: אחד ואֹומר נזירּותם, ימי ּבמלאת ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹטהרה
אני ואם ;ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן הּטמא, ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּוא
.'ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן הּטהֹור, ְְְְְֳִֶֶַַַָָָָָָֻהּוא
אּלּו. קרּבנֹות מאחר ּגמּורה אחרת נזירּות ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָוסֹופרין
אני 'אם מהן: אחד ואֹומר טהרה, קרּבן ּומביאין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָוחֹוזרין
,ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן - טמא ׁשהייתי ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּוא
ׁשּלי טהרה קרּבן - הּטהֹור הּוא אני ואם טהרתי; קרּבן ְְְְֲֳֳִִִִֶֶַַַָָָָָָָוזה
ׁשּלא נמצאּו .'טהרת קרּבן וזה ,ׁשּל טמאה ְְְְְְְְְֳִֶֶֶַַָָָָָֹֻוקרּבן

ּכלּום. ּבקרּבנֹותיהן ְְְְְִִֵֶָהפסידּו

.ÂËועֹולת העֹוף חּטאת מביא זה הרי - מהן אחד ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמת
ט 'אם ויאמר: והעֹולהּבהמה, מחֹובתי החּטאת הייתי, מא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹ

העֹוף וחּטאת מחֹובתי העֹולה הייתי, טהֹור ואם ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָנדבה;
טהרה קרּבן ּומביא אחרת, נזירּות ימי וסֹופר ְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָספק';
וזֹו נדבה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, טמא 'אם ְְְִִִִֵֵָָָָָָָָואֹומר:
וזֹו חֹובה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, טהֹור ואם ְְִִִִָָָָָָָָחֹובה;
ּתגלחת מגּלח מּׁשניהן אחד ואין קרּבני'. ׁשאר וזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנדבה,
אּלּו ׁשאין - נׁשים אֹו קטּנים היּו ּכן אם אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאה,

מּספק. ראׁשם ּפאת ְִִִֵַַָָֹמּקיפין

.ÊËׁשני ׁשהיּו ּכגֹון ּבטמאה? זה ספק להם יּולד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכיצד
טמא, ׁשם טמאה ׁשּספק הּיחיד, ּברׁשּות עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּנזירים
אחד את 'ראיתי ואֹומר: אֹותן רֹואה מּבחּוץ אחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהיה
זה עד היה אם אבל הּוא'. מי יֹודע ואיני ׁשּנטמא, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּכם
הרי ׁשלׁשה, ׁשהן ּכיון - טהֹורין ׁשניהן הרי ּבחצר, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹעּמהן
טמאה ּכספק טהֹור; ספקן הּיחיד, ּברׁשּות ורּבים רּבים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהן
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, ׁשהּוא הרּבים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּברׁשּות

.ÊÈאֹו ׁשניהם, הּנזירים ּבׁשּׁשתקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה
לא 'אני מהם: אחד אמר אם אבל הּדבר. להם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנסּתּפק
אינֹו ׁשּנטמא, עליו מעידין עדים ׁשני אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָנטמאתי'
ּכאֹומר נטמאתי', 'לא ׁשאמר ׁשּזה ּפיהם; על קרּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמביא
ונמצא נזירּותי', על נׁשאלּתי ׁשּכבר ּבטמאה, מביא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ'איני

אבל עצמֹו. ידי על נאמן ואדם העדים, את מכחיׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
על אפּלּו קרּבן, מביא זה הרי - לֹו נסּתּפק אֹו ׁשתק ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאם
'ּבפני לאחד: ׁשאמר עד וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחד, עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּפי
לא ואם ּכלּום; חּיב אינֹו הכחיׁשֹו, אם - ּבנזירּות' ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹנדרּת
'ראיתי לׁשנים: אמר אפּלּו ּפיו. על נזירּות נֹוהג ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַָָהכחיׁשֹו,
ואין הֹואיל - הּוא' מי יֹודע ואיני ׁשּנזר, מּכם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד
ּפי על נזירּות נהג ּפיו. על נזירּות נֹוהגין אֹותֹו, ְְְֲִִִִִִִַַַַָמכחיׁשין
ּפי על אף לֹוקה, - ּבֹו והתרּו נטמא, אֹו יין וׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָעד,

אחד. ּבעד הּנזירּות ְְִִֵֶֶַַָׁשעּקר

.ÁÈׁשם ׁשאין ּפי על אף - הּדר לרחב מׁשּכב ׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמת
ׁשהיא ּפי על ואף ּבצּדֹו, נֹוגע אֹו עליו אּלא לעבר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
הֹואיל טהֹור, זה הרי - נזיר מּׁשם ועבר ידּועה, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻטמאה

טהֹור הרּבים ּברׁשּות מהדרך]וספק נטה .[ואולי ְְִִֵַָָָ

ËÈהיה אם אבל ּברגלֹו. ּבמהּל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
ּברגליו, ׁשהמהּל טמא; זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוכב,
טעּון אבל יסיט; ׁשּלא אֹו יאהיל ׁשּלא אֹו יּגע ׁשּלא ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאפׁשר
יסיט, ׁשּלא אֹו יאהיל וׁשּלא יּגע ׁשּלא אפׁשר אי - רֹוכב ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹו

.הּדר לרחב הּמת ְֲֵֵֶֶֶַַַֹׁשהרי

י ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

לנזרֹו‡. לֹו ועֹולה אחת, ּתגלחת מגּלח אדם ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָאין
אינּה מצרע, ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ותגלחת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּולצרעּתֹו;
ּבכל והיה אחת, ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ הּנזירּות. את ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָּדֹוחה
ּבּה ׁשהיה אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ספק הּזאת ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹהּׁשנה
מֹונה זה הרי - ּבספק נטמא הּׁשנה ּובסֹוף מצרע ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹספק
ּבּׁשביעי מגּלח ואינֹו ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי ּומּזה ימים, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשבעת

השנה] בסוף למת,[רק ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות יכֹול ואינֹו ;ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
ׁשּתי לאחר ּבקדׁשים ואֹוכל ׁשנים, ארּבע לאחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָאּלא
ּתגלחת - ּתגלחֹות ארּבע לגּלח צרי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשנים;
ׁשּמגּלח תגלחֹות ּוׁשּתי מּספק, טמאה ותגלחת ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻטהרה,

מצרע. ספק הּוא ׁשהרי ְְְֲֵֵֶַָָֹֹהמצרע,

ראׁשֹונה,·. ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח - ראׁשֹונה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָּתגלחת
ארז ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו ּבּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומגּלח
ולא מת טמא אינֹו אם מצרעין; ּכׁשאר וצּפרים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵָָֹֹואזֹוב
הּוא ואם נזירּותֹו; ׁשל טהרה ּתגלחת היא הרי ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָֹמצרע,
ׁשל ראׁשֹונה ּתגלחת היא הרי ראׁשֹונה, ּבׁשנה וּדאי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע
ּכ ואחר הּנזירּות, ימי ּכמנין אחרת ׁשנה וׁשֹוהה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצרע.
אחר לגּלח יכֹול ׁשאינֹו - מצרע ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמגּלח
מת טמא אּלא מצרע אינֹו ׁשּמא מצרעין, ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹׁשבעה
לגּלח. ׁשאסּור נזיר ּבּה הּוא הרי זֹו, ׁשנּיה וׁשנה היה; ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוּדאי
הּצרעת, טהרת ׁשלמה אּלּו, תגלחֹות ׁשּתי ׁשּגּלח ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּומאחר
ּכ ואחר ׁשליׁשית, ׁשנה וׁשֹוהה ּבּקדׁשים. לאכל ְְְֱֳִִִֶֶַַַָָָָָֹֻּומּתר
ּבׁשנה היה וּדאי מצרע ׁשּמא - ׁשליׁשית ּתגלחת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמגּלח
לֹו עלתה לא ראׁשֹונה וׁשנה מת, טמא היה ולא ְְְְִִֵֵָָָָָָָָֹֹראׁשֹונה
מּפני לֹו, עלתה לא ׁשנּיה וׁשנה חֹולטֹו, ימי ׁשהיא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹמּפני

מצרע ׁשל סֹופרֹו ימי ימים-]ׁשהיא ּתגלחת[שבעה ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשליׁשית ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ ּוׁשנּיה; ְְְְִִִִִִִָָָָָָראׁשֹונה
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אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּודמי ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָעֹולה,
לחם. טעּונין ְְִֵֶֶָואינן

.‡Èואחר נזירּות, ימי ּבתֹו ונטמאת ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה
טמאה. קרּבן מביאה זֹו הרי - לּה והפר ּבעלּה ׁשמע ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻּכ

.·È,קרּבנֹותיו עליו והפריׁש ּבנזיר, ּבנֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָהאיׁש
ׁשּגּלח אֹו קרֹוביו, אֹו הּוא ּומחה זֹו, ּבנזירּות הּבן רצה ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹולא
ּתקרב והעֹולה ּתמּות, החּטאת - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָהּוא,
ואינן אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו והּׁשלמים ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָעֹולה,
יּפלּו אּלּו הרי סתּומים, מעֹות לֹו הפריׁש לחם. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָטעּונין
הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - מפרׁשין מעֹות היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלנדבה.
ואינן ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי עֹולה, יבֹואּו עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָּודמי

אחד. ליֹום ונאכלין לחם ְְְֱִִֶֶֶֶָָטעּונין

.‚È,קרּבן והפריׁש ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָהאֹומר:
ספק, הּקרּבנֹות הרי - וילדה וחזרה אׁשּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָוהּפילה

ועבֹודה. ּבגּזה ְֲֲִִַַָָואסּורין

.„È- הּוא מי ידּוע ואין מהן, אחד ׁשּנטמא נזירים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני
וקרּבן טמאה קרּבן מביאין קרּבנֹותיהן? מביאין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכיצד
אני 'אם מהן: אחד ואֹומר נזירּותם, ימי ּבמלאת ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹטהרה
אני ואם ;ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן הּטמא, ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּוא
.'ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן הּטהֹור, ְְְְְֳִֶֶַַַָָָָָָֻהּוא
אּלּו. קרּבנֹות מאחר ּגמּורה אחרת נזירּות ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָוסֹופרין
אני 'אם מהן: אחד ואֹומר טהרה, קרּבן ּומביאין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָוחֹוזרין
,ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן - טמא ׁשהייתי ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּוא
ׁשּלי טהרה קרּבן - הּטהֹור הּוא אני ואם טהרתי; קרּבן ְְְְֲֳֳִִִִֶֶַַַָָָָָָָוזה
ׁשּלא נמצאּו .'טהרת קרּבן וזה ,ׁשּל טמאה ְְְְְְְְְֳִֶֶֶַַָָָָָֹֻוקרּבן

ּכלּום. ּבקרּבנֹותיהן ְְְְְִִֵֶָהפסידּו

.ÂËועֹולת העֹוף חּטאת מביא זה הרי - מהן אחד ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמת
ט 'אם ויאמר: והעֹולהּבהמה, מחֹובתי החּטאת הייתי, מא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹ

העֹוף וחּטאת מחֹובתי העֹולה הייתי, טהֹור ואם ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָנדבה;
טהרה קרּבן ּומביא אחרת, נזירּות ימי וסֹופר ְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָספק';
וזֹו נדבה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, טמא 'אם ְְְִִִִֵֵָָָָָָָָואֹומר:
וזֹו חֹובה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, טהֹור ואם ְְִִִִָָָָָָָָחֹובה;
ּתגלחת מגּלח מּׁשניהן אחד ואין קרּבני'. ׁשאר וזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנדבה,
אּלּו ׁשאין - נׁשים אֹו קטּנים היּו ּכן אם אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאה,

מּספק. ראׁשם ּפאת ְִִִֵַַָָֹמּקיפין

.ÊËׁשני ׁשהיּו ּכגֹון ּבטמאה? זה ספק להם יּולד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכיצד
טמא, ׁשם טמאה ׁשּספק הּיחיד, ּברׁשּות עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּנזירים
אחד את 'ראיתי ואֹומר: אֹותן רֹואה מּבחּוץ אחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהיה
זה עד היה אם אבל הּוא'. מי יֹודע ואיני ׁשּנטמא, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּכם
הרי ׁשלׁשה, ׁשהן ּכיון - טהֹורין ׁשניהן הרי ּבחצר, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹעּמהן
טמאה ּכספק טהֹור; ספקן הּיחיד, ּברׁשּות ורּבים רּבים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהן
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, ׁשהּוא הרּבים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּברׁשּות

.ÊÈאֹו ׁשניהם, הּנזירים ּבׁשּׁשתקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה
לא 'אני מהם: אחד אמר אם אבל הּדבר. להם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנסּתּפק
אינֹו ׁשּנטמא, עליו מעידין עדים ׁשני אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָנטמאתי'
ּכאֹומר נטמאתי', 'לא ׁשאמר ׁשּזה ּפיהם; על קרּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמביא
ונמצא נזירּותי', על נׁשאלּתי ׁשּכבר ּבטמאה, מביא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ'איני

אבל עצמֹו. ידי על נאמן ואדם העדים, את מכחיׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
על אפּלּו קרּבן, מביא זה הרי - לֹו נסּתּפק אֹו ׁשתק ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאם
'ּבפני לאחד: ׁשאמר עד וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחד, עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּפי
לא ואם ּכלּום; חּיב אינֹו הכחיׁשֹו, אם - ּבנזירּות' ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹנדרּת
'ראיתי לׁשנים: אמר אפּלּו ּפיו. על נזירּות נֹוהג ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַָָהכחיׁשֹו,
ואין הֹואיל - הּוא' מי יֹודע ואיני ׁשּנזר, מּכם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד
ּפי על נזירּות נהג ּפיו. על נזירּות נֹוהגין אֹותֹו, ְְְֲִִִִִִִַַַַָמכחיׁשין
ּפי על אף לֹוקה, - ּבֹו והתרּו נטמא, אֹו יין וׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָעד,

אחד. ּבעד הּנזירּות ְְִִֵֶֶַַָׁשעּקר

.ÁÈׁשם ׁשאין ּפי על אף - הּדר לרחב מׁשּכב ׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמת
ׁשהיא ּפי על ואף ּבצּדֹו, נֹוגע אֹו עליו אּלא לעבר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
הֹואיל טהֹור, זה הרי - נזיר מּׁשם ועבר ידּועה, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻטמאה

טהֹור הרּבים ּברׁשּות מהדרך]וספק נטה .[ואולי ְְִִֵַָָָ

ËÈהיה אם אבל ּברגלֹו. ּבמהּל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
ּברגליו, ׁשהמהּל טמא; זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוכב,
טעּון אבל יסיט; ׁשּלא אֹו יאהיל ׁשּלא אֹו יּגע ׁשּלא ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאפׁשר
יסיט, ׁשּלא אֹו יאהיל וׁשּלא יּגע ׁשּלא אפׁשר אי - רֹוכב ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹו

.הּדר לרחב הּמת ְֲֵֵֶֶֶַַַֹׁשהרי

י ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

לנזרֹו‡. לֹו ועֹולה אחת, ּתגלחת מגּלח אדם ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָאין
אינּה מצרע, ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ותגלחת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּולצרעּתֹו;
ּבכל והיה אחת, ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ הּנזירּות. את ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָּדֹוחה
ּבּה ׁשהיה אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ספק הּזאת ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹהּׁשנה
מֹונה זה הרי - ּבספק נטמא הּׁשנה ּובסֹוף מצרע ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹספק
ּבּׁשביעי מגּלח ואינֹו ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי ּומּזה ימים, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשבעת

השנה] בסוף למת,[רק ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות יכֹול ואינֹו ;ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
ׁשּתי לאחר ּבקדׁשים ואֹוכל ׁשנים, ארּבע לאחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָאּלא
ּתגלחת - ּתגלחֹות ארּבע לגּלח צרי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשנים;
ׁשּמגּלח תגלחֹות ּוׁשּתי מּספק, טמאה ותגלחת ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻטהרה,

מצרע. ספק הּוא ׁשהרי ְְְֲֵֵֶַָָֹֹהמצרע,

ראׁשֹונה,·. ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח - ראׁשֹונה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָּתגלחת
ארז ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו ּבּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומגּלח
ולא מת טמא אינֹו אם מצרעין; ּכׁשאר וצּפרים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵָָֹֹואזֹוב
הּוא ואם נזירּותֹו; ׁשל טהרה ּתגלחת היא הרי ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָֹמצרע,
ׁשל ראׁשֹונה ּתגלחת היא הרי ראׁשֹונה, ּבׁשנה וּדאי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע
ּכ ואחר הּנזירּות, ימי ּכמנין אחרת ׁשנה וׁשֹוהה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצרע.
אחר לגּלח יכֹול ׁשאינֹו - מצרע ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמגּלח
מת טמא אּלא מצרע אינֹו ׁשּמא מצרעין, ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹׁשבעה
לגּלח. ׁשאסּור נזיר ּבּה הּוא הרי זֹו, ׁשנּיה וׁשנה היה; ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוּדאי
הּצרעת, טהרת ׁשלמה אּלּו, תגלחֹות ׁשּתי ׁשּגּלח ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּומאחר
ּכ ואחר ׁשליׁשית, ׁשנה וׁשֹוהה ּבּקדׁשים. לאכל ְְְֱֳִִִֶֶַַַָָָָָֹֻּומּתר
ּבׁשנה היה וּדאי מצרע ׁשּמא - ׁשליׁשית ּתגלחת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמגּלח
לֹו עלתה לא ראׁשֹונה וׁשנה מת, טמא היה ולא ְְְְִִֵֵָָָָָָָָֹֹראׁשֹונה
מּפני לֹו, עלתה לא ׁשנּיה וׁשנה חֹולטֹו, ימי ׁשהיא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹמּפני

מצרע ׁשל סֹופרֹו ימי ימים-]ׁשהיא ּתגלחת[שבעה ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשליׁשית ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ ּוׁשנּיה; ְְְְִִִִִִִָָָָָָראׁשֹונה
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ּתגלחת והיא - לנזירּותֹו ׁשליׁשית ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַּבנזירּותֹו,
ואין וּדאי, ּומצרע היה וּדאי מת טמא ׁשּמא אֹו ְְְֳֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹטהרה.
ּתגלחת ונמצאת ּולצרעּתֹו; לנזירּותֹו עֹולה אחת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָּתגלחת
ּתגלחת ׁשליׁשית ותגלחת צרעת, ּתגלחת ּוׁשנּיה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָראׁשֹונה
הּׁשליׁשית ׁשהרי לֹו, עֹולה ׁשנים מּׁשלׁש אחת ואין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻטמאה,
ּבנזירּות, רביעית ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ טמאה. ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָֻּתגלחת
אסּור ספק, ּתגלחת ּבכל ּוׂשערֹו רביעית. ּתגלחת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּומגּלח

ּבהניה. מּתר ׁשּנצטרע נזיר ׁשּׂשער - מּספק ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבהניה

מצרע,‚. ספק ּבהן והיה נזירּות, ׁשנים עׂשר נדר אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכן
עד ּביין ׁשֹותה אינֹו זה הרי - ּבסֹופן טמאה ספק לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻונֹולד
עׂשר ּכל ּבסֹוף אחת ּתגלחֹות, ארּבע ּומגּלח ׁשנה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָארּבעים
לספק ּוׁשנּיה צרעּתֹו, ימי לספק ראׁשֹונה ּתגלחת - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשנים
ּורביעית טמאתֹו, לספק ּוׁשליׁשית מצרע, ׁשל סֹופרֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹֻימי

טהרה. ְֳִַַָָּתגלחת

עׁשיר„. היה אם קרּבנֹותיו? זה מביא [שקרבנווכיצד ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
לאחריםבהמה] נכסיו ּכֹותב עוף], שקרבנו עני, ;[ונחשב ְֲִֵֵַָָ

מביא ּכ ואחר יצא. לא עני, קרּבן ׁשהביא עׁשיר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמצרע
העֹוף בהמה]חּטאת חטאת כן שאין מה הספק, על [שבאה ַַָ

וכל - ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבתגלחת ּבהמה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָועֹולת
ספק ׁשהיא מּפני תאכל לא מהן, עֹוף חוליןחּטאת [שאם ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

נשחט] ולא נמלק והעוף הואיל נבילה ּבתגלחתהיא ּומביא ;ְְִִֵַַ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהמֹות, ׁשלׁש ׁשהּוא טהֹור, נזיר קרּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹרביעית

חּטאת‰. - הּתגלחֹות ּבׁשלׁש ׁשּמביא העֹוף חּטאת ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש
ׁשאין צרעּתֹו, לספק ׁשנּיה טמאתֹו; לספק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻראׁשֹונה,
חּטאת וכן ׁשנּיה. ּתגלחת לאחר אּלא קרּבנֹו מביא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהמצרע
לנזרֹו עֹולה אחת ּתגלחת ׁשאין טמאתֹו, לספק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשליׁשית
היה, וּדאי מת ּוטמא וּדאי מצרע וׁשּמא ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹּולצרעּתֹו;
ׁשּבארנּו, ּכמֹו לצרעּתֹו והּׁשנּיה הראׁשֹונה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהּתגלחת
להביא צרי ּולפיכ טמאה, ּתגלחת ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָֻותגלחת

ּבּׁשליׁשית. טמאה ְְְִִַַָָֻקרּבן

.Âהּוא הראׁשֹונה על - עּמהן ׁשּמביא ּבהמה עֹולֹות ְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
אני, טמא ואם מחֹובתי, זֹו אני, טהֹור 'אם ואֹומר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמתנה

ּובּׁשליׁשית. ּבּׁשנּיה אֹומר הּוא וכן נדבה'; היא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָהרי

.Ê:ואֹומר ּומתנה רביעית, ּבתגלחת טהרה קרּבן ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָּומביא
חֹובה וזֹו נדבה, ראׁשֹונה עֹולה - הייתי טמא היה'אם [אם ְְִִִִֵָָָָָָָ

מצורע] מצרע,גם חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - הייתי מחלט ואם ;ְְְִִִִַָָָָָֹֻ
נדבה האמצעּיֹות ּוׁשּתים נזירּות, חֹובת טמאוזֹו גם היה [אם ְְְְְִִִֶַַָָָָ

עֹולהמת] - ּומצרע הייתי, מת מּטמאת טהֹור ואם .ְְְִִִִֵַָָָָֹֻ
ואחת מצרע לחֹובת אחת הּׁשנּיה, וכן חֹובה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹהראׁשֹונה
קרּבן והּׁשאר נדבה, ּורביעית ּוׁשליׁשית נזירּות, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָלחֹובת
חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - ּומצרע הייתי, מת טמא ואם ְְְֳִִִִִֵֵַָָָָָָֹטהרתי.
טהרה'. ּתגלחת קרּבן וזה נדבה, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָָָצרעת,

.Áּבתגלחת לא מעּכבין אינם - והעֹולה האׁשם ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹאבל
וּדאי, מצרע הּוא אם אֹומר: נמצאת ּבצרעת. ולא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻטמאה,
היא העֹוף וחּטאת ּבּצּפרין, טהר הרי - ּבמת נטמא ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ּבהמה ועֹולת ספק; ׁשהּוא מּפני תאכל ולא ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹחּטאתֹו,

הּבהמה על ׁשּיגּלח ּכדי טהרה, ּתגלחת מּקרּבן [אםׁשעּמּה, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

טהור] נדבה.הוא ּבהמה עֹולת הרי הּוא, מת טמא ואם .ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָ
נזיר קרּבן העֹוף חּטאת - הּוא מת ּוטמא מצרע, אינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹואם
טהרה קרּבן הביא והרי נדבה, ּבהמה ועֹולת ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּנטמא,
ּבהמה עֹולת - מצרע ולא מת, טמא אינֹו ואם ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּבאחרֹונה.
טהרה, ּתגלחת מחֹובת היא ראׁשֹונה ּבתגלחת ְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהביא

נאכלת. לא והרי ספק, על ּבאה העֹוף ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחּטאת

.Ë?ּתגלחֹות ארּבע מגּלח ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה
לא מּספק, מגּלח אינֹו האיׁש אבל אּׁשה. אֹו קטן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבׁשהיה
הּוא, טהֹור ׁשּמא - צרעת ּתגלחת ולא טמאה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻּתגלחת
אינֹו לפיכ מצוה; ּבמקֹום ׁשּלא ראׁשֹו ּפאת מּקיף ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹונמצא
ּתגלחֹות ארּבע ׁשאין - ּבלבד טהרה ּתגלחת אּלא ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמגּלח

למצוה. אּלא לעּכב, ְְְִֵֵֶַָָאּלּו

.È?עֹוׂשה הּוא ּכיצד ּבספק, ונטמא וּדאי ׁשּנצטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנזיר
ּומגּלח ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי מּזה מּצרעּתֹו, ׁשּיטהר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָאחר

טמאה נזירותו]ּתגלחת ימי נזירּותֹו[לאחר למנֹות ּומתחיל ; ְְְְְִִִִַַַָֻ
ׁשּנטמא; טמאה ּבספק הראׁשֹונים הּימים נפלּו ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻּכּלּה,
קרּבן ׁשּיביא ּומאחר ּביין. וׁשֹותה טהרה, קרּבנֹות ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומביא

ּבּקדׁשים. אֹוכל ֳִֵַַַָָצרעת,

.‡Èוטהר ּבספק, מצרע והיה וּדאי מּספק[נרפא]נטמא ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ׁשלמה נזירּותֹו ימי מֹונה - אחרצרעּתֹו לגלח יכול [ואינו ְְְְִֵֵֶַָָ

קרבנות להקריב יכול ואינו מצורע הוא שמא שבעה,

ּתגלחתהתגלחת] ׁשאין הּנגע; ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ
ׁשּבין ימים ׁשבעת מֹונה ּכ ואחר נזירּות. ּדֹוחה נגעֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָספק
ּומביא ּומגּלח ׁשנּיה, לתגלחת הראׁשֹונה מצרע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּתגלחת
ּוׁשביעי. ּבׁשליׁשי הּזה אם ּבּקדׁשים, ואֹוכל ְְְְְֳִִִִִִִִֵַָָָָקרּבנֹותיו;
ּתגלחת ּומגּלח מת, לטמאת אחרים ׁשבעה מֹונה ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻואחר

ּכּלּה. נזירּותֹו מֹונה ּכ ואחר ְְְִֶַַָָָֻֻטמאה;

.·Èׁשּיטהר לאחר - ּבוּדאי ּומצרע טמא היה אם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכן
ּבׁשליׁשי ּומּזה הראׁשֹונה, צרעת ּתגלחת מגּלח ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּצרעּתֹו,

קרבנותיו]ּוׁשביעי הבאת ּוזקנֹו[לצורך ראׁשֹו ּומגּלח , ְְְִִֵַַָֹ
קרּבנֹותיו ּומביא צרעת; ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת והיא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשביעי,

ׁשבעה וסֹופר ּבּקדׁשים. ואֹוכל נפרדיםּבּׁשמיני, [ימים ְְְְֳִִִִֵֵַַָָ
נזירותו] של טומאה ואחרלתגלחת טמאה; ּתגלחת ּומגּלח ,ְְְְִֵַַַַַַָֻ

ּביין. וׁשֹותה טהרה קרּבן ּומביא ׁשלמה, נזירּות ימי סֹופר ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכ

.‚Èעֹולין הּטמאה ימי ׁשבעת ׁשאין ׁשבעה? סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻולּמה
מצרע. ׁשל ותגלחת ּתגלחת ׁשּבין הּספירה ימי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבׁשבעת

.„Èלא 'אם אֹו ,'וכ ּכ אעׂשה אם נזיר 'הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹהאֹומר:
מּנזירּות ּכזֹו ּונזירּות רׁשע, זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאעׂשה',

היא רוחם]רׁשעים מצב לפי ּדר[שנוזרים לה' הּנֹודר אבל ; ְֲִִֵֶֶַַָָ
אלהיו "נזר ּבֹו: נאמר והרי ּומׁשּבח, נאה זה הרי - ְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻקדּׁשה
ּבּנביא, הּכתּוב ּוׁשקלֹו לה'"; הּוא קדׁש וגֹו' ראׁשֹו ְְִַַַַָָָָֹֹעל
לנזרים". ּומּבחּוריכם לנביאים, מּבניכם "ואקים ְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

minxge mikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
ערכי ּדין (ב) אדם; ערכי ּדין הּוא וזה ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמפרׁש
ּדין (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין (ד) בּתים; ערכי ּדין (ג) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָּבהמה;
חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחרים

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

"איׁש‡. ׁשּנאמר: הקּדׁש, נדרי מּכלל נדר הם - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכים
עליהן חּיבין לפיכ לה'"; נפׁשת ּבערּכ נדר, יפלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכי
הּיצא "ּככל ּומּׁשּום תאחר", ו"לא ּדברֹו", יחל "לא ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹֹֹמּׁשּום

יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו

ּבּתֹורה;·. מפרׁש ּכאׁשר ערכין, ּבדיני לדּון עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּומצות
ער' האֹומר: אֹו עלי', 'ערּכי האֹומר: זה[אדם-]ואחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

,הּנער ׁשני לפי הער נֹותן - עלי' ּפלֹוני ער' אֹו ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי',
יתר. ולא ּפחֹות לא ׁשּבּתֹורה, הּקצּוב הּדבר ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹוהּוא

אֹו‚. יֹום ׁשלׁשים ּבן הּנער היה אם ?הער הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּמה
הרי - עלי' זה ער' עליו: והאֹומר ,ער לֹו אין - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
אחד מּבן היה ּכלּום. חּיב ואינֹו זה', ּכלי ער' ּכאֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזה
חמּׁשה הּזכר ער - ּגמּורֹות ׁשנים חמׁש ּבן עד יֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשלׁשים
יֹום ׁשׁש ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשה והּנקבה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשקלים,
ׁשקלים, עׂשרים הּזכר ער - עׂשרים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום ועׂשרים אחד ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. עׂשרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּנקבה
ׁשקלים, חמּׁשים הּזכר ער - ׁשּׁשים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום וׁשּׁשים אחת ּבׁשנת ּומּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהּנקבה
הּזכר ער - ׁשנים ּכּמה חיה אפּלּו מֹותֹו, יֹום עד ֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד

ׁשקלים. עׂשרה והּנקבה ׁשקלים, עׂשר ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָחמּׁשה

הּׁשקלים„. וכל הּלדה. מּיֹום לעת מעת האּלּו, הּׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכל
ׂשעֹורה ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש מׁשקל והּוא הּקדׁש, ּבׁשקל -ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּכמֹו סלע, אֹותֹו ועׂשּו עליו הֹוסיפּו ּוכבר טהֹור; ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכסף

ׁשקלים. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָׁשּבארנּו

קצבה‰. ׁשּלא ,ער להם אין - ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֻטמטּום
,לפיכ וּדאית; לנקבה אֹו וּדאי לזכר אּלא ער ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּתֹורה
ׁשהעריכֹו אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֻטמטּום

ּכלּום. חּיב אינֹו - ְֵֵַַָאחר

.Âערּכי' ׁשאמר: ּגֹוי ּכיצד? .מערי אינֹו אבל ,נער ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּגֹוי
ויׂשראל ּכלּום; אמר לא - עלי' זה יׂשראלי ער' אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלי',
נֹותן - עלי' הּגֹוי ּפלֹוני ער' אֹו עלי', זה ּגֹוי ער' ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאמר:
הּׁשֹוטה ואת החרׁש את הּמערי וכן .הּנער הּגֹוי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפי

ׁשניו. לפי ונֹותן חּיב, -ְְִֵַָָָ

.Êויהיה יּפדה ואם יׂשראל; ּכׁשאר ,ועֹור נער - ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהעבד
ׁשּנדר. ער יּתן ִֵֵֶֶַָלֹו,

.Áאת הּמערי ואחד הּבריא, הּיפה את הּמערי ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחד
ׁשחין מּכה הּנער היה אפּלּו החֹולה, אֹו[פצעים]הּכעּור ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּגּדם אֹו יד]סּומה ׁשניו,[קטוע לפי נֹותן - מּום ּכל ּבֹו ויׁש ְְִִֵֵֵָָָָ
ּבּתֹורה. ׁשּקצּוב ְֶַָָּכמֹו

.Ëאֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ּכיצד? ּכערכים. אינן ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּדמים
ּפלֹוני אֹותֹו היה אפּלּו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', זה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ'ּדמי

מה נֹותן - ּגֹוי אֹו אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום אֹו יֹומֹו, ּבן ְְְִֵֶַַָָֻקטן
ּבּׁשּוק. נמּכר עבד הּוא ּכאּלּו אלף, אֹו ּדינר ׁשוה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָּׁשהּוא

.Èהּבית לבדק סתמן הּכל, - והּדמים ּכּלן ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻוהערכים
המקדש] ויּפלּו[תחזוקת ׁשהיתה[=ימסרו]; לּלׁשּכה הּכל ְְְְִִֶַַָָָֹ

הּבית. ּבדק לקדׁשי מּוכנת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּבּמקּדׁש,

.‡Èּכפי נֹותן - ּפלֹוני' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: ְְְִִֵֵֶַַַָָָּגֹוי
נדבה הּגֹויים מן מקּבלין ׁשאין לּלׁשּכה, נֹופל ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָנדרֹו;
"לא ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, ּבדק אֹו הּבית ּבדק לחּזק נדר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו
חלק אין "ולכם ונאמר: לאלהינּו", ּבית לבנֹות ולנּו ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלכם

ּבירּוׁשלים". וזּכרֹון ְְִִִַָָָָּוצדקה

.·Èאם נדר: מי ּדעת על הּגֹוי יּבדק ּבהן? ּיעׂשה ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּומה
להן, ּׁשּיראה ּבמה ּדין ּבית יֹוציאּוהּו - יׂשראל ּדעת על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנדר
'לּׁשמים אמר: ואם ירּוׁשלים; ּובדק הּבית מּבדק ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָחּוץ

יּגנזּו. ְְִִַָָנדרּתי',

.‚Èורב הֹואיל ּדמים; ולא ער לא לֹו אין - ְְִִֵֵֵֶַָֹֹֹהּגֹוסס
ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי למיתה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָהּגֹוססין
אֹו אחר, והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו יׂשראל ׁשל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדין
אחר: ׁשאמר אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: אֹו עצמֹו, ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהערי
אין והּמת הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו - עלי' זה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'ּדמי
אׁשר חרם "ּכל נאמר: זה ועל ּדמים; ולא ער לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלֹו
אּלא ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה", לא - האדם מן ְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיחרם

ּכמת. הּוא ְֲֵֵהרי

.„Èאֹו ּדמיהן, נדר אֹו אחרים, ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
מּנכסיו. הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִִֵַַַָָָֹהּזיק

.ÂËוקטן יׂשראל. ּכׁשאר ונערכין, מעריכין ּולוּיים ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹּכהנים
לׁשּלם; חּיב - ּדמים נדר אֹו ,והערי נדרים לעֹונת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגיע

נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימין, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

.ÊËלא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהערכין
ׁשּׁשי לבן ׁשאמר עׂשרים ּבן ּכיצד? .הּמערי 'ערּכׁשני ם: ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

עׂשרים: לבן ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן - ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעלי'
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי' ערּכ'ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ÊÈ;הּנדרים ּכׁשאר ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה ּבערכים ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָוצרי
ׁשאר על ׁשּנׁשאלין ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונׁשאלין

והקּדׁשֹות. ְְְִֵֶָנדרים

.ÁÈּכל ּכּלם, ער נֹותן - עלי' ּכּלם אּלּו ער' ֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻהאֹומר:
ער כּלם ידי על נֹותן עני, היה ואם ׁשניו. לפי ואחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאחד

עׁשיר. ער כּלם ידי על נֹותן עׁשיר, היה ואם ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻעני;

.ËÈוכן עלי', 'ערּכי ואמר: וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאֹומר:
ערכי 'ׁשני אמר: ואחת. אחת ּכל על חּיב - ּפעמים ְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָּכּמה
אפּלּו 'ארּבעה', אמר: אם וכן ערכין; ׁשני נֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָעלי',

ׁשּנדר. ּכּמנין נֹותן - ְִֵֶֶֶַַָָ'אלף'

.Îער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,'ער עלי 'הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאמר:
ׁשקלים. ׁשלׁשה ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן - ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹסתם

.‡Îאין - ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי', 'ערּכי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר:
הּכהן, לפני "והעמידֹו ׁשּנאמר: לּתן, חּיבין ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּיֹורׁשין
הּיֹורׁשין. יּתנּו ומת, ּבּדין עמד הּכהן". אֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהערי

.·Î,ּבּדין ׁשעמד ּפי על אף - עלי' 'ּדמי האֹומר: ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל
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ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
ערכי ּדין (ב) אדם; ערכי ּדין הּוא וזה ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמפרׁש
ּדין (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין (ד) בּתים; ערכי ּדין (ג) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָּבהמה;
חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחרים

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

"איׁש‡. ׁשּנאמר: הקּדׁש, נדרי מּכלל נדר הם - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכים
עליהן חּיבין לפיכ לה'"; נפׁשת ּבערּכ נדר, יפלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכי
הּיצא "ּככל ּומּׁשּום תאחר", ו"לא ּדברֹו", יחל "לא ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹֹֹמּׁשּום

יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו

ּבּתֹורה;·. מפרׁש ּכאׁשר ערכין, ּבדיני לדּון עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּומצות
ער' האֹומר: אֹו עלי', 'ערּכי האֹומר: זה[אדם-]ואחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

,הּנער ׁשני לפי הער נֹותן - עלי' ּפלֹוני ער' אֹו ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי',
יתר. ולא ּפחֹות לא ׁשּבּתֹורה, הּקצּוב הּדבר ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹוהּוא

אֹו‚. יֹום ׁשלׁשים ּבן הּנער היה אם ?הער הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּמה
הרי - עלי' זה ער' עליו: והאֹומר ,ער לֹו אין - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
אחד מּבן היה ּכלּום. חּיב ואינֹו זה', ּכלי ער' ּכאֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזה
חמּׁשה הּזכר ער - ּגמּורֹות ׁשנים חמׁש ּבן עד יֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשלׁשים
יֹום ׁשׁש ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשה והּנקבה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשקלים,
ׁשקלים, עׂשרים הּזכר ער - עׂשרים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום ועׂשרים אחד ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. עׂשרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּנקבה
ׁשקלים, חמּׁשים הּזכר ער - ׁשּׁשים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום וׁשּׁשים אחת ּבׁשנת ּומּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהּנקבה
הּזכר ער - ׁשנים ּכּמה חיה אפּלּו מֹותֹו, יֹום עד ֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד

ׁשקלים. עׂשרה והּנקבה ׁשקלים, עׂשר ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָחמּׁשה

הּׁשקלים„. וכל הּלדה. מּיֹום לעת מעת האּלּו, הּׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכל
ׂשעֹורה ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש מׁשקל והּוא הּקדׁש, ּבׁשקל -ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּכמֹו סלע, אֹותֹו ועׂשּו עליו הֹוסיפּו ּוכבר טהֹור; ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכסף

ׁשקלים. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָׁשּבארנּו

קצבה‰. ׁשּלא ,ער להם אין - ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֻטמטּום
,לפיכ וּדאית; לנקבה אֹו וּדאי לזכר אּלא ער ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּתֹורה
ׁשהעריכֹו אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֻטמטּום

ּכלּום. חּיב אינֹו - ְֵֵַַָאחר

.Âערּכי' ׁשאמר: ּגֹוי ּכיצד? .מערי אינֹו אבל ,נער ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּגֹוי
ויׂשראל ּכלּום; אמר לא - עלי' זה יׂשראלי ער' אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלי',
נֹותן - עלי' הּגֹוי ּפלֹוני ער' אֹו עלי', זה ּגֹוי ער' ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאמר:
הּׁשֹוטה ואת החרׁש את הּמערי וכן .הּנער הּגֹוי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפי

ׁשניו. לפי ונֹותן חּיב, -ְְִֵַָָָ

.Êויהיה יּפדה ואם יׂשראל; ּכׁשאר ,ועֹור נער - ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהעבד
ׁשּנדר. ער יּתן ִֵֵֶֶַָלֹו,

.Áאת הּמערי ואחד הּבריא, הּיפה את הּמערי ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחד
ׁשחין מּכה הּנער היה אפּלּו החֹולה, אֹו[פצעים]הּכעּור ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּגּדם אֹו יד]סּומה ׁשניו,[קטוע לפי נֹותן - מּום ּכל ּבֹו ויׁש ְְִִֵֵֵָָָָ
ּבּתֹורה. ׁשּקצּוב ְֶַָָּכמֹו

.Ëאֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ּכיצד? ּכערכים. אינן ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּדמים
ּפלֹוני אֹותֹו היה אפּלּו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', זה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ'ּדמי

מה נֹותן - ּגֹוי אֹו אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום אֹו יֹומֹו, ּבן ְְְִֵֶַַָָֻקטן
ּבּׁשּוק. נמּכר עבד הּוא ּכאּלּו אלף, אֹו ּדינר ׁשוה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָּׁשהּוא

.Èהּבית לבדק סתמן הּכל, - והּדמים ּכּלן ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻוהערכים
המקדש] ויּפלּו[תחזוקת ׁשהיתה[=ימסרו]; לּלׁשּכה הּכל ְְְְִִֶַַָָָֹ

הּבית. ּבדק לקדׁשי מּוכנת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּבּמקּדׁש,

.‡Èּכפי נֹותן - ּפלֹוני' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: ְְְִִֵֵֶַַַָָָּגֹוי
נדבה הּגֹויים מן מקּבלין ׁשאין לּלׁשּכה, נֹופל ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָנדרֹו;
"לא ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, ּבדק אֹו הּבית ּבדק לחּזק נדר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו
חלק אין "ולכם ונאמר: לאלהינּו", ּבית לבנֹות ולנּו ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלכם

ּבירּוׁשלים". וזּכרֹון ְְִִִַָָָָּוצדקה

.·Èאם נדר: מי ּדעת על הּגֹוי יּבדק ּבהן? ּיעׂשה ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּומה
להן, ּׁשּיראה ּבמה ּדין ּבית יֹוציאּוהּו - יׂשראל ּדעת על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנדר
'לּׁשמים אמר: ואם ירּוׁשלים; ּובדק הּבית מּבדק ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָחּוץ

יּגנזּו. ְְִִַָָנדרּתי',

.‚Èורב הֹואיל ּדמים; ולא ער לא לֹו אין - ְְִִֵֵֵֶַָֹֹֹהּגֹוסס
ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי למיתה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָהּגֹוססין
אֹו אחר, והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו יׂשראל ׁשל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדין
אחר: ׁשאמר אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: אֹו עצמֹו, ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהערי
אין והּמת הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו - עלי' זה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'ּדמי
אׁשר חרם "ּכל נאמר: זה ועל ּדמים; ולא ער לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלֹו
אּלא ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה", לא - האדם מן ְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיחרם

ּכמת. הּוא ְֲֵֵהרי

.„Èאֹו ּדמיהן, נדר אֹו אחרים, ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
מּנכסיו. הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִִֵַַַָָָֹהּזיק

.ÂËוקטן יׂשראל. ּכׁשאר ונערכין, מעריכין ּולוּיים ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹּכהנים
לׁשּלם; חּיב - ּדמים נדר אֹו ,והערי נדרים לעֹונת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגיע

נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימין, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

.ÊËלא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהערכין
ׁשּׁשי לבן ׁשאמר עׂשרים ּבן ּכיצד? .הּמערי 'ערּכׁשני ם: ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

עׂשרים: לבן ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן - ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעלי'
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי' ערּכ'ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ÊÈ;הּנדרים ּכׁשאר ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה ּבערכים ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָוצרי
ׁשאר על ׁשּנׁשאלין ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונׁשאלין

והקּדׁשֹות. ְְְִֵֶָנדרים

.ÁÈּכל ּכּלם, ער נֹותן - עלי' ּכּלם אּלּו ער' ֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻהאֹומר:
ער כּלם ידי על נֹותן עני, היה ואם ׁשניו. לפי ואחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאחד

עׁשיר. ער כּלם ידי על נֹותן עׁשיר, היה ואם ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻעני;

.ËÈוכן עלי', 'ערּכי ואמר: וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאֹומר:
ערכי 'ׁשני אמר: ואחת. אחת ּכל על חּיב - ּפעמים ְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָּכּמה
אפּלּו 'ארּבעה', אמר: אם וכן ערכין; ׁשני נֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָעלי',

ׁשּנדר. ּכּמנין נֹותן - ְִֵֶֶֶַַָָ'אלף'

.Îער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,'ער עלי 'הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאמר:
ׁשקלים. ׁשלׁשה ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן - ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹסתם

.‡Îאין - ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי', 'ערּכי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר:
הּכהן, לפני "והעמידֹו ׁשּנאמר: לּתן, חּיבין ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּיֹורׁשין
הּיֹורׁשין. יּתנּו ומת, ּבּדין עמד הּכהן". אֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהערי

.·Î,ּבּדין ׁשעמד ּפי על אף - עלי' 'ּדמי האֹומר: ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל
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ׁשּיקּצצּו קדם ּכּמה[=יקצבו]ּומת הּדּינין ויאמרּו ּדמיו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכ ואחר ּדמיו קצצּו ואם לּתן. חּיבין הּיֹורׁשין אין - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׁשוה

הּיֹורׁשין. יּתנּו - ְְִִֵַמת

.‚Îמן קצּובין ׁשהערכין לדמים? הערכים ּבין ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָּומה
קצּובין. אינן והּדמים ְְִִֵַַָָָהּתֹורה,

.„Îוהּנער העֹור ּומת עלי', ּפלֹוני ער' האֹומר: ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
הּנער מת לּתן. הּיֹורׁשין חּיבין - ּבּדין הּנער ׁשעמד ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר
זה הרי קּים, ׁשהּמערי ּפי על אף - ּבּדין ׁשּיעמד ֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹקדם
אמר: ּבּדין. עמידה צרי והּנער למת, ער ׁשאין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפטּור;
- ּדמיו ׁשּיקצצּו קדם ּומת ּבּדין ועמד עלי', ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ'ּדמי

לּמתים. ּדמים ׁשאין ּפטּור; זה ֲִִֵֵֵֶֶַָָהרי

שלישי יום
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ׁשאמר:‡. אֹו עלי', 'עיני אֹו 'רגלי' אֹו ידי' ער' ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
לּבי' ער' ּכלּום. אמר לא - עלי' 'עיניו אֹו זה' יד ער'ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
- עלי' ּפלֹוני ׁשל 'ּכבדֹו אֹו לּבֹו' ער' אֹו עלי', 'ּכבדי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹו
- ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל וכן ּכּלֹו; ער ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנֹותן

ּכּלֹו. ער נֹותן עלי', 'ערּכֹו אמר: ְִֵֵֶֶַַָָֻאם

חציי·. ער' ערּכֹו; חצי נֹותן עלי', ערּכי 'חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמר:
ויחיה. חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו, ער נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻעלי'

ׁשמין‚. - עלי' ּפלֹוני יד 'ּדמי אֹו עלי', ידי 'ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:
ונֹותן יד, ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּבּיד, ׁשוה הּוא ּכּמה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו
ואם חמּׁשים, יׁשוה ּכּלֹו, הּוא נמּכר אם ּכיצד? ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֻלהקּדׁש.
לּלֹוקח יהיה ולא לבעליו זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיּמכר

י זה נמצא - ארּבעים יׁשוה ּכלּום, להקּדׁשּבּה לׁשּלם תחּיב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲֵֵֶַָָָֹעׂשרה.

ראׁשֹו'„. 'ּדמי אֹו עלי', 'ּכבדי אֹו ראׁשי' 'ּדמי ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹהאֹומר:
'ּדמי האֹומר: וכן ּכּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי' ּפלֹוני ׁשל 'לּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֻאֹו
עלי', ּדמי 'חצי האֹומר: אבל ּכּלֹו; ּדמי נֹותן עלי', ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻחציי

ּדמיו. חצי ֲִֵָָנֹותן

נֹותן‰. - ּפלֹוני' 'מׁשקל אֹו עלי', 'מׁשקלי ְְְִִִִֵֵַַָָָהאֹומר:
ׁשּפרׁש. ּכמֹו - זהב זהב, ואם ּכסף, ּכסף, אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמׁשקלֹו:
ראּויה היא ּכּמה רֹואין - עלי' 'רגלי אֹו ידי', 'מׁשקל ְְְִִִִִַַַַַָָָָָאמר:
זה? לענין הּיד היא היכן ועד ׁשּפרׁש. מּמין ונֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלׁשקל,

האּציל הארּכּבה[=מרפק]עד עד והרגל, לפי[=ברך]; ; ְְְִִֶֶַַַַָָָָֻ
אדם. ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין ְְְְִִִֵֶַַָָָׁשּבנדרים,

.Âקֹומתי' נֹותן[=גובהי]האֹומר: - זהב' אֹו ּכסף עלי, ִֵֵֶֶַָָָָָ
אמר:[=מקל]ׁשרביט ׁשּפרׁש; מּמין קֹומתֹו, מלא נכּפף ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּפרׁש. מּמין הּנכּפף, ׁשרביט אפּלּו נֹותן - עלי' קֹומתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ'מלא

.Êהיה אם - מין מאיזה ּפרׁש ולא עלי', 'מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:
זהב; מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ונתּכּון ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻעׁשיר
עלי', 'קֹומתי אֹו 'רגלי' אֹו ידי' 'מׁשקל ּבאֹומר הּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהּוא
מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין מאיזה ּפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹֻולא
ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו מׁשקלֹו נֹותן - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבעׁשירּות
מלא ׁשרביט נֹותן וכן ּפרֹות; אפּלּו מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹלהּׁשקל

ודעּתֹו ממֹונֹו לפי הּכל עץ; ׁשל אפּלּו .[=נדיבותו]קֹומתֹו, ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

.Áיׁשיבתי 'מקֹום אֹו עלי', 'יׁשיבתי עלי', 'עמדי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהאֹומר:
ספק, אּלּו ּכל - עלי' 'הּקפי עלי', 'עביי עלי', 'רחּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעלי',
מת, ואם נתּכּונּתי'. ּכ 'לא ׁשּיאמר: עד ממֹונֹו; לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּומביא

ׁשּבּלׁשֹונֹות. ּפחֹות הּיֹורׁשין ְְְִִֶַַָיּתנּו

.Ëמּדינר יפחֹות לא ּכסף', מטּבע עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהאֹומר:
ּכסף מּמעה יפחֹות לא נחׁשת', 'מטּבע .[בנחושת]ּכסף; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

עֹורב לכלה אּמה על מאּמה יפחֹות לא ּברזל', עלי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'הרי
עופות] להברחת ההיכל,[מתקן ּבגג למעלה ּבּמקּדׁש ְְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

.È- מטּבע הזּכיר ולא זהב', אֹו ּכסף עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:
לׁשֹון ּכדי[=גוש]יביא מׁשקלּה יהיה זהב, ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

הּמׁשקל, ּפרׁש אם וכן נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשּיאמר:
נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ׁשּיאמר: עד יביא - ּפרׁש ּכּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹוׁשכח

.‡Èאֹו עלי', ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְִֵֵֶַַַָָָָָאחד
'זהב' אֹו 'ּכסף', אֹו 'חמּׁשים', אֹו מנה', עלי 'הרי ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאֹומר:
לבדק והערכין והּדמין ּדמים'; 'חּיב הּנקראין הן הּכל -ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַַהּבית,

.·È,חׁשיים לׁשּכת אחת - ּבּמקּדׁש היּו לׁשכֹות ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָׁשּתי
נֹותנין חטא יראי - חׁשיים לׁשּכת הּכלים: לׁשּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָואחת

ּבני וענּיים ּבחׁשאי, מּמּנהלתֹוכּה מתּפרנסין טֹובים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָ
זֹורקֹו ּכלי ׁשהתנּדב מי ּכל - הּכלים לׁשּכת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָּבחׁשאי.
ּכל אֹותּה: ּפֹותחין הּגזּברין יֹום לׁשלׁשים ואחת ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹלתֹוכּה,
והּׁשאר אֹותֹו; מּניחין הּבית, לבדק צר ּבֹו ׁשּנמצא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּכלי

נֹופלין ּודמיהן הּבית.[=מועברים]נמּכרין, ּבדק ללׁשּכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָ

.‚Èמזּבח לקדׁשי להן[קרבנות]הצרכּו הסּפיקה ולא , ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֻ
ּבדק מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין - הּלׁשּכה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּתרּומת
ּבלׁשּכת מצאּו ולא הּבית, לבדק הצרכּו אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֻהּבית;
להן הראּוי את מֹוציאין אין - להן המסּפק ּדבר הּבית ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבדק

הּמזּבח בקודש]מּקדׁשי .[שמעלין ְְִִֵֵַַָ
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עד‡. ּבּדין עמד ולא עׂשרים, מּבן הּפחֹות את ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהּמערי
מּבן ּפחֹות ער אּלא נֹותן אינֹו - עׂשרים על יתר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשיהיה
ּבזמן לא ,הער ּבזמן אּלא הער ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעׂשרים;

ּבּדין. ֲִַַַָָההעמדה

אם·. ,הּמערי ׁשּנֹותן הן - ּבּתֹורה הּקצּובין הערכין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּכל נֹותן - מּׁשגת ידֹו ואין עני, היה אם אבל עׁשיר; ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה
מ "ואם ׁשּנאמר: ונפטר, אחד, סלע אפּלּו ּבידֹו, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּנמצא

הּנדר". יד ּתּׂשיג אׁשר ּפי על ...מערּכ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּוא

אּלא‚. לֹו אין אם אחד, סלע אפּלּו נֹותן ׁשהּוא ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּומּנין
הא - הּקדׁש" ּבׁשקל יהיה ערּכ "וכל ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹסלע?
חמּׁשים. על יֹותר ולא מּסלע, ּפחֹות ּבערכין ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמדּת,

מּמּנּו„. לֹוקחין אין - סלע אפּלּו ּבידֹו נמצא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי
ידֹו מצאה ואם חֹוב; עליו הּכל יּׁשאר אּלא מּסלע, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּפחֹות

ּבּתֹורה. הּקצּוב ׁשלם ער יּתן - ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָוהעׁשיר

עני‰. ּכׁשהּוא ׁשהערי אֹו והעני, ׁשהערי ְְֱֱֱִִִִִֶֶֶֶֶֶָָעׁשיר
הערי אם אבל עׁשיר; ּבער חּיב זה הרי - ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוהעׁשיר

עני. ער נֹותן - והעני וחזר והעׁשיר עני, ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשהּוא
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.Âוׁשמע עלי', ּפלֹוני ער' אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעׁשיר
ּבער חּיב העני הרי - עלי' זה ּׁשאמר 'מה ואמר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהעני
העׁשיר, את ׁשהערי עני אבל ׁשלם; ער ׁשהּוא ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָעׁשיר,
ׁשהּוא עני, ּבער אּלא חּיב אינֹו - עלי' זה ער' ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:

ידֹו. ּתּׂשיג אׁשר ְֲִִֶַָּכפי

.Êׁשהּוא עׁשיר, ּבער להחּיב עני, ּבער החּיב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה
ּכל מּמּנּו ׁשּלקחּו עני ּבער ׁשהחּיב ּכּלֹו? הּקצּוב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהער
אינֹו - העׁשיר ּכ ואחר אחד, סלע אפּלּו מּׁשגת ּׁשּידֹו ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמה
הער ׁשאר יּׁשאר - עׁשיר ּבער חּיב היה ואם לׁשּלם; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחּיב

ׁשעליו. הער ויׁשּלם ׁשּיעׁשיר עד עליו, ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחֹוב

.Á,'סלעים חמּׁשים עלי 'ערּכי ואמר: הער את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמפרׁש
ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו - סלעים' ׁשלׁשים עלי ּפלֹונית ער' ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאֹו
עד חֹוב עליו והּׁשאר ּבידֹו, הּנמצא ּכל לֹוקחין אּלא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָיד;

ויּתן. ְֲִִֵֶַׁשּיעׁשיר

.Ëאינֹו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
ו נדרן; ּפרׁשּו הרי ּדמים, ׁשחּיבי יד; ּבהּׂשג הןנּדֹון הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּגמּור. מנה לּתן חּיב ׁשהּוא הקּדׁש', עלי 'מנה ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמי

.Èּכמפרׁש אינֹו - ּפרׁש ולא סתם, 'ער עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהאֹומר:
ׁשקלים שבערכין]ׁשלׁשה ּכׁשאר[פחות יד ּבהּׂשג נּדֹון אּלא , ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ

ֲִִַַהּמעריכין.

.‡Èוהיּו עלי', 'ערּכי ואמר וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאֹומר:
- לראׁשֹונה וסלע לּׁשנּיה, ּתׁשע ונתן סלעים, עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּפי על ׁשאף הן, ּכחֹובֹות לא ׁשהערכין ׁשּתיהן; ידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיצא
מה מאחר, הקּדׁש - לראׁשֹונה מׁשעּבד ּׁשּבידֹו מה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּכל
- לּׁשנּיה ואחת לראׁשֹונה, ּתׁשע נתן אם אבל ּגבה. ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּׁשּגבה
ּכלּום, ּבידֹו נׁשאר לא הּסלע, ּכׁשּנתן ׁשהרי - יצא ׁשנּיה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹידי
מה ּכל ׁשהרי - יצא לא ראׁשֹונה וידי מּׁשגת; ידֹו אין ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהרי
לֹו נׁשאר הּתׁשע ּוכׁשּנתן לראׁשֹונה, מׁשעּבד ּבידֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּׁשהיה
,לפיכ מּׁשגת. ּׁשּידֹו מה ּכל נתן לא והרי נתנֹו, ולא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹסלע

ויׁשלים. ׁשּיעׁשיר עד ראׁשֹון, ער ׁשאר עליו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיּׁשאר

.·Èּפחֹות אּלא ּבידֹו היה ולא עלי', ערכי 'ׁשני ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָֹהאֹומר:
לׁשניהן, נתּפס אם ספק, הּדבר הרי - ערכין ׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּכדי
הּׁשני לער וחציֹו אחד לער לֹו ּׁשּיׁש מה חצי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָונֹותן
ּבידֹו הּנמצא ּכל אֹו ׁשלם מהן אחד ער יּתן אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויּפטר,

עד[בשביל] חֹוב עליו האחר הער ויּׁשאר מהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבאחד
ידֹו. הּׂשג ּכפי ּבעׁשירּות, אֹו ּבענּיּות אֹותֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשּיּתן

.‚Èּפי על אף - נגנבּו אֹו ואבדּו ּדמיו, אֹו ערּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָהּמפריׁש
עד ּבאחריּותן חּיב - אחריּותן' חּיּוב 'עלי אמר ְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ההּוא, ּבּיֹום הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: הּגזּבר, ליד ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּגיעּו
ׁשּיּגיעּו עד ׁשהפריׁשן, ּפי על אף חּלין הן הרי - לה'" ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻקדׁש

הּגזּבר. ְְִַַָליד

.„Èמהן ולֹוקחין אֹותן, ממׁשּכנין - ודמים ערכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחּיבי
הּמׁשּכֹון להן להחזיר חּיבין ואין ּׁשּנדרּו; מה ּכרהן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבעל
ּומן הּקרקע, מן להן הּנמצא ּכל ּומֹוכרין ּבּלילה. אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָּבּיֹום
ּובהמה; ועבדים, הּבית, תׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּמּטלטלין,
כסּות ולא אׁשּתֹו, כסּות לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ְְְְְְְְִִִִִֵַָֹֹֹונפרעין

ׁשּצבען בגדים ולא סנּדלים[בשבילם]ּבניו, ולא לׁשמן, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹ

הקּדיׁש לא נכסיו, ּכל הּמקּדיׁש וכן לׁשמן; ׁשּלקחן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹחדׁשים
אּלּו. ֵֶאת

.ÂËאֹו ערכין עליו ׁשּיׁש לזה - נכסיו מּכל לֹו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָונֹותנין
לֹו נֹותנין לֹו: ואין הּבית, לבדק מנה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּדמים
עליה, ליׁשב ּומּטה וסנּדלין, יד, וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתפּלין
נֹותנין עני, היה ואם עליהן; ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹּומּטה

ּומּפץ מּטה מזֹון[=מחצלת]לֹו לֹו ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְִִִַָָָָָֹ
לא אבל לבּדֹו; לֹו חדׁש עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ְְְְֲִֵֶֶֶַָֹֹֹׁשלׁשים
ּובכסּותן. ּבמזֹונֹותיהן חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלאׁשּתֹו

לֹו. הראּויה ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ְְְְִֵֶָָָואין

.ÊËאֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו
אבל לחל; ּכמֹותֹו לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,

טֹובים. וימים לׁשּבתֹות ְְִִַָָֹלא

.ÊÈא כלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה מיןאם מּכל ּמנּות ְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻ
חרׁש היה אם ּכיצד? מעצדין[=נגר]ומין. ׁשני לֹו נֹותנין , ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

קרש] ליישור מגרֹות[כלי מרּבין[מסור]ּוׁשּתי ּכלים לֹו היּו . ְְְִִֵֵֵָֻ
ּומּועטין אחד מן[אחד]מּמין מֹוכרין אין - ׁשני מּמין ְִִִִִִִִֵֵֶָָ

כלים ׁשני לֹו נֹותנין אּלא הּמּועטין, מן לֹו ולֹוקחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻהמרּבין
הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין, ְְִִִֵֶַַָָֻמן

.ÁÈעל אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִֵֶַַַָָָָהיה
לֹו נֹותנין אין - סּפן היה מּמּנה; אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּפי

הּכל. יּמכר אּלא ְִִֵֶַָָָֹספינתֹו,

.ËÈואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָהיה
הּוא מׁשּביח ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח 'אם ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּתּגרים:

לאטלס ּבּה ּתמּתינּו אם - זֹו ּופרה הבשר]מאה; ,[=שוק ְְִִֵַַָָָָָָ
למקֹום אֹותּה מעלין אם - זֹו ּומרּגלית עׂשרה; ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמׁשּבחת
אין - מעט' אּלא ׁשוה אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפלֹוני,
ּבמקֹומֹו הּכל מֹוכרין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא להן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹומעין
ההּוא, ּבּיֹום הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: ׁשהּוא, ּכּמה ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּובׁשעתֹו,
מפרּכסין ׁשאין - הקּדׁש ׁשל ּדבר ּכל לרּבֹות לה'", ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדׁש

אֹותֹו[=מייפים] מֹוליכין ולא לּׁשּוק, ּבֹו ממּתינין ואין ְְְִִִִֵַַֹאֹותֹו,
ּוׁשעתֹו. מקֹומֹו אּלא להקּדׁש, אין למקֹום. ְְְְְִֵֵֶֶָָָָמּמקֹום

.Îאבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה
ּבּבקר רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליהן מכריזין - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות

אֹותן. מֹוכרין ּכ ואחר ְְִֶֶַַָָָּובערב,

ד ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

'ׂשדה‡. הּנקראת היא מּמֹוריׁשיו, אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׂשדה
ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וׂשדה הּנקראת[במתנה]אחּזה'; היא , ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ׂשדה והּמקּדיׁש מקנה'. ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ'ׂשדה
ּבּתֹורה. הּקצּוב הער הּוא ְְֵֶֶַַָָָָוערּכּה

ׂשעֹורים,·. חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה
ּבּיד רחב]יזרעּנּו שהפיזור כלי באמצעות יקרב[ולא ולא ְְְִֵֶַָָָֹ

ׁשקל[יצופף] חמּׁשים ערּכֹו - אֹותּה ירחיק ולא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹזריעתֹו
הּמקּדיׁש ואחד הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל, ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלכל
רעה ׂשדה אֹו ּכמֹותּה, יׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין טֹובה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָׂשדה

אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ּכמֹותּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאין



�� iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Âוׁשמע עלי', ּפלֹוני ער' אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעׁשיר
ּבער חּיב העני הרי - עלי' זה ּׁשאמר 'מה ואמר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהעני
העׁשיר, את ׁשהערי עני אבל ׁשלם; ער ׁשהּוא ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָעׁשיר,
ׁשהּוא עני, ּבער אּלא חּיב אינֹו - עלי' זה ער' ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:

ידֹו. ּתּׂשיג אׁשר ְֲִִֶַָּכפי

.Êׁשהּוא עׁשיר, ּבער להחּיב עני, ּבער החּיב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה
ּכל מּמּנּו ׁשּלקחּו עני ּבער ׁשהחּיב ּכּלֹו? הּקצּוב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהער
אינֹו - העׁשיר ּכ ואחר אחד, סלע אפּלּו מּׁשגת ּׁשּידֹו ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמה
הער ׁשאר יּׁשאר - עׁשיר ּבער חּיב היה ואם לׁשּלם; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחּיב

ׁשעליו. הער ויׁשּלם ׁשּיעׁשיר עד עליו, ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחֹוב

.Á,'סלעים חמּׁשים עלי 'ערּכי ואמר: הער את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמפרׁש
ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו - סלעים' ׁשלׁשים עלי ּפלֹונית ער' ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאֹו
עד חֹוב עליו והּׁשאר ּבידֹו, הּנמצא ּכל לֹוקחין אּלא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָיד;

ויּתן. ְֲִִֵֶַׁשּיעׁשיר

.Ëאינֹו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
ו נדרן; ּפרׁשּו הרי ּדמים, ׁשחּיבי יד; ּבהּׂשג הןנּדֹון הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּגמּור. מנה לּתן חּיב ׁשהּוא הקּדׁש', עלי 'מנה ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמי

.Èּכמפרׁש אינֹו - ּפרׁש ולא סתם, 'ער עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהאֹומר:
ׁשקלים שבערכין]ׁשלׁשה ּכׁשאר[פחות יד ּבהּׂשג נּדֹון אּלא , ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ

ֲִִַַהּמעריכין.

.‡Èוהיּו עלי', 'ערּכי ואמר וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאֹומר:
- לראׁשֹונה וסלע לּׁשנּיה, ּתׁשע ונתן סלעים, עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּפי על ׁשאף הן, ּכחֹובֹות לא ׁשהערכין ׁשּתיהן; ידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיצא
מה מאחר, הקּדׁש - לראׁשֹונה מׁשעּבד ּׁשּבידֹו מה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּכל
- לּׁשנּיה ואחת לראׁשֹונה, ּתׁשע נתן אם אבל ּגבה. ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּׁשּגבה
ּכלּום, ּבידֹו נׁשאר לא הּסלע, ּכׁשּנתן ׁשהרי - יצא ׁשנּיה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹידי
מה ּכל ׁשהרי - יצא לא ראׁשֹונה וידי מּׁשגת; ידֹו אין ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהרי
לֹו נׁשאר הּתׁשע ּוכׁשּנתן לראׁשֹונה, מׁשעּבד ּבידֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּׁשהיה
,לפיכ מּׁשגת. ּׁשּידֹו מה ּכל נתן לא והרי נתנֹו, ולא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹסלע

ויׁשלים. ׁשּיעׁשיר עד ראׁשֹון, ער ׁשאר עליו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיּׁשאר

.·Èּפחֹות אּלא ּבידֹו היה ולא עלי', ערכי 'ׁשני ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָֹהאֹומר:
לׁשניהן, נתּפס אם ספק, הּדבר הרי - ערכין ׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּכדי
הּׁשני לער וחציֹו אחד לער לֹו ּׁשּיׁש מה חצי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָונֹותן
ּבידֹו הּנמצא ּכל אֹו ׁשלם מהן אחד ער יּתן אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויּפטר,

עד[בשביל] חֹוב עליו האחר הער ויּׁשאר מהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבאחד
ידֹו. הּׂשג ּכפי ּבעׁשירּות, אֹו ּבענּיּות אֹותֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשּיּתן

.‚Èּפי על אף - נגנבּו אֹו ואבדּו ּדמיו, אֹו ערּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָהּמפריׁש
עד ּבאחריּותן חּיב - אחריּותן' חּיּוב 'עלי אמר ְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ההּוא, ּבּיֹום הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: הּגזּבר, ליד ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּגיעּו
ׁשּיּגיעּו עד ׁשהפריׁשן, ּפי על אף חּלין הן הרי - לה'" ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻקדׁש

הּגזּבר. ְְִַַָליד

.„Èמהן ולֹוקחין אֹותן, ממׁשּכנין - ודמים ערכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחּיבי
הּמׁשּכֹון להן להחזיר חּיבין ואין ּׁשּנדרּו; מה ּכרהן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבעל
ּומן הּקרקע, מן להן הּנמצא ּכל ּומֹוכרין ּבּלילה. אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָּבּיֹום
ּובהמה; ועבדים, הּבית, תׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּמּטלטלין,
כסּות ולא אׁשּתֹו, כסּות לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ְְְְְְְְִִִִִֵַָֹֹֹונפרעין

ׁשּצבען בגדים ולא סנּדלים[בשבילם]ּבניו, ולא לׁשמן, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹ

הקּדיׁש לא נכסיו, ּכל הּמקּדיׁש וכן לׁשמן; ׁשּלקחן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹחדׁשים
אּלּו. ֵֶאת

.ÂËאֹו ערכין עליו ׁשּיׁש לזה - נכסיו מּכל לֹו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָונֹותנין
לֹו נֹותנין לֹו: ואין הּבית, לבדק מנה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּדמים
עליה, ליׁשב ּומּטה וסנּדלין, יד, וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתפּלין
נֹותנין עני, היה ואם עליהן; ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹּומּטה

ּומּפץ מּטה מזֹון[=מחצלת]לֹו לֹו ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְִִִַָָָָָֹ
לא אבל לבּדֹו; לֹו חדׁש עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ְְְְֲִֵֶֶֶַָֹֹֹׁשלׁשים
ּובכסּותן. ּבמזֹונֹותיהן חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלאׁשּתֹו

לֹו. הראּויה ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ְְְְִֵֶָָָואין

.ÊËאֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו
אבל לחל; ּכמֹותֹו לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,

טֹובים. וימים לׁשּבתֹות ְְִִַָָֹלא

.ÊÈא כלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה מיןאם מּכל ּמנּות ְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻ
חרׁש היה אם ּכיצד? מעצדין[=נגר]ומין. ׁשני לֹו נֹותנין , ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

קרש] ליישור מגרֹות[כלי מרּבין[מסור]ּוׁשּתי ּכלים לֹו היּו . ְְְִִֵֵֵָֻ
ּומּועטין אחד מן[אחד]מּמין מֹוכרין אין - ׁשני מּמין ְִִִִִִִִֵֵֶָָ

כלים ׁשני לֹו נֹותנין אּלא הּמּועטין, מן לֹו ולֹוקחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻהמרּבין
הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין, ְְִִִֵֶַַָָֻמן

.ÁÈעל אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִֵֶַַַָָָָהיה
לֹו נֹותנין אין - סּפן היה מּמּנה; אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּפי

הּכל. יּמכר אּלא ְִִֵֶַָָָֹספינתֹו,

.ËÈואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָהיה
הּוא מׁשּביח ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח 'אם ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּתּגרים:

לאטלס ּבּה ּתמּתינּו אם - זֹו ּופרה הבשר]מאה; ,[=שוק ְְִִֵַַָָָָָָ
למקֹום אֹותּה מעלין אם - זֹו ּומרּגלית עׂשרה; ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמׁשּבחת
אין - מעט' אּלא ׁשוה אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפלֹוני,
ּבמקֹומֹו הּכל מֹוכרין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא להן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹומעין
ההּוא, ּבּיֹום הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: ׁשהּוא, ּכּמה ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּובׁשעתֹו,
מפרּכסין ׁשאין - הקּדׁש ׁשל ּדבר ּכל לרּבֹות לה'", ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדׁש

אֹותֹו[=מייפים] מֹוליכין ולא לּׁשּוק, ּבֹו ממּתינין ואין ְְְִִִִֵַַֹאֹותֹו,
ּוׁשעתֹו. מקֹומֹו אּלא להקּדׁש, אין למקֹום. ְְְְְִֵֵֶֶָָָָמּמקֹום

.Îאבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה
ּבּבקר רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליהן מכריזין - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות

אֹותן. מֹוכרין ּכ ואחר ְְִֶֶַַָָָּובערב,

ד ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

'ׂשדה‡. הּנקראת היא מּמֹוריׁשיו, אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׂשדה
ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וׂשדה הּנקראת[במתנה]אחּזה'; היא , ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ׂשדה והּמקּדיׁש מקנה'. ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ'ׂשדה
ּבּתֹורה. הּקצּוב הער הּוא ְְֵֶֶַַָָָָוערּכּה

ׂשעֹורים,·. חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה
ּבּיד רחב]יזרעּנּו שהפיזור כלי באמצעות יקרב[ולא ולא ְְְִֵֶַָָָֹ

ׁשקל[יצופף] חמּׁשים ערּכֹו - אֹותּה ירחיק ולא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹזריעתֹו
הּמקּדיׁש ואחד הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל, ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלכל
רעה ׂשדה אֹו ּכמֹותּה, יׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין טֹובה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָׂשדה

אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ּכמֹותּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאין
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ּבּתֹורה,‚. האמּור ׁשהּׁשקל ׁשקלים, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכבר
ּבּתֹורה, האמּורה והּגרה חכמים; ּבלׁשֹון 'סלע' הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
אֹותֹו ועׂשּו הּׁשקל, על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
והּמעה מעין, ׁשׁש והּדינר דינרין, ארּבעה והּסלע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע;
על ׁשאף ּופּונדיֹון; סלע ׁשנה, לכל נמצא פּונדיֹונין. ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשני
ּכׁשּיּתן - ּפּונדיֹונין וארּבעים ׁשמֹונה ׁשהּסלע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּפי
וארּבעים. ּתׁשעה נֹותן הּׁשלחני, מן סלע לּקח ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּפּונדיֹונֹות

חמׁש„. ,והּלת לתכין; ׁשני והּוא הּכר, הּוא - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹהחמר
איפֹות, עׂשר ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא סאין. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹעׂשרה
ׁשהּמקֹום ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר איפה. סאין ׁשלׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

ּבׁש הּוא[שטחו]ּבּורֹוׁשּיׁש אּמה, חמּׁשים על אּמה חמּׁשים ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום למד, נמצאת סאה. מזרע והּוא סאה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
מאתים ּברּבּוע ׁשהּוא אּמה, אלף וׁשבעים חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבׁשּבּורֹו
אּמֹות וׁשבעים ארּבע מאתים על אּמֹות וׁשבעים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָארּבע

ׂשעֹורים". חמר "זרע והּוא ּכר, ּבית הּוא - ְְְִֵֵֶֶַֹֹּבקרּוב

ׂשדה‰. ׁשהקּדיׁש הרי ׂשדֹות? ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכיצד
הּיֹובל מּׁשנת חּוץ ׁשנים ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו,
מּיד לפּדֹותּה הרֹוצה ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחׁשּבֹון, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
סלעים ׁשמֹונה ׂשעֹורים" חמר "זרע לכל נֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹההקּדׁש,
עׂשר נֹותנין לפּדֹותּה, הּבעלים רצּו ואם ּפּונדיֹונֹות; ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּוׁשמֹונה
ּכל וכן חמׁש. מֹוסיפין ׁשהן לפי ּפּונדיֹונֹות, ועׂשרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹסלעים
הּתֹוספת עם הּקרן ׁשּיהיה צרי ּבּתֹורה, האמּור ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש
אׁשּתֹו ּפדת אם וכן הּקרן; רביע ׁשהֹוסיף נמצא - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה
חמׁש. מֹוסיפין אּלּו הרי - מּיֹורׁשיו אחד אֹו מקּדיׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשל

.Âסלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן ׁשנים, ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר
אֹותּה, ּפדּו הּבעלים ואם חמר; לכל ּפּונדיֹונֹות ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוארּבעה
ׁשנה. לכל ּופּונדיֹון סלע זה, חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹנֹותנין

נֹותן ּכאחד.[מדי-]ואינֹו הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

.Êסלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר
הּׁשנים ּפי על הּכהן לֹו "וחּׁשב ׁשּנאמר: לפּדֹותּה, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּופּונדיֹון
לּיֹובל קדם אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנֹותרֹות",

יתר. אֹו ׁשנים ְִִֵֵָָּבׁשּתי

.Áהּגזּבר רצה אם - וחדׁשים ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנׁשאר
לכל ּפּונדיֹונין ּוׁשני ׁשקלים ׁשני ויּתן ׁשנה החדׁשים ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלחׁשב
חדׁשים מחּׁשבין ׁשאין לפי מּתר; זה הרי חמר, ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזרע
אּתה ׁשנים - הּנֹותרֹות" הּׁשנים ּפי "על ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהקּדׁש,

חדׁשים. מחּׁשב אּתה ואין להקּדׁש, ְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַָָמחּׁשב

.Ëהּיֹובל לפני ׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ,ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ
מקּדׁשת, זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם ׁשנים, מּׁשּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֻּבפחֹות
לּתן הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון נפּדית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינּה
הרי - ּפדיּה לא ואם אֹותּה; ּפֹודה חמר, לכל ׁשקל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹחמּׁשים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, לּכהנים יֹוצאה ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹזֹו

.Èוכהן מקּדׁשת. אינּה עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׂשדהּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהקּדיׁש
מקּדׁשת; זֹו הרי עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻולוי

.‡Èׁשּגֹואלין לעֹולם.[=פודים]ּכׁשם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.·Èּבגרעֹון נפּדית אינּה - הּיֹובל אחר ׂשדהּו את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
מחּׁשבין ׁשאין לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכסף

חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם ,לפיכ להקּדׁש; ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָחדׁשים
ׁשאחר ּבּיֹום אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע לכל ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשקל

ּכלּום. גֹורע ואינֹו ְְֵֵֵַַהּיֹובל,

.‚Èהראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין ְְְְְִִִֵֶֶָָּכׁשּמֹודדין,
נקעים אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם היּו ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָָלזריעה.

נמּדדין[שקעים] אין - טפחים עׂשרה עמּקים מים ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָֻמלאים
עּמּה. נמּדדין מּכאן, ּפחֹות ְִִִִִָָָָָעּמּה;

.„Èּבהם ואין יֹותר, אֹו עׂשרה נמּוכֹות מקֹומֹות ּבּה ְְְֲֵֵֶָָָָָהיּו
להן ּׁשראּוי מה להן ּומחּׁשבין עצמן, ּבפני נמּדדין - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמים

השדה] כל של התעריף לפי ולא שווים .[לפי

.ÂËהרי ּפרׁש, ׁשּלא ּפי על אף - אילנֹות מלאה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה
הּוא יפה ּבעין הּמקּדיׁש, ׁשּכל האילנֹות; ּגם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהקּדיׁש
- והּקרקע ּבׁשוייהן, האילנֹות את ּומחּׁשבין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָמקּדיׁש.
ּולכל ׁשנה לכל ּופּונדיֹון סלע ערּכּה ויהיה אֹותּה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָמֹודדין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמר, ְְֵֶֶֶַַֹזרע

.ÊËהּנקראת והיא לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמקּדיׁש
האילנֹות את הּמקּדיׁש וכן ּבׁשויּה; אֹותּה ּפֹודין - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ'טרׁשין'

ּבׁשוייהן. אֹותן ּפֹודין ְְִִִֵֶַָָּבלבד,

.ÊÈולא סאה, ּבית לתֹו אילנֹות ׁשלׁשה האילנֹות ְְְְִִֵָָָָָָֹֹהיּו
את הקּדיׁש זה הרי - ׁשהקּדיׁש הּוא ּבלבד ׁשהאילנֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּפרׁש
האילנֹות היּו אם אבל ׁשּביניהן. האילנֹות ואת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקרקע
ּבפחֹות, אֹו סאה, מּבית ּביתר אילנֹות ׁשלׁשה ּכל ְְְְְִִִֵֵָָָָָָֹנטּועין
הּקרקע, את הקּדיׁש לא זה הרי - זה אחר זה ׁשהקּדיׁשן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו

ׁשּביניהן. האילנֹות את ְִֵֵֶֶֶָָֹולא

.ÁÈ- הּקרקע את הקּדיׁש ּכ ואחר האילנֹות, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהקּדיׁש
מּדתּה. ּפי על הּקרקע ואת ּבׁשוייהן, האילנֹות את ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפֹודה

.ËÈ,נפּדית ולא הּיֹובל והּגיע אחּזתֹו, ׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹֻהּמקּדיׁש
ּדמיה, את נֹותנין הּכהנים - הקּדׁש יד ּתחת היא הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
ואֹותן ּפדיֹון; ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין להן; אחּזה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֻותהיה

יּפלּו הּבית.[=ימסרו]הּדמים ּבדק להקּדׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

.Îחֹוזרת זֹו הרי - הּיֹובל ׁשּיּגיע קדם הּמקּדיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּגאלּה
וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּבית לבדק יּפל ׁשּנתן והער ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבעליה,
ּבּיֹובל. לאביו חֹוזרת זֹו הרי מקּדיׁש, ׁשל ּבנֹו ּגאלּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאם

נכרי אֹו קרֹוביו, ׁשאר אֹו ּבּתֹו, אֹותּה ּגאלה אם [זר,אבל ְְְֲֲִִִָָָָָָָ
קרובו] ּוגאלּהשאינו הּמקּדיׁש חזר אם - ההקּדׁש ְְְִִִֵֶַַַַַָָָמּיד

הּגיע אּלא מּידן, ּגאלּה לא ואם לעֹולם; לֹו חֹוזרת ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹמּידן,
הרי - נכרי אֹו קרֹובים ׁשאר אֹו הּבת יד ּתחת והיא ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָהּיֹובל
אּלא לעֹולם, לבעליה חֹוזרת ואינּה להקּדׁש, יֹוצאה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזֹו
ּבצאתֹו הּׂשדה "והיה ׁשּנאמר: לּכהנים, אחּזה ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּתהיה
לּתן צריכין ּכהנים ואין אחּזתֹו". ּתהיה לּכהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹֹֻבּיבל...
אּלא מאחר; ערּכּה ולּקח ההקּדׁש מּיד נפּדית ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּדמים,

ּבעליה. הן ּכאּלּו לּכהנים, ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹּתחזר

.‡Îהיה אם אבל ּביׂשראל. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּבּמה
עבר ואפּלּו לעֹולם; ּגֹואל זה הרי לוי, אֹו ּכהן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמקּדיׁש
אחר אֹותּה ּפֹודה - ההקּדׁש מן נפּדית ולא הּיֹובל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליה

ללוּים". ּתהיה עֹולם "ּגאּלת ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֻהּיֹובל,

.·Îמּיד ּבעלּה ּוגאלּה אחּזתּה, ׂשדה ׁשהקּדיׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהאּׁשה

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הּדבר הרי - הּבעל ידי ּתחת והיא הּיֹובל והּגיע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָההקּדׁש,
קדמה אם ,לפיכ לּכהנים. ּתצא אֹו לאּׁשה ּתחזר אם ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹספק,
יכֹולין הּכהנים אין הּיֹובל, אחר ּבּה והחזיקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה
יכֹולה אינּה והחזיקּו, הּכהנים קדמּו ואם מּידּה; ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹלהֹוציא

מּידם. ְִִָָלהֹוציא

.‚Î,ההקּדׁש מּיד ּכהן אֹותּה ּופדה ׂשדהּו, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
והרי 'הֹואיל יאמר: לא - הּכהן יד ּתחת והיא הּיֹובל ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹוהּגיע
אּלא ּבּה'; וזכיתי ידי ּתחת היא הרי לּכהנים, יֹוצאה ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא

הּכהנים. אחיו לכל ְְֲִֶַָָָֹיֹוצאה

.„Îלּכהנים ּתּנתן ּבּיֹובל, לּכהנים הּׂשדה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשּתצא
המקדש]ׁשּבּמׁשמר בבית השבועית שבתורנות הכהנים [קבוצת ְִֶַָ

ּבּׁשּבת, יֹובל ׁשל הּׁשנה ראׁש היה ואם הּיֹובל; ּבֹו ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּפגע
הּיֹוצא. לּמׁשמר ּתּנתן - נכנס ּומׁשמר יֹוצא מׁשמר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשהרי

.‰Îאֹותן ּפדּו ולא הּיֹובל והּגיע האילנֹות, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
ּבצאתֹו הּׂשדה "והיה ׁשּנאמר: לּכהנים, יֹוצאין אינן -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּטרׁשין, את הּמקּדיׁש אבל ׂשדה. אּלא לי ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹבּיבל",
יֹוצאין אּלּו הרי - הּבעלים אֹותן ּפדּו ולא הּיֹובל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹוהּגיע
נקראת. 'ׂשדה' וזֹו הּׂשדה", "והיה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלּכהנים,

.ÂÎ,ּבדמיה אֹותּה ׁשמין מקנתֹו? ׂשדה מקּדיׁש ּדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכיצד
מי ּכל אֹותּה ּופֹודה הּיֹובל, עד ׁשוה היא ּכּמה ְִִִֵֶַַַָָָָָורֹואין
חמׁש. מֹוסיף אינֹו הּמקּדיׁש, אֹותּה ּפדה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּירצה;
ּוכׁשּיּגיע ודמים. ערכים ּכׁשאר הּבית, לבדק ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּופדיֹונּה
ׁשּנפּדית ּבין ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ּתחזר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹובל,
נפּדית, ׁשּלא ּבין אחר, מּיד יֹוצאה היא והרי הּגזּבר, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּיד
לּמֹוכר, חֹוזרת זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאה היא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוהרי
ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין לּכהנים; יֹוצאה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹואינּה
למקדיש] עוד להשתייך אמורה הייתה לא כבר ביובל .[והרי

.ÊÎׁשּׁשמין ׂשדה למּכר[=מעריכים]ּכל להקּדׁש אֹותּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּבּבקר רצּופין, יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ּבדמיה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹאֹותּה
ּפֹועלין; הכנסת ּבׁשעת ּובערב ּפֹועלין, הֹוצאת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּבׁשעת

ּובכ[=מציינים]ּומסּימין יפה היא ּכ' ואֹומרין: מצריה, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ויּקח'. יבֹוא לּקח הרֹוצה ּכל ׁשּומה, ְִִִֶַַָָָָהיא

.ÁÎהּמֹוריׁשין[=קונה]הּלֹוקח מּׁשאר אֹו מאביו ׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין והקּדיׁשּה, ְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו,
מֹוריׁשיו, ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ׁשהקּדיׁשּה ּבין ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמֹוריׁשיו,
אחּזה, ּכׂשדה זֹו הרי - מֹוריׁשיו אֹו אביו מת ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֻואחר
אחּזתֹו", מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ׂשדה את "ואם ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשּנאמר:
ׁשראּויה זֹו יצאת - אחּזה ׂשדה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׂשדה

לירׁשּה. ְְָָלֹו

רביעי יום
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הּוא,‡. לפּדֹותּה עליו מצוה - אחּזתֹו ׂשדה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻהּמקּדיׁש
השדה]ׁשהאדֹון ּכֹופין[בעל אין רצה, לא ואם קֹודם; ְִִֵֵֶָָָָֹ

- נֹוהגת יֹובל ׁשּמצות ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּכהנים, ּתצא יגאלּנה, ולא יֹובל יּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשאם
לּכהנים, יֹוצאת אינּה ׁשהרי הּיֹובלֹות, ׁשּבטלּו ּבזמן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאבל

ּבּה לפּתח האדֹון את ּכֹופין - לעֹולם להּפדֹות סֹופּה ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא
ראשונית]ּתחּלה מחיר ּכׁשאר[בהצעת ּבׁשויּה נפּדית והיא , ְְְְְְִִִִֵָָָָ

אֹותּה, וגֹואל עליו ׁשּמֹוסיף מי נמצא אם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָההקּדׁשֹות.
ּׁשאמר. מה ויּתן ,'הּגיעת' לֹו: אֹומרין לאו, ואם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָיגאל;

ׁשּי ּכדי ּפרּוטֹות, מארּבע ּבפחֹות ּפֹותח החמׁשואינֹו היה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּפרּוטה. ְִֶָׁשּמֹוסיף

ללוֹות,·. אֹו מּׂשדֹותיו, אחרֹות ׂשדֹות למּכר האדֹון ְְְֲִִִֵָָָָָָֹרצה
ּבזמן ּבין ּבידֹו, הרׁשּות - ׁשהקּדיׁש זֹו ׂשדה לפּדֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכדי
קֹודם והּוא נֹוהג; הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג, ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַׁשהּיֹובל
ּכן ּׁשאין מה - ּגֹואל חציּה, לגאל רצה אם וכן אדם. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלכל

להדיֹוט מּבהקּדׁש.[לחבירו]ּבמֹוכר ּבהדיֹוט חמר וזה ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ

ׁשאר‚. אֹו ׁשּלֹו, טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו, את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש
רע. ּובין טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמּטלטלין
מֹוסיף - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו, אֹו הּמקּדיׁש, אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם
לבדק והּדמים ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
מּבּתי ׁשהיה ּבין חֹומה, ערי ּבבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּבית.

פרוזה]החצרים בעיר לעֹולם.[בית נגאל זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַָָ

חֹומה,„. עיר ּבית היה אם - ההקּדׁש מּיד אחד ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגאלֹו
נחלט - חדׁש עׂשר ׁשנים הּגֹואל ּביד לפודהוקם [משתייך ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבידלצמיתות] והּוא הּיֹובל והּגיע החצרים, ּבית היה ואם ;ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
ּבּיֹובל. לבעליו חֹוזר - ְִֵֵֵַַָָהּגֹואל

על‰. אף - הּבית לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמקּדיׁש
עׂשה על ׁשעבר לקרבן]ּפי להקדישה לו ּׁשעׂשה[שהיה מה , ֲִֵֶֶַַַָָָ

ּומערי ּתמימה; ּכׁשהיא ונפּדית עליה, קדּׁשה וחלה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻעׂשּוי,
ואין הּבית. לבדק יּפלּו והּדמים ּבדמיה, הּכהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹותּה
למה לּמזּבח, להקריבּה מנת על אּלא ּפֹודה אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפֹודה
מידי יֹוצא אינֹו לּמזּבח, הראּוי ּדבר ׁשּכל - ראּויה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשהיא

לעֹולם. ְְִֵַָמזּבח

.Â:ׁשּנאמר הּבית? לבדק ּתמימים להקּדיׁש ׁשאסּור ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין
מּפי אתֹו"; ּתעׂשה נדבה - וקלּוט ׂשרּוע וׂשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ"וׁשֹור
מראין הּדברים וכן הּבית. לבדק נדבה למדּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמּועה
מּום ּבעל מקריבין ׁשאין ּדמים, קדּׁשת אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאינּה
לבדק נדבה עֹוׂשה אּתה אֹותֹו - "אתֹו" ונאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלּמזּבח.
ולאו הּבית. לבדק נדבה ּתמימים עֹוׂשה אּתה ואין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבית,

ּכעׂשה. הּוא הרי עׂשה, מּכלל ְֲֲֲִֵֵֵַַַָהּבא

.Êסתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמקּדיׁש
ּגּבי על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין: -ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
אֹותן ויקריבּו עֹולֹות, לצרכי יּמכרּו הּזכרים - ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמזּבח
אֹותן ויקריבּו ׁשלמים, לצרכי יּמכרּו והּנקבֹות ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָעֹולֹות;
הקּדׁשֹות ׁשּסתם הּבית, לבדק יּפלּו - והּדמים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשלמים;
יקריבּו אׁשר ּבהמה "ואם נאמר: זה ועל הּבית. ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָלבדק
- קדׁש" יהיה לה', מּמּנּו יּתן אׁשר ּכל לה', קרּבן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנה

יקרב. הּמזּבח, ּגּבי על לקרב הראּוי ּכל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

.Áּוסלתֹות ׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָהקּדיׁש
לצרכי יּמכרּו - הּמזּבח ּגּבי על לּקרב הראּויין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָועֹופֹות
זכרים, ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן; ויקריבּו הּמין, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָאֹותֹו

עֹולֹות. ְְְִויקרבּו
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הּדבר הרי - הּבעל ידי ּתחת והיא הּיֹובל והּגיע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָההקּדׁש,
קדמה אם ,לפיכ לּכהנים. ּתצא אֹו לאּׁשה ּתחזר אם ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹספק,
יכֹולין הּכהנים אין הּיֹובל, אחר ּבּה והחזיקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה
יכֹולה אינּה והחזיקּו, הּכהנים קדמּו ואם מּידּה; ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹלהֹוציא

מּידם. ְִִָָלהֹוציא

.‚Î,ההקּדׁש מּיד ּכהן אֹותּה ּופדה ׂשדהּו, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
והרי 'הֹואיל יאמר: לא - הּכהן יד ּתחת והיא הּיֹובל ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹוהּגיע
אּלא ּבּה'; וזכיתי ידי ּתחת היא הרי לּכהנים, יֹוצאה ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא

הּכהנים. אחיו לכל ְְֲִֶַָָָֹיֹוצאה

.„Îלּכהנים ּתּנתן ּבּיֹובל, לּכהנים הּׂשדה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשּתצא
המקדש]ׁשּבּמׁשמר בבית השבועית שבתורנות הכהנים [קבוצת ְִֶַָ

ּבּׁשּבת, יֹובל ׁשל הּׁשנה ראׁש היה ואם הּיֹובל; ּבֹו ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּפגע
הּיֹוצא. לּמׁשמר ּתּנתן - נכנס ּומׁשמר יֹוצא מׁשמר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשהרי

.‰Îאֹותן ּפדּו ולא הּיֹובל והּגיע האילנֹות, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
ּבצאתֹו הּׂשדה "והיה ׁשּנאמר: לּכהנים, יֹוצאין אינן -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּטרׁשין, את הּמקּדיׁש אבל ׂשדה. אּלא לי ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹבּיבל",
יֹוצאין אּלּו הרי - הּבעלים אֹותן ּפדּו ולא הּיֹובל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹוהּגיע
נקראת. 'ׂשדה' וזֹו הּׂשדה", "והיה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלּכהנים,

.ÂÎ,ּבדמיה אֹותּה ׁשמין מקנתֹו? ׂשדה מקּדיׁש ּדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכיצד
מי ּכל אֹותּה ּופֹודה הּיֹובל, עד ׁשוה היא ּכּמה ְִִִֵֶַַַָָָָָורֹואין
חמׁש. מֹוסיף אינֹו הּמקּדיׁש, אֹותּה ּפדה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּירצה;
ּוכׁשּיּגיע ודמים. ערכים ּכׁשאר הּבית, לבדק ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּופדיֹונּה
ׁשּנפּדית ּבין ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ּתחזר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹובל,
נפּדית, ׁשּלא ּבין אחר, מּיד יֹוצאה היא והרי הּגזּבר, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּיד
לּמֹוכר, חֹוזרת זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאה היא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוהרי
ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין לּכהנים; יֹוצאה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹואינּה
למקדיש] עוד להשתייך אמורה הייתה לא כבר ביובל .[והרי

.ÊÎׁשּׁשמין ׂשדה למּכר[=מעריכים]ּכל להקּדׁש אֹותּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּבּבקר רצּופין, יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ּבדמיה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹאֹותּה
ּפֹועלין; הכנסת ּבׁשעת ּובערב ּפֹועלין, הֹוצאת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּבׁשעת

ּובכ[=מציינים]ּומסּימין יפה היא ּכ' ואֹומרין: מצריה, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ויּקח'. יבֹוא לּקח הרֹוצה ּכל ׁשּומה, ְִִִֶַַָָָָהיא

.ÁÎהּמֹוריׁשין[=קונה]הּלֹוקח מּׁשאר אֹו מאביו ׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין והקּדיׁשּה, ְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו,
מֹוריׁשיו, ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ׁשהקּדיׁשּה ּבין ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמֹוריׁשיו,
אחּזה, ּכׂשדה זֹו הרי - מֹוריׁשיו אֹו אביו מת ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֻואחר
אחּזתֹו", מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ׂשדה את "ואם ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשּנאמר:
ׁשראּויה זֹו יצאת - אחּזה ׂשדה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׂשדה

לירׁשּה. ְְָָלֹו

רביעי יום
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הּוא,‡. לפּדֹותּה עליו מצוה - אחּזתֹו ׂשדה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻהּמקּדיׁש
השדה]ׁשהאדֹון ּכֹופין[בעל אין רצה, לא ואם קֹודם; ְִִֵֵֶָָָָֹ

- נֹוהגת יֹובל ׁשּמצות ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּכהנים, ּתצא יגאלּנה, ולא יֹובל יּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשאם
לּכהנים, יֹוצאת אינּה ׁשהרי הּיֹובלֹות, ׁשּבטלּו ּבזמן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאבל

ּבּה לפּתח האדֹון את ּכֹופין - לעֹולם להּפדֹות סֹופּה ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא
ראשונית]ּתחּלה מחיר ּכׁשאר[בהצעת ּבׁשויּה נפּדית והיא , ְְְְְְִִִִֵָָָָ

אֹותּה, וגֹואל עליו ׁשּמֹוסיף מי נמצא אם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָההקּדׁשֹות.
ּׁשאמר. מה ויּתן ,'הּגיעת' לֹו: אֹומרין לאו, ואם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָיגאל;

ׁשּי ּכדי ּפרּוטֹות, מארּבע ּבפחֹות ּפֹותח החמׁשואינֹו היה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּפרּוטה. ְִֶָׁשּמֹוסיף

ללוֹות,·. אֹו מּׂשדֹותיו, אחרֹות ׂשדֹות למּכר האדֹון ְְְֲִִִֵָָָָָָֹרצה
ּבזמן ּבין ּבידֹו, הרׁשּות - ׁשהקּדיׁש זֹו ׂשדה לפּדֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכדי
קֹודם והּוא נֹוהג; הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג, ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַׁשהּיֹובל
ּכן ּׁשאין מה - ּגֹואל חציּה, לגאל רצה אם וכן אדם. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלכל

להדיֹוט מּבהקּדׁש.[לחבירו]ּבמֹוכר ּבהדיֹוט חמר וזה ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ

ׁשאר‚. אֹו ׁשּלֹו, טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו, את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש
רע. ּובין טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמּטלטלין
מֹוסיף - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו, אֹו הּמקּדיׁש, אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם
לבדק והּדמים ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
מּבּתי ׁשהיה ּבין חֹומה, ערי ּבבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּבית.

פרוזה]החצרים בעיר לעֹולם.[בית נגאל זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַָָ

חֹומה,„. עיר ּבית היה אם - ההקּדׁש מּיד אחד ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגאלֹו
נחלט - חדׁש עׂשר ׁשנים הּגֹואל ּביד לפודהוקם [משתייך ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבידלצמיתות] והּוא הּיֹובל והּגיע החצרים, ּבית היה ואם ;ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
ּבּיֹובל. לבעליו חֹוזר - ְִֵֵֵַַָָהּגֹואל

על‰. אף - הּבית לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמקּדיׁש
עׂשה על ׁשעבר לקרבן]ּפי להקדישה לו ּׁשעׂשה[שהיה מה , ֲִֵֶֶַַַָָָ

ּומערי ּתמימה; ּכׁשהיא ונפּדית עליה, קדּׁשה וחלה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻעׂשּוי,
ואין הּבית. לבדק יּפלּו והּדמים ּבדמיה, הּכהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹותּה
למה לּמזּבח, להקריבּה מנת על אּלא ּפֹודה אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפֹודה
מידי יֹוצא אינֹו לּמזּבח, הראּוי ּדבר ׁשּכל - ראּויה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשהיא

לעֹולם. ְְִֵַָמזּבח

.Â:ׁשּנאמר הּבית? לבדק ּתמימים להקּדיׁש ׁשאסּור ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין
מּפי אתֹו"; ּתעׂשה נדבה - וקלּוט ׂשרּוע וׂשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ"וׁשֹור
מראין הּדברים וכן הּבית. לבדק נדבה למדּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמּועה
מּום ּבעל מקריבין ׁשאין ּדמים, קדּׁשת אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאינּה
לבדק נדבה עֹוׂשה אּתה אֹותֹו - "אתֹו" ונאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלּמזּבח.
ולאו הּבית. לבדק נדבה ּתמימים עֹוׂשה אּתה ואין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבית,

ּכעׂשה. הּוא הרי עׂשה, מּכלל ְֲֲֲִֵֵֵַַַָהּבא

.Êסתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמקּדיׁש
ּגּבי על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין: -ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
אֹותן ויקריבּו עֹולֹות, לצרכי יּמכרּו הּזכרים - ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמזּבח
אֹותן ויקריבּו ׁשלמים, לצרכי יּמכרּו והּנקבֹות ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָעֹולֹות;
הקּדׁשֹות ׁשּסתם הּבית, לבדק יּפלּו - והּדמים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשלמים;
יקריבּו אׁשר ּבהמה "ואם נאמר: זה ועל הּבית. ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָלבדק
- קדׁש" יהיה לה', מּמּנּו יּתן אׁשר ּכל לה', קרּבן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנה

יקרב. הּמזּבח, ּגּבי על לקרב הראּוי ּכל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

.Áּוסלתֹות ׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָהקּדיׁש
לצרכי יּמכרּו - הּמזּבח ּגּבי על לּקרב הראּויין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָועֹופֹות
זכרים, ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן; ויקריבּו הּמין, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָאֹותֹו

עֹולֹות. ְְְִויקרבּו
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.Ëהּבהמה ּודמי עצמן, אּלּו ּדמי יקרבּו מה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּומּפני
הּקדֹוׁשה ׁשהּבהמה לפי הּבית? לבדק יּפלּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתמימה
ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּפדיֹון לּה יׁש מּום ּבּה נפל אם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלּמזּבח,

ּפד להן אין ׁשּנפסלּו, והעֹופֹות והּׁשמן והּיין יֹון,והּסלת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּכהן והערי הּׁשם, לפני הּבהמה את "והעמיד ְְְְֱֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ּפדיֹון; לֹו יׁש והערכה, העמדה ּבכלל ׁשּיׁשנֹו ּכל - ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹותּה"

ּפדיֹון. לֹו אין והערכה, העמדה ּבכלל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָוׁשאינֹו

.Èׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן והיתה סתם, נכסיו ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹהקּדיׁש
הקטורת]לאּמנין ברקיחת ׁשּיחזרּו[העוסקים עד ּבׂשכרן, ְְְִִֶַַָָָָֻ

לאּמנין ּתּנתן זֹו הרי - ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻויּקחּו
יׁש אם עֹוׂשין וכן הּקטרת. ּבמֹותר ׁשעֹוׂשין ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבׂשכרן,

הּקטרת. מּסממני אחד ּבנכסיו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשם

.‡Èמּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש
ּכל "ואם נאמר: זה ועל ונפּדית; נערכת זֹו הרי - ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָונפסלה
והעמיד - לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה
ּכמֹותּה. אחר קרּבן ּבדמיה ויביא וגֹו'; הּבהמה" ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת

.·È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין - ּבחּיים ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל
ּבהן[לשם-]ּבין ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין הּבית ּבדק קדׁשי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּקרב הראּויה ּתמימה אֹו הבית]מּום, לבדק [-שהקדישה ְְִִֵָָָָ
ׁשּנאמר: ּבּדין, העמדה צריכה זֹו הרי - ׁשּנתּבאר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
קדם הּבהמה מתה אם ,לפיכ הּבהמה"; את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"והעמיד
ּתּקבר. אּלא ׁשּמתה, אחר אֹותּה ּפֹודין אין ותּפדה, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּתער
זֹו הרי הּבית, לבדק נבלה אֹו ׁשחּוטה הקּדיׁש אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאבל

מּטלטלין. ּכׁשאר ְְְִִִִֶַָָּתּפדה

.‚È- מפרּכסת היא ועדין ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ּבּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשחט
ּבכלל היא והרי ונערכת; ּדבריה, לכל ּכחּיה היא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהרי

ׁשּתמּות. עד ,"והערי ְְֱֱִִֶֶֶַָ"והעמיד

.„È.ּגּופּה נתקּדׁש זֹו הרי לדמיה, ּתמימה ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמקּדיׁש
עצמּה היא לּמזּבח', הקּדׁש זֹו ּבהמה 'ּדמי האֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?
ׁשל רגלּה 'ּדמי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּתקרב.
קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק זֹו הרי - לּמזּבח' הקּדׁש זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרה

תּפדה. ולא ּתקרב ּולפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻּבכּלּה

.ÂË,אֹותּה ׁשּיקריב למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין עֹוׂשין? ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻוכיצד
ׁשהּנׁשמה אבר היה ואם אבר. אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻודמיה

ּבכּלּה קדּׁשה ּפׁשטה ּבֹו, כולה]ּתלּויה כהקדיש .[ונחשב ְְְְָָָָָֻֻ

.ÊË,לּקרב ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין - לדמיו מאבריה אבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוהקּדיׁש
אֹותֹו ּדמי אּלא נתקּדׁש לא - ּבֹו ּתלּויה הּנׁשמה ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּובין
אֹו זֹו', ּפרה רגל 'ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ּכיצד? ּבלבד. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאבר
ּבּה. ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - לּמזּבח' הקּדׁש לּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ'ּדמי

.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור 'לב אֹו זה', עבד 'ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן
חּיב אינֹו - לּמזּבח' הקּדׁש 'ראׁשי ׁשאמר: אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלּמזּבח',

ראׁשֹו ּבדמי מחציתו]אּלא יׁשוה[וממילא ּכּמה ורֹואין ; ְְְִִִֵֶֶַָָֹ
אבר בו]אֹותֹו תלויה הנשמה ויביא[כשאין נמּכר, היה אּלּו ְְִִִֵֶָָָָ

קרּבן. ְְָָָָּבדמיו

.ÁÈּבקדׁשי אבל מזּבח. ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּמה
הּב 'ּכבדֹוּבדק אֹו זה' חמֹור ראׁש 'ּדמי האֹומר: - ית ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

הֹואיל - הקּדׁש' 'ּכבדֹו אֹו זה' עבד ראׁש 'ּדמי אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹהקּדׁש',
ּכּלֹו; ּבדמי חּיב זה הרי ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה אבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהּוא

הּוא. ּדמים קדּׁשת הּבית, ּבדק הקּדׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשּכל

.ËÈואם קרּבן; ּבערּכֹו מביא לּמזּבח', עלי 'ערּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
נּדֹון אם - ספק הּדבר הרי ׁשלם, לער מּׁשגת ידֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל יד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָּבהּׂשג
לּמזּבח אחּזתֹו ׂשדה הּמקּדיׁש וכן נדר. ולּמזּבח הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֻיד,
ויׁש לּמזּבח; עֹולֹות ּבהם יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּפֹודין אֹו ּבּה, הּקצּוב ּבער אֹותּה ּפֹודין אם - ספק ִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּדבר
אּלּו ּבכל ּדנין הקּדיׁש. ולּמזּבח הֹואיל ּבׁשויּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאֹותּה

להחמיר. ּבהן, ְְְִֵֶַַָוכּיֹוצא

ו ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

'חרם‡. אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש זה 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
אמר אם נכסיו, ּבכל וכן לּׁשמים'; 'חרם אֹו הּבית', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלבדק
'חרם אֹו הּבית', לבדק 'חרם אֹו 'הקּדׁש', נכסיו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכל
'חרם' אמר אם אבל הּבית. לבדק יּפלּו אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּׁשמים'
ׁשּנאמר: לּכהנים, חרמים ׁשּסתם - לּכהנים אּלּו הרי ְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹסתם,

יהיה". ל - ּביׂשראל חרם ְְְְִִֵֵֶֶָָ"ּכל

ּומּׁשפחֹותיו·. ּומעבדיו ּומּבקרֹו, מּצאנֹו אדם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמחרים
ולא ּבהמּתֹו, ּכל יחרים לא אבל אחּזתֹו. ּומּׂשדה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻהּכנענּיים,
מּׁשאר לֹו ׁשּיׁש מין ּכל ולא ׂשדֹותיו, ּכל ולא עבדיו, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹֹּכל
ּובהמה"; מאדם לֹו, אׁשר "מּכל ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמּטלטלין
אּלּו הרי - נכסיו ּכל החרים אפּלּו הּכל, את החרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹואם
הּבית. לבדק ׁשהחרים ּבין לּכהנים, ׁשהחרים ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻמחרמין;

ּכל‚. לֹוקחין - נכסיו ּכל הקּדיׁש אֹו ׁשהחרים מי ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָוכל
ּכלי לֹומר צרי ואין ׁשּבראׁשֹו, ּתפּלין ואפּלּו לֹו, ּׁשּיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמה

חרם. אֹו הקּדׁש הּכל - ּובגדיו ְְֵֵֶֶַָָָֹֻאּמנּותֹו

.„- ׁשמים ׁשחרמי ׁשמים? לחרמי ּכהנים חרמי ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמה
ויצאּו הּבית, לבדק הּדמים ויּפלּו ּבׁשוייהן, ונפּדין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהקּדׁש,
אּלא לעֹולם, ּפדיֹון להן אין - ּכהנים וחרמי לחּלין. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻהּנכסים
"לא אֹומר: הּוא ּכהנים חרם ועל ּכּתרּומה; לּכהנים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹנּתנין
לּבעלים. יּגאל ולא לאחר, יּמכר לא - יּגאל" ולא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹיּמכר

נּתנין‰. אּלּו הרי - מּטלטלין אֹו קרקע הּמחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָואחד
ּכל - ּכהנים חרמי ׁשהחרים. ּבׁשעה מׁשמר ׁשּבאֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלּכהן
ּדבריהם, לכל הקּדׁש הן הרי - הּבעלים ּבבית ׁשהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזמן
- לּכהן נתנן לה'"; הּוא קדׁשים קדׁש חרם, "ּכל ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּביׂשראל, חרם "ּכל ׁשּנאמר: ּדבריהן, לכל ּכחּלין הם ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻהרי

יהיה". ְְִֶל

.Â,הּיֹובל אחר ּבּה ׁשּזכה חרם ׂשדה לֹו ׁשהיתה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכהן
הּכהנים, לאחיו ויצאה מחרמת, זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻוהחרימּה
לֹו, חרמֹו ׁשּׂשדה מלּמד - אחּזתֹו" ּתהיה "לּכהן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשּנאמר:
מחרמת. ּתהיה - החרימּה ׁשאם ליׂשראל, אחּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻּכׂשדה

.Êהיה אפּלּו - לֹוקח והקּדיׁשּה חרמֹו, ׂשדה הּכהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
ׂשדה זֹו הרי - ׁשהחרימּוה הראׁשֹונים הּבעלים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח
אֹו קרקע אבל ּבּיֹובל. ׁשּמכרּה לּכהן וחֹוזרת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמקנה,
ׁשהרי אֹותן, מחרימין אינן - ּולוּיים ּכהנים ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּטלטלין

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ּבׂש אֹומר להם",הּוא הּוא עֹולם אחּזת "ּכי דיהן: ְֲִִֵֵֶֶַָָֻ
אׁשר "מּכל ׁשּנאמר: ּכחרמין, לקרקעֹות הקׁשּו ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֻּומּטלטלין

אחּזתֹו". ּומּׂשדה ְֲִֵָֻלֹו

.Áמזּבח קדׁשי -]הּמקּדיׁש להקריבה שעליו קרבן [בהמת ְְְִִֵֵַַַָ
הּבהמה ותער עליהן, חל ההקּדׁש הרי - הּבית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדק
למה ּתקרב והּבהמה הּבית, לבדק ּדמיה ויּפלּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָותּפדה,
לּמזּבח, הּבית ּבדק קדׁשי הּמקּדיׁש אבל ּבּתחּלה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּׁשהיתה
- לּכהנים החרימּה אֹו 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' זֹו 'הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹואמר:
קדׁשי על חל החרם ולא מזּבח הקּדׁש ואין ּכלּום, עׂשה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין הּבית; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק

.Ëּוׁשחטֹו יֹום', ׁשלׁשים לאחר הקּדׁש זה 'ׁשֹור ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹהאֹומר:
לּמזּבח, הקּדיׁשֹו ּבהנאה; מּתר זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבתֹו
הקּדׁש זה 'הרי אמר: אם אבל לּמזּבח. הקּדׁש זה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

עד]מעכׁשו ימות לא ּבתֹו[אם ּוׁשחטֹו יֹום', ׁשלׁשים לאחר ְְְְְִֵַַַָָֹ
ּבתֹו הקּדיׁשֹו ואם ּבהנאה; אסּור זה הרי - יֹום ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹׁשלׁשים

מקּדׁש. אינֹו לּמזּבח, ְְְִִֵֵַַַָֹֻהּׁשלׁשים

.Èּגזּברין עּכּוב אּלא ּבּה אין הּבית, לבדק עֹולה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש
שוויה]ּבלבד להעריך נדרשים הגזברים הקרבתה .[שלפני ְִַ

עבר אם ,לפיכ ׁשּתּפדה. עד ּתּׁשחט ׁשּלא סֹופרים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומּדברי
ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָָָּוׁשחטּה

.‡Èּבין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין אדם ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָמחרים
ׁשהּוא קדׁשים היּו ואם הּבית. ּבדק חרמי ּבין ּכהנים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחרמי
לבדק ּבין לּכהנים ּבין ּדמיהן את נֹותן ּבאחריּותן, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּיב
ּׁשהן. למה ׁשּיּפדּו, אחר הּקדׁשים אֹותן ויקרבּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּבית;

.·Èנדבה באחריותה]היּו חייב ּכיצד[שלא והחרימן, ְְְִֵֶַָָָָ
זֹו, ּבבהמה לּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: אֹותן? ְְִִִִֵֵֶַָָָָָּפֹודין
ׁשעּור אֹותֹו הּנֹותן וכל ּבּה', חּיב ׁשאינֹו עֹולה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָלהעלֹותּה

אחר] ׁשהיתה.[אפילו ּכמֹו נדבה זֹו ּבהמה יקריב ,ְְְְְִֵֶַָָָָָ

.‚Èׁשהיה ּבין לּׁשמים, ּבהמה ּבכֹור את ׁשהחרים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
צרי ואין מחרם; זה הרי - מּום ּבעל ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּתמים

לידֹו. ׁשּבא אחר לּׁשמים, הּכהן החרימֹו אם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלֹומר,

.„Èלּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: אֹותֹו? ּפֹודין ְְִִִֵֵֶַַָָָוכיצד
הרׁשּות ותהיה לֹו ׁשּיהיה ּכדי זה, [=האפשרות]ּבבכֹור ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָ

הּנֹותן ּכל לרעֹו'. אֹו לקרֹובֹו ׁשּירצה, ּכהן לכל לּתנֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבידֹו
ויּפלּו ׁשּירצה; ּכהן לכל ויּתנּנּו הּבכֹור יּקח ׁשעּור, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹאֹותֹו

הּבית. לבדק ְִִֶֶַַַָהּדמים

.ÂË,נדבה ׁשלמי ּכמחרים זה הרי - הּמעׂשר את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמחרים
ּבאחריּותֹו. חּיב ׁשאינֹו ְְֲִֵֶַַָָלפי

.ÊËׁשקלֹו השקל]הּמקּדיׁש מחצית הּבית,[מטבע לבדק ְְְִִִֶֶַַַַ
קדׁש; אינן הּבית, לבדק ּבּכּורים הקּדיׁש קדׁש. זה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהרי
קדׁש. אּלּו הרי לידֹו, ׁשּבאּו אחר הּכהן הקּדיׁשן אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאבל

.ÊÈע חצי ׁשּתפיןהּמחרים והּכהנים הּוא וׁשפחתֹו, בּדֹו ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָֹֻ
ּכּלֹו עבּדֹו, חצי לּׁשמים החרים אֹו הקּדיׁש אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָֻּבֹו;
הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו הּמקּדיׁש וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹקדׁש
קדׁש; ּגּופן הרי - עבדים ּבהן והיּו נכסיו ּכל הּמקּדיׁש ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיּפדּו. עד ּבהם, להנֹות אסּור ְִִֵֶֶַָָָָָלפיכ

.ÁÈּולהֹוציא מאחרים, ּדמיהן לּקח רּׁשאין הּגזּברין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין

לחרּות בהקדש]אֹותן כזלזול יתפרש שלא מֹוכרין[כדי אּלא ; ְִֵֶַָָ
רצּו. אם לחרּות, אֹותן מֹוציאין ואחרים לאחרים, ֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָאֹותן

.ËÈ.קדׁש ּפרנסתֹו על הּיתר ּכל עבּדֹו, ידי ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
ּופֹורע; ועֹוׂשה ואֹוכל, לֹווה זה? עבד מתּפרנס הּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַוכיצד
ׁשאם - ויפרע ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָוהּוא

הקּדׁש. קנה ראׁשֹון ראׁשֹון ּבפרּוטה, ְְִִִֵֶָָָָָעׂשה

.Îהּוא והרי ּדמיו, אּלא הקּדיׁש לא - עצמֹו את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לא ׁשהרי ולאכל, לעׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו; ּבדמי ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחּיב

ּכעבד. ּגּופֹו ְִֵֶֶַָנתקּדׁש

.‡Îּכגֹון ּכיצד? ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש, אדם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָאין
ׂשדה אֹו העברּיים, וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו, ּבנֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשהחרים
ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין מחרמין, אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻמקנתֹו

ׁשּלֹו. ּגּופֹו ֵֶֶׁשאין

.·Îהיה ּכיצד? ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָאין
אין - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ּפּקדֹון ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
הּוא הרי ּבֹו, ּכפר לא אם אבל להקּדיׁשֹו; יכֹולין ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֹהּבעלים

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל ּבעליו ְְְִֶָָָָּברׁשּות

.‚Îׁשּגזלּה קרקע אבל ּבמּטלטלין. אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה
יכֹול זה הרי - ּבדּינין להֹוציאּה יכֹול אם - ּבּה וכפר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאחר,
ׁשהּקרקע הֹוציאּה: לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹלהקּדיׁשּה,

ּבעליה. ּברׁשּות היא הרי ְְְֲִִֵֶַָָָעצמּה,

.„Îאין ׁשניהן - הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו, את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּגֹוזל
ׁשאינֹו לפי וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי זה להקּדיׁש: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיכֹולין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּברׁשּותֹו.

.‰Îּובא ּבהן, וכּיֹוצא ּביצים אֹו ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ואחת אחת ּכל ּדמי היּו אם - לֹו והל אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָלֹוקח
יכֹול הּמֹוכר ואין ׁשּפסק; ּכמי זה הרי קצּובין, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמהן

ּברׁשּותֹו אינּה ׁשהרי זֹו, ּדלעת נמכרה]להקּדיׁש .[שכבר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ
מקּדׁשת, זֹו הרי - והקּדיׁשּה קצּובין, הּדמים אין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻואם

היא ּברׁשּותֹו לשלם]ׁשעדין כמה הקונה שידע ׁשּזה[עד : ְֲִִִֶֶֶַ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ּדר לקחּה לא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלקחּה,

.ÂÎמה' ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹאין
מצֹודתי הדייגים]ּׁשּתעלה 'מה[רשת קדׁש', הּים מן ְֲִִֶֶֶַַַָָֹ

ּכלּום. אמר לא - חרם' הּפרֹות מן זֹו ׂשדה ְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּׁשּתֹוציא

.ÊÎלכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר
לפי מקּדׁשת, אינּה - מּמּנּו ּולקחּה מקּדׁשת', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֻֻמּמ

לרׁשּותֹו. ּבאת לא ְְְִִִֶֶָָֹׁשּכׁשהקּדיׁשּה

.ÁÎעֹוׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן
לעֹוׂשיהן'ואֹוכלת ידי 'יקּדׁשּו לּה: אמר חּלין. והּמֹותר , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הא קדׁש; ידיה מעׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן הֹואיל -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּפרֹות ׁשּכל קדׁש', זה 'אילן לאֹומר: ּדֹומה? זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קדׁש. להּבא ְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשעֹוׂשה

.ËÎ,ל מֹוכר ׁשאני זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָהאֹומר
ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש' מּמ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻלכׁשאּקחּנה
,ל ׁשּמׁשּכנּתי זֹו 'ׂשדה להקּדיׁשּה. ּבידֹו עּתה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
ׁשהרי ּתקּדׁש, אֹותּה ּכׁשּיפּדה - קדׁש' ּתהי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלכׁשאפּדּנה
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ּבׂש אֹומר להם",הּוא הּוא עֹולם אחּזת "ּכי דיהן: ְֲִִֵֵֶֶַָָֻ
אׁשר "מּכל ׁשּנאמר: ּכחרמין, לקרקעֹות הקׁשּו ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֻּומּטלטלין

אחּזתֹו". ּומּׂשדה ְֲִֵָֻלֹו

.Áמזּבח קדׁשי -]הּמקּדיׁש להקריבה שעליו קרבן [בהמת ְְְִִֵֵַַַָ
הּבהמה ותער עליהן, חל ההקּדׁש הרי - הּבית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדק
למה ּתקרב והּבהמה הּבית, לבדק ּדמיה ויּפלּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָותּפדה,
לּמזּבח, הּבית ּבדק קדׁשי הּמקּדיׁש אבל ּבּתחּלה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּׁשהיתה
- לּכהנים החרימּה אֹו 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' זֹו 'הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹואמר:
קדׁשי על חל החרם ולא מזּבח הקּדׁש ואין ּכלּום, עׂשה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין הּבית; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק

.Ëּוׁשחטֹו יֹום', ׁשלׁשים לאחר הקּדׁש זה 'ׁשֹור ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹהאֹומר:
לּמזּבח, הקּדיׁשֹו ּבהנאה; מּתר זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבתֹו
הקּדׁש זה 'הרי אמר: אם אבל לּמזּבח. הקּדׁש זה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

עד]מעכׁשו ימות לא ּבתֹו[אם ּוׁשחטֹו יֹום', ׁשלׁשים לאחר ְְְְְִֵַַַָָֹ
ּבתֹו הקּדיׁשֹו ואם ּבהנאה; אסּור זה הרי - יֹום ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹׁשלׁשים

מקּדׁש. אינֹו לּמזּבח, ְְְִִֵֵַַַָֹֻהּׁשלׁשים

.Èּגזּברין עּכּוב אּלא ּבּה אין הּבית, לבדק עֹולה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש
שוויה]ּבלבד להעריך נדרשים הגזברים הקרבתה .[שלפני ְִַ

עבר אם ,לפיכ ׁשּתּפדה. עד ּתּׁשחט ׁשּלא סֹופרים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומּדברי
ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָָָּוׁשחטּה

.‡Èּבין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין אדם ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָמחרים
ׁשהּוא קדׁשים היּו ואם הּבית. ּבדק חרמי ּבין ּכהנים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחרמי
לבדק ּבין לּכהנים ּבין ּדמיהן את נֹותן ּבאחריּותן, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּיב
ּׁשהן. למה ׁשּיּפדּו, אחר הּקדׁשים אֹותן ויקרבּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּבית;

.·Èנדבה באחריותה]היּו חייב ּכיצד[שלא והחרימן, ְְְִֵֶַָָָָ
זֹו, ּבבהמה לּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: אֹותן? ְְִִִִֵֵֶַָָָָָּפֹודין
ׁשעּור אֹותֹו הּנֹותן וכל ּבּה', חּיב ׁשאינֹו עֹולה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָלהעלֹותּה

אחר] ׁשהיתה.[אפילו ּכמֹו נדבה זֹו ּבהמה יקריב ,ְְְְְִֵֶַָָָָָ

.‚Èׁשהיה ּבין לּׁשמים, ּבהמה ּבכֹור את ׁשהחרים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
צרי ואין מחרם; זה הרי - מּום ּבעל ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּתמים

לידֹו. ׁשּבא אחר לּׁשמים, הּכהן החרימֹו אם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלֹומר,

.„Èלּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: אֹותֹו? ּפֹודין ְְִִִֵֵֶַַָָָוכיצד
הרׁשּות ותהיה לֹו ׁשּיהיה ּכדי זה, [=האפשרות]ּבבכֹור ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָ

הּנֹותן ּכל לרעֹו'. אֹו לקרֹובֹו ׁשּירצה, ּכהן לכל לּתנֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבידֹו
ויּפלּו ׁשּירצה; ּכהן לכל ויּתנּנּו הּבכֹור יּקח ׁשעּור, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹאֹותֹו

הּבית. לבדק ְִִֶֶַַַָהּדמים

.ÂË,נדבה ׁשלמי ּכמחרים זה הרי - הּמעׂשר את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמחרים
ּבאחריּותֹו. חּיב ׁשאינֹו ְְֲִֵֶַַָָלפי

.ÊËׁשקלֹו השקל]הּמקּדיׁש מחצית הּבית,[מטבע לבדק ְְְִִִֶֶַַַַ
קדׁש; אינן הּבית, לבדק ּבּכּורים הקּדיׁש קדׁש. זה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהרי
קדׁש. אּלּו הרי לידֹו, ׁשּבאּו אחר הּכהן הקּדיׁשן אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאבל

.ÊÈע חצי ׁשּתפיןהּמחרים והּכהנים הּוא וׁשפחתֹו, בּדֹו ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָֹֻ
ּכּלֹו עבּדֹו, חצי לּׁשמים החרים אֹו הקּדיׁש אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָֻּבֹו;
הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו הּמקּדיׁש וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹקדׁש
קדׁש; ּגּופן הרי - עבדים ּבהן והיּו נכסיו ּכל הּמקּדיׁש ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיּפדּו. עד ּבהם, להנֹות אסּור ְִִֵֶֶַָָָָָלפיכ

.ÁÈּולהֹוציא מאחרים, ּדמיהן לּקח רּׁשאין הּגזּברין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין

לחרּות בהקדש]אֹותן כזלזול יתפרש שלא מֹוכרין[כדי אּלא ; ְִֵֶַָָ
רצּו. אם לחרּות, אֹותן מֹוציאין ואחרים לאחרים, ֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָאֹותן

.ËÈ.קדׁש ּפרנסתֹו על הּיתר ּכל עבּדֹו, ידי ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
ּופֹורע; ועֹוׂשה ואֹוכל, לֹווה זה? עבד מתּפרנס הּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַוכיצד
ׁשאם - ויפרע ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָוהּוא

הקּדׁש. קנה ראׁשֹון ראׁשֹון ּבפרּוטה, ְְִִִֵֶָָָָָעׂשה

.Îהּוא והרי ּדמיו, אּלא הקּדיׁש לא - עצמֹו את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לא ׁשהרי ולאכל, לעׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו; ּבדמי ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחּיב

ּכעבד. ּגּופֹו ְִֵֶֶַָנתקּדׁש

.‡Îּכגֹון ּכיצד? ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש, אדם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָאין
ׂשדה אֹו העברּיים, וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו, ּבנֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשהחרים
ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין מחרמין, אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻמקנתֹו

ׁשּלֹו. ּגּופֹו ֵֶֶׁשאין

.·Îהיה ּכיצד? ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָאין
אין - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ּפּקדֹון ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
הּוא הרי ּבֹו, ּכפר לא אם אבל להקּדיׁשֹו; יכֹולין ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֹהּבעלים

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל ּבעליו ְְְִֶָָָָּברׁשּות

.‚Îׁשּגזלּה קרקע אבל ּבמּטלטלין. אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה
יכֹול זה הרי - ּבדּינין להֹוציאּה יכֹול אם - ּבּה וכפר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאחר,
ׁשהּקרקע הֹוציאּה: לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹלהקּדיׁשּה,

ּבעליה. ּברׁשּות היא הרי ְְְֲִִֵֶַָָָעצמּה,

.„Îאין ׁשניהן - הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו, את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּגֹוזל
ׁשאינֹו לפי וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי זה להקּדיׁש: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיכֹולין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּברׁשּותֹו.

.‰Îּובא ּבהן, וכּיֹוצא ּביצים אֹו ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ואחת אחת ּכל ּדמי היּו אם - לֹו והל אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָלֹוקח
יכֹול הּמֹוכר ואין ׁשּפסק; ּכמי זה הרי קצּובין, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמהן

ּברׁשּותֹו אינּה ׁשהרי זֹו, ּדלעת נמכרה]להקּדיׁש .[שכבר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ
מקּדׁשת, זֹו הרי - והקּדיׁשּה קצּובין, הּדמים אין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻואם

היא ּברׁשּותֹו לשלם]ׁשעדין כמה הקונה שידע ׁשּזה[עד : ְֲִִִֶֶֶַ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ּדר לקחּה לא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלקחּה,

.ÂÎמה' ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹאין
מצֹודתי הדייגים]ּׁשּתעלה 'מה[רשת קדׁש', הּים מן ְֲִִֶֶֶַַַָָֹ

ּכלּום. אמר לא - חרם' הּפרֹות מן זֹו ׂשדה ְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּׁשּתֹוציא

.ÊÎלכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר
לפי מקּדׁשת, אינּה - מּמּנּו ּולקחּה מקּדׁשת', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֻֻמּמ

לרׁשּותֹו. ּבאת לא ְְְִִִֶֶָָֹׁשּכׁשהקּדיׁשּה

.ÁÎעֹוׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן
לעֹוׂשיהן'ואֹוכלת ידי 'יקּדׁשּו לּה: אמר חּלין. והּמֹותר , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הא קדׁש; ידיה מעׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן הֹואיל -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּפרֹות ׁשּכל קדׁש', זה 'אילן לאֹומר: ּדֹומה? זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קדׁש. להּבא ְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשעֹוׂשה

.ËÎ,ל מֹוכר ׁשאני זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָהאֹומר
ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש' מּמ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻלכׁשאּקחּנה
,ל ׁשּמׁשּכנּתי זֹו 'ׂשדה להקּדיׁשּה. ּבידֹו עּתה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
ׁשהרי ּתקּדׁש, אֹותּה ּכׁשּיפּדה - קדׁש' ּתהי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלכׁשאפּדּנה
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ׁשהרי קצּוב, לזמן ממׁשּכנת היתה ואפּלּו לפּדֹותּה: ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבידֹו
הּזמן. אחר לפּדֹותּה ְְְִַַַַָָּבידֹו

.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו, ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׂשּכיר
מעל. הּׂשֹוכר, ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות; ְְְִִֵַַַָָָָּופקעה

.‡Ïׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
חּיב זה הרי - להקּדיׁשֹו עלי הרי אמר אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
- הקּדיׁש לא ואם נדר; מּׁשּום לעֹולם, ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹלהקּדיׁשֹו
ּדברֹו" יחל ו"לא לׁשּלמֹו" תאחר "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי

הּנדרים. ּכׁשאר יעׂשה", מּפיו, הּיצא "ּככל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּומּׁשּום

.·Ïׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי 'הרי האֹומר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכיצד?
ׁשּתֹוציא ּפרֹות לענּיים לּתן עלי 'הרי הּים', מן ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמצֹודתי
ׁשאׂשּתּכר ּכל לּׁשבּויים לּתן אֹו להחרים עלי 'הרי זֹו', ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשדה
לעׂשֹות חּיב זה הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל זֹו', ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשנה
ּבכלל - ּבֹו וכּיֹוצא וזה לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ּׁשאמר, מה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן

הקּדׁשֹות. ּבכלל לא הּוא, ְְְִִֵֶַָֹנדרים

.‚Ïאׁשר "וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה - זה לדבר ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹראיה
ׁשם ּלי נדרּת "אׁשר ונאמר: ,"ל אעּׂשרּנּו עּׂשר לי, ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
נזיר', ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר 'לא האֹומר והרי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנדר".
- ּבנזיר נדר לא ׁשעדין ּפי על ואף ּבנזירּות, לנהג ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹחּיב
וכזה ּבֹו, ּכּיֹוצא וזה להּנזר. חּיב ּבנזיר, ׁשּיּדר ואמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהֹואיל

לדּון. ָָראּוי

.„Ïׁשֹור' האֹומר: ּכיצד? הקּדׁש. אינֹו טעּות, ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָהקּדׁש
- לבן ויצא הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון מּביתי ׁשּיצא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשחר
הּוא הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב 'ּדינר הקּדׁש; ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו
יין ׁשל 'חבית הקּדׁש; אינֹו - ּכסף ׁשל ועלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהקּדׁש',
ׁשהּיין ּבין - ׁשמן ׁשל ועלת הקּדׁש', ראׁשֹונה ּבידי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתעלה
- הּיין מן יקר ׁשהּׁשמן ּבין מקֹום, ּבאֹותֹו הּׁשמן מן ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיקר
הרי - ּכזֹו' 'זֹו ואמר: אחרת, ּבּה התּפיס הקּדׁש. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאינּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הקּדׁש. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹהּׁשנּיה

ז ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

ולא‡. ּבקרקעֹות, לא אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹההקּדׁשֹות
הקׁשּו ׁשהרי והושוו]ּבעבדים ולא[הוסמכו לקרקעֹות, ְְְְֲֲִֵֶַַָָֹֻ

ממֹון ּגּופן ׁשאין הוכחה]ּבׁשטרֹות רק ׁשּנאמר:[ומהווים , ְֱִֵֶֶֶַָָָ
הּמּטלטלין ׁשאר ואחד הּכסף, אחד הּכסף". את ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ"ונתן

סּבין ואפּלּו ּכסף; .[קליפות]ׁשּׁשוין ֲִִִֶֶֶַָֻ

הּמקּדיׁש·. ואחד חמׁש; מֹוסיף קדׁשיו, הּפֹודה ְְֳִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש מֹוסיפין - הּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו, אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹעצמֹו,
והחמׁש הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא החמׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹואף

להן. אחד ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּמֹוסיף

את‚. ׁשּנתן מאחר אּלא מעּכב; החמׁש אין קדׁשיו, ְֳֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה
סֹופרים ּומּדברי ּבֹו. להנֹות ּומּתר לחּלין, הקּדׁש יצא - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻהּקרן
יּתן; ולא יפׁשע, ׁשּמא - החמׁש ׁשּיּתן עד להנֹות, לֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּפי על ואף לאכל, לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני - ּבּׁשּבת ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאבל

אֹותֹו. ּתֹובעין הּגזּברין והרי החמׁש, נתן לא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשעדין

ּפדה„. אם - ונפּדּו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָקדׁשי
והּמקּדיׁש ההקּדׁשֹות; ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹהּמקּדיׁש

ּבּה הּמתּכּפר לא חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא לעצמֹו, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּפדה
הקרבן] ׁשחּיב[מקריב הּוא ראׁשֹון, והקּדׁש ׁשּפדאּה. ,ְְְִֵֶֶֶַָָָ

חמׁש, עליו מֹוסיף אינֹו ׁשני, הקּדׁש אבל חמׁש; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּבתֹוספת
חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש "ואם ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:

הּמתּפיס. לא הּמקּדיׁש, - עליו" ערּכ ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹּכסף

ּבקדׁשי‰. ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלפיכ
ׁשהמיר אֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ּבקדׁשי ּבין הּבית, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבדק

אחרת] בבהמה לקרבן הכשרה בהמה מזּבח[החליף ְְְִֵֵַָּבקדׁשי
הּתמּורה, את אֹו עליה ׁשחּלל הּׁשנּיה את ּפֹודה ּכׁשהּוא -ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - ְְִֵֶַֹלעצמֹו

.Âעליו והֹוסיף מּום, ּבֹו ונפל ּבֹו, להתּכּפר אׁשם ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּמפריׁש
אחר ּבאׁשם ונתּכּפר אחרת, ּבהמה על וחּללֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחמׁש

השנייה] הבהמה נאבדה כי ונּתקה[שלישי, מדין, [נעקרה ְְִָ
קרבנו]הּבהמהקרבן] הקריב שכבר לאחר ׁשחּלל[שמצאה ְִֵֵֶַָ

לרעּיה ותפדה]עליה מום בה שיפול עד ּכמֹו[שתרעה ְְִִֶָָָ
חמׁש, עליה מֹוסיף אם ספק היא הרי - ּבמקֹומֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּיתּבאר
אחרת, ּוקדּׁשה אחר ּגּוף היא והרי עֹולה קרּבן והיא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהֹואיל
הקּדׁש מּכח ּבאה ׁשהיא מּפני חמׁש, עליה מֹוסיף אינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאֹו

חמׁש. עליו הֹוסיף ׁשּכבר ְִִֶֶָָָָֹהראׁשֹון

.Êּתֹורה ּדנה ׁשּלא - ּתמּורה עֹוׂשין אין הּבית, ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשי
ּבהמת לפניו היּו ּכיצד? מזּבח. ּבקדׁשי אּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבתמּורה,
אֹו זֹו', חליפת 'זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ּובהמת ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻחּלין
זֹו 'הרי אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - זֹו' ּתמּורת ְְֲֲִֵַַַָָָֹ'זֹו
ויצאת קּימין; ּדבריו - זֹו' על מחּללת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּתחת

הּׁשנּיה. ונתּפסה לחּלין, הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻהּבהמה

.Áּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית, ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד
עבר ואם ּבׁשוייהן; אּלא לכּתחּלה, אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
ּדינר מאה ׁשוה הקּדׁש אפּלּו מּׁשוייהן, ּפחֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוחּללן
ּומּתר לחּלין, ויצא ּפדּוי זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשחּללֹו
וחּיב ּדמים, חקירת צרי ׁשהּוא סֹופרים ּומּדברי ּבֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלהנֹות

ּדמיו. את ְְִֶַָָלהׁשלים

.Ë,מּום ּבּה ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבהמת לֹו היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואמר: חמּׁשה, ׁשּׁשוה חּלין ּובהמת עׂשרה, ׁשוה היא ְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוהרי
לחּלין; ויצאת נפּדית, זֹו הרי - זֹו' על מחּללת זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֻֻ'הרי
הּבהמה היתה אם וכן החמּׁשה. להׁשלים צרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָאבל
להּגזז לחּלין יצאת זֹו הרי - הּבית ּבדק קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהראׁשֹונה
מּדברי אבל ּתֹורה; ּדין ּתחּתיה הּׁשנּיה ותּכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּולהעבד,
ׁשוה, עליה ׁשחּלל זֹו היתה אם ּדמים חקירת צרי ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָסֹופרים

ּדמיה. יׁשלים ְִֶַָָאֹו

.Èּבאּו אפּלּו - ּבדמיה ׁשּזֹו ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותּה ְְְְֲִֶֶָָָָָָָֹׁשמּו
חֹוזר: אינֹו יפה', היתה הקּדׁש 'ׁשל ואמרּו: מאה ּכן ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחר
אבל ּבּה. החמירּו לא מּדבריהם, הּדמים וחקירת ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהֹואיל
הקּדׁש ׁשהּונה ואמרּו ׁשלׁשה ּובאּו ׁשנים, אֹותּה ׁשמּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹאם

חֹוזר. - ׁשהּוא ְֵֶָּבכל

.‡Èאכסרה ההקּדׁש את ּפֹודין שטחי]אין אּלא[אומדן , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ
על ההקּדׁש יד ּפדה, ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחקירת
'טּלית הקּדׁש', ׁשל זֹו ּפרה ּתחת זֹו 'ּפרה ּכיצד? ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעליֹונה.
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ההקּדׁש ויד ּפדּוי, הקּדׁשֹו - הקּדׁש' ׁשל זֹו טּלית ּתחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזֹו
יפה הּׁשנּיה היתה אם העליֹונה; הראׁשֹונה[=יקרה]על מן ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ

- יפה אינּה ואם וׁשֹותקין; הּגזּברין אֹותּה לֹוקחין ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָּביֹותר,
אם אבל חמׁש. ּומֹוסיף ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדמים את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשלים
ּופרה הקּדׁש, ׁשל טּלית ּתחת סלעים ּבעׂשר זֹו 'טּלית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאמר:
ׁשל היתה אפּלּו - הקּדׁש' ׁשל ּפרה ּתחת סלעים ּבעׂשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזֹו
ונֹותן חמׁש מֹוסיף זה הרי עׂשרה, וׁשּלֹו חמּׁשה ׁשוה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהקּדׁש
ּוׁשנּיה, ּפדה. קצּובים ּבדמים ׁשהרי ּומחצה: סלעים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש טעּונה ְְְֵֵֶֶַָָֹאינּה

.·Èּבמנה מׁש - ההקּדׁש מּיד החפץהּפֹודה את [העביר ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
מנה] היה כששוויו עדלרשותו הּדמים לּתן הסּפיק ולא ,ְְִִִִֵַַָֹ

הּכסף, את "ונתן ׁשּנאמר: מאתים, נֹותן - ּבמאתים ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעמד
ולא ּבמאתים, מׁשכֹו ׁשּלֹו. הּוא הּכסף ּבנתינת לֹו", ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹוקם
מאתים; נֹותן - ּבמנה ׁשעמד עד הּדמים את לּתן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהסּפיק

הדיֹוט ּכח יהיה במשיכה]לא הקּדׁש,[שקונה מּכח חמּור ְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹֹ
ּבּדמים. ונתחּיב ּבמׁשיכה קנה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָוהרי

.‚Èעד למׁשכֹו, הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה
ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף; ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד
ולא הּדמים, ונתן ּבמנה, ּפדהּו ּבמאתים. ההקּדׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹוזכה
ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד למׁשכֹו, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהסּפיק
'לא ּכאן, אֹומרין ואין נתן: ׁשּכבר הּמנה אּלא נֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
אינֹו ההדיֹוט ׁשאפּלּו - הקּדׁש' מּכח חמּור הדיֹוט ּכח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹיהיה

ׁשּפרע מי ׁשּיקּבל עד ּבֹו, לחזר המבול...יכֹול דור [מאנשי ְֲִֵֶֶַַַַָָֹ
בדיבורו] עומד שאינו ממי יפרע ּבמקֹומֹו;הוא ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

ׁשּפרע. מי לקּבל ראּוי ההקּדׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָואין

.„Èאֹו אּׁשה, ּכתּבת עליו והיתה נכסיו, ּכל ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש
מן ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֻׁשטרי
מפקיע ׁשההקּדׁש חֹובֹו: את חֹוב ּבעל ולא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹההקּדׁש,

הּקרקע[=מסיר] ההקּדׁש ּכׁשּימּכר אבל ׁשּקדם. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשעּבּוד
לגּבֹות ולאּׁשה חֹוב לבעל יׁש - לחּלין הּׂשדה ותצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּלֹו,

זֹו. קרקע על עֹומד ׁשעּבּודּה ׁשהרי הּפֹודה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָמן

.ÂË:לראׁשֹון ׁשּכתבה לקֹוחֹות לׁשני ּדֹומה? זה למה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָהא
עּמ לי אין ּודברים נכס]'ּדין ממך -[לגבות לּׁשני: ּומכר , ְִִִִִֵֵַַָָָ
טֹורפת הּׁשני.[=גובה]ׁשהיא מן ִִִֵֶֶֶַ

.ÊËהאּׁשה את מׁשּביעין האיׁש? זה קרקע ּפֹודין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוכיצד
מּנכסים לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, חֹובֹות ּבעלי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאֹו

מכר ּכ ואחר ּבּבקרמׁשעּבדים; יֹום ׁשּׁשים עליה יזין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ואֹומרין: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובערב,

ּכתּבתּה לאּׁשה לּתן מנת על זֹו, המגיעּבׂשדה את [שתקבל ְְְִִֵֶַָָָָָָֻ
חֹובֹולה] את חֹוב חסרות]ּולבעל מטבעות אפילו .[שיקבל ְֶַַ

ּכדי ּבדינר אפּלּו הּלֹוקח אֹותּה ולֹוקח אֹותּה, ׁשּפֹודין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואחר
הּפֹודה חֹוזר - ּפדיֹון' ּבלא יֹוצא 'הקּדׁש יאמרּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹׁשּלא
היה ואפּלּו חֹובֹו, את חֹוב לבעל אֹו ּכתּבתּה לאּׁשה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻּומגּבה
אֹותּה, ּפֹודה ּכ מנת על ּתׁשעים: ׁשוה והּׂשדה מאה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהחֹוב

החֹוב היה אם אבל לפּדֹותּה. ּבדמי[פי-]הרֹוצה ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
אּׁשה ּוכתּבת חֹוב עליו ויׁש מאה ׁשוה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהּׂשדה,
הּכתּבה, אֹו החֹוב לּתן מנת על אֹותּה ּפֹודין אין - ְְִִִֵֵַַַַָָָָֻמאתים

סתם אֹותּה ּפֹודין להקדש]אּלא לּתן,[והכסף התנּו ׁשאם : ְְִִִִֵֶֶָָָ
ּכלל נפּדית ביוקר]אינּה כך כל פודים יימצאו .[שלא ְְִֵֵָָ

.ÊÈוגבת אׁשּתֹו, את ּגרׁש ּכ ואחר נכסיו, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּיּדירּנה עד ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּבתּה

קנּוניא ׁשּמא רמאות]הנאה, ואין[תכנית ההקּדׁש; על עׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
על ויּׁשאל הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר היה רצה אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָאֹומרין

לֹו. חֹוזר והיה לחכם ְְְֵֵֶָָָָהקּדׁשֹו

.ÁÈחֹוב לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן
על קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה 'ּכלי אֹו: ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָעלי',
ּפי על ּגֹובה אינֹו חֹוב, ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָההקּדׁש;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹובֹות ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזה

.ËÈׁשהקּדיׁש החֹולה אבל ּבבריא. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָּבּמה
- ּבידי' לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר נכסיו, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּכל
מיתתֹו, ּבׁשעת ההקּדׁש על ערמה עֹוׂשה אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן;
אמר: אם לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי - לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוחֹוטא

'ּתנּו' אמר לא ואם ׁשבּועה; ּבלא נֹוטל לֹו', אֹותּה [לא'ּתנּו ְְְְְִֵַָָָֹֹ
ו] בלבד, אמירתו היהמספיקה ּכן אם אּלא לֹו, נֹותנין ְִִֵֵֶָָָאין

הּצּואה. מּפני ההקּדׁש מן נֹוטל זה הרי מקּים, ׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבידֹו
הרי אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש אחר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
וגֹובה נׁשּבע - ׁשטרֹו נתקּים אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ההקּדׁש. מן לא הּפֹודה, ְִִֵֶֶַַֹמן

.Îאֹו הקּדיׁשן, אֹו נכסיו, את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי
ּברּורה. ראיה ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהחרימן

חמישי יום
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על‡. ולבּדק לחּפׂש נפנין ּדין ּבית ּבאדר, עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחמּׁשה
ודֹורׁשין עליהן ּובֹודקין הקּדׁשֹות; עניני ועל צּבּור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָצרכי
את וגֹובין החרמין, ואת ההקּדׁשֹות את ּופֹודין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָוחֹוקרין,
הּכל ׁשּיהיה ּכדי - ּבהן החּיב מּכל הּדמים ואת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערכין

אלהינּו. ּבית את לחּזק ׁשקלים, ּתרּומת עם ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹעתיד

ּבקיאין·. ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות, את ּפֹודין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאין
מחּיבי[=מומחים] ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ּכׁשּגֹובין וכן ;ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

וכּיֹוצא ּבהמה ּוכׁשּמעריכין ּבׁשלׁשה. אֹותם ׁשמין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹערכין,
מּטלטל מּׁשאר אבלּבּה ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין ין, ְְְְֲִִִִִַָָָָָָֹ

אדם ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אֹו הּקרקעֹות, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכׁשּמעריכין
ואחד ּבעׂשרה, אּלא אֹותן מעריכין אין - ׁשּלֹו הּקרקע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמן
ּדמי האֹומר וכן ּבּפרׁשה. ּכתּוב "ּכהן" ׁשהרי ּכהן: ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמהן
- רגלי ּדמי אֹו ידי, ּדמי אֹו עלי, ּפלֹוני ּדמי אֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעלי,
רגלֹו אֹו ידֹו ּדמי ּכּמה אֹו ׁשוה, הּוא ּכּמה אֹותֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשּׁשמין

ּכהן. מהן ואחד ּבעׂשרה, ׁשמין -ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשהיּו‚. ּבין ההקּדׁש, מידי ההקּדׁשֹות את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכׁשּפֹודין
הּבאין ּכל ּבפני עליהן מכריזין - מּטלטלין אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקרקעֹות
ואמר סלעים', ּבעׂשר ׁשּלי הן 'הרי אחד: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפּדֹות.
ּבארּבעים, אחד ואמר ּבׁשלׁשים, אחד ואמר ּבעׂשרים, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאחד
ממׁשּכנין - לבּדֹו חמּׁשים ׁשל ּבֹו חזר ּבחמּׁשים, אחד ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָואמר
ארּבעים; ׁשּנתן לזה ההקּדׁשֹות אֹותן ונֹותנין עׂשר, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמּנכסיו
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ההקּדׁש ויד ּפדּוי, הקּדׁשֹו - הקּדׁש' ׁשל זֹו טּלית ּתחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזֹו
יפה הּׁשנּיה היתה אם העליֹונה; הראׁשֹונה[=יקרה]על מן ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ

- יפה אינּה ואם וׁשֹותקין; הּגזּברין אֹותּה לֹוקחין ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָּביֹותר,
אם אבל חמׁש. ּומֹוסיף ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדמים את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשלים
ּופרה הקּדׁש, ׁשל טּלית ּתחת סלעים ּבעׂשר זֹו 'טּלית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאמר:
ׁשל היתה אפּלּו - הקּדׁש' ׁשל ּפרה ּתחת סלעים ּבעׂשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזֹו
ונֹותן חמׁש מֹוסיף זה הרי עׂשרה, וׁשּלֹו חמּׁשה ׁשוה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהקּדׁש
ּוׁשנּיה, ּפדה. קצּובים ּבדמים ׁשהרי ּומחצה: סלעים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש טעּונה ְְְֵֵֶֶַָָֹאינּה

.·Èּבמנה מׁש - ההקּדׁש מּיד החפץהּפֹודה את [העביר ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
מנה] היה כששוויו עדלרשותו הּדמים לּתן הסּפיק ולא ,ְְִִִִֵַַָֹ

הּכסף, את "ונתן ׁשּנאמר: מאתים, נֹותן - ּבמאתים ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעמד
ולא ּבמאתים, מׁשכֹו ׁשּלֹו. הּוא הּכסף ּבנתינת לֹו", ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹוקם
מאתים; נֹותן - ּבמנה ׁשעמד עד הּדמים את לּתן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהסּפיק

הדיֹוט ּכח יהיה במשיכה]לא הקּדׁש,[שקונה מּכח חמּור ְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹֹ
ּבּדמים. ונתחּיב ּבמׁשיכה קנה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָוהרי

.‚Èעד למׁשכֹו, הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה
ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף; ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד
ולא הּדמים, ונתן ּבמנה, ּפדהּו ּבמאתים. ההקּדׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹוזכה
ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד למׁשכֹו, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהסּפיק
'לא ּכאן, אֹומרין ואין נתן: ׁשּכבר הּמנה אּלא נֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
אינֹו ההדיֹוט ׁשאפּלּו - הקּדׁש' מּכח חמּור הדיֹוט ּכח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹיהיה

ׁשּפרע מי ׁשּיקּבל עד ּבֹו, לחזר המבול...יכֹול דור [מאנשי ְֲִֵֶֶַַַַָָֹ
בדיבורו] עומד שאינו ממי יפרע ּבמקֹומֹו;הוא ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

ׁשּפרע. מי לקּבל ראּוי ההקּדׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָואין

.„Èאֹו אּׁשה, ּכתּבת עליו והיתה נכסיו, ּכל ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש
מן ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֻׁשטרי
מפקיע ׁשההקּדׁש חֹובֹו: את חֹוב ּבעל ולא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹההקּדׁש,

הּקרקע[=מסיר] ההקּדׁש ּכׁשּימּכר אבל ׁשּקדם. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשעּבּוד
לגּבֹות ולאּׁשה חֹוב לבעל יׁש - לחּלין הּׂשדה ותצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּלֹו,

זֹו. קרקע על עֹומד ׁשעּבּודּה ׁשהרי הּפֹודה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָמן

.ÂË:לראׁשֹון ׁשּכתבה לקֹוחֹות לׁשני ּדֹומה? זה למה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָהא
עּמ לי אין ּודברים נכס]'ּדין ממך -[לגבות לּׁשני: ּומכר , ְִִִִִֵֵַַָָָ
טֹורפת הּׁשני.[=גובה]ׁשהיא מן ִִִֵֶֶֶַ

.ÊËהאּׁשה את מׁשּביעין האיׁש? זה קרקע ּפֹודין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוכיצד
מּנכסים לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, חֹובֹות ּבעלי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאֹו

מכר ּכ ואחר ּבּבקרמׁשעּבדים; יֹום ׁשּׁשים עליה יזין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ואֹומרין: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובערב,

ּכתּבתּה לאּׁשה לּתן מנת על זֹו, המגיעּבׂשדה את [שתקבל ְְְִִֵֶַָָָָָָֻ
חֹובֹולה] את חֹוב חסרות]ּולבעל מטבעות אפילו .[שיקבל ְֶַַ

ּכדי ּבדינר אפּלּו הּלֹוקח אֹותּה ולֹוקח אֹותּה, ׁשּפֹודין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואחר
הּפֹודה חֹוזר - ּפדיֹון' ּבלא יֹוצא 'הקּדׁש יאמרּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹׁשּלא
היה ואפּלּו חֹובֹו, את חֹוב לבעל אֹו ּכתּבתּה לאּׁשה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻּומגּבה
אֹותּה, ּפֹודה ּכ מנת על ּתׁשעים: ׁשוה והּׂשדה מאה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהחֹוב

החֹוב היה אם אבל לפּדֹותּה. ּבדמי[פי-]הרֹוצה ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
אּׁשה ּוכתּבת חֹוב עליו ויׁש מאה ׁשוה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהּׂשדה,
הּכתּבה, אֹו החֹוב לּתן מנת על אֹותּה ּפֹודין אין - ְְִִִֵֵַַַַָָָָֻמאתים

סתם אֹותּה ּפֹודין להקדש]אּלא לּתן,[והכסף התנּו ׁשאם : ְְִִִִֵֶֶָָָ
ּכלל נפּדית ביוקר]אינּה כך כל פודים יימצאו .[שלא ְְִֵֵָָ

.ÊÈוגבת אׁשּתֹו, את ּגרׁש ּכ ואחר נכסיו, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּיּדירּנה עד ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּבתּה

קנּוניא ׁשּמא רמאות]הנאה, ואין[תכנית ההקּדׁש; על עׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
על ויּׁשאל הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר היה רצה אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָאֹומרין

לֹו. חֹוזר והיה לחכם ְְְֵֵֶָָָָהקּדׁשֹו

.ÁÈחֹוב לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן
על קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה 'ּכלי אֹו: ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָעלי',
ּפי על ּגֹובה אינֹו חֹוב, ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָההקּדׁש;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹובֹות ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזה

.ËÈׁשהקּדיׁש החֹולה אבל ּבבריא. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָּבּמה
- ּבידי' לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר נכסיו, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּכל
מיתתֹו, ּבׁשעת ההקּדׁש על ערמה עֹוׂשה אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן;
אמר: אם לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי - לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוחֹוטא

'ּתנּו' אמר לא ואם ׁשבּועה; ּבלא נֹוטל לֹו', אֹותּה [לא'ּתנּו ְְְְְִֵַָָָֹֹ
ו] בלבד, אמירתו היהמספיקה ּכן אם אּלא לֹו, נֹותנין ְִִֵֵֶָָָאין

הּצּואה. מּפני ההקּדׁש מן נֹוטל זה הרי מקּים, ׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבידֹו
הרי אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש אחר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
וגֹובה נׁשּבע - ׁשטרֹו נתקּים אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ההקּדׁש. מן לא הּפֹודה, ְִִֵֶֶַַֹמן

.Îאֹו הקּדיׁשן, אֹו נכסיו, את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי
ּברּורה. ראיה ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהחרימן

חמישי יום
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על‡. ולבּדק לחּפׂש נפנין ּדין ּבית ּבאדר, עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחמּׁשה
ודֹורׁשין עליהן ּובֹודקין הקּדׁשֹות; עניני ועל צּבּור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָצרכי
את וגֹובין החרמין, ואת ההקּדׁשֹות את ּופֹודין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָוחֹוקרין,
הּכל ׁשּיהיה ּכדי - ּבהן החּיב מּכל הּדמים ואת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערכין

אלהינּו. ּבית את לחּזק ׁשקלים, ּתרּומת עם ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹעתיד

ּבקיאין·. ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות, את ּפֹודין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאין
מחּיבי[=מומחים] ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ּכׁשּגֹובין וכן ;ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

וכּיֹוצא ּבהמה ּוכׁשּמעריכין ּבׁשלׁשה. אֹותם ׁשמין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹערכין,
מּטלטל מּׁשאר אבלּבּה ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין ין, ְְְְֲִִִִִַָָָָָָֹ

אדם ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אֹו הּקרקעֹות, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכׁשּמעריכין
ואחד ּבעׂשרה, אּלא אֹותן מעריכין אין - ׁשּלֹו הּקרקע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמן
ּדמי האֹומר וכן ּבּפרׁשה. ּכתּוב "ּכהן" ׁשהרי ּכהן: ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמהן
- רגלי ּדמי אֹו ידי, ּדמי אֹו עלי, ּפלֹוני ּדמי אֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעלי,
רגלֹו אֹו ידֹו ּדמי ּכּמה אֹו ׁשוה, הּוא ּכּמה אֹותֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשּׁשמין

ּכהן. מהן ואחד ּבעׂשרה, ׁשמין -ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשהיּו‚. ּבין ההקּדׁש, מידי ההקּדׁשֹות את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכׁשּפֹודין
הּבאין ּכל ּבפני עליהן מכריזין - מּטלטלין אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקרקעֹות
ואמר סלעים', ּבעׂשר ׁשּלי הן 'הרי אחד: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפּדֹות.
ּבארּבעים, אחד ואמר ּבׁשלׁשים, אחד ואמר ּבעׂשרים, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאחד
ממׁשּכנין - לבּדֹו חמּׁשים ׁשל ּבֹו חזר ּבחמּׁשים, אחד ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָואמר
ארּבעים; ׁשּנתן לזה ההקּדׁשֹות אֹותן ונֹותנין עׂשר, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמּנכסיו
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מּזה. וארּבעים מּזה עׂשר חמּׁשים, נֹוטל ההקּדׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָונמצא
עׂשר, מּנכסיו ממׁשּכנין - ארּבעים ׁשל ּכן אחרי ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחזר
חזר הראׁשֹון. עד וכן הּׁשלׁשים; לּבעל ההקּדׁש את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹונֹותנין
ׁשנּיה, ּפעם ההקּדׁש על מכריזין - עׂשר ׁשּנתן הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבֹו
ּבעל מּׁשל נפרעין מעׂשר, ּבפחֹות נפּדה אם אֹותֹו: ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּומֹוכרין

הּמֹותר את .[=ההפרש]העׂשר ֶֶֶַָָ

אם„. אבל זה; אחר זה ּבׁשחזרּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
מׁשּלׁשין ּכאחת, ּכּלן ּבׁשוה.[=מחלקים]חזרּו ּביניהם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ

הּׁשני ואמר ּבעׂשר', ׁשּלי הּוא 'הרי הראׁשֹון: אמר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?
ּבֹו וחזר ועׂשרים, ּבארּבע הּׁשליׁשי ואמר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבעׂשרים,
ּבעׂשר, לראׁשֹון אֹותֹו נֹותנין - ּכאחד והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָהּׁשליׁשי
ּבׁשבע; ׁשליׁשי ּומּנכסי ּבׁשבע ׁשני מּנכסי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַּוממׁשּכנין
ׁשלׁשּתן חזרּו אם וכן ועׂשרים. ארּבע ּגֹובה ההקּדׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצא
אחד ּכל מּנכסי ממׁשּכנין - ּבׁשלׁש ההקּדׁש ונמּכר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכאחת,

סלעים]מּׁשלׁשּתן לעֹולם.[שבע זֹו ּדר על וכן . ְְְְִֵֶֶַָָָ

חמׁש;‰. מֹוסיפין ׁשהן מּפני אדם, לכל קֹודמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּבעלים
עּלּוין על חמׁש מֹוסיפין הּפֹודין,[התוספת]ואין ׁשאר ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

הּבעלים: אמרּו ּכיצד? ּתחּלה. הם ׁשּנֹותנין מה על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: אחר ּובא ּבעׂשרים', ׁשּלנּו זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'הרי
חמׁש מֹוסיפין ׁשהם מּפני קֹודמין, הּבעלים - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹּבעׂשרים'
ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: אחד ּבא ועׂשרים. חמׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָונֹותנין
ּכלּום, הֹוסיפּו ולא הּבעלים ׁשתקּו אם - ועׂשרים' ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֹּבאחת
הּבעלים הֹוסיפּו ואם ועׂשרים. ּבחמׁש להם אֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָמֹוכרין
נֹותנין אּלּו הרי - אחת ּפרּוטה אפּלּו ואחת, העׂשרים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָעל
ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועׂשרים אחד אחת: ּופרּוטה ועׂשרים ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשׁש
ׁשּנתנּו הּמּתן חמׁש מּׁשּום ּבֹו חּיבין ׁשהן וחמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמעצמן,
ּבעׂשרים ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: הּׁשני ּבא אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתחּלה.
רביעי ּובא וׁשלׁש', 'ּבעׂשרים ואמר: ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹּוׁשנים',
'ּבעׂשרים ואמר: חמיׁשי ּובא וארּבע', 'ּבעׂשרים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָואמר:
אחת ּפרּוטה אפּלּו וחמׁש העׂשרים על הן והֹוסיפּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוחמׁש',
ּופרּוטה ועׂשרים חמׁש ּופרּוטה: ׁשלׁשים לּתן אֹותן ּכֹופין -ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ
ׁשאין לפי - ּבֹו חּיבין ׁשהן חמׁש ׁשל וחמׁש מעצמן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנתנּו
מה חמׁש אּלא זה, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּבעלים
רצּו. אם האחרֹון ּׁשּנתן מה על מֹוסיפין ּתחּלה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּׁשּנתנּו

.Âׁשמּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ההקּדׁש[העריכו]ּבּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
אבל ממחין; ׁשהּואׁשלׁשה ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותֹו ׁשמּו אם ְְְְְֲִִֶָָָָָֹֹֻ

אפּלּו עּלּויֹו, על הּבעלים והֹוסיפּו האחרֹון, ּׁשּנתן מה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשוה
אחרֹון, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין הן הרי - אחת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפרּוטה

ּופרּוטה. ודינר ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֶָָָֹונֹותנין

.Ê,עׂשרים ּתחּלה הּבעלים ונתנּו ההקּדׁש, נׁשֹום ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי
הֹוסיפּו ולא הּבעלים וׁשתקּו ועׂשרים, חמׁש ונתן אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
חמׁש לּתן חּיבין הם ׁשאף קֹודמין: הּבעלים - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכלּום
הּוא ועׂשרים, ׁשׁש ונתן אחר ּבא החמׁש. מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועׂשרים,
נֹותנין ּפרּוטה, אפּלּו והֹוסיפּו הּבעלים רצּו ואם ְְְְְֲִִִִִֵַָָָקֹודם;
לעֹולם. זֹו ּדר ועל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּופרּוטה ּוׁשלׁשים ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹאחת

.Á- הּזה ּבּזמן מחרימין ולא מעריכין ולא מקּדיׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹאין
ואם ּבדקֹו. את לחּזק ּכדי ּבחטאינּו, מקּדׁש ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין
ּדלת נֹועל ּבהמה, היתה אם - החרים אֹו הערי אֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהקּדיׁש

ּכסּות היּו ואם מאליה; ׁשּתמּות עד אֹו[=בגד]ּבפניה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
מּתכֹות, ּכלי אֹו מעֹות היּו ואם ׁשּירקבּו; עד מּניחן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכלים,

לאּבדן. ּכדי הּמלח ים הּגדֹול לּים ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָיׁשליכן

.Ëוילכּו ּפֹודהּו לּמצוֹות, ׁשּנכנס עבד החרים אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַהקּדיׁש
ואם הּזה; זמן ׁשל וערכין ּדמים ּכׁשאר הּמלח לים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדמים

מעלין לא ּגֹוי, עבד ממיתה]היה להצילו הבור ולא[מן ְֲִֶֶַָָֹֹ
להרגו]מֹורידין .[לבור ִִ

.Èואפּלּו לכּתחּלה, הּזה ּבּזמן ההקּדׁשֹות לפּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר
ּדנּו וחכמים הּמלח. לים הּפרּוטה את ּומׁשלי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּבפרּוטה;
לפרסם ּכדי לזה, קרֹוב אֹו זּוזים ּבארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיפּדה
אּלא לכּתחּלה יפּדה לא הּמקּדׁש, ּבזמן אבל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּדבר.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָּבׁשויֹו

.‡Èאּלּו הרי סתם, מּטלטלין הּזה ּבּזמן ׁשהחרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמי
החרים אם אבל מקֹום. ּבאֹותֹו הּנמצאין לּכהנים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹנּתנין
אינּה - לּכהנים ׁשהחרימּה אֹו סתם, יׂשראל ּבארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׂשדה
נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהגת, חרמים ׂשדה ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָחרם:
הרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו לארץ, ּבחּוץ קרקע לּכהנים ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחרים

לּכהנים. ותּנתן יׂשראל, ּבארץ ּכמּטלטלין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהיא

.·È,מצוֹות והערכין והחרמין ׁשההקּדׁשֹות ּפי על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָאף
יצרֹו לכף ּכדי אּלּו, ּבדברים עצמֹו להנהיג לאדם לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹוראּוי

ּכילי יהיה "ּכּבד[=קמצן]ולא נביאים: ּׁשּצּוּו מה ויקּים , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ
הערי ולא הקּדיׁש לא אם כן, ּפי על אף - "מהֹונ ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹאת
העידה הּתֹורה הרי ּכלּום; ּבכ אין מעֹולם, החרים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹולא

חטא". ב יהיה לא - לנּדר תחּדל "וכי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹואמרה:

.‚È;נכסיו ּכל יחרים, ולא אדם יקּדיׁש לא ְְְְְִִַַָָָָָָֹֹלעֹולם
אֹומר: הּוא ׁשהרי - הּכתּוב ּדעת על עבר זה, ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהעֹוׂשה
ואין חכמים. ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, אׁשר ּכל לא לֹו", אׁשר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ"מּכל
ממֹונֹו, ּכל מאּבד זה ׁשהרי - ׁשטּות אּלא חסידּות, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָזֹו
אמרּו ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה עליו. מרחמין ואין לּברּיֹות; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָויצטר

מבּלי מּכלל ׁשֹוטה חסיד אּלא[=מחריבי]חכמים: עֹולם. ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ויהיה מחמׁש; יֹותר יפּזר לא ּבמצוֹות, ממֹונֹו המפּזר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכל
ּבדברי ּבין - ּבמׁשּפט" ּדבריו "מכלּכל נביאים ׁשּצּוּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּכמֹו

תֹורה. ּבדברי ּבין ּבהןעֹולם, חּיב ׁשאדם ּבּקרּבנֹות אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
יד מּסת ּכפי ׁשּיביא ואמרה הּממֹון, על ּתֹורה חסה הרי -ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

הכלכלית] ּבהן[=יכולתו נתחּיב ׁשּלא לדברים וחמר קל ;ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר: לֹו. ּכראּוי אּלא ינּדר ׁשּלא - נדרֹו מחמת ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאּלא
."ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, ּכמּתנת ְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָֹ"איׁש

ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשּׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשבּועֹות, הלכֹות וארּבעים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה נדרים, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹׁשנים
וחרמים, ערכים הלכֹות ּפרקים; עׂשרה נזירּות, ְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָהלכֹות

ּפרקים. ְְִָָׁשמֹונה
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(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹיׁש
ירק אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא (ב) ּכלאים; זרעים לזרע ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּכלאים; ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבּכרם;
ּכלאים. ללּבׁש ׁשּלא (ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמלאכה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

לֹוקה,‡. - יׂשראל ּבארץ ּכאחד זרעים מיני ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזֹורע
ּכלאים"; תזרע לא ׂשד" ְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

המנּכׁש·. אֹו הּזֹורע, מיותריםואחד צמחים [מסיר ְְֵֵֶַַַַָ
הכלאים] אחתמסביבות חּטה ׁשהיתה ּכגֹון - המחּפה אֹו ,ְְְִֶֶַַַַָָָ

הארץ, על מּנחין אחת ועדׁשה אחד ּפֹול אֹו אחת, ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּוׂשעֹורה
זה הרי - ּבכלי ּבין ּברגלֹו ּבין ּבידֹו ּבין ּבעפר, אֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוחּפה
הּזֹורע אבל נקּוב; ּבעציץ אֹו ּבארץ, הּזֹורע ואחד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלֹוקה.

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין נקּוב, ׁשאינֹו ְְִִֵֶַַַַָָּבעציץ

ּכלאי‚. לֹו לזרע לגֹוי לֹומר ּומּתר לגֹוי, ּכלאים לזרע ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֻאסּור
עֹוקר אּלא ּבׂשדהּו, זרעים ּכלאי לקּים לאדם ואסּור ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָזרעים.
ּכלאי לזרע ליׂשראל ּומּתר לֹוקה. אינֹו קּים, ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻאֹותן;
לכּתחּלה, הּזרעים לערב ואפּלּו לארץ; ּבחּוצה ּבידֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָזרעים
קּבלה. ּדברי אּלּו, ּודברים מּתר. - לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻּולזרען

הראּויין„. זרעים אּלא זרעים, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָאין
מן ּבהן וכּיֹוצא הּמרים, עׂשבים אבל אדם; ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָלמאכל

וכּיֹוצא[=שורשים]העּקרין לרפּואה, אּלא ראּויין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
זרעים. ּכלאי מּׁשּום ּבהן אין - ְְִִִֵֵֶֶָָָּבהן

לא‰. ׂשד" ּׁשּנאמר: מה ּבכלל הן הרי האילנֹות, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכלאי
ׁשהרּכיב ּכגֹון ּבאילן, אילן הּמרּכיב ּכיצד? ּכלאים". ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָתזרע

זה[=ענף]יחּור הרי - ּבתּפּוח אתרֹוג אֹו ּבאתרֹוג, ּתּפּוח ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַ
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה מן ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָלֹוקה
מקֹום. ּבכל לֹוקה - ּבירק אילן אֹו ּבאילן, ירק הּמרּכיב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָוכן

.Â.ּכלאים אילנֹו לֹו ׁשּירּכיב הּגֹוי להּניח ליׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָואסּור
זרעי לערב מּתר וכן ּכאחד; אילן, וזרע זרעים לזרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּומּתר
אּלא ּבאילנֹות, ּכלאים ל ׁשאין - ּכאחד ּולזרען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנֹות

ּבלבד. ְְִַַָָהרּכבה

.Êאף - ּכלאים אילנֹות הּמרּכיב וכן ּכלאים, זרעים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּזֹורע
לזה ואפּלּו ּבאכילה, מּתרין אּלּו הרי - לֹוקה ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל
לּטע ּומּתר ּבלבד. זריעתן אּלא נאסר ׁשּלא ּוזרען; ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשעבר
ׁשהרּכב הּירק מּזרע ולזרע ּכלאים, ׁשהרּכב האילן מן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻיחּור

ְִִַּכלאים.

.Áהּוא מהן, האחד חלקים: לׁשלׁשה נחלקין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּזרעֹונין

והּכּסמין, החּטים, - מינין חמּׁשה והיא 'ּתבּואה'; ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָֻהּנקרא
הּוא מהן, והּׁשני והּׁשּפֹון. ׁשּועל, וׁשּבלת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהּׂשעֹורין,
מן חּוץ לאדם, הּנאכל זרעֹון ּכל והם 'קטנּיֹות'; ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּנקרא
והּדחן, והעדׁשים, והאפּונים, הּפֹול, ּכגֹון - ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹהּתבּואה
ּבהן. וכּיֹוצא והּסּפיר, והּפרגין, והּׁשמׁשמין, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻוהארז,
ׁשאר והן ּגּנה'; 'זרעֹוני הּנקרא הּוא מהן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּׁשליׁשי
אֹותֹו ׁשל והּפרי אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּזרעֹונין
וזרע והּׁשּומין, הּבצלים זרע ּכגֹון - אדם מאכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָהּזרע
הרי ּפׁשּתן, וזרע ּבהם; וכּיֹוצא לפת, וזרע והּקּצח, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהחציר
אּלּו, זרעֹונים מיני ּכל ּכׁשּיּזרעּו ּגּנה. זרעֹוני ּבכלל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהּוא
'ּדׁשא', הּזרע, נּכר ׁשּלא זמן ּכל ּכּלֹו הּצמח נקרא - ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻויצמחּו

'ירק'. ְְִָָָונקרא

.Ë,ׂשדֹות מהן לזרע ׁשּדרּכן זרעֹונים ּגּנה מּזרעֹוני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויׁש
ויׁש זרעים'. 'מיני הּנקראין הן ואּלּו והחרּדל; הּפׁשּתן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכגֹון
אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין זרעים ּגּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּזרעֹוני
והּתרדין והּצנֹון הּלפת ּכגֹון קטּנֹות, ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָערּוגֹות
הן ואּלּו ּבהן; וכּיֹוצא והּמרֹור והּכרּפס והּכסּבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּבצלים

ירקֹות'. 'מיני ְְִִִֵַָָהּנקראין

ב ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

מעׂשרים‡. אחד היה אם - אחר זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזרע
ועׂשרים ּבׁשלׁש ׁשּנתערבה חּטים ׁשל סאה ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹוארּבעה,
עד המערב, את לזרע אסּור זה הרי - ׂשעֹורים ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹסאה
לֹוקה. זרע, ואם הּׂשעֹורים; על יֹוסיף אֹו החּטין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּימעט

מעׂשרים·. לאחד מצטרף הּזרע, עם ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל
ׁשּנתערב חּטים, ׁשל סאה ועׂשרים ׁשלׁש ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוארּבעה.
ּפֹולים קּבין ּוׁשני עדׁשים, קּבין ּוׁשני ׂשעֹורין, קּבין ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָּבּה
ויבר ּתערבת, ׁשל סאה ׁשּימעט עד הּכל, יזרע לא זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
והעדׁשים ׁשהּׂשעֹורים החּטים; על יֹוסיף אֹו ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָמקצתּה

החּטים. עם ּכלאים ּכּלן ְְִִִִִַַַָֻוהּפֹול,

זה‚. ּתבּואה מיני ּבׁשּנתערבּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָּבּמה
ּתבּואה ׁשּנתערבה אֹו ּבזה, זה קטנּיֹות מיני אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָּבזה,
ׁשּנתערב ּגּנה זרעֹוני אבל ּבתבּואה. קטנּיֹות אֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָּבקטנּיֹות,
מעׂשרים אחד ׁשעּורן ּבקטנּיֹות, אֹו ּבתבּואה מהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָאחד
אם הּמין: מאֹותֹו סאה ּבבית ּׁשּזֹורעין מּמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוארּבעה
ׁשּימעט עד יזרע, לא - קטנית אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנתערב

הּתבּואה. על יֹוסיף ְִַַָאֹו

זֹורעין„. החרּדל והרי ּבתבּואה, ׁשּנתערב חרּדל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד?
מעׂשרים אחד מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּמּנּו
חּיב קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה הּקב מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָוארּבעה
מּמּנּו זֹורעין ּגּנה מּזרעֹוני זה מין היה אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָלמעט;
ּבכל קב חצי מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָסאתים

ימעט. קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָסאה

היהלפ‰. אם - ּפׁשּתן זרע ּבּה ׁשּנתערב ּתבּואה ,יכ ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אינֹו לאו, ואם ימעט; זה הרי סאה, ּבכל רבעים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁשת
זרע סאים ׁשלׁש ּבֹו זֹורעין סאה ׁשּבית לפי למעט; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹצרי
האחרים. הּזרעים ּבכל מׁשערין זה, ּדר ועל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּפׁשּתן.
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(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹיׁש
ירק אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא (ב) ּכלאים; זרעים לזרע ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּכלאים; ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבּכרם;
ּכלאים. ללּבׁש ׁשּלא (ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמלאכה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

לֹוקה,‡. - יׂשראל ּבארץ ּכאחד זרעים מיני ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזֹורע
ּכלאים"; תזרע לא ׂשד" ְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

המנּכׁש·. אֹו הּזֹורע, מיותריםואחד צמחים [מסיר ְְֵֵֶַַַַָ
הכלאים] אחתמסביבות חּטה ׁשהיתה ּכגֹון - המחּפה אֹו ,ְְְִֶֶַַַַָָָ

הארץ, על מּנחין אחת ועדׁשה אחד ּפֹול אֹו אחת, ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּוׂשעֹורה
זה הרי - ּבכלי ּבין ּברגלֹו ּבין ּבידֹו ּבין ּבעפר, אֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוחּפה
הּזֹורע אבל נקּוב; ּבעציץ אֹו ּבארץ, הּזֹורע ואחד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלֹוקה.

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין נקּוב, ׁשאינֹו ְְִִֵֶַַַַָָּבעציץ

ּכלאי‚. לֹו לזרע לגֹוי לֹומר ּומּתר לגֹוי, ּכלאים לזרע ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֻאסּור
עֹוקר אּלא ּבׂשדהּו, זרעים ּכלאי לקּים לאדם ואסּור ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָזרעים.
ּכלאי לזרע ליׂשראל ּומּתר לֹוקה. אינֹו קּים, ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻאֹותן;
לכּתחּלה, הּזרעים לערב ואפּלּו לארץ; ּבחּוצה ּבידֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָזרעים
קּבלה. ּדברי אּלּו, ּודברים מּתר. - לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻּולזרען

הראּויין„. זרעים אּלא זרעים, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָאין
מן ּבהן וכּיֹוצא הּמרים, עׂשבים אבל אדם; ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָלמאכל

וכּיֹוצא[=שורשים]העּקרין לרפּואה, אּלא ראּויין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
זרעים. ּכלאי מּׁשּום ּבהן אין - ְְִִִֵֵֶֶָָָּבהן

לא‰. ׂשד" ּׁשּנאמר: מה ּבכלל הן הרי האילנֹות, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכלאי
ׁשהרּכיב ּכגֹון ּבאילן, אילן הּמרּכיב ּכיצד? ּכלאים". ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָתזרע

זה[=ענף]יחּור הרי - ּבתּפּוח אתרֹוג אֹו ּבאתרֹוג, ּתּפּוח ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַ
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה מן ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָלֹוקה
מקֹום. ּבכל לֹוקה - ּבירק אילן אֹו ּבאילן, ירק הּמרּכיב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָוכן

.Â.ּכלאים אילנֹו לֹו ׁשּירּכיב הּגֹוי להּניח ליׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָואסּור
זרעי לערב מּתר וכן ּכאחד; אילן, וזרע זרעים לזרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּומּתר
אּלא ּבאילנֹות, ּכלאים ל ׁשאין - ּכאחד ּולזרען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנֹות

ּבלבד. ְְִַַָָהרּכבה

.Êאף - ּכלאים אילנֹות הּמרּכיב וכן ּכלאים, זרעים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּזֹורע
לזה ואפּלּו ּבאכילה, מּתרין אּלּו הרי - לֹוקה ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל
לּטע ּומּתר ּבלבד. זריעתן אּלא נאסר ׁשּלא ּוזרען; ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשעבר
ׁשהרּכב הּירק מּזרע ולזרע ּכלאים, ׁשהרּכב האילן מן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻיחּור

ְִִַּכלאים.

.Áהּוא מהן, האחד חלקים: לׁשלׁשה נחלקין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּזרעֹונין

והּכּסמין, החּטים, - מינין חמּׁשה והיא 'ּתבּואה'; ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָֻהּנקרא
הּוא מהן, והּׁשני והּׁשּפֹון. ׁשּועל, וׁשּבלת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהּׂשעֹורין,
מן חּוץ לאדם, הּנאכל זרעֹון ּכל והם 'קטנּיֹות'; ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּנקרא
והּדחן, והעדׁשים, והאפּונים, הּפֹול, ּכגֹון - ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹהּתבּואה
ּבהן. וכּיֹוצא והּסּפיר, והּפרגין, והּׁשמׁשמין, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻוהארז,
ׁשאר והן ּגּנה'; 'זרעֹוני הּנקרא הּוא מהן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּׁשליׁשי
אֹותֹו ׁשל והּפרי אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּזרעֹונין
וזרע והּׁשּומין, הּבצלים זרע ּכגֹון - אדם מאכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָהּזרע
הרי ּפׁשּתן, וזרע ּבהם; וכּיֹוצא לפת, וזרע והּקּצח, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהחציר
אּלּו, זרעֹונים מיני ּכל ּכׁשּיּזרעּו ּגּנה. זרעֹוני ּבכלל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהּוא
'ּדׁשא', הּזרע, נּכר ׁשּלא זמן ּכל ּכּלֹו הּצמח נקרא - ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻויצמחּו

'ירק'. ְְִָָָונקרא

.Ë,ׂשדֹות מהן לזרע ׁשּדרּכן זרעֹונים ּגּנה מּזרעֹוני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויׁש
ויׁש זרעים'. 'מיני הּנקראין הן ואּלּו והחרּדל; הּפׁשּתן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכגֹון
אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין זרעים ּגּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּזרעֹוני
והּתרדין והּצנֹון הּלפת ּכגֹון קטּנֹות, ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָערּוגֹות
הן ואּלּו ּבהן; וכּיֹוצא והּמרֹור והּכרּפס והּכסּבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּבצלים

ירקֹות'. 'מיני ְְִִִֵַָָהּנקראין

ב ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

מעׂשרים‡. אחד היה אם - אחר זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזרע
ועׂשרים ּבׁשלׁש ׁשּנתערבה חּטים ׁשל סאה ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹוארּבעה,
עד המערב, את לזרע אסּור זה הרי - ׂשעֹורים ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹסאה
לֹוקה. זרע, ואם הּׂשעֹורים; על יֹוסיף אֹו החּטין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּימעט

מעׂשרים·. לאחד מצטרף הּזרע, עם ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל
ׁשּנתערב חּטים, ׁשל סאה ועׂשרים ׁשלׁש ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוארּבעה.
ּפֹולים קּבין ּוׁשני עדׁשים, קּבין ּוׁשני ׂשעֹורין, קּבין ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָּבּה
ויבר ּתערבת, ׁשל סאה ׁשּימעט עד הּכל, יזרע לא זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
והעדׁשים ׁשהּׂשעֹורים החּטים; על יֹוסיף אֹו ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָמקצתּה

החּטים. עם ּכלאים ּכּלן ְְִִִִִַַַָֻוהּפֹול,

זה‚. ּתבּואה מיני ּבׁשּנתערבּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָּבּמה
ּתבּואה ׁשּנתערבה אֹו ּבזה, זה קטנּיֹות מיני אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָּבזה,
ׁשּנתערב ּגּנה זרעֹוני אבל ּבתבּואה. קטנּיֹות אֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָּבקטנּיֹות,
מעׂשרים אחד ׁשעּורן ּבקטנּיֹות, אֹו ּבתבּואה מהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָאחד
אם הּמין: מאֹותֹו סאה ּבבית ּׁשּזֹורעין מּמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוארּבעה
ׁשּימעט עד יזרע, לא - קטנית אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנתערב

הּתבּואה. על יֹוסיף ְִַַָאֹו

זֹורעין„. החרּדל והרי ּבתבּואה, ׁשּנתערב חרּדל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד?
מעׂשרים אחד מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּמּנּו
חּיב קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה הּקב מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָוארּבעה
מּמּנּו זֹורעין ּגּנה מּזרעֹוני זה מין היה אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָלמעט;
ּבכל קב חצי מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָסאתים

ימעט. קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָסאה

היהלפ‰. אם - ּפׁשּתן זרע ּבּה ׁשּנתערב ּתבּואה ,יכ ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אינֹו לאו, ואם ימעט; זה הרי סאה, ּבכל רבעים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁשת
זרע סאים ׁשלׁש ּבֹו זֹורעין סאה ׁשּבית לפי למעט; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹצרי
האחרים. הּזרעים ּבכל מׁשערין זה, ּדר ועל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּפׁשּתן.
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.Âּובׁשּלא לערב, נתּכּון ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבּמה
לערב נתּכּון אם אבל ׁשּנתערבּו. מינין הּׁשני לזרע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹנתּכּון
אפּלּו - ׁשּנתערבּו מינין הּׁשני לזרע אֹו אחר, ּבזרע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹזרע
לזרעּה. אסּורה ׂשעֹורים, ׁשל ּכרי ּבתֹו אחת חּטה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהיתה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Êּכלאים ּבֹו ראה ּוכׁשּצמח הּמינין, מן מין ׂשדהּו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזֹורע
- ּבּׂשדה וארּבעה מעׂשרים אחד האחר הּמין היה אם -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ילּקט זה העין,[יעקור]הרי מראית מּפני ׁשּימעטּנּו, עד , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
האחר הּמין ׁשהיה ּבין ּבכּונה'; זרע 'ּכלאים יאמרּו: ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּמא
ּגּנה זרעֹוני אֹו וקטנית, ּבתבּואה וקטנית ּתבּואה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּצמח
ּפחֹות הּצֹומח היה ואם ּגּנה. ּובזרעֹוני וקטנית ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָּבתבּואה

למעטֹו. צרי אינֹו ְֲִִֵַָָמּכאן,

.Áאבל לחׁשד; מקֹום ׁשּיׁש ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה
הּׂשדה, ּבעל ׁשל מּדעּתֹו זה ׁשאין מראין ׁשהּדברים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבזמן

למעט. אֹותֹו מחּיבין אין - עלּו מאליהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא

.Ëותלּתן איסטיס, ספיחי ּבּה ׁשעלּו ּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכיצד?
ׁשּזה - עׂשבים מיני ּבּה ׁשעלּו אדם למאכל [מצבׁשּזרעּה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ו] מזיק הנוסף הזרע שהרי בכוונה, נגרם לא ְִַמפסידשבוודאי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹהּוא.

.Èּבׁשהיתה אדם? למאכל זרּועה ׁשהּתלּתן יּודע ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובּמה
מקֹום וכן סביב. ּגבּול לּה ועׂשה ערּוגֹות, ערּוגֹות ְְְְְֲֲִֵָָָָָזרּועה
- לעקר אֹותֹו מחּיבין אין הרּבה, מינין ּבֹו ׁשעלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹהּגרנֹות
ּבמקֹום צמח ׁשּיצמח רֹוצה ׁשאינֹו ידּוע, הּדבר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
חּוץ הּכל 'עקר לֹו: אֹומרין - מקצתן הסיר ואם ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹהּגרנֹות;
הּׁשאר. ּבקּיּום רֹוצה ׁשהּוא ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי אחד', ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמין

.‡Èסּדן ּבתֹו ירקֹות נֹוטעין הענפים]אין חיתוך [מקום ְְְִֵַָָ
ׁשקמה מדברית]ׁשל לפת[תאנה אגּדת הּטֹומן ּבּה. וכּיֹוצא . ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

היּו אם - הּגפן ּתחת אפּלּו האילן, ּתחת ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּוצנֹון
רֹוצה אינֹו ׁשהרי חֹוׁשׁש; אינֹו מגּלין, העלין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֻמקצת
- מגּלין העלין היּו ׁשּלא אֹו אגּדה, אינן ואם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻֻּבהׁשרׁשתן.

ּכלאים. מּׁשּום ְִִִֵַחֹוׁשׁש

.·Èהעּקרין ונׁשארּו הּזרע, וקצר זרּועה, ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׂשדה
ׁשנים ּכּמה אחר אּלא צמח מֹוציאין ׁשאין ּפי על אף - ִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבארץ
העּקרין. ׁשּיעקר עד אחר, מין ׂשדה ּבאֹותּה זֹורע יהיה לא -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.‚Èׂשעֹורים לזרעּה ונמל חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָהיתה
החּטים ׁשּיפסדּו עד לּה ימּתין - החּטים ׁשּיצמחּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֻקדם
רוה ׂשדהּו היתה אם ימים ׁשלׁשה ּכמֹו ּבארץ, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָֹויתליעּו

האחר.[במים] הּמין ויזרע ּבמחרׁשה, אֹותן יהּפ ּכ ואחר ,ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ
ׁשּלא חּטה ּתּׁשאר ׁשּלא עד ּכּלּה, את להּפ צרי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻואינֹו
קדם אֹותּה ׁשחֹורׁשין ּכדר הּׂשדה את חֹורׁש אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹנעקרה;

ׁשּתר ּכדי וה.הּמטר ְְִֵֶֶַָָ

.„È- ׂשעֹורים לזרעּה נמל ּכ ואחר החּטים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָצמחּו
וקרסמה לתֹוכּה, ּבהמּתֹו הֹוריד ואם יזרע; ּכ ואחר ,ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָיהּפ

אחר. מין ׁשם לזרע מּתר זה הרי - הּצֹומח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻאת

.ÂËיֹוצא אדם וכל הּכלאים; על מׁשּמעין ּבאדר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאחד
עׂשר ּובחמּׁשה הּכלאים. מן אֹותן ּומנּקין ּולׂשדהּו, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָלגּנתֹו

לבּדק. ּומסּבבין ּדין, ּבית ׁשלּוחי יֹוצאין ְְְְְִִִִֵֵַֹּבֹו,

.ÊËּבּתים ּבעלי והיּו ּומׁשליכין, עֹוקרין היּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּבראׁשֹונה
את מפקירין ׁשּיהיּו התקינּו ׂשדֹותיהן. להן ׁשּמנּקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׂשמחין
אחר, מין ּבּה ׁשּימצאּו והּוא - ּכלאים ּבּה ׁשּמצאּו הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּבּה. יּגעּו לא מּכן, ּפחֹות אבל וארּבעה; מעׂשרים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד

.ÊÈלראֹות הּפסח, מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ּדין ּבית ׁשלּוחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֻוחֹוזרין
לצמוח]האפיל המאחרים ׁשהנּצּו[הזרעים וכלאים ׁשּיצא. ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

מּיד;[ביצבצו] עליהן יֹוצאין אּלא להן, ממּתינים אין -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
וארּבעה. מעׂשרים אחד ּבּה יׁש אם הּׂשדה, ּכל את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּומפקירין

שישי יום
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לצּורֹות‡. נפרד האחד הּמין ׁשּיהיה ּבּזרעים, מינין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש
עד הארץ, ׁשעֹובדין והעבֹודה הּמקֹומֹות ׁשּנּוי מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרּבה,
לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ּפי על ואף מינין; ּכׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיראה

ּבזה. זה ּכלאים אינן אחד, מין והן ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָהֹואיל

וצּורת·. לזה זה ּדֹומין ׁשהן מינין, ׁשני ּבּזרעים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָויׁש
הֹואיל כן, ּפי על ואף אחת; צּורה להיֹות קרֹובה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשניהן

זה. עם זה אסּורין אּלּו הרי מינין, ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶוהן

עלׁשי‚. עם והעלׁשין ּגּלים, חזרת עם החזרת ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּכיצד?
הרים, ּכסּבר עם והּכסּבר ׂשדה, ּכרׁשי עם והּכרׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׂשדה,
הּדלעת עם הּמצרית ּודלעת מצרי, חרּדל עם ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָוהחרּדל
הּזּונין, עם החּטים וכן ּבזה. זה ּכלאים אינן - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרמּוצה
והּפֹול הּׁשּפֹון, עם והּכּסמין ׁשּועל, ׁשּבלת עם ְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻוהּׂשעֹורים
הּׁשעּועית, עם לבן ּופֹול הּטפח, עם והּפרקדן הּסּפיר, ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹֻעם

הּתרֹובתֹור עם והּכרּוב הּמלפפֹון, עם [כרובוהּקּׁשּות ְְְְְְְִִִַַַַָ
זה.מדברי] עם זה ּכלאים אינן - הּלעֹונין עם והּתרדין ,ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

הּנּפּוס עם הּצנֹון ללפת]אבל הּלפסן,[דומה עם והחרּדל , ְְְְֲִִַַַַַַַָָָ
- הרמּוצה ּדלעת עם אֹו מצרית ּדלעת עם יונית ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָּודלעת
ּבזה. זה ּכלאים אּלּו הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאף

אֹו„. ּבעלין לזה זה ׁשּדֹומין מינין ׁשני - ּבאילן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָוכן
ּכיצד? ּכלאים. אּלּו הרי מינין, ׁשני והן הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַּבפרֹות,
עם והּׁשיזפין הּׁשקדים, עם והּפרסקין החזרּור, עם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָהּתּפּוח
זה ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהרימין
עם והּפריׁשין הּקרּוסטמלין, עם האּגסין אבל ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻּבזה;

ּבזה. זה ּכלאים אינן - ְְִִִֵֶֶַָָֻעזרּורין

ׁשהם‰. ּפי על אף - אחרֹות ואילנֹות זרעים ׁשם יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן
ׁשל לעלין ּדֹומין זה ׁשל ועלין הֹואיל ּבטבען, מינין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָׁשני

ז ׁשל ּפרי אֹו עדזה, ּגדֹול ּדמיֹון זה ׁשל לפרי ּדֹומה ה ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָ
זה לכלאים להן חׁשׁשּו לא - אחד מּמין ּגונין ּכׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיראּו
העין. מראית אחר אּלא ּבכלאים הֹולכין ׁשאין זה; ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעם

.Âמּפני ּבזה, זה ּכלאים אינן - הּצנֹון עם הּלפת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכיצד?
אינן - הּנּפּוס עם והּלפת זה; ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּפרי
עם צנֹון אבל לעלין. ּדֹומין ׁשהעלין מּפני ּבזה, זה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכלאים
ּדֹומה והּפרי לזה, זה ּדֹומין ׁשהעלין ּפי על אף - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּנּפּוס
מּטעם רחֹוק זה ּפרי וטעם הֹואיל ּכלאים, אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָלּפרי

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּביֹותר. זה ְְְִֵֵֵֵֶַָֹּפרי

.Êעם זה ּכלאים ׁשהן זרעים מיני ׁשני ּבין מרחיקין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּמה
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נראין אם אבל מּזה; זה מבּדלין נראין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָֻזה?
אסּור. זה הרי ּבערּבּובית, ְְְְְֲִִֵֶֶַָׁשּנזרעּו

.Áּגדל לפי הּכל - הּזאת ּבהרחקה יׁש רּבים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹוׁשעּורין
הּיֹונקֹות וׁשּלּוח העלין, רחב ּולפי הּנזרעת, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּׂשדה

.[השורשים]

.Ëלזרע ּובּקׁש ּתבּואה, מין זרּועה ׁשהיתה ׂשדהּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכיצד?
ּבית ּביניהן מרחיק - אחרת ּבׂשדה אחר ּתבּואה מין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבצּדּה
וחצי אּמֹות עׂשר על אּמה וחצי אּמֹות ּכעׂשר והּוא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹרבע,
היה לא ואם הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאּמה
קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; הּזה, ּכּׁשעּור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּביניהן

טפחים. ׁשּׁשה ְְִִָָּבתֹו

.Èירק ׂשדה ּבצּדּה לזרע ּובּקׁש ירק, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹהיתה
טפחים ׁשּׁשה הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין מרחיק - ּדלעת אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר,
הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, טפחים ׁשּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; זה, מּׁשעּור ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּופחֹות

טפח. ְֶַּבתֹו

.‡Èוהּׁשנּיה ּתבּואה, זרּועה הּׂשדֹות מּׁשּתי אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה
רבע. ּבית ּביניהן מרחיק - ּדלעת אֹו ירק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבצּדּה

.·Èּבּׁשעּורין להרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּבּמה
ירק, זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדֹות. ׁשּתי ּבין ְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָָָָהאּלּו?
לעׂשֹות ּדּיֹו - אחר מּמין ירק ׁשל ׁשּורה ּבצּדּה לזרע ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹורצה

ּתלם הּׁשּורה ּובין הּׂשדה ׁשּׁשה[חפירה]ּבין ארּכֹו אחד, ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכעמקֹו. ורחּבֹו ּבלבד ְְְְְְִִַָָָטפחים

.‚Èׁשּורה ּבתֹוכּה לזרע ורצה ּתבּואה, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹהיתה
ׁשּלּה ׁשהעלין ּדלּועין, ׁשל ׁשּורה אפּלּו - ירק ׁשל ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאחת
ואם טפחים; ׁשּׁשה ּביניהן מרחיק - ּומסּתּבכין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֻארּכין
- ּבּה ונסּתּבכּו לּתבּואה ונכנסּו ּדלעת ׁשל העלין ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמׁשכּו
העלין. יתערבּו ׁשּלא עד הּדלעת, ׁשּלפני הּתבּואה מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיעקר
מּמין וׁשּורה זה, מּמין ׁשּורה זרע ׁשאם לֹומר, צרי ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אחד, ּתלם ּביניהן להיֹות ׁשּדּיֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחר

.„Èוהיה להן, הראּויה הרחקה הּמינין ׁשני ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהרחיק
על ּתבּואה ׁשּנטת ּבין - זה מין ּגּבי על נֹוטה זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמין
אֹו הּתבּואה, על ירק אֹו ירק, ּגּבי על ירק אֹו ְְֵַַַַַָָָָָָָָהּתבּואה,
חּוץ ּכּׁשעּור; הרחיק ׁשהרי מּתר, הּכל - הּירק על ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּתבּואה
- נטת אם ,לפיכ הרּבה; נמׁשכת ׁשהיא יונית, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּדלעת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלפניה ְְְֲִֵֶֶַַָָֹיעקר

.ÂËּבּור הּמינין ׁשני ּבין שוממה]היה ניר[שדה אֹו [שדה, ְִִִֵֵַָָ
ּגּפהחרושה] אֹו אבנים], מערימת ּגדר[גדר אֹו ,ּדר אֹו , ֵֶֶַָָ

עׂשרה עמק ׁשהּוא חריץ אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא
אֹו הארץ, על מס ׁשהּוא אילן אֹו ארּבעה, ורחב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָטפחים
מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻסלע
הּׁשני; לּצד האחד והּמין מאּלּו, אחד לצד הּמין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלסמ
נראין הן הרי ּביניהן, מבּדיל אּלּו מּכל ואחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהֹואיל

מּזה. זה ְִִֶֶָֻמבּדלין

.ÊËּדבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבּמה
ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדהּו. ּבתֹו ּבׁשּזרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמבּדיל?
ׁשּנאמר: ׂשעֹורים, ּבצּדּה לזרע לחברֹו מּתר - חּטים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻזרּועה

ׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין ּכלאים"; תזרע לא ׂשד"ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עֹוד, ולא ּכלאים". תזרע לא "הארץ נאמר ולא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹּכלאים,
ּומׁש לחּטים, סמּו ׂשעֹורים ׂשדהּו ּבתֹו זרע אפּלּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
זרּועה ׁשהיא חברֹו לׂשדה ׁשּסמכֹו עד הּׂשעֹורים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָזרע
ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו מּפני מּתר; זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻׂשעֹורים

חברֹו. ׂשדה סֹוף ׁשהן ְֲֵֵֵֵֶָׂשדהּו,

.ÊÈזרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
חּטים ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻחּטים
העם ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו; לׂשדה סמּו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו,
לבּדק אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ּתלם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלזרע
ּכזֹורע ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא ראּויה אם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹׂשדהּו
ׁשּורֹות ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹלהׁשחתה.

ׁשּלֹו. ּבתֹו ׁשּירחיק עד אחד, מּמין ׁשהן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאּלּו

.ÁÈמיני ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהיתה
אחד; ּתלם אפּלּו וחריע, חרּדל ּביניהן יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתבּואה
ׁשּתי היּו אם אבל אחד. ּתלם מאּלּו זֹורעין ׁשהעם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמּפני
חרּדל ּביניהן לזרע מּתר ירקֹות, מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
חּוץ מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר - חריע ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֻאֹו
זוית היתה אם וכן אֹותּה. מּזיקין ׁשאינן מּפני הּתבּואה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמן
הרי - ׂשדהּו ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה זרע ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשל
צרי ואין מּזה. זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני מּתר, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻזה
זרע ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה אם ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר,
ׂשדה, ּבסֹוף ׁשּנגע ׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהם מּפני - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ּבלא מּתר ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא

ד ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

ּוׁשּתי‡. קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר
הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן ְְְְִִִִֵֶֶַָׁשּורֹות

אחת[חפירה]ותלם ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ּבין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּפֹול ׁשל אחת וׁשּורה ּדלּועין, ׁשל אחת וׁשּורה קּׁשּואין, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָׁשל
מּפני ומין; מין ּכל ּבין מבּדיל ׁשהּתלם ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמצרי
ואם ּומסּתּבכין, ונמׁשכין ארּכין ׁשּלהן עלין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּמינין
ּכנזרעין ויראּו הּכל יתערב ׁשּורה, ּבצד ׁשּורה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹזרען

ְְְִָּבערּבּוביה.

לזרע·. ּובּקׁש ירקֹות, מּמיני מין זרּועה ׂשדהּו ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹהיתה
מקֹום הּירק מן עֹוקר - ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּורֹות ְְִִֵֶַָָָָּבתֹוכּה
הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ׁשּורה ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּזֹורע
ועֹוׂשה אּמה, עׂשרה ׁשּתים רחב הּירק מן ּומּניח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבתלם,
ּבתלם; הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ׁשנּיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּורה

מ עד ׁשלוכן ׁשּורֹות ׁשּתי ּכל ּבין ׁשּנמצא ׁשּירצה, קֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּפני - אסּור מּכן, ּפחֹות אבל אּמה. עׂשרה ׁשּתים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּדלּועין
הּכל ונראה ׁשּביניהן, ּבּירק ּומּכאן מּכאן מסּתּבכין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלין

ּבערּבּוביה. נזרע ְְְְְִִִַָּכאּלּו

יחידית,‚. ּדלעת אפּלּו זרּועה, ּדלעת ׁשל ׁשּורה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָהיתה
נמׁשכּו ׁשהרי רבע; ּבית מרחיק - ּתבּואה ּבצּדּה לזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּובא
ּבית ּבתֹו ׁשּיהיה ּדבר וכל ּגדֹול. מקֹום והחזיקה ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָעליה,
ּכגֹון הּמּדה, מן עֹולה - הּמינין ׁשני ּבין ׁשּמרחיקין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהרבע

ּבהן. וכּיֹוצא והּסלע ְְֵֶֶֶֶַַַַָהּקבר
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נראין אם אבל מּזה; זה מבּדלין נראין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָֻזה?
אסּור. זה הרי ּבערּבּובית, ְְְְְֲִִֵֶֶַָׁשּנזרעּו

.Áּגדל לפי הּכל - הּזאת ּבהרחקה יׁש רּבים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹוׁשעּורין
הּיֹונקֹות וׁשּלּוח העלין, רחב ּולפי הּנזרעת, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּׂשדה

.[השורשים]

.Ëלזרע ּובּקׁש ּתבּואה, מין זרּועה ׁשהיתה ׂשדהּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכיצד?
ּבית ּביניהן מרחיק - אחרת ּבׂשדה אחר ּתבּואה מין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבצּדּה
וחצי אּמֹות עׂשר על אּמה וחצי אּמֹות ּכעׂשר והּוא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹרבע,
היה לא ואם הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאּמה
קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; הּזה, ּכּׁשעּור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּביניהן

טפחים. ׁשּׁשה ְְִִָָּבתֹו

.Èירק ׂשדה ּבצּדּה לזרע ּובּקׁש ירק, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹהיתה
טפחים ׁשּׁשה הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין מרחיק - ּדלעת אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר,
הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, טפחים ׁשּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; זה, מּׁשעּור ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּופחֹות

טפח. ְֶַּבתֹו

.‡Èוהּׁשנּיה ּתבּואה, זרּועה הּׂשדֹות מּׁשּתי אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה
רבע. ּבית ּביניהן מרחיק - ּדלעת אֹו ירק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבצּדּה

.·Èּבּׁשעּורין להרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּבּמה
ירק, זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדֹות. ׁשּתי ּבין ְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָָָָהאּלּו?
לעׂשֹות ּדּיֹו - אחר מּמין ירק ׁשל ׁשּורה ּבצּדּה לזרע ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹורצה

ּתלם הּׁשּורה ּובין הּׂשדה ׁשּׁשה[חפירה]ּבין ארּכֹו אחד, ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכעמקֹו. ורחּבֹו ּבלבד ְְְְְְִִַָָָטפחים

.‚Èׁשּורה ּבתֹוכּה לזרע ורצה ּתבּואה, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹהיתה
ׁשּלּה ׁשהעלין ּדלּועין, ׁשל ׁשּורה אפּלּו - ירק ׁשל ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאחת
ואם טפחים; ׁשּׁשה ּביניהן מרחיק - ּומסּתּבכין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֻארּכין
- ּבּה ונסּתּבכּו לּתבּואה ונכנסּו ּדלעת ׁשל העלין ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמׁשכּו
העלין. יתערבּו ׁשּלא עד הּדלעת, ׁשּלפני הּתבּואה מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיעקר
מּמין וׁשּורה זה, מּמין ׁשּורה זרע ׁשאם לֹומר, צרי ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אחד, ּתלם ּביניהן להיֹות ׁשּדּיֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחר

.„Èוהיה להן, הראּויה הרחקה הּמינין ׁשני ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהרחיק
על ּתבּואה ׁשּנטת ּבין - זה מין ּגּבי על נֹוטה זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמין
אֹו הּתבּואה, על ירק אֹו ירק, ּגּבי על ירק אֹו ְְֵַַַַַָָָָָָָָהּתבּואה,
חּוץ ּכּׁשעּור; הרחיק ׁשהרי מּתר, הּכל - הּירק על ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּתבּואה
- נטת אם ,לפיכ הרּבה; נמׁשכת ׁשהיא יונית, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּדלעת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלפניה ְְְֲִֵֶֶַַָָֹיעקר

.ÂËּבּור הּמינין ׁשני ּבין שוממה]היה ניר[שדה אֹו [שדה, ְִִִֵֵַָָ
ּגּפהחרושה] אֹו אבנים], מערימת ּגדר[גדר אֹו ,ּדר אֹו , ֵֶֶַָָ

עׂשרה עמק ׁשהּוא חריץ אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא
אֹו הארץ, על מס ׁשהּוא אילן אֹו ארּבעה, ורחב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָטפחים
מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻסלע
הּׁשני; לּצד האחד והּמין מאּלּו, אחד לצד הּמין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלסמ
נראין הן הרי ּביניהן, מבּדיל אּלּו מּכל ואחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהֹואיל

מּזה. זה ְִִֶֶָֻמבּדלין

.ÊËּדבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבּמה
ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדהּו. ּבתֹו ּבׁשּזרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמבּדיל?
ׁשּנאמר: ׂשעֹורים, ּבצּדּה לזרע לחברֹו מּתר - חּטים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻזרּועה

ׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין ּכלאים"; תזרע לא ׂשד"ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עֹוד, ולא ּכלאים". תזרע לא "הארץ נאמר ולא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹּכלאים,
ּומׁש לחּטים, סמּו ׂשעֹורים ׂשדהּו ּבתֹו זרע אפּלּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
זרּועה ׁשהיא חברֹו לׂשדה ׁשּסמכֹו עד הּׂשעֹורים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָזרע
ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו מּפני מּתר; זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻׂשעֹורים

חברֹו. ׂשדה סֹוף ׁשהן ְֲֵֵֵֵֶָׂשדהּו,

.ÊÈזרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
חּטים ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻחּטים
העם ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו; לׂשדה סמּו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו,
לבּדק אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ּתלם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלזרע
ּכזֹורע ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא ראּויה אם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹׂשדהּו
ׁשּורֹות ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹלהׁשחתה.

ׁשּלֹו. ּבתֹו ׁשּירחיק עד אחד, מּמין ׁשהן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאּלּו

.ÁÈמיני ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהיתה
אחד; ּתלם אפּלּו וחריע, חרּדל ּביניהן יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתבּואה
ׁשּתי היּו אם אבל אחד. ּתלם מאּלּו זֹורעין ׁשהעם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמּפני
חרּדל ּביניהן לזרע מּתר ירקֹות, מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
חּוץ מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר - חריע ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֻאֹו
זוית היתה אם וכן אֹותּה. מּזיקין ׁשאינן מּפני הּתבּואה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמן
הרי - ׂשדהּו ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה זרע ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשל
צרי ואין מּזה. זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני מּתר, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻזה
זרע ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה אם ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר,
ׂשדה, ּבסֹוף ׁשּנגע ׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהם מּפני - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ּבלא מּתר ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא

ד ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

ּוׁשּתי‡. קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר
הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן ְְְְִִִִֵֶֶַָׁשּורֹות

אחת[חפירה]ותלם ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ּבין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּפֹול ׁשל אחת וׁשּורה ּדלּועין, ׁשל אחת וׁשּורה קּׁשּואין, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָׁשל
מּפני ומין; מין ּכל ּבין מבּדיל ׁשהּתלם ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמצרי
ואם ּומסּתּבכין, ונמׁשכין ארּכין ׁשּלהן עלין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּמינין
ּכנזרעין ויראּו הּכל יתערב ׁשּורה, ּבצד ׁשּורה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹזרען

ְְְִָּבערּבּוביה.

לזרע·. ּובּקׁש ירקֹות, מּמיני מין זרּועה ׂשדהּו ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹהיתה
מקֹום הּירק מן עֹוקר - ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּורֹות ְְִִֵֶַָָָָּבתֹוכּה
הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ׁשּורה ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּזֹורע
ועֹוׂשה אּמה, עׂשרה ׁשּתים רחב הּירק מן ּומּניח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבתלם,
ּבתלם; הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ׁשנּיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּורה

מ עד ׁשלוכן ׁשּורֹות ׁשּתי ּכל ּבין ׁשּנמצא ׁשּירצה, קֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּפני - אסּור מּכן, ּפחֹות אבל אּמה. עׂשרה ׁשּתים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּדלּועין
הּכל ונראה ׁשּביניהן, ּבּירק ּומּכאן מּכאן מסּתּבכין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלין

ּבערּבּוביה. נזרע ְְְְְִִִַָּכאּלּו

יחידית,‚. ּדלעת אפּלּו זרּועה, ּדלעת ׁשל ׁשּורה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָהיתה
נמׁשכּו ׁשהרי רבע; ּבית מרחיק - ּתבּואה ּבצּדּה לזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּובא
ּבית ּבתֹו ׁשּיהיה ּדבר וכל ּגדֹול. מקֹום והחזיקה ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָעליה,
ּכגֹון הּמּדה, מן עֹולה - הּמינין ׁשני ּבין ׁשּמרחיקין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהרבע

ּבהן. וכּיֹוצא והּסלע ְְֵֶֶֶֶַַַַָהּקבר
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אּמת„. אֹו -[=תעלת]הּתלם טפח עמּקין ׁשהן הּמים ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֻ
הּתלם ׂשפת על אחד זרעֹונין, מיני ׁשלׁשה לתֹוכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזֹורעין

ּבאמצע. ואחד מּכאן ואחד ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכאן

קּׁשּות‰. ואפּלּו אחת, ּגּמה ּבתֹו מינין ׁשני לנטע ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻֻּומּתר
לכאן הּגּמה ׂשפת מעל נֹוטה זה מין ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּודלעת;
וכן מּזה. זה נבּדלין ויראּו הּׁשני, לּצד נֹוטה האחר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהּמין
לארּבע והפכן הּגּמה, ּבתֹו מינין ארּבעה נטע ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֻאם

מּתר. זה הרי - ֲֵֶֶָָֻרּוחֹותיה

.Âמׁשר ׂשדהּו לזרע -[=שורה]הרֹוצה מין מּכל מׁשר ְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
אּמֹות, ׁשּתי על אּמֹות ׁשּתי ּומׁשר מׁשר ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָמרחיק
ּכל אּלא הּמׁשר ּבסֹוף ּביניהם יּׁשאר ׁשּלא עד והֹול ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומצר

ּבערּבּוביה. נזרעּו ׁשּלא נראין הן ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָֹׁשהּוא;

.Êקרחת ׂשדהּו לעׂשֹות שדה]רצה מּכל[=חלקת קרחת ֲִֵַַַַַָָָָָָ
קרחֹות, ּתׁשע על יתר סאה ּבית ּכל ּבתֹו יעׂשה לא - ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמין
קרחת ּכל ּבין רחֹוק ונמצא רבע; ּבית מהן קרחת ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּכל
סאה, ּבית ׁשּכל - רביע ּפחֹות אּמֹות לעׂשר קרֹוב ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוקרחת,

חמּׁשים. על ֲֲִִִִַחמּׁשים

.Áוהּקרחת ,אר ׁשהּמׁשר לּקרחת? הּמׁשר ּבין ְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומה
ְַַֻמרּבעת.

.Ëמעט אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין ירקֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמיני
מינין חמּׁשה אפּלּו מהן לזרע מּתר - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻמעט,
טפחים; ׁשּׁשה על טפחים ׁשּׁשה ׁשהיא אחת, ערּוגה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ואחד ערּוגה, רּוחֹות ּבארּבע מינין ארּבעה ׁשּיזרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָוהּוא,
ּכדי ּומחצה, טפח ּכמֹו ומין מין ּכל ּבין וירחיק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאמצע,
יזרע, לא - מינין חמּׁשה על יֹותר אבל מּזה. זה יינקּו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבערּוגה הרּבה ׁשּמינין לפי ּביניהן; ׁשּמרחיק ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָואף

ּבערּבּוביה. ּכנטּועין הן הרי ְְְְֲִִִֵֵָָּכזֹו,

.Èׁשם ואין ּבחרבה ׁשהיא ּבערּוגה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה
ּבּה לזרע אסּור ערּוגֹות, ּבין ערּוגה אבל לּה. חּוצה ְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָֹזרע

רּוח ּבכל יזרע ׁשאם מינין; ּובכל[צד]חמּׁשה זֹו, מערּוגה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ
הּטה ואם ּכמערב. הּכל יראה - ׁשּסביבֹותיה מערּוגֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹרּוח
מּכאן, ׁשּבצּדּה ׁשּבערּוגה ועלין לכאן, זֹו ׁשּבערּוגה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָעלין
ּכל ּבין ּתלם עׂשה אם וכן מּתר; - מבּדלין ׁשּיראּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻעד

מּתר. לערּוגה, ֲֲַָָָֻערּוגה

.‡È,נטּיה ּובלא ּתלם ּבלא לערּוגה חּוץ לזרע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹֹואסּור
- ּגזרה זרע; ּבהן ׁשאין ערּוגה ׁשל הּקרנֹות ּכנגד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָואפּלּו

ערּוגה, זוּיֹות ּבארּבע הּמינין ארּבעת יזרע ויזרעׁשּמא ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָ
מערב. הּכל ונמצא הּזוּיֹות, ּכנגד לּה חּוצה אחרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמינין

.·Èטפח ּגבּול לּה והיה ׁשּׁשה, על ׁשּׁשה הערּוגה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָהיתה
על ׁשלׁשה מין, עׂשר ׁשמֹונה ואפּלּו ּבּה לזרע מּתר - ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָֹֹֻסביב
ומין מין ּכל ּבין וירחיק ּבאמצע; וׁשּׁשה ּוגבּול, ּגבּול ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל
ׁשּמא הּגבּול, ּבתֹו הּלפת ראׁש יזרע ולא ּומחצה. ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

יזרע. לא זה, על יתר ְְְִֵֵֶַַַָֹימּלאהּו.

.‚Èׁשהן מּפני זה, ּכענין זרעים מיני ּבערּוגה לזרע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואסּור
אדם ּבני ּדר ואין הֹואיל - ירקֹות מיני אבל ּכלאים; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנראין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתר, זה הרי מעט, מעט אּלא מהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻלזרע

.„Èּכמֹו הרּבה מינין ּבֹו וזרעּו טפח, ּגבֹוּה ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּגבּול

ׁשהיה ּכׁשר, - ּבֹו ׁשּנזרע מאחר מּטפח ונתמעט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבארנּו,
מּתחּלתֹו. ְִִֵָָּכׁשר

.ÂËירחיק ולא רּבים, ירק מיני ּגּנתֹו ּכל למּלאת ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהרֹוצה
אפּלּו מרּבעֹות, ערּוגֹות ערּוגֹות ּכּלּה הּגּנה עֹוׂשה - ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֻֻּביניהן
ארּבעה עּגּולין, חמּׁשה ערּוגה ּבכל ועֹוׂשה ׁשּׁשה, על ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָׁשּׁשה
עּגּול, ּבכל מין וזֹורע ּבאמצע; ואחד רּוחֹותיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבארּבע
נמצאּו - ערּוגה קרנֹות ּבארּבע אחרים מינין ארּבעה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָוזֹורע
ואינֹו מּזה; זה מבּדלין נראין והן ערּוגה, ּבכל מינין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻּתׁשעה
חרב, מּניחֹו ׁשהּוא - ּבלבד העּגּולין ּׁשּבין מה אּלא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמפסיד
מּזה. זה ּומבּדלין הּקרנֹות, מן מבּדלין העּגּולין ׁשּיראּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻּכדי
ׁשתי, זרּועין העּגּולין היּו אם - ּכלּום יפסיד ׁשּלא רצה ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָֹואם
מה זֹורע ערב, זרּועין היּו ואם ערב; ּׁשּביניהן מה ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָזֹורע

מבּדלין. ׁשּיראּו ּכדי ׁשתי; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֻּׁשּביניהן

.ÊËׁשני ּבין ׁשּיׁש ׁשּבזמן ,ל נתּבאר הּדברים אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכל
אין - מּזה זה יינקּו ׁשּלא ּכדי להן הראּויה הרחקה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמינין
ׁשּיראּו ּובזמן ׁשּבארנּו; ּכמֹו העין, למראית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָחֹוׁשׁשין
ּבצד זה הן אפּלּו ליניקתֹו, חֹוׁשׁשין אין - מּזה זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻמבּדלין

עּתה. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְִֵֶֶַָָזה,

ה ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

זרע‡. עם ירקֹות, מיני ׁשני אֹו ּתבּואה מיני ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּזֹורע
תזרע לא ׂשד" מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּכרם

ּכלאים". ּכרמ תזרע "לא מּׁשּום ואחת ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹּכלאים",

ּבארץ·. ׁשּיזרע עד הּכרם, ּכלאי זֹורע מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַואינֹו
חּפה אם וכן יד; ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיׂשראל
אֹו וחרצן, ירק מיני ׁשני זרע אם וכן לֹוקה. ּבעפר, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאֹותן
- יד ּבמּפלת וחרצן, ּתבּואה מין אחד וזרע ירק אחד ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזרע

לֹוקה. זה ֲֵֶֶהרי

וכּיֹוצא‚. ולּוף, קּנּבס, על אּלא הּתֹורה, מן חּיב ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹואינֹו
ׁשאר אבל הּכרם; ּתבּואת ּגמר עם ׁשּנגמרין מּזרעים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבהן
לזרע מּדבריהם אסּור וכן מּדבריהם. אסּורין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּזרעים,

לארץ. ּבחּוצה הּכרם ְְִֵֶֶֶַָָָּכלאי

ולא„. לארץ, ּבחּוצה הּכרם ּכלאי לזרע אסרּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹולּמה
ׁשאם - הן חמּורין הּכרם ׁשּכלאי מּפני זרעים? ּכלאי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאסרּו
ׁשהן וכיון ּבהניה; אסּורין הן הרי יׂשראל, ּבארץ ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנזרעּו

לארץ. ּבחּוצה לזרען אסרּו ּבארץ, ּבהניה ְְְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָָָאסּורין

עֹודרין‰. עֹוקרין[חופרים]ואין אבל ּבכלאים, הּגֹוי עם ְְְְְֲִִִִִֵַַָ
-]עּמֹו הקלו הכלאים, את הגוי שיקח למעט[ולמרות ּכדי ְְִֵֵַ

המגונה]הּתפלה .[=דבר ְִַָ

.Âּומיני ּתבּואה מיני אּלא הּכרם, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין
ּבכרם; לזרען מּתר זרעים, מיני ׁשאר אבל ּבלבד. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻירקֹות

אילנֹות. ׁשאר לֹומר, צרי ְְִִֵַָָָואין

.Êלּטע אֹו הּגפנים, ּבצד ּתבּואה אֹו ירקֹות לזרע ְְְְְִִִַַַַַָָָָֹאסּור
ׁשאינֹו ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם ּתבּואה. אֹו הּירק ּבצד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּגפן

קּדׁש זה הרי בהנאה]לֹוקה, -[אסר ּבהניה ׁשניהן ונאסרּו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּתיהן, את וׂשֹורפין והּגפנים. הּתבּואה, אֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּירק

ּתקּדׁש אש]"ּפן תוקד בו: וכּו'";[ודרשו הּזרע המלאה, ְְְִֵֶֶַַַַָ

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

- האּלּו ּגפנים ׁשל והעצים ּתבּואה, ׁשל הּקׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
וכירים, ּתּנּור ּבהן יּסיק ולא אֹותן. וׂשֹורפין ּבהניה, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאסּורין

ׂשרפתן. ּבׁשעת ּבהן יבּׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָֹולא

.Áצמחּו ּכלאים ׁשראה ּכגֹון המקּים, ואחד הּנֹוטע, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
ׁשאינֹו ּדבר מקּדׁש אדם ואין קּדׁש. זה הרי - והּניחן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכרמֹו
- חברֹו ׁשל ּתבּואתֹו ּגּבי על ּגפנֹו המסּכ ,לפיכ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלֹו;
על חברֹו ּגפן סּכ הּתבּואה; נתקּדׁשה ולא ּגפנֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹקּדׁש
ּגפן סּכ חברֹו; ּגפן קּדׁש ולא ּתבּואתֹו, קּדׁש - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּתבּואתֹו
זה, ּומּפני מהן. אחד קּדׁש לא חברֹו, ּתבּואת על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹחברֹו

ּבּׁשביעית ּכרמֹו הפקר]הּזֹורע קּדׁש.[שהכל לא - ְְִִִֵֵַַַַֹ

.Ëהרֹואה זה הרי - וקּימֹו חברֹו, ּבכרם ּכלאים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהרֹואה
הּכרם ּבעל קּימן ואּלּו ּבהן. מּתרין אדם וכל ּבהניתן, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻאסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אדם, לכל אֹותן מקּדׁש היה -ְְְְֵֵֶַַָָָָָָ

.Èנׁשּתּקעּו[גזלן]האּנס אם - חברֹו ּבכרם ּכלאים ׁשּזרע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
קּדׁש[התחבא] זה הרי - נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על אף ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּבעלים,

ּפי על אף הּבעלים, נׁשּתּקעּו לא ואם הּתֹורה; ְְְְִִִִִַַַַַָָֹמן
סֹופרים. מּדברי אּלא מקּדׁש אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּנתיאׁשּו

.‡Èּפארֹות ׁשעקרה אֹותן[=ענפי]הרּוח וׁשּלחה הּגפן, ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ
סּלקן ולא אנס, ארעֹו ואם מּיד; אֹותן יגרד - הּתבּואה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹעל

נתקּדׁשּו. ולא מּתרין, אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵַָֹֻ

.·È,מּיד הּזרע יקצר האּנס, ּכׁשּיצא - הּכרם ׁשּזרע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּנס
להן יֹוסיף ּפֹועלין, מצא לא ואם מֹועד. ׁשל ּבחּלֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻואפּלּו
מצא ׁשּלא עד מּכאן, יֹותר מּמּנּו ּבּקׁשּו ּבׂשכרן; ׁשליׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹעד
הּזרע נׁשּתהה ואם וקֹוצר. ּבנחת מבּקׁש זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּפֹועלים
ׁשניהן. ויאסרּו יקּדׁש, זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד

.‚È;מּׁשּיׁשריׁשּו מתקּדׁשין? ירק אֹו ּתבּואה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמאימתי
אׁשר הּזרע "המלאה ׁשּנאמר: הּלבן, ּכּפֹול מּׁשּיעׂשּו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָענבים,
ּתבּואה; זה ויהיה זה, ׁשּיזריע עד - הּכרם" ּותבּואת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּתזרע,
- צרּכן ּכל ׁשּבּׁשלּו וענבים צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָָָאבל

ׁשּיבׁשה ּתבּואה ּכיצד? מתקּדׁשֹות. ּובאאינן צרּכּה, ּכל ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּתבּואה וזרע צרּכן, ּכל ׁשּבּׁשלּו ענבים וכן ּבתֹוכּה, ּגפן ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָונטע
מתקּדׁשֹות. אינן אסּור, ׁשּזה ּפי על אף - ּבצּדן ירק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאֹו

.„Èעדין אּלא הּלבן, ּכּפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם
זה הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה, אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהן
הּזרע; את ואֹוסרין אֹותֹו, קֹונסין כן ּפי על ואף קּדׁש. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹלא
הענבים ׁשּיעׂשּו קדם הּזרע עקר ואם מּתר. הּבסר, ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻאבל
ּכּפֹול נעׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר הּוא הרי הּלבן, ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֻּכּפֹול
וׁשּלא נתקּדׁשּו; ׁשּנעׂשּו, את - נעׂשּו לא ּומקצתן ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּלבן,

מּתרין. ֲִַָֻנעׂשּו,

.ÂËאֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן, ּכּפֹול ׁשּנעׂשּו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָענבים
מּתר זה הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ולּקט ירקֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמיני

אסּור. הׁשריׁש, ואם ְְֲִִִַָָָּבהניה;

.ÊËהּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו ׁשּלּה, העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן
זרע, ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - הּקר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּבימי
לא - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע וכן קּדׁש. ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלא
הּוא הרי נקּוב, עציץ אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָקּדׁש;

ֶָָּכארץ.

.ÊÈמן ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
לבן ּבׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
הרי - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו
וחּיב זרע. לא וזה ּתזרע", "אׁשר ׁשּנאמר: נתקּדׁש, לא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
הרּוח סערּתּו קּדׁש. זה הרי קּימן, ואם ּכׁשּיראה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלעקר,
וכיצד ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו הּזרעים וראה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפניו,
ודּיֹו. ּבּמחרׁשה, אֹותֹו יהּפ - העׂשבים צמחּו אם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיעׂשה?
להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ׁשּנעׂשּו מצאן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואם
זֹו הרי ּדגן, ׁשּנעׂשת מצאּה ואם ּבהניה; אסּור ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהּכל
עם יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן אֹותן, ראה ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָָּתּׂשרף.

להן. הּסמּוכֹות ְְִֶַַָָהּגפנים

.ÁÈאף - לזרעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין עׂשב ּבּכרם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהרֹואה
זה הרי לרפּואה, אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָעל
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד קּדׁש; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא
ּבּקֹוצים ׁשרֹוצים ּבערב, ּבּכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמקֹום.

קּדׁש. זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶַלגמּליהם

.ËÈמיני ּכל ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהאירּוס
- ּגפן וצמר והּקנרס והּקּנּבס ּבּכרם; ּכלאים אינן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹזרעים,
מיני ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשין ירקֹות, מיני ּכׁשאר הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי ּבּׂשדה, מאליהן ׁשעֹולין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדׁשאים
והּורד הּקנים מקּדׁש. ואינֹו זרעים, מין - הּמצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּופֹול

ּבּכרם. ּכלאים ואינן אילן, מיני - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהאטדין

.Îוכל ירק; זה הרי מעּקרֹו, עלין הּמֹוציא ּכל הּכלל: ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
אילן והּצלף, אילן. זה הרי מעּקרֹו, עלין מֹוציא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשאינֹו

ּדבר. ְָָָלכל

.‡Î- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאּגיע ואמר: ּבּכרם, ירק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה
אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו, הּגיע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּתר;
קּדׁש. זה הרי מּמאתים, אחד ׁשהֹוסיף עד ׁשהה אם -ֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·Îזה ירק נחּת אם רֹואין: זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד
עצמ הּגע - ייבׁש זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה מין ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָאֹו

ּתּׁשא ׁשּלא עד נׁשּתההׁשּייבׁש אם ׁשעה. ּבמאה לחה, ּבֹו ר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ואם ואסּור; הֹוסיף הרי ׁשעה, חצי לֹו מּׁשהּגיע ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבארץ

מּתר. ׁשעה, מחצי ּפחֹות ְֲִִֵַָָָָָֻנׁשּתהה

.‚Îּבתֹו ירק, ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ְְֲִֶַַָָָָָָֹאסּור
ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן, ּתחת הּניחֹו ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכרם;

קּדׁש. זה הרי - מּמאתים אחד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָלהֹוסיף

.„Îּכ ואחר הּכרם, נעקר ּכ ואחר ּבּכרם, ׁשּנטעֹו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבצל
ׁשרּבּו ּפי על אף - הּנטּוע העּקר מן הּבצלים ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָצמחּו
ּבאּסּורֹו: העּקר אֹותֹו הרי ּבמאתים, עּקרֹו על ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָהּגּדּולים

האסּור. העּקר את מעלין הּתר, ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין

קודש שבת

ו ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

ׁשהֹוסיף‡. עד המקּימֹו אֹו ּבּכרם, ּתבּואה אֹו ירק ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּזֹורע
ׁשׁש ׁשּסביבֹותיו הּגפנים מן מקּדׁש זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמאתים
ּכל ורֹואין מרּבעֹות; ולא עגּלֹות רּוח, לכל אּמה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻעׂשרה
מלא ּכּלֹו הּוא ּכאּלּו אּמה, ּוׁשלׁשים ׁשּתים ׁשרחּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻהעּגּול
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- האּלּו ּגפנים ׁשל והעצים ּתבּואה, ׁשל הּקׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
וכירים, ּתּנּור ּבהן יּסיק ולא אֹותן. וׂשֹורפין ּבהניה, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאסּורין

ׂשרפתן. ּבׁשעת ּבהן יבּׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָֹולא

.Áצמחּו ּכלאים ׁשראה ּכגֹון המקּים, ואחד הּנֹוטע, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
ׁשאינֹו ּדבר מקּדׁש אדם ואין קּדׁש. זה הרי - והּניחן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכרמֹו
- חברֹו ׁשל ּתבּואתֹו ּגּבי על ּגפנֹו המסּכ ,לפיכ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלֹו;
על חברֹו ּגפן סּכ הּתבּואה; נתקּדׁשה ולא ּגפנֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹקּדׁש
ּגפן סּכ חברֹו; ּגפן קּדׁש ולא ּתבּואתֹו, קּדׁש - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּתבּואתֹו
זה, ּומּפני מהן. אחד קּדׁש לא חברֹו, ּתבּואת על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹחברֹו

ּבּׁשביעית ּכרמֹו הפקר]הּזֹורע קּדׁש.[שהכל לא - ְְִִִֵֵַַַַֹ

.Ëהרֹואה זה הרי - וקּימֹו חברֹו, ּבכרם ּכלאים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהרֹואה
הּכרם ּבעל קּימן ואּלּו ּבהן. מּתרין אדם וכל ּבהניתן, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻאסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אדם, לכל אֹותן מקּדׁש היה -ְְְְֵֵֶַַָָָָָָ

.Èנׁשּתּקעּו[גזלן]האּנס אם - חברֹו ּבכרם ּכלאים ׁשּזרע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
קּדׁש[התחבא] זה הרי - נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על אף ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּבעלים,

ּפי על אף הּבעלים, נׁשּתּקעּו לא ואם הּתֹורה; ְְְְִִִִִַַַַַָָֹמן
סֹופרים. מּדברי אּלא מקּדׁש אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּנתיאׁשּו

.‡Èּפארֹות ׁשעקרה אֹותן[=ענפי]הרּוח וׁשּלחה הּגפן, ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ
סּלקן ולא אנס, ארעֹו ואם מּיד; אֹותן יגרד - הּתבּואה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹעל

נתקּדׁשּו. ולא מּתרין, אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵַָֹֻ

.·È,מּיד הּזרע יקצר האּנס, ּכׁשּיצא - הּכרם ׁשּזרע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּנס
להן יֹוסיף ּפֹועלין, מצא לא ואם מֹועד. ׁשל ּבחּלֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻואפּלּו
מצא ׁשּלא עד מּכאן, יֹותר מּמּנּו ּבּקׁשּו ּבׂשכרן; ׁשליׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹעד
הּזרע נׁשּתהה ואם וקֹוצר. ּבנחת מבּקׁש זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּפֹועלים
ׁשניהן. ויאסרּו יקּדׁש, זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד

.‚È;מּׁשּיׁשריׁשּו מתקּדׁשין? ירק אֹו ּתבּואה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמאימתי
אׁשר הּזרע "המלאה ׁשּנאמר: הּלבן, ּכּפֹול מּׁשּיעׂשּו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָענבים,
ּתבּואה; זה ויהיה זה, ׁשּיזריע עד - הּכרם" ּותבּואת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּתזרע,
- צרּכן ּכל ׁשּבּׁשלּו וענבים צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָָָאבל

ׁשּיבׁשה ּתבּואה ּכיצד? מתקּדׁשֹות. ּובאאינן צרּכּה, ּכל ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּתבּואה וזרע צרּכן, ּכל ׁשּבּׁשלּו ענבים וכן ּבתֹוכּה, ּגפן ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָונטע
מתקּדׁשֹות. אינן אסּור, ׁשּזה ּפי על אף - ּבצּדן ירק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאֹו

.„Èעדין אּלא הּלבן, ּכּפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם
זה הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה, אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהן
הּזרע; את ואֹוסרין אֹותֹו, קֹונסין כן ּפי על ואף קּדׁש. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹלא
הענבים ׁשּיעׂשּו קדם הּזרע עקר ואם מּתר. הּבסר, ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻאבל
ּכּפֹול נעׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר הּוא הרי הּלבן, ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֻּכּפֹול
וׁשּלא נתקּדׁשּו; ׁשּנעׂשּו, את - נעׂשּו לא ּומקצתן ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּלבן,

מּתרין. ֲִַָֻנעׂשּו,

.ÂËאֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן, ּכּפֹול ׁשּנעׂשּו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָענבים
מּתר זה הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ולּקט ירקֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמיני

אסּור. הׁשריׁש, ואם ְְֲִִִַָָָּבהניה;

.ÊËהּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו ׁשּלּה, העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן
זרע, ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - הּקר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּבימי
לא - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע וכן קּדׁש. ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלא
הּוא הרי נקּוב, עציץ אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָקּדׁש;

ֶָָּכארץ.

.ÊÈמן ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
לבן ּבׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
הרי - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו
וחּיב זרע. לא וזה ּתזרע", "אׁשר ׁשּנאמר: נתקּדׁש, לא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
הרּוח סערּתּו קּדׁש. זה הרי קּימן, ואם ּכׁשּיראה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלעקר,
וכיצד ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו הּזרעים וראה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפניו,
ודּיֹו. ּבּמחרׁשה, אֹותֹו יהּפ - העׂשבים צמחּו אם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיעׂשה?
להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ׁשּנעׂשּו מצאן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואם
זֹו הרי ּדגן, ׁשּנעׂשת מצאּה ואם ּבהניה; אסּור ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהּכל
עם יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן אֹותן, ראה ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָָּתּׂשרף.

להן. הּסמּוכֹות ְְִֶַַָָהּגפנים

.ÁÈאף - לזרעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין עׂשב ּבּכרם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהרֹואה
זה הרי לרפּואה, אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָעל
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד קּדׁש; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא
ּבּקֹוצים ׁשרֹוצים ּבערב, ּבּכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמקֹום.

קּדׁש. זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶַלגמּליהם

.ËÈמיני ּכל ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהאירּוס
- ּגפן וצמר והּקנרס והּקּנּבס ּבּכרם; ּכלאים אינן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹזרעים,
מיני ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשין ירקֹות, מיני ּכׁשאר הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי ּבּׂשדה, מאליהן ׁשעֹולין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדׁשאים
והּורד הּקנים מקּדׁש. ואינֹו זרעים, מין - הּמצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּופֹול

ּבּכרם. ּכלאים ואינן אילן, מיני - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהאטדין

.Îוכל ירק; זה הרי מעּקרֹו, עלין הּמֹוציא ּכל הּכלל: ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
אילן והּצלף, אילן. זה הרי מעּקרֹו, עלין מֹוציא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשאינֹו

ּדבר. ְָָָלכל

.‡Î- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאּגיע ואמר: ּבּכרם, ירק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה
אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו, הּגיע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּתר;
קּדׁש. זה הרי מּמאתים, אחד ׁשהֹוסיף עד ׁשהה אם -ֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·Îזה ירק נחּת אם רֹואין: זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד
עצמ הּגע - ייבׁש זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה מין ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָאֹו

ּתּׁשא ׁשּלא עד נׁשּתההׁשּייבׁש אם ׁשעה. ּבמאה לחה, ּבֹו ר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ואם ואסּור; הֹוסיף הרי ׁשעה, חצי לֹו מּׁשהּגיע ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבארץ

מּתר. ׁשעה, מחצי ּפחֹות ְֲִִֵַָָָָָֻנׁשּתהה

.‚Îּבתֹו ירק, ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ְְֲִֶַַָָָָָָֹאסּור
ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן, ּתחת הּניחֹו ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכרם;

קּדׁש. זה הרי - מּמאתים אחד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָלהֹוסיף

.„Îּכ ואחר הּכרם, נעקר ּכ ואחר ּבּכרם, ׁשּנטעֹו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבצל
ׁשרּבּו ּפי על אף - הּנטּוע העּקר מן הּבצלים ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָצמחּו
ּבאּסּורֹו: העּקר אֹותֹו הרי ּבמאתים, עּקרֹו על ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָהּגּדּולים

האסּור. העּקר את מעלין הּתר, ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין

קודש שבת

ו ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

ׁשהֹוסיף‡. עד המקּימֹו אֹו ּבּכרם, ּתבּואה אֹו ירק ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּזֹורע
ׁשׁש ׁשּסביבֹותיו הּגפנים מן מקּדׁש זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמאתים
ּכל ורֹואין מרּבעֹות; ולא עגּלֹות רּוח, לכל אּמה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻעׂשרה
מלא ּכּלֹו הּוא ּכאּלּו אּמה, ּוׁשלׁשים ׁשּתים ׁשרחּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻהעּגּול
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עם נתקּדׁשה זה, עּגּול ּכל ּבתֹו ׁשּתהיה ּגפן וכל - ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָירק
מתקּדׁשֹות. אינן לעּגּול, ׁשחּוץ וכל ְְְִִֵֶַַָָָָָהּירק,

הּזה·. העּגּול ׂשפת ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה
אבל אּמֹות. ארּבע על יתר לֹו ׁשחּוצה הּגפנים ׁשּורֹות ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּובין
רֹואין - ּפחֹות אֹו מצמצמֹות אּמֹות ארּבע ּביניהן היה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻאם
רחב ּוכאּלּו לֹו, הּסמּוכה לּׁשּורה הּגיע ּכאּלּו העּגּול ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹאת
עּגּול ּבתֹו ׁשּתּפל ּגפן ּכל ורֹואין אּמה; ארּבעים ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹהעּגּול

מתקּדׁשת. היא הרי אּמה, ארּבעים ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָזה

הּכרם;‚. ּבתֹו מקּים אֹו ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּמה
ׁשּתי מקּדׁש זה הרי - לֹו וסמ לּכרם, חּוצה הּזֹורע ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאבל
ויתר הּזרע ּכל ּבאר לּזרע, הּסמּוכֹות ּגפנים ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּורֹות
ארּבע רחב הּזרע מן ּומתקּדׁש לּזרע; חּוץ אּמֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַֹארּבע
ּגפן ּבצד זרע ואם ּכרם. ׁשל הּׁשּורה ּכל ּבאר ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאּמֹות,
רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא הּזרע מן מקּדׁש אינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיחידית,

צעירה]ילּדה„. את[=גפן מקּדׁשת אינּה מּטפח, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ואחת ׁשּתים, ּכנגד ּבׁשּתים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּזרעים.

זנב כזנב]יֹוצאת בולטת הּכרם[החמישית ּכל היה אם אבל ; ֲִֵֶֶַָָָָָָ
מקּדׁש. זה הרי ְֲֵֵֵֶַּכן,

זֹורע‰. - ּכרם עׂשּויה הּתחּתֹונה זֹו, ּגּבי על זֹו ּגּנֹות ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּתי
קרֹוב טפחים עׂשרה לאויר מּגיע ׁשהּוא עד העליֹונה, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאת
יחידית, לגפן אֹו לּכרם סמּו טפחים עׂשרה ׁשאויר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלּכרם;
- ּכרם עׂשּויה העליֹונה היתה ואם זרעים. ּבֹו לזרע ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאסּור
למּטה מּגיע ׁשהּוא עד הּתחּתֹונה, את זֹורע זה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהרי

הּגפנים. מעּקר טפחים ְְְִִִִֵַַָָָֹמּׁשלׁשה

.Âלּטע ונמל ּתבּואה, אֹו ירק זרּועה ׂשדהּו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמי
נֹוטע; ּכ ואחר ּבּמחרׁשה, הּזרעים את הֹופ - ּגפנים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבּה
ונמל ּגפנים, נטּועה היתה .יהפ ּכ ואחר יּטע ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹולא
את זֹורע ּכ ואחר הּגפנים, את מׁשרׁש - זרעים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלזרעּה
מהן יּׁשאר ׁשּלא עד הּגפנים את לקץ רצה ואם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּזרעים;
ואחר לזרע, מּתר זה הרי - לארץ סמּו מּטפח ּפחֹות ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאּלא

הּגפנים. מן ּבארץ הּנׁשאר את ויׁשרׁש יחזר ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכ

Ê.הבריכּה[=המטמין]הּמברי אפּלּו ּבארץ, הּגפן את ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּכסילֹון ונעׂשת ׁשּיבׁשה הּדלעת [=צינור]ּבתֹוּבתֹו אֹו , ְְְְְְֲִֶַַַַָָָ

אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגּבּה על עפר היה אם - חרׂש ׁשל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹסילֹון
ּפחֹות ּגּבּה על היה ואם ּגּבּה; על לזרע מּתר זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻיתר

ּבצּדּה. לזרע ּומּתר ּגּבּה, על לזרע אסּור - ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹֻמּזה

.Áאּלא ּגּבּה על עפר ׁשאין ּפי על אף - ּבסלע ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהבריכּה
ּדברים ּבּמה עליה. זרע להביא מּתר אצּבעֹות, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש
נראה עּקרּה היה אם אבל נראה; הּגפן עּקר ּבׁשאין ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאמּורים?
ּכמֹו יזרע, ּכ ואחר רּוח, לכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק צרי -ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הברכה, ׁשּלא יחידית ּגפן מּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּמרחיק

.Ëּביניהן יׁש אם - נראין ועּקריהן ּגפנים, ׁשלׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּמברי
ּגפנים לׁשאר מצטרפֹות אּלּו הרי - ׁשמֹונה ועד אּמֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמארּבע
מצטרפֹות. אינן לאו, ואם הבריכן; לא ּוכאּלּו ְְְְְְִִִִִֵָָָָָֹהעֹומדֹות,

.Èמהן מרחיק אּלא מצטרפֹות, אין - מּׁשלׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו
וזֹורע. רּוח לכל טפחים ְְְִִֵַַָָָׁשּׁשה

.‡Èהּׂשריגים ּתחת הּזֹורע הּיֹוצאין[=הענפים]ּכל והעלין ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

מעּקר רחֹוק ׁשהּזרע ּפי על ואף קּדׁש, זה הרי - הּגפן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמן
אּמֹות. ּכּמה ֶֶַַַָהּגפן

.·Èאּפפירֹות[=הגביה]הדלה מקצת על הּגפן [קנים]את ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
עליהן ׁשאין ּפי על ואף האּפפירֹות, מֹותר ּתחת יזרע לא -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
ּתחת הּזרע ואין הֹואיל - זרע ואם עלין; ולא ׂשריגין ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלא
מקצת על הּגפן הדלה אם וכן מּתר. זה הרי הּגפן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻסּכּו

והּברֹוׁש.[=ענפי]ּבּדי הארז ּכגֹון ּפרי, עֹוׂשה ׁשאינֹו אילן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
לזרע מּתר זה הרי - מאכל אילן מקצת על הדלה אם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻאבל
הּגפן; ׂשריגי עליהן נמׁשכּו ׁשּלא האילן ּבּדי מֹותר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתחת
לּגפן. אּפפירֹות אֹותֹו ועֹוׂשה מאכל אילן מבּטל אדם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאין
הרי - הּזרע על וסּככּו ׁשּזרע, אחר הּׂשריגים נמׁשכּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָואם

אחר. למקֹום מחזירן ְְִֵֶַַָָזה

.‚Èאילן מֹותר ּתחת אֹו האּפפירֹות מֹותר ּתחת ְִִֵַַַַַַַַַָָָהּזֹורע
הּזרע על וסּככּו הּגפן ׂשריגי ונמׁשכּו ּפרֹות, עֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשאינֹו
ּכיצד אּלא הּׂשריגים. להחזיר אֹו לקּימֹו, אסּור זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּזרע. עֹוקר ֵֶֶַַעֹוׂשה?

.„Èהעריס מן הּיֹוצאין שוכבתקנים שהגפן הקנים [עריסת ְִִִִֶַָָ
לפסקןעליה] עליהן וחס יׁשחית[לחותכן], ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹ

ּכדי עׂשאן ואם ּתחּתיהן; לזרע מּתר זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהאּפפירֹות
אסּור זה הרי הּיֹוצאין, והעלין הּׂשריגים עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיהן. ְְִֵֶַַֹלזרע

.ÂËהּדלית מן אֹו העריס, מן הּיֹוצא מוגבהת]ּפרח [גפן ִִִִֵֶֶַַַָָ
לזרע ואסּור הארץ, עד ּבֹו ּתלּויה מׁשקלת ּכאּלּו רֹואין -ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
לזרע אסּור לאילן, מאילן זמֹורה הּמֹותח וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּתחּתיו;

ְֶַָּתחּתיה.

.ÊËהאחר הראׁש וקׁשר ּבזמֹורה, ּגמי אֹו חבל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹקׁשר
חבל מתח ואם החבל; ּתחת לזרע מּתר זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבאילן
הּוא הרי - והעלים הּׂשריגים עליו ׁשּיהּלכּו ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

ּתחּתיו. לזרע לֹו ואסּור ְְְְְִִַַַָָָֹּכאּפפירֹות,

ז ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

אּמֹות‡. ארּבע מּמּנּו מרחיק - הּכרם ּבצד לזרע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהּבא
מרחיק - היא יחידית ּגפן ואם וזֹורע; הּגפנים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעּקרי
ּגפנים ׁשל אחת ׁשּורה היתה וזֹורע. טפחים, ׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּמּנה
ּכגפן אּלא ּכרם, זה אין - מאה הן אפּלּו זֹו, ּבצד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזֹו
ׁשּתי היּו וזֹורע. טפחים, ׁשּׁשה הּׁשּורה מן ּומרחיק ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָיחידית;
מּכל אּמֹות ארּבע להרחיק וצרי ּכרם, אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּורֹות,

יזרע. ּכ ואחר ְְִַַַַָצד,

ּבּמה·. יֹותר. אֹו ּגפנים ׁשלׁש ׁשּורה? ּבכל יהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹוכּמה
אּמֹות מארּבע וגפן ּגפן ּכל ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
ׁשמֹונה הּׁשּורֹות ׁשּתי ּבין היה אם אבל אּמֹות. ׁשמֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָועד
זֹו ּכמבּדלֹות אּלּו הרי - עצמן הּגפנים מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֻאּמֹות,
מּכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מרחיק ואינֹו אחד, ּכרם ואינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּזֹו,
אּלּו הרי - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּביניהן היה אם וכן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּורה.

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה ּומרחיק אחת, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכגפן

ּפחֹות‚. ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ׁשּורֹות ׁשלׁש ִֵֵֵֶֶַַָָָֹהיּו
אינּה. ּכאּלּו האמצע, את ורֹואין ּכרם; אּלּו הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמארּבע,

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּובין ׁשּורֹות, ׁשלׁש היּו אם ְְְִֵֵֶָָָָָֹוכן
הּׁשּורֹות. ּבין זֹורע זה הרי - יתר אֹו ֲֵֵֵֵֶַַַָאּמֹות

ּכל„. ּבין והרחיק מּתחּלה, ּכרמֹו את הּנֹוטע ,ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלפיכ
ּבתֹוכֹו, זרע להביא מּתר - אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ְְְְִֶֶַַָָָָֻׁשּורה
זרע אם אבל ּבלבד; טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָוירחיק
אּמֹות ארּבע החיצֹונה מּׁשּורה להרחיק צרי לֹו, ְְְִִִִַַַַַָָָָחּוצה
ּככרם הּכרם, זה ׁשל הּׁשּורֹות ּבין ּדין ואין הּכרמים. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשאר

מרחקין. נטען מּתחּלה ׁשהרי - מאמצעֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשחרב

חברֹו‰. ּובׂשדה ּגפנים, ׁשל אחת ׁשּורה זֹו ּבׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה
ּביניהן ׁשּמפסיק ּפי על אף - לּה קרֹובה ּכנגּדּה ׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּורה
מעׂשרה נמּו ׁשהּוא ּגדר אֹו לרּבים, ּדר אֹו הּיחיד, ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּדר
והּוא, ּכרם; ׁשּתיהן להיֹות מצטרפֹות אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָטפחים

מּׁשמֹונה. ּפחֹות ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶָׁשּיהיה

.Âאם - ּבּמדרגה אחת וׁשּורה ּבארץ, אחת ׁשּורה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָנטע
מצטרפֹות; אין טפחים, עׂשרה הארץ מן הּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּגבֹוהה

מצטרפֹות. מּכן, ְְִִֵָָּפחֹות

.Êיֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים ּגפנים, חמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹוטע
ארּבע מהן להרחיק וצרי קטן', 'ּכרם נקרא זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבזנב
ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטען אם אבל רּוח. לכל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָאּמֹות
- ׁשנּיה ּבׁשּורה ּכנגּדן ּוׁשּתים זֹו ּבׁשּורה ׁשלׁש אֹו ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּבאמצע,
רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מהן מרחיק ואינֹו ּכרם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינן

.Áּבית לכל ּגפנים עׂשר ללּקט ּבֹו יׁש אם - ׁשחרב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכרם
זנב יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטּועֹות ויהיּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסאה,

כזנב] זה[בולטת הרי - ׁשלׁש ּכנגד ׁשלׁש לכּון ּבֹו יׁש אֹו ,ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּבכּלֹו. לזרע ואסּור ּדל', 'ּכרם ְְְְִִֶֶַַָָֹֻנקרא

.Ëאםּכר - מערּבב אּלא ׁשּורֹות, ׁשּורֹות נטּוע ׁשאינֹו ם ְְִֵֶֶֶֶַָָָֻ
אינֹו לאו, ואם ּכרם. זה הרי ׁשלׁש, ּכנגד ׁשּתים לכּון ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹיׁש
וזֹורע. ּגפן, מּכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק ּדּיֹו אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכרם;

.È;ּכרם זה הרי - מכּון אינֹו והּנֹוף מכּונין, העּקרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻהיּו
ואינן ּדּקֹות היּו ּכרם. אינֹו - מכּון אינֹו והעּקר מכּון, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻהּנֹוף
הּוא ּכיצד ּכרם. זה הרי - מכּונֹות הן והרי העבּו ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמכּונֹות,
לזֹו. מּזֹו ּומֹותח הּמּדה, חּוט מביא מכּונֹות? הן אם ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻיֹודע

.‡Èאם - סביביו מּכל ׁשלם ונׁשאר ּבאמצעֹו, ׁשחרב ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכרם
מרחיק זה הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ׁשּבאמצעֹו ּבּקרחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיׁש
ּבאמצע וזֹורע רּוח, לכל אּמֹות ארּבע הּגפנים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמעּקרי
יביא לא זה הרי אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבּה אין ואם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקרחת.
לכל אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם לׁשם; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזרע

קּדׁש. לא זה הרי ּכרם, ׁשל הּגפנים מן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹרּוח

.·Èהּכרם סֹוף ּבין ּגפנים, ּבלא ּפנּוי ׁשּנׁשאר מקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן
ּבֹו יׁש אם - הּכרם' 'מחֹול הּנקרא והּוא ׁשּלֹו, הּגדר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּובין
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מן מרחיק - אּמה עׂשרה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשּתים

הּׁשאר. את ְְֵֶַַָוזֹורע

.‚Èזרע יביא לא אּמה, עׂשרה מּׁשּתים ּפחֹות ּבֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
זה הרי אּמֹות, ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָלׁשם;
ּכרם אבל ּגדֹול; ּבכרם אמּורים? ּדברים ּבּמה קּדׁש. ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלא
מּסֹוף אּמֹות ארּבע מרחיק אּלא מחֹול, לֹו אין - ְְִִֵֶַַַַָָָָקטן

ּכל ּבין ׁשהיה ּגדֹול ּכרם וכן הּגדר. עד וזֹורע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּגפנים,
מחֹול. לֹו אין יתר, אֹו אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ְְֵֵֶַָָָָׁשּורה

.„È,טפחים מעׂשרה ּפחֹות הּכרם את הּמּקיף הּגדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
טפחים ארּבעה רחב ּבֹו ואין טפחים עׂשרה ּגבהֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאֹו
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מּסֹוף מרחיק אּלא מחֹול, לֹו אין -ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
הּמחיצה ּובין הּגפנים ּבין היה אפּלּו הּמחיצה; עד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוזֹורע

האּמה. חצי את זֹורע ּומחצה, אּמֹות ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָארּבע

.ÂËׁשהּוא חריץ וכן טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּגדר
ּכרם לּטע מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב טפחים עׂשרה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻעמק
- קנים ׁשל מחּצה אפּלּו מּכאן; ּבצּדֹו וירקֹות מּכאן, ְְְֲִִִִִִִִֶָָָָָּבצּדֹו
ּבין מבּדלת זֹו הרי טפחים, ׁשלׁשה לחברֹו קנה ּבין אין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאם

ּכגדר. והּירק ְְֵֶֶַַָָָהּכרם

.ÊËאּמֹות עׂשר עד - ׁשּנפרץ וירק, ּכרם ּבין הּמבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגדר
ּכנגד - מעׂשר יתר ּפרצה היתה ּומּתר; ּכפתח, זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּבֹו נפרצּו ּכּׁשעּור. הּגפנים מן ׁשּירחיק עד אסּור, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּפרצה
מּתר, זה הרי - ּכּפרּוץ העֹומד היה אם - רּבֹות ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרצֹות

היה ּפרצה; ׁשם אין על[החלק]ּוכאּלּו מרּבה הּפרּוץ ְְְִִֵֶַַָָָָָֻ
המגודר]העֹומד הּמקֹומֹות[-החלק ּכל ּכנגד יזרע לא - ְְְִֵֶֶַַָָֹ

ּכּׁשעּור. ׁשּירחיק עד ְְִִִֶַַַַהּפרּוצים,

.ÊÈּגדרּה 'ּגדר'; לֹו: אֹומרין - ׁשּנפרצה הּכרם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמחּצת
- ּגדרּה ולא מּמּנה, נתיאׁש 'ּגדר'. לֹו: אֹומרין - ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹונפרצה

קּדׁש. זה ֲִֵֵֶהרי

.ÁÈּוגפנים מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חציֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבית
ּפי ׁשהרי האחר; ּבּצד ירקֹות לזרע מּתר - זה ּבצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנטּועים
,לפיכ ּכמחיצה. ּביניהן ונעׂשה וסתם, ירד ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתקרה

קר את הׁשוה אסּור.אם ּויֹו, ְִִֵֶָָ

.ËÈּגפנים והיּו לגדֹולה, ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָחצר
אסּורין, הּזרעים - זרע ואם ּבּקטּנה; לזרע אסּור - ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּגדֹולה
ּבּגדֹולה; לזרע מּתר - ּבּקטּנה ּגפנים היּו מּתרֹות. ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹֻֻוהּגפנים
ּכמבּדלת היא הרי ּומּכאן, מּכאן ּפּסין לּגדֹולה ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹואיל

הּגדֹולה. מן מבּדלת הּקטּנה ואין הּקטּנה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻמן

.Î- ארּבעה ורחב עׂשרה עמק ּבּכרם, עֹובר ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹחריץ
נראה זה הרי - ראׁשֹו ועד הּכרם מראׁש מפּלׁש היה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻאם
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּבתֹוכֹו; לזרע ּומּתר הּכרמים, ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻּכבין
מפּלׁש היה לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו עליו, מסּככין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּגפנים
עמּקה ׁשהיא ּפי על ׁשאף הּכרם, ׁשּבאמצע ּכגת היא הרי -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
- ּבתֹוכּה לזרע לֹו אסּור יתר, אֹו ארּבעה ּורחבה ְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָֹעׂשרה

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ּבּקרחת היה ּכן אם ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלא

.‡Îׁשחרב ּככרם הּוא הרי ּכרמים, ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשביל
מּזה מרחיק - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּביניהן יׁש אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמאמצעֹו:
ואם הּמֹותר; את וזֹורע אּמֹות, ארּבע ּומּזה אּמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָארּבע

לׁשם. זרע יביא לא מּכאן, ּפחֹות ְִִֶַָָָָָָֹהיה

.·Îלשומר]ׁשֹומרה מצפה ּגבֹוהה[מקום אם - ׁשּבּכרם ְִֵֶֶֶַָָ
ּובלבד ירק; ּבראׁשּה לזרע מּתר ארּבעה, ּורחבה ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָָָֹֹֻעׂשרה
ּבתֹו ירק יראה ׁשּלא ּכדי ּבּה, נֹוגעין הּׂשריגין יהיּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
אם אבל ּבמרּבעת. אמּורים? ּדברים ּבּמה מּלמעלה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻהּכרם
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ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּובין ׁשּורֹות, ׁשלׁש היּו אם ְְְִֵֵֶָָָָָֹוכן
הּׁשּורֹות. ּבין זֹורע זה הרי - יתר אֹו ֲֵֵֵֵֶַַַָאּמֹות

ּכל„. ּבין והרחיק מּתחּלה, ּכרמֹו את הּנֹוטע ,ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלפיכ
ּבתֹוכֹו, זרע להביא מּתר - אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ְְְְִֶֶַַָָָָֻׁשּורה
זרע אם אבל ּבלבד; טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָוירחיק
אּמֹות ארּבע החיצֹונה מּׁשּורה להרחיק צרי לֹו, ְְְִִִִַַַַַָָָָחּוצה
ּככרם הּכרם, זה ׁשל הּׁשּורֹות ּבין ּדין ואין הּכרמים. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשאר

מרחקין. נטען מּתחּלה ׁשהרי - מאמצעֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשחרב

חברֹו‰. ּובׂשדה ּגפנים, ׁשל אחת ׁשּורה זֹו ּבׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה
ּביניהן ׁשּמפסיק ּפי על אף - לּה קרֹובה ּכנגּדּה ׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּורה
מעׂשרה נמּו ׁשהּוא ּגדר אֹו לרּבים, ּדר אֹו הּיחיד, ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּדר
והּוא, ּכרם; ׁשּתיהן להיֹות מצטרפֹות אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָטפחים

מּׁשמֹונה. ּפחֹות ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶָׁשּיהיה

.Âאם - ּבּמדרגה אחת וׁשּורה ּבארץ, אחת ׁשּורה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָנטע
מצטרפֹות; אין טפחים, עׂשרה הארץ מן הּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּגבֹוהה

מצטרפֹות. מּכן, ְְִִֵָָּפחֹות

.Êיֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים ּגפנים, חמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹוטע
ארּבע מהן להרחיק וצרי קטן', 'ּכרם נקרא זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבזנב
ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטען אם אבל רּוח. לכל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָאּמֹות
- ׁשנּיה ּבׁשּורה ּכנגּדן ּוׁשּתים זֹו ּבׁשּורה ׁשלׁש אֹו ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּבאמצע,
רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מהן מרחיק ואינֹו ּכרם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינן

.Áּבית לכל ּגפנים עׂשר ללּקט ּבֹו יׁש אם - ׁשחרב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכרם
זנב יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטּועֹות ויהיּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסאה,

כזנב] זה[בולטת הרי - ׁשלׁש ּכנגד ׁשלׁש לכּון ּבֹו יׁש אֹו ,ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּבכּלֹו. לזרע ואסּור ּדל', 'ּכרם ְְְְִִֶֶַַָָֹֻנקרא

.Ëאםּכר - מערּבב אּלא ׁשּורֹות, ׁשּורֹות נטּוע ׁשאינֹו ם ְְִֵֶֶֶֶַָָָֻ
אינֹו לאו, ואם ּכרם. זה הרי ׁשלׁש, ּכנגד ׁשּתים לכּון ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹיׁש
וזֹורע. ּגפן, מּכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק ּדּיֹו אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכרם;

.È;ּכרם זה הרי - מכּון אינֹו והּנֹוף מכּונין, העּקרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻהיּו
ואינן ּדּקֹות היּו ּכרם. אינֹו - מכּון אינֹו והעּקר מכּון, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻהּנֹוף
הּוא ּכיצד ּכרם. זה הרי - מכּונֹות הן והרי העבּו ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמכּונֹות,
לזֹו. מּזֹו ּומֹותח הּמּדה, חּוט מביא מכּונֹות? הן אם ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻיֹודע

.‡Èאם - סביביו מּכל ׁשלם ונׁשאר ּבאמצעֹו, ׁשחרב ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכרם
מרחיק זה הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ׁשּבאמצעֹו ּבּקרחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיׁש
ּבאמצע וזֹורע רּוח, לכל אּמֹות ארּבע הּגפנים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמעּקרי
יביא לא זה הרי אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבּה אין ואם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקרחת.
לכל אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם לׁשם; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזרע

קּדׁש. לא זה הרי ּכרם, ׁשל הּגפנים מן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹרּוח

.·Èהּכרם סֹוף ּבין ּגפנים, ּבלא ּפנּוי ׁשּנׁשאר מקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן
ּבֹו יׁש אם - הּכרם' 'מחֹול הּנקרא והּוא ׁשּלֹו, הּגדר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּובין
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מן מרחיק - אּמה עׂשרה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשּתים

הּׁשאר. את ְְֵֶַַָוזֹורע

.‚Èזרע יביא לא אּמה, עׂשרה מּׁשּתים ּפחֹות ּבֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
זה הרי אּמֹות, ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָלׁשם;
ּכרם אבל ּגדֹול; ּבכרם אמּורים? ּדברים ּבּמה קּדׁש. ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלא
מּסֹוף אּמֹות ארּבע מרחיק אּלא מחֹול, לֹו אין - ְְִִֵֶַַַַָָָָקטן

ּכל ּבין ׁשהיה ּגדֹול ּכרם וכן הּגדר. עד וזֹורע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּגפנים,
מחֹול. לֹו אין יתר, אֹו אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ְְֵֵֶַָָָָׁשּורה

.„È,טפחים מעׂשרה ּפחֹות הּכרם את הּמּקיף הּגדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
טפחים ארּבעה רחב ּבֹו ואין טפחים עׂשרה ּגבהֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאֹו
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מּסֹוף מרחיק אּלא מחֹול, לֹו אין -ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
הּמחיצה ּובין הּגפנים ּבין היה אפּלּו הּמחיצה; עד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוזֹורע

האּמה. חצי את זֹורע ּומחצה, אּמֹות ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָארּבע

.ÂËׁשהּוא חריץ וכן טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּגדר
ּכרם לּטע מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב טפחים עׂשרה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻעמק
- קנים ׁשל מחּצה אפּלּו מּכאן; ּבצּדֹו וירקֹות מּכאן, ְְְֲִִִִִִִִֶָָָָָּבצּדֹו
ּבין מבּדלת זֹו הרי טפחים, ׁשלׁשה לחברֹו קנה ּבין אין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאם

ּכגדר. והּירק ְְֵֶֶַַָָָהּכרם

.ÊËאּמֹות עׂשר עד - ׁשּנפרץ וירק, ּכרם ּבין הּמבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגדר
ּכנגד - מעׂשר יתר ּפרצה היתה ּומּתר; ּכפתח, זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּבֹו נפרצּו ּכּׁשעּור. הּגפנים מן ׁשּירחיק עד אסּור, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּפרצה
מּתר, זה הרי - ּכּפרּוץ העֹומד היה אם - רּבֹות ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרצֹות

היה ּפרצה; ׁשם אין על[החלק]ּוכאּלּו מרּבה הּפרּוץ ְְְִִֵֶַַָָָָָֻ
המגודר]העֹומד הּמקֹומֹות[-החלק ּכל ּכנגד יזרע לא - ְְְִֵֶֶַַָָֹ

ּכּׁשעּור. ׁשּירחיק עד ְְִִִֶַַַַהּפרּוצים,

.ÊÈּגדרּה 'ּגדר'; לֹו: אֹומרין - ׁשּנפרצה הּכרם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמחּצת
- ּגדרּה ולא מּמּנה, נתיאׁש 'ּגדר'. לֹו: אֹומרין - ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹונפרצה

קּדׁש. זה ֲִֵֵֶהרי

.ÁÈּוגפנים מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חציֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבית
ּפי ׁשהרי האחר; ּבּצד ירקֹות לזרע מּתר - זה ּבצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנטּועים
,לפיכ ּכמחיצה. ּביניהן ונעׂשה וסתם, ירד ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתקרה

קר את הׁשוה אסּור.אם ּויֹו, ְִִֵֶָָ

.ËÈּגפנים והיּו לגדֹולה, ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָחצר
אסּורין, הּזרעים - זרע ואם ּבּקטּנה; לזרע אסּור - ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּגדֹולה
ּבּגדֹולה; לזרע מּתר - ּבּקטּנה ּגפנים היּו מּתרֹות. ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹֻֻוהּגפנים
ּכמבּדלת היא הרי ּומּכאן, מּכאן ּפּסין לּגדֹולה ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹואיל

הּגדֹולה. מן מבּדלת הּקטּנה ואין הּקטּנה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻמן

.Î- ארּבעה ורחב עׂשרה עמק ּבּכרם, עֹובר ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹחריץ
נראה זה הרי - ראׁשֹו ועד הּכרם מראׁש מפּלׁש היה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻאם
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּבתֹוכֹו; לזרע ּומּתר הּכרמים, ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻּכבין
מפּלׁש היה לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו עליו, מסּככין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּגפנים
עמּקה ׁשהיא ּפי על ׁשאף הּכרם, ׁשּבאמצע ּכגת היא הרי -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
- ּבתֹוכּה לזרע לֹו אסּור יתר, אֹו ארּבעה ּורחבה ְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָֹעׂשרה

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ּבּקרחת היה ּכן אם ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלא

.‡Îׁשחרב ּככרם הּוא הרי ּכרמים, ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשביל
מּזה מרחיק - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּביניהן יׁש אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמאמצעֹו:
ואם הּמֹותר; את וזֹורע אּמֹות, ארּבע ּומּזה אּמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָארּבע

לׁשם. זרע יביא לא מּכאן, ּפחֹות ְִִֶַָָָָָָֹהיה

.·Îלשומר]ׁשֹומרה מצפה ּגבֹוהה[מקום אם - ׁשּבּכרם ְִֵֶֶֶַָָ
ּובלבד ירק; ּבראׁשּה לזרע מּתר ארּבעה, ּורחבה ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָָָֹֹֻעׂשרה
ּבתֹו ירק יראה ׁשּלא ּכדי ּבּה, נֹוגעין הּׂשריגין יהיּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
אם אבל ּבמרּבעת. אמּורים? ּדברים ּבּמה מּלמעלה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻהּכרם
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ארּבעה חלל ּבתֹוכּה ׁשּיהיה צריכה - עגּלה הּׁשֹומרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה
על עפר ּוצריכה הארץ; מן מפלגת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻטפחים,

טפחים. ׁשלׁשה מּלמעלה, ְְְְִִַָָָָֹֹראׁשּה

.‚Îעל טפחים מּׁשלׁשה יתר היה אם - ׁשּבּכרם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבית
ּפחֹות היה ואם ירק; ּבתֹוכֹו זֹורעין טפחים, ְְְְְִִִָָָָָָָֹׁשלׁשה
ּבתֹוכֹו. זֹורעין ואין ּכסתּום, הּוא הרי - ׁשלׁשה על ְְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֹמּׁשלׁשה

.„Îהּנקע ּבתֹו נטּועה ׁשהיתה יחידית [שקעּגפן ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ
טפחיםבאדמה] ׁשּׁשה מּמּנה מרחיק - החריץ ּבתֹו אֹו ,ְְְִִִִִֶֶַָָָָ

ּבּמיׁשֹור; ׁשעֹוׂשה ּכדר החריץ, ּכל את וזֹורע רּוח ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלכל
- ארּבעה החריץ ׂשפת רחב והיה עׂשרה, עמק היה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָֹֹואם

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על אף ּבתֹוכֹו, לזרע ְְְִִִִִֶַַַָָֹאסּור

.‰Îעׂשרה ּגבֹוּה ּגדר מּקפת ׁשהיתה יחידית ּגפן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכן
ּפי על ואף הּמחיצה, ּבכל יזרע לא - ארּבעה ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹורחב
וכּמה קּדׁש. לא וזרע, ׁשּׁשה הרחיק ואם ׁשּׁשה; ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהרחיק
ּכ ואחר רּוח, לכל אּמֹות ארּבע ויזרע? לכּתחּלה, ְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָירחיק

ּגדר. הּמּקף הּמקֹום ׁשאר אֹו החריץ, ׁשאר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻיזרע
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ׁשּלהן‡. הּׂשריגים והרי ּכברּיתן, ׁשּגדלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּגפנים
אבל 'ּכרם'. הּנקראין הן - הארץ על מׁשלכין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהאׁשּכֹולֹות
ּכדי הארץ, מעל ּגבֹוהה ׂשבכה ּכמֹו אֹו מּטה, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
נֹוף והגּביּה עליה, נסמכין והאׁשּכֹולֹות הּׂשריגים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיּו
הרי - אֹותן והדלה הּמּטה, אֹותּה על הארץ מעל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּגפנים
מהן ׁשעׂשה ּבהן וכּיֹוצא הּקנים ואֹותן 'עריס'; נקרא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
הּנקראין הן - הּגפן נֹוף את עליהן והדלה ׂשבכה, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּטה

ּבעריס. יׁש אחרים ודינים ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ'אּפפירֹות'.

על·. וערסן יתר, אֹו ּגפנים חמׁש ׁשל אחת ׁשּורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
חריץ ּבצד ׁשּנטען אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּכתל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּגּבי
'עריס'; נקראין אּלּו הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָָֹעמק
- יזרע ּכ ואחר אּמֹות, ארּבע העריס מן להרחיק ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָוצרי

הּכרם. מן ׁשּמרחיק ְְִִֶֶֶֶֶַַּכדר

ּכיצד?‚. עליו. ׁשערסן הּגדר עּקר מן מֹודדין? ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומהיכן
ונמצא אּמה, הּכתל מן ּגפנים ׁשל הּׁשּורה את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהרחיק
אּמֹות, ארּבע הּכתל מן מֹודד - ולּכתל הּגפנים מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהעריס
אּמֹות. חמׁש הּגפנים עּקרי ּובין הּזרע ּבין ונמצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוזֹורע;
ארּבע הּגפנים מעּקרי מרחיק - הּגפנים מּצד לזרע ּבא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹואם
זֹו, ּדר ועל אּמֹות. חמׁש הּכתל מן רחֹוק ׁשּנמצא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּמֹות,

עריס. ּבכל ְִִָָָּדנין

ואחר„. ׁשּנטע אֹו נטע, ּכ ואחר הּגדר את הּבֹונה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
הּגדר נהרס עריס; זה הרי וערסן, הֹואיל - הּגדר עׂשה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכ
הּׁשּורה ּכל הרי אּלא עריס, ּכאן אין - החריץ נסּתם ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

יחידים. ְְִִִִָּכגפנים

ּבצד‰. ּגפנים חמׁש ּבֹו ונׁשּתּירּו אמצעֹו, ׁשחרב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָעריס
זה - מּכנגּדן האחר הּגדר ּבצד ּגפנים וחמׁש מּכאן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּגדר
אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהם יׁש אם עריס'. 'ּפסקי הּנקרא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא
ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל מרחיק זה הרי - ּבאּמה מּׁשּׁשים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ּכמֹו האּפפירֹות, ּתחת יזרע ׁשּלא והּוא, וזֹורע; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹטפחים,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Âיביא לא זה הרי ּבצמצּום, אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהיה
ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל והרחיק הֹואיל - זרע ואם לׁשם; ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָזרע
ׁשּׁשה מרחיק - ּגדר ׁשם אין ואם קּדׁש. לא זה הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹטפחים,
ּפסקי ולא עריס, לא ּכאן ׁשאין וזֹורע; ׁשּורה, מּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹטפחים
ּפסקי וחזרּו למקֹומֹו, עריס חזר - הּגדר ּובנה חזר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָעריס.

למקֹומם. ְִִָָעריס

.Êסביב הּגפנים את וערס ּגדר, מּקפת ׁשהיא קטּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּגּנה
וסּלֹו ּבֹוצר מלא ּבּה יׁש אם - ּכתליה ּכל על מּבחּוץ ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹלּה
ּגדר, מּקפת והיא הֹואיל - מּכאן וסּלֹו ּבֹוצר ּומלא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּכאן,
אין - הּזה ּכּׁשעּור ּבּה אין ואם ירקֹות; ּבתֹוכּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָזֹורעין
ּבתֹוכֹו. וירק אחד ּכעריס הּכל ׁשּנראה מּפני ּבתֹוכּה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹזֹורעים

.Áׁשּלהן והעריס ּגבֹוהה, ּבמדרגה זרּועין ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּגפנים
ּכּלֹו את ּובֹוצר ּבארץ עֹומד אם - הּׂשדה על ּומסֹוכ ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיֹוצא
עּקרי מקֹום הּוא ּכאּלּו העריס ׁשּתחת הּמקֹום ּכל רֹואין -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּׂשפת רּוח לכל ּבּׂשדה אּמֹות ארּבע ואֹוסר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָהּגפנים,
אֹו ּבּמדרגה ׁשּיעלה עד לבצר יכֹול אינֹו ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהעריס;

ּבלבד. העריס ּתחת אּלא לזרע, אסּור אין - ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּסּלם

.Ëּבּזוית נטּועין והּגפנים לזה, זה הּסמּוכין ּכתלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני
מרחיק - וכלה הּקרן מּתֹו הּכתלים עם יֹוצא והעריס ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּביניהן,
עליו ׁשאין הּכלה ּבּמקֹום וזֹורע ּכּׁשעּור, הּגפנים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמעּקרי
ׁשּביניהן הּכתלים ׁשני ּבין מכּון ׁשהּזרע ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעריס;
הּכתלים. ּבין זֹורע זה הרי ּכּׁשעּור, והרחיק הֹואיל - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהעריס

.Èנעקם ּכ ואחר מעט, הארץ מן ׁשּלּה העץ ׁשעלה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגפן
ארּכּבה ּכמֹו ועלה וחזר הארץ, על הרגל]ונמׁש -[פרק ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֻ

אּמֹות ארּבע אֹו טפחים, ׁשּׁשה הּזרע ּובין הּגפן ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּכׁשּמֹודדין
אין הראׁשֹון.- הּגפן מעּקר לא הארּכּבה, מּסֹוף אּלא מֹודדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

.‡Èוהּגפנים הּזרע ּבין ׁשּמרחיק ּפי על ׁשאף ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכבר
יסּכ אֹו הּירק, על הּגפן ּתסּכ ׁשּלא להּזהר צרי - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור
ּכ ואחר וצמחה, ּתבּואה, אֹו ירק זרע הּגפן; על ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּירק
היּו יּדלק. והּדגן מּתרין, הּקּׁשים - הּגפן את עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻסּכ
הּכרם ׁשּבין האּמֹות הארּבע לתֹו יֹוצאין הּכרם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשרׁשי
הארּבע לתֹו יֹוצאין הּתבּואה ׁשרׁשי היּו יעקר; ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹוהּתבּואה,

מּתר. ַָֻאּמֹות,

.·Èּבאּמה - ּבכלאים האמּורין והּׁשעּורין ההרחקֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָּכל
ׂשֹוחקֹות טפחים ׁשּׁשה יצמצם[=מרווחות]ּבת ולא ; ְְְְֲִִֵַַָָֹ

להחמיר. אּלא מצמצמים ׁשאין הּכלאים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּבמּדֹות

.‚Èאֹו והּתבּואה הּגפנים ּבין ׁשּמרחיק האּלּו הּׁשעּורין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּבחּוצה אבל ּבסּוריה. אֹו יׂשראל, ּבארץ אּלא אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּירק
ולא לכּתחּלה; הּכרם ּבתֹו הּגפנים ּבצד לזרע מּתר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻלארץ,
ּתבּואה אֹו ירק מיני ׁשני לזרע אּלא לארץ, ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסרּו
לֹו לזרע ּגֹוי לתינֹוק אמר ואם יד. ּבמּפלת החרצן ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹעם
ׁשּלא ּגדֹול, לגֹוי יאמר לא אבל מּתר; לארץ, ְְֲֶֶַָָָָָָֹֹֹֻּבחּוצה

ּביׂשראל. ְְְִִֵֵַָיתחּלף

.„Èּבחּוצה הּכרם ּבצד הּירק לזרע ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻואף
ואפּלּו ּבאכילה, אסּור ׁשם הּזרּוע הּירק אֹותֹו הרי - ֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלארץ
אבל ּומֹוכר; לֹוקט אֹותֹו ׁשּיראה והּוא, לארץ; ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָּבחּוצה

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתר, ְְְְֲֲֵֵֶַַָָֻספקֹו
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אינֹו‡. והּוא קרב, אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי
ּגּביו על ּכל[לידו]עֹומד ׁשל קרּבן הן הּצּבּור, וקרּבנֹות ; ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבעזרה עֹומדין יׂשראל ּכל ׁשּיהיּו אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָיׂשראל,
ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו לפיכ קרּבן. ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָּבׁשעת
לעמד יׂשראל ּכל ׁשלּוחי יהיּו חטא, ויראי ּכׁשרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹמּיׂשראל
אֹותם וחּלקּו מעמד'. 'אנׁשי הּנקראין והן הּקרּבנֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָעל
ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין מעמדֹות, וארּבעה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻעׂשרים
והּוא ּכּלם; על ממּנה מהם אחד ּומעמד, מעמד ּכל ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻועל

הּמעמד'. 'ראׁש ְֲִַַַָָֹהּנקרא

וׁשּבת·. ׁשּבת שבוע]ּבכל ׁשל[- מעמד אנׁשי מתקּבצין , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
נכנסין לּה, קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ׁשּבת; ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻלּמקּדׁש
היּו ׁשּלהן, מעמד ׁשהּגיע ּכיון מעמד, אֹותֹו ׁשל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהרחֹוקים

ׁשּבמקֹומן. הּכנסת לבית ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָמתקּבצין

ּבין‚. ּבירּוׁשלים ּבין ּׁשּמתקּבצין, אּלּו עֹוׂשין הן ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּומה
ּבּׁשּבת ּבּׁשני מתעּנין כנסּיֹות? ב']ּבבּתי ׁשּלהן,[יום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ּובחמיׁשי. ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּובּׁשליׁשי
מתעּנין, אינן ּבּׁשּבת ּובאחד הּׁשּבת; ּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתעּנין,

לצֹום. ׁשּבת מענג יצאּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹּכדי

ארּבע„. מתּפללין מעמדן, ׁשהיא מּׁשּבת ויֹום יֹום ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָּובכל
ּתפּלה מֹוסיפין ועֹוד ּונעילה, ּומנחה ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִִַָָָּתפּלֹות:

יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ּבין להן.[נוספת]אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
- יֹום ּבכל פעמים ׁשלׁשה ּבּמעמד ּכּפיהן הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונֹוׂשאין
ּבספר וקֹוראין ּובנעילה. הּיתרה, זֹו ּובתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשחרית,
ּובתפּלה ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים אנׁשים, ׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ׁשּמֹוסיפין; הּיתרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹזֹו

ׁשמע את ּכקֹוראין ּפה, על ישראל']אּלא 'שמע פרשת -]. ְְְִֶֶֶַַָ
ׁשהן מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת מתקּבצין היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולא

לׁשּבת. ְְִַָטרּודין

ׁשם‰. ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן
'מעמד'. נקרא - ּבּתֹורה ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָלתפּלה

.Âהראׁשֹון ּבּיֹום בראׁשית. ּבמעׂשה קֹוראין? היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּובּמה
רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָקֹוראין
מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, הּמים"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
"יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָּברביעי,

ו"ויכּלּו". הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, הארץ"; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻו"תֹוצא

.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ
ׁשחרית ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה

ּבּספר הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין הם ,[תורה]- ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמנחה. ּפה על אֹותן וקֹוראין ְְְְְְִִִֶַָָוחֹוזרין

.Áמעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת

ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבוארּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחריתבהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה

.Ëלמׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה
לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע[למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואסּורין טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ּבסּפד ְְְֲֲִִִִֵַַָָּבֹו

.Èאסּור - לּמערכה גזרים אֹו עצים ׁשהתנּדב יחיד ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפּלּו
מנהג. זה ודבר מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבסּפד הּיֹום ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּבאֹותֹו

.‡Èהּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנׁשי
מה ּומּפני הּׁשּבת. כבֹוד מּפני מּתרין ּובחמיׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּלהן;
ּכׁשהן למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר עליהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסרּו

מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

שני יום
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על‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה
ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל

נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד עלהן: ׁשליׁשי ׁשערים, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
עם הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מעׂשה על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על עׂשר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻהּפרֹוכֹות,

הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
ׁשעל זה עליה. ממּנה ׁשהּוא הּמלאכה את להכין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכדי
ּכיון ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּזמּנים
ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגיע
לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמדּו

למלאכּתֹו. אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, ׁשּיּׁשמע ְְְִִֵֶֶַַָָָָָוכיון

ּפיו‚. ועל נֹועלין, ּפיו על - הּׁשערים נעילת ׁשעל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה
הּתֹוקעין ואין לפתיחת[בשופרות]ּפֹותחין. יֹום ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְְִִִִִֵַַָ

ׁשלׁש ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהּׁשערים,
ּתקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ְְְְְְִִִִִִַָָָָּתקיעֹות

ׁשּמסּבב„. הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה
מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ

המׁשֹוררים‰. יֹום ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַָזה
על ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשעֹומדים
ּבכל ּתקיעה ועׂשרים מאחת ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרּבנֹות.
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אינֹו‡. והּוא קרב, אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי
ּגּביו על ּכל[לידו]עֹומד ׁשל קרּבן הן הּצּבּור, וקרּבנֹות ; ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבעזרה עֹומדין יׂשראל ּכל ׁשּיהיּו אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָיׂשראל,
ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו לפיכ קרּבן. ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָּבׁשעת
לעמד יׂשראל ּכל ׁשלּוחי יהיּו חטא, ויראי ּכׁשרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹמּיׂשראל
אֹותם וחּלקּו מעמד'. 'אנׁשי הּנקראין והן הּקרּבנֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָעל
ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין מעמדֹות, וארּבעה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻעׂשרים
והּוא ּכּלם; על ממּנה מהם אחד ּומעמד, מעמד ּכל ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻועל

הּמעמד'. 'ראׁש ְֲִַַַָָֹהּנקרא

וׁשּבת·. ׁשּבת שבוע]ּבכל ׁשל[- מעמד אנׁשי מתקּבצין , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
נכנסין לּה, קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ׁשּבת; ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻלּמקּדׁש
היּו ׁשּלהן, מעמד ׁשהּגיע ּכיון מעמד, אֹותֹו ׁשל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהרחֹוקים

ׁשּבמקֹומן. הּכנסת לבית ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָמתקּבצין

ּבין‚. ּבירּוׁשלים ּבין ּׁשּמתקּבצין, אּלּו עֹוׂשין הן ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּומה
ּבּׁשּבת ּבּׁשני מתעּנין כנסּיֹות? ב']ּבבּתי ׁשּלהן,[יום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ּובחמיׁשי. ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּובּׁשליׁשי
מתעּנין, אינן ּבּׁשּבת ּובאחד הּׁשּבת; ּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתעּנין,

לצֹום. ׁשּבת מענג יצאּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹּכדי

ארּבע„. מתּפללין מעמדן, ׁשהיא מּׁשּבת ויֹום יֹום ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָּובכל
ּתפּלה מֹוסיפין ועֹוד ּונעילה, ּומנחה ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִִַָָָּתפּלֹות:

יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ּבין להן.[נוספת]אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
- יֹום ּבכל פעמים ׁשלׁשה ּבּמעמד ּכּפיהן הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונֹוׂשאין
ּבספר וקֹוראין ּובנעילה. הּיתרה, זֹו ּובתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשחרית,
ּובתפּלה ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים אנׁשים, ׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ׁשּמֹוסיפין; הּיתרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹזֹו

ׁשמע את ּכקֹוראין ּפה, על ישראל']אּלא 'שמע פרשת -]. ְְְִֶֶֶַַָ
ׁשהן מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת מתקּבצין היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולא

לׁשּבת. ְְִַָטרּודין

ׁשם‰. ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן
'מעמד'. נקרא - ּבּתֹורה ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָלתפּלה

.Âהראׁשֹון ּבּיֹום בראׁשית. ּבמעׂשה קֹוראין? היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּובּמה
רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָקֹוראין
מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, הּמים"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
"יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָּברביעי,

ו"ויכּלּו". הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, הארץ"; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻו"תֹוצא

.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ
ׁשחרית ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה

ּבּספר הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין הם ,[תורה]- ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמנחה. ּפה על אֹותן וקֹוראין ְְְְְְִִִֶַָָוחֹוזרין

.Áמעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת

ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבוארּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחריתבהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה

.Ëלמׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה
לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע[למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואסּורין טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ּבסּפד ְְְֲֲִִִִֵַַָָּבֹו

.Èאסּור - לּמערכה גזרים אֹו עצים ׁשהתנּדב יחיד ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפּלּו
מנהג. זה ודבר מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבסּפד הּיֹום ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּבאֹותֹו

.‡Èהּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנׁשי
מה ּומּפני הּׁשּבת. כבֹוד מּפני מּתרין ּובחמיׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּלהן;
ּכׁשהן למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר עליהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסרּו

מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

שני יום

ז ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

על‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה
ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל

נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד עלהן: ׁשליׁשי ׁשערים, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
עם הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מעׂשה על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על עׂשר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻהּפרֹוכֹות,

הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
ׁשעל זה עליה. ממּנה ׁשהּוא הּמלאכה את להכין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכדי
ּכיון ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּזמּנים
ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגיע
לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמדּו

למלאכּתֹו. אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, ׁשּיּׁשמע ְְְִִֵֶֶַַָָָָָוכיון

ּפיו‚. ועל נֹועלין, ּפיו על - הּׁשערים נעילת ׁשעל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה
הּתֹוקעין ואין לפתיחת[בשופרות]ּפֹותחין. יֹום ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְְִִִִִֵַַָ

ׁשלׁש ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהּׁשערים,
ּתקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ְְְְְְִִִִִִַָָָָּתקיעֹות

ׁשּמסּבב„. הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה
מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ

המׁשֹוררים‰. יֹום ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַָזה
על ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשעֹומדים
ּבכל ּתקיעה ועׂשרים מאחת ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרּבנֹות.
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ׁשחר ׁשל לתמיד ותׁשע ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹיֹום
הראשון] הערּבים[הקרבן ּבין ׁשל לתמיד ותׁשע [הקרבן, ְְְִִֵֵֶַַַָָ

קרּבןהאחרון] על ּתׁשע מֹוסיפין מּוסף, קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום .ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אֹו ּבׁשּבת, להיֹות טֹוב יֹום אֹו חדׁש ראׁש חל ואם ְְְִִֶַָָָֹֹמּוסף;

ׁשלׁשה ׁשם ׁשּיׁש ּבׁשּבת להיֹות הּׁשנה ראׁש [קרבנות]ׁשחל ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
אּלא עצמֹו, ּבפני ּומּוסף מּוסף לכל ּתֹוקעין אין - ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָמּוספין

הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ְְְִִִֵַַַָָּתֹוקעין

.Âמן העם את להבטיל ׁשלׁש - ׁשׁש מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבערב
ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש [בחג]הּמלאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

עזרת ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ׁשלׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמֹוסיפין
ניקנֹור. ׁשער ׁשהּוא העליֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנׁשים,
למעלה ׁשהּוא לפי העליֹון'? 'ׁשער ׁשמֹו נקרא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָולּמה

ׁשּמנּסכין הּמים למּלּוי ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן נׁשים. [עלמעזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבׁשּבתהמזבח] הּמים למּלּוי ּתֹוקעין ואין סוכות]ּבחג, ;[של ְְְְִִִֵֶַַַָָ

וכל הּמים. ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹותֹוקעין
ׁשעל זה יד מּתחת הּקרּבנֹות, על ׁשּתֹוקעין ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּתֹוקעין
הן. ּבחצֹוצרֹות הּתקיעֹות, אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָהמׁשֹוררים

.Êהּצלצל ׁשעל ּכל[מצלתיים]זה הּמעמיד הּוא - ְֲִִֶֶַַַַָָ
את ׁשּסֹועדין הּׁשיר ּכלי ּפי על אתהמׁשֹוררים מלווים -] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ

ׁשּבארנּו.שירת] ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּלוּים,

.Áהּפיסֹות ׁשעל הּכהנים[גורלות]זה ּבין מפיס הּוא - ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשּזכה מלאכּתֹו עֹוׂשה ואיׁש איׁש ּכל ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבכל
ּובהלכֹות יֹום. ּבכל מפיסין היּו פעמים וארּבעה ּבּפיס; ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּבּה

מפיסין. ּכיצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָּתמידין

.Ëהּקּנים ׁשעל עופות]הממּנה ׁשּפֹוסקין[קיני הּוא - ְְִִִֶֶֶַַַֻ
וכל[מסכמים] ּבסלע. וכ ּכ לּקרּבנֹות, הּקּנים ׁשּימּכר ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹעּמֹו

לּמקּדׁש, ּדמיהן יביא יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי
עם חׁשּבֹון ועֹוׂשה הּקרּבן, לבעלי הּקּנים נֹותן הממּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻוזה
ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים לֹו. ונֹותנין ְְְְְְִִִִִִִִַָֹֹהּגזּברין

הּׁשער המחיר]עּמֹו את מסכמים הּקּנים,[- הּוזלּו ואם . ְְִִִִַַַַ
ׁשּפסקּו[מוכר]מסּפק ּכמֹו מסּפק הּוקרּו, ואם הּזֹול; ּכׁשער ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָ

אֹו ּפסּול ׁשּנמצא קן וכל העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעּמֹו;
ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנפסל

.Èהחֹותמֹות ׁשעל ּדמי[פתקאות]זה ׁשּמקּבל הּוא - ְְֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשעל וזה חֹותמֹות; להם ונֹותן נסכים, מּמחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻנסכים

הּנסכים. ׁשּמֹוכר הּוא - ְְִִֵֶַַָָהּנסכים

.‡Èּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכיצד?
עליו ּכתּוב והּׁשליׁשי 'זכר', עליו ּכתּוב והּׁשני 'עגל', ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָעליו

'חֹוטא'. עליו ּכתּוב והרביעי ְְְִִִֵָָָָ'ּגדי',

.·Èהּנסכים ּדמי נֹותן - לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכמנין חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על הממּנה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלזה
אחד חֹותם לֹו נֹותן עׁשיר, מצרע היה ואם ׁשּלֹו. ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות
לזה ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה 'חֹוטא'; עליו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן הּנסכים, על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהממּנה
את מֹוציא זה זה; אצל זה ּבאים ולערב ּבהן. ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּכתּוב

הֹותירּו אם מעֹות. ּכנגדן ּומקּבל הּמעֹות[נותרו]החֹותמֹות, ְְְִִֵֶַַַָָָָ
מהמכירות] זה[יותר יׁשּלם ּפחתּו, ואם להקּדׁש; הֹותירּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

עד לֹו ממּתינין חֹותמֹו, ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעל
נֹותנין ׁשּטֹוען, חֹותם ּכדי יתר ּבּמעֹות מצאּו אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהערב;

הּיֹום ּכל וׁשם לֹו. נֹותנין אין לאו, ואם תאריך]לֹו; ּכתּוב[- ְְְִִֵֵַָָָ
עד אצלֹו החֹותם יׁשהא ׁשּלא - הרּמאין מּפני החֹותם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

הּנסכים.[יתייקרו]ׁשּיּוקרּו ְְִֶַָ

.‚Èׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום אתמּׁשלׁשים קובעין -] ְְְִִִִִַַֹֹ
הּוקרּומחיר] אם הּנסכים. על הממּנה עם והּסלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֻהּיין

מסּפק הּוזלּו, ואם עּמֹו; ׁשּפסקּו ּכמֹו להן מסּפק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָנסכים,
אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ׁשּמׂשּתּכר והּׂשכר הּזֹול. ּכּׁשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהן

ולֹוקחין נסכים', 'מֹותר הּנקרא הּוא עֹולֹות[קונים]- ּבֹו ְְְְִִִַַָָ
העֹוף, ּבעֹולֹות הּמזּבח את מקּיצין ואין הּמזּבח. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלקיץ

עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ְְְִֵֶַָׁשאין

.„È,ּתמיד הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכהנים
העבֹודה ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ּבׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָואֹוכלין

ּבמעיהן; חֹולין הן - אחד חלּוק מעמידיןאּלא לפיכ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּתחלּואיהם, ּכל ּומרּפא אֹותם, מבּקר ׁשּיהיה אחד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻממּנה

ידֹו. ׁשּתחת ואנׁשיו הּוא ּתמיד, ּבהם ְֲִֵֶֶַַַָָָָָועֹוסק

.ÂËוׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחר ממּנין ,[תעלות]וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַ
מצּויין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי - רּבים ׁשל הּבֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַּומתּקן
ואחד רגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה אדם לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבירּוׁשלים
מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, לחם אּמני ּכל על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻממּנה
מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, אּמני ּכל על ממּנה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻואחד

.ÊËהּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה - הּפרֹוכֹות ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
ּוׁשּתי ולּׁשערים. להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהרֹוקמין

וׁשנה ׁשנה ּבכל עֹוׂשין היּו ּבין[בשביל]ּפרֹוכֹות להבּדיל , ְְְְִִֵַָָָָָָָ
ּכפּולין הּפרֹוכֹות וחּוטי הּקדׁשים. וקדׁש [ארוגין]הּקדׁש ְְְֳִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּׁשה חוטים]ׁשּׁשה מששה חוט ּבּה:[כל היּו מינין וארּבעה . ְְִִִִַָָָָָָ
ּכפּול מהם אחד וכל ׁשני; ותֹולעת וארּגמן, ּותכלת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשׁש,

מ:] היה[שזור וטפח חּוטין. וארּבעה עׂשרים הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּׁשה,
נירין ּוׁשנים ׁשבעים ועל נארגת;[חוטים]עביּה, היתה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָ

עׂשרים. ורחּבּה ארּבעים, ְְְְְִִֶַָָָָָארּכּה

.ÊÈעל ׁשבע - ׁשני ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עׂשרה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשלׁש
על ואחת אּולם, ׁשל ּפתחֹו על ואחת העזרה, ׁשערי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשבעה

לּדביר ּוׁשּתים היכל, ׁשל הקודשים]ּפתחֹו ּובין[קודש ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָ
ּבעלּיה ּכנגדן ּוׁשּתים הגג]הּקדׁש, .[בעלית ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ

.ÁÈהּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת מגזרתּפרכת טומאה -] ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ
ּבפניםחכמים] אֹותּה מטּבילין אֹותּה[בעזרה]- ּומכניסין ְְְִִִִִִַַָָ

ׁשמׁש הערב צריכה ׁשאינּה לפי לערבמּיד, [להמתין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
מּבחּוץלהטהר] אֹותּה מטּבילין - הּטמאה ּבאב וׁשּנטמאת .ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻ
ּבחיל[לעזרה] אֹותּה לעזרה]וׁשֹוטחין ׁשהיא[חוץ מּפני , ְְְִִִֵֵֶַָ

על אֹותּה ׁשֹוטחין - חדׁשה היתה ואם ׁשמׁש. הערב ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָצריכה
האצטּוה הבית]ּגב בהר אבן את[קורות העם ׁשּיראּו ּכדי , ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

נאה. ׁשהיא ְְִֶַָָָמלאכּתּה

.ËÈׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו הּכלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל
הּׁשנּיים יביאּו הראׁשֹונים, יּטמאּו ׁשאם - ְְְִִִִִִִִִִֶַָָָּוׁשליׁשּיים

ְֵֶַּתחּתיהם.

.Îּבגדי ּבהכנת עֹוסק - כהּנה ּבגדי מעׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה
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ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן; ּגדֹול, כהן ּובגדי הדיֹוטֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹכהנים
ּבּמקּדׁש. לֹו היתה ולׁשּכה הּכל. ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹנעׂשה

שלישי יום

ח ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

ּובגדי‡. הדיֹוט, כהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה כהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֻּבגדי
כלים ארּבעה הם - הדיֹוט כהן ּבגדי לבן. ּובגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹזהב,

ּומ[בגדים] ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, ׁשל: וארּבעּתם גּבעת; ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּכפּול וחּוטן לבנים, מ:]ּפׁשּתן, ;[חוטים]ׁשּׁשה[ארוג ְְְִִִָָָָָ

ּבצמר. רקּום לבּדֹו ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

כלים:·. ׁשמֹונה והם ּגדֹול, כהן ּבגדי הן - זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹּבגדי
ואבנט וציץ. וחׁשן ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהארּבעה

רֹוקם מעׂשה - ּגדֹול ּכהן ּדֹומה[ריקמה]ׁשל ואינֹו הּוא, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
היא ּבאהרן, האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן לאבנט ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמעׂשיו
ּכמֹו ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, האמּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּמגּבעת

הּׁשבר על תחבושת]ׁשּלֹופף ּבּה[ככריכת צֹונפין ּובניו , ְִֵֶֶֶַַָָָ
'מגּבעת'. נקראת ּולפיכ ְְְְִִִֵַַַָּככֹובע;

ּגדֹול‚. ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש כלים ארּבעה הן - לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
ּומצנפת. ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻּביֹום
לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן לבנים, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוארּבעּתם
הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול לכהן יהיּו אחרֹות כּתנֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָֹֻהם.

ּוׁשּתיהן הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, לֹובׁשּה אחת [נקנין]- ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. מּׁשל מנה [הכהןּבׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

עֹוׂשההגדול] ּכ ואחר הּתֹוספת, ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו; מֹוסיף -ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
הּכּתנת. ֶַָֹֻּבּה

ּומׁשלׁשלים„. נאים חדׁשים ׁשּיהיּו מצותם - כהּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
"לכבֹוד[ארוכים] ׁשּנאמר: הּגדֹולים, ּבגדי ּכדר ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

מטׁשטׁשין היּו ארּכין[בטיט]ּולתפארת". אֹו מקרעין, אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹֻֻ
ׁשּסּלקן אֹו מּמּדתֹו, ּפחֹות קצרים אֹו מּדתֹו, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מׁשחקין[כיווצם] היּו ּפסּולה; עבֹודתֹו - ועבד ְְְְֲִֵַַָָָָָָֻּבאבנט,
ּכמּדתֹו,[ישנים] ׁשּנעׂשּו עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו ,ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲֵַָָָועבד

צֹואי‰. ׁשּנעׂשה כהּנה מּבגדי ּבגד אין[מלוכלך]ּכל - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מכּבסין ואין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָמלּבנין
ּגֹונזין ׁשּבלּו, ּגדֹול כהן ּובגדי חדׁשים. ולֹובׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹלּפתילֹות,
ּבהן עֹובד אינֹו הּצֹום, ּביֹום ּבהן ׁשעֹובד לבן ּובגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותן.
ׁשם, אֹותם ׁשּיפׁשט ּבּמקֹום נגנזין אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפעם

ּבהניה. אסּורין והם ׁשם"; "והּניחם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

.Âעֹוׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים כהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי
ּבית ּבׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמהן
מהן עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּׁשֹואבה;

ּתמיד לּמנֹורה המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ

.Êויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל
ּכלי וכן ּומּתר. לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻׁשהתנּדב
ּכׁשרין. הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשרת
ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד

.Áמחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ

מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֻוׁשם
ּפֹותחין ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשּיּכנסּו
ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּלֹונֹותיהן

וסֹותמין. לחּלֹונֹותם הּבגדים ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירין

.Ëׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹולּמה
אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, הּכלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיהיּו
וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; עליו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָוכתּוב
ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן 'אבנט'; ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻעליו
ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ּכהן (י). אחד. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבחּלֹון

הּמקּדׁש. מן ׁשּיצא ּבעת אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּבּלילה,

.‡Èאֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
האבנט מן חּוץ עבֹודה; ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו עבֹודתֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹּביֹום

ׁשעטנז. ׁשהּוא מּפני -ְְִֵֵֶַַ

.·Èאין העבֹודה. ּבׁשעת אּלא ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאסּור
אּלא לעבֹודה לֹובׁשין מ:]הּכהנים ּופׁשּתים[בגדים צמר ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ

הּוא "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום וכל (יג). ְְֱִֵֶֶַַַַָָָּבלבד.
הּוא מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת הּבּוץ. והּוא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָהּפׁשּתים

ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע הּכחל[מעורב]הּצמר מן ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הכחול] ותֹולעת[גווני אדם; הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ;ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא מאוד]ׁשני, אדומים .[גרגירים ְִֶֶַַַַַָָ

.„È,"מׁשזר "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֵֶֶַַָָָָָּכל
אם - "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ׁשּיהיה ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי
ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד חּוט ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהיה
צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָּכפּול

ׁשמֹונה. ּכפּול חּוטן ְְִֶֶָָָׁשּיהיה

.ÂËהּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל
ּבפני אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
הּצּורה ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

ואחֹור. ּפנים צדדין, מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָנראית

.ÊËּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד
ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻּבין

הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ׁשעֹוׂשין[כגומות ּכמֹו , ְְֲִִֵֶַַָָ
יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים ּבפני[שרוול]האֹורגין נארג ׁשּלּה ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין ְְְְִִִִֶַַַָֹֻעצמֹו,

.ÊÈיד ּבית ואר העקב. מן למעלה עד - הּכּתנת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻאר
ּפס עד - הּיד.[כף]ׁשּלּה ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְֶַַַַָָָָֹ

.ÁÈ- הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,
קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא ירכים, ועד מּמתנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהם

הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד הּלב, ּוׁשנצים[ברך]מן . ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּבי[רצועות] לא להן ואין להן; הּנקביׁש קדמי]ת ולא[חור ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ּכיס.[נרתיק]ּבית ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ְְִִִֵֶֶָָָָֻ

.ËÈעׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת
ׁשּתים וארּכֹו אצּבעֹות, ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹאּמה.
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים
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ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן; ּגדֹול, כהן ּובגדי הדיֹוטֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹכהנים
ּבּמקּדׁש. לֹו היתה ולׁשּכה הּכל. ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹנעׂשה

שלישי יום

ח ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

ּובגדי‡. הדיֹוט, כהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה כהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֻּבגדי
כלים ארּבעה הם - הדיֹוט כהן ּבגדי לבן. ּובגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹזהב,

ּומ[בגדים] ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, ׁשל: וארּבעּתם גּבעת; ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּכפּול וחּוטן לבנים, מ:]ּפׁשּתן, ;[חוטים]ׁשּׁשה[ארוג ְְְִִִָָָָָ

ּבצמר. רקּום לבּדֹו ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

כלים:·. ׁשמֹונה והם ּגדֹול, כהן ּבגדי הן - זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹּבגדי
ואבנט וציץ. וחׁשן ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהארּבעה

רֹוקם מעׂשה - ּגדֹול ּכהן ּדֹומה[ריקמה]ׁשל ואינֹו הּוא, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
היא ּבאהרן, האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן לאבנט ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמעׂשיו
ּכמֹו ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, האמּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּמגּבעת

הּׁשבר על תחבושת]ׁשּלֹופף ּבּה[ככריכת צֹונפין ּובניו , ְִֵֶֶֶַַָָָ
'מגּבעת'. נקראת ּולפיכ ְְְְִִִֵַַַָּככֹובע;

ּגדֹול‚. ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש כלים ארּבעה הן - לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
ּומצנפת. ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻּביֹום
לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן לבנים, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוארּבעּתם
הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול לכהן יהיּו אחרֹות כּתנֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָֹֻהם.

ּוׁשּתיהן הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, לֹובׁשּה אחת [נקנין]- ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. מּׁשל מנה [הכהןּבׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

עֹוׂשההגדול] ּכ ואחר הּתֹוספת, ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו; מֹוסיף -ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
הּכּתנת. ֶַָֹֻּבּה

ּומׁשלׁשלים„. נאים חדׁשים ׁשּיהיּו מצותם - כהּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
"לכבֹוד[ארוכים] ׁשּנאמר: הּגדֹולים, ּבגדי ּכדר ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

מטׁשטׁשין היּו ארּכין[בטיט]ּולתפארת". אֹו מקרעין, אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹֻֻ
ׁשּסּלקן אֹו מּמּדתֹו, ּפחֹות קצרים אֹו מּדתֹו, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מׁשחקין[כיווצם] היּו ּפסּולה; עבֹודתֹו - ועבד ְְְְֲִֵַַָָָָָָֻּבאבנט,
ּכמּדתֹו,[ישנים] ׁשּנעׂשּו עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו ,ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲֵַָָָועבד

צֹואי‰. ׁשּנעׂשה כהּנה מּבגדי ּבגד אין[מלוכלך]ּכל - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מכּבסין ואין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָמלּבנין
ּגֹונזין ׁשּבלּו, ּגדֹול כהן ּובגדי חדׁשים. ולֹובׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹלּפתילֹות,
ּבהן עֹובד אינֹו הּצֹום, ּביֹום ּבהן ׁשעֹובד לבן ּובגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותן.
ׁשם, אֹותם ׁשּיפׁשט ּבּמקֹום נגנזין אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפעם

ּבהניה. אסּורין והם ׁשם"; "והּניחם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

.Âעֹוׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים כהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי
ּבית ּבׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמהן
מהן עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּׁשֹואבה;

ּתמיד לּמנֹורה המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ

.Êויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל
ּכלי וכן ּומּתר. לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻׁשהתנּדב
ּכׁשרין. הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשרת
ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד

.Áמחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ

מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֻוׁשם
ּפֹותחין ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשּיּכנסּו
ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּלֹונֹותיהן

וסֹותמין. לחּלֹונֹותם הּבגדים ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירין

.Ëׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹולּמה
אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, הּכלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיהיּו
וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; עליו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָוכתּוב
ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן 'אבנט'; ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻעליו
ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ּכהן (י). אחד. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבחּלֹון

הּמקּדׁש. מן ׁשּיצא ּבעת אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּבּלילה,

.‡Èאֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
האבנט מן חּוץ עבֹודה; ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו עבֹודתֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹּביֹום

ׁשעטנז. ׁשהּוא מּפני -ְְִֵֵֶַַ

.·Èאין העבֹודה. ּבׁשעת אּלא ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאסּור
אּלא לעבֹודה לֹובׁשין מ:]הּכהנים ּופׁשּתים[בגדים צמר ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ

הּוא "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום וכל (יג). ְְֱִֵֶֶַַַַָָָּבלבד.
הּוא מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת הּבּוץ. והּוא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָהּפׁשּתים

ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע הּכחל[מעורב]הּצמר מן ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הכחול] ותֹולעת[גווני אדם; הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ;ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא מאוד]ׁשני, אדומים .[גרגירים ְִֶֶַַַַַָָ

.„È,"מׁשזר "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֵֶֶַַָָָָָּכל
אם - "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ׁשּיהיה ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי
ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד חּוט ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהיה
צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָּכפּול

ׁשמֹונה. ּכפּול חּוטן ְְִֶֶָָָׁשּיהיה

.ÂËהּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל
ּבפני אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
הּצּורה ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

ואחֹור. ּפנים צדדין, מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָנראית

.ÊËּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד
ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻּבין

הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ׁשעֹוׂשין[כגומות ּכמֹו , ְְֲִִֵֶַַָָ
יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים ּבפני[שרוול]האֹורגין נארג ׁשּלּה ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין ְְְְִִִִֶַַַָֹֻעצמֹו,

.ÊÈיד ּבית ואר העקב. מן למעלה עד - הּכּתנת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻאר
ּפס עד - הּיד.[כף]ׁשּלּה ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְֶַַַַָָָָֹ

.ÁÈ- הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,
קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא ירכים, ועד מּמתנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהם

הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד הּלב, ּוׁשנצים[ברך]מן . ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּבי[רצועות] לא להן ואין להן; הּנקביׁש קדמי]ת ולא[חור ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ּכיס.[נרתיק]ּבית ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ְְִִִֵֶֶָָָָֻ

.ËÈעׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת
ׁשּתים וארּכֹו אצּבעֹות, ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹאּמה.
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים
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מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא[בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ

רביעי ,יום

ט ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

ׁשּתי‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוׂשה הּציץ? מעׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ּומּקיף אורכו]אצּבעֹות, ׁשני[- עליו וכֹותב לאזן. מאזן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

'לה''[שורות]ׁשיטין מּלמּטה, 'קדׁש' לה''; 'קדׁש : ְִִִֶֶַַַָֹֹ
ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר; אחת, ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּלמעלה.

אחת. ִַַָׁשיטה

האֹותּיֹות·. את חֹופר - לפניו ּבֹולטֹות ְְְִִֵֶָָָָוהאֹותּיֹות
והּוא והּוא[הטס]מאחריו, ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה, על מדּבק ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָֻ

לנקב, מּנקב נכנס למּטה ּתכלת ּופתיל קצֹותיו; ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנקּוב
הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדי

ּכפּולין‚. וחּוטיו ּתכלת, ּכּלֹו מ:]הּמעיל ׁשנים[ארוגין ְְְְְִִֵֵֶַָֻ
ּופיו[חוטין]עׂשר הצוואר]; אריגתֹו[מקום ּבתחּלת ארּוג ְֲִִִִַָָָָ

יפרם] יד[שלא ּבית לֹו ואין ּכנפים[שרוול]. נחלק אּלא ,-] ְְְִֵֵֶֶַָָָָ
חלקים] הּמעילים.לשני ּכל ּכדר למּטה עד הּגרֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָמּסֹוף

הּמעיל ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא מחּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינֹו
כהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע"; "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּדר אֹותם לֹוקה.[בשביל]ׁשהּקֹורע הׁשחתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּׁשלׁשּתן„. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא
חּוטי נמצאּו "מׁשזר"; ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָׁשזּור
ׁשּלא רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוׂשה ועׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים

ּפיהם סגורים]ּפתחּו ּומביא[- ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְִִִֵֶֶַָָ
הּכל - ענּבֹולים ּוׁשנים ׁשבעים ּובהם זּוגין, ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹׁשבעים
ּוׁשלׁשים זה, ּכנף ּבׁשּולי וׁשּׁשה ׁשלׁשים ּבֹו ותֹולה ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹזהב;
ּבין הּתלּוי הענּבֹול עם והּזּוג זה; ּכנף ּבׁשּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה
מּׁשני ׁשּוליו ׁשּיהיּו עד 'ּפעמֹון'. נקרא ּכאחד, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשניהם

ורּמֹון". ּפעמֹון ורּמֹון "ּפעמֹון ְְְֲֲִִַַָָצדדיו,

ּככה‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזהב
ׁשּׁשה עם ונֹותנֹו טהֹור, זהב אחד חּוט לֹוקח מעׂשהּו: ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהּוא
הּוא וכן ּכאחד; חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָחּוטין
ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָעֹוׂשה
ארּבעה נמצאּו ּפׁשּתן; ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשל
ׁשּנאמר: ועׂשרים, ׁשמֹונה החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָחּוטי

ּובתֹו"ויר הּתכלת ּבתֹו לעׂשֹות וגֹו' הּזהב ּפחי את ּקעּו ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשחּוט מלּמד - הּׁשׁש" ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהארּגמן,

ּבתֹוכן. ּכפּול ְַָָָָהּזהב

.Âהּזהב מן חֹוׁשב מעׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד
עׂשרים על והּׁשׁש, הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּתכלת
זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו חּוטין ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונה
ארּבעה ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת נמצא לׁשנים; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻוכֹופלֹו
מרּבע, מהן אבן ּכל - ּבּתֹורה המפרׁשים אבן ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻטּורים
רּוחֹותיו. ּומארּבע מּלמּטה ׁשּמּקיפֹו זהב ׁשל ּבבית ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּומׁשּקע

.Êּכתֹולדֹותם הּׁשבטים ׁשמֹות האבנים על [כסדרּומפּתח ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
יׁשפהלידתם] ועל 'ראּובן', האדם על ּכֹותב ונמצא ,ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

יצחק 'אברהם - מ'ראּובן' למעלה ּבּתחּלה וכֹותב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ'ּבנימין'.
ׁשּיהיּו ּכדי יּה', 'ׁשבטי - מ'ּבנימין' למּטה וכֹותב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹויעקב',

ׁשם. מצּויֹות האֹותּיֹות ְִָָָּכל

.Á.זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן, ׁשל זוּיֹות ארּבע על ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹועֹוׂשה
ׁשּתי ּבהן נתלה ׁשהחׁשן מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונֹותן
ּבׁשּתי ונֹותן 'ׁשרׁשרֹות'; הּנקראים והן זהב, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָעבֹותֹות

הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה ׁשל הלב]הטּבעֹות כנגד ׁשני[- , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתכלת. ְְִֵֵֶּפתילי

.Ë,לכתף מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאפֹוד
הּידים אּצילי מּכנגד מהמרפק]וארּכֹו עד[- מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ידֹות ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש מּמּנּו[רצועות]הרגלים. יֹוצאֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
הּנקראין והן ּבהן; אֹותֹו ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאריג
ׁשני ותֹולעת וארּגמן ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד'. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ'חׁשב
ותֹופר החׁשן. ּכמעׂשה - חּוטין ּוׁשמֹונה עׂשרים על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹוׁשׁש,
על וקֹובע הּכהן. ּכתפֹות על ׁשּיהיּו ּכדי כתפֹות, ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹעליו
זהב; ׁשל ּבבית מׁשקע מרּבע, ׁשהם אבן וכתף ּכתף ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּכל

על[חורט]ּומפּתח ׁשּׁשה הּׁשבטים, ׁשמֹות האבנים ׁשּתי על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
יֹוסף ׁשם וכֹותבין ּכתֹולדֹותם, זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָאבן
וחמׁש זֹו, ּבאבן אֹות ועׂשרים חמׁש ונמצאּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ'יהֹוסף';

ּכֹותבין: היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות ּכאן]ועׂשרים הׁשמט .[אּיּור ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֻ

והאבן הימנית, ּכתפֹו על 'ראּובן' ּבּה ׁשּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהאבן
ּבכל ועֹוׂשה הּׂשמאלית.. ּכתפֹו על 'ׁשמעֹון' ּבּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּכתּוב
ואחת הּכתף, ּבראׁש מּלמעלה אחת - טּבעֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹּכתף
זהב עבֹותֹות ׁשּתי ונֹותן החׁשב; מן למעלה לּכתף ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּלמּטה
היא וזֹו 'ׁשרׁשרֹות'. הּנקראין והם ׁשּלמעלה, טּבעֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשּתי

האפֹוד: ּכאן]צּורת הׁשמט .[אּיּור ְִֵַַָָֻ

.Èּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹואחר
הּתכלת ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
האפֹוד. מחׁשב ׁשּלמעלה הּטּבעֹות ּבׁשּתי החׁשן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבׁשּולי
עד האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות הּׁשרׁשרֹות את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּומֹורידין
יּזח "ולא ּבזה, זה ׁשּידּבקּו ּכדי - העליֹונֹות החׁשן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹטּבעֹות

מעל[יתנתק] חׁשן הּמּזיח וכל האפֹוד". מעל ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהחׁשן
לֹוקה. - קלקּול ּדר חּבּורן ּומפרק ְְִִֵֵֶֶֶָָָהאפֹוד,

.‡Èעל החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמצא
ּבׁשוה לּבֹולּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו, והאפֹוד , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּוׁשּתי כתפיו; ׁשּתי על האפֹוד כתפֹות ּוׁשּתי החׁשן, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתחת
זהב עבֹותֹות ּוׁשּתי מּכאן, ּכתפֹו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָָעבֹותֹות
חּוטי ּוׁשני החׁשן; טּבעֹות עד האפֹוד מּכתפֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּכאן,

מרּכסין טּבעֹות[קשורים]תכלת מׁשּתי ידיו, אּצילי מּתחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
האפֹוד ּכתפֹות טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹהחׁשן

החׁשב. מן למעלה ׁשהם ְְְִֵֵֶֶַַַַָהּתחּתֹונֹות,

חמישי יום

י ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

ּתחּלה,‡. הּמכנסים לֹובׁש הּבגדים? לביׁשת סדר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד
ּכ ואחר מתניו, מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש
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וקֹוׁשר.[המרפק] ׁשּגֹומר, עד ּכר ּגּבי על ּכר ּומּקיפֹו ,ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

.·- ּבּיזע" יחּגרּו "ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָֹֹועל
ׁשּמּזיעין ומתחמם]ּבמקֹום מתקפל יֹונתן[שהבשר קּבל וכ ; ְְִִִֵֶַָָָָ

יסרּון' לּבהֹון 'על ותרּגם: הּנביאים, מּפי עּזיאל סמוךּבן -] ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַֻ
ּכֹובע.ללב] ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר .ְְְִִֵֶֶַַַַָ

ועל‚. הּמעיל, לֹובׁש ּבאבנט, ׁשחֹוגר אחר - ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּכהן
הּמעיל על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן; האפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמעיל
מעיל - האפֹוד" "מעיל נקרא ּולפיכ החׁשן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּתחת
הּציץ וקֹוׁשר הּמצנפת, צֹונף ּכ ואחר האפֹוד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוגרֹו
לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה ּוׂשערֹו הּמצנפת; מן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה

לּמצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מניח היה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָוׁשם

עֹובד„. הּכהן ולהיֹות אּלּו, ּבגדים לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמצות
ּתקריב, ּבניו "ואת קדׁש", בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
מּׁשמֹונה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ּכּתנת". ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻוהלּבׁשּתם
מארּבעה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ּכהן אֹו אּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבגדים
ּפסּולה; ועבֹודתֹו ּבגדים', 'מחּסר הּנקרא הּוא - אּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבגדים
"וחגרּת ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש, ּכזר ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחּיב
ׁשּבגדיהם ּבזמן - ּכהּנה" להם והיתה אבנט... ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאֹותם
ּכהּנתם אין עליהם, ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻעליהם,
יּומת". הּקרב "והּזר ונאמר: ּכזרים, הן הרי אּלא ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליהם,

.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשּמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכׁשם
אֹו אבנטים, ׁשני אֹו כּתנֹות ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים; ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיתר
מחּלל זה הרי - ועבד ּגדֹול כהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכהן

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְֲִִִֵַַָָָָָהעבֹודה,

.Âׁשּלא מלּמד ּולבׁשם", ּבׂשרֹו "על כהּנה: ּבבגדי ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻנאמר
נימה אפּלּו לּבגדים; ּבׂשרֹו ּבין חֹוצץ ּדבר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

לּבגד ּבׂשרֹו ּבין היתה אם - מתה ּכּנה אֹו עפר, אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכֹול הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו חציצה, זֹו הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינּה ראׁש, ׁשל אבל חֹוצצת; ׁשהרי יד, ׁשל ּבתפּלין ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העבֹודה, ּבׁשעת להניחם רצה אם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹוצצת,

.Êּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי
וׁשּלא - ּבחּיים ׁשהיא ּפי על ואף - ּכּנה ולא לּבגד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׂשרֹו

ּבגּדֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת הרּוח ׁשּיתרחקּתּכנס עד לבׂשרֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
לחּו חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא מעליו; ,[לגרד]הּבגד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

מדלּדלת נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד, מן ׂשערֹו יצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻולא
מעט] תלוש ּבׁשעת[חוט אּלּו מּכל אחד ׁשם היה ואם .ְְִִִֵֶַָָָָָ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו ְֲֲֵָָָָהעבֹודה,

.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר
ּבֹו היה אם - עקבֹו על אֹו אצּבעֹו ׁשלׁש[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ

ּפחֹות ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצּבעֹות
צלצּול היה ואם חֹוצץ. אינֹו הֹואיל[חגורה]מּכן, - קטן ְְִִִִֵֵֵָָָָ

ּפי על ואף ּפֹוסל, זה הרי - עצמֹו ּבפני ּבגד חׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא
ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ֵֶַָָֹֹׁשאין

.Ëּגמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה [רטיה]ּכהן ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻ
ואם ועֹובד; ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת,
הּבגד אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, להֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתּכּון

העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ּבׂשרֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָּבין

.Èותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים[- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ
ּומּפני ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
רּוח ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
ׁשכינה ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקדׁש;

ּבֹו. נׁשאלין אין - עליו ְִִֵָָָָׁשֹורה

.‡È,הארֹון לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹוכיצד
הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
מהרהר ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו אעלה'? לא אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ּבקֹול אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבלּבֹו,
ורֹואה ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת הּקדׁש רּוח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּומּיד
ׁשּבֹולטֹות ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' הּנבּואה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבמראה
תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ּכנגד החׁשן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמן

.·È,ׁשאל ואם ּכאחד; דברים ׁשני על ׁשֹואלין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָואין
להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמׁשיבין
ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב אֹו ,למל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאּלא

וגֹו'", יעמד הּכהן אלעזר "ולפני -]ׁשּנאמר: יהושע זה[- ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ּבני "וכל ;הּמל ל:]הּוא ממונה [כהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלחמה
הּגדֹול. ּדין ִֵַָּבית

.‚Èהיּו רּבים ׁשּכהנים נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה
האפֹוד ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹחֹוגרין
ׁשמּואל ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
אּלא ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו - זה [-הרוציםאפֹוד ְְְִִִֵֵֶַָ
הּקדׁש,להתנבא] רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָָֹּומי

ּפי על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהֹודיע
הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפֹוד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שישי יום
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מ עׂשרה חמׁש ּבכללן ּוׁשלׁשיׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - צוֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֹ

יּכנס ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעׂשרה
(ג) ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
לׁשּלח (ו) הּמקּדׁש; מן ּכהן יצא ׁשּלא (ה) ההיכל; אל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹעת
(ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאים
(י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר טמא יּכנס ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש (יא) יֹום; טבּול יׁשּמׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ּבעל יּכנס ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ(יב)
ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא (יד) מּום; ֲֵֶֶַַַַַֹֹֹּבעל

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור זר. ְְֲִִִֵֵֵַָָֹיעבד

א ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

לֹו‡. אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ֲִִֵֵַַָָָָָָָֹּכל
עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָלהּכנס
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וקֹוׁשר.[המרפק] ׁשּגֹומר, עד ּכר ּגּבי על ּכר ּומּקיפֹו ,ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

.·- ּבּיזע" יחּגרּו "ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָֹֹועל
ׁשּמּזיעין ומתחמם]ּבמקֹום מתקפל יֹונתן[שהבשר קּבל וכ ; ְְִִִֵֶַָָָָ

יסרּון' לּבהֹון 'על ותרּגם: הּנביאים, מּפי עּזיאל סמוךּבן -] ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַֻ
ּכֹובע.ללב] ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר .ְְְִִֵֶֶַַַַָ

ועל‚. הּמעיל, לֹובׁש ּבאבנט, ׁשחֹוגר אחר - ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּכהן
הּמעיל על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן; האפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמעיל
מעיל - האפֹוד" "מעיל נקרא ּולפיכ החׁשן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּתחת
הּציץ וקֹוׁשר הּמצנפת, צֹונף ּכ ואחר האפֹוד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוגרֹו
לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה ּוׂשערֹו הּמצנפת; מן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה

לּמצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מניח היה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָוׁשם

עֹובד„. הּכהן ולהיֹות אּלּו, ּבגדים לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמצות
ּתקריב, ּבניו "ואת קדׁש", בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
מּׁשמֹונה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ּכּתנת". ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻוהלּבׁשּתם
מארּבעה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ּכהן אֹו אּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבגדים
ּפסּולה; ועבֹודתֹו ּבגדים', 'מחּסר הּנקרא הּוא - אּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבגדים
"וחגרּת ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש, ּכזר ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחּיב
ׁשּבגדיהם ּבזמן - ּכהּנה" להם והיתה אבנט... ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאֹותם
ּכהּנתם אין עליהם, ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻעליהם,
יּומת". הּקרב "והּזר ונאמר: ּכזרים, הן הרי אּלא ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליהם,

.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשּמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכׁשם
אֹו אבנטים, ׁשני אֹו כּתנֹות ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים; ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיתר
מחּלל זה הרי - ועבד ּגדֹול כהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכהן

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְֲִִִֵַַָָָָָהעבֹודה,

.Âׁשּלא מלּמד ּולבׁשם", ּבׂשרֹו "על כהּנה: ּבבגדי ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻנאמר
נימה אפּלּו לּבגדים; ּבׂשרֹו ּבין חֹוצץ ּדבר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

לּבגד ּבׂשרֹו ּבין היתה אם - מתה ּכּנה אֹו עפר, אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכֹול הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו חציצה, זֹו הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינּה ראׁש, ׁשל אבל חֹוצצת; ׁשהרי יד, ׁשל ּבתפּלין ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העבֹודה, ּבׁשעת להניחם רצה אם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹוצצת,

.Êּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי
וׁשּלא - ּבחּיים ׁשהיא ּפי על ואף - ּכּנה ולא לּבגד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׂשרֹו

ּבגּדֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת הרּוח ׁשּיתרחקּתּכנס עד לבׂשרֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
לחּו חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא מעליו; ,[לגרד]הּבגד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

מדלּדלת נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד, מן ׂשערֹו יצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻולא
מעט] תלוש ּבׁשעת[חוט אּלּו מּכל אחד ׁשם היה ואם .ְְִִִֵֶַָָָָָ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו ְֲֲֵָָָָהעבֹודה,

.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר
ּבֹו היה אם - עקבֹו על אֹו אצּבעֹו ׁשלׁש[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ

ּפחֹות ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצּבעֹות
צלצּול היה ואם חֹוצץ. אינֹו הֹואיל[חגורה]מּכן, - קטן ְְִִִִֵֵֵָָָָ

ּפי על ואף ּפֹוסל, זה הרי - עצמֹו ּבפני ּבגד חׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא
ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ֵֶַָָֹֹׁשאין

.Ëּגמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה [רטיה]ּכהן ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻ
ואם ועֹובד; ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת,
הּבגד אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, להֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתּכּון

העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ּבׂשרֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָּבין

.Èותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים[- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ
ּומּפני ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
רּוח ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
ׁשכינה ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקדׁש;

ּבֹו. נׁשאלין אין - עליו ְִִֵָָָָׁשֹורה

.‡È,הארֹון לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹוכיצד
הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
מהרהר ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו אעלה'? לא אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ּבקֹול אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבלּבֹו,
ורֹואה ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת הּקדׁש רּוח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּומּיד
ׁשּבֹולטֹות ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' הּנבּואה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבמראה
תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ּכנגד החׁשן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמן

.·È,ׁשאל ואם ּכאחד; דברים ׁשני על ׁשֹואלין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָואין
להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמׁשיבין
ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב אֹו ,למל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאּלא

וגֹו'", יעמד הּכהן אלעזר "ולפני -]ׁשּנאמר: יהושע זה[- ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ּבני "וכל ;הּמל ל:]הּוא ממונה [כהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלחמה
הּגדֹול. ּדין ִֵַָּבית

.‚Èהיּו רּבים ׁשּכהנים נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה
האפֹוד ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹחֹוגרין
ׁשמּואל ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
אּלא ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו - זה [-הרוציםאפֹוד ְְְִִִֵֵֶַָ
הּקדׁש,להתנבא] רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָָֹּומי

ּפי על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהֹודיע
הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפֹוד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שישי יום
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מ עׂשרה חמׁש ּבכללן ּוׁשלׁשיׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - צוֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֹ

יּכנס ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעׂשרה
(ג) ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
לׁשּלח (ו) הּמקּדׁש; מן ּכהן יצא ׁשּלא (ה) ההיכל; אל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹעת
(ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאים
(י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר טמא יּכנס ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש (יא) יֹום; טבּול יׁשּמׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ּבעל יּכנס ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ(יב)
ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא (יד) מּום; ֲֵֶֶַַַַַֹֹֹּבעל

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור זר. ְְֲִִִֵֵֵַָָֹיעבד

א ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

לֹו‡. אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ֲִִֵֵַַָָָָָָָֹּכל
עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָלהּכנס
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תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּפסּולה,
חי יין רביעית ׁשּׁשתה מים]והּוא תערובת אחת[בלי ּבבת ְְְִִִֶַַַַַָָ

ּפחֹות ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמּיין
מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמרביעית

יֹום ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ,[לסחיטתו]ּבמים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ
מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר עבֹודה.[פוסל]אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ

מזּוג ׁשהיה ּפי על אף - הּיין מן מרביעית יתר ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשתה
במים] -[מעורב מעט מעט וׁשתה ׁשהפסיק ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ

העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, ֲִֵַָָָָחּיב

לּמקּדׁש;·. להּכנס אסּור המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהיה
מן אפּלּו - המׁשּכרין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד, נכנס ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָואם

הּדבלה מן אֹו תאנים]החלב ועבֹודתֹו[יין לֹוקה, זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
העבֹודה; ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה, חּיבין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשרה;

הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה, מחּלל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָואין

.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם
להֹורֹות יׂשראל ּבין ּכהן ּבין אדם לכל [הלכה]אסּור ְְְִֵֵֵֵָָָָָֹ

ונׁשּתּבׁשה חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל אפּלּו ׁשתּוי; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יׂשראל". ּבני את "ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה, אל - מעט ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּדעּתֹו
ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהּוא ּבדבר הֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹואם

בו] טמא,[שמודים ׁשהּׁשרץ ׁשהֹורה ּכגֹון מּתר; - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּצדֹוקים
ּבזה. וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוהּצפרּדע

.„- ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר
ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא

היא. הֹוראה ִִֶָָׁשּלּמּודֹו

ׁשהּוא‰. ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד, רביעית ּכדי [-ׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
הּיין,מעט] עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, יׁשן אֹו ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ

- מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומּתר
לפי יׁשהה אּלא ּבׁשכרּותֹו; מֹוסיפין הּדר אֹו מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשנת
ּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשכרּות,

.Âמׁשמר השבועית]אנׁשי המשמרת יין[- לׁשּתֹות מּתרין ְְְִִִִֵַַָָֻ
ּב לא אבל ׁשּבּתןּבּלילֹות, ּבּתי[השבוע]ימי ׁשאר ואפּלּו , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

המשמרת]אבֹות אנשי -]- הּיֹום עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל ְֲִֵֶֶַָָָָ
ויצרכּו יֹום, ׁשל אב בית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא
אֹותֹו ׁשל אב בית ואנׁשי לסּיעם. מׁשמרן מאנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרים
יׁשּתה ׁשּמא - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין לׁשּתֹות אסּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום

מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו, ויׁשּכים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּלילה

.Êאב ּבית ּומאיזה הּוא מׁשמר מאיזה ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
יומית] הם[משמרת קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲִֵֵֵֶַָָהּוא,

יֹודע היה הּיֹום; אֹותֹו ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - הּיֹום ְֲִֵַַַָָָָָָּבעבֹודה
אסּור - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ואינֹו הּוא מׁשמר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאיזה

ׁשּבת אֹותּה ּכל לא[שבוע]לׁשּתֹות ּבּה. עֹובדין ׁשּמׁשמרּתֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
ׁשאסּור נֹותן הּדין - אבֹותיו ּבּתי ולא מׁשמרּתֹו מּכיר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין מ:]לׁשּתֹות [-קלקלתֹו[נובעת ְְְֲִִַַַָָָָָָ
המשמרות] -שהתבלבלו ּתמיד לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ,ְֲִִֵַָָֻ

ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע עד לעבד יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו

.Áהּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ׂשערֹו ׁשּגדל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן
ּכׁשּכֹור ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָולפנים.

לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא "ויין ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשעבד,
ּופרע מגודל]יגּלחּו, יין[שער ּׁשתּויי מה - יׁשּלחּו" לא ְְְִֵֵֵֶַַַַַֹ

ּבמיתה. פרע מגּדלי אף ְְְְִִֵֶַַָָֻּבמיתה,

.Ëמחּללין הראׁש ּפרּועי על[פוסלין]ואין אף עבֹודה; ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶָָָּפי

.Èּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש
ּכהן אבל הדיֹוט; ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלּמקּדׁש.
ּתמיד ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול
יפרע, לא ראׁשֹו "את ּבֹו: נאמר ּולפיכ ּבּמקּדׁש, ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹהּוא

יפרם". לא ְְִָָֹֹּובגדיו

.‡Èׁשּנאמר ּכנזיר יֹום; ׁשלׁשים הּפרע? ּגּדּול הּוא ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹּכּמה
יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ּפרע", "ּגּדל ְְְְִִִֵֵֶַַָֹּבֹו:
לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח העֹובד, הדיֹוט ּכהן ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹלפיכ

יֹום.

.·Èּבׁשּבּתן ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר [בשבועואנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ
אּלאמשמרתם] מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרן יעלּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּיעלּו. קדם ּומכּבסין ורֹוחצין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹמגּלחין

.‚Èׁשּׁשלמה הרגל[הסתיימה]מי ּבתֹו חולמׁשמרּתֹו -] ְְְְִִֶֶֶַָָָ
הרגל,המועד] ּבערב ׁשלמה אם אבל ּברגל; לגּלח מּתר ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

הרגל. ּבערב אּלא מגּלח ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינֹו

.„È,הּוא אחד ראׁש ּפרּועי ודין בגדים קרּועי ְְְְִִִֵֵֶָָֹּדין
ולא תפרמּו, לא ּובגדיכם תפרעּו לא "ראׁשיכם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּבידי מיתה חּיב ּבגדים, קרּוע והּוא עבד אם הא - ְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻּתמתּו"

חּל ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף לּה.ׁשמים, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ

.ÂËמן נכנס אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה
המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין, ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
ראּוי והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי עבד, ׁשּלא ּפי על אף -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזהר הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס ְְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻֻלעבֹודה,

לֹוקה. נכנס ואם יּכנס, ְְִִִֵֶֶַָֹׁשּלא

.ÊËהּיֹוצא ודין ולפנים, הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָודין
ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. אחד - ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשם
אם וכן לֹוקה; - ויצא ׁשם, ּבגדיו קרע אֹו ולּמזּבח, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהאּולם

מיתה. חּיב ּביציאתֹו, ִִִַַָָָָעבד

.ÊÈלהּכנס יׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן
ׁשתּוי ּכׁשהּוא ולפנים, יׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
- ּבגדים קרּוע אֹו נּוּול, ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור, אֹו ְְְִִִִֶֶַַַָֹיין,
לּבית ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין ּבאזהרה; ׁשאינֹו ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ׂשערֹו ׁשּגדל יׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס והּקדֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּגדֹול

מחלפת ׁשּנעׂשה ונאה]עד הרי[ארוך - נּוּול ּדר היה ולא , ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יׂשראל. לעזרת להּכנס מּתר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻזה

קודש שבת

ב ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

אּלא‡. הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן בשנה]אין [אחת ְְֳִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
יֹום ּבכל נכנס הדיֹוט וכהן הּכּפּורים; ליֹום הּכּפּורים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹמּיֹום

לעבֹודה. ֲֶַָָֹלּקדׁש

oey`x mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

לקדׁש·. אֹו לּקדׁש יּכנסּו ׁשּלא והּוא, הּכהנים ּכל ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻוהזהרּו
עת ּבכל יבֹוא "ואל ׁשּנאמר: עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁשים
להזהיר - לּפרכת" "מּבית הּקדׁשים; קדׁש זה - הּקדׁש" ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאל

הּבית. ּכל ִַַַָעל

ּבין‚. הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן
ּביֹום לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
ּביֹום לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות". "ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס ואם ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ֲִִִִִֵַַָָָחמיׁשית,

לּקדׁש,„. ׁשּלא[מ]והּנכנס הּקדׁשים, לקדׁש חּוץ ְְְֳִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ
לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין להׁשּתחויה, אֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָלעבֹודה
ימּות" ולא הּכּפרת... ּפני "אל ׁשּנאמר: מיתה, חּיב ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹואינֹו
ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, הּקדׁשים קדׁש על -ְְְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

חּיב‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן
"ּומּפתח ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמיתה,
עבֹודה ּתּניחּו לא ּכלֹומר - ּתמתּו" ּפן תצאּו, לא מֹועד ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֻאהל
ּגדֹול: ּבכהן ׁשּנאמר זה וכן זֹו. גזרה מּפני מבהלים, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹותצאּו
ּבלבד, העבֹודה ּבׁשעת אּלא אינֹו - יצא" לא הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ּומן

ויצא. עבֹודה יּניח ְֲִֵֵֶַַָֹׁשּלא

.Âׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנית מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם
ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו, ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף - עליו להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

עבודתו][באמצ עֹובדע אינֹו עבודתו], מסיים אחר ,[וכהן ֵֵ
אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא -[מדין]מּפני ּתֹורה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהן אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחּלל
יצא, לא הּמקּדׁש "ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּגדֹול
ּבּה, עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר - יחּלל" ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא

מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה

.Êּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
אסּור ׁשהּוא אֹונן חּלל, - עבד אם ּבּקדׁשים, ׁשאֹוכל ֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּום
ּדין מּמּנּו", באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, ְְֱֱֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל

ׁשּיחּלל. ְֵֶַהּוא

.Áלאכל אסּור אֹונן, עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹואף
ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת "ואכלּתי ׁשּנאמר: - ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּקדׁשים

חֹולק אינֹו וכן בקודשים]ה'"?! חלק נוטל לערב.[- לאכל ְֱֵֵֵֶֶֶָֹ
ּפי על אף ּבּקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. אינֹו ׁשעבד ֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאֹונן
ּבנגיעה אבל ּבאכילה, אּלא מעלה עׂשּו ׁשּלא טבל; ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶָָ

.Ëׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאיזה
ׁשּנקרא הּוא ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהם. להתאּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיב

סֹופרים מּדברי הּוא - ולילה ּתֹורה, ּדין .[חכמים]'אֹונן' ְְְְִִִִֵֵַָָ

.Èהּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
מּדבריהם אֹונן הּוא הּמיתה יֹום חכמים]ׁשאחר וכן[של , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּתֹופׂש ואינֹו הּקבּורה. הקבורה]לילֹו[כולל]יֹום .[שאחר ְְֵֵֵַָ
יֹום ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ
מּדבריהם; ּבּקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקבּורה

קרֹובה ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל מתווטֹובל, על שמע -] ְְְְְֵֵֶֶָָָ
מהמיתה] חודש עצמֹותבתוך לּקּוט לקבר]ויֹום הרי[מקבר - ְֲֲִֵָ

מּדבריהם; ואפּלּו לילֹו ּתֹופׂש ׁשאינֹו הּקבּורה, ּכיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּוא
- הּמיתה יֹום אבל לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל טֹובל, ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפיכ
לאכל אסּור ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכׁשם

מן חּוץ מּדבריהם; ׁשהּוא[קרבן]ּבלילֹו ּבלבד, הּפסח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, ְְְִִֵֵֶֶֶָָאֹוכל

.‡Èמׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל אל[להכנס]קרּבנֹותיו; ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
אם ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמחנה,
נרצה עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמׁשּלח

.[התקבל]

.·Èאת[מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשֹוחטין ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּכלל קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ׁשּיטהר. ְִֶַָעד
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― הר"ה הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ

אמרֹו: והּוא ענבים, זרע ְְֱֲִִֶֶַָָמּלאכֹול
יאכל" לא ועדֿזג b)"מחרצּנים ,e xacna), ְְִֵֵַַַָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ְְִִֵֶֶַַָואם

― הר"ו הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
לא "ועדֿזג אמרֹו: והּוא הענבים, קלּפי ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹמּלאכֹול
והראיה לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ואם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיאכל",

וחרצן וצּמּוקים וענבים יין ּכלֹומר: אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשחמּׁשה
― היא עצמּה ּבפני מצוה מהם ּכלֿאחד ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָוזג
אחת. מלקּות מהם ואחד ּכלֿאחד על לֹוקה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

הּמׁשנה cl:)ּולׁשֹון xifp)ּבפני הּיין על "חּיב : ְְְִִִֵַַַַַָָ
ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָעצמֹו
אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ועל ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָעצמן

נזירּות ויבׁשים(gl:)ּבגמרא לחים ענבים "אכל : ְְֲִִִִִִֵַַָָָָ
― וׁשתה ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסחט וזּגין ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָחרצּנים

ׁשם חׁשבּו וכאׁשר חמׁש". לקּבע(xnba`)לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ
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לקדׁש·. אֹו לּקדׁש יּכנסּו ׁשּלא והּוא, הּכהנים ּכל ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻוהזהרּו
עת ּבכל יבֹוא "ואל ׁשּנאמר: עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁשים
להזהיר - לּפרכת" "מּבית הּקדׁשים; קדׁש זה - הּקדׁש" ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאל

הּבית. ּכל ִַַַָעל

ּבין‚. הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן
ּביֹום לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
ּביֹום לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות". "ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס ואם ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ֲִִִִִֵַַָָָחמיׁשית,

לּקדׁש,„. ׁשּלא[מ]והּנכנס הּקדׁשים, לקדׁש חּוץ ְְְֳִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ
לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין להׁשּתחויה, אֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָלעבֹודה
ימּות" ולא הּכּפרת... ּפני "אל ׁשּנאמר: מיתה, חּיב ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹואינֹו
ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, הּקדׁשים קדׁש על -ְְְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

חּיב‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן
"ּומּפתח ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמיתה,
עבֹודה ּתּניחּו לא ּכלֹומר - ּתמתּו" ּפן תצאּו, לא מֹועד ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֻאהל
ּגדֹול: ּבכהן ׁשּנאמר זה וכן זֹו. גזרה מּפני מבהלים, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹותצאּו
ּבלבד, העבֹודה ּבׁשעת אּלא אינֹו - יצא" לא הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ּומן

ויצא. עבֹודה יּניח ְֲִֵֵֶַַָֹׁשּלא

.Âׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנית מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם
ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו, ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף - עליו להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

עבודתו][באמצ עֹובדע אינֹו עבודתו], מסיים אחר ,[וכהן ֵֵ
אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא -[מדין]מּפני ּתֹורה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהן אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחּלל
יצא, לא הּמקּדׁש "ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּגדֹול
ּבּה, עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר - יחּלל" ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא

מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה

.Êּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
אסּור ׁשהּוא אֹונן חּלל, - עבד אם ּבּקדׁשים, ׁשאֹוכל ֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּום
ּדין מּמּנּו", באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, ְְֱֱֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל

ׁשּיחּלל. ְֵֶַהּוא

.Áלאכל אסּור אֹונן, עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹואף
ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת "ואכלּתי ׁשּנאמר: - ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּקדׁשים

חֹולק אינֹו וכן בקודשים]ה'"?! חלק נוטל לערב.[- לאכל ְֱֵֵֵֶֶֶָֹ
ּפי על אף ּבּקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. אינֹו ׁשעבד ֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאֹונן
ּבנגיעה אבל ּבאכילה, אּלא מעלה עׂשּו ׁשּלא טבל; ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶָָ

.Ëׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאיזה
ׁשּנקרא הּוא ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהם. להתאּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיב

סֹופרים מּדברי הּוא - ולילה ּתֹורה, ּדין .[חכמים]'אֹונן' ְְְְִִִִֵֵַָָ

.Èהּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
מּדבריהם אֹונן הּוא הּמיתה יֹום חכמים]ׁשאחר וכן[של , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּתֹופׂש ואינֹו הּקבּורה. הקבורה]לילֹו[כולל]יֹום .[שאחר ְְֵֵֵַָ
יֹום ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ
מּדבריהם; ּבּקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקבּורה

קרֹובה ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל מתווטֹובל, על שמע -] ְְְְְֵֵֶֶָָָ
מהמיתה] חודש עצמֹותבתוך לּקּוט לקבר]ויֹום הרי[מקבר - ְֲֲִֵָ

מּדבריהם; ואפּלּו לילֹו ּתֹופׂש ׁשאינֹו הּקבּורה, ּכיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּוא
- הּמיתה יֹום אבל לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל טֹובל, ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפיכ
לאכל אסּור ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכׁשם

מן חּוץ מּדבריהם; ׁשהּוא[קרבן]ּבלילֹו ּבלבד, הּפסח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, ְְְִִֵֵֶֶֶָָאֹוכל

.‡Èמׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל אל[להכנס]קרּבנֹותיו; ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
אם ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמחנה,
נרצה עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמׁשּלח

.[התקבל]

.·Èאת[מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשֹוחטין ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּכלל קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ׁשּיטהר. ְִֶַָעד
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― הר"ה הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ

אמרֹו: והּוא ענבים, זרע ְְֱֲִִֶֶַָָמּלאכֹול
יאכל" לא ועדֿזג b)"מחרצּנים ,e xacna), ְְִֵֵַַַָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ְְִִֵֶֶַַָואם

― הר"ו הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
לא "ועדֿזג אמרֹו: והּוא הענבים, קלּפי ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹמּלאכֹול
והראיה לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ואם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיאכל",

וחרצן וצּמּוקים וענבים יין ּכלֹומר: אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשחמּׁשה
― היא עצמּה ּבפני מצוה מהם ּכלֿאחד ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָוזג
אחת. מלקּות מהם ואחד ּכלֿאחד על לֹוקה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

הּמׁשנה cl:)ּולׁשֹון xifp)ּבפני הּיין על "חּיב : ְְְִִִֵַַַַַָָ
ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָעצמֹו
אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ועל ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָעצמן

נזירּות ויבׁשים(gl:)ּבגמרא לחים ענבים "אכל : ְְֲִִִִִִֵַַָָָָ
― וׁשתה ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסחט וזּגין ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָחרצּנים

ׁשם חׁשבּו וכאׁשר חמׁש". לקּבע(xnba`)לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ
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וׁשּיר ּתנא זה `zׁשּתּנא dpn `l dpyna `pzdy) ְְֶֶַַַָָ
(cer xiiye ,xaery oie`ld lkמחמת חּיב ְֲֵֶַַָוׁשהּוא

אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, :(xnba`)ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶַָָָֻ
ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹוהא

החמץ ועל הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי ׁשּתים,חמץ? ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא החמץ ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכי

ׁשּבארנּו av)ּכמֹו dyrz `l)ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְְִִֵֶֶַַַָ
ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו נסּתּלק לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹאּסּורֹו
ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ׁשאּסּורי לדעת, ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻצרי

מּכּלן. ּכזית על ולֹוקה ְְְִִִִֶַַַָֻלכזית

― הר"ח הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, ּבאהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּלהּטּמא

יבא" e)לא ,my)ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .xifp) ְְְִֵָָָָֹֹ
(:an,"לאֿיּטּמא" הּכתּוב ּדּבר מלא "קרא :ְִִֵֶַַָָָָֹ

הּטמאה על להזהיר יבא" "לא אֹומר ְְְְִֵֶַַַָָֹֹֻּכׁשהּוא
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּולהזהיר
אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלאהל
― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו וׁשאם ְְְְִִֵֶַַַַָָֻאחת;
ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ׁשּנכנס, ּכגֹון ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹחּיב
ׁשּנטמא ׁשּנמצא האדם אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָויׁשב
הּמת לאהל נכנס אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּובא

לּביאה הּטמאה קדמה wlgּכבר qpkd mr cin ik) ְְְִַַָָָָָֻ
(`nhp Ð elek `ay mxh ,epnn ohwׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ

ּבאהלֹות. המבארים הּכללים לפי ְְְְִִִַַָָָָֹֹׁשם

― הר"ז הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא למת, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָמּלהּטּמא

f)לאֿיּטּמא" ,my)ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם . ְְְְִִִֵֵַַָָֹֻ
ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין עליהן ׁשּמגּלח ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻֻּבטמאֹות

לֹוקה. ― עליהן ְֲֵֵֶֶַַמגּלח

שני ,יום
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― הצ"ג ּבגּלּוחהּמצוה הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו והבאת ְְְְְְֲִֵַַַָָָֹֹראׁשֹו

h)ספרא ,c `xwie ,rxevn zyxt)מגּלחין "ׁשלׁשה : ְְְְִִַָָֹ
אמנם והלוּים". והמצרע הּנזיר מצוה: ְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹותגלחּתן

נֹוהגת ואינה ּבּמדּבר היתה הלוּים לדֹורֹות,ּתגלחת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּיׁש ּוברּור לדֹורֹות. נֹוהגת ּומצרע נזיר ּתגלחת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹא

אמרֹו: והּוא טמאה, ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֻלּנזיר
וגֹו'" עליו מת h)"וכיֿימּות ,e xacna)ותגלחת ְְְְִִֵַַָָָ

ימי מלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֳִֵֶַָָָֹטהרה,
אּלּו(my)נזרֹו" ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְֲִִִֵֵֵָָ

מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי מצות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹֻּכׁשּתי
ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות לפי נזירּות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַמצות

exry)ּפרע lcbiy)ֿאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבקדּׁשה, ְְְִֵֶֶַַַַָֻ
ּבמת נטמא אם ואמר: ּופרט הּכתּוב המׁשי ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכ
יׁשּוב ואחרּֿכ קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָּבימי
ימי ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלגּדל
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנזירּות
ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּתגלחֹות

(`ix xeriy Ð `iw dyr zevn)לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵַַָָ
מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ׁשּמנינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאתֿהּטעם
ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו מצרע ותגלחת ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹאחת,
נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָנתּבארּו

נזירּות ּבמּסכת .(dn.)ּבמקֹומם ְְְִִֶֶַָ

― הקי"ד ערכיהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר והּוא: ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאדם,
נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר הּוא אם ― ְְִִִֵֵַָָָָָעלי'
ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו הּגיל, לפי וגם ;ּכ ְְְְִִִֵֶַַַַָָָנֹותן

הּמערי eci)מּצב byid itk):יתעּלה אמרֹו והּוא , ְְְֲִִֶַַַַַָ
וגֹו'" נפׁשֹות ּבערּכ נדר יפלא ּכי (xwie`"איׁש ְְְְְְִִִֶֶֶַָ

(a ,fk.ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

שלישי יום
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― הקט"ו ערכיהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

אתֿהּבהמה "והעמיד אמרֹו: והּוא טמאה, ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָּבהמה
אֹותּה" הּכהן והערי הּכהן fk,לפני `xwie) ְְֱִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(aiÎ`iמקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵַָָָָ
.(ai.)ּומעילה(al:)ּבתמּורה ְְִִָָ

― הקט"ז ּבערכיהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
אתּֿביתֹו ּכיֿיקּדיׁש "ואיׁש אמרֹו: והּוא ְְְְִִִִֵֶַָָּבּתים.

הּכהן" והעריכֹו לה' bi)קדׁש ,my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹֹ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה .(l`.)ּדיני ְְֲִִִֵֶֶַָָ

― הקי"ז ּבערכיהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֻׂשדֹות,

fh)וגֹו' ,my)לא אׁשר מקנתֹו אתֿׂשדה ואם ; ְְְְֲִִֵֶֶָֹ

ycew zay ,iyiy mei ,iying mei ,iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

וגֹו'" אחּזתֹו ak)מּׂשדה ,my)אחּזתֹו ּבׂשדה ודן . ְְְְֲֲִִֵֵָָָֻֻ
מקנתֹו ּובׂשדה וגֹו'" זרעֹו לפי ערּכ ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָ"והיה
ּוכבר ."הערּכ מכסת את הּכהן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ"וחּׁשבֿלֹו
ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻנתּבארּו

g)ערכים wxte f wxt),החֹוׁשב יחׁשֹוב ואל . ְְֲִֵַַַָ
ׁשּתּוף ּביניהם יׁש אּלּו ערכים סּוגי ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשארּבעת
ארּבע הן אּלא ― אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהמחּיב
אבל ּבאחרת, ׁשאינֹו ּדין מהן לכלֿאחת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמצות:
אין לכן הּׁשם. ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשם
ׁשאין ּכמֹו אחת, ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻלמנֹות

אחת ּכמצוה ּכּלם הּקרּבנֹות מיני מֹונים (`sאנּו ְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ
(mlekl szeyn "oaxw" myy.ּכׁשּנתּבֹונן ּברּור וזה .ְְְִֵֶֶָ

רביעי ,יום
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― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָחרמים,
אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― חרם' זה ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ'הרי
ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ׁשאז לּׁשם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפרׁש
ּכלֿ א" יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהנים, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָֹחרמים
מאדם מּכלֿאׁשרֿלֹו לה' איׁש יחרים אׁשר ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָחרם

gk)ּובהמה" ,fk `xwie)ׁשּסתם ּכ על לנּו ורמז . ְְְֵֶַַַָָָָ
החרם "ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹחרמים

אחּזתֹו" ּתהיה k`)לּכהן ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֻ
מערכים ח' ּבפרק זֹו נדרים(gk.)מצוה ּובריׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

(c dpyn a wxt).

― הק"י מּלמּכרהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ׁשהחרימּו ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָׂשדה
"ּכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ההקּדׁש, על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻהממּנה

יּמכר" לא וגֹו' gk)חרם ,my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֵֶָָֹ
(izewegaאּלא אינֹו זה וחרם לּגזּבר". יּמכר "לא :ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

חרמין dnecke)סתם minyl yxit `ly). ְֲִָָ

חמישי ,יום

.‡È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂË¯

― הקי"א מּלפּדֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יּמכר "לא אמרֹו והּוא ּגםּֿכן, הארץ חרמי ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹסתם

יּגאל" gk)ולא ,fk `xwie)יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון . ְְְִִִֵֵָָָֹֹ

ּתהיה לּכהן החרם "ּכׂשדה ּבֹו? מהּֿיעׂשה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּבעלים,
ּתלמּוד לּׁשם? ׁשּפרׁש אףֿעלּֿפי יכֹול ְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו",
ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר "הּוא". ְְְְֲִִִֵַַָָָלֹומר:

ערכין ּבמּסכת חרמין נתּבאר(gk:)ׂשדה וׁשם . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּכהנים "חרמי אמרּו: וׁשם לּכהנים. חרמין ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשּסתם
ּכּתרּומה". לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאין

― הרט"ו מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
לאֿתזרע ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָֹּכלאים,

hi)ּכלאים" ,hi my)אסּור אין אּלּו זרעים וכלאי , ְְְְִִִִֵֵֵָָָ
חּיב ― ׁשם והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָלזרעם
ּוכבר מּתר. ― לארץ ּובחּוצה ּדאֹוריתא; ְְְְְֶַַָָָָָָֻמלקּות

ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

שישי ,יום

.ÊË¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרט"ז מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ּבּכרם, ְְְְִֵֶֶֶַָָָּתבּואה
אמרֹו והּוא הּכרם, ּכלאי נקרא: ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמןֿהּכלאים

ּכלאים" ּכרמ "לאֿתזרע h)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְְִִִִֶַַַָֹ
ספרי h)ּולׁשֹון ,ak mixac zyxt)לאֿתזרע" : ְְְִִֵַֹ

ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ּכלאים" ְְְְֲֲִִִִַַָָָָֹּכרמ
ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", לאֿתזרע ׂשד" ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹנאמר:
ׁשּכלֿהמקּים מלּמד אמרּו: והּזרעים? הּכרם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָספק
ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּבּכרם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכלאים
ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה אסּורים הּכרם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלאי
מלקּות לֹוקה ― יׂשראל ּבארץ והּזֹורעם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,
וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָּדאֹוריתא.

(mxkd ilecib יד(- `zg)ּבמּפלת zaa)ּומּדרּבנן . ְְִֶַַָָָֹ
ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָאסּור

וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה mxkd)לארץ ilecib -) ְְְִֶַָָָָָ
אילן הרּכבת אבל מּדרּבנן. לֹוקה ― יד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבמּפלת
נכללת ּכ על והאזהרה ּבכלֿמקֹום, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלֹוקין
ּוכבר ּכלאים". לאֿתזרע ׂשד" אמרֹו: ְְְְְְִִִִַַָָָָֹּבכלל
ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קודש שבת

.ÁÈ¯ .ÊÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרי"ז ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַָָָָָֻ

mi`v`v)מּלהרּביע lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי ְְְִִִֵַַ
(ipin ipy)ּבהמּת" אמרֹו: והּוא ְְְְְְֵֶָָּבהמה,

ּכלאים" hi)לאֿתרּביע ,hi `xwie)הרּביע ואם , ְְְְִִִִִִַַַָֹ



�י ycew zay ,iyiy mei ,iying mei ,iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

וגֹו'" אחּזתֹו ak)מּׂשדה ,my)אחּזתֹו ּבׂשדה ודן . ְְְְֲֲִִֵֵָָָֻֻ
מקנתֹו ּובׂשדה וגֹו'" זרעֹו לפי ערּכ ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָ"והיה
ּוכבר ."הערּכ מכסת את הּכהן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ"וחּׁשבֿלֹו
ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻנתּבארּו

g)ערכים wxte f wxt),החֹוׁשב יחׁשֹוב ואל . ְְֲִֵַַַָ
ׁשּתּוף ּביניהם יׁש אּלּו ערכים סּוגי ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשארּבעת
ארּבע הן אּלא ― אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהמחּיב
אבל ּבאחרת, ׁשאינֹו ּדין מהן לכלֿאחת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמצות:
אין לכן הּׁשם. ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשם
ׁשאין ּכמֹו אחת, ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻלמנֹות

אחת ּכמצוה ּכּלם הּקרּבנֹות מיני מֹונים (`sאנּו ְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ
(mlekl szeyn "oaxw" myy.ּכׁשּנתּבֹונן ּברּור וזה .ְְְִֵֶֶָ

רביעי ,יום

.‰Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָחרמים,
אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― חרם' זה ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ'הרי
ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ׁשאז לּׁשם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפרׁש
ּכלֿ א" יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהנים, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָֹחרמים
מאדם מּכלֿאׁשרֿלֹו לה' איׁש יחרים אׁשר ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָחרם

gk)ּובהמה" ,fk `xwie)ׁשּסתם ּכ על לנּו ורמז . ְְְֵֶַַַָָָָ
החרם "ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹחרמים

אחּזתֹו" ּתהיה k`)לּכהן ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֻ
מערכים ח' ּבפרק זֹו נדרים(gk.)מצוה ּובריׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

(c dpyn a wxt).

― הק"י מּלמּכרהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ׁשהחרימּו ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָׂשדה
"ּכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ההקּדׁש, על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻהממּנה

יּמכר" לא וגֹו' gk)חרם ,my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֵֶָָֹ
(izewegaאּלא אינֹו זה וחרם לּגזּבר". יּמכר "לא :ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

חרמין dnecke)סתם minyl yxit `ly). ְֲִָָ

חמישי ,יום

.‡È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂË¯

― הקי"א מּלפּדֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יּמכר "לא אמרֹו והּוא ּגםּֿכן, הארץ חרמי ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹסתם

יּגאל" gk)ולא ,fk `xwie)יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון . ְְְִִִֵֵָָָֹֹ

ּתהיה לּכהן החרם "ּכׂשדה ּבֹו? מהּֿיעׂשה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּבעלים,
ּתלמּוד לּׁשם? ׁשּפרׁש אףֿעלּֿפי יכֹול ְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו",
ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר "הּוא". ְְְְֲִִִֵַַָָָלֹומר:

ערכין ּבמּסכת חרמין נתּבאר(gk:)ׂשדה וׁשם . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּכהנים "חרמי אמרּו: וׁשם לּכהנים. חרמין ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשּסתם
ּכּתרּומה". לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאין

― הרט"ו מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
לאֿתזרע ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָֹּכלאים,

hi)ּכלאים" ,hi my)אסּור אין אּלּו זרעים וכלאי , ְְְְִִִִֵֵֵָָָ
חּיב ― ׁשם והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָלזרעם
ּוכבר מּתר. ― לארץ ּובחּוצה ּדאֹוריתא; ְְְְְֶַַָָָָָָֻמלקּות

ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

שישי ,יום

.ÊË¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרט"ז מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ּבּכרם, ְְְְִֵֶֶֶַָָָּתבּואה
אמרֹו והּוא הּכרם, ּכלאי נקרא: ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמןֿהּכלאים

ּכלאים" ּכרמ "לאֿתזרע h)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְְִִִִֶַַַָֹ
ספרי h)ּולׁשֹון ,ak mixac zyxt)לאֿתזרע" : ְְְִִֵַֹ

ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ּכלאים" ְְְְֲֲִִִִַַָָָָֹּכרמ
ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", לאֿתזרע ׂשד" ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹנאמר:
ׁשּכלֿהמקּים מלּמד אמרּו: והּזרעים? הּכרם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָספק
ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּבּכרם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכלאים
ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה אסּורים הּכרם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלאי
מלקּות לֹוקה ― יׂשראל ּבארץ והּזֹורעם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,
וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָּדאֹוריתא.

(mxkd ilecib יד(- `zg)ּבמּפלת zaa)ּומּדרּבנן . ְְִֶַַָָָֹ
ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָאסּור

וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה mxkd)לארץ ilecib -) ְְְִֶַָָָָָ
אילן הרּכבת אבל מּדרּבנן. לֹוקה ― יד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבמּפלת
נכללת ּכ על והאזהרה ּבכלֿמקֹום, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלֹוקין
ּוכבר ּכלאים". לאֿתזרע ׂשד" אמרֹו: ְְְְְְִִִִַַָָָָֹּבכלל
ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קודש שבת

.ÁÈ¯ .ÊÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרי"ז ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַָָָָָֻ

mi`v`v)מּלהרּביע lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי ְְְִִִֵַַ
(ipin ipy)ּבהמּת" אמרֹו: והּוא ְְְְְְֵֶָָּבהמה,

ּכלאים" hi)לאֿתרּביע ,hi `xwie)הרּביע ואם , ְְְְִִִִִִַַַָֹ
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אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבהמה
ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, ּכּמכחֹול ּבּנקבה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּזכר

v`.)אמרּו `rivn `aa)ּבּנֹואפיםoilwqp opi`y) ְֲִַָ
(`l`:ּובכלאים מנאפין, ּכׁשהם ׁשּיראּו עד :ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ילקה. ואז ּבׁשפֹופרת, ּבמכחֹול ׁשּיכניס ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָעד

מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָּוכבר
― הרי"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַָָָָָֻ

והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי מלאכה ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָמּלעׂשֹות
יחּדו" ּבׁשֹורּֿובחמר "לאֿתחרׁש (mixacאמרֹו: ְְְֲֲַַַָָֹֹֹ

(i ,akׁשחרׁש ּכגֹון מלאכה, ּבהם עׂשה ואם .ְְְִֶֶַָָָָָָ
ׁשּנאמר לֹוקה, ― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָּבהם
ּבׁשּום ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹ"יחּדו"
חּיב אינֹו מןֿהּתֹורה מןֿהּמלאכֹות. ְְִִֵַַַָָָָָמלאכה
ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ׁשני על אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמלקּות
וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ּבהמה והאחר ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָטהֹורה
לֹוקה; ― הנהיג אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ְִִִֶֶֶַַָָָׁשאם
ׁשּיהיּו. מינים ּכלֿׁשני על לֹוקה מּדרּבנן ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאבל
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָּוכבר

�
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תשט"ז מ"ח, כ"ג ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

בו. והמוסגר חשון מי"ט מכתבו על במענה

זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק של הק' הציון על רצון בעת שיחיו ב"ב כל ואת יזכירוהו כבקשתו

יום של עבידתי' עבידתי', עביד ויומא יומא כל שגם הוא בזה הענינים שאחד הצלחה, לשנת זי"ע נבג"מ

שוין. כאו"א של - העבידתי' הנדרש גם ובמילא - היכולת שאין זה, מיוחד האדם של ועבידתי' המתאים

אפיית ענין ערך גודל ככל אשר יום, היום בלוח גם ומועתק אדמו"ר, מו"ח כ"ק פתגם לו ידוע בטח

אינו ואב"ט מרגליות נוקב להיות שביכולתו מי הרי הנה יסעד, אנוש) (אפילו אנוש לבב לחם אשר לחם,

לחם. באפיית העסק ע"י חובתו ידי כלל יוצא

וכו'. כו' בנגלה שיעורים שקבע שהודיעו על מענה מהתמימים, לאחד במכתב זה וכתב

עבודתו אמיתית הערכה שיעריכו ככל אשר בכלל, הוא וגם מאתנו לכאו"א ההוראה פשוטה ומזה

דחסידות חסידותי בבית להתגדל שזכה כיון וכלל, כלל חובתו ידי בה יוצא אינו בכלל, היהדות בהחזקת

אשר ומנהגי' הדרכותי' זו חסידות מתורת חשובה במדה גם ואולי ידועה במדה טעם וגם חב"ד,

ענין שכל חב"ד, חסידות שיטת ידועה וכבר (דוקא), חוצה המעיינות (דוקא) הפצת הם שלה מהיסודות

מצאתי לא עדיין במכ"ע, ידו על הנכתב בקראי דרובא וברובא בפנימיות, שיוקלט באופן להעשות צריך

הנ"ל. והנפשי הפנימי תפקידו במילוי הוא שמתעסק

העובד האדם ועל זו, לעבודה דרכים הרבה כי זה, בכיוון המכ"ע שינצל בדוקא כוונתי שאין מובן

באופנים כשרונותיו שמנצל שמעתי שלא לאמר רק בהנ"ל ורצוני קיימא, ובת יעילה הכי בדרך לבחור

קלה אפילו שבהתבוננות ומובטחני חוצה, המעיינות בהפצת לע"ע נצלו לא הנ"ל במאמריו וגם אחרים,

תקרי אל מהונך ה' את כבד רז"ל דרשת וע"ד זה, בענין דוקא בכשרונותיו לפעול אופנים כמה ימצא

שחוננך. ממה מחונך, אלא מהונך

שהיא הקב"ה של ובמדתו בהצלחה, ויהי' בהקדם בזה יתחיל ובמילא בהקדם, בזה שיתבונן ויה"ר

מעצמם. וגם יו"ח מכל חסידותי נחת רוב שיחיו וזוגתו הוא בקבלתם זה יוסיף מדה כנגד מדה

בברכה.
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(íL øàaúpL íòhî) Bæ àøáñ ìò êîñì ïéàå .úîòøz íeL åéìò Bì äéäé àGå íìLî BøëN ìk Bì ílLiL éãk§¥¤§©¥¨§¨¨§¨§¦§¤¨¨©§Ÿ¤§¥¦§Ÿ©§¨¨¦©©¤¦§¨¥¨

ã"ìù ïîéña ù"îë ãñôä íeMî ä÷ìc ïéðòì íà ék*æ"îø ïîéña ù"îë úøbà úeçéìL ïéðòìe ,*:íòhä ù"ò , ¦¦§¦§©§¥¨¦¤§¥§¦¨§¦§©§¦¦¤¤§¦¨©©©

mixe`ia

äëàìîä øîâù øçàåהחילוק עיקר בשו"ע רבינו לשיטת –
הנכרי, ממלאכת לישראל ריוח יש באם הוא שנה בשכיר
אין שאז – היום בשאר שבטל בנכרי רק התיר ולכך
במהדו"ב לשיטתו אבל בשבת, כשעושה ריוח להישראל
לצורך הנכרי ממעשה לישראל המגיע לריוח חוששים שאין
או היום בשאר בטל יושב אם חילוק אין (קבלנות), עצמו
הוא החילוק ועיקר תמיד, ויכתוב שיארוג עליו שמקפיד
(שאסור לקבלן דומה שדינו מיוחדת למלאכה שכרו האם
המלאכות לכל ששכרו או בלבד), העין מראית מפני

שאסור יום לשכיר דומה שדינו זה סעיף .32כבהמשך

åçéðäì øåñàהאדון עליו שציוה במלאכות דוקא היינו –

מלאכות אבל בשבת), לעשות בפירוש לו אמר שלא (אף
הנכרי של בחפצים מיוזמתו עושה כנכרי33שהנכרי דינו ,

ישראל, לצורך מלאכה שעושה מאליו הבא שכירו) (שאינו
בשבת נהנה כן אם אלא – למחות צריך .34שאין

åçéðäì øåñàושפחתו בעבדו התיר סל"א שה סי' להלן –
שהתירו בשבת, לחלוב לשנתיים או לשנה לו השכורים

חיים בעלי צער משום שבות .35איסור

âîø ïîéñáטורח שהנכרי לפי להתיר ואין ג: סעיף –

הישראל היה שאם כיון לו שקצץ השכר בשביל לעצמו
יהיה שלא לנכרי אומר והיה השבת מריוח עצמו את מונע

לו מנכה היה לא ותנור ורחיים המרחץ אצל בשבת כלל
עצמו בפני ויום יום לכל שכרו לא שהרי משכרו, כלום
באריכות ונתבאר ע"כ. אחת. בבת חדש או לשנה אלא

בתרא במהדורא רבינו הישראל36שלדעת מריוח איסור אין
אם משכרו לגוי ינכה הישראל אם חילוק אין ולכך בשבת,
שנה שכיר שדין מפני הוא האיסור ועיקר בשבת, יעבוד לא

הקודמת באות וכמבואר יום שכיר .37כדין

ãìù ïîéñáמעצמו לכבות שבא נכרי כו: סעיף אין38–
ששוקל הדעת שקול לו יש שהנכרי לפי בידו למחות צריך
או עכשיו בו שישתכר מפני לעשות לו ראוי שכך בדעתו
עבדו הוא ואפילו מתכוין הוא עצמו ולהנאת זמן לאחר

בו למחות צריך אין לזמן לו .39המושכר

æîø ïîéñáשבת בערב בחנם אגרת לשלוח אבל י: סעיף –
המלאכות לכל לשתים או לשנה לו השכור עבדו ביד
ומכל . . אסור הכל לדברי שכירותו זמן משך בתוך שיצטרך
הצורך בעת שלא אפילו לשלוח להתיר יש וה' בד' מקום
בשביל מלאכה שעושה שנה בשכיר מתירים שיש כיון
דבריהם שאין ואע"פ רמ"ד, בסימן שנתבאר כמו ישראל
שבד' האומרים לדברי דבריהם לצרף יש מקום מכל עיקר
כלל קצץ שלא אע"פ ענין בכל אגרת לשלוח מותר וה'

הצורך. בעת שלא אף לגמרי להקל זה על ולסמוך
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ג-ד.32) סעיפים רמג סימן לעיל וראה
במהדו"ב.33) רבינו לדעת הישראל בשל אפילו או
שלום'34) ב'דובר ונתבאר סל"ד שה וסי' ס"י רעו סי' להלן

ה בטובת מעצמו העושה נכרי דין צב. סי'ע' להלן נתבאר נאה
ס"י. רנב

רנב35) סי' בקו"א שנתבאר כפי קבלנות ע"י רק התירו אבל
ו. ס"ק
הגליון.36) שעל בהגה"ה כאן צוין אליה

להלן37) א. ס"ק קו"א ס"ח. רמג סימן לעיל בזה עוד וראה
נתבאר מתירים היש שיטת גם ו-ז, ס"ק שם ובקו"א ס"ה רנב סי'

שונה. באופן במהדו"ב
לג.38) אות לעיל וראה
למחות39) צריך שאין רבינו מסיק רמג לסי' בתרא ובמהדורא

כשהישראל אלא – מלאכות בשאר אפילו מעצמו הבא בנכרי
לג. ואות כז אות לעיל וראה מהמלאכה. בשבת נהנה

רמד סימן שבת הלכות ב' חלק

•
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àéøîbL øçàå ,CøèöiL úò ìëa âøàì Bà ázëì ïBâk ,úBãçéî úBëàìîì àlà Bì økNî éøëpä ïéàLk äæ ìëå§¨¤§¤¥©¨§¦ª§¨¤¨¦§¨§ª¨§¦§Ÿ¤¡Ÿ§¨¥¤¦§¨¥§©©¤¨©
äëàìnä*Bçépäì øeñà ,BúøéëN ïîæ CLî CBúa CøèöiL úBëàìnä ìëì BøëN íà ìáà .ìèáe áLBé àeä* ©§¨¨¥¨¥£¨¦§¨§¨©§¨¤¦§¨¥§¤¤§©§¦¨¨§©¦

úBëàìî úBNòì Cøèöé úaMä øçà éeðt äéäiLk éøäL ,úaLa Bæ äëàìî çéåøî ìàøNiäL éôì ,úaLa äNòiL¤©£¤§©¨§¦¤©¦§¨¥©§¦©§¨¨§©¨¤£¥§¤¦§¤¨©©©©¨¦§¨¥©£§¨
àG úaLa äNòé àG íà óà éøäL ,BøëN ìk ìa÷ì éãk Bîöò úáBèì äNBò éøëpäL éðtî øézäì ïéàå .úBøçà£¥§¥§©¦¦§¥¤©¨§¦¤§©©§§¥§©¥¨§¨¤£¥©¦©£¤§©¨

â"îø ïîéña ù"îë íeìk Bì äkðé*Bçéøëî Bðéà ìàøNiäL Bzòc ìò äìòî Bðéà éøëpäL éôì ,äæa íb íéøézî Léå . §©¤§§¦¨§¥©¦¦©¨¤§¦¤©¨§¦¥©£¤©©§¤©¦§¨¥¥©§¦
Bnz éôì åéìàî äNBò àeä àlà ,úaLa íeìk äNòé àG íà óà BøëOî íeìk Bì äkðé àHLå úaLa úBNòì©£§©¨§¤§©¤§¦§¨©¦©£¤§§©¨¤¨¤¥¥¨§¦ª
BúeøéëN ïîæ CLî ìëa ìàøNiì eëøèöiL úBëàìnä ìk úBNòì BúeøéëN úlçúa åéìò ìawL Búeðìa÷ íéìLäì§©§¦©§¨¤¦¥¨¨¦§¦©§¦©£¨©§¨¤¦§¨§©¦§¨¥§¨¤¤§©§¦
(íL øàaúpL íòhî) Bæ àøáñ ìò êîñì ïéàå .úîòøz íeL åéìò Bì äéäé àGå íìLî BøëN ìk Bì ílLiL éãk§¥¤§©¥¨§¨¨§¨§¦§¤¨¨©§Ÿ¤§¥¦§Ÿ©§¨¨¦©©¤¦§¨¥¨

ã"ìù ïîéña ù"îë ãñôä íeMî ä÷ìc ïéðòì íà ék*æ"îø ïîéña ù"îë úøbà úeçéìL ïéðòìe ,*:íòhä ù"ò , ¦¦§¦§©§¥¨¦¤§¥§¦¨§¦§©§¦¦¤¤§¦¨©©©

mixe`ia

äëàìîä øîâù øçàåהחילוק עיקר בשו"ע רבינו לשיטת –
הנכרי, ממלאכת לישראל ריוח יש באם הוא שנה בשכיר
אין שאז – היום בשאר שבטל בנכרי רק התיר ולכך
במהדו"ב לשיטתו אבל בשבת, כשעושה ריוח להישראל
לצורך הנכרי ממעשה לישראל המגיע לריוח חוששים שאין
או היום בשאר בטל יושב אם חילוק אין (קבלנות), עצמו
הוא החילוק ועיקר תמיד, ויכתוב שיארוג עליו שמקפיד
(שאסור לקבלן דומה שדינו מיוחדת למלאכה שכרו האם
המלאכות לכל ששכרו או בלבד), העין מראית מפני

שאסור יום לשכיר דומה שדינו זה סעיף .32כבהמשך

åçéðäì øåñàהאדון עליו שציוה במלאכות דוקא היינו –

מלאכות אבל בשבת), לעשות בפירוש לו אמר שלא (אף
הנכרי של בחפצים מיוזמתו עושה כנכרי33שהנכרי דינו ,

ישראל, לצורך מלאכה שעושה מאליו הבא שכירו) (שאינו
בשבת נהנה כן אם אלא – למחות צריך .34שאין

åçéðäì øåñàושפחתו בעבדו התיר סל"א שה סי' להלן –
שהתירו בשבת, לחלוב לשנתיים או לשנה לו השכורים

חיים בעלי צער משום שבות .35איסור

âîø ïîéñáטורח שהנכרי לפי להתיר ואין ג: סעיף –

הישראל היה שאם כיון לו שקצץ השכר בשביל לעצמו
יהיה שלא לנכרי אומר והיה השבת מריוח עצמו את מונע

לו מנכה היה לא ותנור ורחיים המרחץ אצל בשבת כלל
עצמו בפני ויום יום לכל שכרו לא שהרי משכרו, כלום
באריכות ונתבאר ע"כ. אחת. בבת חדש או לשנה אלא

בתרא במהדורא רבינו הישראל36שלדעת מריוח איסור אין
אם משכרו לגוי ינכה הישראל אם חילוק אין ולכך בשבת,
שנה שכיר שדין מפני הוא האיסור ועיקר בשבת, יעבוד לא

הקודמת באות וכמבואר יום שכיר .37כדין

ãìù ïîéñáמעצמו לכבות שבא נכרי כו: סעיף אין38–
ששוקל הדעת שקול לו יש שהנכרי לפי בידו למחות צריך
או עכשיו בו שישתכר מפני לעשות לו ראוי שכך בדעתו
עבדו הוא ואפילו מתכוין הוא עצמו ולהנאת זמן לאחר

בו למחות צריך אין לזמן לו .39המושכר

æîø ïîéñáשבת בערב בחנם אגרת לשלוח אבל י: סעיף –
המלאכות לכל לשתים או לשנה לו השכור עבדו ביד
ומכל . . אסור הכל לדברי שכירותו זמן משך בתוך שיצטרך
הצורך בעת שלא אפילו לשלוח להתיר יש וה' בד' מקום
בשביל מלאכה שעושה שנה בשכיר מתירים שיש כיון
דבריהם שאין ואע"פ רמ"ד, בסימן שנתבאר כמו ישראל
שבד' האומרים לדברי דבריהם לצרף יש מקום מכל עיקר
כלל קצץ שלא אע"פ ענין בכל אגרת לשלוח מותר וה'

הצורך. בעת שלא אף לגמרי להקל זה על ולסמוך

zexewn

ג-ד.32) סעיפים רמג סימן לעיל וראה
במהדו"ב.33) רבינו לדעת הישראל בשל אפילו או
שלום'34) ב'דובר ונתבאר סל"ד שה וסי' ס"י רעו סי' להלן

ה בטובת מעצמו העושה נכרי דין צב. סי'ע' להלן נתבאר נאה
ס"י. רנב

רנב35) סי' בקו"א שנתבאר כפי קבלנות ע"י רק התירו אבל
ו. ס"ק
הגליון.36) שעל בהגה"ה כאן צוין אליה

להלן37) א. ס"ק קו"א ס"ח. רמג סימן לעיל בזה עוד וראה
נתבאר מתירים היש שיטת גם ו-ז, ס"ק שם ובקו"א ס"ה רנב סי'

שונה. באופן במהדו"ב
לג.38) אות לעיל וראה
למחות39) צריך שאין רבינו מסיק רמג לסי' בתרא ובמהדורא

כשהישראל אלא – מלאכות בשאר אפילו מעצמו הבא בנכרי
לג. ואות כז אות לעיל וראה מהמלאכה. בשבת נהנה

רמד סימן שבת הלכות ב' חלק

•
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הפרק: העבודהתוכן בין השייכות - ברמשא רננה

דוקא ללילה ד"רינה"

המלאכים עבודת במהות הביאור אריכות [לאחרי

" בשם להקב"רינההנקראת ההשתוקקות שהיא ה",

ממנו המה רחוקים כמה עד כשמכירים בלב המתעוררת

" מבחינת אלא אינה חיותם שכל לפי "צדקתךיתברך,

" הזהר דברי לבאר ישוב - המלכות) ברמשא(מידת :]"רננה

àéä äìéì úãî àéä àùîø ,àùîøá äððø åäæå
íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî ,'úé åúåëìî úðéçá

.'åë íìòä ïåùìî
חושך ("רמשא"), לילה למידת שייכת רינה
את המעורר הוא הוא העלם של המצב כי והעלם,
האור מדריגת מצד וכן כנ"ל. להקב"ה הלב השתוקקות
הרי המלכות, מידת שהיא למלאכים, המתגלה האלקי
היא השכינה שעצמיות לפי לילה", "מידת ג"כ היא
"מלכותך בכתוב גם וכנרמז המלכות, במידת בהעלם
דמידת העלם, מלשון עולם - עולמים" כל מלכות
ב"ה סוף אין אור לגבי "העלם" בחינת היא המלכות

עצמו.

äìéì úãî øéëæäì êéøöù àøîâá åæîø äæ ìòå
.'åë àììëàì øäåæá øàåáîù åîë åðééäã ,íåéá

צריכים שחרית של ק"ש שבברכות אמרו בגמ'
אור "יוצר אומרים (ולכן לילה" "מידת גם להזכיר
"לאכללא בענין בזהר מבואר ועד"ז חושך"), ובורא
המידות שתי של התכללות שצ"ל בימינא", שמאלא
- וגבורה ויום, אור - (חסד ושמאלא ימינא ההפכיות

האור). על ומסתיר המעלים והצמצום הדין מידת

óåñ ïéà øåà ìù íìòääå êùçä íéâéùîù é"òù
íé÷÷åúùî íä êëì ,åøúñ êùç úùé ,ä"á

.'úé åéìà íéôñëðå
החושך הזכרת ידי שעל בזה, הפנימי והתוכן
משיג דכשהאדם יום, במידת ניתוסף לילה) (מידת
חושך ישת והסתר, בהעלם הוא ב"ה סוף אין אור כיצד
זה הרי אדם, מבני ובסתר בחשך הוא שהקב"ה סתרו,

יתברך. אליו השתוקקות מעורר

øîåàù ,ùåøéô ,äìéìá êéúéåà éùôð ù"îëå
.êéúéåà êëì äúà éùôð éøä ä"á÷äì

תשוקה מעוררת לילה" ש"מידת לדבר, ראי'
אויתיך "נפשי נאמר שהרי יתברך, אליו וכיסופין

מתאווה שהאדם הוא הפשוט דהפירוש בלילה",
הטעם מובן אינו "ולכאורה בלילה, להקב"ה ומשתוקק
דלכאורה מובן, אינו גם אויתיך". דוקא בלילה למה
(נפשי איותך" "נפשי דהול"ל מיותרת, "נפשי" תיבת
פירושו יו"ד) (בתוספת "אויתיך" אבל לך), מתאוה

"נפשי". עוד אומרו ומהו לך, מתאוה שאני

דכאשר הוא, אויתיך" "נפשי דפירוש הענין, אך
וחיי "נפשי הוא שהקב"ה ומשיג מבין האדם
לך ותאב מתאוה שאני פירוש אויתיך, לכך האמיתיים,

נפשו". לחיי המתאווה כאדם

äìéì úðéçáá øúñåî àåä äæä úåéçäù éðôî
úåéäì óñåëäå ä÷åùúä ìãâú êëìå íìòäå

.êéúéåà
דהשתוקקות בלילה", אויתיך "נפשי אומר זה ועל
הזה שהחיות דהיות לילה", "מדת היא להקב"ה זו
שמידת (כנ"ל והעלם לילה בבחינת מוסתר הוא
התשוקה תגדל לכן לילה"), "מידת היא המלכות
הריחוק עוצם "מפני דדוקא יתברך, אליו והכוסף

ביותר". התשוקה תגבר והפירוד

äåàú úåàúäì ä÷åùúå äáäà êééù àìù òãåðëå
.åéìà äåàúîù øáãä åùôðì øñçù éîá àìà

דכשאדם הריחוק, מצד דוקא בא התשוקה רגש
אליו. בכיסופים מתעורר הדבר לו שחסר מרגיש

פנימה מלך בהיכל תמיד שעומד האדם וכמשל
כל תמיד ורואה תמיד פניו ראות לקבל אליו ומקורב
גדולתו, תפארת ועוצם יקר כלי וכל אוצרות מחמדי
גדולתו. תפארת יקר לראות בלבו כ"כ התשוקה שאין
חשך במקום המלך מהיכל מאד שנתרחק לאחר אך
כו', מכל ריקן ורקות בשפלות כו', צי' בארץ ואפילה
נפשו תכלה המלך גדולת תפארת יקר על בזכרו אזי
ואת המלך פני ולראות לבא ביותר נפלאה בהשתוקקות

גדולתו. תפארת יקר

úàöì ,äìòîì äèîî ,äððøá åéðôì åàåá ïéðò åäæå
,'úé åá ä÷áãì úéîäáä ùôð éùåáìå óåâä ÷úøðî
äðéçá àéä ,äìéì úãîå àùîø úðéçáá äððø é"ò
úðéçáá ä"á óåñ ïéà øåà äá ùáåìîå øúñåîù

.øúñäå íìòä
לפניו "בואו בו, שהתחיל הכתוב גם יובן מעתה
את מגבי' שהאדם משמעו לפניו" ד"בואו ברננה",

"c"ag i`iyp" zxezn

ד"העלאה העבודה והיא הקב"ה, לפני ובא עצמו
השתוקקות בליבו מרגיש דכשהאדם למעלה", מלמטה

הקב" אל מנרתקוכיסופין "לצאת מביאו זה הרי ה,
המעלימים וחומריותו מגשמיותו לצאת היינו הגוף",
הנפש את ומעכבים ומונעים האלקות על ומסתירים
ידי על לזה ומגיעים יתברך. בו מלדבקה האלקית
לילה מידת ל"רמשא", השייכת ד"רננה", העבודה

בארוכה. כנ"ל

ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ïéðò åäæå
.'åâå úáäàå

ידי על מתעוררת להשם שהתשוקה הנ"ל, ע"פ
כל חיות איך ההתבוננות (היינו לילה" "מידת
סוף אין שאור ית' מלכותו ממידת רק הוא העולמות
הטעם גם יובן - זה) בחיות ונעלם מוסתר ב"ה
גו'", ה' את "ואהבת אמירת לפני שמע, שבקריאת
ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך לומר מקדימים
ואהבת אחד, ה' גו' ישראל "שמע נאמר (שבתורה
"שמע" בין כו'" שם "ברוך לומר תיקנו ובתפילה גו'",

ל"ואהבת").

äøàä íù êùîðå êåøáù êéà ïéáé åááìù åðééäã
äøàäå ,åúåëìî ãåáë úåéäì ä"á óåñ ïéà øåàî

.'åë õ÷ ïéà ãò äèîì ,ãòå íìåòì àéä àéää
השפעת תיאור הוא כו'" שם ד"ברוך הענין, אך
יתברך, מלכותו מידת ידי על העולמות לכל החיות
להלן גם שיבואר (כפי "המשכה" לשון הוא ד"ברוך"
שם ע"ד בעלמא", "הארה הוא ו"שם" בהמאמר),
וכשרונותיו האדם מהות לידע אפשר שאי האדם
שרק הוא, מלכותו" כבוד שם "ברוך ופירוש משמו,
מתלבש להיות נמשך ב"ה סוף אין מאור והארה שם
לעיל שנתבאר (וכמו מלכותו" "כבוד המלכות, במידת

מלהיות ומנושא רם בעצמו ב"ה א"ס שאור בארוכה

היא זו והארה ושם והברואים); העולמות אל שייך

שהארה עולם, מלשון (גם) "לעולם" - ועד" "לעולם

אין עד היינו ו"ועד" העולם, של החיים מקור היא זו

מקור היא המלכות דמידת זו שהארה כלומר, סוף,

קץ. אין עד כולם, העולמות כל של החיות

óåñ ïéà øåà àåä ,ä"éåä úà äáäàì àåáé æ"éòù
.ùîî ä"á

úåîìåòä ìë úåéçù ,äæ ïéðò âéùî íãàäù éãé ìòå
àåáé ,ä"á óåñ ïéà øåàî äøàäå íù àìà äðéà
ïéà øåàá ÷áãäì ÷÷åúùéù ,"'éåä úà úáäàå"ì

.(ùîî "'éåä") ùîî ä"á óåñ

à÷áãàì ,'åâå êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà úåéäì
.àçåøá àçåø

דכשהאדם הוא, אלקיך" הוי' את "ואהבת ופירוש

ששם "אלקיך", נעשה "הוי'" אזי בהקב"ה מתדבק

כוחך נעשה ה' שאור היינו שלך, אלקה נעשה הוי'

הוא "אלקיך" פירוש פשוטו, לפי כלומר: וחיותך,

הענין, עומק ע"פ אבל עלינו, ושולט מושל שהקב"ה

לתאר בא בזה) וכיוצא "אלקינו" (או "אלקיך" התואר

שהאור ונבראים, הקב"ה בין והשייכות הקשר את

כוחו שכל שמרגיש עד האדם עם מתאחד האלקי

אלקות. אלא אינם וחיותו

ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת וזהו

"בכל האדם, חלקי בכל חודר ה' שאור נפשך",

דבוקים ולבבו נפשו חלקי שכל נפשך", ובכל לבבך

רוחא "לאדבקא בזהר נקראת זו שדביקות יתברך, בו

הקב"ה. של ברוחו דבוק האדם שרוח ברוחא",

b wxt ignye ipx d''c

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Ï˘Ó�‰Â'שנק העליון יסוד בבחי' למעלה יובן זה מכל
השפע המשכת גמר בחי' הוא שם עליון צדיק
העליון ורצון התענוג בחי' כל דהיינו עליוני', האורו' מכל
כו' נו"ה בחי' עד חג"ת למדות ומחו"ב בחו"ב שנמשך
גילוי לידי המביא הוא ז"א יסוד לבחי' והשפע האור בבוא
ונק' [ו]כידוע, וכה"ג דו"מ שנק' המל' בחי' שהוא למקבל

עם בהתאחדו' דגופ"א סיומ"א הוא וגם דז"א מגופא לבר
נהורין דכל כנישו הנק' שזהו העליוני' והמוחי' המדו'
כנ"ל, אחד מקום אל כו' עליוני' המים יקוו כמ"ש עילאי'
שמקושר בשמי"א דאחי"ד ואר"ץ בשמי"ם כ"ל כי וז"ש
יחד ומי"ם א"ש שמי"ם הנק' והוא גופ"א שנק' במדות
המקבל בחי' בארעא וגם כו', מחו"ג שכלול ת"ת בחי'
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ד"העלאה העבודה והיא הקב"ה, לפני ובא עצמו
השתוקקות בליבו מרגיש דכשהאדם למעלה", מלמטה

הקב" אל מנרתקוכיסופין "לצאת מביאו זה הרי ה,
המעלימים וחומריותו מגשמיותו לצאת היינו הגוף",
הנפש את ומעכבים ומונעים האלקות על ומסתירים
ידי על לזה ומגיעים יתברך. בו מלדבקה האלקית
לילה מידת ל"רמשא", השייכת ד"רננה", העבודה

בארוכה. כנ"ל

ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ïéðò åäæå
.'åâå úáäàå
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יתברך, מלכותו מידת ידי על העולמות לכל החיות
להלן גם שיבואר (כפי "המשכה" לשון הוא ד"ברוך"
שם ע"ד בעלמא", "הארה הוא ו"שם" בהמאמר),
וכשרונותיו האדם מהות לידע אפשר שאי האדם
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למקבל, מ"ד השפע והבאת גילוי בבחי' שם להתקשר
שלו"ם כי וידעת כו' נותן הנני כמ"ש שלו"ם נק' וע"כ
וכמבואר כו' במקבל השפע התקשרות בחי' כו' אהלך
שבא ומו"מ בנין המעשה בהשפעת הנ"ל ממשל ומובן
הוא בזה המשל ועיקר כו', הלב הבל מחמת פ"מ לידי
בגילוי לצאת הטפה המשכת שהוא גשמי בזיוג יסוד מבחי'
כו' כליות שהן בנו"ה גם בגופה בעודנה משא"כ למקבל
שהוא כו' השמי"ם ויכולו הששי יום ענין וזהו וד"ל, כנ"ל
כל את אלקי' וירא וכמ"ש מלאכתו כל כשגמר יסוד בחי'
כל וגמר בכלות שהוא מא"ד טו"ב והנה עש"ה אשר

וד"ל. כידוע טו"ב שנק' יסו"ד בבחי' דוקא השפע
יוסףÚÓÂ˙‰(ב) יכול ולא ע"פ בזהר מ"ש להבין יש

אינון אלין כו' עליו הנצבי' לכל להתאפק
פלא דבר רואים שאנו להיות כו', מיני' לאתזנא דקיימין
והתשוקה הלהב גודל ותתגדל תגבר אשר והוא ביותר
בו ניתוסף אז לגמרו סמוך ודוקא דוקא הדבר וגמר בכלות
הדבר שיוגמר והכוסף והחפץ התשוקה להב עליו ותתגבר

וכה"ג מו"מ או בבנין לו שהי' ברצון כמו דוקא ומהר בחיש
וכה"ג הבנין השלמת לגמר סמוך בא שהוא קודם הרי כנ"ל,
הבנין שיוגמר וחשק בהתלהבות משתוקק איננו עדיין
בבנין, עוסק שמחמתו ורצון תענוג לו יש שבודאי אע"פ
לגמרו סמוך עד באמצעו גם או הבנין עסק בהתחלת אבל
שיוגמר הנפלא החשק התלהבות בלבו אין עדיין ממש
יחסר כשלא ממש לגמרו סמוך דוקא אך דוקא ומהר בחיש
שיוכל ופתחי' חלונו' העמדת עד"מ כמו האחרון דבר רק בו
בלהב נפשו תכסוף רגע מעט באותה אז מיד בו לשבת
כדי וכה"ג והפתחי' החלונות מהר שיעמדו ביותר התשוקה
וזה ימים, כמה טרחו הי' לזה אשר בביתו מיד לשבת שיוכל
עסק באמצע הזאת התשוקה לו יש לא למה ביותר פלא דבר
בבנין בעסקו והלא כו', ממש לגמרו סמוך דוקא אלא הבנין
שם והדירה הישיבה בשביל רק כוונתו הי' לא מתחלתו
השלמת במהירות לעשות החשק ו] [התשוקה נתגבר ולמה
ותחלתו באמצעו ולא דוקא בסופו בו ישיבתו בשביל הבנין

וד"ל. כו' בבנין בכל למהר חפץ שלא

giyn ilag oipr yxey oiadl d''c
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jizevn jxc

ואח"כÂÈ‰Âמג) הדברים והיו ענין להבין כו', הדברים
מ"א אות עפמש"ל יובן כו', בם ודברת
ב' שיש איך שם ונת' כלה נק' וכנס"י חתן נק' שהקב"ה
עילאה שכינתא ונק' מס"נ מיני ב' וה"ע בכלה פירושים
לשון חתן נק' שהקב"ה בענין יובן וכמ"כ תתאה, שכינתא
ב"ה א"ס והתלבשות והמשכת הירידה ע"ש דרגא חות
וכמשי"ת והמשכות ירידות בחי' ב' יש והנה בהעולמות,
רבים לשון חתנים מחופתן חתנים מצהלות ענין וזהו אי"ה,
בחי' ב' שהן מס"נ בחי' שמב' והיינו חתן בחי' ב' יש כי
חתן, בחי' ב' שהן המשכות בחי' ב' אח"כ נמשך כלה
ההמשכות ב' שהם כו' ודברת ואח"כ הדברים והיו וזהו"ע
זה, ולהבין כו', נפשך ובכל דאחד הנ"ל מס"נ ב' שלאחר
לזה והטעם הקב"ה, ית' לו קוראים ובמדרשים בגמ' הנה
הגדול שמו עד עדי ומפואר משובח מלך אומרים אנו כי
ולכאורה בלבד, ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד ארז"ל וכן
השם ענין דהלא שנבה"ע קודם שם בחי' שייך איך תמוה
שנבה"ע קודם זה שייך ואיך בו קוראו שזולתו מה הוא
העולמות התהוות הנה כי הענין אך הוא, לבדו הוא שהי'
בהשתלשלות כי עו"ע, השתלשלות ע"י אינו ב"ה מאא"ס
הרב כמו ההשפעה ע"י בהעילה שינוי נעשה עו"ע
יצמצם אא"כ ההשפעה להיות שא"א להתלמיד, המשפיע
להשפיע עסקו בעת לכך להתלמיד מובן שיהי' בכדי שכלו

התבוננותו כל כי שלו ענינים בשארי להתבונן לו א"א
המשפיע ועצמות מהות ונמצא שמשפיע, הדבר בזה ועיונו
מקודם שינוי בו נעשה הרי בההשפעה וטרוד נתפס
שניתי לא הוי' אני כתיב ית' בו משא"כ לאח"כ שהשפיע
ממש בשוה שנבה"ע קודם כמו שנבה"ע לאחר הוא אתה
שהתהוות אלא עו"ע בדרך ההשתלשלות שיהי' א"א וא"כ
בעלמא, וזיו הארה מבחי' רק הוא ית' ממנו העולמות כל
כבוד שם היינו בלבד שם בחי' זו הארה בחי' ונקראת
בעצם לו אין המדינה על מלך שנק' ב"ו מלך כמו מלכותו
כל התהוות כמ"כ עליהם, נק' שמו רק המדינה עם חיבור

שהמאציל מלכותו כבוד שם מבחי' רק הוא ית'העולמות
כל ומהוה מחי' הוא ית' מאתו וזיו עליהם, מלך נק'
מלך בחי' שיהי' ברצונו שעלה מה דהיינו העולמות,
העולמות, כל ומהוה מחיה זהו עם, בלא מלך ואין עליהם
שיהיו והסתרים צמצומים כמה ע"י מלכותו בחי' ונגלה
שייך שאז נפרדים בחי' עוממות לשון עם בחי' נעשים
מלא אני הארץ ואת השמים את באמת אבל מלוכה, בחי'
חיותם מקור העולמות שכל כיון שנבה"ע קודם כמו
מארז"ל ענין וזהו כו', וזיו הארה מבחי' רק והתהוותם
קודם שהי' שמו פי' בלבד, ושמו הוא הי' שנבה"ע קודם
ב"ה באא"ס שיש והיכולת והשרש המקור היינו שנבה"ע
בחפצו שיעלה העולמות כל ממנו להתהוות יכול שיהי'
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ית', ממנו לגלות שיוכל וזיו ההארה התגלות ע"י ורצונו
אבל הגילוי, ראשית הגדול שמו נק' זה גילוי יכולת שבחי'
בטילה זו שהארה זו מהארה מעלה למעלה ית' עצמותו
וכזיו ערוך לאין ע"כ ויתר מאוקיינוס כטפה ית' במהו"ע
כמה שלאחר אלא באריכות, כמש"ל במקורו השמש
יש אז הנ"ל וזיו הארה בהמשכת שיש וצמצומים דילוגים
בהשתלשלות דהיינו כו' ועלול עילה השתלשלות בחי'
ממה"ע ההמשכה אבל כמש"ל, עצמן בספירות הספירות
רק וכנ"ל עו"ע בהשתלשלות ולא הערך בדילוג היא ית'
הידועים עצומים צמצומים ע"י נמשך זה וגם וזיו מהארה
מלך לשלמה, אשר השירים שיר הפסוק ענין וזהו בע"ח.
משמו הארה נמשך שיהי' שכדי דהיינו שלו, שהשלום
היא העולמות כל וראשית בהעולמות להתלבש הגדול
זו המשכה הנה נפקת, דמחכמה אורייתא בחי' והיא הח"ע
טעמי נגינות וה"ע שיר בחי' ע"י הוא בהתורה הגדול משמו
לאותיות זה נצרך מה צ"ל דלכאורה סגול, זרקא התורה
לגבי והנה נפקת מחכמה אורייתא כי הענין אמנם התורה,

ולא חכים אנת וכמאמר גדול צמצום הוא ית' מהו"ע
כדי לכך כלל, איהו מדות אינון מכל ולאו כו' ידיעא בחכמה
ע"י הוא חכמה ספי' להתהוות הגדול משמו הארה שיהי'
ברצונו ועלה הקב"ה נתאוה תענוג בחי' פי' ושיר נגינה
בחי' נתהוה עי"ז אבי"ע עולמות התהוות שיהי' הפשוט
בחי' יש והנה התורה, חכמת ונתגלה חכים אנת חכמה ספי'
שירה ויש חדש) שיר (כמ"ש זכר בלשון שהוא בפסוק שיר
כי והענין הזאת השירה את כמ"ש נקבה לשון שהוא
ותענוג שיר ע"י הוא למטה מלמעלה וההתגלות ההמשכה
ע"י הוא למעלה ממטה העולמות העלא' גם וכמ"כ כנ"ל,
בשיר יוצאין השיר בעלי כל רז"ל מ"ש בפי' וכידוע שיר
לעלות הנפש וכלות תשוקה בחי' דהיינו בשיר ונמשכין

וכמו ב"ה במאצילן עוליןולהתכלל קולות בו שיש בניגון
בחי' הוא מעלה ולמעלה ושוב רצוא בחי' שהם ויורדים
בבחי' והכל ושיעור קץ לאין עליות מיני כמה ויש מטולמ"ט

כו'. בשיר יוצאין השיר בעלי כל וזהו שיר
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החיותÂ‰�‰[כח)] הנה מאין יש בריאה בחי' שהם מאחר
וכמו ונעלם, מוסתר ג"כ הוא אותם המחי'
אנו הנה הגוף, את מחי' שהנשמה האדם חיות רואים שאנו
מנענע שהרי וקיימים חיים שהאברים פעולתה רואים
כל ועושה ומדבר במוחו ומחשב ברגלו והולך באבריו
כחותיו יתר בכל וכן באוזן, ושומע בעין ורואה דבר,
אותנו, המחי' רוחני נפש שיש נבין שמזה עד והרגשותיו
ונרקב ונפסד והוה גשמי שהוא בשכל ימצא מאין דאל"כ
הארה בו שיש אלא כו', רוחני דבר להשכיל לעפר והי'
השגות ותשיג תבין היא אשר הרוחניות נפשו מכח רוחניות
אנו אין הנפש מהות אבל כו'. והשכלות וגשמיות רוחניות
לאמר כלל שייך אינו שהרי היא מה וכלל כלל יודעים

פרטי' כחות בה שיש הנשמה ושמיעה1בעצם ראי' כמו
נשמתן פרחה ודבור דבור כל שעל במ"ת והרי מובדלים,
שבעצם הוראה ה"ז הנראה את ושמעו הנשמע את ראו

מחולקי' בלתי נמצא2הנפש הנשמע את ראו שהרי הם,
ושמיעת השמיעה, כח של הפעולה את פעל הראי' שכח

ששם אלא הראי', כח פעולת פעל השמיעה כח הרי הנראה
לראות יכולים היו ולכן וכלל, כלל עדיין הם מוגבלים בלתי
הפשוט נפשם עצם מצד הנראה את ולשמוע הנשמע את
שאם מקור יש הנפש בעצם שגם לומר צריך ועכ"ז בתכלית,
דאל"כ שמיעה, וזה ראי' זה יהי' הגוף בכחות יתפשטו
ידוע מאין הנראה את ושמעו הנשמע את שראו נאמר האיך
שהרגישו אעכצ"ל כו', השמיעה כח ומהו הראי' כח מהו
וגם לראות, שדרך מה ושמעו הקול את וראו נפשם בעצם
בפ"ע השמיעה וכח בפ"ע הראי' כח על מקור יש לא אם
את ולשמוע הנשמע את לראות שהחליפו ידעו מאין
בפרטי האירו ולא נשמתן פרחה עכדו"ד הלא הנראה,
היא שהנפש שגם לומר צריך אלא להם, המיוחדים מקומות

הכחות כל בה יש מ"מ פשוט בכחעצם להתגלות שעתידים
הגוף את המחי' הנפש ענין כל מ"מ אמנם יחד. בהתכללו'
ידיעת בדרך רק הוא הנפש את יודעים שאנו ידיעתינו הרי

כלל המהות השגת ולא יודעים3המציאות אנו אין שהרי ,

רואים שאנו שמחמת אלא כלל, היא מה הנפש מהות
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ית', ממנו לגלות שיוכל וזיו ההארה התגלות ע"י ורצונו
אבל הגילוי, ראשית הגדול שמו נק' זה גילוי יכולת שבחי'
בטילה זו שהארה זו מהארה מעלה למעלה ית' עצמותו
וכזיו ערוך לאין ע"כ ויתר מאוקיינוס כטפה ית' במהו"ע
כמה שלאחר אלא באריכות, כמש"ל במקורו השמש
יש אז הנ"ל וזיו הארה בהמשכת שיש וצמצומים דילוגים
בהשתלשלות דהיינו כו' ועלול עילה השתלשלות בחי'
ממה"ע ההמשכה אבל כמש"ל, עצמן בספירות הספירות
רק וכנ"ל עו"ע בהשתלשלות ולא הערך בדילוג היא ית'
הידועים עצומים צמצומים ע"י נמשך זה וגם וזיו מהארה
מלך לשלמה, אשר השירים שיר הפסוק ענין וזהו בע"ח.
משמו הארה נמשך שיהי' שכדי דהיינו שלו, שהשלום
היא העולמות כל וראשית בהעולמות להתלבש הגדול
זו המשכה הנה נפקת, דמחכמה אורייתא בחי' והיא הח"ע
טעמי נגינות וה"ע שיר בחי' ע"י הוא בהתורה הגדול משמו
לאותיות זה נצרך מה צ"ל דלכאורה סגול, זרקא התורה
לגבי והנה נפקת מחכמה אורייתא כי הענין אמנם התורה,

ולא חכים אנת וכמאמר גדול צמצום הוא ית' מהו"ע
כדי לכך כלל, איהו מדות אינון מכל ולאו כו' ידיעא בחכמה
ע"י הוא חכמה ספי' להתהוות הגדול משמו הארה שיהי'
ברצונו ועלה הקב"ה נתאוה תענוג בחי' פי' ושיר נגינה
בחי' נתהוה עי"ז אבי"ע עולמות התהוות שיהי' הפשוט
בחי' יש והנה התורה, חכמת ונתגלה חכים אנת חכמה ספי'
שירה ויש חדש) שיר (כמ"ש זכר בלשון שהוא בפסוק שיר
כי והענין הזאת השירה את כמ"ש נקבה לשון שהוא
ותענוג שיר ע"י הוא למטה מלמעלה וההתגלות ההמשכה
ע"י הוא למעלה ממטה העולמות העלא' גם וכמ"כ כנ"ל,
בשיר יוצאין השיר בעלי כל רז"ל מ"ש בפי' וכידוע שיר
לעלות הנפש וכלות תשוקה בחי' דהיינו בשיר ונמשכין

וכמו ב"ה במאצילן עוליןולהתכלל קולות בו שיש בניגון
בחי' הוא מעלה ולמעלה ושוב רצוא בחי' שהם ויורדים
בבחי' והכל ושיעור קץ לאין עליות מיני כמה ויש מטולמ"ט

כו'. בשיר יוצאין השיר בעלי כל וזהו שיר
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החיותÂ‰�‰[כח)] הנה מאין יש בריאה בחי' שהם מאחר
וכמו ונעלם, מוסתר ג"כ הוא אותם המחי'
אנו הנה הגוף, את מחי' שהנשמה האדם חיות רואים שאנו
מנענע שהרי וקיימים חיים שהאברים פעולתה רואים
כל ועושה ומדבר במוחו ומחשב ברגלו והולך באבריו
כחותיו יתר בכל וכן באוזן, ושומע בעין ורואה דבר,
אותנו, המחי' רוחני נפש שיש נבין שמזה עד והרגשותיו
ונרקב ונפסד והוה גשמי שהוא בשכל ימצא מאין דאל"כ
הארה בו שיש אלא כו', רוחני דבר להשכיל לעפר והי'
השגות ותשיג תבין היא אשר הרוחניות נפשו מכח רוחניות
אנו אין הנפש מהות אבל כו'. והשכלות וגשמיות רוחניות
לאמר כלל שייך אינו שהרי היא מה וכלל כלל יודעים

פרטי' כחות בה שיש הנשמה ושמיעה1בעצם ראי' כמו
נשמתן פרחה ודבור דבור כל שעל במ"ת והרי מובדלים,
שבעצם הוראה ה"ז הנראה את ושמעו הנשמע את ראו

מחולקי' בלתי נמצא2הנפש הנשמע את ראו שהרי הם,
ושמיעת השמיעה, כח של הפעולה את פעל הראי' שכח

ששם אלא הראי', כח פעולת פעל השמיעה כח הרי הנראה
לראות יכולים היו ולכן וכלל, כלל עדיין הם מוגבלים בלתי
הפשוט נפשם עצם מצד הנראה את ולשמוע הנשמע את
שאם מקור יש הנפש בעצם שגם לומר צריך ועכ"ז בתכלית,
דאל"כ שמיעה, וזה ראי' זה יהי' הגוף בכחות יתפשטו
ידוע מאין הנראה את ושמעו הנשמע את שראו נאמר האיך
שהרגישו אעכצ"ל כו', השמיעה כח ומהו הראי' כח מהו
וגם לראות, שדרך מה ושמעו הקול את וראו נפשם בעצם
בפ"ע השמיעה וכח בפ"ע הראי' כח על מקור יש לא אם
את ולשמוע הנשמע את לראות שהחליפו ידעו מאין
בפרטי האירו ולא נשמתן פרחה עכדו"ד הלא הנראה,
היא שהנפש שגם לומר צריך אלא להם, המיוחדים מקומות

הכחות כל בה יש מ"מ פשוט בכחעצם להתגלות שעתידים
הגוף את המחי' הנפש ענין כל מ"מ אמנם יחד. בהתכללו'
ידיעת בדרך רק הוא הנפש את יודעים שאנו ידיעתינו הרי

כלל המהות השגת ולא יודעים3המציאות אנו אין שהרי ,

רואים שאנו שמחמת אלא כלל, היא מה הנפש מהות
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אבל הגוף, את המחי' נפש שיש יודעי' אנו הרי חי שהגוף
כלל. המהות השגת ולא לבד המציאות ידיעת בדרך רק זהו

Ê"„ÚÂאת ומהוה שמחי' מה הנה העולם בכלליות יובן
רואים שאנו ממה רק כלל, לנו מושג אינו העולם
שכל באדר"נ וכמ"ש קטן עולם הוא האדם כי חי, שהעולם
מכירים אנו באדם כמו ולכן באדם, יש בעולם שיש מה
גדול גוף שהוא בעולם כן אותו, המחי' נפש בו שיש
העולם, את ומהוה המחי' רוחני חיות בחי' שיש עכצ"ל
מהו יודעים אנו אין הגוף את המחי' הנפש כמו אמנם
השגת ולא המציאות ידיעת בדרך כ"א הנשמה מהות
רק יודעים אנו העולם את המחי' בחיות כן כלל, המהות
וגם כלל. המהות השגת ולא לבד המציאות ידיעת בבחי'
כלל יודעים אינם ג"כ עולם ברום שעומדים המלאכים
כ"א העולמות כל וחיות חיותם את המהות השגת בבחי'

הנה ירננו, וצדקתך נאמר שלכן המציאות, ידיעת בדרך
קדישא מלכותא צדק בבחי' רק הוא שלהם שהוא4הרינה

עליהם נק' שמו שרק מלך וכמו המל', מדת הארת בחי'
הוא למעלה מל' בחי' כן כלל, מתפשט אינו עצמותו אבל
ולא המציאות ידיעת בדרך רק יודעים וג"ז לבד, שם בחי'
למעלה שהיתה כמו הנשמה וא"כ כלל. המהות השגת
לפניו, עמדתי אשר ה' חי בה שנא' בגוף התלבשותה קודם
ממלאכי' גבוהי' נשמות כי אם לה שהי' האהוי"ר ג"כ
רק זהו שהשיגו מה מ"מ הכלים, מפנימיות הוא ששרשן
ירידת ע"י אך המהות. השגת ולא המציאות ידיעת בדרך
היא הנה בתומ"צ והעבודה העסק ע"י הנה בגוף הנשמה
יושבים צדיקי' שהרי המהות, השגת לבחי' בג"ע באה
ה' מלא שם נא' שבג"ע מה וז"ע השכינה, מזיו שם ונהנים
כו'. אלקי' שם בחי' ע"י הוי' שם מאיר ששם היינו אלקי'

`''lxz jhn z` mxd dz`e d''c
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˙Ó‡·eהן העיּקר סֹוף אין אֹור ועצמּות ּבפנימית הּנה ∆¡∆ְְְִִִִִֵֵֵַָָ
(מאמר לעיל ּׁשּנתּבאר ּומה ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָמקּיימי
הּקליּפֹות ּגם לקּבל, הּכל יכֹולים הּמּקיף ּדמּבחינת ג) ּפרק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַֹט
אבל לבד, הּמּקיף חיצֹונּיּות ּבבחינת זהּו אחרא, ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַַָָָָָוהּסטרא
ּתֹורה קּיּום ׁשּיהיה הּכּוונה ׁשם הּמּקיף ּפנימית ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבבחינת
ב) ּפרׁשה (ּבראׁשית רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ּדוקא, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּומצֹות
וּיאמר רׁשעים ׁשל מעׂשיהן אּלּו ובהּו תהּו היתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוהארץ
יֹודע איני אבל צּדיקים ׁשל מעׂשיהן אּלּו אֹור יהי ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאלקים
ּכיון אּלּו, ּבמעׂשה ואם אּלּו ּבמעׂשה אם חפץ מהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבאיזה
ׁשל ּבמעׂשיהן הוי טֹוב ּכי האֹור את אלקים וּירא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּדכתיב
ּדחפץ וידּוע רׁשעים, ׁשל ּבמעׂשיהן חפץ ואינֹו חפץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָצּדיקים
ּבחינת ׁשהּוא הרצֹון ּפנימית ּובבחינת הרצֹון, ּפנימית ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָהּוא
ּומּׁשם ּדוקא, צּדיקים ׁשל ּבמעׂשיהם חפץ הּמּקיף ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפנימית
סדר ּבחינת ׁשהּוא ּפנימית ּבבחינת ההמׁשכה ׁשרׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹנמׁש
ׁשּמהחכמה ההׁשּתלׁשלּות ּדסדר ּדהגם ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות,
ׁשּלמעלה הּמּקיף מּבחינת ּבמדריגה למּטה הּוא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָּולמּטה
הּמּקיף מּבחינת למעלה הּוא ׁשרׁשֹו הּנה הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּסדר
ּדנׁשמֹות מּובן זה ּולפי הּמּקיף, ּפנימית ּבבחינת והיינּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָעליֹון,
ּפנימי אֹור מּבחינת ּומצֹות ּתֹורה ידי על ׁשּמקּבלים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָיׂשראל
ּפנימית מּבחינת הּוא ההמׁשכה ׁשרׁש הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּדסדר

ויתרֹון עליֹון. הּמּקיף מּבחינת ערֹו ּבאין למעלה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָועצמּות
עּמהם, ּומתאחד ּפנימית ּבבחינת נמׁש ׁשהאֹור ּבזה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמעלה
מּבחינת לקּבל עצמם את ּכׁשּמגּביהים אחרא הּסטרא ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדהּנה
וׁשלֹום חס עּמהם מתאחד אינֹו האֹור הרי עליֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמּקיף
הרי מּקיף אֹור ׁשהּוא ּובפרט ּבחֹול, מתערב קדׁש אין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהרי
האֹור אל ׁשּייכּות ׁשּום להם ואין לגמרי מהם מּובּדל ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאֹור
ּבבחינת מאיר האֹור הרי יׂשראל ּבנׁשמֹות אבל ּוכלל, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָּכלל
ּכן ואם לעיל, ׁשּנתּבאר ּוכמֹו עּמהם ּומתאחד מּמׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפנימית
הּמּקיף. מּבחינת הרּבה למעלה הּוא ההמׁשכה ּדׁשרׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹמּובן

e‰ÊÂמּבחינת ׁשהם עּכּו"ם ּדדוקא לֹו סלֹוח ה' יאבה לא ¿∆ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹ
ּגם לקּבל יכֹולים לכן לבד וחיצֹונּיּות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָאחֹוריים
מּׁשם, ההׁשּפעה להם ׁשּנמׁשכת הּמּקיף חיצֹונּיּות ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמּבחינת
אם ּכי ּדאחֹוריים זֹו מּבחינה נמׁש אינֹו ליׂשראל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָאבל
ּדוקא הראּוי ּכלי להיֹות צרי ּובּפנימּיּות הּפנימּיּות, ְְְְְְִִִִִִִִִַַַַָָָָמּבחינת

והחּיּות. האֹור ְְַַַַָָלקּבלת
.¯evÈ˜ּתֹורה מקּיימי הן העיּקר סֹוף אין אֹור ּבפנימית ƒְְְִִִִֵֵֵַָָָ

מחיצֹונּיּות מקּבלים אחרא וסטרא קליּפֹות ְְְְְְֳִִִִִִֵַָָָּומצֹות,
מּפנימית ההמׁשכה ּוליׂשראל מהם, מּובּדל והאֹור ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּקיף
וׁשרׁש עּמהם, מתאחד והאֹור ּבהׁשּתלׁשלּות ּובאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמּקיף

מהּמּקיף. ׁשּלמעלה מהעצמּות ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָההמׁשכה
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‰�‰Â1יוצאת קול בת דבכיו"י דריב"ל המאמר ועצם בגוף
שהכרזתו הוא הב"ק כוונת הרי כו' חורב מהר
עניניהם על ויתחרטו תשובה שיעשו אדם בני על יפעול
וכמ"ש מעלה, של הכרוזים עניני כל דזהו טובים, 2הלא

אחפוץ אם אלקים) (הוי' הוי' אד' נאם אני חי אליהם אמר
שובו שובו וחי', מדרכו רשע בשוב אם כי הרשע במות

וכתיב ישראל, בית תמותו ולמה הרעים הלוא3מדרכיכם
וכתיב וחי', מדרכיו כל4בשובו הלא א"כ וחיו, והשיבו

התורה בדרכי וללכת התשובה על לעורר הוא הכרוזים עניני
מהו המכריז הב"ק את שומעים אין וכאשר והמצוה,

הוא הענין אך ההכרזה. של אינם5התועלת שבנ"א מה דזה
שבגוף, הנשמה בחלק רק הוא העליונים כרוזים שומעים
הנשמה, אור על ומסתירים מעלימים והנה"ב שהגוף מפני
מגדילים שונות וטרדות עולם לעניני ההמשכה לזה ונוסף
הכרוזים שומעים אינם זה ומפני וההסתר ההעלם עוד
אלא העליונים הכרוזי' שומעים שאין זה ואין העליונים,
אינם לזאת בהם ומקושרים אחרים ענינים ששומעים לפי
רואין שאנו כמו בזה והמשל מעלה. של הכרוזים שומעים
ושקוע ענין באיזה טרוד הוא דכאשר בנ"א בטבעי במוחש
אכילה בלא יומיים או דיום רב זמן לעמוד יכול במאד בו
הרי טרדתו זמן שבמשך לגמרי עליהם שכח וכאלו ושתי',
זה אין הרי ובאמת ולשתות, לאכול שחפץ כלל הרגיש לא
בטרדתו קשור להיותו אלא ולשתות, לאכול חפץ שלא
בכוסף כלל הרגיש לא הרי מוטרד שהוא בהענין הגדולה
ברוחניות יובן מזה והדוגמא ושתי'. האכילה והכרח
על ומסתירים מעלימים עולם בעניני הטרדה דהתקשרות
על המעוררים העליונים הכרוזים נשמע שאינו הנשמה אור

ידוע אך והמצוה. התורה בדרכי וההילוך כל6התשובה דלא

הארת רק הוא בגוף שמתלבש ומה בגוף, מתלבשת הנשמה
ההתלבשות בערך אינה הרי הנשמה דעצם הנשמה, ומקצת
היא דנשמה הנשמה, את מהכיל קטן הוא דהגוף בגוף,

ממלאך ומדריגה במעלה עולם7גבוה בשליש ומלאך ,

מה8עומד אלא ממלאכים, למעלה שהם הנשמות וכ"ש ,
היא הנשמה ועיקר לבד, הארה רק הוא בגוף שמתלבש
רואה היא הנה למעלה שהיא כמו והנשמה למעלה,
וראיתי ז') י' (דניאל וכמ"ש העליונים, הכרוזים ושומעת
ראו לא עמי היו אשר והאנשים המראה את לבדי דניאל אני
בהחבא, ויברחו עליהם נפלה גדולה חרדה אבל המראה את
מזלייהו חזו לא דאינהו אע"ג ע"א) ד"ג (מגילה וארז"ל
למעלה, שהיא כמו הנשמה ומקור שרש הוא מזלייהו חזו,
העליונים, הכרוזים כל ושומעת רואה הנשמה ומקור ושרש

שהיא9וכתיב כמו הנשמה ומקור דמשרש מלבנון, ונוזלים
הנה והן שבגוף, הנשמה בהארת גם ונוטף נוזל למעלה
הכנה שום בלי פתאום להאדם שבאים תשובה ההרהורי

חרטות מלאים רשעים ואפילו שמתעוררים10כלל,
דהנה מפני11בתשובה. הוא ר"ל ד' רצון על שעובר מה זה
שטות שעודינו12הרוח לו שנדמה האמת על שמכסה

בשום13ביהדותו רוצה אינו מאלקות נפרד ח"ו להיות אבל ,
למס"נ עלול ה"ה התומ"צ בקיום שבקלים קל וגם אופן,

קדה"ש על הוא14בפו"מ עורף קשה עם כי והו"ע בתוקף15,
זה ותוקף התומ"צ, על מהמנגד כלל להתפעל שלא עצמי
דאיש הנשמה תוקף מצד והוא מישראל, בכאו"א ישנו
מאלקות נפרד ח"ו להיות יכול ואינו רוצה אינו .16ישראל

התשובה על שמעוררים שלמעלה הכרוזים (וזהו"ע
ומקור בשרש ונשמעים והמצוה, התורה בדרכי וההילוך

ו הנשמה).הנשמה בהארת גם באים ידה ועל בה

l''aix xn` d''c

(לקמן1) 2 הערה הנ"ל זו שנה אנכי ראה ד"ה ראה לקמן בהבא
ואילך). שצח ע'

יא.2) לג, יחזקאל
כג.3) יח, שם
לב.4) שם,
ד.5) טז, שה"ש ד. עא, האזינו ד. לו, תצא לקו"ת ראה
ספר6) שם. שה"ש שם. האזינו א. טז, במדבר לקו"ת ראה

ובכ"מ. רז. ע' לקמן תל. ע' ח"ב תרל"ה המאמרים
בראשית7) אוה"ת א. צח, ברכה לקו"ת פ"ד. אגה"ת תניא ראה

ערה. ע' תרנ"ז ואילך. קיג ע' תרל"ח המאמרים ספר א. תקנו, ח"ג
ובכ"מ.
ב.8) צא, חולין יב. פס"ח, ב"ר
לבנון).9) מן (ושם: טו ד, שה"ש
ולקו"ת10) ספי"א בתניא ועוד. טו. יג, לשמואלֿב אברבנאל ראה

תרח"ץ המאמרים ספר ראה - ארז"ל. בשם הובא א) (יח, ראה ר"פ
וש"נ. לח. ע'

ואילך.11) קעב ע' תרפ"ג המאמרים ספר פכ"דֿכה. תניא ראה
ואילך. 114 ע' ה'שי"ת

א.12) ג, סוטה ראה
פי"ד.13) תניא ראה
פי"ח.14) שם. תניא ראה
הובא15) ט. פמ"ב, שמו"ר וראה יג. ט, עקב ט. לד, ט. לב, תשא

ע"ד. ריש סז, בלק לקו"ת ב. קכג, אסתר למגילת הוספות בתו"א
ועוד. ע"ב. ריש עג, האזינו

קע16) ע' תרפ"ג המאמרים ספר ע'ראה ה'שי"ת קעד. ס"ע ב.
(הועתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש .117 ע' .115

סיון). כא יום" ב"היום (הועתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום
ועוד. רמג. ע' רטו. ע' תרפ"ד המאמרים ספר וראה
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‰�‰Â1יוצאת קול בת דבכיו"י דריב"ל המאמר ועצם בגוף
שהכרזתו הוא הב"ק כוונת הרי כו' חורב מהר
עניניהם על ויתחרטו תשובה שיעשו אדם בני על יפעול
וכמ"ש מעלה, של הכרוזים עניני כל דזהו טובים, 2הלא

אחפוץ אם אלקים) (הוי' הוי' אד' נאם אני חי אליהם אמר
שובו שובו וחי', מדרכו רשע בשוב אם כי הרשע במות

וכתיב ישראל, בית תמותו ולמה הרעים הלוא3מדרכיכם
וכתיב וחי', מדרכיו כל4בשובו הלא א"כ וחיו, והשיבו

התורה בדרכי וללכת התשובה על לעורר הוא הכרוזים עניני
מהו המכריז הב"ק את שומעים אין וכאשר והמצוה,

הוא הענין אך ההכרזה. של אינם5התועלת שבנ"א מה דזה
שבגוף, הנשמה בחלק רק הוא העליונים כרוזים שומעים
הנשמה, אור על ומסתירים מעלימים והנה"ב שהגוף מפני
מגדילים שונות וטרדות עולם לעניני ההמשכה לזה ונוסף
הכרוזים שומעים אינם זה ומפני וההסתר ההעלם עוד
אלא העליונים הכרוזי' שומעים שאין זה ואין העליונים,
אינם לזאת בהם ומקושרים אחרים ענינים ששומעים לפי
רואין שאנו כמו בזה והמשל מעלה. של הכרוזים שומעים
ושקוע ענין באיזה טרוד הוא דכאשר בנ"א בטבעי במוחש
אכילה בלא יומיים או דיום רב זמן לעמוד יכול במאד בו
הרי טרדתו זמן שבמשך לגמרי עליהם שכח וכאלו ושתי',
זה אין הרי ובאמת ולשתות, לאכול שחפץ כלל הרגיש לא
בטרדתו קשור להיותו אלא ולשתות, לאכול חפץ שלא
בכוסף כלל הרגיש לא הרי מוטרד שהוא בהענין הגדולה
ברוחניות יובן מזה והדוגמא ושתי'. האכילה והכרח
על ומסתירים מעלימים עולם בעניני הטרדה דהתקשרות
על המעוררים העליונים הכרוזים נשמע שאינו הנשמה אור

ידוע אך והמצוה. התורה בדרכי וההילוך כל6התשובה דלא

הארת רק הוא בגוף שמתלבש ומה בגוף, מתלבשת הנשמה
ההתלבשות בערך אינה הרי הנשמה דעצם הנשמה, ומקצת
היא דנשמה הנשמה, את מהכיל קטן הוא דהגוף בגוף,

ממלאך ומדריגה במעלה עולם7גבוה בשליש ומלאך ,

מה8עומד אלא ממלאכים, למעלה שהם הנשמות וכ"ש ,
היא הנשמה ועיקר לבד, הארה רק הוא בגוף שמתלבש
רואה היא הנה למעלה שהיא כמו והנשמה למעלה,
וראיתי ז') י' (דניאל וכמ"ש העליונים, הכרוזים ושומעת
ראו לא עמי היו אשר והאנשים המראה את לבדי דניאל אני
בהחבא, ויברחו עליהם נפלה גדולה חרדה אבל המראה את
מזלייהו חזו לא דאינהו אע"ג ע"א) ד"ג (מגילה וארז"ל
למעלה, שהיא כמו הנשמה ומקור שרש הוא מזלייהו חזו,
העליונים, הכרוזים כל ושומעת רואה הנשמה ומקור ושרש

שהיא9וכתיב כמו הנשמה ומקור דמשרש מלבנון, ונוזלים
הנה והן שבגוף, הנשמה בהארת גם ונוטף נוזל למעלה
הכנה שום בלי פתאום להאדם שבאים תשובה ההרהורי

חרטות מלאים רשעים ואפילו שמתעוררים10כלל,
דהנה מפני11בתשובה. הוא ר"ל ד' רצון על שעובר מה זה
שטות שעודינו12הרוח לו שנדמה האמת על שמכסה

בשום13ביהדותו רוצה אינו מאלקות נפרד ח"ו להיות אבל ,
למס"נ עלול ה"ה התומ"צ בקיום שבקלים קל וגם אופן,

קדה"ש על הוא14בפו"מ עורף קשה עם כי והו"ע בתוקף15,
זה ותוקף התומ"צ, על מהמנגד כלל להתפעל שלא עצמי
דאיש הנשמה תוקף מצד והוא מישראל, בכאו"א ישנו
מאלקות נפרד ח"ו להיות יכול ואינו רוצה אינו .16ישראל

התשובה על שמעוררים שלמעלה הכרוזים (וזהו"ע
ומקור בשרש ונשמעים והמצוה, התורה בדרכי וההילוך

ו הנשמה).הנשמה בהארת גם באים ידה ועל בה

l''aix xn` d''c

(לקמן1) 2 הערה הנ"ל זו שנה אנכי ראה ד"ה ראה לקמן בהבא
ואילך). שצח ע'

יא.2) לג, יחזקאל
כג.3) יח, שם
לב.4) שם,
ד.5) טז, שה"ש ד. עא, האזינו ד. לו, תצא לקו"ת ראה
ספר6) שם. שה"ש שם. האזינו א. טז, במדבר לקו"ת ראה

ובכ"מ. רז. ע' לקמן תל. ע' ח"ב תרל"ה המאמרים
בראשית7) אוה"ת א. צח, ברכה לקו"ת פ"ד. אגה"ת תניא ראה

ערה. ע' תרנ"ז ואילך. קיג ע' תרל"ח המאמרים ספר א. תקנו, ח"ג
ובכ"מ.
ב.8) צא, חולין יב. פס"ח, ב"ר
לבנון).9) מן (ושם: טו ד, שה"ש
ולקו"ת10) ספי"א בתניא ועוד. טו. יג, לשמואלֿב אברבנאל ראה

תרח"ץ המאמרים ספר ראה - ארז"ל. בשם הובא א) (יח, ראה ר"פ
וש"נ. לח. ע'

ואילך.11) קעב ע' תרפ"ג המאמרים ספר פכ"דֿכה. תניא ראה
ואילך. 114 ע' ה'שי"ת

א.12) ג, סוטה ראה
פי"ד.13) תניא ראה
פי"ח.14) שם. תניא ראה
הובא15) ט. פמ"ב, שמו"ר וראה יג. ט, עקב ט. לד, ט. לב, תשא

ע"ד. ריש סז, בלק לקו"ת ב. קכג, אסתר למגילת הוספות בתו"א
ועוד. ע"ב. ריש עג, האזינו

קע16) ע' תרפ"ג המאמרים ספר ע'ראה ה'שי"ת קעד. ס"ע ב.
(הועתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש .117 ע' .115

סיון). כא יום" ב"היום (הועתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום
ועוד. רמג. ע' רטו. ע' תרפ"ד המאמרים ספר וראה
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.ÁÈמשנות אחת אבי, בחיי היתה תרס"ט שנת

הכלל. בעסקנות גם ביותר החשובות העבודה

בראשות בליובאוויטש, התקיימה מרחשון בחודש

וסוחרים רבנים בהשתתפות חשאית, אסיפה אבי,

וחשבון דין לשמוע כדי הכלל, בעסקנות שפעלו עשירים

הדורשות יסוד לשאלות ביחס החלטות ולקבל מהנעשה

גדולה. אחריות

הלשכה מנהל אבי, של הפרטי מזכירו בתור � אני

מאבי הוראה קבלתי בפועל, העובדים מחמשת ואחד

הראשיות: הבעיות אודות האסיפה, חברי בפני להרצות

לאסיפת הבחירות לקראת העבודה את לארגן איך א)

הבאה. הרבנים

ובבחירות בעבודה להשתתף מדה ובאיזו כיצד ב)

"גאסודארסטווענאיא ברוסיה העם באי־כוח לאסיפת

הבאה. דומא"

הרב בראשות אשכנז שרבני בתקנות תיקונים ג)

יסד שאבי הדת" "מחזיקי בחברת הכניסו ז"ל ברייער

תרס"ז. בשנת

בכל החלטות ונתקבלו ימים חמשה נמשכה האסיפה

הוסמכה והלשכה הדרושים הכספים גוייסו השאלות,

פועל. לידי ההחלטות את להביא

לביצוע ואחראית קשה עבודה תוך עברו החורף חדשי

התדירה השתדלנות על נוסף וזאת האמורות, ההחלטות

היהודי. הכלכלי המצב להטבת ביחס המלוכה בחוגי

בחו"ל אבי שהה האחרונים, החורף חדשי בשלשת

רבני עם דיונים ניהל זמן ובאותו ההבראה, במקומות

האמורה. הדת" "מחזיקי חברת של בתכניתה אשכנז ועסקני

שנאלץ אבי את מאד החלישה המאומצת העבודה

לארץ. בחוץ מהמשוער, יותר ארוכה, תקופה לשהות

דרך מברלין יצאנו ניסן, ט' בבקר, הרביעי ביום

י' החמישי וביום רודני, ויטבסק, דווינסק, קניגסברג,

לליובאוויטש. הגענו בערב, בניסן

.ËÈשברחובות ראינו רודני, העיירה ברחובות בעברנו

מהם וכו', ספסלים שולחנות, בית, כל ליד עמדו, היהודים

ברחובות ואילו הרחיצה באמצע ומהם כבר רחוצים

תכונה. כל נראתה לא הגוים

לי אמר לליובאוויטש, הדרך לעבר מהעיירה בצאתנו

� מוהר"ש הרבי � מאבי ששמעתי סיפור לך אספר אבי,

ל (תרל"ז־תרל"ט).לפני שנים ־לב

לפתיחת ולהביא בעבודה ענין להוסיף סיפור כל על

לפישוט להביא סיפור כל על בהשכלה. והמוח הלב

שבלב. העקמומיות

ונקרא מעשיות, סיפורי ברובו הוא בראשית ספר

ישרות מביאים הקדושים הסיפורים שכן הישר", "ספר

וכך ועבודה. תורה לקבלת כלים שיהיו האדם, ומוח בלב

ובעבודה. בהשכלה תועלת להביא סיפור כל על

מה � מוהר"ש הרבי � מהסבא ששמע לי אמר אבי

מסבו ששמע מה � צדק" ה"צמח הרבי � מאביו ששמע

מספרים שחסידים הצדיקים סיפורי על � הזקן רבנו �

טליך" אורות "טל בבחינת שהם חסידיות, ,1בהתוועדויות

ובעבודה. בהבנה בהשכלה, חיות מכניסים צדיקים סיפורי

טבע יותר. טובה לצמיחה מביא � אבי אומר � הגשם

בזריעהובנטיעה. הטבה ולפעול תענוג מיני כל המיםלהצמיח

השדה תבואת בצמיחת הטבה הפועלים במים,

ומלקוש. יורה מטר, גשם, סוגים: ארבעה הכרם, ותבואת

התבואות בגוף רק הן האמורות ההטבות כל ברם,

טעם בטוב היא פועל, שהטל ההטבה ואילו והפירות.

ובפירות. שבתבואה ובמזון

� תורה בטל המשתמש כל � טליך" אורות "טל זהו

טל אין תורה בטל משתמש שאינו וכל מחייהו, תורה טל

מחייהו ההתוועדויות2תורה בשעת והשיחות הסיפורים .

ומטר גשם חיות. מוסיף והטל תורה". "טל הם החסידיות

נותן טל ואילו והפרי התבואה בגוף טוב גידול נותנים

והפירות. התבואה של ובמזון טעם בטוב תוקף

חסידיות, ושיחות מעשיות סיפורי במעלות האמור כל

עצמם, והדיבורים הסיפורים של העצמית המעלה הוא

הוא העיקר שכן המספר, הוא מי כך כל נוגע ולא

עצמו. הסיפור

שלעצם אף המספר. מעלת � נוספת מעלה ישנה

הסיפור בפעולת הרי המספר, הוא מי הבדל אין הסיפור

רב. הבדל ישנו

אומר � סיפור מספר היה � מוהר"ש הרבי � כשאבי

ולדייק הנפש כוחות עשר בכל להאזין צריכים היו � אבי לי

הנפש. כוחות עשר בכל נוגעת שלו אימרה כי באותיות,

c"vxz gqtd bg

•

יט.1) כו, ב.2)ישעיה קיא, כתובות ראה
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כ"ק לי1הוד אין האומר כל המאמר האמצעי, רבינו אדמו"ר כ"ק הוד לבנו אמר נ"ע הגדול רבנו

למעזריטש. ללכת אותי הביא כו' תורה אלא

ואין לאפס לי הי' והשגתי שידעתי מה כל ולהשיג, להבין בתורה לכנוס לי הי' גדולים געגועים

התורה. את לדעת תשוקתי גודל לעומת

יום שעות עשר שמונה היו לימודי ושעות לעצמי, הזמן רוב ללמוד התחלתי שנה י"ג בן בהיותי

אגדה, מקרא, אחד ושליש ראשונים ופוסקים גמרא שלישים שני בחול למדתי רצופות שנים ושלש יום,

מדרש, ושליש וחקירה, אגדה מקרא, שליש ופוסקים, גמרא שליש ובשבת וחקירה, קבלה מדרש, זוהר,

וקבלה .2זוהר

זה, דבר אחרית יהי' ומה רב, בלא אשאר אשר הדבר האפשר כי אחזני, רוח עצבון הימים באחד

שני אשר שמעתי כי אלך אנה ואתבונן דרך, מורה למקום תורה, למקום ללכת מועד בא כי והחלטתי,

בעולם. ישנם מאורות

תורה, גדולי חבורת בווילנא, השני והמאור הבעלֿשםֿטוב, של תלמידו במעזריטש האחד המאור

מורים (בווילנא דאוונען צו ווי מען לערנט מעזריטש אין און לערנען, צו ווי מען לערנט ווילנא ַאין

להתפלל) איך מורים ובמעזריטש ללמוד, .3איך

המובילה זה בדרכי אחדים ימים ואלכה לווילנא, ללכת אותי אילצה התורה ידיעת אל תשוקתי גודל

כן על אדע, לא בתפלה ד' את עובדים ואיך במעט, יכול הנני ללמוד הלא התבוננתי ובהלכי לווילנא

לווילנא. אלכה ומשם דרכם היא מה ואראה למעזריטש, תחלה אלכה

קדישא ישראל בית אשר התווך מעמודי אחד הוא הגדול רבנו מורנו כ"ק והוד עברו שנים עשר

טרם אשר אף החסידות ענין כלכלת בסדרי המועצה ממנהיגי אחד הנהּו תקל"ד ובשנת עליו, ִֵנשען
זה. בשם נקראה

המדינות4באסיפת בחלוקת סדר ועושה ומקריא הקורא הנהו תקל"ו בשנת נ"ע המגיד תלמידי כ"ק

הבעל מורנו כ"ק תורת להפיץ ויתעסקו נ"ע המגיד תלמידי יתיישבו בהם יסודיאשר עלֿפי ֿשםֿטוב

ורבם. ממורם קבלו אשר ההוראה

דורש מהאראדאק זצ"ל מענדל מנחם ר' האדמו"ר כ"ק קדישא שבחבורה והארי התלמידים זקן

מורנו כ"ק והדרכת תורת בהפצת העבודה עצמו על לקחת נ"ע המגיד כ"ק מורנו פקודת לקיים מאתו

נ"ע. הבעלֿשםֿטוב

בתורה, ידיעתם להסתיר עוד יוסיפו לא שהתלמידים היתה ההיא האסיפה של ההחלטות אחת

בנגלה תורה דברי ידברו אדרבא אלא עצמם את ומסתירים בענווה, מתנהגים שהיו בתחילה כדרכם

ההוא הפלפול את או ההיא ההלכה את יבארו הלכה דבר או פלפול כל ואחרי גלי, בריש הבימה, מעל

אדם. בני מדות לתקן האדם בעבודת עניינו מה

התקרבו ואשר אליו, באו אשר אברכים, באיזה לבחור התחיל לליאזני לביתו נ"ע הגדול רבינו ובבוא
בתורה. רחבה ידיעה ובעלי גאוני כשרון בבעלי רק ויבחר החסידות, דרכי ללמדם בדרך, בהליכתו אליו

גליצנשטיין.1) ח. א. להרב הזקן" "רבנו ראה - לקמן בהבא
בטאון2) - לג) (סעיף מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימות גם [ראה

(קה"ת הזקן אדמו"ר התולדות ספר .38 ע' (3938) 2019 גליון חב"ד
.72 ע' ח"א תשמ"ו) אה"ק, -

וש"נ.3) .197 ע' תש"ח .132 ע' תש"ה השיחות ספר גם ראה
ואילך4) י"א סעיף החסידות" "אבות מאמר ראה - לקמן בהבא

.54 ע' תרפ"ז השיחות ספר ואילך). ב] [עב, נ ע' ב חוברת ("התמים"
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כ"ק לי1הוד אין האומר כל המאמר האמצעי, רבינו אדמו"ר כ"ק הוד לבנו אמר נ"ע הגדול רבנו

למעזריטש. ללכת אותי הביא כו' תורה אלא

ואין לאפס לי הי' והשגתי שידעתי מה כל ולהשיג, להבין בתורה לכנוס לי הי' גדולים געגועים

התורה. את לדעת תשוקתי גודל לעומת

יום שעות עשר שמונה היו לימודי ושעות לעצמי, הזמן רוב ללמוד התחלתי שנה י"ג בן בהיותי

אגדה, מקרא, אחד ושליש ראשונים ופוסקים גמרא שלישים שני בחול למדתי רצופות שנים ושלש יום,

מדרש, ושליש וחקירה, אגדה מקרא, שליש ופוסקים, גמרא שליש ובשבת וחקירה, קבלה מדרש, זוהר,

וקבלה .2זוהר

זה, דבר אחרית יהי' ומה רב, בלא אשאר אשר הדבר האפשר כי אחזני, רוח עצבון הימים באחד

שני אשר שמעתי כי אלך אנה ואתבונן דרך, מורה למקום תורה, למקום ללכת מועד בא כי והחלטתי,

בעולם. ישנם מאורות

תורה, גדולי חבורת בווילנא, השני והמאור הבעלֿשםֿטוב, של תלמידו במעזריטש האחד המאור

מורים (בווילנא דאוונען צו ווי מען לערנט מעזריטש אין און לערנען, צו ווי מען לערנט ווילנא ַאין

להתפלל) איך מורים ובמעזריטש ללמוד, .3איך

המובילה זה בדרכי אחדים ימים ואלכה לווילנא, ללכת אותי אילצה התורה ידיעת אל תשוקתי גודל

כן על אדע, לא בתפלה ד' את עובדים ואיך במעט, יכול הנני ללמוד הלא התבוננתי ובהלכי לווילנא

לווילנא. אלכה ומשם דרכם היא מה ואראה למעזריטש, תחלה אלכה

קדישא ישראל בית אשר התווך מעמודי אחד הוא הגדול רבנו מורנו כ"ק והוד עברו שנים עשר

טרם אשר אף החסידות ענין כלכלת בסדרי המועצה ממנהיגי אחד הנהּו תקל"ד ובשנת עליו, ִֵנשען
זה. בשם נקראה

המדינות4באסיפת בחלוקת סדר ועושה ומקריא הקורא הנהו תקל"ו בשנת נ"ע המגיד תלמידי כ"ק

הבעל מורנו כ"ק תורת להפיץ ויתעסקו נ"ע המגיד תלמידי יתיישבו בהם יסודיאשר עלֿפי ֿשםֿטוב

ורבם. ממורם קבלו אשר ההוראה

דורש מהאראדאק זצ"ל מענדל מנחם ר' האדמו"ר כ"ק קדישא שבחבורה והארי התלמידים זקן

מורנו כ"ק והדרכת תורת בהפצת העבודה עצמו על לקחת נ"ע המגיד כ"ק מורנו פקודת לקיים מאתו

נ"ע. הבעלֿשםֿטוב

בתורה, ידיעתם להסתיר עוד יוסיפו לא שהתלמידים היתה ההיא האסיפה של ההחלטות אחת

בנגלה תורה דברי ידברו אדרבא אלא עצמם את ומסתירים בענווה, מתנהגים שהיו בתחילה כדרכם

ההוא הפלפול את או ההיא ההלכה את יבארו הלכה דבר או פלפול כל ואחרי גלי, בריש הבימה, מעל

אדם. בני מדות לתקן האדם בעבודת עניינו מה

התקרבו ואשר אליו, באו אשר אברכים, באיזה לבחור התחיל לליאזני לביתו נ"ע הגדול רבינו ובבוא
בתורה. רחבה ידיעה ובעלי גאוני כשרון בבעלי רק ויבחר החסידות, דרכי ללמדם בדרך, בהליכתו אליו

גליצנשטיין.1) ח. א. להרב הזקן" "רבנו ראה - לקמן בהבא
בטאון2) - לג) (סעיף מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימות גם [ראה

(קה"ת הזקן אדמו"ר התולדות ספר .38 ע' (3938) 2019 גליון חב"ד
.72 ע' ח"א תשמ"ו) אה"ק, -

וש"נ.3) .197 ע' תש"ח .132 ע' תש"ה השיחות ספר גם ראה
ואילך4) י"א סעיף החסידות" "אבות מאמר ראה - לקמן בהבא

.54 ע' תרפ"ז השיחות ספר ואילך). ב] [עב, נ ע' ב חוברת ("התמים"
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רב, בקהל תורה דברי הגיד המקומות בשני אשר מסעות שני נ"ע הגדול רבינו עשה ההיא בשנה

נסעו אשר גאוני כשרון בעלי הרבה בו נדבקו אלו ובמסעיו שאלוהו, אשר השאלות כל על והשיב

לביתו. אחריו

הוראה חדר יקרת פנת נ"ע הגדול רבינו יסד הללו חן באבני אשר גדול לרכוש הי' המסעות שלל

נ"ע. הבעלֿשםֿטוב מורנו כ"ק בתורת

עושה החסידים ועדת חסידים, בשם נקראת מפלגה ישנה עליון אל ובחסדי עברו שנים עשר שמונה
נ"ע. הגדול רבינו דגל על נחשבים איש אלפים וכעשרת חיל,

התניא ספר לאור יוצא ההיא הכללית5בעת וההתנגדות שבשמים, לאבינו לבבות אלפי קירב אשר

גדולי של ליבן את גם הכאיב אשר דבר הידועה, המסירה עגל ויוצא קנאה, לשם שמים מלשם נהפכת

המתנגדים. בין אשר התורה

הנהנים המה רבים ההמון, בתוככי גם החסידות תורת התפשטות של שנה עשרה שלש עוברים

מעצמם הם דורשים ופועל בעבודה אבל במיעוט גם המה מסתפקים בידיעה החסידות, של לאורה

תורה, לקוטי אור, התורה ודרושי מאמרי דחוכמתא מבועי על מתכלכלים הידיעה בעלי ולעומתם הרבה,

הזהר. ובאורי סידור

תקע"ב אלול מברכין שבתֿקודש ובערב מקינו, הנשר את מנדדת הצרפתית רבנוהמלחמה עוזב

נ עגלותהגדול ובששים ליאדי, העיר את מהחסידים ואיזה בניֿביתו עם במחסה6"ע בגולה הולכים

הרוסי. החיל של

נאּפוליאן המלך את עויין הגדול בכחו7רבנו כי התגאה אשר ועל באלקים, למכחש חשבו באשר , ַָ
קלה. שעה אפילו רשותו תחת להיות חפץ לא ובכן גבורותיו, כל עשה ידו ועוצם

תקע"ד הודובקיץ ביתו בני כל עם לליובאוויטש האמצעי אדמו"ר כ"ק אאזמו"ר כ"ק הוד בא

אליהם נספחו ואשר בדרך, עמם אתם יצאו אשר אלו וכל צדק, הצמח אדמו"ר כ"ק אאזמו"ר, כ"ק

והסביבה. קרעמענצוג בעיר ישבם בימי

בליובאוויטש, ולהתיסדותם רבי, בית ימי לדברי הראשונה השנה ראש היא תקע"ה השנה ַוראש

חב"ד. החסידות בירת

על עצמם ונתנו מסרו החסידים רוב האמצעי, רבנו כ"ק בימי החסידות התלהבה שנה עשר כשנים

יום. יום גדולה באריכות תפלה זו שבלב ועבודה החסידות לימוד

שני ידי על ועבודתה הדרכתה ודרכי החב"ד חסידות תורת התפלסות שנות שנה, בהחמישים

בינה. שערי חמשים נפתחו האמצעי, רבנו מורנו כ"ק ובנו הגדול, רבנו מורנו כ"ק הגדולים המאורות

מסתכלים איש אלפים עשיריות הרבה אברהם, אלוקי עם לקנין החסידות תורת נעשתה ההיא ָבעת

ברורה בשפה מדברים אלפים עשיריות והרבה ורחבה, גדולה והשגה ידיעה מתוך עילאה דמלכא ביקרא

ב"ה. סוף אין של בחללו העומדים הגשם מושללי העליונים העולמות אודות ועל עילאה טהירו אודות על

תקנ"ז.5) בשנת הראשונה בפעם נדפס התניא ספר
(6.86 ע' שלום תורת השיחות בספר עגלות") ("ששים גם הוא כן

מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימת הקודמת. שבהערה כסלו י"ט שיחת
הקודמת שבהערה האמצעי אדמו"ר כ"ק ובמכתב הקודמת. שבהערה
עם ברוב נסענו רמד: ע' ושם לבד. עגלות ב' על וברחנו רמ): (ע'
ומשפחתו, רבנו עבור היו עגלות הב' ואולי עגלות. מששים יותר

זה דבר על (ראה זו בשיירה שנסעו ועוד החסידים עבור - והשאר
המו"ל). בהערת רלד-רלה ע' שם אגרות-קודש

(7) הזקן אדמו"ר מכתב מכתבראה קנקנא). ע' הנ"ל אגרות-קודש
כסלו י"ט ושיחת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימת האמצעי, אדמו"ר
וישב פרשת שבת שיחת .203 ע' שלום תורת השיחות ספר .126 שבהערה

ועוד. ואילך). ב (מה, כב פרק א חלק רבי בית ה. סעיף תשנ"ב
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(ËÈ)˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â.האמּורים ועׂשו יעקב ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַָָֹ

‡˙ÁˆÈŒ˜ּבּפרׁשה: „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡.)ׁשּקרא לאחר ַָָָ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְֶַַָָ

את הֹוליד ּכ אחר אברהם, ׁשמֹו הּוא ּברּו ְְִֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

"יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ידי על אחר:) ּדבר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָיצחק,

את הֹוליד "אברהם לֹומר: הזקק ְְְִֶֶַַַַָָָָֻּבןֿאברהם",

מאבימל' אֹומרים: הּדֹור לצני ׁשהיּו לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָיצחק",

ׂשרה, אברהםנתעּברה עם ׁשהתה ׁשנים ּכּמה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה הימּנּו', נתעּברה ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹולא

והעידּו לאברהם, ּדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָצר

ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק", הֹוליד "אברהם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹהּכל:

יׁש עדּות ׁשהרי (היה), ּבןֿאברהם" "יצחק ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכאן:

אתֿיצחק הֹוליד ÌÈÚa¯‡ŒÔa(Î)":ׁש"אברהם ְְִִֶֶַָָָ∆«¿»ƒ
‰�L.נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ּכׁשּבא ׁשהרי »»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו ׁשהרי ׁשנה, ל"ז ּבן היה ויצחק רבקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָׁשּנֹולדה

העקדה עד יצחק ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּפרק

יצחק ּכׁשּנֹולד היתה צ' ּובת ׁשנה ל"ז ׂשרה, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּמתה

וגֹו'", ׂשרה חּיי "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, קכ"ז ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָּובת

רבקה. נֹולדה ּבּפרק ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָהרי

ׁשנים, ג' לביאה, ראּויה ׁשּתהא עד לּה ְְְְִִִִֵֶַָָָָהמּתין

Ô·Ïּונׂשאּה: ˙BÁ‡ Ì¯‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a.וכי ְָָ«¿≈ƒ««¬»¬»»ְִ

לבן ואחֹות ּבתּואל, ּבת ׁשהיא נכּתב לא ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹעדין

רׁשע ּבת ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָּומּפּדן

למדה ולא רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹואחֹות

‡¯Ìמּמעׂשיהם: ÔctÓ.:היּו ארם ׁשּׁשני ׁשם על ֲִֵֶַƒ««¬»ְֲֵֵֶַָָ

לׁשֹון 'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ְֲֲֲִֵַַַַַַָָארם

ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ּבקר", ְְְִֵֶֶַַַָָ"צמד

ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", "ּפּדן ְְְְֲֲִִֵֶַַָָּפֹותרים:

"ּפּדן לׂשדה: קֹורין .zÚiÂ¯(Î‡)":יׁשמעאל ְְִִֵֶַָָָ«∆¿«
ּבתפּלה: והפציר BÏהרּבה ¯˙ÚiÂ.ונתּפּיס נתּפּצר ְְְְִִִִִָָ«≈»∆ְְְִִֵֵַַ

לֹו. לׁשֹוןונתּפּתה 'עתר', לׁשֹון ּכל אני: ואֹומר ְְְְְֲִִֵַַָָָ

וכן: הּוא, ורּבּוי ח)הפצרה ענן(יחזקאל "ועתר ְְְֲֲִֵַַַַָָ

וכן: העׁשן, עלּית מרּבית לה)הּקטרת", (שם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

וכן: ּדבריכם", עלי כז)"והעּתרּתם "ונעּתרֹות(משלי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ׂשֹונא", למּׂשא,נׁשיקֹות והּנם למרּבֹות ּדֹומֹות ְְְְִִִֵַָָֻ

ּבלע"ז ‡BzL:אנקרישר"א ÁÎ�Ï.ּבזוית עֹומד זה ְַַ¿…«ƒ¿ְִֵֶָ

זֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו ּומתּפּלל, (יבמותּומתּפּללתזֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ

BÏ:סד) ¯˙ÚiÂ.,לּה ולא ּתפּלתלֹו, ּדֹומה ׁשאין «≈»∆ְְִֵֶַָָֹ

'לֹו' ,לפיכ רׁשע, ּבן צּדיק לתפּלת צּדיק ּבן ְְִִִִִִֶֶַַַַָָָצּדיק

לּה: הּזה.eˆˆ¯˙iÂ(Î·)ולא הּמקרא ּכרח על ְָֹ«ƒ¿…¬ְְֲִֶַַַָָ

זֹו, רציצה היא מה ׁשּסתם ּדרׁשני, וכתב:אֹומר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

לׁשֹון ּדרׁשּוהּו רּבֹותינּו אנכי"?. ּזה לּמה ְְִִֵֵֶַָָָָֹ"אםּֿכן,

ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על עֹוברת ּכׁשהיתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָריצה,

ּפתחי על עֹוברת לצאת, ּומפרּכס רץ יעקב ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועבר,

אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס עׂשו אלילים, ְְֱֲִִֵֵֵֵַַַָָָָעבֹודת

ׁשני ּבנחלת ּומריבים זה, עם זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַמתרֹוצצים

‡ÔkŒÌעֹולמֹות: ¯Ó‡zÂ.:העּבּור צער nÏ‰ּגדֹול ָ«…∆ƒ≈ִַַָָ»»
ÈÎ�‡ ‰f.:ההריֹון על ּומתּפּללת CÏzÂמתאּוה ∆»…ƒְְִִֵֶֶַַַָָָ«≈∆

L¯„Ï.ׁשל מדרׁשֹו ‡˙Œ‰'ׁשם:לבית L¯„Ï. ƒ¿…ְְִֵֵֶָƒ¿…∆
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:˜ÁˆÈ ˙È „ÈÏB‡ Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿»»ƒ»ƒ¿»

ÔÈ�Lכ ÔÈÚa¯‡ ¯a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ

Ï‡e˙a ˙a ‰˜·¯ ˙È ·ÈÒ� „k«¿≈»ƒ¿»«¿≈

Ô·Ïc d˙Á‡ Ì¯‡ ÔctÓ ‰‡n¯‡¬«»»ƒ««¬»¬»≈¿»»

:ez�‡Ï dÏ ‰‡n¯‡כאÈlˆÂ ¬«»»≈¿ƒ¿¿«ƒ

È¯‡ d˙z‡ Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈

ÈÈ d˙BÏˆ Ïa˜Â ‡È‰ ‰¯˜Ú¬»»ƒ¿«≈¿≈¿»

:d˙z‡ ‰˜·¯ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈

Ó‡Â¯˙כב ‡‰ÚÓa ‡i�a ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆

˙ÏÊ‡Â ‡�‡ Ô�„ ‰ÓÏ Ôk Ì‡ƒ≈¿»¿»»»«¬»«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«¿«ƒ√»¿»

é"ùø

(ËÈ)˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â.האמּורים ועׂשו יעקב ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַָָֹ

‡˙ÁˆÈŒ˜ּבּפרׁשה: „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡.)ׁשּקרא לאחר ַָָָ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְֶַַָָ

את הֹוליד ּכ אחר אברהם, ׁשמֹו הּוא ּברּו ְְִֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

"יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ידי על אחר:) ּדבר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָיצחק,

את הֹוליד "אברהם לֹומר: הזקק ְְְִֶֶַַַַָָָָֻּבןֿאברהם",

מאבימל' אֹומרים: הּדֹור לצני ׁשהיּו לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָיצחק",

ׂשרה, אברהםנתעּברה עם ׁשהתה ׁשנים ּכּמה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה הימּנּו', נתעּברה ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹולא

והעידּו לאברהם, ּדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָצר

ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק", הֹוליד "אברהם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹהּכל:

יׁש עדּות ׁשהרי (היה), ּבןֿאברהם" "יצחק ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכאן:

אתֿיצחק הֹוליד ÌÈÚa¯‡ŒÔa(Î)":ׁש"אברהם ְְִִֶֶַָָָ∆«¿»ƒ
‰�L.נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ּכׁשּבא ׁשהרי »»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו ׁשהרי ׁשנה, ל"ז ּבן היה ויצחק רבקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָׁשּנֹולדה

העקדה עד יצחק ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּפרק

יצחק ּכׁשּנֹולד היתה צ' ּובת ׁשנה ל"ז ׂשרה, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּמתה

וגֹו'", ׂשרה חּיי "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, קכ"ז ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָּובת

רבקה. נֹולדה ּבּפרק ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָהרי

ׁשנים, ג' לביאה, ראּויה ׁשּתהא עד לּה ְְְְִִִִֵֶַָָָָהמּתין

Ô·Ïּונׂשאּה: ˙BÁ‡ Ì¯‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a.וכי ְָָ«¿≈ƒ««¬»¬»»ְִ

לבן ואחֹות ּבתּואל, ּבת ׁשהיא נכּתב לא ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹעדין

רׁשע ּבת ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָּומּפּדן

למדה ולא רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹואחֹות

‡¯Ìמּמעׂשיהם: ÔctÓ.:היּו ארם ׁשּׁשני ׁשם על ֲִֵֶַƒ««¬»ְֲֵֵֶַָָ

לׁשֹון 'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ְֲֲֲִֵַַַַַַָָארם

ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ּבקר", ְְְִֵֶֶַַַָָ"צמד

ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", "ּפּדן ְְְְֲֲִִֵֶַַָָּפֹותרים:

"ּפּדן לׂשדה: קֹורין .zÚiÂ¯(Î‡)":יׁשמעאל ְְִִֵֶַָָָ«∆¿«
ּבתפּלה: והפציר BÏהרּבה ¯˙ÚiÂ.ונתּפּיס נתּפּצר ְְְְִִִִִָָ«≈»∆ְְְִִֵֵַַ

לֹו. לׁשֹוןונתּפּתה 'עתר', לׁשֹון ּכל אני: ואֹומר ְְְְְֲִִֵַַָָָ

וכן: הּוא, ורּבּוי ח)הפצרה ענן(יחזקאל "ועתר ְְְֲֲִֵַַַַָָ

וכן: העׁשן, עלּית מרּבית לה)הּקטרת", (שם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

וכן: ּדבריכם", עלי כז)"והעּתרּתם "ונעּתרֹות(משלי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ׂשֹונא", למּׂשא,נׁשיקֹות והּנם למרּבֹות ּדֹומֹות ְְְְִִִֵַָָֻ

ּבלע"ז ‡BzL:אנקרישר"א ÁÎ�Ï.ּבזוית עֹומד זה ְַַ¿…«ƒ¿ְִֵֶָ

זֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו ּומתּפּלל, (יבמותּומתּפּללתזֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ

BÏ:סד) ¯˙ÚiÂ.,לּה ולא ּתפּלתלֹו, ּדֹומה ׁשאין «≈»∆ְְִֵֶַָָֹ

'לֹו' ,לפיכ רׁשע, ּבן צּדיק לתפּלת צּדיק ּבן ְְִִִִִִֶֶַַַַָָָצּדיק

לּה: הּזה.eˆˆ¯˙iÂ(Î·)ולא הּמקרא ּכרח על ְָֹ«ƒ¿…¬ְְֲִֶַַַָָ

זֹו, רציצה היא מה ׁשּסתם ּדרׁשני, וכתב:אֹומר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

לׁשֹון ּדרׁשּוהּו רּבֹותינּו אנכי"?. ּזה לּמה ְְִִֵֵֶַָָָָֹ"אםּֿכן,

ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על עֹוברת ּכׁשהיתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָריצה,

ּפתחי על עֹוברת לצאת, ּומפרּכס רץ יעקב ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועבר,

אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס עׂשו אלילים, ְְֱֲִִֵֵֵֵַַַָָָָעבֹודת

ׁשני ּבנחלת ּומריבים זה, עם זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַמתרֹוצצים

‡ÔkŒÌעֹולמֹות: ¯Ó‡zÂ.:העּבּור צער nÏ‰ּגדֹול ָ«…∆ƒ≈ִַַָָ»»
ÈÎ�‡ ‰f.:ההריֹון על ּומתּפּללת CÏzÂמתאּוה ∆»…ƒְְִִֵֶֶַַַָָָ«≈∆

L¯„Ï.ׁשל מדרׁשֹו ‡˙Œ‰'ׁשם:לבית L¯„Ï. ƒ¿…ְְִֵֵֶָƒ¿…∆
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ּבסֹופּה: ּתהא מה לּה dÏ(Î‚)ׁשּיּגיד '‰ ¯Ó‡iÂ. ְְִֵֶַַָָ«…∆»
ׁשליח, ידי אמרעל והּוא הּקדׁש, ּברּוח נאמר לׁשם ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

C�Ë·aלּה: ÌÈÈb È�L.(המּו) ּכמֹו ּכתיב, ּגיים ָ¿≈…ƒ¿ƒ¿≈ְְִִֵָ

ורּביּגאים, אנטֹונינּוס ׁשלחנםאּלּו מעל ּפסקּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות לא חּזרת, ולא צנֹון ְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹלא

יא)הּגׁשמים ÌÈn‡Ï:(ע"ז È�Le.אּלא לאם אין ְִַָ¿≈¿Àƒְֵֶָֹ

e„¯tÈ:'מלכּות' CÈÚnÓ.,נפרדים הם הּמעים מן ְַƒ≈«ƒƒ»≈ְִִִִֵֵַַָ

לרׁשעֹו לתּמֹו:זה ıÓ‡Èוזה Ì‡ÏÓ.יׁשוּו לא ְְְְִֶֶֻƒ¿…∆¡»ְִֹ

נֹופל. זה קם ּכׁשּזה אֹומר:ּבגדּלה, הּוא (יחזקאלוכן ְְְִֵֵֵֶֶֶָָֻ

אּלאכו) צֹור נתמּלאה לא החרבה", ְְְֳִִֶַָָָָָָָֹ"אּמלאה

ירּוׁשלים: ׁשל ÈÓÈ‰(Î„)מחרּבנּה e‡ÏÓiÂ.אבל ְְִֵֶַָָָֻ«ƒ¿¿»∆»ֲָ

ימיה מלאּו ׁשּלא לדּתּה", ּבעת "ויהי ּכתיב: ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבתמר

ילדתם: חדׁשים לז' ˙ÌÓBּכי ‰p‰Â.ּובתמ רחסר, ְְֳִִַָָָ¿ƒ≈ƒְֵָָָ

ּכאן אבל צּדיקים, ׁשּׁשניהם לפי מלא, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ"ּתאֹומים"

רׁשע: ואחד צּדיק הּוא.‡„È�BÓ(Î‰)אחד סימן ְִֶֶַָָָָ«¿ƒִָ

ּדמים ׁשֹופ רבה)ׁשּיהא c‡k¯˙:(בראשית Blk ְִֵֵֶָÀ¿«∆∆
¯ÚN.,ׂשער ׂשער,מלא הּמלאה צמר ׁשל ּכטּלית ≈»ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבלע"ז: ÂNÚפלוקיר"א BÓL e‡¯˜iÂ.קראּו הּכל ְַַ«ƒ¿¿¿≈»ְַָֹ

ׁשנים ּכבן ּבׂשערֹו ונגמר נעׂשה ׁשהיה לפי ּכן, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָלֹו

B‚Â'(ÂÎ)הרּבה: ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ ÔÎŒÈ¯Á‡Â.ׁשמעּתי ְֵַ¿«¬≈≈»»»ƒ¿ְִַָ

ּפׁשּוטֹו: לפי הּדֹורׁשֹו אּגדה אֹוחזמדרׁש היה 'ּבדין ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

מן ועׂשו ראׁשֹונה מּטּפה נֹוצר יעקב לעּכבֹו, ְְְֲִִִִֵַַַָָָֹּבֹו

ּבּה ּתן קצרה, ׁשּפיה מּׁשפֹופרת ּולמד צא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּׁשנּיה,

ּתצא ראׁשֹונה, הּנכנסת זֹו. ּתחת זֹו אבנים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי

נמצא, ראׁשֹונה. ּתצא אחרֹונה, והּנכנסת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחרֹונה,

ׁשּנֹוצר ויעקב ראׁשֹון, יצא ּבאחרֹונה, הּנֹוצר ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹעׂשו

ׁשּיהא לעּכבֹו ּבא ויעקב אחרֹון, יצא ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹראׁשֹונה,

רחמּה את ויפטר ליצירה, ּכראׁשֹון ללדה ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹראׁשֹון

הּדין: מן הּבכֹורה את ÂNÚויּטל ·˜Úa.סימן ְְִִִֶַַָֹ«¬≈≈»ִָ

מלכּותֹו, לגמר מסּפיק זה עֹומדׁשאין ׁשּזה עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ

הימּנּו: ÚÈ˜·ונֹוטלּה BÓL ‡¯˜iÂ.ּברּו הּקדֹוׁש ְְֵֶָ«ƒ¿»¿«¬…ַָָ

אף ׁשם, לבכֹורכם קריתּון 'אּתם אמר: (ס"א ְְְִִֵֶֶַַַָהּוא

ּדכתיב: הּוא הדא ׁשם. ּבכֹורי לבני אקרא ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָאני

לֹו קרא אביו אחר: ּדבר יעקב".) ׁשמֹו ְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ"וּיקרא

העקב: אחיזת ׁשם על L�‰יעקב ÌÈMLŒÔa.'י ֲֲִֵֵֶַַַָֹ∆ƒƒ»»
מּׁשּנּׂש ּוראּויהׁשנים ׁשנה י"ג ּבת ׁשּנעׂשית עד אה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכמֹו לּה והמּתין צּפה הּללּו, ׁשנים וי' ְְְְְִִִִֵַָָָָָלהריֹון,

ׁשהיא ידע נתעּברה, ׁשּלא ּכיון לׂשרה. אביו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשעׂשה

לפי ליּׂשא רצה לא וׁשפחה עליה. והתּפּלל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹעקרה

ּתמימה עֹולה להיֹות הּמֹורּיה ּבהר (יבמותׁשּנתקּדׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ÂNÚ(ÊÎ):סד) È‰ÈÂ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ.זמן ּכל «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְַָ

ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים אדםׁשהיּו ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ּבהם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמדקּדק

אלילים לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות לבּתי ּפרׁש :זה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

„Èˆ Ú„È.ּבפיו אביו את ּולרּמֹות וׁשֹואלֹו:לצּוד …≈««ƒְְְֲִִֶַָָ

הּתבן'? ואת הּמלח את מעּׂשרין היא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ'אּבא,
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ּבּמצֹות מדקּדק ׁשהּוא אביו ‡LÈ:(תנחומא)ּכסבּור ְְְְִִֵֶַַָָƒ
‰„N.חּיֹות ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבטל אדם ּכמׁשמעֹו, »∆ְְְְְֵֶַַַָָָָ

ּפיו..Ìzועֹופֹות: ּכן ּכלּבֹו אּלה, ּבכל ּבקי אינֹו ְ»ְְִִִֵֵֵֶָָ

ּתם: קרּוי לרּמֹות חריף ׁשאינֹו ‡‰ÌÈÏמי ·LÈ. ְִִֵֶַָָָ…≈…»ƒ
עבר: ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .ÂÈÙa(ÁÎ)אהלֹו ְֳֳֵֵֶֶֶָָ¿ƒ

יצחק. ׁשל ּבפיו ׁשלּכתרּגּומֹו: ּבפיו ּומדרׁשֹו: ְְְְְְִִִִֶֶַָָ

ּבדבריו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה ְְִֵֵֶַָָָָָָעׂשו,

(ËÎ)„ÊiÂ.:ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚלׁשֹון ‡e‰Â. «»∆ְְְִַ¿»≈
ּדתימא:(ב"ר) ּכמה ד)ּברציחה, עיפה(ירמיה "ּכי ְְְְִִִֵָָָָָ

להֹורגים": ּוׁשפÈ�ËÈÚÏ‰.(Ï)נפׁשי ּפי אפּתח ְְְִִַ«¿ƒ≈ƒְְִֶַֹ

את אֹובסין 'אין ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו לתֹוכֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַָהרּבה

אֹותֹו': מלעיטין אבל ‰‡„Ìהּגמל, Ì„‡‰ŒÔÓ. ְֲִִַַָָָƒ»»…»»…
אדּמֹות, ׁשּלאעדׁשים אברהם, מת הּיֹום ואֹותֹו ְְֲֲִֵֶַַָָָֹֻ

ואין רעה, לתרּבּות יֹוצא ּבנֹו, ּבן עׂשו את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָיראה

הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה ְִִֵֶַָָָָזֹו

מּׁשנֹותיו, ׁשנים ה' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קּצר ְְִִִִֵַָָָָָלפיכ

יעקב ּובּׁשל ׁשנה, קע"ה וזה ׁשנה, ק"פ חי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיצחק

עדׁשים? ולּמה האבל. את להברֹות ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָעדׁשים

ּבעֹולם. החֹוזר ּגלּגל ׁשהאבלּות לגלּגל, ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּדֹומֹות

אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָ(ועֹוד,

את להברֹות הּמנהג ּולפיכ לדּבר, ׁשאסּור ּפה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו

ואין עגּלים ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהאבל

ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה לֹו אין אבל ּכ ּפה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם

מׁשיב אינֹו הראׁשֹונים ימים ג' ּכל אבל, ִִִִֵֵֵָָָָָָקטן:

ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו ׁשּכן וכל אדם, לכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשלֹום

יׁשן): ּברׁש"י וכּו', ׁשֹואל ואינֹו מׁשיב ז', ועד ְְְְִִִֵֵֵַַָָמג'

(‡Ï)ÌBiÎ ‰¯ÎÓ.,ּכּיֹום דלהן, ּכיֹום ּכתרּגּומֹו ƒ¿»«ְְְְִֵַַ

ּברּורה: מכירה לי מכר ּכ ּברּור, .E˙¯Îaׁשהּוא ְְְִִֶָָָָֹ¿…»¿
רׁשע 'אין יעקב: אמר ּבבכֹורֹות, ׁשהעבֹודה ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹלפי

הּוא': ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּיקריב ּכדאי ְְְִֶֶַַַָָזה

(·Ï)˙eÓÏ CÏB‰ ÈÎ�‡ ‰p‰.והֹולכת (מתנֹודדת ƒ≈»…ƒ≈»ְְִֶֶֶֶ

ה עת ּכל ּתהא ׁשּלא הּבכֹורה, עבֹודההיא ְְֲִֵֵֶַָָָָֹ

אמר ועֹוד) אֹותּה, יּטל לוי ׁשבט ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָֹּבבכֹורֹות

'ּכּמה לֹו: אמר זֹו'? עבֹודה ׁשל ּטיבּה 'מה ֲִֵֶַַַָָָָָעׂשו:

ּכאֹותּה ּבּה', ּתלּויין ּומיתֹות וענׁשין ְְְֳִִִַָָָָָאזהרֹות

סג)ׁשּׁשנינּו: יין(סנהדרין ׁשתּויי ׁשּבמיתה: הן 'אּלּו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

אם ידּה, על למּות הֹול 'אני אמר: ראׁש', ְֲִִֵֵַַָָָָֹּופרּועי

ּבּה'?: לי חפץ מה ÂNÚ(Ï„)ּכן Ê·iÂ.העיד ִֵֵֶַָ«ƒ∆≈»ִֵ



�� zeclezdkoey`x mei qelwpe`

íéìäà áLé íz Léà á÷réåi''yx:çëáäàiå §©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«©¤«¡©¬
úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åùr-úà ÷çöé¦§¨²¤¥−̈Ÿ¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤

á÷ré-úài''yx:èëåùr àáiå ãéæð á÷ré ãæiå ¤©«£«Ÿ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²Ÿ
ér àeäå äãOä-ïîói''yx:ì-ìà åùr øîàiå ¦©¨¤−§¬¨¥«©Ÿ̧¤¥¹̈Ÿ¤

ék äfä íãàä íãàä-ïî àð éðèérìä á÷ré©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬
éríBãà BîL-àø÷ ïk-ìr éëðà ói''yx: ¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨§−¡«
àìEúøëa-úà íBië äøëî á÷ré øîàiå©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤§Ÿ̈«§−
éìi''yx:áìúeîì CìBä éëðà äpä åùr øîàiå ¦«©´Ÿ¤¥½̈Ÿ¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−¨®

äøëa éì äf-änìåi''yx:âìá÷ré øîàiå §¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«©´Ÿ¤©«£ÀŸ
-úà økîiå Bì òáMiå íBik él äráMä¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ¤

:á÷réì Búøëaãìíçì åùrì ïúð á÷réå §«Ÿ̈−§©«£«Ÿ§©«£ºŸ¨©´§¥À̈Ÿ¤µ¤

LnLÓ ÌÈÏL ¯·b ·˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈

:‡�ÙÏe‡ ˙Èaכח˙È ˜ÁˆÈ ÌÁ¯e ≈¿»»¿≈ƒ¿»»

ÏÈÎ‡ ‰Â‰ d„ÈvÓ È¯‡ ÂNÚ≈»¬≈ƒ≈≈¬»»ƒ

:·˜ÚÈ ˙È ˙ÓÈÁ¯ ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

Â‡˙‡כט ‡ÏÈL·z ·˜ÚÈ ÏÈM·e«ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»

e‰Â‡ועלנ"א( ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ ( ְַ≈»ƒ«¿»¿

:È‰lLÓל·˜ÚÈÏ ÂNÚ ¯Ó‡Â ¿«¿≈«¬«≈»¿«¬…

‡˜BnÒ ‡˜BnÒ ÔÓ ÔÚÎ È�ÓÚË‡«¿≈¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ»

Ôk ÏÚ ‡�‡ È‰lLÓ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈¿«¿≈»»«≈

:ÌB„‡ dÓL Ó‡Â¯לא˜¯‡ ¿»¿≈¡«¬«

C˙e¯Îa ˙È Ô‰Ïc ÌBÈk ÔÈaÊ ·˜ÚÈ«¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»

:ÈÏלבÏÊ‡ ‡�‡ ‡‰ ÂNÚ ¯Ó‡Â ƒ«¬«≈»»¬»»≈

:‡˙e¯Îa ÈÏ Ô�c ‰ÓÏe ˙ÓÓÏƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈»

ÌBÈkלג ÈÏ Ìi˜ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«≈ƒ¿

d˙e¯Îa ˙È ÔÈaÊÂ dÏ ÌÈi˜Â Ô‰Ïcƒ¿≈¿«ƒ≈¿«ƒ»¿≈≈

:·˜ÚÈÏלדÂNÚÏ ·‰È ·˜ÚÈÂ ¿«¬…¿«¬…¿«¿≈»

é"ùø

ּבּמצֹות מדקּדק ׁשהּוא אביו ‡LÈ:(תנחומא)ּכסבּור ְְְְִִֵֶַַָָƒ
‰„N.חּיֹות ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבטל אדם ּכמׁשמעֹו, »∆ְְְְְֵֶַַַָָָָ

ּפיו..Ìzועֹופֹות: ּכן ּכלּבֹו אּלה, ּבכל ּבקי אינֹו ְ»ְְִִִֵֵֵֶָָ

ּתם: קרּוי לרּמֹות חריף ׁשאינֹו ‡‰ÌÈÏמי ·LÈ. ְִִֵֶַָָָ…≈…»ƒ
עבר: ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .ÂÈÙa(ÁÎ)אהלֹו ְֳֳֵֵֶֶֶָָ¿ƒ

יצחק. ׁשל ּבפיו ׁשלּכתרּגּומֹו: ּבפיו ּומדרׁשֹו: ְְְְְְִִִִֶֶַָָ

ּבדבריו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה ְְִֵֵֶַָָָָָָעׂשו,

(ËÎ)„ÊiÂ.:ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚלׁשֹון ‡e‰Â. «»∆ְְְִַ¿»≈
ּדתימא:(ב"ר) ּכמה ד)ּברציחה, עיפה(ירמיה "ּכי ְְְְִִִֵָָָָָ

להֹורגים": ּוׁשפÈ�ËÈÚÏ‰.(Ï)נפׁשי ּפי אפּתח ְְְִִַ«¿ƒ≈ƒְְִֶַֹ

את אֹובסין 'אין ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו לתֹוכֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַָהרּבה

אֹותֹו': מלעיטין אבל ‰‡„Ìהּגמל, Ì„‡‰ŒÔÓ. ְֲִִַַָָָƒ»»…»»…
אדּמֹות, ׁשּלאעדׁשים אברהם, מת הּיֹום ואֹותֹו ְְֲֲִֵֶַַָָָֹֻ

ואין רעה, לתרּבּות יֹוצא ּבנֹו, ּבן עׂשו את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָיראה

הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה ְִִֵֶַָָָָזֹו

מּׁשנֹותיו, ׁשנים ה' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קּצר ְְִִִִֵַָָָָָלפיכ

יעקב ּובּׁשל ׁשנה, קע"ה וזה ׁשנה, ק"פ חי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיצחק

עדׁשים? ולּמה האבל. את להברֹות ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָעדׁשים

ּבעֹולם. החֹוזר ּגלּגל ׁשהאבלּות לגלּגל, ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּדֹומֹות

אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָ(ועֹוד,

את להברֹות הּמנהג ּולפיכ לדּבר, ׁשאסּור ּפה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו

ואין עגּלים ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהאבל

ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה לֹו אין אבל ּכ ּפה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם

מׁשיב אינֹו הראׁשֹונים ימים ג' ּכל אבל, ִִִִֵֵֵָָָָָָקטן:

ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו ׁשּכן וכל אדם, לכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשלֹום

יׁשן): ּברׁש"י וכּו', ׁשֹואל ואינֹו מׁשיב ז', ועד ְְְְִִִֵֵֵַַָָמג'

(‡Ï)ÌBiÎ ‰¯ÎÓ.,ּכּיֹום דלהן, ּכיֹום ּכתרּגּומֹו ƒ¿»«ְְְְִֵַַ

ּברּורה: מכירה לי מכר ּכ ּברּור, .E˙¯Îaׁשהּוא ְְְִִֶָָָָֹ¿…»¿
רׁשע 'אין יעקב: אמר ּבבכֹורֹות, ׁשהעבֹודה ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹלפי

הּוא': ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּיקריב ּכדאי ְְְִֶֶַַַָָזה

(·Ï)˙eÓÏ CÏB‰ ÈÎ�‡ ‰p‰.והֹולכת (מתנֹודדת ƒ≈»…ƒ≈»ְְִֶֶֶֶ

ה עת ּכל ּתהא ׁשּלא הּבכֹורה, עבֹודההיא ְְֲִֵֵֶַָָָָֹ

אמר ועֹוד) אֹותּה, יּטל לוי ׁשבט ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָֹּבבכֹורֹות

'ּכּמה לֹו: אמר זֹו'? עבֹודה ׁשל ּטיבּה 'מה ֲִֵֶַַַָָָָָעׂשו:

ּכאֹותּה ּבּה', ּתלּויין ּומיתֹות וענׁשין ְְְֳִִִַָָָָָאזהרֹות

סג)ׁשּׁשנינּו: יין(סנהדרין ׁשתּויי ׁשּבמיתה: הן 'אּלּו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

אם ידּה, על למּות הֹול 'אני אמר: ראׁש', ְֲִִֵֵַַָָָָֹּופרּועי

ּבּה'?: לי חפץ מה ÂNÚ(Ï„)ּכן Ê·iÂ.העיד ִֵֵֶַָ«ƒ∆≈»ִֵ
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æáiå Cìiå í÷iå zLiå ìëàiå íéLãr ãéæðe§¦´£¨¦½©´Ÿ©©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤
äøëaä-úà åùri''yx:ôåëàárø éäéå ¥−̈Ÿ¤©§Ÿ̈«©§¦³¨¨Æ

éîéa äéä øLà ïBLàøä árøä ãálî õøàä½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´¨«¦½£¤¬¨−̈¦¥´
-Cìî Cìîéáà-ìà ÷çöé Cìiå íäøáà©§¨¨®©¥¤̄¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤

ìt:äøøb íézLáøîàiå ýåýé åéìà àøiå §¦§¦−§¨«¨©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤
øîà øLà õøàa ïëL äîéøöî ãøz-ìà©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ¨½̈¤£¤−Ÿ©¬

éìàEi''yx:âEnr äéäàå úàfä õøàa øeb ¥¤«µ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−
úöøàä-ìk-úà ïzà Erøæìe Eì-ék jëøáàå©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ
ézraLð øLà äráMä-úà éúî÷äå ìàä̈¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦

éáà íäøáàìEi''yx:ãErøæ-úà éúéaøäå §©§¨¨¬¨¦«§¦§¥¦³¤©§£Æ
-ìk úà Erøæì ézúðå íéîMä éáëBëk§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬¨
ééBb ìk Erøæá eëøaúäå ìûä úöøàä̈«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬

õøàäi''yx:äéì÷a íäøáà òîL-øLà á÷r ¨¨«¤¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®
éúøBúå éúBwç éúåöî ézøîLî øîLiåi''yx: ©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«

ìåçá ë''òéðùå:øøâa ÷çöé áLiåæéLðà eìàLiå ©¥¬¤¦§−̈¦§¨«©¦§£º©§¥³
àøé ék àåä éúçà øîàiå BzLàì íB÷nä©¨Æ§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®¦³¨¥Æ

ÏÎ‡Â ÔÈÁÙBÏËc ÏÈL·˙Â ÌÁÏ¿≈¿«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬«

˙È ÂNÚ ËLÂ ÏÊ‡Â Ì˜Â È˙Le¿ƒ¿»«¬»¿»≈»»

:‡˙e¯Îaא‡Ú¯‡a ‡�ÙÎ ‰Â‰Â ¿≈»«¬»«¿»¿«¿»

ÈÓBÈa ‰Â‰ Èc ‰‡Ó„˜ ‡�ÙkÓ ¯a«ƒ«¿»«¿»»ƒ¬»¿≈

CÏÓÈ·‡ ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÊ‡Â Ì‰¯·‡«¿»»«¬«ƒ¿»¿«¬ƒ∆∆

:¯¯‚Ï È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

˙BÁ˙ב ‡Ï ¯Ó‡Â ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬«»≈

¯ÓÈ‡ Èc ‡Ú¯‡· È¯L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»ƒ≈«

:CÏגÈ‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ¯ec »¿«¿»»»ƒ≈

CÏ È¯‡ CpÎ¯·‡Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿«¿»¿≈»≈ƒ»¬≈»

ÔÈl‡‰ ‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È Ôz‡ C�·ÏÂ¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»»ƒ≈

˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ

:Ce·‡ Ì‰¯·‡ÏדC�a ˙È ÈbÒ‡Â ¿«¿»»¬¿«¿≈»¿»

C�·Ï Ôz‡Â ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿¿≈¿«»¿∆≈ƒ¿»

ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È»»«¿»»»ƒ≈¿ƒ¿»¿

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk C�a ÏÈ„a¿ƒ¿»…«¿≈«¿»

È¯ÓÈÓaה Ì‰¯·‡ ÏÈa˜ Èc ÛÏÁ√«ƒ«ƒ«¿»»¿≈¿ƒ

ÈÓÈ˜ È„Bwt È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ¯Ë�e¿««¿«≈¿ƒƒ«¿»«

:È˙È¯B‡Âו:¯¯‚a ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ ¿»»»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»

(ÏÚז ‡¯˙‡ ÈL�‡ eÏÈ‡Le¿ƒ¬»≈«¿»«

‡È‰ È˙Á‡ ¯Ó‡Â d˙z‡Ï (˜ÒÈÚ≈«¿ƒ¿≈«¬«¬»ƒƒ

‡ÓÏc È˙z‡ ¯ÓÈÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡¬≈¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ¿»

‰˜·¯ ÏÚ ‡¯˙‡ ÈL�‡ È�pÏË˜Èƒ¿¿À«ƒ¬»≈«¿»«ƒ¿»

é"ùø

רׁשעֹו, על מקֹום:הּכתּוב ׁשל עבֹודתֹו ׁשּבּזה ְֲִִֶֶַַָָָָ

(·)‰ÓÈ¯ˆÓ „¯zŒÏ‡.לרדת ּדעּתֹו ׁשהיה «≈≈ƒ¿»¿»ְֶֶֶַָָָ

אמר הרעב, ּבימי אביו ׁשּירד ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָלמצרים

ּתמימה עֹולה ׁשאּתה מצרימה", "אלּֿתרד ְְְִִֵֵֶַַָָָָָלֹו:

:ל ּכדאי לארץ חּוצה ּכמֹו.‰‡Ï(‚)ואין ְְְֵֶַָָָ»≈ְ

·EÚ¯Ê(„)האּלה: eÎ¯a˙‰Â.אֹומר אדם ֵֶָ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ֵָָ

ּבכל וכן יצחק', ׁשל ּכזרעֹו זרע 'יהא ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָלבנֹו:

יׂשראל יבר ּב" לכּלן: אב וזה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻהּמקרא,

מצינּו הּקללה לענין ואף וגֹו'", יׂשימ ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֹלאמר

ה)ּכן: לאלה",(במדבר האּׁשה "והיתה ְְְִֵָָָָָָ

וכן: ּכפלֹונית', 'ּתהא אֹומר: ׂשֹונאֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַׁשהּמקּלל

סה) לבחירי",(ישעיה לׁשבּועה ׁשמכם ְְְְְִִִִִֶֶַַָ"והּנחּתם

ּכׁשהּנׁשּבע עׂשיתי אם ּכפלֹוני, 'אהא אֹומר: ְְֱִִִִִִֵֵֶַָָָ

:!'וכ(‰)ÈÏ˜a Ì‰¯·‡ ÚÓL.ּכׁשּנּסיתי ְָ»««¿»»¿…ƒְִִִֶ

Èz¯ÓLÓאֹותֹו: ¯ÓLiÂ.על להרחקה ּגזרֹות «ƒ¿…ƒ¿«¿ƒְְְֵַַָָ

ּוׁשבּות לעריֹות ׁשנּיֹות ּכגֹון: ׁשּבּתֹורה, ְְְְֲִֶַַַָָָאזהרֹות

כא)לׁשּבת לא.È˙ÂˆÓ:(יבמות ׁשאּלּו ּדברים ְַָƒ¿…«ְִִֶָֹ

ּגזל ּכגֹון: להצטּוֹות, הן ראּויין ְְְְְְִִִֵֵַָנכּתבּו,
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é"ùø

הּוא":כ) אחי אמר:.eÎ¯‡ŒÈk(Á)"אמריֿלי ְִִִִָƒ»¿ַָ

עד אנסּוה ׁשּלא מאחר לדאג, לי אין ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ'מעּתה

נׁשמר: להיֹות נזהר ולא ‡·CÏÓÈעכׁשו', Û˜LiÂ ְְְְְִִִַַָָֹ««¿≈¬ƒ∆∆
'B‚Â.מׁשּמׁש ‰ÌÚ(È)מּטתֹו:ׁשראהּו „Á‡. ¿ְֲִֵֶַָָ««»»

ּבעם, הּמל:הּמיחד ‡ÌLזה e�ÈÏÚ ˙‡·‰Â.אם ְֶֶֶַַָָָֻ¿≈≈»»≈»»ִ

הבאת ּכבר, עלינּו:ׁשכב ‰‰Â‡(È·)אׁשם ı¯‡a. ְֵֵֵַָָָָָָ»»∆«ƒ
עצמּה, יׂשראל ּכארץ חׁשּובה ׁשאינּה ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף

הּגֹוים ׁשבעת ‰‰Â‡:(ב"ר)ּכארץ ‰�Ma.על אף ְְִִֶֶַַ«»»«ƒַַ

רעבֹון ׁשנת ׁשהיתה ּכתקנּה, ׁשאינּה :(ב"ר)ּפי ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

‡Â‰‰ ‰�Ma ‡Â‰‰ ı¯‡a.לֹומר לּמה? ׁשניהם »»∆«ƒ«»»«ƒְֵֶַָָ

קׁשה: והּׁשנה קׁשה ÌÈ¯ÚLׁשהארץ ‰‡Ó. ְֶֶַָָָָָָָָ≈»¿»ƒ
לעׂשֹות, ראּויה ּכּמה אחתׁשאמדּוה על ועׂשתה ְְְֲֲֶַַַַַָָָָָָ

זה, 'אמד אמרּו: ורּבֹותינּו מאה, ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאמדּוה

Ó‡„(È‚)היה':למעׂשרֹות Ï„‚ŒÈk.ׁשהיּו ְְַַָָƒ»«¿…ֶָ

ּוזהבֹו ּכסּפֹו ולא יצחק ׁשל ּפרדֹותיו זבל ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹאֹומרים

אבימל ¯a‰(È„):(ב"ר)ׁשל ‰c·ÚÂ.ּפעּלה ֲִֶֶֶ«¬À»«»ְָֻ

מׁשמע עבֹודה אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון ְְֲִַַַַַָָרּבה,

רּבה: ּפעּלה מׁשמע עבּדה אחת, ְְֲֲַַַַַָָָָֻֻעבֹודה

(ÂË)ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ.הם 'ּתּקלה ׁשאמרּו: מּפני ƒ¿¿ƒ¿ƒְְִֵֵֶַָָָ

הּבאֹות הּגיסֹות מּפני 'טּמֹונּוןלנּו, עלינּו'. ְְִֵֵַַַָָָָ
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é"ùø

מטמטם הּתלמּוד ּובלׁשֹון סתימה, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָּפלׁשּתאי'

הּלב: מן.bŒÏÁ�a¯¯(ÊÈ)את העיר:רחֹוק ֵֶַ¿««¿»ִִָָ

(ÁÈ)¯tÁiÂ ·LiÂ.ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות את «»»««¿…ְְֲִֵֵֶֶַָ

יצחק ׁשּנסע וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹאברהם

וחפרן: חזר Èkערעּור:.NÚ˜(Î)מּגרר ְֲִַַָָָָ≈∆ְִƒ
BnÚ e˜OÚ˙‰.ּבמריבה עליה עּמֹו נתעּׂשקּו ƒ¿«¿ƒְְְִִִִֶַָָָ

ּבלע"ז:נו.ËN�‰(Î‡)וערעּור: שמנ"ט ְְִƒ¿»ְַַ

(·Î)ı¯‡· e�È¯Ùe.:ּבארעא וניפּוׁש ּכּתרּגּומֹו »ƒ»»∆ְְְְְִַַָ

zeclezekiying mei qelwpe`
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) Ú·L„ׁשבענ"י ‰„ÔÈ:ּבאר ‡ÓBÈ „Ú ( ¿∆«ְֵֶַ«»»≈
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é"ùø

(ÂÎ)e‰Ú¯Ó ˙fÁ‡Â.וסיעת' ּכתרּגּומֹו: «¬À«≈≈≈ְְְִַַ

מ' מרעהּו ּפֹותרין ויׁש מאֹוהביו. סיעת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָמרחמֹוהי',

ּכמֹו: הּתבה, יד)מיסֹוד מרעים"(שופטים "ׁשלׁשים ְְִִִֵֵֵַָֹ

אבל ּדבּוקה, 'ואחּזת' ּתבת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֻּדׁשמׁשֹון,

אֹוהביו, סיעת ּכן, הּמלכּות על לדּבר ארץ ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין

היה ולא עּמֹו, הֹולי אֹוהביו סיעת ּכל ּכן, ְֲִִִִֵֶַָָָָֹׁשאם

לפתרֹו יׁש לכן אֹוהבים, ׁשל אחת סיעה אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו

'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ואל הראׁשֹון, ְְֲִִֶַַַַַָָָֻּכּלׁשֹון

ּדגמתה יׁש סמּוכה, ּתבה ׁשאינּה ּפי על ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻואף

ס)ּבּמקרא: מּצר".(תהלים נא)"עזרת (ישעיה ְְִִֶַָָָ

מּיין": ולא ואגּדה,.‡fÁ˙"ּוׁשכרת קבּצה לׁשֹון ְְִִַָֹֻ¬À«ְְֲַָָֻֻ

יחד: ¯‡e�È(ÁÎ)ׁשּנאחזין B‡¯.,ּבאבי 'ראֹו' ֱִֶֶַַָ»»ƒְִָָ

:ּב B‚Â''ראינּו' e�È˙B�Èa ‰Ï‡ ‡� È‰z.האלה ְִָ¿ƒ»»»≈≈¿ָָָ

ּבינינּו עּתה ּגם ּתהי ,אבי מימי ּבינֹותינּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאׁשר

:ּובינ(ËÎ)Ee�Ú‚� ‡Ï.ל" :ל ּכׁשאמרנּו ֵֶ…¿«¬ְְְֵֶַָ

עּתה).‡z‰מעּמנּו": אחרים: (ספרים אּתה ּגם ִֵָ«»ְֲִִֵַַַָָָ

ּכמֹו לנּו הּברית:.Ú·L‰(Ï‚)כן:עׂשה ׁשם על ְֲֵֵָƒ¿»ְִֵַַ

(„Ï)‰�L ÌÈÚa¯‡ŒÔa.,לחזיר נמׁשל היה עׂשו ∆«¿»ƒ»»ְֲִִֵַָָָָ

פ)ׁשּנאמר: החזיר(תהלים מיער", חזיר "יכרסמּנה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ

ׁשאני 'ראּו לֹומר: טלפיו, ּפֹוׁשט ׁשֹוכב ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהּזה
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‰Â‰כח È¯‡ ‡�ÈÊÁ ‡ÊÁÓ e¯Ó‡Â«¬»∆¡»¬≈»¬≈¬»

‡�¯Ó‡Â CcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿»«¬«¿»

ÔÈ· ‰Â‰c ‡˙ÓBÓ ÔÚk Ìi˜˙zƒ¿««¿«»»ƒ¬»≈

ÌÈ˜ ¯Ê‚�Â C�È·e ‡��Èa ‡�˙‰·‡¬»»»»≈»»≈»¿ƒ¿«¿»

:CnÚכט‡LÈa ‡�nÚ „aÚz Ì‡ ƒ»ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»

È„ ‡ÓÎe C�˜ÈÊ�‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»«¿ƒ¿»¿»ƒ

CpÁlLpÂ ·Ë „BÁÏ CnÚ ‡�„·Ú¬«¿»ƒ»¿««¿«¿ƒ»

:ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÔÚk z‡ ÌÏLaƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

eÏÎ‡Âל ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»

È˙Le:e‡לא‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

ÔepÁlLÂ È‰eÁ‡Ï ¯·b eÓÈi˜Â¿«ƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ

:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»

B˙‡Âלב ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»««¬

˜ÒÈÚ ÏÚ dÏ e‡ÈeÁÂ ˜ÁˆÈ È„·Ú«¿≈ƒ¿»¿«ƒ≈«≈«

dÏ e¯Ó‡Â e¯ÙÁ Èc ‡¯Èa≈»ƒ¬»«¬»≈

:‡iÓ ‡�ÁkL‡לגd˙È ‡¯˜e «¿«¿»«»¿»»«

‡¯‡a ‡z¯˜„ ‡ÓL Ôk ÏÚ ‰Ú·Lƒ¿»«≈¿»¿«¿»≈»

) Ú·L„ׁשבענ"י ‰„ÔÈ:ּבאר ‡ÓBÈ „Ú ( ¿∆«ְֵֶַ«»»≈

ÔÈ�Lלד ÔÈÚa¯‡ ¯a ÂNÚ ‰Â‰Â«¬»≈»««¿¿ƒ¿ƒ

È¯‡a ˙a ˙È„e‰È ˙È ‡˙z‡ ·ÈÒ�e¿ƒƒ¿»»¿ƒ«¿≈ƒ

é"ùø

(ÂÎ)e‰Ú¯Ó ˙fÁ‡Â.וסיעת' ּכתרּגּומֹו: «¬À«≈≈≈ְְְִַַ

מ' מרעהּו ּפֹותרין ויׁש מאֹוהביו. סיעת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָמרחמֹוהי',

ּכמֹו: הּתבה, יד)מיסֹוד מרעים"(שופטים "ׁשלׁשים ְְִִִֵֵֵַָֹ

אבל ּדבּוקה, 'ואחּזת' ּתבת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֻּדׁשמׁשֹון,

אֹוהביו, סיעת ּכן, הּמלכּות על לדּבר ארץ ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין

היה ולא עּמֹו, הֹולי אֹוהביו סיעת ּכל ּכן, ְֲִִִִֵֶַָָָָֹׁשאם

לפתרֹו יׁש לכן אֹוהבים, ׁשל אחת סיעה אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו

'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ואל הראׁשֹון, ְְֲִִֶַַַַַָָָֻּכּלׁשֹון

ּדגמתה יׁש סמּוכה, ּתבה ׁשאינּה ּפי על ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻואף

ס)ּבּמקרא: מּצר".(תהלים נא)"עזרת (ישעיה ְְִִֶַָָָ

מּיין": ולא ואגּדה,.‡fÁ˙"ּוׁשכרת קבּצה לׁשֹון ְְִִַָֹֻ¬À«ְְֲַָָֻֻ

יחד: ¯‡e�È(ÁÎ)ׁשּנאחזין B‡¯.,ּבאבי 'ראֹו' ֱִֶֶַַָ»»ƒְִָָ

:ּב B‚Â''ראינּו' e�È˙B�Èa ‰Ï‡ ‡� È‰z.האלה ְִָ¿ƒ»»»≈≈¿ָָָ

ּבינינּו עּתה ּגם ּתהי ,אבי מימי ּבינֹותינּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאׁשר

:ּובינ(ËÎ)Ee�Ú‚� ‡Ï.ל" :ל ּכׁשאמרנּו ֵֶ…¿«¬ְְְֵֶַָ

עּתה).‡z‰מעּמנּו": אחרים: (ספרים אּתה ּגם ִֵָ«»ְֲִִֵַַַָָָ

ּכמֹו לנּו הּברית:.Ú·L‰(Ï‚)כן:עׂשה ׁשם על ְֲֵֵָƒ¿»ְִֵַַ

(„Ï)‰�L ÌÈÚa¯‡ŒÔa.,לחזיר נמׁשל היה עׂשו ∆«¿»ƒ»»ְֲִִֵַָָָָ

פ)ׁשּנאמר: החזיר(תהלים מיער", חזיר "יכרסמּנה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ

ׁשאני 'ראּו לֹומר: טלפיו, ּפֹוׁשט ׁשֹוכב ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהּזה



�zeclezfkiying meiqelwpe`

úîNa-úàå ézçä éøàa-úa úéãeäé-úà¤§¦½©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½
ézçä ïìéà-úai''yx:äìçeø úøî ïééäzå ©¥−Ÿ©«¦¦«©¦«§¤−¨´Ÿ©®©
ä÷áøìe ÷çöéìi''yx:ñæëàï÷æ-ék éäéå §¦§−̈§¦§¨«©«§¦Æ¦«¥̈´

åùr-úà àø÷iå úàøî åéðér ïéäëzå ÷çöé| ¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈¤¥¨Ÿ́
åéìà øîàiå éða åéìà øîàiå ìãbä Bða§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈

éðpäi''yx:áézrãé àì ézð÷æ àð-äpä øîàiå ¦¥«¦©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦
éúBî íBéi''yx:âéìë àð-àN äzråéìz EE ¬¦«§©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−

él äãeöå äãOä àöå EzL÷åáéúëäãéö §©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨¦−
éø÷ãéöi''yx:ãøLàk íénrèî éì-äNrå ¨«¦©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬

Eëøáz øeára äìëàå él äàéáäå ézáäà̈©²§¦§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬
:úeîà íøèa éLôðäîL ä÷áøåøaãa úr ©§¦−§¤¬¤¨«§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´

ãeöì äãOä åNr Cìiå Bða åùr-ìà ÷çöé¦§½̈¤¥−̈Ÿ§®©¥³¤¥¨Æ©¨¤½¨¬
àéáäì ãéöi''yx:åá÷ré-ìà äøîà ä÷áøå ©−¦§¨¦«§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ

éáà-úà ézrîL äpä øîàì dðaøaãî E §−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ¤¨¦½§©¥²
éçà åùr-ìà:øîàì Eæãéö él äàéáä ¤¥¨¬Ÿ¨¦−¥«Ÿ¨¦̧¨¦¬©²¦

ÔBÏÈ‡ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ ‰‡zÁƒ»»¿»»¿»«≈

:‰‡zÁלהÔ·¯ÒÓ ‰‡Â‰Â ƒ»»«¬»»¿»¿»

:‰˜·¯Â ˜ÁˆÈ ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÊb¯Óe¿«¿»«≈«ƒ¿»¿ƒ¿»

i‰ÎÂ‡א ˜ÁˆÈ ·ÈÒ „k ‰Â‰Â«¬»«ƒƒ¿»¿»«»

ÂNÚ ˙È ‡¯˜e ÈÊÁÓlÓ È‰B�ÈÚ≈ƒƒ¿≈¡≈¿»»≈»

dÏ ¯Ó‡Â È¯a dÏ ¯Ó‡Â ‡a¯ d¯a¿≈«»«¬«≈¿ƒ«¬«≈

:‡�‡ È·ÈÒ˙ב‰‡ ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â »»»«¬«»¿«≈ƒ

:˙eÓÈ‡„ ‡ÓBÈ Ú„È ‡�‡ ˙ÈÏ≈¬»¿«»¿≈

CÙÈÒג C�ÈÊ ÔÚk ·Ò ÔÚÎe¿««¿«≈»«¿»

ÈÏ „eˆÂ ‡Ï˜ÁÏ ˜eÙe CzL˜Â¿«¿»¿«¿»¿ƒ

:‡„ÈˆדÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ ≈»¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ

ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÏÚ‡Â ˙ÈÓÈÁ¯„ ‡Ók¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈

‡Ï „Ú ÈLÙ� CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ«»

:˙eÓÈ‡ה„k ˙ÚÓL ‰˜·¯Â ≈¿ƒ¿»¿«««

ÏÊ‡Â d¯a ÂLÚ ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÈlÓ«ƒƒ¿»¿«≈»¿≈«¬«

‡„Èˆ „ˆÈÓÏ ‡Ï˜ÁÏ ÂNÚ≈»¿«¿»¿≈«≈»

:‰‡˙È‡Ïו˙ÂÏ ˙¯Ó‡ ‰˜·¯Â ¿«¿»»¿ƒ¿»¬»«¿«

ÔÓ ˙ÈÚÓL ‡‰ ¯ÓÈÓÏ d¯a ·˜ÚÈ«¬…¿«¿≈»»¿»ƒƒ

CeÁ‡ ÂNÚ ÌÚ ÏlÓÓ Ce·‡¬¿«≈ƒ≈»¬

:¯ÓÈÓÏז„È·ÚÂ ‡„Èˆ ÈÏ È˙‡ ¿≈»¡ƒƒ≈»¿ƒ≈

CpÎ¯·‡Â ÏeÎÈ‡Â ÔÈÏÈL·˙ ÈÏƒ«¿ƒƒ¿≈∆¡»≈ƒ»

é"ùø

עצמם ּומראים וחֹומסים ּגֹוזלים אּלּו ּכ ְְְְְִִִֵַַָָָטהֹור',

יד מּתחת נׁשים צד עׂשו היה ׁשנה, מ' ּכל ְִִִֵֵַַַָָָָָָָָּכׁשרים.

'אּבא אמר: מ', ּבן ּכׁשהיה אֹותם, ּומעּנה ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעליהן

ּכן': אני אף אּׁשה, נׂשא ׁשנה מ' Ó¯˙(Ï‰)ּבן ֲִִֵֶַָָָָָ…«
Áe¯.:ּכמֹו רּוח, המראת ט)לׁשֹון "ממרים(דברים «ְְְְִַַַַָ

ּולעּצבֹון: להכעיס היּו מעׂשיהן ּכל ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָהייתם",

‰˜·¯Ïe ˜ÁˆÈÏ.אלילים עבֹודת עֹובדֹות ׁשהיּו ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ְֱֲִִֶַָ

(ׁשהיּו.ÔÈ‰ÎzÂ(‡):(ב"ר) אּלּו ׁשל ּבעׁשנן «ƒ¿∆»ֲֵֶֶַָָָ

אחר: ּדבר אלילים). לעבֹודת ּומקטירֹות ְְְֱֲִִִֵַַַַַָָמעּׁשנֹות

לׁשחטֹו, רֹוצה אביו והיה הּמזּבח ּגּבי על ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשּנעקד

הּׁשרת, מלאכי וראּו הּׁשמים נפּתחּו ׁשעה, ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבאֹותּה

עיניו. על ונפלּו ּדמעֹותיהם וירדּו ּבֹוכים ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָוהיּו

את יעקב ׁשּיּטל ּכדי אחר: ּדבר עיניו. ּכהּו ,ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלפיכ

È˙BÓ(·)הּברכֹות: ÌBÈ ÈzÚ„È ‡Ï.רּבי אמר ְַָ…»«¿ƒƒִַַָ

אבֹותיו, לפרק אדם מּגיע 'אם קרחה: ּבן ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻיהֹוׁשע

ּכן', לאחר ׁשנים וחמׁש לפניהם ׁשנים חמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָידאג

,ּכׁשּנתּבר ס"ג ּבן יעקב (ּכי קכ"ג ּבן היה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹויצחק

אּמי לפרק 'ׁשּמא אמר: הּסדר), סֹוף ּברׁש"י ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָדֹוק

ׁשנים ה' ּבן והריני מתה, קכ"ז ּבת והיא מּגיע ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאני

מֹותי", יֹום ידעּתי "לא :לפיכ לפרקּה'. ְְְְִִִִַָָָָֹסמּו

אּבא: לפרק ׁשּמא אּמי, לפרק .EÈÏz(‚)ׁשּמא ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ∆¿¿
לתלֹותּה: ׁשּדר ,חרּב‡�Œ‡N.,הׁשחזה לׁשֹון ְְְִֶֶֶַָ»»ְְַָָ

ׁשּׁשנינּו: כח)ּכאֹותּה את(ביצה מׁשחיזין 'אין ְְִִִֵֶֶַָָ

סּכינ חּדד חברּתּה'. ּגּבי על מׂשיאּה אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּסּכין,

נבלה ּתאכילני ׁשּלא יפה, Èl:(ב"ר)ּוׁשחט ‰„eˆÂ. ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ¿»ƒ
ההפקר הּגזל:מן מן È·‰Ï‡(‰)ולא „Èˆ „eˆÏ. ְְִִֵֵֶַַָֹ»«ƒ¿»ƒ

הּגזל: מן יביא ציד, ימצא לא אם 'להביא', ְְִִִִִִֵַַַָָָָֹמהּו

(Ê)'‰ È�ÙÏ.:ידי על ׁשּיסּכים ּברׁשּותֹו, ƒ¿≈ְְִִִֶַַָ
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éðôì äëëøáàå äìëàå íénrèî éì-äNrå©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²¦§¥¬
éúBî éðôì ýåýéi''yx:çéì÷a òîL éðá äzrå §Ÿ̈−¦§¥¬¦«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®

:Cúà äeöî éðà øLàìèïàvä-ìà àð-Cì ©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«¤¨Æ¤©½Ÿ
äùràå íéáè íéfr ééãb éðL íMî éì-ç÷å§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ

éáàì íénrèî íúàáäà øLàk Ei''yx: Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«
ééáàì úàáäåEëøáé øLà øára ìëàå E §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−

:BúBî éðôìàéïä Bnà ä÷áø-ìà á÷ré øîàiå ¦§¥¬«©´Ÿ¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´
÷ìç Léà éëðàå ørN Léà éçà åùri''yx: ¥¨³Ÿ¨¦Æ¦´¨¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

áérzrúîk åéðérá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
äëøá àìå äìì÷ éìr éúàáäåi''yx:âéøîàzå §¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«©³Ÿ¤

Cìå éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìr Bnà BìÆ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−§¥¬
:éì-ç÷ãéBnà Nrzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå ©¦«©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ

:åéáà áäà øLàk íénrèîåèä÷áø çwzå ©§©¦½©«£¤−¨¥¬¨¦«©¦©´¦Â§Â̈
øLà úãîçä ìãbä dða åùr éãâa-úà¤¦§¥̧¥¹̈Ÿ§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬

ïèwä dða á÷ré-úà Laìzå úéaa dzài''yx: ¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«
æèåéãé-ìr äLéaìä íéfrä ééãb úøò úàå§¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®

:åéøàeö ú÷ìç ìråæéíénrènä-úà ïzzå §©−¤§©¬©¨¨«©¦¥¯¤©©§©¦²
:dða á÷ré ãéa äúùr øLà íçlä-úàå§¤©¤−¤£¤´¨¨®Ÿ¨§©−©«£¬Ÿ§¨«

çééî éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬
:éða äzàèéåùr éëðà åéáà-ìà á÷ré øîàiå ©−̈§¦«©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨Ÿ́

:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜חÈ¯a ÔÚÎe √»¿»√»ƒ¿«¿ƒ

„wÙÓ ‡�‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa«̃≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈

:C˙Èט·ÒÂ ‡�Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ »»ƒ≈¿«¿«»»¿«

ÔÈfÚ (¯·) ÈÈ„b ÔÈ¯z ÔnzÓ ÈÏƒƒ«»¿≈«¿≈«ƒƒ

ÔÈÏÈL·z ÔB‰˙È „aÚ‡Â Ô·Ë»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ¯ È„ ‡Ók Ce·‡ÏיÈ˙È˙Â ¿»¿»ƒ¿≈¿«¿≈

ÏÈ„aותעלנ"י( ÏeÎÈÈÂ Ce·‡Ï ( ְֵָ¿»¿≈¿ƒ

:d˙BÓ Ì„˜ CpÎ¯·Ècיא¯Ó‡Â ƒ¿»¿ƒ»√»≈«¬«

ÈÁ‡ ÂNÚ ‡‰ dn‡ ‰˜·¯Ï ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ

:ÚÈÚL ¯·b ‡�‡Â Ô¯ÚN ¯·b¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

È‰‡Âיב ‡a‡ È�pMÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈

) È˙ÈÓ È‰‡Â ·ÚÏ˙Ók È‰B�ÈÚ·נ"י ¿≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈≈«¿≈

מיתי ·¯ÔÎ:ואהי ‡ÏÂ ÔÈËÂÏ ÈÏÚ ( ְֱִֵַָ¬«¿»ƒ¿»ƒ¿»

‡˙‡n¯יג ÈÏÚ dn‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈ƒ≈¬«ƒ¿««

CÏÚ ‡iËÂÏ Ôe˙ÈÈ ‡Ïc ‰‡e·�aƒ¿»¿»≈¿»«»¬»

:ÈÏ ·Ò ÏÈf‡Â ÈpÓ Ïa˜ Ì¯a È¯a¿ƒ¿««≈ƒƒ¿ƒ≈«ƒ

dn‡Ïיד È˙È‡Â ·ÈÒ�e ÏÊ‡Â«¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈

‡Ók ÔÈÏÈL·z dn‡ ˙„·ÚÂ«¬»«ƒ≈«¿ƒƒ¿»

:È‰e·‡ ÌÁ¯cטו‰˜·¯ ˙·ÈÒ�e ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»

‡˙ÈÎc ‡a¯ d¯a ÂNÚ ÈLe·Ï ˙È»¿≈≈»¿««»»¿»»

˙È ˙LÈaÏ‡Â ‡˙È·a dnÚ Ècƒƒ«¿≈»¿«¿ƒ«»

:‡¯ÈÚÊ d¯a ·˜ÚÈטזÈÎLÓ ˙ÈÂ «¬…¿«¿≈»¿»«¿≈

È‰B„È ÏÚ ˙LÈaÏ‡ ÈfÚ ¯a ÈÈ„b«¿≈«ƒ≈«¿ƒ««¿ƒ

:d¯Âˆ ˙eÚÈÚL ÏÚÂיז˙È ˙·‰ÈÂ ¿«¿ƒ«¿≈ƒ»«»

˙„·Ú Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡iÏÈL·z«¿ƒ«»¿»«¬»ƒ¬»«

:d¯a ·˜ÚÈ„ ‡„Èaיח˙ÂÏ ÏÚÂ ƒ»¿«¬…¿«¿«¿«

‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬««»«¬«»¬»

:È¯a z‡ ÔÓיט·˜ÚÈ ¯Ó‡Â »«¿¿ƒ«¬««¬…

˙È„·Ú C¯Îea ÂNÚ ‡�‡ È‰e·‡Ï«¬ƒ¬»≈»¿»¬»ƒ

é"ùø

(Ë)ÈÏŒÁ˜Â.לּה ּכתב ׁשּכ ּגזל, ואינם הם מּׁשּלי ¿«ƒְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

יֹום' ּבכל עּזים ּגדיי ׁשני 'לּטל ּבכתּבתּה: ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֻיצחק

ÌÈfÚ:(ב"ר) ÈÈ„b È�L.היה עּזים ּגדיי ׁשני וכי ¿≈¿»≈ƒƒְְְִִִֵֵָָָ

הקריב האחד היה, ּפסח אּלא יצחק? ׁשל ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָמאכלֹו

ּדרּבילפסחֹו, ּבפרקי מטעּמים, עׂשה והאחד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

‡‰·אליעזר: ¯L‡k.:הּצבי ּכטעם הּגדי טעם ּכי ֱִֶֶ«¬∆»≈ְְְִִִַַַַַַ

(‡È)¯ÚN LÈ‡.:ׂשער ּכמֹו:.È�LÓÈ(È·)ּבעל ƒ»ƒֵַַָ¿À≈ƒְ

כח) ּבּצהרים(דברים .‰ÓÁ„˙(ÂË)":"ממּׁשׁש ְֳִֵַַַָ«¬À…
ׁשחמד אחר: ּדבר 'ּדכיתא'. ּכתרּגּומֹו: ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָהּנקּיֹות,

נמרד מן Èaa˙:אֹותן dz‡ ¯L‡.נׁשים ּכּמה והלא ְִִָֹ¬∆ƒ»«»ƒֲִַַָָֹ

ּבקי ׁשהיה אּלא אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהיּו

וחֹוׁשדן: E¯Îa(ËÈ)ּבמעׂשיהן ÂNÚ ÈÎ�‡.,אנכי ְְְֲֵֶַָ»…ƒ≈»¿…∆ִָֹ



�י zeclezfkiying mei qelwpe`

éðôì äëëøáàå äìëàå íénrèî éì-äNrå©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²¦§¥¬
éúBî éðôì ýåýéi''yx:çéì÷a òîL éðá äzrå §Ÿ̈−¦§¥¬¦«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®

:Cúà äeöî éðà øLàìèïàvä-ìà àð-Cì ©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«¤¨Æ¤©½Ÿ
äùràå íéáè íéfr ééãb éðL íMî éì-ç÷å§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ

éáàì íénrèî íúàáäà øLàk Ei''yx: Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«
ééáàì úàáäåEëøáé øLà øára ìëàå E §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−

:BúBî éðôìàéïä Bnà ä÷áø-ìà á÷ré øîàiå ¦§¥¬«©´Ÿ¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´
÷ìç Léà éëðàå ørN Léà éçà åùri''yx: ¥¨³Ÿ¨¦Æ¦´¨¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

áérzrúîk åéðérá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
äëøá àìå äìì÷ éìr éúàáäåi''yx:âéøîàzå §¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«©³Ÿ¤

Cìå éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìr Bnà BìÆ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−§¥¬
:éì-ç÷ãéBnà Nrzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå ©¦«©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ

:åéáà áäà øLàk íénrèîåèä÷áø çwzå ©§©¦½©«£¤−¨¥¬¨¦«©¦©´¦Â§Â̈
øLà úãîçä ìãbä dða åùr éãâa-úà¤¦§¥̧¥¹̈Ÿ§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬

ïèwä dða á÷ré-úà Laìzå úéaa dzài''yx: ¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«
æèåéãé-ìr äLéaìä íéfrä ééãb úøò úàå§¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®

:åéøàeö ú÷ìç ìråæéíénrènä-úà ïzzå §©−¤§©¬©¨¨«©¦¥¯¤©©§©¦²
:dða á÷ré ãéa äúùr øLà íçlä-úàå§¤©¤−¤£¤´¨¨®Ÿ¨§©−©«£¬Ÿ§¨«

çééî éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬
:éða äzàèéåùr éëðà åéáà-ìà á÷ré øîàiå ©−̈§¦«©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨Ÿ́

:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜חÈ¯a ÔÚÎe √»¿»√»ƒ¿«¿ƒ

„wÙÓ ‡�‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa«̃≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈

:C˙Èט·ÒÂ ‡�Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ »»ƒ≈¿«¿«»»¿«
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ÈÁ‡ ÂNÚ ‡‰ dn‡ ‰˜·¯Ï ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ

:ÚÈÚL ¯·b ‡�‡Â Ô¯ÚN ¯·b¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

È‰‡Âיב ‡a‡ È�pMÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈
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:È‰e·‡ ÌÁ¯cטו‰˜·¯ ˙·ÈÒ�e ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»
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È‰B„È ÏÚ ˙LÈaÏ‡ ÈfÚ ¯a ÈÈ„b«¿≈«ƒ≈«¿ƒ««¿ƒ

:d¯Âˆ ˙eÚÈÚL ÏÚÂיז˙È ˙·‰ÈÂ ¿«¿ƒ«¿≈ƒ»«»

˙„·Ú Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡iÏÈL·z«¿ƒ«»¿»«¬»ƒ¬»«

:d¯a ·˜ÚÈ„ ‡„Èaיח˙ÂÏ ÏÚÂ ƒ»¿«¬…¿«¿«¿«

‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬««»«¬«»¬»

:È¯a z‡ ÔÓיט·˜ÚÈ ¯Ó‡Â »«¿¿ƒ«¬««¬…

˙È„·Ú C¯Îea ÂNÚ ‡�‡ È‰e·‡Ï«¬ƒ¬»≈»¿»¬»ƒ

é"ùø

(Ë)ÈÏŒÁ˜Â.לּה ּכתב ׁשּכ ּגזל, ואינם הם מּׁשּלי ¿«ƒְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

יֹום' ּבכל עּזים ּגדיי ׁשני 'לּטל ּבכתּבתּה: ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֻיצחק

ÌÈfÚ:(ב"ר) ÈÈ„b È�L.היה עּזים ּגדיי ׁשני וכי ¿≈¿»≈ƒƒְְְִִִֵֵָָָ

הקריב האחד היה, ּפסח אּלא יצחק? ׁשל ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָמאכלֹו

ּדרּבילפסחֹו, ּבפרקי מטעּמים, עׂשה והאחד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

‡‰·אליעזר: ¯L‡k.:הּצבי ּכטעם הּגדי טעם ּכי ֱִֶֶ«¬∆»≈ְְְִִִַַַַַַ

(‡È)¯ÚN LÈ‡.:ׂשער ּכמֹו:.È�LÓÈ(È·)ּבעל ƒ»ƒֵַַָ¿À≈ƒְ

כח) ּבּצהרים(דברים .‰ÓÁ„˙(ÂË)":"ממּׁשׁש ְֳִֵַַַָ«¬À…
ׁשחמד אחר: ּדבר 'ּדכיתא'. ּכתרּגּומֹו: ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָהּנקּיֹות,

נמרד מן Èaa˙:אֹותן dz‡ ¯L‡.נׁשים ּכּמה והלא ְִִָֹ¬∆ƒ»«»ƒֲִַַָָֹ

ּבקי ׁשהיה אּלא אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהיּו

וחֹוׁשדן: E¯Îa(ËÈ)ּבמעׂשיהן ÂNÚ ÈÎ�‡.,אנכי ְְְֲֵֶַָ»…ƒ≈»¿…∆ִָֹ



��zeclezfkiyy meiqelwpe`

àð-íe÷ éìà zøac øLàk éúéùr Eøëa§Ÿ¤½¨¦¾Ÿ¦©«£¤¬¦©−§¨¥¨®«¨´
épëøáz øeára éãévî äìëàå äáL§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½©«£−§¨«£©¬¦

ELôði''yx:ëäf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå ©§¤«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²
ýåýé äø÷ä ék øîàiå éða àöîì zøäî¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬

éäìà:éðôì Eàë-äLb á÷ré-ìà ÷çöé øîàiå ¡Ÿ¤−§¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨
-íà åùr éða äæ äzàä éða ELîàå àp̈¬©«£ª«§−§¦®©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈Ÿ¦

àìi''yx:áëeäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷ré Lbiå «Ÿ©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®
åùr éãé íéãiäå á÷ré ìB÷ ìwä øîàiåi''yx: ©ÀŸ¤©ŸÆ´©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«Ÿ

âëåéçà åùr éãék åéãé eéä-ék Bøékä àìå§´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬Ÿ¨¦−
:eäëøáéå úørNãëåùr éða äæ äzà øîàiå §¦®Ÿ©§¨«£¥«©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®Ÿ

éðà øîàiåi''yx:äëäìëàå él äLbä øîàiå ©−Ÿ¤¨«¦©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ
ìëàiå Bì-Lbiå éLôð Eëøáz ïrîì éða ãévî¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½

:zLiå ïéé Bì àáiååëåéáà ÷çöé åéìà øîàiå ©¨¯¥’©−¦©¥«§§©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®
:éða él-ä÷Le àp-äLbæëçøiå Bì-÷Miå Lbiå §¨¨¬«£¨¦−§¦«©¦©Æ©¦©½©²̈©

øîàiå eäëøáéå åéãâa çéø-úàéða çéø äàø ¤¥¬©§¨−̈©§¨«£¥®©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½
ýåýé Bëøa øLà äãN çéøki''yx:éùùçë-ïzéå §¥´©¨¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«§¦¤

õøàä épîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤

) ÈnÚ ‡zÏÈlÓ È„ ‡Ókלינ"אÌe˜ ( ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒִ

ÏÈ„a È„ÈvÓ ÏeÎ‡Â ¯ÁzÒ‡ ÔÚk¿«ƒ¿««∆¡ƒ≈ƒ¿ƒ

:CLÙ� È�pÎ¯·˙ Ècכ¯Ó‡Â ƒ¿»¬ƒ«ƒ«¿»«¬«

‡˙ÈÁB‡ ÔÈc ‰Ó d¯·Ï ˜ÁˆÈƒ¿»ƒ¿≈»≈≈»

ÈÈ ÔÈnÊ È¯‡ ¯Ó‡Â È¯a ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»¿ƒ«¬«¬≈«ƒ¿»

:ÈÓ„˜ C‰Ï‡כא˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â ¡»»√»»«¬«ƒ¿»

È¯a CpMÓ‡Â ÔÚk ·È¯˜ ·˜ÚÈÏ¿«¬…¿≈¿«∆¡Àƒ»¿ƒ

:‡Ï Ì‡ ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡‰««¿≈¿ƒ≈»ƒ»

‡·È‰eכב ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ·È¯˜e¿≈«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ

·˜ÚÈ„ ‡Ï˜ ‡Ï˜ ¯Ó‡Â dÈLÓe»¿≈«¬«»»»»¿«¬…

:ÂNÚ„ È‰B„È ‡i„ÈÂכג‡ÏÂ ƒ«»¿ƒ¿≈»¿»

È‰B„È ‰‡Â‰ È¯‡ dÚ„BÓzL‡ƒ¿¿¿≈¬≈¬»»¿ƒ

) Ô¯ÈÚN È‰eÁ‡ ÂNÚ È„Èkנ"י ƒ≈≈»¬ƒ¿ƒ»

dÎ¯·e:ׂשערנין ÔÈcכד) z‡ ¯Ó‡Â ְֲַַָ»¬≈«¬««¿≈

:‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ÂNÚ È¯a¿ƒ≈»«¬«»¬»

ÏeÎÈ‡Âכה ÈÓ„˜ ·È¯˜ ¯Ó‡Â«¬«»≈√»«¿≈

CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a È¯·„ ‡„ÈvÓƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»

) È˙È‡Â ÏÎ‡Â dÏ ·È¯˜Â ÈLÙ�נ"י «¿ƒ¿»≈≈«¬«¿«¿ƒ

È˙Le:ואעיל ‡¯ÓÁ dÏ Ó‡Â¯כו) ְֵָ≈«¿»¿ƒ«¬«

˜L�e ÔÚk ·È¯˜ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ≈ƒ¿»¬ƒ¿≈¿«¿«

) ÈÏלינ"י È¯a:וׁשק L�e˜כז) ·¯˜e ƒְִַ¿ƒ¿≈¿«

È‰BLe·Ï„ ‡ÁÈ¯ ˙È Á¯‡Â dÏ≈«¬«»≈»ƒ¿ƒ
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ועׂשו ,ל הּמביא ּכּמה.È˙ÈNÚּבכֹור:הּואהּוא ְְְִֵֵֶַָ»ƒƒַָ

אלי: ּדּברּת ּכאׁשר על.L·‰ּדברים מיסב לׁשֹון ְְֲִִֵֶַַָָָ¿»ְֵֵַ

'אסּתחר': מתרּגם לכ pŒ‰Lb‡(Î‡)הּׁשלחן, ְְְְְִַַַָָָֻֻ¿»»
ELÓ‡Â.להיֹות עׂשו ּדר 'אין ּבלּבֹו: יצחק אמר «¬À¿ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ה' הקרה "ּכי אמר: וזה ּבפיו, ׁשגּור ׁשמים ְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשם

אלהי:'"(·Î)·˜ÚÈ ÏB˜.ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ֱֶֹ«¬…ְְִֵֶַ

קנטּוריא ּבלׁשֹון עׂשו אבל "קּוםֿנא", ְְְֲֲִִִֵַָָָָּתחנּונים:

אבי "יקּום ‡�È(Î„)":ּדּבר: ¯Ó‡iÂ.:אמר לא ִִֵָָ«…∆»ƒַָֹ

"אני אּלא עׂשו', B‚Â'(ÊÎ)":'אני Á¯iÂ.והלא ֲִִֵֶָָָ«»«¿ֲַֹ

מלּמד אּלא העּזים מּׁשטף יֹותר רע ריח ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאין

עדן: ּגן ריח עּמֹו BÎ¯aׁשּנכנסה ¯L‡ ‰„N ÁÈ¯k ְְִִֵֵֶֶַַָ¿≈«»∆¬∆≈¬

ּתּפּוחים,.‰' ׂשדה וזהּו טֹוב ריח ּבֹו ּדרׁשּוׁשּנתן ּכן ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

לברכה זכרֹונם כט:)רּבֹותינּו ŒÔzÈÂ(ÁÎ):(תענית ְְִִֵַָָָ¿ƒ∆
EÏ.ויחזר לענין(ב"ר)ויּתןיּתן מּוסב ּפׁשּוטֹו ּולפי . ¿ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹ

ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּנתן ּבני", ריח "ראה ְְִִֵֵֶַַַָָָָהראׁשֹון:

"מּטל :ל יּתן ועֹוד וגֹו'", ׂשדה "ּכריח ְְְְִִֵֵֶַַָהּוא

וגֹו'": ‰ÌÈÓMהּׁשמים ÏhÓ.ּומדרׁש ּכמׁשמעֹו, ְִַַָƒ««»«ƒְְְִַָָ

האלהים? מהּו אחר (דבר ּפנים. להרּבה יׁש ְְֱִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאּגדה

,ל יּתן לא לאו, ואם ,ל יּתן ,ל ראּוי אם ְְְְְִִִִִֵֵָָֹּבדין,

ּב ,"מֹוׁשב יהיה הארץ "מׁשמּני אמר לעׂשו יןאבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכׁשעׂשה ׁשלמה, למד ּומּמּנּו ,ל יּתן רׁשע ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹצּדיק

אמּונה ּבעל ׁשהּוא יׂשראל ּתפּלתֹו, סּדר ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית
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:לפיכ תגר. עלי יקרא לא הּדין את עליו ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּומצּדיק

ח) א ּתדע(מלכים אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ"ונתּתה

אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, אבל לבבֹו", ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָֻאת

יקרא אׁשר ּככל ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ"אּתה

ּכדי לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין הּנכרי", ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאלי

מדּיק): יׁשן ּברׁש"י תגר, עלי יקרא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּלא

(ËÎ)En‡ È�a.ּבני" ליהּודה: אמר ויעקב ¿≈ƒ∆ְְֲִֵַַָָֹ

וכאן אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"ְְִִִִִֶַָָָָָָאבי

:"אּמ "ּבני אמר: אחת, אּׁשה אּלא נׂשא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

Ce¯a EÈÎ¯·Óe ¯e¯‡ EÈ¯¯‡.:אֹומר הּוא ּובבלעם …¬∆»¿»¬∆»ְְִֵָ

ארּור" ואֹוררי ּברּו ט)"מברכי כד .(במדבר ְְֲֲֶֶָָָ

ואֹורריהם ׁשלוה, וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּצּדיקים

יצחק לפיכ למברכיהם, קֹודמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּומצעריהם

והרׁשעים מברכים, לברּכת אֹוררים קללת ְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָהקּדים

הקּדים ּבלעם לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָּתחּלתן

לקללה: Èˆ‡(Ï)ּברכה ‡ˆÈ.וזה יֹוצא ּבא:זה ְְִָָָָ»…»»ְֵֶֶָ

(‚Ï)„¯ÁiÂ.,ּתמיהה לׁשֹון 'ּותוה', ּכתרּגּומֹו: «∆¡«ְְְְְִַָָ

ּגיהּנם ראה .BÙ‡ŒÈÓ‡מּתחּתיו:ּפתּוחהּומדרׁשֹו: ְְְִִִֵַָָָָָָƒ≈
אחר: ּדבר ּדברים. ּכּמה עם מׁשּמׁש לעצמֹו, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָלׁשֹון

ציד?: הּצד הּוא ואפֹוא הּוא מי ּפה, אּיה ְִִֵֵֵַַַָֹאיפֹוא,

ÏkÓ ÏÎ‡Â.טעמּתי לטעם ׁשּבּקׁשּתי מטעמים מּכל »…«ƒ…ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ

È‰È‰:(ב"ר)ּבֹו Ce¯aŒÌb.אּלּולא' ּתאמר: ׁשּלא «»ƒ¿∆ִֵֶַֹֹ

לכ הּברכֹות', את נטל לא לאביו, יעקב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹׁשרּמה

ּוברכֹו .Ó¯Óa‰(Ï‰):(ב"ר)מּדעּתֹוהסּכים ְְְִִִֵַ¿ƒ¿»
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È�Î¯a È‰e·‡Ï ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ „Ú««¬»«¬««¬ƒ»≈¿ƒ

) ‡�‡ Û‡לינ"י:‡a‡ Ó‡Â¯לה) «¬»ִ«»«¬«

ÏÈa˜Â ‡˙ÓÎÁa CeÁ‡ ÏÚ«»¿»¿¿»¿«ƒ

é"ùø

:לפיכ תגר. עלי יקרא לא הּדין את עליו ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּומצּדיק

ח) א ּתדע(מלכים אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ"ונתּתה

אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, אבל לבבֹו", ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָֻאת

יקרא אׁשר ּככל ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ"אּתה

ּכדי לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין הּנכרי", ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאלי

מדּיק): יׁשן ּברׁש"י תגר, עלי יקרא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּלא

(ËÎ)En‡ È�a.ּבני" ליהּודה: אמר ויעקב ¿≈ƒ∆ְְֲִֵַַָָֹ

וכאן אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"ְְִִִִִֶַָָָָָָאבי

:"אּמ "ּבני אמר: אחת, אּׁשה אּלא נׂשא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

Ce¯a EÈÎ¯·Óe ¯e¯‡ EÈ¯¯‡.:אֹומר הּוא ּובבלעם …¬∆»¿»¬∆»ְְִֵָ

ארּור" ואֹוררי ּברּו ט)"מברכי כד .(במדבר ְְֲֲֶֶָָָ

ואֹורריהם ׁשלוה, וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּצּדיקים

יצחק לפיכ למברכיהם, קֹודמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּומצעריהם

והרׁשעים מברכים, לברּכת אֹוררים קללת ְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָהקּדים

הקּדים ּבלעם לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָּתחּלתן

לקללה: Èˆ‡(Ï)ּברכה ‡ˆÈ.וזה יֹוצא ּבא:זה ְְִָָָָ»…»»ְֵֶֶָ

(‚Ï)„¯ÁiÂ.,ּתמיהה לׁשֹון 'ּותוה', ּכתרּגּומֹו: «∆¡«ְְְְְִַָָ

ּגיהּנם ראה .BÙ‡ŒÈÓ‡מּתחּתיו:ּפתּוחהּומדרׁשֹו: ְְְִִִֵַָָָָָָƒ≈
אחר: ּדבר ּדברים. ּכּמה עם מׁשּמׁש לעצמֹו, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָלׁשֹון

ציד?: הּצד הּוא ואפֹוא הּוא מי ּפה, אּיה ְִִֵֵֵַַַָֹאיפֹוא,

ÏkÓ ÏÎ‡Â.טעמּתי לטעם ׁשּבּקׁשּתי מטעמים מּכל »…«ƒ…ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ

È‰È‰:(ב"ר)ּבֹו Ce¯aŒÌb.אּלּולא' ּתאמר: ׁשּלא «»ƒ¿∆ִֵֶַֹֹ

לכ הּברכֹות', את נטל לא לאביו, יעקב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹׁשרּמה

ּוברכֹו .Ó¯Óa‰(Ï‰):(ב"ר)מּדעּתֹוהסּכים ְְְִִִֵַ¿ƒ¿»
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ÔÚk ‡‰Â ·ÈÒ� È˙e¯ÈÎa ˙È ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«
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:‡˙k¯a Èlלז˜ÁˆÈ ·È˙‡Â ƒƒ¿¿»«¬≈ƒ¿»

CÏ dzeL ·¯ ‡‰ ÂNÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿≈»»««ƒ≈»

dÏעּלונ"י( ˙È·‰È È‰BÁ‡ Ïk ˙ÈÂ ( ִַָ¿»»¬ƒ¿»ƒ≈

dz„ÚÒ ¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚÂ ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ¿≈

:È¯a „ÈaÚ‡ ‰Ó ‡Î‰ CÏÂ¿»»»»∆¿≈¿ƒ

‰·¯k˙‡לח È‰e·‡Ï ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»«¬ƒ¬ƒ¿¿»

¯a ‡a‡ CÏ ‡È‰ ‡„ÁÛ‡ ÈÏ C ¬»ƒ»«»»≈ƒ«

dÏ˜ ÂNÚ ÌÈ¯‡Â ‡a‡ ‡�‡¬»«»«¬≈≈»»≈

:‡Î·eלטÈ‰e·‡ ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â ¿»«¬≈ƒ¿»¬ƒ

‡Ú¯‡„ ‡·ehÓ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒ»¿«¿»

‡iÓL„ ‡lhÓe C·˙BÓ ‡‰È¿≈¿»ƒ«»ƒ¿«»

:‡lÚlÓמ˙ÈÂ ÈÁÈz Ca¯Á ÏÚÂ ƒ¿≈»¿««¿»≈≈¿»

Ôe¯aÚÈ „k È‰ÈÂ ÁÏÙz CeÁ‡»ƒ¿»ƒ≈««¿¿

ÈcÚ˙Â ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ÏÚ È‰B�a¿ƒ«ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈

:C¯Âˆ ÏÚÓ d¯È�מאÂNÚ ¯Ë�e ƒ≈≈««¿»¿«≈»

dÎ¯· Èc ‡˙k¯a ÏÚ ·˜ÚÈÏ e··c¿»¿«¬…«ƒ¿¿»ƒ»¿≈

Ôe·¯˜È daÏa ÂNÚ ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬«≈»¿ƒ≈ƒ¿¿

é"ùø

BÓL(ÂÏ)ּבחכמה: ‡¯˜ ÈÎ‰.,הּוא ּתימּה לׁשֹון ְְָָ¬ƒ»»¿ְֵַ

כט)ּכמֹו: נקרא(לקמן לכ ׁשּמא אּתה"? אחי "הכי ְְְֲִִִֶַָָָָָ

עתיד ׁשהּוא סֹופֹו, ׁשם על יעקב, לעקבני,ׁשמֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּבי יׁש עון 'ׁשּמא אמר: יצחק? חרד לּמה ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּתנחּומא.

הּיחס'? סדר וׁשּניתי ּגדֹול לפני ּקטן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּברכּתי

לֹו אמר פעמים", זה "וּיעקבני מצעק: עׂשו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהתחיל

לקח", "אתּֿבכרתי לֹו: אמר ?'ל עׂשה 'מה ְְִִֶֶַָָָָָָָֹאביו:

על עברּתי ׁשּמא וחרד, מצר הייתי ּבכ' ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר:

ּברּו "ּגם ּברכּתי: לּבכֹור עכׁשו, הּדין. ְְְִִֵַַַַַַָָׁשּורת

וארב,.È�·˜ÚiÂ:יהיה"' ארבני. 'ּוכמני', ּכתרּגּומֹו ְִֶ««¿¿≈ƒְְְְֲִִַַַַָָ

לי: נתחּכם 'וחּכמני', מתרּגמין: ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַ'ּוכמן',

zÏˆ‡.ספרים) "וּיאצל" ּכמֹו הפרׁשה, לׁשֹון »«¿»ְְְְִֶַַָָָָ

"וּיּצל") È·b¯(ÊÏ):אחרים: Ô‰.זֹו ּברכה ֲִֵֵַַ≈¿ƒְָָ

אּלא ראׁשֹונה? אֹותּה עֹוׂשה והּוא היא, ְְִִִִֶֶָָָׁשביעית

נכסים, ּתקנה אם ּבברכה? ל ּתֹועלת מה לֹו: ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָאמר

ּומ ל ׂשמּתיו ּגביר ׁשהרי הם, עבד,ׁשּלֹו ּׁשּקנה ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

רּבֹו: ‡NÚ‰קנה ‰Ó ‡BÙ‡ ‰ÎÏe.,אפֹוא אּיה, ַָָ¿»≈»∆¡∆ֵֵַ

:?ל ּלעׂשֹות מה ‡Á˙(ÁÏ)אבּקׁש ‰Î¯·‰. ְֲֲֵַַַ«¬»»««
ּכמֹו: ּתימּה, לׁשֹון מׁשּמׁשת זֹו יג)ה"א (במדבר ְְְֵֵֶֶַַ

היא"? "הּׁשמנה ג)"הּבמחנים"? ב (שמואל ְְֲִִֵַַַָ

נבל"?: B‚Â'(ËÏ)"הּכמֹות ı¯‡‰ ÈpÓLÓ.זֹו ְַָָƒ¿«≈»»∆¿
ׁשל ּכמֹו.Ea¯ÁŒÏÚÂ(Ó):(ב"ר)יוןאיטלי"א ְִֶַָָָ¿««¿¿ְ

ּכמֹו: ב', אֹות ּבמקֹום ׁשהּוא על יׁש .'ּבחרּב'ְְְְְִֵֶַַ

לג) ּבחרּבכם,(יחזקאל חרּבכם", על (שמות"עמדּתם ְְְְְְֲֶֶֶַַַַ

ּבצבאֹותם:ו) צבאתם", È¯z„"על ¯L‡k ‰È‰Â. ְְְִִַָָֹ¿»»«¬∆»ƒ
ּכמֹו: צער נה)לׁשֹון ּכלֹומר,(תהלים ּבׂשיחי", "אריד ְְְְִִִַַַָ

ּפה ּפתחֹון ל ויהיה הּתֹורה על יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּיעברּו

וגֹו'": עּלֹו "ּופרקּת ׁשּנטל הּברכֹות על ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻלהצטער

(‡Ó)È·‡ Ï·‡ ÈÓÈ e·¯˜È.ׁשּלא ּכמׁשמעֹו, ƒ¿¿¿≈≈∆»ƒְְֶַָֹ

יׁש: ּפנים לכּמה אּגדה ּומדרׁשי אּבא, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאצער

zeclezgkiyy mei qelwpe`
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Ì„˜ ÔÓ ÈiÁa ˙È˜Ú ˜ÁˆÈÏ ‰˜·ƒ̄¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ√»

‡˙z‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒ� Ì‡ ‰‡zÁ ˙�a¿«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬…ƒ¿»

‡Ú¯‡ ˙�aÓ ÔÈl‡Î ‰‡zÁ ˙�aÓƒ¿«ƒ»»¿ƒ≈ƒ¿««¿»

:ÌÈiÁ ÈÏ ‰ÓÏא˜ÁˆÈ ‡¯˜e ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»

¯Ó‡Â d„wÙe d˙È CÈ¯·e ·˜ÚÈÏ¿«¬…»ƒ»≈«¿≈«¬«

:ÔÚ�k ˙�aÓ ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ï dÏ≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«

È·Ï˙ב Ì¯‡ ÔcÙÏ ÏÈf‡ Ìe˜ƒ≈¿««¬»¿≈

CÏ ·ÒÂ Cn‡„ ‡‰e·‡ Ï‡e˙a¿≈¬»¿ƒ»¿«»

‡‰eÁ‡ Ô·Ï ˙�aÓ ‡˙z‡ ÔnzÓƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»»¬»

:Cn‡„גC˙È C¯·È ÈcL Ï‡Â ¿ƒ»¿≈««¿»≈»»

˙L�ÎÏ È‰˙e CpbÒÈÂ CLtÈÂ¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ¿«

inrh ixz*

é"ùø

(·Ó)‰˜·¯Ï „biÂ.מה לּה הּגד הּקדׁש ּברּוח «À«¿ƒ¿»ְֶַַַַָֹֻ

ּבלּבֹו: מהרהר EÏּׁשעׂשו ÌÁ�˙Ó.האחוה על נחם ְְְִֵֵֶַָƒ¿«≈¿ְִַַַָָ

.ּולהרג ל להתנּכר אחרת, מחׁשבה ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹלחׁשב

עלי וׁשתה ּבעיניו מת אּתה ּכבר אּגדה: ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומדרׁש

ּתנחּומים, לׁשֹון ּפׁשּוטֹו: ּולפי ּתנחּומים, ׁשל ְְְְְִִִֶַַּכֹוס

הּברכֹות על הּוא .‡ÌÈ„Á(Ó„)ּבהריגת:מתנחם ְְְֲִִֵַַַַָָ¬»ƒ
‡ÏkL(Ó‰)מּועטים: ‰ÓÏ.ׁשּכּולה אהיה ִָ»»∆¿«ְֶֶַָ

וכן ׁשּכּול, ׁשּקרּוי ּבניו את הּקֹובר על לּמד ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשניכם.

ׁשכלּתי": ׁשכלּתי, "ּכאׁשר אמר: ŒÌbּביעקב ְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹ«
ÌÎÈ�L.ּבניוו יעמדּו ּתהרגּנּו, ואּתה עלי יקּום אם ¿≈∆ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּביֹום ונתנּבאה ּבּה נזרקה הּקדׁש ורּוח ,ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹויהרגּו

לאׁשּתֹו' 'הּמקּנא ּבפרק ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימּותּו, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

יב) ·ÈiÁ(ÂÓ):(סוטה Èzˆ˜.:ּבחּיי מאסּתי «¿ƒ¿««ְְִַַַָ

(·)‰�ct.:לפּדן ·˙Ï‡eּכמֹו ‰˙Èa.לבית «∆»ְְַָ≈»¿≈ְֵ

הטיל ּבתחּלתּה, למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבתּואל,

ּבסֹופּה ה"א יג)לּה ÈcL(‚):(יבמות Ï‡Â.ׁשּדי מי ְֵָָ¿≈««ִֶַ
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÷çöé÷ç÷ì-íà úç úBða éðtî éiçá ézö ¦§½̈©´§¦§©©½¦§¥−§´¥®¦Ÿ¥´©
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íéiç él änìi''yx:çëà-ìà ÷çöé àø÷iå ¨¬¨¦−©¦«©¦§¨¬¦§¨²¤
çwú-àì Bì øîàiå eäeöéå Búà Cøáéå á÷ré©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬

:ïrðk úBðaî äMàáäðct Cì íe÷*íøà ¦−̈¦§¬§¨«©¬¥Æ©¤´¨¬£½̈
äMà íMî Eì-ç÷å Enà éáà ìûeúá äúéa¥¬¨§¥−£¦´¦¤®§©§³¦¨Æ¦½̈

Enà éçà ïáì úBðaîi''yx:âúééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå ¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨

˙È ÏBË˜‡Â ‡a‡„ ÈÏ·‡ ÈÓBÈ≈∆¿≈¿«»¿∆¿»

:ÈÁ‡ ·˜ÚÈמב‰˜·¯Ï ‰eÁ˙‡Â «¬…»ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»

˙ÁÏLe ‡a¯ d¯a ÂNÚ ÈÓb˙t ˙È»ƒ¿»≈≈»¿««»¿»«

˙¯Ó‡Â ‡¯ÈÚÊ d¯a ·˜ÚÈÏ ˙¯˜e¿«¿«¬…¿«¿≈»«¬∆∆

CÏ ÔÓk CeÁ‡ ÂNÚ ‡‰ dÏ≈»≈»»¿ƒ»

:CÏË˜ÓÏמגÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe ¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ«≈ƒƒ

ÈÁ‡ Ô·Ï ˙ÂÏ CÏ ÏÈÊ‡ Ìe˜Â¿ƒ≈»¿«»»»ƒ

:Ô¯ÁÏמדÔÈÓBÈ dnÚ ·È˙˙Â ¿»»¿≈≈ƒ≈ƒ

:CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯ ·e˙Èc „Ú ÔÈ¯ÈÚÊ¿≈ƒ«ƒ¿»¿»

CpÓמה CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯ ·e˙Èc „Ú«ƒ¿»¿»ƒ»

ÁÏL‡Â dÏ z„·Ú Èc ˙È ÈL�˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈»ƒ¬«¿»≈¿∆¿«

Û‡ Ïk˙‡ ‰ÓÏ ÔnzÓ Cp¯a„‡Â¿∆¿¿ƒ»ƒ«»¿»∆¿««

:„Á ‡ÓBÈ ÔBÎÈÂ¯zמו˙¯Ó‡Â «¿≈»»«¬∆∆

Ì„˜ ÔÓ ÈiÁa ˙È˜Ú ˜ÁˆÈÏ ‰˜·ƒ̄¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ√»

‡˙z‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒ� Ì‡ ‰‡zÁ ˙�a¿«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬…ƒ¿»

‡Ú¯‡ ˙�aÓ ÔÈl‡Î ‰‡zÁ ˙�aÓƒ¿«ƒ»»¿ƒ≈ƒ¿««¿»

:ÌÈiÁ ÈÏ ‰ÓÏא˜ÁˆÈ ‡¯˜e ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»

¯Ó‡Â d„wÙe d˙È CÈ¯·e ·˜ÚÈÏ¿«¬…»ƒ»≈«¿≈«¬«

:ÔÚ�k ˙�aÓ ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ï dÏ≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«

È·Ï˙ב Ì¯‡ ÔcÙÏ ÏÈf‡ Ìe˜ƒ≈¿««¬»¿≈

CÏ ·ÒÂ Cn‡„ ‡‰e·‡ Ï‡e˙a¿≈¬»¿ƒ»¿«»

‡‰eÁ‡ Ô·Ï ˙�aÓ ‡˙z‡ ÔnzÓƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»»¬»

:Cn‡„גC˙È C¯·È ÈcL Ï‡Â ¿ƒ»¿≈««¿»≈»»

˙L�ÎÏ È‰˙e CpbÒÈÂ CLtÈÂ¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ¿«
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(·Ó)‰˜·¯Ï „biÂ.מה לּה הּגד הּקדׁש ּברּוח «À«¿ƒ¿»ְֶַַַַָֹֻ

ּבלּבֹו: מהרהר EÏּׁשעׂשו ÌÁ�˙Ó.האחוה על נחם ְְְִֵֵֶַָƒ¿«≈¿ְִַַַָָ

.ּולהרג ל להתנּכר אחרת, מחׁשבה ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹלחׁשב

עלי וׁשתה ּבעיניו מת אּתה ּכבר אּגדה: ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומדרׁש

ּתנחּומים, לׁשֹון ּפׁשּוטֹו: ּולפי ּתנחּומים, ׁשל ְְְְְִִִֶַַּכֹוס

הּברכֹות על הּוא .‡ÌÈ„Á(Ó„)ּבהריגת:מתנחם ְְְֲִִֵַַַַָָ¬»ƒ
‡ÏkL(Ó‰)מּועטים: ‰ÓÏ.ׁשּכּולה אהיה ִָ»»∆¿«ְֶֶַָ

וכן ׁשּכּול, ׁשּקרּוי ּבניו את הּקֹובר על לּמד ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשניכם.

ׁשכלּתי": ׁשכלּתי, "ּכאׁשר אמר: ŒÌbּביעקב ְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹ«
ÌÎÈ�L.ּבניוו יעמדּו ּתהרגּנּו, ואּתה עלי יקּום אם ¿≈∆ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּביֹום ונתנּבאה ּבּה נזרקה הּקדׁש ורּוח ,ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹויהרגּו

לאׁשּתֹו' 'הּמקּנא ּבפרק ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימּותּו, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

יב) ·ÈiÁ(ÂÓ):(סוטה Èzˆ˜.:ּבחּיי מאסּתי «¿ƒ¿««ְְִַַַָ

(·)‰�ct.:לפּדן ·˙Ï‡eּכמֹו ‰˙Èa.לבית «∆»ְְַָ≈»¿≈ְֵ

הטיל ּבתחּלתּה, למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבתּואל,

ּבסֹופּה ה"א יג)לּה ÈcL(‚):(יבמות Ï‡Â.ׁשּדי מי ְֵָָ¿≈««ִֶַ
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:ïrðk úBðaî äMà çwú-àìøéèôîæòîLiå «Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©©¦§©´
äðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré* ©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬

íøài''yx:çïrðk úBða úBòø ék åùr àøiå £¨«©©´§¥½̈Ÿ¦¬¨−§´§¨®©
:åéáà ÷çöé éðéraèìàrîLé-ìà åùr Cìiå §¥¥−¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈Ÿ¤¦§¨¥®

:ÔÈË·Lד‡˙k¯a ˙È CÏ ÔzÈÂ ƒ¿ƒ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»

CnÚ CÈ�·ÏÂ CÏ Ì‰¯·‡„¿«¿»»»¿ƒ¿»ƒ»

·‰È Èc C˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙È C˙¯ÈÓÏ¿≈¿»»¬«»»ƒ¿«

:Ì‰¯·‡Ï ÈÈה˙È ˜ÁˆÈ ÁÏLe ¿»¿«¿»»¿«ƒ¿»»

Ô·Ï ˙ÂÏ Ì¯‡ ÔcÙÏ ÏÊ‡Â ·˜ÚÈ«¬…«¬«¿««¬»¿«»»

‡‰eÁ‡ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ¯a«¿≈¬«»»¬»

:ÂNÚÂ ·˜ÚÈc dn‡ ‰˜·¯„¿ƒ¿»ƒ≈¿«¬…¿≈»

È˙ו ˜ÁˆÈ CÈ¯· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈»ƒƒ¿»»

Ì¯‡ ÔcÙÏ d˙È ÁlLÂ ·˜ÚÈ«¬…¿««»≈¿««¬»

CÈ¯a „k ‡˙z‡ ÔnzÓ dÏ ·qÓÏ¿ƒ«≈ƒ«»ƒ¿»«»ƒ

‡Ï ¯ÓÈÓÏ È‰BÏÚ „ÈwÙe d˙È»≈«ƒ¬ƒ¿≈«»

:ÔÚ�k ˙�aÓ ‡˙z‡ ·q˙זÏÈa˜Â ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿«ƒ

ÏÊ‡Â dn‡ ÔÓe È‰e·‡ ÔÓ ·˜ÚÈ«¬…ƒ¬ƒƒƒ≈«¬«

:Ì¯‡ ÔcÙÏחÈ¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ ¿««¬»«¬»≈»¬≈

˜ÁˆÈ È�ÈÚa ÔÚ�k ˙�a ‡LÈ·ƒ»¿«¿»«¿≈≈ƒ¿»

:È‰e·‡ט˙ÂÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â ¬ƒ«¬«≈»¿«

˙a ˙ÏÁÓ ˙È ·ÈÒ�e Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿ƒ»«¬««

inrh ixz*

é"ùø

:אֹות יבר מּפיו, לּמתּברכין ‡˙Œ(„)ּבברכֹותיו ְְְְְְִִִִִֵַָָָ∆
Ì‰¯·‡ ˙k¯a.,"ּגדֹול לגֹוי ואעׂש" לֹו: ׁשאמר ƒ¿««¿»»ְְְֶֶֶַָָ

,ל האמּורֹות ּברכֹות אֹותן יהיּו "ּבזרע ְְְְְְְְֲֲִִַָָָָ"והתּברכּו

הּזרע ואֹותֹו הּגֹוי אֹותֹו יצא (מּמ) ,ְְְְִִִֵֵֶַַַּבׁשביל

:הּמבר(‰)ÂNÚÂ ·˜ÚÈ Ì‡.מה יֹודע איני ְַָֹ≈«¬…¿≈»ִֵֵַַ

ÚÈ˜·(Ê)ּמלּמדנּו: ÚÓLiÂ.ׁשל לענין מחּבר ְְֵַ«ƒ¿««¬…ְְִֶָָָֻ

ׁשּלח וכי וגֹו' יצחק ּבר ּכי עׂשו "וּירא ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמעלה:

והל אביו אל יעקב ׁשמע וכי ארם", ּפּדנה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹותֹו

אל הּוא ּגם והל ּכנען, ּבנֹות רעֹות וכי ארם, ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָּפּדנה

�·BÈ˙(Ë)יׁשמעאל: ˙BÁ‡.ׁשּנאמר מּמׁשמע ְִֵָ¬¿»ְֱִֶֶַַָ

נביֹות? אחֹות ׁשהיא יֹודע איני יׁשמעאל", ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ"ּבת

קדם לעׂשו, מּׁשּיעדּה יׁשמעאל ׁשּמת לּמדנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאּלא

יעקב ׁשהיה ולמדנּו אחיה, נביֹות והּׂשיאּה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹנּׂשּואין,

ע"ד ּבן יׁשמעאל ׁשהרי ׁשנים, ס"ג ּבן הּפרק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּבאֹותֹו

ּגדֹול היה ׁשנה ׁשּי"ד יעקב, ּכׁשּנֹולד היה ְֲִֶֶַַָָָָָָָָֹׁשנים

ּבלדת ׁשנה ׁשיׁשים ּבן "ויצחק מּיצחק, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָיׁשמעאל

ׁשּנאמר: קל"ז, היּו ּוׁשנֹותיו ע"ד, הרי ְֱֲֵֶֶַָָָאֹותם",

ּכׁשּמת יעקב נמצא, וגֹו'". יׁשמעאל חּיי ׁשני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ"ואּלה

ׁשּנטמן מּכאן ולמדנּו היה, ׁשנים ס"ג ּבן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָיׁשמעאל

ׁשהרי לחרן, הל ּכ ואחר ׁשנה, י"ד עבר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבבית

י"ד אּלא יֹוסף ׁשל לדתֹו לפני לבן ּבבית ׁשהה ְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹלא

ׁשּנאמר: לא)ׁשנה, ארּבעֿעׂשרה(לקמן עבדּתי" ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

ּוׂשכר ,"ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש ,ּבנֹותי ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשנה

ׁשּנאמר: היה, יֹוסף מּׁשּנֹולד ל)הּצאן "ויהי(לקמן ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשנה ל' ּבן ויֹוסף וגֹו'", יֹוסף את רחל ילדה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכאׁשר

ט' למצרים יעקב ׁשּירד עד ּומּׁשם ,ּכׁשּמל ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהיה

אמר ויעקב רעב, ׁשל ּוב' ׂשבע ׁשל ז' ְֲִֶֶַַַָָָָֹׁשנים,

מז)לפרעה: ּומאת(לקמן ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְְִֵֵַַַֹֹ

יֹוסף לדת ׁשּלפני ׁשנה י"ד וחׁשב: צא ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשנה",

יעקב, ׁשּבא עד מּׁשּמל ותׁשע יֹוסף ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּוׁשלׁשים

קי"ו הרי ס"ג, ּבן היה מאביו ּוכׁשּפרׁש נ"ג, ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָהרי

י"ד חסרים הרי ׁשנה", ּומאת "ׁשלׁשים אֹומר ְְְֲֲִִֵֵֵַָָֹוהּוא

נטמן הּברכֹות ׁשּקּבל ׁשאחר למדּת, הא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשנים,

ּבזכּות עליהם נענׁש לא (אבל ׁשנים י"ד עבר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבבית
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ל ׁשהרי כ"בהּתֹורה, אּלא מאביו יֹוסף ּפרׁש א ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ּדהינּו ְְְִֶֶֶַַַָָָׁשנה,

ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא מאביו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָֹֹיעקב

ּכדכתיב: ,ּבּדר ׁשּׁשהה ׁשנים ּוׁשּתי (לקמןלבן ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּופרׁשּולג) סּכֹות", עׂשה ּולמקנהּו ּבית לֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָֻ"וּיבן

ׁשּׁשהה הּפסּוק, מּזה לברכה זכרֹונם ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָרּבֹותינּו

הּגׁשמים ּבימֹות הוה ּדבית ,ּבּדר חדׁשים ְְֳִִִִֶֶַַַָָָָי"ח

הּפסּוקים ּולחׁשּבֹון החּמה ּבימֹות הוּו ְְְְִִֶַַַָָֻוסּכֹות

ׁשּירד עד מאביו מׁשּפרׁש לעיל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחּׁשבנּו

מֹוצאים אנּו ׁשּׁשם ׁשנה, ק"ל ּבן ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָלמצרים

עבר ּבבית נטמן וּדאי אּלא ׁשנים, י"ד ְְִִֵֵֶֶַַַָָעֹוד

ּובׁשביל מּמּנּו, ּתֹורה ללמד לבן לבית ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹּבהליכתֹו

יֹוסף ּפרׁש ולא עליהם, נענׁש לא הּתֹורה ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָֹֹזכּות

ּכאן עד מּדה. ּכנגד מּדה ׁשנה, כ"ב אּלא ְִִִֶֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו

יׁשן): ּברׁש"י רׁשעה.ÂÈL�ŒÏÚמצאתי הֹוסיף ְִִַָָָָ«»»ְִִָ

מרׁשעיֹות על מרׁשעת לֹומר: (רצה רׁשעתֹו ְְְִִִִַַַַַָָָָעל

את ּגרׁש ׁשּלא להבין), וקל ּכבר, לֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהיּו

תולדותהראׁשֹונֹות: פרשת חסלת ִָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily
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ל ׁשהרי כ"בהּתֹורה, אּלא מאביו יֹוסף ּפרׁש א ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ּדהינּו ְְְִֶֶֶַַַָָָׁשנה,

ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא מאביו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָֹֹיעקב

ּכדכתיב: ,ּבּדר ׁשּׁשהה ׁשנים ּוׁשּתי (לקמןלבן ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּופרׁשּולג) סּכֹות", עׂשה ּולמקנהּו ּבית לֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָֻ"וּיבן

ׁשּׁשהה הּפסּוק, מּזה לברכה זכרֹונם ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָרּבֹותינּו

הּגׁשמים ּבימֹות הוה ּדבית ,ּבּדר חדׁשים ְְֳִִִִֶֶַַַָָָָי"ח

הּפסּוקים ּולחׁשּבֹון החּמה ּבימֹות הוּו ְְְְִִֶַַַָָֻוסּכֹות

ׁשּירד עד מאביו מׁשּפרׁש לעיל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחּׁשבנּו

מֹוצאים אנּו ׁשּׁשם ׁשנה, ק"ל ּבן ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָלמצרים

עבר ּבבית נטמן וּדאי אּלא ׁשנים, י"ד ְְִִֵֵֶֶַַַָָעֹוד

ּובׁשביל מּמּנּו, ּתֹורה ללמד לבן לבית ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹּבהליכתֹו

יֹוסף ּפרׁש ולא עליהם, נענׁש לא הּתֹורה ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָֹֹזכּות

ּכאן עד מּדה. ּכנגד מּדה ׁשנה, כ"ב אּלא ְִִִֶֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו

יׁשן): ּברׁש"י רׁשעה.ÂÈL�ŒÏÚמצאתי הֹוסיף ְִִַָָָָ«»»ְִִָ

מרׁשעיֹות על מרׁשעת לֹומר: (רצה רׁשעתֹו ְְְִִִִַַַַַָָָָעל

את ּגרׁש ׁשּלא להבין), וקל ּכבר, לֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהיּו
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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.
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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.
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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 2 ,zewc 54 ,xweaa 5 dry ,zay mei :clend

.daehl epilr `ad oey`xd meia ,elqk yceg y`x

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 תולדות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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