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מתוך הקדמה ל"שער האמונה" לכ"ק אדמו"ר האמצעי
"ויובן זה על דרך משל הידוע, באב שיש לו בן קטן, יקר וחביב לו ביותר, ורוצה לנסותו בב' 
דברים: בחכמתו ודעתו, ובטוב לבבו הנאמן, אם הוא מקושר באהבה אמיתית לאביו במסירות 
נפש ממש. ובמה מנסהו- אם האב תמיד עמו בקירוב, ובכל דברי חפץ נותן לו, אין זה חידוש 
ונעלם  מוצנע  במקום  מבנו  ומתרחק  מסתתר  האב  הנה  אך  לאביו.  בכל  נאמן  הבן  לב  בהמצא 

ביותר, כדי שיצר לבנו ויחפשנו היטב, ואז יראה האב תכלית נקודת לבבו אליו.

והנה מיד שנעלם האב מן הבן, יצר לבן זה מאוד, וירוץ בכל כחו לחפש אותו, ובזה נראה תוך 
לב הבן, בחפשו היטב אחר האב. והנה אחר שיחפש הבן בכל דרכים ומסילות שיודע הבן שהן 
דרכים ומסילות שהולך בהן אביו בכל יום ולא ימצאנו, ודאי יצר לו, ויבכה תמיד על אשר ניטל 
ממנו אביו מאור עיניו וחיי ראשו, ותמיד במסתרים תבכה נפשו, בלתי תתנחם, עד שאומר נואש 
בנפשו שלא יראה עוד פני אביו לעולם. ובהמשך הזמן שכבר נתייאש בדבר זה, תתקרר המרירות 
בלבו, וישכח מלבו מעט מעט, עד שיתרשל לחפש את אביו לגמרי, ופוסק מלבכות עוד, שנמצא 

נפסק חבל התקשרות הבן לאביו לגמרי.

וכל זה בא מב' דברים: 

הא' מיעוט דעת התינוק, שדעתו קצרה, ולא יבין ויכיר איך שאביו מנסהו בזה, ואין ההסתר 
שהסתיר עצמו אמיתית מצד העצם, והרחקה זו שנתרחק אינה אמת, שעתידה לבוא לקירוב, כי 

לא נתרחק האב באמת מצד שנאה, רק שחפץ לנסותו לדעת את אשר בלבבו כו'.

והב', שביאוש זה, שהבן מתיאש בנפשו, הנה נראה בזה מיעוט אהבת והתקשרות הבן, שאינה 
נאמנה כל כך לאביו, שאם היתה התקשרותו חזקה, לא היה נופל ביאוש כלל, כי לב הבן הנאמן 
יתחזק בכל כחו לחפש אחר אביו, וגם בהיותו מוסתר ונעלם מעיניו לא יפול ביאוש כלל, כי יודע 
בלבו היטב שאמונתו והתקשרותו חזק, וכך כמים הפנים אל פנים כו', ודאי לב אביו אליו, ולא 
הסתיר את עצמו רק לנסותו לבד. וזהו בן חכם ונאמן בכל לבו, שמשכיל על דבר ההסתר שאינו 

אמיתי.

בנפשו.  נואש  לומר  כלל  יבכה  לא  ימצאנו  לא  אם  וגם  האב,  דרכי  בכל  תמיד  יחפשנו  וגם   
אדרבה, תמיד יבקשנו בכל לבו, ויחפשנו בכל דרכי נתיבות האב, לילך בעקבות אביו, במסילות 
שדרך בהן רגלי האב, בכל מקומות שהי' רגיל להמצא שמה. וגם אם אינו מוצא לאביו בדרכים 

שלו, ישמח בנפשו, ומובטח שבדרכי האב הולך, שם ודאי ימצאנו.

. והנה כאשר האב רואה עוצם השתדלות הבן לחפש אותו בדרכיו, לראותו גם מאחוריו,   .
וגם  ואפלה,  בחושך  גם  לרוץ אחריו  הנאמנה,  גודל התקשרותו  רואה  הרי  כלל,  ואינו מתייאש 

שאינו רואה לאביו בדרכים הללו, ילך וירוץ בכל כחו עוז, וגם שלא יראה פניו.

במקום הקדמה



מ'פארט צום רבי'ן   | קובץ הכנה לנסיעה לרבי ל4

אזי מתעורר בלב האב אהבה רבה בכפלי כפלים מכמו שהי' לו בתחילה לבנו, כי לא יוכל האב 
להתאפק, ומתגלה אליו ממקום המוצנע שהסתיר את עצמו, ומראה לו הארת פנים מפנימית 
בנשיקין  לבנו  פיהו  מנשיקות  שישקנו  עד  הכלי,  יכילנו  שלא  רבה  באהבה  תוכו,  ותוך  הלב 
כפולים: כמו האב שמשתעשע בבנו יקירו, שנושקו כפלים, כי לא יספיק בלבו נשיקה אחת עד 
שישקנו עוד הפעם מרוב אהבתו אליו בחיבה יתירה . . כי הרי הוכפלה אור האהבה רבה בכפלי 
כפלים מכמו שהיה תחלה . . ודוקא מצד ההעלם והריחוק שבזה, נאמנה האהבה של הבן ביותר, 
להיותה באה מן הריחוק בתוספות עוז מכמו שהיא בקרוב. וכך הוא מן האב אל הבן, שמן הריחוק 
שנתרחק מבנו יתוסף אהבתו אליו בכפלים, בהמצאו לבן באור הארת פניו כאשר נמצא לב הבן 

נאמן בנסיון . ." 
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שיחת ט"ו שבט תשל"ט )בלתי-מוגה(:
. . בנ"י עייפים מהגלות, עייפו מהעייפות ועייפים מהצפיה למשיח.

נשאלה השאלה  ישעי'  בנבואת  כבר  וק"ו:[ אם  ]ובמכ"ש  צודקת: עד מתי?!  הרי טענה  וזו 
"שומר מה מליל עד מתי", ואם בדורות שקדמונו, עוד טרם הגזירות ר"ל, כבר בזמנם צעקו "עד 
מתי", "עבר קיץ כלה קציר ועדיין לא נושענו" – עאכו"כ לאחרי שעברנו את כל ענינים אלו, 

וידע איניש בנפשו מעמדו ומצבו, הרי זו זעקה הבוקעת עד לב השמים: עד מתי?!

ורואים שזועקים, ומבקשים ושותקים.

וכידוע המשל של המגיד, שחסידים אמרוהו בשם המגיד, המבארת את טענתו של הקב"ה, 
ומביא משל על זה, מאב המסתתר מבנו שאין זה ח"ו משום שאינו רוצה להיות יחד עם בנו; אלא 

שרצונו הוא שהבן יתעורר בתשוקה לחפש את האב ולמצוא את האב! 

אינו  תמידי  "תענוג  שהרי  בו,  ניכר  אינו  הדבר  האב  עם  בתמידות  נמצא  הבן  כאשר  דהנה 
תענוג" אך כאשר האב מסתתר, אזי מתעוררת בבן תשוקה: היתכן שאינו רואה את אביו. ועד 

כלשון הסדרה דפרשת י"ג שבט: "היש הוי' בקרבנו אם אין".

ענין זה אמנם מקורו בעמלק, ואכן מיד אח"כ הי' "ויבא עמלק", וכדפרש"י בזה. אולם מאת 
בחי' עמלק בעולם – נמשך אח"כ הענין ש"נצטננה האמטבי' בפני כל הרואים", היינו, שהרואים 
זאת בעיני בשר, אפשר שהדבר יפעל עליהם ג"כ ענין מעין זה: עם היות שיודע שקיימת מציאות 

כזו, אולם "בקרבנו" – בזה מתעורר בו ספק:

יודע אפי' שהוא מתהווה  זו", עם כל פרטי הדברים. והוא  אכן יש הוי', "יש בעה"ב לבירה 
מחדש מאין ואפס המוחלט, אולם מבחינתו – זוהי התהוות באופן של סובב כל עלמין.

אולם לא כפירוש התניא בזה, שנקרא "סובב" כי האדם אינו מרגיש בקיומו, אולם הוא חודר 
בתוכו ותוכניתו – אלא הוא מפרש "סובב כל עלמין" – "סובב סביב", ואילו "בקרבנו" אפשר 

מתעורר בו ספק.

ומן הספק הוא מתחיל לטעון, שכיוון ש"אותותינו לא ראינו ואין אתנו יודע עד מה" – במילא 
"עזב הוי' – ח"ו – את הארץ". ועד כדי כך, שהוא מתייאש ומפסיק את החיפושים.

)כל הבא לקמן דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בקול חנוק מבכי(

וזהו מה שנאמר במשל, שכאשר האב רואה שבנו אינו מחפש אחריו – כאן... מתחיל אמיתית 
ענין הגלות.

הגאולה,  גופא התחלה של  וזה  ניצוץ  גופא  וזה  הכנה  גופא  זה  זמן שבנו מחפש אחריו,  כל 
שהרי הוא מחפש את אביו; ובזה רצונו מונח, ובזה מונחת השתדלותו.

אך כאשר הוא חדל לחפש – אם מצד חסרון דעת, או מצד יאוש – אזי נעשה "אנכי הסתר 
שזהו  כלל  יודע  אינו  כי  בהסתר,  נמצא  עצמו  שההסתר  הבעש"ט...  וכדפירוש  פני",  אסתיר 

הסתר. ובפשטות: הוא אינו חושב אודות אלוקות.
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הוא חושב אודות העולם, אף שחושב באופן הכשר, וחושב ע"פ מש"כ בשו"ע, ובנוגע ללימוד 
לימוד  בעת  התורה"  "נותן  אודות  לחשוב  אולם,  תורה,  ללמוד  שראוי  כפי  לומד  הוא  התורה 
כח...  לך  הנותן  )ש(הוא  "הוי'  אודות  היינו,  באמונה",  ומתנו  "משאו  אודות  ולחשוב  התורה, 

לעשות חיל" – על זה הוא הפסיק לחשוב.

וכאשר באים אליו בטענות על כך... הוא משיב: מדוע באים אליו בטענות?!... את הטענה יש 
להפנות כלפי הקב"ה... וכאמור – עד מתי?!...

כי אמנם האב צריך להסתתר מפני בנו... כדי שהבן ירצה לחפש אחריו, וכדי שתתעורר אצלו 
תשוקה כמו שנמצא ב"ארץ צי' ועיף בלי מים", אולם כאשר הוא תוחב אותו... בתוך חושך כפול 
ומכופל, ואח"כ נעשה מצב ש"הראשונים כמלאכים וכבני אדם"... ואנו אפי' לא "כחמורו... של 

ר' פנחס בן יאיר"... וביחד עם זה תובעים ממנו, שהוא... לא יפסיק לחפש...

ביום ראשון הוא חיפש, וביום שני הוא חיפש... ... ...

ואח"כ  חסידות,  בספרי  ובודקים  מוסר,  בספרי   מחפשים  זה,  על  הסברה  מחפשים  וכאשר 
מוצאים פס"ד ברור בגמרא, ש"כלו כל הקיצין... ואין הדבר תלוי אלא בתשובה", ואח"כ נפסק 
פס"ד ברור, שע"י ש"הרהר תשובה" עי"ז נעשה צדיק גמור. ולא קיימת מציאות כזו של יהודי 
אשר, אם מצד האהבה או מפני היראה, מאיזו סיבה שתהי' לא עלה בו הרהור תשובה. לא קיימת 

מציאות כזו אצל יהודי.

ועאכו"כ בדורנו, שראינו - הי' לא תהי', לא תקום פעמים צרה... – את כל הענינים שארעו 
אשר בעינינו ראינו ולא זר ובאזנינו שמענו ולא אחר. וכמור "לא תקום פעמיים", די כבר בזה, 

וכמ"ש אדמו"ר האמצעי, שזה לא יקרה שוב ח"ו.

אולם ראה ראינו זאת ושמוע שמענו זאת וזכור זוכרים אנו זאת, ובודאי, כאמור, בכל ישראל 
לא קיימת מציאות שאפשר שלא הרהר תשובה. ולא הרהר רק פעם אחת, אלא כמה פעמים ככה.

הקב"ה  ע"י  ומוגבל  ומדו  ומוגבל...  מדוד  ודם... שהוא  לבשר  בטענה  באים  מדוע  ןבמילא, 
להכיל...  שיכול  בדרים  ומוגבל  ומדוד  ג"כ,  ע"כ  בטענות  אליו  לבוא  ניתן  לא  ובמילא  עצמו, 
ואח"כ באים אליו בטענה: היתכן שאינו חושב אודות הגאולה, אע"פ שאומר – או יודע שאחרים 
יעמוד  שהוא  רוצים,  ואח"כ  שיבוא",  יום  בכל  לו  ש"אצפה   – ע"כ  חושב  הוא  ואילו  אומרים 

במעמד ומצב זה כל היום כולו – והרי זה בלתי אפשרי!!!...

והרי ה' "אינו מבקש.... אלא לפי כוחן". והרי הוא בעצמו לא נתן כוחות גדולים יותר...

וזהו אחד מהענינים: ע"י שלא מוסיפים אור רגיל, אלא באור גופא מוסיפים באור המשמח, 
אור הקשור עם שמחה, ושמחה פורצת גדר – עי"ז נפרצים הגדרים שלו, ונפרצים גדרי העולם, 

ונפרצים גדרי החושך כפול ומכופל. 
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אל אחינו ורעינו,
תלמידי התמימים חיילי בית דוד
ואנ"ש חסידי חב"ד ליובאוויטש

חודש החגים מתקרב וכולנו חדורים באווירת ההכנה לנסיעה לחצרות קודשנו. כל חסיד 
בגשמיות  לרבי,  לנסיעה  בהכנות  וטרוד  עסוק  אלו  בימים  עצמו  את  מוצא  לרבי  המקושר 

ורוחניות כאחד.

דבר ברור הוא אשר ההעלם וההסתר הכי גדול בו אנו נמצאים, כאשר איננו זוכים לחזות 
"ועדיין לא בא", לא מחליש אצל אי מי מאיתנו את התשוקה העזה,  באור פני מלך חיים 
קודשנו,  בחצרות  בכל,  המּוׂשבע  השביעי  בחודש  להיות  והשמחה,  ההתלהבות  עם  ביחד 
ליובאוויטש שבליובאוויטש, ולחסות בצילו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, כאשר 

כולנו מודעים ובטוחים כי זהו רצונו הק' ונחת רוחו האמיתי.

חייא מנין?
מאז ומעולם היתה הנסיעה לרבי שליט"א פן חשוב ומיוחד בהתקשרות ובדרכי החסידות. 
מיוחדת  תקנה  מוצאים  אנו  הבעל-שם-טוב,  רבינו   – הראשון  החסידות  מייסד  אצל  כבר 
לפיה הוא מורה לתלמידיו לבא מפעם לפעם לחלות פניו וכלשונו של הרבי הריי"צ: "חק 

בתוככי החסידים".

ולהתראות  לבא  המיוחדת  במעלה  והפליאו  נשיאינו  רבותינו  הוסיפו  הדורות  בהמשך 
פנים אל פנים בד' אמות הקודש. מפורסמת היא הרשימה אודות אחד מחסידי קמאי שנסע 
והרגשות  הנסיעה  אופי  את  ומיוחדת  ציורית  בלשון  מתאר  והינו  ילד,  בהיותו  כבר  לרבי 
המעורבים שהתלוו אליה; רשימה זו פורסמה בשעתו בקובץ "התמים" שהיה שופר הפרסום 

בין תלמידי התמימים והחסידים בימים ההם.

בהזדמנות מסוימת הפליא כ"ק אד"ש במעלת השהות בבית רבינו וציין "יש אמנם כאלו 
שלא באו, אלא נשארו לשבת ב"חור" שלהם )"געבליבן זיצן בַא זיך אין קַאטוך"( בדמיינם 

לעצמם שיושבים בארמון המלך...", וסיים  כ"ק אד"ש "ומובן גודל הרחמנות עליהם"...

התקופה  לכל  מחודשת  חיות  לחסיד  מקנה  אד"ש  כ"ק  של   אמותיו  בד'  ההסתופפות 
שלאחריה, וכפי שאומר הרבי שליט"א מלך המשיח: "עצם הענין של נסיעת חסיד לרבו – 

פתח דבר
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הרי זה דבר הפשוט, שלכן מזמן לזמן נוסע החסיד לרבו ונסיעה זו פועלת בעבודתו במשך 
כל השנה עד לפעם הבאה שנוסע". או כפי שהדבר מתבטא היטב בפתגם-צחות חסידי ידוע 
האומר: "רבי לא שנא – חייא מנין" – אם לא נמצאים אצל הרבי לפחות פעם בשנה, חיות 

מנין תהא?!

בהזדמנות אחרת הסביר  כ"ק אד"ש כי בעצם המקום האידיאלי המתאים ביותר לשהותו 
של כל יהודי בכלל וחסיד בפרט הוא במקומו של הרבי. הרבי מסביר כי הקב"ה יעד לנו את 
אלו  אתרים  הגלות.  במדבר  הארוכה  בדרכינו  מנוחה  מקומות  שהינם  הרביים  של  מקומם 
הינם כמו קרעטשמע'ס )פונדקי דרכים( בהם ניתן לנוח לרגע מעמל הדרך וללמוד ולהתפלל 

במנוחת הדעת.

קבלת פני רבו ברגל
הנסיעה יכולה להיות בכל זמן ועת, כל יום ותאריך בשנה מתאים לנסיעה לרבי. אך הדבר 
ובעיקר – בחודש  גופא  ובהם  ויומי דפגרא,  ומועד  בימי חג  מקבל משנה תוקף כשמדובר 

החגים, חודש תשרי.

הרבי הרש"ב התבטא פעם: "כיצד זה שיהודי אינו בליובאוויטש בראש-השנה, אלא היכן 
ימצא?!". והרבי שליט"א כתב פעם למישהו: "שיערתי שנתראה כאן בתקופת סוכות )כפי 
רגילותכם לבא לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לימים אלו( להתברך בפתקא טבא לשנה טובה 

ושמחה, לצערי השנה לא הגעתם".

ענין  הינה  כי הנסיעה לרבי בשלושת הרגלים בכלל  וכמה פעמים  גם הבהיר כמה  הרבי 
של עליה לרגל בכלל ו"קבלת פני רבו ברגל" בפרט. כאשר ענין זה מודגש במיוחד במיוחד 
בחודש תשרי המרובה במועדות, שאז ההתאספות וההתאחדות של "רבים מבני ישראל מכל 
קצוי תבל" בבית הכנסת של נשיא דורנו, היא הנתינת כח להמשיך ולפעול את ענין האחדות 

במשך שאר חודשי השנה כשנמצאים איש איש במקומו.

והעיקרית של ההתראות פנים אל פנים, עין בעין, עם  מבלי הבט על המעלה הנפלאה 
הרבי – הרי שחשיבות הנסיעה לרבי כוללת את עצם השהות בד' אמותיו של הרבי. מקומו 
של הרבי מצד עצמו הינו מקום בעל חשיבות רבה ומיוחדת, וגם אם אין זוכים לראות את 

הרבי, יש בו את מלוא המעלה: להיות אצל הרבי.

פתגם חסידי מפורסם ממחיש עד היכן מגיעים הדברים: אחד החסידים בזמנו של הצמח-
זכה לשמוע  צדק הגיע לביקור אצל הרבי אך מאחר והמאמרים נאמרו בשקט והחסיד לא 
אותם. פנה הוא בקובלנא לאחד מזקני החסידים: לשם מה, אם-כן, הגעתי?! ענה לו הלה: 
"אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה – דיינו"! זאת-אומרת, שגם בעצם השהות 

ב"הר-סיני" יש מעלה חשובה ונפלאה.
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שנת הקהל
אם כל נסיעה חשובה היא ובחודש השביעי משנה תוקף לה כנ"ל, הרי שבשנת "הקהל" 
על אחת כמה וכמה. שהרי בשנה זו ישנה מצוה מיוחדת לשמוע קריאה מיוחדת מפי המלך 
)וכמובא בארוכה בקובץ זה(. לכולם זכורה התבטאותו  היוצאת דופן של הרבי לאחר חודש 
החגים של שנת תשמ"ח - הקהל, אודות מעלת האורחים שבאו לחג הסוכות ואמר )בש"פ 

לך-לך(:

"נתינת יישר-כח לכל האורחים שליט"א, אשר, הרגש החסידי שלהם האיר בהם בגילוי 
ובא לידי פועל ממש, לקיים את ה"לך לך מארצך גו'", כדי להיות בד' אמותיו )בית-כנסת 
ובית-מדרש( של נשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר, במשך הזמן ד"הקהל", "הקהל את העם 
האנשים והנשים והטף" )חג הסוכות( – עכ"פ שעה אחת או יום אחד, ועאכו"כ אלה שהיו 

כל משך חג הסוכות, ובמיוחד – גם המשכו עד שבעה במר-חשון"

ובעמדנו גם שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, עיני כל 
להתקהל   מנת  על  אליו  לנסוע  הדור,  נשיא  של  ביתו  משיח,  בית  עבר  אל  נשואות  חסיד 

ולהתאחד עימו, להיות בסמיכות ממש 'ישראל ומלכא בלחודוהי'.

יחד עם כל אנשי הדור בהקהל הגדול, בשבע- 'לתפוס' את הרגע הנכון, לזכות להיות 
מאות-שבעים המחובר לבית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש!

***

כחלק מתוכניות ארגון "איגוד תלמידי הישיבות המרכזי - 770" - הננו מוצאים לאור: 

קובץ הכנה לנסיעה לרבי

המרכזי  המדרש  ובית  הכנסת  'בית  מעלת  את  המבאר  שבבבל  רבינו  בית  קונטרס  ובו 
דליובאוויטש שבליובאוויטש 770' עם פיענוח המראי-מקומות. בנוסף סיכומים על השיחה.

שיחת ש"פ תבוא תנש"א, בה מבאר הרבי בטוב טעם את מעלתו של יהודי אשר מקומו 
"לפני הוי' אלוקיך" בבית המקדש.

ומרעיש  הרבי  ובו קטעי שיחות בהם מסביר  בנושא הקהל  מיוחד  הוספנו שער  כן  כמו 
אודות הענין של הקהל הצורך וההכרח להתעסק ולפעול בהקהל.

וההיערכות  הדרושה  וההכנה  הקרובה  לשנת הקהל  והתעוררות  בתור הקדמה  בא  הנ"ל 
מתאימה.

בתור הוספה הבאנו יומן סוער ומרגש מחודש תשרי ה'תשנ"ג שהשנה ימלאו שלושים 
שנה לחודש תשרי זה.

מלך  אדמו"ר  כ"ק  במחיצת  החודש  אירועי  את  בהרחבה  מתאר  היומן  כותב  התמים, 



מ'פארט צום רבי'ן   | קובץ הכנה לנסיעה לרבי ל10

כ"ק  של  נפשו  במסירות  קבועה  בצורה  אז  שהתחילו  ה'יחי'  עידודי  ואת  שליט"א  המשיח 
אד"ש מהחדר המיוחד ולאחמ"כ מהמרפסת שנבנתה במערב.

לשם האותנטיות, הבאנו את היומן כלשונו, בתרגום ביטויים ללה"ק.

ומחיות, המעוררות על הצורך  חיות  בזה שלושה התוועדיות חסידים,  בנוסף מצורפים 
וההכרח הגמור להתכונן לנסיעה, וההיערכות המתאימה, במיוחד בשנה זו.

אחרון חביב הובא בקובץ זה את שיעורי הרמב"ם ג' פרקים לימי הטיסות, למען נוחות 
התמימים.

  ***

אי אפשר לחתום את הדברים מבלי להתייחס לעיקר העומד עתה בראש מעייניו של כל 
חסיד ומקושר לרבי, והיא הצעקה והתביעה מלב קרוע ומורתח, ביחד עם הבקשה והתחינה 
הכי גדולה: רצוננו לראות את מלכנו! מתוך אמונה שאכן דורנו דור השביעי הוא הוא דור 

הגאולה, ומתוך בטחון גמור בנבואה הברורה ש"הנה זה )משיח( בא".

עינינו"  ביופיו תחזינה  "מלך  כ"ק אד"ש מה"מ,  להתגלות  ומיד  תיכף  רצון שנזכה  ויהי 
בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

טייערע ברידער! מיר וועלן זיך ווייטער זעהן, ַאז דער אויבערשטער וועט געבן געזונט 
און לעבן, וועלן מיר פָאר'ן צום רבי'ן, מיר וועלן זיך ווייטער זעהן!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

איגוד תלמידי הישיבות המרכזי - 770
ארגון "הכנסת אורחים" - המחלקה הרוחנית 
חצרות קודשנו – בית משיח – 770
חודש אלול תשפ"ב
מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
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63 קונטרס בית רבינו שבבבל

t/gk vpxue1
"utvh kvo knesa ngy

ctrmu, tar ctu ao" _ ado cju. ktr.

)"ctrmu, tar ctu ao"(' cneuo uczni

vdku,' habu "nesa ngy"' nghi usudn,

"vnesa vdsuk tar chruakho"2' ",bhhi

)abh( kch, nesat"3_ th,t cdnrt4
"tnr

rch hmje tku c,h fbxhu, uc,h nsrau,

accck' ur"t tnr zv ch, rchbu5accck"/

uha kunr' ar"h ur"t kt pkhdh' vhhbu'

ado ksg, r"t bertho fk c,h fbxhu,

uc,h nsrau, accck "nesa ngy"' udo

ksg, r"h gher uakhnu, vgbhi s"nesa

ngy" vut c"ch, rchbu":

v,utr "rchbu" _ vut g"a ankns ,urv

k,knhsho' u"ch, rchbu" )vch, acu nkns

rchbu ,urv k,knhshu( _ vut ch, nsra'

ucnhkt v"v do ch, fbx,)vch, acu

n,fbxho vrc uv,knhsho k,pkv(' fhui

avkhnus uv,pkv m"k cch, tjs' fvnal

vxudht6
"vuth drhxbt cch fbha,t"7/ 

1(hjzetk ht' yz/

2(nmu"s gv"p/

3(,rduo hub,i upra"h gv"p/

4(ndhkv fy' t/ _ ucvnal vxudht srha gk

c,h fbxhu, uc,h nsrau, vpxue"vw nguit,v vhh,

kbu csur usur"'"svhhbu do fathi ch, vnesa ehho

hvhw ngui kbu cc,h fbxhu, fuw" )jst"d nvra"t(/

urtv keni x"j/

5(rc )pra"h(/

6(ugs"z ccrfu, j' t:"kt vuv nmkhbt tkt

vhft sdrhxbt"/ urtv phw vrh"; ndhkv ao/ jst"d

vgrv 2: nmu"s gv"p:vuthk

utunrho akt tadhj cvo ng,v tnur kvo fv

tnr vw go fh vrje,ho nnesah untrmo

kvhu, dukho ugo fh pzr,ho ctrmu, vgnho

tck vbv nvadj,h kt rjeu fh cvtrmu, tar

ctu anv tvhv kvo knesa ngy r"k tarv

afhb,h cc,h vfbxhu, akvo ugo fh rjeu ni

nesah avut vnesa vdsuk tar chruakho

hvhv kvo cneunu nesa ngy/

vgrv 6:urtv phw vrh"; ndhkv
ao:eav svt cp"e scrfu, tnr tchh nrha

vuv drhxbt cdu ch,th unmkhbt cch fbha,t fhui

sangbt kvt stnr rw jhht nanhv sgukt nhuo

ajrc cvn"e thi kvec"v cguknu tkt sw tnu,

ak vkfv kt vuv nmkhbt tkt vhft sdrhxbt

ufi nhh,h v,o rw tnh urw txh tg"d svuu kvu

,khxr fbha,t cycrht kt nmku tkt chbh

gnush vhft svuu drxh ubnmtu cw ntnrho tku

xu,rho zv t, zv svft nang amrhl kdruo

ukknus ,urv cneuo cvf"b an,pkkhi cu uv,o

nang amrhl kvhu, n,pkk cneuo akunsho cu

uvhhbu hfukho kunr czv scneuo aha cu drx,

vvkfv ha ku ,uxp, gk neuo v,pkv ak cvf"b

ukfl kt vhu n,pkkho tkt cneuo adurxho cu

avo sw tnu, ak vkfv tck kknus ,urv fdui

nert unabv athi ao sw tnu, ak vkfv rtuh

kdrux ccvf"b avut neuo v,pkv ugh"k sv,o

nhhrh caha ku cvn"s ecug kknus cu ,urv ukt

vhv ku cvf"b ecug k,pkv tkt pgnho n,pkk

fti upgnho fti / / uvft nhhrh cnh ardhk

kv,pkk cneuo ecug k,pk,u uct kdrux

cneuo tjr agshhi kt vuecg ku neuo kdrx,u

v,o etnr kt drhxbt tkt vhft snmkhbt/

jst"d nvra"t kcrfu,:sccvf"b

rcho nmuho ueyi udsuk ao vut ufi cc,h

nsrau, akvo ha avhu kunsho ao nert uha

kunshi ao nabv ukt gku chsi vkfv ahumt, ni

v,knus fstnrhw x"p tku nmhtu, )c"n k"d tw(

"utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck"

_ G"S ch,-vfbx, uch,-vnsra vnrfzh skhucRuuhya ackhucRuuhya )"077"( _

קונטרס
בית רבינו שבבל
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נוסעים לרבי 64

ungkv h,hrv c)ch, vfbx, uch, vnsra

ac("ch, rchbu" kdch atr c,h fbxhu, uc,h

nsrau, _ fsra, jz"k8
"nth sf,hc9

tuvc vw agrh mhui nfk nafbu, hgec'

tuvc vw agrho vnmuhhbho cvkfv hu,r

nc,h fbxhu, uc,h nsrau, / / nhuo ajrc

ch, vnesa thi ku kvec"v cguknu tkt

trcg tnu, ak vkfv"' "sczni achvn"e

ehho vhw ao kaf, vdzh, anao humt,

vkfv pxuev g"p xbvsrhi ugnvo usth

vafhbv aruhw' ugfahu ajrc chvn"e tu,i

sw tnu, ak vkfv // neuo ecug annbu

humt, vurtv ktbah vghr"01)ukfi do

v,pkv vht cneuo zv suet11( _ azvu gbhbu

ak "ch, rchbu"21/

unms vghkuh vnhujs s)ch, vfbx, uch,

vnsra ac("ch, rchbu" kdch atr c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck' v"v "nesa

ngy" vgherhabu,i vec"v khartk czni

vdku, ,nur, vnesa vdsuk achruakho/

c/uha kvcht rthw kjhkueh vsrdu,

c"nesa ngy" _ nn"a cv,jk, vxudht

)g"s vart, vafhbv chartk czni vdku,(

"cfk neuo adku afhbv gnvi' dku knmrho

afhbv gnvi / / dku kcck afhbv gnvi / /

nvra"t kcrfu, undhkv ao/ utf"n/

7(ucvdvu, vc"j:"kt vuth drhxbt tkt cch

fbha,t vhft snmkhbt"/

8(crfu, ao/

9(,vkho pz' c/

01(jst"d nvra"t ao/

11("fhui sangbt kvt / / nhuo ajrc ch,

vnesa thi ku kvec"v cguknu tkt trcg tnu, ak

vkfv ckcs' kt vuv nmkhbt tkt vhft sdrhxbt"

)ccrfu, ao(/

21(g"s ucsudn, vxbvsrhi_"vaupy tar hvhw

chnho vvo" )aupyho hz' y('"ch, shi acsurl"

)rnc"o vkw nnrho rp"c(/

vguxehi cnert nsv uthbv nsv cnabv nsv

fuw c,knus thi kl nsv dsukv nzu ug"a phra"h

uvhhbu agrho nmuhhbho cvkfv cneuo afk ,"j

eucg neuo kdhrx,u c,knus vnchtv ku vkfv

pxuev uetnr gkv nhuo ajrc c"v fuw sczni

ac"v ehho vhv ao kaf, vdzh, anao humt,

vkfv pxuev g"p xbvsrhi ugnvo usth vafhbv

aruhv ugfahu ajrc ch, vnesa tu,i sw tnu,

ak vkfv afk ,"j eucg ku kdhrx,u c,knus

vht ,j,hv kvhu, vafhbv gnu uhmt kvo zv

vsra nauo sagrh mhui nna kt h,fi cvo

tvc, vw yph nnafbu, hgec kzv phrau sagrh

svft fnu tk agrhl f,rdunu k,rg ch, shbl

svhhbu neuo ecug annbu humt, vurtv ktbah

vghr v"b vft agrh neuo nmuhi uecug kvkfv

pxuev shpuk cu aphr tvc, vw uva,t mhui bnh

ghr mhui nna kt h,fi skvl nhk,t usth thi

kjke chi mhui katr ghhru, usrha nafbu, c,h

fbxhu, uc,h nsrau, avo cneuo nafi

avafhbv aruhv cvo cdku, fskghk usue/

jst"d nvra"t ndhkv: nhvu ha

ksese svft nang sgher vkhnus hvhv cch,

vfbx, cneuo ,pkv ucp"e scrfu, tnru

cvhpl nrha vuv nmkhbw cch, vfbx, fhui

sangbw kvt stnr tuvc vw agrh mhui duw sthi

kvec"v cguknu tkt sw tnu, ak vkfv nmkhbt

chbh gnush vhfh sdrhxbw uha kjke fn"a vyur

xhw m"u sv,o thhrh suet cnh aha ku nsra

ecug c,ul ch,u ughhi cjhsuahbu ao/

vgrv 01: jst"d nvra"t ao:
rtv phgbuj kvgrv 6/

vgrv 21: rnc"o vkw nnrho
rp"c:c"s dsuk asrau ctj, ni vnsu, fph

nv abrtv cghbhvo avshi fl usbu shi/ ugns

tjrhvo c"s tjr ubrtv ku ygo tjr kx,ur

tu,u vrh zv xu,r usi fph nv abrtv cghbhu/

abtnr tk vaupy tar hvhv chnho vvo thbl

jhhc kkf, tkt tjr ch, shi acsurl/

65 קונטרס בית רבינו שבבבל

ccck vhft tnr tchh cch fbha,t svumk31

ucch fbha,t sa; uh,hc41cbvrsgt51' ukt

,hnt vft uvft' tkt znbhi vft uznbhi

vft"61:

vjhsua c"afhbv gnvi" )do cdku,( vut

_ "dhkuh vafhbv / / cneunu, nhujsu, fnu

cnafi unesa"71' uneuo zv vut cc,h

fbxhu, ucc,h nsrau,' abertho "nesa

31(fbha,t svumk erucv kch, vnsra ak

gzrt vxupr knyv nbvrsgt )grul grl a;(/ urtv

keni vgrv 73/

41(")ao neuo u(cbtv hfbhw uxhg,u ntcbho

ugpr avchtu gnvi cdku,i kehho nv abtnr fh rmu

gcshl t, tcbhw ut, gprv hjubbu" )pra"h )ucghi

hgec((/ ucpra"h r"v fs' c:"neuo vut' uha

pu,rhi ajrc ujzr ubcbv' u,nhs vh,v afhbv nmuhw

ao' uhfbhw udku,u cbtuvu abatu gnvo ntcbh

hruakho' ugkhvo btnr fh rmu gcshl t, tcbhw"/

ucgrul ao:"hxsuv ntcbho ugpr sth,htu cvshhvu

nch, vnesa/ / uerhuv a; h,hc' fkunr' abxg

nesa uhac ao"/ 

51(ucgrul ao:"rc tnr cfbha,t svumk

uanutk tnr cfbha,t sa; uh,hc cbvrsgt"/

61(vchtur g"s veckv _ rtv keuyh kuh"m

kzj"d gw rxc/

71(jst"d nvra"t ao/ _ unuxh; a"cdhrx,

vg"h nhh,h bnh dku kghko afhbv gnvo abtnr

uan,h fxthcghko' svhhbu neuo nhujs kdhkuh

afhbv"/

vgrv 61:rtv keuyh kuh"m kzj"d
gw rxc:ugp"h vtnur avumk vut hxus snkw/

ubvr peus vut hxus schbv acsg, sz"t/ ha

kpra nv ath,t cndhkv sf"y aafhb,t arht

ccck/ arc tnr cch fbha,t svumk uanutk

tnr cch fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt/ uvumk

vut knyv nbvrsgt fn"a cgrul ngw a; tw

g"a/ vhhbu rc anxpru g"c e"k tjurhho sz"t

fn"a ck", kvtrhz"k pw kl/ vut tnr aafhb,t

arht cfbha,t svumk chxus vnkw/ fh cao

n,hhjs z"t/ uao aurv vafhbv snkw/ uanutk

avut cjhw chbv fn"a ck", ao vut tnr

aafhb,t arht cch fbha,t sa; uh,hc vut

hxus tct aa; uh,hc chxus thnt vbew bvr

un,kca, csgt svhhbu csg, sz"t' zvu a;

uh,hc cbvrsgt' uvhhbu nv arc tnr cfbha,t

svumk vut fnu tkv peush vnafi hjus zu"b/

uanutk tnr cfbha,t sa; uh,hc cbvrsg"t

vut fnu nafi vgsu, tar pes/ gp"h nav hjus

tu"t/ ghhi ckeu", cs"v tkv peush vnafi fuw

ucvchtur g"a/ ukt ,hnt vft uvft tkt zhnbhi

vft uzhnbhi vft/ vut fh czni vch, suet tz

ha khjst ao h"v ju"c cu"v zu"i/ aha hjus

ju"c uzu"i hjsu/ tck ccck zhnbhi vft uzhnbhi

vft/ fh czni vch, suet tz csg, sz"t bfbx

hxus thnt uvrujt sache tct cduuv' unhxus

z"t bnal vrujt knkw/ do hjs' uczni vch,

suet tz hruakho vcbuhw nkw vht fghr ajucrv

kv hjsu hruako ak ngkv chbv/ an,jcrhi

abhvi hjsu: nat"f ccck thbo abhvo chjs/ do

ha kpra ao ctupi tjr/ uvut vumk nkaui mk

vut cjhw neh;/ ua; uh,hc cbvrsgt vut cjhw

pbhnh fh h,hc vut cjhw pbhnh' uvt fnu cmk tk

vhh, uhsg,' mk ccjhw neh;/ uhsg, cjhw pbhnh

fn"a ckeu", cs"v vtzhbu srua vakhah x"u

g"a/ uzhnbhi vft uzhnbhi vft fh czni vdku, thi

jhcur vneh; uvpbhnh/ azvu suet czni vch,/

uh,pra nv arc tnr cfbha,t svumk uanutk

tnr cfbha,t sa; uh,hc cbvrsgt/ vut fh nv

atmk rc z"t vut cjhw neh;/ fh ju"c vo mk gk

rta z"t fn"a cntu"t ngw mk tmk anutk

chbv vut cjhw pbhnh a; uh,hc/ fh npbhnh

acgkhui bgav neh; k,j,ui/

vgrv 71: jst"d nvra"t ao:
dku knmrho afhbv gnvo abtw vbdkv bdkh,h fuw/

avh,v vafhbv nscr, gnvo cnmrho kt vuv

tmyrhl kt,uhh sfnv scurho npuraho c,urv

avhv ao nvec"v knav uktvri tkt susth

nkt fk vtr. fcusu tck n"n dhkuh vafhbv vht

cneunu, nhujsu, fnu cnafi unesa uetnr

sv"b vhv kvo dhkuh afhbv cdku, nmrho

nsf,hc vbdkv bdkh,h uduw ckaui fpuk kvuru, gk

dhkuh afhbv ao/
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,hnt vft uvft' tkt znbhi vft uznbhi
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vjhsua c"afhbv gnvi" )do cdku,( vut

_ "dhkuh vafhbv / / cneunu, nhujsu, fnu

cnafi unesa"71' uneuo zv vut cc,h

fbxhu, ucc,h nsrau,' abertho "nesa

31(fbha,t svumk erucv kch, vnsra ak

gzrt vxupr knyv nbvrsgt )grul grl a;(/ urtv

keni vgrv 73/

41(")ao neuo u(cbtv hfbhw uxhg,u ntcbho

ugpr avchtu gnvi cdku,i kehho nv abtnr fh rmu

gcshl t, tcbhw ut, gprv hjubbu" )pra"h )ucghi
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pu,rhi ajrc ujzr ubcbv' u,nhs vh,v afhbv nmuhw

ao' uhfbhw udku,u cbtuvu abatu gnvo ntcbh

hruakho' ugkhvo btnr fh rmu gcshl t, tcbhw"/

ucgrul ao:"hxsuv ntcbho ugpr sth,htu cvshhvu

nch, vnesa/ / uerhuv a; h,hc' fkunr' abxg

nesa uhac ao"/ 

51(ucgrul ao:"rc tnr cfbha,t svumk

uanutk tnr cfbha,t sa; uh,hc cbvrsgt"/

61(vchtur g"s veckv _ rtv keuyh kuh"m
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vg"h nhh,h bnh dku kghko afhbv gnvo abtnr

uan,h fxthcghko' svhhbu neuo nhujs kdhkuh

afhbv"/

vgrv 61:rtv keuyh kuh"m kzj"d
gw rxc:ugp"h vtnur avumk vut hxus snkw/

ubvr peus vut hxus schbv acsg, sz"t/ ha

kpra nv ath,t cndhkv sf"y aafhb,t arht

ccck/ arc tnr cch fbha,t svumk uanutk

tnr cch fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt/ uvumk

vut knyv nbvrsgt fn"a cgrul ngw a; tw

g"a/ vhhbu rc anxpru g"c e"k tjurhho sz"t

fn"a ck", kvtrhz"k pw kl/ vut tnr aafhb,t

arht cfbha,t svumk chxus vnkw/ fh cao

n,hhjs z"t/ uao aurv vafhbv snkw/ uanutk

avut cjhw chbv fn"a ck", ao vut tnr

aafhb,t arht cch fbha,t sa; uh,hc vut

hxus tct aa; uh,hc chxus thnt vbew bvr

un,kca, csgt svhhbu csg, sz"t' zvu a;

uh,hc cbvrsgt' uvhhbu nv arc tnr cfbha,t

svumk vut fnu tkv peush vnafi hjus zu"b/

uanutk tnr cfbha,t sa; uh,hc cbvrsg"t

vut fnu nafi vgsu, tar pes/ gp"h nav hjus

tu"t/ ghhi ckeu", cs"v tkv peush vnafi fuw

ucvchtur g"a/ ukt ,hnt vft uvft tkt zhnbhi

vft uzhnbhi vft/ vut fh czni vch, suet tz
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kv hjsu hruako ak ngkv chbv/ an,jcrhi

abhvi hjsu: nat"f ccck thbo abhvo chjs/ do

ha kpra ao ctupi tjr/ uvut vumk nkaui mk

vut cjhw neh;/ ua; uh,hc cbvrsgt vut cjhw

pbhnh fh h,hc vut cjhw pbhnh' uvt fnu cmk tk

vhh, uhsg,' mk ccjhw neh;/ uhsg, cjhw pbhnh
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atmk rc z"t vut cjhw neh;/ fh ju"c vo mk gk
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chbv vut cjhw pbhnh a; uh,hc/ fh npbhnh

acgkhui bgav neh; k,j,ui/

vgrv 71: jst"d nvra"t ao:
dku knmrho afhbv gnvo abtw vbdkv bdkh,h fuw/

avh,v vafhbv nscr, gnvo cnmrho kt vuv

tmyrhl kt,uhh sfnv scurho npuraho c,urv

avhv ao nvec"v knav uktvri tkt susth

nkt fk vtr. fcusu tck n"n dhkuh vafhbv vht

cneunu, nhujsu, fnu cnafi unesa uetnr

sv"b vhv kvo dhkuh afhbv cdku, nmrho

nsf,hc vbdkv bdkh,h uduw ckaui fpuk kvuru, gk

dhkuh afhbv ao/
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ngy"81' fvnal vxudht/

ugp"z h"k' acvnal scrh vdnrt "ccck

vhft / / cch fbha,t svumk ucch fbha,t

sa; uh,hc cbvrsgt" )c,h-fbx, nhujsho

ccck(' nsucr tusu, dhkuh afhbv ctupi

bgkv hu,rndhkuh vafhbv acatr c,h

fbxhu, uc,h nsrau, )"neuo abhfravht

aurv ao"91(' uh,hrv nzv' ahabu neuo

nhujs )tjs' hjhs unhujs( avut ,nur,

vnesa achruakho )"vneuo tar hcjr

vw"02( acu ghervart, udhkuh vafhbv'

akfi' "kt ,hnt vft uvft )cch fbha,t

svumk ucch fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt(

tkt znbhi vft uznbhi vft"' cneuo tjs

suet/

ugbhi zv nusda canu ak vneuo' "ch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt" _ avphrua

s"a; uh,hc" vut "abxg nesa uhac

ao"12' vhhbu' adhkuh vafhbv avhw cnesa

chruakho )ukt cneuo tjr(' bxg uhac

cneuo nhujs ccck' ,nur, vnesa

chruakho22/

unzv nuci do cbudg k"nesa ngy"

acvnal vxudht _ abux; gk fkku, vgbhi

s"nesa ngy" acfk "c,h fbxhu, uc,h

nsrau, accck"' habu v"nesa ngy"

vgherh ,nur, vnesa vdsuk achruakho'

"ch, rchbu accck"' "abxg nesa uhac

ao"/

d/ugus ugher _ avngkv vnhujs,

c"nesa ngy" s"ch, rchbu" bnaf, do

)uch,r at, uch,r guz( "favi g,hshi

kvdtk"' atz )fvnal vxudht( "g,hshi c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck ahecgu ctr.

hartk":

vart, vafhbv cfk neuo adku hartk

g"h v"nesa ngy" a"ctrmu, tar ctu

ao" )nghi usudn, vart, vafhbv cnesa

achruakho( thbv tkt czni vdku,' tck

ktjrh a"g,hshi kvdtk"32' ",jzur dhkuh

afhbv khruakho ukt ,atr ao cneuo

adku hartk fcr"42' vhhbu' akt ,vhw

81(ubertho do"nafbu," _"tuvc vw duw

nafbu, hgec"'"srha nafbu, c,h fbxhu, uc,h

nsrau, avo cneuo nafiavafhbv aruhw cvo

cdku," )crfu, ao ucjst"d nvra"t(/

91(pra"h kghi hgec ao/

02(pw rtv hc' v/ ugus/

12(grul ao )vuct cjst"d nvra"t(/

22(ukfi v"v do vneuo vgherh sdhkuh v,urv'

"neuo ecug annbu humt, vurtv ktbah vghr"'

g"s ucsudn, kaf, vdzh, acchvn"e/ urtv rnc"i

cnkjnu, xp"s sf,ucu,:"gher ,urv nhnh dku,

cbvrsgt ao adku, hfbhw uvjra uvnxdr fuw"/

32("ndku, tsuo' tck fabdtku fcr ndku,

cck' batrv dhkuh afhbv ao/ svt czni tchh avhw

fnv ntu, abho tjr abdtku ncck ugshhi batrv

dhkuh vafhbv ao ccvf"b" )jst"d nvra"t ao(/

42(jst"d nvra"t ao/

vgrv 02: pra, rtv hc' v:
vneuo tar hcjr vw tkehfo nfk-acyhfo

kauo t,-anu ao/

vgrv 42: jst"d nvra"t ao:
uetnr st; favi g,hsho fuw svhhbu a,jzur

dhkuh afhbv khruakho ukt ,atr ao cneuo

adku hartk fcr nsf,hc uac vw t, acu,l fnu

go acu,l/

jst"d nvra"t ao: ugs"z ha kfuhi

cnznur anj,h ctunrho kh ch, vw bkl duw zv

vnznur cdku, btnr aanj,h ctunrho kh ch,

vw bkl avut ch, vfbx, fthku gunsu, vhu

rdkhbu ccv"n chruakho ukfl anj,h cvkhf,h

kch, vfbx, fthku ct,h knesa kph ahruakho

vcbuhv fghr ajucrv duw r"k g"p atnru cnsra

kg,hs hvhv cvn"e dsuk fhruakho acguv"z / /
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vart, vafhbv cneuo cju. ktr.agkhu

gns v"nesa ngy"52' fhui av"nesa ngy"

hger nneuo zv uhecg ctr. hartk'

cnesa vdsuk achruakho/

ukfi "tnru cnsra kg,hs kcut hvhw

chvn"e dsuk fhruakho acguv"z / / kph

achruakho vcbuhw kg,hs hvhw jucrv kv

knesa hjshu fk neunu, ak c,h fbxhu,

avhu cguv"z"42/

ufnrunz do cpxue62
"uvchtu,ho tk vr

esah uanj,ho cch, ,pk,h duw hert kfk

vgnho" _ a"ch, ,pk,h" aeth gk ch,

vnesa skg,hs' "cguv"z cdku, vut hert

kfk vgnho svhhbu c,h fbxhu, acfk tr.

vgnho ahecgu kg,hs ct"h njucr kch,

vnesa"42/

ugp"z bh,ux; gus hu,r cdusk vngkv

s"nesa ngy" _ sfhui a"chruakho vcbuhw

kg,hs hvhw jucrv kv knesa hjshu fk

neunu, ak c,h fbxhu, avhu cguv"z"'

"bnmt g,v cdku, / / ch, vfbx, vrh vut

neuo vnesa duphw skg,hs"42/

uha kunr' ajhcur vc,h fbxhu, acfk

tr. vgnho )"nesa ngy"( kch, vnesa

skg,hs hvhw cv,to ukph-grl jhkueh

vsrdu, achbhvo _ ac,h fbxhu, vnhujsho

aha cvo ngkv h,hrv kdch atr c,h

fbxhu, )fnu "ch fbha,t svumk uch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt"' "ch, rchbu

accck"( hvhu eusnhocvjhcur kch,

vnesa' ahvhu njucrho nnakch, vnesa

)budgho uscueho cu kkt vpxe chbhvo(72'

ugk hso uctnmgu,o hvhu njucrho kch,

vnesa fk atr c,h fbxhu, actr. vgnho/

s/uh,hrv nzv ha kunr _ avnesa

skg,hs )a"cbuh unaufkk hdkv uhcut ni

52(ukfi'"c,h fbxhu, accck gk ,bth vi

gauhhi"'"fajrc / / nvbh v,bth / / ktu,i accck

/ / avrh kg, ct dutk cnvrv chnhbu ,peg

esua,i" ),us"v c,h fbxhu, _ ndhkv fj' rha

g"c(/

62(haghw bu' z/

72(g"s ucsudn, kaf, vdzh, )neuo nuaco

ak vxbvsrhi( acchvn"e _ a,aho xbvsrhi"tmk

vnzcj" )hruaknh nfu, p"c v"u/ nfhk,t x"p h,ru/

ugus(/

ug"z tnr nv ygo hvhv ch, vnesa kg,hs f"f

dsuk kph achruakho vcbuhv kg,hs hvhv jucrv

kv knesa hjshu fk neunu, ak c,h vfbxhu,

avhu cguv"z ubnmt g,v cdku, atbh guns cch,

vfbx, vrh vut neuo vnesa duphw skg,hs/

vgrv 52: ),us"v c,h fbxhu, _
ndhkv fj' rg"c(:c,h fbxhu, ak cck gk

,bth vi gauhhi/ rumv kunr fk zni avi cykhi

svt jzhbi ccrhh,t skghk udo vtnurtho akt

vhu rumho khfbx cvi cdanho npbh danho tkt

nauo sang,t cgh mhku,t uvft nhhrh fajrc

stz nvbh v,bth usuuet ktu,i accck nvbh

v,bth avrh kg, ct dutk cnvrv chnhbu ,peg

esua,i tck ktu,i actr. hartk kt nvbh

,bth avrh esua,i kguko ehhn,/

vgrv 72:hruaknh nfu, p"c v"u:
unbhhi avh,v xbvsrhi dsukv tmk vnzcj

)ckaf, vdzh, eruc tk vnzcj/ pbh nav( ukt

,gkv cngku, gk nzcjh unv f,hc ,ni utkv

vnapyho tar ,aho kpbhvo/

nfhk,t x"p h,ru: ukt ,dkv gru,l

gkhu utkv vnapyho tar ,aho bnmhbu knshi

axbvsrhi ctho cms vnzcj tgp"h athi rthv

kscr zfr abtnw )nkfho t( uhbx hutc uhjze

cerbu, vnzcj )sgre kch"s / / vrh axbvsrhi

vo cms vnzcj ufuub,u vhv ch"s _ nrfc,

vnabv(/
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ngy"81' fvnal vxudht/

ugp"z h"k' acvnal scrh vdnrt "ccck
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fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt" _ avphrua

s"a; uh,hc" vut "abxg nesa uhac
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chruakho22/

unzv nuci do cbudg k"nesa ngy"

acvnal vxudht _ abux; gk fkku, vgbhi

s"nesa ngy" acfk "c,h fbxhu, uc,h

nsrau, accck"' habu v"nesa ngy"

vgherh ,nur, vnesa vdsuk achruakho'

"ch, rchbu accck"' "abxg nesa uhac

ao"/

d/ugus ugher _ avngkv vnhujs,

c"nesa ngy" s"ch, rchbu" bnaf, do

)uch,r at, uch,r guz( "favi g,hshi

kvdtk"' atz )fvnal vxudht( "g,hshi c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck ahecgu ctr.

hartk":

vart, vafhbv cfk neuo adku hartk

g"h v"nesa ngy" a"ctrmu, tar ctu

ao" )nghi usudn, vart, vafhbv cnesa

achruakho( thbv tkt czni vdku,' tck

ktjrh a"g,hshi kvdtk"32' ",jzur dhkuh

afhbv khruakho ukt ,atr ao cneuo

adku hartk fcr"42' vhhbu' akt ,vhw

81(ubertho do"nafbu," _"tuvc vw duw

nafbu, hgec"'"srha nafbu, c,h fbxhu, uc,h

nsrau, avo cneuo nafiavafhbv aruhw cvo

cdku," )crfu, ao ucjst"d nvra"t(/

91(pra"h kghi hgec ao/

02(pw rtv hc' v/ ugus/

12(grul ao )vuct cjst"d nvra"t(/

22(ukfi v"v do vneuo vgherh sdhkuh v,urv'

"neuo ecug annbu humt, vurtv ktbah vghr"'

g"s ucsudn, kaf, vdzh, acchvn"e/ urtv rnc"i

cnkjnu, xp"s sf,ucu,:"gher ,urv nhnh dku,

cbvrsgt ao adku, hfbhw uvjra uvnxdr fuw"/

32("ndku, tsuo' tck fabdtku fcr ndku,

cck' batrv dhkuh afhbv ao/ svt czni tchh avhw

fnv ntu, abho tjr abdtku ncck ugshhi batrv

dhkuh vafhbv ao ccvf"b" )jst"d nvra"t ao(/

42(jst"d nvra"t ao/

vgrv 02: pra, rtv hc' v:
vneuo tar hcjr vw tkehfo nfk-acyhfo

kauo t,-anu ao/

vgrv 42: jst"d nvra"t ao:
uetnr st; favi g,hsho fuw svhhbu a,jzur

dhkuh afhbv khruakho ukt ,atr ao cneuo

adku hartk fcr nsf,hc uac vw t, acu,l fnu

go acu,l/

jst"d nvra"t ao: ugs"z ha kfuhi

cnznur anj,h ctunrho kh ch, vw bkl duw zv

vnznur cdku, btnr aanj,h ctunrho kh ch,

vw bkl avut ch, vfbx, fthku gunsu, vhu

rdkhbu ccv"n chruakho ukfl anj,h cvkhf,h

kch, vfbx, fthku ct,h knesa kph ahruakho

vcbuhv fghr ajucrv duw r"k g"p atnru cnsra

kg,hs hvhv cvn"e dsuk fhruakho acguv"z / /
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vart, vafhbv cneuo cju. ktr.agkhu

gns v"nesa ngy"52' fhui av"nesa ngy"

hger nneuo zv uhecg ctr. hartk'

cnesa vdsuk achruakho/

ukfi "tnru cnsra kg,hs kcut hvhw

chvn"e dsuk fhruakho acguv"z / / kph

achruakho vcbuhw kg,hs hvhw jucrv kv

knesa hjshu fk neunu, ak c,h fbxhu,

avhu cguv"z"42/

ufnrunz do cpxue62
"uvchtu,ho tk vr

esah uanj,ho cch, ,pk,h duw hert kfk

vgnho" _ a"ch, ,pk,h" aeth gk ch,

vnesa skg,hs' "cguv"z cdku, vut hert

kfk vgnho svhhbu c,h fbxhu, acfk tr.

vgnho ahecgu kg,hs ct"h njucr kch,

vnesa"42/

ugp"z bh,ux; gus hu,r cdusk vngkv

s"nesa ngy" _ sfhui a"chruakho vcbuhw

kg,hs hvhw jucrv kv knesa hjshu fk

neunu, ak c,h fbxhu, avhu cguv"z"'

"bnmt g,v cdku, / / ch, vfbx, vrh vut

neuo vnesa duphw skg,hs"42/

uha kunr' ajhcur vc,h fbxhu, acfk

tr. vgnho )"nesa ngy"( kch, vnesa

skg,hs hvhw cv,to ukph-grl jhkueh

vsrdu, achbhvo _ ac,h fbxhu, vnhujsho

aha cvo ngkv h,hrv kdch atr c,h

fbxhu, )fnu "ch fbha,t svumk uch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt"' "ch, rchbu

accck"( hvhu eusnhocvjhcur kch,

vnesa' ahvhu njucrho nnakch, vnesa

)budgho uscueho cu kkt vpxe chbhvo(72'

ugk hso uctnmgu,o hvhu njucrho kch,

vnesa fk atr c,h fbxhu, actr. vgnho/

s/uh,hrv nzv ha kunr _ avnesa

skg,hs )a"cbuh unaufkk hdkv uhcut ni

52(ukfi'"c,h fbxhu, accck gk ,bth vi

gauhhi"'"fajrc / / nvbh v,bth / / ktu,i accck

/ / avrh kg, ct dutk cnvrv chnhbu ,peg

esua,i" ),us"v c,h fbxhu, _ ndhkv fj' rha

g"c(/

62(haghw bu' z/

72(g"s ucsudn, kaf, vdzh, )neuo nuaco

ak vxbvsrhi( acchvn"e _ a,aho xbvsrhi"tmk

vnzcj" )hruaknh nfu, p"c v"u/ nfhk,t x"p h,ru/

ugus(/

ug"z tnr nv ygo hvhv ch, vnesa kg,hs f"f

dsuk kph achruakho vcbuhv kg,hs hvhv jucrv

kv knesa hjshu fk neunu, ak c,h vfbxhu,

avhu cguv"z ubnmt g,v cdku, atbh guns cch,

vfbx, vrh vut neuo vnesa duphw skg,hs/

vgrv 52: ),us"v c,h fbxhu, _
ndhkv fj' rg"c(:c,h fbxhu, ak cck gk

,bth vi gauhhi/ rumv kunr fk zni avi cykhi

svt jzhbi ccrhh,t skghk udo vtnurtho akt

vhu rumho khfbx cvi cdanho npbh danho tkt

nauo sang,t cgh mhku,t uvft nhhrh fajrc

stz nvbh v,bth usuuet ktu,i accck nvbh

v,bth avrh kg, ct dutk cnvrv chnhbu ,peg

esua,i tck ktu,i actr. hartk kt nvbh

,bth avrh esua,i kguko ehhn,/

vgrv 72:hruaknh nfu, p"c v"u:
unbhhi avh,v xbvsrhi dsukv tmk vnzcj

)ckaf, vdzh, eruc tk vnzcj/ pbh nav( ukt

,gkv cngku, gk nzcjh unv f,hc ,ni utkv

vnapyho tar ,aho kpbhvo/

nfhk,t x"p h,ru: ukt ,dkv gru,l

gkhu utkv vnapyho tar ,aho bnmhbu knshi

axbvsrhi ctho cms vnzcj tgp"h athi rthv

kscr zfr abtnw )nkfho t( uhbx hutc uhjze

cerbu, vnzcj )sgre kch"s / / vrh axbvsrhi

vo cms vnzcj ufuub,u vhv ch"s _ nrfc,

vnabv(/
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vanho"82( h,dkv ,jhkv cvneuo "abxg

nesa uhac ao" czni vdku, )"ch, rchbu

accck"(' unao hug,e kneunu chruakho:

vart, udhkuh vafhbv cv"nesa ngy"

vgherh accck )"abxg nesa uhac ao"(

vht do "favi bdtkhi" _ fncutr cvnal

vxudht a"t; favi bdtkhi afhbv gnvi'

abtnr92uac vw tkehl t, acu,l' uvahc

kt btnr tkt uac' nkns avec"v ac gnvi

)"t, acu,l" fnu go acu,l03( nchi

vdkhu,"' fkunr' do crdg vtjrui svdku,

bnmt, vafhbv cvneuo adku hartk'

"abxg nesa uhac ao"' unaoac vec"v

go fk cb"h kvnesa achruakho kvaru,

ukdku, cu afhb,u kguko ugs/

ufhui a"vec"v ac gnvi nchi vdkhu,"'

nv"nesa ngy" )"ch, rchbu accck"(

"abxg nesa uhac ao"' bnmt' acneuo zv

n,jhkv ubgah, dtuk, vafhbv' v,dku,v

cfk v,ue; uvakhnu, )kt re ctupi

s"nesa ngy"(' azvu"g nesa vg,hs/

cxdbui tjr: fao aahc, vafhbv vht

nvneuo abnmt, cdku,' fl ahc, nesa

vg,hs)agbhbu vart, udhkuh vafhbv( vut

nvneuo "abxg )nesa( uhac ao" czni

vdku,' aao n,dkv ,jhkv utj"f bg,e

kneunu chruakho13/

utukh ha kunr' anrunz ckaui vrnc"o

)cvkfu, nkl vnahj23( "ucbv nesa

cneunu" _ skfturv: nvu vmurl kvanhgbu

fti acbhi vnesa vut cneunu33? ukthsl'

knv thbu npra vneuo' "ucbv nesa

82(pra"h u,uxw xufv nt' xg"t/ ugus/ 

92(bmcho k' d/

03(jst"d nvra"t ao/ ,bht tdv", xp"u/

13(ug"sanmhbu cbudg kxbvsrhi )aneuno

ckaf, vdzh, acnesa( _ a"cycrht )vneuo

vtjrui acu vh,v vxbvsrhi czni vdku,( g,hshi

kjzur ,jhkv unao bg,ehi knesa" )rnc"o vkw

xbvsrhi xph"s(/

23(xph"t/

33(ufn"a cv,jk, vpre"cubv vnesa"

)x,o(' ukt"cubv vnesa cneunu"/

vgrv 82:pra"h xufv nt'
xg"t:sthi cbhi ch, vnesa ckhkv sf,hc

uchuo veho ukt cjnhxr avut h"y seh"k

cacugu, )ao( sthi cbhi c"v sujv h"y v"n cbhi

vcbuh chsh tso tck nesa vg,hs atbu nmphi

cbuh unaufkk vut hdkv uhct nanho abtw

)anu, yu( nesa vw fubbu hshl/

vgrv 13: )rnc"o vkw xbvsrhi
xph"s(: c,jhkv fabcbv ch, vnesa vhu ch,

shi vdsuk huachi ckaf, vdzh, avh,v cgzr,

hartk uvneuo avhu huachi cu juk vhv athi

hahcv cgzrv tkt knkfh ch, sus ufab,ekekv

vaurv dku nneuo kneuo ukgarv neunu, dku

uxupi kycrht unao kt gns ch, shi dsuk gs

g,v ueckv vht acycrht g,hshi kjzur ,jhkv

unao bg,ehi knesa/

vgrv 23: xph"t: uto hgnus nkl

nch, sus vudv c,urv uguxe cnmu, fsus tchu'

fph ,urv acf,c uacgk-pv' uhf; fk hartk

khkl cv ukjze csev uhkjo nkjnu, vw _ vrh

zv cjze, avut nahj/ to gav uvmkhj ucbv

nesa cneunu uec. bsjh hartk _ vrh zv

nahj custh/

vgrv 33: ufn"a cv,jk, vpre:
vnkl vnahj g,hs kgnus ukvjzhr nkfu, ]ch,[

sus khabv knnakv vrtaubv' ucubv vnesa

unec. bsjh hartk/
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chruakho"? _ a"cneunu" runz43do gk

neunu ak nkl vnahj czni vdku, )kpbh

a"vrh zv nahj custh"(53' vhhbu' acvhu,u

cdku,)aao huac63unn,hi unmpv kdtuk

t, cb"h uafhbv gnvi nvdku,( cubv nkl

vnahj nesa )ngy(73avut nghi usudn,

vnesa achruakho83)fnu "ch fbha,t sa;

uh,hc"' "abxg nesa uhac ao"(' c,ur

vfbv knesa vg,hs' ah,dkv ,jhkv ao'

unao hauc )go vec"v ucb"h( khruakho/

v/uha kvuxh; cchtur vghkuh s"ch,

rchbu accck" _ angk,u kdch "c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck" vht )bux;

gk ngk, ch, vfbx, uch, vnsra acch,

rchbu( do nms vhu,u "ch, rchbu"93)"rchbu"

)x,o( sfk cb"h' baht vsur' u"rchbu

43(ucpayu, h"k _ anvgbhbho ahushgu a"vrh

zv nahj custh" ahsg kfuhi neunu ak vnesa )rtv

keu"a j"j gw 263 cvgrv/ urtv do keu"a jf"s gw

256 cvgrv(/ 

53(ugp"z hun,e vahbuh chi v,jk, vpre

kxhunu _ acv,jk, vpre fu,c vvkfv a"vnkl

vnahj / / cubv vnesa" )fpauyu(' nat"f cxhunu'

anctr vxhnbho agk hso eucgho nh vut vnkl

vnahj'"cjze, nahj"' ugs"nahj custh"' fu,c

"to gav uvmkhj ucbv nesa cneunu"' achi

pguku,hu czni vdku, bfkk do cbhi nesa ngy

vgherh cdku,' c,ur vfbv uv,jk, vv,dku,

snesa vg,hs' fcpbho/

63(rtv xbvsrhi mj' t:"h,hc tph,jt srunh"/

73(fnu ch, vnsra ak gzrt vxupr* _ vnahj

)dutki ak hartk( sdku, cck/

83(utukh ha kunr' an"a cnsra )hk"a haghw

rnz ,my( a"cagv ankl vnahj ct guns gk dd

ch, vnesauvut nanhg kvo khartk utunr gbuho

vdhg zni dtuk,fo"' eth gk dd ch, vnesa snesa

ngyacju. ktr.** avut cneuo vnesa chruakho

)"abxg nesa uhac ao"(' fh' ktjrh anesa

vg,hs h,dkv uhrs knyv kt hvhw murl kvanhg

khartk"vdhg zni dtuk,fo"/

93(ugp"z hun,e vkaui"ch, rchbu"' ukt"ch,

vfbx, uch, vnsra ak rchbu"/

*(ukvghr' angk, "ch fbha,t svumk" aerucv

kch, vnsra ak gzrt vxupr )fb"k vgrv 31(/

**(ugp"z hun,e vshue "guns gk dd ch, vnesa"

_a"ddu, / / kt b,esau" )rnc"o vkw chvc"j p"u

v"z(' arunz gk ju"k cgrl kesua, t"h/

vgrv 43: rtv keu"a j"j gw 263
cvgrv:"nesa cneunu": m"g vfuubv/ utukh

h"k st; scfkk cchvn"e re vnzcj thi nabhi

tu,u nneunu kguko )vkw chvc"j rp"c(' fk

vnesa skg,"k m"k "cneunu" vnhujs ku'

ufnpura cbcut, hjzetk fnv pgnho/ gus h"k

sd"z nvgbhbho ahushgu a"usth nahj vut" _

ahfuhi neuo vnesa/

keu"a jf"s gw 256 cvgrv: vnzcj

neunu nfuui chu,r uthi nabho tu,u nneunu

kguko/ unshhe chu,r_ fh fkku, vnesa do fi

mrhl kvhu, cneunu suet )fb"k' nvkw nkfho('

ufvnal vrnc"o ao "kcbu, t, ch, vw

chruakho cvr vnurhw"' tck thbu nfuui chu,r

avrh vr vch, vut ,"e tnv gk ,"e tnv

nat"f chvn"e )nhsu, p"c n"t/ rnc"o ao

p"v v"t(/

vgrv 63: xbvsrhi mj' t: rw hvuag

ci kuh nafj ktkhvu / / tnr khv thn, t,h

nahj tnr khv zhk ahhkhv kshshv uvhft h,hc

tph,jt srunh unth xhnbhv h,hc chbh gbhh

xuckh jktho ufuki aru utxhrh cjs zhnbt thvu

arh js utxhr js tnr shknt ncghbt skt

thgfc/

vgrv 83 cauv"d:)rnc"o vkw
chvc"j p"u v"z(: vkafu, vcbuhu, cesa

up,uju, kjk _ to vhu ddu,hvi auhi go ereg

vgzrv _ ,ufi jk uddu,hvi esa/ uto thbi auhi

_ t; ddu,hvi jk/ avddu, uvgkhu, kt b,esau/
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chruakho"? _ a"cneunu" runz43do gk

neunu ak nkl vnahj czni vdku, )kpbh

a"vrh zv nahj custh"(53' vhhbu' acvhu,u

cdku,)aao huac63unn,hi unmpv kdtuk

t, cb"h uafhbv gnvi nvdku,( cubv nkl

vnahj nesa )ngy(73avut nghi usudn,

vnesa achruakho83)fnu "ch fbha,t sa;

uh,hc"' "abxg nesa uhac ao"(' c,ur

vfbv knesa vg,hs' ah,dkv ,jhkv ao'

unao hauc )go vec"v ucb"h( khruakho/

v/uha kvuxh; cchtur vghkuh s"ch,

rchbu accck" _ angk,u kdch "c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck" vht )bux;

gk ngk, ch, vfbx, uch, vnsra acch,

rchbu( do nms vhu,u "ch, rchbu"93)"rchbu"

)x,o( sfk cb"h' baht vsur' u"rchbu

43(ucpayu, h"k _ anvgbhbho ahushgu a"vrh

zv nahj custh" ahsg kfuhi neunu ak vnesa )rtv

keu"a j"j gw 263 cvgrv/ urtv do keu"a jf"s gw

256 cvgrv(/ 

53(ugp"z hun,e vahbuh chi v,jk, vpre

kxhunu _ acv,jk, vpre fu,c vvkfv a"vnkl

vnahj / / cubv vnesa" )fpauyu(' nat"f cxhunu'

anctr vxhnbho agk hso eucgho nh vut vnkl

vnahj'"cjze, nahj"' ugs"nahj custh"' fu,c

"to gav uvmkhj ucbv nesa cneunu"' achi

pguku,hu czni vdku, bfkk do cbhi nesa ngy

vgherh cdku,' c,ur vfbv uv,jk, vv,dku,

snesa vg,hs' fcpbho/

63(rtv xbvsrhi mj' t:"h,hc tph,jt srunh"/

73(fnu ch, vnsra ak gzrt vxupr* _ vnahj

)dutki ak hartk( sdku, cck/

83(utukh ha kunr' an"a cnsra )hk"a haghw

rnz ,my( a"cagv ankl vnahj ct guns gk dd

ch, vnesauvut nanhg kvo khartk utunr gbuho

vdhg zni dtuk,fo"' eth gk dd ch, vnesa snesa

ngyacju. ktr.** avut cneuo vnesa chruakho

)"abxg nesa uhac ao"(' fh' ktjrh anesa

vg,hs h,dkv uhrs knyv kt hvhw murl kvanhg

khartk"vdhg zni dtuk,fo"/

93(ugp"z hun,e vkaui"ch, rchbu"' ukt"ch,

vfbx, uch, vnsra ak rchbu"/

*(ukvghr' angk, "ch fbha,t svumk" aerucv

kch, vnsra ak gzrt vxupr )fb"k vgrv 31(/

**(ugp"z hun,e vshue "guns gk dd ch, vnesa"

_a"ddu, / / kt b,esau" )rnc"o vkw chvc"j p"u

v"z(' arunz gk ju"k cgrl kesua, t"h/

vgrv 43: rtv keu"a j"j gw 263
cvgrv:"nesa cneunu": m"g vfuubv/ utukh

h"k st; scfkk cchvn"e re vnzcj thi nabhi

tu,u nneunu kguko )vkw chvc"j rp"c(' fk

vnesa skg,"k m"k "cneunu" vnhujs ku'

ufnpura cbcut, hjzetk fnv pgnho/ gus h"k

sd"z nvgbhbho ahushgu a"usth nahj vut" _

ahfuhi neuo vnesa/

keu"a jf"s gw 256 cvgrv: vnzcj

neunu nfuui chu,r uthi nabho tu,u nneunu

kguko/ unshhe chu,r_ fh fkku, vnesa do fi

mrhl kvhu, cneunu suet )fb"k' nvkw nkfho('

ufvnal vrnc"o ao "kcbu, t, ch, vw

chruakho cvr vnurhw"' tck thbu nfuui chu,r

avrh vr vch, vut ,"e tnv gk ,"e tnv

nat"f chvn"e )nhsu, p"c n"t/ rnc"o ao

p"v v"t(/

vgrv 63: xbvsrhi mj' t: rw hvuag

ci kuh nafj ktkhvu / / tnr khv thn, t,h

nahj tnr khv zhk ahhkhv kshshv uvhft h,hc

tph,jt srunh unth xhnbhv h,hc chbh gbhh

xuckh jktho ufuki aru utxhrh cjs zhnbt thvu

arh js utxhr js tnr shknt ncghbt skt

thgfc/

vgrv 83 cauv"d:)rnc"o vkw
chvc"j p"u v"z(: vkafu, vcbuhu, cesa

up,uju, kjk _ to vhu ddu,hvi auhi go ereg

vgzrv _ ,ufi jk uddu,hvi esa/ uto thbi auhi

_ t; ddu,hvi jk/ avddu, uvgkhu, kt b,esau/
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accck"' rci ak fk cbh vdukv04(' ch,u ak

baht vsur' a"vbaht vut vfk"14:

gher24vgbhi svart, vafhbv cchvn"e

vht chartk )nms ngk,o ak hartk'

04(ukvghr' a"rchbu accck" vut rc)pra"h('

abert rc x,o'"fnu aeurhi krw hvusv vbaht rch

ctr. hartk eru khw bnh ccck rc" )phw rac"o

pxjho ehy' c/ c"c bc' t(/ _ ubert"rha xsrt

ccck" )jukhi ekz' c _ vuct cphw rac"o ao(/

14(pra"h jue, ft' ft/

24(cvct keni _ rtv keu", crfv mj' t/

xv"n ,ex"u gw ec uthkl/

vgrv 04: )phw rac"o pxjho
ehy' c(: tct/ fl anu ak rc tkt cfcus

eurhi tu,u rc ccck vfh fnu aeurhi krch

hvusv vbaht ctr. hartk rchbu ufi nufhj

cajhy, jukhi )s; ekz:( stnrhw nti rha xhsrt

ccck )rta hahcv/ ra"h( tct trhft ucrc

nhhrh avhv rc trul csuru fstnrhbi cnxf,

bsv )s; fs:(/

vgrv 14:pra"h jue, ft' ft:
uhakj hartk nktfho/ ucneuo tjr ,ukv

vakhju, cnav' abtnr utakj nktfho nnscr

esnu,' ufi uhakj nav nktfho nesa tk nkl

tsuo' uchp,j vut tunr uhakj hartk nktfho

tk nkl tsuo uduw' vf,ucho vkku mrhfho zv

kzv' zv bugk uzv pu,j' anav vut hartk

uhartk vo nav' kunr kl abaht vsur vut ffk

vsur' fh vbaht vut vfk:

vgrv 24:keu", crfv mj' t: ugau

kh nesa uafb,h c,ufo c,ufu kt btnr tkt

c,ufo avart, vafhbv vh,v c,ul hartk

gmno tkt atgp"f vhv mrhl kcbu, ch, ngmho

utcbho fsh agh"z hvhv dhkuh vafhbv chartk

ufi gfahu najrc cvn"e b,payv vesuav cfk

cvf"b ucvn"s ufn"a utvh kvo knesa ngy

fuw/ ukvchi zv mrhl kvchi gbhi vart, vafhbv

nv vht uvbv tbu tunrho uthi tbu hfukho kgku,

ukrtu, ukva,juu, kpbhl/ umrhl kvchi nvu

ukva,juu,/ uknv thi tbu hfukho caknt kgku,

ukrtu, t"t npbh vhs fuw tck vva,jutv

tpar kvhu, cfk neuo kpbhu h,w fnu utbjbu

furgho una,juho fuw/ uknv mrhl kzv cvn"e

suet/ tl vbv ha abh cjhbu, cva,juutv fh

vbv gbhi vva,juutv vut ancyk unfbhg t"g

kpbhu h,w fnu ancyk t"g kpbh vnkl uneck

gkhu kgcsu ukanug ceuku/ uvbv ha va,juutv

ccjhw jhmubhu, anfbhg t, vdu; akt hnrus

tck gher rmui upbhnh, vbpa thbv ncuyk,

atgp"f vut scr cp"g uha ku rmui tjr

unjacv tjr, cp"g zuk, gbhi vvfbgv/ nat"f

cjhw vva,juutv ccjhw pbhnhw vut cjhw cyk

rmubl npbh rmubu athi ku rmui ujp. tjr fkk

ufnu crt frgt fuw avrdk vht cykv nna fuw

uvut vva,juutu, vbpa uva,juutv zu vhu

neckho hartk g"h rthv aka rdkho cabv

ccvn"e aao vhv dhkuh afhbv phw afhbv nv

aaufi c,j,ubho ccjhw dhkuh )uec"v esua

unucsk fuw( agh"z fk vbanu, n,cykho fbr

cpbh vtcuev phw fasuke, tcuev dsukv nts

tzh fk br hjhsh vsuke cxnul kv vukl turu

ubfkk ctur vtcuev uvhu ktjsho nna/ uzvu

ukt hrtu pbh rheo fsrl act krtu, avhv

rthv uv,dku, pbhnh, uf,hc pbh vhhbu cjhw

nnf"g uxuf"g cjhb, hjus euc"v uafhb,hv

ugus afk tjs utjs nhartk kpuo ahgurt

shkhv vhv neck dhkuh zv favhu gukhi krdk

afuko jhhchi crthv kfl btnr pbh vuhw kaui

rcho akfk tjs vhv vdhkuh kph grfu ugher

vrthv vht vva,juutv avhv na,juuv uhumt

)tkt sf,hc ukt hrtu pbh rheo( unaka rdkho

tku vhv neck cjhw va,juutv kvhu, fk vabv

cjhw chyuk zv fh nfk rdk uhu"y vhv bnal

vchyuk gs vrdk vct tjrhu/ unajrc cvn"e

vdo athi tbu hfukho kva,juu, gf"p b,payv

esua, vtrv zu tpx emvu cnesa ngy cvf"b

ucvn"s uvhhbu cag, v,pkv atz vtso nsce

t"g keubu urumv kcyk t"g bds vnkl nkfu ak

guko fk js kpuo ahgurt shkhv ha ccjhw

jhmubhu, nms vvfrj anfrhj t"g fuw uthi

,pk,u ak tso bang, tkt ccvf"b fuw ag"h

v,payu, vart, vafhbv tar ao )ukfi tfk

ch garv afhb,t arht utunrho scr acesuav
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"hartk ueuc"v fukt js"34(' fn"a44
"ugau

kh nesa uafb,h c,ufo"' c,ufu kt btnr

tkt c,ufo54' ugs"z cbudg kvart,

vafhbv czni vdku, )"ccck vhft / / cch

34(rtv zj"d gd' t/

44(,runv fv' j/

54(rtv tkahl gv"p/ ak"v xy' t/ ugus/

faha garv ag"h ehcu. garv aurv fbx"h

skghkt avut cjhw fbhxu, uehcu. vbanu,

uneuro( bgav cjhw va,jutv uchyuk fbr cpbh

vtcuev/ uvbv chyuk zv vut cbanu, suet

avo nhujsho nna fbr ctcuev abprs ni

vp,hkv ubfkk avrh vafhbv vht fbx"h neur

ba"h cbho t,o kvw tkehfo crt frgt stcuv

fuw/

xv"n ,ex"u gw ec:tl kp"z m"k nv

vmurl ccbhi cvn"e to vvartv vut vgher

c,ufo fuw' tl vbv btnr c,phk, nux; saka

rdkhw uthi tbu hfukhw kgku, ukrtu, ukva,juu,

kpbhl npbh vhs aba,kjv cnesahl skfturv

hpkt npbh nv thi tbu hfukhw/ kva,juu, g,v

vkt vafhbv cf"n fh nkt vtr. fcusu utfk

garv afhb,t arhw caknt kgku, ukrtu, kjhh

tck kva,juu, npbh nv thi tbu hfukhw tl

v,hru. vut aha cw cjhw va,juutu, cjhw

va,juutv cdu; ucjhw va,juutv cbpa phw

vva,juutv cdu; vut chyuk jhmubhh chyuk vdu;

ckcs fnak cnkl c"u farutvu gcsu bupk ktr.

una,juuv kpbhu ccjhw chyuk nna at; gp"h

avut cyk ctn, tgph"f vchyuk vut cdu;

ckcs uthi budg kgmnuw bpau fh hfuk kvrvr

cag, vva,juutv ,tu, zru, nv akcu jp.

uthi vrmui aku bfbg ufpu; kpbhu ufi ,hf; ktj"f

jk; gcr vchyuk ujzr kesnu,u kfk gxehu fuw

kfi vva,juutv zu tbu hfukho t; g,v kfrug

cnusho ukcyk t"g ccjhw chyuk jhmubhh ak

vdu; kfu; ftdnui rtau fuw cvfrj ufphhw kfk

nhkh sanhw avut vfk nms vvfrj utgph"f

hfuk kv,tuu, rmubu, tjrhw ak gv"z fuw tck

cjhw vva,juutv cbpa vut cjhw vchyuk

vtnh,h ak vrmui acbpa an,cyk npbh rmui

vgkhui c"v athi ku rmui tjr ck,h kvw kcsu

fntrz"k cyk rmubl npbh rmubu ufn"a nh kh

canho ugnl kt jpm,h ctr. uduw uvut fchyuk

vbr cpbh vtcuev avbr nx,ke vta nnbv

khfkk cvtcuev vdsukv fl gs"n vchyuk ak

vbanv kneurv gmnu,u h,w afk,v bpau

cvx,keu, tkhu h,w unnhkt cyk nfk ufk athi

ku jp. tjr ck,h tkhu vut buat t, bpau fb"k

uzv vva,juutv thi tbu hfukhw npbh athi kbu

cvn"e azv vjhuc ak gukh rdkhw czni acvn"e

ehho sf,hw aka pgnhw cabv hrtv fk zfurl t,

pbh vuhw uduw phw accvn"e / / vhw dhkuh fkku,

vafhbv c"v abhew cjhw fbx"h neur fbx"h

aknyv ukfl vhw b,dkv cvo cjhw nmhtuw

vchyuk vtnh,h kv,fkk br vw ban, tso

vpryh cpbh vtcuev vfkkhw avht neur fk

banu, pryhw ak hartk fb"k/

vgrv 34: rtv zj"d gd' t:,"j

zfthi thbui hartk sjuket gktv eshat st

byg cvu ec"v sf,hc fh kej yuc b,,h kfo/

kfo ukt kgnhi gfu"o/ ucdhi sthvh dbhzt gktv

hehrt anhv nna turhh,t fkt x,ho udkht

crzt sanhv/ ug"s hartk c,rhi srdhi thbui

x,ho udkht s,bhbi dw srdhi thbui n,eari st

cst ec"v turhh,t uhartk/ ufk js srdt gk

srdt x,ho udkht/ ec"v srdt gk srdt x,ho

udkht/ turhh,t vfh bnh x,ho udkht/ hartk vfh

bnh srdt gk srdt/ vv"s ndhs scrhu khgec jehu

unapyhu khartk/ ,rh srdhi thbui hgec uhartk

js dkht ujs x,ho/

vgrv 54: rtv tkahl gv"p:gus

h,fi srl abh cchtur vf,ucho/ uvut cauc kc

tk tunru uafb,h c,ufo ukt tnr c,ufu/ uvut

fh vbv ang,h kunsho nfti fh gher vart,

afhbv ctso vut ukt cch, ntunru c,ufo/ tl

kt vnahfu vf,ucho gk gbhi zv/ utbh tct

tjrhvo unkt,h t, scrhvo uvut fh gshhi

mrhl kauo kc fh vkt cnafi gmnu vh,v afhbv

fntnru h,w/ ubugs,h kl ao fuw/ utunr ufcus vw

nkt t, vnafi ukt hfuk nav kct ufuw ufi

tunru ufi ,gau kph srl zv vut nhu,r:

tnbo hvhv g"s nz"k )xbvsrhi s; h"t(
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vafhbv czni vdku, )"ccck vhft / / cch

34(rtv zj"d gd' t/

44(,runv fv' j/

54(rtv tkahl gv"p/ ak"v xy' t/ ugus/

faha garv ag"h ehcu. garv aurv fbx"h

skghkt avut cjhw fbhxu, uehcu. vbanu,

uneuro( bgav cjhw va,jutv uchyuk fbr cpbh

vtcuev/ uvbv chyuk zv vut cbanu, suet

avo nhujsho nna fbr ctcuev abprs ni

vp,hkv ubfkk avrh vafhbv vht fbx"h neur

ba"h cbho t,o kvw tkehfo crt frgt stcuv

fuw/

xv"n ,ex"u gw ec:tl kp"z m"k nv

vmurl ccbhi cvn"e to vvartv vut vgher

c,ufo fuw' tl vbv btnr c,phk, nux; saka

rdkhw uthi tbu hfukhw kgku, ukrtu, ukva,juu,

kpbhl npbh vhs aba,kjv cnesahl skfturv

hpkt npbh nv thi tbu hfukhw/ kva,juu, g,v

vkt vafhbv cf"n fh nkt vtr. fcusu utfk

garv afhb,t arhw caknt kgku, ukrtu, kjhh

tck kva,juu, npbh nv thi tbu hfukhw tl

v,hru. vut aha cw cjhw va,juutu, cjhw

va,juutv cdu; ucjhw va,juutv cbpa phw

vva,juutv cdu; vut chyuk jhmubhh chyuk vdu;

ckcs fnak cnkl c"u farutvu gcsu bupk ktr.

una,juuv kpbhu ccjhw chyuk nna at; gp"h

avut cyk ctn, tgph"f vchyuk vut cdu;

ckcs uthi budg kgmnuw bpau fh hfuk kvrvr

cag, vva,juutv ,tu, zru, nv akcu jp.

uthi vrmui aku bfbg ufpu; kpbhu ufi ,hf; ktj"f

jk; gcr vchyuk ujzr kesnu,u kfk gxehu fuw

kfi vva,juutv zu tbu hfukho t; g,v kfrug

cnusho ukcyk t"g ccjhw chyuk jhmubhh ak

vdu; kfu; ftdnui rtau fuw cvfrj ufphhw kfk

nhkh sanhw avut vfk nms vvfrj utgph"f

hfuk kv,tuu, rmubu, tjrhw ak gv"z fuw tck

cjhw vva,juutv cbpa vut cjhw vchyuk

vtnh,h ak vrmui acbpa an,cyk npbh rmui

vgkhui c"v athi ku rmui tjr ck,h kvw kcsu

fntrz"k cyk rmubl npbh rmubu ufn"a nh kh

canho ugnl kt jpm,h ctr. uduw uvut fchyuk

vbr cpbh vtcuev avbr nx,ke vta nnbv

khfkk cvtcuev vdsukv fl gs"n vchyuk ak

vbanv kneurv gmnu,u h,w afk,v bpau

cvx,keu, tkhu h,w unnhkt cyk nfk ufk athi

ku jp. tjr ck,h tkhu vut buat t, bpau fb"k

uzv vva,juutv thi tbu hfukhw npbh athi kbu

cvn"e azv vjhuc ak gukh rdkhw czni acvn"e

ehho sf,hw aka pgnhw cabv hrtv fk zfurl t,

pbh vuhw uduw phw accvn"e / / vhw dhkuh fkku,

vafhbv c"v abhew cjhw fbx"h neur fbx"h

aknyv ukfl vhw b,dkv cvo cjhw nmhtuw

vchyuk vtnh,h kv,fkk br vw ban, tso

vpryh cpbh vtcuev vfkkhw avht neur fk

banu, pryhw ak hartk fb"k/

vgrv 34: rtv zj"d gd' t:,"j

zfthi thbui hartk sjuket gktv eshat st

byg cvu ec"v sf,hc fh kej yuc b,,h kfo/

kfo ukt kgnhi gfu"o/ ucdhi sthvh dbhzt gktv

hehrt anhv nna turhh,t fkt x,ho udkht

crzt sanhv/ ug"s hartk c,rhi srdhi thbui

x,ho udkht s,bhbi dw srdhi thbui n,eari st

cst ec"v turhh,t uhartk/ ufk js srdt gk

srdt x,ho udkht/ ec"v srdt gk srdt x,ho

udkht/ turhh,t vfh bnh x,ho udkht/ hartk vfh

bnh srdt gk srdt/ vv"s ndhs scrhu khgec jehu

unapyhu khartk/ ,rh srdhi thbui hgec uhartk

js dkht ujs x,ho/

vgrv 54: rtv tkahl gv"p:gus

h,fi srl abh cchtur vf,ucho/ uvut cauc kc

tk tunru uafb,h c,ufo ukt tnr c,ufu/ uvut

fh vbv ang,h kunsho nfti fh gher vart,

afhbv ctso vut ukt cch, ntunru c,ufo/ tl

kt vnahfu vf,ucho gk gbhi zv/ utbh tct

tjrhvo unkt,h t, scrhvo uvut fh gshhi

mrhl kauo kc fh vkt cnafi gmnu vh,v afhbv

fntnru h,w/ ubugs,h kl ao fuw/ utunr ufcus vw

nkt t, vnafi ukt hfuk nav kct ufuw ufi

tunru ufi ,gau kph srl zv vut nhu,r:

tnbo hvhv g"s nz"k )xbvsrhi s; h"t(
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fbha,t fuw"' "nesa ngy"( fnusda

cv,jk, vntnr "cut urtv fnv jchchi

hartkkpbh vec"v acfk neuo adku afhbv

gnvi"' ukt gus tkt av,dku, vafhbv

cch, vnesa vht npbh acu n,txpho fk

cb"h' fn"a64
"ccut fk hartk krtu, t,

pbh vw tkehl cneuo tar hcjr"' ugs"z

cc,h fbxhu, ucc,h nsrau,' acvo

64(uhkl kt' ht/

achnh vkk vzei hmt, c"e utnrv ha chbhfo nh

artuh a,arv gkhu afhbv fnav rchbu tkt

athi vsur rtuh kfl fh nv gbhi tunro fnav

rchbu uvhv sh htnr a,arv gkhu afhbv/ tl vut

fh ntz vh,v afhbv knyv yro hjyt tso

ucvguu,u gk,v krehg rtaui/ ucsur tbua kabh/

ufi gk vxsr vzv gs vachgh uct tcrvo

uvurhsv kaah/ hmje kjnhah/ hgec krchgh/ kuh

kakhah/ ev, kabh/ gnro krtaui/ nav ktr./

fi vhv rtuh vkk kvaru, afhbv ctr.

cva,kaku,u/ uzv a,arv gkhu afhbv fnav

rchbu/ ctupi agk hsu ,,pay u,nal ktr.

fnrg"v/ ukt gkhu kcsu tkt athi vsur rtuh

kfl fh gubu,o ncshkho chi vtr. uchi vanho/

uthi nct kvart, afhbv ctr. kngbo/ uvut

ntnr vf,uc vhfk vw vhfk vw vnv kunr tk

hgkv gk rujfo fh vhfk vw vut uthl hbhjvu vut

h,w/ fh vkt vhfk vw vnv uftar vnv rtuhho

kvaru, afhbv cbanu,o ha,kak uh,pay

vapg tk vhfk vw fh kngbo kvhu, t,o nafi

t, anu h,w cneuo vvut/ fh bpau,o vo

vnafi vtn,h unvo h,pay tk vneuo vnhujs

vvut/ uzv ntnr aknv ctunru )nkfho tw jw(

hvh vw tkehbu gnbu a,arv afhbv cgmnbu ftar

vhv go tcu,hbu/ tcrvo hmje uhartk gcshu fh

vtcu, vi vo vnrfcv/ ugh"f tk hgzcbu utk

hyabu/ nat"f cvgu,bu ahgzuc vhfku uhx,ke fh

thi jp. vw kafui ctr. f"t g"h vart,u

cbpau, hartk anvo guav gher ucvbato

nvhu,o nrfcv tk vafhbv hbatu nafbu,

ktchr hgec kgun,o fh nvo hnal/ ucvgsro

nvhu, rtuhho kfl gzuc hgzuc t, vnafi tu

nesa tar cjr kafi t, anu ao/ uzv tjauc

cfub, vpxue uhyua nafi ahkv tvk afi ctso

fnpura tmkhbu kghk avut uhyua nafi ahkv/

utk ,,nv thl bya t, nafi esau/ fh vkt kt

gav vut h,w gher re nvtbaho fh tvk afi

ctso/ tl kt cgmho uctcbho ug"f cvgu,o

bya nafi ahkv fh kt nnbu gav gher fnsucr/

ugk zv tjacv vh,v crf, yuc tar chrl nav

t, cbh hartk fnz"k gk uhrt nav t, fk

vnktfv uvbv gau tu,v ftar muv vw uhcrl

tu,o nav hvh rmui a,arv afhbv cngav

hshfo uhvh bugo fuw/ fh nv gbhi pxue uhvh bugo

tmk vcrfv: ukct tk vgbhi baho kc tk fpk

gbhi unku, aubu, ctunru ungav hshbu fubbv fuw

ungav hshbu fuw/ tl tnr hvh rmui a,arv

afhbv cngav hshfo ukt ahgav gher nvnafi

f"t auhvh bugo vw vut vart, afhb,u gkhbu

cbpau,hbu:

gus abh, uvut nv af,cbu kngkv fh

favueo vnafi ak nyv nafi ak ngkv vueo

gnu cfk jkeh pryh/ sudn, v,j,ui/ uzvu

ungav hshbu tar pv fubbv gkhbu cgkhui tar

vut gkhbu utz gk hsh abh vscrho vtkv ungav

hshbu pv knyv/ fubbvu nesuav avebhbu cgkhui/

gk hsh bpabu fh vfk ,kuh ubnal nvart,

afhbv gk vtso/ actnmgu,u h,fubi vgkhui

uv,j,ui cvart, afhbv ftnur/ ug"p vscrho

vtkv ,vhv fuub, vf,uc ugau kh nesa fuw/ fh

tj, scr tkeho a,ho zu angbu/ tj, ugau kh

nesa abh, ahgau ctupi h,ehho vnesa/ cnv

ahfahru ngahvo/ kvhu, gmno vhfk vw u,vhv

afhb,u h,w aufb, c,ufo ucerco ahvhu vhfk

vw vnv/ auhvh bugo vw gkhvo cgmo/ uzvu

uafb,h c,ufo fh thi vut h,w guav gher

nvgmho utcbho f"t nvtbaho msheho tar

bpau,hvo nafbu, ktchr hgec/

ak"v xy' t: mrhl vkc kvhu, ,nhs

eusa esaho aharw cu vafhbv fn"a ugau kh

nesa uafb,h c,ufo kt tnr c,ufu tkt

c,ufo svhhbu cesa esaho avut vkc/

unjuhc krtu, ,nhs ahvhv veusa esaho

batr cesua,u ahvhv nsur kafhbv kehho n"a

uafb,h c,ufo/
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n,txpho garv nhartk' a"tfk74chw

garv afhb,t arht"84/

uzvu do tw vygnho ac,h fbxhu, uc,h

nsrau, accck bertho "nesa ngy" _

fh' cchvn"e acu vhu n,txpho fk cb"h'

vh,v dhkuh fkku,vafhbv' abert, fbx,

hartk' neur fbx"h aknyv' nat"f cc,h

fbxhu, uc,h nsrau, ctrmu, tar ctu ao

cfk nshbv unshbv ghr ughr' acvo

n,txpho garv nhartk' aurv un,dkv

gkhvo re jkefchfuk nvafhbv/

ugp"z ha kctr vghkuh s"ch, rchbu

accck" _ akvhu,u neunu vecug )ch,( ak

baht vsur' "vbaht vut vfk"' afukk fk

vsur' ha cu vart, )udhkuh( fkku,vafhbv

)kt re jke aaurv )un,dkv( gk garv

nhartk(94' nghi usudn, vart, udhkuh

vafhbv cch, vnesa' "abxg nesa uhac

ao"05' unnbu bnal vart, udhkuh vafhbv

cfk c,h fbxhu, uc,h nsrau, ctrmu,

tar ctu ao' fnu ch, vnesa annbu turv

humtv kfk vguko15/

uha kunr' ach,u ak baht vsur' afukk

fk vsur' vut g"s ucsudn, ",kphu,"' ",k

afk phu, pubho cu"' fsra, jz"k25cbudg

kchvn"e/

ugus ugher _ ngk, "ch, rchbu acck"

cbudg kvdtukv:

74(xbvsrhi ky' t/

84(urtv ,bht tdv"e xf"d:"ang,h nrcu,h fh

thku bnmt nktl tjs guns cngns garv nhartk

chjs t; athbo nscrho cscrh ,urv,puk gkhu

thn,v upjs ckh dcuk u,fkh, nafhb,t sarht

gkhhvu gs avhw n,cyk nnmhtu,u kdnrh"/

94(bux; kfl ado cpayu, n,ecmho uctho

k"ch, rchbu accck" rcho nhartk' akt cgrl

kdch atr c,h fbxhu, uc,h nsrau,/ _ ukvghr

nr"v fs' c:"fhui sbaht vut afhjh rcho dchw"/

05(ukvghr nr"v fs' c:"ch fbha,t sa; uh,hc

cbvrsgt / / vuu ghhkh rc)rchbu accck( / / unmku

v,o"/

15(rtv hruaknh crfu, p"s v"v/ ugus/

25(crfu, k' t/

vgrv 84: urtv ,bht tdv"e
xf"d: vvartv vht vtrv gmunv ntur vw

vnthr cv ckh dcuk u,fkh, uthbu hfuk kv,kca

cbpa dcukh, f"t neh; gkhv nkngkv nrtav

ugs rdkv fnu atnru jz"k tfk ch garv

afhb,t arht fkunr gkhvo nkngkv / / ug"z

trz"k afr nmuv cvth gknt khft fh th tpar

kguko kvahdu fh to cv,payu, vbpa nvdu;

ut; do zt, gk srl vjxs fn"a ukl vw jxs fh

t,v ,ako ktha fngavu ufnu atrz"k

avec"v bu,i fj cmsheho fuw/ nat"f

cnktfho fnu aang,h nrcu,h ufuw/

vgrv 15: hruaknh crfu, p"s
v"v: vr vnurhv rw jhht ruct urw hbhh js tnr

anao vurhv humtv kguko/ trui / / anao turv

humtv kguko / / schr / / anao shcru, humthi

kguko/

vgrv 25:crfu, k' t: vhv guns

cj"k hfuhi t, kcu fbds tr. hartk / / vhv guns

ctr. hartk hfuhi t, kcu fbds hruakho / / vhv

guns chruakho hfuhi t, kcu fbds ch, vnesa /

/ vhv guns cch, vnesa hfuhi t, kcu fbds ch,

esah vesaho / / vhv guns cch, esah

vesaho hfuhi t, kcu fbds ch, vfpur, vhv

guns tjurh ch, vfpur, hrtv gmnu fthku kpbh

vfpur, bnmt guns cnzrj njzhr pbhu kngrc

cngrc njzhr pbhu knzrj csruo njzhr pbhu

kmpui cmpui njzhr pbhu ksruo bnmtu fk hartk

nfuubhi t, kco kneuo tjs / / nth ertv

fndsk suhs mutrl cbuh k,kphu, ,k afk phu,

pubho cu/
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n,txpho garv nhartk' a"tfk74chw

garv afhb,t arht"84/

uzvu do tw vygnho ac,h fbxhu, uc,h

nsrau, accck bertho "nesa ngy" _

fh' cchvn"e acu vhu n,txpho fk cb"h'

vh,v dhkuh fkku,vafhbv' abert, fbx,

hartk' neur fbx"h aknyv' nat"f cc,h

fbxhu, uc,h nsrau, ctrmu, tar ctu ao

cfk nshbv unshbv ghr ughr' acvo

n,txpho garv nhartk' aurv un,dkv

gkhvo re jkefchfuk nvafhbv/

ugp"z ha kctr vghkuh s"ch, rchbu

accck" _ akvhu,u neunu vecug )ch,( ak

baht vsur' "vbaht vut vfk"' afukk fk

vsur' ha cu vart, )udhkuh( fkku,vafhbv

)kt re jke aaurv )un,dkv( gk garv

nhartk(94' nghi usudn, vart, udhkuh

vafhbv cch, vnesa' "abxg nesa uhac

ao"05' unnbu bnal vart, udhkuh vafhbv

cfk c,h fbxhu, uc,h nsrau, ctrmu,

tar ctu ao' fnu ch, vnesa annbu turv

humtv kfk vguko15/

uha kunr' ach,u ak baht vsur' afukk

fk vsur' vut g"s ucsudn, ",kphu,"' ",k

afk phu, pubho cu"' fsra, jz"k25cbudg

kchvn"e/

ugus ugher _ ngk, "ch, rchbu acck"

cbudg kvdtukv:

74(xbvsrhi ky' t/

84(urtv ,bht tdv"e xf"d:"ang,h nrcu,h fh

thku bnmt nktl tjs guns cngns garv nhartk

chjs t; athbo nscrho cscrh ,urv,puk gkhu

thn,v upjs ckh dcuk u,fkh, nafhb,t sarht

gkhhvu gs avhw n,cyk nnmhtu,u kdnrh"/

94(bux; kfl ado cpayu, n,ecmho uctho

k"ch, rchbu accck" rcho nhartk' akt cgrl

kdch atr c,h fbxhu, uc,h nsrau,/ _ ukvghr

nr"v fs' c:"fhui sbaht vut afhjh rcho dchw"/

05(ukvghr nr"v fs' c:"ch fbha,t sa; uh,hc

cbvrsgt / / vuu ghhkh rc)rchbu accck( / / unmku

v,o"/

15(rtv hruaknh crfu, p"s v"v/ ugus/

25(crfu, k' t/

vgrv 84: urtv ,bht tdv"e
xf"d: vvartv vht vtrv gmunv ntur vw

vnthr cv ckh dcuk u,fkh, uthbu hfuk kv,kca

cbpa dcukh, f"t neh; gkhv nkngkv nrtav

ugs rdkv fnu atnru jz"k tfk ch garv

afhb,t arht fkunr gkhvo nkngkv / / ug"z

trz"k afr nmuv cvth gknt khft fh th tpar

kguko kvahdu fh to cv,payu, vbpa nvdu;

ut; do zt, gk srl vjxs fn"a ukl vw jxs fh

t,v ,ako ktha fngavu ufnu atrz"k

avec"v bu,i fj cmsheho fuw/ nat"f

cnktfho fnu aang,h nrcu,h ufuw/

vgrv 15: hruaknh crfu, p"s
v"v: vr vnurhv rw jhht ruct urw hbhh js tnr

anao vurhv humtv kguko/ trui / / anao turv

humtv kguko / / schr / / anao shcru, humthi

kguko/

vgrv 25:crfu, k' t: vhv guns

cj"k hfuhi t, kcu fbds tr. hartk / / vhv guns

ctr. hartk hfuhi t, kcu fbds hruakho / / vhv

guns chruakho hfuhi t, kcu fbds ch, vnesa /

/ vhv guns cch, vnesa hfuhi t, kcu fbds ch,

esah vesaho / / vhv guns cch, esah

vesaho hfuhi t, kcu fbds ch, vfpur, vhv

guns tjurh ch, vfpur, hrtv gmnu fthku kpbh

vfpur, bnmt guns cnzrj njzhr pbhu kngrc

cngrc njzhr pbhu knzrj csruo njzhr pbhu

kmpui cmpui njzhr pbhu ksruo bnmtu fk hartk

nfuubhi t, kco kneuo tjs / / nth ertv

fndsk suhs mutrl cbuh k,kphu, ,k afk phu,

pubho cu/
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"rchbu"' baht vsur' vut do vnahj )dutki

ak hartk( acsur35' fnu nav rchbu )vbaht
vrtaui(' "dutk rtaui vut dutk tjrui"45'

35(kvghr' acftu"t nhartk ha bhmu. nahj

]ugp"z ha k,uul srau, jz"k gk vpxue )cke fs'

hz("srl fufc nhgec"' aeth gk nkl vnahj

)hruaknh ,gbh, p"s v"v(' ueth gk ftu"t nhartk

)hruaknh ng"a xp"s( _ aabhvo tn, cpugk' fhui

acftu"t nhartk ha bhmu. nahj )rtv ntur ghbho

x"p phbjx([' cjhw vhjhsv' bhmu. ncjhw vhjhsv

vfkkh, avht ban, nahj )rn"z kzj"c n' c/ ugus(/

ufhui a"vbaht vut vfk"' afukk fk vbhmumu,

snahj acftu"t nhartk' cjhw vhjhsv vpryh,'

bnmt' aban,u vht cjhw vhjhsv vfkkh,' ban,u

ak nahj' ukfi vut vnahj acsur/

45(rtv keu"a jh"t gw 8 uthkl/ ua"b/

vgrv 35:)hruaknh ,gbh, p"s
v"v(: ,bh rw angui ci hujh gehcv rw vhv sura

srl fufc nhgec srl fuzct nhgec/ rw gehcv

fs vuv jnh cr fuzcv vuv tnr shi vut nkft

nahjt/

)hruaknh ng"a xp"s(: js cr ba t,t

kdch rch hangtk ch rch huxh t"k jnh,

cjknth ckg js fufc/ t"k ,hpj rujhv svvut

dcrt hvusth eyk sf,hc srl fufc nhgec/

)ukphfl bnaku hartk kfufcho/ pbh nav(/

ntur ghbho x"p phbjx: fntnr

vcga"y bcd"n amrhl fk tw nhartk k,ei

ukvfhi jke eun, nahj vahhl kban,u fbusg

atso vut r", tso sus nahj aeun,u ak

tso vrtaui nxu; vguko ugs xupu vhv avhu

fkukhi ceun, tso vrtaui ak vbanu, ak

hartk utj"f g"h vjyt b,ngyv eun,u ufnu

fi hvhv nahj eunv akhnv nfk banu, hartk

fkukv nxw rhcut / / g"f mrhl fk tjs nhartk

kvfhi jke cjhw nahj vahhl kjke ban,u/

)rn"z kzj"d rx' c(: nti vut xhunt

bkg"s aautk vrh gs g,v kt vdhg tso cguko

tkt knsrd, hw avut cjhw jhv unufrj ahvhv

nh ahzfv kak hjhsv av"x eumu ak hu"s/ fh kt

,uvu crtv jkhkv/ ueurt xhunt khjhsv npbh

agherv npbhnhu, g,he ac,ul zghr/ uhsug

acjhw g,he vut xu; guko t"x/ utnr avut

vnahj af,ucho cu vw ngku, hafhk hruo ubat

udcv nts/

vgrv 45: rtv keu"a jh"t gw 8
uthkl: gv"p "akj bt chs ,akj" thw cnsra:

"tnr )nav( kpbhu rca"g akj bt chs ,akj _

chs nahj avut g,hs kdku," / / nscrh vnsra

nuci ahabv ahhfu, nhujs, chi nav unahj'

tar nauo zv chea nav avakhju, )cdtuk,i

ak cb"h nnmrho( avuykv gkhu ,hnxr "chs

nahj"Q / / uvbv ,ufbv ak ahhfu, zu achi nav

unahj )anpbh zv ct vms-vauv ac,pehshvo:

kdtuk t, cbh hartk ndku,o( nuci g"p ntrz"k

"nav vut dutk rtaui vut dutk tjrui"/ uvbv

thi vphrua anav dupu ucgmnu hvhw v"dutk

vtjrui"' avrh nav vut nacy kuh' unahj

"hgnus / / nch, sus" _ nacy hvusvQ tkt

vphrua' anav avut "dutk rtaui" vut vut

acfuju ugk hsu hct nahj vdutk vtjrui/

uvchtur: v,urv vht rtah, )ugher( ngk,u

ak nkl vnahj _ "vudv c,urv"Q uvhhbu afju

zv kvhu, dutki ak hartk vut g"h v,urv'

avht ",ur, nav": / / vfjgk cht,u ak nahj

vut vut gbhbu ak nav/

uvbv hsugv ahj, f"e nu"j tsnu"r a"hct

)ahkv(" cdhw "tjs" u"nav" cmhru; "tjs" cdhw

"nahj"/

uvhhbu acht,u ak nahj cpugk )"hct"( hvhw

g"h vgcusv ctupi ak "tjs"/ uvfj kcmg

gcusv zu bh,i kbu nnav' ukfi "nav" )b,hb,

vfj gk gcusv zu( cmhru; "tjs" )vgcusv

gmnv( cdhw "nahj"/

/ / fh gbhbu ak nav )n",( vut b,hb, fj gk

vgcusv cchrur uzhful vguko ctupi ak "tjs"'

ugcusv zu cfju ak nav ,cht t, vdtukv

vg,hsv avut gbhbu ak nahj/

gp"z ncutr, vahhfu, vpbhnh, chi nav

unahj' fh vdtukv vg,hsv ctv cpugk g"h

nahj' tck zvu cfju ak nav' annbu ug"h bh,bv

vhfuk, kerc ukvcht dhkuh nahj/
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fhsug55acfk sur habu "tw vrtuh nmse,u

kvhu, dutk' ukfahdhg vzni hdkv tkhu

vah", uhakju fuw"' unx,cr kunr avut

baht vsur' fnpura cdnrt65cbudg krch

55(rtv au", j,o-xupr ju"n )j"u( cxupu

)xm"j(/ urtv ash jns pt, vasv ngrf, vtk";

fkk gw/ ugus/ 

65(xbvsrhi mj' c ucpra"h/

bxni ckeu"a jh"t vgrv 3: rtv
anu"r p"c' s: utnr rch kuh tnr ku vesua

crul vut knav xni zv kl cnscr t,v nbhji

uni vnscr t,v g,hs kvjzhri kg,hs kcut

abtnr )vuag c' yz( ]cdtuk,v vg,hsv ak

fbx, hartk/ rz"u[/ wkfi vbv tbfh np,hv

uvkf,hv vnscrw ]unao nav dutko/ rz"u[/

zj"t rb"d' t:st,t nav ucgt rjnh

sg,hshi vuu hartk skt hpeui tkt js nghr

uabho nnapjv nxyrt sdcurt svuu shhbhi

ut,jzr gknt k,uvu ucdhi scgt nav rjnhi

gkhhvu / / ucdhi st purebt chv ,kht vv"s

)crtah, ny( kt hxur acy nhvusv gs fh hct

ahkv sthvu nav cjacbt / / snav thvu nv

anu uchv ,vt bjn,l ucdhi st fpk ec"v anhv

nav nav js gk purebt esntv ujs gk

c,rhh,t ucd"s )anu, hs( tz hahr nav tz ar

kt btnr tkt tz hahr/

agr vpxueho pw uhjh: ahkv cdhw nav

uvut d"f nahj ci sus / / ubnmt fh vrugv

vrtaui avut nav vut gmnu vrugv vtjrui

fnu arnzu rz"k cnsra uz"x fhnh mt,l ntr.

nmrho trtbu bpktu, )nhfv zw( ukfi ahkv avut

vnahj unav gukho cjacui tw fh vut vut

gmnu/

,u"t r"p napyho: uvbv nav rcg"v

fju dsuk annahl unaphg cjhw sg, cfbx"h t;

do cbanu, abertu zrg cvnv ahvhv cvo

cjhb, sg, uvrdav ctkeu, kvhu, uhsg, vhuo

fuw sg t, tkeh tchl fuw / / fh nav rcg"v bew

rght nvhnbt tjs vnhujs nacgv rugho

arugv unprbx vba"h cvapg,u tkhvo nuj

vsg, azvu phrua rght nvhnbt anprbx t,

vtnubv/ ukfl vut dutk rtaui udutk tjrui phw

dutk rtaui avut vnaphg kvo cjhw vsg,

ac,jk, vscur aku tnr kvo uhsg,o fh tbh

vuhw fh neuso f,hc uhtni vgo/ uvut hvhv d"f

dutk tjrui kvhu, cjhb, unktv vtr. sgv fuw/

fh fuko hsgu tu,h ufuw/

vgrv 55: rtv au", j,o-xupr
ju"n )j"u( cxupu )xm"j(: uvbv cvt

scht, ci sus mrhl tbh kvumhg vumgv tw uvut

fnu avhw nrg"v avhw vdutk vrtaui bzsehi

anbho abv ukt hsg ukt vrdha cgmnu avut

hvhw dutk hartk utphw fatnr ku vec"v kl fh

takjl tk prgv n"n xhrc ukt rmv keck gk

gmnu fi hvhw th"v vdutk vtjrui unhuo ajrc

cvn"e nhs buks tw vrtuhw cmse,u kvhu, dutk

ukfahdhg vzni hdkv tkhu vah", uhakju utz

hgrv gkhu ruju ak nahj vynui udbuz kngkv gs

cut uftar nmhbu catuk tjr abnaj ctv gkhu

ruj nnakv uruj veusa tar nkpbho kt vrdha

cgmnu fi vhw cdutk vrtaui ufi hvhw cdutk

vtjrui/

urtv ash jns pt, vasv ngrf,
vtk"; fkk gw: ukph atnru cdnrt sxbvsrhi

k"j g"t aha tupi tw ahvhw mshe ubuag gbh

urufc gk vjnur udo tnru ao vhuo to ceukh

,angu uctupi vb"k rtuh kvhu, re tw nmsheh

vsur / / umrhl kvhu, cfk sur vtw vrtuh to hzfu

vut hvhw vakhj g"h tkhw uto kt hzfu hvhw fatr

vmsheho ckt vpra ucn, r"k tjs m"k tjr

csur cneunu ahvhw rtuh g"s stnru cehsuahi

g"c uzrj vana uct vana fuw hgu"a ucsrl

vzv vhw naugr tmko cfk sur nh vut ukfi tjr

vjurci ch, abh vhw nbjo gucst vb"k utjr

tjrh, hnhu vhw rchbu vesua ukfi csuru tnru

uhsgu avut vnufi utjrh nu, rch vhw nh ashcr

go rhc"k cxbvsrhi utjrhu chnh rc bjni vhw

r"b ufi vut cfk sur usur m"k tjs nufar ant

hzfu )ugph"z f,cu d"f ,knhsh vtr"h z"k achnhu

vhw vtr"h z"k( uf"z vut pauy/

vgrv 65:xbvsrhi mj' c
ucpra"h: to nahj ntu,i ajhho gfahu usth

vhhbu rchbu vesua sxuck ,jkutho ujxhs dnur

vuv / / uvth fdui ktu suuet/
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fhsug55acfk sur habu "tw vrtuh nmse,u

kvhu, dutk' ukfahdhg vzni hdkv tkhu

vah", uhakju fuw"' unx,cr kunr avut

baht vsur' fnpura cdnrt65cbudg krch

55(rtv au", j,o-xupr ju"n )j"u( cxupu

)xm"j(/ urtv ash jns pt, vasv ngrf, vtk";

fkk gw/ ugus/ 

65(xbvsrhi mj' c ucpra"h/

bxni ckeu"a jh"t vgrv 3: rtv
anu"r p"c' s: utnr rch kuh tnr ku vesua

crul vut knav xni zv kl cnscr t,v nbhji

uni vnscr t,v g,hs kvjzhri kg,hs kcut

abtnr )vuag c' yz( ]cdtuk,v vg,hsv ak

fbx, hartk/ rz"u[/ wkfi vbv tbfh np,hv

uvkf,hv vnscrw ]unao nav dutko/ rz"u[/

zj"t rb"d' t:st,t nav ucgt rjnh

sg,hshi vuu hartk skt hpeui tkt js nghr

uabho nnapjv nxyrt sdcurt svuu shhbhi

ut,jzr gknt k,uvu ucdhi scgt nav rjnhi

gkhhvu / / ucdhi st purebt chv ,kht vv"s

)crtah, ny( kt hxur acy nhvusv gs fh hct

ahkv sthvu nav cjacbt / / snav thvu nv

anu uchv ,vt bjn,l ucdhi st fpk ec"v anhv

nav nav js gk purebt esntv ujs gk

c,rhh,t ucd"s )anu, hs( tz hahr nav tz ar

kt btnr tkt tz hahr/

agr vpxueho pw uhjh: ahkv cdhw nav

uvut d"f nahj ci sus / / ubnmt fh vrugv

vrtaui avut nav vut gmnu vrugv vtjrui

fnu arnzu rz"k cnsra uz"x fhnh mt,l ntr.

nmrho trtbu bpktu, )nhfv zw( ukfi ahkv avut

vnahj unav gukho cjacui tw fh vut vut

gmnu/

,u"t r"p napyho: uvbv nav rcg"v

fju dsuk annahl unaphg cjhw sg, cfbx"h t;

do cbanu, abertu zrg cvnv ahvhv cvo

cjhb, sg, uvrdav ctkeu, kvhu, uhsg, vhuo

fuw sg t, tkeh tchl fuw / / fh nav rcg"v bew

rght nvhnbt tjs vnhujs nacgv rugho

arugv unprbx vba"h cvapg,u tkhvo nuj

vsg, azvu phrua rght nvhnbt anprbx t,

vtnubv/ ukfl vut dutk rtaui udutk tjrui phw

dutk rtaui avut vnaphg kvo cjhw vsg,

ac,jk, vscur aku tnr kvo uhsg,o fh tbh

vuhw fh neuso f,hc uhtni vgo/ uvut hvhv d"f

dutk tjrui kvhu, cjhb, unktv vtr. sgv fuw/

fh fuko hsgu tu,h ufuw/

vgrv 55: rtv au", j,o-xupr
ju"n )j"u( cxupu )xm"j(: uvbv cvt

scht, ci sus mrhl tbh kvumhg vumgv tw uvut

fnu avhw nrg"v avhw vdutk vrtaui bzsehi

anbho abv ukt hsg ukt vrdha cgmnu avut

hvhw dutk hartk utphw fatnr ku vec"v kl fh

takjl tk prgv n"n xhrc ukt rmv keck gk

gmnu fi hvhw th"v vdutk vtjrui unhuo ajrc

cvn"e nhs buks tw vrtuhw cmse,u kvhu, dutk

ukfahdhg vzni hdkv tkhu vah", uhakju utz

hgrv gkhu ruju ak nahj vynui udbuz kngkv gs

cut uftar nmhbu catuk tjr abnaj ctv gkhu

ruj nnakv uruj veusa tar nkpbho kt vrdha

cgmnu fi vhw cdutk vrtaui ufi hvhw cdutk

vtjrui/

urtv ash jns pt, vasv ngrf,
vtk"; fkk gw: ukph atnru cdnrt sxbvsrhi

k"j g"t aha tupi tw ahvhw mshe ubuag gbh

urufc gk vjnur udo tnru ao vhuo to ceukh

,angu uctupi vb"k rtuh kvhu, re tw nmsheh

vsur / / umrhl kvhu, cfk sur vtw vrtuh to hzfu

vut hvhw vakhj g"h tkhw uto kt hzfu hvhw fatr

vmsheho ckt vpra ucn, r"k tjs m"k tjr

csur cneunu ahvhw rtuh g"s stnru cehsuahi

g"c uzrj vana uct vana fuw hgu"a ucsrl

vzv vhw naugr tmko cfk sur nh vut ukfi tjr

vjurci ch, abh vhw nbjo gucst vb"k utjr

tjrh, hnhu vhw rchbu vesua ukfi csuru tnru

uhsgu avut vnufi utjrh nu, rch vhw nh ashcr

go rhc"k cxbvsrhi utjrhu chnh rc bjni vhw

r"b ufi vut cfk sur usur m"k tjs nufar ant

hzfu )ugph"z f,cu d"f ,knhsh vtr"h z"k achnhu

vhw vtr"h z"k( uf"z vut pauy/

vgrv 65:xbvsrhi mj' c
ucpra"h: to nahj ntu,i ajhho gfahu usth

vhhbu rchbu vesua sxuck ,jkutho ujxhs dnur

vuv / / uvth fdui ktu suuet/
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hvusv vbaht: "tnr rc75th ni jhht vut

fdui rchbu vesua"' "to nahj ntu,i ajhhi

gfahu usth vhhbu rchbu vesua"' vbaht

acsur85/

unzv nuci agher gbhbu ak "ch, rchbu

accck"' vut' vdtukv ncck' g"h vb,hb,-

fj kfkku, gcus,o ak hartk kgau,

ncck )ju. ktr.( tr. hartk' p,do

vhsug95
"gav fti )cju. ktr.( tr.

hartk"' agbhi zv bgav kfk krta g"h

cbhi c,h fbxhu, uc,h nsrau, )"nesa

ngy"( ctrmu, tar ctu ao06' unvo

bnaf, vesuav cfk tr. vgnho' ugh"z

nnvrho unzrzho upugkho ehuo vhgus

"g,hsv tr. hartk a,,pay cfk

vtrmu,"16' "ahvhw fk vguko fuku tz

75(rchbu accck' avut fnu rchbu vesua ctr.

hartk )fb"k vgrv 04(/ _ ugp"z h"k acscrh rc

"vhhbu rchbu vesua" pxe do cbudg kgmnu*

a"vhhbu rchbu accck"/

85(rtv as"j ao:"csrl vzv vhw naugr tmko

cfk sur nh vut/ / rchbu vesua / / csuru tnru uhsgu

avut vnufi / / ufi vut cfk sur usur m"k tjs

nufar ant hzfu' ugp"z f,cu d"f ,knhsh vtr"h

z"k achnhu vhw vtr"h z"k"' unxhho"uf"z vut

pauy"/

95(rtv tdru,-eusa tsnu"r nvurhh"m j"t gw

,pv/

06(fukk do c,ho pryhho scb"h' tar' g"h

gcus,o ak hartk c,urv ,pkv udn"j cc,hvo

vpryhho' bgaho vo c,h ,urv ,pkv udn"j' g"s

ucsudn,"nesa ngy"/

16(rtv xprh scrho c,jk,u/ px"r pw ac,

ur"j/ hk"a haghw rnz ,ed/

*(g"s vphrua ckaui vnabv )tcu, rp"d( "shi

ujacui" )shi utj"f jacui( _g"p scrh vnabv )ao

ny"z( a"bprghi nnbu nsg,u uakt nsg,u"' aktjrh

vtso apuxe nsg,u shbu ak jchru' puxe shi kgmnu

akt nsg,u' fhui ag"p "shi" zv guaho "jacui"

cbudg knmcu vut )rtv keu"a j"u gw 382/ ua"b(/

auv"d kvgrv 75: rtv keu"a
j"u gw 382: ha kpra kaui vnabv sg kpbh nh

t,v g,hs kh,i shi ujacui/

skfturv thbu nuci' avrh c,jhkv vut

vjacui utj"f vshi' un,tho kvjacui humt

vpxe shi' unvu shi ujacui? _ tkt athi

bprghi ni vtso nkngkv fh to ksg,u' tkt to

fi vut gmnu pxe vguba vndhg gk vgchrv

agcr/ tkt avut akt nsg,u' fh autkho tu,u

gk tso tjr agcr fhumt cu tu,v gchrv'

uftar vut "si" t, pkubh kph junr, vjyt'

tzh guaho gnu tu,u v"jacui" tar "si" euso

gk jchru/

vgrv 85: rtv as"j ao: rtv

cphgbuj kvgrv 55/

vgrv 95: rtv tdru,-eusa
tsnu"r nuvrhh"m j"t gw ,pv:hartk

har tk tr. vht rmui' utr. hartk vut vrmui

vgmnh aha cfk banv' uvhahcv ctr. hartk

vut' tar cfk vhaucho tar cbh hartk bakju

anv gs g, ct vdtukv' g"h vchrurho hdku t,

vrmui vgmnh an,dkv cnx"b' uvfkh kzv ,urv'

sfk tjs ha ku ]fj[ g"z shartk r", ha aaho

rhcut tu,hu, k,urv fnxpr eun, ban,

hartk/

cab, ,rh"z atk tjs vjxhsho vdsukho t,

vus f"e ttznu"r vrv"e vrc mnj mse

zmuekkv"v bcd"n zh"g gk scr vbxhgv kt"h ,"u

uhdkv kccu fh bfxu; cnts kaeus ao c,urv

ugcusv' uhgbvu ktnr: rch _ vkkwi pgky bhy

tr. hartk tui su uuhkxy tr. hartk' nht

str; ntfhi st tr. hartk' ntl st tr.-

hartk ]=kvkk kt jxrv tr. hartk ut,v

rumv tr. hartk?!' mrhfho kgau, fti tr.

hartk' gav fti tr. hartk/ ,rduo jupah[/

vgrv 16:xprh scrho c,jhk,u:
tnr ku nv t,v nehho usnae nbuj,u )nbhi(

]nfti[ ag,hsv hruakho kvhu, ndg, gs snae

abtnr usnae nbuj,u uthi nbuj,u tkt hruako

abtw zt, nbuj,h gsh gs ),hkho ekc( tnr ku
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cnsrd, tr. hartk sgfahu' utz hvhw t"h

cnsrd, hruakho sgfahu' uzvu atnru

ahruakho ,,pay gk fk tr. hartk

fuku"26' acv hecgu c,h fbxhu, uc,h

26(keu", nxgh py' c uthkl/

nv t,v nehho ubcb,v vghr gk ,kv )hrnhv k(

]tnr ku athi g,hsv kzuz nneunv[ tnr ku nv

tbh nehho urjcv ubxcv kngkv kngkv ]uduw[

xchc xchc kch, gk fi rujc vch, kngkv

)hjzetk nt( ag,hsv tr. hartk kvhu,

nrjc, ugukv nfk msshv f,tbv zu aemrv

nknyv uagrh hruakho g,hsho kvhu, ndhgho

gs snae/ ufv"t )av"a z( tpl fndsk vkcbui

mupv pbh snae udkhu, ctu, ujubu, c,ufv abtw

usnae nbuj,u utunr )haghw c( uvhv ctjrh,

vhnho bfui hvhv vr ch, vw crta vvrho ubat

ndcgu, ubvru tkhu fk vduho/ utunr )ao( uvkfu

gnho rcho utnru kfu ubgkv tk vr vw tk ch,

tkeh hgec uhurbu nsrfhu ubkfv cturju,hu fh

nmhui ,mt ,urv uscr vw nhruakho/

px"r pw ac, ur"j/ hk"a haghw rnz
,ed: g,hsv hruakho kvhu, ftr. hartk utr.

hartk ffk vguko fku/

vgrv 26:keu", nxgh py' c
uthkl: uvgbhi fh ncutr cfvtrhz"k cngk,

t"h sgfahu gk j"k )sdzru yuntv gk tuhrv

uduav cp"e sac, y"u tw( uvut npbh aao hurs

vapg nnkfu, stmhku, g"h v,kcau, rcu,

vhhbu nkw stmhku, n,kca, cnkw scrhtv

hmhrv ugahv/ tck ct"h bnal vvapgv nnkw

stmhku, g"h v,kcau, cnkw scrhtv uhmhrv

kcsi nckh ahmyrl kv,kca d"f cnkw sgahv

ut; acvfrj do ct"h hcut vtur uvapg srl ar

vgahw vnuak ct"h thi zv f"t srl ngcr ckcs

ukt csrl v,kcau, nna ufnu aruthi tur

vana g"h tnmgh, zfufh, cvhrv akt ba,bv

gh"z tur uzhu vana/ ukphfl ct"h h,hhjx vapg

khmhrv nat"f v,kcau, vhhbu fnu vnxl

uvpruf, angkho gk vtur chu,r ufnu vjhsv

uvnak angkho gk tur vafk gs avtur vana

vbrtv srl vnxl bew tur ak ,uksv ukphfl

fankw stmhku, vnkuca, cnkw scrhtv uhmhrv

n,kca, nna cnkw sgahv h,hhjx vapg g"a

cjhw nkfu, sgahv / / ukg"k ahzsfl vguko ukt

hvhv vguko nx,hr fkk kfi btnr ut, ruj

vyuntv tgchr ni vtr. utz hzsfl tphw tr.

gucsh fufcho unzku, ugn"a )mpbhv dw yw( fh tz

tvpul tk gnho apv crurv kert fuko cao vw

ukgcsu afo tjs utz hecku vtur uvjhu,

nhmhrv srl ngcr vgahv kcs ukt srl

v,kcau,/ uzvu gbhi g,hsv t"h a,,pay cfk

vguko fuku )ut"h ,eck nneuo gkhui hu,r/ ughhi

nzv cxpr vdkdukho py"z at"h vo uw xphru,

,j,ubu, shmhrv uj"k uw xphru, ,j,ubu,

sgahv tl acg, crht, vguko kt vhu xphw

tmhku, crhtv hmhrv gahv fnu avo g,v tkt

avhu hu,r dcuvho re agk hsh jyt gv"s

vuapku uhrsu knyv nneuno vrtaui gs fh nv

avut g,v uw rtaubu, scrhtv vhu tz uw

tjrubu, shmhrv uzv vhv tz nsrd, t"h unv

avut g,v uw rtaubu, shmhrv zv vhv tz uw

tjrubu, sgahv uzvu nsrd, j"k euso vjyt

sgv"s g"a ctrhfu, ubzfr d"f cke", x"p

crtah, ukp"z gbhi g,hsv t"h a,,pay fuw h"k

vphw fh kph acjhw nahj zvu nsrd, tsv"r fnu

avhv euso jyt gv"s fna"a ph"y/ ut"f tz

aav xphru, tjrubu, sgahv anvo bnal

vvapgv cj"k vrh h,gku kvhu, cnsrd, aav

xphru, rtaubu, shmhrv sgfahu fuw ugs"z aav

xphru, tjrubu, shmhrv h,gku kvhu, fnu

nsrd, aav xphru, scrhtv uzvu cjhw t"h

kg,hs/ tu ant h"k cphw g,hsv t"h a,,pay

cfk vguko fuku acjhw uw xphru, ,j,ubu,

shmhrv fnu ahvhv tz h,payu kvthr cj"k ut"h

,eck nkngkv hu,r/ um"g/ ughhi cdkdukho ao

x"p h"z sgf"p ha gus gkhu, gs acjhw uw

tjrubu, sgahv hvhu ccjhw tmhku, sgfahu nna

ugs"z hmhrv ucrhtv h,gku kngkv hu,r ukfi vhu

vnxgu, cnscr avut neur hbhe, vjhmubho / /

ag"h vnxgu, vfbhgu tu,o cfsh ahufk kvhu,

kg"k vdhkuh ncjhw hmhrv cfk vguko fuku ukt

hvhu vekhpu, sgahv ngkhnho unx,hrho/
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cnsrd, tr. hartk sgfahu' utz hvhw t"h

cnsrd, hruakho sgfahu' uzvu atnru

ahruakho ,,pay gk fk tr. hartk
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ut; acvfrj do ct"h hcut vtur uvapg srl ar

vgahw vnuak ct"h thi zv f"t srl ngcr ckcs

ukt csrl v,kcau, nna ufnu aruthi tur

vana g"h tnmgh, zfufh, cvhrv akt ba,bv

gh"z tur uzhu vana/ ukphfl ct"h h,hhjx vapg

khmhrv nat"f v,kcau, vhhbu fnu vnxl

uvpruf, angkho gk vtur chu,r ufnu vjhsv

uvnak angkho gk tur vafk gs avtur vana

vbrtv srl vnxl bew tur ak ,uksv ukphfl
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n,kca, nna cnkw sgahv h,hhjx vapg g"a

cjhw nkfu, sgahv / / ukg"k ahzsfl vguko ukt

hvhv vguko nx,hr fkk kfi btnr ut, ruj

vyuntv tgchr ni vtr. utz hzsfl tphw tr.

gucsh fufcho unzku, ugn"a )mpbhv dw yw( fh tz

tvpul tk gnho apv crurv kert fuko cao vw

ukgcsu afo tjs utz hecku vtur uvjhu,

nhmhrv srl ngcr vgahv kcs ukt srl
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vguko fuku )ut"h ,eck nneuo gkhui hu,r/ ughhi
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,j,ubu, shmhrv uj"k uw xphru, ,j,ubu,

sgahv tl acg, crht, vguko kt vhu xphw
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avhu hu,r dcuvho re agk hsh jyt gv"s
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nsrau, accck njucr knesa/

ufhui agher gbhbu ak "ch, rchbu

accck" vut ehcu. utxhp,fk vc,h fbxhu,

uc,h nsrau, accck kecgo ctr. hartk'

njucr kch, vnesa _ "vrh vut )kt re

v"nesa ngy" vgherh ccck "abxg nesa

uhac ao"' tkt do( neuo vnesa duphw

skg,hs"' acu h,dkv vnesa skg,hs'

unao hauc khruakho/

u/gp"z ha kctr fvb"k cbudg k"ch,

rchbu acck" csurbu zv_ ch,u )ch, vfbx,

uch, vnsra( ak f"e nu"j tsnu"r baht

surbu:

ucvesho p,do f"e nu"j tsnu"r36

a"gar dkhu, dk,v khucRuuhya"46'

nkhucRuuhya ]acv vhw dhkuh pbhnhu, v,urv

fph ab,ctrv ctupi ak vcbv uvadv

)"h,prbxui"56( g"h ,ur, jxhsu, jc"s

cnal fnv suru,66[ krxyuc' nrxyuc

kPyrcurd76' unPyrcurd dk,v nju.

36(rtv xw vahju, ,an"y j"c gw 945/ ua"b/

46(g"s anmhbu cxbvsrhi _ a"kgarv neunu,

dku" )rnc"o acvgrv 13(/

56(,eu"z ,"u cxupu/ urtv keu"a jf"s gw 631

vgrv 53/ ua"b/

66(nj"h tkuk ,eg"d )atz ecg tsvtn"m

shr,u ckhucRuuhya( gs h"z nrjaui ,rg"u )atz

vg,he tsnu"r nvura"c nuacu krxyuc( _ e"d

abho )"akak, vhjx urtah preho n,uksu, ch,

rchbu" cvesn, v"huo huo"(/

76(nab, ,rp"s gs ktjrh vntxr uvdtukv

cab, prz",' atz vg,he nuacu nPyrcurd*

knuacv nRkRjRuueR _ xnufv knTxeuuT )ao(/

*(fph abert, tz kgbhbdrRs/ _uchnho tku ha

aeu"y kvjzhr anv kPyrcurd )rtv ahj, a"p eurj'

dw ,nuz )xv"a ,ba"t j"c gw 856((/

vgrv 36: rtv xv"a ,an"y
j"c gw 945 ua"b: ahj, purho ,a"d:
vvadjv vgkhubv vchtv tu,bu fti ctnrhev /

/ anms vrda vbpa zv tmkh vdku, vgahrh,/

ahj, purho ,aj"h x"d )keu"a
jh"t gw 523(: gar dkhu, dk,v afhbv' ,unfh

,nhnho dk,v fnv dkhu,' kpbh j"h abv

b,hhxsv ctrv"c' jmh fsur v,j,ui/ ado cjmh

fsur zv bgav jhcur sdkht upbhnhu,' dkht _

gv"s' pbhnhu, _ gv"j athbv b,px, cguko'

tkt abnafv g"h gv"s kvnahl jhu, ubmjhu,

cguko )anms gmnu vut vdckv unu,( uvht

kngkv nvguko ucnhkt nuci athbv neck,

auo ahbuhho nms vneuo uvzni/

ahj, jdv"a chuo vwa", )gw 621(:
npukhi vah", vcht tu,bu cdku, tnrhet / /

ctnrhet / / hvhw vtur vnthr ufj vngurr

unurv srl vv,gxeu, kvrcbho urtah

vhahcu,/

vgrv 56: ,eu"z ,"u cxupu: ufnv

cbh bat k,,t h,prbxui nvth jcurt shkl fs

t,dkht k,,th csrt c,rtv cxu; hunhht/

keu"a jf"s gw 631 vgrv 53: ufphw

vne"n )vesnv kzvr(: h,prbxui / / fahpura

kvo tnh,u, ntnrhu fuw/ ucfxt nkl )k,eu"z

ao(: csrt c,rtv suet eruc khnu, vnahj

fuw )t; tar( zv fnv ntu, abho ab,dkv fuw )fh

vkhnus m"k suet ctupi ak( h,prbxui fuw

hpurauntnrhu vgnueho cvesnu, adhkv

vtr"h zkv"v fuw ahchbu fuw fh vkuns dhrxt

cgknt vdo aha ku afr yuc fuw gf"z vxdukv

scdhbhw uert,o srur vht fah,prbxui uhknsu

phruah vntnrho fuw/ _ rtv do fi vesn,

vrj"u kagr vvesnu,/

auv"d kvgrv 76:)xv"a
,ba"t j"c gw 856(: vaeu"y uvrmui

sfu"f cnshbv vvht kvjzhr t, ao vghr

"kbhbdrRs" )acv vhw vntxr uvhahcv cch,

vtxurho( _ vao ab,bu kv )gk ao nbvhdo( _

cjzrv kao "Pgygrcurd" )ao vghr czni

vntxr uvdtukv stsnu"r vzei( ]ugs agk ao
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knshbv vvht' kkycht86utj"f kPukhi96'

ugs kdku, Rnrhet07' ucRnrhet dupt

cfnv neunu,' gs kvneuo vecug s"ch,

rchbu"' ch, vfbx, uch, vnsra aku'

vnrfz ak khucRuuhya cnal gar abho

),eupv akhnv( vtjrubu, )"vfk vukl tjr

vjh,uo"17( sf"e nu"j tsnu"r baht surbu

cjhho jhu,u cgknt shi' udo ktjrh

vx,keu,u esuav kt zzv nneunv27'

utsrcv' ctupi s"ngkhi ceusa"' "nuxh;

uvukl"37' gs cht, dutk mse/

ugs"z cbudg kvdku, sfkku, scb"h _

acsurbu zv bnmtho ruc nbhi uruc cbhi

scb"h cdku, Rnrhet' uha kunr' azvu tw

vygnho kfl ado baht vsur )a"vbaht vut

vfk"( jh ubnmt gar abho cdku, Rnrhet'

unao gxe cvpm, v,urv uvhvsu, uvpm,

vnghhbu, jumv cfk atr vtrmu, tar ctu

86(ctxru jd vxufu, ,rp"j bxg nruxht

uv,hhac crhdt' kycht/

96(cab, ,rm"s vg,he nuacu kuuRraT'

Pukhi' ucab, ,rm"u vg,he nuacu kRyuuTme gs

tkuk ,rm"y' gs avdhg krhdt cvw yc, vwa",

)rtv ncut ktdru, eusa tsnu"r nvurhh"m j"v(/

07(cyw tsr abh vwa",/

17(crfu, hc' t/

27(rtv g"j a"s p"d/ ak"s p"d/ ak"v p"t/

tdv"e chtur kxhw z"l/

37(ac, ft' c/

ghr zv )pgygrcurd( bert, do vdtukv aku'

upguk, vdtukv _ agher vgbhi svpm, vnghbu,

jumv v,jhkv "bTl pgygrcurd" )fi vut vkaui

cxw vahju, ,ur, akuo x"g 211/ vgrv 08( _

vao avmtr )czni cbhh, vghr( ert kv

)anhhmd t, vvhpl vdnur nveunubhxyho(/

uvdo at; ,j, akyui vmtr vhu nbhgu,

ughfucho khvsu, _ thi zv ndhg knv abgav

g"h tku atxru t, cgk vntxr uvdtukvQ uha

kunr' acvaeu"y urmui kvjkh; cjzrv t, ao

vghr n"kbhbdrRs" k"Pgygrcurd" _ rutho

cdkuh hu,r t, vpgukv bnaf, nvdtukv ch"c-

h"d ,nuz' vdtukv fkkh, sfk cb"h nnbdshvo

cfkk' ucpry cnshbv vvht/

vgrv 96: rtv ncut ktdru,
eusa tsnu"r nvurhh"m j"v: f"e

tsnu"r nuvrhh"m b"g cnal vabho ,"a-,a"t

/ / vhw' caka, vjsaho vrtaubho cvxdr

uutratQ fabh jsaho unjmv )yc,-ts"r(

c,jb, chbho crhdtQ fjsa )ts"a( cnkui

drghxyti cb/h/Q fjsa )bhxi( cch, absc tjs

kshrv ckhheuutusQ ftrcgv ujmh jsaho )thhr-

tkuk( auc cnkui drghxytiQ uch"y ctkuk ,"a

v,hhac cechgu, cch,u _ 077 thxyri

ptreuuhh cruekhi b/h/

/ / t, tyuutme gzc rcbu chuo cw )tu dw( fw

)tu f"t( tkuk ,rm"y' faprmv vnkjnv' ubxg

kuutrat

/ / nuutrat hmtu "chuo vjnhah cabh kjsa

yc," / / ukrhdt vdhgu chuo "tw vw yc,"

/ / crhdt batr rcbu fjusahho ujmh _ nvw

yc, gs f"s ts"r/

chuo f"u ts"r vcg"k brs cxphbv vhumt,

nauugsi'

chuo cw f"s ts"r )4 ntr.( hmt vrch

ctuhrui nrhdt kayuevuko/

vgrv 27:g"j a"s p"d: fh kguko

cscr rujbh' ftar gukv' tu hurs knyv' batrv

vcjhw akhnv cneunv' uthi auo scr bdrg

kngkv' udo knyv ha kv fk vcjhw gmnv/

ak"s p"d: fh fk scr acesuav' thbu

bger arau nao / / uao batrhi ehhnhi kguko/

ak"v p"t: fh fk vesuav' thi aura

vrtaui bger nao / / uthbv zzv nao kguko/

tdv"e chtur kxhw z"l: th,t czuv"e

smshet st,pyr ta,fj cfkvu gknhi h,hr

ncjhuvh / / cguv"z / / ta,fj h,hr / / ubusg afk

scr acesuav thbu bger kdnrh nfk ufk

nneunu unsrd,u vrtaubv do ktjr ab,gkv

kngkv kngkv/
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nsrau, accck njucr knesa/

ufhui agher gbhbu ak "ch, rchbu

accck" vut ehcu. utxhp,fk vc,h fbxhu,

uc,h nsrau, accck kecgo ctr. hartk'

njucr kch, vnesa _ "vrh vut )kt re

v"nesa ngy" vgherh ccck "abxg nesa

uhac ao"' tkt do( neuo vnesa duphw

skg,hs"' acu h,dkv vnesa skg,hs'

unao hauc khruakho/

u/gp"z ha kctr fvb"k cbudg k"ch,

rchbu acck" csurbu zv_ ch,u )ch, vfbx,

uch, vnsra( ak f"e nu"j tsnu"r baht

surbu:

ucvesho p,do f"e nu"j tsnu"r36

a"gar dkhu, dk,v khucRuuhya"46'

nkhucRuuhya ]acv vhw dhkuh pbhnhu, v,urv

fph ab,ctrv ctupi ak vcbv uvadv

)"h,prbxui"56( g"h ,ur, jxhsu, jc"s

cnal fnv suru,66[ krxyuc' nrxyuc

kPyrcurd76' unPyrcurd dk,v nju.

36(rtv xw vahju, ,an"y j"c gw 945/ ua"b/

46(g"s anmhbu cxbvsrhi _ a"kgarv neunu,

dku" )rnc"o acvgrv 13(/

56(,eu"z ,"u cxupu/ urtv keu"a jf"s gw 631

vgrv 53/ ua"b/

66(nj"h tkuk ,eg"d )atz ecg tsvtn"m

shr,u ckhucRuuhya( gs h"z nrjaui ,rg"u )atz

vg,he tsnu"r nvura"c nuacu krxyuc( _ e"d

abho )"akak, vhjx urtah preho n,uksu, ch,

rchbu" cvesn, v"huo huo"(/

76(nab, ,rp"s gs ktjrh vntxr uvdtukv

cab, prz",' atz vg,he nuacu nPyrcurd*

knuacv nRkRjRuueR _ xnufv knTxeuuT )ao(/

*(fph abert, tz kgbhbdrRs/ _uchnho tku ha

aeu"y kvjzhr anv kPyrcurd )rtv ahj, a"p eurj'

dw ,nuz )xv"a ,ba"t j"c gw 856((/

vgrv 36: rtv xv"a ,an"y
j"c gw 945 ua"b: ahj, purho ,a"d:
vvadjv vgkhubv vchtv tu,bu fti ctnrhev /

/ anms vrda vbpa zv tmkh vdku, vgahrh,/

ahj, purho ,aj"h x"d )keu"a
jh"t gw 523(: gar dkhu, dk,v afhbv' ,unfh

,nhnho dk,v fnv dkhu,' kpbh j"h abv

b,hhxsv ctrv"c' jmh fsur v,j,ui/ ado cjmh

fsur zv bgav jhcur sdkht upbhnhu,' dkht _

gv"s' pbhnhu, _ gv"j athbv b,px, cguko'

tkt abnafv g"h gv"s kvnahl jhu, ubmjhu,

cguko )anms gmnu vut vdckv unu,( uvht

kngkv nvguko ucnhkt nuci athbv neck,

auo ahbuhho nms vneuo uvzni/

ahj, jdv"a chuo vwa", )gw 621(:
npukhi vah", vcht tu,bu cdku, tnrhet / /

ctnrhet / / hvhw vtur vnthr ufj vngurr

unurv srl vv,gxeu, kvrcbho urtah

vhahcu,/

vgrv 56: ,eu"z ,"u cxupu: ufnv

cbh bat k,,t h,prbxui nvth jcurt shkl fs

t,dkht k,,th csrt c,rtv cxu; hunhht/

keu"a jf"s gw 631 vgrv 53: ufphw

vne"n )vesnv kzvr(: h,prbxui / / fahpura

kvo tnh,u, ntnrhu fuw/ ucfxt nkl )k,eu"z

ao(: csrt c,rtv suet eruc khnu, vnahj

fuw )t; tar( zv fnv ntu, abho ab,dkv fuw )fh

vkhnus m"k suet ctupi ak( h,prbxui fuw

hpurauntnrhu vgnueho cvesnu, adhkv

vtr"h zkv"v fuw ahchbu fuw fh vkuns dhrxt

cgknt vdo aha ku afr yuc fuw gf"z vxdukv

scdhbhw uert,o srur vht fah,prbxui uhknsu

phruah vntnrho fuw/ _ rtv do fi vesn,

vrj"u kagr vvesnu,/

auv"d kvgrv 76:)xv"a
,ba"t j"c gw 856(: vaeu"y uvrmui

sfu"f cnshbv vvht kvjzhr t, ao vghr

"kbhbdrRs" )acv vhw vntxr uvhahcv cch,

vtxurho( _ vao ab,bu kv )gk ao nbvhdo( _

cjzrv kao "Pgygrcurd" )ao vghr czni

vntxr uvdtukv stsnu"r vzei( ]ugs agk ao
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knshbv vvht' kkycht86utj"f kPukhi96'

ugs kdku, Rnrhet07' ucRnrhet dupt

cfnv neunu,' gs kvneuo vecug s"ch,

rchbu"' ch, vfbx, uch, vnsra aku'

vnrfz ak khucRuuhya cnal gar abho

),eupv akhnv( vtjrubu, )"vfk vukl tjr

vjh,uo"17( sf"e nu"j tsnu"r baht surbu

cjhho jhu,u cgknt shi' udo ktjrh

vx,keu,u esuav kt zzv nneunv27'

utsrcv' ctupi s"ngkhi ceusa"' "nuxh;

uvukl"37' gs cht, dutk mse/

ugs"z cbudg kvdku, sfkku, scb"h _

acsurbu zv bnmtho ruc nbhi uruc cbhi

scb"h cdku, Rnrhet' uha kunr' azvu tw

vygnho kfl ado baht vsur )a"vbaht vut

vfk"( jh ubnmt gar abho cdku, Rnrhet'

unao gxe cvpm, v,urv uvhvsu, uvpm,

vnghhbu, jumv cfk atr vtrmu, tar ctu

86(ctxru jd vxufu, ,rp"j bxg nruxht

uv,hhac crhdt' kycht/

96(cab, ,rm"s vg,he nuacu kuuRraT'

Pukhi' ucab, ,rm"u vg,he nuacu kRyuuTme gs

tkuk ,rm"y' gs avdhg krhdt cvw yc, vwa",

)rtv ncut ktdru, eusa tsnu"r nvurhh"m j"v(/

07(cyw tsr abh vwa",/

17(crfu, hc' t/

27(rtv g"j a"s p"d/ ak"s p"d/ ak"v p"t/

tdv"e chtur kxhw z"l/

37(ac, ft' c/

ghr zv )pgygrcurd( bert, do vdtukv aku'

upguk, vdtukv _ agher vgbhi svpm, vnghbu,

jumv v,jhkv "bTl pgygrcurd" )fi vut vkaui

cxw vahju, ,ur, akuo x"g 211/ vgrv 08( _

vao avmtr )czni cbhh, vghr( ert kv

)anhhmd t, vvhpl vdnur nveunubhxyho(/

uvdo at; ,j, akyui vmtr vhu nbhgu,

ughfucho khvsu, _ thi zv ndhg knv abgav

g"h tku atxru t, cgk vntxr uvdtukvQ uha

kunr' acvaeu"y urmui kvjkh; cjzrv t, ao

vghr n"kbhbdrRs" k"Pgygrcurd" _ rutho

cdkuh hu,r t, vpgukv bnaf, nvdtukv ch"c-

h"d ,nuz' vdtukv fkkh, sfk cb"h nnbdshvo

cfkk' ucpry cnshbv vvht/

vgrv 96: rtv ncut ktdru,
eusa tsnu"r nvurhh"m j"v: f"e

tsnu"r nuvrhh"m b"g cnal vabho ,"a-,a"t

/ / vhw' caka, vjsaho vrtaubho cvxdr

uutratQ fabh jsaho unjmv )yc,-ts"r(

c,jb, chbho crhdtQ fjsa )ts"a( cnkui

drghxyti cb/h/Q fjsa )bhxi( cch, absc tjs

kshrv ckhheuutusQ ftrcgv ujmh jsaho )thhr-

tkuk( auc cnkui drghxytiQ uch"y ctkuk ,"a

v,hhac cechgu, cch,u _ 077 thxyri

ptreuuhh cruekhi b/h/

/ / t, tyuutme gzc rcbu chuo cw )tu dw( fw

)tu f"t( tkuk ,rm"y' faprmv vnkjnv' ubxg

kuutrat

/ / nuutrat hmtu "chuo vjnhah cabh kjsa

yc," / / ukrhdt vdhgu chuo "tw vw yc,"

/ / crhdt batr rcbu fjusahho ujmh _ nvw

yc, gs f"s ts"r/

chuo f"u ts"r vcg"k brs cxphbv vhumt,

nauugsi'

chuo cw f"s ts"r )4 ntr.( hmt vrch

ctuhrui nrhdt kayuevuko/

vgrv 27:g"j a"s p"d: fh kguko

cscr rujbh' ftar gukv' tu hurs knyv' batrv

vcjhw akhnv cneunv' uthi auo scr bdrg

kngkv' udo knyv ha kv fk vcjhw gmnv/

ak"s p"d: fh fk scr acesuav' thbu

bger arau nao / / uao batrhi ehhnhi kguko/

ak"v p"t: fh fk vesuav' thi aura

vrtaui bger nao / / uthbv zzv nao kguko/

tdv"e chtur kxhw z"l: th,t czuv"e

smshet st,pyr ta,fj cfkvu gknhi h,hr

ncjhuvh / / cguv"z / / ta,fj h,hr / / ubusg afk

scr acesuav thbu bger kdnrh nfk ufk

nneunu unsrd,u vrtaubv do ktjr ab,gkv

kngkv kngkv/
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ao cb"h' g"h ,knhshu uakujhu cfk emuh

,ck/

ufhui a"cfk neuo adku hartk afhbv

gnvi"' vrh' cdku, zv vtjrui aruc nbhi

uruc cbhi scb"h chjs go baht vsur bnmtu

cdku, Rnrhet' dk,v do vafhbv kdku,

RnrhetQ ucdku, Rnrhet gmnv ")ccck(

vhft" _ cv"nesa ngy" s"ch, rchbu"'

avut csudn, "ch fbha,t svumk uch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt"' "abxg

nesa uhac ao" )cneuo vnesa

achruakho(47' unnbu bnaf, vart,

vafhbv cfk c,h fbxhu, uc,h nsrau,

acfk vguko/

uha kunr vvxcrv czv _ kph acsur zv'

sur vtjrui ak vdku, usur vrtaui ak

vdtukv' nxhhnho unakhnho "ngahbu

ugcus,hbu fk zni nal vdku,"57kgau,

ntr. vgnho tr. hartk do cneuo vhu,r

,j,uistr. vgnho' jmh fsur v,j,ui)acu

kt vhw n,i ,urv67(' tar' g"h vgkt,

vneuo vhu,r ,j,ui ngkho do t, fk atr

47(rtv"v,nho" juw cw gw efu:"nhuo ajrc

ch, vnesa uesah esaho gs tar hrjo vah",

uhakj kbu dutk mse / / uhcbv kbu t, hruakho uch,

vnesa go vesah esaho' vbv khucRuuhya vut

hruakho akbu' uvch, vfbx, tar f"e tsnu"r

n,pkk cu vut ch, vnesa akbu fuw"/

57(,bht rpk"z/

67(rtv tdru,-eusa tsnu"r nvurhh"m j"c gw

,mc uthkl/ ua"b/

vgrv 47: rtv "v,nho" juw cw gw
efu: nhuo ajrc ch, vnesa uesah esaho gs

tar hrjo vah", uhakj kbu dutk mse / / uhcbv

kbu t, hruakho uch, vnesa go vesah

esaho' vbv khuctuuhya vut hruakho akbu'

uvch, vfbx, tar f"e tsnu"r n,pkk cu vut

ch, vnesa akbu' uvjsr ahuac f"e tsnu"r

vut vesah esaho akbu / / cg, avfbhx nav

rchbu t, vtrui go vkuju, cesah vesaho'

ang euk vah", nscr tkhu nchi vfrucho tar

gk vtrui / / tku vscrho / / tar f"e tsnu"r

tunr kfk tjs utjs nvjxhsho vbfbxho tkhu

kjsru' vut scrh vah",/

vgrv 57: ,bht rpk"z:,fkh,

vakhnu, vzv ak hnu, vnahj u,jhh, vn,ho

avut dhkuh tur t"x c"v cgu"vz vdanh ,kuh

cngahbu ugcus,bu fk zni nal vdku,/

vgrv 67: rtv tdru,-eusa
tsnu"r nuvrhh"m j"c gw ,mc uthkl:
v,agv dkdkho neckho ncjhw ghdukho'

ucvghduk thi cu ngkv unyv / / tl fph cjhw huar

avut cvsrdv ngkv unyv rta uxu;' tmkhbu

vut vngkv' fh tmkhbu bdkv tkeu, hu,r' avrh

t"h ugar esuau,' chvn"e ueck, v,urv

tmkhbu/ )vd"v fnu gher vart, vbanv vut

cnuj / /(

uvscrho crurho / / tar vvpra vut re

cvnsrhdu, sghdukho uhuar/ scghdukho thbu

ahhl gbhi vngkv unyv' re cnsrhdu, shuar

vut v,jkeu, ngkv unyv/ uvscr nuci ntkhu

sntjr aha nsrhdu, jkueu, do cjmh fsur zv

gmnu fnu t"h uju"k ufuw' vbv fa"f aha vpra

chi abh jmth vfsurho' svb,px cneuo' vehruc

uvrhjue vut ngkv ujxrui/

/ /"fnu gher vart, vbanv vut cnuj"/

fuub,u czv' fao acdu; vtso vrh fk vdu; jh

ni vbpa' un"n gher vart, vbanv vut cnuj'

fi czv/ st"h ugar esuau, cbhi chvn"e ub,hb,

v,urv vrh fuko bh,bu ctr. suet ukt canho'

t"f ngk, vtr. yph nngk, vanho' svdo

avanho vo rujbho hu,r' n"n vbv czv ha

h,rui ctr. kdch vanho' uvut g"s vvpra

aguav rchbu vdsuk cxa"c pk"u chi guv"z

v,j,ui kguknu, vgkhubho' svdo avo rujbho

cthi grul kdch tr. vkzu vdanh,' n"n vbv

v,fkh, vut guv"z v,j,ui suet' fi fti' sfk

tku vn,bu, st"h fuw bh,bu ctr. suet/ untjr

abh,bu ctr. avht neck, ncjhw huar' uvhuar
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vneunu, str. vgnho77' ugbhi zv bgav g"h

"ch, rchbu" acjmh fsur v,j,ui' annbu

turv humtv kfk vguko' kgau, nvguko

fuku )gs kpbv vfh bsj, cemuh ,ck( tr.

hartk' azvu"g s"g,hsv tr. hartk

a,,pay cfk vtrmu,"' u"g,hsv hruakho

a,,pay cfk tr. hartk"' acv huecgu

fk c,h fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

fuku njucr kch, vnesa' cdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu' baht vsur'

avut vnahj )dutki ak hartk( acsur

)fb"k x"v(' ugus ud"z gher' avut vbaht

s,ur, vjxhsu,87' tar' g"h vpm,v jumv

)"hpumu nghbu,hl jumv"' gs kjumv athi

jumv nnbu' cfk emuh ,ck( pugkho cht,

nkft nahjt97/

77("fnu cvdcv, fu,kh ch, amrhfho kv,jhk

kvdchw veurv v,j,ui suet utz nnhkt hudcvu

vgkhubho vhnbu' nat"f to vhw n,jhk ntnmg

vfu,k kt vhw ndchw v,j,ubho" ),u"t crtah, s'

rg"t(/

87(kvghr' a,ur, vjxhsu, vht cjhw vhjhsv

ac,urv )rtv eubyrx gbhbv ak ,ur, vjxhsu,('

veaurv go cjhw vhjhsv achartk' ban,u ak

nahj msebu )fb"k vgrv 35(/ 

97(tdv"e svcga"y _ fa"y c,jk,u/

vbv kt zu avut cv,jkeu, nsrhw suet kcs'

tkt sdo vehruc vut ngkv uvrhjue jxrui'

tar kp"z vhw m"k vcsk gherh chi abh jmth

vfsurho acfsur vtr.' avjmh acu t"h ufuw

nucsk cgrfu nvjmh vabh' ug"z ct chtur rchbu

avut fsudn, neuo vart, vbanv avht

cnuj/ uvhhbu sfk vdu; jh nvbpa' re avart,

vbanv cgherv vut cnuj' tck fk vdu; jh

nvbpa/

ufi vut cgbhi vtrmu,/ snkt fk vtr. fcusu

cabh jmth vfsurho cauv' tkt ajmh zv tar

cayju vut t"h gar esuau, neuo vnesa

ungns vr xhbh vut ngukv hu,r/

vgrv 87:rtv eubyrx gbhbv ak
,ur, vjxhsu,:vbeusv vgmnh, ak

vjxhsu, vht / / vnaf, tur jsa ncjhw

pbhnhu, vf,r' ukngkv hu,r _ vnaf, cjhw

pbhnhu, g,he nna' cjhw t"x abnmt crsk"t /

/ jxhsu, vht vnaf, cjhw t"x/

/ / chtur nvu,v ak ,ur, vjxhsu, hucvr

g"h chtur ,ufbu vpbhnh ak nahj/ fh "nafrv

)ak nmuv( bsg nvu,v"' unfhui tar g"h ]vpm,

nghbu,[ vjxhsu, "t,h nr" st nkft nahjt'

vrh ngbhbu ak nahj _ afrv' bsg t, nvu,v/

/ / gbhbu vgherh ak nahj vut _ hjhsv/

fhsug' asus zfv kcjhw bpa' tkhw _ kruj' nav

_ kbanv' tso vrtaui _ kjhw unahj hzfv

khjhsv/ ngk, vhjhsv gk sw vcjhbu, brb"j

]cjnav vnsrhdu, ak fk banv[: sw vcjhbu,

brb"j vo nsrhdu, pryhu,' ucjhw hjhsv vht

gmo vbanv akngkv ndsr pryho' fanv / /

ufnu acfk banv pryh,' cjhw vhjhsv vht

beusv vgmnh, ak vbanv fi vut c)vjhu,

u(vbanv ak fkku, vva,kaku,' acjhw vhjhsv

acv )cjhb,u ak nahj( vht _ gmo beus,

vjhu, akngkv ndsr mhur/

ftnur kghk' nafrv ak ]vpm, v[jxhsu, _

cht, vnahj' bsg t, nvu,v / / jxhsu, vht

jhu, jsa' jhu, gmnh scjhw hjhsvgmo nvu,

v,urv/ )vgrv 04( / / sw vjkeho prs"x' gbhbo

vut _ brb"j )ac,urv( / / jxhsu, _ hjhsv

ac,urv / / unfhui avhjhsv vht cjhw gmo

vbanv annbv bnafu, sw vcjhw brb"j' vrh / /

jxhsu, / / njhw uncvhr do t, / / prs"x v,urv/

vgrv 97: tdv"e svcga"y _
fa"y c,jk,u: cr"v ab, ,e"z gah,h

vacg, gkhh, vbanv / / ugkh,h nsrhdv tjr

nsrhdv gs abfbx,h kvhfk nahj aao kuns

nahj ,urv go fk v,btho uvmsheho udo go

acgv rugho / / uatk,h t, ph nahj thn, t,h

nr uvahc czt, ,sg cg, ah,prxo knusl

uh,dkv cguko uhpumu nghhbu,hl jumv nv

akns,h tu,l uvad, / / utz hfku fk vekhpu,

uhvhw g, rmui uhaugv/
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vneunu, str. vgnho77' ugbhi zv bgav g"h

"ch, rchbu" acjmh fsur v,j,ui' annbu

turv humtv kfk vguko' kgau, nvguko

fuku )gs kpbv vfh bsj, cemuh ,ck( tr.

hartk' azvu"g s"g,hsv tr. hartk

a,,pay cfk vtrmu,"' u"g,hsv hruakho

a,,pay cfk tr. hartk"' acv huecgu

fk c,h fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

fuku njucr kch, vnesa' cdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu' baht vsur'

avut vnahj )dutki ak hartk( acsur

)fb"k x"v(' ugus ud"z gher' avut vbaht

s,ur, vjxhsu,87' tar' g"h vpm,v jumv

)"hpumu nghbu,hl jumv"' gs kjumv athi

jumv nnbu' cfk emuh ,ck( pugkho cht,

nkft nahjt97/

77("fnu cvdcv, fu,kh ch, amrhfho kv,jhk

kvdchw veurv v,j,ui suet utz nnhkt hudcvu

vgkhubho vhnbu' nat"f to vhw n,jhk ntnmg

vfu,k kt vhw ndchw v,j,ubho" ),u"t crtah, s'

rg"t(/

87(kvghr' a,ur, vjxhsu, vht cjhw vhjhsv

ac,urv )rtv eubyrx gbhbv ak ,ur, vjxhsu,('

veaurv go cjhw vhjhsv achartk' ban,u ak

nahj msebu )fb"k vgrv 35(/ 

97(tdv"e svcga"y _ fa"y c,jk,u/

vbv kt zu avut cv,jkeu, nsrhw suet kcs'

tkt sdo vehruc vut ngkv uvrhjue jxrui'

tar kp"z vhw m"k vcsk gherh chi abh jmth

vfsurho acfsur vtr.' avjmh acu t"h ufuw

nucsk cgrfu nvjmh vabh' ug"z ct chtur rchbu

avut fsudn, neuo vart, vbanv avht

cnuj/ uvhhbu sfk vdu; jh nvbpa' re avart,

vbanv cgherv vut cnuj' tck fk vdu; jh

nvbpa/

ufi vut cgbhi vtrmu,/ snkt fk vtr. fcusu

cabh jmth vfsurho cauv' tkt ajmh zv tar

cayju vut t"h gar esuau, neuo vnesa

ungns vr xhbh vut ngukv hu,r/

vgrv 87:rtv eubyrx gbhbv ak
,ur, vjxhsu,:vbeusv vgmnh, ak

vjxhsu, vht / / vnaf, tur jsa ncjhw

pbhnhu, vf,r' ukngkv hu,r _ vnaf, cjhw

pbhnhu, g,he nna' cjhw t"x abnmt crsk"t /

/ jxhsu, vht vnaf, cjhw t"x/

/ / chtur nvu,v ak ,ur, vjxhsu, hucvr

g"h chtur ,ufbu vpbhnh ak nahj/ fh "nafrv

)ak nmuv( bsg nvu,v"' unfhui tar g"h ]vpm,

nghbu,[ vjxhsu, "t,h nr" st nkft nahjt'

vrh ngbhbu ak nahj _ afrv' bsg t, nvu,v/

/ / gbhbu vgherh ak nahj vut _ hjhsv/

fhsug' asus zfv kcjhw bpa' tkhw _ kruj' nav

_ kbanv' tso vrtaui _ kjhw unahj hzfv

khjhsv/ ngk, vhjhsv gk sw vcjhbu, brb"j

]cjnav vnsrhdu, ak fk banv[: sw vcjhbu,

brb"j vo nsrhdu, pryhu,' ucjhw hjhsv vht

gmo vbanv akngkv ndsr pryho' fanv / /

ufnu acfk banv pryh,' cjhw vhjhsv vht

beusv vgmnh, ak vbanv fi vut c)vjhu,

u(vbanv ak fkku, vva,kaku,' acjhw vhjhsv

acv )cjhb,u ak nahj( vht _ gmo beus,

vjhu, akngkv ndsr mhur/

ftnur kghk' nafrv ak ]vpm, v[jxhsu, _

cht, vnahj' bsg t, nvu,v / / jxhsu, vht

jhu, jsa' jhu, gmnh scjhw hjhsvgmo nvu,

v,urv/ )vgrv 04( / / sw vjkeho prs"x' gbhbo

vut _ brb"j )ac,urv( / / jxhsu, _ hjhsv

ac,urv / / unfhui avhjhsv vht cjhw gmo

vbanv annbv bnafu, sw vcjhw brb"j' vrh / /

jxhsu, / / njhw uncvhr do t, / / prs"x v,urv/

vgrv 97: tdv"e svcga"y _
fa"y c,jk,u: cr"v ab, ,e"z gah,h

vacg, gkhh, vbanv / / ugkh,h nsrhdv tjr

nsrhdv gs abfbx,h kvhfk nahj aao kuns

nahj ,urv go fk v,btho uvmsheho udo go

acgv rugho / / uatk,h t, ph nahj thn, t,h

nr uvahc czt, ,sg cg, ah,prxo knusl

uh,dkv cguko uhpumu nghhbu,hl jumv nv

akns,h tu,l uvad, / / utz hfku fk vekhpu,

uhvhw g, rmui uhaugv/
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ugp"z nuci dusk vghkuh s"ch, rchbu" _

"nesa ngy" vgherh cdku, vtjrui'

"abxg nesa uhac ao"' ukfi "vrh vut

neuo vnesa duphw skg,hs"' ukt gus tkt

acu h,dkv nesa vg,hs' unao hauc

khruakho )fb"k x"s(/

z/uha kvuxh;' agbhi zv nrunz do

canu08ak "ch, rchbu" acsurbu:

"rchbu" _ cw anu,hu runzho gk vdtukv:

anu vrtaui _ hux; _ g"a "chuo vvut

huxh;tsb-h abh, hsu kebu, t, atr gnu

tar hatr ntaur unnmrho duw unthh vho

08(fhsug avao nurv gk ,ufbu unvu,u ak

vscr vbert cao zv ),bht agvhuv"t xp"t/ urtv

ctrufv ,aucu, uchturho )ev", ,ak"s( x"t

ua"b(/

vgrv 08: ,bht agvhuv"t xp"t:
cfk vbcrtho acguko vanu, abertho cvo

ckaui vesa vi vi tu,hu, vscur vna,kakuw

nnsrdv knsrdv ngarv ntnru, / / andhgu,

un,kcau, ctu,u bcrt kvjhu,u / / uzv anu

tar hertu ku ckv"e vut fkh kjhu, vnmunmo

ctu,hu, ao zv/

,aucu, uchturho )ev", ,ak"s(
x"t: ahy, nsra vanu, _ ksrua xnufhi

chi nangu, vao unvu, vbert cao zv _

jzui bpr. vut c,uac"f uc,uacg"p/ ukt re

canu, fkkhho _ anu, vnhi _ vao nurv gk

ycgh vnhi' ufnrz"k )c"r ph"z( t"k )vec"v

knktfho( jfn,u )ak vtso( nrucv nakfo

vcht kpbhvo t, vcvnv t, vjhw ut, vgu;'

t"k zv nv anu ukt vhu husghi' vgchri kpbh

vtso' t"k zv nv anu' tnr zv aur zv jnur

fuw/ uchtr vrnc"i )crtah, c' hy( vec"v vcht

fk jh, vasv ufk gu; vanho )ghhi ,us"v fk/

jukhi xu' c( kpbh tso uvut vfhr ycgo uert

kvo anu,' fkunr vao vrtuh kvo kph

ycghvo )ughw d"f cjhh g"p zv' ak"v cvesnv

ch, vnesa cxupu/ ,bht agr vhjus uvtnubv

p"t' s"v tr"h fuw' kt tcut chruakho ak ngkv

fuw sab, ,"a _ bspx ceubyrx nt' ugus( tkt

do canu, pryhho fi vut' tar srau nangu,

vao gk nvu, vbert cao/ urtaui cnert

npura )crtah, d' f( uhert duw juv fh vht

vh,v duw/

hu,r nzv: nmhbu ssurahi anu, tphku cneuo

skt b,fuui bu,i vao ksrav fzu/ uscr zv f,uc

c,urv )crtah, fz' ku( vfh ert anu hgec

uhgecbh duw ufpuk cbchtho )a"t fv' fv( fh

fanu fi vut bck anu duw unmuh kruc csrz"k/

kngkv nzv: t; t,"k athi rthw nsrau,

rz"k canu, vnuctho c,b"l' fh cvo ha kunr

vygo ksrav' tar fhuui avuct vao c,urv

custh do cu ha thzv rnz ukhnus )uczv n,urm,

vgr, vnvra"t cjst"d hunt pd' c(/

vrh nmhbu )hunt ao( srw nthr vuv shhe

canu, tbaho avhu chnhu/ ungav rc vufhj

fscrh rw nthr/

_ uvt snxhho ao r"n thnt stnrh tbt

jaat tjzueh nh tnrh' vut nauo athi cgk

vao nufrjcngahu' fh vcjhrv chsu vht' tkt

aycgu buyv kzv )gsn"a crnc"o rha vkw sgu,

ughhw d"f vkw ,aucv p"v v"s/ una"f ao ckj"n

_ npura vut crp"j nanubv preho

kvrnc"o(/ uh"k azvu d"f fub, vnsra )c"r

pg"t(: ha aanu,hvo fgurho ungahvo btho

fuw' kvanhgbu athi vao nfrhj ctupi _ ckw

vrnc"o _ at"t kzuz nnbu _

udsukv nzv nmhbu csrz"k' tar' vao vut kt

re nurvgk nvu, vtso tkt do duro' ufnrz"k

),bjunt x"p vtzhbu( kguko hcsue tso canu,

kerut kcbu / / fh kpgnho vao duro yuc tu

duro rg/ uchunt )kj' c( jzh nth xkhe chw )vhhbu

sanu _ gk anu ak rag _ drho knh,,u/ sthi

kunr avut c,ur guba' st"f vguba dsuk hu,r

nsh ugus svguba vhw m"k gk bu,i vao ukt gk

buat vao(/ uduro ctha buat vao kt re cnv

aahhl cgmnu' tkt do chumth jkmhu' ufsth,t

ccrfu, )z' c( nth ru, tr"h azf,v uhmt nnbv

sus arhuvu fuw nbt ki sant drho fuw/
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duw utx; bsjh hartk ubpumu, hvusv hec.

ntrcg fbpu, vtr."18' uanu vabh _ hmje

_ g"a vmjue uvanjv aakhnu,v cdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu'

fn"a28
"tz hnkt ajue phbu"' "tz" shhet'

kg,hs kcut38' fahtnru khmje )suet( "fh

t,v tchbu"48/

u"ch,)rchbu(" _ nxpru acg ntu,

uacgho58' ug"a nxpr zv becg anu tar

hertu k"ch, rchbu" cph fk hartk'

"077"
68' anxpr zv vut vdhnyrht

s"prm,"' g"a "uprm, hnv uesnv umpubv

ubdcv"78' arunz anch, zv turv humtv kfk

sw ruju, vguko' uctupi ak prhm, dsr'

afk sw ruju, vguko n,gkho ksrd, tr.

hartk )"g,hsv tr. hartk a,,pay cfk

vtrmu,"(' fukk ucnhujs afk c,h fbxhu,

uc,h nsrau, acfk vguko becgho ctr.

hartk un,jcrho kch, vnesa88' cdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu' gkhu

18(haghw ht' ht-hc/

28(,vkho efu' c/

38(nat"f czni vdku,' a"txur ktso ahnkt

ajue phu cguv"z' abtnr tz hnkt ajue phbu"

)crfu, kt' t(/

48(haghw xd' yz/ ac, py' c/

58(kvghr nvbvd, dsukh hartk aknsu rnzho

uvurtu, cgcus, vw do ngbhbh juk fhu"c )fnu

nxpr verui cnrfc, vnxg' avu"g grth' ugtfu"f

cbudg kch, ecug(' ucpry cbsu"s avnxpr bgav

anuak vch,' fcpbho/

68(vi ckaui veusa _ acg ntu, acgho' vi

cthsha _ zhci zhcgmhe' uvi ckaui vnshbv

)tbdkh,( _"xguugi xguubyh"/

78(uhmt fj' hs/

88(uha kunr' azvu"g prhm, dsr sch, vnesa'

g"s ucsudn, )ucnf"a ue"u( nvprhm, dsr

shruakho fukv' fn"a )zfrhw c' j("przu, ,ac

hruakho"*/

*(uchjs go zv _"tbh tvhw kv duw jun, ta duw"

)ao' y(/

vgrv 18:haghw ht/ ht-hc: abh,_

fnu aebto nnmrho avh,v dtuk,o crurv

nthi ahgcus/ ra"h/ uctci gzrt' gk hnh vnahj

hscr/

vgrv 38: crfu, kt' t:t"r hujbi

nauo rac"h txur ktso ahnkt ajue phu

cguko vzv abtnr tz hnkt ajue phbu ukaubbu

rhbv thn,h czni ahtnru cduho vdshk vw kgau,

go tkv tnru gkhu gk r"k anhnhu kt nkt

ajue phu cguv"z nfh angv nrw hujbi rchv/

vgrv 48:ac, py' c: n"s fh t,v

tchbu fh tcrvo kt hsgbu uhartk kt hfhrbu

t,v vw tchbu dutkbu nguko anl kg,hs kct

htnr ku vec"v ktcrvo cbhl jytu kh tnr

kpbhu rca"g hnju gk esua, anl tnr thnr

khv khgec svuv khv mgr dhsuk cbho tpar scgh

rjnh gkhhvu tnr khv cbhl jytu tnr kpbhu

rca"g hnju gk esua, anl tnr kt cxch

ygnt ukt csrseh gmv tnr ku khmje cbhl

jytu kh tnr kpbhu rca"g cbh ukt cbhl cagv

aveshnu kpbhl bgav kbang ert, kvo cbh

cfurh gfahu cbh ukt cbhl ugus fnv jytu fnv

abu,hu ak tso acgho abv sk garhi skt gba,

gkhhvu pau kvu jnahi sk f"v skhku,t pau kvu

f"v sk ,r,h xrh upkdt smkuhh unhfk usch,

vfxt pau kvu ,r,h xrh upkdt to t,v xuck

t, fuko nuyc uto ktu pkdt gkh upkdt gkhl

ut,"k fuko gkh vt erhch, bpah enl p,ju

utnru )fh( t,v tchbu/

vgrv 88:)zfrhv c' j(: przu, ,ac/

nthi junv fsh ah,hacu cv fk vct u,dsk

nhuo tk huo/ ra"h/

ucauv"d )ao' y(: utbh tvhv kv uduw/

r"k ugf"z kt hstdu npjs vcckhho fh pi hcut

cv vuthk uvht nckh junv fh tbh tdi gkhv npbh

vtuhc ftku hvhv xchcv jun, ta athi keruc

tkhv/ nmu"s/
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cbudg kch, ecug(' ucpry cbsu"s avnxpr bgav

anuak vch,' fcpbho/

68(vi ckaui veusa _ acg ntu, acgho' vi

cthsha _ zhci zhcgmhe' uvi ckaui vnshbv

)tbdkh,( _"xguugi xguubyh"/

78(uhmt fj' hs/

88(uha kunr' azvu"g prhm, dsr sch, vnesa'

g"s ucsudn, )ucnf"a ue"u( nvprhm, dsr

shruakho fukv' fn"a )zfrhw c' j("przu, ,ac

hruakho"*/

*(uchjs go zv _"tbh tvhw kv duw jun, ta duw"

)ao' y(/

vgrv 18:haghw ht/ ht-hc: abh,_

fnu aebto nnmrho avh,v dtuk,o crurv

nthi ahgcus/ ra"h/ uctci gzrt' gk hnh vnahj

hscr/

vgrv 38: crfu, kt' t:t"r hujbi

nauo rac"h txur ktso ahnkt ajue phu

cguko vzv abtnr tz hnkt ajue phbu ukaubbu

rhbv thn,h czni ahtnru cduho vdshk vw kgau,

go tkv tnru gkhu gk r"k anhnhu kt nkt

ajue phu cguv"z nfh angv nrw hujbi rchv/

vgrv 48:ac, py' c: n"s fh t,v

tchbu fh tcrvo kt hsgbu uhartk kt hfhrbu

t,v vw tchbu dutkbu nguko anl kg,hs kct

htnr ku vec"v ktcrvo cbhl jytu kh tnr

kpbhu rca"g hnju gk esua, anl tnr thnr

khv khgec svuv khv mgr dhsuk cbho tpar scgh

rjnh gkhhvu tnr khv cbhl jytu tnr kpbhu

rca"g hnju gk esua, anl tnr kt cxch

ygnt ukt csrseh gmv tnr ku khmje cbhl

jytu kh tnr kpbhu rca"g cbh ukt cbhl cagv

aveshnu kpbhl bgav kbang ert, kvo cbh

cfurh gfahu cbh ukt cbhl ugus fnv jytu fnv

abu,hu ak tso acgho abv sk garhi skt gba,

gkhhvu pau kvu jnahi sk f"v skhku,t pau kvu

f"v sk ,r,h xrh upkdt smkuhh unhfk usch,

vfxt pau kvu ,r,h xrh upkdt to t,v xuck

t, fuko nuyc uto ktu pkdt gkh upkdt gkhl

ut,"k fuko gkh vt erhch, bpah enl p,ju

utnru )fh( t,v tchbu/

vgrv 88:)zfrhv c' j(: przu, ,ac/

nthi junv fsh ah,hacu cv fk vct u,dsk

nhuo tk huo/ ra"h/

ucauv"d )ao' y(: utbh tvhv kv uduw/

r"k ugf"z kt hstdu npjs vcckhho fh pi hcut

cv vuthk uvht nckh junv fh tbh tdi gkhv npbh

vtuhc ftku hvhv xchcv jun, ta athi keruc
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btnr98
"prm,gkhl pr."' usrau jz"k09

"zv nahj' abtnr19gkv vpur.kpbhvo"29/

uha kear cw vgbhbho _ vrnz c,ufi

vnxpr acg ntu, uacgho )"ch,rchbu"(

go anu )vrtaui( ak rchbu vnrunz cpxue

"huxh; tsb-h abh, hsu uduw":

vnxpr acg ntu, uacgho nurv gk

vakhnu, snxpr acg _ acg fph afk tw

fkuk ngar )nxpr vako(' acgho' uh,hrv

nzv' fph afk tw fkuk nntv )gar pgnho

gar(' acg ntu,' ugs kmhru; abhvo hjs'

acg ntu, uacgho/

uvgbhi czv:

nxpr acg eaur go nmhtu, vguko'

abcrt cacgv hnho' acg, hnh vcbhi )acg

nsu,(39' ueaur do go chrur vguko g"h

gcus,o ak hartk' abjkeho kzw xudho' zw

nsrdu, cgcus, vw )acg nsu,(' acg, ebh

vnburv49/ ugp"z' vakhnu, snxpr acg

)acg ntu, uacgho( nurv gk akhnu,

98(uhac kj' fy/

09(tds, crtah, xpx"d/ urtv c"r xpp"v

ucpra"h/

19(nhfv c' hd/

29(ukvghr' a"ch, nahj" cdhnyrht"prm,"

)077(/ usu"e/

39(rtv au", vrac"t j"t x"y/ ugus/

49(rtv keu", r"p cvgku,l/ ucf"n/

vgrv 09:urtv c"r xpp"v: uhvh

fnahc hsu uduw zv rcv gk fk vprhmho nnl

hgns )nhfv c' hd( wgkv vpr. kpbhvo uduww/

]"uhvh fnahc hsu' uvbv hmt tjhu' u,tnr

nv prm, gkhl pr.' uhert anu pr." _ fpkv

ckaubv utnrv ckaui fpukv "prm, pr."' ut;

kfi bert anu "pr."' fkunr' fl tnrv: zv_

vpur. vdsuk' dsuk vnuahgho acnkfh hartk'

ahvhv _ rcv _ udsk _ gk fk vprhmho _

fuko' vut vnkl vnahj' ahpru. dcukh nkfu,u

knkul nxu; vguko gs xupu' hu,r nfk nkl

ahvhv kpbhu cguko _ nnl hgnus' avut hvhv

nzrg sus' vct npr.' azvu abtnr gk vnkl

vnahj vzv: "gkv vpur. kpbhvo' prmu uhgcur

agr' uhmtu cu' uhgcur nkfo kpbhvo uvw

crtao" _ vut hgcur fnkl nygo vw kpbh

hartk vdtukho' uhpru. kvo fk srl uagr'

kmt, nagcus kjhru,' ugk fi bert do anu fi'

fkunr: "pr.' zv nahj" )td"c xd' d(' ugk ao

tu,u f,uc' ufl eurt ku vnaurr ceck, ac,:

"tha ci prmh" )s"v([/

ucpra"h: nv prm, gkhl pr. zv rcv gk

vprhmho nnl hgnus nahj abtnr cu gkv

vpur. kpbhvo/

vgrv 19: rtv phgbuj kvgrv 09/

vgrv 39: rtv au", vrac"t
j"t x"y:kt vhu hnh vngav re aav

uvnbujv cxupo chuo vachgh / / uctn, fh kt

bpk vgbhi fi srl nerv re krmui nfuui nt,u

h,crl/ ufi bcjru c,urv vachghu, chnho

ucacugu, ucabho ucacugu, vabho do cjdho

ucfkho vpbhnhho acnesa facg, bru,

vnburv/

vgrv 49:rtv keu", r"p
cvgku,l:gbhi vnburv fh vbanv eruhv br

fn"a br vw ban, tso ufkku, ba"h bert nburv

uha cv cjhw zw bru, avo zw nsrdu, cgcus, vw

ha gucs ntvcv naul fnho/ uha ntvcv fraph

ta )gw cs"v fh ,ctu fuw uac,v vtr. ungbhi

tvcv naul fnho cs"v tz hahr fuw gkh ctr(

uha g"h v,urv eu vnnumg )gw cs"v kxux,h

crfch ucs"v btuu kjhhl ucs"v kngi ,vhv

,ur,(/ uha g"h bmjui kbmj ukv,dcr cgcus, vw

cxur nrg ugav yuc )gn"a cs"v uvbmj zu

hruakho ucs"v knbmj gk vanhbh, ucs"v tkv

nxgh( uha g"h vushv )gn"a cs"v t,v vmc,

fk dcuku, tr. ucs"v hvusv t,v( ufi ha gcusv

g"h v,batu, fntrz"k cnabv x"p h"s sac,

fk hartk cbh nkfho vo ufn"a uhdcv kcu

csrfh vw uha g"h apku, fuw/
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gcus,o ak hartk cchrur vguko g"h

ngahbu ugcus,hbu fk zni nal vdku,' atz

bdtkho59ni vdku, ujuzrho uctho ktr.

hartk/

uckaui vf,uc acu brnz vear uvahhfu,

sanu vrtaui ak rchbu kvdtukv _ "chuo

vvut huxh; tsb-h abh, hsu kebu, t, atr

gnu tar hatr ntaur unnmrho unp,rux

unfua unghko unabgr unjn, duw"'

dtuk,o ak fk cb"h nacg,vtrmu,'

unuxh; cf,uc "unthh vho"' aeth gk jmh

fsur v,j,ui' tar' cgkhh, v,j,ui chu,r'

n,gkho cnhkt atr vtrmu, akngkv

nnbu' fk acg, vtrmu,' fkku, vguko/

uha kunr' acakhnu, snxpr acg )acg

ntu, uacgho( brnz, do akhnu, gcus,u

ak rchbu cnal fk hnh jhhu' acg

gahrhu,69abho' acghoabv ),r"o _

,a"h(' ugs kdnr uakhnu, gcus,u cgaur

vachghcjmh fsur v,j,ui )nvch, anxpru

acg ntu, uacgho(' fukk do vnal

vgcusv cabho aktj"z g"h sur vachgh'

"fk vachghi jchchi"79_ agh"z bgah,

vakhnu, sngahbu ugcus,hbu fk zni nal

59(kvghr' adtukv ahhf, kachgh _"dtukv

cachgh, / / ag,hshi khdtk cachgh," )ndhkv hz'

c(/

69(fukk do vakhnu, sntu, )avrh gcus,u

vh,v c,fkh, vakhnu, s"ci ntv fthku n, ugcr

ucyk ni vguko)vvgko(" )tcu, xp"v(( _ afk

gar fkuk ngar )acg ntu,(/

79(uhe"r pf"y' ht/ urtv s"v ct,h kdbh

vwah", c,jk,u/ uctrufv _ s"v zv ,ah"t/ xv"n

ct,h kdbh j"t gw fy uthkl/

vgrv 59: ndhkv hz' c:ag,hshi

khdtk cachgh,/ acug aci sus ct cu jkue

natr abho fstnrhbi cpre jke )xbvsrhi s;

mz/( abv rtaubv rgc ukt rgc fuw gs ucachgh,

nkjnu, ucnumth achgh, ci sus ct / / fhui

sao dtukv gkv ecguv cachgh,/ ra"h/

vgrv 79:uhe"r pf"y' ht: fk

vachghi jchchi ]kpbh vec"v[ kguko anfk nv

acrt vec"v cguknu rcho cnxpr nfuko cjr

ku tjs kjccu ut, vachgh cjr )ghw cn"r d' j('

uha scrho akt crt tkt acgv ujhcc ucjr

cachgh )au"y' mc/(' vrh fh fk achgh jchc

kpbhu[ kngki ]crehgho[ vachgh jchc / /

ctrmu, achgh, jchcv / / csuru, vachgh jchc

/ / ctcu, achgh jchc / / ccbho vachgh jchc / /

cnkfho vachgh jchc / / cabho achgh jchc / /

canyhi achgh jchc / / chnho achgh jchc / /

cjsaho achgh jchc/

urtv s"v ct,h kdbh vwah",
c,jk,u: gher afhbv c,j,ubho vh,v' ugk

hsh jyt g. vsg, bx,kev vafhbv ntr.

krehg' ug"h jyt ehi utbua bx,kev vafhbv

nrehg tw kcw udw' utj"f csur vncuk bx,kev

nrehg dw ksw / / utj"f gnsu acgv msheho

uvurhsu t, vafhbv knyv' tcrvo zfv uvurhs

t, vafhbv nrehg zw kuw' uhmje nuw kvw' gs fh

nav avut vachgh )ufk vachghi jchchi(

vurhsu knyv ctr./

uctrufv _ s"v zv ,ah"t: nkaui

rz"k ufk vachghi jchchi ukt fk vjchchi

achghi' nufj nzv agher vngkv vut zv avut

achgh' unpbh zv avut achgh nms zv vut

jchcu,u' vhhbu ajchcu,u thbu nms gbhi v,kuh

ccjhr,u rmubu ugcus,u' f"t czv avut achgh'

azv ct nms v,uksv' ucf"z vbv fk vachghi

jchchi/ ukfi zfv nav abh,bv ,urv gk hsu/

/ / uvbv zv ,ucgho nftu"t nt,bu sur

vachgh' sfk vachghi jchchi' sgo vhu, azv

atbjbu csur vachgh vut kt gp"h cjhr,bu ukt

g"h gcus,bu' ucfnv gbhbho tpar akt fph

rmubbu' n"n vbv fk vachghi jchchi' abnmtho

tbjbu cghec,t snahjt' cxhunt sgec,t'

uvgcusv _ kdnur vnaf, vafhbv' ukt re

afhbv f"t gher afhbv' uc,j,ubho suet/
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bdtkho59ni vdku, ujuzrho uctho ktr.

hartk/

uckaui vf,uc acu brnz vear uvahhfu,

sanu vrtaui ak rchbu kvdtukv _ "chuo

vvut huxh; tsb-h abh, hsu kebu, t, atr

gnu tar hatr ntaur unnmrho unp,rux

unfua unghko unabgr unjn, duw"'

dtuk,o ak fk cb"h nacg,vtrmu,'

unuxh; cf,uc "unthh vho"' aeth gk jmh

fsur v,j,ui' tar' cgkhh, v,j,ui chu,r'

n,gkho cnhkt atr vtrmu, akngkv

nnbu' fk acg, vtrmu,' fkku, vguko/

uha kunr' acakhnu, snxpr acg )acg

ntu, uacgho( brnz, do akhnu, gcus,u

ak rchbu cnal fk hnh jhhu' acg

gahrhu,69abho' acghoabv ),r"o _

,a"h(' ugs kdnr uakhnu, gcus,u cgaur
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acg ntu, uacgho(' fukk do vnal
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79(uhe"r pf"y' ht/ urtv s"v ct,h kdbh
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vdku, cfk acg, vtrmu, acguko' u,hf;

unhs "huxh; tsb-h abh, hsu duw utx; bsjh

hartk duw"' gh"z a"prm,)cdhnyrht acg

ntu, uacgho( gkhl pr."' "gkv vpur.

kpbhvo"/

j/ucfk zv bh,ux; vsdav h,hrv

c,eupv vtjrubv:

vgcusv svpm, v,urv uvhvsu,

uvnghhbu, jumv n"ch, rchbu" )"077"(

vukf, ubnaf, uch,r at, uch,r guz do

ktjrh )gar abho vtjrubu, c(jhho jhu,u

cgknt shi' hu,r ntrcgho abv ),a"h _

,a"b(' ctupi s"b,i vw kfo kc ksg,

ughbho krtu, utzbho kanug"89' ubnmt'

a"ch, rchbu" )"077"( vut ccjhb,

",kphu,"' ",k afk phu, pubho cu"' hu,r

nhuck abho ),"a _ ,a"b(' "gs guko"99/

ugbhi zv nusda gus hu,r farutho

cnuja avukl ubh,ux; ch,r at, uch,r

guz cnxpr cb"h actho k"ch, rchbu"'

"cruc go vsr, nkl"001)fukk do "nti

nkfh rcbi"101' ucpry baht )nkl( vsur('

ubgav murl uvfrj kvdshk ukvrjhc201gus

89(,cut fy' d/

99(anutk-t t' fc ucpra"h/ hruaknh crfu,

p"s v"t/ urtv ehsuahi yu' t/ nfhk,t upra"h

napyho ft' u/ 

001(nakh hs' fj/

101(rtv dhyhi xc' xg"t/ zj"d rbd' c _

crg"n/

201("kjze t, vcbhi ukvdchvu / / abtnr

ukruno t, ch, tkehbu" )rnc"o vkw chvc"j p"t

vh"t _ cbudg kchvn"e/ ugs"z cbudg kchvfb"x

uchvn"s _ rtv rnc"o vkw ,pkv ph"t v"c(/

vgrv 99: anutk-t t' fc:ujbv

kt gk,v fh tnrv kthav gs hdnk vbgr

uvct,hu ubrtv t,-pbh vw uhac ao gs guko/

ucpra"h: gukno ak kuho jnaho abv

abtnr unci jnaho abv hauc nmct vgcusv

)cnscr v( ufl vhu hnhu ak anutk jnaho

ua,ho/

ehsuahi yu' t: uthmyrhl knhf,c uac,o

uthmyrhl knhf,c kguko sth f,c rjnbt

kguko vuv tnhbt kguko nna f,c rjnbt

uac,o )ugcsu kguko uvut kguknu ak huck syph

nvfh khft knhnr svt f,hc ert tjrhbt

uac,o tha uduw utuehnbt cbrmg/ ra"h( uth

f,c rjnbt uac,o vuv tnhbt v"n )shumt

brmg chuck ukt euso kfi vhft skt gcs aa

tjr rmhgv tck vhft sgcs aa tjr rmhg,u

thnt bhpue caa skt ,vt rmhgv jnurv

n,jhk, nnfru/ ra"h( vhft skt gcs aa tck

vhft sgcs aa kt hvt xupu jnur n,jk,u nv

,jk,u aa t; xupu bnh aa enang ki kguko

)nhsh sjauc gs kguko/ ra"h( kguknu ak huck/

nfhk,t:nv ,"k ugcsu kguko gs vhuck / /

ct urtv athi vguko tkt jnaho abv abtnr

)ugcsu kguko gs vhuck(/

upra"h napyho ft' u:ugcsu kguko/

gs vhuck / / ndhs ajnaho abv eruho guko/

vgrv 101: dhyhi xc' xg"t: srcbi

theru nkfho / / sf,hc ch nkfho hnkufu uduw/

zj"d rbd' c _ crg"n:atu agrho

rtahfo / / uatu p,jh guko sn,hc,t ,,tv

sfk nti sta,sk cturhh,t kxu; n,bat vv"s

)nakh k( to bck, cv,bat utuenuv ntrh

n,bhw ukt ,hnt / / cvvut gknt st,h ukt h,hr

tkt nkl c,rhi gknhi cshuebt sntrhv ucdhi

st fpuk pxuet ,rhi znbhi js nh zv nkl vfcus

,bhhbt nh vut zv nkl vfcus/

vgrv 201: )rnc"o vkw chvc"j
p"t vh"t(: unmuv ni vncjr kjze t, vcbhi

ukvdchvu fph fj vmhcur/ abtnr ')u(kruno t,

ch, tkehbuw/ unptrhi tu,u unhphi fph fjo/ to

hfukhi kyuj tu,u czvc ukvdshk cngahu _ vrh

zu nmuv/

)rnc"o vkw ,pkv ph"t v"c(:
facubhi ch, vfbx, / / ndchvhi tu,v gs a,vt
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hu,r301t, "ch, rchbu"' ugs kvdskv

uvrjcv avht ctupi sprhm, dsr' "prm,"

)cdhnyrht 077(' fnu cbhi ch, jsa401/

301(bux; gk vrjc,u )ufn"p( cnal vabho

akpb"z/

401(ugs kvbj, tci phbv*/

*(cgrc j"h tkuk ab, ,an"j bgrfv vbj, tci

phbv k)vdsk, uvrjc,( ch, vfbx, uch, vnsra

skhucRuuhya ackhucRuuhya' cngns f"e tsnu"r

akhy"t' avbhj vtci phbv chsu vew )urtv vahjv

abtnrv cngns zv/ urtv do ahj, khk vua"r

,an"y(/ vnu"k/

dcuvv nfk jmru, vghr abtnr ukruno t, ch,

tkehbu/

auv"d vgrv 401: urtv vahjv
abtnrv cngns zv: cbsu"s _ ha kknus

nscrh v,urv fhms bvd vec"v c,jhk, crht,

vguko' ukbvud fnu,u cvbj, vhxus ak fk cbhi/

crht, vguko v,jhkv n"tci a,hw"' avh,v

nubj, cch, vnesa ceusa vesaho' utci zu

vh,v v"hxus" kfk vnal vcrhtv' akfi vht

bert, "tci a,hw"' "annbv vua,, vguko"/

unzv kuns ftu"t' cagv avut cubv ch,

)fpauyu' tu favut ncmg nahnv fkavh kcbhh,

thzv gbhi ahvhw cdanhu, )cgbhbh vdu;(' tu

crujbhu, )cgbhbh vbanv((' vrh v"hxus" ak

vcbhi )tu vnahnv(' mrhl kvhu, eaur cesuav

_ "ch, vnesa"' ukt x,o esuav' tkt _

"eusa veusaho"/

utj"f ha kvnahl ukcbu, t, vcbhi fuku'

g"p vhxus' unnhkt fk vcbhi hvhw eaur

cesuav/

/ / uftar vut h,bvd ctupi fzv )av"hxus"

hvhw esuav' uchshgv avcbhw vht cfju ak

vec"v(' vut hzfv kcrfu, vw' ugs avec"v

ncyhj avut hvhw gnu "au,;" cchmug

vvjkyu,' unnhkt fk vcbhw ,vhw czrhzu,

ucvmkjv rcv cdanhu, ugtfu"f crujbhu,/

uvch, hvhw _ "ugau kh nesa uafb,h

c,ufo"' afk nv acch, hvhw esua' fh vec"v

hafui c,ufu cechgu,' un,ul anjv uyuc kcc/

uha kear t, vtnur' go / / vprav / / unhs

go fbhx,u ktr. tunr, v,urv / / avnmuv

vrtaubv avut njuhhc cv vht kcbu, nzcj kvw

_ "uvhw chuo tar ,gcru t, vhrsi tk vtr.

tar vw tkehl bu,i kl duw ucbh,ao nzcj kvw

tkehl duw uvgk, gkhu guku, duw uzcj, aknho

utfk, duw uanj, duw"/

uzuvh vurtv ukhnus kftu"t' do knh abnmt

cju"k' aftar vut ct ktr. hartk' fscrh

vm"m "nRl sT )cju"k( tr. hartk"' nhs

"ucbh, kvw tkehl"' gkhl nuyk vjhuc kcbu,

ch, kvec"v/

ahj, khk vua"r ,an"y:
v"ayurgo" c,eupv vtjrubv tusu, cbhh,

c,hocnnsho dsukho )"thi R druhxi pRrbgo"('

kfk krta _ cbhbho ak ,urv gcusv udn"j / /

ukfi cbhh, vc,ho c,h ,urv ,pkv udn"j mrhfv

kvhu, ctupi ak akhnu, u,nhnu,- tphku ntv

tnv gk ntv tnv' ugus hu,r / / v"ayurgo"

gfahu vut g"s cbh, cbhbho gherhho_ cbhbho

ak hvsu, ujxhsu,' afi' v,fkh, ak hvush vht

)kt kgau, fx;/// tkt( kgau, ukcbu, hvsu,'

uv,fkh, ak jxhs vht kgau, ukcbu, hvsu,

jsurv ctur vjxhsu,' ukfi' ha kcbu, cbhbho

ahknsu cvo ,urv ujxhsu,/

/ / ugs"z cbudg kvcbhi / / anzni kzni

n,txpho cu fu"f nhartk' "cruc go vsr,

nkl" _ f"e nu"j tsnu"r baht surbucvgsr

beus, v,fbh, vrtuhw' ct fk tw go xcrt

naku' ufapkubh tunr ctupi fl' tunr' avut

hcbv cbhi dsuk hu,r!

gk fl tunrho ku / / t, ch, vfbx, ak vrch

_ thbl mrhl kvdshk vut nxphe dsuk/// fnv

are ,dshk tu,u' hatr kt hu,r dsuk fnu gs

g,v/ dsku,u )gs g,v( thbv g"h vuxpv'

utsrcv' vkuth avvuxpv kt ,gav ahbuh

cdsku,u ak chvfb"x uchvn"s fnu avhw cnal

gar abho vtjrubu, sf"e nu"j tsnu"r cjhho

jhu,u cgknt shi' banv cdu;/
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utj"f ha kvnahl ukcbu, t, vcbhi fuku'

g"p vhxus' unnhkt fk vcbhi hvhw eaur

cesuav/

/ / uftar vut h,bvd ctupi fzv )av"hxus"

hvhw esuav' uchshgv avcbhw vht cfju ak

vec"v(' vut hzfv kcrfu, vw' ugs avec"v

ncyhj avut hvhw gnu "au,;" cchmug

vvjkyu,' unnhkt fk vcbhw ,vhw czrhzu,

ucvmkjv rcv cdanhu, ugtfu"f crujbhu,/

uvch, hvhw _ "ugau kh nesa uafb,h

c,ufo"' afk nv acch, hvhw esua' fh vec"v

hafui c,ufu cechgu,' un,ul anjv uyuc kcc/

uha kear t, vtnur' go / / vprav / / unhs

go fbhx,u ktr. tunr, v,urv / / avnmuv

vrtaubv avut njuhhc cv vht kcbu, nzcj kvw

_ "uvhw chuo tar ,gcru t, vhrsi tk vtr.

tar vw tkehl bu,i kl duw ucbh,ao nzcj kvw

tkehl duw uvgk, gkhu guku, duw uzcj, aknho

utfk, duw uanj, duw"/

uzuvh vurtv ukhnus kftu"t' do knh abnmt

cju"k' aftar vut ct ktr. hartk' fscrh

vm"m "nRl sT )cju"k( tr. hartk"' nhs

"ucbh, kvw tkehl"' gkhl nuyk vjhuc kcbu,

ch, kvec"v/

ahj, khk vua"r ,an"y:
v"ayurgo" c,eupv vtjrubv tusu, cbhh,

c,hocnnsho dsukho )"thi R druhxi pRrbgo"('

kfk krta _ cbhbho ak ,urv gcusv udn"j / /

ukfi cbhh, vc,ho c,h ,urv ,pkv udn"j mrhfv

kvhu, ctupi ak akhnu, u,nhnu,- tphku ntv

tnv gk ntv tnv' ugus hu,r / / v"ayurgo"

gfahu vut g"s cbh, cbhbho gherhho_ cbhbho

ak hvsu, ujxhsu,' afi' v,fkh, ak hvush vht

)kt kgau, fx;/// tkt( kgau, ukcbu, hvsu,'

uv,fkh, ak jxhs vht kgau, ukcbu, hvsu,

jsurv ctur vjxhsu,' ukfi' ha kcbu, cbhbho

ahknsu cvo ,urv ujxhsu,/

/ / ugs"z cbudg kvcbhi / / anzni kzni

n,txpho cu fu"f nhartk' "cruc go vsr,

nkl" _ f"e nu"j tsnu"r baht surbucvgsr

beus, v,fbh, vrtuhw' ct fk tw go xcrt

naku' ufapkubh tunr ctupi fl' tunr' avut

hcbv cbhi dsuk hu,r!

gk fl tunrho ku / / t, ch, vfbx, ak vrch

_ thbl mrhl kvdshk vut nxphe dsuk/// fnv

are ,dshk tu,u' hatr kt hu,r dsuk fnu gs

g,v/ dsku,u )gs g,v( thbv g"h vuxpv'

utsrcv' vkuth avvuxpv kt ,gav ahbuh

cdsku,u ak chvfb"x uchvn"s fnu avhw cnal

gar abho vtjrubu, sf"e nu"j tsnu"r cjhho

jhu,u cgknt shi' banv cdu;/
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ug"p vtnur kghk g"s dusk vghkuh

s"ch, rchbu accck" _ a"bxg nesa uhac

ao"' u"vut neuo vnesa duphw skg,hs"'

ugs acu h,dkv nesa vg,hs unao hjzur

khruakho _ nuci dusk vzfu, sftu"t

nhartk kva,,; cdupu ucnnubu501)ufk

vnrcv vrh zv naucj( ccbhh, "ch, rchbu

accck"' fvfbv khrhs, uv,dku, nesa

vg,hs ,hf; unhs nna/

uvzni drnt _ cab, vmsh"e _ fnusda

c,vkho nznur msh"e601)vahhl kabv zu701(

av,jk,u "vw ngui t,v vhh, kbu csur

usur"' aeth )do( gk c,h fbxhu, uc,h

nsrau,801' uxhunu uju,nu "uhvh bugo vw

tkehbu gkhbu duw ungav hshbu fubbvu"'

aeth gk vart, vafhbv cnafi

)unesa(901/

uhv"r agus kpbh vdsk, uvrjc, "ch,

rchbu accck"' h,dkv uhrs ni vanho

nesa vg,hs' "nesa tsb-h fubbu hshl"011'

ch, vnesa vakhah uvnauka )afukk do

vnafi uch, rtaui uch, abh111(' ah,dkv

501(g"s ucsudn, ch, vnesa _ a"vfk jhhchi

kcbu, ukxgs cgmni ucnnubo fuw" )rnc"o vkw

chvc"j p"t vh"c(/

601(ktjrh xhuo uju,o nznur p"y: "tar jrpu

gecu, nahjl"'"crul vw kguko tni utni"/

701(g"p vnbvd vneuck nvcga"y kunr

vnznur ,vkho vnfuui knxpr abu,hu )rtv tdru,-

eusa tsnu"r nvurhh"m j"h gw bd(/

801(fb"k vgrv 4/

901(rtv pra"h gv"p/ peush ky' nd/ anhbh y'

fd/ ugus/

011(cakj yu' hz/ urtv pra"h u,uxw xufv nt'

xg"t/ ugus/

111(rtv zj"d rft' t/

zt, ugus:

chvfb"x uchvn"s _ fnu fk gbhi ak esuav

_ thbu batr gk gnsu' tkt' vut ctupi ak

"nvkl" ucnhkt' nzni kzni )gs-nrdg krdg(

bh,ux; cu hu,r' cducv' crujc ucturl' uthi

kv,grc cgbhi zv' kvuxh; tu kabu, fuw' tkt

mrhl kxnul afk nv ahfukho kvuxh; cducv

crujc ucturl' hgav zt, cgk vcbhi' vrch baht

surbu!!

vgrv 601: ktjrh xhuo uju,o
nznur p"y:gecu, nahjl/ xuph nkl

vnahj ukaui nabv vut cgecu, vnahj jumpv

hxdt/ ra"h/

vgrv 701: rtv tdru,-eusa
tsnu"r nvurhh"m j"h gw bd:uehck nrcu

cao rcu nurhbu vcga"y ktnr vephyk ,vkho

vn,tho knxpr abu,hu tjr ,phk, ajrh,/

vgrv 901: pra"h gv"p: fubbvu/

fubi tu,u/ uabh pgnho ungav hshbu fubbvu tw gk

nktf, vnafi achrfi khartk uv,pkk a,arv

afhbv cngav hshvo cnafi utj, a,vt crfv

cngav hshvo/

peush ky' nd: uhcrl tu,o nav/ tnr

kvo h"r a,arv afhbv cngav hshfo/ uhvh

bugo vw tkehbu gkhbu uduw/

vgrv 011: pra"h u,uxw xufv
nt' xg"t: rtv phgbuj kvgrv 82/

vgrv 111: rtv zj"d rft' t: ugs fgi

cbhhbt esntv sec"v kt vuv cgknt ukznbt

st,h f,hc ),vkho enu( cubv hruako vw thvu

ukt tjrt ucbhhbt st tbi njfti ukt cbhhbt

scr ba skh, chv ehunt fkk/ ch, rtaui uch,

abh hjh, kui eusat crhl vut fjst nkghkt

ch, rtaui ct,fxht uch, abh ct,dkht vvut

ch, kvuh ct,dkht st,erh ch, abh sh,jzh kfk

gknt tunbu,t sec"v jsuv akho urgu,t

skct cfk ehunt/ vvut ch, rtaui ct,fxht

tx,ke kghkt gk dcuh svvut st,dkhht ufk

gknt hjnui gbbh her sxjri gk dch svvut

st,dkhht ucdu sthbui gbbhi vuh ch, rtaui

cgucst ynhrt sxkhe gs ruo her anhht

ucbhhbt st tbi njfti/
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,jhkv c"ch, rchbu accck"' ado vut

"ch, nauka"' ch, vfbx, ),pkv(' ch,

vnsra ),urv(' uch, ngaho yucho )dnhku,

jxsho(' unao hjzur khruakho' chjs go fk

c,h fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

ahecgu ctr. hartk uchruakho' njucr

knesa' uchjs go fk cb"h acfk emuh

,ck' fn"a62
"uvchtu,ho tk vr esah

uanj,ho cch, ,pk,h / / fh ch,h ch,

,pkv hert kfk vgnho"211' "bfui hvhw vr

ch, vw crta vvrho ubat ndcgu, ubvru

tkhu fk vduho211uvkfu gnho rcho211utnru

kfu ubgkv tk vr vw tk ch, tkeh hgec

uhurbu nsrfhu ubkfv cturju,hu fh nmhui

,mt ,urv uscr vw nhruakho"311' ",urv

jsav nt,h ,mt"411' ,hf; unhs nna/ 

)nahju, a"p bj ,an"zQ

a"p phbjx uf"j xhui ,ba"t/ ugus(

211(unghi zv do cxu; zni vdku, _ a"ch,

rchbu accck""hert )do( kfk vgnho"' g"h

vva,sku, cvpm, vkhnus uvehuo snmuu, abmyuu

cbh bj' fpx"s vrnc"o cvkw nkfho xp"j/

311(haghw c' c-d/

411(ao bt' s/ uhe"r ph"d' d/

vgrv 211: fpx"s vrnc"o cvkw
nkfho xp"j: ufi muv nav rchbu nph

vdcurv kfu; t, fk cth vguko keck nmu,

abmyuu cbh bj/ ufk nh akt heck hvrd/ uvneck

tu,o vut vbert dr ,uac cfk neuo umrhl

keck gkhu cpbh akuav jcrho/

vgrv 411: uhe"r ph"d' d: fhms vo

bajyho cvnu, bu,. kkuh,i cerbhu ueurgu

ukuh,i bu,. kcvnu, cxbphrhu ubujru ujfnho

tunrho ]ctu,v agv/ kvec"v[ zu ajhyv farv

vht ukt fl ,bhbi vfk aujyhi ucfk aujyhi

ukguko aujyhi ju. nndk emhr uvndrv uvabho

npbh avi jubehi tnr rch tchi cr fvbt tnr

vesua crul vut )haghv bt' s( w,urv jsav

nt,h ,mtw jsua ,urv nt,h ,mt/
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,jhkv c"ch, rchbu accck"' ado vut

"ch, nauka"' ch, vfbx, ),pkv(' ch,

vnsra ),urv(' uch, ngaho yucho )dnhku,

jxsho(' unao hjzur khruakho' chjs go fk

c,h fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

ahecgu ctr. hartk uchruakho' njucr

knesa' uchjs go fk cb"h acfk emuh

,ck' fn"a62
"uvchtu,ho tk vr esah

uanj,ho cch, ,pk,h / / fh ch,h ch,

,pkv hert kfk vgnho"211' "bfui hvhw vr

ch, vw crta vvrho ubat ndcgu, ubvru

tkhu fk vduho211uvkfu gnho rcho211utnru

kfu ubgkv tk vr vw tk ch, tkeh hgec

uhurbu nsrfhu ubkfv cturju,hu fh nmhui

,mt ,urv uscr vw nhruakho"311' ",urv

jsav nt,h ,mt"411' ,hf; unhs nna/ 

)nahju, a"p bj ,an"zQ

a"p phbjx uf"j xhui ,ba"t/ ugus(

211(unghi zv do cxu; zni vdku, _ a"ch,

rchbu accck""hert )do( kfk vgnho"' g"h

vva,sku, cvpm, vkhnus uvehuo snmuu, abmyuu

cbh bj' fpx"s vrnc"o cvkw nkfho xp"j/

311(haghw c' c-d/

411(ao bt' s/ uhe"r ph"d' d/

vgrv 211: fpx"s vrnc"o cvkw
nkfho xp"j: ufi muv nav rchbu nph

vdcurv kfu; t, fk cth vguko keck nmu,

abmyuu cbh bj/ ufk nh akt heck hvrd/ uvneck

tu,o vut vbert dr ,uac cfk neuo umrhl

keck gkhu cpbh akuav jcrho/

vgrv 411: uhe"r ph"d' d: fhms vo

bajyho cvnu, bu,. kkuh,i cerbhu ueurgu

ukuh,i bu,. kcvnu, cxbphrhu ubujru ujfnho

tunrho ]ctu,v agv/ kvec"v[ zu ajhyv farv

vht ukt fl ,bhbi vfk aujyhi ucfk aujyhi

ukguko aujyhi ju. nndk emhr uvndrv uvabho

npbh avi jubehi tnr rch tchi cr fvbt tnr

vesua crul vut )haghv bt' s( w,urv jsav

nt,h ,mtw jsua ,urv nt,h ,mt/
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הקהל – שייך לכל  אחד ואחד
א. כל האמור לעיל מדגיש עוד יותר עד כמה צריכה להיות ההשתדלות בהענין ד"הקהל 

את העם האנשים והנשים והטף גו' ליראה את ה' אלקיכם", כמדובר בארוכה לאחרונה.

מכיון  כחן",  לפי  אלא  כו'  ו"אינני מבקש  ואחת,  אחד  לכל  שייך  זה  – שענין  ובהדגשה 
שהדבר הוא בכחו של כל אחד ואחת.

מצד  רק   – וכו'  יפעלו  כבר  ומה  קטנים"  "אנשים  אלא  שאינם  שחושבים  כאותם  ולא 
ההעלם וההסתר דעולם )מלשון העלם( יכולים לחשוב כן! אבל, לאמיתתו של דבר – ניתנו 
לכאו"א מישראל כחות הכי נעלים ונפלאים, ובפרט בבואנו זה עתה מראש-השנה, כאשר 
הקב"ה מבקש מכאו"א מישראל "תמליכוני עליכם", ואכן, ישראל הם הממליכים את הקב"ה 
להיות "מלך ישראל", ועי"ז גם "מלך על כל הארץ", שמזה מובן גודל הפלאת כחו של כאו"א 
מישראל כפי שבא לידי ביטוי בר"ה, והרי, עניני ר"ה שהם באופן ד"בכסה", מתגלים "ליום 

חגינו", בחג הסוכות.

אבינו  אברהם  זה  דלילה  האושפיזין  ע"י   – ד"הקהל"  בפעולות  נתינת-כח  ותוספת 
לכאו"א מישראל  גם  נמשך  ומהם  ס"ה(,  )כנ"ל  ד"הקהל"  הענין  והבעש"ט, שמצינו אצלם 

עד סוף כל הדורות.

להקהיל עצמו ואת מושפעיו
ב. ובאותיות פשוטות – בנוגע לפועל:

כחותיו  פרטי  כל  את  להקהיל  לעצמו,  בנוגע  הן   – ד"הקהל"  בהענין  לפעול  כאו"א  על 
את  ב"ליראה  כולם  שיתאחדו  שבו,  והטף"  והנשים  "האנשים  בדוגמת  שהם  ותכונותיו 
אב  כמו,  "מלך",  ובדוגמת  ע"ד  בסביבתו,  מעמד  לו  שיש  שכאו"א  לזולת,  בנוגע  והן  ה'", 
במשפחתו, וכיו"ב, צריך להקהיל את אלו שיש לו השפעה עליהם, "האנשים והנשים והטף", 
לה',  מקדש  כאו"א  של  הפרטי  ביתו  מעשיית  החל  המקדש  בית  בדוגמת   – קדוש  למקום 
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ולפעול עליהם בהענין ד"ליראה את ה'", ובלשון הרמב"ם 
ידיהם בדת  – "לקרות באזניהם פרשיות מן התורה שהם מזרזות אותם במצוות ומחזקות 

האמת".

ולהעיר מדיוק הלשון "דת האמת", דיש לומר, שגם בזה מודגש ענין האחדות – שהרי, 
"אמת יש בו שלש אותיות, אל"ף, של אותיות, מ"ם אמצעית, תי"ו סופן, לומר, אני ראשון 
כלשון   – כולה  הבריאה  בכל  שחודרת  האחדות  נקודת  אלקים",  אין  ומבלעדי  אחרון  ואני 
הרמב"ם "כל הנמצאים כו' לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו", ועד שפועלים שהעולם כולו 

נעשה "עיר אלקינו" – "גדול ה' ומהולל מאד בעיר אלקינו" – בפועל ובגלוי.
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הקהל – ב"שמחת בית השואבה"
ג. ויש להוסיף, שהענין ד"הקהל" צריך להתבטא, לכל לראש, בענין שהזמן גרמא – "כל 

יומא ויומא עביד עבידתי'", ובנדו"ד – שמחת בית השואבה: 

להשתתף   – והטף"  והנשים  האנשים  העם  את  "הקהל   – מישראל  רבים  להקהיל  יש 
בשמחת בית השואבה, הן בנוגע לאנשים, הן בנוגע לנשים ]כמדובר כמ"פ שאף שבביהמ"ק 
היו הנשים באים רק "לראות ולשמוע", הרי, בזמן הגלות ניתוסף העילוי )ירידה צורך עלי'( 
שגם הנשים בעצמן שמחות בשמחת בית השואבה[, והן בנוגע לטף, לאחד את כולם בשמחת 

בית השואבה.

ובאופן שהשמחה והריקודים נמשכים גם ברשות-הרבים, עד כדי כך, שפועלים שרה"ר 
עצמו ירקוד, ולא עוד, אלא, שמהפכים את רה"ר לרה"י, "יחידו של עולם", כלומר, שענין 
האחדות חודר ונמשך גם  ברה"ר, שלכן הרה"ר עצמו מבקש מיהודי שירקוד בו, כדי שעי"ז 
לגילוי  ועד  עולם",  של  "יחידו  היחיד,  רשות  להיות   – בריאתו  ותכלית  שלימות  בו  יפעל 

"יחידו של עולם" בכל העולם כולו – "לא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך".

פעולות הקהל מזרזים הגאולה
ד. ויה"ר ששמחת בית השואבה תהי' בשמחה גדולה כו', ובמיוחד בשנה זו – שנת תשמח, 

לשון ציווי, שכאו"א צריך לשמוח, וגם לשון הבטחה, שבודאי יהי' כאו"א שמח.

התענוג  לגילוי  עד  כו',  והגבלות  מדידות  הגדרים,  כל  פריצת   – גדר  פורצת  ושמחה 
שלמעלה מעונג המורגש.

ועאכו"כ פריצת גדרי הגלות – גאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, כמרומז גם 
בר"ת דשנה זו: תהא שנת חרות משיח.

וכן תהי' לנו – תיכף ומיד ממש, שאז, נזכה לקיים מצות הקהל כפשוטה בחג הסוכות 
זה – בביהמ"ק השלישי, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך", שנשמע שם קריאת הפרשיות בתורה 

מפי מלך המשיח.

ועוד לפנ"ז – ברגעי הגלות האחרונים, יעסוק כאו"א בפעולות ד"הקהל" )כנ"ל בארוכה(, 
שעי"ז ממהרים ומזרזים את קיום מצות הקהל כפשוטה, כאמור, תיכף ומיד ממש, באופן 

ש"לא עיכבן המקום כהרף עין".

)משיחת ליל א' דחג הסוכות ה'תשמ"ח – בלתי מוגה(

הקהל מגלה את עצם הנשמה
דחג  המיוחד  החידוש  עם  גם  יש לקשר   – דהושע"ר  הענין  כללות  אודות  לעיל  האמור 
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הסוכות השתא, שנת הקהל:

בזמן הזה – מכיון שלא שייך קיום הציווי ד"הקהל" כפשוטו, ע"י המלך או גדול שבעם, 
לזמן  בנוגע  גם  מוכח  ומזה  והטף".  והנשים  מ"האנשים  כאו"א  ע"י  להעשות  הדבר  צריך 
שביהמ"ק הי' קיים – שאף שהפעולה ד"הקהל" נעשית ע"י המלך או הגדול שבעם, הרי, 
מכיון שפעולת ההקהלה היא ב"האנשים והנשים והטף", מוכח, שיש בהם מעין זה, שלכן, 

יכולים לפעול בכל א' מהם באמיתיות ובשלימות.

ונקודת הענין – ש"הקהל" מגלה ומדגיש את נקודת האחדות דישראל עם הקב"ה:

"אב  הרי,   – והטף"  והנשים  "האנשים  ובכללות  בבנ"י  דרגות  חילוקי  כו"כ  שיש  אע"פ 
אחד לכולנה", ויתירה מזה, שהם מציאות אחת ממש, כי, כשמציאותם היא בהאב – כתורת 
המגיד בהתחלת שני ספריו בביאור המשל דאב ובן, ש"אף קודם שנבראו ישראל  הי' נחקק 

צורתם במחשבה" – הרי כל מציאותם היא מציאות האב.

שמצדה  היחידה,  בחי'  הנשמה,  עצם  התגלות  מצד  הוא  ד"הקהל"  שהענין  ונמצא, 
מאוחדים כל בנ"י בתכלית האחדות עם הקב"ה, "יחידה לייחדך", ולכן, על ידה נעשה הענין 
ד"הקהל את העם האנשים והנשים והטף גו' ליראה את ה' אלקיכם" לאמיתתו ובשלימותו.

ולכן, גם המקום ד"הקהל" הוא בבית המקדש – כי, ביהמ"ק הוא בחינת היחידה שבמקום, 
להיותו המקום המיוחד להשראת וגילוי "יחידו של עולם" )בקדש הקדשים, "צמצם שכינתו 
בין שני בדי הארון"(, ובמקום זה מתגלית אחדותם האמיתית דכל ישראל עם הקב"ה מצד 

בחי' היחידה שבנשמתם, "יחידה לייחדך".

ומזה מובן )א( שהענין ד"הקהל" הווא בנוגע לכל ישראל ממש, "האנשים והנשים והטף", 
ובפרט בנוגע ל"הקהל" שיהי' בגאולה העתידה, כידוע שהגאולה העתידה תהי' באופן שאפילו 
יבואו לארצנו הקדושה, לירושלים  יהודי א' לא ישאר בגלות, ח"ו אלא, כל ישראל ממש, 
יכול  )ב( שכאו"א מישראל  ולבית המקדש, עד לקדש הקדשים;  עיר הקודש, להר הקודש 
ד"ממש", שעי"ז  ובאופן  היחידה,  בחי'  בו  מכיון שיש   – ד"הקהל"  בהענין  לפעול  )וצריך( 
מתאחד עם )ומאחד את( שאר בנ"י, שכולם יתאחדו עןם הקב"ה )"ליראה את ה' אלקיכם"(, 

"יחידה לייחדך".

שהרי   – רבה  בהושענא  יתירה  בהדגשה  הוא  ד"הקהל"  הענין  שתוכן  לבאר  יש  ועפ"ז 
נשמתו של משיח צדקנו )שבואו והתגלותו קשורה עם הוש"ר ואושפיזיו( היא בחי' היחידה 

הכללית, שעל ידה נעשה הענין ד"הקהל" )גם כפשוטו( בתכלית השלימות.

)משיחת ליל הושע"ר ה'תשמ"ח – בלתי מוגה(

בהמשך להמדובר אודות הפעולות ד"הקהל" – יש צורך להבהיר ולשלול נתינת מקום 
לטעות:

בודאי  הרי,  מישראל,  רבים  במעמד  הוא  ד"הקהל"  הפעולות  אודות  שהדיבור  מכיון 
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י"ח  שיוצא  לחשוב  מישהו  יכול  שכן,  ומכיון  בזה,  ויתעסקו  שמתעסקים  וכמה  כמה  ישנם 
בהתעסקות שלהם...

גם בקידוש היום – טוען הוא – יכולים לצאת י"ח כשמישהו אחר מקדש על היין, אפילו 
אם אינו טועם מן היין, או עכ"פ טעימת טיפות אחדות בלבד מתוך כוסית קטנה, גם אם אין 

איש רואהו.

על כך אומרים לו: גם בקידוש היום אינו יוצא י"ח אלא כאשר המקדש מכיון להוציאו 
י"ח )ולא מספיק מה שהשומע מכיון לצאת י"ח(, ואילו בנדו"ד, מדגישים בפירוש שבענין 
זה לא מוציאים י"ח אף א', אלא, החובה מוטלת על כל אחד ואחת לעסוק בעצמו בפעולות 

ד"הקהל".

וממה-נפשך: במקרה של אונס – הרי, "אונס רחמנא פטרי'", ובמילא, אין צורך להוציאו 
י"ח; אבל בדרך כלל, ברובא דרובא, יכול וצריך כאו"א לעסוק בעצמו בפעולות ד"הקהל", 

ואז, מדגישים בפירוש שלא מוציאים אותו י"ח.

ויש להוסיף, שהצורך וההכרח לעסוק ב"הקהל" ע"י כאו"א ממש – מודגש ביותר במדינה 
זו:

רואים במוחש במדינה זו שכאו"א הוא בעל השפעה במדה מסויימת. – בין אם זה ענין 
חיובי או לאו, הרי, המציאות בפועל היא שכאו"א הוא בעל השפעה, והחילוק הוא רק במדת 

ההשפעה, אם יכול להשפיע על ריבוי אנשים או על מיעוט בלבד, וכיו"ב.

ואם הדברים אמורים בעניני העולם, פרנסה, כבוד וכיו"ב – הרי עאכו"כ שיש לנצל זאת 
לעניני קדושה, ובנדו"ד, שכאו"א ינצל השפעתו לפעול בענין ד"הקהל גו' ליראה את ה'".

)משיחת ש"פ בראשית )א( ה'תשמ"ח – בלתי מוגה(

הקשר בין "הקהל" ל"לחיים"
בענין  לעיל  המדובר  גם  לקשר  יש   – ד"הקהל"  הענין  אודות  ל"שטורעם"  בהמשך  א. 

"לחיים" עם הענין ד"הקהל":

התוכן והנקודה ד"הקהל" – כמפורש בקרא – "הקהל את העם האנשים והנשים והטף גו' 
למען ישמעו ולמען ילמדו גו' ליראה את ה'". והרי, יראת ה' קשורה עם ענין החיים – כמ"ש 

"יראת ה' לחיים".

שענין  היינו,  רוח",  ושפל  דכא  ואת  אשכון  וקדוש  "מרום  מ"ש  ע"פ   – בזה  וההסברה 
היראה והביטול הוא "כלי" להמשכת והשראת קדושתו של הקב"ה – "מחי' חיים", "מקור 
מים חיים" )כנ"ל ס"ב(, שלכן, "יראת ה' לחיים", היינו, שע"י היראה והביטול נעשה המשכת 

החיים  מהקב"ה.
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ויש להוסיף ולבאר בם ע"פ דוגמא מוחשית בחיי האדם:

רואים במוחש בחיי האדם – אפילו אצל אינם-יהודים – שבריאות הגוף תלוי' בבריאות 
כו',  הרופאים  אצל  לדרוש  במקום  אזי,  הגוף,  בבריאות  חסרון  ישנו  כאשר  שלכן,  הנפש, 
יש למצוא מהו הדבר שחסר לנפש )ופשיטא, להסיר את הדברים המפריעים ומעיקים על 
החסרון  גם  יתמלא  בריאה,  תהי'  שהנפש  הנפש,  רצון  את  וישביע  שימלא  ועי"ז  הנפש(, 

בבריאות הגוף.

ואם הדברים אמורים אפילו בנוגע לגוף ונפש דאומות העולם – בנוגע לגוף ונפש דבנ"י 
)נפש הבהמית והטבעית, ש"אקדמי' טעניתא", ומכ"ש וק"ו בנוגע לנפש האלקית(, על אחת 
כמה וכמה שבריאות הגוף תלוי' בבריאות הנשמה, שלכן, הנהגת הגוף צריכה להיות ע"פ 

רצון הנפש.

ההתעסקות שייכת לכאו"א למגדול ועד קטן
ב. ובהמשך לזה – יש לעורר עוד הפעם אודות ההתעסקות בענין ד"הקהל":

והנשים  האנשים  העם  את  ד"הקהל  בענין  לעסוק  כאו"א  צריך   – הקהל  בשנת  בעמדנו 
והטף גו' למען ישמעו ולמען ילמדו גו' ליראה את ה'", להקהיל את אלו שנמצאים בסביבתו 
שיש לו השפעה עליהם, ולעוררם להתחזק בעניני יהדות, תורה ומצוותי' )כמדובר בארוכה 

במשך ההתוועדויות האחרונות(.

ובהדגשה – שהפעולה בזה יכולה וצריכה להיות ע"י כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, 
למגדול ועד קטן;

גם גדולים שכבר עסקו בענין ד"הקהל" – צריכים להוסיף עוד יותר, הן בנוגע לזולת, והן 
בנוגע לעצמם, כמאמר "איזהו חכם הלומד מכל אדם", 

וגם קטנים וקטנות – יכולים להשפיע על חבריהם וחברותיהן, ולא עוד, אלא, שביכלתם 
להשפיע גם על הגדולים, החל מההורים, כפי שרואים במוחש שכאשר ילד או ילדה מבקשים 
מהוריהם לעשות פעולה מסויימת בעניני יהדות, ישמחו ההורים למלא את רצון הילד או 
הילדים,  של  בחיוך  לזכות  רצונם  מפני  היא  לכך  החיצונית  הסיבה  אם  גם  אשר,  הילדה, 
רצונם  שנתגלה  מפני   – היא  והפנימית  האמיתית  הסיבה  הרי,  רצונם,  מילוי  ע"י  לשמחם 

האמיתי "לעשות את כל דברי התורה הזאת".

הקהל בתורה
ג. ומכאן באים גם לענין ד"הקהל" בתורה – ובהקדמה:

בנוגע  )הן  באדם  שהוא  כפי  ד"הקהל"  שהענין  מובן  ומזה  אדם".  התורה  "זאת  כתיב 
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לכללות ישראל, והן בנוגע לכל אדם פרטי( ישנו גם )ואדרבה – לכל לראש( בתורה.

ובפשטות – להקהיל ולקבץ את עניני התורה שבהם נתבארו פרטי הענינים ד"הקהל", 
בנגלה דתורה, כולל ובמיוחד – בפנימיות התורה, כפי שנתבארה בתורת החסידות, בענינים 

המעוררים לבו של אדם ליראת ה', בהתאם לתוכן העיקרי ד"הקהל" – "ליראה את ה'".

)משיחת יום שמחת תורה ה'תשמ"ח – בלתי מוגה(

התקיעה בחצוצרות ביום הקהל
א. ויש להוסיף בפרטיות יותר – בנוגע ל"הקהל" )החידוש המיוחד דחג הסוכות השתא( 

ע"י התקיעה בחצוצרות: 

איתא בתוספתא: "אותו היום )דהקהל( כהנים עומדים בגדרים ובפרצות )היינו מקומות 
חצוצרות  בידו  שאין  כהן  כל  ותוקעין.  ומריעין  תוקעין  זהב  של  וחצוצרות  פרהסיא(  של 
אומרין דומה שאין כהן הוא . . בו ביום ראה רבי טרפון חיגר עומד ומתריע בחצוצרות, משם 

אמרו חיגר תוקע במקדש".

וכמה פרטים בדבר:

א( התקיעה בחצוצרות היא חובה על כל כהן וכהן בפרטיות – אע"פ שמלבדו ישנם עוד 
עשרות כהנים ש"תוקעין ומריעין ותוקעין", כך, שגם בלעדי התקיעה שלו בודאי לא יחסר 

מאומה בפירסום הדבר.

רק  ולא  זה,  ביום  שעובדים  אב  דבית  הכהנים  ע"י  רק  לא  היא  בחצוצרות  התקיעה  ב( 
ע"י הכהנים דהמשמר שעובדים בשבוע זה, אלא, ע"י הכהנים הנמצאים בירושלים, גם אם 
המשמר שלהם הוא בזמן אחר. ויתירה מזה – אפילו כהן בעל מום שאינו ראוי לעבודה כלל 
)לא רק להקרבת קרבנות ממש, אלא גם לעבודות שהן הכנה להקרבה או עבודות הבאות 
ומתריע  עומד  "חיגר  שאפילו  כאמור,  ותוקע,  ומריע  תוקע  לההקרבה(,  ובהמשך  לאחרי 

בחצוצרות".

כהן שאין  כך, ש"כל  כדי  עד  הכהונה,  ענין  לכללות  הנוגע  הו"ע  בחצוצרות  ג( התקיעה 
בידו חצוצרות, אומרין דומה שאין כהן הוא", כלומר, לא תתכן מציאות כזו שכהן אינו תוקע 

בחצוצרות, ובמילא, העובדה "שאין בידו חצוצרות", מוכיחה "שאין כהן הוא"!

עבודת הכהנים היא ע"ד עבודת כאו"א מישראל בזמה"ז
ב. ומכאן למדים הוראה בנוגע לאופן ההתעסקות בענין ד"הקהל" בזמן הזה.

ובהקדמה:
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עניני  כל  ובדוגמת  זה ע"ד  הרי  דוקא –   כהנים  ע"י  אע"פ שהתקיעה בחצוצרות היתה 
העבודה בביהמ"ק, שבזמן הזה נעשים )בעבודה הרוחנית( ע"י כאו"א מישראל.

ולדוגמא: בעבודת הקרבנות – "תפלות כנגד תמידין תקנום", היינו, שעבודת הקרבנות 
שהיתה נעשית בבימה"ק ע"י כהנים תמימים דוקא, במשמר וביום המיוחד להם כו', נעשית 
בזמן הזה ע"י כאו"א מישראל, אנשים נשים וטף, מידי יום ביומו, הן בשחרית – כנגד תמיד 
של שחר, והן במנחה – כנגד תמיד של בין הערביים, והן בערבית – כנגד איברים ופדרים 
פעולת  נפעלת  עי"ז  אשר,  המוספין,  תפלות  גם   – מוספים  מקריבים  שבהם  ובימים  כו', 
הקרבנות, ובזה גופא – באופן ד"ונשלמה פרים שפתינו", היינו, שע"י "שפתינו" )תפלה( 
נעשה הענין דהקרבת ה"פרים", מובחר שבקרבנות, באופן ד"נשלמה", גם מלשון שלימות.

ומזה מובן גם בנוגע לכל המועדים, שכל פרטי הענינים שהיו בזמן שביהמ"ק הי' קיים 
ישנם גם )ברוחניות הענינים( בזמן הזה, הן בנוגע לחג הפסח, הן בנוגע לחג השבועות, והן 
בנוגע לחג הסוכות, ובחג הסוכות השתא – גם הענין ד"הקהל", כולל גם הפעולה ד"תוקעין 
בחצוצרות . . כדי להקהיל את העם", שהחיוב בזמן הזה הוא )לא רק לכהנים בלבד, אלא( 
על כאו"א מישראל, שצריך להודיע ולהכריז ולפרסם )"הרלטן אין איין שטורעמען"( אודות 

הענין ד"הקהל את העם האנשים והנשים והטף".

הלימוד מהחצוצרות – הקהל שייך לכאו"א
ג. ובפרטיות יותר – ככל פרטי הענינים האמורים לעיל:

א( חובת הפירסום וההכרזה ע"ד "הקהל" מוטלת על כאו"א בפרטיות, כלומר, גם בהיותו 
ביחד עם כל הציבור, אשר, כולם עומדים ומריעים בחצוצרות שבידיהם, אינו יכול להשאר 
לעמוד מן הצד, אלא גם הוא צריך ליטול בידו חצוצרה של זהב ולתקוע ולהריע ולתקוע – 

להכריז ע"ד "הקהל".

ב( חובת הפירסום וההכרזה ע"ד "הקהל" אינה תלוי' בשלימות עבודתו בתומ"צ, שכן, 
גם כאשר עבודתו בתומ"צ אינה בשלימות, עד כדי כך, שהוא בדוגמת "חיגר", היינו, שאינו 
במעמד ומצב ד"תמים תהי' עם הוי' אלקיך", ע"י שלימות העבודה בקיום רמ"ח מ"ע, כנגד 
הרי  בה  פגם  או  א'  מצוה  ש"חיסר  דמכיון  גידים,  שס"ה  כנגד  מל"ת  שס"ה  אברים,  רמ"ח 
נעשה מחוסר אבר כו'" – אעפ"כ, גם הוא יכול וחייב לפרסם ולהכריז ע"ד הקהל, כאמור 

שאפילו "חיגר עומד ומתריע בחצוצרות".

ג( הפירסום וההכרזה ע"ד "הקהל" הו"ע הנוגע לכללות עבודתו, עד כדי כך, ש"כל כהן 
שאין בידו חצוצרות, אומרין דומה שאין כהן הוא",

שמקיים  עי"ז   – לכבודו"  אלא  בראו  "לא  קונו",  את  "לשמש  היא  בריאתו  תכלית  כי, 
"דבר הרי זו הלכה", כולל גם "תקנות ומנהגות" שנתפשטו בישראל, שיש להם תוקף דמ"ע 

ומל"ת, ובנדו"ד, הפעולה בעניני "הקהל",
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ג' ימים )דהוי חזקה( מקהילים  ]שהרי, אין צורך בהתפשטות גדולה יותר מזו שבמשך 
בביהכנ"ס וביהמ"ד, "מקדש מעט", אנשים נשים וטף, ומעוררים "ליראה את ה' אלקיכם", 
כפי שכבר נפעל אצל כמה וכמה, רובם ככולם, ויתירה מזה – "כל ישראל בחזקת כשרות", 
והתקוה חזקה שיפעל על כל משך הזמן שלאח"ז, "כל הימים אשר אתם חיים על האדמה"[,

ובמילא, אם אינו עוסק במילוי חובתו בפירסום והכרזה ע"ד "הקהל" – "אומרין דומה 
שאין כהן הוא"!

שטורעם ד"הקהל" באופן חדש
ד. ובאותיות פשוטות – בנוגע למעשה בפועל ממש:

דשיעור  לההוראה  עד  הראשונים,  לילות  בג'  ד"הקהל"  בהענין  ה"שטורעם"  כל  לאחרי 
חומש דאתמול, "לעיני כל ישראל", שכאשר מסתכלים עליו, רואים בגלוי שכל מציאותו 
היא "הקהל", "יהודי של הקהל" )"ַא הקהל איד"( – הנה, בבוא מוצאי שבת, צ"ל "שטורעם" 
חדש לגמרי בענין ד"הקהל", ע"י התקיעה בחצוצרות, היינו, לא רק לאחוז החצוצרה בידו, 
ולפרסם  ולהכריז  להודיע  ולתקוע",  ולהריע  "לתקוע  אלא  אחת,  תקיעה  לתקוע  רק  ולא 

שעתה הוא הזמן שצ"ל "הקהל את העם האנשים והנשים והטף".

לכאורה, יכול מישהו לבוא ולטעון: מה רוצים ממנו?! הוא עומד מן הצד ואינו מבין מה 
קורה, אצלו לא מתקבל הדבר. ועאכו"כ שאינו מבין לשם מה צריכים אותו הרי, מלבדו ישנם 
כבר ריבוי אנשים שאוחזים בידיהם חצוצרות ותוקעין ומריעין ותוקעין, ומה יתוסף עוד על 

ידו?!

ונוסף לזה, הרי הוא גם "זקן ואינו לפי כבודו": אין זה לפי כבודו, שלפתע, באמצע הלילה, 
יעמוד לתקוע בחצוצרה... ולא עוד, אלא, שיכריז בתקיעה זו שבאמצע הלילה אודות דבר 

הידוע ומפורסם לכל, לאחרי שהרעישו כבר במשך ג' ימים רצופים.

יתירה מזה: הוא כבר "הוריד את עצמו" להשתתף ב"שטורעם" ד"הקהל" במשך ג' הימים 
שלפנ"ז, אבל, עכשיו הוא כבר עייף, ורוצה לנוח מעט, ובפרט שצריך לחשוב גם ע"ד "מלוה 

מלכה", נוסף לכך שצריך לעסור בלימוד השיעורים בתורה, וכיו"ב.

על כך אומרים לו:

זה עתה התפללת ערבית, כנגד הקטר חלבים ואברים שלא הספיקו להקריב ביום, כלומר, 
עסקת בעצמך בעבודה של כהנים, וא"כ, היתכן שעכשיו תתהלך במנוחה ובשלוה, ותדבר 
אודות כל ענינים טובים שבעולם, ותהי' מוכן, אפילו, שאם ישאלו אותך, "תעשה טובה" 

ותשיב גם בנוגע ל"הקהל" – היתכן, היכן היא החצוצרה של זהב?!..

ויתירה  יועיל התירוץ שיש לו את הספרים שמדברים אודות "חצוצרות של זהב",  ולא 
כל  יועילו  לא   – לבו...  כנגד  בוזים"(,  )"אין  המעיל  בכיס  זהב  של  חצוצרה  לו  יש  מזה, 
ה"חכמות" ו"הסברות" כו', מכיון שזוהי הלכה פשוטה וברורה שצריכים ליטול "חצוצורת של 
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זהב בידיהם", והעיקר ש"תוקעין", ולא די בתקיעה בלבד, אלא "תוקעין ומריעין ותוקעין".

וכאמור, שאינו יכול לצאת י"ח בתקיעה של אחרים, אביו ורבו, או בנו ונכדו כו', כי, "כל 
כהן שאין בידו חצוצרות אומרין דומה שאין כהן הוא"!

וענין זה יכולים לבחון בפשטות – כי: בנוגע לימים שלפנ"ז יכל לטעון שעוסק הוא בענין 
ד"הקהל", ומדבר כו', בקרירות עכ"פ, או אפילו בחום והתלהבות כו'; אבל, בנוגע למוצאי 
שבת – הבחינה היא – אם מחזיק בידו חצוצרות של זהב ותוקע ומריע ותוקע, ואם לאו, ח"ו, 

"אומרין דומה שאין כהן הוא"!

)משיחת ליל ד' דחג הסוכות ה'תשמ"ח – בלתי מוגה(

מהם יראו וכן יעשו
א. והמעשה הוא העיקר – לעורר ולזרז עוה"פ שכאו"א יוסיף ביתר שאר וביתר עוז בכל 

הפעולות ד"הקהל", כמסובר בארוכה לאחרונה.

אדם  מינו  שכבר  כאן,  חב"ד  אגודת  מצעירי  הידיעה  שנתקבלה  להזכיר  המקום  וכאן 
בפרטיות  )כמדובר  וכו'  הכרטיסים  באמצעות  ד"הקהל",  הפעולות  בריכוז  שיעסוק  מיוחד 
ובמיוחד –  כולל  גם בשאר המקומות,  יעשו  וכן  יראו  ויה"ר שמהם  בהתוועדות שלפנ"ז(, 

בארצנו הקדושה.

וטוב  שמחה  מנוחה,  ומתוך  ומופלגה,  רבה  בהצלחה  תהיינה  בזה  הפעולות  שכל  ויה"ר 
לבב, כההוראה והנתינת-כח בתורה, בפ' נח – "נייחא לעליונים ונייחא לתחתונים", מנוחה 
ונח"ר )תענוג(, ובפ' לך לך )שקורין בתפלת מנחה( – "והי' ברכה", מכיון שישנם כל עניני 
ברכה, כמוזכר לעיל )ס"י( ברכה אחת מכל אותיות הא"ב, הכוללת כל שאר הברכות שכל א' 

מהם מתחילה בא' מאותיות הא"ב.

למצוא את האותיות המתאימות
פרטי  האותיות,  לענין  בנוגע  עיקרית  הדגשה  יש  ד"הקהל"  בפעולות  שגם  ולהעיר,  ב. 

האופנים והחילוקים שבהם כו', כי:

כדי לפעול על הזולת את הענין ד"ליראה את ה'" )התוכן והמטרה ד"הקהל"( – יש למצוא 
את האותיות המתאימים לפי-ערכו של כאו"א, שיש בזה כו"כ אופנים וחילוקי דרגות כו'.

וכן הוא גם בענין האותיות למעלה, ואדרבה, מזה נמשך ונשתלשל בהאותיות אצל האדם:

"אותיות" הוא מלשון גילוי, כמו "אתא בוקר". ובענין זה ישנם ריבוי חילוקי דרגות – 
מאותיות הרשימו שלפני הצמצום עד למטה מטה כו'. ובכללות: האותיות דעשרה מאמרות 
שבהם נברא העולם )ולפנ"ז – האותיות דעשרת הדברות(, ולמטה מזה – ירידת האור והחיות 
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"ע"י חילופים ותמורות האותיות וגימטריאות שהן חשבון האותיות", "מיעוט האור והחיות 
מיעוט אחר מיעוט עד שלא נשאר ממנו אלא בחי' אחרונה שהוא בחי' החשבון ומספר כו'".

ומזה נמשך גם בענין האותיות בעבודת האדם – שאותיות הו"ע הגילוי, שעל ידם מתגלה 
הפנימיות דכאו"א מישראל, שזהו"ע ד"ארץ חפץ", כתורת הבעש"ט על הפסוק "כי תהיו 
הכי  אוצרות  בה  שטמונים  חפץ"  "ארץ  בבחינת  הוא  מישראל  שכאו"א  חפץ",  ארץ  אתם 
במדת  דרגות  חילוקי  שיש  ומכיון  הגילוי.  אל  ההעלם  מן  לגלותם  שיש  אלא,  כו',  יקרים 
ההעלם, אם יש צורך להסיר שכבת עפר קלה בלבד, או שיש לחפור בעומק יותר כו', הרי, 
בהתאם לכך, צ"ל גם האותיות שעל ידם מגלים את הפנימיות, שיתאימו לפי-ערך מעמדו 

ומצבו של הזולת.

וכאשר מישהו טוען שכדי למצוא את האותיות המתאימים אל הזולת עליו לירד ממדרגתו 
ג' אלפים  לירד  לו: כבר קדמוך! שלמה המלך, "החכם מכל האדם", הוצרך  כו' – אומרים 
דרגות, ע"י "שלשת אלפים משל", כדי שיוכל למצוא את האותיות המתאימים להסביר ענין 

שהשכיל בתורה!

התעסקות באופן של "יגעת ומצאת"
ג. ובנוגע לפועל, כאמור, צריך כאו"א לעסוק בפעולות ד"הקהל", כמדובר כמ"פ שענין 
זה הוא בכחו של כאו"א, מגדול ועד קטן, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו, וכאשר יתעסק בזה 
היינו, שהצלחתו תהי' באופן של  ומצאתי",  "יגעתי  בו  ועד שיקויים  יצליח,  בודאי  כדבעי 

מציאה, שלא לפי-ערך היגיעה שבהגבהת המציאה והבאתה לרשותו.

שלמעלה  באופן  אלו  בפעולות  לעסוק  טובות  החלטות  שמקבל  שעי"ז  אלא,  עוד,  ולא 
מכפי יכלתו )במצב ההוה(, פותחים לו צינורות חדשים כו' – הן בנוגע ללימוד התורה, והן 
בנוגע לקיום המצוות – כידוע הסיפור עם אברך א' שהתחייב לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 
לתת לצדקה סכום גדול שלא הי' לפי-ערכו כלל, ואמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שבגלל החלטה 
מאומה...(  ידע  לא  עצמו  שהאברך  )אף  חדשים  צינורות  בשבילו  לפתוח  הוצרכו  זו  טובה 

שיוכל לקיים החלטתו, ואכן, הצליח לקיימה בפועל, ובאופן של הוספה כו'.

ויה"ר – והוא העיקר – שכאו"א יקבל החלטות טובות לעסוק בפעולות ד"הקהל" כפי 
יכלתו, ולמעלה מכפי יכלתו, וכאמור, באופן ד"יגעתי ומצאתי". 

ועי"ז ממהרים ומזרזים עוד יותר את המציאה האמיתית, מציאת כל המציאות – "מצאתי 
דוד עבדי", ובלשון חז"ל "ג' באין בהיסח הדעת . . משיח מציאה כו'".

עת  ה'  לך  תפלתי  "ואני  אומרים  שאז  רצון",  "עת  שבת,  דמנחת  בזמן  בעמדנו  ובפרט 
רצון", "רעוא דרעוין", "נחלה בלי מצרים . . כיעקב שכתוב בו ופרצת גו'", וקשור גם עם 
ביהמ"ק השלישי, "כיעקב שקראו בית", ומיד לאח"ז נכנסים למוצאי שבת, "סעודתא דדוד 
מלכא משיחא" – הרי זה זמן הכי מסוגל לפעול הענין ד"מצאתי דוד עבדי", ביאת דוד מלכא 
משיחא, בעיצומו של יום השבת )וכל הקושיות והשאלות שבדבר יתרץ כבר אליהו הנביא 
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כו'( – כן תהי' לנו, במהרה בימינו ממש ממש.

)משיחת ש"פ נח, בדר"ח מר-חשון ה'תשמ"ח – בלתי מוגה(

להפיץ את "הקהל" – "חוצה" ע"י שימוש בכלי התקשורת
א. ויש להוסיף, שבנוגע לכל האמור לעיל יש הוראה ונתינת-כח מיוחדת ממשה רבינו 

שבדורנו – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו:

נשיא דורנו, משה רבינו שבדורנו, דורש ותובע לעסוק בהפצת התורה והיהדות בכל מקום 
ומקום, עד כדי כך, שאפילו בנוגע ל"מעיינות" דפנימיות התורה, דורש ותובע נשיא דורנו 
ש"יפוצו מעינותיך חוצה", היינו, שאפילו ה"מעיינות" עצמם צריכים להתפשט באופן של 

הפצה עד למקום ה"חוצה".

כפשוטה,  להלכה  בנוגע   – התורה  דפנימיות  ל"מעיינות"  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
כבנדו"ד, "תוקעין בחצוצרות . . כדי להקהיל את העם", על אחת כמה וכמה שצריך להיות 
הפירסום וההפצה גם ב"חוצה", ואין צורך בציווי מיוחד או  עידוד מיוחד )שעי"ז פועלים 
חייבים  גדול בתורה",  "כלל  כמוך",  "ואהבת לרעך  ביאת משיח צדקנו(, שכן, מצד הציווי 

לפרסם "דבר ה' זו הלכה" לכל יהודי שיכולים להגיע אליו, גם אם מקומו ב"חוצה".

זמר"  "כלי  ע"י  כי,   – שבת  מוצאי  זו,  בלילה  יתירה  מעלה  יש  זה  שבענין  ולהעיר, 
השואבה"  בית  )ד"שמחת  הקול  מגיע  זה  בלילה  בהם  להשתמש  שמתחילים  ו"חצוצרות", 

וההכרזה ד"הקהל"( גם למרחוק – "חוצה".

זאת ועוד:

יכולים  ורדיו –  יכולים להשתמש )החל ממוצאי שבת( גם בטלפון  מכיון שבימינו אלו 
חוצה שאין  בגשמיות,  רחוק  הכי  במקום  אפילו  ו"הקהל"  בית השואבה"  ב"שמחת  לפעול 

מחוץ הימנו, בכל העולם כולו.

וכמדובר כמ"פ אודות השימוש במכשירים אלו לעניני קדושה – במכ"ש וק"ו מהשימוש 
בהם עבור עניני העולם.

ובפשטות:

ידע איניש בנפשי' שמיד לאחרי הבדלה ממהר להתקשר בטלפון לסוחר שנמצא בקצוי 
ומתנו  "משאו  באמרו, שצ"ל  נפשו(,  חיי  בה  לקנות  )שיכול  פרוטה  להרויח שוה  כדי  תבל 
היתכן שיאחר את  ומתנו,  עבור משאו  לים  לטלפן מעבר  מכיון שיכול  ובמילא,  באמונה", 

ההתעסקות ב"משאו ומתנו באמונה"?!...

על כך אומרים לו: משא ומתן של יהודי הוא באופן ש"מאמין בחי העולמים וזורע", היינו, 
ד"שש  הסדר  ומתחיל  השמיטה,  שנת  שנסתיימה  מכיון   – שדהו  לזרוע  הולך  כאשר  שגם 
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שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך" – הרי, הסיבה היחידה ש"זורע", היא, להיותו 
חדור באמונה בחי העולמים.

ופשוט, שהתעסקותו בזריעה, ועד"ז בשאר עניני העולם, "משאו ומתנו באמונה", כולל 
גם השימוש בטלפון וכיו"ב, היא – "לשם שמים". ומכיון שכן, בודאי צריכים לנצל מכשירים 

אלו לעניני קדושה ממש.

ובנדו"ד – "שמחת בית השואבה" ו"הקהל" – לנצל מכשירים אלו כדי להגיע גם ליהודי 
שנמצא בקצוי תבל, "חוצה", בגשמיות, ועאכו"כ ברוחניות )אם יש עדיין, ח"ו, מציאות כזו 
– לאחרי העבודה דחודש אלול, ח"י אלול, ימי הסליחות, ר"ה, עשי"ת, יוהכ"פ, ד' הימים 
שבין יוהכ"פ לסוכות, עד לג' ימים הראשונים דחג הסוכות, לאחרי כל ה"שטורעם" בעניני 

שמחת בית השואבה והקהל(.

והטף" אצל כל ישראל –  והנשים  ועד שפועלים את הענין ד"הקהל את העם האנשים 
"יחד שבטי ישראל", כאמור, בכחו של נשיא הדור, "ויהי בישורון מלך", שמאחד את כל אלו 

שהוא מלך ונשיא עליהם, באופן שנעשים מציאות אחת – "הנשיא הוא הכל".

ע"י פעולות "הקהל" נקהל לביהמ"ק
גדולה,  הכי  שמחה  מתוך  השואבה"  בית  ב"שמחת  הצלחה   – העיקר  הוא  והמעשה  ב. 
קצווי  בכל  באופן שפועלים  ובשניהם,  זהב,  בחצוצרות של  בתקיעה  מופלגה  הכי  והצלחה 

תבל.
ועוד – והוא העיקר – שעי"ז זוכים בקרוב ממש לקיום מצות הקהל כפשוטה:

זמן  כל  ועבודתינו  במעשינו  תלוי   .  . המשיח  ימות  של   .  . השלימות  ש"תכלית  ידוע 
האושפיזא  האמצעי,  אדמו"ר  בדרושי   – יותר  ובאריכות  בתניא,  )כמבואר   הגלות"  משך 
דלילה זה(, "כמו אדם שיש לו תיבה מליאה אבנים טובות ומרגליות כו'", אלא ש"הם סגורים 

בתיבה", ולעתיד – בקרוב ממש – פותחים את התיבה ומתגלים כל הענינים כו'.
אמנם, הענין ד"מעשינו ועבודתינו" הו"ע כללי ביחס לכללות הזמן דימות המשיח, ונוסף 
מסויים  בענין  שהפעולה  היינו,  מדה",  כנגד  ד"מדה  הענין  גם  ישנו  יותר,  ובפרטיות  לזה, 

ממהרת ומקרבת קיום ענין זה בשלימותו, לעתיד לבוא.
בכל  והטף"  והנשים  האנשים  העם  את  ד"הקהל  הפעולה  ע"י  הרי,  לעניננו,  ובנוגע 
ה"שטורעם", עד שפועלים בכל קצוי תבל – מתנהג גם הקב"ה ב"מדה כנגד מדה", "מידו 
המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה", להקהיל את כל בנ"י, "הקהל את העם האנשים והנשים 
והטף", לבית המקדש, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך", לשמוע קריאת הפרשיות ממלך המשיח, 
ובאופן שפועל "ליראה את ה' אלקיכם כל הימים" בתכלית השלימות, עד שנעשים מציאות 

אחת – "ישראל וקוב"ה כולא חד".

וכן תהי' לנו – במהרה בימינו ממש, "לא עיכבן המקום כהרף עין", בפועל ממש, למטה 
מעשרה טפחים, אמן כן יהי רצון. 

)משיחת ליל ד' דחג הסוכות ה'תשמ"ח – בלתי מוגה(
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זכר להקהל
א. בנוגע למצות הקהל – כותב הרמב"ם: "מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים 
וטף בכל מוצאי שמיטה בעלותם לרגל, ולקרות באזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות 
אותן המצוות ומחזקות ידיהם בדת האמת, שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה 
בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות וגו' הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר 

בשעריך וגו'".

חג  של  הראשון  טוב  יום  במוצאי  קורין,  היו  "אימתי   – הדברים  פרטי  לבאר  וממשיך 
הסוכות, שהוא תחילת ימי חולו של מועד של שנה שמינית. והמלך הוא שיקרא באזניהם. 
ובעזרת נשים היו קורין כו'". "כיצד הוא קורא, תוקעים בחצוצרות בכל ירושלים כדי להקהיל 
את העם, ומביאים בימה גדולה, ושל עץ היתה, ומעמידין אותה באמצע עזרת נשים, והמלך 

עולה ויושב עלי' כדי שישמעו קריאתו וכו'".

ומצוה זו אינה אלא בזמן שישראל על אדמתן, משא"כ לאחרי שחרב ביהמ"ק וגלו ישראל 
מעל אדמתם כו', בטלה מצות הקהל.

צריך עיון בהטעם שאין זכר להקהל
ב. ולכאורה, צריך עיון בביאור הטעם שאין עושים בזמן הזה זכר להקהל שהי' בזמן הבית.

דהנה, מצינו בכמה ענינים שעושים זכר למקדש, ולדוגמא: "בראשונה הי' הלולב ניטל 
במקדש שבעה ובמדינה יום אחד, משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב 
ניטל במדינה שבעה זכר למקדש", וטעם הדבר – "מנלן דעבדינן זכר למקדש, דאמר קרא . . 

ציון היא דורש אין לה, מכלל דבעיא דרישה". ועד"ז בכמה ענינים כיו"ב.

ועפ"ז, מדוע לא תיקנו לעשות זכר גם למצות הקהל – שהרי, במשך כל הדורות )מאז 
החובן(, לא מצינו שבחג הסוכות דמוצאי שנת השמיטה, התקיים מעמד של "הקהל", זכר 

להקהל שהי' בזמן הבית?

היו  בודאי  הרי  גדול בדת" –  וכבוד  חזק  "עמוד  היא  ויתירה מזה: מכיון שמצות הקהל 
כנטילת  "זכר למקדש" במצוה פרטית  וק"ו מעשיית  זכר להקהל, במכ"ש  צריכים לעשות 

לולב.

דחיית התירוץ ע"כ
ג. והנה, יש שכתבו שהסיבה לכך שבמשך כל הדורות לא עשו זכר להקהל, היא, מפני 
יכול  ישראל(  מלך  ע"י  בביהמ"ק  הקהל  ודוגמת  )מעין  בגלות  הקבל  של  מעמד  שקיום 
להתפרש בעיני אוה"ע כמרידה במלכות, ויש בזה חשש של פקו"נ דרבים מישראל )כמובן 

וגם פשוט מכו"כ מאורעות בדברי ימי ישראל(.
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דהנה, מצינו בגמרא שהלשינו למלך ש"מרדו בך יהודאי" – גם כאשר לא הי' שום בסיס 
למלשינות זו, ועד"ז ריבוי מאורעות דוגמתם בדברי ימי ישראל, ועאכו"כ בנדו"ד, שכאשר 
דוגמת  בתורה,  לקרות  שביניהם  בגדול  ובוחרים  יחדיו,  מתאספים  בנ"י  שכל  יראו  אוה"ע 
המלך שהי' קורא בתורה בזמן הבית )כמפורש במשנה שהמלך הי' קורא בתורה( – בודאי 

יפרשו דבר זה כנסיון להקמת מלכות ישראל, מרידה במלכות.

אמנם, תירוץ זה אינו מחוור לגמרי, כי:

ומקומות שונים שבהם  היו תקופות שונות  הגלות  בזמן  ישראל שגם  ימי  בדברי  מצינו 
קיבלו בנ"י רשיון ממלכות המדינה לקיים שלטון והנהגה משלהם, ע"ד ובדוגמת הזמן שהי' 
נשיאותם  שנמשכה  שבבל,  גלותא  ריש  ועד"ז  רבי,  של  נשיאותו  ולדוגמא:  בישראל,  מלך 

כו"כ שנים, וביניהם גם מוצאי שמיטה.

והרי, בתקופות ובמקומות אלו לא הי' מקום לחשוש שמעמד של הקהל יתפרש כמרידה 
ואעפ"כ, לא אשתמיט  נהגו במלכות, ע"פ רשיון המלכות(,  ענינים  במלכות )שהרי בשאר 

בשום מקום שקיימו מעמד של הקהל זכר להקהל שהי' בזמן הבית.

"זכר" הוא שהדבר עצמו אינו קיים
ד. ויש לומר הביאור בזה – ובהקדמה:

הפירוש ד"זכר" הוא – שהדבר עצמו אינו קיים, שלכן, עושים פעולה מסויימת שעל ידה 
ישאר "זכר" להדבר. משא"כ כאשר הדבר עצמו )ועכ"פ – נקודתו העיקרית( קיים, אזי, אין 

צורך ולא שייך לעשות "זכר".

וע"ד מארז"ל על הפסוק "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי 
אברהם אזכור", "לא נאמרה זכירה ביצחק, אלא אפרו של יצחק נראה לפני צבור ומונח על 

המזבח". 

ומזה מובן, שהמושג "זכר למקדש" אינו שייך כי אם בפעולה שחסר בה הענין העיקרי 
זה אלא "זכר )למקדש(" בלבד, משא"כ בפעולה שיש בה הענין  שהי' במקדש, שלכן, אין 

העיקרי שהי' במקדש, שאז, אין זה "זכר )למקדש(", אלא, הדבר עצמו ממש.

דוגמא לדבר מ"כורך"
ה. דוגמא לדבר – ב"כורך", "זכר למקדש כהלל", "שהי' כורכן )פסח מצה ומרור( בבת 
אחת ואוכלן, שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו", שלכן, גם בזמן הזה יש לכרוך מצה ומרור 

ביחד, "זכר למקדש":

גם  אוכלים עמהם  ואין  בלבד,  ומרור  אכילת מצה  ע"י  "זכר למקדש"  עושים  הזה  בזמן 
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בשר, כמו בזמן הבית שהיו אוכלים פסח )בשר( מצה ומרור – שהרי, גם הבשר שמניחים על 
הקערה זכר לקרבן פסח )זרוע(, "אין נוהגין לאכלו בלילה הזה . . אם יאכלנו בלילה זה יהא 
נראה כאוכל קדשים בחוץ", ועד"ז בנוגע לאכילת בשר על מצות ומרורים, שנראה כאוכל 

קדשים בחוץ.

כלומר, גם בשר שאינו דומה לקרבן פסח כלל, "אפילו בשר עגל ועוף שאין הפסח בא 
מהם" )אלא "מן הכבשים או מן העזים בלבד"(, ועאכו"כ שאין בו שאר הענינים המעכבים 
בקרבן פסח, כמו: "אין שוחטין את הפסח אלא בעזרה", "אין שוחטין את הפסח אלא למנויו", 

וכיו"ב – מ"מ, "כיון שהכל מין בשר", הרי, האוכל מן הבשר "נראה כאוכל פסח בחוץ".

וטעם הדבר – כי, פרטי דינים הנ"ל, עם היותם לעיכבוא, אינם אלא תנאים בקרבן פסח, 
ואילו עיקר ענינו של הפסח הוא – ש"מתחילתו לא בא אלא לאכילה", אכילת בשר, ולכן, 
גם בהעדר התנאים המכבים הפסח, הרי זה דוגמת אכילת הפסח ממש, "נראה כאול קדשים 

)פסח( בחוץ".

ובסגנון אחר קצת:

אכילת בשר על מצות ומרורים – אינה "זכר למקדש", זכר בלבד, אלא, דוגמת אכילת 
הפסח ממש, מכיון שיש בזה הענין העיקרי דפסח – אכילת בשר, אע"פ שבכל שאר הפרטים 

אינו דומה לקרבן פסח כלל, מכיון שחסר בו כל התנאים המעכבים.

ונמצא, שלא שייך "זכר למקדש" בפעולה שיש בה הענין העיקרי שהי' במקדש, אכילת 
הבשר  )ללא  ומרור  באכילת מצה  כמו  במקדש,  העיקרי שהי'  הענין  אם, כשחסר  כי  בשר, 
שהוא העיקר(, שאכילה זו היא "זכר למקדש", שאז היו אוכלים הפסח עם "מצות ומרורים".

ב"הקהל" – לא שייך "זכר" כיון שבכך הוא עצמו קיים
ו. עפ"ז יש לבאר גם בנדו"ד – שלא שייך עשיית "זכר" ל"הקהל": 

הענין העיקרי ד"הקהל" הוא – "הקהל את העם האנשים והנשים והטף גו' למען ישמעו 
ולמען ילמדו גו' ליראה את ה' אלקיכם כל הימים", "לחזק דת האמת; ואילו כל פרטי הדינים, 
"המלך הוא שיקרא באזניהם, ובעזרת נשים היו קורין וכו'" – אינם אלא תנאים בהמצוה, 

אשר, גם אם הם לעיכובא, אינם אלא תנאים בלבד, ולא עיקר המצוה.

ונמצא, שכאשר מקהילים האנשים והנשים והטף ומזרזים אותם למצוות ומחזקים ידיהם 
התנאים  שחסרים  אף  הרי,   – המלך  ע"י  בביהמ"ק,  נעשה  הדבר  שאין  אלא,  האמת,  בדת 

המעכבים קיום המצוה, ישנו עיקר הענין ד"הקהל", "הקהל את העם גו' ליראה את ה'".

ומכיון שכן, הרי, לא שייך לעשות "זכר" ל"הקהל" – דממה-נפשך: הפעולה דהקהלת 
זהו עצם הענין  ידיהם בדת האמת – אינה "זכר" בלבד, אלא,  העם, לזרזם למצוות ולחזק 
ד"הקהל את העם גו' ליראה את ה'" )אף שבודאי לא יצא י"ח מצות הקהל בהעדר הפרטים 
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המעכבים(; ואילו בהעדר הענין העיקרי ד"הקהל את העם גו' ליראה את ה'" – לא נשאר 
אפילו "זכר" בלבד.

ולכן, במשך כל הדורות דזמן הגלות לא מצינו מעמד של הקהל במוצאי שמיטה – מכיון 
שלא שייך לעשות "זכר" בלבד, כי אם, עצם הענין ד"הקהל", שאין לעשותו בזמן הזה, ללא 
ד"הקהל"  והנשגב  הנעלה  המעמד  בקדושת  ח"ו,  זלזול,  יהי'  שלא  כדי  כו',  ומלך  ביהמ"ק 

בביהמ"ק.

פעולות "הקהל"  - חיוב גמור
ז. והנה, האמור לעיל אינו אלא בנוגע לעשיית זכר להקהל )ע"ד "זכר למקדש"(,

אבל מובן וגם פשוט, שעצם הענין דהקהלת קהילות בישראל לדרוש בעניני תורה ויראת 
שמים – חיוב גמור הוא בכל הזמנים )לא רק במוצאי שמיטה, בחג הסוכות(, בכל המקומות 
)לא רק בביהמ"ק(, וע"י כאו"א מישראל )לא רק ע"י המלך(, שהרי, כאו"א מישראל, בכל 
מקום ובכל זמן, חייב לקיים את הציווי "הוכח תוכיח את עמיתך", "ואהבת לרעך כמוך", ע"י 

הפצת התורה והיהדות, "לחזק דת האמת".

ויראת שמים מצד  ולכן, כשיש אפשרות להוסיף בהתעוררות וחיזוק בנ"י בעניני תורה 
הענין ד"הקהל את העם גו' ליראה את ה'" – לא בתור זכר למצות הקהל שהיתה בזמן הבית, 
על  להשפיע  שביכלתו  מה  כל  לעשות  צריך  מישראל  שכאו"א  הכללי  החיוב  מצד  אם,  כי 
כו', בכל הזמנים,  ונכון  ודבר הכי טוב  זה דבר הכי מוכרח,  הזולת בכל עניני תומ"צ – הרי 
ובודאי יש להוסיף בכל פעולות  ועאכו"כ מצד הנתינת-כח מיוחדת בשנת הקהל, שבודאי 

אלו ביתר שאת וביתר עוז.

ומזה מובן, שכל השקו"ט האמורה אינה שייכת להתעוררות בנוגע לפעולות ד"הקהל", 
לכך  הסיבה   – ואדרבה  ומצוותי'.  תורה  יהדות,  בעניני  ולעוררם  מישראל  כו"כ  להקהיל 
שמזכירים שקו"ט הנ"ל, היא, כדי שאם יבוא מישהו ויטען, היתכן שמרעישים אודות הענין 
האמיתית  שהסיבה  ]אע"פ  "הקהל"  לעשות  אי-אפשר  הזה  שבזמן  בשעה  בה  ד"הקהל", 
המקום  כאן  ואין  מסתברא",  "איפכא  דבר  כל  על  לומר  שדרכו  מפני  אלא  אינה  לטענתו 
לקיים  לא שייך  הזה  יודעים שבזמן  הכל  אינך מחדש מאומה!  לו:  יאמרו  בזה[ –  להאריך 
מצות הקהל, אבל, לא מכח מצות הקהל קאתינן, כי אם, מצד החיוב התמידי לעורר יהודים 

לעניני תומ"צ, כנ"ל בארוכה.

שעושים  מאלו  להתפעל  מבלי  ד"הקהל,  הפעולות  אודות  ולהרעיש  להוסיף  יש  ולכן, 
בזה, כמארל"ז  בכל הפעולות  לו שיצליח  ומובטח  יבוש מפני המלעיגים",  "אל  "ליצנות", 
"הבא לטהר מסייעין לו", כולל הדיוק "מסייעין" לשון רבים, דקאי גם על המעשים טובים 
שלו, היינו, שהתחלת הפעולה בזה מוסיפה סיוע בהמשך הפעולות, שתהיינה בהצלחה רבה 

ומופלגה.

)משיחת שבת בראשית )ב( ה'תשמ"ח – בלתי מוגה(
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הקהל בתורה
א. הביאור בהערות אאמו"ר:

הנהגת רשב"י הנ"ל היא ע"ד ובדוגמת הענין ד"הקהל" – שהרי )א(( רשב"י הקהיל את 
החברייא, מגדולם ועד קטנם, )ב( והקהיל גם את עניני התורה – "מתורה לנביאים ומנביאים 

לכתובים כו'", כל חלקי התורה.

ומזה מובן הלימוד וההוראה בעבודת האדם – שפעולתו ב"הקהל" צריכה להיות באופן 
כאו"א  שהרי,  התורה,  חלקי  כל   – גופא  וזה  בתורה,  לעסוק  כדי  מישראל  כו"כ  שמקהיל 
מישראל חייב ללמוד כל חלקי התורה, "הן בפשטי ההלכות והן ברמזים ודרשות וסודות כו'" 
"חלקנו"  בתורתך",  חלקנו  "ותן  בענין  וכידוע  תורה(,  תלמוד  בהלכות  הזקן  רבינו  )כפס"ד 
דייקא, שלכאו"א מישראל יש חלקו המיוחד בתורה, לא רק בנגלה דתורה אלא גם בפנימיות 
יותר לפנימיות הנשמה, מזל  ואדרבה – פנימיות התורה שייכת  )"רזי דחכמתא"(,  התורה 

הנשמה כו'.

ב"בראשית",  אוחזים  שכאשר  לומר,  יש   – בראשית  לשבת  והשייכות  הקשר  ובביאור 
ואת  השמים  את  אלקים  ברא  )"בראשית  מחודש  בעולם  העבודה  התחלת  דבר,  התחלת 
ביותר להקהיל את כל חלקי  נוגע  )לאחרי סיום חודש תשרי(, אזי  הארץ"( בשנה החדשה 
התורה השייכים אליו, עד להקהלת כל עניני התורה ממש, שבכח זה יוצא אח"כ לעבודתו 

בעולם – "עסיק באורייתא ומקיים עלמא".

הקהל זה מודגש יותר בדורנו
ב. ויש להוסיף, שענין ה"הקהל" בתורה, לימוד כל חלקי התורה – מודגש במיוחד בדורנו 

זה. ובהקדמה:

מי שיכול  בהל' ת"ת ש"כל  הזקן  רבינו  כותב   – כל חלקי התורה  דלימוד  החיוב  אודות 
להשיג ולידע הרבה ונתעצל ולא השיג אלא מעט, צריך לבוא בגלגול עד שישיג וידע כל מה 
שאפשר לנשמתו להשיג מידיעת התורה . . ולכן אמרו חכמים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו 

בידו, שלא יצטרך לבוא בגלגול בעוה"ז".

והרי, בדורנו זה, דור האחרון – אי-אפשר להמתין על גלגול נוסף, ובמילא, בהכרח לסיים 
ולהשלים את החיוב דלימוד כל חלקי התורה בגלגול זה.

ולהוסיף: האפשרות דהשלמת החיוב דלימוד התורה בגלגול אחר, היא, גם ביחס לגלגול 
קודם. ובפרט בדורותינו אלו, שרוב הנשמות )מלבד יחידי סגולה( אינם נשמות חדשות, אלא 
נשמות שבאו בגלגול נוסף . אבל, מובן וגם פשוט, שתהי' זו טפשות הכי גדולה – אפילו 
מצד השכל דנפש הבהמית – לסמוך על גלגול שלפנ"ז ולא לעסוק בתורה כדבעי, אך ורק 

בגלל עצלות!
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ובנוגע לפועל:

יש להשתדל ביותר בכל הקשור ל"הקהל" בלימוד התורה, ובפשטות – להכריז: "אידן, 
כאפט אריין", נצלו את הרגעים האחרונים שנותרו בזמן הגלות, כדי להשלים את הלימוד 
"ואתם   – כפשוטו  ל"הקהל"  ומיד  תיכף  באים  שמזה  בתורה,  "הקהל"  התורה,  חלקי  בכל 
תלוקטו לאחד אחד בני ישראל", שהרי אפילו יהודי א' לא ישאר בגלות, "קהל גדול ישובו 

הנה".

וכן תהי' לנו – מתוך שמחה וטוב לבב, ומתוך ריקוד, ריקוד שמתחיל כאן, בבית-הכנסת 
ובית-המדרש דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, והמשכו – בארצנו הקדושה, בירושלים עיר 

הקודש, ובביהמ"ק השלישי עד לקדש הקדשים, תיכף ומיד ממש ממש.

)משיחת ש"פ בראשית )א( ה'תשמ"ח – בלתי מוגה(

בהמשך להמדובר בשיעור היומי ברמב"ם, גם בנוגע לפשטות ההלכה בנגלה דתורה – 
הרי, כאן המקום להוסיף גם בנוגע להענין ד"זכר" ל"הקהל" ע"פ נגלה דתורה, אשר, מזמן 

לזמן ניתוסף בזה, ויה"ר שיעשו מזה דבר שלם כו'.

ד"הקהל"  העיקרי  הענין  כשישנו  כי,  להקהל,  "זכר"  לעשות  שייך  שלא  לעיל  דובר 
אף  בלבד(,  "זכר"  )ולא  ממש  עצמו  הענין  זה  הרי  ה'"(,  את  ליראה  גו'  העם  את  )"הקהל 
שחסרים בו התנאים המעכבים )קריאה בביהמ"ק וע"י המלך( – כמו בפסח, שאין עושים זכר 
למקדש ע"י אכילת בשר, "אפילו בשר עגל ועוף שאין הפסח בא מהם", ד"כיון שהכל מין 
בשר", "נראה כאוכל פסח בחוץ", דאף שחסרים התנאים המעכבים, מ"מ, כיון שישנו הענין 

העיקרי, אכילת בשר, הרי זה הענין עצמו ממש, הקרבת קדשים בחוץ.

אמנם, עדיין דרוש ביאור והסבר – שלכאורה, אין זה דומה לשאר ענינים דוגמתם:

"אסור לאדם שיעשה . . מנורה בצורת מנורה, אבל הוא עושה מנורה של חמשה קנים או 
של שמונה קנים, או מנורה שאינה של מתכת אע"פ שיש לה שבעה קנים", מכיון שמנורת 
שאין  לפרטים  בנוגע  )משא"כ  דוקא  מתכת   ושל  קנים,  שבעה  בת  להיות  חייבת  המקדש 

מעכבים בה(.

ועד"ז "אסור לאדם שיעשה בית תבנית היכל" – "כשיעור גבהו וארכו ורחבו", "אבל אם 
נשתנה במקצת מותר".

ולכאורה, גם במנורה של חמשה או שמונה קנים, או מנורה שאינה של מתכת, ישנו הענין 
העיקרי – מנורה שמדליקים בה נרות, ואעפ"כ, כשחסר בה א' הפרטים המעכבים, אין זה 

"מנורה בצורת מנורה".

וכן בבית תבנית היכל, שכאשר נשתנה במקצת, לא חשיב "בית תבנית היכל" )אף שגם 
בהיותו "תבנית היכל" חסר בו הענין העיקרי – "בית . . )ש(מקריבים בו הקרבנות, וחוגגין 

אליו שלש פעמים בשנה"(.
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ולכאורה, מאי שנא ב"הקהל", שגם כאשר ישנם שינויים בנוגע לתנאים המעכבים, חשיב 
שישנו )לא רק "זכר", אלא( עצם הענין )"הקהל את העם . . ליראה את ה'"(, שלכן אסור 

לעשותו בזמן הזה?

ו"תן לחכם ויחכם עוד".

)משיחת ש"פ נח, בדר"ח מר-חשון ה'תשמ"ח – בלתי מוגה(

להפיץ את "הקהל" – "חוצה" ע"י שימוש בכלי התקשורת
א. ויש להוסיף, שבנוגע לכל האמור לעיל יש הוראה ונתינת-כח מיוחדת ממשה רבינו 

שבדורנו – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו:

נשיא דורנו, משה רבינו שבדורנו, דורש ותובע לעסוק בהפצת התורה והיהדות בכל מקום 
ומקום, עד כדי כך, שאפילו בנוגע ל"מעיינות" דפנימיות התורה, דורש ותובע נשיא דורנו 
ש"יפוצו מעינותיך חוצה", היינו, שאפילו ה"מעיינות" עצמם צריכים להתפשט באופן של 

הפצה עד למקום ה"חוצה".

כפשוטה,  להלכה  בנוגע   – התורה  דפנימיות  ל"מעיינות"  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
כבנדו"ד, "תוקעין בחצוצרות . . כדי להקהיל את העם", על אחת כמה וכמה שצריך להיות 
הפירסום וההפצה גם ב"חוצה", ואין צורך בציווי מיוחד או  עידוד מיוחד )שעי"ז פועלים 
חייבים  גדול בתורה",  "כלל  כמוך",  "ואהבת לרעך  ביאת משיח צדקנו(, שכן, מצד הציווי 

לפרסם "דבר ה' זו הלכה" לכל יהודי שיכולים להגיע אליו, גם אם מקומו ב"חוצה".

זמר"  "כלי  ע"י  כי,   – שבת  מוצאי  זו,  בלילה  יתירה  מעלה  יש  זה  שבענין  ולהעיר, 
השואבה"  בית  )ד"שמחת  הקול  מגיע  זה  בלילה  בהם  להשתמש  שמתחילים  ו"חצוצרות", 

וההכרזה ד"הקהל"( גם למרחוק – "חוצה".

זאת ועוד:

יכולים  ורדיו –  יכולים להשתמש )החל ממוצאי שבת( גם בטלפון  מכיון שבימינו אלו 
חוצה שאין  בגשמיות,  רחוק  הכי  במקום  אפילו  ו"הקהל"  בית השואבה"  ב"שמחת  לפעול 

מחוץ הימנו, בכל העולם כולו.

וכמדובר כמ"פ אודות השימוש במכשירים אלו לעניני קדושה – במכ"ש וק"ו מהשימוש 
בהם עבור עניני העולם.

ובפשטות:

ידע איניש בנפשי' שמיד לאחרי הבדלה ממהר להתקשר בטלפון לסוחר שנמצא בקצוי 
ומתנו  "משאו  באמרו, שצ"ל  נפשו(,  חיי  בה  לקנות  )שיכול  פרוטה  להרויח שוה  כדי  תבל 
היתכן שיאחר את  ומתנו,  עבור משאו  לים  לטלפן מעבר  מכיון שיכול  ובמילא,  באמונה", 
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ההתעסקות ב"משאו ומתנו באמונה"?!...

על כך אומרים לו: משא ומתן של יהודי הוא באופן ש"מאמין בחי העולמים וזורע", היינו, 
ד"שש  הסדר  ומתחיל  השמיטה,  שנת  שנסתיימה  מכיון   – שדהו  לזרוע  הולך  כאשר  שגם 
שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך" – הרי, הסיבה היחידה ש"זורע", היא, להיותו 

חדור באמונה בחי העולמים.

ופשוט, שהתעסקותו בזריעה, ועד"ז בשאר עניני העולם, "משאו ומתנו באמונה", כולל 
גם השימוש בטלפון וכיו"ב, היא – "לשם שמים". ומכיון שכן, בודאי צריכים לנצל מכשירים 

אלו לעניני קדושה ממש.

ובנדו"ד – "שמחת בית השואבה" ו"הקהל" – לנצל מכשירים אלו כדי להגיע גם ליהודי 
שנמצא בקצוי תבל, "חוצה", בגשמיות, ועאכו"כ ברוחניות )אם יש עדיין, ח"ו, מציאות כזו 
– לאחרי העבודה דחודש אלול, ח"י אלול, ימי הסליחות, ר"ה, עשי"ת, יוהכ"פ, ד' הימים 
שבין יוהכ"פ לסוכות, עד לג' ימים הראשונים דחג הסוכות, לאחרי כל ה"שטורעם" בעניני 

שמחת בית השואבה והקהל(.

והטף" אצל כל ישראל –  והנשים  ועד שפועלים את הענין ד"הקהל את העם האנשים 
"יחד שבטי ישראל", כאמור, בכחו של נשיא הדור, "ויהי בישורון מלך", שמאחד את כל אלו 

שהוא מלך ונשיא עליהם, באופן שנעשים מציאות אחת – "הנשיא הוא הכל".

ע"י פעולות "הקהל" נקהל לביהמ"ק
גדולה,  הכי  שמחה  מתוך  השואבה"  בית  ב"שמחת  הצלחה   – העיקר  הוא  והמעשה  ב. 
קצווי  בכל  באופן שפועלים  ובשניהם,  זהב,  בחצוצרות של  בתקיעה  מופלגה  הכי  והצלחה 

תבל.

ועוד – והוא העיקר – שעי"ז זוכים בקרוב ממש לקיום מצות הקהל כפשוטה:

זמן  כל  ועבודתינו  במעשינו  תלוי   .  . המשיח  ימות  של   .  . השלימות  ש"תכלית  ידוע 
האושפיזא  האמצעי,  אדמו"ר  בדרושי   – יותר  ובאריכות  בתניא,  )כמבואר   הגלות"  משך 
דלילה זה(, "כמו אדם שיש לו תיבה מליאה אבנים טובות ומרגליות כו'", אלא ש"הם סגורים 

בתיבה", ולעתיד – בקרוב ממש – פותחים את התיבה ומתגלים כל הענינים כו'.

אמנם, הענין ד"מעשינו ועבודתינו" הו"ע כללי ביחס לכללות הזמן דימות המשיח, ונוסף 
מסויים  בענין  שהפעולה  היינו,  מדה",  כנגד  ד"מדה  הענין  גם  ישנו  יותר,  ובפרטיות  לזה, 

ממהרת ומקרבת קיום ענין זה בשלימותו, לעתיד לבוא.
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בכל  והטף"  והנשים  האנשים  העם  את  ד"הקהל  הפעולה  ע"י  הרי,  לעניננו,  ובנוגע 
ה"שטורעם", עד שפועלים בכל קצוי תבל – מתנהג גם הקב"ה ב"מדה כנגד מדה", "מידו 
המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה", להקהיל את כל בנ"י, "הקהל את העם האנשים והנשים 
והטף", לבית המקדש, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך", לשמוע קריאת הפרשיות ממלך המשיח, 
ובאופן שפועל "ליראה את ה' אלקיכם כל הימים" בתכלית השלימות, עד שנעשים מציאות 

אחת – "ישראל וקוב"ה כולא חד".

וכן תהי' לנו – במהרה בימינו ממש, "לא עיכבן המקום כהרף עין", בפועל ממש, למטה 
מעשרה טפחים, אמן כן יהי רצון. 

משיחת ליל ד' דחג הסוכות ה'תשמ"ח – בלתי מוגה(

כאשר כל אחד חוזר למקומו
הנפש  מנוחת  מתוך  פנויים,  והלב  המוח  אזי  הברכות,  כל  לקבלת  זוכים  כאשר  והנה, 
ומנוחת הגוף – להיות מסורים להפצת היהדות והחסידות, הפצת המעיינות, מתוך שמחה 

וטוב לבב, ובהצלחה רבה ומופלגה.

ובכלל זה – השליחות המיוחדת, של כאו"א מאתנו, ושל כל כלל ישראל, בשנה זו, שנת 
"הקהל" )כאמור( – לחפש הזדמנויות לפעול ב"הקהל", דהיינו שלא להמתין עד שיעוררוהו 
פעם אחר פעם, אלא כאו"א, האנשים הנשים והטף, צריך ללכת ולחפש בעצמו הזדמנויות 

לאסוף חברים )והנשים – חברות( שביכלתו להשפיע עליהם.

ולכל לראש – ע"י היותו דוגמא חי' לכל, למבוגרים ולקטני קטנים, מה הם חיים יהודיים, 
הלב"  אל  נכנסים  הלב  מן  היוצאים  "דברים  שהרי  יצליח,  ובודאי  בדיבור,  השפעה  וכמו"כ 
ופועלים פעולתם, ובפרט שגם כל הנמצאים בסביבתו עושים כן ואף הם פועלים בכיוון זה.

ובפרטיות יותר:

כל אדם, יהי' מי שיהי' הוא בעל השפעה על מספר מסויים של אנשים או ילדים וביכלתו 
שיהי'  היא  ההשפעה  התחלת   – )וכאמור  יהדות  עניני  בכל  יותר  שיוסיפו  עליהם  לפעול 

דוגמא חי'(.

ובודאי יצליח בזה בהצלחה רבה ומופלגה, הרבה יותר מן המשוער )כפי שדובר בארוכה 
בהתוועדויות שלפנ"ז(.

ו"המעשה הוא העיקר":

נוסע לעירו,  עתה, כאשר כאו"א חוזר למקומו, בא הזמן למעשה בפועל, שהרי כאו"א 
בזה  לעסוק  החובה  עליו  מוטלת  וממילא  השפעה,  בעל  הוא  ששם  שלו,  ולחוג  לשכונתו 

בפועל.
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ולהוסיף דהפעולה בזה לא צריכה להיות, ח"ו מפני שמישהו מכריח לעשות, אדרבה – 
הוא עצמו מרגיש ברגש פנימי, דרישה ותאוה גדולה ביותר, להקהיל יהודים לעניני יהדות, 
לעשות טובה ליהודי ולהשפיע )ע"י היותו דוגמא חי'( על עוד יהודים, החל מביתו ומשפחתו 

ועד לכל השכונה, ולשאר השכונות והערים עד לכל המדינות.

ועד אשר פעולות אלו יביאו לידי כך שבמהרה בימינו ממש יסיים הקב"ה את ה"הקהל" 
היינו שהקב"ה לוקח את כאו"א  "ואתם תלוקטו לאחד אחד",  ויקויים, בפועל ממש,  שלו 
מישראל, האנשים והנשים והטף, וקטני קטנים בכלל, בידו ומוביל את כולם ביחד, לקראת 
אחד  בכיוון  הולכים  כולם  שהרי  ס"ב(,  )כנ"ל  בדרך  נפגשים  ישראל  שכל  כך  הגאולה, 
ומזרז את  גופא,  לזה, ממהר הקב"ה "אחישנה" ב"אחישנה"  ובהמשך  ומתקרבים לגאולה, 

שלימות הקיום ד"אתם תלוקטו לאחד אחד".

בעבודתם  חיות  ישראל,  ובכלל  מישראל,  בכאו"א  שנותן  עי"ז  היא  הזירוז  והתחלת 
הגאולה  את  יותר  עוד  ממהרת  שב"אחישנה"(  ד"אחישנה"  )באופן  זו  וזריזות  ב"הקהל", 
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, ובקרוב ממש נפגשים כולם בארץ הקודש, "ארץ אשר 
גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה", ושם גופא – בירושלים עיה"ק 
ובביהמ"ק – "מקדש  "קרית מלך רב", ושם גופא –כולם ביחד – בהר הקודש, הר הבית, 

אדנ-י כוונו ידיך".

לוחות  מלבד  חיים",  מלך  פני  "באור  ובהוספה  יותר  פנימי  בגילוי  הקב"ה  ושם מתגלה 
הברית וארון הקודש – בקודש הקדשים.

וכל זה – כאמור – במהרה בימינו ממש, ו"לא עיכבן אפילו כהרף עין".

)מ"יחידות" – כ"ו תשרי ה'תשמ"ח – בלתי מוגה(

עליה לרגל בשנת הקהל

והרי השנה - שנת הקהל היא.

בעמדנו בימי אלול, הוא חודש הרחמים, אשר - אני לדודי ודודי לי,

ותיכף לאחרי זה, חודש תשרי, חודש הכללי של כל השנה הבע"ל אשר בו "תשרי ותשבוק 
ותכפר על חובבי עמך ומשובע בכל",

ממדינתנו  שבאו  חב"ד  כפר  מתושבי  אלה  אשר  והמארגנים,  המתכננים  להיות  בקשתי 
זו - )שבע שנים אלו( - והם משלש עשרה שנה ומעלה ועדיין לא  לפנים, במשך שמיטה 

בקרו כאן, ולא השתטחו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיאנו - ורוצים בזה
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מו"ח  כ"ק  ציון  על  להשתטח  הבע"ל,  תשרי  חודש  למשך  כאן  לבקר  בשמי  להזמינם 
אדמו"ר, ולהתפלל בצוותא חדא בבית הכנסת של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ללמוד בבית מדרשו 

נגלה וחסידות וכו'.

והרי השנה - שנת הקהל היא.

 )ממכתב כ"ח מנחם-אב תשכ"ח(

בשביל החמש עשרה שנה שלא התראינו
לאמירתי* ע"ד שלא התראינו בט"ו שנים – ה"ז בא בהמשך לדיבוַרי לאחרונה ובארוכה 
כו' אודות הקהל )ורִאי' בממדים המתאימה לזה( – ובקשר לשני "הקהל" האחרונים )יד-טו 

שנים( – לבטל החזקה דג' פעמים ע"י ביקורו עתה. 

)ממכתב ימי חנוכה תשמ"ח(

א' בחלוקת הקונטרסים,  בכינוס השלוחים העולמי דשנת ה'תשמ"ח עבר   )*
המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  לחזור  נקרא  הקונטרס,  שקיבל  לאחר 
והושיט לו קונטרס נוסף באמרו "פַאר די פופצען יָאר ווָאס מ'הָאט זיך ניט געזען" 

]= בשביל החמש עשרה שנה שלא התראינו[.

לשנות  שהכוונה  המענה,  בא  שנתיים-שלוש,  מידי  לבוא  שנהג  השאלה  על 
"הקהל" שבהם לא ביקר בחצרות קדשנו - שתי פעמים. 

לקיחת חיות יותר מבכל עלי' לרגל

ובפרט שנמצאים כעת בשנת הקהל, שמהקהל לוקחים חיות ל"כל הימים אשר אתם חיים 
על האדמה".

שזהו עוד יותר מהענין של עלי' לרגל, כמבואר בלקו"ת שבשעה שעלו לרגל לקחו מזה 
חיות עד לפעם הבאה שעלו לרגל, כמו לדוגמא, מחג הפסח, שבני ישראל לקחו חיות לכל 

השנה כולה עד לחג הפסח בשנה הבאה;
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נוספת, אך  אך בנוגע לקריאה של הקהל, אמנם שבע שנים לאחמ"כ ישמעו זאת פעם 
ממנה נמשכת השפעה ל"כל הימים אשר אתם חיים על האדמה", כל המאה ועשרים שני 

חיי אדם.

)שיחות קודש ה'תשמ"א ח"א, עמ' 27. תרגום ללה"ק(

אחדות מלאה יותר מבעלי' לרגל בה מחוייבים רק האנשים
אם עניין האחדות הוא כך בכל שנה ושנה, עם כל הדרגות והעליות שבזה, וכפי שקוראים 
ענין   – עם"  ראשי  בהתאסף  מלך  בישורון  "ויהי  הברכה",  "וזאת  שזהו  שמח"ת  בקריאת 

האחדות, אזי וודאי שזהו כך ובהוספה בשנת הקהל.

לראות  ישראל  כל  בבוא  כמו  האחדות  ענין  את  יש  הקהל,  בשנת  שגם  הדבר  אמת 
ולהיראות בכל עליה לרגל, אך בהקהל ישנה התאחדות נוספת, אנשים נשים וטף עד "וגרך 
אשר בשעריך", שגם כפשוטו הרי זה הוספה על ההתאחדות שישנה בכל עלי' לרגל. שהרי 
בעלי' לרגל, היות וזוהי מ"ע שהזמ"ג, הנשים פטורות מלבוא ועאכו"כ הטף, שפטורים מכיון 

שלא נתחייבו עדיין במצוות.

ועד"ז גר – הרי ישנם בזה ב' פירושים. א( גר תושב, שהוא וודאי לא חייב בעלי' לרגל. ב( 
גר צדק, שגם הוא פטור מכיון שמי שאין לו קרקע בא"י פטור הרי מעלי' לרגל.

משא"כ בהקהל, אע"פ שלכאורה, מחוייבים רק אלו שמחוייבים בעלי' לרגל, מ"מ הפסוק 
בתורה הרבה אף אותם לחיוב דשנת הקהל.

)שיחות קודש ה'תשכ"ז ח"א, עמ' 86. תרגום ללה"ק(
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נתינת יישר-כח לאלו שבאו לנשיא הדור במשך הזמן ד"הקהל"
ענין נוסף שביקשתי שיפרסמוהו – בקשר ובשייכות לשבעה במרחשון:

נתינת יישר-כח לכל האורחים שליט"א, אשר, הרגש החסידי שלהם האיר בהם בגילוי 
ובא לידי פועל ממש, לקיים את ה"לך לך מארצך גו'", כדי להיות בד' אמותיו )בית-כנסת 
נשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר, במשך הזמן ד"הקהל", "הקהל את העם  ובית-מדרש( של 
האנשים והנשים והטף" )חג הסוכות( – עכ"פ שעה אחת או יום אחד, ועאכו"כ אלה שהיו 

כל משך חג הסוכות, ובמיוחד – גם המשכו עד שבעה במר-חשון.

)משיחת ש"פ לך-לך ה'תשמ"ח(





הוספות
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מכתבי תלמידי התמימים
חודש תשרי ה׳תשנ"ג

א. ערב ראש השנה תשנ"ג 

רשימה

ב"ה.  ערב ראש השנה היה תהא שנת נפלאות גדולות בית מלכנו משיחנו - 770

השעה 5.30 אחרי הצהריים, בעוד פחות מכשעה ננעלת שנתנו זו, תשנ"ב, ונכנסים לשנה החדשה  
הבעל"ט. שוכב אני על מיטתי לפוש קימעא לפני כניסת החג, ואינני יכול לתת תנומה לעפעפי.

בלב גייען ארום פארשידענע מחשבות, מבולבל'דיקע, ]מסתובבות מחשבות שונות, מבולבלות[ 
המונעים ממני את השינה. קשה לכתוב, אך קשה שבעתיים שלא לכתוב.

כ"ק אדמו"ר שליט"א - ירפאהו הי במהרה - הבטיח לנו על שנה זו שהיא תהיה שנת נפלאות 
בכל מכל כל, בו, בם, בהם. השאלה המנקרת במוחי ברגע זו, וגלי לבי הסוערים עולים ושוטפים 
אותי כולי, היא, איה הבטחת הי בידי עבדיו הנביאים? לא נפלאות ראינו - פלאים ראינו. פלא 
בתוך פלא! פלא שתחת נפלאות בו, בכ"ק אדמו"ר שליט"א, ראינו ל"ע ור"ל, בעיני בשר, את 

ההיפך. 

פלא שתמורת נפלאות ב"ם – מ"ב שנות נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א - ראינו ל"ע ור"ל, בעיני 
בשר, את ההיפך. 

ביסורים  ומתפתל  נשא  הוא  חליינו  שאת  ראינו   - מאתנו  בכאו"א   - בהם  נפלאות  ותמורת 
ומכאובים, וזה ר"ל למעלה משבעה חודשים שעיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה!

- - - רבש"ע! האב רחמנות! עד מתי?!... דמעות זולגות מעיני למראה דמיוני אשר בעוד רגע 
ומשמש  במקומו  עומד  אינו  שליט"א  אדמו"ר  דכ"ק   770 בביהכנ"ס  להתפלל  אנו  הולכים  קט 
במרום עבורנו. איפה היד המעודדת? ומחר בעת תקיעת שופר — וואו, ווען ]איפה, מתי[, וואס 
איזה טעם יש לתפילה כזו ולשופר כזה? והאם, אתה הי, א-ל רחום וחנון, את זה אתה רוצה?! 

לעמוד מעמדי ומצבי החומרי, אינני יכול עוד לשאת בצרה זו. למעלה מכוחי היא זו. 

יודע אני שישועת הי כהרף עין היא, וברגע-כמימרא ביכולתך להראות לנו ניסים ונפלאות בכל 
ויכירו כל יושבי תבל כי אתה ה' לבדך נאמן לדבריך ביד נביאיך, עשה לנו נפלאות  אשר ידעו 
ושלח רפו"ש לאדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח שליט"א!  הכתיבהו והחתמהו מיד לשנה טובה 
גאולת  לגאלנו  הטהורה,  נפשו  איוותה  אשר  המיוחל,  האות  את  לו  ותן  ולאיוש"ט,  ומתוקה 

עולמים. אנא ה' הושיעה נא!
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ב. ה' תשרי תשנ"ג

ב"ה ערש"ק פרשת וילך משה )שלא תשש כוחו( . .

היום. ו' תשרי נפלאות גדולות.

לכל המקושרים לבית חיינו שי'

שלום רב ושבת שלום!
מהחדשות המפורסמות כאן וכנראה שמעתם כבר עכ"פ רובם ככולם אבל מספק וכו':

איני  מתי  בדיוק  שבת.  ב)קבלת(  היום  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  את  לראות  בעזהי"ת  מקווים  א( 
יודע, ויה"ר שיהי' מלך ביפיו שהרי המלך אין רואים אותו כשהוא וכו'...

ב( שאלו את כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד היחידות של הגבירים ביום ראשון ז' תשרי הבעל"ט האם 
אפשר לעבור לידו ולראותו והסכים!

)שמעתי שהרבה אנ"ש החליטו לשלם 20.000 $ )זהו מה שצריך לשלם כשנכנסים( כדי להיכנס(.

ג( הבחורים כותבים אי"ה פ"נ לכ"ק אדמו"ר שליט"א בקשה לזכות גם השנה כמידי שנה בברכת 
הבנים בערב יו"כ וכל אחד ליקח לעצמו החלטה ע"מ כן.

ד( בנוגע ללעקאח עדיין לא ברור ויש סברא שחברי הכולל יעברו על ידי כ"ק אדמו"ר שליט"א 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ידי  על  הם  וכו'  ההוצאות  עכ"פ  לקהל,  ולחלקם  לעקאח  חבילות  לקבל 

כמידי שנה.

"וכל הדברים האלו . . לא נדע איך שיהיו עד שיהיו" כדברי הרמב"ם בהל' מלך המשיח.

ה( בטח שמעתם שכ"ק אדמו"ר שליט"א אוכל בימים האחרונים. ולראשונה שהוא עצמו ביקש 
לכך. זה הי' במוצאי ר"ה כשלפתע סימן כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו הק' לאות שיביאו לו חלה. 

אח"כ נטל את ידיו ואכל. וכן הי' בלילה שלאח"ז. היום אינני יודע.

ו( שמעתי שביום ב' דר"ה ישב כ"ק אדמו"ר שליט"א עם טליתו מ7.30 בבוקר )בתקיעות שלו( 
עד אחרי תפילת מוסף בזאל למעלה דהיינו ב2.30 בערך! הש"צ הי' הר"י קעלער ושמעו חזרת 
הנה  לצאת  רוצה  אם  אותו  לשאול  שכשבאו  שמעתי  עוד  הק'.  חדרו  עד  כפים  ונשיאת  הש"ץ 

כשנכנסו לחדרו הק׳ התרומם קצת מעל הכסא כמראה שכבר מצפה לזה מזמן.

ויה"ר שיהי׳ שנת נפלאות גדולות אבל שלא ישארו לבדו כי אם שנראה זה בגלוי תומי"מ!

שבת שלום ונפלאות גדולות
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ג. ערב יום הכיפורים תשנ"ג

ב"ה. ערב יוהכ"פ הי' תהא שנת נפלאות גדולות
בית חיינו - 770

שלום וברכה!
פני  זכינו לראות את  כי  ואשרנו מה טוב חלקנו  חיינו,  וז"ע חזרתי מבית  3.50 אחה"צ,  השעה 
קה"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א. נכנס לחדר הק׳ המיוחד לערך בשעה 3.20, וישב שם בעת תפילת 
מנחה מול החלון האמצעי, וקרוב לסיום התפילה ראו איך שהריל"ג שי׳ ניגש אליו ושאל וכו׳ 
קרוב  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  את  הקריבו  לגמרי,  השמאלי  החלון  את  ופתחו  הסכים,  וכנראה 
נורא-הוד  הי׳  ומה אדבר! המחזה  אומר  יקירי! מה  ידידי  הרימו את התריס.  ואח"כ  זה,  לחלון 
ומלכות'דיק. ת"ל כי זכיתי לעמוד מול פני הקודש, במרחק של 2 מטר ממש, ופניו הק׳ וכו׳ נראו 

כרגיל מאז ומקדם, ומאוד "ליכטיג".

בתחילה הפנה את ראשו הק׳ לצד הקהל בצד ימין, ואח"כ הרים את ראשו הק׳ בתנועה חזקה 
בהתרגשות  שר  הקהל  וכל  הביהכנ"ס,  חלקי  בכל  הקהל  כל  על  נפלא  במבט  והסתכל  לאחור 
עצומה "כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה", ולפתע הרים כ"ק אדמו"ר שליט"א את ידו 
הק׳ השמאלית בתנועת עידוד כדרכו בקודש, וכמובן שכל הקהל איז ארויס פון זיך ]יצא מעצמו[ 
לגמרי, והעיניים זלגו דמעות, וכ"ק אדמו"ר שליט"א המשיך להפנות את פניו הק׳ ולהביט בב׳ 

עיניו הק׳ לעבר הקהל!

אשרי עין ראתה אלה!

לאחרי עבור דקה וחצי לערך ניגש הריל"ג ושאל אם רוצה ליכנס בחזרה לחדרו הק׳ והניד בראשו 
וכ"ק  לאט,  לאט  המסך  את  הורידו  ואח"כ  החלון,  את  וסגרו  אישור,  לאות  חזקה  בתנועה  הק׳ 

אדמו"ר שליט"א חזר לחדרו הק׳.

ויוליכנו  הנכונה,  בריאות  מתוך  לראותו  ממש  בקרוב  שנזכה  ויה"ר  חלקנו,  טוב  מה  אשרנו 
קוממיות לארצנו. וכמובן שהרבה יותר ממה שכתבנו כאן, הי׳ המחזה הנפלא.

כיסוי  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עשה  ואח"כ  כפרות,  שי׳  הריל"ג  עשה  בבוקר  שהיום  שמעתי  ב( 
הדם.

ג( ז"ע שמעתי שהריל"ג שי׳ שאל את כ"ק אדמו"ר שליט"א, אם הנ"ל )היציאה לקהל( הי׳ גם 
בתור "ברכת התמימים", וענה בחיוב.

ד( היום הכניסו לכ"ק אדמו"ר שליט"א פ"נ כללי של שמות למעלה מאלף תמימים שהשתתפו 
בלימוד מאמר בע"פ, והקריאוהו לפניו, ונשאר על שולחנו הק'.

ה( שמעתי שהיום ביקרו 3-4 רופאים גדולים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, ותוצאות לא שמעתי.

ו( כשהכניסו את הקופסאות של "לעקאח" הסתכל על כל קופסא וקופסא, וכאשר א' הקופסאות 
היתה מכוסה במפה, חיכה עד שיסירוה.

 12 ז( ת"ל שבימים האחרונים אוכל בכל יום. ואתמול בערב אכל ב' פעמים, פעם אחת בשעה 
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בלילה, ופעם שניה בשעה 5 לפנות בוקר.

ח( בכלל, כדאי לציין, שרואים במוחש שינוי לטובה על פניו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א כל 
פעם נוספת שיוצא לקהל. ואינה דומה פניו הק' היום לפניו הק' בשבת ובר"ה, ועאכו"כ בחגה"ש.

ט( מקוים שנזכה לראותו עוה"פ ב"כל נדרי" הלילה וב"מארש נפליון", ויה"ר שיהי' מלך ביפיו 
תחזינה עיניך בפשטות ממש.

בברכת גמח"ט וצום קל

ד. מוצאי יום הכיפורים תשנ"ג

ב"ה. מוצאי יום הכיפורים היתשנ"ג
- נפלאות גדולות בית חיינו - 770

שלום וברכה!
אחדשה"ט - תקותי שהכל בסדר גמור אצלך, וכי הצום עבר בקל. ת"ל שכאן זכינו לראות, במשך

היממה האחרונה, שלוש פעמים את פני קדשו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, ויה"ר שנזכה לראותו 
מתוך בריאות הנכונה בהתגלותו לעין-כל, בקרוב ממש. ע"ד הפעם הראשונה שזכינו לראותו - 
בערב יוהכ"פ אחרי תפילת מנחה, בטח שמעת כבר. בפעם הב' זכינו לראותו אחרי תפילת ערבית 

בליל יוהכ"פ, ובעצם אחרי התפילה תיכננו חברי המזכירות כבר להחזירו לחדרו הק',

אבל פתאום הצביע כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו על החלון ומיד פתחו את החלון וראינו אותו 
)אף כי היתה שם איזה חתיכת עץ, שהסתיר מעט מהקהל את חלקה התחתון של פניו הק'(.

דחיפות  והיו  נפוליון",  "מארש  בעת  בטליתו,  ומעוטף  בקיטל  לבוש  לראותו,  זכינו  הג'  בפעם 
החלון  ליד  וישב  לראות,  יכלו  ככולם  שרובם  כנראה  אבל  ב-770,  ומקדם  מאז  כידוע  נוראות 
במשך זמן רב, כ-2 דקות ויותר, וכאשר ניגש הריל"ג שי' ושאלו אם רוצה להיכנס כבר, הביע 

מענה שלילית, ורק אח"כ רמז בתנועת ראשו הק' לחיוב. ות"ל שזכינו לראות כל זה.

בכלל, צם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בעיוהכ"פ ביקרו אצלו כמה מגדולי הרופאים, בעיקר בנוגע לדיבור, ות"ל שכו"ע מודי שרואים 
- בקרוב  לדיבור, בע"ה  בנוגע  גם  והרופאים אופטימיים  ענינים,  בכו"כ  לאחרונה שיפור לטוב 

ממש.

זה  את  ראה  שכבר  מאי  ושמעתי  יוהכ"פ,  בערב  שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  ווידאו  עשו   WLCC
שנראה טוב מאוד גם תמונות, שמעתי שיש.

גוט יו"ט
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ה. ערב חג הסוכות תשנ"ג

ב"ה ערב חג הסוכות נפלאות גדולות!
לכל המקושרים לבי"ח שי'

שלום רב וחג שמח!
מסתמא שמעתם ושומעים אתם הכל עד עתה, אך ליפטר בלא כלום אי-אפשר ובפרט למצות 

שמחת יו"ט ולו במקצת עכ"פ:

על  ביומו  יום  מידי  כמעט  שומעים  אנו  גדולות  נפלאות  שנת  זו  שנה  מראשית  אשר  ת"ל 
כאחד  כולם  אשר  דראיה  באופן  אם  כי  דשמיעה  באופן  רק  ולא  הבריאות.  במצב  התקדמויות 
מודים כי בכל פעם שרואים את פניו הקדושות הנה הוא נראה במצב טוב יותר באין ערוך מקודם, 
בכל פעם רואים עליו יותר לעבעדיקייט ויותר עירנות וכו'. וכבר אמרו מאז ומקדם אז חסידים 
איז די בעסטע רפואה פארן רבי'ן]שחסידים הם הרפואה הכי טובה לרבי[. כי מאז שהרבי רואה 
אותנו מצבו הולך ומשתפר, עס איז ניט קיין אמונה נאר עס איז א ענין של ראיה]זה לגמרי לא 

ענין של אמונה אלא ענין של רפואה[.

מאז מוצאי ר"ה הנה בכל יום נוטל כ"ק אדמו"ר שליט"א את ידיו הק' ואוכל חלה ועוד. והגדיל 
לעשות ביום ש"ק העבר )פרשת האזינו( אשר בליל ש"ק עשה קידוש בעצמו )בפעם הראשונה 

מז"ך אד"ר( ושתה רוב כוס. אח"כ נטל את ידיו הק' ואכל חלות, דגים, מרק ובשר בהמה.

גם ביום ש"ק לאחרי התפילה הוריד בעצמו בידו השמאלית את הטלית ולבש בעצמו את הכובע.

לזמן  ומצפים  בלע"ה  אורחים  ריבוי  הגיעו  הסוכות,  חג  לליל  מקומות  תופסים  כבר  עכשיו 
ממש  ביפיו  ומלך  והדר  פאר  ברוב  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  התגלות  שיהי׳  האמיתי  שמחתינו 

בשמחה גדולה!

חג סוכות שמח ובשורות טובות ומשמחות תכה"י

נ.ב. בטח שמעתם כבר שבליל ש"ק ראו את כ"ק אדמו"ר שליט"א לזמן ארוך לפי"ע והסתכל 
הרבה על כולם ובעין ימנית והסתובב לכל צד, והי' נראה קצת אויפגעלייגט]מרומם[.
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ו. מוצאי ימים הראשונים דחג הסוכות תשנ"ג

]מוצאי ימים הראשונים דחה"ס ה'תשנ"ג[ בית משיח - 770 שלום וברכה!

האחרונה  וביממה  בכלל  האחרונים  בימים  ת"ל,  עלינו,  שעבר  מה  יקירי!  ידידי  מועד!  גוט  א 
במיוחד א"א לתאר ולהעלות עלי-גליון. כל ניסיון לתאר את האירועים הק׳, גיבן ניט ארויס]לא 
מבטאים[ כלל וכלל את המצב כמו שהוא. ובאשר שקשה להאריך כ"כ, אתמקד במיוחד באירועי 

היום.

ובכן, מה אומר ומה אדבר, לא זכיתי להיות נוכח בעת תפילת מנחה וההתוועדות הראשונה, ולכן 
איני רוצה לדרוש במופלא ממני. אבל אחת ביכולתי לציין, כי אחר שהגיעני השמועה ע"ד הנ"ל 
אחזני פלצות וכמובן ששמחתי שמחה גדולה ביותר, אבל הצער והכאב היו גדולים מנשוא, כי 
770 שהלך והתמלא מדקה לדקה, ואף  לא זכיתי בעצמי לראות כ"ז, ומיד, כמובן, רצתי לכיוון 
שום  צפויים  לא  וממילא  לנוח  הלך  כבר  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  שונות  שמועות  שהתפשטו 
"אירועים", בכל זאת, לאור ה"גילויים" הנפלאים שלפנ"ז, נמנו וגמרו שפשוט א"א לדעת כלום, 
וטוב,  קרוב  מקום  ותפסתי  לעין-כל,  משיחנו  התגלות  עד  קבורתנו  תהי'  כאן  והלאה  ומהיום 
נחית  משמיא  פיתקא  פתאום  ואכן  החדש,  ל"מזרח"  וגם  ההתוועדות  למקום  גם  קרוב  להיות 
וברגע כמימרא שמענו שאכן ברגעים הקרובים יגיע כ"ק אדמו"ר שליט"א עוה"פ, אבל טרם ידעו 

באיזה מקום יבחר לשכן את שמו הק' שם.

סימן  ומיד  ניגון,  איזה  והתחילו לשיר  ונראו מראות אלקים,  נפתחו החלונות  רגע-קט  וכעבור 
לנגן  והתחילו  וכך הוה,  נשיאינו,  ניגוני רבותינו  כל  רצונו הק' הוא שישירו את  כי  הריל"ג שי' 
פניו  ומראה  ונשא  הרם  כסאו  על  הזמן  כל  ישב  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  עצומה,  בהתעוררות 

למאוד,  עד  נפלא  היה  הק' 
בתחילה הסתכל מעט על הקהל 
בקודש  כדרכו  ביהכנ"ס  ברחבי 
לאחרונה, אבל כעבור רגע נשאר 
בתנועה קבועה, היינו שלא הזיז 
היו  הק'  ופניו  הק',  ראשו  את 
מאירים ורציניים, מוארים באור 
וכמ"פ  דין,  אלקי שלא מעלמא 
סגר את עיניו הק' לכמה שניות, 
לראות  הי'  ניתן  ניגונים  ובכמה 
הק'  ששפתיו  איך  בבירור, 
ממלמלות וכו', והלב הרואה כל 
זאת עמד נרעש ונפעם מול פני 

הקודש, בוכה חרישית ומצפה בכליון עינים לראות את כ"ק אדמו"ר שליט"א קם לפתע ממקום 
קודשו ומתגלה לעין-כל ומוליכנו קוממיות לארצנו הק'.

בראשו  אליו  פנה  המלך,  כסא  את  להזיז  וניסה  )מ.ק.(  המשבקי"ם  א'  ניגש  כאשר  בהתחלה 
הק', ועשה בידו הק' תנועה של תמהון. כאשר גמרו את כל הניגונים, שרו כמה שירים נוספים, 
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ידו הק'  והריל"ג שי' רצה כבר לסגור את החלון, אבל לפתע הכניס כ"ק אדמו"ר שליט"א את 
השמאלית אל תוך החלון ולא נתן לו לסגור אותו, ושאל הריל"ג שי' כל מיני שאלות לברר מהו 

רצונו הק', וכמ"פ ענה לו לשלילה וכמ"פ ענה לו לחיוב.

וכנראה, שא' הדברים שחפץ בהם הוא, שכל הקהל יאמר "לחיים", ומיד התחילו לחפש משקה, 
אבל לקח קצת זמן עד שהביאו, ובינתיים התחילו כולם לצעוק "לחיים", "יחי המלך", וצעקות 
אחרות, אבל כ"ק אדמו"ר שליט"א רמז כי טרם נתמלא בקשתו הק', והביאו משקה ויין, וזרקו 
וכו',  ולברכה  לחיים  בבירור  שענה  איך  להבחין  אפשר  הי'  ולא'  לחיים,  צעקו  וכו"כ  כוסות, 
זכינו להבין( את רצונו הק', התחילו לנגן בצעקה "עד מתי", אבל  )לא  ובינתיים, כשלא הבינו 
כעבור רגע-קט הרים כ"ק אדמו"ר שליט"א את ידו הק' כלפי הקהל בתנועה שכוונתה "עצור", 
ומיד נשתתקו כולם, ולפתע קם א' ואמר ברכת כהנים. וכולם ראו עין בעין, איך שבכל סוף פסוק 

מהד' ברכות נעו שפתיו הק' לאמירת אמן. ולאחר זמן קצר חזר לחדרו הק'.

וכמה  ביותר,  נוראים  היו  הדחק  זה  והלחץ  הדחיפות  לתאר,  א"א  גם  הקהל  בין  את מה שקרה 
מה"גיבורים" לא יכלו עמוד עוד, ונאלצו לצאת באמצע. וגם לאח"ז לא זז הקהל מבית חיינו, כי 
כולם עומדים הכן לקבל פני משיח צדקנו, ואף אי לא יצא במשך שעה ארוכה, וגם לאחרי צאת 
ממש,  בפועל  ההתגלות   - הבאים  ל"גילויים"  ומחכים  עומדים  אנשים  מאות  שם  נשארו  החג 
וה"ציור" הי' כעין המעשה של חוני המעגל שעג עוגה ואמר אינני זז מכאן עד וכו', ואני עשיתי 
הפסקה קלה לבוא לכתוב את הפאקס הזה, ובע"ה, תומ"י הנני חוזר לבית חיינו, אף כי כח אין. 
מפה ומפה נשמעים כל מיני בשו"ט ומשמחות, שהתחילו מאז התחלת שנת "נפלאות גדולות".

ברדיו באה"ק כבר הודיעו: הרבי מליובאוויטש יצא להתוועד עם חסידיו, לאחרי שבע חודשים, 
גדולים  הכי  הפסימיים  גם  שכיום  להוסיף  צורך  שאין  וכמובן,  וברגלו.  בדיבורו  קשיים  למרות 
נתמלאו אמונה חזקה, כי קרובה ישועתנו לבוא והנה הנה זה בא, וכהנ"ל אינו אלא כמר מדלי 
וכטפה מן הים לגבי מה שזכינו לראות פא"פ באופן של ראי', ויה"ר אשר כשם שזכינו ל"אתחלתא 
דגאולה" כן נזכה לראות את הגאולה האמיתית והשלימה בהתגלות משיח צדקנו שילמד תורה 

באופן של ראי' - תיכף ומיד ממש, אמן ואמן.

בברכת בשו"ט.

ז. ערב שבת חול המועד סוכות תשנ"ג

ב"ה. עש"ק חוהמ"ס הי' תהא שנת נפלאות גדולות
בית משיח - 770

לכל ידידיי היקרים - שליט"א
שלום וברכה!

ת"ל כי לא הסיר את חסדו מאתנו, ומיום ליום אנו שומעים על בשורות טובות חדשות ממצב 
רבינו  יוליכנו  ממש  ובקרוב  לתושיה,  כפליים  השי"ת  יוסיף  וכן  ה׳,  משיח  אפינו  רוח  בריאות 

שליט"א קוממיות לארצנו.
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הק׳  היינו לחדרו  לביהכנ"ס,  כ"ק אדמו"ר שליט"א פעמיים  יצא  לכם,  נודע  כבר  אתמול, בטח 
בפעם  חב"ד.  ובנות  נשי  של  בכנס  בערב  ופעם  ה'"  צבאות  "כינוס  בעת  בבוקר  פעם  המיוחד, 
האחרונה שהה כמה דקות ארוכות וכל הילדות הקטנות צעקו בקול ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד", כאשר כל הנשים מצטרפות אליהן בשקט, ואח"כ בירך הרב יוסף שי' 

וויינברג ברכה נרגשת לרפו"ש וכו' וכו'.

אתמול התחילו לבנות חדר נוסף בצד המערבי - "שכינה במערב" - של ביהכנ"ס, אבל בלי שום 
חלונות וכו' - במיוחד לשמח"ת, וגם עשו משם מדרגות מיוחדות אל תוך הביהכנ"ס עבור כ"ק 

אדמו"ר שליט"א, בכדי שלא יהיו קשי'ם מיותרים בעת כניסתו להתוועדויות, בע"ה. 

הציור הוא משהו כזה:

 )1( עזרת נשים בצד צפון, )2( החדר המיוחד שנבנה לפני ר"ה עם החלונות, )3( החלק המיוחד 
בימת  של  השטח   )5( המדרגות,  עם  החלק   )4( נמוך,  בגדר  כ"א  חלונות,  כל  בלי  כעת  שנבנה 

ההתוועדות, )6( שטח ביהכנ"ס.

כולם  יצליחו  לי שום מושג איך  ואין  ומגיעים כאן אלפי אורחים מכל קצוי תבל,  בכלל הגיעו 
ויתרחש הנס שהי' בביהמ"ק אשר עומדים צפופים  ובודאי יתקיים  להכנס אל תוך הביהכנ"ס, 
ומשתחוים רווחים", אבל כיון שאין סומכים על הנס שוררת תחושת פחד בקרב רבים מאמש 
בשמח"ת  הגדולים  ה"גילויים"  את  לראות  יזכו  שכולם  תקווה  מתןך  המצב,  על  שיחיו  והת׳ 

הבעל"ט.

ועל של עתה באתי - לבש"ט כי ת"ל זכינו שכ"ק אדמו"ר שליט"א הגיה לפני 2.5 שעות מאמר! 
ד"ה להבין ענין שמח"ת תשמ"ב, )היינו שקרא בעצמו את כל המאמר וכו'(, והורה להדפיסו, ור' 

יואל שפרינגט פון שמחה]קפץ משמחה[, ובקרוב ממש - דידן נצח.

גוט יו"ט וכ"ט.
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ח. מוצאי שבת חול המועד סוכות תשנ"ג

ב"ה. מוצאי שבת-חוהמ"ס תשנ"ג בית משיח - 770
לכל ידידיי היקרים והנעלים - שליט"א

שלום וברכה!
אחדשה"ט - אין הזמ"ג להאריך, אך עכ"פ בקיצור:

1( אחרי תפילת מוסף יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א, בחדר המיוחד.

והתחילו  החלון  נפתח  ואח"כ  מעריב,  להתפלל  אדמו"ר שליט"א  כ"ק  ביקש  מוצש"ק  לפני   )2
לשיר "ושמחת", וכעבור דקה סימן בידו הק' תנועה, והריל"ג שי' חשב שהכוונה לסגור החלון 
ולא הניח לו כ"ק אד"ש, בידו הק', לסגור, ועשה עוד תנועה, ושאל הריל"ג אם הכוונה להבדלה 
ואמר שכן, ומיד הורה הריל"ג להביא יין וכו', אבל לקח זמן קצת, ועשה כ"ק אד"ש כמ"פ תנועות 
בידו הק' בתוקף לאות פליאה - מדוע לוקח כ"כ הרבה זמן. בסוף הביאו יי"ש ועשו הבדלה, וראו 

איך שעונה אמן וכו', ואח"כ שרו ניגון הקפות וחזר לחדרו הק'.

3( אחרי התפילה - מוסף - ביקש להביא ילדים, והרבה עברו ואמרו גוט שבת )ולכמה מהראשונים 
נתן משקה(.

והמשיכו  המיוחד,  לחדר  נכנס  לערך  שעה  חצי  וכעבור  תהילים,  התחילו   1 בשעה  לערך   )4
וחשבו שכ"ק אדמו"ר  ועד".  "יחי אדמו"ר מה"מ לעולם  ג"פ  התהילים עד הסוף. אח"כ אמרו 
שליט"א יכנס לחדרו הק', אבל אד"ש המשיך לשבת שם עוד חצי שעה לערך - כנראה המשיך 
לגמור התהילים - ואח"כ התקרב לחלון ופתחוהו, ושרו ניגון ההקפות, וכ"ק אד"ש עשה כמ"פ 

תנועות חזקות בראשו הק' להגברת השירה וכו', ואח"כ חזר לחדרו הק'.

5( ב"ידיעות אחרונות" יש 2 עמודים גדולות של כמה תמונות מכ"ק אד"ש והכותרת היא: "נס 
בברוקלין.

ואסיים בברכה שנזכה לראות נפלאות גדולות עוד לפני שמח"ת,

ונלך כולנו יחד לאה"ק בגאולה האמיתית והשלימה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א בראשנו.

גוט יו"ט וכל טוב

ט. מוצאי שמחת תורה תשנ"ג

ב"ה. מוצאי שמח"ת הי' תהא שנת נפלאות גדולות
בית משיח - 770

לכל ידידי היקרים והנעלים וכו' - שליט"א
שלום וברכה!

כ"ק  שזיכנו  והנעלים  הנפלאים  ה"גילויים"  כל  את  לראות  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  ברוך... 
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ונפלאות  נסים  ספק,  ללא  היו,  אשר  האחרונות,  השעות  ב-48  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר 
למעלה מכל השגות הרופאים והמשמשים בקודש, אשר כולם כאחד פתחו וענו היתה זו שנת 
נפלאות גדולות, ובקול גדול שאגו: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", וכולם 
רקדו על לב השמים כאשר לפתע, בעת הצעקה והשירה הזאת, החל כ''ק אדמו''ר מלך המשיח 

הקהל  את  לעודד  שליט"א 
בתנועות חזקות בראשו הק' ואף 
ומיד  ותיכף   - הק'  ידו  את  הניף 
אחד  לאחד  תלוקטו  אתם  ממ"ש 
אדמו''ר  ויוליכנו  ישראל  בית 
קוממיות  שליט"א  המשיח  מלך 

לארצנו הק'.

שבורות  עצמותינו  כי  אף  והנה, 
הדחק  זה  הלחץ  מגודל  ורצוצות 
רחבי  בכל  ששרר  והאיום  הנורא 
פני  באור  ת"ל,  אך  ביהכנ"ס, 
כל  את  לראות  וזכינו  חיים,  מלך 

ה"גילויים" הגדולים, ויפה רגע א' וכו'.

ועתה, אנסה, עד כמה שאפשר, להעלות על הכתב, עכ"פ מקצת מן המקצת, מכל אותם גילויים 
נפלאים אליהם זכינו, ת"ל, אף שעלי להדגיש בתחילת דבריי כי אינו דומה קריאה לראי׳ - ראיית 

פני המלך, משיח צדקנו.

770 שעדיין היו  ביום א׳ ערב החג, בשעות הצהריים המוקדמות, התאסף קהל ענק ליד דלתי 
נעולות - כי בשעות אלו הכינו את בית רבינו לקראת ההקפות וכו'.

לאחר שעה 5 נפתחו הדלתות, וברגעים אחדים נתמלא כל חלל ביהכנ"ס הגדול עד אפס מקום, 
והדחיפות היו גדולות מאוד, וכולם חיכו בקוצר- רוח לבואו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

)עבור  המיוחדת  לבימה  נכנס  ובסימו  מעריב,  והתפללו  המיוחד,  לחדר  נכנס   7 בשעה  לערך 
ומיד  המקום,  את  שכיסה  הוילון  ופתחו   - במערב  שכינה   - מערב  לצד   770 במרכז  ההקפות( 
 - גדולה,  בהתלהבות  שר  והקהל  מלכותו,  כסא  על  כמלך  יושב  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  התגלה 
לאחרי אמירת גוט יו"ט ג"פ - "ושמחת בחגיך", ולפתע הרים כ"ק אדמו"ר שליט"א את ידו הק׳ 
)השמאלית( והחל לעודד את השירה בתנועות נמרצות, וכמובן שהקהל רקד וכרכר בכל עוז - כך 

למשך דקה ארוכה.

אח"כ התחילו "אתה הראת". בפעם הראשונה כיבדו כל פסוק לכ"ק אדמו"ר שליט"א, שהסתכל 
ואמר מתוך ניירות מוגדלות מיוחדות. בין כל פעם ופעם - מגי הפעמים - שאמרו את הפסוקים, 
שרו שיר, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הסתכל כל הזמן על הקהל ועודד, פעם קצת ופעם יותר, את 

השירה. אח"כ התחילו ההקפות.

בהקפה האי והז׳ נתכבד כ"ק אדמו"ר שליט"א, כרגיל, והריי"צ שי' הכהן גוטניק ניגש כל פעם 
לידו הק׳, תוך שהוא מאחל לכ"ק אד"ש רפו"ש בשלימות,  וכן להחזיר - את הס"ת   - למסור 
וכיו"ב, וכ"ק אד"ש הנהן כ"פ בראשו הק׳, ואף ענה "אמן". כ"ק אד"ש החזיק את הס"ת על הצד 



101הוספות ל

הימני, שוכב את ידו הק׳ הימנית, כשהוא מסייע ועוזר בידו הק׳ השמאלית. 

אחרי ההקפות, המשיך כ"ק אד"ש להשאר במקומו, ושרו עוד כמה ניגונים, ואח"כ שרו "עלינו" 
הק׳  ידו  את  להרים  לפתע  התחיל   - הארץ"  מן  גלולים  ב"להעביר  לערך   - באמצע  כן",  ו"על 
זה  בלילה  ההקפות  הק׳.  להיכלו  חזר  ואח"כ  וכו׳,  חזקות  בתנועות  השירה  את  ולעודד  בחזקה 

נתארכו לערך 50 דקות.

בבוקר התפלל כ"ק אד"ש בחדר המיוחד, ואחרי התפילה יצא לבמת ההקפות המיוחדת ושהה בה 
10 דקות לערך, אבל לא זכיתי להיות נוכח בשעת מעשה, כי עדיין הייתי שבור ורצוץ מההקפות 

דאתמול בלילה, בהן זכיתי לעמוד קרוב מאוד אל מול פני הקודש. וחבל.

10.30 בלילה,  אחה"צ הלכו רבים מהת׳ לתהלוכה, כי הודיעו שמעריב והקפות יתחילו בשעה 
אחרי שיחזרו. אבל את חטאי אני מזכיר היום אז איך האב געמאכט ]שעשיתי[ א "חסידישע- 
בימים  כי  מוסמכים  ממקורות  שמועות  כמה  לאוזניי  הגיעו  כי  לתהלוכה,  הלכתי  שלא  גניבה" 
כאלו א"א לדעת מאומה, ויתכן שכ"ק אד"ש יחפוץ להתפלל ולערוך הקפות לפנ"כ. ואכן, בשעה 
7.30 לערך התפשטה הידיעה בבית רבינו כי כ"ק אד"ש יצא בעוד כמה דקות להקפות, והביהכ"נ 
הי׳ ריק לפ"ע והלך והתמלא מדקה לדקה, אבל לא כבלילה הקודם. ולערך בשעה 7.35 נכנס כ"ק 
ונתפללו מעריב, ואח"כ יצא אל בימת ההקפות, ושרו, והסתכל על כל  אד"ש לחדרו המיוחד, 
הקהל אבל לא עודד את השירה כמעט. אח"כ התחילו "אתה הראית", והגבאי ר׳ זאב כ"ץ שי׳ 
ורבינו שליט"א מיט ערשטן פסוק פון דער ערשטן מאל  הכריז: "איז מען מכבד אדוננו מורנו 
נייר הפסוקים בידו  וראיתי איך שכ"ק אדמו"ר שליט"א לקח את  אתה הראת", ועמדתי קרוב 

הק׳ וכשהוא מזיז את ראשו הק׳ 
אנה ואנה וגם אומר בפיו הק' - 

אמר את הפסוק הראשון.

אל  שי׳  הריל"ג  הסתובב  ומיד 
הריב"ק בהתפעלות כי, כנראה, 
הק׳.  שפתיו  מוצא  את  שמע 
של  הפסוקים  בכל  הי׳  ועד"ז 
הראית".  "אתה  של  הא׳  פעם 
את  לומר  הב׳  בפעם  כשגמרו 
"על  לשיר  התחילו  הפסוקים, 
התחיל  ופתאום  הך",  הסלע 
השירה  את  לעודד  אד"ש  כ"ק 

בתנועות חזקות ביותר בראשו הק׳ - פשוט געווארפן זיין הייליגן קאפ ארוף און אראפ און אויף 
רעכטס און לינקס ]זרק את ראשו הק' למטה ולמעלה, ימינה ושמאלה[, א"א לתאר כלל את 

המחזה הנפלא הזה, ואנשים צעקו ניסים ונפלאות.

וכ"ק  הפסקה,  בלא  דקות  למעלה מ-10  במשך  הא' שרו  בפעם  הפסוקים  אמירת  אחר  לפנ"ז, 
פ"ג,  ביהכנ"ס. אח"כ אמרו את הפסוקים  רחבי  בכל  כל חלקי הקהל  הזמן על  כל  אד"ש הביט 
וכנהוג אמרו גם את הפסוקים "והי' זרעך . . ופרצת" וכ"ק אד"ש אמרם תחילה - מתוך חומש 
שהביא הר"י קרינסקי שי' לאחר 2 דקות שחיפשו חומש - ואח"כ חזר עליהם הקהל כולו ג"פ. 
אח"כ התחילו ההקפות, ובהקפה א׳ וז', כנ"ל, כיבדו את כ"ק אד"ש והריי"צ שי' הכהן גוטניק 



מ'פארט צום רבי'ן   | קובץ הכנה לנסיעה לרבי ל102

ניגון הקפות ועודד בראשו הק'. בעת הקפה הו' שרו "הרבי שליט"א אין  נתן את הס"ת, ושרו 
כמוך בעולם וכו'",

וכאשר הגיעו ל"ע"י הרמטכ"ל הגדול מכולם נתגבר על העולם", החל כ"ק אד"ש לעודד בראשו 
הק' בתנועות נמרצות, וכן בדיוק הי' בכל שלשת הפעמים שחזרו על השיר. אח"כ לפני הקפה הז' 
התחילו כל  הילדים ביחד - שעמדו על בימה מיוחדת מימין כ"ק אד"ש – לצעוק בקול גדול "יחי 
אדמו"ר מלך המשיח", וכל הקהל הענק אחריהם, ולאחרי הפעם הגי התחיל כ"ק אד"ש לעודד 
חזק עם ראשו הק', וחזרו על כך כ-10 פעמים בשאגות גדולות ואח"כ התחילו לשיר את זה וכ"ק 

אד"ש המשיך לעודד בתנועות ראשו הק' בצורה חזקה ביותר!!!

מידו  הס"ת  את  בחזרה  גוטניק  הכהן  שי'  הריי"צ  לקח  אח"כ  הז'.  ההקפה  כל  במשך  הי'  וכך 
ניגון ההקפות. בכלל, א"א לתאר מה שנעשה באותם דקות בהם שרו  ואז התחילו לשיר  הק', 
"יחי אדמו"ר מה"מ לעולם ועד" בעידוד כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בעצמו. הקהל כולו יצא 

מהגבלותיו, וחשו כי הנה הנה מתגלה לעין-כל.

אד"ש  כ"ק  עודד   - בהמשך   - פתאום"  מפחד  תירא  "אל  וכשהתחילו  וכו',  עלינו  אמרו  אח"כ 
בתנועות חזקות כשהמשיכו, באותה מנגינה, את הניגון "כי אלקים יושיע ציון", ואח"כ שרו עוד 
שיר וכ"ק אד"ש האט זיך נאכאמאל געווארפן מיט זיין ראשו הק' לכל הצדדים באופן מבהיל, 
ואח"כ התחילו "ושמחת". וכ"ק אד"ש סימן להריל"ג לסגור הוילון והתחיל לסגור, אך באותו 
רגע החל כ"ק אד"ש להניף את ידו הק׳ )השמאלית( ארוף-און-אראפ ]למעלה ולמטה[ בתנועות 
למראות  השמים  לב  על  וקפץ  רקד  כולו  והקהל  פעמים,  כ-26  לפחות  ביותר,  נמרצות  עידוד 
הקודש, והריל"ג כמובן לא המשיך לסגור הוילון, ופתאום הראה לו אד"ש שוב להמשיך לסגור, 
ובאותו רגע כאשר סגרו - גם כאשר הי' כמעט סגור לגמרי - ראו את כ"ק אד"ש ממשיך להניף 
את ידו הק׳ - און דער עולם איז געטאנצן און געשפרונגען ]והקהל רקד וקפץ[ מרוב שמחה על 
כל הגילויים שזכינו להם הלילה, ובפרט מענין "מלך המשיח" שנתקבל לרצון לפניו, וכולם שרו 
משך שעה ארוכה "יחי אדמו"ר מה"מ לעולם ועד". ההקפות ארכו שעה וחצי!! ]ובינתיים חזרו 
ההולכים לתהלוכה ולאכזבתם הגדולה גילו כי ההקפות כבר נגמרו וכו׳ - ולאחרי זמן שלח להם 

כ"ק אד"ש יין מהקידוש שלו[.

חדר  דלת  ליד  ועמדו  שליט"א,  הרבנים  מחשובי  מניין  שי׳  יואל  ר׳  כינס  זו  מרוממת  באווירה 
ולהתחנן  ולבקש  להיכל המלך  להכנס  שי׳ שיוכלו  לבקש מהריל"ג  רצו  כי  ברחוב,  כ"ק אד"ש, 
לפניו כי יואיל לקבל ע"ע את כתר המלכות בגלוי לעין כל, אבל לפועל לא נכנסו, משום מה. 
ולתפוס  בבוקר  לקום  רבים  מיהרו  הערב,  של  הנוראים  ה"גילויים"  את  הפסידו  שרבים  מכיון 
מקומות להקפות של היום, ובשעות המוקדמות כבר הי׳ ביהכנ"ס מלא וגדוש. והדחיפות זיינען 
ניט געווען מעגלעך איבערצוטראגן ]לא היו ניתנות לסבול[, די ביינער זיינען צוקוועטשט און 

צוריבן געווארן ]העצמות התכווצו והשתפשפו[, אבל הכל כדאי...

כ"ק אד"ש נכנס לפ"ע מאוחר, בשעה 12.20 לערך, ואחזו כבר לפני חזרת הש"ץ, ומיד התחילו 
חזרת הש"ץ,כאשר כ"ק אד"ש יושב בחדרו המיוחד, אבל כל החלונות היו פתוחים, והי׳ אפשר 
לראותו בגלוי, וכך גם בעת "ברכת כהנים". אחרי הלל נכנסו ועברו כו"כ מהעומדים שם לאחל 

לכ"ק אד"ש "לחיים", ואד"ש הנהן לכאו"א בראשו הק׳.

כמו"כ נכנסו קבוצה של אנשים שהבטיחו לתרום 100 אלף דולר לבניין בית רבינו, ביניהם הריי"צ 
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שי' הכהן גוטניק ואבי שי' טאוב וכו' וכו'. אח"כ נכנס לבימת ההקפות המיוחדת ואמרו "אתה 
ואח"כ   - אח"כ  פסוקים  ואיזה  הא'  בפעם  הפסוקים  כל  באמירת  כובד  אד"ש  כ"ק   - הראית" 
הקפות. ובין אמירת הג"פ "אתה הראית" וכן בהקפות שרו כמה שירים, וכ"ק אד"ש עודד כל 
הזמן, לפ"ע, בראשו הק׳, וכששרו "יחי אדמו"ר מה"מ לעולם ועד" עודד אף כמ"פ בתנועות ידו 

הק'.

להגיד  כמ"פ  ניגש  שי'  הריל"ג 
התחילו  אח"כ  "לחיים". 
ניגש  וכשגמרו  קריה"ת, 
כ"ק  אם  ושאל  שי'  הריל"ג 
הס"ת  את  שיעלו  רוצה  אד"ש 
למקום   - ההקפות  לבימת 
לחתן  שיעלה  ע"מ  אד"ש  כ"ק 
הק'  בראשו  והנהן   - בראשית 

לחיוב!

וכמובן אז ס'איז גלייך געווארן 
]מיד  שטעטל  אין  שמחה  א 
בעיירה...[  שמחה  נהייתה 

לאחוריו,  קצת  חזר  אד"ש  וכ"ק  מיוחדת,  במפה  וכיסוהו  אד"ש  כ"ק  לפני  מיד שולחן  והכניסו 
ואמרו את הנוסח "ברשות" וקראו: עמוד עמוד עמוד אדמו"ר ריי"צ בן אדמו"ר רש"ב, ואדמו"ר 
- שמו הק' בן הרב לוי"צ, ולבסוף נישק כ"ק אד"ש את המטפחת הק' ואמר את הברכה וכולם ענו 
אמן, ואח"כ קראו בראשית עד הסוף, כרגיל, והגביהו קצת את הס"ת, כדי שיוכל לראות וכו', 
אח"כ שאל הריל"ג אם רצונו הק' להשאר שם גם למוסף וענה הן, והתפללו מוסף במהירות, וראו 
איך שכ"ק אד"ש מחזיק את הסידור בידו הק' ומתפלל - לפ"ע לקח זמן יותר מהרגיל - וגמרו 
את התפילה, וסגרו את הוילון, וכ"ק אד"ש חזר לחדרו הק' לאחר שכל הקהל צעק כמ"פ גוט 

יו"ט.

השעה היתה קרוב לשעה 3! היינו שזכינו לראות את כ"ק אדמו"ר שליט"א היום למשך קרוב 
ל-3 שעות ברציפות!!!

המקצת,  מן  מקצת  אלא  זה  אין  כאמור,  אך,  האחרונים,  היומיים  של  ה"גילויים"  לע"ע,  זהו, 
בכמות - ועאכו"כ באיכות - אשר מי יוכל לשרטט ולהעלות על הגליון את כל העניינים שראינו 
ונפלאות אלה, שרק מי שהיי  ניסים  ויה"ר אשר כשם שזכינו לראות  - אשרי עין ראתה אלה. 
כאן יוכל להשיגם קצת, כן נזכה תיכף ומיד ממ"ש לראות בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א לעין, מתוך בריאות הנכונה, ויוליכנו קוממיות לארצנו הק'.

בברכת כט"ס והצלחה ובשורות טובות ומשמחות תכה"י
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י. כ"ה תשרי תשנ"ג

]כ"ה תשרי תשנ"ג[
שלום וברכה!

אחדשה"ט - בהמשך ל"גילויים" הנפלאים שזיכנו השי"ת לראות בשמע"צ ושמח"ת הבעל"ט, 
הנה ת"ל יש עוד "גילויים" חדשים:

היום אחה"צ בשעה 5.20 לערך ביקש כ"ק אדמו"ר שליט"א לצאת להתפלל מנחה עם המנין, 
ואכן, בשעה 5.27 נכנס לחדר המיוחד בכותל המערבי והתפללו מנחה.

כל הענין היה בהפתעה גדולה, וממילא כמעט שלא היו אנשים ב-770, כ"א כ-100 אנשים לערך, 
דקות  ותוך  קראון-הייטס  קצוי  בכל  השמועה  התפשטה  חיש-מהר  אבל  בתוכם,  אני  גם  ות"ל 
שנפתח,  המיוחד,  לחלון  אד"ש  כ"ק  ניגש  מנחה  אחרי  מפה-לפה.  והתמלא   770 הלך  אחדות 
והקהל שר "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", וכ"ק אד"ש הרים את ידו הק׳ מיד 
לתנועת עידוד, ואח"כ המשיך לעודד בראשו הק׳, פעם מעט ופעם יותר, ולפעמים גם בתנועות 
חזקות. כן שרו כ-10 דקות. והריל"ג ניגש ורצה לסגור החלון והרים אד"ש את ידו הק׳ ולא נתן 
לו לסגור החלון. כן הי׳ 2 פעמים. כ"ק אד"ש הביט כל הזמן על כל הקהל, וגם התקרב מאוד קרוב 

לפתח החלון, בכדי לראות את הקהל העומד למטה קרוב אליו. 

גם הניח פ"א את ידו הק׳ על המסגרת של עץ שמתחת לחלון בכדי לסובב א"ע קצת. פתאום 
הראה כ"ק אד"ש תנועה בידו הק׳, וניגש הריל"ג לשאול לרצונו הק׳, אבל כ"ק אד"ש הנהן כמ"פ 
והיו כמה תנועות נפלאות  בראשו הק׳ לאות שלילה, כי לא למה שהציע הריל"ג התכוון הוא, 
והיו גם תנועות שפירושן -  ופליאה..  כי כמ"פ עשה תנועות לתמיהה  ובידו הק׳,  בראשו הק׳ 
נו, פארגעס פון דעם ]תשכח מזה..[, והמשיכו כל הזמן לשיר "יחי", ואח"כ הורה )?( הרש"מ 
סימפסון להתחיל שיר נוסף, ושרו ניגון שמח"ת וכ"ק אד"ש עודד עוד בראשו הק׳, ואח"כ הורה 
כ"ק אד"ש שרצונו הק׳ להתפלל מעריב - וכ"ק אד"ש נשאר לשבת על מקומו הק׳ ליד החלון 
המשיח  מלך  אדמו׳׳ר  כ׳׳ק  את  לראות  וביותר  ביותר  נפלא  הי׳  והמחזה  הסידור,  לידו  והביאו 
שליט"א יושב ומתפלל, ראו איך שעיניו הק׳ זזות לעבר השורות בסידור, ועובר לעמוד הבא, וגם 

שפתיו הק׳ מילמלו כל הזמן, והריל"ג העביר בסידור כמה עשרות דפים.

וכ"ק אד"ש עודד  ציון,  יושיע  "כי אלוקים   - - בהמשך לאל תירא  אחר מעריב התחילו לשיר 
)של  כוס  הורה להביא  ואח"כ  הכיוונים באופן מפליא,  לכל  נמרצות  חזק בראשו הק׳ בתנועות 
קידוש(, ואחזו בידו הק׳ ושתה ממנו עד שגמר, וזה לקח דקה ארוכה, ואחר ה"קידוש" המשיכו 
בהתוועדות הנפלאה ושר "אתה בחרתנו", וכ"ק אד"ש עודד חזק בראשו הק׳, גם הביאו עוגה, 
אבל לא רצה, ורצה ליטול את ידיו הק׳ לסעודה, והביאו א קווארט און א שיסעל]קערה וספל[, 
את   - למה  יודע  איני   - המזכירים  א׳  סגר  רגע  באותו  אך  הק׳,  ידיו  ליטול  פנה  אד"ש  וכ"ק 
החלון, וכמדומה שאד"ש נשאר לשבת שם עוד שעה ארוכה ואח"כ חזר לחדרו הק׳, וההתוועדות 

הנפלאה - א הימל׳דיקע פארברענגן ]התוועדות שמיימית[ - נסתיימה.

לא כתבתי שום הרגשים, כי פשוט אין מילים לתאר את המעמד השמיימי הזה, שנמשך כ-45 
דקות!!! וכולם הרגישו אז אט-אט ווערט משיח נתגלה, ובטח יהי׳ זה תיכף ומיד ממ"ש.
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בברכה לבשו"ט.

יא. מוצאי שבת בראשית תשנ"ג
ב"ה. מוצש"ק בראשית תשנ"ג

בית משיח - 770
שלום וברכה!

אתמול בערב יצא אד"ש לבימת ההקפות אחרי מעריב, ושהה שם כ-8 דקות לערך, ועודד מעט 
ה"מצוות"  את  שמכרו  הגבאים   - ואחדים  מוסף,  אחרי  היום  כמו"כ  השירה.  את  הק׳  בראשו 
כנהוג בשבת בראשית - אמרו לחיים. בשעה 3 יצא למנחה בחדר המיוחד, אבל לא יצא אח"כ 

אל החלון.

במוצש"ק התקיימה מלווה-מלכא גדולה, ומכרו תשורה מיוחדת "צדיק למלך ח"ב".

מחכים להתגלות המשיח.

בשורות טובות

יב. כ"ח תשרי תשנ"ג

ב"ה. יום א׳ כח תשרי הי׳ תהא שנת נפלאות גדולות וגילויים נפלאים בית משיח - 770
לכ׳ ידידיי יקיריי המצפים לנפלאות גדולות

ה׳ עליהם יחיו
שלום וברכה!

אחדשה"ט - ברוך הטוב והמיטיב, שזיכנו השי"ת ז"ע לראות בעיני בשר גילויים נפלאים, ואשר 
)לשעון   6.15 בשעה  הבעל"ט.  ושמח"ת  שמע"צ  של  לנפלאות"  ביחס  גם  "נפלאות  שהם  י"א 
הישן )של קיץ(( לערך התפשטה השמועה חיש-מהר כי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח יצא 
לתפילת ערבית. ואכן כעבור דקות אחדות נכנס לחדרו הק׳ המיוחד במערב. אחרי התפילה נכנס 

לבימת-ההקפות המיוחדת, ופתחו את הוילון.

בשעת מעשה נתפס הוילון בכתר המלכות )הכובע הק׳( והרימו מעט, ומיד סגרו חזרה את הוילון, 
אבל ראו איך שכ"ק אדמו"ר שליט"א מרים את ידו הק׳ השמאלית ומיישר את הכובע הק׳ על 
ראשו הק׳. שוב פתחו את הוילון, אך הפעם נתפס צד השמאלי של הוילון ולא נפתח מיד, כ"ק 
אד"ש פנה לריל"ג שי' ועשה כמה תנועות-פליאה על כך, ומיד בטלו כל ההעלמות וההסתרים 

והתגלה מלך המשיח במלוא הדרו באופן מיוחד כמלך אשר ביופיו תחזינה עינינו.

וגם בשל העובדה שרבים שהו עדיין  כל אותה העת שר הקהל - הקטן יחסית, מצד ההפתעה 
בסיום הרמב"ם שהתקיים היום - בהתלהבות "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", 
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וכ"ק אדמו"ר שליט"א הסתכל במבטו הק׳ המיוחד לעבר כל הצדדים ממש, גם התקרב להביט 
למטה בהעומדים קרוב אליו, ועודד מעט בראשו הק׳.

פתאום התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לעודד את השירה בתנועות מבהילות ביותר, כשהוא מניע 
במהירות ובעוצמה את ראשו הק׳ לכל הכיוונים ממש, ימינה ושמאלה ובפרט קדימה ואחורה, 

כאשר כל גופו הק׳ מתנענע בחוזק רב - שא"א לתאר כלל וכלל.

המחזה הי' משהו בדוגמת שמח"ת בעת ה"אתה הראית" הב'. הקהל רקד בהתלהבות גדולה ושר 
בכל כוחו "יחי אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד", וכ"ק אד"ש המשיך במשך כמה דקות ארוכות, 
בלי כל הפסק, לעודד את השירה בתנועות הנפלאות והמדהימות. אח"כ סימן להריל"ג לסגור 
אד"ש  כ"ק  את  לראות  יכלו  עדיין  נגמר  שהוילון  עד  אבל  פקודתו,  את  מילא  וזה  הוילון,  את 

ממשיך לעודד בראשו הק׳ בחוזק. 

אשרי עין ראתה אלה!

בסיום הרמב"ם חולק משקה ודולרים מכ"ק אד"ש.

בברכה לבשו"ט וכט"ס

יג. ג' מרחשון תשנ"ג

]אור ליום ה׳ פ׳ נח בדר"ח מ"ח תשנ"ג[
לכ׳ הוריי היקרים - שיחיו

שלום וברכה!
אחדשה"ט - ת"ל היום יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת ערבית, ולאחר מכן יצא 
לבימת ההקפות, באופן דלראות ולהראות, ושהה שם רגעים אחדים, וכל הקהל - הקטן יחסית 
שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  ועד",  לעולם  המשיח  מלך  ורבנו  מורנו  אדוננו  "יחי  בהתלהבות  שר   -
הסתכל כל הזמן במבטו המיוחד על הקהל בצדדים השונים, ואח"כ סימן להריל"ג שי׳ לסגור את 
הוילון, אך בשעת מעשה הרים את ידו הק׳ שלושה פעמים, ועודד את השירה בתנועות חזקות. 
ויה"ר שנזכה לשלימות הרפואה בקרוב ממ"ש, ולהתגלות מלך המשיח לעין כל תיכף ומיד ממש.

בברכת הצלחה ובשורות טובות
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יד. ג’ מרחשוון תשנ”ג

]אור ליום ועש"ק פי נח, גי מ"ח תשנ"ג[
שלום וברכה!

1. ת"ל אשר אתמול וגם היום בערב זכינו להתפלל מעריב במנין כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א, כאשר לאח"ז יצא אל בימת ההקפות. אתמול שהה שם זמן קצר ביותר אבל היום 
הי' כ-2 או 3 דקות. והסתכל רבות על כל הכיוונים שעמד הקהל, ואח"כ סימן לריל"ג שי' 
לסגור הוילון, ובשעת מעשה הרים את ידו הק' ועודד פ"א )אתמול - ג"פ( את השירה "יחי 

אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד".

הרוצח  לטובת  היום  הי"ד  רוזנבוים  יענקל  של  הפס"ד  יצא  הרב  שלצערנו  שמעת  בטח   .2
ימ"ש, וליד 770 התקיימו הערב הפגנות גדולות מצדנו, והי' ע"ז כיסוי רחב בטלוויזיה.

בברכת הצלחה רבה בכל עניניך ונזכה להתגלות מלכנו משיחנו תיכף ומיד

ידידך

נ.ב. מצו"ב תמונה מכ"ק אדמו"ר שליט"א מהיום בערב אחר תפילת ערבית.

טו. ה' מרחשון תשנ"ג

ב"ה. יום אי פי לך-לך, הי חשון ה'תשנ"ג
בית משיח - 770

שלום וברכה!
ע"ד בקשתך לכתוב לך מהחדשות כאן בבית חיינו, הנה מכיון שאיני מרגיש כ"כ טוב, אצטרך 

לכתוב לך עכ"פ בקיצור נמרץ:

בכלל, בשבוע האחרון כמעט מדי יום ביומו יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת ערבית, וחוץ 
יצא כל פעם אחר התפילה למרפסת המיוחדת שנק' שמה בישראל "בימת  מפעם אחת - 
הקהל  כאשר  אחדות,  דקות  למשך  הוא  הקהל  בפני  הזאת  השהי'  כללי,  באופן  ההקפות". 
שר "יחי אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד" וכ"ק אדמו"ר שליט"א מביט לעבר הקהל בכל 
לריל"ג שי' לסגור  בידו הק'  ומעודד מעט את השירה בראשו הק'. אח"כ מסמן  הכיוונים, 

הוילון, ובשעת מעשה מניף את ידו הק' ומעודד את השירה בכמה תנועות חזקות.

בש"ק בערב, אחרי מנחה ומעריב, יצא כנ"ל, והפעם עודד חזק בראשו הק'. אחר מוסף לא 
יצא, כי, כפי הנשמע, התפלל כבר לפנ"ז במנין מיוחד בפנים, ועשה קידוש וכו'. במנחה - 
יצא. במוצש"ק יצא ג"כ להתפלל מעריב, ואח"כ ישב ליד החלון והקשיב להבדלה, ואח"כ 
בירך אי ברכת כהנים וענה אמן, ואח"כ התחיל אי לשיר שיר ברוסית, שתוכנו "שהרבי יהי' 

בריא, וצריך לשכוח מכל הרופאים", וכ"ק אדמו"ר שליט"א הביט בו במבט מיוחד.
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היום הי' כאן הפגנה גדולה בקשר לפס"ד - זכאי - לרוצחו של יענקל רוזנבוים הי"ד. לתפילת 
מנחה היום, יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א, ואח"כ שהה במרפסת כ-9 דקות, ועודד את השירה.

בכלל, פני כ"ק אדמו"ר שליט"א, מיום ליום, נראים יותר טוב ועם יותר "צבעים", וק"ל. חוץ 
מזה אין חדשות מיוחדות..

בברכת הצלחה רבה ובשו"ט

טז. ו' מרחשון תשנ"ג

ב"ה. יום בי פי לך-לך, ו' מ"ח ה'תשנ"ג
בית משיח - 770

שלום וברכה!
אדמו"ר  מכ"ק  התמונות  וכן  האחרונים,  שלי  פאקס  מכ'-  את  קיבלת  בטח   - אחדשה"ט 

שליט"א, ותקוותי שנהנית.

לאחר  נכנס  לשחרית  שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק  עם  תפילות  גי  כל  להתפלל  זכינו  היום  ב"ה 
השעה 11, ומנחה-מעריב הי'  ב-5.15 לערך. אחר מעריב יצא לבימת-ההקפות ושרו "יחי", 

וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בתנועות נמרצות בראשו הק' - קדימה ואחורה.

דבר  כל  שמבקש  זה  הוא  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  מכיון  מ.ק.,  מהמשב"ק  שמעתי  בכלל, 
החלון  מבעד  להבחין  )יכלו  הקהל  עם  שחרים  להתפלל  ביקש  היום  וגם  בעצמו,  לאחרונה 
שיושב בטלית ותפילין( - יתכן מאוד שכך יהיה הסדר מהיום והלאה מדי יום ביומו. והשי"ת 

יזכנו לראות כבר ברפו"ש ובגאולה שלימה.

בברכת הצלחה ובשו"ט.
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כיצד מגיעים לרבי בשנת ‘הקהל’?

הרב גרשון אבצן
ראש ישיבת סינסינטי, אוהיו

חיות בנסיעה לרבי

לנסיעה לרבי  ומקום שמתכוננים כראוי  לכל לראש, לחיים! לכל התמימים שבכל מקום 
מלך המשיח.

אנו נמצאים בסמיכות לתשרי של ‘שנת הקהל’ שאז מצד החיוב המובא בפסוק: “הקהל את 
העם האנשים והנשים והטף” מגיעים כל ה’בעלי-בתים’ עם כל משפחותיהם ונקהלים אצל 

המלך – הרבי מלך המשיח.

לפעמים עשויה להתעורר שאלה אצל תמים:

לרבי,  נסיעה  של  וה”שטורעם”  העניין  בכל  החיה  האש  הם  התמימים  רגילה,  שנה  בכל 
תמים  של  וה’ברען’  החיות  כל  עם  לרבי  נוסעים  ואז  לישיבה  כבר  נכנסים  שבאלול  בפרט 

בתומכי תמימים.

לעומת זאת אברך, שצריך להביא פרנסה לביתו, גם אם נוסע לרבי, אין לו את אותה חיות 
כמו תמים, ואדרבה, הוא צריך להיזכר בזמן שהוא היה תמים כדי שבאמת יגיע לרבי עם כל 

החיות, ולהתוועד על זה עם האברכים בקהילתו מפעם לפעם.

אך בשנת ‘הקהל’, האברך כולו בוער באש, שיודע ש’השנה לא מוותרים’ ומטיסים את כל 
המשפחה לרבי, נשים וטף.

כל  את  בלהביא  הזה  העיסוק  עצם  וכו’.  וכו’  כרטיסים  לקנות  ויזות,  לעשות  צריכים 
המשפחה לרבי, מעורר בו את ההתמסרות וגודל ההשקעה ב’להגיע לרבי’, וממילא כאשר 
מגיע בפועל יש לו חיות גדולה מאוד, שלכאורה אצל התמים - שלו אין “נשים וטף” - אין 

את כל החיות הזאת.

לעשות,  עליו  כן מה  ואם  ‘הקהל’,  בשנת  לרבי  בנסיעה  בחיות  לתמים  אולי חסר  ממילא 
בכדי שכן יבער לו הדברים כמו ה’בעל הבית’?

התוועדויות חסידים
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אופן הנסיעה

כדי להבין את הענין, אקדים ואביא מכתב של הרבי מלך המשיח שליט”א על עצם המושג 
של נסיעה לרבי, מה זה ‘נסיעה לרבי’.

)על אף שזו איגרת מפורסמת, גם מכתבים ידועים צריך לעורר לחזור ולשים לב אליהם, 
ולהתבונן כראוי בנאמר בהם.(

כותב הרבי לאברך שמתעסק בחינוך ורוצה להגיע אליו.

ההגעה  בנקל  כך  כל  היה  לא  בהן  לנשיאות,  הראשונות  בשנים  לזכור שמדובר  צריכים   -
לכאן - 

במכתב הרבי מורה לפרסם את האופן הזה שנדרש בנסיעה אליו, ולמרות שזה דבר הפשוט 
צריך לעורר עליו.

והנה הקטע מהמכתב בתרגום ללה”ק1:

שיבוא  מהנכון  אבל  הדבר.  ח"ו  מופרך  שאין  בודאי  כאן,  ביקור  אודות  "במ"ש 
לכאן ברכוש )ולאמיתו של דבר יהי' זה רכוש גדול(.

בזה  התעסקותו  ע"י  האמור  בחינוך  פעילות  כבר  שתהיה  בשעה  אומרת:  זאת 
משך זמן.

וביקורו כאן הוא לא רק בהנוגע לעצמו, כיון שלוקח  ועוד זאת – שאז נסיעתו 
אתו עמו את הילדים, אף כי לא בגופן אבל ברוחם. 

ופשיטא שבחזירתו ישפיע גם על גופן. משא"כ בשעה שאין עדיין כל קשר בינו 
ובין התלמידים בעתיד.

היו  – מכירים  לנסוע עתה  אלו שרצונם  וכל  לכאן  בעבר  אלו שנסעו  והלואי שכל 
שברשותו  ופשיטא  האמורים,  האופנים  בשני  בנסיעה  גדול  הכי  האמת והחילוק 
ולהסביר  וגם בשמי, אף שלפעמים בענינים פשוטים צריכים לבאר  לפרסם הענין 

ועדיין – אין בטוחים בקליטת ההסברה והמסקנא."
אני רוצה ברשותכם, ב’דרך אפשר’ לתרגם את העניין, בנוגע לתמימים:

תמים יכול לומר לעצמו: צריך לנסוע לרבי? נקנה כרטיס, נעלה על מטוס, ופשוט נגיע.

אבל תמים שבאמת רוצה שהנסיעה באמת תפעל עליו, הוא יודע שיש "חילוק הכי גדול 
בנסיעה בשני האופנים האמורים”, הוא לא מגיע לרבי מלך המשיח ככה.

הוא מגיע לרבי ב”רכוש גדול”, עם מאמר שלמד, או קונטרס, עם לימוד הנגלה והחסידות, 
שמירת הסדרים, עבודת התפילה, לימוד ענייני גאולה ומשיח, ופרסום בשורת הגאולה.

הוא יודע שלרבי מגיעים עם “קבלות” על דברים שכבר עשה ובד בבד עם החלטות טובות 
מכאן ולהבא, ומתוך נכונות שהנסיעה לרבי, רק תחזק ותפעל עליו יותר, בכדי שאחר כך, 

1(  האגרת נדפסה באג”ק חט”ז, ע’ ר”מ, אגרת ו’יד, כ”ה טבת תשי”ח.
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כשישוב ארצה יפעל בהתאם לכוחות הנפלאים שקיבל וספג במהלך שהייתו במחיצת הרבי 
מלך המשיח.

כך צריכה להיראות הנסיעה של תמים בכל שנה ושנה, ועאכו”כ בשנת ‘הקהל’.

להביא את ה”נשים והטף”

אם כן, מה מתווסף בשנת ‘הקהל’?

שתמים צריך להביא איתו את ה”נשים והטף”.

מה הכוונה?

ניתן לחלק זאת לשלושה רובדים:

א( האדם בכללות הולך על השכל, נשים יותר קשורות למידות, וילדים מורים על המחשבה, 
דיבור ומעשה כי שניהם קשורים לאדם, אבל מחוץ לאדם עצמו.

ב( ובפרטיות יותר: ילד לא שייך כל כך להבנה והשגה, אלא יותר ל’מעשה בפועל’.

אשה, שייכת יותר לעניין של דיבור, ואדם יותר לעניין של ‘מחשבה’.

ובאדם עצמו גופא: 

ג( יש אצל האדם, התמים, את ה”מעשים טובים” שלו בענייני קדושה ויראת שמים, ויש 
בענייני  הדיבורים  הגוף, את  ענייני  ושאר  ושתיה  אכילה  בענייני  ה’סתם מעשים’ שלו  את 
קדושה ולימוד , ואת ה’חסידישע דברים בטלים’ שלו. וכן במחשבה, את המחשבות הטובות 

שחשב, ואת המחשבות השטותיות שמצד הנפש הבהמית שלא ראוי לתמים לחשוב כך.

זה ברובד הפנימי של הדברים,  והטף”  ‘הקהל’ לבוא לרבי עם ה”נשים  אצל תמים בשנת 
לבוא לרבי עם כל מציאותו לגמרי, לא רק עם כח השכל – המאמר שלמד.

אלא - ברצינות, להגיע עם כל מעשיו, בשכל, ובמידות, במחשבה בדיבור ובמעשה.

ולתת את כל מציאותו על כל פרטיה לרבי, ולהחליט לשנות את עצמו לגמרי.

לספר לרבי את הכל

ולסיום ולהמחשת העניין, אספר סיפור, שנכחתי בו בשעת מעשה.

ל-770,  מקורבים  קבוצת  עם  מגיע  שליח  ראיתי  תשרי,  בחודש  ב-770,  בחור  בהיותי 
והתיישב איתם לכתוב מכתב לרבי.

ואז אחד מהמקורבים, יהודי רציני, שאל בתמימות: “’כבוד הרב’ על מה כותבים לרבי?” 
והשליח והתבלבל ולא ידע מה בדיוק לענות למקורב.

לפתע, ראה השליח הצעיר את השליח המפורסם למדינת טקסס ר’ שימקע לאזארוב.

מה  על  ושואלים,  לרבי,  יהודים  כאן  הגיעו  לאזארוב,  “הרב  לו:  ואמר  השליח,  אליו  פנה 
כותבים לרבי, ר’ שמעון, תאמר להם”.
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פנה השליח הצעיר אל קהל המקורבים, ואמר להם, יש כאן יהודי מבוגר, שליח של הרבי 
מלך המשיח שנים רבות, הוא יאמר לכם על מה כותבים לרבי.

ואמר  המלבין,  בזקנו  חכך  ר’ שימקע  ר’ שימקע.  לעבר  נשואות  ופניהם  כולם השתתקו, 
להם:

“על מה כותבים לרבי, לרבי כותבים על ה-כ-ל, לרבי מספרים את כל האמת, איפה אתה 
אוחז בפועל, ובמה אתה צריך עזרה ורוצה להתקדם.

וגם אם אתה רוצה לשבת על כסא, ויש קוצים שמפריעים לך לשבת, תכתוב על זה לרבי”.

כולם התפעלו מאוד ממה שר’ שימקע אמר.

הנסיונות  על  גם  הכל,  על  מספרים  לרבי,  כותבים  שכאשר  הייתה  שנתן  בדוגמה  כוונתו 
והקשיים שיש לנו, גם על הדברים הלא טובים שיש לנו, בכדי שהרבי יכוון אותנו ויתן לנו 

את הכוח להתגבר עליהם.

כבר  יהיה  הקרוב  שתשרי  ונזכה  מציאותינו,  בכל  כראוי  עצמינו  את  נכין  תשפ”ג,  הקהל 
וילמד “תורה  עמוק עמוק בתוך ההתגלות של הרבי מלך המשיח שליט”א בבית המקדש, 
חדשה” לעם ישראל, על גבי “בימה של עץ” בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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לחיות ‘הקהל’ 24 שעות ביממה

הרב מנחם מענדל הכהן פרידמן 
שליח הרבי שליט”א מלך המשיח לאור יהודה

קשר אישי עם הרבי

מלך  שליט”א  מהרבי  אישי  ויחס  קירבה  שהיא  איזו  מרגישים  לרבי  שמגיעים  תמיד 
המשיח לכל אחד.

כשראינו את הרבי בעיני בשר היינו יותר יכולים להרגיש את זה ולראות את זה, אבל גם 
כיום יכולים להרגיש את הדברים.

יש  זה  יחד עם  ומרומם מאיתנו, אבל  לעיתים מרגישים שהרבי הוא צדיק קדוש עליון 
אצל הרבי הרגשה של קירבה מאוד חזקה.

רואה שהרבי  ואתה  לאישונים שלך  הרבי מתחברים  פעמים שהאישונים של  הרבה  יש 
מסתכל עליך, ובצורה שנותן לך באופן אישי אהבה, קשר וקירוב.

אז כל מה שלמדת בשיחות, אתה רואה פתאום בעיניים שלך, ואתה רואה את העיניים 
של הרבי מרוכזות בך, ואתה מרגיש שהרבי הוא ממש ‘אבא’ שלך.

ובשנת ‘הקהל’ הרגישו את הקירוב הזה עוד יותר.

ומכיוון שזכיתי להיות אצל הרבי מלך המשיח בשנת תשמ”ח, אז יותר קל להיזכר בכל 
העידודים והקירובים הכי חזקים שהיו בשנה זו, ובפרט בקשר עם העניין המרכזי של השנה 

– הקהל.

זה לא שהרבי סתם מחלק דולרים,  אפילו בחלוקת דולרים הרגשנו את הקשר האישי. 
אלא שברגע הזה שאתה מקבל את הדולר או מקבל את הכוס של ברכה או נותן פ”נ אתה 
מרגיש איזו שהיא תחושה שהרבי כמו מסתכל לך בתוך העיניים והוא הרבי רק שלך, זו איזו 

שהיא שניה של קירוב שמלווה אותך לנצח.

וזה שייך גם כמובן אצלנו, שאנחנו בטוחים שתיכף ומיד זה קורה, ועוד ביתר שאת וביתר 
עוז, בהתגלות המושלמת.
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ההרגשה שהרבי בא וגואל אותנו

אבל מה שנראה לפעמים זה  העלם והסתר.

היתה לי פעם מחשבה שמי שבדור שנולד אחרי ג’ תמוז לא יכול להרגיש את ההרגשה 
הזאת שהרגישו בהתוועדויות, או בכל מיני מצבים שראינו את הרבי והרגישו שממש עכשיו 

מגיעה ההתגלות והרבי לוקח את כולנו לבית המקדש.

חשבתי שמי שלא זכה בפועל לראות הרבי, לא יוכל לחוש כזה דבר.

מי שהיה בזמן שראו את הרבי – זכה, ומי שלא – זה כבר לא זה.

בפועל אני רואה שטעיתי. בחורים מגיעים היום מהרבי, ואחר כך שואלים אותם: מה היה 
רגע מיוחד שהיית בתשרי?!

אז הם אמרו שהרגע המיוחד או הרגעים המיוחדים שהיו להם - ולכולם יש כאלה רגעים 
- אם זה בשמחת תורה, אם זה בברכת התמימים, אם זה בסליחות, מרגישים שתיכף ומיד 

הרבי מתגלה וכולנו הולכים לבית המקדש, ההרגשה קיימת גם כיום.

אצל הרבי מלך המשיח שליט”א חיים את זה ומרגישים את זה גם היום.

אבל בכדי לחיות את הדברים בצורה יותר פנימית, זה חייב להיות עם האווירה הקדושה 
שנמצאת ב-770.

צריכים ללמוד את השיחות, להבין ולקלוט שזה לא שיחות ישנות, מפעם, אלא שיחות 
שנאמרות עכשיו.

וגם הקירוב הגדול שיש בהקהל, יכול להיות גם עכשיו ביתר שאת וביתר עוז.

הקירוב  כפליים,  בכפל  זה  ‘הקהל’  בשנת  אבל  קירוב,  מרגישים  לרבי,  מגיעים  כאשר 
והאהבה.

הכל חדור ב”ליראה את הוי’”

שב’הקהל’  הם  המרכזיים  הדברים  ואחד  הדברים,  את  ללמוד  צריכים  זה  עם  ביחד 
ההתקשרות היא ברמה יותר גבוהה:

דבר ראשון כי בהקהל  הכל סביב המלך, וכולנו יודעים בדיוק מי המלך... צריכים לחזק 
את ההתקשרות למלך.

עניינו של המלך הוא לפעול את העניין של “ליראה את הוי’”.

מדבר  כשהרבי  הדברים.  בכל  חדור  שהוא  זה  הרבי  אצל  שרואים  הוי’”  את  ה”ליראה 
בהקהל אז הכל זה הקהל, הרש”י זה הקהל, הרמב”ם זה הקהל, ה’שיעור תהלים’ של אותו 
יום זה הקהל, פרשת השבוע זה הקהל, כינוס ילדים זה הקהל, כל הדברים שקורים בעולם 
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הרבי מקשר את זה להקהל כמו שהרבי מלך המשיח דיבר אז בכל השיחות של תשמ”ח.

כששומעים כל כך הרבה את הסגנון פשוט נכנסים לעניין הזה, עד שכל דבר בחיי היום 
יום שלנו מתקשר אצלו לעניין של הקהל.

אפשר לתת על זה משל:

כאשר מניחים צלופן אדום על העיניים, רואים דרכו את כל העולם בצבע אדום, אותו 
הדבר בקשר להקהל.

אני זוכר שאז דיברו שהרבי ‘לבש’ צלופן של הקהל, והכל הקהל, כל דבר שקורה ומתרחש 
זה הקהל.

דברים גשמיים ורוחניים, התפתחויות בעולם, הכל קשור עם פרט נוסף בחיזוק העניין 
של “ליראה את הוי’” לאנשים, נשים וטף.

ואז עם כל מי  שנפגשים מחזקים אותו בעניין של “ליראה את הוי’”, וכל התקהלות שיש 
זה בשביל “ליראה את הוי’” וכל הזדמנות שיש לדבר זה “ליראה את הוי’” או כשנמצאים בין 
קהל אז מזכירים את העניין שנמצאים בשנת הקהל אז איך העניין הזה שאנחנו נמצאים כאן 

יוסיף ב”ליראה את הוי’”.

כמו שמדובר על עניין של “בכל דרכיך דעהו” ו”כל מעשיך יהיו לשם שמים” כיצד אפשר 
להרגיש ממש בכל פרט ופרט בחיים?

אז בהקהל רואים את זה בולט. מאוד קל לתרגם את זה לחיים שלנו, שכל דבר שאנחנו 
עושים, גשמי או רוחני, רואים בו כאמצעי או איך בתוכו רואים ומבינים יותר טוב את העניין 

של “ליראה את הוי’”.

זה כל החיים

צריכים לחיות עשרים וארבע שעות עם הרבי, והפירוש בזה הוא:

להרגיש, לא שיש לנו חיים, ובתוך החיים יש לנו אוכל, שתיה וזמן מכובד להתקשרות 
עם המלך, “ליראה את הוי’” אלא בדיוק להיפך – כל החיים שלנו, זה ההתקשרות לרבי.

למלך, “ליראה את הוי’”, ולהביא את המשיח.

ובתוך כל זה חלק מהתקשרות לרבי ולהביא את המשיח אז אוכלים ושותים, ומסדרים 
את כל שאר העניינים.

אבל לא שבתוך החיים יש גם רבי, באחוזים גבוהים או פחות גבוהים, אלא כל החיים זה 
רבי, כל החיים זה הקהל, ובתוך זה יש לנו את כל העניינים הגשמיים והרוחניים.

הקהל בא לומר לנו כל דבר בחיים שלנו קשור עם “ליראה את הוי’”.
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תמים שעשרים וארבע שעות בהסתכלות וצורת המחשבה הזאת, אז הוא נמצא כל הזמן 
בהקהל, 

מזוודה  אורזים  גם  כדי  תוך  הוי’”,  את  “ליראה  שעות  וארבע  עשרים  זה  העניין  עכשיו 
ונוסעים לרבי, אבל הכל נעשה בתוך העניין של הקהל.

רק להוסיף

 - כן  )בשנה שלפני  ניסן  כבר מחודש  העניין של הקהל  על  דיבר  בזכרוני רשום שהרבי 
תשמ”ז( ובהקהל עצמו הרבי כל הזמן מתקדם, מה עוד יש להוסיף בהקהל.

יום: מה  יום שני או שלישי הרבי אומר שיחה, וסוכות הרבי אומר כל  תשרי כמעט כל 
יכולים להוסיף.

אני זוכר שבשבת פרשת “לך לך”, הרבי אומר: חשבתי מה עוד יכולים להוסיף בהקהל. 
הרבי חייך ואמר: בשר ודם, אנשים כבר לא יודעים מה עוד יש להוסיף? אחרי שדיברנו על 

כל כך הרבה הוספות... 

ואז הרבי אמר: כיון שאנחנו באים מראש השנה, ובראש השנה כל יהודי הוא זה שממליך 
את מלך מלכי הקב”ה להיות מלך, “מלוך על העולם כולו בכבודך” אז ליהודי יש כאלו כוחות 
שהוא ממליך את מלך העולם, א”כ אם יש לו כאלה כוחות אז בטח שגם אחרי כל ההוספות 
כל  השנה,  כל  לאורך  וכך  הוספה,  עוד  לעשות  יכול  הוא  הוי’”  את  “ליראה  הקהל  שבשנת 

הזמן, באווירה שאנחנו כל הזמן עולים ועולים, מתקדמים יותר בשנת הקהל.

בשמחה הכי גדולה

ַמח, ולכאורה  ַמח וְתַשׂ בתשמ”ח, מצד אחד הרבי מדבר על “ליראה את הוי’” ומצד שני ִתְשׂ
של  התשובה  עבודת  על  חסידות  של  הגישה  את  שרואה  מי  אבל  מסתדר,  כך  כל  לא  זה 
חודש אלול לדוגמא רואה את החיבור הזה של תשובה מתוך שמחה, כפי שרואים אצל הרבי 

שליט”א מלך המשיח, מצד אחד “ליראה את הוי’” ומצד שני מתוך שמחה הכי גדולה.

אחרי תשרי כל תפילה הרבי עודד אז בחוזק רב. כל יום בהקהל זה כמו שמח”ת, זה מה 
שחווינו והרגשנו.

ויתירה מזו, לפני כל  תפילת מנחה ומעריב עד חודש שבט לפחות, הרבי הסתובב לקהל 
ועודד בעידודים חזקים את שירת הקהל.

משיח משיח משיח 

ואותו עניין היה אח”כ בתשנ”א תשנ”ב, שה”ליראה את הוי’” התבטא אז בלהחדיר את 
העניין של משיח, בלימוד, בעולם, שכל דבר ודבר צריך להיות חדור בצורה גלויה בעניין של 

גאולה ומשיח.
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וכפי שבשיחה של כינוס השלוחים בתשנ”ב הרבי מלך המשיח הודיע: שהעבודה עכשיו 
של כל השלוחים זה שכל העניינים יהיו חדורים בנקודה האחת והיחידה – כיצד זה מוליך 

לקבלת פני משיח צדקנו. 

הבר  שור  לסעודת  מחכים  כי  רעב  ולהישאר  לאכול  ומשיח,  גאולה  ללמוד  צריכים 
והלוויתן, לפרסם לאנשים שמשיח מגיע, וכך בכל דבר ודבר בחיים שצריך להתקשר לעניין 

שמקיף כעת את כל חיינו – קבלת פני משיח.

המשיח  המלך  הרבי  עם  הקרוב  בסוכות  הגדול  ההקהל  לאירוע  שנזכה  שכבר  והעיקר 
שליט”א בבית המקדש תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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להתבטל למלך לגמרי!
הרה”ח ר’ שלמה זלמן לנדא

משפיע בית חב”ד רעננה וישיבת תות”ל באר – שבע

אמונה דורשת ביטול
בעבר, כשראו את הרבי שליט”א מלך המשיח בגשמיות בעיני בשר יכול היה אדם, בלי 
יותר מידי הכנות,  לקנות כרטיס, לעלות על מטוס, לראות את הרבי מלך המשיח מעודד 

בשבתות וחגים, וזה עצמו פעל עליו.

היום, נדרשת מחסיד האמונה הטהורה בכל מילה מדבריו של הרבי מלך המשיח, שהוא 
חי וקים ב-770, נמצא פועל ומשפיע.

ואמונה - דורשת ביטול, כי הביטול עושה את האדם כלי לאמונה. 

ידוע הדבר המבהיל שאדמו”ר הזקן כותב בסוף פכ”ט בתניא שבני ישראל בהתחלה אמרו 
שהם לא מאמינים שה’ יכול להביא אותם לארץ, אך כשמשה אמר להם דברי תוכחה “במדבר 
הגסות  כי  ועלינו”,  “הננו  ואמרו  ה’  ביכולת  והאמינו  חזרו  מיד  אז  וכו’”  פגריכם  יפלו  הזה 
נעשו  ואז הם  ביטול  עניין של  וברגע שמשה ביטש אותם, נעשה אצלם  הפריעה לאמונה, 

כלים לאמונה.

צריך  לזה  כלי  להיות  כדי  אבל  בעולם,  א”ס  עצמות  גילוי של  העצם,  גילוי  מאיר  היום 
להיות בביטול.

בשמירת  הקפדה  הוא  דברים  מיני  כל  על  שהתיקון  לאנשים,  כותב  המשיח  מלך  הרבי 
כשרות, לבישת ציצית, הנחת תפילין, לתת צדקה לפני שחרית ומנחה, ועוד. 

למה דווקא קיום מצוות? כי קיום מצוות זה להתבטל לרצון העליון.

ישראל  שבטי  נשיאי  על  בתורה(  )כמסופר  היהודית  ההיסטוריה  במהלך  ראינו  וכבר 
שלא זכו להיכנס לארץ וכל זה בגלל שלא התבטלו בביטול גמור למשה רבינו )אלא עירבו 

בשליחות את מציאותם ר”ל(.

את  לחזק  צריך  לראש  שלכל  לדעת  צריכים  לרבי,  לנסיעה  הכנה  על  כשמדברים  א”כ 
האמונה, והפירוש בזה הוא להתבטל לרצון של הרבי מלך המשיח בכל דבר ועניין.

מלך  הרבי  של  ומאמרים  תניא  ללמוד  היא  המשיח  מלך  לרבי  לנסיעה  מההכנה  חלק 
המשיח, מבפנים ובעל פה, כמובן שההכנה משתנית אצל כל אחד ואחד לפום שיעורא דילי’, 
אבל ההכנה וודאי שצריכה להיות, ולפי ערך ההכנה כך תקבל בהתאם כשתגיע בפועל לרבי 

מלך המשיח.
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קבלת עול

אצל בחור, חלק מההכנה זה שימת דגש גדולה על ‘סדרי הישיבה’. צריך לדייק בזמנים, 
כידוע שזה ‘הגבלה עצמית’ של רבותינו נשיאנו, צריך להגיע ל’סדר’ בזמן על הדקה, ‘סדר’ 
זה ממש כמו שבת שיש בדיוק שעה מסויימת שבה היא נכנסת, ואם לא תשבות אז – לא 

שמרת שבת ח”ו!

וילמד  ישב  בפועל  גם  אלא  בזמן,  יגיע  רק  לא  שתמים  מאוד  נוגע  המשיח  מלך  לרבי 
בסדרים.

ההכנה לנסיעה לרבי זה קבלת עול, לא לחשוב על המציאות ‘שלי’, אלא מה הקב”ה ומה 
הרבי רוצים ממני.

אדמו”ר הזקן כותב בתניא פרק מ”א שקבלת עול זה “ראשית העבודה ועיקרה ושרשה” 
ויתירה מזו אומר בהמשך הפרק “אי לא אשתכח גבי’ לא שריא בי’ קדושה” )שמי שאין לו 

קבלת עול לא שורה בו קדושה(. עד כדי כך נוגע שיהי’ ליהודי קבלת עול!

אך  יעשו מתוך שמחה,  עול  רוצה שגם את הקבלת  הרבי מלך המשיח  כמובן שבדורנו 
לפועל נדרשת קבלת עול, וכנ”ל להיות בסדרים, וכפשוט לציית בצורה מוחלטת להנהלת 
הישיבה שכידוע שהרבי כותב בכו”כ מכתבים שדרכה עוברות ההשפעות של הרבי לבחור 

בתומכי תמימים.

להיות שותף בהבאת הגאולה

הדור שלנו הוא הדור שמביא את הגאולה בפועל, כמו שהרבי שליט”א מלך המשיח אומר 
במאמר הראשון של באתי לגני תשי”א, שהתפקיד של הדור שלנו זה לפעול את המשכת 

השכינה למטה ולהביא את הגאולה בפועל, וזה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו.

נמצאים עכשיו בתקופה של התגלות העצם, והרבי משפיע בלי גבול.

בעצמו  שהרבי  ירושלמית..(  וחליפה  עגול  כובע  )עם  בלונדון  שפגשתי  יהודי  לי  סיפר 
החזיר אותו בתשובה.

שאלתי אותו “מה הסיפור?” 

אמר לי היהודי, אתה רואה איך אני נראה היום? 

עד ג’ תמוז תשנ”ד לא הייתי שומר תורה ומצוות, וראיתי באותו יום את הרבי בחלום, לא 
ידעתי אפילו מי זה. למחרת שאלתי את החברים שלי על החלום.

לתורה  התקרבתי  הזה  החלום  ומאז  ראיתי,  מי  את  לי  נודע  ואז  עליו,  דיברו  אז  כולם 
ומצוות.

הרבי מלך המשיח בעצמו מחזיר יהודים בתשובה.
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לאנשים,   עושה  שהרבי  ניסים  קודש,  באגרות  ונפלאות  ניסים  מתגלגלים  היום,  דווקא 
ארבעת אלפים שלוחים שיצאו דווקא אחרי ג’ תמוז ומשנה לשנה רק הולך ומתווסף.

זה ברור שיש כאן רבי חי וקיים שמנהל את כל העניין.

אלפי יהודים שלא מוגדרים כחב”דניקים חוגגים את י”ט כסלו, לומדים תניא, מאמרים 
של הרבי מלך המשיח.

ומה  בצורה מפורשת,  הרבי  על  איתי  ולא מדברים  תניא  איתי  לומדים  יהודי:  לי  )אמר 
נראה להם? שהם יצליחו להעלים ממני, איך יכול להיות כזה דבר, כל הפעילות של חב”ד 

בכל העולם, אם לא רבי משיח חי וקיים שפועל את כל העניינים?!...(

הרבי נתן לנו שליחות, להפיץ יהדות ומשיח בעולם, וכל חסיד צריך ליטול חלק בה. 

“ויקהלו אל המלך”

השנה הקרובה, תשפ”ג, שנת הקהל.

אז  מתאפשר  לא  ואם  השנה  לראש  להגיע  המלך!  אצל  ב’הקהל’  להיות  צריכים  העם 
לכה”פ לעיקר השנה, שזה בסוכות.

ישנו סיפור מפורסם על הרב חיים בנימיני ע”ה, שליח של הרבי מלך המשיח שליט”א 
בברזיל עבר אצל הרבי בחלוקת דולרים והרבי אמר לו ש’לא היית כאן 14-15 שנה’, ובהתחלה 

הוא לא הבין על מה מדובר, כי הוא אכן הגיע אל הרבי כמה וכמה פעמים. 

והוא כתב לרבי על פליאתו, והרבי ענה לו שמכיוון שלא היה בשני ה’הקהל’ים הקודמים, 
אז כאילו לא היה בכל השנים שבינתיים!...

רבינו שבבבל(  בית  )כמבואר בארוכה בקונטרס  זה ב-770  היום  עיקר השראת השכינה 
וממילא מובן גודל הצורך וההכרח להגיע לרבי מלך המשיח, ל-770, בזמן זה של “הקהל”.

אבל  אנחנו רוצים כבר את הגאולה כפשוטו, ועד מתי? 

אמנם לא מתוך יאוש ח”ו אלא מתוך תקווה וביטחון, כי משיח אותיות שמח, אבל עיקר 
בבית  שליט”א  המשיח  מלך  הרבי  עם  יחד  כולנו  ונתקהל  הגאולה  תבוא  שכבר  העיקרים, 

המקדש השלישי, ובקרוב ממש.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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יום שני כ"ג אלול תשפ"ב

הלכות מתנות עניים - פרק ה
א

ָכחֹו  ׁשְ ְוֹלא  ּפֹוֲעִלים  ָכחּוהּו  ְ ּשׁ ׁשֶ ָהֹעֶמר 
ָכחּוהּו  ׁשְ ְוֹלא  ֶדה  ַהּשָׂ ַעל  ּבַ ָכחֹו  ׁשְ ֶדה.  ַהּשָׂ ַעל  ּבַ
ֲאֵחִרים  ם  ׁשָ ְוָהיּו  ְוֵאּלּו  ֵאּלּו  ָכחּוהּו  ׁשְ ּפֹוֲעִלים. 
ֵאיָנּה  ָכחּוהּו.  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵעת  ּבְ אֹוָתן  ְורֹוִאין  עֹוְבִרין 
ֹעֶמר  ַוֲאִפּלּו  ָאָדם.  ל  ּכָ חּוהּו  ּכְ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַעד  ְכָחה  ׁשִ

ְכָחה: ח ֲהֵרי ֶזה ׁשִ ּכָ מּון ִאם ִנׁשְ ַהּטָ

ב
ֲאִני  יֹוֵדַע  ְוָאַמר  ִעיר  ּבָ ֶדה  ַהּשָׂ ַעל  ּבַ ָהָיה 
לֹוִני  ּפְ ָמקֹום  ּבְ ׁשֶ ֹעֶמר  ְכחּו  ׁשָ ַהּפֹוֲעִלים  ׁשֶ
ֶדה ְוָאַמר  ּשָׂ ְכָחה. ְוִאם ָהָיה ּבַ ָכחּוהּו ֲהֵרי ֶזה ׁשִ ּוׁשְ
רֹו  ֵמִעּקָ כּוַח  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ְכָחה  ׁשִ ֵאיָנּה  ָכחּוהּו  ּוׁשְ ן  ּכֵ
ָזכּור  ֲאִפּלּו  ִעיר  ּבָ ֲאָבל  ְכָחה.  ִ ַהּשׁ הּוא  ֶדה  ּשָׂ ּבַ
)דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְכָחה  ׁשִ זֹו  ֲהֵרי  כּוַח  ׁשָ ּוְלַבּסֹוף 

ִעיר: ֶדה" ְוֹלא ּבָ ּשָׂ ַכְחּתָ ֹעֶמר ּבַ כד יט( "ְוׁשָ

ג
ְוהּוא  ַקׁש  ּבְ ִחּפּוהּו  ָפָניו אֹו  ּבְ ים  ָהֲעִנּיִ ָעְמדּו 
ָלִעיר  ְלהֹוִליכֹו  ּבֹו  ֶהֱחִזיק  ׁשֶ אֹו  ׁש  ַהּקַ ֶאת  זֹוֵכר 
ִאם  ֲאָבל  ְכָחה.  ׁשִ ֵאינֹו  ָכחֹו  ּוׁשְ ֶדה  ּשָׂ ּבַ יחֹו  ְוִהּנִ
יחֹו ָסמּוְך  ִהּנִ י ׁשֶ קֹום ְלָמקֹום ַאף ַעל ּפִ ְנָטלֹו ִמּמָ
ָכחֹו  ּוׁשְ ִלים  ַלּכֵ אֹו  ָקר  ַלּבָ אֹו  ִדיׁש  ַלּגָ אֹו  ה  ּפָ ַלּגַ

ְכָחה: ֲהֵרי ֶזה ׁשִ

ד
י  ּבֵ ּגַ ַעל  יחֹו  ְוִהּנִ ָלִעיר  ְלהֹוִליכֹו  ֹעֶמר  ָנַטל 
ֹקֶדם  ָהֶעְליֹון  ָזַכר  ִאם  ֵניֶהן.  ׁשְ ֶאת  ַכח  ְוׁשָ ֲחֵברֹו 
ָלאו  ְוִאם  ְכָחה  ׁשִ ְחּתֹון  ַהּתַ ֵאין  ּבֹו  ע  ְפּגַ ּיִ ׁשֶ

ְכָחה: ְחּתֹון ׁשִ ַהּתַ

ה
ֲחֵברֹו  ֵדה  ׂשְ ְלתֹוְך  ֲחָזָקה  רּוַח  ּבְ ֳעָמָריו  ָעפּו 

)דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְכָחה  ׁשִ ֵאינֹו  ֹעֶמר  ם  ׁשָ ַכח  ְוׁשָ
ר ָהֳעָמִרים  ּזֵ ֶדָך". ֲאָבל ִאם ּפִ כד יט( "ְקִציְרָך ְבׂשָ

ְכָחה: ַכח ֲהֵרי זֹו ׁשִ ֵדהּו ְוׁשָ תֹוְך ׂשָ ּבְ

ו
ַכח  ְוׁשָ י  ִליׁשִ ּוׁשְ ִני  ְוׁשֵ ִראׁשֹון  ֹעֶמר  ַהּנֹוֵטל 
ְכָחה  י ֵאין ָהְרִביִעי ׁשִ ִ ּשׁ ם ׁשִ ָהְרִביִעי. ִאם ָהָיה ׁשָ
ְלַבד  ּבִ ה  ָ ֲחִמּשׁ ָהיּו  ְוִאם  י.  ַהֲחִמיׁשִ ּטל  ּיִ ׁשֶ ַעד 
ָהְרִביִעי  ֲהֵרי  י  ַהֲחִמיׁשִ ִלּטל  ֵדי  ּכְ ֶהא  ׁשְ ּיִ ֶ ִמּשׁ

ְכָחה: ׁשִ

ז
ַכח ֶאָחד ֵמֶהן ֵאיָנּה  ִבין ְוׁשָ ֵני ֳעָמִרים ְמֻעְרּבָ ׁשְ

ל ְסִביבֹוָתיו: ּטל ֶאת ּכָ ּיִ ְכָחה ַעד ׁשֶ ׁשִ

ח
ַעל  ַאף  ּה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ָצִלים  ְוַהּבְ ּום  ְוַהּשׁ ַהּלּוף 
ַהּקֹוֵצר  ְכָחה.  ׁשִ ָלֶהן  ֵיׁש  ָאֶרץ  ּבָ ֵהן ְטמּוִנין  ׁשֶ י  ּפִ
ַכח  ְוׁשָ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ִעּמֵ ׁשֶ אֹו  ָקָמה  ַכח  ְוׁשָ ְיָלה  ּלַ ּבַ
ְוִאם  ְכָחה.  ׁשִ ָלֶהן  ֵיׁש  ַכח  ָ ּשׁ ׁשֶ ַהּסּוָמא  ְוֵכן  ֹעֶמר 
ן ִלּטל ֶאת  ּוֵ ְיָלה ִמְתּכַ ּלַ ָהָיה ַהּסּוָמא אֹו ַהּקֹוֵצר ּבַ
ְכָחה. ְוָכל ָהאֹוֵמר ֲהֵריִני קֹוֵצר ַעל  ס ֵאין לֹו ׁשִ ַהּגַ
ְכָחה  ׁשִ לֹו  ֵיׁש  ֶאּטל  ֲאִני  ׁשֹוֵכַח  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ְמָנת 
ָנאֹו  ּתְ ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ְתֶנה  ַהּמַ ל  ּכָ ׁשֶ

ֵטל: ּבָ

ט
ּלֹא ִנְגְמָרה ְלַהֲאִכיָלּה  ָצָרּה ַעד ׁשֶ ּקְ בּוָאה ׁשֶ ּתְ
ְוֹלא  ְקַטּנֹות  ֲאֻגּדֹות  ְקָצָרּה  ִאם  ְוֵכן  ִלְבֵהָמה. 
ן  ָלׁשָ ּתְ ָצִלים ׁשֶ ּוִמים ְוַהּבְ ָאּה ֳעָמִרים. ְוֵכן ַהּשׁ ֲעׂשָ
ָאן  ֲעׂשָ ְוֹלא  ּוק  ַלּשׁ ֵכר  ְלִהּמָ ְקַטּנֹות  ֲאֻגּדֹות 

ְכָחה: ֳעָמִרים ְלַהֲעִמיד ֵמֶהן ּגֶֹרן ֵאין ָלֶהם ׁשִ

י
ּוָרה  ַהּשׁ ֵמֹראׁש  ִלְקֹצר  ִהְתִחיל  ׁשֶ ַהּקֹוֵצר 
ְכָחה  ׁשִ ַאֲחָריו  ל  ׁשֶ ּוְלַאֲחָריו.  ְלָפָניו  ַכח  ְוׁשָ
יט(  כד  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְכָחה  ׁשִ ֵאינֹו  ָפָניו  ּלְ ְוׁשֶ
ֲעֹבר  ּיַ ׁשֶ ַעד  ְכָחה  ׁשִ ֵאינֹו  ְלַקְחּתֹו"  ָתׁשּוב  "ֹלא 
הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ ָלל  ַהּכְ ֶזה  ְלַאֲחָריו.  יֶחּנּו  ְוַיּנִ ּנּו  ִמּמֶ

רמב"ם לימי הטיסה
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ׁשּוב ֵאינֹו  ַבל ּתָ ֵאינֹו ּבְ ְכָחה ְוָכל ׁשֶ ׁשּוב ׁשִ ַבל ּתָ ּבְ
ְכָחה: ׁשִ

יא
ּוָרה ֶזה  ִהְתִחילּו ִלְקֹצר ֵמֶאְמַצע ַהּשׁ ַנִים ׁשֶ ׁשְ
ִלְפֵניֶהם  ְכחּו  ְוׁשָ ְלָדרֹום  ָניו  ּפָ ְוֶזה  ְלָצפֹון  ָניו  ּפָ
ל ֶאָחד  ּכָ ֵני ׁשֶ ְכָחה. ִמּפְ ְפֵניֶהם ׁשִ ּלִ ּוְלַאֲחֵריֶהן. ׁשֶ
ל ֲחֵברֹו. ְוָהֹעֶמר  ָפָניו הּוא ַלֲאחֹוָריו ׁשֶ ּלְ ֵמֶהן ֶזה ׁשֶ
ּנּו  ִמּמֶ ִהְתִחילּו  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ַלֲאחֹוֵריֶהן  ָכחּוהּו  ְ ּשׁ ׁשֶ
ּורֹות  ַהּשׁ ִעם  ְמֹעָרב  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְכָחה.  ׁשִ ֵאינֹו 
ֵאינֹו  ְזָרח ְלַמֲעָרב ְוֵהן מֹוִכיִחין ָעָליו ׁשֶ ן ַהּמִ ּמִ ׁשֶ
אֹוָתן  ינּו  ּפִ ׁשֶ ֳעָמִרים  ל  ׁשֶ ּורֹות  ַהּשׁ ְוֵכן  כּוַח.  ׁשָ
ְכחּו  ְוׁשָ ׁשּוָרה  ֵמֶאְמַצע  ַנִים  ׁשְ ְוִהְתִחילּו  ְלֹגֶרן 
ֵני  ִמּפְ ְכָחה  ׁשִ ֵאינֹו  ֲאחֹוֵריֶהן  ין  ּבֵ ֶאְמַצע  ּבָ ֹעֶמר 
ְזָרח  ַלּמִ ַמֲעָרב  ן  ּמִ ׁשֶ ּוָרה  ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ הּוא  ׁשֶ
ָעָליו  מֹוָכַחת  ְוִהיא  ּה  ּבָ ִהְתִחילּו  ֹלא  ֲעַדִין  ׁשֶ

כּוַח: ֵאינֹו ׁשָ ׁשֶ

יב
ה  ּוִפּנָ ֲאֻלּמֹות.  ֲאֻלּמֹות  ם  ְוִאּלֵ ַהּקֹוֵצר 
ֶזה  קֹום  ִמּמָ ֳעָמִרים  ְקָרִאין  ַהּנִ ְוֵהן  ָהֲאֻלּמֹות 
י.  ִליׁשִ ְ קֹום ַהּשׁ ִני ַלּמָ ֵ קֹום ַהּשׁ ְלָמקֹום ַאֵחר. ּוִמּמָ
ָעה  ׁשָ ּבְ ָהֹעֶמר  ַכח  ְוׁשָ ַלּגֶֹרן  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ קֹום  ּוִמּמָ
ָהֳעָמִרים  ה  ּנָ ּפִ ִאם  ְלָמקֹום.  קֹום  ִמּמָ ה  ּנָ ּפִ ׁשֶ
לֹו  ֵיׁש  ָכָחּה  ּוׁשְ ְמָלאָכה  ַמר  ּגְ הּוא  ׁשֶ ְלָמקֹום 
ְמָלאָכה  ַמר  ּגְ הּוא  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ה  ַפּנֶ ּיְ ּוְכׁשֶ ְכָחה  ׁשִ
ָהֳעָמִרים  ה  ּנָ ּפִ ְוִאם  ְכָחה.  ׁשִ לֹו  ֵאין  ַלּגֶֹרן 
ְכָחה  ַכח ֵאינֹו ׁשִ ַמר ְמָלאָכה ְוׁשָ ֵאינֹו ּגְ ְלָמקֹום ׁשֶ
ַמר ְמָלאָכה ַלּגֶֹרן ֵיׁש  ֵאינֹו ּגְ קֹום ׁשֶ ה ִמּמָ ַפּנֶ ּיְ ּוְכׁשֶ

ְכָחה: לֹו ׁשִ

יג
ֶזה  ְמָלאָכה.  ַמר  ּגְ הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ֶזהּו  ֵאי 
ְוָלדּוׁש  ם  ׁשָ ָהֳעָמִרין  ל  ּכָ ץ  ְלַקּבֵ ְעּתֹו  ּדַ ׁשֶ ָמקֹום 
הּוא  ִדיׁש ׁשֶ ם ִלְמקֹום ּגָ ם אֹו ְלהֹוִליָכן ׁשָ אֹוָתן ׁשָ
קֹום  ַמר ְמָלאָכה הּוא ַהּמָ ֵאינֹו ּגְ ַהּגֶֹרן. ּוָמקֹום ׁשֶ
ֵדי ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ֲאֻלּמֹות  ִצין ּבֹו ָהֳעָמִרים ּכְ ַקּבְ ּמְ ׁשֶ

ֵדי ְלהֹוִליָכן ְלָמקֹום ַאֵחר: דֹולֹות ּכְ ּגְ

יד
ְכָחה.  ׁשִ ִמּזֹו  זֹו  לֹות  ְבּדָ ַהּמֻ ִריכֹות  ּכְ י  ּתֵ ׁשְ
ֶזה  ִלין  ְבּדָ ַהּמֻ ֳעָמִרים  ֵני  ׁשְ ְכָחה.  ׁשִ ֵאיָנן  ֹלׁש  ְוׁשָ

ְכָחה: ה ֵאיָנן ׁשִ ֹלׁשָ ְכָחה. ּוׁשְ ה ׁשִ ִמּזֶ

טו
ֶזה  ִלין  ְבּדָ ַהּמֻ ְוָחרּוִבין  ֵזיִתים  ִצּבּוֵרי  ֵני  ׁשְ
ֵני הּוְצֵני  ׁשְ ְכָחה.  ׁשִ ה ֵאיָנם  ֹלׁשָ ּוׁשְ ְכָחה.  ׁשִ ה  ִמּזֶ

ְכָחה: ה ֵאיָנם ׁשִ ֹלׁשָ ְכָחה ּוׁשְ ן ׁשִ ּתָ ׁשְ ּפִ

טז
ַנִים  ׁשְ ָהִאיָלנֹות  ָאר  ׁשְ ּבִ ְוֵכן  ָפִנים  ּגְ י  ּתֵ ׁשְ
ְכָחה  ה ֵאיָנן ׁשִ ֹלׁשָ ְכָחה. ּוׁשְ ה ׁשִ ִלין ֶזה ִמּזֶ ְבּדָ ַהּמֻ
"ֶלָעִני  כב(  כג  )ויקרא  י(  יט  )ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ְלָעִני  ֶאָחד  ַנִים  ׁשְ ָהיּו  ֲאִפּלּו  ֲעֹזב ֹאָתם"  ּתַ ר  ְוַלּגֵ

ר: ְוֶאָחד ַלּגֵ

יז
ל  ׁשֶ ְוֶאָחד  ַקב  ַקב  ל  ׁשֶ ָהֳעָמִרים  ל  ּכָ ָהיּו 
ַעל  ֶיֶתר  ְכָחה.  ׁשִ ֶזה  ֲהֵרי  ָכחֹו  ּוׁשְ ין  ַקּבִ ָעה  ַאְרּבָ
ֵני  ֵני ׁשְ ל ׁשְ ְכָחה. ְוֵכן ִאם ָהיּו ׁשֶ ָעה ֵאינֹו ׁשִ ָהַאְרּבָ

ְכָחה: ין ֵאינֹו ׁשִ מֹוָנה ַקּבִ ין ְוֶאָחד ֶיֶתר ַעל ׁשְ ַקּבִ

יח
ְכָחה  ָכחֹו ֵאינֹו ׁשִ ׁש ּבֹו ָסאַתִים ּוׁשְ ּיֵ ָהֹעֶמר ׁשֶ
ֶדה"  ּשָׂ ַכְחּתָ ֹעֶמר ּבַ ֱאַמר )דברים כד יט( "ְוׁשָ ּנֶ ׁשֶ
ָסאַתִים.  ָסאַתִים  ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ִדיׁש  ּגָ ְוֹלא 
ֵניֶהן  ְ ִמּשׁ ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֳעָמִרים  ֵני  ׁשְ ַכח  ׁשָ
ֵהן  ׁשֶ ִלי  ֵיָרֶאה  ְוֵכן  ְכָחה.  ׁשִ ֵאּלּו  ֲהֵרי  ָסאַתִים 

אַתִים: ֵניֶהן יֹוֵתר ִמּסָ ׁשְ ְכָחה ֲאִפּלּו ָהָיה ּבִ ׁשִ

יט
ְכָחה.  ָכָחּה ֵאיָנּה ׁשִ ּה ָסאַתִים ּוׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ ָקָמה ׁשֶ
ּקֹות  ַהּדַ ִלים  ּבֳ ִ ַהּשׁ ֶאת  רֹוִאין  ָסאַתִים  ּה  ּבָ ֵאין 
ִאּלּו  דּופֹות ּכְ ְ ִריאֹות ַוֲאֻרּכֹות ְוֶאת ַהּשׁ ִאּלּו ֵהן ּבְ ּכְ
ָמה  ֵהן ְמֵלאֹות. ְוִאם ָהְיָתה ְראּוָיה )ִלְהיֹות( ַהּקָ
ֵאיָנּה  ָכָחּה  ּוׁשְ ָסאַתִים  ַלֲעׂשֹות  ֶזה  ן  ֻאְמּדָ ַאַחר 

ְכָחה: ׁשִ

כ
ֵאיָנּה  ׁשֶ ּוְסָאה  ֲעקּוָרה  בּוָאה  ּתְ ְסָאה  ַכח  ׁשָ
ְוֵכן  ְכָחה.  ׁשִ ֵניֶהם  ּוׁשְ ִמְצָטְרִפים.  ֵאיָנן  ֲעקּוָרה 
ַכח  ׁשָ ִאם  ָהִאיָלן  ּוְבֵפרֹות  ּוִבְבָצִלים  ׁשּום  ּבְ
ֵניֶהם  ּוִבׁשְ לּוׁש  ּתָ ּוִמְקָצָתן  ְרַקע  ּקַ ּבַ ִמְקָצָתן 

ְכָחה ֵניֶהם ׁשִ א ׁשְ ָסאַתִים ֵאיָנן ִמְצָטְרִפין ֶאּלָ
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כא
כּוָחה  ׁשְ ֵאיָנּה  ׁשֶ ָמה  ַהּקָ ַצד  ּבְ ֹעֶמר  ֹוֵכַח  ַהּשׁ
י  "ּכִ יט(  כד  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְכָחה.  ׁשִ ֵאיָנּה 
ָקִציר  ִביבֹוָתיו  ּסְ ׁשֶ ֹעֶמר  ַכְחּתָ ֹעֶמר".  ְוׁשָ ִתְקֹצר 
ֵאיָנּה  ָקָמה  ִביבֹוָתיו  ּסְ ׁשֶ ֹעֶמר  ֲאָבל  ְכָחה  ׁשִ
ֵאיָנּה  ׁשֶ ָקָמה  ַצד  ּבְ ָקָמה  ַכח  ׁשָ ִאם  ְוֵכן  ְכָחה.  ׁשִ
ֶאת  ֶלת  ַמּצֶ זֹו  ֲהֵרי  ֶאָחד  ֶקַלח  ֲאִפּלּו  כּוָחה  ׁשְ
ַכח  ׁשָ ִאם  ֲאָבל  ּה.  ְלַקְחּתָ ר  ֻמּתָ ְוִיְהֶיה  כּוָחה  ְ ַהּשׁ
ֲאִפּלּו  כּוַח  ׁשָ ֵאינֹו  ׁשֶ ֹעֶמר  ַצד  ּבְ ָקָמה  אֹו  ֹעֶמר 
כּוַח  ָ יל אֹוָתּה ַוֲהֵרי ַהּשׁ ָהָיה ּבֹו ָסאַתִים ֵאינֹו ַמּצִ
ּלֹו  ׁשֶ ֹעֶמר  ַעל  ֶלת  ַמּצֶ ֲחֵברֹו  ָקַמת  ֵאין  ים.  ָלֲעִנּיִ
ים ַעד  ִחּטִ ֶלת ַעל ֹעֶמר  ַמּצֶ עֹוִרים  ׂשְ ְוֵאין ָקַמת 

ין ָהֹעֶמר: ָמה ִמּמִ ְהֶיה ַהּקָ ּתִ ׁשֶ

כב
ּבֹו  ָהָיה  ֲאִפּלּו  ָהִאיָלנֹות  ין  ּבֵ ִאיָלן  ֹוֵכַח  ַהּשׁ
ֲהֵרי  ִאיָלנֹות  ֵני  ׁשְ ַכח  ָ ּשׁ ׁשֶ אֹו  רֹות  ּפֵ ְסִאין  ה  ּמָ ּכַ

ְכָחה: ה ֵאיָנן ׁשִ ֹלׁשָ ְכָחה. ׁשְ ֵהן ׁשִ

כג
ָידּוַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ִאיָלן  ּבְ ֲאמּוִרים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
ת  ַהּגַ ַצד  ּבְ עֹוֵמד  ָהָיה  ׁשֶ גֹון  ּכְ קֹום  ּמָ ּבַ ּוְמֻפְרָסם 
ה  ָהָיה עֹוׂשֶ גֹון ׁשֶ יו ּכְ ַמֲעׂשָ ְרָצה. אֹו ּבְ ַצד ַהּפִ אֹו ּבְ
ם  ׁשֵ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ גֹון  ּכְ מֹו  ׁשְ ּבִ אֹו  ה.  ַהְרּבֵ ֵזיִתים 
הּוא נֹוֵטף  יִתים ׁשֶ ין ַהּזֵ טּוָפה ּבֵ גֹון ַזִית ַהּנְ ָידּוַע ּכְ
ִאם  ֲאָבל  ִני.  ְיׁשָ ַהּבֵ אֹו  ְפָכִני  ַ ַהּשׁ אֹו  ה  ַהְרּבֵ ֶמן  ׁשֶ
ְכָחה.  ָבִרים ֵאּלּו ֵאינֹו ׁשִ ה ּדְ ֹלׁשָ ְ ָהָיה ּבֹו ֶאָחד ִמּשׁ
ֶדה"  ּשָׂ ַכְחּתָ ֹעֶמר ּבַ ֱאַמר )דברים כד יט( "ְוׁשָ ּנֶ ׁשֶ
ה יֹוֵדַע ּבֹו  ה ׁשֹוְכחֹו ְלעֹוָלם ְוֵאין ַאּתָ ַאּתָ ֹעֶמר ׁשֶ
ה זֹוְכרֹו  ַאּתָ ׁשּוב ְוִתְרֵאהּו. ָיָצא ֶזה ׁשֶ א ִאם ּתָ ֶאּלָ
ֵני  ִמּפְ ּבֹו  ע  ְפּגַ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְזַמן  ְלַאַחר 

הּוא ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם: ׁשֶ

כד
ְמֻפְרָסם ְוָידּוַע.  ַדְעּתֹו ֲהֵרי ֶזה ּכִ ם ּבְ ָהָיה ְמֻסּיָ
ָהיּו  מֹו.  ְמַסּיְ ֶקל  ַהּדֶ ֶקל  ַהּדֶ ַצד  ּבְ עֹוֵמד  ָהָיה 
ל  ּכָ ם ֶאת ֶזה. ָהְיָתה  ַזִית ְנטּוָפה ֶזה ְמַסּיֵ ֵניֶהן  ׁשְ
ִים  ּתַ ׁשְ אֹו  ֵמֶהן  ַאַחת  ַכח  ְוׁשָ ְנטּוָפה  ַזִית  ֵדהּו  ׂשָ
ּלֹא  ׁשֶ ֲאמּוִרים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ ְכָחה.  ׁשִ לֹו  ֵיׁש 
ִהְתִחיל  ִאם  ֲאָבל  ַהְמֻפְרָסם.  ֶזה  ִאיָלן  ּבְ ִהְתִחיל 
י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְכָחה.  ׁשִ ֶזה  ֲהֵרי  ִמְקָצתֹו  ַכח  ְוׁשָ ּבֹו 

חֹות  ָאר ּבֹו ּפָ ׁשְ ְהֶיה ַהּנִ ּיִ הּוא ְמֻפְרָסם. ְוהּוא ׁשֶ ׁשֶ
א ִאם  ְכָחה ֶאּלָ אַתִים. ֲאָבל ָסאַתִים ֵאיָנּה ׁשִ ִמּסָ

ַאְרנּו: ּבֵ מֹו ׁשֶ ל ָהִאיָלן ּכְ ַכח ּכָ ן ׁשָ ּכֵ

כה
ֹלׁש  ְוׁשָ ְלַבּדֹו  ּורֹות  ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ ָהעֹוֵמד  ַזִית 
ֹלׁש  ְ ִמּשׁ אֹותֹו  יִפין  ַמּקִ ֵזיִתים  ל  ׁשֶ ׁשּורֹות 
א  ָכל ׁשּוָרה ֵמֶהן ֶאּלָ ֵאין ּבְ י ׁשֶ רּוחֹוָתיו ַאף ַעל ּפִ
ְכָחה.  ׁשִ ֵאינֹו  ָהֶאְמָצִעי  ֶאת  ַכח  ׁשָ ֵזיִתים  ֵני  ׁשְ
ַזִית  ָאְמרּו  ה  ְוָלּמָ ירּוהּו.  ִהְסּתִ ּורֹות  ַהּשׁ ֲהֵרי  ׁשֶ
אֹותֹו  ָרֵאל ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָהָיה ָחׁשּוב ּבְ ֵני ׁשֶ ְלַבד ִמּפְ ּבִ

ַמן: ַהּזְ

כו
ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ל  ּכָ ָעִריס.  ּבְ ְכָחה  ׁשִ ֵאיֶזהּו 
ִמן  ֲעֹבר  ּיַ ֶ ִמּשׁ ּוְבֶכֶרם  ָלּה.  ְוִלּטְ ָידֹו  ֶאת  ִלְפׁשֹט 
ָדִלית  ּבְ אֹוָתּה.  ח  ּכַ ְוִיׁשְ ָפִנים  ַהּגְ ּוִמן  )אֹו(  ֶפן  ַהּגֶ
ָהִאיָלנֹות  ל  ּכָ ָאר  ּוׁשְ ֵהיֶמּנּו.  ֵרד  ּיֵ ֶ ִמּשׁ ּוְבֶדֶקל 
ּלֹא  ׁשֶ ֲאמּוִרים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ לֹו.  ְוֵיֵלְך  ְפֶנה  ּיִ ֶ ִמּשׁ
ֵאיָנּה  ָכחֹו  ּוׁשְ ּבֹו  ִהְתִחיל  ִאם  ֲאָבל  ּבֹו.  ִהְתִחיל 

ל ְסִביָביו: ְבֹצר ֶאת ּכָ ּיִ ְכָחה ַעד ׁשֶ ׁשִ

כז
ּבֶֹקר ְוָזָכה ּבֹו  ים ּבַ ּכִ ְרמֹו ְוִהׁשְ ְפִקיר ֶאת ּכַ ַהּמַ
ְכָחה  ּוְבׁשִ ּוְבעֹוֵללֹות  ֶפֶרט  ּבְ ב  ַחּיָ ּוְבָצרֹו  ְלַעְצמֹו 
ֵני  ִמּפְ ּבֹו  ֲאִני קֹוֵרא  ְוַכְרְמָך  ְדָך  ׂשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ּוְבֵפָאה 
ִמן  ָזָכה  ִאם  ֲאָבל  ּלֹו.  ׁשֶ הּוא  ַוֲהֵרי  ּלֹו  ׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ
ִמן  טּור  ּפָ ֶזה  ֲהֵרי  ֲאֵחִרים  ל  ׁשֶ ֶדה  ׂשָ ּבְ ַהֶהְפֵקר 
מֹו  רֹות ּכְ ַעׂשְ טּור ִמן ַהּמַ ְך ּפָ ְך ּוֵבין ּכָ ַהּכל. ּוֵבין ּכָ

ֵאר: ְתּבָ ּיִ ׁשֶ

מתנות עניים - פרק ו
א

ֶזַרע  ּבְ ים  ָלֲעִנּיִ ֵיׁש  ית  ִ ּשׁ ׁשִ ַאֶחֶרת  ה  ּנָ ַמּתָ
ְוהּוא  ים  ָלֲעִנּיִ ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ר  ֲעׂשֵ ַהּמַ ְוהּוא  ָהָאֶרץ 

ר ָעִני: ְקָרא ַמֲעׂשַ ַהּנִ

ב
ּקֹוֵצר  רֹות. ַאַחר ׁשֶ רּומֹות ּוַמַעׂשְ ְוֶזהּו ֵסֶדר ּתְ
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ֵמר ְמַלאְכּתֹו  ִרי ָהֵעץ ְוִתּגָ ֶזַרע ָהָאֶרץ אֹו אֹוֵסף ּפְ
ְקָרא  ַהּנִ ְוֶזהּו  ים.  ִ ּנּו ֶאָחד ִמן ַהֲחִמּשׁ ִמּמֶ ַמְפִריׁש 
ֶנֱאַמר  ֶזה  ְוַעל  ַלּכֵֹהן.  ְונֹוְתָנּה  דֹוָלה  ּגְ רּוָמה  ּתְ
ָך  ירׁשְ ּתִ ָגְנָך  ּדְ ית  "ֵראׁשִ ד(  יח  )דברים  ּתֹוָרה  ּבַ
ֶאָחד  ָאר  ְ ַהּשׁ ִמן  ַמְפִריׁש  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוִיְצָהֶרָך". 
ְונֹוְתנֹו  ִראׁשֹון.  ר  ַמֲעׂשֵ ְקָרא  ַהּנִ ְוֶזהּו  ָרה.  ֵמֲעׂשָ
י  ּתֹוָרה )במדבר יח כד( "ּכִ ִוי. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ּבַ ַלּלֵ
)במדבר  ְוֶנֱאַמר  ְוגֹו'  ָרֵאל"  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ר  ַמְעׂשַ ֶאת 
ר  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֶאת  י  ָנַתּתִ ה  ִהּנֵ ֵלִוי  "ְוִלְבֵני  כא(  יח 

ָרֵאל": ִיׂשְ ּבְ

ג
ָרה  ֵמֲעׂשָ ֶאָחד  ָאר  ְ ַהּשׁ ִמן  ַמְפִריׁש  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ִלְבָעָליו  ְוהּוא  ִני.  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ְקָרא  ַהּנִ ְוהּוא 
ַלִים. ְוָעָליו ֶנֱאַמר )ויקרא  ירּוׁשָ ְואֹוְכִלין אֹותֹו ּבִ
רֹו". ְוָעָליו  ַעׂשְ אל ִיְגַאל ִאיׁש ִמּמַ כז לא( "ְוִאם ּגָ
)דברים  ר"  ַעּשֵׂ ּתְ ר  "ַעּשֵׂ כב(  יד  )דברים  ֶנֱאַמר 
ר  ֲאׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ֱאֹלֶהיָך  ה'  ִלְפֵני  "ְוָאַכְלּתָ  כג(  יד 

ִיְבַחר":

ד
ִראׁשֹוָנה  ָנה  ׁשָ ּבְ ין  ַמְפִריׁשִ ה  ַהּזֶ ֶדר  ַהּסֵ ַעל 
ית.  ּוַבֲחִמיׁשִ ּוָבְרִביִעית  ה  ִנּיָ ְ ּוַבּשׁ בּוַע  ָ ַהּשׁ ִמן 
ַאַחר  בּוַע  ָ ַהּשׁ ִמן  ית  ִ ּשׁ ִ ּוַבּשׁ ית  ִליׁשִ ְ ּשׁ ּבַ ֲאָבל 
ָאר  ְ ַהּשׁ ִמן  ַמְפִריׁש  ִראׁשֹון  ר  ַמֲעׂשֵ ים  ְפִריׁשִ ּמַ ׁשֶ
ְקָרא  ַהּנִ ְוהּוא  ים  ָלֲעִנּיִ ְונֹוְתנֹו  ַאֵחר  ר  ַמֲעׂשֵ
ר  ַמֲעׂשֵ ֵאּלּו  ִנים  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ְוֵאין  ָעִני.  ר  ַמֲעׂשַ
)דברים  ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ָעִני.  ר  ַמֲעׂשַ א  ֶאּלָ ִני  ׁשֵ
ל  ּכָ ֶאת  ּתֹוִציא  ִנים  ׁשָ ֹלׁש  ׁשָ "ִמְקֵצה  כח(  יד 
ָעֶריָך"  ׁשְ ְחּתָ ּבִ ָנה ַהִהיא ְוִהּנַ ָ ּשׁ בּוָאְתָך ּבַ ר ּתְ ַמְעׂשַ
ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ִוי".  ַהּלֵ "ּוָבא  כט(  יד  )דברים 

ר": ה ַלְעׂשֵ י ְתַכּלֶ )דברים כו יב( "ּכִ

ה
ֹלא  ּה  ּבָ ְוֵאין  ֶהְפֵקר  ּה  ּלָ ּכֻ ה  ִמּטָ ְ ַהּשׁ ַנת  ׁשְ
ְוֹלא  ִראׁשֹון  ֹלא  ָלל  ּכְ רֹות  ַמַעׂשְ ְוֹלא  רּוָמה  ּתְ
ּה  ּבָ ֵאין  ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ׁשֶ ר ָעִני.  ְוֹלא ַמֲעׂשַ ִני  ׁשֵ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבַעּמֹון  ין ּבְ ת ַקְרַקע ַמְפִריׁשִ ִמּטַ ׁשְ
ֵני  ִמּפְ ָעִני.  ר  ּוַמֲעׂשַ ִראׁשֹון  ר  ַמֲעׂשֵ ּוְבמֹוָאב 
ֵדי  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְקרֹובֹות  ֵאּלּו  ָהֲאָרצֹות  ׁשֶ
ִביִעית.  ְ ּשׁ ּבַ ָעֶליָה  ִנְסָמִכין  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ֲעִנּיֵ ְהיּו  ּיְ ׁשֶ
ֶאֶרץ  ּבְ ים  ַמְפִריׁשִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ יַני  ִמּסִ ה  ְלמׁשֶ ַוֲהָלָכה 

ֶאֶרץ  ִביִעית. ֲאָבל ּבְ ְ ּשׁ ר ָעִני ּבַ ַעּמֹון ּומֹוָאב ַמֲעׂשַ
ֵסֶדר  ּכְ ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ִביִעית  ְ ּשׁ ּבַ ין  ַמְפִריׁשִ ְנָער  ׁשִ

ִנים: ָ ֹרב ַהּשׁ

ו
ּנּו  ִמּמֶ ַמְפִריׁש  ִוי  ַהּלֵ ַקח  ּלָ ׁשֶ ִראׁשֹון  ר  ַמֲעׂשֵ
ְקָרא  ַהּנִ ְוהּוא  ַלּכֵֹהן  ְונֹוְתנֹו  ָרה  ֵמֲעׂשָ ֶאָחד 
כו(  יח  )במדבר  ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ר.  ַמֲעׂשֵ רּוַמת  ּתְ

ר": ַדּבֵ ם ּתְ "ְוֶאל ַהְלִוּיִ

ז
לֹו  ְוָהָיה  ים  ֲעִנּיִ ָעָליו  ָעְברּו  ׁשֶ ֶדה  ַהּשָׂ ַעל  ּבַ
ָעָליו  ֲעֹבר  ּיַ ׁשֶ ָעִני  ְלָכל  נֹוֵתן  ָעִני.  ר  ַמֲעׂשַ ם  ׁשָ
ֱאַמר )דברים כו יב(  ּנֶ ְבעֹו ׁשֶ ֵדי ׂשָ ר ּכְ ֲעׂשֵ ִמן ַהּמַ

ֵבעּו": ָעֶריָך ְוׂשָ "ְוָאְכלּו ִבׁשְ

ח
ֹלא  נֹוֵתן  ים  ַהִחּטִ ִמן  ִאם  ה.  ּמָ ּכַ ְבעֹו  ׂשָ ֵדי  ּכְ
עֹוִרים ֹלא ִיְפֹחת  ִיְפֹחת ֵמֲחִצי ַקב. ְוִאם ִמן ַהּשְׂ
ּוִמן  ב.  ִמּקַ ִיְפֹחת  ֹלא  ִמין  ּסְ ַהּכֻ ִמן  ְוִאם  ב.  ִמּקַ
ֵבָלה ֹלא  ב. ְוִאם ִמן ַהּדְ רֹוָגרֹות ֹלא ִיְפֹחת ִמּקַ ַהּגְ
ִמן  ְוִאם  ֶסַלע.  ִרים  ְוֶעׂשְ ָחֵמׁש  ַקל  ׁשְ ִמּמִ ִיְפֹחת 
ֹלא  ֶמן  ֶ ַהּשׁ ִמן  ְוִאם  ֹלג.  ֵמֲחִצי  ִיְפֹחת  ֹלא  ִין  ַהּיַ
ב. ָנַתן  ִיְפֹחת ֵמְרִביִעית. ְוִאם ִמן ָהֹאֶרז ֹרַבע ַהּקַ
ַקל  ִמׁשְ ְוהּוא  ִליְטָרא  ַקל  ִמׁשְ לֹו  נֹוֵתן  ָיָרק  לֹו 
ה  ֹלׁשָ ׁשְ ֶהָחרּוִבין  ִמן  יָנר.  ּדִ ים  ֹלׁשִ ּוׁשְ ה  ָ ֲחִמּשׁ
ָהֲאַפְרְסִקין  ִמן  ָרה.  ֲעׂשָ ָהֱאגֹוִזים  ִמן  ין.  ַקּבִ
ַנִים. ֶאְתרֹוג ֶאָחד. ְוִאם  ה. ִמן ָהִרּמֹוִנים ׁשְ ָ ֲחִמּשׁ
ֵרם  ְמּכְ ּיִ ֵדי ׁשֶ רֹות ֹלא ִיְפֹחת ִמּכְ ָאר ַהּפֵ ְ ָנַתן לֹו ִמּשׁ

י ְסֻעּדֹות: ּתֵ ְדֵמיֶהן ְמזֹון ׁשְ ח ּבִ ְוִיּקַ

ט
ּבֹו  ְוֵאין  ין  ְמֻרּבִ ים  ְוָהֲעִנּיִ ֻמָעט  ָבר  ּדָ לֹו  ָהָיה 
עּור נֹוֵתן ִלְפֵניֶהם  ִ ּשׁ ן ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכַ ֵדי ִלּתֵ ּכְ

יֵניֶהם: ִקין ּבֵ ְוֵהן ְמַחּלְ

י
טֹוַבת  ּבֹו  ֵאין  ּגֶֹרן  ּבַ ק  ְתַחּלֵ ַהּמִ ָעִני  ר  ּוַמֲעׂשַ
ִאים ְונֹוְטִלין ַעל  ים ּבָ א ָהֲעִנּיִ ָעִלים ֶאּלָ ֲהָנָאה ַלּבְ
אֹותֹו  מֹוִציִאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ָעִני  ַוֲאִפּלּו  ְרחֹו  ּכָ
ִית ֵיׁש לֹו טֹוַבת ֲהָנָאה  ּבַ ק ּבַ ְתַחּלֵ דֹו. ֲאָבל ַהּמִ ִמּיָ

ְרֶצה: ּיִ ָעִלים ְונֹוְתנֹו ְלָכל ָעִני ׁשֶ ַלּבְ



125הוספות ל

יא
נֹו ְלָעִני ְקרֹובֹו  ּגֶֹרן ְוָרָצה ִלּתְ ר ּבַ ָהָיה לֹו ַמֲעׂשֵ
נֹו לֹו. ְוַהֵחִצי  עֹו. ֵיׁש ְלַהְפִריׁש ֶמֱחָצה ִלּתְ אֹו ְמֻיּדָ

ָאַמְרנּו: עּור ׁשֶ ִ ּשׁ ֲעֹבר ּכַ ּיַ קֹו ְלָכל ָעִני ׁשֶ ְמַחּלְ

יב
א  ֵאינֹו נֹוֵתן ֶלָעִני ֶאּלָ ָבִרים ֲאמּוִרים ׁשֶ ה ּדְ ּמֶ ּבַ
ִית  ּבַ ר ּבַ ֲעׂשֵ ֶדה. ֲאָבל ִאם ָהָיה ַהּמַ ּשָׂ ְבעֹו ּבַ ֵדי ׂשָ ּכְ
ֵאינֹו  ׁשֶ ַזִית.  ּכְ ַזִית  ּכְ ֲאִפּלּו  ים  ָהֲעִנּיִ ְלָכל  קֹו  ְמַחּלְ
ֲהֵרי ֵאינֹו  ֶדה. ׁשֶ ּשָׂ א ּבַ ְבעֹו ֶאּלָ ֵדי ׂשָ ן ּכְ ה ִלּתֵ ְמֻצּוֶ
ֱאַמר )דברים כו יב( "ְוָאְכלּו  ּנֶ ח ׁשֶ ם ִלּקַ מֹוֵצא ׁשָ

ֵבעּו": ָעֶריָך ְוׂשָ ִבׁשְ

יג
ה  ָ ָלִאּשׁ נֹוְתִנין  ִית.  ַלּבַ ה  ָ ְוִאּשׁ ִאיׁש  אּו  ּבָ
ָלִאיׁש.  נֹוְתִנין  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּופֹוְטִרין אֹוָתּה  ה  ִחּלָ ּתְ
ִפין.  ּתָ ֵני ׁשֻ ֵני ַאִחין. ׁשְ ָאב ּוְבנֹו. ִאיׁש ּוְקרֹובֹו. ׁשְ
ר ָעִני  ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן ָעִני. נֹוֵתן לֹו ָהַאֵחר ַמֲעׂשַ ׁשֶ

ּלֹו: ׁשֶ

יד
ֶזה  ֲאִריסּות.  ּבַ ֶדה  ׂשָ לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ים  ֲעִנּיִ י  ּתֵ ׁשְ
ר ָעִני ֵמֶחְלקֹו ְונֹוְתנֹו ַלֲחֵברֹו. ְוֵכן  ַמְפִריׁש ַמֲעׂשַ

ֲחֵברֹו ַמְפִריׁש ֵמֶחְלקֹו ְונֹוֵתן לֹו:

טו
ְכָחה  ׁשִ ֶלֶקט  ּבְ ָאסּור  ִלְקֹצר  ֶדה  ׂשָ ל  ַהְמַקּבֵ
ּנּו  ָלּה ִמּמֶ ּבְ ּקִ ְזַמן ׁשֶ ר ָעִני. ֵאיָמַתי ּבִ ּוֵפָאה ּוַמֲעׂשַ
ּה  ִליׁשָ ׁשְ לֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ גֹון  ּכְ ֶדה  ַהּשָׂ ָכל  ּבְ ֵחֶלק  ח  ִלּקַ
ַעל  ּבַ לֹו  ָאַמר  ִאם  ֲאָבל  ָכרֹו.  ׂשְ ּבִ ְרִביָעּה  אֹו 
ָך  ּלְ ְלַבד הּוא ׁשֶ ה קֹוֵצר ּבִ ַאּתָ ֶ ִליׁש ַמה ּשׁ ֶדה ׁשְ ַהּשָׂ
לּום ַעד  ְקֹצר ֲהֵרי ֶזה ֵאין לֹו ּכְ ּתִ ֶ אֹו ְרִביַע ַמה ּשׁ
ר  ִציר הּוא ָעִני. ְלִפיָכְך ֻמּתָ ַעת ַהּקָ ְקֹצר. ּוִבׁשְ ּיִ ׁשֶ
ֵאין  ר ָעִני ׁשֶ ַמֲעׂשַ ְכָחה ּוֵפָאה. ְוָאסּור ּבְ ֶלֶקט ׁשִ ּבְ
ַוֲהֵרי  ַצר  ּקָ ׁשֶ ַאַחר  א  ֶאּלָ ָעִני  ר  ַמֲעׂשַ ין  ַמְפִריׁשִ

ַצר: ּקָ ֶחְלקֹו ׁשֶ ָזָכה ּבְ

טז
ֵדהּו ַקְרַקע ּוֵפרֹות ְוֶהֱעִני. ֲהֵרי  ַהּמֹוֵכר ֶאת ׂשָ
ּה.  ּלָ ר ָעִני ׁשֶ ְכָחה ּוֵפָאה ּוַמֲעׂשַ ֶלֶקט ׁשִ ר ּבְ ֶזה ֻמּתָ
ָנַתן  ֹלא  ֲעַדִין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֶהן  ּבָ ָאסּור  ְוַהּלֹוֵקַח 
ִמים ּוְלָקָחּה ֲהֵרי ֶזה ָאסּור  ִמים. ַוֲאִפּלּו ָלָוה ַהּדָ ּדָ

ים: נֹות ֲעִנּיִ ַמּתְ ּבְ

יז
ְוֵאין  ִמְלֶוה.  ּנּו  ִמּמֶ ּפֹוְרִעין  ֵאין  ָעִני  ר  ַמֲעׂשַ
ִמין  ּלְ ְמׁשַ ֲאָבל  ְגמּוִלין.  ַהּתַ ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ִמין  ּלְ ְמׁשַ
ִמילּות ֲחָסִדים ְוָצִריְך ְלהֹוִדיעֹו  ל ּגְ ָבר ׁשֶ ּנּו ּדָ ִמּמֶ
בּוִיים.  ׁשְ ּבֹו  ּפֹוִדין  ְוֵאין  ָעִני.  ר  ַמֲעׂשַ הּוא  ׁשֶ
ּנּו  ִמּמֶ נֹוְתִנין  ְוֵאין  ִבינּות.  ׁשֹוׁשְ ּבֹו  ין  עֹוׂשִ ְוֵאין 
טֹוַבת  ּבְ ִעיר  ַלֲחֵבר  ְונֹוְתִנין אֹותֹו  ִלְצָדָקה.  ָבר  ּדָ
ֲהָנָאה. ְוֵאין מֹוִציִאין אֹותֹו ֵמָהָאֶרץ ְלחּוץ ָלָאֶרץ 
ָעֶריָך"  ׁשְ ּבִ ְחּתָ  "ְוִהּנַ כח(  יד  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ָעֶריָך  ִבׁשְ "ְוָאְכלּו  יב(  כו  )דברים  ְוֶנֱאַמר 

ֵבעּו": ְוׂשָ

מתנות עניים - פרק ז
א

ַמה  ִפי  ּכְ ים  ָלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות 
ֶגת.  ַמּשֶׂ ַהּנֹוֵתן  ַיד  ָהְיָתה  ִאם  ֶלָעִני.  ָראּוי  ֶ ּשׁ
ָיְדָך  ֶאת  ח  ְפּתַ ּתִ "ָפֹתַח  ֱאַמר )דברים טו ח(  ּנֶ ׁשֶ
ר  ּגֵ ּבֹו  "ְוֶהֱחַזְקּתָ  לה(  כה  )ויקרא  ְוֶנֱאַמר  לֹו" 
ְוֶנֱאַמר )ויקרא כה לו( "ְוֵחי  ְך"  ב ָוַחי ִעּמָ ְותֹוׁשָ

ְך": ָאִחיָך ִעּמָ

ב
ּנּו  ׁש ְוֶהֱעִלים ֵעיָניו ִמּמֶ ְוָכל ָהרֹוֶאה ָעִני ְמַבּקֵ
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֹלא  ּבְ ָעַבר  ְצָדָקה  לֹו  ָנַתן  ְוֹלא 
ץ ֶאת ְלָבְבָך ְוֹלא ִתְקּפֹץ  )דברים טו ז( "ֹלא ְתַאּמֵ

ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון":

ג
לֹו.  ן  ִלּתֵ ה  ְמֻצּוֶ ה  ַאּתָ ֶהָעִני  ָחֵסר  ֶ ּשׁ ַמה  ְלִפי 
ֵלי  ים אֹותֹו. ִאם ֵאין לֹו ּכְ סּות ְמַכּסִ ִאם ֵאין לֹו ּכְ
יִאין אֹותֹו.  ה ַמּשִׂ ָ ִית קֹוִנין לֹו. ִאם ֵאין לֹו ִאּשׁ ּבַ
ֲאִפּלּו  ְלִאיׁש.  אֹוָתּה  יִאין  ַמּשִׂ ה  ָ ִאּשׁ ָהְיָתה  ְוִאם 
ְוֶעֶבד  ַהּסּוס  ַעל  ִלְרּכֹב  ֶהָעִני  ֶזה  ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה 
סּוס  לֹו  קֹוִנין  ָכָסיו  ִמּנְ ְוָיַרד  ְוֶהֱעִני  ְלָפָניו  ָרץ 
ֱאַמר )דברים  ּנֶ ׁשֶ ְוֶעֶבד ָלרּוץ ְלָפָניו  ִלְרּכֹב ָעָליו 
ה  ה ַאּתָ ר ֶיְחַסר לֹו". ּוְמֻצּוֶ י ַמְחֹסרֹו ֲאׁשֶ טו ח( "ּדֵ

רֹו: ְ ה ְלַעּשׁ ה ְמֻצּוֶ ִלים ֶחְסרֹונֹו ְוֵאין ַאּתָ ְלַהׁשְ
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ד
ִית  ה. ׂשֹוְכִרין לֹו ּבַ ָ יאֹו ִאּשׁ א ְלַהּשִׂ ּבָ ָיתֹום ׁשֶ
ְך  ִמיׁשֹו ְוַאַחר ּכָ ׁשְ ֵלי ּתַ ה ְוָכל ּכְ יִעים לֹו ִמּטָ ּוַמּצִ

ה: ָ יִאין לֹו ִאּשׁ ַמּשִׂ

ה
ַיד  ְוֵאין  ַמֲחסֹורֹו  י  ּדֵ ַאל  ְוׁשָ ֶהָעִני  א  ּבָ
ה  ְוַכּמָ ָידֹו  ַגת  ַהּשָׂ ִפי  ּכְ לֹו  נֹוֵתן  ֶגת  ַמּשֶׂ ַהּנֹוֵתן 
ְוֶאָחד  ְבָחר.  ַהּמֻ ִמן  ִמְצָוה  ְנָכָסיו  ית  ֲחִמיׁשִ ַעד 
אן ַעִין ָרָעה.  חֹות ִמּכָ ינֹוִני. ּפָ ְנָכָסיו ּבֵ ָרה ּבִ ֵמֲעׂשָ
ֶקל  ֶ ַהּשׁ ית  ִליׁשִ ְ ִמּשׁ ַעְצמֹו  ִיְמַנע  ֹלא  ּוְלעֹוָלם 
ִמְצָוה.  ם  ִקּיֵ ֹלא  ה  ִמּזֶ חֹות  ּפָ ַהּנֹוֵתן  ְוָכל  ָנה.  ׁשָ ּבְ
ן  ִלּתֵ ב  ַחּיָ ָדָקה  ַהּצְ ִמן  ְרֵנס  ְתּפַ ַהּמִ ָעִני  ַוֲאִפּלּו 

ְצָדָקה ְלַאֵחר:

ו
ֲאִני  ָרֵעב  ְוָאַמר  אֹותֹו  יִרין  ַמּכִ ֵאין  ׁשֶ ָעִני 
אי הּוא  ַרּמַ א  ּמָ ׁשֶ ַאֲחָריו  ּבֹוְדִקין  ֵאין  ַהֲאִכילּוִני 
ְוָאַמר  ֵערֹום  ָהָיה  ד.  ִמּיָ אֹותֹו  ְמַפְרְנִסין  א  ֶאּלָ
אי הּוא. ְוִאם ָהיּו  א ַרּמַ ּמָ ּסּוִני ּבֹוְדִקין ַאֲחָריו ׁשֶ ּכַ
ד ְוֵאין  בֹודֹו ִמּיָ ין אֹותֹו ְלִפי ּכְ יִרין אֹותֹו ְמַכּסִ ַמּכִ

ּבֹוְדִקין ַאֲחָריו:

ז
י  ֲעִנּיֵ ִעם  ַעּכּו''ם  י  ֲעִנּיֵ ין  ּוְמַכּסִ ְמַפְרְנִסין 
ַעל  ר  ַהְמַחּזֵ ְוָעִני  לֹום.  ׁשָ ְרֵכי  ּדַ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֲאָבל  ה  ְמֻרּבָ ָנה  ְלַמּתָ לֹו  ִנְזָקִקין  ֵאין  ָתִחים  ַהּפְ
ְלַהֲחִזיר  ְוָאסּור  ֻמֶעֶטת.  ָנה  ַמּתָ לֹו  נֹוְתִנין 
לֹו  נֹוֵתן  ה  ַאּתָ ַוֲאִפּלּו  ֵריָקם  ַאל  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶהָעִני  ֶאת 
"ַאל  כא(  עד  )תהילים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַאַחת  רֹוֶגֶרת  ּגְ

ְך ִנְכָלם": ָיׁשֹב ּדַ

ח
ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ ָהעֹוֵבר  ְלָעִני  ּפֹוֲחִתין  ֵאין 
ים  ַהִחּטִ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ פּוְנְדיֹון  ּבְ ר  ַהִנְמּכָ ֶאָחד  ר  ּכָ ִמּכִ
ּדֹות.  ַהּמִ ל  ּכָ ַאְרנּו  ּבֵ ּוְכָבר  ֶסַלע  ּבְ ְסִאין  ע  ַאְרּבַ
ן  ִלּתֵ ְוֶכֶסת  ָעָליו  ִליׁשֹן  ע  ַמּצָ לֹו  נֹוְתִנין  ָלן  ְוִאם 
ַבת  ׁשָ ְוִאם  ְוִקְטִנית.  ֶמן  ְוׁשֶ ְמַראׁשֹוָתיו.  ַחת  ּתַ
ְוִקְטִנית  ֶמן  ְוׁשֶ ְסֵעּדֹות  ֹלׁש  ׁשָ ְמזֹון  לֹו  נֹוְתִנין 
יִרין אֹותֹו נֹוְתִנין לֹו ְלִפי  ְוָדג ְוָיָרק. ְוִאם ָהיּו ַמּכִ

בֹודֹו: ּכְ

ט
ח ְצָדָקה ַמֲעִריִמין ָעָליו  ֵאינֹו רֹוֶצה ִלּקַ ָעִני ׁשֶ
יר  ם ַהְלָוָאה. ְוָעׁשִ ָנה אֹו ְלׁשֵ ם ַמּתָ ְונֹוְתִנין לֹו ְלׁשֵ
ּלֹא  ׁשֶ ָממֹונֹו  ּבְ ָצָרה  ְוֵעינֹו  ַעְצמֹו  ֶאת  ְרִעיב  ַהּמַ

יִחין ּבֹו: ּגִ ה ֵאין ַמׁשְ ּתֶ ּנּו ְוֹלא ִיׁשְ ֹיאַכל ִמּמֶ

י
ן ְמַעט  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ן ְצָדָקה אֹו  ֵאינֹו רֹוֶצה ִלּתֵ ִמי ׁשֶ
ין  ּוַמּכִ אֹותֹו  ּכֹוִפין  ין  ּדִ ית  ּבֵ לֹו.  ָראּוי  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ
ֲאָמדּוהּו  ֶ ּשׁ ַמה  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ַעד  ַמְרּדּות  ת  ַמּכַ אֹותֹו 
ּנּו ַמה  ִמּמֶ ְולֹוְקִחין  ָפָניו  ּבְ ִלְנָכָסיו  ְויֹוְרִדין  ן.  ִלּתֵ
ַוֲאִפּלּו  ָדָקה  ַהּצְ ַעל  ִנין  ּכְ ּוְמַמׁשְ ן.  ִלּתֵ לֹו  ָראּוי  ֶ ּשׁ

תֹות: ּבְ ַעְרֵבי ׁשַ ּבְ

יא
ִמן  יֹוֵתר  ְצָדָקה  נֹוֵתן  הּוא  ׁשֶ ׁשֹוַע  ָאָדם 
ִאים  ּבָ ַלּגַ ְונֹוֵתן  ְלַעְצמֹו  ֵצר  ּמֵ ׁשֶ אֹו  לֹו.  ָהָראּוי 
ּנּו  ׁש. ָאסּור ְלָתְבעֹו ְוִלְגּבֹות ִמּמֶ ּיֵ ּלֹא ִיְתּבַ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ָעִתיד  ּנּו  ִמּמֶ ְוׁשֹוֵאל  ְכִלימֹו  ּמַ ׁשֶ אי  ְוַגּבַ ְצָדָקה. 
י  "ּוָפַקְדּתִ כ(  ל  )ירמיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ַרע  ְלִהּפָ

ל ֹלֲחָציו": ַעל ּכָ

יב
ַוֲאִפּלּו  ְיתֹוִמים  ַעל  ְצָדָקה  ּפֹוְסִקין  ֵאין 
ָממֹון  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  בּוִיים  ׁשְ ְלִפְדיֹון 
ָלֶהן  ֵדי ָלׂשּום  ּכְ ן ֲעֵליֶהם  ּיָ ַהּדַ ַסק  ּפָ ְוִאם  ה.  ַהְרּבֵ
ּוִמן  ים  ׁשִ ַהּנָ ִמן  ְצָדָקה לֹוְקִחין  ֵאי  ּבָ ּגַ ר.  ֻמּתָ ם  ׁשֵ
ֹלא  ֲאָבל  ֻמָעט.  ָבר  ּדָ ינֹוקֹות  ַהּתִ ּוִמן  ָהֲעָבִדים 
ל  ֶ ֶזל ִמּשׁ ֵנָבה אֹו ּגֵ ה ּגְ ֶחְזַקת ַהְמֻרּבֶ ה. ׁשֶ ָבר ְמֻרּבֶ ּדָ
ר  ֶהן ַהּכל ְלִפי עׁשֶ ּלָ ה הּוא ֻמָעט ׁשֶ ֲאֵחִרים. ְוַכּמָ

ָעִלים ַוֲעִנּיּוָתן: ַהּבְ

יג
יתֹו  י ּבֵ הּוא ְקרֹובֹו ֹקֶדם ְלָכל ָאָדם. ֲעִנּיֵ ָעִני ׁשֶ
י  ַלֲעִנּיֵ קֹוְדִמין  ִעירֹו  י  ֲעִנּיֵ ִעירֹו.  י  ַלֲעִנּיֵ קֹוְדִמין 
"ְלָאִחיָך  יא(  טו  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַאֶחֶרת.  ִעיר 

ַאְרֶצָך": ָך ּוְלֶאְבֹיְנָך ּבְ ַלֲעִנּיֶ

יד
י ָהִעיר  ְסחֹוָרה ּוָפְסקּו ָעָליו ַאְנׁשֵ ָהַלְך ּבִ ִמי ׁשֶ
אֹוָתּה  י  ַלֲעִנּיֵ נֹוֵתן  ֶזה  ֲהֵרי  ְצָדָקה  ם  ׁשָ ָהַלְך  ׁשֶ
ְצָדָקה  ֲעֵליֶהן  ּוָפְסקּו  ים  ַרּבִ ָהיּו  ְוִאם  ָהִעיר. 
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ֶהן ּוְמַפְרְנִסין  ִאין ְמִביִאין אֹוָתּה ִעּמָ ּבָ נֹוְתִנין ּוְכׁשֶ
נּוָה  ִיּתְ ִעיר  ָחֵבר  ם  ׁשָ ֵיׁש  ְוִאם  ִעיָרם.  י  ֲעִנּיֵ ּה  ּבָ

ְרֶאה לֹו: ּיִ מֹו ׁשֶ ָקּה ּכְ ְלָחֵבר ִעיר ְוהּוא ְמַחּלְ

טו
ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  יָנר  ּדִ ָמאַתִים  נּו  ּתְ ָהאֹוֵמר 
ְלֵבית  נּו  ִיּתְ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  נּו  ּתְ אֹו 
ַנִים  ׁשְ הּוא ָרִגיל ּבֹו. ְוִאם ָהָיה ָרִגיל ּבִ ֶנֶסת ׁשֶ ַהּכְ
יָנִרין  ּדִ ָמאַתִים  נּו  ּתְ ָהאֹוֵמר  ֵניֶהן.  ִלׁשְ נּו  ִיּתְ

י אֹוָתּה ָהִעיר: נּו ַלֲעִנּיֵ ים ִיּתְ ַלֲעִנּיִ

יום שלישי כ"ד אלול תשפ"ב

מתנות עניים - פרק ח
א

ְלִפיָכְך  ָדִרים.  ַהּנְ ְכַלל  ּבִ ִהיא  ֲהֵרי  ַהְצָדָקה 
זֹו  ֶסַלע  ֲהֵרי  ִלְצָדָקה אֹו  ֶסַלע  ָעַלי  ֲהֵרי  ָהאֹוֵמר 
ד ְוִאם ִאֵחר ָעַבר ּבְ  ים ִמּיָ ָנּה ָלֲעִנּיִ ב ִלּתְ ְצָדָקה ַחּיָ
ן  ִלּתֵ ָידֹו  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ַאֵחר"  ּתְ "ַבל  כב(  כג  )דברים 
ים ַמְפִריׁש  ם ֲעִנּיִ ים ְמצּוִיין ֵהן. ֵאין ׁשָ ד ַוֲעִנּיִ ִמּיָ
ן  ּלֹא ִיּתֵ ים. ְוִאם ִהְתָנה ׁשֶ ְמָצא ֲעִנּיִ ּיִ יַח ַעד ׁשֶ ּוַמּנִ
ִאם  ְוֵכן  ְלַהְפִריׁש.  ָצִריְך  ֵאינֹו  ָעִני  ְמָצא  ּיִ ׁשֶ ַעד 
אֹותֹו  ב  ִהְתַנּדֵ אֹו  ְצָדָקה  ּבִ ַדר  ּנָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ִהְתָנה 
ָזָהב  ּבְ ּוְלָצְרָפּה  ּנֹוָתּה  ְלׁשַ ִאין  ָ ַרּשׁ ִאין  ּבָ ַהּגַ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ

ִרין: ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמּתָ

ב
ָדִרים.  ַהּנְ ָאר  ׁשְ ּכִ ב  ַחּיָ ְצָדָקה  ּבִ יס  ְתּפִ ַהּמַ
ְצָדָקה.  זֹו  ֲהֵרי  זֹו  ּכְ זֹו  ֶסַלע  ֲהֵרי  ָאַמר  יַצד.  ּכֵ
ְפִריׁש ֶסַלע ְוָאַמר ֲהֵרי זֹו ְצָדָקה ְוָלַקח ֶסַלע  ַהּמַ
י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְצָדָקה.  ה  ִנּיָ ׁשְ ֲהֵרי  ְוזֹו  ְוָאַמר  ה  ִנּיָ ׁשְ

ֵרׁש: ּלֹא ּפֵ ׁשֶ

ג
ַעד  ן  ִיּתֵ ָנַדר  ה  ּמָ ּכַ ָיַדע  ְוֹלא  ְצָדָקה  ַהּנֹוֵדר 

י: ְנּתִ ּוַ ּיֹאַמר ֹלא ְלָכְך ִנְתּכַ ׁשֶ

ד

ֶאָחד ָהאֹוֵמר ֶסַלע זֹו ְצָדָקה אֹו ָהאֹוֵמר ֲהֵרי 
ּנֹותֹו  ְלׁשַ ְוִהְפִריׁשֹו. ִאם ָרָצה  ָעַלי ֶסַלע ִלְצָדָקה 
ָאסּור  אי  ּבַ ַהּגַ ְלַיד  יַע  ִהּגִ ֶ ִמּשׁ ְוִאם  ר.  ֻמּתָ ַאֵחר  ּבְ
עֹות  ַהּמָ ְלָצֵרף  ִאים  ּבָ ַהּגַ ָרצּו  ְוִאם  ּנֹותֹו.  ְלׁשַ
ֵאין  ִאם  א  ֶאּלָ ִאין  ָ ַרּשׁ ֵאיָנן  יָנִרין  ּדִ ְוַלֲעׂשֹוָתן 
ֹלא  ֲאָבל  ַלֲאֵחִרים.  ְמָצְרִפין  ק  ְלַחּלֵ ים  ֲעִנּיִ ם  ׁשָ

ְלַעְצָמן:

ה
ַיד  ּבְ עֹות  ַהּמָ ִעּכּוב  ּבְ ֲהָנָאה  ים  ַלֲעִנּיִ ָהָיה 
אֹותֹו  ֲהֵרי  ן.  ִלּתֵ ַלֲאֵחִרים  ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ אי  ּבַ ַהּגַ
ים  ֲעִנּיִ ל  ׁשֶ עֹות  ַהּמָ אֹוָתם  ִלְלוֹות  ר  ֻמּתָ אי  ּבַ ַהּגַ
ָאסּור ֵלָהנֹות  ׁש ׁשֶ ֶהְקּדֵ ָדָקה ֵאיָנּה ּכְ ַהּצְ ּופֹוֵרַע. ׁשֶ

ּבֹו:

ו
ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ֵנר  אֹו  ְמנֹוָרה  ב  ִהְתַנּדֵ ׁשֶ ִמי 
ר  ֻמּתָ ִמְצָוה  ִלְדַבר  ְוִאם  ּנֹוָתּה.  ְלׁשַ ָאסּור 
ָעֶליָה  ם ּבְ ע ׁשֵ ּקַ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ י ׁשֶ ּנֹוָתּה. ַאף ַעל ּפִ ְלׁשַ
ל  ׁשֶ ֵנר  אֹו  נֹוָרה  ַהּמְ זֹו  אֹוְמִרים  א  ֶאּלָ ֵמָעֶליָה. 
ר  ָעִלים ֵמָעֶליָה ֻמּתָ ם ַהּבְ ע ׁשֵ ּקַ ּתַ לֹוִני. ְוִאם ִנׁשְ ּפְ

ּנֹוָתּה ֲאִפּלּו ִלְדַבר ָהְרׁשּות: ְלׁשַ

ז
ב  ְתַנּדֵ ַהּמִ ָהָיה  ׁשֶ ּבְ ֲאמּוִרים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
ּנֹוָתּה  ְלׁשַ ָאסּור  ַעּכּו''ם  ָהָיה  ִאם  ֲאָבל  ָרֵאל.  ִיׂשְ
ָעֶליָה  ּבְ ם  ׁשֵ ַע  ּקֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַעד  ִמְצָוה  ִלְדַבר  ֲאִפּלּו 
ָבר  ּדָ י  ּתִ ׁשְ ִהְקּדַ ָהַעּכּו''ם  ֹיאַמר  א  ּמָ ׁשֶ ֵמָעֶליָה. 

ל ְיהּוִדים ּוְמָכרּוהּו ְלַעְצָמן: ֶנֶסת ׁשֶ ְלֵבית ַהּכְ

ח
ִלין  ְמַקּבְ ֵאין  ִית  ַהּבַ ְלֶבֶדק  ב  ִהְתַנּדֵ ׁשֶ ַעּכּו''ם 
ּנּו ֵאין ַמְחִזיִרין  ה. ְוִאם ָלְקחּו ִמּמֶ ִחּלָ ּנּו ְלַכּתְ ִמּמֶ
ֶאֶבן  אֹו  קֹוָרה  גֹון  ּכְ ם  ְמֻסּיָ ָבר  ַהּדָ ָהָיה  לֹו. 
ם  ְמֻסּיָ ָבר  ּדָ ָלֶהן  ְיֵהא  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ לֹו  ַמְחִזיִרין 
ָוָלנּו"  ָלֶכם  "ֹלא  ג(  ד  )עזרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ
ה.  ִחּלָ ִלין ֵמֶהן ְלַכּתְ ֶנֶסת ְמַקּבְ ְוגֹו'. ֲאָבל ְלֵבית ַהּכְ
ְוִאם  י.  ּתִ ִהְפַרׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַדַעת  ּכְ ּיֹאַמר  ׁשֶ ְוהּוא 
ְוֵאין  ַמִים.  ָ ַלּשׁ ִלּבֹו  א  ּמָ ׁשֶ ִניָזה  ּגְ ָטעּון  ָאַמר  ֹלא 
ת  ְלַאּמַ ְוֹלא  ַלִים  ְירּוׁשָ ְלחֹוַמת  ֵמֶהם  ִלים  ְמַקּבְ
ֵאין  "ְוָלֶכם  כ(  ב  )נחמיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ּה  ּבָ ׁשֶ ִים  ַהּמַ

ָלִים": ירּוׁשָ רֹון ּבִ ֵחֶלק ְוִזּכָ
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ט
ָהַעּכּו''ם  ִמן  ְצָדָקה  ִלּטל  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָאסּור 
ל  ׁשֶ ְצָדָקה  ּבִ ִלְחיֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוִאם  ַפְרֶהְסָיא.  ּבְ
ִצְנָעה  ּבְ ָהַעּכּו''ם  ִמן  ָלּה  ִלּטְ ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַלח  ָ ּשׁ ר ִמן ָהַעּכּו''ם ׁשֶ ר. ּוֶמֶלְך אֹו ׂשַ ֲהֵרי ֶזה ֻמּתָ
לֹו  אֹותֹו  ַמְחִזיִרין  ֵאין  ִלְצָדָקה  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָממֹון 
ֵתן  ּנּו ְוִיּנָ א נֹוְטִלין ִמּמֶ לֹום ַמְלכּות. ֶאּלָ ּום ׁשְ ִמּשׁ

ֶלְך: ַמע ַהּמֶ ּלֹא ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ֶתר ּכְ ּסֵ י ַעּכּו''ם ּבַ ַלֲעִנּיֵ

י
ים  ֲעִנּיִ ְלַפְרָנַסת  קֹוֵדם  בּוִיים  ׁשְ ְדיֹון  ּפִ
בּוִיים  ִפְדיֹון ׁשְ דֹוָלה ּכְ ְוִלְכסּוָתן. ְוֵאין ְלָך ִמְצָוה ּגְ
ֵמִאים  ְוַהּצְ ָהְרֵעִבים  ְכַלל  ּבִ הּוא  ֲהֵרי  בּוי  ָ ַהּשׁ ׁשֶ
ֲעִלים  ְוַהּמַ ְנָפׁשֹות.  ַנת  ַסּכָ ּבְ ְועֹוֵמד  ים  ַוֲערּוּמִ
טו  )דברים  ַעל  עֹוֵבר  ֶזה  ֲהֵרי  ְדיֹונֹו  ִמּפִ ֵעיָניו 
ץ ֶאת ְלָבְבָך ְוֹלא ִתְקּפֹץ ֶאת ָיְדָך"  ז( "ֹלא ְתַאּמֵ
ֵרֶעָך"  ם  ּדַ ַתֲעֹמד ַעל  ְוַעל )ויקרא יט טז( "ֹלא 
ֶפֶרְך ְלֵעיֶניָך".  ּנּו ּבְ ְוַעל )ויקרא כה נג( "ֹלא ִיְרּדֶ
יא(  טו  )דברים  ח(  טו  )דברים  ִמְצַות  ל  ּוִבּטֵ
ח ֶאת ָיְדָך לֹו". ּוִמְצַות )ויקרא כה  ְפּתַ "ָפֹתַח ּתִ
ְך". )ויקרא יט יח( "ְוָאַהְבּתָ  לו( "ְוֵחי ָאִחיָך ִעּמָ
ְלֻקִחים  ל  "ְוַהּצֵ יא(  כד  )משלי  מֹוָך".  ּכָ ְלֵרֲעָך 
ִמְצָוה  ְלָך  ְוֵאין  ֵאּלּו.  ּכָ ָבִרים  ּדְ ה  ְוַהְרּבֵ ֶות"  ַלּמָ

בּוִיים: ִפְדיֹון ׁשְ ה ּכְ ַרּבָ

יא
ֶנֶסת  ית ַהּכְ בּו ָמעֹות ְלִבְנַין ּבֵ ּגָ י ָהִעיר ׁשֶ ַאְנׁשֵ
ָקנּו  עֹות.  ַהּמָ ּבֹו  מֹוִציִאין  ִמְצָוה  ַבר  ּדְ ָלֶהן  ּוָבא 
א  ֶאּלָ ִמְצָוה  ִלְדַבר  רּום  ִיְמּכְ ֹלא  ְוקֹורֹות  ֲאָבִנים 
ֶאת  ֵהִביאּו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  בּוִיים.  ׁשְ ְלִפְדיֹון 
ָהֲאָבִנים ּוְגָדרּום ְוֶאת ַהּקֹורֹות ּוְפָסלּום ְוִהְתִקינּו 
ְלַבד.  בּוִיים ּבִ ְנָין מֹוְכִרין ַהּכל ְלִפְדיֹון ׁשְ ַהּכל ַלּבִ
ֶנֶסת  ית ַהּכְ רּו ֶאת ּבֵ נּו ְוָגְמרּו ֹלא ִיְמּכְ ֲאָבל ִאם ּבָ

ּבּור: א ִיְגּבּו ְלִפְדיֹוָנן ִמן ַהּצִ ֶאּלָ

יב
ֵמיֶהן  ּדְ ַעל  ֶיֶתר  ּבְ בּוִיים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ּפֹוִדין  ֵאין 
ּלֹא ִיְהיּו ָהאֹוְיִבים רֹוְדִפין  ּקּון ָהעֹוָלם. ׁשֶ ֵני ּתִ ִמּפְ
בּוִיים  ְ ּבֹוָתם. ְוֵאין ַמְבִריִחין ֶאת ַהּשׁ ַאֲחֵריֶהם ִלׁשְ
יִדין  ּלֹא ִיְהיּו ָהאֹוְיִבים ַמְכּבִ ּקּון ָהעֹוָלם ׁשֶ ֵני ּתִ ִמּפְ

ִמיָרָתן: ׁשְ ים ּבִ ֲעֵליֶהן ֶאת ָהעל ּוַמְרּבִ

יג
ָוה  ּלָ ׁשֶ אֹו  ְלַעּכּו''ם  ּוָבָניו  ַעְצמֹו  ַכר  ּמָ ׁשֶ ִמי 
ַעם  ּפַ ַהְלָוָאָתן.  ּבְ ֲאָסרּוהּו  אֹו  אֹוָתן  בּו  ְוׁשָ ֵמֶהן 
ֵאין  ית  ִליׁשִ ׁשְ ִלְפּדֹוָתן.  ִמְצָוה  ה  ִנּיָ ּוׁשְ ִראׁשֹוָנה 
ְלַאַחר  ִנים  ַהּבָ ֶאת  ּפֹוִדין  ֲאָבל  אֹוָתן.  ּפֹוִדין 
ׁשּוהּו ְלָהְרגֹו ּפֹוִדין אֹותֹו  ּקְ ִמיַתת ֲאִביֶהן. ְוִאם ּבִ

ָעִמים: ה ּפְ ּמָ ָדם ֲאִפּלּו ַאַחר ּכַ ִמּיָ

יד
ַעְבדּות  ם  ְלׁשֵ ְוָטַבל  הֹוִאיל  ה  ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶעֶבד 
ָרֵאל  ִיׂשְ ּכְ אֹותֹו  ּפֹוִדין  ִמְצֹות  ָעָליו  ל  ְוִקּבֵ
ַוֲאִפּלּו  ְלַעּכּו''ם  ֵהִמיר  ׁשֶ בּוי  ְוׁשָ ה.  ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ְלַהְכִעיס  ְנֵבָלה  אֹוֵכל  ָהָיה  ׁשֶ גֹון  ּכְ ַאַחת  ְלִמְצָוה 

ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ָאסּור ִלְפּדֹותֹו:

טו
ְוִלְכסּות  ְלַהֲאִכיל  ְלִאיׁש  קֹוֶדֶמת  ה  ָ ָהִאּשׁ
ְרּכֹו  ּדַ ָהִאיׁש  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִבי.  ֶ ַהּשׁ ית  ִמּבֵ ּוְלהֹוִציא 
ָהיּו  ְוִאם  ה.  ְמֻרּבָ ּה  ּתָ ּוָבׁשְ ה  ָ ָהִאּשׁ ֹלא  ר  ְלַחּזֵ
ֲעֵבָרה  ִלְדַבר  ֵניֶהן  ׁשְ עּו  ְוִנְתּבְ ְבָיה  ִ ּשׁ ּבַ ֵניֶהם  ׁשְ

ְרּכֹו ְלָכְך: ֵאין ּדַ ָהִאיׁש קֹוֵדם ִלְפּדֹות ְלִפי ׁשֶ

טז
יִאין  יא אֹוָתן ַמּשִׂ אּו ְלַהּשִׂ ּבָ ָיתֹום ִויתֹוָמה ׁשֶ
ה  ָ ִאּשׁ ל  ׁשֶ ּה  ּתָ ׁשְ ּבָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָלִאיׁש  ֹקֶדם  ה  ָ ָהִאּשׁ
יָנִרים  ּדִ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ַקל  ׁשְ ִיְפֲחתּו ָלּה ִמּמִ ְוֹלא  ה.  ְמֻרּבָ
ל  ִכיס ׁשֶ ֶסף ָטהֹור. ְוִאם ֵיׁש ּבְ ל ּכֶ יָנר ׁשֶ ּוְרִביַע ּדִ

בֹוָדּה: ְצָדָקה נֹוְתִנין ָלּה ְלִפי ּכְ

יז
ה  ַהְרּבֵ בּוִיים  ׁשְ ה אֹו  ַהְרּבֵ ים  ֲעִנּיִ ְלָפֵנינּו  ָהיּו 
ֵדי  ּכְ אֹו  ְלַכּסֹות  ֵדי  ּכְ אֹו  ְלַפְרֵנס  ֵדי  ּכְ יס  ּכִ ּבַ ְוֵאין 
ִוי.  ַלּלֵ ַהּכֵֹהן  ֶאת  יִמין  ַמְקּדִ ן.  ּלָ ּכֻ ֶאת  ִלְפּדֹות 
תּוִקי.  ָרֵאל ְלָחָלל. ְוָחָלל ִלׁשְ ָרֵאל. ְוִיׂשְ ְוֵלִוי ְלִיׂשְ
ּוַמְמֵזר  ְלַמְמֵזר.  ַוֲאסּוִפי  ַלֲאסּוִפי.  תּוִקי  ּוׁשְ
ה.  ָ ְקֻדּשׁ נּו ּבִ ַדל ִעּמָ ִתין ּגָ ַהּנָ ְלָנִתין. ְוָנִתין ְלֵגר. ׁשֶ
ְכַלל  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ְלִפי  ְחָרר.  ְמׁשֻ ְלֶעֶבד  קֹוֵדם  ְוֵגר 

ָארּור:

יח
ִוין  ׁשָ ֵניֶהן  ׁשְ ָהיּו  ׁשֶ ּבְ ֲאמּוִרים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
ָהָאֶרץ  ַעם  דֹול  ּגָ ּכֵֹהן  ָהָיה  ִאם  ֲאָבל  ָחְכָמה.  ּבְ
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ְוָכל  קֹוֵדם.  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ָחָכם.  ְלִמיד  ּתַ ּוַמְמֵזר 
ָחְכָמה קֹוֵדם ֶאת ֲחֵברֹו. ְוִאם ָהָיה ֶאָחד  דֹול ּבְ ַהּגָ
דֹול ֵמֶהן  ם ּגָ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ ֵמֶהן ַרּבֹו אֹו ָאִביו ַאף ַעל ּפִ
ְלִמיד ָחָכם קֹוֵדם  הּוא ּתַ ָחְכָמה. ַרּבֹו אֹו ָאִביו ׁשֶ ּבְ

ָחְכָמה: דֹול ֵמֶהם ּבְ הּוא ּגָ ָלֶזה ׁשֶ

מתנות עניים - פרק ט
א

ְלַהֲעִמיד  ִבין  ַחּיָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִעיר  ל  ּכָ
ְוֶנֱאָמִנים  ְידּוִעים  ים  ֲאָנׁשִ ְצָדָקה  ֵאי  ּבָ ּגַ ֵמֶהם 
ְלֶעֶרב  ת  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  ָהָעם  ַעל  ַמְחִזיִרין  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ
הּוא ָראּוי  ֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמה ּשׁ ת ְולֹוְקִחין ִמּכָ ּבָ ׁשַ
עֹות  ַהּמָ ִקין  ְמַחּלְ ְוֵהן  ָעָליו.  צּוב  ַהּקָ ְוָדָבר  ן  ִלּתֵ
ת ְונֹוְתִנין ְלָכל ָעִני ְוָעִני  ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ֵמֶעֶרב ׁשַ
ִהיא  ְוזֹו  ָיִמים.  ְבָעה  ְלׁשִ יִקין  ְסּפִ ַהּמַ ְמזֹונֹות 

ה: ְקֵראת ֻקּפָ ַהּנִ

ב
ָכל יֹום ָויֹום  ּלֹוְקִחין ּבְ ִאין ׁשֶ ּבָ ְוֵכן ַמֲעִמיִדין ּגַ
רֹות אֹו  ּפֵ ַמֲאָכל אֹו  ּוִמיֵני  ת  ּפַ ְוָחֵצר  ָחֵצר  ל  ִמּכָ
ִקין ֶאת  ָעה. ּוְמַחּלְ ב ְלִפי ׁשָ ְתַנּדֵ ּמִ י ׁשֶ ָמעֹות ִמּמִ
ּנּו  ים ְונֹוְתִנין ְלָכל ָעִני ִמּמֶ ין ָהֲעִנּיִ בּוי ָלֶעֶרב ּבֵ ַהּגָ

ְמחּוי: ְקָרא ּתַ ְרָנַסת יֹומֹו. ְוֶזהּו ַהּנִ ּפַ

ג
ָקָהל  ּבְ ַמְענּו  ׁשָ ְוֹלא  ָרִאינּו  ֹלא  ֵמעֹוָלם 
ֲאָבל  ְצָדָקה.  ל  ׁשֶ ה  ֻקּפָ ָלֶהן  ֵאין  ׁשֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ְמקֹומֹות  ְוֵיׁש  ּבֹו  ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ ְמקֹומֹות  ֵיׁש  ְמחּוי  ּתַ
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַהּיֹום  ׁשּוט  ַהּפָ ְנָהג  ְוַהּמִ ּבֹו.  ָנֲהגּו  ּלֹא  ׁשֶ
ִקין ֵמֶעֶרב  ָכל יֹום ּוְמַחּלְ ה ַמְחִזיִרין ּבְ ּפָ ֵאי ַהּקֻ ּבָ ּגַ

ת: ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ׁשַ

ד
ְוָכל  ים.  ָלֲעִנּיִ ְמזֹונֹות  ִקים  ְמַחּלְ ַתֲעִנּיֹות  ּבְ
ְצָדָקה  קּו  ִחּלְ ְוֹלא  ְוָלנּו  ָהָעם  ָאְכלּו  ׁשֶ ֲעִנית  ּתַ
ִמים ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ׁשֹוְפֵכי ּדָ ים ֲהֵרי ֵאּלּו ּכְ ָלֲעִנּיִ
ה  ְוַעּתָ ּה  ּבָ ָיִלין  "ֶצֶדק  כא(  א  )ישעיה  ָלה  ּבָ ּקַ ּבַ
ָנְתנּו  ּלֹא  ׁשֶ ּבְ ֲאמּוִרים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ ִחים".  ְמַרּצְ

גֹון  ּכְ ת  ַהּפַ ֶהם  ּבָ אֹוְכִלים  ׁשֶ רֹות  ְוַהּפֵ ת  ַהּפַ ָלֶהן 
אֹו  עֹות  ַהּמָ ֵאֲחרּו  ִאם  ֲאָבל  ַוֲעָנִבים.  ָמִרים  ּתְ

ִמים: ׁשֹוְפֵכי ּדָ ים ֵאיָנן ּכְ ַהִחּטִ

ה
ֵאין  ׁשֶ ַנִים  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ית  ִנְגּבֵ ֵאיָנּה  ה  ּפָ ַהּקֻ
חֹות  ּפָ ָממֹון  ּבְ ּבּור  ַהּצִ ַעל  ָרָרה  ׂשְ ים  עֹוׂשִ
ל  ׁשֶ עֹות  ַהּמָ ְלֶאָחד  ְלַהֲאִמין  ר  ּוֻמּתָ ַנִים.  ְ ִמּשׁ
ִהיא  ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ ֹלׁשָ ׁשְ א ּבִ ה. ְוֵאיָנּה ֶנְחֶלֶקת ֶאּלָ ֻקּפָ
י ַמֲחסֹורֹו  ּנֹוְתִנים ְלָכל ֶאָחד ּדֵ ִדיֵני ָממֹונֹות. ׁשֶ ּכְ
ָבר  ּדָ ֵאינֹו  ׁשֶ ה  ֹלׁשָ ׁשְ ּבִ ה  ִנְגּבֶ ְמחּוי  וַהּתַ ת.  ּבָ ְלׁשַ

ה: ֹלׁשָ ׁשְ ק ּבִ ָקצּוב. ּוִמְתַחּלֵ

ו
ֵמֶעֶרב  ה  ּפָ ְוַהּקֻ יֹום.  ָכל  ּבְ ה  ִנְגּבֶ ְמחּוי  ַהּתַ
עֹוָלם.  י  ַלֲעִנּיֵ ְמחּוי  ְוַהּתַ ת.  ּבָ ׁשַ ְלֶעֶרב  ת  ּבָ ׁשַ

ְלַבד: י אֹוָתּה ָהִעיר ּבִ ה ַלֲעִנּיֵ ּפָ ְוַהּקֻ

ז
ְמחּוי.  ּתַ ה  ֻקּפָ ַלֲעׂשֹות  ָהִעיר  ֵני  ּבְ ִאין  ָ ַרּשׁ
ְרֵכי  ְרצּו ִמּצָ ּיִ ֶ ּנֹוָתן ְלָכל ַמה ּשׁ ה. ּוְלׁשַ ְוַתְמחּוי ֻקּפָ
בּו.  ּגָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ן ּבְ ּלֹא ִהְתנּו ּכֵ י ׁשֶ ִצּבּור. ְוַאף ַעל ּפִ
ַעל  ּגֹוִבין  ַהּכל  ׁשֶ דֹול  ּגָ ָחָכם  ִדיָנה  ּמְ ּבַ ָהָיה  ְוִאם 
ְרֶאה. ֲהֵרי  ּיִ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ים ּכְ ק ָלֲעִנּיִ ְעּתֹו ְוהּוא ְיַחּלֵ ּדַ
ְרֵכי  ִמּצָ לֹו  ָרֶאה  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ּנֹוָתן  ְלׁשַ אי  ַ ַרּשׁ ֶזה 

ִצּבּור:

ח
ה  ִמּזֶ ֶזה  ִלְפרׁש  ִאין  ָ ַרּשׁ ֵאין  ְצָדָקה  ֵאי  ּבָ ּגַ
ְוֶזה  ַער  ַ ַלּשׁ ּפֹוֵרׁש  ֶזה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ּוק.  ּשׁ ּבַ

ּפֹוֵרׁש ַלֲחנּות ְוגֹוִבין:

ט
ְלתֹוְך  ֵנם  ִיּתְ ֹלא  ּוק  ּשׁ ּבַ ָמעֹות  אי  ּבַ ַהּגַ ָמָצא 
יַע  ּגִ ּיַ ּוְכׁשֶ ְצָדָקה.  ל  ׁשֶ ַאְרְנִקי  ְלתֹוְך  א  ֶאּלָ יסֹו  ּכִ

ְלֵביתֹו ִיְטֵלם:

י
ּוק  ּשׁ ֲחֵברֹו ָמֶנה ּוְפָרעֹו ּבַ ה ּבַ אי נֹוׁשֶ ּבַ ָהָיה ַהּגַ
ל  ׁשֶ ַאְרְנִקי  ְלתֹוְך  א  ֶאּלָ יסֹו  ּכִ ְלתֹוְך  ֵנם  ִיּתְ ֹלא 
יַע ְלֵביתֹו ִיְטֵלם. ְוֹלא ִיְמֶנה ָמעֹות  ּגִ ּיַ ְצָדָקה. ּוְכׁשֶ
ד  ֵני ַהֲחׁשָ א ֶאָחד ֶאָחד ִמּפְ ַנִים ֶאּלָ ַנִים ׁשְ ה ׁשְ ּפָ ַהּקֻ
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ֵמה'  ים  ְנִקּיִ "ִוְהִייֶתם  כב(  )במדבר לב  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ָרֵאל": ׂשְ ּוִמּיִ

יא
ק  ְלַחּלֵ ים  ֲעִנּיִ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ְצָדָקה  ֵאי  ּבָ ּגַ
ֹלא  ֲאָבל  ַלֲאֵחִרים  יָנִרין  ּדִ עֹות  ַהּמָ ְמָצְרִפין 
ק  ים ְלַחּלֵ ֵאין ָלֶהם ֲעִנּיִ ְמחּוי ׁשֶ ֵאי ּתַ ּבָ ּגַ ְלַעְצָמן. 
ְלַעְצָמם.  מֹוְכִרים  ְוֵאין  ַלֲאֵחִרים  מֹוְכִרים 
ְוֹלא  ְצָדָקה.  ֵאי  ּבָ ּגַ ִעם  ְצָדָקה  ּבִ ִבים  ְ ְמַחּשׁ ְוֵאין 
ֱאַמר )מלכים ב כב ז(  ּנֶ ִרין. ׁשֶ ְזּבָ ׁש ִעם ַהּגִ ֶהְקּדֵ ּבַ
י  ּכִ ָיָדם  ַעל  ן  ּתָ ַהּנִ ֶסף  ַהּכֶ ם  ִאּתָ ב  ֵיָחׁשֵ ֹלא  "ַאְך 

ים": ֱאמּוָנה ֵהם עֹוׂשִ ּבֶ

יב
ים יֹום ּכֹוִפין אֹותֹו  ֹלׁשִ ִדיָנה ׁשְ ּמְ ב ּבַ ׁשַ ּיָ ִמי ׁשֶ
ם  ׁשָ ב  ָיׁשַ ִדיָנה.  ַהּמְ ֵני  ּבְ ִעם  ה  ּפָ ַלּקֻ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ
ְמחּוי.  ַהּתַ ן  ִלּתֵ אֹותֹו  ּכֹוִפין  ים  ֳחָדׁשִ ה  ֹלׁשָ ׁשְ
ן ְצָדָקה  ים ּכֹוִפין אֹותֹו ִלּתֵ ה ֳחָדׁשִ ָ ּשׁ ם ׁשִ ב ׁשָ ָיׁשַ
ם  ׁשָ ב  ָיׁשַ ָהִעיר.  י  ֲעִנּיֵ ּה  ּבָ ים  ַכּסִ ּמְ ׁשֶ ְכסּות  ּבִ
ן ְצָדָקה ִלְקבּוָרה  ים ּכֹוִפין אֹותֹו ִלּתֵ ָעה ֳחָדׁשִ ׁשְ ּתִ
ל ָצְרֵכי  ין ָלֶהם ּכָ ים ְועֹוׂשִ ּה ֶאת ָהֲעִנּיִ ּקֹוְבִרין ּבָ ׁשֶ

ְקבּוָרה:

יג
לֹו  ָאסּור  ְסֻעּדֹות  י  ּתֵ ׁשְ ְמזֹון  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי 
ֵרה  ֶעׂשְ ע  ַאְרּבַ ְמזֹון  לֹו  ָהיּו  ְמחּוי.  ַהּתַ ִמן  ִלּטל 
ה. ָהיּו לֹו ָמאַתִים זּוז  ּפָ ְסֻעּדֹות ֹלא ִיּטל ִמן ַהּקֻ
ׁש לֹו  ּיֵ ֶהם ]אֹו ׁשֶ א ְונֹוֵתן ּבָ ֵאינֹו נֹוׂשֵ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ֶהם[ ֲהֵרי ֶזה ֹלא ִיּטל  א ְונֹוֵתן ּבָ ים זּוז ְונֹוׂשֵ ִ ֲחִמּשׁ
ר ָעִני. ָהיּו לֹו ָמאַתִים  ְכָחה ּוֵפָאה ּוַמֲעׂשֵ ֶלֶקט ׁשִ
ֶאָחד ֲהֵרי ֶזה  ּכְ יָנר ֲאִפּלּו ֶאֶלף נֹוְתִנין לֹו  ּדִ ָחֵסר 
ַוֲהֵרי ֵהן ָעָליו חֹוב  ָידֹו ָמעֹות  ּבְ ָהיּו  ח.  ִלּקַ ר  ֻמּתָ
ֶזה  ֲהֵרי  ּתֹו  ִאׁשְ ת  ִלְכֻתּבַ ִנים  ּכָ ְמֻמׁשְ ָהיּו  ׁשֶ אֹו 

ח: ר ִלּקַ ֻמּתָ

יד
ִית ֲאִפּלּו ָהיּו  ִריְך ְוֵיׁש לֹו ָחֵצר ּוְכֵלי ּבַ ּצָ ָעִני ׁשֶ
ִבין אֹותֹו ִלְמּכֹר  ֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ֵאין ְמַחּיְ ֵלי ּכֶ לֹו ּכְ
ח.  ִלּקַ ר  ֻמּתָ א  ֶאּלָ ִמיׁשֹו  ׁשְ ּתַ ֵלי  ּכְ ְוֶאת  יתֹו  ּבֵ ֶאת 
ְכֵלי  ּבִ ֲאמּוִרים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ לֹו.  ן  ִלּתֵ ּוִמְצָוה 
ֶהן.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  עֹות  ּוַמּצָ ּוַמְלּבּוׁש  ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה 
גֹון ִמְגֶרֶדת אֹו  ֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּכְ ֵלי ּכֶ ֲאָבל ִאם ָהיּו ּכְ

ה  ּמֶ חֹות ֵמֶהן. ּבַ ֶהן מֹוְכָרן ְולֹוֵקַח ּפָ ֵעִלי ְוַכּיֹוֵצא ּבָ
ָהָעם.  ִמן  ִלְגּבֹות  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֹקֶדם  ֲאמּוִרים  ָבִרים  ּדְ
ִבים אֹותֹו ִלְמּכֹר  ָדָקה ְמַחּיְ ָבה ַהּצְ ּגָ ֲאָבל ַאַחר ׁשֶ
ְך ִיּטל: חּוִתין ֵמֶהם ְוַאַחר ּכָ ח ֲאֵחִרים ּפְ ָליו ְוִלּקַ ּכֵ

טו
לֹו  ְוַתּמּו  ָלִעיר  ְך  ְמַהּלֵ ָהָיה  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ
ֲהֵרי  ּיֹאַכל  ַמה  ה  ַעּתָ לֹו  ְוֵאין  ֶרְך  ּדֶ ּבַ עֹות  ַהּמָ
ָעִני  ר  ּוַמֲעׂשַ ּוֵפָאה  ְכָחה  ׁשִ ֶלֶקט  ח  ִלּקַ ר  ֻמּתָ ֶזה 
ב  יַע ְלֵביתֹו ֵאינֹו ַחּיָ ּגִ ּיַ ָדָקה. ְוִלְכׁשֶ ְוֵלָהנֹות ִמן ַהּצְ
ָעה. ָהא ְלָמה  אֹוָתּה ׁשָ ּבְ ֲהֵרי ָעִני ָהָיה  ם ׁשֶ ּלֵ ְלׁשַ

ם: ּלֵ ב ְלׁשַ ֵאינֹו ַחּיָ יר ׁשֶ ֶהֱעׁשִ ֶזה ּדֹוֶמה ֶלָעִני ׁשֶ

טז
ְוִאם  ּוְכָרִמים  דֹות  ׂשָ ים  ּתִ ּבָ לֹו  ָהיּו  ׁשֶ ִמי 
יָחן  ִהּנִ ְוִאם  זֹול  ּבְ מֹוְכָרן  ִמים  ׁשָ ַהּגְ יֵמי  ּבִ מֹוְכָרן 
ִבין  ְמַחּיְ ֵאין  ֵיֶהן.  ׁשֹוְ ּבְ מֹוְכָרן  ה  ַהַחּמָ ְימֹות  ַעד 
ָעִני  ר  ַמֲעׂשַ אֹותֹו  ַמֲאִכיִלין  א  ֶאּלָ ִלְמּכֹר  אֹותֹו 
ּלֹא  ׁשֶ ְוִיְמּכֹר  ַעְצמֹו  ִיְדֹחק  ְוֹלא  ֵמיֶהן  ּדְ ֲחִצי  ַעד 

ְזַמן ְמִכיָרה: ּבִ

יז
ֵאינֹו  ְוהּוא  ֹיֶקר  ּבְ לֹוְקִחין  ָהָאָדם  ָאר  ׁשְ ָהיּו 
הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ זֹול  ּבְ א  ֶאּלָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ מֹוֵצא 
א  ֶאּלָ ִלְמּכֹר.  אֹותֹו  ִבין  ְמַחּיְ ֵאין  ְוָטרּוד  חּוק  ּדָ
ֶוה  ׁשָ ּבְ ְמּכֹר  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְוהֹוֵלְך  ָעִני  ר  ַמֲעׂשַ אֹוֵכל 

חּוק ִלְמּכֹר: ֵאינֹו ּדָ ְוֵיְדעּו ַהּכל ׁשֶ

יח
ַמֲחסֹורֹו  ִלים  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ לֹו  בּו  ּגָ ׁשֶ ָעִני 
ַהּמֹוָתר  ֲהֵרי  ָצִריְך  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ְוהֹוִתירּו 
בּוִיים  ׁשְ ּומֹוַתר  ים.  ָלֲעִנּיִ ים  ֲעִנּיִ ּומֹוַתר  ּלֹו.  ׁשֶ
מֹוַתר  בּוי.  ׁשָ ְלאֹותֹו  בּוי  ׁשָ מֹוַתר  בּוִיים.  ְ ַלּשׁ

יו: ת ְליֹוְרׁשָ ִתים. מֹוַתר ַהּמֵ ֵמִתים ַלּמֵ

יט
רּוָטה  ּפְ אֹו  ְמחּוי  ַלּתַ רּוָטה  ּפְ ַתן  ּנָ ׁשֶ ָעִני 
ִבין  ּנּו. ְוִאם ֹלא ָנַתן ֵאין ְמַחּיְ ִלים ִמּמֶ ה ְמַקּבְ ּפָ ַלּקֻ
ים ְוֶהֱחִזיר ָלֶהן  ָגִדים ֲחָדׁשִ ן. ָנְתנּו לֹו ּבְ אֹותֹו ִלּתֵ
ֵאין  ָנַתן  ֹלא  ְוִאם  ּנּו.  ִמּמֶ ִלין  ְמַקּבְ ָחִקין  ְ ַהּשׁ ֶאת 

ן: ִבין אֹותֹו ִלּתֵ ְמַחּיְ
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יֹוֵתר  ְצָדָקה  ִמְצַות  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָאנּו  ִבין  ַחּיָ
ֶזַרע  יק  ּדִ ַלּצַ ָדָקה ִסיָמן  ַהּצְ ׁשֶ ה.  ל ִמְצֹות ֲעׂשֵ ִמּכָ
י  "ּכִ יט(  יח  )בראשית  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ָניו" )בראשית  ּבָ ה ֶאת  ְיַצּוֶ ר  ֲאׁשֶ ְלַמַען  יו  ְיַדְעּתִ
ָרֵאל  ִיׂשְ א  ּסֵ ּכִ ְוֵאין  ְצָדָקה".  "ַלֲעׂשֹות  יט(  יח 
ְצָדָקה  ּבִ א  ֶאּלָ עֹוֶמֶדת  ָהֱאֶמת  ְוַדת  ִמְתּכֹוֵנן 
ּכֹוָנִני". ְוֵאין  ְצָדָקה ּתִ ֱאַמר )ישעיה נד יד( "ּבִ ּנֶ ׁשֶ
)ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְצָדָקה  ּבִ א  ֶאּלָ ִנְגָאִלין  ָרֵאל  ִיׂשְ

ְצָדָקה": ֶביָה ּבִ ֶדה ְוׁשָ ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמׁשְ א כז( "ִצּיֹון ּבְ

ב
ָבר  ָדָקה ְוֵאין ּדָ ְלעֹוָלם ֵאין ָאָדם ַמֲעִני ִמן ַהּצְ
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ִביל  ׁשְ ּבִ ִנְגָלל  ק  ֶהּזֵ ְוֹלא  ַרע 
לֹום."  ָדָקה ׁשָ ה ַהּצְ )ישעיה לב יז( "ְוָהָיה ַמֲעׂשֵ
יג  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָעָליו  ְמַרֲחִמין  ַהְמַרֵחם  ל  ּכָ
ְוָכל ִמי  ָך".  ְוִהְרּבֶ ְוִרַחְמָך  ְלָך ַרֲחִמים  יח( "ְוָנַתן 
ְלַיֲחסֹו.  ָלחּוׁש  ֵיׁש  ְמַרֵחם  ְוֵאינֹו  ַאְכָזִרי  הּוא  ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ַעּכּו''ם ׁשֶ א ּבְ ֵאין ָהַאְכָזִרּיּות ְמצּוָיה ֶאּלָ ׁשֶ
ְוָכל  ְיַרֵחמּו".  ְוֹלא  ה  ֵהּמָ )ירמיה נ מב( "ַאְכָזִרי 
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֵהם  ַאִחים  ּכְ ֲעֵליֶהם  ְלֶוה  ְוַהּנִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֱאֹלֵהיֶכם"  ַלה'  ם  ַאּתֶ ִנים  "ּבָ א(  יד  )דברים 
ָעָליו.  ְיַרֵחם  ִמי  ָהָאח  ַעל  ָהָאח  ְיַרֵחם  ֹלא  ְוִאם 
ֲהְלַעּכּו''ם  ֵעיֵניֶהן.  ִאין  נֹוׂשְ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ֲעִנּיֵ ּוְלִמי 
ֵאין  ָהא  ַאֲחֵריֶהן.  ְורֹוְדִפים  אֹוָתן  ֹוְנִאין  ּשׂ ׁשֶ

א ַלֲאֵחיֶהן: לּויֹות ֶאּלָ ֵעיֵניֶהן ּתְ

ג
ָדָקה ֲהֵרי ֶזה ִנְקָרא  ֲעִלים ֵעיָניו ִמן ַהּצְ ל ַהּמַ ּכָ
ַעל.  ִלּיַ ּבְ ַעּכּו''ם  עֹוֵבד  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעל  ִלּיַ ּבְ
"ָיְצאּו  יד(  יג  )דברים  אֹוֵמר  הּוא  ּוְבַעּכּו''ם 
ָדָקה  ַעל" ּוְבַמֲעִלים ֵעיָניו ִמן ַהּצְ ֵני ְבִלּיַ ים ּבְ ֲאָנׁשִ
ן ִיְהֶיה  ֶמר ְלָך ּפֶ ָ הּוא אֹוֵמר )דברים טו ט( "ִהּשׁ
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ע  ָרׁשָ ְוִנְקָרא  ַעל".  ְבִלּיַ ְלָבְבָך  ִעם  ָדָבר 
ְוִנְקָרא  ַאְכָזִרי".  ִעים  ְרׁשָ "ְוַרֲחֵמי  י(  יב  )משלי 
ֱאַמר )דברים טו ט( "ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל  ּנֶ חֹוֵטא ׁשֶ

ָקרֹוב  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ֵחְטא".  ְבָך  ְוָהָיה  ה' 
ה  ַאּתָ ים  ֲעִנּיִ ְוַעת  ׁשַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ים  ֲעִנּיִ ְוַעת  ְלׁשַ
ֲהֵרי  ׁשֶ ַצֲעָקָתם  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  ְלִפיָכְך  ַמע.  ִתׁשְ
כו(  כב  )שמות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָלֶהם  רּוָתה  ּכְ ִרית  ּבְ

י ַחּנּון ָאִני": י ּכִ ַמְעּתִ י ִיְצַעק ֵאַלי ְוׁשָ "ְוָהָיה ּכִ

ד
ָרעֹות  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ ְלָעִני  ְצָדָקה  ַהּנֹוֵתן  ל  ּכָ
ֶאֶלף  לֹו  ָנַתן  ֲאִפּלּו  ְרַקע  ּקַ ּבַ בּוׁשֹות  ּכְ ּוָפָניו 
לֹו  נֹוֵתן  א  ֶאּלָ ְוִהְפִסיָדּה.  ְזכּותֹו  ד  ִאּבֵ ְזהּוִבים 
ַעל  ִעּמֹו  ּוִמְתאֹוֵנן  ְמָחה  ּוְבׂשִ ָיפֹות  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ
ָבִכיִתי  ֹלא  "ִאם  כה(  ל  )איוב  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָצָרתֹו 
לֹו  ר  ּוְמַדּבֵ ָלֶאְביֹון".  י  ַנְפׁשִ ָעְגָמה  יֹום  ה  ִלְקׁשֵ
ֱאַמר )איוב כט יג(  ּנֶ ֲחנּוִנים ְוִנחּוִמים ׁשֶ ְבֵרי ּתַ ּדִ

"ְוֵלב ַאְלָמָנה ַאְרִנן":

ה
לֹו  ן  ִלּתֵ לּום  ּכְ ָיְדָך  ּבְ ְוֵאין  ָך  ִמּמְ ֶהָעִני  ַאל  ׁשָ
יּהַ  ָעִני אֹו ְלַהְגּבִ ְדָבִרים. ְוָאסּור ִלְגֹער ּבְ ֵסהּו ּבִ ּיְ ּפַ
א  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְצָעָקה.  ּבִ ָעָליו  קֹולֹו 
ר  ּבָ ִנׁשְ "ֵלב  יט(  נא  )תהילים  אֹוֵמר  הּוא  ַוֲהֵרי 
)ישעיה  ְואֹוֵמר  ִתְבֶזה".  ֹלא  ֱאֹלִהים  ה  ְוִנְדּכֶ
ֵלב  ּוְלַהֲחיֹות  ָפִלים  ׁשְ רּוַח  "ְלַהֲחיֹות  טו(  נז 
ִהְכִלים ֶאת ֶהָעִני אֹוי לֹו.  ִאים". ְואֹוי ְלִמי ׁשֶ ִנְדּכָ
ְדָבִרים  ּבִ ין  ּבֵ ַרֲחִמים  ּבְ ין  ּבֵ ָאב  ּכְ לֹו  ִיְהֶיה  א  ֶאּלָ

ֱאַמר )איוב כט טז( "ָאב ָאֹנִכי ָלֶאְביֹוִנים": ּנֶ ׁשֶ

ו
אֹוָתן  ה  ּוְמַעּשֶׂ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ֲאֵחִרים  ַהּכֹוֶפה 
)ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַהּנֹוֵתן  ַכר  ִמּשְׂ דֹול  ּגָ ָכרֹו  ׂשְ
ְוַעל  לֹום".  ׁשָ ָדָקה  ַהּצְ ה  ַמֲעׂשֵ "ְוָהָיה  יז(  לב 
ג(  יב  )דניאל  אֹוֵמר  ֶהם  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְצָדָקה  ֵאי  ּבָ ּגַ

ּכֹוָכִבים": ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ "ּוַמְצּדִ

ז
ָדָקה זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו.  ּצְ מֹוֶנה ַמֲעלֹות ֵיׁש ּבַ ׁשְ
ֲחִזיק  ה ֶזה ַהּמַ ּנָ ֵאין ְלַמְעָלה ִמּמֶ דֹוָלה ׁשֶ ַמֲעָלה ּגְ
ָנה אֹו ַהְלָוָאה אֹו  ְך ְונֹוֵתן לֹו ַמּתָ ּמָ ָרֵאל ׁשֶ ַיד ִיׂשְ ּבְ
ֵדי  פּות אֹו ַמְמִציא לֹו ְמָלאָכה ּכְ ּתָ ה ִעּמֹו ׁשֻ עֹוׂשֶ
אל.  ִרּיֹות ִלׁשְ ּלֹא ִיְצָטֵרְך ַלּבְ ק ֶאת ָידֹו ַעד ׁשֶ ְלַחּזֵ
ר  ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר )ויקרא כה לה( "ְוֶהֱחַזְקּתָ ּבֹו ּגֵ
ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ּבֹו  ַהֲחֵזק  לֹוַמר  ּכְ ְך"  ִעּמָ ָוַחי  ב  ְותֹוׁשָ
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ִיּפל ְוִיְצָטֵרְך:

ח
ָיַדע  ְוֹלא  ים  ָלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ַהּנֹוֵתן  ה  ִמּזֶ חֹות  ּפָ
זֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ָלַקח.  י  ִמּמִ ֶהָעִני  ָיַדע  ְוֹלא  ָנַתן  ְלִמי 
ָהְיָתה  ׁשֶ ִאים  ֲחׁשָ ת  ּכַ ִלׁשְ גֹון  ּכְ ָמּה.  ִלׁשְ ִמְצָוה 
אי  ֲחׁשַ ּבַ ּה  ּבָ נֹוְתִנין  יִקים  ּדִ ַהּצַ ָהיּו  ׁשֶ ׁש.  ְקּדָ ּמִ ּבַ
אי.  ֲחׁשַ ה ּבַ ּנָ ְרְנִסין ִמּמֶ ֵני טֹוִבים ִמְתּפַ ים ּבְ ְוָהֲעִנּיִ
ְוֹלא  ְצָדָקה.  ל  ׁשֶ ה  ֻקּפָ ְלתֹוְך  ַהּנֹוֵתן  ָלֶזה  ְוָקרֹוב 
ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ְצָדָקה  ל  ׁשֶ ה  ֻקּפָ ְלתֹוְך  ָאָדם  ן  ִיּתֵ
ְלַהְנִהיג  ְויֹוֵדַע  ְוָחָכם  ֶנֱאָמן  ה  ַהְמֻמּנֶ ׁשֶ יֹוֵדַע 

ַרְדיֹון: ן ּתְ י ֲחַנְנָיה ּבֶ ַרּבִ ּוָרה ּכְ ּשׁ ּכַ

ט
ֵיַדע  ְוֹלא  ן  ִיּתֵ ְלִמי  ַהּנֹוֵתן  ַדע  ּיֵ ׁשֶ ה  ִמּזֶ חֹות  ּפָ
ָהיּו  ׁשֶ ַהֲחָכִמים  דֹוֵלי  ּגְ גֹון  ּכְ ָלַקח.  י  ִמּמִ ֶהָעִני 
ִפְתֵחי  ּבְ עֹות  ַהּמָ ִליִכין  ּוַמׁשְ ֶתר  ּסֵ ּבַ הֹוְלִכין 
ים. ְוָכֶזה ָראּוי ַלֲעׂשֹות ּוַמֲעָלה טֹוָבה ִהיא  ָהֲעִנּיִ

ּוָרה: ּשׁ ְצָדָקה נֹוֲהִגין ּכַ ין ּבִ ִאם ֵאין ַהְמֻמּנִ

י
ֵיַדע  ְוֹלא  ָנַטל  י  ִמּמִ ֶהָעִני  ַדע  ּיֵ ׁשֶ ה  ִמּזֶ חֹות  ּפָ
צֹוְרִרים  ָהיּו  ׁשֶ ַהֲחָכִמים  דֹוֵלי  ּגְ גֹון  ּכְ ַהּנֹוֵתן. 
ּוָבִאין  ַלֲאחֹוֵריֶהן  יִלין  ּוַמְפׁשִ ְסִדיֵניֶהן  ּבִ עֹות  ַהּמָ

ה: ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהן ּבּוׁשָ ֵדי ׁשֶ ים ְונֹוְטִלין ּכְ ָהֲעִנּיִ

יא
ַאל: ׁשְ ּיִ ָידֹו ֹקֶדם ׁשֶ ן לֹו ּבְ ּתֵ ּיִ ה ׁשֶ חֹות ִמּזֶ ּפָ

יב
ַאל: ׁשְ ּיִ ן לֹו ַאַחר ׁשֶ ּתֵ ּיִ ה ׁשֶ חֹות ִמּזֶ ּפָ

יג
ֵסֶבר  חֹות ִמן ָהָראּוי ּבְ ן לֹו ּפָ ּתֵ ּיִ ה ׁשֶ חֹות ִמּזֶ ּפָ

ִנים ָיפֹות: ּפָ

יד
ֶעֶצב: ן לֹו ּבְ ּתֵ ּיִ ה ׁשֶ חֹות ִמּזֶ ּפָ

טו
ְלָעִני  רּוָטה  ּפְ נֹוְתִנין  ָהיּו  ַהֲחָכִמים  דֹוֵלי  ּגְ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִלין  ּלְ ִמְתּפַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה  ִפּלָ ּתְ ל  ּכָ ֹקֶדם 
ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך": )תהילים יז טו( "ֲאִני ּבְ

טז
דֹוִלים  ַהּגְ ְוִלְבנֹוָתיו  ְלָבָניו  ְמזֹונֹות  ַהּנֹוֵתן 
ָכִרים  ַהּזְ ד  ְלַלּמֵ ֵדי  ּכְ ְמזֹונֹוֵתיֶהן  ּבִ ב  ַחּיָ ֵאינֹו  ׁשֶ
ִיְהיּו  ְוֹלא  ָרה  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ נֹות  ַהּבָ ּוְלַהְנִהיג  ּתֹוָרה 
ֲהֵרי  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו  ְמזֹונֹות  ַהּנֹוֵתן  ְוֵכן  ְמֻבּזֹות. 
רֹוב  ַהּקָ דֹוָלה ִהיא ׁשֶ ָדָקה. ּוְצָדָקה ּגְ ְכַלל ַהּצְ ֶזה ּבִ
ִויתֹוִמים  ים  ֲעִנּיִ ֶקה  ּוַמׁשְ ֲאִכיל  ַהּמַ ְוָכל  קֹוֵדם. 
ג  ְלָחנֹו ֲהֵרי ֶזה קֹוֵרא ֶאל ה' ְוַיֲעֵנהּו ּוִמְתַעּנֵ ַעל ׁשֻ

ְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה": ֱאַמר )ישעיה נח ט( "ָאז ּתִ ּנֶ ׁשֶ

יז
ים  ל ָאָדם ֲעִנּיִ יתֹו ׁשֶ ֵני ּבֵ ְהיּו ּבְ ּיִ ִצּוּו ֲחָכִמים ׁשֶ
ׁש  ּמֵ ּתַ ְמקֹום ָהֲעָבִדים. מּוָטב לֹו ְלִהׁשְ ִויתֹוִמים ּבִ
ָכָסיו  ִמּנְ ְוַיֲעֹקב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֵני  ּבְ ְוֵיָהנּו  ֵאּלּו  ּבְ
ֲעָבִדים  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ל  ּכָ ׁשֶ ָחם.  ֶזַרע  ֶהם  ּבָ ֵיָהנּו  ְוֹלא 
ְוִאם  עֹוָלם.  ּבָ ְוָעֹון  ֵחְטא  מֹוִסיף  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ
ָעה מֹוִסיף  ְוׁשָ ָעה  ׁשָ ָכל  ּבְ יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ים  ֲעִנּיִ ִיְהיּו 

ְזֻכּיֹות ּוִמְצֹות:

יח
ַצַער  ּבְ ל  ְלּגֵ ְוִיְתּגַ ַעְצמֹו  ָאָדם  ִיְדֹחק  ְלעֹוָלם 
ַעל  ַעְצמֹו  ִליְך  ַיׁשְ ְוַאל  ִרּיֹות  ַלּבְ ִיְצָטֵרְך  ְוַאל 
ָך ֹחל  ּתְ ּבַ ה ׁשַ ּבּור. ְוֵכן ִצּוּו ֲחָכִמים ְוָאְמרּו ֲעׂשֵ ַהּצִ
ד  ִרּיֹות. ַוֲאִפּלּו ָהָיה ָחָכם ּוְמֻכּבָ ְצָטֵרְך ַלּבְ ְוַאל ּתִ
ֶלת  ְמֻנּוֶ נּות  ֻאּמְ ּבְ ַוֲאִפּלּו  נּות  ֻאּמְ ּבְ ַיֲעֹסק  ְוֶהֱעִני 
ֵהמֹות  ִרּיֹות. מּוָטב ִלְפׁשֹט עֹור ּבְ ְוֹלא ִיְצָטֵרְך ַלּבְ
דֹול ֲאִני ּכֵֹהן ֲאִני  ְנֵבלֹות ְוֹלא ֹיאַמר ָלָעם ָחָכם ּגָ
דֹוֵלי ַהֲחָכִמים ָהיּו  ְרְנסּוִני. ּוְבָכְך ִצּוּו ֲחָכִמים. ּגְ ּפַ
ְוׁשֹוֲאֵבי  ַהּקֹורֹות  ֵאי  ְונֹוׂשְ ֵעִצים  חֹוְטֵבי  ֵמֶהם 
ֲאלּו  ָחִמים ְוֹלא ׁשָ ְרֶזל ְוַהּפֶ י ַהּבַ ּנֹות ְועֹוׂשֵ ַמִים ַלּגִ

ְתנּו ָלֶהם: ּנָ ׁשֶ לּו ֵמֶהם ּכְ ּבּור ְוֹלא ִקּבְ ִמן ַהּצִ

יט
ֶאת  ה  ּוְמַרּמֶ ִלּטל  ָצִריְך  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ
ְצָטֵרְך  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְקָנה  ַהּזִ ִמן  ֵמת  ֵאינֹו  ְונֹוֵטל  ָהָעם 
ְכַלל )ירמיה יז ה( "ָארּור  ּבִ ִרּיֹות. ַוֲהֵרי הּוא  ַלּבְ
ִריְך ִלּטל  ּצָ ָאָדם". ְוָכל ִמי ׁשֶ ר ִיְבַטח ּבָ ֶבר ֲאׁשֶ ַהּגֶ
גֹון ָזֵקן אֹו  ן נֹוֵטל ּכְ א ִאם ּכֵ ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְחיֹות ֶאּלָ
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ְעּתֹו ְוֵאינֹו נֹוֵטל  ַעל ִיּסּוִרין ּוֵמִגיס ּדַ חֹוֶלה אֹו ּבַ
לֹו  ְוֵאין  ַנְפׁשֹו  ּבְ ב  ּוִמְתַחּיֵ ִמים  ּדָ ׁשֹוֵפְך  ֶזה  ֲהֵרי 
ִריְך  ּצָ מֹות. ְוָכל ִמי ׁשֶ אֹות ַוֲאׁשָ א ַחּטָ ַצֲערֹו ֶאּלָ ּבְ
ֵדי  י ַצַער ּכְ ָעה ְוָחָיה ַחּיֵ ָ ִלּטל ְוִצֵער ְוָדַחק ֶאת ַהּשׁ
ְקָנה ַעד  ּבּור ֵאינֹו ֵמת ִמן ַהּזִ ּלֹא ַיְטִריַח ַעל ַהּצִ ׁשֶ
ּיֹוֵצא  ּכַ ל  ּכָ ְוַעל  ְוָעָליו  ּלֹו.  ֶ ִמּשׁ ֲאֵחִרים  ַפְרֵנס  ּיְ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ רּוְך  "ּבָ ז(  יז  )ירמיה  ֶנֱאַמר  ֶזה  ּבָ
ים  ֲעִנּיִ נֹות  ַמּתְ ה'": ְסִליקּו ְלהּו ִהְלכֹות  ּבַ ִיְבַטח 

א ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ִסַיְעּתָ ּבְ

סליקו להו הלכות מתנות עניים בס"ד:

יום רביעי כ”ה אלול תשפ”ב

תרומות - פרק א
מצות  שמנה  בכללן  יש  תרומות  הלכות 
תעשה  לא  מצות  ושש  עשה  מצות  שתים 
גדולה  תרומה  להפריש  )א(  פרטן:  הוא  וזה 
יקדים  )ג( שלא  להפריש תרומת מעשר  )ב( 
על  יפריש  אלא  לזה  זה  ומעשרות  תרומות 
שלא  )ה(  תרומה  זר  יאכל  שלא  )ד(  הסדר 
יאכל אפילו תושב כהן או שכירו תרומה )ו( 
כהן  יאכל  שלא  )ז(  תרומה  ערל  יאכל  שלא 
תרומה  חללה  תאכל  שלא  )ח(  תרומה  טמא 
אלו  מצות  וביאור  הקדשים  מן  מורם  ולא 

בפרקים אלו:

א
ִמן  נֹוֲהִגין  ֵאיָנן  רֹות  ַעׂשְ ְוַהּמַ רּומֹות  ַהּתְ
ִית  ַהּבַ ְפֵני  ּבִ ין  ּבֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ א  ֶאּלָ ַהּתֹוָרה 
הּו  ּיְ ׁשֶ ִהְתִקינּו  ּוְנִביִאים  ִית.  ַהּבַ ְפֵני  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ין  ּבֵ
ִהיא ְסמּוָכה  ֵני ׁשֶ ְנָער ִמּפְ ֶאֶרץ ׁשִ נֹוֲהגֹות ֲאִפּלּו ּבְ
ם.  ׁשָ ִבין  ְוׁשָ ָרֵאל הֹוְלִכין  ִיׂשְ ְוֹרב  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 
נֹוֲהגֹות  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ִהְתִקינּו  ָהִראׁשֹוִנים  ְוַהֲחָכִמים 
ֵני  ִמּפְ ּומֹוָאב  ַעּמֹון  ּוְבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ַאף 

ָרֵאל: ֵהם ְסִביבֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשֶ

ב
ִהיא  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָהֲאמּוָרה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 
ַעת  ָרֵאל אֹו ָנִביא ִמּדַ ן ֶמֶלְך ִיׂשְ ׁשָ ּבְ ּכִ ַאְרצֹות ׁשֶ ּבְ
ים. ֲאָבל ָיִחיד  ּבּוׁש ַרּבִ ְקָרא ּכִ ָרֵאל ְוֶזהּו ַהּנִ ֹרב ִיׂשְ
ְוָכְבׁשּו  ָהְלכּו  ׁשֶ ֶבט  ׁשֵ ָחה אֹו  ּפָ ִמׁשְ ָרֵאל אֹו  ׂשְ ִמּיִ
ָנה ְלַאְבָרָהם  ּתְ ּנִ ְלַעְצָמן ָמקֹום ֲאִפּלּו ִמן ָהָאֶרץ ׁשֶ
ל  ּכָ ּבֹו  ְנֲהגּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִנְקָרא  ֵאינֹו 
ל  ּכָ ינֹו  ּדִ ּוֵבית  ַע  ְיהֹוׁשֻ ק  ִחּלֵ ֶזה  ֵני  ּוִמּפְ ְצֹות.  ַהּמִ
ה  ׁשָ ּלֹא ִנְכּבְ י ׁשֶ ָבִטים ַאף ַעל ּפִ ָרֵאל ִלׁשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ
ֶבט  ׁשֵ ל  ּכָ ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ּכְ ָיִחיד  ּבּוׁש  ּכִ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ֶבט ְוִיְכּבׁש ֶחְלקֹו: ְוׁשֵ

ג
גֹון  ּכְ ַנַען  ּכְ ְלֶאֶרץ  ִוד חּוץ  ּדָ ַבׁש  ּכָ ׁשֶ ָהֲאָרצֹות 
ֶהן  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְוַאְחָלב  צֹוָבה  ַוֲאַרם  ַנֲהַרִים  ֲאַרם 
ין  ית ּדִ י ּבֵ ָרֵאל הּוא ְוַעל ּפִ ֶלְך ִיׂשְ ּמֶ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ָבר  ָרֵאל ְלָכל ּדָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ֵאינֹו ּכְ דֹול הּוא עֹוׂשֶ ַהּגָ
ֶבל ּוִמְצַרִים.  גֹון ּבָ ָבר ּכְ חּוָצה ָלָאֶרץ ְלָכל ּדָ ְוֹלא ּכְ
ֶאֶרץ  ּכְ ְוִלְהיֹוָתן  ָלָאֶרץ  חּוָצה  ַלל  ִמּכְ ָיְצאּו  א  ֶאּלָ
ֲעַלת  ִמּמַ ָיְרדּו  ָמה  ֵני  ּוִמּפְ יעּו.  ִהּגִ ֹלא  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְכּבׁש  ּיִ ַבׁש אֹוָתם ֹקֶדם ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשֶ ָרֵאל ִמּפְ ֶאֶרץ ִיׂשְ
ְבָעה  ִ ִמּשׁ ּה  ּבָ ַאר  ִנׁשְ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ל  ּכָ
ִלְגבּולֹוֶתיָה  ַנַען  ּכְ ֶאֶרץ  ל  ּכָ ַפס  ּתָ ְוִאּלּו  ֲעָמִמים. 
ּלֹו  ּבּוׁשֹו ּכֻ ַבׁש ֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות ָהָיה ּכִ ְך ּכָ ְוַאַחר ּכָ
ִוד  ַבׁש ּדָ ּכָ ָבר. ְוָהֲאָרצֹות ׁשֶ ָרֵאל ְלָכל ּדָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּכְ

ְקָרִאין סּוְרָיא: ֵהן ַהּנִ

ד
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶהן ּכְ ִהיא ּבָ ָבִרים ׁשֶ סּוְרָיא ֵיׁש ּדְ
ְוַהּקֹוֶנה  ָלָאֶרץ.  חּוָצה  ּכְ ֶהן  ּבָ ִהיא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְוֵיׁש 
רּומֹות  ָרֵאל ְלִעְנַין ּתְ ֶאֶרץ ִיׂשְ קֹוֶנה ּבְ ּה ַקְרַקע ּכְ ּבָ
ְבֵרי  ִמּדִ סּוְרָיא  ּבְ ְוַהּכל  ִביִעית.  ּוׁשְ רֹות  ּוַמַעׂשְ

סֹוְפִרים:

ה
ה  ָ ׁש ְקֻדּשׁ ֶהֱחִזיקּו עֹוֵלי ִמְצַרִים ְוִנְתַקּדֵ ל ׁשֶ ּכָ
ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ׁשֶ ָתן.  ָ ְקֻדּשׁ ְטָלה  ּבָ לּו  ּגָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִראׁשֹוָנה 
ְלַבד  ּבִ ּבּוׁש  ַהּכִ ֵני  ִמּפְ ָהְיָתה  ׁשֶ ְלִפי  ִראׁשֹוָנה 
ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  ה  ָקְדׁשָ ְוֹלא  ָעָתּה  ִלׁשְ ה  ָקְדׁשָ
ִמְקָצת  ּבְ ְוֶהֱחִזיקּו  ַהּגֹוָלה  ֵני  ּבְ ָעלּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ְלעֹוָלם  ָהעֹוֶמֶדת  ה  ִנּיָ ׁשְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ׁשּוָה  ִקּדְ ָהָאֶרץ 



מ'פארט צום רבי'ן   | קובץ הכנה לנסיעה לרבי ל134

אֹוָתם  יחּו  ְוִהּנִ ָלבֹוא.  ְוֶלָעִתיד  ָעָתּה  ִלׁשְ
ְוֹלא  ִמְצַרִים  עֹוֵלי  ֶהם  ּבָ ֶהֱחִזיקּו  ׁשֶ קֹומֹות  ַהּמְ
ָטרּום  ּפְ ְוֹלא  ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ֶבל  ּבָ עֹוֵלי  ֶהם  ּבָ ֶהֱחִזיקּו 
ֲעֵליֶהם  ְסְמכּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ רֹות  ַעׂשְ ְוַהּמַ רּוָמה  ַהּתְ ִמן 
ית  ּבֵ יר  ִהּתִ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְוַרּבֵ ִביִעית.  ׁשְ ּבִ ים  ֲעִנּיִ
ֶהם  ּבָ ֶהֱחִזיקּו  ּלֹא  ׁשֶ קֹומֹות  ַהּמְ ֵמאֹוָתם  ָאן  ׁשְ
ְקלֹון ּוְפָטָרּה ִמן  ֶבל. ְוהּוא ִנְמָנה ַעל ַאׁשְ עֹוֵלי ּבָ

רֹות: ַעׂשְ ַהּמַ

ו
לּויֹות  ַהּתְ ִמְצֹות  ְלִעְנַין  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ִנְמָצא 
ָרֵאל.  ֹלׁש ַמֲחלֹוקֹות. ֶאֶרץ ִיׂשְ ָאֶרץ ֶנְחֶלֶקת ְלׁשָ ּבָ
ֶנְחֶלֶקת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוֶאֶרץ  ָלָאֶרץ.  ְוחּוָצה  ְוסּוְרָיא. 
ֶבל ֵחֶלק ֶאָחד. ְוָכל  ֶהֱחִזיקּו עֹוֵלי ּבָ ל ׁשֶ ַנִים. ּכָ ִלׁשְ
ִני. ְוחּוָצה  ְלַבד ֵחֶלק ׁשֵ ֶהֱחִזיקּו עֹוֵלי ִמְצַרִים ּבִ ׁשֶ
ְנָער  ְוׁשִ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ַנִים.  ִלׁשְ ֶנְחֶלֶקת  ָלָאֶרץ 
ְבֵרי  ִמּדִ ֶהם  ּבָ נֹוֲהגֹות  ְצֹות  ַהּמִ ּומֹוָאב  ְוַעּמֹון 
רּומֹות  ָאר ָהֲאָרצֹות ֵאין ּתְ סֹוְפִרים ּוְנִביִאים. ּוׁשְ

ֶהן: רֹות נֹוֲהגֹות ּבָ ּוַמַעׂשְ

ז
ּה עֹוֵלי ִמְצַרִים.  ֶהֱחִזיקּו ּבָ ֵאי זֹו ִהיא ֶאֶרץ ׁשֶ
ם  ַהּיָ ַעד  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִמְזַרח  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֵמֶרֶקם 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִלְדרֹום  ִהיא  ׁשֶ ְקלֹון  ֵמַאׁשְ דֹול.  ַהּגָ
ְך ֵמַעּכֹו ִלְכִזיב  פֹון. ָהָיה ְמַהּלֵ ּצָ ִהיא ּבַ ַעד ַעּכֹו ׁשֶ
ֲהֵרי  ֶרְך  ַהּדֶ ִמְזַרח  הּוא  ׁשֶ ְיִמינֹו  ַעל  ׁשֶ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ
ֶאֶרץ  ּום  ִמּשׁ ּוְטֵמָאה  ָלָאֶרץ  חּוָצה  ֶחְזַקת  ּבְ ִהיא 
ִביִעית.  ְ ַהּשׁ ּוִמן  ר  ֲעׂשֵ ַהּמַ ִמן  ּוְפטּוָרה  ים  ָהַעּמִ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  קֹום  ַהּמָ אֹותֹו  ׁשֶ ְלָך  ַדע  ּוָ ּיִ ׁשֶ ַעד 
ֶרְך  ַהּדֶ ַמֲעַרב  הּוא  ׁשֶ ֹמאלֹו  ׂשְ ַעל  ׁשֶ ָהָאֶרץ  ְוָכל 
ּום  ִמּשׁ ּוְטהֹוָרה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֶחְזַקת  ּבְ ִהיא  ֲהֵרי 
ַעד  ִביִעית.  ּוִבׁשְ ר  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֶבת  ְוַחּיֶ ים  ָהַעּמִ ֶאֶרץ 
ְוָכל  ָלָאֶרץ.  חּוָצה  ָמקֹום  אֹותֹו  ׁשֶ ְלָך  ַדע  ּוָ ּיִ ׁשֶ
ֶאֶרץ  ְוִלְפִנים  ֲאָמנֹום  ִמּטּוֵרי  ְויֹוֵרד  ֹוֵפַע  ּשׁ ׁשֶ
ָלָאֶרץ.  חּוָצה  ְוַלחּוץ  ֲאָמנֹום  ִמּטּוֵרי  ָרֵאל.  ִיׂשְ
ָמתּוַח  חּוט  ִאּלּו  ּכְ אֹוָתן  רֹוִאין  ם  ּיָ ּבַ ׁשֶ ים  ְוַהִנּסִ
ִמן  ִמְצַרִים.  ַנַחל  ְוַעד  ֲאָמנֹום  ִמּטּוֵרי  ֲעֵליֶהם 
ְוַלחּוץ  ַהחּוט  ִמן  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ְוִלְפִנים  ַהחּוט 

חּוָצה ָלָאֶרץ. ְוזֹו ִהיא צּוָרָתּה:

ח
ְוִלְפִנים  ִזיב  ִמּכְ ֶבל.  ּבָ עֹוֵלי  ֶהֱחִזיקּו  ֵמֵהיָכן 

ְוִהיא  ֲאָמָנה  ַעד  ְוַלחּוץ  ִזיב  ּוִמּכְ ְזָרח.  ַהּמִ ֶנֶגד  ּכְ
ָהר ְוהּוא ַנַחל ִמְצַרִים ֹלא ֶהֱחִזיקּו  ֲאָמנֹום ְוַעד ַהּנָ

ּה: ּבֹו. ּוְכִזיב ַעְצָמּה ֹלא ֶהֱחִזיקּו ּבָ

ט
ה  ּוְלַמּטָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  סּוְרָיא.  ִהיא  זֹו  ֵאי 
ַעד  ָרת  ּפְ ַיד  ל  ּכָ צֹוָבה  ַוֲאַרם  ַנֲהַרִים  ֲאַרם  ֶנֶגד  ּכְ
ְוַכּיֹוֵצא  ַבת  ּוִמּגְ ְוָחָרן  ְוַאְחָלב  ק  ׂשֶ ּמֶ ּדַ גֹון  ּכְ ֶבל  ּבָ
ֲאָבל  סּוְרָיא.  ּכְ ִהיא  ֲהֵרי  ְוֹצַהר  ְנָער  ׁשִ ַעד  ֶהן  ּבָ
ֶאֶרץ  חּוֵמי  ּתְ ְוֵהם  ְקלֹון  ַאׁשְ ּכְ ָלָאֶרץ  חּוָצה  ַעּכֹו 

ָרֵאל: ִיׂשְ

י
ֹלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ַקְרַקע  ָנה  ּקָ ׁשֶ ַעּכּו''ם 
ָתּה.  ָ ְקֻדּשׁ א ֲהֵרי ִהיא ּבִ ְצוֹות ֶאּלָ ִהְפִקיעּוָה ִמן ַהּמִ
ֵאיָנּה  ּנּו  ִמּמֶ ּוְלָקָחּה  ָרֵאל  ִיׂשְ ָחַזר  ִאם  ְלִפיָכְך 
רֹות  רּומֹות ּוַמַעׂשְ א ַמְפִריׁש ּתְ ִכּבּוׁש ָיִחיד ֶאּלָ ּכְ
ֹלא  ִאּלּו  ּכְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ְוַהּכל  ּכּוִרים.  ּבִ ּוֵמִביא 
ְלַעּכּו''ם  ִקְנָין  ְוֵיׁש  ֵמעֹוָלם  ְלַעּכּו''ם  ָרה  ִנְמּכְ
ִביִעית  ְ רֹות ּוִמן ַהּשׁ ַעׂשְ סּוְרָיא ְלַהְפִקיַע ִמן ַהּמַ ּבְ

ֵאר: ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ּכְ

יא
ָנה  ּקָ ׁשֶ ַקְרַקע  ּבְ ְדלּו  ּגָ ׁשֶ ָהַעּכּו''ם  רֹות  ּפֵ
ַיד  ּבְ ם  ְמַלאְכּתָ ִנְגְמָרה  ִאם  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ
ֱאַמר  ּנֶ לּום ׁשֶ טּוִרין ִמּכְ ַעּכּו''ם ּוֵמְרָחן ָהַעּכּו''ם ּפְ
ְוִאם  ַעּכּו''ם.  ַגן  ּדְ ְוֹלא  ָגְנָך"  "ּדְ ד(  יח  )דברים 
ֵמר  ּגָ ּתִ ׁשֶ ֹקֶדם  ְתְלׁשּו  ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָקָחן 
ּכל ִמן ַהּתֹוָרה.  ִבין ּבַ ָרֵאל ַחּיָ ן ּוְגָמָרן ִיׂשְ ְמַלאְכּתָ
דֹוָלה ְונֹוְתָנּה ַלּכֵֹהן. ּוְתרּוַמת  רּוָמה ּגְ ּוַמְפִריׁש ּתְ
ִהיא  ִראׁשֹון  ר  ּוַמֲעׂשֵ ַלּכֵֹהן.  ּומֹוְכָרּה  ר  ַמֲעׂשֵ
ְוַלּכֵֹהן  ר  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִוי  ַלּלֵ אֹוֵמר  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּלֹו  ׁשֶ
ֵאין  ׁשֶ ִאיׁש  ִמּכַֹח  אִתי  ּבָ ֲאִני  ר  ַמֲעׂשֵ ְתרּוַמת  ּבִ
ֵני ָמה ָאְמרּו  לּום. ּוִמּפְ ּנּו ּכְ ם ְיכֹוִלין ִלּטל ִמּמֶ ַאּתֶ
דֹוָלה.  ּגְ ְתרּוָמה  ּכִ ַלּכֵֹהן  ר  רּוַמת ַמֲעׂשֵ ּתְ ן  ִיּתֵ ֹלא 
כו(  יח  )במדבר  ר  ַמֲעׂשֵ ְתרּוַמת  ּבִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְלִפי 
ר"  ֲעׂשֵ ַהּמַ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֵמֵאת  ִתְקחּו  י  "ּכִ
ַמְפִריׁש  ה  ַאּתָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ לֹוֵקַח  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֶטֶבל 
ֶטֶבל  ֲאָבל  ַלּכֵֹהן.  ְונֹוְתָנּה  ר  ַמֲעׂשֵ רּוַמת  ּתְ ּנּו  ִמּמֶ
ה נֹוֵתן ַלּכֵֹהן  ה לֹוֵקַח ִמן ָהַעּכּו''ם ֵאין ַאּתָ ַאּתָ ׁשֶ
מֹוְכָרּה  א  ֶאּלָ ּנּו  ִמּמֶ ִהְפִריׁש  ׁשֶ ר  ַמֲעׂשֵ רּוַמת  ַהּתְ

ֶמיָה: ַלּכֵֹהן ְולֹוֵקַח ּדָ
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יב
ֵהן  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּלֹו  ׁשֶ רֹות  ַהּפֵ ָהַעּכּו''ם  ָמַכר 
ְלעֹוַנת  א  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ִאם  ְרַקע.  ּקַ ּבַ ִרין  ְמֻחּבָ
ּכל  ּבַ ִבין  ַחּיָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַיד  ּבְ ְוִנְגְמרּו  רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ
ְוִאם  ָעִלים.  ַלּבְ רֹות  ַעׂשְ ְוַהּמַ רּומֹות  ַהּתְ ְונֹוֵתן 
ַמְפִריׁש  רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ְלעֹוַנת  אּו  ּבָ ׁשֶ ַאַחר  ְמָכָרן 
ָעִלים ְלִפי  ר ְונֹוֵתן ֵמֶהן ַלּבְ ר ּוַמֲעׂשֵ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ּתְ
בּוָאה ְזרּוָעה ִמן ָהַעּכּו''ם  יַצד. ָלַקח ּתְ ּבֹון. ּכֵ ֶחׁשְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַיד  ּבְ ְוִנְגְמָרה  ִליׁש  ׁשְ ֵהִביָאה  ׁשֶ ַאַחר 
ַאְרנּו ְונֹוֵתן  ּבֵ מֹו ׁשֶ רֹות ּכְ רּומֹות ּוַמַעׂשְ ַמְפִריׁש ּתְ
רּוַמת  י ּתְ ִליׁשֵ ֵני ׁשְ ִוי ּוׁשְ ר ַלּלֵ ֲעׂשֵ י ַהּמַ ִליׁשֵ ֵני ׁשְ ׁשְ

ִליׁש: ְ ר ַלּכֵֹהן ּומֹוֵכר לֹו ַהּשׁ ַמֲעׂשֵ

יג
ֹקֶדם  ְלַעּכּו''ם  רֹוָתיו  ּפֵ ַכר  ּמָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָהַעּכּו''ם  ּוְגָמָרן  רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ְלעֹוַנת  בֹואּו  ּיָ ׁשֶ
רֹות. ְוִאם ַאַחר  ַעׂשְ רּוָמה ּוִמן ַהּמַ טּוִרין ִמן ַהּתְ ּפְ
ָמָרן  ּגְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ְלעֹוַנת  אּו  ּבָ ׁשֶ
ָהַעּכּו''ם  ְוֵכן  ְבֵריֶהם.  ִמּדִ ּכל  ּבַ ב  ַחּיָ ָהַעּכּו''ם 
ַיד ַעּכּו''ם  ָרֵאל. הֹוִאיל ְוִדּגּוָנן ּבְ רֹות ִיׂשְ ַמר ּפֵ ּגָ ׁשֶ
ְבֵריֶהן: א ִמּדִ רֹות ֶאּלָ ְתרּוָמה ּוַמַעׂשְ ִבין ּבִ ֵאיָנן ַחּיָ

יד
ִרין  ְמֻחּבָ רֹות  ּפֵ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַעּכּו''ם  ָמַכר 
ּוֵמְרָחן  רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ְלעֹוַנת  אּו  ּבָ ׁשֶ ַאַחר 
ְתרּוָמה  ּבִ ִבין  ַחּיָ ֵאיָנן  ָרֵאל  ִיׂשְ ְרׁשּות  ּבִ ָהַעּכּו''ם 
רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ְלעֹוַנת  ּוָבאּו  הֹוִאיל  רֹות.  ּוַמַעׂשְ
ֵהן  י ׁשֶ ְרׁשּות ַעּכּו''ם ּוֵמְרָחן ָהַעּכּו''ם ַאף ַעל ּפִ ּבִ

ָרֵאל: ְרׁשּות ִיׂשְ ּבִ

טו
ְתרּומֹות  ּבִ ב  ַחּיָ סּוְרָיא  ּבְ ֶדה  ׂשָ ַהּקֹוֶנה 
ַהּתֹוָרה  ִמן  ב  ְתַחּיֵ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְבֵריֶהם  ִמּדִ רֹות  ּוַמַעׂשְ
ַהּקֹוֶנה  ֲאָבל  ַאְרנּו.  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ַהּקֹוֶנה 
ין  ּבֵ ין  לּוׁשִ ּתְ ין  ּבֵ סּוְרָיא  ּבְ ָהַעּכּו''ם  ִמן  רֹות  ּפֵ
רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ְלעֹוַנת  אּו  ּבָ ׁשֶ ֹקֶדם  ֲאִפּלּו  ִרים  ְמֻחּבָ
ְרַקע  ָרֵאל הֹוִאיל ְוֵאינֹו ִמּקַ ֵמְרָחן ִיׂשְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

טּור: ּלֹו ּפָ ׁשֶ

טז
ּוֵפרֹות  סּוְרָיא  ּבְ ָהַעּכּו''ם  ִמן  ַקְרַקע  ָקָנה 
ַיד  ּבְ רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ְלעֹוַנת  יעּו  ִהּגִ ִאם  ּה  ּבָ ִרין  ְמֻחּבָ

ְלעֹוַנת  יעּו  ִהּגִ ֹלא  ֲעַדִין  ְוִאם  טּוִרין.  ּפְ ָהַעּכּו''ם 
ב  ְרַקע ַחּיָ רֹות הֹוִאיל ְוָקָנה אֹוָתם ִעם ַהּקַ ַעׂשְ ַהּמַ

ר: ְלַעּשֵׂ

יז
סּוְרָיא  ּבְ ְלַעּכּו''ם  ָאִריס  ָהָיה  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
לֹו  ֵאין  ׁשֶ ְלִפי  רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ִמן  טּוִרין  ּפְ רֹוָתיו  ּפֵ
סּוְרָיא  לּום. ְוֵיׁש ְלַעּכּו''ם ִקְנָין ּבְ ְרַקע ּכְ גּוף ַהּקַ ּבְ
ְוֵכן  ַאְרנּו.  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ִמן  ְלַהְפִקיַע 
ָהַעּכּו''ם  ִמן  ֶדה  ׂשָ ֹוֵכר  ְוַהּשׂ ל  ְוַהְמַקּבֵ ַהחֹוֵכר 

רֹות: ַעׂשְ רּומֹות ּוִמן ַהּמַ טּור ִמן ַהּתְ סּוְרָיא ּפָ ּבְ

יח
ָהַעּכּו''ם  ִמן  ֶדה  ׂשָ סּוְרָיא  ּבְ ַקח  ּלָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְלַעּכּו''ם  ּוְמָכָרּה  ְוָחַזר  ִליׁש  ׁשְ ֵהִביָאה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד 
ָרֵאל ּוְלָקָחּה  ִליׁש ִאם ָחַזר ִיׂשְ ֵהִביָאה ׁשְ ֵמַאַחר ׁשֶ
רֹות  ּוַמַעׂשְ ְתרּומֹות  ּבִ ב  ַחּיָ ֶזה  ֲהֵרי  ה  ִנּיָ ׁשְ ַעם  ּפַ

ָרֵאל: ַיד ִיׂשְ ָבה ּבְ ֲהֵרי ִנְתַחּיְ ׁשֶ

יט
סּוְרָיא ְוהֹוִריד ָלּה  ָהָיה לֹו ַקְרַקע ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
טּוִרים  רֹות ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ ַלח לֹו ָהָאִריס ּפֵ ָאִריס ְוׁשָ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוהּוא  ְלָקָחן.  ּוק  ַהּשׁ ִמן  אֹוֵמר  ֲאִני  ׁשֶ

ּוק: ּשׁ ין ָמצּוי ּבַ אֹותֹו ַהּמִ

כ
ְתרּומֹות  ּבִ ֶבת  ַחּיֶ ָהַעּכּו''ם  פּות  ּתָ ׁשֻ
ֶדה  ְקחּו ׂשָ ּלָ ָרֵאל ְוַעּכּו''ם ׁשֶ יַצד. ִיׂשְ רֹות ּכֵ ּוַמַעׂשְ
ָקָמָתּה ְוֵאין ָצִריְך  ֶדה ּבְ קּו ׂשָ פּות ֲאִפּלּו ִחּלְ ּתָ ׁשֻ ּבְ
ין ְמֹעָרִבין  ִדיׁש ֲהֵרי ֶטֶבל ְוֻחּלִ קּו ּגָ לֹוַמר ִאם ִחּלְ
ַעל  ַאף  ַעּכּו''ם  ל  ׁשֶ ֵמֶחְלקֹו  ְוֶקַלח  ֶקַלח  ָכל  ּבְ
מֹו  ּכְ ְבֵריֶהם  ִמּדִ ְוִחּיּוָבם  ָהַעּכּו''ם  ֵמְרָחן  ׁשֶ י  ּפִ

ַאְרנּו: ּבֵ ׁשֶ

כא
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ֲאמּוִרים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
ֵאין  ּתֹוָרה  ל  ּוְבׁשֶ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ׁשֶ
הֹוִאיל  סּוְרָיא  ּבְ ֶדה  ׂשָ ָלְקחּו  ִאם  ֲאָבל  ֵרָרה  ּבְ
ִדיׁש  קּו ַהּגָ ְבֵריֶהם ֲאִפּלּו ִחּלְ ם ִמּדִ רֹות ׁשָ ַעׂשְ ְוַהּמַ

לּום: טּור ִמּכְ ל ַעּכּו''ם ּפָ ֶחְלקֹו ׁשֶ

כב
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ָלָאֶרץ  חּוָצה  ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  רֹות  ּפֵ
רֹות  ַעׂשְ רּומֹות ּוִמן ַהּמַ ה ּוִמן ַהּתְ טּוִרין ִמן ַהַחּלָ ּפְ
ֵמִביא  ֲאִני  ר  "ֲאׁשֶ יח(  טו  )במדבר  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
חּוָצה ָלָאֶרץ  ִבין ּבְ ם ַחּיָ ה ַאּתֶ ּמָ ה". ׁשָ ּמָ ֶאְתֶכם ׁשָ
ְבֵריֶהם.  ִמּדִ ִבין  ַחּיָ ְלסּוְרָיא  ָיְצאּו  ְוִאם  טּוִרין.  ּפְ
ִבין  ַחּיָ ָלָאֶרץ  ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ָלָאֶרץ  חּוָצה  רֹות  ּפֵ ְוֵכן 
ין  ּבֵ ִבין  ַחּיָ ם  ַאּתֶ ה  ּמָ ׁשָ ה.  ּמָ ׁשָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה  ַחּלָ ּבְ
ְוִאם  ָלָאֶרץ.  חּוָצה  ֵפרֹות  ּבְ ין  ּבֵ ָהָאֶרץ  ֵפרֹות  ּבְ
ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ָרֵאל  ִיׂשְ ַיד  ּבְ ר  ְלַמֲעׂשֵ עּו  ִנְקּבְ

ְבֵריֶהם: רֹות ִמּדִ ַמַעׂשְ ִבין ּבְ ָלָאֶרץ ַחּיָ

כג
ָלָאֶרץ.  ְסִפיָנה  ּבִ א  ּבָ ׁשֶ ָלָאֶרץ  חּוָצה  ֲעַפר 
ַהּצֹוֵמַח  ֲהֵרי  ָלָאֶרץ  ת  ׁשֶ ּגֹוׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
ּצֹוֵמַח  ּכַ ִביִעית  ּוׁשְ רֹות  ּוַמַעׂשְ ְתרּוָמה  ּבִ ב  ַחּיָ ּבֹו 

ָרֵאל ַעְצָמּה: ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ

כד
נֹוֶטה  ְונֹופֹו  ָלָאֶרץ  חּוָצה  ּבְ עֹוֵמד  ׁשֶ ִאיָלן 
ְלחּוָצה  נֹוֶטה  ְונֹופֹו  ָאֶרץ  ּבָ עֹוֵמד  אֹו  ָלָאֶרץ. 
ִמְקָצת  ָהיּו  ר.  ָהִעּקָ ַאַחר  הֹוֵלְך  ַהּכל  ָלָאֶרץ. 
ֲאִפּלּו  ָלָאֶרץ  חּוָצה  ּוִמְקָצָתן  ָאֶרץ  ּבָ יו  ָרׁשָ ׁשָ
ין  יֵניֶהן ֲהֵרי ֶטֶבל ְוֻחּלִ יל ּבֵ ָהָיה ְצִחיַח ֶסַלע ַמְבּדִ

ֶזה: ְמֹעָרִבין ֶזה ּבָ

כה
ִריׁש  ִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֶזַרע  ּבֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָנקּוב  ָעִציץ 
הֹוְלִכים  ָלָאֶרץ  חּוָצה  ְונֹופֹו  ָאֶרץ  ּבָ רֹו  ִעּקָ ְוָהָיה 

ַאַחר ַהּנֹוף:

כו
ָמקֹום  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ רּוָמה  ַהּתְ
ֵאיָנּה  ֶעְזָרא  יֵמי  ּבִ ַוֲאִפּלּו  ֶבל  ּבָ עֹוֵלי  ֶהֱחִזיקּו  ׁשֶ
רּוָמה  ּתְ ְלָך  ֵאין  ׁשֶ ְבֵריֶהן.  ִמּדִ א  ֶאּלָ ַהּתֹוָרה  ִמן 
ּוִבְזַמן  ְלַבד  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ א  ֶאּלָ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ
י  "ּכִ ב(  כה  )ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ם  ׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ
ִראׁשֹוָנה  ה  ָ יֻרּשׁ ּבִ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ֶכם  ּלְ ּכֻ יַאת  ּבִ ָתֹבאּו" 
ית.  ִליׁשִ ׁשְ ה  ָ יֻרּשׁ ּבִ ַלֲחֹזר  ֲעִתיִדין  ֵהן  ׁשֶ ּוְכמֹו 
ֶעְזָרא  יֵמי  ּבִ ָהְיָתה  ׁשֶ ה  ִנּיָ ׁשְ ה  ָ יֻרּשׁ ּבִ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ֹלא 
ָבה אֹוָתן  יַאת ִמְקָצָתן ּוְלִפיָכְך ֹלא ִחּיְ ָהְיָתה ּבִ ׁשֶ
רֹות  ַמַעׂשְ ין ּבְ הּוא ַהּדִ ִמן ַהּתֹוָרה. ְוֵכן ֵיָרֶאה ִלי ׁשֶ
ְתרּוָמה: ְבֵריֶהם ּכִ א ִמּדִ ה ֶאּלָ ַמן ַהּזֶ ּזְ ִבין ּבַ ֵאין ַחּיָ ׁשֶ

תרומות - פרק ב
א

ָהָאֶרץ  ִמן  ּדּוָליו  ּגִ ׁשֶ ָמר  ׁשְ ַהּנִ ָאָדם  ֹאֶכל  ל  ּכָ
ּנּו  ִמּמֶ ְלַהְפִריׁש  ה  ֲעׂשֵ ּוִמְצַות  ְתרּוָמה.  ּבִ ב  ַחּיָ
ית  ֱאַמר )דברים יח ד( "ֵראׁשִ ּנֶ ית ַלּכֵֹהן ׁשֶ ֵראׁשִ
ן ּלֹו".  ּתֶ ָך ְוִיְצָהֶרָך" )דברים יח ד( "ּתִ ירׁשְ ָגְנָך ּתִ ּדְ
ֵני ָאָדם ְוִגּדּוָליו  ירֹוׁש ְוִיְצָהר ַמֲאַכל ּבְ ָגן ּתִ ַמה ּדָ
ל  ּכָ ָגְנָך ַאף  ּדְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָעִלים  ּבְ ְוֵיׁש לֹו  ִמן ָהָאֶרץ 

רֹות: ַמַעׂשְ ְתרּומֹות ְוֵכן ּבְ ב ּבִ ֶהן ַחּיָ ּיֹוֵצא ּבָ ּכַ

ב
ָאָדם  ַמֲאַכל  ֵאיָנם  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  יִנין  ְרׁשִ ַהּכַ
ִבין  ַחּיָ ְרָעבֹון  ֵני  ׁשְ ּבִ אֹוָתן  ְואֹוְכִלין  הֹוִאיל 
יָאה ְוָהֵאזֹוב ְוַהּקֹוָרִנית  רֹות. ַהּסִ ְתרּוָמה ּוַמַעׂשְ ּבִ
ל  ּכָ ְוֵכן  ר.  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִבין  ַחּיָ ְלָאָדם  ה  ִחּלָ ִמּתְ ָרָען  ּזְ ׁשֶ
י  ּפִ ַעל  ַאף  ֵהָמה  ּבְ ְלַמֲאַכל  ְזָרָען  ֶהן.  ּבָ ּיֹוֵצא  ּכַ
ִרין  ְמֻחּבָ ֵהן  ׁשֶ ּכְ ְלָאָדם  ֲעֵליֶהן  ב  ֵ ְוִחּשׁ ְמַלְך  ּנִ ׁשֶ
ָעלּו  לּום.  ּכְ ֵאיָנּה  ִחּבּור  ֶבת  ְחׁשֶ ּמַ ׁשֶ טּוִרין  ּפְ
ֶרת  ּמֶ ַהְמׁשַ ָחֵצר  ִהיא  ִאם  ָחֵצר.  ּבֶ ֵמֲאֵליֶהן 
ְוִאם  ְלָאָדם  ָתָמן  ּסְ ׁשֶ ִבין  ַחּיָ ֵאּלּו  ֲהֵרי  רֹוֶתיָה  ּפֵ

טּוָרה: רֹוֶתיָה ּפְ ֶרת ּפֵ ּמֶ ֵאיָנּה ְמׁשַ

ג
ֶלֶפת  ֶזַרע  גֹון  ּכְ ֶנֱאָכִלים  ֵאיָנן  ׁשֶ ה  ּנָ ּגִ ֵזְרעֹוֵני 
טּוִרים  ּפְ ֶהן  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ָצִלים  ּבְ ְוֶזַרע  ְצנֹון  ְוֶזַרע 
ֹאֶכל  ֵאיָנן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ּוִמן  רּוָמה  ַהּתְ ִמן 

רֹות: ְתרּוָמה ּוְבַמַעׂשְ ב ּבִ ַצח ַחּיָ ָאָדם. ֲאָבל ַהּקֶ

ד
ּפֹול  ל  ְוׁשֶ ל  ַחְרּדָ ל  ְוׁשֶ ן  ְלּתָ ּתִ ל  ׁשֶ ָמרֹות  ּתְ
טּוִרים  ּפְ ָצָלף  ל  ׁשֶ ְפִריִסין  ְוַהּקַ ָצָלף  ל  ְוׁשֶ ָבן  ַהּלָ
ָרָען  ּזְ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ה ּדְ ּמֶ ִרי. ּבַ ֵאיָנן ּפְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ְוֵכן  ִבים.  ַחּיָ ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְלָיָרק  ְזָרָען  ֲאָבל  ְלֶזַרע. 

ִרי: ֵהן ּפְ ֵני ׁשֶ ִבים ִמּפְ ל ָצָלף ַחּיָ ָהֶאְביֹונֹות ׁשֶ

ה
ִמן  טּור  ּפָ ָיָרק  ְלֶזַרע  ָרָעּה  ּזְ ׁשֶ ר  ְסּבַ ּכֻ
ַמְפִריׁש  ְלָיָרק  ְזָרָעּה  רֹות.  ַעׂשְ ַהּמַ ּוִמן  רּוָמה  ַהּתְ
ַרע.  ַהּזֶ ּוִמן  ַהְיָרקֹות  ִמן  רֹות  ּוַמַעׂשְ רּומֹות  ּתְ
ְזָרָעּה  טּור.  ּפָ ַיְרָקּה  ִלְזֹרַע  ָרָעּה  ּזְ ׁשֶ ֶבת  ֶ ַהּשׁ ְוֵכן 
ֶרת  ִמְתַעּשֶׂ ְוֵאיָנּה  ְוָיָרק.  ֶזַרע  ֶרת  ִמְתַעּשֶׂ ְלָיָרק 
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רֹות  ּוַמַעׂשְ רּוָמה  ּתְ ַמְפִריׁש  ְלִזִרין  ְזָרָעּה  ִזִרין. 
ֲחַלִים  ִ ַהּשׁ ְוֵכן  ִרין.  ַהּזִ ּוִמן  ָרק  ַהּיָ ּוִמן  ַרע  ַהּזֶ ִמן 
ְוָיָרק.  ֶזַרע  ִרין  ִמְתַעּשְׂ ְלֶזַרע  ָרָען  ּזְ ׁשֶ ר  ְרּגֵ ְוַהּגַ
ָרק  ט ַהּיָ ִאם ִלּקֵ ִרין ְלֶזַרע ּוְלָיָרק. ׁשֶ יַצד ִמְתַעּשְׂ ּכֵ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  רֹות  ּוַמַעׂשְ רּוָמה  ּתְ ַמְפִריׁש  ְלָאְכלֹו 
ּלֹו ַמְפִריׁש ִמן  ַרע ׁשֶ יַבׁש ְוֶיֱאֹסף ַהּזֶ ּיִ ֹיאַכל. ּוְכׁשֶ

ַרע: ַהּזֶ

ו
ֵאיָנן  ָאָדם  ַמֲאַכל  ֵהן  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ַהְיָרקֹות 
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְלִפי  ְבֵריֶהן.  ִמּדִ א  ֶאּלָ רֹות  ַמַעׂשְ ּבְ ִבין  ַחּיָ
ַזְרֶעָך".  בּוַאת  "ּתְ כב(  יד  )דברים  ר  ַמֲעׂשֵ ּבְ
ְכַלל  ּבִ ֵאיָנן  ַהְיָרקֹות  ֲאָבל  ּה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  בּוָאה  ּתְ
ְתרּוָמה.  ּבִ ין  ַהּדִ הּוא  ׁשֶ ִלי  ֵיָרֶאה  ְוֵכן  בּוָאה.  ַהּתְ
ָך  ירׁשְ ּתִ ָגְנָך  "ּדְ ד(  יח  )דברים  ּה  ּבָ ֶנֱאַמר  ֲהֵרי  ׁשֶ
ָרק  ַהּיָ רּוַמת  ּתְ ֲאָבל  ְלֵאּלּו  ַהּדֹוֶמה  ל  ּכָ ְוִיְצָהֶרָך" 

ר: ַמֲעׂשֵ ְבֵריֶהם ּכְ ִמּדִ

ז
ָרק  רֹות ִמן ַהּיָ רּומֹות ּוַמַעׂשְ ין ּתְ ֵאין ַמְפִריׁשִ
ָאַמְרנּו  ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ ַוֲאִפּלּו  ָלָאֶרץ.  חּוָצה  ּבְ
א  ַהּבָ ָיָרק  ְוֵכן  רֹות.  ַמַעׂשְ ֶהן  ּבָ ין  ְפִריׁשִ ּמַ ׁשֶ
ָעָפר  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָלָאֶרץ  ָלָאֶרץ  ִמחּוָצה 
בּוָאה  ְזרּו ָעָליו. ַהּתְ טּור ְוֹלא ּגָ ֶריָה ֲהֵרי ֶזה ּפָ ִעּקָ ּבְ
ל  ּכָ ֵאֶצל  ְעּתֹו  ּדַ ְטָלה  ּבָ ְלָיָרק  ָרָען  ּזְ ׁשֶ ְטִנית  ְוַהּקִ
ְתרּוָמה  ב ּבִ ַרע ַחּיָ טּור. ְוַהּזֶ ֶהן ּפָ ּלָ ָרק ׁשֶ ָאָדם. ְוַהּיָ

רֹות: ּוַמַעׂשְ

ח
ָאָדם  ֹאֶכל  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ן  ְלּתָ ַהּתִ
אֹוָתן  אֹוְכִלין  ָהָאָדם  ְוֹרב  הֹוִאיל  ְקׁשּו  ּיִ ׁשֶ ּכְ

ר: ְתרּוָמה ּוַמֲעׂשֵ ִבין ּבִ ָתן ֲהֵרי ֵהן ַחּיָ ְתִחּלָ ּבִ

ט
רֹות.  ַעׂשְ ַהּמַ ּוִמן  רּוָמה  ַהּתְ ִמן  טּוִרין  ּפְ ְוֵאּלּו 
ְוָהעֹוֵללֹות.  ֶרט  ְוַהּפֶ ָאה  ְוַהּפֵ ְכָחה  ִ ְוַהּשׁ ֶקט  ַהּלֶ
ּגֶֹרן  ֵמֶהן  ה  ָעׂשָ ְוִאם  ִרי.  ּכְ ֵמֶהן  ֶהֱעִמיד  ֲאִפּלּו 
רּוָמה  רֹות ּוַמְפִריׁש ֵמֶהן ּתְ עּו ְלַמַעׂשְ ֶדה ֻהְקּבְ ּשָׂ ּבַ
טּוִרין.  ִעיר ּפְ ה ַהּגֶֹרן ּבָ רֹות. ֲאָבל ִאם ָעׂשָ ּוַמַעׂשְ
ֵהן ֶלֶקט אֹו  ַהּכל יֹוְדִעין ׁשֶ ֲהֵרי קֹול ֵיׁש ָלֶהן ׁשֶ ׁשֶ

ָאה: ְכָחה אֹו ּפֵ ׁשִ

י
ִבין  ַחּיָ ַעּכּו''ם  ל  ׁשֶ ָאה  ְוַהּפֵ ְכָחה  ִ ְוַהּשׁ ֶקט  ַהּלֶ
ְוֵכן  ִהְפִקיר.  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ רֹות.  ּוַמַעׂשְ ְתרּוָמה  ּבִ
טּוִרין  ּפְ ִליׁש  ׁשְ ֵהִביאּו  ּלֹא  ׁשֶ יִתים  ְוַהּזֵ בּוָאה  ַהּתְ
ל  ּכָ יֹוֵדַע.  ִין  ּוִמּנַ רֹות.  ַעׂשְ ַהּמַ ּוִמן  רּוָמה  ַהּתְ ִמן 
ִליׁש.  ׁשְ ֵהִביָאה  ׁשֶ ָידּוַע  ּבְ ּוַמְצַמַחת  ּזֹוְרָעּה  ׁשֶ
ֵהִביאּו  ּלֹא  ׁשֶ ְוֵזיִתים  בּוָאה  ִמּתְ ְוִהְפִריׁש  ָעַבר 

רּוָמה: ִליׁש ֵאיָנּה ּתְ ׁשְ

יא
ּוִמן  רּוָמה  ַהּתְ ִמן  טּור  ּפָ ַהֶהְפֵקר  ְוֵכן 
ֲאָבל  לֹו.  ָהַעּכּו''ם  ִהְפִקירֹו  ַוֲאִפּלּו  רֹות.  ַעׂשְ ַהּמַ

רֹות: ְתרּוָמה ּוַמַעׂשְ ב ּבִ ֵדה ֶהְפֵקר ַחּיָ ַהּזֹוֵרַע ׂשְ

יב
ה  ּנָ ּה ְוָעַבר ְוִהְפִריׁש ִמּמֶ ִהְפִקיר ָקָמה ְוָזָכה ּבָ
ִלים  ּבֳ רּוָמה. ֲאָבל ִאם ִהְפִקיר ׁשִ רּוָמה ֲהֵרי זֹו ּתְ ּתְ
ֵאיָנּה  רּוָמה  ּתְ ֵמֶהן  ְוִהְפִריׁש  ְוָעַבר  ֶהן  ּבָ ְוָזָכה 
ב  ַחּיָ ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ִמּדָ ְפִריׁש  ַהּמַ ל  ּכָ ְוֵכן  רּוָמה.  ּתְ
ָבִרים  ּדְ רֹות.  ַמַעׂשְ ּבְ ְוֵכן  רּוָמה.  ּתְ ֵאיָנּה  רּוָמה  ּתְ
דֹות  ּוַבּשָׂ ּנֹות  ּגִ ּבַ ְלָזְרָען  ֵני ָאָדם  ּבְ ֶרְך ֹרב  ּדֶ ֵאין  ׁשֶ
רּוָמה  ַהּתְ ִמן  טּוִרין  ּפְ ַהֶהְפֵקר  ִמן  ֶחְזָקָתן  א  ֶאּלָ
ּוָבָצל  ִכי.  ּבֶ ַעל  ּבַ ּום  ַהּשׁ גֹון  ּכְ רֹות.  ַעׂשְ ַהּמַ ּוִמן 
ְצִרּיֹות  ים ַהּמִ ְלְקִלי. ַוֲעָדׁשִ ה. ּוְגִריס ַהּקִ ל ִרְכּפָ ׁשֶ

ֶהן: ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

יג
ֵאינֹו  ׁשֶ ָדָבר  ּבְ ְתרּוָמה  ּבִ ב  ַחּיָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ִנְתָעֵרב 
ָמִסיק  ֵזיֵתי  ּבְ ְתָעְרבּו  ּנִ ׁשֶ ִנּקּוף  ֵזיֵתי  גֹון  ּכְ ב.  ַחּיָ
רֹות  ּפֵ לֹו  ֵיׁש  ִאם  ִציר.  ּבָ ִעְנֵבי  ּבְ עֹוֵללֹות  ְוִעְנֵבי 
ּבֹון. ְוִאם ֵאין  ב ְלִפי ֶחׁשְ ֲאֵחרֹות מֹוִציא ַעל ַהַחּיָ
ר  ַמֲעׂשֵ ּוְתרּוַמת  רּוָמה  ּתְ ַמְפִריׁש  ֵאּלּו  א  ֶאּלָ לֹו 
ּוַמְפִריׁש  ְתרּוָמה.  ּבִ ב  ַחּיָ ַהּכל  ּוְכִאּלּו  ַהּכל  ַעל 

ב: ָבר ַהַחּיָ ּבֹון ּדָ ִני ְלִפי ֶחׁשְ ר ִראׁשֹון ְוׁשֵ ַמֲעׂשֵ

יד
ין ְטֵמָאה ֲאִפּלּו  ין ְטהֹוָרה ּבֵ רּוָמה ַלּכֵֹהן ּבֵ ַהּתְ
ְפִריׁש ֲהֵרי  ּיַ ּלֹו ֹקֶדם ׁשֶ ירֹוׁש ּכֻ ָגן אֹו ַהּתִ ִנְטָמא ַהּדָ
ָנּה  ֻטְמָאה ְוִלּתְ רּוָמה ּבְ ּנּו ּתְ ב ְלַהְפִריׁש ִמּמֶ ֶזה ַחּיָ
ְלָך  י  ָנַתּתִ "ַוֲאִני  ח(  יח  )במדבר  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַלּכֵֹהן 
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ְוַאַחת  ְטהֹוָרה  ַאַחת  רּוֹמָתי",  ּתְ ֶמֶרת  ִמׁשְ ֶאת 
ֵמָאה  ְוַהּטְ ַלּכֲֹהִנים  ֶנֱאֶכֶלת  הֹוָרה  ַהּטְ ְטֵמָאה. 
ַמְדִליִקין אֹותֹו.  ֶמן  ׁשֶ ָהָיה  ִאם  ֵרָפָתּה.  ׂשְ ּבִ ֵיָהנּו 
ּנּור: יִקין ּבֹו ֶאת ַהּתַ ָגן ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ַמּסִ ְוִאם ָהָיה ּדָ

טו
ִנְטָמא  אֹו  ִנְטֵמאת  ִאם  ר  ַמֲעׂשֵ רּוַמת  ּתְ ְוֵכן 
ֶנת ַלּכֵֹהן  ֻטְמָאה ְוִנּתֶ ין אֹוָתּה ּבְ ר ַמְפִריׁשִ ֲעׂשֵ ַהּמַ

ֵרָפָתּה: ׂשְ ֵלָהנֹות ּבִ

טז
רּוַמת  ּתְ אֹו  דֹוָלה  ּגְ רּוָמה  ּתְ ְפִריׁש  ַהּמַ ְוָכל 
ָבְרִכין  ּמְ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ְפִריׁש  ּיַ ׁשֶ ֹקֶדם  ְמָבֵרְך  ר  ַמֲעׂשֵ

ְבָרכֹות: ַאְרנּו ּבִ ּבֵ מֹו ׁשֶ ְצֹות ּכְ ל ַהּמִ ַעל ּכָ

יז
רּוָמה ֵמָהָאֶרץ ְלחּוָצה ָלָאֶרץ  ֵאין מֹוִציִאין ּתְ
ִמחּוָצה  רּוָמה  ּתְ ְמִביִאין  ְוֵאין  ְטֵמָאה.  ֲאִפּלּו 
ֵני  ִמּפְ ָאֵכל  ּתֵ ֹלא  ֵהִביא  ְוִאם  ָלָאֶרץ.  ָלָאֶרץ 
ּלֹא  ֵרף ׁשֶ ּשָׂ ֶאֶרץ ַהּכּוִתים. ְוֹלא ּתִ ִהיא ְטֵמָאה ּבְ ׁשֶ
ֶרֶפת.  ִנׂשְ ִנְטֵמאת  ּלֹא  ׁשֶ רּוָמה  ּתְ ָרִאינּו  ֹיאְמרּו 
א ֹיאְמרּו מֹוִציִאין  ּמָ ֲחֹזר ְלחּוָצה ָלָאֶרץ ׁשֶ ְוֹלא ּתַ
ַעד  אֹוָתּה  יִחין  ַמּנִ א  ֶאּלָ ָלָאֶרץ.  ְלחּוָצה  רּוָמה  ּתְ
בֹוא ֶעֶרב  ּיָ ֵמא ֻטְמָאה ְידּוָעה ַלּכל אֹו ַעד ׁשֶ ּטָ ּתִ ׁשֶ

ֵרף: ַסח ִאם ָהְיָתה ָחֵמץ ְוִתּשָׂ ַהּפֶ

תרומות - פרק ג
א

ַהּתֹוָרה.  ִמן  עּור  ׁשִ ָלּה  ֵאין  דֹוָלה  ּגְ רּוָמה  ּתְ
הּוא  ל ׁשֶ ָגְנָך" ּכָ ית ּדְ ֱאַמר )דברים יח ד( "ֵראׁשִ ּנֶ ׁשֶ
ה ֹלא  ִחּלָ ּוְלַכּתְ ִרי.  ַהּכְ ּפֹוֶטֶרת  ה ַאַחת  ִחּטָ ֲאִפּלּו 
ה  ַמן ַהּזֶ ְתנּו ֲחָכִמים. ּוַבּזְ ּנָ עּור ׁשֶ ִ ּשׁ א ּכַ ַיְפִריׁש ֶאּלָ
לֹו  ֵיׁש  ְמָאה  ַהּטֻ ֵני  ִמּפְ ֵרָפה  ִלׂשְ עֹוֶמֶדת  ִהיא  ׁשֶ

ה: ִחּלָ הּוא ְלַכּתְ ל ׁשֶ ְלַהְפִריׁש ּכָ

ב
ְתנּו ֲחָכִמים. ַעִין ָיָפה  ּנָ עּוָרּה ׁשֶ ה הּוא ׁשִ ְוַכּמָ
ים.  ִ ֵמֲחִמּשׁ ֶאָחד  ינֹוִנית  ְוַהּבֵ ִעים.  ֵמַאְרּבָ ֶאָחד 
ים: ִ ּשׁ ִ ים. ְוֹלא ִיְפֹחת ֵמֶאָחד ִמּשׁ ִ ּשׁ ִ ָרָעה ֶאָחד ִמּשׁ

ג
ָעֶליָה  יִדין  ַמְקּפִ ַהּכֲֹהִנים  ֵאין  ׁשֶ רּוָמה  ּתְ ל  ּכָ
ֶלת  ִנּטֶ ִליִסין  ְוַהּקְ ֶהָחרּוִבין  רּומֹות  ּתְ גֹון  ּכְ
ֶאָחד  ִלין  ִנּטָ ְוֵאּלּו  ים.  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶאָחד  ה  ִחּלָ ְלַכּתְ
רּוָמה  רּוָמה ְוֵערּוֵבי ּתְ ּדּוֵלי ּתְ רּוַמת ּגִ ים. ּתְ ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ
אֹו  ֹאֶנס  ּבְ ְמָאה  ַהּטֻ ָהְיָתה  ׁשֶ ְטֵמָאה  ּוְתרּוָמה 
ָלָאֶרץ  חּוָצה  ּוְתרּוַמת  ׁש  ֶהְקּדֵ ּוְתרּוַמת  ָגָגה  ׁשְ ּבִ
ְמִזּיֹות  ְוַהּגִ ְוֶהָחרּוִבין  ִליִסין  ְוַהּקְ ַצח  ּוְתרּוַמת ַהּקֶ
ֵהן  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ֲאדֹוִמּיֹות  עֹוִרים  ּוׂשְ ְרמֹוִסין  ְוַהּתֻ
ִסין  ָהַאּפֹוְטרֹוּפְ ְוֵכן  ָנקּוב.  ֵאינֹו  ׁשֶ ָעִציץ  ּוֵפרֹות 
ֶאָחד  ּתֹוְרִמין  ְיתֹוִמים  רֹות  ּפֵ ּתֹוְרִמין  ׁשֶ ּכְ

ים: ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ

ד
ְוֹלא  ה  ִמּדָ ּבְ ֹלא  זֹו  רּוָמה  ּתְ ּתֹוְרִמין  ֵאין 
ּה  ּבָ ֶנֱאַמר  ּלֹא  ׁשֶ ְלִפי  ִמְנָין  ּבְ ְוֹלא  ָקל  ִמׁשְ ּבְ
ֶאָחד  מֹו  ּכְ ַדְעּתֹו  ּבְ ּוַמְפִריׁש  ֹאֶמד  א  ֶאּלָ עּור  ׁשִ
ֶאת  הּוא  ּתֹוֵרם  ֲאָבל  ים[.  ִ ]ֵמֲחִמּשׁ ים(  ִ ּשׁ ִ )ִמּשׁ
ִיְתֹרם  ְוֹלא  נּוי.  ַהּמָ ְוֶאת  קּול  ָ ַהּשׁ ְוֶאת  דּוד  ַהּמָ
הּוא  ּתֹוֵרם  ֲאָבל  ְידּוָעה.  ָתן  ּדָ ּמִ ׁשֶ ה  ּוְבֻקּפָ ַסל  ּבְ
ֶחְצָיּה  ְסָאה  ּבִ ִיְתֹרם  ְוֹלא  ן.  ִליׁשָ ׁשְ ֶחְצָין אֹו  ֶהן  ּבָ

ה: ַהֶחְצָיּה ִמּדָ ׁשֶ

ה
ין  ר ִמְקָצת ֻחּלִ ּיֵ ְוׁשִ ְתרּוָמה הֹוִאיל  ּבִ ה  ְרּבֶ ַהּמַ
רֹות ָהֵאּלּו  ל ַהּפֵ רּוָמה. ֲאָבל ִאם ָאַמר ּכָ ֲהֵרי זֹו ּתְ
ֶאָחד  ִלְתֹרם  ן  ּוֵ ְתּכַ ַהּמִ לּום.  ּכְ ָאַמר  ֹלא  רּוָמה  ּתְ
רּוָמתֹו  ּתְ ים  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶאָחד  ָידֹו  ּבְ ְוָעְלָתה  ָרה  ֵמֲעׂשָ
ְוָעְלָתה  ים  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶאָחד  ִלְתֹרם  ן  ּוֵ ִנְתּכַ רּוָמה.  ּתְ

רּוָמה: ים ֵאינֹו ּתְ ִ ָידֹו ֶאָחד ֵמֲחִמּשׁ ּבְ

ו
ֶאָחד  ֲאִפּלּו  ָידֹו  ּבְ ְוָעְלָתה  רּוָמה  ּתְ ְפִריׁש  ַהּמַ
ָידֹו  ּבְ ְוָעְלָתה  ַרם  ּתָ רּוָמה.  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ ִרים  ֵמֶעׂשְ
רּוָמה אֹוָתּה  ם ּתְ ים ְוָחַזר ְוהֹוִסיף ְלׁשֵ ִ ּשׁ ִ ֶאָחד ִמּשׁ
ה  ּנָ ִמּמֶ ּוַמְפִריׁש  רֹות  ַמַעׂשְ ּבְ ֶבת  ַחּיֶ ַהּתֹוֶסֶפת 
ַרם  ּתָ ה.  ֹיאְכֶלּנָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ַהּכֵֹהן 
רּוָמה  ים ְוֶאָחד ֲהֵרי זֹו ּתְ ִ ּשׁ ִ ָידֹו ֶאָחד ִמּשׁ ְוָעְלָתה ּבְ
עּור  ִ ִלים ַהּשׁ ֵדי ְלַהׁשְ ה ּכְ ִנּיָ ַעם ׁשְ ְוַיֲחֹזר ְוִיְתֹרם ּפַ
ּה  ְלַהְפִריׁשָ לֹו  ֵיׁש  ַהּזֹאת  ְוַהּתֹוֶסֶפת  ַדְעּתֹו.  ּבְ ׁשֶ
ה  ּנָ ִמְנָין ֲאָבל ֹלא ַיְפִריׁשֶ ָקל אֹו ּבְ ִמׁשְ ה אֹו ּבְ ִמּדָ ּבְ
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ִראׁשֹוָנה: ף ּכָ ּקָ א ִמן ַהּמֻ ֶאּלָ

ז
ְקָצת  ַהּמִ אֹותֹו  רּוָמה  ַהּתְ ִמְקָצת  ְפִריׁש  ַהּמַ
י  ִרי. ְוַאף ַעל ּפִ ֵחֶלק ַהּכְ רּוָמה ַוֲהֵרי הּוא ּכְ ֵאינֹו ּתְ
ּנּו.  ִמּמֶ ִמְקָצת  רּוַמת אֹותֹו  ּתְ ְלַהְפִריׁש  ָצִריְך  ֵכן 

רֹות ֲאֵחרֹות: ְוֹלא ַיְפִריׁש ָעָליו ִמּפֵ

ח
ּוִמְקָצת  ֶזה  ִרי  ִמּכְ רּוָמה  ּתְ ִמְקָצת  ְפִריׁש  ַהּמַ
ִיְתֹרם  ֹלא  ֶזה  ֲהֵרי  ינֹו.  ִמּמִ ַאֵחר  ִרי  ִמּכְ רּוָמה  ּתְ
ְלתֹוכֹו  ֶזה  ִרי  ַהּכְ רּוַמת  ּתְ האֹוֵמר  ֶזה.  ַעל  ה  ִמּזֶ
ב  ְוַחּיָ ם  ׁשֵ ָקָרא  ְדרֹומֹו  ּבִ אֹו  ְצפֹונֹו  ּבִ ָאַמר  ִאם 
ָמקֹום  ּבְ ן  ִצּיֵ ֹלא  ְוִאם  רּוָמתֹו  ּתְ ּנּו  ִמּמֶ ְלַהְפִריׁש 

לּום: ֹלא ָאַמר ּכְ

ט
ֶזה ָמקֹום  ה ּכָ ִרי ַהּזֶ ִרי ֶזה ְוַהּכְ רּוַמת ַהּכְ ָאַמר ּתְ
ָמה  ִנְסַתּיְ ם  ׁשָ ִראׁשֹון  ל  ׁשֶ רּוָמתֹו  ּתְ ָמה  ּיְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ

ִני: ל ׁשֵ רּוָמתֹו ׁשֶ ּתְ

י
ֹאֶמד.  ין אֹוָתּה ּבְ ר ֵאין ַמְפִריׁשִ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ּתְ
ֲהֵרי  ה. ׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ עּוָרּה ַוֲאִפּלּו ּבַ ׁשִ ק ּבְ א ְמַדְקּדֵ ֶאּלָ

ּתֹוָרה: עּוָרּה ְמֹפָרׁש ּבַ ׁשִ

יא
ָקל  ׁשְ ַהּנִ ְוָדָבר  מֹוֵדד.  ִלְמּדֹד  ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ָבר  ּדָ
ָהָיה  מֹוֶנה.  ִלְמנֹותֹו  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשֹוֵקל. 
ח  ּבָ ְקלֹו ּוְלָמְדדֹו ַהּמֹוֶנה ְמׁשֻ ר ִלְמנֹותֹו ּוְלׁשָ ֶאְפׁשָ
ֵניֶהן: ְ ח ִמּשׁ ּבָ ֹוֵקל ְמׁשֻ ּנּו ְוַהּשׁ ח ִמּמֶ ּבָ ְוַהּמֹוֵדד ְמׁשֻ

יב
ן ֵלִוי  ְפִריׁש אֹוָתן ּבֶ ּיַ ר ׁשֶ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ִמְצַות ּתְ
ֱאַמר )במדבר יח כו( "ְוִכי ִתְקחּו  ּנֶ רֹו. ׁשֶ ַעׂשְ ִמּמַ
ָרֵאל  ר". ְוֵיׁש ְלִיׂשְ ֲעׂשֵ ָרֵאל ֶאת ַהּמַ ֵני ִיׂשְ ֵמֵאת ּבְ
ר  ֲעׂשֵ ַהּמַ ן  ְוִיּתֵ ַלּכֵֹהן.  ָנּה  ְוִלּתְ אֹוָתּה  ְלַהְפִריׁש 
ִהיא  ׁשֶ רּוָמתֹו  ּתְ ּנּו  ִמּמֶ ְפִריׁש  ּיַ ׁשֶ ַאַחר  ִוי  ַלּלֵ

ר: ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ ַמֲעׂשֵ

יג
הּוא  ׁשֶ ּכְ ִראׁשֹון  ר  ַמֲעׂשֵ ִהְפִריׁש  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

דֹוָלה  ּגְ רּוָמה  ּתְ ְוַיְפִריׁש  דּוׁש  ּיָ ׁשֶ ֹקֶדם  ִלים  ּבֳ ׁשִ
ּנּו  ִמּמֶ ְלַהְפִריׁש  ב  ַחּיָ ִוי  ַהּלֵ ֵאין  ְלֵלִוי.  ּוְנָתנֹו 
רּוַמת  ּתְ א  ֶאּלָ ּנּו  דּוׁשֶ ּיְ ׁשֶ ַאַחר  דֹוָלה  ּגְ רּוָמה  ּתְ
ְוִהְפִריׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ׁש  ּדַ ִאם  ֲאָבל  ְלַבד.  ּבִ ר  ַמֲעׂשֵ
דֹוָלה  רּוָמה ּגְ ְפִריׁש ּתְ ּיַ ָגן ֹקֶדם ׁשֶ ר ִמן ַהּדָ ֲעׂשֵ ַהּמַ
רּוָמה  ּתְ ּנּו  ִמּמֶ ְלַהְפִריׁש  ִוי  ַהּלֵ ב  ַחּיָ ְלֵלִוי  ]ּוְנָתנֹו 
ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ֵמַאַחר  ר  ַמֲעׂשֵ ּוְתרּוַמת  דֹוָלה[  ּגְ
ד(  יח  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְתרּוָמה  ּבִ ב  ִנְתַחּיֵ ָגן  ּדָ

ָגְנָך": ית ּדְ "ֵראׁשִ

יד
ן  ִיּתֵ ֹלא  ִלים  ּבֳ ׁשִ ר  ַמֲעׂשַ ַקח  ּלָ ׁשֶ ֵלִוי  ן  ּבֶ
א קֹוְנִסין אֹותֹו ָלדּוׁש  ִלים ֶאּלָ ּבֳ רּוָמתֹו ַלּכֵֹהן ׁשִ ּתְ
ָגן.  ַהּדָ ִמן  ר  ֲעׂשֵ ַהּמַ ִמן  ר  ַמֲעׂשֵ לֹו  ן  ְוִלּתֵ ְוִלְזרֹות 
ָהֵעָצה.  ֶבן אֹו  ַהּתֶ ִמן  ר  ַמֲעׂשֵ ן לֹו  ִלּתֵ ב  ַחּיָ ְוֵאינֹו 
ְתנּו  ּנָ מֹו ׁשֶ ִלים ּכְ ּבֳ ר ׁשִ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ְוִאם ִהְפִריׁש ּתְ
ְוֶאת  ַרע  ַהּזֶ ֶאת  ַלּכֵֹהן  ְונֹוֵתן  ּכֹוֵתׁש  ֶזה  ֲהֵרי  לֹו 
ַקח  ּלָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִלְכּתׁש  ְקָנסּוהּו  ֵני ָמה  ּוִמּפְ ֶבן.  ַהּתֶ
דֹוָלה: רּוָמה ּגְ ּנּו ּתְ ִלים ְוִהְפִקיַע ִמּמֶ ּבֳ ר ׁשִ ֲעׂשֵ ַהּמַ

טו
א  ַאּבָ ִלי  ָאַמר  ְך  ּכָ ְלֵלִוי  ָאַמר  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ן  ּבֶ
ר  ַמֲעׂשֵ ִלְתרּוַמת  ין  ׁשִ חֹוׁשְ ֵאין  ָיִדי  ּבְ ְלָך  ר  ַמֲעׂשֵ
ּוְלִפיָכְך  רּוָמתֹו  ּתְ ִהְפִריׁש  ָאִביו  ֲהֵרי  ׁשֶ ּבֹו.  ׁשֶ
ָאַמר  ְוִאם  ִוי.  ַהּלֵ ִלְפלֹוִני  ר  ֲעׂשֵ ַהּמַ ה  ּזֶ ׁשֶ הּו  ִצּוָ
ָיִדי  ּבְ ְלָך  ֵיׁש  ר  ַמֲעׂשֵ ּכֹור  א  ַאּבָ ִלי  ָאַמר  ְך  ּכָ לֹו 

ּבֹו: ר ׁשֶ ין ִלְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ ׁשִ חֹוׁשְ

טז
מֹוָנה  ְ ִמּשׁ ֶאָחד  ּה  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ר  ַמֲעׂשֵ רּוַמת  ּתְ
ל  ן ֵאינֹו ְמַטּפֵ חֹות ִמּכֵ ִמיִנית מֹוִליָכּה ַלּכֵֹהן. ּפָ ׁשְ ּבִ
ּוְבַיִין  ְוׂשֹוְרָפּה.  אּור  ּבָ ִליָכּה  ַמׁשְ א  ֶאּלָ ְלהֹוִליָכּה 
ּוִבְלַבד  ַלּכֵֹהן.  הּוא מֹוִליָכּה  ׁשֶ ל  ּכָ ֲאִפּלּו  ֶמן  ּוְבׁשֶ
ֲאָבל  ּוְטהֹוָרה.  ִאית  ַוּדָ ר  ַמֲעׂשֵ רּוַמת  ּתְ ֵהא  ּתְ ׁשֶ
ַמאי ִאם ֵאין  ל ּדְ ָהְיָתה ׁשֶ ִאם ָהְיָתה ְטֵמָאה אֹו ׁשֶ

א ׂשֹוְרָפּה: ּה ֶאּלָ ל ּבָ עּור ֵאינֹו ְמַטּפֵ ִ ּשׁ ּה ּכַ ּבָ

יז
ף.  ּקָ א ִמן ַהּמֻ דֹוָלה ֶאּלָ רּוָמה ּגְ ֵאין ּתֹוְרִמין ּתְ
ים  ִ ַבִית ֶזה ַוֲחִמּשׁ ּבְ ים ְסָאה  ִ יַצד. ָהיּו לֹו ֲחִמּשׁ ּכֵ
י  ּתֵ ׁשְ ֵמֶהן  ֵמֶאָחד  ַיְפִריׁש  ֹלא  ַאֵחר  ַבִית  ּבְ ְסָאה 
קֹום ֶזה  ְמָצא ַמְפִריׁש ִמּמָ ּנִ ׁשֶ ָאה.  ַהּמֵ ְסִאים ַעל 
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ף  ּקָ ַהּמֻ ִמן  ּלֹא  ׁשֶ ִהְפִריׁש  ְוִאם  ַאֵחר.  ָמקֹום  ַעל 
מּור  ׁשָ ְפָרׁש  ַהּמֻ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוהּוא  רּוָמה  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ
ְוָרָאה  ֶמן  ׁשֶ אֹו  ַיִין  י  ּדֵ ּכַ ָטעּון  ָהָיה  ִאם  ֲאָבל 
רֹות  ּפֵ ַעל  רּוָמה  ּתְ ֵהן  ֲהֵרי  ְוָאַמר  ִרין  ּבְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

לּום: ֵביִתי ֹלא ָאַמר ּכְ ּבְ ׁשֶ

יח
י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ִית  ַהּבַ תֹוְך  ּבְ ִרין  ַהְמֻפּזָ רֹות  ּפֵ
ַהּכל.  ַעל  ֵמֶאָחד  ּתֹוֵרם  ֶאָחד  ַבִית  ּבְ ׁשֶ ְמגּורֹות 
ל  ׁשֶ ְוָחִבּיֹות  ֵבָלה  ּדְ ְוִעּגּוֵלי  בּוָאה  ּתְ י  ּקֵ ׂשַ
ֵמַאַחת  ּתֹוֵרם  ַאַחת  ֲהֵקיָפה  ּבַ ָהיּו  ִאם  רֹוָגרֹות  ּגְ
ֶאת  ָסַתם  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ַיִין  ל  ׁשֶ ָחִבּיֹות  ַהּכל.  ַעל 
ּתֹוֵרם  ַתם  ּסָ ֶ ִמּשׁ ַהּכל.  ַעל  ֵמֶאָחד  ּתֹוֵרם  יֶהן  ּפִ

ל ַאַחת ְוַאַחת: ִמּכָ

יט
ּתֹוֵרם  ה  ּנָ ּגִ ּבַ יַח  ּוַמּנִ ָיָרק  י  ּפֵ ּגַ ט  ְמַלּקֵ ָהָיה 
ּתֹוֵרם  יֵניֶהן  ּבֵ ֶאָחד  ִמין  ֵהִביא  ַהּכל.  ַעל  ֵמֶאָחד 
ה  ּפָ ּקֻ ּבַ ה  ַהְרּבֵ ִמיִנין  ֵהִביא  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ל  ִמּכָ
ַאֵחר  ּוִמין  ה  ַמּטָ ִמּלְ ּוְכרּוב  ַמְעָלה  ִמּלְ רּוב  ּכְ
ְחּתֹון.  ַהּתַ ַעל  ָהֶעְליֹון  ִמן  ִיְתֹרם  ֹלא  ֶאְמַצע  ּבָ
ֵמֶאָחד  ּתֹוֵרם  ֹגֶרן  ּבְ ִצּבּוִרים  ה  ָ ֲחִמּשׁ יף  ִהּקִ ְוִאם 
ר ַהּגֶֹרן  ם. ֵאין ִעּקַ ר ַהּגֶֹרן ַקּיָ ִעּקַ ְזַמן ׁשֶ ַעל ַהּכל ּבִ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד: ם ּתֹוֵרם ִמּכָ ַקּיָ

כ
ִמן  ּלֹא  ׁשֶ אֹותֹו  ין  ַמְפִריׁשִ ר  ַמֲעׂשֵ רּוַמת  ּתְ
ל  "ִמּכָ כט(  כח  יח  )במדבר  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ף  ּקָ ַהּמֻ
ר  ַמֲעׂשֵ ֲאִפּלּו  רּוָמה"  ּתְ ִרימּו  ּתָ ֹרֵתיֶכם  ַמְעׂשְ
ַאֶחֶרת  ְמִדיָנה  ּבִ ֶאָחד  ר  ּוַמֲעׂשֵ זֹו  ְמִדיָנה  ּבִ ֶאָחד 
ְוַתְלִמיֵדי  ַהּכל.  ַעל  ֵמֶאָחד  רּוָמה  ּתְ ַמְפִריׁש 
ַוֲאִפּלּו  ף  ּקָ ַהּמֻ ִמן  א  ֶאּלָ ּתֹוְרִמין  ֵאין  ֲחָכִמים 

ר: רּוַמת ַמֲעׂשֵ ּתְ

כא
ָלה  ּלֹא ִנּטְ ר ִראׁשֹון ׁשֶ ָהָיה לֹו ַמֲעׂשֵ ן ֵלִוי ׁשֶ ּבֶ
ָעָליו  ַמְפִריׁש  ִלְהיֹות  יחֹו  ְוִהּנִ רּוָמתֹו  ּתְ ּנּו  ִמּמֶ
ֱאַמר  ּנֶ ה ָעׂשּוי. ׁשֶ ָעׂשָ ֶ ִטְבלֹו ַמה ּשׁ ְוהֹוֵלְך ְוהּוא ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ר  ַמְעׂשַ ֶאת  י  "ּכִ כד(  יח  )במדבר 
ה  הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ רּוָמה"  ּתְ ַלה'  ָיִרימּו  ר  ֲאׁשֶ

רּוָמה ְלַאֵחר: ּלֹו ּתְ ֶאת ּכֻ

כב
ְוַאַחר  ה  ִחּלָ ּתְ ר  ַמֲעׂשֵ רּוַמת  ּתְ ּנּו  ִמּמֶ ִהְפִריׁש 
ַעד  ְוהֹוֵלְך  ָעָליו  ַמְפִריׁש  ִלְהיֹות  יחֹו  ִהּנִ ְך  ּכָ
ֹלא  ַלּכֵֹהן  נֹו  ְוִיּתְ ר  ַמֲעׂשֵ רּוַמת  ּתְ ּלֹו  ּכֻ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ
"ֶאת  כט(  יח  )במדבר  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ לּום.  ּכְ ה  ָעׂשָ
ה  עֹוׂשֶ תֹוכֹו  ּבְ יו  ָדׁשָ ּקָ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ּנּו"  ִמּמֶ ׁשֹו  ִמְקּדְ
תֹוכֹו ֵאינֹו  יו ּבְ רּוָמה ַלֲאֵחִרים. ֵאין ָקָדׁשָ אֹותֹו ּתְ
רֹות  יַח ּפֵ ּנִ רּוָמה ַלֲאֵחִרים. ְוֵכן ַהּמַ ה אֹותֹו ּתְ עֹוׂשֶ
ָצִריְך  דֹוָלה  ּגְ רּוָמה  ּתְ ֲעֵליֶהם  ַמְפִריׁש  ִלְהיֹות 
ִלְהיֹות  יָחן  ִהּנִ ְוִאם  ִלְתרּוָמה.  ְטבּוִלין  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ
ְטבּוִלין  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ר  ַמֲעׂשֵ ֲעֵליֶהן  ַמְפִריׁש 

ר: ְלַמֲעׂשֵ

כג
ין  ַמְפִריׁשִ ר  ּוַמֲעׂשֵ רּוָמה  ּתְ ין  ְפִריׁשִ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ה  ִחּלָ ּכּוִרים ּתְ יַצד. ַמְפִריׁש ּבִ ֶדר. ּכֵ אֹוָתן ַעל ַהּסֵ
ר  ְך ַמֲעׂשֵ דֹוָלה. ְוַאַחר ּכָ רּוָמה ּגְ ְך ּתְ ַלּכל. ְוַאַחר ּכָ
ָעִני.  ר  ַמֲעׂשֵ אֹו  ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִראׁשֹון. 
ִלְתרּוָמה.  ר  ַמֲעׂשֵ אֹו  ָלִראׁשֹון.  ִני  ׁשֵ ים  ְקּדִ ְוַהּמַ
ַעל  ָעַבר  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְלִבּכּוִרים.  רּוָמה  ּתְ אֹו 
הּוא  ׁשֶ ִין  ּוִמּנַ ָעׂשּוי.  ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֹלא 
ֱאַמר )שמות כב כח( "ְמֵלָאְתָך  ּנֶ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ֹלא ּתַ ּבְ
ָראּוי  ׁשֶ ָבר  ּדָ ַאֵחר  ּתְ ֹלא  ְתַאֵחר".  ֹלא  ְוִדְמֲעָך 

ימֹו. ְוֵאין לֹוִקין ַעל ָלאו ֶזה: ְלַהְקּדִ

כד
ּוְתרּוַמת  דֹוָלה  ּגְ רּוָמה  ּתְ ְלַהְפִריׁש  ָהרֹוֶצה 
ה  ֹלׁשָ ּוׁשְ ים  ֹלׁשִ ְ ִמּשׁ ֶאָחד ַמְפִריׁש ֶאָחד  ּכְ ר  ַמֲעׂשֵ
ֲהֵרי  אן  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאה  ִמּמֵ ֶאָחד  ְואֹוֵמר  ִליׁש.  ּוׁשְ
ין.  ֻחּלִ הּוא  ַוֲהֵרי  י  ּתִ ִהְפַרׁשְ ׁשֶ ֶזה  ַצד  ּבְ הּוא 
רּוָמה ַעל ַהּכל.  י הּוא ּתְ ּתִ ִהְפַרׁשְ ה ׁשֶ ָאר ִמּזֶ ׁשְ ְוַהּנִ
ֲהֵרי  ֵאּלּו  ין  ֻחּלִ ְלֵמָאה  ִלְהיֹות  ָראּוי  ׁשֶ ר  ֲעׂשֵ ְוַהּמַ
ֶיֶתר ַעל  ָאר  ׁשְ ַהּנִ ְוֶזה  י.  ּתִ ִהְפַרׁשְ ׁשֶ ַצד ֶזה  ּבְ הּוא 
רּוַמת  ּתְ הּוא  ֲהֵרי  י  ּתִ ִהְפַרׁשְ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ רּוָמה  ַהּתְ

ר ַעל ַהּכל: ַמֲעׂשֵ
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רּומֹות  ּתְ לֹו  ְלַהְפִריׁש  ִליַח  ׁשָ ָאָדם  ה  עֹוׂשֶ
ִרימּו  ן ּתָ ֱאַמר )במדבר יח כח( "ּכֵ ּנֶ רֹות ׁשֶ ּוַמַעׂשְ
ִליַח  ין ׁשָ לּוֲחֶכם. ְוֵאין עֹוׂשִ ם" ְלַרּבֹות ׁשְ ַגם ַאּתֶ
ִרית  ּבְ ֵני  ּבְ ם  ַאּתֶ ָמה  ם  ַאּתֶ ַגם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַעּכּו''ם 

ִרית: ֵני ּבְ לּוֲחֶכם ּבְ ַאף ׁשְ

ב
רּוָמָתן  ּתְ ְרמּו ֵאין  ּתָ ִיְתֹרמּו ְוִאם  ה ֹלא  ָ ֲחִמּשׁ
ְוָהַעּכּו''ם  ָטן.  ְוַהּקָ ֹוֶטה.  ְוַהּשׁ ַהֵחֵרׁש.  רּוָמה.  ּתְ
ְרׁשּותֹו.  ּבִ ַוֲאִפּלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֶאת  ַרם  ּתָ ׁשֶ
ְרׁשּות  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ֵאינֹו  ׁשֶ ֶאת  ְוַהּתֹוֵרם 
ֲאֵחִרים  ל  ׁשֶ ַעל  ּלֹו  ֶ ִמּשׁ ַהּתֹוֵרם  ֲאָבל  ָעִלים.  ַהּבְ
ֲהָנָאה  ְוטֹוַבת  רֹוֵתיֶהם.  ּפֵ ן  ְוִתּקֵ רּוָמה  ּתְ זֹו  ֲהֵרי 

ְרֶצה: ּיִ ּנֹוְתָנּה ְלָכל ּכֵֹהן ׁשֶ ּלֹו ׁשֶ ׁשֶ

ג
ֵדה  ַרד ְלתֹוְך ׂשְ ּיָ ְרׁשּות אֹו ׁשֶ ּלֹא ּבִ ַהּתֹוֵרם ׁשֶ
ֵחם  ּקָ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְרׁשּות  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ רֹות  ּפֵ ט  ְוִלּקֵ ֲחֵברֹו 
ְך  ּלֵ ּכַ לֹו  ְוָאַמר  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ א  ּבָ ִאם  ְוָתַרם. 
ַרם  ּתָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ָיפֹות  ם  ׁשָ ָהיּו  ִאם  ָיפֹות.  ֵאֶצל 
ֹלא  ְוִאם  יד.  ַמְקּפִ ֵאינֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ רּוָמה  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ
ּלֹא ָאַמר  רּוָמה ׁשֶ רּוָמתֹו ּתְ ם ָיפֹות ֵאין ּתְ ָהיּו ׁשָ
ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ א  ּבָ ְוִאם  ִמחּוי.  ֶרְך  ּדֶ ַעל  א  ֶאּלָ לֹו 
ין ֵאין לֹו  ּבֵ ין ֵיׁש לֹו ָיפֹות ֵמֶהן  ּבֵ ט ְוהֹוִסיף  ְוִלּקֵ

רּוָמה: רּוָמתֹו ּתְ ּתְ

ד
רּוָמָתן  ּתְ ְרמּו  ּתָ ְוִאם  ִיְתֹרמּו  ֹלא  ה  ָ ֲחִמּשׁ
ֵאינֹו  ֵני ׁשֶ ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ִמּפְ רּוָמה. ֵחֵרׁש ְמַדּבֵ ּתְ
ר.  ְמַדּבֵ ְוֵאינֹו  ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ם  ְוָהִאּלֵ ָרָכה.  ַהּבְ ׁשֹוֵמַע 
ּכֹור  ִ ְוַהּשׁ ְלָבֵרְך.  ְיכֹוִלין  ֵאיָנן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוֶהָערּום. 
ּוְלַהְפִריׁש  ן  ְלַכּוֵ ְיכֹוִלין  ֵאיָנן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוַהּסּוָמא 

ֶפה: ֶאת ַהּיָ

ה
ּלֹא  י ׁשֶ יַע ְלעֹוַנת ְנָדִרים ַאף ַעל ּפִ ִהּגִ ָקָטן ׁשֶ

ַרם  ּתָ דֹול ִאם  ּגָ ה  ַנֲעׂשָ ְוֹלא  ָערֹות  ׂשְ י  ּתֵ ׁשְ ֵהִביא 
ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ְתרּוָמה  ּבִ ַוֲאִפּלּו  רּוָמה.  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ
מֹו  ִמין ִמן ַהּתֹוָרה ּכְ ן ַקּיָ ׁשָ הֹוִאיל ְוִנְדֵריֶהן ְוֶהְקּדֵ

ְנָדִרים: ַאְרנּו ּבִ ּבֵ ׁשֶ

ו
ִלְתֹרם  ְוָהַלְך  ִלי  ּוְתֹרם  ֵצא  לּוחֹו  ִלׁשְ ָהאֹוֵמר 
ּוָמָצא  ּוָבא  ַרם  ּתָ ְוִאם ֹלא  ַרם  ּתָ יֹוֵדַע ִאם  ְוֵאינֹו 
אֹוְמִרין  ֵאין  ׁשֶ רּום.  ּתָ ֶחְזָקתֹו  ֵאין  רּום  ּתָ ִרי  ּכְ
ְלָהֵקל  ִליחּותֹו  ׁשְ ה  עֹוׂשֶ ִליַח  ׁשָ ֶחְזַקת  ִאּסּוִרין  ּבְ
ּלֹא  ׁשֶ ַרם  ּתָ ַאֵחר  א  ּמָ ׁשֶ ׁש  ְוחֹוׁשֵ ְלַהֲחִמיר  א  ֶאּלָ

ְרׁשּות: ּבִ

ז
ַדְעּתֹו  ּכְ ּתֹוֵרם  ּוְתֹרם  ֵצא  לּוחֹו  ִלׁשְ ָהאֹוֵמר 
ַעל  ּבַ הּוא  ׁשֶ ּבֹו  יֹוֵדַע  ָהָיה  ִאם  ִית.  ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ
ָהָיה  ְוִאם  ים.  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶאָחד  ַמְפִריׁש  ָרָעה  ַעִין 
ִעים.  ֵמַאְרּבָ ֶאָחד  ַמְפִריׁש  ֵבָעה  ׂשְ ֶנֶפׁש  ַעל  ּבַ
ינֹוִנית ֶאָחד  ְעּתֹו ַמְפִריׁש לֹו ּבֵ ְוִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ּדַ
ֶאָחד  ָידֹו  ּבְ ְוָעְלָתה  ְלֵבינֹוִנית  ן  ּוֵ ִנְתּכַ ים.  ִ ֵמֲחִמּשׁ
רּוָמה.  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ ים  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶאָחד  אֹו  ִעים  ֵמַאְרּבָ
ֲאִפּלּו  ְוָתַרם  ינֹוִנית  ַהּבֵ ַעל  ְלהֹוִסיף  ן  ּוֵ ִנְתּכַ ְוִאם 

רּוָמה: רּוָמתֹו ּתְ ָעה ֵאין ּתְ ִעים ְוִתׁשְ ׁשְ ֶאָחד ִמּתִ

ח
רֹות  ּוַמַעׂשְ ְתרּוָמה  ּבִ בֹות  ַחּיָ ִפין  ּתָ ֻ ַהּשׁ רֹות  ּפֵ
ֹרֵתיֶכם" ֲאִפּלּו  ֱאַמר )במדבר יח כח( "ַמְעׂשְ ּנֶ ׁשֶ
ְרׁשּות  ִלּטל  ְצִריִכין  ֵאיָנן  ִפין  ּתָ ֻ ְוַהּשׁ ַנִים.  ׁשְ ל  ׁשֶ
רּוָמה.  רּוָמתֹו ּתְ ל ַהּתֹוֵרם ֵמֶהן ּתְ א ּכָ ה. ֶאּלָ ֶזה ִמּזֶ
ה  ִנּיָ רּוָמה ׁשְ ִני ְוָתַרם ּתְ ֵ ַרם ֶאָחד ֵמֶהן ּוָבא ַהּשׁ ּתָ
ַרם. ִאם ָהיּו ְמַמִחין ֶזה  ֲחֵברֹו ּתָ ֲהֵרי ֹלא ָיַדע ׁשֶ ׁשֶ
ֹלא  ְוִאם  רּוָמה.  ּתְ ֵאיָנּה  ִני  ֵ ַהּשׁ רּוַמת  ּתְ ֶזה  ַעל 
רּוַמת  עּור )ֵאין ּתְ ִ ּשׁ ָהיּו ְמַמִחין ְוָתַרם ָהִראׁשֹון ּכַ
עּור(  ִ ּשׁ ּכַ ָהִראׁשֹון  ַרם  ּתָ ֹלא  רּוָמה  ּתְ ִני  ֵ ַהּשׁ

רּוָמה: ֵניֶהן ּתְ רּוַמת ׁשְ ּתְ

ט
יתֹו אֹו ְלַעְבּדֹו אֹו  פֹו אֹו ְלֶבן ּבֵ ּתָ ָהאֹוֵמר ְלׁשֻ
ִליחּותֹו  ל ׁשְ ְפָחתֹו ִלְתֹרם. ְוָהְלכּו ִלְתֹרם ּוִבּטֵ ְלׁשִ
רּוָמתֹו  ּתְ ִליַח  ָ ַהּשׁ ה  ּנָ ׁשִ ֹלא  ִאם  ְתֹרמּו.  ּיִ ׁשֶ ֹקֶדם 
ִמן  ֹרם  ּתְ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ גֹון  ּכְ ה  ּנָ ׁשִ ְוִאם  רּוָמה.  ּתְ
ִליחּותֹו  ל ׁשְ רֹום הֹוִאיל ּוִבּטֵ פֹון ְוָתַרם ִמן ַהּדָ ַהּצָ
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רּוָמה: ִמּקֶֹדם ֵאיָנּה ּתְ

י
ִאם  ב  ְוִעּכֵ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ּוָבא  ַרם  ּתָ ׁשֶ ָאִריס 
ְוִאם  רּוָמה  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ ֵאין  ב  ִעּכֵ ַרם  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ַעד 
ִסין  רּוָמה. ְוָהַאּפֹוְטרֹוּפְ רּוָמתֹו ּתְ ב ּתְ ַרם ִעּכֵ ּתָ ֶ ִמּשׁ

ְכֵסי ְיתֹוִמים: ּתֹוְרִמין ִמּנִ

יא
רּוָמה. ְוִאם  ּתְ רּוָמָתן  ּתְ ס  ְוָהַאּנָ ְזָלן  ְוַהּגַ ב  ּנָ ַהּגַ
רּוָמָתן  ּתְ ֵאין  ַאֲחֵריֶהן  רֹוְדִפין  ָעִלים  ַהּבְ ָהיּו 

רּוָמה: ּתְ

יב
ה ּתֹוְרִמין ַעל ַמה  ָ ִכיר ְוָהֶעֶבד ְוָהִאּשׁ ן ְוַהּשָׂ ַהּבֵ
ֵאין  ׁשֶ ַהּכל  ַעל  ִיְתְרמּו  ֹלא  ֲאָבל  אֹוְכִלין.  ֵהן  ֶ ּשׁ
אֹוֵכל  ׁשֶ ּכְ ן  ַהּבֵ ּלֹו.  ׁשֶ ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ ּתֹוֵרם  ָאָדם 
ֵהן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּתֹוְרִמין  ָתּה  ִעּסָ ּבְ ה  ָ ְוָהִאּשׁ ָאִביו  ִעם 

ְרׁשּות: ּבִ

יג
ּלֹא  ׁשֶ ִלְתֹרם  ְרׁשּות  ָלֶהן  ֵאין  ַהּפֹוֲעִלים 
ַגת  ּבְ ַהּדֹוְרִכין  ִמן  חּוץ  ִית.  ַהּבַ ַעל  ּבַ ַעת  ִמּדַ
ִאים  ְמַטּמְ ֵהן  ֲהֵרי  ִין  ַהּיַ ֶאת  א  ְלַטּמֵ ִיְרצּו  ִאם  ׁשֶ
ֵהן  ֲהֵרי  ן  ּכֵ ְוֶהֱאִמיָנן ַעל  ָלֶהן  ַסר  ּמָ ׁשֶ ּוְלִפי  ד.  ִמּיָ

רּוָמה: רּוָמָתן ּתְ ְרמּו ּתְ לּוִחין ְוִאם ּתָ ׁשְ ּכִ

יד
ְרִני  ּגָ ִלי  ֹנס  ּכְ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ ּפֹוֵעל 

רּוָמה: רּוָמתֹו ּתְ ַנס ּתְ ְך ּכָ ּוְתֹרם ְוָתַרם ְוַאַחר ּכָ

טו
ין ּתֹוָרה  ּלֹו ּדִ ֶ רּוָמה ִמּשׁ ִהְפִריׁש ּתְ ָהַעּכּו''ם ׁשֶ
ְבֵריֶהן  ּוִמּדִ ִבין.  ַחּיָ ֵאיָנן  ׁשֶ ְלִפי  רּוָמה  ּתְ ֵאיָנּה  ׁשֶ
ֲעֵלי  ּבַ ּום  ִמּשׁ רּוָמה  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְזרּו  ּגָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ מֹון  ַהּמָ ֶזה  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ יִסין.  ּכִ
ּובֹוְדִקין  ְלָפְטרֹו.  ֵדי  ּכְ ַעּכּו''ם  ּבְ אֹותֹו  ְוִיְתֶלה 
ַדַעת  רּוָמה ִאם ָאַמר ּבְ ִהְפִריׁש ּתְ ֶאת ָהַעּכּו''ם ׁשֶ
ָלאו  ְוִאם  ְלֹכֵהן.  ֵתן  ּנָ ּתִ יָה  ּתִ ִהְפַרׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָבִרים  ה ּדְ ּמֶ ַמִים. ּבַ ָ ִלּבֹו ַלּשׁ א ּבְ ּמָ ִניָזה ׁשֶ ְטעּוָנה ּגְ
ִהְפִריׁש  ָרֵאל. ֲאָבל ַעּכּו''ם ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲאמּוִרים ּבְ
ְזרּו ֲעֵליֶהן ּומֹוִדיִעין  חּוָצה ָלָאֶרץ ֹלא ּגָ רּוָמה ּבְ ּתְ

ָלל: רּוָמה ּכְ ֵאינֹו ָצִריְך ְוֵאיָנּה ּתְ אֹותֹו ׁשֶ

טז
ר  ר. ַמֲעׂשֵ רּוָמה ְוָאַמר ַמֲעׂשֵ ן לֹוַמר ּתְ ּוֵ ְתּכַ ַהּמִ
יו  ּפִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ לּום. ַעד  ּכְ רּוָמה. ֹלא ָאַמר  ְוָאַמר ּתְ
ְוֹלא  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ רּוָמה  ּתְ ִהְפִריׁש  ִוין.  ׁשָ ְוִלּבֹו 
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ רּוָמה  ּתְ זֹו  ֲהֵרי  לּום  ּכְ ָפָתיו  ׂשְ ּבִ הֹוִציא 
ָגן  ּדָ ּכַ רּוַמְתֶכם  ּתְ ָלֶכם  ב  )במדבר יח כז( "ְוֶנְחׁשַ

רּוָמה: ְהֶיה ּתְ ְלַבד ּתִ ָבה ּבִ ַמֲחׁשָ ִמן ַהּגֶֹרן" ּבְ

יז
ם  ִנְתַקּיֵ ִאם  ַנאי  ּתְ ַעל  רּוָמה  ּתְ ְפִריׁש  ַהּמַ
ֵאיָנּה  ָלאו  ְוִאם  רּוָמה.  ּתְ ִהיא  ֲהֵרי  ַנאי  ַהּתְ
רֹות  ּוַמַעׂשְ רּוָמה  ּתְ ְפִריׁש  ַהּמַ ְוֵכן  רּוָמה.  ּתְ
לֹו  יר  ּוַמּתִ ְלָחָכם  ַאל  ִנׁשְ ֶזה  ֲהֵרי  ֲעֵליֶהן  ְוִנָחם 
ין  ֻחּלִ ְוַתֲחֹזר  ְנָדִרים.  ָאר  ׁשְ לֹו  יִרין  ּתִ ּמַ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ
אֹוָתּה  ה  ִנּיָ ׁשְ ַעם  ּפַ ְפִריׁש  ּיַ ׁשֶ ַעד  ָהְיָתה  ׁשֶ מֹו  ּכְ

רֹות ֲאֵחרֹות: ה אֹו ּפֵ ִחּלָ ִהְפִריׁש ּתְ ׁשֶ

יח
רּוָמה ַעל  ל ַיִין ְוָאַמר ֲהֵרי זֹו ּתְ ַהּתֹוֵרם ּבֹור ׁשֶ
ִמן  ֵלם  ׁשָ ֲעֶלה[  ּתַ ׁשֶ ]ָצִריְך  ֵלם  ׁשָ ֲעֶלה  ּתַ ׁשֶ ְמָנת 
ְמָאה. ְוִאם  ִפיָכה ֲאָבל ֹלא ִמן ַהּטֻ ְ ֶבר ּוִמן ַהּשׁ ֶ ַהּשׁ
ִאם  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ יָחּה  ִהּנִ ַעת.  ְמַדּמַ ֵאיָנּה  ָרה  ּבְ ִנׁשְ
יַע ַלּבֹור ֲהֵרי זֹו  ּגִ ל ֹלא ּתַ ְלּגֵ ְתּגַ ם אֹו ּתִ ֵבר ׁשָ ָ ּשׁ ּתִ

ַנאי: ם ַהּתְ ָבר ִנְתַקּיֵ ּכְ ַעת ׁשֶ ְמַדּמַ

יט
דֹוָלה. ֲאָבל  ְתרּוָמה ּגְ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבִ ה ּדְ ּמֶ ּבַ
ף  ּקָ ּלֹא ִמן ַהּמֻ ר ִלְתֹרם ׁשֶ ּתָ ּמֻ ר ׁשֶ ְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ ּבִ
רּוַמת  ּתְ ִהיא  ַוֲהֵרי  ָנאֹו  ּתְ ם  ִנְתַקּיֵ ָעְלָתה  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָכה ְוֵאין  ּפְ ׁשְ ּנִ ָרה אֹו ׁשֶ ּבְ ׁשְ ּנִ י ׁשֶ ר ְוַאף ַעל ּפִ ַמֲעׂשֵ

ְטֵמאת: ּנִ ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ

כ
ין  ֻחּלִ ה  ַמּטָ ּלְ ְוׁשֶ רּוָמה  ּתְ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ָהאֹוֵמר 
ָבָריו  ּדְ רּוָמה  ּתְ ה  ַמּטָ ּלְ ְוׁשֶ ין  ֻחּלִ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ אֹו 

ַדַעת ַהּתֹוֵרם: לּוי ּבְ ָבר ּתָ ַהּדָ ִמין ׁשֶ ַקּיָ

כא
ִלּבֹו  ֶאת  ן  ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ ָצִריְך  ַהּגֶֹרן  ֶאת  ַהּתֹוֵרם 
ּקּוְטִעין  ּבַ ִרי ְוַעל ַמה ׁשֶ רּוָמה ַעל ַהּכְ ְהֶיה זֹו ּתְ ּתִ ׁשֶ
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ֶבן.  ַהּתֶ תֹוְך  ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ְוַעל  ָדִדין  ּצְ ּבַ ֶ ּשׁ ַמה  ְוַעל 
ִלְתֹרם  ִלּבֹו  ֶאת  ן  ַכּוִ ּיְ ׁשֶ ָצִריְך  ֶקב  ַהּיֶ ֶאת  ַהּתֹוֵרם 
ין. ַהּתֹוֵרם ֶאת  ּגִ ּזַ ּבַ ֶ ין ְוַעל ַמה ּשׁ ַחְרַצּנִ ּבַ ֶ ַעל ַמה ּשׁ
ן ֶאת ִלּבֹו ִלְתֹרם ַעל ַמה  ַכּוֵ ּיְ ל ַיִין ָצִריְך ׁשֶ ַהּבֹור ׁשֶ
ַרם ְסָתם ִנְפָטר  א ּתָ ן ֶאּלָ ּוֵ ֶפת. ְוִאם ֹלא ִנְתּכַ ּגֶ ּבַ ֶ ּשׁ
רּוָמה ַעל ַהּכל.  ַהּתְ ין הּוא ׁשֶ ית ּדִ ַנאי ּבֵ ּתְ ַהּכל. ׁשֶ
ַצד  ֵאִנים ּבְ ֵאִנים ְוִנְמְצאּו ּתְ ל ּתְ ָלה ׁשֶ ְלּכָ ַהּתֹוֵרם ּכַ
ִלּבֹו ִלְתֹרם  ּבְ ֵני ׁשֶ טּוִרין ִמּפְ ָלה ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ ְלּכָ ַהּכַ

ַעל ַהּכל:

תרומות - פרק ה
א

ֱאַמר )במדבר  ּנֶ ֶפה ׁשֶ א ִמן ַהּיָ ֵאין ּתֹוְרִמין ֶאּלָ
ֶחְלּבֹו  ֶאת  ֲהִריְמֶכם  "ּבַ לב(  יח  )במדבר  ל(  יח 
ם  ְתַקּיֵ ַהּמִ ִמן  ּתֹוֵרם  ּכֵֹהן  ם  ׁשָ ֵאין  ְוִאם  ּנּו".  ִמּמֶ
יַצד.  ם. ּכֵ ֵאינֹו ִמְתַקּיֵ ם ָיֶפה ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ֵאין  ׁשֶ ּוְבָמקֹום  רֹוָגרֹות.  ַהּגְ ַעל  ֵאִנים  ּתְ ּתֹוֵרם 
ֵאִנים. ְוִאם ָרִגיל  רֹוָגרֹות ַעל ַהּתְ ם ּכֵֹהן ּתֹוֵרם ּגְ ׁשָ
ֵאִנים ַעל  רֹוָגרֹות ּתֹוֵרם ִמן ַהּתְ ֵאִנים ּגְ ַלֲעׂשֹות ּתְ
ֲאָבל  ּכֵֹהן.  ם  ׁשָ ֵאין  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ֲאִפּלּו  רֹוָגרֹות  ַהּגְ
רֹוָגרֹות  ׁש ּבֹו ּכֵֹהן ֵאין ּתֹוְרִמין ִמן ַהּגְ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
ַלֲעׂשֹות  ן  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ְלָמקֹום  ֲאִפּלּו  ֵאִנים  ַהּתְ ַעל 

רֹוָגרֹות: ֵאִנים ּגְ ּתְ

ב
ָקָטן.  הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֵלם  ׁשָ ָצל  ּבָ ּתֹוְרִמין 
ָכל  דֹול. ּבְ הּוא ּגָ י ׁשֶ ָצל ַאף ַעל ּפִ ֲאָבל ֹלא ֲחִצי ּבָ
ֱאַמר  ּנֶ ֵאינֹו ִמינֹו ׁשֶ ין ַעל ׁשֶ ָמקֹום ֵאין ּתֹוְרִמין ִמּמִ
ִמן  ְוַכְמֵלָאה  ַהּגֶֹרן  ִמן  ָגן  ּדָ "ּכַ כז(  יח  )במדבר 

רּוָמה: רּוָמתֹו ּתְ ַרם ֵאין ּתְ ֶקב". ְוִאם ּתָ ַהּיֶ

ג
ים  ל ִמין ִחּטִ ָלְפפֹון ִמין ֶאָחד. ּכָ ׁשּות ְוַהּמְ ַהּקְ
ֶאָחד.  ּוְדֵבָלה  ּוְגרֹוָגרֹות  ֵאִנים  ּתְ ִמין  ל  ּכָ ֶאָחד. 
ֲחֵברֹו  ּבַ ְלַאִים  ּכִ הּוא  ׁשֶ ְוָכל  ֶזה.  ַעל  ה  ִמּזֶ ְותֹוֵרם 
ֶפה ַעל ָהַרע.  ה ַעל ֶזה ֲאִפּלּו ִמן ַהּיָ ֹלא ִיְתֹרם ִמּזֶ
ים ְסָאה  ִ ין ַוֲחִמּשׁ ים ְסָאה ִחּטִ ִ יַצד. ָהיּו לֹו ֲחִמּשׁ ּכֵ
ֵני ְסִאין  ַבִית ֶאָחד ְוִהְפִריׁש ַעל ַהּכל ׁשְ עֹוִרים ּבְ ׂשְ
ֲחֵברֹו  ּבַ ְלַאִים  ּכִ ֵאינֹו  ׁשֶ ְוָכל  רּוָמה.  ּתְ ֵאיָנן  ין  ִחּטִ
ָהַרע ַעל  ִמן  ֲאָבל ֹלא  ָהַרע  ֶפה ַעל  ַהּיָ ִמן  ּתֹוֵרם 

ִמן  חּוץ  רּוָמה  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ ַרם  ּתָ ְוִאם  ֶפה.  ַהּיָ
ֵאיָנן ֹאֶכל ָאָדם: ֵני ׁשֶ ים ִמּפְ ַהּזֹוִנין ַעל ַהִחּטִ

ד
ְמַלאְכּתֹו  ְגְמָרה  ּנִ ׁשֶ ָבר  ִמּדָ ּתֹוְרִמין  ֵאין 
ָבר  ִמּדָ ְוֹלא  ְמַלאְכּתֹו.  ִנְגְמָרה  ּלֹא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ַעל 
ִנְגְמָרה  ּלֹא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ַעל  ְמַלאְכּתֹו  ִנְגְמָרה  ּלֹא  ׁשֶ
ְמַלאְכּתֹו  ִנְגְמָרה  ּלֹא  ׁשֶ ָבר  ִמּדָ ְוֹלא  ְמַלאְכּתֹו. 
)במדבר  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו.  ְגְמָרה  ּנִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ַעל 
ִמן  ֶקב"  ַהּיֶ ִמן  ְוַכְמֵלָאה  ַהּגֶֹרן  ִמן  ָגן  ּדָ "ּכַ כז(  יח 
רּוָמה: רּוָמָתן ּתְ ְרמּו ּתְ מּור. ְוִאם ּתָ מּור ַעל ַהּגָ ַהּגָ

ה
ַרר  ּבָ ְבֹרר.  ּיִ ֶ ִמּשׁ ַהּגֶֹרן  ֶאת  ּתֹוְרִמין  ֵמֵאיָמַתי 
רּור.  ּבָ ֵאינֹו  ׁשֶ ַעל  רּור  ַהּבָ ִמן  ּתֹוְרִמין  ִמְקָצת 
ְמִלילֹות  ַלֲעׂשֹוָתן  יתֹו  ּבֵ ִלים ְלתֹוְך  ּבֳ ׁשִ ְכִניס  ַהּמַ

ִלים: ּבֳ ֲהֵרי ֶזה ּתֹוֵרם ִמן ׁשִ

ו
ּה  ּבָ כּו  ַהּלְ ּיְ ֶ ִמּשׁ ת  ַהּגַ ֶאת  ּתֹוְרִמין  ֵמֵאיָמַתי 
יִתים  ַהּזֵ ֶאת  ּתֹוְרִמין  ֵמֵאיָמַתי  ָוֵעֶרב.  ִתי  ׁשְ

ְטֲענּו: ּיִ ֶ ִמּשׁ

ז
ַרם  ֵמא ְוִאם ּתָ הֹור ַעל ַהּטָ ֵאין ּתֹוְרִמין ִמן ַהּטָ
ִעּגּול  יַני ׁשֶ ה ִמּסִ רּוָמה. ַוֲהָלָכה ְלמׁשֶ רּוָמתֹו ּתְ ּתְ
ה  ִחּלָ ְלַכּתְ ּתֹוְרִמין  ִמְקָצתֹו  ְטָמא  ּנִ ׁשֶ ֵבָלה  ּדְ ל  ׁשֶ
ָהִעּגּול  ְוֹלא  ּבֹו.  ׁשֶ ֵמא  ַהּטָ ַעל  ּבֹו  ׁשֶ הֹור  ַהּטָ ִמן 
ל  ׁשֶ ה  ֲאֻגּדָ ֲאִפּלּו  א  ֶאּלָ ֶאָחד  ּגּוף  הּוא  ׁשֶ ְלַבד  ּבִ
ְטְמָאה ִמְקָצָתּה  ּנִ ים ׁשֶ ל ִחּטִ ָיָרק ֲאִפּלּו ֲעֵרמֹות ׁשֶ
ּה. ֲאָבל  ּבָ ֵמא ׁשֶ ּה ַעל ַהּטָ ּבָ הֹור ׁשֶ ּתֹוְרִמין ִמן ַהּטָ
י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ֲאֻגּדֹות  י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ִעּגּוִלים  ֵני  ׁשְ ָהיּו  ִאם 
ֹלא  ּה  ִצּדָ ּבְ ְטהֹוָרה  ְוַאַחת  ְטֵמָאה  ַאַחת  ֲעֵרמֹות 
ה. ְותֹוְרִמין  ִחּלָ ֵמא ְלַכּתְ הֹור ַעל ַהּטָ ִיְתֹרם ִמן ַהּטָ
ה  ִחּלָ ֵמא ְלַכּתְ הֹור ַעל ַהּטָ ר ִמן ַהּטָ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ּתְ
ּנּו"  ִמּמֶ ׁשֹו  ִמְקּדָ "ֶאת  יח כט(  )במדבר  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ּבֹו: ׁש ׁשֶ ֹטל ִמן ַהְמֻקּדָ

ח
ַרם  הֹור ְוִאם ּתָ ֵמא ַעל ַהּטָ ֵאין ּתֹוְרִמין ִמן ַהּטָ
ֶאת  ן  ּקֵ ּתִ ֹלא  ֵמִזיד  ּבְ רּוָמה.  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ ׁשֹוֵגג  ּבְ
ְוִיְתֹרם.  ְוַיֲחֹזר  רּוָמה  ּתְ ֵהִרים  ׁשֶ ְוֶזה  ָיִרים  ְ ַהּשׁ
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ְמָאה. ֲאָבל  ּטֻ ּבַ ָיַדע  ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
ַעל  ֵמא  ַהּטָ ִמן  ִלְתֹרם  ר  ּתָ ּמֻ ׁשֶ ַגג  ְוׁשָ ָיַדע  ִאם 

ר: ְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ ֵמִזיד. ְוֵכן ּבִ הֹור ֲהֵרי הּוא ּכְ ַהּטָ

ט
לּוׁש ְוֹלא ִמן  ר ַעל ַהּתָ ֵאין ּתֹוְרִמין ִמן ַהְמֻחּבָ
ין  לּוׁשִ רֹות ּתְ יַצד. ָהיּו לֹו ּפֵ ר. ּכֵ לּוׁש ַעל ַהְמֻחּבָ ַהּתָ
ֵאּלּו  רֹות  ּפֵ ַעל  רּוָמה  ּתְ ִיְהיּו  ֵאּלּו  רֹות  ּפֵ ְוָאַמר 
ָהיּו  ְלׁשּו. אֹו ׁשֶ ּתָ ּיִ ִרים ֲאִפּלּו )ָאַמר( ִלְכׁשֶ ַהְמֻחּבָ
ין  לּוׁשִ רֹות ֲערּוָגה זֹו ּתְ י ֲערּוגֹות ְוָאַמר ּפֵ ּתֵ לֹו ׁשְ
ִרים. אֹו  ְמֻחּבָ זֹו  ֲערּוָגה  רֹות  ּפֵ ַעל  רּוָמה  ּתְ ִיְהיּו 
רּוָמה  ּתְ ִיְהיּו  ִרים  ְמֻחּבָ זֹו  ֲערּוָגה  רֹות  ּפֵ ָאַמר  ׁשֶ
לּום. ֲאָבל  ין ֹלא ָאַמר ּכְ לּוׁשִ רֹות ֲערּוָגה זֹו ּתְ ַעל ּפֵ
רּוָמה  ין ִיְהיּו ּתְ לּוׁשִ רֹות ֲערּוָגה זֹו ּתְ ִאם ָאַמר ּפֵ
ְלׁשּו ְוִנְתְלׁשּו הֹוִאיל  ּתָ ּיִ רֹות ֲערּוָגה זֹו ִלְכׁשֶ ַעל ּפֵ
ְלׁשּו  ּתָ ּיִ ה ְוִלְכׁשֶ ר ַמֲעׂשֶ ן ֵאינֹו ְמֻחּסָ ּוְבָידֹו ְלָתְלׁשָ
יֶהן  ּתֵ ׁשְ ִביאּו  ּיָ ׁשֶ ְוהּוא  ִמין.  ַקּיָ ָבָריו  ּדְ ֵניֶהם  ׁשְ

ָאַמר: ֵעת ׁשֶ ִליׁש ּבְ ׁשְ

י
ִמן  ְוֹלא  ֵבׁש  ַהּיָ ַעל  ח  ַהּלַ ִמן  ּתֹוְרִמין  ֵאין 
רּוָמה.  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ ַרם  ּתָ ְוִאם  ח.  ַהּלַ ַעל  ֵבׁש  ַהּיָ
ֵאין  ְלָמָחר  ּנּו  ִמּמֶ ט  ְוִלּקֵ ַהּיֹום  ָיָרק  ט  ִלּקֵ יַצד.  ּכֵ
ר  ּמֵ ּתַ ְרּכֹו ְלִהׁשְ ן ּדַ א ִאם ּכֵ ה ַעל ֶזה ֶאּלָ ּתֹוְרִמין ִמּזֶ
ה  ֹלׁשָ ׁשְ ר  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ָיָרק  ְוֵכן  ָיִמים.  ֵני  ׁשְ
ת  ֹלׁשֶ ׁשְ ּבִ ט  ּקֵ ּלִ ׁשֶ ל  ּכָ ָלְפפֹונֹות  ַהּמְ גֹון  ּכְ ָיִמים 
ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ָיָרק  ה ַעל ֶזה.  ִמּזֶ ָיִמים ִמְצָטֵרף ְותֹוֵרם 
ֲחִרית  ׁשַ ּבְ ט  ְוִלּקֵ ְלַבד  ּבִ ֶאָחד  יֹום  ר  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ה ַעל ֶזה: ֶעֶרב ּתֹוֵרם ִמּזֶ ט ּבָ ְוִלּקֵ

יא
ָנה  רֹות ׁשָ ָנה זֹו ַעל ּפֵ רֹות ׁשָ ֵאין ּתֹוְרִמין ִמּפֵ
רֹות  ּפֵ ַעל  ָעְבָרה  ׁשֶ ָנה  ׁשָ רֹות  ִמּפֵ ְוֹלא  ָעְבָרה.  ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ רּוָמה  ּתְ ֵאיָנּה  ַרם  ּתָ ְוִאם  זֹו.  ָנה  ׁשָ
ֶעֶרב  ָיָרק  ט  ִלּקֵ ָנה".  ׁשָ ָנה  "ׁשָ כב(  יד  )דברים 
ט  ֶמׁש ְוָחַזר ְוִלּקֵ ֶ ָאה ַהּשׁ ּלֹא ּבָ ָנה ַעד ׁשֶ ָ ֹראׁש ַהּשׁ
ֶזה  ַעל  ה  ִמּזֶ ּתֹוְרִמין  ֵאין  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ָאה  ּבָ ׁשֶ ַאַחר 
ֶעֶרב  ט ֶאְתרֹוג ּבְ ן. ְוֵכן ִאם ִלּקֵ ה ָחָדׁש ְוֶזה ָיׁשָ ּזֶ ׁשֶ
ט  ְוִלּקֵ ְוָחַזר  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ א  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ָבט  ׁשְ ּבִ ט''ו 
ּתֹוְרִמין  ֵאין  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ָאה  ּבָ ֶ ִמּשׁ ַאֵחר  ֶאְתרֹוג 
ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ֵרי  ִתׁשְ ּבְ ֶאָחד  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶזה  ַעל  ה  ִמּזֶ
ְוט''ו  ִויָרקֹות.  ְוִקְטִנּיֹות  בּוָאה  ּתְ רֹות  ְלַמַעׂשְ

רֹות ָהִאיָלן: ָנה ְלַמַעׂשְ ָ ָבט ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּבִ

יב
חּוָצה  רֹות  ּפֵ ַעל  ָהָאֶרץ  רֹות  ּפֵ ּתֹוְרִמין  ֵאין 
רֹות  ּפֵ ַעל  ָלָאֶרץ  חּוָצה  רֹות  ִמּפֵ ְוֹלא  ָלָאֶרץ. 
סּוְרָיא.  רֹות  ּפֵ ַעל  ָהָאֶרץ  רֹות  ִמּפֵ ]ְוֹלא  ָהָאֶרץ. 
ְוֹלא  ָהָאֶרץ[.  רֹות  ּפֵ ַעל  סּוְרָיא  רֹות  ִמּפֵ ְוֹלא 
ֶלֶקט  גֹון  ּכְ ְתרּוָמה  ּבִ ִבין  ַחּיָ ֵאיָנן  ׁשֶ רֹות  ִמּפֵ
רּוָמָתן ַעל  ְתְרָמה ּתְ ּנִ רֹות ׁשֶ ְכָחה ּוֵפָאה. אֹו ּפֵ ׁשִ
ִבין  ַחּיָ ׁשֶ רֹות  ִמּפֵ ְוֹלא  ְתרּוָמה.  ּבִ ִבין  ַחּיָ ׁשֶ רֹות  ּפֵ
ֵאיָנּה  ַרם  ּתָ ְוִאם  טּוִרין.  ַהּפְ רֹות  ּפֵ ַעל  ְתרּוָמה  ּבִ

רּוָמה: ּתְ

יג
ּלֹא  ׁשֶ ִראׁשֹון  ר  ֲעׂשֵ ִמּמַ רּוָמה  ּתְ ְפִריׁש  ַהּמַ
ּלֹא  ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ ֲעׂשֵ רּוָמתֹו. אֹו ִמּמַ ָלה ּתְ ִנּטְ

רּוָמה: רּוָמָתן ּתְ רֹות ֲאֵחרֹות ֵאין ּתְ ִנְפּדּו ַעל ּפֵ

יד
ַהּתֹוָרה  ִמן  ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ָבר  ִמּדָ ּתֹוְרִמין  ֵאין 
ב  ַהְמֻחּיָ ִמן  ְוֹלא  ְבֵריֶהן  ִמּדִ ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ַעל 
ַרם  ּתָ ְוִאם  ַהּתֹוָרה.  ִמן  ב  ַהַחּיָ ַעל  ְבֵריֶהן  ִמּדִ

רּוָמה ְוַיֲחֹזר ְוִיְתֹרם: רּוָמתֹו ּתְ ּתְ

טו
ְיֵהא  ה  ְוַכּמָ ֶאֶרץ.  ּכְ הּוא  ֲהֵרי  ָנקּוב  ָעִציץ 
ָזַרע  ַזִית.  ִמּכְ חֹות  ּפָ ְוהּוא  ָקָטן  ׁשֶֹרׁש  ֵדי  ּכְ ֶקב  ּנֶ ּבַ
ִליׁש  ׁשְ ְוֵהִביָאה  ָנקּוב  ֵאינֹו  ׁשֶ ָעִציץ  ּבְ בּוָאה  ּתְ
ָנקּוב  ְוהּוא  בּוָאה  ַהּתְ ְוִנְגְמָרה  בֹו  ִנּקְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ֶבּנּו  ּקְ ּיִ ׁשֶ ַעד  ָנקּוב  ֵאינֹו  ׁשֶ ּבְ ּצֹוֵמַח  ּכַ הּוא  ֲהֵרי 

ִליׁש: ִביא ׁשְ ּיָ ֹקֶדם ׁשֶ

טז
ֵדִלין  ַהּגְ ַעל  ֶאֶרץ  ּבְ ֵדִלין  ַהּגְ רֹות  ִמּפֵ ַהּתֹוֵרם 
ֵדִלין  רֹות ָעִציץ ָנקּוב ַעל ַהּגְ ָעִציץ ָנקּוב אֹו ִמּפֵ ּבְ
ֵאינֹו ָנקּוב ַעל  ֶ ַרם ִמּשׁ רּוָמה. ּתָ רּוָמתֹו ּתְ ָאֶרץ ּתְ ּבָ
ַרם ִמן  רּוָמה ְוַיֲחֹזר ְוִיְתֹרם. ּתָ רּוָמתֹו ּתְ קּוב ּתְ ַהּנָ
ְוֹלא  רּוָמה  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ ָנקּוב  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעל  קּוב  ַהּנָ
רֹות  ּוַמַעׂשְ רּוָמה  ּתְ ָעֶליָה  ּיֹוִציא  ׁשֶ ַעד  ָאֵכל  ּתֵ

קֹום ַאֵחר: ִמּמָ
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יז
ַמאי  ַהּדְ ּוִמן  ַמאי  ַהּדְ ַעל  ַמאי  ַהּדְ ִמן  ַהּתֹוֵרם 
ְוִיְתֹרם  ְוַיֲחֹזר  רּוָמה  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ אי  ּדַ ַהּוַ ַעל 
אי  ּדַ ַהּוַ ִמן  ַרם  ּתָ ַעְצמֹו.  ְפֵני  ּבִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ִמּכָ
ַעד  ָאֵכל  ּתֵ ְוֹלא  רּוָמה  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ ַמאי  ַהּדְ ַעל 

רֹות: רּוָמה ּוַמַעׂשְ ּיֹוִציא ָעֶליָה ּתְ ׁשֶ

יח
ים. ְוֵזיִתים ַעל  ִלים ַעל ַהִחּטִ ּבֳ ֵאין ּתֹוְרִמין ׁשִ
רּוָמה  ּתְ ֵאיָנּה  ַרם  ּתָ ְוִאם  ַיִין.  ַעל  ַוֲעָנִבים  ֶמן.  ׁשֶ
ֲאָבל  ְוִלְכּתׁש.  ִלְדֹרְך  ַהּכֵֹהן  ַיְטִריַח  א  ּמָ ׁשֶ ֵזָרה  ּגְ
ַעל  ְוַיִין  ין  ׁשִ ְכּבָ ַהּנִ יִתים  ַהּזֵ ַעל  ֶמן  ׁשֶ ּתֹוְרִמין 
ֲעָנִבים ַלֲעׂשֹוָתן ִצּמּוִקין. ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה ְלתֹוֵרם 
ֶפה ַעל  ֶזה ִמן ַהּיָ ְלַאִים ֶזה ּבָ ֵאיָנן ּכִ ֵני ִמיִנין ׁשֶ ְ ִמּשׁ
ֶבׁש.  ּכֶ ֵזיֵתי  ַעל  ֶמן  ׁשֶ יֵתי  ִמּזֵ ּתֹוְרִמין  ְוֵכן  ָהַרע. 
ֵאינֹו  ִין ׁשֶ ֶמן. ִמּיַ ֶבׁש ַעל ֵזיֵתי ׁשֶ יֵתי ּכֶ ֲאָבל ֹלא ִמּזֵ
ַעל  ל  ָ ַהְמֻבּשׁ ִמן  ֹלא  ֲאָבל  ל.  ָ ַהְמֻבּשׁ ַעל  ל  ָ ְמֻבּשׁ
ָצלּול.  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעל  לּול  ַהּצָ ִמן  ל.  ָ ְמֻבּשׁ ֵאינֹו  ׁשֶ
ֵאִנים  ִמּתְ לּול.  ַהּצָ ַעל  ָצלּול  ֵאינֹו  ֶ ִמּשׁ ֹלא  ֲאָבל 
ֵאִנים  ַהּתְ ַעל  רֹוָגרֹות  ִמּגְ ִמְנָין.  ּבְ רֹוָגרֹות  ּגְ ַעל 
ה.  ִמּדָ ּבְ רֹוָגרֹות  ּגְ ַעל  ֵאִנים  ּתְ ֹלא  ֲאָבל  ה.  ִמּדָ ּבְ
ְתֹרם  ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ ִמְנָין.  ּבְ ֵאִנים  רֹוָגרֹות ַעל ַהּתְ ּגְ ְוֹלא 
ת.  ַהּפַ ַעל  ים  ִחּטִ ְותֹוְרִמין  ָיָפה.  ֵעין  ּבְ ְלעֹוָלם 
ּבֹון. ּוְבָכל  ים ְלִפי ֶחׁשְ ת ַעל ַהִחּטִ ֲאָבל ֹלא ִמן ַהּפַ

רּוָמה: רּוָמתֹו ּתְ ַרם ּתְ ֵאּלּו ִאם ּתָ

יט
ין.  ׁשִ ְכּתָ ַהּנִ יִתים  ַהּזֵ ַעל  ֶמן  ׁשֶ ּתֹוְרִמין  ֵאין 
ה ּדֹוֶמה ְלתֹוֵרם  ּזֶ ְדָרכֹות ׁשֶ ְוֹלא ַיִין ַעל ֲעָנִבים ַהּנִ
ּלֹא ִנְגְמָרה  ָבר ׁשֶ ְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו ַעל ּדָ ּנִ ָבר ׁשֶ ִמּדָ
ְוַיֲחֹזר  רּוָמה  ּתְ רּוָמתֹו  ּתְ ַרם  ּתָ ְוִאם  ְמַלאְכּתֹו. 
ַעְצָמן.  ְפֵני  ּבִ ְוָהֲעָנִבים  יִתים  ַהּזֵ ִמן  ְוִיְתֹרם 
ב  ַחּיָ ְוָהאֹוְכָלּה  ַעְצָמּה  ְפֵני  ּבִ ַעת  ְמַדּמַ ָהִראׁשֹוָנה 
ִמן  ֹלא  ֲאָבל  מּורֹות  ּגְ רּומֹות  ּתְ ָאר  ׁשְ ּכִ ָעֶליָה 

ה: ִנּיָ ְ ַהּשׁ

כ
ְעּתֹו ְלָאְכָלן.  ּדַ ֶמן ַעל ֵזיִתים ׁשֶ ַרם ׁשֶ ּתָ ִמי ׁשֶ
ַלֲאִכיָלה.  ַהּכל  ְוַדְעּתֹו ַעל  ֵזיִתים  ֵזיִתים ַעל  אֹו 
אֹו  ַלֲאִכיָלה.  ֵהם  ׁשֶ ֲעָנִבים  ַעל  ַיִין  ַרם  ּתָ ׁשֶ אֹו 
ֲעָנִבים ַעל ֲעָנִבים ְוַהּכל ַלֲאִכיָלה. ְוִנְמַלְך ְלָדְרָכן 

ֲעֵליֶהם.  ַרם  ּתָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוָהֲעָנִבים  יִתים  ַהּזֵ ְוָדַרְך 
ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲחֹזר ְוִלְתֹרם:

כא
ַיִין  ּתֹוְרִמין  ֲאָבל  ַיִין.  ַעל  ֹחֶמץ  ּתֹוְרִמין  ֵאין 
)ָהָיה  ֵהן.  ֶאָחד  ִמין  ְוַהֹחֶמץ  ִין  ַהּיַ ׁשֶ ֹחֶמץ.  ַעל 
ָידֹו ֹחֶמץ  ִין ְוִנְמָצא ּבְ ִין ַעל ַהּיַ ִלּבֹו ִלְתֹרם ִמן ַהּיַ ּבְ
ִלּבֹו ִלְתֹרם ֹחֶמץ ַעל ֹחֶמץ  רּוָמה(. ָהָיה ּבְ ֵאיָנּה ּתְ

רּוָמה: רּוָמתֹו ּתְ ַרם ַיִין ּתְ ּתָ ְוִנְמָצא ַהֹחֶמץ ׁשֶ

כב
ִין ְוִנְמָצא ֹחֶמץ  ל ַיִין ַעל ַהּיַ ַהּתֹוֵרם ָחִבית ׁשֶ
ֵאיָנּה  ָרָמּה  ּתְ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ֹחֶמץ  ָהְיָתה  ׁשֶ יֹוֵדַע  ִאם 
זֹו  ֲהֵרי  ֶהְחִמיָצה  ָרָמּה  ּתְ ׁשֶ ַאַחר  ְוִאם  רּוָמה.  ּתְ
ְוֵכן  ְוִיְתֹרם.  ְוַיֲחֹזר  רּוָמה  ּתְ ָסֵפק  ְוִאם  רּוָמה.  ּתְ
ְוִנְמָצא  יַח  ֲאַבּטִ ָמָרה  ְוִנְמֵצאת  ּות  ִקּשׁ ַהּתֹוֵרם 
ל  ׁשֶ ָחִבית  ַרם  ּתָ ְנקּוִרין.  ְמְצאּו  ּנִ ׁשֶ אֹו  ָסרּוַח 
רּוָמה  ּתְ ּתֹוָתּה  ִלׁשְ ָאסּור  ׁשֶ ה  ְמֻגּלָ ְוִנְמֵצאת  ַיִין 
יֶהן  ּתֵ ְ ִמּשׁ ַאַחת  ְוֵאין  ה.  ִנּיָ ׁשְ ְוִיְתֹרם  ְוַיֲחֹזר 
יֶהן  ּתֵ ְ ִמּשׁ ַאַחת  ְוָהאֹוֵכל  ַעְצָמּה.  ְפֵני  ּבִ ַעת  ְמַדּמַ

ב ֹחֶמׁש: ֵאינֹו ַחּיָ

כג
ֵאיָנּה  ין  ַהֻחּלִ ַעל  ֵמֶהן  ַאַחת  ָנְפָלה  יַצד.  ּכֵ
ֵאיָנּה  ַאֵחר  ְלָמקֹום  ה  ִנּיָ ׁשְ ָנְפָלה  ַעת.  ְמַדּמַ
עֹות  יֶהן ְלָמקֹום ֶאָחד ְמַדּמְ ּתֵ ּה. ָנְפלּו ׁשְ ְעּתָ ְמַדּמַ
יֶהן  ּתֵ ׁשְ ָזר  ָאַכל  ִאם  ְוֵכן  יֶהן.  ּתֵ ׁשְ ּבִ ׁשֶ ה  ַטּנָ ּקְ ּבַ
ּה. ְוֵכיַצד הּוא  יֶהן ְוֻחְמׁשָ ּתֵ ׁשְ ּבִ ה ׁשֶ ַטּנָ ּקְ ם ּבַ ּלֵ ְמׁשַ
ִמן  ְונֹוֵטל  ֶאָחד  ְלֹכֵהן  נֹוְתָנן  יֶהן  ּתֵ ׁשְ ּבִ ה  עֹוׂשֶ

דֹוָלה: ֵמי ַהּגְ ַהּכֵֹהן ּדְ

כד
ּה  ְלַהְפִריׁשָ יָחּה  ְוִהּנִ ֶהָחִבית  ֶאת  ַהּבֹוֵדק 
רּוָמה  ּתְ ּה  ּלָ ּכֻ ה  ָעׂשֶ ּתֵ ׁשֶ ַעד  ֲאֵחִרים  ַעל  רּוָמה  ּתְ
ָדָקּה ּוְמָצָאּה ֹחֶמץ.  ה ַלּכֵֹהן. ּוְלַאַחר ְזַמן ּבְ ֶנּנָ ְוִיּתְ
אי ַיִין  ה ָיִמים ַוּדַ ֹלׁשָ ה ַעד ׁשְ ִחּלָ ָדָקּה ּתְ ּבְ ֵמֵעת ׁשֶ
ּלֹו  ׁשֶ רּוָמה  ַהּתְ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ אֹוָתן  ב  ָחׁשַ ׁשֶ ַיִין  ְוָכל 
ָסֵפק  ְוֵאיָלְך  אן  ִמּכָ ן.  ְמֻתּקָ הּוא  ֲהֵרי  זֹו  ָחִבית  ּבְ

ה: ִנּיָ רּוָמה ׁשְ ּנּו ּתְ ְוָצִריְך ְלַהְפִריׁש ִמּמֶ

כה
ִין  ַהּיַ ֶאת  ִלְבּדֹק  ָצִריְך  ָרִקים  ּפְ ה  ֹלׁשָ ׁשְ ּבִ
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ֵהן.  ְוֵאּלּו  ֶהְחִמיץ.  א  ּמָ ׁשֶ ָעָליו  ִלְפרׁש  יחֹו  ִהּנִ ׁשֶ
ָמַדר.  ַהּסְ ּוְבהֹוָצַאת  ֶהָחג.  מֹוָצֵאי  ל  ׁשֶ ים  ַקּדִ ּבְ
ין  ּתֹו ַמְפִריׁשִ ִניַסת ַמִים ַלּבֶֹסר. ְוַיִין ִמּגִ ַעת ּכְ ּוִבׁשְ

ִעים יֹום: הּוא ַיִין ]ַעד[ ַאְרּבָ ֶחְזַקת ׁשֶ ָעָליו ּבְ

כו
ַעד  ֲעֵליֶהן  ַמְפִריׁש  ִלְהיֹות  רֹות  ּפֵ יַח  ּנִ ַהּמַ
ין  ַמְפִריׁשִ ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  רּוָמה  ּתְ ָעׂשּו  ּיֵ ׁשֶ
ֵהן  ֲהֵרי  ִהְפִריׁש  ִאם  ף  ּקָ ַהּמֻ ִמן  א  ֶאּלָ ה  ִחּלָ ְלַכּתְ
ׁש  חֹוׁשֵ ֶזה  ֲהֵרי  ָאְבדּו  ׁשֶ ְמָצָאן  ִמין.  ַקּיָ ֶחְזַקת  ּבְ
א  ֶאּלָ ֲעֵליֶהן  ִהְפִריׁש  ֹלא  א  ּמָ ׁשֶ ן  ּקֵ ּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל 

ה: ִנּיָ רּוָמה ׁשְ ָאְבדּו ְלִפיָכְך ַמְפִריׁש ּתְ ַאַחר ׁשֶ

תרומות - פרק ו
א

ין  ר ֶנֱאֶכֶלת ְלֹכֲהִנים ּבֵ רּוָמה ּוְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ ּתְ
ֵהם  ְנֵקבֹות  ין  ּבֵ ְזָכִרים  ין  ּבֵ ים  ְקַטּנִ ין  ּבֵ דֹוִלים  ּגְ
)ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ן.  ּוְבֶהְמּתָ ַנֲעִנים  ַהּכְ ְוַעְבֵדיֶהם 
ְוגֹו'.  ְסּפֹו"  ּכַ ִקְנַין  ֶנֶפׁש  ִיְקֶנה  י  ּכִ "ְוֹכֵהן  יא(  כב 
ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְרָדה  ּמָ ׁשֶ ּכֵֹהן  ת  ְוֵאׁשֶ ַרח  ּבָ ׁשֶ ּכֵֹהן  ֶעֶבד 

אֹוְכִלין:

ב
א  ֶאּלָ אֹוָתּה  אֹוֵכל  ֵאין  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ רּוָמה  ּתְ
ְתרּוָמה  ּבִ אֹוְכִלין  ֲחָזָקה  ּכֲֹהֵני  ֲאָבל  ְמֻיָחס.  ּכֵֹהן 
רּוָמה  ין ּתְ ְלַבד. ּוְתרּוָמה ְטהֹוָרה ּבֵ ְבֵריֶהן ּבִ ל ּדִ ׁשֶ
ל  ין ׁשֶ ל ּתֹוָרה ּבֵ ין ׁשֶ ר ּבֵ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ין ּתְ דֹוָלה ּבֵ ּגְ
ָחָכם.  ְלִמיד  ּתַ ְלֹכֵהן  א  ֶאּלָ ֶנת  ִנּתֶ ֵאיָנּה  ְבֵריֶהן  ּדִ
י  ַעּמֵ ְוָכל  ְטֵמָאה.  רּוָמה  ּתְ ֶלֱאכל  ָאסּור  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
רּוָמה  ּתְ נֹוְתִנין  ְלִפיָכְך  ֻטְמָאה  ֶחְזַקת  ּבְ ָהָאֶרץ 

ְרֶצה: ּיִ ְטֵמָאה ְלָכל ּכֵֹהן ׁשֶ

ג
ת  ּבַ ה  ְקַטּנָ ֲאִפּלּו  ְלֹכֵהן  את  ּשֵׂ ּנִ ׁשֶ ְרֵאִלית  ִיׂשְ
ְוָחֶזה  ְתרּוָמה  ּבִ ּתֹאַכל  ֶאָחד  ְויֹום  ִנים  ׁשָ ֹלׁש  ׁשָ
ֲהֵרי  ׁשֶ ְתָאְרָסה  ּנִ ֶ ִמּשׁ ּתֹאַכל  ׁשֶ ּתֹוָרה  ְוִדין  ְוׁשֹוק. 
ַעד  ּתֹאַכל  ׁשֶ ֲחָכִמים  ָאְסרּו  ֲאָבל  ִקְנָינֹו.  ִהיא 
רּוָמה  ּתְ ֲאִכיל  ּתַ א  ּמָ ׁשֶ ֵזָרה  ּגְ ה  ַלֻחּפָ ֵנס  ּכָ ּתִ ׁשֶ

ֵבית ָאִביָה: ִהיא ֲארּוָסה ּבְ ׁשֶ ְלָאִביָה ּוְלַאֶחיָה ּכְ

ד
את ְלֹכֵהן ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת  ּשֵׂ ּנִ ת ְוׁשֹוָטה ׁשֶ ֵחֶרׁשֶ
א  א ִיּשָׂ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ יָאּה ָאִביָה ּגְ ְתרּוָמה ֲאִפּלּו ִהּשִׂ ּבִ
ּלֹא  ְזרּו ׁשֶ ּגָ ה. ְלִפיָכְך  ְוַיֲאִכיֶלּנָ ת  ּכֵֹהן ֵחֶרׁשֶ ֵחֵרׁש 

ָלל: ָרֵאל ּכְ ת ִיׂשְ ת ּבַ ּתֹאַכל ֵחֶרׁשֶ

ה
)ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ רּומֹות  ּתְ ֶלֱאכל  ָאסּור  ר  ַהּזָ
ָהָיה  ֲאִפּלּו  ֹקֶדׁש"  ֹיאַכל  ֹלא  ָזר  "ְוָכל  י(  כב 
י(  כב  )ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִכירֹו  ׂשְ אֹו  ּכֵֹהן  ב  ּתֹוׁשַ
ב ֶזה  ִכיר ֹלא ֹיאַכל ֹקֶדׁש". ּתֹוׁשָ ב ּכֵֹהן ְוׂשָ "ּתֹוׁשַ
ִנים. ְוֶעֶבד ִעְבִרי  ִכיר ׁשָ ִכיר ֶזה ׂשְ ִכיר עֹוָלם. ׂשָ ׂשְ
ר ֲהֵרי  ת ַהּזָ ִכיר. ְוֹכֶהֶנת ֵאׁשֶ ב ְוׂשָ תֹוׁשָ ֲהֵרי הּוא ּכְ

ּתֹו: ין ִאׁשְ ין הּוא ּבֵ ֱאַמר ְוָכל ָזר ּבֵ ּנֶ ָזר ׁשֶ ִהיא ּכְ

ו
ָטֵמא  ָהָיה  ׁשֶ ין  ּבֵ ָזדֹון.  ּבְ רּוָמה  ּתְ ָאַכל  ׁשֶ ָזר 
ין  רּוָמה ְטהֹוָרה ּבֵ ָאַכל ּתְ ין ׁשֶ ָהָיה ָטהֹור ּבֵ ין ׁשֶ ּבֵ
ֱאַמר  ּנֶ ַמִים ׁשֶ יֵדי ׁשָ ב ִמיָתה ּבִ ָאַכל ְטֵמָאה. ַחּיָ ׁשֶ
ְולֹוֶקה  ֻלהּו".  ְיַחּלְ י  ּכִ בֹו  "ּוֵמתּו  ט(  כב  )ויקרא 
ָאַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ֵמי  ּדְ ם  ּלֵ ְמׁשַ ְוֵאינֹו  ֲאִכיָלָתּה.  ַעל 
ָגָגה מֹוִסיף  ׁשְ ם. ְוִאם ָאַכל ּבִ ּלֵ ֵאינֹו לֹוֶקה ּוְמׁשַ ׁשֶ
ֹיאַכל  י  ּכִ "ְוִאיׁש  ֱאַמר )ויקרא כב יד(  ּנֶ ׁשֶ ֹחֶמׁש 

יתֹו" ְוגֹו': ָגָגה ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ׁשְ ֹקֶדׁש ּבִ

ז
ְתרּוַמת  ּבִ ִהיא  ָזר  ְלִאיׁש  ִתְהֶיה  י  ּכִ ּכֵֹהן  ּוַבת 
ָלאו  ּבְ ִנְכְללּו  ִעְנָיִנים  ֵני  ׁשְ ֹתאֵכל.  ֹלא  ים  ַהֳקָדׁשִ
אֹו  זֹוָנה  ה  ְוֵתָעׂשֶ ָלּה  ְלָאסּור  ֵעל  ּבָ ּתִ ִאם  ׁשֶ ֶזה. 
יָאה  ּבִ ִאּסּוֵרי  ִהְלכֹות  ּבְ ַאְרנּו  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲחָלָלה 
ִדין  ְתרּומֹות ְלעֹוָלם ּכְ ֲהֵרי ִהיא ֲאסּוָרה ֶלֱאכל ּבִ
א  ׂשֵ ּנָ ּתִ ְוִאם  ָבר.  ּדָ ְלָכל  ָזר  ּכְ ֶהָחָלל  ׁשֶ ָחָלל  ל  ּכָ
ִמן  ּמּוָרם  ּבַ ֶלֱאכל  ֲאסּוָרה  ִהיא  ֲהֵרי  ָרֵאל  ְלִיׂשְ
י  ּפִ ַעל  ַאף  ְלעֹוָלם  ְוׁשֹוק  ָחֶזה  הּוא  ׁשֶ ים  ָדׁשִ ַהּקָ

ּה אֹו ֵמת: ְרׁשָ ּגֵ ׁשֶ

ח
ּה  ְרׁשָ ּגֵ ׁשֶ ַאַחר  אֹוֶכֶלת  רּוָמה  ַהּתְ ֲאָבל 
ה.  ּנָ ִמּמֶ ן  ּבֶ יַח  ִהּנִ ֹלא  ִאם  ֵמת  אֹו  ָרֵאל  ׂשְ ַהּיִ
ִתְהֶיה  י  ּכִ ּכֵֹהן  "ּוַבת  יג(  כב  )ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ית  ּבֵ ֶאל  ָבה  ְוׁשָ ָלּה  ֵאין  ְוֶזַרע  ה  ּוְגרּוׁשָ ַאְלָמָנה 

ֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל": ְנעּוֶריָה ִמּלֶ ָאִביָה ּכִ
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ט
יג(  כב  )ויקרא  ָלְמדּו  מּוָעה  ְ ַהּשׁ י  ִמּפִ
ִלְתרּוָמה  ִהיא  חֹוֶזֶרת  ֶלֶחם.  ל  ּכָ ְוֹלא  ֶחם"  "ִמּלֶ

ְוֹלא ְלָחֶזה ְוׁשֹוק:

י
ה  ְלִוּיָ ֲאִפּלּו  א  ֶאּלָ ְלַבד  ּבִ ַהּכֶֹהֶנת  ְוֹלא 
ית  ְבֲעָלה ְלָאסּור ָלּה הֹוִאיל ְוַנֲעׂשֵ ּנִ ְרֵאִלית ׁשֶ ְוִיׂשְ
ַעל  ְוַאף  ְלעֹוָלם.  ְתרּוָמה  ּבִ ֶלֱאכל  ֲאסּוָרה  זֹוָנה 

ׁש ָלּה ֶזַרע ִמּכֵֹהן: ּיֵ י ׁשֶ ּפִ

יא
ְתרּוָמה  ּבִ אֹוֶכֶלת  ֵאיָנּה  בּוָיה  ְ ַהּשׁ ְלִפיָכְך 
בּוָיה  ׁשְ ְוָכל  ֲאִני.  אֹוֶמֶרת ְטהֹוָרה  ׁשֶ י  ּפִ ְוַאף ַעל 
ֵעד  ָלּה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹו  ֲאִני  ְטהֹוָרה  לֹוַמר  ֱאֶמֶנת  ּנֶ ׁשֶ
אֹוֶכֶלת  זֹו  ֲהֵרי  ְלַבְעָלּה  ֶרת  ֻמּתֶ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ִמן  ִנְפְסָלה  ֹלא  ִלְבֵהָמה  ַעת  ְרּבַ ְוַהּנִ ְתרּוָמה.  ּבִ

ה ְואֹוֶכֶלת: ֻהּנָ ַהּכְ

יב
אֹוֶכֶלת  ִמּכֵֹהן  ֶזַרע  ָלּה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְרֵאִלית  ִיׂשְ
ֻטְמטּום  ַוֲאִפּלּו  ְנֵקָבה  ין  ּבֵ ָזָכר  ין  ּבֵ ָנּה  ּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ
ל  ּכָ סֹוף  ַעד  ַרע  ַהּזֶ ֶזַרע  ַוֲאִפּלּו  רֹוִגינּוס  ְוַאְנּדְ
ֱאַמר )ויקרא כב יג( "ְוֶזַרע ֵאין ָלּה": ּנֶ ָהעֹוָלם ׁשֶ

יג
ְך  ָרֵאל ִמּכֶֹהֶנת ּפֹוֵסל אֹוָתּה ּכָ ַרע ִיׂשְ ּזָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
י  ְרֵאִלית ַמֲאִכיל אֹוָתּה ְוַאף ַעל ּפִ ׂשְ ֶזַרע ּכֵֹהן ִמּיִ
את  ּשֵׂ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ּבַ יַצד.  ּכֵ סּול.  ּפָ ֶזַרע  הּוא  ׁשֶ
ּוָבא  ת  ּבַ ּנּו  ִמּמֶ ְוָיְלָדה  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּכֶֹהֶנת  ְלֹכֵהן אֹו 
את  ּשֵׂ ּנִ ׁשֶ אֹו  ָעֶליָה  ֶעְרָוה  הּוא  ׁשֶ ִמי  ת  ַהּבַ ַעל 
ָהְיָתה  ם.  ַקּיָ ְמֵזר  ַהּמַ ַוֲהֵרי  ת  ַהּבַ ּוֵמָתה  ְלַמְמֵזר 
ת  ְתרּוָמה. ּבַ ָרֵאל ְלֹכֵהן ּתֹאַכל ּבִ ת ִיׂשְ ֵאם ִאּמֹו ּבַ

ָרֵאל ֹלא ּתֹאַכל: ּכֵֹהן ְלִיׂשְ

יד
ִביל ַזְרָעּה ְוַאף  ׁשְ ִהיא אֹוֶכֶלת ּבִ ָהא ָלַמְדּתָ ׁשֶ
ָרֵאל.  סּול ַוֲאִפּלּו ֵאינֹו ִיׂשְ ַרע ּפָ אֹותֹו ַהּזֶ י ׁשֶ ַעל ּפִ
ת ִמּכֵֹהן ַאף  ִאם ָהְיָתה ָלּה ּבַ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ
ָלה  ָרֵאל ַוֲאִפּלּו ִנְתַחּלְ ת ְנׂשּוָאה ְלִיׂשְ ַהּבַ י ׁשֶ ַעל ּפִ

סּוָלה: ת ַהּפְ ִביל ַהּבַ ׁשְ ּה אֹוֶכֶלת ּבִ ֲהֵרי ִאּמָ

טו
ֵני  ִמּפְ אֹוֶכֶלת  ֵאיָנּה  ׁשֶ ַהּכֶֹהֶנת  ּבֹו  ּיֹוֵצא  ּכַ
ַרע  ַהּזֶ אֹותֹו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ּמִ ׁשֶ ַזְרָעּה 
ָרֵאל ְוָיְלָדה  את ְלִיׂשְ ּשֵׂ ּנִ ת ּכֵֹהן ׁשֶ יַצד. ּבַ ּכֲֹהִנים. ּכֵ
ְוָיְלָדה  ְלֹכֵהן  את  ְוִנּשֵׂ ת  ַהּבַ ְוָהְלָכה  ת  ּבַ ּנּו  ִמּמֶ
דֹול ַמֲאִכיל  ן. ֲהֵרי ֶזה ָראּוי ִלְהיֹות ּכֵֹהן ּגָ ּנּו ּבֵ ִמּמֶ
ָתה  ּמֵ י ׁשֶ ֶאת ִאּמֹו ּופֹוֵסל ֶאת ֵאם ִאּמֹו ְוַאף ַעל ּפִ
הּוא  דֹול ׁשֶ י ּכֵֹהן ּגָ ּתִ ֶבן ּבִ ִאּמֹו ְוֹזאת אֹוֶמֶרת ֹלא ּכְ

רּוָמה: ּפֹוְסַלִני ִמן ַהּתְ

טז
ּום ֶזַרע ְוֵאינֹו ַמֲאִכיל.  ָהֶעֶבד ֵאינֹו ּפֹוֵסל ִמּשׁ
ְרֵאִלית  ִיׂשְ אֹו  ָרֵאל  ְלִיׂשְ את  ּשֵׂ ּנִ ׁשֶ ּכֶֹהֶנת  יַצד.  ּכֵ
ׁש  ן ְוִנְכּבַ ן ְוָהַלְך ַהּבֵ ּנּו ּבֵ את ְלֹכֵהן ְוָיְלָדה ִמּמֶ ּשֵׂ ּנִ ׁשֶ
ַוֲהֵרי  ן  ַהּבֵ ּוֵמת  ֶעֶבד  ּנּו  ִמּמֶ ְוָיְלָדה  ְפָחה  ִ ַהּשׁ ַעל 
ת  ּבַ ֶזה  ֶעֶבד  ל  ׁשֶ ָאִביו  ֵאם  ָהְיָתה  ם.  ַקּיָ ָהֶעֶבד 
ת  ּבַ ָהְיָתה  ְתרּוָמה.  ּבִ ּתֹאַכל  ֹלא  ְלֹכֵהן  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָהֲעָבִדים  ׁשֶ ֶזַרע  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ּתֹאַכל  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּכֵֹהן 

ֵאין ָלֶהם ִיחּוס:

יז
ּנּו  ִמּמֶ ְוָלּה  ּוֵמת  ְלֹכֵהן  את  ּשֵׂ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ּבַ
ְתרּוָמה.  ָרֵאל ֹלא ּתֹאַכל ּבִ את ְלִיׂשְ ן ְוָחְזָרה ְוִנּשֵׂ ּבֵ
ְתרּוָמה  ן ֹלא ּתֹאַכל ּבִ ּנּו ּבֵ ָרֵאל ְוָלּה ִמּמֶ ׂשְ ֵמת ַהּיִ
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ָנּה  ּבְ ֵמת  ָרֵאל.  ׂשְ ּיִ ּמִ ׁשֶ ָנּה  ּבְ ֵני  ִמּפְ

ָנּה ָהִראׁשֹון: ִביל ּבְ ׁשְ אֹוֶכֶלת ּבִ

יח
ּנּו  ִמּמֶ ָלּה  ְוֵיׁש  ָרֵאל  ְלִיׂשְ את  ּשֵׂ ּנִ ׁשֶ ּכֵֹהן  ת  ּבַ
ֵמת  ְתרּוָמה.  ּבִ ּתֹאַכל  ְלֹכֵהן  את  ְוִנּשֵׂ ְוָחְזָרה  ן  ּבֵ
ִמּכֵֹהן  ָנּה  ּבְ ֵמת  ְתרּוָמה.  ּבִ ּתֹאַכל  ן  ּבֵ ּנּו  ִמּמֶ ְוָלּה 
ֵמת  ָרֵאל.  ׂשְ ּיִ ּמִ ׁשֶ ָנּה  ּבְ ֵני  ִמּפְ ֶלֱאכל  ֲאסּוָרה 
ְנעּוֶריָה  ּכִ ָאִביָה  ְלֵבית  חֹוֶזֶרת  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ּמִ ׁשֶ ָנּה  ּבְ

ָחֶזה ְוׁשֹוק: ְתרּוָמה ֹלא ּבְ ְואֹוֶכֶלת ּבִ

יט
ְוֵיׁש  ה  ִחּלָ ּתְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ את  ּשֵׂ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ּבַ
אֹוֶכֶלת  ְלֹכֵהן  את  ְוִנּשֵׂ ְוָחְזָרה  ן  ּבֵ ּנּו  ִמּמֶ ָלּה 
ָנּה  ּבְ ֵני  ִמּפְ ן אֹוֶכֶלת  ּבֵ ּנּו  ִמּמֶ ְוָלּה  ֵמת  ְתרּוָמה.  ּבִ
ֶהֱאִכיָלּה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמֲאִכיָלּה  הּוא  ֲהֵרי  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון 

ָאִביו:



לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר
-לרגל מאה ועשרים שנה להולדתו-

יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו – התמימים בפרט, 
משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל – בכלל,

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
וישמיענו תורה חדשה מפיו
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומיד ממ"ש
•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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