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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב ידידי' שי'

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יקרא  רצון  שבעת  פ"נ  ברכה  בקשתו  הנני  מאשר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו.

והרי נמצאים אנו בחדש השלישי אשר אף שלכאורה בששי בו ניתנה תורה, הרי מקשרים כל 

החדש בנתינת התורה ובסגנון ירחא תליתאי אורין תליתאין עמא תליתאי, והרי התורה היא המביאה 

ברכה והצלחה לבני ובנות ישראל בכל עניניהם ומתחיל בבנות ישראל וכמובא במכילתא ומדרשים, כה 

תאמר )בלשון רכה( לבית יעקב, אלו הנשים, ואח"כ ותגיד גו'.

בברכה לבשו"ט בטוב האמיתי שהוא טוב לשמים טוב לבריות וטוב העושה פירות וביחד עם 

זה גם טוב הנראה והנגלה.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙ÈL‡¯ תרּומה ּתרימּו חּלה ,1ערסתיכם ≈ƒְֲִִֵֶַָָָֹ

עריסֹותיכם 2ּוביחזקאל  וראׁשית ּכתיב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶ

וצרי .ּבית אל ּברכה להניח לּכהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּתּתנּו

להניח 3להבין  לענין חּלה ּדמצות הּׁשּיכּות מהי , ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָ

מצות  עלֿידי יהיה זה ׁשענין ,ּבית אל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּברכה

חּלה  ׁשּמצות  מה להבין צרי ּגם ּדוקא. ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָחּלה

יׂשראל  ּבני ׁשּנצטּוּו הראׁשֹונֹות מהּמצֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָהיא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לארץ, ּבכניסתם אל 4לקּים ּבבאכם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ערסתיכם  ראׁשית לה', תרּומה ּתרימּו גֹו' ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהארץ

ְוגֹו'.

Ô·eÈÂ לארץ הּכניסה ענין ּתֹוכן ּכללּות ּבהקּדים ¿»ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

לעׂשֹות  ׁשרצתה ׁשם על ארץ ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,

קֹונּה עם 5רצֹון ׂשרית ּכי ׁשם על ויׂשראל , ְְְִִִִֵֵַָָָָ

וּתּוכל  אנׁשים ועם עׂשּית 6אלקים ענין ׁשהּוא , ְְֱֲֲִִִִִֶַַַָָֹ

ּבתחּתֹונים  יתּבר לֹו ועלֿידיֿזה 7ּדירה , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשהיה  ּכפי ּומּצב למעמד העֹולם את ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָמחזירים

נברא  מילּואֹו על ׁשעֹולם הּבריאה, ,8ּבתחלת ְְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבגןֿעדן, הראׁשֹון אדם היה 9ׁשאז ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

 ֿ ׁשעל אּלא ּולׁשמרּה, לעבדּה בגןֿעדן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוּיּניחהּו

הית  ׁשּלאחריֿזה והחטאים עץֿהּדעת חטא ה ידי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּפסקה  ּבמּתןּֿתֹורה ואחרּֿכ כּו', ּבעֹולם ְְְְִַַַַָָָָָָָירידה

חזרה 10זּוהמתן  ואחרּֿכ העגל 11, חטא עלֿידי ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּיּׁשארּו הּגזרה נגזרה ׁשאז המרּגלים, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוחטא

לארץ  יּכנסּו ולא ׁשנה ארּבעים לארץ 12ּבּמדּבר הּכניסה ׁשענין מּובן ּומּזה , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

קֹודם  הּבריאה, ּבתחלת ׁשהיה ּכמֹו ּומּצב למעמד העֹולם את להחזיר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּוא

אמרּו ּדהּנה חּלה, מצות על נצטּוּו לארץ ּבכניסתם ׁשּמּיד הּטעם וזהּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהחטא.
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כ.1) טו, ל.2)פרשתנו רמב).3)מד, ס"ע תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ואילך). שלב ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז זה רד"ה גם ראה

רמו). ע' תשכ"ט (סה"מ תשכ"ט שסח). ע' תר"ן (סה"מ יח.4)תר"ן שם, ח.5)פרשתנו פ"ה, כט.6)ב"ר לב, וישלח

ובכ"מ.7) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא שם 8)ראה וראה ז. פי"ד, ב"ר ראה

שם). (וביפ"ת ג פי"ג, ו. טו.9)פי"ב, ב, ב.10)בראשית נב, זח"א א. קמו, שם.11)שבת ואילך.12)זהר כט יד, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: בפרשת נאמר מהעיסה חלה להפריש המצווה על

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯1Ï‡˜ÊÁÈ·e ,2·È˙k ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
זו מצווה ‡Ïעל ‰Î¯a ÁÈ‰Ï Ô‰kÏ ezz ÌÎÈ˙BÒÈ¯Ú ˙ÈL‡¯Â¿≈ƒ¬ƒ≈∆ƒ¿«…≈¿»ƒ«¿»»∆

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .E˙Èa3˙eÎiM‰ È‰Ó lÁ‰המיוחדת , ˙ÂˆÓc ≈∆¿»ƒ¿»ƒ«ƒ««»¿ƒ¿««»
,E˙Èa Ï‡ ‰Î¯a ÁÈ‰Ï ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿»ƒ«¿»»∆≈∆

‰Ê ÔÈÚLבבית הברכה È‰È‰של ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆
‡˜Âc ‰lÁ ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ והרי «¿≈ƒ¿««»«¿»

המקיימה  לאדם מביאה מצווה כל

וברכה? טובה

˙ÂˆnL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«
˙Bˆn‰Ó ‡È‰ ‰lÁ«»ƒ≈«ƒ¿
Èa eeËˆpL ˙BBL‡¯‰»ƒ∆ƒ¿«¿≈
Ì˙ÒÈÎa Ìi˜Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈ƒ¿ƒ»»

·e˙kL BÓk ,ı¯‡Ï4 בפסוקים »»∆¿∆»
‚B'אלה ı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ‡·a¿…¬∆∆»»∆

˙ÈL‡¯ ,'‰Ï ‰Óe¯˙ eÓÈ¯z»ƒ¿»«≈ƒ
'B‚Â ÌÎÈ˙Ò¯Ú מה להבין ויש ¬ƒ…≈∆¿

מצוות  של המיוחד (הפנימי) הקשר

ישראל? לארץ חלה

ÔÎBz ˙eÏÏk ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»∆
של הכללי ‰ÒÈk‰התוכן ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï הוא ישראל" "ארץ ¿∆∆ƒ¿»≈

השם  כי מיוחדת מעלה על המורה שם

ı¯‡ במדרש ז"ל חכמינו כדברי הוא ∆∆
ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ ‰˙ˆ¯L ÌL ÏÚ«≈∆»¿»«¬¿

dB˜5Ï‡¯NÈÂ כמפורש , הוא »¿ƒ¿»≈
אבינו  ליעקב זה שם נתינת לגבי בתורה

ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk ÌL ÏÚ«≈ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ
ÏÎezÂ ÌÈL‡ ÌÚÂ6, לשון ¿ƒ¬»ƒ«»

בניצחונות  הקשור וגדולה שררה

גבוהות  דרגות על גם במלחמות

‡e‰L חסידות עלֿפי ישראל" "ארץ ∆
BÏהוא ‰¯Èc ˙iNÚ ÔÈÚƒ¿«¬ƒ«ƒ»

ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È7, כמאמר ƒ¿»≈¿«¿ƒ
בריאת  שתכלית במדרש ז"ל חכמינו

העולמות  את לעשות כדי היא העולם

את  ובמיוחד הנחותים התחתונים

למטה  תחתון שאין הגשמי הזה העולם

ראוי  מקום יתברך", לו ל"דירה ממנו

השכינה  והשראת ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂלגילוי
‰Ê של הכוונה והשלמת מילוי עלֿידי ∆

בתחתונים", דירה יתברך לו ‰ÌÏBÚ"לעשות ˙‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ הנחות הזה «¬ƒƒ∆»»
,‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙a ‰È‰L ÈÙk ·vÓe „ÓÚÓÏ הדעת עץ חטא קודם ¿«¬»«»¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

במצב  היה הבריאה שבתחילת העולם במצב ירידה שגרמו הבאים והחטאים

במדרש  ז"ל חכמינו כמאמר ·¯‡נעלה B‡eÏÈÓ ÏÚ ÌÏBÚL8, כלומר ∆»«ƒƒ¿»
'מלא' כדבר נברא העולם שבתחילה

הבריאהÊ‡Lושלם ‰È‰בתחילת ∆»»»
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ נמצא,Ô„ÚŒÔ‚a »»»ƒ¿«≈∆
·e˙kL BÓk9 בסיפור בתורה ¿∆»

האדם  ברוך e‰ÁÈpiÂבריאת הקדוש ««ƒ≈
האדם את d„·ÚÏהוא Ô„ÚŒÔ‚·¿«≈∆¿»¿»

,d¯ÓLÏe,בגןֿעדן ה' את לעבוד ¿»¿»
ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚL ‡l‡∆»∆«¿≈≈¿≈
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ‰Â ˙Úc‰«««¿«¬»ƒ∆¿«¬≈∆

'eÎ ÌÏBÚa ‰„È¯È ‰˙È‰ לגבי »¿»¿ƒ»»»
הבריאה, בתחילת הנעלה מצבו

‰˜Òt ‰¯BzŒÔzÓa CkŒ¯Á‡Â¿««»¿««»»¿»
Ô˙Ó‰eÊ10 הטומאה ישראל, בני של ¬»»

במצרים, הגלות בעקבות בהם שהייתה

בכללות  מסויים זיכוך על מוכיח והדבר

ÊÁ¯‰העולם CkŒ¯Á‡Â11 זוהמתן ¿««»»¿»
ישראל בני ËÁ‡של È„ÈŒÏÚ«¿≈≈¿

Ê‡L ,ÌÈÏb¯Ó‰ ‡ËÁÂ Ï‚Ú‰»≈∆¿≈¿«¿«¿ƒ∆»
e¯‡MiL ‰¯Êb‰ ‰¯Ê‚ƒ¿¿»«¿≈»∆ƒ»¬
‡ÏÂ ‰L ÌÈÚa¯‡ ¯a„na«ƒ¿»«¿»ƒ»»¿…

ı¯‡Ï eÒkÈ12‰fÓe שהתוצאה , ƒ»¿»»∆ƒ∆
וגורם  לעולם זוהמא המוריד החטא של

לארץ  הכניסה מניעת היא במצבו ירידה

ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ÔÈÚL Ô·eÓ»∆ƒ¿««¿ƒ»»»∆
לפי  הדבר של והתכלית והמטרה

העניינים ÈÊÁ‰Ï¯פנימיות ‡e‰¿«¬ƒ
·vÓe „ÓÚÓÏ ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¬»«»
,‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙a ‰È‰L BÓk¿∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
ÌÚh‰ e‰ÊÂ .‡ËÁ‰ Ì„B˜∆«≈¿¿∆«««

ı¯‡Ï Ì˙ÒÈÎa „inL לזכך כדי ∆ƒ»ƒ¿ƒ»»»»∆
שבו  למצב אותו ולהביא העולם את

החטא  שגרם הזוהמה לפני היה
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 מפתח  כללי

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

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

   ראשית עריסותיכםה "מאמר ד  )ג

ה  .......  ח"כתש'ה, מברכים החודש תמוז ,שלחשבת פרשת 

  , שלחפרשת  'יום השיחת   )ד

יד ..........................................  ח"תשכ'ה, סיון ד"כ

  , שיחת שבת פרשת שלח  )ה

טו  ...........................  ח"תשכ'ה, מברכים החודש תמוז

  שלחפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

הכ ..............................................  חכרך ) ק"בלה(

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

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

לג ...............  שלחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

לד  .............  שלחלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

עג ................  שלחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

עד  ......................................  שלחלשבוע פרשת  

פד  ...............  שלחלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

פז  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

ם"שיעורי רמב

צ   ...............  שלחלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

אלק   .........  שלחלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

לטק  .............  שלחלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

מבק  ........................................  גיפרק  משלי, זפרק  ישעיה

  נגעיםמסכת  –משניות   )יח

מדק  ................................................  ביאור קהתי

אנק  ...............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )כ

  בנק  ................................................  כד דף ע ידמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

פק  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

פאק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

פגק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

פדק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"רטת-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כה

פהק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

קפה  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

קפו  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  י"תשמאמרים ספר ה  )כח

קפז  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

קפז  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

קפח  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קפט  .................................  ג פרקביאורים לפרקי אבות   )לא

קצ  ........  שלח רשתפ תחומש לקריאה בציבור לשב  )לב

קצח  .......................  שלחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

קצט  ......  ש"וחגה ק"שעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד
דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

,gly zyxt zay .c"qa
g"kyzd ,fenz ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙ÈL‡¯ תרּומה ּתרימּו חּלה ,1ערסתיכם ≈ƒְֲִִֵֶַָָָֹ

עריסֹותיכם 2ּוביחזקאל  וראׁשית ּכתיב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶ

וצרי .ּבית אל ּברכה להניח לּכהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּתּתנּו

להניח 3להבין  לענין חּלה ּדמצות הּׁשּיכּות מהי , ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָ

מצות  עלֿידי יהיה זה ׁשענין ,ּבית אל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּברכה

חּלה  ׁשּמצות  מה להבין צרי ּגם ּדוקא. ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָחּלה

יׂשראל  ּבני ׁשּנצטּוּו הראׁשֹונֹות מהּמצֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָהיא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לארץ, ּבכניסתם אל 4לקּים ּבבאכם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ערסתיכם  ראׁשית לה', תרּומה ּתרימּו גֹו' ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהארץ

ְוגֹו'.

Ô·eÈÂ לארץ הּכניסה ענין ּתֹוכן ּכללּות ּבהקּדים ¿»ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

לעׂשֹות  ׁשרצתה ׁשם על ארץ ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,

קֹונּה עם 5רצֹון ׂשרית ּכי ׁשם על ויׂשראל , ְְְִִִִֵֵַָָָָ

וּתּוכל  אנׁשים ועם עׂשּית 6אלקים ענין ׁשהּוא , ְְֱֲֲִִִִִֶַַַָָֹ

ּבתחּתֹונים  יתּבר לֹו ועלֿידיֿזה 7ּדירה , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשהיה  ּכפי ּומּצב למעמד העֹולם את ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָמחזירים

נברא  מילּואֹו על ׁשעֹולם הּבריאה, ,8ּבתחלת ְְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבגןֿעדן, הראׁשֹון אדם היה 9ׁשאז ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

 ֿ ׁשעל אּלא ּולׁשמרּה, לעבדּה בגןֿעדן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוּיּניחהּו

הית  ׁשּלאחריֿזה והחטאים עץֿהּדעת חטא ה ידי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּפסקה  ּבמּתןּֿתֹורה ואחרּֿכ כּו', ּבעֹולם ְְְְִַַַַָָָָָָָירידה

חזרה 10זּוהמתן  ואחרּֿכ העגל 11, חטא עלֿידי ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּיּׁשארּו הּגזרה נגזרה ׁשאז המרּגלים, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוחטא

לארץ  יּכנסּו ולא ׁשנה ארּבעים לארץ 12ּבּמדּבר הּכניסה ׁשענין מּובן ּומּזה , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

קֹודם  הּבריאה, ּבתחלת ׁשהיה ּכמֹו ּומּצב למעמד העֹולם את להחזיר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּוא

אמרּו ּדהּנה חּלה, מצות על נצטּוּו לארץ ּבכניסתם ׁשּמּיד הּטעם וזהּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהחטא.
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כ.1) טו, ל.2)פרשתנו רמב).3)מד, ס"ע תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ואילך). שלב ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז זה רד"ה גם ראה

רמו). ע' תשכ"ט (סה"מ תשכ"ט שסח). ע' תר"ן (סה"מ יח.4)תר"ן שם, ח.5)פרשתנו פ"ה, כט.6)ב"ר לב, וישלח

ובכ"מ.7) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא שם 8)ראה וראה ז. פי"ד, ב"ר ראה

שם). (וביפ"ת ג פי"ג, ו. טו.9)פי"ב, ב, ב.10)בראשית נב, זח"א א. קמו, שם.11)שבת ואילך.12)זהר כט יד, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: בפרשת נאמר מהעיסה חלה להפריש המצווה על

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯1Ï‡˜ÊÁÈ·e ,2·È˙k ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
זו מצווה ‡Ïעל ‰Î¯a ÁÈ‰Ï Ô‰kÏ ezz ÌÎÈ˙BÒÈ¯Ú ˙ÈL‡¯Â¿≈ƒ¬ƒ≈∆ƒ¿«…≈¿»ƒ«¿»»∆

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .E˙Èa3˙eÎiM‰ È‰Ó lÁ‰המיוחדת , ˙ÂˆÓc ≈∆¿»ƒ¿»ƒ«ƒ««»¿ƒ¿««»
,E˙Èa Ï‡ ‰Î¯a ÁÈ‰Ï ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿»ƒ«¿»»∆≈∆

‰Ê ÔÈÚLבבית הברכה È‰È‰של ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆
‡˜Âc ‰lÁ ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ והרי «¿≈ƒ¿««»«¿»

המקיימה  לאדם מביאה מצווה כל

וברכה? טובה

˙ÂˆnL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«
˙Bˆn‰Ó ‡È‰ ‰lÁ«»ƒ≈«ƒ¿
Èa eeËˆpL ˙BBL‡¯‰»ƒ∆ƒ¿«¿≈
Ì˙ÒÈÎa Ìi˜Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈ƒ¿ƒ»»

·e˙kL BÓk ,ı¯‡Ï4 בפסוקים »»∆¿∆»
‚B'אלה ı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ‡·a¿…¬∆∆»»∆

˙ÈL‡¯ ,'‰Ï ‰Óe¯˙ eÓÈ¯z»ƒ¿»«≈ƒ
'B‚Â ÌÎÈ˙Ò¯Ú מה להבין ויש ¬ƒ…≈∆¿

מצוות  של המיוחד (הפנימי) הקשר

ישראל? לארץ חלה

ÔÎBz ˙eÏÏk ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»∆
של הכללי ‰ÒÈk‰התוכן ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï הוא ישראל" "ארץ ¿∆∆ƒ¿»≈

השם  כי מיוחדת מעלה על המורה שם

ı¯‡ במדרש ז"ל חכמינו כדברי הוא ∆∆
ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ ‰˙ˆ¯L ÌL ÏÚ«≈∆»¿»«¬¿

dB˜5Ï‡¯NÈÂ כמפורש , הוא »¿ƒ¿»≈
אבינו  ליעקב זה שם נתינת לגבי בתורה

ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk ÌL ÏÚ«≈ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ
ÏÎezÂ ÌÈL‡ ÌÚÂ6, לשון ¿ƒ¬»ƒ«»

בניצחונות  הקשור וגדולה שררה

גבוהות  דרגות על גם במלחמות

‡e‰L חסידות עלֿפי ישראל" "ארץ ∆
BÏהוא ‰¯Èc ˙iNÚ ÔÈÚƒ¿«¬ƒ«ƒ»

ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È7, כמאמר ƒ¿»≈¿«¿ƒ
בריאת  שתכלית במדרש ז"ל חכמינו

העולמות  את לעשות כדי היא העולם

את  ובמיוחד הנחותים התחתונים

למטה  תחתון שאין הגשמי הזה העולם

ראוי  מקום יתברך", לו ל"דירה ממנו

השכינה  והשראת ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂלגילוי
‰Ê של הכוונה והשלמת מילוי עלֿידי ∆

בתחתונים", דירה יתברך לו ‰ÌÏBÚ"לעשות ˙‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ הנחות הזה «¬ƒƒ∆»»
,‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙a ‰È‰L ÈÙk ·vÓe „ÓÚÓÏ הדעת עץ חטא קודם ¿«¬»«»¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

במצב  היה הבריאה שבתחילת העולם במצב ירידה שגרמו הבאים והחטאים

במדרש  ז"ל חכמינו כמאמר ·¯‡נעלה B‡eÏÈÓ ÏÚ ÌÏBÚL8, כלומר ∆»«ƒƒ¿»
'מלא' כדבר נברא העולם שבתחילה

הבריאהÊ‡Lושלם ‰È‰בתחילת ∆»»»
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ נמצא,Ô„ÚŒÔ‚a »»»ƒ¿«≈∆
·e˙kL BÓk9 בסיפור בתורה ¿∆»

האדם  ברוך e‰ÁÈpiÂבריאת הקדוש ««ƒ≈
האדם את d„·ÚÏהוא Ô„ÚŒÔ‚·¿«≈∆¿»¿»

,d¯ÓLÏe,בגןֿעדן ה' את לעבוד ¿»¿»
ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚL ‡l‡∆»∆«¿≈≈¿≈
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ‰Â ˙Úc‰«««¿«¬»ƒ∆¿«¬≈∆

'eÎ ÌÏBÚa ‰„È¯È ‰˙È‰ לגבי »¿»¿ƒ»»»
הבריאה, בתחילת הנעלה מצבו

‰˜Òt ‰¯BzŒÔzÓa CkŒ¯Á‡Â¿««»¿««»»¿»
Ô˙Ó‰eÊ10 הטומאה ישראל, בני של ¬»»

במצרים, הגלות בעקבות בהם שהייתה

בכללות  מסויים זיכוך על מוכיח והדבר

ÊÁ¯‰העולם CkŒ¯Á‡Â11 זוהמתן ¿««»»¿»
ישראל בני ËÁ‡של È„ÈŒÏÚ«¿≈≈¿

Ê‡L ,ÌÈÏb¯Ó‰ ‡ËÁÂ Ï‚Ú‰»≈∆¿≈¿«¿«¿ƒ∆»
e¯‡MiL ‰¯Êb‰ ‰¯Ê‚ƒ¿¿»«¿≈»∆ƒ»¬
‡ÏÂ ‰L ÌÈÚa¯‡ ¯a„na«ƒ¿»«¿»ƒ»»¿…

ı¯‡Ï eÒkÈ12‰fÓe שהתוצאה , ƒ»¿»»∆ƒ∆
וגורם  לעולם זוהמא המוריד החטא של

לארץ  הכניסה מניעת היא במצבו ירידה

ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ÔÈÚL Ô·eÓ»∆ƒ¿««¿ƒ»»»∆
לפי  הדבר של והתכלית והמטרה

העניינים ÈÊÁ‰Ï¯פנימיות ‡e‰¿«¬ƒ
·vÓe „ÓÚÓÏ ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¬»«»
,‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙a ‰È‰L BÓk¿∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
ÌÚh‰ e‰ÊÂ .‡ËÁ‰ Ì„B˜∆«≈¿¿∆«««

ı¯‡Ï Ì˙ÒÈÎa „inL לזכך כדי ∆ƒ»ƒ¿ƒ»»»»∆
שבו  למצב אותו ולהביא העולם את

החטא  שגרם הזוהמה לפני היה
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 מפתח  כללי

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

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

   ראשית עריסותיכםה "מאמר ד  )ג

ה  .......  ח"כתש'ה, מברכים החודש תמוז ,שלחשבת פרשת 

  , שלחפרשת  'יום השיחת   )ד

יד ..........................................  ח"תשכ'ה, סיון ד"כ

  , שיחת שבת פרשת שלח  )ה

טו  ...........................  ח"תשכ'ה, מברכים החודש תמוז

  שלחפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

הכ ..............................................  חכרך ) ק"בלה(

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

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

לג ...............  שלחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

לד  .............  שלחלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

עג ................  שלחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

עד  ......................................  שלחלשבוע פרשת  

פד  ...............  שלחלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

פז  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

ם"שיעורי רמב

צ   ...............  שלחלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

אלק   .........  שלחלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

לטק  .............  שלחלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

מבק  ........................................  גיפרק  משלי, זפרק  ישעיה

  נגעיםמסכת  –משניות   )יח

מדק  ................................................  ביאור קהתי

אנק  ...............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )כ

  בנק  ................................................  כד דף ע ידמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

פק  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

פאק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

פגק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

פדק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"רטת-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כה

פהק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

קפה  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

קפו  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  י"תשמאמרים ספר ה  )כח

קפז  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

קפז  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

קפח  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קפט  .................................  ג פרקביאורים לפרקי אבות   )לא

קצ  ........  שלח רשתפ תחומש לקריאה בציבור לשב  )לב

קצח  .......................  שלחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

קצט  ......  ש"וחגה ק"שעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



g"kyz'dו ,fenz g"dan ,gly t"y

ׁשּבת  (ּבירּוׁשלמי ז"ל ּובמדרׁש13רּבֹותינּו ְְְִִִֵַַַַַָ

ׁשל 14ּתנחּומא  חּלתֹו היה הראׁשֹון ׁשאדם ( ְִֶֶַַָָָָָָָ

ּבמים  חּלתּה מקׁשקׁשת ׁשהאּׁשה ּדכׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעֹולם,

הּקּב"ה  עׂשה ּכ חּלתּה, מגּבהת היא ְְִַַַַַַַָָָָָָָָואחרּֿכ

ּדכתיב  הראׁשֹון, הארץ 15לאדם מן יעלה ואד ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

את  אלקים ה' וּייצר ואחרּֿכ וגֹו', ְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹוהׁשקה

חּלתֹו נטמאה עץֿהּדעת ּובחטא גֹו'. עפר ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָהאדם

מצות  עלֿידי הּוא זה על והּתקּון עֹולם, ְְְִִֵֶֶַַַַָׁשל

לארץ, ּבּכניסה נּתנה חּלה ׁשּמצות וזהּו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָחּלה.

ּומּצב  למעמד העֹולם את להחזיר הּוא ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָׁשענינּה

החטא. קֹודם ׁשהיה ְְִֵֶֶַָָּכפי

e‰ÊÂ ּככל) הרמז ּדר על חּלה מצות ענין ּגם ¿∆ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

על  ׁשהם ּכפי ּגם ׁשּיׁשנם הּתֹורה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָעניני

זהר' ּב'ּתקּוני איתא ּדהּנה הרמז), ׁשחּלה 16ּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּזהּו ה', חל לה',17הּוא ח' ּבין ההפרׁש ּכמֹו ְְְֵֵֶֶֶַָ

(ּבה') ּומּצה (ּבח') על 18חמץ מֹורה ׁשחמץ , ְְֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וחֹומץ.19הּיצרֿהרע, מעּול מּכף ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּומריבה  מּצה מּלׁשֹון הּמּצה, ענין 20וענין הּוא , ְְְְְִִִִַַַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו אדם 21מה ירּגיז לעֹולם ְְְִֵֶַַַַָָָָ

ּבּגמרא  וכדאיתא כּו', יצרֿהרע על 22יצרֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(רגל  ּכרעיּה ּתליא מאיֿטעמא ה', לאֹות ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָּבנֹוגע

ּדאי  לגּגֹו), ּדבּוק ואינֹו ּבאויר ּתלּוי ה' ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּפנימי

רגל  ּבין העליֹון (ּבּפתח ליּה מעילי ּבתׁשּובה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהדר

ּתקּון  הּוא הּתׁשּובה ענין והרי לגּגֹו), ְְְְֲִִֵֶַַַַָׁשּבתֹוכֹו

ׁשהיה  ּכפי העֹולם נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהחטא,

הּוא  חל ה', חל ענין ּגם וזהּו הּבריאה. ְְְְִִִִֶַַַַָָָּבתחלת

חּולין  ועלֿידי 23מּלׁשֹון נֹוגּה, קליּפת ענין ׁשהּוא , ְְְְְִִִִֵֶַַַַ

המׁשכת  ּדהינּו, ּבחל, הה' ממׁשיכים חּלה ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָמצות

ּדהמׁשכת  הענין ּכללּות ׁשּזהּו ּבחּולין, ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָהּקדּוׁשה

הּבריאה. ּבתחלת ׁשהיה ּכפי ּבעֹולם, ְְְֱִִִִֶַַָָָָָֹאלקּות
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ה"ו.13) נח.14)פ"ב וֿז.15)ר"פ ב, א).16)בראשית (לא, טז מה,17)תיקון דא"ח עם סידור וראה .3 שבהערה דרושים

ובכ"מ. (ברע"מ).18)א. א רנב, זח"ג ד.19)ראה עא, ד.20)תהלים יג, צו לקו"ת ב. רנא, זח"ג א.21)ראה ה, ברכות

(ובפירש"י).22) ב כט, גמרינן).23)מנחות (ד"ה כ טו, פרשתנו עמוקות מגלה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰lÁ ˙ÂˆÓ ÏÚ eeËˆ,שממשיך כפי זה, לעניין מיוחד קשר לה שיש ƒ¿««ƒ¿««»

˙aL ÈÓÏLe¯Èa) Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c13L¯„Ó·e ¿ƒ≈»¿«≈«ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¿«
‡ÓeÁz14B˙lÁ ‰È‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡L המובחר ) ÏLהחלק «¿»∆»»»ƒ»»«»∆

˙L˜L˜Ó ‰M‡‰L ÌLÎc ,ÌÏBÚ ומערבבת עיסת d˙lÁלשה »ƒ¿≈∆»ƒ»¿«¿∆∆«»»
‰È‡הבצק  CkŒ¯Á‡Â ÌÈÓa¿«ƒ¿««»ƒ

d˙lÁ ˙‰a‚Ó חלק ומפרישה «¿«««»»
חלה, הפרשת למצות «Ckממנה

,ÔBL‡¯‰ Ì„‡Ï ‰"aw‰ ‰NÚ»»«»»¿»»»ƒ
·È˙Îc15ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÈ „‡Â ƒ¿ƒ¿≈«¬∆ƒ»»∆

'B‚Â ‰˜L‰Â בדומה המים עניין ¿ƒ¿»¿
שבעיסה, ÈiÂˆ¯למים CkŒ¯Á‡Â¿««»«ƒ∆

'B‚ ¯ÙÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰¡…ƒ∆»»»»»
שבעיסה. לקמח ¿≈¿ËÁ·e‡בדומה

ÏL B˙lÁ ‰‡ÓË ˙Úc‰ŒıÚ≈«««ƒ¿¿»«»∆
,ÌÏBÚ כאמור שירדה לעולם, זוהמה »

ŒÏÚלעיל, ‡e‰ ‰Ê ÏÚ Ôe˜z‰Â¿«ƒ«∆«
˙ÂˆÓ È„È הפרשת‰lÁ מעיסת ¿≈ƒ¿««»

לכך e‰ÊÂהבצק. הפנימי הטעם ¿∆
‰z ‰lÁ ˙ÂˆnL ישראל לבני ∆ƒ¿««»ƒ¿»

ı¯‡Ï ‰ÒÈka במדבר בעודם אך «¿ƒ»»»∆
בה, התחייבו מצוות dÈÚLלא של ∆ƒ¿»»

מהזוהמה ‰e‡חלה  העולם את לתקן

זה  ידי ועל הדעת עץ בחטא בו שירדה

„ÓÚÓÏ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆»»¿«¬»
·vÓe והמעולה È‰L‰הטוב ÈÙk «»¿ƒ∆»»

.‡ËÁ‰ Ì„B˜∆«≈¿
ÏÚ ‰lÁ ˙ÂˆÓ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«ƒ¿««»«
ÈÈÚ ÏÎk) ÊÓ¯‰ C¯c∆∆»∆∆¿»ƒ¿¿≈
Ì‰L ÈÙk Ìb ÌLiL ,‰¯Bz‰«»∆∆¿»«¿ƒ∆≈

ÊÓ¯‰ C¯c ÏÚ אחד שהוא «∆∆»∆∆
כידוע  התורה, לימוד של האופנים

– פרד"ס בדרך הם התורה שדברי

סוד  דרוש, רמז, p‰c‰פשט, ,(¿ƒ≈
‡˙È‡ מובא'¯‰Ê Èe˜z'a16 ƒ»¿ƒ≈…«

‡e‰ ‰lÁL אותיות,'‰ ÏÁ ∆«»»
e‰fL17 חלה שהמילה העובדה ∆∆

היא  וה"א חי"ת האותיות את מכילה

BÓk החסידות בתורת אודות שמבואר ¿
ıÓÁ ,'‰Ï 'Á ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈¿»≈

('‰a) ‰vÓe ('Áa)18, המילים ¿«»¿
שבשתיהן  בכך שוות ו"מצה" "חמץ"

חי"ת  האות מופיעה שב"חמץ" בכך וחלוקות וצדי"ק מ"ם האותיות את יש

הוא  ביניהם וההבדל ה"א, האות מופיעה האות ıÓÁLוב"מצה" את המכיל ∆»≈
e˙kL·רומז BÓ¯‰חי"ת  BÓk ,Ú¯‰Œ¯ˆi‰ ÏÚ19 בקשה בתהלים ∆««≈∆»«¿∆»

ÚÂלהנצל  .ıÓBÁÂ ÏeÚÓ ÛkÓ‰vÓ ÔBLlÓ ,‰vn‰ ÔÈ ƒ«¿«≈¿≈¿ƒ¿«««»ƒ¿«»
‰·È¯Óe20,"אנשים ינצו "כי שכתוב e¯Ó‡Mכמו ‰Ó ÔÈÚ ‡e‰ ¿ƒ»ƒ¿««∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯21ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ «≈«¿»«¿ƒ
Ú¯‰Œ¯ˆÈ ÏÚ ·BËŒ¯ˆÈ Ì„‡»»≈∆«≈∆»«

,'eÎ'לריב' היצר היינו עם ולהלחם

הטוב  היצר באמצעות (חי"ת) הרע

כמובא È‡„ÎÂ˙‡(ה"א) ¿ƒ¿ƒ»
‡¯Óba22,'‰ ˙B‡Ï Ú‚Ba «¿»»¿≈«»

dÈÚ¯k ‡ÈÏz ‡ÓÚËŒÈ‡Ó מפני ««¬»«¿»«¿≈
הרגל  תלויה מה ה' האות ∆∆(¯‚Ïשל

¯ÈÂ‡a ÈeÏz '‰ ÏL ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆»»¬ƒ
¯„‰ È‡c ,(Bb‚Ï ˜e·c BÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ»«

dÈÏ ÈÏÈÚÓ ‰·eL˙a יחזור שאם ƒ¿»¿«¿≈≈
אותו  יכניסו בתשובה (האדם)

Ï‚¯ ÔÈa ÔBÈÏÚ‰ Á˙ta)«∆«»∆¿≈∆∆
ÔÈÚ È¯‰Â ,(Bb‚Ï BÎB˙aL∆¿¿««¬≈ƒ¿«
,‡ËÁ‰ Ôe˜z ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ«≈¿
ÌÏBÚ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆»»
‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙a ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

הדעת. עץ חטא Ìbקודם e‰ÊÂ¿∆«
,'‰ ÏÁ ÔÈÚ,חלה ÏÁאותיות ƒ¿«»»

ÔÈÏeÁ ÔBLlÓ ‡e‰23‡e‰L , ƒ¿ƒ∆
,d‚B ˙tÈÏ˜ ÔÈÚ כמבואר ƒ¿«¿ƒ««

היפך  של שהכוחות וחסידות בקבלה

הם  כי 'קליפות' נקראים הקדושה

כשם  הקדושה אור על מכסים

החול  וענייני הפרי על מכסה שהקליפה

שני  ומצד קדושים אינם אחד שמצד

בקליפת  קשורים ואסורים טמאים אינם

ורע, טוב של תערובת שהיא נוגה

‰lÁ ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿««»
'‰‰ ÌÈÎÈLÓÓ צד הטוב, היצר «¿ƒƒ«

צד ÏÁa,הקדושה  הרע, היצר ¿»
‰ÎLÓ˙הקליפות, ,eÈ‰c¿«¿«¿»«

,ÔÈÏeÁa ‰Le„w‰ להעלות כדי «¿»¿ƒ
החולין  ‰ÔÈÚאת ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»»ƒ¿»
˙ÎLÓ‰c והתגלות˙e˜Ï‡ ¿«¿»«¡…

˙ÏÁ˙a ‰È‰L ÈÙk ,ÌÏBÚa»»¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ«
‰‡È¯a‰ בעולם היה האלוקי שהאור «¿ƒ»

האלוקות. על והסתר העלם היה לא והעולם בגילוי
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dnexz enixz dlg mkizeqixr ziy`x

יׁשנם p‰Â‰ב) העֹולם עניני ׁשּכל הּידּוע עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבנֹוגע  ּגם הּוא ּכן הרי ּביׂשראל, ְְְֲִֵֵֵֵַַַָּגם

מּוסר  ּבספרי מהּמבאר ּגם ּולהעיר חּלה. ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹלמצות

גֹו', ערסתיכם ראׁשית הּכתּוב ְֲִִֵֵֵֶַָֹּבפרּוׁש

עריסה  מּלׁשֹון ּגם הּוא על 24ׁש'ערסתיכם' וקאי , ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ

ׁשאז  ּבקר, ּבכל מּמיטתֹו קם ׁשהאדם ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹהּזמן

ּבאּפֹו רק היא ׁשּזהּו25נׁשמתֹו ׁשּנֹולד, ּכתינֹוק , ְְְִִִֶֶֶַַַָ

הּתינֹוק, מיטת ׁשהיא עריסה, הּלׁשֹון ּדּיּוק ֲִִִִִֶַַַַָָּגם

תרּומה, ּתרימּו חּלה ערסתיכם ראׁשית ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹהּנה

ּתיכף  כּו' לפני אני מֹודה אמירת ענין ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא

מּׁשנתֹו האדם ּכׁשּנעֹור ּכללּות 26ּומּיד ואחרּֿכ , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

מתּפּׁשטת  ׁשעלֿידּה הּתפּלה, עבֹודת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָענין

אסּור  לזה קֹודם  ואילּו ּבגילּוי, נׁשמתֹו ְְְְִִִִֶֶָָָָּומאירה

העֹולם  מעניני ּדבר ׁשּום .27לעׂשֹות ְְֲִֵֵַָָָָ

ÔÈÚ‰Â ּבעיסה הּוא ּדחּלה החּיּוב ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֶַַָָָ

עם  הּמים ערּוב עלֿידי ְֲִִֵֵֵֶַַַַׁשּנעׂשית

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו הּקמח ּובענין אם 28הּקמח. ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָ

הּוא  ּבזה הּפׁשּוט דהּפרּוׁש ּתֹורה, אין קמח ְֵֵֵֶֶַַַָָָאין

ז"ל  רּבֹותינּו עם 29ּכמאמר ּתֹורה ּתלמּוד יפה ְְֲִֵֶַַַַַָָ

מלאכה  עּמּה ׁשאין ּתֹורה וכל כּו', ארץ ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָּדר

צרי - הּתֹורה ענין ׁשּמּלבד והינּו, ּבטלה. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָסֹופּה

הּמלאכה. ענין ׁשהּוא הּקמח, ענין ּגם ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָלהיֹות

ּכפׁשּוטּה מלאכה ּפרּוׁשים, ּב' ּבזה ְְְִִֵֵֶָָָָויׁש

ענין  ׁשהּוא ּברּוחנּיּות, מלאכה וגם ְְְְְְִִִֶַַַָָָּבגׁשמּיּות,

צרכיו  ּבּקׁשת הּוא ׁשענינּה ּגם 30הּתפלה, וזהּו . ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשעה  חּיי נקראת ׁשהּתפלה להיֹותּה31הּטעם , ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ולמזֹונֹות  לׁשלֹום לרפּואה ׁשעה, חּיי 32צֹור, ְְְְִִֵֶַָָָָ

עֹולם  חּיי  היא הּתֹורה  ּכמֹו31מהּֿׁשאיןּֿכן , ְִֵֵֵֶַַַָָ

מי 33ׁשאֹומרים  ולכן, ּבתֹוכנּו. נטע עֹולם וחּיי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
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רה.24) ע' יז. ע' תרצ"א סה"מ האמת). ע"ד (ד"ה שם עמוקות מגלה גם א.25)ראה יד, ברכות וראה כב. ב, ישעי' ע"פ

ואילך. 84 ע' תרפ"ט סה"מ ד. עט, פינחס א 26)לקו"ת סימן מהדו"ב ה. סעיף א סימן מהדו"ק או"ח אדה"ז שו"ע ראה

אני". "מודה קודם אדה"ז סידור ד. שם.27)סעיף ברכות מי"ז.28)ראה פ"ב מ"ב.29)אבות פ"ב רמב"ם 30)שם ראה

ה"ב. פ"א תפלה א.31)הל' יו"ד, שם.32)שבת גואל".33)פירש"י לציון ב"ובא לתורה. עלי' שלאחרי הברכה נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌLÈ ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ÏkL Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â משתקפים ·) והם ¿ƒ≈«ƒ«»«∆»ƒ¿¿≈»»∆¿»

‰lÁ ˙ÂˆÓÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ Ôk È¯‰ ,Ï‡¯NÈa Ìb שעניינה «¿ƒ¿»≈¬≈≈«¿≈«¿ƒ¿««»
ישראל. בבני גם ביטוי לידי ובא n‰Ó·‡¯משתקף Ìb ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«≈«¿…»

·e˙k‰ Le¯Ùa ¯ÒeÓ È¯ÙÒa חלה מצוות על המדבר ¯‡ÈL˙בתורה ¿ƒ¿≈»¿≈«»≈ƒ
'ÌÎÈ˙Ò¯Ú'L ,'B‚ ÌÎÈ˙Ò¯Ú¬ƒ…≈∆∆¬ƒ…≈∆

‰ÒÈ¯Ú ÔBLlÓ Ìb ‡e‰24, «ƒ¿¬ƒ»
השינה, היא È‡˜Âמיטת ÏÚהכוונה ¿»«

B˙ËÈnÓ Ì˜ Ì„‡‰L ÔÓf‰«¿«∆»»»»ƒƒ»
‡È‰ B˙ÓL Ê‡L ,¯˜a ÏÎa¿»…∆∆»ƒ¿»ƒ

Bt‡a ז"ל:,25¯˜ חכמינו אמרו «¿«
קודם  לחבירו שלום הנותן "כל

שנאמר  במה עשאו כאלו שיתפלל,

נשמה  אשר האדם מן לכם 'חדלו

תקרי  אל הוא נחשב במה כי באפו'

כך  על ומוסבר במה", אלא במה

הנשמה  שבלילה החסידות בתורת

מתעורר  וכשהאדם למעלה עולה

רק  נמצאת הנשמה בהתחלה בבוקר,

וישות  חומריות הגוף, בכל ולא 'באפו'

הנשמה  לאור מאפשרת לא הגוף

שבה  התפילה לאחר אך להתפשט,

הקדוש  אל ישותו את מבטל האדם

הגוף  בכל מאירה הנשמה הוא ברוך

בלקוטי  (וכמבואר שלו המציאות וכל

רק  עדיין היא התפלה "קודם תורה:

מודה  ושכלו במוחו שרק דהיינו באפיו

בלב..."), עדיין נתפשטה לא אבל לה'

עבודת  לפני היום, בתחילת ומיד

רוחנית  ברמה נמצא האדם התפילה,

e‰fLנמוכה  ,„ÏBpL ˜BÈ˙k¿ƒ∆«∆∆
,‰ÒÈ¯Ú ÔBLl‰ ˜eic Ìb«ƒ«»¬ƒ»

‰p‰ ,˜BÈz‰ ˙ËÈÓ ‡È‰L על ∆ƒƒ««ƒƒ≈
נאמר  היום התחלת של הזה המצב

lÁ‰הציווי  ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡≈̄ƒ¬ƒ…≈∆«»
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Óe¯˙ eÓÈ¯z»ƒ¿»∆ƒ¿«
'eÎ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«∆¬ƒ¿»∆
Ì„‡‰ ¯BÚpLk „iÓe ÛÎÈz≈∆ƒ»¿∆≈»»»

B˙MÓ26, לו אין שעדיין ולמרות ƒ¿»
מודה  הוא באלוקות והשגה הבנה

˙„B·Ú ÔÈÚ ˙eÏÏk CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»ƒ¿«¬«
d„ÈŒÏÚL ,‰lÙz‰ מתבטל האדם שבה התפילה עבודת עלֿידי «¿ƒ»∆«»»

כאמור  eÏÈ‡Âלאלוקות, ,ÈeÏÈ‚a B˙ÓL ‰¯È‡Óe ˙ËMt˙Óƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
‰ÊÏ Ì„B˜ התפילה ÈÈÚÓלפני ¯·c ÌeL ˙BNÚÏ ¯eÒ‡ ∆»∆»«¬»»≈ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰27. »»
‰ÒÈÚa ‡e‰ ‰lÁc ·eiÁ‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â בצק של ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ¿«»¿ƒ»

ÌÈn‰ ·e¯Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈≈««ƒ
ÁÓw‰ ÔÈÚ·e .ÁÓw‰ ÌÚƒ«∆«¿ƒ¿««∆«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡28ÔÈ‡ Ì‡ »¿«≈«ƒ≈
Le¯t‰„ ,‰¯Bz ÔÈ‡ ÁÓ∆̃«≈»¿«≈
¯Ó‡Ók ‡e‰ ‰Êa ËeLt‰«»»∆¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯29„eÓÏz ‰ÙÈ «≈«»∆«¿
ı¯‡ C¯c ÌÚ ‰¯Bz עבודה »ƒ∆∆∆∆

ÔÈ‡Lמפרנסת  ‰¯Bz ÏÎÂ ,'eÎ¿»»∆≈
‰Î‡ÏÓ dnÚ בעליה המפרנסת את ƒ»¿»»

„·lnL ,eÈ‰Â .‰ÏËa dÙBÒ»¿≈»¿«¿∆ƒ¿«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰¯Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»»ƒƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÁÓw‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««∆«∆ƒ¿«
'a ‰Êa LÈÂ .‰Î‡Ïn‰«¿»»¿≈»∆
dËeLÙk ‰Î‡ÏÓ ,ÌÈLe¯t≈ƒ¿»»ƒ¿»

,˙eiÓL‚a כדי פרנסה כמקור ¿«¿ƒ
בתורה  לעסוק אפשרות לאדם שתהיה

‡e‰L ,˙eiÁe¯a ‰Î‡ÏÓ Ì‚Â¿«¿»»¿»ƒ∆
‡e‰ dÈÚL ,‰ÏÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿»»

ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa30 ברוך הקדוש מאת «»«¿»»
‰ÌÚhהוא. Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי ¿∆««««

‰ÚL ÈiÁ ˙‡¯˜ ‰ÏÙz‰L31, ∆«¿ƒ»ƒ¿≈«≈»»
רב  את ראה שרבא ז"ל חכמינו כמאמר

(ומקדיש  בתפילה מאריך המנונא

מוקדש  להיות יכול שהיה זמן לתפילה

חיי  "מניחין ואמר התורה) ללימוד

בחיי  ועוסקים התורה) (לימוד עולם

(תפילה)" כיוון d˙BÈ‰Ïשעה ƒ¿»
על  היא ÈiÁשהתפילה C¯Bˆ∆«≈

ÌBÏLÏ ‰‡eÙ¯Ï ,‰ÚL»»ƒ¿»¿»
˙BBÊÓÏÂ32, חולפים צרכים שהם ¿ƒ¿

נצחיים  ולא ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óועוברים
ÌÏBÚ ÈiÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰31, «»ƒ«≈»

נצחיים והעיסוק  בדברים הוא בתורה

ÌÈ¯ÓB‡L BÓk33 ללימוד ביחס ¿∆¿ƒ
את התורה  לנו נתן הוא ברוך שהקדוש

eÎB˙a.התורה  ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ¿«≈»»«¿≈
,ÔÎÏÂ שעה")בגלל ("חיי התפילה על עולם") ("חיי התורה ÈÓמעלת ¿»≈ƒ
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ז g"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y

ׁשּבת  (ּבירּוׁשלמי ז"ל ּובמדרׁש13רּבֹותינּו ְְְִִִֵַַַַַָ

ׁשל 14ּתנחּומא  חּלתֹו היה הראׁשֹון ׁשאדם ( ְִֶֶַַָָָָָָָ

ּבמים  חּלתּה מקׁשקׁשת ׁשהאּׁשה ּדכׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעֹולם,

הּקּב"ה  עׂשה ּכ חּלתּה, מגּבהת היא ְְִַַַַַַַָָָָָָָָואחרּֿכ

ּדכתיב  הראׁשֹון, הארץ 15לאדם מן יעלה ואד ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

את  אלקים ה' וּייצר ואחרּֿכ וגֹו', ְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹוהׁשקה

חּלתֹו נטמאה עץֿהּדעת ּובחטא גֹו'. עפר ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָהאדם

מצות  עלֿידי הּוא זה על והּתקּון עֹולם, ְְְִִֵֶֶַַַַָׁשל

לארץ, ּבּכניסה נּתנה חּלה ׁשּמצות וזהּו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָחּלה.

ּומּצב  למעמד העֹולם את להחזיר הּוא ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָׁשענינּה

החטא. קֹודם ׁשהיה ְְִֵֶֶַָָּכפי

e‰ÊÂ ּככל) הרמז ּדר על חּלה מצות ענין ּגם ¿∆ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

על  ׁשהם ּכפי ּגם ׁשּיׁשנם הּתֹורה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָעניני

זהר' ּב'ּתקּוני איתא ּדהּנה הרמז), ׁשחּלה 16ּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּזהּו ה', חל לה',17הּוא ח' ּבין ההפרׁש ּכמֹו ְְְֵֵֶֶֶַָ

(ּבה') ּומּצה (ּבח') על 18חמץ מֹורה ׁשחמץ , ְְֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וחֹומץ.19הּיצרֿהרע, מעּול מּכף ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּומריבה  מּצה מּלׁשֹון הּמּצה, ענין 20וענין הּוא , ְְְְְִִִִַַַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו אדם 21מה ירּגיז לעֹולם ְְְִֵֶַַַַָָָָ

ּבּגמרא  וכדאיתא כּו', יצרֿהרע על 22יצרֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(רגל  ּכרעיּה ּתליא מאיֿטעמא ה', לאֹות ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָּבנֹוגע

ּדאי  לגּגֹו), ּדבּוק ואינֹו ּבאויר ּתלּוי ה' ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּפנימי

רגל  ּבין העליֹון (ּבּפתח ליּה מעילי ּבתׁשּובה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהדר

ּתקּון  הּוא הּתׁשּובה ענין והרי לגּגֹו), ְְְְֲִִֵֶַַַַָׁשּבתֹוכֹו

ׁשהיה  ּכפי העֹולם נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהחטא,

הּוא  חל ה', חל ענין ּגם וזהּו הּבריאה. ְְְְִִִִֶַַַַָָָּבתחלת

חּולין  ועלֿידי 23מּלׁשֹון נֹוגּה, קליּפת ענין ׁשהּוא , ְְְְְִִִִֵֶַַַַ

המׁשכת  ּדהינּו, ּבחל, הה' ממׁשיכים חּלה ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָמצות

ּדהמׁשכת  הענין ּכללּות ׁשּזהּו ּבחּולין, ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָהּקדּוׁשה

הּבריאה. ּבתחלת ׁשהיה ּכפי ּבעֹולם, ְְְֱִִִִֶַַָָָָָֹאלקּות
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ה"ו.13) נח.14)פ"ב וֿז.15)ר"פ ב, א).16)בראשית (לא, טז מה,17)תיקון דא"ח עם סידור וראה .3 שבהערה דרושים

ובכ"מ. (ברע"מ).18)א. א רנב, זח"ג ד.19)ראה עא, ד.20)תהלים יג, צו לקו"ת ב. רנא, זח"ג א.21)ראה ה, ברכות

(ובפירש"י).22) ב כט, גמרינן).23)מנחות (ד"ה כ טו, פרשתנו עמוקות מגלה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰lÁ ˙ÂˆÓ ÏÚ eeËˆ,שממשיך כפי זה, לעניין מיוחד קשר לה שיש ƒ¿««ƒ¿««»

˙aL ÈÓÏLe¯Èa) Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c13L¯„Ó·e ¿ƒ≈»¿«≈«ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¿«
‡ÓeÁz14B˙lÁ ‰È‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡L המובחר ) ÏLהחלק «¿»∆»»»ƒ»»«»∆

˙L˜L˜Ó ‰M‡‰L ÌLÎc ,ÌÏBÚ ומערבבת עיסת d˙lÁלשה »ƒ¿≈∆»ƒ»¿«¿∆∆«»»
‰È‡הבצק  CkŒ¯Á‡Â ÌÈÓa¿«ƒ¿««»ƒ

d˙lÁ ˙‰a‚Ó חלק ומפרישה «¿«««»»
חלה, הפרשת למצות «Ckממנה

,ÔBL‡¯‰ Ì„‡Ï ‰"aw‰ ‰NÚ»»«»»¿»»»ƒ
·È˙Îc15ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÈ „‡Â ƒ¿ƒ¿≈«¬∆ƒ»»∆

'B‚Â ‰˜L‰Â בדומה המים עניין ¿ƒ¿»¿
שבעיסה, ÈiÂˆ¯למים CkŒ¯Á‡Â¿««»«ƒ∆

'B‚ ¯ÙÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰¡…ƒ∆»»»»»
שבעיסה. לקמח ¿≈¿ËÁ·e‡בדומה

ÏL B˙lÁ ‰‡ÓË ˙Úc‰ŒıÚ≈«««ƒ¿¿»«»∆
,ÌÏBÚ כאמור שירדה לעולם, זוהמה »

ŒÏÚלעיל, ‡e‰ ‰Ê ÏÚ Ôe˜z‰Â¿«ƒ«∆«
˙ÂˆÓ È„È הפרשת‰lÁ מעיסת ¿≈ƒ¿««»

לכך e‰ÊÂהבצק. הפנימי הטעם ¿∆
‰z ‰lÁ ˙ÂˆnL ישראל לבני ∆ƒ¿««»ƒ¿»

ı¯‡Ï ‰ÒÈka במדבר בעודם אך «¿ƒ»»»∆
בה, התחייבו מצוות dÈÚLלא של ∆ƒ¿»»

מהזוהמה ‰e‡חלה  העולם את לתקן

זה  ידי ועל הדעת עץ בחטא בו שירדה

„ÓÚÓÏ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆»»¿«¬»
·vÓe והמעולה È‰L‰הטוב ÈÙk «»¿ƒ∆»»

.‡ËÁ‰ Ì„B˜∆«≈¿
ÏÚ ‰lÁ ˙ÂˆÓ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«ƒ¿««»«
ÈÈÚ ÏÎk) ÊÓ¯‰ C¯c∆∆»∆∆¿»ƒ¿¿≈
Ì‰L ÈÙk Ìb ÌLiL ,‰¯Bz‰«»∆∆¿»«¿ƒ∆≈

ÊÓ¯‰ C¯c ÏÚ אחד שהוא «∆∆»∆∆
כידוע  התורה, לימוד של האופנים

– פרד"ס בדרך הם התורה שדברי

סוד  דרוש, רמז, p‰c‰פשט, ,(¿ƒ≈
‡˙È‡ מובא'¯‰Ê Èe˜z'a16 ƒ»¿ƒ≈…«

‡e‰ ‰lÁL אותיות,'‰ ÏÁ ∆«»»
e‰fL17 חלה שהמילה העובדה ∆∆

היא  וה"א חי"ת האותיות את מכילה

BÓk החסידות בתורת אודות שמבואר ¿
ıÓÁ ,'‰Ï 'Á ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈¿»≈

('‰a) ‰vÓe ('Áa)18, המילים ¿«»¿
שבשתיהן  בכך שוות ו"מצה" "חמץ"

חי"ת  האות מופיעה שב"חמץ" בכך וחלוקות וצדי"ק מ"ם האותיות את יש

הוא  ביניהם וההבדל ה"א, האות מופיעה האות ıÓÁLוב"מצה" את המכיל ∆»≈
e˙kL·רומז BÓ¯‰חי"ת  BÓk ,Ú¯‰Œ¯ˆi‰ ÏÚ19 בקשה בתהלים ∆««≈∆»«¿∆»

ÚÂלהנצל  .ıÓBÁÂ ÏeÚÓ ÛkÓ‰vÓ ÔBLlÓ ,‰vn‰ ÔÈ ƒ«¿«≈¿≈¿ƒ¿«««»ƒ¿«»
‰·È¯Óe20,"אנשים ינצו "כי שכתוב e¯Ó‡Mכמו ‰Ó ÔÈÚ ‡e‰ ¿ƒ»ƒ¿««∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯21ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ «≈«¿»«¿ƒ
Ú¯‰Œ¯ˆÈ ÏÚ ·BËŒ¯ˆÈ Ì„‡»»≈∆«≈∆»«

,'eÎ'לריב' היצר היינו עם ולהלחם

הטוב  היצר באמצעות (חי"ת) הרע

כמובא È‡„ÎÂ˙‡(ה"א) ¿ƒ¿ƒ»
‡¯Óba22,'‰ ˙B‡Ï Ú‚Ba «¿»»¿≈«»

dÈÚ¯k ‡ÈÏz ‡ÓÚËŒÈ‡Ó מפני ««¬»«¿»«¿≈
הרגל  תלויה מה ה' האות ∆∆(¯‚Ïשל

¯ÈÂ‡a ÈeÏz '‰ ÏL ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆»»¬ƒ
¯„‰ È‡c ,(Bb‚Ï ˜e·c BÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ»«

dÈÏ ÈÏÈÚÓ ‰·eL˙a יחזור שאם ƒ¿»¿«¿≈≈
אותו  יכניסו בתשובה (האדם)

Ï‚¯ ÔÈa ÔBÈÏÚ‰ Á˙ta)«∆«»∆¿≈∆∆
ÔÈÚ È¯‰Â ,(Bb‚Ï BÎB˙aL∆¿¿««¬≈ƒ¿«
,‡ËÁ‰ Ôe˜z ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ«≈¿
ÌÏBÚ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆»»
‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙a ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

הדעת. עץ חטא Ìbקודם e‰ÊÂ¿∆«
,'‰ ÏÁ ÔÈÚ,חלה ÏÁאותיות ƒ¿«»»

ÔÈÏeÁ ÔBLlÓ ‡e‰23‡e‰L , ƒ¿ƒ∆
,d‚B ˙tÈÏ˜ ÔÈÚ כמבואר ƒ¿«¿ƒ««

היפך  של שהכוחות וחסידות בקבלה

הם  כי 'קליפות' נקראים הקדושה

כשם  הקדושה אור על מכסים

החול  וענייני הפרי על מכסה שהקליפה

שני  ומצד קדושים אינם אחד שמצד

בקליפת  קשורים ואסורים טמאים אינם

ורע, טוב של תערובת שהיא נוגה

‰lÁ ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿««»
'‰‰ ÌÈÎÈLÓÓ צד הטוב, היצר «¿ƒƒ«

צד ÏÁa,הקדושה  הרע, היצר ¿»
‰ÎLÓ˙הקליפות, ,eÈ‰c¿«¿«¿»«

,ÔÈÏeÁa ‰Le„w‰ להעלות כדי «¿»¿ƒ
החולין  ‰ÔÈÚאת ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»»ƒ¿»
˙ÎLÓ‰c והתגלות˙e˜Ï‡ ¿«¿»«¡…

˙ÏÁ˙a ‰È‰L ÈÙk ,ÌÏBÚa»»¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ«
‰‡È¯a‰ בעולם היה האלוקי שהאור «¿ƒ»

האלוקות. על והסתר העלם היה לא והעולם בגילוי
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dnexz enixz dlg mkizeqixr ziy`x

יׁשנם p‰Â‰ב) העֹולם עניני ׁשּכל הּידּוע עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבנֹוגע  ּגם הּוא ּכן הרי ּביׂשראל, ְְְֲִֵֵֵֵַַַָּגם

מּוסר  ּבספרי מהּמבאר ּגם ּולהעיר חּלה. ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹלמצות

גֹו', ערסתיכם ראׁשית הּכתּוב ְֲִִֵֵֵֶַָֹּבפרּוׁש

עריסה  מּלׁשֹון ּגם הּוא על 24ׁש'ערסתיכם' וקאי , ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ

ׁשאז  ּבקר, ּבכל מּמיטתֹו קם ׁשהאדם ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹהּזמן

ּבאּפֹו רק היא ׁשּזהּו25נׁשמתֹו ׁשּנֹולד, ּכתינֹוק , ְְְִִִֶֶֶַַַָ

הּתינֹוק, מיטת ׁשהיא עריסה, הּלׁשֹון ּדּיּוק ֲִִִִִֶַַַַָָּגם

תרּומה, ּתרימּו חּלה ערסתיכם ראׁשית ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹהּנה

ּתיכף  כּו' לפני אני מֹודה אמירת ענין ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא

מּׁשנתֹו האדם ּכׁשּנעֹור ּכללּות 26ּומּיד ואחרּֿכ , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

מתּפּׁשטת  ׁשעלֿידּה הּתפּלה, עבֹודת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָענין

אסּור  לזה קֹודם  ואילּו ּבגילּוי, נׁשמתֹו ְְְְִִִִֶֶָָָָּומאירה

העֹולם  מעניני ּדבר ׁשּום .27לעׂשֹות ְְֲִֵֵַָָָָ

ÔÈÚ‰Â ּבעיסה הּוא ּדחּלה החּיּוב ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֶַַָָָ

עם  הּמים ערּוב עלֿידי ְֲִִֵֵֵֶַַַַׁשּנעׂשית

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו הּקמח ּובענין אם 28הּקמח. ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָ

הּוא  ּבזה הּפׁשּוט דהּפרּוׁש ּתֹורה, אין קמח ְֵֵֵֶֶַַַָָָאין

ז"ל  רּבֹותינּו עם 29ּכמאמר ּתֹורה ּתלמּוד יפה ְְֲִֵֶַַַַַָָ

מלאכה  עּמּה ׁשאין ּתֹורה וכל כּו', ארץ ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָּדר

צרי - הּתֹורה ענין ׁשּמּלבד והינּו, ּבטלה. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָסֹופּה

הּמלאכה. ענין ׁשהּוא הּקמח, ענין ּגם ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָלהיֹות

ּכפׁשּוטּה מלאכה ּפרּוׁשים, ּב' ּבזה ְְְִִֵֵֶָָָָויׁש

ענין  ׁשהּוא ּברּוחנּיּות, מלאכה וגם ְְְְְְִִִֶַַַָָָּבגׁשמּיּות,

צרכיו  ּבּקׁשת הּוא ׁשענינּה ּגם 30הּתפלה, וזהּו . ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשעה  חּיי נקראת ׁשהּתפלה להיֹותּה31הּטעם , ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ולמזֹונֹות  לׁשלֹום לרפּואה ׁשעה, חּיי 32צֹור, ְְְְִִֵֶַָָָָ

עֹולם  חּיי  היא הּתֹורה  ּכמֹו31מהּֿׁשאיןּֿכן , ְִֵֵֵֶַַַָָ

מי 33ׁשאֹומרים  ולכן, ּבתֹוכנּו. נטע עֹולם וחּיי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
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רה.24) ע' יז. ע' תרצ"א סה"מ האמת). ע"ד (ד"ה שם עמוקות מגלה גם א.25)ראה יד, ברכות וראה כב. ב, ישעי' ע"פ

ואילך. 84 ע' תרפ"ט סה"מ ד. עט, פינחס א 26)לקו"ת סימן מהדו"ב ה. סעיף א סימן מהדו"ק או"ח אדה"ז שו"ע ראה

אני". "מודה קודם אדה"ז סידור ד. שם.27)סעיף ברכות מי"ז.28)ראה פ"ב מ"ב.29)אבות פ"ב רמב"ם 30)שם ראה

ה"ב. פ"א תפלה א.31)הל' יו"ד, שם.32)שבת גואל".33)פירש"י לציון ב"ובא לתורה. עלי' שלאחרי הברכה נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌLÈ ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ÏkL Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â משתקפים ·) והם ¿ƒ≈«ƒ«»«∆»ƒ¿¿≈»»∆¿»

‰lÁ ˙ÂˆÓÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ Ôk È¯‰ ,Ï‡¯NÈa Ìb שעניינה «¿ƒ¿»≈¬≈≈«¿≈«¿ƒ¿««»
ישראל. בבני גם ביטוי לידי ובא n‰Ó·‡¯משתקף Ìb ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«≈«¿…»

·e˙k‰ Le¯Ùa ¯ÒeÓ È¯ÙÒa חלה מצוות על המדבר ¯‡ÈL˙בתורה ¿ƒ¿≈»¿≈«»≈ƒ
'ÌÎÈ˙Ò¯Ú'L ,'B‚ ÌÎÈ˙Ò¯Ú¬ƒ…≈∆∆¬ƒ…≈∆

‰ÒÈ¯Ú ÔBLlÓ Ìb ‡e‰24, «ƒ¿¬ƒ»
השינה, היא È‡˜Âמיטת ÏÚהכוונה ¿»«

B˙ËÈnÓ Ì˜ Ì„‡‰L ÔÓf‰«¿«∆»»»»ƒƒ»
‡È‰ B˙ÓL Ê‡L ,¯˜a ÏÎa¿»…∆∆»ƒ¿»ƒ

Bt‡a ז"ל:,25¯˜ חכמינו אמרו «¿«
קודם  לחבירו שלום הנותן "כל

שנאמר  במה עשאו כאלו שיתפלל,

נשמה  אשר האדם מן לכם 'חדלו

תקרי  אל הוא נחשב במה כי באפו'

כך  על ומוסבר במה", אלא במה

הנשמה  שבלילה החסידות בתורת

מתעורר  וכשהאדם למעלה עולה

רק  נמצאת הנשמה בהתחלה בבוקר,

וישות  חומריות הגוף, בכל ולא 'באפו'

הנשמה  לאור מאפשרת לא הגוף

שבה  התפילה לאחר אך להתפשט,

הקדוש  אל ישותו את מבטל האדם

הגוף  בכל מאירה הנשמה הוא ברוך

בלקוטי  (וכמבואר שלו המציאות וכל

רק  עדיין היא התפלה "קודם תורה:

מודה  ושכלו במוחו שרק דהיינו באפיו

בלב..."), עדיין נתפשטה לא אבל לה'

עבודת  לפני היום, בתחילת ומיד

רוחנית  ברמה נמצא האדם התפילה,

e‰fLנמוכה  ,„ÏBpL ˜BÈ˙k¿ƒ∆«∆∆
,‰ÒÈ¯Ú ÔBLl‰ ˜eic Ìb«ƒ«»¬ƒ»

‰p‰ ,˜BÈz‰ ˙ËÈÓ ‡È‰L על ∆ƒƒ««ƒƒ≈
נאמר  היום התחלת של הזה המצב

lÁ‰הציווי  ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡≈̄ƒ¬ƒ…≈∆«»
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Óe¯˙ eÓÈ¯z»ƒ¿»∆ƒ¿«
'eÎ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«∆¬ƒ¿»∆
Ì„‡‰ ¯BÚpLk „iÓe ÛÎÈz≈∆ƒ»¿∆≈»»»

B˙MÓ26, לו אין שעדיין ולמרות ƒ¿»
מודה  הוא באלוקות והשגה הבנה

˙„B·Ú ÔÈÚ ˙eÏÏk CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»ƒ¿«¬«
d„ÈŒÏÚL ,‰lÙz‰ מתבטל האדם שבה התפילה עבודת עלֿידי «¿ƒ»∆«»»

כאמור  eÏÈ‡Âלאלוקות, ,ÈeÏÈ‚a B˙ÓL ‰¯È‡Óe ˙ËMt˙Óƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
‰ÊÏ Ì„B˜ התפילה ÈÈÚÓלפני ¯·c ÌeL ˙BNÚÏ ¯eÒ‡ ∆»∆»«¬»»≈ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰27. »»
‰ÒÈÚa ‡e‰ ‰lÁc ·eiÁ‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â בצק של ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ¿«»¿ƒ»

ÌÈn‰ ·e¯Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈≈««ƒ
ÁÓw‰ ÔÈÚ·e .ÁÓw‰ ÌÚƒ«∆«¿ƒ¿««∆«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡28ÔÈ‡ Ì‡ »¿«≈«ƒ≈
Le¯t‰„ ,‰¯Bz ÔÈ‡ ÁÓ∆̃«≈»¿«≈
¯Ó‡Ók ‡e‰ ‰Êa ËeLt‰«»»∆¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯29„eÓÏz ‰ÙÈ «≈«»∆«¿
ı¯‡ C¯c ÌÚ ‰¯Bz עבודה »ƒ∆∆∆∆

ÔÈ‡Lמפרנסת  ‰¯Bz ÏÎÂ ,'eÎ¿»»∆≈
‰Î‡ÏÓ dnÚ בעליה המפרנסת את ƒ»¿»»

„·lnL ,eÈ‰Â .‰ÏËa dÙBÒ»¿≈»¿«¿∆ƒ¿«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰¯Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»»ƒƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÁÓw‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««∆«∆ƒ¿«
'a ‰Êa LÈÂ .‰Î‡Ïn‰«¿»»¿≈»∆
dËeLÙk ‰Î‡ÏÓ ,ÌÈLe¯t≈ƒ¿»»ƒ¿»

,˙eiÓL‚a כדי פרנסה כמקור ¿«¿ƒ
בתורה  לעסוק אפשרות לאדם שתהיה

‡e‰L ,˙eiÁe¯a ‰Î‡ÏÓ Ì‚Â¿«¿»»¿»ƒ∆
‡e‰ dÈÚL ,‰ÏÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿»»

ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa30 ברוך הקדוש מאת «»«¿»»
‰ÌÚhהוא. Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי ¿∆««««

‰ÚL ÈiÁ ˙‡¯˜ ‰ÏÙz‰L31, ∆«¿ƒ»ƒ¿≈«≈»»
רב  את ראה שרבא ז"ל חכמינו כמאמר

(ומקדיש  בתפילה מאריך המנונא

מוקדש  להיות יכול שהיה זמן לתפילה

חיי  "מניחין ואמר התורה) ללימוד

בחיי  ועוסקים התורה) (לימוד עולם

(תפילה)" כיוון d˙BÈ‰Ïשעה ƒ¿»
על  היא ÈiÁשהתפילה C¯Bˆ∆«≈

ÌBÏLÏ ‰‡eÙ¯Ï ,‰ÚL»»ƒ¿»¿»
˙BBÊÓÏÂ32, חולפים צרכים שהם ¿ƒ¿

נצחיים  ולא ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óועוברים
ÌÏBÚ ÈiÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰31, «»ƒ«≈»

נצחיים והעיסוק  בדברים הוא בתורה

ÌÈ¯ÓB‡L BÓk33 ללימוד ביחס ¿∆¿ƒ
את התורה  לנו נתן הוא ברוך שהקדוש

eÎB˙a.התורה  ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ¿«≈»»«¿≈
,ÔÎÏÂ שעה")בגלל ("חיי התפילה על עולם") ("חיי התורה ÈÓמעלת ¿»≈ƒ
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g"kyz'dח ,fenz g"dan ,gly t"y

הּתפלה  מן ּפטּור אּומנּותֹו לפי 34ׁשּתֹורתֹו , ְְִִִֶַָָָָ

ׁשעה  חּיי היא והּתפלה עֹולם, חּיי היא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּתֹורה

הּזמן  ענין הּוא ׁשעה (חּיי) ׁשענין והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָּבלבד.

ענין  ׁשרׁש ׁשהיא הּמלכּות, ּבספירת ְְְִִִִֶֶֶַַַַֹׁשהּוא

ּכידּוע 35הּזמן  הּמקֹום, ענין ׁשרׁש ׁשּזמן 36(וגם ְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹ

היא  הּתֹורה אבל ּבזה), זה קׁשּורים ְֲִִֶֶַָָָָּומקֹום

מקּבלת ׁשּמּמּנּו זעירֿאנּפין ספירת ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

ׁשהרי  הּתפלה, את הּתֹורה ּפֹוטרת ולכן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמלכּות,

מנה" - מאתים .37"ּבכלל ְִִֶַַָָ

מי ‡Cג) ׁשרק הּטעם מהּו להבין, צרי «ְִִִֶַַַַַָָ

הּתפלה, מן ּפטּור אּומנּותֹו ְִִֶַָָָָׁשּתֹורתֹו

יׁש עֹולם, חּיי ׁשהיא ׁשהּתֹורה ּכיון ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדלכאֹורה,

ּכׁשם  ּבּה, (ׁשּכלּולה הּתפּלה את לפטֹור ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹּבכחּה

ׁשאין  מי ּגם הרי מנה"), - מאתים ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁש"ּבכלל

עלֿידי  מּתפלה ליּפטר לֹו היה אּומנּותֹו ְְִִִֵֵַָָָָָָּתֹורתֹו

יׁש הּיֹום ׁשּבמׁש ּדאף והינּו, הּתֹורה. ְְְְִֵֶֶֶַַַַָלימּוד

מּכלֿמקֹום  העֹולם, ּבעניני עֹוסק ׁשּבהם ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָזמּנים

ּבלימּוד  עֹוסק עלּֿכלּֿפנים זֹו ׁשּבׁשעה ְְִִֵֵֶַָָָָָּכיון

ׁשּנכללת  ּכיון מּתפלה, ליּפטר לֹו היה ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּתֹורה,

מעלת  ׁשּגדלה אף ּדהּנה הּוא, הענין א ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה.

מעלה  ּגם יׁש מּכלֿמקֹום ּתפלה, לגּבי ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהּתֹורה

הּתמידּיּות  ענין ּבּה ׁשּיׁש ּתֹורה, לגּבי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּתפלה

הּתֹורה  ּכמֹו אינּה הּתפלה ׁשהרי  הּׁשינּוי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהעּדר

לּה לאפׁשא החידּוׁש, ענין ּבּה להיֹות 38ׁשּצרי, ְְְִִִִֶַַַָָָָָ

יֹום  ּבכל ּבׁשוה הּוא הּתפּלה נּוסח אּדרּבה, ְְְְִֶֶַַַַָָָָָאּלא

נּוסח  והן החֹול, ּדימֹות הּתפּלה נּוסח ְְִִֵֵַַַַָ(הן

ׁשהּׁשינּוי  והינּו, כּו'), טֹוב' ו'יֹום ּדׁשּבת ְְְְְִִֶַַַַָָהּתפּלה
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א.34) יא, א).35)שבת (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא א.36)ראה צח, ברכה לקו"ת שם. תניא מא,37)ראה ב"ב א. עד, ב"ק

ד.38)ב. לט, מקץ תו"א וראה ב. יב, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙eÓe‡ B˙¯BzL מלימוד מפסיק הוא שבגללם אחרים עיסוקים לו ואין ∆»»

‰ÏÙz‰התורה  ÔÓ ¯eËt34,ÌÏBÚ ÈiÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰L ÈÙÏ , »ƒ«¿ƒ»¿ƒ∆«»ƒ«≈»
„·Ïa ‰ÚL ÈiÁ ‡È‰ ‰ÏÙz‰Â בחיי מאשר עולם בחיי לעסוק ועדיף ¿«¿ƒ»ƒ«≈»»ƒ¿«

שעה" "חיי בין ההבדל של הפנימית המשמעות את ומבאר וממשיך שעה,

עולם". ל"חיי

‡e‰ ‰ÚL (ÈiÁ) ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿««≈»»
˙¯ÈÙÒa ‡e‰L ÔÓf‰ ÔÈÚƒ¿««¿«∆ƒ¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ והתחתונה האחרונה ««¿
העליונות  הספירות מעשר

המאיר  האלוקי האור שבאמצעותה

לברוא  והסתר צמצום עובר בספירות

הזמן  בגדרי מוגבלים ונבראים עולמות

ÔÈÚוהמקום  L¯L ‡È‰L∆ƒ…∆ƒ¿«
ÔÓf‰35ÔÈÚ L¯L Ì‚Â) «¿«¿«…∆ƒ¿«

Úe„Èk ,ÌB˜n‰36ÔÓfL «»«»«∆¿«
,‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eL˜ ÌB˜Óe»¿ƒ∆»∆
תכלית  ..." התניא: בספר כמבואר

התגלות  בשביל הוא העולם בריאת

מדת  על המורה ושם יתברך... מלכותו

הוא יתברך הוא מלכותו כי אדנות שם

ושם  זו מדה כי ונמצא הארץ כל אדון

להיות  העולם ומקיימין המהוין הן זה

גמור  יש עכשיו שהוא כמות עולם

בטל  ואינו עצמו בפני נפרד ודבר

זו  מדה בהסתלקות כי ממש במציאות

חוזר  העולם היה חסֿושלום זה ושם

ובטל  יתברך פיו ורוח ה' בדבר למקורו

עולם  שם היה ולא ממש במציאות שם

עולם  שם ובחינת גדר והנה כלל. עליו

זמן  ובחינת מקום בחינת על נופל

ומערב  מזרח הוא מקום בחינת דווקא,

זמן  בחינת ומטה מעלה דרום צפון

אלו  בחינות כל והנה ועתיד. הווה עבר

הקדושות  במידות שייכות להן אין

יתברך  מלכותו במידת אם כי העליונות

מלך  יתברך שהוא לומר שייך לבדה

אין  עד ולמטה קץ אין עד למעלה

זמן  בבחינת וכן סטרין לד' וכן תכלית

והתהוותם  הזמן חיות וכן המקום שחיות ונמצא ימלוך ה' מלך ה' מלך ה'

יתברך"), מלכותו ממידת הוא קיומם זמן כל וקיומם ליש «¬‡·Ïמאין
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯Bz‰ פנים' (הנקראות העליונות המידות «»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

שלמעלה  אנפין' ל'אריך ביחס ובפרט במוחין, המאיר לאור ביחס כי קטנות'

ומצומצם) מועט הוא במידות המאיר האור הספירות, ∆epnnL∆ƒמעשר
אנפין' 'זעיר ‰eÎÏn˙מבחינת ˙¯ÈÙÒ ˙Ïa˜Ó,אורה ÔÎÏÂאת ¿«∆∆¿ƒ«««¿¿»≈

,‰ÏÙz‰ ˙‡ ‰¯Bz‰ ˙¯ËBt להתפלל צריך לא אומנתו שתורתו ומי ∆∆«»∆«¿ƒ»
"‰Ó - ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa" È¯‰L37 ונכללות נמצאות שבמאתיים כשם ∆¬≈ƒ¿«»«ƒ»∆

שבמאה, והיתרונות המעלות ממילא

שבתפילה  והיתרונות המעלות כך

התורה. בלימוד כבר וכלולות נמצאות

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ האמור ‚) לפי «»ƒ¿»ƒ
‰ÌÚhלעיל e‰Ó פנימיות לפי ««««

B˙¯BzLהעניינים ÈÓ ˜¯L∆«ƒ∆»
B˙eÓe‡ מלימוד מפסיק ואינו »

אחרים לדברים ÔÓהתורה ¯eËt»ƒ
ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,‰ÏÙz‰«¿ƒ»¿ƒ¿»≈»
,ÌÏBÚ ÈiÁ ‡È‰L ‰¯Bz‰L∆«»∆ƒ«≈»
‰lÙz‰ ˙‡ ¯BËÙÏ dÁÎa LÈ≈¿…»ƒ¿∆«¿ƒ»
ÏÏÎa"L ÌLk ,da ‰ÏeÏkL)∆¿»»¿≈∆ƒ¿«
ÈÓ Ìb È¯‰ ,("‰Ó - ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»∆¬≈«ƒ

Óe‡ B˙¯Bz ÔÈ‡LBÏ ‰È‰ B˙e ∆≈»»»»
„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ ‰ÏÙzÓ ¯ËtÈÏƒ»≈ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ

‰¯Bz‰ נכללת התפילה מעלת שהרי «»
התורה? במעלת

LÈ ÌBi‰ CLÓaL Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆¿∆∆«≈
ÈÈÚa ˜ÒBÚ Ì‰aL ÌÈpÓÊ¿«ƒ∆»∆≈¿ƒ¿¿≈

,ÌÏBÚ‰ שאין במי מדובר שהרי »»
אומנותו' ÔÂÈk'תורתו ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»

ÌÈtŒÏkŒÏÚ BÊ ‰ÚLaL∆¿»»«»»ƒ
BÏ ‰È‰ ,‰¯Bz „eÓÈÏa ˜ÒBÚ≈¿ƒ»»»
˙ÏÏÎpL ÔÂÈk ,‰ÏÙzÓ ¯ËtÈÏƒ»≈ƒ¿ƒ»≈»∆ƒ¿∆∆

‰¯Bza תורתו שאין מי ומדוע «»
לימוד  את להפסיק צריך אומנותו

ולהתפלל.? התורה

Û‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈«
Èa‚Ï ‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL∆»¿»«¬««»¿«≈

,‰ÏÙz"עולם "חיי היא התורה ואכן ¿ƒ»
שעה", "חיי שהיא התפילה לעומת

‰ÏÚÓ Ìb LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈««¬»
da LiL ,‰¯Bz Èa‚Ï ‰ÏÙza«¿ƒ»¿«≈»∆≈»

cÚ‰Â¯בתפילה  ˙ei„ÈÓz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒƒ¿∆¿≈
da ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‰¯Bz‰ BÓk dÈ‡ ‰ÏÙz‰ È¯‰L ,ÈeÈM‰«ƒ∆¬≈«¿ƒ»≈»¿«»∆»ƒƒ¿»

dÏ ‡LÙ‡Ï ,Le„ÈÁ‰ ÔÈÚ38,,עליה ולהוסיף בה ‡l‡להרבות ƒ¿««ƒ¿«»»»∆»
ÁÒe Ô‰) ÌBÈ ÏÎa ‰ÂLa ‡e‰ ‰lÙz‰ ÁÒe ,‰a¯c‡«¿«»««¿ƒ»¿»∆¿»≈«
'·BË ÌBÈ'Â ˙aLc ‰lÙz‰ ÁÒe Ô‰Â ,ÏBÁ‰ ˙BÓÈc ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ«¿≈««¿ƒ»¿«»¿
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dnexz enixz dlg mkizeqixr ziy`x

כּו', הּמתּבררים ּבּניצֹוצֹות רק הּוא ְְְִִִִַַַַָוהחידּוׁש

הּוא  זה וענין ּבׁשוה. היא עצמּה הּתפּלה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָאבל

ּׁשּכתּוב  מה יֹום 39עלּֿדר ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש ְְְֵֶֶֶַַַַָָ

ּבחינה  נמׁשכת ׁשּתמיד ּבראׁשית, מעׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּתמיד

ׁשהיא  המׁשכה ׁשּכל הּכלל, ידּוע והרי ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָזֹו.

לא  הוי' אני מּבחינת נמׁשכת היא הרי ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָֹּבתמידּות,

ׁשּבּתפלה 40ׁשניתי  הּתמידּיּות מעלת ּומּצד . ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָ

אף  הּנה  ׁשניתי , לא הוי' אני מּבחינת ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנמׁשכת

למעלה  היא מּכלֿמקֹום ׁשהּתֹורה מּתפלה, ְְְִִִִֶַַָָָָָ

אּומנּותֹו, ׁשּתֹורתֹו מי אמנם, ּבּתפלה. ּגם ְְִִִִֶַַָָָָָָחיבים

ּתמיד, לֹומד אּלא הּתֹורה מּלימּוד מפסיק ְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו

(ׁשהיא  הּתמידּות מעלת ּגם יׁשנּה אצלֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָהרי

(ׁשּלמעלה  הּתֹורה ּבלימּוד ּכּנ"ל) הּתפלה, ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָמעלת

זה  ּכל (ּכמבאר מּתפלה ּפטּור ולכן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּתפלה),

צדק' ה'צמח אדמּו"ר ואדמּו"ר 41ּבמאמרי ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָ

הּזקן 42מהר"ׁש אדמּו"ר מאמר על ׁשמיּוסדים , ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָ

ׁשמע' ה'קריאת ׁשער ).43ּבּסידּור ְְִִַַַַַַ

ּתֹורתֹוÔÈ„ÚÂד) הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי «¬«ƒְִִִַָָָָ

להדּגיׁש ּכדי ּדלכאֹורה, ְְְְְִִֵַָָאּומנּותֹו,

קביעּות, ׁשל לׁשֹון יֹותר מתאים הּתמידּיּות, ְְְְִִִִִֵֶַַַָענין

הּמׁשנה  מאמר קבע 44עלּֿדר ּתֹורת עׂשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָ

אּומנּות  הּלׁשֹון ּדּיּוק ּומהּו עראי), ּומלאכּת)ְְְֲִַַַַָָ

ּבמקֹום  המבאר עלּֿפי יּובן הענין א ְְְְִִַַַַָָָָָָֹּדוקא.

ז"ל 45אחר  רּבֹותינּו מאמר הּתֹורה 46ּבפרּוׁש ְֲֵֵֵַַַַַַָ

כּו', הּקּב"ה ׁשל אּומנּותֹו ּכלי הייתי אני ְֲִִִִֶֶֶַָָָָאֹומרת

העֹולם, את ּובֹורא ּבּתֹורה מּביט הּקּב"ה היה ִֵֶַַַָָָָָָָָּכ

ׁשּיכּות  לּה ׁשּיׁש ּכפי הּתֹורה מדרגת ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּזֹוהי

 ֿ מּצד ׁשהיא ּכפי הּתֹורה מדרגת ולא ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלעֹולם,

וכּמּובן  ּכלל. לעֹולם ׁשּיכּות לּה ׁשאין ְְְֵֶַַַָָָָָָָעצמּה
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יוצר.39) ו.40)ברכת ג, ואילך.41)מלאכי שצה ע' ואתחנן 42.3)אוה"ת בהערה הנסמן בין 43)ראה ההפרש להבין ד"ה

ואילך). ג (עג, לתורה תפלה ובין לתפלה ה"ז.44)ק"ש פ"ג ת"ת הל' רמב"ם מט"ו. פ"א ע'45)אבות תרכ"ז סה"מ ראה

ואילך. בתחילתו.46)רצה ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ,(לחג ומחג לשבת ומשבת ליום מיום משתנים ולא קבועים שכולם

Le„ÈÁ‰Â ÈeÈM‰L ,eÈ‰Âהתפילה ¯˜שבעבודות ‡e‰ ¿«¿∆«ƒ¿«ƒ«
˙BˆBˆÈpa האלוקי האור eÎ'של ÌÈ¯¯a˙n‰ התפילה עבודת באמצעות «ƒ«ƒ¿»¿ƒ

למקורו  ועולה ומתברר מעורבים הם שבו מהרע נפרד שבניצוצות הטוב

בתפילה  גם יש זה ובעניין באלוקות,

מתבררים  תמיד לא כי וחידוש שינוי

ניצוצות ‰lÙz‰אותם Ï·‡¬»«¿ƒ»
‰ÂLa ‡È‰ dÓˆÚ בה ואין «¿»ƒ¿»∆

שבו  התורה מלימוד (בשונה שינויים

כאמור). החידוש, עניין להיות צריך

‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆∆«
·e˙kM39 האלוקית החיות לגבי ∆»

לעולם  משפיע הוא ברוך שהקדוש

ÌBÈ ÏÎa B·eËa LcÁÓ‰«¿«≈¿¿»
,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ „ÈÓz»ƒ«¬≈¿≈ƒ
BÊ ‰ÈÁa ˙ÎLÓ „ÈÓzL∆»ƒƒ¿∆∆¿ƒ»
נמשכת  עצמה בחינה אותה כלומר,

שינויים. ללא Úe„Èתמיד È¯‰Â«¬≈»«
‰ÎLÓ‰ ÏkL ,ÏÏk‰ הארה «¿»∆»«¿»»

למטה  מלמעלה אלוקית והשפעה

,˙e„ÈÓ˙a ‡È‰L הפסק בה ואין ∆ƒƒ¿ƒ
ÎLÓ˙ושינויים, ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿∆∆

È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡ ˙ÈÁaÓ40 ƒ¿ƒ«¬ƒ¬»»…»ƒƒ
בו  שאין בעצמו הוא ברוך הקדוש

ÏÚÓ˙שינויים. „vÓeƒ««¬«
‰ÏÙzaL ˙ei„ÈÓz‰«¿ƒƒ∆«¿ƒ»
'ÈÂ‰ È‡ ˙ÈÁaÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ¬»»
‰¯Bz‰L Û‡ ‰p‰ ,È˙ÈL ‡Ï…»ƒƒƒ≈«∆«»

,‰ÏÙzÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ כמבואר ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»
Ìbלעיל, ÌÈ·ÈÁ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«»ƒ«

‰ÏÙza שלא התפילה מעלת בגלל ƒ¿ƒ»
התמידיות. עניין בתורה, קיימת

,B˙eÓe‡ B˙¯BzL ÈÓ ,ÌÓ‡»¿»ƒ∆»»
„eÓÈlÓ ˜ÈÒÙÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒƒƒ
È¯‰ ,„ÈÓz „ÓBÏ ‡l‡ ‰¯Bz‰«»∆»≈»ƒ¬≈
˙ÏÚÓ Ìb dLÈ BÏˆ‡∆¿∆¿»««¬«
˙ÏÚÓ ‡È‰L) ˙e„ÈÓz‰«¿ƒ∆ƒ«¬«
„eÓÈÏa (Ï"pk ,‰ÏÙz‰«¿ƒ»««¿ƒ
,(‰ÏÙzÓ ‰ÏÚÓlL) ‰¯Bz‰«»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÔÎÏÂ קיימת שהתמידיות כיוון ¿»≈
עצמה, ‡„eÓ"¯בתורתו È¯Ó‡Óa ‰Ê Ïk ¯‡·Ók) ‰ÏÙzÓ ¯eËt»ƒ¿ƒ»«¿…»»∆¿«¬»≈«¿

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰41L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Â42ÌÈ„ÒeÈÓL ÏÚמבוססים , «∆«∆∆¿«¿«¬»∆¿»ƒ«
¯e„Èqa Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯Ó‡Ó על חסידות מאמרי עם תפילה סידור «¬««¿«»≈«ƒ

חיים") אלוקים (דברי דא"ח עם "סידור המכונה התפילות »»ÚL¯סדר
'ÚÓL ˙‡È¯˜'‰43.( «¿ƒ«¿«

˜eic ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„ÚÂ („«¬«ƒ»ƒ¿»ƒƒ
ÔBLl‰ ז"ל חכמינו נקטו שבו «»

תו  שהלומד ללא באמרם תמיד רה

אּומנּותֹו, ּתֹורתֹו מתפילה פטור ָָהפסק

שלו, העיקרי העיסוק המקצוע, כמו

ÔÈÚ LÈb„‰Ï È„k ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¿≈¿«¿ƒƒ¿«
,˙ei„ÈÓz‰ היא שהכוונה היינו «¿ƒƒ

הוא  שלו התורה שלימוד לכך בעיקר

צריך  אינו (ולכן הפסק ללא תמיד,

יש  שלו התורה בלימוד כי להתפלל

שנמצאת  התמידיות מעלת את כבר

ÔBLÏבתפילה), ¯˙BÈ ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ≈»
¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ ,˙eÚÈ·˜ ÏL∆¿ƒ«∆∆«¬«

‰Ln‰44Ú·˜ E˙¯Bz ‰NÚ «ƒ¿»¬≈»¿¿«
˜eic e‰Óe ,(È‡¯Ú EzÎ‡ÏÓe)¿«¿¿¬««ƒ

‡˜Âc ˙eÓe‡ ÔBLl‰ לשון «»»«¿»
הקביעות  את מדגיש לא שלכאורה

אחר? עניין אלא והתמידיות

¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»«ƒ«¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa45 החסידות בתורת ¿»«≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯Ùa46 ¿≈«¬««≈«
ÈÏk È˙ÈÈ‰ È‡ ˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰«»∆∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒ

,'eÎ ‰"aw‰ ÏL B˙eÓe‡ בעת »∆«»»
את  בונה שהבנאי וכשם העולם בריאת

בתכנית  מביט הוא כאשר הבניין

פיה על ופועל ‰È‰כתובה Ck»»»
‡¯B·e ‰¯Bza ËÈaÓ ‰"aw‰«»»«ƒ«»≈

,ÌÏBÚ‰ מבואר ‡˙ כך ועל ∆»»
‰Bz¯‰בחסידות  ˙‚¯„Ó È‰BfL∆ƒ«¿≈««»

,ÌÏBÚÏ ˙eÎiL dÏ LiL ÈÙk¿ƒ∆≈»«»»»
ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙‚¯„Ó ‡ÏÂ¿…«¿≈««»¿ƒ
dÏ ÔÈ‡L dÓˆÚŒ„vÓ ‡È‰L∆ƒƒ««¿»∆≈»

ÏÏk ÌÏBÚÏ ˙eÎiL היא אלא «»»»¿»
לגמרי. מהעולם למעלה

ההבדל  את יותר בפרטיות לבאר וכדי

שייכות  לה שיש כפי התורה בין

וממשיך: מוסיף מהעולם, למעלה שהיא כפי התורה ובין לעולם
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ט g"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y

הּתפלה  מן ּפטּור אּומנּותֹו לפי 34ׁשּתֹורתֹו , ְְִִִֶַָָָָ

ׁשעה  חּיי היא והּתפלה עֹולם, חּיי היא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּתֹורה

הּזמן  ענין הּוא ׁשעה (חּיי) ׁשענין והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָּבלבד.

ענין  ׁשרׁש ׁשהיא הּמלכּות, ּבספירת ְְְִִִִֶֶֶַַַַֹׁשהּוא

ּכידּוע 35הּזמן  הּמקֹום, ענין ׁשרׁש ׁשּזמן 36(וגם ְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹ

היא  הּתֹורה אבל ּבזה), זה קׁשּורים ְֲִִֶֶַָָָָּומקֹום

מקּבלת ׁשּמּמּנּו זעירֿאנּפין ספירת ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

ׁשהרי  הּתפלה, את הּתֹורה ּפֹוטרת ולכן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמלכּות,

מנה" - מאתים .37"ּבכלל ְִִֶַַָָ

מי ‡Cג) ׁשרק הּטעם מהּו להבין, צרי «ְִִִֶַַַַַָָ

הּתפלה, מן ּפטּור אּומנּותֹו ְִִֶַָָָָׁשּתֹורתֹו

יׁש עֹולם, חּיי ׁשהיא ׁשהּתֹורה ּכיון ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדלכאֹורה,

ּכׁשם  ּבּה, (ׁשּכלּולה הּתפּלה את לפטֹור ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹּבכחּה

ׁשאין  מי ּגם הרי מנה"), - מאתים ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁש"ּבכלל

עלֿידי  מּתפלה ליּפטר לֹו היה אּומנּותֹו ְְִִִֵֵַָָָָָָּתֹורתֹו

יׁש הּיֹום ׁשּבמׁש ּדאף והינּו, הּתֹורה. ְְְְִֵֶֶֶַַַַָלימּוד

מּכלֿמקֹום  העֹולם, ּבעניני עֹוסק ׁשּבהם ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָזמּנים

ּבלימּוד  עֹוסק עלּֿכלּֿפנים זֹו ׁשּבׁשעה ְְִִֵֵֶַָָָָָּכיון

ׁשּנכללת  ּכיון מּתפלה, ליּפטר לֹו היה ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּתֹורה,

מעלת  ׁשּגדלה אף ּדהּנה הּוא, הענין א ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה.

מעלה  ּגם יׁש מּכלֿמקֹום ּתפלה, לגּבי ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהּתֹורה

הּתמידּיּות  ענין ּבּה ׁשּיׁש ּתֹורה, לגּבי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּתפלה

הּתֹורה  ּכמֹו אינּה הּתפלה ׁשהרי  הּׁשינּוי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהעּדר

לּה לאפׁשא החידּוׁש, ענין ּבּה להיֹות 38ׁשּצרי, ְְְִִִִֶַַַָָָָָ

יֹום  ּבכל ּבׁשוה הּוא הּתפּלה נּוסח אּדרּבה, ְְְְִֶֶַַַַָָָָָאּלא

נּוסח  והן החֹול, ּדימֹות הּתפּלה נּוסח ְְִִֵֵַַַַָ(הן

ׁשהּׁשינּוי  והינּו, כּו'), טֹוב' ו'יֹום ּדׁשּבת ְְְְְִִֶַַַַָָהּתפּלה
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א.34) יא, א).35)שבת (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא א.36)ראה צח, ברכה לקו"ת שם. תניא מא,37)ראה ב"ב א. עד, ב"ק

ד.38)ב. לט, מקץ תו"א וראה ב. יב, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙eÓe‡ B˙¯BzL מלימוד מפסיק הוא שבגללם אחרים עיסוקים לו ואין ∆»»

‰ÏÙz‰התורה  ÔÓ ¯eËt34,ÌÏBÚ ÈiÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰L ÈÙÏ , »ƒ«¿ƒ»¿ƒ∆«»ƒ«≈»
„·Ïa ‰ÚL ÈiÁ ‡È‰ ‰ÏÙz‰Â בחיי מאשר עולם בחיי לעסוק ועדיף ¿«¿ƒ»ƒ«≈»»ƒ¿«

שעה" "חיי בין ההבדל של הפנימית המשמעות את ומבאר וממשיך שעה,

עולם". ל"חיי

‡e‰ ‰ÚL (ÈiÁ) ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿««≈»»
˙¯ÈÙÒa ‡e‰L ÔÓf‰ ÔÈÚƒ¿««¿«∆ƒ¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ והתחתונה האחרונה ««¿
העליונות  הספירות מעשר

המאיר  האלוקי האור שבאמצעותה

לברוא  והסתר צמצום עובר בספירות

הזמן  בגדרי מוגבלים ונבראים עולמות

ÔÈÚוהמקום  L¯L ‡È‰L∆ƒ…∆ƒ¿«
ÔÓf‰35ÔÈÚ L¯L Ì‚Â) «¿«¿«…∆ƒ¿«

Úe„Èk ,ÌB˜n‰36ÔÓfL «»«»«∆¿«
,‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eL˜ ÌB˜Óe»¿ƒ∆»∆
תכלית  ..." התניא: בספר כמבואר

התגלות  בשביל הוא העולם בריאת

מדת  על המורה ושם יתברך... מלכותו

הוא יתברך הוא מלכותו כי אדנות שם

ושם  זו מדה כי ונמצא הארץ כל אדון

להיות  העולם ומקיימין המהוין הן זה

גמור  יש עכשיו שהוא כמות עולם

בטל  ואינו עצמו בפני נפרד ודבר

זו  מדה בהסתלקות כי ממש במציאות

חוזר  העולם היה חסֿושלום זה ושם

ובטל  יתברך פיו ורוח ה' בדבר למקורו

עולם  שם היה ולא ממש במציאות שם

עולם  שם ובחינת גדר והנה כלל. עליו

זמן  ובחינת מקום בחינת על נופל

ומערב  מזרח הוא מקום בחינת דווקא,

זמן  בחינת ומטה מעלה דרום צפון

אלו  בחינות כל והנה ועתיד. הווה עבר

הקדושות  במידות שייכות להן אין

יתברך  מלכותו במידת אם כי העליונות

מלך  יתברך שהוא לומר שייך לבדה

אין  עד ולמטה קץ אין עד למעלה

זמן  בבחינת וכן סטרין לד' וכן תכלית

והתהוותם  הזמן חיות וכן המקום שחיות ונמצא ימלוך ה' מלך ה' מלך ה'

יתברך"), מלכותו ממידת הוא קיומם זמן כל וקיומם ליש «¬‡·Ïמאין
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯Bz‰ פנים' (הנקראות העליונות המידות «»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

שלמעלה  אנפין' ל'אריך ביחס ובפרט במוחין, המאיר לאור ביחס כי קטנות'

ומצומצם) מועט הוא במידות המאיר האור הספירות, ∆epnnL∆ƒמעשר
אנפין' 'זעיר ‰eÎÏn˙מבחינת ˙¯ÈÙÒ ˙Ïa˜Ó,אורה ÔÎÏÂאת ¿«∆∆¿ƒ«««¿¿»≈

,‰ÏÙz‰ ˙‡ ‰¯Bz‰ ˙¯ËBt להתפלל צריך לא אומנתו שתורתו ומי ∆∆«»∆«¿ƒ»
"‰Ó - ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa" È¯‰L37 ונכללות נמצאות שבמאתיים כשם ∆¬≈ƒ¿«»«ƒ»∆

שבמאה, והיתרונות המעלות ממילא

שבתפילה  והיתרונות המעלות כך

התורה. בלימוד כבר וכלולות נמצאות

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ האמור ‚) לפי «»ƒ¿»ƒ
‰ÌÚhלעיל e‰Ó פנימיות לפי ««««

B˙¯BzLהעניינים ÈÓ ˜¯L∆«ƒ∆»
B˙eÓe‡ מלימוד מפסיק ואינו »

אחרים לדברים ÔÓהתורה ¯eËt»ƒ
ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,‰ÏÙz‰«¿ƒ»¿ƒ¿»≈»
,ÌÏBÚ ÈiÁ ‡È‰L ‰¯Bz‰L∆«»∆ƒ«≈»
‰lÙz‰ ˙‡ ¯BËÙÏ dÁÎa LÈ≈¿…»ƒ¿∆«¿ƒ»
ÏÏÎa"L ÌLk ,da ‰ÏeÏkL)∆¿»»¿≈∆ƒ¿«
ÈÓ Ìb È¯‰ ,("‰Ó - ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»∆¬≈«ƒ

Óe‡ B˙¯Bz ÔÈ‡LBÏ ‰È‰ B˙e ∆≈»»»»
„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ ‰ÏÙzÓ ¯ËtÈÏƒ»≈ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ

‰¯Bz‰ נכללת התפילה מעלת שהרי «»
התורה? במעלת

LÈ ÌBi‰ CLÓaL Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆¿∆∆«≈
ÈÈÚa ˜ÒBÚ Ì‰aL ÌÈpÓÊ¿«ƒ∆»∆≈¿ƒ¿¿≈

,ÌÏBÚ‰ שאין במי מדובר שהרי »»
אומנותו' ÔÂÈk'תורתו ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»

ÌÈtŒÏkŒÏÚ BÊ ‰ÚLaL∆¿»»«»»ƒ
BÏ ‰È‰ ,‰¯Bz „eÓÈÏa ˜ÒBÚ≈¿ƒ»»»
˙ÏÏÎpL ÔÂÈk ,‰ÏÙzÓ ¯ËtÈÏƒ»≈ƒ¿ƒ»≈»∆ƒ¿∆∆

‰¯Bza תורתו שאין מי ומדוע «»
לימוד  את להפסיק צריך אומנותו

ולהתפלל.? התורה

Û‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈«
Èa‚Ï ‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL∆»¿»«¬««»¿«≈

,‰ÏÙz"עולם "חיי היא התורה ואכן ¿ƒ»
שעה", "חיי שהיא התפילה לעומת

‰ÏÚÓ Ìb LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈««¬»
da LiL ,‰¯Bz Èa‚Ï ‰ÏÙza«¿ƒ»¿«≈»∆≈»

cÚ‰Â¯בתפילה  ˙ei„ÈÓz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒƒ¿∆¿≈
da ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‰¯Bz‰ BÓk dÈ‡ ‰ÏÙz‰ È¯‰L ,ÈeÈM‰«ƒ∆¬≈«¿ƒ»≈»¿«»∆»ƒƒ¿»

dÏ ‡LÙ‡Ï ,Le„ÈÁ‰ ÔÈÚ38,,עליה ולהוסיף בה ‡l‡להרבות ƒ¿««ƒ¿«»»»∆»
ÁÒe Ô‰) ÌBÈ ÏÎa ‰ÂLa ‡e‰ ‰lÙz‰ ÁÒe ,‰a¯c‡«¿«»««¿ƒ»¿»∆¿»≈«
'·BË ÌBÈ'Â ˙aLc ‰lÙz‰ ÁÒe Ô‰Â ,ÏBÁ‰ ˙BÓÈc ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ«¿≈««¿ƒ»¿«»¿
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dnexz enixz dlg mkizeqixr ziy`x

כּו', הּמתּבררים ּבּניצֹוצֹות רק הּוא ְְְִִִִַַַַָוהחידּוׁש

הּוא  זה וענין ּבׁשוה. היא עצמּה הּתפּלה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָאבל

ּׁשּכתּוב  מה יֹום 39עלּֿדר ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש ְְְֵֶֶֶַַַַָָ

ּבחינה  נמׁשכת ׁשּתמיד ּבראׁשית, מעׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּתמיד

ׁשהיא  המׁשכה ׁשּכל הּכלל, ידּוע והרי ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָזֹו.

לא  הוי' אני מּבחינת נמׁשכת היא הרי ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָֹּבתמידּות,

ׁשּבּתפלה 40ׁשניתי  הּתמידּיּות מעלת ּומּצד . ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָ

אף  הּנה  ׁשניתי , לא הוי' אני מּבחינת ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנמׁשכת

למעלה  היא מּכלֿמקֹום ׁשהּתֹורה מּתפלה, ְְְִִִִֶַַָָָָָ

אּומנּותֹו, ׁשּתֹורתֹו מי אמנם, ּבּתפלה. ּגם ְְִִִִֶַַָָָָָָחיבים

ּתמיד, לֹומד אּלא הּתֹורה מּלימּוד מפסיק ְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו

(ׁשהיא  הּתמידּות מעלת ּגם יׁשנּה אצלֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָהרי

(ׁשּלמעלה  הּתֹורה ּבלימּוד ּכּנ"ל) הּתפלה, ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָמעלת

זה  ּכל (ּכמבאר מּתפלה ּפטּור ולכן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּתפלה),

צדק' ה'צמח אדמּו"ר ואדמּו"ר 41ּבמאמרי ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָ

הּזקן 42מהר"ׁש אדמּו"ר מאמר על ׁשמיּוסדים , ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָ

ׁשמע' ה'קריאת ׁשער ).43ּבּסידּור ְְִִַַַַַַ

ּתֹורתֹוÔÈ„ÚÂד) הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי «¬«ƒְִִִַָָָָ

להדּגיׁש ּכדי ּדלכאֹורה, ְְְְְִִֵַָָאּומנּותֹו,

קביעּות, ׁשל לׁשֹון יֹותר מתאים הּתמידּיּות, ְְְְִִִִִֵֶַַַָענין

הּמׁשנה  מאמר קבע 44עלּֿדר ּתֹורת עׂשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָ

אּומנּות  הּלׁשֹון ּדּיּוק ּומהּו עראי), ּומלאכּת)ְְְֲִַַַַָָ

ּבמקֹום  המבאר עלּֿפי יּובן הענין א ְְְְִִַַַַָָָָָָֹּדוקא.

ז"ל 45אחר  רּבֹותינּו מאמר הּתֹורה 46ּבפרּוׁש ְֲֵֵֵַַַַַַָ

כּו', הּקּב"ה ׁשל אּומנּותֹו ּכלי הייתי אני ְֲִִִִֶֶֶַָָָָאֹומרת

העֹולם, את ּובֹורא ּבּתֹורה מּביט הּקּב"ה היה ִֵֶַַַָָָָָָָָּכ

ׁשּיכּות  לּה ׁשּיׁש ּכפי הּתֹורה מדרגת ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּזֹוהי

 ֿ מּצד ׁשהיא ּכפי הּתֹורה מדרגת ולא ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלעֹולם,

וכּמּובן  ּכלל. לעֹולם ׁשּיכּות לּה ׁשאין ְְְֵֶַַַָָָָָָָעצמּה
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יוצר.39) ו.40)ברכת ג, ואילך.41)מלאכי שצה ע' ואתחנן 42.3)אוה"ת בהערה הנסמן בין 43)ראה ההפרש להבין ד"ה

ואילך). ג (עג, לתורה תפלה ובין לתפלה ה"ז.44)ק"ש פ"ג ת"ת הל' רמב"ם מט"ו. פ"א ע'45)אבות תרכ"ז סה"מ ראה

ואילך. בתחילתו.46)רצה ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ,(לחג ומחג לשבת ומשבת ליום מיום משתנים ולא קבועים שכולם

Le„ÈÁ‰Â ÈeÈM‰L ,eÈ‰Âהתפילה ¯˜שבעבודות ‡e‰ ¿«¿∆«ƒ¿«ƒ«
˙BˆBˆÈpa האלוקי האור eÎ'של ÌÈ¯¯a˙n‰ התפילה עבודת באמצעות «ƒ«ƒ¿»¿ƒ

למקורו  ועולה ומתברר מעורבים הם שבו מהרע נפרד שבניצוצות הטוב

בתפילה  גם יש זה ובעניין באלוקות,

מתבררים  תמיד לא כי וחידוש שינוי

ניצוצות ‰lÙz‰אותם Ï·‡¬»«¿ƒ»
‰ÂLa ‡È‰ dÓˆÚ בה ואין «¿»ƒ¿»∆

שבו  התורה מלימוד (בשונה שינויים

כאמור). החידוש, עניין להיות צריך

‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆∆«
·e˙kM39 האלוקית החיות לגבי ∆»

לעולם  משפיע הוא ברוך שהקדוש

ÌBÈ ÏÎa B·eËa LcÁÓ‰«¿«≈¿¿»
,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ „ÈÓz»ƒ«¬≈¿≈ƒ
BÊ ‰ÈÁa ˙ÎLÓ „ÈÓzL∆»ƒƒ¿∆∆¿ƒ»
נמשכת  עצמה בחינה אותה כלומר,

שינויים. ללא Úe„Èתמיד È¯‰Â«¬≈»«
‰ÎLÓ‰ ÏkL ,ÏÏk‰ הארה «¿»∆»«¿»»

למטה  מלמעלה אלוקית והשפעה

,˙e„ÈÓ˙a ‡È‰L הפסק בה ואין ∆ƒƒ¿ƒ
ÎLÓ˙ושינויים, ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿∆∆

È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡ ˙ÈÁaÓ40 ƒ¿ƒ«¬ƒ¬»»…»ƒƒ
בו  שאין בעצמו הוא ברוך הקדוש

ÏÚÓ˙שינויים. „vÓeƒ««¬«
‰ÏÙzaL ˙ei„ÈÓz‰«¿ƒƒ∆«¿ƒ»
'ÈÂ‰ È‡ ˙ÈÁaÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ¬»»
‰¯Bz‰L Û‡ ‰p‰ ,È˙ÈL ‡Ï…»ƒƒƒ≈«∆«»

,‰ÏÙzÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ כמבואר ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»
Ìbלעיל, ÌÈ·ÈÁ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«»ƒ«

‰ÏÙza שלא התפילה מעלת בגלל ƒ¿ƒ»
התמידיות. עניין בתורה, קיימת

,B˙eÓe‡ B˙¯BzL ÈÓ ,ÌÓ‡»¿»ƒ∆»»
„eÓÈlÓ ˜ÈÒÙÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒƒƒ
È¯‰ ,„ÈÓz „ÓBÏ ‡l‡ ‰¯Bz‰«»∆»≈»ƒ¬≈
˙ÏÚÓ Ìb dLÈ BÏˆ‡∆¿∆¿»««¬«
˙ÏÚÓ ‡È‰L) ˙e„ÈÓz‰«¿ƒ∆ƒ«¬«
„eÓÈÏa (Ï"pk ,‰ÏÙz‰«¿ƒ»««¿ƒ
,(‰ÏÙzÓ ‰ÏÚÓlL) ‰¯Bz‰«»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÔÎÏÂ קיימת שהתמידיות כיוון ¿»≈
עצמה, ‡„eÓ"¯בתורתו È¯Ó‡Óa ‰Ê Ïk ¯‡·Ók) ‰ÏÙzÓ ¯eËt»ƒ¿ƒ»«¿…»»∆¿«¬»≈«¿

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰41L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Â42ÌÈ„ÒeÈÓL ÏÚמבוססים , «∆«∆∆¿«¿«¬»∆¿»ƒ«
¯e„Èqa Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯Ó‡Ó על חסידות מאמרי עם תפילה סידור «¬««¿«»≈«ƒ

חיים") אלוקים (דברי דא"ח עם "סידור המכונה התפילות »»ÚL¯סדר
'ÚÓL ˙‡È¯˜'‰43.( «¿ƒ«¿«

˜eic ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„ÚÂ („«¬«ƒ»ƒ¿»ƒƒ
ÔBLl‰ ז"ל חכמינו נקטו שבו «»

תו  שהלומד ללא באמרם תמיד רה

אּומנּותֹו, ּתֹורתֹו מתפילה פטור ָָהפסק

שלו, העיקרי העיסוק המקצוע, כמו

ÔÈÚ LÈb„‰Ï È„k ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¿≈¿«¿ƒƒ¿«
,˙ei„ÈÓz‰ היא שהכוונה היינו «¿ƒƒ

הוא  שלו התורה שלימוד לכך בעיקר

צריך  אינו (ולכן הפסק ללא תמיד,

יש  שלו התורה בלימוד כי להתפלל

שנמצאת  התמידיות מעלת את כבר

ÔBLÏבתפילה), ¯˙BÈ ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ≈»
¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ ,˙eÚÈ·˜ ÏL∆¿ƒ«∆∆«¬«

‰Ln‰44Ú·˜ E˙¯Bz ‰NÚ «ƒ¿»¬≈»¿¿«
˜eic e‰Óe ,(È‡¯Ú EzÎ‡ÏÓe)¿«¿¿¬««ƒ

‡˜Âc ˙eÓe‡ ÔBLl‰ לשון «»»«¿»
הקביעות  את מדגיש לא שלכאורה

אחר? עניין אלא והתמידיות

¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»«ƒ«¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa45 החסידות בתורת ¿»«≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯Ùa46 ¿≈«¬««≈«
ÈÏk È˙ÈÈ‰ È‡ ˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰«»∆∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒ

,'eÎ ‰"aw‰ ÏL B˙eÓe‡ בעת »∆«»»
את  בונה שהבנאי וכשם העולם בריאת

בתכנית  מביט הוא כאשר הבניין

פיה על ופועל ‰È‰כתובה Ck»»»
‡¯B·e ‰¯Bza ËÈaÓ ‰"aw‰«»»«ƒ«»≈

,ÌÏBÚ‰ מבואר ‡˙ כך ועל ∆»»
‰Bz¯‰בחסידות  ˙‚¯„Ó È‰BfL∆ƒ«¿≈««»

,ÌÏBÚÏ ˙eÎiL dÏ LiL ÈÙk¿ƒ∆≈»«»»»
ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙‚¯„Ó ‡ÏÂ¿…«¿≈««»¿ƒ
dÏ ÔÈ‡L dÓˆÚŒ„vÓ ‡È‰L∆ƒƒ««¿»∆≈»

ÏÏk ÌÏBÚÏ ˙eÎiL היא אלא «»»»¿»
לגמרי. מהעולם למעלה

ההבדל  את יותר בפרטיות לבאר וכדי

שייכות  לה שיש כפי התורה בין

וממשיך: מוסיף מהעולם, למעלה שהיא כפי התורה ובין לעולם
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g"kyz'dי ,fenz g"dan ,gly t"y

ּדוד  ּדּבּורֿהּמתחיל הּקֹודׁש' ּב'אּגרת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמהּמבאר

להּו קרית ׁשּכל 47זמירֹות הּתֹורה ׁשּמעלת , ְְֲִִֶֶַַַָָָ

היא  מּמּנה, אחד ּדקּדּוק לגּבי ּבטלים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹולמֹות

אבל  כּו', הּמחׁשבה עֹומק ׁשל אחֹוריים ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָמּבחינת

היא  הּתֹורה ּפנימיּות ׁשהּוא ׁשּבעֹומק ְְִִִִִֶֶֶַָָּפנימּיּות

כּו', ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ּבאֹור לגמרי ְְְְֵֵֶֶַָמאּוחדת

ּכלא  העֹולמֹות ּכל ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ְְֵֵַָָָָֹּולגּבי

מ  ואפס ואין ּכלל מּמׁש לׁשּבחּה אין והלּכ ּמׁש, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מּמׁש ּדלא מאחר העֹולמֹות, ּכל חּיּות ְְִִֵַַַַַָָָָֹּבתהּלת

ׂשמחת  אּלא אינּה ּפנימ ּיּותּה ּובבחינת ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָחׁשיבי,

ּבּה, ׁשּמׁשּתעׁשע הּקּב"ה הּמל וׁשעׁשּוע ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלב

ׁשּכתּוב  גֹו',48ּכמֹו ׁשעׁשּועים גֹו' אצלֹו ואהיה ְְְֲִֶֶֶֶַָָ

חי  ּכל מעין נעלמה ּגם 49אבל מּובן ּומּזה . ֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּתֹורה  מדרגת ׁשּזֹוהי אּומנּותֹו, ּתֹורתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָּבענין

ׁשל  אּומנּותֹו (ּכלי לעֹולם ׁשּיכּות לּה ְִֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש

לֹומר  ׁשּי זה ועל העֹולם), ּבבריאת  ְְִִֶַַַַַָָָָָהּקּב"ה

לפי  הּתפלה, מן ּפטּור אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ְְִִִִֶֶַָָָָׁשּמי

הּתפלה  ׁשענין הינּו, מנה". - מאתים ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁש"ּבכלל

מנה  ּכמֹו הּוא העֹולם, צרכי מבּקׁשים ְְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּבּה

היא  הּתֹורה  ׁשּגם ּכיון ּבמאתים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנכלל

ּבנֹוגע  מהּֿׁשאיןּֿכן לעֹולם, ׁשּׁשּיכת ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבמדרגה

ּכלל, לעֹולם ׁשּיכּות לּה ׁשאין הּתֹורה ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָלמדרגת

הּתפלה  ענין את ּגם ׁשּכֹוללת לֹומר ׁשּי ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹלא

ּומאתים  מנה ּכי מנה", - מאתים ׁש"ּבכלל ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשם

ּבּקׁשת  ׁשענינּה ּתפלה ואילּו ּגדר, ּבאֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהם

ׁשאין  ּבמדרגה ׁשהיא ּכפי ותֹורה העֹולם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָצרכי

 ֿ ּבפני ענינים ׁשני הם ּכלל, לעֹולם ׁשּיכּות ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָלּה

ְַָעצמם.
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ב.47) קס, קו"א ל.48)תניא ח, כא.49)משלי כח, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'L„Bw‰ ˙¯b‡'a ¯‡·n‰Ó Ô·enÎÂ התניא Œ¯eacשבספר ¿«»≈«¿…»¿ƒ∆∆«∆ƒ

e‰Ï ˙È¯˜ ˙B¯ÈÓÊ „Âc ÏÈÁ˙n‰47, המלך שדוד ז"ל חכמינו אמרו ««¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿
(והעונש  מגורי" בבית חוקיך לי היו "זמירות התורה על שאמר כך על נענש

שכ  ושכח היה עגלה על אותו הניח מהפלשתים הברית ארון את החזיר אשר

בכתף) הארון את לשאת הציווי את

על  שבחים אמר דוד שלכאורה ואף

של  התוכן כי נענש זאת בכל התורה,

חסידות  עלֿפי חוקיך" לי היו "זמירות

על  והשבחים התהילות אמירת הוא

התבוננות  מתוך התורה התורה במעלת

זה  ÏkLבעניין ‰¯Bz‰ ˙ÏÚnL∆«¬««»∆»
˜ec˜c Èa‚Ï ÌÈÏËa ˙BÓÏBÚ‰»»¿≈ƒ¿«≈ƒ¿

‰pnÓ „Á‡:התניא ספר (ובלשון ∆»ƒ∆»
הקדוש  בזוהר שכתוב ממה "וכנודע

העליונים  עולמות עליות מעניין

אחד  עוף בהקרבת דלתתא באתערותא

או  המזבח גבי על תור או יונה בן

המצוות  בכל הוא וכן מנחה. קומץ

מעלה  אבל מהאריז"ל), כנודע מעשיות

ÏLזו  ÌÈÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¬«ƒ∆
‰·LÁn‰ ˜ÓBÚ מקור העליונה, ∆««¬»»

לגבי eÎ',התורה  חיצוני ועניין

והוא  התורה של האמיתית המעלה

ירדה  שהתורה לאחר רק שייך

העולם  בענייני «¬‡·Ïונתלבשה
˜ÓBÚaL ˙eiÓÈt המחשבה של ¿ƒƒ∆»∆

‰Bz¯‰העליונה  ˙eÈÓÈt ‡e‰L∆¿ƒƒ«»
¯B‡a È¯Ó‚Ï ˙„Áe‡Ó ‡È‰ƒ¿∆∆¿«¿≈¿
,'eÎ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»
Ïk ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ Èa‚Ïe¿«≈≈»»
ÔÈ‡Â LnÓ ‡Ïk ˙BÓÏBÚ‰»»¿…«»¿«ƒ
ÔÈ‡ CkÏ‰Â ,LnÓ ÒÙ‡Â»∆∆«»¿ƒ¿»≈

ÏÏk dÁaLÏ פנימיות עומק את ¿«¿»¿»
Ïkהתורה  ˙eiÁ ˙l‰˙aƒ¿ƒ««»

LnÓ ‡Ïc ¯Á‡Ó ,˙BÓÏBÚ‰»»≈««¿…«»
,È·ÈLÁ של הפנימיות שלגבי כיוון ¬ƒ≈

ערך  שום לעולמות אין התורה

קיום  שכל האמירה ולכן וחשיבות,

של  אחד בדקדוק תלוי העולמות

התורה  את שיבח שדוד כיון בחסידות, שמבואר (וכפי שבח לא היא התורה

הבאה  בשכחה נענש לכן התורה, של וה"אחוריים" החיצוניות שהוא בעניין

שלה  הפנימיות מצד התורה למעלת קשור שכח שאותו והדבר מ"אחוריים"

כלפי  הפנים עם הלכו שהכוהנים כך בכתף הארון נשיאת של המצווה –

d˙eiÓÈtהארון). ˙ÈÁ··e לגמרי מהעולמות למעלה היא התורה של ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»
ÚLÚzLnL ‰"aw‰ CÏn‰ ÚeLÚLÂ ·Ï ˙ÁÓN ‡l‡ dÈ‡≈»∆»ƒ¿«≈¿«¬««∆∆«»»∆ƒ¿«¬≈«

·e˙kL BÓk ,da48,'B‚ ÌÈÚeLÚL 'B‚ BÏˆ‡ ‰È‰‡Â אצל »¿∆»»∆¿∆∆¿«¬ƒ
כולה  מהבריאה לגמרי נעלה שהוא כפי הוא ברוך ÓÏÚ‰הקדוש Ï·‡¬»∆¡»»

ÈÁ Ïk ÔÈÚÓ49 מגילוי ולמעלה ≈≈»«
לנבראים.

‰fÓe שתי לגבי האמור מהביאור ƒ∆
לעולם  שירדה כפי בתורה, הבחינות

מהעולם  למעלה שהיא «Ô·eÓוכפי
ÔÈÚa Ìb ההגדרהB˙¯Bz «¿ƒ¿«»

˙‚¯„Ó È‰BfL ,B˙eÓe‡»∆ƒ«¿≈«
˙eÎiL dÏ LiL ‰¯Bz‰«»∆≈»«»
ÏL B˙eÓe‡ ÈÏk) ÌÏBÚÏ»»¿ƒ»∆

ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·a ‰"aw‰ שעל «»»ƒ¿ƒ«»»
בית  הבונה מבנאי המשל נאמר זה

תכנית  Ê‰עלֿפי ÏÚÂ לימוד ), ¿«∆
לעולם  שייכות לה שיש כפי התורה

B˙¯BzL ÈnL ¯ÓBÏ CiL«»«∆ƒ∆»
,‰ÏÙz‰ ÔÓ ¯eËt B˙eÓe‡»»ƒ«¿ƒ»
- ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa"L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»»«ƒ
‰ÏÙz‰ ÔÈÚL ,eÈ‰ ."‰Ó»∆«¿∆ƒ¿««¿ƒ»
,ÌÏBÚ‰ ÈÎ¯ˆ ÌÈLw·Ó daL∆»¿«¿ƒ»¿≈»»
לעיל, כאמור ופרנסה, רפואה כמו

‰Ó BÓk ‡e‰ מאהÏÏÎpL ¿»∆∆ƒ¿«
‰¯Bz‰ ÌbL ÔÂÈk ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ≈»∆««»
˙ÎiML ‰‚¯„Óa ‡È‰ƒ¿«¿≈»∆«∆∆

,ÌÏBÚÏ ליחס מקום יש זו ובדרגה »»
והתפילה, התורה לימוד בין והשוואה

˙‚¯„ÓÏ Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿≈«¿«¿≈«
˙eÎiL dÏ ÔÈ‡L ‰¯Bz‰«»∆≈»«»

,ÏÏk ÌÏBÚÏ שהיא כפי התורה »»¿»
הוא  ברוך הקדוש של ה"שעשוע"

כביכול, ÓBÏ¯בעצמו, CiL ‡Ï…«»«
‰ÏÙz‰ ÔÈÚ ˙‡ Ìb ˙ÏÏBkL∆∆∆«∆ƒ¿««¿ƒ»
- ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa"L ÌLk¿≈∆ƒ¿«»«ƒ
Ì‰ ÌÈ˙‡Óe ‰Ó Èk ,"‰Ó»∆ƒ»∆»«ƒ≈

,¯„b B˙B‡a עניין מאותו ושניהם ¿∆∆
סוג  dÈÚLואותו ‰ÏÙz eÏÈ‡Â¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»»

‰¯B˙Â ,ÌÏBÚ‰ ÈÎ¯ˆ ˙Lwa«»«»¿≈»»¿»
ÈL Ì‰ ,ÏÏk ÌÏBÚÏ ˙eÎiL dÏ ÔÈ‡L ‰‚¯„Óa ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿«¿≈»∆≈»«»»»¿»≈¿≈

ÌÓˆÚŒÈÙa ÌÈÈÚ אלא תפילה כוללת לא זו נעלית במדרגה ותורה ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»
שכ  בדרגה תורה הלומד ולכן ממנה, "תורתו נעלית נקרא תפילה וללת

אומנתו".
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dnexz enixz dlg mkizeqixr ziy`x

ׁשּתֹורתֹוLÈÂה) האמּור ׁשעלּֿפי להֹוסיף, ¿≈ְִִֶֶַָָָ

ׁשּׁשּיכת  הּתֹורה מדרגת הינּו ְְֵֶֶֶַַַַַָָאּומנּותֹו

ׁשּתֹורתֹו מי ּבענין הּתמיהה ּתתֹורץ ְְְְִִִֶַַַָָָָלעֹולם,

יּפלא  ּדלכאֹורה הּתפלה, מן ׁשּפטּור ְְְִִִִֵֶַָָָָָאּומנּותֹו

אדם  ׁשּיהא הּתֹורה מן מצותֿעׂשה הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּדבר,

להם  צרי ׁשהּוא צרכיו אפׁשר 50ׁשֹואל ואי , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ

הענין  א מּזה. יּפטר אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּמי

אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו מי ׁשּגם לזה ׁשּנֹוסף ִֶֶֶֶַָָָָהּוא,

להיֹות  צרי לזמן מּזמן הּנה הּתפלה, מן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָׁשּפטּור 

הּתפל  ענין ּגם יֹונה אצלֹו רּבינּו ׁשּכתב ּוכמֹו 51ה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

מּׁשנה  מתּפּלל היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשרּבי

ּבּגמרא  מצינּו וכן ּבן 52לׁשנה, ׁשמעֹון רּבי ּגּבי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּומצלּו כּו' צלּויי ּבעידן ּבנֹו, אלעזר ורּבי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָיֹוחאי

ׁשּב'תֹוספֹות' הינּו53(ואף ׁש'ּמצלי' ּפרׁשּו ְְְְְְִֵֶֶַַַ

הּוא  ּד'מצלי' הּפׁשּוט הּפרּוׁש הרי ֿ ׁשמע, ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָקריאת

הּוא 54ּתפלה  ּגּופא ּבּתֹורה העסק ּגם הּנה ,( ְִִֵֵֶַַָָָָ

הינּו, (ּכּנ"ל), העֹולם עם ּגם ׁשּקׁשּור ְְִֶֶַַַַָָָּבאֹופן

האדם  צרכי ּגם נמׁשכים הּתֹורה לימּוד ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשעלֿידי 

צרכיו  ּבּקׁשת עלֿידי ּכמֹו העֹולם ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָּבעניני

 ֿ ׁשעל ׁשההמׁשכה אּלא אינֹו והחילּוק ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּתפלה,

ואילּו למעלה, מּלמּטה ּבדר היא הּתפלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָידי

מּלמעלה  ּבדר היא הּתֹורה ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה

ׁשמעֹון 55למּטה  רּבי ּגּבי ּׁשּמצינּו מה ּגם וזהּו . ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו יֹוחאי, ירידת 34ּבן ׁשּפעל , ְִִֶֶֶַַָָָָ

ּבּזהר  ּכדאיתא ּתֹורה, אמירת עלֿידי 56ּגׁשמים ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹ

אתּו למיטרא, עלמא צריכא הוה חדא ְְְְְֲֲִִִָָָָָָָָזימנא

ּומה  ּטֹוב מה הּנה הּמעלֹות ׁשיר ואמר ּפתח כּו' יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָלקּמיּה

יחד  ּגם אחים ׁשבת ּומבאר 57נעים ּגׁשמים. ירדּו - ּבּתֹורה ׁשּדרׁש ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּפסּוק 58ּבזה  על ּתֹורה אמירת עלֿידי היתה ּגׁשמים ירידת ׁשּפעּולת ׁשהּטעם , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

'ׁשבת  ּכי ּגׁשמים, ּדירידת הענין לתֹוכן ׁשּי זה ׁשּפסּוק לפי הּוא, ּדוקא ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
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שם.50) תפלה הל' א.51)רמב"ם ח, ברכות - ב.52)לרי"ף לג, א.53)שבת יא, שם - רשב"י כגון גם 54)ד"ה ראה

.17 להערה בשוה"ג 357 ע' חי"ז תרכ"ז 55)לקו"ש סה"מ ואילך. רנד ע' ויקרא אוה"ת ואילך. סע"ד ואתחנן לקו"ת ראה

ואילך. רצב ע"ב.56)ע' ריש נט, א.57)ח"ג קלג, חצר).58)תהלים (ע' שם תרכ"ז סה"מ שם. ויקרא אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÈ‰ B˙eÓe‡ B˙¯BzL ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ∆«ƒ»»∆»»«¿
ÈÓ ÔÈÚa ‰‰ÈÓz‰ ı¯B˙z ,ÌÏBÚÏ ˙ÎiML ‰¯Bz‰ ˙‚¯„Ó«¿≈««»∆«∆∆»»¿««¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ
‡ÏtÈ ‰¯B‡ÎÏc ,‰ÏÙz‰ ÔÓ ¯eËtL B˙eÓe‡ B˙¯BzL∆»»∆»ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ»≈

,¯·c‰,מתפילה פטור תמיד תורה שלומד מי באמת מדוע להתפלא יש «»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚŒ˙ÂˆÓ È¯‰¬≈ƒ¿«¬≈ƒ«»

Ï‡BL Ì„‡ ‡‰iL מבקש ∆¿≈»»≈
הוא  ברוך e‰L‡מהקדוש ÂÈÎ¯¿̂»»∆

Ì‰Ï CÈ¯ˆ50¯LÙ‡ CÈ‡Â , »ƒ»∆¿≈∆¿»
¯ËtÈ B˙eÓe‡ B˙¯BzL ÈnL∆ƒ∆»»ƒ»≈

?‰fÓƒ∆
‰ÊÏ ÛÒBpL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»»∆
B˙eÓe‡ B˙¯BzL ÈÓ ÌbL∆«ƒ∆»»
‰p‰ ,‰ÏÙz‰ ÔÓ ¯eËtL∆»ƒ«¿ƒ»ƒ≈
BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÓÊÏ ÔÓfÓƒ¿«ƒ¿«»ƒƒ¿∆¿

,‰ÏÙz‰ ÔÈÚ Ìb של ולאמיתו «ƒ¿««¿ƒ»
לחלוטין, מתפילה פטור אינו דבר

‰BÈ eÈa¯ ·˙kL BÓÎe51 ¿∆»««≈»
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯L שהייתה ∆«ƒƒ¿∆»ƒ

פסק  שלא באופן אומנתו תורתו

פעם אף Ïlt˙Óמהלימוד ‰È‰»»ƒ¿«≈
eÈˆÓ ÔÎÂ ,‰LÏ ‰MÓƒ»»¿»»¿≈»ƒ

‡¯Óba52Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Èab «¿»»«≈«ƒƒ¿∆
,Ba ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â È‡ÁBÈ»ƒ¿«ƒ∆¿»»¿
eÏˆÓe 'eÎ ÈÈeÏˆ Ô„ÈÚa¿ƒ»¿≈«¿
יוחאי  בר שמעון שרבי בגמרא כמסופר

כשהם  במערה היו בנו אלעזר ורבי

היום  כל בחול, צווארם עד מכוסים

לבשו  התפילה ובעת בתורה עסקו

הורידו  מכן ולאחר והתכסו בגדים

הם  שגם מפורש הרי יבלו, שלא אותם

מתפללים »¿(Û‡Âהיו
'˙BÙÒB˙'aL53eL¯t ∆¿¿≈¿

,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ eÈ‰ 'ÈÏˆn'L∆«¿ƒ«¿¿ƒ«¿«
'ÈÏˆÓ'c ËeLt‰ Le¯t‰ È¯‰¬≈«≈«»¿«¿≈

‰ÏÙz ‡e‰54‰p‰ זו ), במדרגה ¿ƒ»ƒ≈
אומנתו' 'תורתו ‰ÒÚ˜של Ìb«»≈∆

‡Ùeb ‰¯Bza עצמוÔÙB‡a ‡e‰ «»»¿∆
ÌÏBÚ‰ ÌÚ Ìb ¯eLwL∆»«ƒ»»
È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰ ,(Ï"pk)«««¿∆«¿≈
Ìb ÌÈÎLÓ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»ƒ¿»ƒ«

ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa È„ÈŒÏÚ BÓk ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa Ì„‡‰ ÈÎ¯»̂¿≈»»»¿ƒ¿¿≈»»¿«¿≈«»«¿»»
˜eÏÈÁ‰Â ,‰ÏÙzaותפילה תורה בין ‡l‡ההבדל BÈ‡ «¿ƒ»¿«ƒ≈∆»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a ‡È‰ ‰ÏÙz‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»
היא  לאלוקות וההתקרבות מלמטה האדם, מצד היא ההתעוררות שתחילת

למעלה מלמטה העלאה eÏÈ‡Â¿ƒבדרך
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈«»

C¯„a ‡È‰ המשכה‰ÏÚÓlÓ ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»
‰hÓÏ55 יש הזה להבדל מעבר אבל ¿«»

של  והפעולה התוכן בין דמיון בהחלט

של  ולפעולה לתוכן התורה לימוד

התפילה.

Èa¯ Èab eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ«≈«ƒ
B˙¯BzL ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ∆»

B˙eÓe‡34˙„È¯È ÏÚtL , »∆»«¿ƒ«
ÌÈÓLb העולם של גשמי  צורך היינו ¿»ƒ

,‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«»
‡˙È‡„k שמובא fa56‰¯כפי ƒ¿ƒ»«…«

‡ÎÈ¯ˆ ‰Â‰ ‡„Á ‡ÓÈÊƒ¿»¬»¬»¿ƒ»
,‡¯ËÈÓÏ ‡ÓÏÚ היה אחת פעם »¿»¿ƒ¿»

לגשם  צריך dÈn˜Ïהעולם e˙‡»¿«≈
לפני  È‡ÁBÈבאו Ôa ÔBÚÓL Èa¯c¿«ƒƒ¿∆»ƒ

˙BÏÚn‰ ¯ÈL ¯Ó‡Â Á˙t 'eÎ»«¿»«ƒ««¬
˙·L ÌÈÚ ‰Óe ·Bh ‰Ó ‰p‰ƒ≈««»ƒ∆∆

„ÁÈ Ìb ÌÈÁ‡57‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ , «ƒ«»«¿«¿≈∆
‰¯Bza L¯cL- זה פסוק על ∆»««»

‰Êa ¯‡·Óe .ÌÈÓLb e„¯È58, »¿¿»ƒ¿…»¿∆
החסידות, »»»∆ÌÚh‰Lבתורת

‰˙È‰ ÌÈÓLb ˙„È¯È ˙ÏeÚtL∆¿«¿ƒ«¿»ƒ»¿»
ÏÚ ‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«»«

‰Ê ˜eÒt"...המעלות Âc˜‡"שיר »∆«¿»
CiL ‰Ê ˜eÒtL ÈÙÏ ,‡e‰¿ƒ∆»∆«»
ÌÈÓLb ˙„È¯Èc ÔÈÚ‰ ÔÎB˙Ï¿∆»ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ

חסידות, ‡kÌÈÁעלֿפי ˙·L' Èƒ∆∆«ƒ
„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ '„ÁÈ Ìb חיבור «»«ƒ¿«ƒ
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יי g"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y

ּדוד  ּדּבּורֿהּמתחיל הּקֹודׁש' ּב'אּגרת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמהּמבאר

להּו קרית ׁשּכל 47זמירֹות הּתֹורה ׁשּמעלת , ְְֲִִֶֶַַַָָָ

היא  מּמּנה, אחד ּדקּדּוק לגּבי ּבטלים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹולמֹות

אבל  כּו', הּמחׁשבה עֹומק ׁשל אחֹוריים ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָמּבחינת

היא  הּתֹורה ּפנימיּות ׁשהּוא ׁשּבעֹומק ְְִִִִִֶֶֶַָָּפנימּיּות

כּו', ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ּבאֹור לגמרי ְְְְֵֵֶֶַָמאּוחדת

ּכלא  העֹולמֹות ּכל ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ְְֵֵַָָָָֹּולגּבי

מ  ואפס ואין ּכלל מּמׁש לׁשּבחּה אין והלּכ ּמׁש, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מּמׁש ּדלא מאחר העֹולמֹות, ּכל חּיּות ְְִִֵַַַַַָָָָֹּבתהּלת

ׂשמחת  אּלא אינּה ּפנימ ּיּותּה ּובבחינת ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָחׁשיבי,

ּבּה, ׁשּמׁשּתעׁשע הּקּב"ה הּמל וׁשעׁשּוע ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלב

ׁשּכתּוב  גֹו',48ּכמֹו ׁשעׁשּועים גֹו' אצלֹו ואהיה ְְְֲִֶֶֶֶַָָ

חי  ּכל מעין נעלמה ּגם 49אבל מּובן ּומּזה . ֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּתֹורה  מדרגת ׁשּזֹוהי אּומנּותֹו, ּתֹורתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָּבענין

ׁשל  אּומנּותֹו (ּכלי לעֹולם ׁשּיכּות לּה ְִֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש

לֹומר  ׁשּי זה ועל העֹולם), ּבבריאת  ְְִִֶַַַַַָָָָָהּקּב"ה

לפי  הּתפלה, מן ּפטּור אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ְְִִִִֶֶַָָָָׁשּמי

הּתפלה  ׁשענין הינּו, מנה". - מאתים ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁש"ּבכלל

מנה  ּכמֹו הּוא העֹולם, צרכי מבּקׁשים ְְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּבּה

היא  הּתֹורה  ׁשּגם ּכיון ּבמאתים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנכלל

ּבנֹוגע  מהּֿׁשאיןּֿכן לעֹולם, ׁשּׁשּיכת ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבמדרגה

ּכלל, לעֹולם ׁשּיכּות לּה ׁשאין הּתֹורה ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָלמדרגת

הּתפלה  ענין את ּגם ׁשּכֹוללת לֹומר ׁשּי ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹלא

ּומאתים  מנה ּכי מנה", - מאתים ׁש"ּבכלל ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשם

ּבּקׁשת  ׁשענינּה ּתפלה ואילּו ּגדר, ּבאֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהם

ׁשאין  ּבמדרגה ׁשהיא ּכפי ותֹורה העֹולם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָצרכי

 ֿ ּבפני ענינים ׁשני הם ּכלל, לעֹולם ׁשּיכּות ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָלּה

ְַָעצמם.
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ב.47) קס, קו"א ל.48)תניא ח, כא.49)משלי כח, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'L„Bw‰ ˙¯b‡'a ¯‡·n‰Ó Ô·enÎÂ התניא Œ¯eacשבספר ¿«»≈«¿…»¿ƒ∆∆«∆ƒ

e‰Ï ˙È¯˜ ˙B¯ÈÓÊ „Âc ÏÈÁ˙n‰47, המלך שדוד ז"ל חכמינו אמרו ««¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿
(והעונש  מגורי" בבית חוקיך לי היו "זמירות התורה על שאמר כך על נענש

שכ  ושכח היה עגלה על אותו הניח מהפלשתים הברית ארון את החזיר אשר

בכתף) הארון את לשאת הציווי את

על  שבחים אמר דוד שלכאורה ואף

של  התוכן כי נענש זאת בכל התורה,

חסידות  עלֿפי חוקיך" לי היו "זמירות

על  והשבחים התהילות אמירת הוא

התבוננות  מתוך התורה התורה במעלת

זה  ÏkLבעניין ‰¯Bz‰ ˙ÏÚnL∆«¬««»∆»
˜ec˜c Èa‚Ï ÌÈÏËa ˙BÓÏBÚ‰»»¿≈ƒ¿«≈ƒ¿

‰pnÓ „Á‡:התניא ספר (ובלשון ∆»ƒ∆»
הקדוש  בזוהר שכתוב ממה "וכנודע

העליונים  עולמות עליות מעניין

אחד  עוף בהקרבת דלתתא באתערותא

או  המזבח גבי על תור או יונה בן

המצוות  בכל הוא וכן מנחה. קומץ

מעלה  אבל מהאריז"ל), כנודע מעשיות

ÏLזו  ÌÈÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¬«ƒ∆
‰·LÁn‰ ˜ÓBÚ מקור העליונה, ∆««¬»»

לגבי eÎ',התורה  חיצוני ועניין

והוא  התורה של האמיתית המעלה

ירדה  שהתורה לאחר רק שייך

העולם  בענייני «¬‡·Ïונתלבשה
˜ÓBÚaL ˙eiÓÈt המחשבה של ¿ƒƒ∆»∆

‰Bz¯‰העליונה  ˙eÈÓÈt ‡e‰L∆¿ƒƒ«»
¯B‡a È¯Ó‚Ï ˙„Áe‡Ó ‡È‰ƒ¿∆∆¿«¿≈¿
,'eÎ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»
Ïk ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ Èa‚Ïe¿«≈≈»»
ÔÈ‡Â LnÓ ‡Ïk ˙BÓÏBÚ‰»»¿…«»¿«ƒ
ÔÈ‡ CkÏ‰Â ,LnÓ ÒÙ‡Â»∆∆«»¿ƒ¿»≈

ÏÏk dÁaLÏ פנימיות עומק את ¿«¿»¿»
Ïkהתורה  ˙eiÁ ˙l‰˙aƒ¿ƒ««»

LnÓ ‡Ïc ¯Á‡Ó ,˙BÓÏBÚ‰»»≈««¿…«»
,È·ÈLÁ של הפנימיות שלגבי כיוון ¬ƒ≈

ערך  שום לעולמות אין התורה

קיום  שכל האמירה ולכן וחשיבות,

של  אחד בדקדוק תלוי העולמות

התורה  את שיבח שדוד כיון בחסידות, שמבואר (וכפי שבח לא היא התורה

הבאה  בשכחה נענש לכן התורה, של וה"אחוריים" החיצוניות שהוא בעניין

שלה  הפנימיות מצד התורה למעלת קשור שכח שאותו והדבר מ"אחוריים"

כלפי  הפנים עם הלכו שהכוהנים כך בכתף הארון נשיאת של המצווה –

d˙eiÓÈtהארון). ˙ÈÁ··e לגמרי מהעולמות למעלה היא התורה של ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»
ÚLÚzLnL ‰"aw‰ CÏn‰ ÚeLÚLÂ ·Ï ˙ÁÓN ‡l‡ dÈ‡≈»∆»ƒ¿«≈¿«¬««∆∆«»»∆ƒ¿«¬≈«

·e˙kL BÓk ,da48,'B‚ ÌÈÚeLÚL 'B‚ BÏˆ‡ ‰È‰‡Â אצל »¿∆»»∆¿∆∆¿«¬ƒ
כולה  מהבריאה לגמרי נעלה שהוא כפי הוא ברוך ÓÏÚ‰הקדוש Ï·‡¬»∆¡»»

ÈÁ Ïk ÔÈÚÓ49 מגילוי ולמעלה ≈≈»«
לנבראים.

‰fÓe שתי לגבי האמור מהביאור ƒ∆
לעולם  שירדה כפי בתורה, הבחינות

מהעולם  למעלה שהיא «Ô·eÓוכפי
ÔÈÚa Ìb ההגדרהB˙¯Bz «¿ƒ¿«»

˙‚¯„Ó È‰BfL ,B˙eÓe‡»∆ƒ«¿≈«
˙eÎiL dÏ LiL ‰¯Bz‰«»∆≈»«»
ÏL B˙eÓe‡ ÈÏk) ÌÏBÚÏ»»¿ƒ»∆

ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·a ‰"aw‰ שעל «»»ƒ¿ƒ«»»
בית  הבונה מבנאי המשל נאמר זה

תכנית  Ê‰עלֿפי ÏÚÂ לימוד ), ¿«∆
לעולם  שייכות לה שיש כפי התורה

B˙¯BzL ÈnL ¯ÓBÏ CiL«»«∆ƒ∆»
,‰ÏÙz‰ ÔÓ ¯eËt B˙eÓe‡»»ƒ«¿ƒ»
- ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa"L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»»«ƒ
‰ÏÙz‰ ÔÈÚL ,eÈ‰ ."‰Ó»∆«¿∆ƒ¿««¿ƒ»
,ÌÏBÚ‰ ÈÎ¯ˆ ÌÈLw·Ó daL∆»¿«¿ƒ»¿≈»»
לעיל, כאמור ופרנסה, רפואה כמו

‰Ó BÓk ‡e‰ מאהÏÏÎpL ¿»∆∆ƒ¿«
‰¯Bz‰ ÌbL ÔÂÈk ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ≈»∆««»
˙ÎiML ‰‚¯„Óa ‡È‰ƒ¿«¿≈»∆«∆∆

,ÌÏBÚÏ ליחס מקום יש זו ובדרגה »»
והתפילה, התורה לימוד בין והשוואה

˙‚¯„ÓÏ Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿≈«¿«¿≈«
˙eÎiL dÏ ÔÈ‡L ‰¯Bz‰«»∆≈»«»

,ÏÏk ÌÏBÚÏ שהיא כפי התורה »»¿»
הוא  ברוך הקדוש של ה"שעשוע"

כביכול, ÓBÏ¯בעצמו, CiL ‡Ï…«»«
‰ÏÙz‰ ÔÈÚ ˙‡ Ìb ˙ÏÏBkL∆∆∆«∆ƒ¿««¿ƒ»
- ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa"L ÌLk¿≈∆ƒ¿«»«ƒ
Ì‰ ÌÈ˙‡Óe ‰Ó Èk ,"‰Ó»∆ƒ»∆»«ƒ≈

,¯„b B˙B‡a עניין מאותו ושניהם ¿∆∆
סוג  dÈÚLואותו ‰ÏÙz eÏÈ‡Â¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»»

‰¯B˙Â ,ÌÏBÚ‰ ÈÎ¯ˆ ˙Lwa«»«»¿≈»»¿»
ÈL Ì‰ ,ÏÏk ÌÏBÚÏ ˙eÎiL dÏ ÔÈ‡L ‰‚¯„Óa ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿«¿≈»∆≈»«»»»¿»≈¿≈

ÌÓˆÚŒÈÙa ÌÈÈÚ אלא תפילה כוללת לא זו נעלית במדרגה ותורה ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»
שכ  בדרגה תורה הלומד ולכן ממנה, "תורתו נעלית נקרא תפילה וללת

אומנתו".
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dnexz enixz dlg mkizeqixr ziy`x

ׁשּתֹורתֹוLÈÂה) האמּור ׁשעלּֿפי להֹוסיף, ¿≈ְִִֶֶַָָָ

ׁשּׁשּיכת  הּתֹורה מדרגת הינּו ְְֵֶֶֶַַַַַָָאּומנּותֹו

ׁשּתֹורתֹו מי ּבענין הּתמיהה ּתתֹורץ ְְְְִִִֶַַַָָָָלעֹולם,

יּפלא  ּדלכאֹורה הּתפלה, מן ׁשּפטּור ְְְִִִִֵֶַָָָָָאּומנּותֹו

אדם  ׁשּיהא הּתֹורה מן מצותֿעׂשה הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּדבר,

להם  צרי ׁשהּוא צרכיו אפׁשר 50ׁשֹואל ואי , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ

הענין  א מּזה. יּפטר אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּמי

אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו מי ׁשּגם לזה ׁשּנֹוסף ִֶֶֶֶַָָָָהּוא,

להיֹות  צרי לזמן מּזמן הּנה הּתפלה, מן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָׁשּפטּור 

הּתפל  ענין ּגם יֹונה אצלֹו רּבינּו ׁשּכתב ּוכמֹו 51ה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

מּׁשנה  מתּפּלל היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשרּבי

ּבּגמרא  מצינּו וכן ּבן 52לׁשנה, ׁשמעֹון רּבי ּגּבי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּומצלּו כּו' צלּויי ּבעידן ּבנֹו, אלעזר ורּבי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָיֹוחאי

ׁשּב'תֹוספֹות' הינּו53(ואף ׁש'ּמצלי' ּפרׁשּו ְְְְְְִֵֶֶַַַ

הּוא  ּד'מצלי' הּפׁשּוט הּפרּוׁש הרי ֿ ׁשמע, ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָקריאת

הּוא 54ּתפלה  ּגּופא ּבּתֹורה העסק ּגם הּנה ,( ְִִֵֵֶַַָָָָ

הינּו, (ּכּנ"ל), העֹולם עם ּגם ׁשּקׁשּור ְְִֶֶַַַַָָָּבאֹופן

האדם  צרכי ּגם נמׁשכים הּתֹורה לימּוד ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשעלֿידי 

צרכיו  ּבּקׁשת עלֿידי ּכמֹו העֹולם ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָּבעניני

 ֿ ׁשעל ׁשההמׁשכה אּלא אינֹו והחילּוק ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּתפלה,

ואילּו למעלה, מּלמּטה ּבדר היא הּתפלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָידי

מּלמעלה  ּבדר היא הּתֹורה ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה

ׁשמעֹון 55למּטה  רּבי ּגּבי ּׁשּמצינּו מה ּגם וזהּו . ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו יֹוחאי, ירידת 34ּבן ׁשּפעל , ְִִֶֶֶַַָָָָ

ּבּזהר  ּכדאיתא ּתֹורה, אמירת עלֿידי 56ּגׁשמים ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹ

אתּו למיטרא, עלמא צריכא הוה חדא ְְְְְֲֲִִִָָָָָָָָזימנא

ּומה  ּטֹוב מה הּנה הּמעלֹות ׁשיר ואמר ּפתח כּו' יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָלקּמיּה

יחד  ּגם אחים ׁשבת ּומבאר 57נעים ּגׁשמים. ירדּו - ּבּתֹורה ׁשּדרׁש ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּפסּוק 58ּבזה  על ּתֹורה אמירת עלֿידי היתה ּגׁשמים ירידת ׁשּפעּולת ׁשהּטעם , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

'ׁשבת  ּכי ּגׁשמים, ּדירידת הענין לתֹוכן ׁשּי זה ׁשּפסּוק לפי הּוא, ּדוקא ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
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זעירֿאנּפין  יחּוד ענין הּוא יחד' ּגם ְְְִִִִֵַַַַַָאחים

ּומּזה  ּגׁשמים, ירידת ענין ׁשרׁש ׁשּזהּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹּומלכּות,

ׁשּגם  ונמצא, ּכפׁשּוטם. ּגׁשמים ירידת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָנמׁשכת

לימּוד  להיֹות צרי אּומנּותֹו, ׁשּתֹורתֹו מי ְִִִִֵֶֶָָָאצל

ע  ּגם ׁשּקׁשּור  ּבאֹופן העֹולם,הּתֹורה עניני ם ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

(ּבענין  העֹולם צֹור יתמּלא ֿ זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשעלֿידי

ּתפלה. עלֿידי ּכמֹו ּבזה), וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָהּגׁשמים

היא  עבֹודתֹו ׁשעיקר מי ׁשּגם ּבזה, הענין ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָּוכללּות

צרי זה הרי אּומנּותֹו, ּתֹורתֹו הּתֹורה, ְֲִִֵֶַָָָָּבלימּוד

ּבעניני  ּגם ּפֹועל ׁשעלֿידיֿזה ּבאֹופן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַלהיֹות

ּׁשּמצינּו מה ּגם יּובן ּובזה כּו'. לבררם ְְִֶֶַַָָָָָָָהעֹולם

הוה  ּבנזיקין ּתנּויי ּכּוּלי יהּודה ,59ׁשרב ְְְֲִִִֵֵֶַָָ

ּתֹורתֹו היתה יהּודה רב ׁשאצל ּכיון ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּדלכאֹורה,

חלק 60אּומנּותֹו ּבאיזה נפקאֿמיּנּה למאי , ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבזה  הּוא, הענין א לימּודֹו. היה ְִִֶֶַַָָָָָָּבּתֹורה

צרי אּומנּותֹו, ׁשּתֹורתֹו מי אצל ׁשּגם ְִִֵֶֶֶַָָָָמּודגׁש

ׁשּזהּו לעֹולם , ׁשּׁשּי ּבאֹופן הּתֹורה לימּוד ְְִִֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות

ּובין  הּקדׁש ּבין להבּדיל הּוא הּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשענין

הּטהֹור  ּובין הּטמא ּובין וכּמּודגׁש61החל, , ְְֵֵֵַַַַָָָֹ

ּדנזיקין  ּבלימּוד ּכּוּלי 62ּבעיקר יהּודה ׁשרב וזהּו , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

הוה. ּבנזיקין ְְֲִִִֵָּתנּויי

אם e‰ÊÂו) ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּקמח, ענין ¿∆ְְֲִִֵֶַַַַַַַ

ׁשאין  ּתֹורה וכל ּתֹורה, אין קמח ְֵֵֵֶֶַָָָאין

ׁשּלימּוד  והינּו, ּבטלה, סֹופּה מלאכה ְְְְִִֵֶַָָָָָעּמּה

ּבעֹולם, ּגם ׁשּיּומׁש ּבאֹופן להיֹות צרי ְְְִִֶֶַַַָָָָהּתֹורה

עלֿידי  והן ּכפׁשּוטּה, מלאכה עלֿידי ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָהן

הּתפלה. עבֹודת ענין ׁשהּוא רּוחנית ְְְֲִִִֶַַַָָָָמלאכה

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק מּדברי ּגם אֹודֹות 63ּולהעיר ְְְִִִֵַַָ

ּתֹורה  ּכל הּמאמר ּבפירּוׁש מּבארדיטׁשֹוב יצחק לוי רּבי הּצּדיק הרב ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָּתֹורת

ּבאהבת  ההתעּסקּות ענין הּוא ׁשּמלאכה ּבטלה, סֹופּה מלאכה עּמּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאין

ּורבּו ּפרּו ׁשּבּתֹורה, הראׁשֹונה הּמצוה ּתֹוכן [ׁשּזֹוהי ׁשה 64יׂשראל ּכפי יא , ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
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א.59) כ, א.60)ברכות יז, כתובות רמז.61)רא"ש ע' תרכ"ט סה"מ וראה יו"ד. יו"ד, ס"ע 62)שמיני ויקרא אוה"ת ראה

א'סד. ע' ח"ב תער"ב המשך ואילך. 63.115)רנה ע' ה'ש"ת קייץ השיחות כח.64)ספר א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  פנימית, והשפעה המשכה היינו המידות ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊוהתאחדות, ¿≈«¿ƒ

ÌÈÓLb,העליונות  ˙„È¯È ÔÈÚ L¯L e‰fL ,˙eÎÏÓe כמבואר «¿∆∆…∆ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ
למטה, שפע תוספת גורם הדבר למעלה 'יחודים' יש שכאשר וחסידות בקבלה

.ÌËeLÙk ÌÈÓLb ˙„È¯È ˙ÎLÓ ‰fÓeƒ∆ƒ¿∆∆¿ƒ«¿»ƒƒ¿»
ÈÓ Ïˆ‡ ÌbL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«≈∆ƒ
CÈ¯ˆ ,B˙eÓe‡ B˙¯BzL∆»»»ƒ
ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«»¿∆
,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ÌÚ Ìb ¯eLwL∆»«ƒƒ¿¿≈»»
C¯Bˆ ‡lÓ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«≈∆
ÌÈÓLb‰ ÔÈÚa) ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿««¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ BÓk ,(‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«¿≈

,‰ÏÙz רק בתורה לעסוק אפשר ואי ¿ƒ»
ומתוך  מהעולם למעלה שהיא כפי

העולם. צרכי מכל ניתוק

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe,כלומר ¿»»ƒ¿»»∆
באופן  התורה לימוד של המשמעות

היא  ה' בעבודת לעולם שייכות של

‡È‰ B˙„B·Ú ¯˜ÈÚL ÈÓ ÌbL∆«ƒ∆ƒ«¬»ƒ
,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa מוגדר הוא ולכן ¿ƒ«»

‡B˙eÓeבגדר  B˙¯Bz פטור והוא »»
BÈ‰Ï˙מתפילה, CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒƒ¿

Ìb ÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÙB‡a¿∆∆«¿≈∆≈«
Ì¯¯·Ï ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»¿»¿»

לקדושה  eÎ'.ולהעלותם
eÈˆnM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««∆»ƒ

ז"ל  חכמינו e‰È„‰בדברי ·¯L∆«¿»
‰Â‰ ÔÈ˜ÈÊa ÈÈez Èlek59, כל ≈¿≈ƒ¿ƒƒ¬»

נזיקין  בסדר היתה משנתו

·¯ Ïˆ‡L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆≈∆«
B˙¯Bz ‰˙È‰ ‰„e‰È¿»»¿»»

B˙eÓe‡60dpÈÓŒ‡˜Ù È‡ÓÏ , »¿««¿»ƒ»
ההבדל  Bza¯‰מה ˜ÏÁ ‰ÊÈ‡a¿≈∆≈∆«»

B„eÓÈÏ ‰È‰ עסק אופן בכל והרי »»ƒ
אחרים? בדברים ולא בתורה רק

L‚„eÓ ‰ÊaL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»∆¿»
B˙¯BzL ÈÓ Ïˆ‡ ÌbL∆«≈∆ƒ∆»
„eÓÈÏ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,B˙eÓe‡»»ƒƒ¿ƒ
,ÌÏBÚÏ CiML ÔÙB‡a ‰¯Bz‰«»¿∆∆«»»»
‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚL e‰fL∆∆∆ƒ¿««»
על  ולהשפיע למעשה הלכה לפסוק

שחוקי  בתורה שנאמר כמו העולם

כדי  ניתנו ‰Óh‡התורה ÔÈ·e ,ÏÁ‰ ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«…∆≈«…≈«»≈
¯B‰h‰ ÔÈ·e61, הטוב את הטוב ולברר ÈÚa˜¯מהיפך L‚„enÎÂ ≈«»¿«¿»¿ƒ»

ÔÈ˜ÈÊc „eÓÈÏa62, בדברים וגם נחותים גשמיים בדברים גם שעוסקים ¿ƒƒ¿ƒƒ
אותם  גם ומעלים רצויים ÔÈ˜ÈÊaלא ÈÈez Èlek ‰„e‰È ·¯L e‰ÊÂ¿∆∆«¿»≈¿≈ƒ¿ƒƒ

‰Â‰ זה בחלק בעיקר עסק והוא ¬»
שלו  התורה שללימוד כדי בתורה,

העולם. על והשפעה פעולה תהיה

,ÁÓw‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ (Â לעיל הנזכר ¿∆ƒ¿««∆«
חלה  מצוות של הפנימי התוכן בביאור

וקמח  ממים העשויה מעיסה הבאה

ÔÈ‡ Ì‡ Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók¿«¬««≈«ƒ≈
‰¯Bz ÏÎÂ ,‰¯Bz ÔÈ‡ ÁÓ∆̃«≈»¿»»
dÙBÒ ‰Î‡ÏÓ dnÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»»»

,eÈ‰Â ,‰ÏËa לפירוש בנוסף ¿≈»¿«¿
כפשוטה, לפרנסה שהכוונה הפשוט

לימוד  בין החיבור של הפנימי התוכן

הוא  העולם וענייני eÓÈlL∆ƒ„התורה
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰«»»ƒƒ¿¿∆
ŒÏÚ Ô‰ ,ÌÏBÚa Ìb CLÓeiL∆¿««»»≈«

,dËeLÙk ‰Î‡ÏÓ È„È שכאשר ¿≈¿»»ƒ¿»
היא  תורה לומד ידי על נעשית היא

התורה  בענייני È„ÈŒÏÚחדורה Ô‰Â¿≈«¿≈
ÔÈÚ ‡e‰L ˙ÈÁe¯ ‰Î‡ÏÓ¿»»»ƒ∆ƒ¿«

‰ÏÙz‰ ˙„B·Ú לעיל כמבואר ¬««¿ƒ»
באריכות.

Á"ÂÓ ˜"Î È¯·cÓ Ìb ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«ƒƒ¿≈
¯"eÓ„‡63הריי"צ ‡B„B˙הרבי «¿

ÈÂÏ Èa¯ ˜Ècv‰ ·¯‰ ˙¯Bz«»«««ƒ«ƒ≈ƒ
Le¯ÈÙa ·BLËÈ„¯‡aÓ ˜ÁˆÈƒ¿»ƒ«¿ƒ¿¿≈

¯Ó‡n‰לעיל Bz¯‰הנזכר Ïk ««¬»»»
dÙBÒ ‰Î‡ÏÓ dnÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»»»

‡e‰ ‰Î‡ÏnL ,‰ÏËa רק (לא ¿≈»∆¿»»
כפש  אלא מלאכה התפילה ועבודת וטה

a‡‰·˙גם) ˙e˜qÚ˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿¿«¬«
‰Âˆn‰ ÔÎBz È‰BfL] Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ∆«ƒ¿»
e¯t ,‰¯BzaL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆«»¿

e·¯e64˙eiÁe¯a ‡È‰L ÈÙk , ¿¿ƒ∆ƒ¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

dnexz enixz dlg mkizeqixr ziy`x

א  נא מאכן מ'דארף אז הענינים, ְְְְְִִִַַַַָָָָּברּוחנּיּות

קׁשּורה 65אידן  יׂשראל ּדאהבת הּמלאכה והרי ,[ ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

ּכּמּובן  הּתפלה, ּדעבֹודת הּמלאכה עם ְְֲִִַַַַַַָָָָּגם

הּזקן  רּבנּו ואהבּת66מּפתּגם יׂשראל, ׁשאהבת , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכמֹו את 67לרע ואהבּת ה', לאהבת הּכלי היא , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

אלקי ציּווי 68הוי' לׁשֹון ׁשּבזה, הּפרּוׁשים (ּוכב' ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

הבטחה  עבֹודת 69ּולׁשֹון ׁשל ענינּה ׁשּזהּו ,( ְְְֲִֶֶֶַַָָָָ

ּכמאמר  ּכפּולחנא 70הּתפלה, ּפּולחנא לית ְְְְְֲִֵַַַָָָָָ

 ֿ ׁשעלֿידי לארץ, ּבכניסתם יׂשראל ׁשּנצטּוּו חּלה מצות ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדרחימּותא.

עֹולם, ׁשל ּבחּלתֹו עץֿהּדעת חטא עלֿידי ׁשּנעׂשה הּקלקּול מתּקנים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָזה

ההכנה  ּגם וזֹוהי החטא. קֹודם ׁשהיה ּכפי ּומּצב למעמד העֹולם את ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומחזירים

הּפסּוק  על רׁש"י ּובלׁשֹון - לארץ גֹו',71לּכניסה מֹוׁשבתיכם ארץ אל תבאּו ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ויֹוליכנּו ויגאלנּו ׁשּיבא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי – לארץ ׁשּיּכנסּו להם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּביׂשר

מּמׁש. ּבקרֹוב לארצנּו, ְְְְִֵַַָָקֹוממּיּות
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וש"נ.65) .262 ע' תרצ"א השיחות ספר קלד 66)ראה ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .56 ע' תרפ"ט השיחות ספר ראה

ואילך). צג ע' תרצ"א (סה"מ תרצ"א בראשית ד"ה תכו. ע' ח"ג יח.67)ואילך. יט, ד.68)קדושים ו, תו"א 69)ואתחנן

גֿד. פו, ג.70)תשא מב, פרשתנו לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר ב.71)ראה טו, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô„È‡ ‡ C‡ ÔÎ‡Ó Û¯‡„'Ó Ê‡ ,ÌÈÈÚ‰65 עוד 'לעשות' שצריך »ƒ¿»ƒ«¿«¿«¿»«ƒ¿

ליהדות  יהודי עוד לקרב היינו c‡‰·˙יהודי, ‰Î‡Ïn‰ È¯‰Â ,[«¬≈«¿»»¿«¬«
Ô·enk ,‰ÏÙz‰ ˙„B·Úc ‰Î‡Ïn‰ ÌÚ Ìb ‰¯eL˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«ƒ«¿»»«¬««¿ƒ»«»

Ô˜f‰ ea¯ Ìb˙tÓ66,'ה אהבת האהבות, משתי איזו לשאלה במענה ƒƒ¿««≈«»≈
עדיפה  ישראל, »¬»∆L‡‰·˙ואהבת

EÚ¯Ï z·‰‡Â ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»¿≈¬
EBÓk67˙·‰‡Ï ÈÏk‰ ‡È‰ , »ƒ«¿ƒ¿«¬«

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â ,'‰68 ¿»«¿»≈¬»»¡…∆
התוכן  ה', ואהבת ישראל שאהבת הרי

בזו, זו קשורות התפילה, של הפנימי

,‰ÊaL ÌÈLe¯t‰ '·Îe) בביאור ¿«≈ƒ∆»∆
"ואהבת", ˆÈÂeÈהלשון ÔBLÏ חובה ¿ƒ

לאהוב  ‰·ÁË‰עליך ÔBLÏe69 ¿«¿»»
אהבה  לידי תגיע e‰fLבוודאי ,(∆∆

ה' ÏLהפנימי dÈÚאהבת ƒ¿»»∆
¯Ó‡Ók ,‰ÏÙz‰ ˙„B·Ú70 ¬««¿ƒ»¿«¬«

ÁÏeÙk‡הזוהר  ‡ÁÏet ˙ÈÏ≈¿»»¿¿»»
‡˙eÓÈÁ¯c(עבודה) פולחן אין ƒ¿ƒ»

האהבה. כפולחן

eeËˆpL ‰lÁ ˙ÂˆÓ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿««»∆ƒ¿«
,ı¯‡Ï Ì˙ÒÈÎa Ï‡¯NÈ ולפי ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»»»»∆

המיוחד  הקשר גם מובן לעיל המבואר

כיוון  לארץ לכניסה חלה מצוות חלה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰של ÌÈw˙Óמצוות ∆«¿≈∆¿«¿ƒ
,ÌÏBÚ ÏL B˙lÁa ˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ïe˜Ïw‰«ƒ¿∆«¬»«¿≈≈¿≈«««¿«»∆»

הראשון  vÓe·אדם „ÓÚÓÏ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓe הנעלהÈÙk «¬ƒƒ∆»»¿«¬»«»¿ƒ
È‰BÊÂ .‡ËÁ‰ Ì„B˜ ‰È‰L,שבה הפנימית והעבודה חלה מצוות ∆»»∆«≈¿¿ƒ

באריכות, לעיל ‰‰Î‰כמבואר Ìb««¬»»
הראויה  -הרוחנית ı¯‡Ï ‰ÒÈkÏ«¿ƒ»»»∆

˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯ ÔBLÏ·e71 ƒ¿«ƒ««»
ÌÎÈ˙·LBÓ ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿…≈∆
eÒkiL Ì‰Ï ¯NÈa ,'B‚ƒ≈»∆∆ƒ»¿
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ Y ı¯‡Ï»»∆«¿≈¿ƒ«
eÏ‡‚ÈÂ ‡·iL ,e˜„ƒ̂¿≈∆»…¿ƒ¿»≈
,eˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ¿ƒ≈¿ƒ¿«¿≈

.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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א  נא מאכן מ'דארף אז הענינים, ְְְְְִִִַַַַָָָָּברּוחנּיּות

קׁשּורה 65אידן  יׂשראל ּדאהבת הּמלאכה והרי ,[ ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

ּכּמּובן  הּתפלה, ּדעבֹודת הּמלאכה עם ְְֲִִַַַַַַָָָָּגם

הּזקן  רּבנּו ואהבּת66מּפתּגם יׂשראל, ׁשאהבת , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכמֹו את 67לרע ואהבּת ה', לאהבת הּכלי היא , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

אלקי ציּווי 68הוי' לׁשֹון ׁשּבזה, הּפרּוׁשים (ּוכב' ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

הבטחה  עבֹודת 69ּולׁשֹון ׁשל ענינּה ׁשּזהּו ,( ְְְֲִֶֶֶַַָָָָ

ּכמאמר  ּכפּולחנא 70הּתפלה, ּפּולחנא לית ְְְְְֲִֵַַַָָָָָ

 ֿ ׁשעלֿידי לארץ, ּבכניסתם יׂשראל ׁשּנצטּוּו חּלה מצות ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדרחימּותא.

עֹולם, ׁשל ּבחּלתֹו עץֿהּדעת חטא עלֿידי ׁשּנעׂשה הּקלקּול מתּקנים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָזה

ההכנה  ּגם וזֹוהי החטא. קֹודם ׁשהיה ּכפי ּומּצב למעמד העֹולם את ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומחזירים

הּפסּוק  על רׁש"י ּובלׁשֹון - לארץ גֹו',71לּכניסה מֹוׁשבתיכם ארץ אל תבאּו ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ויֹוליכנּו ויגאלנּו ׁשּיבא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי – לארץ ׁשּיּכנסּו להם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּביׂשר

מּמׁש. ּבקרֹוב לארצנּו, ְְְְִֵַַָָקֹוממּיּות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc mixcp(ipy meil)

s`e ,gqtd iptl elyn dzpdpy dna rxtnl lgi laa dxary
zial iklz m`'e ,xeqi`d xwir `ed 'il zipdp z`y' xn`y dny
ok m`e ,i`pza s` xdfp mc`y ixd ,i`pz wx `ed 'bgd cr jia`
el xeq` i`pza excp dlezdy xaeqd dcedi ax lr o`kn dyw
epi` mc`y meyn] i`pza xdfi `l jk xg` `ny xcpd lr xearl
,[xeqi`d xwir lr xearln wx xdfp `l` ,i`pzd meiwa xdfp

.xcpd lr rxtnl xary `vnpe
,`xnbd zvxzn,àaà éaø øîàm` ,dpynd ly dyexit `ed jk ¨©©¦©¨

éðôì äëìäbgçñtä`idy oicd ,dia` zialäøeñàxenb xeqi`a ¨§¨¦§¥©¤©£¨
,gqtd bg cr elyn zepdil dxezd onåelyn dzpdpe dxar m` §

,gqtd bg crä÷Bìla` ,xcpd lr dxar ixdy ,'lgi `l' meyn ¨
y cer lkäëìä àì`l` dpi` ,dia` zialàîìòa äøeñà- Ÿ¨§¨£¨§¨§¨

,dia` zial jlz `ny miyyegy ,elyn zepdil opaxcn dxeq`
.dzpdp m` dwel dpi` la` ,rxtnl dxq`py `vnpe

:dcedi ax lr ef dpyn jyndn dywn `xnbdàôéñ àîéàly ¥¨¥¨

dia` zial dkld m` ,dpyn dze`øçàbg,çñtädxarìçé ìáa ©©©¤©§©©¥
,Bøác,xcpd lge i`pzd miiwzd dia` zial dzkild ici lry oeik §¨

bg mcew epnn dzpdpy dna xcpd lr rxtnl dxary `vnpe
.gqtdçñtä éðôì éðäúéà àìc éàå`idy dpyna xaecn m`e - §¦§Ÿ¦§¨¥¦§¥©¤©

,dyw ,gqtd bg mcew lradn dzpdp `lìçé ìa àkéà éîike - ¦¦¨©©¥
dkldy s` ixd ,lgi la xeqi`a zxaer `id elyn dzpdp `lyk

,xcpd lr dxar `l ixd ,rxtnl xcpd lge dia` zialàlà¤¨
àèéLtote`a zxacn dpyndyéðäúéàcdlra lyn dzpdpy - §¦¨§¦§¨¥

iptn ,'lgi la' xeqi`a `idy xnel jiiy dfk ote`ae ,gqtd mcew
lgi laa dxare xcpd lgy xxazn dia` zial dkldy dfay

,dyw ok m`e .rxtnlàîìàef dpynn mi`ex -yéðäúéî- ©§¨¦§¨¥
miyyeg ep` oi`e ,i`pzd miiwzd `l cer lk zepdil xzeny
`l'a rxtnl mixaer e`vnpe ,i`pza exdfi `l epdiy ixg` `ny

,'lgi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



יג g"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y

זעירֿאנּפין  יחּוד ענין הּוא יחד' ּגם ְְְִִִִֵַַַַַָאחים

ּומּזה  ּגׁשמים, ירידת ענין ׁשרׁש ׁשּזהּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹּומלכּות,

ׁשּגם  ונמצא, ּכפׁשּוטם. ּגׁשמים ירידת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָנמׁשכת

לימּוד  להיֹות צרי אּומנּותֹו, ׁשּתֹורתֹו מי ְִִִִֵֶֶָָָאצל

ע  ּגם ׁשּקׁשּור  ּבאֹופן העֹולם,הּתֹורה עניני ם ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

(ּבענין  העֹולם צֹור יתמּלא ֿ זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשעלֿידי

ּתפלה. עלֿידי ּכמֹו ּבזה), וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָהּגׁשמים

היא  עבֹודתֹו ׁשעיקר מי ׁשּגם ּבזה, הענין ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָּוכללּות

צרי זה הרי אּומנּותֹו, ּתֹורתֹו הּתֹורה, ְֲִִֵֶַָָָָּבלימּוד

ּבעניני  ּגם ּפֹועל ׁשעלֿידיֿזה ּבאֹופן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַלהיֹות

ּׁשּמצינּו מה ּגם יּובן ּובזה כּו'. לבררם ְְִֶֶַַָָָָָָָהעֹולם

הוה  ּבנזיקין ּתנּויי ּכּוּלי יהּודה ,59ׁשרב ְְְֲִִִֵֵֶַָָ

ּתֹורתֹו היתה יהּודה רב ׁשאצל ּכיון ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּדלכאֹורה,

חלק 60אּומנּותֹו ּבאיזה נפקאֿמיּנּה למאי , ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבזה  הּוא, הענין א לימּודֹו. היה ְִִֶֶַַָָָָָָּבּתֹורה

צרי אּומנּותֹו, ׁשּתֹורתֹו מי אצל ׁשּגם ְִִֵֶֶֶַָָָָמּודגׁש

ׁשּזהּו לעֹולם , ׁשּׁשּי ּבאֹופן הּתֹורה לימּוד ְְִִֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות

ּובין  הּקדׁש ּבין להבּדיל הּוא הּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשענין

הּטהֹור  ּובין הּטמא ּובין וכּמּודגׁש61החל, , ְְֵֵֵַַַַָָָֹ

ּדנזיקין  ּבלימּוד ּכּוּלי 62ּבעיקר יהּודה ׁשרב וזהּו , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

הוה. ּבנזיקין ְְֲִִִֵָּתנּויי

אם e‰ÊÂו) ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּקמח, ענין ¿∆ְְֲִִֵֶַַַַַַַ

ׁשאין  ּתֹורה וכל ּתֹורה, אין קמח ְֵֵֵֶֶַָָָאין

ׁשּלימּוד  והינּו, ּבטלה, סֹופּה מלאכה ְְְְִִֵֶַָָָָָעּמּה

ּבעֹולם, ּגם ׁשּיּומׁש ּבאֹופן להיֹות צרי ְְְִִֶֶַַַָָָָהּתֹורה

עלֿידי  והן ּכפׁשּוטּה, מלאכה עלֿידי ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָהן

הּתפלה. עבֹודת ענין ׁשהּוא רּוחנית ְְְֲִִִֶַַַָָָָמלאכה

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק מּדברי ּגם אֹודֹות 63ּולהעיר ְְְִִִֵַַָ

ּתֹורה  ּכל הּמאמר ּבפירּוׁש מּבארדיטׁשֹוב יצחק לוי רּבי הּצּדיק הרב ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָּתֹורת

ּבאהבת  ההתעּסקּות ענין הּוא ׁשּמלאכה ּבטלה, סֹופּה מלאכה עּמּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאין

ּורבּו ּפרּו ׁשּבּתֹורה, הראׁשֹונה הּמצוה ּתֹוכן [ׁשּזֹוהי ׁשה 64יׂשראל ּכפי יא , ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
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א.59) כ, א.60)ברכות יז, כתובות רמז.61)רא"ש ע' תרכ"ט סה"מ וראה יו"ד. יו"ד, ס"ע 62)שמיני ויקרא אוה"ת ראה

א'סד. ע' ח"ב תער"ב המשך ואילך. 63.115)רנה ע' ה'ש"ת קייץ השיחות כח.64)ספר א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  פנימית, והשפעה המשכה היינו המידות ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊוהתאחדות, ¿≈«¿ƒ

ÌÈÓLb,העליונות  ˙„È¯È ÔÈÚ L¯L e‰fL ,˙eÎÏÓe כמבואר «¿∆∆…∆ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ
למטה, שפע תוספת גורם הדבר למעלה 'יחודים' יש שכאשר וחסידות בקבלה

.ÌËeLÙk ÌÈÓLb ˙„È¯È ˙ÎLÓ ‰fÓeƒ∆ƒ¿∆∆¿ƒ«¿»ƒƒ¿»
ÈÓ Ïˆ‡ ÌbL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«≈∆ƒ
CÈ¯ˆ ,B˙eÓe‡ B˙¯BzL∆»»»ƒ
ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«»¿∆
,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ÌÚ Ìb ¯eLwL∆»«ƒƒ¿¿≈»»
C¯Bˆ ‡lÓ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«≈∆
ÌÈÓLb‰ ÔÈÚa) ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿««¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ BÓk ,(‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«¿≈

,‰ÏÙz רק בתורה לעסוק אפשר ואי ¿ƒ»
ומתוך  מהעולם למעלה שהיא כפי

העולם. צרכי מכל ניתוק

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe,כלומר ¿»»ƒ¿»»∆
באופן  התורה לימוד של המשמעות

היא  ה' בעבודת לעולם שייכות של

‡È‰ B˙„B·Ú ¯˜ÈÚL ÈÓ ÌbL∆«ƒ∆ƒ«¬»ƒ
,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa מוגדר הוא ולכן ¿ƒ«»

‡B˙eÓeבגדר  B˙¯Bz פטור והוא »»
BÈ‰Ï˙מתפילה, CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒƒ¿

Ìb ÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÙB‡a¿∆∆«¿≈∆≈«
Ì¯¯·Ï ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»¿»¿»

לקדושה  eÎ'.ולהעלותם
eÈˆnM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««∆»ƒ

ז"ל  חכמינו e‰È„‰בדברי ·¯L∆«¿»
‰Â‰ ÔÈ˜ÈÊa ÈÈez Èlek59, כל ≈¿≈ƒ¿ƒƒ¬»

נזיקין  בסדר היתה משנתו

·¯ Ïˆ‡L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆≈∆«
B˙¯Bz ‰˙È‰ ‰„e‰È¿»»¿»»

B˙eÓe‡60dpÈÓŒ‡˜Ù È‡ÓÏ , »¿««¿»ƒ»
ההבדל  Bza¯‰מה ˜ÏÁ ‰ÊÈ‡a¿≈∆≈∆«»

B„eÓÈÏ ‰È‰ עסק אופן בכל והרי »»ƒ
אחרים? בדברים ולא בתורה רק

L‚„eÓ ‰ÊaL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»∆¿»
B˙¯BzL ÈÓ Ïˆ‡ ÌbL∆«≈∆ƒ∆»
„eÓÈÏ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,B˙eÓe‡»»ƒƒ¿ƒ
,ÌÏBÚÏ CiML ÔÙB‡a ‰¯Bz‰«»¿∆∆«»»»
‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚL e‰fL∆∆∆ƒ¿««»
על  ולהשפיע למעשה הלכה לפסוק

שחוקי  בתורה שנאמר כמו העולם

כדי  ניתנו ‰Óh‡התורה ÔÈ·e ,ÏÁ‰ ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«…∆≈«…≈«»≈
¯B‰h‰ ÔÈ·e61, הטוב את הטוב ולברר ÈÚa˜¯מהיפך L‚„enÎÂ ≈«»¿«¿»¿ƒ»

ÔÈ˜ÈÊc „eÓÈÏa62, בדברים וגם נחותים גשמיים בדברים גם שעוסקים ¿ƒƒ¿ƒƒ
אותם  גם ומעלים רצויים ÔÈ˜ÈÊaלא ÈÈez Èlek ‰„e‰È ·¯L e‰ÊÂ¿∆∆«¿»≈¿≈ƒ¿ƒƒ

‰Â‰ זה בחלק בעיקר עסק והוא ¬»
שלו  התורה שללימוד כדי בתורה,

העולם. על והשפעה פעולה תהיה

,ÁÓw‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ (Â לעיל הנזכר ¿∆ƒ¿««∆«
חלה  מצוות של הפנימי התוכן בביאור

וקמח  ממים העשויה מעיסה הבאה

ÔÈ‡ Ì‡ Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók¿«¬««≈«ƒ≈
‰¯Bz ÏÎÂ ,‰¯Bz ÔÈ‡ ÁÓ∆̃«≈»¿»»
dÙBÒ ‰Î‡ÏÓ dnÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»»»

,eÈ‰Â ,‰ÏËa לפירוש בנוסף ¿≈»¿«¿
כפשוטה, לפרנסה שהכוונה הפשוט

לימוד  בין החיבור של הפנימי התוכן

הוא  העולם וענייני eÓÈlL∆ƒ„התורה
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰«»»ƒƒ¿¿∆
ŒÏÚ Ô‰ ,ÌÏBÚa Ìb CLÓeiL∆¿««»»≈«

,dËeLÙk ‰Î‡ÏÓ È„È שכאשר ¿≈¿»»ƒ¿»
היא  תורה לומד ידי על נעשית היא

התורה  בענייני È„ÈŒÏÚחדורה Ô‰Â¿≈«¿≈
ÔÈÚ ‡e‰L ˙ÈÁe¯ ‰Î‡ÏÓ¿»»»ƒ∆ƒ¿«

‰ÏÙz‰ ˙„B·Ú לעיל כמבואר ¬««¿ƒ»
באריכות.

Á"ÂÓ ˜"Î È¯·cÓ Ìb ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«ƒƒ¿≈
¯"eÓ„‡63הריי"צ ‡B„B˙הרבי «¿

ÈÂÏ Èa¯ ˜Ècv‰ ·¯‰ ˙¯Bz«»«««ƒ«ƒ≈ƒ
Le¯ÈÙa ·BLËÈ„¯‡aÓ ˜ÁˆÈƒ¿»ƒ«¿ƒ¿¿≈

¯Ó‡n‰לעיל Bz¯‰הנזכר Ïk ««¬»»»
dÙBÒ ‰Î‡ÏÓ dnÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»»»

‡e‰ ‰Î‡ÏnL ,‰ÏËa רק (לא ¿≈»∆¿»»
כפש  אלא מלאכה התפילה ועבודת וטה

a‡‰·˙גם) ˙e˜qÚ˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿¿«¬«
‰Âˆn‰ ÔÎBz È‰BfL] Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ∆«ƒ¿»
e¯t ,‰¯BzaL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆«»¿

e·¯e64˙eiÁe¯a ‡È‰L ÈÙk , ¿¿ƒ∆ƒ¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

dnexz enixz dlg mkizeqixr ziy`x

א  נא מאכן מ'דארף אז הענינים, ְְְְְִִִַַַַָָָָּברּוחנּיּות

קׁשּורה 65אידן  יׂשראל ּדאהבת הּמלאכה והרי ,[ ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

ּכּמּובן  הּתפלה, ּדעבֹודת הּמלאכה עם ְְֲִִַַַַַַָָָָּגם

הּזקן  רּבנּו ואהבּת66מּפתּגם יׂשראל, ׁשאהבת , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכמֹו את 67לרע ואהבּת ה', לאהבת הּכלי היא , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

אלקי ציּווי 68הוי' לׁשֹון ׁשּבזה, הּפרּוׁשים (ּוכב' ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

הבטחה  עבֹודת 69ּולׁשֹון ׁשל ענינּה ׁשּזהּו ,( ְְְֲִֶֶֶַַָָָָ

ּכמאמר  ּכפּולחנא 70הּתפלה, ּפּולחנא לית ְְְְְֲִֵַַַָָָָָ

 ֿ ׁשעלֿידי לארץ, ּבכניסתם יׂשראל ׁשּנצטּוּו חּלה מצות ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדרחימּותא.

עֹולם, ׁשל ּבחּלתֹו עץֿהּדעת חטא עלֿידי ׁשּנעׂשה הּקלקּול מתּקנים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָזה

ההכנה  ּגם וזֹוהי החטא. קֹודם ׁשהיה ּכפי ּומּצב למעמד העֹולם את ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומחזירים

הּפסּוק  על רׁש"י ּובלׁשֹון - לארץ גֹו',71לּכניסה מֹוׁשבתיכם ארץ אל תבאּו ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ויֹוליכנּו ויגאלנּו ׁשּיבא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי – לארץ ׁשּיּכנסּו להם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּביׂשר

מּמׁש. ּבקרֹוב לארצנּו, ְְְְִֵַַָָקֹוממּיּות
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וש"נ.65) .262 ע' תרצ"א השיחות ספר קלד 66)ראה ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .56 ע' תרפ"ט השיחות ספר ראה

ואילך). צג ע' תרצ"א (סה"מ תרצ"א בראשית ד"ה תכו. ע' ח"ג יח.67)ואילך. יט, ד.68)קדושים ו, תו"א 69)ואתחנן

גֿד. פו, ג.70)תשא מב, פרשתנו לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר ב.71)ראה טו, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô„È‡ ‡ C‡ ÔÎ‡Ó Û¯‡„'Ó Ê‡ ,ÌÈÈÚ‰65 עוד 'לעשות' שצריך »ƒ¿»ƒ«¿«¿«¿»«ƒ¿

ליהדות  יהודי עוד לקרב היינו c‡‰·˙יהודי, ‰Î‡Ïn‰ È¯‰Â ,[«¬≈«¿»»¿«¬«
Ô·enk ,‰ÏÙz‰ ˙„B·Úc ‰Î‡Ïn‰ ÌÚ Ìb ‰¯eL˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«ƒ«¿»»«¬««¿ƒ»«»

Ô˜f‰ ea¯ Ìb˙tÓ66,'ה אהבת האהבות, משתי איזו לשאלה במענה ƒƒ¿««≈«»≈
עדיפה  ישראל, »¬»∆L‡‰·˙ואהבת

EÚ¯Ï z·‰‡Â ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»¿≈¬
EBÓk67˙·‰‡Ï ÈÏk‰ ‡È‰ , »ƒ«¿ƒ¿«¬«

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â ,'‰68 ¿»«¿»≈¬»»¡…∆
התוכן  ה', ואהבת ישראל שאהבת הרי

בזו, זו קשורות התפילה, של הפנימי

,‰ÊaL ÌÈLe¯t‰ '·Îe) בביאור ¿«≈ƒ∆»∆
"ואהבת", ˆÈÂeÈהלשון ÔBLÏ חובה ¿ƒ

לאהוב  ‰·ÁË‰עליך ÔBLÏe69 ¿«¿»»
אהבה  לידי תגיע e‰fLבוודאי ,(∆∆

ה' ÏLהפנימי dÈÚאהבת ƒ¿»»∆
¯Ó‡Ók ,‰ÏÙz‰ ˙„B·Ú70 ¬««¿ƒ»¿«¬«

ÁÏeÙk‡הזוהר  ‡ÁÏet ˙ÈÏ≈¿»»¿¿»»
‡˙eÓÈÁ¯c(עבודה) פולחן אין ƒ¿ƒ»

האהבה. כפולחן

eeËˆpL ‰lÁ ˙ÂˆÓ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿««»∆ƒ¿«
,ı¯‡Ï Ì˙ÒÈÎa Ï‡¯NÈ ולפי ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»»»»∆

המיוחד  הקשר גם מובן לעיל המבואר

כיוון  לארץ לכניסה חלה מצוות חלה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰של ÌÈw˙Óמצוות ∆«¿≈∆¿«¿ƒ
,ÌÏBÚ ÏL B˙lÁa ˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ïe˜Ïw‰«ƒ¿∆«¬»«¿≈≈¿≈«««¿«»∆»

הראשון  vÓe·אדם „ÓÚÓÏ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓe הנעלהÈÙk «¬ƒƒ∆»»¿«¬»«»¿ƒ
È‰BÊÂ .‡ËÁ‰ Ì„B˜ ‰È‰L,שבה הפנימית והעבודה חלה מצוות ∆»»∆«≈¿¿ƒ

באריכות, לעיל ‰‰Î‰כמבואר Ìb««¬»»
הראויה  -הרוחנית ı¯‡Ï ‰ÒÈkÏ«¿ƒ»»»∆

˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯ ÔBLÏ·e71 ƒ¿«ƒ««»
ÌÎÈ˙·LBÓ ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿…≈∆
eÒkiL Ì‰Ï ¯NÈa ,'B‚ƒ≈»∆∆ƒ»¿
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ Y ı¯‡Ï»»∆«¿≈¿ƒ«
eÏ‡‚ÈÂ ‡·iL ,e˜„ƒ̂¿≈∆»…¿ƒ¿»≈
,eˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ¿ƒ≈¿ƒ¿«¿≈

.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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א  נא מאכן מ'דארף אז הענינים, ְְְְְִִִַַַַָָָָּברּוחנּיּות

קׁשּורה 65אידן  יׂשראל ּדאהבת הּמלאכה והרי ,[ ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

ּכּמּובן  הּתפלה, ּדעבֹודת הּמלאכה עם ְְֲִִַַַַַַָָָָּגם

הּזקן  רּבנּו ואהבּת66מּפתּגם יׂשראל, ׁשאהבת , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכמֹו את 67לרע ואהבּת ה', לאהבת הּכלי היא , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

אלקי ציּווי 68הוי' לׁשֹון ׁשּבזה, הּפרּוׁשים (ּוכב' ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

הבטחה  עבֹודת 69ּולׁשֹון ׁשל ענינּה ׁשּזהּו ,( ְְְֲִֶֶֶַַָָָָ

ּכמאמר  ּכפּולחנא 70הּתפלה, ּפּולחנא לית ְְְְְֲִֵַַַָָָָָ

 ֿ ׁשעלֿידי לארץ, ּבכניסתם יׂשראל ׁשּנצטּוּו חּלה מצות ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדרחימּותא.

עֹולם, ׁשל ּבחּלתֹו עץֿהּדעת חטא עלֿידי ׁשּנעׂשה הּקלקּול מתּקנים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָזה

ההכנה  ּגם וזֹוהי החטא. קֹודם ׁשהיה ּכפי ּומּצב למעמד העֹולם את ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומחזירים

הּפסּוק  על רׁש"י ּובלׁשֹון - לארץ גֹו',71לּכניסה מֹוׁשבתיכם ארץ אל תבאּו ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ויֹוליכנּו ויגאלנּו ׁשּיבא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי – לארץ ׁשּיּכנסּו להם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּביׂשר

מּמׁש. ּבקרֹוב לארצנּו, ְְְְִֵַַָָקֹוממּיּות
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גֿד. פו, ג.70)תשא מב, פרשתנו לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר ב.71)ראה טו, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô„È‡ ‡ C‡ ÔÎ‡Ó Û¯‡„'Ó Ê‡ ,ÌÈÈÚ‰65 עוד 'לעשות' שצריך »ƒ¿»ƒ«¿«¿«¿»«ƒ¿

ליהדות  יהודי עוד לקרב היינו c‡‰·˙יהודי, ‰Î‡Ïn‰ È¯‰Â ,[«¬≈«¿»»¿«¬«
Ô·enk ,‰ÏÙz‰ ˙„B·Úc ‰Î‡Ïn‰ ÌÚ Ìb ‰¯eL˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«ƒ«¿»»«¬««¿ƒ»«»

Ô˜f‰ ea¯ Ìb˙tÓ66,'ה אהבת האהבות, משתי איזו לשאלה במענה ƒƒ¿««≈«»≈
עדיפה  ישראל, »¬»∆L‡‰·˙ואהבת

EÚ¯Ï z·‰‡Â ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»¿≈¬
EBÓk67˙·‰‡Ï ÈÏk‰ ‡È‰ , »ƒ«¿ƒ¿«¬«

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â ,'‰68 ¿»«¿»≈¬»»¡…∆
התוכן  ה', ואהבת ישראל שאהבת הרי

בזו, זו קשורות התפילה, של הפנימי

,‰ÊaL ÌÈLe¯t‰ '·Îe) בביאור ¿«≈ƒ∆»∆
"ואהבת", ˆÈÂeÈהלשון ÔBLÏ חובה ¿ƒ

לאהוב  ‰·ÁË‰עליך ÔBLÏe69 ¿«¿»»
אהבה  לידי תגיע e‰fLבוודאי ,(∆∆

ה' ÏLהפנימי dÈÚאהבת ƒ¿»»∆
¯Ó‡Ók ,‰ÏÙz‰ ˙„B·Ú70 ¬««¿ƒ»¿«¬«

ÁÏeÙk‡הזוהר  ‡ÁÏet ˙ÈÏ≈¿»»¿¿»»
‡˙eÓÈÁ¯c(עבודה) פולחן אין ƒ¿ƒ»

האהבה. כפולחן

eeËˆpL ‰lÁ ˙ÂˆÓ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿««»∆ƒ¿«
,ı¯‡Ï Ì˙ÒÈÎa Ï‡¯NÈ ולפי ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»»»»∆

המיוחד  הקשר גם מובן לעיל המבואר

כיוון  לארץ לכניסה חלה מצוות חלה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰של ÌÈw˙Óמצוות ∆«¿≈∆¿«¿ƒ
,ÌÏBÚ ÏL B˙lÁa ˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ïe˜Ïw‰«ƒ¿∆«¬»«¿≈≈¿≈«««¿«»∆»

הראשון  vÓe·אדם „ÓÚÓÏ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓe הנעלהÈÙk «¬ƒƒ∆»»¿«¬»«»¿ƒ
È‰BÊÂ .‡ËÁ‰ Ì„B˜ ‰È‰L,שבה הפנימית והעבודה חלה מצוות ∆»»∆«≈¿¿ƒ

באריכות, לעיל ‰‰Î‰כמבואר Ìb««¬»»
הראויה  -הרוחנית ı¯‡Ï ‰ÒÈkÏ«¿ƒ»»»∆

˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯ ÔBLÏ·e71 ƒ¿«ƒ««»
ÌÎÈ˙·LBÓ ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿…≈∆
eÒkiL Ì‰Ï ¯NÈa ,'B‚ƒ≈»∆∆ƒ»¿
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ Y ı¯‡Ï»»∆«¿≈¿ƒ«
eÏ‡‚ÈÂ ‡·iL ,e˜„ƒ̂¿≈∆»…¿ƒ¿»≈
,eˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ¿ƒ≈¿ƒ¿«¿≈

.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc mixcp(ipy meil)

s`e ,gqtd iptl elyn dzpdpy dna rxtnl lgi laa dxary
zial iklz m`'e ,xeqi`d xwir `ed 'il zipdp z`y' xn`y dny
ok m`e ,i`pza s` xdfp mc`y ixd ,i`pz wx `ed 'bgd cr jia`
el xeq` i`pza excp dlezdy xaeqd dcedi ax lr o`kn dyw
epi` mc`y meyn] i`pza xdfi `l jk xg` `ny xcpd lr xearl
,[xeqi`d xwir lr xearln wx xdfp `l` ,i`pzd meiwa xdfp

.xcpd lr rxtnl xary `vnpe
,`xnbd zvxzn,àaà éaø øîàm` ,dpynd ly dyexit `ed jk ¨©©¦©¨

éðôì äëìäbgçñtä`idy oicd ,dia` zialäøeñàxenb xeqi`a ¨§¨¦§¥©¤©£¨
,gqtd bg cr elyn zepdil dxezd onåelyn dzpdpe dxar m` §

,gqtd bg crä÷Bìla` ,xcpd lr dxar ixdy ,'lgi `l' meyn ¨
y cer lkäëìä àì`l` dpi` ,dia` zialàîìòa äøeñà- Ÿ¨§¨£¨§¨§¨

,dia` zial jlz `ny miyyegy ,elyn zepdil opaxcn dxeq`
.dzpdp m` dwel dpi` la` ,rxtnl dxq`py `vnpe

:dcedi ax lr ef dpyn jyndn dywn `xnbdàôéñ àîéàly ¥¨¥¨

dia` zial dkld m` ,dpyn dze`øçàbg,çñtädxarìçé ìáa ©©©¤©§©©¥
,Bøác,xcpd lge i`pzd miiwzd dia` zial dzkild ici lry oeik §¨

bg mcew epnn dzpdpy dna xcpd lr rxtnl dxary `vnpe
.gqtdçñtä éðôì éðäúéà àìc éàå`idy dpyna xaecn m`e - §¦§Ÿ¦§¨¥¦§¥©¤©

,dyw ,gqtd bg mcew lradn dzpdp `lìçé ìa àkéà éîike - ¦¦¨©©¥
dkldy s` ixd ,lgi la xeqi`a zxaer `id elyn dzpdp `lyk

,xcpd lr dxar `l ixd ,rxtnl xcpd lge dia` zialàlà¤¨
àèéLtote`a zxacn dpyndyéðäúéàcdlra lyn dzpdpy - §¦¨§¦§¨¥

iptn ,'lgi la' xeqi`a `idy xnel jiiy dfk ote`ae ,gqtd mcew
lgi laa dxare xcpd lgy xxazn dia` zial dkldy dfay

,dyw ok m`e .rxtnlàîìàef dpynn mi`ex -yéðäúéî- ©§¨¦§¨¥
miyyeg ep` oi`e ,i`pzd miiwzd `l cer lk zepdil xzeny
`l'a rxtnl mixaer e`vnpe ,i`pza exdfi `l epdiy ixg` `ny

,'lgi
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המשך ביאור למסכת נדרים ליום שני עמ' א
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.g"kyz'd ,oeiq c"k ,gly zyxt 'd mei zgiy .c"qa

"dpen`" dpgnc zekixcnle "dwax zia"c zeniiqnd zecinlzl -
- dpiigz

מוגה  בלתי

שקורין ‡. הפרשה או שעברה בשבת שקראו הפרשה - השבוע פרשת עם פגישה כל לקשר נהוג
זה. בשבוע

המרגלים  היו אבל ישראל, לארץ יכנסו ישראל שבני רצה שהקב"ה מסופר זה שבוע בפרשת ובכן:
שישארו  - שהוא כמו המצב שישאר  ורצו הקב"ה, של לכוונה כיוונו ולא הענין, ובהבנת בחשבון שטעו

המרגלים". "חטא בשם שנקראת הבלתיֿנכונה וההבנה הגישה באה ומזה במדבר,

הזקן  רבינו ששואל כפי - מובן אינו משה 1ולכאורה עלֿידי שנבחרו אנשים אודות שמדובר כיון :
רש"י  (כדברי היו" כשרים שעה ש"באותה מובן שמזה כזו?!2רבינו, טעות אצלם שהיתה יתכן איך - (

כזו. לטעות - אמיתי שכל - בשכל מקום שיש לומר, צריך כן ועל

כרצון  והנהגה התורה ללימוד להתמסר יכולים היו במדבר, היו ישראל בני שכאשר - בזה והביאור
האדמה, בעבודת בעיקר אז שהתבטאה בפרנסה, התעסקות כמו העולם, עניני מצד הפרעות ללא הקב"ה,
בהיותם  כי הפרנסה, ענין עם אז קשורים שהיו הענינים בשאר בזה וכיוצא וקצירה, וזריעה חרישה
מרים, של מבארה מים להם והיו השמים, מן הקב"ה להם שנתן ה"מן" את המוכן מן קיבלו במדבר,
לארץ  להכנס מאשר שבמדבר באורחֿהחיים להמשיך שמוטב טענו ולכן הנצרכים. הדברים שאר כל וכן
עבור  ואנרגיה מסירות מהזמן, חלק להקדיש יצטרכו ביותר, הטוב במצב אפילו הרי שם, כי ישראל.

אלו. למצוות בנוגע התורה לימוד או ישיר, באופן מצוות שאינם ענינים

צודקת  טענה זו הרי הזקן: רבינו ושואל שממשיך כפי - גיסא לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה אך
ובחירה  אפשרות שיש בשעה בה פרנסה, עניני ושאר האדמה עבודת עבור מהזמן חלק להקדיש מדוע -
עבור  הזמן כל את להקדיש ויכולים המוכן, מן הצרכים כל את מקבלים שבו במקום לחיות להמשיך

המצוות?! וקיום התורה לימוד

מאד" מאד הארץ "טובה הקב"ה: בשם משה להם שאמר כפי - בזה שאףֿעלֿפי 3והביאור והיינו, ,
העני  וכל האדמה בעבודת להתעסק יצטרכו כל ששם עבור האמיתית הטובה זו הרי בה, הקשורים נים

של  רצונו כי ישראל, בארץ אחרֿכך שהיה לאורחֿהחיים במדבר שהיה מאורחֿהחיים שיעברו אלו
את  ויבנו ישנו שעלֿידיֿזה אלא כשלעצמם, המצוות וקיום התורה בלימוד ישארו שלא הוא הקב"ה
ומצוותיה. תורה עם שחדור מקום שזהו ניכר שיהיה ישראל", "ארץ - הקב"ה של רצונו כפי להיות העולם

זה:·. לזמנינו בנוגע מזה והנמשל
ללימוד  להתמסר וביכלתו צרכיו, כל את המוכן מן מקבל שבו חייו במשך זמן יש אדם, כל אצל

הקב"ה. כרצון בגדלותו להתנהג והכנה

ללמוד  להמשיך - היא הקב"ה של רצונו למלא ביותר הטובה שהדרך לומר מקום יש שכן, וכיון
בעולם. לפעול השתדלות מתוך העולם בעניני  להתערב צורך ללא לעצמו, מצוות ולקיים תורה

הלימוד  של המטרה שהשגת - שלח מפרשת הקב"ה) של לרצונו (בנוגע ההוראה באה זה ועל
אלא  מהעולם, להתפעל מבלי רגליו על עומד שהוא בלבד זו שלא מראה שיהודי בשעה היא, בשלימותה

הקב"ה. של לרצונו בהתאם שיהיה בו לפעול בעולם אקטיבי כח נעשה הוא
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שלח 1) ש"פ שיחת גם וראה (שלח). פרשתנו ריש לקו"ת ראה
וש"נ. ואילך). 132 ע' חנ"ג מנחם (תורת בתחילתה

ג.2) יג, (שלח) פרשתנו
ז.3) יד, שם

g"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

מסויים ‚. ושלב מסויימת תקופה מסיימים שכאשר ולדוגמא, הפרטיים, בחייו אחד כל אצל הוא וכן
להתעלות  כדי אקטיבי באופן זאת לנצל - היא התכלית הנה "גראדּואירט"), כאן: שנקרא (כפי ַבלימודים
כך  והדרכתו, השפעתו תחת שנמצאים שמסביבו אלו על להשפעה בנוגע והן לעצמו בנוגע הן ולשגשג
יהיו  והנהגתם שחייהם מסביבו, שנמצאים אלו והדרכת בלימוד בפועל, במעשה יומשך שלו שהלימוד

לפניֿזה. שנה) או חודש (יום, זמן משך שלמד התורה עלֿפי
אלו  וכן בלימודם, מסויימת תקופה שסיימו אלו - כאן שמתאספת לקבוצה במיוחד שייך זה ועניו
- השפעתם תחת שיהיו  אלו את והתורה היהדות בדרך ולהדריך ללמוד הקיץ זמן את לנצל שמתכוננים 
ולשגשג  להתעלות כדי שלפניֿזה, והחדשים והשבועות הימים במשך והשיגו שלמדו מה כל את שינצלו
השפעתם, ותחת בסביבתם שנמצאים אלו כל על והשפעה בהדרכה גם שיתבטא ובאופן לעצמם, בנוגע
אותם  שידריכו השבועות מספר שלאחרי ובאופן בפועל, במעשה ביטוי לידי יבוא שלהם שהלימוד כך
שבה  לתעות) (מבלי הנכונה הדרך מציאת מתוך רגליהם, על עומדים מה"קעמּפ" יצאו עליהם, וישפיעו

שלאחריֿזה. והשנים החדשים במשך ("קעמּפערס") הקייטנה ילדי ילכו

בתורה,„. הקב"ה שהורנו כפי להתנהג צעיר, כלֿכך לא או צעיר יהודי, ילד על ההשפעה וזכות
שכדאי  לעבן"), ריכטיקער ("א אמיתיים חיים לחיות כיצד והוראה בחיים, הוראה חיים", "תורת ַשנקראת
בהמצטרך  אחד לכל הקב"ה של ברכותיו את להמשיך כוחה גדול - טובות ושנים ימים לאורך לחיותו

וברוחניות. בגשמיות לו
בכלל. ישראל ולבני להורים אמיתי נחתֿרוח ולגרום ובהנהגה, בלימוד בעצמה להצליח ולכלֿלראש,

האמיתית  בגאולה ממש, בקרוב ישראל, לארץ ללכת צדקנו, משיח עם יחד כולנו, שנזכה ועד
אמן. והשלימה,

מוצלח. וקיץ שמח קיץ בריא, קיץ לכן שיהיה

•
.g"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

אינם ‡. שלכאורה ענינים ב' מצינו - המרגלים שילוח אודות השבוע בפרשת להמסופר בנוגע
לזה  זה :1מתאימים

רועה  ישראל, רועה [להיותו אותם בהכירו זו, לשליחות בהם בחר עצמו שמשה כיון - גיסא מחד
בפנימיותם  אלא בחיצוניות, רק לא מרעיתו צאן את ומכיר שיודע הוא רועה של ענינו והרי נאמן,

הארץ" את "לתור השליחות את למלא ויכולים ראויים שהם ידע בוודאי הרי דורך")], .2("דורךֿאוןֿ

שכתוב  מה עלֿפי ואותה 3ובפרט חשיבות, לשון שבמקרא אנשים "כל רש"י: ופירש אנשים", "כולם
היו". כשרים שעה

אל  הקצה מן ונשתנו הדרך מן ירדו יום ארבעים שבמשך יתכן כיצד השאלה: שנשאלת כך, כדי ועד
שנה! ארבעים במדבר שנשארו ישראל, בני כל על גם שפעל המרגלים, בחטא שנכשלו עד הקצה,

הפסוק  על רש"י בפירוש מצינו גיסא, ביאתן 4ולאידך מה לביאתן, הליכתן "להקיש ויבואו", "וילכו
רעה". בעצה הליכתן אף רעה, בעצה 
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גם 1) וראה ואילך. 78 ע' חל"ג לקו"ש ראה - לקמן בהבא
מנחם  (תורת ואילך ס"ז תשכ"ו תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת

וש"נ. .123 ע' חנ"ג מנחם תורת ואילך). 118 ע' חמ"ז

טז.2) יג, פרשתנו
ג.3) שם,
כו.4) שם,
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.g"kyz'd ,oeiq c"k ,gly zyxt 'd mei zgiy .c"qa

"dpen`" dpgnc zekixcnle "dwax zia"c zeniiqnd zecinlzl -
- dpiigz

מוגה  בלתי

שקורין ‡. הפרשה או שעברה בשבת שקראו הפרשה - השבוע פרשת עם פגישה כל לקשר נהוג
זה. בשבוע

המרגלים  היו אבל ישראל, לארץ יכנסו ישראל שבני רצה שהקב"ה מסופר זה שבוע בפרשת ובכן:
שישארו  - שהוא כמו המצב שישאר  ורצו הקב"ה, של לכוונה כיוונו ולא הענין, ובהבנת בחשבון שטעו

המרגלים". "חטא בשם שנקראת הבלתיֿנכונה וההבנה הגישה באה ומזה במדבר,

הזקן  רבינו ששואל כפי - מובן אינו משה 1ולכאורה עלֿידי שנבחרו אנשים אודות שמדובר כיון :
רש"י  (כדברי היו" כשרים שעה ש"באותה מובן שמזה כזו?!2רבינו, טעות אצלם שהיתה יתכן איך - (

כזו. לטעות - אמיתי שכל - בשכל מקום שיש לומר, צריך כן ועל

כרצון  והנהגה התורה ללימוד להתמסר יכולים היו במדבר, היו ישראל בני שכאשר - בזה והביאור
האדמה, בעבודת בעיקר אז שהתבטאה בפרנסה, התעסקות כמו העולם, עניני מצד הפרעות ללא הקב"ה,
בהיותם  כי הפרנסה, ענין עם אז קשורים שהיו הענינים בשאר בזה וכיוצא וקצירה, וזריעה חרישה
מרים, של מבארה מים להם והיו השמים, מן הקב"ה להם שנתן ה"מן" את המוכן מן קיבלו במדבר,
לארץ  להכנס מאשר שבמדבר באורחֿהחיים להמשיך שמוטב טענו ולכן הנצרכים. הדברים שאר כל וכן
עבור  ואנרגיה מסירות מהזמן, חלק להקדיש יצטרכו ביותר, הטוב במצב אפילו הרי שם, כי ישראל.

אלו. למצוות בנוגע התורה לימוד או ישיר, באופן מצוות שאינם ענינים

צודקת  טענה זו הרי הזקן: רבינו ושואל שממשיך כפי - גיסא לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה אך
ובחירה  אפשרות שיש בשעה בה פרנסה, עניני ושאר האדמה עבודת עבור מהזמן חלק להקדיש מדוע -
עבור  הזמן כל את להקדיש ויכולים המוכן, מן הצרכים כל את מקבלים שבו במקום לחיות להמשיך

המצוות?! וקיום התורה לימוד

מאד" מאד הארץ "טובה הקב"ה: בשם משה להם שאמר כפי - בזה שאףֿעלֿפי 3והביאור והיינו, ,
העני  וכל האדמה בעבודת להתעסק יצטרכו כל ששם עבור האמיתית הטובה זו הרי בה, הקשורים נים

של  רצונו כי ישראל, בארץ אחרֿכך שהיה לאורחֿהחיים במדבר שהיה מאורחֿהחיים שיעברו אלו
את  ויבנו ישנו שעלֿידיֿזה אלא כשלעצמם, המצוות וקיום התורה בלימוד ישארו שלא הוא הקב"ה
ומצוותיה. תורה עם שחדור מקום שזהו ניכר שיהיה ישראל", "ארץ - הקב"ה של רצונו כפי להיות העולם

זה:·. לזמנינו בנוגע מזה והנמשל
ללימוד  להתמסר וביכלתו צרכיו, כל את המוכן מן מקבל שבו חייו במשך זמן יש אדם, כל אצל

הקב"ה. כרצון בגדלותו להתנהג והכנה

ללמוד  להמשיך - היא הקב"ה של רצונו למלא ביותר הטובה שהדרך לומר מקום יש שכן, וכיון
בעולם. לפעול השתדלות מתוך העולם בעניני  להתערב צורך ללא לעצמו, מצוות ולקיים תורה

הלימוד  של המטרה שהשגת - שלח מפרשת הקב"ה) של לרצונו (בנוגע ההוראה באה זה ועל
אלא  מהעולם, להתפעל מבלי רגליו על עומד שהוא בלבד זו שלא מראה שיהודי בשעה היא, בשלימותה

הקב"ה. של לרצונו בהתאם שיהיה בו לפעול בעולם אקטיבי כח נעשה הוא
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שלח 1) ש"פ שיחת גם וראה (שלח). פרשתנו ריש לקו"ת ראה
וש"נ. ואילך). 132 ע' חנ"ג מנחם (תורת בתחילתה

ג.2) יג, (שלח) פרשתנו
ז.3) יד, שם
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מסויים ‚. ושלב מסויימת תקופה מסיימים שכאשר ולדוגמא, הפרטיים, בחייו אחד כל אצל הוא וכן
להתעלות  כדי אקטיבי באופן זאת לנצל - היא התכלית הנה "גראדּואירט"), כאן: שנקרא (כפי ַבלימודים
כך  והדרכתו, השפעתו תחת שנמצאים שמסביבו אלו על להשפעה בנוגע והן לעצמו בנוגע הן ולשגשג
יהיו  והנהגתם שחייהם מסביבו, שנמצאים אלו והדרכת בלימוד בפועל, במעשה יומשך שלו שהלימוד

לפניֿזה. שנה) או חודש (יום, זמן משך שלמד התורה עלֿפי
אלו  וכן בלימודם, מסויימת תקופה שסיימו אלו - כאן שמתאספת לקבוצה במיוחד שייך זה ועניו
- השפעתם תחת שיהיו  אלו את והתורה היהדות בדרך ולהדריך ללמוד הקיץ זמן את לנצל שמתכוננים 
ולשגשג  להתעלות כדי שלפניֿזה, והחדשים והשבועות הימים במשך והשיגו שלמדו מה כל את שינצלו
השפעתם, ותחת בסביבתם שנמצאים אלו כל על והשפעה בהדרכה גם שיתבטא ובאופן לעצמם, בנוגע
אותם  שידריכו השבועות מספר שלאחרי ובאופן בפועל, במעשה ביטוי לידי יבוא שלהם שהלימוד כך
שבה  לתעות) (מבלי הנכונה הדרך מציאת מתוך רגליהם, על עומדים מה"קעמּפ" יצאו עליהם, וישפיעו

שלאחריֿזה. והשנים החדשים במשך ("קעמּפערס") הקייטנה ילדי ילכו

בתורה,„. הקב"ה שהורנו כפי להתנהג צעיר, כלֿכך לא או צעיר יהודי, ילד על ההשפעה וזכות
שכדאי  לעבן"), ריכטיקער ("א אמיתיים חיים לחיות כיצד והוראה בחיים, הוראה חיים", "תורת ַשנקראת
בהמצטרך  אחד לכל הקב"ה של ברכותיו את להמשיך כוחה גדול - טובות ושנים ימים לאורך לחיותו

וברוחניות. בגשמיות לו
בכלל. ישראל ולבני להורים אמיתי נחתֿרוח ולגרום ובהנהגה, בלימוד בעצמה להצליח ולכלֿלראש,

האמיתית  בגאולה ממש, בקרוב ישראל, לארץ ללכת צדקנו, משיח עם יחד כולנו, שנזכה ועד
אמן. והשלימה,

מוצלח. וקיץ שמח קיץ בריא, קיץ לכן שיהיה

•
.g"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

אינם ‡. שלכאורה ענינים ב' מצינו - המרגלים שילוח אודות השבוע בפרשת להמסופר בנוגע
לזה  זה :1מתאימים

רועה  ישראל, רועה [להיותו אותם בהכירו זו, לשליחות בהם בחר עצמו שמשה כיון - גיסא מחד
בפנימיותם  אלא בחיצוניות, רק לא מרעיתו צאן את ומכיר שיודע הוא רועה של ענינו והרי נאמן,

הארץ" את "לתור השליחות את למלא ויכולים ראויים שהם ידע בוודאי הרי דורך")], .2("דורךֿאוןֿ

שכתוב  מה עלֿפי ואותה 3ובפרט חשיבות, לשון שבמקרא אנשים "כל רש"י: ופירש אנשים", "כולם
היו". כשרים שעה

אל  הקצה מן ונשתנו הדרך מן ירדו יום ארבעים שבמשך יתכן כיצד השאלה: שנשאלת כך, כדי ועד
שנה! ארבעים במדבר שנשארו ישראל, בני כל על גם שפעל המרגלים, בחטא שנכשלו עד הקצה,

הפסוק  על רש"י בפירוש מצינו גיסא, ביאתן 4ולאידך מה לביאתן, הליכתן "להקיש ויבואו", "וילכו
רעה". בעצה הליכתן אף רעה, בעצה 
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גם 1) וראה ואילך. 78 ע' חל"ג לקו"ש ראה - לקמן בהבא
מנחם  (תורת ואילך ס"ז תשכ"ו תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת

וש"נ. .123 ע' חנ"ג מנחם תורת ואילך). 118 ע' חמ"ז

טז.2) יג, פרשתנו
ג.3) שם,
כו.4) שם,
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תורה'·. ב'לקוטי המבואר מפני 5ובהקדים - ישראל לארץ ליכנס רצו שלא המרגלים שיטת אודות
כו' העולם בעניני להתעסק רצו .6שלא

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין שהרי הכתובים, בפשטות שכתוב למה בהתאם להיות צריך זה 7וענין

גו'" בצורות והערים גו' העם עז כי "אפס שאמרו ממנו"8- הוא חזק כי העם אל לעלות נוכל "לא ולכן ,9,
אמרו" מעלה כלפי בה':10"כביכול כפירה של ענין זה שהיה ,

מלכים  ל"א ארץ היא ישראל שארץ שכיון טענו, עממין,11המרגלים שבעה ארץ - יותר ובכללות ,
החיים  סדר את ולשנות אותם, לכבוש צריך כאשר הנה משלו, בחיים הנהגה סוג יש מהם אחד שלכל
מלחמה. של בענין צורך יש אזי - התורה ממשלת עלֿפי קדושה של חיים סדר ולקבוע אז, עד שהיה

שיהיה  ובהכרח אבידות, יהיו שלא יתכן לא בה, מנצחים לפועל  כאשר שגם רואים המלחמה ובענין
כו'. חסרון של ענין

באופן  שהיתה מדין, במלחמת כמו הטבע, מדרך למעלה נסי, באופן היא המלחמה כאשר ואפילו
איש" ממנו נפקד משאר 12ש"לא עצמו את לנתק צריך שעה ובאותה כו', ומרץ זמן לבזבז צריך אז גם -

הענינים.

מלאכה  בבחינת היא מצדֿעצמה המלחמה אבל הנצחון, בשביל אמנם היא המלחמה תכלית כלומר:
לגופה. צריכה שאינה

הענינים  שאר וכל וזריעה בחרישה לעסוק יצטרכו אזי ישראל, לארץ כבר כשיכנסו אחר ֿכך, וגם
נאמר  שכבר כפי לארץ, בכניסתם ומיד תיכף אלא זמן, משך לאחרי ולא הארץ, עבודת עם הקשורים

הנה 13לפניֿזה  הקדימה, על ונוסף לה'"; "שבת אחרֿכך ורק גו'", שדך תזרע גו' הארץ אל תבואו "כי :
ו  שדך", ב"תזרע עוסקים - שנים" "שש - הזמן שרוב באופן זה הרי הזמן, לכמות בנוגע מיעוט גם רק

ומצוות. תורה לעניני לגמרי להתמסר יכולים ואז לה'", "שבת - השביעית" "בשנה - הזמן

אין  ששם במדבר, להשאר מוטב ישראל?! לארץ להכנס צריך למה - המרגלים טענו - שכן וכיון
להתנתק  צורך אין וגם העמים, לשאר ישראל בני בין מפסיק היה הענן עמוד שהרי מלחמה, של ענין

השמים" מן "לחם שישנו כיון העולם, בעניני להתעסק כדי קדושה מרים.14מעניני של מבארה ומים ,

האמת; היפך היתה ושיטתם גדול", טעות בזה "טעו שהמרגלים תורה'5, ב'לקוטי מבואר זה ועל
לבררם  כדי העולם, בעניני ולעסוק לירד יש - שאדרבה רבינו, משה שיטת היא האמיתית השיטה ואילו

העליונה. הכוונה את ממלאים שעלֿידיֿזה כו', ולזככם

בזה. המרגלים נכשלו לפועל אבל הכוונה, אמיתית את שידעו המרגלים על סמך רבינו משה ובכן:

כמשל  זה הרי - האמיתית מהדרך שסרו כחוט 15ולאחרי אפילו ממנה סר שכאשר המלך, בדרך ההולך
החיות, מקום היער, במעבה עצמו את שימצא ועד ויותר, יותר ממנה ויתרחק ילך אזי בלבד, השערה
בה' מרידה של ומצב למעמד באו שלבסוף המרגלים, אצל היה וכך שם; להיות יכול אינו שבןֿאדם

תמרודו" אל בה' "אך וכלב: יהושע אמרו ).16(שלכן

איש ‚. כל של בחייו הוראה הם התורה עניני שכל חיים, תורת היא התורה שהרי - מזה וההוראה
מקום: ובכל זמן בכל ישראל,
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פרשתנו.5) ריש
(תורת 6) ס"ט קרח ש"פ שיחת גם ראה - הענין לשלימות

וש"נ. ואילך). 169 ע' חנ"ג מנחם
וש"נ.7) א. סג, שבת
כח.8) שם,
לא.9) שם,

עה"פ.10) פירש"י

הובא 11) סע"א. קיא, סנהדרין א. לב, ברכות כד. יב, יהושע
יז. לג, ברכה כד. ג, ואתחנן טז. יד, פרשתנו בפירש"י

מט.12) לא, מטות
בהר.13) ר"פ
ד.14) טז, בשלח
וש"נ.15) .84 ע' חמ"ד מנחם תורת ראה
ט.16) שם, פרשתנו
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"דעה  בתורה, רק ולעסוק מהעולם להתנתק שצריך - המדבר דור שיטת שיטות: שתי ישנן בכללות
מכסים" לים ד"כמים לאופן עד ה'", דעה"17את "דור המדבר, דור הנהגת שהיתה כפי להשאר 18, שרצו ,

הדיבור  בעולם - היותר ולכל המחשבה, -19בעולם רבינו משה ושיטת המעשה; לעולם לירד לא אבל ,
צר  אלא מספיק, אינו כשלעצמו שהעולם שהלימוד בלבד זו שלא והיינו, בעולם, ולפעול לצאת גם יך

מלכים, ל"א בשליטת שהיה מקום להפוך - העולם על ויפעל ישפיע שהוא אדרבה, אלא עליו, ישפיע לא
ישראל. בני עבור נושבת" ל"ארץ

ולא  הלימוד, ענין הוא העיקר המדבר דור שיטת שלפי - הנ"ל השיטות שתי בין החילוק וכללות
הוא  "המעשה - דוקא למעשה לבוא הלימוד צריך רבינו משה לשיטת ואילו המעשה; ענין נוגע

.20העיקר"

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל עסקם 21וכיון שעיקר כאלו יש בעולם: גם אלו שיטות ב' מצינו -
וכאשר  המציאות, במבחן להתחשב מבלי למסקנות, באים והשגתם הבנתם יסוד ועל והשגה, הבנה בעניני
את  לשנות ומחפשים נכונה אינה שהמציאות מסיקים אזי למסקנותיהם, בהתאם אינה המציאות

ואם 22המציאות  המציאות, אל מתאימה היא אם והשגתם הבנתם אמיתת את שבוחנים כאלו ויש ;
והשגתם. הבנתם את לשנות מחפשים אזי כן, אינה המציאות

ורק  המעשה, ענין נוגע ולא השכל, על לבנות שצריך השיטה היתה הביניים) (בימי שבעבר ולהעיר,
בזהר  כמבואר הששי, לאלף מאות שש משנת החל - האחרונים לפסוק 23בדורות שש 24(בשייכות "בשנת

העולם  בחכמת ריבוי ניתוסף שאז נפתחו") השמים וארובות רבה, תהום מעיינות כל נבקעו גו' מאות
את  "דע - החסידות תורת התגלות היתה זמן באותו שהרי התורה, בחכמת ריבוי שניתוסף לפי (והיינו

אביך" בענין 25אלקי יתבטא ענין שכל הצורך את מדגישים - בעולם) גם חכמה ריבוי ניתוסף ולכן ,
דוקא. המעשה

הענין  גם 6ונקודת (כולל והשגה הבנה לידי ובא ביותר, נעלה שכל בעל שהוא מי שגם -
התלמידים" ו"פלפול חברים" ד"דיבוק הענין שזהו חבירו, עם והפלפול מספיק 26השקלאֿוטריא זה אין ,(

הוא  שהשכל יודעים ואז המעשה, אל בהתאם להיות תומשך וההשגה שההבנה צורך יש אלא עדיין,
שבאו  למרגלים, בנוגע וכנ"ל והשגה, בהבנה גם אלא המעשה, בענין רק לא חסר - ובלאוֿהכי אמיתי;

ענין היפך שזהו - בה' מרידה של ומצב העולם למעמד בורא הקב"ה, עלֿידי נברא הוא שגם השכל,
"כביכול  כו', יתברך ביכלתו האמינו שלא בהקב"ה, מרדו הם ואילו השכל. מקור שהוא כך ומנהיגו,

כליו" להוציא יכול אינו בעלֿהבית .27אפילו

הסיפור  וכאשר 28וכידוע שפל, דבר בעשיית אותו תפסו שפעם לאריסטו, בנוגע מוסר בספרי שהובא
שפל  דבר עושה אתה ואיך במוסר, חדשה שיטה עם שיצאת אריסטו אתה הרי האי, מאי אותו: שאלו
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ט.17) יא, ישעי'
וש"נ.18) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
א.19) לח, א. לז, שם לקו"ת ראה
מי"ז.20) פ"א אבות
ע"ב.21) ריש קסא, זח"ב
היפך 22) היא זו ששיטה בפשטות שמובן שאף ולהעיר,

נמשכות  שהדעות פע"א) (ח"א במו"נ הרמב"ם וכמ"ש האמת,
בתורה  מקור לזה יש הדעות, אחר המציאות ולא המציאות, אחר
לו  שתהי' בהכרח האמת, היפך שהוא ענין שגם כמ"פ (כמדובר
כדבעי, הוא התורה לימוד שכאשר מצינו שהרי - בקדושה) אחיזה
אזי  א), יט, (ע"ז שמו" על ש"נקראת עד התורה עם שמתאחד
(כתובות  בירושלמי כדאיתא העולם, מציאות את לשנות יכולים
עלי", גומר "לאֿל ג) נז, (תהלים הפסוק על וש"נ) סה"ב. פ"א
הבתולין  השנה, את לעבר ב"ד ונמלכין אחד ויום שנים שלש "בת
ישראל  גדולי ושאר נשיאינו רבותינו אצל שראינו וכפי חוזרין".

שע"י  התורה), לפנימיות חלשה שייכות להם שהיתה אלו (אפילו
נס, של ענין זה ואין העולם. במציאות שינוי פעלו בתורה פס"ד
העולם, מציאות על בעה"ב היא שהתורה הקב"ה הטביע כך אלא
בר  עלמא, וברא באורייתא אסתכל "קוב"ה (שם) בזהר וכדאיתא
התורה  לימוד שע"י ועד עלמא", ומקיים באורייתא בה מסתכל נש
זח"א  וראה יז. סה, (ישעי' חדשה" וארץ חדשים "שמים נעשים
למציאות  ועד שינוי, לפעול התורה שבכח והיינו, ואילך), ב ד,

זו). שנה קרח ש"פ (משיחת בעולם חדשה
וש"נ.23) ואילך. 42 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. קיז, ח"א
יא.24) ז, נח
ט.25) כח, הימיםֿא דברי
מ"ו.26) פ"ו אבות
א.27) לה, סוטה
וש"נ.28) .158 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה
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תורה'·. ב'לקוטי המבואר מפני 5ובהקדים - ישראל לארץ ליכנס רצו שלא המרגלים שיטת אודות
כו' העולם בעניני להתעסק רצו .6שלא

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין שהרי הכתובים, בפשטות שכתוב למה בהתאם להיות צריך זה 7וענין

גו'" בצורות והערים גו' העם עז כי "אפס שאמרו ממנו"8- הוא חזק כי העם אל לעלות נוכל "לא ולכן ,9,
אמרו" מעלה כלפי בה':10"כביכול כפירה של ענין זה שהיה ,

מלכים  ל"א ארץ היא ישראל שארץ שכיון טענו, עממין,11המרגלים שבעה ארץ - יותר ובכללות ,
החיים  סדר את ולשנות אותם, לכבוש צריך כאשר הנה משלו, בחיים הנהגה סוג יש מהם אחד שלכל
מלחמה. של בענין צורך יש אזי - התורה ממשלת עלֿפי קדושה של חיים סדר ולקבוע אז, עד שהיה

שיהיה  ובהכרח אבידות, יהיו שלא יתכן לא בה, מנצחים לפועל  כאשר שגם רואים המלחמה ובענין
כו'. חסרון של ענין

באופן  שהיתה מדין, במלחמת כמו הטבע, מדרך למעלה נסי, באופן היא המלחמה כאשר ואפילו
איש" ממנו נפקד משאר 12ש"לא עצמו את לנתק צריך שעה ובאותה כו', ומרץ זמן לבזבז צריך אז גם -

הענינים.

מלאכה  בבחינת היא מצדֿעצמה המלחמה אבל הנצחון, בשביל אמנם היא המלחמה תכלית כלומר:
לגופה. צריכה שאינה

הענינים  שאר וכל וזריעה בחרישה לעסוק יצטרכו אזי ישראל, לארץ כבר כשיכנסו אחר ֿכך, וגם
נאמר  שכבר כפי לארץ, בכניסתם ומיד תיכף אלא זמן, משך לאחרי ולא הארץ, עבודת עם הקשורים

הנה 13לפניֿזה  הקדימה, על ונוסף לה'"; "שבת אחרֿכך ורק גו'", שדך תזרע גו' הארץ אל תבואו "כי :
ו  שדך", ב"תזרע עוסקים - שנים" "שש - הזמן שרוב באופן זה הרי הזמן, לכמות בנוגע מיעוט גם רק

ומצוות. תורה לעניני לגמרי להתמסר יכולים ואז לה'", "שבת - השביעית" "בשנה - הזמן

אין  ששם במדבר, להשאר מוטב ישראל?! לארץ להכנס צריך למה - המרגלים טענו - שכן וכיון
להתנתק  צורך אין וגם העמים, לשאר ישראל בני בין מפסיק היה הענן עמוד שהרי מלחמה, של ענין

השמים" מן "לחם שישנו כיון העולם, בעניני להתעסק כדי קדושה מרים.14מעניני של מבארה ומים ,

האמת; היפך היתה ושיטתם גדול", טעות בזה "טעו שהמרגלים תורה'5, ב'לקוטי מבואר זה ועל
לבררם  כדי העולם, בעניני ולעסוק לירד יש - שאדרבה רבינו, משה שיטת היא האמיתית השיטה ואילו

העליונה. הכוונה את ממלאים שעלֿידיֿזה כו', ולזככם

בזה. המרגלים נכשלו לפועל אבל הכוונה, אמיתית את שידעו המרגלים על סמך רבינו משה ובכן:

כמשל  זה הרי - האמיתית מהדרך שסרו כחוט 15ולאחרי אפילו ממנה סר שכאשר המלך, בדרך ההולך
החיות, מקום היער, במעבה עצמו את שימצא ועד ויותר, יותר ממנה ויתרחק ילך אזי בלבד, השערה
בה' מרידה של ומצב למעמד באו שלבסוף המרגלים, אצל היה וכך שם; להיות יכול אינו שבןֿאדם

תמרודו" אל בה' "אך וכלב: יהושע אמרו ).16(שלכן

איש ‚. כל של בחייו הוראה הם התורה עניני שכל חיים, תורת היא התורה שהרי - מזה וההוראה
מקום: ובכל זמן בכל ישראל,
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פרשתנו.5) ריש
(תורת 6) ס"ט קרח ש"פ שיחת גם ראה - הענין לשלימות

וש"נ. ואילך). 169 ע' חנ"ג מנחם
וש"נ.7) א. סג, שבת
כח.8) שם,
לא.9) שם,

עה"פ.10) פירש"י

הובא 11) סע"א. קיא, סנהדרין א. לב, ברכות כד. יב, יהושע
יז. לג, ברכה כד. ג, ואתחנן טז. יד, פרשתנו בפירש"י

מט.12) לא, מטות
בהר.13) ר"פ
ד.14) טז, בשלח
וש"נ.15) .84 ע' חמ"ד מנחם תורת ראה
ט.16) שם, פרשתנו

g"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

"דעה  בתורה, רק ולעסוק מהעולם להתנתק שצריך - המדבר דור שיטת שיטות: שתי ישנן בכללות
מכסים" לים ד"כמים לאופן עד ה'", דעה"17את "דור המדבר, דור הנהגת שהיתה כפי להשאר 18, שרצו ,

הדיבור  בעולם - היותר ולכל המחשבה, -19בעולם רבינו משה ושיטת המעשה; לעולם לירד לא אבל ,
צר  אלא מספיק, אינו כשלעצמו שהעולם שהלימוד בלבד זו שלא והיינו, בעולם, ולפעול לצאת גם יך

מלכים, ל"א בשליטת שהיה מקום להפוך - העולם על ויפעל ישפיע שהוא אדרבה, אלא עליו, ישפיע לא
ישראל. בני עבור נושבת" ל"ארץ

ולא  הלימוד, ענין הוא העיקר המדבר דור שיטת שלפי - הנ"ל השיטות שתי בין החילוק וכללות
הוא  "המעשה - דוקא למעשה לבוא הלימוד צריך רבינו משה לשיטת ואילו המעשה; ענין נוגע

.20העיקר"

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל עסקם 21וכיון שעיקר כאלו יש בעולם: גם אלו שיטות ב' מצינו -
וכאשר  המציאות, במבחן להתחשב מבלי למסקנות, באים והשגתם הבנתם יסוד ועל והשגה, הבנה בעניני
את  לשנות ומחפשים נכונה אינה שהמציאות מסיקים אזי למסקנותיהם, בהתאם אינה המציאות

ואם 22המציאות  המציאות, אל מתאימה היא אם והשגתם הבנתם אמיתת את שבוחנים כאלו ויש ;
והשגתם. הבנתם את לשנות מחפשים אזי כן, אינה המציאות

ורק  המעשה, ענין נוגע ולא השכל, על לבנות שצריך השיטה היתה הביניים) (בימי שבעבר ולהעיר,
בזהר  כמבואר הששי, לאלף מאות שש משנת החל - האחרונים לפסוק 23בדורות שש 24(בשייכות "בשנת

העולם  בחכמת ריבוי ניתוסף שאז נפתחו") השמים וארובות רבה, תהום מעיינות כל נבקעו גו' מאות
את  "דע - החסידות תורת התגלות היתה זמן באותו שהרי התורה, בחכמת ריבוי שניתוסף לפי (והיינו

אביך" בענין 25אלקי יתבטא ענין שכל הצורך את מדגישים - בעולם) גם חכמה ריבוי ניתוסף ולכן ,
דוקא. המעשה

הענין  גם 6ונקודת (כולל והשגה הבנה לידי ובא ביותר, נעלה שכל בעל שהוא מי שגם -
התלמידים" ו"פלפול חברים" ד"דיבוק הענין שזהו חבירו, עם והפלפול מספיק 26השקלאֿוטריא זה אין ,(

הוא  שהשכל יודעים ואז המעשה, אל בהתאם להיות תומשך וההשגה שההבנה צורך יש אלא עדיין,
שבאו  למרגלים, בנוגע וכנ"ל והשגה, בהבנה גם אלא המעשה, בענין רק לא חסר - ובלאוֿהכי אמיתי;

ענין היפך שזהו - בה' מרידה של ומצב העולם למעמד בורא הקב"ה, עלֿידי נברא הוא שגם השכל,
"כביכול  כו', יתברך ביכלתו האמינו שלא בהקב"ה, מרדו הם ואילו השכל. מקור שהוא כך ומנהיגו,

כליו" להוציא יכול אינו בעלֿהבית .27אפילו

הסיפור  וכאשר 28וכידוע שפל, דבר בעשיית אותו תפסו שפעם לאריסטו, בנוגע מוסר בספרי שהובא
שפל  דבר עושה אתה ואיך במוסר, חדשה שיטה עם שיצאת אריסטו אתה הרי האי, מאי אותו: שאלו
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ט.17) יא, ישעי'
וש"נ.18) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
א.19) לח, א. לז, שם לקו"ת ראה
מי"ז.20) פ"א אבות
ע"ב.21) ריש קסא, זח"ב
היפך 22) היא זו ששיטה בפשטות שמובן שאף ולהעיר,

נמשכות  שהדעות פע"א) (ח"א במו"נ הרמב"ם וכמ"ש האמת,
בתורה  מקור לזה יש הדעות, אחר המציאות ולא המציאות, אחר
לו  שתהי' בהכרח האמת, היפך שהוא ענין שגם כמ"פ (כמדובר
כדבעי, הוא התורה לימוד שכאשר מצינו שהרי - בקדושה) אחיזה
אזי  א), יט, (ע"ז שמו" על ש"נקראת עד התורה עם שמתאחד
(כתובות  בירושלמי כדאיתא העולם, מציאות את לשנות יכולים
עלי", גומר "לאֿל ג) נז, (תהלים הפסוק על וש"נ) סה"ב. פ"א
הבתולין  השנה, את לעבר ב"ד ונמלכין אחד ויום שנים שלש "בת
ישראל  גדולי ושאר נשיאינו רבותינו אצל שראינו וכפי חוזרין".

שע"י  התורה), לפנימיות חלשה שייכות להם שהיתה אלו (אפילו
נס, של ענין זה ואין העולם. במציאות שינוי פעלו בתורה פס"ד
העולם, מציאות על בעה"ב היא שהתורה הקב"ה הטביע כך אלא
בר  עלמא, וברא באורייתא אסתכל "קוב"ה (שם) בזהר וכדאיתא
התורה  לימוד שע"י ועד עלמא", ומקיים באורייתא בה מסתכל נש
זח"א  וראה יז. סה, (ישעי' חדשה" וארץ חדשים "שמים נעשים
למציאות  ועד שינוי, לפעול התורה שבכח והיינו, ואילך), ב ד,

זו). שנה קרח ש"פ (משיחת בעולם חדשה
וש"נ.23) ואילך. 42 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. קיז, ח"א
יא.24) ז, נח
ט.25) כח, הימיםֿא דברי
מ"ו.26) פ"ו אבות
א.27) לה, סוטה
וש"נ.28) .158 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה



g"kyz'dיח ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

הוא  אזי בחכמה שעוסק בשעה אריסטו!... אינני עכשיו השיב: - אותך?! שיתפסו להתיירא מבלי כזה,
אחר! אדם הוא הרי אחרֿכך אבל וכו', חכם

הרמב"ם  שכתב כמו אלא כן, אינה התורה שיטת כך 29אבל ובדעותיו.. בחכמתו ניכר שהחכם "כשם
שאמרו  אמת הן - וכו'". ובמשקהו במאכלו במעשיו ניכר שיהיה שאומרה",30צריך ממי האמת את "קבל

לכך. בהתאם להיות הנהגתו גם צריכה אףֿעלֿפיֿכן אבל

הפתגם  בנוגע 31וכידוע "בכן" של בענין להתבטא צריכה החסידות בתורת נעלית היותר ההשכלה שגם
לפועל.

לאו" שומע אתה הן אינו 32ו"מכלל הלימוד בשעת גם הנה מעשה, לידי בא אינו הלימוד שאם -
בראש. גם חסר - ברגל כשחסר  כי חכם,

("בויען „. שכלו על לבנות ורצונו לוותר, מוכן אינו בשכלו, שהתייגע שכיון לטעון, יכול עדיין אך
יחיד. בתור לעצמו בנוגע שכל") אייגענעם דעם אויף

ממשה  "דיפלומה" להם שהיתה גם (ומה שכלם על שסמכו המרגלים מענין נוספת הוראה באה זה ועל
רבינו, משה עם יחד ישראל, בני לכל גרמו מכלֿמקום בלבד, עשרה שהיו שאף - היו") ש"כשרים

מים" אין אשר וצמאון ועקרב שרף נחש והנורא הגדול "במדבר במדבר, יתירות שנה ארבעים .33שנשארו

בני  על השפעה להם היתה לכן בישראל, שבט של נשיא היה מהם אחד שכל דכיון - הדבר וטעם
הסכים  לא - מהם גדול שהיה - רבינו ומשה עמהם, הסכימו לא וכלב שיהושע שלמרות כך, ישראל,

שנה. ארבעים במדבר להשאר ישראל בני לכל גרמו מכלֿמקום עמהם,

מבני  החל הזולת, עבור גם אחריות לו יש יחיד, היותו שעם - מישראל אחד לכל הוראה גם וזוהי
נפקאֿמינה  ללא - אותו שמכבדים מסויים, חוג על השפעה בעל הוא אם ובפרט וסביבתו, ומשפחתו ביתו
זוהם  בו שמסלקין גדולה (כף ליסטרון" "זוהמא מהו שלימדם בגלל זה אם אפילו לכך, הסיבה מהי

לצדדין) והקלחת זה 34הקדירה הרי מעשיו, את יתקן לא אם ולכן מעשיו, את גם מכבדים ובמילא -
המרגלים  אצל שהיה כפי אחרים, על גם רצוי בלתי באופן .35ישפיע

האנשים  מן ש"חיו וכלב יהושע אצל שהיה (כפי טובה הנהגה שעלֿידי – גיסא לאידך ועלֿדרךֿזה
לאחרים.36ההם" בנוגע גם אלא לעצמו, בנוגע רק לא יהודי פועל (

בהם. תלוי הרבים וזכות כדבעי, שמתנהגים אלו של חלקם ואשרי

שאז  דוקא, בגוף דנשמה ובאופן ממש, בקרוב צדקנו משיח ביאת את ממהרים שעלֿידיֿזה – והעיקר
גדול" ד"מעשה הענין וחכמתה"37יהיה בתורה פנויין "יהיו זה עם וביחד היעוד 38דוקא, שיקויים כיון ,39

צאנכם" ורעו זרים .40"ועמדו

***

הפרשה ‰. שיכנסו 41בהמשך להם "בישר רש"י : ומפרש מושבותיכם", ארץ אל תבואו "כי נאמר
לארץ".
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רפ"ה.29) דעות הל'
בהקדמה 30) רמ"א פרקים. לשמונה בהקדמה רמב"ם ראה

יין. מחיר לספרו
וש"נ.31) .253 ע' חנ"ב מנחם תורת ראה
ועוד.32) כ. יז, שופטים פ' פירש"י
טו.33) ח, עקב
(ובפירש"י).34) א לג, ב"מ
היו 35) שהרי פרהסיא, של ענין הי' המרגלים שאצל גם נזכר

הפרסום  שזהו וש"נ), .85 ע' חל"ג לקו"ש (ראה "עדה" - עשרה
וש"נ). .84 ע' חנ"ג מנחם תורת גם (ראה תורה ע"פ גדול הכי

לח.36) שם, פרשתנו
וש"נ.37) ואילך. רטז ע' טבת סה"מ מנחם תורת ראה
ה"ד.38) פי"ב מלכים הל' רמב"ם
ה.39) סא, ישעי'
(המו"ל).40) הסיום חסר
ב.41) טו,

g"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

העם" ש"ויבכו ועד בה', מרידה שהיה המרגלים, חטא למרות נשובה 42כלומר: גו' "ויאמרו ,
ה 43מצרימה" להם בישר - פארפאלן") שוין ("ס'איז אבוד כבר שהמצב הוהֿאמינא שיש כך קב"ה , ַַ

לארץ. שיכנסו

שעלֿידן  מובן, הרי - חלה ומצות נסכים, מצות מצוות: שתי הקב"ה להם נתן לזה שבהמשך וכיון
המרגלים. לחטא התיקון נעשה

.Â חלה למצות המרגלים חטא דתיקון והשייכות הקשר לבאר תרימו 44ויש חלה עריסותיכם "ראשית -
נאמר 45גו'" זה שעל הזה 46, בזמן גם שנוהגת - ביתך" אל ברכה :47"להניח

משה. עלֿידי להם שנאמר ה' דבר לקיים רצו ולא הם, שכלם על שהעמידו בכך היה המרגלים חטא
האישי. שכלו עירוב ללא להוי', שכולו  באופן שהיא האמונה ענין ֿ ידי על הוא לזה התיקון ולכן,

צריכה  ענין כל שהתחלת - גו'" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית - חלה מצות של תוכנה גם וזהו
בענין  (שנכללים האדם צרכי לכל בנוגע גם אלא לחלה, בנוגע רק [ולא לה' נתינה של באופן להיות

"לחם"48המזון  בשם בכללות שנקרא הרמב"ם 49, שכתב כמו צריך 50), האֿל" לשם שהוא דבר ש"כל
אומר  הוא וכן והנאה.. הטוב מן שמבין 51"שיהיה שלפני השכל, לענין בנוגע גם כולל לה'"], חלב כל

כו'. האמונה ענין להיות צריך שכלו, חיוב לפי ומתנהג בשכלו

ובשר  דם שנעשית האכילה ענין בדוגמת (שהם במושכלות שמתעסק שקודם - פשוטות ובאותיות
כמה  לפני רק (ולא העולם בורא  בה', האמונה ענין אצלו מודגש להיות צריך לכלֿלראש הנה כבשרו),
בטוח  להיות יכול ואז הקב"ה, עלֿידי שנברא השכל גם כולל רגע), ובכל יום בכל גם אלא שנים, אלפי

כו'. הדרך מן ירד שלא באופן תהיה לאחריֿזה במושכלות שהתעסקותו

.Ê:מזה וההוראה
זיך"), אויף ("שטעלן עצמו דעת על שסמך ומצב מעמד היה אם זה גם אין - בה' מרידה כדי עד

לארץ". שיכנסו להם "בישר המרגלים, חטא לאחרי שגם כאמור אבוד, מקרה

את  לשנות מוכן הוא ועכשיו בידי", היא "טעות הקודמת: להנהגתו בנוגע ולומר לבוא שצריך אלא
הכתוב  ובלשון כו').52הנהגתו, נכשלו זה בענין שגם (אף גו'" ועלינו "הננו :

להבחין  שלא גם יכול היה עצמו אהבת של השוחד שמצד (למרות להשתנות שרוצה בכך די ולא
אמת", "תורת עלֿפי ולהתנהג בפועל, הנהגתו לשנות - פועל לידי יבוא שהרצון בהכרח אלא בטעות),

ד"ויתרוצצו" ומצב מעמד אצלו ואין האמת, את בבירור רואה כו'53שאז להתנהג כיצד לדעת מבלי ,40.

***

.Á,8"שם ראינו הענק ילידי וגם העם.. ש"עז - ישראל לארץ בנוגע המרגלים שסיפרו הדברים בין
הארץ" פרי את "ויראום - לזה ראיה משונה"4ובתור עמה כך משונה, שפריה "כשם  ,54.

מאד" מאד הארץ "טובה וכלב יהושע אמרו - אמת היה זה שכל גופא 55ואףֿעלֿפי שזה והיינו, ,
וכמובא  ביותר, טובה ארץ שזוהי הוכחה מהווה ביותר, גדולים ופירות ענק, בני ישנם ישראל שבארץ

רש"י  כו'".56בפירוש גיבורים מגדלת ארץ "יש :
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א.42) יד, שם
ד.43) שם,
ונתבאר 44) הובא - ה"ה. פ"ד תענית ירושלמי גם ראה

מנחם  (תורת ואילך סי"א תשכ"ד תמוז מבה"ח שלח, ש"פ בשיחת
ואילך). 139 ע' ח"מ

כ.45) טו, שם
ל.46) מד, יחזקאל
רטו 47) (ס"ע ס"ג חלה ערך טו) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך).

וש"נ.48) .350 ע' חמ"ט מנחם תורת גם ראה
וש"נ.49) .147 ע' ריש חמ"א מנחם תורת ראה
מזבח.50) איסורי הל' סוף
טז.51) ג, ויקרא
מ.52) יד, פרשתנו
ובפירש"י.53) כב כה, תולדות
כג.54) יג, פרשתנו פירש"י
ז.55) יד, שם
יח.56) יג, שם



יט g"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

הוא  אזי בחכמה שעוסק בשעה אריסטו!... אינני עכשיו השיב: - אותך?! שיתפסו להתיירא מבלי כזה,
אחר! אדם הוא הרי אחרֿכך אבל וכו', חכם

הרמב"ם  שכתב כמו אלא כן, אינה התורה שיטת כך 29אבל ובדעותיו.. בחכמתו ניכר שהחכם "כשם
שאמרו  אמת הן - וכו'". ובמשקהו במאכלו במעשיו ניכר שיהיה שאומרה",30צריך ממי האמת את "קבל

לכך. בהתאם להיות הנהגתו גם צריכה אףֿעלֿפיֿכן אבל

הפתגם  בנוגע 31וכידוע "בכן" של בענין להתבטא צריכה החסידות בתורת נעלית היותר ההשכלה שגם
לפועל.

לאו" שומע אתה הן אינו 32ו"מכלל הלימוד בשעת גם הנה מעשה, לידי בא אינו הלימוד שאם -
בראש. גם חסר - ברגל כשחסר  כי חכם,

("בויען „. שכלו על לבנות ורצונו לוותר, מוכן אינו בשכלו, שהתייגע שכיון לטעון, יכול עדיין אך
יחיד. בתור לעצמו בנוגע שכל") אייגענעם דעם אויף

ממשה  "דיפלומה" להם שהיתה גם (ומה שכלם על שסמכו המרגלים מענין נוספת הוראה באה זה ועל
רבינו, משה עם יחד ישראל, בני לכל גרמו מכלֿמקום בלבד, עשרה שהיו שאף - היו") ש"כשרים

מים" אין אשר וצמאון ועקרב שרף נחש והנורא הגדול "במדבר במדבר, יתירות שנה ארבעים .33שנשארו

בני  על השפעה להם היתה לכן בישראל, שבט של נשיא היה מהם אחד שכל דכיון - הדבר וטעם
הסכים  לא - מהם גדול שהיה - רבינו ומשה עמהם, הסכימו לא וכלב שיהושע שלמרות כך, ישראל,

שנה. ארבעים במדבר להשאר ישראל בני לכל גרמו מכלֿמקום עמהם,

מבני  החל הזולת, עבור גם אחריות לו יש יחיד, היותו שעם - מישראל אחד לכל הוראה גם וזוהי
נפקאֿמינה  ללא - אותו שמכבדים מסויים, חוג על השפעה בעל הוא אם ובפרט וסביבתו, ומשפחתו ביתו
זוהם  בו שמסלקין גדולה (כף ליסטרון" "זוהמא מהו שלימדם בגלל זה אם אפילו לכך, הסיבה מהי

לצדדין) והקלחת זה 34הקדירה הרי מעשיו, את יתקן לא אם ולכן מעשיו, את גם מכבדים ובמילא -
המרגלים  אצל שהיה כפי אחרים, על גם רצוי בלתי באופן .35ישפיע

האנשים  מן ש"חיו וכלב יהושע אצל שהיה (כפי טובה הנהגה שעלֿידי – גיסא לאידך ועלֿדרךֿזה
לאחרים.36ההם" בנוגע גם אלא לעצמו, בנוגע רק לא יהודי פועל (

בהם. תלוי הרבים וזכות כדבעי, שמתנהגים אלו של חלקם ואשרי

שאז  דוקא, בגוף דנשמה ובאופן ממש, בקרוב צדקנו משיח ביאת את ממהרים שעלֿידיֿזה – והעיקר
גדול" ד"מעשה הענין וחכמתה"37יהיה בתורה פנויין "יהיו זה עם וביחד היעוד 38דוקא, שיקויים כיון ,39

צאנכם" ורעו זרים .40"ועמדו

***

הפרשה ‰. שיכנסו 41בהמשך להם "בישר רש"י : ומפרש מושבותיכם", ארץ אל תבואו "כי נאמר
לארץ".
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רפ"ה.29) דעות הל'
בהקדמה 30) רמ"א פרקים. לשמונה בהקדמה רמב"ם ראה

יין. מחיר לספרו
וש"נ.31) .253 ע' חנ"ב מנחם תורת ראה
ועוד.32) כ. יז, שופטים פ' פירש"י
טו.33) ח, עקב
(ובפירש"י).34) א לג, ב"מ
היו 35) שהרי פרהסיא, של ענין הי' המרגלים שאצל גם נזכר

הפרסום  שזהו וש"נ), .85 ע' חל"ג לקו"ש (ראה "עדה" - עשרה
וש"נ). .84 ע' חנ"ג מנחם תורת גם (ראה תורה ע"פ גדול הכי

לח.36) שם, פרשתנו
וש"נ.37) ואילך. רטז ע' טבת סה"מ מנחם תורת ראה
ה"ד.38) פי"ב מלכים הל' רמב"ם
ה.39) סא, ישעי'
(המו"ל).40) הסיום חסר
ב.41) טו,

g"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

העם" ש"ויבכו ועד בה', מרידה שהיה המרגלים, חטא למרות נשובה 42כלומר: גו' "ויאמרו ,
ה 43מצרימה" להם בישר - פארפאלן") שוין ("ס'איז אבוד כבר שהמצב הוהֿאמינא שיש כך קב"ה , ַַ

לארץ. שיכנסו

שעלֿידן  מובן, הרי - חלה ומצות נסכים, מצות מצוות: שתי הקב"ה להם נתן לזה שבהמשך וכיון
המרגלים. לחטא התיקון נעשה

.Â חלה למצות המרגלים חטא דתיקון והשייכות הקשר לבאר תרימו 44ויש חלה עריסותיכם "ראשית -
נאמר 45גו'" זה שעל הזה 46, בזמן גם שנוהגת - ביתך" אל ברכה :47"להניח

משה. עלֿידי להם שנאמר ה' דבר לקיים רצו ולא הם, שכלם על שהעמידו בכך היה המרגלים חטא
האישי. שכלו עירוב ללא להוי', שכולו  באופן שהיא האמונה ענין ֿ ידי על הוא לזה התיקון ולכן,

צריכה  ענין כל שהתחלת - גו'" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית - חלה מצות של תוכנה גם וזהו
בענין  (שנכללים האדם צרכי לכל בנוגע גם אלא לחלה, בנוגע רק [ולא לה' נתינה של באופן להיות

"לחם"48המזון  בשם בכללות שנקרא הרמב"ם 49, שכתב כמו צריך 50), האֿל" לשם שהוא דבר ש"כל
אומר  הוא וכן והנאה.. הטוב מן שמבין 51"שיהיה שלפני השכל, לענין בנוגע גם כולל לה'"], חלב כל

כו'. האמונה ענין להיות צריך שכלו, חיוב לפי ומתנהג בשכלו

ובשר  דם שנעשית האכילה ענין בדוגמת (שהם במושכלות שמתעסק שקודם - פשוטות ובאותיות
כמה  לפני רק (ולא העולם בורא  בה', האמונה ענין אצלו מודגש להיות צריך לכלֿלראש הנה כבשרו),
בטוח  להיות יכול ואז הקב"ה, עלֿידי שנברא השכל גם כולל רגע), ובכל יום בכל גם אלא שנים, אלפי

כו'. הדרך מן ירד שלא באופן תהיה לאחריֿזה במושכלות שהתעסקותו

.Ê:מזה וההוראה
זיך"), אויף ("שטעלן עצמו דעת על שסמך ומצב מעמד היה אם זה גם אין - בה' מרידה כדי עד

לארץ". שיכנסו להם "בישר המרגלים, חטא לאחרי שגם כאמור אבוד, מקרה

את  לשנות מוכן הוא ועכשיו בידי", היא "טעות הקודמת: להנהגתו בנוגע ולומר לבוא שצריך אלא
הכתוב  ובלשון כו').52הנהגתו, נכשלו זה בענין שגם (אף גו'" ועלינו "הננו :

להבחין  שלא גם יכול היה עצמו אהבת של השוחד שמצד (למרות להשתנות שרוצה בכך די ולא
אמת", "תורת עלֿפי ולהתנהג בפועל, הנהגתו לשנות - פועל לידי יבוא שהרצון בהכרח אלא בטעות),

ד"ויתרוצצו" ומצב מעמד אצלו ואין האמת, את בבירור רואה כו'53שאז להתנהג כיצד לדעת מבלי ,40.

***

.Á,8"שם ראינו הענק ילידי וגם העם.. ש"עז - ישראל לארץ בנוגע המרגלים שסיפרו הדברים בין
הארץ" פרי את "ויראום - לזה ראיה משונה"4ובתור עמה כך משונה, שפריה "כשם  ,54.

מאד" מאד הארץ "טובה וכלב יהושע אמרו - אמת היה זה שכל גופא 55ואףֿעלֿפי שזה והיינו, ,
וכמובא  ביותר, טובה ארץ שזוהי הוכחה מהווה ביותר, גדולים ופירות ענק, בני ישנם ישראל שבארץ

רש"י  כו'".56בפירוש גיבורים מגדלת ארץ "יש :
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א.42) יד, שם
ד.43) שם,
ונתבאר 44) הובא - ה"ה. פ"ד תענית ירושלמי גם ראה

מנחם  (תורת ואילך סי"א תשכ"ד תמוז מבה"ח שלח, ש"פ בשיחת
ואילך). 139 ע' ח"מ

כ.45) טו, שם
ל.46) מד, יחזקאל
רטו 47) (ס"ע ס"ג חלה ערך טו) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך).

וש"נ.48) .350 ע' חמ"ט מנחם תורת גם ראה
וש"נ.49) .147 ע' ריש חמ"א מנחם תורת ראה
מזבח.50) איסורי הל' סוף
טז.51) ג, ויקרא
מ.52) יד, פרשתנו
ובפירש"י.53) כב כה, תולדות
כג.54) יג, פרשתנו פירש"י
ז.55) יד, שם
יח.56) יג, שם
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שיש  יתכן לא הטוב, תכלית שהוא הקב"ה עלֿידי שנברא כיון שבעולם, דבר שכל - הענין ונקודת
טוב  בלא רע שאין ובוודאי רע, רק השימוש 57בו באופן תלוי זה וכל הטוב, את לגלות שצריכים אלא ,

בדבר.

וכלב  ליהושע בלבד, בחיצוניותו שהוא כפי הדבר את שראו המרגלים, שיטת בין החילוק וזהו
להפוך  לקדושה, הארץ של התכונות כל את לנצל שיכולים הדבר, ואמיתית פנימיות את וראו שהתבוננו
ארץ  רק (לא מאד" מאד הארץ ש"טובה באופן ישראל, לארץ - הקב"ה כרצון ההנהגה עלֿידי – אותה

מצרים  לארץ בנוגע גם שנאמר כפי סתם, מאד").58טובה ו"מאד מאד", הארץ "טובה אלא ,

.Ë מזה :59וההוראה
יסגא", ש"חוצפא דמשיחא, דעקבתא בדרא שנמצאים שכיון בטענה, באים הנוער, עם שעוסקים אלו

ילבינו" זקנים פני עול 60ו"נערים וקבלת שמים מלכות עול קבלת מהם לדרוש איֿאפשר כזה במצב הנה ,
דבר  ושלשום אתמול מהם שתבעו מה עצמם על לקבל הסכימו שלא מזה וקלֿוחומר במכלֿשכן מצוות,
מצוות, ועול שמים מלכות עול עצמם על לקבל יסכימו שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כלֿכך, קשה שאינו
ו'יום  בשבת הכיפורים, ויום בראשֿהשנה רק לא להיות צריך ומצוות התורה קיום שהרי קשה, עול שזהו
סופו. ועד מתחילתו היום כל במשך - גופא החול ובימי כולה, השנה כל של החול בימי גם אלא טוב',

כבד. משא לשאת מוכן יהיה לא בוודאי קל, משא לשאת מוכן שאינו שמי ומובן,

לכלֿלראש  הנה אליו. יצייתו לא שבלאוֿהכי דכיון זה, על עמהם לדבר שלא מוטב - הוא טוען - ולכן
הוא  הרי זה ובגלל דבריו, את לשמוע  ירצו לא שבכלל יגרום שזה אלא עוד ולא בטלים... דברים זה הרי

משרתו... את לאבד גם עלול

הוכחה  מהווה כו', ענקים שם שיש העובדה שדווקא - המרגלים מסיפור ההוראה באה זה ועל
מאד": מאד הארץ ש"טובה

מההורים  לא מהעולם, לא דבר, משום מתפעלים ואינם פנים, ועזי חוצפנים הם שהנוער בגלל דוקא
לעשות  חורין בני אנחנו היום מכריזים: אלא אתמול... הבינו בעצמם שהם ממה לא וגם המשפחה, ובני
זה  בגלל דוקא - וכו') שביתות שעורכים האחרונים, בשבועות שרואים כפי (ובפרט רוצים שאנחנו מה

ומצוות! התורה קיום של האמיתית לדרך אותם להביא יותר נקל

.È שעד למרות להם: ולומר לבוא שצריכים - ונערות נערים עם שעוסקים אלו לכל ההוראה וזוהי
עתה, עד היה זה כל הנה - שתהיה סיבה איזו מצד ומצוות, התורה עול אודות אתכם דיברנו לא עתה
וצריך  מצוות!... עשרה ושלש מאות שש ומצוות; תורה שיש האמת, את לכם אנו מודיעים עתה ואילו

השנה. מימות ויום יום בכל אלא בשנה, פעמים שלש רק לא לקיימן
באומות" "עזין שהם ישראל בני שבכללות התוקף כמו - שלהם התוקף גודל מצד יכולים 61ודוקא -

בשלימות: ומצוות תורה עול קבלת מיד מהם לדרוש

"לאט  ומצוות תורה בעניני עמהם ללכת מוכרחים - בינונים  או חלשים תלמידים אודות כשמדובר
העמים" מכל "המעט הם בכלל ישראל בני כי ותשעה 62לאט", תשעים עדיין אין גופא ישראל בני ואצל ,

תלמידים  אודות כשמדובר אבל קשה; עבודה מיד לדרוש איֿאפשר ולכן ומצוות... תורה שומרי אחוז
תכונה  לנצל יש - וכו' מההורים ולא מהמלמד לא דבר, משום מתפעלים ואינם להם, נוגע לא דבר ששום
שזוהי  הכרה מתוך מצוות, תרי"ג כל של העול את עצמם על לקבל מהם ולדרוש להם להודיע כדי זו

האמת. דרך

אלא  ומצוות, תורה שומרי להיות יהפכו עצמם שהם בלבד זו לא הנה הנוער, על זאת יפעלו וכאשר
גם  יפעלו - למטה... מלמעלה כולם על ומסתכלים אחד, מאף מתפעלים שאינם טבעם שמצד זאת, עוד
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א.57) פז, ח"א לקו"ד ראה
כב.58) שם, פירש"י ראה
וש"נ.59) ואילך. 341 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה

בסופה.60) סוטה
ב.61) כה, ביצה
ז.62) ז, ואתחנן
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ומצב  למעמד ועד כו', והמשפט והצדק היושר עלֿפי להיות כולו העולם כל את שיהפכו ועד אחרים, על
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ישראל", "ארץ העולם 63של שבכל ,

שכתוב  וכמו ואלקות, קדושה תשלוט בגוים".64כולו ומושל המלוכה לה' "כי

.‡È"הרבים את וזיכה ש"זכה ומצב במעמד והמשפיע המלמד גם יהיה מרבן 65ואז ש"גדול ועד ,
.66שמו"

ממנו, לקבל עוד זקוק אינו והמושפע שהתלמיד בראותו ומשפיע, למלמד יותר גדול נחתֿרוח לך ואין
לאחרים. ומשפיע מלמד נעשה בעצמו הוא ואדרבה,

הוי'" "צבאות מעמידים זו הנהגה שעלֿידי – צדקנו,67והעיקר משיח פני לקבל יוצאים עמהם ויחד ,
והשלימה. האמיתית בגאולה לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו שיבוא

***

.·È.'וגו עריסותיכם ראשית דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È הפסוק בהעלותך 68על בפרשת שכתב מה כמו [ולא ציווי זה "אין רש"י: מפרש אשה", 69"ועשיתם

לה'". אשה לעשות לבבכם על ותעלה שם כשתבואו אלא ציווי], שזהו הפסח", את ישראל בני "ויעשו
לעשות  לבבכם על ותעלה שם "כשתבואו רש"י, בפירוש הדברים אריכות טעם מהו להבין: וצריך
"כשתבואו  (א) מוסיף: ולמה רשות, אלא ציווי זה שאין בקיצור, לומר יכול היה לכאורה - לה'" אשה

לה"? אשה "לעשות (ג) לבבכם", על "ותעלה (ב) שם",

.„È בנדבה או נדר "לפלא (ב) ניחוח", "ריח (א) הפסוק: בהמשך שכתוב מה לפרש רש"י וממשיך
וגו'".

הסדר  רש"י משנה ולמה לה'", ניחוח ריח לעשות וגו' בנדבה או נדר "לפלא נאמר בכתוב ולכאורה:
וגו'"? בנדבה או נדר "לפלא ֿ כך ואחר ניחוח", "ריח תחילה לפרש ומקדים

ולאחריֿזה  וגו'", בנדבה או נדר "לפלא דיבורֿהמתחיל תחילה מופיע דפוסים בכמה ולהעיר:
הכתוב. כסדר ניחוח", "ריח דיבורֿהמתחיל

כי  נכון, היותר הוא - הדפוסים כברוב - שלפנינו שהדפוס הפשוט בשכל הכרח יש יתכן 70ובכן, לא :
ומסתבר  השכל; היפך זה שהרי - הסדר את הפך והמדפיס הכתוב, כסדר פירושו כתב שרש"י לומר
חכם", "תלמיד שהוא להראות שרצה והמדפיס הכתוב, כסדר שלא פירושו לכתוב דייק שרש"י בפשטות,

הכתוב.71"סאם  לסדר בהתאם שיהיה רש"י בפירוש הסדר את והפך "תיקן" סאּפאזשניק"... ַַָ

או  קודם ניחוח ריח מלת שפירש "ומה הרא"ם: שכתב כמו זה, דיוק על רש"י מפרשי עמדו וכבר
דאגב  גררא, אגב היא רש"י], בפירוש הנכונה הגירסא שזוהי הכרעתו מוכחת גופא [שמזה במועדיכם
בעבור  אשה לעשות לבבכם על ותעלה שם כשתבואו פירושו רק ציווי שאיננו אשה, ועשיתם שפירש

ניחוח". ריח פירש ניחוח, ריח

ניחוח" "ריח שכתוב שמה נמצא זה, ביאור עלֿפי כי כן, לומר קשה לכאורה "לפלא אבל על רק קאי
לכך שהסיבה היינו, בנדבה", או mkaalנדר lr dlrzy ולא ניחוח, ריח בעבור היא בנדבה או נדר לפלא
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יב.63) יא, עקב
כט.64) כב, תהלים
מי"ח.65) פ"ה אבות
מערכת 66) ערוך דוד). (ובחסדי בסופה עדיות תוספתא ראה

אביי.
מא.67) יב, בא

ג.68) טו, פרשתנו
ב.69) ט,
וש"נ.70) .41 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה
ע'71) ח"נ מנחם תורת גם וראה .264 ע' תרח"צ סה"ש ראה

וש"נ. .134
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שיש  יתכן לא הטוב, תכלית שהוא הקב"ה עלֿידי שנברא כיון שבעולם, דבר שכל - הענין ונקודת
טוב  בלא רע שאין ובוודאי רע, רק השימוש 57בו באופן תלוי זה וכל הטוב, את לגלות שצריכים אלא ,

בדבר.

וכלב  ליהושע בלבד, בחיצוניותו שהוא כפי הדבר את שראו המרגלים, שיטת בין החילוק וזהו
להפוך  לקדושה, הארץ של התכונות כל את לנצל שיכולים הדבר, ואמיתית פנימיות את וראו שהתבוננו
ארץ  רק (לא מאד" מאד הארץ ש"טובה באופן ישראל, לארץ - הקב"ה כרצון ההנהגה עלֿידי – אותה

מצרים  לארץ בנוגע גם שנאמר כפי סתם, מאד").58טובה ו"מאד מאד", הארץ "טובה אלא ,

.Ë מזה :59וההוראה
יסגא", ש"חוצפא דמשיחא, דעקבתא בדרא שנמצאים שכיון בטענה, באים הנוער, עם שעוסקים אלו

ילבינו" זקנים פני עול 60ו"נערים וקבלת שמים מלכות עול קבלת מהם לדרוש איֿאפשר כזה במצב הנה ,
דבר  ושלשום אתמול מהם שתבעו מה עצמם על לקבל הסכימו שלא מזה וקלֿוחומר במכלֿשכן מצוות,
מצוות, ועול שמים מלכות עול עצמם על לקבל יסכימו שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כלֿכך, קשה שאינו
ו'יום  בשבת הכיפורים, ויום בראשֿהשנה רק לא להיות צריך ומצוות התורה קיום שהרי קשה, עול שזהו
סופו. ועד מתחילתו היום כל במשך - גופא החול ובימי כולה, השנה כל של החול בימי גם אלא טוב',

כבד. משא לשאת מוכן יהיה לא בוודאי קל, משא לשאת מוכן שאינו שמי ומובן,

לכלֿלראש  הנה אליו. יצייתו לא שבלאוֿהכי דכיון זה, על עמהם לדבר שלא מוטב - הוא טוען - ולכן
הוא  הרי זה ובגלל דבריו, את לשמוע  ירצו לא שבכלל יגרום שזה אלא עוד ולא בטלים... דברים זה הרי

משרתו... את לאבד גם עלול

הוכחה  מהווה כו', ענקים שם שיש העובדה שדווקא - המרגלים מסיפור ההוראה באה זה ועל
מאד": מאד הארץ ש"טובה

מההורים  לא מהעולם, לא דבר, משום מתפעלים ואינם פנים, ועזי חוצפנים הם שהנוער בגלל דוקא
לעשות  חורין בני אנחנו היום מכריזים: אלא אתמול... הבינו בעצמם שהם ממה לא וגם המשפחה, ובני
זה  בגלל דוקא - וכו') שביתות שעורכים האחרונים, בשבועות שרואים כפי (ובפרט רוצים שאנחנו מה

ומצוות! התורה קיום של האמיתית לדרך אותם להביא יותר נקל

.È שעד למרות להם: ולומר לבוא שצריכים - ונערות נערים עם שעוסקים אלו לכל ההוראה וזוהי
עתה, עד היה זה כל הנה - שתהיה סיבה איזו מצד ומצוות, התורה עול אודות אתכם דיברנו לא עתה
וצריך  מצוות!... עשרה ושלש מאות שש ומצוות; תורה שיש האמת, את לכם אנו מודיעים עתה ואילו

השנה. מימות ויום יום בכל אלא בשנה, פעמים שלש רק לא לקיימן
באומות" "עזין שהם ישראל בני שבכללות התוקף כמו - שלהם התוקף גודל מצד יכולים 61ודוקא -

בשלימות: ומצוות תורה עול קבלת מיד מהם לדרוש

"לאט  ומצוות תורה בעניני עמהם ללכת מוכרחים - בינונים  או חלשים תלמידים אודות כשמדובר
העמים" מכל "המעט הם בכלל ישראל בני כי ותשעה 62לאט", תשעים עדיין אין גופא ישראל בני ואצל ,

תלמידים  אודות כשמדובר אבל קשה; עבודה מיד לדרוש איֿאפשר ולכן ומצוות... תורה שומרי אחוז
תכונה  לנצל יש - וכו' מההורים ולא מהמלמד לא דבר, משום מתפעלים ואינם להם, נוגע לא דבר ששום
שזוהי  הכרה מתוך מצוות, תרי"ג כל של העול את עצמם על לקבל מהם ולדרוש להם להודיע כדי זו

האמת. דרך

אלא  ומצוות, תורה שומרי להיות יהפכו עצמם שהם בלבד זו לא הנה הנוער, על זאת יפעלו וכאשר
גם  יפעלו - למטה... מלמעלה כולם על ומסתכלים אחד, מאף מתפעלים שאינם טבעם שמצד זאת, עוד
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א.57) פז, ח"א לקו"ד ראה
כב.58) שם, פירש"י ראה
וש"נ.59) ואילך. 341 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה

בסופה.60) סוטה
ב.61) כה, ביצה
ז.62) ז, ואתחנן
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ומצב  למעמד ועד כו', והמשפט והצדק היושר עלֿפי להיות כולו העולם כל את שיהפכו ועד אחרים, על
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ישראל", "ארץ העולם 63של שבכל ,

שכתוב  וכמו ואלקות, קדושה תשלוט בגוים".64כולו ומושל המלוכה לה' "כי

.‡È"הרבים את וזיכה ש"זכה ומצב במעמד והמשפיע המלמד גם יהיה מרבן 65ואז ש"גדול ועד ,
.66שמו"

ממנו, לקבל עוד זקוק אינו והמושפע שהתלמיד בראותו ומשפיע, למלמד יותר גדול נחתֿרוח לך ואין
לאחרים. ומשפיע מלמד נעשה בעצמו הוא ואדרבה,

הוי'" "צבאות מעמידים זו הנהגה שעלֿידי – צדקנו,67והעיקר משיח פני לקבל יוצאים עמהם ויחד ,
והשלימה. האמיתית בגאולה לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו שיבוא

***

.·È.'וגו עריסותיכם ראשית דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È הפסוק בהעלותך 68על בפרשת שכתב מה כמו [ולא ציווי זה "אין רש"י: מפרש אשה", 69"ועשיתם

לה'". אשה לעשות לבבכם על ותעלה שם כשתבואו אלא ציווי], שזהו הפסח", את ישראל בני "ויעשו
לעשות  לבבכם על ותעלה שם "כשתבואו רש"י, בפירוש הדברים אריכות טעם מהו להבין: וצריך
"כשתבואו  (א) מוסיף: ולמה רשות, אלא ציווי זה שאין בקיצור, לומר יכול היה לכאורה - לה'" אשה

לה"? אשה "לעשות (ג) לבבכם", על "ותעלה (ב) שם",

.„È בנדבה או נדר "לפלא (ב) ניחוח", "ריח (א) הפסוק: בהמשך שכתוב מה לפרש רש"י וממשיך
וגו'".

הסדר  רש"י משנה ולמה לה'", ניחוח ריח לעשות וגו' בנדבה או נדר "לפלא נאמר בכתוב ולכאורה:
וגו'"? בנדבה או נדר "לפלא ֿ כך ואחר ניחוח", "ריח תחילה לפרש ומקדים

ולאחריֿזה  וגו'", בנדבה או נדר "לפלא דיבורֿהמתחיל תחילה מופיע דפוסים בכמה ולהעיר:
הכתוב. כסדר ניחוח", "ריח דיבורֿהמתחיל

כי  נכון, היותר הוא - הדפוסים כברוב - שלפנינו שהדפוס הפשוט בשכל הכרח יש יתכן 70ובכן, לא :
ומסתבר  השכל; היפך זה שהרי - הסדר את הפך והמדפיס הכתוב, כסדר פירושו כתב שרש"י לומר
חכם", "תלמיד שהוא להראות שרצה והמדפיס הכתוב, כסדר שלא פירושו לכתוב דייק שרש"י בפשטות,

הכתוב.71"סאם  לסדר בהתאם שיהיה רש"י בפירוש הסדר את והפך "תיקן" סאּפאזשניק"... ַַָ

או  קודם ניחוח ריח מלת שפירש "ומה הרא"ם: שכתב כמו זה, דיוק על רש"י מפרשי עמדו וכבר
דאגב  גררא, אגב היא רש"י], בפירוש הנכונה הגירסא שזוהי הכרעתו מוכחת גופא [שמזה במועדיכם
בעבור  אשה לעשות לבבכם על ותעלה שם כשתבואו פירושו רק ציווי שאיננו אשה, ועשיתם שפירש

ניחוח". ריח פירש ניחוח, ריח

ניחוח" "ריח שכתוב שמה נמצא זה, ביאור עלֿפי כי כן, לומר קשה לכאורה "לפלא אבל על רק קאי
לכך שהסיבה היינו, בנדבה", או mkaalנדר lr dlrzy ולא ניחוח, ריח בעבור היא בנדבה או נדר לפלא
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יב.63) יא, עקב
כט.64) כב, תהלים
מי"ח.65) פ"ה אבות
מערכת 66) ערוך דוד). (ובחסדי בסופה עדיות תוספתא ראה

אביי.
מא.67) יב, בא

ג.68) טו, פרשתנו
ב.69) ט,
וש"נ.70) .41 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה
ע'71) ח"נ מנחם תורת גם וראה .264 ע' תרח"צ סה"ש ראה

וש"נ. .134
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ישנו שאז במועדיכם", "או על או aeigקאי בנדבה או נדר "לפלא נאמר בכתוב והרי האשה; לעשות
במועדיכם". "או על גם קאי ניחוח" ש"ריח היינו לה'", ניחוח ריח לעשות במועדיכם

.ÂË"לפני רוח נחת "שיהיה - ניחוח" "ריח רש"י בפירוש להבין צריך :72גם
- לפניֿזה פירש שכבר לענין בנוגע אבל לאחריֿזה, שיפרש ענין על סומך אינו שרש"י הכלל ידוע
צריך  אינו ולכן שלפניֿזה, בפרשיות שלמד מה יזכור למקרא' חמש שה'בן סומך שרש"י לפעמים מצינו

נוספת. פעם זאת לפרש

לעניננו  :73ובנוגע

ויקרא  בפרשת רש"י פירש - לפני" רוח "נחת ניחוח", ד"ריח תצוה 74הפירוש בפרשת לפניֿזה ועוד ,75.

הניחוח"76[ובנוגע  ריח את ה' "וירח - דניחוח הענין בתורה שמוזכר הראשונה לומר 77לפעם יש -
הפסוק  על לפניֿזה רש"י שפירש עלֿדרך הוא הניחוח" ד"ריח שמו78שהפירוש את זה gp"ויקרא לאמר

epngpi" ,"gipi והיתה להם, הכין והוא מחרישה, כלי להם היה לא נח בא שלא עד ידינו, עצבון את ממנו
נח ובימי הראשון, אדם של מקללתו חטים, כשזורעים ודרדרים קוצים מוציאה ועלֿדרךֿזה dgpהארץ ,"

עוד  לקלל אוסיף "לא אמר שהקב"ה "ניחוח", מנוחה , של ענין נח גרם הקרבנות שעלֿידי ֿ דידן, בנידון
גו'" האדמה ].77את

וחזר  בלבד), אחדות פרשיות (לפני תצוה בפרשת פירושו על רש"י סמך לא ויקרא בפרשת אם ובכן:
ובפרשת  תצוה בפרשת שפירש מה על לסמוך יכול אינו שבפרשתנו בוודאי הרי פעם, עוד זאת ופירש

פרשיות). כמה ועוד שלם, ספר של  הפסק (לאחרי ויקרא

ומסיים  מוסיף ואינו לפני", רוח נחת "שיהיה רק רש"י מפרש בפרשתנו מדוע להבין צריך ואםֿכן,
שלפניֿזה? כבפרשיות רצוני", ונעשה "שאמרתי

.ÊË חובת בשביל האשה שתעשו "או - וגו'" בנדבה או נדר "לפלא רש"י בפירוש להבין צריך וגם
במועד": לעשות אתכם שחייבתי מועדיכם

במועד"? לעשות אתכם שחייבתי מועדיכם חובת "בשביל הלשון אריכות מהי א)

בשביל  האשה שתעשו "או במועדיכם", "או הפסוק בהמשך שכתוב מה כאן מפרש שרש"י כיון ב)
שאינו  בנדבה", או נדר "לפלא התיבות את מהכתוב מעתיק מדוע מובן, אינו - כו'" מועדיכם חובת

ב"וגו'"? מרמז רק אלא מעתיק, אינו במועדיכם", "או מפרש, שאותן התיבות ואילו כלל. מפרשם

צריך  לא שלכן הכתובים, בפשטות מובנים להיות צריכים אלו ענינים שכל פעמים כמה וכמדובר
בפירושו  דבר להוסיף .79רש"י

***

.ÊÈ אבות בפרקי הביאור שעבר 80המשך בקריאתֿשמע 81(דשבוע זהיר הוי אומר שמעון "רבי ,(
כו'", ובתפילה
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"שיהי'..72) התיבות (בהשמטת רוח" "נחת גירסא: ויש
לפני").
משיחה 73) (גם בתחלתו חל"ב לקו"ש ראה - לקמן בהבא

זו).
ט.74) א,
כה.75) שם, יח. כט,
להשואלים 76) במענה פינחס, ש"פ משיחת - זה קטע

(המו"ל).
כא.77) ח, נח
כט.78) ה, בראשית

ההנחה 79) ברשימת מופיע אינו - רש"י בפירוש הביאור
(המו"ל). שתח"י

חידושו  שעיקר שלח, בפ' :27 הערה 4 ע' חל"ב לקו"ש וראה
לפני" רוח "נחת יש בנדבה" או נדר ב"לפלא שגם רש"י של
רש"י  מדייק תשכ"ח), שלח ש"פ בשיחת בארוכה (כמשנ"ת
כיון  רצוני", ונעשה "שאמרתי ומשמיט לפני", רוח נחת "שיהא

שם). (כמשנ"ת ה' ציווי בקיום המדובר שאין
מי"ג.80) פ"ב
(81121 ע' חנ"ג מנחם (תורת בסופה בהעלותך ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך).
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יוחאי) בן שמעון רבי (בדוגמת אומנתו דתורתו לענין נתנאל בן שמעון רבי של השייכות אודות -82,
עסקו  עיקר היה (שבזה דתורה נגלה ובלימוד הזמן, בכמות רק לא הוא אומנתו דתורתו הענין עיקר כי

במערה  בהיותו אפילו יוחאי בן שמעון רבי התורה 83של לנותן ההתקשרות באיכות גם אלא ובלי 84), מוד ,
בזהר  כדאיתא קבלה"), ("מארי התורה מנהון 85פנימיות שכינתא זזת ש"לא אלו הם אומנתם" ש"תורתם

לשכינתא" "דירה והם יומיהון", ;86כל

בגמרא  אחד 87ומצינו דבר לפניך לומר "תרשיני זכאי בן יוחנן לרבן אמר ערך בן אלעזר רבי שכאשר
ששמעו  "וכיון וכו'", השמים מן אש וירדה ודרש המרכבה, במעשה ערך בן אלעזר רבי פתח שלמדתני..
הקשת  ונראתה הארץ ורעשה המרכבה.. במעשה פתחו הם אף נתנאל, בן שמעון ורבי הכהן יוסף רבי
הכהונה  ענין אצלו היתה שלא שאף נתנאל, בן שמעון רבי אצל מיוחד עילוי יש גופא ובזה כו'". בענן

היתה מרכבה במעשה שלו הפתיחה הרי בירושה, שבא הכהן") יוסי "רבי נקרא יוסי רבי רק gka(שהרי
ixnbl envr יותר מודגש ובזה זכאי). בן יוחנן רבן שלימדו דבר שאמר ערך בן אלעזר רבי כמו (ולא

לשכינתא" "דירה של באופן אומנתו דתורתו העילוי היה נתנאל בן שמעון רבי -88שאצל

356 עמוד יז, חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי שהוגהה בשיחה נכלל
ואילך.

.ÁÈ"הקישואים "את רש"י בפירוש הביאור שבת 89המשך בשיחת נכלל - כו'" למניקות קשים "שהם ,
יב  סעיף בהעלותך .90פרשת

***

.ËÈ שנינו הזה) השבתֿקודש ביום (שלומדים שלישי פרק אבות רבי 91במסכת (סתם שמעון "רבי :
יוחאי  בן שמעון רבי הוא תורה,92שמעון דברי עליו אמרו ולא אחד שולחן על שאכלו שלשה אומר, (

אכלו  כאילו תורה, דברי עליו ואמרו אחד שולחן על שאכלו שלשה אבל וכו', מתים מזבחי אכלו כאילו
כו'". מקום של משולחנו

להבין: וצריך

דח  "מילי אבות, במסכת צורך יש וכי - זו במשנה להשמיענו שמעון רבי בא מה ,93סידותא"א)
עדיין  אם גם מישראל, אחד לכל ידוע דבר שזהו בשעה בה התורה, דלימוד החיוב אודות להשמיענו
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א.82) יא, שבת
במערה 83) עסקיהם "עיקר א): (קמג, סכ"ו אגה"ק תניא ראה

לגמור  יכול הי' והתיקונים הזהר ספר דאילו המשניות.. תורת הי'
פעמים". ב' אחד דבר אמר לא בוודאי כי חדשים, וג' בב'

ובוראך 84) שאני "דייך לרשב"י ר"ע אמר זה על ודווקא
לענינים  בנוגע כי ה"ב), פ"א סנהדרין (ירושלמי כחך" את מכירין
יא, (משלי בר" "מונע הי' לא בוודאי דתורה, נגלה עם הקשורים
(ועכ"פ  לתלמידיו מגלה הי' אלא סע"ב), צא, סנהדרין וראה כו.

בנו). אלעזר לר'
ב).85) (א, בהקדמה תקו"ז ב. רלח, ח"ג
ישראל 86) בני "ושמרו טז) לא, (תשא נאמר שעליהם ושם,

ועליהם  דירה", לשון חסר, "לדרתם לדורותם", גו' השבת את
אלו  משא"כ הבנים"; על האם תקח "לא ו) כב, (תצא נאמר
"אפרוחי  ביצים, או אפרוחים נקראים דתורה, נגלה רק שלומדים
דא  ובגין ביצים, כ"ש בהון... דפרחין שלמין דלהון גדפין לית
(שם, האם" את תשלח שלח (שכינה) אימא לגבי עלייהו איתמר
"בהון  לפניך", צפור קן יקרא "כי ו) (שם, נאמר ועליהם ז),
(ואז  עמהון ואשתכחת עלייהו שריא זמנין מקרה, באורח שכינתא

נאמר  (ואז עמהון" אשתכחת לא וזמנין האם"), תקח "לא נאמר
האם"). את תשלח "שלח

ואת  ז) (שם, כתיב "והא שאל סבא" ש"הא שם, ומסיים
ומתרץ, מהשכינה? נפרדים הבנים שגם היינו, לך", תקח הבנים
ואת, אלא לך, תקח והבנים אמר לא דא ובגין לרבויי, אתין "כל

כו'". אפרוחים לרבות
ה"א.87) פ"ב שם ירושלמי ב. יד, חגיגה
ששייך 88) כו'", ובתפילה בק"ש זהיר "הוי המאמר ולכן,

ולא  דוקא, נתנאל בן שמעון רבי אמרו - אומנתו דתורתו להענין
אמרו  כבר כי - זה מאמר אמר לא שרשב"י והטעם הכהן. יוסי ר'

לפניו. דורות ג' שהי' רשב"נ,
ה.89) יא, בהעלותך
וש"נ.90) ואילך. 118 ע' חנ"ג מנחם תורת
מ"ג.91)
בהקדמתו 92) רמב"ם משמו). (ד"ה ב ב, שבועות פירש"י

ועוד. וש"נ. רשב"י. ע' סדה"ד הששי). הפרק (ד"ה לפיהמ"ש
א.93) ל, ב"ק
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ישנו שאז במועדיכם", "או על או aeigקאי בנדבה או נדר "לפלא נאמר בכתוב והרי האשה; לעשות
במועדיכם". "או על גם קאי ניחוח" ש"ריח היינו לה'", ניחוח ריח לעשות במועדיכם

.ÂË"לפני רוח נחת "שיהיה - ניחוח" "ריח רש"י בפירוש להבין צריך :72גם
- לפניֿזה פירש שכבר לענין בנוגע אבל לאחריֿזה, שיפרש ענין על סומך אינו שרש"י הכלל ידוע
צריך  אינו ולכן שלפניֿזה, בפרשיות שלמד מה יזכור למקרא' חמש שה'בן סומך שרש"י לפעמים מצינו

נוספת. פעם זאת לפרש

לעניננו  :73ובנוגע

ויקרא  בפרשת רש"י פירש - לפני" רוח "נחת ניחוח", ד"ריח תצוה 74הפירוש בפרשת לפניֿזה ועוד ,75.

הניחוח"76[ובנוגע  ריח את ה' "וירח - דניחוח הענין בתורה שמוזכר הראשונה לומר 77לפעם יש -
הפסוק  על לפניֿזה רש"י שפירש עלֿדרך הוא הניחוח" ד"ריח שמו78שהפירוש את זה gp"ויקרא לאמר

epngpi" ,"gipi והיתה להם, הכין והוא מחרישה, כלי להם היה לא נח בא שלא עד ידינו, עצבון את ממנו
נח ובימי הראשון, אדם של מקללתו חטים, כשזורעים ודרדרים קוצים מוציאה ועלֿדרךֿזה dgpהארץ ,"

עוד  לקלל אוסיף "לא אמר שהקב"ה "ניחוח", מנוחה , של ענין נח גרם הקרבנות שעלֿידי ֿ דידן, בנידון
גו'" האדמה ].77את

וחזר  בלבד), אחדות פרשיות (לפני תצוה בפרשת פירושו על רש"י סמך לא ויקרא בפרשת אם ובכן:
ובפרשת  תצוה בפרשת שפירש מה על לסמוך יכול אינו שבפרשתנו בוודאי הרי פעם, עוד זאת ופירש

פרשיות). כמה ועוד שלם, ספר של  הפסק (לאחרי ויקרא

ומסיים  מוסיף ואינו לפני", רוח נחת "שיהיה רק רש"י מפרש בפרשתנו מדוע להבין צריך ואםֿכן,
שלפניֿזה? כבפרשיות רצוני", ונעשה "שאמרתי

.ÊË חובת בשביל האשה שתעשו "או - וגו'" בנדבה או נדר "לפלא רש"י בפירוש להבין צריך וגם
במועד": לעשות אתכם שחייבתי מועדיכם

במועד"? לעשות אתכם שחייבתי מועדיכם חובת "בשביל הלשון אריכות מהי א)

בשביל  האשה שתעשו "או במועדיכם", "או הפסוק בהמשך שכתוב מה כאן מפרש שרש"י כיון ב)
שאינו  בנדבה", או נדר "לפלא התיבות את מהכתוב מעתיק מדוע מובן, אינו - כו'" מועדיכם חובת

ב"וגו'"? מרמז רק אלא מעתיק, אינו במועדיכם", "או מפרש, שאותן התיבות ואילו כלל. מפרשם

צריך  לא שלכן הכתובים, בפשטות מובנים להיות צריכים אלו ענינים שכל פעמים כמה וכמדובר
בפירושו  דבר להוסיף .79רש"י

***

.ÊÈ אבות בפרקי הביאור שעבר 80המשך בקריאתֿשמע 81(דשבוע זהיר הוי אומר שמעון "רבי ,(
כו'", ובתפילה
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"שיהי'..72) התיבות (בהשמטת רוח" "נחת גירסא: ויש
לפני").
משיחה 73) (גם בתחלתו חל"ב לקו"ש ראה - לקמן בהבא

זו).
ט.74) א,
כה.75) שם, יח. כט,
להשואלים 76) במענה פינחס, ש"פ משיחת - זה קטע

(המו"ל).
כא.77) ח, נח
כט.78) ה, בראשית

ההנחה 79) ברשימת מופיע אינו - רש"י בפירוש הביאור
(המו"ל). שתח"י

חידושו  שעיקר שלח, בפ' :27 הערה 4 ע' חל"ב לקו"ש וראה
לפני" רוח "נחת יש בנדבה" או נדר ב"לפלא שגם רש"י של
רש"י  מדייק תשכ"ח), שלח ש"פ בשיחת בארוכה (כמשנ"ת
כיון  רצוני", ונעשה "שאמרתי ומשמיט לפני", רוח נחת "שיהא

שם). (כמשנ"ת ה' ציווי בקיום המדובר שאין
מי"ג.80) פ"ב
(81121 ע' חנ"ג מנחם (תורת בסופה בהעלותך ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך).
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יוחאי) בן שמעון רבי (בדוגמת אומנתו דתורתו לענין נתנאל בן שמעון רבי של השייכות אודות -82,
עסקו  עיקר היה (שבזה דתורה נגלה ובלימוד הזמן, בכמות רק לא הוא אומנתו דתורתו הענין עיקר כי

במערה  בהיותו אפילו יוחאי בן שמעון רבי התורה 83של לנותן ההתקשרות באיכות גם אלא ובלי 84), מוד ,
בזהר  כדאיתא קבלה"), ("מארי התורה מנהון 85פנימיות שכינתא זזת ש"לא אלו הם אומנתם" ש"תורתם

לשכינתא" "דירה והם יומיהון", ;86כל

בגמרא  אחד 87ומצינו דבר לפניך לומר "תרשיני זכאי בן יוחנן לרבן אמר ערך בן אלעזר רבי שכאשר
ששמעו  "וכיון וכו'", השמים מן אש וירדה ודרש המרכבה, במעשה ערך בן אלעזר רבי פתח שלמדתני..
הקשת  ונראתה הארץ ורעשה המרכבה.. במעשה פתחו הם אף נתנאל, בן שמעון ורבי הכהן יוסף רבי
הכהונה  ענין אצלו היתה שלא שאף נתנאל, בן שמעון רבי אצל מיוחד עילוי יש גופא ובזה כו'". בענן

היתה מרכבה במעשה שלו הפתיחה הרי בירושה, שבא הכהן") יוסי "רבי נקרא יוסי רבי רק gka(שהרי
ixnbl envr יותר מודגש ובזה זכאי). בן יוחנן רבן שלימדו דבר שאמר ערך בן אלעזר רבי כמו (ולא

לשכינתא" "דירה של באופן אומנתו דתורתו העילוי היה נתנאל בן שמעון רבי -88שאצל

356 עמוד יז, חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי שהוגהה בשיחה נכלל
ואילך.

.ÁÈ"הקישואים "את רש"י בפירוש הביאור שבת 89המשך בשיחת נכלל - כו'" למניקות קשים "שהם ,
יב  סעיף בהעלותך .90פרשת

***

.ËÈ שנינו הזה) השבתֿקודש ביום (שלומדים שלישי פרק אבות רבי 91במסכת (סתם שמעון "רבי :
יוחאי  בן שמעון רבי הוא תורה,92שמעון דברי עליו אמרו ולא אחד שולחן על שאכלו שלשה אומר, (

אכלו  כאילו תורה, דברי עליו ואמרו אחד שולחן על שאכלו שלשה אבל וכו', מתים מזבחי אכלו כאילו
כו'". מקום של משולחנו

להבין: וצריך

דח  "מילי אבות, במסכת צורך יש וכי - זו במשנה להשמיענו שמעון רבי בא מה ,93סידותא"א)
עדיין  אם גם מישראל, אחד לכל ידוע דבר שזהו בשעה בה התורה, דלימוד החיוב אודות להשמיענו
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א.82) יא, שבת
במערה 83) עסקיהם "עיקר א): (קמג, סכ"ו אגה"ק תניא ראה

לגמור  יכול הי' והתיקונים הזהר ספר דאילו המשניות.. תורת הי'
פעמים". ב' אחד דבר אמר לא בוודאי כי חדשים, וג' בב'

ובוראך 84) שאני "דייך לרשב"י ר"ע אמר זה על ודווקא
לענינים  בנוגע כי ה"ב), פ"א סנהדרין (ירושלמי כחך" את מכירין
יא, (משלי בר" "מונע הי' לא בוודאי דתורה, נגלה עם הקשורים
(ועכ"פ  לתלמידיו מגלה הי' אלא סע"ב), צא, סנהדרין וראה כו.

בנו). אלעזר לר'
ב).85) (א, בהקדמה תקו"ז ב. רלח, ח"ג
ישראל 86) בני "ושמרו טז) לא, (תשא נאמר שעליהם ושם,

ועליהם  דירה", לשון חסר, "לדרתם לדורותם", גו' השבת את
אלו  משא"כ הבנים"; על האם תקח "לא ו) כב, (תצא נאמר
"אפרוחי  ביצים, או אפרוחים נקראים דתורה, נגלה רק שלומדים
דא  ובגין ביצים, כ"ש בהון... דפרחין שלמין דלהון גדפין לית
(שם, האם" את תשלח שלח (שכינה) אימא לגבי עלייהו איתמר
"בהון  לפניך", צפור קן יקרא "כי ו) (שם, נאמר ועליהם ז),
(ואז  עמהון ואשתכחת עלייהו שריא זמנין מקרה, באורח שכינתא

נאמר  (ואז עמהון" אשתכחת לא וזמנין האם"), תקח "לא נאמר
האם"). את תשלח "שלח

ואת  ז) (שם, כתיב "והא שאל סבא" ש"הא שם, ומסיים
ומתרץ, מהשכינה? נפרדים הבנים שגם היינו, לך", תקח הבנים
ואת, אלא לך, תקח והבנים אמר לא דא ובגין לרבויי, אתין "כל

כו'". אפרוחים לרבות
ה"א.87) פ"ב שם ירושלמי ב. יד, חגיגה
ששייך 88) כו'", ובתפילה בק"ש זהיר "הוי המאמר ולכן,

ולא  דוקא, נתנאל בן שמעון רבי אמרו - אומנתו דתורתו להענין
אמרו  כבר כי - זה מאמר אמר לא שרשב"י והטעם הכהן. יוסי ר'

לפניו. דורות ג' שהי' רשב"נ,
ה.89) יא, בהעלותך
וש"נ.90) ואילך. 118 ע' חנ"ג מנחם תורת
מ"ג.91)
בהקדמתו 92) רמב"ם משמו). (ד"ה ב ב, שבועות פירש"י

ועוד. וש"נ. רשב"י. ע' סדה"ד הששי). הפרק (ד"ה לפיהמ"ש
א.93) ל, ב"ק
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"·ÏÎ Ò‰ÈÂ"

משה..." אל העם את כלב "ויהס הפסוק מצטט 1מן ,
את  "השתיק ומפרש: כלב", "ויהס המלים את רש"י

כולם".

לבאר  מתכוון שרש"י נראה, ראשון במבט
"השתיק". היא "ויהס" המילה שמשמעות בפירושו,

קשה: זה לפי אך

כלב", "(ויהס) המילה את רש"י מצטט מדוע א)
"ויהס"? המילה את רק לבאר ברצונו כאשר

שוב  רש"י מצטט לפסוקנו פירושיו כל בסיום ב)
ומביא dlindאת שתיקה", "לשון ומפרש: "ויהס"

של  המשמעות שבהם אחרים, ממקומות דוגמאות
לומר, אפוא, אפשר, כיצד שתיקה. היא "הס"
כולם" את השתיק - כלב "ויהס בהתחלה שבפירושו
הוא  אשר "ויהס", המילה את לבאר מתכוון הוא

בסוף? רק מפרשה

- "ויהס פירושו לאחר רש"י, מוסיף מדוע ג)
כפולה: והשאלה כולם"? "את המלים את השתיק",
ללא  גם כולם". "את בדבריו רש"י מחדש מה (א)

המשמעות שהרי מובן, הדבר היה רש"י dheytdפירוש
כלב "ויהס mrdשל z`את השתיק שהוא היא, "lk

היה  לא רש"י פירוש שללא נאמר, אם אף (ב) העם?
היא הכוונה העם" "את שבמלים העם,lklמובן

פירוש  קשה: עדיין זאת, לפרש רש"י צריך כך ומשום
את  ולא העם", "את המלים את מבאר כולם", "את זה,
"ויהס  על רש"י זאת אומר מדוע כלב". "ויהס המלים

"השתיק"? לביאורו כהמשך כלב",

.·
?ÂËÂ˘ÙÎ - "ÌÚ‰ ˙‡"

המשך  ולגבי כולם", "את רש"י של חידושו לגבי

לכאורה,חידו  היה, אפשר "השתיק", בפירוש שו
להשיב:

מקרא  של לפשוטו הקרוב אונקלוס, ,2תרגום
זה, מתרגום הוכחה רש"י מביא רבים ושבמקומות
גרם  כלומר, כלב". ואצית - כלב "ויהס מתרגם
שאנו  כפי כך, לבאר יכול רש"י גם להקשיב. לעם

" - לכך בדומה אפשר 3ושמע"zkqdמוצאים כן .
הסתה  מלשון "ויהס" המילה את שכלב 4לבאר ,

פירושים  שני לפי לבם. אל ודיבר אותם שכנע
el` היא העם" "את המלים שמשמעות מובן,

למשה, יאזין (כולו) שהעם לכך גרם כלב כפשוטן:
של  בצדו להיות העם (כל) את שכנע שהוא או

משה.

הכרחי, השתיק", - "ויהס רש"י פירוש לפי אך
מכוונות  אינן כלב" "ויהס שהמלים להסביר, לכאורה,
על  מסופר הקודמים בפסוקים שהרי העם", "את כלפי
דיבר, שהעם מוזכר ואין דיברו, המרגלים שרק כך,
המרגלים. את רק השתיק שכלב מבינים, היינו ולפיכך
עצמה, "ויהס" למילה קשורות אינן העם" "את והמלים
המרגלים  את השתיק כלב - "ויהס" של למטרה אלא

לדבריו  יאזין שה"עם" רש"י 5כדי אומר לפיכך .
את את mlek"השתיק  רק השתיק לא שכלב ,"

כולו  העם את אלא הפסוק zehytk,6המרגלים, לשון
העם" את כלב .7"ויהס

כך: להשיב אין אך

כלב  שב"ויהס להסביר הפשט מדרך מאד רחוק א)
אחר  מישהו השתיק שהוא היא הכוונה העם" את

ornl.זאת לשלול צריך אינו ורש"י העם, "את", ,

העם, לכל רש"י מתכוון כולם" "את במלים אם ב)
אין  מדוע א': בסעיף לעיל, שהוזכרה השאלה מתחזקת

העם"? "את המלים את גם הפסוק מן מצטט הוא
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ל.1) יג, פרשתנו
ואפילו2) – שמביא יב"ע תרגום –yxetnaמשא"כ מקומות ובכו"כ

כאן: ומתרגם עיי"ש.wizyeמדחז"ל כלב.
שם).3) פרש"י (וראה ט כז, תבא
א:4) לה, סוטה רש"י",oziqdyראה "דקדוקי גם וראה בדברים.

הפירוש  לשלול – היא כו'" "השתיק בפירושו רש"י שכוונת שמפרש
ד"הסיתן".

להלן 5) ראה אבל רש"י. בכוונת כן (ומפרש כאן הש"ח וכפירוש
.(7 הערה

מובן 6) שזה י"ל, – העם שדיברו הקודמים בכתובים מסופר שאינו ואף
כי  "אפס ואמרו המרגלים שכשבאו לפרשו) הכתוב הוצרך שלא (ועד מעצמו

שבאו "לפי הי' המרגלים ששילוח (ובפרט גו'" העם נשלחה l`xyiעז ואמרו
רמב"ן  וראה העם. כל מזה דיברו – פרשתנו) ריש רש"י – לפנינו" אנשים
וראה  כו'". כלב ויהס טעם וזה להתאונן העם כל החלו "ואז כט): פסוק (סוף

כאן. ספורנו עד"ז
את 7) רק שהשתיק היא, כולם" ב"את רש"י שכוונת כאן, בש"ח

בא כולם" "את הלשון בפשטות, אבל למעט.zeaxlהמרגלים. ולא

g"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

מודגש  לא - מתים" מזבחי אכלו כאילו תורה, דברי עליו אמרו "לא שאם שמעון רבי בדברי ב)
ז"ל  רבותינו מאמר לגבי שלאֿבערך זה והרי תורה, דביטול הענין חומר נאמר 94הפלאת זה "כי 95שעל

גו'"! בזה ה' דבר

" הדיוק מהו דוקא,dylyג) שלשה - כו'" תורה דברי עליו אמרו ולא אחד שולחן על שאכלו
אחד? או שנים מהֿשאיןֿכן

הרי  - מקום" של משולחנו אכלו כאילו תורה דברי ואמרו.. שאכלו.. "שלשה החיוב, בצד וכן ד)
הוא התורה לימוד של xzeiהשכר jxra `ly לאחרי ובפרט מקום, של משולחנו האכילה ענין מאשר

שלפניֿזה  במשנה ֿ `cgש"אפילו96ששנינו ועלֿאחת שכר", לו קובע הקב"ה בתורה, ועוסק שיושב
" שנאמר mipyכמהֿוכמה ביניהם, שרויה ש"שכינה תורה", דברי ביניהם ויש יראי 97שיושבין נדברו אז

אומנתו  שתורתו - שמעון רבי בא ואחרֿכך וגו'", לפניו זכרון ספר ויכתב וישמע ה' ויקשב גו' -82ה'
ש" מקום"?!dylyומוסיף של משולחנו אכלו "כאילו אלא אינו השכר  אזי תורה" דברי ואמרו.. שאכלו..

.Î:בזה והביאור
כשלעצמו  התורה לימוד על והשכר תורה, ביטול על העונש את לבאר שמעון רבי בא לא זו במשנה
התורה  לימוד לפעולת בנוגע חידוש דבר לומר אלא שכר"), לו קובע  ש"הקב"ה  שלפניֿזה במשנה (כמו

mlerd zeinyba לעיל כמדובר אומנתו, שתורתו יוחאי בן שמעון לרבי במיוחד שייך זה ענין שגם -98

זה  שיהיה פועל השולחן על האכילה בעת תורה בדברי שהדיבור - הזה בעולם גם פעל תורתו ֿ ידי שעל
מקום". של משולחנו אכלו "כאילו

ענין  נשאר התורה לימוד אבל כשלעצמו, התורה לימוד על שכר שמקבל באופן רק זה אין כלומר:
האכילה. על גם פועל התורה שלימוד באופן אלא בפניֿעצמו, ענין נשארת  והאכילה בפניֿעצמו

.‡Î:"אחד שולחן על שאכלו ל"שלשה דוקא שייך זה וענין
לא  שהאורח וכדי שולחנו, על להאכילו אורח שמכניס בכך די שלא שמעון רבי מדגיש לכלֿלראש
לומר  שיוכלו כדי יהודי עוד השולחן אל ומזמין השולחן, אל הוא גם מתיישב לבדו, לישב עצוב יהיה
משולחנו  אכלו "כאילו נחשב ואז תורה, דברי השולחן על לומר צריך לזה נוסף אלא ונבריך", לן "הב

מקום". של

ל" במיוחד שייך זה כי dylyוענין - אחד) וכלֿשכן שנים, (מהֿשאיןֿכן אחד" שולחן על שאכלו
"תורתו שעלֿידי בעולם הפעולה מודגשת ואז קביעות, של ענין הוא שאכלו" שגם `ezpne"שלשה - "

של  משולחנו אכלו "כאילו שנעשית האכילה על פועל התורה שלימוד - הקביעות ענין עם קשור זה
.99מקום"

מתים" מזבחי אכלו כאילו תורה, דברי עליו אמרו ולא אחד שולחן על שאכלו "שלשה גיסא, ולאידך
עבודהֿזרה  עיקר 100(תקרובת כי - בעבודהֿזרה שנאמרו לשונות שאר ולא דייקא, מתים" "זבחי - (

"תורת  שהיא התורה, פעולת ללא נשאר שהעולם כך בעולם, התורה פעולת חסרון על היא כאן ההדגשה
מזבחי אכלו "כאילו היא האכילה ולכן .mizn"101חיים",
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פ"א.94) בתניא הובא סע"א. צט, סנהדרין
לא.95) טו, פרשתנו
מ"ב.96)
טז.97) ג, מלאכי
(98120 ס"ע חנ"ג מנחם (תורת סי"ד בהעלותך ש"פ שיחת

ואילך).
ע'99) חנ"ג מנחם (תורת 57 הערה קרח ש"פ שיחת גם ראה

.(170
הרע"ב.100) פי'
(המו"ל).101) שתח"י ברשימה נמצא ע"כ



כה
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"·ÏÎ Ò‰ÈÂ"

משה..." אל העם את כלב "ויהס הפסוק מצטט 1מן ,
את  "השתיק ומפרש: כלב", "ויהס המלים את רש"י

כולם".

לבאר  מתכוון שרש"י נראה, ראשון במבט
"השתיק". היא "ויהס" המילה שמשמעות בפירושו,

קשה: זה לפי אך

כלב", "(ויהס) המילה את רש"י מצטט מדוע א)
"ויהס"? המילה את רק לבאר ברצונו כאשר

שוב  רש"י מצטט לפסוקנו פירושיו כל בסיום ב)
ומביא dlindאת שתיקה", "לשון ומפרש: "ויהס"

של  המשמעות שבהם אחרים, ממקומות דוגמאות
לומר, אפוא, אפשר, כיצד שתיקה. היא "הס"
כולם" את השתיק - כלב "ויהס בהתחלה שבפירושו
הוא  אשר "ויהס", המילה את לבאר מתכוון הוא

בסוף? רק מפרשה

- "ויהס פירושו לאחר רש"י, מוסיף מדוע ג)
כפולה: והשאלה כולם"? "את המלים את השתיק",
ללא  גם כולם". "את בדבריו רש"י מחדש מה (א)

המשמעות שהרי מובן, הדבר היה רש"י dheytdפירוש
כלב "ויהס mrdשל z`את השתיק שהוא היא, "lk

היה  לא רש"י פירוש שללא נאמר, אם אף (ב) העם?
היא הכוונה העם" "את שבמלים העם,lklמובן

פירוש  קשה: עדיין זאת, לפרש רש"י צריך כך ומשום
את  ולא העם", "את המלים את מבאר כולם", "את זה,
"ויהס  על רש"י זאת אומר מדוע כלב". "ויהס המלים

"השתיק"? לביאורו כהמשך כלב",

.·
?ÂËÂ˘ÙÎ - "ÌÚ‰ ˙‡"

המשך  ולגבי כולם", "את רש"י של חידושו לגבי

לכאורה,חידו  היה, אפשר "השתיק", בפירוש שו
להשיב:

מקרא  של לפשוטו הקרוב אונקלוס, ,2תרגום
זה, מתרגום הוכחה רש"י מביא רבים ושבמקומות
גרם  כלומר, כלב". ואצית - כלב "ויהס מתרגם
שאנו  כפי כך, לבאר יכול רש"י גם להקשיב. לעם

" - לכך בדומה אפשר 3ושמע"zkqdמוצאים כן .
הסתה  מלשון "ויהס" המילה את שכלב 4לבאר ,

פירושים  שני לפי לבם. אל ודיבר אותם שכנע
el` היא העם" "את המלים שמשמעות מובן,

למשה, יאזין (כולו) שהעם לכך גרם כלב כפשוטן:
של  בצדו להיות העם (כל) את שכנע שהוא או

משה.

הכרחי, השתיק", - "ויהס רש"י פירוש לפי אך
מכוונות  אינן כלב" "ויהס שהמלים להסביר, לכאורה,
על  מסופר הקודמים בפסוקים שהרי העם", "את כלפי
דיבר, שהעם מוזכר ואין דיברו, המרגלים שרק כך,
המרגלים. את רק השתיק שכלב מבינים, היינו ולפיכך
עצמה, "ויהס" למילה קשורות אינן העם" "את והמלים
המרגלים  את השתיק כלב - "ויהס" של למטרה אלא

לדבריו  יאזין שה"עם" רש"י 5כדי אומר לפיכך .
את את mlek"השתיק  רק השתיק לא שכלב ,"

כולו  העם את אלא הפסוק zehytk,6המרגלים, לשון
העם" את כלב .7"ויהס

כך: להשיב אין אך

כלב  שב"ויהס להסביר הפשט מדרך מאד רחוק א)
אחר  מישהו השתיק שהוא היא הכוונה העם" את

ornl.זאת לשלול צריך אינו ורש"י העם, "את", ,

העם, לכל רש"י מתכוון כולם" "את במלים אם ב)
אין  מדוע א': בסעיף לעיל, שהוזכרה השאלה מתחזקת

העם"? "את המלים את גם הפסוק מן מצטט הוא
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ל.1) יג, פרשתנו
ואפילו2) – שמביא יב"ע תרגום –yxetnaמשא"כ מקומות ובכו"כ

כאן: ומתרגם עיי"ש.wizyeמדחז"ל כלב.
שם).3) פרש"י (וראה ט כז, תבא
א:4) לה, סוטה רש"י",oziqdyראה "דקדוקי גם וראה בדברים.

הפירוש  לשלול – היא כו'" "השתיק בפירושו רש"י שכוונת שמפרש
ד"הסיתן".

להלן 5) ראה אבל רש"י. בכוונת כן (ומפרש כאן הש"ח וכפירוש
.(7 הערה

מובן 6) שזה י"ל, – העם שדיברו הקודמים בכתובים מסופר שאינו ואף
כי  "אפס ואמרו המרגלים שכשבאו לפרשו) הכתוב הוצרך שלא (ועד מעצמו

שבאו "לפי הי' המרגלים ששילוח (ובפרט גו'" העם נשלחה l`xyiעז ואמרו
רמב"ן  וראה העם. כל מזה דיברו – פרשתנו) ריש רש"י – לפנינו" אנשים
וראה  כו'". כלב ויהס טעם וזה להתאונן העם כל החלו "ואז כט): פסוק (סוף

כאן. ספורנו עד"ז
את 7) רק שהשתיק היא, כולם" ב"את רש"י שכוונת כאן, בש"ח

בא כולם" "את הלשון בפשטות, אבל למעט.zeaxlהמרגלים. ולא

g"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

מודגש  לא - מתים" מזבחי אכלו כאילו תורה, דברי עליו אמרו "לא שאם שמעון רבי בדברי ב)
ז"ל  רבותינו מאמר לגבי שלאֿבערך זה והרי תורה, דביטול הענין חומר נאמר 94הפלאת זה "כי 95שעל

גו'"! בזה ה' דבר

" הדיוק מהו דוקא,dylyג) שלשה - כו'" תורה דברי עליו אמרו ולא אחד שולחן על שאכלו
אחד? או שנים מהֿשאיןֿכן

הרי  - מקום" של משולחנו אכלו כאילו תורה דברי ואמרו.. שאכלו.. "שלשה החיוב, בצד וכן ד)
הוא התורה לימוד של xzeiהשכר jxra `ly לאחרי ובפרט מקום, של משולחנו האכילה ענין מאשר

שלפניֿזה  במשנה ֿ `cgש"אפילו96ששנינו ועלֿאחת שכר", לו קובע הקב"ה בתורה, ועוסק שיושב
" שנאמר mipyכמהֿוכמה ביניהם, שרויה ש"שכינה תורה", דברי ביניהם ויש יראי 97שיושבין נדברו אז

אומנתו  שתורתו - שמעון רבי בא ואחרֿכך וגו'", לפניו זכרון ספר ויכתב וישמע ה' ויקשב גו' -82ה'
ש" מקום"?!dylyומוסיף של משולחנו אכלו "כאילו אלא אינו השכר  אזי תורה" דברי ואמרו.. שאכלו..

.Î:בזה והביאור
כשלעצמו  התורה לימוד על והשכר תורה, ביטול על העונש את לבאר שמעון רבי בא לא זו במשנה
התורה  לימוד לפעולת בנוגע חידוש דבר לומר אלא שכר"), לו קובע  ש"הקב"ה  שלפניֿזה במשנה (כמו

mlerd zeinyba לעיל כמדובר אומנתו, שתורתו יוחאי בן שמעון לרבי במיוחד שייך זה ענין שגם -98

זה  שיהיה פועל השולחן על האכילה בעת תורה בדברי שהדיבור - הזה בעולם גם פעל תורתו ֿ ידי שעל
מקום". של משולחנו אכלו "כאילו

ענין  נשאר התורה לימוד אבל כשלעצמו, התורה לימוד על שכר שמקבל באופן רק זה אין כלומר:
האכילה. על גם פועל התורה שלימוד באופן אלא בפניֿעצמו, ענין נשארת  והאכילה בפניֿעצמו

.‡Î:"אחד שולחן על שאכלו ל"שלשה דוקא שייך זה וענין
לא  שהאורח וכדי שולחנו, על להאכילו אורח שמכניס בכך די שלא שמעון רבי מדגיש לכלֿלראש
לומר  שיוכלו כדי יהודי עוד השולחן אל ומזמין השולחן, אל הוא גם מתיישב לבדו, לישב עצוב יהיה
משולחנו  אכלו "כאילו נחשב ואז תורה, דברי השולחן על לומר צריך לזה נוסף אלא ונבריך", לן "הב

מקום". של

ל" במיוחד שייך זה כי dylyוענין - אחד) וכלֿשכן שנים, (מהֿשאיןֿכן אחד" שולחן על שאכלו
"תורתו שעלֿידי בעולם הפעולה מודגשת ואז קביעות, של ענין הוא שאכלו" שגם `ezpne"שלשה - "

של  משולחנו אכלו "כאילו שנעשית האכילה על פועל התורה שלימוד - הקביעות ענין עם קשור זה
.99מקום"

מתים" מזבחי אכלו כאילו תורה, דברי עליו אמרו ולא אחד שולחן על שאכלו "שלשה גיסא, ולאידך
עבודהֿזרה  עיקר 100(תקרובת כי - בעבודהֿזרה שנאמרו לשונות שאר ולא דייקא, מתים" "זבחי - (

"תורת  שהיא התורה, פעולת ללא נשאר שהעולם כך בעולם, התורה פעולת חסרון על היא כאן ההדגשה
מזבחי אכלו "כאילו היא האכילה ולכן .mizn"101חיים",
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פ"א.94) בתניא הובא סע"א. צט, סנהדרין
לא.95) טו, פרשתנו
מ"ב.96)
טז.97) ג, מלאכי
(98120 ס"ע חנ"ג מנחם (תורת סי"ד בהעלותך ש"פ שיחת

ואילך).
ע'99) חנ"ג מנחם (תורת 57 הערה קרח ש"פ שיחת גם ראה

.(170
הרע"ב.100) פי'
(המו"ל).101) שתח"י ברשימה נמצא ע"כ
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מצטט  מכן משה",לאחר "אל המלים את רש"י
"אל  שבמלים במשה", שידבר מה "לשמוע ומפרש:

לכך `oiמשה" אין זה לפי שהרי עצמו, למשה הכוונה
- ל"ויהס  אלאwizydקשר ,"lr כלב דברי - משה

משה. אודות

מדוע  לעיל: לאמור בהמשך מובן, אין כאן אף
היא  "ויהס" של שהמשמעות לפרש רש"י צריך
"אל  שבמלים להסביר עליו זאת ועקב "השתיק",

לדברי היא: הכוונה lrמשה" alk יכול הרי הוא משה.
או  "ואצית", היא "ויהס" של שהמשמעות לבאר היה
"אל  המלים את להסביר היה אפשר ואז "והסית",

ממש  כפשוטן ?8משה"

האפשרי  הפירוש רש"י, שלדעת נאמר, אם אף
היה  אפשר שתיקה, מלשון הוא "ויהס" למילה היחיד
משה" "אל המלים את להסביר זה פירוש לפי אף
למשה. שיאזינו כדי אותם השתיק שכלב כפשוטן,

אמר שמשה כאן מספרת התורה אין משהו,`fאמנם,
שיאזינו  בטענה השתיקם שכלב להסביר, אפשר אך

האחרים  המקרא מפרשי שמסבירים כפי או:9למשה, .
dyn l` ל שיאזינו -xqn10אשר משה, (כלב)ed`של

של  והמשמעות נעלה...", עלה "ויאמר - להם יאמר
(השתיק)" "ויהס תהיה: משה" אל ici"ויהס... lr

עלה  (כלב) "ויאמר - מכן ולאחר משה", "אל טענתו

להסביר, רש"י צריך מדוע אותה". וירשנו נעלה
לדברי היא הכוונה משה" "אל lrשבמלים alk,משה

משה?`lולא

.„
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במשה", שידבר מה "לשמוע רש"י מפרש כאשר
משה, על לדבריו שיאזינו כדי כולם את השתיק שכלב

ואמר  "צווח כלב: נקט שבו האמצעי את מסביר הוא

עמרם  בן לנו עשה בלבד זו סבור 11וכי היה השומע .
משה  על בלבם שהיה ומתוך בגנותו, לספר שבא

גנותו  לשמוע כולם שתקו המרגלים, דברי .12בשביל
והגיז  המן את לנו והוריד הים את לנו קרע והלא אמר

השליו". את לנו

ציין  שכלב רש"י, מסיק מנין להבין: יש כאן אף
(קרע `elעניניםdyelyדוקא עבורם עשה משה אשר ,

משה  והרי השליו), את והגיז המן את הוריד הים, את
פעולות ישראל בני עבור החלzeaxעשה ,- xwira

mixvn z`ivi שלושה דוקא לעניננו קשורים במה .

אלו  ?13דברים

מבוסס, רש"י של פירושו יותר: קשה אף זו שאלה

בגמרא  הנאמר על אמר 14לכאורה, שכלב כתוב ושם .
את  והאכילנו הים את לנו וקרע ממצרים "הוציאנו

רש"י אך הואdpynהמן". הגמרא: את hinynמדברי

ממצרים" השליו"siqene"הוציאנו את לנו ?15"והגיז
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יג)8) (ו, וארא בכ"מ: נמצא במשה" – משה "אל כפי' שגם `lאף
ועוד.l`eבנ"י גו'. פרעה

כאן.9) ובמ"ח אוה"ח גם וראה כאן. הספורנו פירוש וע"ד
ולא 10) משה שתק זה איך דלכאו': גדולה, תמי' מתורצת ועפ"ז

הלילה  וכל הארץ דיבת המרגלים שהוציאו ההוא היום כל דבר אמר
שבפ' בזה משה דברי וגם והיום? פשטות mixacשלאחריו – כט) (א,

שזה  – גו'" ותאמרו באהליכם "ותרגנו לאחרי שבאו מוכיחה שם הכתובי'
בספורנו  כמש"כ (דלא בפרשתנו כמפורש – ההוא" "לילה  לאחרי הי'
אבירי  אשתוללו עה"פ כאן ותנחומא במד"ר וראה "אולי"). באופן כאן

לב.
שבקרא 11) ובפרט "משה" ולא עמרם" "בן אמר שכלב רש"י ראיית

בשמו yxetnכאן לרבו לקרוא אסור "במשה": ע"ז רש"י וכדברי "משה",
א  ק, (סנה' וכיו"ב "רבי" "מורי", כמו – כבוד של תואר קדימת בלי
הכתוב  את כבר למד שהרי מזה יודע למקרא חמש הבן וגם שם). ורש"י

"ipec` יהושע שהוסיף מה שבפשטות כח), יא, (בהעלותך כלאם" משה
בשמו  רבו את יקרא שלא אותו חינכו בודאי וגם זה מטעם הוא "אדוני"

"רבי". קדימת בלי

לא  אז (כי כבוד של בתואר משה את לקרוא לכלב הי' שא"א ומכיון
זה  שלשון ובפרט עמרם". "בן שאמר לומר בהכרח להשתיקם), בכחו הי'
מחשיבו*, שאינו לפי עמרם" "בן שאומר סברו הם אפי: לתרי משתמע
ריש  מא, סהנ' (ראה עמרם בן שהוא רק היא שלו המעלה שכל וכאילו
קורא  שהי' מזה יותר עוד כבדו עמרם" "בן באמירת דאמת, ואליבא ע"ב);

סקכ"ד)enyaאותו סרמ"ב יו"ד (ש"ך י"א שהרי כבוד, של ובתואר
כלל. שמו להזכיר אין שבפניו

(12" כד) יד, (לקמן רש"י שכתב וע"י `xnומה בעצה.. עמכם אני
ok אמירתו תוכן היינו בעצה" עמכם "אני – להשתיקם" כח בו הי'
)dnewnayבקרא היינו –ocic.(במילואה פירשה –

משה 13) שעשה טובות שמונה מח) (לב, האזינו שבפרש"י ובפרט
התורה. ונתינת הבאר העלאת יצי"מ, גם מוסיף לבנ"י

שם.סוטה14)
(15" רש"י למ"ש המן"cixedeהטעם את הגמרא dpyneלנו מלשון

למנות  [לא בעיקר היתה כלב כוונת א) בפשטות: י"ל – כו'" "והאכילנו
zeaehdאת להוכיח כ"א] משה, לעשות egkשעשה (שיכול משה של

לה). נוכל יכול משה ע"י ולכן כו' מ dfleנפלאות ב)zcxedראי' המן**.

`ed "dyn" `le "mxnr oa" i"yx y"ny xnel oi` la` (*wx'id m`a mb) "epl dyr cala ef ike" oeyldn mb ixdy ± (o`k m"`x d`x) i`pbl ezpeeky erhiy icka
`xwna xn`pk `lc xn`y i"yxl l"pne ,ezepba xtql `ay mixaeq eid ("dyn" xne`df`exwl xeq`y itl ± `id i"yx zgkedy d`xp okle ?"mxnr oa" `"k ,"dyn"

.dxrdd miptak ,enya eaxl
dpeny l"i my dheqa k"`yn (**zeaehdi"yx d`x) dlecb ikd daeh `id ik ± (i"q oldl d`x ± ux`d zyexi lr dgked f"i`y s`) "mixvnn ep`ived" aiyg okly ,

.(h ,gi exzi
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נעלה", "עלה המלים את רש"י מצטט מכן לאחר
ועלו  סולמות עשו אומר והוא בשמים "אפילו ואומר:

דבריו". בכל נצליח שם,

"עלה  של הפשוטה המשמעות  מובן: אין בכך גם
היא, בדומה נעלה" ישראל, לארץ עליה לכאורה,

לעלות" נוכל "לא המרגלים בכך 16לדברי שהתכוונו ,
שהמשמעות  רש"י, מסיק מנין ישראל. לארץ לעליה

בשמים..."? "אפילו היא נעלה" "עלה של

המפרשים  "אפילו 17יש לפירושו רש"י של שההכרח ,
התכוון  אילו נעלה". "עלה הלשון מכפל נובע בשמים..."
אחת  פעם באומרו היה די ישראל, לארץ לעליה כלב

"נעלה".

אנו  רבים במקומות כי כך, להסביר אין אך
את  רק אומרים אין דבר, להדגיש שכדי מוצאים,
בפרשה  שנאמר כפי ה"מקור", את גם אלא ה"פועל"

"יכול 18הקודמת  עצמו בפסוקנו וכן ירק", "ירק
בפשטות,19נוכל" כאן להסביר אפשר כך, ואם .

וכפילות  ישראל, לארץ היא הכוונה נעלה" שב"עלה
רש"י  מפרש מדוע הענין. הדגשת לצורך היא הלשון

בשמים..."? "אפילו היא שהכוונה

.Â
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לשון  - "ויהס רש"י: אומר זה, לפסוק פירושו בסוף
דוגמאות. לכך מביא והוא שתיקה",

לשון  "ויהס פירושו את רש"י כותב מדוע מובן אין
לגבי  נעלה": "עלה על פירושו לאחר רק שתיקה"
שפירוש  להסביר, אפשר משה" "אל על פירושו הקדמת

df שהוא כולם", את "השתיק לפירושו המשך מהווה
במשה", שידבר מה "לשמוע כדי כולם את השתיק
לזה. בסמוך זה אלו פירושים שני רש"י כותב כך ומשום

לפני  נעלה" "עלה המלים את גם מפרש הוא מדוע אך
שתיקה"? לשון "ויהס

.Ê
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על  שבפירושיו הוא, לעיל האמור לכל ההסבר
בדרך  רש"י מיישב משה", "אל ועל כלב" "ויהס

זה: פסוק בלימוד המתעוררות שאלות שתי ממילא

והרי, כלב...". "ויהס בסיפור התורה כוונת מהי א)
היה נעלה אפשר עלה כלב ב"ויאמר מיד לפתוח

נוסף, ענין בפסוקנו מסופר מה לשם אותה". וירשנו
כלב  השתיקם נעלה" "עלה אומרו ?20שלפני

יוכלו  שלא סתמי באופן אמרו לא המרגלים ב)
הם מכך, יותר ישראל. ארץ את אמרו llkלכבוש לא

אמרו  רק אלא ישראל, ארץ את לכבוש יוכלו שלא
שאי  הובן ומכך בארץ...", היושב העם עז כי "אפס
כלב  היה צריך לפיכך ישראל. לארץ להיכנס אפשר
לומר  מכן לאחר ורק טענותיהם, את תחילה להפריך

נעלה"? "עלה

"ויהס  על בפירושיו רש"י משיב אלו שאלות לשתי
להלן. שיוסבר כפי משה", "אל ועל כלב"

.Á
ÌÈÏ‚¯Ó‰ ˙ÂÚË ˙‡ ÂÎÈ¯Ù‰ ·ÏÎ È¯·„

הלה  כאשר ובמיוחד מישהו, של טענה כשמפריכים
בדרך  מעוניין, הוא אין הרי בטענתו, בתוקף בטוח
ואף  צודקים. הם אם ולבדוק לדברים להאזין כלל,
עושה  הוא הרי הטענה, להפרכת מקשיב הוא כאשר

לב. תשומת ללא זאת

הוא  כלב" "ויהס של שהחידוש רש"י, אומר כך על
את ש"השתיק את mlekבכך רק השתיק לא הוא :"

כמותם, שסברו ישראל בני כל את גם אלא המרגלים,
העם  את לשכנע רצו אשר עצמם, המרגלים את ואף
לדברי  והאזינו השתתקו כולם לעלות". נוכל ש"לא
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שעשה שמשה zcxedהואdynמה ולא בעצמם אותו אכלו (שהרי המן
שמונה (אף שם האזינו בפ' גם שלכן, משה)zeaehdהאכילם*). שעשה

" רש"י כותב –cixede."המן את
לא.16) יג,
כאן.17) ש"ח
יד.18) יב, בהעלותך
"אפילו19) לפרש"י גם בודאי הכתוב minyaשהרי המשך – "
מעלי'`dze"וירשנו במכש"כ (ונלמד ישראל בארץ מדבר "minya,(f"re

" הטעם לה".ikבא נוכל יכול
כלב 20) הי' איך  לבאר  היא, כלב" ב"ויהס הכתוב שכוונת לומר ואין

אז  הי' מסתמא (כי המרגלים טענות לאחרי גו'" נעלה "עלה לומר יכול
לאחרי  אפילו שהרי – קולו) לשמוע אפשר הי' ולא ישראל, במחנה רעש
מאד  הארץ "טובה וכלב יהושע אמרו גו'", וילונו גו' קולם את ש"ויתנו

גו'" ernyמאד dcrd lke א לרגום שרצו ממה (כדמוכח שאמרו ותם),מה
ד"ויהס". ההקדמה אז היתה שלא אף

in" (gi .c ,`i jzelrda) y"ne (*eplik`i) de`z ee`zdy oeikn ik ± (a"eike "epl ozi in" `le) "xyalek`lin exn` ,(eplik`i,dfyixacay ,xirdle) .mdl wird
± bi ,my ± dynhxetn"dpzxya epldlk`pe.("
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מצטט  מכן משה",לאחר "אל המלים את רש"י
"אל  שבמלים במשה", שידבר מה "לשמוע ומפרש:

לכך `oiמשה" אין זה לפי שהרי עצמו, למשה הכוונה
- ל"ויהס  אלאwizydקשר ,"lr כלב דברי - משה

משה. אודות

מדוע  לעיל: לאמור בהמשך מובן, אין כאן אף
היא  "ויהס" של שהמשמעות לפרש רש"י צריך
"אל  שבמלים להסביר עליו זאת ועקב "השתיק",

לדברי היא: הכוונה lrמשה" alk יכול הרי הוא משה.
או  "ואצית", היא "ויהס" של שהמשמעות לבאר היה
"אל  המלים את להסביר היה אפשר ואז "והסית",

ממש  כפשוטן ?8משה"

האפשרי  הפירוש רש"י, שלדעת נאמר, אם אף
היה  אפשר שתיקה, מלשון הוא "ויהס" למילה היחיד
משה" "אל המלים את להסביר זה פירוש לפי אף
למשה. שיאזינו כדי אותם השתיק שכלב כפשוטן,

אמר שמשה כאן מספרת התורה אין משהו,`fאמנם,
שיאזינו  בטענה השתיקם שכלב להסביר, אפשר אך

האחרים  המקרא מפרשי שמסבירים כפי או:9למשה, .
dyn l` ל שיאזינו -xqn10אשר משה, (כלב)ed`של

של  והמשמעות נעלה...", עלה "ויאמר - להם יאמר
(השתיק)" "ויהס תהיה: משה" אל ici"ויהס... lr

עלה  (כלב) "ויאמר - מכן ולאחר משה", "אל טענתו

להסביר, רש"י צריך מדוע אותה". וירשנו נעלה
לדברי היא הכוונה משה" "אל lrשבמלים alk,משה

משה?`lולא

.„
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במשה", שידבר מה "לשמוע רש"י מפרש כאשר
משה, על לדבריו שיאזינו כדי כולם את השתיק שכלב

ואמר  "צווח כלב: נקט שבו האמצעי את מסביר הוא

עמרם  בן לנו עשה בלבד זו סבור 11וכי היה השומע .
משה  על בלבם שהיה ומתוך בגנותו, לספר שבא

גנותו  לשמוע כולם שתקו המרגלים, דברי .12בשביל
והגיז  המן את לנו והוריד הים את לנו קרע והלא אמר

השליו". את לנו

ציין  שכלב רש"י, מסיק מנין להבין: יש כאן אף
(קרע `elעניניםdyelyדוקא עבורם עשה משה אשר ,

משה  והרי השליו), את והגיז המן את הוריד הים, את
פעולות ישראל בני עבור החלzeaxעשה ,- xwira

mixvn z`ivi שלושה דוקא לעניננו קשורים במה .

אלו  ?13דברים

מבוסס, רש"י של פירושו יותר: קשה אף זו שאלה

בגמרא  הנאמר על אמר 14לכאורה, שכלב כתוב ושם .
את  והאכילנו הים את לנו וקרע ממצרים "הוציאנו

רש"י אך הואdpynהמן". הגמרא: את hinynמדברי

ממצרים" השליו"siqene"הוציאנו את לנו ?15"והגיז
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יג)8) (ו, וארא בכ"מ: נמצא במשה" – משה "אל כפי' שגם `lאף
ועוד.l`eבנ"י גו'. פרעה

כאן.9) ובמ"ח אוה"ח גם וראה כאן. הספורנו פירוש וע"ד
ולא 10) משה שתק זה איך דלכאו': גדולה, תמי' מתורצת ועפ"ז

הלילה  וכל הארץ דיבת המרגלים שהוציאו ההוא היום כל דבר אמר
שבפ' בזה משה דברי וגם והיום? פשטות mixacשלאחריו – כט) (א,

שזה  – גו'" ותאמרו באהליכם "ותרגנו לאחרי שבאו מוכיחה שם הכתובי'
בספורנו  כמש"כ (דלא בפרשתנו כמפורש – ההוא" "לילה  לאחרי הי'
אבירי  אשתוללו עה"פ כאן ותנחומא במד"ר וראה "אולי"). באופן כאן

לב.
שבקרא 11) ובפרט "משה" ולא עמרם" "בן אמר שכלב רש"י ראיית

בשמו yxetnכאן לרבו לקרוא אסור "במשה": ע"ז רש"י וכדברי "משה",
א  ק, (סנה' וכיו"ב "רבי" "מורי", כמו – כבוד של תואר קדימת בלי
הכתוב  את כבר למד שהרי מזה יודע למקרא חמש הבן וגם שם). ורש"י

"ipec` יהושע שהוסיף מה שבפשטות כח), יא, (בהעלותך כלאם" משה
בשמו  רבו את יקרא שלא אותו חינכו בודאי וגם זה מטעם הוא "אדוני"

"רבי". קדימת בלי

לא  אז (כי כבוד של בתואר משה את לקרוא לכלב הי' שא"א ומכיון
זה  שלשון ובפרט עמרם". "בן שאמר לומר בהכרח להשתיקם), בכחו הי'
מחשיבו*, שאינו לפי עמרם" "בן שאומר סברו הם אפי: לתרי משתמע
ריש  מא, סהנ' (ראה עמרם בן שהוא רק היא שלו המעלה שכל וכאילו
קורא  שהי' מזה יותר עוד כבדו עמרם" "בן באמירת דאמת, ואליבא ע"ב);

סקכ"ד)enyaאותו סרמ"ב יו"ד (ש"ך י"א שהרי כבוד, של ובתואר
כלל. שמו להזכיר אין שבפניו

(12" כד) יד, (לקמן רש"י שכתב וע"י `xnומה בעצה.. עמכם אני
ok אמירתו תוכן היינו בעצה" עמכם "אני – להשתיקם" כח בו הי'
)dnewnayבקרא היינו –ocic.(במילואה פירשה –

משה 13) שעשה טובות שמונה מח) (לב, האזינו שבפרש"י ובפרט
התורה. ונתינת הבאר העלאת יצי"מ, גם מוסיף לבנ"י

שם.סוטה14)
(15" רש"י למ"ש המן"cixedeהטעם את הגמרא dpyneלנו מלשון

למנות  [לא בעיקר היתה כלב כוונת א) בפשטות: י"ל – כו'" "והאכילנו
zeaehdאת להוכיח כ"א] משה, לעשות egkשעשה (שיכול משה של

לה). נוכל יכול משה ע"י ולכן כו' מ dfleנפלאות ב)zcxedראי' המן**.

`ed "dyn" `le "mxnr oa" i"yx y"ny xnel oi` la` (*wx'id m`a mb) "epl dyr cala ef ike" oeyldn mb ixdy ± (o`k m"`x d`x) i`pbl ezpeeky erhiy icka
`xwna xn`pk `lc xn`y i"yxl l"pne ,ezepba xtql `ay mixaeq eid ("dyn" xne`df`exwl xeq`y itl ± `id i"yx zgkedy d`xp okle ?"mxnr oa" `"k ,"dyn"

.dxrdd miptak ,enya eaxl
dpeny l"i my dheqa k"`yn (**zeaehdi"yx d`x) dlecb ikd daeh `id ik ± (i"q oldl d`x ± ux`d zyexi lr dgked f"i`y s`) "mixvnn ep`ived" aiyg okly ,

.(h ,gi exzi
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נעלה", "עלה המלים את רש"י מצטט מכן לאחר
ועלו  סולמות עשו אומר והוא בשמים "אפילו ואומר:

דבריו". בכל נצליח שם,

"עלה  של הפשוטה המשמעות  מובן: אין בכך גם
היא, בדומה נעלה" ישראל, לארץ עליה לכאורה,

לעלות" נוכל "לא המרגלים בכך 16לדברי שהתכוונו ,
שהמשמעות  רש"י, מסיק מנין ישראל. לארץ לעליה

בשמים..."? "אפילו היא נעלה" "עלה של

המפרשים  "אפילו 17יש לפירושו רש"י של שההכרח ,
התכוון  אילו נעלה". "עלה הלשון מכפל נובע בשמים..."
אחת  פעם באומרו היה די ישראל, לארץ לעליה כלב

"נעלה".

אנו  רבים במקומות כי כך, להסביר אין אך
את  רק אומרים אין דבר, להדגיש שכדי מוצאים,
בפרשה  שנאמר כפי ה"מקור", את גם אלא ה"פועל"

"יכול 18הקודמת  עצמו בפסוקנו וכן ירק", "ירק
בפשטות,19נוכל" כאן להסביר אפשר כך, ואם .

וכפילות  ישראל, לארץ היא הכוונה נעלה" שב"עלה
רש"י  מפרש מדוע הענין. הדגשת לצורך היא הלשון

בשמים..."? "אפילו היא שהכוונה

.Â
?ÛÂÒ· - "‰˜È˙˘ ÔÂ˘Ï - Ò‰ÈÂ"

לשון  - "ויהס רש"י: אומר זה, לפסוק פירושו בסוף
דוגמאות. לכך מביא והוא שתיקה",

לשון  "ויהס פירושו את רש"י כותב מדוע מובן אין
לגבי  נעלה": "עלה על פירושו לאחר רק שתיקה"
שפירוש  להסביר, אפשר משה" "אל על פירושו הקדמת

df שהוא כולם", את "השתיק לפירושו המשך מהווה
במשה", שידבר מה "לשמוע כדי כולם את השתיק
לזה. בסמוך זה אלו פירושים שני רש"י כותב כך ומשום

לפני  נעלה" "עלה המלים את גם מפרש הוא מדוע אך
שתיקה"? לשון "ויהס

.Ê
˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰

על  שבפירושיו הוא, לעיל האמור לכל ההסבר
בדרך  רש"י מיישב משה", "אל ועל כלב" "ויהס

זה: פסוק בלימוד המתעוררות שאלות שתי ממילא

והרי, כלב...". "ויהס בסיפור התורה כוונת מהי א)
היה נעלה אפשר עלה כלב ב"ויאמר מיד לפתוח

נוסף, ענין בפסוקנו מסופר מה לשם אותה". וירשנו
כלב  השתיקם נעלה" "עלה אומרו ?20שלפני

יוכלו  שלא סתמי באופן אמרו לא המרגלים ב)
הם מכך, יותר ישראל. ארץ את אמרו llkלכבוש לא

אמרו  רק אלא ישראל, ארץ את לכבוש יוכלו שלא
שאי  הובן ומכך בארץ...", היושב העם עז כי "אפס
כלב  היה צריך לפיכך ישראל. לארץ להיכנס אפשר
לומר  מכן לאחר ורק טענותיהם, את תחילה להפריך

נעלה"? "עלה

"ויהס  על בפירושיו רש"י משיב אלו שאלות לשתי
להלן. שיוסבר כפי משה", "אל ועל כלב"

.Á
ÌÈÏ‚¯Ó‰ ˙ÂÚË ˙‡ ÂÎÈ¯Ù‰ ·ÏÎ È¯·„

הלה  כאשר ובמיוחד מישהו, של טענה כשמפריכים
בדרך  מעוניין, הוא אין הרי בטענתו, בתוקף בטוח
ואף  צודקים. הם אם ולבדוק לדברים להאזין כלל,
עושה  הוא הרי הטענה, להפרכת מקשיב הוא כאשר

לב. תשומת ללא זאת

הוא  כלב" "ויהס של שהחידוש רש"י, אומר כך על
את ש"השתיק את mlekבכך רק השתיק לא הוא :"

כמותם, שסברו ישראל בני כל את גם אלא המרגלים,
העם  את לשכנע רצו אשר עצמם, המרגלים את ואף
לדברי  והאזינו השתתקו כולם לעלות". נוכל ש"לא
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שעשה שמשה zcxedהואdynמה ולא בעצמם אותו אכלו (שהרי המן
שמונה (אף שם האזינו בפ' גם שלכן, משה)zeaehdהאכילם*). שעשה

" רש"י כותב –cixede."המן את
לא.16) יג,
כאן.17) ש"ח
יד.18) יב, בהעלותך
"אפילו19) לפרש"י גם בודאי הכתוב minyaשהרי המשך – "
מעלי'`dze"וירשנו במכש"כ (ונלמד ישראל בארץ מדבר "minya,(f"re

" הטעם לה".ikבא נוכל יכול
כלב 20) הי' איך  לבאר  היא, כלב" ב"ויהס הכתוב שכוונת לומר ואין

אז  הי' מסתמא (כי המרגלים טענות לאחרי גו'" נעלה "עלה לומר יכול
לאחרי  אפילו שהרי – קולו) לשמוע אפשר הי' ולא ישראל, במחנה רעש
מאד  הארץ "טובה וכלב יהושע אמרו גו'", וילונו גו' קולם את ש"ויתנו

גו'" ernyמאד dcrd lke א לרגום שרצו ממה (כדמוכח שאמרו ותם),מה
ד"ויהס". ההקדמה אז היתה שלא אף

in" (gi .c ,`i jzelrda) y"ne (*eplik`i) de`z ee`zdy oeikn ik ± (a"eike "epl ozi in" `le) "xyalek`lin exn` ,(eplik`i,dfyixacay ,xirdle) .mdl wird
± bi ,my ± dynhxetn"dpzxya epldlk`pe.("
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על בגנותו.mxaeqaמשה,zelrnכלב ידבר שהוא

רק  ולא כלב", "ויהס המלים את רש"י מצטט לכן

את לבאר מתכוון איננו הוא כי "ויהס", zernynאת
בסוף  בעיקר מפרש הוא שאותה - "ויהס" המילה

את אלא - ב yecigdפירושו alk"שהיה qdie" שכלב ,

mlekהשתיק z`את לשמוע שרצו אלו את אף ,ezepb
- במשה" שידבר ל"מה האזינו הם שאף משה, של

על כלב !21משה zelrnלדברי

מדברים  המרגלים היו אילו מובן: אין עדיין אך

מעלות  על דבריו ידי שעל מובן, משה, של בגנותו

המרגלים  אך המרגלים. טענות את סותר היה הוא משה
עז  כי "אפס טענו רק אלא משה, על כלל דיברו לא

מעלות  על דבריו השפיעו וכיצד בארץ...", היושב העם

בטענותיהם? כלל עסק לא הוא כאשר משה,

מעלות  על דיבר שהוא רש"י, מסביר לפיכך

המרגלים, טענות את הפריכו אשר משה של מסויימות
להלן. שיוסבר כפי
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שלושה  לגבי כללי, באופן היו, המרגלים טענות

בארץ  הערים וחוזק התושבים גבורת א) ענינים:
בצורות  והערים בארץ היושב העם "עז - עצמה ישראל

בדרך, גם ב) שם". ראינו הענק ילידי וגם מאד גדולות
- העמים שבעת נמצאים ישראל, לארץ הכניסה לפני

על  יושב והכנעני בהר, יושב והאמורי והיבוסי "החתי

לארץ  להיכנס יאפשרו שלא - הירדן" יד ועל הים
לארץ  שבדרך האומות את כשהזכירו ג) ישראל.

בארץ  יושב "עמלק ובראשונה בראש אמרו הם ישראל,

רש"י  כדברי האומות, משבע הוא שאין למרות הנגב",
כדי  מרגלים הזכירוהו כבר בעמלק שנכוו "לפי

ליראם".

שונות  וטענות דעות עוררו אלו ענינים שלושה

שסדר  ומובן, לעלות". נוכל "לא למסקנה שהובילו

החמור: אל הקל מן היה הטענות

את  לכבוש יוכלו שלא המרגלים, טענו בתחילה

הערים  וגודל ועוצמת האנשים גבורת מפני ישראל ארץ
המרגלים  זו. בטענה הסתפקו לא הם אך ישראל. בארץ
בטוחים  והם מאמינים, בני מאמינים הם שישראל ידעו,
לארץ  להיכנס להם הורה שהקדושֿברוךֿהוא שכיון
כבר  הם והרי - ניסים להם יעשה בודאי הוא ישראל,
והם  - הקדושֿברוךֿהוא של ניסיו את בעצמם ראו

חזק. עם גם יכבשו

שכשם  לציין, כדי עמלק, את והזכירו התחכמו לכן
משום  כדלעיל, ישראל, בני נכוו עמלק שבמלחמת
אתכם", ונושך בא ש"הכלב לאפשרות מקום נתנו שהם

אצלם שהיה אין"wtqבכך אם בקרבנו ה' -22"היש

עתה: גם יהיה שכך שייתכן המרגלים, רמזו ובכך
לכך  וההוכחה דומה, ספק ישראל אצל קיים ששוב כיון
לנו  ויחפרו לפנינו אנשים "נשלחה ממשה בקשתם היא
הקדושֿברוךֿהוא  דברי על סמכו ולא הארץ", את

ורחבה" טובה ארץ אל מצרים מעני אתכם .23"אעלה
 ֿ הקדושֿברוך הבטחת לגבי ספק להם היה כלומר,
וייתכן, אין". אם בקרבנו ה' "היש לספק בדומה הוא,
להם  הקדושֿברוךֿהוא יעשה לא זה חטא שמפני

ניסים.

שאף כיון הסתפקו: לא הם זו בטענה גם xg`lאך
לכך  הסכים לפנינו..." אנשים "נשלחה בקשתם
ויתורו...", אנשים לך "שלח והורה הקדושֿברוךֿהוא
לארץ  לכניסתם הכנה היתה המרגלים ששליחת ומובן,

כוח 24ישראל  הקדושֿברוךֿהוא להם יתן בודאי -
ישראל, לארץ להיכנס

"והחתי  - שלישית טענה הוסיפו הם לפיכך
אשר  הירדן", יד על והכנעני... והאמורי... והיבוסי
התכוונו  הם בכך לעבור". תוכלו "ולא - כך משום
ניסים  יעשה אכן הקדושֿברוךֿהוא אם שאף להדגיש,

yeaika לכבוש לישראל שהורה כיון ישראל, ארץ
גם  ניסים יעשה שהוא לכך הוכחה אין הרי אותה,

dpkda.ישראל ארץ לכיבוש

קרע  משה: שעשה ענינים שלושה כלב ציין כך ועל
השליו  את לנו והגיז המן, את לנו והוריד הים, את לנו
המרגלים. של הללו הטענות שלוש את בכך בהפריכו -
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היא,21) משה" אל גו' "ויהס בהתיבות שהכוונה לפרש אין אבל
שיספר שחשבו ע"י אותם קצת ezepbaשהשתיק (וכדמשמע משה של

נרמזה לא וכו'" הים את לנו "קרע אמירתו לפ"ז, כי – כאן) llkבגו"א
ט'). סו"ס להלן המבואר לפי (ובפרט זה יתכן ואיך מקרא, של בפשוטו

הענינים). ב' נרמזו משה" שב"אל י"ל (או כבפנים. מוכרח ולכן

ח.22) יז, בשלח רש"י
כג.23) א, דברים רש"י גם וראה פרשתנו. ריש רש"י ראה
לטעות 24) מקום להם נותן שאני "חייהם פרשתנו ריש שברש"י ואף

שזהו  ידעו לא שהם פשוט מקום] נתינת רק שהוא לזה [נוסף הרי כו'",
כו'. נתינת

gly zyxt zegiyÎihewl
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השיב: הוא בארץ...", היושב העם "עז טענתם על
צריכה  היתה סוף ים בקריעת גם - הים" את לנו "קרע
לנצח  יכלו לא הם טבעי באופן אשר מלחמה, להתנהל
הגיעו  ולא הים", את לנו ש"קרע ראו, זאת ובכל בה,
נלחם  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא מלחמה. לידי כלל
הקדושֿברוךֿהוא  יילחם עתה ואף ישראל. עבור

בארץ" היושב "עם נגד .25עבורם

"הוציאנו  ולא הים", את לנו "קרע כלב אמר לפיכך
עז  "כי לטענתם להשיב שרצה משום ממצרים":

הקשורה טענה היושב dnglnlהעם...", "עם נגד
מיציאת  הוכחה להם להביא היה יכול לא הוא בארץ",
ואדרבה: מלחמה, של מצב היה לא שם שהרי מצרים,

ממצרים  ישראל בני את גירשו הוא 26המצרים ולכן .
"ה' נאמר סוף ים שבקריעת הים", את לנו "קרע אמר

mglp"...27להם.

כלב  השיב הנגב", בארץ יושב "עמלק טענתם על
השליו" את לנו בשר"28"הגיז יאכילנו "מי הטענה גם :

עלילה" "שמבקשים בבחינת רק -29היתה זאת ובכל ,
שילוח  לאחר שגם מובן, ומכך השליו". את לנו "הגיז

ניסים. הקדושֿברוךֿהוא להם יעשה המרגלים

הירדן" יד ועל והיבוסי... "והחתי טענתם ועל
שירד  המן גם המן": את לנו "הוריד התשובה היתה

כל שהרי העיקר, היה לא היתה dkilddבמדבר במדבר
ישראל  לארץ לכניסה הכנה "הוריד 30רק זאת ובכל ,

יעשה  שהקדושֿברוךֿהוא מובן, מכך המן". את לנו
בדרך, גם ישראל dpkdaניסים ארץ .31לכיבוש
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העם  את כלב "ויהס ידי שעל כיון קשה: זה לפי אך
כבר  משה, של מעלותיו הזכרת ידי על משה", אל
צריך  היה הוא מדוע - המרגלים טענות את כלב הפריך

אותה"? וירשנו נעלה "עלה להוסיף

טענות  כל את שהפריך שלאחר להשיב, אין
סיים  הוא משה", "אל במלים כנרמז המרגלים,
מלשון  כי - נעלה..." "עלה מכך: הנובעת במסקנה

" נעלה..."xn`ieהפסוק אמירה עלה זו שהיתה מוכח,
משה".le`מיוחדת, מ"אל מסקנה

הכוונה  אין נעלה" שב"עלה רש"י, מסביר לפיכך
בשמים  "אפילו חדש: לענין אלא ישראל, לארץ לעליה

ענין כלב הוסיף בכך משה ycgהיא...". יאמר שאפילו ,
שיש  בלבד זו שלא (בשמים), שם" ועלו סולמות "עשו

אלא  בניסים, צורך זה כלל 32בענין קיים שאינו ענין זהו
בכל  "מצליח כזה במקרה אפילו - העולם במציאות

.33דבריו"

את מסביר שרש"י כלב"xywdולאחר "ויהס בין
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"הוא25) ל) א, (דברים משה להם שאמר אשר mgliוכמו ככל לכם
במצרים". אתכם עשה

לט.26) לג. יב, בא
כה.27) יד, בשלח
(שם,28) גו'" במצרים קברים אין "המבלי אמרו בקי"ס שגם ואף

(שם  במרה [וכן ואילך) ב טז, (שם גו'" "וילונו – המן בירידת וגם יא)
משליו  ראי' להביא כלב הוזקק מ"מ – ועוד] ב) יז, (שם ורפידים כד) טו,
במן  וכן טו), יד, שם (רש"י בצרה" נתונים "היו קי"ס לפני כי דוקא,
מעיד  שהכתוב במרה [ועד"ז זֿח), טז, שם (רש"י כהוגן" שאלו "הלחם

"zezyl elki `le רחמים עלינו בקש למימר שהו"ל (אלא ממרה" מים
מים  "ואין – ברפידים ועד"ז כה). שם, רש"י כג. טו, שם – להתלונן ולא

שילוח לענין ראי' משם אין ובמילא א)], יז, (בשלח המרגלים.לשתות"
משליו ראי' להביא כלב הוזקק dlilrולכן eywiay.

ד.29) א. יא, בהעלותך רש"י
השליו" ל"ותעל גם התכוון השליו" את לנו שב"הגיז לומר, ואפשר
זֿח) שם, (רש"י כהוגן" שלא שאלו "בשר אז גם כי – יג) טז, (בשלח

לפי בהעלותך, בפ' הנזכר להשליו היתה כוונתו שעיקר אף –eywiay
dlilr.31 הערה להלן וראה .

הכרח 30) הי' לא לא"י, הכניסה בשביל גם מזו: יתירה לומר אין אבל
מתים  היו לא ובמילא וכו' ובקר צאן להם הי' שהרי המן, לירידת גמור

מובן וא"כ מן. בלי גם בנוגע y"knaברעב ניסים יעשה שהקב"ה
לא"י.zegxkendלההכנות הכניסה בשביל

הזה  הקהל כל את "להמית ג) טז, (בשלח בקרא מפורש שהרי –
הרי  ובקר צאן להם שהי' ואף כהוגן". שאלו ד"לחם נאמר וע"ז ברעב"

כב). יא, (בהעלתך להם" ומצא להם ישחט ובקר "הצאן מפורש
השליו"31) את לנו ל"הגיז המן" את לנו "הוריד מקדים שרש"י ומה

סדר לפי הענינים כותב כי –mipnfd.(29 הערה לעיל (וראה
ראה32) – בניסים דרגות מצינו מקרא של בפשוטו (ט,i"yxtגם וארא

כד).
בא33) בזה משה": "אל לדבריו שיוכלו wfglוהשייכות דבריו

"עשו  משה יאמר באם אפילו – נעלה" ש"עלה מכיון לא"י: להכנס
נצליח שם ועלו הרי lkaסולמות "נמנעות"), של שהו"ע (אף דבריו"

הערה  לעיל ראה נעלה". כ"עלה כ"כ פלא (שאי"ז אותה" ש"וירשנו ודאי
.(19

שטענת  שראה מכיון כי – הוא* לזה כלב שהוזקק שמה וי"ל,
ודעתם  הם שטועים מצד רק (לא היא כ"א המרגלים לא"י, להכנס שא"א

לפי שהשתמשוmivexyגם) ממה (וכדמוכח xwyכן xaca– בטענתם
שלא  כאלו טענות עוד שימציאו אפשר הרי כז), פסוק לעיל רש"י ראה
נעלה  "עלה אמר ולכן שכל. ע"פ מראיות עליהם להשיב מה לו יהי'

בשכל. מקום שום לזה שאין אף – בשמים" אפילו

eyr" i"yx oeyln (` la` .o`k cecl likyna `ed f"cre ."mdly lfnd lr dlrp dlr ..minya lecb lfn mdl yi elit`" :o`k `"eba (*zenleq,gken "my elre
`ed ynn f"cr ixdy hxtae .eheytk minya 'ilr ± `id ezpeekyi"yxtayxit `le ± "i`ad oeyl miaezkd exac" (gk ,` mixac) yxtny dnn (a .(` ,`i) gp

.mlfn oiprn milbxnd exaic `l ,i"yx yexit itly rnyn ± (fk weqt o`k xwi ilkak) minyay olfnl epeeik "minya zexevae" mzxin`ay
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על בגנותו.mxaeqaמשה,zelrnכלב ידבר שהוא

רק  ולא כלב", "ויהס המלים את רש"י מצטט לכן

את לבאר מתכוון איננו הוא כי "ויהס", zernynאת
בסוף  בעיקר מפרש הוא שאותה - "ויהס" המילה

את אלא - ב yecigdפירושו alk"שהיה qdie" שכלב ,

mlekהשתיק z`את לשמוע שרצו אלו את אף ,ezepb
- במשה" שידבר ל"מה האזינו הם שאף משה, של

על כלב !21משה zelrnלדברי

מדברים  המרגלים היו אילו מובן: אין עדיין אך

מעלות  על דבריו ידי שעל מובן, משה, של בגנותו

המרגלים  אך המרגלים. טענות את סותר היה הוא משה
עז  כי "אפס טענו רק אלא משה, על כלל דיברו לא

מעלות  על דבריו השפיעו וכיצד בארץ...", היושב העם

בטענותיהם? כלל עסק לא הוא כאשר משה,

מעלות  על דיבר שהוא רש"י, מסביר לפיכך

המרגלים, טענות את הפריכו אשר משה של מסויימות
להלן. שיוסבר כפי
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שלושה  לגבי כללי, באופן היו, המרגלים טענות

בארץ  הערים וחוזק התושבים גבורת א) ענינים:
בצורות  והערים בארץ היושב העם "עז - עצמה ישראל

בדרך, גם ב) שם". ראינו הענק ילידי וגם מאד גדולות
- העמים שבעת נמצאים ישראל, לארץ הכניסה לפני

על  יושב והכנעני בהר, יושב והאמורי והיבוסי "החתי

לארץ  להיכנס יאפשרו שלא - הירדן" יד ועל הים
לארץ  שבדרך האומות את כשהזכירו ג) ישראל.

בארץ  יושב "עמלק ובראשונה בראש אמרו הם ישראל,

רש"י  כדברי האומות, משבע הוא שאין למרות הנגב",
כדי  מרגלים הזכירוהו כבר בעמלק שנכוו "לפי

ליראם".

שונות  וטענות דעות עוררו אלו ענינים שלושה

שסדר  ומובן, לעלות". נוכל "לא למסקנה שהובילו

החמור: אל הקל מן היה הטענות

את  לכבוש יוכלו שלא המרגלים, טענו בתחילה

הערים  וגודל ועוצמת האנשים גבורת מפני ישראל ארץ
המרגלים  זו. בטענה הסתפקו לא הם אך ישראל. בארץ
בטוחים  והם מאמינים, בני מאמינים הם שישראל ידעו,
לארץ  להיכנס להם הורה שהקדושֿברוךֿהוא שכיון
כבר  הם והרי - ניסים להם יעשה בודאי הוא ישראל,
והם  - הקדושֿברוךֿהוא של ניסיו את בעצמם ראו

חזק. עם גם יכבשו

שכשם  לציין, כדי עמלק, את והזכירו התחכמו לכן
משום  כדלעיל, ישראל, בני נכוו עמלק שבמלחמת
אתכם", ונושך בא ש"הכלב לאפשרות מקום נתנו שהם

אצלם שהיה אין"wtqבכך אם בקרבנו ה' -22"היש

עתה: גם יהיה שכך שייתכן המרגלים, רמזו ובכך
לכך  וההוכחה דומה, ספק ישראל אצל קיים ששוב כיון
לנו  ויחפרו לפנינו אנשים "נשלחה ממשה בקשתם היא
הקדושֿברוךֿהוא  דברי על סמכו ולא הארץ", את

ורחבה" טובה ארץ אל מצרים מעני אתכם .23"אעלה
 ֿ הקדושֿברוך הבטחת לגבי ספק להם היה כלומר,
וייתכן, אין". אם בקרבנו ה' "היש לספק בדומה הוא,
להם  הקדושֿברוךֿהוא יעשה לא זה חטא שמפני

ניסים.

שאף כיון הסתפקו: לא הם זו בטענה גם xg`lאך
לכך  הסכים לפנינו..." אנשים "נשלחה בקשתם
ויתורו...", אנשים לך "שלח והורה הקדושֿברוךֿהוא
לארץ  לכניסתם הכנה היתה המרגלים ששליחת ומובן,

כוח 24ישראל  הקדושֿברוךֿהוא להם יתן בודאי -
ישראל, לארץ להיכנס

"והחתי  - שלישית טענה הוסיפו הם לפיכך
אשר  הירדן", יד על והכנעני... והאמורי... והיבוסי
התכוונו  הם בכך לעבור". תוכלו "ולא - כך משום
ניסים  יעשה אכן הקדושֿברוךֿהוא אם שאף להדגיש,

yeaika לכבוש לישראל שהורה כיון ישראל, ארץ
גם  ניסים יעשה שהוא לכך הוכחה אין הרי אותה,

dpkda.ישראל ארץ לכיבוש

קרע  משה: שעשה ענינים שלושה כלב ציין כך ועל
השליו  את לנו והגיז המן, את לנו והוריד הים, את לנו
המרגלים. של הללו הטענות שלוש את בכך בהפריכו -
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היא,21) משה" אל גו' "ויהס בהתיבות שהכוונה לפרש אין אבל
שיספר שחשבו ע"י אותם קצת ezepbaשהשתיק (וכדמשמע משה של

נרמזה לא וכו'" הים את לנו "קרע אמירתו לפ"ז, כי – כאן) llkבגו"א
ט'). סו"ס להלן המבואר לפי (ובפרט זה יתכן ואיך מקרא, של בפשוטו

הענינים). ב' נרמזו משה" שב"אל י"ל (או כבפנים. מוכרח ולכן

ח.22) יז, בשלח רש"י
כג.23) א, דברים רש"י גם וראה פרשתנו. ריש רש"י ראה
לטעות 24) מקום להם נותן שאני "חייהם פרשתנו ריש שברש"י ואף

שזהו  ידעו לא שהם פשוט מקום] נתינת רק שהוא לזה [נוסף הרי כו'",
כו'. נתינת

gly zyxt zegiyÎihewl
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השיב: הוא בארץ...", היושב העם "עז טענתם על
צריכה  היתה סוף ים בקריעת גם - הים" את לנו "קרע
לנצח  יכלו לא הם טבעי באופן אשר מלחמה, להתנהל
הגיעו  ולא הים", את לנו ש"קרע ראו, זאת ובכל בה,
נלחם  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא מלחמה. לידי כלל
הקדושֿברוךֿהוא  יילחם עתה ואף ישראל. עבור

בארץ" היושב "עם נגד .25עבורם

"הוציאנו  ולא הים", את לנו "קרע כלב אמר לפיכך
עז  "כי לטענתם להשיב שרצה משום ממצרים":

הקשורה טענה היושב dnglnlהעם...", "עם נגד
מיציאת  הוכחה להם להביא היה יכול לא הוא בארץ",
ואדרבה: מלחמה, של מצב היה לא שם שהרי מצרים,

ממצרים  ישראל בני את גירשו הוא 26המצרים ולכן .
"ה' נאמר סוף ים שבקריעת הים", את לנו "קרע אמר

mglp"...27להם.

כלב  השיב הנגב", בארץ יושב "עמלק טענתם על
השליו" את לנו בשר"28"הגיז יאכילנו "מי הטענה גם :

עלילה" "שמבקשים בבחינת רק -29היתה זאת ובכל ,
שילוח  לאחר שגם מובן, ומכך השליו". את לנו "הגיז

ניסים. הקדושֿברוךֿהוא להם יעשה המרגלים

הירדן" יד ועל והיבוסי... "והחתי טענתם ועל
שירד  המן גם המן": את לנו "הוריד התשובה היתה

כל שהרי העיקר, היה לא היתה dkilddבמדבר במדבר
ישראל  לארץ לכניסה הכנה "הוריד 30רק זאת ובכל ,

יעשה  שהקדושֿברוךֿהוא מובן, מכך המן". את לנו
בדרך, גם ישראל dpkdaניסים ארץ .31לכיבוש

.‡È
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העם  את כלב "ויהס ידי שעל כיון קשה: זה לפי אך
כבר  משה, של מעלותיו הזכרת ידי על משה", אל
צריך  היה הוא מדוע - המרגלים טענות את כלב הפריך

אותה"? וירשנו נעלה "עלה להוסיף

טענות  כל את שהפריך שלאחר להשיב, אין
סיים  הוא משה", "אל במלים כנרמז המרגלים,
מלשון  כי - נעלה..." "עלה מכך: הנובעת במסקנה

" נעלה..."xn`ieהפסוק אמירה עלה זו שהיתה מוכח,
משה".le`מיוחדת, מ"אל מסקנה

הכוונה  אין נעלה" שב"עלה רש"י, מסביר לפיכך
בשמים  "אפילו חדש: לענין אלא ישראל, לארץ לעליה

ענין כלב הוסיף בכך משה ycgהיא...". יאמר שאפילו ,
שיש  בלבד זו שלא (בשמים), שם" ועלו סולמות "עשו

אלא  בניסים, צורך זה כלל 32בענין קיים שאינו ענין זהו
בכל  "מצליח כזה במקרה אפילו - העולם במציאות

.33דבריו"

את מסביר שרש"י כלב"xywdולאחר "ויהס בין
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"הוא25) ל) א, (דברים משה להם שאמר אשר mgliוכמו ככל לכם
במצרים". אתכם עשה

לט.26) לג. יב, בא
כה.27) יד, בשלח
(שם,28) גו'" במצרים קברים אין "המבלי אמרו בקי"ס שגם ואף

(שם  במרה [וכן ואילך) ב טז, (שם גו'" "וילונו – המן בירידת וגם יא)
משליו  ראי' להביא כלב הוזקק מ"מ – ועוד] ב) יז, (שם ורפידים כד) טו,
במן  וכן טו), יד, שם (רש"י בצרה" נתונים "היו קי"ס לפני כי דוקא,
מעיד  שהכתוב במרה [ועד"ז זֿח), טז, שם (רש"י כהוגן" שאלו "הלחם

"zezyl elki `le רחמים עלינו בקש למימר שהו"ל (אלא ממרה" מים
מים  "ואין – ברפידים ועד"ז כה). שם, רש"י כג. טו, שם – להתלונן ולא

שילוח לענין ראי' משם אין ובמילא א)], יז, (בשלח המרגלים.לשתות"
משליו ראי' להביא כלב הוזקק dlilrולכן eywiay.

ד.29) א. יא, בהעלותך רש"י
השליו" ל"ותעל גם התכוון השליו" את לנו שב"הגיז לומר, ואפשר
זֿח) שם, (רש"י כהוגן" שלא שאלו "בשר אז גם כי – יג) טז, (בשלח

לפי בהעלותך, בפ' הנזכר להשליו היתה כוונתו שעיקר אף –eywiay
dlilr.31 הערה להלן וראה .

הכרח 30) הי' לא לא"י, הכניסה בשביל גם מזו: יתירה לומר אין אבל
מתים  היו לא ובמילא וכו' ובקר צאן להם הי' שהרי המן, לירידת גמור

מובן וא"כ מן. בלי גם בנוגע y"knaברעב ניסים יעשה שהקב"ה
לא"י.zegxkendלההכנות הכניסה בשביל

הזה  הקהל כל את "להמית ג) טז, (בשלח בקרא מפורש שהרי –
הרי  ובקר צאן להם שהי' ואף כהוגן". שאלו ד"לחם נאמר וע"ז ברעב"

כב). יא, (בהעלתך להם" ומצא להם ישחט ובקר "הצאן מפורש
השליו"31) את לנו ל"הגיז המן" את לנו "הוריד מקדים שרש"י ומה

סדר לפי הענינים כותב כי –mipnfd.(29 הערה לעיל (וראה
ראה32) – בניסים דרגות מצינו מקרא של בפשוטו (ט,i"yxtגם וארא

כד).
בא33) בזה משה": "אל לדבריו שיוכלו wfglוהשייכות דבריו

"עשו  משה יאמר באם אפילו – נעלה" ש"עלה מכיון לא"י: להכנס
נצליח שם ועלו הרי lkaסולמות "נמנעות"), של שהו"ע (אף דבריו"

הערה  לעיל ראה נעלה". כ"עלה כ"כ פלא (שאי"ז אותה" ש"וירשנו ודאי
.(19

שטענת  שראה מכיון כי – הוא* לזה כלב שהוזקק שמה וי"ל,
ודעתם  הם שטועים מצד רק (לא היא כ"א המרגלים לא"י, להכנס שא"א

לפי שהשתמשוmivexyגם) ממה (וכדמוכח xwyכן xaca– בטענתם
שלא  כאלו טענות עוד שימציאו אפשר הרי כז), פסוק לעיל רש"י ראה
נעלה  "עלה אמר ולכן שכל. ע"פ מראיות עליהם להשיב מה לו יהי'

בשכל. מקום שום לזה שאין אף – בשמים" אפילו

eyr" i"yx oeyln (` la` .o`k cecl likyna `ed f"cre ."mdly lfnd lr dlrp dlr ..minya lecb lfn mdl yi elit`" :o`k `"eba (*zenleq,gken "my elre
`ed ynn f"cr ixdy hxtae .eheytk minya 'ilr ± `id ezpeekyi"yxtayxit `le ± "i`ad oeyl miaezkd exac" (gk ,` mixac) yxtny dnn (a .(` ,`i) gp

.mlfn oiprn milbxnd exaic `l ,i"yx yexit itly rnyn ± (fk weqt o`k xwi ilkak) minyay olfnl epeeik "minya zexevae" mzxin`ay
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שבפסוקים המרגלים, טענת כך mincewdלבין שלשם ,
המשמעות כך כל חשובה dlindשלzwiiecndאין

את מבאר הוא -zernyn"ויהס", "ויהס" המילה
שתיקה" בדומה34"לשון ,i"yx yexitl בתחילת אשר

epzyxt את (וגם לך "שלח מצטט הוא בתחילה :
נסמכה..." "למה ומפרש אנשים", oiprlהמילה)

mcewdמצטט הוא מכן ולאחר ,aey ולא) לך" "שלח
המשמעות. פרטי את ומפרש "אנשים"), המילה את

.·È
·ÏÎ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÚÓ

זה: רש"י בפירוש תורה " של "יינה של הענינים בין

המרגלים, בעצת היו לא כלב והן יהושע הן אמנם,
עלֿפני  מהם אחד לכל שונות מעלות יש זאת בכל אך

הן: יהושע פני על כלב של מעלותיו האחר.

של  תפילתו בזכות המרגלים מעצת ניצל יהושע א)
אשר 35משה  שלו, בתפילתו לכך זכה כלב ואילו ,
ניסת 36"הלך  יהא שלא אבות קברי על ונשתטח

בעצתם" להיות .37לחבריו

אמרו כאשר לארץ ryediב) להיכנס שיוכלו וכלב
" רצו כך lkישראל, כל הושפעו שלא אלו אף העדה",

המרגלים  באבנים"38מטענות אותם "לרגום ואילו 39, .
"ויהס אתalkכאשר השתיק ,"mlekלו האזינו ,lk בני

ח'. בסעיף כדלעיל עצמם, המרגלים אף ישראל,

אמרו כאשר את ryediג) תיראו אל "ואתם וכלב
- צלם "סר - ההגיון לפי זאת הסבירו הם הארץ", עם

מתו" שבהם ואילו40כשרים .alk לטענותיו בנוסף ,
טענות  את שסתרו לנו...", קרע "והלא ההגיוניות
אפילו  נעלה "עלה ואמר הוסיף הוא המרגלים,

minya שנחשב דבר יאמר משה כאשר שאפילו ,"

"נצליח כלל, הגיוני אינו אשר דבריו".lkaל"נמנעות",

בזה, זה כרוכים אלו ענינים ששלושה לומר, ויש

להלן. שיוסבר כפי

.‚È
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פני  על למעלה" מלמטה "העלאה של מהמעלות
מלמעלה  "המשכה א) למטה": מלמעלה "המשכה

באה שהיא כיון כל dlrnlnלמטה", חודרת אינה היא ,
למעלה", מלמטה ב"העלאה ואילו ה"מטה". אל כך

מתעלה  עצמו ה"מטה" והעלאת 41הרי זיכוך ידי על ב) .

dhnd והתשוקה הכוסף את כביכול, משלימים,
תכסוף" ידיך "למעשה אשר כך 42שלמעלה, ידי ועל ,

מלמעלה  שנמשך מהאור יותר הרבה נעלה אור נמשך

envr cvn43.

שלו  בתפילתו מהמרגלים שניצול כלב, דוקא ולכן,

למעלה  מלמטה העלאה להשתיק 44- היה בכוחו דוקא ,
ב  גם ולעליה להתבטלות לגרום כולם: ואף dhnאת ,

הוא milbxnל  ה"מטה", את גם רומם שהוא ידי ועל .
אור לעולם llkהמשיך laben izla45 אף בו שאין ,

"נמנעות" של אפילו46ההגבלה נעלה "עלה -minya."

.„È
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"Ï‡¯˘È
לעבודתנו: לעיל האמור מכל הנלמדת ההוראה

מקום  כל והרי - נמצא שהוא מקום בכל יהודי, כל

כוננו" גבר מצעדי "מהוי' הוא יהודי מגיע ,47שאליו
זה  מקום להפיכת הקדושֿברוךֿהוא של שליח הוא

ישראל" יהיה 48ל"ארץ נמצא הוא שבה שבסביבה :
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רש"י.34) על זכרון בספר ראה
טז.35) יג, פרשתנו רש"י
כב.36) שם, רש"י
כד.37) יד, פרשתנו אוה"ח גם ראה
יהיו 38) ויותר מישראל רבוא ששים אשר שא"א בפשטות, כמובן

המדה. באותה המרגלים מטענות מושפעים כולם
גם  מד), (יד, ההר ראש אל לעלות (אח"כ) שהעפילו שאלו וי"ל,

mcewn.ואילך 178 ע' ח"ח לקו"ש וראה כ"כ. מרגלים בעצת היו לא
יו"ד.39) יד, פרשתנו
שם.40) ופרש"י ט שם,
וש"נ.41) .72ֿ71 ע' ח"ה לקו"ש ראה
פ'42) אוה"ת ה"א את ועבדתם (ד"ה בדרושים וראה טו. יד, איוב

תשי"ב. משכלה תהי' לא עזר"ת. וראינה צאינה המבארים cereמשפטים. (
גבוה. צורך דעבודה הענין

ע"י 43) הבאה שההשפעה ובכ"מ) ג. כב, (שה"ש לקו"ת עד"ז ראה

חפץ  כי מצד הנמשכת מההשפעה יותר פנימיות מבחי' היא אתעדל"ת,
ואילך. 18 ע' ח"ו לקו"ש גם וראה הוא. חסד

שהלך 44) שמה ,(34 (הערה הנ"ל באוה"ח המבואר לפי ובפרט
הרשעה". וחברתו יצה"ר סכנת בגדר "שנכנס לפי הוא כו' להשתטח

הרי 45) עצמה, ההעלאה תנועת מצד א) בזה: ענינים ב' – בפרטיות
תו"א  וראה גבול). (בלי ולהתעלות העולם מגדרי היציאה – היא ענינה
מכיון  ב) כו'". ותכלית קץ אין זו בחי' אשר למעלה "ממטה ג: יז,

כבפנים. הבל"ג, אור מבחי' עי"ז נמשך תכסוף, ידיך שלמעשה
דיצחק 46) למעשרות האומד שמצד ,126 ע' ח"ה לקו"ש עד"ז ראה

ככה פעמים מאה התבואה נתרבתה ההעלאה, ענין –ixg`l הצמיחה
למעשרות. המדידה .y"rולאחרי

ע'47) יום בהיום (הובא ע"ז הבעש"ט תורת וראה כג. לז, תהלים
פח).

ע'48) ח"א מהוריי"צ אדמו"ר קודש (אגרות הצ"צ מענה עד"ז ראה
.(621 ס"ע ח"ב לקו"ש תפה.
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של  מעלתה את מהווה כשלעצמו שהוא הענין ניכר
ש" ישראל, בה"cinzארץ אלקיך ה' רק 49עיני לא -

אחרית  ועד השנה "מראשית אלא טוב, וביום בשבת

.46שנה"

בא  הקדושֿברוךֿהוא ש"אין יודע שיהודי וכיון

בריותיו" עם שרבים 50בטרוניא בראותו ובמיוחד ,
סביבתם  את והפכו זו בשליחות הצליחו מחבריו

שגם  מאמין הוא הרי ישראל", "ארץ יהודית, לסביבה

ישראל". ל"ארץ הסביבה את להפוך בכוחו

קשיים  יש שאצלו כנגדו, וטוען הרע היצר בא אך

מחבריו  הוכחות להביא יכול הוא אין ולכן מיוחדים,
אומן  הרע שהיצר וכיון בשליחותם. שהצליחו

לו:51במלאכתו  מיוחדות טענות אחד לכל מוצא הוא ,

טוען, הוא האחד efכלפי daiaqyבה אשר ,`ed
היושב  העם "עז - האחרות מכל גרועה נמצא,

מבכל  יותר שולטת זה במקום החומריות בארץ...",
העולם.

לבצע  שצריך היהודי שהלה, טוען, הוא השני כלפי
נעלית. כה למשימה ראוי אינו השליחות, את

לעצם  שיגיע שעד טוען, הוא השלישי כלפי
עיכובים יש מאפשרים miiccvהשליחות, שאינם ,

תורה. למקום סביבתו את ולהפוך לשליחות להגיע

והוריד  הים את לנו "קרע ההוראה ניתנת כך על
עליו  כאשר אף השליו". את לנו והגיז המן את לנו

כאשר  אף החומריות, עוצמת את בסביבתו להכניע
ואף  בחטא, נכשל השליחות את לבצע שצריך היהודי

במקרה  (ואפילו צדדיים עיכובים לכך בנוסף יש כאשר

השליחות, שמילוי שנדמה עד עצומים, כה שהקשיים

כ"נמנעות" לכאורה, ֿ 52הוא, הקדוש נותן תמיד - (
את  ולבצע הקשיים כל על להתגבר כוח ברוךֿהוא

השליחות.

.ÂË
ÌÈÈ˘˜Ó Ú˙¯È‰Ï ÔÈ‡

חדשה: אמתלא ובפיו "פיקח", הוא הרע היצר אך
הקדושֿברוךֿהוא, של בשליחותו היהודי, אמנם,

דבר" מה' ו"היפלא יכול" "כל מסוגל 53שהוא ,

הקדושֿברוךֿהוא  הרי אך הקשיים, כל על להתגבר
וישוב  ילך הלבב ורך הירא ש"האיש אומר בעצמו

בתוקף 54לביתו" ללכת יש במלחמה לנצח כדי שהרי ,
בנצחון  גמור מתעורר 55ובבטחון פעם שמדי וכיון ,

ש"ילך  מוטב בשליחות, להצליח תוכל אם ספק אצלך
לביתו" וישוב

חשש  עצמו כלב מכלב: ההוראה באה כך על -
זאת  ובכל בעצתם". להיות לחבריו ניסת יהא "שלא

"נשתטח  אלא משה, ששלחו מהשליחות נמנע לא הוא
ידי  על למעלה, מלמטה העלאה (בדרך אבות" קברי על

הוא elyעבודתו רק שלא השפיע, הוא כך ידי ועל ,(
את "השתיק גם אלא המרגלים, בעצת -mlekניצול "

"עלה  לדבריו שיאזינו המרגלים, את אף הפך הוא
אותה". וירשנו נעלה

שלא  מקשיים, להיבהל שלא הדרך ידי ועל
שיקולים  בשום העולם 56להתחשב להפיכת ולפעול

נזכה  - (ברוחניות) ישראל" "ארץ - תורה למקום כולו

"עתידה היעוד l`xyiלקיום ux`(בגשמיות)
הארצות" לכל יבוא 57שתתפשט צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב ויגאלנו
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יב.49) יא, עקב
א.50) ג, ע"ז
כך51) ב: קה, שבת וידעת `ezpneראה ד"ה וראה כו'. יצה"ר של

פ"ה. ח"א) קונטרסים (בסה"מ תרצ"ג
לשמים.52) עלי' דוגמת

נעלה  "עלה להוסיף כלב שהוזקק שמה י"ל, העבודה דרך וע"פ
הפשט): דרך ע"פ בזה הביאור 33 הערה לעיל (ראה כו'" בשמים אפילו
מסור  ולהיות החשבונות כל להניח צריך כו' המלחמה את לנצח בכדי
לעשות  אפילו לו יצוה שבאם דרא, שבכל ואתפשטותי' רבינו למשה ונתון

להצליח. יכול אז ודוקא זה, גם יעשה לשמים לעלות סולמות
יד.53) יח, וירא
ח.54) כ, שופטים
(55.104 ע' תש"י סה"מ .59 ע' תש"ה סה"ש ראה
ולא 56) באשתו לא יחשוב ולא ספ"ז: מלכים הל' מהרמב"ם להעיר

ויעמוד  ציווה הוא ויהי אמר הוא נאמר שעליהם אף – כו' אלא בבניו
פמ"ט). (תניא רוחנית במלחמה גם הוא שעד"ז א), קנב, (שבת

תק"ג".57) רמז ישעי' ילקו"ש (ב). ור"ח דשבת פיסקא פס"ר ראה
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שבפסוקים המרגלים, טענת כך mincewdלבין שלשם ,
המשמעות כך כל חשובה dlindשלzwiiecndאין

את מבאר הוא -zernyn"ויהס", "ויהס" המילה
שתיקה" בדומה34"לשון ,i"yx yexitl בתחילת אשר

epzyxt את (וגם לך "שלח מצטט הוא בתחילה :
נסמכה..." "למה ומפרש אנשים", oiprlהמילה)

mcewdמצטט הוא מכן ולאחר ,aey ולא) לך" "שלח
המשמעות. פרטי את ומפרש "אנשים"), המילה את

.·È
·ÏÎ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÚÓ

זה: רש"י בפירוש תורה " של "יינה של הענינים בין

המרגלים, בעצת היו לא כלב והן יהושע הן אמנם,
עלֿפני  מהם אחד לכל שונות מעלות יש זאת בכל אך

הן: יהושע פני על כלב של מעלותיו האחר.

של  תפילתו בזכות המרגלים מעצת ניצל יהושע א)
אשר 35משה  שלו, בתפילתו לכך זכה כלב ואילו ,
ניסת 36"הלך  יהא שלא אבות קברי על ונשתטח

בעצתם" להיות .37לחבריו

אמרו כאשר לארץ ryediב) להיכנס שיוכלו וכלב
" רצו כך lkישראל, כל הושפעו שלא אלו אף העדה",

המרגלים  באבנים"38מטענות אותם "לרגום ואילו 39, .
"ויהס אתalkכאשר השתיק ,"mlekלו האזינו ,lk בני

ח'. בסעיף כדלעיל עצמם, המרגלים אף ישראל,

אמרו כאשר את ryediג) תיראו אל "ואתם וכלב
- צלם "סר - ההגיון לפי זאת הסבירו הם הארץ", עם

מתו" שבהם ואילו40כשרים .alk לטענותיו בנוסף ,
טענות  את שסתרו לנו...", קרע "והלא ההגיוניות
אפילו  נעלה "עלה ואמר הוסיף הוא המרגלים,

minya שנחשב דבר יאמר משה כאשר שאפילו ,"

"נצליח כלל, הגיוני אינו אשר דבריו".lkaל"נמנעות",

בזה, זה כרוכים אלו ענינים ששלושה לומר, ויש

להלן. שיוסבר כפי

.‚È
‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ ‰‡ÏÚ‰ - ·ÏÎ

פני  על למעלה" מלמטה "העלאה של מהמעלות
מלמעלה  "המשכה א) למטה": מלמעלה "המשכה

באה שהיא כיון כל dlrnlnלמטה", חודרת אינה היא ,
למעלה", מלמטה ב"העלאה ואילו ה"מטה". אל כך

מתעלה  עצמו ה"מטה" והעלאת 41הרי זיכוך ידי על ב) .

dhnd והתשוקה הכוסף את כביכול, משלימים,
תכסוף" ידיך "למעשה אשר כך 42שלמעלה, ידי ועל ,

מלמעלה  שנמשך מהאור יותר הרבה נעלה אור נמשך

envr cvn43.

שלו  בתפילתו מהמרגלים שניצול כלב, דוקא ולכן,

למעלה  מלמטה העלאה להשתיק 44- היה בכוחו דוקא ,
ב  גם ולעליה להתבטלות לגרום כולם: ואף dhnאת ,

הוא milbxnל  ה"מטה", את גם רומם שהוא ידי ועל .
אור לעולם llkהמשיך laben izla45 אף בו שאין ,

"נמנעות" של אפילו46ההגבלה נעלה "עלה -minya."

.„È
ı¯‡"Ï Â˙·È·Ò ˙‡ ÍÂÙ‰Ï ÁÈÏ˘ - È„Â‰È ÏÎ

"Ï‡¯˘È
לעבודתנו: לעיל האמור מכל הנלמדת ההוראה

מקום  כל והרי - נמצא שהוא מקום בכל יהודי, כל

כוננו" גבר מצעדי "מהוי' הוא יהודי מגיע ,47שאליו
זה  מקום להפיכת הקדושֿברוךֿהוא של שליח הוא

ישראל" יהיה 48ל"ארץ נמצא הוא שבה שבסביבה :
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רש"י.34) על זכרון בספר ראה
טז.35) יג, פרשתנו רש"י
כב.36) שם, רש"י
כד.37) יד, פרשתנו אוה"ח גם ראה
יהיו 38) ויותר מישראל רבוא ששים אשר שא"א בפשטות, כמובן

המדה. באותה המרגלים מטענות מושפעים כולם
גם  מד), (יד, ההר ראש אל לעלות (אח"כ) שהעפילו שאלו וי"ל,

mcewn.ואילך 178 ע' ח"ח לקו"ש וראה כ"כ. מרגלים בעצת היו לא
יו"ד.39) יד, פרשתנו
שם.40) ופרש"י ט שם,
וש"נ.41) .72ֿ71 ע' ח"ה לקו"ש ראה
פ'42) אוה"ת ה"א את ועבדתם (ד"ה בדרושים וראה טו. יד, איוב

תשי"ב. משכלה תהי' לא עזר"ת. וראינה צאינה המבארים cereמשפטים. (
גבוה. צורך דעבודה הענין

ע"י 43) הבאה שההשפעה ובכ"מ) ג. כב, (שה"ש לקו"ת עד"ז ראה

חפץ  כי מצד הנמשכת מההשפעה יותר פנימיות מבחי' היא אתעדל"ת,
ואילך. 18 ע' ח"ו לקו"ש גם וראה הוא. חסד

שהלך 44) שמה ,(34 (הערה הנ"ל באוה"ח המבואר לפי ובפרט
הרשעה". וחברתו יצה"ר סכנת בגדר "שנכנס לפי הוא כו' להשתטח

הרי 45) עצמה, ההעלאה תנועת מצד א) בזה: ענינים ב' – בפרטיות
תו"א  וראה גבול). (בלי ולהתעלות העולם מגדרי היציאה – היא ענינה
מכיון  ב) כו'". ותכלית קץ אין זו בחי' אשר למעלה "ממטה ג: יז,

כבפנים. הבל"ג, אור מבחי' עי"ז נמשך תכסוף, ידיך שלמעשה
דיצחק 46) למעשרות האומד שמצד ,126 ע' ח"ה לקו"ש עד"ז ראה

ככה פעמים מאה התבואה נתרבתה ההעלאה, ענין –ixg`l הצמיחה
למעשרות. המדידה .y"rולאחרי

ע'47) יום בהיום (הובא ע"ז הבעש"ט תורת וראה כג. לז, תהלים
פח).

ע'48) ח"א מהוריי"צ אדמו"ר קודש (אגרות הצ"צ מענה עד"ז ראה
.(621 ס"ע ח"ב לקו"ש תפה.
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של  מעלתה את מהווה כשלעצמו שהוא הענין ניכר
ש" ישראל, בה"cinzארץ אלקיך ה' רק 49עיני לא -

אחרית  ועד השנה "מראשית אלא טוב, וביום בשבת

.46שנה"

בא  הקדושֿברוךֿהוא ש"אין יודע שיהודי וכיון

בריותיו" עם שרבים 50בטרוניא בראותו ובמיוחד ,
סביבתם  את והפכו זו בשליחות הצליחו מחבריו

שגם  מאמין הוא הרי ישראל", "ארץ יהודית, לסביבה

ישראל". ל"ארץ הסביבה את להפוך בכוחו

קשיים  יש שאצלו כנגדו, וטוען הרע היצר בא אך

מחבריו  הוכחות להביא יכול הוא אין ולכן מיוחדים,
אומן  הרע שהיצר וכיון בשליחותם. שהצליחו

לו:51במלאכתו  מיוחדות טענות אחד לכל מוצא הוא ,

טוען, הוא האחד efכלפי daiaqyבה אשר ,`ed
היושב  העם "עז - האחרות מכל גרועה נמצא,

מבכל  יותר שולטת זה במקום החומריות בארץ...",
העולם.

לבצע  שצריך היהודי שהלה, טוען, הוא השני כלפי
נעלית. כה למשימה ראוי אינו השליחות, את

לעצם  שיגיע שעד טוען, הוא השלישי כלפי
עיכובים יש מאפשרים miiccvהשליחות, שאינם ,

תורה. למקום סביבתו את ולהפוך לשליחות להגיע

והוריד  הים את לנו "קרע ההוראה ניתנת כך על
עליו  כאשר אף השליו". את לנו והגיז המן את לנו

כאשר  אף החומריות, עוצמת את בסביבתו להכניע
ואף  בחטא, נכשל השליחות את לבצע שצריך היהודי

במקרה  (ואפילו צדדיים עיכובים לכך בנוסף יש כאשר

השליחות, שמילוי שנדמה עד עצומים, כה שהקשיים

כ"נמנעות" לכאורה, ֿ 52הוא, הקדוש נותן תמיד - (
את  ולבצע הקשיים כל על להתגבר כוח ברוךֿהוא

השליחות.

.ÂË
ÌÈÈ˘˜Ó Ú˙¯È‰Ï ÔÈ‡

חדשה: אמתלא ובפיו "פיקח", הוא הרע היצר אך
הקדושֿברוךֿהוא, של בשליחותו היהודי, אמנם,

דבר" מה' ו"היפלא יכול" "כל מסוגל 53שהוא ,

הקדושֿברוךֿהוא  הרי אך הקשיים, כל על להתגבר
וישוב  ילך הלבב ורך הירא ש"האיש אומר בעצמו

בתוקף 54לביתו" ללכת יש במלחמה לנצח כדי שהרי ,
בנצחון  גמור מתעורר 55ובבטחון פעם שמדי וכיון ,

ש"ילך  מוטב בשליחות, להצליח תוכל אם ספק אצלך
לביתו" וישוב

חשש  עצמו כלב מכלב: ההוראה באה כך על -
זאת  ובכל בעצתם". להיות לחבריו ניסת יהא "שלא

"נשתטח  אלא משה, ששלחו מהשליחות נמנע לא הוא
ידי  על למעלה, מלמטה העלאה (בדרך אבות" קברי על

הוא elyעבודתו רק שלא השפיע, הוא כך ידי ועל ,(
את "השתיק גם אלא המרגלים, בעצת -mlekניצול "

"עלה  לדבריו שיאזינו המרגלים, את אף הפך הוא
אותה". וירשנו נעלה

שלא  מקשיים, להיבהל שלא הדרך ידי ועל
שיקולים  בשום העולם 56להתחשב להפיכת ולפעול

נזכה  - (ברוחניות) ישראל" "ארץ - תורה למקום כולו

"עתידה היעוד l`xyiלקיום ux`(בגשמיות)
הארצות" לכל יבוא 57שתתפשט צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב ויגאלנו

(e"kyz gly t"y zgiye xn`nn)
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יב.49) יא, עקב
א.50) ג, ע"ז
כך51) ב: קה, שבת וידעת `ezpneראה ד"ה וראה כו'. יצה"ר של

פ"ה. ח"א) קונטרסים (בסה"מ תרצ"ג
לשמים.52) עלי' דוגמת

נעלה  "עלה להוסיף כלב שהוזקק שמה י"ל, העבודה דרך וע"פ
הפשט): דרך ע"פ בזה הביאור 33 הערה לעיל (ראה כו'" בשמים אפילו
מסור  ולהיות החשבונות כל להניח צריך כו' המלחמה את לנצח בכדי
לעשות  אפילו לו יצוה שבאם דרא, שבכל ואתפשטותי' רבינו למשה ונתון

להצליח. יכול אז ודוקא זה, גם יעשה לשמים לעלות סולמות
יד.53) יח, וירא
ח.54) כ, שופטים
(55.104 ע' תש"י סה"מ .59 ע' תש"ה סה"ש ראה
ולא 56) באשתו לא יחשוב ולא ספ"ז: מלכים הל' מהרמב"ם להעיר

ויעמוד  ציווה הוא ויהי אמר הוא נאמר שעליהם אף – כו' אלא בבניו
פמ"ט). (תניא רוחנית במלחמה גם הוא שעד"ז א), קנב, (שבת

תק"ג".57) רמז ישעי' ילקו"ש (ב). ור"ח דשבת פיסקא פס"ר ראה



לב

קעו

ביותר צריך לכוון בתפלת המנחה להמתיק הדינים, 
דבזמן מנחה נחרב הבית וגלו ישראל מעל אדמתם 

וכו', ומבאר הזוהר עה"פ )תהלים עט, ח( "אל תזכר לנו 
עוונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאוד"

רבי חזקי'1 ורבי יוסי ורבי יהודה הוו אזלי בארחא, אמר 
רבי יוסי, כל חד וחד מינן לימא מלי דאורייתא.

תזכר  אל  ח(  עט,  )תהלים  ואמר,  יהודה  רבי  פתח2 
קודשא  חזי,  תא  וגו',  יקדמונו  מהר  ראשונים  עונות  לנו 
עדבי'  דאינון  לישראל,  לון  דרחים  ברחימותא  הוא  בריך 
ואחסנתי' לא מסתכל אחרא בדינייהו בר איהו בלחודי', 
)שם  אמר  דאת  כמה  בנים,  על  דרחים  כאב  דאיהו  וכיון 
קג, יג( כרחם אב על בנים רחם יהו"ה וגו', וכיון דאשתכח 
לון חובין, מעבר לון ראשון ראשון, עד דאעבר לון לכלהו 
מקמי', וכיון דאעבר לון מקמי', לא אשתאר עלייהו חובין 

למיהב שלטנו לסטרא אחרא דדינא עלייהו.
קדמאי  חובין  אינון  כדבקדמיתא,  קמי'  למיחב  אתי3 
דאעבר מקמי' חשיב עלייהו, ועל דא כתיב אל תזכר לנו 
רחמיך  דאי  וגו',  רחמיך  יקדמונו  מהר  ראשונים  עונות 
בעלמא,  לקיימא  יכלין  לא  דישראל,  עלייהו  יקדימו  לא 
בגין דכמה אינון מארי דדינא קשיא, מארי תריסין, וכמה 
דלטורין דקיימי עלייהו דישראל לעילא, ואלמלא דאקדים 
ישגח  לא  עד  דישראל  עלייהו  רחמים  הוא  בריך  קודשא 

1( ]תרגום ללה"ק[ רבי חזקי' ורבי יוסי ורבי יהודה הלכו בדרך, אמר 
רבי יוסי כל אחד ואחד מאתנו יאמר דבר תורה.

2( ]תרגום ללה"ק[ פתח רבי יהודה ואמר לפרש מה שכתוב אל תזכר 
וראה  בא  מאד,  דלונו  כי  רחמיך  יקדמונו  מהר  ראשונים  עונות  לנו 
לפי שהם  ישראל  את  הוא  ברוך  גודל אהבה שאוהב הקדוש  מחמת 
לבדו,  הוא  אלא  בדיניהם  אחר  דין  בית  מסתכל  לא  ונחלתו,  גורלו 
וכיון שהוא מסתכל בדיניהם מתמלא עליהם ברחמים, לפי שהוא כאב 
המרחם על בניו, כד"א כרחם אב על בנים רחם ה' על יראיו, כי הוא 
ידע יצרנו וגו', וכשנמצא להם עונות הוא מעביר אותם ראשון ראשון 
עד שמעביר את כולם מלפניו, וכיון שהעביר אותם מלפניו לא נשאר 

עליהם עונות לתת ממשלה לצד הדין לשלוט עליהם. 
3( ]תרגום ללה"ק[ ואמר עוד, ואם באו לחטוא לפניו בתחילה )ר"ל 
אותם  שהעביר  הראשונים  העונות  אותם  אז  הרע(,  לסורם  חזרו  אם 
מלפניו חוזר וחוב עליהם, ועל דא כתיב אל תזכר לנו עונות ראשונים 
פי' אותם העונות הראשונים שהעברת אותם מלפניך אל תזכרם עוד 
וגו'  רחמיך  יקדמונו  מהר  א(,  עמוד  יז  דף  השנה  ראש  במס'  )ועיין 
פירושו שאם רחמיך לא יקדמו לרחם על ישראל לא יכולים להתקיים 
וכמה  מגינים  בעלי  וכמה  קשים  דינים  בעלי  שכמה  לפי  בעולם, 
מקטרגים שעומדים לקטרג על ישראל למעלה, ואם לא הי' הקדוש 
ברוך הוא מקדים לעורר רחמיך על ישראל עד שלא ישגיח בדיניהם 
לא היו יכולים לקיים בעולם, ועל כן אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא 
מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד פירושו דהיינו דלות מעשים טובים 

ודלות מעשים כשרים.

בדיניהון, לא יכלין לקיימא בעלמא, ועל דא מהר יקדמונו 
דלותא  טבין,  דעובדין*  דלותא  מאד,  דלונו  כי  רחמיך 

דעובדין* דכשרן )קמי קודשא בריך הוא( וכו'.
רבי יוסי4 פתח ואמר, )תהלים ב, יא( עבדו את יהו"ה 
ביראה וגילו ברעדה, וכתיב )תהלים ק, ב( עבדו את יהו"ה 
בשמחה באו לפניו ברננה, תא חזי, כל בר נש דאתי למפלח 
לי'  למפלח  בעי  ובפניא  בצפרא  הוא,  בריך  לקודשא  לי' 

לקודשא בריך הוא.
בצפרא5 כד סליק נהורא, ואתערותא דסטר ימינא אתער 
בעלמא, כדין בעי בר נש לאתקשרא בימינא דקודשא בריך 
דצלותא  בגין  דצלותא,  בפולחנא  קמי'  ולמפלח  הוא, 
עלאה  מעומקא  ברכאן  ואמשיך  לעילא,  תוקפא  אחסין 
ואשתכחו  לתתאי,  ברכאן  אמשיך  ומתמן  עלמין,  לכלהו 

עלאין ותתאין מתברכאן בההוא פולחנא דצלותא.
פולחנא6 דצלותא דקא בעי בר נש למפלח קמי קודשא 
בריך הוא בשמחה וברננה, לאכללא לכנסת ישראל בינייהו 

וכו'.
ואלין7 תרין שמחה ורננה, לקבל תרין אלין תרין צלותין, 
תרין קורבנין ליומא לקבל תרין אלין דאינון שמחה ורננה, 
שמחה בצפרא ורננה ברמשא, ועל דא )במדבר כח, ד( את 
בין  תעשה  השני  הכבש  ואת  בבקר,  תעשה  אחד  הכבש 

הערבים.
דההיא  בגין  איהו,  רשות  דערבית  צלותא  דא  ועל8 

4( ]תרגום ללה"ק[ רבי יוסי פתח ואמר לפרש מה שכתוב עבדו את ה' 
ביראה וגילו ברעדה הרי שהעבודה צריכה להיות ביראה, וכתיב עבדו 
ברננה הרי העבודה צריך להיות בשמחה  לפניו  ה' בשמחה באו  את 
וברננה, ומקדים ואמר, בא וראה כל אדם שבא לעבוד להקדוש ברוך 

הוא בעבודת התפלה, בבקר ובערב צריך לעבוד להקדוש ברוך הוא.
והתעוררות  הבקר  אור  כשעולה  בבקר  ומפרש,  ללה"ק[  ]תרגום   )5
של צד הימין שהוא החסד מתעורר בעולם, אז צריך האדם להתקשר 
לפניו  ולעבוד  הוא,  ברוך  הקדוש  של  ימינו  שהוא  החסד  במדת 
בעבודת התפלה של שחרית, לפי שהתפלה מנחלת ונותנת כח למעלה, 
ממשיכה  ומשם  עולמות,  לכל  העליון  מעומק  ברכות  וממשיכה 
הברכות להתחתונים, נמצא שהעליונים והתחתונים מתברכים על ידי 

עבודת התפלה של שחרית.
6( ]תרגום ללה"ק[ ואמר כי פולחנא דצלותא עיקר עבודת התפלה היא 
דקא בעי בר נש למפלח קמי קודשא בריך הוא בשמחה וברננה שצריך 
האדם לעבוד לפני הקדוש ברוך הוא בשמחה )חסד( וברננה )גבורה(, 

ולכלול את כנסת ישראל )מלכות( ביניהם.
7( ]תרגום ללה"ק[ ואלו השני דברים שמחה ורננה, כנגד אלו השני 
דברים תיקנו שתי תפלות שחרית ומנחה, וגם השני קרבנות ליום הם 
כנגד שני דברים אלו שהם שמחה ורננה, ומפרש שמחה בצפרא ורננה 
ברמשא השמחה בבקר והרננה בערב, ועל דא ועל זה כתוב את הכבש 

אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים.
שבאותה  לפי  רשות,  היא  ערבית  תפלת  כן  ועל  ללה"ק[  ]תרגום   )8
השעה השכינה מחלקת טרף לכל צבאותי', ואין השעה אז להתברך, 
אלא בערב עלי' לתת מזון, כי ביום היא מתברכת מב' בחינות, היינו 

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד וו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc mixcp(iyiy meil)

ixkd ca`p e` apbpe i`pza zexifp xcpa okle ,wtql envr qipkn
,wtqn xifp epi`éäðéîøe,dpyna eixacn jk lr jl dyw` -éaø §¦§¦©¦

äîeøz íúñ øîBà äãeäéyxit `le mzq dnexza qitznd - §¨¥§¨§¨
,xcpd lge xecpd xac `idy dkyld znexza m` dnexz efi`a
did m`y `ed oicd ,xcp epi`e xeq`d xac `idy oxeb znexza e`

`vnp xcepdäøeñà ,äãeäéaoiekzpy milez ik ,xcpd lg- ¦¨£¨
,dkyld znexza qitzdlìéìbáe,lilba xcepd did m` la`- ©¨¦

e ,mzq dnexza qitzdl oiekzpy milezúøzeî,lg epi` xcpd - ¤¤

itllä úîeøz úà ïéøékî ìéìbä éLðà ïéàL,äkLeidy oeiky ¤¥©§¥©¨¦©¦¦¤§©©¦§¨
znexza milibx eid `l milyexin miwegxmi`xew mpi`e dkyld

dnexza qitznd okle ,dkyld znexz `l` ,mzq dnexz dl
xac dpi`y oxeb znexza qitzdl oiekzpy milez ,lilba mzq

,`xnbd zwiicne .xecpdàîòèdnexza qitzn mzqy mrhd - ©£¨
meyn xzen lilbaïéøékî ïéàcepl xexa okle ,dkyld znexz z` §¥©¦¦

,dkyld znexzl `le ,oxeb znexzl epeekzpy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc mixcp(ipy meil)

`l` melk epi` xac meya raypdy
xn`y e` .mya raypd.øzeî 'Eì ìëBà àì ïaø÷ àì'xne`y itl Ÿ¨§¨Ÿ©§¨

,dfa yecigde] .melk epi` dfe 'lk`i `ly dn oaxw didi `l'
miwcwcn epiid eli` ik ,'od rney dz` e`l llkn' mixne` oi`y
wxy eixac zernyna yi ixd ,'od rney dz` e`l llkn' eixaca

xeq`e ,oaxw didi lk`iy dn la` oaxw didi `l lk`i `ly dn
mixne` oi` epizpyna `pzd zrcl la` ,exiag lyn lek`l el
didi lk`iy dny yxit `ly oeike ,'od rney dz` e`l llkn'

.[xeq` epi` oaxw
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לג

טו, יח־יט – דבר  אל  בני  ישראל  ואמרת  אליהם 
 בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה

תרומה  תרימו  הארץ  מלחם  באכלכם  והיה 
לה'

א. והי' באכלכם מלחם הארץ וגו'. שמא תאמרו במדבר 
צריכים  אנו  לארץ  ובבואנו  השמים  מן  לחם  לנו  יורד  הי' 
לטרוח לחרוש ולזרוע עד שנאכל, יותר טוב הי' לנו ישיבת 
בבואכם  שמיד  בבואכם  אמר  לזה  הארץ,  מביאת  המדבר 
יפסק המן ותאמרו הלואי היתה ישיבתכם עוד במדבר, לזה 
אמר והי' באכלכם, אם אתם עושים רצונו של מקום היא 
תוציא לכם לחם חם, כמו שאמרו )שבת ל:( עתידה ארץ 
באכלכם  זהו  חדש,  כל  ואין  גלוסקאות  שתוציא  ישראל 
כאילו אמר בא אכלכם, שאין אתם צריכין לטרוח אלא ה' 

יזמין לכם, זהו והי"ה הוי"ה הוא מביא ומזמין אכלכם.
שפתי כהן

לה'  תתנו  עריסותיכם  מראשית   – כא  טו, 
תרומה לדורותיכם

ב. מראשית עריסותיכם תתנו לה' תרומה לדורותיכם. 
נראה כלפי שאמר בפסוק הראשון כתרומת גורן כן תרימו 
ועתה  גורן  תרומת  מירוח  בשעת  הורם  כבר  הנה  אותה 
לדורותיכם  אמנם  עכשיו  אמר  חלה,  ירימו  עריסה  בשעת 
הבאים במהרה בימינו אמן תוציא ארץ ישראל גלוסקאות 
כן  על  תרומה  הורם  לא  עדיין  ואז  ל:(  )כבשבת  נגמרים 
הארץ  שהוציא  הגלוסקא  שהיא  עריסותיכם  מראשית 

תרימו תרומה וגם חלה.
חתם סופר

מלחם  באכלכם  "והי'  יט(  )טו,  כתוב  שלח  בפרשת  ג. 

"ראשית  כ(  )טו,  ובפסוק  לה'".  תרומה  תרימו  הארץ 
תרימו  כן  גורן  כתרומת  תרומה  תרימו  חלה  עריסותיכם 
לה'  תתנו  עריסותיכם  "מראשית  )כא(  ובפסוק  אתה". 

תרומה לדרתיכם".
"לה'"  כתוב  כא  ובפסוק  יט  בפסוק  למה  לדייק  ויש 
ובפסוק כ' כתוב סתם "חלה תרימו תרומה" מבלי הדגשה 
שהוא לה'. עוד יש לדייק שבפסוק כא מוסיף "לדורותיכם" 

משא"כ בהשאר.
ויש לומר דבא לרמז הג' תקופות בחיוב תרומה וחלה, 
דברמב"ם הל' תרומה פרק א הלכה כו מבאר דחיוב תרומה 
בזמן  ראשונה  בירושה  א(  בחיובם:  זמנים  ג'  יש  וחלה 
מן  ונתחייבו  תבואו"  "כי  וכמ"ש  כולכם  ביאת  דהי'  יהושע 
התורה, ב( בזמן עזרא שהיתה ביאת מקצתן ונתחייבו רק 
דיהי'  שלישית  בירושה  לחזור  דעתידין  לע"ל  ג(  מדרבנן, 
משנה  הכסף  בדברי  ע"ש  מה"ת,  חיוב  ויהי'  כולכם  ביאת 
על הרמב"ם, דלומדים תרומה מחלה דצריך ביאת כולכם 

לחייב מן התורה. )ועיין רמב"ם הל' ביכורים פרק ה(.
לביאת  מרמז  הוא  יט  דפסוק  הפסוקים,  מדויק  ובזה 
התורה,  מן  חיוב  דהוא  לה'"  תרומה  "תרומה  ואז  יהושע 
ומפני דהי' חורבן בסוף, ע"כ לא כתוב בפסוק זה לדורותיכם, 
ובפסוק כ מרמז להזמן עזרא דלא הי' ביאת כולכם והחיוב 
ולא  הוא רק מדרבנן, ע"כ כתוב רק "חלה תרימו תרומה" 
דמרמז  כא  ובפסוק  מדרבנן,  רק  הוא  דהחיוב  "לה'"  כתוב 
להזמן דלעתיד לבוא ויהי' ביאת כולכם חיוב מן התורה ע"כ 
לה'", דמדאורייתא חייב, ולכן מסיים בפסוק  כתוב "תתנו 
זה דווקא "לדורותכם", דלא יהי' עוד גלות, דבית השלישי 
יהי' בית נצחי, ויהי' נשאר החיוב דחלה ותרומה מן התורה 

לעולם ועד, "לדורותיכם".
בית יצחק

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שלח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc mixcp(iyiy meil)

ixkd ca`p e` apbpe i`pza zexifp xcpa okle ,wtql envr qipkn
,wtqn xifp epi`éäðéîøe,dpyna eixacn jk lr jl dyw` -éaø §¦§¦©¦

äîeøz íúñ øîBà äãeäéyxit `le mzq dnexza qitznd - §¨¥§¨§¨
,xcpd lge xecpd xac `idy dkyld znexza m` dnexz efi`a
did m`y `ed oicd ,xcp epi`e xeq`d xac `idy oxeb znexza e`

`vnp xcepdäøeñà ,äãeäéaoiekzpy milez ik ,xcpd lg- ¦¨£¨
,dkyld znexza qitzdlìéìbáe,lilba xcepd did m` la`- ©¨¦

e ,mzq dnexza qitzdl oiekzpy milezúøzeî,lg epi` xcpd - ¤¤

itllä úîeøz úà ïéøékî ìéìbä éLðà ïéàL,äkLeidy oeiky ¤¥©§¥©¨¦©¦¦¤§©©¦§¨
znexza milibx eid `l milyexin miwegxmi`xew mpi`e dkyld

dnexza qitznd okle ,dkyld znexz `l` ,mzq dnexz dl
xac dpi`y oxeb znexza qitzdl oiekzpy milez ,lilba mzq

,`xnbd zwiicne .xecpdàîòèdnexza qitzn mzqy mrhd - ©£¨
meyn xzen lilbaïéøékî ïéàcepl xexa okle ,dkyld znexz z` §¥©¦¦

,dkyld znexzl `le ,oxeb znexzl epeekzpy
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המשך ביאור למסכת נדרים ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc mixcp(ipy meil)

`l` melk epi` xac meya raypdy
xn`y e` .mya raypd.øzeî 'Eì ìëBà àì ïaø÷ àì'xne`y itl Ÿ¨§¨Ÿ©§¨

,dfa yecigde] .melk epi` dfe 'lk`i `ly dn oaxw didi `l'
miwcwcn epiid eli` ik ,'od rney dz` e`l llkn' mixne` oi`y
wxy eixac zernyna yi ixd ,'od rney dz` e`l llkn' eixaca

xeq`e ,oaxw didi lk`iy dn la` oaxw didi `l lk`i `ly dn
mixne` oi` epizpyna `pzd zrcl la` ,exiag lyn lek`l el
didi lk`iy dny yxit `ly oeike ,'od rney dz` e`l llkn'

.[xeq` epi` oaxw
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המשך ביאור למסכת נדרים ליום שני עמ' ב



glyלד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

ß oeiq 'k oey`x mei ß

âé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðà-øLà ïòðk õøà-úà eøúéå íéLðà Eì-çìL§©§´£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì ïúðŸ¥−¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáà£Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«
i"yx£ÌÈL‡ EÏŒÁÏL∑(רבה ּדּבה,(במדבר עסקי על ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¿¬»ƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מּוסר  לקחּו ולא ראּו הּללּו ּורׁשעים ּבאחיה, לו)∑EÏŒÁÏL.ׁשּדּברה סוטה רבה. מצּוה (במדבר איני אני ,לדעּת ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ¿«¿ְְְְֲִִֵֶַַ
ואמרּו יׂשראל ׁשּבאּו לפי ׁשלח. – ּתרצה אם ,א)ל ׁשּנאמר(דברים ּכמה לפנינּו", אנׁשים "נׁשלחה :(שם): ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר טֹובה, ׁשהיא להם אמרּתי אני אמר: ּבּׁשכינה, נמל ּומׁשה וגֹו'". ּכּלכם אלי ג)"וּתקרבּון :(שמות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
יירׁשּוה  לא למען המרּגלים  ּבדברי לטעֹות מקֹום להם נֹותן ׁשאני חּייהם וגֹו'", מצרים מעני אתכם ."אעלה ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÔÚÎב  ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÏl‡ÈÂ ÔÈ¯·b CÏ ÁÏL¿«»À¿ƒƒ«¿»«¿»ƒ¿««
‡¯·b „Á ‡¯·b Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿»««¿»
‡a¯ Ïk ÔeÁlLz È‰B˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ „Á«¿ƒ¿»«¬»»ƒ¿«¿…«»

:ÔB‰·„ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)íéLðà Eì çìLäëîñð änì Y §©§£¨¦¨¨¦§§¨
íéøî úLøôì íéìbøî úLøt¯s` ¨¨©§©§¦§¨¨©¦§¨©

dUrOW ,zFrxF`nd xcq did oMW¤¥¨¨¥¤©§¨¤©£¥
mixn dUrn xg`l did milBxnd)d`x ©§©§¦¨¨§©©©£¥¦§¨

a ,` mixac i"yx(dOl" dl`Xd dn oM m` ,¦¥©©§¥¨¨¨
:`id dl`XdW xnFl Wi ?"dknqp¦§§¨¥©¤©§¥¨¦
iYW oiA wqtd dzUr `l dxFYd dOl̈¨©¨Ÿ¨§¨¤§¥¥§¥
oFWl oFrA zFwqFrd) EN` zFIWxR̈¨¦¥¨§©£¨

rxd(zFrhl mFwn zzl `NW icM , ¨¨§¥¤Ÿ¨¥¨¦§
dBxC DzF`A md mixnE milBxndW¤©§©§¦¦§¨¥§¨©§¨

dfl df minFC mdW F` ,e"g)iaxd(. ¤¥¦¤¨¤
wqtd zFUrl dlki dxFYd ,xnFlM§©©¨¨§¨©£¤§¥
zFevn zaizkA zFIWxRd iYW oiA¥§¥©¨¨¦¦§¦©¦§
oiA wqtd dzUrW mWM ,dxFYd©¨§¥¤¨§¨¤§¥¥
dOle ,gxw zWxtl milBxnd zWxR̈¨©©§©§¦§¨¨©Ÿ©§¨¨

.o`M s` oM dzUr `lŸ¨§¨¥©¨
äøacL äaã é÷ñò ìò äú÷lL éôì§¦¤¨§¨©¦§¥¦¨¤¦§¨

äéçàá¯xEAcA dkix`de dwQrzdW §¨¦¨¤¦§©§¨§¤¡¦¨§¦
dWn lr)iaxd(:` ,ai lirl i"Wx d`xE . ©¤§¥©¦§¥

d`x la` ."FzEpbl dpEMzp `NW"¤Ÿ¦§©§¨¦§£¨§¥
e ,c zFnW i"Wx)mixacA dfÎKxCÎlre ©¦§§©¤¤¤¦§¨¦

` ,`(."rxd oFWl lr mixn dzwNW" :¤¨§¨¦§¨©¨¨¨
eìlä íéòLøe¯mirWx" WiBcn i"Wx §¨¦©¨©¦©§¦§¨¦

iYW oiA d`eWddW Epl xnFl ,"ElNd©¨©¨¤©©§¨¨¥§¥
,`hgd iAbl wx `id zFIWxRd©¨¨¦¦©§©¥©¥§
bEq FzF`A xAEcn zFIWxRd iYWAW¤¦§¥©¨¨¦§¨§
iAbl `l K` ,"dAc iwqr" ,`hg lW¤¥§¦§¥¦¨©Ÿ§©¥
mirWx"A xAEcn o`M oMW ,miWp`d̈£¨¦¤¥¨§¨¨§¨¦
mixOn xEnBd Ktidd ,"ElNd©¨©¥¤©¨¦¦§¨
cFaM Dl wlg `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¨©¨¨

)iaxd(.

øñeî eç÷ì àìå eàø¯zAC E`ivFde ¨§Ÿ¨§¨§¦¦©
:` ,` mixaC i"Wx d`xE .drx ux`d̈¨¤¨¨§¥©¦§¨¦
dOn cFnll mkl did ,mdl xn`"¨©¨¤¨¨¨¤¦§¦©
oFWl liaWA zFxvgA mixnl iziUrX¤¨¦¦§¦§¨©£¥¦§¦¨

mY`e ,rxdmFwOA mYxAcpazke ," ¨¨§©¤¦§©§¤©¨§¨©
dnl dpEMdW mW "dix` xEB"d©©§¥¨¤©©¨¨§©

Exn`X)`l weqt onwl(`Ed wfg iM" : ¤¨§¦¨¨
."EPOn¦¤

Eì çìLEzòãì Y¯xEYIn oM cnFl §©§§©§§¥¥¦¦
"Ll" zaiY)`"eb(. ¥©§

Y äöøz íà ,Eì äeöî éðéà éðà£¦¥¦§©¤§¦¦§¤
"çìL"¯:a ,cl dhFq i"Wx mB d`x §©§¥©©¦¨

la` ,LzF` dEvn ipi` ip` ± LYrCn"¦©§§£¦¥¦§©¤§£¨
aizkcM ,Ll mixnF` md l`xUi¦§¨¥¥§¦§§¦§¦
ipi` ip` ,'ebe mkNM il` oEaxwYe©¦§§¥©ª§¤£¦¥¦
xnFlM" :mW KWndaE ."Lci lr aMrn§©¥©¨§©¤§¥¨§©
did mElM ,dEv `EdÎKExAÎWFcTd m ¦̀©¨¨¦¨§¨¨
icil `al FtFQW xaC zFUrl Fl xnF`¥©£¨¨¤¨Ÿ¦¥

?"dlTz©¨¨
eøîàå ìàøNé eàaL éôì¯,` mixaC §¦¤¨¦§¨¥§¨§§¨¦

.ak
äîk ,"eðéðôì íéLðà äçìLð"¦§§¨£¨¦§¨¥§¨

øîàpL¯.mW mixaC ¤¤¡©§¨¦¨
"'Bâå íëlk éìà ïeáø÷zå"¯d`xE ©¦§§¥©ª§¤§§¥

,"xaCd ipirA ahiIe" :bk wEqR mẄ¨©¦©§¥©©¨¨
.mFwOd ipirA `le ipirA" :mW i"WxaE§©¦¨§¥©§Ÿ§¥¥©¨
Dxn` dOl ,aFh did dWn ipirA m`e§¦§¥¥¤¨¨¨¨£¨¨
xnF`W mc`l lWn ?zFgkFYA©¨¨¨§¨¨¤¥
:Fl xn` ,df LxFng il xFkn :Fxiagl©£¥§¦£§¤¨©
.od :Fl xn` ?oFiQpl il dY` FpzFp .od¥§©¨¦§¦¨¨©¥
oeiM .od :Fl xn` ?zFrabE mixdA¤¨¦§¨¨©¥¥¨

xn` ,mElM FaMrn oi`W d`xW¤¨¨¤¥§©§§¨©
`NW df `Ed gEhA :FAlA gwFNd©¥©§¦¨©¤¤Ÿ
lFh :Fl xn` cIn ,mEn FA `vn ¤̀§¨¦©¨©
ip` s` dYrn .EdQpn ipi`e LizFrn§¤§¥¦§©¥¥©¨©£¦
,["ipirA ahiIe" Edfe] mkixacl izicFd¥¦§¦§¥¤§¤©¦©§¥©
ipi`W E`xYWM mkA ExfgY `OW¤¨©§§¨¤§¤¦§¤¥¦

aMrn."mkA mYxfg `l mY`e , §©¥§©¤Ÿ£©§¤¨¤
äðéëMa Cìîð äLîe¯Fl xn`e Ÿ¤¦§©©§¦¨§¨©

."glW dvxY m`" :`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦¦§¤§©
øîà¯EdGW d`xp .`EdÎKExAÎWFcTd ¨©©¨¨¦§¤¤¤

dEv `l `EdÎKExAÎWFcTd dOl mrh©©¨¨©¨¨Ÿ¦¨
dprn EdGW `le ,gFlWl FzF`¦§©§Ÿ¤¤©£¥

.dWnl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¤
äáBè àéäL íäì ézøîà éðà¯mpi`e £¦¨©§¦¨¤¤¦¨§¥¨

.xaCA mipin`n©£¦¦©¨¨
øîàpL¯.fi ,b zFnW ¤¤¡©§

"'Bâå íéøöî éðòî íëúà äìòà"¯ ©£¤¤§¤¥¢¦¦§©¦§
alg zaf ux` l`" :wEqRd mEIqe§¦©¨¤¤¤¨©¨¨

."WacE§¨
úBòèì íB÷î íäì ïúBð éðàL ,íäéiç©¥¤¤£¦¥¨¤¨¦§

¯zExWt`d z` mdl ozFp ,xnFlM§©¥¨¤¤¨¤§¨
drhdW `le ,zFrhl rEIQd z`e§¤©¦©¦§§Ÿ¤¦§¨

KxC lre .lrFtA mzF`)` ,cw zay(`Ad" ¨§©§©¤¤©¨
."Fl oigzFR `OHil¦©¥§¦

äeLøéé àì ïòîì ,íéìbøîä éøáãa¯ §¦§¥©§©§¦§©©Ÿ¦¨¨
:Epl Yxn`" :ci ,fh oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¨©§¨¨
ux` l` mixvn iprn mkz` dlr ©̀£¤¤§¤¥¢¦¦§©¦¤¤¤

f ux` l` `le ,Epz`vFd mXn ,'ebeza ¦¨¥¨§Ÿ¤¤¤¨©
YxfB `N` ,EpzF`iad WacE alg̈¨§©£¦¨¤¨¨©§¨

."xAcOA Epzindl Epilrb dxez ¨¥©£¦¥©¦§¨

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi zegiy ihewl)

ראראראראּוּוּוּו ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ב)ּוּוּוּוררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים יג, היה (רש"י ׁשהּדבר זמן ּכל א ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ׁשל ּגבּורתם על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מדּיק  לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ּבמֹו זאת ּכׁשראּו ואּלּו ;מּכ התרּׁשמּו לא ּבלבד, ׁשמיעה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּבגדר

ׁשהמרּגלים ּגבּורת ראראראראּוּוּוּורׁש"י מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק צריכה היתה זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה את ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הארץ. ְֵֶָָיֹוׁשבי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr g"ig y"ewl t"r)

milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנאנאנאנׁשׁשׁשׁשים ים ים ים  ְְְְְְְְַַַַׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח־־־־ללללֲֲֲֲִִִִָָָָ
ראראראראּוּוּוּו ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּוּוּוּוררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה,,,, ׁשׁשׁשׁשּדּדּדּדּבּבּבּברהרהרהרה דדדדּבּבּבּבהההה,,,, עסקיעסקיעסקיעסקי עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלקתהקתהקתהקתה לפילפילפילפי מריםמריםמריםמרים,,,, לפרלפרלפרלפרׁשׁשׁשׁשתתתת מרמרמרמרּגּגּגּגליםליםליםלים ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת נסמכהנסמכהנסמכהנסמכה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָללללּמּמּמּמהההה

ממממּוּוּוּוסרסרסרסר לקחלקחלקחלקחּוּוּוּו ובפרש"י)ולאולאולאולא ב. (יג, ְְְְֹֹ ְְְְָָָָָָָָֹֹ
ועכ"פ  כּו', עלי'ה" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את "ּוראיתם להם אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהקשה
ׁשּיעידּו מנת על וכי כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ּפׁשעם ּומה אֹותם. ׁשּצּוה מה על להׁשיבֹו צריכין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיּו

אֹותם"? ׁשלח ׁשקר ֶֶַָָלֹו
לגנּותֹו" נתּכּונה "לא ואפי' מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא מרים ּגם ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י (רש"י וי"ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

א) יב, מׁשה.בהעלותך אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחיה", ׁשּדּברה דּבה, עסקי "על היה ׁשּלקתה וזה ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
– ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר עליה היה לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּדגם

ּבחׁשאי. ּבעצמֹו, מׁשה עם ע"ז לדּבר עליה והיה ח"ו, מׁשה ׁשל ׁשבחֹו ּבהפ לדּבּור להביא יכֹול מׁשה, אֹודֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ"דּבה"
צריכים  היּו עלי'", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו אי להם קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוזה
למרידת  הביא ּדזה דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות ע"ז ׁשּדּברּו היה וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ּבקּצּור, ע"ז ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלדּבר

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ׁשאמרּו עד ּבהּקּב"ה, יׂשראל ד)ּבני .(יד, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

(â)ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílkª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ידֹו על עּכב ׁשּלא ‡ÌÈL.ּברׁשּותֹו, Ìlk∑ואֹותּה חׁשיבּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא אנׁשים ּכל «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְְֲֲִִִֶַָָָָ
היּו ּכׁשרים .ׁשעה ְִֵָָָ

(ã):øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå§¥−¤§¨®§©¥´§¥½©−©¤©«

(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§−̈¦¥¬©¦«

ÏÚג  Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ

ÚenLד  Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈««
:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה  ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו  ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז  ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

Ôe:ח  ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)'ä ét ìòBúeLøa Y¯`le ©¦¦§§Ÿ
.lirlckE ,FiEEvA§¦§¦§¥

.Bãé ìò ákò àlLíéLðà ílkY ¤Ÿ¦¥©¨ª¨£¨¦
ì àø÷naL "íéLðà" ìkïBL ¨£¨¦¤©¦§¨§

úeáéLç¯dpEMdW xnFl Kixv £¦¨¦©¤©©¨¨
o`M FnM ,x`FYd mWA aYkp `EdWM§¤¦§¨§¥©©§¨
,miWp` mzq la` ,"miWp` mNM"ª¨£¨¦£¨§¨£¨¦
cnFl Fpi` okle ,od WOn miWp` oFWl§£¨¦©¨¥§¨¥¥¥

"miWp` Ll glW" xn`X dOn)m"`x(. ¦©¤¨©§©§£¨¦

mxiMfOW mFwn lkA :xnFl Wi F`¥©§¨¨¤©§¦¨
`le ,"miWp`" azFM zEaiWg oFWlA¦§£¦¥£¨¦§Ÿ
cEOiNde .miaEWg md "miWp`" lMW¤¨£¨¦¥£¦§©¦
."miWp` mNM" zFaiY xEYIn `Ed¦¦¥ª¨£¨¦
miWp`" :`i ,` ` l`EnW i"Wx d`xE§¥©¦§¥£¨¦

xnF` Y`C dnM ,miaEWg ±)eh ,` mixac( £¦§©§©§¥
oOwl i"WxaE ."mirEcie minkg miWp £̀¨¦£¨¦¦¦§©¦§©¨
i"WxaE ."miwiCv ± miWp`" :b ,`l£¨¦©¦¦§©¦
± miWp` Epl xgA" :hi ,fi zFnW§§©¨£¨¦

."`hg i`xie mixFAB¦¦§¦§¥¥§
eéä íéøLk äòL dúBàå¯mB d`x §¨¨¨§¥¦¨§¥©

on ± mMn gT`e" :bk ,` mixaC i"Wx©¦§¨¦¨¤©¦¤¦
mizNqnd on ,mkAW mixExAd©§¦¤¨¤¦©§ª¨¦
,"drW DzF`A" aFYkl wIce ."mkAW¤¨¤§¦¥¦§§¨¨¨
la` ,glXdl ExgaPW onfA dpEMde§©©¨¨¦§©¤¦§£§¦¨©£¨
Eid mzkild zrWA KMÎxg` cIn¦©©©¨¦§©£¦¨¨¨
ek wEqR i"WxA oOwlcM ,drx dvrA§¥¨¨¨§¦§©¨§©¦¨

)`"ebe m"`x(.c dxez



לה gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

ß oeiq 'k oey`x mei ß

âé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðà-øLà ïòðk õøà-úà eøúéå íéLðà Eì-çìL§©§´£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì ïúðŸ¥−¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáà£Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«
i"yx£ÌÈL‡ EÏŒÁÏL∑(רבה ּדּבה,(במדבר עסקי על ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¿¬»ƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מּוסר  לקחּו ולא ראּו הּללּו ּורׁשעים ּבאחיה, לו)∑EÏŒÁÏL.ׁשּדּברה סוטה רבה. מצּוה (במדבר איני אני ,לדעּת ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ¿«¿ְְְְֲִִֵֶַַ
ואמרּו יׂשראל ׁשּבאּו לפי ׁשלח. – ּתרצה אם ,א)ל ׁשּנאמר(דברים ּכמה לפנינּו", אנׁשים "נׁשלחה :(שם): ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר טֹובה, ׁשהיא להם אמרּתי אני אמר: ּבּׁשכינה, נמל ּומׁשה וגֹו'". ּכּלכם אלי ג)"וּתקרבּון :(שמות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
יירׁשּוה  לא למען המרּגלים  ּבדברי לטעֹות מקֹום להם נֹותן ׁשאני חּייהם וגֹו'", מצרים מעני אתכם ."אעלה ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÔÚÎב  ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÏl‡ÈÂ ÔÈ¯·b CÏ ÁÏL¿«»À¿ƒƒ«¿»«¿»ƒ¿««
‡¯·b „Á ‡¯·b Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿»««¿»
‡a¯ Ïk ÔeÁlLz È‰B˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ „Á«¿ƒ¿»«¬»»ƒ¿«¿…«»

:ÔB‰·„ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)íéLðà Eì çìLäëîñð änì Y §©§£¨¦¨¨¦§§¨
íéøî úLøôì íéìbøî úLøt¯s` ¨¨©§©§¦§¨¨©¦§¨©

dUrOW ,zFrxF`nd xcq did oMW¤¥¨¨¥¤©§¨¤©£¥
mixn dUrn xg`l did milBxnd)d`x ©§©§¦¨¨§©©©£¥¦§¨

a ,` mixac i"yx(dOl" dl`Xd dn oM m` ,¦¥©©§¥¨¨¨
:`id dl`XdW xnFl Wi ?"dknqp¦§§¨¥©¤©§¥¨¦
iYW oiA wqtd dzUr `l dxFYd dOl̈¨©¨Ÿ¨§¨¤§¥¥§¥
oFWl oFrA zFwqFrd) EN` zFIWxR̈¨¦¥¨§©£¨

rxd(zFrhl mFwn zzl `NW icM , ¨¨§¥¤Ÿ¨¥¨¦§
dBxC DzF`A md mixnE milBxndW¤©§©§¦¦§¨¥§¨©§¨

dfl df minFC mdW F` ,e"g)iaxd(. ¤¥¦¤¨¤
wqtd zFUrl dlki dxFYd ,xnFlM§©©¨¨§¨©£¤§¥
zFevn zaizkA zFIWxRd iYW oiA¥§¥©¨¨¦¦§¦©¦§
oiA wqtd dzUrW mWM ,dxFYd©¨§¥¤¨§¨¤§¥¥
dOle ,gxw zWxtl milBxnd zWxR̈¨©©§©§¦§¨¨©Ÿ©§¨¨

.o`M s` oM dzUr `lŸ¨§¨¥©¨
äøacL äaã é÷ñò ìò äú÷lL éôì§¦¤¨§¨©¦§¥¦¨¤¦§¨

äéçàá¯xEAcA dkix`de dwQrzdW §¨¦¨¤¦§©§¨§¤¡¦¨§¦
dWn lr)iaxd(:` ,ai lirl i"Wx d`xE . ©¤§¥©¦§¥

d`x la` ."FzEpbl dpEMzp `NW"¤Ÿ¦§©§¨¦§£¨§¥
e ,c zFnW i"Wx)mixacA dfÎKxCÎlre ©¦§§©¤¤¤¦§¨¦

` ,`(."rxd oFWl lr mixn dzwNW" :¤¨§¨¦§¨©¨¨¨
eìlä íéòLøe¯mirWx" WiBcn i"Wx §¨¦©¨©¦©§¦§¨¦

iYW oiA d`eWddW Epl xnFl ,"ElNd©¨©¨¤©©§¨¨¥§¥
,`hgd iAbl wx `id zFIWxRd©¨¨¦¦©§©¥©¥§
bEq FzF`A xAEcn zFIWxRd iYWAW¤¦§¥©¨¨¦§¨§
iAbl `l K` ,"dAc iwqr" ,`hg lW¤¥§¦§¥¦¨©Ÿ§©¥
mirWx"A xAEcn o`M oMW ,miWp`d̈£¨¦¤¥¨§¨¨§¨¦
mixOn xEnBd Ktidd ,"ElNd©¨©¥¤©¨¦¦§¨
cFaM Dl wlg `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¨©¨¨

)iaxd(.

øñeî eç÷ì àìå eàø¯zAC E`ivFde ¨§Ÿ¨§¨§¦¦©
:` ,` mixaC i"Wx d`xE .drx ux`d̈¨¤¨¨§¥©¦§¨¦
dOn cFnll mkl did ,mdl xn`"¨©¨¤¨¨¨¤¦§¦©
oFWl liaWA zFxvgA mixnl iziUrX¤¨¦¦§¦§¨©£¥¦§¦¨

mY`e ,rxdmFwOA mYxAcpazke ," ¨¨§©¤¦§©§¤©¨§¨©
dnl dpEMdW mW "dix` xEB"d©©§¥¨¤©©¨¨§©

Exn`X)`l weqt onwl(`Ed wfg iM" : ¤¨§¦¨¨
."EPOn¦¤

Eì çìLEzòãì Y¯xEYIn oM cnFl §©§§©§§¥¥¦¦
"Ll" zaiY)`"eb(. ¥©§

Y äöøz íà ,Eì äeöî éðéà éðà£¦¥¦§©¤§¦¦§¤
"çìL"¯:a ,cl dhFq i"Wx mB d`x §©§¥©©¦¨

la` ,LzF` dEvn ipi` ip` ± LYrCn"¦©§§£¦¥¦§©¤§£¨
aizkcM ,Ll mixnF` md l`xUi¦§¨¥¥§¦§§¦§¦
ipi` ip` ,'ebe mkNM il` oEaxwYe©¦§§¥©ª§¤£¦¥¦
xnFlM" :mW KWndaE ."Lci lr aMrn§©¥©¨§©¤§¥¨§©
did mElM ,dEv `EdÎKExAÎWFcTd m ¦̀©¨¨¦¨§¨¨
icil `al FtFQW xaC zFUrl Fl xnF`¥©£¨¨¤¨Ÿ¦¥

?"dlTz©¨¨
eøîàå ìàøNé eàaL éôì¯,` mixaC §¦¤¨¦§¨¥§¨§§¨¦

.ak
äîk ,"eðéðôì íéLðà äçìLð"¦§§¨£¨¦§¨¥§¨

øîàpL¯.mW mixaC ¤¤¡©§¨¦¨
"'Bâå íëlk éìà ïeáø÷zå"¯d`xE ©¦§§¥©ª§¤§§¥

,"xaCd ipirA ahiIe" :bk wEqR mẄ¨©¦©§¥©©¨¨
.mFwOd ipirA `le ipirA" :mW i"WxaE§©¦¨§¥©§Ÿ§¥¥©¨
Dxn` dOl ,aFh did dWn ipirA m`e§¦§¥¥¤¨¨¨¨£¨¨
xnF`W mc`l lWn ?zFgkFYA©¨¨¨§¨¨¤¥
:Fl xn` ,df LxFng il xFkn :Fxiagl©£¥§¦£§¤¨©
.od :Fl xn` ?oFiQpl il dY` FpzFp .od¥§©¨¦§¦¨¨©¥
oeiM .od :Fl xn` ?zFrabE mixdA¤¨¦§¨¨©¥¥¨

xn` ,mElM FaMrn oi`W d`xW¤¨¨¤¥§©§§¨©
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:Epl Yxn`" :ci ,fh oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¨©§¨¨
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gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi zegiy ihewl)

ראראראראּוּוּוּו ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ב)ּוּוּוּוררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים יג, היה (רש"י ׁשהּדבר זמן ּכל א ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ׁשל ּגבּורתם על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מדּיק  לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ּבמֹו זאת ּכׁשראּו ואּלּו ;מּכ התרּׁשמּו לא ּבלבד, ׁשמיעה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּבגדר

ׁשהמרּגלים ּגבּורת ראראראראּוּוּוּורׁש"י מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק צריכה היתה זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה את ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הארץ. ְֵֶָָיֹוׁשבי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr g"ig y"ewl t"r)

milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנאנאנאנׁשׁשׁשׁשים ים ים ים  ְְְְְְְְַַַַׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח־־־־ללללֲֲֲֲִִִִָָָָ
ראראראראּוּוּוּו ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּוּוּוּוררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה,,,, ׁשׁשׁשׁשּדּדּדּדּבּבּבּברהרהרהרה דדדדּבּבּבּבהההה,,,, עסקיעסקיעסקיעסקי עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלקתהקתהקתהקתה לפילפילפילפי מריםמריםמריםמרים,,,, לפרלפרלפרלפרׁשׁשׁשׁשתתתת מרמרמרמרּגּגּגּגליםליםליםלים ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת נסמכהנסמכהנסמכהנסמכה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָללללּמּמּמּמהההה

ממממּוּוּוּוסרסרסרסר לקחלקחלקחלקחּוּוּוּו ובפרש"י)ולאולאולאולא ב. (יג, ְְְְֹֹ ְְְְָָָָָָָָֹֹ
ועכ"פ  כּו', עלי'ה" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את "ּוראיתם להם אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהקשה
ׁשּיעידּו מנת על וכי כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ּפׁשעם ּומה אֹותם. ׁשּצּוה מה על להׁשיבֹו צריכין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיּו

אֹותם"? ׁשלח ׁשקר ֶֶַָָלֹו
לגנּותֹו" נתּכּונה "לא ואפי' מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא מרים ּגם ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י (רש"י וי"ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

א) יב, מׁשה.בהעלותך אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחיה", ׁשּדּברה דּבה, עסקי "על היה ׁשּלקתה וזה ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
– ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר עליה היה לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּדגם

ּבחׁשאי. ּבעצמֹו, מׁשה עם ע"ז לדּבר עליה והיה ח"ו, מׁשה ׁשל ׁשבחֹו ּבהפ לדּבּור להביא יכֹול מׁשה, אֹודֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ"דּבה"
צריכים  היּו עלי'", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו אי להם קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוזה
למרידת  הביא ּדזה דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות ע"ז ׁשּדּברּו היה וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ּבקּצּור, ע"ז ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלדּבר

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ׁשאמרּו עד ּבהּקּב"ה, יׂשראל ד)ּבני .(יד, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

(â)ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílkª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ידֹו על עּכב ׁשּלא ‡ÌÈL.ּברׁשּותֹו, Ìlk∑ואֹותּה חׁשיבּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא אנׁשים ּכל «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְְֲֲִִִֶַָָָָ
היּו ּכׁשרים .ׁשעה ְִֵָָָ

(ã):øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå§¥−¤§¨®§©¥´§¥½©−©¤©«

(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§−̈¦¥¬©¦«

ÏÚג  Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ
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:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה  ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו  ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז  ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

Ôe:ח  ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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.lirlckE ,FiEEvA§¦§¦§¥
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mxiMfOW mFwn lkA :xnFl Wi F`¥©§¨¨¤©§¦¨
`le ,"miWp`" azFM zEaiWg oFWlA¦§£¦¥£¨¦§Ÿ
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± miWp` Epl xgA" :hi ,fi zFnW§§©¨£¨¦

."`hg i`xie mixFAB¦¦§¦§¥¥§
eéä íéøLk äòL dúBàå¯mB d`x §¨¨¨§¥¦¨§¥©

on ± mMn gT`e" :bk ,` mixaC i"Wx©¦§¨¦¨¤©¦¤¦
mizNqnd on ,mkAW mixExAd©§¦¤¨¤¦©§ª¨¦
,"drW DzF`A" aFYkl wIce ."mkAW¤¨¤§¦¥¦§§¨¨¨
la` ,glXdl ExgaPW onfA dpEMde§©©¨¨¦§©¤¦§£§¦¨©£¨
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ek wEqR i"WxA oOwlcM ,drx dvrA§¥¨¨¨§¦§©¨§©¦¨

)`"ebe m"`x(.c dxez



glyלו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

(âé):ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

(ãé):éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîì§©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«

(åè):éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

(æè)øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´
:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iå õøàä-úà¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©

i"yx£'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜iÂ∑.מרּגלים מעצת יֹוׁשיע יּה עליו: .(במ"ר)התּפּלל «ƒ¿»…∆¿≈«¿ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 320 'nr a"g y"ewl t"r)

rWFdi lr dWn zNtY§¦©Ÿ¤©§ª©

יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע:::: ּבּבּבּבןןןן־־־־ננננּוּוּוּוןןןן להלהלהלהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ממממׁשׁשׁשׁשהההה ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיקראקראקראקרא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
מרמרמרמרּגּגּגּגליםליםליםלים מעצתמעצתמעצתמעצת ייייֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשיעיעיעיע יייי––––הההה עליועליועליועליו ובפרש"י)התהתהתהתּפּפּפּפּלּלּלּללללל טז. (יג, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

יהֹוׁשע  את להּציל הצר ּומּדּוע ׁשֹולחם, היה לא ּכׁשרים היּו לא ּדבאם היּו', ּכׁשרים ׁשעה 'ּבאֹותּה הרי להבין: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻצרי
המרּגלים? ׁשאר על ולא יהֹוׁשע על רק התּפּלל מּדּוע ּבתפּלה, צר היה ּבאם ,ּומאיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻמעצתם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּבחסידּות ד)מבאר לו, במדבר יכלּו(לקו"ת ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם ,מּכ נבע ּבּמדּבר להּׁשאר ׁשרצֹונם המרּגלים, טענת ּבטעם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לירד  יצרכּו ׁשּבּה יׂשראל, לארץ להּכנס רצּו לא ולכן ּומבלּבלים. הּמטרידים עוה"ז עניני מּכל ּובהתנּתקּות ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻלחיֹות
ּכזֹו. לטענה מקֹום נתינת היתה ּדרּגתם ׁשּמּצד יּתכן ואכן, העֹולם. ּבעניני ּולהתעּסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּדרּגתם

ׁשּצרי ּכיון מקֹום, זֹו לטענה אין עבּורֹו הרי יׂשראל, ּכרֹועה מׁשה מקֹום את למּלאֹות הּוא ׁשעתיד ּכיון יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמשא"כ
המרּגלים, היּו ׁשּכׁשרים אף על ,ּולכ ית'. לֹו ּדירה ולעׂשֹותּה יׂשראל לארץ להּכנס יׂשראל ּדעם הּכללי ּבּצר להתחּׁשב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּוא

טענה. טענתם אין ׁשעבּורֹו ּדייקא, יהֹוׁשע על להתּפּלל מרע"ה ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻהצר

¯eÙ‡:ט  ¯a ÈËÏt ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י  ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

a¯יא  Ècb ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב  ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ

Ï‡ÎÈÓ:יג  ¯a ¯e˙Ò ¯L‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»≈¿«ƒ»≈

ÈÒÙÂ:יד  ¯a ÈaÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ

ÈÎÓ:טו  ¯a Ï‡e‡b „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿≈«»ƒ

LÓ‰טז  ÁÏL Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿«…∆
¯a ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜e ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿»¿»…∆¿≈««

:ÚLB‰È Ôe¿À«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)'Bâå òLBäì äLî àø÷iåY ©¦§¨Ÿ¤§¥©§
úöòî EòéLBé d-é :åéìò ìltúä¦§©¥¨¨¨¦£¥£©

íéìbøî¯oFWl "`xwIe" WExiR §©§¦¥©¦§¨§
FnM ,dNitY)c ,bi ziy`xa(mW `xwIe" : §¦¨§©¦§¨¨

± "rWFdi" WExitE ."'d mWA mxa ©̀§¨§¥¥§ª©
,"rWFdl" lW c"nNde ,LriWFi DÎï¦£§©¨¤¤§¥©
ixn`" lW c"nNM ,rWFd lr :FWExiR¥©¥©©¨¤¤¦§¦

"il)bi ,k ziy`xa(lNRzIe :xn` ENi`M , ¦§¦¨©©¦§©¥
'd FriWFIW ,LriWFi DÎi rWFd lr©¥©¨¦£¤¦

milBxnd zvrn KxAzi)m"`x(Wi F` . ¦§¨¥¥£©©§©§¦¥
oEp oA rWFdl dWn `xwIe" :xnFl©©¦§¨¤§¥©¦

zF` Fl siqFdW ,FhEWtM `Ed "rWFdi§ª©¦§¤¦
ziW`xA i"WxA `aEOke ,FnW lr c"Ei©§§©¨§©¦§¥¦
lr dnrxzp ixU lW c"Ei s`W" :d ,fi¤©¤¨©¦§©£¨©
,rWFdil dtqFYPW cr dpikXd©§¦¨©¤¦§¨¦ª©
oEp oA rWFdl dWn `xwIe xn`PW¤¤¡©©¦§¨¤§¥©¦
Wxtn i"WxW `N` ."rWFdi§ª©¤¨¤©¦§¨¥

FnW iEPiW lW zErnWOdWrWFdn ¤©©§¨¤¦§¥¥©
'dW eilr lNRzdW ,`id rWFdil¦ª©¦¤¦§©¥¨¨¤
mrhaE .milBxn zvrn FzF` riWFi¦©¥£©§©§¦§©©
dWn lNRzd rWFdi lr wxW xaCd©¨¨¤©©§ª©¦§©¥¤
,"dix` xEB"d azM ,alM lr `le§Ÿ©¨¥¨©©©§¥

i`pbE ,FcinlY `Ed rWFdIW mEXn¦¤§ª©©§¦§©
FcinlY did m` dWnl `Ed lFcB̈§¤¦¨¨©§¦
liMUO"de .milBxn zvrl dYRzn¦§©¤©£©§©§¦§©©§¦
`l rWFdi mXd z`ixTW ,azM "cecl§¨¦¨©¤§¦©©¥§ª©Ÿ
ixdW ,milBxnd gENiW iptl dzUrp¤¤§¨¦§¥¦©©§©§¦¤£¥
`N` ,rWFdi `xwPW Epivn ok iptl mB©¦§¥¥¨¦¤¦§¨§ª©¤¨
,rWFdi rWFdl `xw dWOW drWAW¤§¨¨¤¤¨¨§¥©§ª©
mirWx zxagA zFidl cizrW dtv̈¨¤¨¦¦§§¤§©§¨¦
FnWA c"Ei zF` Fl siqFde ,zEgilWA¦§¦§¦¦§

.mzvrn FliSi 'dW icMfi dxez §¥¤©¦¥£¨¨

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåøîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©Ÿ́¤
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò íäìà£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑,ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ואחר הּוא ּתחּלה הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּׁשבח  את מראין ּכ. ְִֶֶַַַָ

(çé)áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä äéìò̈¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר),אֹוכלֹוסין מגּדלת יׁש חּלׁשים, מגּדלת ארץ ויׁש ּגּבֹורים, מג ּדלת ארץ יׁש ∆»»∆«ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
אֹוכלֹוסין  ממעטת ‰¯Ù‰.ויׁש ‡e‰ ˜ÊÁ‰∑(במ"ר),הם חזקים – יֹוׁשבין ּבפרזים אם להם: מסר סימן ְְְִֵֶֶַ∆»»¬»∆ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ

הם  חּלׁשים – יֹוׁשבין הם ּבצּורֹות ּבערים ואם ּגבּורתם, על .ׁשּסֹומכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(èé)àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

:íéøöáîa íà íéðçîaä©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈÁÓa‰∑ חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑ ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְַָ

ּובריאים  .טֹובים ְִִִ

‡¯Ú‡יז  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚÎ„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

Èc˙·יח  ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ

‰È‡יט  ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)áâpa äæ eìòäéä àeä Y £¤©¤¤¨¨
ìàøNé õøà ìL úìñtä¯xnFlM ©§Ÿ¤¤¤¤¦§¨¥§©

,mlFrd abp Fpi` ,dR aEzMd "abp"¤¤©¨Ÿ¥¤¤¨¨
zlFqRd `EdW ,l`xUi ux` abp `N ¤̀¨¤¤¤¤¦§¨¥¤©§¤

l`xUi ux` lW)m"`x(. ¤¤¤¦§¨¥
úà ïéàøî ,íéøbzä Cøc ïkL¤¥¤¤©©¨¦©§¦¤
ïéàøî Ck øçàå älçz úìñtä©§Ÿ¤§¦¨§©©¨©§¦

çáMä úà¯zFlrl mdl xn` okl ¤©¤©¨¥¨©¨¤©£
`weC abPA dNigY)`"eb(dfAW xWt`e . §¦¨©¤¤©§¨§¤§¨¤¨¤

" mdl xn`X dn aXindf,"abPA §©¥©¤¨©¨¤¤©¤¤
z` mdl xn`e FrAv`A d`xdW EpidC§©§¤¤§¨§¤§¨§¨©¨¤¤
KxcM ,dNigY E`xY abPd©¤¤¦§§¦¨§¤¤

.mixBYdgi dxez ©©¨¦
(hi-gi)àåä äî õøàä úàLé Y ¤¨¨¤©¦¥

õøà Léå ,íéøBab úìcâî õøà¤¤§©¤¤¦¦§¥¤¤
lç úìcâîíéL¯aEzMd xnF`W FnkE §©¤¤©¨¦§¤¥©¨

z`e"W Epide ."dtxd `Ed wfgd" :cIn¦¨¤¨¨£¨¤§©§¤§¤
d mrdlW WExiR Edf ,"'ebe dilr aWFI ¨¨©¥¨¤¨¤¥¤

e"`Ede ,"`id dn ux`d z` mzi`xE"§¦¤¤¨¨¤©¦§©¨
`id dxzi "z`e" lW)m"`x(aiHW Epid , ¤§¤§¥¨¦©§¤¦

"dilr aWFId mr"A xMip ux`d)iaxd(. ¨¨¤¦¨¨¨©¥¨¤¨
úèòîî Léå ,ïéñeìëà úìcâî Lé¥§©¤¤ª§¦§¥§©¤¤

ïéñeìëà¯hrnd" aEzMd oFWlaE ª§¦¦§©¨©§©
oFWl z` Ktd i"Wxe ."ax m` `Ed¦¨§©¦¨©¤§
aEzMd oFWlM hwPW mEXn ,aEzMd©¨¦¤¨©¦§©¨
wxe "wfgd" dNigY hwPW mcFTd©¥¤¨©§¦¨¤¨¨§©

dNigY hwp o`M s` ,"dtxd" KMÎxg ©̀©¨£¨¤©¨¨©§¦¨
zhrnn" KMÎxg`e ,"oiqElk` zlCbn"§©¤¤ª§¦§©©¨§©¤¤
mIQW oeiM aEzMd ENi`e ,"oiqElk ª̀§¦§¦©¨¥¨¤¦¥

."hrnd"A gzR ,"dtxd"A©£¨¤¨©§©§©
äôøä àeä ÷æçäíäì øñî ïîéñ Y ¤¨¨£¨¤¦¨¨©¨¤

¯oigadl Erci Ki` ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¥¥§§©§¦
.xaCA©¨¨

íéæøôa íà¯`lA ,zFfExR mixr ¦¦§¨¦¨¦§§Ÿ
.dnFg¨

ìò ïéëîBqL ,íä íé÷æç Y ïéáLBé§¦£¨¦¥¤§¦©
íä úBøeöa íéøòa íàå ,íúøeáb§¨¨§¦§¨¦§¥

lç Y ïéáLBéíä íéL¯dn Edfe §¦©¨¦¥§¤©
mipgnAd" eixg`NW wEqRA KiWnOX¤©§¦©¨¤§©£¨©§©£¦
,dWcg dl`W Ff oi`W ,"mixvanA m ¦̀§¦§¨¦¤¥§¥¨£¨¨
cviM mdl xqOW oniq Edf `N ¤̀¨¤¦¨¤¨©¨¤¥©
F` `Ed wfgd" m` oigadl milFki§¦§©§¦¦¤¨¨
`Ed xW` mixrd dnE" ,xnFlM ."dtẍ¤§©¨¤¨¦£¤
,"mixvanA m` mipgnAd dPdA aWFi¥¨¥¨©§©£¦¦§¦§¨¦
dGW `le ,"dtxd `Ed wfgd" lr aqEn¨©¤¨¨£¨¤§Ÿ¤¤

"'ebe ux`d dnE"l KWnd)m"`x(mEXnE , ¤§¥§¨¨¨¤¦
"mipgnAd" zaiY z` i"Wx Wxtn KM̈§¨¥©¦¤¥©©§©£¦
wiqtdX dnE .df xEAC xg`l cIn¦©§©©¦¤©¤¦§¦
,"drx m` `id daFhd" oiprA rvn`Ä¤§©§¦§©£¨¦¦¨¨
DliaWAW dAQd mcOll icM Edf¤§¥§©§¨©¦¨¤¦§¦¨
mixFAB mlCbl m` ux`d rah lrti¦§©¤©¨¨¤¦§©§¨¦¦
KM miOd zEki` itM iM ,miWNg F`©¨¦¦§¦¥©©¦¨

DA xW` zFIxAd bfn dPYWi)likyn ¦§©¤¤¤©§¦£¤¨
cecl(md ,EaW milBxndWMW `N` .¤¨¤§¤©§©§¦¨¥

mixrde ux`A aWFId mrd fr"W ExRq¦§¤©¨¨©¥¨¨¤§¤¨¦
dWOW oniQdW xnFl ,"c`n zFxEvA§§Ÿ©¤©¦¨¤¤

.oFkp Fpi` mdl xqn̈©¨¤¥¨
íéðçîaä¯oFWl zWOWn Ff `"d ©§©£¦¥§©¤¤§

ddinY)gl ,fk ziy`xa i"yx(,ddinY lke . §¦¨§¨§¦¨
dIpXde `"dA dpFW`xd dlEtMd©§¨¨¦¨§¥§©§¦¨
"mixvanA m` mipgnAd" oFbM ,"m`"A§¦§©§©£¦¦§¦§¨¦
"dtxd `Ed wfgd" ixdW ,oEIr Kixve]§¨¦¦¤£¥¤¨¨£¨¤

[oM Fpi`)ak ,ci dinxi i"yx("m`" WIW . ¥¥¤¥¦
mikEnQd "m`" lM oke ,F` mFwnA¦§§¥¨¦©§¦
,mixvanA m` mipgnAd" :ddinzl¦§¦¨©§©£¦¦§¦§¨¦

."drx m` `id daFhd£¨¦¦¨¨
ïéçeöt ïékøk ,"ïéçöôaä" :Bîebøz©§©§©§¦§©¦§¦

äîBç ïéàî ïéçeúôe¯i"Wx mB d`x §¦¥¥¨§¥©©¦
."mixvgd iYA" iAB `l ,dk `xwIe©¦§¨©¥¨¥©£¥¦
Epide ,dpgn oFWNn `Ed "mipgnAd"e§©§©£¦¦§©£¤§©§
`lA zFpgn FnM zFaWFi zFxirdW¤¨£¨§§©£§Ÿ

oaiaQn dnFg)zeaegx x`a(. ¨¦§¦¨
àåä äáBèäúBîBäúe úBðéòîa Y £¨¦§©§¨§

íéàéøáe íéáBè¯oFWl Epivn mpn` ¦§¦¦¨§¨¨¦§
± zFnFdzE zFpirn iAB "daFh ux`"¤¤¨©¥©§¨§
ux` ,daFh ux`" :f ,g mixaC d`x§¥§¨¦¤¤¨¤¤
mi`vFi zFnFdzE zFpir ,min ilgp©£¥¨¦£¨§§¦



לז gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

(âé):ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

(ãé):éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîì§©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«

(åè):éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

(æè)øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´
:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iå õøàä-úà¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©

i"yx£'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜iÂ∑.מרּגלים מעצת יֹוׁשיע יּה עליו: .(במ"ר)התּפּלל «ƒ¿»…∆¿≈«¿ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 320 'nr a"g y"ewl t"r)

rWFdi lr dWn zNtY§¦©Ÿ¤©§ª©

יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע:::: ּבּבּבּבןןןן־־־־ננננּוּוּוּוןןןן להלהלהלהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ממממׁשׁשׁשׁשהההה ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיקראקראקראקרא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
מרמרמרמרּגּגּגּגליםליםליםלים מעצתמעצתמעצתמעצת ייייֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשיעיעיעיע יייי––––הההה עליועליועליועליו ובפרש"י)התהתהתהתּפּפּפּפּלּלּלּללללל טז. (יג, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

יהֹוׁשע  את להּציל הצר ּומּדּוע ׁשֹולחם, היה לא ּכׁשרים היּו לא ּדבאם היּו', ּכׁשרים ׁשעה 'ּבאֹותּה הרי להבין: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻצרי
המרּגלים? ׁשאר על ולא יהֹוׁשע על רק התּפּלל מּדּוע ּבתפּלה, צר היה ּבאם ,ּומאיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻמעצתם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּבחסידּות ד)מבאר לו, במדבר יכלּו(לקו"ת ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם ,מּכ נבע ּבּמדּבר להּׁשאר ׁשרצֹונם המרּגלים, טענת ּבטעם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לירד  יצרכּו ׁשּבּה יׂשראל, לארץ להּכנס רצּו לא ולכן ּומבלּבלים. הּמטרידים עוה"ז עניני מּכל ּובהתנּתקּות ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻלחיֹות
ּכזֹו. לטענה מקֹום נתינת היתה ּדרּגתם ׁשּמּצד יּתכן ואכן, העֹולם. ּבעניני ּולהתעּסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּדרּגתם

ׁשּצרי ּכיון מקֹום, זֹו לטענה אין עבּורֹו הרי יׂשראל, ּכרֹועה מׁשה מקֹום את למּלאֹות הּוא ׁשעתיד ּכיון יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמשא"כ
המרּגלים, היּו ׁשּכׁשרים אף על ,ּולכ ית'. לֹו ּדירה ולעׂשֹותּה יׂשראל לארץ להּכנס יׂשראל ּדעם הּכללי ּבּצר להתחּׁשב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּוא

טענה. טענתם אין ׁשעבּורֹו ּדייקא, יהֹוׁשע על להתּפּלל מרע"ה ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻהצר

¯eÙ‡:ט  ¯a ÈËÏt ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י  ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

a¯יא  Ècb ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב  ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ

Ï‡ÎÈÓ:יג  ¯a ¯e˙Ò ¯L‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»≈¿«ƒ»≈

ÈÒÙÂ:יד  ¯a ÈaÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ

ÈÎÓ:טו  ¯a Ï‡e‡b „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿≈«»ƒ

LÓ‰טז  ÁÏL Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿«…∆
¯a ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜e ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿»¿»…∆¿≈««

:ÚLB‰È Ôe¿À«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)'Bâå òLBäì äLî àø÷iåY ©¦§¨Ÿ¤§¥©§
úöòî EòéLBé d-é :åéìò ìltúä¦§©¥¨¨¨¦£¥£©

íéìbøî¯oFWl "`xwIe" WExiR §©§¦¥©¦§¨§
FnM ,dNitY)c ,bi ziy`xa(mW `xwIe" : §¦¨§©¦§¨¨

± "rWFdi" WExitE ."'d mWA mxa ©̀§¨§¥¥§ª©
,"rWFdl" lW c"nNde ,LriWFi DÎï¦£§©¨¤¤§¥©
ixn`" lW c"nNM ,rWFd lr :FWExiR¥©¥©©¨¤¤¦§¦

"il)bi ,k ziy`xa(lNRzIe :xn` ENi`M , ¦§¦¨©©¦§©¥
'd FriWFIW ,LriWFi DÎi rWFd lr©¥©¨¦£¤¦

milBxnd zvrn KxAzi)m"`x(Wi F` . ¦§¨¥¥£©©§©§¦¥
oEp oA rWFdl dWn `xwIe" :xnFl©©¦§¨¤§¥©¦

zF` Fl siqFdW ,FhEWtM `Ed "rWFdi§ª©¦§¤¦
ziW`xA i"WxA `aEOke ,FnW lr c"Ei©§§©¨§©¦§¥¦
lr dnrxzp ixU lW c"Ei s`W" :d ,fi¤©¤¨©¦§©£¨©
,rWFdil dtqFYPW cr dpikXd©§¦¨©¤¦§¨¦ª©
oEp oA rWFdl dWn `xwIe xn`PW¤¤¡©©¦§¨¤§¥©¦
Wxtn i"WxW `N` ."rWFdi§ª©¤¨¤©¦§¨¥

FnW iEPiW lW zErnWOdWrWFdn ¤©©§¨¤¦§¥¥©
'dW eilr lNRzdW ,`id rWFdil¦ª©¦¤¦§©¥¨¨¤
mrhaE .milBxn zvrn FzF` riWFi¦©¥£©§©§¦§©©
dWn lNRzd rWFdi lr wxW xaCd©¨¨¤©©§ª©¦§©¥¤
,"dix` xEB"d azM ,alM lr `le§Ÿ©¨¥¨©©©§¥

i`pbE ,FcinlY `Ed rWFdIW mEXn¦¤§ª©©§¦§©
FcinlY did m` dWnl `Ed lFcB̈§¤¦¨¨©§¦
liMUO"de .milBxn zvrl dYRzn¦§©¤©£©§©§¦§©©§¦
`l rWFdi mXd z`ixTW ,azM "cecl§¨¦¨©¤§¦©©¥§ª©Ÿ
ixdW ,milBxnd gENiW iptl dzUrp¤¤§¨¦§¥¦©©§©§¦¤£¥
`N` ,rWFdi `xwPW Epivn ok iptl mB©¦§¥¥¨¦¤¦§¨§ª©¤¨
,rWFdi rWFdl `xw dWOW drWAW¤§¨¨¤¤¨¨§¥©§ª©
mirWx zxagA zFidl cizrW dtv̈¨¤¨¦¦§§¤§©§¨¦
FnWA c"Ei zF` Fl siqFde ,zEgilWA¦§¦§¦¦§

.mzvrn FliSi 'dW icMfi dxez §¥¤©¦¥£¨¨

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåøîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©Ÿ́¤
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò íäìà£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑,ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ואחר הּוא ּתחּלה הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּׁשבח  את מראין ּכ. ְִֶֶַַַָ

(çé)áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä äéìò̈¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר),אֹוכלֹוסין מגּדלת יׁש חּלׁשים, מגּדלת ארץ ויׁש ּגּבֹורים, מג ּדלת ארץ יׁש ∆»»∆«ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
אֹוכלֹוסין  ממעטת ‰¯Ù‰.ויׁש ‡e‰ ˜ÊÁ‰∑(במ"ר),הם חזקים – יֹוׁשבין ּבפרזים אם להם: מסר סימן ְְְִֵֶֶַ∆»»¬»∆ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ

הם  חּלׁשים – יֹוׁשבין הם ּבצּורֹות ּבערים ואם ּגבּורתם, על .ׁשּסֹומכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(èé)àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

:íéøöáîa íà íéðçîaä©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈÁÓa‰∑ חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑ ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְַָ

ּובריאים  .טֹובים ְִִִ

‡¯Ú‡יז  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚÎ„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

Èc˙·יח  ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ

‰È‡יט  ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)áâpa äæ eìòäéä àeä Y £¤©¤¤¨¨
ìàøNé õøà ìL úìñtä¯xnFlM ©§Ÿ¤¤¤¤¦§¨¥§©

,mlFrd abp Fpi` ,dR aEzMd "abp"¤¤©¨Ÿ¥¤¤¨¨
zlFqRd `EdW ,l`xUi ux` abp `N ¤̀¨¤¤¤¤¦§¨¥¤©§¤

l`xUi ux` lW)m"`x(. ¤¤¤¦§¨¥
úà ïéàøî ,íéøbzä Cøc ïkL¤¥¤¤©©¨¦©§¦¤
ïéàøî Ck øçàå älçz úìñtä©§Ÿ¤§¦¨§©©¨©§¦

çáMä úà¯zFlrl mdl xn` okl ¤©¤©¨¥¨©¨¤©£
`weC abPA dNigY)`"eb(dfAW xWt`e . §¦¨©¤¤©§¨§¤§¨¤¨¤

" mdl xn`X dn aXindf,"abPA §©¥©¤¨©¨¤¤©¤¤
z` mdl xn`e FrAv`A d`xdW EpidC§©§¤¤§¨§¤§¨§¨©¨¤¤
KxcM ,dNigY E`xY abPd©¤¤¦§§¦¨§¤¤

.mixBYdgi dxez ©©¨¦
(hi-gi)àåä äî õøàä úàLé Y ¤¨¨¤©¦¥

õøà Léå ,íéøBab úìcâî õøà¤¤§©¤¤¦¦§¥¤¤
lç úìcâîíéL¯aEzMd xnF`W FnkE §©¤¤©¨¦§¤¥©¨

z`e"W Epide ."dtxd `Ed wfgd" :cIn¦¨¤¨¨£¨¤§©§¤§¤
d mrdlW WExiR Edf ,"'ebe dilr aWFI ¨¨©¥¨¤¨¤¥¤

e"`Ede ,"`id dn ux`d z` mzi`xE"§¦¤¤¨¨¤©¦§©¨
`id dxzi "z`e" lW)m"`x(aiHW Epid , ¤§¤§¥¨¦©§¤¦

"dilr aWFId mr"A xMip ux`d)iaxd(. ¨¨¤¦¨¨¨©¥¨¤¨
úèòîî Léå ,ïéñeìëà úìcâî Lé¥§©¤¤ª§¦§¥§©¤¤

ïéñeìëà¯hrnd" aEzMd oFWlaE ª§¦¦§©¨©§©
oFWl z` Ktd i"Wxe ."ax m` `Ed¦¨§©¦¨©¤§
aEzMd oFWlM hwPW mEXn ,aEzMd©¨¦¤¨©¦§©¨
wxe "wfgd" dNigY hwPW mcFTd©¥¤¨©§¦¨¤¨¨§©

dNigY hwp o`M s` ,"dtxd" KMÎxg ©̀©¨£¨¤©¨¨©§¦¨
zhrnn" KMÎxg`e ,"oiqElk` zlCbn"§©¤¤ª§¦§©©¨§©¤¤
mIQW oeiM aEzMd ENi`e ,"oiqElk ª̀§¦§¦©¨¥¨¤¦¥

."hrnd"A gzR ,"dtxd"A©£¨¤¨©§©§©
äôøä àeä ÷æçäíäì øñî ïîéñ Y ¤¨¨£¨¤¦¨¨©¨¤

¯oigadl Erci Ki` ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¥¥§§©§¦
.xaCA©¨¨

íéæøôa íà¯`lA ,zFfExR mixr ¦¦§¨¦¨¦§§Ÿ
.dnFg¨

ìò ïéëîBqL ,íä íé÷æç Y ïéáLBé§¦£¨¦¥¤§¦©
íä úBøeöa íéøòa íàå ,íúøeáb§¨¨§¦§¨¦§¥

lç Y ïéáLBéíä íéL¯dn Edfe §¦©¨¦¥§¤©
mipgnAd" eixg`NW wEqRA KiWnOX¤©§¦©¨¤§©£¨©§©£¦
,dWcg dl`W Ff oi`W ,"mixvanA m ¦̀§¦§¨¦¤¥§¥¨£¨¨
cviM mdl xqOW oniq Edf `N ¤̀¨¤¦¨¤¨©¨¤¥©
F` `Ed wfgd" m` oigadl milFki§¦§©§¦¦¤¨¨
`Ed xW` mixrd dnE" ,xnFlM ."dtẍ¤§©¨¤¨¦£¤
,"mixvanA m` mipgnAd dPdA aWFi¥¨¥¨©§©£¦¦§¦§¨¦
dGW `le ,"dtxd `Ed wfgd" lr aqEn¨©¤¨¨£¨¤§Ÿ¤¤

"'ebe ux`d dnE"l KWnd)m"`x(mEXnE , ¤§¥§¨¨¨¤¦
"mipgnAd" zaiY z` i"Wx Wxtn KM̈§¨¥©¦¤¥©©§©£¦
wiqtdX dnE .df xEAC xg`l cIn¦©§©©¦¤©¤¦§¦
,"drx m` `id daFhd" oiprA rvn`Ä¤§©§¦§©£¨¦¦¨¨
DliaWAW dAQd mcOll icM Edf¤§¥§©§¨©¦¨¤¦§¦¨
mixFAB mlCbl m` ux`d rah lrti¦§©¤©¨¨¤¦§©§¨¦¦
KM miOd zEki` itM iM ,miWNg F`©¨¦¦§¦¥©©¦¨

DA xW` zFIxAd bfn dPYWi)likyn ¦§©¤¤¤©§¦£¤¨
cecl(md ,EaW milBxndWMW `N` .¤¨¤§¤©§©§¦¨¥

mixrde ux`A aWFId mrd fr"W ExRq¦§¤©¨¨©¥¨¨¤§¤¨¦
dWOW oniQdW xnFl ,"c`n zFxEvA§§Ÿ©¤©¦¨¤¤

.oFkp Fpi` mdl xqn̈©¨¤¥¨
íéðçîaä¯oFWl zWOWn Ff `"d ©§©£¦¥§©¤¤§

ddinY)gl ,fk ziy`xa i"yx(,ddinY lke . §¦¨§¨§¦¨
dIpXde `"dA dpFW`xd dlEtMd©§¨¨¦¨§¥§©§¦¨
"mixvanA m` mipgnAd" oFbM ,"m`"A§¦§©§©£¦¦§¦§¨¦
"dtxd `Ed wfgd" ixdW ,oEIr Kixve]§¨¦¦¤£¥¤¨¨£¨¤

[oM Fpi`)ak ,ci dinxi i"yx("m`" WIW . ¥¥¤¥¦
mikEnQd "m`" lM oke ,F` mFwnA¦§§¥¨¦©§¦
,mixvanA m` mipgnAd" :ddinzl¦§¦¨©§©£¦¦§¦§¨¦

."drx m` `id daFhd£¨¦¦¨¨
ïéçeöt ïékøk ,"ïéçöôaä" :Bîebøz©§©§©§¦§©¦§¦

äîBç ïéàî ïéçeúôe¯i"Wx mB d`x §¦¥¥¨§¥©©¦
."mixvgd iYA" iAB `l ,dk `xwIe©¦§¨©¥¨¥©£¥¦
Epide ,dpgn oFWNn `Ed "mipgnAd"e§©§©£¦¦§©£¤§©§
`lA zFpgn FnM zFaWFi zFxirdW¤¨£¨§§©£§Ÿ

oaiaQn dnFg)zeaegx x`a(. ¨¦§¦¨
àåä äáBèäúBîBäúe úBðéòîa Y £¨¦§©§¨§

íéàéøáe íéáBè¯oFWl Epivn mpn` ¦§¦¦¨§¨¨¦§
± zFnFdzE zFpirn iAB "daFh ux`"¤¤¨©¥©§¨§
ux` ,daFh ux`" :f ,g mixaC d`x§¥§¨¦¤¤¨¤¤
mi`vFi zFnFdzE zFpir ,min ilgp©£¥¨¦£¨§§¦



glyלח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

(ë)õò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

:íéáðò éøeka éîé§¥−¦¥¬£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ּבזכּותֹו עליהם ׁשּיגן ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ÌÈ·Ú.אם È¯eka∑ מתּבּׁשלין ׁשהענבים ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

.ּבבּכּור  ְִ

ß oeiq `"k ipy mei ß

(àë)áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáì§¬Ÿ£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑ ּדרֹומית ּגבּול רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ּבגבּוליה הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
עד  ּדרֹומיתֿמזרחית ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ׁשּצּוה ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע –ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא  חמת, לבא עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו חזרּו ּומּׁשם מערבי, ּגבּול הּוא ׁשהּים ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּים,

מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו מערביתֿצפֹונית, ּבמקצֹוע ההר הר .אצל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

(áë)éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´
éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé éîìúå§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−

:íéøöî ïòö¬Ÿ©¦§¨«¦

ÈkÒÓ‡כ  Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

„ˆÔÈכא  ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

Ôn˙Âכב  ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab Èa ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc ÒË Ì„˜ ˙‡Èa˙‡ ÔÈL¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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."mi`ixaE miaFh"k dxez ¦§¦¦
(k)õò da Léäíãà íäa Lé íà Y £¥¨¥¦¥¨¤¨¨

øLk¯DA Wi m` `id dl`Xd m`W ¨¥¤¦©§¥¨¦¦¥¨
`id ux`dW dxFOd xaC ,mivr iEAx¦¥¦¨¨©¤¤¨¨¤¦
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mc`l `N` ,FhEWtM url dpEMd oi`W¤¥©©¨¨§¥¦§¤¨§¨¨

xWM)cecl likyn(azM "dcVA x`A"de . ¨¥§©§¥©¨¤¨©
,dvr oFWNn `Ed "ur" WExiRW¤¥¥¦§¥¨
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.dxWid KxCA zkll mzF`¨¨¤¤©¤¤©§¨¨
Búeëæa íäéìò ïâiL¯obOd urd FnM ¤¨¥£¥¤¦§§¨¥©¥¥

:h ,ci oOwl d`xE .WnXd ipRn FNvA§¦¦§¥©¤¤§¥§©¨
,mwfge mPbn" :mW i"WxaE ,"mNv xq"¨¦¨§©¦¨¨¦¨§¨§¨

obn didW aFI` ,Ezn mdAW mixWM§¥¦¤¨¤¥¦¤¨¨¥¥
."mdilr£¥¤
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øekáa ïéìLaúî¯"ixEMA"W rnWn ¦§©§¦§¦©§©¤¦¥

azM okle ,x`FY `le xaC mW `Ed¥¨¨§Ÿ©§¨¥¨©
"xEMaA")m"`x(Edn oEIr Kixv K` . §¦©¨¦¦©

FWExiR ilE`e ,"xEMaA" oFWl§§¦§©¥
:gi ,cl zFnW i"Wx d`xE ."dNigYA"©§¦¨§¥©¦§
zxMAzn d`EaYdW ,xEMiAd Wcg"Ÿ¤©¦¤©§¨¦§©¤¤
Fl did o`M s` df itlE ."DlEXiaA§¦¨§¦¤©¨¨¨
mixMAzn miaprdW mini :oM xnFl©¥¨¦¤¨£¨¦¦§©§¦
a ,` mixaC i"Wx d`xE .mlEXiaA§¦¨§¥©¦§¨¦
h"kA EglWp milBxndW¤©§©§¦¦§§§

.oeiqA`k dxez §¦¨
(`k)úîç àáì áçø ãò ïö øaãnî¦¦§©¦©§Ÿ§Ÿ£¨

ïéîk áçøáe Cøàa äéìeáâa eëìä Y¨§¦§¤¨¨Ÿ¤¨Ÿ©§¦
"íb"¯zipei lniB `id)a ,g migqt i"yx(. ©¦¦¤§¨¦

dhEWR s"kM diEUr)a ,bp migaf i"yx(. £¨§¨§¨
oi`W ipRnE ,dkEtd W"ix oinM [F`]§¦¥£¨¦§¥¤¥
EWOYWd dkEtd W"ix EpzaizkA¦§¦¨¥¥£¨¦§©§

zipei zF`A)m"`x(:dfM .Ld`x la` . §§¨¦¨¤£¨§¥
± DzF` ElBxie" :ck ,` mixaC i"Wx©¦§¨¦©§©§¨
oipnE` drAx` DA EkldW cOln§©¥¤¨§¨©§¨¨¨¦

EhAgzpe ."axre izW [zFxEW=]§¦¨¥¤§¦§©§
z` xzFq df WExiR m` miWxtnd©§¨§¦¦¥¤¥¤
llMd rEcie .`l F` o`M i"Wx ixaC¦§¥©¦¨Ÿ§¨©©§¨
m`zdA mFwn lkA Wxtn i"WxW¤©¦§¨¥§¨¨§¤§¥
s` mFwn FzF`A miaEzMd zErnWnl§©§¨©§¦§¨©
.xg` mFwnA FWExiR z` xzFq df m ¦̀¤¥¤¥§¨©¥
òBö÷nî úéîBøc ìeáb çeø eëìä̈§©§§¦¦¦§©

áøòî òBö÷î ãò çøæî¯xnFlM ¦§¨©¦§©©£¨§©
.axrnl gxfOn mFxC cv lM Ekld̈§¨©¨¦¦§¨§©£¨

äLî äevL Bîk¯.fi wEqR lirl §¤¦¨Ÿ¤§¥¨
úéîBøc ìeáb Cøc ,"áâpa äæ eìò"£¤©¤¤¤¤§§¦
ìeáb àeä íiäL ,íiä ãò úéçøæî¦§¨¦©©¨¤©¨§
ìeáb ìk eëìäå eøæç íMîe ,éáøòî©£¨¦¦¨¨§§¨§¨§
àáì" ãò íiä úôN ìò éáøòî©£¨¦©§©©¨©§Ÿ

øää øä ìöà àeäL ,"úîç¯ilE`e £¨¤¥¤Ÿ¨¨§©
,"xdd z` mzilre" mdl xn`X dn df¤©¤¨©¨¤©£¦¤¤¨¨
iAB lr xd `EdW rEcId xdl EriBYW¤©¦¨¨©¨©¤¨©©¥

xd)cecl likyn(zEhWtA dxF`kl K` . ¨©¦§¨§©§
wEqR oOwl xMfPd ixFn`d xdl dpEMd©©¨¨§©¨¡¦©¦§¨§©¨¨

.hk
Bîk ,úéðBôö úéáøòî òBö÷îa§¦§©©£¨¦§¦§
úLøôa õøàä úBìeáâa LøônL¤§Ÿ̈¦§¨¨¤§¨¨©

"éòñî älà"¯.gÎb ,cl oOwlak dxez ¥¤©§¥§©¨

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד להיֹות (סוטה לחבריו נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ונׁשּתּטח ׁשם הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

אֹומר הּוא וכן א)ּבעצתם. ּוכתיב(דברים ּדרּֿבּה". אׁשר אתֿהארץ "ולֹוֿאּתן א): אתֿחברֹון"(שופטים לכלב "וּיּתנּו :. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
‰˙· ÌÈL Ú·L∑(לד למצרים (סוטה צען את ׁשּיבנה קדם הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה אפׁשר ∆«»ƒƒ¿¿»ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

יׂשראל: ארץ ׁשל ׁשבחּה להֹודיע ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל מבּנה ׁשהיתה אּלא הּגדֹול? ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻּבנֹו
הארצֹות  ּבכל מעּלה ל ואין מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר ּבארץֿיׂשראל טרׁשין ל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשאין

ׁשּנאמר יג)ּכמצרים, הּמלכים,(בראשית מֹוׁשב ׁשּׁשם מצרים, ׁשּבארץ המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ
ל)ׁשּנאמר: חלקים (ישעיה ׁשבעה מּמּנה טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", בצען "ּכיֿהיּו :. ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)ïBøáç ãò àáiåBcáì áìk Y ©¨Ÿ©¤§¨¥§©
íL Cìä¯Kixv did ,oM `l m`W ¨©¨¤¦Ÿ¥¨¨¨¦

"E`aIe" xnFl)a ,cl dheq(. ©©¨Ÿ
úBáà éøá÷ ìò çhzLðå¯:odl xn` §¦§©©©¦§¥¨¨©¨¤

lvP`W mingx ilr EWTA ,izFa £̀©©§¨©©£¦¤¤¨¥
milBxn zvrn)my dheq(. ¥£©§©§¦

úBéäì åéøáçì úqð àäé àlL¤Ÿ§¥¦¨©£¥¨¦§
íúöòa¯KxvEd `l rWFdi la` ©£¨¨£¨§ª©Ÿ§©

mingx dWn eilr WTiA xaMW ,Klil¥¥¤§¨¦¥¨¨¤©£¦
[fh wEqR lirl `aEOM])my dheq i"yx(. ©¨§¥¨

øîBà àeä ïëå¯.el ,` mixaC §¥¥§¨¦
"da Cøc øLà õøàä úà ïzà Bìå"¯ §¤¥¤¨¨¤£¤¨©¨

,oFxag ± DA KxC xW`" :mW i"WxaE§©¦¨£¤¨©¨¤§
i"Wx d`xE ."oFxag cr `aIe xn`PW¤¤¡©©¨Ÿ©¤§§¥©¦
wEqRdn dgkFd `iaOW mW dhFq¨¨¤¥¦¨¨¥©¨
l` eizF`iade" :ck ,ci oOwl xEn`d̈¨§©¨©£¦¦¤
oOwl i"WxaE ,"dOW `A xW` ux`d̈¨¤£¤¨¨¨§©¦§©¨
,xnFl Wie ."Fl ozPY oFxag" :mẄ¤§¦¨¥§¥©
'd zghadA xAcn mW oOwl wEqRdW¤©¨§©¨¨§©¥§©§¨©
xAcn mixacA wEqRd ENi`e ,alkl§¨¥§¦©¨¦§¨¦§©¥
i"Wx sicrde ,alkl dWn zghadA§©§¨©¤§¨¥§¤¡¦©¦
mEXn ,df wEqR `iadl o`M̈§¨¦¨¤¦
xAC xW`M" xn`p k ,` mihtFWAW¤§§¦¤¡©©£¤¦¤

.dn dxrdA cFr d`xE ."dWn¤§¥§¤¨¨
áéúëe¯.k ,` mihtFW §¦§¦

"ïBøáç úà áìëì eðziå"¯rnWn ©¦§§¨¥¤¤§©§©
oFxagl KldW `Ed alMW dGn)i"yx ¦¤¤¨¥¤¨©§¤§

my dheq(z` `iad mW i"WxAW xirdl .§¨¦¤§©¦¨¥¦¤
oFxag z` oYIe" :bi ,ci rWFdin wEqRd©¨¦ª©©¦¥¤¤§
z` `ian o`M i"Wx ENi`e ,"alkl§¨¥§¦©¦¨¥¦¤
,xnFl Wie .mihtFWA xEn`d wEqRd©¨¨¨§§¦§¥©
xn`p mW wEqRd KWndAW mEXn¦¤§¤§¥©¨¨¤¡©
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.oFxag `id "DA KxC xW` ux`d"W¤¨¨¤£¤¨©¨¦¤§
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ïòðëì ïBøáç úà íç¯oFxag ixdW ¨¤¤§¦§©©¤£¥¤§
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.` ,`
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)my i"yx(.
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WExiRd dxvwA azM KMÎxg`e§©©¨¨©¦§¨¨©¥

zFAEzM zkQnaE" :o`M `iadW)` ,aiw( ¤¥¦¨§©¤¤§
dpFA mc` xWt` ,xg` oiprA EWxC̈§§¦§¨©¥¤§¨¨¨¤
,lFcBd Fpal KMÎxg`e ohTd Fpal ziA©¦¦§©¨¨§©©¨¦§©¨
draXn cg` lr dPEaOW `N ¤̀¨¤§¨©¤¨¦¦§¨

."orFvAbk dxez §©



לט gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

(ë)õò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

:íéáðò éøeka éîé§¥−¦¥¬£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ּבזכּותֹו עליהם ׁשּיגן ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ÌÈ·Ú.אם È¯eka∑ מתּבּׁשלין ׁשהענבים ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

.ּבבּכּור  ְִ

ß oeiq `"k ipy mei ß

(àë)áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáì§¬Ÿ£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑ ּדרֹומית ּגבּול רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ּבגבּוליה הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
עד  ּדרֹומיתֿמזרחית ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ׁשּצּוה ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע –ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא  חמת, לבא עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו חזרּו ּומּׁשם מערבי, ּגבּול הּוא ׁשהּים ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּים,

מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו מערביתֿצפֹונית, ּבמקצֹוע ההר הר .אצל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

(áë)éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´
éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé éîìúå§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−

:íéøöî ïòö¬Ÿ©¦§¨«¦

ÈkÒÓ‡כ  Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

„ˆÔÈכא  ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

Ôn˙Âכב  ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab Èa ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc ÒË Ì„˜ ˙‡Èa˙‡ ÔÈL¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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dCaErd mvrA daFh `id ux`dW¤¨¨¤¦¨§¤¤¨§¨
o`M K` ,zFnFdzE zFpirn mi`vFIW¤§¦©§¨§©¨
zFnFdYaE zFpirOA `id dl`Xd©§¥¨¦©©§¨©§
oeiM ,mi`ixaE miaFh md m` mnvr©§¨¦¥¦§¦¦¥¨
ux`d aih lr `l `id dl`Xd o`MW¤¨©§¥¨¦Ÿ©¦¨¨¤
mrd lr riRWn df Ki` `N` ,Dnvr©§¨¤¨¥¤©§¦©©¨¨
siqFn okl ,"DA aWFi `Ed xW`"£¤¥¨¨¥¦

."mi`ixaE miaFh"k dxez ¦§¦¦
(k)õò da Léäíãà íäa Lé íà Y £¥¨¥¦¥¨¤¨¨

øLk¯DA Wi m` `id dl`Xd m`W ¨¥¤¦©§¥¨¦¦¥¨
`id ux`dW dxFOd xaC ,mivr iEAx¦¥¦¨¨©¤¤¨¨¤¦
dpnXd" dNigY l`W xaM ixd ,dpnW§¥¨£¥§¨¨©§¦¨©§¥¨

"dfx m` `id)m"`x t"r(xn`W dGn mbe , ¦¦¨¨§©¦¤¤¨©
rnWn ,"ur DA Wid" cigi oFWlA¦§¨¦£¥¨¥©§©
mc`l `N` ,FhEWtM url dpEMd oi`W¤¥©©¨¨§¥¦§¤¨§¨¨

xWM)cecl likyn(azM "dcVA x`A"de . ¨¥§©§¥©¨¤¨©
,dvr oFWNn `Ed "ur" WExiRW¤¥¥¦§¥¨
KixcOW xWM mc` Wi m`d xnFlM§©©¦¥¨¨¨¥¤©§¦

.dxWid KxCA zkll mzF`¨¨¤¤©¤¤©§¨¨
Búeëæa íäéìò ïâiL¯obOd urd FnM ¤¨¥£¥¤¦§§¨¥©¥¥

:h ,ci oOwl d`xE .WnXd ipRn FNvA§¦¦§¥©¤¤§¥§©¨
,mwfge mPbn" :mW i"WxaE ,"mNv xq"¨¦¨§©¦¨¨¦¨§¨§¨

obn didW aFI` ,Ezn mdAW mixWM§¥¦¤¨¤¥¦¤¨¨¥¥
."mdilr£¥¤

íéáðò éøekaíéáðòäL íéîé Y ¦¥£¨¦¨¦¤¨£¨¦
øekáa ïéìLaúî¯"ixEMA"W rnWn ¦§©§¦§¦©§©¤¦¥

azM okle ,x`FY `le xaC mW `Ed¥¨¨§Ÿ©§¨¥¨©
"xEMaA")m"`x(Edn oEIr Kixv K` . §¦©¨¦¦©

FWExiR ilE`e ,"xEMaA" oFWl§§¦§©¥
:gi ,cl zFnW i"Wx d`xE ."dNigYA"©§¦¨§¥©¦§
zxMAzn d`EaYdW ,xEMiAd Wcg"Ÿ¤©¦¤©§¨¦§©¤¤
Fl did o`M s` df itlE ."DlEXiaA§¦¨§¦¤©¨¨¨
mixMAzn miaprdW mini :oM xnFl©¥¨¦¤¨£¨¦¦§©§¦
a ,` mixaC i"Wx d`xE .mlEXiaA§¦¨§¥©¦§¨¦
h"kA EglWp milBxndW¤©§©§¦¦§§§

.oeiqA`k dxez §¦¨
(`k)úîç àáì áçø ãò ïö øaãnî¦¦§©¦©§Ÿ§Ÿ£¨

ïéîk áçøáe Cøàa äéìeáâa eëìä Y¨§¦§¤¨¨Ÿ¤¨Ÿ©§¦
"íb"¯zipei lniB `id)a ,g migqt i"yx(. ©¦¦¤§¨¦

dhEWR s"kM diEUr)a ,bp migaf i"yx(. £¨§¨§¨
oi`W ipRnE ,dkEtd W"ix oinM [F`]§¦¥£¨¦§¥¤¥
EWOYWd dkEtd W"ix EpzaizkA¦§¦¨¥¥£¨¦§©§

zipei zF`A)m"`x(:dfM .Ld`x la` . §§¨¦¨¤£¨§¥
± DzF` ElBxie" :ck ,` mixaC i"Wx©¦§¨¦©§©§¨
oipnE` drAx` DA EkldW cOln§©¥¤¨§¨©§¨¨¨¦

EhAgzpe ."axre izW [zFxEW=]§¦¨¥¤§¦§©§
z` xzFq df WExiR m` miWxtnd©§¨§¦¦¥¤¥¤
llMd rEcie .`l F` o`M i"Wx ixaC¦§¥©¦¨Ÿ§¨©©§¨
m`zdA mFwn lkA Wxtn i"WxW¤©¦§¨¥§¨¨§¤§¥
s` mFwn FzF`A miaEzMd zErnWnl§©§¨©§¦§¨©
.xg` mFwnA FWExiR z` xzFq df m ¦̀¤¥¤¥§¨©¥
òBö÷nî úéîBøc ìeáb çeø eëìä̈§©§§¦¦¦§©

áøòî òBö÷î ãò çøæî¯xnFlM ¦§¨©¦§©©£¨§©
.axrnl gxfOn mFxC cv lM Ekld̈§¨©¨¦¦§¨§©£¨

äLî äevL Bîk¯.fi wEqR lirl §¤¦¨Ÿ¤§¥¨
úéîBøc ìeáb Cøc ,"áâpa äæ eìò"£¤©¤¤¤¤§§¦
ìeáb àeä íiäL ,íiä ãò úéçøæî¦§¨¦©©¨¤©¨§
ìeáb ìk eëìäå eøæç íMîe ,éáøòî©£¨¦¦¨¨§§¨§¨§
àáì" ãò íiä úôN ìò éáøòî©£¨¦©§©©¨©§Ÿ

øää øä ìöà àeäL ,"úîç¯ilE`e £¨¤¥¤Ÿ¨¨§©
,"xdd z` mzilre" mdl xn`X dn df¤©¤¨©¨¤©£¦¤¤¨¨
iAB lr xd `EdW rEcId xdl EriBYW¤©¦¨¨©¨©¤¨©©¥

xd)cecl likyn(zEhWtA dxF`kl K` . ¨©¦§¨§©§
wEqR oOwl xMfPd ixFn`d xdl dpEMd©©¨¨§©¨¡¦©¦§¨§©¨¨

.hk
Bîk ,úéðBôö úéáøòî òBö÷îa§¦§©©£¨¦§¦§
úLøôa õøàä úBìeáâa LøônL¤§Ÿ̈¦§¨¨¤§¨¨©

"éòñî älà"¯.gÎb ,cl oOwlak dxez ¥¤©§¥§©¨

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד להיֹות (סוטה לחבריו נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ונׁשּתּטח ׁשם הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

אֹומר הּוא וכן א)ּבעצתם. ּוכתיב(דברים ּדרּֿבּה". אׁשר אתֿהארץ "ולֹוֿאּתן א): אתֿחברֹון"(שופטים לכלב "וּיּתנּו :. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
‰˙· ÌÈL Ú·L∑(לד למצרים (סוטה צען את ׁשּיבנה קדם הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה אפׁשר ∆«»ƒƒ¿¿»ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

יׂשראל: ארץ ׁשל ׁשבחּה להֹודיע ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל מבּנה ׁשהיתה אּלא הּגדֹול? ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻּבנֹו
הארצֹות  ּבכל מעּלה ל ואין מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר ּבארץֿיׂשראל טרׁשין ל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשאין

ׁשּנאמר יג)ּכמצרים, הּמלכים,(בראשית מֹוׁשב ׁשּׁשם מצרים, ׁשּבארץ המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ
ל)ׁשּנאמר: חלקים (ישעיה ׁשבעה מּמּנה טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", בצען "ּכיֿהיּו :. ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)ïBøáç ãò àáiåBcáì áìk Y ©¨Ÿ©¤§¨¥§©
íL Cìä¯Kixv did ,oM `l m`W ¨©¨¤¦Ÿ¥¨¨¨¦

"E`aIe" xnFl)a ,cl dheq(. ©©¨Ÿ
úBáà éøá÷ ìò çhzLðå¯:odl xn` §¦§©©©¦§¥¨¨©¨¤

lvP`W mingx ilr EWTA ,izFa £̀©©§¨©©£¦¤¤¨¥
milBxn zvrn)my dheq(. ¥£©§©§¦

úBéäì åéøáçì úqð àäé àlL¤Ÿ§¥¦¨©£¥¨¦§
íúöòa¯KxvEd `l rWFdi la` ©£¨¨£¨§ª©Ÿ§©

mingx dWn eilr WTiA xaMW ,Klil¥¥¤§¨¦¥¨¨¤©£¦
[fh wEqR lirl `aEOM])my dheq i"yx(. ©¨§¥¨

øîBà àeä ïëå¯.el ,` mixaC §¥¥§¨¦
"da Cøc øLà õøàä úà ïzà Bìå"¯ §¤¥¤¨¨¤£¤¨©¨

,oFxag ± DA KxC xW`" :mW i"WxaE§©¦¨£¤¨©¨¤§
i"Wx d`xE ."oFxag cr `aIe xn`PW¤¤¡©©¨Ÿ©¤§§¥©¦
wEqRdn dgkFd `iaOW mW dhFq¨¨¤¥¦¨¨¥©¨
l` eizF`iade" :ck ,ci oOwl xEn`d̈¨§©¨©£¦¦¤
oOwl i"WxaE ,"dOW `A xW` ux`d̈¨¤£¤¨¨¨§©¦§©¨
,xnFl Wie ."Fl ozPY oFxag" :mẄ¤§¦¨¥§¥©
'd zghadA xAcn mW oOwl wEqRdW¤©¨§©¨¨§©¥§©§¨©
xAcn mixacA wEqRd ENi`e ,alkl§¨¥§¦©¨¦§¨¦§©¥
i"Wx sicrde ,alkl dWn zghadA§©§¨©¤§¨¥§¤¡¦©¦
mEXn ,df wEqR `iadl o`M̈§¨¦¨¤¦
xAC xW`M" xn`p k ,` mihtFWAW¤§§¦¤¡©©£¤¦¤

.dn dxrdA cFr d`xE ."dWn¤§¥§¤¨¨
áéúëe¯.k ,` mihtFW §¦§¦

"ïBøáç úà áìëì eðziå"¯rnWn ©¦§§¨¥¤¤§©§©
oFxagl KldW `Ed alMW dGn)i"yx ¦¤¤¨¥¤¨©§¤§

my dheq(z` `iad mW i"WxAW xirdl .§¨¦¤§©¦¨¥¦¤
oFxag z` oYIe" :bi ,ci rWFdin wEqRd©¨¦ª©©¦¥¤¤§
z` `ian o`M i"Wx ENi`e ,"alkl§¨¥§¦©¦¨¥¦¤
,xnFl Wie .mihtFWA xEn`d wEqRd©¨¨¨§§¦§¥©
xn`p mW wEqRd KWndAW mEXn¦¤§¤§¥©¨¨¤¡©
EpzPW df EpidC ,"dWn xAC xW`M"©£¤¦¤¤§©§¤¤¨§
zghad llbA `Ed oFxag z` alkl§¨¥¤¤§¦§©©§¨©
xW` ux`d z` oY` Fle" :alkl dWn¤§¨¥§¤¥¤¨¨¤£¤
xzFi cFr gkEn dGOW ,"DA KxC̈©¨¤¦¤¨¥

.oFxag `id "DA KxC xW` ux`d"W¤¨¨¤£¤¨©¨¦¤§
äúðáð íéðL òáLäðaL øLôà Y ¤©¨¦¦§§¨¤§¨¤¨¨

ïòðëì ïBøáç úà íç¯oFxag ixdW ¨¤¤§¦§©©¤£¥¤§
orpM ux`n `idi"Wx d`x la` . ¦¥¤¤§©©£¨§¥©¦

dltp l`xUi ux`W e ,ai ziW`xA§¥¦¤¤¤¦§¨¥¨§¨
ux`d z` gp wNgWM mW lW FwlgA§¤§¤¥§¤¦¥Ÿ©¤¨¨¤
WaFke KlFd did iprpMde ,eipal§¨¨§©§©£¦¨¨¥§¥
ziW`xA i"Wx d`xE .mW lW FrxGn¦©§¤¥§¥©¦§¥¦

.` ,`
ïòö úà äðáiL íã÷ ïèwä Bða§©¨¨Ÿ¤¤¦§¤¤Ÿ©

ìBãbä Bða íéøöîì¯aEzMM),i ziy`xa §¦§©¦§©¨©¨
e(."orpkE hEtE mixvnE WEM mg ipaE"§¥¨¦§©¦§¨©

m` mbe .i ,`i mixaC i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¦§©¦
aEzMd `A dn ,FhEWtM dpEMd©©¨¨¦§©¨©¨

?dfA EprinWdl)dcya x`a(. §©§¦¥¨¤
áeè ìëa äpáî äúéäL àlà¯diEpA ¤¨¤¨§¨§ª¨§¨§¨

aEh lkA)my zeaezk i"yx(dhFq i"WxaE . §¨§©¦¨
."zFxitA zaXEin" :a ,cl§¤¤§¥

äòáMî ãçà ìò¯.draW iR xnFlM ©¤¨¦¦§¨§©¦¦§¨
raW" FWExiR "mipW raW" df itlE§¦¤¤©¨¦¥¤©
i"Wx azFM eixaC sFqaE ,"minrR§¨¦§§¨¨¥©¦

."miwlg draW"¦§¨£¨¦
õøà ìL dçáL EòéãBäì àáe .ïòöa§Ÿ©¨§¦£¦§¨¤¤¤

ïéLøè Eì ïéàL ,ìàøNé¯mirlq ¦§¨¥¤¥§§¨¦§¨¦
ux`M zFxiR oiUFr oi`W [miWai=]§¥¦¤¥¦¥§¤¤

dgl)m"`xe my i"yx(. ©¨
Cëéôì ,ïBøáçî øúBé ìàøNé õøàa§¤¤¦§¨¥¥¥¤§§¦¨

íéúî úBøá÷ì äeö÷ä¯oeiM ¦§¨§¦§¥¦¥¨
x`W lkM zFxitl diE`x Dpi`W¤¥¨§¨§¥§¨§¨
mizn zxEawl dEcgi Kkitl ,ux`d̈¨¤§¦¨¦£¨¦§©¥¦

)my i"yx(.
Böøàä ìëa älòî Eì ïéàåú §¥§§ª¨§¨¨£¨

øîàpL ,íéøöîk¯.i ,bi ziW`xA §¦§©¦¤¤¡©§¥¦
"íéøöî õøàk 'ä ïâk"¯ixd §©§¤¤¦§©¦£¥

'd obl dlWnPW)` ,aiw zeaezk i"yx(. ¤¦§§¨§©
mixvn ux` oM 'd obM :FWExitE)i"Wx ¥§©¥¤¤¦§©¦©¦

i"WxA la` .d ,`i zldw .eh ,eh oOwl§©¨Ÿ¤¤£¨§©¦
xg` otF`A WxiR mW ziW`xA(. §¥¦¨¥©§¤©¥

,íéøöî õøàaL älòîä àéä ïòöå§Ÿ©¦©§ª¨¤§¤¤¦§©¦
øîàpL ,íéëìnä áLBî íML¯ ¤¨©©§¨¦¤¤¡©

.c ,l dirWi§©§¨
"åéøN ïòöá eéä ék"¯ikln lr ¦¨§Ÿ©¨¨©©§¥

EcxOW ,i`pbl xAcn aEzMd l`xUi¦§¨¥©¨§©¥¦§©¤¨§
ikln lr Eknqe `EdÎKExAÎWFcTA©¨¨§¨§©©§¥
mdigElWE mdixU Eid cinze ,mixvn¦§©¦§¨¦¨¨¥¤§¥¤
mixvn Klnl migElW orFvA oiiEvn§¦§©§¦§¤¤¦§©¦

dxEWY oi`ian)` ,aiw zeaezk i"yx(`nl` . §¦¦§¨©§¨
oiklFd mWe ,aWFi orFvA drxR©§Ÿ§©¥§¨§¦

FWwal)my dheq i"yx(. §©§
äòáL äpnî äáBè ïBøáç äúéäå§¨§¨¤§¨¦¤¨¦§¨

íé÷ìç¯i ,`i mixaC i"Wx d`xE £¨¦§¥©¦§¨¦
:FhEWtM WxtOW oFW`xd WExiRA©¥¨¦¤§¨¥¦§
cg` mc` ± dzpap mipW raW oFxage"§¤§¤©¨¦¦§§¨¨¨¤¨
,FpA mixvnl orFv dpA mge ,o`pA§¨¨§¨¨¨©§¦§©¦§
dpFA mc` ux` KxC .orpkl oFxage§¤§¦§©©¤¤¤¤¨¨¤
,xErMd z` dpFA KMÎxg`e d`Pd z ¤̀©¨¤§©©¨¤¤©¨
.ipXA ozFp `Ed oFW`x lW FYlqRW¤§¨§¤¦¥©¥¦
Ycnl `d .mcFw aiagd ,mFwn lkaE§¨¨¤¨¦¥¨¨©§¨
zgAEWn mixvnE ,orFSn dti oFxagW¤¤§¨¨¦©¦§©¦§©©
ux`M 'd obM xn`PW ,zFvx`d lMn¦¨¨£¨¤¤¡©§©§¤¤
,`id mixvn gaW orFve ,mixvn¦§©¦§©¤©¦§©¦¦
xnF` `Ed oMW ,zEkln mFwn dzidW¤¨§¨§©§¤¥¥
lW DYlqR oFxage .eixU orFvA Eid iM¦¨§©¨¨§¤§§¨§¨¤
zxEawl dEvwd Kkl ,l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥§¨¦§¨¦§©
."orFSn dti `id ok iR lr s`e ,mizn¥¦§©©¦¥¦¨¨¦©
WExiRd dxvwA azM KMÎxg`e§©©¨¨©¦§¨¨©¥

zFAEzM zkQnaE" :o`M `iadW)` ,aiw( ¤¥¦¨§©¤¤§
dpFA mc` xWt` ,xg` oiprA EWxC̈§§¦§¨©¥¤§¨¨¨¤
,lFcBd Fpal KMÎxg`e ohTd Fpal ziA©¦¦§©¨¨§©©¨¦§©¨
draXn cg` lr dPEaOW `N ¤̀¨¤§¨©¤¨¦¦§¨

."orFvAbk dxez §©



glyמ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

(âë)äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò ìBkLàå§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

:íéðàzä-ïîe íéðnøä̈«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ּבּה ּתלּוי ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן ÌÈLa.ׂשֹוכת ËBn· e‰‡OiÂ∑וּיּׂשאהּו" ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִִֶֶַַַָָֻ

– "ּבׁשנים"? לֹומר ּתלמּוד מה ּבׁשנים? ׁשהּוא יֹודע איני לד)ּבּמֹוט", ׁשמֹונה (סוטה ּכיצד? הא מֹוטֹות. ּבׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּדּבה  להֹוציא עצמם ׁשּכל לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ואחד ּתאנה, נטל אחד אׁשּכֹול, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻנטלּו
ּולמד  צא מהם, אחד מּׂשאֹוי  ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ּכ מׁשּנה, ׁשּפריּה ּכׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻנתּכּונּו:

ּבּגלּגל ׁשהקימּו ד)מאבנים ּוׁשקלּום (יהושע ּבּגלּגל", והקימּוה ׁשכמֹו על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם "הרימּו : ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ּכתּפּה על אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – סאה ארּבעים אחת ּכל מׁשקל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָרּבֹותינּו

להרים  אֹותֹו ׁשּמסּיעין .מּמּׂשאֹוי ְְְִִִֶַַָ

(ãë)úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ́
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä̈¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑,היא ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ארּבע והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָֹ

ÔnzÓכג  Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏËe „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i‡z ÔÓe ‡iBn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»

ÏÚכד  ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ Èa ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה  ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)äøBîæìBkLàå ,ïôb úëBN Y §¨©¤¤§¤§
da éeìz íéáðò¯dxFnf :xn` ENi`kE £¨¦¨¨§¦¨©§¨

dxFnGW `le ,cg` miapr lFMW` mr¦¤§£¨¦¤¨§Ÿ¤§¨
cEgl lFMW`e cEgl)m"`x(. §§¤§§

íéðLa èBná eäàOiåòîLnî Y ©¦¨ª©¦§¨¦¦©§©
òãBé éðéà "èBná eäàOiå" øîàpL¤¤¡©©¦¨ª©¥¦¥©

"íéðLa" àeäL¯EdE`VIe" xn`PW ¤¦§¨¦¤¤¡©©¦¨
EprinWdl `AW rnWn ,"hFOa©©§©¤¨§©§¦¥
KxC oMW ,miWp` ipW FzF` E`UPW¤¨§§¥£¨¦¤¥¤¤

mipWA hFOd z`iUp)`"eb(i"WxA la` . §¦©©¦§©¦£¨§©¦
dGn `Ed cEOiNdW rnWn ` ,cl dhFq¨©§©¤©¦¦¤
hErinE ,miAx oFWl "EdE`VIe" xn`PW¤¤¡©©¦¨§©¦¦

.mipW miAx©¦§©¦
éðLa ?"íéðLa" :øîBì ãeîìz äî©©§©¦§¨¦¦§¥
eìèð äðBîL ?ãöék àä .úBèBî¨¥©§¨¨§

ìBkLà¯wgvi iAx zrcM `Ede ¤§§§©©©¦¦§¨
.zF`Vn ipW EidW ` ,cl dhFqA§¨¤¨§¥©¨
zFhFn ipW ?cviM" :i"Wx mW WxtnE§¨¥¨©¦¥©§¥
oi`UFp drAx`e df lv` df oiklFd§¦¤¥¤¤§©§¨¨§¦
drAx`e mixg` zFhFn ipWE ,mzF`¨§¥£¥¦§©§¨¨
oFqkl`A mde ,mzF` oi`UFp mc` ipA§¥¨¨§¦¨§¥©£©§
cg` hFn ,mipFilrd mipW zgYn¦©©§©¦¨¤§¦¤¨
,ipXd W`xl cg` hFnE ,cg`d W`xl̈Ÿ¨¤¨¤¨¨Ÿ©¥¦
e`l wgvi iAxe .oFqkl`A oiklFde§§¦©£©§§©¦¦§¨¨
Dil `hiWtC `N` ,Dil rinW `xTn¦§¨§¦©¥¤¨¦§¦¨¥
rWFdie ,mipWA ibq dp`zE oFOixC§¦§¥¨¨¥¦§©¦¦ª©

`ipnY Edl EWR ,mElM E`Up `l alke§¨¥Ÿ¨§§¨§§©§¨
oFW`xd Wxcn e`l m`e .lFMW`l̈¤§§¦¨¦§¨¨¦
,`xw xn`w cg` hFn e`lC EpcOlOd©§©§¥§¨¤¨¨¨©§¨
mc` ipA dpFnW oiEkl mircFi Epiid `lŸ¨¦§¦§©¥§¨§¥¨¨
ipWC DiPin opirnWC `N` ,F`Vnl§©¨¤¨§¨§¦©¦¥¦§¥
wgvi iAx `z`e ,Eid zFhFn¨©£¨©¦¦§¨
lke ,mW Eid zF`Vn ipWC opirEnW`l§©§¦©¦§¥©¨¨¨§¨

."zFhFn ipW cg ¤̀¨§¥
ïBnø ãçàå ,äðàz ìèð ãçà¯ ¤¨¨©§¥¨§¤¨¦

cg`e oFOix lhp cg` :oFW`x qEtcA¦§¦¤¨¨©¦§¤¨
oke .mW `xnBA `Ed oke ."dp`Y lhp̈©§¥¨§¥©§¨¨¨§¥
onE mipFOixd onE" wEqRA `Ed©¨¦¨¦¦¦
Wi miptAW `qxiBd itlE ."mip`Yd©§¥¦§¦©¦§¨¤¦§¦¥
aEzMW itM xcQd hwp i"WxW xnFl©¤©¦¨©©¥¤§¦¤¨

awr zWxtA)g ,g(."oFOxe dp`zE" §¨¨©¥¤§¥¨§¦
éôì ,íeìk eìèð àì áìëå òLBäé§ª©§¨¥Ÿ¨§§§¦

eðekúð äaã àéöBäì íîöò ìkL¯ ¤¨©§¨§¦¦¨¦§©§
milBxndW" :mW dhFq i"WxAdrxl §©¦¨¨¤©§©§¦§¨¨

."EpEMzp¦§©§
äpLî dnò Ck äpLî déøtL íLk§¥¤¦§¨§ª¤¨©¨§ª¤

¯midFabE mixFAB mdW)my dheq i"yx(. ¤¥¦¦§¦
éBàOî änk òãéì äzà õôç íàå§¦¨¥©¨¥©©¨©
íéðáàî ãîìe àö Y íäî ãçà¤¨¥¤¥§©¥£¨¦
Léà íäì eîéøä :ìbìba eîé÷äL¤¥¦©¦§¨¥¦¨¤¦

úçà ïáà¯.g ,d ,c rWFdi d`x ¤¤©©§¥§ª©
ïcøiä ïî¯.k ,g :miwEqR mW d`x ¦©©§¥§¥¨§¦

BîëL ìò¯miqEtcE ci iazM dOkA ©¦§§©¨¦§¥¨§¦
mW wEqRd oFWlM) `qxiBd mipFW`x¦¦©¦§¨¦§©¨¨

d ,c(lr zg` oa` Wi` mkl Enixd" :¨¦¨¤¦¤¤©©©
."FnkW¦§

ìbìba äeîé÷äå¯.k wEqR mW d`x ¤¡¦¨©¦§¨§¥¨¨
`l mipFW`x miqEtcE ci iazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦Ÿ

.EN` zFaiY miqxFB§¦¥¥
úçà ìk ì÷Lî eðéúBaø íeì÷Le§¨©¥¦§©¨©©

äàñ íéòaøà¯lwWOA .` ,cl dhFq ©§¨¦§¨¨©¦§¨
b"w 400ÎM deW Epini lW)oa` q"y d`x ¤¨¥¨¤§

l`xyi(.
ìò Lðà éìcéîc àðeè :éøéîâe§¦¥¨§¦§¥¡¨©

dtúk¯lr FdiAbn Fnvr mc`dW ©§¥¤¨¨¨©§©§¦©
FrIqn xg` oi`e FtizM)my dheq i"yx(. §¥§¥©¥§©§

ïéòiñnL éBàOnî LéìL àlà Bðéà¥¤¨§¦¦©¤§©§¦
íéøäì BúBà¯cg` lM didW `vnp §¨¦¦§¨¤¨¨¨¤¨

.oi`q mixUre d`n `UFp mdn¥¤¥¥¨§¤§¦§¦
did dOM aXgn dY` o`MnE¦¨©¨§©¥©¨¨¨
,miWp` dpFnW EdE`UPW lFMW`Ä¤§¤§¨§¨£¨¦

oirIqn EideoinixOWM df z` df §¨§©§¦¤¤¤§¤§¦¦
otizM lr FzF`)my i"yx(.ck dxez ©§¥¨

(dk)õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª¦¨¨¤¦¥
íBé íéòaøàúBàî òaøà àìäå Y ©§¨¦©£Ÿ©§©¥

àéä äñøt úBàî òaøà ìò äñøt©§¨©©§©¥©§¨¦
¯.` ,b dNibn§¦¨

úBàñøt øNò éðBðéa íãà Cìäîe©£©¨¨¥¦¤¤©§¨

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ארּבעים מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומהל

ׁשּיגז  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא הּדרורחּבּה? את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום עליהם .ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(åë)úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד הליכתן (סוטה אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: הליכתן להקיׁש "וּילכּו"? מהּו «≈¿«»…ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָ

רעה  c·¯.ּבעצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑ אהרן ואת מׁשה .את ְֵָָָ«»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ

(æë)øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה ּבסֹופֹו(במדבר מתקּים אין ּבתחּלתֹו, אמת קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר .ּכל »«»»¿«ƒְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

(çë)úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑ עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון ּכריכן. ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָֹֹֻ

(èë)éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬

:ïcøiä©©§¥«

ÂÏe˙כו  Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zLk Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

Ècכז  ‡Ú¯‡Ï ‡È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

Ú¯‡a‡כח  ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ Èa Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט  ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÎe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íBéì¯z`v cr xgXd zFlrn §¥£©©©©¥
.a ,bv migqR ± miakFMd©¨¦§¨¦

çøænä ïî íBé íéòaøà Cìäî éøä£¥©£©©§¨¦¦©¦§¨
daçøå dkøà eëìä íäå ,áøònì¯ ©©£¨§¥¨§¨§¨§¨§¨

oke ,KFldA mFi mipFnW Kldn Epid©§©£©§¦©£§¥
xFfgA)awri zlgp(. ©£

àeä-Ceøa-LBãwä éðôì éeìbL àlà¤¨¤¨¦§¥©¨¨
øv÷ Y "äðMì íBé" íäéìò øæâiL¤¦§Ÿ£¥¤©¨¨¦¥

Cøcä úà íäéðôì¯KNdnA Eklde ¦§¥¤¤©¤¤§¨§¦§©¥
miXWe d`n lW KxC mFi mirAx ©̀§¨¦¤¤¤¥¨§¦¦

mFi)awri zlgp(mixaC i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¨¦
xdnl ± mA dzid 'd ci" :eh ,a©¨§¨¨§©¥
`NW ,dpW mirAx` KFzA mOdlE§ª¨§©§¨¦¨¨¤Ÿ
."xAcOA aMrzdl cFr mdipal Enxbi¦§§¦§¥¤§¦§©¥©¦§¨
mrHd ,bl ,cl oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨©©©
mirAx`l `weC mdl xSTW¤¦¥¨¤©§¨§©§¨¦

.mFiek dxez

(ek)eàáiå eëìiå"eëìiå" eäî Y¯ ©¥§©¨Ÿ©©¥§
aizkC oeiM ,`Ed `xizi "EklIe"©¥§§¥¨¥¨¦§¦
xninl Dil ded `l ,"EaEWIe" [lirl]§¥©¨¨£¨¥§¥©

"'ebe dWn l` E`aIe" `N`)dheq i"yx ¤¨©¨Ÿ¤¤

`"rx ,dl(.
ïúëéìä Léwäì¯xEzl EkldW)i"yx §©¦£¦¨¨¤¨§¨

my(.
Y äòø äöòa ïúàéa äî ,ïúàéáì§¦¨¨©¦¨¨§¥¨¨¨

äòø äöòa ïúëéìä óà¯dNigYOW ©£¦¨¨§¥¨¨¨¤¦§¦¨
EpEMzp dAC `ivFdl)my i"yx(dnE . §¦¦¨¦§©§©

DzF`e" :b wEqR lirl i"Wx azMX¤¨©©¦§¥¨§¨
drWA Epid ,"Eid mixWM drẄ¨§¥¦¨©§§¨¨
EligzdWM la` ,zEgilXl ExgaPW¤¦§£©§¦£¨§¤¦§¦

drxl mAl KRdp cIn zEgilXA)t"r ©§¦¦©¤§©¦¨§¨¨
cecl likyn(.

øác íúà eáéLiåäLî úà Y ©¨¦Ÿ¨¨¨¤Ÿ¤
ïøäà úàå¯aEzMW s` ,xnFlM §¤©£Ÿ§©©¤¨

oxd` l`e dWn l` E`aIe" dNigYA©§¦¨©¨Ÿ¤¤§¤©£Ÿ
ixd ,"l`xUi ipA zcr lM l`e§¤¨£©§¥¦§¨¥£¥
dWn lr wx aqEn "mzF` EaiWIe"W¤©¨¦¨¨©©¤
ixdW ,dcrd lM lr `le ,oxd`e§©£Ÿ§Ÿ©¨¨¥¨¤£¥

"dcrd lM z`e" xnF` KWndA)m"`x ©¤§¥¥§¤¨¨¥¨
`"ebe(.fk dxez

(fk)àåä Láãe áìç úáæøác ìk Y ¨©¨¨§©¦¨§©
úîà úö÷ Ba íéøîBà ïéàL ø÷L¤¤¤¥§¦§¨¡¤

BôBña íi÷úî ïéà ,Búlçúa¯ ¦§¦¨¥¦§©¥§
,oi`CaM oirnFXd ozF` oiwifgOW¤©£¦¦¨©§¦§©¨¦
icM dNigY zn` xaC xnF` Kkitl§¦¨¥§©¡¤§¦¨§¥
EgzR Kkl milBxn s`e ,Epin`IW¤©£¦§©§©§¦§¨¨§

dNigY ux`d gaWA)` ,dl dheq i"yx(. §¤©¨¨¤§¦¨
zaf" dNigY Exn`X dn uxzn dfaE¨¤§¨¥©¤¨§§¦¨¨©
xcq itNW s` ,"`id WacE alg̈¨§©¦©¤§¦¥¤
,wFCal dWn mdn WTAW zFl`Xd©§¥¤¦¥¥¤¤¦§
dnE" xEn`M ,dpFxg` dzid Ff dl`W§¥¨¨§¨©£¨¨¨¨

ux`ddpnXd,"dfx m` `idEpr mde ¨¨¤©§¥¨¦¦¨¨§¥¨
zn` zvw xnFl icM ,dNigY dilr̈¤¨§¦¨§¥©§¨¡¤

FzNigzA)cecl likyn(.gk dxez ¦§¦¨
(gk)úBøöaì Y÷æç ïBL¯mB d`x §ª§Ÿ¤§¥©

.i ,ak dirWi i"Wx©¦§©§¨
ì ,"ïëéøk" :BîebøúåúBiðøéa ïBL¯ §©§§¦¨§¦¨¦

wfFgl milFcB milCbn ,dxiA zxfBn¦¦§©¦¨¦§¨¦§¦§¤
)ai ,fi a i"dac i"yx(.

ìáe úBlâòéøk" :énøà ïBL.ìâò Y "C £ª¦§£©¦¨¦¨Ÿ
¯xzFi miwfg md miNEbr milCbnE¦§¨¦£¦¥£¨¦¥

.mirAExOnhk dxez ¦§¨¦



מי gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

(âë)äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò ìBkLàå§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

:íéðàzä-ïîe íéðnøä̈«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ּבּה ּתלּוי ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן ÌÈLa.ׂשֹוכת ËBn· e‰‡OiÂ∑וּיּׂשאהּו" ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִִֶֶַַַָָֻ

– "ּבׁשנים"? לֹומר ּתלמּוד מה ּבׁשנים? ׁשהּוא יֹודע איני לד)ּבּמֹוט", ׁשמֹונה (סוטה ּכיצד? הא מֹוטֹות. ּבׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּדּבה  להֹוציא עצמם ׁשּכל לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ואחד ּתאנה, נטל אחד אׁשּכֹול, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻנטלּו
ּולמד  צא מהם, אחד מּׂשאֹוי  ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ּכ מׁשּנה, ׁשּפריּה ּכׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻנתּכּונּו:

ּבּגלּגל ׁשהקימּו ד)מאבנים ּוׁשקלּום (יהושע ּבּגלּגל", והקימּוה ׁשכמֹו על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם "הרימּו : ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ּכתּפּה על אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – סאה ארּבעים אחת ּכל מׁשקל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָרּבֹותינּו

להרים  אֹותֹו ׁשּמסּיעין .מּמּׂשאֹוי ְְְִִִֶַַָ

(ãë)úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ́
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä̈¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑,היא ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ארּבע והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָֹ

ÔnzÓכג  Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏËe „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i‡z ÔÓe ‡iBn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»

ÏÚכד  ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ Èa ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה  ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)äøBîæìBkLàå ,ïôb úëBN Y §¨©¤¤§¤§
da éeìz íéáðò¯dxFnf :xn` ENi`kE £¨¦¨¨§¦¨©§¨

dxFnGW `le ,cg` miapr lFMW` mr¦¤§£¨¦¤¨§Ÿ¤§¨
cEgl lFMW`e cEgl)m"`x(. §§¤§§

íéðLa èBná eäàOiåòîLnî Y ©¦¨ª©¦§¨¦¦©§©
òãBé éðéà "èBná eäàOiå" øîàpL¤¤¡©©¦¨ª©¥¦¥©

"íéðLa" àeäL¯EdE`VIe" xn`PW ¤¦§¨¦¤¤¡©©¦¨
EprinWdl `AW rnWn ,"hFOa©©§©¤¨§©§¦¥
KxC oMW ,miWp` ipW FzF` E`UPW¤¨§§¥£¨¦¤¥¤¤

mipWA hFOd z`iUp)`"eb(i"WxA la` . §¦©©¦§©¦£¨§©¦
dGn `Ed cEOiNdW rnWn ` ,cl dhFq¨©§©¤©¦¦¤
hErinE ,miAx oFWl "EdE`VIe" xn`PW¤¤¡©©¦¨§©¦¦

.mipW miAx©¦§©¦
éðLa ?"íéðLa" :øîBì ãeîìz äî©©§©¦§¨¦¦§¥
eìèð äðBîL ?ãöék àä .úBèBî¨¥©§¨¨§

ìBkLà¯wgvi iAx zrcM `Ede ¤§§§©©©¦¦§¨
.zF`Vn ipW EidW ` ,cl dhFqA§¨¤¨§¥©¨
zFhFn ipW ?cviM" :i"Wx mW WxtnE§¨¥¨©¦¥©§¥
oi`UFp drAx`e df lv` df oiklFd§¦¤¥¤¤§©§¨¨§¦
drAx`e mixg` zFhFn ipWE ,mzF`¨§¥£¥¦§©§¨¨
oFqkl`A mde ,mzF` oi`UFp mc` ipA§¥¨¨§¦¨§¥©£©§
cg` hFn ,mipFilrd mipW zgYn¦©©§©¦¨¤§¦¤¨
,ipXd W`xl cg` hFnE ,cg`d W`xl̈Ÿ¨¤¨¤¨¨Ÿ©¥¦
e`l wgvi iAxe .oFqkl`A oiklFde§§¦©£©§§©¦¦§¨¨
Dil `hiWtC `N` ,Dil rinW `xTn¦§¨§¦©¥¤¨¦§¦¨¥
rWFdie ,mipWA ibq dp`zE oFOixC§¦§¥¨¨¥¦§©¦¦ª©

`ipnY Edl EWR ,mElM E`Up `l alke§¨¥Ÿ¨§§¨§§©§¨
oFW`xd Wxcn e`l m`e .lFMW`l̈¤§§¦¨¦§¨¨¦
,`xw xn`w cg` hFn e`lC EpcOlOd©§©§¥§¨¤¨¨¨©§¨
mc` ipA dpFnW oiEkl mircFi Epiid `lŸ¨¦§¦§©¥§¨§¥¨¨
ipWC DiPin opirnWC `N` ,F`Vnl§©¨¤¨§¨§¦©¦¥¦§¥
wgvi iAx `z`e ,Eid zFhFn¨©£¨©¦¦§¨
lke ,mW Eid zF`Vn ipWC opirEnW`l§©§¦©¦§¥©¨¨¨§¨

."zFhFn ipW cg ¤̀¨§¥
ïBnø ãçàå ,äðàz ìèð ãçà¯ ¤¨¨©§¥¨§¤¨¦

cg`e oFOix lhp cg` :oFW`x qEtcA¦§¦¤¨¨©¦§¤¨
oke .mW `xnBA `Ed oke ."dp`Y lhp̈©§¥¨§¥©§¨¨¨§¥
onE mipFOixd onE" wEqRA `Ed©¨¦¨¦¦¦
Wi miptAW `qxiBd itlE ."mip`Yd©§¥¦§¦©¦§¨¤¦§¦¥
aEzMW itM xcQd hwp i"WxW xnFl©¤©¦¨©©¥¤§¦¤¨

awr zWxtA)g ,g(."oFOxe dp`zE" §¨¨©¥¤§¥¨§¦
éôì ,íeìk eìèð àì áìëå òLBäé§ª©§¨¥Ÿ¨§§§¦

eðekúð äaã àéöBäì íîöò ìkL¯ ¤¨©§¨§¦¦¨¦§©§
milBxndW" :mW dhFq i"WxAdrxl §©¦¨¨¤©§©§¦§¨¨

."EpEMzp¦§©§
äpLî dnò Ck äpLî déøtL íLk§¥¤¦§¨§ª¤¨©¨§ª¤

¯midFabE mixFAB mdW)my dheq i"yx(. ¤¥¦¦§¦
éBàOî änk òãéì äzà õôç íàå§¦¨¥©¨¥©©¨©
íéðáàî ãîìe àö Y íäî ãçà¤¨¥¤¥§©¥£¨¦
Léà íäì eîéøä :ìbìba eîé÷äL¤¥¦©¦§¨¥¦¨¤¦

úçà ïáà¯.g ,d ,c rWFdi d`x ¤¤©©§¥§ª©
ïcøiä ïî¯.k ,g :miwEqR mW d`x ¦©©§¥§¥¨§¦

BîëL ìò¯miqEtcE ci iazM dOkA ©¦§§©¨¦§¥¨§¦
mW wEqRd oFWlM) `qxiBd mipFW`x¦¦©¦§¨¦§©¨¨

d ,c(lr zg` oa` Wi` mkl Enixd" :¨¦¨¤¦¤¤©©©
."FnkW¦§

ìbìba äeîé÷äå¯.k wEqR mW d`x ¤¡¦¨©¦§¨§¥¨¨
`l mipFW`x miqEtcE ci iazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦Ÿ

.EN` zFaiY miqxFB§¦¥¥
úçà ìk ì÷Lî eðéúBaø íeì÷Le§¨©¥¦§©¨©©

äàñ íéòaøà¯lwWOA .` ,cl dhFq ©§¨¦§¨¨©¦§¨
b"w 400ÎM deW Epini lW)oa` q"y d`x ¤¨¥¨¤§

l`xyi(.
ìò Lðà éìcéîc àðeè :éøéîâe§¦¥¨§¦§¥¡¨©

dtúk¯lr FdiAbn Fnvr mc`dW ©§¥¤¨¨¨©§©§¦©
FrIqn xg` oi`e FtizM)my dheq i"yx(. §¥§¥©¥§©§

ïéòiñnL éBàOnî LéìL àlà Bðéà¥¤¨§¦¦©¤§©§¦
íéøäì BúBà¯cg` lM didW `vnp §¨¦¦§¨¤¨¨¨¤¨

.oi`q mixUre d`n `UFp mdn¥¤¥¥¨§¤§¦§¦
did dOM aXgn dY` o`MnE¦¨©¨§©¥©¨¨¨
,miWp` dpFnW EdE`UPW lFMW`Ä¤§¤§¨§¨£¨¦

oirIqn EideoinixOWM df z` df §¨§©§¦¤¤¤§¤§¦¦
otizM lr FzF`)my i"yx(.ck dxez ©§¥¨

(dk)õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª¦¨¨¤¦¥
íBé íéòaøàúBàî òaøà àìäå Y ©§¨¦©£Ÿ©§©¥

àéä äñøt úBàî òaøà ìò äñøt©§¨©©§©¥©§¨¦
¯.` ,b dNibn§¦¨

úBàñøt øNò éðBðéa íãà Cìäîe©£©¨¨¥¦¤¤©§¨

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ארּבעים מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומהל

ׁשּיגז  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא הּדרורחּבּה? את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום עליהם .ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(åë)úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד הליכתן (סוטה אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: הליכתן להקיׁש "וּילכּו"? מהּו «≈¿«»…ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָ

רעה  c·¯.ּבעצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑ אהרן ואת מׁשה .את ְֵָָָ«»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ

(æë)øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה ּבסֹופֹו(במדבר מתקּים אין ּבתחּלתֹו, אמת קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר .ּכל »«»»¿«ƒְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

(çë)úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑ עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון ּכריכן. ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָֹֹֻ

(èë)éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬

:ïcøiä©©§¥«

ÂÏe˙כו  Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zLk Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

Ècכז  ‡Ú¯‡Ï ‡È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

Ú¯‡a‡כח  ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ Èa Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט  ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
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glyמב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ ליראם ּכדי מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ‰Ôc¯È.לפי „È ÏÚ∑"יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ָ

לעבֹור  תּוכלּו ולא הּירּדן אצל .ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ ּכּלם את רבה)∑‡LÓŒÏ‰.הׁשּתיק זֹו(במדבר וכי ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה לׁשמע «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבׁשביל  מׁשה על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, לסּפר ׁשּבא סבּור היה הּׁשֹומע עמרם? ּבן לנּו עׂשה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלבד
לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע והלא אמר: ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם ׁשתקּו המרּגלים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּדברי

הּׂשלו  ÏÚ‰.את ‰ÏÚ∑ ּדבריו ּבכל נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו אֹומר: והּוא ּבּׁשמים, ∑Ò‰iÂ.אפּלּו ְֶַָ»…«¬∆ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ«««
וכן ׁשתיקה, ב)לׁשֹון ּבׂשר"(זכריה ּכל "הס ו): לׁשּתק (עמוס הרֹוצה ּבניֿאדם: ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשי"ט אֹומר אנׁשים, הס)אגּדת .(ס"א ֲֲִִֵַַָֻ

ÒÈÓ˜ל  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯ÈÂ ˜ÒÈ≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«
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gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr g zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמןןןן אתאתאתאת לנלנלנלנּוּוּוּו ל)והוהוהוהֹוֹוֹוֹורידרידרידריד יג, הּגמרא(רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה א)רׁש"י לה, "(סוטה ּכּונתֹווהאכילנוהאכילנוהאכילנוהאכילנּוּוּוּו- עּקר ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּמן, מהֹורדת היא לכ והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ידֹו ועל נפלאֹות לעׂשֹות ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ּכלב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשל

ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, הּמן את הֹוריד מׁשה ועֹוד: זאת מהאכלתֹו. ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלא

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּו(במדבר מעלה ּכלּפי .ּכביכֹול »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr b"ig y"ewl t"r)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכיייי־־־־חזקחזקחזקחזק אלאלאלאל־־־־העםהעםהעםהעם לעללעללעללעלֹוֹוֹוֹותתתת ננננּוּוּוּוכלכלכלכל לאלאלאלא אמראמראמראמרּוּוּוּו עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־עלעלעלעלּוּוּוּו לא)והאנוהאנוהאנוהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים (יג, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשעליהם  הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכ לׁשם ּבדּיּוק ׁשּלכאֹורה אף על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבמהּות
ּביכלת  ּבכפירה חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם א הארץ, מּמּצב התרׁשמּותם את רק לֹומר מּוטל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיה

השי"ת.
להבין: יׁש עדין ְֲִִֵַַָא

מקֹום  ונֹותן העֹולם טבע את השי"ת מחׁשיב אכן ּכי לּמרּגלים הֹוכיחה ּבּה, והּדרים הארץ אחר לתּור ׁשליחּותם עצם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלכאֹו'
לכאֹורה  צדקּו זה, ּולפי הּטבע. מּדר למעלה לכבׁשּה ה' ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבׁשעה נׁשלחּו, ּבכלל לּמה זה ּדבלעדי – ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלמּצבֹו

לעלֹות?! נּתן לא אכן הּטבע ּפי על ּכי לעלֹות", נּוכל "לא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּבאמרם
והּמצֹות: הּתֹורה קּיּום לכללּות הּנֹוגעת נצח הֹוראת טמּונה ׁשּבחטאם ּבזה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוהּבאּור

ּבאפׁשרּותֹו ׁשּיׁש ספיקא ּוספק ספק ׁשּום אין הרי מצוה, לקּים השי"ת עליו צּוה ׁשּבאם ולדעת, להאמין צרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָיהּודי
הּנחֹות  האפׁשרּויֹות את לחּפׂש ולטרֹוח הּטבע, ּבדר ּכלים לעׂשֹות ׁשּצרי ּומה ּכחן". לפי אּלא מבּקׁש "איני ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלקּימּה,
מקֹום  ויׁש מגּבלת השי"ת ׁשל ׁשּׁשליטתֹו ח"ו זה אין – הּנס" על סֹומכין "אין חז"ל ּוכמאמר וכּו', העֹולם הנהגֹות ּפי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻעל

לאו. אם הּמצוה יקּים אם להׁשּפיע הּטבע, להנהגֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָאמּתי

ÏeÎÈלא  ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿ƒƒ≈¬»»≈
:‡pÓ ‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒƒ»»
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מג gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ ליראם ּכדי מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ‰Ôc¯È.לפי „È ÏÚ∑"יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ָ

לעבֹור  תּוכלּו ולא הּירּדן אצל .ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ ּכּלם את רבה)∑‡LÓŒÏ‰.הׁשּתיק זֹו(במדבר וכי ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה לׁשמע «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבׁשביל  מׁשה על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, לסּפר ׁשּבא סבּור היה הּׁשֹומע עמרם? ּבן לנּו עׂשה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלבד
לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע והלא אמר: ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם ׁשתקּו המרּגלים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּדברי

הּׂשלו  ÏÚ‰.את ‰ÏÚ∑ ּדבריו ּבכל נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו אֹומר: והּוא ּבּׁשמים, ∑Ò‰iÂ.אפּלּו ְֶַָ»…«¬∆ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ«««
וכן ׁשתיקה, ב)לׁשֹון ּבׂשר"(זכריה ּכל "הס ו): לׁשּתק (עמוס הרֹוצה ּבניֿאדם: ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשי"ט אֹומר אנׁשים, הס)אגּדת .(ס"א ֲֲִִֵַַָֻ

ÒÈÓ˜ל  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯ÈÂ ˜ÒÈ≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«
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øáòì eìëez àìå ,ïcøiä ìöà¯ ¥¤©©§¥§Ÿ§©£Ÿ
xdp KxC ux`l qpMdl Evx ixdW¤£¥¨§¦¨¥¨¨¤¤¤§©
ipA mbe ,lrFtA didW itM ,oCxId©©§¥§¦¤¨¨§©§©§¥
oFWNn rnWOW FnM ,dGn Erci l`xUi¦§¨¥¨§¦¤§¤©§©¦§
z` EpxiarY l`" :d ,al oOwl aEzMd©¨§©¨©©£¦¥¤
dn x`an i"Wx dfaE ."oCxId©©§¥¨¤©¦§¨¥©
ixdW ,"oCxId ci lre" EtiqFdX¤¦§©©©©§¥¤£¥
lr aWFi iprpMde"W ExiMfd dNigY§¦¨¦§¦¤§©§©£¦¥©
m`e ,l`xUi ux` axrnA Epide ,"mId©¨§©§§©£©¤¤¦§¨¥§¦
ci lr" mB miaWFIW xWt` Ki` oM¥¥¤§¨¤§¦©©©
`NW iCke .gxfOA `EdW "oCxId©©§¥¤©¦§¨§©¥¤Ÿ
`weC e`l "ci lr"W Wxtl drhp¦§¤§¨¥¤©©¨©§¨
ci"W i"Wx Wxtn okl ,KEnq̈¨¥§¨¥©¦¤©
mi`vnp mdW ,"oCxId lv` ,FrnWnM§©§¨¥¤©©§¥¤¥¦§¨¦
lEaB lr xFnWl icM ,oCxIl KEnq mB©¨©©§¥§¥¦§©§
`l" `liOnE ,l`xUi ux` lW igxfOd©¦§¨¦¤¤¤¦§¨¥¦¥¨Ÿ
xF`" mB d`xE ."xFarl ElkEY§©£§¥©

."dOgdl dxez ©©¨
(l)áìk ñäiåílk úà ÷ézLä Y¯ ©©©¨¥¦§¦¤ª¨

` ,dl dhFq i"Wx mB d`x)owYiW(. §¥©©¦¨¦§¨
mwiYWd) ` cEOr Wix ,cq oixcdpq(. ©§¤§¦¥©¦§¦¨

"mrd z` qdIe" aEzM wEqRA ,dPde§¦¥©¨¨©©©¤¨¨

,"mNEM z` wiYWd" WxiR i"Wxe§©¦¥©¦§¦¤¨
z` od dfA lFlkl dvFxW d`xpe§¦§¤¤¤¦§¨¤¥¤
wiYWd mzF`W ,ExACW milBxnd©§©§¦¤¦§¤¨¦§¦
`NW mrd z` ode ,mxEACn WOn©¨¦¦¨§¥¤¨¨¤Ÿ
ixdW) WirxdNn mwiYWdW ,ExAC¦§¤¦§¦¨¦§©§¦¤£¥
l`xUi dpgnA Wrx did `nzQn(, ¦§¨¨¨¨©©§©£¥¦§¨¥
dWn lr eixaC z` ErnWIW icM)t"r §¥¤¦§§¤§¨¨©¤

iaxd(wiYWd milBxnd z`W `N` .¤¨¤¤©§©§¦¦§¦
Fl EpYIW icM ,xAcl ligzdW iptl¦§¥¤¦§¦§©¥§¥¤¦§
:ck ,ci oOwl i"WxA WxFtnM ,xAcl§©¥©§¨§©¦§©¨
,dvrA mkOr ip` ,xn` milBxnl"©§©§¦¨©£¦¦¨¤§¥¨
oM iciÎlre ,zn`d xnFl did FAlaE§¦¨¨©¨¡¤§©§¥¥
xn`PW FnM ,mwiYWdl gM FA did̈¨Ÿ©§©§¦¨§¤¤¡©
xn`IW mixEaq EidW ,alM qdIe©©©¨¥¤¨§¦¤Ÿ©
wx EwzW mrd ENi`e ,"mzFnM§¨§¦¨¨¨§©
i"Wx WxtOW FnM ,xAcl ligzdWM§¤¦§¦§©¥§¤§¨¥©¦

.`Ad xEACA©¦©¨
äLî ìàì YøaãiM äî òîL ¤Ÿ¤¦§Ÿ©©¤§©¥

äLîa¯l`" :` ,dl dhFq i"WxA §Ÿ¤§©¦¨¤
xAcl ligzdW mixacA ± dWn¤¦§¨¦¤¦§¦§©¥
dvFx FzEpbAW mixEaq Eide ,dWnA§¤§¨§¦¤¦§¤

."xRql§©¥
øîàå çåö¯."xn`Ie" Edfe ¨©§¨©§¤©Ÿ¤

?íøîò ïa eðì äNò ãáìá Bæ éëå§¦¦§©¨¨¨¤©§¨
øtñì àaL øeáñ äéä òîBMä©¥©¨¨¨¤¨§©¥

Búeðâa¯Ff ike" oFWNdn Epiad oMW ¦§¤¥¥¦¥©¨§¦
dOn Epiad oMW F` ."Epl dUr calA¦§¨¨¨¨¤¥¥¦¦©
icM ,FnWA `le "mxnr oA" Fl `xTX¤¨¨¤©§¨§Ÿ¦§§¥

i`pbl FzpEMW EaWgie ErhIW)m"`x(, ¤¦§§©§§¤©¨¨¦§©
lW oAd `EdW `id Fzlrn lMW¤¨©£¨¦¤©¥¤
oA Fl `xTW `id zn`d la` .mxnr©§¨£¨¨¡¤¦¤¨¨¤
lFki `l ixdW ,FAx cFaM mEXn mxnr©§¨¦§©¤£¥Ÿ¨
x`FzA dWn lW FnW z` xiMfdl did̈¨§©§¦¤§¤¤§©
did `l f`W ,"dWn ipFc`" FnM cFaM̈§£¦¤¤¨Ÿ¨¨

mwiYWdl gilvn)iaxd(xnFl Wi cFre . ©§¦©§©§¦¨§¥©
oFWlke ,xEACd otF`n mB Epiad oMW¤¥¥¦©¥¤©¦§¦§
z`f xn`W EpidC ,"xn`e gev" i"Wx©¦¨©§¨©§©§¤¨©Ÿ
oke) dWn lr geFv `Ed ENi`MW otF`A§¤¤§¦¥©©¤§¥

dix` xEB oFWNn rnWn(. ©§©¦§©§¥
La äLî ìò íaìa äéäL CBzîeìéá ¦¤¨¨§¦¨©Ÿ¤¦§¦
ì ílk e÷úL ,íéìbøîä éøácòîL ¦§¥©§©§¦¨§ª¨¦§Ÿ©

íiä úà eðì òø÷ àìäå :øîà .Búeðb§¨©©£Ÿ¨©¨¤©¨
¯,mixvOn m`ivFdW xiMfd `NX dn©¤Ÿ¦§¦¤¦¨¦¦§©¦

Eid `tEB df lrW mEXn xnFl Wi¥©¦¤©¤¨¨
.mixvOn m`ivFdW lr eilr mipiNn©¦¦¨¨©¤¦¨¦¦§©¦

æéâäå ,ïnä úà eðì ãéøBäå¯.gixtd §¦¨¤©¨§¥¦¦§¦©
.åìOä úà eðìäìòð äìòelôà Y ¨¤©§¨¨Ÿ©£¤£¦

íéîMa¯:` ,dl dhFq i"Wx mB d`x ©¨©¦§¥©©¦¨
dEvi m` minXl s` dlrp dlr"¨Ÿ©£¤©©¨©¦¦§©¤

."Epilr̈¥
,íL eìòå úBîlñ eNò :øîBà àeäå§¥£ª¨©£¨

åéøác ìëa çéìöð¯WxtOW d`xp ©§¦©§¨§¨¨¦§¤¤§¨¥
oFWlA ,"dlr" xnF` dWn ENit` :KM̈£¦¤¥¨Ÿ¦§
:FrnWOW ,dIlr xg` dIlr ,xFwn̈£¦¨©©£¦¨¤©§¨
,"dlrp" ± minXl Elrze zFnNEq EUr£¨§©£©¨©¦©£¤
"mgpn zxFz"aE ."eixaC lkA gilvp"©§¦©§¨§¨¨§©§©¥
aEzMW dGn `Ed cEOiNdW azM̈©¤©¦¦¤¤¨

"xn`IeFGW rnWOW ,"dlrp dlr ©Ÿ¤¨Ÿ©£¤¤©§©¤
,ok iptl xn` `NW ,zcgEin dxin £̀¦¨§¤¤¤Ÿ¨©¦§¥¥
mdl dUr dWOW xn` ok iptNW¤¦§¥¥¨©¤¤¨¨¨¤
`N` ,Ff wx `NW siqFd zrke ,miQp¦¦§¨¥¦¤Ÿ©¤¨
Elrze zFnNEq EUr :xn`i ENit £̀¦Ÿ©£¨§©£
llM xWt` iYlA xaC EdGW ,minXl©¨©¦¤¤¨¨¦§¦¤§¨§¨
,gilvp Ep` dfA mB ,mlFrd zE`ivnA¦§¦¨¨©¨¤¨©§¦©
z`) "DzF` EpWxie"W i`CeA okle§¨¥§©©¤§¨©§¨¤

ux`d(Wie ."Dl lkEp lFki iM" , ¨¨¤¦¨©¨§¥
ENit`" mdl xn`X dOW miWxtn§¨§¦¤©¤¨©¨¤£¦

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr g zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמןןןן אתאתאתאת לנלנלנלנּוּוּוּו ל)והוהוהוהֹוֹוֹוֹורידרידרידריד יג, הּגמרא(רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה א)רׁש"י לה, "(סוטה ּכּונתֹווהאכילנוהאכילנוהאכילנוהאכילנּוּוּוּו- עּקר ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּמן, מהֹורדת היא לכ והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ידֹו ועל נפלאֹות לעׂשֹות ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ּכלב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשל

ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, הּמן את הֹוריד מׁשה ועֹוד: זאת מהאכלתֹו. ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלא

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּו(במדבר מעלה ּכלּפי .ּכביכֹול »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr b"ig y"ewl t"r)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכיייי־־־־חזקחזקחזקחזק אלאלאלאל־־־־העםהעםהעםהעם לעללעללעללעלֹוֹוֹוֹותתתת ננננּוּוּוּוכלכלכלכל לאלאלאלא אמראמראמראמרּוּוּוּו עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־עלעלעלעלּוּוּוּו לא)והאנוהאנוהאנוהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים (יג, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשעליהם  הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכ לׁשם ּבדּיּוק ׁשּלכאֹורה אף על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבמהּות
ּביכלת  ּבכפירה חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם א הארץ, מּמּצב התרׁשמּותם את רק לֹומר מּוטל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיה

השי"ת.
להבין: יׁש עדין ְֲִִֵַַָא

מקֹום  ונֹותן העֹולם טבע את השי"ת מחׁשיב אכן ּכי לּמרּגלים הֹוכיחה ּבּה, והּדרים הארץ אחר לתּור ׁשליחּותם עצם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלכאֹו'
לכאֹורה  צדקּו זה, ּולפי הּטבע. מּדר למעלה לכבׁשּה ה' ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבׁשעה נׁשלחּו, ּבכלל לּמה זה ּדבלעדי – ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלמּצבֹו

לעלֹות?! נּתן לא אכן הּטבע ּפי על ּכי לעלֹות", נּוכל "לא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּבאמרם
והּמצֹות: הּתֹורה קּיּום לכללּות הּנֹוגעת נצח הֹוראת טמּונה ׁשּבחטאם ּבזה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוהּבאּור

ּבאפׁשרּותֹו ׁשּיׁש ספיקא ּוספק ספק ׁשּום אין הרי מצוה, לקּים השי"ת עליו צּוה ׁשּבאם ולדעת, להאמין צרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָיהּודי
הּנחֹות  האפׁשרּויֹות את לחּפׂש ולטרֹוח הּטבע, ּבדר ּכלים לעׂשֹות ׁשּצרי ּומה ּכחן". לפי אּלא מבּקׁש "איני ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלקּימּה,
מקֹום  ויׁש מגּבלת השי"ת ׁשל ׁשּׁשליטתֹו ח"ו זה אין – הּנס" על סֹומכין "אין חז"ל ּוכמאמר וכּו', העֹולם הנהגֹות ּפי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻעל

לאו. אם הּמצוה יקּים אם להׁשּפיע הּטבע, להנהגֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָאמּתי

ÏeÎÈלא  ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿ƒƒ≈¬»»≈
:‡pÓ ‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒƒ»»
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glyמד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
ּגדרי  ּתֹו ׁשּיתּבּצע – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר לא והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקּב"ה, רצה ׁשּכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּלא

ּבתחּתֹונים". ּדירה ית' לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת הּטבע, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָוהנהגֹות
להביא  קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק א היא ׁשליחּותם ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּובזה

ׁשּבוּד הבטחה – הארץ אל להביאם הּקּב"ה הבטחת ּפעל.את לידי ּתבֹוא אי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(áì)éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈
eðéàø-øLà íòä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúá§−̈©§¥¬¦«
i"yx£‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡∑ ּכדי לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. קֹוברי מצאנּום ׁשעברנּו, מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

לאּלּו לב יּתנּו ולא ּבאבלם BcÓ˙.לטרּדם ÈL‡∑ּגלית ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים (שמואל ּגדֹולים ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
יז) וכןא וזרת", אּמֹות ׁשׁש "ּגבהֹו כא): ב מדֹון",(שמואל "איׁש יא): א "איׁשֿמּדה"(ד"ה :. ְְִִִֵֵֶַָָָָָ

(âì)íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø íLå§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®
:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑אנֹוׁש ּדֹור ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלּו ועזאל ׁשמחזאי מּבני ס)ענקים Ì‰ÈÈÚa.(יומא eÈÈ‰ ÔÎÂ∑ «¿ƒƒְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈»ƒ¿≈≈∆
ּכאנׁשים" ּבּכרמים יׁש חגבים) ובס"א: (רא"ם "נמלים לזה: זה אֹומרים לה)ׁשמענּו ׁשּמעניקים ∑Ú˜.(סוטה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ¬»ֲִִֶַ

ּבקֹומתן  .חּמה ְַָָָ

‡eÏÈlלב  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â¿«ƒƒ««¿»ƒ«ƒ
Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ d˙È»«¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ
˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú¬«¿»«¿«»»»««¿»¿«¿«
de‚· ‡ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»¿««

:ÔÁLÓc ÔÈL‡¡»ƒ¿ƒ¿»

i¯ab‡לג  ÔÓ ˜Ú Èa ‡i¯ab ˙È ‡ÈÊÁ Ôn˙Â¿«»¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒƒ»«»
‡ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k ‡LÙ ÈÈÚa ‡ÈÂ‰Â«¬≈»¿≈≈«¿»»¿«¿ƒ¿≈¬≈»

:ÔB‰ÈÈÚa¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)äéáLBé úìëàíB÷î ìëa Y Ÿ¤¤§¤¨§¨¨
íéúî éøáB÷ íeðàöî eðøáòL¯Edfe ¤¨©§§¨§¥¥¦§¤

,"Epxar xW` ux`d" Exn`X dn©¤¨§¨¨¤£¤¨©§
KxFv oi`W ,`Ed xYEin dxF`kNW¤¦§¨§¨¤¥¤
`N` ,xAEcn ux` dfi` lr ricFdl§¦©©¥¤¤¤§¨¤¨
ux`A ExarW mFwn lkAW mzpEM©¨¨¨¤§¨¨¤¨§¨¨¤
mzF` E`vOW ,"diaWFi zlkF`" dzid̈§¨¤¤§¤¨¤¨§¨

mdizn mixaFw)g"ty(. §¦¥¥¤
,äáBèì äNò àeä-Ceøa-LBãwäå§©¨¨¨¨§¨
áì eðzé àìå íìáàa íãøèì éãk§¥§¨§¨§¤§¨§Ÿ¦§¥

elàì¯drxl EaWg milBxnde)dheq ¨¥§©§©§¦¨§§¨¨
` ,dl(.

úBcî éLðàíéìBãb Y¯mBxY oke ©§¥¦§¦§¥¦§¥
oFWl `Ede ,"ogWnC ixaB" qFlwpE`§§©§¥§¦§¨§§

lcFB)ci ,gk l`wfgi i"yx t"r(. ¤
íéäBáâe¯midFabE agFxA milFcB §¦§¦§©§¦
DaFbA)dcya x`a(. §©
éøöåäcî íäì úúì C¯i"WxA §¨¦¨¥¨¤¦¨§©¦

."cFCnN dn odA WIW" :ci ,ak dinxi¦§§¨¤¥¨¤©¦§
"úøæå úBnà LL Bäáb" úéìb ïBâk¯ §¨§¨¨§¥©¨¨¤

DFaB didW KFYOW .c ,fi ` l`EnW§¥¤¦¤¨¨¨©
.FzCn z` aEzMd azM c`n§Ÿ¨©©¨¤¦¨

"ïBãî Léà" ïëå¯.k ,`k a l`EnW §¥¦¨§¥
dOM oicnF`W ,cF`n DFaB xnFlM§©¨©§¤§¦©¨

FzCn)my i"yx(. ¦¨
"äcî Léà"¯.bk ,`i ` minId ixaC ¦¦¨¦§¥©¨¦

itlE ,lFcB Wi` ,xnFlM .e ,k mẄ§©¦¨§¦
,Fccnl KixSW KM lM lFcB `EdW¤¨¨¨¤¨¦§¨§

Ed`xFwdCn Wi`)my i"yx(.bl dxez §¥¦¦¨
(bl)íéìéôpäéðaî ,íé÷ðò Y ©§¦¦£¨¦¦§¥

ìàæòå éàæçîL¯mik`ln ipW)i"yx ©§£©©£¨¥§¥©§¨¦
` ,`q dcp(icM mzFnW Exn` milBxnde .§©§©§¦¨§§¨§¥

oMW ,xzFi cFr mrd z` dfA cigtdl§©§¦¨¤¤¨¨¥¤¥
± i`fg mW :FWExiR "i`fgnW"©§£©¥¨£©
,oFnOW mi`Fx eilr milMYqOWM§¤¦§©§¦¨¨¦¦¨
Epid ,dWwe DFaB wEv :FWExiR l`fre©£¨¥¥¨©§¨¤©§
mdl Exn` dfAW ,dnnW mFwn§§¨¨¤¨¤¨§¨¤
dnnW `iadl mYlkiA EN` miwprW¤£¨¦¥¦¨§¨§¨¦§¨¨

mlFrl oAxEge)iaxd(:a ,fq `nFiaE . §§¨¨¨§¨
ik`ln" :mW i"WxaE ,"l`fre `GEr"¨©£¨¥§©¦¨©§£¥
zFg` dnrp iniA ux`l EcxIW dlAg©¨¨¤¨§¨¨¤¦¥©£¨£

."oiw laEY©©¦
íéîMä ïî eìôpL¯ziW`xA i"WxA ¤¨§¦©¨©¦§©¦§¥¦

EliRde EltPW mW lr ± militPd" :c ,e©§¦¦©¥¤¨§§¦¦
oFWl zixar oFWlaE ,mlFrd z ¤̀¨¨¦§¦§¦§

."`Ed miwpr£¨¦
LBðà øBc éîéa¯WExiR oi`W ¦¥¡¤¥¥

militPd WExitM ,ipXd militPd©§¦¦©¥¦§¥©§¦¦

miwpr oFWNn oFW`xd `N` ,oFW`xd̈¦¤¨¨¦¦§£¨¦
aizkcM ,"militp" mi`xwPd),e ziy`xa ©¦§¨¦§¦¦§¦§¦

c(oFWNn ipXde ,"ux`a Eid militPd" :©§¦¦¨¨¨¤§©¥¦¦§
:xn` ENi`M ,minXd on EltPW ,dlitp§¦¨¤¨§¦©¨©¦§¦¨©
[ipAn] EidW ,miwprd z` Epi`x mWe§¨¨¦¤¨£¨¦¤¨¦§¥

mzF`EltPWl`fre i`fgnW mdW , ¨¤¨§¤¥©§£©©£¨¥
)m"`x(gxkddW azM "mgpn zxFz"aE .§©§©¥¨©¤©¤§¥©

ipAn o`M xAEcOW Wxtl i"Wx lW¤©¦§¨¥¤§¨¨¦§¥
ipRn ,`Ed minXd on EltPW miwprd̈£¨¦¤¨§¦©¨©¦¦§¥
wprd icili mbe" lirl ExiMfd xaMW¤§¨¦§¦§¥§©§¦¥¨£¨
mWe" o`M mitiqFO dnE ,"mW Epi`ẍ¦¨©¦¦¨§¨
okl ?"wpr ipA militPd z` Epi`ẍ¦¤©§¦¦§¥£¨¨¥
,miwpr lW xg` bEql mzpEMW Wxtn§¨¥¤©¨¨¨§©¥¤£¨¦
EltPW mik`lOn m`vFOW miwpr Epid©§£¨¦¤¨¨¦©§¨¦¤¨§
mik`lOW i"Wx oIvnE .minXd on¦©¨©¦§©¥©¦¤©§¨¦
dfAW mEXn ,WFp` xFC iniA Eltp EN ¥̀¨§¦¥¡¦¤¨¤
oiprA milBxnd ixaCW x`al `Ä§¨¥¤¦§¥©§©§¦§¦§©
iM" mdixacl KWndA md EN` miwpr£¨¦¥¥§¤§¥§¦§¥¤¦
ENit` lFkiaM ,"EPOn `Ed wfg̈¨¦¤¦§¨£¦
xAEcOW oeiMW ,`EdÎKExAÎWFcTdn¥©¨¨¤¥¨¤§¨
,WFp` xFC iniA EltPW mik`lnA§©§¨¦¤¨§¦¥¡

`EdÎKExAÎWFcTA f` EcxOW)i"yx d`x ¤¨§¨©¨¨
ek ,c(lEAOd z` EcxU EN` miwpre ,©£¨¦¥¨§¤©©

)bi ,ci ziy`xa i"yx d`x(mdl dpYiPW ixd ,£¥¤¦§¨¨¤

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

ãé(à)íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈
:àeää äìéla©©¬§¨©«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ סנהדראֹות. »»≈»ְְֶַָ

(á)eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìòå äLî-ìò eðliå©¦¸ŸÆ©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãòä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬

:eðúî-eì äfä©¤−¨«§
i"yx£e˙ÓŒeÏ∑ּומתנּו .הלואי »¿ְְַַַ

(â)ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ
áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð áøça©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬

:äîéøöî¦§¨«§¨

(ã)äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨
:äîéøöî¦§¨«§¨

i"yx£L‡¯ ‰z∑עלינּו נׂשים ריׁשא". "נמני אלילים ּכתרּגּומֹו: עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו ורּבֹותינּו .מל. ƒ¿»…ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

BÎ·eא  ÔB‰Ï˜ ˙È e·‰ÈÂ ‡zLk Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»»¿¿
:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ«»¿≈¿»«

Èaב  Ïk Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬……¿≈
‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zLk Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

:‡˙ÈÓ„¿ƒ¿»

ÏtÓÏג  ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ‡˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe¿»¿»»≈»»»¿«¿»»»¿ƒ¿«
·Ë ‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡ÏÙËÂ ‡L ‡a¯Áa¿«¿»¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»«

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙ Èc ‡Ï»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

e˙e·ד  ‡LÈ¯ ÈpÓ È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

A cFxnl zlFkid`EdÎKExAÎWFcT ©§¤¦§©¨¨
miwpr ipA mB oM m`e ,miIgA x`XdlE§¦¨¥©©¦§¦¥©§¥£¨¦
iM" Exn` okle ,Ff zlFki mdl Wi EN ¥̀¥¨¤§¤§¨¥¨§¦

."EPOn `Ed wfg̈¨¦¤
íäéðéòa eðééä ïëåeðòîL Y §¥¨¦§¥¥¤¨©§

íéáâç) íéìîð :äæì äæ íéøîBà(- §¦¤¨¤§¨¦£¨¦
`qxiBd mipFW`x miqEtcaE ci iazkA§¦§¥¨¦§¦¦¦©¦§¨
KixSW azM m"`xd K` .milnp§¨¦©¨§¥¨©¤¨¦
mBW ,"milnpg" F` ,"miabg" :qFxbl¦§£¨¦£¨¨¦¤©

miabg lW bEq md)fn ,gr mildz i"yx d`x(, ¥¤£¨¦
Epiid oke" aEzMd zErnWn oM ixdW¤£¥¥©§¨©¨§¥¨¦
EpiidW FnMW FWExiRW ,"mdipirA§¥¥¤¤¥¤§¤¨¦
oM mB Epiid oM ,miabgM EpipirA§¥¥©£¨¦¥¨¦©¥
dhFq `xnBA WxFtn oke .mdipirA§¥¥¤§¥§¨©§¨¨¨
EdpirnW Edpi`C" :mW i"WxaE ` ,dl§©¦¨§¦§§¨¦§
."miabg ozF` oixFTW miIxFn`l̈¡¦¦¤¦¨£¨¦
dlrnln d`FxdW azM "aFh wac"aE§¤¤¨©¤¨¤¦§©§¨
ohw xzFi xaC lM eipirA dnFC dHnl§©¨¤§¥¨¨¨¨¥¨¨
milBxnd xW`M okle ,`EdX dOn¦©¤§¨¥©£¤©§©§¦
i`CeA ,"miabgM Epipira idPe" Exn`̈§©§¦§¥¥©£¨¦§©©
.milnpM miwprd ipirA mi`xp Eid̈¦§¦§¥¥¨£¨¦¦§¨¦
,"oivnwM" FnBxzn mEBxYdW xirdlE§¨¦¤©©§§©§§§©§¦
i"Wxe ,"ivnw" xMfp mW dhFqA oke§¥§¨¨¦§©¨§¥§©¦
"ivnw"W q"XA zFnFwn dOkA Wxtn§¨¥§©¨§©©¤¨§¥
ivnw) a ,cp zFkxA d`x ± milnp md¥§¨¦§¥§¨¨§¥

milnp ±(ipXd WExiRA) a ,fr zAW . §¨¦©¨©¥©¥¦
"dlnp d`xp ile" :"`vnw" lW(. ¤©§¨§¦¦§¤§¨¨

F` abg ± `vnw) a ,`kw zFnai§¨©§¨¨¨
dlnp(.oEIr Kixv oicre . §¨¨©£©¦¨¦¦

íéîøka Lé¯ci iazM dOkA ¥©§¨¦§©¨¦§¥¨
.mxMA :mipFW`x miqEtcE§¦¦¦©¤¤

.íéLðàk÷ðòänç íé÷éðònL Y ©£¨¦£¨¤©£¦¦©¨
ïúîB÷a¯oinFC oznFw DaFB aFxn §¨¨¥©¨¨¦

Fre awFp mx`Ev ENi`MawPA wp §¦©¨¨¥§¥©¤¤
FA d`vFi dOgdW)a ,cl dheq i"yx(. ¤©©¨§¨

Fx`ESW dnFC" :` ,i `nFi i"WxaE§©¦¨¤¤©¨
,xnFlM ."riwxd oFNgA dlFre awFp¥§¤§©¨¨¦©§©
dUrp ,zi`xp dOgd EPOOW awPdW¤©¤¤¤¦¤©©¨¦§¥©£¨

mx`Evl wpr)m"`x(adf hiWkY oinM , £¨§©¨¨§¦©§¦¨¨
dpEMdW xnFl oi`W .x`ESA iElYd©¨©©¨¤¥©¤©©¨¨
oM m`W ,wpr did mdia`W FhEWtM¦§¤£¦¤¨¨£¨¤¦¥
oFWlA "miwprd ipA" xnFl Fl did̈¨©§¥¨£¨¦¦§
on" KWndA xnF`W FnM ,miAx©¦§¤¥©¤§¥¦
lirl i"Wx WxiRW FnkE ,"militPd©§¦¦§¤¥©©¦§¥
i`Ce `N` ,"l`fre i`fgnW ipAn"¦§¥©§£©©£¨¥¤¨©©
mdNW x`FYd mW Edf "wpr ipA"§¥£¨¤¥©©¤¨¤

"dzEnz ipA" FnM ,mnvr)likyn d`xe ©§¨§§¥§¨
cecl(Ff daiY i"Wx x`iAX dnE .©¤¥¥©¦¥¨

WxiRW xg`l wxW ,xnFl Wi ,sFQal§©¥©¤©§©©¤¥©
,milnp FnM mdipirA E`xp mdW¤¥¦§§¥¥¤§§¨¦

FWExiR "wpr"W Wxtl KxvEd§©§¨¥¤£¨¥
mEXn ,"oznFwA dOg miwiprOW"¤©£¦¦©¨§¨¨¦
lcFbM mdipirA E`xi mc` ipAW icMW¤§¥¤§¥¨¨¥§§¥¥¤§¤
qgiA wpr Wxtl oYip `l ,milnp§¨¦Ÿ¦¨§¨¥£¨§©©
zFidl mikixv `N` ,mc` mzql¦§¨¨¨¤¨§¦¦¦§
okl ,xEriW oi`l xzFiA midFaB§¦§¥§¥¦¨¥
dN`M miwprA xAEcOW Wxtl KxvEd§©§¨¥¤§¨©£¨¦¨¥¤
dOg miwiprn md EN`MW mi`xPW¤¦§¦¤§¦¥©£¦¦©¨

oznFwA)iaxd(.` dxez §¨¨
(`)äãòä ìkúBàøãäðñ Y¯ixdW ¨¨¥¨©§¤§¨¤£¥

oM m` ,"mrd EMaIe" xn`p KWndA©¤§¥¤¡©©¦§¨¨¦¥
`N` ,mrd Fpi` "dcrd lM"¨¨¥¨¥¨¨¤¨
oixcdpq EpivOW ,zF`xcdpq©§¤§¨¤¨¦©§¤§¦
bi ,c `xwIe d`x ,dcr mWA mi`xwPW¤¦§¨¦§¥¥¨§¥©¦§¨
iazM dAxdAW xirdlE .mW i"WxaE§©¦¨§¨¦¤§©§¥¦§¥
xEAC miqxFB `l mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦Ÿ§¦¦

.dfa dxez ¤
(a)eðúî eìéàåìä Y¯"WOWn "El ©§©§©§©¥

i`eld oFWlE dWTA oFWlA o`M)i"yx ¨¦§©¨¨§©§©
eh ,p ziy`xa(.

eðúîå¯mizn Epide i`eld)zeny i"yx §©§©§©§©§¥¦
b ,fh(.b dxez

(c)Làø äðzð¯miNdY i"Wx d`x ¦§¨Ÿ§¥©¦§¦¦
l`xUi mr Englp iel ipAW a ,giw¤§¥¥¦¦§£¦¦§¨¥
daEWpe W`x dpYp" Exn`WM§¤¨§¦§¨Ÿ§¨¨



מה gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
ּגדרי  ּתֹו ׁשּיתּבּצע – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר לא והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקּב"ה, רצה ׁשּכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּלא

ּבתחּתֹונים". ּדירה ית' לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת הּטבע, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָוהנהגֹות
להביא  קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק א היא ׁשליחּותם ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּובזה

ׁשּבוּד הבטחה – הארץ אל להביאם הּקּב"ה הבטחת ּפעל.את לידי ּתבֹוא אי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(áì)éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈
eðéàø-øLà íòä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúá§−̈©§¥¬¦«
i"yx£‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡∑ ּכדי לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. קֹוברי מצאנּום ׁשעברנּו, מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

לאּלּו לב יּתנּו ולא ּבאבלם BcÓ˙.לטרּדם ÈL‡∑ּגלית ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים (שמואל ּגדֹולים ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
יז) וכןא וזרת", אּמֹות ׁשׁש "ּגבהֹו כא): ב מדֹון",(שמואל "איׁש יא): א "איׁשֿמּדה"(ד"ה :. ְְִִִֵֵֶַָָָָָ

(âì)íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø íLå§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®
:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑אנֹוׁש ּדֹור ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלּו ועזאל ׁשמחזאי מּבני ס)ענקים Ì‰ÈÈÚa.(יומא eÈÈ‰ ÔÎÂ∑ «¿ƒƒְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈»ƒ¿≈≈∆
ּכאנׁשים" ּבּכרמים יׁש חגבים) ובס"א: (רא"ם "נמלים לזה: זה אֹומרים לה)ׁשמענּו ׁשּמעניקים ∑Ú˜.(סוטה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ¬»ֲִִֶַ

ּבקֹומתן  .חּמה ְַָָָ

‡eÏÈlלב  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â¿«ƒƒ««¿»ƒ«ƒ
Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ d˙È»«¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ
˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú¬«¿»«¿«»»»««¿»¿«¿«
de‚· ‡ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»¿««

:ÔÁLÓc ÔÈL‡¡»ƒ¿ƒ¿»

i¯ab‡לג  ÔÓ ˜Ú Èa ‡i¯ab ˙È ‡ÈÊÁ Ôn˙Â¿«»¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒƒ»«»
‡ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k ‡LÙ ÈÈÚa ‡ÈÂ‰Â«¬≈»¿≈≈«¿»»¿«¿ƒ¿≈¬≈»

:ÔB‰ÈÈÚa¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)äéáLBé úìëàíB÷î ìëa Y Ÿ¤¤§¤¨§¨¨
íéúî éøáB÷ íeðàöî eðøáòL¯Edfe ¤¨©§§¨§¥¥¦§¤

,"Epxar xW` ux`d" Exn`X dn©¤¨§¨¨¤£¤¨©§
KxFv oi`W ,`Ed xYEin dxF`kNW¤¦§¨§¨¤¥¤
`N` ,xAEcn ux` dfi` lr ricFdl§¦©©¥¤¤¤§¨¤¨
ux`A ExarW mFwn lkAW mzpEM©¨¨¨¤§¨¨¤¨§¨¨¤
mzF` E`vOW ,"diaWFi zlkF`" dzid̈§¨¤¤§¤¨¤¨§¨

mdizn mixaFw)g"ty(. §¦¥¥¤
,äáBèì äNò àeä-Ceøa-LBãwäå§©¨¨¨¨§¨
áì eðzé àìå íìáàa íãøèì éãk§¥§¨§¨§¤§¨§Ÿ¦§¥

elàì¯drxl EaWg milBxnde)dheq ¨¥§©§©§¦¨§§¨¨
` ,dl(.

úBcî éLðàíéìBãb Y¯mBxY oke ©§¥¦§¦§¥¦§¥
oFWl `Ede ,"ogWnC ixaB" qFlwpE`§§©§¥§¦§¨§§

lcFB)ci ,gk l`wfgi i"yx t"r(. ¤
íéäBáâe¯midFabE agFxA milFcB §¦§¦§©§¦
DaFbA)dcya x`a(. §©
éøöåäcî íäì úúì C¯i"WxA §¨¦¨¥¨¤¦¨§©¦

."cFCnN dn odA WIW" :ci ,ak dinxi¦§§¨¤¥¨¤©¦§
"úøæå úBnà LL Bäáb" úéìb ïBâk¯ §¨§¨¨§¥©¨¨¤

DFaB didW KFYOW .c ,fi ` l`EnW§¥¤¦¤¨¨¨©
.FzCn z` aEzMd azM c`n§Ÿ¨©©¨¤¦¨

"ïBãî Léà" ïëå¯.k ,`k a l`EnW §¥¦¨§¥
dOM oicnF`W ,cF`n DFaB xnFlM§©¨©§¤§¦©¨

FzCn)my i"yx(. ¦¨
"äcî Léà"¯.bk ,`i ` minId ixaC ¦¦¨¦§¥©¨¦

itlE ,lFcB Wi` ,xnFlM .e ,k mẄ§©¦¨§¦
,Fccnl KixSW KM lM lFcB `EdW¤¨¨¨¤¨¦§¨§

Ed`xFwdCn Wi`)my i"yx(.bl dxez §¥¦¦¨
(bl)íéìéôpäéðaî ,íé÷ðò Y ©§¦¦£¨¦¦§¥

ìàæòå éàæçîL¯mik`ln ipW)i"yx ©§£©©£¨¥§¥©§¨¦
` ,`q dcp(icM mzFnW Exn` milBxnde .§©§©§¦¨§§¨§¥

oMW ,xzFi cFr mrd z` dfA cigtdl§©§¦¨¤¤¨¨¥¤¥
± i`fg mW :FWExiR "i`fgnW"©§£©¥¨£©
,oFnOW mi`Fx eilr milMYqOWM§¤¦§©§¦¨¨¦¦¨
Epid ,dWwe DFaB wEv :FWExiR l`fre©£¨¥¥¨©§¨¤©§
mdl Exn` dfAW ,dnnW mFwn§§¨¨¤¨¤¨§¨¤
dnnW `iadl mYlkiA EN` miwprW¤£¨¦¥¦¨§¨§¨¦§¨¨

mlFrl oAxEge)iaxd(:a ,fq `nFiaE . §§¨¨¨§¨
ik`ln" :mW i"WxaE ,"l`fre `GEr"¨©£¨¥§©¦¨©§£¥
zFg` dnrp iniA ux`l EcxIW dlAg©¨¨¤¨§¨¨¤¦¥©£¨£

."oiw laEY©©¦
íéîMä ïî eìôpL¯ziW`xA i"WxA ¤¨§¦©¨©¦§©¦§¥¦

EliRde EltPW mW lr ± militPd" :c ,e©§¦¦©¥¤¨§§¦¦
oFWl zixar oFWlaE ,mlFrd z ¤̀¨¨¦§¦§¦§

."`Ed miwpr£¨¦
LBðà øBc éîéa¯WExiR oi`W ¦¥¡¤¥¥

militPd WExitM ,ipXd militPd©§¦¦©¥¦§¥©§¦¦

miwpr oFWNn oFW`xd `N` ,oFW`xd̈¦¤¨¨¦¦§£¨¦
aizkcM ,"militp" mi`xwPd),e ziy`xa ©¦§¨¦§¦¦§¦§¦

c(oFWNn ipXde ,"ux`a Eid militPd" :©§¦¦¨¨¨¤§©¥¦¦§
:xn` ENi`M ,minXd on EltPW ,dlitp§¦¨¤¨§¦©¨©¦§¦¨©
[ipAn] EidW ,miwprd z` Epi`x mWe§¨¨¦¤¨£¨¦¤¨¦§¥

mzF`EltPWl`fre i`fgnW mdW , ¨¤¨§¤¥©§£©©£¨¥
)m"`x(gxkddW azM "mgpn zxFz"aE .§©§©¥¨©¤©¤§¥©

ipAn o`M xAEcOW Wxtl i"Wx lW¤©¦§¨¥¤§¨¨¦§¥
ipRn ,`Ed minXd on EltPW miwprd̈£¨¦¤¨§¦©¨©¦¦§¥
wprd icili mbe" lirl ExiMfd xaMW¤§¨¦§¦§¥§©§¦¥¨£¨
mWe" o`M mitiqFO dnE ,"mW Epi`ẍ¦¨©¦¦¨§¨
okl ?"wpr ipA militPd z` Epi`ẍ¦¤©§¦¦§¥£¨¨¥
,miwpr lW xg` bEql mzpEMW Wxtn§¨¥¤©¨¨¨§©¥¤£¨¦
EltPW mik`lOn m`vFOW miwpr Epid©§£¨¦¤¨¨¦©§¨¦¤¨§
mik`lOW i"Wx oIvnE .minXd on¦©¨©¦§©¥©¦¤©§¨¦
dfAW mEXn ,WFp` xFC iniA Eltp EN ¥̀¨§¦¥¡¦¤¨¤
oiprA milBxnd ixaCW x`al `Ä§¨¥¤¦§¥©§©§¦§¦§©
iM" mdixacl KWndA md EN` miwpr£¨¦¥¥§¤§¥§¦§¥¤¦
ENit` lFkiaM ,"EPOn `Ed wfg̈¨¦¤¦§¨£¦
xAEcOW oeiMW ,`EdÎKExAÎWFcTdn¥©¨¨¤¥¨¤§¨
,WFp` xFC iniA EltPW mik`lnA§©§¨¦¤¨§¦¥¡

`EdÎKExAÎWFcTA f` EcxOW)i"yx d`x ¤¨§¨©¨¨
ek ,c(lEAOd z` EcxU EN` miwpre ,©£¨¦¥¨§¤©©

)bi ,ci ziy`xa i"yx d`x(mdl dpYiPW ixd ,£¥¤¦§¨¨¤

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

ãé(à)íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈
:àeää äìéla©©¬§¨©«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ סנהדראֹות. »»≈»ְְֶַָ

(á)eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìòå äLî-ìò eðliå©¦¸ŸÆ©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãòä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬

:eðúî-eì äfä©¤−¨«§
i"yx£e˙ÓŒeÏ∑ּומתנּו .הלואי »¿ְְַַַ

(â)ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ
áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð áøça©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬

:äîéøöî¦§¨«§¨

(ã)äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨
:äîéøöî¦§¨«§¨

i"yx£L‡¯ ‰z∑עלינּו נׂשים ריׁשא". "נמני אלילים ּכתרּגּומֹו: עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו ורּבֹותינּו .מל. ƒ¿»…ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

BÎ·eא  ÔB‰Ï˜ ˙È e·‰ÈÂ ‡zLk Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»»¿¿
:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ«»¿≈¿»«

Èaב  Ïk Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬……¿≈
‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zLk Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

:‡˙ÈÓ„¿ƒ¿»

ÏtÓÏג  ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ‡˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe¿»¿»»≈»»»¿«¿»»»¿ƒ¿«
·Ë ‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡ÏÙËÂ ‡L ‡a¯Áa¿«¿»¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»«

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙ Èc ‡Ï»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

e˙e·ד  ‡LÈ¯ ÈpÓ È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

A cFxnl zlFkid`EdÎKExAÎWFcT ©§¤¦§©¨¨
miwpr ipA mB oM m`e ,miIgA x`XdlE§¦¨¥©©¦§¦¥©§¥£¨¦
iM" Exn` okle ,Ff zlFki mdl Wi EN ¥̀¥¨¤§¤§¨¥¨§¦

."EPOn `Ed wfg̈¨¦¤
íäéðéòa eðééä ïëåeðòîL Y §¥¨¦§¥¥¤¨©§

íéáâç) íéìîð :äæì äæ íéøîBà(- §¦¤¨¤§¨¦£¨¦
`qxiBd mipFW`x miqEtcaE ci iazkA§¦§¥¨¦§¦¦¦©¦§¨
KixSW azM m"`xd K` .milnp§¨¦©¨§¥¨©¤¨¦
mBW ,"milnpg" F` ,"miabg" :qFxbl¦§£¨¦£¨¨¦¤©

miabg lW bEq md)fn ,gr mildz i"yx d`x(, ¥¤£¨¦
Epiid oke" aEzMd zErnWn oM ixdW¤£¥¥©§¨©¨§¥¨¦
EpiidW FnMW FWExiRW ,"mdipirA§¥¥¤¤¥¤§¤¨¦
oM mB Epiid oM ,miabgM EpipirA§¥¥©£¨¦¥¨¦©¥
dhFq `xnBA WxFtn oke .mdipirA§¥¥¤§¥§¨©§¨¨¨
EdpirnW Edpi`C" :mW i"WxaE ` ,dl§©¦¨§¦§§¨¦§
."miabg ozF` oixFTW miIxFn`l̈¡¦¦¤¦¨£¨¦
dlrnln d`FxdW azM "aFh wac"aE§¤¤¨©¤¨¤¦§©§¨
ohw xzFi xaC lM eipirA dnFC dHnl§©¨¤§¥¨¨¨¨¥¨¨
milBxnd xW`M okle ,`EdX dOn¦©¤§¨¥©£¤©§©§¦
i`CeA ,"miabgM Epipira idPe" Exn`̈§©§¦§¥¥©£¨¦§©©
.milnpM miwprd ipirA mi`xp Eid̈¦§¦§¥¥¨£¨¦¦§¨¦
,"oivnwM" FnBxzn mEBxYdW xirdlE§¨¦¤©©§§©§§§©§¦
i"Wxe ,"ivnw" xMfp mW dhFqA oke§¥§¨¨¦§©¨§¥§©¦
"ivnw"W q"XA zFnFwn dOkA Wxtn§¨¥§©¨§©©¤¨§¥
ivnw) a ,cp zFkxA d`x ± milnp md¥§¨¦§¥§¨¨§¥

milnp ±(ipXd WExiRA) a ,fr zAW . §¨¦©¨©¥©¥¦
"dlnp d`xp ile" :"`vnw" lW(. ¤©§¨§¦¦§¤§¨¨

F` abg ± `vnw) a ,`kw zFnai§¨©§¨¨¨
dlnp(.oEIr Kixv oicre . §¨¨©£©¦¨¦¦

íéîøka Lé¯ci iazM dOkA ¥©§¨¦§©¨¦§¥¨
.mxMA :mipFW`x miqEtcE§¦¦¦©¤¤

.íéLðàk÷ðòänç íé÷éðònL Y ©£¨¦£¨¤©£¦¦©¨
ïúîB÷a¯oinFC oznFw DaFB aFxn §¨¨¥©¨¨¦

Fre awFp mx`Ev ENi`MawPA wp §¦©¨¨¥§¥©¤¤
FA d`vFi dOgdW)a ,cl dheq i"yx(. ¤©©¨§¨

Fx`ESW dnFC" :` ,i `nFi i"WxaE§©¦¨¤¤©¨
,xnFlM ."riwxd oFNgA dlFre awFp¥§¤§©¨¨¦©§©
dUrp ,zi`xp dOgd EPOOW awPdW¤©¤¤¤¦¤©©¨¦§¥©£¨

mx`Evl wpr)m"`x(adf hiWkY oinM , £¨§©¨¨§¦©§¦¨¨
dpEMdW xnFl oi`W .x`ESA iElYd©¨©©¨¤¥©¤©©¨¨
oM m`W ,wpr did mdia`W FhEWtM¦§¤£¦¤¨¨£¨¤¦¥
oFWlA "miwprd ipA" xnFl Fl did̈¨©§¥¨£¨¦¦§
on" KWndA xnF`W FnM ,miAx©¦§¤¥©¤§¥¦
lirl i"Wx WxiRW FnkE ,"militPd©§¦¦§¤¥©©¦§¥
i`Ce `N` ,"l`fre i`fgnW ipAn"¦§¥©§£©©£¨¥¤¨©©
mdNW x`FYd mW Edf "wpr ipA"§¥£¨¤¥©©¤¨¤

"dzEnz ipA" FnM ,mnvr)likyn d`xe ©§¨§§¥§¨
cecl(Ff daiY i"Wx x`iAX dnE .©¤¥¥©¦¥¨

WxiRW xg`l wxW ,xnFl Wi ,sFQal§©¥©¤©§©©¤¥©
,milnp FnM mdipirA E`xp mdW¤¥¦§§¥¥¤§§¨¦

FWExiR "wpr"W Wxtl KxvEd§©§¨¥¤£¨¥
mEXn ,"oznFwA dOg miwiprOW"¤©£¦¦©¨§¨¨¦
lcFbM mdipirA E`xi mc` ipAW icMW¤§¥¤§¥¨¨¥§§¥¥¤§¤
qgiA wpr Wxtl oYip `l ,milnp§¨¦Ÿ¦¨§¨¥£¨§©©
zFidl mikixv `N` ,mc` mzql¦§¨¨¨¤¨§¦¦¦§
okl ,xEriW oi`l xzFiA midFaB§¦§¥§¥¦¨¥
dN`M miwprA xAEcOW Wxtl KxvEd§©§¨¥¤§¨©£¨¦¨¥¤
dOg miwiprn md EN`MW mi`xPW¤¦§¦¤§¦¥©£¦¦©¨

oznFwA)iaxd(.` dxez §¨¨
(`)äãòä ìkúBàøãäðñ Y¯ixdW ¨¨¥¨©§¤§¨¤£¥

oM m` ,"mrd EMaIe" xn`p KWndA©¤§¥¤¡©©¦§¨¨¦¥
`N` ,mrd Fpi` "dcrd lM"¨¨¥¨¥¨¨¤¨
oixcdpq EpivOW ,zF`xcdpq©§¤§¨¤¨¦©§¤§¦
bi ,c `xwIe d`x ,dcr mWA mi`xwPW¤¦§¨¦§¥¥¨§¥©¦§¨
iazM dAxdAW xirdlE .mW i"WxaE§©¦¨§¨¦¤§©§¥¦§¥
xEAC miqxFB `l mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦Ÿ§¦¦

.dfa dxez ¤
(a)eðúî eìéàåìä Y¯"WOWn "El ©§©§©§©¥

i`eld oFWlE dWTA oFWlA o`M)i"yx ¨¦§©¨¨§©§©
eh ,p ziy`xa(.

eðúîå¯mizn Epide i`eld)zeny i"yx §©§©§©§©§¥¦
b ,fh(.b dxez

(c)Làø äðzð¯miNdY i"Wx d`x ¦§¨Ÿ§¥©¦§¦¦
l`xUi mr Englp iel ipAW a ,giw¤§¥¥¦¦§£¦¦§¨¥
daEWpe W`x dpYp" Exn`WM§¤¨§¦§¨Ÿ§¨¨



glyמו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(ä)úãò ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìò ïøäàå äLî ìtiå©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

(å)-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤
:íäéãâa eòø÷ õøàä̈¨®¤¨«§−¦§¥¤«

(æ)õøàä øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà eøîàiå©Ÿ́§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤
ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøáò øLà£¤̧¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ

:ãàî§«Ÿ
ß oeiq a"k iyily mei ß

(ç)úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

(è)íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬

:íàøéz-ìà eðzà¦−̈©¦«¨ª«
i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑אלּֿתיראּו ואּתם – ‰Ì.וׁשּוב eÓÁÏ Èk∑ ּכלחם ˆÌl.נאכלם ¯Ò∑;וחזקם מגּנם «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ«¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ְְִָָָָ

עליהם מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם לח)ּכׁשרים מעליהם (סוטה סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר .. ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

Ïkה  Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÙe¿«…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏl‡Óו  ÔÓ ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿««≈
:ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»¿»¿≈

ÓÈÓÏ¯ז  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk ÏÎÏ e¯Ó‡Â«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»
‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡Ï‡ח  ‡˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡· ‡ÂÚ¯ Ì‡ƒ«¬»»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
·ÏÁ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Ï dzÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ»¿»¬«
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מעליהם מעליהם מעליהם מעליהם  צצצצּלּלּלּלםםםם סרסרסרסר הםהםהםהם לחמנלחמנלחמנלחמנּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי הארץהארץהארץהארץ אתאתאתאת־־־־עםעםעםעם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראיראּוּוּוּו
מעליהםמעליהםמעליהםמעליהם סרסרסרסר ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ׁשׁשׁשׁשלללל צצצצּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו אחראחראחראחר,,,, ּדּדּדּדברברברבר ככככּוּוּוּו'.'.'.'. מתמתמתמתּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבהםהםהםהם ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשריםריםריםרים וחזקםוחזקםוחזקםוחזקם,,,, מגמגמגמגּנּנּנּנםםםם –––– ובפרש"י)צצצצּלּלּלּלםםםם ט. (יד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות "עּכּו"ם (הל' הראב"ד: עליו והּׂשיג מד"ס". כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה נבלה עּכּו"ם "ׁשחיטת : ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב כּו', מּטּמאין ואין מטּמאין ואין ּכבהמֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהם

הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח ּדהם (צפנת ס"ל ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מה"ת. ּונבלה מאליה, ּכמתה ה"ה והּבהמה ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן העּדר", ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ"ּבחינת

כ"א  מאליה", ּכ"מתה ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת "מציאּות", ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם דס"ל להרמּב"ם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמשא"כ
מד"ס. הּוא נבלה, עי"ז ׁשּנעׂשית וזה טמאה]. [לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּכׁשחּוטה

עּכּו"ם]. על ּפרטית" הׁשּגחה "ּגדר ׁשּי ּבאם ׁשיטתם עפ"ז ׁשּמבאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועיי"ש
מעליהם": צּלם "סר ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת י"ל זה ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹועל

אפׁשר  אי "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר מעליהם" צּלם ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּדאם
ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ועכצ"ל מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר

מק  ׁשל "צּלֹו על קאי ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי וא"כ מציאּות, ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם ס"ל ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש ֹום".משא"כ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
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מעליהם מעליהם מעליהם מעליהם  צצצצּלּלּלּלםםםם סרסרסרסר הםהםהםהם לחמנלחמנלחמנלחמנּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי הארץהארץהארץהארץ אתאתאתאת־־־־עםעםעםעם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראיראּוּוּוּו
מעליהםמעליהםמעליהםמעליהם סרסרסרסר ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ׁשׁשׁשׁשלללל צצצצּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו אחראחראחראחר,,,, ּדּדּדּדברברברבר ככככּוּוּוּו'.'.'.'. מתמתמתמתּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבהםהםהםהם ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשריםריםריםרים וחזקםוחזקםוחזקםוחזקם,,,, מגמגמגמגּנּנּנּנםםםם –––– ובפרש"י)צצצצּלּלּלּלםםםם ט. (יד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות "עּכּו"ם (הל' הראב"ד: עליו והּׂשיג מד"ס". כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה נבלה עּכּו"ם "ׁשחיטת : ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב כּו', מּטּמאין ואין מטּמאין ואין ּכבהמֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהם

הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח ּדהם (צפנת ס"ל ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מה"ת. ּונבלה מאליה, ּכמתה ה"ה והּבהמה ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן העּדר", ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ"ּבחינת

כ"א  מאליה", ּכ"מתה ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת "מציאּות", ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם דס"ל להרמּב"ם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמשא"כ
מד"ס. הּוא נבלה, עי"ז ׁשּנעׂשית וזה טמאה]. [לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּכׁשחּוטה

עּכּו"ם]. על ּפרטית" הׁשּגחה "ּגדר ׁשּי ּבאם ׁשיטתם עפ"ז ׁשּמבאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועיי"ש
מעליהם": צּלם "סר ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת י"ל זה ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹועל

אפׁשר  אי "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר מעליהם" צּלם ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּדאם
ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ועכצ"ל מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר

מק  ׁשל "צּלֹו על קאי ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי וא"כ מציאּות, ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם ס"ל ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש ֹום".משא"כ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
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"dp` cr" xn`PW mFwn lkA WExiRd©¥§¨¨¤¤¡©©¨¨
i"Wx WxiR `NW gk ,fh zFnW d`x)§¥§¤Ÿ¥©©¦
izn cr :hEWR FWExiRW oeiM ,mElM(, §¥¨¤¥¨©¨©

izn cr" :xnF` ek wEqR oOwl ixdW¤£¥§©¨¨¥©¨©
o`MW oaEn dGnE ,"z`Gd drxd dcrl̈¥¨¨¨¨©Ÿ¦¤¨¤¨
,onf zErnWnA "izn cr" FWExiR oi ¥̀¥©¨©§©§¨§©
mFwn zErnWnA "okid cr" `N ¤̀¨©¥¨§©§¨¨

WtPA zFlEaB) lEabE(EkiWni okid cr , §§©¤¤©¥¨©§¦
mlv` okid xnFlM ,izF` fiBxdl§©§¦¦§©¥¨¤§¨
,cFr ipEfiBxi `l Kli`e mXOW lEaBd©§¤¦¨§¥¨Ÿ©§¦¦
lEaB lM Exar xaM izpigAn oMW¤¥¦§¦¨¦§¨¨§¨§

Wxtn "dOgd xF`"aE .df oiprA§¦§¨¤§©©¨§¨¥
cr ,WOn mFwOA zFlEabl dpEMdW¤©©¨¨¦§©¨©¨©
ux`l miaFxw EidIW EriBi mFwn dfi ¥̀¤¨©¦¤¦§§¦§¤¤
dxfg lr cFr EaWgi `NW ,l`xUi¦§¨¥¤Ÿ©§§©£¨¨

.mixvnl§¦§©¦
éðöàðééðeæébøé Y¯mBxY oke §©£ª¦©§¦¦§¥¦§¥

:k ,`l mixaC i"Wx mB d`xE .qFlwpE`§§§¥©©¦§¨¦
,` dirWiA oke ."qrM oFWl uE`ip lM"¨¦§©©§¥¦©§¨
iM" :fi ,a ` l`EnW i"Wx d`x la` .c£¨§¥©¦§¥¦
,i miNdY i"WxaE ."oFiGA oFWl ± Ev`p¦£§¦¨§©¦§¦¦
oFWl lM oke ,sxg FnM ± u`p" :b¦¥§¥¥§¥¨§

."mgpn xzR KM ,uE`ip¦¨¨©§©¥
úBúàä ìëaíéqpä ìk ìéáLa Y §Ÿ¨Ÿ¦§¦¨©¦¦

íäì éúéNòL¯lkA" WExiRd Edf ¤¨¦¦¨¤¤©¥§¨
,xnFlM ."FAxwA iziUr xW` zFzF`d̈£¤¨¦¦§¦§§©
.liaWA :FWExiR "lkA" lW z"iAd©¥¤§¨¥¦§¦
Epin`i `NW ,FrnWnM xnFl oi`W¤¥©§©§¨¤Ÿ©£¦
`l" :xnFl Kixv did f` iM ,zFzF`Ä¦¨¨¨¨¦©Ÿ



glyמח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(áé)ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬
:epnî íeöòå§¨−¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑?אבֹות לׁשבּועת אעׂשה מה ּתאמר: ואם "ּתרּוכין", לׁשֹון ‡˙E.ּכתרּגּומֹו ‰NÚ‡Â ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿
ÏB„bŒÈB‚Ï∑מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ¿»ְִֶַַָָ

(âé)úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨
:Baøwî äfä íòä-úà Eçëá§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ ּתהרגם אׁשר את את ∑ÈÏÚ‰ŒÈk˙.וׁשמעּו ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָƒ∆¡ƒ»ְְְֲִִֵֵֶֶַָ
יאמרּו: אּלא ,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח העלית ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹאׁשר

היא  וזֹו להּלחם, יכלּת לא הארץ יֹוׁשבי ּכנגד אבל להּלחם, יכלּת .ׁשּכנגּדם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹֹ

(ãé)äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé|äzà §Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´

ððòå ýåýéCìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîò E §Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³
:äìéì Là ãenòáe íîBé íäéðôì¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ ׁשאמּור מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ "עלֿיֹוׁשב ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

C˙Èיב  „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

‡¯Èיג  È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰ÈÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

‡zיד  È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L CzÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ CÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰ÈÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ia Epin`ilkaEoeiM la` ,"zFzF`d ©£¦¦§¨¨£¨¥¨
FrnWn ,"zFzF`d lkA iA" xnF`W¤¥¦§¨¨©§¨
.zFzF`d lM liaWA ,"ia Epin`i `l"Ÿ©£¦¦¦§¦¨¨

éãéa úìëéäL ïéîàäì íäì äéä̈¨¨¤§©£¦¤©§Ÿ¤§¨¦
éúçèáä íi÷ì¯WExiRd Edf §©¥©§¨¨¦¤©¥

oin`dl" Wxtl oi`W ,"iA oin`dl"§©£¦¦¤¥§¨¥§©£¦
ixdW ,izE`ivnA xnFlM ,FhEWtM "iA¦¦§§©¦§¦¦¤£¥
FYlkiA `N` ,'d zE`ivnA ExtM `lŸ¨§¦§¦¤¨¦¨§
.`l ,bi i"WxA lirlcM ,Fzghad mIwl§©¥©§¨¨§¦§¥§©¦
"dp` cr" lW FWExiR o`M mB df itlE§¦¤©¨¥¤©¨¨
lEaBd okid ,xnFlM ,"okid cr" `Ed©¥¨§©¥¨©§
iYlkiA Epin`i d`lde mXOW mdNW¤¨¤¤¦¨¨¨§¨©£¦¦¨§¦
mdl did xaM ixdW ,izghad mIwl§©¥©§¨¨¦¤£¥§¨¨¨¨¤
iziUrW miQPd llbA oin`dl§©£¦¦§©©¦¦¤¨¦¦

.mdlai dxez ¨¤
(ai)epLøBàåBîebøúk Y¯ §¦¤§©§

.[mcinW`e=] "oEpivW`e"§¥¥¦§©§¦¥
ìïéëeøz ïBL¯`le ,oiWExiB oFWl §¥¦§¥¦§Ÿ

dpEMde ,dXExi oFWNnmWxbIWon ¦§§¨§©©¨¨¤§¨§¥¦
mlFrdmB d`xE) mcinWIW iciÎlr ¨¨©§¥¤©§¦¥§¥©

e ,ak oOwl i"Wx(mBxY qFlwpE`e , ©¦§©¨§§§¦§¥
`NW) Dnvr dNOd `le aEzMd zpEM©¨©©¨§Ÿ©¦¨©§¨¤Ÿ

mBxzl KIWiM ,FhEWtM WExiB oFWNn ©¨§©§¥¦§¥¦§¦
.xaCA d`Md iciÎlr WExiB KIX dn©©¨¥©§¥©¨¨©¨¨

mwlgW aEzMd zpEMW xnFl wgFce§©©¤©¨©©¨¤¤§¨
Wxbi mwlge xaCA dMi(dn Edfe . ©¤©¤¤§¤§¨§¨¥§¤©

,"oikExY oFWl" aFYkl i"Wx wICX¤¦¥©¦¦§§¥¦
`l qFlwpE` oMW ,"oEpikxz`e" `le§Ÿ©£¨¥¦¤¥§§Ÿ
xnFl i"Wx zpEM oi` mbe) oM mBxzn§©§¥¥§©¥©¨©©¦©

mEBxYA `qxiBd oMW(dGn `N` , ¤¥©¦§¨©©§¤¨¦¤
oiadl oYip ,"oEpivW`e" mBxzOW¤§©§¥§¥¥¦¦¨§¨¦
oFWNn `Ed "mWixF`"W xaFq `EdW¤¥¤¦¥¦§
`l mbe] dXExi oFWNn `le ,WExiB¥§Ÿ¦§§¨§©Ÿ
iWxtnE .xBd Wtp) [Wxe ipr oFWNn¦§¨¦¨¨¤¤©¥§¨§¥

dfA EXwzd i"Wx(i"Wx mB d`xE . ©¦¦§©¨¤§¥©©¦
zFnW .hl ,al oOwl .ck wEqR oOwl§©¨¨§©¨§

.an ,gk mixaC .ck ,cl§¨¦
ì äNòà äî :øîàz íàåúòeáL §¦Ÿ©¨¤¡¤¦§©

úBáà¯oY` mrxfNW mdl iYrAWpW ¨¤¦§©§¦¨¤¤§©§¨¤¥
.ux`d z ¤̀¨¨¤

äzàL "ìBãb éBâì Eúà äNòàå"§¤¡¤Ÿ§§¨¤©¨
.íòøfî¯df oipr dn ,oM `l m`W ¦©§¨¤¦Ÿ¥¨¦§¨¤

m`W FOr dUFr did i`pY ike ,o`kl§¨§¦§©¨¨¤¦¤¦
EPUri l`xUi lM z` zindl EPgiPi©¦¤§¨¦¤¨¦§¨¥©£¤

?lFcB iFbl)m"`x(Fl rSd xaMW s`e . §¨§©¤§¨ª©
lbrd `hg ixg` df xaC dWnl)zeny §¤¨¨¤©£¥¥§¨¥¤

i ,al(lre ,"lFcB iFbl LzF` dUr`e" :§¤¡¤§§¨§©
oilFSp opi` m`" :dWn Fl dpr KM̈¨¨¤¦¥¨¦¦

dUr`e il xnF` dY` dn ,ozEkfA¦§¨¨©¨¥¦§¤¡¤
WlW lW `QM m`e ,lFcB iFbl LzF`§§¨§¦¦¥¤¨
,LqrM zrWA Liptl cnFr Fpi` milbx©§©¦¥¥§¨¤¦§©©©§

"zg` lbx lW `Qkl xnFge lw)i"yx ©¨¤§¦¥¤¤¤©©
my(`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`e xfg ,¨©§¨©©¨¨

Fzprh mXW oeiM ,o`M df xaC aEW¨¨¤¨¥¨¤¨©£¨
cFnrY `l FzEkGW dzid dWn lW¤¤¨§¨¤§Ÿ©£
dnFC `EdW oeiM ,E`hgi m` eipal§¨¨¦¤¤§¥¨¤¤
`l o`M la` ,zg` lbx lW `Qkl§¦¥¤¤¤©©£¨¨Ÿ
,dWn lW F` zFa`d zFIEkf lr xAEcn§¨©§¨¨¤¤
`EdÎKExAÎWFcTd zrEaW lr `N ¤̀¨©§©©¨¨
mB mIwzdl lkEY Ff drEaXW ,zFa`l̈¨¤§¨©§¦§©¥©

dWn lW Frxf iciÎlr)cec ixac(.bi dxez ©§¥©§¤¤
(ci-bi)íéøöî eòîLå"eòîLå" Y §¨§¦§©¦§¨§

íâøäz øLà úà¯miwEqR oOwlcM ¤£¤©©§¥§¦§©¨§¦
`le .fhÎehz` zilrd iM ErnXW §Ÿ¤¨§¦¤¡¥¨¤
FAxTn mrd)m"`x(md df z` ixdW , ¨¨¦¦§¤£¥¤¤¥

.i"Wx KiWnOW itM ,E`ẍ§¦¤©§¦©¦
úéìòä ékìa LnLî "ék" YïBL ¦¤¡¦¨¦§©¥¦§

"øLà"¯m`e ,m` oFWlA WOWn iM £¤¦§©¥¦§¦§¦
xW` oFWlA WOWn)f ,bn ziy`xa i"yx(. §©¥¦§£¤

eàø íäå¯.ErnW wx `le §¥¨§Ÿ©¨§
íúBà "ìBãbä Eçëa úéìòä" øLà£¤¤¡¦¨§Ÿ£©¨¨
,íâøBä äzàL eòîLiLëe ,íaøwî¦¦§¨§¤¦§§¤©¨§¨

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' א ּתה ּכי ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי", יכלת "מּבלּתי הענין: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבסֹוף

הּנה  עד מהם אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא חּבה, ּבדר .והּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑'וגֹו אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו .ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ

(æè)äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑,וגּבֹורים חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לב)לפי ואחד (ברכות לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
הּזאת  הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת ÏBÎÈ˙.מלכים; ÈzÏaÓ∑ ׁשחטם – להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו. ְְִֵֶַַָָָֹֹֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹ

˙ÏÎÈ∑ הּוא ּדבר .ׁשם ¿…∆ֵָָ

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ

i"yx£'‰ Ák ‡ŒÏc‚È∑ּדּבּור Ó‡Ï¯.לעׂשֹות z¯ac ¯L‡k∑ הּדּבּור .ּומהּו ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

(çé)òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðåíéL §©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ ׁשהיה ∑‰' להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה מצאֹו לּמרֹום, מׁשה ּכׁשעלה ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

Ôe¯ÓÈÂטו  „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

nÚ‡טז  ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

„Èיז  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ«∆¿»¿≈«

L·˜יח  ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Eì eàèçL eøîàé àì¯xWt` i` iM ŸŸ§¤¨§§¦¦¤§¨
xEarA Ll dzidW dAgd lM lhAYW¤¦¨¥¨©¦¨¤¨§¨§©£

`hg)m"`x(. ¥§
,íçläì zìëé ícâðkL eøîàé àlà¤¨Ÿ§¤§¤§¨¨Ÿ§¨§¦¨¥
zìëé àì õøàä éáLBé ãâðk ìáà£¨§¤¤§¥¨¨¤Ÿ¨Ÿ§¨
áLBé ìà eøîàå" eäæå .íçläì§¦¨¥§¤§¨§¤¥

ìò" Bîk ,"úàfä õøàä¯,xnFlM ¨¨¤©Ÿ§©§©
dpEMdW mEXn ,"lr" zErnWnA "l`"¤§©§¨©¦¤©©¨¨
,ux`d iaWFi lr oM Exn`IW o`M̈¤Ÿ§¥©§¥¨¨¤

mOr mgNdl 'd zlFkiA oi`W)m"`x(. ¤¥¦¤§¦¨¥¦¨
eøîài äîe ."úàfä õøàä áLBé¥¨¨¤©Ÿ©Ÿ§

ïéðòä óBña øeîàM äî ?íäéìò¯ £¥¤©¤¨§¨¦§¨
.fh wEqR̈

eòîM"L ìéáLa ,"'ä úìëé ézìaî"¦¦§¦§Ÿ¤¦§¦¤¨§
ïéò"å ,íaø÷a ïëBL "'ä äzà ék¦©¨¥§¦§¨§©¦

íäì äàøð äzà "ïéòa¯Ktd §©¦©¨¦§¤¨¤¨©
zaiY siqFde ,wEqRd lW zFaiYd©¥¤©¨§¦¥©

.dpad dfl Wi KM wx iM ,mdl̈¤¦©¨¥¨¤£¨¨
Eá eøékä àìå äaç Cøãa ìkäå§©Ÿ§¤¤¦¨§Ÿ¦¦§

.äpä ãò íäî Eúáäà ä÷zpL¯itM ¤¦§¨©£¨§¥¤©¥¨§¦
.KWndA x`zn aEzMdWeh dxez ¤©¨§¨¥©¤§¥

(fh-eh)äzîäå¯itl ,zWBcn e"iYd §¥©¨©¨ª§¤¤§¦
zg`d ,o"ieY ipW mFwnA `aYW¤¨Ÿ¦§§¥¨¦¨©©
,e"iY `lA dzin oi`W itl ,zWxWp¦§¤¤§¦¤¥¦¨§Ÿ¨

zWOWn zxg`de),bk zeny i"yxfk(. §¨©¤¤§©¤¤
ãçà Léàk äfä íòä úàY ¤¨¨©¤§¦¤¨

íBàút¯f` wxW ,zg` zaA ,xnFlM ¦§§©§©©©¤©¨
EzEni `l m` la` ,mXd lENig didi¦§¤¦©¥£¨¦Ÿ¨
,hrn hrn `N` ,zg` zaA mF`zR¦§§©©©¤¨§©§©
Exn`i miFBd iM ,mXd lENig dfA oi ¥̀¨¤¦©¥¦©¦Ÿ§

raHd KxcA EzOW)`"eb(dUr oke . ¤¥§¤¤©¤©§¥¨¨
.`k wEqR i"WxA oOwlcM ,lrFtA§©§¦§©¨§©¦¨

øLà íéBbä" eøîàé Ck CBzîe¦¨Ÿ§©¦£¤
úìëé ézìaî" :"'EòîL úà eòîL̈§¤¦§£¦¦§¦§Ÿ¤

,"'Bâåíé÷æç õøàä éáLBiL éôì §§¦¤§¥¨¨¤£¨¦
äòøt äîBc Bðéàå ,íéøBaâå§¦¦§¥¤©§Ÿ

ììLíéëìî ãçàå íéL¯EklOW ¦§Ÿ¦§¤¨§¨¦¤¨§
.ck ,ai rWFdi d`x ,orpM ux`A§¤¤§©©§¥§ª©

õøàä éáLBé ìò eøîàé úàæŸŸ§©§¥¨¨¤
úàfä¯.ciÎbi wEqR i"WxA lirlcM ©Ÿ§¦§¥§©¦¨

úìëé ézìaîäéä àlL CBzî Y ¦¦§¦§Ÿ¤¦¤Ÿ¨¨
íèçL ,íàéáäì Bãéa úìëé¯Edf §Ÿ¤§¨©£¦¨§¨¨¤

xnFl Fl dide ."mhgWIe" WExiRd©¥©¦§¨¥§¨¨©
dOkA aEzMd KxC oMW `N` ,"mhgW"§¨¨¤¨¤¥¤¤©¨§©¨

zF`xwn)a ,eh zeny i"yx d`x(. ¦§¨
úìëéàeä øác íL Y¯lrFR `le §Ÿ¤¥¨¨§Ÿ©

:xnFl Kixv did df itlE .dawpl¦§¥¨§¦¤¨¨¨¦©
lre ,`Ed xqgW `N` ,"'dl zlFki"§¤©¤¨¤¨¥§©
gi ,bi zFnWA i"Wx azMX dn KxC¤¤©¤¨©©¦¦§

)m"`x(.fi dxez

(gi-fi)k àð ìcâé'ä çúBNòì Y ¦§©¨Ÿ©©£
Eøeac¯dWTA LOn WTan ipi`W ¦§¤¥¦§©¥¦§©¨¨

Yxn`X dn mIwl `N` ,dWcg)m"`x(. £¨¨¤¨§©¥©¤¨©§¨
± LlcB z`" :ck ,b mixaC i"Wx d`xE§¥©¦§¨¦¤¨§§
dYre xnF` `Ed oke ,LaEh zCn Ff¦©§§¥¥§©¨

."'d gM `p lCbi¦§©¨Ÿ©
øîàì zøac øLàkeäîe Y ©£¤¦©§¨¥Ÿ©



מט gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(áé)ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬
:epnî íeöòå§¨−¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑?אבֹות לׁשבּועת אעׂשה מה ּתאמר: ואם "ּתרּוכין", לׁשֹון ‡˙E.ּכתרּגּומֹו ‰NÚ‡Â ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿
ÏB„bŒÈB‚Ï∑מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ¿»ְִֶַַָָ

(âé)úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨
:Baøwî äfä íòä-úà Eçëá§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ ּתהרגם אׁשר את את ∑ÈÏÚ‰ŒÈk˙.וׁשמעּו ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָƒ∆¡ƒ»ְְְֲִִֵֵֶֶַָ
יאמרּו: אּלא ,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח העלית ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹאׁשר

היא  וזֹו להּלחם, יכלּת לא הארץ יֹוׁשבי ּכנגד אבל להּלחם, יכלּת .ׁשּכנגּדם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹֹ

(ãé)äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé|äzà §Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´

ððòå ýåýéCìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîò E §Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³
:äìéì Là ãenòáe íîBé íäéðôì¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ ׁשאמּור מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ "עלֿיֹוׁשב ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

C˙Èיב  „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

‡¯Èיג  È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰ÈÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

‡zיד  È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L CzÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ CÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰ÈÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ia Epin`ilkaEoeiM la` ,"zFzF`d ©£¦¦§¨¨£¨¥¨
FrnWn ,"zFzF`d lkA iA" xnF`W¤¥¦§¨¨©§¨
.zFzF`d lM liaWA ,"ia Epin`i `l"Ÿ©£¦¦¦§¦¨¨

éãéa úìëéäL ïéîàäì íäì äéä̈¨¨¤§©£¦¤©§Ÿ¤§¨¦
éúçèáä íi÷ì¯WExiRd Edf §©¥©§¨¨¦¤©¥

oin`dl" Wxtl oi`W ,"iA oin`dl"§©£¦¦¤¥§¨¥§©£¦
ixdW ,izE`ivnA xnFlM ,FhEWtM "iA¦¦§§©¦§¦¦¤£¥
FYlkiA `N` ,'d zE`ivnA ExtM `lŸ¨§¦§¦¤¨¦¨§
.`l ,bi i"WxA lirlcM ,Fzghad mIwl§©¥©§¨¨§¦§¥§©¦
"dp` cr" lW FWExiR o`M mB df itlE§¦¤©¨¥¤©¨¨
lEaBd okid ,xnFlM ,"okid cr" `Ed©¥¨§©¥¨©§
iYlkiA Epin`i d`lde mXOW mdNW¤¨¤¤¦¨¨¨§¨©£¦¦¨§¦
mdl did xaM ixdW ,izghad mIwl§©¥©§¨¨¦¤£¥§¨¨¨¨¤
iziUrW miQPd llbA oin`dl§©£¦¦§©©¦¦¤¨¦¦

.mdlai dxez ¨¤
(ai)epLøBàåBîebøúk Y¯ §¦¤§©§

.[mcinW`e=] "oEpivW`e"§¥¥¦§©§¦¥
ìïéëeøz ïBL¯`le ,oiWExiB oFWl §¥¦§¥¦§Ÿ

dpEMde ,dXExi oFWNnmWxbIWon ¦§§¨§©©¨¨¤§¨§¥¦
mlFrdmB d`xE) mcinWIW iciÎlr ¨¨©§¥¤©§¦¥§¥©

e ,ak oOwl i"Wx(mBxY qFlwpE`e , ©¦§©¨§§§¦§¥
`NW) Dnvr dNOd `le aEzMd zpEM©¨©©¨§Ÿ©¦¨©§¨¤Ÿ

mBxzl KIWiM ,FhEWtM WExiB oFWNn ©¨§©§¥¦§¥¦§¦
.xaCA d`Md iciÎlr WExiB KIX dn©©¨¥©§¥©¨¨©¨¨

mwlgW aEzMd zpEMW xnFl wgFce§©©¤©¨©©¨¤¤§¨
Wxbi mwlge xaCA dMi(dn Edfe . ©¤©¤¤§¤§¨§¨¥§¤©

,"oikExY oFWl" aFYkl i"Wx wICX¤¦¥©¦¦§§¥¦
`l qFlwpE` oMW ,"oEpikxz`e" `le§Ÿ©£¨¥¦¤¥§§Ÿ
xnFl i"Wx zpEM oi` mbe) oM mBxzn§©§¥¥§©¥©¨©©¦©

mEBxYA `qxiBd oMW(dGn `N` , ¤¥©¦§¨©©§¤¨¦¤
oiadl oYip ,"oEpivW`e" mBxzOW¤§©§¥§¥¥¦¦¨§¨¦
oFWNn `Ed "mWixF`"W xaFq `EdW¤¥¤¦¥¦§
`l mbe] dXExi oFWNn `le ,WExiB¥§Ÿ¦§§¨§©Ÿ
iWxtnE .xBd Wtp) [Wxe ipr oFWNn¦§¨¦¨¨¤¤©¥§¨§¥

dfA EXwzd i"Wx(i"Wx mB d`xE . ©¦¦§©¨¤§¥©©¦
zFnW .hl ,al oOwl .ck wEqR oOwl§©¨¨§©¨§

.an ,gk mixaC .ck ,cl§¨¦
ì äNòà äî :øîàz íàåúòeáL §¦Ÿ©¨¤¡¤¦§©

úBáà¯oY` mrxfNW mdl iYrAWpW ¨¤¦§©§¦¨¤¤§©§¨¤¥
.ux`d z ¤̀¨¨¤

äzàL "ìBãb éBâì Eúà äNòàå"§¤¡¤Ÿ§§¨¤©¨
.íòøfî¯df oipr dn ,oM `l m`W ¦©§¨¤¦Ÿ¥¨¦§¨¤

m`W FOr dUFr did i`pY ike ,o`kl§¨§¦§©¨¨¤¦¤¦
EPUri l`xUi lM z` zindl EPgiPi©¦¤§¨¦¤¨¦§¨¥©£¤

?lFcB iFbl)m"`x(Fl rSd xaMW s`e . §¨§©¤§¨ª©
lbrd `hg ixg` df xaC dWnl)zeny §¤¨¨¤©£¥¥§¨¥¤

i ,al(lre ,"lFcB iFbl LzF` dUr`e" :§¤¡¤§§¨§©
oilFSp opi` m`" :dWn Fl dpr KM̈¨¨¤¦¥¨¦¦

dUr`e il xnF` dY` dn ,ozEkfA¦§¨¨©¨¥¦§¤¡¤
WlW lW `QM m`e ,lFcB iFbl LzF`§§¨§¦¦¥¤¨
,LqrM zrWA Liptl cnFr Fpi` milbx©§©¦¥¥§¨¤¦§©©©§

"zg` lbx lW `Qkl xnFge lw)i"yx ©¨¤§¦¥¤¤¤©©
my(`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`e xfg ,¨©§¨©©¨¨

Fzprh mXW oeiM ,o`M df xaC aEW¨¨¤¨¥¨¤¨©£¨
cFnrY `l FzEkGW dzid dWn lW¤¤¨§¨¤§Ÿ©£
dnFC `EdW oeiM ,E`hgi m` eipal§¨¨¦¤¤§¥¨¤¤
`l o`M la` ,zg` lbx lW `Qkl§¦¥¤¤¤©©£¨¨Ÿ
,dWn lW F` zFa`d zFIEkf lr xAEcn§¨©§¨¨¤¤
`EdÎKExAÎWFcTd zrEaW lr `N ¤̀¨©§©©¨¨
mB mIwzdl lkEY Ff drEaXW ,zFa`l̈¨¤§¨©§¦§©¥©

dWn lW Frxf iciÎlr)cec ixac(.bi dxez ©§¥©§¤¤
(ci-bi)íéøöî eòîLå"eòîLå" Y §¨§¦§©¦§¨§

íâøäz øLà úà¯miwEqR oOwlcM ¤£¤©©§¥§¦§©¨§¦
`le .fhÎehz` zilrd iM ErnXW §Ÿ¤¨§¦¤¡¥¨¤
FAxTn mrd)m"`x(md df z` ixdW , ¨¨¦¦§¤£¥¤¤¥

.i"Wx KiWnOW itM ,E`ẍ§¦¤©§¦©¦
úéìòä ékìa LnLî "ék" YïBL ¦¤¡¦¨¦§©¥¦§

"øLà"¯m`e ,m` oFWlA WOWn iM £¤¦§©¥¦§¦§¦
xW` oFWlA WOWn)f ,bn ziy`xa i"yx(. §©¥¦§£¤

eàø íäå¯.ErnW wx `le §¥¨§Ÿ©¨§
íúBà "ìBãbä Eçëa úéìòä" øLà£¤¤¡¦¨§Ÿ£©¨¨
,íâøBä äzàL eòîLiLëe ,íaøwî¦¦§¨§¤¦§§¤©¨§¨

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' א ּתה ּכי ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי", יכלת "מּבלּתי הענין: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבסֹוף

הּנה  עד מהם אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא חּבה, ּבדר .והּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑'וגֹו אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו .ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ

(æè)äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑,וגּבֹורים חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לב)לפי ואחד (ברכות לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
הּזאת  הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת ÏBÎÈ˙.מלכים; ÈzÏaÓ∑ ׁשחטם – להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו. ְְִֵֶַַָָָֹֹֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹ

˙ÏÎÈ∑ הּוא ּדבר .ׁשם ¿…∆ֵָָ

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ

i"yx£'‰ Ák ‡ŒÏc‚È∑ּדּבּור Ó‡Ï¯.לעׂשֹות z¯ac ¯L‡k∑ הּדּבּור .ּומהּו ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

(çé)òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðåíéL §©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ ׁשהיה ∑‰' להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה מצאֹו לּמרֹום, מׁשה ּכׁשעלה ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

Ôe¯ÓÈÂטו  „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

nÚ‡טז  ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

„Èיז  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ«∆¿»¿≈«

L·˜יח  ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Eì eàèçL eøîàé àì¯xWt` i` iM ŸŸ§¤¨§§¦¦¤§¨
xEarA Ll dzidW dAgd lM lhAYW¤¦¨¥¨©¦¨¤¨§¨§©£

`hg)m"`x(. ¥§
,íçläì zìëé ícâðkL eøîàé àlà¤¨Ÿ§¤§¤§¨¨Ÿ§¨§¦¨¥
zìëé àì õøàä éáLBé ãâðk ìáà£¨§¤¤§¥¨¨¤Ÿ¨Ÿ§¨
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לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָיֹוׁשב
ּובמרּגלים, ּבעגל יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ׁשאּתה ,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרׁשעים
והלא  לֹו: אמר לּצּדיקים! לי אמרּת והלא הּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא: לֹו אמר אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהתּפּלל

לרׁשעים! אף לי wÈ‰.לּׁשבים ∑wÂ‰.אמרּת ‡Ï∑ ׁשבים .לׁשאינן ְְִִַַָָָָ¿«≈ִַָ…¿«∆ְִֵֶָָ
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i"yx£E¯·„k∑"'ה יכלת מּבלּתי יאמרּו "ּפן ּׁשאמר ּת מה .ּבׁשביל ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ
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ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»
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(àë)-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ּכל ∑È‡ŒÈÁ.ּכמֹו את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּכי  חיֿאני מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם וגֹו'", הראים כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהארץ,
מּבלּתי  לאמר: הּזאת ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את יּמלא ּוכבֹודי הארץ את יראּו אם האנׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹכל

מעט  מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ּכאיׁש ּפתאם אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' .יכלת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

(áë)éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½
øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò-øLà£¤¨¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤

:éìB÷a eòîL àìå íéîòt§¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eqÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ ערכין ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים .ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

Ïkכא  ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

‡˙È˙Âכב  ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡ÈqÂ ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊ ¯NÚ Ôc¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ
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.aÎ`bk dxez



ני gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָיֹוׁשב
ּובמרּגלים, ּבעגל יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ׁשאּתה ,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרׁשעים
והלא  לֹו: אמר לּצּדיקים! לי אמרּת והלא הּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא: לֹו אמר אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהתּפּלל

לרׁשעים! אף לי wÈ‰.לּׁשבים ∑wÂ‰.אמרּת ‡Ï∑ ׁשבים .לׁשאינן ְְִִַַָָָָ¿«≈ִַָ…¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð̈¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑"'ה יכלת מּבלּתי יאמרּו "ּפן ּׁשאמר ּת מה .ּבׁשביל ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

e‡È‚Òk˙יט  ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ  ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»
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oiA ,mipR rnWn miR`" :` ,ak oiaExir¥¦©©¦©§©¨¦¥
zFwgFU miR` ,zFnErf oiA zFwgFU£¥§©©¦£
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W ,dNtY xcq LcOll Kixve§¨¦§©¤§¥¤§¦¨¤
l`xUi lr mingx WTal YkxvPWM§¤¦§©§¨§©¥©£¦©¦§¨¥
dY` xEaqM ,zFa` zEkf il YxMfd¦§©§¨¦§¨§¨©¨
."dewY cFr oi` zFa` zEkf dOY m`W¤¦©¨§¨¥¦§¨
caNn oipr mEW xiMfd `NW rnWn©§©¤Ÿ¦§¦¦§¨¦§©
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lbrA" Fxn`A o`M i"Wx zpEMW azM̈©¤©¨©©¦¨§¨§¨¥¤
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)my i"yx(.
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gEhA did dWOW xnFl Wi ,daEWY§¨¥©¤¤¨¨¨©
,dxw ok`W FnkE ,daEWY EUrIW¤©£§¨§¤¨¥¨¨
"Ep`hg" Exn`W n wEqR oOwl `aEOM©¨§©¨¨¤¨§¨¨

)i"yx ipeir(mW zFnW i"Wx d`xE .§¥©¦§¨
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opi`Wl dTpi `le ,miaXl `Ed dTpn§©¤©¨¦§Ÿ§©¤§¤¥¨
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"'ä úìëé ézìaî" eøîàiL¯lirl ¤Ÿ§¦¦§¦§Ÿ¤§¥
wEqR i"WxA oOwlckE .fhÎeh miwEqR§¦§¦§©¨§©¦¨
YWTAX dn liaWA `le .bkÎ`k§Ÿ¦§¦©¤¦©§¨
KM mWl iM ,"'d gM `p lCbi dYre"§©¨¦§©¨Ÿ©¦§¥¨
`N` ,"LxacM" xnFl Kixv did `lŸ¨¨¨¦©¦§¨¤¤¨

calA "iYglq")m"`x(f`W mEXn F` . ¨©§¦¦§¨¦¤¨
oMW ,"ixacM iYglq" xnFl Fl did̈¨©¨©§¦¦§¨¦¤¥
`Ed "'d gM `p lCbi dYre" zWTA©¨©§©¨¦§©¨Ÿ©
ÎKExAÎWFcTd lW "YxAC xW`M"©£¤¦©§¨¤©¨¨

.dWn lW "LxacM" `le ,`Ed`k dxez §Ÿ¦§¨¤¤¤

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(àë)-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ּכל ∑È‡ŒÈÁ.ּכמֹו את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּכי  חיֿאני מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם וגֹו'", הראים כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהארץ,
מּבלּתי  לאמר: הּזאת ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את יּמלא ּוכבֹודי הארץ את יראּו אם האנׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹכל

מעט  מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ּכאיׁש ּפתאם אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' .יכלת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

(áë)éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½
øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò-øLà£¤¨¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤

:éìB÷a eòîL àìå íéîòt§¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eqÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ ערכין ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים .ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
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íà .. íéLðàä ìë ék .. éðà éç"©¨¦¦¨¨£¨¦¦
úà àìné éãBáëe ,"õøàä úà eàøé¦§¤¨¨¤§¦¦¨¥¤

õøàä ìk¯"'d cFak `lOie" ,xnFlM ¨¨¨¤§©§¦¨¥§
lk iM" miwEqRde ,sFQA FnFwn§©§©§¦¦¨
mi`A "ux`d z` E`xi m`"e "miWp`d̈£¨¦§¦¦§¤¨¨¤¨¦

eiptl)`"eb(. §¨¨
úàfä äôbna éîL ìlçúé àlL¤Ÿ¦§©¥§¦©©¥¨©Ÿ

øîàì"¯.Exn`IW ¥Ÿ¤Ÿ§
àlL ,"íàéáäì 'ä úìëé ézìaî¦¦§¦§Ÿ¤©£¦¨¤Ÿ
àlà "ãçà Léàk" íàút íúéîà£¦¥¦§Ÿ§¦¤¨¤¨

èòî èòî ,äðL íéòaøà øeçàa(.- §¦©§¨¦¨¨§©§©
.mW i"WxaE eh wEqR lirlcMak dxez §¦§¥¨§©¦¨

(ak)eqðéåBòîLîk Y¯oFWNn ©§©§©§¨¦§
ÎKExAÎWFcTd z` miQpn EidW ,oFiQp¦¨¤¨§©¦¤©¨¨
`le ,mzWTA mIwl lFki m` `Ed¦¨§©¥©¨¨¨§Ÿ
miWxtn dOM zrcM qrM oFWNn¦§©©§©©©¨§¨§¦

)`"eb(.
íéîòt øNò äæíia íéðL Y¯zg` ¤¤¤§¨¦§©¦©¨©©

aizkC ,dcixiA .dIlrA zg`e dcixiA©§¦¨§©©¨£¦¨©§¦¨¦§¦
)`i ,ci zeny(mixvnA mixaw oi` ilAnd"©¦§¦¥§¨¦§¦§©¦

aizkC ,dIlrA ."'ebe)f ,ew mildz(ExnIe" ¨£¦¨¦§¦©©§
l`xUi EidW cOln ,"sEq miA mi lr©¨§©§©¥¤¨¦§¨¥
mWM :mixnF`e ,drW DzF`A mixnn©§¦§¨¨¨§§¦§¥
milFr mixvn KM df cSn milFr Ep`W¤¨¦¦©¤¨¦§©¦¦
`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn` ,xg` cSn¦©©¥¨©©¨¨
cIn ,dWAIl mzF` hFlR :mi lW xUl§©¤¨§¨©©¨¨¦©

aizkC ,dWAIl ohlR)l ,ci zeny(`xIe" §¨¨©©¨¨¦§¦©©§
"mId ztU lr zn mixvn z` l`xUi¦§¨¥¤¦§©¦¥©§©©¨

)` ,eh oikxr(.mW miNdY i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¦¦¨
sEq lFn" :` ,` mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦
mil m`FaA sEq miA ExndX dn lr ±©©¤¦§§©§¨§©
mixaw oi` ilAnd Exn`W ,sEq¤¨§©¦§¦¥§¨¦
,mId KFYn mrqpA oke ,mixvnA§¦§©¦§¥§¨§¨¦©¨
la` ."sEq miA mi lr ExnIe xn`PW¤¤¡©©©§©¨§©£¨
ohlRW" :mW zFnW i"Wx oFWl d`x§¥§©¦§¨¤§¨¨

,FztU lr mIdExn`i `NW icM ©¨©§¨§¥¤ŸŸ§
l`xUiKM df cSn milFr Ep`W mWM : ¦§¨¥§¥¤¨¦¦©¤¨

oilFr md,EPOn wFgx xg` cSn ¥¦¦©©¥¨¦¤
`l oicrW rnWn ."Epixg` EtCxie§¦§§©£¥©§©¤£©¦Ÿ
.zFwElg zFWxcn md ilE`e ,oM Eprḧ£¥§©¥¦§¨£
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glyנב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכוכוכוכּוּוּוּו'''' ּבּבּבּבּׂשּׂשּׂשּׂשליוליוליוליו,,,, ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּבּבּבּבּמּמּמּמןןןן,,,, ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּבּבּבּבּיּיּיּיםםםם,,,, כב)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים יד, ויׁש(רש"י "זה". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לׁשלל  ּוכדי ועֹוד). נׁשים", עׂשר  "ואפ ּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" "הרּבה ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ּדהּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלֹומר,

ּדּיּוק. על הּמֹורה "זה", ּתבת מעּתיק זה ְִִֵֵֶֶֶַַַַּפרּוׁש

(âë)íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®
:äeàøé àì éöàðî-ìëå§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑יראּו e‡¯È‰.לא ‡Ï∑ הארץ את יראּו .לא ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−
Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−

:äpLøBé«¦¤«¨
i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה ּובלּבֹו(במדבר ּבעצה", עּמכם "אני אמר: למרּגלים ּבּלב. ואחת ּבּפה אחת רּוחֹות, ׁשּתי ««∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

להׁשּתיק  ּכח ּבֹו היה ּכן ועלֿידי האמת, לֹומר ׁשּיאמר היה סבּורים ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנאמר וזהּו יד)ּכמֹותם, עםּֿפי"(יהושע "ּכאׁשר ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ואׁשב :. ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

È¯Á‡ ‡lÓÈÂ∑ קצר מקרא וזה אחרי, לּבֹו את nL‰.וימּלא ‡aŒ¯L‡∑לֹו ּתּנתן ∑pL¯BÈ‰.חברֹון «¿«≈«¬»ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»
יירׁשּנה  ּבמקֹום אּלא "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ואת הענקים את י ֹוריׁשּו "יתרכּנּה", .ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד  È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«
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íé÷ðòä úà eLéøBé¯,oFxagAW ¦¤¨£¨¦¤§¤§
WxIe" :ci ,eh rWFdi xtqA xREqnM©§¨§¥¤§ª©©Ÿ¤

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(äë)eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä íëì̈¤²©¦§−̈¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑ עּמכם ׁשאיני מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו et.אם ¯ÁÓ∑'וגֹו לכם ּוסעּו .לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְְֲֵֶֶַָ

ß oeiq b"k iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−
íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²

:ézòîL éìò̈©−¨¨«§¦
i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑.המרּגלים ב')אּלּו כ"ג עׂשרה (מגילה ׁשהיא ל"עדה" ÌÈÈlÓ.מּכאן ‰n‰ ¯L‡∑ »≈»»»»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ¬∆≈»«ƒƒ

עלי  יׂשראל ÌÈlÓ.את ‰n‰ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙BpÏzŒ˙‡∑ ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים ְִֵֶַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»«ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

ÁÓ¯כה  ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

ÓÈÓÏ¯:כו  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז  Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

W z` alM mXnz` ,wprd ipA zWl ¦¨¨¥¤§¤§¥¨£¨¤
icili inlY z`e onig` z`e iWW¥©§¤£¦¨§¤©§©§¦¥
,"alM WxIe" aEzM mXW s`e ."wprd̈£¨§©¤¨¨©Ÿ¤¨¥
KlIe" :xn`p i ,` mihtFW xtqA dPd¦¥§¥¤§¦¤¡©©¥¤
.. oFxagA aWFId iprpMd l` dcEdi§¨¤©§©£¦©¥§¤§
."inlY z`e onig` z`e iWW z` EMIe©©¤¥©§¤£¦¨§¤©§©
EtYYWd dcEdi lMW rnWn oM m`e§¦¥©§©¤¨§¨¦§©§
Frxfe" Edfe ,oFxagA dnigNA©§¦¨§¤§§¤§©§

."dPWixFi¦¤¨
da øLà íòä úàå¯Edfe .oFxagA §¤¨¨£¤¨§¤§§¤

z` dpEMde ,oFxag z` ,"dPWixFi"¦¤¨¤¤§§©©¨¨¤
.oFxag iaWFi§¥¤§

"dðéúøéé" Bîbøúì ïéàå¯oFWNn §¥§©§§¦§¦©¦§
.dXExi§¨

"äpLøéé" íB÷îa àlà¯,xnFlM ¤¨¦§¦¨¤¨§©
,lirtd oFWlA ,"WixFi" aEzMW okid¥¨¤¨¦¦§¦§¦
,"Wxi" aEzMW okide ,oiWExiB Fpipr¦§¨¥¦§¥¨¤¨¨©

dXxi Fpipr ,lw oFWlA)zeaegx x`a(. §¨©¦§¨§ª¨
,gk mixaC i"Wx d`x ,hExiR xziae§¤¤¥§¥©¦§¨¦
Wxtl xWt` i`e .ipri ± Wxii" :an§¨¥©£¦§¦¤§¨§¨¥
Fl did oM m`W ,dXxi oFWl Wxii§¨¥§§ª¨¤¦¥¨¨
dWxFd oFWl `le ,Wxii aFYkl¦§¦©§Ÿ§¨¨
aFYkl did oM m`W ,oiWExibe§¥¦¤¦¥¨¨¦§
.h ,eh zFnW i"Wx d`xE ."WixFi¦§¥©¦§
o`M oi`e .ck ,h dixkf§©§¨§¥¨

.FnFwndk dxez §
(dk)'Bâå é÷ìîòäåíL eëìz íà Y §¨£¨¥¦§¦¥§¨

¯.wnrl̈¥¤
.íënò éðéàL øçàî ,íëúà eâøäé©©§¤§¤¥©©¤¥¦¦¨¤

eðt øçîíëéøBçàì Y¯dIpR lM iM ¨¨§©£¥¤¦¨§¦¨
.xFg`l `id¦§¨

"'Bâå íëì eòñe"¯mrh dfA x`an §¨¤§§¨¥¨¤©©
mr "'ebe iwlnrde" lW zEkinQd©§¦¤§¨£¨¥¦¦
EklY m`W :xn`e ,"ErqE EpR xgn"¨¨§§§¨©¤¦¥§
iprpMde iwlnrd dPd ,wnrd KxC¤¤¨¥¤¦¥¨£¨¥¦§©§©£¦
EpR xgn" okl ,mkz` Ebxdie mW aWFi¥¨§©©§¤§¤¨¥¨¨§
KxC `l ,"sEq mi KxC xAcOA ErqE§©¦§¨¤¤©Ÿ¤¤
ipRn ,"mkixg`l" zNn siqFde .wnrd̈¥¤§¦¦©©©£¥¤¦§¥
Eid mikxc iYXW d`xp ,df `lAW¤§Ÿ¤¦§¤¤§¥§¨¦¨
,wnrd KxC zg`d ,ux`l mzkildA©£¦¨¨¨¨¤¨©©¤¤¨¥¤
xn`e ,sEq mi xAcn KxC zxg`de§¨©¤¤¤¤¦§©©§¨©
oi`e ,sEq mi xAcn KxC EklIW mdl̈¤¤¥§¤¤¦§©©§¥
sEq mi xAcn ixdW ,oM xaCd©¨¨¥¤£¥¦§©©
FzF` Exar xaMW ,`Ed mdixFg`l©£¥¤¤§¨¨§
mdl xn` `N` ,ux`l KEnq E`aE¨¨¨¨¤¤¨¨©¨¤
utg 'd oi` iM ,xFg`l EaEWIW¤¨§¨¦¥¨¥

ux`d l` m`iadl)m"`x(i"Wx d`xE . ©£¦¨¤¨¨¤§¥©¦
,mkixFg`l ± mkl EpR" :n ,` mixaC§¨¦§¨¤©£¥¤
xAcOdW ,sEq mi cvl xAcOA Eklze§¥§©¦§¨§©©¤©¦§¨
xd lW FnFxcl FA miklFd EidW¤¨§¦¦§¤©
xdl sEq mi oiA wiqtn did ,xirU¥¦¨¨©§¦¥©§©
EaAqzE ,mId cvl EkWOd dYr ,xirU¥¦©¨¦¨§§©©¨§©§
axrOd on FnFxC lM xirU xd z ¤̀©¥¦¨§¦©©£¨

."gxfOlek dxez ©¦§¨

(fk)'Bâå äòøä äãòìelà Y ¨¥¨¨¨¨§¥
íéìbønä¯ixdW ,l`xUi zcr `le ©§©§¦§Ÿ£©¦§¨¥¤£¥

ipA zFPlY z`" KWndA aEzM̈©¤§¥¤§ª§¥
."l`xUi¦§¨¥

äøNò àéäL "äãò"ì ïàkî¯ixdW ¦¨§¥¨¤¦£¨¨¤£¥
alke rWFdi mdn E`vi)` ,a oixcdpq(. ¨§¥¤§ª©§¨¥

íéðélî änä øLàìàøNé úà Y¯ £¤¥¨©¦¦¤¦§¨¥
,iWilWl `vFi lrFR `Ed "mipiNn" iM¦©¦¦©¥¦§¦¦
WxFtnke .mipiNn mnvr mdW `le§Ÿ¤¥©§¨©¦¦§©§¨
z` eilr EpiNIe EaWIe" :el wEqR oOwl§©¨¨©¨ª©©¦¨¨¤

"dcrd lM)m"`x(zFnW i"Wx d`xE . ¨¨¥¨§¥©¦§
EpiNY Wxtl wEwf ip` igxM lre" :f ,fh§©¨§¦£¦¨§¨¥©¦
,FzIxwE FzEWbc ipRn ,ElirtY oFWlA¦§©§¦¦§¥©§§¦¨
oFWlA FWxtn iziid dtx did EN`W¤¦¨¨¨¤¨¦¦§¨§¦§

FnM ,ElrtY)b ,fi zeny(lr mrd olIe ¦§£§©¨¤¨¨©
,dWnc"Ei FA oi`e WEbC did m` F` ¤¦¨¨¨§¥

oFWl FWxtn iziid ,EpFNY `xwpe§¦§¨¦¨¦¦§¨§§
z` EpiNY rnWn `Ed eiWkr ,EppFlzY¦§§©§¨©§©©¦¤
z` eilr EpiNIe milBxnA FnM ,mixg £̀¥¦§©§©§¦©©¦¨¨¤

."dcrd lM̈¨¥¨
."éìò"øLà ìàøNé éða úBpìz úà ¨©¤§ª§¥¦§¨¥£¤

íéðélî änäíéìbøîä Y¯Edf ¥¨©¦¦©§©§¦¤
mixMfPd milBxnd ,"dOd" WExiR¥¥¨©§©§¦©¦§¨¦

lirl)"drxd dcrl" zFaizA(. §¥§¥¨¥¨¨¨¨
."ézòîL ,éìò" íúBà "íéðélî"¯ ©¦¦¨¨©¨¨§¦

."l`xUi ipA" z`gk dxez ¤§¥¦§¨¥



נג gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכוכוכוכּוּוּוּו'''' ּבּבּבּבּׂשּׂשּׂשּׂשליוליוליוליו,,,, ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּבּבּבּבּמּמּמּמןןןן,,,, ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּבּבּבּבּיּיּיּיםםםם,,,, כב)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים יד, ויׁש(רש"י "זה". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לׁשלל  ּוכדי ועֹוד). נׁשים", עׂשר  "ואפ ּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" "הרּבה ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ּדהּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלֹומר,

ּדּיּוק. על הּמֹורה "זה", ּתבת מעּתיק זה ְִִֵֵֶֶֶַַַַּפרּוׁש

(âë)íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®
:äeàøé àì éöàðî-ìëå§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑יראּו e‡¯È‰.לא ‡Ï∑ הארץ את יראּו .לא ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−
Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−

:äpLøBé«¦¤«¨
i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה ּובלּבֹו(במדבר ּבעצה", עּמכם "אני אמר: למרּגלים ּבּלב. ואחת ּבּפה אחת רּוחֹות, ׁשּתי ««∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

להׁשּתיק  ּכח ּבֹו היה ּכן ועלֿידי האמת, לֹומר ׁשּיאמר היה סבּורים ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנאמר וזהּו יד)ּכמֹותם, עםּֿפי"(יהושע "ּכאׁשר ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ואׁשב :. ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

È¯Á‡ ‡lÓÈÂ∑ קצר מקרא וזה אחרי, לּבֹו את nL‰.וימּלא ‡aŒ¯L‡∑לֹו ּתּנתן ∑pL¯BÈ‰.חברֹון «¿«≈«¬»ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»
יירׁשּנה  ּבמקֹום אּלא "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ואת הענקים את י ֹוריׁשּו "יתרכּנּה", .ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד  È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)eàøé íàeàøé àì Y¯df oi`W ¦¦§Ÿ¦§¤¥¤
i`Ce `N` wtq)`"eb(dzid KMW . ¨¥¤¨©©¤¨¨§¨

E`xi `l KM ig ip`W mWM ,drEaXd©§¨§¥¤£¦©¨Ÿ¦§
)yeal(.

äeàøé àì"õøàä úà" eàøé àì Y Ÿ¦§¨Ÿ¦§¤¨¨¤
¯lr aqEn "dE`xi `l" xnFlM§©Ÿ¦§¨¨©

xfgX dnE .okl mcFw zxMfPd "ux`d"¨¨¤©¦§¤¤¤¨¥©¤¨©
xnFl Wi ,"E`xi `l" zFaiYd hHive§¦¥©¥Ÿ¦§¥©
oFWNn "dE`xi" Wxtp `NW icM§¥¤Ÿ§¨¥¦§¨¦§

.d`xick dxez ¦§¨
(ck)úøçà çeøúBçeø ézL Y¯ ©©¤¤§¥

zFaWgn iYW)iaxd(gEx Wxtl oi`e . §¥©£¨§¥§¨¥©
dOl oM m` iM ,milBxndn zxg ©̀¤¤¥©§©§¦¦¦¥¨¨
rWFdil mB ixd ,`weC alM z` xiMfd¦§¦¤¨¥©§¨£¥©¦ª©
okl ,milBxndn zxg` gEx dzid̈§¨©©¤¤¥©§©§¦¨¥
iYW Eid Fnvr alkNW dpEMdW WxiR¥©¤©©¨¨¤§¨¥©§¨§¥

zFgEx)g"ty(.
ála úçàå äta úçà¯daWgn ©©©¤§©©©¥©£¨¨

daWgnE ,FxEAcA dzNBzPW itM zg ©̀©§¦¤¦§©§¨§¦©£¨¨
FAlA dzidW itM dIpW)iaxd(. §¦¨§¦¤¨§¨§¦

äöòa íënò éðà :øîà íéìbønì¯ ©§©§¦¨©£¦¦¨¤¨¥¨
xn`i `NW mdl xnFl `xi didW¤¨¨¨¥©¨¤¤ŸŸ©

mzFnM)f ,ci ryedi i"yx(. §¨
úîàä øîBì äéä Baìáe¯gEx" Edfe §¦¨¨©¨¡¤§¤©

eiR gExW ,eiR gExn zxg` ,"zxg ©̀¤¤©¤¤¥©¦¤©¦
dzid Faal gExe ,milBxnd mr dzid̈§¨¦©§©§¦§©§¨¨§¨

zn`d mr)m"`x(. ¦¨¡¤
,í÷ézLäì çk Ba äéä ïë éãé-ìòå§©§¥¥¨¨Ÿ©§©§¦¨

øîàpL Bîk¯.l ,bi lirl §¤¤¡©§¥
øîàiL íéøeáñ eéäL ,"áìk ñäiå"©©©¨¥¤¨§¦¤Ÿ©

íúBîk¯.mW lirl i"Wx mB d`x §¨§¥©©¦§¥¨
òLBäé øôña øîàpL eäæ¯.f ,ci ¤¤¤¡©§¥¤§ª©

,"éááì íò øLàk øác Búà áLàå"¨¨¥Ÿ¨¨©£¤¦§¨¦
ét íò øLàk àìå¯i"Wx mB d`x §Ÿ©£¤¦¦§¥©©¦

.mẄ
éøçà àlîéåBaì úà "àlîéå" Y ©§©¥©£¨©§©¥¤¦

øö÷ àø÷î äæå ,"éøçà"¯xqgW ©£¨§¤¦§¨¨¨¤¨¥
lr xnFl KIW `NW mEXn ,"FAl z`"¤¦¦¤Ÿ©¨©©
eitA ixdW ,mzq "ixg` `Nnie" alM̈¥©§©¥©£©§¨¤£¥§¦

milBxnd mr did)m"`x(mB df itlE . ¨¨¦©§©§¦§¦¤©
xEn`d) ci ,ci rWFdie el ,` mixacA¦§¨¦¦ª©¨¨

alkA(mB ,"'d ixg` `Nn xW` ori" : §¨¥©©£¤¦¥©£¥©
"dix` xEB"de .xvw `xwn df ixd mẄ£¥¤¦§¨¨¨§©©§¥
ipRn ,xvw `xwn dGW mrHA azM̈©©©©¤¤¦§¨¨¨¦§¥
d`x] al `lA iENin oFWl okYi `NW¤Ÿ¦¨¥§¦§Ÿ¥§¥
xEn`d mB df itlE .[`i ,g zldwŸ¤¤§¦¤©¨¨
`Nn `le" :dnlW iAB e ,`i ` miklnA¦§¨¦©¥§ŸŸ§Ÿ¦¥

`Ed ,"'d ixg`x`A"aE .xvw `xwn ©£¥¦§¨¨¨©§¥
g"YtA "`Nnie"W azM "miIg min©¦©¦¨©¤©§©¥§©¨
Epide ,lirtd oFWNn `Ed m"Od zgY©©©¥¦§¦§¦§©§
azFM okle ,xg` xaC `Nin `EdW¤¦¥¨¨©¥§¨¥¥

.FAl z` `NiOW dpEMdW i"Wx©¦¤©©¨¨¤¦¥¤¦

änL àa øLàBì ïúpz ïBøáç Y¯ £¤¨¨¨¤§¦¨¥
,oFxag `id ,"dOW `A xW`" Edfe§¤£¤¨¨¨¦¤§
ixaw lr lNRzdl dOW alM `A xW £̀¤¨¨¥¨¨§¦§©¥©¦§¥
milBxnd zvrn lvPdl icM zFa`̈§¥§¦¨¥¥£©©§©§¦
i"Wx mB d`xE .ak ,bi i"WxA lirlcM]§¦§¥§©¦§¥©©¦
siqFO dn oM `l m`W ,[` ,dl dhFq¨¤¦Ÿ¥©¦
."ux`d l`" xn` xaMW xg`l dfÄ¤§©©¤§¨¨©¤¨¨¤
WExiR KMW "dix` xEB"d azke§¨©©©§¥¤¨¥
dfi`l ,"ux`d l` eizF`iade" :aEzMd©¨©£¦¦¤¨¨¤§¥¤
Epide ,"dOW `A xW`" ?ux`d on wlg¥¤¦¨¨¤£¤¨¨¨§©§
l` FzF` `iaIW xn`W dGnE ,oFxag¤§¦¤¤¨©¤¨¦¤
,DzF` Fl oYIW oaEn `liOn ,oFxag¤§¦¥¨¨¤¦¥¨
FzF` `iai oipr dfi`l oM `l m`W¤¦Ÿ¥§¥¤¦§¨¨¦
:KM `Ed WExiRdW azM m"`xde .mẄ§¨§¥¨©¤©¥¨
± "ux`d l`" ,"eiYzpE" ± "eizF`iade"©£¦¦§©¦¤¨¨¤
F`FaA ± "dOW `A xW`" ,oFxag l ¤̀¤§£¤¨¨¨§
,` mixaC mB d`xE .ux`d z` lBxl§©¥¤¨¨¤§¥©§¨¦
,dP`xi `Ed ,dPti oA alM izlEf" :el¨¦¨¥¤§ª¤¦§¤¨
,"DA KxC xW` ux`d z` oY` Fle§¤¥¤¨¨¤£¤¨©¨
cr `aIe xn`PW ,oFxag" :mW i"WxaE§©¦¨¤§¤¤¡©©¨Ÿ©

."oFxag¤§
äpLøBé"dpéëøúé" :Bîebøúk Y¯ ¦¤¨§©§§©§¦©

wEqR i"WxA lirlcM ,WExiB oFWNn¦§¥§¦§¥§©¦¨
.mlFrd on mWxbIW Epide ,ai§©§¤§¨§¥¦¨¨

íé÷ðòä úà eLéøBé¯,oFxagAW ¦¤¨£¨¦¤§¤§
WxIe" :ci ,eh rWFdi xtqA xREqnM©§¨§¥¤§ª©©Ÿ¤

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(äë)eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä íëì̈¤²©¦§−̈¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑ עּמכם ׁשאיני מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו et.אם ¯ÁÓ∑'וגֹו לכם ּוסעּו .לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְְֲֵֶֶַָ

ß oeiq b"k iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−
íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²

:ézòîL éìò̈©−¨¨«§¦
i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑.המרּגלים ב')אּלּו כ"ג עׂשרה (מגילה ׁשהיא ל"עדה" ÌÈÈlÓ.מּכאן ‰n‰ ¯L‡∑ »≈»»»»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ¬∆≈»«ƒƒ

עלי  יׂשראל ÌÈlÓ.את ‰n‰ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙BpÏzŒ˙‡∑ ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים ְִֵֶַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»«ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

ÁÓ¯כה  ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

ÓÈÓÏ¯:כו  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז  Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

W z` alM mXnz` ,wprd ipA zWl ¦¨¨¥¤§¤§¥¨£¨¤
icili inlY z`e onig` z`e iWW¥©§¤£¦¨§¤©§©§¦¥
,"alM WxIe" aEzM mXW s`e ."wprd̈£¨§©¤¨¨©Ÿ¤¨¥
KlIe" :xn`p i ,` mihtFW xtqA dPd¦¥§¥¤§¦¤¡©©¥¤
.. oFxagA aWFId iprpMd l` dcEdi§¨¤©§©£¦©¥§¤§
."inlY z`e onig` z`e iWW z` EMIe©©¤¥©§¤£¦¨§¤©§©
EtYYWd dcEdi lMW rnWn oM m`e§¦¥©§©¤¨§¨¦§©§
Frxfe" Edfe ,oFxagA dnigNA©§¦¨§¤§§¤§©§

."dPWixFi¦¤¨
da øLà íòä úàå¯Edfe .oFxagA §¤¨¨£¤¨§¤§§¤

z` dpEMde ,oFxag z` ,"dPWixFi"¦¤¨¤¤§§©©¨¨¤
.oFxag iaWFi§¥¤§

"dðéúøéé" Bîbøúì ïéàå¯oFWNn §¥§©§§¦§¦©¦§
.dXExi§¨

"äpLøéé" íB÷îa àlà¯,xnFlM ¤¨¦§¦¨¤¨§©
,lirtd oFWlA ,"WixFi" aEzMW okid¥¨¤¨¦¦§¦§¦
,"Wxi" aEzMW okide ,oiWExiB Fpipr¦§¨¥¦§¥¨¤¨¨©

dXxi Fpipr ,lw oFWlA)zeaegx x`a(. §¨©¦§¨§ª¨
,gk mixaC i"Wx d`x ,hExiR xziae§¤¤¥§¥©¦§¨¦
Wxtl xWt` i`e .ipri ± Wxii" :an§¨¥©£¦§¦¤§¨§¨¥
Fl did oM m`W ,dXxi oFWl Wxii§¨¥§§ª¨¤¦¥¨¨
dWxFd oFWl `le ,Wxii aFYkl¦§¦©§Ÿ§¨¨
aFYkl did oM m`W ,oiWExibe§¥¦¤¦¥¨¨¦§
.h ,eh zFnW i"Wx d`xE ."WixFi¦§¥©¦§
o`M oi`e .ck ,h dixkf§©§¨§¥¨

.FnFwndk dxez §
(dk)'Bâå é÷ìîòäåíL eëìz íà Y §¨£¨¥¦§¦¥§¨

¯.wnrl̈¥¤
.íënò éðéàL øçàî ,íëúà eâøäé©©§¤§¤¥©©¤¥¦¦¨¤

eðt øçîíëéøBçàì Y¯dIpR lM iM ¨¨§©£¥¤¦¨§¦¨
.xFg`l `id¦§¨

"'Bâå íëì eòñe"¯mrh dfA x`an §¨¤§§¨¥¨¤©©
mr "'ebe iwlnrde" lW zEkinQd©§¦¤§¨£¨¥¦¦
EklY m`W :xn`e ,"ErqE EpR xgn"¨¨§§§¨©¤¦¥§
iprpMde iwlnrd dPd ,wnrd KxC¤¤¨¥¤¦¥¨£¨¥¦§©§©£¦
EpR xgn" okl ,mkz` Ebxdie mW aWFi¥¨§©©§¤§¤¨¥¨¨§
KxC `l ,"sEq mi KxC xAcOA ErqE§©¦§¨¤¤©Ÿ¤¤
ipRn ,"mkixg`l" zNn siqFde .wnrd̈¥¤§¦¦©©©£¥¤¦§¥
Eid mikxc iYXW d`xp ,df `lAW¤§Ÿ¤¦§¤¤§¥§¨¦¨
,wnrd KxC zg`d ,ux`l mzkildA©£¦¨¨¨¨¤¨©©¤¤¨¥¤
xn`e ,sEq mi xAcn KxC zxg`de§¨©¤¤¤¤¦§©©§¨©
oi`e ,sEq mi xAcn KxC EklIW mdl̈¤¤¥§¤¤¦§©©§¥
sEq mi xAcn ixdW ,oM xaCd©¨¨¥¤£¥¦§©©
FzF` Exar xaMW ,`Ed mdixFg`l©£¥¤¤§¨¨§
mdl xn` `N` ,ux`l KEnq E`aE¨¨¨¨¤¤¨¨©¨¤
utg 'd oi` iM ,xFg`l EaEWIW¤¨§¨¦¥¨¥

ux`d l` m`iadl)m"`x(i"Wx d`xE . ©£¦¨¤¨¨¤§¥©¦
,mkixFg`l ± mkl EpR" :n ,` mixaC§¨¦§¨¤©£¥¤
xAcOdW ,sEq mi cvl xAcOA Eklze§¥§©¦§¨§©©¤©¦§¨
xd lW FnFxcl FA miklFd EidW¤¨§¦¦§¤©
xdl sEq mi oiA wiqtn did ,xirU¥¦¨¨©§¦¥©§©
EaAqzE ,mId cvl EkWOd dYr ,xirU¥¦©¨¦¨§§©©¨§©§
axrOd on FnFxC lM xirU xd z ¤̀©¥¦¨§¦©©£¨

."gxfOlek dxez ©¦§¨

(fk)'Bâå äòøä äãòìelà Y ¨¥¨¨¨¨§¥
íéìbønä¯ixdW ,l`xUi zcr `le ©§©§¦§Ÿ£©¦§¨¥¤£¥

ipA zFPlY z`" KWndA aEzM̈©¤§¥¤§ª§¥
."l`xUi¦§¨¥

äøNò àéäL "äãò"ì ïàkî¯ixdW ¦¨§¥¨¤¦£¨¨¤£¥
alke rWFdi mdn E`vi)` ,a oixcdpq(. ¨§¥¤§ª©§¨¥

íéðélî änä øLàìàøNé úà Y¯ £¤¥¨©¦¦¤¦§¨¥
,iWilWl `vFi lrFR `Ed "mipiNn" iM¦©¦¦©¥¦§¦¦
WxFtnke .mipiNn mnvr mdW `le§Ÿ¤¥©§¨©¦¦§©§¨
z` eilr EpiNIe EaWIe" :el wEqR oOwl§©¨¨©¨ª©©¦¨¨¤

"dcrd lM)m"`x(zFnW i"Wx d`xE . ¨¨¥¨§¥©¦§
EpiNY Wxtl wEwf ip` igxM lre" :f ,fh§©¨§¦£¦¨§¨¥©¦
,FzIxwE FzEWbc ipRn ,ElirtY oFWlA¦§©§¦¦§¥©§§¦¨
oFWlA FWxtn iziid dtx did EN`W¤¦¨¨¨¤¨¦¦§¨§¦§

FnM ,ElrtY)b ,fi zeny(lr mrd olIe ¦§£§©¨¤¨¨©
,dWnc"Ei FA oi`e WEbC did m` F` ¤¦¨¨¨§¥

oFWl FWxtn iziid ,EpFNY `xwpe§¦§¨¦¨¦¦§¨§§
z` EpiNY rnWn `Ed eiWkr ,EppFlzY¦§§©§¨©§©©¦¤
z` eilr EpiNIe milBxnA FnM ,mixg £̀¥¦§©§©§¦©©¦¨¨¤

."dcrd lM̈¨¥¨
."éìò"øLà ìàøNé éða úBpìz úà ¨©¤§ª§¥¦§¨¥£¤

íéðélî änäíéìbøîä Y¯Edf ¥¨©¦¦©§©§¦¤
mixMfPd milBxnd ,"dOd" WExiR¥¥¨©§©§¦©¦§¨¦

lirl)"drxd dcrl" zFaizA(. §¥§¥¨¥¨¨¨¨
."ézòîL ,éìò" íúBà "íéðélî"¯ ©¦¦¨¨©¨¨§¦

."l`xUi ipA" z`gk dxez ¤§¥¦§¨¥



glyנד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(çë)øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È‡ŒÈÁ∑ ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡∑ חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑ ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה ּבּמדּבר "אֹו .מּמּני: ְְִִִֶֶַַָָ

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

:éìò̈¨«
i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א ולבא (ב"ב לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל הּנמנה ּכל ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

להֹוציא  וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ימּותּו, מסּפרֹות אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָלּצבא
עׂשרים  מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל .ׁשבטֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ

(ì)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
ìòLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà ïkL §©¥¬¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

:ïeð-ïa¦«

(àì)íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈
:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑ ואּתם" לֹומר: ּובּקׁש לארץ, להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון) (ּדי ּכתרּגּומֹו ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון נֹופל .ּתמּותּו", ֵֶֶַַָָָ

Ók‡כח  ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

ÏÎÂכט  ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎaLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈÈÓƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

˜ÈÓi˙ל  Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא  È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב  ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)éðà éçì YäòeáL ïBL¯ ©¨¦§§¨
itkE ,eiIgA rAWPWmIqOWmB d`xE . ¤¦§©§©¨§¦¤§©¥§¥©

.`k wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨
ìBëéák Y "äNòà ïk .. àì íà"¦Ÿ¥¤¡¤¦§¨

éç éðéà¯ig ipi`" :WxFtnA xn` `le ¥¦©§Ÿ¨©¦§¨¥¦©
KxC oi`W ipRn ,"dUr` oM `l m ¦̀Ÿ¥¤¡¤¦§¥¤¥¤¤

dlrn iRlM oM aFYkl cFaM)m"`x(F` . ¨¦§¥§©¥©§¨
,"drEaW oFWl" df did `l f`W mEXn¦¤¨Ÿ¨¨¤§§¨
xn` okle ,mXA rAWp zFidl KixSW¤¨¦¦§¦§¨©¥§¨¥¨©
oFWl oMÎoi`XÎdn ,"ip` ig" oFWlA¦§©¨¦©¤¥¥§
Edfe .drEaW oFWl Fpi` ,"ig ipi`"¥¦©¥§§¨§¤
,ip` ig" aFYkl i"Wx miCwdW mrHd©©©¤¦§¦©¦¦§©¨¦
oM WxiR xaMW s`] "drEaW oFWl§§¨©¤§¨¥©¥

[mW lirl)`"eb(. §¥¨
ízøac øLàk:épnî ízLwaL Y ©£¤¦©§¤¤¦©§¤¦¤¦

"eðúî eì äfä øaãna Bà"¯lirl ©¦§¨©¤¨§§¥
.a wEqRhk dxez ¨

(hk)íëøtñî ìëì íëéã÷t ìëåY §¨§ª¥¤§¨¦§©§¤

ïéðîð ízàL øtñî ìëì äðîpä ìk̈©¦§¤§¨¦§¨¤©¤¦§¦
úúìå àávì àáìå úàöì ïBâk ,Ba§¨¥§¨Ÿ©¨¨§¨¥
ïúBà ìëì íééeðnä ìk ,íéì÷L§¨¦¨©§¦§¨¨

úBøtñî¯.mixRqn :ipW qEtcA ¦§¨¦§¥¦¦§¨¦
äðL íéøNò ïaî" :ïä elàå ,eúeîé̈§¥¥¦¤¤§¦¨¨

"'Bâå¯`NW" :a ,ht zAW i"Wx d`x §§¥©¦©¨¤Ÿ
mixUrn `N` `EdÎKExAÎWFcTd Wpr̈©©¨¨¤¨¥¤§¦

."dlrne dpẄ¨¨©§¨
éåì ìL BèáL àéöBäì¯,oM `l m`W §¦¦§¤¥¦¤¦Ÿ¥

dpW mixUr oAn" hxtl KxvEd dOl̈¨§©§¨¥¦¤¤§¦¨¨
lke" xn` xaMW xg`l ,"dlrnë©§¨§©©¤§¨¨©§¨
`liOOW ,"mkxRqn lkl mkicEwR§¥¤§¨¦§©¤¤¦¥¨
dpW mixUr oAn EdGW Ep` mircFi§¦¨¤¤¦¤¤§¦¨¨

.dlrnë©§¨
íéøNò ïaî íäéãe÷t ïéàL¯`N` ¤¥§¥¤¦¤¤§¦¤¨

zFCtl oiprl dlrne Wcg oAn F`¦¤Ÿ¤¨©§¨§¦§©¦§
dpW miWlW oAn F` ,zFxFkAd mdilr£¥¤©§¦¤§¦¨¨
ld`A dk`ln zFUrl oiprl dlrnë©§¨§¦§©©£§¨¨§Ÿ¤

crFn)a ,`kw a"a m"ayx t"r(i"Wx d`xE . ¥§¥©¦
dpnp `l df mrHOW hn ,` xAcOA©¦§¨¤¦©©¤Ÿ¦§¨
,l`xUi ipA x`W mr cgiA iel haW¥¤¥¦§©©¦§¨§¥¦§¨¥
`EdÎKExAÎWFcTd dtv"W itl§¦¤¨¨©¨¨
oipnPd lM lr dxifB cFnrl dcizrW¤£¦¨©£§¥¨©¨©¦§¦
EzEnIW dlrne dpW mixUr oAn¦¤¤§¦¨¨¨©§¨¤¨
itl ,llkA EN` Eidi l` :xn` ,xAcOA©¦§¨¨©©¦§¥¦§¨§¦

."lbrA Erh `NW ,iNW mdWl dxez ¤¥¤¦¤Ÿ¨¨¥¤
(al)ízà íëéøâôeéc" :Bîebøúk Y ¦§¥¤©¤§©§¦

"ïBëì¯d`xp .mkNW mkixbtE §¦§¥¤¤¨¤¦§¤
dfl KWndA xn`PX dn dfA aXiOW¤§©¥¨¤©¤¤¡©§¤§¥¨¤
Kixv did "mY`" xnF`W oeike ,"ElRi"¦§§¥¨¤¥©¤¨¨¨¦
"mY`"W Wxtn okl ,"ElRY" xnFl©¦§¨¥§¨¥¤©¤

"ElRi" xn` okle ,mkNW FWExiR)ixac ¥¤¨¤§¨¥¨©¦§
cec(."FnEBxzM" qxFB `l m"`xA K` .©¨§¥Ÿ¥§©§

äì íéðaä ìò øacL éôìíñéðë §¦¤¦¤©©¨¦§©§¦¨
õøàì¯.`l wEqR lirlcM ¨¨¤§¦§¥¨

ìôBð ,eúeîz ízàå :øîBì Lwáe¦¥©§©¤¨¥

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡∑ ּבני ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי ארּבעים, נגזר לכ ׁשּׁשים, מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לפי  המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי ּבּכלל, היתה ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל מּגיעים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעׂשרים

ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם ׁשהמּתין אּלא ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה עלתה העגל את (שמות ׁשּמּׁשעׂשּו ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ולא לב) אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף חּטאתם". עליהם "ּופקדּתי ּבמרּגלים, – ּפקדי" "ּוביֹום :ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לׁשנת  ּוכׁשּנכנסּו ּככּלּה, ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין להם וחׁשב ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעֹונכם
עׂשרים  ּבני ׁשל אֹותם מתּו ‡˙ÌÎÈ˙eÊŒ.ׁשּׁשים e‡NÂ∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון .ּכתרּגּומֹו: ְְִִִֵֵֶֶָ¿»¿∆¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»
-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤

:éúàeðz-úà ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡ezŒ˙‡∑ּכמֹו הסרה, לׁשֹון – ּתנּואה מאחרי. לבבכם את ל)ׁשהניאֹותם אביה (במדבר "ּכיֿהניא : ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.אתּה" ָֹ

‡¯ÔÈÚaלג  ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈL¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

‡¯Ú‡לד  ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈÓa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ì"ízà" øîBì ïàk äæ ïBL¯mY`W ¨¤¨©©¤¤©¤
ux`l EqpMIW mipAd FnM `l)`"eb(, Ÿ§©¨¦¤¦¨§¨¨¤

mkixbR ElRi mY`e :xn` ENi`kE§¦¨©§©¤¦§¦§¥¤
dGd xAcOA)m"`x(,oEIr Kixv df itlE . ©¦§¨©¤§¦¤¨¦¦

mEBxYd WExiR mr mi`zn df oi`W¤¥¤©§¦¦¥©©§
KM mEXn ilE`e .mkNW "mY`" WxiRW¤¥©©¤¤¨¤§©¦¨

.FnEBxzM m"`xA qxFB `lbl dxez Ÿ¥¨§¥§©§
(bl)äðL íéòaøàãçà úî àì Y ©§¨¦¨¨Ÿ¥¤¨

øæâð Cëì ,íéML ïaî úeçt íäî¥¤¨¦¤¦¦§©¦§©
íéòaøà¯dpW mirAx` xfBW s`e ©§¨¦§©¤¨©©§¨¦¨¨

,ux`d z` ExY xW` minId xRqnM§¦§©©¨¦£¤¨¤¨¨¤
xaM ixd ,cl wEqR oOwl WxFtnM©§¨§©¨¨£¥§¨
ÎWFcTdW dk ,bi lirl i"Wx azM̈©©¦§¥¤©¨
,KxCd z` mdiptl xSw `EdÎKExÄ¦¥¦§¥¤¤©¤¤
oM m`e ,i`Cn xzFi EWpri `NW icM§¥¤Ÿ¥¨§¥¦©§¦¥
mFi mirAx`l `weC mdl xSw dOl̈¨¦¥¨¤©§¨§©§¨¦
o`M x`an oM lre ,dGn zFgR `le§Ÿ¨¦¤§©¥§¨¥¨
mdn cg` zEni `NW icM oM dUrW¤¨¨¥§¥¤Ÿ¨¤¨¥¤

miXW oAn zFgR)`"eb(. ¨¦¤¦¦
íéøNò éða ìL íúBà eéäiL éãk§¥¤¦§¨¤§¥¤§¦

íéML ììëì ïéòébî¯dxfbPW s`W ©¦¦¦§©¦¦¤©¤¦§§¨
lMn ,ux`l EqpMi `NW dxifB mdilr£¥¤§¥¨¤Ÿ¦¨§¨¨¤¦¨

zxM EaIgzp `l mFwn)m"`x(. ¨Ÿ¦§©§¨¥
ììka äúéä äðBLàø äðLå¯oipOd §¨¨¦¨¨§¨©§¨©¦§¨

.dpW mirAx` lW¤©§¨¦¨¨
ì äîãwL ét ìò óàåçelL §©©¦¤¨§¨§¦©

íéìbøîä¯EglWp milBxnd ixdW ©§©§¦¤£¥©§©§¦¦§§
.zipXd dpXd lW oeiq Wcg sFqA§Ÿ¤¦¨¤©¨¨©¥¦

ìâòä úà eNòMnL éôì¯f"hA §¦¤¦¤¨¤¨¥¤§

.dpFW`x dpW lW fEOzA§©¤¨¨¦¨
àlà ,äáLçna Bæ äøæb äúìò̈§¨§¥¨©©£¨¨¤¨
íúàñ àlîúzL ãò íäì ïézîäL¤¦§¦¨¤©¤¦§©¥§¨¨

¯.mzCn¦¨¨
øîàpL eäæå¯.cl ,al zFnW §¤¤¤¡©§

íéìbøna "éã÷t íBéáe"¯d`xE §¨§¦©§©§¦§¥
.xg` WExiR mW i"Wx©¦¨¥©¥

ïàk óàå ."íúàhç íäìò ézã÷ôe"¨©§¦£¥¤©¨¨§©¨
øîàð¯.cl wEqR oOwl ¤¡©§©¨¨

"íëéúðBò úà eàNz"¯oFW`x qEtcA ¦§¤£Ÿ¥¤¦§¦
.mkpFr z` E`UY xn`p `le :sqFp¨§Ÿ¤¡©¦§¤£§¤

äðeìz ìLå ìâò ìL ,úBðBò ézL¯ §¥£¤¥¤§¤§¨
`l ,lbrA E`hg `NW iel haW la £̀¨¥¤¥¦¤Ÿ¨§¨¥¤Ÿ
i"WxA lirlcM ,dxifB mdilr dxfbp¦§§¨£¥¤§¥¨§¦§¥§©¦

.hn ,`
úö÷î íäéiç ïéðîa íäì áMçå§¦¥¨¤§¦§©©¥¤¦§¨

ì eñðëpLëe ,dlëk äðLúðL ¨¨§ª¨§¤¦§§¦§©
íéøNò éða ìL íúBà eúî íéML¦¦¥¨¤§¥¤§¦

¯mixUr ipA EidW EN` ,xnFlM§©¥¤¨§¥¤§¦
mirAx`d zpWaE ,mixvOn mz`iviA¦¦¨¨¦¦§©¦¦§©¨©§¨¦
zpWl Eqpkp xAcOA mzEdWl§©¨©¦§¨¦§§¦§©
zpWl mzqipkA cIn Ezn ,miXXd©¦¦¥¦©¦§¦¨¨¦§©
mlWEIW cr mdl oiYnd `le ,miXXd©¦¦§Ÿ¦§¦¨¤©¤§©
mdl dpn `N` ,miXXd zpW mdl̈¤§©©¦¦¤¨¨¨¨¤
wwfEde .DNkM miXXd zpW zvwn¦§¨§©©¦¦§ª¨§§©
WcgA dzid lbrd zIUrW ipRn Kkl§¨¦§¥¤£¦©¨¥¤¨§¨§Ÿ¤
EOY mrd lke ,dpFW`x dpW lW fEOY©¤¨¨¦¨§¨¨¨©
mirAx`d zpW rvn`A zEnl̈§¤§©§©¨©§¨¦
,a mixacA aEzMM ,xAcOA mzEdWl§©¨©¦§¨©¨¦§¨¦

EOYW cr milBxnd `hg f`OW ,fhÎci¤¥¨¥§©§©§¦©¤©
did xFCd FzF` iWp` lM zEnl̈¨©§¥©¨¨
lbrd `hgnE ,dpW dpFnWE miWlW§¦§¤¨¨¥¥§¨¥¤
rWze miWlW did zEnl EOYW cr©¤©¨¨¨§¦¨¥©
dpW mdl dxqg oM m`e ,dpẄ¨§¦¥¨§¨¨¤¨¨
`N` ,miXXd zpW znlWdl§©§¨©§©©¦¦¤¨
zvwn mdl aXig `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦¥¨¤¦§¨
`NW icM dUrp df lke .DNkM dpẄ¨§ª¨§¨¤©£¨§¥¤Ÿ
.ux`l qpMdNn l`xUi z` cFr aMrl§©¥¤¦§¨¥¦§¦¨¥¨¨¤

íëéúeðæ úà eàNðå:Bîebøúk Y §¨§¤§¥¤§©§
"ïBëéáBç úé ïeìa÷éå"¯,xnFlM ¦©§¨¥§©

.mki`hg lr EWpricl dxez ¥¨§©£¨¥¤
(cl)éúàeðz úàúà íúBàéðäL Y ¤§¨¦¤£¦¤¤

éøçàî íëááì¯maal zxqd `xw §©§¤¥©£©¨¨£¨©§¨¨
± iz`EpY) 'd zxqd ± 'd ixg`n¥©£¥£¨©§¨¦

izxqd(± 'dn maal xqEdWMW ipRn , £¨¨¦¦§¥¤§¤©§¨¨¥
mdn 'd xqEd)m"`x(,xnFl Wi F` . ©¥¤¥©

,dxqd oFWl `Ed "d`EpY"W oeiMW¤¥¨¤§¨§£¨¨
,'d lr oM xnFl KIW `l ,xq oFWl `le§Ÿ§¨Ÿ©¨©¥©
Exiqd mdW l`xUi ipA lr WxiR okl̈¥¥©©§¥¦§¨¥¤¥¥¦
oOwl i"Wx d`x la` .'d mrn maal§¨¨¥¦£¨§¥©¦§©¨

xW` z` ,iz`EpY z`" :e ,lmYxq ¤§¨¦¤£¤©§¤
z` Wxtn i"Wx mXW d`xpe ,"ilrn¥¨©§¦§¤¤¨©¦§¨¥¤

.Dnvr dNOd z` `le oiprd̈¦§¨§Ÿ¤©¦¨©§¨
äàeðz¯g ,gi zFnW i"Wx d`xE §¨§¥©¦§

cFqie oETiY `Ed "d`EpY" lW e"iYdW¤©¨¤§¨¦¦
.miwxtl EPOn ltFPd©¥¦¤¦§¨¦

ìäøñä ïBL¯,al oOwl i"Wx mB d`x §£¨¨§¥©©¦§©¨
.f



נה gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(çë)øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È‡ŒÈÁ∑ ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡∑ חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑ ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה ּבּמדּבר "אֹו .מּמּני: ְְִִִֶֶַַָָ

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

:éìò̈¨«
i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א ולבא (ב"ב לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל הּנמנה ּכל ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

להֹוציא  וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ימּותּו, מסּפרֹות אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָלּצבא
עׂשרים  מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל .ׁשבטֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ

(ì)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
ìòLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà ïkL §©¥¬¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

:ïeð-ïa¦«

(àì)íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈
:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑ ואּתם" לֹומר: ּובּקׁש לארץ, להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון) (ּדי ּכתרּגּומֹו ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון נֹופל .ּתמּותּו", ֵֶֶַַָָָ

Ók‡כח  ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

ÏÎÂכט  ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎaLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈÈÓƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

˜ÈÓi˙ל  Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא  È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב  ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)éðà éçì YäòeáL ïBL¯ ©¨¦§§¨
itkE ,eiIgA rAWPWmIqOWmB d`xE . ¤¦§©§©¨§¦¤§©¥§¥©

.`k wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨
ìBëéák Y "äNòà ïk .. àì íà"¦Ÿ¥¤¡¤¦§¨

éç éðéà¯ig ipi`" :WxFtnA xn` `le ¥¦©§Ÿ¨©¦§¨¥¦©
KxC oi`W ipRn ,"dUr` oM `l m ¦̀Ÿ¥¤¡¤¦§¥¤¥¤¤

dlrn iRlM oM aFYkl cFaM)m"`x(F` . ¨¦§¥§©¥©§¨
,"drEaW oFWl" df did `l f`W mEXn¦¤¨Ÿ¨¨¤§§¨
xn` okle ,mXA rAWp zFidl KixSW¤¨¦¦§¦§¨©¥§¨¥¨©
oFWl oMÎoi`XÎdn ,"ip` ig" oFWlA¦§©¨¦©¤¥¥§
Edfe .drEaW oFWl Fpi` ,"ig ipi`"¥¦©¥§§¨§¤
,ip` ig" aFYkl i"Wx miCwdW mrHd©©©¤¦§¦©¦¦§©¨¦
oM WxiR xaMW s`] "drEaW oFWl§§¨©¤§¨¥©¥

[mW lirl)`"eb(. §¥¨
ízøac øLàk:épnî ízLwaL Y ©£¤¦©§¤¤¦©§¤¦¤¦

"eðúî eì äfä øaãna Bà"¯lirl ©¦§¨©¤¨§§¥
.a wEqRhk dxez ¨

(hk)íëøtñî ìëì íëéã÷t ìëåY §¨§ª¥¤§¨¦§©§¤

ïéðîð ízàL øtñî ìëì äðîpä ìk̈©¦§¤§¨¦§¨¤©¤¦§¦
úúìå àávì àáìå úàöì ïBâk ,Ba§¨¥§¨Ÿ©¨¨§¨¥
ïúBà ìëì íééeðnä ìk ,íéì÷L§¨¦¨©§¦§¨¨

úBøtñî¯.mixRqn :ipW qEtcA ¦§¨¦§¥¦¦§¨¦
äðL íéøNò ïaî" :ïä elàå ,eúeîé̈§¥¥¦¤¤§¦¨¨

"'Bâå¯`NW" :a ,ht zAW i"Wx d`x §§¥©¦©¨¤Ÿ
mixUrn `N` `EdÎKExAÎWFcTd Wpr̈©©¨¨¤¨¥¤§¦

."dlrne dpẄ¨¨©§¨
éåì ìL BèáL àéöBäì¯,oM `l m`W §¦¦§¤¥¦¤¦Ÿ¥

dpW mixUr oAn" hxtl KxvEd dOl̈¨§©§¨¥¦¤¤§¦¨¨
lke" xn` xaMW xg`l ,"dlrnë©§¨§©©¤§¨¨©§¨
`liOOW ,"mkxRqn lkl mkicEwR§¥¤§¨¦§©¤¤¦¥¨
dpW mixUr oAn EdGW Ep` mircFi§¦¨¤¤¦¤¤§¦¨¨

.dlrnë©§¨
íéøNò ïaî íäéãe÷t ïéàL¯`N` ¤¥§¥¤¦¤¤§¦¤¨

zFCtl oiprl dlrne Wcg oAn F`¦¤Ÿ¤¨©§¨§¦§©¦§
dpW miWlW oAn F` ,zFxFkAd mdilr£¥¤©§¦¤§¦¨¨
ld`A dk`ln zFUrl oiprl dlrnë©§¨§¦§©©£§¨¨§Ÿ¤

crFn)a ,`kw a"a m"ayx t"r(i"Wx d`xE . ¥§¥©¦
dpnp `l df mrHOW hn ,` xAcOA©¦§¨¤¦©©¤Ÿ¦§¨
,l`xUi ipA x`W mr cgiA iel haW¥¤¥¦§©©¦§¨§¥¦§¨¥
`EdÎKExAÎWFcTd dtv"W itl§¦¤¨¨©¨¨
oipnPd lM lr dxifB cFnrl dcizrW¤£¦¨©£§¥¨©¨©¦§¦
EzEnIW dlrne dpW mixUr oAn¦¤¤§¦¨¨¨©§¨¤¨
itl ,llkA EN` Eidi l` :xn` ,xAcOA©¦§¨¨©©¦§¥¦§¨§¦

."lbrA Erh `NW ,iNW mdWl dxez ¤¥¤¦¤Ÿ¨¨¥¤
(al)ízà íëéøâôeéc" :Bîebøúk Y ¦§¥¤©¤§©§¦

"ïBëì¯d`xp .mkNW mkixbtE §¦§¥¤¤¨¤¦§¤
dfl KWndA xn`PX dn dfA aXiOW¤§©¥¨¤©¤¤¡©§¤§¥¨¤
Kixv did "mY`" xnF`W oeike ,"ElRi"¦§§¥¨¤¥©¤¨¨¨¦
"mY`"W Wxtn okl ,"ElRY" xnFl©¦§¨¥§¨¥¤©¤

"ElRi" xn` okle ,mkNW FWExiR)ixac ¥¤¨¤§¨¥¨©¦§
cec(."FnEBxzM" qxFB `l m"`xA K` .©¨§¥Ÿ¥§©§

äì íéðaä ìò øacL éôìíñéðë §¦¤¦¤©©¨¦§©§¦¨
õøàì¯.`l wEqR lirlcM ¨¨¤§¦§¥¨

ìôBð ,eúeîz ízàå :øîBì Lwáe¦¥©§©¤¨¥

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡∑ ּבני ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי ארּבעים, נגזר לכ ׁשּׁשים, מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לפי  המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי ּבּכלל, היתה ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל מּגיעים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעׂשרים

ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם ׁשהמּתין אּלא ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה עלתה העגל את (שמות ׁשּמּׁשעׂשּו ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ולא לב) אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף חּטאתם". עליהם "ּופקדּתי ּבמרּגלים, – ּפקדי" "ּוביֹום :ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לׁשנת  ּוכׁשּנכנסּו ּככּלּה, ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין להם וחׁשב ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעֹונכם
עׂשרים  ּבני ׁשל אֹותם מתּו ‡˙ÌÎÈ˙eÊŒ.ׁשּׁשים e‡NÂ∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון .ּכתרּגּומֹו: ְְִִִֵֵֶֶָ¿»¿∆¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»
-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤

:éúàeðz-úà ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡ezŒ˙‡∑ּכמֹו הסרה, לׁשֹון – ּתנּואה מאחרי. לבבכם את ל)ׁשהניאֹותם אביה (במדבר "ּכיֿהניא : ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.אתּה" ָֹ

‡¯ÔÈÚaלג  ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈL¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

‡¯Ú‡לד  ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈÓa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ì"ízà" øîBì ïàk äæ ïBL¯mY`W ¨¤¨©©¤¤©¤
ux`l EqpMIW mipAd FnM `l)`"eb(, Ÿ§©¨¦¤¦¨§¨¨¤

mkixbR ElRi mY`e :xn` ENi`kE§¦¨©§©¤¦§¦§¥¤
dGd xAcOA)m"`x(,oEIr Kixv df itlE . ©¦§¨©¤§¦¤¨¦¦

mEBxYd WExiR mr mi`zn df oi`W¤¥¤©§¦¦¥©©§
KM mEXn ilE`e .mkNW "mY`" WxiRW¤¥©©¤¤¨¤§©¦¨

.FnEBxzM m"`xA qxFB `lbl dxez Ÿ¥¨§¥§©§
(bl)äðL íéòaøàãçà úî àì Y ©§¨¦¨¨Ÿ¥¤¨

øæâð Cëì ,íéML ïaî úeçt íäî¥¤¨¦¤¦¦§©¦§©
íéòaøà¯dpW mirAx` xfBW s`e ©§¨¦§©¤¨©©§¨¦¨¨

,ux`d z` ExY xW` minId xRqnM§¦§©©¨¦£¤¨¤¨¨¤
xaM ixd ,cl wEqR oOwl WxFtnM©§¨§©¨¨£¥§¨
ÎWFcTdW dk ,bi lirl i"Wx azM̈©©¦§¥¤©¨
,KxCd z` mdiptl xSw `EdÎKExÄ¦¥¦§¥¤¤©¤¤
oM m`e ,i`Cn xzFi EWpri `NW icM§¥¤Ÿ¥¨§¥¦©§¦¥
mFi mirAx`l `weC mdl xSw dOl̈¨¦¥¨¤©§¨§©§¨¦
o`M x`an oM lre ,dGn zFgR `le§Ÿ¨¦¤§©¥§¨¥¨
mdn cg` zEni `NW icM oM dUrW¤¨¨¥§¥¤Ÿ¨¤¨¥¤

miXW oAn zFgR)`"eb(. ¨¦¤¦¦
íéøNò éða ìL íúBà eéäiL éãk§¥¤¦§¨¤§¥¤§¦

íéML ììëì ïéòébî¯dxfbPW s`W ©¦¦¦§©¦¦¤©¤¦§§¨
lMn ,ux`l EqpMi `NW dxifB mdilr£¥¤§¥¨¤Ÿ¦¨§¨¨¤¦¨

zxM EaIgzp `l mFwn)m"`x(. ¨Ÿ¦§©§¨¥
ììka äúéä äðBLàø äðLå¯oipOd §¨¨¦¨¨§¨©§¨©¦§¨

.dpW mirAx` lW¤©§¨¦¨¨
ì äîãwL ét ìò óàåçelL §©©¦¤¨§¨§¦©

íéìbøîä¯EglWp milBxnd ixdW ©§©§¦¤£¥©§©§¦¦§§
.zipXd dpXd lW oeiq Wcg sFqA§Ÿ¤¦¨¤©¨¨©¥¦

ìâòä úà eNòMnL éôì¯f"hA §¦¤¦¤¨¤¨¥¤§

.dpFW`x dpW lW fEOzA§©¤¨¨¦¨
àlà ,äáLçna Bæ äøæb äúìò̈§¨§¥¨©©£¨¨¤¨
íúàñ àlîúzL ãò íäì ïézîäL¤¦§¦¨¤©¤¦§©¥§¨¨

¯.mzCn¦¨¨
øîàpL eäæå¯.cl ,al zFnW §¤¤¤¡©§

íéìbøna "éã÷t íBéáe"¯d`xE §¨§¦©§©§¦§¥
.xg` WExiR mW i"Wx©¦¨¥©¥

ïàk óàå ."íúàhç íäìò ézã÷ôe"¨©§¦£¥¤©¨¨§©¨
øîàð¯.cl wEqR oOwl ¤¡©§©¨¨

"íëéúðBò úà eàNz"¯oFW`x qEtcA ¦§¤£Ÿ¥¤¦§¦
.mkpFr z` E`UY xn`p `le :sqFp¨§Ÿ¤¡©¦§¤£§¤

äðeìz ìLå ìâò ìL ,úBðBò ézL¯ §¥£¤¥¤§¤§¨
`l ,lbrA E`hg `NW iel haW la £̀¨¥¤¥¦¤Ÿ¨§¨¥¤Ÿ
i"WxA lirlcM ,dxifB mdilr dxfbp¦§§¨£¥¤§¥¨§¦§¥§©¦

.hn ,`
úö÷î íäéiç ïéðîa íäì áMçå§¦¥¨¤§¦§©©¥¤¦§¨

ì eñðëpLëe ,dlëk äðLúðL ¨¨§ª¨§¤¦§§¦§©
íéøNò éða ìL íúBà eúî íéML¦¦¥¨¤§¥¤§¦

¯mixUr ipA EidW EN` ,xnFlM§©¥¤¨§¥¤§¦
mirAx`d zpWaE ,mixvOn mz`iviA¦¦¨¨¦¦§©¦¦§©¨©§¨¦
zpWl Eqpkp xAcOA mzEdWl§©¨©¦§¨¦§§¦§©
zpWl mzqipkA cIn Ezn ,miXXd©¦¦¥¦©¦§¦¨¨¦§©
mlWEIW cr mdl oiYnd `le ,miXXd©¦¦§Ÿ¦§¦¨¤©¤§©
mdl dpn `N` ,miXXd zpW mdl̈¤§©©¦¦¤¨¨¨¨¤
wwfEde .DNkM miXXd zpW zvwn¦§¨§©©¦¦§ª¨§§©
WcgA dzid lbrd zIUrW ipRn Kkl§¨¦§¥¤£¦©¨¥¤¨§¨§Ÿ¤
EOY mrd lke ,dpFW`x dpW lW fEOY©¤¨¨¦¨§¨¨¨©
mirAx`d zpW rvn`A zEnl̈§¤§©§©¨©§¨¦
,a mixacA aEzMM ,xAcOA mzEdWl§©¨©¦§¨©¨¦§¨¦

EOYW cr milBxnd `hg f`OW ,fhÎci¤¥¨¥§©§©§¦©¤©
did xFCd FzF` iWp` lM zEnl̈¨©§¥©¨¨
lbrd `hgnE ,dpW dpFnWE miWlW§¦§¤¨¨¥¥§¨¥¤
rWze miWlW did zEnl EOYW cr©¤©¨¨¨§¦¨¥©
dpW mdl dxqg oM m`e ,dpẄ¨§¦¥¨§¨¨¤¨¨
`N` ,miXXd zpW znlWdl§©§¨©§©©¦¦¤¨
zvwn mdl aXig `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦¥¨¤¦§¨
`NW icM dUrp df lke .DNkM dpẄ¨§ª¨§¨¤©£¨§¥¤Ÿ
.ux`l qpMdNn l`xUi z` cFr aMrl§©¥¤¦§¨¥¦§¦¨¥¨¨¤

íëéúeðæ úà eàNðå:Bîebøúk Y §¨§¤§¥¤§©§
"ïBëéáBç úé ïeìa÷éå"¯,xnFlM ¦©§¨¥§©

.mki`hg lr EWpricl dxez ¥¨§©£¨¥¤
(cl)éúàeðz úàúà íúBàéðäL Y ¤§¨¦¤£¦¤¤

éøçàî íëááì¯maal zxqd `xw §©§¤¥©£©¨¨£¨©§¨¨
± iz`EpY) 'd zxqd ± 'd ixg`n¥©£¥£¨©§¨¦

izxqd(± 'dn maal xqEdWMW ipRn , £¨¨¦¦§¥¤§¤©§¨¨¥
mdn 'd xqEd)m"`x(,xnFl Wi F` . ©¥¤¥©

,dxqd oFWl `Ed "d`EpY"W oeiMW¤¥¨¤§¨§£¨¨
,'d lr oM xnFl KIW `l ,xq oFWl `le§Ÿ§¨Ÿ©¨©¥©
Exiqd mdW l`xUi ipA lr WxiR okl̈¥¥©©§¥¦§¨¥¤¥¥¦
oOwl i"Wx d`x la` .'d mrn maal§¨¨¥¦£¨§¥©¦§©¨

xW` z` ,iz`EpY z`" :e ,lmYxq ¤§¨¦¤£¤©§¤
z` Wxtn i"Wx mXW d`xpe ,"ilrn¥¨©§¦§¤¤¨©¦§¨¥¤

.Dnvr dNOd z` `le oiprd̈¦§¨§Ÿ¤©¦¨©§¨
äàeðz¯g ,gi zFnW i"Wx d`xE §¨§¥©¦§

cFqie oETiY `Ed "d`EpY" lW e"iYdW¤©¨¤§¨¦¦
.miwxtl EPOn ltFPd©¥¦¤¦§¨¦

ìäøñä ïBL¯,al oOwl i"Wx mB d`x §£¨¨§¥©©¦§©¨
.f



glyנו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzé¦©−§¨¬¨ª«

(åì)õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiåäaã àéöBäì ä ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈÏÚ eÈliÂ e·LiÂ∑ אנׁשים אֹותם ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ׁשּמלקיחים ּדברים חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ּכל וּימתּו. ו)– השירים "ּדֹובב (שיר : ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשהיא  ּדּבה ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר לכ לרעה, ויׁשנּה לטֹובה ויׁשנּה יׁשנים", ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׂשפתי

ּבלע"ז ∑ac‰.טֹובה  .פרליר"ש ָƒ»ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr b"ig y"ewl t"r)

mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

עלעלעלעל־־־־הארץהארץהארץהארץ:::: דדדדּבּבּבּבהההה להלהלהלהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכלללל־־־־העדההעדההעדההעדה עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיּלּלּלּלינינינינּוּוּוּו ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו אתאתאתאת־־־־הארץהארץהארץהארץ לתלתלתלתּוּוּוּורררר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהאנוהאנוהאנוהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
העדההעדההעדההעדה ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עליועליועליועליו הרעימהרעימהרעימהרעימּוּוּוּו הארץהארץהארץהארץ ממממּתּתּתּתּוּוּוּורררר ובפרש"י)ּוּוּוּוככככׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּו לו. (יד, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

לכן קדם ואילך)ּכבר כו ׁשּׁשבּו(יג, היא לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות וא"כ וכּו', וטענֹותיהם המרּגלים סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
הארץ" מּתּור "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ,ּכ הּפׁשט ּדאין כ' רׁש"י א ׁשנית. מׁשה על (ויעוי'וטענּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

זה) לפרּוׁש ההכרח רׁש"י ׁשנית?ּבמפרׁשי המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי צ"ב, ּולפי"ז . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ימּות  ׁשּלא ּופעל בנ"י, מעל השי"ת ּגזרת את ּבתחנּוניו מרע"ה הסיר ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוי"ל

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם הּגזרה להסיר ּתחנּוניו הֹועילּו לא א"כ, ּומּדּוע ׁשנה, ארּבעים ּבמׁש כ"א ּתכף, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהעם

‡aÚ„לה  ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ ÔencÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLk ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zLk Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"dúà äéáà àéðä ék" Bîk¯oOwl §¦¥¦¨¦¨Ÿ¨§©¨
dxqde dripn oFWl .e ,l)my i"yx(. §§¦¨©£¨¨

± zF`EpY" :i ,bl aFI` i"Wx d`xE§¥©¦¦§
on aEWl ,dp`FY oFWl ,zFlilr£¦§£¨¨¦

."mFwOddl dxez ©¨
(fl-el)åéìò eðéliå eáLiåY ©¨ª©©¦¨¨

õøàä øezî eáMLëe¯,xnFlM §¤¨¦¨¨¤§©
,"ux`d z` xEzl" lr aqEn "EaWIe"©¨ª¨©¨¤¨¨¤

" lr `leEpiNIeEaXWkE" :FWExitE ," §Ÿ©©©¦¥§¤¨
.EpiNde EaW aEXW `le ,"ux`d xEYn¦¨¨¤§Ÿ¤¨§¦¦

eîéòøä¯" WExiR EdfEpiNIe." ¦§¦¤¥©©¦
åéìò"¯.dWn lr ¨¨©¤

"äãòä ìk úà¯"EpiNIeFWExiR " ¤¨¨¥¨©©¦¥
mixg` z` EpiNd)f ,fh zeny i"yx(. ¦¦¤£¥¦
äac úàöBäa¯:aEzMd oFWlM §¨©¦¨¦§©¨

."ux`d lr dAC `ivFdl"§¦¦¨©¨¨¤
"eúîiå" íéLðà íúBà¯oFWlM ¨£¨¦©¨ª¦§

miWp`d EzEnIe :fl wEqtA aEzMd©¨§¨©¨¨£¨¦
xnFlM ."ux`d zAC i`ivFn¦¥¦©¨¨¤§©
md fl wEqtA mixMfPd "miWp`d"¨£¨¦©¦§¨¦§¨¥
wEqR WixA mixMfPd "miWp`d" mzF`¨¨£¨¦©¦§¨¦§¥¨

wEqtE ,"dWn glW xW` miWp`de" el§¨£¨¦£¤¨©¤¨
WExitE .el wEqR lW znFIq `Ed fl¦¤¤¨¥
zFnW i"Wx mB d`xE .Ezn ± "EzEnIe"©¨¥§¥©©¦§
'ebe dWn glW xW` miWp`de" :a ,eh§¨£¨¦£¤¨©¤
oMW `N` ,"xnFl Fl did Ezn ,EzEnIe©¨¥¨¨©¤¨¤¥
minrtl oM xAcl zF`xwOd KxC¤¤©¦§¨§©¥¥¦§¨¦

.e"ie ztqFzA§¤¤¨
ì äac úàöBä ìkíéøác Cepç ïBL ¨¨©¦¨§¦§¨¦

¯.mixaC lBxd¤§¥§¨¦
ì ïéçé÷ìnLíðBL¯mpFWl micOlOW ¤©§¦¦§¨¤§©§¦§¨

)`l ,bk dinxi i"yx(.
íãàì¯.mc` lr §¨¨©¨¨

"íéðLé éúôN ááBc" Bîk ,Ba øaãì§©¥§¥¦§¥§¥¦
¯,aaFC" :mW i"WxaE .i ,f mixiXd xiW¦©¦¦§©¦¨¥

mB d`xE ."xEAC oFWl FcFqie ,Wigxn©§¦¦§¦§¥©
.ci ,`l miNdY i"Wx©¦§¦¦

äòøì dðLéå äáBèì dðLéå¯Îlre §¤§¨§¨§¤§¨§¨¨§©
FWExiRW qENiw oFWl `Ed dfÎKxC¤¤¤§¦¤¥
± drxl mbe daFhl FpWIW xzi xEAC¦¨¥¤¤§§¨§©§¨¨
` ,fk dhFq .i ,` wEwag i"Wx d`x§¥©¦£©¨
dOf oFWl oke .dnEC ligzOd xEAC¦©©§¦¨§¥§¦¨

daFhl DpWIW daWgn oFWl `EdW¤§©£¨¨¤¤§¨§¨
.i ,ek miNdY i"Wx d`x ± drxlE§¨¨§¥©¦§¦¦

ïàk øîàð Cëì¯.fl wEqR §¨¤¡©¨¨
"äòø õøàä úac éàöBî"YdnE ¦¥¦©¨¨¤¨¨©
wEqRA "drx" aEzM `NX)al ,bi lirl( ¤Ÿ¨¨¨©¨

mEXn ,"ux`d zAC E`ivFIe"WxFtOW ©¦¦©¨¨¤¦¤§¨
,"'ebe diaWFi zlkF` ux`" Exn`W mẄ¤¨§¤¤¤¤§¤¨

"drx" Wxtl KxvEd `l okl)min x`a ¨¥Ÿ§©§¨¥¨¨
miig(xn`p `l el wEqtA o`MX dnE .©¤¨§¨Ÿ¤¡©

` :xnFl Wi ,"drx"(WxFtOW mEXn ¨¨¥©¦¤§¨
"EpiNIedAC `idW oaEn `liOnE ," ©©¦¦¥¨¨¤¦¦¨

a .drx(m` KM lM rbFp Fpi` mW ¨¨¨¥¥©¨¨¦
fl wEqtA la` ,`l F` drx `id dACd©¦¨¦¨¨Ÿ£¨§¨
Kixv ,"dtBOA .. EzEnIe" xn`PW¤¤¡©©¨©©¥¨¨¦

WxtlzAC i`ivFn" EidW llbA EzOW §¨¥¤¥¦§©¤¨¦¥¦©
ux`ddrx." ¨¨¤¨¨

.äáBè àéäL äaã LiLäaãY ¤¥¦¨¤¦¨¦¨
õ"éãéìøô¯parledizmixEAC lFlkn ,¦§¦¦

)mb` ipiirn(.
æòìa¯,fl ziW`xA i"Wx mB d`xE §©©§¥©©¦§¥¦

.afl dxez

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy
הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם ,לז)ּולכ לֹומר (בפסוק המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ ", ּדּבת מֹוצאי האנׁשים "וּימּות ּו אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתפּלתֹו להם הֹועילה לא ּולכ עליו", "וּילינּו הכ' ּבלׁשֹון ּכמדּיק עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ּבּמרּגלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻׁשחֹומר
סנגֹור". נעׂשה קטגֹור ּד"אין מׁשה, ְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשל

(æì)äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰Ùbna∑ לׁשֹונם ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד מּדה להם, ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
"לפני  וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ טּבּורם, לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ותֹולעים טּבּורם ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעד

מּדה  ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא ֿ ּברּוֿהּוא הּקדֹוׁש ׁשל מּדֹותיו עלּֿפי להם הראּויה  ּבאֹותּה .ה'", ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(çì)íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää̈¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ׁשּנטלּו מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים "חיּו לֹומר ּתלמּוד קיז)מה ׁשל (ב"ב חלקם ƒÀ«¿»≈»ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לחּיים  ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ .מרּגלים ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(èì)éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−
:ãàî íòä eìaàúiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

(î)eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìòå§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑ יׂשראל לארץ העֹולה הּדר ‡ÌB˜n‰ŒÏ.הּוא eÈÏÚÂ epp‰∑ לארץֿיׂשראל. ∆…»»ְְִֵֶֶֶֶַָָָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ
'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡∑ נעלה ׁשם לנּו, e‡ËÁ.לתּתּה Èk∑"מצרימה ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

ÏÚלז  LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח  ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»

Èaלט  ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

eË¯‡מ  LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fl)'ä éðôì äôbnadúBàa Y ©©¥¨¦§¥§¨
,äcî ãâðk äcî ,íäì äðeâää äúéî¦¨©£¨¨¤¦¨§¤¤¦¨

la eàèç íäì áaøzLðå ,ïBLíðBL ¥¨§©¨§¦§©§¥§¨
íéòìBúå ,íøeaè ãò¯mirlFze ©©¨§¨¦§¨¦

`N` dxEaB Dl oi` zrlFY iM ,`weC©§¨¦©©¥¨§¨¤¨
[ci ,`n dirWi i"Wx d`x] ditA)x`a §¦¨§¥©¦§©§¨

dcya(.
lî ïéàöBéíøeaè CBúì íéàáe ïðBL §¦¦§¨¨¦§©¨

¯rvn` `Ed xEAHd iM ,`weC mxEAhA§©¨©§¨¦©©¤§©
ux` lr dAC E`ivFd mde ,mc`d̈¨¨§¥¦¦¨©¤¤

mlFrd xEAh `idW l`xUi)dcya x`a(. ¦§¨¥¤¦©¨¨
mB `aEn ` ,dl dhFq `xnBA©§¨¨¨¨©
i"Wx K` ,mpFWll Eqpkp mxEAHOW¤¦©¨¦§§¦§¨©©¦

.o`M FhinWd¦§¦¨
"äôbîa" àìå ,"äôbna" øîàð Cëì§¨¤¡©©©¥¨§Ÿ§©¥¨

¯`N` .mzq] dtBnA opixw `lCn¦§¨¨¥©§©¥¨§¨¤¨
`id z"iAd zgYW g"YRdW ,dtBOA©©¥¨¤©©¨¤©©©¥¦

`"d mFwnAzcgEinA rnWn ,[dricid ¦§¥©§¦¨©§©¦§¤¤
dCn cbpM dCnA mdl diE`xE)dheq i"yx §¨¨¤§¦¨§¤¤¦¨

` ,dl(.
äéeàøä dúBàa ,"'ä éðôì" eäæå§¤¦§¥§¨¨§¨
-LBãwä ìL åéúBcî ét ìò íäì̈¤©¦¦¨¤©¨
ãâðk äcî ããBî àeäL ,àeä-Ceøä¤¥¦¨§¤¤

äcî¯mB d`xE .` ,v oixcdpq d`x ¦¨§¥©§¤§¦§¥©
eikxC oMW" :ek ,gi miNdY i"Wx©¦§¦¦¤¥§¨¨

."dCn cbpM dCn lFnblgl dxez ¦§¦¨§¤¤¦¨
(gl)'Bâå eéç áìëå òLBäéåäî Y ¦ª©§¨¥¨§©

íéLðàä ïî eéç" :øîBì ãeîìz©§©¨¦¨£¨¦
"íää¯aizM `de ,WOn Eig `nili` ¨¥¦¥¨¨©¨§¨§¦

`pixg` `xw)dq ,ek onwl(xzFp `le" §¨©£¦¨§Ÿ©
rWFdie dPti oA alM m` iM ,Wi` mdn¥¤¦¦¦¨¥¤§ª¤¦ª©

"oEp oA)a ,giw a"a(. ¦
ìL í÷ìç eìèpL ãnìî àlà¤¨§©¥¤¨§¤§¨¤
íäézçz eî÷å ,õøàa íéìbøî§©§¦¨¨¤§¨©§¥¤

íéiçì¯on Eig" aEzMd siqFOX dn §©¦©¤¦©¨¨¦
mdiYgY Enw" i"Wx WxtnE ,"miWp`d̈£¨¦§¨¥©¦¨©§¥¤
ElhPW" wx `Ed xAEcndW s` ,"miIgl§©¦©¤©§¨©¤¨§
EdGW xnFl Wi ,"ux`A .. mwlg¤§¨¨¨¤¥©¤¤

,dp ,ek oOwl i"Wx zHiWl m`zdA§¤§¥§¦©©¦§©¨
m`e ,ux`d dwNgzp ux`d i`al wxW¤©§¨¥¨¨¤¦§©§¨¨¨¤§¦
z` lFHil ElkEi alke rWFdIW icM oM¥§¥¤§ª©§¨¥§¦¤
iciÎlr wx `Ed ,ux`A milBxnd wlg¥¤©§©§¦¨¨¤©©§¥

"miIgl mdiYgY EnTW")iaxd(.hl dxez ¤¨©§¥¤§©¦
(n)øää Làø ìàCøcä àeä Y ¤Ÿ¨¨©¤¤

ìàøNé õøàì äìBòä¯lirl mB d`x ¨¤§¤¤¦§¨¥§¥©§¥
."xdd z` mzilre abPA df Elr" :fi ,bi£¤©¤¤©£¦¤¤¨¨

íB÷nä ìà eðéìòå eppä¯i"Wx d`x ¦¤§¨¦¤©¨§¥©¦
EPPd oFWl ± EpidYe" :`n ,` mixaC§¨¦©¨¦§¦¤
oFWNd df ,mFwOd l` Epilre§¨¦¤©¨¤©¨
."mYpOCfp xnFlM ,od oFWl ,mYxn`W¤£©§¤§¥§©¦§©©§¤

àììàøNé õø¯dfaEaXinEdn i"Wx §¤¤¦§¨¥¨¤§©¥©¦©
xn`p xaM ixde ,"Epilre EPPd" Exn`W¤¨§¦¤§¨¦©£¥§¨¤¡©
dIlrdW Wxtn okl ,"ElrIe"©©£¨¥§¨¥¤¨£¦¨
`idW ,xdd W`x l` dzid dpFW`xd̈¦¨¨§¨¤Ÿ¨¨¤¦
dIlrd ENi`e ,ux`l dlFrd KxCd©¤¤¨¨¨¨¤§¦¨£¦¨
ux` l` dxn`p cizr oFWlAW dIpXd©§¦¨¤¦§¨¦¤¤§¨¤¤¤



נז gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzé¦©−§¨¬¨ª«

(åì)õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiåäaã àéöBäì ä ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈÏÚ eÈliÂ e·LiÂ∑ אנׁשים אֹותם ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ׁשּמלקיחים ּדברים חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ּכל וּימתּו. ו)– השירים "ּדֹובב (שיר : ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשהיא  ּדּבה ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר לכ לרעה, ויׁשנּה לטֹובה ויׁשנּה יׁשנים", ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׂשפתי

ּבלע"ז ∑ac‰.טֹובה  .פרליר"ש ָƒ»ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr b"ig y"ewl t"r)

mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

עלעלעלעל־־־־הארץהארץהארץהארץ:::: דדדדּבּבּבּבהההה להלהלהלהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכלללל־־־־העדההעדההעדההעדה עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיּלּלּלּלינינינינּוּוּוּו ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו אתאתאתאת־־־־הארץהארץהארץהארץ לתלתלתלתּוּוּוּורררר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהאנוהאנוהאנוהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
העדההעדההעדההעדה ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עליועליועליועליו הרעימהרעימהרעימהרעימּוּוּוּו הארץהארץהארץהארץ ממממּתּתּתּתּוּוּוּורררר ובפרש"י)ּוּוּוּוככככׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּו לו. (יד, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

לכן קדם ואילך)ּכבר כו ׁשּׁשבּו(יג, היא לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות וא"כ וכּו', וטענֹותיהם המרּגלים סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
הארץ" מּתּור "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ,ּכ הּפׁשט ּדאין כ' רׁש"י א ׁשנית. מׁשה על (ויעוי'וטענּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

זה) לפרּוׁש ההכרח רׁש"י ׁשנית?ּבמפרׁשי המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי צ"ב, ּולפי"ז . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ימּות  ׁשּלא ּופעל בנ"י, מעל השי"ת ּגזרת את ּבתחנּוניו מרע"ה הסיר ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוי"ל

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם הּגזרה להסיר ּתחנּוניו הֹועילּו לא א"כ, ּומּדּוע ׁשנה, ארּבעים ּבמׁש כ"א ּתכף, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהעם

‡aÚ„לה  ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ ÔencÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLk ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zLk Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"dúà äéáà àéðä ék" Bîk¯oOwl §¦¥¦¨¦¨Ÿ¨§©¨
dxqde dripn oFWl .e ,l)my i"yx(. §§¦¨©£¨¨

± zF`EpY" :i ,bl aFI` i"Wx d`xE§¥©¦¦§
on aEWl ,dp`FY oFWl ,zFlilr£¦§£¨¨¦

."mFwOddl dxez ©¨
(fl-el)åéìò eðéliå eáLiåY ©¨ª©©¦¨¨

õøàä øezî eáMLëe¯,xnFlM §¤¨¦¨¨¤§©
,"ux`d z` xEzl" lr aqEn "EaWIe"©¨ª¨©¨¤¨¨¤

" lr `leEpiNIeEaXWkE" :FWExitE ," §Ÿ©©©¦¥§¤¨
.EpiNde EaW aEXW `le ,"ux`d xEYn¦¨¨¤§Ÿ¤¨§¦¦

eîéòøä¯" WExiR EdfEpiNIe." ¦§¦¤¥©©¦
åéìò"¯.dWn lr ¨¨©¤

"äãòä ìk úà¯"EpiNIeFWExiR " ¤¨¨¥¨©©¦¥
mixg` z` EpiNd)f ,fh zeny i"yx(. ¦¦¤£¥¦
äac úàöBäa¯:aEzMd oFWlM §¨©¦¨¦§©¨

."ux`d lr dAC `ivFdl"§¦¦¨©¨¨¤
"eúîiå" íéLðà íúBà¯oFWlM ¨£¨¦©¨ª¦§

miWp`d EzEnIe :fl wEqtA aEzMd©¨§¨©¨¨£¨¦
xnFlM ."ux`d zAC i`ivFn¦¥¦©¨¨¤§©
md fl wEqtA mixMfPd "miWp`d"¨£¨¦©¦§¨¦§¨¥
wEqR WixA mixMfPd "miWp`d" mzF`¨¨£¨¦©¦§¨¦§¥¨

wEqtE ,"dWn glW xW` miWp`de" el§¨£¨¦£¤¨©¤¨
WExitE .el wEqR lW znFIq `Ed fl¦¤¤¨¥
zFnW i"Wx mB d`xE .Ezn ± "EzEnIe"©¨¥§¥©©¦§
'ebe dWn glW xW` miWp`de" :a ,eh§¨£¨¦£¤¨©¤
oMW `N` ,"xnFl Fl did Ezn ,EzEnIe©¨¥¨¨©¤¨¤¥
minrtl oM xAcl zF`xwOd KxC¤¤©¦§¨§©¥¥¦§¨¦

.e"ie ztqFzA§¤¤¨
ì äac úàöBä ìkíéøác Cepç ïBL ¨¨©¦¨§¦§¨¦

¯.mixaC lBxd¤§¥§¨¦
ì ïéçé÷ìnLíðBL¯mpFWl micOlOW ¤©§¦¦§¨¤§©§¦§¨

)`l ,bk dinxi i"yx(.
íãàì¯.mc` lr §¨¨©¨¨

"íéðLé éúôN ááBc" Bîk ,Ba øaãì§©¥§¥¦§¥§¥¦
¯,aaFC" :mW i"WxaE .i ,f mixiXd xiW¦©¦¦§©¦¨¥

mB d`xE ."xEAC oFWl FcFqie ,Wigxn©§¦¦§¦§¥©
.ci ,`l miNdY i"Wx©¦§¦¦

äòøì dðLéå äáBèì dðLéå¯Îlre §¤§¨§¨§¤§¨§¨¨§©
FWExiRW qENiw oFWl `Ed dfÎKxC¤¤¤§¦¤¥
± drxl mbe daFhl FpWIW xzi xEAC¦¨¥¤¤§§¨§©§¨¨
` ,fk dhFq .i ,` wEwag i"Wx d`x§¥©¦£©¨
dOf oFWl oke .dnEC ligzOd xEAC¦©©§¦¨§¥§¦¨

daFhl DpWIW daWgn oFWl `EdW¤§©£¨¨¤¤§¨§¨
.i ,ek miNdY i"Wx d`x ± drxlE§¨¨§¥©¦§¦¦

ïàk øîàð Cëì¯.fl wEqR §¨¤¡©¨¨
"äòø õøàä úac éàöBî"YdnE ¦¥¦©¨¨¤¨¨©
wEqRA "drx" aEzM `NX)al ,bi lirl( ¤Ÿ¨¨¨©¨

mEXn ,"ux`d zAC E`ivFIe"WxFtOW ©¦¦©¨¨¤¦¤§¨
,"'ebe diaWFi zlkF` ux`" Exn`W mẄ¤¨§¤¤¤¤§¤¨

"drx" Wxtl KxvEd `l okl)min x`a ¨¥Ÿ§©§¨¥¨¨
miig(xn`p `l el wEqtA o`MX dnE .©¤¨§¨Ÿ¤¡©

` :xnFl Wi ,"drx"(WxFtOW mEXn ¨¨¥©¦¤§¨
"EpiNIedAC `idW oaEn `liOnE ," ©©¦¦¥¨¨¤¦¦¨

a .drx(m` KM lM rbFp Fpi` mW ¨¨¨¥¥©¨¨¦
fl wEqtA la` ,`l F` drx `id dACd©¦¨¦¨¨Ÿ£¨§¨
Kixv ,"dtBOA .. EzEnIe" xn`PW¤¤¡©©¨©©¥¨¨¦

WxtlzAC i`ivFn" EidW llbA EzOW §¨¥¤¥¦§©¤¨¦¥¦©
ux`ddrx." ¨¨¤¨¨

.äáBè àéäL äaã LiLäaãY ¤¥¦¨¤¦¨¦¨
õ"éãéìøô¯parledizmixEAC lFlkn ,¦§¦¦

)mb` ipiirn(.
æòìa¯,fl ziW`xA i"Wx mB d`xE §©©§¥©©¦§¥¦

.afl dxez

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy
הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם ,לז)ּולכ לֹומר (בפסוק המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ ", ּדּבת מֹוצאי האנׁשים "וּימּות ּו אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתפּלתֹו להם הֹועילה לא ּולכ עליו", "וּילינּו הכ' ּבלׁשֹון ּכמדּיק עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ּבּמרּגלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻׁשחֹומר
סנגֹור". נעׂשה קטגֹור ּד"אין מׁשה, ְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשל

(æì)äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰Ùbna∑ לׁשֹונם ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד מּדה להם, ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
"לפני  וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ טּבּורם, לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ותֹולעים טּבּורם ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעד

מּדה  ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא ֿ ּברּוֿהּוא הּקדֹוׁש ׁשל מּדֹותיו עלּֿפי להם הראּויה  ּבאֹותּה .ה'", ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(çì)íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää̈¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ׁשּנטלּו מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים "חיּו לֹומר ּתלמּוד קיז)מה ׁשל (ב"ב חלקם ƒÀ«¿»≈»ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לחּיים  ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ .מרּגלים ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(èì)éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−
:ãàî íòä eìaàúiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

(î)eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìòå§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑ יׂשראל לארץ העֹולה הּדר ‡ÌB˜n‰ŒÏ.הּוא eÈÏÚÂ epp‰∑ לארץֿיׂשראל. ∆…»»ְְִֵֶֶֶֶַָָָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ
'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡∑ נעלה ׁשם לנּו, e‡ËÁ.לתּתּה Èk∑"מצרימה ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

ÏÚלז  LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח  ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»

Èaלט  ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

eË¯‡מ  LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fl)'ä éðôì äôbnadúBàa Y ©©¥¨¦§¥§¨
,äcî ãâðk äcî ,íäì äðeâää äúéî¦¨©£¨¨¤¦¨§¤¤¦¨

la eàèç íäì áaøzLðå ,ïBLíðBL ¥¨§©¨§¦§©§¥§¨
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ux` lr dAC E`ivFd mde ,mc`d̈¨¨§¥¦¦¨©¤¤

mlFrd xEAh `idW l`xUi)dcya x`a(. ¦§¨¥¤¦©¨¨
mB `aEn ` ,dl dhFq `xnBA©§¨¨¨¨©
i"Wx K` ,mpFWll Eqpkp mxEAHOW¤¦©¨¦§§¦§¨©©¦

.o`M FhinWd¦§¦¨
"äôbîa" àìå ,"äôbna" øîàð Cëì§¨¤¡©©©¥¨§Ÿ§©¥¨

¯`N` .mzq] dtBnA opixw `lCn¦§¨¨¥©§©¥¨§¨¤¨
`id z"iAd zgYW g"YRdW ,dtBOA©©¥¨¤©©¨¤©©©¥¦

`"d mFwnAzcgEinA rnWn ,[dricid ¦§¥©§¦¨©§©¦§¤¤
dCn cbpM dCnA mdl diE`xE)dheq i"yx §¨¨¤§¦¨§¤¤¦¨

` ,dl(.
äéeàøä dúBàa ,"'ä éðôì" eäæå§¤¦§¥§¨¨§¨
-LBãwä ìL åéúBcî ét ìò íäì̈¤©¦¦¨¤©¨
ãâðk äcî ããBî àeäL ,àeä-Ceøä¤¥¦¨§¤¤

äcî¯mB d`xE .` ,v oixcdpq d`x ¦¨§¥©§¤§¦§¥©
eikxC oMW" :ek ,gi miNdY i"Wx©¦§¦¦¤¥§¨¨

."dCn cbpM dCn lFnblgl dxez ¦§¦¨§¤¤¦¨
(gl)'Bâå eéç áìëå òLBäéåäî Y ¦ª©§¨¥¨§©

íéLðàä ïî eéç" :øîBì ãeîìz©§©¨¦¨£¨¦
"íää¯aizM `de ,WOn Eig `nili` ¨¥¦¥¨¨©¨§¨§¦

`pixg` `xw)dq ,ek onwl(xzFp `le" §¨©£¦¨§Ÿ©
rWFdie dPti oA alM m` iM ,Wi` mdn¥¤¦¦¦¨¥¤§ª¤¦ª©

"oEp oA)a ,giw a"a(. ¦
ìL í÷ìç eìèpL ãnìî àlà¤¨§©¥¤¨§¤§¨¤
íäézçz eî÷å ,õøàa íéìbøî§©§¦¨¨¤§¨©§¥¤

íéiçì¯on Eig" aEzMd siqFOX dn §©¦©¤¦©¨¨¦
mdiYgY Enw" i"Wx WxtnE ,"miWp`d̈£¨¦§¨¥©¦¨©§¥¤
ElhPW" wx `Ed xAEcndW s` ,"miIgl§©¦©¤©§¨©¤¨§
EdGW xnFl Wi ,"ux`A .. mwlg¤§¨¨¨¤¥©¤¤

,dp ,ek oOwl i"Wx zHiWl m`zdA§¤§¥§¦©©¦§©¨
m`e ,ux`d dwNgzp ux`d i`al wxW¤©§¨¥¨¨¤¦§©§¨¨¨¤§¦
z` lFHil ElkEi alke rWFdIW icM oM¥§¥¤§ª©§¨¥§¦¤
iciÎlr wx `Ed ,ux`A milBxnd wlg¥¤©§©§¦¨¨¤©©§¥

"miIgl mdiYgY EnTW")iaxd(.hl dxez ¤¨©§¥¤§©¦
(n)øää Làø ìàCøcä àeä Y ¤Ÿ¨¨©¤¤

ìàøNé õøàì äìBòä¯lirl mB d`x ¨¤§¤¤¦§¨¥§¥©§¥
."xdd z` mzilre abPA df Elr" :fi ,bi£¤©¤¤©£¦¤¤¨¨

íB÷nä ìà eðéìòå eppä¯i"Wx d`x ¦¤§¨¦¤©¨§¥©¦
EPPd oFWl ± EpidYe" :`n ,` mixaC§¨¦©¨¦§¦¤
oFWNd df ,mFwOd l` Epilre§¨¦¤©¨¤©¨
."mYpOCfp xnFlM ,od oFWl ,mYxn`W¤£©§¤§¥§©¦§©©§¤

àììàøNé õø¯dfaEaXinEdn i"Wx §¤¤¦§¨¥¨¤§©¥©¦©
xn`p xaM ixde ,"Epilre EPPd" Exn`W¤¨§¦¤§¨¦©£¥§¨¤¡©
dIlrdW Wxtn okl ,"ElrIe"©©£¨¥§¨¥¤¨£¦¨
`idW ,xdd W`x l` dzid dpFW`xd̈¦¨¨§¨¤Ÿ¨¨¤¦
dIlrd ENi`e ,ux`l dlFrd KxCd©¤¤¨¨¨¨¤§¦¨£¦¨
ux` l` dxn`p cizr oFWlAW dIpXd©§¦¨¤¦§¨¦¤¤§¨¤¤¤



glyנח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(àî)ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´
:çìöú àì àåäå ýåýé§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑ תצלח לא עֹוׂשין, ׁשאּתם .זֹו ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½
:íëéáéà éðôì¦§¥−«Ÿ§¥¤«

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënò¦¨¤«
i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑'וגֹו ׁשבּתם אׁשר על לכם ּתבא זאת ּכי .ּכלֹומר: ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון וכן(חבקוק עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. אינגרי"ש עּפלה". "הּנה ד): "עפל (מיכה : ««¿ƒְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
לב)ּבתֿצּיֹון" ּברׁשּות (ישעיה ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון מפרׁשֹו: ּתנחּומא ּומדרׁש ובחן". "עפל :. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

i"yx£Ìe˙kiÂ∑ט)ּכמֹו מּכה (דברים אחר מּכה – טחֹון" אתֹו "ואּכת :.‰Ó¯Á‰Œ„Ú∑ על נקרא הּמקֹום ׁשם ««¿ְֶַַַַָָָָֹֹ««»¿»ְִֵַַָָ
הּמארע  .ׁשם ְֵַָֹ

ÏÚמא  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈÈמב  ÈÈ„ ‡zÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯az˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

˜„ÔBÎÈÓמג  Ôn˙ ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

˜ÓÈ‡מד  ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

eËa¯‡מה  ·˙Èc ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Áe¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.qFlwpE` d`xE .Dnvr l`xUi¦§¨¥©§¨§¥§§
'ä øîà øLàeðì dzúì Y¯`le £¤¨©§¦¨¨§Ÿ

mdl xn` ixdW ,zFlrl Epl xn`W¤¨©¨©£¤£¥¨©¨¤
)dk weqt lirl(mkl ErqE EpR xgn" :¨¨§§¨¤

"'ebe xAcOd)dcya x`a(. ©¦§¨
äìòð íL¯FWExiRW ,"Epilre" Edfe ¨©£¤§¤§¨¦¤¥
."dlrpe"§©£¤

eðàèç ékàBìä" eðøîà øLà ìò Y ¦¨¨©£¤¨©§£
."äîéøöî áeL eðì áBè¯wEqR lirl ¨¦§¨§¨§¥¨

.b`n dxez

(`n)çìöú àì àåäåízàL Bæ Y §¦Ÿ¦§¨¤©¤
"çìöú àì" ïéNBò¯zNn :WExiR ¦Ÿ¦§©¥¦©

:xn` ENi`M ,dNErRd l` daW "`id"¦¨¨¤©§¨§¦¨©
`l ,miUFr mY`W dNErRd z`fŸ©§¨¤©¤¦Ÿ

glvz)m"`x(mY`" lr zaqEn Dpi`e . ¦§©§¥¨¤¤©©¤
Kixv did f` iM ,"'d iR z` mixaFr§¦¤¦¦¨¨¨¨¦
oFWl "Egilvz `l" :xnFl©Ÿ©§¦§

.miAxan dxez ©¦
(bn)ízáL ïk ìò ék"ék" øîBìk Y ¦©¥©§¤§©¦

ízáL" øLà "ìò" ,íëì àáz úàæŸ¨Ÿ¨¤©£¤©§¤
."'Bâå¯mFwn lkA i"Wx Wxtn oM §¥§¨¥©¦§¨¨

d`x ."oM lr iM" aEzMA xn`PW¤¤¡©©¨¦©¥§¥
.i ,bl mW .g ,hi mW .d ,gi ziW`xA§¥¦¨¨

.`l ,i lirl .ek ,gl mWcn dxez ¨§¥
(cn)eìtòiåì Yäpä" ïëå .÷æç ïBL ©©§¦§Ÿ¤§¥¦¥

"äìtò¯cinY FNW Wtp .c ,a wEwag ª§¨£©¤¤¤¨¦
`le rFlal s`FW ,de`zaE qrkA `id¦§©©§©£¨¥¦§©§Ÿ

zEGr oFWl dlRr ,raU)my i"yx(. ¨¥©ª§¨§©
ù"éøâðéà¯engres.gEx iGr ,©¥©

z` znlFde dxExA frNd zErnWn©§¨©©©§¨§¤¤¤
,mEBxYd z` mi`zdl dWw wx ,oiprd̈¦§¨©¨¤§©§¦¤©©§

Ol ,x`FY `EdWlrFR `EdW ,xFw)xve` ¤©©¨¤©
i"yx ifrl(ipirn"aE .dNONW ,azM "mb` §©©§¥£©¨©¤©¦¨

zFgR `l mipFNOA Wi y"ixbpi`¥©¦¦Ÿ¨
drxl mNEke mipaEn xUr mipXn¦§¥¨¨¨¦§¨§¨¨
`id mdipiA ztYEWnd dCEwPde)§©§¨©§¤¤¥¥¤¦

zEGr(z` i"Wx `iad KM mEXnE , ©¦¨¥¦©¦¤
ltr dNOdW xnFl ,frlA dNOd©¦¨§©©©¤©¦¨Ÿ¤

.dN` mipaEn DkFzA zllFM¤¤§¨¨¦¥¤
ì ,æòìaúa ìôò" ïëå ,úefò ïBL §©©§©§¥Ÿ¤©

"ïBiö¯fFr lCbn .g ,c dkin)my i"yx(. ¦¦¨¦§©
"ïçáå ìôò"¯mdipW .ci ,al dirWi Ÿ¤¨©©§©§¨§¥¤
xvan oFWl)my i"yx(. §¦§¨

àîeçðz Løãîe¯glW oWi `nEgpY ¦§©©§¨©§¨¨¨§©
.hi

ì :BLøôîìôà ïBL¯ztNgzn o"ird §¨§§Ÿ¤¨©¦¦§©¤¤
g ,c dkin i"Wx mB d`xE .s"l`A§¨¤§¥©©¦¦¨

.ozpFi mEBxY mWA§¥©§¨¨
íéëLç eëìä¯aEzMd oFWl iR lr ¨§£¥¦©¦§©¨

.i ,p dirWi§©§¨
úeLøa àlL¯dzid mzkild la` ¤Ÿ¦§£¨£¦¨¨¨§¨

,azM "dcVA x`A"d K` .mFi xF`A§©©§¥©¨¤¨©
dkWgd zFrWA EkldW dpEMdW¤©©¨¨¤¨§¦§©£¥¨

.mdiciA Egni `NW icM ,WOndn dxez ©¨§¥¤Ÿ¦§¦¥¤
(dn)íeúkiåúkàå" Bîk Y¯mixaC ©©§§¨¤Ÿ§¨¦

i"Wx d`x ± dzizM oFWNn .`k ,h¦§§¦¨§¥©¦
.fi ,h aFI` .eh ,b ziW`xA§¥¦¦

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

åè(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑ לארץ ׁשּיּכנסּו להם .ּבּׂשר ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

(â)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
àýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá B ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî¦©¨−̈¬¦©«Ÿ
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑'לה אּׁשה לעׂשֹות לבבכם על ותעלה ׁשם ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה Œ‡lÙÏ„¯.אין «¬ƒ∆ƒ∆ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿«≈∆∆

‰·„· B‡∑ ּבּמֹועד לעׂשֹות אתכם ׁשחּיבּתי מֹועדיכם, חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו ÁÁÈ.אֹו ÁÈ¯∑ ƒ¿»»ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ≈«ƒ…«
לפני  רּוח נחת .ׁשּיהיה ְְִֶֶַַַַָ

(ã)úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìa ïBøOò¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑,לּספלים והּיין ּבתֹוכּה נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה ּבהמה. לכל ּומנחה נסכים ּתקריבּו ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
סּכה ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו מח)ּכמֹו .(סוכה ְְִֶֶֶַָָֻ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ÔBÎÈ·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÒÎ˙ג  B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„· B‡ ‡¯„ ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

ÁÓ˙‡ד  ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äkî øçà äkî ,"ïBçè Búà¯ Ÿ¨©¨©©©¨
FnM ,deFd oFWl ± oFgh" :mW i"WxaE§©¦¨¨§¤§
mXW FnM xnFlM ,"zFNke KFld̈§©§©§¤¨
xg` d`Md iciÎlr ziUrp dzizMd©§¦¨©£¥©§¥©¨¨©©
s` ,"oFgh" oFWNn rnWncM d`Md©¨¨¦§©§©¦§¨©
mzF` EMdW iciÎlr mzF` EzYM o`M̈¦§¨©§¥¤¦¨
zpEMW Wxtl Wi F` .dMn xg` dMn©¨©©©¨¥§¨¥¤©¨©
oFWl `Ed "mEzMIe"W xnFl i"Wx©¦©¤©©§§
mBW ,"zM`e"n dgkFd `ianE ,dMn©¨¥¦¨¨¦¨¤Ÿ¤©
zFnW i"Wx mB d`xE] dMn oFWl `Ed§©¨§¥©©¦§
ltM aEzMA o`M xnF`W oeike .[`l ,h§¥¨¤¥¨©¨¤¤
Wxtn okl ,"mEzMIe mEMIe" oFWl̈©©©©§¨¥§¨¥

."dMn xg` dMn" dpEMdW¤©©¨¨©¨©©©¨
äîøçä ãòìò àø÷ð íB÷nä íL Y ©©¨§¨¥©¨¦§¨©
òøànä íL¯,"dnxgd" aEzMW oeiM ¥©§Ÿ̈¥¨¤¨©¨§¨

z` x`zOW rnWn dricid `"dA§¥©§¦¨©§©¤§¨¥¤
,dnxgd cr mEMdW ,Fnvr rxF`nd©§¨©§¤¦©©¨§¨
,Fnvr mFwOd mW Fpi` dnxg oM m`e§¦¥¨§¨¥¥©¨©§

rxF`nd mW lr oM `xwPW `N`)`"eb(. ¤¨¤¦§¨¥©¥©§¨
xn`W oeiM ,Ktidl xnFl Wi F`¥©§¥¤¥¨¤¨©
rnWn ,dricid `"dA "dnxgd"©¨§¨§¥©§¦¨©§©
gxkdA oM m`e ,mFwn mW `EdW¤¥¨§¦¥§¤§¥©
azke .rxF`nd mW lr oM `xwPW¤¦§¨¥©¥©§¨§¨©
xEn`d "dnxg" df oi`W ipEwfgd©¦§¦¤¥¤¨§¨¨¨

.b ,`k oOwl` dxez §©¨
(a)eàáú ékeñðkiL íäì øOa Y ¦¨Ÿ¦¥¨¤¤¦¨§

õøàì¯:FWExiR "E`az iM"W Epide ¨¨¤§©§¤¦¨Ÿ¥
xEACA i"Wx oFWl d`x) E`aY xW`M©£¤¨Ÿ§¥§©¦©¦
oiHiB i"Wx mB d`xE ."E`aYWM" :`Ad©¨§¤¨Ÿ§¥©©¦¦¦
` ,b dpXd W`x i"WxA la` .` ,v£¨§©¦Ÿ©¨¨

"E`aY m`" :FWxtn(i"Wx zpEke . §¨§¦¨Ÿ§©¨©©¦
zWxtl Ff dWxR dknqp okNW ,xnFl©¤¨¥¦§§¨¨¨¨§¨¨©
ilE`" :o"Anxd azM oke .milBxnd©§©§¦§¥¨©¨©§©©
iM ,mgihadlE mngpl ,dYr df did̈¨¤©¨§©£¨§©§¦¨¦
didI dn rcFi in ,xn`l miW`Fp Eid̈£¦¥Ÿ¦¥©©¦§¤
m`e ,dpW mirAx` sFql mini KxF`l§¤¨¦§©§¨¦¨¨§¦

okle ,mipAd mB E`hgiÎWFcTd d`x ¤¤§©©¨¦§¨¥¨¨©¨
mzF` FzFEvA iM ,mngpl `EdÎKExÄ§©£¨¦§©¨
eiptl iElBW mgihad ,ux`d zevnA§¦§©¨¨¤¦§¦¨¤¨§¨¨

."DzF` EWxiie E`FaIWb dxez ¤¨§¦§¨
(b)äMà íúéNòåéeeö äæ ïéà Y¯ ©£¦¤¦¤¥¤¦

F` xcp `Ntl" cIn xnF` ixdW¤£¥¥¦¨§©¥¤¤
mc`d oFvxA iElY dGW Epid ,"dacpa¦§¨¨©§¤¤¨¦§¨¨¨

)g"ty(.
ìò äìòúå íL eàázLk àlà¤¨§¤¨Ÿ¨§©£¤©
çéø .. 'äì äMà" úBNòì íëááì§©§¤©£¦¤©¥©

"ççéð¯"ggip gix" miqEtCd lkA ¦Ÿ©§¨©§¦¥©¦Ÿ©
zEIprl K` ,Fnvr iptA xEAC `Ed¦¦§¥©§©©£¦

,mcFTd xEACd KWnd df iYrC©§¦¤¤§¥©¦©¥
.oOwlckE§¦§©¨

éðôì çeø úçð äéäiL¯xnFlM ¤¦§¤©©©§¨©§©
'dl dX` zFUrl mkaal lr dlrYW"¤©£¤©§©§¤©£¦¤©

.. [liaWA]didIW,"iptl gEx zgp ¦§¦¤¦§¤©©©§¨©
.zFpAxTd zaxwdn¥©§¨©©¨§¨

øãð àlôì¯FxEAcA Wixtdl)i"yx §©¥¤¤§©§¦§¦
`k ,ak `xwie(.

'Bâå äáãðá Bà"Bà" Y¯z` Wxtn ¦§¨¨§§¨¥¤
."mkicrFnA F`" aEzMd KWnd¤§¥©¨§£¥¤

úáBç ìéáLa äMàä eNòzL¤©£¨¦¤¦§¦©
íëéãòBî¯"mkicrFnA F`" xnFlM £¥¤§©§£¥¤

lr `le ,"'dl dX` mziUre" lr aqEn¨©©£¦¤¦¤©§Ÿ©
FpiprW "`Ntl" oMW ,"`Ntl"§©¥¤¥§©¥¤¦§¨
,micrFOA KIW Fpi` ,eitA WixtOW¤©§¦§¦¥©¨©£¦
`N` ,mc`d iciA iElY xaCd oi`W¤¥©¨¨¨¦¥¨¨¨¤¨

crFOd zaFg `Ed)m"`x(WExitE . ©©¥¥
.mkicrFn liaWA :`Ed "mkicrFnA"§£¥¤¦§¦£¥¤
ãòBna úBNòì íëúà ézáiçL¯ ¤¦©§¦¤§¤©£©¥

aEzMd Wxtn `NX dn ,dfA x`an§¨¥¨¤©¤Ÿ§¨¥©¨
`Ed ,zFcrFOd zFpAxw zaFg o`M̈©¨§§©£
EWxRzpe mzF` aIg xaMW ipRn¦§¥¤§¨¦¥¨§¦§¨§

xg` mFwnA)m"`x(.c dxez §¨©¥
(c)áéø÷nä áéø÷äåeáéø÷z Y §¦§¦©©§¦©§¦



נט gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(àî)ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´
:çìöú àì àåäå ýåýé§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑ תצלח לא עֹוׂשין, ׁשאּתם .זֹו ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½
:íëéáéà éðôì¦§¥−«Ÿ§¥¤«

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënò¦¨¤«
i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑'וגֹו ׁשבּתם אׁשר על לכם ּתבא זאת ּכי .ּכלֹומר: ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון וכן(חבקוק עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. אינגרי"ש עּפלה". "הּנה ד): "עפל (מיכה : ««¿ƒְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
לב)ּבתֿצּיֹון" ּברׁשּות (ישעיה ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון מפרׁשֹו: ּתנחּומא ּומדרׁש ובחן". "עפל :. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

i"yx£Ìe˙kiÂ∑ט)ּכמֹו מּכה (דברים אחר מּכה – טחֹון" אתֹו "ואּכת :.‰Ó¯Á‰Œ„Ú∑ על נקרא הּמקֹום ׁשם ««¿ְֶַַַַָָָָֹֹ««»¿»ְִֵַַָָ
הּמארע  .ׁשם ְֵַָֹ

ÏÚמא  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈÈמב  ÈÈ„ ‡zÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯az˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

˜„ÔBÎÈÓמג  Ôn˙ ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

˜ÓÈ‡מד  ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

eËa¯‡מה  ·˙Èc ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Áe¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.qFlwpE` d`xE .Dnvr l`xUi¦§¨¥©§¨§¥§§
'ä øîà øLàeðì dzúì Y¯`le £¤¨©§¦¨¨§Ÿ

mdl xn` ixdW ,zFlrl Epl xn`W¤¨©¨©£¤£¥¨©¨¤
)dk weqt lirl(mkl ErqE EpR xgn" :¨¨§§¨¤

"'ebe xAcOd)dcya x`a(. ©¦§¨
äìòð íL¯FWExiRW ,"Epilre" Edfe ¨©£¤§¤§¨¦¤¥
."dlrpe"§©£¤

eðàèç ékàBìä" eðøîà øLà ìò Y ¦¨¨©£¤¨©§£
."äîéøöî áeL eðì áBè¯wEqR lirl ¨¦§¨§¨§¥¨

.b`n dxez

(`n)çìöú àì àåäåízàL Bæ Y §¦Ÿ¦§¨¤©¤
"çìöú àì" ïéNBò¯zNn :WExiR ¦Ÿ¦§©¥¦©

:xn` ENi`M ,dNErRd l` daW "`id"¦¨¨¤©§¨§¦¨©
`l ,miUFr mY`W dNErRd z`fŸ©§¨¤©¤¦Ÿ

glvz)m"`x(mY`" lr zaqEn Dpi`e . ¦§©§¥¨¤¤©©¤
Kixv did f` iM ,"'d iR z` mixaFr§¦¤¦¦¨¨¨¨¦
oFWl "Egilvz `l" :xnFl©Ÿ©§¦§

.miAxan dxez ©¦
(bn)ízáL ïk ìò ék"ék" øîBìk Y ¦©¥©§¤§©¦

ízáL" øLà "ìò" ,íëì àáz úàæŸ¨Ÿ¨¤©£¤©§¤
."'Bâå¯mFwn lkA i"Wx Wxtn oM §¥§¨¥©¦§¨¨

d`x ."oM lr iM" aEzMA xn`PW¤¤¡©©¨¦©¥§¥
.i ,bl mW .g ,hi mW .d ,gi ziW`xA§¥¦¨¨

.`l ,i lirl .ek ,gl mWcn dxez ¨§¥
(cn)eìtòiåì Yäpä" ïëå .÷æç ïBL ©©§¦§Ÿ¤§¥¦¥

"äìtò¯cinY FNW Wtp .c ,a wEwag ª§¨£©¤¤¤¨¦
`le rFlal s`FW ,de`zaE qrkA `id¦§©©§©£¨¥¦§©§Ÿ

zEGr oFWl dlRr ,raU)my i"yx(. ¨¥©ª§¨§©
ù"éøâðéà¯engres.gEx iGr ,©¥©

z` znlFde dxExA frNd zErnWn©§¨©©©§¨§¤¤¤
,mEBxYd z` mi`zdl dWw wx ,oiprd̈¦§¨©¨¤§©§¦¤©©§

Ol ,x`FY `EdWlrFR `EdW ,xFw)xve` ¤©©¨¤©
i"yx ifrl(ipirn"aE .dNONW ,azM "mb` §©©§¥£©¨©¤©¦¨

zFgR `l mipFNOA Wi y"ixbpi`¥©¦¦Ÿ¨
drxl mNEke mipaEn xUr mipXn¦§¥¨¨¨¦§¨§¨¨
`id mdipiA ztYEWnd dCEwPde)§©§¨©§¤¤¥¥¤¦

zEGr(z` i"Wx `iad KM mEXnE , ©¦¨¥¦©¦¤
ltr dNOdW xnFl ,frlA dNOd©¦¨§©©©¤©¦¨Ÿ¤

.dN` mipaEn DkFzA zllFM¤¤§¨¨¦¥¤
ì ,æòìaúa ìôò" ïëå ,úefò ïBL §©©§©§¥Ÿ¤©

"ïBiö¯fFr lCbn .g ,c dkin)my i"yx(. ¦¦¨¦§©
"ïçáå ìôò"¯mdipW .ci ,al dirWi Ÿ¤¨©©§©§¨§¥¤
xvan oFWl)my i"yx(. §¦§¨

àîeçðz Løãîe¯glW oWi `nEgpY ¦§©©§¨©§¨¨¨§©
.hi

ì :BLøôîìôà ïBL¯ztNgzn o"ird §¨§§Ÿ¤¨©¦¦§©¤¤
g ,c dkin i"Wx mB d`xE .s"l`A§¨¤§¥©©¦¦¨

.ozpFi mEBxY mWA§¥©§¨¨
íéëLç eëìä¯aEzMd oFWl iR lr ¨§£¥¦©¦§©¨

.i ,p dirWi§©§¨
úeLøa àlL¯dzid mzkild la` ¤Ÿ¦§£¨£¦¨¨¨§¨

,azM "dcVA x`A"d K` .mFi xF`A§©©§¥©¨¤¨©
dkWgd zFrWA EkldW dpEMdW¤©©¨¨¤¨§¦§©£¥¨

.mdiciA Egni `NW icM ,WOndn dxez ©¨§¥¤Ÿ¦§¦¥¤
(dn)íeúkiåúkàå" Bîk Y¯mixaC ©©§§¨¤Ÿ§¨¦

i"Wx d`x ± dzizM oFWNn .`k ,h¦§§¦¨§¥©¦
.fi ,h aFI` .eh ,b ziW`xA§¥¦¦

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

åè(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑ לארץ ׁשּיּכנסּו להם .ּבּׂשר ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

(â)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
àýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá B ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî¦©¨−̈¬¦©«Ÿ
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑'לה אּׁשה לעׂשֹות לבבכם על ותעלה ׁשם ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה Œ‡lÙÏ„¯.אין «¬ƒ∆ƒ∆ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿«≈∆∆

‰·„· B‡∑ ּבּמֹועד לעׂשֹות אתכם ׁשחּיבּתי מֹועדיכם, חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו ÁÁÈ.אֹו ÁÈ¯∑ ƒ¿»»ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ≈«ƒ…«
לפני  רּוח נחת .ׁשּיהיה ְְִֶֶַַַַָ

(ã)úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìa ïBøOò¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑,לּספלים והּיין ּבתֹוכּה נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה ּבהמה. לכל ּומנחה נסכים ּתקריבּו ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
סּכה ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו מח)ּכמֹו .(סוכה ְְִֶֶֶַָָֻ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ÔBÎÈ·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÒÎ˙ג  B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„· B‡ ‡¯„ ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

ÁÓ˙‡ד  ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äkî øçà äkî ,"ïBçè Búà¯ Ÿ¨©¨©©©¨
FnM ,deFd oFWl ± oFgh" :mW i"WxaE§©¦¨¨§¤§
mXW FnM xnFlM ,"zFNke KFld̈§©§©§¤¨
xg` d`Md iciÎlr ziUrp dzizMd©§¦¨©£¥©§¥©¨¨©©
s` ,"oFgh" oFWNn rnWncM d`Md©¨¨¦§©§©¦§¨©
mzF` EMdW iciÎlr mzF` EzYM o`M̈¦§¨©§¥¤¦¨
zpEMW Wxtl Wi F` .dMn xg` dMn©¨©©©¨¥§¨¥¤©¨©
oFWl `Ed "mEzMIe"W xnFl i"Wx©¦©¤©©§§
mBW ,"zM`e"n dgkFd `ianE ,dMn©¨¥¦¨¨¦¨¤Ÿ¤©
zFnW i"Wx mB d`xE] dMn oFWl `Ed§©¨§¥©©¦§
ltM aEzMA o`M xnF`W oeike .[`l ,h§¥¨¤¥¨©¨¤¤
Wxtn okl ,"mEzMIe mEMIe" oFWl̈©©©©§¨¥§¨¥

."dMn xg` dMn" dpEMdW¤©©¨¨©¨©©©¨
äîøçä ãòìò àø÷ð íB÷nä íL Y ©©¨§¨¥©¨¦§¨©
òøànä íL¯,"dnxgd" aEzMW oeiM ¥©§Ÿ̈¥¨¤¨©¨§¨

z` x`zOW rnWn dricid `"dA§¥©§¦¨©§©¤§¨¥¤
,dnxgd cr mEMdW ,Fnvr rxF`nd©§¨©§¤¦©©¨§¨
,Fnvr mFwOd mW Fpi` dnxg oM m`e§¦¥¨§¨¥¥©¨©§

rxF`nd mW lr oM `xwPW `N`)`"eb(. ¤¨¤¦§¨¥©¥©§¨
xn`W oeiM ,Ktidl xnFl Wi F`¥©§¥¤¥¨¤¨©
rnWn ,dricid `"dA "dnxgd"©¨§¨§¥©§¦¨©§©
gxkdA oM m`e ,mFwn mW `EdW¤¥¨§¦¥§¤§¥©
azke .rxF`nd mW lr oM `xwPW¤¦§¨¥©¥©§¨§¨©
xEn`d "dnxg" df oi`W ipEwfgd©¦§¦¤¥¤¨§¨¨¨

.b ,`k oOwl` dxez §©¨
(a)eàáú ékeñðkiL íäì øOa Y ¦¨Ÿ¦¥¨¤¤¦¨§

õøàì¯:FWExiR "E`az iM"W Epide ¨¨¤§©§¤¦¨Ÿ¥
xEACA i"Wx oFWl d`x) E`aY xW`M©£¤¨Ÿ§¥§©¦©¦
oiHiB i"Wx mB d`xE ."E`aYWM" :`Ad©¨§¤¨Ÿ§¥©©¦¦¦
` ,b dpXd W`x i"WxA la` .` ,v£¨§©¦Ÿ©¨¨

"E`aY m`" :FWxtn(i"Wx zpEke . §¨§¦¨Ÿ§©¨©©¦
zWxtl Ff dWxR dknqp okNW ,xnFl©¤¨¥¦§§¨¨¨¨§¨¨©
ilE`" :o"Anxd azM oke .milBxnd©§©§¦§¥¨©¨©§©©
iM ,mgihadlE mngpl ,dYr df did̈¨¤©¨§©£¨§©§¦¨¦
didI dn rcFi in ,xn`l miW`Fp Eid̈£¦¥Ÿ¦¥©©¦§¤
m`e ,dpW mirAx` sFql mini KxF`l§¤¨¦§©§¨¦¨¨§¦

okle ,mipAd mB E`hgiÎWFcTd d`x ¤¤§©©¨¦§¨¥¨¨©¨
mzF` FzFEvA iM ,mngpl `EdÎKExÄ§©£¨¦§©¨
eiptl iElBW mgihad ,ux`d zevnA§¦§©¨¨¤¦§¦¨¤¨§¨¨

."DzF` EWxiie E`FaIWb dxez ¤¨§¦§¨
(b)äMà íúéNòåéeeö äæ ïéà Y¯ ©£¦¤¦¤¥¤¦

F` xcp `Ntl" cIn xnF` ixdW¤£¥¥¦¨§©¥¤¤
mc`d oFvxA iElY dGW Epid ,"dacpa¦§¨¨©§¤¤¨¦§¨¨¨

)g"ty(.
ìò äìòúå íL eàázLk àlà¤¨§¤¨Ÿ¨§©£¤©
çéø .. 'äì äMà" úBNòì íëááì§©§¤©£¦¤©¥©

"ççéð¯"ggip gix" miqEtCd lkA ¦Ÿ©§¨©§¦¥©¦Ÿ©
zEIprl K` ,Fnvr iptA xEAC `Ed¦¦§¥©§©©£¦

,mcFTd xEACd KWnd df iYrC©§¦¤¤§¥©¦©¥
.oOwlckE§¦§©¨

éðôì çeø úçð äéäiL¯xnFlM ¤¦§¤©©©§¨©§©
'dl dX` zFUrl mkaal lr dlrYW"¤©£¤©§©§¤©£¦¤©

.. [liaWA]didIW,"iptl gEx zgp ¦§¦¤¦§¤©©©§¨©
.zFpAxTd zaxwdn¥©§¨©©¨§¨

øãð àlôì¯FxEAcA Wixtdl)i"yx §©¥¤¤§©§¦§¦
`k ,ak `xwie(.

'Bâå äáãðá Bà"Bà" Y¯z` Wxtn ¦§¨¨§§¨¥¤
."mkicrFnA F`" aEzMd KWnd¤§¥©¨§£¥¤

úáBç ìéáLa äMàä eNòzL¤©£¨¦¤¦§¦©
íëéãòBî¯"mkicrFnA F`" xnFlM £¥¤§©§£¥¤

lr `le ,"'dl dX` mziUre" lr aqEn¨©©£¦¤¦¤©§Ÿ©
FpiprW "`Ntl" oMW ,"`Ntl"§©¥¤¥§©¥¤¦§¨
,micrFOA KIW Fpi` ,eitA WixtOW¤©§¦§¦¥©¨©£¦
`N` ,mc`d iciA iElY xaCd oi`W¤¥©¨¨¨¦¥¨¨¨¤¨

crFOd zaFg `Ed)m"`x(WExitE . ©©¥¥
.mkicrFn liaWA :`Ed "mkicrFnA"§£¥¤¦§¦£¥¤
ãòBna úBNòì íëúà ézáiçL¯ ¤¦©§¦¤§¤©£©¥

aEzMd Wxtn `NX dn ,dfA x`an§¨¥¨¤©¤Ÿ§¨¥©¨
`Ed ,zFcrFOd zFpAxw zaFg o`M̈©¨§§©£
EWxRzpe mzF` aIg xaMW ipRn¦§¥¤§¨¦¥¨§¦§¨§

xg` mFwnA)m"`x(.c dxez §¨©¥
(c)áéø÷nä áéø÷äåeáéø÷z Y §¦§¦©©§¦©§¦



glyס zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iying meil inei xeriy

(ä)Bà äìòä-ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfì©¨®©©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£„Á‡‰ N·kÏ∑ הּיין ועל הּׁשמן ועל הּמנחה על מּוסב: הּוא למעלה האמּור ּכל .על «∆∆»∆»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(å)äìeìa íéðøNò éðL úìñ äçðî äNòz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«

i"yx£ÏÈ‡Ï B‡∑.הּוא איל צא)ואם איל(מנחות לנסּכי הּפלּגס את לרּבֹות "אֹו" ּדרׁשּו: כג)ורּבֹותינּו .(חולין »«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

(æ)ìL Cñpì ïééå:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß oeiq c"k iying mei ß

(ç)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNòú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥¤¬¤
:ýåýéì íéîìL-Bà§¨¦−©«Ÿ̈«

(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåäL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´
:ïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNò¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«

(é)ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ÏÚה  „aÚz ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז  ‡È‰ ˙ezÏz ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

ÒÎ˙ח  B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ïz˙‡ט  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

˜¯Ôaי  ‡È‰ ˙e‚Ït ‡kÒÏ ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéëñð¯."KqPl oiie" :d wEqtA aEzMM §¨¦©¨§¨§©¦©¤¤
äîäa ìëì äçðîe¯df o`M xnFlM ¦§¨§¨§¥¨§©¨¤

iEEiv xaM)b weqt lirck `ly(WExiR Kke , §¨¦§¨¥
zFUrl mkaal lr dlrYWM :aEzMd©¨§¤©£¤©§©§¤©£
F` ,dacpA F` xcpA `Ntl ,'dl dX ¦̀¤©§©¥§¤¤¦§¨¨

,mkicrFn zaFg zFUrlEaixwY ©£©£¥¤©§¦
lkl mikqpE dgpn zFpAxTd mzF`A§¨©¨§¨¦§¨§¨¦§¨
"EaixwY" hwpe ,`idX dn itM dndA§¥¨§¦©¤¦§¨©©§¦
dNgY gzRW ipRn ,miAx oFWlA¦§©¦¦§¥¤¨©§¦¨
Kixve ,miAx oFWl "dl dX` mziUre"©£¦¤¦¤©§©¦§¨¦

miAx oFWl "EaixwY" mIql)d`xe .m"`x §©¥©§¦§©¦
`"eb mb(.

äçðnä¯,zlFq oFxVr d`A `idW ©¦§¨¤¦¨¨¦¨¤
.aEzMA `aEOM©¨©¨

ìéìk¯i"Wx mB d`xE .DNM zxhwp ¨¦¦§¤¤ª¨§¥©©¦
lr ± ggip gixl" :`n ,hk zFnW§§¥©¦Ÿ©©
DNM mikqp zgpOW ,xn`p dgpOd©¦§¨¤¡©¤¦§©§¨¦ª¨
.i wEqR oOwl i"Wx mB d`xE ."lilM̈¦§¥©©¦§©¨¨

dëBúa ììáð ïîMäå¯lElA" aEzMM §©¤¤¦§¨§¨©¨¨
."onW oidd ziriaxA¦§¦¦©¦¨¤

úëqîa eðéðML Bîk ,íéìôqì ïéiäå§©©¦©§¨¦§¤¨¦§©¤¤

äkñ¯Eid sqM lW miltq ipW .` ,gn ª¨§¥§¨¦¤¤¤¨
cvl cg` ,oxTd lv` gAfOd W`xA§Ÿ©¦§¥©¥¤©¤¤¤¨§©
minl cg` ,EPnid miptl cg`e axrn©£¨§¤¨¦§¦¥¤¤¨§©¦
lW FaxrnA gPEn min lW ,oiil ipXde§©¥¦§©¦¤©¦¨§©£¨¤
lklE ,FgxfnA gPEn oii lWe ,gAfn¦§¥©§¤©¦¨§¦§¨§¨
F` oiIdW wC awp FaE mhFg did ltq¥¤¨¨¤¤¤©¤©©¦
oiId lW mhFgaE ,FkFYn E`vi miOd©©¦¨§¦©¤¤©©¦
icM ,min lXn lFcB xzFi did awPd©¤¤¨¨¥¨¦¤©¦§¥
oeiM ,cgiA mdn dlM KEQiPd didIW¤¦§¤©¦¨¤¥¤§©©¥¨
,oiIdn xzFi z`vl mixdnn miOdW¤©©¦§©£¦¨¥¥¥©©¦
KxC mi`vFie migNwn miOde oiIde§©©¦§©©¦§©§¦§§¦¤¤
,gAfOd bB lr mikRWpe ilMd inhg̈§¥©§¦§¦§¨¦©©©¦§¥©

oiYiXl micxFi mXnE)my i"yxe `xnb(. ¦¨§¦©¦¦
.n ,hk zFnW i"Wx mB d`xEd dxez §¥©©¦§

(d)ãçàä Nákìøeîàä ìk ìò Y ©¤¤¨¤¨©¨¨¨
ìòå äçðnä ìò áñeî àeä äìòîì§©§¨¨©©¦§¨§©

.ïéiä ìòå ïîMä¯oiId lr wx `le ©¤¤§©©©¦§Ÿ©©©©¦
df wEqtA xEn`d)`"eb(.e dxez ¨¨§¨¤

(e)ìéàì Bààeä ìéà íàå Y¯ipRn ¨©¦§¦©¦¦§¥
FMqpe li`d zgpOW dxFn "F`" zNOW¤¦©¨¤¦§©¨©¦§¦§
mpi` zn`aE ,FMqpe UaMd zgpnM§¦§©©¤¤§¦§¤¡¤¥¨

okl ,mikqPA `le zFgpOA `l mieẄ¦Ÿ©§¨§Ÿ©§¨¦¨¥
m`e :FWExtE ,m` FnM "F`" zNn WxiR¥©¦©§¦¥§¦
xzFi FMqpe Fzgpn dUrY f` ,li` did̈¨©¦¨©£¤¦§¨§¦§¥

FMqpe UaMd zgpOn)m"`x(. ¦¦§©©¤¤§¦§
eLøc eðéúBaøå¯.a ,`v zFgpn §©¥¨§§¨

ñbìtä úà úBaøì ,"Bà"¯qBlR §©¤©©§©©§©
,`A `l li` llkle UaM llMn `vï¨¦§©¤¤§¦§©©¦Ÿ¨
xnFlM ,xUr dWlW Wcg lM Epide§©§¨Ÿ¤§¨¨¨§©
,dIpW dpW lW oFW`x Wcg KFzA§Ÿ¤¦¤¨¨§¦¨
dpW KFzA xnFlM ,`Ed dpW oA UakC§¤¤¤¨¨§©§¨¨
dWlW eilr ExarXnE ,dpFW`xd̈¦¨¦¤¨§¨¨§¨
cr li` iExw ,cg` mFie miWcg xUr̈¨¢¨¦§¤¨¨©¦©

mlFr)onwle a ,bk oilege a ,fn migqt i"yx t"r ¨
`i weqt(.

ìéà ékñðì¯UaM F` li` xcp m`W §¦§¥©¦¤¦¨©©¦¤¤
li` iMqp eilr `ian ,qBlR aixwde§¦§¦©§©¥¦¨¨¦§¥©¦

)my zegpn i"yx(.f dxez

(i)çéø äMàìò àlà áñeî Bðéà Y ¦¥¥©¥¨¤¨©
Bðéà ïéiä ìáà ïîMäå äçðnä©¦§¨§©¤¤£¨©©¦¥

.Làä ìò ïzð BðéàL ,"äMà"¯ ¦¤¤¥¦¨©¨¥
lirlcM ,lilM DNM zxhwp `idW¤¦¦§¤¤ª¨¨¦§¦§¥

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iying meil inei xeriy

(àé)ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®
:íéfòá Bà íéNáká äOì-Bà«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבן ∑‡ÏÈ.ּבין «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒֶ
אחד  ויֹום חדׁש עׂשר .ׁשלׁשה ְְֶֶָָָָֹֹ

(áé)ãçàì eNòz äëk eNòz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîk§¦§¨¨«

i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑ מהם אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה לקרּבן, ּתקריבּו אׁשר הּבהמֹות .ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
Ì¯tÒÓk∑ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות נסכים ׁשל .ל ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòé©«£¤«

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): "ּכמֹוני (מ"א. : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
"ּכעּמ ּכעּמי כמֹו. ְְִֶַַָ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà¦§¤«

‡Bיא  „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב  Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈÓk¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰ÈÓk¿ƒ¿«¿

Ï˜¯·‡יג  ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈÈיד  È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

„ib˙È¯טו  ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז  È‰È „Á ‡È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.b wEqR i"WxA`i dxez §©¦¨
(`i)äOì BàíéNáka àeäL ïéa Y ©¤¥¤©§¨¦

íéfòa àeäL ïéa¯miUaMA" ,xnFlM ¥¤¨¦¦§©©§¨¦
."dVl F`" lW hExiR `Ed "miGra F`¨¦¦¥¤©¤
fr s`W" :d ,ai zFnW i"Wx d`xE§¥©¦§¤©¥

xn`PW ,dU diExw)c ,ci mixac(dUe §¨¤¤¤¡©§¥
."miGr¦¦

,ìéà ,íúðL CBúa íééeø÷ äNå Lák¤¤§¤§¦§§¨¨©¦
ìL ïa.ãçà íBéå Lãç øNò äL¯ ¤§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¤¨

.miGr dU llFMai dxez ¥¥¦¦
(ai)eNòz øLà øtñnkY ©¦§¨£¤©£

eáéø÷z "øLà" úBîäaä "øtñîk"§¦§©©§¥£¤©§¦
ïaø÷ì¯."EUrY xW`" WExiRd Edf §¨§¨¤©¥£¤©£

íäî ãçà ìëì íéëñð "eNòz äëk"¨¨©£§¨¦§¨¤¨¥¤
ìL íøtñî ,úBîäa ìL "íøtñîk"§¦§¨¨¤§¥¦§¨¨¤

.íéëñð¯lkl ,"cg`l" WExiR Edf §¨¦¤¥¨¤¨§¨
oMW ipRn ,oM WxitE .mdn cg ¤̀¨¥¤¥©¥¦§¥¤¥
itkE ,"mxRqnM" aEzMd zErnWn©§¨©¨§¦§¨¨§¦

cIn x`aOW)`"eb(.bi dxez ¤§¨¥¦¨
(eh)øbk íëk.øb ïk íëúBîk Y ¨¤©¥§§¤¥¥

ì Cøc ïëåõøàk 'ä ïâk" :úéøáò ïBL §¥¤¤§¦§¦§©§¤¤
"íéøöî¯.i ,bi ziW`xA ¦§©¦§¥¦

íéøöî õøà ïk¯± "'d obM" ,xnFlM ¥¤¤¦§©¦§©§©
lirl i"Wx mB d`xE .mixvn ux` oM¥¤¤¦§©¦§¥©©¦§¥
i"Wx d`x la` .i ,`i mixaC .ak ,bi§¨¦£¨§¥©¦
`N` ,oM Wxtn Fpi`W mW ziW`xA§¥¦¨¤¥§¨¥¥¤¨

± mixvn ux`M ,zFpli`l ± 'd obM"§©§¦¨§¤¤¦§©¦
."mirxfl¦§¨¦

EBîë éðBîk"¯oM ,KlY dY`W FnM ¨¦¨§¤©¨¥¥¥
ip` mB Kl`)my c"evn(. ¥¥©£¦

"Enòë énòk¯d`xE .c ,ak ` mikln §©¦§©¤§¨¦§¥
,df oFWl ixde" :d ,`i zldw i"Wx©¦Ÿ¤¤©£¥¨¤
dgtXM ,mixvn ux`M 'd obM :FnM§§©§¤¤¦§©¦©¦§¨

xkFOM dpFTM DYxaBM)diryia ,ck(, ©§¦§¨©¤©¥
,xgE`nl mCwEn deWn `EdW minrtE§¨¦¤©§¤§¨©§¨
xgE`n deWn `EdW minrtE§¨¦¤©§¤§¨
wEqRd lr i"Wx mB d`xE ."mCwEOl©§¨§¥©©¦©©¨

)a ,blw mildz(lhM .. aFHd onXM" :©¤¤©§©
lh oM aFHd onXW mWM" ± "oFnxg¤§§¥¤¤¤©¥©



סי gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iying meil inei xeriy

(ä)Bà äìòä-ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfì©¨®©©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£„Á‡‰ N·kÏ∑ הּיין ועל הּׁשמן ועל הּמנחה על מּוסב: הּוא למעלה האמּור ּכל .על «∆∆»∆»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(å)äìeìa íéðøNò éðL úìñ äçðî äNòz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«

i"yx£ÏÈ‡Ï B‡∑.הּוא איל צא)ואם איל(מנחות לנסּכי הּפלּגס את לרּבֹות "אֹו" ּדרׁשּו: כג)ורּבֹותינּו .(חולין »«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

(æ)ìL Cñpì ïééå:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß oeiq c"k iying mei ß

(ç)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNòú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥¤¬¤
:ýåýéì íéîìL-Bà§¨¦−©«Ÿ̈«

(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåäL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´
:ïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNò¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«

(é)ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ÏÚה  „aÚz ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז  ‡È‰ ˙ezÏz ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

ÒÎ˙ח  B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ïz˙‡ט  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

˜¯Ôaי  ‡È‰ ˙e‚Ït ‡kÒÏ ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéëñð¯."KqPl oiie" :d wEqtA aEzMM §¨¦©¨§¨§©¦©¤¤
äîäa ìëì äçðîe¯df o`M xnFlM ¦§¨§¨§¥¨§©¨¤

iEEiv xaM)b weqt lirck `ly(WExiR Kke , §¨¦§¨¥
zFUrl mkaal lr dlrYWM :aEzMd©¨§¤©£¤©§©§¤©£
F` ,dacpA F` xcpA `Ntl ,'dl dX ¦̀¤©§©¥§¤¤¦§¨¨

,mkicrFn zaFg zFUrlEaixwY ©£©£¥¤©§¦
lkl mikqpE dgpn zFpAxTd mzF`A§¨©¨§¨¦§¨§¨¦§¨
"EaixwY" hwpe ,`idX dn itM dndA§¥¨§¦©¤¦§¨©©§¦
dNgY gzRW ipRn ,miAx oFWlA¦§©¦¦§¥¤¨©§¦¨
Kixve ,miAx oFWl "dl dX` mziUre"©£¦¤¦¤©§©¦§¨¦

miAx oFWl "EaixwY" mIql)d`xe .m"`x §©¥©§¦§©¦
`"eb mb(.

äçðnä¯,zlFq oFxVr d`A `idW ©¦§¨¤¦¨¨¦¨¤
.aEzMA `aEOM©¨©¨

ìéìk¯i"Wx mB d`xE .DNM zxhwp ¨¦¦§¤¤ª¨§¥©©¦
lr ± ggip gixl" :`n ,hk zFnW§§¥©¦Ÿ©©
DNM mikqp zgpOW ,xn`p dgpOd©¦§¨¤¡©¤¦§©§¨¦ª¨
.i wEqR oOwl i"Wx mB d`xE ."lilM̈¦§¥©©¦§©¨¨

dëBúa ììáð ïîMäå¯lElA" aEzMM §©¤¤¦§¨§¨©¨¨
."onW oidd ziriaxA¦§¦¦©¦¨¤

úëqîa eðéðML Bîk ,íéìôqì ïéiäå§©©¦©§¨¦§¤¨¦§©¤¤

äkñ¯Eid sqM lW miltq ipW .` ,gn ª¨§¥§¨¦¤¤¤¨
cvl cg` ,oxTd lv` gAfOd W`xA§Ÿ©¦§¥©¥¤©¤¤¤¨§©
minl cg` ,EPnid miptl cg`e axrn©£¨§¤¨¦§¦¥¤¤¨§©¦
lW FaxrnA gPEn min lW ,oiil ipXde§©¥¦§©¦¤©¦¨§©£¨¤
lklE ,FgxfnA gPEn oii lWe ,gAfn¦§¥©§¤©¦¨§¦§¨§¨
F` oiIdW wC awp FaE mhFg did ltq¥¤¨¨¤¤¤©¤©©¦
oiId lW mhFgaE ,FkFYn E`vi miOd©©¦¨§¦©¤¤©©¦
icM ,min lXn lFcB xzFi did awPd©¤¤¨¨¥¨¦¤©¦§¥
oeiM ,cgiA mdn dlM KEQiPd didIW¤¦§¤©¦¨¤¥¤§©©¥¨
,oiIdn xzFi z`vl mixdnn miOdW¤©©¦§©£¦¨¥¥¥©©¦
KxC mi`vFie migNwn miOde oiIde§©©¦§©©¦§©§¦§§¦¤¤
,gAfOd bB lr mikRWpe ilMd inhg̈§¥©§¦§¦§¨¦©©©¦§¥©

oiYiXl micxFi mXnE)my i"yxe `xnb(. ¦¨§¦©¦¦
.n ,hk zFnW i"Wx mB d`xEd dxez §¥©©¦§

(d)ãçàä Nákìøeîàä ìk ìò Y ©¤¤¨¤¨©¨¨¨
ìòå äçðnä ìò áñeî àeä äìòîì§©§¨¨©©¦§¨§©

.ïéiä ìòå ïîMä¯oiId lr wx `le ©¤¤§©©©¦§Ÿ©©©©¦
df wEqtA xEn`d)`"eb(.e dxez ¨¨§¨¤

(e)ìéàì Bààeä ìéà íàå Y¯ipRn ¨©¦§¦©¦¦§¥
FMqpe li`d zgpOW dxFn "F`" zNOW¤¦©¨¤¦§©¨©¦§¦§
mpi` zn`aE ,FMqpe UaMd zgpnM§¦§©©¤¤§¦§¤¡¤¥¨

okl ,mikqPA `le zFgpOA `l mieẄ¦Ÿ©§¨§Ÿ©§¨¦¨¥
m`e :FWExtE ,m` FnM "F`" zNn WxiR¥©¦©§¦¥§¦
xzFi FMqpe Fzgpn dUrY f` ,li` did̈¨©¦¨©£¤¦§¨§¦§¥

FMqpe UaMd zgpOn)m"`x(. ¦¦§©©¤¤§¦§
eLøc eðéúBaøå¯.a ,`v zFgpn §©¥¨§§¨

ñbìtä úà úBaøì ,"Bà"¯qBlR §©¤©©§©©§©
,`A `l li` llkle UaM llMn `vï¨¦§©¤¤§¦§©©¦Ÿ¨
xnFlM ,xUr dWlW Wcg lM Epide§©§¨Ÿ¤§¨¨¨§©
,dIpW dpW lW oFW`x Wcg KFzA§Ÿ¤¦¤¨¨§¦¨
dpW KFzA xnFlM ,`Ed dpW oA UakC§¤¤¤¨¨§©§¨¨
dWlW eilr ExarXnE ,dpFW`xd̈¦¨¦¤¨§¨¨§¨
cr li` iExw ,cg` mFie miWcg xUr̈¨¢¨¦§¤¨¨©¦©

mlFr)onwle a ,bk oilege a ,fn migqt i"yx t"r ¨
`i weqt(.

ìéà ékñðì¯UaM F` li` xcp m`W §¦§¥©¦¤¦¨©©¦¤¤
li` iMqp eilr `ian ,qBlR aixwde§¦§¦©§©¥¦¨¨¦§¥©¦

)my zegpn i"yx(.f dxez

(i)çéø äMàìò àlà áñeî Bðéà Y ¦¥¥©¥¨¤¨©
Bðéà ïéiä ìáà ïîMäå äçðnä©¦§¨§©¤¤£¨©©¦¥

.Làä ìò ïzð BðéàL ,"äMà"¯ ¦¤¤¥¦¨©¨¥
lirlcM ,lilM DNM zxhwp `idW¤¦¦§¤¤ª¨¨¦§¦§¥

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iying meil inei xeriy

(àé)ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®
:íéfòá Bà íéNáká äOì-Bà«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבן ∑‡ÏÈ.ּבין «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒֶ
אחד  ויֹום חדׁש עׂשר .ׁשלׁשה ְְֶֶָָָָֹֹ

(áé)ãçàì eNòz äëk eNòz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîk§¦§¨¨«

i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑ מהם אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה לקרּבן, ּתקריבּו אׁשר הּבהמֹות .ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
Ì¯tÒÓk∑ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות נסכים ׁשל .ל ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòé©«£¤«

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): "ּכמֹוני (מ"א. : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
"ּכעּמ ּכעּמי כמֹו. ְְִֶַַָ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà¦§¤«

‡Bיא  „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב  Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈÓk¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰ÈÓk¿ƒ¿«¿

Ï˜¯·‡יג  ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈÈיד  È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

„ib˙È¯טו  ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז  È‰È „Á ‡È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.b wEqR i"WxA`i dxez §©¦¨
(`i)äOì BàíéNáka àeäL ïéa Y ©¤¥¤©§¨¦

íéfòa àeäL ïéa¯miUaMA" ,xnFlM ¥¤¨¦¦§©©§¨¦
."dVl F`" lW hExiR `Ed "miGra F`¨¦¦¥¤©¤
fr s`W" :d ,ai zFnW i"Wx d`xE§¥©¦§¤©¥

xn`PW ,dU diExw)c ,ci mixac(dUe §¨¤¤¤¡©§¥
."miGr¦¦

,ìéà ,íúðL CBúa íééeø÷ äNå Lák¤¤§¤§¦§§¨¨©¦
ìL ïa.ãçà íBéå Lãç øNò äL¯ ¤§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¤¨

.miGr dU llFMai dxez ¥¥¦¦
(ai)eNòz øLà øtñnkY ©¦§¨£¤©£

eáéø÷z "øLà" úBîäaä "øtñîk"§¦§©©§¥£¤©§¦
ïaø÷ì¯."EUrY xW`" WExiRd Edf §¨§¨¤©¥£¤©£

íäî ãçà ìëì íéëñð "eNòz äëk"¨¨©£§¨¦§¨¤¨¥¤
ìL íøtñî ,úBîäa ìL "íøtñîk"§¦§¨¨¤§¥¦§¨¨¤

.íéëñð¯lkl ,"cg`l" WExiR Edf §¨¦¤¥¨¤¨§¨
oMW ipRn ,oM WxitE .mdn cg ¤̀¨¥¤¥©¥¦§¥¤¥
itkE ,"mxRqnM" aEzMd zErnWn©§¨©¨§¦§¨¨§¦

cIn x`aOW)`"eb(.bi dxez ¤§¨¥¦¨
(eh)øbk íëk.øb ïk íëúBîk Y ¨¤©¥§§¤¥¥

ì Cøc ïëåõøàk 'ä ïâk" :úéøáò ïBL §¥¤¤§¦§¦§©§¤¤
"íéøöî¯.i ,bi ziW`xA ¦§©¦§¥¦

íéøöî õøà ïk¯± "'d obM" ,xnFlM ¥¤¤¦§©¦§©§©
lirl i"Wx mB d`xE .mixvn ux` oM¥¤¤¦§©¦§¥©©¦§¥
i"Wx d`x la` .i ,`i mixaC .ak ,bi§¨¦£¨§¥©¦
`N` ,oM Wxtn Fpi`W mW ziW`xA§¥¦¨¤¥§¨¥¥¤¨

± mixvn ux`M ,zFpli`l ± 'd obM"§©§¦¨§¤¤¦§©¦
."mirxfl¦§¨¦

EBîë éðBîk"¯oM ,KlY dY`W FnM ¨¦¨§¤©¨¥¥¥
ip` mB Kl`)my c"evn(. ¥¥©£¦

"Enòë énòk¯d`xE .c ,ak ` mikln §©¦§©¤§¨¦§¥
,df oFWl ixde" :d ,`i zldw i"Wx©¦Ÿ¤¤©£¥¨¤
dgtXM ,mixvn ux`M 'd obM :FnM§§©§¤¤¦§©¦©¦§¨

xkFOM dpFTM DYxaBM)diryia ,ck(, ©§¦§¨©¤©¥
,xgE`nl mCwEn deWn `EdW minrtE§¨¦¤©§¤§¨©§¨
xgE`n deWn `EdW minrtE§¨¦¤©§¤§¨
wEqRd lr i"Wx mB d`xE ."mCwEOl©§¨§¥©©¦©©¨

)a ,blw mildz(lhM .. aFHd onXM" :©¤¤©§©
lh oM aFHd onXW mWM" ± "oFnxg¤§§¥¤¤¤©¥©



glyסב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

ß oeiq d"k iyiy mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ ּכּלן לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ּביאֹות מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻֻ
אבל ל  ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה מהן, ּבאחת הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו מדֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ּבחּלה  נתחּיבּו מּלחמּה, ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר .זֹו ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי תבאתבאתבאתבא,,,, ּכּכּכּכיייי נאמרנאמרנאמרנאמר יח)ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבככככּלּלּלּלןןןן טו, אֹומר(רש"י הּוא ׁשּבּתֹורה ּביאֹות "ׁשּבכל נאמר הארץ והיהוהיהוהיהוהיהּבספרי אל תבאּו ּכי ְְְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ּדלא והּוא 'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ּומׁשמע, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹכּו'".

"והיה". ּתבת הׁשמיט ְְִִִֵֶַַָָׁשרׁש"י

(èé)äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

(ë)úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´§¨®¦§©´
:dúà eîéøz ïk ïøb½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑?היא וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין ׁשאּתם עריסֹותיכם ּכדי טז)ּכׁשּתלּוׁשּו :(שמות ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

ÔeL¯Ùzיט  ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

‡eL¯Ù˙‡כ  ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

FnM ,df oM dfM ,oFnxg)a ,ck diryi(dide ¤§§¤¥¤§§¨¨
:a ,dk migqR i"WxA oke ."odMM mrk̈¨©Ÿ¥§¥§©¦§¨¦
odipW ,dxrPM gvFxM :xn`w ikde"§¨¦¨¨©¨¥©©©£¨§¥¤
xn`p `le ,odMM mrk dide FnM ,oieẄ¦§§¨¨¨¨©Ÿ¥§Ÿ¤¡©
lr i"Wx d`x la` ."odMM mrd dide§¨¨¨¨©Ÿ¥£¨§¥©¦©

wEqRd)dk ,gi ziy`xa(,"rWxM wiCSM" ©¨©©¦¨¨¨
mW d`xE .oM Wxtn `NW¤Ÿ§¨¥¥§¥¨

.xE`iAAfh dxez ©¥
(gi)õøàä ìà íëàáaäpLî Y §Ÿ£¤¤¨¨¤§ª¨

,äøBzaL úBàéa ìkî Bæ äàéa¦¨¦¨¦¤©¨
"àáú ék" :øîàð ïlëaL¯,fi mixaC ¤§ª¨¤¡©¦¨Ÿ§¨¦

.` ,ek mW .ci¨
"eàáú ék"¯,ci `xwIe .dk ,ai zFnW ¦¨Ÿ§©¦§¨

.a ,dk mW .i ,bk mW .bk ,hi mW .cl¨¨¨
` ,dk zFAEzM i"WxaE .a wEqR lirl§¥¨§©¦§
,"`az iM" mFwnA azM a ,fl oiWECiwe§¦¦¨©¦§¦¨Ÿ
.d ,bi zFnWA `Ede ,"L`iai ik dide"§¨¨¦§¦£§¦§

.hk ,`i mW .` ,f mW .i ,e mixaC§¨¦¨¨
ïåéëå ,Bfî Bæ úBãîì ïlk Cëéôì§¦¨ª¨§¥¦§¥¨

ïäî úçàa áeúkä Eì èøtL¤¥¥§©¨§©©¥¤
äáéLéå äMøé øçàì àlà dðéàL¯ ¤¥¨¤¨§©©§ª¨¦¦¨

EqpkPXn dpW dxUr rAx` xg`l§©©©§©¤§¥¨¨¦¤¦§§
.EwNgW raWe EWAMW raW ,ux`l̈¨¤¤©¤¦§§¤©¤¦§

emixEMA zWxtA Edf)` ,ek mixac(, §¤§¨¨©¦¦
."DA YaWie DYWxie" :DA xn`PW¤¤¡©¨¦¦§¨§¨©§¨¨
EaIgzp `NW ciBn" :mW i"WxaE§©¦¨©¦¤Ÿ¦§©§
ux`d z` EWAMW cr mixEMaA§¦¦©¤¦§¤¨¨¤
Kln iEPn zWxtA mB mpn` ."dEwNge§¦§¨¨§¨©§¨¨©¦¤¤

)ci ,fi mixac(,"DA YaWie DYWxie" xn`p¤¡©¦¦§¨§¨©§¨¨
EaIgzp `NW dGn micnFl oiWECiwaE§¦¦§¦¦¤¤Ÿ¦§©§
,wENige WEAiM xg`l `N` Ff devnA§¦§¨¤¨§©©¦§¦
EkxvEdW :mW `xnBA EvxY xaM§¨¥§©§¨¨¨¤§§
zF`iA x`W lM mdn micnlE ,mdipW§¥¤§¥¦¥¤¨§¨¦
miaEzk ipW mdW iR lr s`e .dxFYAW¤©¨§©©¦¤¥§¥§¦
,mzF` mikixSW oeiMn ,cg`M mi`Ad©¨¦§¤¨¦¥¨¤§¦¦¨

mdn cFnll oYip)` ,ek mixaca m"`x(itlE . ¦¨¦§¥¤§¦
" i"Wx azMX dn dfzg`A`Ed ,"odn ¤©¤¨©©¦§©©¥¤

.`weC e`l̈©§¨

da øîàð Bæ ìáà ,ïk ïlk óà©ª¨¥£¨¤¡©¨
dá eñðëpMî ,"íëàáa"¯oFWlC §Ÿ£¤¦¤¦§§¨¦§

d`iA zrXn rnWn "mk`FaA")`"eb(. §£¤©§©¦§©¦¨
o`ke" :a fl oiWECiw i"Wx mB d`xE§¥©©¦¦¦§¨
."EaIgzp E`AW oeiMn ,mk`FaA xn`p¤¡©§£¤¦¥¨¤¨¦§©§
mk`FaA aizkC" :` ,fn dCp i"WxA oke§¥§©¦¦¨¦§¦§£¤

."E`A ixde ,ux`d l ¤̀¨¨¤©£¥¨
dîçlî eìëàå¯oOwl aEzMd oFWlM §¨§¦©§¨¦§©¨§©¨

mgNn mklk`A dide" :hi wEqR̈§¨¨©£¨§¤¦¤¤
."ux`d̈¨¤

älçá eáiçúð¯i"Wx mB d`x ¦§©§§©¨§¥©©¦
.a ,n oiWECiw .` ,dk zFAEzMhi dxez §¦¦

(k)íëúñøò úéLàøeLeìzLk Y ¥¦£¦Ÿ¥¤§¤¨
éãk¯.xEriWM §¥§¦

[íëúqò]¯iazM dAxdA `qxiBd oM ¦©§¤¥©¦§¨§©§¥¦§¥
rnWn oke .mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦§¥©§©
qEtcaE] .`k wEqR oOwl i"Wx oFWNn¦§©¦§©¨¨¦§
oiaExirA `Ed oke .mkizFQir icM :ipW¥¦§¥¦¥¤§¥§¥¦
miqEtC x`WA la` .[a cEOr Wix ,bt¥©£¨¦§¨§¦

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy
ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים וׁשלׁש ארּבעים (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר בעמר", ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻ"וּימדּו

ה' לׁשם ּתרּומה אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית מּמּנה, ׁשּתאכלּו ּבלע"ז ∑lÁ‰.קדם Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ«»ְַַƒ¿«…∆
– הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל ׁשעּור. ּבּה ׁשּנאמר מעׂשר, ּכתרּומת ולא ׁשעּור, ּבּה נאמר ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּוׁשמֹונה  מארּבעים אחד – ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים .אחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי) ראׁשֹונה אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתלמּו ּכּלּהׁשּבעּסֹות, ולא מקצתּה – "מראׁשית" לֹומר: Óe¯z‰.ד '‰Ï ezz∑(ספרי) ׁשעּור ׁשמענּו ׁשּלא לפי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻƒ¿«¿»ְְִִֶַָֹ

נתינה  ּכדי ּבּה ׁשּיהא "ּתּתנּו", נאמר .לחּלה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָ

‡eL¯Ù˙‡כא  ÈÈ Ì„˜ Ôezz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"WxA `Ed oke ,"mkizFqixr icM"§¥£¦¥¤§¥§©¦
.a ,dlw oiNEg .a ,gn migqR§¨¦¦

øaãna Leìì ïéìéâø ízàL¯cnFl ¤©¤§¦¦¨©¦§¨¥
`le ,"mkizFqixr" azMX dOn oM¥¦©¤¨©£¦¥¤§Ÿ

"dqixr" mzq)`"eb(i"WxA x`Fan oke . §¨£¦¨§¥§¨§©¦
dpYip xAcOA" :a ,dlw oiNEgmdl ¦©¦§¨¦§¨¨¤

icM :mdl xn`p mWe ,dxFY¨§¨¤¡©¨¤§¥
."dNgA aIg eiWkr lW mkizFqixr£¦¥¤¤©§¨©¨§©¨
ltFke azFMW i"Wx oFWNn dPde§¦¥¦§©¦¤¥§¥
rnWn ,"WEll oilibx .. EWElYWM"§¤¨§¦¦¨©§©
lW dWil FWExiR "mkizFqixr"W¤£¦¥¤¥¦¨¤
zFkxA i"Wx oFWNn rnWn oke .dQir¦¨§¥©§©¦§©¦§¨
,dWile lEAiB FWExiR "oqxr"W a ,fl¤©§¨¥¦§¦¨

."mkizFqixr" oFWNn `Ede§¦§£¦¥¤
àéä änëå¯dQird xEriW Edn §©¨¦©¦¨¦¨

.xAcOA EWNW¤¨©¦§¨
"øîòá ecîiå"¯.gi ,fh zFnW ©¨Ÿ¨Ÿ¤§
"úìbìbì øîò"¯.fh ,fh mW Ÿ¤©ª§Ÿ¤¨

)ìLå íéòaøà :BøeòLåíéöéa L §¦©§¨¦§¨Ÿ¥¦
äöéa Lîçå(-zFnW i"Wx mB d`x §Ÿ¤¥¨§¥©©¦§

miqEtcE ci iazM dAxdA .el ,fh§©§¥¦§¥¨§¦
.df rhw miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¤©¤

íã÷ øîBìk ,dúéLàøî "eîéøz"¨¦¥¥¦¨§©Ÿ¤
äpnî eìëàzL¯lFkIW dfA xidan ¤Ÿ§¦¤¨©§¦¨¤¤¨

xTird ,dIt` ixg` mB dNgd Wixtdl§©§¦©©¨©©£¥£¦¨¨¦¨
.lk`IW mcFw WixtIW¤©§¦¤¤Ÿ©

d÷ìç] "úéLàø"¯`qxiBd oM ¥¦¤§¨¥©¦§¨
miqEtCaE .mipFW`x miqEtCA©§¦¦¦©§¦
:miqEtC dOkaE ,"FAlg" :EpiptNW¤§¨¥¤§§©¨§¦
K` .zFWAWn odW d`xPke ,"gwNY"¦¨©§©¦§¤¤¥§ª¨©
zi`xp `ide ,"dzNg" :oniY ci azkA¦§©¨¥¨©¨¨§¦¦§¥

.xzFi zpTEzn `qxiB¦§¨§¤¤¥
[¯,"mkizFqixr ziW`x" WExiRd Edf¤©¥¥¦£¦¥¤

.dwlg ziW`x dPOn Elk`YW mcFw¤¤Ÿ§¦¤¨¥¦¤§¨

,"zFQirAW dpFW`x" FWExiR oi`e§¥¥¦¨¤¨¦
.`Ad wEqR i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦¨©¨

ì "äîeøú eîéøz" úçà "älç"íL ©¨©©¨¦§¨§¥
'ä¯hi wEqR lirl xEn`d WExiR Edf¤¥¨¨§¥¨

xn` `le .'d mWl Epid ,"'dl dnExY"§¨©©§§¥§Ÿ¨©
`N` ,ztxUp Dpi` ixdW ,WOn 'dl©©¨¤£¥¥¨¦§¤¤¤¨

mipdMl zlk`p)dcya x`a(. ¤¡¤¤©Ÿ£¦
älç.æòìa ì"éèøåè Y¯torteldBr , ©¨§©©ª¨

.` ,h dviA i"Wx mB d`xE .dNbr£ª¨§¥©©¦¥¨
xirdlEgqR zFkld ixhie xFfgOn §¨¦¦©£¦§¦¦§¤©

ixwCn ,dxxg oirM FhWFtE" :dl oniq¦¨§§¥£¨¨¦§¨¥
."dNg `xw Dil¥§¨©¨
ïøb úîeøúkda øîàð àlL Y ¦§©Ÿ¤¤Ÿ¤¡©¨

øeòL¯xn`PW)c ,gi mixac(ziW`x" ¦¤¤¡©¥¦
xEriW DA WxiR `le ,"LpbC)my i"yx(. §¨§§Ÿ¥©¨¦

`NW s`W `k wEqR oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨¤©¤Ÿ
icM" WixtIW Kixv ,xEriW DA xn`p¤¡©¨¦¨¦¤©§¦§¥

.xE`iAA mW d`xE ."dpizp§¦¨§¥¨©¥
da øîàpL øNòî úîeøúk àìå§Ÿ¦§©©£¥¤¤¡©¨

øeòL¯cg` aEzMd FA WxiRW ¦¤¥©©¨¤¨
aizkcM ,dxUrn)ek ,gi('d znExY z`" ¥£¨¨§¦§¦¤§©

oOW xnFl ,"xUrOd on xUrn©£¥¦©©£¥©¤¦
Wixti l`xUIn ieNd gwFNW xUrOd©©£¥¤¥©©¥¦¦¦§¨¥©§¦
znExYW ipRnE ,odMl xUrn EPOn¦¤©£¥©Ÿ¥¦§¥¤§©
E`xwp odiYW xUrOd znExzE oxFBd©¤§©©©£¥§¥¤¦§§
,dnExY z`xwp oM mB dNgde ,dnExY§¨§©©¨©¥¦§¥§¨
dNgd znExY oiC m` Eprci `le§Ÿ¨©§¦¦§©©©¨
,xUrn znExzM F` oxFB znExzM¦§©¤¦§©©£¥
znExzM" DA Wxtl aEzMd KxvEd§©©¨§¨¥¨¦§©

"oxFB)m"`x(. ¤
øeòL eðúð íéîëç ìáà¯wxR dNg £¨£¨¦¨§¦©¨¤¤

.f dpWn a¦§¨
äòaøàå íéøNòî ãçà úéaä ìòáì§©©©©¦¤¨¥¤§¦§©§¨¨

¯.dQrdn¥¨¦¨

íBzçðìe¯zFxMM xkFn),`t oiaexir i"yx §©§¥¦¨
a(.

äðBîLe íéòaøàî ãçà¯`NW icM ¤¨¥©§¨¦§¨§¥¤Ÿ
.ciqti`k dxez ©§¦
(`k)íëéúñøò úéLàøîänì Y ¥¥¦£¦Ÿ¥¤¨¨

øîàð¯lirl xn` xaM ixdW ¤¡©¤£¥§¨¨©§¥
."mkizFqixr ziW`x"¥¦£¦¥¤

,"íëéúñøò úéLàø" øîàpL éôì§¦¤¤¡©¥¦£¦Ÿ¥¤
úBqòaL äðBLàø éðà òîBL¯ ¥©£¦¦¨¤¨¦

x`WE dpFW`xd dQrd z` ozFPW¤¥¤¨¦¨¨¦¨§¨
.zFxEhR zFQrd̈¦§

dúö÷î ,"úéLàøî" øîBì ãeîìz©§©¥¥¦¦§¨¨
dlë àìå¯dQre dQr lM zvwn §Ÿª¨¦§¨¨¦¨§¦¨

)m"`x(ziW`x" k wEqtA aEzMX dnE .©¤¨§¨¥¦
lirl i"Wx WxiR xaM ,"mkizFqixr£¦¥¤§¨¥©©¦§¥
la` ."dPOn Elk`YW mcFw" FWExiRW¤¥¤¤Ÿ§¦¤¨£¨
,"mkizFqixr ziW`xn" wEqRd `lEl¥©¨¥¥¦£¦¥¤
ziW`x" wEqRd z` Wxtl oYip did̈¨¦¨§¨¥¤©¨¥¦

zFQrAW dpFW`x ,"mkizFqixr)`"eb(. £¦¥¤¦¨¤¨¦
äîeøz 'äì eðzzàlL éôì Y ¦§©§¨§¦¤Ÿ
älçì øeòL eðòîL¯wEqR lirlcM ¨©§¦§©¨§¦§¥¨

.k
äðéúð éãk da àäiL ,"eðzz" øîàð¤¡©¦§¤§¥¨§¥§¦¨

¯xEriW xn`p `NW s`W ,WExiR¥¤©¤Ÿ¤¡©¦
lW dWxtdA wRYqdl oi` ,dNgl©©¨¥§¦§©¥§©§¨¨¤
dWxtd zFidl dkixv `N` ,EdXn©¤¤¨§¦¨¦§©§¨¨
mB K` ."dpizp icM" zFgtl ,daEWg£¨§¨§¥§¦¨©©
oi`W `xwp oicr df cEOil xg`l§©©¦¤£©¦¦§¨¤¥
"dpizp icM"l oi`W oeiM ,dNgl xEriW¦©©¨¥¨¤¥¦§¥§¦¨
oMW ,dWxtEd dPOOW dQrl qgi mEW©©¨¦¨¤¦¤¨§§¨¤¥
dQr ENit` xFhtl lFki "dpizp icM"A¦§¥§¦¨¨¦§£¦¦¨
minkg Eraw okle ,xzFiA dlFcB§¨§¥§¨¥¨§£¨¦

xEriW `dIW ,dNgl xEriWdWxtdd ¦©©¨¤§¥¦©©§¨¨
dQrd lcFbl qgiA)mdxa` ixac(ak dxez §©©§¤¨¦¨



סג gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

ß oeiq d"k iyiy mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ ּכּלן לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ּביאֹות מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻֻ
אבל ל  ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה מהן, ּבאחת הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו מדֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ּבחּלה  נתחּיבּו מּלחמּה, ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר .זֹו ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי תבאתבאתבאתבא,,,, ּכּכּכּכיייי נאמרנאמרנאמרנאמר יח)ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבככככּלּלּלּלןןןן טו, אֹומר(רש"י הּוא ׁשּבּתֹורה ּביאֹות "ׁשּבכל נאמר הארץ והיהוהיהוהיהוהיהּבספרי אל תבאּו ּכי ְְְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ּדלא והּוא 'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ּומׁשמע, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹכּו'".

"והיה". ּתבת הׁשמיט ְְִִִֵֶַַָָׁשרׁש"י

(èé)äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

(ë)úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´§¨®¦§©´
:dúà eîéøz ïk ïøb½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑?היא וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין ׁשאּתם עריסֹותיכם ּכדי טז)ּכׁשּתלּוׁשּו :(שמות ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

ÔeL¯Ùzיט  ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

‡eL¯Ù˙‡כ  ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

FnM ,df oM dfM ,oFnxg)a ,ck diryi(dide ¤§§¤¥¤§§¨¨
:a ,dk migqR i"WxA oke ."odMM mrk̈¨©Ÿ¥§¥§©¦§¨¦
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ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים וׁשלׁש ארּבעים (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר בעמר", ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻ"וּימדּו

ה' לׁשם ּתרּומה אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית מּמּנה, ׁשּתאכלּו ּבלע"ז ∑lÁ‰.קדם Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ«»ְַַƒ¿«…∆
– הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל ׁשעּור. ּבּה ׁשּנאמר מעׂשר, ּכתרּומת ולא ׁשעּור, ּבּה נאמר ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּוׁשמֹונה  מארּבעים אחד – ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים .אחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
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i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי) ראׁשֹונה אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתלמּו ּכּלּהׁשּבעּסֹות, ולא מקצתּה – "מראׁשית" לֹומר: Óe¯z‰.ד '‰Ï ezz∑(ספרי) ׁשעּור ׁשמענּו ׁשּלא לפי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻƒ¿«¿»ְְִִֶַָֹ
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D`FlnE ux`d 'dl©¨¨¤§¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומהמהמהמה ליהוהליהוהליהוהליהוה ּתּתּתּתּתּתּתּתננננּוּוּוּו ערסתיכםערסתיכםערסתיכםערסתיכם כא)מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית (טו, ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
נסמכה ע"זלּפרׁשת חּלהּפרׁשת לּמה ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ,ל לֹומר ו)ע"ז, פט"ו, רבה (ויקרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חז"ל א)אמרּו לא, ּבתוס'(שבת ּופרׁש זרעים", סדר זה אמונת)"אמּונת וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתֹוצאה  הם זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורווחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול לחׁשב, עלּול הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהחּדּוׁש

ח"ו. הּזה" החיל את לי עׂשה ידי ועצם ו"ּכחי  ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו יגיעתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹמּגדל
ה"נֹותן  הּוא הּקּב"ה כ"א ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים אינם ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹא
ׁש"מאמין  כ"א ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה זריעתֹו ולכן ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", לעׂשֹות ּכח ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹל

הּזריעה. ע"י ּפרנסתֹו את לֹו ׁשּיביא העֹולמים", ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבחי
את  לֹו הביא לבּדֹו הּקּב"ה כ"א הּזה, החיל את עׂשה ועבֹודתֹו מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוזהּו
"ּתרּומה  – עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא לֹו, ׁשּייכים והעּסה הּתבּואה אין הרי וא"כ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּברכה,

להקּב"ה. העּסה ׁשּיכת ּבאמת ּכי ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָלה'",
מּבלעדי  ּדבר לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה מצות ּבקּיּום ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

לבּדֹו. מהּקּב"ה כ"א הּטבע ּדרכי ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ּפרנסתֹו ואפי' ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָה',

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי),ּפר עליהם מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל היתה ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
לחּטאת  וׂשעיר לעֹולה ּבפר לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב B‚Â'.והרי ebL˙ ÈÎÂ∑(שם)ּכֹוכבים ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָ¿ƒƒ¿¿ֲִַַָ

אחת  מצוה – האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את לֹומר: ּתלמּוד הּמצוֹות? מּכל ּבאחת אּלא אינֹו אֹו מדּבר; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּכתּוב
הּמצוֹות, ּכל על העֹובר מה הּמצֹות: ּככל ז)ׁשהיא זֹו(כריתות מצוה אף ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּפֹורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

Ïkכב  ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)eNòú àìå ebLú éëåäãBáò Y §¦¦§§Ÿ©££¨
úBönä ìk ììëa äúéä äøæ̈¨¨§¨¦§©¨©¦§

øt ïäéìò ïéàéáî øeaväL¯ ¤©¦§¦¦£¥¤¨
`xwIeA aEzMM .z`Hgl)ci ,c(m`e" : §©¨©¨§©¦§¨§¦

xaC mlrpe EbWi l`xUi zcr lM̈£©¦§¨¥¦§§¤§©¨¨
'd zFvn lMn zg` EUre ldTd ipirn¥¥¥©¨¨§¨©©¦¨¦§
xR ldTd Eaixwde .. dpiUrz `l xW £̀¤Ÿ¥¨¤¨§¦§¦©¨¨©
xAEcOW mW i"WxaE ."z`Hgl xwA oA¤¨¨§©¨§©¦¨¤§¨
zFzixM lMn zg`"A EbbXW¤¨§§©©¦¨¨¥

."dxFYAW¤©¨
ïììkî ïàk dàéöBî áeúkä éøäå¯ ©£¥©¨¦¨¨¦§¨¨

z` cxtpA o`M dazM dxFYdW dGn¦¤¤©¨¨§¨¨§¦§¨¤
KkA ixd ,dxf dcFar lr xaFrd oiC¦¨¥©£¨¨¨£¥§¨
llMn dxf dcFar z` aEzMd `ivFd¦©¨¤£¨¨¨¦§©
zFvn lMn zg`" mW `xwIeA xEn`d̈¨§©¦§¨¨©©¦¨¦§

."'d
.úàhçì øéòNå äìBòì øôa ïBcì¦§©§¨§¨¦§©¨

'Bâå ebLú éëåäøæ äãBáòa Y §¦¦§§©£¨¨¨
øaãî áeúkä¯KWndA aEzM ixdW ©¨§©¥¤£¥¨©¤§¥
" ck wEqtAdzUrpEpide ,"dbbWl §¨¤¤§¨¦§¨¨§©§

Ff oi`e ,zcgEin zg` devnA xAEcOW¤§¨§¦§¨©©§¤¤§¥

dxf dcFar `N`)ixtq(. ¤¨£¨¨¨
úBönä ìkî úçàa àlà Bðéà Bà¯ ¥¤¨§©©¦¨©¦§

,cigi oFWlA "dzUrp" aEzMX dOW¤©¤¨¤¤§¨¦§¨¦
`N` ,devOd lW DzEIcEgi mEXn Fpi ¥̀¦¦¦¨¤©¦§¨¤¨
zFvOdn zg` lkA xAcOW mEXn¦¤§©¥§¨©©¥©¦§

.Dnvr iptA¦§¥©§¨
úBönä ìk úà" :øîBì ãeîìz©§©¥¨©¦§
ìëk àéäL úçà äåöî ,"älàä̈¥¤¦§¨©©¤¦§¨

úBönä¯iYW EpaEi KM wx oMW ©¦§¤¥©¨§§¥
,cigi oFWlA "dpiUrY" :zFpFWNd©§¥¨¤¨¦§¨¦
gxkdA oM m`e ,"dN`d zFvOd lk"e§¨©¦§¨¥¤§¦¥§¤§¥©
FzF` DA WIW FfM devnA xAEcOW¤§¨§¦§¨¨¤¥¨

.oNM zFvOd lkA WIW okYd©Ÿ¤¤¥§¨©¦§ª¨
÷øBt Y úBönä ìk ìò øáBòä äî©¨¥©¨©¦§¥

ìò¯`EdÎKExAÎWFcTA xtFM)`nei i"yx Ÿ¥©¨¨
` ,dt(wxFR" :` ,f zFzixM i"Wx d`xE .§¥©¦¨¥¥

."zFvOd lM lW ± lFr¤¨©¦§
úéøa øôîe¯oi`e :siqFn mW ixtQA ¥¥§¦©¦§¥¨¦§¥

.dxFY `N` zixA§¦¤¨¨
íéðô älâîe¯:siqFn mW ixtQA §©¤¨¦©¦§¥¨¦

:` ,bi zFrEaW i"Wx d`xE .dxFYA©¨§¥©¦§

ixaC lr `A ± dxFYA mipt dNbn"§©¤¨¦©¨¨©¦§¥
."eipR zEGr iENbaE dRvEgA dxFz¨§§¨§¦©¨¨
dnA xtFMW" :a ,hv oixcdpq i"WxaE§©¦©§¤§¦¤¥§©
"mgpn zxFz"A K` ."dxFYA aEzMX¤¨©¨©§©§©¥
EdGW xiMfn Fpi` i"WxX dOW azM̈©¤©¤©¦¥©§¦¤¤
dpEMd o`MW mEXn `Ed ,"dxFYA"©¨¦¤¨©©¨¨
`NW zFvOd mEIw oiprA mipR dNbnW¤§©¤¨¦§¦§©¦©¦§¤Ÿ
dWlXW mW x`an df iR lre ,onIwl§©§¨§©¦¤§¨¥¨¤§¨
cbpM md ,i"Wx hwPW EN` mixaC§¨¦¥¤¨©©¦¥§¤¤
wxFR" :zFvOAW mihRWnE zEcr miTgª¦¥¦§¨¦¤©¦§¥
cbpM "zixA xtn" ,miTgd cbpM "lFr§¤¤©ª¦¥¥§¦§¤¤
icqg lr oFxMfe zEcr mdW ,zFcr¥¤¥¥§¦¨©©§¥
,zixA zxinW xcbA mde ,mFwOd©¨§¥§¤¤§¦©§¦
`Ed zFvOd mIwn Fpi`W in `liOnE¦¥¨¦¤¥§©¥©¦§
cbpM "mipR dNbn"E ,Ff zixA xtn¥¥§¦§©¤¨¦§¤¤
`Ede ,zFIlkU zFvn mdW ,mihRWOd©¦§¨¦¤¥¦§¦§¦§
KM mEXnE ,zFvOd inrh z` mTrn§©¥¤©£¥©¦§¦¨

.onIwn Fpi ¥̀§©§¨
ìò da ÷øBt Y Bæ äåöî óà¯ ©¦§¨¥¨Ÿ

.minW zEkln©§¨©¦
úéøa øôîe¯WFcTl l`xUi oiAW ¥¥§¦¤¥¦§¨¥©¨

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy
ּכֹוכבים  עבֹודת זֹו ואיזֹו? ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּבּה ‡LÓŒÏ‰.ּפֹורק '‰ ¯acŒ¯L‡∑(ח "אנכי"(הוריות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ¬∆ƒ∆∆…∆ִָֹ

ׁשמענּום הּגבּורה מּפי – "ל יהיה סב)ו"לא ׁשמעּתי"(תהלים ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר "אחת :. ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפּפּפּפניםניםניםנים ּוּוּוּומגמגמגמגּלּלּלּלהההה ּבּבּבּבריתריתריתרית,,,, ּוּוּוּומפרמפרמפרמפר עלעלעלעל,,,, כב)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹורקרקרקרק טו, (רש"י ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
עלעלעלעל על.ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹורקרקרקרק קּבלת ּומּטרתם ,הּמל ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד ּבּבּבּבריתריתריתרית– לחסדי מפרמפרמפרמפר וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

הּברית). ּכֹורתי ּבין וזּכרֹון אֹות היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם וכּדֹומה, ּפּפּפּפניםניםניםניםהּמקֹום ׁשהם מגמגמגמגּלּלּלּלהההה מׁשּפטים, ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ׂשכל  את ּומעּות 'מעּקם' הּוא ידם ׁשעל חדׁשים ּוטעמים אֹופּנים ממציא האדם יׁשרֹות. הנהגֹות היינּו ׂשכלּיֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָמצֹות

ַָהּתֹורה.

(âë)äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי) מה ּובכל ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים ּבעבֹודת הּמֹודה ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
והלאה" ה' צּוה אׁשר ל"מןֿהּיֹום ׁשּנאמר : הּנביאים, .ּׁשּנתנּבאּו ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

ÔÓכג  ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

:a ,fi mixaC i"Wx d`x .`Ed KExÄ§¥©¦§¨¦
mkz` zxM xW` ± FzixA xFarl"©£§¦£¤¨©¤§¤

."dxf dcFar cFarl `NW¤Ÿ©££¨¨¨
íéðô älâîe¯.mipR firn §©¤¨¦¥¦¨¦

äøæ äãBáò Bæ ?Bæéàå¯dcFarAW §¥£¨¨¨¤©£¨
.EN` mipipr dWlW Wi DCal dxf̈¨§©¨¥§¨¦§¨¦¥

äLî ìà 'ä øac øLà"éëðà" Y £¤¦¤¤Ÿ¤¨Ÿ¦
"Eì äéäé àì"å¯.bÎa ,k zFnW §Ÿ¦§¤§§

.fÎe ,d mixaC§¨¦
íeðòîL äøeábä étî¯iRn `le ¦¦©§¨§©§§Ÿ¦¦

zFxACd x`W oMÎoi`XÎdn ,dWn¤©¤¥¥§¨©¦§
dWOn ErnW)hi ,hi zeny i"yx d`x(. ¨§¦¤

xW`" o`M aEzMX dn ,xnFlMxAC'd §©©¤¨¨£¤¦¤
`Ed ck wEqR oNdNW s`) "dWn l ¤̀¤©¤§©¨¨

xW` lM z`" :azFMdEvmkil` 'd ¥¥¨£¤¦¨£¥¤
dWn ciA"(dcFar zevOW mEXn Edf , §©¤¤¦¤¦§©£¨

"Ll didi `l"e "ikp`") dxf(ErnW ¨¨¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¨§
sqFpA) `EdÎKExAÎWFcTd iRn l`xUi¦§¨¥¦¦©¨¨§¨
,dWn iciÎlr mB DA EEhvPW Kkl§¨¤¦§©¨©©§¥¤

ck wEqR oOwlcM(:wEqRd WExiR Kke . §¦§©¨¨§¨¥©¨
devOd z` EUrz `le EBWz ike]§¦¦§§Ÿ©£¤©¦§¨
iRn DzF` mYrnW xW` [zg`d̈©©£¤§©§¤¨¦¦
dWn mr xACWM `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¤¦¥¦¤

)my i"yxe `"rq ,g zeixed t"r(i"Wx mB d`xE .§¥©©¦
"dWn l`"W xirdlE .`l wEqR oOwl§©¨¨§¨¦¤¤¤

" :oFwixhFp `Ed`ikpl[Ll didi] ` §¦¨Ÿ¦Ÿ¦§¤§
niRddxEaBWmEprn)cecl likyn(. ¦¦©§¨§©§

øîàpL]¯ci iazM dOkA `qxiBd oM ¤¤¡©¥©¦§¨§©¨¦§¥¨
,ck zFMn i"WxA `Ed oke .ipW qEtcE§¥¦§¥§©¦©

.`YlikOd mWA `§¥©§¦§¨

"ézòîL eæ íézL íéäìà øac úçà"©©¦¤¡Ÿ¦§©¦¨¨§¦
¯df wEqROW EpidC .ai ,aq miNdY§¦¦§©§¤¦¨¤

gkEn`l"e "ikp`" zFxACd iYXW ¨¤§¥©¦§¨Ÿ¦§Ÿ
Wxtn m"`xd .'dn EprnW "Ll didi¦§¤§¨©§¥¨§¥§¨¥
,"miwl` xAC zg`" :KM wEqRd z ¤̀©¨¨©©¦¤¡Ÿ¦
lM z` xAC `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦¥¤¨
EprnW mkFYnE ,cg` xEAcA zFxACd©¦§§¦¤¨¦¨¨©§
."Ll didi `l"e "ikp`" ,mipW wx EPOn¦¤©§©¦¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
xAC zg`" :Wxtl d`xp xzFie§¥¦§¤§¨¥©©¦¤
xn` `EdÎKExAÎWFcTd ,"miwl ¡̀Ÿ¦©¨¨¨©
,cg` xEAcA "Ll didi `l"e "ikp`"¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§¦¤¨
mzF` EprnW Ep`e ,"iYrnW Ff miYWE"§©¦¨©§¦§¨¨©§¨
ipFrnW hEwli d`x) zFxAc iYW FnM§§¥¦§§¥©§¦§¦
oniq axd KExr oglW .eqx fnx dinxi¦§§¨¤¤ª§¨¨¨©¦¨
,k zFnW i"Wx d`x la` .g sirq cvz¨¦£¨§¥©¦§

`(i"WxW Kkl sqFpAW xnFl Wie .§¥©¤§¨§¨¤©¦
ErnXW Kkl dgkFd df wEqRn `iad¥¦¦¨¤¨¨§¨¤¨§
mB Ff dtqFdA ,'dn zFxACd iYW z ¤̀§¥©¦§¥§¨¨©
"ikp`" ixdW ,dl`W i"Wx uxzn§¨¥©¦§¥¨¤£¥¨Ÿ¦
EN`e ,zFvn iYW od "Ll didi `l"e§Ÿ¦§¤§¥§¥¦§§¦
`idW dxf dcFarA xAcn wEqRd©¨§©¥©£¨¨¨¤¦

"Ll didi `l") zg` devn(oM m`e , ¦§¨©©Ÿ¦§¤§§¦¥
"dWn l` 'd xAC"W xnFl xWt` Ki ¥̀¤§¨©¤¦¤¤¤
dxf dcFar xEQi`A o`M xEn`d̈¨¨§¦£¨¨¨
uxzn KM lre ,"ikp`" mB llFM ,calA¦§¨¥©¨Ÿ¦§©¨§¨¥
,"dWn l` 'd xAC xW`"W i"Wx©¦¤£¤¦¤¤¤

ok` dpEMdcg` xEAcl`N` ,calA ©©¨¨¨¥§¦¤¨¦§¨¤¨
`l"e "ikp`" cgi Ellkp df xEAcAW¤§¦¤¦§§©©¨Ÿ¦§Ÿ
cixtdl oYip `NW otF`A "Ll didi¦§¤§§¤¤Ÿ¦¨§©§¦
xTirA `id wEqRd zpEM la` ,mdipiA¥¥¤£¨©¨©©¨¦§¦¨

l`xUi ipAW itM "Ll didi `l"l§Ÿ¦§¤§§¦¤§¥¦§¨¥
i"WxW xirdlE .'dn FzF` ErnẄ§¥§¨¦¤©¦
z` Wxtn ,f ,k zFnWaE mW miNdzA¦§¦¦¨¦§§¨¥¤

WPW "xFnW"e "xFkf" lr wEqRdErn ©¨©¨§¨¤¦§§
.cg` xEAcAbk dxez §¦¤¨

(bk)'Bâå äeö øLà ìk úàãébî Y ¥¨£¤¦¨§©¦
¯'d dEv xW` lM z`" xnF`W dGn¦¤¤¥¥¨£¤¦¨

zevnl dpEMde ,"dWn ciA mkil £̀¥¤§©¤§©©¨¨§¦§©
DA EEhvPW itM ,calA dxf dcFar£¨¨¨¦§¨§¦¤¦§©¨
zFIWxR dOkA dWn iciÎlr l`xUi¦§¨¥©§¥¤§©¨¨¨¦
l`l degYWz `l" oFbM ,dxFYAW¤©¨§Ÿ¦§©£¤§¥

"xg`)my zeixed i"yx(. ©¥
øôBëk äøæ äãBáòa äãBnä ìkL¤¨©¤©£¨¨¨§¥

dlk äøBzä ìëa¯i"Wx mB d`x §¨©¨ª¨§¥©©¦
,bk zFnW i"Wx d`xE .gk ,`i mixaC§¨¦§¥©¦§
zFvOd cbpM dxf dcFar dlEwXW" bi¤§¨£¨¨¨§¤¤©¦§
."oNM z` xnFWM DA xdfPde ,oNMª¨§©¦§¨¨§¥¤ª¨

.`n wEqR i"WxA oOwl mB d`xE§¥©§©¨§©¦¨
,íéàéápä eàaðúpM äî ìëáe§¨©¤¦§©§©§¦¦

ïî"ì øîàpL¯iqEtC lkA `Ed oM ¤¤¡©§¦¥§¨§¥
Wix ,g zFixFd i"WxA `Ed oke .i"Wxd̈©¦§¥§©¦¨¥
`Ed oke ."on" wEqRA la` .a cEOr©£¨©¨¦§¥

.a ,ai zFnW i"WxA§©¦§
íBiä¯mW zFnW i"Wx d`xE ©§¥©¦§¨

xAcn did 'dW Ff daiYn micnFNW¤§¦¦¥¨¤¨¨§©¥
.mFIA FOr¦©

"äàìäå 'ä äeö øLà¯dn lM Edf £¤¦¨¨¨§¨¤¨©
d`xE .mi`iaPd E`ApzPX¤¦§©§©§¦¦§¥

.ixtqck dxez ¦§¥



סה gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr g"ig y"ewl t"r)

D`FlnE ux`d 'dl©¨¨¤§¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומהמהמהמה ליהוהליהוהליהוהליהוה ּתּתּתּתּתּתּתּתננננּוּוּוּו ערסתיכםערסתיכםערסתיכםערסתיכם כא)מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית (טו, ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
נסמכה ע"זלּפרׁשת חּלהּפרׁשת לּמה ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ,ל לֹומר ו)ע"ז, פט"ו, רבה (ויקרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חז"ל א)אמרּו לא, ּבתוס'(שבת ּופרׁש זרעים", סדר זה אמונת)"אמּונת וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתֹוצאה  הם זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורווחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול לחׁשב, עלּול הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהחּדּוׁש

ח"ו. הּזה" החיל את לי עׂשה ידי ועצם ו"ּכחי  ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו יגיעתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹמּגדל
ה"נֹותן  הּוא הּקּב"ה כ"א ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים אינם ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹא
ׁש"מאמין  כ"א ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה זריעתֹו ולכן ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", לעׂשֹות ּכח ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹל

הּזריעה. ע"י ּפרנסתֹו את לֹו ׁשּיביא העֹולמים", ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבחי
את  לֹו הביא לבּדֹו הּקּב"ה כ"א הּזה, החיל את עׂשה ועבֹודתֹו מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוזהּו
"ּתרּומה  – עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא לֹו, ׁשּייכים והעּסה הּתבּואה אין הרי וא"כ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּברכה,

להקּב"ה. העּסה ׁשּיכת ּבאמת ּכי ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָלה'",
מּבלעדי  ּדבר לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה מצות ּבקּיּום ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

לבּדֹו. מהּקּב"ה כ"א הּטבע ּדרכי ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ּפרנסתֹו ואפי' ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָה',

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי),ּפר עליהם מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל היתה ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
לחּטאת  וׂשעיר לעֹולה ּבפר לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב B‚Â'.והרי ebL˙ ÈÎÂ∑(שם)ּכֹוכבים ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָ¿ƒƒ¿¿ֲִַַָ

אחת  מצוה – האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את לֹומר: ּתלמּוד הּמצוֹות? מּכל ּבאחת אּלא אינֹו אֹו מדּבר; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּכתּוב
הּמצוֹות, ּכל על העֹובר מה הּמצֹות: ּככל ז)ׁשהיא זֹו(כריתות מצוה אף ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּפֹורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

Ïkכב  ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)eNòú àìå ebLú éëåäãBáò Y §¦¦§§Ÿ©££¨
úBönä ìk ììëa äúéä äøæ̈¨¨§¨¦§©¨©¦§

øt ïäéìò ïéàéáî øeaväL¯ ¤©¦§¦¦£¥¤¨
`xwIeA aEzMM .z`Hgl)ci ,c(m`e" : §©¨©¨§©¦§¨§¦

xaC mlrpe EbWi l`xUi zcr lM̈£©¦§¨¥¦§§¤§©¨¨
'd zFvn lMn zg` EUre ldTd ipirn¥¥¥©¨¨§¨©©¦¨¦§
xR ldTd Eaixwde .. dpiUrz `l xW £̀¤Ÿ¥¨¤¨§¦§¦©¨¨©
xAEcOW mW i"WxaE ."z`Hgl xwA oA¤¨¨§©¨§©¦¨¤§¨
zFzixM lMn zg`"A EbbXW¤¨§§©©¦¨¨¥

."dxFYAW¤©¨
ïììkî ïàk dàéöBî áeúkä éøäå¯ ©£¥©¨¦¨¨¦§¨¨

z` cxtpA o`M dazM dxFYdW dGn¦¤¤©¨¨§¨¨§¦§¨¤
KkA ixd ,dxf dcFar lr xaFrd oiC¦¨¥©£¨¨¨£¥§¨
llMn dxf dcFar z` aEzMd `ivFd¦©¨¤£¨¨¨¦§©
zFvn lMn zg`" mW `xwIeA xEn`d̈¨§©¦§¨¨©©¦¨¦§

."'d
.úàhçì øéòNå äìBòì øôa ïBcì¦§©§¨§¨¦§©¨

'Bâå ebLú éëåäøæ äãBáòa Y §¦¦§§©£¨¨¨
øaãî áeúkä¯KWndA aEzM ixdW ©¨§©¥¤£¥¨©¤§¥
" ck wEqtAdzUrpEpide ,"dbbWl §¨¤¤§¨¦§¨¨§©§

Ff oi`e ,zcgEin zg` devnA xAEcOW¤§¨§¦§¨©©§¤¤§¥

dxf dcFar `N`)ixtq(. ¤¨£¨¨¨
úBönä ìkî úçàa àlà Bðéà Bà¯ ¥¤¨§©©¦¨©¦§

,cigi oFWlA "dzUrp" aEzMX dOW¤©¤¨¤¤§¨¦§¨¦
`N` ,devOd lW DzEIcEgi mEXn Fpi ¥̀¦¦¦¨¤©¦§¨¤¨
zFvOdn zg` lkA xAcOW mEXn¦¤§©¥§¨©©¥©¦§

.Dnvr iptA¦§¥©§¨
úBönä ìk úà" :øîBì ãeîìz©§©¥¨©¦§
ìëk àéäL úçà äåöî ,"älàä̈¥¤¦§¨©©¤¦§¨

úBönä¯iYW EpaEi KM wx oMW ©¦§¤¥©¨§§¥
,cigi oFWlA "dpiUrY" :zFpFWNd©§¥¨¤¨¦§¨¦
gxkdA oM m`e ,"dN`d zFvOd lk"e§¨©¦§¨¥¤§¦¥§¤§¥©
FzF` DA WIW FfM devnA xAEcOW¤§¨§¦§¨¨¤¥¨

.oNM zFvOd lkA WIW okYd©Ÿ¤¤¥§¨©¦§ª¨
÷øBt Y úBönä ìk ìò øáBòä äî©¨¥©¨©¦§¥

ìò¯`EdÎKExAÎWFcTA xtFM)`nei i"yx Ÿ¥©¨¨
` ,dt(wxFR" :` ,f zFzixM i"Wx d`xE .§¥©¦¨¥¥

."zFvOd lM lW ± lFr¤¨©¦§
úéøa øôîe¯oi`e :siqFn mW ixtQA ¥¥§¦©¦§¥¨¦§¥

.dxFY `N` zixA§¦¤¨¨
íéðô älâîe¯:siqFn mW ixtQA §©¤¨¦©¦§¥¨¦

:` ,bi zFrEaW i"Wx d`xE .dxFYA©¨§¥©¦§

ixaC lr `A ± dxFYA mipt dNbn"§©¤¨¦©¨¨©¦§¥
."eipR zEGr iENbaE dRvEgA dxFz¨§§¨§¦©¨¨
dnA xtFMW" :a ,hv oixcdpq i"WxaE§©¦©§¤§¦¤¥§©
"mgpn zxFz"A K` ."dxFYA aEzMX¤¨©¨©§©§©¥
EdGW xiMfn Fpi` i"WxX dOW azM̈©¤©¤©¦¥©§¦¤¤
dpEMd o`MW mEXn `Ed ,"dxFYA"©¨¦¤¨©©¨¨
`NW zFvOd mEIw oiprA mipR dNbnW¤§©¤¨¦§¦§©¦©¦§¤Ÿ
dWlXW mW x`an df iR lre ,onIwl§©§¨§©¦¤§¨¥¨¤§¨
cbpM md ,i"Wx hwPW EN` mixaC§¨¦¥¤¨©©¦¥§¤¤
wxFR" :zFvOAW mihRWnE zEcr miTgª¦¥¦§¨¦¤©¦§¥
cbpM "zixA xtn" ,miTgd cbpM "lFr§¤¤©ª¦¥¥§¦§¤¤
icqg lr oFxMfe zEcr mdW ,zFcr¥¤¥¥§¦¨©©§¥
,zixA zxinW xcbA mde ,mFwOd©¨§¥§¤¤§¦©§¦
`Ed zFvOd mIwn Fpi`W in `liOnE¦¥¨¦¤¥§©¥©¦§
cbpM "mipR dNbn"E ,Ff zixA xtn¥¥§¦§©¤¨¦§¤¤
`Ede ,zFIlkU zFvn mdW ,mihRWOd©¦§¨¦¤¥¦§¦§¦§
KM mEXnE ,zFvOd inrh z` mTrn§©¥¤©£¥©¦§¦¨

.onIwn Fpi ¥̀§©§¨
ìò da ÷øBt Y Bæ äåöî óà¯ ©¦§¨¥¨Ÿ

.minW zEkln©§¨©¦
úéøa øôîe¯WFcTl l`xUi oiAW ¥¥§¦¤¥¦§¨¥©¨

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy
ּכֹוכבים  עבֹודת זֹו ואיזֹו? ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּבּה ‡LÓŒÏ‰.ּפֹורק '‰ ¯acŒ¯L‡∑(ח "אנכי"(הוריות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ¬∆ƒ∆∆…∆ִָֹ

ׁשמענּום הּגבּורה מּפי – "ל יהיה סב)ו"לא ׁשמעּתי"(תהלים ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר "אחת :. ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפּפּפּפניםניםניםנים ּוּוּוּומגמגמגמגּלּלּלּלהההה ּבּבּבּבריתריתריתרית,,,, ּוּוּוּומפרמפרמפרמפר עלעלעלעל,,,, כב)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹורקרקרקרק טו, (רש"י ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
עלעלעלעל על.ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹורקרקרקרק קּבלת ּומּטרתם ,הּמל ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד ּבּבּבּבריתריתריתרית– לחסדי מפרמפרמפרמפר וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

הּברית). ּכֹורתי ּבין וזּכרֹון אֹות היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם וכּדֹומה, ּפּפּפּפניםניםניםניםהּמקֹום ׁשהם מגמגמגמגּלּלּלּלהההה מׁשּפטים, ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ׂשכל  את ּומעּות 'מעּקם' הּוא ידם ׁשעל חדׁשים ּוטעמים אֹופּנים ממציא האדם יׁשרֹות. הנהגֹות היינּו ׂשכלּיֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָמצֹות

ַָהּתֹורה.

(âë)äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי) מה ּובכל ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים ּבעבֹודת הּמֹודה ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
והלאה" ה' צּוה אׁשר ל"מןֿהּיֹום ׁשּנאמר : הּנביאים, .ּׁשּנתנּבאּו ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

ÔÓכג  ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

:a ,fi mixaC i"Wx d`x .`Ed KExÄ§¥©¦§¨¦
mkz` zxM xW` ± FzixA xFarl"©£§¦£¤¨©¤§¤

."dxf dcFar cFarl `NW¤Ÿ©££¨¨¨
íéðô älâîe¯.mipR firn §©¤¨¦¥¦¨¦

äøæ äãBáò Bæ ?Bæéàå¯dcFarAW §¥£¨¨¨¤©£¨
.EN` mipipr dWlW Wi DCal dxf̈¨§©¨¥§¨¦§¨¦¥

äLî ìà 'ä øac øLà"éëðà" Y £¤¦¤¤Ÿ¤¨Ÿ¦
"Eì äéäé àì"å¯.bÎa ,k zFnW §Ÿ¦§¤§§

.fÎe ,d mixaC§¨¦
íeðòîL äøeábä étî¯iRn `le ¦¦©§¨§©§§Ÿ¦¦

zFxACd x`W oMÎoi`XÎdn ,dWn¤©¤¥¥§¨©¦§
dWOn ErnW)hi ,hi zeny i"yx d`x(. ¨§¦¤

xW`" o`M aEzMX dn ,xnFlMxAC'd §©©¤¨¨£¤¦¤
`Ed ck wEqR oNdNW s`) "dWn l ¤̀¤©¤§©¨¨

xW` lM z`" :azFMdEvmkil` 'd ¥¥¨£¤¦¨£¥¤
dWn ciA"(dcFar zevOW mEXn Edf , §©¤¤¦¤¦§©£¨

"Ll didi `l"e "ikp`") dxf(ErnW ¨¨¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¨§
sqFpA) `EdÎKExAÎWFcTd iRn l`xUi¦§¨¥¦¦©¨¨§¨
,dWn iciÎlr mB DA EEhvPW Kkl§¨¤¦§©¨©©§¥¤

ck wEqR oOwlcM(:wEqRd WExiR Kke . §¦§©¨¨§¨¥©¨
devOd z` EUrz `le EBWz ike]§¦¦§§Ÿ©£¤©¦§¨
iRn DzF` mYrnW xW` [zg`d̈©©£¤§©§¤¨¦¦
dWn mr xACWM `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¤¦¥¦¤

)my i"yxe `"rq ,g zeixed t"r(i"Wx mB d`xE .§¥©©¦
"dWn l`"W xirdlE .`l wEqR oOwl§©¨¨§¨¦¤¤¤

" :oFwixhFp `Ed`ikpl[Ll didi] ` §¦¨Ÿ¦Ÿ¦§¤§
niRddxEaBWmEprn)cecl likyn(. ¦¦©§¨§©§

øîàpL]¯ci iazM dOkA `qxiBd oM ¤¤¡©¥©¦§¨§©¨¦§¥¨
,ck zFMn i"WxA `Ed oke .ipW qEtcE§¥¦§¥§©¦©

.`YlikOd mWA `§¥©§¦§¨

"ézòîL eæ íézL íéäìà øac úçà"©©¦¤¡Ÿ¦§©¦¨¨§¦
¯df wEqROW EpidC .ai ,aq miNdY§¦¦§©§¤¦¨¤

gkEn`l"e "ikp`" zFxACd iYXW ¨¤§¥©¦§¨Ÿ¦§Ÿ
Wxtn m"`xd .'dn EprnW "Ll didi¦§¤§¨©§¥¨§¥§¨¥
,"miwl` xAC zg`" :KM wEqRd z ¤̀©¨¨©©¦¤¡Ÿ¦
lM z` xAC `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦¥¤¨
EprnW mkFYnE ,cg` xEAcA zFxACd©¦§§¦¤¨¦¨¨©§
."Ll didi `l"e "ikp`" ,mipW wx EPOn¦¤©§©¦¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
xAC zg`" :Wxtl d`xp xzFie§¥¦§¤§¨¥©©¦¤
xn` `EdÎKExAÎWFcTd ,"miwl ¡̀Ÿ¦©¨¨¨©
,cg` xEAcA "Ll didi `l"e "ikp`"¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§¦¤¨
mzF` EprnW Ep`e ,"iYrnW Ff miYWE"§©¦¨©§¦§¨¨©§¨
ipFrnW hEwli d`x) zFxAc iYW FnM§§¥¦§§¥©§¦§¦
oniq axd KExr oglW .eqx fnx dinxi¦§§¨¤¤ª§¨¨¨©¦¨
,k zFnW i"Wx d`x la` .g sirq cvz¨¦£¨§¥©¦§

`(i"WxW Kkl sqFpAW xnFl Wie .§¥©¤§¨§¨¤©¦
ErnXW Kkl dgkFd df wEqRn `iad¥¦¦¨¤¨¨§¨¤¨§
mB Ff dtqFdA ,'dn zFxACd iYW z ¤̀§¥©¦§¥§¨¨©
"ikp`" ixdW ,dl`W i"Wx uxzn§¨¥©¦§¥¨¤£¥¨Ÿ¦
EN`e ,zFvn iYW od "Ll didi `l"e§Ÿ¦§¤§¥§¥¦§§¦
`idW dxf dcFarA xAcn wEqRd©¨§©¥©£¨¨¨¤¦

"Ll didi `l") zg` devn(oM m`e , ¦§¨©©Ÿ¦§¤§§¦¥
"dWn l` 'd xAC"W xnFl xWt` Ki ¥̀¤§¨©¤¦¤¤¤
dxf dcFar xEQi`A o`M xEn`d̈¨¨§¦£¨¨¨
uxzn KM lre ,"ikp`" mB llFM ,calA¦§¨¥©¨Ÿ¦§©¨§¨¥
,"dWn l` 'd xAC xW`"W i"Wx©¦¤£¤¦¤¤¤

ok` dpEMdcg` xEAcl`N` ,calA ©©¨¨¨¥§¦¤¨¦§¨¤¨
`l"e "ikp`" cgi Ellkp df xEAcAW¤§¦¤¦§§©©¨Ÿ¦§Ÿ
cixtdl oYip `NW otF`A "Ll didi¦§¤§§¤¤Ÿ¦¨§©§¦
xTirA `id wEqRd zpEM la` ,mdipiA¥¥¤£¨©¨©©¨¦§¦¨

l`xUi ipAW itM "Ll didi `l"l§Ÿ¦§¤§§¦¤§¥¦§¨¥
i"WxW xirdlE .'dn FzF` ErnẄ§¥§¨¦¤©¦
z` Wxtn ,f ,k zFnWaE mW miNdzA¦§¦¦¨¦§§¨¥¤

WPW "xFnW"e "xFkf" lr wEqRdErn ©¨©¨§¨¤¦§§
.cg` xEAcAbk dxez §¦¤¨

(bk)'Bâå äeö øLà ìk úàãébî Y ¥¨£¤¦¨§©¦
¯'d dEv xW` lM z`" xnF`W dGn¦¤¤¥¥¨£¤¦¨

zevnl dpEMde ,"dWn ciA mkil £̀¥¤§©¤§©©¨¨§¦§©
DA EEhvPW itM ,calA dxf dcFar£¨¨¨¦§¨§¦¤¦§©¨
zFIWxR dOkA dWn iciÎlr l`xUi¦§¨¥©§¥¤§©¨¨¨¦
l`l degYWz `l" oFbM ,dxFYAW¤©¨§Ÿ¦§©£¤§¥

"xg`)my zeixed i"yx(. ©¥
øôBëk äøæ äãBáòa äãBnä ìkL¤¨©¤©£¨¨¨§¥

dlk äøBzä ìëa¯i"Wx mB d`x §¨©¨ª¨§¥©©¦
,bk zFnW i"Wx d`xE .gk ,`i mixaC§¨¦§¥©¦§
zFvOd cbpM dxf dcFar dlEwXW" bi¤§¨£¨¨¨§¤¤©¦§
."oNM z` xnFWM DA xdfPde ,oNMª¨§©¦§¨¨§¥¤ª¨

.`n wEqR i"WxA oOwl mB d`xE§¥©§©¨§©¦¨
,íéàéápä eàaðúpM äî ìëáe§¨©¤¦§©§©§¦¦

ïî"ì øîàpL¯iqEtC lkA `Ed oM ¤¤¡©§¦¥§¨§¥
Wix ,g zFixFd i"WxA `Ed oke .i"Wxd̈©¦§¥§©¦¨¥
`Ed oke ."on" wEqRA la` .a cEOr©£¨©¨¦§¥

.a ,ai zFnW i"WxA§©¦§
íBiä¯mW zFnW i"Wx d`xE ©§¥©¦§¨

xAcn did 'dW Ff daiYn micnFNW¤§¦¦¥¨¤¨¨§©¥
.mFIA FOr¦©

"äàìäå 'ä äeö øLà¯dn lM Edf £¤¦¨¨¨§¨¤¨©
d`xE .mi`iaPd E`ApzPX¤¦§©§©§¦¦§¥

.ixtqck dxez ¦§¥



glyסו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈

:úhçì§©¨«
i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' ּכגֹון (הוריות ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני אם ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת לעבד מּתרת ׁשהיא העבֹודֹות מן אחת על והֹורּו צ')∑hÁÏ˙.ׁשּׁשגגּו זבחים יג, חסר (הוריות ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ¿«»ֵָ
ׁשּנאמר לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם הּבאֹות ׁשּבּתֹורה חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ּכׁשאר ׁשאינֹו (ויקרא א', ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לחּטאת ה) קֹודמת עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני "ואת :. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

(äë)çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´
äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì̈¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ìa¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות לה'"(ספרי. "אּׁשה ׁשּנאמר: העֹולה, ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור .זה ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
Ì˙‡hÁÂ∑ הּׂשעיר .זה ¿«»»ִֶַָ

(åë)íëBúa øbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
ñ :äââLa íòä-ìëì ék¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«

eÏLÏכד  ˙„·Ú˙‡ ‡zLÎ ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zLk Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

Ï‡¯NÈכה  È·c ‡zLk Ïk ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔB‰a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

Ï‡¯NÈכו  È·c ‡zLk ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰ÈÈa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ck)äúNòð äãòä éðéòî íà¦¥¥¥¨¥¨¤¤§¨
ìäââLétî "íà" Y¯ExFdW ¦§¨¨¦¦¦¤

.oOwlckE ,mditA§¦¤§¦§©¨
äãòä éðéò"¯mi`xwp oixcdpQd ¥¥¨¥¨©©§¤§¦¦§¨¦

ipir mixi`n mdW oeiM ,"dcrd ipir"¥¥¨¥¨¥¨¤¥§¦¦¥¥
mrd)` ,ck ziprz i"yx t"r(. ¨¨

Bæ äøáò "äúNòð¯"Ff dxiar" xn` ¤¤§¨£¥¨¨©£¥¨
mEW aEzMA dxMfEd `NW xEarA©£¤Ÿ§§¨©¨

zNn dilr lFRYW dNErR"dzUrp" §¨¤¦¨¤¨¦©¤¤§¨
)m"`x(.

ââBL éãé-ìò¯"dbbWA" zNn WxiR ©§¥¥¥©¦©¦§¨¨
dzUrp"W ipRn ,"bbFW iciÎlr"©§¥¥¦§¥¤¤¤§¨
dzid dbbXdW dxFn "dbbWl¦§¨¨¤¤©§¨¨¨§¨
dbbXd `N` ,oM Fpi`e ,DzIUrA©£¦¨¨§¥¥¤¨©§¨¨
DA ExFdW ,oiC ziAd z`xFdA dzid̈§¨§¨©©¥¦¤¨
,DzF` EUrW ldTl `l ,xYidd©¤¥Ÿ©¨¨¤¨¨
z`xFd iR lr `N` EUr `l ldTdW¤©¨¨Ÿ¨¤¨©¦¨©

oiC ziA)m"`x(,d zFixFd i"Wx d`xE . ¥¦§¥©¦¨
,mixg` iciÎlr dbbWl dUrYW" :a¤¥¨¤¦§¨¨©§¥£¥¦

."oiC ziA z`xFd iciÎlr EpidC§©§©§¥¨©¥¦

ïî úçà ìò eøBäå eââML ïBâk§¤¨§§©©©¦
äãBáò ãáòì úøzî àéäL úBãBáòä̈£¤¦ª¤¤©£Ÿ£¨

Cëa äøæ¯dxf dcFarA ErHW `le ¨¨§¨§Ÿ¤¨©£¨¨¨
dxf dcFar oi` Exn`W ,Dnvr©§¨¤¨§¥£¨¨¨
EpW "mipdM zxFz"A oMW ,dxFYA©¨¤¥§©Ÿ£¦¨

)bi ,c `xwie(mlrYW `l ± xaC mlrpe" :§¤§©¨¨Ÿ¤¥¨¤
"DNM devOd)m"`x(i"WxA la` . ©¦§¨ª¨£¨§©¦

iR lre .Ff dWxC `iad `l mW `xwIe©¦§¨¨Ÿ¥¦§¨¨§©¦
on zg`" hwPX dn `xwn lW FhEWR§¤¦§¨©¤¨©©©¦
xAYqn `NW mEXn Edf ,"zFcFard̈£¤¦¤Ÿ¦§©¥
DllkA dxf dcFarW dxFi oiC ziAW¤¥¦¤¤£¨¨¨¦§¨¨
zg`A Erh wx `N` ,zxYEn¤¤¤¨©¨§©©

.xYidA dilr zFxFdl zFcFard̈£§¨¤¨§¤¥
úhçìøàLk BðéàL ,ó"ìà øñç Y §©¨¨¥¨¤¤¥¦§¨

äøBzaL úBàhç ìkL ,úBàhç©¨¤¨©¨¤©¨
úîãB÷ úàhçä äìBò íò úBàaä©¨¦¨©©¨¤¤

äìBòì¯:g ,d `xwIe i"Wx d`x ¨¨§¥©¦©¦§¨
qpkPW hilwxtl ?dnFC xaCd dnl"§©©¨¨¤¦§©§¦¤¦§©
oFxFC qpkp ± hilwxR dSix ,zFSxl§©¦¨§©§¦¦§©

."eixg ©̀£¨

Bæå ,"äìò äNòé éðMä úàå" øîàpL¤¤¡©§¤©¥¦©£¤Ÿ¨§
.úàhçì úîãB÷ äìBò¯,d `xwIe ¨¤¤©©¨©¦§¨

.idk dxez

(dk)'äì äMà íðaø÷ úà eàéáäY ¥¦¤¨§¨¨¦¤©
äLøta øeîàä äæ¯.ck wEqR ¤¨¨©¨¨¨¨

"'äì äMà" øîàpL ,äìBòä øt àeä©¨¨¤¤¡©¦¤©
íúàhçå.øéòOä äæ Y¯`EdW §©¨¨¤©¨¦¤

xnFl oi` okle .'dl DNM dlFr¨ª¨©§¨¥¥©
mixEn`d xirVde xRd md "mpAxw"W¤¨§¨¨¥©¨§©¨¦¨£¦
z`Hgd xR `Ed "mz`Hge" ,dWxRA©¨¨¨§©¨¨©©©¨

`xwIeA xEn`d)xnFl aEzMd `aE ¨¨§©¦§¨¨©¨©
z`Hgd xirUE dlFrd xRn uEgW¤¦©¨¨§¦©©¨
xR z` mB mi`ian ,dWxRA mixEn`d̈£¦©¨¨¨§¦¦©¤©

`xwIeA xEn`d z`Hgd(xnF` ixdW , ©©¨¨¨§©¦§¨¤£¥¥
`N` "'dl dX`" oi`e ,"'dl dX`" o`M̈¦¤©§¥¦¤©¤¨
okle ,z`Hgd xirU `le dlFrd xR©¨¨§Ÿ§¦©©¨§¨¥
,dlFrd xR `Ed "mpAxw"W gxkdA§¤§¥©¤¨§¨¨©¨¨
z`Hgd xirU `Ed "mz`Hge"§©¨¨§¦©©¨

)m"`x(.ek dxez

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

ß oeiq e"k ycew zay ß

(æë)æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬
:úàhçì dúðL-úa©§¨−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚L· ‡ËÁz∑ ּכֹוכבים d˙LŒ˙a.ּבעבֹודת ÊÚ∑ּובזֹו ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד עברֹות ׁשאר ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«¿»»ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
ׂשעירה קבע .לּה ְִַָָָ

(çë)äââLá äàèça úââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

(èë)äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³
:äââLa äNòì íëì äéäé úçà©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«

(ì)äNòz-øLà Lôpäå|çøæàä-ïî äîø ãéa §©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:dnò áøwî¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו ה)מחרף, ּוגדּופה",(יחזקאל חרּפה לו)"והיתה נערי (ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבכרת ׁשהּוא הּׁשם את למבר מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד ז')מלֿאּׁשּור". כריתות צ. .(סנהדרין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék| ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯
ô :dá äðåò àåää Lôpä úøkz¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט מׁשה (סנהדרין מּפי – והּׁשאר הּגבּורה, מּפי ּכֹוכבים עבֹודת ·d.אזהרת ‰BÚ∑ׁשעֹונּה ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְֲִֶַָ
ּתׁשּובה  עׂשה ׁשּלא .ּבּה, ְֶָָָָֹ

a˙כז  ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח  ÈÏzL‡c L‡ ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט  ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰ÈÈa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל  ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

È‰B„ewtלא  ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ ÈL‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fk)äââLá àèçzäøæ äãBáòa Y ¤¡¨¦§¨¨©£¨¨¨
¯`nzq "dbbWa `hgY"W s`W¤©¤¤¡¨¦§¨¨§¨¨

lMn ,DA bbXW dxiar Ffi` ,rnWn©§©¥£¥¨¤¨©¨¦¨
xEAv lr xAEcn ok iptNW oeiM mFwn̈¥¨¤¦§¥¥§¨©¦
dfl KWndaE ,dxf dcFarA E`hgW¤¨§©£¨¨¨§¤§¥¨¤
,"`hgY zg` Wtp m`e" o`M xn`p¤¡©¨§¦¤¤©©¤¡¨
,mcFTd oiprl KWnd EdGW xAYqn¦§©¥¤¤¤§¥¨¦§¨©¥
.cigiA o`ke xEAvA xAC lirNW `N ¤̀¨¤§¥¦¥§¦§¨§¨¦
,calA dxirU Dl raw o`MW dGn mbe§©¦¤¤¨¨©¨§¦¨¦§¨
dAUM Dl raw mi`hg x`WA ENi`e§¦¦§¨£¨¦¨©¨¦§¨

dxirU F`)`"eb(. §¦¨
dúðL úa æòãéçé úBøáò øàL Y ¥©§¨¨§¨£¥¨¦
äaNk àéáî¯.al ,c `xwIe d`x ¥¦¦§¨§¥©¦§¨

.äøéòN dì òá÷ Bæáe äøéòN Bà¯ §¦¨§¨©¨§¦¨
.gkÎfk ,c `xwIe d`xgk dxez §¥©¦§¨

(l)äîø ãéaãéæîa Y¯`le §¨¨¨§¥¦§Ÿ

lW dhEWRd zErnWnM ,`iqdxtA§©§¤§¨§©§¨©§¨¤
,ci zFnWA i"Wx WExitkE ,"dnx ciA"§¨¨¨§¥©¦¦§

ddFaB dxEabA" :gznqxEtnEm`W ," ¦§¨§¨§§¤¤¤¦
df ixd oM,d`xzde micrA dUrp ¥£¥¤©£¨§¥¦§©§¨¨

ziA zzin `N` zxM Fpi` f` FaEIge§¦¨¥¨¥¤¨¦©¥
dUrW dpEMdW Wxtn okle ,oiC¦§¨¥§¨¥¤©©¨¨¤¨¨
ÎWFcTl qgiA "dnx ciA" iede ,cifnA§¥¦§¨¥§¨¨¨§©©©¨
iM" KWndA xnF`W FnkE ,`EdÎKExÄ§¤¥©¤§¥¦

"dfA 'd xac)iaxd(. §©¨¨
ócâîóøçî Y¯.dGan §©¥§¨¥§©¤

"äôeãâe ätøç äúéäå" Bîk¯ §§¨§¨¤§¨§¨
oFiGA .eh ,d l`wfgi)my i"yx(. §¤§¥¦¨

"øeMà Cìî éøòð eôcb øLà"¯ £¤¦§©£¥¤¤©
.e ,fl dirWi§©§¨

eðéúBaø eLøc ãBòå¯.a ,f zFzixM §¨§©¥¨¥
,EpizFAx zWxC z` `iadl KxvEd§©§¨¦¤§¨©©¥

`l `xwn lW FhEWR iR lrW oeiM¥¨¤©¦§¤¦§¨Ÿ
:o`M xn`p dn mWl ixnbl aXEin§¨§©§¦§¥¨¤¡©¨

"sCbn `Ed 'd z`")iaxd(. ¤§©¥
íMä úà Cøáîì ïàkî¯.sCbn Epid ¦¨¦§¨¥¤©¥©§§©¥

úøëa àeäL¯,zxM FA WxRzp `NW ¤§¨¥¤Ÿ¦§¨¥¨¥
i"Wx d`x la` .fhÎeh ,ck `xwIeA§©¦§¨£¨§¥©¦
oi`WM ,zxkA ± `Vi F`hg" :mẄ¤§¦¨§¨¥§¤¥
WxRzPW xg`NW xWt`e ."d`xzd©§¨¨§¤§¨¤§©©¤¦§¨¥
"`Vi F`hg" mW Wxtl oYip ,zxM o`M̈¨¥¦¨§¨¥¨¤§¦¨
Wxtn mXW F` .zxkl dpEMdW¤©©¨¨§¨¥¤¨§¨¥
xAEcn `NW ,o`M oFW`xd WExiRM©¥¨¦¨¤Ÿ§¨

.sCbnA o`M`l dxez ¨¦§©¥
(`l)'ä øáãäøæ äãBáò úøäæà Y §©©§¨©£¨¨¨

äøeábä étî¯xEAC ,"'d xaC" Epide ¦¦©§¨§©§§©¦
FnvrA `EdÎKExAÎWFcTd xACW¤¦¥©¨¨§©§
iRn "Ll didi `l"e "ikp`"C ,l`xUil§¦§¨¥§¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¦¦



סז gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈

:úhçì§©¨«
i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' ּכגֹון (הוריות ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני אם ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת לעבד מּתרת ׁשהיא העבֹודֹות מן אחת על והֹורּו צ')∑hÁÏ˙.ׁשּׁשגגּו זבחים יג, חסר (הוריות ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ¿«»ֵָ
ׁשּנאמר לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם הּבאֹות ׁשּבּתֹורה חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ּכׁשאר ׁשאינֹו (ויקרא א', ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לחּטאת ה) קֹודמת עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני "ואת :. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

(äë)çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´
äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì̈¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ìa¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות לה'"(ספרי. "אּׁשה ׁשּנאמר: העֹולה, ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור .זה ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
Ì˙‡hÁÂ∑ הּׂשעיר .זה ¿«»»ִֶַָ

(åë)íëBúa øbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
ñ :äââLa íòä-ìëì ék¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«

eÏLÏכד  ˙„·Ú˙‡ ‡zLÎ ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zLk Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

Ï‡¯NÈכה  È·c ‡zLk Ïk ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔB‰a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

Ï‡¯NÈכו  È·c ‡zLk ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰ÈÈa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ck)äúNòð äãòä éðéòî íà¦¥¥¥¨¥¨¤¤§¨
ìäââLétî "íà" Y¯ExFdW ¦§¨¨¦¦¦¤

.oOwlckE ,mditA§¦¤§¦§©¨
äãòä éðéò"¯mi`xwp oixcdpQd ¥¥¨¥¨©©§¤§¦¦§¨¦

ipir mixi`n mdW oeiM ,"dcrd ipir"¥¥¨¥¨¥¨¤¥§¦¦¥¥
mrd)` ,ck ziprz i"yx t"r(. ¨¨

Bæ äøáò "äúNòð¯"Ff dxiar" xn` ¤¤§¨£¥¨¨©£¥¨
mEW aEzMA dxMfEd `NW xEarA©£¤Ÿ§§¨©¨

zNn dilr lFRYW dNErR"dzUrp" §¨¤¦¨¤¨¦©¤¤§¨
)m"`x(.

ââBL éãé-ìò¯"dbbWA" zNn WxiR ©§¥¥¥©¦©¦§¨¨
dzUrp"W ipRn ,"bbFW iciÎlr"©§¥¥¦§¥¤¤¤§¨
dzid dbbXdW dxFn "dbbWl¦§¨¨¤¤©§¨¨¨§¨
dbbXd `N` ,oM Fpi`e ,DzIUrA©£¦¨¨§¥¥¤¨©§¨¨
DA ExFdW ,oiC ziAd z`xFdA dzid̈§¨§¨©©¥¦¤¨
,DzF` EUrW ldTl `l ,xYidd©¤¥Ÿ©¨¨¤¨¨
z`xFd iR lr `N` EUr `l ldTdW¤©¨¨Ÿ¨¤¨©¦¨©

oiC ziA)m"`x(,d zFixFd i"Wx d`xE . ¥¦§¥©¦¨
,mixg` iciÎlr dbbWl dUrYW" :a¤¥¨¤¦§¨¨©§¥£¥¦

."oiC ziA z`xFd iciÎlr EpidC§©§©§¥¨©¥¦

ïî úçà ìò eøBäå eââML ïBâk§¤¨§§©©©¦
äãBáò ãáòì úøzî àéäL úBãBáòä̈£¤¦ª¤¤©£Ÿ£¨

Cëa äøæ¯dxf dcFarA ErHW `le ¨¨§¨§Ÿ¤¨©£¨¨¨
dxf dcFar oi` Exn`W ,Dnvr©§¨¤¨§¥£¨¨¨
EpW "mipdM zxFz"A oMW ,dxFYA©¨¤¥§©Ÿ£¦¨

)bi ,c `xwie(mlrYW `l ± xaC mlrpe" :§¤§©¨¨Ÿ¤¥¨¤
"DNM devOd)m"`x(i"WxA la` . ©¦§¨ª¨£¨§©¦

iR lre .Ff dWxC `iad `l mW `xwIe©¦§¨¨Ÿ¥¦§¨¨§©¦
on zg`" hwPX dn `xwn lW FhEWR§¤¦§¨©¤¨©©©¦
xAYqn `NW mEXn Edf ,"zFcFard̈£¤¦¤Ÿ¦§©¥
DllkA dxf dcFarW dxFi oiC ziAW¤¥¦¤¤£¨¨¨¦§¨¨
zg`A Erh wx `N` ,zxYEn¤¤¤¨©¨§©©

.xYidA dilr zFxFdl zFcFard̈£§¨¤¨§¤¥
úhçìøàLk BðéàL ,ó"ìà øñç Y §©¨¨¥¨¤¤¥¦§¨

äøBzaL úBàhç ìkL ,úBàhç©¨¤¨©¨¤©¨
úîãB÷ úàhçä äìBò íò úBàaä©¨¦¨©©¨¤¤

äìBòì¯:g ,d `xwIe i"Wx d`x ¨¨§¥©¦©¦§¨
qpkPW hilwxtl ?dnFC xaCd dnl"§©©¨¨¤¦§©§¦¤¦§©
oFxFC qpkp ± hilwxR dSix ,zFSxl§©¦¨§©§¦¦§©

."eixg ©̀£¨

Bæå ,"äìò äNòé éðMä úàå" øîàpL¤¤¡©§¤©¥¦©£¤Ÿ¨§
.úàhçì úîãB÷ äìBò¯,d `xwIe ¨¤¤©©¨©¦§¨

.idk dxez

(dk)'äì äMà íðaø÷ úà eàéáäY ¥¦¤¨§¨¨¦¤©
äLøta øeîàä äæ¯.ck wEqR ¤¨¨©¨¨¨¨

"'äì äMà" øîàpL ,äìBòä øt àeä©¨¨¤¤¡©¦¤©
íúàhçå.øéòOä äæ Y¯`EdW §©¨¨¤©¨¦¤

xnFl oi` okle .'dl DNM dlFr¨ª¨©§¨¥¥©
mixEn`d xirVde xRd md "mpAxw"W¤¨§¨¨¥©¨§©¨¦¨£¦
z`Hgd xR `Ed "mz`Hge" ,dWxRA©¨¨¨§©¨¨©©©¨

`xwIeA xEn`d)xnFl aEzMd `aE ¨¨§©¦§¨¨©¨©
z`Hgd xirUE dlFrd xRn uEgW¤¦©¨¨§¦©©¨
xR z` mB mi`ian ,dWxRA mixEn`d̈£¦©¨¨¨§¦¦©¤©

`xwIeA xEn`d z`Hgd(xnF` ixdW , ©©¨¨¨§©¦§¨¤£¥¥
`N` "'dl dX`" oi`e ,"'dl dX`" o`M̈¦¤©§¥¦¤©¤¨
okle ,z`Hgd xirU `le dlFrd xR©¨¨§Ÿ§¦©©¨§¨¥
,dlFrd xR `Ed "mpAxw"W gxkdA§¤§¥©¤¨§¨¨©¨¨
z`Hgd xirU `Ed "mz`Hge"§©¨¨§¦©©¨

)m"`x(.ek dxez

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

ß oeiq e"k ycew zay ß

(æë)æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬
:úàhçì dúðL-úa©§¨−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚L· ‡ËÁz∑ ּכֹוכבים d˙LŒ˙a.ּבעבֹודת ÊÚ∑ּובזֹו ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד עברֹות ׁשאר ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«¿»»ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
ׂשעירה קבע .לּה ְִַָָָ

(çë)äââLá äàèça úââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

(èë)äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³
:äââLa äNòì íëì äéäé úçà©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«

(ì)äNòz-øLà Lôpäå|çøæàä-ïî äîø ãéa §©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:dnò áøwî¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו ה)מחרף, ּוגדּופה",(יחזקאל חרּפה לו)"והיתה נערי (ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבכרת ׁשהּוא הּׁשם את למבר מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד ז')מלֿאּׁשּור". כריתות צ. .(סנהדרין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék| ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯
ô :dá äðåò àåää Lôpä úøkz¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט מׁשה (סנהדרין מּפי – והּׁשאר הּגבּורה, מּפי ּכֹוכבים עבֹודת ·d.אזהרת ‰BÚ∑ׁשעֹונּה ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְֲִֶַָ
ּתׁשּובה  עׂשה ׁשּלא .ּבּה, ְֶָָָָֹ

a˙כז  ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח  ÈÏzL‡c L‡ ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט  ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰ÈÈa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל  ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

È‰B„ewtלא  ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ ÈL‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fk)äââLá àèçzäøæ äãBáòa Y ¤¡¨¦§¨¨©£¨¨¨
¯`nzq "dbbWa `hgY"W s`W¤©¤¤¡¨¦§¨¨§¨¨

lMn ,DA bbXW dxiar Ffi` ,rnWn©§©¥£¥¨¤¨©¨¦¨
xEAv lr xAEcn ok iptNW oeiM mFwn̈¥¨¤¦§¥¥§¨©¦
dfl KWndaE ,dxf dcFarA E`hgW¤¨§©£¨¨¨§¤§¥¨¤
,"`hgY zg` Wtp m`e" o`M xn`p¤¡©¨§¦¤¤©©¤¡¨
,mcFTd oiprl KWnd EdGW xAYqn¦§©¥¤¤¤§¥¨¦§¨©¥
.cigiA o`ke xEAvA xAC lirNW `N ¤̀¨¤§¥¦¥§¦§¨§¨¦
,calA dxirU Dl raw o`MW dGn mbe§©¦¤¤¨¨©¨§¦¨¦§¨
dAUM Dl raw mi`hg x`WA ENi`e§¦¦§¨£¨¦¨©¨¦§¨

dxirU F`)`"eb(. §¦¨
dúðL úa æòãéçé úBøáò øàL Y ¥©§¨¨§¨£¥¨¦
äaNk àéáî¯.al ,c `xwIe d`x ¥¦¦§¨§¥©¦§¨

.äøéòN dì òá÷ Bæáe äøéòN Bà¯ §¦¨§¨©¨§¦¨
.gkÎfk ,c `xwIe d`xgk dxez §¥©¦§¨

(l)äîø ãéaãéæîa Y¯`le §¨¨¨§¥¦§Ÿ

lW dhEWRd zErnWnM ,`iqdxtA§©§¤§¨§©§¨©§¨¤
,ci zFnWA i"Wx WExitkE ,"dnx ciA"§¨¨¨§¥©¦¦§

ddFaB dxEabA" :gznqxEtnEm`W ," ¦§¨§¨§§¤¤¤¦
df ixd oM,d`xzde micrA dUrp ¥£¥¤©£¨§¥¦§©§¨¨

ziA zzin `N` zxM Fpi` f` FaEIge§¦¨¥¨¥¤¨¦©¥
dUrW dpEMdW Wxtn okle ,oiC¦§¨¥§¨¥¤©©¨¨¤¨¨
ÎWFcTl qgiA "dnx ciA" iede ,cifnA§¥¦§¨¥§¨¨¨§©©©¨
iM" KWndA xnF`W FnkE ,`EdÎKExÄ§¤¥©¤§¥¦

"dfA 'd xac)iaxd(. §©¨¨
ócâîóøçî Y¯.dGan §©¥§¨¥§©¤

"äôeãâe ätøç äúéäå" Bîk¯ §§¨§¨¤§¨§¨
oFiGA .eh ,d l`wfgi)my i"yx(. §¤§¥¦¨

"øeMà Cìî éøòð eôcb øLà"¯ £¤¦§©£¥¤¤©
.e ,fl dirWi§©§¨

eðéúBaø eLøc ãBòå¯.a ,f zFzixM §¨§©¥¨¥
,EpizFAx zWxC z` `iadl KxvEd§©§¨¦¤§¨©©¥

`l `xwn lW FhEWR iR lrW oeiM¥¨¤©¦§¤¦§¨Ÿ
:o`M xn`p dn mWl ixnbl aXEin§¨§©§¦§¥¨¤¡©¨

"sCbn `Ed 'd z`")iaxd(. ¤§©¥
íMä úà Cøáîì ïàkî¯.sCbn Epid ¦¨¦§¨¥¤©¥©§§©¥

úøëa àeäL¯,zxM FA WxRzp `NW ¤§¨¥¤Ÿ¦§¨¥¨¥
i"Wx d`x la` .fhÎeh ,ck `xwIeA§©¦§¨£¨§¥©¦
oi`WM ,zxkA ± `Vi F`hg" :mẄ¤§¦¨§¨¥§¤¥
WxRzPW xg`NW xWt`e ."d`xzd©§¨¨§¤§¨¤§©©¤¦§¨¥
"`Vi F`hg" mW Wxtl oYip ,zxM o`M̈¨¥¦¨§¨¥¨¤§¦¨
Wxtn mXW F` .zxkl dpEMdW¤©©¨¨§¨¥¤¨§¨¥
xAEcn `NW ,o`M oFW`xd WExiRM©¥¨¦¨¤Ÿ§¨

.sCbnA o`M`l dxez ¨¦§©¥
(`l)'ä øáãäøæ äãBáò úøäæà Y §©©§¨©£¨¨¨

äøeábä étî¯xEAC ,"'d xaC" Epide ¦¦©§¨§©§§©¦
FnvrA `EdÎKExAÎWFcTd xACW¤¦¥©¨¨§©§
iRn "Ll didi `l"e "ikp`"C ,l`xUil§¦§¨¥§¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¦¦



glyסח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

(áì)LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬
:úaMä íBéa íéöò¥¦−§¬©©¨«

i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑(ספרי) ׁשּבת ּבגנּות אּלא ׁשמרּו ׁשּלא הּכתּוב, ּדּבר יׂשראל ׁשל ן «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא ּובּׁשנּיה .ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת:::: ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם עציםעציםעציםעצים מקמקמקמקׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש איאיאיאיׁשׁשׁשׁש לב)ווווּיּיּיּימצאמצאמצאמצאּוּוּוּו (טו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשּנגזר  ּכיון יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ּבּמדרׁש ּדאמר מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמעׂשה

אחרים וירא ּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. מחּיבין אין ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס ׁשּלא (תוד"ה עליהן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ב) קיט, בתרא בבא אפילו,

ּדמּדּוע  ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר ּדמּׁשּום יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻיׁש
זה  ּבׁשביל הּמצֹות מחּיּוב ?יּפטרּו ְְְִִִִִֵֶַָ

בסה"ק הּמבאר ע"פ זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת עסקם (ראה עּקר ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ׁשהּטעם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד היה ז)ּבּמדּבר טז, בשלח הּתֹורה (מכילתא לּמּוד ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה לא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וגֹו'. ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא העבֹודה עּקר יׂשראל ּבארץ משא"כ והּׂשגה, ּבהבנה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּוא

b·¯‡לב  eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mEprnW dxEaBd)` ,hv oixcdpq i"yx(. ©§¨§©£
.ak wEqR lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¨

.äLî étî øàMäådá äðBòïîæa Y §©§¨¦¦Ÿ¤£¨¨¦§©
"dá äðBò"L¯DpFrWM :aEzM ENi`kE ¤£¨¨§¦¨§¤£¨

DA)m"`x(. ¨
äáeLz äNò àlL¯i"Wx mB d`xE ¤Ÿ¨¨§¨§¥©©¦

aW `NW ± DA DpFrW" :a ,v oixcdpq©§¤§¦¤£¨¨¤Ÿ¨
± aW la` ,zxkA ied ,dzin mcFw¤¦¨¨¥§¨¥£¨¨
itl azFM i"Wx mXW `N` ."`lŸ¤¨¤¨©¦¥§¦
lr xAcn "zxMY zxMd"W drCd©¥¨¤¦¨¥¦¨¥§©¥©
okl ,`Ad mlFrA dnWPd zzxkd©§¨©©§¨¨¨¨©¨¨¥
la` ,"dzin mcFw aW `NW" azFM¥¤Ÿ¨¤¦¨£¨
dxFYd lr FWExitA i"Wx zHiWl§¦©©¦§¥©©¨
mini xESiwA dzin FWExiR zxMW¤¨¥¥¦¨§¦¨¦
aW `NW xnFl Kixv ,eipA zzinE¦©¨¨¨¦©¤Ÿ¨

.zxMd WpFr mcFw daEWzAal dxez ¦§¨¤¤©¨¥
(al)øaãna ìàøNé éðá eéäiå©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨

eàöîiåøac ìàøNé ìL ïúeðâa Y ©¦§§¦§¨¤¦§¨¥¦¤
áeúkä¯xiMfOW Edn oM `l m` iM ©¨¦¦Ÿ¥©¤©§¦

"E`vnIe"W hxtaE ,"l`xUi ipA" z ¤̀§¥¦§¨¥¦§¨¤©¦§§
lr `N` ,"l`xUi ipA" lr qgizn `lŸ¦§©¥©§¥¦§¨¥¤¨©
Fl did oM m`e ,FzF` E`vOW EN ¥̀¤¨§§¦¥¨¨
Wi` l`xUIn miWp` E`vnIe" xnFl©©¦§§£¨¦¦¦§¨¥¦
okNW d`xpe ,"'ebe mivr WWFwn§¥¥¦§¦§¤¤¨¥
."E`vnIe" zaiY z` mB i"Wx wiYrn©§¦©¦©¤¥©©¦§§
aqEn "E`vnIe" :Ktidl xnFl Wi cFre§¥©§¥¤©¦§§¨
FzF` E`vOW oeiMW ,"l`xUi ipA" lr©§¥¦§¨¥¤¥¨¤¨§
Frpnl Egilvd `le ,zAW lNgn§©¥©¨§Ÿ¦§¦§¨§
,mdl i`pB Edf ixd ,zAXd lNgNn¦§©¥©©¨£¥¤§©¨¤

mB zAW lENig dUrn qgizn okle§¨¥¦§©¥©£¥¦©¨©
.mdil £̀¥¤

äðBLàø úaL àlà eøîL àlL¯ ¤Ÿ¨§¤¨©¨¦¨
:l ,fh zFnWA aEzMd cirOW FnM§¤¥¦©¨¦§

"iriaXd mFIA mrd EzAWIe")`wp xnr(. ©¦§§¨¨©©§¦¦
äæ àa äiðMáe¯,fk oOwl i"Wx d`x ©§¦¨¨¤§¥©¦§©¨

.xtg oA cgtlv df did zg` drcNW b¤§¥¨©©¨¨¤§¨§¨¤¥¤
dìlçå¯EidIe" oFWNdn iMl`xUi §¦§¨¦¥©¨©¦§¦§¨¥

EqpkPW cIn df didW rnWn ,"xAcOA©¦§¨©§©¤¨¨¤¦©¤¦§§
,oiq xAcnl E`AWM df dide] xAcOl©¦§¨§¨¨¤§¤¨§¦§©¦
zAXd z`e ,[` ,fh zFnW d`x§¥§§¤©©¨
`aEOM ,ExnW mWl mriBdA dpFW`xd̈¦¨§©¦¨§¨¨§©¨
zAWA df didW gxkdA oM m`e ,lirl§¥§¦¥§¤§¥©¤¨¨¤§©¨

dIpW)`wp xnr(zAXdW oeike . §¦¨§¥¨¤©©¨
dpW lW xI`A a"kA dzid dpFW`xd̈¦¨¨§¨§§¦¨¤¨¨
oiq xAcnl EriBd md ixdW) dpFW`x¦¨¤£¥¥¦¦§¦§©¦

xI`A e"hAzAW DzF`e ,zAXd mFiA §§¦¨§©©¨§¨©¨
,xAcOA DA EdXW zAWl zaWgp `lŸ¤§¤¤§©¨¤¨¨©¦§¨

`tEB zAXd mFiA E`AW oeiM(oM m` , ¥¨¤¨§©©¨¨¦¥
l dIpXd zAXdmzEdWdzid xAcOA ©©¨©§¦¨§©¨©¦§¨¨§¨

ai ,ck `xwIeAW xirdlE] xI`A h"k§¦¨§¨¦¤§©¦§¨
Eid WWFwnde lNwndW i"Wx azFM¥©¦¤©§©¥§©§¥¨
did WWFwnd df itlE ,cg` wxtA§¤¤¤¨§¦¤©§¥¨¨
d`xpe ,mixvOn mz`vl dIpXd dpXA©¨¨©§¦¨§¥¨¦¦§©¦§¦§¤
mFwn lkaE ,zFwElg zFWxcn mdW¤¥¦§¨£§¨¨
`xwn lW FhEWtl m`zdA i"Wx `ian¥¦©¦§¤§¥¦§¤¦§¨
i"Wx oFWl wEICn dPde .[mFwn FzF`A§¨§¦¥¦¦§©¦

df `A"DlNge"lNge" `le) "(x`Fan , ¨¤§¦§¨§Ÿ§¦¥§¨
lkA mbFR cigi lW zAW lENgW mrHd©©©¤¦©¨¤¨¦¥§¨

oeiM ,l`xUi llM lW zAXd zxinW§¦©©©¨¤§©¦§¨¥¥¨
zAXd sFq sFQWDnvrdxEnW Dpi` ¤©©¨©§¨¥¨§¨

df ixde ,`id zlNEgn `liOnE ,ixnbl§©§¦¦¥¨§¤¤¦©£¥¤
ipW Wi xnFlM .l`xUi llM lkl i`pB§©§¨§©¦§¨¥§©¥§¥

` :zAXd zxinWA mipipr(lM lr aEIg ¦§¨¦¦§¦©©©¨¦©¨
dfaE ,zAW xFnWl l`xUIn cg ¤̀¨¦¦§¨¥¦§©¨¨¤
mbFR Fpi` cg` lW zAW lENig¦©¨¤¤¨¥¥
`Ed oke) ipXd lW zAW zxinWA¦§¦©©¨¤©¥¦§¥
xEn`d KxC lre .zFvOd lM x`WA¦§¨¨©¦§§©¤¤¨¨

wEqRd lr i"WxA)`i ,ck `xwie(mWe" : §©¦©©¨§¥
lW ogaW" ± "ixaC zA zinlW FO ¦̀§Ÿ¦©¦§¦¦§¨¤
,xnFl ,Ffl aEzMd DnqxRW l`xUi¦§¨¥¤¦§§¨©¨¨©

"dpFf dzid DCal `idW(a .(aEIg ¤¦§©¨¨§¨¨¦
lirFn `l dfaE ,xnXY Dnvr zAXdW¤©©¨©§¨¦¨¥¨¤Ÿ¦
oMW ,l`xUi aFx lW zAXd zxinW§¦©©©¨¤¦§¨¥¤¥
z` lNgOW cg` icEdi ENit` Wi m ¦̀¥£¦§¦¤¨¤§©¥¤
Dpi`e zlNEgn zAXd ± zAXd©©¨©©¨§¤¤§¥¨
l`xUi lM lW ozEpB Ff ixde ,dxEnW§¨©£¥§¨¤¨¦§¨¥
mdl dpYiPW oeiM ,dxnWp `l zAXdW¤©©¨Ÿ¦§§¨¥¨¤¦§¨¨¤
`le ,dilr xFnWl zAW DnXW dpYn©¨¨¤§¨©¨¦§¨¤¨§Ÿ
mqxR `l df ipROW xnFl Wie .dExnW§¨¨§¥©¤¦§¥¤Ÿ¦§¥
zAXd z` lNgnd mW z` aEzMd©¨¤¥©§©¥¤©©¨

)ixaC zA zinFlW lv` FnM(df oi` iM , §¥¤§¦©¦§¦¦¥¤
,Fnvr lNgnA wx mbRW ihxR `hg¥§§¨¦¤¨©©©§©¥©§
xWt`e .l`xUi llM lW mbR Edf `N ¤̀¨¤§¨¤§©¦§¨¥§¤§¨
z` mqxR `l aEzMdW Fnvr dGn mBW¤©¦¤©§¤©¨Ÿ¦§¥¤
,ixaC zA zinFlW lv` FnM `NW ,FnW§¤Ÿ§¥¤§¦©¦§¦
lM lW ozEpB EdGW i"Wx cnl̈©©¦¤¤§¨¤¨

.l`xUibl dxez ¦§¨¥

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy
"ארץ  עבֹודת ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן ה"ז לארץ", לּכנס ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻועפ"ז

ּכּנ"ל. ְִֵַַָיׂשראל"
מ"מ  ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו נתּכּון", ׁשמים ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל
עּסּוקם  ׁשרב ּדאף ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא סקילה. נתחּיב ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ׁשלפעל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּכיון

ע"י הּוא הּקּב"ה עם וחּבּור צותא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים הם הרי מ"מ הּׂשכל, ּובהבנת ּבּתֹורה מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשה ה ה ה היה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ְִַָהּמצוה.

(âì)íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑ סנהדרין ּבֹומ"א)(ספרי. והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף מּלקֹוׁשׁש, הּניח ולא ּבֹו .ׁשהתרּו «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

(ãì)äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−
ñ :Bì«

i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ׁשהּמחּלל (ספרי. היּו יֹודעים אבל ימּות, מיתה ּבאיזֹו יֹודעים היּו לא ƒ……««≈»∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבמיתה  .ׁשּבת ְִַָָ

(äì)íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá BúàŸ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"ו"ׁשמֹור "זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .עׂשה »ְְְְֲֵֵַַָָָֹ

kL‡cלג  d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zLk Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

‡˙L¯tלד  ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zLk Ïk ‡i·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bl)LL÷î Búà íéàönäY ©Ÿ§¦Ÿ§Ÿ¥
LLB÷lî çépä àìå Ba eøúäL¯ ¤¦§§Ÿ¦¦©¦§¥
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i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑(ספרי) ׁשּבת ּבגנּות אּלא ׁשמרּו ׁשּלא הּכתּוב, ּדּבר יׂשראל ׁשל ן «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא ּובּׁשנּיה .ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת:::: ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם עציםעציםעציםעצים מקמקמקמקׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש איאיאיאיׁשׁשׁשׁש לב)ווווּיּיּיּימצאמצאמצאמצאּוּוּוּו (טו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשּנגזר  ּכיון יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ּבּמדרׁש ּדאמר מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמעׂשה

אחרים וירא ּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. מחּיבין אין ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס ׁשּלא (תוד"ה עליהן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ב) קיט, בתרא בבא אפילו,

ּדמּדּוע  ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר ּדמּׁשּום יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻיׁש
זה  ּבׁשביל הּמצֹות מחּיּוב ?יּפטרּו ְְְִִִִִֵֶַָ

בסה"ק הּמבאר ע"פ זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת עסקם (ראה עּקר ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ׁשהּטעם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד היה ז)ּבּמדּבר טז, בשלח הּתֹורה (מכילתא לּמּוד ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה לא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וגֹו'. ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא העבֹודה עּקר יׂשראל ּבארץ משא"כ והּׂשגה, ּבהבנה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּוא

b·¯‡לב  eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
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"ארץ  עבֹודת ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן ה"ז לארץ", לּכנס ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻועפ"ז

ּכּנ"ל. ְִֵַַָיׂשראל"
מ"מ  ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו נתּכּון", ׁשמים ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל
עּסּוקם  ׁשרב ּדאף ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא סקילה. נתחּיב ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ׁשלפעל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּכיון

ע"י הּוא הּקּב"ה עם וחּבּור צותא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים הם הרי מ"מ הּׂשכל, ּובהבנת ּבּתֹורה מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשה ה ה ה היה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ְִַָהּמצוה.

(âì)íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑ סנהדרין ּבֹומ"א)(ספרי. והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף מּלקֹוׁשׁש, הּניח ולא ּבֹו .ׁשהתרּו «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

(ãì)äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−
ñ :Bì«

i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ׁשהּמחּלל (ספרי. היּו יֹודעים אבל ימּות, מיתה ּבאיזֹו יֹודעים היּו לא ƒ……««≈»∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבמיתה  .ׁשּבת ְִַָָ

(äì)íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá BúàŸ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"ו"ׁשמֹור "זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .עׂשה »ְְְְֲֵֵַַָָָֹ

kL‡cלג  d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zLk Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

‡˙L¯tלד  ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zLk Ïk ‡i·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bl)LL÷î Búà íéàönäY ©Ÿ§¦Ÿ§Ÿ¥
LLB÷lî çépä àìå Ba eøúäL¯ ¤¦§§Ÿ¦¦©¦§¥

zFrC WlW E`aEdW a ,ev zAW d`x§¥©¨¤§¨¥
xn` dcEdi ax xn`" :WWFwn WExitA§¥§¥¨©©§¨¨©
zFO` rAx` xiarn ,WWFwn :l`EnW§¥§¥©£¦©§©©
:`pY `zipznA ,ded miAxd zEWxA¦§¨©¦£¨§©§¦¨¨¨
:xn` awri iAxA `g` ax ,ded WlFY¥£¨©©¨§©¦©£Ÿ¨©
gxFh Fpi` o`M i"Wx K` ,"ded xOrn§©¥£¨©©¦¨¥¥©
KnFQW mEXn ,xnFl Wie .Edn Wxtl§¨¥©§¥©¦¤¥

zFnW zWxtA azM xaMX dn lr),f ,d ©©¤§¨¨©§¨¨©§
ai(xnFlM ,dtiq`e hETil oFWNn `EdW¤¦§¦©£¦¨§©

hTln didlr mixGEtn EidW mivr ¨¨§©¥¥¦¤¨§¨¦©
:mW zAW i"Wx oFWlaE ,ux`d̈¨¤¦§©¦©¨¨
FxEQi`e ."oxOre Eid oixGEtnE oiWElY"§¦§¨¦¨§¦§¨§¦

.lirl xMfPM ,xOrn mEXn¦§©¥©¦§¨§¥
àBa eøúäå eäeàönMî ó¯WXTW" ©¦¤§¨§¦§¤¦¥

,"WWFwn" `N` xn`p `l "mivr¥¦Ÿ¤¡©¤¨§¥
,WWFwn did EdE`vnE EdE`xW xg`l§©©¤¨§¨¨¨§¥
FA ExzdW `N` ?KkA iElY mrH dnE©©©¨§¨¤¨¤¦§

WWFwn did oicre),`n oixcdpq i"yx ©£©¦¨¨§¥
`(.cl dxez

(cl)Bì äNòi äî Løô àì ékY ¦ŸŸ©©¥¨¤
úeîé äúéî Bæéàa íéòãBé eéä àì¯ Ÿ¨§¦§¥¦¨¨

,`Ed dIUr xA rnWn ,"Fl dUrI dn"©¥¨¤©§©©£¦¨

Edn oircFi Eid `l la`),gr oixcdpq i"yx £¨Ÿ¨§¦©
a(wpgA m` dxEng dliwqA m` ,)m"ayx ¦¦§¦¨£¨¦§¤¤

` ,hiw a"a(.
úaL ìlçîäL eéä íéòãBé ìáà£¨§¦¨¤©§©¥©¨

äúéîa¯xn`PW)ci ,`l zeny(dillgn" §¦¨¤¤¡©§©§¤¨
Ffi`A mdl WxFR `l la` ,"znEi zFn¨£¨Ÿ©¨¤§¥

dzin)ai ,ck `xwie i"yx(df wEqRW s`e . ¦¨§©¤¨¤
ENi`e ,dxFY oYn xg`l xn`p¤¡©§©©©©¨§¦
ixd ,dxFY oYn iptl did WWFwnd©§¥¨¨¦§¥©©¨£¥
dxnA"W eh ,eh zFnWA i"Wx azM xaM§¨¨©©¦¦§¤§¨¨
dxFY lW zFIWxR zvwn mdl ozp̈©¨¤¦§¨¨¨¦¤¨
,zAW odn zg`e ,"odA EwQrzIW¤¦§©§¨¤§©©¥¤©¨
WpFr z` mB Erci ghA `liOnE¦¥¨¤©¨§©¤¤
mrHd EdGW xnFl Wie .zAW lNgnd©§©¥©¨§¥©¤¤©©©
ipRn ,o`M df wEqR `ian Fpi` i"WxW¤©¦¥¥¦¨¤¨¦§¥
did WWFwndW i"Wx Wxtn o`MW¤¨§¨¥©¦¤©§¥¨¨
`iadl mi`zn df oi`e ,dxFY oYn iptl¦§¥©©¨§¥¤©§¦§¨¦
ENi`e ,dxFY oYn xg`l xAcnd wEqR̈©§©¥§©©©©¨§¦

Wx azFM mW `xwIeAWWFwndW i" §©¦§¨¨¥©¦¤©§¥
oYn xg`l Epide lNwnd onfA did̈¨¦§©©§©¥§©§§©©©©
xn`Pd wEqRd `ian mW okle ,dxFY¨§¨¥¨¥¦©¨©¤¡¨
Edn oM m` dWw K` .dxFY oYn xg`l§©©©©¨©¨¤¦¥©
,"Wi`d znEi zFn" dWnl 'd xnF`W¤¥§¤©¨¦
Kixve ?wtq mdl did `l dfA ixd£¥¨¤Ÿ¨¨¨¤¨¥§¨¦

wx Ff "Wi`d znEi zFn"W xnFl©¤©¨¦©
oeiMW ,"mipa`a FzF` mFbx"l dnCwd©§¨¨§¨¨£¨¦¤¥¨
,dliwqA Fzzin okl ,dzinA FaEIgW¤¦§¦¨¨¥¦¨¦§¦¨

.zAW lNgn lkMdl dxez §¨§©¥©¨
(dl)íBâø"äNò" Bîk] Y¯`Ed oM ¨§¨Ÿ¥

frNd oFWNn rnWn oke .oFW`x qEtcA¦§¦§¥©§©¦§©©©
."dUr" lW mEBxY `EdW `iadW¤¥¦¤©§¤¨Ÿ
FnM ,deFd oFWl `Ed "mFbx" ,xnFlM§©¨§¤§
dNErRd zcnzd lr dxFOd ,"dUr"¨Ÿ©¤©©§¨©©§¨

)m"`x(aYkp `l okle ,iEEiv oFWlA Fpi`e .§¥¦§¦§¨¥Ÿ¦§©
oFWl `Ed `N` ,W"ixd zgY `"eW§¨©©¨¥¤¨§
FzF` mFBxl WIW dpEMde ,lFrR̈§©©¨¨¤¥¦§

zEnIW cr mipa`A)`"eb(. ¨£¨¦©¤¨
è"ðùééô¯feisantFzFUrA ,)ifrl xve` ©£

i"yx(F` ,dUFr did :mBxzl oFkp xzFie .§¥¨§©§¥¡¥¤
lr dxFOW oFWl ,dUre KFldzcnzd ¨©£¥¨¤¤©©§¨©

dNErRd)mb` ipiirn( ©§¨
"CBìä" ïëå ,æòìa¯oFWllFrR)i"yx §©©§¥¨§¨

c ,c diryi .g ,k zeny .`i ,g ziy`xa(oFWl .§
deFd)`k ,h my .e ,b mixac i"yx(mB d`xE . ¤§¥©

.ek ,`l mixaC i"Wx©¦§¨¦
è"ðìà¯alantFYklA ,)i"yx ifrl xve`(. §¤§

:FnBxzl oFkp xzFiedidKlFd)ipirn §¥¨§©§§¡¥¥
mb`(.



glyע zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

(åì)eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàa BúàŸ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑ּדין מּבית ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(çì)íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬

úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìò úöéö¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬
ðkä:úìëz ìéút ó ©¨−̈§¦¬§¥«¤

i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ּכמֹו ּבּה, הּתלּויים הּפתילים ׁשם ח)על אחר:(יחזקאל ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ¿»»∆ƒƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו אתֹו", "ּוראיתם ׁשם על – ב)ציצת מןֿהחרּכים"(שיר "מציץ :.˙ÏÎz∑(מד חּלזֹון (מנחות ׁשל ירק .צבע ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

(èì)ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ
eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk-úà¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹
íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−

:íäéøçà©«£¥¤«
i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ ציצית" ׁשל ּגימטרּיא וחמּׁשה ׁשּמנין חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש – " ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתרי"ג  הרי ÌÎ··Ï.קׁשרים È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑,לּגּוף מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ּכמֹו ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
העברֹות  את עֹוׂשה והּגּוף חֹומד, וה ּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו .ּומסרסרים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

aÓÏ¯‡לו  ‡zLk Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙk ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡ÙÎ„ ‡„tÒe¯k ÏÚ ÔezÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

d˙Èלט  ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"øBîL"å "øBëæ" ïëå¯i"Wx mB d`x §¥¨§¨§¥©©¦
.fi ,dk oOwl .bk ,e lirl .mW zFnW§¨§¥§©¨
.ek ,`l mW .` ,fk mW .fh ,` mixaC§¨¦¨¨

.hi ,fl dirWiel dxez §©§¨
(el)Búà eàéöiåúéaL ïàkî Y ©Ÿ¦Ÿ¦¨¤¥

ïéc úéaî ÷Bçøå õeç äìé÷qä¯ ©§¦¨§¨¦¥¦
iM ,"wFgxe uEg" aFYkl i"Wx wIcn§©¥©¦¦§§¨¦
l` .. FzF` E`ivFIe" o`M aEzMX dOn¦©¤¨¨©¦¤
lr dWBcdd oi` ,"dpgOl uEgn¦©©£¤¥©©§¨¨©
f` Eid `l oicr ixdW ,"dpgOd"©©£¤¤£¥£©¦Ÿ¨¨
dpEMd xTir `N` ,zFpgn iwENig¦¥©£¤¨¦©©©¨¨
m`W ,oiC ziAn "wFgx" F`ivFdl§¦¨¦¥¦¤¦
zial "uEgn" wx dfA dzid dpEMd©©¨¨¨§¨¨¤©¦§¥
zial uEgn" aFYkl Fl did ,oiCd©¦¨¨¦§¦§¥

."oiCdfl dxez ©¦
(gl)úöéö íäì eNòåíL ìò Y §¨¨¤¦¦©¥

da íéeìzä íéìéútä¯ziviSA ©§¦¦©§¦¨©¦¦
ziNHA `le) Dnvr(mihEgd ,xnFlM . ©§¨§Ÿ©©¦§©©¦

ipWl miwNgzn cbAd spM lrW¤©§©©¤¤¦§©§¦¦§¥
` :miwlg(zFilEgn iEUrd ,licBd £¨¦©§¦¤¨¥§

a ,mihEgdn WilW mde ,mixWwE( §¨¦§¥§¦¥©¦
mi`xwPW ,licBdn mi`vFId milizRd©§¦¦©§¦¥©§¦¤¦§¨¦
miWilW ipW mde ,ziviv mB©¦¦§¥§¥§¦¦
`xwp EN` milizR mW lre ,mihEgdn¥©¦§©¥§¦¦¥¦§¨

ziviv licBd mB)cecl likyn(. ©©§¦¦¦

"éLàø úöéöa éðçwiå" Bîk¯ §©¦¨¥¦§¦¦Ÿ¦
iW`x xrUA .b ,g l`wfgi)my i"yx(. §¤§¥¦§©Ÿ¦

i`lY xaC lM" :h ,gn dinxi mB d`xE§¥©¦§§¨¨§©§©
dndAd onE mc`d on hlFaE dlFYd©¤¥¦¨¨¨¦©§¥¨
,zivivl mkl dide :FnM ,uiv iExẅ¦§§¨¨¨¤§¦¦

"iW`x zvivA ipgTIe. ©¦¨¥¦§¦©Ÿ¦
íúéàøe" íL ìò ,úéöéö :øçà øác̈¨©¥¦¦©¥§¦¤

"Búà¯.hl wEqR oOwl Ÿ§©¨¨
"íékøçä ïî õéöî" Bîk¯xiW §¥¦¦©£©¦¦

.h ,a mixiXd©¦¦
úìëzïBælç ìL ÷øé òáö Y¯oFfNg §¥¤¤©¨Ÿ¤¦¨¦¨

zg` mrR mId on dlFre ,bC `Ed¨§¤¦©¨©©©©
,wFxi FnC zi`xnE ,dpW miraWl§¦§¦¨¨©§¦¨¨
lW lizRd oiraFv EPOnE ,mil dnFC¤§¨¦¤§¦©§¦¤

ziviSA oipzFPW xnv)m"`x(mB d`xE . ¤¤¤§¦©¦¦§¥©
.` ,ht oiNEg i"Wx .c ,dk zFnW i"Wx©¦§©¦¦
FtFqA `n wEqR oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨§
xigWOd riwxl dnFC zlkYd rav"W¤¤©©§¥¤¤¨¨¦©©©§¦

."axr zrlhl dxez §¥¤¤
(hl)'ä úBöî ìk úà ízøëæeY §©§¤¤¨¦§

LL "úéöéö" ìL àiøèîéb ïéðnL¤¦§©¦©§¦¨¤¦¦¥
úBàî¯"zviv" aYkPW s`e)xqg ¥§©¤¦§©¦¦¨¥
c"Ei(o`nC `AiN` `Ed dGd WxcOd ,©¦§¨©¤©¦¨§©

xn`C)a ,et migqt(,`xwOl m` Wi §¨©¥¥©¦§¨
aEzM ENi`M ,`ln `xwp `EdW oeiMnE¦¥¨¤¦§¨¨¥§¦¨

c"EiA)m"`x(. §
íéøL÷ äMîçå ïéèeç äðBîLe¯Edf §¨¦©£¦¨§¨¦¤

ipW wiRqn dxFYdn la` ,bdpOd itl§¦©¦§¨£¨¥©¨©§¦§¥
zFgpnA i"Wx azMW FnkE ,mixWw§¨¦§¤¨©©¦¦§¨
opicarC `pCi`de" :` cEOr sFq ,hl©§¨¦¨¨§¨§¦©

opixn`C Epid ,mixWw dXng)sc zegpn £¦¨§¨¦©§§¨§¦©
a ,bn(dxFYd lkM ziviv zevn dlEwW§¨¦§©¦¦§¨©¨

mixWw ipW opicar KMld ,DNMª¨¦§¨¨§¦©§¥§¨¦
zpEM oi`e ."dHnNn dWlWE dlrnln¦§©§¨§¨¦§©¨§¥©¨©
ixdW ,dfl dpEM dxFYdW xnFl i"Wx©¦©¤©¨¦§¨¨¤¤£¥
oFilr xWw `N` FA oi` dxFYd on¦©¨¥¤¨¤¤¤§
Wng zFUrl dpTYdW `N` ,calA¦§¨¤¨¤©©¨¨©£¨¥
milWdl liaWA dzid zFxiWw§¦¨§¨¦§¦§©§¦
.zFvn b"ixY zxikf liaWA ,b"ixzl§©§¨¦§¦§¦©©§¨¦§
oiprA a ,bn zFgpn i"Wx d`xE§¥©¦§¨§¦§©

lM cbpM Ff devn dlEwW","zFvOd §¨¦§¨§¤¤¨©¦§
z`" aEzMW dGn mrHd azM dNigYW¤§¦¨¨©©©©¦¤¤¨¤
xFMfi FzI`xAW Epid ,"'d zFvn lM̈¦§©§¤¦§¦¨¦§
,oniQd KxC lr ,'d zFvn lM z ¤̀¨¦§©¤¤©¦¨
icM hEgA FrAv` xWFTW mc`M§¨¨¤¥¤§¨§§¥
KMÎxg`e ,zFUrl dESW dn xFMfIW¤¦§©¤¦¨©£§©©¨
.. `IxhnibA zivivC ,cFre" :azM̈©§§¦¦§¦©§¦¨
f`W ,dpTYd xg`l Edfe ,"b"ixY©§¨§¤§©©©©¨¨¤¨
,'d zFvn lM lr dxFn FzI`x didY¦§¤§¦¨¨©¨¦§
ipRnE .oniQd KxC `lA ENit £̀¦§Ÿ¤¤©¦¨¦§¥

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

(î)íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬
:íëéäìàì íéLã÷§¦−¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצמצמצמצֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת ועועועועׂשׂשׂשׂשיתםיתםיתםיתם ּתּתּתּתזזזזּכּכּכּכררררּוּוּוּו מ)למעןלמעןלמעןלמען לֹומר,(טו, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה הקׁשּו, המפרׁשים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מביאה ציצית ׁשּמצות רק נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ממממּכּכּכּכןןןןּדהּנה ואּלּולאחרלאחרלאחרלאחר ועׂשּיתן. הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, נאמר לא ׁשּבֹו ׁשּלנּו, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּפסּוק

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È‡∑(ספרי) ׂשכר לׁשּלם להּפרע ∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ‡˙ÌÎ.נאמן È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑(ספרי) ּכן מנת על ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆ְֵַָ
ּגזרֹותי  עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ‡ÌÎÈ‰Ï.ּפדיתי '‰ È‡∑(ספרי):יׂשראל יאמרּו ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹֹ

– ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום? אמר מה פ"ח)מּפני ּכרחכם (שבת על ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
אֹומר הּוא וכן מלּככם". כ)אני יציאת (יחזקאל נאמר לּמה אחר: ּדבר עליכם". אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא : ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ּולהּפרע  להבחין עתיד הּוא אני ּבכֹור, ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ׁשהבחנּתי הּוא אני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמצרים?
אילן קלא הּתֹולה הּואמן ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, לּמה (ב"מ העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומיסֹודֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ה)נסמכה עבֹודת (חולין עֹובד ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

È„Bwtמ  Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
Ù Ù Ù

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zxikf lr dxFn `IxhniBd z`xFdW¤¨©©¦©§¦¨¨©§¦©
z`xFdn xzFi dI`xA zFvOd lM̈©¦§¦§¦¨¥¥¨©
z` o`M Wxtl xgA okl ,calA oniQd©¦¨¦§¨¨¥¨©§¨¥¨¤
lM z` mYxkfE FzF` mzi`xE" wEqRd©¨§¦¤§©§¤¤¨

dpTYd xg`l FnM "'d zFvn)m"`x(. ¦§§§©©©©¨¨
â"éøz éøä¯zFrEaW i"Wx mB d`xE £¥©§¨§¥©©¦§

.a ,bn zFgpn .` ,hk§¨
íëááì éøçà eøeúú àìåBîk Y §Ÿ¨©£¥§©§¤§

"õøàä øezî"¯.dk ,bi lirl ¦¨¨¤§¥
,óebì íéìbøî íä íéðéòäå álä©¥§¨¥©¦¥§©§¦©

íéøñøñî¯.mikEzn §©§§¦§©§¦
áläå äàBø ïéòä ,úBøáòä úà Bì¤¨£¥¨©¦¨§©¥

.úBøáòä úà äNBò óebäå ãîBç¯ ¥§©¤¤¨£¥
xxBdl `NW dNigY xidfn aEzMde§©¨©§¦§¦¨¤Ÿ§¦¨¥
aFxTd mxFBd `EdW ipRn ,aNd ixg ©̀£¥©¥¦§¥¤©¥©¨
wxe ,zFxiard z` zFUrl sEBl xzFi¥©©£¤¨£¥§©
oeiM ,mipird zI`x z` xiMfn KMÎxg ©̀©¨©§¦¤§¦©¨¥©¦¥¨

.xzFi wFgxd mxFBd `EdWn dxez ¤©¥¨¨¥
(`n)'ä éðàì ïîàð YøëN ílL¯ £¦¤¡¨§©¥¨¨

in lr aqEn dGW F` ,eizFvn mIwnl¦§©¥¦§¨¤¤¨©¦
.ziviv zevn mIwOW¤§©¥¦§©¦¦

íëéäìàïîàð Yòøtäì¯xaFrl ¡Ÿ¥¤¤¡¨§¦¨©§¥
Fpi`W inl aqEn dGW F` ,eizFvn lr©¦§¨¤¤¨§¦¤¥
mFwn lMW .ziviv zevn mIwn§©¥¦§©¦¦¤¨¨

oiIC `Ed miwl` xn`PW)`"ebe m"`x(. ¤¤¡©¡Ÿ¦©¨
'd ip`" :a ,gi `xwIe i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨£¦
mNWl on`pe rxRdl oIC .. mkidl ¡̀Ÿ¥¤©¨§¦¨©§¤¡¨§©¥
± mkidl` 'd ip`" :i ,hi mW ."xkÜ¨¨£¦¡Ÿ¥¤

'd ip`" :ak ,bk mW ."rxRil oIC©¨¦¨©¨£¦
."xkU mNWl on`p ± mkidl ¡̀Ÿ¥¤¤¡¨§©¥¨¨

íëúà éúàöBä øLàïk úðî ìò Y £¤¥¦¤§¤©§¨¥
íëéìò eìa÷zL íëúà éúéãẗ¦¦¤§¤¤§©§£¥¤

éúBøæb¯iM ,"miwl`l .. zFidl" `l §¥©Ÿ¦§¥Ÿ¦¦
KM oiaC ,i`pzA diElY Dpi` FzEwl ¡̀Ÿ¥¨§¨¦§©§¥¨
zlAw la` ,`Ed miwl` KM oiaE¥¨¡Ÿ¦£¨©¨©
iEPM iM ,i`pzA diElY eizFxfB§¥¨§¨¦§©¦¦
xn`W FnM ,df lr dxFn "mkidl`"¡Ÿ¥¤¤©¤§¤¨©

zFidl" df ixg` aEzMdmkl ©¨©£¥¤¦§¨¤
ziAn m`cRW `lEl iM ,"midl`l¥Ÿ¦¦¥¤§¨¨¦¥
eizFxfB lAwl miaIEgn Eid `l micar£¨¦Ÿ¨§¨¦§©¥§¥¨

)m"`x(.
íëéäìà 'ä éðàänì ãBò Yøîàð £¦¡Ÿ¥¤¨¨¤¡©

¯.zipW mrR xn`p dOl̈¨¤¡©©©¥¦
äî éðtî :ìàøNé eøîàé àlL éãk§¥¤ŸŸ§¦§¨¥¦§¥¨

íB÷nä øîà¯.zFevOd mIwl ¨©©¨§©¥©¦§
àì eðà ?øëN ìhðå äNòpL àìŸ¤©£¤§¦Ÿ¨¨¨Ÿ
ìò Y øëN íéìèBð àìå íéNBò¦§Ÿ§¦¨¨©
øîBà àeä ïëå ,íëkìî éðà íëçøk̈§£¤£¦©§§¤§¥¥

¯.bl ,k l`wfgi§¤§¥
Cìîà 'Bâå ä÷æç ãéa àì íà"¦Ÿ§¨£¨¨§¤§Ÿ

"íëéìò¯.`n ,ek `xwIe i"Wx d`xE £¥¤§¥©¦©¦§¨
íéøöî úàéöé øîàð änì :øçà øác̈¨©¥¨¨¤¡©§¦©¦§©¦

¯`weC ziviv zevnl xWwdA)iaxd(. §¤§¥§¦§©¦¦©§¨
àeä éðà¯'d ip`" lW WExiRd Edf £¦¤©¥¤£¦

.oFW`xd "mkidl ¡̀Ÿ¥¤¨¦
ìL ätè ïéa íéøöîa ézðçáäL¤¦§©§¦§¦§©¦¥¦¨¤

ì øBëaøBëa ìL dðéàL¯mB d`x §§¤¥¨¤§§¥©
oiA) gl ,dk mW .el ,hi `xwIe i"Wx©¦©¦§¨¨¥

xFkA Fpi`Wl xFkA(`aA i"Wx d`xE . §§¤¥§§¥©¦¨¨
ixd ± mixvnA iYpgadW" :mW `rivn§¦¨¨¤¦§©§¦§¦§©¦£¥

zixvn lr miwEx dxUr E`AW,zg` ¤¨£¨¨©¨¦©¦§¦©©
xUr ,oixEAr xUrA odn dxArzpe§¦§©§¨¥¤§¤¤¦¦¤¤
oNEM ± odia` lW zFxFkA odW zFxFkA§¤¥§¤£¦¤¨

."Ezn¥
òøtäìe ïéçáäì ãéúò àeä éðà¯ £¦¨¦§©§¦§¦¨©

:FWExitE ,ipXd "mkidl` 'd ip`" Edfe§¤£¦¡Ÿ¥¤©¥¦¥
.rxRdlE oigadl on`p¤¡¨§©§¦§¦¨©
ïìéà àì÷ äìBzä ïî¯dnFCd rav ¦©¤§¨¦¨¤©©¤

rEaSW ,mixwi einC zlkzE ,zlkzl¦§¥¤§¥¤¨¨§¨¦¤¨©
`N` mId on dlFr Fpi`W oFfNg mcA§©¦¨¤¥¤¦©¨¤¨

dpW miraWl zg`)a ,`q n"a i"yx(. ©©§¦§¦¨¨
àéä úìëz :øîBàå Bãâáa¯lr s`e §¦§§¥§¥¤¦§©©

mFwn lMn ,ziviv zevn lr xaFrC aB©§¥©¦§©¦¦¦¨¨
zrXn eilr xFarl `xw Kixhvi ¦̀§§¦§¨©£¨¨¦§©

dIlY)my n"a 'qez(i"Wx WExitA K` . §¦¨©§¥©¦
Fpi` WpFrdW rnWn o`M)wx(lr ¨©§©¤¨¤¥©©

xTiraE mB) `N` ,ziviv zevn lEHiA( ¦¦§©¦¦¤¨©§¦¨
,zFIxAd z` dOxn `EdW KM lr©¨¤§©¤¤©§¦
zlkY WaFl `EdW Fnvr d`xOW¤©§¤©§¤¥§¥¤
lrFtaE ,DzkldM ziviv zevn mIwnE§©¥¦§©¦¦§¦§¨¨§©

.oli` `lw `N` Fpi ¥̀¤¨§¨¦¨
ïLøcä äLî éaø ìL BãBñéîe¦¤©¦Ÿ¤©©§¨
úLøt äëîñð änì :éz÷zòä¤§©§¦¨¨¦§§¨¨¨©



עי gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

(åì)eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàa BúàŸ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑ּדין מּבית ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(çì)íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬

úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìò úöéö¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬
ðkä:úìëz ìéút ó ©¨−̈§¦¬§¥«¤

i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ּכמֹו ּבּה, הּתלּויים הּפתילים ׁשם ח)על אחר:(יחזקאל ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ¿»»∆ƒƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו אתֹו", "ּוראיתם ׁשם על – ב)ציצת מןֿהחרּכים"(שיר "מציץ :.˙ÏÎz∑(מד חּלזֹון (מנחות ׁשל ירק .צבע ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

(èì)ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ
eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk-úà¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹
íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−

:íäéøçà©«£¥¤«
i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ ציצית" ׁשל ּגימטרּיא וחמּׁשה ׁשּמנין חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש – " ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתרי"ג  הרי ÌÎ··Ï.קׁשרים È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑,לּגּוף מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ּכמֹו ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
העברֹות  את עֹוׂשה והּגּוף חֹומד, וה ּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו .ּומסרסרים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

aÓÏ¯‡לו  ‡zLk Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙk ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡ÙÎ„ ‡„tÒe¯k ÏÚ ÔezÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

d˙Èלט  ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"øBîL"å "øBëæ" ïëå¯i"Wx mB d`x §¥¨§¨§¥©©¦
.fi ,dk oOwl .bk ,e lirl .mW zFnW§¨§¥§©¨
.ek ,`l mW .` ,fk mW .fh ,` mixaC§¨¦¨¨

.hi ,fl dirWiel dxez §©§¨
(el)Búà eàéöiåúéaL ïàkî Y ©Ÿ¦Ÿ¦¨¤¥

ïéc úéaî ÷Bçøå õeç äìé÷qä¯ ©§¦¨§¨¦¥¦
iM ,"wFgxe uEg" aFYkl i"Wx wIcn§©¥©¦¦§§¨¦
l` .. FzF` E`ivFIe" o`M aEzMX dOn¦©¤¨¨©¦¤
lr dWBcdd oi` ,"dpgOl uEgn¦©©£¤¥©©§¨¨©
f` Eid `l oicr ixdW ,"dpgOd"©©£¤¤£¥£©¦Ÿ¨¨
dpEMd xTir `N` ,zFpgn iwENig¦¥©£¤¨¦©©©¨¨
m`W ,oiC ziAn "wFgx" F`ivFdl§¦¨¦¥¦¤¦
zial "uEgn" wx dfA dzid dpEMd©©¨¨¨§¨¨¤©¦§¥
zial uEgn" aFYkl Fl did ,oiCd©¦¨¨¦§¦§¥

."oiCdfl dxez ©¦
(gl)úöéö íäì eNòåíL ìò Y §¨¨¤¦¦©¥

da íéeìzä íéìéútä¯ziviSA ©§¦¦©§¦¨©¦¦
ziNHA `le) Dnvr(mihEgd ,xnFlM . ©§¨§Ÿ©©¦§©©¦

ipWl miwNgzn cbAd spM lrW¤©§©©¤¤¦§©§¦¦§¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצמצמצמצֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת ועועועועׂשׂשׂשׂשיתםיתםיתםיתם ּתּתּתּתזזזזּכּכּכּכררררּוּוּוּו מ)למעןלמעןלמעןלמען לֹומר,(טו, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה הקׁשּו, המפרׁשים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מביאה ציצית ׁשּמצות רק נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ממממּכּכּכּכןןןןּדהּנה ואּלּולאחרלאחרלאחרלאחר ועׂשּיתן. הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, נאמר לא ׁשּבֹו ׁשּלנּו, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּפסּוק

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È‡∑(ספרי) ׂשכר לׁשּלם להּפרע ∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ‡˙ÌÎ.נאמן È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑(ספרי) ּכן מנת על ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆ְֵַָ
ּגזרֹותי  עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ‡ÌÎÈ‰Ï.ּפדיתי '‰ È‡∑(ספרי):יׂשראל יאמרּו ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹֹ

– ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום? אמר מה פ"ח)מּפני ּכרחכם (שבת על ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
אֹומר הּוא וכן מלּככם". כ)אני יציאת (יחזקאל נאמר לּמה אחר: ּדבר עליכם". אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא : ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ּולהּפרע  להבחין עתיד הּוא אני ּבכֹור, ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ׁשהבחנּתי הּוא אני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמצרים?
אילן קלא הּתֹולה הּואמן ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, לּמה (ב"מ העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומיסֹודֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ה)נסמכה עבֹודת (חולין עֹובד ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

È„Bwtמ  Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»
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glyעב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy
ּבעזרא:ּכֹוכבים  אֹומר הּוא וכן הּמצוֹות, ּככל ׁשקּולה היא ׁשאף ט), [וּתּתן(נחמיה ירדּת הרֿסיני "ועל להם : ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשקּולה  היא ׁשאף לפי לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ּפרׁשת ואף להם". הֹודעּת קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּתֹורה
אתּֿכלֿמצֹותי": "ועׂשיתם ׁשּנאמר: הּמצוֹות, ּכל ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ∑יט)ּכנגד ּבעלת (שמות ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי אתכם "ואּׂשא ««¿≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
חמׁש ּבעלת ולא ב)ׁשלׁש, י"ח י')Y(זבחים סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ציצית ה' עושין שאין ארּבע (ר"ל ּכנגד ְְְֲֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּבמצרים ׁשּנאמר ּגאּלה, ׁשל ו)לׁשֹונֹות "ולקחּתי"(שמות "וגאלּתי", "והּצלּתי", "והֹוצאתי", :.˙ÏÎz ÏÈ˙t∑ ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ¿ƒ¿≈∆
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i"Wx azM oke ."iriaXd mFIA dxiXd©¦¨©©§¦¦§¥¨©©¦
`"kA dxn`p dxiXdW a ,ai dhFqA§¨¤©¦¨¤¤§¨§

EazMW Wie .oqipA)iaxd .`"eb .`wp xnr( §¦¨§¥¤¨§
c"in mini dpFnW o`M i"Wx zpEMW¤©¨©©¦¨§¨¨¦¦
`xwp dGW ,gqRd zhigW onf oqipA§¦¨§©§¦©©¤©¤¤¦§¨
`l f` xaMW oeiM ,d`ivid zlgzd©§¨©©§¦¨¥¨¤§¨¨Ÿ
riwxd" onGn Edfe ,mixvn zEWxA Eid̈¦§¦§©¦§¤¦§©¨¨¦©
i"Wx azMW FnM ,"axr zrl xigWOd©©§¦§¥¤¤§¤¨©©¦
:e ,fh mixaC i"Wx d`xE .ok iptl¦§¥¥§¥©¦§¨¦
Lz`v crFn WnXd `FaM axrA"¨¤¤§©¤¤¥¥§
:miwElg miPnf dWlW ixd ± mixvOn¦¦§©¦£¥§¨§©¦£¦
,Edgaf dlrnlE zFrW WXn axrÄ¤¤¦¥¨§©§¨¨§¥
Lz`v crFnE ,Edlk`Y WnXd `FakE§©¤¤Ÿ§¥¥¥§

."EdtxFU dY ©̀¨§¥

יום ראשון - כ' סיון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום רביעי - כ"ג סיון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שני - כ"א סיון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום חמישי - כ"ד סיון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שלישי - כ"ב סיון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שישי - כ"ה סיון
מפרק קיט מתחילת הפרק 

עד סוף פסוק צו

שבת קודש - כ"ו סיון
פרק כ

מפרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

לשבוע פרשת שלח תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



oeiqעד 'k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ' ראשון יום
פרק ז  ,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôözexicbnd zeevwd yy md dl` ± ¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéçalr `wece ± §¦©§©¨©Ÿ¤§¨¦

milabend mi`xapd
ly zexcbda miwlegne
myd ltep ,onfe mewn

."mler"ìk ,äpäå§¦¥¨
elà úBðéçamewn ly ± §¦¥

,onfeúeëiL íäì ïéà¥¨¤©¨
úBLBãwä úBcna©¦©§

,úBðBéìòämlera - ¨¤§
od zecnd ik ."zeliv`"d
,lirl xkfenk ,"seq oi`"
cqg `id cqgd zcny
jke ,"seq oi`" ly dpigaa
`ly ixd ± zecnd x`y
zelabdd llk oda jiiy
oeeik ,onf e` mewn ly
dlrnle "seq oi`" ody

,dlabd lkníà ék¦¦
Cøaúé Búeëìî úcîa§¦©©§¦§¨¥

iL dcáìàeäL øîBì C §©¨©¨©¤
ò äìòîì Cìî Cøaúéã ¦§¨¥¤¤§©§¨©

ïéà ãò ähîìe õ÷ ïéà¥¥§©¨©¥
,úéìëz`ed d"awdy - ©§¦

mi`xapd lr jln
xn`py ixd ± xzeia mipezgzd mi`xapd lre xzeia mipeilrd
'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn ly miieqn xcb o`k

,zegexïëåjln `edy xnel jiiy ±,ïéøèñ 'ãìdrax` lr - §¥§¦§¦
dhne dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd ly miccv

,zegex 'ceïëå,dlrnly zeklnd oipr jiiy ±¯ ïîæ úðéçáa §¥¦§¦©§©
,Cìî 'ä",deeda -,Cìî 'ä,xara -"Cìîé 'ä3ixd ,cizra ± . ¤¤¨¨¦§Ÿ

oiprl zekiiy zekln zpigaly.onfdíB÷nä úeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©©¨
ïîæ ìk íîei÷å ,Léì ïéàî íúeeäúäå ,ïîfä úeiç ïëå§¥©©§©§¦§©¨¥©¦§¥§¦¨¨§©
.àeä-Ceøa úeðãà íLå Cøaúé Búeëìî úcnî àeä ,íîei÷¦¨¦¦©©§¦§¨¥§¥©§¨
,onfe mewnl xyw yi zepc` mye zeklnd zcnl wx ixdy ±

.xen`kBúeäîa úãçéî Cøaúé Búeëìî úcnL éôìe§¦¤¦©©§¦§¨¥§ª¤¤§¨
,øàaúiL Bîk ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå,oldl §©§¦§¨¥§©§¦©¦§¤¦§¨¥

Cëìä,okl ±ïîfäå íB÷nä úðéça íbzcnn mieedznd ± ¦§¨©§¦©©¨§©§©
,zeklndBúeîöòå Búeäî éaâì Lnî úeàéöna íéìèa§¥¦©§¦©¨§©¥¨§©§

.LîMa LîMä øBà ìehák ,Cøaúécnrna o`k xaecn ± ¦§¨¥§¦©¤¤©¤¤
itk zeklnd zpigaa "cner" (mewne onf) zenlerd xewn xy`k
iptl ,cegid zilkza jxazi ezenvre ezedna zcgein `idy

y zenlera yalzdl ,minevnv iciÎlr ,d`a `idydhnl
`id zeklny enk mby zexnl ,oky ;mzeigdle mzeedl
zepiga "my" j` ,onfe mewnl xewn mda xak yi ef dbixcna
epipr edf .d"awd iabl ixnbl ze`ivna zelha onfde mewnd
,"d`lir `cegi" ly
ly xzei oeilrd ote`d
mi`xapdy itk ,cegi
ote`a d"awd mr micgein
ze`ivna milha mdy
mxewn cvn ,oky ,ynn
mye zeklnd zcn)
z` milretd ,zepc`
(mi`xapd ly mze`ivn
llk mewn oiicr oi`

.mdly "ze`ivn"leäæå§¤
íLa úeðãà íL áelL¦¥©§§¥

,ä"éåäepyi zenya - £¨¨
enk ,aeliyd oipr
cg` my zeize`y
my zeize`a zealzyn
ely ze`dy myde ± xg`
`ed df my ,dligza d`a
myd ,xnelk) zexabzda
,(ea aleyn ipyd
cvn enk `id zelbzddy
oey`xd m` ;df my
myn `ed aeliyd zenyn
ly oipr `id zelbzdd (ea aleyn dxeab ly myde) cqg ly
xewn ,i"pc` mye zekln ly dbixcnde ote`d .d`ld jke ,cqg
jxazi ezenvre ezedn mr micgein oiicr mdy itk ,mi`xapd
"aeliya" i"pc` my `xwp - ,mi`xapl xewn zeidln dlrnly
mi`xapd milha 'ied my ly "zexabzd"d cvny ± 'ied mya

.mxewn `ed zepc` mye zeklny itk mb ,ze`ivnaíL ék¦¥
äéäéå äåä äéä àeäL ,ïîfä ïî äìòîì àeäL äøBî ä"éåä£¨¨¤¤§©§¨¦©§©¤¨¨Ÿ¤§¦§¤

,cgia ±ãçà òâøacgia cizre ded ,xar ,el` zepiga yly ± §¤©¤¨
.onfd on dlrnl lr dxen 'ied my xnelk ,'ied mya "zecner"

ïëå ,[ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa] áeúkL Bîk,mb jk ± §¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§¥
úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©¨¦§©¤¨¦¤¨§¦©

.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlî Blk íB÷närax`le ± ©¨ª¦§©§¨©§©¨§¦§¦
my ,eli`e ;mewne onfn dlrnl `ed 'ied myy ixd .zegex
,j` .mewnde onfd oiprl ,xen`k ,zekiiy el yi ,zekln ,i"pc`
onfd zpiga dlha ,'ied mya aleyn i"pc` myy df cvn
."d`lir `cegi" oipr xen`k edf ± .ynn ze`ivna mewnde

."d`zz `cegi" oipr xaqen oldl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå

íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

התפילה.3. נוסח

oeiq a"kÎ`"k iyilyÎipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"א שני יום
יום שני ֿ שלישי כ "א ֿ כ "ב סיון  ,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éô ìò óà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì

סיון  כ"ב שלישי יום
פרק ז  ,164 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé ù"îá äðäå,bt 'nr cr:[ì"æ ÷"îøäî

ét-ìò-óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë-ét-ìò-óà ¯ ïîfäå, §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb -
,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mda `vnp myeðéäc§©§

Búeëìî úcîa ãçéúnL¤¦§©¥§¦©©§
äeäúðå CLîð äpnnL¤¦¤¨¦§¨§¦§©¤

,ïîfäå íB÷näzcn - ©¨§©§©
d`a `idy itk zeklnd
,minevnv ixg` ,dhnl
onf ly "zeig"d zeidl
mb j` ;dhnl mewne
,zekln ly ef dbxc
mb jk .d"awd mr zcgein
`vnp ,onfe mewn zpigaa
mewnn dlrnly d"awd
lr dqkn o`k `l` ,onfe
ote`a ,zeklnd zcn jk
e`xiie eybxei mi`xapdy
zelabd mr "ze`ivn"k
.mewne onf ly zewlgzde

äàzz àãeçé eäæå± §¤¦¨©¨¨
ly xzei oezgzd ote`d
mpi` mi`xapdy .cegi
.ynn ze`ivna milha
zcn ,mxewn ,oky

edfe ,"ze`ivn"k mze`xidl mewn ozep ,zeklndáelL]my ± ¦
a ä"éåämy ±,[àeä-Ceøa úeðãàjeza aleyn 'ied my - £¨¨§©§¨

`ed zepc` mye ,mlrda o`k `ed 'ied my ,xnelk ,zepc` my
.mewne onf ly ze`ivnl mewn ozepe zelbzdaeðééäc,xnelk ± §©§

-Ceøa "óBñ-ïéà" íLa àø÷pä ,Cøaúé Búeîöòå BúeänL¤¨§©§¦§¨¥©¦§¨§¥¥¨

íéîMa ék ,íB÷îe ïîæa Lnî õøàä ìk úà àìî ¯ àeä¨¥¤¨¨¨¤©¨¦§©¨¦©¨©¦
ïéøèñ 'ãìe õøàáe ìònî,zegex rax` ±àìî ìkä ¦©©¨¨¤§¦§¦©Ÿ¨¥

õøàa àeä Ck ék ,Lnî äåLa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî¥¥¨§¨¤©¨¦¨¨¨¤
úðéça àeä ìkä ék ,Lnî ìònî íéîMa Bîk úçzî¦©©§©¨©¦¦©©©¨¦©Ÿ§¦©
úeàéöna ìèaä ,íB÷î̈©¨¥©§¦
-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa§¥¨

Ba Laìúnä ,àeä± ©¦§©¥
,mewn zpigaaéãé-ìò©§¥

úãçéîä Búeëìî úcî¦©©§©§ª¤¤
.Cøaúé Baxe` iable ± ¦§¨¥

`ed jexa seq oi`
onfn ixnbl dlrnly
oia lcad mey oi` ,mewne
`vnp `ed ± ux`e miny
,`l` .deeya mewn lka
xe` cvn ixd ,jky oeeik
dzid `ed jexa seqÎoi`
mewnd zpiga dkixv

?ixnbl lhaidl onfde÷ø©
milha md oi` ±

iptn ,ze`ivnaúcnL¤¦©
úcî àéä Búeëìî©§¦¦©
,øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥
óBñ-ïéà-øBà øézñäì§©§¦¥

,àeä-Ceøami`xapdy - ¨
ick z`fe ,ea eyibxi `líB÷näå ïîfä eìèaé àlL¤Ÿ¦¨§©§©§©¨

íB÷îe ïîæ úðéça íeL äéäé àìå ,éøîâì íúeàéönî¦§¦¨§©§¥§Ÿ¦§¤§¦©§©¨
.íéðBzçzì elôà úeàéönazekln zpigay oeeik wx ± ©§¦£¦©©§¦

onfd oipr zeidl leki ,`ed jexa seqÎoi` xe`d lr dxizqn
.mi`xapl mewnde

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ
Leøt ,"éúéðL`l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¨¦¦¥

z` elit` e` ezbdpd dpiy `l `edy xnel wx `id "izipy
jke df xear xky mdl mlyl aeh miyery dl` iabl epevx

`id dpeekd `l` ,d`ld
`l ip`" :xne` d"awdy
mey oi`y ,"izipzyd
.d"awda melyeÎqg iepiy
llk jiiy `l ixd

xacd !jxazi ea melyeÎqg iepiy lertiy oipr mey lr riavdl

`ed ± iepiy dlilg epyiy aeygl mewn zzl lekiy icigid
`edy iptl :zenlerd z`ixa cvn jxazi ezecg`l rbepa
d"awd wx ,ze`ivn mey dzid `l ,zenlerd z` `xa jxazi
ixd mileki ,zenlerd z` `xa jxazi `edy ixg` eli`e .cala
sqeezd eli`ky ,aeygl
zenlerd) xac cer
`linn xy`e (mi`xapde
Îqg iepiy xacd dedn
ezecg`a melye

,"izipy `l" xn`p jk itlk ± zhlgend,ììk éepL íeL ïéàL¤¥¦§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå
ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä
êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ
ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé

.íéðåúçúì

'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
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ו.4. ג, מלאכי



עה oeiq 'k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ' ראשון יום
פרק ז  ,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôözexicbnd zeevwd yy md dl` ± ¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéçalr `wece ± §¦©§©¨©Ÿ¤§¨¦

milabend mi`xapd
ly zexcbda miwlegne
myd ltep ,onfe mewn

."mler"ìk ,äpäå§¦¥¨
elà úBðéçamewn ly ± §¦¥

,onfeúeëiL íäì ïéà¥¨¤©¨
úBLBãwä úBcna©¦©§

,úBðBéìòämlera - ¨¤§
od zecnd ik ."zeliv`"d
,lirl xkfenk ,"seq oi`"
cqg `id cqgd zcny
jke ,"seq oi`" ly dpigaa
`ly ixd ± zecnd x`y
zelabdd llk oda jiiy
oeeik ,onf e` mewn ly
dlrnle "seq oi`" ody

,dlabd lkníà ék¦¦
Cøaúé Búeëìî úcîa§¦©©§¦§¨¥

iL dcáìàeäL øîBì C §©¨©¨©¤
ò äìòîì Cìî Cøaúéã ¦§¨¥¤¤§©§¨©

ïéà ãò ähîìe õ÷ ïéà¥¥§©¨©¥
,úéìëz`ed d"awdy - ©§¦

mi`xapd lr jln
xn`py ixd ± xzeia mipezgzd mi`xapd lre xzeia mipeilrd
'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn ly miieqn xcb o`k

,zegexïëåjln `edy xnel jiiy ±,ïéøèñ 'ãìdrax` lr - §¥§¦§¦
dhne dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd ly miccv

,zegex 'ceïëå,dlrnly zeklnd oipr jiiy ±¯ ïîæ úðéçáa §¥¦§¦©§©
,Cìî 'ä",deeda -,Cìî 'ä,xara -"Cìîé 'ä3ixd ,cizra ± . ¤¤¨¨¦§Ÿ

oiprl zekiiy zekln zpigaly.onfdíB÷nä úeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©©¨
ïîæ ìk íîei÷å ,Léì ïéàî íúeeäúäå ,ïîfä úeiç ïëå§¥©©§©§¦§©¨¥©¦§¥§¦¨¨§©
.àeä-Ceøa úeðãà íLå Cøaúé Búeëìî úcnî àeä ,íîei÷¦¨¦¦©©§¦§¨¥§¥©§¨
,onfe mewnl xyw yi zepc` mye zeklnd zcnl wx ixdy ±

.xen`kBúeäîa úãçéî Cøaúé Búeëìî úcnL éôìe§¦¤¦©©§¦§¨¥§ª¤¤§¨
,øàaúiL Bîk ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå,oldl §©§¦§¨¥§©§¦©¦§¤¦§¨¥

Cëìä,okl ±ïîfäå íB÷nä úðéça íbzcnn mieedznd ± ¦§¨©§¦©©¨§©§©
,zeklndBúeîöòå Búeäî éaâì Lnî úeàéöna íéìèa§¥¦©§¦©¨§©¥¨§©§

.LîMa LîMä øBà ìehák ,Cøaúécnrna o`k xaecn ± ¦§¨¥§¦©¤¤©¤¤
itk zeklnd zpigaa "cner" (mewne onf) zenlerd xewn xy`k
iptl ,cegid zilkza jxazi ezenvre ezedna zcgein `idy

y zenlera yalzdl ,minevnv iciÎlr ,d`a `idydhnl
`id zeklny enk mby zexnl ,oky ;mzeigdle mzeedl
zepiga "my" j` ,onfe mewnl xewn mda xak yi ef dbixcna
epipr edf .d"awd iabl ixnbl ze`ivna zelha onfde mewnd
,"d`lir `cegi" ly
ly xzei oeilrd ote`d
mi`xapdy itk ,cegi
ote`a d"awd mr micgein
ze`ivna milha mdy
mxewn cvn ,oky ,ynn
mye zeklnd zcn)
z` milretd ,zepc`
(mi`xapd ly mze`ivn
llk mewn oiicr oi`

.mdly "ze`ivn"leäæå§¤
íLa úeðãà íL áelL¦¥©§§¥

,ä"éåäepyi zenya - £¨¨
enk ,aeliyd oipr
cg` my zeize`y
my zeize`a zealzyn
ely ze`dy myde ± xg`
`ed df my ,dligza d`a
myd ,xnelk) zexabzda
,(ea aleyn ipyd
cvn enk `id zelbzddy
oey`xd m` ;df my
myn `ed aeliyd zenyn
ly oipr `id zelbzdd (ea aleyn dxeab ly myde) cqg ly
xewn ,i"pc` mye zekln ly dbixcnde ote`d .d`ld jke ,cqg
jxazi ezenvre ezedn mr micgein oiicr mdy itk ,mi`xapd
"aeliya" i"pc` my `xwp - ,mi`xapl xewn zeidln dlrnly
mi`xapd milha 'ied my ly "zexabzd"d cvny ± 'ied mya

.mxewn `ed zepc` mye zeklny itk mb ,ze`ivnaíL ék¦¥
äéäéå äåä äéä àeäL ,ïîfä ïî äìòîì àeäL äøBî ä"éåä£¨¨¤¤§©§¨¦©§©¤¨¨Ÿ¤§¦§¤

,cgia ±ãçà òâøacgia cizre ded ,xar ,el` zepiga yly ± §¤©¤¨
.onfd on dlrnl lr dxen 'ied my xnelk ,'ied mya "zecner"

ïëå ,[ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa] áeúkL Bîk,mb jk ± §¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§¥
úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©¨¦§©¤¨¦¤¨§¦©

.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlî Blk íB÷närax`le ± ©¨ª¦§©§¨©§©¨§¦§¦
my ,eli`e ;mewne onfn dlrnl `ed 'ied myy ixd .zegex
,j` .mewnde onfd oiprl ,xen`k ,zekiiy el yi ,zekln ,i"pc`
onfd zpiga dlha ,'ied mya aleyn i"pc` myy df cvn
."d`lir `cegi" oipr xen`k edf ± .ynn ze`ivna mewnde

."d`zz `cegi" oipr xaqen oldl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå

íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî
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התפילה.3. נוסח

oeiq a"kÎ`"k iyilyÎipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"א שני יום
יום שני ֿ שלישי כ "א ֿ כ "ב סיון  ,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éô ìò óà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì

סיון  כ"ב שלישי יום
פרק ז  ,164 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé ù"îá äðäå,bt 'nr cr:[ì"æ ÷"îøäî

ét-ìò-óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë-ét-ìò-óà ¯ ïîfäå, §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb -
,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mda `vnp myeðéäc§©§

Búeëìî úcîa ãçéúnL¤¦§©¥§¦©©§
äeäúðå CLîð äpnnL¤¦¤¨¦§¨§¦§©¤

,ïîfäå íB÷näzcn - ©¨§©§©
d`a `idy itk zeklnd
,minevnv ixg` ,dhnl
onf ly "zeig"d zeidl
mb j` ;dhnl mewne
,zekln ly ef dbxc
mb jk .d"awd mr zcgein
`vnp ,onfe mewn zpigaa
mewnn dlrnly d"awd
lr dqkn o`k `l` ,onfe
ote`a ,zeklnd zcn jk
e`xiie eybxei mi`xapdy
zelabd mr "ze`ivn"k
.mewne onf ly zewlgzde

äàzz àãeçé eäæå± §¤¦¨©¨¨
ly xzei oezgzd ote`d
mpi` mi`xapdy .cegi
.ynn ze`ivna milha
zcn ,mxewn ,oky

edfe ,"ze`ivn"k mze`xidl mewn ozep ,zeklndáelL]my ± ¦
a ä"éåämy ±,[àeä-Ceøa úeðãàjeza aleyn 'ied my - £¨¨§©§¨

`ed zepc` mye ,mlrda o`k `ed 'ied my ,xnelk ,zepc` my
.mewne onf ly ze`ivnl mewn ozepe zelbzdaeðééäc,xnelk ± §©§

-Ceøa "óBñ-ïéà" íLa àø÷pä ,Cøaúé Búeîöòå BúeänL¤¨§©§¦§¨¥©¦§¨§¥¥¨

íéîMa ék ,íB÷îe ïîæa Lnî õøàä ìk úà àìî ¯ àeä¨¥¤¨¨¨¤©¨¦§©¨¦©¨©¦
ïéøèñ 'ãìe õøàáe ìònî,zegex rax` ±àìî ìkä ¦©©¨¨¤§¦§¦©Ÿ¨¥

õøàa àeä Ck ék ,Lnî äåLa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî¥¥¨§¨¤©¨¦¨¨¨¤
úðéça àeä ìkä ék ,Lnî ìònî íéîMa Bîk úçzî¦©©§©¨©¦¦©©©¨¦©Ÿ§¦©
úeàéöna ìèaä ,íB÷î̈©¨¥©§¦
-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa§¥¨

Ba Laìúnä ,àeä± ©¦§©¥
,mewn zpigaaéãé-ìò©§¥

úãçéîä Búeëìî úcî¦©©§©§ª¤¤
.Cøaúé Baxe` iable ± ¦§¨¥

`ed jexa seq oi`
onfn ixnbl dlrnly
oia lcad mey oi` ,mewne
`vnp `ed ± ux`e miny
,`l` .deeya mewn lka
xe` cvn ixd ,jky oeeik
dzid `ed jexa seqÎoi`
mewnd zpiga dkixv

?ixnbl lhaidl onfde÷ø©
milha md oi` ±

iptn ,ze`ivnaúcnL¤¦©
úcî àéä Búeëìî©§¦¦©
,øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥
óBñ-ïéà-øBà øézñäì§©§¦¥

,àeä-Ceøami`xapdy - ¨
ick z`fe ,ea eyibxi `líB÷näå ïîfä eìèaé àlL¤Ÿ¦¨§©§©§©¨

íB÷îe ïîæ úðéça íeL äéäé àìå ,éøîâì íúeàéönî¦§¦¨§©§¥§Ÿ¦§¤§¦©§©¨
.íéðBzçzì elôà úeàéönazekln zpigay oeeik wx ± ©§¦£¦©©§¦

onfd oipr zeidl leki ,`ed jexa seqÎoi` xe`d lr dxizqn
.mi`xapl mewnde

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ
Leøt ,"éúéðL`l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¨¦¦¥

z` elit` e` ezbdpd dpiy `l `edy xnel wx `id "izipy
jke df xear xky mdl mlyl aeh miyery dl` iabl epevx

`id dpeekd `l` ,d`ld
`l ip`" :xne` d"awdy
mey oi`y ,"izipzyd
.d"awda melyeÎqg iepiy
llk jiiy `l ixd

xacd !jxazi ea melyeÎqg iepiy lertiy oipr mey lr riavdl

`ed ± iepiy dlilg epyiy aeygl mewn zzl lekiy icigid
`edy iptl :zenlerd z`ixa cvn jxazi ezecg`l rbepa
d"awd wx ,ze`ivn mey dzid `l ,zenlerd z` `xa jxazi
ixd mileki ,zenlerd z` `xa jxazi `edy ixg` eli`e .cala
sqeezd eli`ky ,aeygl
zenlerd) xac cer
`linn xy`e (mi`xapde
Îqg iepiy xacd dedn
ezecg`a melye

,"izipy `l" xn`p jk itlk ± zhlgend,ììk éepL íeL ïéàL¤¥¦§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå
ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä
êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ
ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé

.íéðåúçúì

'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
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ו.4. ג, מלאכי



oeiqעו a"k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øçà Bcáì àeä Ck ¯ íìBòä úàéøa íã÷ Bcáì äéäL Bîk§¤¨¨§©Ÿ¤§¦©¨¨¨§©©©
.àøápLixg` ecal `ed cvik :oaen `l dxe`kl ixdy ± ¤¦§¨

itk j` ± ?mlerd ,xac cer sqeezd ixd ± d`ixad zeedzd
lha mlerdy `id dpeekdy ,cegid oipr lirl xaqedy

ez` cgeine ze`ivna
`edy ,oaen ± jxazi
,d`ixad ixg` "ecal"
"ecal" `edy enk weica
lk ,oky ,d`ixad iptl
ze`ivna dlha d`ixad
dn .jxazi ez` zcgeine
zi`xp d`ixady
wx df ixd "ze`ivn"k
,mipezgzd mi`xapd iabl
oi` jxazi eiabl eli`e
,llk ze`ivn mey `id
ixg` "ecal" `ed ixde
enk zenlerd z`ixa

.d`ixad iptl `edyeäæå§¤
íéøîBàL5äzà" :± ¤§¦©¨

,mler ly epeaixãò àeä©
,íìBòä àøáð àlL¤Ÿ¦§¨¨¨

,"'eë àeä äzà- ©¨
.mlerd `xapyn
witqn did :dxe`kl

n`pacr `ed dz`" x
mlerd `xap `ly

" mrtd cer dpyp dn myl ,"`xapyne`ed dz`± "`xapyn
dz`"dy ,yibcdl ick ,"`ed dz`" mrtd cer xn`p ,`l`
iptly "`ed dz`" eze` `ed ,mlerd z`ixa ixg`y "`ed

,mlerd z`ixa,Búeîöòa éepL íeL éìambe -Bzòãa àìå6, §¦¦§©§§Ÿ§©§
iepiy deedz mlerd z`ixay xnel mewn yiy zexnly -

ezrca7dricia edyn sqeezd mler sqeezdy dnay epayga ,
± ezrca iepiy xacd deedn `linne ,mlerd z` rcei `edy

,melyeÎqg iepiy mey oi` ely dricia mby ,mixne` oklék¦
ìèáe epnî ìkäL ,íéàøápä ìk òãBé Bîöò úòéãéa¦¦©©§¥©¨©¦§¨¦¤©Ÿ¦¤¨¥

,Bìöà úeàéönalk z` rcei `ed envr zriciay oeeike - ©§¦¤§
iepiy mey deedzp `le yecig mey sqeezd `l ,mi`xapd
d`ixad ixg` jke envr zrici dzid d`ixad iptl :ezricia
mi`xapd lk z` rcei `ed dci lry drici ,envr zrici dpyi

.epnn mieedzndì"æ í"aîøä áúkL Bîëe8,òãBiä àeä"L , §¤¨©¨©§©©¤©¥©
dîöò äòcä àeäå ,òeãiä àeäåhexit xzia xaqedy itk ± §©¨©§©¥¨©§¨

mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xd wlgay ipy wxta
"d epyi :micxtprceiepyie ,zrceid ef `idy mc`d ytp ± "

"dreci± "xacd"d dpyie ,eze` mirceiydriczrcd gek ± "
"`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd lv` eli`e ;oiadle zrcl

,envräæ øáãå ,ãçà ìkä,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà ©Ÿ¤¨§¨¨¤¥Ÿ©©¤
,mc`d ±ì ïæàa àìå ,Bøîàìíãàä áìa àìå ,BòîL± §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨

,ezpadaeìò Bøékäì§©¦©
."Béøeamc`l didzy ± §

dxkdbiydl ,dfa ziceqi
efk drici df ji`iny

,rceiydne,rcei `edy
dnaelkd ± rcei `edy

,cg` xac-LBãwä ék¦©¨
Búeäî ,àeä-Ceøä¨
ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ
ãö ìkî Lnî ãçà¤¨©¨¦¨©

Cøc ìëa ,äpôe,ly ± ¦¨§¨¤¤
øác Bzòc ïéàå ,ãeçé¦§¥©§¨¨
Búeäî ìò óñBð¨©¨
àeäL Bîk ,Búeîöòå§©§§¤
dzòcL ,íãàä Lôða§¤¤¨¨¨¤©§¨
dúeäî ìò óñBð øác̈¨¨©¨¨

,da ákøîelv` - ª§¨¨
oipr zrcd deedn mc`d
akxend ytpd lr sqep

,daíãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨
¯ øác äæéà òãBéå ãîBì¥§¥©¥¤¨¨
BLôð Ba äúéä øák§¨¨§¨©§
ãîlL íøèa úìkNnä©©§¤¤§¤¤¤¨©

,BLôða Bæ äòéãé äôñBzð òãéå ãîlL øçàå ,òãéåixd - §¨©§©©¤¨©§¨©¦§¨§¦¨§©§
.cnlpy oiprd da sqep ± ytpl sqep xac `id dricid mc`ay
"äîëç eòéãé íéðL áøå ,eøaãé íéîé" íBéa íBé écî ïëå9, §¥¦¥§¨¦§©¥§Ÿ¨¦Ÿ¦¨§¨

dnkg mitiqen mipy daxde ,mc`d z` micnln "mini"d -
,mc`l,úákøî àlà äèeLt úeãçà Bæ ïéàå,xnelk - §¥©§§¨¤¨ª§¤¤

ep` ixd ± ytpd mr zcgein ok mb `id mc`a dricidy zexnl
dy mixne`ytpepi` ytpd mr dricid ly df cegi j` ± zrcei

zecg`") "dheyt zecg`"dheytdidzy jiiy `ly epiid "`l
mixac ipy md ixd ,zakxen zecg` idef `l` ,(zcge`n

.micg`zndéìa èeLt úeãçà àeä àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨©§¨§¦
.ììk éeaø ãöå äákøä íeL`l df okl mcewy xn`py ± ©§¨¨§©¦§¨

.jxazi ea melyeÎqg xnel jiiy `l dfk xac ,did,ïk íàå- §¦¥
xyt` i` ,ieaix ilae dakxd ila ,dheyt `id ezecg`y oeeik
iptly rnyn did f` ixdy ,epnn cxtp xac didz ezrcy
dakxde ieaix ,drici etqep jk xg`e cg` ote` did rciy

:`l` ,melyeÎqgìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî Eçøk ìò©¨§£¨§©§§©§©Ÿ
éàL íLk ,Cëéôìe .äákøä íeL éìa ,Lnî ãçà øác̈¨¤¨©¨§¦©§¨¨§¦¨§¥¤¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
ì"æ í"áîøä ù"îëå åìöà úåàéöîá ìèáå åðîî
ìëä äîöò äòéãä àåäå òåãéä àåäå òãåéä àåäù
ïæàá àìå åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãå ãçà
éë åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî ä"á÷ä
øáã åúòã ïéàå ãåçé êøã ìëá äðéôå ãö ìëî
íãàä ùôðá àåäù åîë åúåîöòå åúåäî ìò óñåð
éøäù äá áëøåîå äúåäî ìò óñåð øáã äúòãù
åá äúéä øáë øáã äæéà òãåéå ãîåì íãàäùë
ãîìù øçàå òãéå ãîìù íøèá úìëùîä åùôð
íåéá íåé éãéî ïëå åùôðá åæ äòéãé äôñåúéð òãéå
úåãçà åæ ïéàå äîëç åòéãåé íéðù áåøå åøáãé íéîé
úåãçà àåä ä"á÷ä ìáà úáëøåî àìà äèåùô
ë"ò ïë íàå ììë éåáéø ãöå äáëøä íåù éìá èåùô
éìá ùîî ãçà øáã ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî
àøáð íåùì øùôà éàù íùë êëéôìå äáëøä íåù
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תתלה).5. רמז ואתחנן (ילקוט התפילה ˘ËÈÏ"‡6.בנוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– כו' באלף להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות לפשיטות, בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי ˘ËÈÏ"‡7.באדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אלא "שאינו :

„Á‡."ח"ו בעצמותו משנה ואי"ז – פס"ח.8.מתואריו ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. פ"ב התורה יסודי ז.9.הלכות לב, איוב

oeiq a"k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì øLôàBúeîöòå àøBaä úeäî âéOäì íìBòa àøáð íeL ¤§¨§¦§¨¨¨§©¦¨©¥§©§
,Bzòc úeäî âéOäì øLôà éà Ck ¯ezricie ezrc ,oky - ¨¦¤§¨§©¦¨©§

,jxazi ez` cg` xac odäìòîì àéäL ,äðeîàa ïéîàäì ÷ø©§©£¦¤¡¨¤¦§©§¨
,äâOäîe ìëOäîoipr lawl `id dleki jk meyne - ¥©¥¤¥©¨¨

,yep` zpadn dlrnly
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

àeä ¯ ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨
,Lnî ãçà ìkä Bzòãå§©§©Ÿ¤¨©¨
øékî Bîöò úòéãéáe¦¦©©§©¦
íéàöîpä ìk òãBéå§¥©¨©¦§¨¦

,íéðBzçúå íéðBéìò- ¤§¦§©§¦
zenlerd ly "mi`vnp"d
zenlerd lye mipeilrd

,mipezgzdìL ãòìeL ©¦§
íiaL ïè÷10Lezé ãòå , ¨¨¤©¨§©©

øeaèa äéäiL ïè÷̈¨¤¦§¤§©
õøàä11íìòð øác ïéà ¯ ¨¨¤¥¨¨¤§¨

Bæ äòéãé ïéàå ,epnî± ¦¤§¥§¦¨
lk z` rcei `edy

,mi`xapdBa äôéñBî¦¨
,ììk äákøäå éeaø- ¦§©§¨¨§¨

,sqep xac lyøçàî¥©©
,Bîöò úòéãé ÷ø dðéàL¤¥¨©§¦©©§

epnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed envr zriciae -
,ea micgeine ze`ivna eil` milhaeìkä Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ

ãçà12,eðìëNa øiöì ãàî äL÷ äfL éôìe .efk drici -13, ¤¨§¦¤¤¨¤§Ÿ§©¥§¦§¥
ïk ìò,okl ±àéápä øîà14ék" :ïk ¯ õøàî íéîL eäáâ ©¥¨©©¨¦¦¨§¨©¦¥¨¤¥

éëøã eäáb,d"awd xne` ±éúáLçîe íëéëøcî ¨§§¨©¦©§¥¤©§§Ÿ©
áéúëe ,"íëéúáLçnî15,"'Bâå àöîz dBìà ø÷çä" : ¦©§§Ÿ¥¤§¦£¥¤¡©¦§¨§

áéúëe16øNá éðéòä" : §¦©¥¥¨¨
LBðà úBàøk íà ,Cì̈¦¦§¡
äàBø íãàäL ,"äàøz¦§¤¤¨¨¨¤

íéøácä ìk òãBéå± §¥©¨©§¨¦
,rcei `edyäòéãéa¦¦¨
,epnî õeçL,ef dricie - ¤¦¤

epnn ueg `idy oeeik
,dze` rci `l ok iptle
z` rcei `edyk ixd
xac ea sqeezn ,dricid

,dfàeä-Ceøa-LBãwäå± §©¨¨
,lkd rceiúòéãéa¦¦©

ì ïàk ãò ,BîöòBðBL± ©§©¨§
.m"anxd lyíL ïiò]©¥¨

.äøBzä éãBñé úBëìäa§¦§§¥©¨
éîëç Bnò eîékñäå§¦§¦¦©§¥
øàáîk ,äìawä©©¨¨©§Ÿ¨
BðBøëæ ÷"îøäî ñcøta©©§¥¥¨§©¦§

:[äëøáìmpyi ,oky - ¦§¨¨
i`y mprha ,df oipra m"anxd lr miwlegd l`xyi ilecb
`idy efk dricia `l mb ,zrc ly xcb d"awd lr xnel xyt`
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øùôà éà êë åúåîöòå àøåáä úåäî âéùäì íìåòá
àéäù äðåîàá ïéîàäì ÷ø åúòã úåäî âéùäì
àåä ãçåéîå ãéçé ä"á÷äù äâùäîå ìëùäî äìòîì
òãåéå øéëî åîöò úòéãéáå ùîî ãçà ìëä åúòãå
ïè÷ ìåùìù ãò íéðåúçúå íéðåéìò íéàöîðä ìë
øáã ïéà õøàä øåáèá äéäéù ïè÷ ùåúé ãòå íéáù
äáëøäå éåáéø åá äôéñåî åæ äòéãé ïéàå åðîî íìòð
åúòãå åúåîöòå åîöò úòéãé ÷ø äðéàù øçàî ììë
ë"ò åðìëùá øééöì ãàî äù÷ äæù éôìå ãçà ìëä
éëøã åäáâ ïë õøàî íéîù åäáâ éë àéáðä øîà
ø÷çä áéúëå íëéúåáùçîî éúåáùçîå íëéëøãî
úåàøë íà êì øùá éðéòä áéúëå 'åâå àöîú äåìà
äòéãéá íéøáãä ìë òãåéå äàåø íãàäù äàøú ùåðà
'äá ù"ò] ì"ëò åîöò úòéãéá ä"á÷äå åðîî õåçù

åáîë äìá÷ä éîëç åîò åîéëñäå äøåúä éãåñéøà
:[ì"æ ÷"îøäî ñãøôá
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.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת Î"˜11.[כן ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –.12˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡נסתיים כאן "לכאורה :ÏÎ דמוסיף בפ"ב, [משא"כ וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי הענין.

ורק·ÔÈÚביאור כו', זה ודבר :ÚÈÈ˙ÒÓ לת שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ  ·Â˙Î‰ ÏÎ היודע דהוא - דנקודתו .
וכו' עצמו ובידיעת ‰¯Ì"·Óכו' ·˙Î˘הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈסיום דלכאורה וכו']. מעלה לאנשי דשייך -ÔÈÚ‰

‡˙¯ברמב"ם ÏÚבלב אין זה ודבר :'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰ ובפרט וכו'! מכירים אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (
"הוא ספ"ה תשובה בהל' ‡Ó¯עפמש"כ ‡È·‰˘מבאר וע"כ - כו'". מח' לא אבל „Î"Úכי - בשכל לצייר שקשה מפני הנביא, אמר

וק"ל". לכאו"א. שייכת ˘ËÈÏ"‡13.העבודה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" בלשונו ודייק  (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ לשכל בנוגע ובפרט .
- מאד" "קשה לכאורה: ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", מאד)‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓ(שמורגל הקושי (לאחרי לצייר

משמע - גו' העיני גו' החקר - ממשיך זה„‡"‡ותומ"י ודבר לעיל: וכן ..'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎ ÔÈ‡ בדוגמת צ"ל - בשכל ציור וי"ל:
(שהרי ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: מבין¯Â‡‰ציור שאינו אף (2 בהחלט. בשכל "אפלייג" - ופרטיו ÏÏÎהציור) הציור ציירו איך

- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין -‰˘ÚÓ ˙Ú˘·(1 יש: ובנדו"ד פרטיו. לכל הציור בשכל ÔÈ·‰Ïרואה
˙Â˘˜‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘(2 והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה ÔÈ·‰Ïבחקר (בידיעת ‡"‡ בשכל

·ÂÈÁ‰פרט שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù· שאין שבה ההתעמקות ע"י (3 .
) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות ‰ÂÈÁ·מקום ˙ÚÈ„È·.הציור בעניני וכנ"ל (

הסתירה: ג"כ מתורצת וכן„Á˜¯ובזה ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È· מדייק (ולכן השלילה בידיעת אפשר [אבל החיוב)
דוקא - דא"א ·ÂÈ¯Â,דהא ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -

הנ"ל  וע"פ - לאמונה" "החזירו כ"א שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על ספ"ה)
" מדייק שם ברמב"ם גם כי - זהÈ˘‰Ï‚מתורץ ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èהשלילה בידיעת משא"כ - דוקא -˘‡Ù˘¯והמהות

וידיעה הסברה ה'·˘ÏÎוה"ז לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) השלילה.·ÏÏÎולא ענין רק שבזה -
" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ע"פ ובפרט ו,ב]. פקודי לקו"ת ·˘ÏÎעיין ¯ÈÈˆÏשע"י איך בלקו"ת שם וראה - ."ÈÂ·È¯ בידיעות

" כמעט להגיע יוכל מאד"] ["קשה הגשמיים) (בענינים החיוב ÂÈˆÏ¯השלילה השגת בע' בהנסמן ועיין להרמב"ם. אפילו - הדבר "
אדנ"ע". מאמרי במפתחות ט.14.השלילה נה, ז.15.ישעי' יא, ד.16.איוב י, שם,



עז oeiq a"k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øçà Bcáì àeä Ck ¯ íìBòä úàéøa íã÷ Bcáì äéäL Bîk§¤¨¨§©Ÿ¤§¦©¨¨¨§©©©
.àøápLixg` ecal `ed cvik :oaen `l dxe`kl ixdy ± ¤¦§¨

itk j` ± ?mlerd ,xac cer sqeezd ixd ± d`ixad zeedzd
lha mlerdy `id dpeekdy ,cegid oipr lirl xaqedy

ez` cgeine ze`ivna
`edy ,oaen ± jxazi
,d`ixad ixg` "ecal"
"ecal" `edy enk weica
lk ,oky ,d`ixad iptl
ze`ivna dlha d`ixad
dn .jxazi ez` zcgeine
zi`xp d`ixady
wx df ixd "ze`ivn"k
,mipezgzd mi`xapd iabl
oi` jxazi eiabl eli`e
,llk ze`ivn mey `id
ixg` "ecal" `ed ixde
enk zenlerd z`ixa

.d`ixad iptl `edyeäæå§¤
íéøîBàL5äzà" :± ¤§¦©¨

,mler ly epeaixãò àeä©
,íìBòä àøáð àlL¤Ÿ¦§¨¨¨

,"'eë àeä äzà- ©¨
.mlerd `xapyn
witqn did :dxe`kl

n`pacr `ed dz`" x
mlerd `xap `ly

" mrtd cer dpyp dn myl ,"`xapyne`ed dz`± "`xapyn
dz`"dy ,yibcdl ick ,"`ed dz`" mrtd cer xn`p ,`l`
iptly "`ed dz`" eze` `ed ,mlerd z`ixa ixg`y "`ed

,mlerd z`ixa,Búeîöòa éepL íeL éìambe -Bzòãa àìå6, §¦¦§©§§Ÿ§©§
iepiy deedz mlerd z`ixay xnel mewn yiy zexnly -

ezrca7dricia edyn sqeezd mler sqeezdy dnay epayga ,
± ezrca iepiy xacd deedn `linne ,mlerd z` rcei `edy

,melyeÎqg iepiy mey oi` ely dricia mby ,mixne` oklék¦
ìèáe epnî ìkäL ,íéàøápä ìk òãBé Bîöò úòéãéa¦¦©©§¥©¨©¦§¨¦¤©Ÿ¦¤¨¥

,Bìöà úeàéönalk z` rcei `ed envr zriciay oeeike - ©§¦¤§
iepiy mey deedzp `le yecig mey sqeezd `l ,mi`xapd
d`ixad ixg` jke envr zrici dzid d`ixad iptl :ezricia
mi`xapd lk z` rcei `ed dci lry drici ,envr zrici dpyi

.epnn mieedzndì"æ í"aîøä áúkL Bîëe8,òãBiä àeä"L , §¤¨©¨©§©©¤©¥©
dîöò äòcä àeäå ,òeãiä àeäåhexit xzia xaqedy itk ± §©¨©§©¥¨©§¨

mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xd wlgay ipy wxta
"d epyi :micxtprceiepyie ,zrceid ef `idy mc`d ytp ± "

"dreci± "xacd"d dpyie ,eze` mirceiydriczrcd gek ± "
"`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd lv` eli`e ;oiadle zrcl

,envräæ øáãå ,ãçà ìkä,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà ©Ÿ¤¨§¨¨¤¥Ÿ©©¤
,mc`d ±ì ïæàa àìå ,Bøîàìíãàä áìa àìå ,BòîL± §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨

,ezpadaeìò Bøékäì§©¦©
."Béøeamc`l didzy ± §

dxkdbiydl ,dfa ziceqi
efk drici df ji`iny

,rceiydne,rcei `edy
dnaelkd ± rcei `edy

,cg` xac-LBãwä ék¦©¨
Búeäî ,àeä-Ceøä¨
ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ
ãö ìkî Lnî ãçà¤¨©¨¦¨©

Cøc ìëa ,äpôe,ly ± ¦¨§¨¤¤
øác Bzòc ïéàå ,ãeçé¦§¥©§¨¨
Búeäî ìò óñBð¨©¨
àeäL Bîk ,Búeîöòå§©§§¤
dzòcL ,íãàä Lôða§¤¤¨¨¨¤©§¨
dúeäî ìò óñBð øác̈¨¨©¨¨

,da ákøîelv` - ª§¨¨
oipr zrcd deedn mc`d
akxend ytpd lr sqep

,daíãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨
¯ øác äæéà òãBéå ãîBì¥§¥©¥¤¨¨
BLôð Ba äúéä øák§¨¨§¨©§
ãîlL íøèa úìkNnä©©§¤¤§¤¤¤¨©

,BLôða Bæ äòéãé äôñBzð òãéå ãîlL øçàå ,òãéåixd - §¨©§©©¤¨©§¨©¦§¨§¦¨§©§
.cnlpy oiprd da sqep ± ytpl sqep xac `id dricid mc`ay
"äîëç eòéãé íéðL áøå ,eøaãé íéîé" íBéa íBé écî ïëå9, §¥¦¥§¨¦§©¥§Ÿ¨¦Ÿ¦¨§¨

dnkg mitiqen mipy daxde ,mc`d z` micnln "mini"d -
,mc`l,úákøî àlà äèeLt úeãçà Bæ ïéàå,xnelk - §¥©§§¨¤¨ª§¤¤

ep` ixd ± ytpd mr zcgein ok mb `id mc`a dricidy zexnl
dy mixne`ytpepi` ytpd mr dricid ly df cegi j` ± zrcei

zecg`") "dheyt zecg`"dheytdidzy jiiy `ly epiid "`l
mixac ipy md ixd ,zakxen zecg` idef `l` ,(zcge`n

.micg`zndéìa èeLt úeãçà àeä àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨©§¨§¦
.ììk éeaø ãöå äákøä íeL`l df okl mcewy xn`py ± ©§¨¨§©¦§¨

.jxazi ea melyeÎqg xnel jiiy `l dfk xac ,did,ïk íàå- §¦¥
xyt` i` ,ieaix ilae dakxd ila ,dheyt `id ezecg`y oeeik
iptly rnyn did f` ixdy ,epnn cxtp xac didz ezrcy
dakxde ieaix ,drici etqep jk xg`e cg` ote` did rciy

:`l` ,melyeÎqgìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî Eçøk ìò©¨§£¨§©§§©§©Ÿ
éàL íLk ,Cëéôìe .äákøä íeL éìa ,Lnî ãçà øác̈¨¤¨©¨§¦©§¨¨§¦¨§¥¤¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
ì"æ í"áîøä ù"îëå åìöà úåàéöîá ìèáå åðîî
ìëä äîöò äòéãä àåäå òåãéä àåäå òãåéä àåäù
ïæàá àìå åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãå ãçà
éë åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî ä"á÷ä
øáã åúòã ïéàå ãåçé êøã ìëá äðéôå ãö ìëî
íãàä ùôðá àåäù åîë åúåîöòå åúåäî ìò óñåð
éøäù äá áëøåîå äúåäî ìò óñåð øáã äúòãù
åá äúéä øáë øáã äæéà òãåéå ãîåì íãàäùë
ãîìù øçàå òãéå ãîìù íøèá úìëùîä åùôð
íåéá íåé éãéî ïëå åùôðá åæ äòéãé äôñåúéð òãéå
úåãçà åæ ïéàå äîëç åòéãåé íéðù áåøå åøáãé íéîé
úåãçà àåä ä"á÷ä ìáà úáëøåî àìà äèåùô
ë"ò ïë íàå ììë éåáéø ãöå äáëøä íåù éìá èåùô
éìá ùîî ãçà øáã ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî
àøáð íåùì øùôà éàù íùë êëéôìå äáëøä íåù
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תתלה).5. רמז ואתחנן (ילקוט התפילה ˘ËÈÏ"‡6.בנוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– כו' באלף להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות לפשיטות, בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי ˘ËÈÏ"‡7.באדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אלא "שאינו :

„Á‡."ח"ו בעצמותו משנה ואי"ז – פס"ח.8.מתואריו ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. פ"ב התורה יסודי ז.9.הלכות לב, איוב

oeiq a"k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì øLôàBúeîöòå àøBaä úeäî âéOäì íìBòa àøáð íeL ¤§¨§¦§¨¨¨§©¦¨©¥§©§
,Bzòc úeäî âéOäì øLôà éà Ck ¯ezricie ezrc ,oky - ¨¦¤§¨§©¦¨©§

,jxazi ez` cg` xac odäìòîì àéäL ,äðeîàa ïéîàäì ÷ø©§©£¦¤¡¨¤¦§©§¨
,äâOäîe ìëOäîoipr lawl `id dleki jk meyne - ¥©¥¤¥©¨¨

,yep` zpadn dlrnly
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

àeä ¯ ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨
,Lnî ãçà ìkä Bzòãå§©§©Ÿ¤¨©¨
øékî Bîöò úòéãéáe¦¦©©§©¦
íéàöîpä ìk òãBéå§¥©¨©¦§¨¦

,íéðBzçúå íéðBéìò- ¤§¦§©§¦
zenlerd ly "mi`vnp"d
zenlerd lye mipeilrd

,mipezgzdìL ãòìeL ©¦§
íiaL ïè÷10Lezé ãòå , ¨¨¤©¨§©©

øeaèa äéäiL ïè÷̈¨¤¦§¤§©
õøàä11íìòð øác ïéà ¯ ¨¨¤¥¨¨¤§¨

Bæ äòéãé ïéàå ,epnî± ¦¤§¥§¦¨
lk z` rcei `edy

,mi`xapdBa äôéñBî¦¨
,ììk äákøäå éeaø- ¦§©§¨¨§¨

,sqep xac lyøçàî¥©©
,Bîöò úòéãé ÷ø dðéàL¤¥¨©§¦©©§

epnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed envr zriciae -
,ea micgeine ze`ivna eil` milhaeìkä Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ

ãçà12,eðìëNa øiöì ãàî äL÷ äfL éôìe .efk drici -13, ¤¨§¦¤¤¨¤§Ÿ§©¥§¦§¥
ïk ìò,okl ±àéápä øîà14ék" :ïk ¯ õøàî íéîL eäáâ ©¥¨©©¨¦¦¨§¨©¦¥¨¤¥

éëøã eäáb,d"awd xne` ±éúáLçîe íëéëøcî ¨§§¨©¦©§¥¤©§§Ÿ©
áéúëe ,"íëéúáLçnî15,"'Bâå àöîz dBìà ø÷çä" : ¦©§§Ÿ¥¤§¦£¥¤¡©¦§¨§

áéúëe16øNá éðéòä" : §¦©¥¥¨¨
LBðà úBàøk íà ,Cì̈¦¦§¡
äàBø íãàäL ,"äàøz¦§¤¤¨¨¨¤

íéøácä ìk òãBéå± §¥©¨©§¨¦
,rcei `edyäòéãéa¦¦¨
,epnî õeçL,ef dricie - ¤¦¤

epnn ueg `idy oeeik
,dze` rci `l ok iptle
z` rcei `edyk ixd
xac ea sqeezn ,dricid

,dfàeä-Ceøa-LBãwäå± §©¨¨
,lkd rceiúòéãéa¦¦©

ì ïàk ãò ,BîöòBðBL± ©§©¨§
.m"anxd lyíL ïiò]©¥¨

.äøBzä éãBñé úBëìäa§¦§§¥©¨
éîëç Bnò eîékñäå§¦§¦¦©§¥
øàáîk ,äìawä©©¨¨©§Ÿ¨
BðBøëæ ÷"îøäî ñcøta©©§¥¥¨§©¦§

:[äëøáìmpyi ,oky - ¦§¨¨
i`y mprha ,df oipra m"anxd lr miwlegd l`xyi ilecb
`idy efk dricia `l mb ,zrc ly xcb d"awd lr xnel xyt`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

äðåîàäå ãåçéä øòù
øùôà éà êë åúåîöòå àøåáä úåäî âéùäì íìåòá
àéäù äðåîàá ïéîàäì ÷ø åúòã úåäî âéùäì
àåä ãçåéîå ãéçé ä"á÷äù äâùäîå ìëùäî äìòîì
òãåéå øéëî åîöò úòéãéáå ùîî ãçà ìëä åúòãå
ïè÷ ìåùìù ãò íéðåúçúå íéðåéìò íéàöîðä ìë
øáã ïéà õøàä øåáèá äéäéù ïè÷ ùåúé ãòå íéáù
äáëøäå éåáéø åá äôéñåî åæ äòéãé ïéàå åðîî íìòð
åúòãå åúåîöòå åîöò úòéãé ÷ø äðéàù øçàî ììë
ë"ò åðìëùá øééöì ãàî äù÷ äæù éôìå ãçà ìëä
éëøã åäáâ ïë õøàî íéîù åäáâ éë àéáðä øîà
ø÷çä áéúëå íëéúåáùçîî éúåáùçîå íëéëøãî
úåàøë íà êì øùá éðéòä áéúëå 'åâå àöîú äåìà
äòéãéá íéøáãä ìë òãåéå äàåø íãàäù äàøú ùåðà
'äá ù"ò] ì"ëò åîöò úòéãéá ä"á÷äå åðîî õåçù

åáîë äìá÷ä éîëç åîò åîéëñäå äøåúä éãåñéøà
:[ì"æ ÷"îøäî ñãøôá
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.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת Î"˜11.[כן ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –.12˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡נסתיים כאן "לכאורה :ÏÎ דמוסיף בפ"ב, [משא"כ וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי הענין.

ורק·ÔÈÚביאור כו', זה ודבר :ÚÈÈ˙ÒÓ לת שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ  ·Â˙Î‰ ÏÎ היודע דהוא - דנקודתו .
וכו' עצמו ובידיעת ‰¯Ì"·Óכו' ·˙Î˘הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈסיום דלכאורה וכו']. מעלה לאנשי דשייך -ÔÈÚ‰

‡˙¯ברמב"ם ÏÚבלב אין זה ודבר :'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰ ובפרט וכו'! מכירים אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (
"הוא ספ"ה תשובה בהל' ‡Ó¯עפמש"כ ‡È·‰˘מבאר וע"כ - כו'". מח' לא אבל „Î"Úכי - בשכל לצייר שקשה מפני הנביא, אמר

וק"ל". לכאו"א. שייכת ˘ËÈÏ"‡13.העבודה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" בלשונו ודייק  (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ לשכל בנוגע ובפרט .
- מאד" "קשה לכאורה: ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", מאד)‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓ(שמורגל הקושי (לאחרי לצייר

משמע - גו' העיני גו' החקר - ממשיך זה„‡"‡ותומ"י ודבר לעיל: וכן ..'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎ ÔÈ‡ בדוגמת צ"ל - בשכל ציור וי"ל:
(שהרי ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: מבין¯Â‡‰ציור שאינו אף (2 בהחלט. בשכל "אפלייג" - ופרטיו ÏÏÎהציור) הציור ציירו איך

- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין -‰˘ÚÓ ˙Ú˘·(1 יש: ובנדו"ד פרטיו. לכל הציור בשכל ÔÈ·‰Ïרואה
˙Â˘˜‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘(2 והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה ÔÈ·‰Ïבחקר (בידיעת ‡"‡ בשכל

·ÂÈÁ‰פרט שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù· שאין שבה ההתעמקות ע"י (3 .
) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות ‰ÂÈÁ·מקום ˙ÚÈ„È·.הציור בעניני וכנ"ל (

הסתירה: ג"כ מתורצת וכן„Á˜¯ובזה ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È· מדייק (ולכן השלילה בידיעת אפשר [אבל החיוב)
דוקא - דא"א ·ÂÈ¯Â,דהא ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -

הנ"ל  וע"פ - לאמונה" "החזירו כ"א שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על ספ"ה)
" מדייק שם ברמב"ם גם כי - זהÈ˘‰Ï‚מתורץ ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èהשלילה בידיעת משא"כ - דוקא -˘‡Ù˘¯והמהות

וידיעה הסברה ה'·˘ÏÎוה"ז לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) השלילה.·ÏÏÎולא ענין רק שבזה -
" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ע"פ ובפרט ו,ב]. פקודי לקו"ת ·˘ÏÎעיין ¯ÈÈˆÏשע"י איך בלקו"ת שם וראה - ."ÈÂ·È¯ בידיעות

" כמעט להגיע יוכל מאד"] ["קשה הגשמיים) (בענינים החיוב ÂÈˆÏ¯השלילה השגת בע' בהנסמן ועיין להרמב"ם. אפילו - הדבר "
אדנ"ע". מאמרי במפתחות ט.14.השלילה נה, ז.15.ישעי' יא, ד.16.איוב י, שם,



oeiqעח b"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ג רביעי יום
,bt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéáäì ùé ïàëî äðäå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

`edy ,mixne`y oeeike ± eply dricid ixcbn ixnbl zhyten
Îqg jka yi ,'eke "rcei"d `ede "rcn"d `ed envr jxazi
.seq oi` `edy ,d"awd iabl zniieqn dxcbd meyn melye
ddbda aezky itk) `l` :m"anxd wcev ,dlaw it lr ,mxa
wxta ddbda oldl aezky itke ,oey`xd wlgay ipy wxta

`ed jexa seq oi` xe`y minevnv daxd ixg` `ed df xac ('h
,dnkg zexitq ly milka yalzn `edy cr ,envr mvnvn
rceid `ed rcnd `ed" my ± zeliv`d mler ly zrc ,dpia
,seqÎoi` xe` mr cegid zilkza zecgein zexitqd oky ,"'ek

'eke "rceid `ed" ly cegil cr17.

kî ,äpäåïà18xac `id d"awd ly ezriciy ,xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
dricid dzid ,jk `l m` ixdy ,envr d"awd mr cg`
,d"awda jiiy `l df xace ± dakxde ieaix ly oipr melyeÎqg

,df oiprn dpd ± heytd cg` `ed jxazi `ed ikïéáäì Lé¥§¨¦
íéîëç úö÷î úââL¦§©¦§¨£¨¦

,íäéðéòamby oeeike - §¥¥¤
okl ,dxtkl wewf bbey'ä

,íãòa øtëélr - §©¥©£¨
,mzerheòèå eâML¤¨§¨

éáúëa íðeiòa§¦¨§¦§¥
ïéðò eðéáäå ,ì"æéøàä̈£¦©§¥¦¦§©
íL økænä íeöîvä©¦§©ª§¨¨

,BèeLôkiazka - ¦§
,xkfen l"fix`d
z`ixa zligzay
Îoi` xe` did ,zenlerd
"mewn" `lnn seq

oky ,zenlerd ze`ivnl mewn zpizp mey did `le ,zenlerd
ixd `ed ,`ed jexa seqÎoi` xe`e ± leab zpigaa md zenler
xe`y ,mevnvd oipr did ,my xn`p ,okl .leab ila ,seq oi`
.zenlerd ze`ivnl mewn didiy ick ,"wlzqp" seqÎoi`
,`id "wlzqp" seqÎoi` xe`y dna dpeekd xac ly ezin`l
mpi` "leab ila"e "seq oi`" ± ieliba xi`n epi` seqÎoi` xe`y
ze`ivnl mewn ozepd ,leabd gek dlbzn wx ± zelbzda
mxaqa ,erh "mdipira minkg"d eli`e ± .leab ilra zenler
- heytd mpaena my `ed zewlzqdde mevnvd oipry
íìBòî íBìLå-ñç Búeäîe Bîöò ÷lñ àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥©§¨©§¨¥¨

äfä19,xen`k ,`id "wliq" zernyny ,zn`d itk `ly - , ©¤
didi `l seqÎoi` xe` oipry ,zelbzdd z`e xe`d z` milrdy

ielibaz` mFlWeÎqg wliq `edy ,eheytk epiad md `l` ,©§¨
,dfd mlern envrúéèøt äçbLäa äìòîlî çébLnL ÷ø©¤©§¦©¦§©§¨§©§¨¨§¨¦

,ílk íéøeöéä ìk ìò©¨©§¦ª¨
ìòå ìònî íéîMa øLà£¤©¨©¦¦©©§©

.úçzî õøàälk lr ± ¨¨¤¦©©
d"awd gibyn dl`
dgbyda dlrnln
`hazn cvik j` ,zihxt
`ed mpepbq itl ± ?xacd
ayeid jlnk lynl
lr myn lkzqne elkida
.lkidl uegny mixacd
epi` envr jlnd ,xnelk
,lkidl uegn `vnp
mb `id ezgbydy zexnl
mi`xapd lk lr d"awd gibyn ,mixne` md ,jk .lkidl uegn

.ely "lkid"l uegn melyeÎqg mdyøLôà éàL ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¤¦¤§¨
íeöîvä ïéðò øîBì ììkóebä éø÷nî àeäL BèeLôkin ± §¨©¦§©©¦§¦§¤¦¦§¥©

zewlzqdde mevnvd oipr ea zeidl leki sebd ixwn zgz oezpy
epi`e myn wlzqd okn xg`le ,o`k did `ed dligza :eheytk

llk xnel ,la` ,xyt` i` df xac ± xzei my `vnpìò©
íäî ìcápä ,àeä-Ceøa-LBãwä,sebd ixwnn ±úBááø àBaø ©¨¨©¦§¨¥¤¦¦§

;õ÷ ïéà ãò úBìcáä,jk lr sqepúòãa àì ,úàæ íb óà ©§¨©¥¥©©ŸŸ§©©
LBãwäL íéðéîàî éða íéðéîàî íäL øçàî ,eøaãé§©¥¥©©¤¥©£¦¦§¥©£¦¦¤©¨
çébLîe ìôMä äfä íìBòaL íéøeöéä ìk òãBé àeä-Ceøä¥©¨©§¦¤¨¨©¤©¨¨©§¦©
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî

éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù
íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
úåìãáä úåááø àåáéø íäî ìãáðä ä"á÷ä ìò óåâä
øçàî åøáãé úòãá àì úàæ íâ óà õ÷ ïéà ãò
ìë òãåé ä"á÷äù íéðéîàî éðá íéðéîàî íäù
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'במצ להצ"צ בסהמ"צ בזה) אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת
אלקות". היא 18.האמנת שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על

יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה", היחוד ב"שער הזקן רבנו של הכללי ביאורו ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰Ú הרי" :
˘¯ÂÙÓ– (ולא כו'ÂÏÏÎÓ˙מכאן אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון  – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) על Ô‡Î."(.19כו' בתשובה

הזקן רבנו דוקא כאן  מביא מדוע ‰Ê‰השאלה, ÌÏÂÚ לכל בשייכות  גם תופסת ה"צמצום" בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,
– העולמות) מכל הוא הסילוק (כלומר, ˘ËÈÏ"‡העולמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ·˙Î,(קצר דקו שבאופן (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂ

נאמר וכו' וביהמ"ק בג"ע אףÈ˙Î˘Âהדיעות ‰ˆÌÂˆÓבתוכם, ˙Ú˘·˘ כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקום חלל". רק הי' –
דלא  לומר דא"א זה  הוא כפשוטו , הצמצום לפרש הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמים שני "י"ל פירוט: ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק

התחלת אדה"ז ותפס – הנבזים" ואף נכבדים הבלתי השפלים בגשמיים "גם הוא נמצא דא"כ מעוה"ז עצומ"ה שיטתם.ÂÒÈÂ„סילק
דא"א  בעוה"ז משא"כ לקמן, שמקשה ומר"מ מת"ז להקשות אין וא"כ עצמו"ה, והמשיך חזר הצמצום דלאחר י"ל העולמות בשאר (ב)
אלא  והמשיך , דחזר לתרץ  יוכלו  האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי עצומ"ה והמשיך דחזר לומר

בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו אין שבהם בהעולמות אפילו

oeiq b"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íäéìòmlera o`k opyi ezgbyde ezriciy micen mdy ixd - £¥¤
,ltyd dfdEçøk ìòåy xnel gxkdd on ±íúBà Búòéãé ïéà §©¨§£¥§¦¨¨

,mi`xapd lk z` ±,Lecçå éeaø Ba äôéñBî?recn df lke - ¦¨¦§¦
-Bîöò úòéãéa ìkä òãBiL éðtîz` ezrici eli` ± ¦§¥¤¥©©Ÿ¦¦©©§

dzid `l mi`xapd
f` dzid ,"envr zricia"
ieaix meyn ef dricia
,ef drici dtqep :yecige
,yecig ly oipr `ide
dzid `l ok iptl ixdy
ok `id dzre ef drici
llyeny oeeik j` ;dpyi
ly oipr ixnbl dlrnl
gxkdd on ,yecige ieaix
z` d"awd zriciy
ote`a `id mi`xapd
zricia mze` rcei `edy

,`linne ± envréøä£¥
Búeîöòå Búeäî ìBëéák¦§¨¨§©§

,envr `ed ±Bzòãå± §©§
mi`xapd z` rceiy

,dfd mleray.ãçà ìkä©Ÿ¤¨
ezgbyde ezriciy oeeik ±
ezricie ,dfd mlera opyi

lera epyi jxazi envr `edy ixd ,ez` cg` xac `id.dfd m
ezgbyd wxe elkida ayeid jlnk ,mincn mdy enk ,df oi`
ezgbydy mewna `vnp envr jlnd `l` ,lkidl uegn `id
d`xp `ed envr cvny ,ltyd dfd mlera mby ,jk .z`vnp
zeyrl mikixv dcear iciÎlr wxe ,"ze`ivn"e "yi"k ybxene
ixd ,jxazi el zelbzd ly mewn ,jxazi el dxic mlerd z`
`edy dcn dze`a dfd mlera o`k `vnp `ed jexa envr `ed

.mipeilrd zenlera `vnp:æð ïewz íéðewza áeúkL eäæå§¤¤¨©¦¦¦
;"ïéàzúa àìå ïéàlòa àì ,déðéî éeðt øúà úéìc"oi` - §¥£©¨¦¥¨§¦¨¦§¨§©¨¦

xn`p ixd .mipezgza `le mipeilra `l jxazi epnn iept mewn
,xdf ipewizaenvr `edy;mipezgzd zenlera `vnpàéòøáe§©§¨

:ñçðét úLøt àðîéäî:aezk -úéìå àlëa ñéôz eäéà" §¥§¨¨¨©¦§¨¦¨¦§ª¨§¥
,'eë déa ñéôzc ïàîin oi`e xac lka qtez (d"awd) `ed - ©§¨¦¥

,ea qetziy,'eë ïéîìò ìk ááBñ eäéà"aaeq" (d"awd) `ed - ¦¥¨©§¦
,'ek zenlerd lk z` siwne,øáì déúeLøî ÷éôðc ïàî úéìå§¥©§¨¦¥§¥§©

,ezeyxl uegn `veiy in oi`e -,'eë ïéîìò ìk àlîî eäéà¦§©¥¨©§¦
zeiga mze` digne ,zenlerd lk z` `lnn (d"awd) `ed -

,`xap lkl zn`zen ziniptdéðéæì àðéæ ãçéîe øM÷î eäéà¦§©¥§©¥¦¨§¦¥
,àzúå àlò,ipy oina cg` oin cgine xywn (d"awd) `ed - ¦¨§©¨

,oezgzd mr oeilrd z`àlà ,ïéãBñé 'ãa àáøe÷ úéìå§¥§¨§§¦¤¨
éøa-àLã÷a,"eäéðéa eäéà ãk àeä-Cdaxiw mey oi`e - §ª§¨§¦©¦¥©§

iciÎlr `l` (`xap lk akxen mdn) zeceqid drax`a cegi`e
drax`a seqÎoi`d gek iciÎlr ,mdipia `vnp `edyk d"awd
md mnvr cvny zexnl ,mdipia zexagzd deedzn ± zeceqid

,mine y` enk ,ipyl cg` miiktdì ïàk ãòBðBLxdfd ly ± ©¨§
.my:øîBì äöBøå,xne` `edy dna -ñéôzc ïàî úéì" §¤©¥©§¨¦

"déa,`id dpeekd ±ìkî BìëN úâOäa ñtúiL éî ïéàL ¥¤¥¦¤¦§Ÿ§©¨©¦§¦¨
,íéðBéìòä íéìëNly ,"mipeilrd miilky"d oia mb - §¨¦¨¤§¦

zenlerdn mi`xapd
ilra mdy) mipeilrd
oi` (milecb dbyde lky
elkya qetziy in
ìL Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¤
Bîk ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§

:íéðewza áeúkL- ¤¨©¦¦
:"xdf ipewiz"aàîéúñ"§¦¨
,ïéîéúñ ìëcmby - §¨§¦¦

minezqd zenlerd
dleki mzbyd oi` ,epiabl
`ede d"awd z` "qetzl"

,mdn "mezq"úéìå§¥
Ca àñéôz äáLçî©£¨¨§¦¨¨

."ììkdaygn mey oi` ± §¨
oinlr" ly `l mb)
"qetzl" dleki ("oinizq
ly oipra .envr d"awda
lkya qetzl ,"`qitz"
mby `id `zeaxd ,dbyde
oiadle qetzl mileki mpi` ,milecbd mzbyde mlkya mipeilrd
xac oi`y mixne`yk ,"`qitz"a sqep yexit ,mxa .d"awd z`
lret epi`e ea wifgn epi` xac meyy ,mb `id dpeekd ,ea qtez
`ed ixd xac dyere xvei mc`dyk ixdy .iepiye dqitz mey ea
.zyxec xacd zxiviy dn itl dpzyn `ed ,ezxivia qtzp
,mi`xapd lk z`iigde zeedzda d"awd ly ezlert eli`e
ly `zeaxd z`hazn jka ± iepiye dqitz mey ea zlret dpi`
mevnv xzei yxcp mzxivily ,md mby ,mipezgzd zenlerd
mey jxazi ea milret mpi` md mb z`f lkae ,zeyalzde

:oldlcke .iepiye dqitz,íéðBzçza íâåcg` s` oi` - §©©©§¦
,ea qetziyïéîìò ìk àlîî eäéàc áb-ìò-óàzexnl ± ©©©§¦§©¥¨©§¦

diigne ,mi`xapde zenlerd lk z` "`lnn" jxazi `edy
zeigde ,`xap lkl zn`zen zeiga mze`zyalznzeinipta

jxazi ea iepiye dqitz lertl xacd leki dxe`kl ixd ± `xapa
,mipeilrd zenlerd cvn xy`n xzei mipezgzd zenlerd cvn

- oinlr lk `lnn `edy ji` ote`d ,oky ,jk xacd oi`Bðéà¥
íãàä úîLðkzyalznd ±àéäL ,Bôeb CBz,dnypd ± §¦§©¨¨¨¤¦

ééepMî íééepL úìa÷îe úìòtúnL ãò óebä CBz úñtúð¦§¤¤©©¤¦§©¤¤§©¤¤¦¦¦¦¥
úBàkäî ,Bøòöå óebä,lawn sebdy ±úeøéø÷ Bà±sebdy ©§©£¥©¨§¦

,laeq,àöBiëå Làä úeîéîç Bàlr mb rityn sebd laqy - £¦¨¥§©¥
.ytpd,àeä-Ceøa-LBãwäa ïk ïéàM äî`edy zexnly - ©¤¥¥§©¨¨

s` ,seba dnypd zlertk ,mda yalzne zenlerd lk `lnn
,d"awda xacd dpey ok it lréepL íeL ìa÷î BðéàLepi`e ± ¤¥§©¥¦

rtyen,äfä íìBò ééepMîmieedznd miiepiyd onõéwî ¦¦¥¨©¤¦©¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïéà ë"òå íäéìò çéâùîå ìôùä æ"äåòáù íéøåöéä
òãåéù éðôî ùåãéçå éåáéø åá äôéñåî íúåà åúòéãé
åúåîöòå åúåäî ìåëéáë éøä åîöò úòéãéá ìëä
øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå 'à ìëä åúòãå
ñçðô 'ô î"øáå ïéàúúá àìå ïéàìéòá àì äéðéî éåðô
åäéà 'åë äéá ñéôúã ïàî úéìå àìåëá ñéôú åäéà
åäéà øáì 'éúåùøî ÷éôðã ïàî úéìå 'åë ò"ëåñ
àìéò äéðéæì àðéæ ãçéîå øù÷î åäéà 'åë ò"ëîî
åäéà ãë ä"á÷á àìà ïéãåñé 'ãá àáøå÷ úéìå àúúå
éî ïéàù 'éá ñéôúã ïàî úéì ì"øå .ì"ëò åäééðéá
åúåäîá íéðåéìòä íéìëù ìëî åìëù úâùäá ñåôúéù
ìëã àîéúñ íéðå÷úá ù"îë ä"á÷ä ìù åúåîöòå
íéðåúçúá íâå ììë êá àñéôú äáùçî úéìå ïéîéúñ
åôåâ êåú íãàä úîùðë åðéà ò"ëîî åäéàã â"òà
úìá÷îå úìòôúîù ãò óåâä êåú úñôúð àéäù
åà úåøéø÷ åà úåàëäî åøòöå óåâä ééåðéùî íééåðéù
ìá÷î åðéàù ä"á÷äá ë"àùî àöåéëå ùàä úåîéîç
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עט oeiq b"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ג רביעי יום
,bt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéáäì ùé ïàëî äðäå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

`edy ,mixne`y oeeike ± eply dricid ixcbn ixnbl zhyten
Îqg jka yi ,'eke "rcei"d `ede "rcn"d `ed envr jxazi
.seq oi` `edy ,d"awd iabl zniieqn dxcbd meyn melye
ddbda aezky itk) `l` :m"anxd wcev ,dlaw it lr ,mxa
wxta ddbda oldl aezky itke ,oey`xd wlgay ipy wxta

`ed jexa seq oi` xe`y minevnv daxd ixg` `ed df xac ('h
,dnkg zexitq ly milka yalzn `edy cr ,envr mvnvn
rceid `ed rcnd `ed" my ± zeliv`d mler ly zrc ,dpia
,seqÎoi` xe` mr cegid zilkza zecgein zexitqd oky ,"'ek

'eke "rceid `ed" ly cegil cr17.

kî ,äpäåïà18xac `id d"awd ly ezriciy ,xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
dricid dzid ,jk `l m` ixdy ,envr d"awd mr cg`
,d"awda jiiy `l df xace ± dakxde ieaix ly oipr melyeÎqg

,df oiprn dpd ± heytd cg` `ed jxazi `ed ikïéáäì Lé¥§¨¦
íéîëç úö÷î úââL¦§©¦§¨£¨¦

,íäéðéòamby oeeike - §¥¥¤
okl ,dxtkl wewf bbey'ä

,íãòa øtëélr - §©¥©£¨
,mzerheòèå eâML¤¨§¨

éáúëa íðeiòa§¦¨§¦§¥
ïéðò eðéáäå ,ì"æéøàä̈£¦©§¥¦¦§©
íL økænä íeöîvä©¦§©ª§¨¨

,BèeLôkiazka - ¦§
,xkfen l"fix`d
z`ixa zligzay
Îoi` xe` did ,zenlerd
"mewn" `lnn seq

oky ,zenlerd ze`ivnl mewn zpizp mey did `le ,zenlerd
ixd `ed ,`ed jexa seqÎoi` xe`e ± leab zpigaa md zenler
xe`y ,mevnvd oipr did ,my xn`p ,okl .leab ila ,seq oi`
.zenlerd ze`ivnl mewn didiy ick ,"wlzqp" seqÎoi`
,`id "wlzqp" seqÎoi` xe`y dna dpeekd xac ly ezin`l
mpi` "leab ila"e "seq oi`" ± ieliba xi`n epi` seqÎoi` xe`y
ze`ivnl mewn ozepd ,leabd gek dlbzn wx ± zelbzda
mxaqa ,erh "mdipira minkg"d eli`e ± .leab ilra zenler
- heytd mpaena my `ed zewlzqdde mevnvd oipry
íìBòî íBìLå-ñç Búeäîe Bîöò ÷lñ àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥©§¨©§¨¥¨

äfä19,xen`k ,`id "wliq" zernyny ,zn`d itk `ly - , ©¤
didi `l seqÎoi` xe` oipry ,zelbzdd z`e xe`d z` milrdy

ielibaz` mFlWeÎqg wliq `edy ,eheytk epiad md `l` ,©§¨
,dfd mlern envrúéèøt äçbLäa äìòîlî çébLnL ÷ø©¤©§¦©¦§©§¨§©§¨¨§¨¦

,ílk íéøeöéä ìk ìò©¨©§¦ª¨
ìòå ìònî íéîMa øLà£¤©¨©¦¦©©§©

.úçzî õøàälk lr ± ¨¨¤¦©©
d"awd gibyn dl`
dgbyda dlrnln
`hazn cvik j` ,zihxt
`ed mpepbq itl ± ?xacd
ayeid jlnk lynl
lr myn lkzqne elkida
.lkidl uegny mixacd
epi` envr jlnd ,xnelk
,lkidl uegn `vnp
mb `id ezgbydy zexnl
mi`xapd lk lr d"awd gibyn ,mixne` md ,jk .lkidl uegn

.ely "lkid"l uegn melyeÎqg mdyøLôà éàL ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¤¦¤§¨
íeöîvä ïéðò øîBì ììkóebä éø÷nî àeäL BèeLôkin ± §¨©¦§©©¦§¦§¤¦¦§¥©

zewlzqdde mevnvd oipr ea zeidl leki sebd ixwn zgz oezpy
epi`e myn wlzqd okn xg`le ,o`k did `ed dligza :eheytk

llk xnel ,la` ,xyt` i` df xac ± xzei my `vnpìò©
íäî ìcápä ,àeä-Ceøa-LBãwä,sebd ixwnn ±úBááø àBaø ©¨¨©¦§¨¥¤¦¦§

;õ÷ ïéà ãò úBìcáä,jk lr sqepúòãa àì ,úàæ íb óà ©§¨©¥¥©©ŸŸ§©©
LBãwäL íéðéîàî éða íéðéîàî íäL øçàî ,eøaãé§©¥¥©©¤¥©£¦¦§¥©£¦¦¤©¨
çébLîe ìôMä äfä íìBòaL íéøeöéä ìk òãBé àeä-Ceøä¥©¨©§¦¤¨¨©¤©¨¨©§¦©
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî

éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù
íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
úåìãáä úåááø àåáéø íäî ìãáðä ä"á÷ä ìò óåâä
øçàî åøáãé úòãá àì úàæ íâ óà õ÷ ïéà ãò
ìë òãåé ä"á÷äù íéðéîàî éðá íéðéîàî íäù
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'במצ להצ"צ בסהמ"צ בזה) אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת
אלקות". היא 18.האמנת שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על

יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה", היחוד ב"שער הזקן רבנו של הכללי ביאורו ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰Ú הרי" :
˘¯ÂÙÓ– (ולא כו'ÂÏÏÎÓ˙מכאן אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון  – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) על Ô‡Î."(.19כו' בתשובה

הזקן רבנו דוקא כאן  מביא מדוע ‰Ê‰השאלה, ÌÏÂÚ לכל בשייכות  גם תופסת ה"צמצום" בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,
– העולמות) מכל הוא הסילוק (כלומר, ˘ËÈÏ"‡העולמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ·˙Î,(קצר דקו שבאופן (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂ

נאמר וכו' וביהמ"ק בג"ע אףÈ˙Î˘Âהדיעות ‰ˆÌÂˆÓבתוכם, ˙Ú˘·˘ כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקום חלל". רק הי' –
דלא  לומר דא"א זה  הוא כפשוטו , הצמצום לפרש הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמים שני "י"ל פירוט: ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק

התחלת אדה"ז ותפס – הנבזים" ואף נכבדים הבלתי השפלים בגשמיים "גם הוא נמצא דא"כ מעוה"ז עצומ"ה שיטתם.ÂÒÈÂ„סילק
דא"א  בעוה"ז משא"כ לקמן, שמקשה ומר"מ מת"ז להקשות אין וא"כ עצמו"ה, והמשיך חזר הצמצום דלאחר י"ל העולמות בשאר (ב)
אלא  והמשיך , דחזר לתרץ  יוכלו  האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי עצומ"ה והמשיך דחזר לומר

בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו אין שבהם בהעולמות אפילו

oeiq b"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íäéìòmlera o`k opyi ezgbyde ezriciy micen mdy ixd - £¥¤
,ltyd dfdEçøk ìòåy xnel gxkdd on ±íúBà Búòéãé ïéà §©¨§£¥§¦¨¨

,mi`xapd lk z` ±,Lecçå éeaø Ba äôéñBî?recn df lke - ¦¨¦§¦
-Bîöò úòéãéa ìkä òãBiL éðtîz` ezrici eli` ± ¦§¥¤¥©©Ÿ¦¦©©§

dzid `l mi`xapd
f` dzid ,"envr zricia"
ieaix meyn ef dricia
,ef drici dtqep :yecige
,yecig ly oipr `ide
dzid `l ok iptl ixdy
ok `id dzre ef drici
llyeny oeeik j` ;dpyi
ly oipr ixnbl dlrnl
gxkdd on ,yecige ieaix
z` d"awd zriciy
ote`a `id mi`xapd
zricia mze` rcei `edy

,`linne ± envréøä£¥
Búeîöòå Búeäî ìBëéák¦§¨¨§©§

,envr `ed ±Bzòãå± §©§
mi`xapd z` rceiy

,dfd mleray.ãçà ìkä©Ÿ¤¨
ezgbyde ezriciy oeeik ±
ezricie ,dfd mlera opyi

lera epyi jxazi envr `edy ixd ,ez` cg` xac `id.dfd m
ezgbyd wxe elkida ayeid jlnk ,mincn mdy enk ,df oi`
ezgbydy mewna `vnp envr jlnd `l` ,lkidl uegn `id
d`xp `ed envr cvny ,ltyd dfd mlera mby ,jk .z`vnp
zeyrl mikixv dcear iciÎlr wxe ,"ze`ivn"e "yi"k ybxene
ixd ,jxazi el zelbzd ly mewn ,jxazi el dxic mlerd z`
`edy dcn dze`a dfd mlera o`k `vnp `ed jexa envr `ed

.mipeilrd zenlera `vnp:æð ïewz íéðewza áeúkL eäæå§¤¤¨©¦¦¦
;"ïéàzúa àìå ïéàlòa àì ,déðéî éeðt øúà úéìc"oi` - §¥£©¨¦¥¨§¦¨¦§¨§©¨¦

xn`p ixd .mipezgza `le mipeilra `l jxazi epnn iept mewn
,xdf ipewizaenvr `edy;mipezgzd zenlera `vnpàéòøáe§©§¨

:ñçðét úLøt àðîéäî:aezk -úéìå àlëa ñéôz eäéà" §¥§¨¨¨©¦§¨¦¨¦§ª¨§¥
,'eë déa ñéôzc ïàîin oi`e xac lka qtez (d"awd) `ed - ©§¨¦¥

,ea qetziy,'eë ïéîìò ìk ááBñ eäéà"aaeq" (d"awd) `ed - ¦¥¨©§¦
,'ek zenlerd lk z` siwne,øáì déúeLøî ÷éôðc ïàî úéìå§¥©§¨¦¥§¥§©

,ezeyxl uegn `veiy in oi`e -,'eë ïéîìò ìk àlîî eäéà¦§©¥¨©§¦
zeiga mze` digne ,zenlerd lk z` `lnn (d"awd) `ed -

,`xap lkl zn`zen ziniptdéðéæì àðéæ ãçéîe øM÷î eäéà¦§©¥§©¥¦¨§¦¥
,àzúå àlò,ipy oina cg` oin cgine xywn (d"awd) `ed - ¦¨§©¨

,oezgzd mr oeilrd z`àlà ,ïéãBñé 'ãa àáøe÷ úéìå§¥§¨§§¦¤¨
éøa-àLã÷a,"eäéðéa eäéà ãk àeä-Cdaxiw mey oi`e - §ª§¨§¦©¦¥©§

iciÎlr `l` (`xap lk akxen mdn) zeceqid drax`a cegi`e
drax`a seqÎoi`d gek iciÎlr ,mdipia `vnp `edyk d"awd
md mnvr cvny zexnl ,mdipia zexagzd deedzn ± zeceqid

,mine y` enk ,ipyl cg` miiktdì ïàk ãòBðBLxdfd ly ± ©¨§
.my:øîBì äöBøå,xne` `edy dna -ñéôzc ïàî úéì" §¤©¥©§¨¦

"déa,`id dpeekd ±ìkî BìëN úâOäa ñtúiL éî ïéàL ¥¤¥¦¤¦§Ÿ§©¨©¦§¦¨
,íéðBéìòä íéìëNly ,"mipeilrd miilky"d oia mb - §¨¦¨¤§¦

zenlerdn mi`xapd
ilra mdy) mipeilrd
oi` (milecb dbyde lky
elkya qetziy in
ìL Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¤
Bîk ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§

:íéðewza áeúkL- ¤¨©¦¦
:"xdf ipewiz"aàîéúñ"§¦¨
,ïéîéúñ ìëcmby - §¨§¦¦

minezqd zenlerd
dleki mzbyd oi` ,epiabl
`ede d"awd z` "qetzl"

,mdn "mezq"úéìå§¥
Ca àñéôz äáLçî©£¨¨§¦¨¨

."ììkdaygn mey oi` ± §¨
oinlr" ly `l mb)
"qetzl" dleki ("oinizq
ly oipra .envr d"awda
lkya qetzl ,"`qitz"
mby `id `zeaxd ,dbyde
oiadle qetzl mileki mpi` ,milecbd mzbyde mlkya mipeilrd
xac oi`y mixne`yk ,"`qitz"a sqep yexit ,mxa .d"awd z`
lret epi`e ea wifgn epi` xac meyy ,mb `id dpeekd ,ea qtez
`ed ixd xac dyere xvei mc`dyk ixdy .iepiye dqitz mey ea
.zyxec xacd zxiviy dn itl dpzyn `ed ,ezxivia qtzp
,mi`xapd lk z`iigde zeedzda d"awd ly ezlert eli`e
ly `zeaxd z`hazn jka ± iepiye dqitz mey ea zlret dpi`
mevnv xzei yxcp mzxivily ,md mby ,mipezgzd zenlerd
mey jxazi ea milret mpi` md mb z`f lkae ,zeyalzde

:oldlcke .iepiye dqitz,íéðBzçza íâåcg` s` oi` - §©©©§¦
,ea qetziyïéîìò ìk àlîî eäéàc áb-ìò-óàzexnl ± ©©©§¦§©¥¨©§¦

diigne ,mi`xapde zenlerd lk z` "`lnn" jxazi `edy
zeigde ,`xap lkl zn`zen zeiga mze`zyalznzeinipta

jxazi ea iepiye dqitz lertl xacd leki dxe`kl ixd ± `xapa
,mipeilrd zenlerd cvn xy`n xzei mipezgzd zenlerd cvn

- oinlr lk `lnn `edy ji` ote`d ,oky ,jk xacd oi`Bðéà¥
íãàä úîLðkzyalznd ±àéäL ,Bôeb CBz,dnypd ± §¦§©¨¨¨¤¦

ééepMî íééepL úìa÷îe úìòtúnL ãò óebä CBz úñtúð¦§¤¤©©¤¦§©¤¤§©¤¤¦¦¦¦¥
úBàkäî ,Bøòöå óebä,lawn sebdy ±úeøéø÷ Bà±sebdy ©§©£¥©¨§¦

,laeq,àöBiëå Làä úeîéîç Bàlr mb rityn sebd laqy - £¦¨¥§©¥
.ytpd,àeä-Ceøa-LBãwäa ïk ïéàM äî`edy zexnly - ©¤¥¥§©¨¨

s` ,seba dnypd zlertk ,mda yalzne zenlerd lk `lnn
,d"awda xacd dpey ok it lréepL íeL ìa÷î BðéàLepi`e ± ¤¥§©¥¦

rtyen,äfä íìBò ééepMîmieedznd miiepiyd onõéwî ¦¦¥¨©¤¦©¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïéà ë"òå íäéìò çéâùîå ìôùä æ"äåòáù íéøåöéä
òãåéù éðôî ùåãéçå éåáéø åá äôéñåî íúåà åúòéãé
åúåîöòå åúåäî ìåëéáë éøä åîöò úòéãéá ìëä
øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå 'à ìëä åúòãå
ñçðô 'ô î"øáå ïéàúúá àìå ïéàìéòá àì äéðéî éåðô
åäéà 'åë äéá ñéôúã ïàî úéìå àìåëá ñéôú åäéà
åäéà øáì 'éúåùøî ÷éôðã ïàî úéìå 'åë ò"ëåñ
àìéò äéðéæì àðéæ ãçéîå øù÷î åäéà 'åë ò"ëîî
åäéà ãë ä"á÷á àìà ïéãåñé 'ãá àáøå÷ úéìå àúúå
éî ïéàù 'éá ñéôúã ïàî úéì ì"øå .ì"ëò åäééðéá
åúåäîá íéðåéìòä íéìëù ìëî åìëù úâùäá ñåôúéù
ìëã àîéúñ íéðå÷úá ù"îë ä"á÷ä ìù åúåîöòå
íéðåúçúá íâå ììë êá àñéôú äáùçî úéìå ïéîéúñ
åôåâ êåú íãàä úîùðë åðéà ò"ëîî åäéàã â"òà
úìá÷îå úìòôúîù ãò óåâä êåú úñôúð àéäù
åà úåøéø÷ åà úåàëäî åøòöå óåâä ééåðéùî íééåðéù
ìá÷î åðéàù ä"á÷äá ë"àùî àöåéëå ùàä úåîéîç
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oeiqפ c"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ד חמישי יום
,166 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

,äìéìì íBiîe óøçì§Ÿ¤¦§©§¨
:áéúëãkaezky enk -20: §¦§¦

éLçé àì CLç íb"C ©Ÿ¤Ÿ©£¦
,"øéàé íBik äìéìå ,jnî¦¤¨§©§¨©¨¦

ììk ñtúð BðéàL éôì§¦¤¥¦§¨§¨
-ìò-óà úBîìBòä CBz¨¨©©

.ïBì àlîîc ábzexnl ± ©§§©¥
.mze` "`lnn" `edy

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk íb eäæåz` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd lk,Leøt`l `edy dpeekd oi` "oinlr lk aaeq" - ¥

jke ,cala eilr siwn wxe envr mlera melyeÎqg `vnp
:`id "aaeq" ly zernynd `l` ,ea rityn,ìLî Cøc¤¤¨¨

äæéàa ïðBaúî íãàLk§¤¨¨¦§¥§¥¤
Bà BìëNa äîëç øác§©¨§¨§¦§

a,BzáLçîa éîLb øác̈¨©§¦§©£©§
BzáLçîe BìëN éæà£©¦§©£©§
àeää øácä ìò íéôéwî©¦¦©©¨¨©
Bà BzáLçîa øiöîä©§ª¨§©£©§

,BìëNaxacd ixdy - §¦§
,ezaygnae elkya `vnp

ïéà Càlkyd ± ©¥
,daygndeìò íéôéwî©¦¦©

Lnî àeää øácä©¨¨©©¨
;Lnî ìòôamd - §Ÿ©©¨

cala "xeiv"d z` mitiwn
z` `l la` ,xacd ly
oaen df xac .envr xacd
,inyb xaca cgeina
ixd envr inybd xacdy
mewna ynn lreta `vnp
day ,ezaygna `l ,xg`
ly "exeiv" wx `vnp
"xeiv"d z` wxe ,xacd
,ezaygn dtiwn cala

déa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáàaezk eiably ±21:ék" £¨©¨¨¦§¦¥¦
"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì`id dlrnly daygndy ± Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

dpd ,mc` ly ezaygn ,licadl ,xy`n ixnbl xg` ote`a
àøáð ìk úôwî ,íéàøápä ìk òãBiL Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨¤¥©¨©¦§¨¦©¤¤¨¦§¨

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå,dlrnly daygnd ±àéä §¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦¦
.Lnî ìòôa Léì ïéàî Búeeäúäå Búeiçxacdy itk `ly ± ©§¦§©¥©¦§¥§Ÿ©©¨

oi`e ezaygna `vnp epi` envr xiievnd xacdy ,mc`d lv`
`vnp xacd ly exeiv wx ,xacd lr drityn ezaygn
,ynn `xapd z` dtiwn dlrnly daygnd eli`e .ezaygna
oi` j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n ezeedl `xapa drityn `ide
dleki `id f`y ,`xapl m`zda znvnhvn zeigdy ote`a df
zx`yp ef zeig `l` ,`xapd ly ezeinipta hlwidl

cr mvnhvdln dlrn dlrnl `idy ,dlrpd dzbixcna
dzeidae ± `xapd ly ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy
.zeigde zeedzdd oipr z` `xapa drityn `id ,dzbixcna
úLaìúnä úeiçä úðéça àéä ¯ "ïéîìò ìk àlîî"e§©¥¨¨§¦¦§¦©©©©¦§©¤¤

,zeiniptaíöò CBz¤¤
àéäL ,àøápäzeigd ± ©¦§¨¤¦

lk `lnn" zpigany
,"oinlrúîöîöî§ª§¤¤
BëBúa,`xapd ly ± §

Cøò éôk ,áø íeöîöa§¦§©§¦¤¤
,àøápä úeäî,oky - ¨©¦§¨

zeigd lry oeeik
ly ezeinipta yalzdl
on ,ez` cg`zdle `xapd
mvnhvz `idy gxkdd
ly ezedn jxr itl
ixd `ed `xapde ± `xapd
gxkdd on ixd ,leab lra

`eaz ef zeigyly ote`a
,zlaben dxeva ,leab

:oldlckàeäL,`xapd ± ¤
úéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦
eðéäc ,Búeëéàå Búenëa§©§¥§©§
"ezeki`" ly zernynd ±

`idBúeáéLçå Búìòî± ©£¨©£¦
zeki`d mby ,`xapd ly
seb cvn wx ze`a od ,`xapd ly zeigd opi` zeaiygde

,`xapd,Búenëa úéìëúå ìeáb Bì Lé BôebL ,LîMä ïBâk§©¤¤¤¥§§©§¦§©
,ynyd lceba -àeäLøeck ìãâk íéîòt æñ÷ Bîk ¤§§¨¦§Ÿ¤©

õøàä22,Búìòîe Búeëéàå ,,ynyd ly -ïk íb ,BøBà àeä ¨¨¤§¥©£¨©¥
ézìáì øéàé àì ék ,øéàäì ìëeé änk ãò ìeáb Bì Lé¥§©©¨©§¨¦¦Ÿ¨¦§¦§¦

àøáð àeäL øçàî ,úéìëzm`e ± laben ixd `ed `xape ± ©§¦¥©©¤¦§¨
,ax wgxnl dxi`n ynyd mpn`.dlabda z`f lka la`ïëå§¥

òé÷øì õøàäî ék ,úéìëúå ìeáb éìòa íä íéàøápä ìk̈©¦§¨¦¥©£¥§§©§¦¦¥¨¨¤¨¨¦©
.'eë äðL ÷"ú Cìäîw"z jldn ok mb riwxl riwx oia jke ± ©£©¨¨

.dpyïk íàå,zilkze leab yi mi`xaply ±úeiçä §¦¥©©
íäa úLaìîä,mzeinipta ±áø íeöîö úðéçáa àéä ©§ª¤¤¨¤¦¦§¦©¦§©

íéaø íéîeöîö íöîöúäì älçz äëéøö ék ,íeöòå§¨¦§¦¨§¦¨§¦§©§¥¦§¦©¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äìéìì íåéîå óøåçì õé÷î æ"äåò ééåðéùî éåðéù íåù
øéàé íåéë äìéìå êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë
àìîîã â"òà úåîìåòä êåú ììë ñôúð åðéàù éôì

ïåì

ïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
åúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá
øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
òãåéù åúòéãéå åúáùçî 'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî
éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä
êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
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יב.תה 20. קלט, ח.21.לים נה, ˘ËÈÏ"‡22.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וכ"ה פעמים קע כמו ה"ח) (פ"ג יסוה"ת ברמב"ם "והנה :

oeiq d"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ה שישי יום
,ct 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,dt 'nr cr:ïîöò

äeäúiL ãò ,íéîeöòå©£¦©¤¦§©¤
døBàå dçkîzeig ly ± ¦Ÿ¨§¨

,efúBîk íéàøápä íöò¤¤©¦§¨¦§
ìeáb éìòa ,íäL¤¥©£¥§

úéìëúåzeigd ixdy ± §©§¦
dpnn deedziy icke ,zilkz zlra `le zlaben dpi` dnvr

gxkdd on ,laben `xap
mvnhvz `idy
cr ,miax minevnva
`xapa yalzdl lkezy
itk ± ez` cg`zdle

:oldl xaqeiy

àeä úeiçä øB÷î ékàeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨
,äøBzaL úBøîàî äøNòa Laìúnälk e`xap mda - ©¦§©¥©£¨¨©£¨¤©¨

,mi`xapdõ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥
íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà úBîìBò àøáìå ,úéìëúå§©§¦§¦§Ÿ¨¥¥§©§¦§©¨

íúBéçäìe ,íúeëéàå§¥¨§©£¨
,ãò éãòmdy itk `l - £¥©

zenka milaben ,zrk
epi` mneiwe zeki`ae
gex" zpigan eli`e ;igvp
`xaidl mileki eid "eit
milaben izla zenler
ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwäéä àìå§Ÿ¨¨
ììk äfä íìBò àøáð± ¦§¨¨©¤§¨

mi`xapd lky ,dfd mler
leab ilra md eay
zngne .zilkze
zeigd zenvnhvd
,jxazi "eit gex"ny
mr dfd mlerd deedzp
leab ilra mi`xap
,xac ly enrh .zilkze
`xaidl mileki eid recn
zilkze leab ila zenler
jxazi "eit gex" zpigan
xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfd epaxBîkL)¤§
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

,åéúBlòôe åéúBcî ìk Ck ,"óBñ-ïéà" àø÷ð,seq oi` od - ¦§¨¥¨¨¦¨§ª¨
,ãç éäBîøâe eäéàc,cg` xac md eizecne `ed -eðéä± §¦§¨¦©©§

,xnelkøàLe íéîçøå ãñç ïäL ,åéúBcnî úëLîpä úeiçä©©©¦§¤¤¦¦¨¤¥¤¤§©£¦§¨
,úBLBãwä åéúBcîodn zeigd zkynp -ïúeLaìúä éãé-ìò ¦¨©§©§¥¦§©§¨

úBLaìúnLzecnd ±åét çeøa,zeklnd zxitqa ± ¤¦§©§§©¦
aezkk ,jxazi "eit gex"e xn`nn `id zeedzdd23:àeä ék"¦
"äðaé ãñç" ¯ éãé-ìò ¯ "íìBò"å ,"éäiå øîà24mlerdy - , ¨©©¤¦§¨©§¥¤¤¦¨¤

cqgn ± mdipyn `a df ,`eti` ,cvik .cqgd zcn iciÎlr dpap
zyalzn cqgd zcny `id dpeekd `l` ± ?(zekln) 'd xacne

,`id zeedzddy ± "eit gex"e 'd xacaåét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦
,äæ ãñçì Leáìe éìk äNòpä,mlerd `xap epnny -ïécäk ©©£¤§¦§§¤¤¤§©¥

déðéî déLeáìc àöî÷©§¨¦§¥¦¥
(déáe25,av eze`k ± . ¥

eae epnn `ed eyealy
`ed "eit gex" jk .envr
mr cge`nd ilke yeal
dpnny ,cqgd zcn
,ixd ± mlerd deedzn
"eit gex"ny zeigdny
`xaidl mileki eid
,zilkze leab ila zenler
- LBãwä íöîvL àlà¤¨¤¦§¥©¨
øBàä àeä- Ceøä¨
ìëeiL úeiçäå§©©¤©
,åét çeøî èMtúäì§¦§©¥¥©¦
éôeøö CBz BLéaìäå§¦§¦¥¥
äøNò ìL úBiúBà¦¤£¨¨
éôeøöå úBøîàî©£¨§¥¥
éôelça ïäéôeøö¥¥¤§¦¥
úBiúBàä úBøeîúe§¨¦
ïðBaLçáe ïîöò©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨

ìëeiL eðéäc ,äâøãîì,zeigde xe`d ±úBéçäìe àøáì §©§¥¨§©§¤©¦§Ÿ§©£
íéàeøa,dl`k ±äúeçt àéä íúìòîe íúeëéà úBâøãnL §¦¤©§§¥¨©£¨¨¦§¨

úBiúBàî íéàøápä íéàeøaä úìòîe úeëéà úBâøãnî¦©§§¥©£©©§¦©¦§¨¦¥¦
ïäaL ,úBøîàî äøNòaL ïîöò úBáéúådxyr"a ± §¥©§¨¤¨£¨¨©£¨¤¨¤

,"zexn`nïäL Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä Laìúî¦§©¥©¨¨¦§§©§¤¥
åéúBcî."envrae eceaka" jxazi ez` cg` xac ody ± ¦¨

ïBaLçäåly xtqnd oeayg `l` ,zeize` itelig ila mb ± §©¤§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö
úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå
äøåî ïåáùçäå åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
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יותר  לדייק הרמב"ם נחית נושא) והנני (ד"ה להרמב"ם פיה"מ בהקדמת כי אדה"ז, על ול"ק פעמים. קע הכ"ב) (פ"ה שבועות בהל'
פעם". שמיניות ושלש קסו ט.23.וכותב: לג, ג.24.תהלים פט, ˘ËÈÏ"‡25.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ל ספכ"א. ח"א "כדלעיל :

ה". פכ"א, ב"ר



פי oeiq c"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ד חמישי יום
,166 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

,äìéìì íBiîe óøçì§Ÿ¤¦§©§¨
:áéúëãkaezky enk -20: §¦§¦

éLçé àì CLç íb"C ©Ÿ¤Ÿ©£¦
,"øéàé íBik äìéìå ,jnî¦¤¨§©§¨©¨¦

ììk ñtúð BðéàL éôì§¦¤¥¦§¨§¨
-ìò-óà úBîìBòä CBz¨¨©©

.ïBì àlîîc ábzexnl ± ©§§©¥
.mze` "`lnn" `edy

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk íb eäæåz` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd lk,Leøt`l `edy dpeekd oi` "oinlr lk aaeq" - ¥

jke ,cala eilr siwn wxe envr mlera melyeÎqg `vnp
:`id "aaeq" ly zernynd `l` ,ea rityn,ìLî Cøc¤¤¨¨

äæéàa ïðBaúî íãàLk§¤¨¨¦§¥§¥¤
Bà BìëNa äîëç øác§©¨§¨§¦§

a,BzáLçîa éîLb øác̈¨©§¦§©£©§
BzáLçîe BìëN éæà£©¦§©£©§
àeää øácä ìò íéôéwî©¦¦©©¨¨©
Bà BzáLçîa øiöîä©§ª¨§©£©§

,BìëNaxacd ixdy - §¦§
,ezaygnae elkya `vnp

ïéà Càlkyd ± ©¥
,daygndeìò íéôéwî©¦¦©

Lnî àeää øácä©¨¨©©¨
;Lnî ìòôamd - §Ÿ©©¨

cala "xeiv"d z` mitiwn
z` `l la` ,xacd ly
oaen df xac .envr xacd
,inyb xaca cgeina
ixd envr inybd xacdy
mewna ynn lreta `vnp
day ,ezaygna `l ,xg`
ly "exeiv" wx `vnp
"xeiv"d z` wxe ,xacd
,ezaygn dtiwn cala

déa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáàaezk eiably ±21:ék" £¨©¨¨¦§¦¥¦
"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì`id dlrnly daygndy ± Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

dpd ,mc` ly ezaygn ,licadl ,xy`n ixnbl xg` ote`a
àøáð ìk úôwî ,íéàøápä ìk òãBiL Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨¤¥©¨©¦§¨¦©¤¤¨¦§¨

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå,dlrnly daygnd ±àéä §¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦¦
.Lnî ìòôa Léì ïéàî Búeeäúäå Búeiçxacdy itk `ly ± ©§¦§©¥©¦§¥§Ÿ©©¨

oi`e ezaygna `vnp epi` envr xiievnd xacdy ,mc`d lv`
`vnp xacd ly exeiv wx ,xacd lr drityn ezaygn
,ynn `xapd z` dtiwn dlrnly daygnd eli`e .ezaygna
oi` j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n ezeedl `xapa drityn `ide
dleki `id f`y ,`xapl m`zda znvnhvn zeigdy ote`a df
zx`yp ef zeig `l` ,`xapd ly ezeinipta hlwidl

cr mvnhvdln dlrn dlrnl `idy ,dlrpd dzbixcna
dzeidae ± `xapd ly ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy
.zeigde zeedzdd oipr z` `xapa drityn `id ,dzbixcna
úLaìúnä úeiçä úðéça àéä ¯ "ïéîìò ìk àlîî"e§©¥¨¨§¦¦§¦©©©©¦§©¤¤

,zeiniptaíöò CBz¤¤
àéäL ,àøápäzeigd ± ©¦§¨¤¦

lk `lnn" zpigany
,"oinlrúîöîöî§ª§¤¤
BëBúa,`xapd ly ± §

Cøò éôk ,áø íeöîöa§¦§©§¦¤¤
,àøápä úeäî,oky - ¨©¦§¨

zeigd lry oeeik
ly ezeinipta yalzdl
on ,ez` cg`zdle `xapd
mvnhvz `idy gxkdd
ly ezedn jxr itl
ixd `ed `xapde ± `xapd
gxkdd on ixd ,leab lra

`eaz ef zeigyly ote`a
,zlaben dxeva ,leab

:oldlckàeäL,`xapd ± ¤
úéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦
eðéäc ,Búeëéàå Búenëa§©§¥§©§
"ezeki`" ly zernynd ±

`idBúeáéLçå Búìòî± ©£¨©£¦
zeki`d mby ,`xapd ly
seb cvn wx ze`a od ,`xapd ly zeigd opi` zeaiygde

,`xapd,Búenëa úéìëúå ìeáb Bì Lé BôebL ,LîMä ïBâk§©¤¤¤¥§§©§¦§©
,ynyd lceba -àeäLøeck ìãâk íéîòt æñ÷ Bîk ¤§§¨¦§Ÿ¤©

õøàä22,Búìòîe Búeëéàå ,,ynyd ly -ïk íb ,BøBà àeä ¨¨¤§¥©£¨©¥
ézìáì øéàé àì ék ,øéàäì ìëeé änk ãò ìeáb Bì Lé¥§©©¨©§¨¦¦Ÿ¨¦§¦§¦

àøáð àeäL øçàî ,úéìëzm`e ± laben ixd `ed `xape ± ©§¦¥©©¤¦§¨
,ax wgxnl dxi`n ynyd mpn`.dlabda z`f lka la`ïëå§¥

òé÷øì õøàäî ék ,úéìëúå ìeáb éìòa íä íéàøápä ìk̈©¦§¨¦¥©£¥§§©§¦¦¥¨¨¤¨¨¦©
.'eë äðL ÷"ú Cìäîw"z jldn ok mb riwxl riwx oia jke ± ©£©¨¨

.dpyïk íàå,zilkze leab yi mi`xaply ±úeiçä §¦¥©©
íäa úLaìîä,mzeinipta ±áø íeöîö úðéçáa àéä ©§ª¤¤¨¤¦¦§¦©¦§©

íéaø íéîeöîö íöîöúäì älçz äëéøö ék ,íeöòå§¨¦§¦¨§¦¨§¦§©§¥¦§¦©¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äìéìì íåéîå óøåçì õé÷î æ"äåò ééåðéùî éåðéù íåù
øéàé íåéë äìéìå êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë
àìîîã â"òà úåîìåòä êåú ììë ñôúð åðéàù éôì

ïåì

ïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
åúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá
øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
òãåéù åúòéãéå åúáùçî 'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî
éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä
êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
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יב.תה 20. קלט, ח.21.לים נה, ˘ËÈÏ"‡22.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וכ"ה פעמים קע כמו ה"ח) (פ"ג יסוה"ת ברמב"ם "והנה :

oeiq d"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ה שישי יום
,ct 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,dt 'nr cr:ïîöò

äeäúiL ãò ,íéîeöòå©£¦©¤¦§©¤
døBàå dçkîzeig ly ± ¦Ÿ¨§¨

,efúBîk íéàøápä íöò¤¤©¦§¨¦§
ìeáb éìòa ,íäL¤¥©£¥§

úéìëúåzeigd ixdy ± §©§¦
dpnn deedziy icke ,zilkz zlra `le zlaben dpi` dnvr

gxkdd on ,laben `xap
mvnhvz `idy
cr ,miax minevnva
`xapa yalzdl lkezy
itk ± ez` cg`zdle

:oldl xaqeiy

àeä úeiçä øB÷î ékàeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨
,äøBzaL úBøîàî äøNòa Laìúnälk e`xap mda - ©¦§©¥©£¨¨©£¨¤©¨

,mi`xapdõ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥
íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà úBîìBò àøáìå ,úéìëúå§©§¦§¦§Ÿ¨¥¥§©§¦§©¨

íúBéçäìe ,íúeëéàå§¥¨§©£¨
,ãò éãòmdy itk `l - £¥©

zenka milaben ,zrk
epi` mneiwe zeki`ae
gex" zpigan eli`e ;igvp
`xaidl mileki eid "eit
milaben izla zenler
ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwäéä àìå§Ÿ¨¨
ììk äfä íìBò àøáð± ¦§¨¨©¤§¨

mi`xapd lky ,dfd mler
leab ilra md eay
zngne .zilkze
zeigd zenvnhvd
,jxazi "eit gex"ny
mr dfd mlerd deedzp
leab ilra mi`xap
,xac ly enrh .zilkze
`xaidl mileki eid recn
zilkze leab ila zenler
jxazi "eit gex" zpigan
xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfd epaxBîkL)¤§
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

,åéúBlòôe åéúBcî ìk Ck ,"óBñ-ïéà" àø÷ð,seq oi` od - ¦§¨¥¨¨¦¨§ª¨
,ãç éäBîøâe eäéàc,cg` xac md eizecne `ed -eðéä± §¦§¨¦©©§

,xnelkøàLe íéîçøå ãñç ïäL ,åéúBcnî úëLîpä úeiçä©©©¦§¤¤¦¦¨¤¥¤¤§©£¦§¨
,úBLBãwä åéúBcîodn zeigd zkynp -ïúeLaìúä éãé-ìò ¦¨©§©§¥¦§©§¨

úBLaìúnLzecnd ±åét çeøa,zeklnd zxitqa ± ¤¦§©§§©¦
aezkk ,jxazi "eit gex"e xn`nn `id zeedzdd23:àeä ék"¦
"äðaé ãñç" ¯ éãé-ìò ¯ "íìBò"å ,"éäiå øîà24mlerdy - , ¨©©¤¦§¨©§¥¤¤¦¨¤

cqgn ± mdipyn `a df ,`eti` ,cvik .cqgd zcn iciÎlr dpap
zyalzn cqgd zcny `id dpeekd `l` ± ?(zekln) 'd xacne

,`id zeedzddy ± "eit gex"e 'd xacaåét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦
,äæ ãñçì Leáìe éìk äNòpä,mlerd `xap epnny -ïécäk ©©£¤§¦§§¤¤¤§©¥

déðéî déLeáìc àöî÷©§¨¦§¥¦¥
(déáe25,av eze`k ± . ¥

eae epnn `ed eyealy
`ed "eit gex" jk .envr
mr cge`nd ilke yeal
dpnny ,cqgd zcn
,ixd ± mlerd deedzn
"eit gex"ny zeigdny
`xaidl mileki eid
,zilkze leab ila zenler
- LBãwä íöîvL àlà¤¨¤¦§¥©¨
øBàä àeä- Ceøä¨
ìëeiL úeiçäå§©©¤©
,åét çeøî èMtúäì§¦§©¥¥©¦
éôeøö CBz BLéaìäå§¦§¦¥¥
äøNò ìL úBiúBà¦¤£¨¨
éôeøöå úBøîàî©£¨§¥¥
éôelça ïäéôeøö¥¥¤§¦¥
úBiúBàä úBøeîúe§¨¦
ïðBaLçáe ïîöò©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨

ìëeiL eðéäc ,äâøãîì,zeigde xe`d ±úBéçäìe àøáì §©§¥¨§©§¤©¦§Ÿ§©£
íéàeøa,dl`k ±äúeçt àéä íúìòîe íúeëéà úBâøãnL §¦¤©§§¥¨©£¨¨¦§¨

úBiúBàî íéàøápä íéàeøaä úìòîe úeëéà úBâøãnî¦©§§¥©£©©§¦©¦§¨¦¥¦
ïäaL ,úBøîàî äøNòaL ïîöò úBáéúådxyr"a ± §¥©§¨¤¨£¨¨©£¨¤¨¤

,"zexn`nïäL Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä Laìúî¦§©¥©¨¨¦§§©§¤¥
åéúBcî."envrae eceaka" jxazi ez` cg` xac ody ± ¦¨

ïBaLçäåly xtqnd oeayg `l` ,zeize` itelig ila mb ± §©¤§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö
úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå
äøåî ïåáùçäå åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
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יותר  לדייק הרמב"ם נחית נושא) והנני (ד"ה להרמב"ם פיה"מ בהקדמת כי אדה"ז, על ול"ק פעמים. קע הכ"ב) (פ"ה שבועות בהל'
פעם". שמיניות ושלש קסו ט.23.וכותב: לג, ג.24.תהלים פט, ˘ËÈÏ"‡25.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ל ספכ"א. ח"א "כדלעיל :

ה". פכ"א, ב"ר



oeiqפב d"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zeize`d,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä èeòî ìò äøBî¤©¦¨§©©¦©©¦
epnî øàLð àlL ãò,zeigdn ±,äðBøçà äðéça àlà ©¤Ÿ¦§©¦¤¤¨§¦¨©£¨

úBâøãîe úBçk éðéî änk ,øtñîe ïBaLçä úðéça àeäL¤§¦©©¤§¦§¨©¨¦¥Ÿ©§¥
Bæ äáz ìL äæ óeøöa Laìîä äfä úeiçå øBàa úBìeìk§§§©©¤©§ª¨§¥¤¤¥¨

lr ± dfn x`ypy dnke ±
ixd ± oeaygd dxen jk
dcixi xg` dcixi efy
.herin xg` herine
íéîeöîvä ìk øçàå)§©©¨©¦§¦
,ïäa àöBiëå älàä̈¥¤§©¥¨¤
Búîëç äøæb øLàk©£¤¨§¨¨§¨

,Cøaúédfi`e dnk - ¦§¨¥
,eidi minevnv,àeä

øBàä ìBëé äéäL¤¨¨¨¨
íb Laìúäì úeiçäå§©©§¦§©¥©
íéðáà Bîk ,íéðBzçza©©§¦§£¨¦

,íîBcä øôòåmdae - §¨¨©¥
zeig mey zi`xp dpi`
mi`xapa ,xnelk ,zipgex
md ,mnvr mipezgzd

,xzeia zegpd beqdnék¦
dîL ,ìLî Cøc ,"ïáà"¤¤¤¤¨¨§¨
z"ia zeize`d da yiy ±

,o"epedLøL ék äøBî± ¤¦¨§¨
,oa`d lyäìBòä íMî¦¥¨¤

ï"a,mipye miyng ± ©
,Bøtñîa`a o"a myd - §¦§¨

ly miieqn ielin ote`n
,'ied myóìà ãBòå± §¨¤

,"oa`" dlnaøçà íMî úôñBð26êéøöc äàøð] (íòùéì) , ¤¤¦¥©¥¦§¤§¨¦
.døöBéì òeãiä ["íòèì" :úBéäì"oa`" dlnl sqep recn ± ¦§§©©©¨©§§¨

.s"l` ila ,o"a meyn `ed dyxyy zexnl ,s"l`díL ,äpäå§¦¥¥
,ãàî íéðBéìò úBîìBòa àeä Bîöòa ï"a,`eti` ,cvik - ©§©§§¨¤§¦§Ÿ

?zinyb oa` epnn deedzníéaø íéîeöîö éãé-ìòL ÷ø©¤©§¥¦§¦©¦
äâøãnî íéîeöòå,xzei dpeilr ±,äâøãîì,xzei dpezgz - ©£¦¦©§¥¨§©§¥¨

epnî ãøé,mipeilrd zenleray o"a mydn ±èòeî úeiç ¨©¦¤©¨
Lôð àéä Bæå .ïáàa Laìúäì ìëeiL ãò ,ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ©¤©§¦§©¥§¤¤§¦¤¤

íîBcä,znvnevnd zeigd ±BúBà äeäîe äiçîäz` ± ©¥©§©¨§©¨
,oa`d.ìéòì øàaúpL Bîëe ,òâø ìëa Léì ïéàîmby ± ¥©¦§¥§¨¤©§¤¦§¨¥§¥

.yil oi`n eze` deedne dignd zipgex ytp yi mnecaBæå± §
,mi`xapd z` zeedle zeigdl xzeia znvnevnd zeigdàéä¦

,"ïéîìò ìk àlîî" úðéça.zenlerd lk `lnn -ïéàM äî §¦©§©¥¨©§¦©¤¥
.("ïéîìò ìk ááBñ" úðéça ïkznvnevn dpi` zeigd da ± ¥§¦©¥¨©§¦

`idy itk `xapa drityn `id `l` ,`xapl m`zda
eid zeigd zpigany ixd .mevnv ila ,zinvrd dzbixcna

`idyk `wece ,zilkze leab ila zenler zeedzdl mileki
itelige oditeligae "zexn`n dxyr" zeize`a zyalzn
itk ,zilkze leab ilra mi`xap odn f` mieedzn ,oditelig

:oldl xaqeiyäâøãîe çk ìëåzpigaa ,minevnvd ixg`y ± §¨Ÿ©©§¥¨
,cala zeize`d oeayg
éôk íéàeøa àøáì ìBëé̈¦§Ÿ§¦§¦
ïk íb Bæ äâøãî úðéça§¦©©§¥¨©¥
úéìëúå õ÷ ïéàì§¥¥§©§¦
,íúeëéàå íúenëa§©¨§¥¨

úBéçäì,mze` ±,ãò éãò §©££¥©
'ä çk àeäL øçàî¥©©¤Ÿ©

ìöàðå èMtúnä± ©¦§©¥§¤¡¨
,yxteneïéàå ,åét çeøî¥©¦§¥

,'eë øBöòîxevrn oi` - ©£
dxeva hytzdln eiptl

,efkäéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤
äìBãb äìòîa íúeëéà¥¨§©£¨§¨
úìòîe úeëéàk ,Ck ìk̈¨§¥©£©
eìëeiL íéàeøa§¦¤§
çk úðéçaî úBàøaäì§¦¨§¦§¦©Ÿ©
úBiúBàä úâøãîe©§¥©¨¦

:ïîöòmi`xapd eli`e - ©§¨
itelign mieedznd
oeaygn mb dne ,zeize`d
dhnl md ,zeize`d

.dlrnae zeki`a
.ç ÷øtwxt ,mcewd wxta ¤¤

,owfd epax xiaqd ,'f

'd ip`" aezkd zernyny

ly ezecg`a iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l

mewn yiy zexnl ,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd

dricia sqep ,mze` rcei d"awdy mi`xap eedzpy dnay ,xnel

dricid ,oky ,jk xacd oi` zn`a dpd - mi`xapd zrici - dlrnly

lv` xacdy enk df oi`) envr d"awd mr cg` xac `id dlrnly

mc`d`id mc`d ly eytp ik ,eytpa sqep xac `id dricidy ,

zecg` `id jxazi ezecg`y oeeik .(dheyt zecg` `le ,zakxen

drici beq `id ezriciy xnel gxkdd on ,dakxd mey ila ,dheyt

,epnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed envr zricia :ixnbl xg`

zriciay jk ,mi`xapd eedzpy iptl mb dpyi ixd "envr zrici"e

zlekia oi` ,xiaqd ,drici ly df ote` .xac mey ea sqep `l mi`xapd

dny ,owfd epax xiaqi ,'g wxt ,df wxta .biydle oiadl iyep`d lkyd

"'ek recid `ed rcnd `ed" :dlrnly dricil rbepa m"anxd xne`y

lkl qgia mb jk `ed xacd `l` ,d"awd ly ezrcl qgia wx `l `ed

mr cg` xac mlek mdy ,epevxle eznkgl qgia mbe ,eizenye eizecn

.envr d"awd
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå
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.26‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,עח) משפטים בתו"א עד"ז מ"ה. משם שאל"ף המקום מאבני ויקח עה"פ להצ"צ אוה"ת "ראה :
משם סתם כאן כתב שלכן וי"ל ועוד. אבן מע' קה"י ב) (יג, שה"ש לקו"ת ג"כ וראה אחר. באופן מפרש ד) (א, במאו"א ‡Á¯סע"ב).

ב)". רעט, (זח"ג אבן ואית אבן אית כי

oeiq e"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ו קודש שבת יום
פרק ח  ,dt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î äðäå ç ÷øô,170 'nr cr.íìëùá øééöìå

Ceøa ¯ LBãwäL äëøáì BðBøëæ í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©¦§¦§¨¨¤©¨¨
úecçà ,Lnî ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå Búeäî àeä ¯¨§©§§©§©Ÿ¤¨©¨©§
åéúBcî ìëa Lnî ïéðòä ïk ¯ ììk úákøî àìå äèeLt§¨§Ÿª§¤¤§¨¥¨¦§¨©¨§¨¦¨
íéLBãwä åéúBîL ìëáe ,àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwä ìL¤©¨¨§¨§¨©§¦

Bì epkL íééepkäå§©¦¦¤¦
eðéîëçå íéàéápä©§¦¦©£¨¥

ïBâk ,äëøáì-íðBøëæ± ¦§¨¦§¨¨§
epinkge mi`iapdy dn
d"awd z` mipkn l"f

:xeza"íeçø"å "ïepç"©§©
,ïäa àöBiëå "ãéñç"å- §¨¦§©¥¨¤

z` mipkn oda zecn
,d"awdàø÷pM äî ïëå§¥©¤¦§¨

,d"awd ±,"íëç"¨¨
:áéúëcaezky enk -1: ¦§¦

,"'Bâå íëç àeä íâå"§©¨¨§
ïëå,mb ±BðBöøenk ± §¥§

aezky2:'ä äöBø ék"¦¤
ãñç õôç"å "åéàøé úà¤§¥¨§¨¥¤¤

"àeä3mr cqg zeyrl ±
,mi`xapäöBø"å§¤

úaíéòLø ìL íúáeL ¦§¨¨¤§¨¦
íúúéîa õôç Bðéàå§¥¨¥§¦¨¨

"íúòLøáe4yi ixd ± §¦§¨¨
dn ,mipiprd ipy o`k
`edy dne dvex `edy

dvex `líéðéò øBäè"e§¥©¦
"òøa úBàøî5xac ± ¥§§¨

ixd .ea dvex `ed oi`y
mb d"awdl miqgiiny
lkye dnkg mb ,zecn

j` ± oevx mbeBðBöø ïéà¥§
Bcñç úcîe Búîëçå§¨§¨¦©©§
åéúBcî øàLe Búeðîçøå§©£¨§¨¦¨
éeaø Ba íéôéñBî¦¦¦

Búeîöò àlà ,Búeîöòå Búeäîa íBìLå-ñç äákøäå§©§¨¨©§¨§¨§©§¤¨©§
Bcñç úcîe ,Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøe Búeäîe¨§§¨§¨¦¨§©§¦©©§
,Búøeáâe Bcñçî äìeìkä Bzøàôúå ,Búeðîçøå Búøeáâe§¨§©£¨§¦§©§©§¨¥©§§¨

úBLBãwä åéúBcî øàL ïëålke ezedne ezenvr ixd ± §¥§¨¦¨©§

md ,zecne c"ag ,zexitqe oevx ,eizegekäèeLt úecçà ìkä©Ÿ©§§¨
í"aîøä áúkL Bîëe ,Búeäîe Búeîöò àéä àéäL ,Lnî©¨¤¦¦©§¨§¤¨©¨©§©

äæ øácL ,ì"æcg` xac md ,d"awd ly dnecke ezrcy ± ©¤¨¨¤
,ez`ì ïæàa àìå ,Bøîàì äta çk ïéàáìa àìå ,BòîL ¥Ÿ©©¤§¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥

ìò Bøékäì íãàä̈¨¨§©¦©
.Béøea?dnl jk lke ±ék §¦

ìk BìëNa øiöî íãàä̈¨¨§©¥§¦§¨
äöBøL úBìkNnä©ª§¨¤¤
ìkä ¯ ïéáäìe ìékNäì§©§¦§¨¦©Ÿ

,Ba íäL úBîklk - §¤¥
dvex `edy dpade oeirx
eze` xiivn `ed oiadl
ea `edy itk envrl

,envräöBøL ïBâk± §¤¤
,mc`dBìëNa øiöì§©¥§¦§

úeäî Bà ,ïBöøä úeäî̈¨¨¨
Bà ,äðéa Bà ,äîëç̈§¨¦¨
úcî úeäî Bà ,úòc©©¨¦©
àöBiëå íéîçøå ãñç¤¤§©£¦§©¥

ïäa,zecnd x`y ±àeä ¨¤
ïäL úBîk ïlk øiöî§©¥ª¨§¤¥

.Baxacdy myk okle ±
zecne lkyl qgia `ed
dvexyk mb jk ,mzq
ly oiprd oiadl mc`d
,dlrnly zecne lky
mze` biydl dqpn `edy
zedn z` exeiv iciÎlr
mdy itk zecnde lkyd

ea.-LBãwä úîàa ìáà£¨¤¡¤©¨
íø àeä àeä-Ceøä¨

Oðå,BîL LBã÷å à §¦¨§¨§
àeäL øîBìk,d"awd ± §©¤

àBaø ìcáîe LBã÷̈ª§¨¦
õ÷ ïéà ãò úBááø§¨©¥¥
ïéîe âeñå Cøòî äìòî äìòîì ,úBìcáä úBâøãî úéìëúå§©§¦©§¥©§¨§©§¨©§¨¥¤¤§¦
øiöìe âéOäì íéàøápä eìëeiL úBìònäå úBçaLzä ìk̈©¦§¨§©©£¤§©¦§¨¦§©¦§©¥

.íìëNayecw `ed ik ,"`ed jexa yecwd" `xwp `ed okl ± §¦§¨
;`xap ly ezbyd xcbay dlrne dbixcn lkn lcaene
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ç ÷øôåúåäî ä"á÷äù ì"æ í"áîøä ù"î

ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå
ùîî ïéðòä ïë ììë úáëøåî àìå äèåùô úåãçà
íéùåã÷ä åéúåîù ìëáå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìëá
íåçøå ïåðç ïåâë ì"æçå íéàéáðä åì åðéëù íééåðéëäå
áéúëã íëç àø÷ðù äî ïëå ïäá àöåéëå ãéñçå
åéàøé úà 'ä äöåø éë åðåöø ïëå 'åâå íëç àåä íâå
åðéàå íéòùø ìù íúáåùúá äöåøå àåä ãñç õôçå
òøá úåàøî íéðéò øåäèå íúòùøáå íúúéîá õôç
øàùå åúåðîçøå åãñç úãîå åúîëçå åðåöø ïéà
åúåîöòå åúåäîá å"ç äáëøäå éåáéø åá íéôéñåî åéúåãî
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå åúåäîå åúåîöò àìà
äìåìëä åúøàôúå åúåðîçøå åúøåáâå åãñç úãîå
ìëä úåùåã÷ä åéúåãî øàù ïëå åúøåáâå åãñçî
åúåäîå åúåîöò àéä àéäù ùîî äèåùô úåãçà
åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
úåçáùúä ìë ïéîå âåñå êøòî äìòî äìòîì úåìãáä
íìëùá øééöìå âéùäì íéàøáðä åìëåéù úåìòîäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ב.1. לא, יא.2.ישעי' קמז, יח.3.תהלים ז, נעילה.4.מיכה תפילת כג. יח, יחזקאל יג.5.ראה א, חבקוק



פג oeiq d"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zeize`d,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä èeòî ìò äøBî¤©¦¨§©©¦©©¦
epnî øàLð àlL ãò,zeigdn ±,äðBøçà äðéça àlà ©¤Ÿ¦§©¦¤¤¨§¦¨©£¨

úBâøãîe úBçk éðéî änk ,øtñîe ïBaLçä úðéça àeäL¤§¦©©¤§¦§¨©¨¦¥Ÿ©§¥
Bæ äáz ìL äæ óeøöa Laìîä äfä úeiçå øBàa úBìeìk§§§©©¤©§ª¨§¥¤¤¥¨

lr ± dfn x`ypy dnke ±
ixd ± oeaygd dxen jk
dcixi xg` dcixi efy
.herin xg` herine
íéîeöîvä ìk øçàå)§©©¨©¦§¦
,ïäa àöBiëå älàä̈¥¤§©¥¨¤
Búîëç äøæb øLàk©£¤¨§¨¨§¨

,Cøaúédfi`e dnk - ¦§¨¥
,eidi minevnv,àeä

øBàä ìBëé äéäL¤¨¨¨¨
íb Laìúäì úeiçäå§©©§¦§©¥©
íéðáà Bîk ,íéðBzçza©©§¦§£¨¦

,íîBcä øôòåmdae - §¨¨©¥
zeig mey zi`xp dpi`
mi`xapa ,xnelk ,zipgex
md ,mnvr mipezgzd

,xzeia zegpd beqdnék¦
dîL ,ìLî Cøc ,"ïáà"¤¤¤¤¨¨§¨
z"ia zeize`d da yiy ±

,o"epedLøL ék äøBî± ¤¦¨§¨
,oa`d lyäìBòä íMî¦¥¨¤

ï"a,mipye miyng ± ©
,Bøtñîa`a o"a myd - §¦§¨

ly miieqn ielin ote`n
,'ied myóìà ãBòå± §¨¤

,"oa`" dlnaøçà íMî úôñBð26êéøöc äàøð] (íòùéì) , ¤¤¦¥©¥¦§¤§¨¦
.døöBéì òeãiä ["íòèì" :úBéäì"oa`" dlnl sqep recn ± ¦§§©©©¨©§§¨

.s"l` ila ,o"a meyn `ed dyxyy zexnl ,s"l`díL ,äpäå§¦¥¥
,ãàî íéðBéìò úBîìBòa àeä Bîöòa ï"a,`eti` ,cvik - ©§©§§¨¤§¦§Ÿ

?zinyb oa` epnn deedzníéaø íéîeöîö éãé-ìòL ÷ø©¤©§¥¦§¦©¦
äâøãnî íéîeöòå,xzei dpeilr ±,äâøãîì,xzei dpezgz - ©£¦¦©§¥¨§©§¥¨

epnî ãøé,mipeilrd zenleray o"a mydn ±èòeî úeiç ¨©¦¤©¨
Lôð àéä Bæå .ïáàa Laìúäì ìëeiL ãò ,ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ©¤©§¦§©¥§¤¤§¦¤¤

íîBcä,znvnevnd zeigd ±BúBà äeäîe äiçîäz` ± ©¥©§©¨§©¨
,oa`d.ìéòì øàaúpL Bîëe ,òâø ìëa Léì ïéàîmby ± ¥©¦§¥§¨¤©§¤¦§¨¥§¥

.yil oi`n eze` deedne dignd zipgex ytp yi mnecaBæå± §
,mi`xapd z` zeedle zeigdl xzeia znvnevnd zeigdàéä¦

,"ïéîìò ìk àlîî" úðéça.zenlerd lk `lnn -ïéàM äî §¦©§©¥¨©§¦©¤¥
.("ïéîìò ìk ááBñ" úðéça ïkznvnevn dpi` zeigd da ± ¥§¦©¥¨©§¦

`idy itk `xapa drityn `id `l` ,`xapl m`zda
eid zeigd zpigany ixd .mevnv ila ,zinvrd dzbixcna

`idyk `wece ,zilkze leab ila zenler zeedzdl mileki
itelige oditeligae "zexn`n dxyr" zeize`a zyalzn
itk ,zilkze leab ilra mi`xap odn f` mieedzn ,oditelig

:oldl xaqeiyäâøãîe çk ìëåzpigaa ,minevnvd ixg`y ± §¨Ÿ©©§¥¨
,cala zeize`d oeayg
éôk íéàeøa àøáì ìBëé̈¦§Ÿ§¦§¦
ïk íb Bæ äâøãî úðéça§¦©©§¥¨©¥
úéìëúå õ÷ ïéàì§¥¥§©§¦
,íúeëéàå íúenëa§©¨§¥¨

úBéçäì,mze` ±,ãò éãò §©££¥©
'ä çk àeäL øçàî¥©©¤Ÿ©

ìöàðå èMtúnä± ©¦§©¥§¤¡¨
,yxteneïéàå ,åét çeøî¥©¦§¥

,'eë øBöòîxevrn oi` - ©£
dxeva hytzdln eiptl

,efkäéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤
äìBãb äìòîa íúeëéà¥¨§©£¨§¨
úìòîe úeëéàk ,Ck ìk̈¨§¥©£©
eìëeiL íéàeøa§¦¤§
çk úðéçaî úBàøaäì§¦¨§¦§¦©Ÿ©
úBiúBàä úâøãîe©§¥©¨¦

:ïîöòmi`xapd eli`e - ©§¨
itelign mieedznd
oeaygn mb dne ,zeize`d
dhnl md ,zeize`d

.dlrnae zeki`a
.ç ÷øtwxt ,mcewd wxta ¤¤

,owfd epax xiaqd ,'f

'd ip`" aezkd zernyny

ly ezecg`a iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l

mewn yiy zexnl ,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd

dricia sqep ,mze` rcei d"awdy mi`xap eedzpy dnay ,xnel

dricid ,oky ,jk xacd oi` zn`a dpd - mi`xapd zrici - dlrnly

lv` xacdy enk df oi`) envr d"awd mr cg` xac `id dlrnly

mc`d`id mc`d ly eytp ik ,eytpa sqep xac `id dricidy ,

zecg` `id jxazi ezecg`y oeeik .(dheyt zecg` `le ,zakxen

drici beq `id ezriciy xnel gxkdd on ,dakxd mey ila ,dheyt

,epnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed envr zricia :ixnbl xg`

zriciay jk ,mi`xapd eedzpy iptl mb dpyi ixd "envr zrici"e

zlekia oi` ,xiaqd ,drici ly df ote` .xac mey ea sqep `l mi`xapd

dny ,owfd epax xiaqi ,'g wxt ,df wxta .biydle oiadl iyep`d lkyd

"'ek recid `ed rcnd `ed" :dlrnly dricil rbepa m"anxd xne`y

lkl qgia mb jk `ed xacd `l` ,d"awd ly ezrcl qgia wx `l `ed

mr cg` xac mlek mdy ,epevxle eznkgl qgia mbe ,eizenye eizecn

.envr d"awd
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå
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.26‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,עח) משפטים בתו"א עד"ז מ"ה. משם שאל"ף המקום מאבני ויקח עה"פ להצ"צ אוה"ת "ראה :
משם סתם כאן כתב שלכן וי"ל ועוד. אבן מע' קה"י ב) (יג, שה"ש לקו"ת ג"כ וראה אחר. באופן מפרש ד) (א, במאו"א ‡Á¯סע"ב).

ב)". רעט, (זח"ג אבן ואית אבן אית כי

oeiq e"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ו קודש שבת יום
פרק ח  ,dt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î äðäå ç ÷øô,170 'nr cr.íìëùá øééöìå

Ceøa ¯ LBãwäL äëøáì BðBøëæ í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©¦§¦§¨¨¤©¨¨
úecçà ,Lnî ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå Búeäî àeä ¯¨§©§§©§©Ÿ¤¨©¨©§
åéúBcî ìëa Lnî ïéðòä ïk ¯ ììk úákøî àìå äèeLt§¨§Ÿª§¤¤§¨¥¨¦§¨©¨§¨¦¨
íéLBãwä åéúBîL ìëáe ,àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwä ìL¤©¨¨§¨§¨©§¦

Bì epkL íééepkäå§©¦¦¤¦
eðéîëçå íéàéápä©§¦¦©£¨¥

ïBâk ,äëøáì-íðBøëæ± ¦§¨¦§¨¨§
epinkge mi`iapdy dn
d"awd z` mipkn l"f

:xeza"íeçø"å "ïepç"©§©
,ïäa àöBiëå "ãéñç"å- §¨¦§©¥¨¤

z` mipkn oda zecn
,d"awdàø÷pM äî ïëå§¥©¤¦§¨

,d"awd ±,"íëç"¨¨
:áéúëcaezky enk -1: ¦§¦

,"'Bâå íëç àeä íâå"§©¨¨§
ïëå,mb ±BðBöøenk ± §¥§

aezky2:'ä äöBø ék"¦¤
ãñç õôç"å "åéàøé úà¤§¥¨§¨¥¤¤

"àeä3mr cqg zeyrl ±
,mi`xapäöBø"å§¤

úaíéòLø ìL íúáeL ¦§¨¨¤§¨¦
íúúéîa õôç Bðéàå§¥¨¥§¦¨¨

"íúòLøáe4yi ixd ± §¦§¨¨
dn ,mipiprd ipy o`k
`edy dne dvex `edy

dvex `líéðéò øBäè"e§¥©¦
"òøa úBàøî5xac ± ¥§§¨

ixd .ea dvex `ed oi`y
mb d"awdl miqgiiny
lkye dnkg mb ,zecn

j` ± oevx mbeBðBöø ïéà¥§
Bcñç úcîe Búîëçå§¨§¨¦©©§
åéúBcî øàLe Búeðîçøå§©£¨§¨¦¨
éeaø Ba íéôéñBî¦¦¦

Búeîöò àlà ,Búeîöòå Búeäîa íBìLå-ñç äákøäå§©§¨¨©§¨§¨§©§¤¨©§
Bcñç úcîe ,Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøe Búeäîe¨§§¨§¨¦¨§©§¦©©§
,Búøeáâe Bcñçî äìeìkä Bzøàôúå ,Búeðîçøå Búøeáâe§¨§©£¨§¦§©§©§¨¥©§§¨

úBLBãwä åéúBcî øàL ïëålke ezedne ezenvr ixd ± §¥§¨¦¨©§

md ,zecne c"ag ,zexitqe oevx ,eizegekäèeLt úecçà ìkä©Ÿ©§§¨
í"aîøä áúkL Bîëe ,Búeäîe Búeîöò àéä àéäL ,Lnî©¨¤¦¦©§¨§¤¨©¨©§©
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היום יום . . . פד

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי 

אופן מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ֶעֶרְך  ְלִפי  הּוא  ָחִסיד  ל  ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ִמְבֶנה  ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ל  ׁשֶ ַעְצמֹו  ַמהּות  ֶעֶרְך  ְלִפי  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְיִחידּות  ּלֹו.  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ֵאֶצל  ּלֹו  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַה'ְיִחידּות' 

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן ַמהּות ַעְצמֹו – ּכָ

ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות 
מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, 
אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין 
ח"ו א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא 

ספירת החכמה.

ר  ֵמֶעׂשֶ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵהם  ִמּדֹות  ְוז'  "ד  ַחּבַ מֹוִחין  ג'  י  ּכִ אֹוֵמר,  ג'  ֶרק  ּפֶ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ּבְ נּו  ַרּבֵ
ִעְנַין  ָאְמָנם  ָהָאָדם,  גּוף  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ּבְ הּוא  ֶזה  ָכל  ּדְ ָהֶעְליֹונֹות,  ְסִפירֹות 
לֹום ֵמֱאלֹקּות, ֶזהּו ֵמַעְצמּות  ֵרד ַחס ְוׁשָ הּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהּפָ ּיְ ִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ֱאלֹקּות, ׁשֶ ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך הּוא ׁשֶ ֵאין סֹוף ּבָ

ה'תש"גכב סיוןיום ששי

חומש: שלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה אעפ"י . . . ־164־ לתחתונים.

ית  ְך ְמָצְרִפים ִציּצִ ְלָפָניו, ַאַחר ּכָ ּיֹות ּדִ יּצִ ה ב' ַהּצִ ִחּלָ ִרים ּתְ לֹום כּו'" ְמַחּבְ ַלֲאִמיַרת "ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ֹמאל. ַיד ׂשְ ֶרת ּדְ ין ְקִמיָצה ַלּזֶ ִמין ְואֹוֲחִזים אֹוָתם ּבֵ ָכָנף ַהּיָ ית ּדְ ַלֲאחֹוָריו, ַאֲחֵרי ֶזה ִציּצִ ָמאִלי ּדְ ָנף ַהּשְׂ ּכָ

ֶמת, ָלַעד. ית, ֱאֶמת, ַקּיֶ ית, ְלִציּצִ ית, ִציּצִ בֹות: ִציּצִ ֲאִמיַרת ּתֵ ָעִמים, ַהְינּו ּבַ ׁש ּפְ ּיֹות ׁשֵ יּצִ ִקים ַהּצִ נֹוׁשְ

ה'תש"גכג סיוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ּמּוז. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתַ

חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כמ"ש . . . ־פג־ מהרמ"ק ז"ל.

מענה אאזמו"ר לאאמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר נקרא נה"ב לא מפני שהוא 
להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים  פקח שבחיות,  שועל  הוא  לפעמים  כי  דוקא,  בהמה 

תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פה היום יום . . . 
בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול 
היצר  עצת  רק  זהו  הנה  ובאמת  השכלה,  באיזה  היטב  להתבונן  או  חסידות  ללמוד 

ומתחבולות נה"ב למנוע מעבודת התפלה וכדומה.
ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה 
בפועל, הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה 

- הוא רק מתחבולותי' של נה"ב.
וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב, ווער רעדט 

נָאך א חסידישער נה"ב.

ֹחֶרף  יִחידּות  ּבִ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַמֲעֶנה 
ַח  ּקֵ י ִלְפָעִמים הּוא ׁשּוָעל ּפִ ְוָקא, ּכִ ֵהָמה ּדַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲהִמית, לֹא ִמּפְ ֶצר ָהַרע ִנְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ תרל"ה: ַהּיֵ
ִמים  יק ּתָ ְלבּוׁש ַצּדִ ׁש ּבִ ְחּבּולֹוָתיו. ְוִלְפָעִמים הּוא ִמְתַלּבֵ ה ְלָהִבין ּתַ ַחּיֹות, ּוְצִריִכים ְלָחְכָמה ְמֻרּבָ ּבַ ׁשֶ

ָעָנו ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות.

דֹול  ּגָ ק  ר ִמְתעֹוֵרר ֵחׁשֶ ְוֵיׁש ֲאׁשֶ ָרִטי.  ַהּפְ ּלֹו ִהיא ְלִפי ַמהּותֹו  ׁשֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאָחד  ָכל ֶאָחד  ּבְ
ְחּבּולֹות  ּוִמּתַ ֶצר  ַהּיֵ ֲעַצת  ַרק  ֶזהּו  ה  ִהּנֵ ּוֶבֱאֶמת  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ֵאיֶזה  ּבְ ֵהיֵטב  ְלִהְתּבֹוֵנן  אֹו  ֲחִסידּות  ִלְלֹמד 

ה ְוַכּדֹוֶמה. ִפּלָ ֲהִמית ִלְמֹנַע ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶנֶפׁש ַהּבַ

ָבר ַהּמֹוִעיל אֹו ֵמִביא ַלֲעבֹוָדה  ל ּדָ י ּכָ ִמיד, ּכִ ָיְדָך ּוְזֹכר אֹותֹו ּתָ ָלל ֶזה[ ּבְ ָלָלא ]ֶוֱאחֹוז ּכְ ּוְנקֹוט ַהאי ּכְ
ַנֲעֶלה – הּוא ַרק  ַהּיֹוֵתר  ָבר  ִמּדָ ִניָעה ִהיא  ַהּמְ ְהֶיה ְלָדָבר ֶזה – ֲאִפּלּו ִאם  ּתִ ׁשֶ ל ְמִניָעה  ּכָ ה  ִהּנֵ ֹפַעל,  ּבְ

ֲהִמית. ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּבּולֹוֶתיָה ׁשֶ ִמּתַ

ְלבּוׁש[  ֲהִמית ]ּבִ ֵכן ֶנֶפׁש ּבַ ּתָ ּתִ י ׁשֶ ָמתֹו ֵעֶדן: ַעד ָאז לֹא ָיַדְעּתִ "ּב[ ִנׁשְ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְוִסּיֵ
ְלבּוׁש[ "ֲחִסיִדי". ֲהִמית ]ּבִ ר ַעל ֶנֶפׁש ּבַ ּלֹא ְלַדּבֵ ַמִים, ׁשֶ ְיֵרא ׁשָ

ה'תש"גכד סיוןיום ראשון

חומש: קרח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה מכאן . . . ־166־ הכל א'.

ִנים. ירֹו ּפָ ֵאין ֲאִני ַמּכִ ּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ רּות ׁשֶ ְ ה ִהיא ַהִהְתַקּשׁ ּמֶ ֹוֵאל ּבַ ַהּשׁ

י, קֹוֵרא  ּלִ ֲאָמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ הּוא לֹוֵמד ַהּמַ ׁשֶ ית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּכְ רּות ָהֲאִמּתִ ְ ..ַהִהְתַקּשׁ
ִיְחיּו,  ִמיִמים  ַהּתְ ְוַתְלִמיֵדי  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ְיִדיַדי,  ִעם  ר  ּוִמְתַחּבֵ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת 
ִהיא  ֶזה  ּבָ ה  ִהּנֵ ּמּוִדים,  ַהּלִ י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוִבׁשְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ם  ּוְמַקּיֵ ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם,  ִלּמּוָדם  ּבְ

רּות. ְ ַהִהְתַקּשׁ

ה'תש"גכה סיוןיום שני

חומש: קרח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וז"ש בתקונים . . . ־166־ דממלא לון.

ְעּתֹו,  ִמּדַ ה  יֶחּנָ ַיּסִ ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה",  ֶחּנָ ַיׁשְ ִאיׁש  ְבֶלב  ָאָגה  "ּדְ
ה ַלֲאֵחִרים. יֶחּנָ ְיׂשִ

ים ֶאת ִעְנָינֹו. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּגּוף, ֲאָבל ְמֻאָחִדים ִאּתֹו ִעּמֹו, ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ַלֲאֵחִרים ַרק ּבַ ּוֵפֵרׁש ַה"ּצֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . פו

ה'תש"גכו סיוןיום שלישי

חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: וזה ג"כ ענין . . . ־פד־ בפועל ממש.

ים. ֵהם ַחּיִ ִבים ׁשֶ אֹול חֹוׁשְ ְ ּשׁ ם ּבַ ּגַ אֹוָלה" – ׁשֶ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ

ׁשּוָבה,  ּתְ ְוָעׂשּו  ָלֶהם  ר  ּצֵ ִנְתּבַ ֹקַרח לֹא ֵמתּו", ָמקֹום  ֵני  "ּבְ מֹו  ּכְ אֹוָלה",  ׁשְ ים  ַחּיִ ְרדּו  "ַוּיֵ ּבְ ָרָכה  ַהּבְ
ַלֲעׂשֹות  ְויּוְכלּו  ים  ַחּיִ ִיְהיּו  אֹול  ְ ּשׁ ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ָרָכה,  ַהּבְ ְוזֹוִהי  ַחי,  הּוא  ׁשֶ עֹוד  ל  ּכָ ַרק  מֹוֶעֶלת  ׁשּוָבה  ּתְ י  ּכִ

ׁשּוָבה. ּתְ

שבת 
קודש

לאדכרא  שעתא  ולאו  חילהא,  לכל  טרפא  מחלק  שעתא 
)נ"א לאתברכא(, אלא למיהב מזונא, ביממא היא מתברכת 
ורננה,  שמחה  מגו  וברמשא  בצפרא  אלין,  סטרין  מתרין 
חזי, הדא הוא דכתיב  פליג ברכאן לכלא כדקא  ובליליא 

)משלי לא, טו( ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וכו'.
פתח9 רבי חזקי' ואמר, )תהלים קמא, ב( תכון תפלתי 
קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב, אמאי מנחת ערב, ולא 

צלותא דצפרא, דלא כתיב תכון תפלתי בבקר.
לפניך, דקטרת  תכון תפלתי קטרת  הכי אתמר,  אלא10 
לא אתיא אלא על חדוה, הדא הוא דכתיב )משלי כז, ט( 

שמן וקטרת ישמח לב וכו'.
דדוד  אתכוין  בעלמא,  שריא  דדינא  דמנחה  ובשעת11 

מחלקת  היא  ובלילה  ורננה,  שמחה  מתוך  מתברכת  ובערב  בבקר 
הה"ד ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה  ברכות לכל כראוי להיות 

וגו'.
9( ]תרגום ללה"ק[ פתח רבי חזקי' ואמר לפרש מה שכתוב תכון תפלתי 
קטרת לפניך )תהי' תפלתי נכונה לפניך כהקטרת קטורת(, משאת כפי 
ערב,  כמנחת  בתפלה תחשב  אליך  כפי  נושא  )מה שאני  ערב  מנחת 
שהיא  המנחה  תפלת  את  מקבל  שאתה  כמו  תפלתי  שתקבל  כלומר 
בערב, ולכן מקשה( אמאי מנחת ערב למה אמר מנחת ערב ולא אמר 
כתפלת הבקר, ועוד שהרי לא כתוב תכון תפלתי בבקר שתהי' מנחת 

הערב דבר והפכו.
תכון  למדנו  כך  אלא  אתמר  הכי  אלא  ומתרץ,  ללה"ק[  ]תרגום   )10
לפניך נקט דוקא קטורת, שהקטורת לא באה אלא על  קטרת  תפלתי 
שמחה דהיינו על המתקת הדינים הגורמת שמחה, הה"ד שמן וקטרת 

ישמח לב ריח שמן אפרסמון וריח קטורת משמחין לב.
נתכוין  בעולם,  שורה  כשהדין  המנחה  ובשעת  ללה"ק[  ]תרגום   )11
דוד באותה התפלה דכתיב תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת 
ערב, ותפלה זו שעלתה למעלה, תעבור ותבטל הרוגז של דין הקשה 

וכו',  לפניך  קטרת  תפלתי  תכון  דכתיב  צלותא,  בההוא 
דשליט  קשיא  דדינא  רוגזא  יעבר  דסליק  צלותא  והאי 
כל  קמי'  ואעבר  דדחי  קטרת  בההוא  זמנא,  בהאי  השתא 
)דסליק השתא בהאי שעתא בההוא קטרת דאעדי  רוגזא 
מ"ט  )ס"א  דכתיב  היינו  דעלמא  קטרוגא  וכל  רוגזא(  כל 

בגין דאיהי( מנחת ערב דדינא תליא בעלמא.
דאתוקד  בשעתא  מקדשא,  בי  אתחרב  כד  חזי  תני12 
זמן מנחה הוה, ועל דא כתיב )ירמי' ו, ד( אוי לנו כי פנה 
היום כי ינטלו צללי ערב, מאן צללי ערב, אינון מקטרגין 
דעלמא ורוגזי דדינין דזמינין בההוא שעתא, ועל דא תנינן 
דבעי בר נש לכוונא דעתי' בצלותא דמנחה, בכלהו צלותא 
בעי בר נש לכוונא דעתי', ובהאי צלותא יתיר מכלהו, בגין 
יצחק  דמנחה  צלותא  זמן  דא  ועל  בעלמא,  שריא  דדינא 

תקין לה והא אוקמוה.
ספר הזהר חלק א דף רכ"ט ע"ב ואילך

השולט בזמן המנחה, בכח הקטרת הדוחה ומעברת מלפני' כל רוגז 
ערב לכן כתוב מנחת ערב  מנחת  דכתיב  היינו  וכל קטרוג שבעולם, 

שאז הדין תלוי בעולם.
12( ]תרגום ללה"ק[ בא וראה כשחרב בית המקדש, בשעה שנשרף 
זמן מנחה הי', ועל זה כתוב אוי לנו כי פנה היום פי' לעת פנות היום, כי 
ינטו צללי ערב כאשר פנה לעת ערב שאז הציתו האור בבית המקדש 
העולם  מקטרגי  הם  אלו  ואמר  ערב,  צללי  נקרא  מי  ושואל  )רש"י(, 
ורוגזי הדינים שמזומנים באותו הזמן לקטרג ולהזיק, ועל זה למדנו 
שצריך האדם לכוין דעתו בתפלת המנחה, והגם שבכל התפלות צריך 
האדם לכוין דעתו, אבל בתפלת המנחה צריך לכוין יותר מכולם לפי 
שהדין שורה בעולם, ועל כן את זמן תפלת המנחה יצחק שהי' מושרש 

בגבורה תיקן אותו כאשר כבר פירשו כן חז"ל במקום אחר.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך מעמוד לב
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ה'תשע"ה  סיון כ' ראשון יום נשוי  גדול בכהן הכפורים יום עבודת

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úãBáò£©
øàL ïëå ...äæ íBéa ïéáøwä elà úBîäa äøOò Lîç ìk̈£¥¤§¥§¥¥©§¥¦§¤§¥§¨
:øîàpL .éeOð ìBãb ïäëa éeOò ìkä ...äæ íBé ìL úBãBáòä̈£¤¤©Ÿ¨§Ÿ¥¨¨¤¤¡©

.BzLà Bæ Z 'Búéa' ;Búéa ãòáe Bãòa øtëå§¦¤©£§©¥¥¦§
להבין: צריך לכאורה

צריכות  הכפורים יום עבודות שכל התורה קבעה מדוע
גדול בכהן לעבודות ieypלהיעשות שקודם ובפרט דווקא,

[קודם  אלו" ימים שבעת כל מאשתו אותו "מפרישין אלו
הכפורים] ה"ב)ליום ?(להלן
לבאר: ויש

ישראל כל על מכפר הכפורים יום של הל'שעיר (רמב"ם

פ"א  בשליחות ה"ב)תשובה הוא מתוודה הגדול שהכהן והוידוי
עבירות  כל על מכפר השעיר אין שני, מצד ישראל. כל

תשובה עשה אם אלא השעיר (שם)שבתורה, כפרת כלומר, .
שלוחם  שהוא הגדול הכהן ידי על הנעשית כולו הציבור על

עשה  כן אם אלא ליחיד מועילה אינה ישראל, כל של
תשובה.

הציבור  לכל שייך שהשעיר היות עם כי הוא הדבר וטעם
צריכה  הכפרה זאת עם בציבור, נכלל ויחיד יחיד וכל כולו

תשובה). שעשה (בתנאי עצמו בפני יחיד כל על לחול
על  לחול צריכה השעיר שכפרת – זו הדגשה פי ועל
פר  הגדול הכהן הביא מדוע מובן – עצמו בפני היחיד

עצמו לכפרת ה"ד)נוסף פ"ד הכלל,(לקמן בכפרת נכלל ואינו
כל  של כוחם ובא כשלוחם הציבור איש להיותו נוסף כי

יש  פר ישראל להביא עליו ולכן פרטית, מציאות גם לו
עצמו. לכפרת נוסף

נשוי  להיות צריך הגדול שהכהן לכך הסיבה גם וזו
משתמע  בכך כי עצמו, בכפרת אשתו') ('זו 'ביתו' את וכולל
הציבור  כנציג מביא איננו עצמו לכפרת שמביא הפר שאת

פרטי. כאיש אלא
(110 'nr al zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  סיון כ"א שני יום למלאכים  אפילו אסורה הכניסה

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úòLa¦§©
.ìëéää ïî íéLøBt íòä ìk íéLãwä Lã÷a úøèwä úøè÷ä©§¨©©§Ÿ¤§Ÿ¤©¢¨¦¨¨¨§¦¦©¥¨

הקטרת  בעת בהיכל השהייה איסור האם להסתפק: יש
כלפי  הוא שהאיסור או השוהה האדם כלפי מכוון הקטורת

במקום. שוהה שאדם בשעה לעבוד לו שאסור הכהן,
והקטיר  עבר הכהן אם האופנים, שני בין מינה' ו'נפקא
האדם  על הוא האיסור אם בהיכל: נמצא אדם כאשר
על  הוא האיסור אם אך בכך נפסלת העבודה אין השוהה,
האסור  באופן עבד והכהן זר אדם בנוכחות העבודה עשיית

פסולה. העבודה הרי
שמהריבוי מכך זה ספק לפשוט יהיה 'lkeויש לא אדם

בירושלמי למדו מועד' ב)באהל פ"ה, מלאכים (יומא שאפילו
ואם  שם יהיו לא אדם') פני פניהם 'ודמות בהם (שנאמר
לומר  שייך איך השוהה, האדם כלפי מופנה האיסור
אלא  במצוות? מחויבים שאינם מלאכים גם כולל שהאיסור

אין  כאשר להיעשות שעליה העבודה באופן דין שזהו מוכח
במקום. אחר יצור כל

ההלכה  של ממיקומה זה עיקרון ללמוד ניתן וכן
היה  הנכנס האדם על המוטל באיסור מדובר אם ברמב"ם:
בהיתר  העוסקות המקדש' 'ביאת בהלכות להביאו ראוי
בהלכות  שהובאה ומכך המקדש, לבית הכניסה ואיסור
עצמה, לעבודה הנוגע דין שזהו מובן הכיפורים' יום 'עבודת

זר. אדם נוכחות ללא להיעשות שעליה
בעת  השהייה באיסור התחדש מה גם יובן זה לפי
כל  אסורה הכי בלאו והרי הכיפורים, ביום הקטורת הקטרת

שאי  אלא עבודה? לצורך שלא הקדשים לקודש סור כניסה
הכניסה  אם אפילו זר אדם בנוכחות העבודה כלפי נאמר זה
מקום  ומכל כדרך, שלא שנכנס כגון אסורה, אינה עצמה

במקום. נוכחותו עצם מחמת אסורה העבודה
.(`v 'iq ` mcw ixxd .btw z"l b"qxl zevnd xtql t"ixbd xe`ia)

ה'תשע"ה  סיון כ"ב שלישי יום קדרון  לנחל שיצאו לאחר קדשים בדם מעילה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰úèéçL éîc ìk̈§¥§¦©
ìçðì àöé .ïBøã÷ ìçðì àöiL ãò ...Ba ïéìòBî ïéà Z íéLãwä©¢¨¦¥£¦©¤¥¥§©©¦§¨¨§©©
.Lc÷ä åéîãå úBpâì økîð äéäL éðtî ,Ba ïéìòBî Z ïBøã÷¦§£¦¦§¥¤¨¨¦§¨§©§¨¨¤§¥

א)שנינו יא, קדשים (מעילה דם :ezligza על זריקתו לפני ,
בו  מועלין אין ולהוסיף המזבח, אשם להביא חייב אינו זה מדם (והנהנה

התשלום) על אבל חומש פסוקים. מכמה זה דין לומדת והגמרא ,
קדשים אמת eteqaדם דרך מהעזרה ויציאתו זריקתו לאחר ,

בו. מועלים - קדרון לנחל המים
ראשונים שם.ויש במעילה מאי ד"ה ותוספות יצא ד"ה (ה'מפרש'

כאן) בגמראהראב"ד המובא פי על ב)המפרשים נט, שדם (יומא ,

מדרבנן בו מועלים קדרון לנחל קרבן שיצא מביא אינו נהנה (ואם

חומש) מוסיף לך ואינו "אין כי בו מועלים אין התורה מן אבל ,
מעילה  בו גזרו וחכמים בו", ומועלין מצוותו שנעשית דבר
בו  מועלין אין במקדש "אבל קדרון לנחל שיצא לאחר

במקדש" גזירות גוזרין שאין לפי מדרבנן שם)אפילו .('מפרש'
כהן חיים רבינו דעת הביא קורקוס יומא ומהר"י (בתוספות

הוא) ד"ה התורה,שם מן בו מועלים קדרון לנחל שיצא שהדם
פדיונו  ולאחר דמים. קדושת אותו מקדישים דין בית כי
שדות  לזבל לגננים למוכרו מותר ולכן ממנו, ליהנות יכולים
הקדושים  הבית בדק קדשי כשאר אותו פודים שהם כיון
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ה'תשע"ה  סיון כ' ראשון יום נשוי  גדול בכהן הכפורים יום עבודת

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úãBáò£©
øàL ïëå ...äæ íBéa ïéáøwä elà úBîäa äøOò Lîç ìk̈£¥¤§¥§¥¥©§¥¦§¤§¥§¨
:øîàpL .éeOð ìBãb ïäëa éeOò ìkä ...äæ íBé ìL úBãBáòä̈£¤¤©Ÿ¨§Ÿ¥¨¨¤¤¡©

.BzLà Bæ Z 'Búéa' ;Búéa ãòáe Bãòa øtëå§¦¤©£§©¥¥¦§
להבין: צריך לכאורה

צריכות  הכפורים יום עבודות שכל התורה קבעה מדוע
גדול בכהן לעבודות ieypלהיעשות שקודם ובפרט דווקא,

[קודם  אלו" ימים שבעת כל מאשתו אותו "מפרישין אלו
הכפורים] ה"ב)ליום ?(להלן
לבאר: ויש

ישראל כל על מכפר הכפורים יום של הל'שעיר (רמב"ם

פ"א  בשליחות ה"ב)תשובה הוא מתוודה הגדול שהכהן והוידוי
עבירות  כל על מכפר השעיר אין שני, מצד ישראל. כל

תשובה עשה אם אלא השעיר (שם)שבתורה, כפרת כלומר, .
שלוחם  שהוא הגדול הכהן ידי על הנעשית כולו הציבור על

עשה  כן אם אלא ליחיד מועילה אינה ישראל, כל של
תשובה.

הציבור  לכל שייך שהשעיר היות עם כי הוא הדבר וטעם
צריכה  הכפרה זאת עם בציבור, נכלל ויחיד יחיד וכל כולו

תשובה). שעשה (בתנאי עצמו בפני יחיד כל על לחול
על  לחול צריכה השעיר שכפרת – זו הדגשה פי ועל
פר  הגדול הכהן הביא מדוע מובן – עצמו בפני היחיד

עצמו לכפרת ה"ד)נוסף פ"ד הכלל,(לקמן בכפרת נכלל ואינו
כל  של כוחם ובא כשלוחם הציבור איש להיותו נוסף כי

יש  פר ישראל להביא עליו ולכן פרטית, מציאות גם לו
עצמו. לכפרת נוסף

נשוי  להיות צריך הגדול שהכהן לכך הסיבה גם וזו
משתמע  בכך כי עצמו, בכפרת אשתו') ('זו 'ביתו' את וכולל
הציבור  כנציג מביא איננו עצמו לכפרת שמביא הפר שאת

פרטי. כאיש אלא
(110 'nr al zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  סיון כ"א שני יום למלאכים  אפילו אסורה הכניסה

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úòLa¦§©
.ìëéää ïî íéLøBt íòä ìk íéLãwä Lã÷a úøèwä úøè÷ä©§¨©©§Ÿ¤§Ÿ¤©¢¨¦¨¨¨§¦¦©¥¨

הקטרת  בעת בהיכל השהייה איסור האם להסתפק: יש
כלפי  הוא שהאיסור או השוהה האדם כלפי מכוון הקטורת

במקום. שוהה שאדם בשעה לעבוד לו שאסור הכהן,
והקטיר  עבר הכהן אם האופנים, שני בין מינה' ו'נפקא
האדם  על הוא האיסור אם בהיכל: נמצא אדם כאשר
על  הוא האיסור אם אך בכך נפסלת העבודה אין השוהה,
האסור  באופן עבד והכהן זר אדם בנוכחות העבודה עשיית

פסולה. העבודה הרי
שמהריבוי מכך זה ספק לפשוט יהיה 'lkeויש לא אדם

בירושלמי למדו מועד' ב)באהל פ"ה, מלאכים (יומא שאפילו
ואם  שם יהיו לא אדם') פני פניהם 'ודמות בהם (שנאמר
לומר  שייך איך השוהה, האדם כלפי מופנה האיסור
אלא  במצוות? מחויבים שאינם מלאכים גם כולל שהאיסור

אין  כאשר להיעשות שעליה העבודה באופן דין שזהו מוכח
במקום. אחר יצור כל

ההלכה  של ממיקומה זה עיקרון ללמוד ניתן וכן
היה  הנכנס האדם על המוטל באיסור מדובר אם ברמב"ם:
בהיתר  העוסקות המקדש' 'ביאת בהלכות להביאו ראוי
בהלכות  שהובאה ומכך המקדש, לבית הכניסה ואיסור
עצמה, לעבודה הנוגע דין שזהו מובן הכיפורים' יום 'עבודת

זר. אדם נוכחות ללא להיעשות שעליה
בעת  השהייה באיסור התחדש מה גם יובן זה לפי
כל  אסורה הכי בלאו והרי הכיפורים, ביום הקטורת הקטרת

שאי  אלא עבודה? לצורך שלא הקדשים לקודש סור כניסה
הכניסה  אם אפילו זר אדם בנוכחות העבודה כלפי נאמר זה
מקום  ומכל כדרך, שלא שנכנס כגון אסורה, אינה עצמה

במקום. נוכחותו עצם מחמת אסורה העבודה
.(`v 'iq ` mcw ixxd .btw z"l b"qxl zevnd xtql t"ixbd xe`ia)

ה'תשע"ה  סיון כ"ב שלישי יום קדרון  לנחל שיצאו לאחר קדשים בדם מעילה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰úèéçL éîc ìk̈§¥§¦©
ìçðì àöé .ïBøã÷ ìçðì àöiL ãò ...Ba ïéìòBî ïéà Z íéLãwä©¢¨¦¥£¦©¤¥¥§©©¦§¨¨§©©
.Lc÷ä åéîãå úBpâì økîð äéäL éðtî ,Ba ïéìòBî Z ïBøã÷¦§£¦¦§¥¤¨¨¦§¨§©§¨¨¤§¥

א)שנינו יא, קדשים (מעילה דם :ezligza על זריקתו לפני ,
בו  מועלין אין ולהוסיף המזבח, אשם להביא חייב אינו זה מדם (והנהנה

התשלום) על אבל חומש פסוקים. מכמה זה דין לומדת והגמרא ,
קדשים אמת eteqaדם דרך מהעזרה ויציאתו זריקתו לאחר ,

בו. מועלים - קדרון לנחל המים
ראשונים שם.ויש במעילה מאי ד"ה ותוספות יצא ד"ה (ה'מפרש'

כאן) בגמראהראב"ד המובא פי על ב)המפרשים נט, שדם (יומא ,

מדרבנן בו מועלים קדרון לנחל קרבן שיצא מביא אינו נהנה (ואם

חומש) מוסיף לך ואינו "אין כי בו מועלים אין התורה מן אבל ,
מעילה  בו גזרו וחכמים בו", ומועלין מצוותו שנעשית דבר
בו  מועלין אין במקדש "אבל קדרון לנחל שיצא לאחר

במקדש" גזירות גוזרין שאין לפי מדרבנן שם)אפילו .('מפרש'
כהן חיים רבינו דעת הביא קורקוס יומא ומהר"י (בתוספות

הוא) ד"ה התורה,שם מן בו מועלים קדרון לנחל שיצא שהדם
פדיונו  ולאחר דמים. קדושת אותו מקדישים דין בית כי
שדות  לזבל לגננים למוכרו מותר ולכן ממנו, ליהנות יכולים
הקדושים  הבית בדק קדשי כשאר אותו פודים שהם כיון
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ישנים' ה'תוספות דעת וכן בלבד. דמים שם,בקדושת (יומא

הר"י) בשם כאן, עד שדברי ד"ה ומבאר מדאורייתא. בו שמועלים ,
דין  שבית תיקנו שחכמים היינו מדרבנן שקדושתו הגמרא
וכיון  דמים, בקדושת קדרון לנחל שיצא הדם את יקדשו

התורה. מן בו מועלים קדושה עליו שחלה
אחרונים  כתבו הרמב"ם ועוד)ובדעת שמח אור המשנה, (מרכבת

התורה, מן בו מועלים קדרון לנחל שיצא קדשים שדם
לנחל  "יצא הרמב"ם מלשון כן דייק עזרא' 'תקנת ובספר

לגנות, נמכר שהיה מפני בו מועלין ycwdקדרון eince."
הפדיון בדמי קדושה שנתפסת כיון שנמכר)כלומר, הדם (של

מועלים  וממילא דמים, בקדושת קידשוהו דין שבית בהכרח
התורה. מן בו

ה'תשע"ה  סיון כ"ג רביעי יום אסורה? צל הנאת האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰Lc÷ä úøòîa øcä©¨¦§¨©¤§¥
Léc÷nä ïëå .ìòî àì Z äðäpL ét ìò óà . .ïìéà ìöa Bà§¥¦¨©©¦¤¤¡¨Ÿ¨©§¥©©§¦
íéðáàå íéöò Léc÷nä ìáà .ìòî àì Z Ba øcä ,éeða úéa©¦¨©¨Ÿ¨©£¨©©§¦¥¦©£¨¦

.ìòî Z íL øcä ,úéa ïäa äðáe¨¨¨¤©¦©¨¨¨©
הסוכה מעצי ליהנות אסור הסוכות חג ערוך בימי (שלחן

א) תרלח, סי' הסוכהאו"ח בצד ישיבה גם האם לדון: ויש כדי .
הנאה  נחשבת אינה צל שהנאת או אסורה מצילה ליהנות

ומותרת? ממשית
זו: מהלכה זאת לפשוט וניתן

מעל. לא הקדש של אילן מצל שהנהנה כותב הרמב"ם
המחובר  בדבר מעילה שאין משום הוא הטעם ולכאורה
בהמשך  קשה: זה לפי אך ההלכה, בתחילת כמבואר לקרקע,
בתחילה  ואם מעל, לא הקדש של בבית שהדר נאמר ההלכה
מעילה, בו יש בית מהן בנו כך ואחר האבנים את הקדישו
מעילה. דין עליהן חל וכבר תלושות היו ההקדש בשעת כי
הקדישו  שאם אילן לגבי גם הרמב"ם כתב לא מדוע כן, ואם

מעל? חיברו ולבסוף
המלך' ה'שער מפרש ח)ולכן ה, יסוה"ת הדין (הל' שטעם

כאשר  גם ולכן ממש בה אין מהצל שהנאה משום הוא

נהנה  לא מקום מכל כי מעל, לא חיברו ולבסוף הקדישו
ממשית. הנאה

הסוכה, מעצי הנאה לגבי גם מכאן ללמוד יש זה ולפי
אסורה אינה בלבד צל ד)שהנאת סי' אליעזר דבר .(ראה

ולדנברג הגרא"י שם)אך אליעזר זה (דבר שפירוש כתב
במעילה  עוסקת ההלכה שהרי מתקבל, אינו הרמב"ם בדברי
הנהנה  של הדין טעם גם שזהו ומסתבר לקרקע, במחובר

הקדש. של מאילן
חיברו  ולבסוף הקדישו שאם הרמב"ם כתב לא ומדוע
גמור, בחיבור מחובר בקרקע המושרש אילן כי מעל?
שהתחבר  בשעה הרי בתלוש, אותו הקדישו אם ואפילו
ורק  מעילה, דין ממנו ופקע ממש כקרקע נעשה לקרקע
בחיבור  לקרקע מחוברות שאינן בית מהן שבנו באבנים

אותן. שהקדישו בשעה שחל המעילה דין נשאר גמור,
שאכן להיפך להוכיח ניתן זו מהלכה זה, `xeqiולפי yi

הוא  האילן מצל ליהנות ההיתר כל שהרי מצל, בהנאה
מעילה  דין היה ואילו לקרקע במחובר מעילה שאין משום
צל  הנאת שאף הרי מהצל, ליהנות אסור היה במחובר

הנאה. נחשבת

ה'תשע"ה  סיון כ"ד חמישי יום לפסח  קודם התמיד קרבן

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰Z çñtä úèéçL§¦©©¤©
ïéèçBL ïéàå .ìeñt Z úBöç íã÷ BèçL íàå ;úBöç øçà©©£§¦§¨Ÿ¤£¨§¥£¦

.íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà àlà BúBà¤¨©©¨¦¤¥¨©§©¦
בו  שנאמר דבר "יאוחר בגמרא: אמרו הדבר בטעם
'בין  אלא 'בערב' בו נאמר שלא לדבר הערבים' ו'בין 'בערב'

בלבד" א)הערבים' נט, שיאוחר (פסחים הוא "דין כלומר, .
הפסח  את 'תזבח הערבים ובין בערב בו שנאמר הפסח,
הערבים' בין ישראל עדת קהל כל אותו 'ושחטו בערב'
בין  תעשה השני הכבש 'את אלא בו נאמר שלא לתמיד

.(רש"י)הערבים'"
בגלל  היא פסח לקרבן התמיד קרבן שקדימת מכך משמע
הערבים'", ובין 'בערב בו שנאמר "דבר לאחר שיש
הערבים  בין אלא בערב בו נאמר שלא "דבר ולהקדים
שגם  (כלומר לשון אותו בשניהם נאמר היה אך בלבד"
בקרבן  שגם או בלבד' הערבים 'בין נאמר היה פסח בקרבן
הערבים') ו'בין 'ערב', הכתובים שני נאמרים היו התמיד

לפסח. קודם היה לא התמיד אכן
תדיר  – תדיר ושאינו "תדיר הרי התוספות: ושואלים
הכתובים  שלולא הגמרא מדברי עולה איך כן ואם קודם"

לתמיד? קודם היה פסח הערבים') ו'בין ('בערב',
המיוחד  הלימוד ללא אבל תדיר התמיד אכן ועונים:
שהפסח  לומר מקום היה הערבים' ו'בין 'בערב' של מהכפל

השלם'. 'עליה משום לתמיד קודם
כלומר:

והקטיר  העלה, התמיד] על =] עליה "וערך מהפסוק
השלמים" ה)עליה י, א)למדים(ויקרא לג, השלם (יומא "עליה -

את  החותם הקרבן הוא שהתמיד היינו כולם", הקרבנות כל
היה  ולכן קרבן עוד אחריו ואין ביום הקרבנות עבודת
כדי  התמיד, לפני יוקדם פסח קרבן שגם לומר מסתבר
וכדי  במקדש היום קרבנות עבודת את יחתום שהתמיד
הערביים" ו"בין מ"בערב" הלימוד בא זו סברא לשלול

הפסח להקרבת קודמת התמיד יאוחר)שהקרבת ד"ה שם .(תוס'
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ה'תשע"ה  סיון כ"ה שישי יום גדול  בן מילת חיוב

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰úìénL íLk§¥¤¦©
úìéîe íépèwä åéða úìéî Ck ,çñt úBOòlî ezákòî Bîöò©§§©§©¦©£¤©¨¦©¨¨©§©¦¦©

.BúBà úákòî ,íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa ,åéãáò ìk̈£¨¨¥§¦¥§©¦§©¤¤
רק  נמשך בנו את למול האב חיוב האם דנו האחרונים
פוקע  במצוות בעצמו והתחייב ומשהגדיל קטן הבן בעוד
הבן  של בגדלותו אף נמשך האב שחיוב או האב, של חיובו

כאחד. שניהם על וחל
חינוך' ה'מנחת ב)וכתב מדברי (מצוה זאת להוכיח שיש

בניו "מילת כאן: עבדיוmiphwdהרמב"ם כל ומילת ,oia
miphw oiae milecb מעכבת בניו שמילת ומכך אותו". מעכבת

מעכבת  עבדיו ומילת בקטנותם, רק הפסח מעשיית אותו
של  חיובו פקע הקטן שמשהגדיל מובן אופן, בכל אותו
כמילת  שלא הפסח מעשיית אותו מעכבת אינה ולכן האב,

גדולים. בעבדים גם חובתו שהיא עבדיו
ערלים  עבדיו או שבניו שמי יתכן כי זו ראיה שדחו ויש

למולם  עליו המוטל החיוב בגלל לא פסח לעשות יכול אינו
אפילו  ערל, אדם נמצא ובחסותו שברשותו מהעובדה אלא

עליו. מוטלת אינה למולו החובה אם
איתך  יגור 'וכי מהכתוב נלמד הדין שהרי לדבר וראיה
הרי  לעשותו', יקרב ואז זכר כל לו המול לה' פסח ועשה גר
כקטן  נחשב הדין שמן שהתגייר גר על מדבר שהפסוק
חיוב  עליו ואין אחריו מתייחסים מגויותו בניו ואין שנולד
מעשיית  אותו מעכבים הם כן פי על ואף אב, בתור למולם
ערל. נמצא חסותו שתחת בכך תלוי שהעיכוב ומכאן הפסח,
ברשותו  הם עבדים כי לבנים, עבדים בין ההבדל וזהו
בקטנותם  רק ברשותו נמצאים בניו ואילו גדולים, הם אם גם
חיוב  עליו יש אם אפילו ולכן מרשותו, יצאו ומשגדלו
העיכוב  כי הפסח, מעשיית אותו מעכבים הם אין למולם
ערל  נמצא רשותו שתחת מכך אלא למול מהחיוב נובע אינו

יא) סי' ב, אליעזר .(ציץ

ה'תשע"ה  סיון כ"ו קודש שבת טבריה  בחמי שבישלוהו הפסח

:È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰...ãéñ éab ìò eäìö̈¨©©¥¦
.Là éìö äæ ïéàL ,øeñà äæ éøä Z äéøáè énç Bà©¥§¤§¨£¥¤¨¤¥¤§¦¥

משום  הוא טבריה בחמי שנתבשל פסח אכילת איסור
צלי  זה ו"אין אש", צלי אם כי ממנו... תאכלו "אל שנאמר

א)אש" מא, .(פסחים
אחרונים פסחים והקשו כהן מראה כו. אות אופה מלאכת טל (אגלי

ועוד) א. :מא,
הרי  טבריה, בחמי הפסח בישול של מציאות תיתכן איך
חוץ  "יצא ואם בירושלים, אלא נאכל אינו הפסח בשר

לעולם" ונאסר נפסל ירושלים ה"ו)לחומת פי"א מעה"ק ?(הל'
'יוצא', איסור על להוסיף באה שהתורה לומר ואין
אין  שהרי אש", צלי אם כי תאכלו... "אל משום גם וילקה

איסור על חל ה"ח)איסור פי"ז איסו"ב ?(הל'
שתירץ: ויש

לנוב  באו לגלגל... "באו הבמות, שהותרו בזמן מדובר
הבמות" הותרו ב)וגבעון קיב, הפסח (זבחים שהקרבת ואף .

ערי  בכל מותרת היתה הפסח אכילת - עצמן בבמות היתה

שם)ישראל בגמרא לטבריה (כמבואר גם להוליכם היה ואפשר ,
כהן) .(מראה

טל' הט"ז(שם)וה'אגלי שיטת פי על לבאר צב כתב סי' (יו"ד

'כלי סק"ל) שם - האש שעל כלי לתוך שהכניסוהו שכלי
מתבשל  הכבש (ובשר שהוציאוהו לאחר גם עליו ראשון'
ממעיינות  בכלי המים את ששאבו לומר, יש זה ולפי בו);
כדי  בבגדים טמונים כשהם לירושלים והביאום טבריה חמי

חומם. את לשמור
יצחק' 'פרי בספר כד)אך סי' זו (ח"א שאפשרות כתב

ימים  שלשה דרך רותחין להביא אפשר "איך כי תמוהה,
בשר"? בו לבשל

לדוגמה  נקטוהו זו בהלכה המובא טבריה' 'חמי ומבאר:
רותחים מעיינות בירושלים)למי ימצאו שאין (אם "בשביל וכי ,

פסח  דין להשמיענו צורך אין בירושלים טבריה חמי
בלשון  גם דייק וכך האור". תולדת ידי על שלא שבישלו

חמי)רש"י ד"ה שם מעיינות (פסחים - טבריה "חמי שפירש
רותחים".
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ישנים' ה'תוספות דעת וכן בלבד. דמים שם,בקדושת (יומא

הר"י) בשם כאן, עד שדברי ד"ה ומבאר מדאורייתא. בו שמועלים ,
דין  שבית תיקנו שחכמים היינו מדרבנן שקדושתו הגמרא
וכיון  דמים, בקדושת קדרון לנחל שיצא הדם את יקדשו

התורה. מן בו מועלים קדושה עליו שחלה
אחרונים  כתבו הרמב"ם ועוד)ובדעת שמח אור המשנה, (מרכבת

התורה, מן בו מועלים קדרון לנחל שיצא קדשים שדם
לנחל  "יצא הרמב"ם מלשון כן דייק עזרא' 'תקנת ובספר

לגנות, נמכר שהיה מפני בו מועלין ycwdקדרון eince."
הפדיון בדמי קדושה שנתפסת כיון שנמכר)כלומר, הדם (של

מועלים  וממילא דמים, בקדושת קידשוהו דין שבית בהכרח
התורה. מן בו

ה'תשע"ה  סיון כ"ג רביעי יום אסורה? צל הנאת האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰Lc÷ä úøòîa øcä©¨¦§¨©¤§¥
Léc÷nä ïëå .ìòî àì Z äðäpL ét ìò óà . .ïìéà ìöa Bà§¥¦¨©©¦¤¤¡¨Ÿ¨©§¥©©§¦
íéðáàå íéöò Léc÷nä ìáà .ìòî àì Z Ba øcä ,éeða úéa©¦¨©¨Ÿ¨©£¨©©§¦¥¦©£¨¦

.ìòî Z íL øcä ,úéa ïäa äðáe¨¨¨¤©¦©¨¨¨©
הסוכה מעצי ליהנות אסור הסוכות חג ערוך בימי (שלחן

א) תרלח, סי' הסוכהאו"ח בצד ישיבה גם האם לדון: ויש כדי .
הנאה  נחשבת אינה צל שהנאת או אסורה מצילה ליהנות

ומותרת? ממשית
זו: מהלכה זאת לפשוט וניתן

מעל. לא הקדש של אילן מצל שהנהנה כותב הרמב"ם
המחובר  בדבר מעילה שאין משום הוא הטעם ולכאורה
בהמשך  קשה: זה לפי אך ההלכה, בתחילת כמבואר לקרקע,
בתחילה  ואם מעל, לא הקדש של בבית שהדר נאמר ההלכה
מעילה, בו יש בית מהן בנו כך ואחר האבנים את הקדישו
מעילה. דין עליהן חל וכבר תלושות היו ההקדש בשעת כי
הקדישו  שאם אילן לגבי גם הרמב"ם כתב לא מדוע כן, ואם

מעל? חיברו ולבסוף
המלך' ה'שער מפרש ח)ולכן ה, יסוה"ת הדין (הל' שטעם

כאשר  גם ולכן ממש בה אין מהצל שהנאה משום הוא

נהנה  לא מקום מכל כי מעל, לא חיברו ולבסוף הקדישו
ממשית. הנאה

הסוכה, מעצי הנאה לגבי גם מכאן ללמוד יש זה ולפי
אסורה אינה בלבד צל ד)שהנאת סי' אליעזר דבר .(ראה

ולדנברג הגרא"י שם)אך אליעזר זה (דבר שפירוש כתב
במעילה  עוסקת ההלכה שהרי מתקבל, אינו הרמב"ם בדברי
הנהנה  של הדין טעם גם שזהו ומסתבר לקרקע, במחובר

הקדש. של מאילן
חיברו  ולבסוף הקדישו שאם הרמב"ם כתב לא ומדוע
גמור, בחיבור מחובר בקרקע המושרש אילן כי מעל?
שהתחבר  בשעה הרי בתלוש, אותו הקדישו אם ואפילו
ורק  מעילה, דין ממנו ופקע ממש כקרקע נעשה לקרקע
בחיבור  לקרקע מחוברות שאינן בית מהן שבנו באבנים

אותן. שהקדישו בשעה שחל המעילה דין נשאר גמור,
שאכן להיפך להוכיח ניתן זו מהלכה זה, `xeqiולפי yi

הוא  האילן מצל ליהנות ההיתר כל שהרי מצל, בהנאה
מעילה  דין היה ואילו לקרקע במחובר מעילה שאין משום
צל  הנאת שאף הרי מהצל, ליהנות אסור היה במחובר

הנאה. נחשבת

ה'תשע"ה  סיון כ"ד חמישי יום לפסח  קודם התמיד קרבן

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰Z çñtä úèéçL§¦©©¤©
ïéèçBL ïéàå .ìeñt Z úBöç íã÷ BèçL íàå ;úBöç øçà©©£§¦§¨Ÿ¤£¨§¥£¦

.íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà àlà BúBà¤¨©©¨¦¤¥¨©§©¦
בו  שנאמר דבר "יאוחר בגמרא: אמרו הדבר בטעם
'בין  אלא 'בערב' בו נאמר שלא לדבר הערבים' ו'בין 'בערב'

בלבד" א)הערבים' נט, שיאוחר (פסחים הוא "דין כלומר, .
הפסח  את 'תזבח הערבים ובין בערב בו שנאמר הפסח,
הערבים' בין ישראל עדת קהל כל אותו 'ושחטו בערב'
בין  תעשה השני הכבש 'את אלא בו נאמר שלא לתמיד

.(רש"י)הערבים'"
בגלל  היא פסח לקרבן התמיד קרבן שקדימת מכך משמע
הערבים'", ובין 'בערב בו שנאמר "דבר לאחר שיש
הערבים  בין אלא בערב בו נאמר שלא "דבר ולהקדים
שגם  (כלומר לשון אותו בשניהם נאמר היה אך בלבד"
בקרבן  שגם או בלבד' הערבים 'בין נאמר היה פסח בקרבן
הערבים') ו'בין 'ערב', הכתובים שני נאמרים היו התמיד

לפסח. קודם היה לא התמיד אכן
תדיר  – תדיר ושאינו "תדיר הרי התוספות: ושואלים
הכתובים  שלולא הגמרא מדברי עולה איך כן ואם קודם"

לתמיד? קודם היה פסח הערבים') ו'בין ('בערב',
המיוחד  הלימוד ללא אבל תדיר התמיד אכן ועונים:
שהפסח  לומר מקום היה הערבים' ו'בין 'בערב' של מהכפל

השלם'. 'עליה משום לתמיד קודם
כלומר:

והקטיר  העלה, התמיד] על =] עליה "וערך מהפסוק
השלמים" ה)עליה י, א)למדים(ויקרא לג, השלם (יומא "עליה -

את  החותם הקרבן הוא שהתמיד היינו כולם", הקרבנות כל
היה  ולכן קרבן עוד אחריו ואין ביום הקרבנות עבודת
כדי  התמיד, לפני יוקדם פסח קרבן שגם לומר מסתבר
וכדי  במקדש היום קרבנות עבודת את יחתום שהתמיד
הערביים" ו"בין מ"בערב" הלימוד בא זו סברא לשלול

הפסח להקרבת קודמת התמיד יאוחר)שהקרבת ד"ה שם .(תוס'
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ה'תשע"ה  סיון כ"ה שישי יום גדול  בן מילת חיוב

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰úìénL íLk§¥¤¦©
úìéîe íépèwä åéða úìéî Ck ,çñt úBOòlî ezákòî Bîöò©§§©§©¦©£¤©¨¦©¨¨©§©¦¦©

.BúBà úákòî ,íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa ,åéãáò ìk̈£¨¨¥§¦¥§©¦§©¤¤
רק  נמשך בנו את למול האב חיוב האם דנו האחרונים
פוקע  במצוות בעצמו והתחייב ומשהגדיל קטן הבן בעוד
הבן  של בגדלותו אף נמשך האב שחיוב או האב, של חיובו

כאחד. שניהם על וחל
חינוך' ה'מנחת ב)וכתב מדברי (מצוה זאת להוכיח שיש

בניו "מילת כאן: עבדיוmiphwdהרמב"ם כל ומילת ,oia
miphw oiae milecb מעכבת בניו שמילת ומכך אותו". מעכבת

מעכבת  עבדיו ומילת בקטנותם, רק הפסח מעשיית אותו
של  חיובו פקע הקטן שמשהגדיל מובן אופן, בכל אותו
כמילת  שלא הפסח מעשיית אותו מעכבת אינה ולכן האב,

גדולים. בעבדים גם חובתו שהיא עבדיו
ערלים  עבדיו או שבניו שמי יתכן כי זו ראיה שדחו ויש

למולם  עליו המוטל החיוב בגלל לא פסח לעשות יכול אינו
אפילו  ערל, אדם נמצא ובחסותו שברשותו מהעובדה אלא

עליו. מוטלת אינה למולו החובה אם
איתך  יגור 'וכי מהכתוב נלמד הדין שהרי לדבר וראיה
הרי  לעשותו', יקרב ואז זכר כל לו המול לה' פסח ועשה גר
כקטן  נחשב הדין שמן שהתגייר גר על מדבר שהפסוק
חיוב  עליו ואין אחריו מתייחסים מגויותו בניו ואין שנולד
מעשיית  אותו מעכבים הם כן פי על ואף אב, בתור למולם
ערל. נמצא חסותו שתחת בכך תלוי שהעיכוב ומכאן הפסח,
ברשותו  הם עבדים כי לבנים, עבדים בין ההבדל וזהו
בקטנותם  רק ברשותו נמצאים בניו ואילו גדולים, הם אם גם
חיוב  עליו יש אם אפילו ולכן מרשותו, יצאו ומשגדלו
העיכוב  כי הפסח, מעשיית אותו מעכבים הם אין למולם
ערל  נמצא רשותו שתחת מכך אלא למול מהחיוב נובע אינו

יא) סי' ב, אליעזר .(ציץ

ה'תשע"ה  סיון כ"ו קודש שבת טבריה  בחמי שבישלוהו הפסח

:È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰...ãéñ éab ìò eäìö̈¨©©¥¦
.Là éìö äæ ïéàL ,øeñà äæ éøä Z äéøáè énç Bà©¥§¤§¨£¥¤¨¤¥¤§¦¥

משום  הוא טבריה בחמי שנתבשל פסח אכילת איסור
צלי  זה ו"אין אש", צלי אם כי ממנו... תאכלו "אל שנאמר

א)אש" מא, .(פסחים
אחרונים פסחים והקשו כהן מראה כו. אות אופה מלאכת טל (אגלי

ועוד) א. :מא,
הרי  טבריה, בחמי הפסח בישול של מציאות תיתכן איך
חוץ  "יצא ואם בירושלים, אלא נאכל אינו הפסח בשר

לעולם" ונאסר נפסל ירושלים ה"ו)לחומת פי"א מעה"ק ?(הל'
'יוצא', איסור על להוסיף באה שהתורה לומר ואין
אין  שהרי אש", צלי אם כי תאכלו... "אל משום גם וילקה

איסור על חל ה"ח)איסור פי"ז איסו"ב ?(הל'
שתירץ: ויש

לנוב  באו לגלגל... "באו הבמות, שהותרו בזמן מדובר
הבמות" הותרו ב)וגבעון קיב, הפסח (זבחים שהקרבת ואף .

ערי  בכל מותרת היתה הפסח אכילת - עצמן בבמות היתה

שם)ישראל בגמרא לטבריה (כמבואר גם להוליכם היה ואפשר ,
כהן) .(מראה

טל' הט"ז(שם)וה'אגלי שיטת פי על לבאר צב כתב סי' (יו"ד

'כלי סק"ל) שם - האש שעל כלי לתוך שהכניסוהו שכלי
מתבשל  הכבש (ובשר שהוציאוהו לאחר גם עליו ראשון'
ממעיינות  בכלי המים את ששאבו לומר, יש זה ולפי בו);
כדי  בבגדים טמונים כשהם לירושלים והביאום טבריה חמי

חומם. את לשמור
יצחק' 'פרי בספר כד)אך סי' זו (ח"א שאפשרות כתב

ימים  שלשה דרך רותחין להביא אפשר "איך כי תמוהה,
בשר"? בו לבשל

לדוגמה  נקטוהו זו בהלכה המובא טבריה' 'חמי ומבאר:
רותחים מעיינות בירושלים)למי ימצאו שאין (אם "בשביל וכי ,

פסח  דין להשמיענו צורך אין בירושלים טבריה חמי
בלשון  גם דייק וכך האור". תולדת ידי על שלא שבישלו

חמי)רש"י ד"ה שם מעיינות (פסחים - טבריה "חמי שפירש
רותחים".
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ה'תשע"ה  סיון כ' א' יום

mixERMd mFi zcFar zFkld¦§£©©¦¦
הּכּפּורים יֹום מעּׂשה ׁשּיעּׂשה והיא: אחת. עּׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַמצות
מֹות: אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֻּכּלֹו
העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר, וׁשּלּוח והּוּדּויין, ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָהּקרּבנֹות,

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
ספרעבודה-הלכותעבודתיוםהכיפורים

¤¤¦
מקריבין ‡. הּצֹום ּבין 2ּביֹום ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד ְְְִִִִֵַַַַַָָ

ּפר  הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום. יֹום ּכל ּכסדר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהערּבים,
נעּׂשה  חּטאת ּוּׂשעיר עֹולֹות, ּכּלם ּכבּׂשים, וׁשבעה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻואיל

מּוסף 3בחּוץ  על יתר מקריבין ועֹוד לערב. נאכל והּוא , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לחּטאת, ּבקר ּבן ּפר לעֹולה.זה ואיל נּׂשרף, והּוא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

האמּור  צּבּור מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול. ּכהן מּׁשל  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשניהם
ּבחּומׁש האמּור האיל והּוא מֹות, אחרי ְְְֲִֵַַַַָָָָָּבפרׁשת

ועֹוד 4הּפקּודים  העם. איל הּנקרא והּוא הּמּוסף, ּבכלל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
חּטאת, קרב אחד עּזים: ּׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמביאין
הּבהמֹות  ּכל נמצאּו הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר והּׁשני נּׂשרף, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָוהּוא
ּוׁשני  ּופר, ּתמידין, ׁשני עּׂשרה: חמׁש זה ּביֹום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַהּקרבים

ּׂשעירים 5אילים  ּוׁשני עֹולֹות; ּכּלם - ּכבּׂשים וׁשבעה , ְְְְְִִִִִֵֵָָָֻ
נעּׂשה  והּׁשני לערב, ונאכל ּבחּוץ נעּׂשה אחד ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחּטאת:

נּׂשרף. והּוא לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונּׂשרף; ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹּבפנים

ּביֹום ·. הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עּׂשרה חמׁש ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָעבֹודת
ּבלבד  ּגדֹול ּבכהן אּלא אינּה הּמׁשיח 6זה ּכהן אחד , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבבגדים  המרּבה אֹו הּמׁשחה -7ּבׁשמן ׁשּבת היתה ואם . ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
וכן  ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו מקריב אין ׁשּבת מּוסף ְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹאף
ּכל  ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון זה, יֹום ׁשל העבֹודֹות ְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשאר
נּׂשּוי. ּגדֹול ּבכהן עּׂשּוי הּכל - הּנרֹות והטבת ְֲֵֵַַַַָָָָֹֹיֹום

אׁשּתֹו. זֹו - 'ּביתֹו' ּביתֹו; ּובעד ּבעדֹו וכּפר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַׁשּנאמר:
ּגדֹול ‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

רּבנּו. מּמׁשה קּבלה זה ודבר ׁשּבּמקּדׁש. ללׁשּכתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּביתֹו
ׁשּמא  אּלּו, ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּומפריׁשין
יכֹול  ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָּתּמצא
ּבזה  יארע ׁשאם אחר, ּגדֹול ּכהן לֹו ּומתקינין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלעבד.
קדם  ּפּסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ּתחּתיו. האחר יעבד - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּפּסּול

ׁשחר  ׁשל ׁשהקריב 8ּתמיד אחר ּפּסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
חּנּו צרי אינֹו ּתחּתיו ׁשּנכנס זה - אּלא 9קרּבנֹו , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מחּנכּתּו ּבּה10עבֹודתֹו ׁשּפסק מעבֹודה ּומתחיל , ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ
חֹוזר  הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום עבר ֲִִִִֵֵַַָָָהראׁשֹון.

עֹובר  והּׁשני גדֹולה 11לעבֹודתֹו, ּכהּנה מצֹות וכל . ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֻ
עבד 12עליו  ואם ּגדֹול. ּככהן עֹובד ׁשאינֹו אּלא ,13- ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּכׁשרה  מתמּנה 14עבֹודתֹו הּׁשני זה - הראׁשֹון מת ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ְַָּתחּתיו.

ּבּׁשליׁשי „. הּפרה מאפר עליו מּזין אּלּו ימים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשבעת
ּובּׁשביעי  ׁשּמא 15להפרׁשתֹו הּכּפּורים, יֹום ערב ׁשהּוא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גדול.1) בכהן אלא עבודתן ושאין הצום ביום שמקריבים הקרבנות סדר מפורשים 2)יבאר כאן, האמורים הקרבנות כל
ח). כט, במדבר טז: (ויקרא הקדשים 3)בתורה בקודש דמו מזים שני חטאת ושעיר שבעזרה, המזבח על נזרק דמו

ונשרף. - ישראל.4)ובהיכל בני מפקד שתחילתו מפני הפקודים, חומש נקרא במדבר ספר שם. אחד 5)במדבר
גדול. כהן של ואחד ציבור היום 6)של עבודת שהם קרבנות בין הבדל כל שאין משמע, כאן רבינו של מלשונו

גדול. לכהן זקוקות התורה מן וכולן וכדומה, הזהב מזבח על קטורת תמידים, כגון יום, כל של עבודות ובין ממש
חובתן  הכיפורים ליום המיוחדות עבודות רק התורה שמן רבינו, בשם כותב כאן) משנה הכסף (מביאו הריטב"א אולם
הלכה  ד פרק לקמן וראה יומא, מסכת בתחילת ורמב"ן המאור בעל ראה יום. כל של עבודות לא אבל גדול, בכהן
מוכח  מזה שונות. בעבודות יזכה מי (הגרלות) פייסות שהיו כתוב, להגאונים המיוחס כיפור, ליום העבודה ובסדר א.

הדיוט. בכהן לא 7)שכשרות אבל א, הלכה ח פרק המקדש כלי בהלכות המפורשים כהונה, בגדי שמונה שלובש
המשחה  שמן היה לא ואילך המלך יאשיהו מימי ראשון בית בזמן וכן שני בית תקופת בכל המשחה. בשמן נמשח

יב.). לעבוד.8)(הוריות שהתחיל להתחנך 9)לפני מחוייב חדש גדול כהן אם יב. שם אמוראים בין מחלוקת
ברור  שחר של תמיד הקרבת לפני גדול בכהן פסול אירע אם היום. לעבודת ניגש שהוא לפני גדול ככהן בתפקידו
רק  איפוא מתעוררת החינוך בעיית שם), (רש"י גדול כהן בבגדי אותה עושה שהוא התמיד, בעבודת מתחנך שהוא

היוםֿיומיות. העבודות אחרי הפסול אירע כרב 10)אם פסק הדיוט. ככהן בגדים בארבעה נעשית שהיא פי על אף
שם: "עובד",11)פפא גורסים ויש ט:) מגילה משנה (ראה שעבר" גדול "כהן ונקרא המקדש בבית פעולותיו מפסיק

משנה. ולחם משנה כסף פריעה 12)ראה איסור כגון שעבר, זה על גם מוטלות בהן חייב הגדול שהכהן המצוות כל
עג.). (שם וכדומה באלמנה אסור מת, על בגדים.13)ופרימה וחכמים 14)בשמונה גדול ככהן דינו התורה מן כי

- הדיוט ככהן בגדים בארבעה עבד ואם הגדולים. הכהנים שני בין איבה תתעורר שלא כדי גדול, ככהן יעבוד שלא גזרו
שם). (רש"י פסולה ואם 15)עבודתו השביעי", וביום השלישי ביום ... "והזה יט) יט, (במדבר כתבה שהתורה פי על ואף

הקפידה  שהתורה יוסי ר' סובר הימים, שבעת כל הזאה ונצריכו הפרשתו לפני אחד יום או ימים שני נטמא שמא לחוש יש כן
לדחות  מותר אבל להזאה, הזאה בין ימים ארבעה של הפסקה ושתהיה השלישי יום לפני ראשונה הזאה יקדים שלא רק

mixetikd mei zcear zekld - dcear xtq - oeiq 'k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹנטמא
ההּזיה  את ּדֹוחין - ׁשּלֹו .16ּבּׁשביעי ְִִִֶֶַַַָָ

את ‰. זֹורק ּבעבֹודֹות. אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל
הּנרֹות  את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ּומקטיר 17הּדם, , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּביֹום  ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על ּתמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאיברי
וקֹוראים  ּדין, ּבית מּזקני זקנים לֹו ּומֹוסרין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַהּכּפּורים.
לֹו: ואֹומרין וסּדּורּה. הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ּומלּמדין ְְְְְְֲִִִַַַָָָלפניו
ׁשּמא  אֹו ׁשכחּת ׁשּמא ,ּבפי אּתה קרא ּגדֹול, ּכהן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאיׁשי
היּו ּבׁשחרית הּכּפּורים יֹום וערב זה. דבר למדּת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלא
ּפרים  לפניו ּומעבירין הּמזרח ּבׁשערי אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָמעמידין

מ  ׁשּיהיה ּכדי ּוכבּׂשים, ּבעבֹודה.ואילים ורגיל ּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
.Â מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֶַַַָָָָֹּכל

מּניחין  היּו לא חׁשכה עם הּכּפּורים יֹום ערב ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּומׁשקה.
היּו ולא הּׁשנה, את מביא ׁשהּמאכל הרּבה, לאכל ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאֹותֹו
מאכילין  היּו ולא קרי. יראה ׁשּמא ליׁשן, אֹותֹו ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹמּניחין
וחלב  ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין דברים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאֹותֹו

ּבהן. וכּיֹוצא ְֵֶַַָחם
.Ê צץ ׁשני ּבית ויצאּו18ּבימי ּביּׂשראל, הּמינּות ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

ׁשּבעל  ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן יאבדּו, מהרה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּצדֹוקין,
מּניחין  הּכּפּורים יֹום ׁשל ׁשּקטרת אֹומרין, והיּו ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָֹּפה,
עׁשנּה ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ּבהיכל האׁש על ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה

הּטעם  הּקדׁשים. לקדׁש לפנים אֹותּה זה 19מכניס : ְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָֹ
ּכי  אמרּו הּכּפרת, על אראה ּבענן ּכי ּבּתֹורה: ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכתּוב
ׁשאין  חכמים, למדּו הּׁשמּועה ּומּפי הּקטרת. ענן ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹהּוא
ׁשּנאמר: הארֹון, לפני הּקדׁשים ּבקדׁש אּלא הּקטרת ְְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנֹותן
חֹוׁשׁשין  ׁשהיּו ּולפי ה'. לפני האׁש על הּקטרת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹונתן
היּו מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ׁשני ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבבית

איׁשי  לֹו: ואֹומרים הּכּפּורים יֹום ערב אֹותֹו 20מׁשּביעין ְְְִִִִִִִֶֶַַ
ּוׁשליח  ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין, ּבית ׁשלּוחי אנּו ּגדֹול, ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹּכהן

ּדין  ׁשמֹו21ּבית את ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו מׁשּביעין . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּפֹורׁש והּוא .ל ׁשאמרנּו דבר ּתׁשּנה ׁשּלא הּזה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּבית
לפי  ּובֹוכין, ּפֹורׁשין והן ּבמינּות; ׁשחׁשדּוהּו על ְְְְֲִִִִֵֶֶַָּובֹוכה,
ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ׁשּמעּׂשיו למי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשחׁשדּו

.Á אם ודֹורׁש, יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן הּכּפּורים יֹום לילי ְִִִֵֵֵֵֵַָָֹּכל
היה  אם לפניו. ּדֹורׁשים - ּתלמיד היה ואם חכם. ְְְְִִִִַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּלא  ּכדי לפניו, קֹורין - לאו ואם קֹורא, - לקרא ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹרגיל

הּקדׁש ּבכתבי לפניו? קֹורין ּובּמה ּבּקׁש22ייׁשן. . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
לוּיה  ּפרחי - צרדה 23להתנמנם ּבאצּבע לפניו ,24מּכין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

והצטּנן  עמד ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו: על 25ואֹומרים מעט ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹֹ
עּמֹו ּומתעּסקין ּתיׁשן. ׁשּלא ּכדי ׁשּמּגיע 26הרצּפה, עד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

עּמּוד  ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ׁשחיטה. ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹזמן
ּבוּדאי  ּבּלילה.27הּׁשחר יׁשחטּו ׁשּמא , ְְְֲִֶַַַַַַַָָ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מעּׂשה ‡. ּגדֹול 2ּכל ּכהן זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

המיחדֹות  ועבֹודֹות זהב, ּבבגדי לבּוׁש והּוא אֹותן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻעֹוּׂשה
היא  זה ליֹום המיחדת ועבֹודה לבן. ּבבגדי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻליֹום
מהן  ׁשאחד הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמעּׂשה

הּמׁשּתּלח  הּקדׁשים 3ּׂשעיר ּבקדׁש הּקטרת והקטרת ּכל 4, . ְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
נעּׂשים. הם לבן ּבבגדי ְְֲִִֵֵֵַָָאּלּו

הּבגדים ·. ׁשּיׁשּנה עת ולֹובׁש5ּכל ּבגדים ויפׁשט ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
טבילה  טעּון אחרים ּבגדי 6ּבגדים את ּופׁשט ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

את  ולבׁש קדֹוׁש ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו את ורחץ ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָהּבד
טבילֹות  וחמׁש קּדּוׁשין 7ּבגדיו. ּגדֹול 8ועּׂשרה ּכהן טֹובל ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ׁשעליו, חל ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ּכיצד? ּבּיֹום. ּבֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּומקּדׁש
ידיו  ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוטֹובל
ׁשל  ׁשחר ׁשל קטרת ּומקטיר הּתמיד, את וׁשֹוחט ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹורגליו.
עם  הּתמיד איברי ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב יֹום, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מרובה. לזמן הראשונה ההזאה שבות 16)את "אין בידינו וכלל חכמים) (=גזירת שבות היא בשבת שהזייה פי על ואף
של  מפני כאן, התירו לא עזרה,במקדש", בקדושת נתקדשה לא הימים, שבעת באותם הגדול הכהן נמצא שבה פלהדרין שכת

כתב  ד הלכה ב פרק אדומה פרה ובהלכות כאן). המלך שער (ראה דרבנן איסורי התירו לא ובה הבית, הר בקדושת אלא
יתרות. מעלות עשו אדומה שבפרה מפני והטעם, מזים, בשבת שגם ומשמע השורף הכהן על ימים שבעת שמזים רבינו,

ומדליקן.17) חדשות פתילות ונותן המנורה את מנקה שכבו, הפתילות את הצדוקים.19)צמחה.18)מסיר של נימוקם
לנוסח 21)אדוני.20) להכניס שבדעתך הכוונה לפי לא (פירוש, דין בית דעת ועל דעתנו על אותך משביעים אנו כלומר,

פוסק  רבינו  שהרי לעבודה, דין בית שליח שהוא לומר נתכוונו לא אבל הדין), בית וכוונת כוונתנו לפי אלא השבועה,
הם. הקדושֿברוךֿהוא שלוחי שכהנים ח והלכה ה הלכה ו פרק נדרים דניאל,22)בהלכות באיוב, אמרו: שם במשנה

ומשלי. תהלים מוסיף, ובירושלמי הימים. ודברי כהונה".23)עזרא "פרחי הגירסה שלפנינו במשנה צעירים. לויים
זה 24) שקול משמע שם בירושלמי קול. משמיע וזה בכוח אותה ושומטים לאצבע אגודל מקרבים אגודל. מפרש בגמרא

פה. שבעל לזמר ליווי התרדמה.25)שימש את מפיג וזה מצטננות רגליו עליה והעומד צוננת במשנה 26)הרצפה
לפניו. מזמרים שהיו בגמרא, ופירשו אותו" הלבנה 27)"ומעסיקים אור ראו טעו, אחת שפעם מפני מאוד, בזה ונזהרו

ונפסל. התמיד את ושחטו השחר עמוד שזה היה 1)וחשבו טבילות וכמה זה, ביום משמש שהיה הבגדים סדר יבאר
ולד.2)טובל. לב. לא: זהב.3)יומא בבגדי מעשהו השני החטאת שעיר נעשית 4)אבל בהיכל הקטורת הקטרת אבל

זהב. להיפך.5)בבגדי או לבן לבגדי זהב הסאה.6)מבגדי שיעור בדיוק נתברר לא מים. סאה ארבעים בה שיש במקוה
ליטר. 12 עד 10 מכיל שהסאה להניח יש שבידינו, הנתונים סמך ל.7)על שם הכיור 8)משנה מן ורגלים ידים רחיצת

ה). הלכה לקמן (ראה זהב של מקיתון או
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הּכּפּורים יֹום מעּׂשה ׁשּיעּׂשה והיא: אחת. עּׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַמצות
מֹות: אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֻּכּלֹו
העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר, וׁשּלּוח והּוּדּויין, ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָהּקרּבנֹות,

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
ספרעבודה-הלכותעבודתיוםהכיפורים

¤¤¦
מקריבין ‡. הּצֹום ּבין 2ּביֹום ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד ְְְִִִִֵַַַַַָָ

ּפר  הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום. יֹום ּכל ּכסדר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהערּבים,
נעּׂשה  חּטאת ּוּׂשעיר עֹולֹות, ּכּלם ּכבּׂשים, וׁשבעה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻואיל

מּוסף 3בחּוץ  על יתר מקריבין ועֹוד לערב. נאכל והּוא , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לחּטאת, ּבקר ּבן ּפר לעֹולה.זה ואיל נּׂשרף, והּוא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

האמּור  צּבּור מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול. ּכהן מּׁשל  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשניהם
ּבחּומׁש האמּור האיל והּוא מֹות, אחרי ְְְֲִֵַַַַָָָָָּבפרׁשת

ועֹוד 4הּפקּודים  העם. איל הּנקרא והּוא הּמּוסף, ּבכלל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
חּטאת, קרב אחד עּזים: ּׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמביאין
הּבהמֹות  ּכל נמצאּו הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר והּׁשני נּׂשרף, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָוהּוא
ּוׁשני  ּופר, ּתמידין, ׁשני עּׂשרה: חמׁש זה ּביֹום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַהּקרבים

ּׂשעירים 5אילים  ּוׁשני עֹולֹות; ּכּלם - ּכבּׂשים וׁשבעה , ְְְְְִִִִִֵֵָָָֻ
נעּׂשה  והּׁשני לערב, ונאכל ּבחּוץ נעּׂשה אחד ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחּטאת:

נּׂשרף. והּוא לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונּׂשרף; ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹּבפנים

ּביֹום ·. הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עּׂשרה חמׁש ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָעבֹודת
ּבלבד  ּגדֹול ּבכהן אּלא אינּה הּמׁשיח 6זה ּכהן אחד , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבבגדים  המרּבה אֹו הּמׁשחה -7ּבׁשמן ׁשּבת היתה ואם . ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
וכן  ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו מקריב אין ׁשּבת מּוסף ְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹאף
ּכל  ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון זה, יֹום ׁשל העבֹודֹות ְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשאר
נּׂשּוי. ּגדֹול ּבכהן עּׂשּוי הּכל - הּנרֹות והטבת ְֲֵֵַַַַָָָָֹֹיֹום

אׁשּתֹו. זֹו - 'ּביתֹו' ּביתֹו; ּובעד ּבעדֹו וכּפר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַׁשּנאמר:
ּגדֹול ‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

רּבנּו. מּמׁשה קּבלה זה ודבר ׁשּבּמקּדׁש. ללׁשּכתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּביתֹו
ׁשּמא  אּלּו, ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּומפריׁשין
יכֹול  ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָּתּמצא
ּבזה  יארע ׁשאם אחר, ּגדֹול ּכהן לֹו ּומתקינין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלעבד.
קדם  ּפּסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ּתחּתיו. האחר יעבד - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּפּסּול

ׁשחר  ׁשל ׁשהקריב 8ּתמיד אחר ּפּסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
חּנּו צרי אינֹו ּתחּתיו ׁשּנכנס זה - אּלא 9קרּבנֹו , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מחּנכּתּו ּבּה10עבֹודתֹו ׁשּפסק מעבֹודה ּומתחיל , ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ
חֹוזר  הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום עבר ֲִִִִֵֵַַָָָהראׁשֹון.

עֹובר  והּׁשני גדֹולה 11לעבֹודתֹו, ּכהּנה מצֹות וכל . ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֻ
עבד 12עליו  ואם ּגדֹול. ּככהן עֹובד ׁשאינֹו אּלא ,13- ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּכׁשרה  מתמּנה 14עבֹודתֹו הּׁשני זה - הראׁשֹון מת ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ְַָּתחּתיו.

ּבּׁשליׁשי „. הּפרה מאפר עליו מּזין אּלּו ימים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשבעת
ּובּׁשביעי  ׁשּמא 15להפרׁשתֹו הּכּפּורים, יֹום ערב ׁשהּוא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גדול.1) בכהן אלא עבודתן ושאין הצום ביום שמקריבים הקרבנות סדר מפורשים 2)יבאר כאן, האמורים הקרבנות כל
ח). כט, במדבר טז: (ויקרא הקדשים 3)בתורה בקודש דמו מזים שני חטאת ושעיר שבעזרה, המזבח על נזרק דמו

ונשרף. - ישראל.4)ובהיכל בני מפקד שתחילתו מפני הפקודים, חומש נקרא במדבר ספר שם. אחד 5)במדבר
גדול. כהן של ואחד ציבור היום 6)של עבודת שהם קרבנות בין הבדל כל שאין משמע, כאן רבינו של מלשונו

גדול. לכהן זקוקות התורה מן וכולן וכדומה, הזהב מזבח על קטורת תמידים, כגון יום, כל של עבודות ובין ממש
חובתן  הכיפורים ליום המיוחדות עבודות רק התורה שמן רבינו, בשם כותב כאן) משנה הכסף (מביאו הריטב"א אולם
הלכה  ד פרק לקמן וראה יומא, מסכת בתחילת ורמב"ן המאור בעל ראה יום. כל של עבודות לא אבל גדול, בכהן
מוכח  מזה שונות. בעבודות יזכה מי (הגרלות) פייסות שהיו כתוב, להגאונים המיוחס כיפור, ליום העבודה ובסדר א.

הדיוט. בכהן לא 7)שכשרות אבל א, הלכה ח פרק המקדש כלי בהלכות המפורשים כהונה, בגדי שמונה שלובש
המשחה  שמן היה לא ואילך המלך יאשיהו מימי ראשון בית בזמן וכן שני בית תקופת בכל המשחה. בשמן נמשח

יב.). לעבוד.8)(הוריות שהתחיל להתחנך 9)לפני מחוייב חדש גדול כהן אם יב. שם אמוראים בין מחלוקת
ברור  שחר של תמיד הקרבת לפני גדול בכהן פסול אירע אם היום. לעבודת ניגש שהוא לפני גדול ככהן בתפקידו
רק  איפוא מתעוררת החינוך בעיית שם), (רש"י גדול כהן בבגדי אותה עושה שהוא התמיד, בעבודת מתחנך שהוא

היוםֿיומיות. העבודות אחרי הפסול אירע כרב 10)אם פסק הדיוט. ככהן בגדים בארבעה נעשית שהיא פי על אף
שם: "עובד",11)פפא גורסים ויש ט:) מגילה משנה (ראה שעבר" גדול "כהן ונקרא המקדש בבית פעולותיו מפסיק

משנה. ולחם משנה כסף פריעה 12)ראה איסור כגון שעבר, זה על גם מוטלות בהן חייב הגדול שהכהן המצוות כל
עג.). (שם וכדומה באלמנה אסור מת, על בגדים.13)ופרימה וחכמים 14)בשמונה גדול ככהן דינו התורה מן כי

- הדיוט ככהן בגדים בארבעה עבד ואם הגדולים. הכהנים שני בין איבה תתעורר שלא כדי גדול, ככהן יעבוד שלא גזרו
שם). (רש"י פסולה ואם 15)עבודתו השביעי", וביום השלישי ביום ... "והזה יט) יט, (במדבר כתבה שהתורה פי על ואף

הקפידה  שהתורה יוסי ר' סובר הימים, שבעת כל הזאה ונצריכו הפרשתו לפני אחד יום או ימים שני נטמא שמא לחוש יש כן
לדחות  מותר אבל להזאה, הזאה בין ימים ארבעה של הפסקה ושתהיה השלישי יום לפני ראשונה הזאה יקדים שלא רק

mixetikd mei zcear zekld - dcear xtq - oeiq 'k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹנטמא
ההּזיה  את ּדֹוחין - ׁשּלֹו .16ּבּׁשביעי ְִִִֶֶַַַָָ

את ‰. זֹורק ּבעבֹודֹות. אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל
הּנרֹות  את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ּומקטיר 17הּדם, , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּביֹום  ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על ּתמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאיברי
וקֹוראים  ּדין, ּבית מּזקני זקנים לֹו ּומֹוסרין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַהּכּפּורים.
לֹו: ואֹומרין וסּדּורּה. הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ּומלּמדין ְְְְְְֲִִִַַַָָָלפניו
ׁשּמא  אֹו ׁשכחּת ׁשּמא ,ּבפי אּתה קרא ּגדֹול, ּכהן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאיׁשי
היּו ּבׁשחרית הּכּפּורים יֹום וערב זה. דבר למדּת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלא
ּפרים  לפניו ּומעבירין הּמזרח ּבׁשערי אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָמעמידין

מ  ׁשּיהיה ּכדי ּוכבּׂשים, ּבעבֹודה.ואילים ורגיל ּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
.Â מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֶַַַָָָָֹּכל

מּניחין  היּו לא חׁשכה עם הּכּפּורים יֹום ערב ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּומׁשקה.
היּו ולא הּׁשנה, את מביא ׁשהּמאכל הרּבה, לאכל ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאֹותֹו
מאכילין  היּו ולא קרי. יראה ׁשּמא ליׁשן, אֹותֹו ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹמּניחין
וחלב  ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין דברים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאֹותֹו

ּבהן. וכּיֹוצא ְֵֶַַָחם
.Ê צץ ׁשני ּבית ויצאּו18ּבימי ּביּׂשראל, הּמינּות ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

ׁשּבעל  ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן יאבדּו, מהרה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּצדֹוקין,
מּניחין  הּכּפּורים יֹום ׁשל ׁשּקטרת אֹומרין, והיּו ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָֹּפה,
עׁשנּה ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ּבהיכל האׁש על ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה

הּטעם  הּקדׁשים. לקדׁש לפנים אֹותּה זה 19מכניס : ְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָֹ
ּכי  אמרּו הּכּפרת, על אראה ּבענן ּכי ּבּתֹורה: ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכתּוב
ׁשאין  חכמים, למדּו הּׁשמּועה ּומּפי הּקטרת. ענן ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹהּוא
ׁשּנאמר: הארֹון, לפני הּקדׁשים ּבקדׁש אּלא הּקטרת ְְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנֹותן
חֹוׁשׁשין  ׁשהיּו ּולפי ה'. לפני האׁש על הּקטרת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹונתן
היּו מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ׁשני ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבבית

איׁשי  לֹו: ואֹומרים הּכּפּורים יֹום ערב אֹותֹו 20מׁשּביעין ְְְִִִִִִִֶֶַַ
ּוׁשליח  ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין, ּבית ׁשלּוחי אנּו ּגדֹול, ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹּכהן

ּדין  ׁשמֹו21ּבית את ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו מׁשּביעין . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּפֹורׁש והּוא .ל ׁשאמרנּו דבר ּתׁשּנה ׁשּלא הּזה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּבית
לפי  ּובֹוכין, ּפֹורׁשין והן ּבמינּות; ׁשחׁשדּוהּו על ְְְְֲִִִִֵֶֶַָּובֹוכה,
ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ׁשּמעּׂשיו למי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשחׁשדּו

.Á אם ודֹורׁש, יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן הּכּפּורים יֹום לילי ְִִִֵֵֵֵֵַָָֹּכל
היה  אם לפניו. ּדֹורׁשים - ּתלמיד היה ואם חכם. ְְְְִִִִַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּלא  ּכדי לפניו, קֹורין - לאו ואם קֹורא, - לקרא ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹרגיל

הּקדׁש ּבכתבי לפניו? קֹורין ּובּמה ּבּקׁש22ייׁשן. . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
לוּיה  ּפרחי - צרדה 23להתנמנם ּבאצּבע לפניו ,24מּכין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

והצטּנן  עמד ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו: על 25ואֹומרים מעט ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹֹ
עּמֹו ּומתעּסקין ּתיׁשן. ׁשּלא ּכדי ׁשּמּגיע 26הרצּפה, עד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

עּמּוד  ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ׁשחיטה. ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹזמן
ּבוּדאי  ּבּלילה.27הּׁשחר יׁשחטּו ׁשּמא , ְְְֲִֶַַַַַַַָָ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מעּׂשה ‡. ּגדֹול 2ּכל ּכהן זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

המיחדֹות  ועבֹודֹות זהב, ּבבגדי לבּוׁש והּוא אֹותן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻעֹוּׂשה
היא  זה ליֹום המיחדת ועבֹודה לבן. ּבבגדי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻליֹום
מהן  ׁשאחד הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמעּׂשה

הּמׁשּתּלח  הּקדׁשים 3ּׂשעיר ּבקדׁש הּקטרת והקטרת ּכל 4, . ְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
נעּׂשים. הם לבן ּבבגדי ְְֲִִֵֵֵַָָאּלּו

הּבגדים ·. ׁשּיׁשּנה עת ולֹובׁש5ּכל ּבגדים ויפׁשט ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
טבילה  טעּון אחרים ּבגדי 6ּבגדים את ּופׁשט ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

את  ולבׁש קדֹוׁש ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו את ורחץ ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָהּבד
טבילֹות  וחמׁש קּדּוׁשין 7ּבגדיו. ּגדֹול 8ועּׂשרה ּכהן טֹובל ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ׁשעליו, חל ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ּכיצד? ּבּיֹום. ּבֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּומקּדׁש
ידיו  ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוטֹובל
ׁשל  ׁשחר ׁשל קטרת ּומקטיר הּתמיד, את וׁשֹוחט ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹורגליו.
עם  הּתמיד איברי ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב יֹום, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכל
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מרובה. לזמן הראשונה ההזאה שבות 16)את "אין בידינו וכלל חכמים) (=גזירת שבות היא בשבת שהזייה פי על ואף
של  מפני כאן, התירו לא עזרה,במקדש", בקדושת נתקדשה לא הימים, שבעת באותם הגדול הכהן נמצא שבה פלהדרין שכת

כתב  ד הלכה ב פרק אדומה פרה ובהלכות כאן). המלך שער (ראה דרבנן איסורי התירו לא ובה הבית, הר בקדושת אלא
יתרות. מעלות עשו אדומה שבפרה מפני והטעם, מזים, בשבת שגם ומשמע השורף הכהן על ימים שבעת שמזים רבינו,

ומדליקן.17) חדשות פתילות ונותן המנורה את מנקה שכבו, הפתילות את הצדוקים.19)צמחה.18)מסיר של נימוקם
לנוסח 21)אדוני.20) להכניס שבדעתך הכוונה לפי לא (פירוש, דין בית דעת ועל דעתנו על אותך משביעים אנו כלומר,

פוסק  רבינו  שהרי לעבודה, דין בית שליח שהוא לומר נתכוונו לא אבל הדין), בית וכוונת כוונתנו לפי אלא השבועה,
הם. הקדושֿברוךֿהוא שלוחי שכהנים ח והלכה ה הלכה ו פרק נדרים דניאל,22)בהלכות באיוב, אמרו: שם במשנה

ומשלי. תהלים מוסיף, ובירושלמי הימים. ודברי כהונה".23)עזרא "פרחי הגירסה שלפנינו במשנה צעירים. לויים
זה 24) שקול משמע שם בירושלמי קול. משמיע וזה בכוח אותה ושומטים לאצבע אגודל מקרבים אגודל. מפרש בגמרא

פה. שבעל לזמר ליווי התרדמה.25)שימש את מפיג וזה מצטננות רגליו עליה והעומד צוננת במשנה 26)הרצפה
לפניו. מזמרים שהיו בגמרא, ופירשו אותו" הלבנה 27)"ומעסיקים אור ראו טעו, אחת שפעם מפני מאוד, בזה ונזהרו

ונפסל. התמיד את ושחטו השחר עמוד שזה היה 1)וחשבו טבילות וכמה זה, ביום משמש שהיה הבגדים סדר יבאר
ולד.2)טובל. לב. לא: זהב.3)יומא בבגדי מעשהו השני החטאת שעיר נעשית 4)אבל בהיכל הקטורת הקטרת אבל

זהב. להיפך.5)בבגדי או לבן לבגדי זהב הסאה.6)מבגדי שיעור בדיוק נתברר לא מים. סאה ארבעים בה שיש במקוה
ליטר. 12 עד 10 מכיל שהסאה להניח יש שבידינו, הנתונים סמך ל.7)על שם הכיור 8)משנה מן ורגלים ידים רחיצת

ה). הלכה לקמן (ראה זהב של מקיתון או



mixetikdצב mei zcear zekld - dcear xtq - oeiq 'k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשל 9החבּתין  ּכבּׂשים וׁשבעה הּפר ּומקריב והּנסכים, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָ
ּבגדי  ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּיֹום. ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָמּוסף

ּומסּתּפג  ועֹולה וטֹובל לבן,10הּזהב, ּבגדי ולֹובׁש , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ועֹובד ורגליו. ידיו הּוּדּויים ּומקּדׁש ּכל הּיֹום: עבֹודת ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

ההגרלה  ּבפנים 11עם הּדמים ּוזריקת והקטרת 12, , ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָ
למׁשּלחֹו הּׂשעיר ּומֹוסר הּקדׁשים, ּבקדׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּקטרת
ּומֹוסר  הּנּׂשרפים והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלעזאזל,
ּופֹוׁשט  ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר לּׂשרפה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָׁשארן
זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל לבן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבגדי
מּוסף  ׁשל חּטאת ּׂשעיר ּומקריב ורגליו. ידיו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּומקּדׁש
ּפר  אמּורי ּומקטיר עֹולֹות, והם העם, ואיל ואילֹו ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָהּיֹום,

הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנּׂשרפין, .13וּׂשעיר ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
וטֹובל  זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָועֹולה
ואת  הּכף את מּׁשם ּומֹוציא הּקדׁשים, לקדׁש ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָֹונכנס
ּבגדי  ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּמחּתה.
ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבן,
ּכל  ׁשל הערּבים ּבין ׁשל קטרת ּומקטיר ורגליו. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹידיו
ידיו  ּומקּדׁש הערּבים. ּבין הּנרֹות את ּומטיב ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָיֹום,

ויֹוצא. חל ּבגדי ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָֹורגליו,
הּטבילֹות ‚. ּבּמקּדׁש,14ּכל ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו ְְְִִִִֵַַַָָָָֻ

חּוץ  קדֹוׁש. ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו את ורחץ ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:

ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ראׁשֹונה, ְְִִִִֶַַַָָָֹֹמּטבילה
ּכּונתֹוׁשאינ  להֹוסיף אּלא יׁשנה 15ּה טמאה יזּכר ׁשאם ; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ׁשּלא  ּכהן וכל לׁשמּה. זֹו ּבטבילה מּמּנה יפרׁש - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשּבידֹו
לבגד  ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו לבגדים ּבגדים ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹטבל

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - ועבד לעבֹודה עבֹודה .16ּובין ְְֲֲֲֵֵַַָָָָָ
חֹולה „. אֹו זקן ּגדֹול ּכהן מלּבנין 17היה 19עׁשׁשּיֹות 18- ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּבּמים  אֹותן מטילין ּולמחר מּבערב, ּבאׁש ּברזל 20ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין צּנתן; להפיג מערבין 21ּכדי אֹו . ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

צּנתן. ׁשּתפיג עד הּמקוה ּבמי חּמין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמים
הּכּיֹור ‰. מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹּבכל

זהב  ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום הּכהנים, ,22ּכׁשאר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשל  ּבמזרחֹו עֹולים הּכהנים יֹום ּבכל ּכבֹודֹו. ְְְְֲִִִִֶַָָֹמּׁשּום

ּבמערבֹו23ּכבׁש ּבאמצע 24ויֹורדין עֹולים והּיֹום ,25 ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ
להּדרֹו ּכדי ּגדֹול, ּכהן לפני ּבאמצע ּבכל 26ויֹורדין . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבּמחּתה  ׁשּזכה מי ּכסף 27יֹום ׁשל ּבמחּתה 28חֹותה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
זהב 29ּומערה  ׁשל למחּתה כהן 30האׁש חֹותה והּיֹום , ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ליּגעֹו ׁשּלא להיכל, נכנס ּובּה זהב ׁשל ּבמחּתה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּגדֹול
מחזקת  יֹום ּכל ׁשל מחּתה וכן עבֹודה. ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָּבתֹוספת
יֹום  ּובכל קּבין; ׁשלׁשה הּיֹום וׁשל קּבין, ְְְְִִֶַַַַָָָָארּבעה

קּלה  והּיֹום ּכבדה, קצרה,31היתה ידּה יֹום ּובכל ; ְְְְְֵַַָָָָָָָָָ
ארּכה  ייגע.32והּיֹום ׁשּלא ּגדֹול ּכהן על להקל ּכדי ; ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻ

מערכֹות  ׁשלׁש הּמזּבח על היּו ויֹום יֹום ׁשל 33ּבכל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָ
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ב).9) הלכה קרבנות מעשה מהלכות יג פרק (ראה יום בכל מקריב גדול שהכהן הגורל,11)מתנגב.10)מנחה הטלת
ג). פרק לקמן (ראה לעזאזל ישתלח ואיזה חטאת יקרב השעירים משני המדויק,12)איזה הסדר על רבינו הקפיד לא כאן

ונג: מז. שם במשנה הקבוע הסדר לפי הקטורת, הקדים א הלכה ד בפרק לקמן אבל הקטורת. לפני הדם הזאת והקדים
ב'תורת 13) משמע וכדבריו הערבים, בין של תמיד להקרבת קודמת ומחתה כף שהוצאת כתב, ה"ג ד"ה סז: שם רש"י

בהוצאת  מודים "הכל ב: הלכה ז פרק יומא בירושלמי יוחנן ר' דעת על מסתמך רבינו אולם ו. פרק אחרי פרשת כהנים'
אחרי). פרשת התורה על רמב"ן (ראה הערבים" בין של תמיד לאחר שהוא ומחתה, ל.14)כף שם שישתדל 15)משנה

פ"א. שם בתוספתא יהודה כר' ל:16)להזכר, שם קרים.17)גמרא במים לטבול לו בברייתא 18)וקשה יהודה ר'
לד: וצירוף 20)גושים.19)שם ומקשה), (מחזק "מצרף" משום הוא קרים למים מלובן ברזל הטלת שאיסור אמרו שם

התלמוד). בלשון ("שבות" חכמים גזירת אלא תורה איסור אמרו 21)אינו זה [נימוק שבמקדש. בעבודות גזרו לא חכמים
מתכת  של גחלת "המכבה ב: הלכה פי"ב שבת בהלכות אומר עצמו רבינו הלא שואלים, הרמב"ם מפרשי וכל שם. בגמרא
ממש  שצירוף הרמב"ן, בשם מבאר שם ובמגידֿמשנה תורה. איסור הוא שמצרף משמע חייב". – לצרף נתכוון ואם פטור,
שהמים  מפני ממש, צירוף אינו המים, את לחמם כדי למקווה שהטילו עששיות של צירוף אבל תורה, איסור הוא

זו]. סתירה ביישוב נפלא תירוץ שם בלחםֿמשנה ראה הברזל. את מחזקים כתנאֿקמא.22)שמתחממים מג: שם משנה
סתם: כתב רבינו זהב. של מקיתון היה כן גם ראשון קידוש אם יוסה ור' יונה ר' חולקים ה, הלכה ד פרק יומא בירושלמי

כך. ראשון קידוש שגם ומשמע זהב, של בקיתון ובו 23)והיום המזבח של דרום בצד מונח אמה, עשרה שש רחב קרש
פונה  שאתה (פניות) פינות "כל אמרו: שהרי לימין, לפנות שעליהם מפני המזרח בשפת עולים היו יום בכל עולים. הכהנים
את  לעבור יצטרכו המערבית בשפתו יעלו אם כי הדרך, את לקצר כדי מזרח, בשפת עולים ולפיכך לימין" אלא יהיו לא

מ.). וגמרא שם (משנה הכבש של רחבו ושם 24)כל הכבש של המערבית לשפתו מגיעים המזבח, כל את שהקיפו אחרי
עולה 25)יורדים. גדול כהן לעולם אומר יהודה ר' באמצע, ויורד באמצע עולה גדול "כהן הגירסא: שלפנינו במשנה

לחםֿמשנה. ראה רבינו, כגירסת משמע מה. שם ובגמרא כאן. שכתב כמו רבינו וגירסת באמצע", ויורד לכבד 26)באמצע
אותו. מלווים עם ברוב שילך הגדול הכהן את 27)את עליה להקטיר כדי המזבח, שעל מהמערכה גחלים בה לחתות

ק 28)הקטורת. מתקלקלת המחתה כי (שם), ישראל" של ממונם על חסה באש."התורה תדיר בה כשחותים צת
הגחלים.29) את המקדש.30)שופך כבוד משום מקטיר, היה היומיומית 31)ובה שהמחתה מפרשים, מד: שם בגמרא

דקים. היום ושל עבים, גדול.32)דפנותיה כהן של זרועו את שתתמוך ור'33)כדי מאיר ר' נחלקו מג: שם במשנה
מו.). (עירובין מחבריו" כמותו "שהלכה יוסי כר' ופסק המערכות, במנין יהודה ור' יוסי
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ארּבע  ׁשם היּו והּיֹום ּכדי 34אׁש, מערכה, מֹוסיפין . ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
ּולעּטרֹו הּמזּבח .35להּדר ְְְְִֵֵַַַַ

.Â ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָזה
הּׁשמּועה  מּפי - יּׂשראל קהל וּדּוי 36ּכל ׁשּזה למדּו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשלׁשה 37ּדברים  זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, נמצאת . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
על  - ׁשני וּדּוי ּתחּלה. עצמֹו ידי על - אחד ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָוּדּויים:

הּכהנים  ׁשאר עם עצמֹו ּפר 38ידי על ּוׁשניהם . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
יּׂשראל  ּכל ידי על - ׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו. אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהחּטאת

ּבכ  הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר מהן על וּדּוי ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּכיצד  ּפעמים. חטאתי 39ׁשלׁש הּׁשם, אּנא אֹומר? הּוא ְִִֵֵֵַַָָָָָָ

לחטאים  נא ּכּפר הּׁשם, אּנא .לפני ּופׁשעּתי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעויתי
וכּו'. וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָולעוֹונֹות
אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר:
ּפעמים  ׁשלׁש הרי ּתטהרּו. ה' לפני חּטאתיכם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹמּכל
נֹותן  ּוכׁשהּוא מהן. וּדּוי ּבכל וכן הּׁשם. את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָהזּכיר
חּטאת. להּׁשם אֹומר: החּטאת, ּׂשעיר על הּגֹורל ְְִֵֵֶַַַַַַָָָאת

ּפעמים  עּׂשר זה ּביֹום הּׁשם את מזּכיר .40נמצא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּככתבֹו מזּכיר הּוא המפרׁש.41ּובכּלם הּׁשם ׁשהּוא , ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֻ

ּבּׁשם  קֹולֹו את מגּביּה היה ׁשרּבּו42ּבראׁשֹונה ּכיון . ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּומבליעֹו43ּפרּוצין  .נמּו ּבקֹול לאמרֹו חזרּו - ְְְְְְִִַָָָ

הּכהנים.44ּבּנעימּות  חבריו אפּלּו ּבֹו יּכירּו ׁשּלא עד , ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹ
.Ê הּכהנים ּכׁשהם 45ּכל ּבעזרה, העֹומדים והעם ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָֹ

ּגדֹול  ּכהן מּפי יֹוצא המפרׁש הּׁשם את ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשֹומעים
על  ונֹופלים ּומׁשּתחוים ּכֹורעים היּו ּובטהרה, ְְְְְְֲֳִִִִִַַָָָָֻּבקדּׁשה
לעֹולם  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו ואֹומרים: ְְְְְְִֵֵֶַָָּפניהם
לאלהינּו. גדל הבּו אקרא, ה' ׁשם ּכי ׁשּנאמר: ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹועד.

הּׁשם  את לגמר מתּכּון היה הּוּדּויים ּכנגד 46ּובׁשלׁשת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לוּדּוי  ּכׁשר הּיֹום וכל ּתטהרּו. להן ואֹומר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהמברכין,

הּכּפּורים  הּנּׂשרפים 47יֹום הּפרים .48ּולוּדּוי ְְִִִִִִַַַָָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואחד ‡. להּׁשם, עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני

מן  ּבין ּדבר: מּכל ּכׁשרים והם לעזאזל. עליו ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָּכתּוב
יהיה  לא אבל הּמּתכת. מן ּבין האבן, מן ּבין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהעץ,
אּלא  זהב, ואחד ּכסף אחד קטן, ואחד ּגדֹול ְְֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָאחד

היּו. עץ וׁשל ׁשוין. ׁשל ׁשניהם אֹותם עּׂשּו ׁשני ּובבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּתי  הּמחזיק אחד ּבכלי הּגֹורלֹות ׁשני ּומּניחין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָזהב.
חל  זה ּוכלי  יתּכּון. ולא ידיו ׁשּתי ׁשּיכניס ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּידים,

ׁשמֹו. וקלּפי היה, עץ וׁשל ְְְְֵֵֶַָָהּוא,
מּניחין ·. הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיכן

למערב  ּפניהן הּׂשעירים ׁשני ּומעמידין הּקלּפי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשם
מימינֹו והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן למזרח. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹואחֹוריהם
אחד  לפניו, הּׂשעירים ּוׁשני מּׂשמאלֹו. אב ּבית ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹוראׁש

לּׂשמאלֹו. ואחד ְְִִִֶָֹלימינֹו
ידיו ‚. ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָטרף

עלה  ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים ׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
.ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן איׁשי אֹומר: הּסגן - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבימינֹו
איׁשי  לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ּבּׂשמאל ְְִִִִֵֵָָָֹֹואם
על  הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .ּׂשמאל הגּבּה ּגדֹול, ְְְְֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהן
ׁשל  על ּׂשמאל וׁשל ימין, על ימין ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשניהם:
מצוה; ׁשחּסר אּלא עּכב, לא - נתן לא ואם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹּׂשמאל.
מעּכבת, וההגרלה מעּכבת. ׁשאינּה מצוה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשההּנחה
ּכׁשרה  ההּנחה ,לפיכ עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָאף

ּבזר. ּפסּולה הּקלּפי מן הּגֹורלֹות והעלית ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָּבזר,
ּבראׁש„. סלעים ׁשּתי מׁשקל זהֹורית ׁשל לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹוקֹוׁשר

ולּנׁשחט  ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּׂשעיר
לֹו אׁשר החּטאת ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכנגד

לּׁשם. הּגֹורל עליו ׁשעליו הּׂשעיר ְִֵֶֶַַַָָָָָָואת
הּזה ‰. ּבּיֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה להיכל, ּדמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּומכניס
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שממנה 34) קטורת, של שניה מערכה ב. הקרבנות: את מקטירים שעליה גדולה מערכה א. הן: יום שבכל מערכות שלוש
רוב  על להתגבר הגדולה המערכה אש הספיקה לא אם האש, לקיום ג. בהיכל: הקטורת להקטרת הגחלים את לוקחים

זו. ממערכה אש עליה מוסיפים הקדשים.35)הבשר לקודש שמכניסים הקטורת להקטיר גחלים נוטלים זו וממערכה
מסיני.36) למשה מא:37)הלכה לא: שם המתכפרים, עבירות על ומתודה הקרבן, על ידיו מא:38)סומך שם משנה

החייב". על ויכפר חייב יבוא ואל החייב, על ויכפר זכאי "יבוא מג: שם המשניות 39)ובגמרא פי על הן הנוסחאות כל
דעת  מביא לה:) (שם חננאל ורבינו שלפנינו. במשנה הגירסא וכן כפר", השם אנא וכו' חטאתי השם "אנא גורס רבינו שם.
המשנה. נוסחת מפני דבריו ודחה בשם", אנא ובשניה השם, אנא אומר היה "בראשונה ז) הלכה ג (פרק בירושלמי חגי ר'

בתוספתא. הוא וכן חגי, ר' כדעת כתוב ספרד" "נוסח הנקרא כוננת" "אתה העבודה בסדר לט:40)אולם ולא 41)שם
אותיות. מ"ב בן שם מזכיר שהיה גאון, האי רב בשם מביא יט סימן ח פרק יומא ברא"ש "אֿדֿנֿי". בכינוי שקוראים כמו

השם.42) את גדול.43)כשהזכיר כהן כמו ככתבו, השם את לקרוא בזמרה 44)שהתחילו ומסלסל מאריך היה בזמרה.
שתים  בן בשם שם והמדובר הכהנים". אחיהם בנעימת אותו "מבליעים אמרו: עא. קידושין בגמרא השם. את ומבליע

בהבלעה. כפים בנשיאת הזכירוהו והם צנועים, לכהנים רק שנמסר אותיות יומא 45)עשרה והמרדכי סו. יומא משנה
שם. הגר"א גירסת גם וכן ועד", לעולם מלכותו כבוד שם ברוך עונים "והם רק גורס ח אלא 46)פרק בתלמוד נמצא לא

כ:47)בפיוטים. מגילה ופט"ו 48)משנה ה"א, פי"ב שגגות הלכות ראה משיח. כהן ופר ציבור של דבר העלם פר
וכיצד.1)ה"א. מגריל והיכן היו וממה שוין שיהיו צריך אם שמגריל, הגורלות יבאר
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ׁשל 9החבּתין  ּכבּׂשים וׁשבעה הּפר ּומקריב והּנסכים, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָ
ּבגדי  ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּיֹום. ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָמּוסף

ּומסּתּפג  ועֹולה וטֹובל לבן,10הּזהב, ּבגדי ולֹובׁש , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ועֹובד ורגליו. ידיו הּוּדּויים ּומקּדׁש ּכל הּיֹום: עבֹודת ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

ההגרלה  ּבפנים 11עם הּדמים ּוזריקת והקטרת 12, , ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָ
למׁשּלחֹו הּׂשעיר ּומֹוסר הּקדׁשים, ּבקדׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּקטרת
ּומֹוסר  הּנּׂשרפים והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלעזאזל,
ּופֹוׁשט  ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר לּׂשרפה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָׁשארן
זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל לבן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבגדי
מּוסף  ׁשל חּטאת ּׂשעיר ּומקריב ורגליו. ידיו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּומקּדׁש
ּפר  אמּורי ּומקטיר עֹולֹות, והם העם, ואיל ואילֹו ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָהּיֹום,

הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנּׂשרפין, .13וּׂשעיר ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
וטֹובל  זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָועֹולה
ואת  הּכף את מּׁשם ּומֹוציא הּקדׁשים, לקדׁש ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָֹונכנס
ּבגדי  ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּמחּתה.
ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבן,
ּכל  ׁשל הערּבים ּבין ׁשל קטרת ּומקטיר ורגליו. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹידיו
ידיו  ּומקּדׁש הערּבים. ּבין הּנרֹות את ּומטיב ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָיֹום,

ויֹוצא. חל ּבגדי ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָֹורגליו,
הּטבילֹות ‚. ּבּמקּדׁש,14ּכל ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו ְְְִִִִֵַַַָָָָֻ

חּוץ  קדֹוׁש. ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו את ורחץ ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:

ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ראׁשֹונה, ְְִִִִֶַַַָָָֹֹמּטבילה
ּכּונתֹוׁשאינ  להֹוסיף אּלא יׁשנה 15ּה טמאה יזּכר ׁשאם ; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ׁשּלא  ּכהן וכל לׁשמּה. זֹו ּבטבילה מּמּנה יפרׁש - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשּבידֹו
לבגד  ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו לבגדים ּבגדים ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹטבל

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - ועבד לעבֹודה עבֹודה .16ּובין ְְֲֲֲֵֵַַָָָָָ
חֹולה „. אֹו זקן ּגדֹול ּכהן מלּבנין 17היה 19עׁשׁשּיֹות 18- ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּבּמים  אֹותן מטילין ּולמחר מּבערב, ּבאׁש ּברזל 20ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין צּנתן; להפיג מערבין 21ּכדי אֹו . ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

צּנתן. ׁשּתפיג עד הּמקוה ּבמי חּמין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמים
הּכּיֹור ‰. מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹּבכל

זהב  ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום הּכהנים, ,22ּכׁשאר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשל  ּבמזרחֹו עֹולים הּכהנים יֹום ּבכל ּכבֹודֹו. ְְְְֲִִִִֶַָָֹמּׁשּום

ּבמערבֹו23ּכבׁש ּבאמצע 24ויֹורדין עֹולים והּיֹום ,25 ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ
להּדרֹו ּכדי ּגדֹול, ּכהן לפני ּבאמצע ּבכל 26ויֹורדין . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבּמחּתה  ׁשּזכה מי ּכסף 27יֹום ׁשל ּבמחּתה 28חֹותה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
זהב 29ּומערה  ׁשל למחּתה כהן 30האׁש חֹותה והּיֹום , ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ליּגעֹו ׁשּלא להיכל, נכנס ּובּה זהב ׁשל ּבמחּתה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּגדֹול
מחזקת  יֹום ּכל ׁשל מחּתה וכן עבֹודה. ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָּבתֹוספת
יֹום  ּובכל קּבין; ׁשלׁשה הּיֹום וׁשל קּבין, ְְְְִִֶַַַַָָָָארּבעה

קּלה  והּיֹום ּכבדה, קצרה,31היתה ידּה יֹום ּובכל ; ְְְְְֵַַָָָָָָָָָ
ארּכה  ייגע.32והּיֹום ׁשּלא ּגדֹול ּכהן על להקל ּכדי ; ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻ

מערכֹות  ׁשלׁש הּמזּבח על היּו ויֹום יֹום ׁשל 33ּבכל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב).9) הלכה קרבנות מעשה מהלכות יג פרק (ראה יום בכל מקריב גדול שהכהן הגורל,11)מתנגב.10)מנחה הטלת
ג). פרק לקמן (ראה לעזאזל ישתלח ואיזה חטאת יקרב השעירים משני המדויק,12)איזה הסדר על רבינו הקפיד לא כאן

ונג: מז. שם במשנה הקבוע הסדר לפי הקטורת, הקדים א הלכה ד בפרק לקמן אבל הקטורת. לפני הדם הזאת והקדים
ב'תורת 13) משמע וכדבריו הערבים, בין של תמיד להקרבת קודמת ומחתה כף שהוצאת כתב, ה"ג ד"ה סז: שם רש"י

בהוצאת  מודים "הכל ב: הלכה ז פרק יומא בירושלמי יוחנן ר' דעת על מסתמך רבינו אולם ו. פרק אחרי פרשת כהנים'
אחרי). פרשת התורה על רמב"ן (ראה הערבים" בין של תמיד לאחר שהוא ומחתה, ל.14)כף שם שישתדל 15)משנה

פ"א. שם בתוספתא יהודה כר' ל:16)להזכר, שם קרים.17)גמרא במים לטבול לו בברייתא 18)וקשה יהודה ר'
לד: וצירוף 20)גושים.19)שם ומקשה), (מחזק "מצרף" משום הוא קרים למים מלובן ברזל הטלת שאיסור אמרו שם

התלמוד). בלשון ("שבות" חכמים גזירת אלא תורה איסור אמרו 21)אינו זה [נימוק שבמקדש. בעבודות גזרו לא חכמים
מתכת  של גחלת "המכבה ב: הלכה פי"ב שבת בהלכות אומר עצמו רבינו הלא שואלים, הרמב"ם מפרשי וכל שם. בגמרא
ממש  שצירוף הרמב"ן, בשם מבאר שם ובמגידֿמשנה תורה. איסור הוא שמצרף משמע חייב". – לצרף נתכוון ואם פטור,
שהמים  מפני ממש, צירוף אינו המים, את לחמם כדי למקווה שהטילו עששיות של צירוף אבל תורה, איסור הוא

זו]. סתירה ביישוב נפלא תירוץ שם בלחםֿמשנה ראה הברזל. את מחזקים כתנאֿקמא.22)שמתחממים מג: שם משנה
סתם: כתב רבינו זהב. של מקיתון היה כן גם ראשון קידוש אם יוסה ור' יונה ר' חולקים ה, הלכה ד פרק יומא בירושלמי

כך. ראשון קידוש שגם ומשמע זהב, של בקיתון ובו 23)והיום המזבח של דרום בצד מונח אמה, עשרה שש רחב קרש
פונה  שאתה (פניות) פינות "כל אמרו: שהרי לימין, לפנות שעליהם מפני המזרח בשפת עולים היו יום בכל עולים. הכהנים
את  לעבור יצטרכו המערבית בשפתו יעלו אם כי הדרך, את לקצר כדי מזרח, בשפת עולים ולפיכך לימין" אלא יהיו לא

מ.). וגמרא שם (משנה הכבש של רחבו ושם 24)כל הכבש של המערבית לשפתו מגיעים המזבח, כל את שהקיפו אחרי
עולה 25)יורדים. גדול כהן לעולם אומר יהודה ר' באמצע, ויורד באמצע עולה גדול "כהן הגירסא: שלפנינו במשנה

לחםֿמשנה. ראה רבינו, כגירסת משמע מה. שם ובגמרא כאן. שכתב כמו רבינו וגירסת באמצע", ויורד לכבד 26)באמצע
אותו. מלווים עם ברוב שילך הגדול הכהן את 27)את עליה להקטיר כדי המזבח, שעל מהמערכה גחלים בה לחתות

ק 28)הקטורת. מתקלקלת המחתה כי (שם), ישראל" של ממונם על חסה באש."התורה תדיר בה כשחותים צת
הגחלים.29) את המקדש.30)שופך כבוד משום מקטיר, היה היומיומית 31)ובה שהמחתה מפרשים, מד: שם בגמרא

דקים. היום ושל עבים, גדול.32)דפנותיה כהן של זרועו את שתתמוך ור'33)כדי מאיר ר' נחלקו מג: שם במשנה
מו.). (עירובין מחבריו" כמותו "שהלכה יוסי כר' ופסק המערכות, במנין יהודה ור' יוסי
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ארּבע  ׁשם היּו והּיֹום ּכדי 34אׁש, מערכה, מֹוסיפין . ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
ּולעּטרֹו הּמזּבח .35להּדר ְְְְִֵֵַַַַ

.Â ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָזה
הּׁשמּועה  מּפי - יּׂשראל קהל וּדּוי 36ּכל ׁשּזה למדּו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשלׁשה 37ּדברים  זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, נמצאת . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
על  - ׁשני וּדּוי ּתחּלה. עצמֹו ידי על - אחד ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָוּדּויים:

הּכהנים  ׁשאר עם עצמֹו ּפר 38ידי על ּוׁשניהם . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
יּׂשראל  ּכל ידי על - ׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו. אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהחּטאת

ּבכ  הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר מהן על וּדּוי ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּכיצד  ּפעמים. חטאתי 39ׁשלׁש הּׁשם, אּנא אֹומר? הּוא ְִִֵֵֵַַָָָָָָ

לחטאים  נא ּכּפר הּׁשם, אּנא .לפני ּופׁשעּתי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעויתי
וכּו'. וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָולעוֹונֹות
אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר:
ּפעמים  ׁשלׁש הרי ּתטהרּו. ה' לפני חּטאתיכם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹמּכל
נֹותן  ּוכׁשהּוא מהן. וּדּוי ּבכל וכן הּׁשם. את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָהזּכיר
חּטאת. להּׁשם אֹומר: החּטאת, ּׂשעיר על הּגֹורל ְְִֵֵֶַַַַַַָָָאת

ּפעמים  עּׂשר זה ּביֹום הּׁשם את מזּכיר .40נמצא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּככתבֹו מזּכיר הּוא המפרׁש.41ּובכּלם הּׁשם ׁשהּוא , ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֻ

ּבּׁשם  קֹולֹו את מגּביּה היה ׁשרּבּו42ּבראׁשֹונה ּכיון . ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּומבליעֹו43ּפרּוצין  .נמּו ּבקֹול לאמרֹו חזרּו - ְְְְְְִִַָָָ

הּכהנים.44ּבּנעימּות  חבריו אפּלּו ּבֹו יּכירּו ׁשּלא עד , ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹ
.Ê הּכהנים ּכׁשהם 45ּכל ּבעזרה, העֹומדים והעם ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָֹ

ּגדֹול  ּכהן מּפי יֹוצא המפרׁש הּׁשם את ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשֹומעים
על  ונֹופלים ּומׁשּתחוים ּכֹורעים היּו ּובטהרה, ְְְְְְֲֳִִִִִַַָָָָֻּבקדּׁשה
לעֹולם  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו ואֹומרים: ְְְְְְִֵֵֶַָָּפניהם
לאלהינּו. גדל הבּו אקרא, ה' ׁשם ּכי ׁשּנאמר: ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹועד.

הּׁשם  את לגמר מתּכּון היה הּוּדּויים ּכנגד 46ּובׁשלׁשת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לוּדּוי  ּכׁשר הּיֹום וכל ּתטהרּו. להן ואֹומר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהמברכין,

הּכּפּורים  הּנּׂשרפים 47יֹום הּפרים .48ּולוּדּוי ְְִִִִִִַַַָָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואחד ‡. להּׁשם, עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני

מן  ּבין ּדבר: מּכל ּכׁשרים והם לעזאזל. עליו ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָּכתּוב
יהיה  לא אבל הּמּתכת. מן ּבין האבן, מן ּבין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהעץ,
אּלא  זהב, ואחד ּכסף אחד קטן, ואחד ּגדֹול ְְֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָאחד

היּו. עץ וׁשל ׁשוין. ׁשל ׁשניהם אֹותם עּׂשּו ׁשני ּובבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּתי  הּמחזיק אחד ּבכלי הּגֹורלֹות ׁשני ּומּניחין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָזהב.
חל  זה ּוכלי  יתּכּון. ולא ידיו ׁשּתי ׁשּיכניס ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּידים,

ׁשמֹו. וקלּפי היה, עץ וׁשל ְְְְֵֵֶַָָהּוא,
מּניחין ·. הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיכן

למערב  ּפניהן הּׂשעירים ׁשני ּומעמידין הּקלּפי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשם
מימינֹו והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן למזרח. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹואחֹוריהם
אחד  לפניו, הּׂשעירים ּוׁשני מּׂשמאלֹו. אב ּבית ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹוראׁש

לּׂשמאלֹו. ואחד ְְִִִֶָֹלימינֹו
ידיו ‚. ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָטרף

עלה  ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים ׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
.ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן איׁשי אֹומר: הּסגן - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבימינֹו
איׁשי  לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ּבּׂשמאל ְְִִִִֵֵָָָֹֹואם
על  הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .ּׂשמאל הגּבּה ּגדֹול, ְְְְֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהן
ׁשל  על ּׂשמאל וׁשל ימין, על ימין ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשניהם:
מצוה; ׁשחּסר אּלא עּכב, לא - נתן לא ואם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹּׂשמאל.
מעּכבת, וההגרלה מעּכבת. ׁשאינּה מצוה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשההּנחה
ּכׁשרה  ההּנחה ,לפיכ עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָאף

ּבזר. ּפסּולה הּקלּפי מן הּגֹורלֹות והעלית ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָּבזר,
ּבראׁש„. סלעים ׁשּתי מׁשקל זהֹורית ׁשל לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹוקֹוׁשר

ולּנׁשחט  ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּׂשעיר
לֹו אׁשר החּטאת ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכנגד

לּׁשם. הּגֹורל עליו ׁשעליו הּׂשעיר ְִֵֶֶַַַָָָָָָואת
הּזה ‰. ּבּיֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה להיכל, ּדמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּומכניס
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שממנה 34) קטורת, של שניה מערכה ב. הקרבנות: את מקטירים שעליה גדולה מערכה א. הן: יום שבכל מערכות שלוש
רוב  על להתגבר הגדולה המערכה אש הספיקה לא אם האש, לקיום ג. בהיכל: הקטורת להקטרת הגחלים את לוקחים

זו. ממערכה אש עליה מוסיפים הקדשים.35)הבשר לקודש שמכניסים הקטורת להקטיר גחלים נוטלים זו וממערכה
מסיני.36) למשה מא:37)הלכה לא: שם המתכפרים, עבירות על ומתודה הקרבן, על ידיו מא:38)סומך שם משנה

החייב". על ויכפר חייב יבוא ואל החייב, על ויכפר זכאי "יבוא מג: שם המשניות 39)ובגמרא פי על הן הנוסחאות כל
דעת  מביא לה:) (שם חננאל ורבינו שלפנינו. במשנה הגירסא וכן כפר", השם אנא וכו' חטאתי השם "אנא גורס רבינו שם.
המשנה. נוסחת מפני דבריו ודחה בשם", אנא ובשניה השם, אנא אומר היה "בראשונה ז) הלכה ג (פרק בירושלמי חגי ר'

בתוספתא. הוא וכן חגי, ר' כדעת כתוב ספרד" "נוסח הנקרא כוננת" "אתה העבודה בסדר לט:40)אולם ולא 41)שם
אותיות. מ"ב בן שם מזכיר שהיה גאון, האי רב בשם מביא יט סימן ח פרק יומא ברא"ש "אֿדֿנֿי". בכינוי שקוראים כמו

השם.42) את גדול.43)כשהזכיר כהן כמו ככתבו, השם את לקרוא בזמרה 44)שהתחילו ומסלסל מאריך היה בזמרה.
שתים  בן בשם שם והמדובר הכהנים". אחיהם בנעימת אותו "מבליעים אמרו: עא. קידושין בגמרא השם. את ומבליע

בהבלעה. כפים בנשיאת הזכירוהו והם צנועים, לכהנים רק שנמסר אותיות יומא 45)עשרה והמרדכי סו. יומא משנה
שם. הגר"א גירסת גם וכן ועד", לעולם מלכותו כבוד שם ברוך עונים "והם רק גורס ח אלא 46)פרק בתלמוד נמצא לא

כ:47)בפיוטים. מגילה ופט"ו 48)משנה ה"א, פי"ב שגגות הלכות ראה משיח. כהן ופר ציבור של דבר העלם פר
וכיצד.1)ה"א. מגריל והיכן היו וממה שוין שיהיו צריך אם שמגריל, הגורלות יבאר
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הּפר  מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיֹות. וׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָארּבעים
קרֹוב  הארֹון ּבּדי ּבין הּקדׁשים ּבקדׁש הּזיֹות ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשמֹונה

וגֹומר. יּזה הּכּפרת ולפני ׁשּנאמר: ּבטפח, ּומּזה לּכּפרת ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי למּטה. וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָׁשם
ראׁשֹונה. הּזיה על יתר יּזה - ּפעמים ׁשבע ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּזה
אחת  ּוׁשּתים. אחת ואחת. אחת אחת. מֹונה: היה ְְְִֶַַַַַַַַַַַָָָוכ
אחת  וׁשׁש. אחת וחמׁש. אחת וארּבע. אחת ְְְְֵֵַַַַַַַַַַָָָוׁשלׁש.
הּזיה  וימנה יׁשּכח ׁשּמא ּככה? מֹונה ולּמה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוׁשבע.
ּבין  הּׂשעיר מּדם מּזה ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָראׁשֹונה
ּומֹונה  למּטה, וׁשבע למעלה אחת ׁשמֹונה, הארֹון ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּדי
הּפרכת  על ּבהיכל ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמֹונה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכדר
ׁשּכ למּטה, וׁשבע למעלה אחת ׁשמֹונה, הּפר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָמּדם
ּכדר ּומֹונה הּכּפרת, ולפני הּכּפרת על הּפר: ּבדם ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹנאמר
הּפרכת  על ּכן הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ּבפנים. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמֹונה
ּבדם  ׁשּנאמר למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּזיֹות, ְְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשמֹונה
ּומֹונה  הּפר, לדם עּׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את ועּׂשה ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׂשעיר:
ּבהן  מתּכּון אינֹו ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ּכ ואחר ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא ְְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹלהּזֹות
מּׁשניהם  ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמערב
ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָארּבע

זה. מזּבח ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוׁשבע
.Â ּבּדם אצּבעֹו טֹובל הּזיֹות וׁשלׁש הארּבעים אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוכל

מּטבילה  הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה, ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹטבילה
מזּבח  ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ּוׁשירי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחת.

ִַהחיצֹון.
.Ê הּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר

ׁשעּׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
יּׂשראל  את מּניחים היּו ולא קבע ּגדֹולים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
ּתחּלת  עד מירּוׁשלים עֹוּׂשין היּו וסּכֹות ְְְִִִִִַַַָָֻלהֹוליכֹו.
סּכה  ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד איׁש וׁשֹובת ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּמדּבר,
ּכל  על לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין ׁשּיהיּו ּכדי מהן, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻֻוסּכה
ּכׁשל  אם מים. והרי מזֹון הרי לֹו: אֹומרין וסּכה ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֻֻסּכה
.לכ אדם הצר לא ּומעֹולם אֹוכל. - לאכל וצרי ְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֻּכחֹו
את  ורֹואין הּתחּום ּבסֹוף עֹומדין האחרֹונה הּסּכה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻואנׁשי
ׁשל  לׁשֹון חֹולק עֹוּׂשה? היה ּכיצד מרחֹוק. ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָמעּׂשיו
ּבין  קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָזהֹורית
לא  ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו ודֹוחפֹו קרניו. ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
איברים. איברים נעּׂשה ׁשהּוא עד ההר לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהיה
.ׁשּתחׁש עד האחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ויֹוׁשב ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֻּובא
ׁשּידעּו ּכדי ּבסּודרין, ּומניפין עֹוּׂשין, היּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָודרּכּיֹות
ּביד  הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ואחר לּמדּבר. ּׂשעיר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּגיע
לפנים, דמן ׁשהּזה והּׂשעיר הּפר אצל חֹוזר ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹוליכֹו,
על  ּומקטירן ּבּכלי ונֹותנם אמּוריהן את ּומֹוציא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוקֹורען
מערֹות  ּגדֹולֹות חתיכֹות ּבּׂשרן ׁשאר ּומחּת הּמזּבח. ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹּגּבי

ּביד  ּומׁשּלחן אֹותן, מפרק ואינֹו קליעה, ּכמין ּבזֹו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָזֹו
ׁשם  אֹותן ּומנּתחין הּׂשרפה, לבית להֹוציאן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאחרים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבעֹורן,
.Á לעזרת ּגדֹול ּכהן יצא לּמדּבר ּׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון

הּפר  ּׂשֹורפין קריאתֹו ּובזמן ּבּתֹורה. לקרֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָָהּנׁשים
ּכׁשהּוא  ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּכׁשרה  ּוּׂשרפתן הּנּׂשרפין. וּׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקֹורא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָבזר,
.Ë לקרֹות רצה אם ,לפיכ עבֹודה. אינּה זֹו ְְְֲִִִִֵָָָָָָקריאה

ּבבגדי  לקרֹות רצה ואם קֹורא. - מּׁשּלֹו לבנים חל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹּבבגדי
ּבׁשעת  ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו ּכהּנה ׁשּבגדי קֹורא; - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלבן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲֵֶַָעבֹודה,
.È העם וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב קֹורא? הּוא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד

ונֹותנֹו ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת וחּזן לפניו. ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָעֹומדין
נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש
אחרי  וקֹורא עֹומד ּומקּבל. עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן
הענין, סֹוף עד מֹועדֹות ׁשּבפרׁשת ּבעּׂשֹור וא ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמֹות
מּמה  יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו ּומּניחּה הּתֹורה את ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָוגֹולל
ׁשּבחּומׁש ּובעּׂשֹור ּכאן. ּכתּוב לפניכם ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּׁשּקראתי
קֹורא  ולּמה ּפה. על אֹותֹו קֹורא הענין סֹוף עד ְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּפקּודים
לא  ולּמה ּבצּבּור. ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ספרים, בׁשני קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָיקרא

ראׁשֹון. ּפגם ְִִָמּׁשּום
.‡Èּכדר ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבעת

ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת, ּבבית ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמברכין
וכּו'. ל אנחנּו מֹודים וכּו'. אלהינּו ה' רצה הן: ְְְְְֱֲִֵֵֵֵַָֹואּלּו
ּברּו ּבּה: וחֹותם וכּו', חטאנּו ּכי אבינּו לנּו ְְְִִֵַָָָָָָסלח
ׁשלׁש הרי ּברחמים. יּׂשראל עּמֹו עֹונֹות מֹוחל יי, ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָאּתה
עצמּה. ּבפני ּברכה הּמקּדׁש על ּומבר ּכתקנן. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּברכֹות
וחֹותם  ּבתֹוכֹו. ּוׁשכינה הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
יּׂשראל  על ּומבר ּבצּיֹון. ׁשֹוכן יי, אּתה ּברּו ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָּבּה:
ולא  יּׂשראל את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה, עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברכה
הּבֹוחר  יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם .מל מהן ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיסּור
עצמּה. ּבפני ּברכה הּכהנים על ּומבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּביּׂשראל.
ויברכם. ועבֹודתם מעּׂשיהם הּמקֹום ׁשּירצה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענינּה,
ּכ ואחר הּכהנים. מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ּבּה: ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֹוחֹותם
רגיל, ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה ורּנה ּותחּנה ּתפּלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָאֹומר
צריכין  יּׂשראל ׁשעּמ יּׂשראל, עּמ ה' הֹוׁשע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָוחֹותם:

ּתפּלה. ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָלהּוׁשע.

ה'תשע"ה  סיון כ"א ב' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּלילה ‡. ּכחצֹות הּוא: ּכ זה ׁשּביֹום הּמעּׂשים ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָסדר
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היו.1) איך הכיפורים שביום המעשים כל סדר יבאר

mixetikd mei zcear zekld - dcear xtq - oeiq `"k 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּדׁשן 2מפיסין  הּמערכה,3לתרּומת את ּומסּדרין . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
הּסדר  על יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּמזּבח, את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומדּׁשנין
לׁשחט  ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. לׁשחיטת ׁשּיּגיעּו עד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּבארנּו,

ּבּוץ  ׁשל סדין ּפֹורסין הּתמיד, ּובין 4את ּגדֹול ּכהן ּבין ְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ּבבגדי  הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ּבּוץ? ׁשל ולּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעם.
ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, חל, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָֹּבּוץ.
לגמר  אחר ּומּניח ׁשנים, רב ּבּתמיד וׁשֹוחט ורגליו. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹידיו
ּכמצותֹו. הּמזּבח על וזֹורקֹו הּדם ּומקּבל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהּׁשחיטה,
ּומטיב  ׁשחר ׁשל קטרת ּומקטיר להיכל נכנס ּכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹואחר
והּנסכים, והחבּתין הּתמיד איברי ּומקטיר הּנרֹות. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאת
הּתמיד  ואחר ׁשּבארנּו. יֹום ּכל ׁשל הּתמיד סדר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּככל
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבּׂשים וׁשבעת הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָמקריב
ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָמקּדׁש
ּופרֹו ּפרֹו. אצל לֹו ּובא ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבגדי
ּופניו  לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ּבין עֹומד ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹהיה

ּבמזרח עֹומד והּכהן ׁשּתי למערב, וסֹומ למערב. ּופניו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
הּׁשם, אּנא אֹומר: היה וכ ּומתוּדה. הּפר ראׁש על ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹידיו
ּכּפר  הּׁשם, אּנא ּוביתי. אני לפני ּפׁשעּתי עויתי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחטאתי
וׁשעויתי  ׁשחטאתי ולּפׁשעים ולעֹונֹות לחטאים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָנא
עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּוביתי. אני לפני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוׁשּפׁשעּתי
מּכל  אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹלאמר:
ׁשני  על מגריל ּכ ואחר ּתטהרּו. ה' לפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹחּטאתיכם
הּמׁשּתּלח  ּבראׁש זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹהּׂשעירים,
ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּומעמידֹו
ראׁשֹו על ידיו ׁשּתי וסֹומ ׁשנּיה, ּפרֹו אצל לֹו ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹּובא
חטאתי  הּׁשם, אּנא אֹומר: הּוא וכ ׁשני. וּדּוי ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּומתוּדה
.קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני ּפׁשעּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעויתי
ולּפׁשעים  ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָאּנא

ּובני  ּוביתי אני לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשחטאתי
בּיֹום  ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב .קדֹוׁשי עם ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹאהרן
ּדמֹו, את ּומקּבל הּפר את ׁשֹוחט ּכ ואחר וגֹומר. ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזה

יקרׁש ׁשּלא מנדנדֹו ׁשהּוא למי על 5ונֹותנֹו [ּומּניחּה] , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ
מּבחּוץ 6הרבד  היכל ׁשל הּמחּתה 7הרביעי את ונֹוטל . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

למערב, הּסמּו מן הּמזּבח מעל אׁש ּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָוחֹותה
על  ּומּניחּה ויֹורד ה', מּלפני הּמזּבח מעל ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנאמר:
קטרת  מלא ּוכלי הּכף את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרבד

הּדּקה  מן מחּוקֹות 8ּדּקה לא חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן ,9 ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
גדּוׁשֹות  טפּופֹות 10ולא אּלא והּקטן 11, גדלֹו לפי הּגדֹול , ְְְְְְִֶַַָָָָָֹ

ׁשהֹולכה  ּבארנּו, ּכבר הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָלפי
העבֹודֹות, ּובׁשאר הּקדׁשים ּבדם ּפֹוסלת ְְְֲֳִִִֶֶַַָָָֹּבּׂשמאל
וכף  ּבּׂשמאלֹו הּמחּתה ׁשּיֹולי הּדין מן היה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹּולפיכ
ׁשהיא  ועֹוד הּמחּתה, ּכבד מּפני אבל ּבימינֹו; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּקטרת
לפיכ הארֹון, עד ּבּׂשמאלֹו לסבלּה יכֹול אינֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָָֹחּמה,

ּבּׂשמאלֹו הּקטרת וכף ּבימינֹו הּמחּתה ּומהּל12נֹוטל , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹ
הּפרכת  מצא הּקדׁשים. לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ְֳִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבהיכל

לארֹון.13ּפרּופה  מּגיע ׁשהּוא עד הּקדׁשים לקדׁש נכנס . ְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשני, ּובבית הּבּדים. ׁשני ּבין הּמחּתה נֹותן לארֹון, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהּגיע

הּׁשתּיה  אבן על מּניחּה היה ארֹון, היה ואֹוחז 14ׁשּלא . ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּקטרת  ּומערה ּבׁשּניו, אֹו אצּבעֹותיו ּבראׁשי הּכף ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּׂשפת
חפניו  למלֹוא ׁשּמחזירּה עד חפניו לתֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָּבגּודלֹו

וצֹובר  ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה עבֹודה היא וזֹו את 15ּכׁשהיתה. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכדי  ּבּמחּתה, לפנים ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּקטרת
ׁשּלא  מּפניו, ּורחֹוקה לארֹון קרֹובה הּקטרת ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתהיה
והּוא  ויֹוצא. עׁשן הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיּכוה.
להיכל, ואחֹוריו לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹמהּל
ׁשּיצא  אחר ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל ה ּפרכת. מן ׁשּיצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעד
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גורל.2) נקרא 3)מטילים וזה המזבח מן רחוק לא ומניחו המזבח שעל הדשן מן קצת כהן מוריד הלילה חצות אחר
למעלה  שכתב ומה גדול) כהן (=לא הדיוט בכהן כשרה הכיפורים ביום הדשן שתרומת יוצא, רבינו מדברי הדשן. תרומת
במלחמות  (רמב"ן בלילה הנעשית הדשן בתרומת לא אבל בלבד, היום בעבודת זה גדול" בכהן עשוי "הכל ב הלכה א בפרק

שם). המאור בעל ראה יומא מסכת בבגדי 4)בתחילת היום שעבודת שיכיר, כדי בוץ? של "ולמה שם. משנה פשתן, של
לא:). שם (גמרא הפר 5)בוץ" שחיטת בין מקומה זו הקטרה שהרי הקדשים, בקודש הקטורת את מקטיר שהוא בזמן

דמו. הזיית (בלטות).6)ובין מרצפות להיכל.7)שורת להכנס אדם לכל אסור הקטורת מקטיר גדול שכהן בזמן
ו:).8) (כריתות למחרת להקטרה העומדת הדקה הקטורת את שנית כותשים הכיפורים יום היד 9)בערב אצבעות ראשי

היד. בכף קטרת.10)נוגעות של ניכרת כמות מפסיקה היד וכף האצבעות היד,11)בין מכף קצת מרוחקות האצבעות
טפופה" "בביסה שאמרו ז. במנחות משמע וכדבריו ומדוייקת. נכונה מידה פירש: בערוך מח.), שם (רש"י צפות, כאילו

כרש"י. לפרש קשה אמר 12)ושם לכבש איברים בהולכת רק (שהרי התורה מן פוסלת בשמאל דם שהולכת פי על ואף
גזרו, לא הכיפורים וביום מדרבנן רק פסולה בשמאל הקטורת הולכת התורה), מן פוסלת אינה ששמאל כד: בזבחים אביי

משנה). (כסף גדול כהן של חולשתו ותנא מ 13)מפני נב: שם משנה בקרסים, מחוברים והקיפולים הצד מן קצת קופלת
אבל  שני, בבית המדובר שם אולם ב. הלכה הבחירה בית מהלכות ד בפרק רבינו כתב וכן פרוכות, שתי שהיו אומר קמא
ורבינו  נד.) (שם אחת פרוכת הייתה הפתח ונגד אמה, שעובייה חומה הקדשים לקודש היכל בין הבדילה ראשון בבית

ארון. היה לא שני ובבית לארון" מגיע שהוא "עד מסיים שהרי מדבר, ראשון הייתה 14)בבית "אבן נג:) (שם שנינו
נקראת". הייתה ושתייה ראשונים נביאים מימות הקדשים) (בקדש צובר 15)שם אלא הקטורת, את מפזר אינו פירוש,

לארון. יותר קרובה היינו יט:) שם (ברייתא עבה שכבה



צה mixetikd mei zcear zekld - dcear xtq - oeiq `"k 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּפר  מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיֹות. וׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָארּבעים
קרֹוב  הארֹון ּבּדי ּבין הּקדׁשים ּבקדׁש הּזיֹות ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשמֹונה

וגֹומר. יּזה הּכּפרת ולפני ׁשּנאמר: ּבטפח, ּומּזה לּכּפרת ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי למּטה. וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָׁשם
ראׁשֹונה. הּזיה על יתר יּזה - ּפעמים ׁשבע ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּזה
אחת  ּוׁשּתים. אחת ואחת. אחת אחת. מֹונה: היה ְְְִֶַַַַַַַַַַַָָָוכ
אחת  וׁשׁש. אחת וחמׁש. אחת וארּבע. אחת ְְְְֵֵַַַַַַַַַַָָָוׁשלׁש.
הּזיה  וימנה יׁשּכח ׁשּמא ּככה? מֹונה ולּמה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוׁשבע.
ּבין  הּׂשעיר מּדם מּזה ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָראׁשֹונה
ּומֹונה  למּטה, וׁשבע למעלה אחת ׁשמֹונה, הארֹון ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּדי
הּפרכת  על ּבהיכל ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמֹונה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכדר
ׁשּכ למּטה, וׁשבע למעלה אחת ׁשמֹונה, הּפר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָמּדם
ּכדר ּומֹונה הּכּפרת, ולפני הּכּפרת על הּפר: ּבדם ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹנאמר
הּפרכת  על ּכן הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ּבפנים. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמֹונה
ּבדם  ׁשּנאמר למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּזיֹות, ְְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשמֹונה
ּומֹונה  הּפר, לדם עּׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את ועּׂשה ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׂשעיר:
ּבהן  מתּכּון אינֹו ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ּכ ואחר ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא ְְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹלהּזֹות
מּׁשניהם  ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמערב
ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָארּבע

זה. מזּבח ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוׁשבע
.Â ּבּדם אצּבעֹו טֹובל הּזיֹות וׁשלׁש הארּבעים אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוכל

מּטבילה  הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה, ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹטבילה
מזּבח  ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ּוׁשירי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחת.

ִַהחיצֹון.
.Ê הּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר

ׁשעּׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
יּׂשראל  את מּניחים היּו ולא קבע ּגדֹולים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
ּתחּלת  עד מירּוׁשלים עֹוּׂשין היּו וסּכֹות ְְְִִִִִַַַָָֻלהֹוליכֹו.
סּכה  ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד איׁש וׁשֹובת ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּמדּבר,
ּכל  על לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין ׁשּיהיּו ּכדי מהן, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻֻוסּכה
ּכׁשל  אם מים. והרי מזֹון הרי לֹו: אֹומרין וסּכה ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֻֻסּכה
.לכ אדם הצר לא ּומעֹולם אֹוכל. - לאכל וצרי ְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֻּכחֹו
את  ורֹואין הּתחּום ּבסֹוף עֹומדין האחרֹונה הּסּכה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻואנׁשי
ׁשל  לׁשֹון חֹולק עֹוּׂשה? היה ּכיצד מרחֹוק. ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָמעּׂשיו
ּבין  קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָזהֹורית
לא  ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו ודֹוחפֹו קרניו. ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
איברים. איברים נעּׂשה ׁשהּוא עד ההר לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהיה
.ׁשּתחׁש עד האחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ויֹוׁשב ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֻּובא
ׁשּידעּו ּכדי ּבסּודרין, ּומניפין עֹוּׂשין, היּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָודרּכּיֹות
ּביד  הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ואחר לּמדּבר. ּׂשעיר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּגיע
לפנים, דמן ׁשהּזה והּׂשעיר הּפר אצל חֹוזר ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹוליכֹו,
על  ּומקטירן ּבּכלי ונֹותנם אמּוריהן את ּומֹוציא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוקֹורען
מערֹות  ּגדֹולֹות חתיכֹות ּבּׂשרן ׁשאר ּומחּת הּמזּבח. ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹּגּבי

ּביד  ּומׁשּלחן אֹותן, מפרק ואינֹו קליעה, ּכמין ּבזֹו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָזֹו
ׁשם  אֹותן ּומנּתחין הּׂשרפה, לבית להֹוציאן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאחרים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבעֹורן,
.Á לעזרת ּגדֹול ּכהן יצא לּמדּבר ּׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון

הּפר  ּׂשֹורפין קריאתֹו ּובזמן ּבּתֹורה. לקרֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָָהּנׁשים
ּכׁשהּוא  ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּכׁשרה  ּוּׂשרפתן הּנּׂשרפין. וּׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקֹורא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָבזר,
.Ë לקרֹות רצה אם ,לפיכ עבֹודה. אינּה זֹו ְְְֲִִִִֵָָָָָָקריאה

ּבבגדי  לקרֹות רצה ואם קֹורא. - מּׁשּלֹו לבנים חל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹּבבגדי
ּבׁשעת  ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו ּכהּנה ׁשּבגדי קֹורא; - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלבן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲֵֶַָעבֹודה,
.È העם וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב קֹורא? הּוא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד

ונֹותנֹו ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת וחּזן לפניו. ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָעֹומדין
נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש
אחרי  וקֹורא עֹומד ּומקּבל. עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן
הענין, סֹוף עד מֹועדֹות ׁשּבפרׁשת ּבעּׂשֹור וא ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמֹות
מּמה  יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו ּומּניחּה הּתֹורה את ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָוגֹולל
ׁשּבחּומׁש ּובעּׂשֹור ּכאן. ּכתּוב לפניכם ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּׁשּקראתי
קֹורא  ולּמה ּפה. על אֹותֹו קֹורא הענין סֹוף עד ְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּפקּודים
לא  ולּמה ּבצּבּור. ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ספרים, בׁשני קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָיקרא

ראׁשֹון. ּפגם ְִִָמּׁשּום
.‡Èּכדר ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבעת

ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת, ּבבית ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמברכין
וכּו'. ל אנחנּו מֹודים וכּו'. אלהינּו ה' רצה הן: ְְְְְֱֲִֵֵֵֵַָֹואּלּו
ּברּו ּבּה: וחֹותם וכּו', חטאנּו ּכי אבינּו לנּו ְְְִִֵַָָָָָָסלח
ׁשלׁש הרי ּברחמים. יּׂשראל עּמֹו עֹונֹות מֹוחל יי, ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָאּתה
עצמּה. ּבפני ּברכה הּמקּדׁש על ּומבר ּכתקנן. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּברכֹות
וחֹותם  ּבתֹוכֹו. ּוׁשכינה הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
יּׂשראל  על ּומבר ּבצּיֹון. ׁשֹוכן יי, אּתה ּברּו ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָּבּה:
ולא  יּׂשראל את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה, עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברכה
הּבֹוחר  יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם .מל מהן ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיסּור
עצמּה. ּבפני ּברכה הּכהנים על ּומבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּביּׂשראל.
ויברכם. ועבֹודתם מעּׂשיהם הּמקֹום ׁשּירצה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענינּה,
ּכ ואחר הּכהנים. מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ּבּה: ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֹוחֹותם
רגיל, ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה ורּנה ּותחּנה ּתפּלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָאֹומר
צריכין  יּׂשראל ׁשעּמ יּׂשראל, עּמ ה' הֹוׁשע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָוחֹותם:

ּתפּלה. ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָלהּוׁשע.

ה'תשע"ה  סיון כ"א ב' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּלילה ‡. ּכחצֹות הּוא: ּכ זה ׁשּביֹום הּמעּׂשים ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָסדר
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היו.1) איך הכיפורים שביום המעשים כל סדר יבאר

mixetikd mei zcear zekld - dcear xtq - oeiq `"k 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּדׁשן 2מפיסין  הּמערכה,3לתרּומת את ּומסּדרין . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
הּסדר  על יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּמזּבח, את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומדּׁשנין
לׁשחט  ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. לׁשחיטת ׁשּיּגיעּו עד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּבארנּו,

ּבּוץ  ׁשל סדין ּפֹורסין הּתמיד, ּובין 4את ּגדֹול ּכהן ּבין ְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ּבבגדי  הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ּבּוץ? ׁשל ולּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעם.
ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, חל, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָֹּבּוץ.
לגמר  אחר ּומּניח ׁשנים, רב ּבּתמיד וׁשֹוחט ורגליו. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹידיו
ּכמצותֹו. הּמזּבח על וזֹורקֹו הּדם ּומקּבל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהּׁשחיטה,
ּומטיב  ׁשחר ׁשל קטרת ּומקטיר להיכל נכנס ּכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹואחר
והּנסכים, והחבּתין הּתמיד איברי ּומקטיר הּנרֹות. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאת
הּתמיד  ואחר ׁשּבארנּו. יֹום ּכל ׁשל הּתמיד סדר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּככל
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבּׂשים וׁשבעת הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָמקריב
ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָמקּדׁש
ּופרֹו ּפרֹו. אצל לֹו ּובא ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבגדי
ּופניו  לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ּבין עֹומד ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹהיה

ּבמזרח עֹומד והּכהן ׁשּתי למערב, וסֹומ למערב. ּופניו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
הּׁשם, אּנא אֹומר: היה וכ ּומתוּדה. הּפר ראׁש על ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹידיו
ּכּפר  הּׁשם, אּנא ּוביתי. אני לפני ּפׁשעּתי עויתי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחטאתי
וׁשעויתי  ׁשחטאתי ולּפׁשעים ולעֹונֹות לחטאים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָנא
עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּוביתי. אני לפני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוׁשּפׁשעּתי
מּכל  אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹלאמר:
ׁשני  על מגריל ּכ ואחר ּתטהרּו. ה' לפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹחּטאתיכם
הּמׁשּתּלח  ּבראׁש זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹהּׂשעירים,
ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּומעמידֹו
ראׁשֹו על ידיו ׁשּתי וסֹומ ׁשנּיה, ּפרֹו אצל לֹו ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹּובא
חטאתי  הּׁשם, אּנא אֹומר: הּוא וכ ׁשני. וּדּוי ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּומתוּדה
.קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני ּפׁשעּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעויתי
ולּפׁשעים  ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָאּנא

ּובני  ּוביתי אני לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשחטאתי
בּיֹום  ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב .קדֹוׁשי עם ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹאהרן
ּדמֹו, את ּומקּבל הּפר את ׁשֹוחט ּכ ואחר וגֹומר. ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזה

יקרׁש ׁשּלא מנדנדֹו ׁשהּוא למי על 5ונֹותנֹו [ּומּניחּה] , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ
מּבחּוץ 6הרבד  היכל ׁשל הּמחּתה 7הרביעי את ונֹוטל . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

למערב, הּסמּו מן הּמזּבח מעל אׁש ּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָוחֹותה
על  ּומּניחּה ויֹורד ה', מּלפני הּמזּבח מעל ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנאמר:
קטרת  מלא ּוכלי הּכף את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרבד

הּדּקה  מן מחּוקֹות 8ּדּקה לא חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן ,9 ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
גדּוׁשֹות  טפּופֹות 10ולא אּלא והּקטן 11, גדלֹו לפי הּגדֹול , ְְְְְְִֶַַָָָָָֹ

ׁשהֹולכה  ּבארנּו, ּכבר הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָלפי
העבֹודֹות, ּובׁשאר הּקדׁשים ּבדם ּפֹוסלת ְְְֲֳִִִֶֶַַָָָֹּבּׂשמאל
וכף  ּבּׂשמאלֹו הּמחּתה ׁשּיֹולי הּדין מן היה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹּולפיכ
ׁשהיא  ועֹוד הּמחּתה, ּכבד מּפני אבל ּבימינֹו; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּקטרת
לפיכ הארֹון, עד ּבּׂשמאלֹו לסבלּה יכֹול אינֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָָֹחּמה,

ּבּׂשמאלֹו הּקטרת וכף ּבימינֹו הּמחּתה ּומהּל12נֹוטל , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹ
הּפרכת  מצא הּקדׁשים. לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ְֳִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבהיכל

לארֹון.13ּפרּופה  מּגיע ׁשהּוא עד הּקדׁשים לקדׁש נכנס . ְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשני, ּובבית הּבּדים. ׁשני ּבין הּמחּתה נֹותן לארֹון, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהּגיע

הּׁשתּיה  אבן על מּניחּה היה ארֹון, היה ואֹוחז 14ׁשּלא . ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּקטרת  ּומערה ּבׁשּניו, אֹו אצּבעֹותיו ּבראׁשי הּכף ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּׂשפת
חפניו  למלֹוא ׁשּמחזירּה עד חפניו לתֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָּבגּודלֹו

וצֹובר  ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה עבֹודה היא וזֹו את 15ּכׁשהיתה. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכדי  ּבּמחּתה, לפנים ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּקטרת
ׁשּלא  מּפניו, ּורחֹוקה לארֹון קרֹובה הּקטרת ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתהיה
והּוא  ויֹוצא. עׁשן הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיּכוה.
להיכל, ואחֹוריו לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹמהּל
ׁשּיצא  אחר ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל ה ּפרכת. מן ׁשּיצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעד
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גורל.2) נקרא 3)מטילים וזה המזבח מן רחוק לא ומניחו המזבח שעל הדשן מן קצת כהן מוריד הלילה חצות אחר
למעלה  שכתב ומה גדול) כהן (=לא הדיוט בכהן כשרה הכיפורים ביום הדשן שתרומת יוצא, רבינו מדברי הדשן. תרומת
במלחמות  (רמב"ן בלילה הנעשית הדשן בתרומת לא אבל בלבד, היום בעבודת זה גדול" בכהן עשוי "הכל ב הלכה א בפרק

שם). המאור בעל ראה יומא מסכת בבגדי 4)בתחילת היום שעבודת שיכיר, כדי בוץ? של "ולמה שם. משנה פשתן, של
לא:). שם (גמרא הפר 5)בוץ" שחיטת בין מקומה זו הקטרה שהרי הקדשים, בקודש הקטורת את מקטיר שהוא בזמן

דמו. הזיית (בלטות).6)ובין מרצפות להיכל.7)שורת להכנס אדם לכל אסור הקטורת מקטיר גדול שכהן בזמן
ו:).8) (כריתות למחרת להקטרה העומדת הדקה הקטורת את שנית כותשים הכיפורים יום היד 9)בערב אצבעות ראשי

היד. בכף קטרת.10)נוגעות של ניכרת כמות מפסיקה היד וכף האצבעות היד,11)בין מכף קצת מרוחקות האצבעות
טפופה" "בביסה שאמרו ז. במנחות משמע וכדבריו ומדוייקת. נכונה מידה פירש: בערוך מח.), שם (רש"י צפות, כאילו

כרש"י. לפרש קשה אמר 12)ושם לכבש איברים בהולכת רק (שהרי התורה מן פוסלת בשמאל דם שהולכת פי על ואף
גזרו, לא הכיפורים וביום מדרבנן רק פסולה בשמאל הקטורת הולכת התורה), מן פוסלת אינה ששמאל כד: בזבחים אביי

משנה). (כסף גדול כהן של חולשתו ותנא מ 13)מפני נב: שם משנה בקרסים, מחוברים והקיפולים הצד מן קצת קופלת
אבל  שני, בבית המדובר שם אולם ב. הלכה הבחירה בית מהלכות ד בפרק רבינו כתב וכן פרוכות, שתי שהיו אומר קמא
ורבינו  נד.) (שם אחת פרוכת הייתה הפתח ונגד אמה, שעובייה חומה הקדשים לקודש היכל בין הבדילה ראשון בבית

ארון. היה לא שני ובבית לארון" מגיע שהוא "עד מסיים שהרי מדבר, ראשון הייתה 14)בבית "אבן נג:) (שם שנינו
נקראת". הייתה ושתייה ראשונים נביאים מימות הקדשים) (בקדש צובר 15)שם אלא הקטורת, את מפזר אינו פירוש,

לארון. יותר קרובה היינו יט:) שם (ברייתא עבה שכבה



mixetikdצו mei zcear zekld - dcear xtq - oeiq `"k 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מת  יאמרּו ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּתפּלה
אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי מתּפּלל: היה וכ ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבהיכל.
יסּור  ולא גׁשּומה. ּתהיה ׁשחּונה זֹו ׁשנה ּתהיה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹׁשאם
צריכין  יּׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא יהּודה. מּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹׁשבט

דרכים. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה.
הּקטרת ·. הקטרת העם 16ּבׁשעת ּכל הּקדׁשים ּבקדׁש ְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

האּולם  מּבין ּפֹורׁשים ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשים
אּלא 17ולּמזּבח  ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּדמים  מּתן ּובׁשעת יֹום ּבכל ּבהיכל הקטרה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּבׁשעת
נֹוטל  ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבהיכל,
הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ׁשהּוא מּזה הּפר ְְְְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹּדם

מ  ויֹוצא ּומּזה הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם ּמּנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכן  על ּבהיכל יֹוצא 18ּומּניחֹו ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה הּזהב ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

ונכנס  ּדמֹו, את ּומקּבל הּׂשעיר את וׁשֹוחט ההיכל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמן
ּבין  הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבֹו
ׁשּבהיכל. ׁשני הּזהב ּכן על ּומּניחֹו ויֹוצא הארֹון, ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבּדי
הּפרכת  על מּמּנּו ּומּזה הּכן מעל הּפר ּדם נֹוטל ּכ ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹואחר
ּדם  ונֹוטל הּפר, ּדם ּומּניח הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכנגד
ׁשמֹונה  הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשעיר
הּׂשעיר, ּדם לתֹו הּפר דם מערה ּכ ואחר ְְְִֶַַַַַַַָָָָָהּזיֹות.
ׁשּיתערבּו ּכדי הּפר, דם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומחזיר
הּמזּבח  ּבין הּזהב מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיפה

להּזֹות  ּומתחיל קרנֹות 19והּמנֹורה, על הּתערבת מּדם ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָֹ
הּקרנֹות  על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא הּזהב, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָמזּבח
לצפֹונית  צפֹונית, מזרחית מּקרן ּומתחיל ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָמּבחּוץ.
ּכּלן  ועל מזרחית. לדרֹומית ּדרֹומית, למערבית ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָֻמערבית,

למעלן  מּלמּטן נֹותן ׁשהיתה 20הּוא האחרֹונה מן חּוץ , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי למּטן, מלמעלן נֹותן ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלפניו

היל21ּכליו  הּזהב ׁשּבמזּבח והאפר הּגחלים וחֹותה . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
טהרֹו על הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ׁשּמגּלה עד ְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹוהיל
ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום הּדרֹום, ּבצד ּפעמים ׁשבע מזּבח ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשל

יסֹוד  על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ויֹוצא קרנֹותיו. ְְְְְְֵֵֵַַַַָָָמּתנֹות
ּׂשעיר  אצל ּבא ּכ ואחר החיצֹון. מזּבח ׁשל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמערבי
הּוא  וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשּתּלח
ּבית  עּמ לפני ּופׁשעּו עוּו חטאּו הּׁשם, אּנא ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָאֹומר:
ולּפׁשעים  ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, אּנא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָיּׂשראל.
ּכּכתּוב  יּׂשראל. ּבית עּמ לפני וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחטאּו
וגֹומר. עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּבתֹורת
ּפר  אמּורי ּומֹוציא לּמדּבר. הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואחר

ל  ּדמן ׁשהכניס הּׁשאר וּׂשעיר ּומׁשּלח ּבּכלי, ונֹותנן פנים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשם  וקֹורא הּנׁשים לעזרת ויֹוצא לּׂשרפה. הּדׁשן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלבית
ּופֹוׁשט  מקּדׁש, ּכ ואחר לּמדּבר. הּׂשעיר ׁשּיּגיע ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָאחר
ידיו  ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָּבגדי
מּכלל  ׁשהּוא ּבחּוץ, הּנעּׂשה הּׂשעיר ועֹוּׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָורגליו.
ׁשּנאמר: העם; ואיל אילֹו ּומקריב הּיֹום, מּוסף ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָקרּבנֹות
האמּורין  ּומקטיר העם. עלת ואת עלתֹו את ועּׂשה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹויצא
הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנּׂשרפין. וּׂשעיר ּפר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל
וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
הּקדׁשים  לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש. לבן, ּבגדי ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹולֹובׁש
ּופֹוׁשט  מקּדׁש, ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָּומֹוציא
ּומקטיר  ּומקּדׁש. זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבגדי
ּבין  ׁשל הּנרֹות את ּומטיב הערּבים, ּבין ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹקטרת
ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּימים. ּכׁשאר ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָהערּבים,
וכל  לביתֹו. ויֹוצא עצמֹו, ּבגדי ולֹובׁש זהב ּבגדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָּופֹוׁשט
על  עֹוּׂשה היה טֹוב ויֹום ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין ְְִֵֶַַַָָָָהעם

הּקדׁש. מן ּבׁשלֹום ְִֶֶַָָָֹׁשּיצא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עבֹודֹות ‡. ּבהיכל 2ּכל ּבפנים לבן ּבבגדי צרי3ׁשעֹובד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבהן  הקּדים ואם ׁשּבארנּו, הּסדר על מעּׂשה 4לעּׂשֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּום. עּׂשה לא - ְֲֵַָָֹלחברֹו

ׁשחפנּה·. ּכלּום.5קטרת עּׂשה לא - הּפר ׁשחיטת קדם ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם 16) יהיה שלא פירוש, צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם "וכל יז): טז, (ויקרא בתורה כתוב
שבמשכן. מועד כאוהל הוא המקדש בבית והיכל הקדשים, בקדשי נמצא הגדול שהכהן בשעה האולם 17)אדם בין

אמה. עשרה אחת למערב המזבח מן רחבו להיכל, פרוזדור כעין שהוא עצמו, והאולם אמות. ושתיים עשרים למזבח
בשעת  הכוונה הקטרה" בשעת למזבח האולם מבין "פורשים ט משנה א פרק כלים במסכת ששנינו שמה רבינו ומשמיענו
למזבח. האולם מבין ולא בלבד, ההיכל מן רק פורשים הקדשים בקודש בהקטרה אבל בהיכל, יום בכל הקטורת הקטרת

לקמן.19)בסיס.18) "ומזה" לפרש יש וכן מרחוק. ממש הזאה ולא באצבע הדם לתת לומר להזות 20)רצונו מתחיל
למעלה. ועולה וממשיך בהזיות 21)למטה כמו מטה כלפי אצבעותיו לצדד יכול אינו ממש לפניו היא שהקרן מכיוון

כותנתו. לשרוול הדם יזוב זה, במצב למטה מלמעלה ההזאה את ימשוך ואם מעלה כלפי ואוחזן יבאר 1)המרוחקות
הפר. לדם השעיר דם הקדים ודין בפנים, לבן בבגד לחבירו מעשה הקדים יהודה 2)אם ר' של וכפירושו ס. יומא משנה

שם. הקדשים,3)בברייתא לקודש שהכוונה רש"י, ופירש מבפנים". לבן בבגדי הנעשים "בדברים נאמר: שם בברייתא
היכל. היינו "מבפנים" מפרש שהוא יוצא כאן רבינו מדברי אולם פוסל. סדר שינוי אין בהיכל הנעשים בדברים אבל
מ. (וביומא בעזרה? הזאות אין והרי מעכב, אינו הזאות סדר יהודה שלר' אמרו מ. בזבחים הרי הקשה, ובלחםֿמשנה
שטעות  ואומר זו, לקושיא יישוב מצא ולא כשר). – בהיכל השעיר לדם במזבח הפר דם הקדים אם יהודה שלר' אמרו,

הקדשים. בקודש כלומר, ההיכל", מן "לפנים וצ"ל רבינו, בדברי לקודש 4)סופר או להיכל, שמחוץ עבודות אבל
מעכב. הסדר אין בגדים) (בארבעה לבן בבגדי נעשים שהם אע"פ הדם, שירי ושפיכת וידוי הגרלה, כגון הקדשים,

שם.5) חנינא רב של מימרא

mixetikd mei zcear zekld - dcear xtq - oeiq `"k 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפנים  ּבעבֹודת ּפנים צר ּבעזרה, ׁשהחפינה ּפי על 6אף ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּׁשחטֹו ּׂשעיר וכן לא 7היא. - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכלּום  דמֹו8עּׂשה הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על אף . ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
לפנים  .9נכנס ְְִִִָ

עבֹודת ‚. קדם אֹותן ׁשעּׂשה הּמּוספין וּׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹאיל
ּכלּום 10הּיֹום  אינן -11. ְֵַָ

הּׂשעיר „. ּדם קדם 12הקּדים הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּכמצותֹו13ׁשּיגמר  הּפר מּדם יּזה - ּכ14עבֹודתֹו ואחר , ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה אֹותֹו ויׁשחט אחר ּׂשעיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹיביא
הּׂשעיר  ּדם הקּדים הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, ְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָָָהּקדׁשים
ויּזה  יחזר - הּפרכת על ׁשּבהיכל ּבּמּתנֹות הּפר ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלדם

הּפר  ּדם לאחר ׁשנּיה ּפעם הּׂשעיר .15מּדם ְְִִִַַַַַַַַָָָ
הּדם ‰. הּקדׁשים 16נׁשּפ ׁשּבקדׁש מּתנֹות גמר ׁשּלא עד ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

אחר  דם יביא הּקדׁשים.17- ּבקדׁש ּבּתחּלה ויּזה ויחזר ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
.Â ּבּמּתנֹות 18ּגמר והתחיל הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

אחר  דם יביא - גמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל
ׁשּבהיכל  הּזיֹות מּתחּלת .19ויתחיל ְְְִִִֵֶַַַַָָ

.Ê הּזהב 20ּגמר מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומתחיל  אחר דם יביא - גמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

הן  עצמן ּבפני ּכּפרה ׁשּכּלן הּמזּבח. מּתנֹות .21מּתחּלת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
.Áאינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָּגמר

מזּבח  על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; דם להביא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָצרי
מעּכבת  אינּה קדם 22החיצֹון ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הּמּתנֹות  ּכל ויחּפן 23ׁשּיגמר אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
קדם  ׁשנּיה ּפעם הּקטרת,24קטרת ויקטיר הּפר, ׁשחיטת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

מּמּנּו ויּזה דמֹו יביא ּכ .25ואחר ְְִִֶֶַַַָָָ
.Ë ּבגדים 26ואין הּדׁשן 27מטּמא ּבבית נּׂשרף 28ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

הּכּפרה. נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון הּזה הּפר ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָאּלא
.Èלֹו ׁשּיגמר 29נתערב קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר דם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּפר  לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת נֹותן - ,30ההּזיֹות ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ּׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ונֹותן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוחֹוזר

אחרֹונה  ּבמּתנה למּטה 31נתערבּו אחת נֹותן לׁשם 32- ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ
ּׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ונֹותן וחֹוזר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָּפר,

.‡Èּדם 33נתחּלפּו ּכֹוס הּוא זה אי ידע ולא הּכֹוסֹות ְְְִֵֶַַַַָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יאחר 6) שלא רק לא הקפידה שהתורה רבינו שדעת מכאן כמותו. פוסק שרבינו יהודה, ר' דעת לפי שם אמרו זה נימוק
ס. שם ישנים בתוספות אבל פנים. צורך היא שהשחיטה לנמק עליו היה כן לא שאם יקדימן, שלא גם אלא פנים עבודות

פנים. צורך היא שהשחיטה מפני הוא כאן הפסול שיטתם, ולפי כשר. – הקדימן שאם כתבו, אבל, של 7)ד"ה מימרא
סא. שם אחר.8)עולא, שעיר וישחוט הפר דם יזה שם 9)כלומר, בגמרא פנים. צורך היא השחיטה ולפיכך כלומר,

שאיחר  מפני כלום, עשה לא חוץ כעבודת דינה השחיטה אם אפילו שהרי כאן, לו צריכים אנו ואין זה נימוק נמצא לא
בקודש  השעיר דם למתנות שבהיכל הפר דם מתנות הקדים שאם ביומא, שאמרו כמו הקדשים, בקודש הפר דם מתן
תוספות  וראה הלחםֿמשנה, גירסת ב הערה למעלה (ראה מחוץ הנעשים דברים הם הפר שמתנות ואע"פ פסול, – הקדשים

נהי). ד"ה מ. שם (ראה 10)ישנים אימוריהם הקטרת ולפני ההזאה אחר וזמנם והשעיר, הפר דם הזאת לפני פירוש,
פ"ד). סוף נפסלו 11)למעלה בחוץ, הנעשים דברים שהם ואע"פ אחרים. מוסף ושעיר איל וישחוט היום, עבודות יעשה

של  אילו את כאן  השמיט שרבינו לפלא, הקודמת). ההערה (ראה הם בפנים הנעשים דברים והשעיר הפר דם שהזאת מפני
וצ"ע. היום. עבודות אחר שזמנו פסק פ"ד בסוף והרי גדול, ס.12)כהן שם להזות 13)משנה שהתחיל אע"פ כלומר,

פסול. – השעיר דם והזה והפסיק ההזאות, כל את גמר שלא אלא הפר ואינה 14)דם מדעתו, רבינו הוסיף זו תיבה
ולא  משנה, כסתם פסק כלום. נתן לא כאילו ההזאות כל נותן אלא שפסק ממקום מתחיל שאינו לומר והתכוון במשנה.

הסמוכה). בהלכה לקמן (ראה נשפך כדין הקדים שדין וסובר סא. שם בברייתא שמעון ור' אלעזר ששינוי 15)כר' ואע"פ
(לחםֿמשנה  כשר – והזה חזר לא אם בדיעבד ורק לכתחילה, להזות צריך ב), הערה למעלה (ראה בהיכל פוסל אינו הסדר

הפ  דם מתן לפני השעיר שחיטת הקדים ששם מפני הקודם? בדין כך אינו ולמה א). אי בהלכה וזה הקדשים, בקודש ר
במקומו. אחר ומביאים הראשון השעיר נפסל ולפיכך לתקן, ס.16)אפשר שם אחרת.17)משנה בהמה ישחוט פירוש,

בהלכה 19)שם.18) (ראה כמצוותה ונעשתה עצמה בפני כפרה שהן מפני הקדשים, בקודש ולהזות לחזור צריך אינו אבל
השני.21)שם.20)הסמוכה). את מעכב אחד אין מז.22)ולפיכך זבחים ומשנה ברייתא סא. אם 23)שם אפילו

הזהב. מזבח על המתנות כל נתן ולא הפרוכת, ועל הקדשים בקודש המתנות כבר "אחר",24)נתן מגיה הכסףֿמשנה
כלום. עשה לא הפר שחיטת קודם שחפנה קטורת כתב: ב בהלכה למעלה הראשון,25)שהרי הפר של הסדר לפי

השעיר. בדם המדובר ז ו, ה, ובהלכות להזאות. קודמת כרבנן.26)שהקטורת ופסק ורבנן, שמעון ר' מחלוקת סא: שם
כח).27) טז, (ויקרא במים" בשרו את ורחץ בגדיו יכבס אותם "והשורף בתורה: הערה 28)כתוב ה"ז ג פ, למעלה ראה

ה"ד). הקרבנות מעשה מהלכות פ"ז (ראה בעזרה נשרף נשפך שדמו והפר נז.29)מח. שם ירמיה, ר' של מימרא
שעל 30) להזאות הכוונה למטה, ושבע למעלה אחת שאמר ומה הקדשים. בקודש הפר דם שנתן אחר כשנתערבו המדובר

הלכה  למעלה (ראה ופסול הקדשים בקודש הפר דם מתן לפני השעיר את שחט הרי כן, לפני כשנתערבו אבל הפרוכת.
שנתן  קודם פירש: שם ורש"י קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה ההזאות" שיגמור "קודם וכתב: רבינו, דייק ולפיכך ב),

זה. פירושו על תמהו שם ובתוספות כלום. למטה 31)בפנים ושש למעלה אחת הפר, מדם הפרוכת על שנתן פירוש,
הדמים). ונתערבו למעלה אחת הפר מדם שנתן ופירש האחרונות", "במתנות גורס בגמרא 32)(רש"י גירסתו היא כך

למטה). שבע גורס: (ורש"י נז: שם.33)שם
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מת  יאמרּו ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּתפּלה
אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי מתּפּלל: היה וכ ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבהיכל.
יסּור  ולא גׁשּומה. ּתהיה ׁשחּונה זֹו ׁשנה ּתהיה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹׁשאם
צריכין  יּׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא יהּודה. מּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹׁשבט

דרכים. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה.
הּקטרת ·. הקטרת העם 16ּבׁשעת ּכל הּקדׁשים ּבקדׁש ְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

האּולם  מּבין ּפֹורׁשים ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשים
אּלא 17ולּמזּבח  ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּדמים  מּתן ּובׁשעת יֹום ּבכל ּבהיכל הקטרה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּבׁשעת
נֹוטל  ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבהיכל,
הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ׁשהּוא מּזה הּפר ְְְְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹּדם

מ  ויֹוצא ּומּזה הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם ּמּנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכן  על ּבהיכל יֹוצא 18ּומּניחֹו ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה הּזהב ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

ונכנס  ּדמֹו, את ּומקּבל הּׂשעיר את וׁשֹוחט ההיכל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמן
ּבין  הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבֹו
ׁשּבהיכל. ׁשני הּזהב ּכן על ּומּניחֹו ויֹוצא הארֹון, ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבּדי
הּפרכת  על מּמּנּו ּומּזה הּכן מעל הּפר ּדם נֹוטל ּכ ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹואחר
ּדם  ונֹוטל הּפר, ּדם ּומּניח הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכנגד
ׁשמֹונה  הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשעיר
הּׂשעיר, ּדם לתֹו הּפר דם מערה ּכ ואחר ְְְִֶַַַַַַַָָָָָהּזיֹות.
ׁשּיתערבּו ּכדי הּפר, דם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומחזיר
הּמזּבח  ּבין הּזהב מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיפה

להּזֹות  ּומתחיל קרנֹות 19והּמנֹורה, על הּתערבת מּדם ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָֹ
הּקרנֹות  על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא הּזהב, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָמזּבח
לצפֹונית  צפֹונית, מזרחית מּקרן ּומתחיל ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָמּבחּוץ.
ּכּלן  ועל מזרחית. לדרֹומית ּדרֹומית, למערבית ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָֻמערבית,

למעלן  מּלמּטן נֹותן ׁשהיתה 20הּוא האחרֹונה מן חּוץ , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי למּטן, מלמעלן נֹותן ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלפניו

היל21ּכליו  הּזהב ׁשּבמזּבח והאפר הּגחלים וחֹותה . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
טהרֹו על הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ׁשּמגּלה עד ְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹוהיל
ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום הּדרֹום, ּבצד ּפעמים ׁשבע מזּבח ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשל

יסֹוד  על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ויֹוצא קרנֹותיו. ְְְְְְֵֵֵַַַַָָָמּתנֹות
ּׂשעיר  אצל ּבא ּכ ואחר החיצֹון. מזּבח ׁשל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמערבי
הּוא  וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשּתּלח
ּבית  עּמ לפני ּופׁשעּו עוּו חטאּו הּׁשם, אּנא ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָאֹומר:
ולּפׁשעים  ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, אּנא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָיּׂשראל.
ּכּכתּוב  יּׂשראל. ּבית עּמ לפני וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחטאּו
וגֹומר. עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּבתֹורת
ּפר  אמּורי ּומֹוציא לּמדּבר. הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואחר

ל  ּדמן ׁשהכניס הּׁשאר וּׂשעיר ּומׁשּלח ּבּכלי, ונֹותנן פנים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשם  וקֹורא הּנׁשים לעזרת ויֹוצא לּׂשרפה. הּדׁשן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלבית
ּופֹוׁשט  מקּדׁש, ּכ ואחר לּמדּבר. הּׂשעיר ׁשּיּגיע ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָאחר
ידיו  ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָּבגדי
מּכלל  ׁשהּוא ּבחּוץ, הּנעּׂשה הּׂשעיר ועֹוּׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָורגליו.
ׁשּנאמר: העם; ואיל אילֹו ּומקריב הּיֹום, מּוסף ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָקרּבנֹות
האמּורין  ּומקטיר העם. עלת ואת עלתֹו את ועּׂשה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹויצא
הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנּׂשרפין. וּׂשעיר ּפר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל
וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
הּקדׁשים  לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש. לבן, ּבגדי ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹולֹובׁש
ּופֹוׁשט  מקּדׁש, ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָּומֹוציא
ּומקטיר  ּומקּדׁש. זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבגדי
ּבין  ׁשל הּנרֹות את ּומטיב הערּבים, ּבין ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹקטרת
ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּימים. ּכׁשאר ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָהערּבים,
וכל  לביתֹו. ויֹוצא עצמֹו, ּבגדי ולֹובׁש זהב ּבגדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָּופֹוׁשט
על  עֹוּׂשה היה טֹוב ויֹום ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין ְְִֵֶַַַָָָָהעם

הּקדׁש. מן ּבׁשלֹום ְִֶֶַָָָֹׁשּיצא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עבֹודֹות ‡. ּבהיכל 2ּכל ּבפנים לבן ּבבגדי צרי3ׁשעֹובד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבהן  הקּדים ואם ׁשּבארנּו, הּסדר על מעּׂשה 4לעּׂשֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּום. עּׂשה לא - ְֲֵַָָֹלחברֹו

ׁשחפנּה·. ּכלּום.5קטרת עּׂשה לא - הּפר ׁשחיטת קדם ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
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שם 16) יהיה שלא פירוש, צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם "וכל יז): טז, (ויקרא בתורה כתוב
שבמשכן. מועד כאוהל הוא המקדש בבית והיכל הקדשים, בקדשי נמצא הגדול שהכהן בשעה האולם 17)אדם בין

אמה. עשרה אחת למערב המזבח מן רחבו להיכל, פרוזדור כעין שהוא עצמו, והאולם אמות. ושתיים עשרים למזבח
בשעת  הכוונה הקטרה" בשעת למזבח האולם מבין "פורשים ט משנה א פרק כלים במסכת ששנינו שמה רבינו ומשמיענו
למזבח. האולם מבין ולא בלבד, ההיכל מן רק פורשים הקדשים בקודש בהקטרה אבל בהיכל, יום בכל הקטורת הקטרת

לקמן.19)בסיס.18) "ומזה" לפרש יש וכן מרחוק. ממש הזאה ולא באצבע הדם לתת לומר להזות 20)רצונו מתחיל
למעלה. ועולה וממשיך בהזיות 21)למטה כמו מטה כלפי אצבעותיו לצדד יכול אינו ממש לפניו היא שהקרן מכיוון

כותנתו. לשרוול הדם יזוב זה, במצב למטה מלמעלה ההזאה את ימשוך ואם מעלה כלפי ואוחזן יבאר 1)המרוחקות
הפר. לדם השעיר דם הקדים ודין בפנים, לבן בבגד לחבירו מעשה הקדים יהודה 2)אם ר' של וכפירושו ס. יומא משנה

שם. הקדשים,3)בברייתא לקודש שהכוונה רש"י, ופירש מבפנים". לבן בבגדי הנעשים "בדברים נאמר: שם בברייתא
היכל. היינו "מבפנים" מפרש שהוא יוצא כאן רבינו מדברי אולם פוסל. סדר שינוי אין בהיכל הנעשים בדברים אבל
מ. (וביומא בעזרה? הזאות אין והרי מעכב, אינו הזאות סדר יהודה שלר' אמרו מ. בזבחים הרי הקשה, ובלחםֿמשנה
שטעות  ואומר זו, לקושיא יישוב מצא ולא כשר). – בהיכל השעיר לדם במזבח הפר דם הקדים אם יהודה שלר' אמרו,

הקדשים. בקודש כלומר, ההיכל", מן "לפנים וצ"ל רבינו, בדברי לקודש 4)סופר או להיכל, שמחוץ עבודות אבל
מעכב. הסדר אין בגדים) (בארבעה לבן בבגדי נעשים שהם אע"פ הדם, שירי ושפיכת וידוי הגרלה, כגון הקדשים,

שם.5) חנינא רב של מימרא

mixetikd mei zcear zekld - dcear xtq - oeiq `"k 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפנים  ּבעבֹודת ּפנים צר ּבעזרה, ׁשהחפינה ּפי על 6אף ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּׁשחטֹו ּׂשעיר וכן לא 7היא. - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכלּום  דמֹו8עּׂשה הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על אף . ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
לפנים  .9נכנס ְְִִִָ

עבֹודת ‚. קדם אֹותן ׁשעּׂשה הּמּוספין וּׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹאיל
ּכלּום 10הּיֹום  אינן -11. ְֵַָ

הּׂשעיר „. ּדם קדם 12הקּדים הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּכמצותֹו13ׁשּיגמר  הּפר מּדם יּזה - ּכ14עבֹודתֹו ואחר , ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה אֹותֹו ויׁשחט אחר ּׂשעיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹיביא
הּׂשעיר  ּדם הקּדים הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, ְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָָָהּקדׁשים
ויּזה  יחזר - הּפרכת על ׁשּבהיכל ּבּמּתנֹות הּפר ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלדם

הּפר  ּדם לאחר ׁשנּיה ּפעם הּׂשעיר .15מּדם ְְִִִַַַַַַַַָָָ
הּדם ‰. הּקדׁשים 16נׁשּפ ׁשּבקדׁש מּתנֹות גמר ׁשּלא עד ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

אחר  דם יביא הּקדׁשים.17- ּבקדׁש ּבּתחּלה ויּזה ויחזר ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
.Â ּבּמּתנֹות 18ּגמר והתחיל הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

אחר  דם יביא - גמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל
ׁשּבהיכל  הּזיֹות מּתחּלת .19ויתחיל ְְְִִִֵֶַַַַָָ

.Ê הּזהב 20ּגמר מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומתחיל  אחר דם יביא - גמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

הן  עצמן ּבפני ּכּפרה ׁשּכּלן הּמזּבח. מּתנֹות .21מּתחּלת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
.Áאינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָּגמר

מזּבח  על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; דם להביא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָצרי
מעּכבת  אינּה קדם 22החיצֹון ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הּמּתנֹות  ּכל ויחּפן 23ׁשּיגמר אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
קדם  ׁשנּיה ּפעם הּקטרת,24קטרת ויקטיר הּפר, ׁשחיטת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

מּמּנּו ויּזה דמֹו יביא ּכ .25ואחר ְְִִֶֶַַַָָָ
.Ë ּבגדים 26ואין הּדׁשן 27מטּמא ּבבית נּׂשרף 28ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

הּכּפרה. נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון הּזה הּפר ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָאּלא
.Èלֹו ׁשּיגמר 29נתערב קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר דם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּפר  לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת נֹותן - ,30ההּזיֹות ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ּׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ונֹותן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוחֹוזר

אחרֹונה  ּבמּתנה למּטה 31נתערבּו אחת נֹותן לׁשם 32- ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ
ּׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ונֹותן וחֹוזר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָּפר,

.‡Èּדם 33נתחּלפּו ּכֹוס הּוא זה אי ידע ולא הּכֹוסֹות ְְְִֵֶַַַַָֹ
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יאחר 6) שלא רק לא הקפידה שהתורה רבינו שדעת מכאן כמותו. פוסק שרבינו יהודה, ר' דעת לפי שם אמרו זה נימוק
ס. שם ישנים בתוספות אבל פנים. צורך היא שהשחיטה לנמק עליו היה כן לא שאם יקדימן, שלא גם אלא פנים עבודות

פנים. צורך היא שהשחיטה מפני הוא כאן הפסול שיטתם, ולפי כשר. – הקדימן שאם כתבו, אבל, של 7)ד"ה מימרא
סא. שם אחר.8)עולא, שעיר וישחוט הפר דם יזה שם 9)כלומר, בגמרא פנים. צורך היא השחיטה ולפיכך כלומר,

שאיחר  מפני כלום, עשה לא חוץ כעבודת דינה השחיטה אם אפילו שהרי כאן, לו צריכים אנו ואין זה נימוק נמצא לא
בקודש  השעיר דם למתנות שבהיכל הפר דם מתנות הקדים שאם ביומא, שאמרו כמו הקדשים, בקודש הפר דם מתן
תוספות  וראה הלחםֿמשנה, גירסת ב הערה למעלה (ראה מחוץ הנעשים דברים הם הפר שמתנות ואע"פ פסול, – הקדשים

נהי). ד"ה מ. שם (ראה 10)ישנים אימוריהם הקטרת ולפני ההזאה אחר וזמנם והשעיר, הפר דם הזאת לפני פירוש,
פ"ד). סוף נפסלו 11)למעלה בחוץ, הנעשים דברים שהם ואע"פ אחרים. מוסף ושעיר איל וישחוט היום, עבודות יעשה

של  אילו את כאן  השמיט שרבינו לפלא, הקודמת). ההערה (ראה הם בפנים הנעשים דברים והשעיר הפר דם שהזאת מפני
וצ"ע. היום. עבודות אחר שזמנו פסק פ"ד בסוף והרי גדול, ס.12)כהן שם להזות 13)משנה שהתחיל אע"פ כלומר,

פסול. – השעיר דם והזה והפסיק ההזאות, כל את גמר שלא אלא הפר ואינה 14)דם מדעתו, רבינו הוסיף זו תיבה
ולא  משנה, כסתם פסק כלום. נתן לא כאילו ההזאות כל נותן אלא שפסק ממקום מתחיל שאינו לומר והתכוון במשנה.

הסמוכה). בהלכה לקמן (ראה נשפך כדין הקדים שדין וסובר סא. שם בברייתא שמעון ור' אלעזר ששינוי 15)כר' ואע"פ
(לחםֿמשנה  כשר – והזה חזר לא אם בדיעבד ורק לכתחילה, להזות צריך ב), הערה למעלה (ראה בהיכל פוסל אינו הסדר

הפ  דם מתן לפני השעיר שחיטת הקדים ששם מפני הקודם? בדין כך אינו ולמה א). אי בהלכה וזה הקדשים, בקודש ר
במקומו. אחר ומביאים הראשון השעיר נפסל ולפיכך לתקן, ס.16)אפשר שם אחרת.17)משנה בהמה ישחוט פירוש,

בהלכה 19)שם.18) (ראה כמצוותה ונעשתה עצמה בפני כפרה שהן מפני הקדשים, בקודש ולהזות לחזור צריך אינו אבל
השני.21)שם.20)הסמוכה). את מעכב אחד אין מז.22)ולפיכך זבחים ומשנה ברייתא סא. אם 23)שם אפילו

הזהב. מזבח על המתנות כל נתן ולא הפרוכת, ועל הקדשים בקודש המתנות כבר "אחר",24)נתן מגיה הכסףֿמשנה
כלום. עשה לא הפר שחיטת קודם שחפנה קטורת כתב: ב בהלכה למעלה הראשון,25)שהרי הפר של הסדר לפי

השעיר. בדם המדובר ז ו, ה, ובהלכות להזאות. קודמת כרבנן.26)שהקטורת ופסק ורבנן, שמעון ר' מחלוקת סא: שם
כח).27) טז, (ויקרא במים" בשרו את ורחץ בגדיו יכבס אותם "והשורף בתורה: הערה 28)כתוב ה"ז ג פ, למעלה ראה

ה"ד). הקרבנות מעשה מהלכות פ"ז (ראה בעזרה נשרף נשפך שדמו והפר נז.29)מח. שם ירמיה, ר' של מימרא
שעל 30) להזאות הכוונה למטה, ושבע למעלה אחת שאמר ומה הקדשים. בקודש הפר דם שנתן אחר כשנתערבו המדובר

הלכה  למעלה (ראה ופסול הקדשים בקודש הפר דם מתן לפני השעיר את שחט הרי כן, לפני כשנתערבו אבל הפרוכת.
שנתן  קודם פירש: שם ורש"י קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה ההזאות" שיגמור "קודם וכתב: רבינו, דייק ולפיכך ב),

זה. פירושו על תמהו שם ובתוספות כלום. למטה 31)בפנים ושש למעלה אחת הפר, מדם הפרוכת על שנתן פירוש,
הדמים). ונתערבו למעלה אחת הפר מדם שנתן ופירש האחרונות", "במתנות גורס בגמרא 32)(רש"י גירסתו היא כך

למטה). שבע גורס: (ורש"י נז: שם.33)שם
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מהן  מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא זה ואי ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּפר
למעלה  אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, וׁשבע למעלה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָאחת

הראׁשֹון  מן ונֹותן (וחֹוזר למּטה, למעלה 34וׁשבע אחת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
ואחריו  הּפר מּדם ׁשּנתן מקֹום מּכל נמצא למּטה). ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוׁשבע

הּׂשעיר. ִִַַָמּדם
.·È ּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל ּכֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר ּדם ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

ונתערבּו הּכֹוסֹות 35ּכֹוסֹות, ּדם 36מקצת ּכֹוס נֹודע ולא ְְְְְִִַַַָָֹ
ההּזיֹות  ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם מּכֹוס ֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּפר
אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא הּכֹוסֹות מן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹּכמצותן
ׁשּנתערבּו הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה, היסֹוד על מהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּזה

לאּמה  .37יּׁשפכּו ְִַָָָ
.‚È קֹונה 38ּפר ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף הּכּפּורים, יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹ

ה  - לֹו אׁשר החּטאת ּפר ׁשּנאמר: הפקיר מּׁשּלֹו, ּמקֹום ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
ּכהן  מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא - ְְְִִִִֵֵַָָָֹֹֻׁשּתפּות
אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ׁשּיּׁשחט קדם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּגדֹול
חּטאת  ואינֹו ראׁשֹון. ׁשל את ׁשֹוחט אּלא אחר, ּפר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמביא

ׁשּתמּות  ּבעליה מתה.39ׁשּמתּו הרּבים חּטאת ׁשאין , ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
האחר  הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר קדם ּומת הּפר את ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּבֹו ּומכּפר זה ּבדם .40נכנס ְְְִֵֶַַָ
.„È הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי ׁשוין 41ׁשני ׁשּיהיּו מצותן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

על 44ּובדמים 43ּובקֹומה 42ּבמראה  אף ּכאחת. ּולקיחתן , ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָ
ּכׁשרין  - ׁשוין ׁשאינן ואחד 45ּפי הּיֹום מהן אחד לקח . ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכׁשרים. - ְְִֵָָלמחר
.ÂË מהן אחד יּקח 46מת - מת הגריל ׁשּלא עד אם : ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

עליהן  ויגריל ׁשנים יביא - מת מּׁשהגריל ואם לּׁשני; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָזּוג
-47ּבּתחּלה  ׁשם ׁשל היה אם ׁשּמת: זהּו אי ורֹואה . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ואם  ּתחּתיו; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאֹומר:
הּגֹורל  עליו ׁשעלה זה יאמר: - עזאזל ׁשל הּמת ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
ׁשהגריל  הּׁשנים מן והּׁשני ּתחּתיו. יתקּים - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלעזאזל

ּבסֹוף  ויּפלּו48עליהן ויּמכר מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹ
לנדבה  מתה.49דמיו הּצּבּור חּטאת ׁשאין ; ְִִֵֵֶַַַָָָָָ

.ÊË וּׂשעיר והפריׁש50ּפר ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַָָ
עד  ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ּתחּתיהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאחרים
נמצאּו אם וכן לנדבה. דמיהן ויּפלּו ויּמכרּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּיסּתאבּו,

הראׁשֹונים  יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם ,51הראׁשֹונים ְְְְִִִִִִֵֶֶָָֹ
לנדבה. דמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוירעּו

מתה. הּצּבּור חּטאת ִֵֵֶַַַָׁשאין
.ÊÈ ּפֹוסל עֹובר 52הּמּום מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, .53ּבּׂשעיר ְֲִִִֵֵֵַַַַַָ

זמן  מחּסר נעּׂשה אם נפסל 54וכן ׁשּנׁשחטה 55- ּכגֹון . ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֻ
היא  לעזאזל ׁשּדחּיתֹו הּכּפּורים. ּביֹום לחֹולה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָאּמֹו

.56חיטתֹוׁש ְִָ
.ÁÈ חי יעמד ׁשּנאמר: ּפסּול; - טרפה .57היה ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָ
.ËÈ ּכתפֹו,58חלה על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּבׁשּבת. ְֲִַַָואפּלּו
.Î המׁשּלח אחר 59חלה ּביד מׁשּלחֹו זה הרי -60. ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הפר,34) דם הזאת אחר פעם עוד ממנו ומזה חוזר ולכן הפר, דם לפני אותו והזה השעיר, מדם היא הראשונה הכוס שמא
מוטעית: תוספת עם גירסא היתה כסףֿמשנה בעל לעיני בטעות. זו בבא הסובבים הסוגריים את (למחוק ה"ד למעלה ראה
מן  ונותן "וחוזר הבבא אבל למוחקה, וצריך אמר: זו תוספת ועל למטה". ושבע למעלה אחת השני, מן ונותן "וחוזר

הכסףֿמשנה). בדברי טעה הסוגריים, את  שרשם ומי נשארת. מכיר 36)שם.35)הראשון" הוא כוסות שתי כלומר,
פירש  (ורש"י השעיר דם ואיזוהי הפר דם איזוהי יודע ואינו לו, נתחלפו האחרות ושתים השעיר, דם ואיזו הפר דם איזו
כוסות". "מקצת אמרו ולא נתערבו, דמים" "מקצת שאמרו: כפירושו, מוכיחה הגמרא ולשון נתערבו, מעצמם שהדמים

רבינו). לפני היתה אחרת גירסא שנפסלו,37)וכנראה הדמים את שופכים שלתוכה העזרה, רצפת באמצע היה מרזב כעין
היסוד, על הנשפכים שיריים דין עליהם אין שנתערבו שהכוסות פפא, כרב העזרה. שבכותל חור דרך לחוץ יוצאים והם

למזבח. ראויות שאינן נא:38)מפני א.39)שם הלכה המוקדשים פסולי מהלכות ד פרק נחלקו 40)ראה מט: שם
כמותו. סובר נ.) (שם אשי שרב מפני לקיש, כריש רבינו ופסק זה, בדין לקיש וריש חנינא סב.41)ר' שם משנה

לבן.42) והשני שחור אחד יהיה מהשני.43)שלא גבוה אחד יהיה דרשו 44)שלא שם: בגמרא שוה. מחירם שיהיה
מהכתוב. זה שם.46)שם.45)דין ראשונה.47)משנה בהגרלה ורבינו 48)כמו ירעה", "והשני כתוב: במשנה

אומר: רב רועה. ואיזה קרב מהם איזה בדבר יוחנן ור' רב נחלקו שם, בגמרא בסוף". עליהם שהגריל השנים "מן הוסיף:
יוחנן  ור' רב למקובל, בניגוד כרב רבינו ופסק להיפך, אומר יוחנן ור' ירעה. שני שבזוג והשני יקרב, ראשון שבזוג השני
לחםֿמשנה). (ראה שם הערה ראה כג, הלכה המוקדשים פסולי מהלכות בפ"ג פסק וכן ד.). (ביצה יוחנן כר' הלכה

שם.49) והערה א, הלכה ד פרק שם ימותו.50)ראה האומר: יהודה ר' דעת נגד שמעון, ור' אליעזר כר' נ: שם ברייתא
מז.51) והערה טו, הלכה ראה סג:52)כרב, זמן.53)שם אחר מסויים 54)שיתרפא זמן וכשיעבור ראוי, אינו עכשיו

ראוי. מחוסר 56)שם.55)יהיה הוא ולפיכך אחד", ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו כח): כא, (ויקרא אמרה והתורה
מיוחד  לריבוי צריכים אנו אין כן לפני נשחטה אם כי ההגרלה, אחרי אמו כשנשחטה [והמדובר סד. שם רבא דברי זמן,
חטאת, לקרבן היינו לה', ראויים להיות צריכים השעירים ששני מפני פסול הוא שהרי לה', קרבן מהכתוב המשתלח לשעיר

סג:]. בגמרא שם לעזאזל 57)ראה קובע הגורל שאין מפני נימקו: ושם , יא: בחולין מקורו זה דין חיה. אינה וטריפה
לפני  בנטרף יפה כוחו בגמרא, שאמרו שהטעם מפני נימוקו, הוסיף ורבינו לקרבן. פסולה וטריפה לה', הראוי את אלא
לא  הרמב"ם מפרשי (משנהֿלמלך). נפסל. – ההגרלה אחרי נטרף אם שאפילו לומדים אנו הכתוב ומן בלבד, ההגרלה

המובא. מהכתוב זאת למד עצמו שמדעת ונראה זו, לדרשה מקור סו:58)מצאו הוזמן 60)שם.59)שם שלא אע"פ
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.‡Î לּמקּדׁש61נטמא נכנס זה הרי - ונֹוטלֹו62המׁשּלח ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
זה  ּביד - הּמדּברה עּתי איׁש ּביד ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָויֹוצא;

נטמא. אפּלּו ְֲִִֶַָׁשהּוכן,
.·Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל 63ּדחפֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבהניה  מּתרין זה ּׂשעיר ואיברי ׁשּממיתֹו. ּדבר .64ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
.‚Î:ׁשּנאמר מּזה; היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפחתה

מֹועד  .65ּבאהל ְֵֶֹ
.„Î עליו;66מזּבח יּזה לא - ּבּקטרת נתחּנ ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

הּסּמים. קטרת מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:
.‰Î מּסּמניה 67חסר אחד הּקטרת עׁשן 68מן מעלה 69אֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר - עליה; מיתה אראה 70חּיב ּבענן ּכי ימּות ולא : ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
מצוה  ּבלא ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן הּכּפרת. .71על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ּבביאה  ׁשגג אם ,ּבקטרת 72לפיכ ׁשּנכנס 73והזיד אֹו , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
החסרה  עם ׁשלמה מיתה.74ּבקטרת חּיב - ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

.ÂÎ ּבהיכל ּכזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה  חּיב -75. ִַָָ

.ÊÎ הּקטרת והּמחׁשבה 76חפינת עבֹודה, ּבּה.77- ּפֹוסלת ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּגחלים  חתּית ּבמחׁשבה,78וכן נפסלת לּקטרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי
.ÁÎ מּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן

לזֹו79למעלה  זֹו וקרב זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו אֹו80, , ְְְְְֵֶַַַָָָָָ
ואספּה הארץ על מּידֹו קטרת ׁשחפן 81ׁשּנתּפּזרה אֹו , ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

לחפניו  ונתן ּבמה 82חברֹו ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ראׁשֹון  הקטיר 83ׁשחפן ואם יקטיר, ולא ספק, אּלּו ּכל - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הרצה. -ְָֻ

ּבסּיעּתא הּכּפּורים יֹום עבֹודת הלכֹות להֹו ְְְְְֲִִִִִַַַָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא

-dcearxtq
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ּוׁשּתים עּׂשה, מצות אחת מצֹות: ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָיׁש
הּמֹועל לׁשּלם א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹמצֹות
ב) הּמֹועל. דין וזהּו וקרּבן. חמׁש ּבתֹוספת חטא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשר

קדׁשים. לגזז ׁשּלא ג) ּבקדׁשים. לעבד ְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מּדב ‡. ּבין הּׁשם, מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט רים אסּור ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

וכל  הּבית. ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח ּגּבי על ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקרבין
מעל. - הּׁשם מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנהנה

ּבּׂשר ·. ּכגֹון הּקרּבנֹות, מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדברים
אחר  הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן זריקת אחר ואׁשם ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
אכל  אפּלּו מעילה. ּבהן אין - הּכבּׂשים ׁשני ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָזריקת
ּבני  למקצת מּתרין והן הֹואיל ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּזר
ואפּלּו מעל. לא מהן הּנהנה ּכל - ּבהן להנֹות ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאדם
- הּתר ׁשעת להן והיתה הֹואיל ּבאכילה, ונאסרּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנפסלּו

מעילה. עליהן חּיבין ְֲִִֵֵֶַָָאין
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ז. הלכה פ"ג ראה מאתמול. בידי 62)שם.61)לכך השעיר את שולחים אין כרת, חייב למקדש הנכנס שטמא ואע"פ
מהכתוב. זה דין דרשו שם טהור. שמותרים 64)שם.63)אחר סז:) (שם מכריע ורבא ושמואל, רב בין מחלוקת סז. שם

ולא  שימצאום אדם בני בהם שייכשלו אפשר בהנאה, אסורים שהם תאמר שאם פירוש לתקלה", שלח תורה אמרה "שלא
מהם. וייהנו הם המשתלח שעיר שאיברי מ.65)ידעו זבחים שלמעלה. הכיסוי בלי אוהל מט.66)ואין מנחות משנה

נאמר: שם ובברייתא הרבים", בין "של במשנה שגרסו משמע נ. ובגמרא הסמים. בקטורת אלא המזבח את מחנכים שאין
בין  של "בקטורת ה"א ומוספין תמידין מה' בפ"ג למעלה שכתב מה על והסתמך סתם כאן ורבינו שחר. של בקטורת

אביי. של כהכרעתו נג.67)הערבים", שם המקדש 68)בברייתא כלי מהלכות (פ"ב בקטורת היו סממנים מיני עשר אחד
לך  קח ל): (שמות הכתוב על ההלכה את והסמיכו מסיני, למשה הלכה זה שדבר הונא רב אמר ו: כריתות בגמרא ה"ב).

הכתובים 69)סמים. מן למדו שם הסממנים. עשר אחד במנין ואינו אותו, כשמבעירים רב עשן שמעלה צמח מין
בושם. צמחי ממיני שאינו עשן, מעלה גם ענן 70)שמוסיפים וכסה הפסוק גם מובא שם בגמרא עשן. למעלה נימוק

בלבד. הראשון הכתוב את רק רבינו הביא למה לתמוה ויש לעכב. וחד למצוה חד אשי: רב ואמר שהרי 71)הקטורת,
הקטרה. מצוות קיים מצוה.72)לא בלי הקדשים לקודש להכנס שאסור ידע קטורת 73)שלא להקטיר שאסור ידע

חסירה.74)חסרה. קטורת והקטיר עבר אבל מצוה, עם היתה ביאתו חכמים 75)וא"כ שלדעת משמע קט: בזבחים
חפניו. מלא הוא הקדשים בקודש הקטרה ששיעור ואע"פ כזית, הקטרת על חייב שם, במשנה אליעזר ר' על החולקים

היא. הקטרה כזית שבהיכל מפני מח.76)והטעם ביומא שנפשטה ה"א 77)בעיא פי"ג המוקדשים פסולי בהלכות
הפוסלות. המחשבות הן מה שזה 78)מבואר כתב לא למה הדבר, ופלא לחומרא. ופסק מח: שם בתיקו. שנשארה בעיא

(כסףֿמשנה). כח שבהלכה בדינים שכתב כמו ומוליכה 79)ספק, הקטורת, על הכהן יד כשגב היא הנכונה החפינה
פסולה. – ידו לכף והעלה הקטורת לתוך אצבעותיו תחב ואם ידו. לכף נכנסת והקטורת פשוקות, כשאצבעותיו בלחיצה

מז:).80) (שם נפשטו שלא בעיות הן אלה דינים מח.81)שלשה שם – נפשטה שלא מט.82)בעיא שם.83)שם
שרבינו  ומכיון הקדשים, בקודש הקטורת את שנית חופן אינו הגדול שהכהן הסוברים לדעת רק היא שהבעיא אמרו בגמרא
לא  ורבינו יהושע. דרב בריה הונא ורב פפא רב מחלוקת אלא כלל, בעיא שם אין וחופן שחוזר ה"א) פ"ד (למעלה פסק

לחםֿמשנה. ראה ספק. שהוא אמר ולכן כמי, הלכה כאן מעל,1)הכריע מהם והנהנה השם מקדשי ליהנות שאסור יבאר
בשוגג. או במזיד מעל ואם
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מהן  מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא זה ואי ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּפר
למעלה  אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, וׁשבע למעלה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָאחת

הראׁשֹון  מן ונֹותן (וחֹוזר למּטה, למעלה 34וׁשבע אחת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
ואחריו  הּפר מּדם ׁשּנתן מקֹום מּכל נמצא למּטה). ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוׁשבע

הּׂשעיר. ִִַַָמּדם
.·È ּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל ּכֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר ּדם ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

ונתערבּו הּכֹוסֹות 35ּכֹוסֹות, ּדם 36מקצת ּכֹוס נֹודע ולא ְְְְְִִַַַָָֹ
ההּזיֹות  ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם מּכֹוס ֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּפר
אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא הּכֹוסֹות מן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹּכמצותן
ׁשּנתערבּו הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה, היסֹוד על מהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּזה

לאּמה  .37יּׁשפכּו ְִַָָָ
.‚È קֹונה 38ּפר ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף הּכּפּורים, יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹ

ה  - לֹו אׁשר החּטאת ּפר ׁשּנאמר: הפקיר מּׁשּלֹו, ּמקֹום ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
ּכהן  מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא - ְְְִִִִֵֵַָָָֹֹֻׁשּתפּות
אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ׁשּיּׁשחט קדם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּגדֹול
חּטאת  ואינֹו ראׁשֹון. ׁשל את ׁשֹוחט אּלא אחר, ּפר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמביא

ׁשּתמּות  ּבעליה מתה.39ׁשּמתּו הרּבים חּטאת ׁשאין , ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
האחר  הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר קדם ּומת הּפר את ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּבֹו ּומכּפר זה ּבדם .40נכנס ְְְִֵֶַַָ
.„È הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי ׁשוין 41ׁשני ׁשּיהיּו מצותן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

על 44ּובדמים 43ּובקֹומה 42ּבמראה  אף ּכאחת. ּולקיחתן , ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָ
ּכׁשרין  - ׁשוין ׁשאינן ואחד 45ּפי הּיֹום מהן אחד לקח . ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכׁשרים. - ְְִֵָָלמחר
.ÂË מהן אחד יּקח 46מת - מת הגריל ׁשּלא עד אם : ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

עליהן  ויגריל ׁשנים יביא - מת מּׁשהגריל ואם לּׁשני; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָזּוג
-47ּבּתחּלה  ׁשם ׁשל היה אם ׁשּמת: זהּו אי ורֹואה . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ואם  ּתחּתיו; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאֹומר:
הּגֹורל  עליו ׁשעלה זה יאמר: - עזאזל ׁשל הּמת ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
ׁשהגריל  הּׁשנים מן והּׁשני ּתחּתיו. יתקּים - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלעזאזל

ּבסֹוף  ויּפלּו48עליהן ויּמכר מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹ
לנדבה  מתה.49דמיו הּצּבּור חּטאת ׁשאין ; ְִִֵֵֶַַַָָָָָ

.ÊË וּׂשעיר והפריׁש50ּפר ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַָָ
עד  ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ּתחּתיהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאחרים
נמצאּו אם וכן לנדבה. דמיהן ויּפלּו ויּמכרּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּיסּתאבּו,

הראׁשֹונים  יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם ,51הראׁשֹונים ְְְְִִִִִִֵֶֶָָֹ
לנדבה. דמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוירעּו

מתה. הּצּבּור חּטאת ִֵֵֶַַַָׁשאין
.ÊÈ ּפֹוסל עֹובר 52הּמּום מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, .53ּבּׂשעיר ְֲִִִֵֵֵַַַַַָ

זמן  מחּסר נעּׂשה אם נפסל 54וכן ׁשּנׁשחטה 55- ּכגֹון . ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֻ
היא  לעזאזל ׁשּדחּיתֹו הּכּפּורים. ּביֹום לחֹולה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָאּמֹו

.56חיטתֹוׁש ְִָ
.ÁÈ חי יעמד ׁשּנאמר: ּפסּול; - טרפה .57היה ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָ
.ËÈ ּכתפֹו,58חלה על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּבׁשּבת. ְֲִַַָואפּלּו
.Î המׁשּלח אחר 59חלה ּביד מׁשּלחֹו זה הרי -60. ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָ
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הפר,34) דם הזאת אחר פעם עוד ממנו ומזה חוזר ולכן הפר, דם לפני אותו והזה השעיר, מדם היא הראשונה הכוס שמא
מוטעית: תוספת עם גירסא היתה כסףֿמשנה בעל לעיני בטעות. זו בבא הסובבים הסוגריים את (למחוק ה"ד למעלה ראה
מן  ונותן "וחוזר הבבא אבל למוחקה, וצריך אמר: זו תוספת ועל למטה". ושבע למעלה אחת השני, מן ונותן "וחוזר

הכסףֿמשנה). בדברי טעה הסוגריים, את  שרשם ומי נשארת. מכיר 36)שם.35)הראשון" הוא כוסות שתי כלומר,
פירש  (ורש"י השעיר דם ואיזוהי הפר דם איזוהי יודע ואינו לו, נתחלפו האחרות ושתים השעיר, דם ואיזו הפר דם איזו
כוסות". "מקצת אמרו ולא נתערבו, דמים" "מקצת שאמרו: כפירושו, מוכיחה הגמרא ולשון נתערבו, מעצמם שהדמים

רבינו). לפני היתה אחרת גירסא שנפסלו,37)וכנראה הדמים את שופכים שלתוכה העזרה, רצפת באמצע היה מרזב כעין
היסוד, על הנשפכים שיריים דין עליהם אין שנתערבו שהכוסות פפא, כרב העזרה. שבכותל חור דרך לחוץ יוצאים והם

למזבח. ראויות שאינן נא:38)מפני א.39)שם הלכה המוקדשים פסולי מהלכות ד פרק נחלקו 40)ראה מט: שם
כמותו. סובר נ.) (שם אשי שרב מפני לקיש, כריש רבינו ופסק זה, בדין לקיש וריש חנינא סב.41)ר' שם משנה

לבן.42) והשני שחור אחד יהיה מהשני.43)שלא גבוה אחד יהיה דרשו 44)שלא שם: בגמרא שוה. מחירם שיהיה
מהכתוב. זה שם.46)שם.45)דין ראשונה.47)משנה בהגרלה ורבינו 48)כמו ירעה", "והשני כתוב: במשנה

אומר: רב רועה. ואיזה קרב מהם איזה בדבר יוחנן ור' רב נחלקו שם, בגמרא בסוף". עליהם שהגריל השנים "מן הוסיף:
יוחנן  ור' רב למקובל, בניגוד כרב רבינו ופסק להיפך, אומר יוחנן ור' ירעה. שני שבזוג והשני יקרב, ראשון שבזוג השני
לחםֿמשנה). (ראה שם הערה ראה כג, הלכה המוקדשים פסולי מהלכות בפ"ג פסק וכן ד.). (ביצה יוחנן כר' הלכה

שם.49) והערה א, הלכה ד פרק שם ימותו.50)ראה האומר: יהודה ר' דעת נגד שמעון, ור' אליעזר כר' נ: שם ברייתא
מז.51) והערה טו, הלכה ראה סג:52)כרב, זמן.53)שם אחר מסויים 54)שיתרפא זמן וכשיעבור ראוי, אינו עכשיו

ראוי. מחוסר 56)שם.55)יהיה הוא ולפיכך אחד", ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו כח): כא, (ויקרא אמרה והתורה
מיוחד  לריבוי צריכים אנו אין כן לפני נשחטה אם כי ההגרלה, אחרי אמו כשנשחטה [והמדובר סד. שם רבא דברי זמן,
חטאת, לקרבן היינו לה', ראויים להיות צריכים השעירים ששני מפני פסול הוא שהרי לה', קרבן מהכתוב המשתלח לשעיר

סג:]. בגמרא שם לעזאזל 57)ראה קובע הגורל שאין מפני נימקו: ושם , יא: בחולין מקורו זה דין חיה. אינה וטריפה
לפני  בנטרף יפה כוחו בגמרא, שאמרו שהטעם מפני נימוקו, הוסיף ורבינו לקרבן. פסולה וטריפה לה', הראוי את אלא
לא  הרמב"ם מפרשי (משנהֿלמלך). נפסל. – ההגרלה אחרי נטרף אם שאפילו לומדים אנו הכתוב ומן בלבד, ההגרלה

המובא. מהכתוב זאת למד עצמו שמדעת ונראה זו, לדרשה מקור סו:58)מצאו הוזמן 60)שם.59)שם שלא אע"פ

dlirn zekld - dcear xtq - oeiq `"k 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Î לּמקּדׁש61נטמא נכנס זה הרי - ונֹוטלֹו62המׁשּלח ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
זה  ּביד - הּמדּברה עּתי איׁש ּביד ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָויֹוצא;

נטמא. אפּלּו ְֲִִֶַָׁשהּוכן,
.·Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל 63ּדחפֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבהניה  מּתרין זה ּׂשעיר ואיברי ׁשּממיתֹו. ּדבר .64ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
.‚Î:ׁשּנאמר מּזה; היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפחתה

מֹועד  .65ּבאהל ְֵֶֹ
.„Î עליו;66מזּבח יּזה לא - ּבּקטרת נתחּנ ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

הּסּמים. קטרת מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:
.‰Î מּסּמניה 67חסר אחד הּקטרת עׁשן 68מן מעלה 69אֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר - עליה; מיתה אראה 70חּיב ּבענן ּכי ימּות ולא : ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
מצוה  ּבלא ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן הּכּפרת. .71על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ּבביאה  ׁשגג אם ,ּבקטרת 72לפיכ ׁשּנכנס 73והזיד אֹו , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
החסרה  עם ׁשלמה מיתה.74ּבקטרת חּיב - ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

.ÂÎ ּבהיכל ּכזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה  חּיב -75. ִַָָ

.ÊÎ הּקטרת והּמחׁשבה 76חפינת עבֹודה, ּבּה.77- ּפֹוסלת ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּגחלים  חתּית ּבמחׁשבה,78וכן נפסלת לּקטרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי
.ÁÎ מּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן

לזֹו79למעלה  זֹו וקרב זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו אֹו80, , ְְְְְֵֶַַַָָָָָ
ואספּה הארץ על מּידֹו קטרת ׁשחפן 81ׁשּנתּפּזרה אֹו , ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

לחפניו  ונתן ּבמה 82חברֹו ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ראׁשֹון  הקטיר 83ׁשחפן ואם יקטיר, ולא ספק, אּלּו ּכל - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הרצה. -ְָֻ

ּבסּיעּתא הּכּפּורים יֹום עבֹודת הלכֹות להֹו ְְְְְֲִִִִִַַַָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא

-dcearxtq
zFklddlirn ¦§§¦¨

ּוׁשּתים עּׂשה, מצות אחת מצֹות: ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָיׁש
הּמֹועל לׁשּלם א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹמצֹות
ב) הּמֹועל. דין וזהּו וקרּבן. חמׁש ּבתֹוספת חטא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשר

קדׁשים. לגזז ׁשּלא ג) ּבקדׁשים. לעבד ְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מּדב ‡. ּבין הּׁשם, מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט רים אסּור ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

וכל  הּבית. ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח ּגּבי על ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקרבין
מעל. - הּׁשם מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנהנה

ּבּׂשר ·. ּכגֹון הּקרּבנֹות, מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדברים
אחר  הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן זריקת אחר ואׁשם ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
אכל  אפּלּו מעילה. ּבהן אין - הּכבּׂשים ׁשני ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָזריקת
ּבני  למקצת מּתרין והן הֹואיל ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּזר
ואפּלּו מעל. לא מהן הּנהנה ּכל - ּבהן להנֹות ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאדם
- הּתר ׁשעת להן והיתה הֹואיל ּבאכילה, ונאסרּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנפסלּו

מעילה. עליהן חּיבין ְֲִִֵֵֶַָָאין
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ז. הלכה פ"ג ראה מאתמול. בידי 62)שם.61)לכך השעיר את שולחים אין כרת, חייב למקדש הנכנס שטמא ואע"פ
מהכתוב. זה דין דרשו שם טהור. שמותרים 64)שם.63)אחר סז:) (שם מכריע ורבא ושמואל, רב בין מחלוקת סז. שם

ולא  שימצאום אדם בני בהם שייכשלו אפשר בהנאה, אסורים שהם תאמר שאם פירוש לתקלה", שלח תורה אמרה "שלא
מהם. וייהנו הם המשתלח שעיר שאיברי מ.65)ידעו זבחים שלמעלה. הכיסוי בלי אוהל מט.66)ואין מנחות משנה

נאמר: שם ובברייתא הרבים", בין "של במשנה שגרסו משמע נ. ובגמרא הסמים. בקטורת אלא המזבח את מחנכים שאין
בין  של "בקטורת ה"א ומוספין תמידין מה' בפ"ג למעלה שכתב מה על והסתמך סתם כאן ורבינו שחר. של בקטורת

אביי. של כהכרעתו נג.67)הערבים", שם המקדש 68)בברייתא כלי מהלכות (פ"ב בקטורת היו סממנים מיני עשר אחד
לך  קח ל): (שמות הכתוב על ההלכה את והסמיכו מסיני, למשה הלכה זה שדבר הונא רב אמר ו: כריתות בגמרא ה"ב).

הכתובים 69)סמים. מן למדו שם הסממנים. עשר אחד במנין ואינו אותו, כשמבעירים רב עשן שמעלה צמח מין
בושם. צמחי ממיני שאינו עשן, מעלה גם ענן 70)שמוסיפים וכסה הפסוק גם מובא שם בגמרא עשן. למעלה נימוק

בלבד. הראשון הכתוב את רק רבינו הביא למה לתמוה ויש לעכב. וחד למצוה חד אשי: רב ואמר שהרי 71)הקטורת,
הקטרה. מצוות קיים מצוה.72)לא בלי הקדשים לקודש להכנס שאסור ידע קטורת 73)שלא להקטיר שאסור ידע

חסירה.74)חסרה. קטורת והקטיר עבר אבל מצוה, עם היתה ביאתו חכמים 75)וא"כ שלדעת משמע קט: בזבחים
חפניו. מלא הוא הקדשים בקודש הקטרה ששיעור ואע"פ כזית, הקטרת על חייב שם, במשנה אליעזר ר' על החולקים

היא. הקטרה כזית שבהיכל מפני מח.76)והטעם ביומא שנפשטה ה"א 77)בעיא פי"ג המוקדשים פסולי בהלכות
הפוסלות. המחשבות הן מה שזה 78)מבואר כתב לא למה הדבר, ופלא לחומרא. ופסק מח: שם בתיקו. שנשארה בעיא

(כסףֿמשנה). כח שבהלכה בדינים שכתב כמו ומוליכה 79)ספק, הקטורת, על הכהן יד כשגב היא הנכונה החפינה
פסולה. – ידו לכף והעלה הקטורת לתוך אצבעותיו תחב ואם ידו. לכף נכנסת והקטורת פשוקות, כשאצבעותיו בלחיצה

מז:).80) (שם נפשטו שלא בעיות הן אלה דינים מח.81)שלשה שם – נפשטה שלא מט.82)בעיא שם.83)שם
שרבינו  ומכיון הקדשים, בקודש הקטורת את שנית חופן אינו הגדול שהכהן הסוברים לדעת רק היא שהבעיא אמרו בגמרא
לא  ורבינו יהושע. דרב בריה הונא ורב פפא רב מחלוקת אלא כלל, בעיא שם אין וחופן שחוזר ה"א) פ"ד (למעלה פסק

לחםֿמשנה. ראה ספק. שהוא אמר ולכן כמי, הלכה כאן מעל,1)הכריע מהם והנהנה השם מקדשי ליהנות שאסור יבאר
בשוגג. או במזיד מעל ואם
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מן ‚. ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבזדֹון הּמֹועל ְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכל
לא  ׁשּנאמר: מּזה מעילה ׁשל ואזהרה ּבראׁשֹו. ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּקדׁש
מּפי  .ּונדרי וגֹומר ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹתּוכל
הֹואיל  עֹולה, מּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָהּׁשמּועה
להּׁשם  ׁשהּוא קדׁש ּכל לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻוכּלֹו
אם  הּבית, ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח מּקדׁשי ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלבּדֹו,
מׁשּלם  - ּבׁשגגה מעל לֹוקה. - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנהנה
סלעים  ּבׁשני איל ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמה
מעילֹות. אׁשם הּנקרא וזהּו לֹו. ּומתּכּפר אׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּומקריבֹו
אׁשמֹו את והביא ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה וחטאה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּנאמר:
חמיׁשתֹו ואת יׁשּלם הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוגֹומר.
- הּקרּבן הבאת עם חמׁש ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוגֹומר.

עּׂשה. ְֲִֵַמצות
ואין „. הּכּפרה, מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

ואׁשם  איל - האׁשם ּבאיל ׁשּנאמר: מעּכב; ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמׁש
מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

יצא.‰. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו ְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביא
הּתׁשלּומין  מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם לֹו ְְִִִִֵַַַַַָָָֹנסּתּפק
ואם  ההקּדׁש, ּכתחּלת הּוא הרי והחמׁש הּקרּבן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומן
ּכּמה  ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על חמׁש מֹוסיף - ּבֹו ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנהנה
ׁשּיהיה  עד הּקרן, מן מארּבעה אחד ׁשהחמׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפעמים,

חמּׁשה. וחמׁשֹו ְְֲִָֻהּוא
.Â,ּתֹורה מּדברי מעילה עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש

- מהן והּנהנה סֹופרים. מּדברי ּבהן להנֹות אסּור ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאבל
אׁשם. מביא ואינֹו חמׁש מֹוסיף ואינֹו ּבלבד, קרן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשּלם

.Ê,קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
ׁשֹור ּבבכר תעבד לא ׁשּנאמר: ועבֹודה. ּבגּזה ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹאסּורין
והּגֹוזז  קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא .צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא
ותֹולׁש הּתֹורה. מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור ְִֵֵֶֶַַַָָֹאת
רחב  ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי, ויראה ּכגֹוזז. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאינֹו

מּׁשּבת. חמּור זה יהיה לא ּכפּול. ְִִִֶֶַַָָָֹהּסיט
.Á וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָספק

העֹובד  אֹו והּגֹוזז ועבֹודה, ּבגּזה אסּורין הן הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָּבּה
לֹוקה. אינֹו - ֵֶֶָּבהן

.Ë- ׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבהמת
עד  ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה מּתרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאינּה
ּבּמה  ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר נׁשחטה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתּׁשחט.
מּום  קדם אֹו מּומן את הקּדׁשן ּכׁשּקדם אמּורים? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
לּמזּבח  קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל להקּדׁשן; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעֹובר

אסּור  אינּה -- נפּדת מּדבריהם; אּלא ועבֹודה ּבגּזה ה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּולהעבד. להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין זֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָֻֻהרי
אף  ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעּׂשר, הּבכֹור מן ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֻחּוץ
יֹוצאין  ואינן מּתחּלתן, קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהן ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָעל
אֹו ּבבכֹור להרּביע ואסּור לעֹולם. ּולהעבד להּגזז ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻלחּלין

הּמקּדׁשין. ְְִִֵַָֻּבפסּולי
.È ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה הּׂשער את לתלׁש ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמּתר

ׁשּנׁשר  אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה. הּמּום ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֻלהראֹות
אסּור  זה הרי - והּמעּׂשר ה ּבכֹור מן אֹו הּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָמן
ׁשּמא  ּגזרה מּומן; מּפני ׁשּיּׁשחטּו לאחר אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהניה,
צמר  אבל לכּפרה. ּבאין ואינן הֹואיל אֹותן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָיׁשהה
לאחר  ּבהניה מּתר - והאׁשם החּטאת מן ְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָֻהּנֹוׁשר
אינֹו ּבאין, הן ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשחיטתן
וכל  ספק. זה הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמׁשהה
הּוא  הרי - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מּכל ֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּתלׁש
הּבכֹור  מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֻמּתר
אסּור  מּום ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּמעּׂשר,

ֲַָָּבהניה.
.‡È הּׂשער את ּתֹולׁש - מקּדׁשין ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻהּׁשֹוחט

יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד לּסּכין, מקֹום לעּׂשֹות ּומּכאן ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹמּכאן
ְִמּמקֹומֹו.

.·È מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית ּבדק ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי
הּגֹוזז  ,לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָסֹופרים,
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד אֹו ֲִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותן

ְַמרּדּות.
.‚È מּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש

ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻסֹופרים.
ּבג  מּתרת היא הקּדיׁשוהרי לּולד. הפסד ּבזה ׁשאין ּזה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

- לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, מן אחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבר
אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה אם ספק הּדבר ְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻהרי

עליה. לֹוקין אין לפיכ ְֲִִֵֶָָָָאסּורה,

ה'תשע"ה  סיון כ"ב ג' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הּדם ‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים .2קדׁשים ֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּדׁשן, לבית ׁשּיצאּו עד ּבאמּוריהן מֹועלין - הּדם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָנזרק
לאּׁשים  הן ּכמֹו3ׁשהרי הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין , ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

קדם  לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין העלה אפּלּו ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבארנּו.
הֹוציא  הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָזריקה
ׁשּיּזרק  עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה קדם לחּוץ ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאמּוריהן
ולא  ּבחּוץ הן ׁשעדין ּפי על אף הּדם, נזרק ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹהּדם;
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהם 1) מועלים מאימתי הקדשים כל ודין אחריה, או זריקה קודם בהם מועל אם קלים קדשים אסור 2).יבאר אבל
למלך). (משנה התורה המזבח.3)מן על להקטרה עומדים
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ּבהן  מֹועלין - ּבין 4החזירן לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה . ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
להחמיר 5להקל  .6ּבין ְְְִֵֵַָ

ׁשּיּזרק ·. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל
עד  לאּׁשים ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.

הּדׁשן  לבית ויצא הּנאכל,7ׁשּיּׂשרף ּבדבר מֹועלין ואין , ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ּבהמה,‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ּכהנים 9והּלבֹונה 8והּקמץ  ּומנחת ּומנחת 11והחבּתין 10, ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
אחר 12נסכים  ׁשּיצאּו עד הקּדׁשן מּׁשעת ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּׂשרפתן
הּנּׂשרפין „. ּוּׂשעירים הּנּׂשרפין ּפרים מֹועלין 13וכן - ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָ

ּבבית  ּׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן מּׁשעת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהן
ּבֹו15ויּת14הּדׁשן  מֹועלין - ׁשּיּת קדם אבל הּבּׂשר; ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּדׁשן. ּבבית ְְֵֶֶַוהּוא
עד ‰. מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻֻוכן

הּבית  ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף אפר. ,16ׁשּתעּׂשה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּלא  הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא. חּטאת ּבּה: נאמר ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהרי

הּפרה  ּבאפר אדם .17ימעל ְְִֵֶַַָָָָ
.Â צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם ּבהמה מֹועלים 18חּטאת - ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

מֹועלין  - הּדם נזרק הּדם; ׁשּיּזרק עד מּׁשהקּדׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבכּלן

ּבּבּׂשר. מֹועלין ואין הּדׁשן, לבית ׁשּיצאּו עד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבאמּוריהן
ׁשּיּזה  עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - העֹוף חּטאת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻוכן
להנֹות  אסּור אבל מעילה. ּבּה אין - דמּה הּזה ְֲִֵֵָָָָָָָָָָֻדמּה;

מעל.20ונֹוצתּה19ּבמראתּה לא - הּזיה אחר ּבהן והּנהנה , ְְְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
.Ê ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות

הּקמץ  קרב הּקמץ. ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
חסרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם ּבאכילה. הּׁשירים הּתרּו -ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ
מּתרת  אינּה זֹו והקטרה הֹואיל הּקמץ, הקטיר ּכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
מעילה  ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי - ּבאכילה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהּׁשירים

יצאּו. לא ְָֹאֹו
.Á הּפנים ׁשעדין 21לחם ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻ

הּתר  - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין. ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָֹֻלא
הּלחם  ׁשּתי וכן קדם 22ּבאכילה. מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

הּתרּו - הּכבּׂשים ּדם נזרק הּכבּׂשים. ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,
ֲִַָּבאכילה.

.Ë לּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו. ּבהן מֹועלין - -23הּנסכים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻ
זמן  ּכל הּסּכֹות, ּבחג ׁשּמנּסכים מים ּבהן. מֹועלין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻאין

ּבּכד  נהנין 24ׁשהן אין - זהב לא 25ׁשל - והּנהנה ּבהן, ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבכּלן 26מעל  מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו הן 27; ׁשהרי , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

הּנסכים. ְְִִַַָמּכלל
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מעילה.4) לידי מביאה כתיקונה שלא אפילו שהזריקה עקיבא, ר' דעת פירשו שם בגמרא עקיבא. בבשר 5)כר' כגון
אם  שאפילו שם) (במשנה עקיבא ר' ואומר מעילה בו אין זריקה לאחר אבל הדם, שייזרק עד בו שמועלים קדשים, קדשי

רבינו. פוסק וכן מעילה, מידי הזריקה אותו מוציאה זריקה בשעת בחוץ למעלה 6)הבשר כאמור קלים קדשים באימורי
משנה). ט.7)(כסף שם יוחנן כר' בו, מועלים המזבח על שהאפר זמן כל ממנה 8)אבל לוקח למנחה סולת המביא

לכהנים. נאכלים והשיריים המזבח על ומקטיר קומצו מלא מביא 9)הכהן עני שחוטא למנחה חוץ מנחה, כל בושם. מין
למזבח. וכולה לבונה טעונה בהמה, "וכל 10)במקום טז) ו, (ויקרא שנאמר המזבח על כולה מקטירים מנחה המביא כהן

תאכל". לא תהיה כליל כהן בערב,11)מנחת ומחציתה בבוקר מחציתה למנחה, סולת עשרון יום כל מקטיר גדול כהן
חביתין. מנחת ונקראת נקטרת סולת 12)וכולה עימהם מביאים ציבור קרבנות ובין יחיד קרבנות בין - הקרבנות רוב

המזבח. על לנסך יין עימה שהביאו מפני נסכים מנחת ונקראת שמביאים 13)למנחה פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
ושעיר, פר מביאים זרה עבודה והתירו שגו ואם פיהם, על ישראל ועשו כרת בו שיש איסור והתירו בהוראה שטעו דין בית

המ  על אימוריהם מקטירים אלה הדשן.וכל בבית שורפים ובשרם קדשים.14)זבח קדשי יתפרק.15)כאימורי ימס,
מיוחדת.16) לדרשה הוצרכו ולפיכך הבית, בדק קדשי כעין אלא ממש, הבית בדק קדשי אינה שקלים 17)כלומר, משנה

חכמים  שראו ומכיוון באפרה לא אבל בבשרה מועלים מדאורייתא היו, תקנות ששתי שם, בגמרא אשי רב ופירש ז. ז, פרק
מפני  פרה אפר הזאות לקבל מסרבים טמאים שספק וכשנוכחו באפר. גם שמועלים התקינו חול לצרכי באפרה שמשתמשים

תורה. דין על והעמידוהו התקנה ביטלו מעילה, קדשי 18)חשש והם לשלמים כבשים שני הציבור מביא השבועות בחג
דבר. לכל והשליך 20)הזפק.19)קדשים בנוצתה מוראתה את "והסיר טז): א, (ויקרא העוף עולת גבי בתורה כתוב

שמעילה  לד. בתמורה אמרו זה ועל הדשן בית על שהשליכוהו אחרי מעילה מידי שיצאה בתוספתא ושנינו וגו'" אותה
כלל  מסירים אין העוף בחטאת אבל העוף, בעולת ג בהלכה שכתב מה אחרי נמשך זה דין בהנאה. אסורה אבל בה אין
כשאר  או בשרה, כדין המוראה ודין לכהנים ניתנת וכולה המזבח על כלום ממנה מקטירים אין שהרי ונוצה, המוראה את

לאכילה. ראויים שאינם הגוף ידן 21)חלקי ועל שבהיכל הזהב שולחן על שבת בכל שמסדרים חלות עשרה שתים
הלחם. את אוכלים והכהנים הלבונה את מקטירים הבאה ולשבת לבונה, ממולאים לכך) מיוחד (כלי בזיכים שני מעמידים

הכבשים.22) דם זריקת אחר לכהנים נאכלות והן חלות שתי גם הכבשים שני עם מביאים השבועות תחת 23)בחג חלל
מט.). סוכה (רש"י המזבח על שמנסכים והמים היין נופלים שלתוכו נהר 24)המזבח מן שואבים היו לניסוך המים

מ  להביא אסור ובשבת מנסכים, וממנה זהב של בצלוחית יוקדשו השילוח שרת כלי שהיא בצלוחית ישאבו ואם השילוח ן
ואינה  שרת כלי שאינה קטנה בחבית או בכד שבת בערב שאבו ולפיכך שרת, בכלי שנתקדש דבר ככל בלינה וייפסלו המים

מנסכים. וממנה לצלוחית המים את שופכים ובשבת בלינה להיפסל המים את הקדש.25)מקדשת לצורך שנלקחו מפני
שרת.26) בכלי נתקדשו שלא רבי 27)מפני נחלקו לוגין משלושה יותר בצלוחית היו ואם לוגין שלושה לנסך מצוה
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מן ‚. ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבזדֹון הּמֹועל ְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכל
לא  ׁשּנאמר: מּזה מעילה ׁשל ואזהרה ּבראׁשֹו. ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּקדׁש
מּפי  .ּונדרי וגֹומר ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹתּוכל
הֹואיל  עֹולה, מּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָהּׁשמּועה
להּׁשם  ׁשהּוא קדׁש ּכל לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻוכּלֹו
אם  הּבית, ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח מּקדׁשי ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלבּדֹו,
מׁשּלם  - ּבׁשגגה מעל לֹוקה. - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנהנה
סלעים  ּבׁשני איל ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמה
מעילֹות. אׁשם הּנקרא וזהּו לֹו. ּומתּכּפר אׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּומקריבֹו
אׁשמֹו את והביא ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה וחטאה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּנאמר:
חמיׁשתֹו ואת יׁשּלם הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוגֹומר.
- הּקרּבן הבאת עם חמׁש ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוגֹומר.

עּׂשה. ְֲִֵַמצות
ואין „. הּכּפרה, מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

ואׁשם  איל - האׁשם ּבאיל ׁשּנאמר: מעּכב; ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמׁש
מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

יצא.‰. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו ְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביא
הּתׁשלּומין  מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם לֹו ְְִִִִֵַַַַַָָָֹנסּתּפק
ואם  ההקּדׁש, ּכתחּלת הּוא הרי והחמׁש הּקרּבן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומן
ּכּמה  ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על חמׁש מֹוסיף - ּבֹו ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנהנה
ׁשּיהיה  עד הּקרן, מן מארּבעה אחד ׁשהחמׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפעמים,

חמּׁשה. וחמׁשֹו ְְֲִָֻהּוא
.Â,ּתֹורה מּדברי מעילה עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש

- מהן והּנהנה סֹופרים. מּדברי ּבהן להנֹות אסּור ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאבל
אׁשם. מביא ואינֹו חמׁש מֹוסיף ואינֹו ּבלבד, קרן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשּלם

.Ê,קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
ׁשֹור ּבבכר תעבד לא ׁשּנאמר: ועבֹודה. ּבגּזה ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹאסּורין
והּגֹוזז  קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא .צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא
ותֹולׁש הּתֹורה. מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור ְִֵֵֶֶַַַָָֹאת
רחב  ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי, ויראה ּכגֹוזז. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאינֹו

מּׁשּבת. חמּור זה יהיה לא ּכפּול. ְִִִֶֶַַָָָֹהּסיט
.Á וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָספק

העֹובד  אֹו והּגֹוזז ועבֹודה, ּבגּזה אסּורין הן הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָּבּה
לֹוקה. אינֹו - ֵֶֶָּבהן

.Ë- ׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבהמת
עד  ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה מּתרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאינּה
ּבּמה  ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר נׁשחטה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתּׁשחט.
מּום  קדם אֹו מּומן את הקּדׁשן ּכׁשּקדם אמּורים? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
לּמזּבח  קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל להקּדׁשן; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעֹובר

אסּור  אינּה -- נפּדת מּדבריהם; אּלא ועבֹודה ּבגּזה ה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּולהעבד. להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין זֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָֻֻהרי
אף  ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעּׂשר, הּבכֹור מן ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֻחּוץ
יֹוצאין  ואינן מּתחּלתן, קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהן ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָעל
אֹו ּבבכֹור להרּביע ואסּור לעֹולם. ּולהעבד להּגזז ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻלחּלין

הּמקּדׁשין. ְְִִֵַָֻּבפסּולי
.È ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה הּׂשער את לתלׁש ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמּתר

ׁשּנׁשר  אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה. הּמּום ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֻלהראֹות
אסּור  זה הרי - והּמעּׂשר ה ּבכֹור מן אֹו הּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָמן
ׁשּמא  ּגזרה מּומן; מּפני ׁשּיּׁשחטּו לאחר אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהניה,
צמר  אבל לכּפרה. ּבאין ואינן הֹואיל אֹותן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָיׁשהה
לאחר  ּבהניה מּתר - והאׁשם החּטאת מן ְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָֻהּנֹוׁשר
אינֹו ּבאין, הן ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשחיטתן
וכל  ספק. זה הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמׁשהה
הּוא  הרי - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מּכל ֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּתלׁש
הּבכֹור  מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֻמּתר
אסּור  מּום ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּמעּׂשר,

ֲַָָּבהניה.
.‡È הּׂשער את ּתֹולׁש - מקּדׁשין ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻהּׁשֹוחט

יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד לּסּכין, מקֹום לעּׂשֹות ּומּכאן ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹמּכאן
ְִמּמקֹומֹו.

.·È מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית ּבדק ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי
הּגֹוזז  ,לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָסֹופרים,
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד אֹו ֲִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותן

ְַמרּדּות.
.‚È מּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש

ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻסֹופרים.
ּבג  מּתרת היא הקּדיׁשוהרי לּולד. הפסד ּבזה ׁשאין ּזה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

- לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, מן אחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבר
אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה אם ספק הּדבר ְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻהרי

עליה. לֹוקין אין לפיכ ְֲִִֵֶָָָָאסּורה,

ה'תשע"ה  סיון כ"ב ג' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הּדם ‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים .2קדׁשים ֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּדׁשן, לבית ׁשּיצאּו עד ּבאמּוריהן מֹועלין - הּדם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָנזרק
לאּׁשים  הן ּכמֹו3ׁשהרי הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין , ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

קדם  לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין העלה אפּלּו ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבארנּו.
הֹוציא  הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָזריקה
ׁשּיּזרק  עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה קדם לחּוץ ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאמּוריהן
ולא  ּבחּוץ הן ׁשעדין ּפי על אף הּדם, נזרק ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹהּדם;
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהם 1) מועלים מאימתי הקדשים כל ודין אחריה, או זריקה קודם בהם מועל אם קלים קדשים אסור 2).יבאר אבל
למלך). (משנה התורה המזבח.3)מן על להקטרה עומדים

dlirn zekld - dcear xtq - oeiq a"k 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבהן  מֹועלין - ּבין 4החזירן לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה . ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
להחמיר 5להקל  .6ּבין ְְְִֵֵַָ

ׁשּיּזרק ·. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל
עד  לאּׁשים ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.

הּדׁשן  לבית ויצא הּנאכל,7ׁשּיּׂשרף ּבדבר מֹועלין ואין , ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ּבהמה,‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ּכהנים 9והּלבֹונה 8והּקמץ  ּומנחת ּומנחת 11והחבּתין 10, ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
אחר 12נסכים  ׁשּיצאּו עד הקּדׁשן מּׁשעת ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּׂשרפתן
הּנּׂשרפין „. ּוּׂשעירים הּנּׂשרפין ּפרים מֹועלין 13וכן - ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָ

ּבבית  ּׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן מּׁשעת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהן
ּבֹו15ויּת14הּדׁשן  מֹועלין - ׁשּיּת קדם אבל הּבּׂשר; ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּדׁשן. ּבבית ְְֵֶֶַוהּוא
עד ‰. מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻֻוכן

הּבית  ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף אפר. ,16ׁשּתעּׂשה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּלא  הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא. חּטאת ּבּה: נאמר ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהרי

הּפרה  ּבאפר אדם .17ימעל ְְִֵֶַַָָָָ
.Â צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם ּבהמה מֹועלים 18חּטאת - ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

מֹועלין  - הּדם נזרק הּדם; ׁשּיּזרק עד מּׁשהקּדׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבכּלן

ּבּבּׂשר. מֹועלין ואין הּדׁשן, לבית ׁשּיצאּו עד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבאמּוריהן
ׁשּיּזה  עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - העֹוף חּטאת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻוכן
להנֹות  אסּור אבל מעילה. ּבּה אין - דמּה הּזה ְֲִֵֵָָָָָָָָָָֻדמּה;

מעל.20ונֹוצתּה19ּבמראתּה לא - הּזיה אחר ּבהן והּנהנה , ְְְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
.Ê ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות

הּקמץ  קרב הּקמץ. ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
חסרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם ּבאכילה. הּׁשירים הּתרּו -ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ
מּתרת  אינּה זֹו והקטרה הֹואיל הּקמץ, הקטיר ּכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
מעילה  ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי - ּבאכילה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהּׁשירים

יצאּו. לא ְָֹאֹו
.Á הּפנים ׁשעדין 21לחם ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻ

הּתר  - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין. ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָֹֻלא
הּלחם  ׁשּתי וכן קדם 22ּבאכילה. מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

הּתרּו - הּכבּׂשים ּדם נזרק הּכבּׂשים. ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,
ֲִַָּבאכילה.

.Ë לּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו. ּבהן מֹועלין - -23הּנסכים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻ
זמן  ּכל הּסּכֹות, ּבחג ׁשּמנּסכים מים ּבהן. מֹועלין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻאין

ּבּכד  נהנין 24ׁשהן אין - זהב לא 25ׁשל - והּנהנה ּבהן, ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבכּלן 26מעל  מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו הן 27; ׁשהרי , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

הּנסכים. ְְִִַַָמּכלל
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מעילה.4) לידי מביאה כתיקונה שלא אפילו שהזריקה עקיבא, ר' דעת פירשו שם בגמרא עקיבא. בבשר 5)כר' כגון
אם  שאפילו שם) (במשנה עקיבא ר' ואומר מעילה בו אין זריקה לאחר אבל הדם, שייזרק עד בו שמועלים קדשים, קדשי

רבינו. פוסק וכן מעילה, מידי הזריקה אותו מוציאה זריקה בשעת בחוץ למעלה 6)הבשר כאמור קלים קדשים באימורי
משנה). ט.7)(כסף שם יוחנן כר' בו, מועלים המזבח על שהאפר זמן כל ממנה 8)אבל לוקח למנחה סולת המביא

לכהנים. נאכלים והשיריים המזבח על ומקטיר קומצו מלא מביא 9)הכהן עני שחוטא למנחה חוץ מנחה, כל בושם. מין
למזבח. וכולה לבונה טעונה בהמה, "וכל 10)במקום טז) ו, (ויקרא שנאמר המזבח על כולה מקטירים מנחה המביא כהן

תאכל". לא תהיה כליל כהן בערב,11)מנחת ומחציתה בבוקר מחציתה למנחה, סולת עשרון יום כל מקטיר גדול כהן
חביתין. מנחת ונקראת נקטרת סולת 12)וכולה עימהם מביאים ציבור קרבנות ובין יחיד קרבנות בין - הקרבנות רוב

המזבח. על לנסך יין עימה שהביאו מפני נסכים מנחת ונקראת שמביאים 13)למנחה פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
ושעיר, פר מביאים זרה עבודה והתירו שגו ואם פיהם, על ישראל ועשו כרת בו שיש איסור והתירו בהוראה שטעו דין בית

המ  על אימוריהם מקטירים אלה הדשן.וכל בבית שורפים ובשרם קדשים.14)זבח קדשי יתפרק.15)כאימורי ימס,
מיוחדת.16) לדרשה הוצרכו ולפיכך הבית, בדק קדשי כעין אלא ממש, הבית בדק קדשי אינה שקלים 17)כלומר, משנה

חכמים  שראו ומכיוון באפרה לא אבל בבשרה מועלים מדאורייתא היו, תקנות ששתי שם, בגמרא אשי רב ופירש ז. ז, פרק
מפני  פרה אפר הזאות לקבל מסרבים טמאים שספק וכשנוכחו באפר. גם שמועלים התקינו חול לצרכי באפרה שמשתמשים

תורה. דין על והעמידוהו התקנה ביטלו מעילה, קדשי 18)חשש והם לשלמים כבשים שני הציבור מביא השבועות בחג
דבר. לכל והשליך 20)הזפק.19)קדשים בנוצתה מוראתה את "והסיר טז): א, (ויקרא העוף עולת גבי בתורה כתוב

שמעילה  לד. בתמורה אמרו זה ועל הדשן בית על שהשליכוהו אחרי מעילה מידי שיצאה בתוספתא ושנינו וגו'" אותה
כלל  מסירים אין העוף בחטאת אבל העוף, בעולת ג בהלכה שכתב מה אחרי נמשך זה דין בהנאה. אסורה אבל בה אין
כשאר  או בשרה, כדין המוראה ודין לכהנים ניתנת וכולה המזבח על כלום ממנה מקטירים אין שהרי ונוצה, המוראה את

לאכילה. ראויים שאינם הגוף ידן 21)חלקי ועל שבהיכל הזהב שולחן על שבת בכל שמסדרים חלות עשרה שתים
הלחם. את אוכלים והכהנים הלבונה את מקטירים הבאה ולשבת לבונה, ממולאים לכך) מיוחד (כלי בזיכים שני מעמידים

הכבשים.22) דם זריקת אחר לכהנים נאכלות והן חלות שתי גם הכבשים שני עם מביאים השבועות תחת 23)בחג חלל
מט.). סוכה (רש"י המזבח על שמנסכים והמים היין נופלים שלתוכו נהר 24)המזבח מן שואבים היו לניסוך המים

מ  להביא אסור ובשבת מנסכים, וממנה זהב של בצלוחית יוקדשו השילוח שרת כלי שהיא בצלוחית ישאבו ואם השילוח ן
ואינה  שרת כלי שאינה קטנה בחבית או בכד שבת בערב שאבו ולפיכך שרת, בכלי שנתקדש דבר ככל בלינה וייפסלו המים

מנסכים. וממנה לצלוחית המים את שופכים ובשבת בלינה להיפסל המים את הקדש.25)מקדשת לצורך שנלקחו מפני
שרת.26) בכלי נתקדשו שלא רבי 27)מפני נחלקו לוגין משלושה יותר בצלוחית היו ואם לוגין שלושה לנסך מצוה



dlirnקב zekld - dcear xtq - oeiq a"k 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.È ׁשמן ּבכלי 28לג מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָֹֹֻ
האׁשם  ּדם ׁשּיּזרק ולא 29עד נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק . ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

- הּמּתנֹות מּמּנּו נתנּו מּתנֹותיו. מּמּנּו ׁשּיּתנּו עד ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָמֹועלין
הּׁשירים  ואׁשם.31ּבאכילה 30הּתרּו חּטאת ּכבּׂשר ְְְְֲִִִַַַַָָָָָֻ

.‡È הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ּבין 32ּכל ּבֹו, מֹועלין אין - ְְֲֳִִִֵֵֵַַָָ
קדרֹון  לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ּכּפרה .33לפני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּבֹו מֹועלין - קדרֹון לנחל נמּכר 34יצא ׁשהיה מּפני , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
- קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז אבל הקּדׁש. ודמיו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלגּנֹות

ּבֹו ּומֹועלין ּבהניה אסּור הּוא ואינּה35הרי הֹואיל ; ְֲֲֲִִֵֵַָָָָ
ּכגּופּה הּוא הרי דם, ּבלא לחיֹות .36יכֹולה ְְְְֲִֵָָָֹ

.·Èׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהעצמֹות
ּבהן  מֹועלין - ּדמים זריקת לפני קדׁשים ;37מּקדׁשי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּבהן  מֹועלין אין - ּדמים זריקת לאחר עצמֹות 38ּפרׁשּו . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
לאחר  ּבהן מֹועלין אין - זריקה לפני ׁשּפרׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹולה

אֹותם 39זריקה  מּתרת ׁשהּזריקה אחר 40, ּפרׁשּו ואם ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
לעֹולם  ּבהן מֹועלין - ׁשּפקעּו41זריקה העֹולה עצמֹות .42 ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

הּמ ּבהן מעל מֹועלין - הּלילה חצֹות קדם לאחר 43זּבח ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
חצֹות, קדם ׁשּפקעּו ּפי על אף ּבהן. מֹועלין אין - ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹחצֹות
ּכמי  האיברים ּכל נעּׂשּו הּלילה חצֹות ׁשהּגיע ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכיון

אפר. ונעּׂשּו ְְְֲִֵֶֶַַׁשּנתאּכלּו

.‚È ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּגחלת
ׁשל  ּגחלת אבל מֹועלין. ולא נהנין לא - חצֹות ְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹלאחר
נהנין  לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - הּבית ּבדק ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹקדׁשי

מֹועלין. ְֲִֹולא
.„È החיצֹון הּמזּבח ּבין 44ּדׁשן הּדׁשן הרמת קדם ּבין , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

הרמה  ּבֹו.45אחר מֹועלין - ֲֲִַַָָ
.ÂË נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹּדּׁשּון

מֹועלין  .46ולא ְֲִֹ
.ÊË ּבין מּום, ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל

למּום  הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם
זמן  מחּסר היתה ואפּלּו ּבהם 47קבּוע, מֹועלין - ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֻ

זמּנן  הּגיע ׁשּלא ּתֹורין אבל ׁשּיּפדּו. עד 48מּׁשהקּדׁשּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּפי  על אף מזּבח, קדׁשי והן זמּנן ׁשעבר יֹונה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּובני

מעל  לא הּנהנה - ּבהן להנֹות ואינן 49ׁשאסּור הֹואיל . ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אין  לפיכ הּמתֹות, ּכחּטאֹות הם הרי - לפדיֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָראּויין

ּבהן. ֲִֶָמֹועלין

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּתֹורה,3מזּבח 2קדׁשי ‡. ּדבר מעילה מידי יצאּו - ׁשּמתּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּבדברים  נפסלּו אם וכן סֹופרים. מּדברי ּבהן מֹועלין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָאבל
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בכולם. שמועלים יוחנן כר' ופסק לוגין, בשלושה רק או המים בכל מועלים אם לקיש וריש זבחים 28)יוחנן ברייתא
מן  הכהן מזה ומתנותיו, האשם דם זריקת ואחרי שמן לוג גם ועימהם ואשם ועולה חטאת מביא שנתרפא מצורע מד.
בוהן  ועל הימנית ידו בוהן ועל המצורע של הימנית אזנו תנוך על שמן נותן כך ואחר הזאות שבע כפו על שיצק השמן

יד). (ויקרא ראשו על נותן הכהן כף על והנשאר הימנית אחרי 29)רגלו עד שמועלים האומר, רבי דעת נגד כחכמים
שאמרנו. בלוג.30)המתנות שנשאר שנשחטה.32)לכהנים.31)השמן אחר הבהמה מן לא 33)שיצאו קטן נחל

שבכותל. חור דרך זה לנחל ויוצאים לאמה יורדים המזבח על נזרקו או בעזרה שנשפכו הדמים וכל המקדש מבית רחוק
ביומא 34) בפירוש אמרו כך שהרי כן, רבינו דעת שגם ברור מדרבנן". אלא אינה מעילה "אותה כותב: בהשגותיו הראב"ד

רבינו כתב שם המשנה על ובפירושו מועלים. אין התורה שמן מודים הכל מועלים נט: שאמר שמעון כרבי הלכה שאין
כאן. בו שחזר ונראה קדרון. לנחל שיצאו אחר ובקדשים 35)בדמים קדשים, בקדשי והמדובר משנה) (כסף התורה מן

התורה. מן אסור אבל מועלים אין בדם 36)קלים שאין מהם שלמדו המקראות בו, מועלים לזריקה ראוי שאינו מפני
לזריקה. הראוי בדם מדברים מעילה עומדים 37)דין שאינם החלקים כל הותרו הדם שנזרק אחר אבל הדם, שייזרק עד

משנה). (כסף המזבח על לאכילה.38)להקטרה ראויים שאינם פי על כמו 39)אף בהן מועלים הזריקה לפני אבל
אחרים. קדשים להקטרה.40)בקדשי ראויות אינן זריקה לפני שפירשו שהעצמות מכשירה 41)מפני הזריקה כי

בפירשו  כן שאין מה מעילה, מידי אותן שיוציא מה אין שפירשו ואחרי פירשו, שלא עצמותיה על העולה כל את להקטרה
למעלה. שאמרנו כמו הזריקה אותן שהתירה זריקה הרצפה.42)לפני על ונפלו שם 43)קפצו במשנה נאמר זה דין

לאיברים. עצמות משווה שרבינו משנה הכסף וכתב שפקעו, אברים המזבח.44)גבי על שאין 45)כשעודנו פי על ואף
למחנה, מחוץ הדשן כל הוצאת אחרי אלא הדשן תרומת עם מצוותו נגמרה שלא מפני מצוותו, שנעשה בדבר מועלים

למחנה". מחוץ אל הדשן את "והוציא ד) ו, (ויקרא הדשן 46)ככתוב את שהניח אחרי שהמדובר במשנה, מפרש רש"י
בו. מועלים  - המזבח על שהוא זמן כל אבל החיצון, מזבח של הדשן תרומת שמניחים במקום החיצון מזבח אצל

ב 47) עגל כגון המכשיר, מעשה שום בלי להקרבה תוכשר מסויים זמן לאחר אבל להקרבה ראוייה אינה שמונה עכשיו תוך
וכן  וגו'". יירצה והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת "והיה כז): כב, (שם שנאמר למזבח ראוי אינו ללידתו ימים

מותרת. תהיה היום ולמחרת מזבח לצרכי בין אדם לצרכי בין ביום בו לשוחטה אסור נשחטה שאמה תורים 48)בהמה
כשרים. קטנים רק יונה ובני קטנים, לא אבל גדולים מנמקים 49)כשרים יב. שם ובגמרא שמעון. רבי נגד כחכמים פסק

עומדת  אלא להקרבה ראוייה שאינה פי על אף מום בבעלת מעילה יש שבבהמה מפני העוף, מדין הבהמה דין הבדל את
לעוף. פדיון אין שהרי להקרבה, ראוי שאינו בעוף מעילה מצאנו לא אבל כך, זמן מחוסרת גם קדשי 1)להיפדות, יבאר

אחת. שעה הותרו ואם מעילה מידי יצאו אם שמתו מזבח
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ּבהן  מֹועלין - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּפסלּו
להן  היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמּדברי
קדׁשים  לקדׁשי היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשעת
ּבאכילה, ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר ׁשעת ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנאכלים
ׁשהיה  דבר ּבאֹותֹו מֹועלין אין - אחת ׁשעה והּתרּו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻהֹואיל

לאכילה  קדׁשים 4ראּוי קדׁשי ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּׁשחטן  ּכגֹון ּכהלכתן, לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנפסלּו

ּבּצפֹון 5ּבּדרֹום  ׁשּׁשחטן אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף  ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּׁשחט  אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוקּבל
אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעּׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ְְְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּלילה

הּפסּולין  ׁשּקּבלּו אֹו הּמקֹום, על 6ּבמחׁשבת אף ּדמן את ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּפי  על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּפי

ּכּלֹו והּבּׂשר הּדם ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, קדם 7ׁשּקּבלּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

מֹועלין  אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, ּבכּלן 8זריקת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
הּגיע 9לעֹולם  אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

האמּורין, אֹו הּבּׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו לּמזּבח ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּדם
אֹו הּבּׂשר ׁשּיצא אֹו האמּורין, אֹו הּבּׂשר ׁשּנטמא ְִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו

זריקת 10האמּורין  קדם הּבּׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבׁשאר  מֹועלין אין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדמים

ּכמֹו11ּבּׂשרן  לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי , ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
.12ׁשּבארנּו ְֵֶַ

הּדם 13קּבלּו·. את הּכׁשרים 14הּפסּולין וחזרּו ּוזרקּוהּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
הּנפׁש ּדם ׁשאר וקּבלּו מֹועלין 15לעבֹודה אין - ּוזרקּוהּו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

ה  ּדם ׁשאר עֹוּׂשין הּפסּולין ׁשאין ׁשירים ּבבּׂשרן; .16ּנפׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
צּבּור  לעבֹודת וראּוי הֹואיל הּטמא, מן עֹוּׂשה 17חּוץ , ְֲִִִֵֶַַַָָ

ׁשירים  ּדם .18ׁשאר ְִִַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יב.2) מעילה יוחנן, ר' של שלדעתו,3)מימרא ראיה ומכאן "מזבח" הוסיף ורבינו שמתו", "קדשים סתם אמר יוחנן ר'
יצאו  מתו שאם יוחנן ר' אמר קדשים איזה (על "במאי? טו.): (שם אמרו וכן מעילה, בהם יש שמתו הבית בדק קדשי
אשפה  שהקדיש כמו זה (יהיה אשפה דאקדיש אלא יהא לא וכו' הבית בדק בקדשי תאמר) (שמא אילימא מעילה), מידי

הבית)? הקדש לבדק בהמת כי אפשר, אי לפדותם לכלום, ראויים שאינם מפני לב: בתמורה נאמר יוחנן ר' של ונימוקו "
והעריך  הכהן לפני הבהמה את "והעמיד יבֿיג): כז, (ויקרא שנאמר כמו והערכה, הכהן לפני העמדה בלי נפדית אינה
לכלבים, להאכילם הקדשים את פודים שאין מפני שני, נימוק אמרו כט. ובפסחים להעמיד. אפשר אי המתה ואת אותה",
בהם, מועלים שמתו הבית בדק שקדשי שפסק כאן רבינו על לתמוה [ויש לכלבים. אלא מישראל לאדם ראויה אינה ונבילה
אם  ולפיכך שם: ומסיים והערכה, העמדה טעונים הבית בדק קדשי שגם בפירוש כתב יב הלכה ערכין מהלכות ה ובפרק
כאן  התכוון שרבינו ונראה שם. ורדב"ז כסףֿמשנה ראה תקבר. אלא אותה פודים אין ותפדה, שתיערך קודם הבהמה מתה
שאינה  לג. בתמורה יוחנן כר' וסובר – למזבח הראויים קדשים משמע מזבח" "קדשי – מום בעלת בהמה כשהקדיש למעט
מלשונו  משמע וכן שנפדית. מודים והכל להקדשה, מומה שקדם ולא "אותה", (שם) שנאמר והערכה, העמדה צריכה
אבל  לכלבים, להאכילם הקדשים את פודים אין הלא להקשות, יש אמנם מום. בהם נפל אם שכתב: שם, ערכין בהלכות
התורה, מן פודים הבית בדק שקדשי שפירשו, פודים, אין ד"ה שם פסחים תוספות וראה עצמה. הגמרא על גם קשה זה

כלבים]. לאכילת חוץ אחרות להנאות לפדות מותר הבית בדק שקדשי כתבו, ואפילו, ד"ה שם מעילה 4)ובמעילה במשנה
המשנה. בפירוש יוחנן ור' חזקיה נחלקו ה. שם ובגמרא בה", מועלים אין לכהנים היתר שעת לה שהיה "כל סתם: כתוב ב.
מועלים  אין – הדם את לזרוק היה ומותר כמצוותן, נעשו הדם וקבלת השחיטה אם כלומר, שנינו, זריקה היתר אומר חזקיה
שלא  זמן כל אבל בו, מועלים אין באכילה הבשר והותר הדם כשנזרק כלומר, שנינו, אכילה היתר אמר יוחנן ור' בבשר.
ראיות  כמה הביאו שם שבגמרא מפני חזקיה, של תלמידו שהוא ואע"פ יוחנן, כר' רבינו ופסק מועלים. – הדם נזרק

(כסףֿמשנה). שיטתו לפי נאמרה הסוגיא כל קב. במנחות וגם וקבלת 5)לשיטתו, שחיטה וטעונים מזבח, של בדרומו
מן  מעילה בהם שאין אומר הוא כולם ועל פסולים, של ארוכה שורה כאן מפרט רבינו מז.). זבחים (משנה בצפונו דמם

מדבר  אלא אימורי התורה העלה שאם רבה, דעת לפי רק המשנה את כך פירשו שם [אמנם ב: במעילה הדין מקור סופרים. י
כאן  פסק ולפיכך זה, לפירוש מודים ירדו, לא עלו אם הסוברים שגם רבינו דעת אבל להורידם, צריך המזבח על הפסולים
כסףֿמשנה). ראה (לחםֿמשנה, ירדו שלא ה"ז) פ"ג המוקדשים (פסולי לדעתו ניגוד בזה ואין התורה, מן מעילה בהם שאין

מום.6) בעל או אהרן מזרע שאינו מי כגון הקרבנות, שזריקה 7)לעבודת עקיבא ר' אמר ו: שם במשנה הבשר. או כלומר,
כולו  ביצא אבל מקצתו, ביצא אלא אמר לא עקיבא שר' יוחנן ר' מפרש שם ובגמרא מעילה, מידי להוציאו ליוצא מועלת
אם  פירוש, ליוצא. מועלת זריקה אין דם אבל בשר, שיצא אלא עקיבא ר' אמר לא אומר: ז.) (שם פפא ורב בו, מועלים

שם). (רש"י בו מועלים ולפיכך הבשר, את מתרת הזריקה אין שיצא הדם אותו עצמו 8)זרק בדם אבל בבשר, פירוש,
יא). הלכה ב פרק (למעלה כלל מעילה הדם.9)אין שנזרק לאחר הלא 10)אפילו לכאן? אימורים ענין מה נתפרש לא

הדם  זריקת לפני נפסלו בין ההבדל ומהו ה"ב), פ"ב (כלמעלה הדשן לבית שיצאו עד שהוקדשו משעה מועלים באימורים
חזוןֿאיש. הגהות ראה לאחריה. בבשרם 11)או מועלים אין ולגרוס "שאר", המלה את למחוק ויש סופר, טעות

איתמר). ד"ה שם רש"י (ראה מעילה בו אין שיצא הבשר מקצת גם שהרי זו.12)(חזוןֿאיש), בהלכה שם 13)למעלה
הדם.14)ה: מקצת הבשר.15)פירוש, או העור דם הדם 16)ולא זריקת אחר הבהמה בצואר או בכלי הנשאר הדם

לעבודה  פסולים זרקו שאם רבינו ומשמיענו לזריקה. ופסול המזבח יסוד על לשפכו ומצוותו שיריים נקרא בכלי, שנתקבל
הזריקה  ולפיכך שם), ובהערות כח הלכה המוקדשים פסולי מהלכות א פרק (ראה שיריים הדם שאר נעשה לא הדם, מקצת

מעילה. מידי ומוציאה כשירה ט).17)השניה הלכה מקדש ביאת מהלכות ד (פרק הטומאה את דוחים ציבור שבקרבנות
הטומאה.18) את דוחים שאינם יחיד, בקרבנות אפילו
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.È ׁשמן ּבכלי 28לג מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָֹֹֻ
האׁשם  ּדם ׁשּיּזרק ולא 29עד נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק . ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

- הּמּתנֹות מּמּנּו נתנּו מּתנֹותיו. מּמּנּו ׁשּיּתנּו עד ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָמֹועלין
הּׁשירים  ואׁשם.31ּבאכילה 30הּתרּו חּטאת ּכבּׂשר ְְְְֲִִִַַַַָָָָָֻ

.‡È הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ּבין 32ּכל ּבֹו, מֹועלין אין - ְְֲֳִִִֵֵֵַַָָ
קדרֹון  לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ּכּפרה .33לפני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּבֹו מֹועלין - קדרֹון לנחל נמּכר 34יצא ׁשהיה מּפני , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
- קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז אבל הקּדׁש. ודמיו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלגּנֹות

ּבֹו ּומֹועלין ּבהניה אסּור הּוא ואינּה35הרי הֹואיל ; ְֲֲֲִִֵֵַָָָָ
ּכגּופּה הּוא הרי דם, ּבלא לחיֹות .36יכֹולה ְְְְֲִֵָָָֹ

.·Èׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהעצמֹות
ּבהן  מֹועלין - ּדמים זריקת לפני קדׁשים ;37מּקדׁשי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּבהן  מֹועלין אין - ּדמים זריקת לאחר עצמֹות 38ּפרׁשּו . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
לאחר  ּבהן מֹועלין אין - זריקה לפני ׁשּפרׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹולה

אֹותם 39זריקה  מּתרת ׁשהּזריקה אחר 40, ּפרׁשּו ואם ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
לעֹולם  ּבהן מֹועלין - ׁשּפקעּו41זריקה העֹולה עצמֹות .42 ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

הּמ ּבהן מעל מֹועלין - הּלילה חצֹות קדם לאחר 43זּבח ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
חצֹות, קדם ׁשּפקעּו ּפי על אף ּבהן. מֹועלין אין - ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹחצֹות
ּכמי  האיברים ּכל נעּׂשּו הּלילה חצֹות ׁשהּגיע ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכיון

אפר. ונעּׂשּו ְְְֲִֵֶֶַַׁשּנתאּכלּו

.‚È ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּגחלת
ׁשל  ּגחלת אבל מֹועלין. ולא נהנין לא - חצֹות ְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹלאחר
נהנין  לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - הּבית ּבדק ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹקדׁשי

מֹועלין. ְֲִֹולא
.„È החיצֹון הּמזּבח ּבין 44ּדׁשן הּדׁשן הרמת קדם ּבין , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

הרמה  ּבֹו.45אחר מֹועלין - ֲֲִַַָָ
.ÂË נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹּדּׁשּון

מֹועלין  .46ולא ְֲִֹ
.ÊË ּבין מּום, ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל

למּום  הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם
זמן  מחּסר היתה ואפּלּו ּבהם 47קבּוע, מֹועלין - ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֻ

זמּנן  הּגיע ׁשּלא ּתֹורין אבל ׁשּיּפדּו. עד 48מּׁשהקּדׁשּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּפי  על אף מזּבח, קדׁשי והן זמּנן ׁשעבר יֹונה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּובני

מעל  לא הּנהנה - ּבהן להנֹות ואינן 49ׁשאסּור הֹואיל . ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אין  לפיכ הּמתֹות, ּכחּטאֹות הם הרי - לפדיֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָראּויין

ּבהן. ֲִֶָמֹועלין

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּתֹורה,3מזּבח 2קדׁשי ‡. ּדבר מעילה מידי יצאּו - ׁשּמתּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּבדברים  נפסלּו אם וכן סֹופרים. מּדברי ּבהן מֹועלין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָאבל
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בכולם. שמועלים יוחנן כר' ופסק לוגין, בשלושה רק או המים בכל מועלים אם לקיש וריש זבחים 28)יוחנן ברייתא
מן  הכהן מזה ומתנותיו, האשם דם זריקת ואחרי שמן לוג גם ועימהם ואשם ועולה חטאת מביא שנתרפא מצורע מד.
בוהן  ועל הימנית ידו בוהן ועל המצורע של הימנית אזנו תנוך על שמן נותן כך ואחר הזאות שבע כפו על שיצק השמן

יד). (ויקרא ראשו על נותן הכהן כף על והנשאר הימנית אחרי 29)רגלו עד שמועלים האומר, רבי דעת נגד כחכמים
שאמרנו. בלוג.30)המתנות שנשאר שנשחטה.32)לכהנים.31)השמן אחר הבהמה מן לא 33)שיצאו קטן נחל

שבכותל. חור דרך זה לנחל ויוצאים לאמה יורדים המזבח על נזרקו או בעזרה שנשפכו הדמים וכל המקדש מבית רחוק
ביומא 34) בפירוש אמרו כך שהרי כן, רבינו דעת שגם ברור מדרבנן". אלא אינה מעילה "אותה כותב: בהשגותיו הראב"ד

רבינו כתב שם המשנה על ובפירושו מועלים. אין התורה שמן מודים הכל מועלים נט: שאמר שמעון כרבי הלכה שאין
כאן. בו שחזר ונראה קדרון. לנחל שיצאו אחר ובקדשים 35)בדמים קדשים, בקדשי והמדובר משנה) (כסף התורה מן

התורה. מן אסור אבל מועלים אין בדם 36)קלים שאין מהם שלמדו המקראות בו, מועלים לזריקה ראוי שאינו מפני
לזריקה. הראוי בדם מדברים מעילה עומדים 37)דין שאינם החלקים כל הותרו הדם שנזרק אחר אבל הדם, שייזרק עד

משנה). (כסף המזבח על לאכילה.38)להקטרה ראויים שאינם פי על כמו 39)אף בהן מועלים הזריקה לפני אבל
אחרים. קדשים להקטרה.40)בקדשי ראויות אינן זריקה לפני שפירשו שהעצמות מכשירה 41)מפני הזריקה כי

בפירשו  כן שאין מה מעילה, מידי אותן שיוציא מה אין שפירשו ואחרי פירשו, שלא עצמותיה על העולה כל את להקטרה
למעלה. שאמרנו כמו הזריקה אותן שהתירה זריקה הרצפה.42)לפני על ונפלו שם 43)קפצו במשנה נאמר זה דין

לאיברים. עצמות משווה שרבינו משנה הכסף וכתב שפקעו, אברים המזבח.44)גבי על שאין 45)כשעודנו פי על ואף
למחנה, מחוץ הדשן כל הוצאת אחרי אלא הדשן תרומת עם מצוותו נגמרה שלא מפני מצוותו, שנעשה בדבר מועלים

למחנה". מחוץ אל הדשן את "והוציא ד) ו, (ויקרא הדשן 46)ככתוב את שהניח אחרי שהמדובר במשנה, מפרש רש"י
בו. מועלים  - המזבח על שהוא זמן כל אבל החיצון, מזבח של הדשן תרומת שמניחים במקום החיצון מזבח אצל

ב 47) עגל כגון המכשיר, מעשה שום בלי להקרבה תוכשר מסויים זמן לאחר אבל להקרבה ראוייה אינה שמונה עכשיו תוך
וכן  וגו'". יירצה והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת "והיה כז): כב, (שם שנאמר למזבח ראוי אינו ללידתו ימים

מותרת. תהיה היום ולמחרת מזבח לצרכי בין אדם לצרכי בין ביום בו לשוחטה אסור נשחטה שאמה תורים 48)בהמה
כשרים. קטנים רק יונה ובני קטנים, לא אבל גדולים מנמקים 49)כשרים יב. שם ובגמרא שמעון. רבי נגד כחכמים פסק

עומדת  אלא להקרבה ראוייה שאינה פי על אף מום בבעלת מעילה יש שבבהמה מפני העוף, מדין הבהמה דין הבדל את
לעוף. פדיון אין שהרי להקרבה, ראוי שאינו בעוף מעילה מצאנו לא אבל כך, זמן מחוסרת גם קדשי 1)להיפדות, יבאר

אחת. שעה הותרו ואם מעילה מידי יצאו אם שמתו מזבח

dlirn zekld - dcear xtq - oeiq a"k 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבהן  מֹועלין - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּפסלּו
להן  היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמּדברי
קדׁשים  לקדׁשי היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשעת
ּבאכילה, ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר ׁשעת ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנאכלים
ׁשהיה  דבר ּבאֹותֹו מֹועלין אין - אחת ׁשעה והּתרּו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻהֹואיל

לאכילה  קדׁשים 4ראּוי קדׁשי ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּׁשחטן  ּכגֹון ּכהלכתן, לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנפסלּו

ּבּצפֹון 5ּבּדרֹום  ׁשּׁשחטן אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף  ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּׁשחט  אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוקּבל
אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעּׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ְְְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּלילה

הּפסּולין  ׁשּקּבלּו אֹו הּמקֹום, על 6ּבמחׁשבת אף ּדמן את ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּפי  על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּפי

ּכּלֹו והּבּׂשר הּדם ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, קדם 7ׁשּקּבלּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

מֹועלין  אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, ּבכּלן 8זריקת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
הּגיע 9לעֹולם  אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

האמּורין, אֹו הּבּׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו לּמזּבח ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּדם
אֹו הּבּׂשר ׁשּיצא אֹו האמּורין, אֹו הּבּׂשר ׁשּנטמא ְִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו

זריקת 10האמּורין  קדם הּבּׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבׁשאר  מֹועלין אין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדמים

ּכמֹו11ּבּׂשרן  לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי , ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
.12ׁשּבארנּו ְֵֶַ

הּדם 13קּבלּו·. את הּכׁשרים 14הּפסּולין וחזרּו ּוזרקּוהּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
הּנפׁש ּדם ׁשאר וקּבלּו מֹועלין 15לעבֹודה אין - ּוזרקּוהּו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

ה  ּדם ׁשאר עֹוּׂשין הּפסּולין ׁשאין ׁשירים ּבבּׂשרן; .16ּנפׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
צּבּור  לעבֹודת וראּוי הֹואיל הּטמא, מן עֹוּׂשה 17חּוץ , ְֲִִִֵֶַַַָָ

ׁשירים  ּדם .18ׁשאר ְִִַָָ
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יב.2) מעילה יוחנן, ר' של שלדעתו,3)מימרא ראיה ומכאן "מזבח" הוסיף ורבינו שמתו", "קדשים סתם אמר יוחנן ר'
יצאו  מתו שאם יוחנן ר' אמר קדשים איזה (על "במאי? טו.): (שם אמרו וכן מעילה, בהם יש שמתו הבית בדק קדשי
אשפה  שהקדיש כמו זה (יהיה אשפה דאקדיש אלא יהא לא וכו' הבית בדק בקדשי תאמר) (שמא אילימא מעילה), מידי

הבית)? הקדש לבדק בהמת כי אפשר, אי לפדותם לכלום, ראויים שאינם מפני לב: בתמורה נאמר יוחנן ר' של ונימוקו "
והעריך  הכהן לפני הבהמה את "והעמיד יבֿיג): כז, (ויקרא שנאמר כמו והערכה, הכהן לפני העמדה בלי נפדית אינה
לכלבים, להאכילם הקדשים את פודים שאין מפני שני, נימוק אמרו כט. ובפסחים להעמיד. אפשר אי המתה ואת אותה",
בהם, מועלים שמתו הבית בדק שקדשי שפסק כאן רבינו על לתמוה [ויש לכלבים. אלא מישראל לאדם ראויה אינה ונבילה
אם  ולפיכך שם: ומסיים והערכה, העמדה טעונים הבית בדק קדשי שגם בפירוש כתב יב הלכה ערכין מהלכות ה ובפרק
כאן  התכוון שרבינו ונראה שם. ורדב"ז כסףֿמשנה ראה תקבר. אלא אותה פודים אין ותפדה, שתיערך קודם הבהמה מתה
שאינה  לג. בתמורה יוחנן כר' וסובר – למזבח הראויים קדשים משמע מזבח" "קדשי – מום בעלת בהמה כשהקדיש למעט
מלשונו  משמע וכן שנפדית. מודים והכל להקדשה, מומה שקדם ולא "אותה", (שם) שנאמר והערכה, העמדה צריכה
אבל  לכלבים, להאכילם הקדשים את פודים אין הלא להקשות, יש אמנם מום. בהם נפל אם שכתב: שם, ערכין בהלכות
התורה, מן פודים הבית בדק שקדשי שפירשו, פודים, אין ד"ה שם פסחים תוספות וראה עצמה. הגמרא על גם קשה זה

כלבים]. לאכילת חוץ אחרות להנאות לפדות מותר הבית בדק שקדשי כתבו, ואפילו, ד"ה שם מעילה 4)ובמעילה במשנה
המשנה. בפירוש יוחנן ור' חזקיה נחלקו ה. שם ובגמרא בה", מועלים אין לכהנים היתר שעת לה שהיה "כל סתם: כתוב ב.
מועלים  אין – הדם את לזרוק היה ומותר כמצוותן, נעשו הדם וקבלת השחיטה אם כלומר, שנינו, זריקה היתר אומר חזקיה
שלא  זמן כל אבל בו, מועלים אין באכילה הבשר והותר הדם כשנזרק כלומר, שנינו, אכילה היתר אמר יוחנן ור' בבשר.
ראיות  כמה הביאו שם שבגמרא מפני חזקיה, של תלמידו שהוא ואע"פ יוחנן, כר' רבינו ופסק מועלים. – הדם נזרק

(כסףֿמשנה). שיטתו לפי נאמרה הסוגיא כל קב. במנחות וגם וקבלת 5)לשיטתו, שחיטה וטעונים מזבח, של בדרומו
מן  מעילה בהם שאין אומר הוא כולם ועל פסולים, של ארוכה שורה כאן מפרט רבינו מז.). זבחים (משנה בצפונו דמם

מדבר  אלא אימורי התורה העלה שאם רבה, דעת לפי רק המשנה את כך פירשו שם [אמנם ב: במעילה הדין מקור סופרים. י
כאן  פסק ולפיכך זה, לפירוש מודים ירדו, לא עלו אם הסוברים שגם רבינו דעת אבל להורידם, צריך המזבח על הפסולים
כסףֿמשנה). ראה (לחםֿמשנה, ירדו שלא ה"ז) פ"ג המוקדשים (פסולי לדעתו ניגוד בזה ואין התורה, מן מעילה בהם שאין

מום.6) בעל או אהרן מזרע שאינו מי כגון הקרבנות, שזריקה 7)לעבודת עקיבא ר' אמר ו: שם במשנה הבשר. או כלומר,
כולו  ביצא אבל מקצתו, ביצא אלא אמר לא עקיבא שר' יוחנן ר' מפרש שם ובגמרא מעילה, מידי להוציאו ליוצא מועלת
אם  פירוש, ליוצא. מועלת זריקה אין דם אבל בשר, שיצא אלא עקיבא ר' אמר לא אומר: ז.) (שם פפא ורב בו, מועלים

שם). (רש"י בו מועלים ולפיכך הבשר, את מתרת הזריקה אין שיצא הדם אותו עצמו 8)זרק בדם אבל בבשר, פירוש,
יא). הלכה ב פרק (למעלה כלל מעילה הדם.9)אין שנזרק לאחר הלא 10)אפילו לכאן? אימורים ענין מה נתפרש לא

הדם  זריקת לפני נפסלו בין ההבדל ומהו ה"ב), פ"ב (כלמעלה הדשן לבית שיצאו עד שהוקדשו משעה מועלים באימורים
חזוןֿאיש. הגהות ראה לאחריה. בבשרם 11)או מועלים אין ולגרוס "שאר", המלה את למחוק ויש סופר, טעות

איתמר). ד"ה שם רש"י (ראה מעילה בו אין שיצא הבשר מקצת גם שהרי זו.12)(חזוןֿאיש), בהלכה שם 13)למעלה
הדם.14)ה: מקצת הבשר.15)פירוש, או העור דם הדם 16)ולא זריקת אחר הבהמה בצואר או בכלי הנשאר הדם

לעבודה  פסולים זרקו שאם רבינו ומשמיענו לזריקה. ופסול המזבח יסוד על לשפכו ומצוותו שיריים נקרא בכלי, שנתקבל
הזריקה  ולפיכך שם), ובהערות כח הלכה המוקדשים פסולי מהלכות א פרק (ראה שיריים הדם שאר נעשה לא הדם, מקצת

מעילה. מידי ומוציאה כשירה ט).17)השניה הלכה מקדש ביאת מהלכות ד (פרק הטומאה את דוחים ציבור שבקרבנות
הטומאה.18) את דוחים שאינם יחיד, בקרבנות אפילו
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הּכׁשר ‚. ׁשחזר ּפי על אף וזרק, הּטמא קּבל 19ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
היתה  לא אּלּו הרי - ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם ׁשאר להן 20וקּבל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ואין  הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ּומֹועלין הּתר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשעת
ּבארנּו ּכבר מֹועלת. הּׁשירים ּבקדׁשים 21זריקת ׁשאין , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּדם. זריקת אחר מאמּוריהן חּוץ לעֹולם מעילה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָקּלים
קּלים 22והּוא  קדׁשים אבל הּמֹועלת; זריקה ׁשּתהיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מֹועלין 23ׁשּנתּפּגלּו אין - הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף ,24 ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשהחזירֹו ּפי על אף הּדם, יצא אם וכן ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבאמּוריהן.

ּבאמּוריהן.25ּוזרקֹו מֹועלין אין - ְְֲִֵֵֵֶָ
הּמתֹות „. חּטאֹות ּותמּורתּה26ּכל חּטאת ולד ּכגֹון ,27 ְְְֵַַַַָָָָָ

ּבהן  לא 28וכּיֹוצא - נהנה ואם ּבהן, להנֹות אסּור - ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
.29מעל  ַָ

חּטאת ‰. מֹועלין 31ׁשּתרעה 30וכל - מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ִֶֶַָָּבּה

.Âּתחּתיה,32הּמפריׁש אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
וׁשחט  עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה נמצאת ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָואחר

ּכאחת  לא 33ׁשּתיהן מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּפי  על ואף חברּתּה, ּבבּׂשר ולא ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבבּׂשר

ואם 34ׁשאינֹו זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל לאכילה, ראּוי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם אבל זֹורק. מּזה 35רצה ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

חברּתּה לבּׂשר לא 36מֹועיל ׁשהרי זריקה, לאחר ואפּלּו , ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ּבּׂשרּה להּתיר הראּויה ׁשעה לּה .37היתה ְְְְִַָָָָָָָָָ

.Ê עֹוף חּטאת ּבׁשּנּוי 38ּכל ׁשּנפסלה עֹוף עֹולת אֹו ְְְִִֶַַַָָ
עּׂשּיתּה39עּׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי חּוץ 40אֹו ּבּה; מֹועלין - ְְֲֲֲִִִִָָָָָ

לׁשם  חּטאת ּכמליקת למּטה ׁשּנמלק העֹוף ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמעֹולת
ל  עלתה ׁשּלא ּפי על ׁשאף חֹובה חּטאת, לׁשם 41ּבעלים ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבּה מֹועלין אין עּׂשיתּה42- ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל , ְְְֲֲִִִִֵָָָָָ
מעילה  ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם מעּׂשיה .43וׁשּנה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

.Á ּבמחׁשבת 45ׁשּנתּפּגלה 44מנחה ׁשּנעּׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
אֹו46הּמקֹום  ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ולחם הּלחם ׁשּתי וכן , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

לא  ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - הּמקֹום ּבמחׁשבת ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנפסלּו
הּתר  ׁשעת להן .47היתה ְְֵֶֶַָָָ

.Ë 48וכן- והקטירֹו וחזר לן אֹו לחּוץ ׁשּיצא קמץ ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
אבל  הּתר. ׁשעת ׁשם היה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמֹועלין

הּקמץ  נטמא ּבּׁשירים;49אם מֹועלין אין - והקטירֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ
הּלן 51מרּצה 50ׁשהּציץ  על לא מרּצה ואינֹו הּטמא, 52על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

הּׁשירים  יצאּו הּיֹוצא. על ּכ53ולא ואחר נטמאּו אֹו ְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹ
אין  - ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּקמץ, ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהקטיר

ּבהן  ּכמצותֹו.54מֹועלין הּקמץ קרב ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
.Èאֹו ּדמים זריקת לפני ּכּלם קדׁשים מּקדׁשי ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּנהנה
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טהור.19) כהן פסולות.20)כלומר, הזריקות ששתי מפני באכילה, הותר לא א.21)הבשר הלכה ב פרק למעלה
במחשבת 23)בתנאי.22) והואֿהדין למחר, האימורים את להקטיר או הדם את לזרוק העבודות מארבע באחת שחישב

א). הלכה יג פרק המוקדשים פסולי הלכות (ראה במקומם וכו'24)שלא פיגול זריקת רב, אמר גידל רב אמר ג: שם
כסףֿמשנה). מביאו קורקוס, (הר"י שם הופרך לא זה ודין קלים. בקדשים מעילה לידי מביאה ז.25)ואינה שם ברייתא

א.26) הלכה ד פרק המוקדשים פסולי בהלכות דינן ראה פדיון. להן ואין להקריבן חולין 27)שאסור בהמת לפניו היו
המר  ואם לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תמורת זו הרי החולין בהמת על ואמר לחטאת, שהוקדשה ובהמה

קודש. יהיה ותמורתו הוא והיה באחרת.28)ימירנו בעליה ושכיפרו בעליה, שמתו י:29)חטאת שם שם 30)משנה
באחרת.31)יא: הבעלים שכיפרו לפני שנתה שעברה ז:32)כגון ז. שם).33)שם (רש"י כהנים שני ששחטון כגון
קודם.35)השני.34) ששחט אותה מעילה.36)של מידי שנשחטה 37)להוציאו החטאת דם לזרוק שאסור מפני

סו:38)באחרונה. סו. זבחים מעשה 39)משנה הלכות (ראה בעולה הבדיל לא אם וכן בחטאת, הגוף מן הראש הבדיל
ו). הלכה ז ופרק כ, הלכה ו פרק העוף 40)הקרבנות חטאת ושל המזבח, של העליונה במחיצתו דמה מזים העוף עולת

בכל  כשרה מליקתה העוף חטאת אבל פסולה, – למטה העוף עולת מלק אם וכן פסול. – שינה ואם התחתונה, במחיצתו
ט). הלכה שם (רבינו ה"א).41)מקום המוקדשים פסולי מהלכות טו (פרק אחרת עולה להביא הבעלים כר'42)על

סו: שם אין 43)יהושע כך שנעשתה העוף עולת גם ולפיכך מעילה, בה אין חטאת לשם למטה שעשאה העוף חטאת
בה. קמח.44)מועלים ג.45)קרבן הלכה בדין 46)ראה ההבדל במקומם. שלא אימורים להקטיר או הדם את לזרוק

בדרך  באכילתו. כרת אין המקום, ומחשבת כרת. חייב הקרבן בשר האוכל הזמן, מחשבת הוא: אלו פסולות מחשבות שתי
בדינם, הבדל כשאין ולפעמים "פסול", – המקום במחשבת ולנפסל "פיגול", הזמן במחשבת שנפסל לקרבן קוראים כלל

"פסול". או "פיגול" במונח שניהם א.47)נכללים בהלכה כה.48)כלמעלה מנחות בקרבנות 49)משנה כדם דינו
הדם. דין א הלכה למעלה ראה חיים. מצחו.50)בעלי על נושא הגדול שהכהן הזהב הקריבו 51)ציץ אם בדיעבד,

הקדשים. עוון את אהרן ונשא לח): כח, (ויקרא שנאמר שנטמא, יחיד אבל 52)קרבן היוצא", "על שנינו במשנה
היוצא. ועל הלן על מרצה הציץ שאין נאמר: ח, הלכה ד פרק מנחות אם 53)בתוספתא אבל השיריים, מקצת פירוש,

בשר  כדין במנחה שיריים דין מקום בכל שהרי א). בהלכה (למעלה כולו שיצא בבשר כמו בהם, מועלים – כולם יצאו
קורקוס. הר"י בשם כסףֿמשנה כ). הלכה יא ופרק ל, הלכה א פרק המוקדשים פסולי הלכות (ראה חיים בעלי בקרבנות

המוקדשים 54) פסולי בהלכות מעילה. מידי השיריים את להוציא ליוצא מועלת הקומץ שהקטרת בתוספתא, שם עקיבא כר'
והר"י  מעילה". מידי יצאו אם ספק הדבר הרי וכו' השיריים חסרו או השיריים נפסלו "ואם רבינו: כתב ז, הלכה ב פרק
התליעו  כגון אחר, לפסול שם התכוון שרבינו ונראה שם. לדבריו גלויה סתירה כאן רואה בכסףֿמשנה) כאן (מובא קורקוס

המוריה). (הר

dlirn zekld - dcear xtq - oeiq a"k 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מן  ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמאמּורי
ּכהנים  ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ּכּלּה ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהעֹולה

ּׁשּנהנה  מה יּפל - ּבקרּבנֹות 56לנדבה 55והחבּתין מעל . ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
לּלׁשּכה  ּׁשּנהנה מה יּפל - .57הּצּבּור ְֱִִִֶֶַַַָָֹ

.‡È זריקה 58נהנה ׁשּנטמא,59קדם קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשהעלן  ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ׁשּנהנה ֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

הּמזּבח  ּפטּור 60לראׁש זה הרי -61. ְְֲִֵֵֶַַָֹ
.·È הּמזּבח ל 62קדׁשי אסּור ּוביציהן חלבן מהן,- הנֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מעל  לא - הּקדׁשים 63והּנהנה ולד ,לפיכ ולד 64. וכן ְְְְְֱֳִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ויׁש חּלין. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּמעּׂשר
יהיה  החּלין זֹו ּבהמה חלב ולֹומר: להתנּדב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלאדם

ימּותּו.65הקּדׁש ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו הּקדׁשים לולדֹות ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
.‚Èּכגֹון 66הקּדיׁש ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻ

לנסכים  זֹו ּבהמה ּדמי זה 67ׁשאמר: יֹונה ּבן ּודמי , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבחלבן 68לׁשלמים  ּומֹועלין הּבית ּבדק ּכקדׁשי הן הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶָּובביציהן,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּולתֹורין ‡. ולאׁשמֹו לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָָָהּמפריׁש

הפריׁש ׁשהפריׁש. מּׁשעה ּבהן מֹועלין - יֹונה ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָּובני
ּבהם. מֹועלין אין - ְֲִִִֵֶָָלׁשלמים

אם ·. ספק זה הרי - לּמזּבח לדמיו אחד אבר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש
ולא  ּתקרב לפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ּבכּלן קדּׁשה ְְְְְְְִִַָָָָָָָֹֹֻֻּפׁשטה

ּבפדיֹונֹו. מֹועלין אין - נפּדה ואם ְְְְֲִִִִִֵֶָָיּפדה.
ואם ‚. ּבהן, להנֹות אסּור - לנזירּותֹו מעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָהּמפריׁש

ׁשלמים, ּכּלם לבֹוא ראּויין ׁשהן מּפני מעל; לא - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻנהנה
ּדמים. זריקת אחר ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

ילכּו - חּטאת ּדמי מפרׁשים: היּו לנדבה. יּפלּו - ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹמת
יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ולא נהנין ולא הּמלח, ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹלים
והּׁשאר  לחּטאתי אּלּו אמר: ּבהן. ּומֹועלין ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעֹולה,
ּבמקצתֹו נהנה מעל; - הּׁשאר ּבכל נהנה אם ְְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָָָלנזירּותי,
לנזירּותי, והּׁשאר לעֹולתי אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא -ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׁשאין  מעל. לא - ּבמקצתן נהנה מעל; - ּבכּלן ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻונהנה

מ  הפריׁש מעילה. ׁשלמים לעֹולתי ּבדמי אּלּו ואמר: עֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ
ּבכּלן  מֹועלין - ונתערבּו לׁשלמים, ואּלּו לחּטאתי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֻואּלּו
ּבהמֹות, ׁשלׁש יּקח יעּׂשה? וכיצד ּבמקצתן. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָּומֹועלין
ּודמי  החּטאת, על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָּומחּלל

ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי העֹולה, על ְְְִִֵַַָָָָָעֹולה
אּלּו„. ואמר: מעֹות ׁשהפריׁש קּנין מּמחּיבי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻאחד

- מתּו ואם ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין - ְְְְְֲֲִִִִִֵָָָָֻלחֹובתי
ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָיּפלּו

אכילת ‰. על והביאּה חלב אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש
מעֹות  הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
ּכּפר, - ּבׁשֹוגג ּדם: חּטאת ּבהן וקנה חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלחּטאת

מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד מעל; ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹלפיכ
.Â אילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

וחּיב  מעל. - אׁשם ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻלחּלין,
ויביא  וחמׁש, סלעים ׁשּתי ׁשהן דינרים, עּׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלׁשּלם
אם  ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם קרּבן ויביא אׁשם, ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָּבהן
והּׁשני  סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה האילים מּׁשני אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
ּתחת  אׁשם עּׂשרה הּׁשוה יביא - דינרין עּׂשרה ֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָיפה
על  אׁשם סלעים ׁשּתי הּׁשוה ויביא החמׁש, עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמעילה
ׁשל  היה אם לחּלין, ואחד לאׁשם אחד לקח ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻמעילתֹו.
הראׁשֹון, לאׁשמֹו אֹותֹו יביא - סלעים ׁשּתי יפה ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָאׁשם
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ג.55) הלכה א פרק ראה והחומש. ציבור.56)הקרן נדבת הרא"ש).57)לקרבנות בשם (כסףֿמשנה הבית לבדק
לעיני  היתה אחרת גירסא כנראה ללשכה, למעלה והמנויים לנדבה ציבור קרבנות להיפך: שונים אנו מעילה, סוף בתוספתא

י.58)רבינו. מעילה רבא של שם).59)מימרא (רש"י זריקה אחר שאמרנו 60)וכלֿשכן ואע"פ הדם, זריקת לפני
החלק  מבררת שההעלאה אומרים אנו אין ירדו, ולא מזבח של לחמו שנעשו יב) הלכה ג פרק המוקדשים פסולי (בהלכות
באימורים  המדובר כאן ואולי ה"א. בפ"ב למעלה כבר נאמר זה [דין אורֿשמח). (ראה מעילה לידי ומביאה ה'" "אשי שהוא

זריקה?]. ולאחר לכלום,61)שנטמאו ראויים אינם שהרי לגבוה, הפסד כל מביא שאינו מפני שם, בגמרא אמרו הטעם
למה  מנוגד וזה סופרים, מדברי אפילו מעילה בהם ואין לגמרי, שפטור משמע רבינו של [מלשונו מצוותם. כל נעשית וגם
מועלים. זריקה לפני שנטמא ומכאן בו, מועלים אין זריקה אחר קדשים קדשי בשר נטמא שאם א בהלכה למעלה שכתב
כשנהנה  שהמדובר פירשו ולפיכך בו, שמועלים מודים הכל זריקה לפני שבנפסל שהוכיחו, הכל, ד"ה שם תוספות וראה
קדשי  מבשר "נהנה שם: בגמרא שלפנינו בגירסא מוצאים אנו לדבריהם והוכחה זריקה. לפני שנטמא מהבשר זריקה אחרי
"שנטמא", המלה אחרי ולהעמידן זריקה", "קודם המלים את ממקומם כאן להזיז שיש ונראה זריקה". לפני שנטמא קדשים

לטמא]. מועלת כך ליוצא מועלת שזריקה וכשם זריקה, לאחר כשנהנה והמדובר שבגמרא, לגירסא משנה 62)ובהתאם
יב. יג).63)מעילה הלכה (ראה למזבח ראויים שאינם בוולד 64)מפני שהמדובר פירשו, בתוספות יג. שם משנה

מקום  ויש סתם, ורבינו שעישרה. לפני שנולד פירושו המעושרת" "ולד וכן הבהמה, את הקדישו שהבעלים לפני שנולד
על  בפירושו רבינו בקדשים. כעבודה שזה מפני מאמו לינק לו ואסור ההקדש, לאחר שנולד לוולד גם שהכוונה לפרש

זה. נימוק אומר וכסףֿמשנה).65)המשנה ראב"ד (ראה מזומן יהיה יב:66)פירוש, דמי 67)שם אמר אם אבל
מעשה  בהלכות רבינו פסק וכן ה. כריתות (רבא, תוקרב עצמה והיא הגוף קדושת עליה חלה לשלמים, או לעולה זו בהמה

ה). הלכה טו פרק הקודמת.68)הקרבנות בהערה ראה הבית. בדק כקדשי דינה ולפיכך שלמים, קרב עוף יבאר 1)אין
בהן. מועלים אם לשלמים או לעולה או לחטאת מעות המפריש
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הּכׁשר ‚. ׁשחזר ּפי על אף וזרק, הּטמא קּבל 19ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
היתה  לא אּלּו הרי - ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם ׁשאר להן 20וקּבל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ואין  הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ּומֹועלין הּתר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשעת
ּבארנּו ּכבר מֹועלת. הּׁשירים ּבקדׁשים 21זריקת ׁשאין , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּדם. זריקת אחר מאמּוריהן חּוץ לעֹולם מעילה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָקּלים
קּלים 22והּוא  קדׁשים אבל הּמֹועלת; זריקה ׁשּתהיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מֹועלין 23ׁשּנתּפּגלּו אין - הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף ,24 ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשהחזירֹו ּפי על אף הּדם, יצא אם וכן ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבאמּוריהן.

ּבאמּוריהן.25ּוזרקֹו מֹועלין אין - ְְֲִֵֵֵֶָ
הּמתֹות „. חּטאֹות ּותמּורתּה26ּכל חּטאת ולד ּכגֹון ,27 ְְְֵַַַַָָָָָ

ּבהן  לא 28וכּיֹוצא - נהנה ואם ּבהן, להנֹות אסּור - ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
.29מעל  ַָ

חּטאת ‰. מֹועלין 31ׁשּתרעה 30וכל - מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ִֶֶַָָּבּה

.Âּתחּתיה,32הּמפריׁש אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
וׁשחט  עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה נמצאת ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָואחר

ּכאחת  לא 33ׁשּתיהן מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּפי  על ואף חברּתּה, ּבבּׂשר ולא ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבבּׂשר

ואם 34ׁשאינֹו זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל לאכילה, ראּוי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם אבל זֹורק. מּזה 35רצה ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

חברּתּה לבּׂשר לא 36מֹועיל ׁשהרי זריקה, לאחר ואפּלּו , ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ּבּׂשרּה להּתיר הראּויה ׁשעה לּה .37היתה ְְְְִַָָָָָָָָָ

.Ê עֹוף חּטאת ּבׁשּנּוי 38ּכל ׁשּנפסלה עֹוף עֹולת אֹו ְְְִִֶַַַָָ
עּׂשּיתּה39עּׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי חּוץ 40אֹו ּבּה; מֹועלין - ְְֲֲֲִִִִָָָָָ

לׁשם  חּטאת ּכמליקת למּטה ׁשּנמלק העֹוף ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמעֹולת
ל  עלתה ׁשּלא ּפי על ׁשאף חֹובה חּטאת, לׁשם 41ּבעלים ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבּה מֹועלין אין עּׂשיתּה42- ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל , ְְְֲֲִִִִֵָָָָָ
מעילה  ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם מעּׂשיה .43וׁשּנה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

.Á ּבמחׁשבת 45ׁשּנתּפּגלה 44מנחה ׁשּנעּׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
אֹו46הּמקֹום  ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ולחם הּלחם ׁשּתי וכן , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

לא  ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - הּמקֹום ּבמחׁשבת ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנפסלּו
הּתר  ׁשעת להן .47היתה ְְֵֶֶַָָָ

.Ë 48וכן- והקטירֹו וחזר לן אֹו לחּוץ ׁשּיצא קמץ ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
אבל  הּתר. ׁשעת ׁשם היה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמֹועלין

הּקמץ  נטמא ּבּׁשירים;49אם מֹועלין אין - והקטירֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ
הּלן 51מרּצה 50ׁשהּציץ  על לא מרּצה ואינֹו הּטמא, 52על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

הּׁשירים  יצאּו הּיֹוצא. על ּכ53ולא ואחר נטמאּו אֹו ְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹ
אין  - ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּקמץ, ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהקטיר

ּבהן  ּכמצותֹו.54מֹועלין הּקמץ קרב ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
.Èאֹו ּדמים זריקת לפני ּכּלם קדׁשים מּקדׁשי ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּנהנה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טהור.19) כהן פסולות.20)כלומר, הזריקות ששתי מפני באכילה, הותר לא א.21)הבשר הלכה ב פרק למעלה
במחשבת 23)בתנאי.22) והואֿהדין למחר, האימורים את להקטיר או הדם את לזרוק העבודות מארבע באחת שחישב

א). הלכה יג פרק המוקדשים פסולי הלכות (ראה במקומם וכו'24)שלא פיגול זריקת רב, אמר גידל רב אמר ג: שם
כסףֿמשנה). מביאו קורקוס, (הר"י שם הופרך לא זה ודין קלים. בקדשים מעילה לידי מביאה ז.25)ואינה שם ברייתא

א.26) הלכה ד פרק המוקדשים פסולי בהלכות דינן ראה פדיון. להן ואין להקריבן חולין 27)שאסור בהמת לפניו היו
המר  ואם לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תמורת זו הרי החולין בהמת על ואמר לחטאת, שהוקדשה ובהמה

קודש. יהיה ותמורתו הוא והיה באחרת.28)ימירנו בעליה ושכיפרו בעליה, שמתו י:29)חטאת שם שם 30)משנה
באחרת.31)יא: הבעלים שכיפרו לפני שנתה שעברה ז:32)כגון ז. שם).33)שם (רש"י כהנים שני ששחטון כגון
קודם.35)השני.34) ששחט אותה מעילה.36)של מידי שנשחטה 37)להוציאו החטאת דם לזרוק שאסור מפני

סו:38)באחרונה. סו. זבחים מעשה 39)משנה הלכות (ראה בעולה הבדיל לא אם וכן בחטאת, הגוף מן הראש הבדיל
ו). הלכה ז ופרק כ, הלכה ו פרק העוף 40)הקרבנות חטאת ושל המזבח, של העליונה במחיצתו דמה מזים העוף עולת

בכל  כשרה מליקתה העוף חטאת אבל פסולה, – למטה העוף עולת מלק אם וכן פסול. – שינה ואם התחתונה, במחיצתו
ט). הלכה שם (רבינו ה"א).41)מקום המוקדשים פסולי מהלכות טו (פרק אחרת עולה להביא הבעלים כר'42)על

סו: שם אין 43)יהושע כך שנעשתה העוף עולת גם ולפיכך מעילה, בה אין חטאת לשם למטה שעשאה העוף חטאת
בה. קמח.44)מועלים ג.45)קרבן הלכה בדין 46)ראה ההבדל במקומם. שלא אימורים להקטיר או הדם את לזרוק

בדרך  באכילתו. כרת אין המקום, ומחשבת כרת. חייב הקרבן בשר האוכל הזמן, מחשבת הוא: אלו פסולות מחשבות שתי
בדינם, הבדל כשאין ולפעמים "פסול", – המקום במחשבת ולנפסל "פיגול", הזמן במחשבת שנפסל לקרבן קוראים כלל

"פסול". או "פיגול" במונח שניהם א.47)נכללים בהלכה כה.48)כלמעלה מנחות בקרבנות 49)משנה כדם דינו
הדם. דין א הלכה למעלה ראה חיים. מצחו.50)בעלי על נושא הגדול שהכהן הזהב הקריבו 51)ציץ אם בדיעבד,

הקדשים. עוון את אהרן ונשא לח): כח, (ויקרא שנאמר שנטמא, יחיד אבל 52)קרבן היוצא", "על שנינו במשנה
היוצא. ועל הלן על מרצה הציץ שאין נאמר: ח, הלכה ד פרק מנחות אם 53)בתוספתא אבל השיריים, מקצת פירוש,

בשר  כדין במנחה שיריים דין מקום בכל שהרי א). בהלכה (למעלה כולו שיצא בבשר כמו בהם, מועלים – כולם יצאו
קורקוס. הר"י בשם כסףֿמשנה כ). הלכה יא ופרק ל, הלכה א פרק המוקדשים פסולי הלכות (ראה חיים בעלי בקרבנות

המוקדשים 54) פסולי בהלכות מעילה. מידי השיריים את להוציא ליוצא מועלת הקומץ שהקטרת בתוספתא, שם עקיבא כר'
והר"י  מעילה". מידי יצאו אם ספק הדבר הרי וכו' השיריים חסרו או השיריים נפסלו "ואם רבינו: כתב ז, הלכה ב פרק
התליעו  כגון אחר, לפסול שם התכוון שרבינו ונראה שם. לדבריו גלויה סתירה כאן רואה בכסףֿמשנה) כאן (מובא קורקוס

המוריה). (הר

dlirn zekld - dcear xtq - oeiq a"k 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מן  ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמאמּורי
ּכהנים  ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ּכּלּה ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהעֹולה

ּׁשּנהנה  מה יּפל - ּבקרּבנֹות 56לנדבה 55והחבּתין מעל . ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
לּלׁשּכה  ּׁשּנהנה מה יּפל - .57הּצּבּור ְֱִִִֶֶַַַָָֹ

.‡È זריקה 58נהנה ׁשּנטמא,59קדם קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשהעלן  ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ׁשּנהנה ֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

הּמזּבח  ּפטּור 60לראׁש זה הרי -61. ְְֲִֵֵֶַַָֹ
.·È הּמזּבח ל 62קדׁשי אסּור ּוביציהן חלבן מהן,- הנֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מעל  לא - הּקדׁשים 63והּנהנה ולד ,לפיכ ולד 64. וכן ְְְְְֱֳִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ויׁש חּלין. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּמעּׂשר
יהיה  החּלין זֹו ּבהמה חלב ולֹומר: להתנּדב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלאדם

ימּותּו.65הקּדׁש ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו הּקדׁשים לולדֹות ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
.‚Èּכגֹון 66הקּדיׁש ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻ

לנסכים  זֹו ּבהמה ּדמי זה 67ׁשאמר: יֹונה ּבן ּודמי , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבחלבן 68לׁשלמים  ּומֹועלין הּבית ּבדק ּכקדׁשי הן הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶָּובביציהן,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּולתֹורין ‡. ולאׁשמֹו לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָָָהּמפריׁש

הפריׁש ׁשהפריׁש. מּׁשעה ּבהן מֹועלין - יֹונה ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָּובני
ּבהם. מֹועלין אין - ְֲִִִֵֶָָלׁשלמים

אם ·. ספק זה הרי - לּמזּבח לדמיו אחד אבר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש
ולא  ּתקרב לפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ּבכּלן קדּׁשה ְְְְְְְִִַָָָָָָָֹֹֻֻּפׁשטה

ּבפדיֹונֹו. מֹועלין אין - נפּדה ואם ְְְְֲִִִִִֵֶָָיּפדה.
ואם ‚. ּבהן, להנֹות אסּור - לנזירּותֹו מעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָהּמפריׁש

ׁשלמים, ּכּלם לבֹוא ראּויין ׁשהן מּפני מעל; לא - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻנהנה
ּדמים. זריקת אחר ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

ילכּו - חּטאת ּדמי מפרׁשים: היּו לנדבה. יּפלּו - ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹמת
יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ולא נהנין ולא הּמלח, ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹלים
והּׁשאר  לחּטאתי אּלּו אמר: ּבהן. ּומֹועלין ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעֹולה,
ּבמקצתֹו נהנה מעל; - הּׁשאר ּבכל נהנה אם ְְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָָָלנזירּותי,
לנזירּותי, והּׁשאר לעֹולתי אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא -ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׁשאין  מעל. לא - ּבמקצתן נהנה מעל; - ּבכּלן ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻונהנה

מ  הפריׁש מעילה. ׁשלמים לעֹולתי ּבדמי אּלּו ואמר: עֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ
ּבכּלן  מֹועלין - ונתערבּו לׁשלמים, ואּלּו לחּטאתי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֻואּלּו
ּבהמֹות, ׁשלׁש יּקח יעּׂשה? וכיצד ּבמקצתן. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָּומֹועלין
ּודמי  החּטאת, על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָּומחּלל

ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי העֹולה, על ְְְִִֵַַָָָָָעֹולה
אּלּו„. ואמר: מעֹות ׁשהפריׁש קּנין מּמחּיבי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻאחד

- מתּו ואם ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין - ְְְְְֲֲִִִִִֵָָָָֻלחֹובתי
ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָיּפלּו

אכילת ‰. על והביאּה חלב אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש
מעֹות  הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
ּכּפר, - ּבׁשֹוגג ּדם: חּטאת ּבהן וקנה חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלחּטאת

מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד מעל; ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹלפיכ
.Â אילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

וחּיב  מעל. - אׁשם ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻלחּלין,
ויביא  וחמׁש, סלעים ׁשּתי ׁשהן דינרים, עּׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלׁשּלם
אם  ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם קרּבן ויביא אׁשם, ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָּבהן
והּׁשני  סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה האילים מּׁשני אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
ּתחת  אׁשם עּׂשרה הּׁשוה יביא - דינרין עּׂשרה ֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָיפה
על  אׁשם סלעים ׁשּתי הּׁשוה ויביא החמׁש, עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמעילה
ׁשל  היה אם לחּלין, ואחד לאׁשם אחד לקח ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻמעילתֹו.
הראׁשֹון, לאׁשמֹו אֹותֹו יביא - סלעים ׁשּתי יפה ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָאׁשם
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ג.55) הלכה א פרק ראה והחומש. ציבור.56)הקרן נדבת הרא"ש).57)לקרבנות בשם (כסףֿמשנה הבית לבדק
לעיני  היתה אחרת גירסא כנראה ללשכה, למעלה והמנויים לנדבה ציבור קרבנות להיפך: שונים אנו מעילה, סוף בתוספתא

י.58)רבינו. מעילה רבא של שם).59)מימרא (רש"י זריקה אחר שאמרנו 60)וכלֿשכן ואע"פ הדם, זריקת לפני
החלק  מבררת שההעלאה אומרים אנו אין ירדו, ולא מזבח של לחמו שנעשו יב) הלכה ג פרק המוקדשים פסולי (בהלכות
באימורים  המדובר כאן ואולי ה"א. בפ"ב למעלה כבר נאמר זה [דין אורֿשמח). (ראה מעילה לידי ומביאה ה'" "אשי שהוא

זריקה?]. ולאחר לכלום,61)שנטמאו ראויים אינם שהרי לגבוה, הפסד כל מביא שאינו מפני שם, בגמרא אמרו הטעם
למה  מנוגד וזה סופרים, מדברי אפילו מעילה בהם ואין לגמרי, שפטור משמע רבינו של [מלשונו מצוותם. כל נעשית וגם
מועלים. זריקה לפני שנטמא ומכאן בו, מועלים אין זריקה אחר קדשים קדשי בשר נטמא שאם א בהלכה למעלה שכתב
כשנהנה  שהמדובר פירשו ולפיכך בו, שמועלים מודים הכל זריקה לפני שבנפסל שהוכיחו, הכל, ד"ה שם תוספות וראה
קדשי  מבשר "נהנה שם: בגמרא שלפנינו בגירסא מוצאים אנו לדבריהם והוכחה זריקה. לפני שנטמא מהבשר זריקה אחרי
"שנטמא", המלה אחרי ולהעמידן זריקה", "קודם המלים את ממקומם כאן להזיז שיש ונראה זריקה". לפני שנטמא קדשים

לטמא]. מועלת כך ליוצא מועלת שזריקה וכשם זריקה, לאחר כשנהנה והמדובר שבגמרא, לגירסא משנה 62)ובהתאם
יב. יג).63)מעילה הלכה (ראה למזבח ראויים שאינם בוולד 64)מפני שהמדובר פירשו, בתוספות יג. שם משנה

מקום  ויש סתם, ורבינו שעישרה. לפני שנולד פירושו המעושרת" "ולד וכן הבהמה, את הקדישו שהבעלים לפני שנולד
על  בפירושו רבינו בקדשים. כעבודה שזה מפני מאמו לינק לו ואסור ההקדש, לאחר שנולד לוולד גם שהכוונה לפרש

זה. נימוק אומר וכסףֿמשנה).65)המשנה ראב"ד (ראה מזומן יהיה יב:66)פירוש, דמי 67)שם אמר אם אבל
מעשה  בהלכות רבינו פסק וכן ה. כריתות (רבא, תוקרב עצמה והיא הגוף קדושת עליה חלה לשלמים, או לעולה זו בהמה

ה). הלכה טו פרק הקודמת.68)הקרבנות בהערה ראה הבית. בדק כקדשי דינה ולפיכך שלמים, קרב עוף יבאר 1)אין
בהן. מועלים אם לשלמים או לעולה או לחטאת מעות המפריש
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אׁשם  אֹותֹו יביא - ׁשּתים יפה החּלין זה היה אם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻוכן
ויׁשּלם  האׁשם; מּדמי אחת ּבסלע מעל ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמעילתֹו,

לנדבה. ויּפלּו דינרים ְְְֲִִִִִָָָָחמּׁשה
.Ê יֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

קרּבן  ויביא חּטאתֹו, ּבדמיו ויביא ּׁשּנהנה מה על ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחמׁש
ׁשּלא  עד אׁשם מּדמי נהנה אם וכן מעילתֹו. על ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאׁשם
ויביא  אׁשמֹו, ּבדמיו ויביא חמׁש יֹוסיף - אׁשמֹו ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹקרב
מעילתן  - הּמזּבח ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו. אחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשם
לבדק  מעילתן - הּבית בדק וקדׁשי הּמזּבח, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלקרּבנֹות
לא  ועדין חּטאתֹו קרבה ּכ ואחר ׁשּמעל לֹו נֹודע ְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּבית.
חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ולא ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹהפריׁש
ׁשּמעל  לֹו נֹודע הּמלח. לים וחמׁשּה הּמעילה יֹולי -ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ
וחמׁשּה הּמעילה מעֹות יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻאחר
ּובין  ּכ ּובין לאּבּוד. ּבּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלנדבה;
ׁשּמעל  לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. אׁשם יביא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּכ
מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרב אחר אֹו אׁשמֹו ׁשּקרב ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם
אׁשם  ויביא אׁשם. ּכמֹותר ׁשהּוא מּפני לנדבה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻוחמׁשּה

ְִָמעילתֹו.
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עּׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹו חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ׁשוה  הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה. הּמעֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָׁשּיּפלּו
לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ּומכרּה ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָֻארּבעה
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא מעילה ּכאן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָֹֹואין

.Ë עלי זֹו ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָיׁש
מּתרת  ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה הקּדׁש, אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻקרּבן
אּלא  קדׁש אינּה ׁשהרי ּפדיֹון, לּה אין לפיכ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלאחרים.
ּבין  ואכלּה, קרּבן, אֹו קדׁש זֹו ּכּכר אמר: ּבלבד. ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלזה
לפניו  היתה ּפדיֹון. לּה יׁש לפיכ מעל. - אחר ּבין ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהּוא
מנת  על נטלּה הקּדׁש, זֹו ּכּכר ואמר: הפקר ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּכר

ּכּל לפי מעל - לפי לאכלּה מעל - להֹוריׁשּה מנת על ּה; ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֻ
ׁשּבּה. הניה ֲֶַָָָטֹובת

.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש, עלי ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר
אינּה הּנֹותן ׁשהרי לכׁשּיֹוציא, מעל זֹו מּתנה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמקּבל
יׁש הּקֹונמֹות מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאסּורה
מּנדר  עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר מעילה ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבהן
מעל. - ּפרּוטה ּבׁשוה מּכּלם נהנה ואם מצטרפין, ְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻּכזה

.‡È נקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:
הּיֹום  ועבר הּיֹום, ּתּׂשרף לא אם קרּבן זה וטּלית ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּיֹום,

ויּפדּו הקּדׁש, הם הרי - הּטּלית נּׂשרפה ולא נקצצּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹולא
אמר: אם אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשאר
יכֹול  אינֹו - ׁשּיּקצצּו עד קרּבן האּלּו הּנטיעֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהרי
ׁשּיּקצצּו, עד הקּדׁש יחזרּו ׁשּיּפדּו עת ׁשּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפּדֹותן;
מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, צריכין אינן ׁשּנקצצּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָוכיון
אם  אבל הּמקּדיׁש; ּבׁשּפדאן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָּבּמה
ׁשעדין  ּפי על אף לחּלין יֹוצאין אּלּו הרי - אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּפדאן

לּמקּדיׁש. אף מּתרין ויהיּו נקצצּו, ְְְְְִִִִַַַָֹֻלא

ה'תשע"ה  סיון כ"ג ד' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּבדק,‡. לחּזק הראּוי ּדבר הּבית לבדק הּמקּדיׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד

הראּוי  ּדבר הּבית לבדק הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון
ו  ּכבּׂשים ּכגֹון ּדבר לּמזּבח, לּמזּבח הּמקּדיׁש אֹו תֹורים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

לזה  הּמקּדיׁש אֹו וקֹורה, אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהראּוי
לזה  ולא לזה לא ראּויין ׁשאינן ּדברים ּכגֹון 2ולזה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ

הקּדיׁש אפּלּו קרקע, אֹו וציר וחמץ ּתרנגֹולין ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַֹהּמקּדיׁש
ּבכּלן  מֹועלין - אפר אֹו עפר אֹו זבל מלאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאׁשּפה

להּפדֹות  הראּויים דברים ׁשּיּפדּו עד ׁשהקּדׁשּו .3מּׁשעה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֻ
ּבהן ·. ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית ּבדק קדׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

נהנה  ואם למעילה, זה עם זה מצטרפין - מזּבח ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּקדׁשי
מעל. - מּכּלם ּפרּוטה ְְִֶַָָָָֻּבׁשוה

חברֹו,‚. ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו את והאכיל ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָאכל
ּכּלן  - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו והנית ֲֲֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֻאכילתֹו
- ּבפרּוטה הניה הּכל מן נעּׂשה ואם למעילה, ְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָֹמצטרפין

ַָמעל.
מרּבה „. לזמן מצטרפת הּיֹום 4הּמעילה נהנה ּכיצד? . ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

אחד  ּבהעלם ׁשנים ּכּמה לאחר ונהנה ההקּדׁש הרי 5מן - ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּומעל. לפרּוטה מצטרפין ְְְִִִֵַָָָאּלּו

ּבתלּוׁש‰. אּלא מעילה הּנהנה 6אין אבל הּקרקע, מן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
פגם. אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה ְְְֲִִַַַַַַַָָָָֹֻּבּקרקע
נטל  ּפטּור. - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש ּׂשדה החֹורׁש ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ּופגמּה7מאבקּה ּבּה הקּדׁש8ונהנה ּבּׂשדה הּדׁש מעל. - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
באבק  נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ׁשהאבק מעל; -ֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
להעלֹות  ּכדי הקּדׁש ּׂשדה חרׁש אם וכן הּׂשדה. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּופגם

מעל  - העּׂשב ונטל ּבּה, ׁשּנתן לעּׂשב הּדר 9אבק . ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
אף  הקּדׁש, ׁשל ׁשֹוב אֹו אילן ּבצל אֹו הקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבמערת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למעילה.1) מצטרפים אם מזבח וקדשי הבית בדק קדשי ודין איפכא, או למזבח הראוי דבר הבית לבדק המקדיש יבאר
הראויים.2) דברים בדמיהם ולקנות למוכרם פדיון.3)אלא להם שאין למזבח, הראויים תמימים חיים בעלי להוציא
למדו 4) במעילה אבל ביצים), (שלוש פרס אכילת בכדי שלם כזית אכל אם אלא מצטרפות אכילות שתי אין באיסורים

מרובה. לזמן אפילו שמצטרפות מהכתוב (יח:) לו 5)שם נודע אבל שנית, שנהנה לפני ראשונה הנאה לו נודעה שלא
מצטרפות. ההנאות אין בתלוש.6)בינתיים מעילה אף בתלוש תרומה מה מתרומה, שווה בגזירה שנטל 7)למדו האבק

השדה. מן מעל.8)נתלש לא - פגם ולא נהנה בדישה.9)ואם כלמעלה בפגם, שהמדובר מובן הוא. תלוש שהאבק

dlirn zekld - dcear xtq - oeiq b"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מעל  לא - ׁשּנהנה ּפי הּדר 10על ּבנּוי, ּבית הּמקּדיׁש וכן . ְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
מעל  לא - ּבהן 11ּבֹו ּובנה ואבנים עצים הּמקּדיׁש אבל . ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעל, - ׁשם הּדר ְְִִֵֶַַַָָָָּבית,
.Â ּבהן מֹועלין - הקּדׁש ּׂשדה 12ּגּדּולי הקּדיׁש ּכיצד? . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אבל  ּבהן. מֹועלין - פרֹות ועּׂשה אילן עּׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
יֹונים, ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה

ּבהן  מֹועלין אין - הקּדׁש ּגּדּולי ואינן הּזבל 13הֹואיל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הקּדׁש ׁשּבחצר ּומה 14והּפרׁש מֹועלין. ולא נהנין לא - ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּבהן  לּלׁשּכה 15ּיעּׂשּו דמיהן ויּפלּו יּמכרּו ׁשהּוא 16? מעין . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הקּדׁש ּׂשדה מּתֹו ׁשּיֹוצאין 17יֹוצא ּבּמים להנֹות אסּור - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

חּוץ  הּמים יצאּו מעל. לא - והּנהנה הּׂשדה, ּבתֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמּנּו
הקּדׁש ּבּׂשדה הּגדלה ערבה ּבהן. להנֹות מּתר - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלּׂשדה

מֹועלין  ולא נהנין לא הדיֹוט 18- ׁשל אילן .19הּסמּו ְְֱֲִִִֶֶֶַָָֹֹ
הּׂשדה  ּבתֹו יֹוצאים וׁשרׁשיו הקּדׁש ּבינֹו20לּׂשדה אם : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אֹותן  הרי - אּמה עּׂשרה ׁשׁש עד הקּדׁש ׁשל הּׂשדה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבין
מעל;הּׁש לא מהן והּנהנה אסּורין, הּׂשדה ׁשּבתֹו רׁשין ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מעל. ּבהן הּנהנה - עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק האילן ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהיה
יֹוצאין  וׁשרׁשיו הדיֹוט לּׂשדה הּסמּו הקּדׁש ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאילן

הּׂשדה  21ּבתֹו- אּמה עּׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם : ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

אֹותן  - אּמה עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק היה ּבהן; ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמֹועלין
מֹועלין. ולא נהנין לא הדיֹוט ּׂשדה ׁשּבתֹו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹהּׁשרׁשין

.Ê העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן
הּביצים 22מעצים  עם הּקן ּכל - ּבהן וכּיֹוצא 23ועּׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבהן, נהנין אין לאּמן הּצריכין האפרֹוחים עם ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבֹו
מעל  לא - .24והּנהנה ְֱֶֶַַָֹ

.Áּבאילנֹות 25הּמקּדיׁש ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻ
ׁשּביניהן. אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן ּבכל ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּבין

.Ëׁשּׁשּפּו הקּדׁש26ּגזּברים מֹועלין 27עצי - אֹותן וקּצצּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָ
ׁשּקצצּו מעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים אין 28ּבאֹותן אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבּׁשּפּוי  לא ּבּנסרת 29מֹועלין עצים,30ולא ׁשל ּבּנבּיה ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹ
העץ  ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ליּבלת,31והּוא הּדֹומה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
למלאכה. יצלח ְְִִֶַָָֹׁשּלא

.Èּבֹו מֹועלין אין - עבּדֹו אף 32הּמקּדיׁש ּבּׂשערֹו, ולא ְְְְֲִִִֵַַַַָֹ
וכל  לֹו, מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעל

ּומׁשּביח. הֹול מחּבר ׁשהּוא ְְְִֵֶַַַָֻזמן
.‡È זרען ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה - הקּדׁש ּפרֹות .33הּזֹורע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

חּלין  הּגּדּולין הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי על ואין 34ואף , ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ
וחמׁש קרן מהן מׁשּלמין ואין ּבהן, וחּיבין 35מֹועלין , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ְַָּבחּלה.
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המחובר.10) מן שנהנה פ 11)מפני על בנוי ואף לבית שהמשתחווה ד) הלכה ח פרק עכו"ם (בהלכות פסק שרבינו י
משנה). (כסף זרה בעבודה היא יתירה חומרא אסרו, זרה עבודה תנא 12)לשם של דעתו נגד יג. שם במשנה יוסי כרבי

יוסי  כרבי שהלכה בידינו וכלל מאיר, רבי הוא קמא שהתנא נאמר ט הלכה א פרק מעילה שבתוספתא מפני והטעם, קמא
מאיר. רבי ונתמלא 13)נגד ריק ושובך מים, ונתמלא בור בהקדיש (פירוש, בכולן אני רואה יוסי רבי "אמר שם: בתוספתא

דיבור  שם מעילה ובתוספות להתמלאות. שדרכם והאילן השדה מן חוץ מועלים) (שאין מאיר רבי דברי את וכדומה) יונים
אבל  להקדש, חצר קניין שאין הקדש, בהם זכה ולא ההפקר מן באו והיונים שהמים ההבדל, את הסבירו אבל, המתחיל

הקדש. ממון הם ההקדש מגוף המתמלאים ואילן הקדש.14)שדה מבהמות ופרש זבל זה.15)כלומר, ופרש בזבל
המקדש 16) מלשכות לאחת הוכנסו לגולגולת) השקל (מחצית שנה כל שנגבו השקלים משנה). (כסף לשכה לשיירי

ומוספים  יום בכל תמידים שני כגון ציבור, חובת שהם קרבנות קונים שבקופות ומכסף גדולות קופות שלוש וממלאים
לשכה". "שיירי נקרא הקופות מילוי אחר בלשכה שנשאר ומה ומועדים, שהמדובר 17)בשבת משמע, רבינו של מלשונו

הקדש. של לשדה באו והמים חולין בשדה נובע שהמעיין מפרש רש"י אבל עצמו, הקדש בשדה הנובע מפני 18)במעיין
דבר. לשום ראוייה בשל 19)שאינה שבאים הקדש ושל הקדש בשל הבאים הדיוט של אילן שרשי שנינו: שם במשנה

האילן, מן אמה עשרה שש מרוחקים שאינם שהשרשים הסבירו, כו: בתרא בבא ובגמרא מועלים ולא נהנים לא הדיוט
שייכים  הם ולפיכך האילן ובין שבינם הקשר פסק יותר המרוחקים אבל השרשים אותם דרך יונק שהוא מפני כאילן דינם

זו. להלכה המקור ומכאן שם. עיין הקדש.20)לקרקע. הדיוט.21)של אחר.22)של ממקום מפני 23)שהביאם
לפרוח  שיודעים  לה, צריכים שאינם האפרוחים אבל לאמן. הצריכים אפרוחים גם וכן כאילן דינן לאילן צריכים שהביצים

מותרים. - מזונותיהם זקוקים 24)ולמצוא שהם מפני הוא בהם ליהנות האיסור כל והרי מעילה, אין עצמו בקן שגם מפני
היער 25)לקן. שבעל מפני והטעם, בכלל הקינים שגם רבינו ומפרש בכולו". מועלים החורש את "המקדיש שם: משנה

הקדיש. שבתוכו מה כל היער את וכשהקדיש חצר בקניין בהם במעצד.26)זכה של 27)החליקו ביער אותם שקנאו
לבניין.28)חולין. להתאימם כדי קטנות, חתיכות במגירה מהם חתכו הקדש לרשות והעבירום שקצצום אחרי
העצים.29) את ומיישרים כשמחליקים הנופלים הדקים מפילה.30)השבבים שהמגירה עץ שיוצא 31)פירורי במקום

מאליהם). ונופלים הנובלים עלים פירשו: וראב"ד (רש"י חדש כקרקעות.32)ענף דינם בשעה 33)עבדים פירוש,
חולין. שהם מפני לפדותם אפשר אי וצמחו שזרעום אחרי אבל אותם, לפדות צריך הפירות את זורע זה 34)שהוא ואין

הם  והפירות שהיה כמו קיים האילן כי בהם, שמועלים ו בהלכה למעלה שאמרנו הקדש, של באילן שגדלו לפירות דומה
ע  בפירות תוספת רבינו של דעתו נתבררה ולא לגמרי. חדש דבר הוא שצמח ומה נשתנו בקרקע שנזרעו פירות אבל האילן, ל

כזרעים. או האילן כפירות דינם אם כלה, זרעם הקרן 35)שאין את לשלם רשאי אינו אחר בהקדש מעל אם פירוש,
הקדש  סאה זרע אם כלומר, חשבון לפי לשלם שמותר שנינו א הלכה ח פרק תרומות בתוספתא אלה. מגידולים והחומש
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אׁשם  אֹותֹו יביא - ׁשּתים יפה החּלין זה היה אם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻוכן
ויׁשּלם  האׁשם; מּדמי אחת ּבסלע מעל ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמעילתֹו,

לנדבה. ויּפלּו דינרים ְְְֲִִִִִָָָָחמּׁשה
.Ê יֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

קרּבן  ויביא חּטאתֹו, ּבדמיו ויביא ּׁשּנהנה מה על ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחמׁש
ׁשּלא  עד אׁשם מּדמי נהנה אם וכן מעילתֹו. על ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאׁשם
ויביא  אׁשמֹו, ּבדמיו ויביא חמׁש יֹוסיף - אׁשמֹו ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹקרב
מעילתן  - הּמזּבח ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו. אחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשם
לבדק  מעילתן - הּבית בדק וקדׁשי הּמזּבח, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלקרּבנֹות
לא  ועדין חּטאתֹו קרבה ּכ ואחר ׁשּמעל לֹו נֹודע ְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּבית.
חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ולא ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹהפריׁש
ׁשּמעל  לֹו נֹודע הּמלח. לים וחמׁשּה הּמעילה יֹולי -ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ
וחמׁשּה הּמעילה מעֹות יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻאחר
ּובין  ּכ ּובין לאּבּוד. ּבּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלנדבה;
ׁשּמעל  לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. אׁשם יביא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּכ
מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרב אחר אֹו אׁשמֹו ׁשּקרב ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם
אׁשם  ויביא אׁשם. ּכמֹותר ׁשהּוא מּפני לנדבה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻוחמׁשּה

ְִָמעילתֹו.
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עּׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹו חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ׁשוה  הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה. הּמעֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָׁשּיּפלּו
לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ּומכרּה ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָֻארּבעה
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא מעילה ּכאן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָֹֹואין

.Ë עלי זֹו ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָיׁש
מּתרת  ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה הקּדׁש, אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻקרּבן
אּלא  קדׁש אינּה ׁשהרי ּפדיֹון, לּה אין לפיכ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלאחרים.
ּבין  ואכלּה, קרּבן, אֹו קדׁש זֹו ּכּכר אמר: ּבלבד. ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלזה
לפניו  היתה ּפדיֹון. לּה יׁש לפיכ מעל. - אחר ּבין ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהּוא
מנת  על נטלּה הקּדׁש, זֹו ּכּכר ואמר: הפקר ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּכר

ּכּל לפי מעל - לפי לאכלּה מעל - להֹוריׁשּה מנת על ּה; ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֻ
ׁשּבּה. הניה ֲֶַָָָטֹובת

.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש, עלי ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר
אינּה הּנֹותן ׁשהרי לכׁשּיֹוציא, מעל זֹו מּתנה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמקּבל
יׁש הּקֹונמֹות מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאסּורה
מּנדר  עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר מעילה ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבהן
מעל. - ּפרּוטה ּבׁשוה מּכּלם נהנה ואם מצטרפין, ְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻּכזה

.‡È נקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:
הּיֹום  ועבר הּיֹום, ּתּׂשרף לא אם קרּבן זה וטּלית ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּיֹום,

ויּפדּו הקּדׁש, הם הרי - הּטּלית נּׂשרפה ולא נקצצּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹולא
אמר: אם אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשאר
יכֹול  אינֹו - ׁשּיּקצצּו עד קרּבן האּלּו הּנטיעֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהרי
ׁשּיּקצצּו, עד הקּדׁש יחזרּו ׁשּיּפדּו עת ׁשּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפּדֹותן;
מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, צריכין אינן ׁשּנקצצּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָוכיון
אם  אבל הּמקּדיׁש; ּבׁשּפדאן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָּבּמה
ׁשעדין  ּפי על אף לחּלין יֹוצאין אּלּו הרי - אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּפדאן

לּמקּדיׁש. אף מּתרין ויהיּו נקצצּו, ְְְְְִִִִַַַָֹֻלא

ה'תשע"ה  סיון כ"ג ד' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּבדק,‡. לחּזק הראּוי ּדבר הּבית לבדק הּמקּדיׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד

הראּוי  ּדבר הּבית לבדק הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון
ו  ּכבּׂשים ּכגֹון ּדבר לּמזּבח, לּמזּבח הּמקּדיׁש אֹו תֹורים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

לזה  הּמקּדיׁש אֹו וקֹורה, אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהראּוי
לזה  ולא לזה לא ראּויין ׁשאינן ּדברים ּכגֹון 2ולזה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ

הקּדיׁש אפּלּו קרקע, אֹו וציר וחמץ ּתרנגֹולין ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַֹהּמקּדיׁש
ּבכּלן  מֹועלין - אפר אֹו עפר אֹו זבל מלאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאׁשּפה

להּפדֹות  הראּויים דברים ׁשּיּפדּו עד ׁשהקּדׁשּו .3מּׁשעה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֻ
ּבהן ·. ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית ּבדק קדׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

נהנה  ואם למעילה, זה עם זה מצטרפין - מזּבח ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּקדׁשי
מעל. - מּכּלם ּפרּוטה ְְִֶַָָָָֻּבׁשוה

חברֹו,‚. ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו את והאכיל ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָאכל
ּכּלן  - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו והנית ֲֲֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֻאכילתֹו
- ּבפרּוטה הניה הּכל מן נעּׂשה ואם למעילה, ְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָֹמצטרפין

ַָמעל.
מרּבה „. לזמן מצטרפת הּיֹום 4הּמעילה נהנה ּכיצד? . ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

אחד  ּבהעלם ׁשנים ּכּמה לאחר ונהנה ההקּדׁש הרי 5מן - ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּומעל. לפרּוטה מצטרפין ְְְִִִֵַָָָאּלּו

ּבתלּוׁש‰. אּלא מעילה הּנהנה 6אין אבל הּקרקע, מן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
פגם. אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה ְְְֲִִַַַַַַַָָָָֹֻּבּקרקע
נטל  ּפטּור. - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש ּׂשדה החֹורׁש ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ּופגמּה7מאבקּה ּבּה הקּדׁש8ונהנה ּבּׂשדה הּדׁש מעל. - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
באבק  נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ׁשהאבק מעל; -ֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
להעלֹות  ּכדי הקּדׁש ּׂשדה חרׁש אם וכן הּׂשדה. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּופגם

מעל  - העּׂשב ונטל ּבּה, ׁשּנתן לעּׂשב הּדר 9אבק . ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
אף  הקּדׁש, ׁשל ׁשֹוב אֹו אילן ּבצל אֹו הקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבמערת
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למעילה.1) מצטרפים אם מזבח וקדשי הבית בדק קדשי ודין איפכא, או למזבח הראוי דבר הבית לבדק המקדיש יבאר
הראויים.2) דברים בדמיהם ולקנות למוכרם פדיון.3)אלא להם שאין למזבח, הראויים תמימים חיים בעלי להוציא
למדו 4) במעילה אבל ביצים), (שלוש פרס אכילת בכדי שלם כזית אכל אם אלא מצטרפות אכילות שתי אין באיסורים

מרובה. לזמן אפילו שמצטרפות מהכתוב (יח:) לו 5)שם נודע אבל שנית, שנהנה לפני ראשונה הנאה לו נודעה שלא
מצטרפות. ההנאות אין בתלוש.6)בינתיים מעילה אף בתלוש תרומה מה מתרומה, שווה בגזירה שנטל 7)למדו האבק

השדה. מן מעל.8)נתלש לא - פגם ולא נהנה בדישה.9)ואם כלמעלה בפגם, שהמדובר מובן הוא. תלוש שהאבק

dlirn zekld - dcear xtq - oeiq b"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מעל  לא - ׁשּנהנה ּפי הּדר 10על ּבנּוי, ּבית הּמקּדיׁש וכן . ְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
מעל  לא - ּבהן 11ּבֹו ּובנה ואבנים עצים הּמקּדיׁש אבל . ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעל, - ׁשם הּדר ְְִִֵֶַַַָָָָּבית,
.Â ּבהן מֹועלין - הקּדׁש ּׂשדה 12ּגּדּולי הקּדיׁש ּכיצד? . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אבל  ּבהן. מֹועלין - פרֹות ועּׂשה אילן עּׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
יֹונים, ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה

ּבהן  מֹועלין אין - הקּדׁש ּגּדּולי ואינן הּזבל 13הֹואיל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הקּדׁש ׁשּבחצר ּומה 14והּפרׁש מֹועלין. ולא נהנין לא - ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּבהן  לּלׁשּכה 15ּיעּׂשּו דמיהן ויּפלּו יּמכרּו ׁשהּוא 16? מעין . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הקּדׁש ּׂשדה מּתֹו ׁשּיֹוצאין 17יֹוצא ּבּמים להנֹות אסּור - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

חּוץ  הּמים יצאּו מעל. לא - והּנהנה הּׂשדה, ּבתֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמּנּו
הקּדׁש ּבּׂשדה הּגדלה ערבה ּבהן. להנֹות מּתר - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלּׂשדה

מֹועלין  ולא נהנין לא הדיֹוט 18- ׁשל אילן .19הּסמּו ְְֱֲִִִֶֶֶַָָֹֹ
הּׂשדה  ּבתֹו יֹוצאים וׁשרׁשיו הקּדׁש ּבינֹו20לּׂשדה אם : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אֹותן  הרי - אּמה עּׂשרה ׁשׁש עד הקּדׁש ׁשל הּׂשדה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבין
מעל;הּׁש לא מהן והּנהנה אסּורין, הּׂשדה ׁשּבתֹו רׁשין ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מעל. ּבהן הּנהנה - עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק האילן ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהיה
יֹוצאין  וׁשרׁשיו הדיֹוט לּׂשדה הּסמּו הקּדׁש ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאילן

הּׂשדה  21ּבתֹו- אּמה עּׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם : ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

אֹותן  - אּמה עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק היה ּבהן; ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמֹועלין
מֹועלין. ולא נהנין לא הדיֹוט ּׂשדה ׁשּבתֹו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹהּׁשרׁשין

.Ê העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן
הּביצים 22מעצים  עם הּקן ּכל - ּבהן וכּיֹוצא 23ועּׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבהן, נהנין אין לאּמן הּצריכין האפרֹוחים עם ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבֹו
מעל  לא - .24והּנהנה ְֱֶֶַַָֹ

.Áּבאילנֹות 25הּמקּדיׁש ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻ
ׁשּביניהן. אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן ּבכל ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּבין

.Ëׁשּׁשּפּו הקּדׁש26ּגזּברים מֹועלין 27עצי - אֹותן וקּצצּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָ
ׁשּקצצּו מעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים אין 28ּבאֹותן אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבּׁשּפּוי  לא ּבּנסרת 29מֹועלין עצים,30ולא ׁשל ּבּנבּיה ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹ
העץ  ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ליּבלת,31והּוא הּדֹומה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
למלאכה. יצלח ְְִִֶַָָֹׁשּלא

.Èּבֹו מֹועלין אין - עבּדֹו אף 32הּמקּדיׁש ּבּׂשערֹו, ולא ְְְְֲִִִֵַַַַָֹ
וכל  לֹו, מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעל

ּומׁשּביח. הֹול מחּבר ׁשהּוא ְְְִֵֶַַַָֻזמן
.‡È זרען ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה - הקּדׁש ּפרֹות .33הּזֹורע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

חּלין  הּגּדּולין הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי על ואין 34ואף , ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ
וחמׁש קרן מהן מׁשּלמין ואין ּבהן, וחּיבין 35מֹועלין , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ְַָּבחּלה.
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המחובר.10) מן שנהנה פ 11)מפני על בנוי ואף לבית שהמשתחווה ד) הלכה ח פרק עכו"ם (בהלכות פסק שרבינו י
משנה). (כסף זרה בעבודה היא יתירה חומרא אסרו, זרה עבודה תנא 12)לשם של דעתו נגד יג. שם במשנה יוסי כרבי

יוסי  כרבי שהלכה בידינו וכלל מאיר, רבי הוא קמא שהתנא נאמר ט הלכה א פרק מעילה שבתוספתא מפני והטעם, קמא
מאיר. רבי ונתמלא 13)נגד ריק ושובך מים, ונתמלא בור בהקדיש (פירוש, בכולן אני רואה יוסי רבי "אמר שם: בתוספתא

דיבור  שם מעילה ובתוספות להתמלאות. שדרכם והאילן השדה מן חוץ מועלים) (שאין מאיר רבי דברי את וכדומה) יונים
אבל  להקדש, חצר קניין שאין הקדש, בהם זכה ולא ההפקר מן באו והיונים שהמים ההבדל, את הסבירו אבל, המתחיל

הקדש. ממון הם ההקדש מגוף המתמלאים ואילן הקדש.14)שדה מבהמות ופרש זבל זה.15)כלומר, ופרש בזבל
המקדש 16) מלשכות לאחת הוכנסו לגולגולת) השקל (מחצית שנה כל שנגבו השקלים משנה). (כסף לשכה לשיירי

ומוספים  יום בכל תמידים שני כגון ציבור, חובת שהם קרבנות קונים שבקופות ומכסף גדולות קופות שלוש וממלאים
לשכה". "שיירי נקרא הקופות מילוי אחר בלשכה שנשאר ומה ומועדים, שהמדובר 17)בשבת משמע, רבינו של מלשונו

הקדש. של לשדה באו והמים חולין בשדה נובע שהמעיין מפרש רש"י אבל עצמו, הקדש בשדה הנובע מפני 18)במעיין
דבר. לשום ראוייה בשל 19)שאינה שבאים הקדש ושל הקדש בשל הבאים הדיוט של אילן שרשי שנינו: שם במשנה

האילן, מן אמה עשרה שש מרוחקים שאינם שהשרשים הסבירו, כו: בתרא בבא ובגמרא מועלים ולא נהנים לא הדיוט
שייכים  הם ולפיכך האילן ובין שבינם הקשר פסק יותר המרוחקים אבל השרשים אותם דרך יונק שהוא מפני כאילן דינם

זו. להלכה המקור ומכאן שם. עיין הקדש.20)לקרקע. הדיוט.21)של אחר.22)של ממקום מפני 23)שהביאם
לפרוח  שיודעים  לה, צריכים שאינם האפרוחים אבל לאמן. הצריכים אפרוחים גם וכן כאילן דינן לאילן צריכים שהביצים

מותרים. - מזונותיהם זקוקים 24)ולמצוא שהם מפני הוא בהם ליהנות האיסור כל והרי מעילה, אין עצמו בקן שגם מפני
היער 25)לקן. שבעל מפני והטעם, בכלל הקינים שגם רבינו ומפרש בכולו". מועלים החורש את "המקדיש שם: משנה

הקדיש. שבתוכו מה כל היער את וכשהקדיש חצר בקניין בהם במעצד.26)זכה של 27)החליקו ביער אותם שקנאו
לבניין.28)חולין. להתאימם כדי קטנות, חתיכות במגירה מהם חתכו הקדש לרשות והעבירום שקצצום אחרי
העצים.29) את ומיישרים כשמחליקים הנופלים הדקים מפילה.30)השבבים שהמגירה עץ שיוצא 31)פירורי במקום

מאליהם). ונופלים הנובלים עלים פירשו: וראב"ד (רש"י חדש כקרקעות.32)ענף דינם בשעה 33)עבדים פירוש,
חולין. שהם מפני לפדותם אפשר אי וצמחו שזרעום אחרי אבל אותם, לפדות צריך הפירות את זורע זה 34)שהוא ואין

הם  והפירות שהיה כמו קיים האילן כי בהם, שמועלים ו בהלכה למעלה שאמרנו הקדש, של באילן שגדלו לפירות דומה
ע  בפירות תוספת רבינו של דעתו נתבררה ולא לגמרי. חדש דבר הוא שצמח ומה נשתנו בקרקע שנזרעו פירות אבל האילן, ל

כזרעים. או האילן כפירות דינם אם כלה, זרעם הקרן 35)שאין את לשלם רשאי אינו אחר בהקדש מעל אם פירוש,
הקדש  סאה זרע אם כלומר, חשבון לפי לשלם שמותר שנינו א הלכה ח פרק תרומות בתוספתא אלה. מגידולים והחומש
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.·È ראׁשֹון 36ׁשמרים מים: עליהם ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּוׁשליׁשי  מעל 37וׁשני לא והּנהנה ּבֹו, להנֹות אסּור -38; ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הּבית; ּבדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻרביעי
אסּור  לעֹולם - ואיל מרביעי אף מזּבח, קדׁשי .39אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

.‚È.ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
ּובחלבּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור הקּדיׁש40הקּדיׁש . ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָ

הּבית  לבדק ּכמֹו41ּתֹורים ּובביצתן, ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èׁשּבלּו ּכהּנה קדׁשים.42ּכתנֹות ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻ
ל  ונּתנּו הֹואיל ּבהן והחדׁשים, ּבהן.43הנֹות מֹועלין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.ÂË ּכֹוכבים עֹובדי הקּדיׁשּו44קדׁשי הּבית לבדק אם : ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
מעילה  ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ואם ּבהן; מֹועלין -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אבל  יּׂשראל, ּבני אל ּדּבר ּבּקרּבנֹות: ׁשּנאמר הּתֹורה, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמן

סֹופרים. מּדברי ּבהן להנֹות ְְִִִֵֵֶָָָאסּור
.ÊË ולא 47וריח 46ּומראה 45קֹול נהנין לא - הקּדׁש ׁשל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

אחר  ּבּקטרת ּכׁשהריח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמֹועלין.
הּתימרת  ּכׁשּתעלה 48ׁשעלתה ּבּקטרת הריח אם אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

מעל  - .49ּתימרתּה ְִַָָָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ּדברים ‡. ּכגֹון 2יׁש יּפגמּו, ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

ּכגֹון  ׁשּיּפגמּו, ּדברים ויׁש טהֹור, זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
והּנהנה  ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל ּונחׁשת כסף ּוכלי ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּבגדים
אם  ּבּקרקע: מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ּפרּוטה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבׁשוה
ׁשל  זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ּבדבר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנהנה
ּבגדי  ׁשּלבׁש ּכגֹון ׁשּנפּגם, ּבדבר נהנה מעל; - ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהקּדׁש

ׁשּיפּגם  עד מעל לא - ּבקרּדם ּבקע אֹו ּבהקּדׁש3הקּדׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻ

עצמֹו דבר ּבאֹותֹו ּפרּוטה ויתּכּון 4ּבׁשוה ּבֹו, ׁשּנהנה ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכאחת  ויהנה ויפּגם ּופגם 5להנֹות, ּפרּוטה ּבכחצי נהנה . ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבׁשוה  ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ׁשּנהנה אֹו ּפרּוטה, ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָּבכחצי
ּפ ולא ׁשּפגם ּבּמה נהנה ולא אחר ּבדבר ּבּמה ּפרּוטה גם ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּפרּוטה  ּבׁשוה ׁשּיהנה עד מעל, לא זה הרי - ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנהנה
ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ּפרּוטה ּבׁשוה הניה ּבאֹותּה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹויפּגם
ּולבׁשּה ּבבגדֹו ּותפרּה הקּדׁש מּבגד מטלית ׁשהּתיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי
מּמּנה  ׁשהּתירּה ּבּבגד והפסיד ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָונהנה
לא  זה הרי - ּכלּום ּבּמטלית הפסיד ולא ּפרּוטה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹּבׁשוה
ּוכבר  אחר. ּבדבר ּופגם אחד ּבדבר ׁשּנהנה מּפני ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמעל,

לזמן 6ּבארנּו ואפּלּו מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה , ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ְֶֻמרּבה.

קדׁשים ·. ּכיון 7קדׁשי - מּצמרן ׁשּתלׁש הּתמימים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הן  ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, ּבפרּוטה ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנהנה
הּצמר  ּתליׁשת ׁשאין נפּגם, ׁשאינֹו זהב ׁשל לכֹוס ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדֹומים
הֹואיל  מּום, ּבהן נפל אם אבל מּלּקרב. אֹותן ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּפֹוסלת

ּדמיהן  ּפֹוגמת והּגּזה עֹומדים עד 8ולמכירה מעל לא - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ויפּגם  ּכיון 9ׁשּיהנה - ׁשּמתּו אחר מהן ּתלׁש ּבפרּוטה. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

למתה  ּפגם ׁשאין מעל, מּדבריהם,10ׁשּנהנה זֹו ּומעילה . ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּבארנּו .11ּכמֹו ְְֵֶַ

.‚- ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון הּבית, ּבדק ּבקדׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹועל
ּפטּור 13הקּדׁש12נתחּלל  אחריו ׁשּנהנה וזה מעל 14, . ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

נתחּלל  לא - מעילה ּבקרּבן חּיב ואינֹו הֹואיל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹּבזדֹון,
ּבהויתֹו הּוא הרי אּלא ּבֹו15הקּדׁש, ונהנה אחר ּבא ואם , ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה מעל. - ּבּקדׁש16ּבׁשגגה ּכׁשּמעל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבֹו נהנה אם אבל לאחר; והקנהּו חּלין ּבתֹורת ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָֻוהֹוציאֹו

מֹועל 17ּופגמֹו אחר מֹועל ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו .18ולא ְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קרן  אלה בתשלומים שיהיו כדי חומשים, ושני קרנות שתי לתת הוא חייב מעילתו, את מזה לשלם ורוצה סאתיים וגדלו
דבריו. את בירר ולא משלמים" "ואין ואמר: סתם ורבינו ההקדש. דמי על נוסף עליהם 36)וחומש ונותנים יין שמרי

התלמוד. בלשון "תמד" נקרא זה ומשקה קלוש. יין טעם ומקבלים תוססים המים ימים כמה ואחרי שהסירו 37)מים אחרי
ורביעית. שלישית בפעם כך עושים ויש יין, של טעם בה יש זו שנייה מזיגה וגם שנית מים השמרים על נותנים התמד את

מדרבנן.38) רק לעולם.39)שאיסורו אסרו החמורה הגוף ראויות 40)בקדושת אינן וחמורה שתרנגולת מפני והטעם,
לכך. ראויים והחלב הביצים וגם למזבח הראויים דברים בדמיהן ולקנות למכרן כלומר, דמים, קדושת וקדשו למזבח

בה.41) מועלים ואין לכלום ראוייה ביצתם אין למזבח הקדישם אם העבודה.42)אבל בשעת ללבשן ראויות ואינן
עליהם,43) מתנים ולפיכך מהם ונהנים עבודתם גמר עם עין כהרף הכהונה בגדי את לפשוט לכהנים להם אפשר שאי

בהם. כשיהנו ימעלו שלא אותם, שמקדישים לגבוה.44)בשעה הקדישם הנגינה 45)שהגוי כלי מקול נהנה אם
השרת.46)שבמקדש. כלי או המקדש בניין מיופי נהנה הקטורת.47)אם שעמוד 48)ריח מפני הקטורת, עשן

דבר  לך אין בידינו: וכלל מצוותו נגמרה כבר העשן שעלה ולאחר "תימורת", נקרא התמר כעץ ישר בקו עולה הקטורת
בו. ומועלים מצוותו בהם 49)שנעשית שאין מפני לעולם מועלים אין ומראה ובקול ההקטרה. מצוות נגמרה טרם שהרי

נפגם.1)ממש. שלא אע"פ מצמרו שתלש קדשים קדשי נפגם, שאינו או שנפגם בדבר הנהנה מעילה 2)יבאר משנה
קל. בשימוש נפגם ואינו קשה שהזהב וידעו המתכות, בתכונות חז"ל היו בקיאים שם.3)יח. שם 4)כחכמים גמרא

שם.5)יח. בגמרא נאמרו כאן הכתובים התנאים ד.6)כל הלכה ה פרק שם.7)למעלה יותר 8)משנה יש שאם
מחירם. יעלה וכסףֿמשנה.9)צמר ראב"ד ראה יט. שם פפא פירש 10)כרב וכן מום. בעלת ובין תמימה בין משמע

א. הלכה ג בפרק למעלה שכתבנו מה וראה שם. קדושתו.12)שם.11)רש"י יהודה 13)פקעה ור' מאיר ר' מחלוקת
מתחלל. אינו במזיד מתחלל, בשוגג האומר: בהקדש, יהודה כר' שהלכה אמרו נד: שם ובגמרא , נב: קידושין במשנה

בחולין.14) נהנה המעילה.15)שהרי לפני שהיה מועל.16)כמו אחר מועל אין ומכלֿשכן 17)שבשוגג פגמו, אפילו
פגם. ולא נהנה וה.18)אם ד פרק ראה
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ּבבהמה „. אּלא ּבמקּדׁשים מֹועל אחר מֹועל 19ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
הקּדׁש ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? ּבלבד. ּתׁשמיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻּוכלי
ּופגם  ונהנה ּבֹו ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ּבפרּוטה ְְְֱֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָָונהנה
מעל, הּוא - לחברֹו ּונתנֹו הּקרּדם נטל מעלּו. ּכּלם -ְְֲֲֵַַַַָָָָָֹֻֻ
ונהנה  זהב ׁשל ּבכֹוס ׁשתה מעל. לא חברֹו ְְֱֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹאבל
וׁשתה  חברֹו ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ְְְְֱֲֲִֵֵֶָָָָָָָָּבפרּוטה,
מּתנה  לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו. ּכּלם - ְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֻונהנה
ּגּבי  על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא - מכרֹו ְֲֵֵַַַַַַָָָָֹאֹו
עליו  ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ּבפרּוטה ונהנה ְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָָָהחמֹור

ּופגם  -20ונהנה ּופגם ונהנה עליו ורכב חברֹו ּובא , ְְְֱֱֲֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אֹו מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו החמֹור נתן מעלּו. ְֲֲֲֵַַַַָָָָָָֻּכּלם

הּמׁשאיל 21הּׂשּכירֹו וכן מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא -22 ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹ
הנאה  טֹובת לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל ׁשּבֹו,23קרּדם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ

לכּתחּלה  ּבֹו לבּקע מּתר הּדין 24וחברֹו והּוא . ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֻ
.25לבהמה  ְִֵָ

מזּבח ‰. קדׁשי מֹועל 26ּבהמת ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
החּטאת  מן ּתלׁש ּכיצד? ּפעמים. ּכּמה עד מֹועל ,27אחר ְִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

מעלּו ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ותלׁש, חברֹו וכן 28ּובא . ְְְֲֲֲֵֵֵַַָָָָָָֻ
ויראה  מעלּו. ּכּלן - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻאם

ּכדין 29לי  ׁשרת ּוכלי והּנסכים והעֹופֹות הּמנחֹות ׁשּדין , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
הן. הּגּוף קדּׁשת ׁשּכּלן ְְֵֵֶַַַָָֻֻהּבהמה,

.Â והיא הֹואיל מּום, ּבּה ׁשּנפל הּקדׁשים קדׁשי ְְֱֳִִִֵֶֶַַַָָָָּבהמת

לפדיֹון  ׁשהיא 30עֹומדת הּבית ּבדק ּכקדׁשי היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
- לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ואם ּדמים; ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֻקדּׁשת

מעל. ּבלבד ְִִַַָָהראׁשֹון
.Ê חכמים הקּדׁש31אמרּו ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל , ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

הּגזּבר  לזה נתנּה ואם מעלּו. ׁשניהם - לחברֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּונתנּה
ויראה  מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ידֹו ּתחת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהיתה

ּבזדֹון  ּבמֹועל אּלא אמּורים הּדברים אּלּו ׁשאין ,32לי, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
הּנֹוט  הקּדׁש. נתחּלל לא על ׁשהרי הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּלֹו ׁשהיא ּבחפציו 33ּדעת אֹותּה ׁשּיֹוציא עד מעל לא - ֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מעל, הּוא - לחברֹו נתנּה ּבמּתנה. אֹותּה ׁשּיּתן עד ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו
ּבׁשאר  מֹועל אחר מֹועל ׁשאין מעל; לא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹוחברֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבזה.34הקּדׁשֹות, ּכּיֹוצא וכל . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹ
.Á אבן ׁשהרי 35נטל מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מעל  - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. נהנה נתנּה36לא . ְְֱֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּידּור  עד מעל לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה חּלֹון ּגּבי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹעל

הּנּכרת  הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה, ּבׁשוה .37ּתחּתיה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.Ë ּפי 38נטל על אף לּבּלן, ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

עת  ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - רחץ ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אף  מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשּירצה.

מלאכּתֹו. עּׂשּו לא ׁשעדין ּפי ְְֲִִֶַַַָֹעל
.È חפץ ּבּה -39קנה ּכֹוכבים העֹובד מן אם :מׁש ולא ְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

מעל 40מעל  לא - יּׂשראל מן ואם ,41. ְְִִִֵַַָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הדינים 19) כל "החמור". בפירוש רבינו כותב ולמטה טמאה, בבהמה והמדובר הקודמת, להלכה המשך היא זו הלכה
העוסקת  יט: מעילה המשנה ע"פ ולא ט, הלכה ב פרק מעילה התוספתא לפי הם וה, ד ג, בהלכות זה בפרק האמורים
למשנה  מנוגדת אינה שהתוספתא ודעתו תשמיש", "כלי וכתב: רבינו שינה ולפיכך שבמשנה, שרת כלי כמו הגוף בקדושת
מעלו" כולם בו, ובקע חבירו ובא הקדש, של בקורדום  "בקע האומרת: התוספתא את ומפרש וכסףֿמשנה), ראב"ד (ראה
מדברת, ומשנתינו מעל. השני גם ולכן לרשות, מרשות להוציא כלל נתכוון ולא שלו הוא שהקורדום וחשב ששגג כגון
קדושת  ואפילו מזיד הוא הרי הקדש, של שהוא ידע (אם הקדש של שהוא ידע לא אבל לגזול, והתכוון שלא שאינו כשידע
במתכוון  דמים בקדושת אבל ה), הלכה (ראה הגוף בקדושת אלא מועל אחר מועל אין אמרו: ולפיכך מתחלל), אינו דמים
וכן  מעל. לא וחבירו מעל הוא לרשות מרשות להוציאה שהתכוון מכיון הקדש, הוא שהחפץ יודע שאינו אע"פ לגזול

רבינו). דברי ליישב אפשר גירסתו לפי וגם שם. הב"ח גירסת (ראה אין ד"ה נה. קידושין התוספות נחלש.20)פירשו
כמכר.21) דינה שכירות מסוים. צט.22)לזמן מציעא בבבא אמי, רב של בזה 23)מימרא המשאיל הנאת של שוויה

לשואל. טובה השואל.24)שעשה לרשות מסירתו ע"י לחולין כולו יצא שהקורדום שקדושת 25)מפני בהמה המשאיל
עליה. ה"א).26)דמים פ"ב (למעלה הדם זריקת לפני מעילה בהם אין קלים קדשים שהרי קדשים, לקדשי הכוונה

הקודמת.27) בהלכה הערה ראה . יט: מעילה המשנה א.28)לשון הלכה ב פרק שם אמרו:29)תוספתא בתוספתא
לי". "יראה אמר ולפיכך הגוף, קדושת שהם הדברים לכל מעולה לומד ורבינו מעלו, כולם וכו' לחבירו נתנו וכו' ובעולה

מפני 30) פדיון לה אין שחטה, אפילו או מתה אם אבל להערכה. הכהן לפני להעמידה ואפשר חיה, כשהבהמה המדובר
א. הערה פ"ג למעלה ראה והערכה. העמדה טעונה זה 31)שהיא הרי הקדש, של קורה או אבן "נטל (יט:): שם שנינו

שנא  ומאי הוא, ההבדל) (מהו שנא "מאי שאלו: שם ובגמרא מעל". לא וחבירו מעל, הוא – לחבירו נתנה מעל. לא
ולפיכך  והקורה, האבן נתחללו ולא בזדון במועל שהמדובר רבינו, ומפרש לו. המסורות בגזבר שמואל: ומתרץ חבירו?"
הראשון  כשהמועל שהמדובר שמואל ומתרץ מעלו? שכולם בה"ג למדנו בזדון במועל הרי חבירו, מעל לא למה שאל,
(ראה  אחרת פירשו וראב"ד רש"י אבל זו, שבהלכה דבריו ומכאן שניהם. מעלו לאחר נתנה אם אבל לגזבר, נתנה

מוסיף 32)כסףֿמשנה). ואינו אשם מביא אינו אבל בקדשים, מעילה איסור על שעבר הכוונה "מעל", שאמרו: ומה
מתחללים  הבית בדק שקדשי מפני בזדון? במעילה זה דין להעמיד הכריחו ומה ג). הלכה א פרק למעלה (ראה חומש

פעמים. כמה שנתבאר כמו מועל, השני ואין הראשון של מעילתו –33)אחרי לגוזלה התכוון אם ולא אבל ששגג אע"פ
חבירו. מעל – הקדש של שהוא זה.34)ידע בפרק פעמים שם.35)כמה תחתיה.36)משנה דר שלא אףֿעלֿפי

ניכרת. הנאה ממנה נהנה וגם הקורה את ששינה מפני שהרי 37)והטעם, ניכרת, הנאה אינה חיבור בלי הקורה הנחת
שם. גמרא הניחה, עצמו לצרכי שלא לומר שם.38)אפשר למוכר.39)משנה מחירה הגוי,40)ושילם מן בקנה

הכל. לדברי קונות מעות 41)מעות התורה שמן שאע"פ רבינו, וסובר אותו. משך שלא זמן כל החפץ את קנה שלא
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.·È ראׁשֹון 36ׁשמרים מים: עליהם ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּוׁשליׁשי  מעל 37וׁשני לא והּנהנה ּבֹו, להנֹות אסּור -38; ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הּבית; ּבדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻרביעי
אסּור  לעֹולם - ואיל מרביעי אף מזּבח, קדׁשי .39אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

.‚È.ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
ּובחלבּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור הקּדיׁש40הקּדיׁש . ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָ

הּבית  לבדק ּכמֹו41ּתֹורים ּובביצתן, ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èׁשּבלּו ּכהּנה קדׁשים.42ּכתנֹות ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻ
ל  ונּתנּו הֹואיל ּבהן והחדׁשים, ּבהן.43הנֹות מֹועלין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.ÂË ּכֹוכבים עֹובדי הקּדיׁשּו44קדׁשי הּבית לבדק אם : ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
מעילה  ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ואם ּבהן; מֹועלין -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אבל  יּׂשראל, ּבני אל ּדּבר ּבּקרּבנֹות: ׁשּנאמר הּתֹורה, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמן

סֹופרים. מּדברי ּבהן להנֹות ְְִִִֵֵֶָָָאסּור
.ÊË ולא 47וריח 46ּומראה 45קֹול נהנין לא - הקּדׁש ׁשל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

אחר  ּבּקטרת ּכׁשהריח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמֹועלין.
הּתימרת  ּכׁשּתעלה 48ׁשעלתה ּבּקטרת הריח אם אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

מעל  - .49ּתימרתּה ְִַָָָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ּדברים ‡. ּכגֹון 2יׁש יּפגמּו, ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

ּכגֹון  ׁשּיּפגמּו, ּדברים ויׁש טהֹור, זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
והּנהנה  ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל ּונחׁשת כסף ּוכלי ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּבגדים
אם  ּבּקרקע: מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ּפרּוטה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבׁשוה
ׁשל  זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ּבדבר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנהנה
ּבגדי  ׁשּלבׁש ּכגֹון ׁשּנפּגם, ּבדבר נהנה מעל; - ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהקּדׁש

ׁשּיפּגם  עד מעל לא - ּבקרּדם ּבקע אֹו ּבהקּדׁש3הקּדׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻ

עצמֹו דבר ּבאֹותֹו ּפרּוטה ויתּכּון 4ּבׁשוה ּבֹו, ׁשּנהנה ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכאחת  ויהנה ויפּגם ּופגם 5להנֹות, ּפרּוטה ּבכחצי נהנה . ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבׁשוה  ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ׁשּנהנה אֹו ּפרּוטה, ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָּבכחצי
ּפ ולא ׁשּפגם ּבּמה נהנה ולא אחר ּבדבר ּבּמה ּפרּוטה גם ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּפרּוטה  ּבׁשוה ׁשּיהנה עד מעל, לא זה הרי - ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנהנה
ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ּפרּוטה ּבׁשוה הניה ּבאֹותּה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹויפּגם
ּולבׁשּה ּבבגדֹו ּותפרּה הקּדׁש מּבגד מטלית ׁשהּתיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי
מּמּנה  ׁשהּתירּה ּבּבגד והפסיד ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָונהנה
לא  זה הרי - ּכלּום ּבּמטלית הפסיד ולא ּפרּוטה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹּבׁשוה
ּוכבר  אחר. ּבדבר ּופגם אחד ּבדבר ׁשּנהנה מּפני ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמעל,

לזמן 6ּבארנּו ואפּלּו מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה , ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ְֶֻמרּבה.

קדׁשים ·. ּכיון 7קדׁשי - מּצמרן ׁשּתלׁש הּתמימים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הן  ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, ּבפרּוטה ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנהנה
הּצמר  ּתליׁשת ׁשאין נפּגם, ׁשאינֹו זהב ׁשל לכֹוס ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדֹומים
הֹואיל  מּום, ּבהן נפל אם אבל מּלּקרב. אֹותן ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּפֹוסלת

ּדמיהן  ּפֹוגמת והּגּזה עֹומדים עד 8ולמכירה מעל לא - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ויפּגם  ּכיון 9ׁשּיהנה - ׁשּמתּו אחר מהן ּתלׁש ּבפרּוטה. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

למתה  ּפגם ׁשאין מעל, מּדבריהם,10ׁשּנהנה זֹו ּומעילה . ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּבארנּו .11ּכמֹו ְְֵֶַ

.‚- ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון הּבית, ּבדק ּבקדׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹועל
ּפטּור 13הקּדׁש12נתחּלל  אחריו ׁשּנהנה וזה מעל 14, . ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

נתחּלל  לא - מעילה ּבקרּבן חּיב ואינֹו הֹואיל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹּבזדֹון,
ּבהויתֹו הּוא הרי אּלא ּבֹו15הקּדׁש, ונהנה אחר ּבא ואם , ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה מעל. - ּבּקדׁש16ּבׁשגגה ּכׁשּמעל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבֹו נהנה אם אבל לאחר; והקנהּו חּלין ּבתֹורת ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָֻוהֹוציאֹו

מֹועל 17ּופגמֹו אחר מֹועל ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו .18ולא ְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קרן  אלה בתשלומים שיהיו כדי חומשים, ושני קרנות שתי לתת הוא חייב מעילתו, את מזה לשלם ורוצה סאתיים וגדלו
דבריו. את בירר ולא משלמים" "ואין ואמר: סתם ורבינו ההקדש. דמי על נוסף עליהם 36)וחומש ונותנים יין שמרי

התלמוד. בלשון "תמד" נקרא זה ומשקה קלוש. יין טעם ומקבלים תוססים המים ימים כמה ואחרי שהסירו 37)מים אחרי
ורביעית. שלישית בפעם כך עושים ויש יין, של טעם בה יש זו שנייה מזיגה וגם שנית מים השמרים על נותנים התמד את

מדרבנן.38) רק לעולם.39)שאיסורו אסרו החמורה הגוף ראויות 40)בקדושת אינן וחמורה שתרנגולת מפני והטעם,
לכך. ראויים והחלב הביצים וגם למזבח הראויים דברים בדמיהן ולקנות למכרן כלומר, דמים, קדושת וקדשו למזבח

בה.41) מועלים ואין לכלום ראוייה ביצתם אין למזבח הקדישם אם העבודה.42)אבל בשעת ללבשן ראויות ואינן
עליהם,43) מתנים ולפיכך מהם ונהנים עבודתם גמר עם עין כהרף הכהונה בגדי את לפשוט לכהנים להם אפשר שאי

בהם. כשיהנו ימעלו שלא אותם, שמקדישים לגבוה.44)בשעה הקדישם הנגינה 45)שהגוי כלי מקול נהנה אם
השרת.46)שבמקדש. כלי או המקדש בניין מיופי נהנה הקטורת.47)אם שעמוד 48)ריח מפני הקטורת, עשן

דבר  לך אין בידינו: וכלל מצוותו נגמרה כבר העשן שעלה ולאחר "תימורת", נקרא התמר כעץ ישר בקו עולה הקטורת
בו. ומועלים מצוותו בהם 49)שנעשית שאין מפני לעולם מועלים אין ומראה ובקול ההקטרה. מצוות נגמרה טרם שהרי

נפגם.1)ממש. שלא אע"פ מצמרו שתלש קדשים קדשי נפגם, שאינו או שנפגם בדבר הנהנה מעילה 2)יבאר משנה
קל. בשימוש נפגם ואינו קשה שהזהב וידעו המתכות, בתכונות חז"ל היו בקיאים שם.3)יח. שם 4)כחכמים גמרא

שם.5)יח. בגמרא נאמרו כאן הכתובים התנאים ד.6)כל הלכה ה פרק שם.7)למעלה יותר 8)משנה יש שאם
מחירם. יעלה וכסףֿמשנה.9)צמר ראב"ד ראה יט. שם פפא פירש 10)כרב וכן מום. בעלת ובין תמימה בין משמע

א. הלכה ג בפרק למעלה שכתבנו מה וראה שם. קדושתו.12)שם.11)רש"י יהודה 13)פקעה ור' מאיר ר' מחלוקת
מתחלל. אינו במזיד מתחלל, בשוגג האומר: בהקדש, יהודה כר' שהלכה אמרו נד: שם ובגמרא , נב: קידושין במשנה

בחולין.14) נהנה המעילה.15)שהרי לפני שהיה מועל.16)כמו אחר מועל אין ומכלֿשכן 17)שבשוגג פגמו, אפילו
פגם. ולא נהנה וה.18)אם ד פרק ראה

dlirn zekld - dcear xtq - oeiq b"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבבהמה „. אּלא ּבמקּדׁשים מֹועל אחר מֹועל 19ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
הקּדׁש ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? ּבלבד. ּתׁשמיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻּוכלי
ּופגם  ונהנה ּבֹו ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ּבפרּוטה ְְְֱֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָָונהנה
מעל, הּוא - לחברֹו ּונתנֹו הּקרּדם נטל מעלּו. ּכּלם -ְְֲֲֵַַַַָָָָָֹֻֻ
ונהנה  זהב ׁשל ּבכֹוס ׁשתה מעל. לא חברֹו ְְֱֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹאבל
וׁשתה  חברֹו ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ְְְְֱֲֲִֵֵֶָָָָָָָָּבפרּוטה,
מּתנה  לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו. ּכּלם - ְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֻונהנה
ּגּבי  על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא - מכרֹו ְֲֵֵַַַַַַָָָָֹאֹו
עליו  ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ּבפרּוטה ונהנה ְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָָָהחמֹור

ּופגם  -20ונהנה ּופגם ונהנה עליו ורכב חברֹו ּובא , ְְְֱֱֲֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אֹו מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו החמֹור נתן מעלּו. ְֲֲֲֵַַַַָָָָָָֻּכּלם

הּמׁשאיל 21הּׂשּכירֹו וכן מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא -22 ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹ
הנאה  טֹובת לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל ׁשּבֹו,23קרּדם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ

לכּתחּלה  ּבֹו לבּקע מּתר הּדין 24וחברֹו והּוא . ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֻ
.25לבהמה  ְִֵָ

מזּבח ‰. קדׁשי מֹועל 26ּבהמת ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
החּטאת  מן ּתלׁש ּכיצד? ּפעמים. ּכּמה עד מֹועל ,27אחר ְִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

מעלּו ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ותלׁש, חברֹו וכן 28ּובא . ְְְֲֲֲֵֵֵַַָָָָָָֻ
ויראה  מעלּו. ּכּלן - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻאם

ּכדין 29לי  ׁשרת ּוכלי והּנסכים והעֹופֹות הּמנחֹות ׁשּדין , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
הן. הּגּוף קדּׁשת ׁשּכּלן ְְֵֵֶַַַָָֻֻהּבהמה,

.Â והיא הֹואיל מּום, ּבּה ׁשּנפל הּקדׁשים קדׁשי ְְֱֳִִִֵֶֶַַַָָָָּבהמת

לפדיֹון  ׁשהיא 30עֹומדת הּבית ּבדק ּכקדׁשי היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
- לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ואם ּדמים; ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֻקדּׁשת

מעל. ּבלבד ְִִַַָָהראׁשֹון
.Ê חכמים הקּדׁש31אמרּו ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל , ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

הּגזּבר  לזה נתנּה ואם מעלּו. ׁשניהם - לחברֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּונתנּה
ויראה  מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ידֹו ּתחת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהיתה

ּבזדֹון  ּבמֹועל אּלא אמּורים הּדברים אּלּו ׁשאין ,32לי, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
הּנֹוט  הקּדׁש. נתחּלל לא על ׁשהרי הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּלֹו ׁשהיא ּבחפציו 33ּדעת אֹותּה ׁשּיֹוציא עד מעל לא - ֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מעל, הּוא - לחברֹו נתנּה ּבמּתנה. אֹותּה ׁשּיּתן עד ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו
ּבׁשאר  מֹועל אחר מֹועל ׁשאין מעל; לא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹוחברֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבזה.34הקּדׁשֹות, ּכּיֹוצא וכל . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹ
.Á אבן ׁשהרי 35נטל מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מעל  - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. נהנה נתנּה36לא . ְְֱֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּידּור  עד מעל לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה חּלֹון ּגּבי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹעל

הּנּכרת  הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה, ּבׁשוה .37ּתחּתיה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.Ë ּפי 38נטל על אף לּבּלן, ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

עת  ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - רחץ ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אף  מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשּירצה.

מלאכּתֹו. עּׂשּו לא ׁשעדין ּפי ְְֲִִֶַַַָֹעל
.È חפץ ּבּה -39קנה ּכֹוכבים העֹובד מן אם :מׁש ולא ְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

מעל 40מעל  לא - יּׂשראל מן ואם ,41. ְְִִִֵַַָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הדינים 19) כל "החמור". בפירוש רבינו כותב ולמטה טמאה, בבהמה והמדובר הקודמת, להלכה המשך היא זו הלכה
העוסקת  יט: מעילה המשנה ע"פ ולא ט, הלכה ב פרק מעילה התוספתא לפי הם וה, ד ג, בהלכות זה בפרק האמורים
למשנה  מנוגדת אינה שהתוספתא ודעתו תשמיש", "כלי וכתב: רבינו שינה ולפיכך שבמשנה, שרת כלי כמו הגוף בקדושת
מעלו" כולם בו, ובקע חבירו ובא הקדש, של בקורדום  "בקע האומרת: התוספתא את ומפרש וכסףֿמשנה), ראב"ד (ראה
מדברת, ומשנתינו מעל. השני גם ולכן לרשות, מרשות להוציא כלל נתכוון ולא שלו הוא שהקורדום וחשב ששגג כגון
קדושת  ואפילו מזיד הוא הרי הקדש, של שהוא ידע (אם הקדש של שהוא ידע לא אבל לגזול, והתכוון שלא שאינו כשידע
במתכוון  דמים בקדושת אבל ה), הלכה (ראה הגוף בקדושת אלא מועל אחר מועל אין אמרו: ולפיכך מתחלל), אינו דמים
וכן  מעל. לא וחבירו מעל הוא לרשות מרשות להוציאה שהתכוון מכיון הקדש, הוא שהחפץ יודע שאינו אע"פ לגזול

רבינו). דברי ליישב אפשר גירסתו לפי וגם שם. הב"ח גירסת (ראה אין ד"ה נה. קידושין התוספות נחלש.20)פירשו
כמכר.21) דינה שכירות מסוים. צט.22)לזמן מציעא בבבא אמי, רב של בזה 23)מימרא המשאיל הנאת של שוויה

לשואל. טובה השואל.24)שעשה לרשות מסירתו ע"י לחולין כולו יצא שהקורדום שקדושת 25)מפני בהמה המשאיל
עליה. ה"א).26)דמים פ"ב (למעלה הדם זריקת לפני מעילה בהם אין קלים קדשים שהרי קדשים, לקדשי הכוונה

הקודמת.27) בהלכה הערה ראה . יט: מעילה המשנה א.28)לשון הלכה ב פרק שם אמרו:29)תוספתא בתוספתא
לי". "יראה אמר ולפיכך הגוף, קדושת שהם הדברים לכל מעולה לומד ורבינו מעלו, כולם וכו' לחבירו נתנו וכו' ובעולה

מפני 30) פדיון לה אין שחטה, אפילו או מתה אם אבל להערכה. הכהן לפני להעמידה ואפשר חיה, כשהבהמה המדובר
א. הערה פ"ג למעלה ראה והערכה. העמדה טעונה זה 31)שהיא הרי הקדש, של קורה או אבן "נטל (יט:): שם שנינו

שנא  ומאי הוא, ההבדל) (מהו שנא "מאי שאלו: שם ובגמרא מעל". לא וחבירו מעל, הוא – לחבירו נתנה מעל. לא
ולפיכך  והקורה, האבן נתחללו ולא בזדון במועל שהמדובר רבינו, ומפרש לו. המסורות בגזבר שמואל: ומתרץ חבירו?"
הראשון  כשהמועל שהמדובר שמואל ומתרץ מעלו? שכולם בה"ג למדנו בזדון במועל הרי חבירו, מעל לא למה שאל,
(ראה  אחרת פירשו וראב"ד רש"י אבל זו, שבהלכה דבריו ומכאן שניהם. מעלו לאחר נתנה אם אבל לגזבר, נתנה

מוסיף 32)כסףֿמשנה). ואינו אשם מביא אינו אבל בקדשים, מעילה איסור על שעבר הכוונה "מעל", שאמרו: ומה
מתחללים  הבית בדק שקדשי מפני בזדון? במעילה זה דין להעמיד הכריחו ומה ג). הלכה א פרק למעלה (ראה חומש

פעמים. כמה שנתבאר כמו מועל, השני ואין הראשון של מעילתו –33)אחרי לגוזלה התכוון אם ולא אבל ששגג אע"פ
חבירו. מעל – הקדש של שהוא זה.34)ידע בפרק פעמים שם.35)כמה תחתיה.36)משנה דר שלא אףֿעלֿפי

ניכרת. הנאה ממנה נהנה וגם הקורה את ששינה מפני שהרי 37)והטעם, ניכרת, הנאה אינה חיבור בלי הקורה הנחת
שם. גמרא הניחה, עצמו לצרכי שלא לומר שם.38)אפשר למוכר.39)משנה מחירה הגוי,40)ושילם מן בקנה

הכל. לדברי קונות מעות 41)מעות התורה שמן שאע"פ רבינו, וסובר אותו. משך שלא זמן כל החפץ את קנה שלא
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.‡È חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הק ּדׁש מעֹות ,42הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
ּכיצד? מעל. - חל ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאף
מחּסר  וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו חּטאתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻהּמביא

אין 43ּכּפרה  וכּלם מעל. - ההקּדׁש מן ּכּפרתֹו ׁשהביא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּדם  ׁשּיּזרק עד מנחֹות 44מֹועלין הּמביא ,לפיכ .45 ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

עברה  ׁשעבר ּפי על אף ההקּדׁש, מן ּתֹודה ולחם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּונסכים
עליו. לכּפר ּדם זריקת ּכאן ׁשאין מעל, לא -ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

.·È ּכׁש47ׁשקלֹו46נתן - הקּדׁש הּתרּומה 48ּיתרמּומּמעֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
הּׁשֹוקל, ימעל ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו מּמּנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָויקנּו

ּדמּה ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה חלקֹו .49ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.‚Èצרכיו 50הּמפריׁש ּבׁשאר והֹוציאֹו הּוא 51ׁשקלֹו ּבין , ְְְְְִִִִֵַַָָָ

מעל  - חברֹו לחברֹו52ּבין נתנֹו ידֹו53. על הל54לׁשקלֹו , ְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָָ
עצמֹו ידי על נתרמה 55ּוׁשקלֹו ּכבר אם :56- הּתרּומה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָ

הּׁשֹוקל  להּגבֹות 57מעל העתיד על ּתֹורם ׁשהּתֹורם ;58, ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבׁשקלים  ׁשּבארנּו לּלׁשּכה,59ּכמֹו זה ׁשקל הּגיע ּוכאּלּו , ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

מעל  לא 60ּולפיכ - ּתרּומה נתרמה לא עדין ואם . ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֹ
הּלׁשּכה 61מעל  ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם .62. ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּונתנֹו‡. הקּדׁש מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָמי

הּׁשליח  עּׂשה אם חּלין: ּבתֹורת להֹוציאֹו ְְְִִִִִַַַַָָָָֻלׁשליח
- ׁשליחּותֹו,ׁשליחּותֹו עּׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא המׁשּלח ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּמעל. הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת הּׁשליח עּׂשה  ְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּבּׂשר  מאֹותֹו (לי) ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר הּבית ּבעל ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּכּכר, להן ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר; להן ונתן הל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלאֹורחין,
והביא  החּלֹון, מן לי הבא ל ׁשלּוחֹו: אמר ּבּׂשר; להן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָונתן
לֹו והביא הּמגּדל, מן הבא לֹו: ׁשאמר אֹו הּמגּדל; מן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלֹו
הּׁשליח  הל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעל. הּׁשליח - החּלֹון ְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹמן
הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף לֹו, ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון מן ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוהביא

מעל; הּבית ּבעל - הּמגּדל מן אּלא ׁשּיביא ּבלּבי היה ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹלא
ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות עּׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי
להן  ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ה ּׁשליח היה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
לא  ואם מעל, הּבית ּבעל - ּכמאמרֹו עּׂשה אם ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָֹׁשליחּות,
ּתן  לׁשלּוחֹו: אמר ּפטּור. הּבית ּבעל - ׁשליחּותֹו ְְִִִֵַַַַַָָָָעּׂשה
ואמר  הּׁשליח הל ּבּׂשר, ׁשל חתיכה חתיכה ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָלאֹורחין

מע  הּבית ּבעל - ׁשּתים ׁשּתים טלּו נעּׂשה להן: ׁשהרי ל, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבעל  ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּפטּור, והּׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָדברֹו,
הּׁשליח: להם אמר אם אבל הּׁשליחּות. עקר ולא ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבית
האֹורחים  נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי ׁשּתים ׁשּתים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָטלּו
מהן  אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף - ׁשלׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשלׁש
לפי  חּיב, חברֹו נמצא מּדעּתֹו. והֹוסיף חברֹו ׁשליחּות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָעּׂשה
זה  על חּיב והּוא הּׁשליחּות, נעקרה ולא דבריו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנעּׂשּו

מּדעּתֹו. ְִִֶַׁשהֹוסיף
ּבדק ·. מּקדׁשי החתיכֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

מעל  לא - ּבֹו וכּיֹוצא עֹולה ּבּׂשר היּו אם אבל ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹהּבית;
על  יתר אחר ּבאּסּור חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד. האֹוכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה הּתֹורה ּובכל ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻהּמעילה,

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ׁשּלא לבּדּה ּבמעילה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלא
לי ‚. הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנֹותן

ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות, ּובחציּה נרֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻּבחציּה
ּבכּלּה לי הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ּפתילֹות; ּבכּלּה אֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻנרֹות
נרֹות  ּבחציּה והביא הל ּפתילֹות, ּבכּלּה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֻנרֹות
מעל  לא הּבית ּבעל ּפטּורים. ׁשניהם - ּפתילֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּובחציּה
מעל  לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ׁשליחּותֹו נעּׂשה לא ׁשהרי -ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ׁשליחּותֹו עקר לא ׁשהרי -ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
ּפתילֹות  ּובחציּה ּפלֹוני מּמקֹום נרֹות ּבחציּה לי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָהבא
ּפתילֹות  מּמקֹום נרֹות והביא והל ּפלֹוני, ְְְְְְִִִִִֵֵַָמּמקֹום

מעל. הּׁשליח - נרֹות מּמקֹום ְְִִִֵַַַָָּופתילֹות
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האחרונים  ופלפלו כסףֿמשנה. (ראה המוכר מרשות הכסף יצא לא הרי משיכה, בלי יקנה שלא חכמים שתיקנו כיון קונות,
עיון). וצריך זה. בכעין תורה דין לבטל מועילה חכמים תקנת אם חולין.42)בזה, שהמעות היה זב 43)סבור כגון

טהרתם. אחר קרבנות להביא שמחוייבים ויולדת שמעון 44)וזבה ור' יהודה ר' מחלוקת מכפרת, הזריקה כי נהנה, ואז
יהודה. כר' ופסק יט. מכפרת.45)במעילה הקומץ הקטרת שהרי חוטא, למנחת ב.46)חוץ ב, פרק שקלים משנה

ציבור.47) חובת קרבנות לקנות כדי בשנה, אחת המקדש לבית לתת מחויב אדם שכל השקל, פעמים 48)מחצית שלוש
ומהן  הלשכה", "תרומת נקרא לקופות שהכניסו ומה בלשכה, שנצטברו מהשקלים גדולות קופות שלוש ממלאים היו בשנה

לשכה". "שירי נקרא בלשכה שנשאר ומה קרבנות, נהנה,49)קונים לא הזריקה לפני הקודמת.אבל בהלכה שאמרנו כמו
יג.50) הלכה א פרק מעילה חולין.51)תוספתא לחבירו 52)צרכי נתנו שאם רבינו, כוונת מפרשים וכסףֿמשנה ראב"ד

המפריש  אחרת, גירסא שלפנינו בתוספתא שם. מעילה בתוספתא הדין מקור מוסר והכסףֿמשנה מעלו. שניהם בו נהנה וזה
מעל. זה הרי לחבירו ב.53)שקלו ב, פרק שקלים המשלח.54)משנה עצמו.55)בשביל בשעה 56)בשביל

עצמו.57)ששקל. בשביל ששקל הראשון.58)השליח שתרמו בשעה זה בשקל הקדש זכה ה"ט.59)ולפיכך פ"ב
ש"מצוות 60) מפני מעילה, אינה השקל מתן מצוות וקיום ממנו. וגובים אותו ממשכנים ביתֿדין שקל, לא שאם היא ההנאה

הירושלמי  לפי המשנה על בפירושו רבינו התורה. עליו שהטילה חוב מילוי אלא הנאה, אינה מצוה (קיום ניתנו" ליהנות לאו
עצמו.61)שם). בשביל ששקלו בשעה הקדש, ברשות היה לא עדיין שהשקל מאיר 62)מפני ור' יהודה ר' מחלוקת

רבינו, על לתמוה ויש בשיריים. מועלים שסובר שנאה, מאיר ר' שמשנתנו אמרו שם (בירושלמי כר"י ופסק נד. בקידושין
עיון). וצריך בשיריים, מועלים שאין ומסיים כמשנתנו, חולין 1)שפסק בתורת לשליח ונתנו הקדש ולקח ששגג מי יבאר

עצמו. מדעת השליח עשה אם ודין מעל, מי

dlirn zekld - dcear xtq - oeiq c"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„והל אתרֹוג, לי הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן
הּׁשליח  - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָוהביא
אתרֹוג  לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור, הּבית ּובעל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמעל,
ׁשהביא  האתרֹוג היה אם ,לפיכ ּפרּוטֹות. ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּׁשוה
מעלּו. ׁשניהם - ּפרּוטֹות ׁשּתי ׁשוה אחת ּבפרּוטה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָלֹו

חפץ,‰. ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְִֵֵֶַַַָָהּׁשֹולח
החנוני  ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ּבעל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹונזּכר
ואין  נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ׁשֹוגג, ׁשהּוא מעל, הּׁשליח -ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
אף  נזּכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעילה, ּבקרּבן חּיב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמזיד
ׁשניהם  - לחנוני ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא וידע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשליח
אֹותּה ּכׁשּיֹוציא חּיב והחנוני מעילה, מּקרּבן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּפטּורים
הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי במעֹותיו, ׁשּנתערבה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּפרּוטה
ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש לֹו ׁשּנתנּו ׁשּפרּוטה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלחנוני

להקּדׁש. הּמּקח ְְְְִִֵֶַָָונתּפס
.Â ׁשּיהיה עד החטא מן החנוני להּציל ּכדי יעּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
מקֹום  ּבכל הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָּכלי
הּכלי  אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעּׂשה זה; על מחּללת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא
ּפרּוטה  וכן הּמעֹות. ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני ויּתר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהקּדׁש,
ּפרּוטה  ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ׁשּנתערבה הקּדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ּבּכיס. יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה מחּלל - הקּדׁש זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבכיס
ּכל  את ׁשּיֹוציא עד מעל לא - חּלל ולא הֹוציא ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹואם

ִַהּכיס.
.Ê- הקּדׁש מּׁשורי וׁשֹור הקּדׁש, מּכיסי ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:

את  מביא עֹוּׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
הקּדׁש, הּוא הרי - הּוא הקּדׁש אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהּגדֹול
זה; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש - לאו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻואם

ּבּקטן. ְֵֶַָָָויהנה
.Á ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל

ויראה  קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם -ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מזיד. היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה ׁשאינֹו ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלי,

.Ë ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית ּבעל אצל מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמפקיד
רׁשּות  לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְֲִִֵֵֶַַַַַָוהֹוציא

הרׁשהּו. לא הּפּקדֹון ּובעל ּבהן, ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלהׁשּתּמׁש
.È ולא חתּומין היּו ולא חנוני אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן

הּדין  מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל מׁשּנה, קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
ּבעל  ּפטּורין; ׁשניהן - הֹוציאֹו אם ּבהן, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלהׁשּתּמׁש
ּבהן, הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ּפטּור ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפּקדֹון
ולא  מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן מּפני - ּפטּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻוהחנוני

ּברׁשּות. הׁשּתּמׁש ּוכאּלּו ְְְֲִִִִֵַחתּומין,
.‡Èאֹו לבעלּה, הקּדׁש ׁשל מעֹות ׁשהכניסה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהאּׁשה

- ּבירּׁשה הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻׁשהקּדיׁש
ימעל. ּבחפציו הּמעֹות הּבעל ְְֲִִִֶַַַַַַָָָלכׁשּיֹוציא

ה'תשע"ה  סיון כ"ד ה' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ׁשּפסקּו‡. ּפי על אף ּבהקּדׁש, עֹוּׂשין ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפֹועלים

מזֹונֹות  ואם 2עּמהן הקּדׁש, ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא - ְְְְְְִִִֵֶֶֶָֹֹ
מזֹונֹות. ּדמי להם נֹותן ההקּדׁש אּלא מעלּו. - ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָאכלּו

הּפרה.·. את חֹוסם זה הרי - הקּדׁש ּכרׁשיני ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּדׁש
לֹו הראּוי ּדיׁש - ּבדיׁשֹו ׁשֹור תחסם לא .3ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ

ההקּדש ‚. את מחּללין על 4אין אּלא הּמלאכה, על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
- ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעּׂשה אּמן ּכיצד? ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּמעֹות.
עד  ּבּׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ּבהמת לֹו נֹותנין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאין

הּמעֹות  על אֹותן נֹותנין 5ׁשּמחּללין חּלין ׁשּיעּׂשּו ואחר , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם ּבּׂשכרֹו, לאּמן ְְְְְִִִִִֶָָָָָֻאֹותן

הּלׁשּכה  מּתרּומת .6ּבהמה ְְְִִֵַַָָ
מן „. ואבנים עצים לֹוקחין אין - ּבּמקּדׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין

אּלא  קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
החל  מן הּכל אֹו7ּבֹונין הּבנין ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּיׁשלם  ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיּׁשען
הּבנין  על ההקּדׁש מעֹות מחּללין צרכּו8הּבנין ואם . ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

לֹוקחין  - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש לעצים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹהּגזּברין
ּכדי  ימים מתאחרין אינן ׁשהרי ההקּדׁש; מּמעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹותן

וימעֹול. עליהן אדם יּׁשען ׁשּמא להן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּנחּוׁש
-9ּכׁשּפֹוסקין ‰. ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻ

ּבת  ּבאּמה סלע וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
אצּבע  ּוכׁשּמֹוׁשחין 10עּׂשרים מֹוׁשחין 11, - ּׁשּבנּו מה להן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

וארּבע  עּׂשרים ּבת גדֹולה ּבאּמה להן 12ּומחּׁשבין ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקדש.1) של מגרוגרות יאכלו אם מזונות עמהם שפסקו בהקדש הפועלים לא 2)יבאר הפועלים סתם: אמרו במשנה
כנפשך  ענבים ואכלת רעך בכרם תבא "כי כה) כג, (דברים תורה שכתבה פי על אף רש"י ופירש הקדש, גרוגרות מן יאכלו
הקדש  אם שאפילו מוסיף ורבינו הקדש. של ולא "רעך" דרשו פז: מציעא ובבבא הקדש. של לא אבל בחולין היינו שבעך"

בהם. עסוקים שהם מהפירות לאכול להם אסור במזונותיהם הדברים 3)חייב נפרש ואם הקדש", של דיש "ולא בגמרא:
הראוי  - "דישו" רבינו פירש ולכן הבית? בעל של הוא והלא השור של דיש משמעותה "בדישו" שהתיבה יצא כפשוטם

להקדש.4)לו. הראויים כך 5)דברים ואחר לחולין המעות ויצאו הקדש ממעות שכרם מפרישים בתחילה פירוש,
המעות. אותן על הבהמה את לתמידים 6)מחללים הבהמה את להקריב יהיה שאפשר כדי ההקדש, לטובת עושים זה כל

שנה. באותה שנתרמו משקלים כשנקנו אלא ציבור, של חובה קרבנות מקריבים אין שהרי במעות 7)ומוספים, קונים
בהקפה. או לחולין.8)חולין שיצאו הללו, במעות שכר 9)ומשלמים טפחים.10)ם.קובעים חמשה היינו

טפחים.12)כשמודדים.11) ששה בת גדולה באמה



קיי dlirn zekld - dcear xtq - oeiq b"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡È חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הק ּדׁש מעֹות ,42הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
ּכיצד? מעל. - חל ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאף
מחּסר  וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו חּטאתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻהּמביא

אין 43ּכּפרה  וכּלם מעל. - ההקּדׁש מן ּכּפרתֹו ׁשהביא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּדם  ׁשּיּזרק עד מנחֹות 44מֹועלין הּמביא ,לפיכ .45 ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

עברה  ׁשעבר ּפי על אף ההקּדׁש, מן ּתֹודה ולחם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּונסכים
עליו. לכּפר ּדם זריקת ּכאן ׁשאין מעל, לא -ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

.·È ּכׁש47ׁשקלֹו46נתן - הקּדׁש הּתרּומה 48ּיתרמּומּמעֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
הּׁשֹוקל, ימעל ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו מּמּנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָויקנּו

ּדמּה ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה חלקֹו .49ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.‚Èצרכיו 50הּמפריׁש ּבׁשאר והֹוציאֹו הּוא 51ׁשקלֹו ּבין , ְְְְְִִִִֵַַָָָ

מעל  - חברֹו לחברֹו52ּבין נתנֹו ידֹו53. על הל54לׁשקלֹו , ְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָָ
עצמֹו ידי על נתרמה 55ּוׁשקלֹו ּכבר אם :56- הּתרּומה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָ

הּׁשֹוקל  להּגבֹות 57מעל העתיד על ּתֹורם ׁשהּתֹורם ;58, ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבׁשקלים  ׁשּבארנּו לּלׁשּכה,59ּכמֹו זה ׁשקל הּגיע ּוכאּלּו , ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

מעל  לא 60ּולפיכ - ּתרּומה נתרמה לא עדין ואם . ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֹ
הּלׁשּכה 61מעל  ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם .62. ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּונתנֹו‡. הקּדׁש מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָמי

הּׁשליח  עּׂשה אם חּלין: ּבתֹורת להֹוציאֹו ְְְִִִִִַַַַָָָָֻלׁשליח
- ׁשליחּותֹו,ׁשליחּותֹו עּׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא המׁשּלח ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּמעל. הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת הּׁשליח עּׂשה  ְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּבּׂשר  מאֹותֹו (לי) ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר הּבית ּבעל ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּכּכר, להן ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר; להן ונתן הל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלאֹורחין,
והביא  החּלֹון, מן לי הבא ל ׁשלּוחֹו: אמר ּבּׂשר; להן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָונתן
לֹו והביא הּמגּדל, מן הבא לֹו: ׁשאמר אֹו הּמגּדל; מן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלֹו
הּׁשליח  הל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעל. הּׁשליח - החּלֹון ְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹמן
הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף לֹו, ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון מן ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוהביא

מעל; הּבית ּבעל - הּמגּדל מן אּלא ׁשּיביא ּבלּבי היה ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹלא
ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות עּׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי
להן  ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ה ּׁשליח היה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
לא  ואם מעל, הּבית ּבעל - ּכמאמרֹו עּׂשה אם ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָֹׁשליחּות,
ּתן  לׁשלּוחֹו: אמר ּפטּור. הּבית ּבעל - ׁשליחּותֹו ְְִִִֵַַַַַָָָָעּׂשה
ואמר  הּׁשליח הל ּבּׂשר, ׁשל חתיכה חתיכה ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָלאֹורחין

מע  הּבית ּבעל - ׁשּתים ׁשּתים טלּו נעּׂשה להן: ׁשהרי ל, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבעל  ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּפטּור, והּׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָדברֹו,
הּׁשליח: להם אמר אם אבל הּׁשליחּות. עקר ולא ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבית
האֹורחים  נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי ׁשּתים ׁשּתים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָטלּו
מהן  אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף - ׁשלׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשלׁש
לפי  חּיב, חברֹו נמצא מּדעּתֹו. והֹוסיף חברֹו ׁשליחּות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָעּׂשה
זה  על חּיב והּוא הּׁשליחּות, נעקרה ולא דבריו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנעּׂשּו

מּדעּתֹו. ְִִֶַׁשהֹוסיף
ּבדק ·. מּקדׁשי החתיכֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

מעל  לא - ּבֹו וכּיֹוצא עֹולה ּבּׂשר היּו אם אבל ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹהּבית;
על  יתר אחר ּבאּסּור חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד. האֹוכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה הּתֹורה ּובכל ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻהּמעילה,

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ׁשּלא לבּדּה ּבמעילה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלא
לי ‚. הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנֹותן

ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות, ּובחציּה נרֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻּבחציּה
ּבכּלּה לי הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ּפתילֹות; ּבכּלּה אֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻנרֹות
נרֹות  ּבחציּה והביא הל ּפתילֹות, ּבכּלּה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֻנרֹות
מעל  לא הּבית ּבעל ּפטּורים. ׁשניהם - ּפתילֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּובחציּה
מעל  לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ׁשליחּותֹו נעּׂשה לא ׁשהרי -ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ׁשליחּותֹו עקר לא ׁשהרי -ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
ּפתילֹות  ּובחציּה ּפלֹוני מּמקֹום נרֹות ּבחציּה לי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָהבא
ּפתילֹות  מּמקֹום נרֹות והביא והל ּפלֹוני, ְְְְְְִִִִִֵֵַָמּמקֹום

מעל. הּׁשליח - נרֹות מּמקֹום ְְִִִֵַַַָָּופתילֹות
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האחרונים  ופלפלו כסףֿמשנה. (ראה המוכר מרשות הכסף יצא לא הרי משיכה, בלי יקנה שלא חכמים שתיקנו כיון קונות,
עיון). וצריך זה. בכעין תורה דין לבטל מועילה חכמים תקנת אם חולין.42)בזה, שהמעות היה זב 43)סבור כגון

טהרתם. אחר קרבנות להביא שמחוייבים ויולדת שמעון 44)וזבה ור' יהודה ר' מחלוקת מכפרת, הזריקה כי נהנה, ואז
יהודה. כר' ופסק יט. מכפרת.45)במעילה הקומץ הקטרת שהרי חוטא, למנחת ב.46)חוץ ב, פרק שקלים משנה

ציבור.47) חובת קרבנות לקנות כדי בשנה, אחת המקדש לבית לתת מחויב אדם שכל השקל, פעמים 48)מחצית שלוש
ומהן  הלשכה", "תרומת נקרא לקופות שהכניסו ומה בלשכה, שנצטברו מהשקלים גדולות קופות שלוש ממלאים היו בשנה

לשכה". "שירי נקרא בלשכה שנשאר ומה קרבנות, נהנה,49)קונים לא הזריקה לפני הקודמת.אבל בהלכה שאמרנו כמו
יג.50) הלכה א פרק מעילה חולין.51)תוספתא לחבירו 52)צרכי נתנו שאם רבינו, כוונת מפרשים וכסףֿמשנה ראב"ד

המפריש  אחרת, גירסא שלפנינו בתוספתא שם. מעילה בתוספתא הדין מקור מוסר והכסףֿמשנה מעלו. שניהם בו נהנה וזה
מעל. זה הרי לחבירו ב.53)שקלו ב, פרק שקלים המשלח.54)משנה עצמו.55)בשביל בשעה 56)בשביל

עצמו.57)ששקל. בשביל ששקל הראשון.58)השליח שתרמו בשעה זה בשקל הקדש זכה ה"ט.59)ולפיכך פ"ב
ש"מצוות 60) מפני מעילה, אינה השקל מתן מצוות וקיום ממנו. וגובים אותו ממשכנים ביתֿדין שקל, לא שאם היא ההנאה

הירושלמי  לפי המשנה על בפירושו רבינו התורה. עליו שהטילה חוב מילוי אלא הנאה, אינה מצוה (קיום ניתנו" ליהנות לאו
עצמו.61)שם). בשביל ששקלו בשעה הקדש, ברשות היה לא עדיין שהשקל מאיר 62)מפני ור' יהודה ר' מחלוקת

רבינו, על לתמוה ויש בשיריים. מועלים שסובר שנאה, מאיר ר' שמשנתנו אמרו שם (בירושלמי כר"י ופסק נד. בקידושין
עיון). וצריך בשיריים, מועלים שאין ומסיים כמשנתנו, חולין 1)שפסק בתורת לשליח ונתנו הקדש ולקח ששגג מי יבאר

עצמו. מדעת השליח עשה אם ודין מעל, מי

dlirn zekld - dcear xtq - oeiq c"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„והל אתרֹוג, לי הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן
הּׁשליח  - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָוהביא
אתרֹוג  לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור, הּבית ּובעל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמעל,
ׁשהביא  האתרֹוג היה אם ,לפיכ ּפרּוטֹות. ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּׁשוה
מעלּו. ׁשניהם - ּפרּוטֹות ׁשּתי ׁשוה אחת ּבפרּוטה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָלֹו

חפץ,‰. ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְִֵֵֶַַַָָהּׁשֹולח
החנוני  ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ּבעל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹונזּכר
ואין  נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ׁשֹוגג, ׁשהּוא מעל, הּׁשליח -ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
אף  נזּכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעילה, ּבקרּבן חּיב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמזיד
ׁשניהם  - לחנוני ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא וידע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשליח
אֹותּה ּכׁשּיֹוציא חּיב והחנוני מעילה, מּקרּבן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּפטּורים
הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי במעֹותיו, ׁשּנתערבה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּפרּוטה
ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש לֹו ׁשּנתנּו ׁשּפרּוטה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלחנוני

להקּדׁש. הּמּקח ְְְְִִֵֶַָָונתּפס
.Â ׁשּיהיה עד החטא מן החנוני להּציל ּכדי יעּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
מקֹום  ּבכל הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָּכלי
הּכלי  אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעּׂשה זה; על מחּללת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא
ּפרּוטה  וכן הּמעֹות. ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני ויּתר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהקּדׁש,
ּפרּוטה  ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ׁשּנתערבה הקּדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ּבּכיס. יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה מחּלל - הקּדׁש זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבכיס
ּכל  את ׁשּיֹוציא עד מעל לא - חּלל ולא הֹוציא ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹואם

ִַהּכיס.
.Ê- הקּדׁש מּׁשורי וׁשֹור הקּדׁש, מּכיסי ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:

את  מביא עֹוּׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
הקּדׁש, הּוא הרי - הּוא הקּדׁש אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהּגדֹול
זה; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש - לאו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻואם

ּבּקטן. ְֵֶַָָָויהנה
.Á ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל

ויראה  קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם -ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מזיד. היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה ׁשאינֹו ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלי,

.Ë ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית ּבעל אצל מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמפקיד
רׁשּות  לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְֲִִֵֵֶַַַַַָוהֹוציא

הרׁשהּו. לא הּפּקדֹון ּובעל ּבהן, ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלהׁשּתּמׁש
.È ולא חתּומין היּו ולא חנוני אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן

הּדין  מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל מׁשּנה, קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
ּבעל  ּפטּורין; ׁשניהן - הֹוציאֹו אם ּבהן, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלהׁשּתּמׁש
ּבהן, הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ּפטּור ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפּקדֹון
ולא  מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן מּפני - ּפטּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻוהחנוני

ּברׁשּות. הׁשּתּמׁש ּוכאּלּו ְְְֲִִִִֵַחתּומין,
.‡Èאֹו לבעלּה, הקּדׁש ׁשל מעֹות ׁשהכניסה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהאּׁשה

- ּבירּׁשה הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻׁשהקּדיׁש
ימעל. ּבחפציו הּמעֹות הּבעל ְְֲִִִֶַַַַַַָָָלכׁשּיֹוציא

ה'תשע"ה  סיון כ"ד ה' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ׁשּפסקּו‡. ּפי על אף ּבהקּדׁש, עֹוּׂשין ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפֹועלים

מזֹונֹות  ואם 2עּמהן הקּדׁש, ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא - ְְְְְְִִִֵֶֶֶָֹֹ
מזֹונֹות. ּדמי להם נֹותן ההקּדׁש אּלא מעלּו. - ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָאכלּו

הּפרה.·. את חֹוסם זה הרי - הקּדׁש ּכרׁשיני ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּדׁש
לֹו הראּוי ּדיׁש - ּבדיׁשֹו ׁשֹור תחסם לא .3ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ

ההקּדש ‚. את מחּללין על 4אין אּלא הּמלאכה, על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
- ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעּׂשה אּמן ּכיצד? ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּמעֹות.
עד  ּבּׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ּבהמת לֹו נֹותנין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאין

הּמעֹות  על אֹותן נֹותנין 5ׁשּמחּללין חּלין ׁשּיעּׂשּו ואחר , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם ּבּׂשכרֹו, לאּמן ְְְְְִִִִִֶָָָָָֻאֹותן

הּלׁשּכה  מּתרּומת .6ּבהמה ְְְִִֵַַָָ
מן „. ואבנים עצים לֹוקחין אין - ּבּמקּדׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין

אּלא  קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
החל  מן הּכל אֹו7ּבֹונין הּבנין ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּיׁשלם  ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיּׁשען
הּבנין  על ההקּדׁש מעֹות מחּללין צרכּו8הּבנין ואם . ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

לֹוקחין  - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש לעצים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹהּגזּברין
ּכדי  ימים מתאחרין אינן ׁשהרי ההקּדׁש; מּמעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹותן

וימעֹול. עליהן אדם יּׁשען ׁשּמא להן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּנחּוׁש
-9ּכׁשּפֹוסקין ‰. ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻ

ּבת  ּבאּמה סלע וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
אצּבע  ּוכׁשּמֹוׁשחין 10עּׂשרים מֹוׁשחין 11, - ּׁשּבנּו מה להן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

וארּבע  עּׂשרים ּבת גדֹולה ּבאּמה להן 12ּומחּׁשבין ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקדש.1) של מגרוגרות יאכלו אם מזונות עמהם שפסקו בהקדש הפועלים לא 2)יבאר הפועלים סתם: אמרו במשנה
כנפשך  ענבים ואכלת רעך בכרם תבא "כי כה) כג, (דברים תורה שכתבה פי על אף רש"י ופירש הקדש, גרוגרות מן יאכלו
הקדש  אם שאפילו מוסיף ורבינו הקדש. של ולא "רעך" דרשו פז: מציעא ובבבא הקדש. של לא אבל בחולין היינו שבעך"

בהם. עסוקים שהם מהפירות לאכול להם אסור במזונותיהם הדברים 3)חייב נפרש ואם הקדש", של דיש "ולא בגמרא:
הראוי  - "דישו" רבינו פירש ולכן הבית? בעל של הוא והלא השור של דיש משמעותה "בדישו" שהתיבה יצא כפשוטם

להקדש.4)לו. הראויים כך 5)דברים ואחר לחולין המעות ויצאו הקדש ממעות שכרם מפרישים בתחילה פירוש,
המעות. אותן על הבהמה את לתמידים 6)מחללים הבהמה את להקריב יהיה שאפשר כדי ההקדש, לטובת עושים זה כל

שנה. באותה שנתרמו משקלים כשנקנו אלא ציבור, של חובה קרבנות מקריבים אין שהרי במעות 7)ומוספים, קונים
בהקפה. או לחולין.8)חולין שיצאו הללו, במעות שכר 9)ומשלמים טפחים.10)ם.קובעים חמשה היינו

טפחים.12)כשמודדים.11) ששה בת גדולה באמה
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ׁשאין אצּב מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי עֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ּבּמׁשיחה  .13מדקּדקין ְְְְִִַַָ

.Â ּובעצים ּבּמלח נאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּתנאי
מלח  יּתנּו לא אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבאכילת

ׁשּלהן. ּבחּלין ְִִֶֶַַָָֻהּמקּדׁש
.Ê האבר ּגּבי ׁשעל ּבֹו14מלח מֹועלין ּגּבי 15- ׁשעל ; ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

הּמזּבח 16הּכבׁש ראׁש ּבֹו.17וׁשעל מֹועלין אין - ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
.Á הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָראּוי

טעם  לֹו ימצא ׁשּלא ודבר כחֹו. ּכפי ענינם סֹוף ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹולידע
עּלה  לֹו ידע ּבעיניו 18ולא קל יהי אל יהרס 19- ולא .20 ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֹֹ

ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. יפרֹוץ ּפן ה', אל ְְְְֲֲִֵֶֶַַַֹלעלֹות
החמירה  ּכּמה ּוראה ּבֹוא החל. ּדברי ּבׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכמחׁשבּתֹו
ּכיון  ואפר, ועפר ואבנים עצים אם ּומה ּבמעילה! ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָתֹורה

ּבלבד  ּבדברים עליהם העֹולם אדֹון ׁשם 21ׁשּנקרא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ואפּלּו ּבּה, מעל - חל מנהג ּבהן הּנֹוהג וכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹנתקּדׁשּו,

ּכּפרה  צרי ׁשֹוגג לנּו22היה ׁשחקק לּמצֹות וחמר קל ; ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּב האדם יבעט ׁשּלא הּוא, ּברּו ׁשּלא הּקדֹוׁש מּפני הן ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ולא  הּׁשם, על כן לא אׁשר דברים יחּפה ולא טעמן, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹידע
ּבּתֹורה: נאמר הרי החל. ּכדברי מחׁשבּתֹו ּבהן ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיחׁשב
אתם. ועּׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּוׁשמרּתם
ּכּמׁשּפטים. לחּקים ועּׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים: ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָֻאמרּו
- והּׁשמירה החּקים. ׁשּיעּׂשה והיא ידּועה, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻוהעּׂשּיה
הּמׁשּפטים. מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיּזהר
עּׂשּיתן  וטֹובת ּגלּוי ׁשּטעמן הּמצֹות הן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוהּמׁשּפטים
ּדמים, ּוׁשפיכּות ּגזל, אּסּור ּכגֹון ידּועה, הּזה ְְְִִִֵֶַָָָָָּבעֹולם
ידּוע. טעמן ׁשאין הּמצֹות הן והחּקים ואם. אב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוכּבּוד
להרהר  רׁשּות ל ואין ,ל חּקתי חּקים חכמים: ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹֻאמרּו
מׁשיבין  העֹולם ואּמֹות ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻּבהן.
ועגלה  ּבחלב, ּובּׂשר חזיר ּבּׂשר אּסּור ּכגֹון ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעליהן.
דוד  היה וכּמה הּמׁשּתּלח. וּׂשעיר אדּמה, ּופרה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻערּופה,
ׁשהיּו ּכֹוכבים העֹובדי ּומן הּמינים מן מצטער ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמל
אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים. על ְְְְִִִִֶַַַָָֻמׁשיבין
היה  האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין הּׁשקר ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבתׁשּובֹות
זדים, ׁשקר עלי טפלּו ׁשּנאמר: ּבּתֹורה. ּדבקּות ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמֹוסיף
ּכל  ּבענין: ׁשם ונאמר .ּפּקּודי אּצר לב ּבכל ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאני
ּכּלן  הּקרּבנֹות וכל עזרני. רדפּוני, ׁשקר אמּונה, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻמצֹותי

הן  החּקים חכמים 23מּכלל אמרּו עבֹודת 24. ׁשּבׁשביל , ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָֻ
והּמׁשּפטים  החּקים ׁשּבעּׂשּית עֹומד. העֹולם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻהּקרּבנֹות

צּוּוי  ּתֹורה והקּדימה הּבא. העֹולם לחּיי היׁשרים ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָזֹוכין
מׁשּפטי  ואת חּקתי את ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: החּקים, ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻֻעל

ּבהם. וחי האדם אתם יעּׂשה ֲֲֶֶֶַַָָָָָָֹאׁשר
דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעילה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסלקּו

עבֹודה. ספר והּוא ׁשמיני, ספר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָנגמר
הן: ואּלּו ותׁשעים, חמּׁשה ּופרקיו ּתׁשע, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָהלכֹותיו

ּכלי הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - הּבחירה ּבית ְְְְְְִִִִֵֵַָָָהלכֹות
הל ּפרקים. עּׂשרה - -הּמקּדׁש הּמקּדׁש ּביאת כֹות ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָ

ּפרקים. ׁשבעה - מזּבח אּסּורי הלכֹות ּפרקים. ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּתׁשעה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - הּקרּבנֹות מעּׂשה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהלכֹות
ּפסּולי הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - ּומּוספין ְְְְֲִִִִִֵָָָָּתמידין
יֹום עבֹודת הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - ְְְְֲִִִִַַָָָָָֻהּמקּדׁשין
ׁשמֹונה - מעילה הלכֹות ּפרקים. חמּׁשה - ְְְְֲִִִִִִַָָָָהּכּפּורים

ְִָּפרקים.
אקרא ה' ּובׁשם ּתֹודה זבח אזּבח ְְְְֵֶֶֶַַָָל
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עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות עּׂשרה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹּוׁשּתים
על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא ב) ּבזמּנֹו. הּפסח את ְְְִִִֶֶֶַַַַַֹֹֹלׁשחט
ה) ׁשני. ּפסח לׁשחט ד) אמּוריו. ּתלין ׁשּלא ג) ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהחמץ.
עּׂשר. חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבּׂשר ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלאכל
עּׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח לאכל ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹו)
יֹוציא ׁשּלא ח) ּומבּׁשל. נא יאכל ׁשּלא ז) הּׁשני. ְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻלחדׁש
מּומר. מּמּנּו יאכל ׁשּלא ט) לחבּורה. חּוץ הּפסח ְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמּבּׂשר
מּמּנּו יאכל ׁשּלא יא) וּׂשכיר. ּתֹוׁשב מּמּנּו יאכל ׁשּלא ְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹי)
עצם יׁשּבר ׁשּלא יג) עצם. ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא יב) ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹערל.
ׁשּלא טו) ּבקר. עד מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא יד) ׁשני. ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּבפסח
מּבּׂשר יׁשאיר ׁשּלא טז) לּבקר. ׁשני מּפסח ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹיׁשאיר

ׁשליׁשי. יֹום עד עּׂשר ארּבעה ְְֲִִִַַַָָָָחגיגת
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדיוק.13) ולמדוד לצמצם אפשר אי שנאמר 14)כלומר, מליחה טעונים המזבח על שמקטירים (אימורים) האיברים
מלח. תקריב קרבנך כל על יג): ב, זה 15)(ויקרא דין למדו שם מנחות  בגמרא המזבח. על להקטרה העומד דבר בכל

עולה. נקרא המלח שגם משמע לה'" אותם והעלו מלח הכהנים עליהם "והשליכו כד) מג, (יחזקאל מהכתוב
למזבח).16) הכהנים עולים שבה (המעלה, הכבש על מולחים הקומץ שאת אמרו, שם אינו 17)בתוספתא שהמלח מפני

שם). במנחות (רש"י לכלום נימוק.18)ראוי בו.19)סיבה, יזלזל כד):20)אל יט, (שמות תורה במתן הכתוב פי על
בם". יפרץ פן ה' אל לעלות יהרסו קודש.21)"אל זה הרי אשם.22)שאמר קרבן להביא נתגלו 23)מחוייב שלא

הקרבנות.24)טעמם. עבודת שם: רבינו ופירש העבודה" ועל ... עומד העולם דברים שלושה "על ב: משנה א פרק אבות
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אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
לחדׁש‡. עּׂשר ּבארּבעה הּפסח את לׁשחט עּׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמצות

חצֹות 2ניסן  אֹו3אחר הּכבּׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין . ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשנה  ּבן זכר ּבלבד העּזים ואחד 4מן האיׁש ואחד . ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ

זֹו ּבמצוה חּיבין .5האּׁשה ְְִִִַָָָָ
עּׂשר ·. ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּומי

זה  הרי - רחֹוקה ּבדר ולא טמא לא והּוא הקריב, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹולא
ּכרת  ּפטּור 6חּיב - ּבׁשגגה ּבּטלּה ואם .7. ְְְִִִֵַָָָָָָ

בעזרה ‚. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ּכׁשאר 8אין , ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
את 9הּקדׁשים  מקריבין היּו לא הּבמֹות הּתר ּבׁשעת אף . ְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

יחיד  ּבבמת ּבבמת 10הּפסח הּפסח את הּמקריב וכל . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבאחד  הּפסח את לזּבח תּוכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיחיד

הּׁשמּועה  מּפי .לׁשֹוחט 11ׁשערי אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד ְְֲִִִֵֶַַַָָָּבבמת

חצֹות „. אחר - הּפסח חצֹות 12ׁשחיטת קדם ׁשחטֹו ואם ; ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹ
ּפסּול  ּבין 13- ׁשל ּתמיד אחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין . ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ואחר 14הערּבים  הערּבים ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין אחר . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
הּנרֹות  את עד 15ׁשּמטיבין הּפסחים את לׁשחט מתחילין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

חצֹות  אחר ׁשחטֹו ואם הּיֹום. ּבין 16סֹוף ׁשל ּתמיד קדם ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
הּפסח  ּבדם ממרס אחד ויהיה ּכׁשר. - עד 17הערּבים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּפסח  ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם אחריו.18ׁשּיּזרק ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּכׁשר  - הּתמיד ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק .19ואם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּבזמּנֹו‰. הּפסח את חמץ 20הּׁשֹוחט ּכזית לֹו והיה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לֹוקה  - זבחי 21ּברׁשּותֹו ּדם חמץ על תזּבח לא ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

קּים  והחמץ הּפסח יזּבח ׁשּלא אחד 22- ואחד 23. הּׁשֹוחט ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
האמּורין  את הּמקטיר ואחד הּדם את א 24הּזֹורק היה , ם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חבּורה  מּבני אחד ברׁשּות אֹו מהם אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָברׁשּות
זה  הרי - הקרבתֹו ּבׁשעת חמץ ּכזית זה ּפסח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאֹוכלין

ּכׁשר  והּפסח .25לֹוקה, ְֵֶֶַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אותו.1) שוחטין והיכן יהיה מין ומאיזה בניסן, עשר בארבעה הפסח לשחוט שמצותֿעשה (שמות 2)יבאר שנאמר כמו
וגו'". אותו ושחטו הזה לחודש יום עשר ארבעה עד למשמרת לכם "והי' ו) כל 3)יב, אותו "ושחטו (שם) שנאמר כמו

שם). שמות (רש"י ולמעלה שעות משש והוא נוטה, שהצל משעה נקרא הערבים ובין הערבים". בין ישראל עדת קהל
מועד  (שם) ת"ל כמשמעו אני שומע בערב, הפסח את תזבח שם ו) טז, (דברים אומר הוא הרי אומר ר' בא: ובמכילתא
ראי' שאין אע"פ ולמעלה, שעות משש שהוא הערבים לבין מנין אומר נתן ר' מא). יב, (שמות יצאו אימתי ממצרים, צאתך
ד). ו, (ירמי' ערב" צללי ינטו כי היום פנה כי לנו אוי בצהריים, ונעלה קומו מלחמה עלי' "קדשו לדבר זכר לדבר,

תקחו".4) העזים ומן הכבשים מן לכם, יהי' שנה בן זכר תמים "שה ה) שם, (שמות יוסי 5)שנאמר ורבי יהודא כרבי
צא: (פסחים במשמע נשים שגם הרי אנשים", "במכסת נאמר ולא נפשות", "במכסת ד) שם, (שם שנאמר ממה כן שלמדו

ג. הלכה ופ"ז ח, הלכה פ"ה ד, הלכה בפ"ב להלן עיין שני, פסח ולענין שם). "והאיש 6)ורש"י יג) ט, (במדבר שנאמר
כיון  שני, פסח הקריב אם שאף וכנראה מעמיה". ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל היה, לא ובדרך טהור הוא אשר
חייב  הוא בשני והקריב בראשון הזיד כן גם "וכך וז"ל: נז) (עשה המצוות בספר מפורש וכן כרת. חייב בראשון שהזיד
כתב: ה"ב, ה בפרק להלן אבל צג.). (פסחים כרבי" זה בכל וההלכה לראשון, תשלומין השני אצלו שאין לפי רבי, לדעת
הקריב  לא שהרי כרת, חייב זה הרי ששגג אע"פ בשני הקריב לא ואם בשני, מקריב זה הרי בראשון הקריב ולא "הזיד

הראשון. על כרת חייב אינו בשני, הקריב שאם הרי מזיד". והיה עבירה 7)במועדו "שכל קרבן מביא ואינו מכרת.
וחטאת  מצוותֿעשה, שהן מפני והמילה הפסח וכו' עבירות משלש חוץ חטאת שגגתה על חייבין כרת, זדונה על שחייבין

ה"ב). שגגות מהלכות (פ"א לאֿתעשה" שגגת על אלא מביאים והמעשר 8)אין "הבכור נו:): (זבחים במשנה הוא כן
אלקיך  ה' יבחר אשר המקום אל אם "כי ו) טז, (דברים שנאמר משום בעזרה", מקום בכל שחיטתן קלים קדשים והפסח

ספר). (קרית הפסח" את תזבח שם שמו, מקומן.9)לשכן איזהו פרק בזבחים בין 10)כמבואר "אין ט: במגילה משנה
יחיד). בבמת אותו מקריבים (שאין פסחים" אלא יחיד) (=במת קטנה לבמה ציבורית) (=במה גדולה זבחים 11)במה

ב.12)קיד: והערה א הלכה למעלה יב,13)ראה (שמות שנאמר משום פסול, חצות קודם "שחטו סא: פסחים משנה
הערבים". בין נאמר 14)ו) שלא (=תמיד) לדבר הערבים", ו"בין "בערב" בו שנאמר (=פסח) דבר "יאוחר נח: פסחים

הערבים". בין אלא בערב, "בין 15)בו אלא נאמר לא הנרות והטבת בקטורת ואף וכו', דבר שיאוחר הנ"ל מהטעם
השניה). בברייתא נט. (שם פוסל 16)הערבים" זה אין אבל למצוה, אלא זה אין – לאחרו שצריך שאע"פ סא. שם משנה

שם). (רש"י יג 17)בדיעבד הלכה להלן וראה שם). פסחים המשניות (פירוש יקרוש" שלא כדי ומניעו בו "ממשמש
נח. ט 18)והערה (פרק התמיד לשחוט ואחרֿכך הפסח להקריב צריך לכתחילה אבל התמיד, שחט כשכבר המדובר

הגר"א). – ג הלכה ומוספין תמידין בסמוך.19)מהלכות למעלה וכמבואר שם. הפסח 20)פסחים שחיטת ש"בעת
קטו). ל"ת המצוות (ספר חמץ" ברשותו יהיה לא הערבים בין החמץ 21)והוא על הפסח את "השוחט סג.): (שם במשנה

הלכה  פ"ה פסחים מירושלמי ומשמע עליו. לוקים – לעשה ניתק ואינו מעשה בו שיש לאו שהוא וכיון בלאֿתעשה", עובר
בכזית. אלא לוקה שאינו ה.22)ד סג:23)שם גבי 24)שם על הקרבן מן הנשרפים הנתחים נקראים "אימורין

עמהן" הכבד ויותרת וחלביהן והכליות הקרב את המכסה והחלב העצה בעצם הדבוקה האליה פסח מקרבן והם המזבח,
קדשים). לסדר לפיה"מ הרמב"ם (הקדמת לשורפם ה' שאמר אמירה, מלשון הוא ו"אימורים" סד:), פסחים (פיה"מ

ה"ד.25) דפסחים פ"ה וירושלמי דפסחים, פ"ד תוספתא
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ׁשאין אצּב מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי עֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ּבּמׁשיחה  .13מדקּדקין ְְְְִִַַָ

.Â ּובעצים ּבּמלח נאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּתנאי
מלח  יּתנּו לא אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבאכילת

ׁשּלהן. ּבחּלין ְִִֶֶַַָָֻהּמקּדׁש
.Ê האבר ּגּבי ׁשעל ּבֹו14מלח מֹועלין ּגּבי 15- ׁשעל ; ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

הּמזּבח 16הּכבׁש ראׁש ּבֹו.17וׁשעל מֹועלין אין - ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
.Á הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָראּוי

טעם  לֹו ימצא ׁשּלא ודבר כחֹו. ּכפי ענינם סֹוף ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹולידע
עּלה  לֹו ידע ּבעיניו 18ולא קל יהי אל יהרס 19- ולא .20 ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֹֹ

ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. יפרֹוץ ּפן ה', אל ְְְְֲֲִֵֶֶַַַֹלעלֹות
החמירה  ּכּמה ּוראה ּבֹוא החל. ּדברי ּבׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכמחׁשבּתֹו
ּכיון  ואפר, ועפר ואבנים עצים אם ּומה ּבמעילה! ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָתֹורה

ּבלבד  ּבדברים עליהם העֹולם אדֹון ׁשם 21ׁשּנקרא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ואפּלּו ּבּה, מעל - חל מנהג ּבהן הּנֹוהג וכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹנתקּדׁשּו,

ּכּפרה  צרי ׁשֹוגג לנּו22היה ׁשחקק לּמצֹות וחמר קל ; ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּב האדם יבעט ׁשּלא הּוא, ּברּו ׁשּלא הּקדֹוׁש מּפני הן ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ולא  הּׁשם, על כן לא אׁשר דברים יחּפה ולא טעמן, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹידע
ּבּתֹורה: נאמר הרי החל. ּכדברי מחׁשבּתֹו ּבהן ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיחׁשב
אתם. ועּׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּוׁשמרּתם
ּכּמׁשּפטים. לחּקים ועּׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים: ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָֻאמרּו
- והּׁשמירה החּקים. ׁשּיעּׂשה והיא ידּועה, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻוהעּׂשּיה
הּמׁשּפטים. מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיּזהר
עּׂשּיתן  וטֹובת ּגלּוי ׁשּטעמן הּמצֹות הן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוהּמׁשּפטים
ּדמים, ּוׁשפיכּות ּגזל, אּסּור ּכגֹון ידּועה, הּזה ְְְִִִֵֶַָָָָָּבעֹולם
ידּוע. טעמן ׁשאין הּמצֹות הן והחּקים ואם. אב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוכּבּוד
להרהר  רׁשּות ל ואין ,ל חּקתי חּקים חכמים: ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹֻאמרּו
מׁשיבין  העֹולם ואּמֹות ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻּבהן.
ועגלה  ּבחלב, ּובּׂשר חזיר ּבּׂשר אּסּור ּכגֹון ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעליהן.
דוד  היה וכּמה הּמׁשּתּלח. וּׂשעיר אדּמה, ּופרה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻערּופה,
ׁשהיּו ּכֹוכבים העֹובדי ּומן הּמינים מן מצטער ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמל
אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים. על ְְְְִִִִֶַַַָָֻמׁשיבין
היה  האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין הּׁשקר ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבתׁשּובֹות
זדים, ׁשקר עלי טפלּו ׁשּנאמר: ּבּתֹורה. ּדבקּות ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמֹוסיף
ּכל  ּבענין: ׁשם ונאמר .ּפּקּודי אּצר לב ּבכל ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאני
ּכּלן  הּקרּבנֹות וכל עזרני. רדפּוני, ׁשקר אמּונה, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻמצֹותי

הן  החּקים חכמים 23מּכלל אמרּו עבֹודת 24. ׁשּבׁשביל , ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָֻ
והּמׁשּפטים  החּקים ׁשּבעּׂשּית עֹומד. העֹולם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻהּקרּבנֹות

צּוּוי  ּתֹורה והקּדימה הּבא. העֹולם לחּיי היׁשרים ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָזֹוכין
מׁשּפטי  ואת חּקתי את ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: החּקים, ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻֻעל

ּבהם. וחי האדם אתם יעּׂשה ֲֲֶֶֶַַָָָָָָֹאׁשר
דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעילה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסלקּו

עבֹודה. ספר והּוא ׁשמיני, ספר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָנגמר
הן: ואּלּו ותׁשעים, חמּׁשה ּופרקיו ּתׁשע, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָהלכֹותיו

ּכלי הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - הּבחירה ּבית ְְְְְְִִִִֵֵַָָָהלכֹות
הל ּפרקים. עּׂשרה - -הּמקּדׁש הּמקּדׁש ּביאת כֹות ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָ

ּפרקים. ׁשבעה - מזּבח אּסּורי הלכֹות ּפרקים. ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּתׁשעה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - הּקרּבנֹות מעּׂשה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהלכֹות
ּפסּולי הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - ּומּוספין ְְְְֲִִִִִֵָָָָּתמידין
יֹום עבֹודת הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - ְְְְֲִִִִַַָָָָָֻהּמקּדׁשין
ׁשמֹונה - מעילה הלכֹות ּפרקים. חמּׁשה - ְְְְֲִִִִִִַָָָָהּכּפּורים

ְִָּפרקים.
אקרא ה' ּובׁשם ּתֹודה זבח אזּבח ְְְְֵֶֶֶַַָָל
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סּדּורן: וזהּו ׁשׁש. ְְִִֵֶָָהלכֹותיו

הלכֹות ג. חגיגה. הלכֹות ב. ּפסח. קרּבן הלכֹות ְְְְֲִִִִֶַַָָא.
ו. כּפרה. מחּסרי הלכֹות ה. ׁשגגֹות. הלכֹות ד. ְְְְְְִִֵַָָָֻּבכֹורֹות.
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עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות עּׂשרה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹּוׁשּתים
על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא ב) ּבזמּנֹו. הּפסח את ְְְִִִֶֶֶַַַַַֹֹֹלׁשחט
ה) ׁשני. ּפסח לׁשחט ד) אמּוריו. ּתלין ׁשּלא ג) ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהחמץ.
עּׂשר. חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבּׂשר ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלאכל
עּׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח לאכל ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹו)
יֹוציא ׁשּלא ח) ּומבּׁשל. נא יאכל ׁשּלא ז) הּׁשני. ְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻלחדׁש
מּומר. מּמּנּו יאכל ׁשּלא ט) לחבּורה. חּוץ הּפסח ְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמּבּׂשר
מּמּנּו יאכל ׁשּלא יא) וּׂשכיר. ּתֹוׁשב מּמּנּו יאכל ׁשּלא ְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹי)
עצם יׁשּבר ׁשּלא יג) עצם. ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא יב) ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹערל.
ׁשּלא טו) ּבקר. עד מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא יד) ׁשני. ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּבפסח
מּבּׂשר יׁשאיר ׁשּלא טז) לּבקר. ׁשני מּפסח ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹיׁשאיר

ׁשליׁשי. יֹום עד עּׂשר ארּבעה ְְֲִִִַַַָָָָחגיגת
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בדיוק.13) ולמדוד לצמצם אפשר אי שנאמר 14)כלומר, מליחה טעונים המזבח על שמקטירים (אימורים) האיברים
מלח. תקריב קרבנך כל על יג): ב, זה 15)(ויקרא דין למדו שם מנחות  בגמרא המזבח. על להקטרה העומד דבר בכל

עולה. נקרא המלח שגם משמע לה'" אותם והעלו מלח הכהנים עליהם "והשליכו כד) מג, (יחזקאל מהכתוב
למזבח).16) הכהנים עולים שבה (המעלה, הכבש על מולחים הקומץ שאת אמרו, שם אינו 17)בתוספתא שהמלח מפני

שם). במנחות (רש"י לכלום נימוק.18)ראוי בו.19)סיבה, יזלזל כד):20)אל יט, (שמות תורה במתן הכתוב פי על
בם". יפרץ פן ה' אל לעלות יהרסו קודש.21)"אל זה הרי אשם.22)שאמר קרבן להביא נתגלו 23)מחוייב שלא

הקרבנות.24)טעמם. עבודת שם: רבינו ופירש העבודה" ועל ... עומד העולם דברים שלושה "על ב: משנה א פרק אבות

gqt oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq c"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
לחדׁש‡. עּׂשר ּבארּבעה הּפסח את לׁשחט עּׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמצות

חצֹות 2ניסן  אֹו3אחר הּכבּׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין . ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשנה  ּבן זכר ּבלבד העּזים ואחד 4מן האיׁש ואחד . ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ

זֹו ּבמצוה חּיבין .5האּׁשה ְְִִִַָָָָ
עּׂשר ·. ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּומי

זה  הרי - רחֹוקה ּבדר ולא טמא לא והּוא הקריב, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹולא
ּכרת  ּפטּור 6חּיב - ּבׁשגגה ּבּטלּה ואם .7. ְְְִִִֵַָָָָָָ

בעזרה ‚. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ּכׁשאר 8אין , ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
את 9הּקדׁשים  מקריבין היּו לא הּבמֹות הּתר ּבׁשעת אף . ְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

יחיד  ּבבמת ּבבמת 10הּפסח הּפסח את הּמקריב וכל . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבאחד  הּפסח את לזּבח תּוכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיחיד

הּׁשמּועה  מּפי .לׁשֹוחט 11ׁשערי אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד ְְֲִִִֵֶַַַָָָּבבמת

חצֹות „. אחר - הּפסח חצֹות 12ׁשחיטת קדם ׁשחטֹו ואם ; ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹ
ּפסּול  ּבין 13- ׁשל ּתמיד אחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין . ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ואחר 14הערּבים  הערּבים ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין אחר . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
הּנרֹות  את עד 15ׁשּמטיבין הּפסחים את לׁשחט מתחילין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

חצֹות  אחר ׁשחטֹו ואם הּיֹום. ּבין 16סֹוף ׁשל ּתמיד קדם ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
הּפסח  ּבדם ממרס אחד ויהיה ּכׁשר. - עד 17הערּבים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּפסח  ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם אחריו.18ׁשּיּזרק ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּכׁשר  - הּתמיד ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק .19ואם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּבזמּנֹו‰. הּפסח את חמץ 20הּׁשֹוחט ּכזית לֹו והיה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לֹוקה  - זבחי 21ּברׁשּותֹו ּדם חמץ על תזּבח לא ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

קּים  והחמץ הּפסח יזּבח ׁשּלא אחד 22- ואחד 23. הּׁשֹוחט ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
האמּורין  את הּמקטיר ואחד הּדם את א 24הּזֹורק היה , ם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חבּורה  מּבני אחד ברׁשּות אֹו מהם אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָברׁשּות
זה  הרי - הקרבתֹו ּבׁשעת חמץ ּכזית זה ּפסח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאֹוכלין

ּכׁשר  והּפסח .25לֹוקה, ְֵֶֶַַָ
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אותו.1) שוחטין והיכן יהיה מין ומאיזה בניסן, עשר בארבעה הפסח לשחוט שמצותֿעשה (שמות 2)יבאר שנאמר כמו
וגו'". אותו ושחטו הזה לחודש יום עשר ארבעה עד למשמרת לכם "והי' ו) כל 3)יב, אותו "ושחטו (שם) שנאמר כמו

שם). שמות (רש"י ולמעלה שעות משש והוא נוטה, שהצל משעה נקרא הערבים ובין הערבים". בין ישראל עדת קהל
מועד  (שם) ת"ל כמשמעו אני שומע בערב, הפסח את תזבח שם ו) טז, (דברים אומר הוא הרי אומר ר' בא: ובמכילתא
ראי' שאין אע"פ ולמעלה, שעות משש שהוא הערבים לבין מנין אומר נתן ר' מא). יב, (שמות יצאו אימתי ממצרים, צאתך
ד). ו, (ירמי' ערב" צללי ינטו כי היום פנה כי לנו אוי בצהריים, ונעלה קומו מלחמה עלי' "קדשו לדבר זכר לדבר,

תקחו".4) העזים ומן הכבשים מן לכם, יהי' שנה בן זכר תמים "שה ה) שם, (שמות יוסי 5)שנאמר ורבי יהודא כרבי
צא: (פסחים במשמע נשים שגם הרי אנשים", "במכסת נאמר ולא נפשות", "במכסת ד) שם, (שם שנאמר ממה כן שלמדו

ג. הלכה ופ"ז ח, הלכה פ"ה ד, הלכה בפ"ב להלן עיין שני, פסח ולענין שם). "והאיש 6)ורש"י יג) ט, (במדבר שנאמר
כיון  שני, פסח הקריב אם שאף וכנראה מעמיה". ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל היה, לא ובדרך טהור הוא אשר
חייב  הוא בשני והקריב בראשון הזיד כן גם "וכך וז"ל: נז) (עשה המצוות בספר מפורש וכן כרת. חייב בראשון שהזיד
כתב: ה"ב, ה בפרק להלן אבל צג.). (פסחים כרבי" זה בכל וההלכה לראשון, תשלומין השני אצלו שאין לפי רבי, לדעת
הקריב  לא שהרי כרת, חייב זה הרי ששגג אע"פ בשני הקריב לא ואם בשני, מקריב זה הרי בראשון הקריב ולא "הזיד

הראשון. על כרת חייב אינו בשני, הקריב שאם הרי מזיד". והיה עבירה 7)במועדו "שכל קרבן מביא ואינו מכרת.
וחטאת  מצוותֿעשה, שהן מפני והמילה הפסח וכו' עבירות משלש חוץ חטאת שגגתה על חייבין כרת, זדונה על שחייבין

ה"ב). שגגות מהלכות (פ"א לאֿתעשה" שגגת על אלא מביאים והמעשר 8)אין "הבכור נו:): (זבחים במשנה הוא כן
אלקיך  ה' יבחר אשר המקום אל אם "כי ו) טז, (דברים שנאמר משום בעזרה", מקום בכל שחיטתן קלים קדשים והפסח

ספר). (קרית הפסח" את תזבח שם שמו, מקומן.9)לשכן איזהו פרק בזבחים בין 10)כמבואר "אין ט: במגילה משנה
יחיד). בבמת אותו מקריבים (שאין פסחים" אלא יחיד) (=במת קטנה לבמה ציבורית) (=במה גדולה זבחים 11)במה

ב.12)קיד: והערה א הלכה למעלה יב,13)ראה (שמות שנאמר משום פסול, חצות קודם "שחטו סא: פסחים משנה
הערבים". בין נאמר 14)ו) שלא (=תמיד) לדבר הערבים", ו"בין "בערב" בו שנאמר (=פסח) דבר "יאוחר נח: פסחים

הערבים". בין אלא בערב, "בין 15)בו אלא נאמר לא הנרות והטבת בקטורת ואף וכו', דבר שיאוחר הנ"ל מהטעם
השניה). בברייתא נט. (שם פוסל 16)הערבים" זה אין אבל למצוה, אלא זה אין – לאחרו שצריך שאע"פ סא. שם משנה

שם). (רש"י יג 17)בדיעבד הלכה להלן וראה שם). פסחים המשניות (פירוש יקרוש" שלא כדי ומניעו בו "ממשמש
נח. ט 18)והערה (פרק התמיד לשחוט ואחרֿכך הפסח להקריב צריך לכתחילה אבל התמיד, שחט כשכבר המדובר

הגר"א). – ג הלכה ומוספין תמידין בסמוך.19)מהלכות למעלה וכמבואר שם. הפסח 20)פסחים שחיטת ש"בעת
קטו). ל"ת המצוות (ספר חמץ" ברשותו יהיה לא הערבים בין החמץ 21)והוא על הפסח את "השוחט סג.): (שם במשנה

הלכה  פ"ה פסחים מירושלמי ומשמע עליו. לוקים – לעשה ניתק ואינו מעשה בו שיש לאו שהוא וכיון בלאֿתעשה", עובר
בכזית. אלא לוקה שאינו ה.22)ד סג:23)שם גבי 24)שם על הקרבן מן הנשרפים הנתחים נקראים "אימורין

עמהן" הכבד ויותרת וחלביהן והכליות הקרב את המכסה והחלב העצה בעצם הדבוקה האליה פסח מקרבן והם המזבח,
קדשים). לסדר לפיה"מ הרמב"ם (הקדמת לשורפם ה' שאמר אמירה, מלשון הוא ו"אימורים" סד:), פסחים (פיה"מ

ה"ד.25) דפסחים פ"ה וירושלמי דפסחים, פ"ד תוספתא
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.Â ׁשפיכה טעּון הּפסח היסֹוד 26ּדם ואחר 27ּכנגד . ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָ
אֹותֹו מפׁשיטים ּדמֹו ּבטנֹו28ׁשּׁשֹופכים את וקֹורעין ְְְְְִִִִִֶֶַָ

אמּוריו  את זבח 29ּומֹוציאין ּכל חלבין אֹותן ּומקטירין ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ
לבּדֹו ׁשּלֹו30וזבח העֹור עם ּפסחֹו נֹוטל הּזבח ּובעל .31 ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

לירּוׁשלים  לביתֹו לערב 32ּומביא ואֹוכל .33וצֹולהּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
.Ê אמּורים ׁשּלנּו34הּמּניח עד הקטירן ונפסלּו35ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ

ילין 36ּבלינה  לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
לפי  לֹוקה, אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף ּבקר. עד  חּגי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹחלב

מעּׂשה  ּבֹו .37ׁשאין ֲֵֶֶַ
.Á הּלילה ּכל ּפסחים חלבי ׁשּיעלה 38ּומקטירין עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשחר. ארּבעה 39עּמּוד ּכׁשחל ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּבת  חלבי ׁשהרי ּבׁשּבת, להיֹות ּביֹום 40עּׂשר קרבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אין  - ּבחל להיֹות עּׂשר ארּבעה חל אם אבל ְְְֲִִֵַָָָָָָֹטֹוב;
חל  חלבי טֹוב.41מקטירין ּביֹום ְְְִִֵֶַֹ

.Ë ּכּתֹות ּבׁשלׁש נׁשחט אתֹו42הּפסח וׁשחטּו ׁשּנאמר: . ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹ
ואין  ויּׂשראל. ועדה, קהל, - יּׂשראל עדת קהל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּכל

וכת  ּכת ּבכל אדם ּבני מּׁשלׁשים .43ּפֹוחתין ְְְֲִִִֵַַָָָָ
.È חמּׁשים הּכל ׁשלׁשים 44היּו ּבּתחּלה נכנסים - ְְְֲִִִִִִַַָָָֹ

וחֹוזרין ו  עּׂשרה, ונכנסין עּׂשרה ויֹוצאים ׁשֹוחטין, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָ
עּׂשרה  ונכנסין עּׂשרה .45ויֹוצאין ְְְְֲֲִִִָָָָָ

.‡È הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָהיּו
ּכׁשר 46לכּתחּלה  - ׁשחטּו [ואם ּבבת 47. ּכּלן ׁשחטּו ואם [. ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֻ

ּכׁשר 48אחת  נׁשחט?49- ּכיצד הראׁשֹונה 50. הּכת נכנסה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּומתחילין  העזרה ּדלתֹות ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָעד
ּומקריבין  ׁשֹוחטין ׁשהן זמן וכל ּפסחיהן. את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹלׁשחט

ההּלל  את הלוּיים לא 51קֹוראים ועדין ההּלל ּגמרּו אם . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹ
ׁשֹונים  - מּלהקריב הּכת ׁשלמּו52ׁשלמה ולא ׁשנּו ואם ; ְְְְְְִִִִַַַָָָָֹ

ׁשּלׁשּו לא ּומעֹולם מׁשּלׁשין. - .53להקריב ְְְְִִִֵֵַַָֹ
.·È ּוקריאה קריאה ּכל ּתקיעֹות 54על ׁשלׁש ּתֹוקעין ְְְְִִִִַָָָָ

ּותקיעה 55ּבחצֹוצרֹות  ּתרּועה ּתקיעה לֹו56: ואין הֹואל . ְְְְְֲִִִֵַָָָ
ׁשחיטה  ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת לתקע .57נסכים ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹ

.‚È מזרקי 58הּכהנים ּובידיהן ׁשּורֹות ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶַֹ
ׁשּורה  ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב. ּומזרקי ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּכסף
להם  ׁשּיהיה ּכדי מערבים, היּו ולא זהב. - זהב ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻׁשּכּלּה

ׁשּולים 59נֹוי  לּמזרקין היּו ולא יּניחּום 60. ׁשּלא ּכדי , ְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ
הּדם  .61ויּקרׁש ְִֵַָָ
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לז.).26) (זבחים למזבח המזרק מן מרחוק לזרוק ולא המזבח, לקיר המזרק מן והיינו 27)בנחת סד.). (פסחים המזבח של
א. משנה פ"ג במדות כמבואר יסוד, לה היה שלא דרומית מזרחית מקרן חוץ המזבח זוויות את 28)בשלש מפשיטים

מעליו. סד:29)עורו פסחים והקטירו 30)משנה יא) ג, (ויקרא שנאמר משום שם). (גמ' בזה" זה של חלביו יערב "שלא
(שם). יחיד בעורו".31)בלשון פסחו נותן ואחד אחד כל "תנא, סה: והפסח 32)שם והמעשר "הבכור נו: זבחים משנה

מיד". ישרף מירושלים שיצא "הפסח ה"ג: בפ"ד להלן ועיין (=ירושלים)". העיר בכל ונאכלין וכו' קלים כמו 33)קדשים
אש". צלי הזה בלילה הבשר את "ואכלו ח): יב, (שמות ל"ת 34)שנאמר המצות (ספר קרבנות לשאר וה"ה פסח, של

ח.35)קטז). הלכ להלן ראה השחר, עמוד שעלה אלאֿאםֿכן 36)היינו בלאֿתעשה, עובר אינו בלבד בלינה כלומר
מהלכות  (פ"ג לעולם אותם מקטירים ירדו לא שאם מזבח, של בראשו כגון פוסלת, שאינה לינה ישנה כי זו. לינה פסלתם

יא). הלכה המוקדשין ב).37)פסולי הלכה סנהדרין מהלכות (פי"ח עליו" לוקין אין מעשה, בו שאין לאו ו"כל
ב).38) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד חצות עד אלא יקטירו שלא גזרו חכמים אבל התורה. מן פירוש, נט: פסחים
שם.39) בשבת.40)פסחים שקרבו קרבנות שבת.41)חלבי בערב שקרבו קרבנות וכל 42)חלבי סד. פסחים משנה

יא. הלכה להלן ראה כשר, הפסח - אחת בבת שחטו אם בדיעבד אבל למצוה, אדם.43)זה בני תשעים ביחד שהם
יהושע  יצאו והרי הזאת", הרעה לעדה מתי "עד כז) יד, (במדבר המרגלים אצל כתוב שהרי מעשרה, פחותה עדה שאין
ואחד  אחד כל הם ל"עדה", במקרא הסמוכים ו"ישראל", "קהל" שאף לומר וסמכו עדה. ונקראו עשרה רק ונשארו וכלב,
אדם) בני שלשים (שהם וישראל" עדה "קהל אם מסופקים שאנו ומפני שם). פסחים (מאירי שלשים ביחד שהם עשרה,
ובכל  כתות שלש עושים לכך זה, אחר בזה כת, לכל עשרה של כתות לשלש התורה שכוונת או אחת, בבת להיות צריכים

סד:). (שם זה אחר בזה וגם אחת בבת גם עשו: דממהֿנפשך הספק, מן להוציא אדם בני שלשים צורך 44)כת אין
וכו'. נכנסים אלא תשעים, למספר עד להשלים כדי אדם בני עוד שיגיעו עד שיוצאים 45)להמתין ומה שם. פסחים

רק  אלו עשרה כאילו הדבר יראה כן לא שאם כתות, שלש כאן שיש ניכר שיהיה כדי הוא העשרה, שנכנסים בעת העשרה
שם). פסחים (מאירי כתות ג' כאן ואין שבפנים אלו על שיהיו 46)נוספו איֿאפשר מחמישים שבפחות שם. פסחים

כתות. דלהלן.47)שלוש בהא כלול שזה נכון וכן ליתא. תימן ובכ"י רומי אחת".48)בדפוס "בכת רומי: בדפוס
ובמכילתא 49) שמח). (אור אותו" ושחטו יב) (שמות שנאמר אחד, בפסח יוצאין כולן ישראל שכל "מנין מא: קידושין

אותו". יעשו ישראל עדת כל תלמודֿלומר פסול, יהא אחת בבת שחטו אם "יכול, מז): (יב, בפסחים 50)דרשב"י משנה
פ"ד.51)סד. פסחים שניה.52)תופסתא פעם הלויים השלישית 53)קוראים בפעם ההלל כל את לגמור הספיקו לא

רש"י). שם, (פסחים במלאכתן" ומהירים מרובין כהנים שם שהיו "לפי נד:), סוכה (דברי 54)(רש"י שכתוב ההלל. של
ה, ספר).הימיםֿב (קרית לה'" ולהודות להלל אחד קול להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי שכתוב 55)יג)

ועל  חובה. עולות אלו עולותיכם, "על זוטא: ובספרי שלמיכם", זבחי ועל עולותיכם על בחצוצרות "ותקעתם י) י, (במדבר
הפסח". זביחת זו ותקעו".56)זבחיכם, הריעו "תקעו סד. פסחים שיש 57)משנה "תמיד ה"ה: פ"ה פסחים ירושלמי

לשחיטתו". תוקעין נסכים לו שאין פסח לנסכים, תוקעים נסכים שם.58)לו פסחים סד:59)משנה שם 60)שם
עגולה. שתחתיתם אלא חטאות 61)סד. בדם כא. במנחות אמרו [שכן שם). (רש"י לזריקה ראוי יהיה ולא הדם יקפא
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.„È הּׁשֹוחט הּכהן 62ׁשחט וחברֹו63וקּבל לחברֹו נֹותנֹו , ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָֹ
ּבּמצוה  רּבים ׁשּיתעּסקּו ּכדי הּדם 64לחברֹו, ׁשּיּגיע עד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ּכנגד  אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח, הּקרֹוב ּכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאצל
את 65היסֹוד  מחזיר ּכ ואחר מלא אחד מזרק ּומקּבל , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכּלֹו66הריקן  את ּומפׁשיטין ותֹולין וקֹורעֹו67. ּוממחה 68, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻ

והּפרׁש הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד קרביו את 69את ּומֹוציא , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּבכלי 70האמּורין  הּכהן 72ּומֹולחן 71ונֹותנן על 73ּומקטירן ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

ּתֹולין  וכיצד הּמזּבח. ׁשל 74ּגּבי מסמרֹות ּומפׁשיטין? ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
ּתֹולין  ׁשּבהן ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין היּו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּברזל

מ  ׁשּלא מי וכל מקלֹות ּומפׁשיטין. - לתלֹות מקֹום צא ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ
וחלקים  חברֹו75ּדּקים ּכתף ועל ּכתפֹו על מּניח ׁשם, היּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּומפׁשיט. ְְִֶַותֹולה
.ÂË ויֹוצאת העזרה ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָׁשלמּו

ונכנסה  ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה. ונכנסה הראׁשֹונה ְְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָָּכת
ׁשנּיה  מעּׂשה ּכ ראׁשֹונה ּכמעּׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָׁשליׁשית.

את  רֹוחצים ויצאת, ׁשליׁשית ּכת ׁשלמה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָּוׁשליׁשית.
.76העזרה  ֲָָָ

.ÊË ּבחל 77חל ּכמעּׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָֹ
ׁשאין  ּבׁשּבת, העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. מעּׂשהּו ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכ

ּבּמקּדׁש ׁשבּות עבֹודה 78אּסּור צר ׁשאינֹו ּבדבר .79אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹ
הּוא  הּתר ּבּמקּדׁש ׁשבּות .80אּסּור ְְִִֵֶַָ

.ÊÈ ּבׁשּבת לביתֹו ּפסח ֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל .81אין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבהר  ויֹוׁשבין ּבפסחיהם יֹוצאין הראׁשֹונה ּכת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאּלא

ּבחיל  ויֹוׁשבין ּבפסחיהם יֹוצאין והּׁשנּיה ,82הּבית, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
עֹומדין  עד 83והּׁשליׁשית הּכל וׁשֹוהים ּבעזרה. ּבמקֹומן ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹ

לביתֹו ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, .84מֹוצאי ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ
.ÁÈ קרביו ּומחּוי ּדמֹו ּוזריקת הּפסח והקטר 85ׁשחיטת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

הּׁשּבת 86חלביו  את ּדֹוחין קדם 87- לעּׂשֹותן אפׁשר ׁשאי ; ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבמֹועדֹו ׁשּנאמר: זמן, לֹו קבּוע ׁשהרי אבל 88הּׁשּבת, . ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

לּתחּום 90והבאתֹו89הרּכבתֹו יּבלּתֹו91מחּוץ 92וחתיכת ְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וראה  לשפיכה]. ראוי שאינו והואֿהדין הוא". והזאה טבילה בר לאו והאי רחמנא, אמר והזה "וטבל שקרש: הפנימיות
טז. והערה ד הלכה ה"ו).62)למעלה מקדש ביאת מהלכות (פ"ט בזר כשרה שהשחיטה ישראל, שמקבלה 63)אפי'

שם). מקדש (ביאת בישראל ואסור הכהן על מצוה (פסחים 64)ואילך מלך" הדרת עם "ברוב כח) יד, (משלי שנאמר כמו
ו.65)סד:). הלכה למעלה תחמיצנה,66)ראה אל לידך שבאה מצוה המצוות, על מעבירין שאין משום להיפך, ולא

שם. פסחים עיין מיד, אותה עשה חכמים 67)אלא וכדעת כן, עשו בשבת להיות שחל בי"ד שגם נראה הלשון מסתימת
שלא  הקרבן לכבוד זה הרי – להקטרה האימורים להוצאת צורך זה שאין שאףֿעלֿפי ברוקא , בן יוחנן ר' בנו ר"י של

בכס"מ). וראה קטו: (שבת ו.68)יסריח הלכה למעלה ראה בטנו. את קרביו,69)כלומר, מיחוי "מאי סח. בפסחים
דוחקא  אגב דנפקא דמעייא שירקא אמר רב בר חייא רב הצואה), שתצא (כדי בסכין (למעיו) שמנקבן אומר הונא רב
והפרש". הצואה מהן "שמסיר שניהם: דברי את כלל ורבינו בסכין). שדוחק עלֿידי רק שיוצא למעיים הדבוקה (הליחא

ו.70) הלכה למעלה סד:71)ראה שם כ.72)משנה (מנחות מלח" תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (ויקרא שכתוב כמו
יא). הלכה מזבח איסורי מהלכות בֿד).73)ופ"ה הלכות מקדש ביאת מהלכות ופ"ט סה: (פסחים להקטיר פסול זר אבל

במשנה.74) סד. שם).75)שם (פיה"מ את 76)משופין להדיח וכשרוצים בעזרה, עוברת היתה המים אמת סד. פסחים
פותחין  היו כן ואחרי העזרה, כל את ומדיחין גדותיה על עולים והמים יציאתה, נקב את (=סותמין) פוקקין היו העזרה

שם). (רש"י ויוצאים יורדים והמים הסתימה שם.77)את זה 78)פסחים שאיסור סה.) (שם אליעזר רבי של כרבנן
בית  מהלכות בפ"א (ראה מרוצף בקרקע גם כן ואסרו גומות. להשוות יבוא שמא בלבד, מדרבנן אלא התורה מן אינו
ג). הל' שבת מה' (פכ"א מרוצף שאינו בקרקע גומות להשוות יבוא שמא מרוצפת) היתה שהעזרה י, הלכה הבחירה

בשבת.79) להדיח ולא עליהם לעבור אצטבאות להניח שאינה 80)שאפשר ששבות (שם) הסובר נתן, ר' כדעת שלא
(כסףֿמשנה). עליו חולקים שרבים לפי במקדש, אף התירו לא שאין 81)צריכה ואףֿעלֿפי סד:). (שם במשנה הוא כן

שבות  התירו לא למקדש, חוץ שזהו כיון – קא.) (עירובין ככרמלית דינה ירושלים שהרי זו, בהוצאה דאורייתא איסור
ג).82)(מאירי). הלכה הבחירה בית מהלכות (פ"ה הבית להר העזרה בין לשו 83)שהיה "והשלישית כן שם: המשנה ן

לישב  אדם לכל ואסור בעזרה שהיא לפי יושבת, אינה זאת – יושבות הראשונות הכיתות ששתי שאע"פ עומדת", במקומה
שמח). (אור ו הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז כמש"כ העזרה. ו).84)בכל הלכה למעלה (ראה ראה 85)שבירושלים

יד. הלכה מצוה 86)למעלה שחביבה משום שתחשך, עד להם ממתינים אין – שבת במוצאי להקטירם אפשר כי אף
סח:). (פסחים סה:87)בשעתה שם מועדו 88)משנה "נאמר (סו): ובגמ' במועדו", הפסח את ישראל בני "ויעשו

שם) (במדבר (שכתוב השבת את דוחה תמיד מה ב) כה, במדבר - במועדו לי (="להקריב בתמיד מועדו ונאמר בפסח,
השבת". את דוחה פסח אף השבת), את דוחה שתמיד שמשמע ונסכה", התמיד עולת על בשבתו שבת מחוץ 89)"עולת

בנושא  ולא האדם את בנושא אלא עצמו" את נושא "החי אמרו שלא התורה, מן שאסורה לעזרה, הרבים רשות דרך לעיר
שאינה  גופא בירושלים ההעברה וגם טז). הלכה שבת מהלכות ובפי"ח , ונג: סה: לפסחים בפיה"מ (ראה הבהמה את

שם). למעלה (ראה במקדש זה שאין כיון הותרה, לא – עח) הערה למעלה (ראה מדרבנן אלא ברגליו 90)אסורה להביאו
להרכיבו). בלי (ראה 91)(אף שבות גם אסור למקדש חוץ שהוא וכיון מדרבנן, שאיסורו לעיר מחוץ אמה אלפיים שהוא

(מאירי). א הלכה שבת מהלכות בפ"ז כמפורש התורה, מן שאיסורו מיל, עשר לשנים מחוץ וכלֿשכן שהיא 92)למעלה).
להלן. ראה להקרבה, הקרבן את מכשירים ובחתיכתה כב). כב, (ויקרא מום
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.Â ׁשפיכה טעּון הּפסח היסֹוד 26ּדם ואחר 27ּכנגד . ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָ
אֹותֹו מפׁשיטים ּדמֹו ּבטנֹו28ׁשּׁשֹופכים את וקֹורעין ְְְְְִִִִִֶֶַָ

אמּוריו  את זבח 29ּומֹוציאין ּכל חלבין אֹותן ּומקטירין ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ
לבּדֹו ׁשּלֹו30וזבח העֹור עם ּפסחֹו נֹוטל הּזבח ּובעל .31 ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

לירּוׁשלים  לביתֹו לערב 32ּומביא ואֹוכל .33וצֹולהּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
.Ê אמּורים ׁשּלנּו34הּמּניח עד הקטירן ונפסלּו35ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ

ילין 36ּבלינה  לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
לפי  לֹוקה, אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף ּבקר. עד  חּגי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹחלב

מעּׂשה  ּבֹו .37ׁשאין ֲֵֶֶַ
.Á הּלילה ּכל ּפסחים חלבי ׁשּיעלה 38ּומקטירין עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשחר. ארּבעה 39עּמּוד ּכׁשחל ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּבת  חלבי ׁשהרי ּבׁשּבת, להיֹות ּביֹום 40עּׂשר קרבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אין  - ּבחל להיֹות עּׂשר ארּבעה חל אם אבל ְְְֲִִֵַָָָָָָֹטֹוב;
חל  חלבי טֹוב.41מקטירין ּביֹום ְְְִִֵֶַֹ

.Ë ּכּתֹות ּבׁשלׁש נׁשחט אתֹו42הּפסח וׁשחטּו ׁשּנאמר: . ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹ
ואין  ויּׂשראל. ועדה, קהל, - יּׂשראל עדת קהל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּכל

וכת  ּכת ּבכל אדם ּבני מּׁשלׁשים .43ּפֹוחתין ְְְֲִִִֵַַָָָָ
.È חמּׁשים הּכל ׁשלׁשים 44היּו ּבּתחּלה נכנסים - ְְְֲִִִִִִַַָָָֹ

וחֹוזרין ו  עּׂשרה, ונכנסין עּׂשרה ויֹוצאים ׁשֹוחטין, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָ
עּׂשרה  ונכנסין עּׂשרה .45ויֹוצאין ְְְְֲֲִִִָָָָָ

.‡È הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָהיּו
ּכׁשר 46לכּתחּלה  - ׁשחטּו [ואם ּבבת 47. ּכּלן ׁשחטּו ואם [. ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֻ

ּכׁשר 48אחת  נׁשחט?49- ּכיצד הראׁשֹונה 50. הּכת נכנסה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּומתחילין  העזרה ּדלתֹות ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָעד
ּומקריבין  ׁשֹוחטין ׁשהן זמן וכל ּפסחיהן. את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹלׁשחט

ההּלל  את הלוּיים לא 51קֹוראים ועדין ההּלל ּגמרּו אם . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹ
ׁשֹונים  - מּלהקריב הּכת ׁשלמּו52ׁשלמה ולא ׁשנּו ואם ; ְְְְְְִִִִַַַָָָָֹ

ׁשּלׁשּו לא ּומעֹולם מׁשּלׁשין. - .53להקריב ְְְְִִִֵֵַַָֹ
.·È ּוקריאה קריאה ּכל ּתקיעֹות 54על ׁשלׁש ּתֹוקעין ְְְְִִִִַָָָָ

ּותקיעה 55ּבחצֹוצרֹות  ּתרּועה ּתקיעה לֹו56: ואין הֹואל . ְְְְְֲִִִֵַָָָ
ׁשחיטה  ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת לתקע .57נסכים ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹ

.‚È מזרקי 58הּכהנים ּובידיהן ׁשּורֹות ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶַֹ
ׁשּורה  ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב. ּומזרקי ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּכסף
להם  ׁשּיהיה ּכדי מערבים, היּו ולא זהב. - זהב ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻׁשּכּלּה

ׁשּולים 59נֹוי  לּמזרקין היּו ולא יּניחּום 60. ׁשּלא ּכדי , ְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ
הּדם  .61ויּקרׁש ְִֵַָָ
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לז.).26) (זבחים למזבח המזרק מן מרחוק לזרוק ולא המזבח, לקיר המזרק מן והיינו 27)בנחת סד.). (פסחים המזבח של
א. משנה פ"ג במדות כמבואר יסוד, לה היה שלא דרומית מזרחית מקרן חוץ המזבח זוויות את 28)בשלש מפשיטים

מעליו. סד:29)עורו פסחים והקטירו 30)משנה יא) ג, (ויקרא שנאמר משום שם). (גמ' בזה" זה של חלביו יערב "שלא
(שם). יחיד בעורו".31)בלשון פסחו נותן ואחד אחד כל "תנא, סה: והפסח 32)שם והמעשר "הבכור נו: זבחים משנה

מיד". ישרף מירושלים שיצא "הפסח ה"ג: בפ"ד להלן ועיין (=ירושלים)". העיר בכל ונאכלין וכו' קלים כמו 33)קדשים
אש". צלי הזה בלילה הבשר את "ואכלו ח): יב, (שמות ל"ת 34)שנאמר המצות (ספר קרבנות לשאר וה"ה פסח, של

ח.35)קטז). הלכ להלן ראה השחר, עמוד שעלה אלאֿאםֿכן 36)היינו בלאֿתעשה, עובר אינו בלבד בלינה כלומר
מהלכות  (פ"ג לעולם אותם מקטירים ירדו לא שאם מזבח, של בראשו כגון פוסלת, שאינה לינה ישנה כי זו. לינה פסלתם

יא). הלכה המוקדשין ב).37)פסולי הלכה סנהדרין מהלכות (פי"ח עליו" לוקין אין מעשה, בו שאין לאו ו"כל
ב).38) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד חצות עד אלא יקטירו שלא גזרו חכמים אבל התורה. מן פירוש, נט: פסחים
שם.39) בשבת.40)פסחים שקרבו קרבנות שבת.41)חלבי בערב שקרבו קרבנות וכל 42)חלבי סד. פסחים משנה

יא. הלכה להלן ראה כשר, הפסח - אחת בבת שחטו אם בדיעבד אבל למצוה, אדם.43)זה בני תשעים ביחד שהם
יהושע  יצאו והרי הזאת", הרעה לעדה מתי "עד כז) יד, (במדבר המרגלים אצל כתוב שהרי מעשרה, פחותה עדה שאין
ואחד  אחד כל הם ל"עדה", במקרא הסמוכים ו"ישראל", "קהל" שאף לומר וסמכו עדה. ונקראו עשרה רק ונשארו וכלב,
אדם) בני שלשים (שהם וישראל" עדה "קהל אם מסופקים שאנו ומפני שם). פסחים (מאירי שלשים ביחד שהם עשרה,
ובכל  כתות שלש עושים לכך זה, אחר בזה כת, לכל עשרה של כתות לשלש התורה שכוונת או אחת, בבת להיות צריכים

סד:). (שם זה אחר בזה וגם אחת בבת גם עשו: דממהֿנפשך הספק, מן להוציא אדם בני שלשים צורך 44)כת אין
וכו'. נכנסים אלא תשעים, למספר עד להשלים כדי אדם בני עוד שיגיעו עד שיוצאים 45)להמתין ומה שם. פסחים

רק  אלו עשרה כאילו הדבר יראה כן לא שאם כתות, שלש כאן שיש ניכר שיהיה כדי הוא העשרה, שנכנסים בעת העשרה
שם). פסחים (מאירי כתות ג' כאן ואין שבפנים אלו על שיהיו 46)נוספו איֿאפשר מחמישים שבפחות שם. פסחים

כתות. דלהלן.47)שלוש בהא כלול שזה נכון וכן ליתא. תימן ובכ"י רומי אחת".48)בדפוס "בכת רומי: בדפוס
ובמכילתא 49) שמח). (אור אותו" ושחטו יב) (שמות שנאמר אחד, בפסח יוצאין כולן ישראל שכל "מנין מא: קידושין

אותו". יעשו ישראל עדת כל תלמודֿלומר פסול, יהא אחת בבת שחטו אם "יכול, מז): (יב, בפסחים 50)דרשב"י משנה
פ"ד.51)סד. פסחים שניה.52)תופסתא פעם הלויים השלישית 53)קוראים בפעם ההלל כל את לגמור הספיקו לא

רש"י). שם, (פסחים במלאכתן" ומהירים מרובין כהנים שם שהיו "לפי נד:), סוכה (דברי 54)(רש"י שכתוב ההלל. של
ה, ספר).הימיםֿב (קרית לה'" ולהודות להלל אחד קול להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי שכתוב 55)יג)

ועל  חובה. עולות אלו עולותיכם, "על זוטא: ובספרי שלמיכם", זבחי ועל עולותיכם על בחצוצרות "ותקעתם י) י, (במדבר
הפסח". זביחת זו ותקעו".56)זבחיכם, הריעו "תקעו סד. פסחים שיש 57)משנה "תמיד ה"ה: פ"ה פסחים ירושלמי

לשחיטתו". תוקעין נסכים לו שאין פסח לנסכים, תוקעים נסכים שם.58)לו פסחים סד:59)משנה שם 60)שם
עגולה. שתחתיתם אלא חטאות 61)סד. בדם כא. במנחות אמרו [שכן שם). (רש"י לזריקה ראוי יהיה ולא הדם יקפא

gqt oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq c"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„È הּׁשֹוחט הּכהן 62ׁשחט וחברֹו63וקּבל לחברֹו נֹותנֹו , ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָֹ
ּבּמצוה  רּבים ׁשּיתעּסקּו ּכדי הּדם 64לחברֹו, ׁשּיּגיע עד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ּכנגד  אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח, הּקרֹוב ּכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאצל
את 65היסֹוד  מחזיר ּכ ואחר מלא אחד מזרק ּומקּבל , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכּלֹו66הריקן  את ּומפׁשיטין ותֹולין וקֹורעֹו67. ּוממחה 68, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻ

והּפרׁש הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד קרביו את 69את ּומֹוציא , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּבכלי 70האמּורין  הּכהן 72ּומֹולחן 71ונֹותנן על 73ּומקטירן ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

ּתֹולין  וכיצד הּמזּבח. ׁשל 74ּגּבי מסמרֹות ּומפׁשיטין? ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
ּתֹולין  ׁשּבהן ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין היּו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּברזל

מ  ׁשּלא מי וכל מקלֹות ּומפׁשיטין. - לתלֹות מקֹום צא ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ
וחלקים  חברֹו75ּדּקים ּכתף ועל ּכתפֹו על מּניח ׁשם, היּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּומפׁשיט. ְְִֶַותֹולה
.ÂË ויֹוצאת העזרה ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָׁשלמּו

ונכנסה  ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה. ונכנסה הראׁשֹונה ְְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָָּכת
ׁשנּיה  מעּׂשה ּכ ראׁשֹונה ּכמעּׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָׁשליׁשית.

את  רֹוחצים ויצאת, ׁשליׁשית ּכת ׁשלמה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָּוׁשליׁשית.
.76העזרה  ֲָָָ

.ÊË ּבחל 77חל ּכמעּׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָֹ
ׁשאין  ּבׁשּבת, העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. מעּׂשהּו ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכ

ּבּמקּדׁש ׁשבּות עבֹודה 78אּסּור צר ׁשאינֹו ּבדבר .79אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹ
הּוא  הּתר ּבּמקּדׁש ׁשבּות .80אּסּור ְְִִֵֶַָ

.ÊÈ ּבׁשּבת לביתֹו ּפסח ֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל .81אין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבהר  ויֹוׁשבין ּבפסחיהם יֹוצאין הראׁשֹונה ּכת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאּלא

ּבחיל  ויֹוׁשבין ּבפסחיהם יֹוצאין והּׁשנּיה ,82הּבית, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
עֹומדין  עד 83והּׁשליׁשית הּכל וׁשֹוהים ּבעזרה. ּבמקֹומן ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹ

לביתֹו ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, .84מֹוצאי ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ
.ÁÈ קרביו ּומחּוי ּדמֹו ּוזריקת הּפסח והקטר 85ׁשחיטת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

הּׁשּבת 86חלביו  את ּדֹוחין קדם 87- לעּׂשֹותן אפׁשר ׁשאי ; ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבמֹועדֹו ׁשּנאמר: זמן, לֹו קבּוע ׁשהרי אבל 88הּׁשּבת, . ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

לּתחּום 90והבאתֹו89הרּכבתֹו יּבלּתֹו91מחּוץ 92וחתיכת ְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָ
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וראה  לשפיכה]. ראוי שאינו והואֿהדין הוא". והזאה טבילה בר לאו והאי רחמנא, אמר והזה "וטבל שקרש: הפנימיות
טז. והערה ד הלכה ה"ו).62)למעלה מקדש ביאת מהלכות (פ"ט בזר כשרה שהשחיטה ישראל, שמקבלה 63)אפי'

שם). מקדש (ביאת בישראל ואסור הכהן על מצוה (פסחים 64)ואילך מלך" הדרת עם "ברוב כח) יד, (משלי שנאמר כמו
ו.65)סד:). הלכה למעלה תחמיצנה,66)ראה אל לידך שבאה מצוה המצוות, על מעבירין שאין משום להיפך, ולא

שם. פסחים עיין מיד, אותה עשה חכמים 67)אלא וכדעת כן, עשו בשבת להיות שחל בי"ד שגם נראה הלשון מסתימת
שלא  הקרבן לכבוד זה הרי – להקטרה האימורים להוצאת צורך זה שאין שאףֿעלֿפי ברוקא , בן יוחנן ר' בנו ר"י של

בכס"מ). וראה קטו: (שבת ו.68)יסריח הלכה למעלה ראה בטנו. את קרביו,69)כלומר, מיחוי "מאי סח. בפסחים
דוחקא  אגב דנפקא דמעייא שירקא אמר רב בר חייא רב הצואה), שתצא (כדי בסכין (למעיו) שמנקבן אומר הונא רב
והפרש". הצואה מהן "שמסיר שניהם: דברי את כלל ורבינו בסכין). שדוחק עלֿידי רק שיוצא למעיים הדבוקה (הליחא

ו.70) הלכה למעלה סד:71)ראה שם כ.72)משנה (מנחות מלח" תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (ויקרא שכתוב כמו
יא). הלכה מזבח איסורי מהלכות בֿד).73)ופ"ה הלכות מקדש ביאת מהלכות ופ"ט סה: (פסחים להקטיר פסול זר אבל

במשנה.74) סד. שם).75)שם (פיה"מ את 76)משופין להדיח וכשרוצים בעזרה, עוברת היתה המים אמת סד. פסחים
פותחין  היו כן ואחרי העזרה, כל את ומדיחין גדותיה על עולים והמים יציאתה, נקב את (=סותמין) פוקקין היו העזרה

שם). (רש"י ויוצאים יורדים והמים הסתימה שם.77)את זה 78)פסחים שאיסור סה.) (שם אליעזר רבי של כרבנן
בית  מהלכות בפ"א (ראה מרוצף בקרקע גם כן ואסרו גומות. להשוות יבוא שמא בלבד, מדרבנן אלא התורה מן אינו
ג). הל' שבת מה' (פכ"א מרוצף שאינו בקרקע גומות להשוות יבוא שמא מרוצפת) היתה שהעזרה י, הלכה הבחירה

בשבת.79) להדיח ולא עליהם לעבור אצטבאות להניח שאינה 80)שאפשר ששבות (שם) הסובר נתן, ר' כדעת שלא
(כסףֿמשנה). עליו חולקים שרבים לפי במקדש, אף התירו לא שאין 81)צריכה ואףֿעלֿפי סד:). (שם במשנה הוא כן

שבות  התירו לא למקדש, חוץ שזהו כיון – קא.) (עירובין ככרמלית דינה ירושלים שהרי זו, בהוצאה דאורייתא איסור
ג).82)(מאירי). הלכה הבחירה בית מהלכות (פ"ה הבית להר העזרה בין לשו 83)שהיה "והשלישית כן שם: המשנה ן

לישב  אדם לכל ואסור בעזרה שהיא לפי יושבת, אינה זאת – יושבות הראשונות הכיתות ששתי שאע"פ עומדת", במקומה
שמח). (אור ו הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז כמש"כ העזרה. ו).84)בכל הלכה למעלה (ראה ראה 85)שבירושלים

יד. הלכה מצוה 86)למעלה שחביבה משום שתחשך, עד להם ממתינים אין – שבת במוצאי להקטירם אפשר כי אף
סח:). (פסחים סה:87)בשעתה שם מועדו 88)משנה "נאמר (סו): ובגמ' במועדו", הפסח את ישראל בני "ויעשו

שם) (במדבר (שכתוב השבת את דוחה תמיד מה ב) כה, במדבר - במועדו לי (="להקריב בתמיד מועדו ונאמר בפסח,
השבת". את דוחה פסח אף השבת), את דוחה שתמיד שמשמע ונסכה", התמיד עולת על בשבתו שבת מחוץ 89)"עולת

בנושא  ולא האדם את בנושא אלא עצמו" את נושא "החי אמרו שלא התורה, מן שאסורה לעזרה, הרבים רשות דרך לעיר
שאינה  גופא בירושלים ההעברה וגם טז). הלכה שבת מהלכות ובפי"ח , ונג: סה: לפסחים בפיה"מ (ראה הבהמה את

שם). למעלה (ראה במקדש זה שאין כיון הותרה, לא – עח) הערה למעלה (ראה מדרבנן אלא ברגליו 90)אסורה להביאו
להרכיבו). בלי (ראה 91)(אף שבות גם אסור למקדש חוץ שהוא וכיון מדרבנן, שאיסורו לעיר מחוץ אמה אלפיים שהוא

(מאירי). א הלכה שבת מהלכות בפ"ז כמפורש התורה, מן שאיסורו מיל, עשר לשנים מחוץ וכלֿשכן שהיא 92)למעלה).
להלן. ראה להקרבה, הקרבן את מכשירים ובחתיכתה כב). כב, (ויקרא מום
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לעּׂשֹותן 93ּבכלי  אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת; את ּדֹוחין אינן - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת יכֹול ואם הּׁשּבת. -94קדם ּבׁשּבת ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּבכלי 95חֹות אפּלּו חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם ׁשאין 96. . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּכל  ּבּמקּדׁש אינן 97ל ׁשבּות - קרביו והדחת צלּיתֹו וכן . ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ

הּׁשּבת  לאחר לעּׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת; את .98ּדֹוחין ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
.ËÈ ּבׁשּבת יביאּנה לא - סּכין הביא ולא אּלא 99ׁשכח ; ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

בצמרֹו אֹו הּכבּׂש קרני ּבין ׁשּמביאֹו100נֹותנּה עד ּומּכיׁשֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבׁשּבת  מחּמר ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשם. ּומקּדיׁשֹו 101לעזרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּוא  יד ּכלאחר מחּמר מּתר 102- הּמצוה ּומּפני ּבּמה 103, . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
עדין  ּפסחֹו הקּדיׁש ּכׁשּלא אמּורים? אמר 104ּדברים ולא ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָֹֹ

מּפני  עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם אבל ּפסח'; ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ'זה
ּבּקדׁשים  עֹובד להקּדיׁש105ׁשהּוא הּתירּו מה ּומּפני . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּבׁשּבת? זמן 106ּפסחֹו לֹו וקבּוע מּתר 107הֹואיל , ְְְְִִַַַָָָֻ
חגיגתֹו אדם מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת. טֹוב 108להקּדיׁשֹו ּביֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

חֹוׁשׁש .109ואינֹו ְֵֵ
.Î הרי - טרפה אֹו מּום ּבעל ונמצא הּפסח את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

אחר  זה מאה אפּלּו ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹזה
אחד  ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט ׁשּתחׁש.110זה עד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

הּוא  אנּוס ׁשהרי לּׁשני, .111ויּדחה ְֲִִֵֵֶֶַָָ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ּתכּסּו‡. ׁשּנאמר: למנּוייו. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאין

ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ׁשּמתמּנים מלּמד, - הּׂשה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
חבּורה. ּבני הּנקראים הם הּפסח על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּמתמּנים

ׁשּיהיה ·. והּוא ּכׁשר. - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיחיד

לכּתחּלה  יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין ּכּלֹו. את לאכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻראּוי
אתֹו. יעּׂשּו ׁשּנאמר: יחיד, ֱֲִֶֶַַַָֹעל

לאכל.‚. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאין
יכֹול  אם חֹולה: אֹו זקן אֹו קטן חבּורה מּבני אחד ְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָהיה

ּכז  ׁשֹוחטין לאכל אין - לאו ואם עליו, ׁשֹוחטין - ית ְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָֹ
לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד - אכלֹו לפי איׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹעליו;
לאכל  יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה ׁשל חבּורה ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאפּלּו

עליהן. ׁשֹוחטין אין - ְֲֲִִֵֵֶַּכזית
ועבדים,„. קטּנים אֹו ועבדים נׁשים חבּורה עֹוּׂשין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָאין

חבּורה  עֹוּׂשים אבל ּביניהן. ראׁש קּלּות ּתהיה ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמּפני
וׁשֹוחטין  עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח אפּלּו נׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַָָָָֻֻּכּלּה
ׁשּתהיה  לא החבּורה, ּבני מּכלל ׁשּיהיּו הּקטּנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹעל
עֹוּׂשין  אין וכן דעת. ּבני ׁשאינן קטּנים, ּכּלּה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻחבּורה
ׁשהן  ּפי על אף אֹוננים, אֹו זקנים אֹו חֹולים ּכּלּה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻחבּורה
יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה, ואכילתם הֹואיל לאכל; ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹיכֹולין
על  וׁשחטּו עברּו ואם ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּפסח
ּגרים, ּכּלּה חבּורה עֹוּׂשין אין וכן ּכׁשר. - זֹו ְֲֲִִֵֵֵֵָָָָֻחבּורה
עליהן  ׁשחטּו ואם ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו ּבֹו ידקּדקּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּמא

ּכׁשר. -ֵָ
יכֹול ‰. מהן אחד ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשחטֹו

ּפסּול. - לטמאים אֹו לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלאכל
ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי לאכל ׁשּיכֹול למי ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשחטֹו
לטהֹורים  ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹלמנּוייו
ּכהלכה, אֹוכלין לֹו הראּויין ׁשאּלּו ּכׁשר; - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָולטמאים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלכה 93) שבת מהלכות (פ"ט גוזז מלאכת כאן שאין ואע"פ התורה, מן אסורה בכלי שחתיכה רבינו בדברי להלן נראה
צפנתֿפענח. בשם ס הערה סד עמוד שם עיין לקרבן, מכשירו בזה שהרי בפטיש", "מכה מלאכת כאן יש – שאין 94)ח)

קג). בעירובין (רש"י שבות משום זאת אסרו חכמים אלא דאורייתא איסור כאן ואין בסכין, כיֿאם בכך לחתוך הדרך
במשנה).95) שם (עירובין במדינה ולא במקדש 96)במקדש יבלת חותכין סח:): ופסחים שם (עירובין משנה במקדש.

גם  במקדש חותך יבשה, אבל לחה. כשהיבלת שם בגמרא דאמר" וכ"חד אסור", וכאן כאן בכלי ואם במדינה, לא אבל
מדרבנן. אלא איסורה שאין והבאתו 97)בכלי, הרכבתו ורק במקדש. שהוא כיון שבת, מערב לעשות אפשר שהיה אף

חוץ  שהם משום הותרו, לא זמן) לה שקבוע מפני אלא הותרה שלא יט הלכה (להלן הקדשתו וכן (למעלה), לתחום מחוץ
לחםֿמשנה. ועיין סה:98)למקדש, היה 99)פסחים שהרי למעלה), (ראה כרמלית דרך ולא הרבים רשות דרך לא

סו:) סו. (פסחים שבת מערב להביאו לו שפסחו 100)אפשר מי בצמרו. תוחבו טלה שפסחו מי "אמרו, סו.) (שם בגמ'
קרניו". בין תוחבו מלאכה 101)גדי כל תעשה "לא י) כ, (שמות שנאמר ממה בשבת ואיסורו משא. טעונה בהמה מנהיג

אֿב). הלכות שבת מהלכות ופ"כ שם, ורש"י קנג: (שבת אחריה מחמר והוא וגו', והגדי 102)אתה הכבש דרך שאין
זו. היה 103)במלאכה אם התירו לא אחר שבות וכל הוא, למקדש שחוץ ואע"פ הפסח. הקרבת ממצות לבטלו שלא

(מאירי). בו הקילו בשינוי שעושהו כיון – למעלה) (ראה שבת מערב לעשותו סו:104)יכול (דברים 105)שם וכתוב
אלא  לי אין ועבודה. בגיזה אסור שהבכור "מלמד (שם): ובספרי צאנך". בכור תגוז ולא שורך, בבכור תעבוד "לא יט) טו,

ועבודה. בגיזה אסורין שיהיו דין אינו וכו' קדשים שאר וכו' הוא ודין מנין, קדשים שאר במקדש 106)בכור, שלא אפילו
הי"ח). למעלה יד).107)(ראה הלכה שבת מהלכות ופכ"ג שם, (פסחים ביום להקריב 108)לבו שצריך חגיגה קרבן

ה'. לפני להראות בבואו חג של הראשון שם.109)ביוםֿטוב שבת מהלכות ופכ"ג שם, קצת 110)פסחים מתבאר
(כסףֿמשנה). דברים אלו פרק סוף פסחים אלא 111)במשנה אנוס אינו התחיל, שבו מום", בעל "נמצא הרי עיון: [צריך

ולא  בראשון הזיד הרי קצנלבויגן: יעקב הרה"ג העיר ועוד י. הלכה שגגות מהלכות ופ"ב ע"א: בפסחים כמפורש שוגג,
ב]. הלכה פ"ה להלן כמפורש בשני, מקריב בראשון שראוי 1)הקריב מי ועל למנוייו אלא הפסח שוחטים שאין יבאר

ראוי. שאינו ולמי שראוי למי שחטו ודין לאכול,
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.Â- וערלים מּולים לׁשם הּדם וזרק למּולים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָׁשחטֹו
ׁשחטֹו הקרּבן. עּקר ׁשהיא חמּורה, ׁשהּזריקה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּפסּול;

ׁשהרי  ּפסּול; - ערלים ּבֹו ׁשּיתּכּפרּו מחׁשבת למּולים יׁש ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
לאֹוכליו  ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו ׁשחטֹו ּבּזריקה. ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹערלים
ׁשאין  לפי חֹובתֹו, ידי בֹו יֹוצא אדם ואין ּכׁשר, הּפסח -ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּזריקה. אֹוכלים ְְֲִִֶֶַַָמחׁשבת
.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

אין  - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה  מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו, וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה. ׁשעת ְְִַַָעד
.Áעבּדֹו ידי ועל ה ּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על אדם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָׁשֹוחט

אבל  מּדעּתן; ׁשּלא ּבין מּדעּתן ּבין הּכנענים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשפחתֹו
עבּדֹו ידי על ולא הּגדֹולים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַֹאינֹו
ואם  מּדעּתן. אּלא אׁשּתֹו ידי על ולא העברים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹוׁשפחתֹו

מּדעּתן. זה הרי - מחּו ולא ְְְֲִִֵֶַָָֹׁשתקּו
.Ëעבּדֹו ידי ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָׁשחט

יֹוצאין  - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו הּכנענים, ְְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָוׁשפחתֹו
רּבן. ְֶַָּבׁשל

.Èעבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָׁשחט
מחּוי  ל אין - לעצמן הן וׁשחטּו העברים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָוׁשפחתֹו

עצמן. ּבׁשל אּלא יֹוצאין ואינן מּזה, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּגדֹול
.‡È וׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ללכת  נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליה
ּכל  ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל אביה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָלבית
ּתאכל  - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה וׁשחט ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹהּבנֹות,
רֹוצה. ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל - ואיל מּכאן אביה. ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמּׁשל
וכן  ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום לּה ׁשּתברר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹוהּוא
ׁשהּוא  מּמקֹום יאכל - אּפֹוטרֹוּפסין עליו ׁשּׁשחטּו ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹיתֹום

-רֹו ּגדֹול אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָצה.
על  עצמֹו והּממנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ּכממּנה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָנעּׂשה

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו - ּפסחים ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשני
.·È זה על זה ׁשּמקּפידין ּבזמן ׁשּתפין: ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻעבד

מקּפידין  אינן ואם ׁשניהן; מּׁשל יאכל לא - יגנבּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא
יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום -ְִִֶֶַָֹ

.‚È מּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי

חֹורין. ּבן ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻרּבֹו
.„È לכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד  הּפסח? על נמנים ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד

עד  מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד
ׁשהרי  ידֹו, את למׁש יכֹול אינֹו ׁשּנׁשחט ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיּׁשחט.
עליו: ונמנּו אחרים וחזרּו עליו נמנּו עליו. ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָנׁשחט
מעּׂשֹות  ּופטּורים אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָראׁשֹונים,
לכל  ּכזית ּבֹו נמצא ׁשּלא עד ׁשרּבּו ואחרֹונים, ׁשני; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּפסח

ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות וחּיבים אֹוכלין, אינן - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאחד
.ÂË ּבני ּבהן ידעּו ולא חלקֹו על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּממנה

אחר  חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
מּׁשּלהן  אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
ּבחבּורה  עליו ׁשּמנה האחרים עם חלקֹו אֹוכל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָוהּוא
- ּגרּגרן מהם אחד ׁשהיה החבּורה ּבני וכן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנּיה.
ויאכלהּו חלקֹו לֹו ונֹותנין מהן, להֹוציאֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹרּׁשאים

לחלק. רּׁשאין אינן - זֹולל אינֹו ואם ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבחבּורתֹו.

ה'תשע"ה  סיון כ"ה ו' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
על ‡. אף הּפסח, את עלי ּוׁשחֹוט צא לעבּדֹו: ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָהאֹומר

עליו  וׁשחט והל ׁשנה ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ׁשּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפי
טלה  עליו וׁשחט והל ּגדי לׁשחט דרּכֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּגדי,
ׁשחֹוט  לֹו ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; יאכל זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

וטלה  ּגדי וׁשחט הל ּפלֹוני. מּמין אֹוכל 2לי אינֹו - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשני  על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; לבית יצאּו אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּׁשניהן,

לׁשחט 3ּפסחים  לעבּדֹו ואמר מלּכה אֹו מל היה ואם . ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשלֹום  מּׁשּום הראׁשֹון, מן יאכל - וטלה ּגדי וׁשחט ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹעליו

.4מלכּות  ְַ
וקבע ·. הּפסח, את עלי ּוׁשחֹוט צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹומר

ׁשֹוחט  זה הרי - רּבֹו לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו גדי ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָלֹו
וטלה  ׁשּלֹו ּגדי - לי אמר ּגדי אם ואֹומר: וטלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּגדי
ׁשכח  ׁשּלי. ּוגדי ׁשּלֹו טלה - לי אמר טלה ואם ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּלי,

הּׂשרפה 5הּׁשֹולח  לבית יצאּו ׁשניהן - לֹו אמר ואם 6מה . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּדם  ׁשּיּזרק קדם הּׁשֹולח ּפסח 7ׁשכח לעּׂשֹות חּיבין - ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הּדם 8ׁשני  ׁשּנזרק אחר ׁשכח ּפסח 9; מּלעּׂשֹות ּפטּור - ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טלה.1) או גדי קבע ואם הפסח, את עלי לך ושחוט לך לעבדו האומר שיבחר.2)יבאר מהם מאיזה יאכל כדי 3)שרבו
שם) (רש"י זה. על דעתו הייתה לא שחיטה בשעת ושמא ברירה" ש"אין לפי אכילה, בשעת שירצה מהם מאיזה .לאכול

ראשון. הנשחט מן אוכל - משניהם לאכול כדי פסחים שני על נמנה אם מלכות 4)אבל שלום שמשום רבינו ומפרש
מן  זה אין - ברירה" "אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך משנה.) וכסף (מאירי לכעוס קלה שדעתם מפני בה הקלו

גזרו. לא מלכות שלום ומשום חכמים, מגזירת אלא שנזרק 5)התורה, קודם ששכח בין (רש"י). השניים ששחט אחר
הדם. שנזרק אחר ששכח ובין לאכלם,6)הדם יכולים ואינם השליח, של ואיזהו השולח של הוא איזה ידוע אינו שהרי

למנוייו. אלא נאכל הפסח אין לאכילה.7)כי ראויין שניהם היו לא הזריקה אביי:8)שבשעת של מימרא בגמרא שם
עח:) (פסחים נתן ר' של וכחכמים שני". פסח לעשות חייבין לאכילה חזי הוה לא דם איזריק דכי זריקה לפני (רבו) "שכח

הקרבן. כשרות את מעכבת זריקה) בשעת לאכילה ראוי הקרבן היה לא (אם ראויים 9)שאכילה היו הזריקה שבשעת
לאכילה.



קיז gqt oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq c"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לעּׂשֹותן 93ּבכלי  אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת; את ּדֹוחין אינן - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת יכֹול ואם הּׁשּבת. -94קדם ּבׁשּבת ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּבכלי 95חֹות אפּלּו חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם ׁשאין 96. . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּכל  ּבּמקּדׁש אינן 97ל ׁשבּות - קרביו והדחת צלּיתֹו וכן . ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ

הּׁשּבת  לאחר לעּׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת; את .98ּדֹוחין ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
.ËÈ ּבׁשּבת יביאּנה לא - סּכין הביא ולא אּלא 99ׁשכח ; ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

בצמרֹו אֹו הּכבּׂש קרני ּבין ׁשּמביאֹו100נֹותנּה עד ּומּכיׁשֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבׁשּבת  מחּמר ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשם. ּומקּדיׁשֹו 101לעזרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּוא  יד ּכלאחר מחּמר מּתר 102- הּמצוה ּומּפני ּבּמה 103, . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
עדין  ּפסחֹו הקּדיׁש ּכׁשּלא אמּורים? אמר 104ּדברים ולא ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָֹֹ

מּפני  עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם אבל ּפסח'; ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ'זה
ּבּקדׁשים  עֹובד להקּדיׁש105ׁשהּוא הּתירּו מה ּומּפני . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּבׁשּבת? זמן 106ּפסחֹו לֹו וקבּוע מּתר 107הֹואיל , ְְְְִִַַַָָָֻ
חגיגתֹו אדם מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת. טֹוב 108להקּדיׁשֹו ּביֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

חֹוׁשׁש .109ואינֹו ְֵֵ
.Î הרי - טרפה אֹו מּום ּבעל ונמצא הּפסח את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

אחר  זה מאה אפּלּו ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹזה
אחד  ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט ׁשּתחׁש.110זה עד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

הּוא  אנּוס ׁשהרי לּׁשני, .111ויּדחה ְֲִִֵֵֶֶַָָ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ּתכּסּו‡. ׁשּנאמר: למנּוייו. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאין

ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ׁשּמתמּנים מלּמד, - הּׂשה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
חבּורה. ּבני הּנקראים הם הּפסח על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּמתמּנים

ׁשּיהיה ·. והּוא ּכׁשר. - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיחיד

לכּתחּלה  יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין ּכּלֹו. את לאכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻראּוי
אתֹו. יעּׂשּו ׁשּנאמר: יחיד, ֱֲִֶֶַַַָֹעל

לאכל.‚. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאין
יכֹול  אם חֹולה: אֹו זקן אֹו קטן חבּורה מּבני אחד ְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָהיה

ּכז  ׁשֹוחטין לאכל אין - לאו ואם עליו, ׁשֹוחטין - ית ְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָֹ
לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד - אכלֹו לפי איׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹעליו;
לאכל  יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה ׁשל חבּורה ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאפּלּו

עליהן. ׁשֹוחטין אין - ְֲֲִִֵֵֶַּכזית
ועבדים,„. קטּנים אֹו ועבדים נׁשים חבּורה עֹוּׂשין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָאין

חבּורה  עֹוּׂשים אבל ּביניהן. ראׁש קּלּות ּתהיה ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמּפני
וׁשֹוחטין  עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח אפּלּו נׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַָָָָֻֻּכּלּה
ׁשּתהיה  לא החבּורה, ּבני מּכלל ׁשּיהיּו הּקטּנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹעל
עֹוּׂשין  אין וכן דעת. ּבני ׁשאינן קטּנים, ּכּלּה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻחבּורה
ׁשהן  ּפי על אף אֹוננים, אֹו זקנים אֹו חֹולים ּכּלּה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻחבּורה
יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה, ואכילתם הֹואיל לאכל; ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹיכֹולין
על  וׁשחטּו עברּו ואם ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּפסח
ּגרים, ּכּלּה חבּורה עֹוּׂשין אין וכן ּכׁשר. - זֹו ְֲֲִִֵֵֵֵָָָָֻחבּורה
עליהן  ׁשחטּו ואם ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו ּבֹו ידקּדקּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּמא

ּכׁשר. -ֵָ
יכֹול ‰. מהן אחד ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשחטֹו

ּפסּול. - לטמאים אֹו לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלאכל
ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי לאכל ׁשּיכֹול למי ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשחטֹו
לטהֹורים  ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹלמנּוייו
ּכהלכה, אֹוכלין לֹו הראּויין ׁשאּלּו ּכׁשר; - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָולטמאים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלכה 93) שבת מהלכות (פ"ט גוזז מלאכת כאן שאין ואע"פ התורה, מן אסורה בכלי שחתיכה רבינו בדברי להלן נראה
צפנתֿפענח. בשם ס הערה סד עמוד שם עיין לקרבן, מכשירו בזה שהרי בפטיש", "מכה מלאכת כאן יש – שאין 94)ח)

קג). בעירובין (רש"י שבות משום זאת אסרו חכמים אלא דאורייתא איסור כאן ואין בסכין, כיֿאם בכך לחתוך הדרך
במשנה).95) שם (עירובין במדינה ולא במקדש 96)במקדש יבלת חותכין סח:): ופסחים שם (עירובין משנה במקדש.

גם  במקדש חותך יבשה, אבל לחה. כשהיבלת שם בגמרא דאמר" וכ"חד אסור", וכאן כאן בכלי ואם במדינה, לא אבל
מדרבנן. אלא איסורה שאין והבאתו 97)בכלי, הרכבתו ורק במקדש. שהוא כיון שבת, מערב לעשות אפשר שהיה אף

חוץ  שהם משום הותרו, לא זמן) לה שקבוע מפני אלא הותרה שלא יט הלכה (להלן הקדשתו וכן (למעלה), לתחום מחוץ
לחםֿמשנה. ועיין סה:98)למקדש, היה 99)פסחים שהרי למעלה), (ראה כרמלית דרך ולא הרבים רשות דרך לא

סו:) סו. (פסחים שבת מערב להביאו לו שפסחו 100)אפשר מי בצמרו. תוחבו טלה שפסחו מי "אמרו, סו.) (שם בגמ'
קרניו". בין תוחבו מלאכה 101)גדי כל תעשה "לא י) כ, (שמות שנאמר ממה בשבת ואיסורו משא. טעונה בהמה מנהיג

אֿב). הלכות שבת מהלכות ופ"כ שם, ורש"י קנג: (שבת אחריה מחמר והוא וגו', והגדי 102)אתה הכבש דרך שאין
זו. היה 103)במלאכה אם התירו לא אחר שבות וכל הוא, למקדש שחוץ ואע"פ הפסח. הקרבת ממצות לבטלו שלא

(מאירי). בו הקילו בשינוי שעושהו כיון – למעלה) (ראה שבת מערב לעשותו סו:104)יכול (דברים 105)שם וכתוב
אלא  לי אין ועבודה. בגיזה אסור שהבכור "מלמד (שם): ובספרי צאנך". בכור תגוז ולא שורך, בבכור תעבוד "לא יט) טו,

ועבודה. בגיזה אסורין שיהיו דין אינו וכו' קדשים שאר וכו' הוא ודין מנין, קדשים שאר במקדש 106)בכור, שלא אפילו
הי"ח). למעלה יד).107)(ראה הלכה שבת מהלכות ופכ"ג שם, (פסחים ביום להקריב 108)לבו שצריך חגיגה קרבן

ה'. לפני להראות בבואו חג של הראשון שם.109)ביוםֿטוב שבת מהלכות ופכ"ג שם, קצת 110)פסחים מתבאר
(כסףֿמשנה). דברים אלו פרק סוף פסחים אלא 111)במשנה אנוס אינו התחיל, שבו מום", בעל "נמצא הרי עיון: [צריך

ולא  בראשון הזיד הרי קצנלבויגן: יעקב הרה"ג העיר ועוד י. הלכה שגגות מהלכות ופ"ב ע"א: בפסחים כמפורש שוגג,
ב]. הלכה פ"ה להלן כמפורש בשני, מקריב בראשון שראוי 1)הקריב מי ועל למנוייו אלא הפסח שוחטים שאין יבאר

ראוי. שאינו ולמי שראוי למי שחטו ודין לאכול,

gqt oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq d"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â- וערלים מּולים לׁשם הּדם וזרק למּולים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָׁשחטֹו
ׁשחטֹו הקרּבן. עּקר ׁשהיא חמּורה, ׁשהּזריקה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּפסּול;

ׁשהרי  ּפסּול; - ערלים ּבֹו ׁשּיתּכּפרּו מחׁשבת למּולים יׁש ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
לאֹוכליו  ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו ׁשחטֹו ּבּזריקה. ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹערלים
ׁשאין  לפי חֹובתֹו, ידי בֹו יֹוצא אדם ואין ּכׁשר, הּפסח -ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּזריקה. אֹוכלים ְְֲִִֶֶַַָמחׁשבת
.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

אין  - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה  מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו, וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה. ׁשעת ְְִַַָעד
.Áעבּדֹו ידי ועל ה ּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על אדם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָׁשֹוחט

אבל  מּדעּתן; ׁשּלא ּבין מּדעּתן ּבין הּכנענים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשפחתֹו
עבּדֹו ידי על ולא הּגדֹולים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַֹאינֹו
ואם  מּדעּתן. אּלא אׁשּתֹו ידי על ולא העברים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹוׁשפחתֹו

מּדעּתן. זה הרי - מחּו ולא ְְְֲִִֵֶַָָֹׁשתקּו
.Ëעבּדֹו ידי ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָׁשחט

יֹוצאין  - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו הּכנענים, ְְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָוׁשפחתֹו
רּבן. ְֶַָּבׁשל

.Èעבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָׁשחט
מחּוי  ל אין - לעצמן הן וׁשחטּו העברים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָוׁשפחתֹו

עצמן. ּבׁשל אּלא יֹוצאין ואינן מּזה, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּגדֹול
.‡È וׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ללכת  נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליה
ּכל  ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל אביה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָלבית
ּתאכל  - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה וׁשחט ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹהּבנֹות,
רֹוצה. ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל - ואיל מּכאן אביה. ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמּׁשל
וכן  ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום לּה ׁשּתברר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹוהּוא
ׁשהּוא  מּמקֹום יאכל - אּפֹוטרֹוּפסין עליו ׁשּׁשחטּו ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹיתֹום

-רֹו ּגדֹול אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָצה.
על  עצמֹו והּממנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ּכממּנה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָנעּׂשה

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו - ּפסחים ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשני
.·È זה על זה ׁשּמקּפידין ּבזמן ׁשּתפין: ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻעבד

מקּפידין  אינן ואם ׁשניהן; מּׁשל יאכל לא - יגנבּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא
יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום -ְִִֶֶַָֹ

.‚È מּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי

חֹורין. ּבן ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻרּבֹו
.„È לכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד  הּפסח? על נמנים ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד

עד  מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד
ׁשהרי  ידֹו, את למׁש יכֹול אינֹו ׁשּנׁשחט ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיּׁשחט.
עליו: ונמנּו אחרים וחזרּו עליו נמנּו עליו. ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָנׁשחט
מעּׂשֹות  ּופטּורים אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָראׁשֹונים,
לכל  ּכזית ּבֹו נמצא ׁשּלא עד ׁשרּבּו ואחרֹונים, ׁשני; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּפסח

ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות וחּיבים אֹוכלין, אינן - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאחד
.ÂË ּבני ּבהן ידעּו ולא חלקֹו על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּממנה

אחר  חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
מּׁשּלהן  אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
ּבחבּורה  עליו ׁשּמנה האחרים עם חלקֹו אֹוכל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָוהּוא
- ּגרּגרן מהם אחד ׁשהיה החבּורה ּבני וכן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנּיה.
ויאכלהּו חלקֹו לֹו ונֹותנין מהן, להֹוציאֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹרּׁשאים

לחלק. רּׁשאין אינן - זֹולל אינֹו ואם ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבחבּורתֹו.

ה'תשע"ה  סיון כ"ה ו' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
על ‡. אף הּפסח, את עלי ּוׁשחֹוט צא לעבּדֹו: ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָהאֹומר

עליו  וׁשחט והל ׁשנה ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ׁשּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפי
טלה  עליו וׁשחט והל ּגדי לׁשחט דרּכֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּגדי,
ׁשחֹוט  לֹו ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; יאכל זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

וטלה  ּגדי וׁשחט הל ּפלֹוני. מּמין אֹוכל 2לי אינֹו - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשני  על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; לבית יצאּו אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּׁשניהן,

לׁשחט 3ּפסחים  לעבּדֹו ואמר מלּכה אֹו מל היה ואם . ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשלֹום  מּׁשּום הראׁשֹון, מן יאכל - וטלה ּגדי וׁשחט ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹעליו

.4מלכּות  ְַ
וקבע ·. הּפסח, את עלי ּוׁשחֹוט צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹומר

ׁשֹוחט  זה הרי - רּבֹו לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו גדי ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָלֹו
וטלה  ׁשּלֹו ּגדי - לי אמר ּגדי אם ואֹומר: וטלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּגדי
ׁשכח  ׁשּלי. ּוגדי ׁשּלֹו טלה - לי אמר טלה ואם ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּלי,

הּׂשרפה 5הּׁשֹולח  לבית יצאּו ׁשניהן - לֹו אמר ואם 6מה . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּדם  ׁשּיּזרק קדם הּׁשֹולח ּפסח 7ׁשכח לעּׂשֹות חּיבין - ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הּדם 8ׁשני  ׁשּנזרק אחר ׁשכח ּפסח 9; מּלעּׂשֹות ּפטּור - ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טלה.1) או גדי קבע ואם הפסח, את עלי לך ושחוט לך לעבדו האומר שיבחר.2)יבאר מהם מאיזה יאכל כדי 3)שרבו
שם) (רש"י זה. על דעתו הייתה לא שחיטה בשעת ושמא ברירה" ש"אין לפי אכילה, בשעת שירצה מהם מאיזה .לאכול

ראשון. הנשחט מן אוכל - משניהם לאכול כדי פסחים שני על נמנה אם מלכות 4)אבל שלום שמשום רבינו ומפרש
מן  זה אין - ברירה" "אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך משנה.) וכסף (מאירי לכעוס קלה שדעתם מפני בה הקלו

גזרו. לא מלכות שלום ומשום חכמים, מגזירת אלא שנזרק 5)התורה, קודם ששכח בין (רש"י). השניים ששחט אחר
הדם. שנזרק אחר ששכח ובין לאכלם,6)הדם יכולים ואינם השליח, של ואיזהו השולח של הוא איזה ידוע אינו שהרי

למנוייו. אלא נאכל הפסח אין לאכילה.7)כי ראויין שניהם היו לא הזריקה אביי:8)שבשעת של מימרא בגמרא שם
עח:) (פסחים נתן ר' של וכחכמים שני". פסח לעשות חייבין לאכילה חזי הוה לא דם איזריק דכי זריקה לפני (רבו) "שכח

הקרבן. כשרות את מעכבת זריקה) בשעת לאכילה ראוי הקרבן היה לא (אם ראויים 9)שאכילה היו הזריקה שבשעת
לאכילה.



gqtקיח oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq d"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לעבּדֹו10ׁשני  ּבאֹומר הּדין וכן וקבע 11. עלי, ּוׁשחֹוט צא : ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָ
רֹועה  לֹו ׁשּיּתן והּוא רּבֹו. לֹו אמר מה העבד וׁשכח ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָלֹו,
ּכדי  ׁשניהן, ׁשחֹוט לֹו: ויאמר וטלה ּגדי רּבֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹׁשל

רּב ל ׁשאמר ּכמֹו על ׁשּתׁשחֹוט ׁשּל מהן אחד והרי , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּכלּום  ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא ּכ,12מנת הרֹועה עּׂשה אם . ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ .13אחר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
את ‚. לנּו ּוׁשחֹוט צא לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֶֶֶָָָָּבני

הם  וׁשחטּו עלי, ׁשחטּו ואּתם להן: הּוא ואמר ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפסח,
ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלם - הּוא ְְְִִִִֶֶַַָָֻוׁשחט

הּׂשרפה  לבית יצא .14והאחרֹון ְְְֲֵֵֵֵַַָָ
לאחד „. ואמרּו ּפסחּה, ׁשאבד ּובּקׁש15חבּורה צא :16 ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

עלינּו והם 17ּוׁשחֹוט ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל , ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ
- ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם ּוׁשחטּוהּו: אחר ּפסח ְְְִִִֵֶֶַַַָָלקחּו

יּׂשרף  והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, אֹוכל ואם 18הּוא ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָ
מּׁשּלהן  אֹוכלין הן - ראׁשֹון נׁשחט אֹוכל 19ׁשּלהן והּוא , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשּׁשחטּו20מּׁשּלֹו אֹו ראׁשֹון נׁשחט מהן זה אי ידּוע אין . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכאחת  מּׁשּלֹו21ׁשניהן אֹוכל הּוא אֹוכלין 22- אינן והן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

הּׂשרפה 23עּמֹו לבית יצא וׁשּלהן מּלעּׂשֹות 24, ּופטּורין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשני  .25ּפסח ִֵֶַ

ׁשאבד ‰. ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאמר
ּומצא 26ּולׁשחטֹו הל עלי, אּתם ׁשחטּו - אחרּתי אם : ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָ

- ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהן אם וׁשחטּו: לקחּו והם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוׁשחט,
יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל והּוא מּׁשּלהם, אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהם
אֹוכלין  והן מּׁשּלֹו, אֹוכל הּוא - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַואם

אֹו27מּׁשּלהן  ראׁשֹון נׁשחט מהן זה אי ידּוע אין . ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכאחד  ׁשניהם אינֹו28ׁשּׁשחטּו והּוא מּׁשּלהן, אֹוכלין הן - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ

עּמהן  הּׂשרפה 29אֹוכל לבית יצא וׁשּלֹו ּופטּור 30, , ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשני. ּפסח ֲִִֵֶַַמּלעּׂשֹות

.Âצאּו להן: ואמר ּפסחֹו, לֹו ואבד ּפסחם, להן ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָאבד
עלי  וׁשחטּו ּוׁשחֹוט 31ּובּקׁשּו ּובּקׁש צא לֹו: ואמרּו , ְְְְְֲֵֵַַַַָָ

ּכּלם  - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ּומצא והל ְְְְֲֵֵַַָָָָָָָָֻעלינּו,
הראׁשֹון  מן יּׂשרף 32אֹוכלין והּׁשני אי 33, ידּוע אין ואם . ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

ּכאחד  ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ּתחּלה נׁשחט ׁשניהן 34זה - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
לבּקׁש35יּׂשרפּו הּוא הל ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ּופטּורין , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּפי  על אף ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא לבּקׁש הם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹוהלכּו
ׁשהיּו אֹו חברֹו, על מהן אחד ּכל ׁשּיׁשחֹוט ּבלּבם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיה
אחד  ׁשּכל ּבהן הּדעת ׁשאמּדן ּודברים רמיזֹות ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשם

חברֹו על יׁשחֹוט אמרּו36ׁשּימצא ולא ּפרׁשּו ולא הֹואיל , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹֹ
לזה  זה אחראין אינן - ּכלּום לזה .37זה ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ

.Êׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהן ׁשּנתערבּו חבּורֹות -38ׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹ
והּׁשנּיה  הּתערֹובֹות מן אחד ּכבּׂש לֹוקחין זֹו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָחבּורה

אּלּו אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד הּׁשני, 39לֹוקחין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
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דם 10) דאיזריק (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח - שני פסח מלעשות "ופטורין בגמרא: אביי של ומימרא שם משנה
וראה  זריקה. בשעת לאכילה ראוי שאינו באופן אלא זה אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף לאכילה". חזי הוה

בניסן. בי"ד שהות עוד יש אם אחר פסח מלעשות שפטורים הדין והוא ד. הלכה להלן משנה עבד 11)לחם כלומר,
המועיל 12)כנעני. בלשון לו שאמר רבינו וכוונת שם). (גמרא רבו קנה כנעני עבד שקנה מה הרי כן, לו אמר לא שאם

הפסח. אתה שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלו 13)שלא גדי - לי אמר גדי אם ואומר: וטלה גדי ששוחט
שלי. וגדי שלו טלה - לי אמר טלה ואם שלי, שבסמוך 14)וטלה בהלכות שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים דברים

משנה). מא:).15)(כסף בקידושין (רש"י חבורתם האבוד.16)מבני הפסח את כשתמצאנו,17)חפש כלומר:
בשבילנו. למשוך 18)תשחטנו יכולין אין כבר שנשחט וכיוון הזה הקרבן על נמנו הרי עלינו, שחוט לו שאמרו כיוון

שם. רש"י ראה בעלים, בלא פסח שהוא יישרף השני כך ומשום הקרבן, מן ידיהן הקרבן 19)את מן ידיהם משכו שהרי
שנשחט. לפני השני.20)האבוד הקרבן על איתם נמנה לא הוא תחילה.21)שהרי נשחט מהם ואחד לצמצם אפשר שאי

אופן.22) בכל משלו אוכל הוא ואסורים 23)שהרי השליח ששחט מזה ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט שלהם שמא
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח כי שאין 24)לאכלו, פסח ודין שלהן, על ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט שלו שמא

בשריפה. - בעלים הזריקה 25)לו לאחר שכח אם שרק ב, בהלכה למעלה שכתב מה על שסמך לומר יש רבינו [ובדברי
הכוונה  אין כאחת" שניהן ששחטו או ראשון נשחט מהן איזה ידוע "אין שאמר מה כאן כן כמו שני, פסח מלעשות פטור
ולא  משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה שבני באופן ידעו, לא ושוב נשכח ולבסוף שידעו אלא ידעו, לא זריקה שבעת

שני.] פסח מלעשות הם פטורים - ידוע היה הזריקה שבעת ומכיוון אלא 26)משלהם. בשבילם שישחוט לו שאמרו לא
אליהםרק  יביאנו וכשימצאנו הפסח את משנה).שיחפש (כסף ישחטוהו ונמצא 27)והם להם. שישחוט לו אמרו לא שהם

שלו. מהקרבן ידם תחילה.28)שמשכו נשחט מהם  ואחד לצמצם אפשר נמנה 29)שאי ולא ראשון נשחט שלו שמא כי
שלהן. על לשריפה.30)כלל שהוא בעלים, לו שאין פסח הוא ושלו עמהם, נמנה והוא ראשון נשחט שלהם שמא

בשבילי.31) גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח את ידיהם 32)חפשו את למשוך אין ומשנשחט עליו, נמנו כולם שהרי
בעלים.33)ממנו. לו שאין פסח תחילה.34)כדין נשחט מהם אחד שנמנו 35)שוודאי הוא מהם איזה ידוע שלא משום
למשנה 36)עליו. ואין פשוט הדבר כן, לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו", אמרו ולא להן אמר "לא שם: במשנה

משנה). (כסף זאת לנו נשחט 37)להשמיע שלהן אם אף משלו אוכל זה אלא ראשון, נשחט מהן איזה לחשוש להם ואין
שם). (רש"י ראשון נשחט שלו אם אף משלהם, אוכלים הם וכן ידיהם 38)ראשון, למשוך עדיין אפשר שאז מפני והיינו

כדלהלן. עושים לכן נמנו, איזה על יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח שאין ומכיוון הפסח. שם.39)מן במשנה

gqt oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq d"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מהן  חבּורה וכל הראׁשֹונה, אצל ּבא ׁשנּיה מּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָואחד
הּפסח  הּוא ׁשּלנּו אם אצלם: ׁשּבא האחד לזה ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹומרת
ׁשּל ואם ׁשּלנּו, על ונמנית מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּזה
על  ונמנינּו מּׁשּלנּו מׁשּוכֹות ידינּו - הּזה הּפסח ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא

חמּׁשה  חמּׁשה ׁשל חבּורֹות חמׁש וכן .אדם,40ׁשּל ּבני ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָ
אחד  להן מֹוׁשכין - עּׂשרה עּׂשרה ׁשל חבּורֹות עּׂשר ְֲֲֲִֶֶֶֶֶָָָָָָאֹו

האחרת  לחבּורה חבּורה מתנים 41מּכל הם וכ , ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשֹוחטין.42ואֹומרים  ּכ ואחר , ְְְֲִִַַָ

.Á מן אחד ּפסח לֹוקח זה - ּפסחיהן ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים
אחד  ּפסחֹו על ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּתערֹובֹות

הּׁשּוק  מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר הּׁשּוק ּכדי 43מן , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אצל  מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר חבּורֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו

האחר  אצל מאּלּו אחד ויבֹוא אחד 44אּלּו ּכל ּומתנה , ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּלי  אם ואֹומר: ׁשנּיה מחבּורה אצלֹו ׁשּבא חברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעם

ׁשּלי  על ונמנית מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי - זה ּפסח ,45הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
על  ונמניתי ׁשּלי מּפסח מׁשּוכה ידי - הּוא ׁשּל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָואם

ּכלּום  הפסידּו ׁשּלא ונמצא .46ׁשּל. ְְְְְִִִֶֶָֹ

.Ë יּבלת 47חמּׁשה ונמצאת ּפסחיהן עֹורֹות 48ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
הּׂשרפה  לבית יצאּו ּכּלם - מהן אחד ואם 49ּבעֹור . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֻ

ּדמן  זריקת קדם ׁשני 50נתערבּו ּבפסח חּיבין -51; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשני  ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּורין - זריקה אחר .52נתערבּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

קרּבן  ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה נמצא - ׁשני ּפסח הקריבּו ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאם
לעזרה  חּלין מביא אחד 53ּכׁשר ּפסח על ּכּלן נמנּו ואם .54 ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

למחּיב  ׁשּלא נׁשחט נמצא ׁשּלא 55- ׁשּנׁשחט ּכמי וזה , ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֻ
ּפסח 56למנּוייו  אינֹו אם ואמר: מהן אחד ּכל התנה ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשלמים  ודם ּבׁשפיכה הּפסח ּדם - ׁשלמים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָיהיה
לכּתחּלה  ּבׁשפיכה יּתנם אל ּבזריקה והּנּתנין .57ּבזריקה, ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשני. מּפסח ּפטּורין ְְִִִִֵֶַָלפיכ

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּמקּדׁשין ‡. ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר ׁשהּפסח 2ּכבר , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

נׁשחט  ּבעליו 3אינֹו ּולׁשם ּפסח לׁשם ׁשחטֹו4אּלא ואם ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
הּׁשם  ׁשּנּוי ּפסּול 5ּבמחׁשבת הּׁשֹוחט 6- על 7. הּפסח את ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

זמן  לאחר להם ואמר חבּורה, הּפסח 8ּבני אֹותֹו : ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָ
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מש  לכך והולכין והוצרך "שמתמעטין צט.) (פסחים יהודה ר' למד ומזה משה", הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב ום
(נשאר)". קיים החבורה מבני אחד שיהיה ובלבד הקרבן) מן ידיהן את מושכין חבורה אמרו 40)(אנשי שם פסחים בגמרא

הפסח  יישאר חבורות, לארבע אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי לא, וארבעה חמשה של אבל הוא, דווקא חמשה" ש"חמשה
שלו. החבורה מבני אחד אף בלי לחמשת 41)החמישי מתפזרים וחבורה חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,

הראשונים. החבורה מבני אחד בו יהיה שלא אחד פסח אף יישאר שלא באופן החדשה 42)הפסחים, שבחבורה הארבעה
חוזרין  הן וכן עמך, נמנים ואנו שהם מקום בכל שלנו הפסחים מארבעת משוכות ארבעתנו ידי זה פסח הוא שלך אם לחמישי:

שם). (רש"י וחבורה חבורה כל וכן שבחבורה אחד לכל הארבעה וכן לשני אחד 43)ואומרים להתנות יוכל לא כן, לא שאם
עצמו  ולמנות בעלים, בלא פסחו את מניח הוא כך ידי על כי משלי ידי מושך אני הזה הפסח הוא שלך אם לו ולומר השני עם
שם). (רש"י כאחד פסחים שני על נמנים שאין לפי אפשר, אי משלהן ידיהן את שימשכו לפני שלו על וחבירו חבירו של על

השוק.44) מן שמינו זה את פסחם על ולהשאיר השני של לפסח אחד כל ללכת יכולים הראשונים המנויין שני שאפילו משמע
פסח 45) על להימנות יכול אינו משלו, ידו משך שלא זמן שכל משלך, משוכות וידיך שלי על נמנית להיפך: יאמר לא אבל

כאחד. פסחים שני על נמנים שאין השריפה.46)אחר, לבית יוצא אינו הקרבנות מן אחד ונקט 47)שאף פח: שם ברייתא
וליותר. לפחות הדין והוא בקרבן.48)חמישה הפוסלים המומין מן אחד הוא 49)היא שמא בספק, מהם ואחד אחד שכל

הוא וכל 50)הבעלֿמום. הסדר שהרי המזבח, יסוד על הדם את ששפכו לפני עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו זה
אותו". מפשיטין דמו ששופכים ונמצא 51)ש"אחר מום, בעל ספק מצד לאכילה ראויין הקרבנות היו לא זריקה בשעת שהרי

פסולים. מספק.52)שכולם כולם לחייב ואין פסול, הוא אחד ורק הזריקה, בשעת לאכילה ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי
שם).53) (רש"י בשעריך" וכו' ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב, (דברים שנאמר משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
הפסח.54) בקרבן מחוייב בוודאי מהם אחד שהרי בעזרה חולין כך ידי על מביא פטורים.55)ואין כולם הדין מן שהרי
למנוייו".56) אלא הפסח את שוחטין ש"אין א הלכה ב פרק למעלה יצא.57)וראה שבדיעבד פי על פסח 1)אף יבאר

היה. לשמו שלא ששחטתי הפסח ואמר: חבורה, בני על והשוחט השם שינוי במחשבת ג,2)הנשחט א, הלכות פט"ו
שם.3)יא. ראה וזריקתו, והולכתו הדם קבלת כן ועשית 4)וכמו האביב חודש את "שמור א) טז, (דברים שנאמר

"ואמרתם  כז) יב, (שמות נאמר ועוד אחר). קרבן לשם (=שעשאו קודש שינוי הרי פסח, לשם עשיותיו כל שיהיו - פסח"
ז:). (זבחים בעלים לשינוי ענין תנהו קודש, לשינוי ענין אינו אם פסח, לשם זביחה שתהא הוא", פסח שלא 5)זבח

א. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ג ראה בעליו, לשם שלא או פסח הלכות 6)לשם שם ופט"ו ב. בזבחים משנה
רבינו,7)גֿיא. כלשון הביא (224 (עמוד נד: לגיטין ובמאירי קצת. לשון בשינוי פ"ג, ופסחים פ"ב תרומות תוספתא

בפסחים. ברייתא בשם ההלכה, סוף עד הברייתא.8)מכאן בלשון שם במאירי הוא כן אבל ליתא, ושם שם בתוספתא
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ט רבינו כתב וכן נאמן. אינו בידו, אינו ואם נאמן. שבידו, שכל שם בגיטין אביי לדעת והוא
נאמן  היה אם - נתפלגו היום באותו לך שהקרבתי זבחים נאמן; - נתפלגו לו ואמר בזבחים עמו מקריב "היה טו: הלכה
ולאחר  בטהרות, עמו עושה "היה ח: הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות בפי"ג שכתב [ומה וכו'" דבריו על סומך לו
שכתב  וכמו לו, נאמן הוא אם היינו - נאמן" זה הרי נטמאו, עמך שעשיתי טהרות בו, שפגע בשעה לו ואמר מצאו זמן

שם]. בכסףֿמשנה ועיין שם. המוקדשין פסולי ובהלכות כאן
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לעבּדֹו10ׁשני  ּבאֹומר הּדין וכן וקבע 11. עלי, ּוׁשחֹוט צא : ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָ
רֹועה  לֹו ׁשּיּתן והּוא רּבֹו. לֹו אמר מה העבד וׁשכח ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָלֹו,
ּכדי  ׁשניהן, ׁשחֹוט לֹו: ויאמר וטלה ּגדי רּבֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹׁשל

רּב ל ׁשאמר ּכמֹו על ׁשּתׁשחֹוט ׁשּל מהן אחד והרי , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּכלּום  ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא ּכ,12מנת הרֹועה עּׂשה אם . ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ .13אחר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
את ‚. לנּו ּוׁשחֹוט צא לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֶֶֶָָָָּבני

הם  וׁשחטּו עלי, ׁשחטּו ואּתם להן: הּוא ואמר ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפסח,
ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלם - הּוא ְְְִִִִֶֶַַָָֻוׁשחט

הּׂשרפה  לבית יצא .14והאחרֹון ְְְֲֵֵֵֵַַָָ
לאחד „. ואמרּו ּפסחּה, ׁשאבד ּובּקׁש15חבּורה צא :16 ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

עלינּו והם 17ּוׁשחֹוט ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל , ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ
- ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם ּוׁשחטּוהּו: אחר ּפסח ְְְִִִֵֶֶַַַָָלקחּו

יּׂשרף  והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, אֹוכל ואם 18הּוא ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָ
מּׁשּלהן  אֹוכלין הן - ראׁשֹון נׁשחט אֹוכל 19ׁשּלהן והּוא , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשּׁשחטּו20מּׁשּלֹו אֹו ראׁשֹון נׁשחט מהן זה אי ידּוע אין . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכאחת  מּׁשּלֹו21ׁשניהן אֹוכל הּוא אֹוכלין 22- אינן והן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

הּׂשרפה 23עּמֹו לבית יצא וׁשּלהן מּלעּׂשֹות 24, ּופטּורין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשני  .25ּפסח ִֵֶַ

ׁשאבד ‰. ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאמר
ּומצא 26ּולׁשחטֹו הל עלי, אּתם ׁשחטּו - אחרּתי אם : ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָ

- ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהן אם וׁשחטּו: לקחּו והם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוׁשחט,
יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל והּוא מּׁשּלהם, אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהם
אֹוכלין  והן מּׁשּלֹו, אֹוכל הּוא - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַואם

אֹו27מּׁשּלהן  ראׁשֹון נׁשחט מהן זה אי ידּוע אין . ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכאחד  ׁשניהם אינֹו28ׁשּׁשחטּו והּוא מּׁשּלהן, אֹוכלין הן - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ

עּמהן  הּׂשרפה 29אֹוכל לבית יצא וׁשּלֹו ּופטּור 30, , ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשני. ּפסח ֲִִֵֶַַמּלעּׂשֹות

.Âצאּו להן: ואמר ּפסחֹו, לֹו ואבד ּפסחם, להן ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָאבד
עלי  וׁשחטּו ּוׁשחֹוט 31ּובּקׁשּו ּובּקׁש צא לֹו: ואמרּו , ְְְְְֲֵֵַַַַָָ

ּכּלם  - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ּומצא והל ְְְְֲֵֵַַָָָָָָָָֻעלינּו,
הראׁשֹון  מן יּׂשרף 32אֹוכלין והּׁשני אי 33, ידּוע אין ואם . ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

ּכאחד  ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ּתחּלה נׁשחט ׁשניהן 34זה - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
לבּקׁש35יּׂשרפּו הּוא הל ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ּופטּורין , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּפי  על אף ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא לבּקׁש הם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹוהלכּו
ׁשהיּו אֹו חברֹו, על מהן אחד ּכל ׁשּיׁשחֹוט ּבלּבם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיה
אחד  ׁשּכל ּבהן הּדעת ׁשאמּדן ּודברים רמיזֹות ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשם

חברֹו על יׁשחֹוט אמרּו36ׁשּימצא ולא ּפרׁשּו ולא הֹואיל , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹֹ
לזה  זה אחראין אינן - ּכלּום לזה .37זה ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ

.Êׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהן ׁשּנתערבּו חבּורֹות -38ׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹ
והּׁשנּיה  הּתערֹובֹות מן אחד ּכבּׂש לֹוקחין זֹו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָחבּורה

אּלּו אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד הּׁשני, 39לֹוקחין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דם 10) דאיזריק (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח - שני פסח מלעשות "ופטורין בגמרא: אביי של ומימרא שם משנה
וראה  זריקה. בשעת לאכילה ראוי שאינו באופן אלא זה אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף לאכילה". חזי הוה

בניסן. בי"ד שהות עוד יש אם אחר פסח מלעשות שפטורים הדין והוא ד. הלכה להלן משנה עבד 11)לחם כלומר,
המועיל 12)כנעני. בלשון לו שאמר רבינו וכוונת שם). (גמרא רבו קנה כנעני עבד שקנה מה הרי כן, לו אמר לא שאם

הפסח. אתה שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלו 13)שלא גדי - לי אמר גדי אם ואומר: וטלה גדי ששוחט
שלי. וגדי שלו טלה - לי אמר טלה ואם שלי, שבסמוך 14)וטלה בהלכות שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים דברים

משנה). מא:).15)(כסף בקידושין (רש"י חבורתם האבוד.16)מבני הפסח את כשתמצאנו,17)חפש כלומר:
בשבילנו. למשוך 18)תשחטנו יכולין אין כבר שנשחט וכיוון הזה הקרבן על נמנו הרי עלינו, שחוט לו שאמרו כיוון

שם. רש"י ראה בעלים, בלא פסח שהוא יישרף השני כך ומשום הקרבן, מן ידיהן הקרבן 19)את מן ידיהם משכו שהרי
שנשחט. לפני השני.20)האבוד הקרבן על איתם נמנה לא הוא תחילה.21)שהרי נשחט מהם ואחד לצמצם אפשר שאי

אופן.22) בכל משלו אוכל הוא ואסורים 23)שהרי השליח ששחט מזה ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט שלהם שמא
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח כי שאין 24)לאכלו, פסח ודין שלהן, על ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט שלו שמא

בשריפה. - בעלים הזריקה 25)לו לאחר שכח אם שרק ב, בהלכה למעלה שכתב מה על שסמך לומר יש רבינו [ובדברי
הכוונה  אין כאחת" שניהן ששחטו או ראשון נשחט מהן איזה ידוע "אין שאמר מה כאן כן כמו שני, פסח מלעשות פטור
ולא  משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה שבני באופן ידעו, לא ושוב נשכח ולבסוף שידעו אלא ידעו, לא זריקה שבעת

שני.] פסח מלעשות הם פטורים - ידוע היה הזריקה שבעת ומכיוון אלא 26)משלהם. בשבילם שישחוט לו שאמרו לא
אליהםרק  יביאנו וכשימצאנו הפסח את משנה).שיחפש (כסף ישחטוהו ונמצא 27)והם להם. שישחוט לו אמרו לא שהם

שלו. מהקרבן ידם תחילה.28)שמשכו נשחט מהם  ואחד לצמצם אפשר נמנה 29)שאי ולא ראשון נשחט שלו שמא כי
שלהן. על לשריפה.30)כלל שהוא בעלים, לו שאין פסח הוא ושלו עמהם, נמנה והוא ראשון נשחט שלהם שמא

בשבילי.31) גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח את ידיהם 32)חפשו את למשוך אין ומשנשחט עליו, נמנו כולם שהרי
בעלים.33)ממנו. לו שאין פסח תחילה.34)כדין נשחט מהם אחד שנמנו 35)שוודאי הוא מהם איזה ידוע שלא משום
למשנה 36)עליו. ואין פשוט הדבר כן, לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו", אמרו ולא להן אמר "לא שם: במשנה

משנה). (כסף זאת לנו נשחט 37)להשמיע שלהן אם אף משלו אוכל זה אלא ראשון, נשחט מהן איזה לחשוש להם ואין
שם). (רש"י ראשון נשחט שלו אם אף משלהם, אוכלים הם וכן ידיהם 38)ראשון, למשוך עדיין אפשר שאז מפני והיינו

כדלהלן. עושים לכן נמנו, איזה על יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח שאין ומכיוון הפסח. שם.39)מן במשנה
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מהן  חבּורה וכל הראׁשֹונה, אצל ּבא ׁשנּיה מּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָואחד
הּפסח  הּוא ׁשּלנּו אם אצלם: ׁשּבא האחד לזה ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹומרת
ׁשּל ואם ׁשּלנּו, על ונמנית מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּזה
על  ונמנינּו מּׁשּלנּו מׁשּוכֹות ידינּו - הּזה הּפסח ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא

חמּׁשה  חמּׁשה ׁשל חבּורֹות חמׁש וכן .אדם,40ׁשּל ּבני ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָ
אחד  להן מֹוׁשכין - עּׂשרה עּׂשרה ׁשל חבּורֹות עּׂשר ְֲֲֲִֶֶֶֶֶָָָָָָאֹו

האחרת  לחבּורה חבּורה מתנים 41מּכל הם וכ , ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשֹוחטין.42ואֹומרים  ּכ ואחר , ְְְֲִִַַָ

.Á מן אחד ּפסח לֹוקח זה - ּפסחיהן ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים
אחד  ּפסחֹו על ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּתערֹובֹות

הּׁשּוק  מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר הּׁשּוק ּכדי 43מן , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אצל  מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר חבּורֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו

האחר  אצל מאּלּו אחד ויבֹוא אחד 44אּלּו ּכל ּומתנה , ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּלי  אם ואֹומר: ׁשנּיה מחבּורה אצלֹו ׁשּבא חברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעם

ׁשּלי  על ונמנית מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי - זה ּפסח ,45הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
על  ונמניתי ׁשּלי מּפסח מׁשּוכה ידי - הּוא ׁשּל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָואם

ּכלּום  הפסידּו ׁשּלא ונמצא .46ׁשּל. ְְְְְִִִֶֶָֹ

.Ë יּבלת 47חמּׁשה ונמצאת ּפסחיהן עֹורֹות 48ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
הּׂשרפה  לבית יצאּו ּכּלם - מהן אחד ואם 49ּבעֹור . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֻ

ּדמן  זריקת קדם ׁשני 50נתערבּו ּבפסח חּיבין -51; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשני  ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּורין - זריקה אחר .52נתערבּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

קרּבן  ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה נמצא - ׁשני ּפסח הקריבּו ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאם
לעזרה  חּלין מביא אחד 53ּכׁשר ּפסח על ּכּלן נמנּו ואם .54 ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

למחּיב  ׁשּלא נׁשחט נמצא ׁשּלא 55- ׁשּנׁשחט ּכמי וזה , ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֻ
ּפסח 56למנּוייו  אינֹו אם ואמר: מהן אחד ּכל התנה ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשלמים  ודם ּבׁשפיכה הּפסח ּדם - ׁשלמים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָיהיה
לכּתחּלה  ּבׁשפיכה יּתנם אל ּבזריקה והּנּתנין .57ּבזריקה, ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשני. מּפסח ּפטּורין ְְִִִִֵֶַָלפיכ

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּמקּדׁשין ‡. ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר ׁשהּפסח 2ּכבר , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

נׁשחט  ּבעליו 3אינֹו ּולׁשם ּפסח לׁשם ׁשחטֹו4אּלא ואם ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
הּׁשם  ׁשּנּוי ּפסּול 5ּבמחׁשבת הּׁשֹוחט 6- על 7. הּפסח את ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

זמן  לאחר להם ואמר חבּורה, הּפסח 8ּבני אֹותֹו : ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מש  לכך והולכין והוצרך "שמתמעטין צט.) (פסחים יהודה ר' למד ומזה משה", הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב ום
(נשאר)". קיים החבורה מבני אחד שיהיה ובלבד הקרבן) מן ידיהן את מושכין חבורה אמרו 40)(אנשי שם פסחים בגמרא

הפסח  יישאר חבורות, לארבע אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי לא, וארבעה חמשה של אבל הוא, דווקא חמשה" ש"חמשה
שלו. החבורה מבני אחד אף בלי לחמשת 41)החמישי מתפזרים וחבורה חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,

הראשונים. החבורה מבני אחד בו יהיה שלא אחד פסח אף יישאר שלא באופן החדשה 42)הפסחים, שבחבורה הארבעה
חוזרין  הן וכן עמך, נמנים ואנו שהם מקום בכל שלנו הפסחים מארבעת משוכות ארבעתנו ידי זה פסח הוא שלך אם לחמישי:

שם). (רש"י וחבורה חבורה כל וכן שבחבורה אחד לכל הארבעה וכן לשני אחד 43)ואומרים להתנות יוכל לא כן, לא שאם
עצמו  ולמנות בעלים, בלא פסחו את מניח הוא כך ידי על כי משלי ידי מושך אני הזה הפסח הוא שלך אם לו ולומר השני עם
שם). (רש"י כאחד פסחים שני על נמנים שאין לפי אפשר, אי משלהן ידיהן את שימשכו לפני שלו על וחבירו חבירו של על

השוק.44) מן שמינו זה את פסחם על ולהשאיר השני של לפסח אחד כל ללכת יכולים הראשונים המנויין שני שאפילו משמע
פסח 45) על להימנות יכול אינו משלו, ידו משך שלא זמן שכל משלך, משוכות וידיך שלי על נמנית להיפך: יאמר לא אבל

כאחד. פסחים שני על נמנים שאין השריפה.46)אחר, לבית יוצא אינו הקרבנות מן אחד ונקט 47)שאף פח: שם ברייתא
וליותר. לפחות הדין והוא בקרבן.48)חמישה הפוסלים המומין מן אחד הוא 49)היא שמא בספק, מהם ואחד אחד שכל

הוא וכל 50)הבעלֿמום. הסדר שהרי המזבח, יסוד על הדם את ששפכו לפני עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו זה
אותו". מפשיטין דמו ששופכים ונמצא 51)ש"אחר מום, בעל ספק מצד לאכילה ראויין הקרבנות היו לא זריקה בשעת שהרי

פסולים. מספק.52)שכולם כולם לחייב ואין פסול, הוא אחד ורק הזריקה, בשעת לאכילה ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי
שם).53) (רש"י בשעריך" וכו' ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב, (דברים שנאמר משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
הפסח.54) בקרבן מחוייב בוודאי מהם אחד שהרי בעזרה חולין כך ידי על מביא פטורים.55)ואין כולם הדין מן שהרי
למנוייו".56) אלא הפסח את שוחטין ש"אין א הלכה ב פרק למעלה יצא.57)וראה שבדיעבד פי על פסח 1)אף יבאר

היה. לשמו שלא ששחטתי הפסח ואמר: חבורה, בני על והשוחט השם שינוי במחשבת ג,2)הנשחט א, הלכות פט"ו
שם.3)יא. ראה וזריקתו, והולכתו הדם קבלת כן ועשית 4)וכמו האביב חודש את "שמור א) טז, (דברים שנאמר

"ואמרתם  כז) יב, (שמות נאמר ועוד אחר). קרבן לשם (=שעשאו קודש שינוי הרי פסח, לשם עשיותיו כל שיהיו - פסח"
ז:). (זבחים בעלים לשינוי ענין תנהו קודש, לשינוי ענין אינו אם פסח, לשם זביחה שתהא הוא", פסח שלא 5)זבח

א. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ג ראה בעליו, לשם שלא או פסח הלכות 6)לשם שם ופט"ו ב. בזבחים משנה
רבינו,7)גֿיא. כלשון הביא (224 (עמוד נד: לגיטין ובמאירי קצת. לשון בשינוי פ"ג, ופסחים פ"ב תרומות תוספתא

בפסחים. ברייתא בשם ההלכה, סוף עד הברייתא.8)מכאן בלשון שם במאירי הוא כן אבל ליתא, ושם שם בתוספתא
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ט רבינו כתב וכן נאמן. אינו בידו, אינו ואם נאמן. שבידו, שכל שם בגיטין אביי לדעת והוא
נאמן  היה אם - נתפלגו היום באותו לך שהקרבתי זבחים נאמן; - נתפלגו לו ואמר בזבחים עמו מקריב "היה טו: הלכה
ולאחר  בטהרות, עמו עושה "היה ח: הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות בפי"ג שכתב [ומה וכו'" דבריו על סומך לו
שכתב  וכמו לו, נאמן הוא אם היינו - נאמן" זה הרי נטמאו, עמך שעשיתי טהרות בו, שפגע בשעה לו ואמר מצאו זמן

שם]. בכסףֿמשנה ועיין שם. המוקדשין פסולי ובהלכות כאן



gqtקכ oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq d"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נאמן  היה אם ׁשחטּתיו, לׁשמֹו ׁשּלא - עליכם ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשחטּתי
ּדבריו  על סֹומכין - הּדין 9להן ׁשּורת - לאו ואם ,10 ְְְִִִֶַַַָָָָ

להחמי  והרֹוצה נאמן. עצמֹוׁשאינֹו על זה 11ר הרי - ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשני  ּפסח ויביא .12מׁשּבח, ְְִִֵֶַָָֻ

על ·. אף זריקה, קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא הּפסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבּׂשר
הּדם  את יזרק לא - טהֹורין ׁשהאמּורין ׁשאין 13ּפי ; ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לאכילה  אּלא ּבא הרצה 14הּפסח לא - זרק ואם ואם 15. . ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הרצה  - הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע מרּצה 16לא ׁשהּציץ ;17 ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

הּזדֹון  על מרּצה ואינֹו ׁשּנטמא, הּבּׂשר ׁשגגת .18על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
את  ואֹוכל הּטמאים את ּׂשֹורף - האיברים מקצת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָנטמאּו

את 19הּטהֹורים  זֹורק - קּים והּבּׂשר האמּורים נטמאּו . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לערב  נאכל והּבּׂשר אחר 20הּדם הּבעלים נטמאּו . ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הרצה 21ׁשּנׁשחט  לא - זרק ואם הּדם. את יזרק לא -22. ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֻ
טמאת  על מרּצה הּציץ ׁשאין ׁשני. ּבפסח חּיבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻלפיכ

הּתהֹום 23הּגּוף  ּבטמאת נטמא אם ׁשּבארנּו24אּלא ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻ
הּמקּדׁש ּביאת .25ּבהלכֹות ְְְִִִַַָ

מירּוׁשלים ‚. ׁשּיצא עּׂשר 26הּפסח ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מּיד  יּׂשרף מתּו27- אֹו הּבעלים נטמאּו את 28. מׁשכּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

הּדם 29ידיהם  זריקת קדם מתּו אֹו נטמאּו אפּלּו ,30- ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
צּורתֹו ׁשּתעּבר עד אֹותֹו זה 31מּניחין יּׂשרף. ּכ ואחר ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּבגּופֹו32הּכלל  ׁשּפּסּולֹו ּכל מּיד 33: יּׂשרף אֹו34- ּבּדם ; ְְִִִֵֶַַָָָָֹ
אם 35ּבּבעלים  ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו ּתעּבר - ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻ

מתּו אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחטֹו
מּיד  יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו ּבּמה 36אֹו . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָּדברים
טהֹורים  זכּו - מקצתן נטמאּו אם אבל החבּורה; ּבני ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָּכל

טמאים  ׁשל אחר 37ּבחלקם מקצתן ׁשּנטמאּו ּפי על אף . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
לאכל  התחילּו38ׁשהתחילּו לא ׁשעדין הּטהֹורים זכּו -39. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָֹֹ
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הוא 9) אם שמואל מר לו ואמר שמואל, מר את לשאול ובא זינתה, אשתו אחד: עד לו שאמר סמיא בההוא סו. קידושין
שם. המוקדשין פסולי בהלכות רבינו כתב וכן יגרשנה. - לו שם).10)נאמן גיטין (רש"י נותן" הדין "כלומר,

הדין.11) משורת לפנים פטור 12)ולעשות היה שאם שבח, כאן "אין כתב: והראב"ד שם. במאירי הברייתא בלשון כן
יתנם  אל בזריקה שהניתנין ג, פרק בסוף רבינו שכתב כמו לומר, רוצה שלמים", תנאי על נדבה פסחו להביא יכול אינו
לכתחילה  איסור על יעברו שכולם בדין שאינו למעלה, כן אמרו בחמשה שרק מתרץ והלחםֿמשנה לכתחילה. בשפיכה
קרבן  להקריב כדי לכתחילה איסור על יעבור עצמו והוא בספק חייב עצמו הוא כאן אבל בפסח, שחייב לאחד לזכות כדי

ב.13)פסח. הלכה ג פרק למעלה וראה מעכבת. שאכילה נתן רבי של כחכמים עח: בפסחים שנטמא 14)משנה וכיון
הדם. את זורק אינו - לאכילה ראוי ואינו שני.15)הבשר פסח לעשות שני.16)וחייב פסח מלעשות ופטור

במשנה.17) פ: שם.18)פסחים בגמרא רבינו אם 19)כדברי קיים, והבשר חלבים נטמאו ו: פרק פסחים בתוספתא
כזית  יש אם מדקתני עסקינן, הבשר קצת דבנטמא לרבינו לו ומשמע יזרוק. לא לאו, ואם יזרוק. ואחד, אחד לכל כזית יש

(כסףֿמשנה). ואחד אחד הדם".20)לכל את זורק קיים, והבשר החלב "נטמא עח: שם לפני 21)במשנה נטמאו שאם
א. הלכה ופ"ו א, הלכה פ"ה להלן ראה עליו, שוחטים אין - הדם.22)שנשחט שנזרק עד נודע לא אם אף כלומר,

במשנה.23) פ: שם:24)שם ובמשנה פא:). בפסחים (ברייתא מת שם שיש נודע שנטמא אחר ורק עליו, ידעו שלא מת
אמרו  ולא העולם, בסוף אפילו מכירה אדם שאין כל התהום? טומאת "ואיזוהי מרצה". הציץ התהום, טומאת "נטמא

יח). הלכה נזירות מהלכות (פ"ו שהרגו" זה בו יודע שהרי לא, הרוג אבל בלבד, למת אלא התהום פ"ד 25)טומאת
וזרק  הדם, שיזרוק קודם התהום טומאת טמא שהוא לו נודע אם שאף רבינו כתב ושם ו. הורצה,הלכה - הדם את אח"כ

מזיד. שהוא אע"פ התהום טומאת על מרצה מיד",26)שהציץ ישרף שנטמא או שיצא "הפסח פב. בפסחים משנה
כשיצא  המדובר שהרי מירושלים", "שיצא והעתיק כאן רבינו בו וחזר בו", שנאכל הבית מן "שיצא בפיה"מ רבנו ומפרש
בליל  ואילו מיד". "ישרף שאמרו מזה מוכח וכן עשר", בארבעה שנטמא וכו' "שיצא רבינו: שכתב כמו ארבעהֿעשר, ביום
עלֿכרחינו  כן, ואם ה). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ט ביוםֿטוב קדשים שורפין שאין לשרוף, אסור עשר, חמשה
א. הלכה פ"ט להלן מדבריו שנראה כמו עשר, חמשה בליל אלא אסורה אינה מחבורתו יציאה שאילו מירושלים, שיצא

ישראל. ותפארת טוב' יום 'תוספות ועיין ג. הערה שם שהפסול 27)ועיין משום להלן), (ראה צורה עיבור צריך ואינו
הבשר. בגוף נודע 28)הוא שלא שחיטה, לפני מתו או כשנטמאו והמדובר ברוקא. בן יוחנן ר' של וכחכמים שם, משנה

להלן. ראה שחיטה, לאחר אלא זה ראה 29)על ידיהם, את למשוך יכולים אינם שנשחט לאחר שהרי שנשחט, לפני
שנטמאו, נודע כשלא אלה וכל השחיטה. לפני ידיהם שמשכו שנשחט, לאחר עד נודע שלא אלא יד, הלכה פ"ב למעלה

להלן. וראה זריקה, לאחר על ידם ושמשכו ר'30)שמתו של דחכמים ואליבא השניה, הלשון לפי יוסף כרב פב: שם
בעלים. פסול אלא הגוף פסול זה אין זריקה לפני שאפילו ברוקא, בן משאירו 31)יוחנן או שיסריח, עד הבשר את מניח

קדשים. בזיון משום לשרפו, אין - אחרת בלינה. ונפסל אחד עג:32)לילה הבשר.33)פסחים שנטמא ואין 34)כגון
קדשים. מבזה זה ואין נפסל שהבשר משום צורתו, שתעובר עד להניח הבעלים.35)צריך נטמאו או הדם שנטמא

לאחר 36) אלא נודע לא אם שאף מפורש, נראה עג: שבפסחים ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה). הקרבן בגוף פסול נחשב שזה
- שחיטה אחר אלא נודע לא שאם משם, שנראה ו, פרק סוף פסחים הירושלמי דברי על רבינו סמך - מיד ישרף שחיטה,

י]. הלכה שגגות מהלכות פ"ב, להלן המוריה" "הר בספר [ועיין שמח). (אור הגוף פסול זה פסחים 37)אין תוספתא
ז. פרק סוף שם וירושלמי שם).38)פ"ז, (ירושלמי לאכול התחילו הטמאים לא 39)כלומר, עדיין הטהורים [כלומר,

של  בחלקם הטהורים שזכו הטמאים, התחילו ולא הטהורים התחילו אם שכלֿשכן מפורש, שם ובירושלמי התחילו.
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טהֹורים א  זכּו לא - מקצתן ונטמאּו ּכּלן התחילּו אם ְְְְְְֲִִִִִִָָָָָֹֻבל
חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים אּלא טמאים; ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּבחלקן

יּׂשרף  הּטמאים מקצתן 40וחלק מתּו אם הּדין והּוא .41. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשלם  רּבֹו42נטמא הּבירה 43אֹו לפני אֹותֹו ּׂשֹורפים -44 ְְְִִִִֵֵַָָָֻ

ּבֹו ׁשּיּזהרּו עד לבּיׁשן ּכדי הּכל, אֹותֹו45ּבפני וּׂשֹורפין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
הּמערכה  מעצי 46מעצי ויאמרּו אֹותן יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי , ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
גנבּו ּובקנים 47הּמערכה ּבקׁש יּׂשרפּוהּו אם ,לפיכ .48 ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

ּׂשֹורפין  - עצמן מּׁשל לּׂשרף מעּוטֹו49ורצּו נטמא וכן 50. ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹ
ּבחצרֹותיהן 51הּנֹותר  אֹותֹו ּׂשֹורפין עצמן 52- ,53מעצי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ

אצלם  מהן יּׁשארּו ׁשּלא הּמערכה, מעצי לא ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל
ּבהן  .54וימעלּו ְְֲִֶָ

ׁשנים „. ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו נקבה -55הּמפריׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ואם  ּפסח. ּבדמיו ויביא ויּמכר מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹירעה
ּבדמיו  יביא - ּפסחֹו ׁשהקריב עד מּום ּבֹו נפל ְְְִִִִֶַַָָָָֹלא

.56ׁשלמים  ְִָ
ומת 57הפריׁש‰. לׁשם 58ּפסחֹו אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹ

ׁשלמים 59הּפסח  לׁשם אּלא אביו 60, עם ממּנה היה ואם . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּפסח  לׁשם יביאּנּו - אמּורים?61עליו ּדברים ּבּמה .62 ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

עּׂשר  ארּבעה חצֹות אחר אביו קדם 63ּכׁשּמת אבל ; ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני, לפסח נדחה זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַחצֹות

ּבּׁשני 64ׁשּיתּבאר  זה ּפסחֹו ויביא ,65. ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
.Â אחר ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו ׁשאבד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכו' הטמאים בחלק הטהורים זכו לא לאכול, עדיין הטהורים התחילו לא "אם כתב (130 (עמ' פא: שם והמאירי הטמאים.
אבל  הטמאים, בחלק [זכו לאכול עדיין הטהורים התחילו לא "אם דבריו: לתקן שיש ונראה המערב". בתלמוד היא וכן
תימן  כ"י ברמב"ם הוא וכן הטהורים. באכילת תלוי שהכל וכו'", הטמאים בחלק הטהורים זכו לא - לאכול] התחילו אם
כנ"ל. הטהורים באכילת תלוי הכל זה, ולפי חסרה. "כולן" ותיבת וכו'", קצתן ונטמאו התחילו אם "אבל בסמוך: להלן
כנ"ל, להיפך מפורש שלפנינו בירושלמי הלא אבל הטהורים, התחילו דין למעלה כתב ולא השמיט שרבינו מזה מוכח וכן

להלן]. עוד הערה 40)וראה ולמעלה ג, והערה א הלכה פ"ט להלן (ראה חבורתם נקבעה - לאכול כולן שהתחילו  [שכיון
מעתה  הם והרי החבילה, נתפרדה להצטרף, עוד יכולים שאינם מקצתם שנטמאו וכיון פז) הערה טו הלכה ובפ"ב כה,
א), הלכה פ"ט (להלן אחת" בחבורה אלא אוכל ש"אינו לפי הטמאים, של מחלקם לאכול לטהורים ואסור חבורות, כשתי
קצת  נראה וכן במקומם. חבורתם קובעים שהם טמאים, של בחלקם הטהורים זכו לאכול, כולם התחילו לא אם אבל

חבורות]. שתי של ענין הנ"ל לדין שסמכו שם מקצתן,41)בירושלמי נטמאו או מקצתן שמתו חבורה "בני שם: תוספתא
חוששין". ואין אוכלין הקרבן.42)השאר כל אותו 43)פירוש, שורפין לפיכך בעלים, פשיעת כאן ויש הקרבן, רוב

הבירה. אנשים.44)לפני הרבה שם ויש שם), (רש"י בירה נקרא כולו המקדש וכל פא: בפסחים שם:45)משנה גמרא
שם). המשניות (פירוש טומאה" לידי יבואו ולא להבא שישמרו "כדי לביישן", כדי חנינא בר יוסי א"ר טעמא, "מאי

ב"ד 46) תנאי הוא כן כי כן, לעשות חכמים והתירו המזבח, על קרבנות לשריפת שהוקדשו הקדש, עצי והם שם. משנה
נטמא). ד"ה שם (תוס' שנטמא פסח שריפת לשם גם בהם שישתמשו העצים, את כשהקדישו ולא 47)מתחילה כרבא,

בעצים  במקדש לשרוף נצריכהו אם דבר: של ופירושו פב.) (שם [עצים]" לו שאין מי את לבייש "שלא שאמר יוסף כרב
גנב. המערכה שמעצי הרואים בו יחשדו לביתו, ויקחם עצים לו כשישארו - "אינם 48)שלו, שהרי חשד, בהם שאין

שם). חננאל (רבינו שמן" עץ ושל אגוז ושל תאנה של במורביות רגילים היו באלו (כט.) בתמיד כדתנן למערכה, ראויים
למערכה", חזי דלא וחריותא קני "דאייתי שם בפסחים הגמרא מלשון נראה וכן (מאירי, למערכה פסולים שהם שכתבו ויש

שם). רש"י קני 49)ועיין דאייתי בינייהו איכא רבא)? של טעמו לבין יוסף רב של טעמו (בין בינייהו "מאי בגמרא: שם
את  לבייש "שלא ולטעם חשד. שאין מותר, - "חשד" של לטעם למערכה". חזי דלא דקל) וענפי קנים (שהביא וחריותא
משום  "חשד". משום הוא שהטעם כרבא פסק ורבינו לו, שאין למי בושה יש ובקנים בקש גם שהרי אסור, - לו" שאין מי

עצמן. של וקנים בקש לשרוף מותר (מאירי).50)כך כלֿכך פשיעה כאן ואין הקרבן, הקרבן.51)של כיון 52)מן
רב. קהל בפני בבירה לשרוף לביישן אין פשעו, וגם 53)שלא המערכה. מעצי שגנבו שיאמרו חשד אין שבחצרותיהן

שם. במשנה ל 54)זה בהו ואתי מינייהו, פיישן "דילמא פב. תקלה".שם הכבשים 55)ידי מן אלא שוחטין "אין והרי
א). הלכה פ"א (למעלה שנה" בן זכר בלבד, העזים שתי 56)ומן בן זכר או לפסחו נקבה "המפריש צז: בפסחים משנה

ויביא  דקתני דהא ר"ת אומר וז"ל: המפריש, ד"ה ובתוס' לשלמים", לנדבה דמיו ויפלו וימכר שיסתאב עד ירעה שנים,
וראה  יט. תמורה בברייתא מפורש וכן פסח, בדמיה יביא הפסח קודם אבל הפסח, אחר בשנשתיירה היינו שלמים, בדמיה
ה"ד  הקרבנות מעשה מהלכות ובפט"ו כג, הלכה המקודשין פסולי מהלכות בפ"ג שפסק רבינו על שמקשה כאן בלח"מ
לקרבן  גם שתידחה לו, ראויה לא שהיא לקרבן בחיים שנדחתה שבהמה אומרים שאין (היינו, נדחים חיים בעלי שאין
יקריבו  לא כך שמשום אומרים אין לזה, ראויה לא שהיא לפסח, שהופרשה נקבה בהמת לדוגמא, לו. ראויה כן שהיא
ולמה  שלמים, תיקרב עצמה שהיא לפסח שהפרישה נקבה לענין כאן לפסוק לו הי' לזה) ראויה שהיא שלמים קרבן אותה

הרמב"ם. דברי בביאור מ"ז פ"ט פסחים יו"ט ובתוספות שם, שתירץ מה וראה שלמים. בדמיו שיביא משנה 57)פוסק
צא. זולתו.58)בפסחים אחרים מנויים עליו ה.59)ואין הלכה פ"ב למעלה וראה מנויים. לו אין שכל 60)שהרי

כל  השלם "עליה משום הערבים, בין של תמיד אחר להקריבו ואין וֿז. הלכות להלן ראה שלמים, קרב הפסח מותר
שם). (מאירי ג הלכה ומוספין תמידין מהלכות א פרק ראה פסח 61)הקרבנות". זה ואין בעלים, עדיין לקרבן יש שהרי

שם). (ברייתא בעליו עליו.62)שמתו ממונה הוא אם פסח, לשם שחיטת 63)שיביאנו שמשעת אנינות, עליו חלה ולא
על  בגמרא שם הוא זה וכל  שם), חננאל (רבינו אנינות עליו חלה לא לפיכך הלל, בו שאומר חשוב, הוא כיוםֿטוב הפסח

הברייתא. ט.64)דברי הלכה פ"ו ל 65)להלן חצות קודם שמת שמכיון נדחים, חיים בעלי למ"ד גם הוא זה א ודין



קכי gqt oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq d"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נאמן  היה אם ׁשחטּתיו, לׁשמֹו ׁשּלא - עליכם ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשחטּתי
ּדבריו  על סֹומכין - הּדין 9להן ׁשּורת - לאו ואם ,10 ְְְִִִֶַַַָָָָ

להחמי  והרֹוצה נאמן. עצמֹוׁשאינֹו על זה 11ר הרי - ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשני  ּפסח ויביא .12מׁשּבח, ְְִִֵֶַָָֻ

על ·. אף זריקה, קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא הּפסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבּׂשר
הּדם  את יזרק לא - טהֹורין ׁשהאמּורין ׁשאין 13ּפי ; ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לאכילה  אּלא ּבא הרצה 14הּפסח לא - זרק ואם ואם 15. . ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הרצה  - הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע מרּצה 16לא ׁשהּציץ ;17 ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

הּזדֹון  על מרּצה ואינֹו ׁשּנטמא, הּבּׂשר ׁשגגת .18על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
את  ואֹוכל הּטמאים את ּׂשֹורף - האיברים מקצת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָנטמאּו

את 19הּטהֹורים  זֹורק - קּים והּבּׂשר האמּורים נטמאּו . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לערב  נאכל והּבּׂשר אחר 20הּדם הּבעלים נטמאּו . ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הרצה 21ׁשּנׁשחט  לא - זרק ואם הּדם. את יזרק לא -22. ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֻ
טמאת  על מרּצה הּציץ ׁשאין ׁשני. ּבפסח חּיבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻלפיכ

הּתהֹום 23הּגּוף  ּבטמאת נטמא אם ׁשּבארנּו24אּלא ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻ
הּמקּדׁש ּביאת .25ּבהלכֹות ְְְִִִַַָ

מירּוׁשלים ‚. ׁשּיצא עּׂשר 26הּפסח ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מּיד  יּׂשרף מתּו27- אֹו הּבעלים נטמאּו את 28. מׁשכּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

הּדם 29ידיהם  זריקת קדם מתּו אֹו נטמאּו אפּלּו ,30- ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
צּורתֹו ׁשּתעּבר עד אֹותֹו זה 31מּניחין יּׂשרף. ּכ ואחר ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּבגּופֹו32הּכלל  ׁשּפּסּולֹו ּכל מּיד 33: יּׂשרף אֹו34- ּבּדם ; ְְִִִֵֶַַָָָָֹ
אם 35ּבּבעלים  ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו ּתעּבר - ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻ

מתּו אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחטֹו
מּיד  יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו ּבּמה 36אֹו . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָּדברים
טהֹורים  זכּו - מקצתן נטמאּו אם אבל החבּורה; ּבני ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָּכל

טמאים  ׁשל אחר 37ּבחלקם מקצתן ׁשּנטמאּו ּפי על אף . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
לאכל  התחילּו38ׁשהתחילּו לא ׁשעדין הּטהֹורים זכּו -39. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָֹֹ
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הוא 9) אם שמואל מר לו ואמר שמואל, מר את לשאול ובא זינתה, אשתו אחד: עד לו שאמר סמיא בההוא סו. קידושין
שם. המוקדשין פסולי בהלכות רבינו כתב וכן יגרשנה. - לו שם).10)נאמן גיטין (רש"י נותן" הדין "כלומר,

הדין.11) משורת לפנים פטור 12)ולעשות היה שאם שבח, כאן "אין כתב: והראב"ד שם. במאירי הברייתא בלשון כן
יתנם  אל בזריקה שהניתנין ג, פרק בסוף רבינו שכתב כמו לומר, רוצה שלמים", תנאי על נדבה פסחו להביא יכול אינו
לכתחילה  איסור על יעברו שכולם בדין שאינו למעלה, כן אמרו בחמשה שרק מתרץ והלחםֿמשנה לכתחילה. בשפיכה
קרבן  להקריב כדי לכתחילה איסור על יעבור עצמו והוא בספק חייב עצמו הוא כאן אבל בפסח, שחייב לאחד לזכות כדי

ב.13)פסח. הלכה ג פרק למעלה וראה מעכבת. שאכילה נתן רבי של כחכמים עח: בפסחים שנטמא 14)משנה וכיון
הדם. את זורק אינו - לאכילה ראוי ואינו שני.15)הבשר פסח לעשות שני.16)וחייב פסח מלעשות ופטור

במשנה.17) פ: שם.18)פסחים בגמרא רבינו אם 19)כדברי קיים, והבשר חלבים נטמאו ו: פרק פסחים בתוספתא
כזית  יש אם מדקתני עסקינן, הבשר קצת דבנטמא לרבינו לו ומשמע יזרוק. לא לאו, ואם יזרוק. ואחד, אחד לכל כזית יש

(כסףֿמשנה). ואחד אחד הדם".20)לכל את זורק קיים, והבשר החלב "נטמא עח: שם לפני 21)במשנה נטמאו שאם
א. הלכה ופ"ו א, הלכה פ"ה להלן ראה עליו, שוחטים אין - הדם.22)שנשחט שנזרק עד נודע לא אם אף כלומר,

במשנה.23) פ: שם:24)שם ובמשנה פא:). בפסחים (ברייתא מת שם שיש נודע שנטמא אחר ורק עליו, ידעו שלא מת
אמרו  ולא העולם, בסוף אפילו מכירה אדם שאין כל התהום? טומאת "ואיזוהי מרצה". הציץ התהום, טומאת "נטמא

יח). הלכה נזירות מהלכות (פ"ו שהרגו" זה בו יודע שהרי לא, הרוג אבל בלבד, למת אלא התהום פ"ד 25)טומאת
וזרק  הדם, שיזרוק קודם התהום טומאת טמא שהוא לו נודע אם שאף רבינו כתב ושם ו. הורצה,הלכה - הדם את אח"כ

מזיד. שהוא אע"פ התהום טומאת על מרצה מיד",26)שהציץ ישרף שנטמא או שיצא "הפסח פב. בפסחים משנה
כשיצא  המדובר שהרי מירושלים", "שיצא והעתיק כאן רבינו בו וחזר בו", שנאכל הבית מן "שיצא בפיה"מ רבנו ומפרש
בליל  ואילו מיד". "ישרף שאמרו מזה מוכח וכן עשר", בארבעה שנטמא וכו' "שיצא רבינו: שכתב כמו ארבעהֿעשר, ביום
עלֿכרחינו  כן, ואם ה). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ט ביוםֿטוב קדשים שורפין שאין לשרוף, אסור עשר, חמשה
א. הלכה פ"ט להלן מדבריו שנראה כמו עשר, חמשה בליל אלא אסורה אינה מחבורתו יציאה שאילו מירושלים, שיצא

ישראל. ותפארת טוב' יום 'תוספות ועיין ג. הערה שם שהפסול 27)ועיין משום להלן), (ראה צורה עיבור צריך ואינו
הבשר. בגוף נודע 28)הוא שלא שחיטה, לפני מתו או כשנטמאו והמדובר ברוקא. בן יוחנן ר' של וכחכמים שם, משנה

להלן. ראה שחיטה, לאחר אלא זה ראה 29)על ידיהם, את למשוך יכולים אינם שנשחט לאחר שהרי שנשחט, לפני
שנטמאו, נודע כשלא אלה וכל השחיטה. לפני ידיהם שמשכו שנשחט, לאחר עד נודע שלא אלא יד, הלכה פ"ב למעלה

להלן. וראה זריקה, לאחר על ידם ושמשכו ר'30)שמתו של דחכמים ואליבא השניה, הלשון לפי יוסף כרב פב: שם
בעלים. פסול אלא הגוף פסול זה אין זריקה לפני שאפילו ברוקא, בן משאירו 31)יוחנן או שיסריח, עד הבשר את מניח

קדשים. בזיון משום לשרפו, אין - אחרת בלינה. ונפסל אחד עג:32)לילה הבשר.33)פסחים שנטמא ואין 34)כגון
קדשים. מבזה זה ואין נפסל שהבשר משום צורתו, שתעובר עד להניח הבעלים.35)צריך נטמאו או הדם שנטמא

לאחר 36) אלא נודע לא אם שאף מפורש, נראה עג: שבפסחים ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה). הקרבן בגוף פסול נחשב שזה
- שחיטה אחר אלא נודע לא שאם משם, שנראה ו, פרק סוף פסחים הירושלמי דברי על רבינו סמך - מיד ישרף שחיטה,

י]. הלכה שגגות מהלכות פ"ב, להלן המוריה" "הר בספר [ועיין שמח). (אור הגוף פסול זה פסחים 37)אין תוספתא
ז. פרק סוף שם וירושלמי שם).38)פ"ז, (ירושלמי לאכול התחילו הטמאים לא 39)כלומר, עדיין הטהורים [כלומר,

של  בחלקם הטהורים שזכו הטמאים, התחילו ולא הטהורים התחילו אם שכלֿשכן מפורש, שם ובירושלמי התחילו.

gqt oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq d"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טהֹורים א  זכּו לא - מקצתן ונטמאּו ּכּלן התחילּו אם ְְְְְְֲִִִִִִָָָָָֹֻבל
חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים אּלא טמאים; ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּבחלקן

יּׂשרף  הּטמאים מקצתן 40וחלק מתּו אם הּדין והּוא .41. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשלם  רּבֹו42נטמא הּבירה 43אֹו לפני אֹותֹו ּׂשֹורפים -44 ְְְִִִִֵֵַָָָֻ

ּבֹו ׁשּיּזהרּו עד לבּיׁשן ּכדי הּכל, אֹותֹו45ּבפני וּׂשֹורפין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
הּמערכה  מעצי 46מעצי ויאמרּו אֹותן יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי , ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
גנבּו ּובקנים 47הּמערכה ּבקׁש יּׂשרפּוהּו אם ,לפיכ .48 ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

ּׂשֹורפין  - עצמן מּׁשל לּׂשרף מעּוטֹו49ורצּו נטמא וכן 50. ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹ
ּבחצרֹותיהן 51הּנֹותר  אֹותֹו ּׂשֹורפין עצמן 52- ,53מעצי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ

אצלם  מהן יּׁשארּו ׁשּלא הּמערכה, מעצי לא ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל
ּבהן  .54וימעלּו ְְֲִֶָ

ׁשנים „. ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו נקבה -55הּמפריׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ואם  ּפסח. ּבדמיו ויביא ויּמכר מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹירעה
ּבדמיו  יביא - ּפסחֹו ׁשהקריב עד מּום ּבֹו נפל ְְְִִִִֶַַָָָָֹלא

.56ׁשלמים  ְִָ
ומת 57הפריׁש‰. לׁשם 58ּפסחֹו אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹ

ׁשלמים 59הּפסח  לׁשם אּלא אביו 60, עם ממּנה היה ואם . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּפסח  לׁשם יביאּנּו - אמּורים?61עליו ּדברים ּבּמה .62 ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

עּׂשר  ארּבעה חצֹות אחר אביו קדם 63ּכׁשּמת אבל ; ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני, לפסח נדחה זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַחצֹות

ּבּׁשני 64ׁשּיתּבאר  זה ּפסחֹו ויביא ,65. ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
.Â אחר ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו ׁשאבד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמי
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וכו' הטמאים בחלק הטהורים זכו לא לאכול, עדיין הטהורים התחילו לא "אם כתב (130 (עמ' פא: שם והמאירי הטמאים.
אבל  הטמאים, בחלק [זכו לאכול עדיין הטהורים התחילו לא "אם דבריו: לתקן שיש ונראה המערב". בתלמוד היא וכן
תימן  כ"י ברמב"ם הוא וכן הטהורים. באכילת תלוי שהכל וכו'", הטמאים בחלק הטהורים זכו לא - לאכול] התחילו אם
כנ"ל. הטהורים באכילת תלוי הכל זה, ולפי חסרה. "כולן" ותיבת וכו'", קצתן ונטמאו התחילו אם "אבל בסמוך: להלן
כנ"ל, להיפך מפורש שלפנינו בירושלמי הלא אבל הטהורים, התחילו דין למעלה כתב ולא השמיט שרבינו מזה מוכח וכן

להלן]. עוד הערה 40)וראה ולמעלה ג, והערה א הלכה פ"ט להלן (ראה חבורתם נקבעה - לאכול כולן שהתחילו  [שכיון
מעתה  הם והרי החבילה, נתפרדה להצטרף, עוד יכולים שאינם מקצתם שנטמאו וכיון פז) הערה טו הלכה ובפ"ב כה,
א), הלכה פ"ט (להלן אחת" בחבורה אלא אוכל ש"אינו לפי הטמאים, של מחלקם לאכול לטהורים ואסור חבורות, כשתי
קצת  נראה וכן במקומם. חבורתם קובעים שהם טמאים, של בחלקם הטהורים זכו לאכול, כולם התחילו לא אם אבל

חבורות]. שתי של ענין הנ"ל לדין שסמכו שם מקצתן,41)בירושלמי נטמאו או מקצתן שמתו חבורה "בני שם: תוספתא
חוששין". ואין אוכלין הקרבן.42)השאר כל אותו 43)פירוש, שורפין לפיכך בעלים, פשיעת כאן ויש הקרבן, רוב

הבירה. אנשים.44)לפני הרבה שם ויש שם), (רש"י בירה נקרא כולו המקדש וכל פא: בפסחים שם:45)משנה גמרא
שם). המשניות (פירוש טומאה" לידי יבואו ולא להבא שישמרו "כדי לביישן", כדי חנינא בר יוסי א"ר טעמא, "מאי

ב"ד 46) תנאי הוא כן כי כן, לעשות חכמים והתירו המזבח, על קרבנות לשריפת שהוקדשו הקדש, עצי והם שם. משנה
נטמא). ד"ה שם (תוס' שנטמא פסח שריפת לשם גם בהם שישתמשו העצים, את כשהקדישו ולא 47)מתחילה כרבא,

בעצים  במקדש לשרוף נצריכהו אם דבר: של ופירושו פב.) (שם [עצים]" לו שאין מי את לבייש "שלא שאמר יוסף כרב
גנב. המערכה שמעצי הרואים בו יחשדו לביתו, ויקחם עצים לו כשישארו - "אינם 48)שלו, שהרי חשד, בהם שאין

שם). חננאל (רבינו שמן" עץ ושל אגוז ושל תאנה של במורביות רגילים היו באלו (כט.) בתמיד כדתנן למערכה, ראויים
למערכה", חזי דלא וחריותא קני "דאייתי שם בפסחים הגמרא מלשון נראה וכן (מאירי, למערכה פסולים שהם שכתבו ויש

שם). רש"י קני 49)ועיין דאייתי בינייהו איכא רבא)? של טעמו לבין יוסף רב של טעמו (בין בינייהו "מאי בגמרא: שם
את  לבייש "שלא ולטעם חשד. שאין מותר, - "חשד" של לטעם למערכה". חזי דלא דקל) וענפי קנים (שהביא וחריותא
משום  "חשד". משום הוא שהטעם כרבא פסק ורבינו לו, שאין למי בושה יש ובקנים בקש גם שהרי אסור, - לו" שאין מי

עצמן. של וקנים בקש לשרוף מותר (מאירי).50)כך כלֿכך פשיעה כאן ואין הקרבן, הקרבן.51)של כיון 52)מן
רב. קהל בפני בבירה לשרוף לביישן אין פשעו, וגם 53)שלא המערכה. מעצי שגנבו שיאמרו חשד אין שבחצרותיהן

שם. במשנה ל 54)זה בהו ואתי מינייהו, פיישן "דילמא פב. תקלה".שם הכבשים 55)ידי מן אלא שוחטין "אין והרי
א). הלכה פ"א (למעלה שנה" בן זכר בלבד, העזים שתי 56)ומן בן זכר או לפסחו נקבה "המפריש צז: בפסחים משנה

ויביא  דקתני דהא ר"ת אומר וז"ל: המפריש, ד"ה ובתוס' לשלמים", לנדבה דמיו ויפלו וימכר שיסתאב עד ירעה שנים,
וראה  יט. תמורה בברייתא מפורש וכן פסח, בדמיה יביא הפסח קודם אבל הפסח, אחר בשנשתיירה היינו שלמים, בדמיה
ה"ד  הקרבנות מעשה מהלכות ובפט"ו כג, הלכה המקודשין פסולי מהלכות בפ"ג שפסק רבינו על שמקשה כאן בלח"מ
לקרבן  גם שתידחה לו, ראויה לא שהיא לקרבן בחיים שנדחתה שבהמה אומרים שאין (היינו, נדחים חיים בעלי שאין
יקריבו  לא כך שמשום אומרים אין לזה, ראויה לא שהיא לפסח, שהופרשה נקבה בהמת לדוגמא, לו. ראויה כן שהיא
ולמה  שלמים, תיקרב עצמה שהיא לפסח שהפרישה נקבה לענין כאן לפסוק לו הי' לזה) ראויה שהיא שלמים קרבן אותה

הרמב"ם. דברי בביאור מ"ז פ"ט פסחים יו"ט ובתוספות שם, שתירץ מה וראה שלמים. בדמיו שיביא משנה 57)פוסק
צא. זולתו.58)בפסחים אחרים מנויים עליו ה.59)ואין הלכה פ"ב למעלה וראה מנויים. לו אין שכל 60)שהרי

כל  השלם "עליה משום הערבים, בין של תמיד אחר להקריבו ואין וֿז. הלכות להלן ראה שלמים, קרב הפסח מותר
שם). (מאירי ג הלכה ומוספין תמידין מהלכות א פרק ראה פסח 61)הקרבנות". זה ואין בעלים, עדיין לקרבן יש שהרי

שם). (ברייתא בעליו עליו.62)שמתו ממונה הוא אם פסח, לשם שחיטת 63)שיביאנו שמשעת אנינות, עליו חלה ולא
על  בגמרא שם הוא זה וכל  שם), חננאל (רבינו אנינות עליו חלה לא לפיכך הלל, בו שאומר חשוב, הוא כיוםֿטוב הפסח

הברייתא. ט.64)דברי הלכה פ"ו ל 65)להלן חצות קודם שמת שמכיון נדחים, חיים בעלי למ"ד גם הוא זה א ודין
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לׁשם  ׁשּירצה מהן זה אי יקריב - עֹומדין ׁשניהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַוהרי
ׁשלמים 66ּפסח  יקרב והּׁשני ׁשּׁשחט 67, אחר מצאֹו . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשלמים  יקרב זה הרי - ּבזה 68ּפסחֹו המיר אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ּתקרב 69הּנמצא  זֹו ּתמּורה הרי - ׁשחיטה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ
ׁשהפריׁש,70ׁשלמים  זה ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל . ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹ

להקריבֹו וראּוי ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהֹואיל
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבין 71ׁשלמים, הּנמצא, ּבזה המיר אם , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת אין קדם - ׁשחיטה אחר ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
ויביא  מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמּורתֹו

ׁשלמים  .72ּבדמיה ְְִֶָָָ
.Êׁשנתֹו ׁשעברה  הּפסח 73ּפסח מחמת הּבאים 74ּוׁשלמים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדבר  לכל ּכׁשלמים הם הרי סמיכה 75- טעּונין :76 ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָ
וׁשֹוק 77ּונסכים  חזה ּבפסח 78ּותנּופת ּכן ּׁשאין מה ,79. ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

.Á ׁשלמים ּכּלן יקרבּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערב .80ּפסח ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֻ
אחרים 81נתערב  מּום,82ּבזבחים ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

זה  מּמין ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ׁשּבהן 83ויביא הּיפה ּובדמי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מּביתֹו84ׁשלמים  הּמֹותר ויפסיד ּבפסּולי 85, ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

נתערב 86הּמקּדׁשין  ׁשּיּפל 87. עד הּכל ירעּו - ּבבכֹורֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹֻ
מּום  מּום 88ּבהן ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו ּבהמה 89, ויביא ; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּבּתערֹובֹות  ּכּיפה יפה ׁשהּוא 90ׁשהיא מקֹום ּכל ויאמר: ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
זֹו על ּתחּול קדּׁשתֹו - אם 91הּפסח ׁשלמים, ויקריבּנה . ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּפסחֹו .92קרב ְִַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רבה. בתירוץ בגמרא שם ראה שני, בפסח להקריבו ואפשר נדחה, אינו הכל ולדברי פסח, לקרבן כלל כדברי 66)נקבע
(סד.). יומא בברייתא "הפסח 67)חכמים צו: פסחים במשנה ששנינו ומה ה"ו, פ"ט פסחים בירושלמי ליעזר ר' כדברי

נדחים", חיים "בעלי למאןֿדאמר אלא אינו שלמים", בדמיו ויביא וימכר שיסתאב עד ירעה הפסח, שחיטת קודם שנמצא
קרב  עצמו השני - כג), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פ"ג נדחים" אינם חיים ש"בעלי רבינו, שפסק מה לפי אבל

נט. והערה ח הלכה למעלה וראה ראב"ד). ועיין (כסףֿמשנה, שחיטת 68)שלמים אחר "נמצא צו: פסחים במשנה שם
דחוי. ואינו פסח בשם השחיטה שעת קבעתו לא - שחיטה לאחר שנמצא שכיון שלמים". קרב זו 69)הפסח, שאמר:

קודש. היא אף שהתמורה הוא שדין זו, תמורתו".70)תמורת וכן שלמים קרב הפסח, שחיטת "אחר במשנה, שם
זו.71) הלכה אלא 72)בהתחלת בלבד אחת קדושה לשני שאין כיון - נדחים" חיים בעלי "אין רבינו שסובר אףֿעלֿפי

שיסתאב  עד ירעה אלא בעצמו, להיקרב לתמורתו להתפיס כח בו אין שלמים, להקריבו וראוי פסח להקריבו ראוי
שם). עיין פ"א 73)(כסףֿמשנה, למעלה וראה שנה, לו מלאה ההקרבה זמן שהגיע ולפני שנתו, בתוך הופרש כלומר,

להלן. וראה שנה. בן אלא שוחטין שאין א, או 74)הלכה באחר, בעליו שנתכפרו שאבד פסח או הפסח תמורת כגון
צו:). פסחים (רש"י עשר ארבעה שיפול 75)חגיגת עד שירעה שנים שתי בן פסח להפריש דומה זה ואין שם. פסחים

ש  לו ומלאה שנתו בתוך שהפרישו כאן אבל בידים, דחהו ששם - ד) הלכה (למעלה מום אלא בו בידים, דחוי אינו נה,
בלחםֿמשנה. שם ועיין ממילא, חי.76)נדחה כשהוא הקרבן ראש על ידיו לסמוך הקרבן.77)שצריך עם יין שיביא

ומניף 78) הבעלים ידי תחת ידו מניח וכהן הבעלים, ידי על ושוק החזה עם האימורין ונותן הימין ושוק החזה "מפריש
ו). הלכה מעה"ק מהלכות (פ"ו במזרח" ה' לפני הפסח 79)הכל שאין ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ג ראה

ושוק. חזה תנופת טעון שאינו כה, הלכה שם ובפ"ט נסכים, טעון שאינו ג הלכה שם ובפ"ב סמיכה, פשוט 80)טעון "זה
"שלמים  פ"ח: וזבחים פ"ט, פסחים בתוספתא שאמרו ומה (כסףֿמשנה). שלמים קרב פסח דמותר שנתבאר מה עלֿפי
אלא  נאכל אינו הפסח שמותר האומרים לדעת אלא זה אין שיסתאבו", עד ירעו הפסח מחמת הבאים שלמים עם שנתערבו
אבל  הפסול. לבית אחד, ולילה ימים לשני הנאכלים שלמים, מביא נמצא לשלמים יקריבם ואם פט.), (פסחים ולילה ליום
שדינו  שסובר נראה - ולילה ליום אלא נאכל אינו הפסח שמותר הביא ולא הנ"ל, הגמרא דברי שהשמיט רבינו מדברי
המלך  בשער וראה שלמים. כולם שיקרבו פסק ולפיכך ע:) לפסחים בצל"ח (ראה אחד ולילה ימים לשני ונאכל כשלמים
כולן  "ויקרבו צח.): (פסחים המאירי וכתב כאן. שמח" וב"אור המוריה" וב"הר יח הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"ו
עובד  בה, סומך ואם סמיכה. טעון אינו ופסח סמיכה, טעונין שהשלמים מפני הפסח, בזמן ולא הפסח זמן לאחר שלמים

בקדשים". צח.81)עבודה בפסחים אכילה 82)משנה בענין לא שווים ואינם זכרים. הם שאף ובעולה, באשם כגון
דמים. מתן בענין שמא 83)ולא היפה, הקרבן שוה שהיה כסף בסכום עולה יביא שוים, הבהמות דמי כשאין פירוש,

יותר. השוה היה הוא שמא היפה, בדמי יביא האשם כן וכמו חשובה, היותר היתה שקרב 84)העולה הפסח בשביל זהו
ביותר. החשוב הוא שמא שלמים, קרב הפסח שמותר שלמים, לשם אחד,85)עתה דינר שוה מהם אחד שהיה כגון

ת  בסךֿהכל בשלשה, מהם אחד כל לקנות צריך והוא דינרים, ששה בסךֿהכל שלשה, והשלישי שנים ונמצא השני שעה,
דינרים. שלשה ה.86)מפסיד הלכה ו שמעון.87)פרק ר' על החולקים רבנן לדעת צח: לא 88)פסחים "ולמה

לבית  קדשים מביאים ואין לכהנים, אלא נאכל ואינו ימים, לשני והבכור חצות, עד אדם לכל נאכל שהפסח לפי יקרבו?
יב). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פ"ו באכילתם" ממעטים ואין הלכה 89)הפסול מזבח איסורי מהלכות פ"א ראה

שבהם.90)יב. היפה היה הפסח (פ"ג 91)שמא נפדה אינו מום בעל בכור אבל פדיון. לו יש מום, בו שנפל שהפסח
ב). הלכה תמורה פסח.92)מהלכות מקריבו - פסחו קרב לא ואם שלמים, מקריבו הפסח שמותר

gqt oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq d"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.Ëנתּגּיר 93הּמפריׁש ׁשּלא עד ׁשּלא 94ּפסחֹו עד ונתּגּיר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹ
ּׂשערֹות 95נׁשּתחרר  ׁשּתי הביא ׁשּלא עד ונׁשּתחרר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ

ּפסח 96והביא  לׁשם מקריבֹו זה הרי ּבעלי 97- ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ
נדחין  הּמקּדׁשין 98חּיים ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ,99. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֻ

.Èוהֹותירּו לפסחֹו מעֹות הּמֹותר 100הּמפריׁש יביא - ְְְְִִִִַַַָָָ
אחרים 101ׁשלמים  הממּנה חגיגתֹו102. ועל ּפסחֹו 103על ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

חּלין  ּבחלקם מהן ׁשּיּקח הּמעֹות הרי ּפי 104- על אף . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו טלה הפריׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָׁשּזה

ּפסחֹו על ּומּנהּו הּמעֹות מּמּנּו הּמעֹות 105ולקח הרי - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ואת  ּפסחיהן את יּׂשראל הקּדיׁשּו ּכן מנת ׁשעל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻחּלין;

וחגיגתן חגי  ּפסחיהן מעֹות ואת .106גתן ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָ
.‡È,ּומרֹור מּצה וכן ּכּפסח. - הּפסח צלּית  ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים

לקח  ואם ּכּפסח. הם הרי - הּפסח מכׁשירי והן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהֹואיל
עּמֹו למּנֹותֹו ּכדי עּמֹו אֹותֹו ׁשּמנה מּמי הּפסח ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמּמעֹות
- ּבהן ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות אֹו ּומרֹור ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמצה

חּלין  הּמעֹות .107הרי ֲִֵַָֻ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ׁשֹוחטין ‡. ׁשאין הּפסח, ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי

אֹו אחר, ּבאנס נאנס אֹו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה אֹו ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו,
ּפסח  מביא זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּׁשגג
ּפסח  ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני לחדׁש עּׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
ׁשאין  הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני עּׂשה מצות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה
לפיכ עצמֹו. ּבפני רגל אּלא לראׁשֹון, ּתׁשלּומין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשני

ּכרת. עליו ִֵַָָָָחּיבין
אם ·. ּבראׁשֹון, הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹּכיצד?

נאנס  אֹו ׁשגג ואם ּכרת; חּיב - ּבּׁשני הקריב ולא ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהזיד
זה  הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא הזיד ּפטּור. - ּבּׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאף
ׁשּׁשגג  ּפי על אף ּבּׁשני, הקריב לא ואם ּבּׁשני; ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹמקריב
ּבמֹועדֹו ה' קרּבן הקריב לא ׁשהרי ּכרת, חּיב  זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ולא  רחֹוקה ּבדר אֹו טמא ׁשהיה מי אבל מזיד. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹוהיה
חּיב  אינֹו - ּבּׁשני ׁשהזיד ּפי על אף הראׁשֹון, את ִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעּׂשה

הּכרת. מן ראׁשֹון ּבפסח נפטר ׁשּכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּכרת,
הּדם,‚. את עליו וזרקּו וׁשחטּו רחֹוקה ּבדר ׁשהיה ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָּומי

ׁשני. ּבפסח וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאף
אּלא „. טבל ׁשּלא ראׁשֹון ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹטמא

מל  ׁשּלא ערל וכן הּקרּבן, זמן ׁשעבר עד ּבטמאתֹו ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻיׁשב
,לפיכ ּבראׁשֹון. מזיד זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
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להלן.93) ראה ב, הלכה  פ"ל פסחים ירושלמי ז.94)לפי הלכה פ"ט להלן ראה לפסח, ראוי אינו כלומר,95)שאז
הלכה  פ"ב (למעלה חורין בן כולו שיעשה עד עצמו, משל ולא רבו משל לא אוכל שאינו חורין, בן וחצי כנעני עבד חצי

בזה. נדחק שם הירושלמי על ירושלים" "טוב ובהגהות והגדיל.96)י"ג), שיגדיל לאחר להקריבו כדי פסח שהפריש קטן
בכסףֿמשנה  (ראה הקדש והקדשו נדר שנדרו לאיש" סמוך "מופלא שהוא אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בן כשהיה והמדובר

ד). הלכה פ"ב הוא 97)למעלה נתגייר, או נתגדל או כשהשתחרר ועכשיו מחוייבים, היו לא שהפרישו שבשעה אע"פ
דבר  היה ואילו להקרבה. הפסח עכשיו וראוי נדחים, אינם חיים שבעלי משום הזה, הפסח את להקריב יכול אחר, כאדם
בקטנותו  עליו שהקריבו בקרבן יצא - גדל ושוב קטן, כשהיה עליו הקריבו אם אבל נדחה, הקרבן היה שחיטה לאחר זה

ז). הלכה פ"ה פס 98)(לקמן שלא בירושלמי עד ונתגייר; נתגייר שלא עד פסחו הפריש יוחנן, "א"ר ה"ב: פ"ח חים
אלא  אינו שזה רבינו וסובר אחר", פסח על להמנות צריך שערות, ב' והביא שערות ב' הביא שלא עד ונשתחרר; נשתחרר
חיים  בעלי שאין רבינו לדעת אבל שמח). (אור סד ביומא כן שסבר לשיטתו יוחנן ור' נדחים, חיים בעלי למאןֿדאמר

(כסףֿמשנה). פסח לשם מקריבו זה הרי כג.99)נידחין, הלכה כבש 100)פ"ג או שה לקנות כדי כסף סכום הפריש
שהפריש. הסכום מן בפחות כבש או שה והשיג פסח, הפסח 101)לקרבן למותר מנין וכו' נחמן רב "אמר ע: פסחים

אלא  בא פסח אין והלא בא, הבקר מן פסח וכי ובקר, צאן אלקיך לה' פסח וזבחת ב) טז, (דברים שנאמר שלמים, שקרב
שלמים). (שהוא הבקר ומן הצאן מן הבא לדבר יהא הפסח מותר אלא העזים? ומן הכבשים פט:102)מן פסחים

אחד  כל המעות את לו נתנו והם שלו, על אותם ומינה הוא והלך חגיגה, או פסח קניית לשם מעות שהפרישו בברייתא.
חלקו. אלא 103)לפי נאכלת היתה "שלא כתב: שם [והמאירי (רש"י). המנויים לכל באה היא שאף עשר, ארבעה חגיגת

ובפ"ח  יב, הלכה י פרק להלן ראה כפסח, דינה אין חכמים לדעת אבל ע.), (פסחים תימא לבן אלא אינו זה אבל למנויים".
ע.]. פסחים ובצל"ח שם, ולחםֿמשנה ומצה חמץ חגיגה)104)מהלכות או פסח לשם (שהפרישו המעות שקדושת

לחולין. יוצאות והמעות עמו, שנמנו הטלה על של 105)נתחללה דבר על נתפס כשההקדש אלא חילול אין כלומר,
המעות. והוקדשו הפסח הוקדש הרי וכאן הקדש, על הקדש מתחלל אין הקדש שניהם אם אבל ימנו 106)חולין, שאם

אפילו  אלא ומרור, ומצה לצלייתו עצים כמו הפסח, לצרכי רק ולא שימנו. מי ביד חולין המעות שיהיו פסחו, על אחד
הבית  ימעט "אם מהפסוק גם כן ולמדו זירא. ורבי דרבה בפלוגתא דמיקל וכמאן צ. בפסחים וכרבי לעצמו. בגד לקנות

משנהֿלמלך. וראה צרכיך. כל לעצמך קנה כלומר: השה", מן עצמך "החיה - משה" כשקיבל 107)מהיות כאן המדובר
המעות  מקבל אם רק שלא בזה, והשמיענו (משנהֿלמלך). ומרור מצה עבור או עצים עבור - לפסח חבירו שהפריש המעות
ומרור  שהמצה  מתחללים, המעות - ומרור מצה עבור או עצים עבור המעות מקבל אם אף אלא חולין, המעות הפסח, עבור
דמיקל  דמאן אליבא שם בסוגיא שאמרו מה מתוך ולמדו בגמרא, נזכר לא זה ודבר עצמו. כפסח הם לצלייה והעצים
הפסח, צרכי שאינם וטלית חלוק במעות לקנות אלא אינה וחכמים רבי של שהמחלוקת למעלה), ראה כמותו, פוסק (שרבינו
שגם  לומר וצריך (משנהֿלמלך). עצמו כפסח שהם הרי - לקנות שמותר מודים חכמים אפילו ומרור, ומצה בעצים אבל

כנ"ל. פסחיהם, מעות את ישראל הקדישו כן עלֿמנת משום דוחה 1)זה ואם להביאו חייב ומי פסחֿשני קרבן יבאר
הפסח. מעכבים עבדיו ומילת הקטנים בניו מילת ואם שבת,
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לׁשם  ׁשּירצה מהן זה אי יקריב - עֹומדין ׁשניהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַוהרי
ׁשלמים 66ּפסח  יקרב והּׁשני ׁשּׁשחט 67, אחר מצאֹו . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשלמים  יקרב זה הרי - ּבזה 68ּפסחֹו המיר אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ּתקרב 69הּנמצא  זֹו ּתמּורה הרי - ׁשחיטה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ
ׁשהפריׁש,70ׁשלמים  זה ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל . ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹ

להקריבֹו וראּוי ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהֹואיל
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבין 71ׁשלמים, הּנמצא, ּבזה המיר אם , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת אין קדם - ׁשחיטה אחר ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
ויביא  מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמּורתֹו

ׁשלמים  .72ּבדמיה ְְִֶָָָ
.Êׁשנתֹו ׁשעברה  הּפסח 73ּפסח מחמת הּבאים 74ּוׁשלמים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדבר  לכל ּכׁשלמים הם הרי סמיכה 75- טעּונין :76 ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָ
וׁשֹוק 77ּונסכים  חזה ּבפסח 78ּותנּופת ּכן ּׁשאין מה ,79. ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

.Á ׁשלמים ּכּלן יקרבּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערב .80ּפסח ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֻ
אחרים 81נתערב  מּום,82ּבזבחים ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

זה  מּמין ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ׁשּבהן 83ויביא הּיפה ּובדמי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מּביתֹו84ׁשלמים  הּמֹותר ויפסיד ּבפסּולי 85, ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

נתערב 86הּמקּדׁשין  ׁשּיּפל 87. עד הּכל ירעּו - ּבבכֹורֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹֻ
מּום  מּום 88ּבהן ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו ּבהמה 89, ויביא ; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּבּתערֹובֹות  ּכּיפה יפה ׁשהּוא 90ׁשהיא מקֹום ּכל ויאמר: ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
זֹו על ּתחּול קדּׁשתֹו - אם 91הּפסח ׁשלמים, ויקריבּנה . ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּפסחֹו .92קרב ְִַָ
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רבה. בתירוץ בגמרא שם ראה שני, בפסח להקריבו ואפשר נדחה, אינו הכל ולדברי פסח, לקרבן כלל כדברי 66)נקבע
(סד.). יומא בברייתא "הפסח 67)חכמים צו: פסחים במשנה ששנינו ומה ה"ו, פ"ט פסחים בירושלמי ליעזר ר' כדברי

נדחים", חיים "בעלי למאןֿדאמר אלא אינו שלמים", בדמיו ויביא וימכר שיסתאב עד ירעה הפסח, שחיטת קודם שנמצא
קרב  עצמו השני - כג), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פ"ג נדחים" אינם חיים ש"בעלי רבינו, שפסק מה לפי אבל

נט. והערה ח הלכה למעלה וראה ראב"ד). ועיין (כסףֿמשנה, שחיטת 68)שלמים אחר "נמצא צו: פסחים במשנה שם
דחוי. ואינו פסח בשם השחיטה שעת קבעתו לא - שחיטה לאחר שנמצא שכיון שלמים". קרב זו 69)הפסח, שאמר:

קודש. היא אף שהתמורה הוא שדין זו, תמורתו".70)תמורת וכן שלמים קרב הפסח, שחיטת "אחר במשנה, שם
זו.71) הלכה אלא 72)בהתחלת בלבד אחת קדושה לשני שאין כיון - נדחים" חיים בעלי "אין רבינו שסובר אףֿעלֿפי

שיסתאב  עד ירעה אלא בעצמו, להיקרב לתמורתו להתפיס כח בו אין שלמים, להקריבו וראוי פסח להקריבו ראוי
שם). עיין פ"א 73)(כסףֿמשנה, למעלה וראה שנה, לו מלאה ההקרבה זמן שהגיע ולפני שנתו, בתוך הופרש כלומר,

להלן. וראה שנה. בן אלא שוחטין שאין א, או 74)הלכה באחר, בעליו שנתכפרו שאבד פסח או הפסח תמורת כגון
צו:). פסחים (רש"י עשר ארבעה שיפול 75)חגיגת עד שירעה שנים שתי בן פסח להפריש דומה זה ואין שם. פסחים

ש  לו ומלאה שנתו בתוך שהפרישו כאן אבל בידים, דחהו ששם - ד) הלכה (למעלה מום אלא בו בידים, דחוי אינו נה,
בלחםֿמשנה. שם ועיין ממילא, חי.76)נדחה כשהוא הקרבן ראש על ידיו לסמוך הקרבן.77)שצריך עם יין שיביא

ומניף 78) הבעלים ידי תחת ידו מניח וכהן הבעלים, ידי על ושוק החזה עם האימורין ונותן הימין ושוק החזה "מפריש
ו). הלכה מעה"ק מהלכות (פ"ו במזרח" ה' לפני הפסח 79)הכל שאין ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ג ראה

ושוק. חזה תנופת טעון שאינו כה, הלכה שם ובפ"ט נסכים, טעון שאינו ג הלכה שם ובפ"ב סמיכה, פשוט 80)טעון "זה
"שלמים  פ"ח: וזבחים פ"ט, פסחים בתוספתא שאמרו ומה (כסףֿמשנה). שלמים קרב פסח דמותר שנתבאר מה עלֿפי
אלא  נאכל אינו הפסח שמותר האומרים לדעת אלא זה אין שיסתאבו", עד ירעו הפסח מחמת הבאים שלמים עם שנתערבו
אבל  הפסול. לבית אחד, ולילה ימים לשני הנאכלים שלמים, מביא נמצא לשלמים יקריבם ואם פט.), (פסחים ולילה ליום
שדינו  שסובר נראה - ולילה ליום אלא נאכל אינו הפסח שמותר הביא ולא הנ"ל, הגמרא דברי שהשמיט רבינו מדברי
המלך  בשער וראה שלמים. כולם שיקרבו פסק ולפיכך ע:) לפסחים בצל"ח (ראה אחד ולילה ימים לשני ונאכל כשלמים
כולן  "ויקרבו צח.): (פסחים המאירי וכתב כאן. שמח" וב"אור המוריה" וב"הר יח הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"ו
עובד  בה, סומך ואם סמיכה. טעון אינו ופסח סמיכה, טעונין שהשלמים מפני הפסח, בזמן ולא הפסח זמן לאחר שלמים

בקדשים". צח.81)עבודה בפסחים אכילה 82)משנה בענין לא שווים ואינם זכרים. הם שאף ובעולה, באשם כגון
דמים. מתן בענין שמא 83)ולא היפה, הקרבן שוה שהיה כסף בסכום עולה יביא שוים, הבהמות דמי כשאין פירוש,

יותר. השוה היה הוא שמא היפה, בדמי יביא האשם כן וכמו חשובה, היותר היתה שקרב 84)העולה הפסח בשביל זהו
ביותר. החשוב הוא שמא שלמים, קרב הפסח שמותר שלמים, לשם אחד,85)עתה דינר שוה מהם אחד שהיה כגון

ת  בסךֿהכל בשלשה, מהם אחד כל לקנות צריך והוא דינרים, ששה בסךֿהכל שלשה, והשלישי שנים ונמצא השני שעה,
דינרים. שלשה ה.86)מפסיד הלכה ו שמעון.87)פרק ר' על החולקים רבנן לדעת צח: לא 88)פסחים "ולמה

לבית  קדשים מביאים ואין לכהנים, אלא נאכל ואינו ימים, לשני והבכור חצות, עד אדם לכל נאכל שהפסח לפי יקרבו?
יב). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פ"ו באכילתם" ממעטים ואין הלכה 89)הפסול מזבח איסורי מהלכות פ"א ראה

שבהם.90)יב. היפה היה הפסח (פ"ג 91)שמא נפדה אינו מום בעל בכור אבל פדיון. לו יש מום, בו שנפל שהפסח
ב). הלכה תמורה פסח.92)מהלכות מקריבו - פסחו קרב לא ואם שלמים, מקריבו הפסח שמותר

gqt oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq d"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëנתּגּיר 93הּמפריׁש ׁשּלא עד ׁשּלא 94ּפסחֹו עד ונתּגּיר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹ
ּׂשערֹות 95נׁשּתחרר  ׁשּתי הביא ׁשּלא עד ונׁשּתחרר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ

ּפסח 96והביא  לׁשם מקריבֹו זה הרי ּבעלי 97- ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ
נדחין  הּמקּדׁשין 98חּיים ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ,99. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֻ

.Èוהֹותירּו לפסחֹו מעֹות הּמֹותר 100הּמפריׁש יביא - ְְְְִִִִַַַָָָ
אחרים 101ׁשלמים  הממּנה חגיגתֹו102. ועל ּפסחֹו 103על ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

חּלין  ּבחלקם מהן ׁשּיּקח הּמעֹות הרי ּפי 104- על אף . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו טלה הפריׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָׁשּזה

ּפסחֹו על ּומּנהּו הּמעֹות מּמּנּו הּמעֹות 105ולקח הרי - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ואת  ּפסחיהן את יּׂשראל הקּדיׁשּו ּכן מנת ׁשעל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻחּלין;

וחגיגתן חגי  ּפסחיהן מעֹות ואת .106גתן ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָ
.‡È,ּומרֹור מּצה וכן ּכּפסח. - הּפסח צלּית  ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים

לקח  ואם ּכּפסח. הם הרי - הּפסח מכׁשירי והן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהֹואיל
עּמֹו למּנֹותֹו ּכדי עּמֹו אֹותֹו ׁשּמנה מּמי הּפסח ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמּמעֹות
- ּבהן ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות אֹו ּומרֹור ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמצה

חּלין  הּמעֹות .107הרי ֲִֵַָֻ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ׁשֹוחטין ‡. ׁשאין הּפסח, ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי

אֹו אחר, ּבאנס נאנס אֹו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה אֹו ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו,
ּפסח  מביא זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּׁשגג
ּפסח  ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני לחדׁש עּׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
ׁשאין  הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני עּׂשה מצות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה
לפיכ עצמֹו. ּבפני רגל אּלא לראׁשֹון, ּתׁשלּומין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשני

ּכרת. עליו ִֵַָָָָחּיבין
אם ·. ּבראׁשֹון, הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹּכיצד?

נאנס  אֹו ׁשגג ואם ּכרת; חּיב - ּבּׁשני הקריב ולא ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהזיד
זה  הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא הזיד ּפטּור. - ּבּׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאף
ׁשּׁשגג  ּפי על אף ּבּׁשני, הקריב לא ואם ּבּׁשני; ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹמקריב
ּבמֹועדֹו ה' קרּבן הקריב לא ׁשהרי ּכרת, חּיב  זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ולא  רחֹוקה ּבדר אֹו טמא ׁשהיה מי אבל מזיד. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹוהיה
חּיב  אינֹו - ּבּׁשני ׁשהזיד ּפי על אף הראׁשֹון, את ִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעּׂשה

הּכרת. מן ראׁשֹון ּבפסח נפטר ׁשּכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּכרת,
הּדם,‚. את עליו וזרקּו וׁשחטּו רחֹוקה ּבדר ׁשהיה ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָּומי

ׁשני. ּבפסח וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאף
אּלא „. טבל ׁשּלא ראׁשֹון ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹטמא

מל  ׁשּלא ערל וכן הּקרּבן, זמן ׁשעבר עד ּבטמאתֹו ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻיׁשב
,לפיכ ּבראׁשֹון. מזיד זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
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להלן.93) ראה ב, הלכה  פ"ל פסחים ירושלמי ז.94)לפי הלכה פ"ט להלן ראה לפסח, ראוי אינו כלומר,95)שאז
הלכה  פ"ב (למעלה חורין בן כולו שיעשה עד עצמו, משל ולא רבו משל לא אוכל שאינו חורין, בן וחצי כנעני עבד חצי

בזה. נדחק שם הירושלמי על ירושלים" "טוב ובהגהות והגדיל.96)י"ג), שיגדיל לאחר להקריבו כדי פסח שהפריש קטן
בכסףֿמשנה  (ראה הקדש והקדשו נדר שנדרו לאיש" סמוך "מופלא שהוא אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בן כשהיה והמדובר

ד). הלכה פ"ב הוא 97)למעלה נתגייר, או נתגדל או כשהשתחרר ועכשיו מחוייבים, היו לא שהפרישו שבשעה אע"פ
דבר  היה ואילו להקרבה. הפסח עכשיו וראוי נדחים, אינם חיים שבעלי משום הזה, הפסח את להקריב יכול אחר, כאדם
בקטנותו  עליו שהקריבו בקרבן יצא - גדל ושוב קטן, כשהיה עליו הקריבו אם אבל נדחה, הקרבן היה שחיטה לאחר זה

ז). הלכה פ"ה פס 98)(לקמן שלא בירושלמי עד ונתגייר; נתגייר שלא עד פסחו הפריש יוחנן, "א"ר ה"ב: פ"ח חים
אלא  אינו שזה רבינו וסובר אחר", פסח על להמנות צריך שערות, ב' והביא שערות ב' הביא שלא עד ונשתחרר; נשתחרר
חיים  בעלי שאין רבינו לדעת אבל שמח). (אור סד ביומא כן שסבר לשיטתו יוחנן ור' נדחים, חיים בעלי למאןֿדאמר

(כסףֿמשנה). פסח לשם מקריבו זה הרי כג.99)נידחין, הלכה כבש 100)פ"ג או שה לקנות כדי כסף סכום הפריש
שהפריש. הסכום מן בפחות כבש או שה והשיג פסח, הפסח 101)לקרבן למותר מנין וכו' נחמן רב "אמר ע: פסחים

אלא  בא פסח אין והלא בא, הבקר מן פסח וכי ובקר, צאן אלקיך לה' פסח וזבחת ב) טז, (דברים שנאמר שלמים, שקרב
שלמים). (שהוא הבקר ומן הצאן מן הבא לדבר יהא הפסח מותר אלא העזים? ומן הכבשים פט:102)מן פסחים

אחד  כל המעות את לו נתנו והם שלו, על אותם ומינה הוא והלך חגיגה, או פסח קניית לשם מעות שהפרישו בברייתא.
חלקו. אלא 103)לפי נאכלת היתה "שלא כתב: שם [והמאירי (רש"י). המנויים לכל באה היא שאף עשר, ארבעה חגיגת

ובפ"ח  יב, הלכה י פרק להלן ראה כפסח, דינה אין חכמים לדעת אבל ע.), (פסחים תימא לבן אלא אינו זה אבל למנויים".
ע.]. פסחים ובצל"ח שם, ולחםֿמשנה ומצה חמץ חגיגה)104)מהלכות או פסח לשם (שהפרישו המעות שקדושת

לחולין. יוצאות והמעות עמו, שנמנו הטלה על של 105)נתחללה דבר על נתפס כשההקדש אלא חילול אין כלומר,
המעות. והוקדשו הפסח הוקדש הרי וכאן הקדש, על הקדש מתחלל אין הקדש שניהם אם אבל ימנו 106)חולין, שאם

אפילו  אלא ומרור, ומצה לצלייתו עצים כמו הפסח, לצרכי רק ולא שימנו. מי ביד חולין המעות שיהיו פסחו, על אחד
הבית  ימעט "אם מהפסוק גם כן ולמדו זירא. ורבי דרבה בפלוגתא דמיקל וכמאן צ. בפסחים וכרבי לעצמו. בגד לקנות

משנהֿלמלך. וראה צרכיך. כל לעצמך קנה כלומר: השה", מן עצמך "החיה - משה" כשקיבל 107)מהיות כאן המדובר
המעות  מקבל אם רק שלא בזה, והשמיענו (משנהֿלמלך). ומרור מצה עבור או עצים עבור - לפסח חבירו שהפריש המעות
ומרור  שהמצה  מתחללים, המעות - ומרור מצה עבור או עצים עבור המעות מקבל אם אף אלא חולין, המעות הפסח, עבור
דמיקל  דמאן אליבא שם בסוגיא שאמרו מה מתוך ולמדו בגמרא, נזכר לא זה ודבר עצמו. כפסח הם לצלייה והעצים
הפסח, צרכי שאינם וטלית חלוק במעות לקנות אלא אינה וחכמים רבי של שהמחלוקת למעלה), ראה כמותו, פוסק (שרבינו
שגם  לומר וצריך (משנהֿלמלך). עצמו כפסח שהם הרי - לקנות שמותר מודים חכמים אפילו ומרור, ומצה בעצים אבל

כנ"ל. פסחיהם, מעות את ישראל הקדישו כן עלֿמנת משום דוחה 1)זה ואם להביאו חייב ומי פסחֿשני קרבן יבאר
הפסח. מעכבים עבדיו ומילת הקטנים בניו מילת ואם שבת,



gqtקכד oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq e"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני את עּׂשה לא ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאם
.‰ּכ ּפסח, מּלעּׂשֹות מעּכבּתּו עצמֹו ׁשּמילת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָּכׁשם

ּבין  ּגדֹולים ּבין עבדיו, ּכל ּומילת הּקטּנים ּבניו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמילת
ואז  זכר כל לֹו הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו; מעּכבת ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנים,
הּפסח  - אֹותם ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ואם לעּׂשתֹו. ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹיקרב
ודבר  מעּכבּתּו. עבדּות לׁשם אמהֹותיו טבילת וכן ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָּפסּול.
לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ׁשהּטבילה הּקּבלה, מּפי ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָזה

.Âמעּכבּתּו ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין - ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהּקטן
להֹוציא  - איׁש עבד וכל ׁשּנאמר: הּפסח; על ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָמּלהּמנֹות

הּקטן. ֶַָָאת
.Ê קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּגר

ואם  ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהגּדיל
ּפטּור. - ּבראׁשֹון עליו ֲִָָָָָׁשחטּו

.Á ּבין והּׁשגגה האנס מּפני ּבין לּׁשני, ׁשּנדחּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים
רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר הּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּפני
ׁשֹוחטין  אין לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו ׁשֹוחטין, ְֲֲֲִִִִֵֵָָָרצּו
היתה  אם אבל ׁשני. ּבפסח ּבׁשּבת עצמן ּבפני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליהן
דר היא זֹו ואי מּתר. - חבּורה מּבני אחת ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהאּׁשה

ירּוׁשלים. לחֹומת חּוץ מיל עּׂשר חמּׁשה ְְְֲִִִַַָָָָָרחֹוקה?
.Ë עם עּׂשר ארּבעה יֹום ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָמי

דר זה הרי - יתר אֹו מיל עּׂשר חמּׁשה הּׁשמׁש ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעלּית
רחֹוקה, בדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ּבינֹו היה ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרחֹוקה.
ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים להּגיע יכֹול ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּפני
הּבהמֹות  ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע ולא הל ּבנחת. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּברגליו
ולא  ּברגליו חֹולה והיה ּבירּוׁשלים ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבדחקם,
ואינֹו אנּוס זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר עד לעזרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּגיע
ירּוׁשלים  לחֹומת חּוץ חבּוׁש ׁשהיה מי רחֹוקה. ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָּבדר

לערב  ּוכׁשּיצא עליו, ׁשֹוחטין - לערב לצאת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוהבטיחּוהּו
ּביד  חבּוׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. -ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
אין  - ּכֹוכבים עֹובדי ּביד חבּוׁש היה אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָיּׂשראל;
זה  הרי - ויצא עליו ׁשחטּו ואם ׁשּיצא. עד עליו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשֹוחטין
ׁשהרי  ׁשני, ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאֹוכל;
יכֹולים  ׁשהם והּזקן והחֹולה האֹונן וכן עליו. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשחט
ּבמת  נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהן, ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאכל
ּפסח  מּלעּׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין אינן ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹוהרי

ִֵׁשני.

ה'תשע"ה  סיון כ"ו ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
יכֹול ‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא זהּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאי

מּפני  ּבניסן עּׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאכל
זבים  ּכגֹון ויֹולדֹות 3וזבֹות 2טמאתֹו, נּדֹות ּובֹועלי 4, ְְְְְֲִִֵָָָֻ

ּביֹום 5נּדֹות  ּבהן וכּיֹוצא וׁשרץ ּבנבלה הּנֹוגע אבל . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עּׂשר  אחר 6ארּבעה עליו וׁשֹוחטין טֹובל, זה הרי - ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ו 7ׁשּיטּבל  הּפסח., את אֹוכל ׁשמׁשֹו ּכׁשּיעריב לערב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
מת ·. עּׂשר,8טמא ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

עליו  והּזה ׁשּטבל ּפי על לאכל 9אף ראּוי הּוא והרי ְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
לערב  עליו 10קדׁשים ׁשֹוחטין אין לפסח 11- נדחה אּלא , ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

אדם  לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים ויהי ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשני.
הּׁשמּועה  מּפי ההּוא. ּבּיֹום הּפסח לעּׂשֹות יכלּו ְְְֲִִֶַַַַַַָָֹולא

היה  ׁשּלהן ׁשּׁשביעי ׁשאלּו12למדּו, זה ועל יּׁשחט 13, אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשֹוחטין  ׁשאין להן ּופרׁש לערב, יאכלּו והם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹעליהן

מן 14עליהן  ּבטמאֹות ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשבת.1) להיות שלו שביעי שחל ומי שני, לפסח שנדחה טמא זהו אי בתורה 2)יבאר האמור "הזב צג. בפסחים ברייתא
תאווה  ביציאתו ואין זרע כשכבת בקושי יוצא אינו הזוב וכשיוצא בהן מתקבצת שהיא החללים מחליי הבא זרע שכבת הוא

המוזרת". ביצה כלובן כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה שלושה 3)ולא דמה שזב זו זבה? היא זו "אי
נדתה". עת בלא זה אחר זה רשות.4)ימים שני בפסח נשים האומר יהודה כרבי שכתוב 5)והיא כמו כנידות, שהן

ארוכה  בטומאה טמאין אלו וכל ימים". שבעת וטמא עליו נידתה ותהי אותה איש ישכב שכוב "ואם כד) טו, (ויקרא
יו  לפני או י"ד ביום שנטמאו וכגון שם). רש"י - ערב טומאת אינה טומאתם האחרון (=כלומר, יום אינו י"ד ויום י"ד ם

קרבן).6)לטומאתם. להביא צריך (=אינו כיפורים מחוסר ואינו ערב, טומאת רק טמא שאינו 7)שהוא פי על ואף
הוא  שהרי עליו, שוחטין אין הטבילה לפני אבל טהרה, מעשה מחוסר ואינו מאליו שוקע הרי - שמשו שיעריב עד טהור
שוחטין  ואין יום טבול על וזורקין "שוחטין צ:): צ. (פסחים שאמר רב אמר יהודה כרב והוא הטבילה, מעשה מחוסר

שרץ". טמא על ימים".8)וזורקין שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר נאמר טבל 9)שעליו
ביום  וחטאו השביעי וביום השלישי ביום הטמא על הטהור "והזה יט) (שם, שנאמר כמו חטאת, מי עליו והוזה במקווה

בערב". וטהר במים ורחץ בגדיו וכיבס בערב".10)השביעי "וטהר (שם): נאמר וזורקין 11)שהרי ששוחטין פי על אף
יותר. חמור זה יום טבול - אחר יום טבול ההוא,12)על ביום הפסח לעשות יכלו "ולא בהעלותך: פרשת במדבר ספרי

הפסח". ערב להיות שלהם ז' שחל למדים נמצינו שלאחריו. ביום לעשות יכולים היו אבל ביום בו לעשות יכולין היו לא
רבינו.13) טבילה 14)למשה לאחר אבל הטבילה, לפני היה שכאן לומר שאין עליהם. והוזה טבלו שכבר פי על אף

בתוספות  (ראה עליהם? וישחטו ביום בו יטבלו שני, פסח שיעשו משה להם אמר למה - זה, יום טבול על וזורקין שוחטין
באו  השחיטה זמן שעבר ואחר הטבילה לפני עליהם ששחטו מדובר שכאן הראב"ד ודעת שחל). המתחיל דיבור צ: פסחים
ממה  רבינו לדעת הוכחה [ויש אחר. יום טבול כל כעל עליהם וזורקין שוחטין וטבילה הזאה לאחר אבל למשה. ושאלו
הפסוק  ואם שני", לפסח נדחה צבור ואין שני לפסח נדחה "איש - לנפש" טמא יהיה כי איש "איש סז.) (פסחים שאמרו

נ  "איש אמרו איך והזאה, טבילה לפני אפשר מדבר שאם בצבור", דחוייה "טומאה היא הלכה הלא נדחים", צבור ואין דחה
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עליהן  מגּלח ׁשהּנזיר ּבׁשאר 15הּמת טמא היה אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשֹוחטין  - עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻטמאֹות
ּוכׁשּיעריב  עליו, ויּזה ׁשּיטּבל אחר ׁשּלֹו ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעליו

ּפסחֹו. אֹוכל ְְִִֵׁשמׁשֹו
ראּיֹות ‚. ׁשּתי ׁשראה ימים 16זב ׁשבעה וספר וטבל 17, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

ראה 18ּבּׁשביעי  ואם לערב. אֹוכל והּוא עליו ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּפסח 19זֹוב  מּלעּׂשֹות ּפטּור זה הרי - הּדם ׁשּנזרק ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָאחר
יֹום 20ׁשני  ּכנגד יֹום ׁשֹומרת וכן ּביֹום 21. טֹובלת - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶ

וׁשֹוחטין 22הּׁשּמּור  אסּורֹות, ּבביאֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְֲֲִִִֵֶַַ
ׁשּנזרק 23עליה  אחר ּדם ראתה ואם לערב. אֹוכלת והיא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשני  ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּורה - הּפסח ׁשֹוחטין 24ּדם ואין . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּלּה ּבּׁשביעי הּנּדה ליל 25על עד טֹובלת אינּה ׁשהרי , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּתׁשיעי 26ׁשמיני  ליל עד קדׁשים לאכל ראּויה ואינּה ,27. ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכּפּורים „. קרּבנֹותיהן 28מחּסרי הבאת יֹום ׁשחל ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ
קרּבנֹותיהן  ּומקריבין עליהן, ׁשֹוחטין - עּׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבארּבעה
אחר  ּבין הּפסח ׁשחיטת קדם ּבין ּבניסן עּׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבארּבעה

לערב 29ׁשחיטתֹו ּפסחיהן ואֹוכלין ׁשֹוחטין 30, ואין . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ
ּדין  ּבית ּביד קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד ׁשּמא 31עליהן , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹותם. יקריבּו ולא ְְְְִִַָֹיפׁשעּו
ׁשּלֹו‰. ׁשמיני ׁשחל וראה 32מצרע עּׂשר ּבארּבעה להיֹות ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹ

ּומביא 33קרי  נׁשים לעזרת ונכנס טֹובל זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לעזרת  להּכנס אסּור יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָקרּבנֹותיו.
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, ׁשם להּכנס ואּסּורֹו הֹואיל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָנׁשים,
הּפסח  הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום מקּדׁש, ּביאת ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבהלכֹות

עּׂשה 34ּבמֹועדֹו יבֹוא ׁשל 35- אּסּור וידחה ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָ
.36ּדבריהם  ְִֵֶ
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ולהזות, לטבול צריך כאן גם כן ואם ידֿטז), הלכות  מקדש ביאת מהלכות ד (פרק בטהרה לעשות מחזרים בטהרה לעשות
בטומאה  עושים הציבור אין נדחה היחיד וכשאין יום, טבול כשהוא וזורקין שוחטין יחיד על שגם נדחה, איש אין ואז

היחיד]. על שוחטין אין אז וגם והזאה טבילה לאחרי שהמדובר כרחנו על אלא כב:), בזבחים (במדבר 15)(ראה שנאמר
מן  אלו על נזירות מהלכות ז בפרק וראה וגו'. ראשו" וגלח נזרו ראש וטמא פתאום בפתע עליו מת ימות "וכי ט) ו,

מגלח. הנזיר צריך 16)הטומאות ואינו ולטבול, זיבה של ראייה בהם יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של
קרבן. ניסן.17)להביא בי"ד חל השביעי וזורקין 18)ויום שוחטין שאמר רב אמר יהודה וכרב שטבל, לפני לא אבל

כמותו. פוסק ורבינו שרץ, טמא על וזורקין שוחטין ואין יום טבול שלישית 19)על ראייה ראה הראיות שתי בעל הזב
זוב. זה.20)של בפסח חובתו ידי ויצא טהור היה הדם את שזרקו שבעת פא. בפסחים קטנה 21)ברייתא זבה היא

יום  שומרת ונקראת הנידה. ימי שבעת שלאחרי יום עשר אחד שהם הזיבה, בימי ימים שני או בלבד אחד יום דם שראתה
למחר  משכמת בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני יום, כנגד
היא  והרי הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה הרי כלום ראתה לא אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ אחר וטובלת

לערב. לבעלה לערב.22)מותרת לטבול לחכות צריכה בקרבן 23)ואינה חייבת שהיא גדולה זבה אבל שטבלה. אחר
עליה. שוחטין היום 24)אין שמקצת מקצתו, אם כי כולו, טהור השימור, יום שהוא השני, יום שיהיה צריך שאינו משום

זה. בפסח חובתה ידי יצאה טהורה הייתה הדם את שזרקו שבעת ומכיוון מחוסרת 25)ככולו, אינה כי אף צ: שם
כדלהלן. שוחטין, אין זאת בכל קרבן, להביא עליה שאין תהיה 26)כיפורים, ימים "שבעת יט) טו, (ויקרא שנאמר כמו

עליה. שוחטין ואין טבילה מחוסרת עתה היא והרי שבעה", כל בנידתה "תהא שם פסחים בברייתא ודרשו בנידתה",
אם 27) אלא זה אין שרץ, טמא על וזורקין שוחטין שסובר למי שאפילו נוסף, טעם עוד יש הנ"ל מהטעם חוץ כלומר,

שם. בגמרא הוא וכן תשיעי, ליל עד לערב, לאכול ראוייה אינה זו אבל לערב, לאכול ראוי והיולדת,28)הוא הזבה הן
שמשם, והעריב וטבלו מטומאתם שטהרו פי על שאף כפרה, מחוסרי ונקראו והמצורע. זב) של ראיות שלוש (=שראה הזב

(למחר). קרבנם שיביאו עד בקדשים לאכול טהרתם גמרה שאסור 29)לא פי על שאף ומשמיענו הפסח. שחיטת אחר
חלבי  שחר) של תמיד (=על עליה "והקטיר ה) ו, (ויקרא שנאמר משום הערביים בין של תמיד אחר קרבן שום לשחוט
הקרבת  של עשה באה - כולם" הקרבנות כל השלם  שחר) של (על עליה  "השלמים, נח:) (פסחים חז"ל ודרשו השלמים"
קרבנותיו  יקריב לא שאם ד) הלכה שם ומוספין תמידין והלכות נט. (שם "השלמה" של עשה ודוחה כרת בה שיש פסח
שחיטת  קודם - ומקריבין "שוחטין [ובדין כרת. בה שיש בעשה עבר והרי כשר, הפסח אין הפסח לאכול ראוי יהיה ולא
אותם, יקריבו ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו עד הפסח שוחטין שאין פי על שאף משמיענו, הפסח"
פי  על אף כרת עליהם אין שוב פסח, קרבן עליהם שחטו שכבר שכיוון לחשוב שיטעו קרבנותיו, בהקרבת אלא זה אין
מותר  אבל הזריקה), לאחר פסול לו (כשאירע מעכבת אינה פסחים אכילת שהרי הפסח, יאכלו ולא קרבנותיהם יקריבו שלא

חששו ולא הפסח, שחיטת לפני קרבנותיהם "השלמה"להקריב של עשה על עבר ונמצא  הפסח, יקריבו ולא יפשעו שמא
וראיה  פשיעה. לידי יבואו ולא אדם בני בעיני הוא חמור כרת, בו שיש שפסח - כרת בה שיש פסח של עשה שיקיים מבלי

בפסח]. ולא בקרבנותיהם אלא יפשע" "שמא של זה חשש בגמרא נזכר שלא רבינו:30)לכך, כתב באונן ט) (הלכה להלן
אוכל". כך ואחר וטובל עליו שבשופרות".31)"שוחטין מעות שיכלו עד משם עומדים כהנים של דין בית אין "חזקה

במים 32) בשרו את ורחץ וגו' השביעי ביום "והיה ט) יד, (ויקרא שנאמר כמו שלו, השביעי ביום לטבול המצורע דין
והעמיד  וגו' תמימים כבשים שני יקח השמיני "וביום י) יד, (שם שנאמר כמו קרבנותיו, מביא שלו השמיני וביום וטהר".

מועד". אהל פתח ה' לפני ואותם המיטהר האיש את המטהר שכינה 33)הכהן מחנה מחנות: לשתי חוץ משתלח שהוא
היא. לוי מחנה נשים ועזרת לויה את 34)ומחנה להקריב יוכל לא קרבנותיו, להקריב נשים לעזרת להיכנס יוכל לא ואם

הפסח.35)הפסח. הקרבת נשים.36)של לעזרת הטבולֿיום של כניסתו איסור
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ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני את עּׂשה לא ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאם
.‰ּכ ּפסח, מּלעּׂשֹות מעּכבּתּו עצמֹו ׁשּמילת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָּכׁשם

ּבין  ּגדֹולים ּבין עבדיו, ּכל ּומילת הּקטּנים ּבניו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמילת
ואז  זכר כל לֹו הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו; מעּכבת ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנים,
הּפסח  - אֹותם ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ואם לעּׂשתֹו. ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹיקרב
ודבר  מעּכבּתּו. עבדּות לׁשם אמהֹותיו טבילת וכן ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָּפסּול.
לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ׁשהּטבילה הּקּבלה, מּפי ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָזה

.Âמעּכבּתּו ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין - ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהּקטן
להֹוציא  - איׁש עבד וכל ׁשּנאמר: הּפסח; על ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָמּלהּמנֹות

הּקטן. ֶַָָאת
.Ê קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּגר

ואם  ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהגּדיל
ּפטּור. - ּבראׁשֹון עליו ֲִָָָָָׁשחטּו

.Á ּבין והּׁשגגה האנס מּפני ּבין לּׁשני, ׁשּנדחּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים
רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר הּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּפני
ׁשֹוחטין  אין לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו ׁשֹוחטין, ְֲֲֲִִִִֵֵָָָרצּו
היתה  אם אבל ׁשני. ּבפסח ּבׁשּבת עצמן ּבפני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליהן
דר היא זֹו ואי מּתר. - חבּורה מּבני אחת ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהאּׁשה

ירּוׁשלים. לחֹומת חּוץ מיל עּׂשר חמּׁשה ְְְֲִִִַַָָָָָרחֹוקה?
.Ë עם עּׂשר ארּבעה יֹום ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָמי

דר זה הרי - יתר אֹו מיל עּׂשר חמּׁשה הּׁשמׁש ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעלּית
רחֹוקה, בדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ּבינֹו היה ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרחֹוקה.
ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים להּגיע יכֹול ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּפני
הּבהמֹות  ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע ולא הל ּבנחת. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּברגליו
ולא  ּברגליו חֹולה והיה ּבירּוׁשלים ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבדחקם,
ואינֹו אנּוס זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר עד לעזרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּגיע
ירּוׁשלים  לחֹומת חּוץ חבּוׁש ׁשהיה מי רחֹוקה. ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָּבדר

לערב  ּוכׁשּיצא עליו, ׁשֹוחטין - לערב לצאת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוהבטיחּוהּו
ּביד  חבּוׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. -ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
אין  - ּכֹוכבים עֹובדי ּביד חבּוׁש היה אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָיּׂשראל;
זה  הרי - ויצא עליו ׁשחטּו ואם ׁשּיצא. עד עליו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשֹוחטין
ׁשהרי  ׁשני, ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאֹוכל;
יכֹולים  ׁשהם והּזקן והחֹולה האֹונן וכן עליו. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשחט
ּבמת  נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהן, ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאכל
ּפסח  מּלעּׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין אינן ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹוהרי

ִֵׁשני.

ה'תשע"ה  סיון כ"ו ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
יכֹול ‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא זהּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאי

מּפני  ּבניסן עּׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאכל
זבים  ּכגֹון ויֹולדֹות 3וזבֹות 2טמאתֹו, נּדֹות ּובֹועלי 4, ְְְְְֲִִֵָָָֻ

ּביֹום 5נּדֹות  ּבהן וכּיֹוצא וׁשרץ ּבנבלה הּנֹוגע אבל . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עּׂשר  אחר 6ארּבעה עליו וׁשֹוחטין טֹובל, זה הרי - ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ו 7ׁשּיטּבל  הּפסח., את אֹוכל ׁשמׁשֹו ּכׁשּיעריב לערב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
מת ·. עּׂשר,8טמא ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

עליו  והּזה ׁשּטבל ּפי על לאכל 9אף ראּוי הּוא והרי ְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
לערב  עליו 10קדׁשים ׁשֹוחטין אין לפסח 11- נדחה אּלא , ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

אדם  לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים ויהי ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשני.
הּׁשמּועה  מּפי ההּוא. ּבּיֹום הּפסח לעּׂשֹות יכלּו ְְְֲִִֶַַַַַַָָֹולא

היה  ׁשּלהן ׁשּׁשביעי ׁשאלּו12למדּו, זה ועל יּׁשחט 13, אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשֹוחטין  ׁשאין להן ּופרׁש לערב, יאכלּו והם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹעליהן

מן 14עליהן  ּבטמאֹות ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֻ
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בשבת.1) להיות שלו שביעי שחל ומי שני, לפסח שנדחה טמא זהו אי בתורה 2)יבאר האמור "הזב צג. בפסחים ברייתא
תאווה  ביציאתו ואין זרע כשכבת בקושי יוצא אינו הזוב וכשיוצא בהן מתקבצת שהיא החללים מחליי הבא זרע שכבת הוא

המוזרת". ביצה כלובן כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה שלושה 3)ולא דמה שזב זו זבה? היא זו "אי
נדתה". עת בלא זה אחר זה רשות.4)ימים שני בפסח נשים האומר יהודה כרבי שכתוב 5)והיא כמו כנידות, שהן

ארוכה  בטומאה טמאין אלו וכל ימים". שבעת וטמא עליו נידתה ותהי אותה איש ישכב שכוב "ואם כד) טו, (ויקרא
יו  לפני או י"ד ביום שנטמאו וכגון שם). רש"י - ערב טומאת אינה טומאתם האחרון (=כלומר, יום אינו י"ד ויום י"ד ם

קרבן).6)לטומאתם. להביא צריך (=אינו כיפורים מחוסר ואינו ערב, טומאת רק טמא שאינו 7)שהוא פי על ואף
הוא  שהרי עליו, שוחטין אין הטבילה לפני אבל טהרה, מעשה מחוסר ואינו מאליו שוקע הרי - שמשו שיעריב עד טהור
שוחטין  ואין יום טבול על וזורקין "שוחטין צ:): צ. (פסחים שאמר רב אמר יהודה כרב והוא הטבילה, מעשה מחוסר

שרץ". טמא על ימים".8)וזורקין שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר נאמר טבל 9)שעליו
ביום  וחטאו השביעי וביום השלישי ביום הטמא על הטהור "והזה יט) (שם, שנאמר כמו חטאת, מי עליו והוזה במקווה

בערב". וטהר במים ורחץ בגדיו וכיבס בערב".10)השביעי "וטהר (שם): נאמר וזורקין 11)שהרי ששוחטין פי על אף
יותר. חמור זה יום טבול - אחר יום טבול ההוא,12)על ביום הפסח לעשות יכלו "ולא בהעלותך: פרשת במדבר ספרי

הפסח". ערב להיות שלהם ז' שחל למדים נמצינו שלאחריו. ביום לעשות יכולים היו אבל ביום בו לעשות יכולין היו לא
רבינו.13) טבילה 14)למשה לאחר אבל הטבילה, לפני היה שכאן לומר שאין עליהם. והוזה טבלו שכבר פי על אף

בתוספות  (ראה עליהם? וישחטו ביום בו יטבלו שני, פסח שיעשו משה להם אמר למה - זה, יום טבול על וזורקין שוחטין
באו  השחיטה זמן שעבר ואחר הטבילה לפני עליהם ששחטו מדובר שכאן הראב"ד ודעת שחל). המתחיל דיבור צ: פסחים
ממה  רבינו לדעת הוכחה [ויש אחר. יום טבול כל כעל עליהם וזורקין שוחטין וטבילה הזאה לאחר אבל למשה. ושאלו
הפסוק  ואם שני", לפסח נדחה צבור ואין שני לפסח נדחה "איש - לנפש" טמא יהיה כי איש "איש סז.) (פסחים שאמרו

נ  "איש אמרו איך והזאה, טבילה לפני אפשר מדבר שאם בצבור", דחוייה "טומאה היא הלכה הלא נדחים", צבור ואין דחה

gqt oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq e"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עליהן  מגּלח ׁשהּנזיר ּבׁשאר 15הּמת טמא היה אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשֹוחטין  - עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻטמאֹות
ּוכׁשּיעריב  עליו, ויּזה ׁשּיטּבל אחר ׁשּלֹו ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעליו

ּפסחֹו. אֹוכל ְְִִֵׁשמׁשֹו
ראּיֹות ‚. ׁשּתי ׁשראה ימים 16זב ׁשבעה וספר וטבל 17, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

ראה 18ּבּׁשביעי  ואם לערב. אֹוכל והּוא עליו ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּפסח 19זֹוב  מּלעּׂשֹות ּפטּור זה הרי - הּדם ׁשּנזרק ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָאחר
יֹום 20ׁשני  ּכנגד יֹום ׁשֹומרת וכן ּביֹום 21. טֹובלת - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶ

וׁשֹוחטין 22הּׁשּמּור  אסּורֹות, ּבביאֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְֲֲִִִֵֶַַ
ׁשּנזרק 23עליה  אחר ּדם ראתה ואם לערב. אֹוכלת והיא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשני  ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּורה - הּפסח ׁשֹוחטין 24ּדם ואין . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּלּה ּבּׁשביעי הּנּדה ליל 25על עד טֹובלת אינּה ׁשהרי , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּתׁשיעי 26ׁשמיני  ליל עד קדׁשים לאכל ראּויה ואינּה ,27. ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכּפּורים „. קרּבנֹותיהן 28מחּסרי הבאת יֹום ׁשחל ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ
קרּבנֹותיהן  ּומקריבין עליהן, ׁשֹוחטין - עּׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבארּבעה
אחר  ּבין הּפסח ׁשחיטת קדם ּבין ּבניסן עּׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבארּבעה

לערב 29ׁשחיטתֹו ּפסחיהן ואֹוכלין ׁשֹוחטין 30, ואין . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ
ּדין  ּבית ּביד קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד ׁשּמא 31עליהן , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹותם. יקריבּו ולא ְְְְִִַָֹיפׁשעּו
ׁשּלֹו‰. ׁשמיני ׁשחל וראה 32מצרע עּׂשר ּבארּבעה להיֹות ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹ

ּומביא 33קרי  נׁשים לעזרת ונכנס טֹובל זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לעזרת  להּכנס אסּור יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָקרּבנֹותיו.
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, ׁשם להּכנס ואּסּורֹו הֹואיל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָנׁשים,
הּפסח  הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום מקּדׁש, ּביאת ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבהלכֹות

עּׂשה 34ּבמֹועדֹו יבֹוא ׁשל 35- אּסּור וידחה ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָ
.36ּדבריהם  ְִֵֶ
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ולהזות, לטבול צריך כאן גם כן ואם ידֿטז), הלכות  מקדש ביאת מהלכות ד (פרק בטהרה לעשות מחזרים בטהרה לעשות
בטומאה  עושים הציבור אין נדחה היחיד וכשאין יום, טבול כשהוא וזורקין שוחטין יחיד על שגם נדחה, איש אין ואז

היחיד]. על שוחטין אין אז וגם והזאה טבילה לאחרי שהמדובר כרחנו על אלא כב:), בזבחים (במדבר 15)(ראה שנאמר
מן  אלו על נזירות מהלכות ז בפרק וראה וגו'. ראשו" וגלח נזרו ראש וטמא פתאום בפתע עליו מת ימות "וכי ט) ו,

מגלח. הנזיר צריך 16)הטומאות ואינו ולטבול, זיבה של ראייה בהם יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של
קרבן. ניסן.17)להביא בי"ד חל השביעי וזורקין 18)ויום שוחטין שאמר רב אמר יהודה וכרב שטבל, לפני לא אבל

כמותו. פוסק ורבינו שרץ, טמא על וזורקין שוחטין ואין יום טבול שלישית 19)על ראייה ראה הראיות שתי בעל הזב
זוב. זה.20)של בפסח חובתו ידי ויצא טהור היה הדם את שזרקו שבעת פא. בפסחים קטנה 21)ברייתא זבה היא

יום  שומרת ונקראת הנידה. ימי שבעת שלאחרי יום עשר אחד שהם הזיבה, בימי ימים שני או בלבד אחד יום דם שראתה
למחר  משכמת בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני יום, כנגד
היא  והרי הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה הרי כלום ראתה לא אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ אחר וטובלת

לערב. לבעלה לערב.22)מותרת לטבול לחכות צריכה בקרבן 23)ואינה חייבת שהיא גדולה זבה אבל שטבלה. אחר
עליה. שוחטין היום 24)אין שמקצת מקצתו, אם כי כולו, טהור השימור, יום שהוא השני, יום שיהיה צריך שאינו משום

זה. בפסח חובתה ידי יצאה טהורה הייתה הדם את שזרקו שבעת ומכיוון מחוסרת 25)ככולו, אינה כי אף צ: שם
כדלהלן. שוחטין, אין זאת בכל קרבן, להביא עליה שאין תהיה 26)כיפורים, ימים "שבעת יט) טו, (ויקרא שנאמר כמו

עליה. שוחטין ואין טבילה מחוסרת עתה היא והרי שבעה", כל בנידתה "תהא שם פסחים בברייתא ודרשו בנידתה",
אם 27) אלא זה אין שרץ, טמא על וזורקין שוחטין שסובר למי שאפילו נוסף, טעם עוד יש הנ"ל מהטעם חוץ כלומר,

שם. בגמרא הוא וכן תשיעי, ליל עד לערב, לאכול ראוייה אינה זו אבל לערב, לאכול ראוי והיולדת,28)הוא הזבה הן
שמשם, והעריב וטבלו מטומאתם שטהרו פי על שאף כפרה, מחוסרי ונקראו והמצורע. זב) של ראיות שלוש (=שראה הזב

(למחר). קרבנם שיביאו עד בקדשים לאכול טהרתם גמרה שאסור 29)לא פי על שאף ומשמיענו הפסח. שחיטת אחר
חלבי  שחר) של תמיד (=על עליה "והקטיר ה) ו, (ויקרא שנאמר משום הערביים בין של תמיד אחר קרבן שום לשחוט
הקרבת  של עשה באה - כולם" הקרבנות כל השלם  שחר) של (על עליה  "השלמים, נח:) (פסחים חז"ל ודרשו השלמים"
קרבנותיו  יקריב לא שאם ד) הלכה שם ומוספין תמידין והלכות נט. (שם "השלמה" של עשה ודוחה כרת בה שיש פסח
שחיטת  קודם - ומקריבין "שוחטין [ובדין כרת. בה שיש בעשה עבר והרי כשר, הפסח אין הפסח לאכול ראוי יהיה ולא
אותם, יקריבו ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו עד הפסח שוחטין שאין פי על שאף משמיענו, הפסח"
פי  על אף כרת עליהם אין שוב פסח, קרבן עליהם שחטו שכבר שכיוון לחשוב שיטעו קרבנותיו, בהקרבת אלא זה אין
מותר  אבל הזריקה), לאחר פסול לו (כשאירע מעכבת אינה פסחים אכילת שהרי הפסח, יאכלו ולא קרבנותיהם יקריבו שלא

חששו ולא הפסח, שחיטת לפני קרבנותיהם "השלמה"להקריב של עשה על עבר ונמצא  הפסח, יקריבו ולא יפשעו שמא
וראיה  פשיעה. לידי יבואו ולא אדם בני בעיני הוא חמור כרת, בו שיש שפסח - כרת בה שיש פסח של עשה שיקיים מבלי

בפסח]. ולא בקרבנותיהם אלא יפשע" "שמא של זה חשש בגמרא נזכר שלא רבינו:30)לכך, כתב באונן ט) (הלכה להלן
אוכל". כך ואחר וטובל עליו שבשופרות".31)"שוחטין מעות שיכלו עד משם עומדים כהנים של דין בית אין "חזקה

במים 32) בשרו את ורחץ וגו' השביעי ביום "והיה ט) יד, (ויקרא שנאמר כמו שלו, השביעי ביום לטבול המצורע דין
והעמיד  וגו' תמימים כבשים שני יקח השמיני "וביום י) יד, (שם שנאמר כמו קרבנותיו, מביא שלו השמיני וביום וטהר".

מועד". אהל פתח ה' לפני ואותם המיטהר האיש את המטהר שכינה 33)הכהן מחנה מחנות: לשתי חוץ משתלח שהוא
היא. לוי מחנה נשים ועזרת לויה את 34)ומחנה להקריב יוכל לא קרבנותיו, להקריב נשים לעזרת להיכנס יוכל לא ואם

הפסח.35)הפסח. הקרבת נשים.36)של לעזרת הטבולֿיום של כניסתו איסור
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.Â מת ּבׁשּבת 37טמא להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי אין 38ׁשחל - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
עליו  למחר 39מּזין ׁשּלֹו40אּלא ׁשביעי חל ואפּלּו . ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

ליֹום  יּדחה - ׁשּבת והּוא ּבניסן עּׂשר ּבׁשלׁשה ְְְְְִִִִֶַָָָָָָלהיֹות
עּׂשר  עליו 41ארּבעה ׁשֹוחטין ואין עליו, ּומּזין ּכמֹו42; , ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָ

הּזיה 43ׁשּבארנּו אּסּור והלֹוא ׁשני. לפסח יּדחה אּלא , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יעמידּו והיא ּבכרת, והּפסח ׁשבּות, מּׁשּום ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָּבׁשּבת

ּכרת  ּבמקֹום אסּור 44דבריהם ׁשהּוא ׁשּבּיֹום מּפני ? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ׁשבּות  מּׁשּום הּקרּבן 45ּבהּזיה זמן עליו 46אינֹו ׁשחּיבין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּפי  על אף ּבמקֹומן, דבריהן העמידּו לפיכ ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכרת,
ּכרת. ּבמקֹום לעמד לבֹוא לעתיד ּגֹורם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּדבר

.Ê ערל עליו 47יּׂשראל ׁשֹוחטין - הּפסח ּבערב ׁשּמל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּמל  ּומל 48אחר עּׂשר ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

הּוא  והרי לערב, אֹוכל ׁשאינֹו עליו; ׁשֹוחטין אין - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוטבל
ה  מן יטהר.49ּקבר ּכפֹורׁש ּכ ואחר ימים ׁשבעה ׁשּצרי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּבאה  לּׁשנה למת זה גר יטמא ׁשּמא ּביֹום 50ּגזרה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּכ אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל עּׂשר ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארּבעה
והלֹוא  לערב. ואכלּתי טבלּתי ּכׁשּמלּתי יּׂשראל, לי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעּׂשּו
דבריהם  העמידּו והיא ּבכרת, ּופסח מּדבריהם, זֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָגזרה

עּׂשר  ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן ּביֹום ּכרת ?51ּבמקֹום ְְְְִֵֶַַָָָָָָָ
ויטּבל  ׁשּיּמֹול עד ּבּמצֹות מתחּיב הּגר ׁשאין ,52מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבענין  ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא עד טֹובל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָואינֹו
זה  ׁשהרי זה, ּבמקֹום דבריהם העמידּו לפיכ ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגרּות,
לידי  יבֹוא ולא ׁשּיבריא עד לטּבל ׁשּלא לֹו יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹהּמל

ּכלל. ְִָחּיּוב
.Á הּפרס ּבבית ׁשּבא והֹול53מי מנּפח זה הרי -54, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

עצם  מצא לא ּפסחֹו55ואם ואֹוכל ׁשֹוחט - נטמא 56ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹ
הּפרס  ּבית ׁשּטמאת הּפרס. ּבבית ׁשהל ּפי על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻואף
העמידּו ולא מת, טמא ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמּדבריהן,

ּכרת  ּבמקֹום ׁשּבארנּו57דבריהם ּכמֹו הּפרס 58, ּבית וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסח 59ׁשּנדֹוׁש לעֹוּׂשה טהֹור -60. ְֵֶֶַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עליו 37) להזות וצריך ימים" שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא
שלו. ובשביעי בשלישי חטאת ביום.38)מי בו עליו להזות יטלנה 39)וצריך שמא עקיבא וכרבי סה: בפסחים משנה

ה  את דוחה אינה שהזאה רבא פסק וכן סט.). (שם הרבים ברשות אמות ארבע שלו.40)שבת.ויעבירנה שמיני יום שהוא
עליו  שהוזה "מי ב: הלכה אדומה פרה מהלכות י"א בפרק כתב וכן דווקא. השביעי ביום להזות צריך שאין רבינו וסובר
ביום  ומזין בלילה, בין ביום בין השביעי אחר שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי עליו הוזה ולא בשלישי
והראב"ד  החמה". הנץ אחר למחר עליו מזין עשירי בליל או תשיעי בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין טבילה קודם בין

משנה). (כסף שם וגם כאן גם עליו משום 41)חולק שהיא תוכיח הזאה ואמר עקיבא רבי "השיב סה: בפסחים במשנה
פסח  ערב בשבת להיות שלו שביעי שחל מת בטמא מצוה, שהיא תוכיח "הזאה רש"י ומפרש שבות", משום והיא מצוה
אין  הפסח בערב שלו שביעי שחל מת שטמא ב הלכה למעלה שפוסק רבינו לדעת אבל פסחו". יעשה לא יזה לא שאם
רבינו  כתב וכן ניסן, י"ג בשבת להיות חל שלו כששביעי מתפרשים המשנה שדברי כרחנו על הכתוב, מגזירת עליו שוחטין
- עליה מגלח הנזיר שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם שהרי עיון, צריך [אבל שם. המשניות בפירוש
ומשמע  שבת דוחה אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב) הלכה (למעלה עליו ויזה שיטבול אחר שלו בשביעי עליו שוחטין
משנה]. כסף ועיין רבינו, על בהשגתו  הראב"ד כוונת שזוהי ונראה הכרת. חיוב זמן גם הוא ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם

עליו.43)הפסח.42) שוחטין אין בי"ד שלו שביעי שחל מת שטמא ב, הלכה דבריהם 44)למעלה קיימו למה כלומר,
ובאונן  ח) הלכה (להלן הפרס בבית ה), הלכה (למעלה במצורע כן שעשו כשם כרת בו שיש עשה מחמת ביטלום ולא

ט). הלכה ניסן.45)(להלן בי"ג שחל השבת י"ד.46)יום ביום למחר זמנו איזה 47)שהרי מחמת מלמול שנמנע
בו". יאכל לא ערל "וכל מח) יב, (שמות שנאמר כמו הפסח, מן לאכול לו ואסור בר 48)סיבה רבה "אמר צב. בפסחים

ד  וכו' יוחנן רב אמר חנא אבל,בר המתחיל דיבור שם בתוספות ותמהו לערב". פסחו את ואוכל טובל ישראל הכל ברי
שלישי  והזה במת "שנטמא פירש עא: ביבמות המאירי אבל מדרבנן, אפילו שמל בישראל טבילה מקום בשום מצינו דלא
ערל  כשהוא שנעשית שהזאתו אומרים שאין - לטומאתו וטבל הפסח בערב מל שביעי הזאת ואחר שימול קודם ושביעי

הזאה". הלל 49)אינה ובית לערב פסחו את ואוכל טובל אומרים שמאי בית פסח בערב שנתגייר "גר צב. פסחים משנה
הלל. כבית ופוסק הקבר". מן כפורש הערלה מן הפורש יוחנן 50)אומרים רבי אמר חנא בר בר רבה אמר בגמרא: שם

נמי  עכשיו  ואכלתי, טבלתי לא מי אשתקד ויאמר: הבאה לשנה יטמא שמא גזירה סברי הלל שבית נכרי, בערל מחלוקת
טומאה. ומקבל הוא ישראל ועכשיו טומאה, קיבל ולא גוי היה שאשתקד ידע ולא ואוכל, מקום 51)אטבול אין וכאן

להקריב  שעליו יום לאותו היא הגזירה כאן כי הקרבן", זמן אינו בהזייה אסור שהוא "שביום ו הלכה למעלה שכתב למה
בניסן. י"ד שהוא הקרבן, מל 52)את ולא טבל או טבל ולא שמל "גר ו הלכה ביאה איסורי מהלכות י"ג בפרק הוא כן
ויטבול". שימול עד גר העפר 53)אינו בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי קבר בו שנחרש המקום זה הפרס בית "איזהו

הקבר". בה שנחרש השדה כל על טומאה וגזרו השדה בכל וינפחהו.54)ונתפרסו עליו שהלך העפר את בגודל 55)יקח
ובמשא. במגע מטמא שהוא לעושה 56)שעורה, שבודקין הלל לבית שמאי בית "ומודים ד הלכה י"ח פרק אהלות משנה

והולך". הפרס בית מנפח שמואל אמר יהודה רב אמר בודקין "מאי צב: ובפסחים רבא 57)פסח". "אמר צב. פסחים
כרת". במקום דבריהם העמידו לא הפרס ובית ומצורע אונן מצורע.58)וכו' לעניין ה הלכה שדריסת 59)למעלה ברגל,

צב:). פסחים (רש"י העבירתן שנידש 60)הרגליים הפרס בית אמר יהודה דרב משמיה אביי בר יהודה "ר' שם, פסחים
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.Ë לערב 61האֹונן הּפסח לאכל ׁשאנינּות .62ראּוי מּפני ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
מּדבריהם  ּכרת 63לילה ּבמקֹום דבריהם העמידּו לא , ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

זה  אֹוכל 64ּבדבר ּכ ואחר וטֹובל עליו ׁשֹוחטין אּלא ;65, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּדעּתֹו יּסיח ולא מאנינּותֹו ׁשּיפרׁש ּדברים 66ּכדי ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

נתחּיב  ׁשּכבר חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָאמּורים?
ּפסח  חצֹות 67ּבקרּבן קדם הּמת לֹו מת אם אבל אין 68; - ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

עליו  לּׁשני 69ׁשֹוחטין יּדחה אּלא עליו 70, ׁשחטּו ואם . ְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
לערב  ואֹוכל טֹובל - הּדם ּבׁשלׁשה 71וזרקּו מת לֹו מת . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

אֹונן  קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עּׂשר ּבארּבעה ּוקברֹו ְְְְְֲֵֵַָָָָָָָָעּׂשר
מּדבריהם 72מּדבריהם  לילֹו ּתֹופס ואינֹו ,73לפיכ . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָ

הּקדׁשים  ּבׁשאר אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו .74ׁשֹוחטין ְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשמּועה  עצמֹות 75ויֹום לּקּוט ּכיֹום 76ויֹום הּוא הרי - ְְְְֲֲִֵָָ

מתֹו77קבּורה  עצמֹות ׁשּלּקט מי ,לפיכ ארּבעה 78. ּביֹום ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
עליו 79עּׂשר  ׁשֹוחטין - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע 80אֹו ֲִֵֵֶֶַָָָָָ

לערב.81וטֹובל  ּבּקדׁשים ואֹוכל ְְֳִֵֵֶֶַָָ

.È ּבגל ׁשחֹופר הּמת 82מי על ׁשֹוחטין 83לבּקׁש אין - ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַ
ּבּגל 84עליו  הּמת ׁשם יּמצא ׁשּמא טמא 85, הּוא והרי ֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשחיטה  עליו 86ּבׁשעת ׁשחטּו .87- מת ׁשם נמצא ולא ְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹ
הּדם: ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי
ּכגֹון  הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל  גל ספק 88ׁשהיה ואם ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
זריקה 89הּדבר  ּבעת הּטמאה על עֹומד היה לא ו ׁשּמא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ

מּפסח  ּפטּור זה הרי - זריקה אחר אּלא נטמא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹולא
.90ׁשני  ִֵ

.‡È מת ּומצאּו ,ּבּדר ׁשעבר ׁשל 91מי לרחּבּה מׁשּכב ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּתהֹום  טמאת הּמת היה אם ,ׁשהּוא 92ּדר ּפי על אף ,93 ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ואֹוכל  וׁשֹוחט לפסח טהֹור זה הרי - לּתרּומה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָטמא
טמאת 94ּפסחֹו והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי על ואף . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

לפסח  טהֹור - ׁשלם 95הּתהֹום ׁשהּמת ּפי על ואף והּוא 96. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּקצה  אל הּקצה ׁשּידע 97מן עד ּפסחֹו, עֹוּׂשה זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם אפשר אי - טעמא? "מאי כח: ובכתובות מקדש 61)טהור". ביאת מהלכות ב בפרק
הוא  בלבד המיתה ביום עליהן, להתאבל חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת זה אונן? זהו "אי רבינו: כתב ט הלכה
אכלתי  "לא יד) כו, (דברים שכתוב כמו בקדשים לאכול אסור ואונן סופרים". מדברי אונן הוא ולילה תורה דין אונן הנקרא

ממנו". לערב".62)באוני פסחו את ואוכל טובל "אונן צא: בפסחים הקריבו 63)משנה היום "הן יט) י, (ויקרא שנאמר
ק:). (זבחים מותר ולילה אסור היום - היום" חטאת ואכלתי וגבי 64)וכו' דרבנן דלילה אנינות "קסבר בגמרא: צב. שם

כרת". במקום דבריהם העמידו לא לערב".65)פסח פסחו את ואוכל טובל "אונן צא: שם מהלכות 66)משנה י"ב בפרק
אסורין  היו עתה עד שהרי לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום מה "ומפני כתב: טו הלכה הטומאה אבות

ידעו". ולא הם נטמאו ושמא דעתן והסיחו הקודש את שנתחייב 67)לאכול חיובו מלשלם אותו דוחה אינה והאנינות
פסח.68)מכבר. קרבן חיוב עליו חל לא חכמים 69)שעדיין ודרשו ואכלת" שלמים "וזבחת ז) כז, (דברים שנאמר ממה

כשהוא  מביא ואינו מביא, שלם כשהוא "שלמים צט:) מביאן)(זבחים אין (שאונן ופסח מעשר בכור לרבות ומנין אונן,
שלמים)". (כמו חטא על באין אינן שכן ופסח מעשר בכור אני אייר.70)מרבה בי"ד שני רבא 71)לפסח אמר כן

עברו  אם כלומר, עליו", וזרקו ששחטו לאחר כאן עליו, וזרקו ששחטו קודם כאן - חצות אחר ואידי "אידי ק:) (זבחים
משנה). (כסף כשר - וזרקו קבורה 72)ושחטו יום בי"ד, וקברו בי"ג מת לו שמת כאן וכו' אמר אסי "רב צט: בזבחים

מדרבנן. אפילו תפיס לא ולילו וכו' מדרבנן גופו קבורת שיום רש"י ופירש מדרבנן". לילו תפיס בליל 73)לא כלומר,
מדרבנן. אף אונן אינו מן 74)ט"ו חוץ קדשים, שאר לערב אוכל אינו י"ד ביום מת ואילו שם. אסי דרב כאוקימתא

בלבד  עשה אלא שם שאין בקדשים אבל דבריהם, העמידו לא בכרת שהוא בפסח ורק מדרבנן, אונן הוא שבלילה הפסח,
צב.) (פסחים עשה במקום דבריהם העמידו שלושים 75)- בתוך ששמע הוא והמדובר קרוב, לו שמת שמועה לו שבאה

מותו. מיום נוהג 76)יום זה שביום ח.), מועדֿקטן (רש"י אבותם בקברות לקוברן אחר למקום ומוליכן ואמו אביו של
צא:).77)אבילות. פסחים (רש"י מדרבנן אונן לא 78)והוא בעצמו והוא העצמות את ללקוט לאחר שציווה פירוש

בגמרא. צב. פסחים - ימים שבעת טמא הוא הרי בעצמו, לקט אם אבל פסח.79)נטמא, קרבן גם לכלול בכדי כן כתב
בקדשים".80) ואוכל טובל עצמות לו והמלקט מתו על "השומע שם: שטובל.81)משנה אונן אבנים 82)כדין של

אדם. על להוציאו.83)שנפלו כדי מת שם למצוא ומותר.84)מחפש - חשש אין אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני
הטומאה.85) על האהיל שחפר שבעת שני.86)ונמצא לפסח נדחה הוא אלא עליו, שוחטין עברו 87)ואין כלומר,

עליו.88)ושחטו. האהיל שבוודאי  יותר, ולא המת את רק מכסה המת 89)שהגל את שמכסה ארוך, גל שהיה כגון
מזה. יותר שני,90)וגם פסח מלעשות פטור ארוך גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר בגמרא: שם

מספק. להקריב ואין (וזריקה)", שחיטה בשעת היה טהור מת.91)אימא שם מצאו שעבר לאחר זהו 92)פירוש, "אי
התהום, טומאת זה אין העולם בסוף אחד בה הכיר העולם. בסוף אחד בה) (=יודע בה הכיר שלא כל התהום? טומאת

בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה תהום טומאת "ונקראת שם). בפסחים (ברייתא שעבר 93)וכו'" זה
לו 94)בדרך. ומשמע מרצה, הציץ שם) (שהמת זריקה לפני לו נודע אם שאפילו שם), (פסחים אשי רב של שני כלשון

קודם  לו נודע אם קרבנות, בשאר אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן שהוא פסח, קרבן שוחט לכתחילה שאפילו לרבינו
הורצה. בדיעבד זרק אם ורק לכתחילה יזרוק לא הלכ 95)זריקה התהום שטומאת אמרו פא: פסחים גמירא בגמרא תא

והוא 96)לה. כן לומר אין שלם שהוא כיוון אבל החלקים, בין שעבר לתלות מקום היה ומפורק משובר היה שאילו
פסח. לעניין טהור הוא זאת ובכל לתרומה, לעבור".97)טמא מקום לו "שאין שם: הברייתא לשון
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.Â מת ּבׁשּבת 37טמא להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי אין 38ׁשחל - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
עליו  למחר 39מּזין ׁשּלֹו40אּלא ׁשביעי חל ואפּלּו . ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

ליֹום  יּדחה - ׁשּבת והּוא ּבניסן עּׂשר ּבׁשלׁשה ְְְְְִִִִֶַָָָָָָלהיֹות
עּׂשר  עליו 41ארּבעה ׁשֹוחטין ואין עליו, ּומּזין ּכמֹו42; , ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָ

הּזיה 43ׁשּבארנּו אּסּור והלֹוא ׁשני. לפסח יּדחה אּלא , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יעמידּו והיא ּבכרת, והּפסח ׁשבּות, מּׁשּום ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָּבׁשּבת

ּכרת  ּבמקֹום אסּור 44דבריהם ׁשהּוא ׁשּבּיֹום מּפני ? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ׁשבּות  מּׁשּום הּקרּבן 45ּבהּזיה זמן עליו 46אינֹו ׁשחּיבין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּפי  על אף ּבמקֹומן, דבריהן העמידּו לפיכ ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכרת,
ּכרת. ּבמקֹום לעמד לבֹוא לעתיד ּגֹורם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּדבר

.Ê ערל עליו 47יּׂשראל ׁשֹוחטין - הּפסח ּבערב ׁשּמל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּמל  ּומל 48אחר עּׂשר ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

הּוא  והרי לערב, אֹוכל ׁשאינֹו עליו; ׁשֹוחטין אין - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוטבל
ה  מן יטהר.49ּקבר ּכפֹורׁש ּכ ואחר ימים ׁשבעה ׁשּצרי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּבאה  לּׁשנה למת זה גר יטמא ׁשּמא ּביֹום 50ּגזרה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּכ אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל עּׂשר ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארּבעה
והלֹוא  לערב. ואכלּתי טבלּתי ּכׁשּמלּתי יּׂשראל, לי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעּׂשּו
דבריהם  העמידּו והיא ּבכרת, ּופסח מּדבריהם, זֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָגזרה

עּׂשר  ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן ּביֹום ּכרת ?51ּבמקֹום ְְְְִֵֶַַָָָָָָָ
ויטּבל  ׁשּיּמֹול עד ּבּמצֹות מתחּיב הּגר ׁשאין ,52מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבענין  ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא עד טֹובל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָואינֹו
זה  ׁשהרי זה, ּבמקֹום דבריהם העמידּו לפיכ ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגרּות,
לידי  יבֹוא ולא ׁשּיבריא עד לטּבל ׁשּלא לֹו יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹהּמל

ּכלל. ְִָחּיּוב
.Á הּפרס ּבבית ׁשּבא והֹול53מי מנּפח זה הרי -54, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

עצם  מצא לא ּפסחֹו55ואם ואֹוכל ׁשֹוחט - נטמא 56ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹ
הּפרס  ּבית ׁשּטמאת הּפרס. ּבבית ׁשהל ּפי על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻואף
העמידּו ולא מת, טמא ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמּדבריהן,

ּכרת  ּבמקֹום ׁשּבארנּו57דבריהם ּכמֹו הּפרס 58, ּבית וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסח 59ׁשּנדֹוׁש לעֹוּׂשה טהֹור -60. ְֵֶֶַָָ
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עליו 37) להזות וצריך ימים" שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא
שלו. ובשביעי בשלישי חטאת ביום.38)מי בו עליו להזות יטלנה 39)וצריך שמא עקיבא וכרבי סה: בפסחים משנה

ה  את דוחה אינה שהזאה רבא פסק וכן סט.). (שם הרבים ברשות אמות ארבע שלו.40)שבת.ויעבירנה שמיני יום שהוא
עליו  שהוזה "מי ב: הלכה אדומה פרה מהלכות י"א בפרק כתב וכן דווקא. השביעי ביום להזות צריך שאין רבינו וסובר
ביום  ומזין בלילה, בין ביום בין השביעי אחר שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי עליו הוזה ולא בשלישי
והראב"ד  החמה". הנץ אחר למחר עליו מזין עשירי בליל או תשיעי בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין טבילה קודם בין

משנה). (כסף שם וגם כאן גם עליו משום 41)חולק שהיא תוכיח הזאה ואמר עקיבא רבי "השיב סה: בפסחים במשנה
פסח  ערב בשבת להיות שלו שביעי שחל מת בטמא מצוה, שהיא תוכיח "הזאה רש"י ומפרש שבות", משום והיא מצוה
אין  הפסח בערב שלו שביעי שחל מת שטמא ב הלכה למעלה שפוסק רבינו לדעת אבל פסחו". יעשה לא יזה לא שאם
רבינו  כתב וכן ניסן, י"ג בשבת להיות חל שלו כששביעי מתפרשים המשנה שדברי כרחנו על הכתוב, מגזירת עליו שוחטין
- עליה מגלח הנזיר שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם שהרי עיון, צריך [אבל שם. המשניות בפירוש
ומשמע  שבת דוחה אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב) הלכה (למעלה עליו ויזה שיטבול אחר שלו בשביעי עליו שוחטין
משנה]. כסף ועיין רבינו, על בהשגתו  הראב"ד כוונת שזוהי ונראה הכרת. חיוב זמן גם הוא ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם

עליו.43)הפסח.42) שוחטין אין בי"ד שלו שביעי שחל מת שטמא ב, הלכה דבריהם 44)למעלה קיימו למה כלומר,
ובאונן  ח) הלכה (להלן הפרס בבית ה), הלכה (למעלה במצורע כן שעשו כשם כרת בו שיש עשה מחמת ביטלום ולא

ט). הלכה ניסן.45)(להלן בי"ג שחל השבת י"ד.46)יום ביום למחר זמנו איזה 47)שהרי מחמת מלמול שנמנע
בו". יאכל לא ערל "וכל מח) יב, (שמות שנאמר כמו הפסח, מן לאכול לו ואסור בר 48)סיבה רבה "אמר צב. בפסחים

ד  וכו' יוחנן רב אמר חנא אבל,בר המתחיל דיבור שם בתוספות ותמהו לערב". פסחו את ואוכל טובל ישראל הכל ברי
שלישי  והזה במת "שנטמא פירש עא: ביבמות המאירי אבל מדרבנן, אפילו שמל בישראל טבילה מקום בשום מצינו דלא
ערל  כשהוא שנעשית שהזאתו אומרים שאין - לטומאתו וטבל הפסח בערב מל שביעי הזאת ואחר שימול קודם ושביעי

הזאה". הלל 49)אינה ובית לערב פסחו את ואוכל טובל אומרים שמאי בית פסח בערב שנתגייר "גר צב. פסחים משנה
הלל. כבית ופוסק הקבר". מן כפורש הערלה מן הפורש יוחנן 50)אומרים רבי אמר חנא בר בר רבה אמר בגמרא: שם

נמי  עכשיו  ואכלתי, טבלתי לא מי אשתקד ויאמר: הבאה לשנה יטמא שמא גזירה סברי הלל שבית נכרי, בערל מחלוקת
טומאה. ומקבל הוא ישראל ועכשיו טומאה, קיבל ולא גוי היה שאשתקד ידע ולא ואוכל, מקום 51)אטבול אין וכאן

להקריב  שעליו יום לאותו היא הגזירה כאן כי הקרבן", זמן אינו בהזייה אסור שהוא "שביום ו הלכה למעלה שכתב למה
בניסן. י"ד שהוא הקרבן, מל 52)את ולא טבל או טבל ולא שמל "גר ו הלכה ביאה איסורי מהלכות י"ג בפרק הוא כן
ויטבול". שימול עד גר העפר 53)אינו בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי קבר בו שנחרש המקום זה הפרס בית "איזהו

הקבר". בה שנחרש השדה כל על טומאה וגזרו השדה בכל וינפחהו.54)ונתפרסו עליו שהלך העפר את בגודל 55)יקח
ובמשא. במגע מטמא שהוא לעושה 56)שעורה, שבודקין הלל לבית שמאי בית "ומודים ד הלכה י"ח פרק אהלות משנה

והולך". הפרס בית מנפח שמואל אמר יהודה רב אמר בודקין "מאי צב: ובפסחים רבא 57)פסח". "אמר צב. פסחים
כרת". במקום דבריהם העמידו לא הפרס ובית ומצורע אונן מצורע.58)וכו' לעניין ה הלכה שדריסת 59)למעלה ברגל,

צב:). פסחים (רש"י העבירתן שנידש 60)הרגליים הפרס בית אמר יהודה דרב משמיה אביי בר יהודה "ר' שם, פסחים

gqt oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq e"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ë לערב 61האֹונן הּפסח לאכל ׁשאנינּות .62ראּוי מּפני ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
מּדבריהם  ּכרת 63לילה ּבמקֹום דבריהם העמידּו לא , ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

זה  אֹוכל 64ּבדבר ּכ ואחר וטֹובל עליו ׁשֹוחטין אּלא ;65, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּדעּתֹו יּסיח ולא מאנינּותֹו ׁשּיפרׁש ּדברים 66ּכדי ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

נתחּיב  ׁשּכבר חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָאמּורים?
ּפסח  חצֹות 67ּבקרּבן קדם הּמת לֹו מת אם אבל אין 68; - ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

עליו  לּׁשני 69ׁשֹוחטין יּדחה אּלא עליו 70, ׁשחטּו ואם . ְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
לערב  ואֹוכל טֹובל - הּדם ּבׁשלׁשה 71וזרקּו מת לֹו מת . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

אֹונן  קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עּׂשר ּבארּבעה ּוקברֹו ְְְְְֲֵֵַָָָָָָָָעּׂשר
מּדבריהם 72מּדבריהם  לילֹו ּתֹופס ואינֹו ,73לפיכ . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָ

הּקדׁשים  ּבׁשאר אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו .74ׁשֹוחטין ְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשמּועה  עצמֹות 75ויֹום לּקּוט ּכיֹום 76ויֹום הּוא הרי - ְְְְֲֲִֵָָ

מתֹו77קבּורה  עצמֹות ׁשּלּקט מי ,לפיכ ארּבעה 78. ּביֹום ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
עליו 79עּׂשר  ׁשֹוחטין - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע 80אֹו ֲִֵֵֶֶַָָָָָ

לערב.81וטֹובל  ּבּקדׁשים ואֹוכל ְְֳִֵֵֶֶַָָ

.È ּבגל ׁשחֹופר הּמת 82מי על ׁשֹוחטין 83לבּקׁש אין - ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַ
ּבּגל 84עליו  הּמת ׁשם יּמצא ׁשּמא טמא 85, הּוא והרי ֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשחיטה  עליו 86ּבׁשעת ׁשחטּו .87- מת ׁשם נמצא ולא ְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹ
הּדם: ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי
ּכגֹון  הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל  גל ספק 88ׁשהיה ואם ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
זריקה 89הּדבר  ּבעת הּטמאה על עֹומד היה לא ו ׁשּמא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ

מּפסח  ּפטּור זה הרי - זריקה אחר אּלא נטמא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹולא
.90ׁשני  ִֵ

.‡È מת ּומצאּו ,ּבּדר ׁשעבר ׁשל 91מי לרחּבּה מׁשּכב ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּתהֹום  טמאת הּמת היה אם ,ׁשהּוא 92ּדר ּפי על אף ,93 ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ואֹוכל  וׁשֹוחט לפסח טהֹור זה הרי - לּתרּומה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָטמא
טמאת 94ּפסחֹו והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי על ואף . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

לפסח  טהֹור - ׁשלם 95הּתהֹום ׁשהּמת ּפי על ואף והּוא 96. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּקצה  אל הּקצה ׁשּידע 97מן עד ּפסחֹו, עֹוּׂשה זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
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ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם אפשר אי - טעמא? "מאי כח: ובכתובות מקדש 61)טהור". ביאת מהלכות ב בפרק
הוא  בלבד המיתה ביום עליהן, להתאבל חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת זה אונן? זהו "אי רבינו: כתב ט הלכה
אכלתי  "לא יד) כו, (דברים שכתוב כמו בקדשים לאכול אסור ואונן סופרים". מדברי אונן הוא ולילה תורה דין אונן הנקרא

ממנו". לערב".62)באוני פסחו את ואוכל טובל "אונן צא: בפסחים הקריבו 63)משנה היום "הן יט) י, (ויקרא שנאמר
ק:). (זבחים מותר ולילה אסור היום - היום" חטאת ואכלתי וגבי 64)וכו' דרבנן דלילה אנינות "קסבר בגמרא: צב. שם

כרת". במקום דבריהם העמידו לא לערב".65)פסח פסחו את ואוכל טובל "אונן צא: שם מהלכות 66)משנה י"ב בפרק
אסורין  היו עתה עד שהרי לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום מה "ומפני כתב: טו הלכה הטומאה אבות

ידעו". ולא הם נטמאו ושמא דעתן והסיחו הקודש את שנתחייב 67)לאכול חיובו מלשלם אותו דוחה אינה והאנינות
פסח.68)מכבר. קרבן חיוב עליו חל לא חכמים 69)שעדיין ודרשו ואכלת" שלמים "וזבחת ז) כז, (דברים שנאמר ממה

כשהוא  מביא ואינו מביא, שלם כשהוא "שלמים צט:) מביאן)(זבחים אין (שאונן ופסח מעשר בכור לרבות ומנין אונן,
שלמים)". (כמו חטא על באין אינן שכן ופסח מעשר בכור אני אייר.70)מרבה בי"ד שני רבא 71)לפסח אמר כן

עברו  אם כלומר, עליו", וזרקו ששחטו לאחר כאן עליו, וזרקו ששחטו קודם כאן - חצות אחר ואידי "אידי ק:) (זבחים
משנה). (כסף כשר - וזרקו קבורה 72)ושחטו יום בי"ד, וקברו בי"ג מת לו שמת כאן וכו' אמר אסי "רב צט: בזבחים

מדרבנן. אפילו תפיס לא ולילו וכו' מדרבנן גופו קבורת שיום רש"י ופירש מדרבנן". לילו תפיס בליל 73)לא כלומר,
מדרבנן. אף אונן אינו מן 74)ט"ו חוץ קדשים, שאר לערב אוכל אינו י"ד ביום מת ואילו שם. אסי דרב כאוקימתא

בלבד  עשה אלא שם שאין בקדשים אבל דבריהם, העמידו לא בכרת שהוא בפסח ורק מדרבנן, אונן הוא שבלילה הפסח,
צב.) (פסחים עשה במקום דבריהם העמידו שלושים 75)- בתוך ששמע הוא והמדובר קרוב, לו שמת שמועה לו שבאה

מותו. מיום נוהג 76)יום זה שביום ח.), מועדֿקטן (רש"י אבותם בקברות לקוברן אחר למקום ומוליכן ואמו אביו של
צא:).77)אבילות. פסחים (רש"י מדרבנן אונן לא 78)והוא בעצמו והוא העצמות את ללקוט לאחר שציווה פירוש

בגמרא. צב. פסחים - ימים שבעת טמא הוא הרי בעצמו, לקט אם אבל פסח.79)נטמא, קרבן גם לכלול בכדי כן כתב
בקדשים".80) ואוכל טובל עצמות לו והמלקט מתו על "השומע שם: שטובל.81)משנה אונן אבנים 82)כדין של

אדם. על להוציאו.83)שנפלו כדי מת שם למצוא ומותר.84)מחפש - חשש אין אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני
הטומאה.85) על האהיל שחפר שבעת שני.86)ונמצא לפסח נדחה הוא אלא עליו, שוחטין עברו 87)ואין כלומר,

עליו.88)ושחטו. האהיל שבוודאי  יותר, ולא המת את רק מכסה המת 89)שהגל את שמכסה ארוך, גל שהיה כגון
מזה. יותר שני,90)וגם פסח מלעשות פטור ארוך גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר בגמרא: שם

מספק. להקריב ואין (וזריקה)", שחיטה בשעת היה טהור מת.91)אימא שם מצאו שעבר לאחר זהו 92)פירוש, "אי
התהום, טומאת זה אין העולם בסוף אחד בה הכיר העולם. בסוף אחד בה) (=יודע בה הכיר שלא כל התהום? טומאת

בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה תהום טומאת "ונקראת שם). בפסחים (ברייתא שעבר 93)וכו'" זה
לו 94)בדרך. ומשמע מרצה, הציץ שם) (שהמת זריקה לפני לו נודע אם שאפילו שם), (פסחים אשי רב של שני כלשון

קודם  לו נודע אם קרבנות, בשאר אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן שהוא פסח, קרבן שוחט לכתחילה שאפילו לרבינו
הורצה. בדיעבד זרק אם ורק לכתחילה יזרוק לא הלכ 95)זריקה התהום שטומאת אמרו פא: פסחים גמירא בגמרא תא

והוא 96)לה. כן לומר אין שלם שהוא כיוון אבל החלקים, בין שעבר לתלות מקום היה ומפורק משובר היה שאילו
פסח. לעניין טהור הוא זאת ובכל לתרומה, לעבור".97)טמא מקום לו "שאין שם: הברייתא לשון
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מהּל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי
רֹוכב 98ּברגליו  היה אם אבל יּגע; ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי , ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מּׂשא  טעּון טמאת 99אֹו ׁשהיא ּפי על אף טמא זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
יסיט  וׁשּלא יּגע ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי וׁשּלא 100הּתהֹום, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָֻיאהיל.
.·È נֹודע ּכ ואחר טהֹור ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעּׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ּבפסח  חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהיה ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֻלֹו
הּקּבלה 101ׁשני  מּפי הלכה זה ודבר נֹודע 102. אם אבל . ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשני  ּבפסח חּיב - ידּועה ּבטמאה טמא ׁשהיה .103לֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
.‚È,ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֻמי

ועּׂשה  ידע, ולא הּתהֹום ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּובּׁשביעי
ׁשהּוא 104ּפסח  לֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור ׁשהּוא ּבחזקת ְְְֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּכיון  ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻטמא
הראׁשֹונה  טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי אם 105ׁשּטבל אבל . ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֻ

לטמאתֹו ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ּבטמאת עד 106נטמא ידע ולא ְְְְְְְִִִַַַַַָָָֹֻֻ
הּטמא  ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - הּפסח ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעּׂשה

לּדבר  ׁשרגלים וּדאי, טהֹור ׁשּיהיה עד טמא, -107. ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היּו‡. אם ראׁשֹון: ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

ׁשני  לפסח נדחין אּלּו הרי - הּקהל ּכׁשאר 2מעּוט ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מת 3הּטמאים  טמאי הּקהל רב היּו אם אבל אֹו4; , ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

טמאים  ׁשרת ּכלי אֹו הּכהנים אינן 5ׁשהיּו - מת טמאת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֻ
עם  הּטמאים ּבטמאה, הּפסח כּלן יקריבּו אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻֻנדחין,

טמאים 6טהֹורים  היּו אׁשר אנׁשים ויהי ׁשּנאמר: . ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָ
נדחה  הּצּבּור ואין נדחים, יחידים - אדם ודבר 7לנפׁש . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבלבד  הּמת ּבטמאת ּבביאת 8זה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֻ
.9המקּדׁש ְִַָ

ּכּלן ·. - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו
ּבטהרה, לעצמן עֹוּׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְֳִִִִַַָָָָעֹוּׂשין

ּבטמאה  לעצמן עֹוּׂשין אֹותֹו10והּטמאים ואֹוכלין ְְְְְְְְִִִֵַַָָֻ
הּטהֹורים 11ּבטמאה  על עֹודפין הּמת טמאי היּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֻ

ּבטמאה  ּכּלן יעּׂשּו - אחד .12אפּלּו ְְֲֲִֶַָָָֻֻ
האנׁשים ‚. טהֹורים,13היּו ּומחצה מת טמאי מחצה ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָ

הרב  יהיּו האנׁשים ּבכלל הּנׁשים מֹונה ׁשאּתה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּובזמן
אינן  והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוּׂשים הּטהֹורים - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָטהֹורים
ראׁשֹון  עֹוּׂשין אין הּׁשני. את ולא הראׁשֹון את לא ְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹעֹוּׂשין

מעּוט  ׁשהן מּפני מּפני 14- - הּׁשני את עֹוּׂשין ואין ; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַ
רׁשּות  ּבּׁשני ואין 15ׁשהּנׁשים מחצה, הּטמאים ונמצאּו , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּׁשני  את עֹוּׂשין .16מחצה ֱִִֵֶֶַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אף 98) פסח, לעושה שטהור דרך של לרחבו מושכב שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב שזה רבינו ומפרש שם. ברייתא
שנטה  שאפשר ברגליו, במהלך רק שזהו אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך לרוחב מושכב שהמת פי על
לתרומה. טהור שהוא משובר כשמצאו הסיפא, על מוסב זה שם ולרש"י האהיל. ולא הסיט ולא נגע ולא הדרך מן קצת

שם).99) (רש"י צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע הוא הולך כרחו א 100)"ועל בפרק וראה המת, את יניד שלא
הוא. נושא בכלל שמסיט ז הלכה מת טומאת אמרו 101)מהלכות וכו' פסחו לשחוט הולך "היה ו: פרק פסחים תוספתא

שני". פסח לעשות צריך אינו פסחו משהביא וכו' לו ונודע וכו' בבית עמך היה התהום קבר התהום 102)לו פא: שם
משנה). (כסף בעלמא אסמכתא וקרא לה גמירא ונודע 103)הלכתא שגלח נזיר במשנה) (סג. נזיר של בתרא בפרק דתנן

(פסחים  בברייתא כדתניא פסח, ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את סותר ידועה טומאה אם טמא שהוא לו
שני. בפסח וחייב פסח, בעושה כן גם שסותר לעניין ידועה בטומאה גם הם שווים נמי הכי סב.) ונזיר אם 104)פא:

כרחנו  על הטומאות, בכל המדובר ואם עליה, מגלח הנזיר שאין בטומאה שנטמא כרחנו על הפסח, בערב כשהזה המדובר
ניסן. בי"ג היה שלו שטבל 105)שביעי אחרי טהרתו את סותרת אינה התהום שטומאת סד: בנזיר המנונא רב של מימרא

טמא. שהיה כך אחר לו נודע אם שני בפסח מחייבתו אינה גופא התהום וטומאת עליו, נטהר 106)והוזה לא שעדיין
משנה). (כסף וטבל שהוזה לפני בשביעי התהום בטומאת נטמא אם הדין והוא הידועה. המת שוודאי 107)מטומאת

בטומאה. שהוחזק כיוון נדחים.1)נטמא, אם שרת, כלי או הכהנים או טמאים הצבור רוב היו אם משנה 2)יבאר
השני". את עושין והטמאין הראשון, את עושין הטהורין הקהל, מיעוט "נטמא עט. כגון 3)בפסחים אחרת, בטומאה

ובפ"ד  ההלכה, בסוף (להלן שני לפסח נדחים אלא בראשון בטומאה עושין אין שלעולם ונבלה, שרץ וטמאי וזבות זבים
יב). הלכה מקדש ביאת ראה 4)מהלכות בטומאה, עושים ואינם נדחים - אחרת בטומאה הטמאים אבל מת, טמאי דוקא

יו"ט).5)להלן. (תוספות שרת כלי ובלא כהנים בלא איֿאפשר למה 6)שהרי מפרש שם ובגמרא שם. בפסחים משנה
הציבור  שרוב מאחר "כלומר, חלוק, ציבור קרבן שאין משום - בטומאה הטמאים עם ביחד עושין טהורין שהם המיעוט גם

שם). (מאירי מהן" ונזהרין מהן פורשין שבהם שהטהורין להם הוא גנאי אותו, פרשת 7)עושין במדבר וספרי סז. שם
בטומאה,8)בהעלותך. הפסח את הציבור עושין מת בטמא שרק - "לנפש" שם) (במדבר שנאמר ממה למדו שם בפסחים

בטומאה. עושין הציבור אין טומאות בשאר יב.9)אבל הלכה ומכיון 10)פ"ד כרוב". "שמחצה רב כדעת פט. שם
בטלים  ואינם בטהרה עושים והטהורים שני, לפסח נדחה שאינו רוב כדין בטומאה, הטמאים עושים - רוב דין שלשניהם

הטמאים. להלן 11)כלפי וראה לאכילה". אלא מתחילתו בא שלא בטומאה, נאכל בטומאה שבא "הפסח עו: שם משנה
ח. הציבור.12)הלכה את מכריע היחיד שגם כתנאֿקמא, רבינו ופסק עט:) (שם בברייתא תנאים הגברים.13)מחלוקת

ומיעוט 14) עט:), (שם טהורים רוב להיות האנשים עם מצטרפות והן א), הלכה פ"א (למעלה חובה בראשון נשים שהרי
א). הלכה (למעלה בטומאה עושים אינם (שם).15)קהל רוב להיות מצטרפות ואינן ח. הלכה פ"ה ראה 16)למעלה

את  עושין טהורין טמאין, ומחצה טהורין מחצה ישראל שהיו "הרי עט: שם ברייתא היא זו הלכה וכל ב. הלכה למעלה
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נּדֹות „. ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ּומעּוטן 17היּו , ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
לפי  ּבראׁשֹון, עֹוּׂשין אינן מת טמאי אֹותן - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָטמאי

מעּוט  עֹוּׂשין 18ׁשהן היחידים ׁשאין הּׁשני, עֹוּׂשין ואין ; ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעּׂשּו ּבזמן אּלא הּׁשני ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת
יעּׂשּו לא - ּבראׁשֹון הּקהל רב עּׂשה ולא הֹואיל ְְֲִִַַָָָָָָֹֹֹוכאן,

הּׁשני  את למת הּטמאים הּמעּוט .19אּלּו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַ
ּבהן ‰. וכּיֹוצא זבים ּומעּוטן מת טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהיּו

הראׁשֹון  את עֹוּׂשין מת טמאי ּבהן 20- וכּיֹוצא והּזבין , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עֹוּׂשין  אינן הּׁשני. את ולא הראׁשֹון את עֹוּׂשין ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאינן
הּמת  טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ׁשאין - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבראׁשֹון

ׁשני 21ּבלבד  ּפסח עֹוּׂשין ׁשאין - ּבּׁשני עֹוּׂשין ואינן ; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ראׁשֹון  נעּׂשה אם אבל ּבטהרה, הראׁשֹון ּבא אם ְֲֲֳִִִִֶַָָָָָָָאּלא

ׁשני  ּפסח ׁשם אין - .22ּבטמאה ְְִֵֵֶַָָֻ
.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו

את  עֹוּׂשין אין מת טמאי אֹותן - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָּוׁשליׁש
הן  ׁשהרי - ראׁשֹון עֹוּׂשין אינן הּׁשני. את ולא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהראׁשֹון

הּזבים  עם טהֹורים לגּבי -23מּועטים יעּׂשּו לא ּובּׁשני ; ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבראׁשֹון, עּׂשּו מעּוט ּכיצד 24ׁשהרי . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

אֹו טמאים הּקהל רב אם לידע הּפסח ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹמׁשערים
ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר האֹוכלין, ּבכל מׁשערין אין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָטהֹורים?
אחד  ּביד אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד ּפסח על נמנין  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָעּׂשרים

עליהן  לעזרה 25לׁשחט הּנכנסים ּבכל מׁשערין אּלא ,26. ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
מׁשערין  הראׁשֹונה ּכת ׁשּתּכנס קדם מּבחּוץ ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹועד

.27אֹותן  ָ
.Ê ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּיחיד, רׁשּות ּבספק ׁשּנטמא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָיחיד

ׁשני 28ּבמקֹומֹו לפסח יּדחה זה הרי טמאי 29, ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכּלן 30מת  יעּׂשּו - הּיחיד רׁשּות ּבספק ׁשּנטמא וצּבּור . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻ

.31ּבטמאה  ְְָֻ
.Á נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֻּפסח

לאכילה 32ּבטמאה  אּלא ּבא לא ׁשּמּתחּלתֹו ואינֹו33, . ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
להם  ׁשּנדחית מת, לטמאי אּלא טמא, לכל ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָנאכל

טמאֹות  מּגע מּטמאי ּבהן ּולכּיֹוצא הּזאת, .34הּטמאה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם  פירשו למעלה), (ראה כרוב" ש"מחצה רב דעת ולפי השני". את ולא הראשון את לא עושין אין וטמאין הראשון,
וכנ"ל. הטהורים, על עודפות והנשים טהורין, ומחצה טמאין מחצה ישראל שהיו באופן זו עושים 17)ברייתא שאינם

לפסח  נדחה הציבור שאין עושים אינם בשני וגם א. הלכה למעלה ראה הותרה. בלבד מת טומאת שהרי בראשון, בטומאה
אֿג). הלכות למעלה (ראה א.18)שני הלכה למעלה פ.19)ראה בפסחים רב של הלכה 20)מימרא למעלה כמבואר

שם.21)א. למעלה בטומאה.22)כמבואר שבא לפסח תשלומין שאין הונא, כרב (שם) טמאי 23)פסחים ומיעוט
א. הלכה למעלה ראה שני, לפסח נדחין אלא בטומאה עושין אינם עושין 24)מתים היחידים "שאין ד הלכה למעלה

שם בגמרא [והנה הראשון". את הקהל רוב שעשו בזמן אלא השני מתים את טמאי עם זבין נצרפו עבדי, לא "בשני אמרו:
ציבור  רוב נמצאו עכשיו, זבין וטהרו "דהואיל ופירש"י: שני". לפסח מדחו לא ורובא רובא, להו הוו בראשון, עבדי דלא
לא  ובראשון הואיל שני, פסח עושים מת טמאי אין הזבים, טהרו לא אם אפילו - רבינו של טעמו לפי אולם לו". צריכין
כרב  סובר אינו פטיש בר מני שר' רבינו וסבור הרמב"ם). על הגרע"א ובהגהות בצל"ח (וראה הציבור מיעוט אלא היו
אליבא  אבל נטהרו, שהזבים באופן רק דיבר ולפיכך בשני", יחיד עביד לא בראשון, ציבור עבדי דלא היכי ש"כל פ.) (שם
המאירי  וכתב כנ"ל]. השני, את טמאיֿמת עושין אין טהרו לא אם אפילו - ד) הלכה (למעלה כמותו פוסק שרבינו דרב
עושה  אינו מה מפני הטעם לפרש הוצרך מתים שבטמאי אלא מת, טמאי כטעם השני, את עושין אין הזבים "שאף שם:

צריך". אינו בזבים אבל הראשון, לעזרה.25)את נכנסים אחר 26)ואינם הילכו "לטומאה ה"ו: פ"ז פסחים ירושלמי
ב"ר  לר"י דוקא היינו בעזרה", העומדין רוב אחר הלך "בטמאין צד: פסחים בבבלי שאמרו ומה לעזרה", הנכנסים רוב
(הר  ט הלכה פ"ה למעלה ראה כמותו, הלכה אין אבל רחוקה, כבדרך הוא הרי לעזרה בחוץ שהעומד הסובר יהודה,

ברבי 27)המוריה). יוסה רבי אמר בלבד, הראשונה כת אלא משערין אין או משערין וכת כת בכל "מה בירושלמי: שם
לעזרה. להיכנס כדי בחוץ העומדין בכל משערין הראשונה כת שנכנסה לפני פירוש, עצמן". משערין הן מבחוץ שהן עד בון

טמא".28) ספיקו בה, נגע לא ספק בה נגע ספק ברה"י, "היתה ח: הלכה הטומאה אבות מהלכות כרבי 29)בפט"ו
ח. הלכה פ"ח פסחים בירושלמי רבה, בוודאי.30)הושעיה רשות 31)שנטמאו בספק שנטמאו "ציבור שם: ירושלמי

שהוא  הושעיה כרבי ופסק בטומאה", יעשו אמר, רבה הושעיה רבי בספיקן. יעשו אמר יוחנן רבי בפסח, של היחיד רבו
- לחומרן" אלא הושעיה רבי אמר לא בספקן, שיעשו מודה הושעיה רבי "אף שם שאמרו [ואע"פ (כסףֿמשנה). יוחנן ר'
סוטה: כמו הוא מסוטה שלמדו היחיד ברשות טומאה שספק ג. בנדה אמרו שהרי כן, אינו הבבלי שלדעת רבינו סובר
באומר]. ד"ה נז. נזיר תוספות ועיין כוודאי. הוא הרי היחיד ברשות טומאה ספק כן כמו כוודאי, הכתוב עשאה שסוטה כשם

עו:32) בפסחים "לפי 33)משנה ד ) יב, (שמות דכתיב נצטוה, לאכילה פסח, עיקר "כשנצטוה ופירש"י במשנה. שם
בטומאה  הקרבים ציבור קרבנות לשאר בניגוד שרייה", למיכליה אדעתא וכו' בטומאה למיתי רחמנא שרייה וכי אכלו",

יא). הלכה מקדש ביאת מהלכות ד (פרק אכילה לצורך בעיקר באים שאינם בטומאה, נאכלים בשאר 34)ואינם שנטמא
זבין  ממנו יאכלו לא בטומאה, שבא "הפסח צה: פסחים במשנה הדברים ומקור מגע. עלֿידי המת, מן שאינם טומאות
שאין  טמאין שאר אבל מגופם, יוצאה שהטומאה אלה אלא המשנה מיעטה שלא לג. בבכורות ואמרו ויולדות". נדות וזבות
שם  מקדש ביאת בהלכות ראה טומאות, מגע לטמאי הפסח הקרבת ולענין (כסףֿמשנה). אוכלים - מגופם יוצאה הטומאה

שם. המוריה" "הר ובספר יב, הלכה
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מהּל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי
רֹוכב 98ּברגליו  היה אם אבל יּגע; ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי , ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מּׂשא  טעּון טמאת 99אֹו ׁשהיא ּפי על אף טמא זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
יסיט  וׁשּלא יּגע ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי וׁשּלא 100הּתהֹום, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָֻיאהיל.
.·È נֹודע ּכ ואחר טהֹור ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעּׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ּבפסח  חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהיה ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֻלֹו
הּקּבלה 101ׁשני  מּפי הלכה זה ודבר נֹודע 102. אם אבל . ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשני  ּבפסח חּיב - ידּועה ּבטמאה טמא ׁשהיה .103לֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
.‚È,ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֻמי

ועּׂשה  ידע, ולא הּתהֹום ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּובּׁשביעי
ׁשהּוא 104ּפסח  לֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור ׁשהּוא ּבחזקת ְְְֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּכיון  ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻטמא
הראׁשֹונה  טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי אם 105ׁשּטבל אבל . ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֻ

לטמאתֹו ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ּבטמאת עד 106נטמא ידע ולא ְְְְְְְִִִַַַַַָָָֹֻֻ
הּטמא  ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - הּפסח ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעּׂשה

לּדבר  ׁשרגלים וּדאי, טהֹור ׁשּיהיה עד טמא, -107. ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היּו‡. אם ראׁשֹון: ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

ׁשני  לפסח נדחין אּלּו הרי - הּקהל ּכׁשאר 2מעּוט ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מת 3הּטמאים  טמאי הּקהל רב היּו אם אבל אֹו4; , ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

טמאים  ׁשרת ּכלי אֹו הּכהנים אינן 5ׁשהיּו - מת טמאת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֻ
עם  הּטמאים ּבטמאה, הּפסח כּלן יקריבּו אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻֻנדחין,

טמאים 6טהֹורים  היּו אׁשר אנׁשים ויהי ׁשּנאמר: . ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָ
נדחה  הּצּבּור ואין נדחים, יחידים - אדם ודבר 7לנפׁש . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבלבד  הּמת ּבטמאת ּבביאת 8זה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֻ
.9המקּדׁש ְִַָ

ּכּלן ·. - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו
ּבטהרה, לעצמן עֹוּׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְֳִִִִַַָָָָעֹוּׂשין

ּבטמאה  לעצמן עֹוּׂשין אֹותֹו10והּטמאים ואֹוכלין ְְְְְְְְִִִֵַַָָֻ
הּטהֹורים 11ּבטמאה  על עֹודפין הּמת טמאי היּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֻ

ּבטמאה  ּכּלן יעּׂשּו - אחד .12אפּלּו ְְֲֲִֶַָָָֻֻ
האנׁשים ‚. טהֹורים,13היּו ּומחצה מת טמאי מחצה ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָ

הרב  יהיּו האנׁשים ּבכלל הּנׁשים מֹונה ׁשאּתה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּובזמן
אינן  והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוּׂשים הּטהֹורים - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָטהֹורים
ראׁשֹון  עֹוּׂשין אין הּׁשני. את ולא הראׁשֹון את לא ְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹעֹוּׂשין

מעּוט  ׁשהן מּפני מּפני 14- - הּׁשני את עֹוּׂשין ואין ; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַ
רׁשּות  ּבּׁשני ואין 15ׁשהּנׁשים מחצה, הּטמאים ונמצאּו , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּׁשני  את עֹוּׂשין .16מחצה ֱִִֵֶֶַָ
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אף 98) פסח, לעושה שטהור דרך של לרחבו מושכב שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב שזה רבינו ומפרש שם. ברייתא
שנטה  שאפשר ברגליו, במהלך רק שזהו אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך לרוחב מושכב שהמת פי על
לתרומה. טהור שהוא משובר כשמצאו הסיפא, על מוסב זה שם ולרש"י האהיל. ולא הסיט ולא נגע ולא הדרך מן קצת

שם).99) (רש"י צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע הוא הולך כרחו א 100)"ועל בפרק וראה המת, את יניד שלא
הוא. נושא בכלל שמסיט ז הלכה מת טומאת אמרו 101)מהלכות וכו' פסחו לשחוט הולך "היה ו: פרק פסחים תוספתא

שני". פסח לעשות צריך אינו פסחו משהביא וכו' לו ונודע וכו' בבית עמך היה התהום קבר התהום 102)לו פא: שם
משנה). (כסף בעלמא אסמכתא וקרא לה גמירא ונודע 103)הלכתא שגלח נזיר במשנה) (סג. נזיר של בתרא בפרק דתנן

(פסחים  בברייתא כדתניא פסח, ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את סותר ידועה טומאה אם טמא שהוא לו
שני. בפסח וחייב פסח, בעושה כן גם שסותר לעניין ידועה בטומאה גם הם שווים נמי הכי סב.) ונזיר אם 104)פא:

כרחנו  על הטומאות, בכל המדובר ואם עליה, מגלח הנזיר שאין בטומאה שנטמא כרחנו על הפסח, בערב כשהזה המדובר
ניסן. בי"ג היה שלו שטבל 105)שביעי אחרי טהרתו את סותרת אינה התהום שטומאת סד: בנזיר המנונא רב של מימרא

טמא. שהיה כך אחר לו נודע אם שני בפסח מחייבתו אינה גופא התהום וטומאת עליו, נטהר 106)והוזה לא שעדיין
משנה). (כסף וטבל שהוזה לפני בשביעי התהום בטומאת נטמא אם הדין והוא הידועה. המת שוודאי 107)מטומאת

בטומאה. שהוחזק כיוון נדחים.1)נטמא, אם שרת, כלי או הכהנים או טמאים הצבור רוב היו אם משנה 2)יבאר
השני". את עושין והטמאין הראשון, את עושין הטהורין הקהל, מיעוט "נטמא עט. כגון 3)בפסחים אחרת, בטומאה

ובפ"ד  ההלכה, בסוף (להלן שני לפסח נדחים אלא בראשון בטומאה עושין אין שלעולם ונבלה, שרץ וטמאי וזבות זבים
יב). הלכה מקדש ביאת ראה 4)מהלכות בטומאה, עושים ואינם נדחים - אחרת בטומאה הטמאים אבל מת, טמאי דוקא

יו"ט).5)להלן. (תוספות שרת כלי ובלא כהנים בלא איֿאפשר למה 6)שהרי מפרש שם ובגמרא שם. בפסחים משנה
הציבור  שרוב מאחר "כלומר, חלוק, ציבור קרבן שאין משום - בטומאה הטמאים עם ביחד עושין טהורין שהם המיעוט גם

שם). (מאירי מהן" ונזהרין מהן פורשין שבהם שהטהורין להם הוא גנאי אותו, פרשת 7)עושין במדבר וספרי סז. שם
בטומאה,8)בהעלותך. הפסח את הציבור עושין מת בטמא שרק - "לנפש" שם) (במדבר שנאמר ממה למדו שם בפסחים

בטומאה. עושין הציבור אין טומאות בשאר יב.9)אבל הלכה ומכיון 10)פ"ד כרוב". "שמחצה רב כדעת פט. שם
בטלים  ואינם בטהרה עושים והטהורים שני, לפסח נדחה שאינו רוב כדין בטומאה, הטמאים עושים - רוב דין שלשניהם

הטמאים. להלן 11)כלפי וראה לאכילה". אלא מתחילתו בא שלא בטומאה, נאכל בטומאה שבא "הפסח עו: שם משנה
ח. הציבור.12)הלכה את מכריע היחיד שגם כתנאֿקמא, רבינו ופסק עט:) (שם בברייתא תנאים הגברים.13)מחלוקת

ומיעוט 14) עט:), (שם טהורים רוב להיות האנשים עם מצטרפות והן א), הלכה פ"א (למעלה חובה בראשון נשים שהרי
א). הלכה (למעלה בטומאה עושים אינם (שם).15)קהל רוב להיות מצטרפות ואינן ח. הלכה פ"ה ראה 16)למעלה

את  עושין טהורין טמאין, ומחצה טהורין מחצה ישראל שהיו "הרי עט: שם ברייתא היא זו הלכה וכל ב. הלכה למעלה

gqt oaxw zekld - zepaxwd xtq - oeiq e"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נּדֹות „. ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ּומעּוטן 17היּו , ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
לפי  ּבראׁשֹון, עֹוּׂשין אינן מת טמאי אֹותן - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָטמאי

מעּוט  עֹוּׂשין 18ׁשהן היחידים ׁשאין הּׁשני, עֹוּׂשין ואין ; ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעּׂשּו ּבזמן אּלא הּׁשני ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת
יעּׂשּו לא - ּבראׁשֹון הּקהל רב עּׂשה ולא הֹואיל ְְֲִִַַָָָָָָֹֹֹוכאן,

הּׁשני  את למת הּטמאים הּמעּוט .19אּלּו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַ
ּבהן ‰. וכּיֹוצא זבים ּומעּוטן מת טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהיּו

הראׁשֹון  את עֹוּׂשין מת טמאי ּבהן 20- וכּיֹוצא והּזבין , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עֹוּׂשין  אינן הּׁשני. את ולא הראׁשֹון את עֹוּׂשין ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאינן
הּמת  טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ׁשאין - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבראׁשֹון

ׁשני 21ּבלבד  ּפסח עֹוּׂשין ׁשאין - ּבּׁשני עֹוּׂשין ואינן ; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ראׁשֹון  נעּׂשה אם אבל ּבטהרה, הראׁשֹון ּבא אם ְֲֲֳִִִִֶַָָָָָָָאּלא

ׁשני  ּפסח ׁשם אין - .22ּבטמאה ְְִֵֵֶַָָֻ
.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו

את  עֹוּׂשין אין מת טמאי אֹותן - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָּוׁשליׁש
הן  ׁשהרי - ראׁשֹון עֹוּׂשין אינן הּׁשני. את ולא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהראׁשֹון

הּזבים  עם טהֹורים לגּבי -23מּועטים יעּׂשּו לא ּובּׁשני ; ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבראׁשֹון, עּׂשּו מעּוט ּכיצד 24ׁשהרי . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

אֹו טמאים הּקהל רב אם לידע הּפסח ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹמׁשערים
ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר האֹוכלין, ּבכל מׁשערין אין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָטהֹורים?
אחד  ּביד אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד ּפסח על נמנין  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָעּׂשרים

עליהן  לעזרה 25לׁשחט הּנכנסים ּבכל מׁשערין אּלא ,26. ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
מׁשערין  הראׁשֹונה ּכת ׁשּתּכנס קדם מּבחּוץ ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹועד

.27אֹותן  ָ
.Ê ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּיחיד, רׁשּות ּבספק ׁשּנטמא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָיחיד

ׁשני 28ּבמקֹומֹו לפסח יּדחה זה הרי טמאי 29, ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכּלן 30מת  יעּׂשּו - הּיחיד רׁשּות ּבספק ׁשּנטמא וצּבּור . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻ

.31ּבטמאה  ְְָֻ
.Á נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֻּפסח

לאכילה 32ּבטמאה  אּלא ּבא לא ׁשּמּתחּלתֹו ואינֹו33, . ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
להם  ׁשּנדחית מת, לטמאי אּלא טמא, לכל ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָנאכל

טמאֹות  מּגע מּטמאי ּבהן ּולכּיֹוצא הּזאת, .34הּטמאה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻֻ
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שם  פירשו למעלה), (ראה כרוב" ש"מחצה רב דעת ולפי השני". את ולא הראשון את לא עושין אין וטמאין הראשון,
וכנ"ל. הטהורים, על עודפות והנשים טהורין, ומחצה טמאין מחצה ישראל שהיו באופן זו עושים 17)ברייתא שאינם

לפסח  נדחה הציבור שאין עושים אינם בשני וגם א. הלכה למעלה ראה הותרה. בלבד מת טומאת שהרי בראשון, בטומאה
אֿג). הלכות למעלה (ראה א.18)שני הלכה למעלה פ.19)ראה בפסחים רב של הלכה 20)מימרא למעלה כמבואר

שם.21)א. למעלה בטומאה.22)כמבואר שבא לפסח תשלומין שאין הונא, כרב (שם) טמאי 23)פסחים ומיעוט
א. הלכה למעלה ראה שני, לפסח נדחין אלא בטומאה עושין אינם עושין 24)מתים היחידים "שאין ד הלכה למעלה

שם בגמרא [והנה הראשון". את הקהל רוב שעשו בזמן אלא השני מתים את טמאי עם זבין נצרפו עבדי, לא "בשני אמרו:
ציבור  רוב נמצאו עכשיו, זבין וטהרו "דהואיל ופירש"י: שני". לפסח מדחו לא ורובא רובא, להו הוו בראשון, עבדי דלא
לא  ובראשון הואיל שני, פסח עושים מת טמאי אין הזבים, טהרו לא אם אפילו - רבינו של טעמו לפי אולם לו". צריכין
כרב  סובר אינו פטיש בר מני שר' רבינו וסבור הרמב"ם). על הגרע"א ובהגהות בצל"ח (וראה הציבור מיעוט אלא היו
אליבא  אבל נטהרו, שהזבים באופן רק דיבר ולפיכך בשני", יחיד עביד לא בראשון, ציבור עבדי דלא היכי ש"כל פ.) (שם
המאירי  וכתב כנ"ל]. השני, את טמאיֿמת עושין אין טהרו לא אם אפילו - ד) הלכה (למעלה כמותו פוסק שרבינו דרב
עושה  אינו מה מפני הטעם לפרש הוצרך מתים שבטמאי אלא מת, טמאי כטעם השני, את עושין אין הזבים "שאף שם:

צריך". אינו בזבים אבל הראשון, לעזרה.25)את נכנסים אחר 26)ואינם הילכו "לטומאה ה"ו: פ"ז פסחים ירושלמי
ב"ר  לר"י דוקא היינו בעזרה", העומדין רוב אחר הלך "בטמאין צד: פסחים בבבלי שאמרו ומה לעזרה", הנכנסים רוב
(הר  ט הלכה פ"ה למעלה ראה כמותו, הלכה אין אבל רחוקה, כבדרך הוא הרי לעזרה בחוץ שהעומד הסובר יהודה,

ברבי 27)המוריה). יוסה רבי אמר בלבד, הראשונה כת אלא משערין אין או משערין וכת כת בכל "מה בירושלמי: שם
לעזרה. להיכנס כדי בחוץ העומדין בכל משערין הראשונה כת שנכנסה לפני פירוש, עצמן". משערין הן מבחוץ שהן עד בון

טמא".28) ספיקו בה, נגע לא ספק בה נגע ספק ברה"י, "היתה ח: הלכה הטומאה אבות מהלכות כרבי 29)בפט"ו
ח. הלכה פ"ח פסחים בירושלמי רבה, בוודאי.30)הושעיה רשות 31)שנטמאו בספק שנטמאו "ציבור שם: ירושלמי

שהוא  הושעיה כרבי ופסק בטומאה", יעשו אמר, רבה הושעיה רבי בספיקן. יעשו אמר יוחנן רבי בפסח, של היחיד רבו
- לחומרן" אלא הושעיה רבי אמר לא בספקן, שיעשו מודה הושעיה רבי "אף שם שאמרו [ואע"פ (כסףֿמשנה). יוחנן ר'
סוטה: כמו הוא מסוטה שלמדו היחיד ברשות טומאה שספק ג. בנדה אמרו שהרי כן, אינו הבבלי שלדעת רבינו סובר
באומר]. ד"ה נז. נזיר תוספות ועיין כוודאי. הוא הרי היחיד ברשות טומאה ספק כן כמו כוודאי, הכתוב עשאה שסוטה כשם

עו:32) בפסחים "לפי 33)משנה ד ) יב, (שמות דכתיב נצטוה, לאכילה פסח, עיקר "כשנצטוה ופירש"י במשנה. שם
בטומאה  הקרבים ציבור קרבנות לשאר בניגוד שרייה", למיכליה אדעתא וכו' בטומאה למיתי רחמנא שרייה וכי אכלו",

יא). הלכה מקדש ביאת מהלכות ד (פרק אכילה לצורך בעיקר באים שאינם בטומאה, נאכלים בשאר 34)ואינם שנטמא
זבין  ממנו יאכלו לא בטומאה, שבא "הפסח צה: פסחים במשנה הדברים ומקור מגע. עלֿידי המת, מן שאינם טומאות
שאין  טמאין שאר אבל מגופם, יוצאה שהטומאה אלה אלא המשנה מיעטה שלא לג. בבכורות ואמרו ויולדות". נדות וזבות
שם  מקדש ביאת בהלכות ראה טומאות, מגע לטמאי הפסח הקרבת ולענין (כסףֿמשנה). אוכלים - מגופם יוצאה הטומאה

שם. המוריה" "הר ובספר יב, הלכה
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על  יֹוצאה ׁשהּטמאה הּטמאים ּכגֹון אבל מּגּופן, יהן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
וזבֹות  ּומצרעים 35זבים ויֹולדֹות נּדֹות יאכלּו36, לא - ְְְְְִִִָָָֹֹֹ

ּפטּורין  - אכלּו ואם למדּו37מּמּנּו. הּׁשמּועה מּפי .38, ְְְְְִִִִִֶַָָָ
לטהֹורים  טמאה,39ׁשהּנאכל מּׁשּום עליו חּיבין - ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָֻ

לטמאין  טמאה.40והּנאכל מּׁשּום עליו חּיבין אין - ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
הּמת  טמאי אכלּו ּפטּורין 41אפּלּו - ׁשּלֹו .42מהאמּורים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

ּבטמאה? יאכל ׁשהּפסח אמּורים ּדברים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבּמה
הּדם  זריקת קדם הּצּבּור נטמאּו43ּכׁשּנטמאּו אם אבל ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹ

יאכל. לא - הּדם זריקת ְְִֵֵַַַַָָֹלאחר
.Ë- זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה ְְְְְְֳִִִֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

אחר  יטמאּו ׁשּמא ּגזרה יאכל. לא והּפסח הּדם את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹורק
ּבטמאה זריקה ויאכלּוהּו אחרת ׁשרת 44ּבׁשנה ּכלי היּו . ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

ּבׁשרץ  את 45טמאים מטּמאין ואינן הֹואיל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבמקֹומֹו46האדם  ׁשּיתּבאר ׁשּמטּמאין 47ּכמֹו ּפי על אף , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אף  ויאכל הּטהֹורים, אּלא יעּׂשּוהּו לא - הּבּׂשר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאת
ׁשהּוא  ּפי ּבּׂשר 48על ּבטמאת ׁשּיאכל מּוטב טמא. ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבלאו  ׁשהם 49ׁשהיא הּגּוף טמאי יאכלּוהּו ולא , ְְְְִֵֵֵֶֶַָֹֹ

הּמקּדׁשין 50ּבכרת  ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ,51. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
עּׂשה,‡. מצות - עּׂשר חמּׁשה ּבליל הּפסח ּבּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאכילת

ּומּצֹות  אׁש צלי הּזה ּבּלילה הּבּׂשר את ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
יאכלהּו. מררים ְְִַֹֹֻעל

ּומרֹור ·. מּצה מצאּו לא אם מעּכבין. ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין
אבל  לבּדֹו. הּפסח ּבּׂשר ּבאכילת חֹובתן ידי יֹוצאין -ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ
ּומררים  מּצֹות על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו ּפסח ּבלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמרֹור

ְֹֻיאכלהּו.
ּׂשבע.‚. אכילת הּפסח ּבּׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֻמצוה

ּב חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,אֹוכל לפיכ - עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ
לּׂשּבע  ּכדי הּפסח, ּבּׂשר אֹוכל ּכ ואחר ּתחּלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמהן
וכן  חֹובתֹו. ידי יצא - ּכזית אּלא אכל לא ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו.
- אּיר לחדׁש עּׂשר חמּׁשה ּבלילי ׁשני ּפסח ּבּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאכילת
יאכלּוהּו. ּומרֹורים מּצֹות על ּבֹו: ׁשּנאמר עּׂשה, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַֹמצות

מהן „. והאֹוכל אׁש. צלי אּלא נאכלין אינן ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּוׁשניהן
אל  ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי מבּׁשל אֹו נא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכזית
ּומבּׁשל  נא אכל ּבּמים. מבּׁשל ּובׁשל נא מּמּנּו ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֻֻּתאכלּו
נכללֹות  ׁשּׁשניהן לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכאחת
אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא מּמּנּו אכל אחד. ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּבלאו
לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה אׁש; צלי אם ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹוקה.
- יֹום מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל, נא אכילת על חּיב - ְְֲֲִִִַַַָָָָָֻצלי

ָּפטּור.
מצות ‰. על עבר - יֹום מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ְְְִִִִִֶַַַַַָָָאכל

ּבּלילה  - הּזה ּבּלילה הּבּׂשר את ואכלּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעּׂשה;
הּוא. עּׂשה - עּׂשה מּכלל הּבא ולאו ּבּיֹום, ְְְֲֲִֵֵַַַָָֹולא

.Âּבֹו ׁשהתחיל הּבּׂשר הּוא ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָנא
עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט ונצלה האּור ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמעּׂשה
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הלכה 35) למעלה (ראה עליהן שוחטין אין הרי השחיטה, לפני נטמאו שאם השחיטה, אחרי נטמאו אלה שכל לומר, צריך
איסור  עצם אולם (צל"ח). נו: בזבחים כמפורש למנויו", אלא נאכל הפסח "שאין משום הפסח לאכול אסורין כן ואם ח),
אלא  הפסח את שוחטין "אין כתב: א הלכה פ"ב למעלה שהרי רבינו, בדברי מפורש אינו למנוייו שלא הפסח אכילת
כג  סימן א חלק זבול בית בשו"ת ועיין בכסףֿמשנה. ז הלכה פ"ט להלן וראה כלל. אכילה מאיסור כתב ולא למנוייו",

בסוף. יא שהמדובר 36)אות לומר וצריך הנ"ל. המשנה דברי בהבאת לג. בבכורות הוא כן אבל ליתא, שם פסחים במשנה
במשניות. ישראל ובתפארת בצל"ח וראה באיסור. לירושלים ונכנס מחנות, שילוח דין על שם:37)כשעבר [במשנה

ממלקות]. גם שפטורים נראה רבינו ומדבר מלקות. חייבים אבל מכרת, אלא פטורים שאינם הצל"ח וכתב מכרת". "פטורין
(38 ֿ יט ז, (ויקרא שנאמר עליו ממה וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל אשר והנפש בשר, יאכל טהור "כל כ)

שם). (גמרא מעמיה" ההיא הנפש בטהרה.39)ונכרתה שנקרב שמקריבין 40)קרבן נטמאו, הציבור שרוב פסח קרבן
בטומאה. בהם 41)אותו יש אם שלו, מהאימורים וזבות זבין אכלו אם הדין מה נתברר ולא להלן), (ראה שם בגמרא כן

לא. או מדאישתרי 42)כרת - מהו בטומאה, הבא פסח אימורי ואכלו מתים טמאי דחקו יוסף: רב "בעי שם: בגמרא
רבא, אמר אישתרי. לא אישתרי דלא מאי אישתרי, דאישתרי מאי דילמא או אימורין. טומאת נמי אישתרי בשר, טומאת
דאיתיה  היכא כל האימורין, את לרבות לה'" "אשר שם) (ויקרא דכתיב בשר, מטומאת איתרבי מהיכא אימורין טומאת מכדי

אימורין". לטומאת ליתיה בשר, לטומאת דליתיה היכא כל אימורין. לטומאת איתיה בשר, נאכל 43)לטומאת שאז
שחיטה, אחר כשנטמאו כאן שהמדובר למעלה וראה ט.) הלכה (להלן באכילה אסור מדרבנן אבל התורה, מדין בטומאה

זריקה. הדם 44)לפני את שזרקו בעת דאשתקד ידעי ולא ניכול". נמי השתא ואכלנו, - נטמאנו? לא "אשתקד שיאמרו:
הדם, זריקת בעת הם טהורין הבעלים השתא אבל בטומאה, שנאכל בטומאה הבא לפסח נחשב וזה טמאים, היו הבעלים
מותר  היה הדין, מצד אבל עח:). (פסחים הפסח את לאכול אח"כ שנטמאו לבעלים ואסור בטומאה, הבא פסח זה ואין

ח. הלכה למעלה ראה הדם, זריקת לפני הבעלים נטמאו אם נטמאו 45)לאכול שרת כלי שאם א, הלכה למעלה ראה
בטומאה. הפסח את עושין אדם.46)במת, ולא אוכלין רק שמטמא הטומאה ולד הכלי הוה בשרץ, נגע אם הכלי שהרי

ה"ז.47) פ"ה מת טומאת בהלכות יאכל".49)הבשר.48)להלן לא טמא בכל יגע אשר "והבשר ט) ז, (ויקרא שכתוב
בקודש 50) ובין ההיא". הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל אשר "והנפש כ) (שם, שנאמר

(עט.). בפסחים חסדא רב כדברי זה וכל יג). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח כרת חייב טהור בקודש ובין טמא
מעכבין.1)שם.51) ומרור מצה ואם מצותֿעשה, עשר חמשה בליל פסח בשר שאכילת יבאר
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מצות  ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבּׂשר מּמּנּו אכל אם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל
צלהּו אסּור. - צלי ׁשאינֹו הא אׁש, צלי ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשה;

ּפטּור. - ואכלֹו ׁשּנתחר עד צרּכֹו ְְֲִֵֶַַָָָָָּכל
.Ê ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמבּׁשל

ׁשּנתּבּׁש ׁשּנאמר:ּבין ּפרֹות; ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ל ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּכל. רּבה - מבּׁשל ְִֵַָָָֹֻּובׁשל

.Á,צלהּו ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו
לסּו מּתר אבל חּיב. - ואכלֹו קדרה צלי ׁשעּׂשהּו ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻאֹו
מן  חּוץ ּפרֹות ּומי מׁשקין ּובׁשאר ּודבׁש וׁשמן ּביין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
ּובמי  ּבמׁשקים ׁשּנצלה אחר הּבּׂשר לטּבל ּומּתר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּמים.

ֵּפרֹות.
.Ë ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את צֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַאין

,לפיכ אחר. דבר צלי לא - אׁש צלי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּתכֹות;
עליו. צֹולין - האּור ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ּכלי היה ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹֻאם
ּכּלֹו הּׁשּפּוד ׁשהרי מּתכת, ׁשל ּבׁשּפּוד אֹותֹו צֹולין ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֻואין

מקֹומֹו. וצֹולה ְְֶַחם
.È ּבּתּנּור ותלהּו האׁש ּכל את וגרף הּתּנּור את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק 

ותלהּו חתכֹו אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָוצלהּו
אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי - גחלים ּגּבי ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
צלי  זה ׁשאין אסּור, זה הרי - טבריה חּמי אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָחרסית
ּבית  עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ּכיצד ֲִִִֵֵֵַַאׁש.
והאׁש הּתּנּור לתֹו ותֹולהּו עץ ׁשל ּבׁשּפּוד ְְְְְֵֵֵֶַַַָָנקּובתֹו
ולא  לֹו. חּוצה ּבּתּנּור מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹלמּטה.

היּו רּמֹון ׁשל וׁשּפּוד הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה ּבתֹוכֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָיּתנם
ויבּׁשלהּו. מימיו את יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹּבֹוררין

.‡È,מקֹומֹו את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרסֹו הּבּׂשר ְְְְִֶֶַַַַָָָֹנגע
החרס. צלי ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַמּפני

.·È;מקֹומֹו את יּטל - עליו וחזר החרס על מרטּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנטף
אסּורה, ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל

צלי. ּבּׂשר אינּה ֲִֵֵֶָָָָׁשהרי
.‚È.ויׁשליכּנּו מקֹומֹו את יקלף - הּסלת על מרטּבֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹנטף
.„È- הּכהנים חבּורת אם ּתרּומה: ׁשל ּבׁשמן ְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹסכֹו

וינּגב, ידיחּנּו - הּוא חי אם יּׂשראל: ׁשל ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹיאכלּו;
ׁשני  מעּׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יקלף - צלי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואם
מעּׂשר  ּפֹודין ׁשאין חבּורה; ּבני על דמים יעּׂשּנּו לא -ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשני  צֹולין ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשני

וטלה. גדי אפּלּו הּתערֹובֹות. מּפני ּכאחת, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָּפסחים
.ÂË נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָּכבר

ּתֹורה  ודין העברה, מן להרחיק ּכדי חצֹות, עד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ּוכבר  הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה ּכל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּיאכל
ּבׁשעת  הּלל טעּון ׁשהּוא ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּבארנּו
אחר  ואֹוכלין חֹוזרין חבּורה ּבני וׁשאין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָאכילתֹו,

הּלילה. ּבתחּלת אפּלּו ּבׁשנה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָׁשּנרּדמּו
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ּבכל  ׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

א  ¤¤ּפרק
מּיׂשראל ‡. איׁש ּכל לּתן הּתֹורה, מן עׂשה ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָמצות

מן  הּמתּפרנס עני אפּלּו וׁשנה; ׁשנה ּבכל הּׁשקל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמחצית
ׁשעל  ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל חּיב, - ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּצדקה
לא  "העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף, הּׁשקל מחצית ונֹותן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּכתפֹו,
ּבפעמים  נֹותנֹו ואינֹו וגֹו'". ימעיט לא והּדל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹירּבה,
ּכאחת, ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא מעט, ּולמחר מעט הּיֹום ְְְְְֶַַַַַַָָָֻרּבֹות,

אחת. ַַַַּפעם
ּבאֹונס ·. ּבּתֹורה האמּור ּכסף ּובמֹוציא מנין ּובמפּתה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מקֹום  ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג רע ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשם
ּוכבר  ׂשעֹורה. ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש ּומׁשקלֹו, ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹּבּתֹורה;
הּמטּבע  ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועׂשּו עליו, חכמים ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהֹוסיפּו
הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ׁשני; ּבית ּבזמן 'סלע' ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנקרא

ּבינֹונּיֹות. ׂשעֹורה ּוׁשמֹונים וארּבע מאֹות ְְְְְִִֵֵַַָֹׁשלׁש

ּדינרין ‚. ארּבעה היה מעין סלע ׁשׁש והּדינר ּומעה,, ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשני  היתה ּומעה 'ּגרה', רּבנּו מׁשה ּבימי הּנקראת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיא
מּׁשמֹונה  אחת ּופרּוטה אּסרים, ׁשני ּופּונדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָּפּונדיֹונין;
עׂשרה  ׁשׁש הּגרה, והיא הּמעה, מׁשקל נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאּסר.
ּומׁשקל  ׂשעֹורֹות, ארּבע האּסר ּומׁשקל ְְְְְִִִַַַָָָׂשעֹורֹות;

ׂשעֹורה. חצי ְְֲִַָָהּפרּוטה
ׁשּתי „. מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מטּבע ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָועֹוד

ּכּלן  הּמטּבעֹות ואּלּו 'ּדרּכֹון'. הּנקרא היה והּוא ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻסלעים,
ּבהן  ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ּובארנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמרנּו
לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ּוכבר מקֹום; ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבכל

מקֹום  ּבכל .מׁשקלם ְְִָָָָ
ׁשל ‰. מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה – זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

הּקדׁש; מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו הּזמן, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
ּבימי  ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּולעֹולם

ׂשעֹורה  וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ׁשהיה רּבנּו, .מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
.Â אחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבזמן

ׁשהיה  ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואחד
ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה סלעים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמטּבע
הּמטּבע  ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ׁשהּוא הּסלע, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחצי
הּׁשקל  ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּכל היה הּסלע, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחצי
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על  יֹוצאה ׁשהּטמאה הּטמאים ּכגֹון אבל מּגּופן, יהן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
וזבֹות  ּומצרעים 35זבים ויֹולדֹות נּדֹות יאכלּו36, לא - ְְְְְִִִָָָֹֹֹ

ּפטּורין  - אכלּו ואם למדּו37מּמּנּו. הּׁשמּועה מּפי .38, ְְְְְִִִִִֶַָָָ
לטהֹורים  טמאה,39ׁשהּנאכל מּׁשּום עליו חּיבין - ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָֻ

לטמאין  טמאה.40והּנאכל מּׁשּום עליו חּיבין אין - ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
הּמת  טמאי אכלּו ּפטּורין 41אפּלּו - ׁשּלֹו .42מהאמּורים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

ּבטמאה? יאכל ׁשהּפסח אמּורים ּדברים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבּמה
הּדם  זריקת קדם הּצּבּור נטמאּו43ּכׁשּנטמאּו אם אבל ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹ

יאכל. לא - הּדם זריקת ְְִֵֵַַַַָָֹלאחר
.Ë- זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה ְְְְְְֳִִִֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

אחר  יטמאּו ׁשּמא ּגזרה יאכל. לא והּפסח הּדם את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹורק
ּבטמאה זריקה ויאכלּוהּו אחרת ׁשרת 44ּבׁשנה ּכלי היּו . ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

ּבׁשרץ  את 45טמאים מטּמאין ואינן הֹואיל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבמקֹומֹו46האדם  ׁשּיתּבאר ׁשּמטּמאין 47ּכמֹו ּפי על אף , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אף  ויאכל הּטהֹורים, אּלא יעּׂשּוהּו לא - הּבּׂשר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאת
ׁשהּוא  ּפי ּבּׂשר 48על ּבטמאת ׁשּיאכל מּוטב טמא. ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבלאו  ׁשהם 49ׁשהיא הּגּוף טמאי יאכלּוהּו ולא , ְְְְִֵֵֵֶֶַָֹֹ

הּמקּדׁשין 50ּבכרת  ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ,51. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
עּׂשה,‡. מצות - עּׂשר חמּׁשה ּבליל הּפסח ּבּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאכילת

ּומּצֹות  אׁש צלי הּזה ּבּלילה הּבּׂשר את ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
יאכלהּו. מררים ְְִַֹֹֻעל

ּומרֹור ·. מּצה מצאּו לא אם מעּכבין. ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין
אבל  לבּדֹו. הּפסח ּבּׂשר ּבאכילת חֹובתן ידי יֹוצאין -ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ
ּומררים  מּצֹות על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו ּפסח ּבלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמרֹור

ְֹֻיאכלהּו.
ּׂשבע.‚. אכילת הּפסח ּבּׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֻמצוה

ּב חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,אֹוכל לפיכ - עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ
לּׂשּבע  ּכדי הּפסח, ּבּׂשר אֹוכל ּכ ואחר ּתחּלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמהן
וכן  חֹובתֹו. ידי יצא - ּכזית אּלא אכל לא ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו.
- אּיר לחדׁש עּׂשר חמּׁשה ּבלילי ׁשני ּפסח ּבּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאכילת
יאכלּוהּו. ּומרֹורים מּצֹות על ּבֹו: ׁשּנאמר עּׂשה, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַֹמצות

מהן „. והאֹוכל אׁש. צלי אּלא נאכלין אינן ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּוׁשניהן
אל  ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי מבּׁשל אֹו נא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכזית
ּומבּׁשל  נא אכל ּבּמים. מבּׁשל ּובׁשל נא מּמּנּו ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֻֻּתאכלּו
נכללֹות  ׁשּׁשניהן לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכאחת
אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא מּמּנּו אכל אחד. ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּבלאו
לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה אׁש; צלי אם ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹוקה.
- יֹום מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל, נא אכילת על חּיב - ְְֲֲִִִַַַָָָָָֻצלי

ָּפטּור.
מצות ‰. על עבר - יֹום מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ְְְִִִִִֶַַַַַָָָאכל

ּבּלילה  - הּזה ּבּלילה הּבּׂשר את ואכלּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעּׂשה;
הּוא. עּׂשה - עּׂשה מּכלל הּבא ולאו ּבּיֹום, ְְְֲֲִֵֵַַַָָֹולא

.Âּבֹו ׁשהתחיל הּבּׂשר הּוא ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָנא
עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט ונצלה האּור ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמעּׂשה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלכה 35) למעלה (ראה עליהן שוחטין אין הרי השחיטה, לפני נטמאו שאם השחיטה, אחרי נטמאו אלה שכל לומר, צריך
איסור  עצם אולם (צל"ח). נו: בזבחים כמפורש למנויו", אלא נאכל הפסח "שאין משום הפסח לאכול אסורין כן ואם ח),
אלא  הפסח את שוחטין "אין כתב: א הלכה פ"ב למעלה שהרי רבינו, בדברי מפורש אינו למנוייו שלא הפסח אכילת
כג  סימן א חלק זבול בית בשו"ת ועיין בכסףֿמשנה. ז הלכה פ"ט להלן וראה כלל. אכילה מאיסור כתב ולא למנוייו",

בסוף. יא שהמדובר 36)אות לומר וצריך הנ"ל. המשנה דברי בהבאת לג. בבכורות הוא כן אבל ליתא, שם פסחים במשנה
במשניות. ישראל ובתפארת בצל"ח וראה באיסור. לירושלים ונכנס מחנות, שילוח דין על שם:37)כשעבר [במשנה

ממלקות]. גם שפטורים נראה רבינו ומדבר מלקות. חייבים אבל מכרת, אלא פטורים שאינם הצל"ח וכתב מכרת". "פטורין
(38 ֿ יט ז, (ויקרא שנאמר עליו ממה וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל אשר והנפש בשר, יאכל טהור "כל כ)

שם). (גמרא מעמיה" ההיא הנפש בטהרה.39)ונכרתה שנקרב שמקריבין 40)קרבן נטמאו, הציבור שרוב פסח קרבן
בטומאה. בהם 41)אותו יש אם שלו, מהאימורים וזבות זבין אכלו אם הדין מה נתברר ולא להלן), (ראה שם בגמרא כן

לא. או מדאישתרי 42)כרת - מהו בטומאה, הבא פסח אימורי ואכלו מתים טמאי דחקו יוסף: רב "בעי שם: בגמרא
רבא, אמר אישתרי. לא אישתרי דלא מאי אישתרי, דאישתרי מאי דילמא או אימורין. טומאת נמי אישתרי בשר, טומאת
דאיתיה  היכא כל האימורין, את לרבות לה'" "אשר שם) (ויקרא דכתיב בשר, מטומאת איתרבי מהיכא אימורין טומאת מכדי

אימורין". לטומאת ליתיה בשר, לטומאת דליתיה היכא כל אימורין. לטומאת איתיה בשר, נאכל 43)לטומאת שאז
שחיטה, אחר כשנטמאו כאן שהמדובר למעלה וראה ט.) הלכה (להלן באכילה אסור מדרבנן אבל התורה, מדין בטומאה

זריקה. הדם 44)לפני את שזרקו בעת דאשתקד ידעי ולא ניכול". נמי השתא ואכלנו, - נטמאנו? לא "אשתקד שיאמרו:
הדם, זריקת בעת הם טהורין הבעלים השתא אבל בטומאה, שנאכל בטומאה הבא לפסח נחשב וזה טמאים, היו הבעלים
מותר  היה הדין, מצד אבל עח:). (פסחים הפסח את לאכול אח"כ שנטמאו לבעלים ואסור בטומאה, הבא פסח זה ואין

ח. הלכה למעלה ראה הדם, זריקת לפני הבעלים נטמאו אם נטמאו 45)לאכול שרת כלי שאם א, הלכה למעלה ראה
בטומאה. הפסח את עושין אדם.46)במת, ולא אוכלין רק שמטמא הטומאה ולד הכלי הוה בשרץ, נגע אם הכלי שהרי

ה"ז.47) פ"ה מת טומאת בהלכות יאכל".49)הבשר.48)להלן לא טמא בכל יגע אשר "והבשר ט) ז, (ויקרא שכתוב
בקודש 50) ובין ההיא". הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל אשר "והנפש כ) (שם, שנאמר

(עט.). בפסחים חסדא רב כדברי זה וכל יג). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח כרת חייב טהור בקודש ובין טמא
מעכבין.1)שם.51) ומרור מצה ואם מצותֿעשה, עשר חמשה בליל פסח בשר שאכילת יבאר

milwy zekld - mipnf xtq - oeiq 'k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מצות  ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבּׂשר מּמּנּו אכל אם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל
צלהּו אסּור. - צלי ׁשאינֹו הא אׁש, צלי ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשה;

ּפטּור. - ואכלֹו ׁשּנתחר עד צרּכֹו ְְֲִֵֶַַָָָָָּכל
.Ê ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמבּׁשל

ׁשּנתּבּׁש ׁשּנאמר:ּבין ּפרֹות; ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ל ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּכל. רּבה - מבּׁשל ְִֵַָָָֹֻּובׁשל

.Á,צלהּו ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו
לסּו מּתר אבל חּיב. - ואכלֹו קדרה צלי ׁשעּׂשהּו ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻאֹו
מן  חּוץ ּפרֹות ּומי מׁשקין ּובׁשאר ּודבׁש וׁשמן ּביין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
ּובמי  ּבמׁשקים ׁשּנצלה אחר הּבּׂשר לטּבל ּומּתר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּמים.

ֵּפרֹות.
.Ë ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את צֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַאין

,לפיכ אחר. דבר צלי לא - אׁש צלי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּתכֹות;
עליו. צֹולין - האּור ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ּכלי היה ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹֻאם
ּכּלֹו הּׁשּפּוד ׁשהרי מּתכת, ׁשל ּבׁשּפּוד אֹותֹו צֹולין ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֻואין

מקֹומֹו. וצֹולה ְְֶַחם
.È ּבּתּנּור ותלהּו האׁש ּכל את וגרף הּתּנּור את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק 

ותלהּו חתכֹו אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָוצלהּו
אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי - גחלים ּגּבי ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
צלי  זה ׁשאין אסּור, זה הרי - טבריה חּמי אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָחרסית
ּבית  עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ּכיצד ֲִִִֵֵֵַַאׁש.
והאׁש הּתּנּור לתֹו ותֹולהּו עץ ׁשל ּבׁשּפּוד ְְְְְֵֵֵֶַַַָָנקּובתֹו
ולא  לֹו. חּוצה ּבּתּנּור מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹלמּטה.

היּו רּמֹון ׁשל וׁשּפּוד הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה ּבתֹוכֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָיּתנם
ויבּׁשלהּו. מימיו את יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹּבֹוררין

.‡È,מקֹומֹו את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרסֹו הּבּׂשר ְְְְִֶֶַַַַָָָֹנגע
החרס. צלי ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַמּפני

.·È;מקֹומֹו את יּטל - עליו וחזר החרס על מרטּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנטף
אסּורה, ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל

צלי. ּבּׂשר אינּה ֲִֵֵֶָָָָׁשהרי
.‚È.ויׁשליכּנּו מקֹומֹו את יקלף - הּסלת על מרטּבֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹנטף
.„È- הּכהנים חבּורת אם ּתרּומה: ׁשל ּבׁשמן ְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹסכֹו

וינּגב, ידיחּנּו - הּוא חי אם יּׂשראל: ׁשל ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹיאכלּו;
ׁשני  מעּׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יקלף - צלי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואם
מעּׂשר  ּפֹודין ׁשאין חבּורה; ּבני על דמים יעּׂשּנּו לא -ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשני  צֹולין ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשני

וטלה. גדי אפּלּו הּתערֹובֹות. מּפני ּכאחת, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָּפסחים
.ÂË נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָּכבר

ּתֹורה  ודין העברה, מן להרחיק ּכדי חצֹות, עד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ּוכבר  הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה ּכל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּיאכל
ּבׁשעת  הּלל טעּון ׁשהּוא ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּבארנּו
אחר  ואֹוכלין חֹוזרין חבּורה ּבני וׁשאין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָאכילתֹו,

הּלילה. ּבתחּלת אפּלּו ּבׁשנה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָׁשּנרּדמּו
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ּבכל  ׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

א  ¤¤ּפרק
מּיׂשראל ‡. איׁש ּכל לּתן הּתֹורה, מן עׂשה ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָמצות

מן  הּמתּפרנס עני אפּלּו וׁשנה; ׁשנה ּבכל הּׁשקל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמחצית
ׁשעל  ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל חּיב, - ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּצדקה
לא  "העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף, הּׁשקל מחצית ונֹותן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּכתפֹו,
ּבפעמים  נֹותנֹו ואינֹו וגֹו'". ימעיט לא והּדל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹירּבה,
ּכאחת, ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא מעט, ּולמחר מעט הּיֹום ְְְְְֶַַַַַַָָָֻרּבֹות,

אחת. ַַַַּפעם
ּבאֹונס ·. ּבּתֹורה האמּור ּכסף ּובמֹוציא מנין ּובמפּתה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מקֹום  ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג רע ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשם
ּוכבר  ׂשעֹורה. ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש ּומׁשקלֹו, ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹּבּתֹורה;
הּמטּבע  ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועׂשּו עליו, חכמים ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהֹוסיפּו
הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ׁשני; ּבית ּבזמן 'סלע' ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנקרא

ּבינֹונּיֹות. ׂשעֹורה ּוׁשמֹונים וארּבע מאֹות ְְְְְִִֵֵַַָֹׁשלׁש

ּדינרין ‚. ארּבעה היה מעין סלע ׁשׁש והּדינר ּומעה,, ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשני  היתה ּומעה 'ּגרה', רּבנּו מׁשה ּבימי הּנקראת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיא
מּׁשמֹונה  אחת ּופרּוטה אּסרים, ׁשני ּופּונדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָּפּונדיֹונין;
עׂשרה  ׁשׁש הּגרה, והיא הּמעה, מׁשקל נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאּסר.
ּומׁשקל  ׂשעֹורֹות, ארּבע האּסר ּומׁשקל ְְְְְִִִַַַָָָׂשעֹורֹות;

ׂשעֹורה. חצי ְְֲִַָָהּפרּוטה
ׁשּתי „. מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מטּבע ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָועֹוד

ּכּלן  הּמטּבעֹות ואּלּו 'ּדרּכֹון'. הּנקרא היה והּוא ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻסלעים,
ּבהן  ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ּובארנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמרנּו
לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ּוכבר מקֹום; ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבכל

מקֹום  ּבכל .מׁשקלם ְְִָָָָ
ׁשל ‰. מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה – זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

הּקדׁש; מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו הּזמן, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
ּבימי  ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּולעֹולם

ׂשעֹורה  וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ׁשהיה רּבנּו, .מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
.Â אחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבזמן

ׁשהיה  ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואחד
ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה סלעים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמטּבע
הּמטּבע  ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ׁשהּוא הּסלע, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחצי
הּׁשקל  ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּכל היה הּסלע, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחצי
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ה  חצי ּבמחצית אֹותֹו יׂשראל ׁשקלּו לא ּומעֹולם ּסלע. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּתֹורה  ׁשל ׁשקל מחצי ּפחֹות .הּׁשקל, ֲִֵֶֶֶֶֶַָָ

.Ê ּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין לוּיים הּכל ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים וגרים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָֹֻויׂשראלים
אבל  מהן. מקּבלין נתנּו, ואם קטּנים; ולא עבדים, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹולא
קטן  מהן. מקּבלין אין הּׁשקל, מחצית ׁשּנתנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּגֹוים
אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, מחצית עליו לּתן אביו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהתחיל
ויּתן  ׁשּיגּדיל עד וׁשנה, ׁשנה ּבכל עליו נֹותן אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּפֹוסק,

עצמֹו. ְַַעל
.Á הּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ּובזמן הּׁשקלים, . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

יׂשראל, ּבארץ ּבין הּׁשקלים, את נֹותנין קּים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמקּדׁש
ּבארץ  אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן לארץ; ּבחּוצה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבין

נֹוהגין. אינן ְֲִִֵֵָָיׂשראל
.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי [מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עתיד  ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין
הּׁשלחנין יׁשבּו ּבֹו, עׂשר ּבחמּׁשה ּבכל [הגובים]לּתן. ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ

להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ּומדינה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמדינה
לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ּומי מּמּנּו, ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹיקּבלּו
ּומּכאן  לגּבֹות, ּבּמקּדׁש יׁשבּו ּבֹו, ועׂשרים ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּבחמּׁשה
ׁשּלא  מי וכל ׁשּיּתן; עד נתן ׁשּלא מי את ּכֹופין ,ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹואיל

ולֹוקח  אֹותֹו, ממׁשּכנין - עבֹוטֹויּתן ּבעל [משכונו]ין ְְְְְְֲִִִֵַַ
ּכסּותֹו. ואפּלּו ְְֲִַָּכרחֹו,

.È,לּתן ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל
ממׁשּכנין  ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָאֹו

ׁשלֹום  ּדרכי מּפני לעֹולם, הּכהנים ּכׁשּיּתנּו,את אּלא ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיּתנּו. עד אֹותן ותֹובעין מהן, ְְְְְִִִֵֶֶַַָמקּבלין

ה'תשע"ה  סיון כ"א שני יום

ב  ¤¤ּפרק
ּכֹונסין‡. ּבכל [אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ׁשּולי  - ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדינה
ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, רחבין ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָהּתבה
ּבנחת  מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, ׁשּיׁשליכּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי

ּבּה[בקלות] ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ולּמה .ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשנה  ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ׁשנה ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשקלים

ׁשעברה. ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא מּמי ׁשּגֹובין ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשעברה,
ּכל ·. ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר  ּכמין ׁשנּיה,ּתבה זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְִִִִֵֵָָָָָָ
ׁשעברה; ׁשנה קרּבן לׁשקלי עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
עליו  ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; לתבה ּדמיהן  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמׁשלי
חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה מׁשלי ּבלבד, העֹוף ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעֹולת
למי  ׁשּׁשית, לּמערכה; עצים ּבהן לקנֹות ׁשהתנּדב ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלמי
זהב  ׁשהתנּדב למי ׁשביעית, ללבֹונה; מעֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהתנּדב
מעֹות  ׁשהפריׁש ּכגֹון חּטאת, למֹותר ׁשמינית, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹלּכּפרת;

הּׁשאר  יׁשלי הּמעֹות, מן והֹותיר חּטאת ולקח ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָלחּטאתֹו
קּני למֹותר עׂשירית, אׁשם; למֹותר ּתׁשיעית, [-לתֹוכּה; ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ

יונה] בוני עׂשרה,תורים אחת ויֹולדֹות; וזבֹות ְְְְִֵֶַַָָזבים
מצרע; אׁשם למֹותר עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹלמֹותר

ּבהמה. לעֹולת מעֹות ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשלׁש
על ‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם

מּבחּוץ  הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ
הּמעֹות  ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיקרבּו
ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ּבׁשׁש ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָהּנמצאֹות
הּמעֹות  וכל העֹורֹות. ּכל ּכׁשאר לּכהנים, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹועֹורֹותיהן
עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ּבהן יּלקח ׁשליׁשית, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבתבה

העֹוף. עֹולת ּכּלן וׁשּברביעית, חּטאֹות. ְְְְִִֶֶַַָָָָָֻוחצין
מׁשּלחין „. הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין ּביד לצרףאֹותם להם ויׁש [להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
מתקּבץ  והּכל .הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, ּבדינרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹותן

אֹותֹו ּומּניחין הּלׁשכֹות לּמקּדׁש, מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְִִִִִַַַַַָָָ
עליה  וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ּדלתֹותיה וסֹוגרין ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבּמקּדׁש,
ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו הּׁשקלים מּכל ּוממּלאין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹחֹותמֹות.
סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי קּפה, ּכל ׁשעּור - ּגדֹולֹות ְְְִִִֵֵֶַָָָֻֻקּפֹות
הּוא  הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ּבּלׁשּכה. אֹותֹו מּניחין ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֻוהּׁשאר,
מה  על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר וזה הּלׁשּכה'; 'ּתר ּומת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנקרא

הּלׁשּכה'. 'ׁשירי הּנקרא הּוא ּבּקּפֹות, ְְְִִֵֵֶַַַָָָֻּׁשּיׁש
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים -[-מ]ּבׁשלׁשה הּלׁשּכה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן, חדׁש ְְְִִֵֶֶֶָֹֹֹֹֹּבראׁש
ּתֹורמין  וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת וקדם ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחריו,
עֹומדים  והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים נכנס אחד ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָאֹותּה?
לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: אֹומר והּוא ְְְְִֵֵֶֶַָֹּבחּוץ;
ממּלא  ּכ ואחר ּפעמים. ׁשלׁשה ּתרם'! ּתרם! ְְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹֹ'ּתרם!
סאין  ׁשלׁש מכילה מהן קּפה ּכל קטּנֹות, קּפֹות ְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻֻׁשלׁש
ּכדי  לחּוץ, ּומֹוציאן הּגדֹולֹות; קּפֹות הּׁשלׁש ְְִֵֵַַַָָָֹֻמאֹותן

ׁשּיכלּו עד מהן יתרוקנו]להסּתּפק אֹותן [- ּוממּלא וחֹוזר . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשנּיה  ּפעם הּגדֹולֹות הּׁשלׁש מן הּקטּנֹות קּפֹות ְְְִִַַַַַַַָָָֹֹֻהּׁשלׁש

ּומסּתּפקין עצרת, ׁשּיכלּו.[משתמשים]קדם עד מהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ
.Â הּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר

ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹהּגדֹולֹות
ּתֹורמין  ניסן, חדׁש ּובראׁש ניסן. חדׁשה חדׁש .מּתרּומה ְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹֹֹ

הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם הסּפיקּו ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֻלא
מּׁשירי  ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ׁשּלא עד ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹוכלּו

ְִַָהּלׁשּכה.
.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש

'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מן ּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה
ראׁשֹונה  ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ּכ ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָואחר
הּגדֹולה  אֹותּה ּומחּפה הּגדֹולה, האחת ְְְֵֶַַַַַַָָָָָֻמהּקּפה
הּׁשנּיה, הּגדֹולה מהּקּפה הּׁשנּיה ותֹורם ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻּבמטּפחת;
מהּקּפה  הּׁשליׁשית ותֹורם ּבמטּפחת. אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻּומחּפה
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ׁשּתהיה  ּכדי - אֹותּה מחּפה ואינֹו הּׁשליׁשית, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּגדֹולה
ׁשנּיה  ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ויתחיל סּים, ׁשּבּה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנּכרת
הּגדֹולה  מן הראׁשֹונה ותֹורם עצרת, קדם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכׁשּיּכנס
הּגדֹולה  מן הּׁשנּיה ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה
ותֹורם  אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרם
אֹותּה מחּפה ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשליׁשית
ּכׁשּיּכנס  ׁשליׁשית ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ּכדי -ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּוׁשליׁשית  ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבתׁשרי;

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל ְְְִִַַַַַַַָהּקטּנֹות,
.Á הראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻּכׁשהּוא

הּמּקפין  הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלׁשם
ּבבל [הסמוכים] לׁשם והּׁשליׁשית, יׂשראל; ּכל ּולׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלּה

הר  הּמדינֹות ּולׁשם מדי ּכל ּולׁשם ׁשאר ּולׁשם חֹוקֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
ְִֵָיׂשראל.

.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא
לּגבֹות  העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ּכדי -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
לּלׁשּכה  ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו יׂשראל, על ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכּפרה

זֹו ּתרּומה מהן .ונתרמה ְְְְִֵֶָָ
.È ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ולא [להחביא]להחּבֹות ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, ּבֹו ְְְְְְְְְִֶֶַַָָֹֹֹ
תפילין]ּבתפּלה העם,[- אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

ּכׁשּתרמּה'; ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות 'החּביא ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹויאמרּו:
ּכדי  - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס מּׁשעה עּמֹו היּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומדּברים
אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי על ואף ּפיו. לתֹו יּתן ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשּנאמר: החׁשד, מּפני יתרם לא להֹון, נבהל ׁשהּוא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמי

ּומּיׂשראל". מה' נקּיים ְְְִִִִִִֵֵֶָ"והייתם

ה'תשע"ה  סיון כ"ב שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
צריכ ‡. הּכל - הּׁשקלים ּכל חציי ׁשּיּתן ּכדי להם, ין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכׁשהיה  ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ואחד ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
ּומצרף הּׁשלחני אצל הֹול ּבׁשני [פורט]אדם ׁשקל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
הּׁשקל על ּתֹוספת לֹו יּתן חילוף]חציין, ואֹותּה[דמי , ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

על  ׁשקל ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ 'קֹולּבֹון'. נקראת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּתֹוספת
ּבקֹולּבֹון חּיבין .[אחד]ׁשניהם, ְְְִֵֶַָ

ׁשני ·. אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבּׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
היה  אם וכן הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעבדים

יד על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב [בשביל]אחד ְְֶֶַַַַַַָָָָָָ
עבד  אֹו אּׁשה, ועל עליו ׁשקל ׁשּנתן איׁש ּכגֹון - ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּפטּור
הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין הּכהנים, וכן הּקֹולּבֹון. מן ּפטּור -ְְְְֲִִִִֵַַַָֹ

הּקֹולּבֹון. מן ּפטּור הּכהן, יד על ְְִֵֵַַַַַָֹוהּׁשֹוקל
ּבן ‚. על אֹו ׁשכנֹו, על אֹו העני, ועל  עליו ׁשקל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

ׁשהרי  הּקֹולּבֹון, מן ּפטּור מּתנה, להם נתנֹו אם - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָעירֹו
נתן  ואם ּבׁשקלים. להרּבֹות ּכדי מּתנה, ׁשקל חצי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָנתן

ידם על הּׁשקל חצי עד [בשבילם]להם הלואה, ּדר ְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבקֹולּבֹון. חּיב - ידם ּכׁשּתמצא לֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָׁשּיחזירּו

אביהם,„. להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחים
מן  ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנ ּו הּׁשּתפים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻוכן
ונתנּו ׁשּנׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻהּקֹולּבֹון.

הּמעֹות עין ונׁשּתּנה הּׁשּתפּות, הכספים ּבמעֹות [נתחלפו ְְְִִֵַַַָָָֻ
השתתפו] מעֹותיו,שבהם וזה מעֹותיו זה הביא אם אבל ;ְְְֲִִֵֶֶָָָ

הרי וערב  - הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ועדין ּום ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָֹֹ
וחזרּו חלקּו, זמן ואחר ונתנּו נׂשאּו ּבקֹולּבֹון. חּיבין ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָאּלּו
ּבׁשּתפּות  ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקֹולּבֹון; חּיבין - ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻונׁשּתּתפּו

הּמעֹות. ויׁשּתּנּו האחרֹונה, ְְֲִַַַָָָזֹו
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להם ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין

חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקֹולּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹּבּכספים
ּפטּורין  - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה;
'הרי  אֹומרים: ואין הּכספים, ׁשּיחלקּו עד הּקֹולּבֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָמן

לחלּקה' עֹומדים .הם ְֲִֵַָֻ
.Â הּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחׁשב ּכדי להקּדׁש ׁשקל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹותן

החציים  מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
אחרים] היה [מאנשים ׁשאּלּו קֹולּבֹונֹות; ׁשני חּיב -ְְִֵֶַָָָ

אחד. קֹולּבֹון חּיב היה לׁשקלים, ּכּלֹו ְְִִֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשקל
.Ê נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקֹולּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְִִִֶַַַָָּכּמה

מעה, חצי הּקֹולּבֹון היה - ּדינרין ׁשני הּׁשקל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבמחצית
נּתן  לא ּומעֹולם ּבדינר; עׂשר מּׁשנים אחד ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
אּלא  ּכׁשקלים, אינן והּקֹולּבֹונֹות מּזה. ּפחֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּקֹולּבֹון
מהן  ׁשּיסּתּפק עד עצמן, ּבפני הּׁשלחנים אֹותן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמּניחין

.ההקּדׁש ְֵֶַ
.Áׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָמי

ׁשליח,לּגזּבר  ּביד ׁשקליהם את ׁשּׁשלחּו העיר ּבני . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נׁשּבע  זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר אם - אבדּו אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָונגנבּו
ונֹותנים  חֹוזרים והם חּנם; ׁשֹומר ּכל ּכדין ונפטר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָלהם
'הֹואיל  העיר: אנׁשי אמרּו ואם ׁשנּיה. ּפעם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשקליהם
נאמן  ׁשהּוא הּׁשליח, ׁשּיּׁשבע רצֹוננּו אין מׁשּלמים, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואנּו
ׁשאין  היא, חכמים ּתּקנת להן; ׁשֹומעים אין - ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָלנּו'
הראׁשֹונים  הּׁשקלים נמצאּו ׁשבּועה. ּבלא יֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹהקּדׁש
עֹולים  ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - הּׁשליח ׁשּנׁשּבע ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאחר
הּׁשנה, לׁשקלי יּפלּו והראׁשֹונים אחרת; לׁשנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהן

ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָוהאחרֹונים
.Ë חּיב הּוא ׁשהרי ׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו

ׁשּלקחּום  ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
ׁשּנתרמה  אחר אם רֹואים: - ּפטּור ׁשהּוא מזּינים, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֻלסטים
העיר  ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע נאנס, ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּתרּומה
לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ׁשהּתֹורם - ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּפטּורים
לעׂשֹות? להם היה מה העיר, ּובני הן; הקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּוברׁשּות
ּבגנבה  חּיב ׁשהּוא ׂשכר, לׁשֹומר אּלא מסרּו לא הרי -ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּנתרמה  קדם אבדּו ואם מצּוי. אינֹו האנס אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואבדה,
נׁשּבע  והּׁשליח הם, העיר ּבני ּברׁשּות עדין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּתרּומה,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



קלג milwy zekld - mipnf xtq - oeiq `"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה  חצי ּבמחצית אֹותֹו יׂשראל ׁשקלּו לא ּומעֹולם ּסלע. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּתֹורה  ׁשל ׁשקל מחצי ּפחֹות .הּׁשקל, ֲִֵֶֶֶֶֶַָָ

.Ê ּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין לוּיים הּכל ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים וגרים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָֹֻויׂשראלים
אבל  מהן. מקּבלין נתנּו, ואם קטּנים; ולא עבדים, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹולא
קטן  מהן. מקּבלין אין הּׁשקל, מחצית ׁשּנתנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּגֹוים
אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, מחצית עליו לּתן אביו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהתחיל
ויּתן  ׁשּיגּדיל עד וׁשנה, ׁשנה ּבכל עליו נֹותן אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּפֹוסק,

עצמֹו. ְַַעל
.Á הּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ּובזמן הּׁשקלים, . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

יׂשראל, ּבארץ ּבין הּׁשקלים, את נֹותנין קּים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמקּדׁש
ּבארץ  אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן לארץ; ּבחּוצה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבין

נֹוהגין. אינן ְֲִִֵֵָָיׂשראל
.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי [מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עתיד  ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין
הּׁשלחנין יׁשבּו ּבֹו, עׂשר ּבחמּׁשה ּבכל [הגובים]לּתן. ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ

להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ּומדינה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמדינה
לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ּומי מּמּנּו, ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹיקּבלּו
ּומּכאן  לגּבֹות, ּבּמקּדׁש יׁשבּו ּבֹו, ועׂשרים ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּבחמּׁשה
ׁשּלא  מי וכל ׁשּיּתן; עד נתן ׁשּלא מי את ּכֹופין ,ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹואיל

ולֹוקח  אֹותֹו, ממׁשּכנין - עבֹוטֹויּתן ּבעל [משכונו]ין ְְְְְְֲִִִֵַַ
ּכסּותֹו. ואפּלּו ְְֲִַָּכרחֹו,

.È,לּתן ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל
ממׁשּכנין  ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָאֹו

ׁשלֹום  ּדרכי מּפני לעֹולם, הּכהנים ּכׁשּיּתנּו,את אּלא ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיּתנּו. עד אֹותן ותֹובעין מהן, ְְְְְִִִֵֶֶַַָמקּבלין

ה'תשע"ה  סיון כ"א שני יום

ב  ¤¤ּפרק
ּכֹונסין‡. ּבכל [אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ׁשּולי  - ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדינה
ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, רחבין ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָהּתבה
ּבנחת  מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, ׁשּיׁשליכּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי

ּבּה[בקלות] ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ולּמה .ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשנה  ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ׁשנה ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשקלים

ׁשעברה. ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא מּמי ׁשּגֹובין ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשעברה,
ּכל ·. ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר  ּכמין ׁשנּיה,ּתבה זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְִִִִֵֵָָָָָָ
ׁשעברה; ׁשנה קרּבן לׁשקלי עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
עליו  ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; לתבה ּדמיהן  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמׁשלי
חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה מׁשלי ּבלבד, העֹוף ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעֹולת
למי  ׁשּׁשית, לּמערכה; עצים ּבהן לקנֹות ׁשהתנּדב ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלמי
זהב  ׁשהתנּדב למי ׁשביעית, ללבֹונה; מעֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהתנּדב
מעֹות  ׁשהפריׁש ּכגֹון חּטאת, למֹותר ׁשמינית, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹלּכּפרת;

הּׁשאר  יׁשלי הּמעֹות, מן והֹותיר חּטאת ולקח ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָלחּטאתֹו
קּני למֹותר עׂשירית, אׁשם; למֹותר ּתׁשיעית, [-לתֹוכּה; ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ

יונה] בוני עׂשרה,תורים אחת ויֹולדֹות; וזבֹות ְְְְִֵֶַַָָזבים
מצרע; אׁשם למֹותר עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹלמֹותר

ּבהמה. לעֹולת מעֹות ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשלׁש
על ‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם

מּבחּוץ  הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ
הּמעֹות  ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיקרבּו
ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ּבׁשׁש ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָהּנמצאֹות
הּמעֹות  וכל העֹורֹות. ּכל ּכׁשאר לּכהנים, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹועֹורֹותיהן
עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ּבהן יּלקח ׁשליׁשית, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבתבה

העֹוף. עֹולת ּכּלן וׁשּברביעית, חּטאֹות. ְְְְִִֶֶַַָָָָָֻוחצין
מׁשּלחין „. הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין ּביד לצרףאֹותם להם ויׁש [להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
מתקּבץ  והּכל .הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, ּבדינרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹותן

אֹותֹו ּומּניחין הּלׁשכֹות לּמקּדׁש, מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְִִִִִַַַַַָָָ
עליה  וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ּדלתֹותיה וסֹוגרין ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבּמקּדׁש,
ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו הּׁשקלים מּכל ּוממּלאין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹחֹותמֹות.
סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי קּפה, ּכל ׁשעּור - ּגדֹולֹות ְְְִִִֵֵֶַָָָֻֻקּפֹות
הּוא  הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ּבּלׁשּכה. אֹותֹו מּניחין ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֻוהּׁשאר,
מה  על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר וזה הּלׁשּכה'; 'ּתר ּומת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנקרא

הּלׁשּכה'. 'ׁשירי הּנקרא הּוא ּבּקּפֹות, ְְְִִֵֵֶַַַָָָֻּׁשּיׁש
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים -[-מ]ּבׁשלׁשה הּלׁשּכה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן, חדׁש ְְְִִֵֶֶֶָֹֹֹֹֹּבראׁש
ּתֹורמין  וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת וקדם ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחריו,
עֹומדים  והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים נכנס אחד ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָאֹותּה?
לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: אֹומר והּוא ְְְְִֵֵֶֶַָֹּבחּוץ;
ממּלא  ּכ ואחר ּפעמים. ׁשלׁשה ּתרם'! ּתרם! ְְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹֹ'ּתרם!
סאין  ׁשלׁש מכילה מהן קּפה ּכל קטּנֹות, קּפֹות ְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻֻׁשלׁש
ּכדי  לחּוץ, ּומֹוציאן הּגדֹולֹות; קּפֹות הּׁשלׁש ְְִֵֵַַַָָָֹֻמאֹותן

ׁשּיכלּו עד מהן יתרוקנו]להסּתּפק אֹותן [- ּוממּלא וחֹוזר . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשנּיה  ּפעם הּגדֹולֹות הּׁשלׁש מן הּקטּנֹות קּפֹות ְְְִִַַַַַַַָָָֹֹֻהּׁשלׁש

ּומסּתּפקין עצרת, ׁשּיכלּו.[משתמשים]קדם עד מהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ
.Â הּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר

ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹהּגדֹולֹות
ּתֹורמין  ניסן, חדׁש ּובראׁש ניסן. חדׁשה חדׁש .מּתרּומה ְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹֹֹ

הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם הסּפיקּו ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֻלא
מּׁשירי  ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ׁשּלא עד ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹוכלּו

ְִַָהּלׁשּכה.
.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש

'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מן ּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה
ראׁשֹונה  ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ּכ ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָואחר
הּגדֹולה  אֹותּה ּומחּפה הּגדֹולה, האחת ְְְֵֶַַַַַַָָָָָֻמהּקּפה
הּׁשנּיה, הּגדֹולה מהּקּפה הּׁשנּיה ותֹורם ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻּבמטּפחת;
מהּקּפה  הּׁשליׁשית ותֹורם ּבמטּפחת. אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻּומחּפה
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ׁשּתהיה  ּכדי - אֹותּה מחּפה ואינֹו הּׁשליׁשית, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּגדֹולה
ׁשנּיה  ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ויתחיל סּים, ׁשּבּה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנּכרת
הּגדֹולה  מן הראׁשֹונה ותֹורם עצרת, קדם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכׁשּיּכנס
הּגדֹולה  מן הּׁשנּיה ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה
ותֹורם  אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרם
אֹותּה מחּפה ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשליׁשית
ּכׁשּיּכנס  ׁשליׁשית ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ּכדי -ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּוׁשליׁשית  ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבתׁשרי;

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל ְְְִִַַַַַַַָהּקטּנֹות,
.Á הראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻּכׁשהּוא

הּמּקפין  הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלׁשם
ּבבל [הסמוכים] לׁשם והּׁשליׁשית, יׂשראל; ּכל ּולׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלּה

הר  הּמדינֹות ּולׁשם מדי ּכל ּולׁשם ׁשאר ּולׁשם חֹוקֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
ְִֵָיׂשראל.

.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא
לּגבֹות  העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ּכדי -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
לּלׁשּכה  ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו יׂשראל, על ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכּפרה

זֹו ּתרּומה מהן .ונתרמה ְְְְִֵֶָָ
.È ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ולא [להחביא]להחּבֹות ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, ּבֹו ְְְְְְְְְִֶֶַַָָֹֹֹ
תפילין]ּבתפּלה העם,[- אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

ּכׁשּתרמּה'; ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות 'החּביא ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹויאמרּו:
ּכדי  - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס מּׁשעה עּמֹו היּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומדּברים
אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי על ואף ּפיו. לתֹו יּתן ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשּנאמר: החׁשד, מּפני יתרם לא להֹון, נבהל ׁשהּוא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמי

ּומּיׂשראל". מה' נקּיים ְְְִִִִִִֵֵֶָ"והייתם

ה'תשע"ה  סיון כ"ב שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
צריכ ‡. הּכל - הּׁשקלים ּכל חציי ׁשּיּתן ּכדי להם, ין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכׁשהיה  ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ואחד ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
ּומצרף הּׁשלחני אצל הֹול ּבׁשני [פורט]אדם ׁשקל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
הּׁשקל על ּתֹוספת לֹו יּתן חילוף]חציין, ואֹותּה[דמי , ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

על  ׁשקל ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ 'קֹולּבֹון'. נקראת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּתֹוספת
ּבקֹולּבֹון חּיבין .[אחד]ׁשניהם, ְְְִֵֶַָ

ׁשני ·. אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבּׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
היה  אם וכן הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעבדים

יד על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב [בשביל]אחד ְְֶֶַַַַַַָָָָָָ
עבד  אֹו אּׁשה, ועל עליו ׁשקל ׁשּנתן איׁש ּכגֹון - ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּפטּור
הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין הּכהנים, וכן הּקֹולּבֹון. מן ּפטּור -ְְְְֲִִִִֵַַַָֹ

הּקֹולּבֹון. מן ּפטּור הּכהן, יד על ְְִֵֵַַַַַָֹוהּׁשֹוקל
ּבן ‚. על אֹו ׁשכנֹו, על אֹו העני, ועל  עליו ׁשקל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

ׁשהרי  הּקֹולּבֹון, מן ּפטּור מּתנה, להם נתנֹו אם - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָעירֹו
נתן  ואם ּבׁשקלים. להרּבֹות ּכדי מּתנה, ׁשקל חצי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָנתן

ידם על הּׁשקל חצי עד [בשבילם]להם הלואה, ּדר ְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבקֹולּבֹון. חּיב - ידם ּכׁשּתמצא לֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָׁשּיחזירּו

אביהם,„. להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחים
מן  ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנ ּו הּׁשּתפים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻוכן
ונתנּו ׁשּנׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻהּקֹולּבֹון.

הּמעֹות עין ונׁשּתּנה הּׁשּתפּות, הכספים ּבמעֹות [נתחלפו ְְְִִֵַַַָָָֻ
השתתפו] מעֹותיו,שבהם וזה מעֹותיו זה הביא אם אבל ;ְְְֲִִֵֶֶָָָ

הרי וערב  - הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ועדין ּום ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָֹֹ
וחזרּו חלקּו, זמן ואחר ונתנּו נׂשאּו ּבקֹולּבֹון. חּיבין ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָאּלּו
ּבׁשּתפּות  ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקֹולּבֹון; חּיבין - ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻונׁשּתּתפּו

הּמעֹות. ויׁשּתּנּו האחרֹונה, ְְֲִַַַָָָזֹו
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להם ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין

חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקֹולּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹּבּכספים
ּפטּורין  - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה;
'הרי  אֹומרים: ואין הּכספים, ׁשּיחלקּו עד הּקֹולּבֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָמן

לחלּקה' עֹומדים .הם ְֲִֵַָֻ
.Â הּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחׁשב ּכדי להקּדׁש ׁשקל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹותן

החציים  מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
אחרים] היה [מאנשים ׁשאּלּו קֹולּבֹונֹות; ׁשני חּיב -ְְִֵֶַָָָ

אחד. קֹולּבֹון חּיב היה לׁשקלים, ּכּלֹו ְְִִֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשקל
.Ê נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקֹולּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְִִִֶַַַָָּכּמה

מעה, חצי הּקֹולּבֹון היה - ּדינרין ׁשני הּׁשקל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבמחצית
נּתן  לא ּומעֹולם ּבדינר; עׂשר מּׁשנים אחד ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
אּלא  ּכׁשקלים, אינן והּקֹולּבֹונֹות מּזה. ּפחֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּקֹולּבֹון
מהן  ׁשּיסּתּפק עד עצמן, ּבפני הּׁשלחנים אֹותן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמּניחין

.ההקּדׁש ְֵֶַ
.Áׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָמי

ׁשליח,לּגזּבר  ּביד ׁשקליהם את ׁשּׁשלחּו העיר ּבני . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נׁשּבע  זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר אם - אבדּו אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָונגנבּו
ונֹותנים  חֹוזרים והם חּנם; ׁשֹומר ּכל ּכדין ונפטר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָלהם
'הֹואיל  העיר: אנׁשי אמרּו ואם ׁשנּיה. ּפעם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשקליהם
נאמן  ׁשהּוא הּׁשליח, ׁשּיּׁשבע רצֹוננּו אין מׁשּלמים, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואנּו
ׁשאין  היא, חכמים ּתּקנת להן; ׁשֹומעים אין - ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָלנּו'
הראׁשֹונים  הּׁשקלים נמצאּו ׁשבּועה. ּבלא יֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹהקּדׁש
עֹולים  ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - הּׁשליח ׁשּנׁשּבע ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאחר
הּׁשנה, לׁשקלי יּפלּו והראׁשֹונים אחרת; לׁשנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהן

ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָוהאחרֹונים
.Ë חּיב הּוא ׁשהרי ׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו

ׁשּלקחּום  ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
ׁשּנתרמה  אחר אם רֹואים: - ּפטּור ׁשהּוא מזּינים, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֻלסטים
העיר  ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע נאנס, ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּתרּומה
לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ׁשהּתֹורם - ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּפטּורים
לעׂשֹות? להם היה מה העיר, ּובני הן; הקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּוברׁשּות
ּבגנבה  חּיב ׁשהּוא ׂשכר, לׁשֹומר אּלא מסרּו לא הרי -ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּנתרמה  קדם אבדּו ואם מצּוי. אינֹו האנס אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואבדה,
נׁשּבע  והּׁשליח הם, העיר ּבני ּברׁשּות עדין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּתרּומה,
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ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע מׁשּלמין. והם העיר, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָלאנׁשי
ואין  ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - הּלסטים החזירּום ּכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָואחר
ׁשנה  לׁשקלי יּפלּו והּׁשנּיים אחרת; לׁשנה להן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעֹולים
ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ׁשאֹומר, מי יׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשעברה.
אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ׁשּנּגבּו הּׁשקלים הם הּׁשנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלׁשקלי
הם  הראׁשֹונים, ׁשהּׁשקלים ׁשאֹומר מי ויׁש וחזרּו; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָנאנסּו

ּתחּלה  הּגזּבר ליד בשנית]ׁשהּגיעּו העיר בני .[שנתנו ְְְִִִִֶַַָָ
.È לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן

ידֹו על בשבילו]אֹותֹו השקל מחצית ּוׁשקלֹו[לתת הל , ְַַָָָ
עצמֹו ידי עצמו]על -ּכדי[בשביל אֹותֹו ימׁשּכנּו ׁשּלא ְְְְְְֵֵֶַַַֹ

הּתרּומה נתרמה שבלשכה]אם הּׁשֹוקל [מהשקלים מעל , ְְְִִֵַַַָָָ
ּתרמּו[השליח] ׁשּכבר הּוא, הקּדׁש ּברׁשּות הּׁשקל ׁשּזה ;ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ּבממֹון  עצמֹו הּציל זה ונמצא לּגבֹות, העתיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָעל
הּתרּומה, נתרמה לא ואם הּׁשקל. ּבזה ונהנה ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹההקּדׁש,
וכן  לֹו. ׁשּנתן ׁשקל חצי לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלא
חּיב  והּוא יצא; ּוׁשקלֹו, ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּגֹוזל

חמׁש להֹוסיף אֹו ׁשנים, לּבעלים לשקר לׁשּלם נשבע [אם ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
.והודה]

.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן
מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב [- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ

מעׂשר  מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,
ּכנגּדֹו יאכל ׁשביעית,[פדיונו]ׁשני, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ

לא  הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ּכנגּדֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֹֻיאכל
ּכלּום. ְָָעׂשה

.·È ונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו ׁשאינֹוהּמפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
אּלא  חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב
ּבבת  ואם קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה אם - ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחד

ׁשקלים  מֹותר והּׁשני ׁשקלים האחד ׁשקלֹואחת, הפריׁש . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
לנדבה. יּפל ְִִֵָָָֹומת,

.‚È ׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ללּקט  ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
מלא  לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן נֹותן ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכיס,

חּלין  - הּׁשקלים .ׁשּמֹותר ְִִֶַַָֻ
.„È ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָמעֹות

לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, קרֹוב - ְְְְְִִִִִִָָָָָָָָנדבה
מּפני  - לנדבה יּפלּו למחצה, מחצה לנדבה; ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶָָָָָָיּפלּו
מהם  מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, עֹולה ּכּלּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּנדבה

אחרים  ולדברים .לעֹולֹות ְְְֲִִִֵָ
.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן

ללבֹונה  עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.
קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי [תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ

אחר  הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָעֹולה,
הּמעֹות  וכל להחמיר. למחצה, מחצה ּבכּלן; ְְְְְֱֱִֶֶַַַָָָָָָֻהּקרֹוב,
מעֹות  מֹוציא הּגזּבר ׁשאין חּלין; - הּבית ּבהר ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּנמצאֹות

הּבהמֹות  על מחּללן ׁשהּוא עד הּלׁשּכה, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָמּתרּומת
לּקרּבנֹות. ְֵֶַַָָׁשּלֹוקח
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הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת ּבּה?[חצאי ּיעׂשה מה , ְְִֵֶַַַָָָ

וכל  והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין מּמּנה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָלֹוקחין
ּכל  ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ונסּכיהם, הּצּבּור ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָקרּבנֹות
מצאּו ולא עצים הביאּו לא אם העצים, וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹהּקרּבנֹות;
ּוׂשכר  הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ּוׂשכר והּקטרת ּבדמים; ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי והעמר, הּפנים, לחם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעֹוׂשי

הּמׁשּתּלח הכיפורים]וׂשעיר זהֹורית [ביום ׁשל ולׁשֹון ְְְְִִִֵֶַַַָָ
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין אּלּו ּכל - קרניו ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּקֹוׁשרים

ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה [שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין [מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ

ּבנין  ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
ּבדק  מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ואינן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעׂשּויֹות,
מּתרּומת  ּבאין ׁשערים, ׁשל ּפרֹוכֹות אבל ְְֲִִִִֶַַַָָָָהּבית;
מּמֹותר  ׁשּיבֹואּו מצותן ׁשרת, ּוכלי הּמנֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּלׁשּכה.
יתּבאר  ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ּובהלכֹות - ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהּנסכים
נסכים, מֹותר להם היה לא ואם הּנסכים; מֹותר הּוא ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹמה
ּכהן  ּבגדי ּבין - ּכהּנה ּבגדי הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֻיבֹואּו
- ּבּמקּדׁש ׁשעֹובדין הּכהנים ּכל ּבגדי ׁשאר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּגדֹול,

הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ְְִִִַַַָָֹהּכל
לּה‚. חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְִִִֵַַַָָָָָּכל

ּבפסּולי  ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות מּמּנה, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבקרֹוב
ּגֹוי הּמקּדׁשין  וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין נסּכיהן - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ּדמי  עּמּה ׁשלח ולא אחרת, מּמדינה עֹולתֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּׁשלח
הּלׁשּכה. מּתרּומת נסכיה יבֹואּו - ְְְְִִִֶַַָָָָָנסכים

קרבין „. נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָּגר
הּלׁשּכה  מּתרּומת ּבאין לאו, ואם ּגדֹול מּׁשּלֹו; ּכהן . ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

החבּתין  את מקריבין - ּתחּתיו אחר מּנּו ולא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּמת,
מבּקרי הּלׁשּכה. ׁשּבירּוׁשלים,[בודקי]מּתרּומת מּומין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות המלּמדים חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָֹותלמידי
ּבניהן  המגּדלֹות ונׁשים קמיצה, הלכֹות להם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוהמלּמדים

מּתרּומת [בטהרה] ׂשכרם נֹוטלין ּכּלם - אדּמה ְְְְֲִִַָָָָָָֻֻלפרה
ּבית  להם ׁשּיפסקּו ּכּמה ׂשכרם? הּוא וכּמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהּלׁשּכה;

ִּדין.
ּדין ‰. ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיׁשמרּו ּכדי [מאליהם]ׁשֹומרין , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָ
מן  אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר מהם ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיביאּו
הּלׁשּכה. מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהחדׁש;

.Â ּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי
לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשּום
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ּכדי  הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו חכמים להם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּתּקנּו
ׁשם  ׁשֹומרין ׁשאּלּו מקֹום מאֹותֹו הּכל [משום ׁשּיפרׁשּו ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

הן] שלהקדש הדבר מתפרסם .השכר
.Ê מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי

נֹוטלין הּלׁשּכה  ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ּתׁשעים  נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָׂשכרן
על  אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ּבכל מנה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹּתׁשעים
ּונׁשיהם  הם צרּכן, ּכדי להם מֹוסיפין - רצּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹּפי

ּביתם. ּובני ְְֵֵֵֶָּובניהם
.Á ׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש

אדּמה  ּפרה ׁשּמֹוציאין מֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֻ
הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם הּמׁשּתּלח; ׂשעיר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעליו
מּׁשירי  ּבאין - והעזרֹות וההיכל, העֹולה, מזּבח ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָוכן

אּמתהּלׁשּכה  ׁשּבירּוׁשלים[תעלת]. [העוברת הּמים ְִִִִֶַַַַַַָָ
צרכי בעזרה] וכל מגּדלֹותיה, וכל ירּוׁשלים, וחֹומת ,ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

מעֹות  ׁשהתנּדב וגֹוי הּלׁשּכה. מּׁשירי ּבאין - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהעיר
מקּבלין  אין - ּבחּנם עּמהם לעׂשֹות אֹו האּלּו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלּדברים

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מצוות]מּמּנּו, ז' שקיבל ׁשּנאמר:[גוי , ֱֲִִֵֶֶֶַַָ
ונאמר: וגֹו'", לאלהינּו ּבית לבנֹות ולנּו לכם ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹ"לא

ּבירּוׁשלים". וזּכרֹון ּוצדקה חלק אין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ"ולכם
.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר

ּדין  ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
לא  אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל על ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּוא

העֹוף  העֹולֹות עֹולת ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִֵֵֶַַָָָ
לּמזּבח'. 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, מּמֹותר ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּבאין

.È,הּצּבּור קרּבנֹות לכל להם הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
אין  אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי את ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין

הּמזּבח  מּקדׁשי לֹו הראּוי את מֹוציא הּבית .ּבדק ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.‡È קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה אּלא ְְֲֲִִִֶַָָָָָָָָֹהּצּבּור
היׁשנה  מן ניסן,לֹוקחין חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִִֶַַָָָָֹֹ

ּפֹודין  - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ּבהמֹות עּמהן ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָויׁש
ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין אֹותן ּומֹוציאין ְְִִִִִִֵֶַַָָֻאֹותן
הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין יׁשנה לתרּומה ּדמיהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָויּפלּו
לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ּכל על הּוא ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּתנאי

לחּלין. יצאּו להן, צריכים יהיּו לא ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֻׁשאם
.·Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ

מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמי אֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ
ונֹוטלין הקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

את  ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות  להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין  חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה. מּתרּומה ְְִָָָָאֹותּה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  סיון כ"ד חמישי יום
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יֹום  ּבאיזה ולקּבע ּולידע לחּׁשב והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות
מצוה  ּובאּור הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש חדׁש ּכל ּתחּלת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּוא

אּלּו. ּבפרקים - זֹו
ספר זמנים -הלכות קידוש החודש 

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
הם‡. הּׁשנה הּלבנה חדׁשי מפגש חדׁשי שבין זמן [משך ְְְֵֵֵַַָָָָָָ

שני] מפגש לבין והשמש, הירח של "עלת אחד ׁשּנאמר: ,ֱֶֶַַֹ
חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש ונאמר: ּבחדׁשֹו", ְְְֱֳִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹחדׁש
למׁשה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו 'הראה חכמים: אמרּו ּכ -ְְְֲִֶֶַָָָָָָֹ
ראה  ּכזה לֹו: ואמר לבנה, ּדמּות הּנבּואה ְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָּבמראה
החּמה, ׁשני הן - מחּׁשבין ׁשאנּו והּׁשנים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָוקּדׁש'.

האביב". חדׁש את "ׁשמֹור ֱִֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
קרֹוב·. הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה  [-וכּמה ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ

פחות] מן מעט ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. עׂשר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָמאחד
יֹותר  אֹו מעט ּפחֹות אֹו יֹום, ׁשלׁשים ּכמֹו הּזאת ְְְִֵֶֶַַַָֹֹהּתֹוספת
ׁשלׁשה  הּׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אחד, חדׁש מֹוסיפין - ְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹמעט
אפׁשר  ׁשאי מעּברת'; 'ׁשנה הּנקראת והיא חדׁש, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻעׂשר
ׁשּנאמר: ימים, וכ וכ חדׁש עׂשר ׁשנים הּׁשנה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלהיֹות
אּתה  ואין לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים - הּׁשנה" ְְְְֳִֵֵֶַַַָָָָָָָָ"לחדׁשי

ימים. ִֶָמֹונה
ּכמֹו‚. נראית ואינּה וחדׁש, חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּלבנה

ׁשּתדּבק  קדם אחד יֹום ּכמֹו יתר, אֹו ּפחֹות אֹו ימים ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשני
מקביל] אחר [בקו אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ּבסֹוף ְְֶֶֶֶַַַַָֹּבּׁשמׁש

ׁשּתראה  ּובליל ּבערב. ּבּמערב ותראה ּבּׁשמׁש; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתדּבק
מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ּתחּלת הּוא - ׁשּנסּתרה אחר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבערב
ׁשלׁשים, ליל הּירח יראה ואם יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּיֹום
יהיה  יראה, לא ואם החדׁש; ראׁש ׁשלׁשים יֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹיהיה
ׁשלׁשים  יֹום ויהיה ּוׁשלׁשים, אחד יֹום החדׁש ְְְְִִִֶֶֶַָֹֹֹֹראׁש
ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל לּירח נזקקין ואין ׁשעבר. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמחדׁש
יֹותר  לבנה חדׁש ל ׁשאין נראה; ׁשּלא ּבין ׁשּנראה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּבין

יֹום. ׁשלׁשים ְִַֹעל
ּבליל „. הּירח ויראה יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש

' נקרא - חסר ׁשלׁשים יום ['חדׁש 29 בן לא ]חודש ואם ; ְְְִִִֵֶָָֹֹֹ
נקרא  - יֹום ׁשלׁשים ׁשעבר החדׁש ויהיה הּירח, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיראה
ּבליל  ׁשּיראה וירח מלא'. 'חדׁש ונקרא מעּבר', ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ'חדׁש
נראה  ואם ּבזמּנֹו'; ׁשּנראה 'ירח הּנקרא הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלׁשים,
הּוא  - ׁשלׁשים ּבליל נראה ולא ּוׁשלׁשים, אחד ְְְְְְִִִֵֵֶָָֹֹֹּבליל

עּבּורֹו'. ּבליל ׁשּנראה 'ירח ְְְִִִֵֵֶַָָָנקרא
ׁשּבת ‰. ּכמֹו אדם, לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָאין

השנה]ּבראׁשית וׁשֹובת [שבתות ׁשּׁשה מֹונה אחד ׁשּכל ְְִִֵֵֶֶֶָָָ
ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, הּדבר ּדין לבית אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּׁשביעי.
ׁשּיהיה  הּוא - חדׁש ראׁש הּיֹום אֹותֹו ויקּבעּו ּדין ְְְְִִִֵֶֶֶַֹֹּבית
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ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע מׁשּלמין. והם העיר, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָלאנׁשי
ואין  ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - הּלסטים החזירּום ּכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָואחר
ׁשנה  לׁשקלי יּפלּו והּׁשנּיים אחרת; לׁשנה להן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעֹולים
ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ׁשאֹומר, מי יׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשעברה.
אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ׁשּנּגבּו הּׁשקלים הם הּׁשנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלׁשקלי
הם  הראׁשֹונים, ׁשהּׁשקלים ׁשאֹומר מי ויׁש וחזרּו; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָנאנסּו

ּתחּלה  הּגזּבר ליד בשנית]ׁשהּגיעּו העיר בני .[שנתנו ְְְִִִִֶַַָָ
.È לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן

ידֹו על בשבילו]אֹותֹו השקל מחצית ּוׁשקלֹו[לתת הל , ְַַָָָ
עצמֹו ידי עצמו]על -ּכדי[בשביל אֹותֹו ימׁשּכנּו ׁשּלא ְְְְְְֵֵֶַַַֹ

הּתרּומה נתרמה שבלשכה]אם הּׁשֹוקל [מהשקלים מעל , ְְְִִֵַַַָָָ
ּתרמּו[השליח] ׁשּכבר הּוא, הקּדׁש ּברׁשּות הּׁשקל ׁשּזה ;ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ּבממֹון  עצמֹו הּציל זה ונמצא לּגבֹות, העתיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָעל
הּתרּומה, נתרמה לא ואם הּׁשקל. ּבזה ונהנה ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹההקּדׁש,
וכן  לֹו. ׁשּנתן ׁשקל חצי לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלא
חּיב  והּוא יצא; ּוׁשקלֹו, ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּגֹוזל

חמׁש להֹוסיף אֹו ׁשנים, לּבעלים לשקר לׁשּלם נשבע [אם ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
.והודה]

.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן
מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב [- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ

מעׂשר  מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,
ּכנגּדֹו יאכל ׁשביעית,[פדיונו]ׁשני, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ

לא  הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ּכנגּדֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֹֻיאכל
ּכלּום. ְָָעׂשה

.·È ונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו ׁשאינֹוהּמפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
אּלא  חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב
ּבבת  ואם קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה אם - ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחד

ׁשקלים  מֹותר והּׁשני ׁשקלים האחד ׁשקלֹואחת, הפריׁש . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
לנדבה. יּפל ְִִֵָָָֹומת,

.‚È ׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ללּקט  ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
מלא  לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן נֹותן ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכיס,

חּלין  - הּׁשקלים .ׁשּמֹותר ְִִֶַַָֻ
.„È ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָמעֹות

לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, קרֹוב - ְְְְְִִִִִִָָָָָָָָנדבה
מּפני  - לנדבה יּפלּו למחצה, מחצה לנדבה; ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶָָָָָָיּפלּו
מהם  מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, עֹולה ּכּלּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּנדבה

אחרים  ולדברים .לעֹולֹות ְְְֲִִִֵָ
.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן

ללבֹונה  עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.
קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי [תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ

אחר  הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָעֹולה,
הּמעֹות  וכל להחמיר. למחצה, מחצה ּבכּלן; ְְְְְֱֱִֶֶַַַָָָָָָֻהּקרֹוב,
מעֹות  מֹוציא הּגזּבר ׁשאין חּלין; - הּבית ּבהר ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּנמצאֹות

הּבהמֹות  על מחּללן ׁשהּוא עד הּלׁשּכה, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָמּתרּומת
לּקרּבנֹות. ְֵֶַַָָׁשּלֹוקח

ה'תשע"ה  סיון כ"ג רביעי יום
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הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת ּבּה?[חצאי ּיעׂשה מה , ְְִֵֶַַַָָָ

וכל  והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין מּמּנה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָלֹוקחין
ּכל  ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ונסּכיהם, הּצּבּור ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָקרּבנֹות
מצאּו ולא עצים הביאּו לא אם העצים, וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹהּקרּבנֹות;
ּוׂשכר  הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ּוׂשכר והּקטרת ּבדמים; ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי והעמר, הּפנים, לחם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעֹוׂשי

הּמׁשּתּלח הכיפורים]וׂשעיר זהֹורית [ביום ׁשל ולׁשֹון ְְְְִִִֵֶַַַָָ
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין אּלּו ּכל - קרניו ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּקֹוׁשרים

ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה [שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין [מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ

ּבנין  ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
ּבדק  מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ואינן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעׂשּויֹות,
מּתרּומת  ּבאין ׁשערים, ׁשל ּפרֹוכֹות אבל ְְֲִִִִֶַַַָָָָהּבית;
מּמֹותר  ׁשּיבֹואּו מצותן ׁשרת, ּוכלי הּמנֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּלׁשּכה.
יתּבאר  ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ּובהלכֹות - ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהּנסכים
נסכים, מֹותר להם היה לא ואם הּנסכים; מֹותר הּוא ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹמה
ּכהן  ּבגדי ּבין - ּכהּנה ּבגדי הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֻיבֹואּו
- ּבּמקּדׁש ׁשעֹובדין הּכהנים ּכל ּבגדי ׁשאר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּגדֹול,

הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ְְִִִַַַָָֹהּכל
לּה‚. חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְִִִֵַַַָָָָָּכל

ּבפסּולי  ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות מּמּנה, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבקרֹוב
ּגֹוי הּמקּדׁשין  וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין נסּכיהן - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ּדמי  עּמּה ׁשלח ולא אחרת, מּמדינה עֹולתֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּׁשלח
הּלׁשּכה. מּתרּומת נסכיה יבֹואּו - ְְְְִִִֶַַָָָָָנסכים

קרבין „. נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָּגר
הּלׁשּכה  מּתרּומת ּבאין לאו, ואם ּגדֹול מּׁשּלֹו; ּכהן . ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

החבּתין  את מקריבין - ּתחּתיו אחר מּנּו ולא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּמת,
מבּקרי הּלׁשּכה. ׁשּבירּוׁשלים,[בודקי]מּתרּומת מּומין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות המלּמדים חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָֹותלמידי
ּבניהן  המגּדלֹות ונׁשים קמיצה, הלכֹות להם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוהמלּמדים

מּתרּומת [בטהרה] ׂשכרם נֹוטלין ּכּלם - אדּמה ְְְְֲִִַָָָָָָֻֻלפרה
ּבית  להם ׁשּיפסקּו ּכּמה ׂשכרם? הּוא וכּמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהּלׁשּכה;

ִּדין.
ּדין ‰. ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיׁשמרּו ּכדי [מאליהם]ׁשֹומרין , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָ
מן  אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר מהם ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיביאּו
הּלׁשּכה. מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהחדׁש;

.Â ּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי
לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשּום
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ּכדי  הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו חכמים להם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּתּקנּו
ׁשם  ׁשֹומרין ׁשאּלּו מקֹום מאֹותֹו הּכל [משום ׁשּיפרׁשּו ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

הן] שלהקדש הדבר מתפרסם .השכר
.Ê מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי

נֹוטלין הּלׁשּכה  ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ּתׁשעים  נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָׂשכרן
על  אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ּבכל מנה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹּתׁשעים
ּונׁשיהם  הם צרּכן, ּכדי להם מֹוסיפין - רצּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹּפי

ּביתם. ּובני ְְֵֵֵֶָּובניהם
.Á ׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש

אדּמה  ּפרה ׁשּמֹוציאין מֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֻ
הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם הּמׁשּתּלח; ׂשעיר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעליו
מּׁשירי  ּבאין - והעזרֹות וההיכל, העֹולה, מזּבח ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָוכן

אּמתהּלׁשּכה  ׁשּבירּוׁשלים[תעלת]. [העוברת הּמים ְִִִִֶַַַַַַָָ
צרכי בעזרה] וכל מגּדלֹותיה, וכל ירּוׁשלים, וחֹומת ,ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

מעֹות  ׁשהתנּדב וגֹוי הּלׁשּכה. מּׁשירי ּבאין - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהעיר
מקּבלין  אין - ּבחּנם עּמהם לעׂשֹות אֹו האּלּו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלּדברים

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מצוות]מּמּנּו, ז' שקיבל ׁשּנאמר:[גוי , ֱֲִִֵֶֶֶַַָ
ונאמר: וגֹו'", לאלהינּו ּבית לבנֹות ולנּו לכם ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹ"לא

ּבירּוׁשלים". וזּכרֹון ּוצדקה חלק אין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ"ולכם
.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר

ּדין  ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
לא  אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל על ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּוא

העֹוף  העֹולֹות עֹולת ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִֵֵֶַַָָָ
לּמזּבח'. 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, מּמֹותר ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּבאין

.È,הּצּבּור קרּבנֹות לכל להם הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
אין  אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי את ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין

הּמזּבח  מּקדׁשי לֹו הראּוי את מֹוציא הּבית .ּבדק ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.‡È קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה אּלא ְְֲֲִִִֶַָָָָָָָָֹהּצּבּור
היׁשנה  מן ניסן,לֹוקחין חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִִֶַַָָָָֹֹ

ּפֹודין  - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ּבהמֹות עּמהן ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָויׁש
ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין אֹותן ּומֹוציאין ְְִִִִִִֵֶַַָָֻאֹותן
הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין יׁשנה לתרּומה ּדמיהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָויּפלּו
לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ּכל על הּוא ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּתנאי

לחּלין. יצאּו להן, צריכים יהיּו לא ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֻׁשאם
.·Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ

מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמי אֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ
ונֹוטלין הקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

את  ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות  להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין  חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה. מּתרּומה ְְִָָָָאֹותּה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  סיון כ"ד חמישי יום
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יֹום  ּבאיזה ולקּבע ּולידע לחּׁשב והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות
מצוה  ּובאּור הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש חדׁש ּכל ּתחּלת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּוא

אּלּו. ּבפרקים - זֹו
ספר זמנים -הלכות קידוש החודש 

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
הם‡. הּׁשנה הּלבנה חדׁשי מפגש חדׁשי שבין זמן [משך ְְְֵֵֵַַָָָָָָ

שני] מפגש לבין והשמש, הירח של "עלת אחד ׁשּנאמר: ,ֱֶֶַַֹ
חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש ונאמר: ּבחדׁשֹו", ְְְֱֳִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹחדׁש
למׁשה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו 'הראה חכמים: אמרּו ּכ -ְְְֲִֶֶַָָָָָָֹ
ראה  ּכזה לֹו: ואמר לבנה, ּדמּות הּנבּואה ְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָּבמראה
החּמה, ׁשני הן - מחּׁשבין ׁשאנּו והּׁשנים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָוקּדׁש'.

האביב". חדׁש את "ׁשמֹור ֱִֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
קרֹוב·. הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה  [-וכּמה ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ

פחות] מן מעט ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. עׂשר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָמאחד
יֹותר  אֹו מעט ּפחֹות אֹו יֹום, ׁשלׁשים ּכמֹו הּזאת ְְְִֵֶֶַַַָֹֹהּתֹוספת
ׁשלׁשה  הּׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אחד, חדׁש מֹוסיפין - ְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹמעט
אפׁשר  ׁשאי מעּברת'; 'ׁשנה הּנקראת והיא חדׁש, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻעׂשר
ׁשּנאמר: ימים, וכ וכ חדׁש עׂשר ׁשנים הּׁשנה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלהיֹות
אּתה  ואין לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים - הּׁשנה" ְְְְֳִֵֵֶַַַָָָָָָָָ"לחדׁשי

ימים. ִֶָמֹונה
ּכמֹו‚. נראית ואינּה וחדׁש, חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּלבנה

ׁשּתדּבק  קדם אחד יֹום ּכמֹו יתר, אֹו ּפחֹות אֹו ימים ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשני
מקביל] אחר [בקו אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ּבסֹוף ְְֶֶֶֶַַַַָֹּבּׁשמׁש

ׁשּתראה  ּובליל ּבערב. ּבּמערב ותראה ּבּׁשמׁש; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתדּבק
מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ּתחּלת הּוא - ׁשּנסּתרה אחר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבערב
ׁשלׁשים, ליל הּירח יראה ואם יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּיֹום
יהיה  יראה, לא ואם החדׁש; ראׁש ׁשלׁשים יֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹיהיה
ׁשלׁשים  יֹום ויהיה ּוׁשלׁשים, אחד יֹום החדׁש ְְְְִִִֶֶֶַָֹֹֹֹראׁש
ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל לּירח נזקקין ואין ׁשעבר. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמחדׁש
יֹותר  לבנה חדׁש ל ׁשאין נראה; ׁשּלא ּבין ׁשּנראה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּבין

יֹום. ׁשלׁשים ְִַֹעל
ּבליל „. הּירח ויראה יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש

' נקרא - חסר ׁשלׁשים יום ['חדׁש 29 בן לא ]חודש ואם ; ְְְִִִֵֶָָֹֹֹ
נקרא  - יֹום ׁשלׁשים ׁשעבר החדׁש ויהיה הּירח, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיראה
ּבליל  ׁשּיראה וירח מלא'. 'חדׁש ונקרא מעּבר', ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ'חדׁש
נראה  ואם ּבזמּנֹו'; ׁשּנראה 'ירח הּנקרא הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלׁשים,
הּוא  - ׁשלׁשים ּבליל נראה ולא ּוׁשלׁשים, אחד ְְְְְְִִִֵֵֶָָֹֹֹּבליל

עּבּורֹו'. ּבליל ׁשּנראה 'ירח ְְְִִִֵֵֶַָָָנקרא
ׁשּבת ‰. ּכמֹו אדם, לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָאין

השנה]ּבראׁשית וׁשֹובת [שבתות ׁשּׁשה מֹונה אחד ׁשּכל ְְִִֵֵֶֶֶָָָ
ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, הּדבר ּדין לבית אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּׁשביעי.
ׁשּיהיה  הּוא - חדׁש ראׁש הּיֹום אֹותֹו ויקּבעּו ּדין ְְְְִִִֵֶֶֶַֹֹּבית
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חדׁש ּתהיה ראׁש זֹו עדּות לכם", הּזה "החדׁש ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
"לכם". ְֶָָמסּורה

.Â ׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית
בכוכבים]האצטגנינין חוזים מקֹומֹות [- ׁשּיֹודעין , ְְְְִִִִֶַָ

ּומדקּדקים וחֹוקרים ּומהלכם, עד [בחישובים]הּכֹוכבים ְְְְְֲִִִַַַַָָָ
ליל  ׁשהּוא ּבזמּנֹו הּירח ׁשּיראה אפׁשר אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּידעּו
ׁשּיראה, ׁשאפׁשר ידעּו אם אפׁשר. אין אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשלׁשים,
יֹום  ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל לעדים ּומצּפים ְְְִִִֵֶַַָֻיֹוׁשבים
ּכהלכה, וחקרּום ּודרׁשּום עדים, ּבאּו אם ְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹׁשלׁשים.

לחשבון]ּדבריהם[אומתו]ונאמנּו מקּדׁשין [בהצלבה - ְְְְְִִֵֶֶֶַ
מׁשלימים  - עדים ּבאּו ולא נראה, לא ואם ְְְְִִִִִֵַָָֹֹאֹותֹו;
ׁשאין  ּבחׁשּבֹון ידעּו ואם מעּבר. החדׁש ויהיה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשלׁשים,
מצּפים  ואין ׁשלׁשים, יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאפׁשר
ׁשקר, עדי ׁשהן ּבוּדאי יּודע - עדים ּבאּו ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלעדים;
הּלבנה  ואינּה העבים, מן לבנה ּדמּות להם ׁשּנראת ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאֹו

.[האמיתית]הּוּדאית ִַַָ
.Êוידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָמצות

עד  העדים, את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח יראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאם
החדׁש את ּבאי ׁשּיקּדׁשּו העם, ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו ; ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

הם  יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי החדׁש, ראׁש הּוא יֹום ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹזה
קדׁש", מקראי אתם ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּמֹועדֹות,

"ו  למֹועדּה".ונאמר: הּזאת החּקה את ׁשמרּת ְְְְֱֲֶֶַַַַָָָָֹֻ
.Á אּלא ׁשנים ּומעּברים חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאין

יׂשראל  ה'ּבארץ ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבארץ  ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָמירּוׁשלים".
יׂשראל  ּבארץ הּניח ולא לארץ, לחּוצה ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
ׁשנים  ּומעּבר חדׁשים וקֹובע מחּׁשב זה הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמֹותֹו
אדם  יׂשראל ּבארץ ׁשּנעׂשה לֹו נֹודע ואם לארץ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבחּוצה
אסּור  זה הרי - מּמּנּו ּגדֹול לֹומר צרי ואין ּכמֹותֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
לא  ועּבר, וקבע עבר ואם לארץ; ּבחּוצה ּולעּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלקּבע

ּכלּום. ְָָעׂשה

ה'תשע"ה  סיון כ"ה שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
אנׁשים ‡. ׁשני אּלא החדׁש, ראׁש לעדּות ּכׁשר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

נׁשים  אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד הראּויין ְְְְְֲִִִִֵָָָָָָָָָּכׁשרים
מעידים. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר הם הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָועבדים
לא  - להעיד ּדין לבית ילכּו הּירח, את ׁשראּו ּובנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאב
יּמצא  ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ּכׁשרה החדׁש ׁשעדּות ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני
מּׁשאר  ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ׁשהּוא מּפני ּפסּול מהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
הּפסּול  וכל ויעיד; אחר, עם הּׁשני יצטרף ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּפסלנּות,
מן  ּכׁשר ׁשהּוא ּפי על אף - סֹופרים מּדברי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָלעדּות

החדׁש לעדּות ּפסּול .הּתֹורה, ְֵֶַַָָֹ
החדׁש·. ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, מתי ּדין [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] והיכן, עדים,ראו ּפי על החדׁש את קּדׁשּו אפּלּו .ְֲִִִִֵֶֶַַֹ

היּו לפיכ מקּדׁש; זה הרי - זֹו ּבעדּות זֹוממין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָֻונמצאּו
מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות מקּבלים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבראׁשֹונה
ּפסּול. ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ּבחזקת יׂשראל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּכל
ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו הּמינים, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָמּׁשּקלקלּו
עדּות  ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא התקינּו - ראּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹוהם
ׁשהם  אֹותן ּדין ּבית ׁשּמּכירים מעדים אּלא ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהחדׁש,

ּבעדּותן. וחֹוקרים ּדֹורׁשים וׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶָּכׁשרים,
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,את [מכירים]לפיכ ְְְִִִִִֵֶָֹ

ׁשּנראה  העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ׁשרא ּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהעדים
לבית  אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, העדים עם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבּה

כשרותם]ּדין על ּכׁשרין [מעידים ׁשאּלּו אֹותן ּומֹודיעין ְִִִִֵֵֶָ
מהן. מקּבלין ּכ ואחר ְְְִֵֵֶַַַָהן,

מחּׁשבין „. ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָּבית
ּתהיה  אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ויֹודעים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבהם,
קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּבצפֹון

קרניה ראׁשי יהיּו אורה]ּולהיכן קרני ּוכׁשּיבֹואּו[- נֹוטין. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים להעיד, ְְְִִִִֵֵֶַָָָָהעדים
היתה  ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן ּבדרֹום? אֹו ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָּבצפֹון

האופק]ּגבֹוהה הית [מן וכּמה עיניכם, רחבה'?ּבראּית ה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻאם
אין  מכּונין, ּדבריהם נמצאּו לא ואם אֹותם; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֻמקּבלים

אֹותם. ְְִַָמקּבלים
'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו אֹו[בבואת ּבּמים' ְְִִִֵַַָָ

לעננים]'ּבעבים 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו בכלי ' [משתקפת ֲִִֶָָָ
אֹוזכוכית] ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ׁשראּו אֹו ,ְְִִִִֶֶַָָָָָָ

על  מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין - ּבּמים אֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבעׁשׁשית
ׁשּתי  ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה 'ראיתיו אחד: אמר זאת. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹראּיה
- ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ׁשלׁש 'ּכמֹו הּׁשני: ואמר ְְִֵַַַָָָָָֹקֹומֹות',
והּׁשני  קֹומֹות', ׁשלׁש 'ּכמֹו האחד: אמר ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹמצטרפים;
האחד  ּומצטרף מצטרפים; אין - חמׁש' 'ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָאֹומר:
קֹומה  ּביניהם יהיה אֹו ּכמֹותֹו, ׁשּיעיד ׁשני עם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָמהם

ַַאחת.
.Âּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹאמרּו:

זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, לראֹותֹו ְְְְְִִִִֵַַָֹונתּכּוּנּו
ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, מקּדׁשים ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָעדּות,

להם  והלכּו ּתׁשעה ּכּלבנה, ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ּבּמזרח ׁשחרית ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹועׂשרים
נאמנים, אּלּו הרי - ׁשלׁשים' ּבליל ּבּמערב ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹערבית
הראּיה  אבל ּבזמּנֹו; ראּוהּו ׁשהרי זֹו, ראּיה על ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָּומקּדׁשין
אנּו ׁשאין לּה, נזקקין אין ּבׁשחרית, ׁשראּוהּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאמרּו

ּובי  ׁשחרית, לראּית הם אחראים ׁשהעבים דּוע ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבזמּנֹו, ראּוהּו אם וכן ּכּלבנה. להם ונראה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתקּׁשרּו,
אנּו ׁשאין נאמנים; אּלּו הרי - נראה לא עּבּורֹו ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹּובליל

ּבלבד. ׁשלׁשים ליל לראּית אּלא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹאחראים
.Ê להעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד

מכניסים  ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, את ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשראה
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ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, למקֹום ּכּלם ְְְְִֶֶָָָָָֻאֹותם
וזּוג לבֹוא. רגילים העם ׁשּיהיּו ראׁשֹון,[עדים]ּכדי ׁשּבא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ

את  מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ראׁשֹון אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָּבֹודקים
לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו אֹותֹו; וׁשֹואלים ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֻהּגדֹול,
עדּותם  מכּונים, ּדבריהם נמצאּו חברֹו; את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֻמכניסים
- ּדברים ראׁשי אֹותם ׁשֹואלים הּזּוגֹות, ּכל ּוׁשאר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָקּימת.
נפׁש ּבפחי יצאּו ׁשּלא ּכדי אּלא להם, ׁשּצריכים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

לבֹוא.[מאוכזבים] רגילין ׁשּיהיּו ּכדי ,ְְְִִִֵֶָ
.Á ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל 'מקּדׁש', ְְְֲִֵַָָָָָָֻֻאֹומר:
ואין מקּדׁש' ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את מקּדׁשים ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ

חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמחּׁשבים
ּבזמּנֹו ל']ׁשּנראה ואם [ליל ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ואין . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

וכל  ּדין ּבית ראּוהּו אפּלּו מקּדׁש. אינֹו ּבּלילה, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻקּדׁשּוהּו
ליל  ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' ּדין ּבית אמרּו ולא  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻיׂשראל,
ּבית  הסּפיקּו ולא העדים, ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹֹאחד

ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' לֹומר אין ּדין - ּוׁשלׁשים אחד ליל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
ראׁש יהיה ולא מעּבר, החדׁש ויהיה אֹותֹו, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָֹֹֹֻמקּדׁשין
ּבליל  ׁשּנראה ּפי על אף ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹחדׁש
ׁשאמרּו ּדין ּבית אּלא קֹובעת, הראּיה ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשים;

ׁשּקֹובעים. הם ְְִֵֶָֻ'מקּדׁש'
.Ë ועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית -ראּוהּו ְְְְְִִִֵֶַָָָ

אֹומרים  ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא עדין ְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹֹאם
ּבליל  ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְֲִִֵֶַָָָֻֻ'מקּדׁש,
מֹוׁשיבים  למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו אחר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁשים,
ּבפני  הּׁשנים הם ויעידּו מהם, אחד אצל ּדּינים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

הּׁשלׁשה. ויקּדׁשּוהּו ְְְִַַַָָֹֹהּׁשלׁשה,
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

אנּוסין  לתּקן ּבין הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ
ידע  ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ׁשּקּדׁשּו יֹום על ְֲִִֶֶֶַַַַַָהּמֹועדֹות
להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין עליהם, לסמ חּיב ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּטעּו,
- עליהם לסמ צּוה הּוא הּמֹועדֹות, לׁשמר ׁשּצּוה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָֹֹּומי

אתם". ּתקראּו "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַָֹׁשּנאמר:

ה'תשע"ה  סיון כ"ו ש"ק יום

ג  ¤¤ּפרק
מקֹום ‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין  ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאין ּומ  ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר .עדּותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּדין ·. לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים

ׁשּבת  היה ואפּלּו אתם להעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשּבת. את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמֹועדם";
ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, ּתׁשרי של חדׁש תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹ

ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
את  ּדֹוחה ׁשהּוא חדׁש, ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמּפני

ַַָהּׁשּבת.
הּׁשּבת ‚. את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם

אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים ּכ על - [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
את כשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית

ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו לבית [מכשיר]הרֹואים; אֹותן ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּמא  מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד עד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּדין

עּמֹו. ויצטרף אחר ְְִִִֵֵֵַָָיּמצא
.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

להן  יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על אֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָמרּכיבים
האורבים]אֹורב ּכלי [אנשים ּבידם העדים לֹוקחים ,ּבּדר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּד היתה ואם מזֹונֹות.זין; ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ר ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
'ּכׁשם  יאמרּו: לא - לּכל ונראה ּגדֹול ראּוהּו ְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹואפּלּו
צריכין  אנּו ואין אחרים, ראּוהּו ּכ אנחנּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָׁשראינּוהּו
ראּוי  ויהיה החדׁש, ׁשּיראה ּכל אּלא הּׁשּבת'; את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלחּלל
ּדין  ּבית ּבֹו ׁשּקבּוע הּמקֹום ּובין ּבינֹו ויהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהעיד,
הּׁשּבת, את לחּלל עליו מצוה ּפחֹות, אֹו ויֹום ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָלילה

ּולהעיד. ְְִֵֵָוליל
ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה

הערּבים, ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם
הגיעו]ּבּמקּדׁש[נבוכו]ונתקלקלּו שהעדים ולא [לפני ְְְְְְִִַַָֹ

ׁשּמא  הערּבים, ּבין ׁשל עֹולה יעׂשּו אם - ּיעׂשּו מה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָידעּו
אחר  הּיֹום מּוסף ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי העדים, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָיבֹואּו
ׁשּלא  והתקינּו ּדין, ּבית עמדּו הערּבים. ּבין ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּתמיד
ׁשּיהא  ּכדי הּמנחה, עד אּלא החדׁש עדּות מקּבלים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיהיּו
הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד מּוספין להקריב ּבּיֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשהּות

ְְִֵֶונסּכיהם.
.Â ׁשל ּתמיד עֹוׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹואם

- ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם הערּבים; ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּבין
מּוסף  ּומקריבין קדׁש, ּולמחר קדׁש, הּיֹום אֹותֹו ְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹנֹוהגין

מנחה  אחר אֹותֹו מקּדׁשין היּו ׁשּלא לפי מּׁשחרב למחר, . ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן התקין הּמקּדׁש, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבית

מקּבלין ּבאּוׁשּיהיּו ואפּלּו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל החדׁש עדּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ
החּמה, לׁשקיעת סמּו הּיֹום ּבסֹוף ׁשלׁשים יֹום ְְְִִִִֵַַַַָָֹעדים

ּבלבד. ׁשלׁשים יֹום ּומקּדׁשין עדּותם ְְְְְְִִִִֵַַַָֹמקּבלין
.Ê עדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש, את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכׁשּמעּברין

מּוכן  למקֹום עֹולין היּו - ׁשלׁשים יֹום ּבֹוּכל ועֹוׂשין , ְְְִִִָָָָֹ
ואין  חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים אחד ּביֹום ְְְְִֵֶֶֶָָֹֹֹסעּודה
ואין  הּׁשמׁש; עלֹות קדם ּבּנׁשף אּלא ּבּלילה, לׁשם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹולין
אּלא  לּה עֹולין ואין מעׂשרה; ּפחֹות זֹו לסעּודה ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָעֹולין
היא  וזֹו הּסעּודה. ּבעת ואֹוכלין וקטנית, ּדגן ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָּבפת

מקֹום. ּבכל האמּורה החדׁש עּבּור ׁשל מצוה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹסעּודת
.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה

מּׂשּואֹות אבוקות]מּׂשיאין ההרים [מדליקים ּבראׁשי ְִִִֵֶַַָָ
ואחד] שלושים מּׁשּקלקלּו[בליל הרחֹוקים; ׁשּידעּו ְְְְְִִִֵֵֶֶָּכדי
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חדׁש ּתהיה ראׁש זֹו עדּות לכם", הּזה "החדׁש ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
"לכם". ְֶָָמסּורה

.Â ׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית
בכוכבים]האצטגנינין חוזים מקֹומֹות [- ׁשּיֹודעין , ְְְְִִִִֶַָ

ּומדקּדקים וחֹוקרים ּומהלכם, עד [בחישובים]הּכֹוכבים ְְְְְֲִִִַַַַָָָ
ליל  ׁשהּוא ּבזמּנֹו הּירח ׁשּיראה אפׁשר אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּידעּו
ׁשּיראה, ׁשאפׁשר ידעּו אם אפׁשר. אין אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשלׁשים,
יֹום  ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל לעדים ּומצּפים ְְְִִִֵֶַַָֻיֹוׁשבים
ּכהלכה, וחקרּום ּודרׁשּום עדים, ּבאּו אם ְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹׁשלׁשים.

לחשבון]ּדבריהם[אומתו]ונאמנּו מקּדׁשין [בהצלבה - ְְְְְִִֵֶֶֶַ
מׁשלימים  - עדים ּבאּו ולא נראה, לא ואם ְְְְִִִִִֵַָָֹֹאֹותֹו;
ׁשאין  ּבחׁשּבֹון ידעּו ואם מעּבר. החדׁש ויהיה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשלׁשים,
מצּפים  ואין ׁשלׁשים, יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאפׁשר
ׁשקר, עדי ׁשהן ּבוּדאי יּודע - עדים ּבאּו ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלעדים;
הּלבנה  ואינּה העבים, מן לבנה ּדמּות להם ׁשּנראת ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאֹו

.[האמיתית]הּוּדאית ִַַָ
.Êוידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָמצות

עד  העדים, את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח יראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאם
החדׁש את ּבאי ׁשּיקּדׁשּו העם, ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו ; ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

הם  יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי החדׁש, ראׁש הּוא יֹום ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹזה
קדׁש", מקראי אתם ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּמֹועדֹות,

"ו  למֹועדּה".ונאמר: הּזאת החּקה את ׁשמרּת ְְְְֱֲֶֶַַַַָָָָֹֻ
.Á אּלא ׁשנים ּומעּברים חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאין

יׂשראל  ה'ּבארץ ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבארץ  ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָמירּוׁשלים".
יׂשראל  ּבארץ הּניח ולא לארץ, לחּוצה ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
ׁשנים  ּומעּבר חדׁשים וקֹובע מחּׁשב זה הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמֹותֹו
אדם  יׂשראל ּבארץ ׁשּנעׂשה לֹו נֹודע ואם לארץ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבחּוצה
אסּור  זה הרי - מּמּנּו ּגדֹול לֹומר צרי ואין ּכמֹותֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
לא  ועּבר, וקבע עבר ואם לארץ; ּבחּוצה ּולעּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלקּבע

ּכלּום. ְָָעׂשה

ה'תשע"ה  סיון כ"ה שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
אנׁשים ‡. ׁשני אּלא החדׁש, ראׁש לעדּות ּכׁשר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

נׁשים  אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד הראּויין ְְְְְֲִִִִֵָָָָָָָָָּכׁשרים
מעידים. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר הם הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָועבדים
לא  - להעיד ּדין לבית ילכּו הּירח, את ׁשראּו ּובנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאב
יּמצא  ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ּכׁשרה החדׁש ׁשעדּות ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני
מּׁשאר  ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ׁשהּוא מּפני ּפסּול מהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
הּפסּול  וכל ויעיד; אחר, עם הּׁשני יצטרף ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּפסלנּות,
מן  ּכׁשר ׁשהּוא ּפי על אף - סֹופרים מּדברי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָלעדּות

החדׁש לעדּות ּפסּול .הּתֹורה, ְֵֶַַָָֹ
החדׁש·. ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, מתי ּדין [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] והיכן, עדים,ראו ּפי על החדׁש את קּדׁשּו אפּלּו .ְֲִִִִֵֶֶַַֹ

היּו לפיכ מקּדׁש; זה הרי - זֹו ּבעדּות זֹוממין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָֻונמצאּו
מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות מקּבלים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבראׁשֹונה
ּפסּול. ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ּבחזקת יׂשראל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּכל
ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו הּמינים, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָמּׁשּקלקלּו
עדּות  ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא התקינּו - ראּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹוהם
ׁשהם  אֹותן ּדין ּבית ׁשּמּכירים מעדים אּלא ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהחדׁש,

ּבעדּותן. וחֹוקרים ּדֹורׁשים וׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶָּכׁשרים,
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,את [מכירים]לפיכ ְְְִִִִִֵֶָֹ

ׁשּנראה  העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ׁשרא ּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהעדים
לבית  אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, העדים עם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבּה

כשרותם]ּדין על ּכׁשרין [מעידים ׁשאּלּו אֹותן ּומֹודיעין ְִִִִֵֵֶָ
מהן. מקּבלין ּכ ואחר ְְְִֵֵֶַַַָהן,

מחּׁשבין „. ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָּבית
ּתהיה  אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ויֹודעים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבהם,
קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּבצפֹון

קרניה ראׁשי יהיּו אורה]ּולהיכן קרני ּוכׁשּיבֹואּו[- נֹוטין. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים להעיד, ְְְִִִִֵֵֶַָָָָהעדים
היתה  ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן ּבדרֹום? אֹו ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָּבצפֹון

האופק]ּגבֹוהה הית [מן וכּמה עיניכם, רחבה'?ּבראּית ה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻאם
אין  מכּונין, ּדבריהם נמצאּו לא ואם אֹותם; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֻמקּבלים

אֹותם. ְְִַָמקּבלים
'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו אֹו[בבואת ּבּמים' ְְִִִֵַַָָ

לעננים]'ּבעבים 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו בכלי ' [משתקפת ֲִִֶָָָ
אֹוזכוכית] ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ׁשראּו אֹו ,ְְִִִִֶֶַָָָָָָ

על  מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין - ּבּמים אֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבעׁשׁשית
ׁשּתי  ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה 'ראיתיו אחד: אמר זאת. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹראּיה
- ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ׁשלׁש 'ּכמֹו הּׁשני: ואמר ְְִֵַַַָָָָָֹקֹומֹות',
והּׁשני  קֹומֹות', ׁשלׁש 'ּכמֹו האחד: אמר ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹמצטרפים;
האחד  ּומצטרף מצטרפים; אין - חמׁש' 'ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָאֹומר:
קֹומה  ּביניהם יהיה אֹו ּכמֹותֹו, ׁשּיעיד ׁשני עם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָמהם

ַַאחת.
.Âּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹאמרּו:

זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, לראֹותֹו ְְְְְִִִִֵַַָֹונתּכּוּנּו
ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, מקּדׁשים ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָעדּות,

להם  והלכּו ּתׁשעה ּכּלבנה, ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ּבּמזרח ׁשחרית ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹועׂשרים
נאמנים, אּלּו הרי - ׁשלׁשים' ּבליל ּבּמערב ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹערבית
הראּיה  אבל ּבזמּנֹו; ראּוהּו ׁשהרי זֹו, ראּיה על ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָּומקּדׁשין
אנּו ׁשאין לּה, נזקקין אין ּבׁשחרית, ׁשראּוהּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאמרּו

ּובי  ׁשחרית, לראּית הם אחראים ׁשהעבים דּוע ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבזמּנֹו, ראּוהּו אם וכן ּכּלבנה. להם ונראה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתקּׁשרּו,
אנּו ׁשאין נאמנים; אּלּו הרי - נראה לא עּבּורֹו ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹּובליל

ּבלבד. ׁשלׁשים ליל לראּית אּלא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹאחראים
.Ê להעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד

מכניסים  ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, את ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשראה
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ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, למקֹום ּכּלם ְְְְִֶֶָָָָָֻאֹותם
וזּוג לבֹוא. רגילים העם ׁשּיהיּו ראׁשֹון,[עדים]ּכדי ׁשּבא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ

את  מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ראׁשֹון אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָּבֹודקים
לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו אֹותֹו; וׁשֹואלים ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֻהּגדֹול,
עדּותם  מכּונים, ּדבריהם נמצאּו חברֹו; את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֻמכניסים
- ּדברים ראׁשי אֹותם ׁשֹואלים הּזּוגֹות, ּכל ּוׁשאר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָקּימת.
נפׁש ּבפחי יצאּו ׁשּלא ּכדי אּלא להם, ׁשּצריכים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

לבֹוא.[מאוכזבים] רגילין ׁשּיהיּו ּכדי ,ְְְִִִֵֶָ
.Á ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל 'מקּדׁש', ְְְֲִֵַָָָָָָֻֻאֹומר:
ואין מקּדׁש' ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את מקּדׁשים ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ

חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמחּׁשבים
ּבזמּנֹו ל']ׁשּנראה ואם [ליל ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ואין . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

וכל  ּדין ּבית ראּוהּו אפּלּו מקּדׁש. אינֹו ּבּלילה, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻקּדׁשּוהּו
ליל  ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' ּדין ּבית אמרּו ולא  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻיׂשראל,
ּבית  הסּפיקּו ולא העדים, ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹֹאחד

ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' לֹומר אין ּדין - ּוׁשלׁשים אחד ליל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
ראׁש יהיה ולא מעּבר, החדׁש ויהיה אֹותֹו, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָֹֹֹֻמקּדׁשין
ּבליל  ׁשּנראה ּפי על אף ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹחדׁש
ׁשאמרּו ּדין ּבית אּלא קֹובעת, הראּיה ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשים;

ׁשּקֹובעים. הם ְְִֵֶָֻ'מקּדׁש'
.Ë ועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית -ראּוהּו ְְְְְִִִֵֶַָָָ

אֹומרים  ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא עדין ְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹֹאם
ּבליל  ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְֲִִֵֶַָָָֻֻ'מקּדׁש,
מֹוׁשיבים  למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו אחר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁשים,
ּבפני  הּׁשנים הם ויעידּו מהם, אחד אצל ּדּינים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

הּׁשלׁשה. ויקּדׁשּוהּו ְְְִַַַָָֹֹהּׁשלׁשה,
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

אנּוסין  לתּקן ּבין הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ
ידע  ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ׁשּקּדׁשּו יֹום על ְֲִִֶֶֶַַַַַָהּמֹועדֹות
להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין עליהם, לסמ חּיב ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּטעּו,
- עליהם לסמ צּוה הּוא הּמֹועדֹות, לׁשמר ׁשּצּוה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָֹֹּומי

אתם". ּתקראּו "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַָֹׁשּנאמר:

ה'תשע"ה  סיון כ"ו ש"ק יום

ג  ¤¤ּפרק
מקֹום ‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין  ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאין ּומ  ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר .עדּותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּדין ·. לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים

ׁשּבת  היה ואפּלּו אתם להעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשּבת. את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמֹועדם";
ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, ּתׁשרי של חדׁש תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹ

ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
את  ּדֹוחה ׁשהּוא חדׁש, ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמּפני

ַַָהּׁשּבת.
הּׁשּבת ‚. את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם

אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים ּכ על - [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
את כשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית

ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו לבית [מכשיר]הרֹואים; אֹותן ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּמא  מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד עד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּדין

עּמֹו. ויצטרף אחר ְְִִִֵֵֵַָָיּמצא
.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

להן  יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על אֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָמרּכיבים
האורבים]אֹורב ּכלי [אנשים ּבידם העדים לֹוקחים ,ּבּדר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּד היתה ואם מזֹונֹות.זין; ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ר ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
'ּכׁשם  יאמרּו: לא - לּכל ונראה ּגדֹול ראּוהּו ְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹואפּלּו
צריכין  אנּו ואין אחרים, ראּוהּו ּכ אנחנּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָׁשראינּוהּו
ראּוי  ויהיה החדׁש, ׁשּיראה ּכל אּלא הּׁשּבת'; את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלחּלל
ּדין  ּבית ּבֹו ׁשּקבּוע הּמקֹום ּובין ּבינֹו ויהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהעיד,
הּׁשּבת, את לחּלל עליו מצוה ּפחֹות, אֹו ויֹום ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָלילה

ּולהעיד. ְְִֵֵָוליל
ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה

הערּבים, ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם
הגיעו]ּבּמקּדׁש[נבוכו]ונתקלקלּו שהעדים ולא [לפני ְְְְְְִִַַָֹ

ׁשּמא  הערּבים, ּבין ׁשל עֹולה יעׂשּו אם - ּיעׂשּו מה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָידעּו
אחר  הּיֹום מּוסף ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי העדים, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָיבֹואּו
ׁשּלא  והתקינּו ּדין, ּבית עמדּו הערּבים. ּבין ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּתמיד
ׁשּיהא  ּכדי הּמנחה, עד אּלא החדׁש עדּות מקּבלים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיהיּו
הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד מּוספין להקריב ּבּיֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשהּות

ְְִֵֶונסּכיהם.
.Â ׁשל ּתמיד עֹוׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹואם

- ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם הערּבים; ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּבין
מּוסף  ּומקריבין קדׁש, ּולמחר קדׁש, הּיֹום אֹותֹו ְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹנֹוהגין

מנחה  אחר אֹותֹו מקּדׁשין היּו ׁשּלא לפי מּׁשחרב למחר, . ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן התקין הּמקּדׁש, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבית

מקּבלין ּבאּוׁשּיהיּו ואפּלּו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל החדׁש עדּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ
החּמה, לׁשקיעת סמּו הּיֹום ּבסֹוף ׁשלׁשים יֹום ְְְִִִִֵַַַַָָֹעדים

ּבלבד. ׁשלׁשים יֹום ּומקּדׁשין עדּותם ְְְְְְִִִִֵַַַָֹמקּבלין
.Ê עדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש, את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכׁשּמעּברין

מּוכן  למקֹום עֹולין היּו - ׁשלׁשים יֹום ּבֹוּכל ועֹוׂשין , ְְְִִִָָָָֹ
ואין  חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים אחד ּביֹום ְְְְִֵֶֶֶָָֹֹֹסעּודה
ואין  הּׁשמׁש; עלֹות קדם ּבּנׁשף אּלא ּבּלילה, לׁשם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹולין
אּלא  לּה עֹולין ואין מעׂשרה; ּפחֹות זֹו לסעּודה ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָעֹולין
היא  וזֹו הּסעּודה. ּבעת ואֹוכלין וקטנית, ּדגן ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָּבפת

מקֹום. ּבכל האמּורה החדׁש עּבּור ׁשל מצוה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹסעּודת
.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה

מּׂשּואֹות אבוקות]מּׂשיאין ההרים [מדליקים ּבראׁשי ְִִִֵֶַַָָ
ואחד] שלושים מּׁשּקלקלּו[בליל הרחֹוקים; ׁשּידעּו ְְְְְִִִֵֵֶֶָּכדי
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- העם להטעֹות ּכדי מּׂשּואֹות מּׂשיאין ׁשהיּו - ְְְִִִֵֶַַַַָָָהּכּותים
לרּבים. ּומֹודיעין יֹוצאין ׁשלּוחים ׁשּיהּו ְְְְִִִִִִִֶַָהתקינּו
צרי ואין טֹוב, יֹום את מחּללין אינם אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָּוׁשלּוחים
אּלא  לקּימֹו, הּׁשּבת את מחּללין ׁשאין - ׁשּבת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָלֹומר

ּבלבד החודש]לקּדׁשֹו שמקדשת העדות .[על ְְְִַַ
.Ë מּפני ניסן, על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל

ראׁש מּפני אלּול, ועל הּתענית. מּפני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח.
אם  - לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹהּׁשנה,
אֹותֹו נֹוהגים ׁשלׁשים, יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו להם ְְֲִִִִֵֶֶַָֹנֹודע

נֹוהגים להם, נֹודע לא ואם ּבלבד; קדׁש יֹום הּיֹום ְְֲִִִֶֶַַַָֹֹ
להם  ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים אחד ויֹום קדׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹׁשלׁשים
ועל  הּמֹועדֹות. ּתּקנת מּפני ּתׁשרי, ועל ּתׁשרי. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָׁשלּוחי
ׁשּבית  ּובזמן הּפּורים. מּפני אדר, ועל חנּכה. מּפני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻּכסלו,

קטן  ּפסח מּפני אּיר, על יֹוצאין - קּים שני]הּמקּדׁש -]. ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
.È ּביֹום אּלא יֹוצאין אין - ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָׁשלּוחי

ּבית  מּפי ׁשּיׁשמעּו עד הּׁשמׁש, ׁשּתעלה אחר חדׁש, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹראׁש
ּתׁשעה  יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם 'מקּדׁש'; ְְְְְִִִִִֵָָֻּדין

ׁשאמרנּו ּכמֹו -ועׂשרים, 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
להם  יׁש - חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ּוׁשלּוחי מּבערב. ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיֹוצאין
לא  ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ׁשּנראה אחר מּבערב ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלצאת
יצאּו, החדׁש, ונראה הֹואיל החדׁש; אֹותֹו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹקּדׁשּו

ּדין. ּבית אֹותֹו מקּדׁשין ּבוּדאי למחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָׁשהרי
.‡È את עֹוׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

טֹוב יֹום ּבּתֹורה;[ביום]הּמֹועדֹות ּכּכתּוב אחד, ֲֶַַַָָָ
היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין הרחֹוקים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּומקֹומֹות
יֹום  יֹודעים ׁשאינם לפי - הּספק מּפני ימים ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעֹוׂשין

הּוא. יֹום זה אי החדׁש, ראׁש ּדין ּבית ּבֹו ְִֵֵֶֶֶַָֹֹׁשּקבעּו
.·È ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹיׁש

ׁשּיעׂשּו היה הּדין ּומן ּתׁשרי; ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיּו
אחד, טֹוב יֹום וידעּוּפסח ׁשלּוחין להם הּגיעּו ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

חג  ׁשל טֹוב יֹום ויעׂשּו חדׁש, ראׁש נקּבע יֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹּבאיזה
ּוכדי  ׁשלּוחין. אליהן הּגיעּו לא ׁשהרי ימים, ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻהּסּכֹות
ׁשאין  מקֹום ׁשּכל חכמים התקינּו ּבּמֹועדֹות, לחלק ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

ימים  ׁשני עֹוׂשין לֹו, מּגיעין ּתׁשרי יֹום ׁשלּוחי אפּלּו , ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָ
עצרת. ׁשל ֲֶֶֶטֹוב

.‚È- ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה
מּפני  ּבתׁשרי, ּבאחד מהּלכין אינם ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
יֹום  ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּבעׂשירי ולא טֹוב, יֹום ְְֲִִִֵֶֶַֹׁשהּוא

ִִַהּכּפּורים.
.„Èאפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותם צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָאין

ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא נאמן. [סוחר]אחד ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבית  מּפי ׁשמעּתי 'אני ואמר: לדרּכֹו ׁשּבא העם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּׁשאר
ּומתּקנין  נאמן, - ּפלֹוני' ּביֹום החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָֹּדין
להּגלֹות  העׂשּוי ּדבר זה ׁשּדבר ּפיו; על הּמֹועד ֹות ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָאת

עליו. נאמן ּכׁשר אחד ועד ְֱֵֵֶֶָָָָָהּוא,
.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּבית

ּבּנׁשף השחר]והׁשּכימּו עלות החדׁש[קודם את ועּברּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ
ימים  חמּׁשה אֹו ארּבעה ואחר זה, ּבפרק ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ּבזמּנֹו החדׁש את ׁשראּו והעידּו רחֹוקים עדים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבאּו
מאּימין  - החדׁש ּבסֹוף ּבאּו ואפּלּו ׁשלׁשים, ליל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשהּוא

אימה] אֹותם [מטילין ּומטריפים ּגדֹול אּיּום ְֲִִִֵֶַָָעליהם
ּומדקּדקין  ּבבדיקֹות עליהם ּומטריחין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַּבׁשאלֹות,
זה, חדׁש יקּדׁשּו ׁשּלא ּדין ּבית ּומׁשּתּדלין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּבעדּותן,

'מעּבר' ׁשמֹו ויצא .הֹואיל ְְְִָָָֻ
.ÊË והרי מכּונת, ונמצאת ּבעדּותם העדים עמדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואם

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים נתבלבלו]העדים ונחקרה [ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ
לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, מקּדׁשין - ּכראּוי ְְְְְִִִֵַָָָהעדּות

ּבלילֹו. הּירח ונראה הֹואיל ׁשלׁשים, מּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהחדׁש
.ÊÈּדין ּבית הצרכּו סיבה]ואם זה [מאיזו חדׁש להּניח ְְְְִִִֵֶֶַַֹֻ

העדים אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה הגיעו מעּבר, [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
לא  זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם שלפי עדים

ו] את משנים 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה מּניחין; -ְְְְִִִֶֶֶַַָ
ׁשחֹולק  מי הּגדֹולים החכמים מן ויׁש .'לצר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹהחדׁש
;לצר החדׁש את מעּברין אין 'לעֹולם ואֹומר: זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבדבר

עליהם' מאּימין ואין מקּדׁשין, - עדים ּובאּו [אין הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ
החודש] את ולעבר עדותם לדחות כדי אותם .מבלבלים

.ÁÈ אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיראה
ניסן  ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ החדׁשים, ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶָָָָּבׁשאר
מה  נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו אחר ׁשּבאּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָותׁשרי
אם  אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן הּקרּבנֹות זמן ועבר ְְְְֲֲֲִֶַַַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה,
מקּבלין  החדׁש, חצי קדם ותׁשרי ּבניסן העדים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבאּו
על  מאּימין ׁשאין ּכלל, עליהם מאּימין ואין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעדּותם,

לעּברֹו ּכדי ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו החדׁש על ׁשהעידּו .עדים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.ËÈׁשּנתקלקלה עדים על מאּימין [הוכחשה]אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ויתעּבר  העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעדּותם,
עליהם מאּימין - המכחישים]החדׁש ׁשּתתקּים [על ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ

את  להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ויתקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהעדּות,
הרי  - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ׁשראּוהּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהעדים
ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין על מאּימין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹאּלּו

ּבזמּנֹו. החדׁש ְְְִִֵֶַַַֹויתקּדׁש
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zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd oeiq e"kÎ'k -

ה'תשע"ה  סיון כ' ראשון יום

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ

ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ֿ הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ּכלֿ והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ֿ העונֹות, ּכל ּבהם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּפר

מֹות' ּב'אחרי האמּורה `)החּקה ,fh `xwie)והראיה . ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם אחת, מצוה :(q.)ׁשהּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים יֹום ֿ מעׂשה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּכל
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ― לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמעׂשה

יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

ה'תשע"ה  סיון כ"א שני יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"Ó‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקי"ח ֿ הּנהנההּמצוה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ֿ ההקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמן
חמׁש, ּתֹוספת עם ֿ ּׁשּנהנה מה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹיחזיר
יׁשּלם ֿ הּקדׁש מן חטא אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּוא

עליו" יֹוסף ֿ חמיׁשתֹו fh)ואת ,d `xwie):עֹוד ואמר , ְְֲִִֵֶַָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ֿ יאכל ּכי ci)"והאיׁש ,ak my)ּוכבר . ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ

מעילה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּבמּסכת(eh.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
f)ּתרּומֹות wxt). ְ

ה'תשע"ה  סיון כ"ב שלישי יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

miycw)ּבּקדׁשים zndaa yexgl :oebk):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְֳִִֶַַָָ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד hi)"לא ,eh mixac)ׁשאר ולמדנּו , ְְְְֲִֶַַָָֹֹֹ

ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור מן ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֻקדׁשים
מּכֹות מּסכת ּבסֹוף מןֿ(k`:)נתּבאר ּבאחד ׁשהעֹובד , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

לֹוקה. ― ֳִֶַָהּקדׁשים

ה'תשע"ה  סיון כ"ג רביעי יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו (fefbl)האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים (mixacצמר ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹ
(hi ,ehּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור מן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ

הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאסּורים
הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהאּלה

xzeia)ּדבר dphw zenk).לֹוקה ― ֿ הּקדׁשים מן ֳִִֶַָָָ

ה'תשע"ה  סיון כ"ד חמישי יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ חמישי כ 'ֿ כ "ד סיון 

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ „"È˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפסח
הערּבים" ּבין ֿ יׂשראל עדת קהל e)ּכל ,ai zeny)ֿוכל . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה על ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהעֹובר
ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, חּיב זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּפסחים ּבגמרא לּנׁשים(v`:)נתּבאר חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ֿ הּׁשּבת. את ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָודֹוחה
ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ֿ איׁש ּכל ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלהיֹות
ֿ הּוא אׁשר "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו ְְְֲִֵֶַָָָָהּתֹורה
ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל ֿ היה לא ּובדר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹטהֹור

(bi ,h xacna)ּכרתֹות מּסכת ּובריׁש .(` dpyn ` wxt), ְְֵֵֶֶַ
והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות את מנּו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר
והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ֿ תעׂשה לא מצות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֻּכּלן

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר עׂשה". (dncwd"a"ּבמצות ְְְְְְֲִִֵַַָָָֹ
(millkd seqayּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ְִָּפסחים.

― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ חמץ על ֿ תזּבח "לא אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפסח

ֿ זבחי" gi)ּדם ,bk zeny)זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְִִִִֶֶַַָָ
igaf")עצמֹו mc ung lr וכּו'(".. ֿ תׁשחט לא :(dk ,cl my), ְְְִַַֹ

לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוענינֹו:
ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ּברׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹיהא
מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ּברׁשּות ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹהּזֹורק

lrחבּורה mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d lr) ֲָ
(cg` oaxwּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו ֿ אחד וכל ;ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּובּמכלּתא לֹוקה. ― my)העת mihtyn zyxt)ֿלא" : ְְִֵֶַָָֹ
ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ֿ זבחי" ּדם ֿ חמץ על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹתׁשחט
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קּים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהחמץ

.(bq.)מפסחים ְִִָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמּורי

ֿ ּבקר" עד ֿ חּגי חלב ֿ ילין "ולא gi)אמרֹו: ,bk my)ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב ּבא ֿ ילין" "לא : ְְִִַַָָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד
(dxhwd `ll mb gafnd lr epl m` hrnl)נכּפל ּוכבר .ְְִַָ

ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּלאו
הּפסח" חג זבח dk)לּבקר ,cl my). ֶֶַַַַַָֹ
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קלט ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - oeiq e"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

- העם להטעֹות ּכדי מּׂשּואֹות מּׂשיאין ׁשהיּו - ְְְִִִֵֶַַַַָָָהּכּותים
לרּבים. ּומֹודיעין יֹוצאין ׁשלּוחים ׁשּיהּו ְְְְִִִִִִִֶַָהתקינּו
צרי ואין טֹוב, יֹום את מחּללין אינם אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָּוׁשלּוחים
אּלא  לקּימֹו, הּׁשּבת את מחּללין ׁשאין - ׁשּבת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָלֹומר

ּבלבד החודש]לקּדׁשֹו שמקדשת העדות .[על ְְְִַַ
.Ë מּפני ניסן, על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל

ראׁש מּפני אלּול, ועל הּתענית. מּפני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח.
אם  - לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹהּׁשנה,
אֹותֹו נֹוהגים ׁשלׁשים, יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו להם ְְֲִִִִֵֶֶַָֹנֹודע

נֹוהגים להם, נֹודע לא ואם ּבלבד; קדׁש יֹום הּיֹום ְְֲִִִֶֶַַַָֹֹ
להם  ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים אחד ויֹום קדׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹׁשלׁשים
ועל  הּמֹועדֹות. ּתּקנת מּפני ּתׁשרי, ועל ּתׁשרי. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָׁשלּוחי
ׁשּבית  ּובזמן הּפּורים. מּפני אדר, ועל חנּכה. מּפני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻּכסלו,

קטן  ּפסח מּפני אּיר, על יֹוצאין - קּים שני]הּמקּדׁש -]. ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
.È ּביֹום אּלא יֹוצאין אין - ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָׁשלּוחי

ּבית  מּפי ׁשּיׁשמעּו עד הּׁשמׁש, ׁשּתעלה אחר חדׁש, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹראׁש
ּתׁשעה  יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם 'מקּדׁש'; ְְְְְִִִִִֵָָֻּדין

ׁשאמרנּו ּכמֹו -ועׂשרים, 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
להם  יׁש - חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ּוׁשלּוחי מּבערב. ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיֹוצאין
לא  ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ׁשּנראה אחר מּבערב ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלצאת
יצאּו, החדׁש, ונראה הֹואיל החדׁש; אֹותֹו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹקּדׁשּו

ּדין. ּבית אֹותֹו מקּדׁשין ּבוּדאי למחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָׁשהרי
.‡È את עֹוׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

טֹוב יֹום ּבּתֹורה;[ביום]הּמֹועדֹות ּכּכתּוב אחד, ֲֶַַַָָָ
היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין הרחֹוקים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּומקֹומֹות
יֹום  יֹודעים ׁשאינם לפי - הּספק מּפני ימים ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעֹוׂשין

הּוא. יֹום זה אי החדׁש, ראׁש ּדין ּבית ּבֹו ְִֵֵֶֶֶַָֹֹׁשּקבעּו
.·È ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹיׁש

ׁשּיעׂשּו היה הּדין ּומן ּתׁשרי; ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיּו
אחד, טֹוב יֹום וידעּוּפסח ׁשלּוחין להם הּגיעּו ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

חג  ׁשל טֹוב יֹום ויעׂשּו חדׁש, ראׁש נקּבע יֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹּבאיזה
ּוכדי  ׁשלּוחין. אליהן הּגיעּו לא ׁשהרי ימים, ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻהּסּכֹות
ׁשאין  מקֹום ׁשּכל חכמים התקינּו ּבּמֹועדֹות, לחלק ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

ימים  ׁשני עֹוׂשין לֹו, מּגיעין ּתׁשרי יֹום ׁשלּוחי אפּלּו , ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָ
עצרת. ׁשל ֲֶֶֶטֹוב

.‚È- ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה
מּפני  ּבתׁשרי, ּבאחד מהּלכין אינם ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
יֹום  ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּבעׂשירי ולא טֹוב, יֹום ְְֲִִִֵֶֶַֹׁשהּוא

ִִַהּכּפּורים.
.„Èאפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותם צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָאין

ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא נאמן. [סוחר]אחד ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבית  מּפי ׁשמעּתי 'אני ואמר: לדרּכֹו ׁשּבא העם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּׁשאר
ּומתּקנין  נאמן, - ּפלֹוני' ּביֹום החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָֹּדין
להּגלֹות  העׂשּוי ּדבר זה ׁשּדבר ּפיו; על הּמֹועד ֹות ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָאת

עליו. נאמן ּכׁשר אחד ועד ְֱֵֵֶֶָָָָָהּוא,
.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּבית

ּבּנׁשף השחר]והׁשּכימּו עלות החדׁש[קודם את ועּברּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ
ימים  חמּׁשה אֹו ארּבעה ואחר זה, ּבפרק ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ּבזמּנֹו החדׁש את ׁשראּו והעידּו רחֹוקים עדים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבאּו
מאּימין  - החדׁש ּבסֹוף ּבאּו ואפּלּו ׁשלׁשים, ליל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשהּוא

אימה] אֹותם [מטילין ּומטריפים ּגדֹול אּיּום ְֲִִִֵֶַָָעליהם
ּומדקּדקין  ּבבדיקֹות עליהם ּומטריחין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַּבׁשאלֹות,
זה, חדׁש יקּדׁשּו ׁשּלא ּדין ּבית ּומׁשּתּדלין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּבעדּותן,

'מעּבר' ׁשמֹו ויצא .הֹואיל ְְְִָָָֻ
.ÊË והרי מכּונת, ונמצאת ּבעדּותם העדים עמדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואם

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים נתבלבלו]העדים ונחקרה [ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ
לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, מקּדׁשין - ּכראּוי ְְְְְִִִֵַָָָהעדּות

ּבלילֹו. הּירח ונראה הֹואיל ׁשלׁשים, מּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהחדׁש
.ÊÈּדין ּבית הצרכּו סיבה]ואם זה [מאיזו חדׁש להּניח ְְְְִִִֵֶֶַַֹֻ

העדים אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה הגיעו מעּבר, [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
לא  זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם שלפי עדים

ו] את משנים 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה מּניחין; -ְְְְִִִֶֶֶַַָ
ׁשחֹולק  מי הּגדֹולים החכמים מן ויׁש .'לצר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹהחדׁש
;לצר החדׁש את מעּברין אין 'לעֹולם ואֹומר: זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבדבר

עליהם' מאּימין ואין מקּדׁשין, - עדים ּובאּו [אין הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ
החודש] את ולעבר עדותם לדחות כדי אותם .מבלבלים

.ÁÈ אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיראה
ניסן  ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ החדׁשים, ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶָָָָּבׁשאר
מה  נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו אחר ׁשּבאּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָותׁשרי
אם  אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן הּקרּבנֹות זמן ועבר ְְְְֲֲֲִֶַַַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה,
מקּבלין  החדׁש, חצי קדם ותׁשרי ּבניסן העדים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבאּו
על  מאּימין ׁשאין ּכלל, עליהם מאּימין ואין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעדּותם,

לעּברֹו ּכדי ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו החדׁש על ׁשהעידּו .עדים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.ËÈׁשּנתקלקלה עדים על מאּימין [הוכחשה]אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ויתעּבר  העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעדּותם,
עליהם מאּימין - המכחישים]החדׁש ׁשּתתקּים [על ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ

את  להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ויתקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהעדּות,
הרי  - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ׁשראּוהּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהעדים
ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין על מאּימין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹאּלּו

ּבזמּנֹו. החדׁש ְְְִִֵֶַַַֹויתקּדׁש
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ה'תשע"ה  סיון כ' ראשון יום

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ

ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ֿ הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ּכלֿ והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ֿ העונֹות, ּכל ּבהם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּפר

מֹות' ּב'אחרי האמּורה `)החּקה ,fh `xwie)והראיה . ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם אחת, מצוה :(q.)ׁשהּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים יֹום ֿ מעׂשה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּכל
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ― לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמעׂשה

יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

ה'תשע"ה  סיון כ"א שני יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"Ó‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקי"ח ֿ הּנהנההּמצוה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ֿ ההקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמן
חמׁש, ּתֹוספת עם ֿ ּׁשּנהנה מה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹיחזיר
יׁשּלם ֿ הּקדׁש מן חטא אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּוא

עליו" יֹוסף ֿ חמיׁשתֹו fh)ואת ,d `xwie):עֹוד ואמר , ְְֲִִֵֶַָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ֿ יאכל ּכי ci)"והאיׁש ,ak my)ּוכבר . ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ

מעילה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּבמּסכת(eh.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
f)ּתרּומֹות wxt). ְ

ה'תשע"ה  סיון כ"ב שלישי יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

miycw)ּבּקדׁשים zndaa yexgl :oebk):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְֳִִֶַַָָ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד hi)"לא ,eh mixac)ׁשאר ולמדנּו , ְְְְֲִֶַַָָֹֹֹ

ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור מן ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֻקדׁשים
מּכֹות מּסכת ּבסֹוף מןֿ(k`:)נתּבאר ּבאחד ׁשהעֹובד , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

לֹוקה. ― ֳִֶַָהּקדׁשים

ה'תשע"ה  סיון כ"ג רביעי יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו (fefbl)האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים (mixacצמר ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹ
(hi ,ehּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור מן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ

הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאסּורים
הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהאּלה

xzeia)ּדבר dphw zenk).לֹוקה ― ֿ הּקדׁשים מן ֳִִֶַָָָ

ה'תשע"ה  סיון כ"ד חמישי יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ חמישי כ 'ֿ כ "ד סיון 

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ „"È˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפסח
הערּבים" ּבין ֿ יׂשראל עדת קהל e)ּכל ,ai zeny)ֿוכל . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה על ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהעֹובר
ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, חּיב זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּפסחים ּבגמרא לּנׁשים(v`:)נתּבאר חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ֿ הּׁשּבת. את ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָודֹוחה
ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ֿ איׁש ּכל ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלהיֹות
ֿ הּוא אׁשר "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו ְְְֲִֵֶַָָָָהּתֹורה
ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל ֿ היה לא ּובדר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹטהֹור

(bi ,h xacna)ּכרתֹות מּסכת ּובריׁש .(` dpyn ` wxt), ְְֵֵֶֶַ
והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות את מנּו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר
והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ֿ תעׂשה לא מצות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֻּכּלן

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר עׂשה". (dncwd"a"ּבמצות ְְְְְְֲִִֵַַָָָֹ
(millkd seqayּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ְִָּפסחים.

― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ חמץ על ֿ תזּבח "לא אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפסח

ֿ זבחי" gi)ּדם ,bk zeny)זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְִִִִֶֶַַָָ
igaf")עצמֹו mc ung lr וכּו'(".. ֿ תׁשחט לא :(dk ,cl my), ְְְִַַֹ

לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוענינֹו:
ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ּברׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹיהא
מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ּברׁשּות ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹהּזֹורק

lrחבּורה mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d lr) ֲָ
(cg` oaxwּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו ֿ אחד וכל ;ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּובּמכלּתא לֹוקה. ― my)העת mihtyn zyxt)ֿלא" : ְְִֵֶַָָֹ
ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ֿ זבחי" ּדם ֿ חמץ על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹתׁשחט
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קּים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהחמץ

.(bq.)מפסחים ְִִָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמּורי

ֿ ּבקר" עד ֿ חּגי חלב ֿ ילין "ולא gi)אמרֹו: ,bk my)ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב ּבא ֿ ילין" "לא : ְְִִַַָָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד
(dxhwd `ll mb gafnd lr epl m` hrnl)נכּפל ּוכבר .ְְִַָ

ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּלאו
הּפסח" חג זבח dk)לּבקר ,cl my). ֶֶַַַַַָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79



oeiqקמ e"kÎd"k ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ה  סיון כ"ה שישי יום

.Á .Â .Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ

ׁשני `xii)ּפסח c"ia)והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו

אתֹו" יעׂשּו i`)הערּבים ,h xacna)לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ֿ ּׁשהקּדמּת מה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָסֹותר
זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמצוה
ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכבר
ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻׁשהּוא

ּפסחים ּובגמרא ּכרת(bv.)עצמֹו. "חּיב עלאמרּו: ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת וחּיב ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון
חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת חּיב ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹומר:
אּלאֿ ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ֿ עקביא ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן
ואמר: הּתלמּוד ׁשאל ּכ ֿ אחר ׁשני". עׂשה לא ֿ ּכן ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאם
הּוא, עצמֹו ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ"ּבמאי
נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָורּבי
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם עליו. ֿ ּׁשרמזנּו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמה
― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכלֹומר
ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּדברי
ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ֿ עקביא ּבן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחנניה
אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהקריב
ּומצוה ּכרּבי. ֿ זה ּבכל וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין v`:)זֹו migqt) ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאּׁשה

ּפסחים .(av.)ּבגמרא ְְִִָָָ

― הנ"ו הּפסחהּמצוה ּכבׂש לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
צלי, ׁשּיהא והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבליל
אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּיאכל
ּומּצֹות ֿ אׁש צלי הּזה ּבּלילה ֿ הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:

יאכלהּו" ֿ מררים g)על ,ai zeny)עלי יקׁשה ואּולי . ְְְְִֶַַַַָֹֹֻ
ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה מּדּוע ויאמר: ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמקׁשה
מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ אחת, ּכמצוה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומרֹור
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה מּצה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשאכילת
ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― gpw)עצמּה dyr zevn)וכן ; ְְְְֲֵֵֵֶַָָָ
אבל ׁשהזּכרנּו; ּכמֹו מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָנכֹון
מצוה למנֹותֹו ואין הּפסח לאכילת טפל הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמרֹור
לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :לכ הראיה עצמּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפני
הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין מרֹור ׁשּיׁש ּבין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצוה,

הּפ ּבׂשר עם אּלא נאכל יתעּלה:אינֹו אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות i`)"על ,h xacna)אכל ואּלּו . ְְְִִַַַָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹמרֹור
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּקּים

(`a zyxt)― יאכלהּו" ֿ מררים על ּומּצֹות ֿ אׁש "צלי :ְְְִִֵַַֹֹֻ
ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמּגיד
אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ּכללּותם. היא ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמצוה
ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ְְְְְֵַַַַַָָָֹֻּתלמּוד
ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאין
וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְְְְֵַַַָָָָָֹֻידי
אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו ְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻנאמר:

iptlׂשבע lk`i driay ickl witqn epi` m`e ,epnn rayiy) ַֹ
(dbibgd xyan dfאכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ

raeydׂשבע", lr zeidl jixv gqtd xya lr `weec recne) ַֹ
(Ð:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה ֿ הּבׂשר את ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן

אמרם והּוא kw.)הּתלמּוד, migqt)הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָ
עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ֿ הּתֹורה ׁשּמן לפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדרּבנן",
ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ּפסחים. ּבמּסכת מבארים זֹו מצוה ּדיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוגם

― הנ"ח ּפסחהּמצוה ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָ
ּב ט"ו ּבליל יתעּלהׁשני אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על אּיר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות "על זה: על ּדיני(my)ּגם וגם . ְְְִִֵֶַַַַַֹֹֻ
ּבפסחים נתּבארּו זֹו חֹובה(dv.)מצוה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּנׁשים,
fp)ׁשּבארנּו dyr zevn)ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִִֵֶַַָָֹ

ספק.
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ה ֿ כ "ו סיון 

ֵָ

ה'תשע"ה  סיון כ"ו קודש שבת יום

.ÁÎ˜ .‚Î˜ .‰Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Î˜ .‡Î˜ .ÊÎ˜ .ÂÎ˜

― הקכ"ה קרּבןהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל oi`vgl)הּפסח lyean),ּבלבד צלי אּלא , ְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו ֿ ּתאכלּו "אל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא
(h ,ai zeny),זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו ֿ הּמקֹום מן הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום
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("gqt"d lr mipnpd mixagd):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָלאכלֹו,
חּוצה" ֿ הּבׂשר מן ֿ הּבית מן fn)"לאֿתֹוציא ,my)ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָֹ

והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמכלּתא:
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו (idy`הּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

(zexzi zexneg zlraּפסחים ּובגמרא .(.dt):אמרּו ְְְִִָָָָ
ֿ ּפי ֿ על אף לחבּורה, מחבּורה הּפסח ּבׂשר ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ"הּמֹוציא

טהֹור ― ֿ תעׂשה ּבלא ileqtׁשהּוא lr exfb opaxy s`) ְֲֶֶַָֹ
(micid z` e`nhiy xzepe lebit enk miycwהרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ

וׁשם ֿ תעׂשה". ּבלא ּפסח(dt:)זה ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה (mewnaמחבּורה ֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

dwitqn dpi`e ,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy
(ixdy ,cala dxiwrּבֹו ּכתּובה epice'הֹוצאה' ."gqt"a) ְָָָ

(;df oeyl aezky sqep mewnl deeyאז הּניח ואם ְִִִַַַָָּכּׁשּבת";
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתחּיב

ְִִָמּפסחים.

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ֿ הּפסח ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

ּבֹו" ֿ יאכל לא ֿ נכר bn)ּבן ,my)המתרּגם אמר .("qelwpe`") ְְֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ֿ ּבר ּכל הּקּבלה: ֿ ּפי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָעל
ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ֿ נכר ֿ ּבן "ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּמכלּתא:

זרה". ֲָָָעבֹודה

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

zeevnd)ּתֹוׁשב 'f envrÎlr laiwy gp oa)והּוא ֿ הּפסח, מן ְִֶַַָ
ּבֹו" ֿ יאכל לא וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: dn)אמרֹו ,my). ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" ֿ יאכל לא ֿ ערל "וכל אמרֹו: והּוא gn)הּפסח, ,my); ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ בֹו" ֿ תׁשּברּו לא "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

(en ,my)אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
(.ct migqt)זה הרי ― טהֹור ּבפסח ֿ העצם את "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

― הקכ"ב עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"ועצם ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמעצמֹות

בֹו" תׁשּברּו ai)לא ,h xacna)הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. אֹומר(dt.)חּיב "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" ֿ תׁשּברּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ועצם
(eprci xak z`f ik dheytd zernynl wx `a epi`)ׁשּכבר ;ְֶָ

ipy)נאמר gqta bedpl yiy)הּפסח ֿ חּקת ּככל ,(oey`xd) ְֱֶֶַַַַָֻ
(my)האוי ―(:y o`kn cenll z`f lka yiy dne)אחד ֵֶָָ

מח ּבֹו ׁשּיׁש zenvrd)עצם jezay oOyd)ׁשאין עצם ואחד ֵֶֶֶַֹª¨ְֵֶֶֶֶָ
ז' ּבפרק העצם ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו

.(bt.)מּפסחים ְִִָ
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ה'תשע"ה  סיון כ"ה שישי יום

.Á .Â .Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ

ׁשני `xii)ּפסח c"ia)והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו

אתֹו" יעׂשּו i`)הערּבים ,h xacna)לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ֿ ּׁשהקּדמּת מה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָסֹותר
זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמצוה
ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכבר
ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻׁשהּוא

ּפסחים ּובגמרא ּכרת(bv.)עצמֹו. "חּיב עלאמרּו: ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת וחּיב ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון
חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת חּיב ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹומר:
אּלאֿ ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ֿ עקביא ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן
ואמר: הּתלמּוד ׁשאל ּכ ֿ אחר ׁשני". עׂשה לא ֿ ּכן ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאם
הּוא, עצמֹו ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ"ּבמאי
נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָורּבי
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם עליו. ֿ ּׁשרמזנּו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמה
― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכלֹומר
ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּדברי
ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ֿ עקביא ּבן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחנניה
אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהקריב
ּומצוה ּכרּבי. ֿ זה ּבכל וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין v`:)זֹו migqt) ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאּׁשה

ּפסחים .(av.)ּבגמרא ְְִִָָָ

― הנ"ו הּפסחהּמצוה ּכבׂש לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
צלי, ׁשּיהא והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבליל
אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּיאכל
ּומּצֹות ֿ אׁש צלי הּזה ּבּלילה ֿ הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:

יאכלהּו" ֿ מררים g)על ,ai zeny)עלי יקׁשה ואּולי . ְְְְִֶַַַַָֹֹֻ
ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה מּדּוע ויאמר: ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמקׁשה
מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ אחת, ּכמצוה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומרֹור
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה מּצה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשאכילת
ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― gpw)עצמּה dyr zevn)וכן ; ְְְְֲֵֵֵֶַָָָ
אבל ׁשהזּכרנּו; ּכמֹו מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָנכֹון
מצוה למנֹותֹו ואין הּפסח לאכילת טפל הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמרֹור
לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :לכ הראיה עצמּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפני
הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין מרֹור ׁשּיׁש ּבין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצוה,

הּפ ּבׂשר עם אּלא נאכל יתעּלה:אינֹו אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות i`)"על ,h xacna)אכל ואּלּו . ְְְִִַַַָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹמרֹור
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּקּים

(`a zyxt)― יאכלהּו" ֿ מררים על ּומּצֹות ֿ אׁש "צלי :ְְְִִֵַַֹֹֻ
ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמּגיד
אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ּכללּותם. היא ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמצוה
ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ְְְְְֵַַַַַָָָֹֻּתלמּוד
ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאין
וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְְְְֵַַַָָָָָֹֻידי
אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו ְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻנאמר:

iptlׂשבע lk`i driay ickl witqn epi` m`e ,epnn rayiy) ַֹ
(dbibgd xyan dfאכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ

raeydׂשבע", lr zeidl jixv gqtd xya lr `weec recne) ַֹ
(Ð:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה ֿ הּבׂשר את ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן

אמרם והּוא kw.)הּתלמּוד, migqt)הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָ
עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ֿ הּתֹורה ׁשּמן לפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדרּבנן",
ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ּפסחים. ּבמּסכת מבארים זֹו מצוה ּדיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוגם

― הנ"ח ּפסחהּמצוה ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָ
ּב ט"ו ּבליל יתעּלהׁשני אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על אּיר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות "על זה: על ּדיני(my)ּגם וגם . ְְְִִֵֶַַַַַֹֹֻ
ּבפסחים נתּבארּו זֹו חֹובה(dv.)מצוה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּנׁשים,
fp)ׁשּבארנּו dyr zevn)ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִִֵֶַַָָֹ

ספק.
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ה ֿ כ "ו סיון 

ֵָ

ה'תשע"ה  סיון כ"ו קודש שבת יום

.ÁÎ˜ .‚Î˜ .‰Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Î˜ .‡Î˜ .ÊÎ˜ .ÂÎ˜

― הקכ"ה קרּבןהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל oi`vgl)הּפסח lyean),ּבלבד צלי אּלא , ְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו ֿ ּתאכלּו "אל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא
(h ,ai zeny),זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו ֿ הּמקֹום מן הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום
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oeiq e"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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("gqt"d lr mipnpd mixagd):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָלאכלֹו,
חּוצה" ֿ הּבׂשר מן ֿ הּבית מן fn)"לאֿתֹוציא ,my)ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָֹ

והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמכלּתא:
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו (idy`הּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

(zexzi zexneg zlraּפסחים ּובגמרא .(.dt):אמרּו ְְְִִָָָָ
ֿ ּפי ֿ על אף לחבּורה, מחבּורה הּפסח ּבׂשר ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ"הּמֹוציא

טהֹור ― ֿ תעׂשה ּבלא ileqtׁשהּוא lr exfb opaxy s`) ְֲֶֶַָֹ
(micid z` e`nhiy xzepe lebit enk miycwהרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ

וׁשם ֿ תעׂשה". ּבלא ּפסח(dt:)זה ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה (mewnaמחבּורה ֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

dwitqn dpi`e ,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy
(ixdy ,cala dxiwrּבֹו ּכתּובה epice'הֹוצאה' ."gqt"a) ְָָָ

(;df oeyl aezky sqep mewnl deeyאז הּניח ואם ְִִִַַַָָּכּׁשּבת";
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתחּיב

ְִִָמּפסחים.

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ֿ הּפסח ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

ּבֹו" ֿ יאכל לא ֿ נכר bn)ּבן ,my)המתרּגם אמר .("qelwpe`") ְְֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ֿ ּבר ּכל הּקּבלה: ֿ ּפי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָעל
ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ֿ נכר ֿ ּבן "ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּמכלּתא:

זרה". ֲָָָעבֹודה

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

zeevnd)ּתֹוׁשב 'f envrÎlr laiwy gp oa)והּוא ֿ הּפסח, מן ְִֶַַָ
ּבֹו" ֿ יאכל לא וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: dn)אמרֹו ,my). ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" ֿ יאכל לא ֿ ערל "וכל אמרֹו: והּוא gn)הּפסח, ,my); ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ בֹו" ֿ תׁשּברּו לא "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

(en ,my)אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
(.ct migqt)זה הרי ― טהֹור ּבפסח ֿ העצם את "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

― הקכ"ב עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"ועצם ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמעצמֹות

בֹו" תׁשּברּו ai)לא ,h xacna)הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. אֹומר(dt.)חּיב "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" ֿ תׁשּברּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ועצם
(eprci xak z`f ik dheytd zernynl wx `a epi`)ׁשּכבר ;ְֶָ

ipy)נאמר gqta bedpl yiy)הּפסח ֿ חּקת ּככל ,(oey`xd) ְֱֶֶַַַַָֻ
(my)האוי ―(:y o`kn cenll z`f lka yiy dne)אחד ֵֶָָ

מח ּבֹו ׁשּיׁש zenvrd)עצם jezay oOyd)ׁשאין עצם ואחד ֵֶֶֶַֹª¨ְֵֶֶֶֶָ
ז' ּבפרק העצם ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו

.(bt.)מּפסחים ְִִָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

מרת חי' בתי' תחי'

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבה מי' סיון עם המצורף אליו, ובהתענינות ראיתי את הבול 

המצורף.

יודעת  נכון הוא ומכמה טעמים, אלא שלפלא קצת ציור הלוחות אשר בודאי  ובכלל הרעיון 

שצריכים להיות מרובעות גם מלמעלה ולא בחצי עיגול, וכמבואר ממאמרי חז"ל בכ"מ ]ומהם בבא 

בתרא יד, א[ וכמפורסם ג"כ ע"י הציור שעל השיחות לנוער וכו' כוונתי בהנ"ל לא לשם בקורת סרק 

אלא שכאשר יתמו כולם )בולים אלה( לתקן בהדפסה הבאה ועד"ז בשאר המקומות בם נמצא ציור 

לוחות.

אף שאין מזכירה עד"ז תקותי שהתייעצה בנוגע לבולים עם שאר בתי ספר הרשת, שהרי גם 

בזה יש להשתדל שיהי' קו אחיד בכל בתי הספר.

לפלא שאינה מזכירה מעניני ביה"ס בכלל ובפרט ובטח תמלא בהזדמנות הבאה.

כיון שאינה מזכירה בנוגע לבריאות התקוה שזהו סימן שהכל בסדר.

בברכה לבשו"ט.
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.'‰ ˜Â¯˘È (ÁÈ):שיתקבצו להם חיילות Â·ÊÏ·.ירמוז
סנחריב: עם יבואו מצרים מארץ כזבובים È¯Â‡Èרבות

.ÌÈ¯ˆÓ שאין יאורים עשוייה מצרים ארץ שכל לפי
ומשקה: עולה נילוס אלא שם יורדים הגשמים

.‰¯Â·„ÏÂ:כדבורים עוקצים גבורים ·ÈÏÁחיל (ËÈ)
.˙Â˙·‰:בורים שדות עמקים ‰ÌÈÚÏÒ.נחלי È˜È˜·Â

הצור: נקרות נקיקי ‰ÌÈˆÂˆÚ.לארוב, ÏÎ·Â מקום
(שקו  יעלה הסירים הנעצוץ תחת וכן בלעז) ברוצ''ש רין

נה)ברוש תושבחתא:‰ÌÈÏÂÏ‰.:(לקמן ÁÏ‚Èבתי (Î)
.‰¯ÈÎ˘‰ ¯Ú˙· בקרבה ‡„' שכיריה גם וכן הגדולה

מו) יגלח:(ירמיה רברבהא ‰¯.ת''י È¯·Ú· עבר ביושבי
יגלח  הראש את אשור במלך היושבים מן ובמי הנהר
פתח: לינקד נשתנה דבוק שהוא לפי הרגלים שער ואת

.‰ÙÒ˙ היא והתער ההריגה היא והתגלחת תכלה,
‰¯‡˘.החרב: סנחריב:‡˙ משרייתיה:‰¯‚ÌÈÏ.הוא

.Ô˜Ê‰ וספת ממש גילוח אמרו ורבותינו שלטונייא
באגדת  כדאיתא סנחריב זקן הזקן באש חריכתה הזקן

Â‚Â'.חלק: ˘È‡ ‰ÈÁÈ (‡Î) ריקנית ארצם שתהא ולפי
אתן  הנותר ובמעט הבהמות את החיילות שיבוזו

Â¯Ó·.ברכה: ‰È‰Â (·Î) הללו הצאן ב' שיעשו חלב,
החלב: שומן הוא החמאה ויאכלו החלב בעיניהם יבוזו

.¯˙Â‰ ÏÎ בשורה סנחריב מחרב הפלטים הצדיקים
כל  אחר פרנסה להם שתזדמן להם מבשר הוא גדולה

ההוא: ‰‰Â‡.השממון ÌÂÈ· ‰È‰Â (‚Î) תהיה אשר
חיילות: בא לפני שם שהיו מקום יהיה שממה הארץ

.ÔÙ‚ ÛÏ‡ כי ולשית לשמיר יהיו כסף אלף שוות
קימשונים  מעלות והם ובורחין בעליהם יניחום

ועקרבים: ˘Ó‰.ותולעים ‡·È ˙˘˜·Â ÌÈˆÁ· („Î)
בידו  וחצים קשת צריך יהא לתוכו ליכנס הרוצה כל

ועקרבים: ונחשים רעות מחיות עצמו למלט

cec zcevn
(ÁÈ).‡Â‰‰ ÌÂÈ·:אשור מלך  סנחריב  בוא  ר ''ל Â¯˘È˜.ביום

לבם: כזבובים:Â·ÊÏ·.יעיר רבות ÂÎÂ'.חיילות כל ‡˘¯ כי
סנחריב: בעזרת יבואו מקצהו מצרים אמרÈ¯Â‡È.ÌÈ¯ˆÓחיל

עולה והנילוס  יאורים יאורים  עשויה מצרים ארץ  שכל  לפי כן 
השדות: להשקות שם עוקציםÂ·„ÏÂ¯‰.דרך  גבורים  חיילות 

‰·˙Â˙.(ËÈ)כדבורים: ÈÏÁ·אף יחנו לזה רבים יהיו כי  על 
ההם : ‰‰Â‡.(Î)במקומות  ÌÂÈ·עדי אחריתו אבל  כאומר

החרב על  משל הוא והתער  וכו' יגלח  ההוא ביום  כי אובד 
ההרג: על  אותה‰˘ÈÎ¯‰.והתגלחות  ששוכרין התער כי

מאד : חדה  היא ‰¯.בדמים È¯·Ú·ובמי הנהר עבר  באנשי
אשור : ‰¯‡˘.במלך  שער‡˙ ואת הראש שער את  יגלח

העם: ויתר השרים  לומר  רצה ˙ÙÒ‰.הרגלים, Ô˜Ê‰ ˙‡ Ì‚Âנהרג הוא גם כי סנחריב  וזהו  הזקן  שער גם תכלה ההיא  התער
מבניו: ‡È˘.(Î‡)אז ‰ÈÁÈ:בהם לו  די יהיה הברכה ומרוב  צאן ושתי  בקר עגלת  בביתו  יגדל  אחד  מחמתÂ¯Ó·.(Î·)כל 

החמאה : ויאכל  החלב על  יחוש לא החלב עשיית ÂÎÂ'.רוב ‰‡ÓÁ ÈÎ: מרוב(‚Î).ÛÒÎ ÛÏ‡·: כסף באלף ÈÓ˘Ï¯הנמכר
.˙È˘ÏÂ:היין מן וחדלו בתורה לעסוק הרבו חזקיה  של  דורו כי  היין על  יחושו  לא  כי שם יצמחו והקוצים הגפנים, יעבדו לא 
(„Î).˙˘˜·Â ÌÈˆÈÁ·לא כי  על שמה  ישכנו אשר  הטורפות מהחיות  נפשו למלט זיין לכלי צריך  יהיה  שמה ליכנס הרוצה

אדם: רגלי דריסת שם יהיה

oeiv zcevn
(ÁÈ).˜Â¯˘Èשרקו וכן השפתים  בקבוץ  קול  השמעת  ענין

ב ): (איכה  ראשם נהרא :È¯Â‡È.ויניעו ת''א (ËÈ)בתורה 
.ÈÏÁ·:(כו (בראשית  בנחל יצחק  עבדי  ויחפרו  וכן עמק  ענין
.˙Â˙·‰:(ה (לעיל  בתה ואשיתהו כמו È˜È˜·Â.השוממות

יג ): (ירמיה  הסלע  בנקיק  וכן הסלע  שן  מין‰ÌÈˆÂˆÚ.ענינו 
נה): (לקמן הנעצוץ תחת  וכן אילני‰ÌÈÏÂÏ‰.קוצים  שם 

ונבזים : פחותים ענין‰˘ÈÎ¯‰.(Î)סרק  הוא  או שכר , מל'
מו): (ירמיה  בקרבם שכיריה  גם  וכן וחשיבות  ˙ÙÒ‰.גדלות 

עג): (תהלים תמו  ספו  כמו כליון È˘ÏÂ˙.(Î‚)ענין  ¯ÈÓ˘Ï
קוצים: מיני  שמות 
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:ílLéãé:úåî éL÷nî øeñì íéiç øB÷î íëç úøBzåè:ïúéà íéãâa Cøãå ïç-ïzé áBè-ìëN §ª¨«©´¨ −¨§´©¦®¹̈À¦¬Ÿ§¥¨«¤¥«¤−¦¤¥®§¤−¤Ÿ§¦´¥¨«

æèñëe úòãá äNòé íeøò-ìk:úìeà Nøôé ìé ¨¨−©£¤´§¨®©¹§¦À¦§¬Ÿ¦¤«¤
i"yx

(Ê).ÏÎ ÔÈ‡Â ¯˘Ú˙Ó ˘È יש ד''א עשיר, עצמו מראה
ויש  בתחילתו, כלום לו ואין בסופו מתעשר שהוא אדם
בגזל  מתעשר ד''א גדול, מממון עניות לידי בא שהוא
ונתן  שפיזר ע''י מתרושש ויש כלום. לו אין וסוף עניים

לו: מוכן רב והון ‡È˘(Á)לאביונים ˘Ù ¯ÙÂÎ
.Â¯˘Ú ממנו שעשה נפשו כופר הוא אדם של עשרו
‚Ú¯‰.צדקה: ÚÓ˘ ‡Ï ˘¯Â גערה ישמיע שלא ובלבד

איש  נפש כופר ד''א מכלימו, ואינו לו שנותן לרש
תורתו: אינו Â¯˘.עשרו, גערה שמע לא תורה בדברי

מחצית  על ומ''א נזהר, שלא לפי הרעה מן לסור יודע
בו  והשוה ישראל כל על הכתוב שהטיל מדבר השקל
העשיר  מן וכלימה גערה שומע הרש שאין ועשיר דל
צבור: בקרבנות מחלקך גדול חלקי לו לאמר

(Ë).ÍÚ„È:ונכרתת קופצת שהשלהבת קפיצה לשון
(È).‰ˆÓ Ô˙È ÔÂ„Ê· ÌÈˆÚÂ.מחלוקת:¯˜ ˙‡Â ועם

חכמה: תלין ËÚÓÈ.(È‡)המתיעצים Ï·‰Ó ÔÂ‰ עושה
מעט  ממנו שישתכח ימעט חבילות חבילות גרסתו

Î˘ÓÓ‰.(È·)מעט: ˙ÏÁÂ˙ חבירו על עצמו מבטיח
עושה: Ï·.ואינו ‰ÏÁÓ מחלה ואין ללב, חולי מביאה

כמו דבר שם כ''ג)זה מקרבך (שמות מחלה והסירותי
כמו י''א)אלא י' גרה:(ויקרא ˙‡Â‰מעלה ÌÈÈÁ ıÚÂ

כעץ ·‡‰. הוא הרי באה תאוה כלומר הוא, מסורס
וצפה  לישראל הוא ברוך הקדוש שהוחיל תוחלת חיים
לב  למחלת להם באה סוף שבו לא והם  שישובו
להם: היא חיים עץ רצונו עושין שהם באה וכשתאותו

(‚È).ÂÏ Ï·ÁÈ ¯·„Ï Ê· סוף מד''ת אחד הבוזה
עליו: ÌÏÂ˘È.מתמשכן ‡Â‰ ‰ÂˆÓ ‡¯ÈÂ,שכר יקבל

שאמר  דוד על לו יחבל לדבר בז דורש תהלים ומדרש
בשוטים  הנאה מה עולם של רבונו הקב''ה לפני
כשבא  לשטות שתצטרך סוף חייך לו אמר שבראת

וגומר זקנו על רירו ויורד להשתגע אכיש (שמואל לפני

כא) ÌÈÈÁ.(È„):א' ¯Â˜Ó ÌÎÁ ˙¯Â˙ מלמדתו שהיא
מות: ממוקשי ‡Ô˙È.(ÂË)לסור ÌÈ„‚Â· Í¯„Â קשה

ולאחרים: ·„Ú˙.(ÊË)לו ‰˘ÚÈ ÌÂ¯Ú ÏÎ מעשהו
וגומר  בתולה נערה המלך לאדוני יבקשו דוד כגון

א) א ‡ÏÂ˙.:(מלכים ˘Â¯ÙÈ ÏÈÒÎÂ ויפקד אחשורוש זה
ב)המלך שהיה (אסתר ומי לכולם ישא שלא היו יודעים

הטמינה: בת לו

cec zcevn
(Ê).˘È כל לו ואין להתעשר  המתעסק ימצא לפעמים ר''ל

כי רב, הון בזה  ישיג  עצמו  את להעני  והמתעסק מאומה 
יעשיר: בצדקה ההון והממעיט  יעני בגזל  הון המרבה

(Á).¯ÙÂÎממנו יתן  כאשר נפשו לפדות איש  יוכל  מהעושר
בעת הכלימו ולא גערה  שמע לא  הרש  כאשר וזהו לדל 

נשמת‡Â¯.(Ë)הנתינה: אבל  עדן בגן תשמח  הצדיק  נשמת
תאיר : ולא  כבויה תהיה ·ÔÂ„Ê.(È)הרשע רק¯˜ שמעשיו מי 

אנשים ועם אדם, בני בין מריבה יתן הוא  והרשע בזדון
לא כי החכמה תמצא עמהם ובמתון בעצה  מעשיהם העושים

ידם: על  מריבה Ï·‰Ó.(È‡)תבוא ÔÂ‰ ר ''ל מהבל  הבא  הון
ההון היד מלאכת עם  ר ''ל  יד  על הון  הקובץ אבל  תתקיים ולא  עת בכל  ימעט  ההוא ההון וחמס  מגזל כ ''א  כפים מיגיע לא

יתרבה: לו˙ÏÁÂ˙.(È·)ההוא  היא התאוה באה וכאשר לב לכאב לו היא לבוא ומתאחרת נמשכת והיא  מה לדבר  המייחל 
הלב: מכאב  וירופא חיים המגדל  Ï„·¯.(È‚)לעץ  Ê· ומגדל המצוה מן  הירא אבל  בעצמו חובל  הוא ה' ממצות  מה המבזה 
זה: בעבור גם שכר לו ישולם המיתהÂ˜Ó¯.(È„)מעלתה את  המביאים  מהמוקשים לסור תלמדו כי  חיים  הנובע כמקור  הוא 

העונות: ÂË·.(ÂË)והם  ÏÎ˘ולא מאד חזק  הוא הבוגדים דרך  ועכ ''ז  כל  בעיני לחן  אותו יתן הוא לאדם שיש הטוב השכל 
ההוא: מדרך להסירם חנו ורב  שכלו עם השכל  בעל ÌÂ¯Ú.(ÊË)יועיל  ÏÎכי ואם  מיוחדת  וכוונה  בדעת  המה הערום  מעשה

הוא: אולת כי הכל  יכירו למען אולתו פורש  הכסיל  אבל כל יבינו לא 

oeiv zcevn
(Ê).˘˘Â¯˙Ó:ועני רש  צעקת‚Ú¯‰.פדיון:ÙÂÎ¯.(Á)מל'

כיÍÚ„È.(Ë)נזיפה: הנר  כבוי  וזהו וקפיצה ניתור ענין
נרו ידעך  וכן  מהפתילה קופצת כ):השלהבת  Óˆ‰.(È)(לקמן

תצומו  ומצה לריב  הן  כמו מריבה נח):ענין  È„.(È‡)(ישעיה ÏÚ
חרבכם  על  עמדתם  וכן לג)ביד  ·ÌÎ·¯Á:(יחזקאל ÂËÙ˘ÓÂ

(·È).‰ÏÁÓ:ומכאוב חולי חבלהÏ·ÁÈ.(È‚)מלשון מל '
מושבך ‡Ô˙È.(ÂË)ומכה: איתן כמו  חוזק כד):ענין (במדבר

(ÊË).˘Â¯ÙÈ:ושטיחה פרישה מל '
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:õøàä-ìë̈¨¨«¤
i"yx

.'‰ ˜Â¯˘È (ÁÈ):שיתקבצו להם חיילות Â·ÊÏ·.ירמוז
סנחריב: עם יבואו מצרים מארץ כזבובים È¯Â‡Èרבות

.ÌÈ¯ˆÓ שאין יאורים עשוייה מצרים ארץ שכל לפי
ומשקה: עולה נילוס אלא שם יורדים הגשמים

.‰¯Â·„ÏÂ:כדבורים עוקצים גבורים ·ÈÏÁחיל (ËÈ)
.˙Â˙·‰:בורים שדות עמקים ‰ÌÈÚÏÒ.נחלי È˜È˜·Â

הצור: נקרות נקיקי ‰ÌÈˆÂˆÚ.לארוב, ÏÎ·Â מקום
(שקו  יעלה הסירים הנעצוץ תחת וכן בלעז) ברוצ''ש רין

נה)ברוש תושבחתא:‰ÌÈÏÂÏ‰.:(לקמן ÁÏ‚Èבתי (Î)
.‰¯ÈÎ˘‰ ¯Ú˙· בקרבה ‡„' שכיריה גם וכן הגדולה

מו) יגלח:(ירמיה רברבהא ‰¯.ת''י È¯·Ú· עבר ביושבי
יגלח  הראש את אשור במלך היושבים מן ובמי הנהר
פתח: לינקד נשתנה דבוק שהוא לפי הרגלים שער ואת

.‰ÙÒ˙ היא והתער ההריגה היא והתגלחת תכלה,
‰¯‡˘.החרב: סנחריב:‡˙ משרייתיה:‰¯‚ÌÈÏ.הוא

.Ô˜Ê‰ וספת ממש גילוח אמרו ורבותינו שלטונייא
באגדת  כדאיתא סנחריב זקן הזקן באש חריכתה הזקן

Â‚Â'.חלק: ˘È‡ ‰ÈÁÈ (‡Î) ריקנית ארצם שתהא ולפי
אתן  הנותר ובמעט הבהמות את החיילות שיבוזו

Â¯Ó·.ברכה: ‰È‰Â (·Î) הללו הצאן ב' שיעשו חלב,
החלב: שומן הוא החמאה ויאכלו החלב בעיניהם יבוזו

.¯˙Â‰ ÏÎ בשורה סנחריב מחרב הפלטים הצדיקים
כל  אחר פרנסה להם שתזדמן להם מבשר הוא גדולה

ההוא: ‰‰Â‡.השממון ÌÂÈ· ‰È‰Â (‚Î) תהיה אשר
חיילות: בא לפני שם שהיו מקום יהיה שממה הארץ

.ÔÙ‚ ÛÏ‡ כי ולשית לשמיר יהיו כסף אלף שוות
קימשונים  מעלות והם ובורחין בעליהם יניחום

ועקרבים: ˘Ó‰.ותולעים ‡·È ˙˘˜·Â ÌÈˆÁ· („Î)
בידו  וחצים קשת צריך יהא לתוכו ליכנס הרוצה כל

ועקרבים: ונחשים רעות מחיות עצמו למלט

cec zcevn
(ÁÈ).‡Â‰‰ ÌÂÈ·:אשור מלך  סנחריב  בוא  ר ''ל Â¯˘È˜.ביום

לבם: כזבובים:Â·ÊÏ·.יעיר רבות ÂÎÂ'.חיילות כל ‡˘¯ כי
סנחריב: בעזרת יבואו מקצהו מצרים אמרÈ¯Â‡È.ÌÈ¯ˆÓחיל

עולה והנילוס  יאורים יאורים  עשויה מצרים ארץ  שכל  לפי כן 
השדות: להשקות שם עוקציםÂ·„ÏÂ¯‰.דרך  גבורים  חיילות 

‰·˙Â˙.(ËÈ)כדבורים: ÈÏÁ·אף יחנו לזה רבים יהיו כי  על 
ההם : ‰‰Â‡.(Î)במקומות  ÌÂÈ·עדי אחריתו אבל  כאומר

החרב על  משל הוא והתער  וכו' יגלח  ההוא ביום  כי אובד 
ההרג: על  אותה‰˘ÈÎ¯‰.והתגלחות  ששוכרין התער כי

מאד : חדה  היא ‰¯.בדמים È¯·Ú·ובמי הנהר עבר  באנשי
אשור : ‰¯‡˘.במלך  שער‡˙ ואת הראש שער את  יגלח

העם: ויתר השרים  לומר  רצה ˙ÙÒ‰.הרגלים, Ô˜Ê‰ ˙‡ Ì‚Âנהרג הוא גם כי סנחריב  וזהו  הזקן  שער גם תכלה ההיא  התער
מבניו: ‡È˘.(Î‡)אז ‰ÈÁÈ:בהם לו  די יהיה הברכה ומרוב  צאן ושתי  בקר עגלת  בביתו  יגדל  אחד  מחמתÂ¯Ó·.(Î·)כל 

החמאה : ויאכל  החלב על  יחוש לא החלב עשיית ÂÎÂ'.רוב ‰‡ÓÁ ÈÎ: מרוב(‚Î).ÛÒÎ ÛÏ‡·: כסף באלף ÈÓ˘Ï¯הנמכר
.˙È˘ÏÂ:היין מן וחדלו בתורה לעסוק הרבו חזקיה  של  דורו כי  היין על  יחושו  לא  כי שם יצמחו והקוצים הגפנים, יעבדו לא 
(„Î).˙˘˜·Â ÌÈˆÈÁ·לא כי  על שמה  ישכנו אשר  הטורפות מהחיות  נפשו למלט זיין לכלי צריך  יהיה  שמה ליכנס הרוצה

אדם: רגלי דריסת שם יהיה

oeiv zcevn
(ÁÈ).˜Â¯˘Èשרקו וכן השפתים  בקבוץ  קול  השמעת  ענין

ב ): (איכה  ראשם נהרא :È¯Â‡È.ויניעו ת''א (ËÈ)בתורה 
.ÈÏÁ·:(כו (בראשית  בנחל יצחק  עבדי  ויחפרו  וכן עמק  ענין
.˙Â˙·‰:(ה (לעיל  בתה ואשיתהו כמו È˜È˜·Â.השוממות

יג ): (ירמיה  הסלע  בנקיק  וכן הסלע  שן  מין‰ÌÈˆÂˆÚ.ענינו 
נה): (לקמן הנעצוץ תחת  וכן אילני‰ÌÈÏÂÏ‰.קוצים  שם 

ונבזים : פחותים ענין‰˘ÈÎ¯‰.(Î)סרק  הוא  או שכר , מל'
מו): (ירמיה  בקרבם שכיריה  גם  וכן וחשיבות  ˙ÙÒ‰.גדלות 

עג): (תהלים תמו  ספו  כמו כליון È˘ÏÂ˙.(Î‚)ענין  ¯ÈÓ˘Ï
קוצים: מיני  שמות 
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(Ê).ÏÎ ÔÈ‡Â ¯˘Ú˙Ó ˘È יש ד''א עשיר, עצמו מראה
ויש  בתחילתו, כלום לו ואין בסופו מתעשר שהוא אדם
בגזל  מתעשר ד''א גדול, מממון עניות לידי בא שהוא
ונתן  שפיזר ע''י מתרושש ויש כלום. לו אין וסוף עניים

לו: מוכן רב והון ‡È˘(Á)לאביונים ˘Ù ¯ÙÂÎ
.Â¯˘Ú ממנו שעשה נפשו כופר הוא אדם של עשרו
‚Ú¯‰.צדקה: ÚÓ˘ ‡Ï ˘¯Â גערה ישמיע שלא ובלבד

איש  נפש כופר ד''א מכלימו, ואינו לו שנותן לרש
תורתו: אינו Â¯˘.עשרו, גערה שמע לא תורה בדברי

מחצית  על ומ''א נזהר, שלא לפי הרעה מן לסור יודע
בו  והשוה ישראל כל על הכתוב שהטיל מדבר השקל
העשיר  מן וכלימה גערה שומע הרש שאין ועשיר דל
צבור: בקרבנות מחלקך גדול חלקי לו לאמר

(Ë).ÍÚ„È:ונכרתת קופצת שהשלהבת קפיצה לשון
(È).‰ˆÓ Ô˙È ÔÂ„Ê· ÌÈˆÚÂ.מחלוקת:¯˜ ˙‡Â ועם

חכמה: תלין ËÚÓÈ.(È‡)המתיעצים Ï·‰Ó ÔÂ‰ עושה
מעט  ממנו שישתכח ימעט חבילות חבילות גרסתו

Î˘ÓÓ‰.(È·)מעט: ˙ÏÁÂ˙ חבירו על עצמו מבטיח
עושה: Ï·.ואינו ‰ÏÁÓ מחלה ואין ללב, חולי מביאה

כמו דבר שם כ''ג)זה מקרבך (שמות מחלה והסירותי
כמו י''א)אלא י' גרה:(ויקרא ˙‡Â‰מעלה ÌÈÈÁ ıÚÂ

כעץ ·‡‰. הוא הרי באה תאוה כלומר הוא, מסורס
וצפה  לישראל הוא ברוך הקדוש שהוחיל תוחלת חיים
לב  למחלת להם באה סוף שבו לא והם  שישובו
להם: היא חיים עץ רצונו עושין שהם באה וכשתאותו

(‚È).ÂÏ Ï·ÁÈ ¯·„Ï Ê· סוף מד''ת אחד הבוזה
עליו: ÌÏÂ˘È.מתמשכן ‡Â‰ ‰ÂˆÓ ‡¯ÈÂ,שכר יקבל

שאמר  דוד על לו יחבל לדבר בז דורש תהלים ומדרש
בשוטים  הנאה מה עולם של רבונו הקב''ה לפני
כשבא  לשטות שתצטרך סוף חייך לו אמר שבראת

וגומר זקנו על רירו ויורד להשתגע אכיש (שמואל לפני

כא) ÌÈÈÁ.(È„):א' ¯Â˜Ó ÌÎÁ ˙¯Â˙ מלמדתו שהיא
מות: ממוקשי ‡Ô˙È.(ÂË)לסור ÌÈ„‚Â· Í¯„Â קשה

ולאחרים: ·„Ú˙.(ÊË)לו ‰˘ÚÈ ÌÂ¯Ú ÏÎ מעשהו
וגומר  בתולה נערה המלך לאדוני יבקשו דוד כגון

א) א ‡ÏÂ˙.:(מלכים ˘Â¯ÙÈ ÏÈÒÎÂ ויפקד אחשורוש זה
ב)המלך שהיה (אסתר ומי לכולם ישא שלא היו יודעים

הטמינה: בת לו

cec zcevn
(Ê).˘È כל לו ואין להתעשר  המתעסק ימצא לפעמים ר''ל

כי רב, הון בזה  ישיג  עצמו  את להעני  והמתעסק מאומה 
יעשיר: בצדקה ההון והממעיט  יעני בגזל  הון המרבה

(Á).¯ÙÂÎממנו יתן  כאשר נפשו לפדות איש  יוכל  מהעושר
בעת הכלימו ולא גערה  שמע לא  הרש  כאשר וזהו לדל 

נשמת‡Â¯.(Ë)הנתינה: אבל  עדן בגן תשמח  הצדיק  נשמת
תאיר : ולא  כבויה תהיה ·ÔÂ„Ê.(È)הרשע רק¯˜ שמעשיו מי 

אנשים ועם אדם, בני בין מריבה יתן הוא  והרשע בזדון
לא כי החכמה תמצא עמהם ובמתון בעצה  מעשיהם העושים

ידם: על  מריבה Ï·‰Ó.(È‡)תבוא ÔÂ‰ ר ''ל מהבל  הבא  הון
ההון היד מלאכת עם  ר ''ל  יד  על הון  הקובץ אבל  תתקיים ולא  עת בכל  ימעט  ההוא ההון וחמס  מגזל כ ''א  כפים מיגיע לא

יתרבה: לו˙ÏÁÂ˙.(È·)ההוא  היא התאוה באה וכאשר לב לכאב לו היא לבוא ומתאחרת נמשכת והיא  מה לדבר  המייחל 
הלב: מכאב  וירופא חיים המגדל  Ï„·¯.(È‚)לעץ  Ê· ומגדל המצוה מן  הירא אבל  בעצמו חובל  הוא ה' ממצות  מה המבזה 
זה: בעבור גם שכר לו ישולם המיתהÂ˜Ó¯.(È„)מעלתה את  המביאים  מהמוקשים לסור תלמדו כי  חיים  הנובע כמקור  הוא 

העונות: ÂË·.(ÂË)והם  ÏÎ˘ולא מאד חזק  הוא הבוגדים דרך  ועכ ''ז  כל  בעיני לחן  אותו יתן הוא לאדם שיש הטוב השכל 
ההוא: מדרך להסירם חנו ורב  שכלו עם השכל  בעל ÌÂ¯Ú.(ÊË)יועיל  ÏÎכי ואם  מיוחדת  וכוונה  בדעת  המה הערום  מעשה

הוא: אולת כי הכל  יכירו למען אולתו פורש  הכסיל  אבל כל יבינו לא 

oeiv zcevn
(Ê).˘˘Â¯˙Ó:ועני רש  צעקת‚Ú¯‰.פדיון:ÙÂÎ¯.(Á)מל'

כיÍÚ„È.(Ë)נזיפה: הנר  כבוי  וזהו וקפיצה ניתור ענין
נרו ידעך  וכן  מהפתילה קופצת כ):השלהבת  Óˆ‰.(È)(לקמן

תצומו  ומצה לריב  הן  כמו מריבה נח):ענין  È„.(È‡)(ישעיה ÏÚ
חרבכם  על  עמדתם  וכן לג)ביד  ·ÌÎ·¯Á:(יחזקאל ÂËÙ˘ÓÂ

(·È).‰ÏÁÓ:ומכאוב חולי חבלהÏ·ÁÈ.(È‚)מלשון מל '
מושבך ‡Ô˙È.(ÂË)ומכה: איתן כמו  חוזק כד):ענין (במדבר

(ÊË).˘Â¯ÙÈ:ושטיחה פרישה מל '
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: דוחה א. עמוד עז ìcðqäדף úìéòpî àîìéãå מחמת עיף היה דוד שמא - §¦§¨¦§¦©©©§¨

מנעלים. נעל àëäîשלא ÷çöé éaø øîà àlà,רחיצה ממניעת הוא ש'עיף' נלמד ¤¨¨©©¦¦§¨¥¨¨
כה)שנאמר כה äôéò',(משלי Lôð ìò íéø÷ íéî' הנפש רחץ שלא זמן שכל הרי ©¦¨¦©¤¤£¥¨

הגמרא: מקשה נמנעהàîìéãåעיפה. כי הנפש הגמרא:äiúMî.עיפה éîמתרצת §¦§¨¦§¦¨¦
áéúkבאו äôéò'שהמים Lôða'הרי שתיה, áéúk,דהיינו 'äôéò Lôð ìò' דהיינו §¦§¤¤£¥¨©¤¤£¥¨§¦

מבחוץ. הגוף על הבאה רחיצה

הגמרא: ïìמניעתeמבררת àðî ìcðqä úìéòð.עינוי כשברח áéúëcשהיא בדוד §¦©©©§¨§¨¨¦§¦
ל)מאבשלום טו ב' Làøå,(שמואל ,äëBáe äìò íéúéfä äìòîá äìò ãåãå'§¨¦Ÿ¤§©£¥©¥¦Ÿ¤¤§Ÿ

.ìcðqä úìéòpî åàì ,éànî óçé ,'óçé CìBäå ,éeôç Bì נעילת שמניעת הרי, ¨§¥¨¥¨¥¦©¨¦§¦©©©§¨
לעיל]. [כמובא 'עינוי' הכתוב כינה שאותם דוד, עם שארע מה בכלל היה הסנדל

הגמרא: à÷èøîeיחףàîìéãåדוחה àéñeqî מה על לו היה שלא ושוטו, מסוס - §¦§¨¦§¨©§§¨
àëäî,לרכב. ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà עשרת על ישעיה כשהתאבל ¤¨¨©©©§¨©¦§¨¥¨¨

לו נאמר ב)השבטים כ éðúî(ישעיה ìòî ÷Nä zçzôe Cì'õìçú Eìòðå ,E ¥¦©§¨©©¥©¨§¤§©©§©£Ÿ
éìâø ìòî.'óçéå íBøò Cìä ïk Nòiå' áéúëe ,'Eוהרי'óçé',כאן éànîהאמור ¥©©§¤§¦©©©¥¨Ÿ¨§¨¥¨¥¦©

ìcðqä,הוא, úìéòpî åàì אף כן, אם סוסים. על לרכב רגיל היה לא ישעיה שהרי ¨¦§¦©©©§¨
הוא. הסנדל מנעילת 'יחף' בו שנאמר בדוד

הגמרא: והלך àîéàåדוחה הטובים מנעליו שחלץ היינו בישעיה האמור 'יחף' §¥¨
,éëä àîéz àì éàc .íéàleènä íéìòðîaגם וכי כפשוטו, יחף 'íBøò'אלא §¦§¨¦©§¨¦§¦Ÿ¥¨¨¦¨

תפרש שם àlàהאמור .Lnî íBøòשהלך énðבודאי àëä ,íééeìa íéãâáa ¨©¨¤¨¦§¨¦§¦¨¨©¦
íéàleènä.שהלך íéìòðîa§¦§¨¦©§¨¦

àëäî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà(כה ב ðBøâe,(ירמיה óçiî Cìâø éòðî'C ¤¨¨©©©§¨©¦§¨¥¨¨¦§¦©§¥¦¨¥§¥
.'äàîvî,בישראל התריע Cìâøשהנביא àáé àlL éãk àèçä ïî Cîöò éòðî ¦¦§¨¦§¦©§¥¦©¥§§¥¤Ÿ¨Ÿ©§¥
óeçé éãéì ו בגלות, ìכשתלכי éòðîðBLðBøb àáé àlL éãk íéìèa íéøácî CC ¦¥¦¦§¦§¥¦§¨¦§¥¦§¥¤Ÿ¨Ÿ§¥

.äàîö éãéì.בגלות ההולכים כדרך כלל, מנעל ללא הוא ש'יחף' ומכאן ¦¥¦§¨
ומניעת הגמרא: áéúëcמבררת .ïì àðî éepò éøwéàc ähnä LéîLz לבן בדברי ©§¦©¦¨§¦§¥¦§¨¨¦§¦

נ)ליעקב לא íéLð(בראשית çwz íàå éúða úà äpòz íà','ּבנתי על ¦§©¤¤§Ÿ©§¦¦©¨¦ְַַֹ

ב: עמוד עז LéîLzîדף 'äpòz íà',עונתן שתמנע -úBøvî 'çwz íàå'- ¦§©¤¦©§¦§¦¦©¦¨
היא. עינוי תשמיש שמניעת הרי עליהן. נוספות נשים שתשא

הגמרא: úBøvîמקשה éãéàå éãéà àîéàå שלא הן האזהרות ששתי נאמר ושמא - §¥¨¦¦§¦¦¦¨
נוספות. נשים שתקח בכך בנותי את תענה אל הפסוק, יתפרש וכך נוספות, נשים ישא

הגמרא: çwz'מתרצת íà' áéúk éîהרי תענה', ל'אם פירוש זה היה 'íàåשאז ¦§¦¦¦©§¦
,áéúk 'çwz.היא נוספת שאזהרה ומשמע ¦©§¦

הגמרא: úBøvî,מקשה éãéàå éãéà àîéàå ש תקח']ãçאלא déãéc['אם úBøöì §¥¨¦¦§¦¦¦¨©§¨¦¥
ורחל, ללאה שוות גבירות אותן יעשה שלא וזלפה, בלהה כבר, אליו הנשואות לאותן -

ãçå['תענה àîìòî['ואם déì ïééúàc úBøöì.אחרות נשים עליהן ישא שלא - §©§¨§©§¨¥¥¨§¨
תענה' 'אם יתפרש עניןàéîecובכך באותו -.'çwz íà'c:הגמרא áéúkמתרצת éî §¨§¦¦©¦§¦

,'äpòz íàå çwz íà',זרות נשים יקח שלא הזהירו שתחילה לפרש אפשר שאז ¦¦©§¦§©¤
שאף־על־פי  וזלפה, בלהה על אפילו הזהיר אחר־כך ורק לקבלן, לאשה קשה שיותר

הלא לאשה. הן קשות עדיין זרות, áéúk,שאינן 'çwz íàå äpòz íà' דרך ואין ¦§©¤§¦¦©§¦
ע  ואחר־כך תחילה הקל על להזהיר אדם הקשה.בני ל
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ùôð ìò íéø÷ íéî .à ãåîò æò óã
äôéòsir ixwin dvigxn `nl` .

iepir dil ixwe lcpqd zlirpn `le
:ia` dprzd xy` lka aizkc

à÷èøî:qeqd hey .ïë ùòéå.
libx did `l diryi aizk diryia
dicic sgie miqeq zakxna
lr dlbi `ede `ed lcpq zlirpa
lcpqd zlirpnc inp cecc segi

:`edóåçé éãéì êìâø àåáé àìù.
:dleba jz`va

äðòú íà :á ãåîò æò óã
ùéîùúî:ozper ziaydl .íàå

úåøöî ç÷úernynk eriayd .
`ni`e b''d :zexv odl siqei `ly
m` aizk in zexvn ici`e ici`
ici` `ni`e aizk gwz m`e gwz
dicic zexvl cg zexvn ici`e
`nlrn dil oiiz`c zexvl cge
m` aizk in gwz m`ec `inec
m`e dprz m` dprz m`e gwz
`ni`e `yexit ikde .aizk gwz
dprz m` w''de zexvn ici`e ici`
in odilr miyp gwil izepa z`

m` aizkiedilc gwz m` dprz
gwz m`e dprz m`c 'it gwz m`

:`id izixg` `zlin aizkàîéàå
úåøöì ãç úåøöî éãéàå éãéà

äéãéãdtlfe ddla dyri `ly .
diray` xcde odl zeey zexiab
oiiz`c zexv epiidc miyp gwz m`
ikde `nlrn ikd xzal edl

:gwz m`ec `inec `xazqnéî
äðòú íàå ç÷ú íà áéúëzexv .

zepey`xd on odl zeyw `nlrc
direay`l dil ded `yixae
dil ded xcde `nlrc zexv`
`lc dicic zexv` direay`l
exidfdl ikd yipi` irzyin
:dywd lr seqale lwd lr dligz

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc mixcp(iyily meil)

axe ,iy` ax ly evexiza iia` o`in dn iptn zyxtn `xnbd
:iia` lya iy`

éMà áøk íòè øîà àì éiaài`y dreay' xne`a dpynd cinrdy ©©¥Ÿ¨©©©§©©¦
meyn ,'lke`éðz÷ àìc' dpyna'ìëBà éàLokle ,'lke`y' `l` §Ÿ¨¨¥¤¦©

.rnyn zepeyl izy 'lke`y dreay' xne`dy uxzl jxved
éãàð éMà áøåwgxzde ccp -éiaàc íòè ïî,iia` ly uexizdn - §©©¦¨¥¦©©§©©¥

zepeyl izy 'lke`y dreay' xne`dy uxzl axiqy xnelk
,rnynøáñ÷`ed ,'lke`y' iabl iia` xn`y enky xaqy itl - ¨¨©

dreay' xne`d iabl oicdì ézL òîLî énð 'ìëBà àlL,úBðBL ¤Ÿ©©¦©§©§¥§
m` oebkeïéáøñî eéä[mixivtn-]øîàå ,ìBëàì Bamdlàðìéëà àì ¨§¨§¦¤¡§¨©Ÿ£¦§¨

àðìéëà àìike xnelk ,ddinz oeyla ,lke` ipi` ,lke` ipi` - Ÿ£¦§¨
,jnr lke` i`ce ,jnr lke` `ly xeaq jpidäòeáL énð øîàå- §¨©©¦§¨

,rayp jk xg`eïéarayp m`ïéa ,'ìëBàL'rayp m`,'ìëBà àlL' ¥¤©¥¤Ÿ©
ïéãä[efd dreayd-]øîàc òîLî 'àðìéëà'zernyn -eixac ¨¥£¦§¨©§©§¨©

xnel ezpeek 'lke` `ly dreay' xn` m` s`e ,lk`iy raypy
jk lk ia mixivtn mz`y mknr lke` `ly izrayp ike'

.`plik` `l ike xn`e dnzy dn miiwl `ae ,'lke`yàkéàå§¦¨
'ìëBà àlL äòeáL' àðMéì énð döeøúìz` yxtl xyt` ok enke - §¨¨©¦¦§¨§¨¤Ÿ©
epiidc 'lke` `ly dreay' xn`y dnøîà÷ 'àðìéëà àìc äòeáL'§¨§Ÿ£¦§¨¨¨©

dreay' xne`d oiay `vnpe .lk`i `ly raydl ezpeeky -
`ly dreay' xne`d oiae ,lk`i `ly yxtzdl leki 'lke`y
xne`dy rawe `pzd mzq dnle ,lk`iy yxtzdl leki 'lke`
izy z` yxit `le ,lek`l xeq` 'lke` `ly dreay'
myke ,dreayl mcwy dyrna ielz epicy oeikn ,zeiexyt`d

ly evexiz itl 'lke`y dreay' iabl zeiexyt` izy yxity
.iia`
àlàd jgxk lry iy` ax wiqn -d÷ñt àpzoicd z` wqt - ¤¨©¨©§¨

' xne`d lky ,welig `la'ìëBàL-,òîLî àðìéëàcoi`e ¤©©£¦§¨©§©
,eixacl zxg` zernyn'ìëBà àlL'å-,òîLî ìëBà àì`lce §¤Ÿ©Ÿ©©§©

.excpl mcwy dyrnd itl oicd z` dlzy iia`k

äðùî
:zereaya opi`e mixcpa opyiy zexnegd z` dpen dpyndäæ¤

øîBçyiy zexneg od dzr cr epcnly dn -úBòeáLaxzei ¤¦§
.íéøãðaîúBòeáLaî íéøãða øîBçåmixcpa zexneg mb yie - ¦¦§¨¦§¤¦§¨¦¦¦§

.zereaya opi`y
,dpynd zx`anäNBò éðàL äkeñ íðB÷ øîà ,ãöékeilr xq`y - ¥©¨©¨¨¤£¦¤

mpew xn`y e` ,zekeqd bga dkeqa daiyid z` xcpaéðàL áìeì¨¤£¦
ìèBðe` ,zekeqd bga aleld zlihp z` xcpa eilr xq`y - ¥

mpew xn`yçéðî éðàL ïéléôzzgpd z` xcpa eilr xq`y - §¦¦¤£¦¥¦©
wxy ,dreayn xeng xcp el`d mixwnd lka .oilitzdíéøãðalg ¦§¨¦

e df ote`a xcpdøeñàlehil e` dkeqa ayil excp lr xearl el ¨
lhal milg mixcpdy meyn ,oilitzd z` gipdl e` aleld z`
xq` m` la` .'exac lgi `l'a xeari devnd z` miiwi m`e ,devn

envr lr el` mixac,úBòeáLae` dkeqa ayi `ly raypy oebk ¦§
,oilitz gipi `ly e` alel lehi `lyøzeîdkeqa ayil el ¨

itl ,oilitz gipdle alel lehileúBönä ìò øBáòì ïéòaLð ïéàL- ¤¥¦§¨¦©£©©¦§
.devnd lr xearl dlg dreay oi`
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המשך ביאור למסכת נדרים ליום שלישי עמ' א
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: דוחה א. עמוד עז ìcðqäדף úìéòpî àîìéãå מחמת עיף היה דוד שמא - §¦§¨¦§¦©©©§¨

מנעלים. נעל àëäîשלא ÷çöé éaø øîà àlà,רחיצה ממניעת הוא ש'עיף' נלמד ¤¨¨©©¦¦§¨¥¨¨
כה)שנאמר כה äôéò',(משלי Lôð ìò íéø÷ íéî' הנפש רחץ שלא זמן שכל הרי ©¦¨¦©¤¤£¥¨

הגמרא: מקשה נמנעהàîìéãåעיפה. כי הנפש הגמרא:äiúMî.עיפה éîמתרצת §¦§¨¦§¦¨¦
áéúkבאו äôéò'שהמים Lôða'הרי שתיה, áéúk,דהיינו 'äôéò Lôð ìò' דהיינו §¦§¤¤£¥¨©¤¤£¥¨§¦

מבחוץ. הגוף על הבאה רחיצה

הגמרא: ïìמניעתeמבררת àðî ìcðqä úìéòð.עינוי כשברח áéúëcשהיא בדוד §¦©©©§¨§¨¨¦§¦
ל)מאבשלום טו ב' Làøå,(שמואל ,äëBáe äìò íéúéfä äìòîá äìò ãåãå'§¨¦Ÿ¤§©£¥©¥¦Ÿ¤¤§Ÿ

.ìcðqä úìéòpî åàì ,éànî óçé ,'óçé CìBäå ,éeôç Bì נעילת שמניעת הרי, ¨§¥¨¥¨¥¦©¨¦§¦©©©§¨
לעיל]. [כמובא 'עינוי' הכתוב כינה שאותם דוד, עם שארע מה בכלל היה הסנדל

הגמרא: à÷èøîeיחףàîìéãåדוחה àéñeqî מה על לו היה שלא ושוטו, מסוס - §¦§¨¦§¨©§§¨
àëäî,לרכב. ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà עשרת על ישעיה כשהתאבל ¤¨¨©©©§¨©¦§¨¥¨¨

לו נאמר ב)השבטים כ éðúî(ישעיה ìòî ÷Nä zçzôe Cì'õìçú Eìòðå ,E ¥¦©§¨©©¥©¨§¤§©©§©£Ÿ
éìâø ìòî.'óçéå íBøò Cìä ïk Nòiå' áéúëe ,'Eוהרי'óçé',כאן éànîהאמור ¥©©§¤§¦©©©¥¨Ÿ¨§¨¥¨¥¦©

ìcðqä,הוא, úìéòpî åàì אף כן, אם סוסים. על לרכב רגיל היה לא ישעיה שהרי ¨¦§¦©©©§¨
הוא. הסנדל מנעילת 'יחף' בו שנאמר בדוד

הגמרא: והלך àîéàåדוחה הטובים מנעליו שחלץ היינו בישעיה האמור 'יחף' §¥¨
,éëä àîéz àì éàc .íéàleènä íéìòðîaגם וכי כפשוטו, יחף 'íBøò'אלא §¦§¨¦©§¨¦§¦Ÿ¥¨¨¦¨

תפרש שם àlàהאמור .Lnî íBøòשהלך énðבודאי àëä ,íééeìa íéãâáa ¨©¨¤¨¦§¨¦§¦¨¨©¦
íéàleènä.שהלך íéìòðîa§¦§¨¦©§¨¦

àëäî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà(כה ב ðBøâe,(ירמיה óçiî Cìâø éòðî'C ¤¨¨©©©§¨©¦§¨¥¨¨¦§¦©§¥¦¨¥§¥
.'äàîvî,בישראל התריע Cìâøשהנביא àáé àlL éãk àèçä ïî Cîöò éòðî ¦¦§¨¦§¦©§¥¦©¥§§¥¤Ÿ¨Ÿ©§¥
óeçé éãéì ו בגלות, ìכשתלכי éòðîðBLðBøb àáé àlL éãk íéìèa íéøácî CC ¦¥¦¦§¦§¥¦§¨¦§¥¦§¥¤Ÿ¨Ÿ§¥

.äàîö éãéì.בגלות ההולכים כדרך כלל, מנעל ללא הוא ש'יחף' ומכאן ¦¥¦§¨
ומניעת הגמרא: áéúëcמבררת .ïì àðî éepò éøwéàc ähnä LéîLz לבן בדברי ©§¦©¦¨§¦§¥¦§¨¨¦§¦

נ)ליעקב לא íéLð(בראשית çwz íàå éúða úà äpòz íà','ּבנתי על ¦§©¤¤§Ÿ©§¦¦©¨¦ְַַֹ

ב: עמוד עז LéîLzîדף 'äpòz íà',עונתן שתמנע -úBøvî 'çwz íàå'- ¦§©¤¦©§¦§¦¦©¦¨
היא. עינוי תשמיש שמניעת הרי עליהן. נוספות נשים שתשא

הגמרא: úBøvîמקשה éãéàå éãéà àîéàå שלא הן האזהרות ששתי נאמר ושמא - §¥¨¦¦§¦¦¦¨
נוספות. נשים שתקח בכך בנותי את תענה אל הפסוק, יתפרש וכך נוספות, נשים ישא

הגמרא: çwz'מתרצת íà' áéúk éîהרי תענה', ל'אם פירוש זה היה 'íàåשאז ¦§¦¦¦©§¦
,áéúk 'çwz.היא נוספת שאזהרה ומשמע ¦©§¦

הגמרא: úBøvî,מקשה éãéàå éãéà àîéàå ש תקח']ãçאלא déãéc['אם úBøöì §¥¨¦¦§¦¦¦¨©§¨¦¥
ורחל, ללאה שוות גבירות אותן יעשה שלא וזלפה, בלהה כבר, אליו הנשואות לאותן -

ãçå['תענה àîìòî['ואם déì ïééúàc úBøöì.אחרות נשים עליהן ישא שלא - §©§¨§©§¨¥¥¨§¨
תענה' 'אם יתפרש עניןàéîecובכך באותו -.'çwz íà'c:הגמרא áéúkמתרצת éî §¨§¦¦©¦§¦

,'äpòz íàå çwz íà',זרות נשים יקח שלא הזהירו שתחילה לפרש אפשר שאז ¦¦©§¦§©¤
שאף־על־פי  וזלפה, בלהה על אפילו הזהיר אחר־כך ורק לקבלן, לאשה קשה שיותר

הלא לאשה. הן קשות עדיין זרות, áéúk,שאינן 'çwz íàå äpòz íà' דרך ואין ¦§©¤§¦¦©§¦
ע  ואחר־כך תחילה הקל על להזהיר אדם הקשה.בני ל

i"yx

ùôð ìò íéø÷ íéî .à ãåîò æò óã
äôéòsir ixwin dvigxn `nl` .

iepir dil ixwe lcpqd zlirpn `le
:ia` dprzd xy` lka aizkc

à÷èøî:qeqd hey .ïë ùòéå.
libx did `l diryi aizk diryia
dicic sgie miqeq zakxna
lr dlbi `ede `ed lcpq zlirpa
lcpqd zlirpnc inp cecc segi

:`edóåçé éãéì êìâø àåáé àìù.
:dleba jz`va

äðòú íà :á ãåîò æò óã
ùéîùúî:ozper ziaydl .íàå

úåøöî ç÷úernynk eriayd .
`ni`e b''d :zexv odl siqei `ly
m` aizk in zexvn ici`e ici`
ici` `ni`e aizk gwz m`e gwz
dicic zexvl cg zexvn ici`e
`nlrn dil oiiz`c zexvl cge
m` aizk in gwz m`ec `inec
m`e dprz m` dprz m`e gwz
`ni`e `yexit ikde .aizk gwz
dprz m` w''de zexvn ici`e ici`
in odilr miyp gwil izepa z`

m` aizkiedilc gwz m` dprz
gwz m`e dprz m`c 'it gwz m`

:`id izixg` `zlin aizkàîéàå
úåøöì ãç úåøöî éãéàå éãéà

äéãéãdtlfe ddla dyri `ly .
diray` xcde odl zeey zexiab
oiiz`c zexv epiidc miyp gwz m`
ikde `nlrn ikd xzal edl

:gwz m`ec `inec `xazqnéî
äðòú íàå ç÷ú íà áéúëzexv .

zepey`xd on odl zeyw `nlrc
direay`l dil ded `yixae
dil ded xcde `nlrc zexv`
`lc dicic zexv` direay`l
exidfdl ikd yipi` irzyin
:dywd lr seqale lwd lr dligz

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc mixcp(iyily meil)

axe ,iy` ax ly evexiza iia` o`in dn iptn zyxtn `xnbd
:iia` lya iy`

éMà áøk íòè øîà àì éiaài`y dreay' xne`a dpynd cinrdy ©©¥Ÿ¨©©©§©©¦
meyn ,'lke`éðz÷ àìc' dpyna'ìëBà éàLokle ,'lke`y' `l` §Ÿ¨¨¥¤¦©

.rnyn zepeyl izy 'lke`y dreay' xne`dy uxzl jxved
éãàð éMà áøåwgxzde ccp -éiaàc íòè ïî,iia` ly uexizdn - §©©¦¨¥¦©©§©©¥

zepeyl izy 'lke`y dreay' xne`dy uxzl axiqy xnelk
,rnynøáñ÷`ed ,'lke`y' iabl iia` xn`y enky xaqy itl - ¨¨©

dreay' xne`d iabl oicdì ézL òîLî énð 'ìëBà àlL,úBðBL ¤Ÿ©©¦©§©§¥§
m` oebkeïéáøñî eéä[mixivtn-]øîàå ,ìBëàì Bamdlàðìéëà àì ¨§¨§¦¤¡§¨©Ÿ£¦§¨

àðìéëà àìike xnelk ,ddinz oeyla ,lke` ipi` ,lke` ipi` - Ÿ£¦§¨
,jnr lke` i`ce ,jnr lke` `ly xeaq jpidäòeáL énð øîàå- §¨©©¦§¨

,rayp jk xg`eïéarayp m`ïéa ,'ìëBàL'rayp m`,'ìëBà àlL' ¥¤©¥¤Ÿ©
ïéãä[efd dreayd-]øîàc òîLî 'àðìéëà'zernyn -eixac ¨¥£¦§¨©§©§¨©

xnel ezpeek 'lke` `ly dreay' xn` m` s`e ,lk`iy raypy
jk lk ia mixivtn mz`y mknr lke` `ly izrayp ike'

.`plik` `l ike xn`e dnzy dn miiwl `ae ,'lke`yàkéàå§¦¨
'ìëBà àlL äòeáL' àðMéì énð döeøúìz` yxtl xyt` ok enke - §¨¨©¦¦§¨§¨¤Ÿ©
epiidc 'lke` `ly dreay' xn`y dnøîà÷ 'àðìéëà àìc äòeáL'§¨§Ÿ£¦§¨¨¨©

dreay' xne`d oiay `vnpe .lk`i `ly raydl ezpeeky -
`ly dreay' xne`d oiae ,lk`i `ly yxtzdl leki 'lke`y
xne`dy rawe `pzd mzq dnle ,lk`iy yxtzdl leki 'lke`
izy z` yxit `le ,lek`l xeq` 'lke` `ly dreay'
myke ,dreayl mcwy dyrna ielz epicy oeikn ,zeiexyt`d

ly evexiz itl 'lke`y dreay' iabl zeiexyt` izy yxity
.iia`
àlàd jgxk lry iy` ax wiqn -d÷ñt àpzoicd z` wqt - ¤¨©¨©§¨

' xne`d lky ,welig `la'ìëBàL-,òîLî àðìéëàcoi`e ¤©©£¦§¨©§©
,eixacl zxg` zernyn'ìëBà àlL'å-,òîLî ìëBà àì`lce §¤Ÿ©Ÿ©©§©

.excpl mcwy dyrnd itl oicd z` dlzy iia`k

äðùî
:zereaya opi`e mixcpa opyiy zexnegd z` dpen dpyndäæ¤

øîBçyiy zexneg od dzr cr epcnly dn -úBòeáLaxzei ¤¦§
.íéøãðaîúBòeáLaî íéøãða øîBçåmixcpa zexneg mb yie - ¦¦§¨¦§¤¦§¨¦¦¦§

.zereaya opi`y
,dpynd zx`anäNBò éðàL äkeñ íðB÷ øîà ,ãöékeilr xq`y - ¥©¨©¨¨¤£¦¤

mpew xn`y e` ,zekeqd bga dkeqa daiyid z` xcpaéðàL áìeì¨¤£¦
ìèBðe` ,zekeqd bga aleld zlihp z` xcpa eilr xq`y - ¥

mpew xn`yçéðî éðàL ïéléôzzgpd z` xcpa eilr xq`y - §¦¦¤£¦¥¦©
wxy ,dreayn xeng xcp el`d mixwnd lka .oilitzdíéøãðalg ¦§¨¦

e df ote`a xcpdøeñàlehil e` dkeqa ayil excp lr xearl el ¨
lhal milg mixcpdy meyn ,oilitzd z` gipdl e` aleld z`
xq` m` la` .'exac lgi `l'a xeari devnd z` miiwi m`e ,devn

envr lr el` mixac,úBòeáLae` dkeqa ayi `ly raypy oebk ¦§
,oilitz gipi `ly e` alel lehi `lyøzeîdkeqa ayil el ¨

itl ,oilitz gipdle alel lehileúBönä ìò øBáòì ïéòaLð ïéàL- ¤¥¦§¨¦©£©©¦§
.devnd lr xearl dlg dreay oi`
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc mixcp(oey`x meil)

,ïä òîBL äzà åàìmiwiqn `l 'e`l' xne`dy xaeq xi`n iaxy ¨©¨¥©¥
'oileg `l' xne`dy xnel xyt` i` ok m`e ,'od'd z` eixacn

.'oaxw' xne`k aygpàlàåepizpyn jgxk lräãeäé éaø,`id §¤¨©¦§¨
ixd ,'oileg `l' xne`d ok lre ,od rney dz` e`l llkny xaeqd

ok m`y `l` .'oaxw' xne`k `edàLéø eðééälirl ixdy -(:i) ©§¥¨
xeq`e xcpd lg 'jl lke`y oilegl' xne`dy dpyna epipy
llkny dcedi iaxk dpynd z` dcinrd my `xnbde ,dlik`a
.o`k df oic aey zepyl `pzd jxved recne ,od rney dz` e`l
'jl lke`y oileg' xne`a yecig oi` ok` ,`xnbd zvxzn
ick `ed df oic dzpy dpyndy mrhdy xnel oi` s`e ,xzeny

`l` ,xcpd lg 'jl lke`y oilegl' xn` m`y wiicléðz÷c éãéià©§¥§¨¨¥
xne`y oebk ,xcpd mda lg `ly mipte` dpyna epypy oeik-

øéæç øNáke`íéáëBk úãBáòkyecigd mday] ,jl lke`y ¦§©£¦©£©¨¦
,[lg excp oi` xeq` xaca qitzndyéðz÷ éëäìmbïéleç'lke`y §¨¦¨¨¥¦

.ef oeyla xcp lg `ly 'jl
øîà àðéáøick 'jl lke`y oileg' dnicwn dpyndy ,xg` uexiz ¨¦¨¨©

xq` `ly iptn ixnbl xzen `ed df oeylay myky eprinydl
lk envr lre .ixnbl xzen xeq`d xaca qitznd mb jk ,meéëä̈¦

éðz÷,dpynd z` yxtp jk -ïéøzeî elàåmixzen mixcp el` - ¨¨¥§¥¨¦
dl`y mikixv mpi`e mdil`nkxne`a enïéleç''jl lke`y §¦

ilr `di jl lke`y dn xne`d ,llk xcp epi`y,øéæç øNáke` ¦§©£¦
,íéáëBk úãBáòkmixac mdy ,dpyna miiepnd mixac x`yk e` ©£©¨¦

.mc` ipa ixcp ici lr `le dxezd on mixeq`dàðz àì éàå§¦Ÿ¨¨
dpynaïéleç',jk lr cnll ,'jl lke`yàðéîà äåäqitzndy ¦£¨£¦¨

`l` ,eil`n xzip epi` xeq`d xacaéòajixv -äìàLmkgl ¨¥§¥¨
.opaxcn

,`xnbd dywn :dpyna `piax ly exe`ia z` dgec `xnbdéîe¦
éëä àzòc ìò é÷eqàì àkéàlr zelrdle zerhl xyt` ike - ¦¨§©¥©©§¨¨¦

,[dl`y jixv xeq`d xaca qitzny] ok zrcdàôéñ éðz÷cî àä̈¦§¨¨¥¥¨
- epizpyn lyzà éøä BzLàì øîBàädxeq`éìòdhnd yinyza ¨¥§¦§£¥©§¨©

ànéàkxzip `di `ly minkg eilr exingd ,ilr dxeq`y ily §¦¨
`l` eil`n,øçà íB÷nî çút Bì ïéçúBtdl`y jixv ,xnelk §¦¤©¦¨©¥

,mkgläìàL àéòa àì àLéøc ììkîzepeylay rnyp df jezn - ¦§¨§¥¨Ÿ¨£¨§¥¨
dxikfdydl`y jixv oi`e eil`n xzen xcpd o`k cr dpynd

mb m`y .dl`y edekixvd ezy` z` xqe`y `tiqa wxe ,mkgl
dpynd dllk `l recn dywi ,dl`y jixv `yixay zepeyla
mb ok m`e .'eke 'el oigzete' mlek lr xnel mipicd lk z` cgi
lky mircei ep` 'jl lke`y oileg' dpynd dhwpy `lel
.mdil`n mixzen `l` llk dl`y mikixv mpi` el`d zepeyld
lke`y oileg' dpynd dhwp jxev dfi`l dl`yd zxfeg aeye

.'jl
:`xnbd zpwqnàzøåeçî àlàenk `ed xexad uexizd - ¤¨§©©§¨

'y ,dligza epvxizyïéleç'jl lke`ydáñð àìénîxkfp mpga - ¦¦¥¨©§¨
.mixg`d zepeyld ab` `aede ,dpyna

xeq`d xaca qitzndy jkl xewnd z` `xnbd zxxan dzr
:xq`p epi`

,`xnbd zl`eyéléî éðäðîxeq`d xaca eqitzdy xcpy oipn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd daiyn .xcp epi`àø÷ øîà(b l xacna)'øãð øcé ék Léà ¨©§¨¦¦¦Ÿ¤¤

'äì`vId lkM FxaC lgi `l FWtp lr xQ` xq`l draW raXd F` ©¦¨©§ª¨¤§Ÿ¦¨©©§Ÿ©¥§¨§¨©Ÿ¥
ly gqepa xcp ezernyne ,letk 'xcp xeci' oeylde ,'dUri eiRn¦¦©£¤
epi` df ote`a xcepyky epicnll aezkd `ae ,xg` xcpa dqtzd

xq`p,øeãpä øáãa øBciL ãòxeqi`d z` yxtn epi` m`y ,xnelk ©¤¦§¨¨©¨
ici lr xq`py xaca eqitzdl jixv ,xg` xaca excp qitzn `l`
xcp ici lr `le dxezd on xq`py xaca eqitzd m` la` ,mc`

.jka xq`p epi`
lr dxen 'xcp xeci' weqta zelitkdy jixacl ,`xnbd dywn

,dqtzda xcpeléôà éëä éàexcp qitzn m`énð øeñàä øáãamb- ¦¨¦£¦§¨¨¨¨©¦
,xcpd legiáéúk àäcweqtd jynda,'BLôð ìò øqà øñàì' §¨§¦¤§Ÿ¦¨©©§

xcp lr dxen oeyld zelitky xn`pe ,zxzein 'xqi`' zaize
dqtzd micnel 'xqi` xeq`l'ny xg`ne ,xeq`d xaca qtzend
`a 'xcp xeci' oeyld zelitky xnel xyt` i` aey ,xeq`d xaca
miweqtd ipyy xn`p `l` ,xeq`d xaca qtzend xcp hrnl
xacae xecpd xaca qitzdl xyt`y cnll - mtebl mi`a

.xeq`d
zelitkd ,`xnbd zvxznàéðúãëì déì éòaî ,'øqéà øBñàì'¤§¦¨¦¨¥¥§¦§©§¨

,`ziixad ixacl zkxvp-'eë äøBza øeîàä øqéà eäæéàxne`d ¥¤¦¨¨¨©¨
xya lke` `ly ilr ixdmeik eia` ea zny meik oii dzy` `lye

xaca qitzdy s`y zeaxl d`a zelitkdy xnelk ,eax ea zny
oeike .xcpd lg [eia` ea zny meik] ecal el wx xq`py
xaca qitzn hrnl xyt` `linn ,df oic micnel zelitkdny

.'xcp xeci'n xeq`d
:dpyna epipy'eë ànéàk éìò zà éøä BzLàì øîBàäel oigzet ¨¥§¦§£¥©§¨©§¦¨

:jkl ey`x lwi `ly xg` mewnn gzt
,`xnbd dywneäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn jze` l`y` - §¦§
ezy`l xne`dzà éøädxeq`éìòyinyzaànéà øNákin`k- £¥©§¨©¦§©¦¨

e` ,dexr xeqi`a ilr `idy,éúBçà øNáke`äìøòkéàìëëe ¦§©£¦§¨§¨§¦§¥
,íøkäel`n cg` lka qitzndíeìk øîà àìitl lg excp oi` - ©¤¤Ÿ¨©§

oi` opaxcn elit`y rnyne ,mixeq`d mixaca excp qitzdy
dxzd jixvy dpyna epipyy dn zxzeq ef `ziixae .dxzd jixv

.xg` mewnn el oigzete opaxcn
,`xnbd zvxzn,éiaà øîày dixaca `ziixad zpeekøîà àì ¨©©©¥Ÿ¨©

,íeìklg xcpd oi`y,àúééøBàcîådny epizpyna epipyyéøöC §¦§©§¨§¨¦
ïðaøcî ,äìàLxaca qitzna s` dxzd ekixvde exingdy ,`ed §¥¨¦§©¨¨

.xeq`d
øîà àáø,xg` uexizàämelk xn` `l `ziixaa aezky dn - ¨¨¨©¨

xaecn ,dxzd jixv oi`eíéîëç éãéîìúa,mdizeyp z` exicdy §©§¦¥£¨¦
mxcp eqitziyk mb gzt ila mnvrl xizdl e`eaiy yyg oi`e

.xecpd xacaeàäxaecn ,dl`y jixvy dpyna aezky dn - ¨
õøàä íòaz` qitzn `edyk el xizp m`e ,mixcpa iwa epi`y §©¨¨¤

,xecpd xaca excp qitziyk mb xizdl `ai ,xeq`d xaca xcpd
.dxezd on lg xcpd f`y

jiiy ,'melk xn` `l'y `ed oicd mkg cinlzay oeiky `vnp
.dl`y jixv xcepd ux`d mry s`e ,`ziixaa df oeyl aezkl
s` 'melk xn` `l' da aezky `ziixan di`x `xnbd d`iane

:oipr eze`a dl`y jixv ux`d mry
àéðúäå,[ok zyxtznd `ziixa ep`vn ok`-]äøBza øãBpä §¨©§¨©¥©¨

xn`e raype eiptl gpen dxez xtq didy oebk ,dxeza raypd-
,'jke jk dyr` `ly' e` 'jke jk dyr`y dxezd z`fa'øîà àìŸ¨©

,íeìkaezky dna raydl ezpeek oi`y meyn ,dreay ef oi`e §
dkixv dreaye ,mda daezk dxezdy oilieba `l` ,dxeza

.mya zeidl
,ïðçBé éaø øîàålkn ,mya rayp `ly meyn melk xn` `ly s` §¨©©¦¨¨

exingd opaxcn mewnéøöå,íëçì äìàL Coldl x`eaiy enk(a"r) §¨¦§¥¨§¨¨
envrl xizdl `eai ,df ote`a dreayd z` el xizp m`y eyygy

,ezreay dlg oicd ony mipte`a mbïîçð áø øîàålr siqed - §¨©©©§¨
,opgei iax ixacíëç ãéîìúådxeza xcepdéøö BðéàäìàL C §©§¦¨¨¥¨¦§¥¨

dlg `l df ote`a wxy rcei mkg cinlzy meyn ,mkgl
ok m`e .dreayd dlgy ote`a xizdl zerhl `eai `le ,dreayd
lkae ,dxzd jixv epi`y oicd `ziixaa xn`p mkg cinlza wx
aezkl jiiyy gkene ,'melk xn` `l' oeyl `ziixad zhwep z`f

.dxzd jixv ux`d mry ote`a s` 'melk xn` `l' oeyl
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oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtmixcp
.àéä äãåäé éáø àìà.od e`l llkn dil zi`c.àùéø åðééäoiwxita `pipz xak ,xnelk

) lirlcsci:`w i`ne ,dcedi iaxk dl opinwene ,'eke "xyk `l" "jl lke`y oilegl" :(

xyak" ipzinl `rac icii` `l` ,oileg `kd jixhvi` `l i`ce `l` ?`kd ol rnyn

"dxf dceark" "xifg-.oileg inp `pz.øîåà àðéáøoileg ipzwc `d-oileg" xn`c e`l

oilegk oixzen el` :ipzw ikd `l` ,"lke`y-

.'ek "dxf dceark" "xifg xyak" xne`dàì éàå
.ïéìåç àðú`ed oilegk xzen rnync-ded

xyak" xn`c `kid ,mkgl dl`y ira `pin`

l`yinl ira ,"dxf dceark" e` "xifgded i`

oilegc xninl ,oileg `pz ikdle .`l i` xcp

.dl`y ira `lc ,edpip oixenbé÷åñàì àëéà éîå
.àúòãài` ,`peeb i`dk xcpc `kid dl`y irac

?oileg inp ipz `løîåàä àôéñ éðú÷ãî àäå
àîéàë äøåñà úà éøä åúùàì.xaca xcpc b"r`

.xcp ied `lc ,xeq`díå÷îî çúô åì ïéçúåô
.øçàdf xcepl,dhxgl.mkg iptl `al jixvy

xeq`d xaca zxcpe li`ed :xnel el oigzet oi`e

-el oi`xn xg` gztn `l` .zxcp melk `l

xzidd,,xnelk .jkl ey`x z` lwi `ly ick

oigzete dl`y dil opikxvn ikdlgzt el

xg` mewnn-xecil eipira lw `di `ly ick

`tiq `da ipzwcne .i`pbl en` xikfdl ,jka

dl`y jixvc-ipzw `lc `yixc llkn-`l

oileg xn` `l i` elit`e ,dl`y jixv-`l

.dl`y dil opikxvn.äáñð àìéîî ïéìåç àìà
.daqp ick.øñéà øåñàì éîð áúë àäã:inp `nipe

!xeq`d xaca xeciy cr.íåìë øîà àì:`nl`

.ira `l dl`y elit`.àúééøåàãî íåìë øîà àì
,xeq`d xaca xcpc li`edick dl`y jixv n"ne

.jka ey`x z` lwi `ly.íëç ãéîìúira `l

rxi`c `id `nlra ixw`c ,dl`y,ux`d mra ixiin 'ipzne .jka ey`x z` lwi `le ,el

.jk xcep zeidl ey`x z` lwi - ira `l dl`y elit` zxn` i`c
øãåðä
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àìà.`yix epiid `id dcedi iaxixw "jl lke`y oilegl" :opzc ,`nw `wxtc 'ipzn

meyn ,`yix epiid ol iywz `l - `nwezn n"xk i` `nlya :t"dc ipira d`xpe .`yix

,'eke "milyexi" xne`d xne` dcedi iaxy :ipzw ikde ,dcedi iaxk `pniwe` lirlc `iddc

meyn ,dcen `da - od rney dz` e`l llkn dil zilc n"xl elit`c `pz ol mzq `kde

.ied oaxw oigxk lr - "oileg `l" xn`c oeikc

`nwe`l xyt` `lc cenlzd xn`w la`

rney dz` e`l llkn dil zilc oeikc ,diail`

ixyinl dil zi` `peeb i`d ika elit` - od.

éãééà.'eke xifg xyak ipzwc`d ,xnelk

,jixhvi` ditebl e`l "jl lke`y oileg" ipzwc

dia gzt `x`yc `xxb ab` `l` ,`weicl e`le

ikd.éëä.oilegk oixzen el`e ipzw,xnelk

xzen `diy "jl lke`y oileg" xne`k,ixnbl

dl`y ira `le.àðî.n"dxaca qitznc

xqzn `l xeq`d.øîà'eke xcp xeci ik `xw

.xecpd xaca xeciy cr:eyexit ikdc ipira d`xp

xaca qitznc opireny`lc cenlzdl `xiaqc

df xkk" xn`c oeikc ,`xw jixv `l xqzin xecpd

xeq` - oaxwk inp xn` ik ,xcp ied - "xeq` ilr

xeci ik"c `xw i`ce `l` .zecin rxb `le ,xn`w

xac ihernl `l` ,`z` xecpd xacl e`l "xcp

,inp xeq`d xaca elit` ikd i` :opikxte .xeq`d

lk jgxk lrc ,xnelk !"xqi` xeq`l" aizk `dc

ikid ikc .`hernl e`le ,jixhvi` ditebl cg

xcp ied `l qitznc oizrc` wqiz `lc-azk

xaca qitzna opireny`l ,i`xw ixz ipd `pngx

cg lke ,xcp ied xeq`d xaca qitzne xecpd

`l i`c .liig ediipin-i`nl "xqi` xeq`l"

irazn "xqi` xeq`l" :opiwxtne ?dil znwen

xyt`c oeike :xnelk .'eke xqi` edfi` :`ipzckl

`yxc jdl dnewe`l-.liig `l xeq`d xaca qitznc `id `xaqc meyn ,dl znwen ikdl

la` ,xcp i"r xq`py oaxwe xcpa ilr df xkk :xnele ,iqetz`l ivn xecpd xaca `nlyac

xeq`d xaca qitzn ik-"xifg xyak ilr df xkk" ?`nil ikidc ,xn`w melk `l-`l

dixq` `l `ede `pngx dixq` xifg xyac ,xyt`.éòáúî.'eke xqi` edfi` `ipzcklliig - eia` ea zny mei epiidc ,ecal el `l` xq`p `ly xcpa excp ilzc b"r`c opireny`l

yixa mzd opiywn ikid k"` :z"`e ."xqi` xeq`l"c `xw l"nw ,xcp eze` zngn lkn xq`py ,ixnbl xecpd `edy xaca xeciy cr - "xcp xeci ik" :`pin` ded - `xw i`d e`l i`c .`xcp

`zlin digxe` ab`c rnyn - ea xg` xkk lr qitzne xkk lr xcpa `pz hwp `lcnc :ipira d`xp - !`paizkcke ,l"nw `aeh `de !`hiyt eia` ea zny meik :"`xza mizy zereay" wxt

meie eia` ea zny mei epiide .`xcp liig - eda qitzn ik ,eilr mixq`p md k"b xcp meyn n"nc oeik ,xya mda lke` did `l xcp `la elit`y minia qitznc ,opireny`l `z` izixg`

dizil dixeqi` lk `dc !`hiyt eia` ea zny mei :jixt d"yne .`xng izye `xya eda lik` ded `l dixrv meyn ,xcp `la elit`c .eax ea znyinp `linnc b"r`e ,xcp zngn `l`

zi`c oeikc :l"nwe .`linn xqznc ,dil `kixhv` mwig` oa dilcb bxdpy mei :opiwxtne !llk `xeq`a iqetz`l dil xyt` `lc ,`ed xcpa qitzn n"n ,dipin ol `wtp i`n - rpnn ied

iziin "`xza mizy zereay" wxta mzd eli`e ,"xqi` xeq`l"c `xwn ol `wtp dxeza xen`d xqi` edfi`c `iddc rnyn `kdc :xn`z m`e .xeq`e ,`ed xcpa qitzn - `xcp inp dia

'dl xcp xeci ik yi`" `xw xn` ?n"d `pn :dl`xwira i`w `lc meyn mzdc :l"ie !llk "xq` xeq`l" ol jixhvn `le ,ol `wtp `xw i`dn `zlin dlek `nl`c ,xecpd xaca xeciy cr - "

,ecal el `l` xq`p `ly xaca qitznl ol iran "xqi` xeq`l" `xwc ,p"d oi` la` .dqtzd i"r ied xcpc rnyn inp `xw `eddc meyn "xcp xeci ik"c `xw hwpe ,wc `l - `pic `dc

dixcp liigc.,êëìéä.dkld oiprlla` .'ipzna `paizkc `nrh i`dne cala ezy` xicna `l` ,ux`d mra elit`e ,llk dl`y jixv `le ,xcp ied `l - xeq`d xaca qitznc opihwp

`ivenk e`l dreaya qitznc "`xza mizy zereay" wxta l"iwc ,ipdn `l - dreaya qitzn la` ,xcpa qitzn n"de .liig - cala el `l` xecp epi`y xaca 'it`e ,xecpd xaca qitzn

,utgd on envr xqe` `ed - dreay la` .legiy `ed ie`x - utga utg qitzn `edyk jkitle ,xcpa eilr utgd z` xq`y ,utgd lr lg xcpc meyn ,`nrh epiidc .inc eitn dreay

,melk xn` `l - mei eze` lr rayen did `ede "eia` ea zny meik xya lke` `ly" xn` m` inp oke ,melk xn` `l - "dfk df" xn` i` ,jklid .llk dyecwe xcp eilr oi` utgd seb la`

epi` dfe .`ki` `din `xeqi` la` ,zewlne oaxw oiprl n"d ,inc eitn dreay `ivenk e`l dreaya qitznc idpc c"n `ki`e .llk `xcp diteba `kil mei eze`e ,qitzn mei eze`a `dc

c"qa my izazky enke ,xeegn.àä.g"zag"za ixiine ,opaxcn 'it`e ,llk dl`y jixv epi`y rnyn - "melk xn` `l" ipzc oeikc..àéðúäåjixvc ab lr s`c ,xnelk .`zegipa

dl`y jixv oi` g"zc oeik ,"melk xn` `l" ipz - ux`d mrl dl`y.éëä:opiqxbongp ax xn`e opgei iax xn`e.
`d
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc mixcp(oey`x meil)

,ïä òîBL äzà åàìmiwiqn `l 'e`l' xne`dy xaeq xi`n iaxy ¨©¨¥©¥
'oileg `l' xne`dy xnel xyt` i` ok m`e ,'od'd z` eixacn

.'oaxw' xne`k aygpàlàåepizpyn jgxk lräãeäé éaø,`id §¤¨©¦§¨
ixd ,'oileg `l' xne`d ok lre ,od rney dz` e`l llkny xaeqd

ok m`y `l` .'oaxw' xne`k `edàLéø eðééälirl ixdy -(:i) ©§¥¨
xeq`e xcpd lg 'jl lke`y oilegl' xne`dy dpyna epipy
llkny dcedi iaxk dpynd z` dcinrd my `xnbde ,dlik`a
.o`k df oic aey zepyl `pzd jxved recne ,od rney dz` e`l
'jl lke`y oileg' xne`a yecig oi` ok` ,`xnbd zvxzn
ick `ed df oic dzpy dpyndy mrhdy xnel oi` s`e ,xzeny

`l` ,xcpd lg 'jl lke`y oilegl' xn` m`y wiicléðz÷c éãéià©§¥§¨¨¥
xne`y oebk ,xcpd mda lg `ly mipte` dpyna epypy oeik-

øéæç øNáke`íéáëBk úãBáòkyecigd mday] ,jl lke`y ¦§©£¦©£©¨¦
,[lg excp oi` xeq` xaca qitzndyéðz÷ éëäìmbïéleç'lke`y §¨¦¨¨¥¦

.ef oeyla xcp lg `ly 'jl
øîà àðéáøick 'jl lke`y oileg' dnicwn dpyndy ,xg` uexiz ¨¦¨¨©

xq` `ly iptn ixnbl xzen `ed df oeylay myky eprinydl
lk envr lre .ixnbl xzen xeq`d xaca qitznd mb jk ,meéëä̈¦

éðz÷,dpynd z` yxtp jk -ïéøzeî elàåmixzen mixcp el` - ¨¨¥§¥¨¦
dl`y mikixv mpi`e mdil`nkxne`a enïéleç''jl lke`y §¦

ilr `di jl lke`y dn xne`d ,llk xcp epi`y,øéæç øNáke` ¦§©£¦
,íéáëBk úãBáòkmixac mdy ,dpyna miiepnd mixac x`yk e` ©£©¨¦

.mc` ipa ixcp ici lr `le dxezd on mixeq`dàðz àì éàå§¦Ÿ¨¨
dpynaïéleç',jk lr cnll ,'jl lke`yàðéîà äåäqitzndy ¦£¨£¦¨

`l` ,eil`n xzip epi` xeq`d xacaéòajixv -äìàLmkgl ¨¥§¥¨
.opaxcn

,`xnbd dywn :dpyna `piax ly exe`ia z` dgec `xnbdéîe¦
éëä àzòc ìò é÷eqàì àkéàlr zelrdle zerhl xyt` ike - ¦¨§©¥©©§¨¨¦

,[dl`y jixv xeq`d xaca qitzny] ok zrcdàôéñ éðz÷cî àä̈¦§¨¨¥¥¨
- epizpyn lyzà éøä BzLàì øîBàädxeq`éìòdhnd yinyza ¨¥§¦§£¥©§¨©

ànéàkxzip `di `ly minkg eilr exingd ,ilr dxeq`y ily §¦¨
`l` eil`n,øçà íB÷nî çút Bì ïéçúBtdl`y jixv ,xnelk §¦¤©¦¨©¥

,mkgläìàL àéòa àì àLéøc ììkîzepeylay rnyp df jezn - ¦§¨§¥¨Ÿ¨£¨§¥¨
dxikfdydl`y jixv oi`e eil`n xzen xcpd o`k cr dpynd

mb m`y .dl`y edekixvd ezy` z` xqe`y `tiqa wxe ,mkgl
dpynd dllk `l recn dywi ,dl`y jixv `yixay zepeyla
mb ok m`e .'eke 'el oigzete' mlek lr xnel mipicd lk z` cgi
lky mircei ep` 'jl lke`y oileg' dpynd dhwpy `lel
.mdil`n mixzen `l` llk dl`y mikixv mpi` el`d zepeyld
lke`y oileg' dpynd dhwp jxev dfi`l dl`yd zxfeg aeye

.'jl
:`xnbd zpwqnàzøåeçî àlàenk `ed xexad uexizd - ¤¨§©©§¨

'y ,dligza epvxizyïéleç'jl lke`ydáñð àìénîxkfp mpga - ¦¦¥¨©§¨
.mixg`d zepeyld ab` `aede ,dpyna

xeq`d xaca qitzndy jkl xewnd z` `xnbd zxxan dzr
:xq`p epi`

,`xnbd zl`eyéléî éðäðîxeq`d xaca eqitzdy xcpy oipn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd daiyn .xcp epi`àø÷ øîà(b l xacna)'øãð øcé ék Léà ¨©§¨¦¦¦Ÿ¤¤

'äì`vId lkM FxaC lgi `l FWtp lr xQ` xq`l draW raXd F` ©¦¨©§ª¨¤§Ÿ¦¨©©§Ÿ©¥§¨§¨©Ÿ¥
ly gqepa xcp ezernyne ,letk 'xcp xeci' oeylde ,'dUri eiRn¦¦©£¤
epi` df ote`a xcepyky epicnll aezkd `ae ,xg` xcpa dqtzd

xq`p,øeãpä øáãa øBciL ãòxeqi`d z` yxtn epi` m`y ,xnelk ©¤¦§¨¨©¨
ici lr xq`py xaca eqitzdl jixv ,xg` xaca excp qitzn `l`
xcp ici lr `le dxezd on xq`py xaca eqitzd m` la` ,mc`

.jka xq`p epi`
lr dxen 'xcp xeci' weqta zelitkdy jixacl ,`xnbd dywn

,dqtzda xcpeléôà éëä éàexcp qitzn m`énð øeñàä øáãamb- ¦¨¦£¦§¨¨¨¨©¦
,xcpd legiáéúk àäcweqtd jynda,'BLôð ìò øqà øñàì' §¨§¦¤§Ÿ¦¨©©§

xcp lr dxen oeyld zelitky xn`pe ,zxzein 'xqi`' zaize
dqtzd micnel 'xqi` xeq`l'ny xg`ne ,xeq`d xaca qtzend
`a 'xcp xeci' oeyld zelitky xnel xyt` i` aey ,xeq`d xaca
miweqtd ipyy xn`p `l` ,xeq`d xaca qtzend xcp hrnl
xacae xecpd xaca qitzdl xyt`y cnll - mtebl mi`a

.xeq`d
zelitkd ,`xnbd zvxznàéðúãëì déì éòaî ,'øqéà øBñàì'¤§¦¨¦¨¥¥§¦§©§¨

,`ziixad ixacl zkxvp-'eë äøBza øeîàä øqéà eäæéàxne`d ¥¤¦¨¨¨©¨
xya lke` `ly ilr ixdmeik eia` ea zny meik oii dzy` `lye

xaca qitzdy s`y zeaxl d`a zelitkdy xnelk ,eax ea zny
oeike .xcpd lg [eia` ea zny meik] ecal el wx xq`py
xaca qitzn hrnl xyt` `linn ,df oic micnel zelitkdny

.'xcp xeci'n xeq`d
:dpyna epipy'eë ànéàk éìò zà éøä BzLàì øîBàäel oigzet ¨¥§¦§£¥©§¨©§¦¨

:jkl ey`x lwi `ly xg` mewnn gzt
,`xnbd dywneäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn jze` l`y` - §¦§
ezy`l xne`dzà éøädxeq`éìòyinyzaànéà øNákin`k- £¥©§¨©¦§©¦¨

e` ,dexr xeqi`a ilr `idy,éúBçà øNáke`äìøòkéàìëëe ¦§©£¦§¨§¨§¦§¥
,íøkäel`n cg` lka qitzndíeìk øîà àìitl lg excp oi` - ©¤¤Ÿ¨©§

oi` opaxcn elit`y rnyne ,mixeq`d mixaca excp qitzdy
dxzd jixvy dpyna epipyy dn zxzeq ef `ziixae .dxzd jixv

.xg` mewnn el oigzete opaxcn
,`xnbd zvxzn,éiaà øîày dixaca `ziixad zpeekøîà àì ¨©©©¥Ÿ¨©

,íeìklg xcpd oi`y,àúééøBàcîådny epizpyna epipyyéøöC §¦§©§¨§¨¦
ïðaøcî ,äìàLxaca qitzna s` dxzd ekixvde exingdy ,`ed §¥¨¦§©¨¨

.xeq`d
øîà àáø,xg` uexizàämelk xn` `l `ziixaa aezky dn - ¨¨¨©¨

xaecn ,dxzd jixv oi`eíéîëç éãéîìúa,mdizeyp z` exicdy §©§¦¥£¨¦
mxcp eqitziyk mb gzt ila mnvrl xizdl e`eaiy yyg oi`e

.xecpd xacaeàäxaecn ,dl`y jixvy dpyna aezky dn - ¨
õøàä íòaz` qitzn `edyk el xizp m`e ,mixcpa iwa epi`y §©¨¨¤

,xecpd xaca excp qitziyk mb xizdl `ai ,xeq`d xaca xcpd
.dxezd on lg xcpd f`y

jiiy ,'melk xn` `l'y `ed oicd mkg cinlzay oeiky `vnp
.dl`y jixv xcepd ux`d mry s`e ,`ziixaa df oeyl aezkl
s` 'melk xn` `l' da aezky `ziixan di`x `xnbd d`iane

:oipr eze`a dl`y jixv ux`d mry
àéðúäå,[ok zyxtznd `ziixa ep`vn ok`-]äøBza øãBpä §¨©§¨©¥©¨

xn`e raype eiptl gpen dxez xtq didy oebk ,dxeza raypd-
,'jke jk dyr` `ly' e` 'jke jk dyr`y dxezd z`fa'øîà àìŸ¨©

,íeìkaezky dna raydl ezpeek oi`y meyn ,dreay ef oi`e §
dkixv dreaye ,mda daezk dxezdy oilieba `l` ,dxeza

.mya zeidl
,ïðçBé éaø øîàålkn ,mya rayp `ly meyn melk xn` `ly s` §¨©©¦¨¨

exingd opaxcn mewnéøöå,íëçì äìàL Coldl x`eaiy enk(a"r) §¨¦§¥¨§¨¨
envrl xizdl `eai ,df ote`a dreayd z` el xizp m`y eyygy

,ezreay dlg oicd ony mipte`a mbïîçð áø øîàålr siqed - §¨©©©§¨
,opgei iax ixacíëç ãéîìúådxeza xcepdéøö BðéàäìàL C §©§¦¨¨¥¨¦§¥¨

dlg `l df ote`a wxy rcei mkg cinlzy meyn ,mkgl
ok m`e .dreayd dlgy ote`a xizdl zerhl `eai `le ,dreayd
lkae ,dxzd jixv epi`y oicd `ziixaa xn`p mkg cinlza wx
aezkl jiiyy gkene ,'melk xn` `l' oeyl `ziixad zhwep z`f

.dxzd jixv ux`d mry ote`a s` 'melk xn` `l' oeyl
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oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtmixcp
.àéä äãåäé éáø àìà.od e`l llkn dil zi`c.àùéø åðééäoiwxita `pipz xak ,xnelk

) lirlcsci:`w i`ne ,dcedi iaxk dl opinwene ,'eke "xyk `l" "jl lke`y oilegl" :(

xyak" ipzinl `rac icii` `l` ,oileg `kd jixhvi` `l i`ce `l` ?`kd ol rnyn

"dxf dceark" "xifg-.oileg inp `pz.øîåà àðéáøoileg ipzwc `d-oileg" xn`c e`l

oilegk oixzen el` :ipzw ikd `l` ,"lke`y-

.'ek "dxf dceark" "xifg xyak" xne`dàì éàå
.ïéìåç àðú`ed oilegk xzen rnync-ded

xyak" xn`c `kid ,mkgl dl`y ira `pin`

l`yinl ira ,"dxf dceark" e` "xifgded i`

oilegc xninl ,oileg `pz ikdle .`l i` xcp

.dl`y ira `lc ,edpip oixenbé÷åñàì àëéà éîå
.àúòãài` ,`peeb i`dk xcpc `kid dl`y irac

?oileg inp ipz `løîåàä àôéñ éðú÷ãî àäå
àîéàë äøåñà úà éøä åúùàì.xaca xcpc b"r`

.xcp ied `lc ,xeq`díå÷îî çúô åì ïéçúåô
.øçàdf xcepl,dhxgl.mkg iptl `al jixvy

xeq`d xaca zxcpe li`ed :xnel el oigzet oi`e

-el oi`xn xg` gztn `l` .zxcp melk `l

xzidd,,xnelk .jkl ey`x z` lwi `ly ick

oigzete dl`y dil opikxvn ikdlgzt el

xg` mewnn-xecil eipira lw `di `ly ick

`tiq `da ipzwcne .i`pbl en` xikfdl ,jka

dl`y jixvc-ipzw `lc `yixc llkn-`l

oileg xn` `l i` elit`e ,dl`y jixv-`l

.dl`y dil opikxvn.äáñð àìéîî ïéìåç àìà
.daqp ick.øñéà øåñàì éîð áúë àäã:inp `nipe

!xeq`d xaca xeciy cr.íåìë øîà àì:`nl`

.ira `l dl`y elit`.àúééøåàãî íåìë øîà àì
,xeq`d xaca xcpc li`edick dl`y jixv n"ne

.jka ey`x z` lwi `ly.íëç ãéîìúira `l

rxi`c `id `nlra ixw`c ,dl`y,ux`d mra ixiin 'ipzne .jka ey`x z` lwi `le ,el

.jk xcep zeidl ey`x z` lwi - ira `l dl`y elit` zxn` i`c
øãåðä
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àìà.`yix epiid `id dcedi iaxixw "jl lke`y oilegl" :opzc ,`nw `wxtc 'ipzn

meyn ,`yix epiid ol iywz `l - `nwezn n"xk i` `nlya :t"dc ipira d`xpe .`yix

,'eke "milyexi" xne`d xne` dcedi iaxy :ipzw ikde ,dcedi iaxk `pniwe` lirlc `iddc

meyn ,dcen `da - od rney dz` e`l llkn dil zilc n"xl elit`c `pz ol mzq `kde

.ied oaxw oigxk lr - "oileg `l" xn`c oeikc

`nwe`l xyt` `lc cenlzd xn`w la`

rney dz` e`l llkn dil zilc oeikc ,diail`

ixyinl dil zi` `peeb i`d ika elit` - od.

éãééà.'eke xifg xyak ipzwc`d ,xnelk

,jixhvi` ditebl e`l "jl lke`y oileg" ipzwc

dia gzt `x`yc `xxb ab` `l` ,`weicl e`le

ikd.éëä.oilegk oixzen el`e ipzw,xnelk

xzen `diy "jl lke`y oileg" xne`k,ixnbl

dl`y ira `le.àðî.n"dxaca qitznc

xqzn `l xeq`d.øîà'eke xcp xeci ik `xw

.xecpd xaca xeciy cr:eyexit ikdc ipira d`xp

xaca qitznc opireny`lc cenlzdl `xiaqc

df xkk" xn`c oeikc ,`xw jixv `l xqzin xecpd

xeq` - oaxwk inp xn` ik ,xcp ied - "xeq` ilr

xeci ik"c `xw i`ce `l` .zecin rxb `le ,xn`w

xac ihernl `l` ,`z` xecpd xacl e`l "xcp

,inp xeq`d xaca elit` ikd i` :opikxte .xeq`d

lk jgxk lrc ,xnelk !"xqi` xeq`l" aizk `dc

ikid ikc .`hernl e`le ,jixhvi` ditebl cg

xcp ied `l qitznc oizrc` wqiz `lc-azk

xaca qitzna opireny`l ,i`xw ixz ipd `pngx

cg lke ,xcp ied xeq`d xaca qitzne xecpd

`l i`c .liig ediipin-i`nl "xqi` xeq`l"

irazn "xqi` xeq`l" :opiwxtne ?dil znwen

xyt`c oeike :xnelk .'eke xqi` edfi` :`ipzckl

`yxc jdl dnewe`l-.liig `l xeq`d xaca qitznc `id `xaqc meyn ,dl znwen ikdl

la` ,xcp i"r xq`py oaxwe xcpa ilr df xkk :xnele ,iqetz`l ivn xecpd xaca `nlyac

xeq`d xaca qitzn ik-"xifg xyak ilr df xkk" ?`nil ikidc ,xn`w melk `l-`l

dixq` `l `ede `pngx dixq` xifg xyac ,xyt`.éòáúî.'eke xqi` edfi` `ipzcklliig - eia` ea zny mei epiidc ,ecal el `l` xq`p `ly xcpa excp ilzc b"r`c opireny`l

yixa mzd opiywn ikid k"` :z"`e ."xqi` xeq`l"c `xw l"nw ,xcp eze` zngn lkn xq`py ,ixnbl xecpd `edy xaca xeciy cr - "xcp xeci ik" :`pin` ded - `xw i`d e`l i`c .`xcp

`zlin digxe` ab`c rnyn - ea xg` xkk lr qitzne xkk lr xcpa `pz hwp `lcnc :ipira d`xp - !`paizkcke ,l"nw `aeh `de !`hiyt eia` ea zny meik :"`xza mizy zereay" wxt

meie eia` ea zny mei epiide .`xcp liig - eda qitzn ik ,eilr mixq`p md k"b xcp meyn n"nc oeik ,xya mda lke` did `l xcp `la elit`y minia qitznc ,opireny`l `z` izixg`

dizil dixeqi` lk `dc !`hiyt eia` ea zny mei :jixt d"yne .`xng izye `xya eda lik` ded `l dixrv meyn ,xcp `la elit`c .eax ea znyinp `linnc b"r`e ,xcp zngn `l`

zi`c oeikc :l"nwe .`linn xqznc ,dil `kixhv` mwig` oa dilcb bxdpy mei :opiwxtne !llk `xeq`a iqetz`l dil xyt` `lc ,`ed xcpa qitzn n"n ,dipin ol `wtp i`n - rpnn ied

iziin "`xza mizy zereay" wxta mzd eli`e ,"xqi` xeq`l"c `xwn ol `wtp dxeza xen`d xqi` edfi`c `iddc rnyn `kdc :xn`z m`e .xeq`e ,`ed xcpa qitzn - `xcp inp dia

'dl xcp xeci ik yi`" `xw xn` ?n"d `pn :dl`xwira i`w `lc meyn mzdc :l"ie !llk "xq` xeq`l" ol jixhvn `le ,ol `wtp `xw i`dn `zlin dlek `nl`c ,xecpd xaca xeciy cr - "

,ecal el `l` xq`p `ly xaca qitznl ol iran "xqi` xeq`l" `xwc ,p"d oi` la` .dqtzd i"r ied xcpc rnyn inp `xw `eddc meyn "xcp xeci ik"c `xw hwpe ,wc `l - `pic `dc

dixcp liigc.,êëìéä.dkld oiprlla` .'ipzna `paizkc `nrh i`dne cala ezy` xicna `l` ,ux`d mra elit`e ,llk dl`y jixv `le ,xcp ied `l - xeq`d xaca qitznc opihwp

`ivenk e`l dreaya qitznc "`xza mizy zereay" wxta l"iwc ,ipdn `l - dreaya qitzn la` ,xcpa qitzn n"de .liig - cala el `l` xecp epi`y xaca 'it`e ,xecpd xaca qitzn

,utgd on envr xqe` `ed - dreay la` .legiy `ed ie`x - utga utg qitzn `edyk jkitle ,xcpa eilr utgd z` xq`y ,utgd lr lg xcpc meyn ,`nrh epiidc .inc eitn dreay

,melk xn` `l - mei eze` lr rayen did `ede "eia` ea zny meik xya lke` `ly" xn` m` inp oke ,melk xn` `l - "dfk df" xn` i` ,jklid .llk dyecwe xcp eilr oi` utgd seb la`

epi` dfe .`ki` `din `xeqi` la` ,zewlne oaxw oiprl n"d ,inc eitn dreay `ivenk e`l dreaya qitznc idpc c"n `ki`e .llk `xcp diteba `kil mei eze`e ,qitzn mei eze`a `dc

c"qa my izazky enke ,xeegn.àä.g"zag"za ixiine ,opaxcn 'it`e ,llk dl`y jixv epi`y rnyn - "melk xn` `l" ipzc oeikc..àéðúäåjixvc ab lr s`c ,xnelk .`zegipa

dl`y jixv oi` g"zc oeik ,"melk xn` `l" ipz - ux`d mrl dl`y.éëä:opiqxbongp ax xn`e opgei iax xn`e.
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äãeäé éaø àJàå !ïä òîBL äzà åàI¯eðééä ¨©¨¥©¥§¤¨©¦§¨©§
éëäI äøæ äãBáòk øéæç øNák éðú÷c éãéià !àLéø¥¨©§¥§¨¨¥¦§©£¦©£¨¨¨§¨¦

ïéøzeî eJàå :éðú÷ éëä ,øîà àðéáø .ïéJeç éðú÷¯ ¨¨¥¦¨¦¨£©¨¦¨¨¥§¥¨¦
ïéJeç àðz àI éàå .äøæ äãBáòk ,øéæç øNák ,ïéJeçk¯ §¦¦§©£¦©£¨¨¨§¦¨§¨¦

àzòc Iò é÷eqàI àkéà éîe .äIàL éòa àðéîà äåä£¨¨¦¨¨¥§¥¨¦¦¨§©¥©©§¨
zà éøä" BzLàI øîBàä :àôéñ éðú÷cî àä ?éëä̈¦¨¦§¨¨¥¥¨¨¥§¦§£¥©§

"ànéàk éIò¯IIkî ,øçà íB÷nî çút BI ïéçúBt ¨©§¦¨§¦¤©¦¨©¥¦§¨
àIénî ïéJeç :àzøåeçî àJà !äIàL àéòa àI àLéøc§¥¨¨¨£¨§¥¨¤¨§©©§¨¦¦¥¨
'äI øãð øcé ék Léà" àø÷ øîà ?éJéî éðäðî .dañð" ©§¨§¨¨¥¦¥¨©§¨¦¦¦Ÿ¤¤©

¯øeñàä øáãa eJéôà éëä éà .øeãpä øáãa øBciL ãò©¤¦§¨¨©¨¦¨¦£¦§¨¨¤¨
"øqà øñàI" !"BLôð Iò øqà øñàI" áéúk àäc ,éîð©¦§¨§¦¤§Ÿ¦¨©©§¤§Ÿ¦¨
.'åë äøBza øeîàä øqéà eäæéà :àéðúãëI déI éòaî¦¨¥¥§¦§©§¨¥¤¦¨¨¨©¨
:eäðéîøe .'åë "ànéàk éIò zà éøä BzLàI øîBàä"¨¥§¦§£¥©§¨©§¦¨§¦§

"éúBçà øNák" "ànéà øNák éIò zà éøä"äIøòk" £¥©§¨©¦§©¦¨¦§©£¦§¨§¨
íeIk øîà àI :ééaà øîà !íeIk øîà àI ¯ "íøkä éàIëëe§¦§¥©¤¤Ÿ¨©§£©©©¥Ÿ¨©§

éøöå ,àúééøBàcî ¯.ïðaøcî ¯ äIàL Càä :øîà àáø¯ ¦§©§¨§¨¦§¥¨¦§©¨©¨¨£©¨
àä ,íéîëç éãéîIúa¯øãBpä :àéðúäå .õøàä íòa §©§¦¥£¨¦¨§©¨¨¤§¨©§¨©¥

äøBza¯éøöå :ïðçBé éaø øîàå ,íeIk øîà àIäIàL C ©¨Ÿ¨©§§¨©©¦¨¨§¨¦§¥¨
éøö Bðéà íëç ãéîIúå :ïîçð áø øîàå ,íëçI.äIàL C §¨¨§¨©©©§¨§©§¦¨¨¥¨¦§¥¨
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קנד
oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtmixcp

.äøåúá øãåðä.melk xn` `l - "jl lke`y".àòøàà äøåú øôñ àúçî éàdna" xn`e

."da aezky.éìéåâà äéúòãxcpykcoilieba `l` xcp `ldidy oeikc .dxezd oda aezky

xcp `le ,da aezk oi` i`ce ,ux`d lr zgpene li`ed :xaq ,ux`d lr zgpen dze` d`ex

`zgn i` elit` ,"dkeza aezky dnae da" xn` i` la` .melk xn` `le ,oilieba `l`

dxenb dreay i`cec `zlin `gken - `rx``

,`rx`` `zgnc b"r` oiniiw eixace ,dyr

."da aezky dnae da" xn` ikdlcéà ìáà
.äéãéá äéì èé÷ðî"da aezky dna" xn` elit`

dna" :ipzwc `d ixiin ikdae .oiniiw eixac -

hiwpnc oeikc .oiniiw eixac "da aezkydil

xn` ik ,dkezay dn rceie d`exe ,ceaka dicia

dreayc ,oiniiw eixac - "da aezky dna"

aezky dnae da" xn` ik y"ke .`aiyg dxenb

hiwpca ixiin ediiexz : "daikd`e .dicia dl

oeikc :l"nw `dc ,"da aezky dnae" da `pz

xn` i` ,daezk `idy rceic ,dicia dl hiwpc

"da aezky dna" xn`c o`nk - `cixb "da"

.oiniiw eixace ,incéðúî'éðàù ïùé éðàù íðå÷
.êìäîe` "oyi ip` m` oaxwk ivr xq`i" xne`d

xcp iab opiqxb ikde ."jldn ip`"" -,"lgi la

dreay iabe" -"lgi `l" i`dc meyn ."xeq`

,`ed opaxcnc `xnba dl iwen xcpcdreayce

.`ziixe`c xeqi` ied'îâäðéùá éðéò íðå÷
.øçîì ïùéà éðà íà íåéämeid oyi ip`y dn

m`c .xgnl oyi` m` zpn lr ,mpewa ilr `di

xgnl `ed oyi-.lenz` oyiy dn lr dwelìà
.íåéä ïùémiiwin `le xgnl cin oyii `nyc

oyiy dn lr "lgi la"a xaer `vnpe ,di`pz

.lenz`'éùééç àìå íåéä ïùéé øîåà ïîçð áøå
.øçîì ïùéé àîùxgnlcxidfin`ly xidf

.lenz` oyiy dn lr dwli `ly ick ,oyii
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xeq`d xaca qitzna eli`e ,dl`y jixv ux`d mra dxeza xcepac `kd opiwqnc `d

znn opiwiicepiide .jenqa lirl `zi`ck ,ezy` ixcpa `l` llk dl`y jixv `lc 'ip

mrl `zbelt `idde .jenqa opixn`ck ,xqznc ipeeb `ki` - dxeza xcepac meyn :`nrh

jixv - ixyc `peeb `edda elit`c opixn` d"yn .itelgi`l iz`e ,dil rnyn `l ux`d

ux`d mrl dl`y.øãåðä.dxeza,xnelk

,xcep raypl `pz dil ixwc .dxeza raypy

zgpen dxez dzidy ixiine .lirl `paizkcke

dyr`y e` ,dyr` `ly dxezd efa :xn`e eiptl

ipelt xac-,oilixkp` dizrcc .melk xn` `l

jenqa opixn`ck.àälr `ziixe` `zgnc

.dicia dl hiwpc `d `rx`dxeza xcepdc `yix

`l ikd elit`e ,dicia dl hiwpc - melk xn` `l

oilixkpa - xn`wc "dxeza" i`nc .melk xn`

eixac - "da aezky dna" la` .daezk `idy

rayp `ed ixde ,day zexkfd` dizrcc ,oiniiw

`rx` lr `ziixe` `zgnca `tiq la` .mya

"da aezky dna" xn` eli` jkitle ,opiwqr

- `rx`` `zgnc oeik ,melk xn` `l - cala

aezky dna :xn`w ikdc .ilieb` 'izrcc opixn`

da" xn` ik la` .oiliebd epiidc - dxezd da

xak da xn`c oeikc ipdn - "da aezky dnae

jgxk lr da aezky dna xn` ike oiliebd xikfd

day zexkfd` dizrc.éàå`ni` zira

.`rx` lr `zgnclr `zgnc dlek ,xnelk

- "da aezky dna" xn`w ik ,ikd elit`e ,`rx`

"da aezky dnae da" ipzwc `tiqe .oiniiw eixac

iielbl `l` ,dtebl `kixv `l - oiniiw eixac

,i`ce `tiqc .`id `rx` lr `gpncac `yix`

`gpn elit` ,"da aezky dnae da" xn`c oeik

cegla "da aezky dn"c dpine ,ipdn - `rx``

`xiaq `lc .ipdn - `rx`` `zgpn elit` ,inp

ipeeb ixza `ziixa `newe`l `znwe` jdl ol.

:opiqxb ikdéàå.inc da aezky dna xn`c o`nk da `l` xn` `lc b"r` dicia dl hiwpc oeikc l"nw `d `tiq `ni` ziradna ,melk xn` `l dxeza xcepd :ipzwc `yixc :t"de

opiwqr dicia dl hiwpca `tiq la` ."da aezky dna" xn`wc cr ipdn `l "da" xn` ik d"yne ,`rx` lr `gpnca - oiniiw eixac da aezkyb"r` ,dicia dl hiwpc oeikc ,ipzw d"yne ,

,xn`w ynn xcep - xcep ipzw ikc :yxit l"f c"a`xd la` .dyextl opiyiig `l d"yne ,`xeegn `lc `pixg` `gqp `ki`e .inc "da aezky dna" xn`c o`nk - "da" `l` xn` `lc

,xecpd xaca qitznk xeq` df ixd - da aezky dna ilr df xkk :xnelk ,"da aezky dna" xn` la` .oilieba `l` qitzn df oi`y itl - melk xn` `le ,"dxeza ilr df xkk" xne`y

"da aezky dna" ,melk xn` `l - "dxeza" :mzd opiqxbc ,inlyexid on di`x `iade .zeyecw md dyecw myl dpkde daizkd i"ry ,od mixecp - day zexkfde ,zexkfd` dizrcc meyn

qitznac zgken inlyexid zhiy n"n - zexkfd opixn` olic `xnbae ,zepaxw xn` inlyexic idpe .da oiaezkd zepaxwa - "da aezky dna" ,dxezd zyecwa - "dxeza" .miniiw eixac -

raypa oizrnyc l"f axd xaeqy ,xcepae raypa df oic `iad l"f m"anxde .zxy ilke zepaxw epiidc ,xn`w da qtzpy dn lk lr - day zexkfd` dizrc opixn` ikc ,p"` .opiwiqr xcpa

zn` mdipye ,xcpa qitzna opiwqr inlyexiae ,"day zexkfd` dizrc" opixn`cn ,opiwqr.'éðúî.oyi ip`y mpew.c"eia "ipi`y" opiqxb zereayae ,c"ei `la "ip`y" opiqxb edleka

"exac lgi la"a df ixd mixcpa `pzc i`de .c"eia "ipi`y" oeyla edl ipz diytp xq` zereayac meyne .ip`y dn :xnelk ,"ip`y" oeyla edl ipz diytp` `vtg qitzn mixcpc meync

c"qa `xnba yxtp - "xeq`" ipzw zereayae.'îâ.di`pza xidf `l ikcvn xeq` epi`y t"r` xeqi`d xwir `edy oeik ,exeqi`a la` .oey`x meil i`pz `l` ,xeqi`d xwir epi`y oeik

xdcfn ikd elit` ,oey`x mei ly etexva `l` envr.éëéä.incxcp oeyl dfi`a ,xnelk.àîéìéà.ipzwckxninl opivn eli`c :eyexit ikdc ipira d`xp .`xcp ied in oyi ip`y

`l la` .`xcp liig - `vtg `kd `kilc b"r`c l"nwe .cegl "oyi ip`y" xcepa `l` ,opiwqr `xeqi`e d`pza e`l oizipznc xninl opivnc ,dcedi axl 'ipzn iywiz `l - ipzw ikdc

iig `l `peeb i`d ikc `ipzdc ,ikd xninl opivnl.àìàå.dpiya ipir mpew xn`c`l"a df ixd - qpe`d jezn `ly oyi i` ikd elit` ,dpiy `la xyt` i`c idpc ol rnyn `we ,xnelk

`d dlr iiez`l irac meyn ,"dil opiway in"c `pyil hwpe .eteqa eniiwl el xyt` i`c oeik ?llk `xcp liig in `peeb i`d ika ,xnelk .lgi la `xeqi` xarc cr dil opiway ine "lgi

jiiy `l xcpac ab lr s`e .`ey zreay meyn eze` oiwln xzl`l `l` ,"lgi la" xeqi` xarc cr ezewldln opiway `lc ,xnelk ,`pyil i`d jiiy dreayae ,dreaya `idy opgei iaxc

xeq`c ogky` `l `ey xcpc ,ikd-`pyil i`d hwp dreay meyn.
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äøBza øãBpä :àéðz¯áeúkM äîa ,íeIk øîà àI ©§¨©¥©¨Ÿ¨©§§©¤¨
da¯da áeúkM äîáe da ,ïéîéi÷ åéøác¯åéøác ¨§¨¨©¨¦¨§©¤¨¨§¨¨

"da áeúkM äîa" :éðú÷ .ïéîéi÷¯da" ,ïéîéi÷ åéøác ©¨¦¨¨¥§©¤¨¨§¨¨©¨¦¨
éøö "da áeúkM äîáeàI :ïîçð áø øîà ?øîéîI C §©¤¨¨¨¦§¥©£©©©§¨¨

àä ;àéL÷¯àä ,àòøàà àúééøBà àzçîc¯èé÷ðc ©§¨¨§©§¨©§¨©©§¨¨§¨¥
àòøà Iò àzçî ;déãéa dI¯dI è÷ð ,éIéåbà dézòc ¨¦¥©§¨©©§¨©§¥©§¦¥¨©¨

déãéa¯:àîéà úéòaéàå .daL úBøkæàä Iò dézòc ¦¥©§¥©¨©§¨¤¨§¦¨¥¥¨
,àòøà Iò àzçîc â"òàã I"î÷ àäå ,àòøà Iò àzçîc§©§¨©©§¨§¨§©§¨©©§¨

"da áeúkM äîa" øîàc ïåék¯éøö ïéàå Bæå ,épäîC ¥¨©£©§©¤¨¨§©¥§§¥¨¦
éîð àúòéöî dJek :àîéà úéòa éàå .éðú÷ Bæ øîBI©¨¨¥§¦¨¥¥¨¨§¦¨¨©¦
,déãéa déI èé÷ðc ïåék I"î÷ àäå ,déãéa déI èé÷ðc§¨¥¥¦¥§¨¥¨§¨¥¥¦¥
áeúkM äîa" øîàc ïàîk ,"da" àJà øîà àIc â"òà§¨£©¤¨¨§©©£©§©¤¨

.éîc "da'éðúî"øaãî éðàL" "ïLé éðàL íðB÷" ¨¨¥¨¤£¦¨¥¤£¦§©¥
"CLnLî éðàL íðB÷" äMàI øîBàä ,"CJäî éðàL"¤£¦§©¥¨¥§¦¨¨¤£¦§©§¥

¯Içé àIa äæ éøä.Bøác'îâíðB÷" :øîzéà £¥¤§Ÿ©¥§¨¦§©¨
áø øîà "øçîI ïLéà íà íBiä äðéLa éðéò¥©§¥¨©¦¦©§¨¨¨©©
.øçîI ïMé ànL ,íBiä ïMé Ià :áø øîà äãeäé§¨¨©©©¦©©¤¨¦©§¨¨
ànL ïðéLééç àIå ,íBiä ïMé :øîà ïîçð áøå§©©§¨¨©¦©©§¨¨§¦©¤¨
éðéò íðB÷" øîBàa äãeäé áø äãBîe .øçîI ïMé¦©§¨¨¤©§¨§¥¨¥©

"íBiä ïLéà íà øçîI äðéLa¯.íBiä ïLiL §¥¨§¨¨¦¦©©¤¦©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc mixcp(oey`x meil)

lirl(.ci)xn` `l' azek `pzdy gikedl `ziixa `xnbd d`iad
.ux`d mra `le mkg cinlza wx ok oicdy dxwna s` 'melk
:day mipicd z` zx`ane `ziixad lk z` `xnbd d`ian dzre

àéðz,`ziixaaøãBpäraypd -,äøBzazgpen dxez dzidy ©§¨©¥©¨
dxezd z`fa' e` 'ipelt xac dyr`y dxezd z`fa' xn`e eiptl

,'ipelt xac dyr` `lyíeìk øîà àìepi`e dlg dpi` ezreay - Ÿ¨©§
zyecwa rayidl ezrcy micne` ep`y iptn ,exeaic miiwl aiig
la` .dreaya dlirend oeyl ef oi`e ,eilr daezk dxezdy slwd

' xn` m`da áeúkL äîa,'ipelt xac dyr` `ly e` dyr`y §©¤¨¨
ïéîéi÷ åéøácep`y meyn ,exeaic miiwl aiige dlg ezreay - §¨¨©¨¦

zexkf`a rayidl 'da aezky dna' xn`y dna ezrcy micne`
,iyily ote` `ziixad zx`ane .mya raypy enk df ixde ,day

xn` m`,'da áeúkM äîáe da',ïéîéi÷ åéøácrayidl ezrcy oeik ¨§©¤¨¨§¨¨©¨¦
.day zexkf`a mbe oiliebd zyecwa mb

mbe 'da' mb xn`y oeiky `pzd eprinyn `tiqay dpiad `xnbd
ly `tiqdy `xnbd dywn okle ,dreayd dlg 'da aezky dna'

:zxzein `ziixad
xake xg`n ,`xnbd dywnéðz÷xne`dy [ipyd oica] `ziixaa ¨¨¥

,ïéîéi÷ åéøác 'da áeúkM äîa'okn xg`l xn`py oicd ,ok m` §©¤¨¨§¨¨©¨¦
mb xn` m`y'da'mbe'da áeúkM äîáe',miniiw eixacéøöC ¨§©¤¨¨¨¦

øîéîìxnel jxev `pzd d`x dn myle ,exne`l jxev did ike - §¥©
eixac 'da' dlind z` 'da aezky dna' oeyll siqed m`y
dna' xn`yky xzei epl xexa `tiqay oeyla ,daxc`e .miniiw
slwd z` xak xikfd ixdy ,dizexkf`l oeekzd 'da aezky

.'da' exne`a
,`xnbd zvxzn,ïîçð áø øîààéL÷ àìrecn zeywdl oi` - ¨©©©§¨Ÿ©§¨

`ziixady iptn ,`ziixad ly `tiqd z` xnel `pzd did jixv
,mipey mipte` ipya zxacnàòøàà àúééøBà àúçîc àä- ¨§©£¨©§¨©©§¨

eixac 'da aezky dnae da' xne`d `weecy `ziixad ly `tiqd
,ux`d lr zgpen `l` ecia dpi` dxezdy ote`a zxacn ,oiniiw

edéãéa dì èé÷ðc àädna' xne`d s`y `ziixad ly `yixde - ¨§¨¦¨¦¥
xtq z` wifgn `edy ote`a xaecn ,oiniiw eixac 'da aezky

,`xnbd zx`an .ecia dxezdàòøà ìò àúçîdpi` dxezdyk - ©£¨©©§¨
xyt` ,'da aezky dna' wx xn`e ,ux`d lr `l` ecia zgpen

y yxtldézòcrayidléìéåbàdxezd eilry slwd zyecwa - ©§¥©§¦¥
ezreay oi` okle ,da miaezkd miyecwd zenya `le ,daezk
oeik ,miniiw eixac 'da aezky dnae da' xn` m` la` .dlg
dnae' miiqyk ,'da' dligzn xn`yk miliebd z` xikfd xaky

la` .day zexkf`d lr ezrc jgxk lr 'da aezkydì è÷ð̈©¨
déãéadna' wx xn` m` elit` ,ecia dxezd z` wifgn `ed m` - ¦¥

y micne` ep` ,'da aezkydézòcrayidl ef oeylaúBøkæàä ìò ©§¥©¨©§¨
daLm` ecia dfge`y oeiky ,da miaezkd miyecwd zenya - ¤¨

did ,dxezd eilr daezky slwd zyecwa rayidl ezpeek dzid
rwxwd lr zgpenyk la` .fge` `edy dna epiidc 'da' xnel el

.zexkf`d lr ezrcy 'da' xn` `ly dnn gikedl oi`
:sqep ote`a `ziixad z` dcinrn `xnbd

àîéà úéòaéàå`ziixad z` cinrdl ,xyt` dvxz m`e -dleky §¦¨¥¥¨
cg` ote`a zxacnàòøà ìò àúçîclr zgpen dxezdy - §©£¨©©§¨

,ecia dwifgn epi`e ux`dïì òîLî à÷ àäåyecigd xwir- §¨¨©§©¨
,`ed `ziixaaàòøà ìò àúçîc áb ìò óàclr zgpen dxezdy- §©©©§©£¨©©§¨

ok it lr s` ,ecia dwifgn epi`e ux`dáeúkM äîa' øîàc ïåék¥¨§¨©§©¤¨
éðäî 'damiyxtny oeik ,dreayd dlge xn`y oeyld liren - ¨¥©¥

miaezkd miyecwd zenyl oeekzdy 'da aezky dna' exeaic
.daéøö ïéàå Bæåéðz÷ Bæ øîBì Cdn myl `xnbd ziiyew lre- §§¥¨¦©¨¨¥

eixac 'da aezky dnae da' xne`dy `tiqd z` xnel jixv
oi`e ef' ly jxca eixac z` xciq `pzdy `ed uexizd ,miniiw

xzei ea yiy oicd z` `pzd azk dligzny ,'ef xnel jixv
ly dyexit jke .ycegn zegtd oicd z` azk jk xg`e ,yecig
dxezd m` s` miniiw eixac 'da aezky dna' xne`d ,`ziixad
dnae da' xn` m`y xnel jixv oi`e ,ux`d lr eiptl zgpen

.oipr lka miniiw eixacy 'da aezky
:iyily ote`a `ziixad z` dcinrn `xnbd

àîéà úéòa éàå`ziixad yexita xnel xyt` dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
ydlekénð àúòéöîzirvn`d `aadn `ziixaay wlgd lk - ¨§¦£¨©¦

oda xaecn ,zepexg`d zeaad izy xnelk ,jli`eadéì èé÷ðc§¨¦¥
déãéamyl `xnbd dzywdy dn lre .ecia dxezd z` wifgny - ¦¥

eixac 'da aezky dnae da' xne`dy `tiqd z` xnel jixv dn
dna' mbe 'da' mb xn`y `pzd zpeek oi`y `ed uexizd ,miniiw

`l` ,'da aezky,ïì òîLî à÷ àäådéãéa déì èé÷ðc ïåékoeikn - §¨¨©§©¨¥¨§¨¦¥¦¥
,ecia dxezd z` wifgn raypdy'da' àlà øîà àìc áb ìò óà©©©§Ÿ¨©¤¨¨

,calaøîàc ïàîkxn` eli`k epic -,éîc 'da áeúkM äîa' §©§¨©§©¤¨¨¨¥
.ezreay dlge da miaezkd miyecwd zenya rayidl ezrcy

äðùî
,dreayl xcp oia miniiwd miweligd mix`azn ze`ad zeipyna

dixg`ly dpynae d`ad dpyna x`ean oey`xd weligdeonwl)

(:ehjixv oi` dreayae ,ynn ea yiy xaca xecil jixv xcpay
zeipyna mihxetn okn xg`le ,ynn ea yiy xaca rayidl

:dreayl xcp oia mitqep miwelig
xne`déðàL íðB÷''ïLé,e` ,oaxwk xcpa dpiyd z` eilr xq`y ¨¤£¦¨¥

mpew' xn`yøaãî éðàLe` ,oaxwk xeaicd z` eilr xq`y ,'ilr ¤£¦§©¥
mpew' xn`yCläî éðàL,'ilroke .oaxwk jelidd z` eilr xq`y ¤£¦§©¥

lraäMàì øîBàäelyCLnLî éðàL íðB÷-ip`y dny epiidc ¨¥§¦¨¨¤£¦§©§¥
,xcp xeqi`a oaxwk xeq` didi jynyn.Bøác ìçé àìa äæ éøä£¥¤§Ÿ©¥§¨

àøîâ
ick epizpynn srzqnd oecipa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dpynd zx`azn jkae ,epizpynn dfa oicd z` gikedl
éàøîzxne`d ,mi`xen`d ici lr xn`p -íBiä äðéLa éðéò íðB÷' ¦§©¨¥©§¥¨©

,'øçîì ïLéà íàdpzde ,meid eipira oyii `ly xcpa envr xq`y ¦¦©§¨¨
dxq`py xxazi ,xgn oyii m` wxe ,xgnl oyii m` xeqi`d z`
dn lr lgi laa rxtnl xaere ,rxtnl meid ly dpiyd eilr

.meid oyiy,áø øîà äãeäé áø øîàíBiä ïMé ìàel xeq` - ¨©©§¨¨©©©¦©©
miyyegy meyn ,meid oeyil opaxcnïMé ànLmb,øçîìdfae ¤¨¦©§¨¨

lr s`e .lgi la lr meid ezpya xare xcpd lgy rxtnl xxazi
oeyil xeq` ,xgn oyii m` i`pza dielz xcpd zelg oiicry it
,xcpl i`pz wx `l` xcpd xwir dpi` xgn dpiydy oeik ,meid

.xeqi`d seb epi`y xaca jk lk mixdfp mpi`y mc` ipa jxceáøå§©
íBiä ïMé øîà ïîçð-,meid oeyil el xzenïMé ànL ïðéLééç àìå ©§¨¨©¦©©§Ÿ©§¦¨¤¨¦©

mbøçîì`edy ,ielz xacd eciay iptn ,excp lr rxtnl xearie §¨¨
mda `veik mixac zeyrl e` mivewa envr z` xewcl leki

.xgnl oeyiln rpnidl ok ici lre ,zetiird z` mibitny
i`pzd lr xeariy miyyegy xaeq dcedi axy zx`an `xnbd

:xeqi`d xwir ixg` `ed i`pzd m` wx
åipir mpew' xne`ay s`ax zrc ,'xgnl oyi` m` meid dpiya §

,xgnl mb oyii `ny miyyegy iptn meid oeyil el xeq`y dcedi
'íBiä ïLéà íà øçîì äðéLa éðéò íðB÷' øîBàa äãeäé áø äãBî- ¤©§¨§¥¨¥©§¥¨§¨¨¦¦©©

,meid oyii m` xeqi`d z` dpzde ,xgn oeyil envr xq`yïMiL¤¦©
íBiämb oyii `ny miyyeg `ly iptn ,meid oeyil el xzeny - ©

.xcpd lr xearie xgnl
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קנה
oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtmixcp

.äøåúá øãåðä.melk xn` `l - "jl lke`y".àòøàà äøåú øôñ àúçî éàdna" xn`e

."da aezky.éìéåâà äéúòãxcpykcoilieba `l` xcp `ldidy oeikc .dxezd oda aezky

xcp `le ,da aezk oi` i`ce ,ux`d lr zgpene li`ed :xaq ,ux`d lr zgpen dze` d`ex

`zgn i` elit` ,"dkeza aezky dnae da" xn` i` la` .melk xn` `le ,oilieba `l`

dxenb dreay i`cec `zlin `gken - `rx``

,`rx`` `zgnc b"r` oiniiw eixace ,dyr

."da aezky dnae da" xn` ikdlcéà ìáà
.äéãéá äéì èé÷ðî"da aezky dna" xn` elit`

dna" :ipzwc `d ixiin ikdae .oiniiw eixac -

hiwpnc oeikc .oiniiw eixac "da aezkydil

xn` ik ,dkezay dn rceie d`exe ,ceaka dicia

dreayc ,oiniiw eixac - "da aezky dna"

aezky dnae da" xn` ik y"ke .`aiyg dxenb

hiwpca ixiin ediiexz : "daikd`e .dicia dl

oeikc :l"nw `dc ,"da aezky dnae" da `pz

xn` i` ,daezk `idy rceic ,dicia dl hiwpc

"da aezky dna" xn`c o`nk - `cixb "da"

.oiniiw eixace ,incéðúî'éðàù ïùé éðàù íðå÷
.êìäîe` "oyi ip` m` oaxwk ivr xq`i" xne`d

xcp iab opiqxb ikde ."jldn ip`"" -,"lgi la

dreay iabe" -"lgi `l" i`dc meyn ."xeq`

,`ed opaxcnc `xnba dl iwen xcpcdreayce

.`ziixe`c xeqi` ied'îâäðéùá éðéò íðå÷
.øçîì ïùéà éðà íà íåéämeid oyi ip`y dn

m`c .xgnl oyi` m` zpn lr ,mpewa ilr `di

xgnl `ed oyi-.lenz` oyiy dn lr dwelìà
.íåéä ïùémiiwin `le xgnl cin oyii `nyc

oyiy dn lr "lgi la"a xaer `vnpe ,di`pz

.lenz`'éùééç àìå íåéä ïùéé øîåà ïîçð áøå
.øçîì ïùéé àîùxgnlcxidfin`ly xidf

.lenz` oyiy dn lr dwli `ly ick ,oyii
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xeq`d xaca qitzna eli`e ,dl`y jixv ux`d mra dxeza xcepac `kd opiwqnc `d

znn opiwiicepiide .jenqa lirl `zi`ck ,ezy` ixcpa `l` llk dl`y jixv `lc 'ip

mrl `zbelt `idde .jenqa opixn`ck ,xqznc ipeeb `ki` - dxeza xcepac meyn :`nrh

jixv - ixyc `peeb `edda elit`c opixn` d"yn .itelgi`l iz`e ,dil rnyn `l ux`d

ux`d mrl dl`y.øãåðä.dxeza,xnelk

,xcep raypl `pz dil ixwc .dxeza raypy

zgpen dxez dzidy ixiine .lirl `paizkcke

dyr`y e` ,dyr` `ly dxezd efa :xn`e eiptl

ipelt xac-,oilixkp` dizrcc .melk xn` `l

jenqa opixn`ck.àälr `ziixe` `zgnc

.dicia dl hiwpc `d `rx`dxeza xcepdc `yix

`l ikd elit`e ,dicia dl hiwpc - melk xn` `l

oilixkpa - xn`wc "dxeza" i`nc .melk xn`

eixac - "da aezky dna" la` .daezk `idy

rayp `ed ixde ,day zexkfd` dizrcc ,oiniiw

`rx` lr `ziixe` `zgnca `tiq la` .mya

"da aezky dna" xn` eli` jkitle ,opiwqr

- `rx`` `zgnc oeik ,melk xn` `l - cala

aezky dna :xn`w ikdc .ilieb` 'izrcc opixn`

da" xn` ik la` .oiliebd epiidc - dxezd da

xak da xn`c oeikc ipdn - "da aezky dnae

jgxk lr da aezky dna xn` ike oiliebd xikfd

day zexkfd` dizrc.éàå`ni` zira

.`rx` lr `zgnclr `zgnc dlek ,xnelk

- "da aezky dna" xn`w ik ,ikd elit`e ,`rx`

"da aezky dnae da" ipzwc `tiqe .oiniiw eixac

iielbl `l` ,dtebl `kixv `l - oiniiw eixac

,i`ce `tiqc .`id `rx` lr `gpncac `yix`

`gpn elit` ,"da aezky dnae da" xn`c oeik

cegla "da aezky dn"c dpine ,ipdn - `rx``

`xiaq `lc .ipdn - `rx`` `zgpn elit` ,inp

ipeeb ixza `ziixa `newe`l `znwe` jdl ol.

:opiqxb ikdéàå.inc da aezky dna xn`c o`nk da `l` xn` `lc b"r` dicia dl hiwpc oeikc l"nw `d `tiq `ni` ziradna ,melk xn` `l dxeza xcepd :ipzwc `yixc :t"de

opiwqr dicia dl hiwpca `tiq la` ."da aezky dna" xn`wc cr ipdn `l "da" xn` ik d"yne ,`rx` lr `gpnca - oiniiw eixac da aezkyb"r` ,dicia dl hiwpc oeikc ,ipzw d"yne ,

,xn`w ynn xcep - xcep ipzw ikc :yxit l"f c"a`xd la` .dyextl opiyiig `l d"yne ,`xeegn `lc `pixg` `gqp `ki`e .inc "da aezky dna" xn`c o`nk - "da" `l` xn` `lc

,xecpd xaca qitznk xeq` df ixd - da aezky dna ilr df xkk :xnelk ,"da aezky dna" xn` la` .oilieba `l` qitzn df oi`y itl - melk xn` `le ,"dxeza ilr df xkk" xne`y

"da aezky dna" ,melk xn` `l - "dxeza" :mzd opiqxbc ,inlyexid on di`x `iade .zeyecw md dyecw myl dpkde daizkd i"ry ,od mixecp - day zexkfde ,zexkfd` dizrcc meyn

qitznac zgken inlyexid zhiy n"n - zexkfd opixn` olic `xnbae ,zepaxw xn` inlyexic idpe .da oiaezkd zepaxwa - "da aezky dna" ,dxezd zyecwa - "dxeza" .miniiw eixac -

raypa oizrnyc l"f axd xaeqy ,xcepae raypa df oic `iad l"f m"anxde .zxy ilke zepaxw epiidc ,xn`w da qtzpy dn lk lr - day zexkfd` dizrc opixn` ikc ,p"` .opiwiqr xcpa

zn` mdipye ,xcpa qitzna opiwqr inlyexiae ,"day zexkfd` dizrc" opixn`cn ,opiwqr.'éðúî.oyi ip`y mpew.c"eia "ipi`y" opiqxb zereayae ,c"ei `la "ip`y" opiqxb edleka

"exac lgi la"a df ixd mixcpa `pzc i`de .c"eia "ipi`y" oeyla edl ipz diytp xq` zereayac meyne .ip`y dn :xnelk ,"ip`y" oeyla edl ipz diytp` `vtg qitzn mixcpc meync

c"qa `xnba yxtp - "xeq`" ipzw zereayae.'îâ.di`pza xidf `l ikcvn xeq` epi`y t"r` xeqi`d xwir `edy oeik ,exeqi`a la` .oey`x meil i`pz `l` ,xeqi`d xwir epi`y oeik

xdcfn ikd elit` ,oey`x mei ly etexva `l` envr.éëéä.incxcp oeyl dfi`a ,xnelk.àîéìéà.ipzwckxninl opivn eli`c :eyexit ikdc ipira d`xp .`xcp ied in oyi ip`y

`l la` .`xcp liig - `vtg `kd `kilc b"r`c l"nwe .cegl "oyi ip`y" xcepa `l` ,opiwqr `xeqi`e d`pza e`l oizipznc xninl opivnc ,dcedi axl 'ipzn iywiz `l - ipzw ikdc

iig `l `peeb i`d ikc `ipzdc ,ikd xninl opivnl.àìàå.dpiya ipir mpew xn`c`l"a df ixd - qpe`d jezn `ly oyi i` ikd elit` ,dpiy `la xyt` i`c idpc ol rnyn `we ,xnelk

`d dlr iiez`l irac meyn ,"dil opiway in"c `pyil hwpe .eteqa eniiwl el xyt` i`c oeik ?llk `xcp liig in `peeb i`d ika ,xnelk .lgi la `xeqi` xarc cr dil opiway ine "lgi

jiiy `l xcpac ab lr s`e .`ey zreay meyn eze` oiwln xzl`l `l` ,"lgi la" xeqi` xarc cr ezewldln opiway `lc ,xnelk ,`pyil i`d jiiy dreayae ,dreaya `idy opgei iaxc

xeq`c ogky` `l `ey xcpc ,ikd-`pyil i`d hwp dreay meyn.
oiwln

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

äøBza øãBpä :àéðz¯áeúkM äîa ,íeIk øîà àI ©§¨©¥©¨Ÿ¨©§§©¤¨
da¯da áeúkM äîáe da ,ïéîéi÷ åéøác¯åéøác ¨§¨¨©¨¦¨§©¤¨¨§¨¨

"da áeúkM äîa" :éðú÷ .ïéîéi÷¯da" ,ïéîéi÷ åéøác ©¨¦¨¨¥§©¤¨¨§¨¨©¨¦¨
éøö "da áeúkM äîáeàI :ïîçð áø øîà ?øîéîI C §©¤¨¨¨¦§¥©£©©©§¨¨

àä ;àéL÷¯àä ,àòøàà àúééøBà àzçîc¯èé÷ðc ©§¨¨§©§¨©§¨©©§¨¨§¨¥
àòøà Iò àzçî ;déãéa dI¯dI è÷ð ,éIéåbà dézòc ¨¦¥©§¨©©§¨©§¥©§¦¥¨©¨

déãéa¯:àîéà úéòaéàå .daL úBøkæàä Iò dézòc ¦¥©§¥©¨©§¨¤¨§¦¨¥¥¨
,àòøà Iò àzçîc â"òàã I"î÷ àäå ,àòøà Iò àzçîc§©§¨©©§¨§¨§©§¨©©§¨

"da áeúkM äîa" øîàc ïåék¯éøö ïéàå Bæå ,épäîC ¥¨©£©§©¤¨¨§©¥§§¥¨¦
éîð àúòéöî dJek :àîéà úéòa éàå .éðú÷ Bæ øîBI©¨¨¥§¦¨¥¥¨¨§¦¨¨©¦
,déãéa déI èé÷ðc ïåék I"î÷ àäå ,déãéa déI èé÷ðc§¨¥¥¦¥§¨¥¨§¨¥¥¦¥
áeúkM äîa" øîàc ïàîk ,"da" àJà øîà àIc â"òà§¨£©¤¨¨§©©£©§©¤¨

.éîc "da'éðúî"øaãî éðàL" "ïLé éðàL íðB÷" ¨¨¥¨¤£¦¨¥¤£¦§©¥
"CLnLî éðàL íðB÷" äMàI øîBàä ,"CJäî éðàL"¤£¦§©¥¨¥§¦¨¨¤£¦§©§¥

¯Içé àIa äæ éøä.Bøác'îâíðB÷" :øîzéà £¥¤§Ÿ©¥§¨¦§©¨
áø øîà "øçîI ïLéà íà íBiä äðéLa éðéò¥©§¥¨©¦¦©§¨¨¨©©
.øçîI ïMé ànL ,íBiä ïMé Ià :áø øîà äãeäé§¨¨©©©¦©©¤¨¦©§¨¨
ànL ïðéLééç àIå ,íBiä ïMé :øîà ïîçð áøå§©©§¨¨©¦©©§¨¨§¦©¤¨
éðéò íðB÷" øîBàa äãeäé áø äãBîe .øçîI ïMé¦©§¨¨¤©§¨§¥¨¥©

"íBiä ïLéà íà øçîI äðéLa¯.íBiä ïLiL §¥¨§¨¨¦¦©©¤¦©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc mixcp(oey`x meil)

lirl(.ci)xn` `l' azek `pzdy gikedl `ziixa `xnbd d`iad
.ux`d mra `le mkg cinlza wx ok oicdy dxwna s` 'melk
:day mipicd z` zx`ane `ziixad lk z` `xnbd d`ian dzre

àéðz,`ziixaaøãBpäraypd -,äøBzazgpen dxez dzidy ©§¨©¥©¨
dxezd z`fa' e` 'ipelt xac dyr`y dxezd z`fa' xn`e eiptl

,'ipelt xac dyr` `lyíeìk øîà àìepi`e dlg dpi` ezreay - Ÿ¨©§
zyecwa rayidl ezrcy micne` ep`y iptn ,exeaic miiwl aiig
la` .dreaya dlirend oeyl ef oi`e ,eilr daezk dxezdy slwd

' xn` m`da áeúkL äîa,'ipelt xac dyr` `ly e` dyr`y §©¤¨¨
ïéîéi÷ åéøácep`y meyn ,exeaic miiwl aiige dlg ezreay - §¨¨©¨¦

zexkf`a rayidl 'da aezky dna' xn`y dna ezrcy micne`
,iyily ote` `ziixad zx`ane .mya raypy enk df ixde ,day

xn` m`,'da áeúkM äîáe da',ïéîéi÷ åéøácrayidl ezrcy oeik ¨§©¤¨¨§¨¨©¨¦
.day zexkf`a mbe oiliebd zyecwa mb

mbe 'da' mb xn`y oeiky `pzd eprinyn `tiqay dpiad `xnbd
ly `tiqdy `xnbd dywn okle ,dreayd dlg 'da aezky dna'

:zxzein `ziixad
xake xg`n ,`xnbd dywnéðz÷xne`dy [ipyd oica] `ziixaa ¨¨¥

,ïéîéi÷ åéøác 'da áeúkM äîa'okn xg`l xn`py oicd ,ok m` §©¤¨¨§¨¨©¨¦
mb xn` m`y'da'mbe'da áeúkM äîáe',miniiw eixacéøöC ¨§©¤¨¨¨¦

øîéîìxnel jxev `pzd d`x dn myle ,exne`l jxev did ike - §¥©
eixac 'da' dlind z` 'da aezky dna' oeyll siqed m`y
dna' xn`yky xzei epl xexa `tiqay oeyla ,daxc`e .miniiw
slwd z` xak xikfd ixdy ,dizexkf`l oeekzd 'da aezky

.'da' exne`a
,`xnbd zvxzn,ïîçð áø øîààéL÷ àìrecn zeywdl oi` - ¨©©©§¨Ÿ©§¨

`ziixady iptn ,`ziixad ly `tiqd z` xnel `pzd did jixv
,mipey mipte` ipya zxacnàòøàà àúééøBà àúçîc àä- ¨§©£¨©§¨©©§¨

eixac 'da aezky dnae da' xne`d `weecy `ziixad ly `tiqd
,ux`d lr zgpen `l` ecia dpi` dxezdy ote`a zxacn ,oiniiw

edéãéa dì èé÷ðc àädna' xne`d s`y `ziixad ly `yixde - ¨§¨¦¨¦¥
xtq z` wifgn `edy ote`a xaecn ,oiniiw eixac 'da aezky

,`xnbd zx`an .ecia dxezdàòøà ìò àúçîdpi` dxezdyk - ©£¨©©§¨
xyt` ,'da aezky dna' wx xn`e ,ux`d lr `l` ecia zgpen

y yxtldézòcrayidléìéåbàdxezd eilry slwd zyecwa - ©§¥©§¦¥
ezreay oi` okle ,da miaezkd miyecwd zenya `le ,daezk
oeik ,miniiw eixac 'da aezky dnae da' xn` m` la` .dlg
dnae' miiqyk ,'da' dligzn xn`yk miliebd z` xikfd xaky

la` .day zexkf`d lr ezrc jgxk lr 'da aezkydì è÷ð̈©¨
déãéadna' wx xn` m` elit` ,ecia dxezd z` wifgn `ed m` - ¦¥

y micne` ep` ,'da aezkydézòcrayidl ef oeylaúBøkæàä ìò ©§¥©¨©§¨
daLm` ecia dfge`y oeiky ,da miaezkd miyecwd zenya - ¤¨

did ,dxezd eilr daezky slwd zyecwa rayidl ezpeek dzid
rwxwd lr zgpenyk la` .fge` `edy dna epiidc 'da' xnel el

.zexkf`d lr ezrcy 'da' xn` `ly dnn gikedl oi`
:sqep ote`a `ziixad z` dcinrn `xnbd

àîéà úéòaéàå`ziixad z` cinrdl ,xyt` dvxz m`e -dleky §¦¨¥¥¨
cg` ote`a zxacnàòøà ìò àúçîclr zgpen dxezdy - §©£¨©©§¨

,ecia dwifgn epi`e ux`dïì òîLî à÷ àäåyecigd xwir- §¨¨©§©¨
,`ed `ziixaaàòøà ìò àúçîc áb ìò óàclr zgpen dxezdy- §©©©§©£¨©©§¨

ok it lr s` ,ecia dwifgn epi`e ux`dáeúkM äîa' øîàc ïåék¥¨§¨©§©¤¨
éðäî 'damiyxtny oeik ,dreayd dlge xn`y oeyld liren - ¨¥©¥

miaezkd miyecwd zenyl oeekzdy 'da aezky dna' exeaic
.daéøö ïéàå Bæåéðz÷ Bæ øîBì Cdn myl `xnbd ziiyew lre- §§¥¨¦©¨¨¥

eixac 'da aezky dnae da' xne`dy `tiqd z` xnel jixv
oi`e ef' ly jxca eixac z` xciq `pzdy `ed uexizd ,miniiw

xzei ea yiy oicd z` `pzd azk dligzny ,'ef xnel jixv
ly dyexit jke .ycegn zegtd oicd z` azk jk xg`e ,yecig
dxezd m` s` miniiw eixac 'da aezky dna' xne`d ,`ziixad
dnae da' xn` m`y xnel jixv oi`e ,ux`d lr eiptl zgpen

.oipr lka miniiw eixacy 'da aezky
:iyily ote`a `ziixad z` dcinrn `xnbd

àîéà úéòa éàå`ziixad yexita xnel xyt` dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
ydlekénð àúòéöîzirvn`d `aadn `ziixaay wlgd lk - ¨§¦£¨©¦

oda xaecn ,zepexg`d zeaad izy xnelk ,jli`eadéì èé÷ðc§¨¦¥
déãéamyl `xnbd dzywdy dn lre .ecia dxezd z` wifgny - ¦¥

eixac 'da aezky dnae da' xne`dy `tiqd z` xnel jixv dn
dna' mbe 'da' mb xn`y `pzd zpeek oi`y `ed uexizd ,miniiw

`l` ,'da aezky,ïì òîLî à÷ àäådéãéa déì èé÷ðc ïåékoeikn - §¨¨©§©¨¥¨§¨¦¥¦¥
,ecia dxezd z` wifgn raypdy'da' àlà øîà àìc áb ìò óà©©©§Ÿ¨©¤¨¨

,calaøîàc ïàîkxn` eli`k epic -,éîc 'da áeúkM äîa' §©§¨©§©¤¨¨¨¥
.ezreay dlge da miaezkd miyecwd zenya rayidl ezrcy

äðùî
,dreayl xcp oia miniiwd miweligd mix`azn ze`ad zeipyna

dixg`ly dpynae d`ad dpyna x`ean oey`xd weligdeonwl)

(:ehjixv oi` dreayae ,ynn ea yiy xaca xecil jixv xcpay
zeipyna mihxetn okn xg`le ,ynn ea yiy xaca rayidl

:dreayl xcp oia mitqep miwelig
xne`déðàL íðB÷''ïLé,e` ,oaxwk xcpa dpiyd z` eilr xq`y ¨¤£¦¨¥

mpew' xn`yøaãî éðàLe` ,oaxwk xeaicd z` eilr xq`y ,'ilr ¤£¦§©¥
mpew' xn`yCläî éðàL,'ilroke .oaxwk jelidd z` eilr xq`y ¤£¦§©¥

lraäMàì øîBàäelyCLnLî éðàL íðB÷-ip`y dny epiidc ¨¥§¦¨¨¤£¦§©§¥
,xcp xeqi`a oaxwk xeq` didi jynyn.Bøác ìçé àìa äæ éøä£¥¤§Ÿ©¥§¨

àøîâ
ick epizpynn srzqnd oecipa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dpynd zx`azn jkae ,epizpynn dfa oicd z` gikedl
éàøîzxne`d ,mi`xen`d ici lr xn`p -íBiä äðéLa éðéò íðB÷' ¦§©¨¥©§¥¨©

,'øçîì ïLéà íàdpzde ,meid eipira oyii `ly xcpa envr xq`y ¦¦©§¨¨
dxq`py xxazi ,xgn oyii m` wxe ,xgnl oyii m` xeqi`d z`
dn lr lgi laa rxtnl xaere ,rxtnl meid ly dpiyd eilr

.meid oyiy,áø øîà äãeäé áø øîàíBiä ïMé ìàel xeq` - ¨©©§¨¨©©©¦©©
miyyegy meyn ,meid oeyil opaxcnïMé ànLmb,øçîìdfae ¤¨¦©§¨¨

lr s`e .lgi la lr meid ezpya xare xcpd lgy rxtnl xxazi
oeyil xeq` ,xgn oyii m` i`pza dielz xcpd zelg oiicry it
,xcpl i`pz wx `l` xcpd xwir dpi` xgn dpiydy oeik ,meid

.xeqi`d seb epi`y xaca jk lk mixdfp mpi`y mc` ipa jxceáøå§©
íBiä ïMé øîà ïîçð-,meid oeyil el xzenïMé ànL ïðéLééç àìå ©§¨¨©¦©©§Ÿ©§¦¨¤¨¦©

mbøçîì`edy ,ielz xacd eciay iptn ,excp lr rxtnl xearie §¨¨
mda `veik mixac zeyrl e` mivewa envr z` xewcl leki

.xgnl oeyiln rpnidl ok ici lre ,zetiird z` mibitny
i`pzd lr xeariy miyyegy xaeq dcedi axy zx`an `xnbd

:xeqi`d xwir ixg` `ed i`pzd m` wx
åipir mpew' xne`ay s`ax zrc ,'xgnl oyi` m` meid dpiya §

,xgnl mb oyii `ny miyyegy iptn meid oeyil el xeq`y dcedi
'íBiä ïLéà íà øçîì äðéLa éðéò íðB÷' øîBàa äãeäé áø äãBî- ¤©§¨§¥¨¥©§¥¨§¨¨¦¦©©

,meid oyii m` xeqi`d z` dpzde ,xgn oeyil envr xq`yïMiL¤¦©
íBiämb oyii `ny miyyeg `ly iptn ,meid oeyil el xzeny - ©

.xcpd lr xearie xgnl
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc mixcp(ipy meil)

'xgnl oyi` m` meid dpiya ipir mpew' xne`d oia weligd mrhe
,'meid oyi` m` xgnl dpiya ipir mpew' xne`d oialàì ék¦Ÿ

dàðúa øéäcæî,xcpd lr xearie oyii `ny eyygy dn lky - ¦§©¥¦§¨¨
okle ,xeqi`d xwir dpi`e ,xeqi`l i`pz `idy dpiya wx `ed
dcedi ax xaeq 'xgnl oyi` m` meid dpiya ipir mpew' xne`yk
dpiyay] xgn mb oyii `ny miyyegy meyn ,meid oeyil xeq`y
dpiya] rxtnl lgi laa xary `vnpe ,[i`pzd z` miiwn `ed ef

,[meid oyiyøäcæî àøeqéàa ìáà,xeqi`d xwir `idy dpiya - £¨§¦¨¦§©©
okle .xcpd lr xearl `ly ick oeyil `ly xdfp mc` mzqd on
dcedi ax dcen 'meid oyi` m` xgnl dpiya ipir mpew' xne`a
oeik ,xgn mb oyii `ny miyyeg `le meid oeyil el xzeny

.xeqi`d xwir `idy xdfp `ed xgn ly dpiyay
ipir mpew' xne`dy dcedi ax zrc lr epizpynn dywn `xnbd
,i`pzd meia oeyil el xeq` 'xgnl oyi` m` meid dpiya
xcpy dxwna zxacn dpynd ok`y `xnbd zxxan dligzae

:ef oeyla
ïðzxne`d ,dpyna'ïLé éðàL íðB÷'z` mpewa envr lr xq`y - §©¨¤£¦¨¥

mpew' xn`y e` ,dpiyd'Cläî éðàLz` mpewa envr lr xq`y - ¤£¦§©¥
y e` ,jeliddmpew' xn`'øaãî éðàLz` mpewa envr lr xq`y - ¤£¦§©¥

,xeaicd'eëå.exac lgi `la df ixd §
,`xnbd zxxanéîc éëéäenvr lr xq`y xaecn oeyl dfi`a - ¥¦¨¦

,xcpa dpiyd z`àîéìéàxn`p m` -éðz÷ãk-xcpyk xaecny ¦¥¨¦§¨¨¥
mpew' xn`y ,dpyna daezkd oeyla'ïLé éðàLmpew' xn`y e` ¤£¦¨¥

dpyna epipy df lre ,'xacn ip`y mpew' xn`y e` ,'jldn ip`y
ok m` ,oeyil el xeq`e lg xcpdy xnelk ,'exac lgi laa df ixd'

dywàøãð éåä éî,lg xcpd efk oeyla ike -ïðúäåúBòeáLa øîBç ¦¨¥¦§¨§¨§©¤¦§
,xcp ipica zbdep dpi`y dreay ipica `xneg yi - mixcpan

,`ideúBìç úBòeáMäLrayp m` oiaLnî Ba LiL øác ìò- ¤©§¨©¨¨¤¥©¨
xn`y oebk ,zeynn ea yiy xaca envr z` aiigl e` xeq`l

,'ef xkk lke`y dreay'erayp m` oiaLnî Ba ïéàL øác ìò- ©¨¨¤¥©¨
zelertdy s` ,zniieqn dlert zeyrl `ly e` zeyrl

,ynn oda oi` onvrlykíéøãða ïk ïéàM äîlr wx milg mdy ©¤¥¥¦§¨¦
lr `l` milg mpi` mixcpdy epipyy oeike .ynn ea yiy xac

dyw ok m` ,ynn ea yiy xacå`ld,àeä Lnî Ba ïéàL øác äðéL §¥¨¨¨¤¥©¨
.lg epi` dfk xcpeàlàote`a dpynd z` yxtl migxkenøîàc ¤¨§¨©
,'äðéLa éðéò íðB÷'mdn zepdil el xeq`y ,eipir lr lg xeqi`de ¨¥©§¥¨

.ynn oda yi miipirdy oeik lg xcpd ef oeylae ,dpiy z`pd
,'dpiya ipir mpew' xn`y ote`a zxacn dpyndy xxaedy xg`

,`xnbd dywnàøeòéL áéäé àìc éàådavw ozp `ly xaecn m` - §¦§Ÿ¨¦¦¨
xn` `l` ,dpiya eipir z` xqe` `ed onf dnkl excpl leabe
ok m` ,mlerl dpiya eipir z` xq` `edy yxtzn exeaice ,mzq

dywdéì ïðé÷áL éîel migipn ike -ìçé ìa øeqéà øáòc ãò- ¦©§¦¨¥©§¨©¦©©¥
xaery in s`e ,llk lg dfk xcp oi` eniiwl xyt` i`y oeik ixd
laa df ixd' dpynd oeylne ,lgi laa xaer epi` oyie xcpd lr
,lg xcpd oi`y `xnbd dgikene ,lg xcpdy gken ,'exac lgi

øîàäåxn` ixdy -,ïðçBé éaøxne`dìL ïLéà àlL äòeáL'äL §¨¨©©¦¨¨§¨¤Ÿ¦©§¨
,'íéîéBúBà ïé÷ìîepi` mc` ixdy ,`eey zreay raypy meyn ¨¦©§¦

,mitevx mini dyely oeyil `ly lekiøzìàì ïLéå,dvxi m` §¨¥§©§©
elit` llk eilr dlg dreayd oi` ,dniiwl xyt` i`y oeiky
dreayd oi`y enke .ea cenrl lekiy onf wxta dpiya exqe`l
mb jk ,dniiwl xyt` i`y iptn dpiyd z` eilr xeq`l dlg
,eilr dpiyd dxq`p `le xcpd lg `l 'dpiya ipir mpew' xcepd

.eniiwl xyt` i`y xac `edy iptn
àlàdxwna zxacn dpyndy yxtl migxkenéðéò íðB÷' øîàc ¤¨§¨©¨¥©

'íBiä ïLéà íà øçîì äðéLai`pza xgn oeyil envr lr xq`y - §¥¨§¨¨¦¦©©
meid oeyil el xeq`y dpynd ly `pzd eprinyde ,meid oyiiy

oyii `ny miyyegy meyn ,[i`pzd z` miiwi dfay]xgn mb
xyt` i` ynn ef oeylay dgec `xnbd j` .xcpd lr xearie

c ,dpynd z` yxtlzøîà àäilekl dfk ote`ay epxn` ixdy - ¨¨§©§

c meyn ,meid oeyil el xzen `nlrøäcæî déøeqàa ìkmc`y - ¨§¦¥¦§©©
`id xgn ly dpiydy oeike ,xeqi`d xwir lr xearln xdfp
xzen ok m`e ,xgn oyiiy miyyeg `l ,xcp xeqi`a eilr dxeq`d

.oey`xd meia oeyil el
àèéLt àlàoebke jetd dxwna zxacn dpyndyéðéò íðB÷' øîàc ¤¨§¦¨§¨©¨¥©

'øçîì ïLéà íà íBiä äðéLai`pza meid oeyil envr lr xq`y - §¥¨©¦¦©§¨¨
xwir dpi` xgn dpiydy oeik meid oeyil el xeq`e ,xgnl oyiiy
i`pzay oeik xgn mb oyiiy miyyege ,i`pz wx `l` xeqi`d
.'lgi la' lr meid ezpya xary rxtnl xxazie ,xdfp epi` mc`
ea ewlgpy xcp eze`a zxacn dpyndy `xnbd dgikedy xg`le

:dcedi ax lr dpyndn `xnbd dywn ,ongp axe dcedi ax
,xxal `xnbd dkiynníBiä íééð àì éàådpyna xaecn m` - §¦Ÿ¨¥©

df ote`a ,meid oyi `l xcepdyøçîì íééð ék,xgnl oyii m` mb - ¦¨¥§¨¨
àkéà Bøác ìçé ìa éàî`l `ld ,yi 'lgi la' ly xeqi` dfi` - ©©©¥§¨¦¨

,xcpd lr xar `le meid oyiíééðãa åàì àlàjixv jgxk lr - ¤¨¨¦§¨¥
m` f`y ,excpa xq`y meia oyiy dxwna zxacn dpyndy xnel
,'lgi la' lr rxtnl xearie excp ly i`pzd miiwzi zxgnl oyii

ìàíééðc déúéà àîmiiwzn epizpyn ly oicd jgxk lr ok m` - ©§¨¦¥§¨¥
meid oeyil el xzeny `pzd eprinyde ,xeqi`d meia oyiyk wx
laa rxtnl xearie xgn mb oyii `ny wtq icil envr qipkdle

,lgiäãeäé áøc àzáeéúedcedi ax lr dpyndn dyw ok m`e - §§¨§©§¨
.xgnl oyii `ny miyyegy oeik ,meid oeyil i`yx epi`y xn`y

,`xnbd zvxznéðz÷ ék'lgi laa df ixd' dpyna aezky dn - ¦¨¨¥
dpeekdíééð éàc.xgn oyiiyk lgi la icil `eai meid oyii m`y - §¦¨¥

,dcedi ax xn`y oicd z` eprinydl d`a dpynd daxc`e
oeik] xgn mb oyiiy yeygl yiy iptn ,meid oyii `ly xdfiy
lr xar lenz`y rxtnl xxazie ,[i`pz wx `id zxgnl dpiydy

.'exac lgi la'
:dcedi ax itl dpynd z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd

øîà àðéáø,dpyna dpey yexitíìBòìzxacn dpyndéðz÷ãk ¨¦¨¨©§¨¦§¨¨¥
,'oyi ip`y mpew' dpyna aezkd oeyld z` xn`y ote`a -
ea oi`y xac xq`y iptn ,dxezd on eilr lg xcpd oi` ef oeylae

,excp lr xeari m` `ziixe`cn lgi laa xaer epi`e ,ynnéàîe©
ìçé ìa,'lgi laa df ixd' dpyna epipyy dna yexitd edne - ©©¥
ïðaøcîopaxcny ,opaxcn lgi la lr xeari `ed oyii `ed m`y - ¦§©¨¨

.ynn ea oi`y xaca xcpyk s` lg xcp
,`piax ly evexiz lr `xnbd zl`eyïðaøcî ìçé ìa àkéà éîe- ¦¦¨©©¥¦§©¨¨

.opaxcn wx `edy xeqi` lr 'lgi laa df ixd' xnel jiiy ike
,`xnbd daiyneïéà`edy xac lr 'lgi la' xnel jiiy ok` - ¦

,opaxcn wx xeq`àéðúäå,`ziixaa epivny enke -íéøác §¨©§¨§¨¦
ïéøzenä-oicd onøeqéà ïäa eâäð íéøçàåmeyn ,mnvr lr ©¨¦©£¥¦¨£¨¤¦

,zeyixte `xnegíäéðôa ïøézäì éàMø äzà éàzexedl xeq` - ¦©¨©©§©¦¨¦§¥¤
mb xeq`e ,mkgl mzlaw lr el`yiy `la xzen xacdy mdl

,xzen xacdy enk mdipta bedpløîàpL(b l xacna)'Bøác ìçé àì'. ¤¤¡©Ÿ©¥§¨
'exac lgi `l' ly oeyl azek `pzdy sqep mewn ep`vny oeike
m` ,opaxcn 'lgi la' xeqi` `ede ,bdpn meyn wx `edy xac lr
epipyy dn z` cinrny `piax ly evexiz lr denzl oi` ok

.opaxcn wx `edy 'lgi laa df ixd' epizpyna
:ztqep dpynn dcedi ax lr dywn `xnbd

ïðzonwl(.fp)mpew ,zekeqd bg xg`l ezy`l xne`d ,úéðäð zàL §©¤©§¤¡¥
éìelyn zepdil dilr xq`y -,çñtä ãò,xcpd z` dpzdeíà ¦©©¤©¦

éáà úéáì éëìzâçä ãò Cdia` zial jlz m`y ,`ad zekeq cr - ¥§¦§¥¨¦©©©
gqtd bg cr epnn zepdil dxeq` `id d`ad dpya zekeq bg cr

,ef dpy lym`y ,`ed oicdeäëìädia` zialéðôìbgçñtälg ¨§¨¦§¥©¤©
e ,dilr xcpdãò Búàðäa äøeñàbg.çñtä £¨©£¨¨©©¤©

m` `weecy ,`xnbd zwiicnäëìädia` zialéðôìbg,çñtä ¨§¨¦§¥©¤©
äøeñàonf lk la` ,xcpd lge i`pzd miiwzpy meyn ez`pda £¨

yäëìä àì,dia` zialàìiptl elit` ez`pda dxeq` dpi` - Ÿ¨§¨Ÿ
`vnpe gqtd xg`l dia` zial jlzy miyyeg `le ,gqtd
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המשך בעמוד יי

oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtmixcp
äéàðúá øäãæéî àì éë.mpew" xn`c oebk ,lenz` meil di`pz ied xgn ly meic oeikc

,lenz`c meid eze`l i`pz xgnlc meid eze` ied - "xgnl oyi` m` meid dpiya ipir

ikd meyn .iwl `l - oyii `l m`e ,lenz`c dpiy eze`n iwl ied - xgnl oyii m`c

la"a xaer `vnpe ,i`pza xdcfin `l xgnl iz` ik `nyc ,meid oyii `lc opixn`

."lgi.àøåñéàá ìáàdpiya ipir mpew" xn`c

iehp xgn ly mei eze`c ,"meid oyi` m` xgn

`l i`c ,dia xidf xdfin i`ce - `xeqi`l

iz` ik i`ce ,meid eze`a oyiy i`pz miiwn

.xcpa xqzi` `dc ,oyi ied `l - xgnl

.øãð éåä éî ïùé éðàù éðú÷ãë àîéìéà`d

!`ed ynn ea oi`y xac dpiyøîà÷ã àìà
.äðéùá éðéò íðå÷.ynn ea yi ea xcpy oire

.àøåòéù áéäé àìã éàå.oyi epi` onf dnk cr

.äéì ïðé÷áù éî`l" xeqi`a i`ce xar `d

mwinl ivn `lc ,"lgi!oyii `lc diytpa

øîàäåø.'åëå ïðçåé 'eze` oiwln xzl`l

cenrl leki oi`y xaca xcpc li`ed ,oyiiy

.eaøåñéà éàî øçîì íééð éë íåéä íééð àì éàå
.àëéà ìçé ìáoyi `l ixde ,xeq` ipzwc

!melk lenz`.íééðãá àìàixiin ikdc ,lenz`

.xeq` - xgnl oyiie meid oyii m` ;oizipzn

.íééðã äéì úéà àîìàopiwayc `nl`dil

,xgnl oyii `ny opiyiig `le ,meid oyil

ikd dcedi ax jl xn` :dcedi axc `zaeize

oyi` m` meid dpiya ip`y mpew" :'ipzn ipzw

miip i`c - xgnl miip ik xeq`c "xgnl

oigipn oi` dligzkl la` .caric lenz`n

.xgnl oyii `ny opiyiigc ,meid oyil eze`

.éðú÷ãë íìåòì:xn`wc i`de ."oyi ipi`y"

"lgi la" `kile ynn ea oi`y xac dpiy `de

la" i`ne ,"lgi la" `kil `ziixe`cn i`ce -

.opaxcn xeq`c - oizipzn ipzwc `ki` "lgi

.ïðáøãî ìçé ìá àëéà éîåoiwlnc.opaxcn dil

øúéä ïäá âåäðì éàùø äúà éà.íäéðôìlhal

dxezd one ."lgi la" meyn xaerc ,mbdpn

.opaxcn `l` ,"lgi la"a epi`úàù íðå÷
ïàëî êéáà úéáì éëìú íà çñôä ãò éì úéðäð

.âçä ãòi`wc oebk ."wxid on xcepd" 'ta

lk`n jilr iz`pd `dz mpew :xn`e ,xc`a

o`kn jia` zial iklz m` gqtd cr dwyne

.zekeq cr ,bgd cr.äëìä íàmcew epnn zepdl dxeq` - gqtd mcew dia` zial

.xcpy enk ,gqtd.äëìä àì íà àäopiyiig `le ,gqtd cr dxeq` dpi` - gqtd iptl

l` :xn`c ,dcedi axl dywe .xeqi`a zipdp rxtnl z`vnpe ,gqtd xg`l jlz `ny

gqtd cr 'ipzn dl xq` ded - dcedi axcl `zi` m`c .xgnl oyii `ny meid oyii

epnn zipdp z`vnpe ,gqtd xg`l jlz `ny opiyiigc ,gqtd cr dkld `l m` 'it`

.`xeqi`aø øîà.àáà 'dxeq` gqtd iptl dkld :oizipznl ikd uixz,dwele ez`pda

cr ez`pda dxeq` ikd elit`e gqtd iptl dkld `l m`e ."lgi la" lr zxaerc

rxtnl zipdp z`vnpe ,gqtd xg`l jlz `ny opiyiigc ,`nlra `xeqi` - gqtd

.`xeqi`a.äëìägqtd xg`l dkld :'ipznc `pwqn ikd . dxar `dc ,zewln zaiig

la" `ki` in gqtd iptl ipdzi` `lc i`e :dpin opiywne ."lgi la" meyn zxaer

?"lgi.éðäúéàã àèéùô åàì àìàdklde ,gqtd xg` jl` `l dxaqe ,gqtd iptl

.gqtd xg`l
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ïé÷ìî.eze``ey zreay meyn.ïùéå.xzl`lexq`l dlg dreay oi`y ,dvxi m`

`xcp liig ikid inp `kde .llk?àìàå.meid oyi` m` xgnl dpiya ipir mpew xn`c

xdfi :w"d `l` .`hiyt - ikd i`c ,"meid dpiya ipir mpew" xne`a `newe`l `kilc meyn

laa df ixd" ipzw d"yne ."lgi `l" icil `ai `ly ick ,i`pz ly oey`x meia oyii `ly

ipzin `lc meyn - "xeq`" ipzw `le ,"exac lgi

`l` ,envr cvn xeq` epi` oey`x mei ixdy ,dil

"lgi `l" icil ipy meia `ai `ly ick.àäå
.xdcfn dixeq`a lk zxn`zivn `l jkld

ikd zxn`.àìàdizi` `nl` miipca e`l

.miipclgi la"a df ixd :l"nw `d oizipzne

la" wtq icil `al xzen df ixd ,xnelk ."exac

opixn` `l - oey`x meia oyil dvx m`y ,"lgi

la" icil `al el xyt` `di `ly ick ,oyii `lc

`d :jenqa lirl opikxt ik :ipira dywe ."lgi

`nip ?`iyew i`n - xdcfn dixeq`a lk zxn`

el xzen xnelk ,"lgi la"a df ixd :xn`w ikdc

,"lgi la" wtqa envr qipkdle oey`x meia oyil

i`d ika inp `zydc .xdcfn dixeq`ac meyn

opivn `lc `nrh epiidc l"pe !dl opiyxtn `peeb

,opireny` `zeixy i`c meyn ,ikd xninl

opireny`l l"d `yixa - xdcfn dixeq`ac

ax xn`c `d `dc .xdcfn `l di`pzac ,`xeqi`

opaxc `yyg - xdcfn `l di`pzac dcedi

ax `dc ,i`d ilek inp `hiyt `le ,`ed `nlra

,dlr bilt ongpopireny`l `pz hidx ikide

ecen `nlr ileke ,dl opirny `linnc `zeixy

?dax dkixvc d`pza `xeqi` opireny` `le ,da

,'iwqr d`pzc `zeixya i`cec opiwqn d"yne

`zaeize ,xdcfn d`pza 'it`c `pz 'ireny`c

dcedi axc.éë.miip i`c ipzwoizipzn ,daxc`e

xdfi :ipzw ikde .opireny`l `z` dcedi axc `d

`al `ed aexw - oyi i`c ,oey`x mei oyii `ly

xdcfn `l di`pzac ,"exac lgi la" icil.

àðéáø.ipzwck mlerl xn`ip`y" xnelk

oi` dpiyc b"r`c ."dpiya ipir" xn`w `le ,"oyi

`pgky`c .opaxcn "lgi la" `ki` - ynn da

`pz d"yne ."exac lgi `l" opaxca ipzc `pz

`pz `le "exac lgi la" df ixd mixcpa 'ipzna

zereayac meyn ,zereaya ipzwck "xeq`"

,opaxcn `l` xqzn `l mixcpae ,`picn xeq`

"lgi la"c `zl meyn.ïðú.il zipdp z`y.'eke jia` zial iklz m` ,ilyn ,xnelk

b"r` ,jlz `ly onf lk gqtd mcew zepdl zxzenc ,`l - dkld `l la` ,dxeq` - dkld

xdcfn di`pza elit`c n"ye .i`pz - "jia` zial iklz m`"e ,xeqi` - "il zipdp z`y"c.

äëìä.dwele ez`pda dxeq`dyr `l ixdy ,dwel epi` `ed la` .`id dwel ,xnelk

`aikx dlrc ,digx` ab` opireny` `d inp `pzc xyt`e .dxicdy `l` xeqi` mey

.dze` dpdd m` ,dxicdy `ed dwel :azk l"f m"anxd la` .llk eilr `l la` `xeqi`

i`cec ,`zile ."exac lgi `l" da jiiy `l - llk dxcp `lc oeikc ,dwel dpi` `id la`

) "xcend oia oi`" wxta onwl opixn`cn ,dwel epi` `ed.dl scxn` :zenpewa dlirn yi iab (

ozep lernl :lrn in ,dpzna el dpzpe "jilr ixkk" :iy` axl `wi` axc dixa `g` ax dil

-ab lr s`c .xar i`ce inp xcende ,llk xaer xqe`d oi` `nl` .dilr `xiq` `l `d

"exac lgi `l" aizkc-"otec `vei" wxta opixn`cn xacl di`xe .xn`w xeac` lgi `l

):en sc dcp,"lgi la"le xeqi`l dreay oecfl lecbl ohwd z` aezkd deydy epivny itl :(

oiwel mixg`dy ,mixg` elk`e `ed eyicwdy oebke ,xn`w "lgi la" xeqi`l :mzd yxtne
lr
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øéäcæî àI ék¯.øäcæî 'øeñéàa Iáà ,äàðúa ¦¨¦§©¥¦§¨¨£¨§¦¨¦§©©
"øaãî éðàL" "CJäî éðàL" "ïLé éðàL íðB÷" :ïðz§©¨¤£¦¨¥¤£¦§©¥¤£¦§©¥

"ïLé éðàL" éðú÷ãk àîéIéà ?éîã éëéä .'åëå¯ ¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¨¥¤£¦¨¥
'BòeáMäL ,úBòeáMa øîBç :ïðúäå ?àøãð éåä éî¦¨¥¦§¨§¨§©¤©§¤©§
ïéàL øác Iòå Lnî Ba LiL øác Iò úBIç̈©¨¨¤¥©¨§©¨¨¤¥
ïéàL øác äðéLå .íéøãpa ïk ïéàM äî ,Lnî Ba©¨©¤¥¥©§¨¦§¥¨¨¨¤¥
."äðéLa éðéò íðB÷" :øîàc àJà !àeä Lnî Ba©¨¤¨©£©¨¥©§¥¨

àøeòéL áéäé àIc éàå¯ãò déI ïðé÷áL éî §¦§¨¨¥¦¨¦¨§¦©¥©
äòeáL" :ïðçBé ø"àäå ?"Içé Ia" øeqéà øáòc§¨©¦©©¥¨¨§¨

"íéîé äLIL ïLéà àJL¯ïLéå ,BúBà ïé÷Iî ¤Ÿ¦©§¨¨¦©§¦§¨¥
íà øçîI äðéLa éðéò íðB÷" øîàc àJà !øzIàI§©§©¤¨©£©¨¥©§¥¨§¨¨¦
!øäcæî déøeqàa Ik zøîà àä ?"íBiä ïLéà¦©©¨¨§©§¨§¦¥¦§©©
íà íBiä äðéLa éðéò íðB÷" øîàc àèéLt àJà¤¨§¦¨©£©¨¥©§¥¨©¦
øçîI íééð ék ,íBiä íééð àI éàå ."øçîI ïLéà¦©§¨¨§¦¨¨¥©¦¨¥§¨¨
àîIà .íééðãa åàI àJà ?àkéà "Bøác Içé Ia" éàî©©©¥§¨¦¨¤¨¨¦§¨¥©§¨

éðú÷ ék !äãeäé áøc àzáeéúe ,íééðc déúéà¯éàc ¦¥§¨¥§§¨§©§¨¦¨¨¥§¦
"Içé Ia" éàîe ,éðú÷ãk íIBòI :øîà àðéáø .íééð¯ ¨¥¨¦¨£©§¨¦§¨¨¥©©©¥

:àéðúäå ,ïéà ?ïðaøcî "Içé Ia" àkéà éîe .ïðaøcî¦§©¨©¦¦¨©©¥¦§©¨©¦§¨©§¨
øeqéà ïäa eâäð íéøçàå ïéøzenä íéøác¯äzà éà §¨¦©¨¦©£¥¦¨£¨¤¦¦©¨

:ïðz ."Bøác Içé àI" øîàpL ,íäéðôa ïøézäI éàMø©©§©¦¨¦§¥¤¤¤¡©Ÿ©¥§¨§©
éáà úéáI éëIz íà çñtä ãò éI úéðäð zàL"ãò C ¤©§¤¡¥¦©©¤©¦¥§¦§¥¨¦©

çñtä éðôI äëIä ,"âçä¯.çñtä ãò Búàðäa 'øeñà ¤¨¨§¨¦§¥©¤©£¨©£¨¨©©¤©
çñtä éðôI äëIä¯äëIä àI ,äøeñà¯ø"à !àI ¨§¨¦§¥©¤©£¨Ÿ¨§¨Ÿ

çñtä éðôI äëIä :àaà¯äëIä àI ,ä÷BIå äøeñà ©¨¨§¨¦§¥©¤©£¨§¨Ÿ¨§¨
¯Iá"a çñtä øçà :àôéñ àîéà .àîIòa äøeñà£¨§¨§¨¥¨¥¨©©©¤©§©

çñtä éðôI épäúéà àIc éàå ."Bøác Içé¯àkéà éî ©¥§¨§¦§¨¦§©¥¦§¥©¤©¦¦¨
àèéLt àJà ?"Içé Ia"¯,épäúéî àîIà ,épäúéàc ©©¥¤¨§¦¨§¦§©¥©§¨¦§©¥
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc mixcp(ipy meil)

'xgnl oyi` m` meid dpiya ipir mpew' xne`d oia weligd mrhe
,'meid oyi` m` xgnl dpiya ipir mpew' xne`d oialàì ék¦Ÿ

dàðúa øéäcæî,xcpd lr xearie oyii `ny eyygy dn lky - ¦§©¥¦§¨¨
okle ,xeqi`d xwir dpi`e ,xeqi`l i`pz `idy dpiya wx `ed
dcedi ax xaeq 'xgnl oyi` m` meid dpiya ipir mpew' xne`yk
dpiyay] xgn mb oyii `ny miyyegy meyn ,meid oeyil xeq`y
dpiya] rxtnl lgi laa xary `vnpe ,[i`pzd z` miiwn `ed ef

,[meid oyiyøäcæî àøeqéàa ìáà,xeqi`d xwir `idy dpiya - £¨§¦¨¦§©©
okle .xcpd lr xearl `ly ick oeyil `ly xdfp mc` mzqd on
dcedi ax dcen 'meid oyi` m` xgnl dpiya ipir mpew' xne`a
oeik ,xgn mb oyii `ny miyyeg `le meid oeyil el xzeny

.xeqi`d xwir `idy xdfp `ed xgn ly dpiyay
ipir mpew' xne`dy dcedi ax zrc lr epizpynn dywn `xnbd
,i`pzd meia oeyil el xeq` 'xgnl oyi` m` meid dpiya
xcpy dxwna zxacn dpynd ok`y `xnbd zxxan dligzae

:ef oeyla
ïðzxne`d ,dpyna'ïLé éðàL íðB÷'z` mpewa envr lr xq`y - §©¨¤£¦¨¥

mpew' xn`y e` ,dpiyd'Cläî éðàLz` mpewa envr lr xq`y - ¤£¦§©¥
y e` ,jeliddmpew' xn`'øaãî éðàLz` mpewa envr lr xq`y - ¤£¦§©¥

,xeaicd'eëå.exac lgi `la df ixd §
,`xnbd zxxanéîc éëéäenvr lr xq`y xaecn oeyl dfi`a - ¥¦¨¦

,xcpa dpiyd z`àîéìéàxn`p m` -éðz÷ãk-xcpyk xaecny ¦¥¨¦§¨¨¥
mpew' xn`y ,dpyna daezkd oeyla'ïLé éðàLmpew' xn`y e` ¤£¦¨¥

dpyna epipy df lre ,'xacn ip`y mpew' xn`y e` ,'jldn ip`y
ok m` ,oeyil el xeq`e lg xcpdy xnelk ,'exac lgi laa df ixd'

dywàøãð éåä éî,lg xcpd efk oeyla ike -ïðúäåúBòeáLa øîBç ¦¨¥¦§¨§¨§©¤¦§
,xcp ipica zbdep dpi`y dreay ipica `xneg yi - mixcpan

,`ideúBìç úBòeáMäLrayp m` oiaLnî Ba LiL øác ìò- ¤©§¨©¨¨¤¥©¨
xn`y oebk ,zeynn ea yiy xaca envr z` aiigl e` xeq`l

,'ef xkk lke`y dreay'erayp m` oiaLnî Ba ïéàL øác ìò- ©¨¨¤¥©¨
zelertdy s` ,zniieqn dlert zeyrl `ly e` zeyrl

,ynn oda oi` onvrlykíéøãða ïk ïéàM äîlr wx milg mdy ©¤¥¥¦§¨¦
lr `l` milg mpi` mixcpdy epipyy oeike .ynn ea yiy xac

dyw ok m` ,ynn ea yiy xacå`ld,àeä Lnî Ba ïéàL øác äðéL §¥¨¨¨¤¥©¨
.lg epi` dfk xcpeàlàote`a dpynd z` yxtl migxkenøîàc ¤¨§¨©
,'äðéLa éðéò íðB÷'mdn zepdil el xeq`y ,eipir lr lg xeqi`de ¨¥©§¥¨

.ynn oda yi miipirdy oeik lg xcpd ef oeylae ,dpiy z`pd
,'dpiya ipir mpew' xn`y ote`a zxacn dpyndy xxaedy xg`

,`xnbd dywnàøeòéL áéäé àìc éàådavw ozp `ly xaecn m` - §¦§Ÿ¨¦¦¨
xn` `l` ,dpiya eipir z` xqe` `ed onf dnkl excpl leabe
ok m` ,mlerl dpiya eipir z` xq` `edy yxtzn exeaice ,mzq

dywdéì ïðé÷áL éîel migipn ike -ìçé ìa øeqéà øáòc ãò- ¦©§¦¨¥©§¨©¦©©¥
xaery in s`e ,llk lg dfk xcp oi` eniiwl xyt` i`y oeik ixd
laa df ixd' dpynd oeylne ,lgi laa xaer epi` oyie xcpd lr
,lg xcpd oi`y `xnbd dgikene ,lg xcpdy gken ,'exac lgi

øîàäåxn` ixdy -,ïðçBé éaøxne`dìL ïLéà àlL äòeáL'äL §¨¨©©¦¨¨§¨¤Ÿ¦©§¨
,'íéîéBúBà ïé÷ìîepi` mc` ixdy ,`eey zreay raypy meyn ¨¦©§¦

,mitevx mini dyely oeyil `ly lekiøzìàì ïLéå,dvxi m` §¨¥§©§©
elit` llk eilr dlg dreayd oi` ,dniiwl xyt` i`y oeiky
dreayd oi`y enke .ea cenrl lekiy onf wxta dpiya exqe`l
mb jk ,dniiwl xyt` i`y iptn dpiyd z` eilr xeq`l dlg
,eilr dpiyd dxq`p `le xcpd lg `l 'dpiya ipir mpew' xcepd

.eniiwl xyt` i`y xac `edy iptn
àlàdxwna zxacn dpyndy yxtl migxkenéðéò íðB÷' øîàc ¤¨§¨©¨¥©

'íBiä ïLéà íà øçîì äðéLai`pza xgn oeyil envr lr xq`y - §¥¨§¨¨¦¦©©
meid oeyil el xeq`y dpynd ly `pzd eprinyde ,meid oyiiy

oyii `ny miyyegy meyn ,[i`pzd z` miiwi dfay]xgn mb
xyt` i` ynn ef oeylay dgec `xnbd j` .xcpd lr xearie

c ,dpynd z` yxtlzøîà àäilekl dfk ote`ay epxn` ixdy - ¨¨§©§

c meyn ,meid oeyil el xzen `nlrøäcæî déøeqàa ìkmc`y - ¨§¦¥¦§©©
`id xgn ly dpiydy oeike ,xeqi`d xwir lr xearln xdfp
xzen ok m`e ,xgn oyiiy miyyeg `l ,xcp xeqi`a eilr dxeq`d

.oey`xd meia oeyil el
àèéLt àlàoebke jetd dxwna zxacn dpyndyéðéò íðB÷' øîàc ¤¨§¦¨§¨©¨¥©

'øçîì ïLéà íà íBiä äðéLai`pza meid oeyil envr lr xq`y - §¥¨©¦¦©§¨¨
xwir dpi` xgn dpiydy oeik meid oeyil el xeq`e ,xgnl oyiiy
i`pzay oeik xgn mb oyiiy miyyege ,i`pz wx `l` xeqi`d
.'lgi la' lr meid ezpya xary rxtnl xxazie ,xdfp epi` mc`
ea ewlgpy xcp eze`a zxacn dpyndy `xnbd dgikedy xg`le

:dcedi ax lr dpyndn `xnbd dywn ,ongp axe dcedi ax
,xxal `xnbd dkiynníBiä íééð àì éàådpyna xaecn m` - §¦Ÿ¨¥©

df ote`a ,meid oyi `l xcepdyøçîì íééð ék,xgnl oyii m` mb - ¦¨¥§¨¨
àkéà Bøác ìçé ìa éàî`l `ld ,yi 'lgi la' ly xeqi` dfi` - ©©©¥§¨¦¨

,xcpd lr xar `le meid oyiíééðãa åàì àlàjixv jgxk lr - ¤¨¨¦§¨¥
m` f`y ,excpa xq`y meia oyiy dxwna zxacn dpyndy xnel
,'lgi la' lr rxtnl xearie excp ly i`pzd miiwzi zxgnl oyii

ìàíééðc déúéà àîmiiwzn epizpyn ly oicd jgxk lr ok m` - ©§¨¦¥§¨¥
meid oeyil el xzeny `pzd eprinyde ,xeqi`d meia oyiyk wx
laa rxtnl xearie xgn mb oyii `ny wtq icil envr qipkdle

,lgiäãeäé áøc àzáeéúedcedi ax lr dpyndn dyw ok m`e - §§¨§©§¨
.xgnl oyii `ny miyyegy oeik ,meid oeyil i`yx epi`y xn`y

,`xnbd zvxznéðz÷ ék'lgi laa df ixd' dpyna aezky dn - ¦¨¨¥
dpeekdíééð éàc.xgn oyiiyk lgi la icil `eai meid oyii m`y - §¦¨¥

,dcedi ax xn`y oicd z` eprinydl d`a dpynd daxc`e
oeik] xgn mb oyiiy yeygl yiy iptn ,meid oyii `ly xdfiy
lr xar lenz`y rxtnl xxazie ,[i`pz wx `id zxgnl dpiydy

.'exac lgi la'
:dcedi ax itl dpynd z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd

øîà àðéáø,dpyna dpey yexitíìBòìzxacn dpyndéðz÷ãk ¨¦¨¨©§¨¦§¨¨¥
,'oyi ip`y mpew' dpyna aezkd oeyld z` xn`y ote`a -
ea oi`y xac xq`y iptn ,dxezd on eilr lg xcpd oi` ef oeylae

,excp lr xeari m` `ziixe`cn lgi laa xaer epi`e ,ynnéàîe©
ìçé ìa,'lgi laa df ixd' dpyna epipyy dna yexitd edne - ©©¥
ïðaøcîopaxcny ,opaxcn lgi la lr xeari `ed oyii `ed m`y - ¦§©¨¨

.ynn ea oi`y xaca xcpyk s` lg xcp
,`piax ly evexiz lr `xnbd zl`eyïðaøcî ìçé ìa àkéà éîe- ¦¦¨©©¥¦§©¨¨

.opaxcn wx `edy xeqi` lr 'lgi laa df ixd' xnel jiiy ike
,`xnbd daiyneïéà`edy xac lr 'lgi la' xnel jiiy ok` - ¦

,opaxcn wx xeq`àéðúäå,`ziixaa epivny enke -íéøác §¨©§¨§¨¦
ïéøzenä-oicd onøeqéà ïäa eâäð íéøçàåmeyn ,mnvr lr ©¨¦©£¥¦¨£¨¤¦

,zeyixte `xnegíäéðôa ïøézäì éàMø äzà éàzexedl xeq` - ¦©¨©©§©¦¨¦§¥¤
mb xeq`e ,mkgl mzlaw lr el`yiy `la xzen xacdy mdl

,xzen xacdy enk mdipta bedpløîàpL(b l xacna)'Bøác ìçé àì'. ¤¤¡©Ÿ©¥§¨
'exac lgi `l' ly oeyl azek `pzdy sqep mewn ep`vny oeike
m` ,opaxcn 'lgi la' xeqi` `ede ,bdpn meyn wx `edy xac lr
epipyy dn z` cinrny `piax ly evexiz lr denzl oi` ok

.opaxcn wx `edy 'lgi laa df ixd' epizpyna
:ztqep dpynn dcedi ax lr dywn `xnbd

ïðzonwl(.fp)mpew ,zekeqd bg xg`l ezy`l xne`d ,úéðäð zàL §©¤©§¤¡¥
éìelyn zepdil dilr xq`y -,çñtä ãò,xcpd z` dpzdeíà ¦©©¤©¦

éáà úéáì éëìzâçä ãò Cdia` zial jlz m`y ,`ad zekeq cr - ¥§¦§¥¨¦©©©
gqtd bg cr epnn zepdil dxeq` `id d`ad dpya zekeq bg cr

,ef dpy lym`y ,`ed oicdeäëìädia` zialéðôìbgçñtälg ¨§¨¦§¥©¤©
e ,dilr xcpdãò Búàðäa äøeñàbg.çñtä £¨©£¨¨©©¤©

m` `weecy ,`xnbd zwiicnäëìädia` zialéðôìbg,çñtä ¨§¨¦§¥©¤©
äøeñàonf lk la` ,xcpd lge i`pzd miiwzpy meyn ez`pda £¨

yäëìä àì,dia` zialàìiptl elit` ez`pda dxeq` dpi` - Ÿ¨§¨Ÿ
`vnpe gqtd xg`l dia` zial jlzy miyyeg `le ,gqtd
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oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtmixcp
äéàðúá øäãæéî àì éë.mpew" xn`c oebk ,lenz` meil di`pz ied xgn ly meic oeikc

,lenz`c meid eze`l i`pz xgnlc meid eze` ied - "xgnl oyi` m` meid dpiya ipir

ikd meyn .iwl `l - oyii `l m`e ,lenz`c dpiy eze`n iwl ied - xgnl oyii m`c

la"a xaer `vnpe ,i`pza xdcfin `l xgnl iz` ik `nyc ,meid oyii `lc opixn`

."lgi.àøåñéàá ìáàdpiya ipir mpew" xn`c

iehp xgn ly mei eze`c ,"meid oyi` m` xgn

`l i`c ,dia xidf xdfin i`ce - `xeqi`l

iz` ik i`ce ,meid eze`a oyiy i`pz miiwn

.xcpa xqzi` `dc ,oyi ied `l - xgnl

.øãð éåä éî ïùé éðàù éðú÷ãë àîéìéà`d

!`ed ynn ea oi`y xac dpiyøîà÷ã àìà
.äðéùá éðéò íðå÷.ynn ea yi ea xcpy oire

.àøåòéù áéäé àìã éàå.oyi epi` onf dnk cr

.äéì ïðé÷áù éî`l" xeqi`a i`ce xar `d

mwinl ivn `lc ,"lgi!oyii `lc diytpa

øîàäåø.'åëå ïðçåé 'eze` oiwln xzl`l

cenrl leki oi`y xaca xcpc li`ed ,oyiiy

.eaøåñéà éàî øçîì íééð éë íåéä íééð àì éàå
.àëéà ìçé ìáoyi `l ixde ,xeq` ipzwc

!melk lenz`.íééðãá àìàixiin ikdc ,lenz`

.xeq` - xgnl oyiie meid oyii m` ;oizipzn

.íééðã äéì úéà àîìàopiwayc `nl`dil

,xgnl oyii `ny opiyiig `le ,meid oyil

ikd dcedi ax jl xn` :dcedi axc `zaeize

oyi` m` meid dpiya ip`y mpew" :'ipzn ipzw

miip i`c - xgnl miip ik xeq`c "xgnl

oigipn oi` dligzkl la` .caric lenz`n

.xgnl oyii `ny opiyiigc ,meid oyil eze`

.éðú÷ãë íìåòì:xn`wc i`de ."oyi ipi`y"

"lgi la" `kile ynn ea oi`y xac dpiy `de

la" i`ne ,"lgi la" `kil `ziixe`cn i`ce -

.opaxcn xeq`c - oizipzn ipzwc `ki` "lgi

.ïðáøãî ìçé ìá àëéà éîåoiwlnc.opaxcn dil

øúéä ïäá âåäðì éàùø äúà éà.íäéðôìlhal

dxezd one ."lgi la" meyn xaerc ,mbdpn

.opaxcn `l` ,"lgi la"a epi`úàù íðå÷
ïàëî êéáà úéáì éëìú íà çñôä ãò éì úéðäð

.âçä ãòi`wc oebk ."wxid on xcepd" 'ta

lk`n jilr iz`pd `dz mpew :xn`e ,xc`a

o`kn jia` zial iklz m` gqtd cr dwyne

.zekeq cr ,bgd cr.äëìä íàmcew epnn zepdl dxeq` - gqtd mcew dia` zial

.xcpy enk ,gqtd.äëìä àì íà àäopiyiig `le ,gqtd cr dxeq` dpi` - gqtd iptl

l` :xn`c ,dcedi axl dywe .xeqi`a zipdp rxtnl z`vnpe ,gqtd xg`l jlz `ny

gqtd cr 'ipzn dl xq` ded - dcedi axcl `zi` m`c .xgnl oyii `ny meid oyii

epnn zipdp z`vnpe ,gqtd xg`l jlz `ny opiyiigc ,gqtd cr dkld `l m` 'it`

.`xeqi`aø øîà.àáà 'dxeq` gqtd iptl dkld :oizipznl ikd uixz,dwele ez`pda

cr ez`pda dxeq` ikd elit`e gqtd iptl dkld `l m`e ."lgi la" lr zxaerc

rxtnl zipdp z`vnpe ,gqtd xg`l jlz `ny opiyiigc ,`nlra `xeqi` - gqtd

.`xeqi`a.äëìägqtd xg`l dkld :'ipznc `pwqn ikd . dxar `dc ,zewln zaiig

la" `ki` in gqtd iptl ipdzi` `lc i`e :dpin opiywne ."lgi la" meyn zxaer

?"lgi.éðäúéàã àèéùô åàì àìàdklde ,gqtd xg` jl` `l dxaqe ,gqtd iptl

.gqtd xg`l
àúáåéúå
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ïé÷ìî.eze``ey zreay meyn.ïùéå.xzl`lexq`l dlg dreay oi`y ,dvxi m`

`xcp liig ikid inp `kde .llk?àìàå.meid oyi` m` xgnl dpiya ipir mpew xn`c

xdfi :w"d `l` .`hiyt - ikd i`c ,"meid dpiya ipir mpew" xne`a `newe`l `kilc meyn

laa df ixd" ipzw d"yne ."lgi `l" icil `ai `ly ick ,i`pz ly oey`x meia oyii `ly

ipzin `lc meyn - "xeq`" ipzw `le ,"exac lgi

`l` ,envr cvn xeq` epi` oey`x mei ixdy ,dil

"lgi `l" icil ipy meia `ai `ly ick.àäå
.xdcfn dixeq`a lk zxn`zivn `l jkld

ikd zxn`.àìàdizi` `nl` miipca e`l

.miipclgi la"a df ixd :l"nw `d oizipzne

la" wtq icil `al xzen df ixd ,xnelk ."exac

opixn` `l - oey`x meia oyil dvx m`y ,"lgi

la" icil `al el xyt` `di `ly ick ,oyii `lc

`d :jenqa lirl opikxt ik :ipira dywe ."lgi

`nip ?`iyew i`n - xdcfn dixeq`a lk zxn`

el xzen xnelk ,"lgi la"a df ixd :xn`w ikdc

,"lgi la" wtqa envr qipkdle oey`x meia oyil

i`d ika inp `zydc .xdcfn dixeq`ac meyn

opivn `lc `nrh epiidc l"pe !dl opiyxtn `peeb

,opireny` `zeixy i`c meyn ,ikd xninl

opireny`l l"d `yixa - xdcfn dixeq`ac

ax xn`c `d `dc .xdcfn `l di`pzac ,`xeqi`

opaxc `yyg - xdcfn `l di`pzac dcedi

ax `dc ,i`d ilek inp `hiyt `le ,`ed `nlra

,dlr bilt ongpopireny`l `pz hidx ikide

ecen `nlr ileke ,dl opirny `linnc `zeixy

?dax dkixvc d`pza `xeqi` opireny` `le ,da

,'iwqr d`pzc `zeixya i`cec opiwqn d"yne

`zaeize ,xdcfn d`pza 'it`c `pz 'ireny`c

dcedi axc.éë.miip i`c ipzwoizipzn ,daxc`e

xdfi :ipzw ikde .opireny`l `z` dcedi axc `d

`al `ed aexw - oyi i`c ,oey`x mei oyii `ly

xdcfn `l di`pzac ,"exac lgi la" icil.

àðéáø.ipzwck mlerl xn`ip`y" xnelk

oi` dpiyc b"r`c ."dpiya ipir" xn`w `le ,"oyi

`pgky`c .opaxcn "lgi la" `ki` - ynn da

`pz d"yne ."exac lgi `l" opaxca ipzc `pz

`pz `le "exac lgi la" df ixd mixcpa 'ipzna

zereayac meyn ,zereaya ipzwck "xeq`"

,opaxcn `l` xqzn `l mixcpae ,`picn xeq`

"lgi la"c `zl meyn.ïðú.il zipdp z`y.'eke jia` zial iklz m` ,ilyn ,xnelk

b"r` ,jlz `ly onf lk gqtd mcew zepdl zxzenc ,`l - dkld `l la` ,dxeq` - dkld

xdcfn di`pza elit`c n"ye .i`pz - "jia` zial iklz m`"e ,xeqi` - "il zipdp z`y"c.

äëìä.dwele ez`pda dxeq`dyr `l ixdy ,dwel epi` `ed la` .`id dwel ,xnelk

`aikx dlrc ,digx` ab` opireny` `d inp `pzc xyt`e .dxicdy `l` xeqi` mey

.dze` dpdd m` ,dxicdy `ed dwel :azk l"f m"anxd la` .llk eilr `l la` `xeqi`

i`cec ,`zile ."exac lgi `l" da jiiy `l - llk dxcp `lc oeikc ,dwel dpi` `id la`

) "xcend oia oi`" wxta onwl opixn`cn ,dwel epi` `ed.dl scxn` :zenpewa dlirn yi iab (

ozep lernl :lrn in ,dpzna el dpzpe "jilr ixkk" :iy` axl `wi` axc dixa `g` ax dil

-ab lr s`c .xar i`ce inp xcende ,llk xaer xqe`d oi` `nl` .dilr `xiq` `l `d

"exac lgi `l" aizkc-"otec `vei" wxta opixn`cn xacl di`xe .xn`w xeac` lgi `l

):en sc dcp,"lgi la"le xeqi`l dreay oecfl lecbl ohwd z` aezkd deydy epivny itl :(

oiwel mixg`dy ,mixg` elk`e `ed eyicwdy oebke ,xn`w "lgi la" xeqi`l :mzd yxtne
lr
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øéäcæî àI ék¯.øäcæî 'øeñéàa Iáà ,äàðúa ¦¨¦§©¥¦§¨¨£¨§¦¨¦§©©
"øaãî éðàL" "CJäî éðàL" "ïLé éðàL íðB÷" :ïðz§©¨¤£¦¨¥¤£¦§©¥¤£¦§©¥

"ïLé éðàL" éðú÷ãk àîéIéà ?éîã éëéä .'åëå¯ ¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¨¥¤£¦¨¥
'BòeáMäL ,úBòeáMa øîBç :ïðúäå ?àøãð éåä éî¦¨¥¦§¨§¨§©¤©§¤©§
ïéàL øác Iòå Lnî Ba LiL øác Iò úBIç̈©¨¨¤¥©¨§©¨¨¤¥
ïéàL øác äðéLå .íéøãpa ïk ïéàM äî ,Lnî Ba©¨©¤¥¥©§¨¦§¥¨¨¨¤¥
."äðéLa éðéò íðB÷" :øîàc àJà !àeä Lnî Ba©¨¤¨©£©¨¥©§¥¨

àøeòéL áéäé àIc éàå¯ãò déI ïðé÷áL éî §¦§¨¨¥¦¨¦¨§¦©¥©
äòeáL" :ïðçBé ø"àäå ?"Içé Ia" øeqéà øáòc§¨©¦©©¥¨¨§¨

"íéîé äLIL ïLéà àJL¯ïLéå ,BúBà ïé÷Iî ¤Ÿ¦©§¨¨¦©§¦§¨¥
íà øçîI äðéLa éðéò íðB÷" øîàc àJà !øzIàI§©§©¤¨©£©¨¥©§¥¨§¨¨¦
!øäcæî déøeqàa Ik zøîà àä ?"íBiä ïLéà¦©©¨¨§©§¨§¦¥¦§©©
íà íBiä äðéLa éðéò íðB÷" øîàc àèéLt àJà¤¨§¦¨©£©¨¥©§¥¨©¦
øçîI íééð ék ,íBiä íééð àI éàå ."øçîI ïLéà¦©§¨¨§¦¨¨¥©¦¨¥§¨¨
àîIà .íééðãa åàI àJà ?àkéà "Bøác Içé Ia" éàî©©©¥§¨¦¨¤¨¨¦§¨¥©§¨

éðú÷ ék !äãeäé áøc àzáeéúe ,íééðc déúéà¯éàc ¦¥§¨¥§§¨§©§¨¦¨¨¥§¦
"Içé Ia" éàîe ,éðú÷ãk íIBòI :øîà àðéáø .íééð¯ ¨¥¨¦¨£©§¨¦§¨¨¥©©©¥

:àéðúäå ,ïéà ?ïðaøcî "Içé Ia" àkéà éîe .ïðaøcî¦§©¨©¦¦¨©©¥¦§©¨©¦§¨©§¨
øeqéà ïäa eâäð íéøçàå ïéøzenä íéøác¯äzà éà §¨¦©¨¦©£¥¦¨£¨¤¦¦©¨

:ïðz ."Bøác Içé àI" øîàpL ,íäéðôa ïøézäI éàMø©©§©¦¨¦§¥¤¤¤¡©Ÿ©¥§¨§©
éáà úéáI éëIz íà çñtä ãò éI úéðäð zàL"ãò C ¤©§¤¡¥¦©©¤©¦¥§¦§¥¨¦©

çñtä éðôI äëIä ,"âçä¯.çñtä ãò Búàðäa 'øeñà ¤¨¨§¨¦§¥©¤©£¨©£¨¨©©¤©
çñtä éðôI äëIä¯äëIä àI ,äøeñà¯ø"à !àI ¨§¨¦§¥©¤©£¨Ÿ¨§¨Ÿ

çñtä éðôI äëIä :àaà¯äëIä àI ,ä÷BIå äøeñà ©¨¨§¨¦§¥©¤©£¨§¨Ÿ¨§¨
¯Iá"a çñtä øçà :àôéñ àîéà .àîIòa äøeñà£¨§¨§¨¥¨¥¨©©©¤©§©

çñtä éðôI épäúéà àIc éàå ."Bøác Içé¯àkéà éî ©¥§¨§¦§¨¦§©¥¦§¥©¤©¦¦¨
àèéLt àJà ?"Içé Ia"¯,épäúéî àîIà ,épäúéàc ©©¥¤¨§¦¨§¦§©¥©§¨¦§©¥
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קנח
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.äãåäé áøã àúáåéúåopiwayc `kd opifg `dc ,"xgnl oyii `ny meid oyii l`" xn`c

d`pzac ,gqtd iptl zepdil dl.xdcfn inpìà êì àîéà íìåòì äãåäé áø êì øîà
.éðäúéà éàã 'åëå çñôä øçà äëìä ïéúéðúî éðú÷ éëå øçîì ïùéé àîù íåéä ïùéém`

zipdpe dxar."lgi la" meyn zxaer - gqtd xg`l dklde dxare ,gqtd iptlíðå÷
êéáà úéáì éëìú íà âçä ãò éì úéðäð úàù

.'åëå äëìä çñôä ãò ïàëîdkld `l m` la`

zepdil dxeq` dpi` - gqtd iptlcr xc`n

iptl oiicr jlz `nyl opiyiig `lc ,gqtd

.'ek oyii l` :xn`c dcedi axc `zaeize ,gqtd

.àáà ø"à- dkld `l ,'eke dkld :xn`w ikd

iptl oiicr jlz `ny opiyiigc ,`nlra `xeqi`

.gqtd.äæ øëëmewnl jl` m` meid ilr mpew

xaer - xgnl jlde meid elk` m` ,xgnl ipelt

,"meid lk`" ipzw ."lgi la" meyn ezlik` lr

dil opiwayc `nl` ."meid lk`i `l" ipzw `le

.xgnl jli `ny opiyiig `le ,xzl`l lkinl

.ìëåà éðú÷ éî?xgnl jli `le ,dligzkl

xeq` - dligzkl la` .caric ,ipzw "lk`"

.xgnl jli `ny opiyiigc ,meid i`ce lek`l

êìä àôéñ éðú÷ àäåìáà ìçé ìáá àåä éøä
.éðú÷ àì êìäîdil opiway `lc rnync

n"y ,caric "jld" ipzw `l` ,lenz` lkinl

lk`c oeik ,ikdle .lkinl dil opiway lenz`c

."lgi la"a `ed ixd - meid jld m` ,lenz`

.äãåäé áøã àúáåéúå.'ek oyii l` :xn`cøîà
.êìäî éðúéìã ïéãä àåä äãåäé áø êìrnync

opiway `l i`cec ,xgnl jldne lke` epi`c

`yix `pzc icii` `l` .lenz` lkinl dil

,dcedi axl "lke`" ipzinl ivn `lc ,"lk`"

.dligzkl lkinl ivn `lc.àôéñ àðúinp

."jld".ìçé ìáá äæ éøä êùîùî éðàùm`

.dnr ynynäùîùî åðéàù øîéîì éöî éëéäå
.äì ãáòúùî àäå.yinyzlúàðä øîåàá

.éìò êùéîùúil iz`c d`pd ,xnelk

jyinyzn.ilr mpew -äùéîùúá äéì àçéð àì àäå.iede ,eilr dz`pd xeq`l lekie

.xcp.àðäë áø øîàã,ezynyne dtek - "jilr iyinyz z`pd mpew" zxne`d dy`

el zcareyn `idc ,eilr dytp xeq`l dpink lk e`lc.ez`pdlúàðä íðå÷ äøîà ìáà
.éìò êùéîùúzxqe`ydl yiy d`pdeyinyznxeq` - dnvr lr,dynyljixve

.dl xtdl.åì øåñàä øáã íãàì åì ïéìéëàî ïéàù éôìz`pde.dilr dxeq` eyinyz

.dpnn dpdpy iptn ,dynyl xeq`e ,xcp ied i`ce - "ilr jyinyz z`pd" xn` ik ,p"d

éðúî'.'åëå øáãî éðéàù ïùé éðéàù äòåáù.ynn ea oi`y xac lr dlg dreaycïáø÷
.êì ìëåà àì.xzenc "jl lke` `l `xni`" enk epiidc.êì ìëåàù ïáø÷ àä,xzen inp

.oaxw iiga `l` xcp `lc.êì ìëåà àì ïáø÷ àì,jl lke` `l xeqi` liaya :rnyn

oaxwk ilr xeq` iedil - jl lke` m`y.'eke e`l llkn dil zilc n"xc `nrhl xzene .

ediiexza - "lke`y oaxw `d" xn` oia ,"jl lke`y oaxw" xn` oia - dcedi iax i`c

"oaxw" :lirlc oiwxita opixn`ck ,"jl lke`y oaxw" xn` elit` dcedi iax xizn

"`xni`" oia dil ipy `lc ,`id xi`n iax - ipn ,xeq` "jl lke`y" "oaxwk" "oaxwd"

`xni`k"l.xzen "jl lke`y oaxw" dcedi iaxlc ."
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opixn` ik `kd jkld .icin xn` `lc b"r` ,dwel xcen `nl` ."lgi la" meyn eycwd lr

- "dwele"i`w dy``.éëi`c ipzw.exac lgi laa df ixd ipdzdteb `ide ,xnelk

la" icil `az `l - gqtd xg`l jlz m`y ick ,gqtd mcew zepdln xdfizy ol rnynw

"lgi.úøúåî.gqtd xg`l jlilmcew d`pz lr dxary xekfz `l `ny opiyiig `le

,iiepdzi`l `iz` - jlil dl oixizn i`e ,gqtd

xekfzy ick ,opaxcn dkilda xqzz `"cq

l"nw ,zepdl dxeq`y.ìëàlaa `ed ixd

.jlimeyn ,`ed lke` - "lk`" i`dc c"qc `d

laa `ed ixd - lk` :ipzw ixeqi` edlek `pzc

`zi` m`e ."exac lgi la"a `ed ixd - jld ,jli

l"d inp `xeqi` i`d - lik` ivn `l dlgzklc

.ipzw "lk`" ?"lke`" ipzw in :opiwxtne !ipznl

`d - caric rnync ,ipzw "lk`"c oeike ,xnelk

:ez opiywne .lik` ivn `l dlgzklc opireny`

,"exac lgi la"a `ed ixd jld :`tiq `ni`

- dcedi axl `zi` m` ,xnelk .ipzw `l jldn

`zline ."exac lgi la"a epi` jldn :ipznl l"d

l"d ikd `l` ,`yix` i`w `le `ied dytp it`a

ikd `nzqnc ."lgi `l"a epi`e jldn :ipzinl

ikide ,lkinl dil ixy `l '` meia `dc ,`ed

oi`y oeik ,"lgi la"a `ed ixd jld :xn`e wqt

d"d ,i"x jl xn` :'iwxte ?'` meia lek`l el

`lc ,"lk`" `yix ipzc icii`e ,"jldn" ipzilc

oi` ,xnelk ."jld" inp `tiq `pz - lke` 'ipzin

ded - diytp it`a `zlin qtznl ira i`c ,p"d

`pz dipin lirlc meyn `l` ,"jldn" ipz

`pz `l d"yn - "lke`" ipzinl ivn `le ,"lk`"

ded - ikd ipz ded i`c ,"lgi laa epi`e jldn"

meia jldn - oey`x meia lk`c b"r`c rnyn

dlekl dl opiyxtn dede ,"lgi la" `kile ipy

,"jli la"a `ed ixd lk` oipnfc :ikd `ziixa

xeqi`y xkfy epiidc - cifna lk`yk xnelk

lk`c b"r`c oipnfe .ezlik`a ielz dkildd

oey`x mei lk`y oebke ,ipya jldn - oey`xa

i`d ikae ,ezlik`a ielz dkildd xeqi`y lk`y drya xekf did `ly xnelk ,bbeya

) "`xza mizy zereay" 'ta zexekac `zrny gkenck ,ipy meia jldn `peeb.gk sc.(

wiqr `pic i`da e`l `pzc meyne-dpekpd `qxbd `id efe ,il d`xp df ."jld" `tiq `pz

extle dazknl `pyiig `l `wiic `lc meyne ,`pixg` `gqp `ki`e .dyexiteike .dy

:`"cq :l"ie !`hiyt ?"lgi la"a f"d :ipznl il dnl ,i`w `yix` `tiqc "jld"c oeik :`niz

inp jld ik ,xar `l lik`c `pcirac oeik-rnyn `w ,rxtnl "lgi la" dilr legil `l

ol.ïéðòìå.dkldipir mpew" xne`a dcedi iax dcene :lirl opixn`cn ,dcedi axk l"iw

dizek `zkld n"y - diail` opixhe opilwycne ,"xgnl dpiya.àäåcaryn dxezd on

.dl) "t"r`" wxta opixn` `de ?dil `iyw i`ne xn`z m`e:hp sc zeaezkzyecw zenpewc (

dicearyl opax denl`c mzd opixn`c ikid ikc :l"i !ceary icin riwtne edpip sebd

lrac-,xnelk .ilr jyinyz z`pd xne`a :opiwxtne .dy`c dcearyl opax denl` p"d

delir diteb xq`c i`c-iqkp xqe`k iede ,dl caryn `ziixe`cnc ,ciar ivn `lc p"d

`kd la` .exag lr exag-envr lr xqe` `edy ,opiwqr "ilr jyinyz z`pd" xne`a

envr lr xeq`le ,dyinyz-xeq`l dleki dy`dy xn`c `pdk axcke ,ecia zeyxd

`geex gkyn `xcpc oeike .dilr dlra yinyz z`pd-.`ceariy rwt `linne ,liig

'iwqr "yinyzn ilr jteb mpew" xne`ac xninl `kile !`ynn da zil yinyz z`pdc ,`ed opaxc `xcp i`d `de :z"`e-`nwe`e ,dl ipzw "xacn ip`y" "oyi ip`y"c `inec `dc

`ed `nlra opaxcnc oeike .opaxcn "lgi la"a `piax-`linn liig `din `xcpc oeik l"i ?diaxe dixt zevne dper zevn irewt`l ,`nlra opaxcn `l` dizilc ,dilic `xcp liig ikid

e`l zevn opixn` ikc :xnel yi !epzip zepdil e`l zevn `de ?xqzn i`n` "jyinyz z`pd" xn` ike :z"`e .dyrz l`e aya dxezd on xac xewrl oipzn minkgc ,zevn jpd edl irwt

epzip zepdil-devn miiwnc icda diteb ipdzn i` n"n la` ,d`pd aeyg zevnd meiw oi`y xnel n"d-) "c"a ede`x" 'ta opixn` ikd meyne .ixwn d`pd.gk sc d"xon d`pd xcepd :(

oiirnd-dngd zenia `l la` minybd zenia ea laeh.'éðúî.xzen jl lke` `l oaxwl jl lke`y oaxw `d jl lke` `l oaxw"jl lke` `l oaxw" xn` ikc meyn
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נדרים. ואלו מותרין - פרק שני דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc mixcp(ipy meil)

äãeäé áøc àzáeéúei`pzay xaeqd dcedi ax lr dywe - §§¨§©§¨
oicd zeidl jixv dfk xcpa eixacle ,ea exdfi `ly miyyeg
ixdy ,dia` zial jlz `ny yygn ,lradn zepdil dl xeq`y
xwir lr xearln wx xdfp `l` ,i`pzd meiwa xdfp epi` mc`

.xeqi`d
,`xnbd zvxznéðz÷ ékxg` dkld m`y dpyna aezky dn - ¦¨¨¥

eyexit ,'lgi laa' gqtdéðäúéà éàc,dlra lyn dzpdp m`y - §¦¦§¨¥
gqtd xg` dkldeBøác ìçé ìáa äæ éøälgi laa zxaer `id - £¥¤§©©¥§¨

`pzd `a envr df oice .elyn dzpdpy dn lr rxtnl
m`y ick ,gqtd mcew dlra lyn zepdiln xdfizy ,eprinydl

.'lgi la' icil `eaz `l dia` zial jk xg` jlz
:ef dpyn jyndn dcedi ax lr dywn `xnbd

ïðzbg xg` ezy`l xne`d ,lirl d`aedy dpynd ly `tiqa - §©
,zekeqdéì úéðäð zàLilyn zipdp z`y dn mpew -âçä ãò- ¤©§¤¡¥¦©©©

i`pza xcpd z` dlze ,`ad zekeqd bgéáà úéáì éëìz íàãò C ¦¥§¦§¥¨¦©
bgçñtäm`y `ed oicd ,ef dpy lyäëìädia` zialéðôì ©¤©¨§¨¦§¥

,çñtä`ide ,xcpd lge i`pzd miiwzdàâçä ãò Búàðäa äøeñ ©¤©£¨©£¨¨©©©
.`ad [zekeq]Cìéì úøzeîedia` zial,çñtä øçàxq` `ly oeik ¤¤¥¥©©©¤©

,dpyndn `xnbd zwiicne .gqtd xg`l dia` zial zkll dilr
m` `weecyäëìä,xcpd lge ,gqtd mcew dia` zialäøeñà ¨§¨£¨

m` la` ,dlra lyn zepdiläëìä àì,dia` zialàìdexq` Ÿ¨§¨Ÿ
`ny miyyeg ep` oi`y oeik ,gqtd mcew dlra lyn zepdil
dcedi ax lr dyw ok m`e .dia` zial jlze i`pzd lr xearz
oeik ,i`pzd miiwzdy mcew s` xcpd lr xearl xeq`y xaeqd
.dfl miyyeg `ly gken dpyndne ,e`pza xdfi `ly miyyegy

,`xnbd zvxzn,àáø øîàeléôàc ïécä àeäm`äëìä àìzial ¨©¨¨©¦©£¦Ÿ¨§¨
,dia`äøeñà.dcedi ax zrcke ,gqt mcew dlra lyn zepdil £¨

m` ,dpynd ly dyexit `ed jkeäëìäbg iptl dia` zial ¨§¨
`id ,gqtdäøeñàcr lrad lyn zepdil dxezd on xenb xeqi`a £¨

,`ad zekeqd bgä÷Bìådzpdpe xcpd lr dxar m` lgi la meyn §¨
y onf lk la` ,dlra lynäëìä àì`l` dpi` ,dia` zial Ÿ¨§¨

àîìòa äøeñàopaxc xeqi` -dia` zial jlz `ny eyygy , £¨§¨§¨
dzpdp m` dwel dpi` la` ,xcpd lr dxary rxtnl xxazie

.dia` zial dkldy iptl elyn
:dcedi ax lr zeywdl ztqep `ziixa d`ian `xnbd

éáéúéîmpew' xne`d ,`ziixad ixacn yxcnd ziaa eywd -økk ¥¦¥¦¨
íBiä éìò Bæ[i`pza xcpd z` dlze],'øçîì éðBìt íB÷îì Cìà íà ¨©©¦¥¥§¨§¦§¨¨

m`y `ed oicdìëà,meid xkkd z`Cìé ìáa äæ éøäel xeq`- ¨©£¥¤§©¥¥
xcpd legie i`pzd miiwzi jli m` ik ,xn`y mewnl xgn zkll
dwiice .xkkd z` lk`y dna lgi laa xaer `vnpe ,rxtnl
jli `ny lek`l el xeq`y `ziixaa aezk `ly jkn `xnbd
meid xkkd z` lek`l el xzeny rnyn ,xn`y mewnl
,xgnl ipelt mewn eze`l jli `ny miyyeg ep` oi`e ,dligzkl
zlik`a rxtnl lgi laa xary `vnpe i`pzd miiwzi dfae
lr xearl i`yx epi`y xaeqd dcedi ax lr dyw ok m`e .xkkd
lr xearie i`pza xdfi `l zxgnly miyyegy oeik ,meid xcpd

.rxtnl xcpd
,`xnbd zvxznéðz÷ éî`ziixaa aezk ike -'ìëBà'rnyny - ¦¨¨¥¥

`ld ,meid xkkd z` lek`l dligzkl el xzenyéðz÷ 'ìëà'¨©¨¨¥
epiide ,caric oeyl-éëce xar m`y -ìëà,xkkd z` meidéøä §¦¨©£¥

Cìé ìáa äælr rxtnl xary `vnp xgn jli m`y oeik ,xgnl ¤§©¥¥
xeqi` dfa yiy oeik ,caric oeyla 'lk`' aezky mrhde .xcpd
ep`y oeik meid lek`l i`yx epi`y ,dcedi ax zrcke ,dligzkl
.rxtnl lgi laa xearie ,xgn jlie i`pza xdfi `l `ny miyyeg

:`ziixad jyndn dcedi ax lr `xnbd dywn
m` ,`ziixad ly `tiqa aezk [`tiq `ni`]Cìäeze`l zxgnl ¨©

,ipelt mewnäæ éøäxaerBøác ìçé ìáaxkkd zlik` lr ,rxtnl £¥¤§©©¥§¨
,`xnbd zwiicne ,lenz`,Cläî,àìäãeäé áøì àéL÷å,xnelk- §©¥Ÿ§©§¨§©§¨

oic `ziixad ly `tiqa aezk zeidl jixv did dcedi ax zrcly

el xeq` did lenz`y oeik ,'exac lgi laa epi`e jldn'y ,sqep
ok m`e ,eze` lk` `l `ed mzqd one ,xkkd z` lek`l opaxcn
aezky jkne .xn`y mewn eze`l zkll zxgnl el xzen
xkkd z` lk`y xaecny gken ,'lgi laa df ixd jld' `ziixaa

.dcedi ax lr dywe ,lek`l el xzen mzqd one ,lenz`
,`xnbd zvxzn,äãeäé áø Cì øîàCläî éðúéìc ïécä àeä- ¨©¨©§¨©¦§¦§¥§©¥

jld' `le] 'lgi laa epi`e jldn' `pzd aezkiy ie`x did zn`a
`l` ,['lgi laa df ixdàLéø éðz÷c éãéiàly `yixay oeik - ©§¥§¨¨¥¥¨

aezk `ziixad'ìëà'jli laa df ixd oey`xd meia xkkd z` ¨©
,ipyd meiadéì éðúéî àìc-aezkl `pzd lki `le'ìëBà' §Ÿ¦§¥¥¥

el xeq` dcedi axly iptn] ,oey`xd meia xkkd z` dligzkl
jkitl ,oey`xd meia xkkd z` lek`l opaxcnéðz`pzd dpy - ¨¥

d z` mbàôéñoeyla'Cìä'xar m` wx `ed df oeyly it lr s` - ¥¨¨©
:oey`xd meia xkkd z` lk`e opaxc xeqi` lr

dpyna epipy(:ci lirl)lra ,BzLàì] äMàì øîBàäéðàL íðB÷ [ ¨¥¨¦¨§¦§¨¤£¦
CLnLî,oaxwk ilr xeq` didi jynyn ip`y dnçé ìáa äæ éøäì §©§¥£¥¤§©©¥

,Bøác:dnr ynyl el xeq`e §¨
ezy` lr eteb z` xq` lrady xaecny `xnbd dpian zrk
lr xeq`l lrad leki cvik ,`xnbd dywne ,epnn dpdiz `ly

,xcpa yinyzd z` ezy`àäå`ed `ld -dì ãaòzLîzryn §¨¦§©§¥¨
mdi`eyipàúééøBàcî,yinyzláéúëc(i `k zeny)dúeñk døàL' ¦§©§¨¦§¦§¥¨§¨

'òøâé àì dúðòå,dxezd on ea aiig lrady yinyz df 'dzper'e §Ÿ¨¨Ÿ¦§¨
xeq`l leki epi` ,yinyzl dxezd on dl careyn `edy oeike

.exiag lr exiag iqkp xqe`k df ixdy ,dilr eyinyz z`
z` ezy` lr xeq`l leki epi` mc` ok` ,`xnbd zvxzn

xaecn dpynae ,dl careyn `edy meyn xcpa yinyzdøîBàa§¥
mpew','éìò CLéîLz úàðäz`pd z` mpewa envr lr xq`y £¨©©§¦¥¨©

,dnr yinyzdLéîLúa déì àçéð à÷ àì àäåepi` `ed ixde - §¨Ÿ¨¦¨¥§©§¦
xcpd jkitle ,ez`pd z` xeq`l ezekfe ,yinyzdn zepdil dvex

.dnr ynyl el xeq`e ,lg
egeka oi`e ezy`l careyn lrady s`y `xnbd dgikene
z`pd z` envr lr xeq`l leki `ed ,df ceary riwtdl

,yinyzd,àðäk áø øîàcmpew dlral zxne`d dy`éLéîLz §¨©©©£¨©§¦¦
éìòElg `l ,yinyz z`pd dpnn zepdil dlra lr dxq`y - ¨¤

`l` ,xq`p lrad oi`e xcpdBzLnLîe dúBà ïéôBkdvxiyk ¦¨§©©§
meyn ,jka lraddéì úãaòLî éãeaòLczcareyn dy`dy - §©§¥§©§¤¤¥

z` eilr xeq`l dcia oi`y oeik ,dxcp lg `le ,yinyzl lral
m` la` .exiag lr exiag iqkp xqe`y ink `id ixdy ,dz`pd

mpew dxn`éìò ELéîLz úàðäd`pdd z` dnvr lr dxq`y - £¨©©§¦§¨©
,lrad mr yinyzdnøeñàmeyn ,dnr ynyl lralïéàL ¨¤¥

,Bì øeñàä øác íãàì Bì ïéìéëàîdleki dpi` dy`dy s` ,okle ©£¦¦§¨¨¨¨¨¨
al dceary z` riwtdllr xeq`l dleki `id mewn lkn ,dlr

zepdil dze` sekp `l `linne ,yinyzdn d`pdd z` dnvr
leki epi`y it lr s` ,lra ok enke .dnvr lr dxq`y dnn
`ed mewn lkn ,yinyzl dl carzypy cearyd z` riwtdl
eze` sekl lkep `le ,dpnn d`pdd z` envr lr xeq`l leki

.dnr ynyl

äðùî
xne`d,'ïLé éðéàL äòeáL'dreay' e`,'øaãî éðéàLdreay' e` §¨¤¥¦¨¥¤¥¦§©¥

øeñà ,'Cläî éðéàLdlg dreayy meyn ,zkll e` xacl e` oyil ¤¥¦§©¥¨
.dkilde xeaice dpiy zlert enk ynn ea oi`y xac lr s`

exagl xne`d'Eì ìëBà àì ïaø÷'rayil ezpeek m`y ,melk epi` ¨§¨Ÿ©§
raypdy ,dlg oaxwa dreay oi` ixd ,lke` `ly oaxwd iiga
oaxwy ezpeek m`e ,mya rayp ok m` `l` melk epi` xac meya
ixdy ,melk epi` df s` ,jnn lke` `ly dn `di [oaxwk xeq`-]
dn z` la` ,epnn lk`i `ly dn z` wx oaxw xeqi`k dyr

xn`y e` .oaxw dyr `l epnn lk`iy,'Eì ìëBàL ïaø÷ àä'¨¨§¨¤©§
.dreay ef oi` ,el lk`i `ly oaxwd iiga rayil ezpeeke
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קנט
oiglbn el`ea cenr eh sc ± iyily wxtmixcp

.äãåäé áøã àúáåéúåopiwayc `kd opifg `dc ,"xgnl oyii `ny meid oyii l`" xn`c

d`pzac ,gqtd iptl zepdil dl.xdcfn inpìà êì àîéà íìåòì äãåäé áø êì øîà
.éðäúéà éàã 'åëå çñôä øçà äëìä ïéúéðúî éðú÷ éëå øçîì ïùéé àîù íåéä ïùéém`

zipdpe dxar."lgi la" meyn zxaer - gqtd xg`l dklde dxare ,gqtd iptlíðå÷
êéáà úéáì éëìú íà âçä ãò éì úéðäð úàù

.'åëå äëìä çñôä ãò ïàëîdkld `l m` la`

zepdil dxeq` dpi` - gqtd iptlcr xc`n

iptl oiicr jlz `nyl opiyiig `lc ,gqtd

.'ek oyii l` :xn`c dcedi axc `zaeize ,gqtd

.àáà ø"à- dkld `l ,'eke dkld :xn`w ikd

iptl oiicr jlz `ny opiyiigc ,`nlra `xeqi`

.gqtd.äæ øëëmewnl jl` m` meid ilr mpew

xaer - xgnl jlde meid elk` m` ,xgnl ipelt

,"meid lk`" ipzw ."lgi la" meyn ezlik` lr

dil opiwayc `nl` ."meid lk`i `l" ipzw `le

.xgnl jli `ny opiyiig `le ,xzl`l lkinl

.ìëåà éðú÷ éî?xgnl jli `le ,dligzkl

xeq` - dligzkl la` .caric ,ipzw "lk`"

.xgnl jli `ny opiyiigc ,meid i`ce lek`l

êìä àôéñ éðú÷ àäåìáà ìçé ìáá àåä éøä
.éðú÷ àì êìäîdil opiway `lc rnync

n"y ,caric "jld" ipzw `l` ,lenz` lkinl

lk`c oeik ,ikdle .lkinl dil opiway lenz`c

."lgi la"a `ed ixd - meid jld m` ,lenz`

.äãåäé áøã àúáåéúå.'ek oyii l` :xn`cøîà
.êìäî éðúéìã ïéãä àåä äãåäé áø êìrnync

opiway `l i`cec ,xgnl jldne lke` epi`c

`yix `pzc icii` `l` .lenz` lkinl dil

,dcedi axl "lke`" ipzinl ivn `lc ,"lk`"

.dligzkl lkinl ivn `lc.àôéñ àðúinp

."jld".ìçé ìáá äæ éøä êùîùî éðàùm`

.dnr ynynäùîùî åðéàù øîéîì éöî éëéäå
.äì ãáòúùî àäå.yinyzlúàðä øîåàá

.éìò êùéîùúil iz`c d`pd ,xnelk

jyinyzn.ilr mpew -äùéîùúá äéì àçéð àì àäå.iede ,eilr dz`pd xeq`l lekie

.xcp.àðäë áø øîàã,ezynyne dtek - "jilr iyinyz z`pd mpew" zxne`d dy`

el zcareyn `idc ,eilr dytp xeq`l dpink lk e`lc.ez`pdlúàðä íðå÷ äøîà ìáà
.éìò êùéîùúzxqe`ydl yiy d`pdeyinyznxeq` - dnvr lr,dynyljixve

.dl xtdl.åì øåñàä øáã íãàì åì ïéìéëàî ïéàù éôìz`pde.dilr dxeq` eyinyz

.dpnn dpdpy iptn ,dynyl xeq`e ,xcp ied i`ce - "ilr jyinyz z`pd" xn` ik ,p"d

éðúî'.'åëå øáãî éðéàù ïùé éðéàù äòåáù.ynn ea oi`y xac lr dlg dreaycïáø÷
.êì ìëåà àì.xzenc "jl lke` `l `xni`" enk epiidc.êì ìëåàù ïáø÷ àä,xzen inp

.oaxw iiga `l` xcp `lc.êì ìëåà àì ïáø÷ àì,jl lke` `l xeqi` liaya :rnyn

oaxwk ilr xeq` iedil - jl lke` m`y.'eke e`l llkn dil zilc n"xc `nrhl xzene .

ediiexza - "lke`y oaxw `d" xn` oia ,"jl lke`y oaxw" xn` oia - dcedi iax i`c

"oaxw" :lirlc oiwxita opixn`ck ,"jl lke`y oaxw" xn` elit` dcedi iax xizn

"`xni`" oia dil ipy `lc ,`id xi`n iax - ipn ,xeq` "jl lke`y" "oaxwk" "oaxwd"

`xni`k"l.xzen "jl lke`y oaxw" dcedi iaxlc ."
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opixn` ik `kd jkld .icin xn` `lc b"r` ,dwel xcen `nl` ."lgi la" meyn eycwd lr

- "dwele"i`w dy``.éëi`c ipzw.exac lgi laa df ixd ipdzdteb `ide ,xnelk

la" icil `az `l - gqtd xg`l jlz m`y ick ,gqtd mcew zepdln xdfizy ol rnynw

"lgi.úøúåî.gqtd xg`l jlilmcew d`pz lr dxary xekfz `l `ny opiyiig `le

,iiepdzi`l `iz` - jlil dl oixizn i`e ,gqtd

xekfzy ick ,opaxcn dkilda xqzz `"cq

l"nw ,zepdl dxeq`y.ìëàlaa `ed ixd

.jlimeyn ,`ed lke` - "lk`" i`dc c"qc `d

laa `ed ixd - lk` :ipzw ixeqi` edlek `pzc

`zi` m`e ."exac lgi la"a `ed ixd - jld ,jli

l"d inp `xeqi` i`d - lik` ivn `l dlgzklc

.ipzw "lk`" ?"lke`" ipzw in :opiwxtne !ipznl

`d - caric rnync ,ipzw "lk`"c oeike ,xnelk

:ez opiywne .lik` ivn `l dlgzklc opireny`

,"exac lgi la"a `ed ixd jld :`tiq `ni`

- dcedi axl `zi` m` ,xnelk .ipzw `l jldn

`zline ."exac lgi la"a epi` jldn :ipznl l"d

l"d ikd `l` ,`yix` i`w `le `ied dytp it`a

ikd `nzqnc ."lgi `l"a epi`e jldn :ipzinl

ikide ,lkinl dil ixy `l '` meia `dc ,`ed

oi`y oeik ,"lgi la"a `ed ixd jld :xn`e wqt

d"d ,i"x jl xn` :'iwxte ?'` meia lek`l el

`lc ,"lk`" `yix ipzc icii`e ,"jldn" ipzilc

oi` ,xnelk ."jld" inp `tiq `pz - lke` 'ipzin

ded - diytp it`a `zlin qtznl ira i`c ,p"d

`pz dipin lirlc meyn `l` ,"jldn" ipz

`pz `l d"yn - "lke`" ipzinl ivn `le ,"lk`"

ded - ikd ipz ded i`c ,"lgi laa epi`e jldn"

meia jldn - oey`x meia lk`c b"r`c rnyn

dlekl dl opiyxtn dede ,"lgi la" `kile ipy

,"jli la"a `ed ixd lk` oipnfc :ikd `ziixa

xeqi`y xkfy epiidc - cifna lk`yk xnelk

lk`c b"r`c oipnfe .ezlik`a ielz dkildd

oey`x mei lk`y oebke ,ipya jldn - oey`xa

i`d ikae ,ezlik`a ielz dkildd xeqi`y lk`y drya xekf did `ly xnelk ,bbeya

) "`xza mizy zereay" 'ta zexekac `zrny gkenck ,ipy meia jldn `peeb.gk sc.(

wiqr `pic i`da e`l `pzc meyne-dpekpd `qxbd `id efe ,il d`xp df ."jld" `tiq `pz

extle dazknl `pyiig `l `wiic `lc meyne ,`pixg` `gqp `ki`e .dyexiteike .dy

:`"cq :l"ie !`hiyt ?"lgi la"a f"d :ipznl il dnl ,i`w `yix` `tiqc "jld"c oeik :`niz

inp jld ik ,xar `l lik`c `pcirac oeik-rnyn `w ,rxtnl "lgi la" dilr legil `l

ol.ïéðòìå.dkldipir mpew" xne`a dcedi iax dcene :lirl opixn`cn ,dcedi axk l"iw

dizek `zkld n"y - diail` opixhe opilwycne ,"xgnl dpiya.àäåcaryn dxezd on

.dl) "t"r`" wxta opixn` `de ?dil `iyw i`ne xn`z m`e:hp sc zeaezkzyecw zenpewc (

dicearyl opax denl`c mzd opixn`c ikid ikc :l"i !ceary icin riwtne edpip sebd

lrac-,xnelk .ilr jyinyz z`pd xne`a :opiwxtne .dy`c dcearyl opax denl` p"d

delir diteb xq`c i`c-iqkp xqe`k iede ,dl caryn `ziixe`cnc ,ciar ivn `lc p"d

`kd la` .exag lr exag-envr lr xqe` `edy ,opiwqr "ilr jyinyz z`pd" xne`a

envr lr xeq`le ,dyinyz-xeq`l dleki dy`dy xn`c `pdk axcke ,ecia zeyxd

`geex gkyn `xcpc oeike .dilr dlra yinyz z`pd-.`ceariy rwt `linne ,liig

'iwqr "yinyzn ilr jteb mpew" xne`ac xninl `kile !`ynn da zil yinyz z`pdc ,`ed opaxc `xcp i`d `de :z"`e-`nwe`e ,dl ipzw "xacn ip`y" "oyi ip`y"c `inec `dc

`ed `nlra opaxcnc oeike .opaxcn "lgi la"a `piax-`linn liig `din `xcpc oeik l"i ?diaxe dixt zevne dper zevn irewt`l ,`nlra opaxcn `l` dizilc ,dilic `xcp liig ikid

e`l zevn opixn` ikc :xnel yi !epzip zepdil e`l zevn `de ?xqzn i`n` "jyinyz z`pd" xn` ike :z"`e .dyrz l`e aya dxezd on xac xewrl oipzn minkgc ,zevn jpd edl irwt

epzip zepdil-devn miiwnc icda diteb ipdzn i` n"n la` ,d`pd aeyg zevnd meiw oi`y xnel n"d-) "c"a ede`x" 'ta opixn` ikd meyne .ixwn d`pd.gk sc d"xon d`pd xcepd :(

oiirnd-dngd zenia `l la` minybd zenia ea laeh.'éðúî.xzen jl lke` `l oaxwl jl lke`y oaxw `d jl lke` `l oaxw"jl lke` `l oaxw" xn` ikc meyn
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éðú÷ ék !äãeäé áøc àzáeéúe¯äæ éøä ,épäúéà éàc §§¨§©§¨¦¨¨¥§¦¦§©¥£¥¤
éI úéðäð zàL" :ïðz ."Bøác Içé Iá"aíà âçä ãò §©©¥§¨§©¤©§¤¡¥¦©¤¨¦

éáà úéáI éëIzçñtä éðôI äëIä ,"çñtä ãò C¯ ¥§¦§¥¨¦©©¤©¨§¨¦§¥©¤©
.çñtä øçà CIéI úøzeîe ,âçä ãò Búàðäa äøeñà£¨©£¨¨©¤¨¤¤¥¥©©©¤©

äëIä¯äëIä àI ,äøeñà¯àeä :àáø øîà !àI ¨§¨£¨Ÿ¨§¨Ÿ¨©¨¨
àI eJéôàc ïécä,ä÷BIå äøeñà ¯ äëIä ;äøeñà äëIä ©¦©£¦Ÿ¨§¨£¨¨§¨£¨§¨

äëIä àI¯íBiä éIò Bæ økk" :éáéúéî .àîIòa äøeñà Ÿ¨§¨£¨§¨§¨¥¦¥¦¨¨©©
Iëà ,"øçîI éðBIt íB÷îI CIà íà¯Iá"a äæ éøä ¦¥¥§¨§¦§¨¨¨©£¥¤§©

äæ éøä Iëà éëc ,éðú÷ "Iëà" ?"IëBà" éðú÷ éî ."CIé¥¥¦¨¨¥¥¨©¨¨¥§¦¨©£¥¤
CIä ."CIé Iá"a¯CJäî ."Bøác Içé Iá"a äæ éøä¯ §©¥¥¨©£¥¤§©©¥§¨§©¥

éðúéIc ä"ä :äãeäé áø CI øîà !äãeäé áøI àéL÷å ,àÏ§©§¨§©§¨¨©¨©§¨§¦§¥
déI éðúéî àIc ,"Iëà" àLéø éðú÷c éãéià ."CJäî"§©¥©§¥§¨¨¥¥¨¨©§¨¦§¥¥

"IëBà"¯éðàL íðB÷" äMàI øîBàä ."CIä" àôéñ éðz ¥¨¥¥¨¨©¨¥¨¦¨¨¤£¦
dI ãaòzLî àäå ."Bøác Içé Iá"a äæ éøä "CLnLî§©§¥£¥¤§©©¥§¨§¨¦§©§¥¨
!"òøâé àI dúðòå dúeñk døàL" áéúëc ,àúééøBàcî¦§©§¨¦§¦§¥¨§¨§Ÿ¨¨Ÿ¦§¨
déI àçéð à÷ àI àäå ,"éIò CLéîLz úàðä" øîBàa§¥£¨©©§¦¥¨©§¨¨¨¦¨¥

éIò éLéîLz" :àðäk áø øîàc .LéîLúa"E¯ïéôBk §©§¦©£©©¨£¨©§¦¦¨¤¦
úàðä" .déI zãaòLî éãeaòLc ,BzLnLîe dúBà¨§©©§§©§¥§©§§©§¥£¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc mixcp(ipy meil)

äãeäé áøc àzáeéúei`pzay xaeqd dcedi ax lr dywe - §§¨§©§¨
oicd zeidl jixv dfk xcpa eixacle ,ea exdfi `ly miyyeg
ixdy ,dia` zial jlz `ny yygn ,lradn zepdil dl xeq`y
xwir lr xearln wx xdfp `l` ,i`pzd meiwa xdfp epi` mc`

.xeqi`d
,`xnbd zvxznéðz÷ ékxg` dkld m`y dpyna aezky dn - ¦¨¨¥

eyexit ,'lgi laa' gqtdéðäúéà éàc,dlra lyn dzpdp m`y - §¦¦§¨¥
gqtd xg` dkldeBøác ìçé ìáa äæ éøälgi laa zxaer `id - £¥¤§©©¥§¨

`pzd `a envr df oice .elyn dzpdpy dn lr rxtnl
m`y ick ,gqtd mcew dlra lyn zepdiln xdfizy ,eprinydl

.'lgi la' icil `eaz `l dia` zial jk xg` jlz
:ef dpyn jyndn dcedi ax lr dywn `xnbd

ïðzbg xg` ezy`l xne`d ,lirl d`aedy dpynd ly `tiqa - §©
,zekeqdéì úéðäð zàLilyn zipdp z`y dn mpew -âçä ãò- ¤©§¤¡¥¦©©©

i`pza xcpd z` dlze ,`ad zekeqd bgéáà úéáì éëìz íàãò C ¦¥§¦§¥¨¦©
bgçñtäm`y `ed oicd ,ef dpy lyäëìädia` zialéðôì ©¤©¨§¨¦§¥

,çñtä`ide ,xcpd lge i`pzd miiwzdàâçä ãò Búàðäa äøeñ ©¤©£¨©£¨¨©©©
.`ad [zekeq]Cìéì úøzeîedia` zial,çñtä øçàxq` `ly oeik ¤¤¥¥©©©¤©

,dpyndn `xnbd zwiicne .gqtd xg`l dia` zial zkll dilr
m` `weecyäëìä,xcpd lge ,gqtd mcew dia` zialäøeñà ¨§¨£¨

m` la` ,dlra lyn zepdiläëìä àì,dia` zialàìdexq` Ÿ¨§¨Ÿ
`ny miyyeg ep` oi`y oeik ,gqtd mcew dlra lyn zepdil
dcedi ax lr dyw ok m`e .dia` zial jlze i`pzd lr xearz
oeik ,i`pzd miiwzdy mcew s` xcpd lr xearl xeq`y xaeqd
.dfl miyyeg `ly gken dpyndne ,e`pza xdfi `ly miyyegy

,`xnbd zvxzn,àáø øîàeléôàc ïécä àeäm`äëìä àìzial ¨©¨¨©¦©£¦Ÿ¨§¨
,dia`äøeñà.dcedi ax zrcke ,gqt mcew dlra lyn zepdil £¨

m` ,dpynd ly dyexit `ed jkeäëìäbg iptl dia` zial ¨§¨
`id ,gqtdäøeñàcr lrad lyn zepdil dxezd on xenb xeqi`a £¨

,`ad zekeqd bgä÷Bìådzpdpe xcpd lr dxar m` lgi la meyn §¨
y onf lk la` ,dlra lynäëìä àì`l` dpi` ,dia` zial Ÿ¨§¨

àîìòa äøeñàopaxc xeqi` -dia` zial jlz `ny eyygy , £¨§¨§¨
dzpdp m` dwel dpi` la` ,xcpd lr dxary rxtnl xxazie

.dia` zial dkldy iptl elyn
:dcedi ax lr zeywdl ztqep `ziixa d`ian `xnbd

éáéúéîmpew' xne`d ,`ziixad ixacn yxcnd ziaa eywd -økk ¥¦¥¦¨
íBiä éìò Bæ[i`pza xcpd z` dlze],'øçîì éðBìt íB÷îì Cìà íà ¨©©¦¥¥§¨§¦§¨¨

m`y `ed oicdìëà,meid xkkd z`Cìé ìáa äæ éøäel xeq`- ¨©£¥¤§©¥¥
xcpd legie i`pzd miiwzi jli m` ik ,xn`y mewnl xgn zkll
dwiice .xkkd z` lk`y dna lgi laa xaer `vnpe ,rxtnl
jli `ny lek`l el xeq`y `ziixaa aezk `ly jkn `xnbd
meid xkkd z` lek`l el xzeny rnyn ,xn`y mewnl
,xgnl ipelt mewn eze`l jli `ny miyyeg ep` oi`e ,dligzkl
zlik`a rxtnl lgi laa xary `vnpe i`pzd miiwzi dfae
lr xearl i`yx epi`y xaeqd dcedi ax lr dyw ok m`e .xkkd
lr xearie i`pza xdfi `l zxgnly miyyegy oeik ,meid xcpd

.rxtnl xcpd
,`xnbd zvxznéðz÷ éî`ziixaa aezk ike -'ìëBà'rnyny - ¦¨¨¥¥

`ld ,meid xkkd z` lek`l dligzkl el xzenyéðz÷ 'ìëà'¨©¨¨¥
epiide ,caric oeyl-éëce xar m`y -ìëà,xkkd z` meidéøä §¦¨©£¥

Cìé ìáa äælr rxtnl xary `vnp xgn jli m`y oeik ,xgnl ¤§©¥¥
xeqi` dfa yiy oeik ,caric oeyla 'lk`' aezky mrhde .xcpd
ep`y oeik meid lek`l i`yx epi`y ,dcedi ax zrcke ,dligzkl
.rxtnl lgi laa xearie ,xgn jlie i`pza xdfi `l `ny miyyeg

:`ziixad jyndn dcedi ax lr `xnbd dywn
m` ,`ziixad ly `tiqa aezk [`tiq `ni`]Cìäeze`l zxgnl ¨©

,ipelt mewnäæ éøäxaerBøác ìçé ìáaxkkd zlik` lr ,rxtnl £¥¤§©©¥§¨
,`xnbd zwiicne ,lenz`,Cläî,àìäãeäé áøì àéL÷å,xnelk- §©¥Ÿ§©§¨§©§¨

oic `ziixad ly `tiqa aezk zeidl jixv did dcedi ax zrcly

el xeq` did lenz`y oeik ,'exac lgi laa epi`e jldn'y ,sqep
ok m`e ,eze` lk` `l `ed mzqd one ,xkkd z` lek`l opaxcn
aezky jkne .xn`y mewn eze`l zkll zxgnl el xzen
xkkd z` lk`y xaecny gken ,'lgi laa df ixd jld' `ziixaa

.dcedi ax lr dywe ,lek`l el xzen mzqd one ,lenz`
,`xnbd zvxzn,äãeäé áø Cì øîàCläî éðúéìc ïécä àeä- ¨©¨©§¨©¦§¦§¥§©¥

jld' `le] 'lgi laa epi`e jldn' `pzd aezkiy ie`x did zn`a
`l` ,['lgi laa df ixdàLéø éðz÷c éãéiàly `yixay oeik - ©§¥§¨¨¥¥¨

aezk `ziixad'ìëà'jli laa df ixd oey`xd meia xkkd z` ¨©
,ipyd meiadéì éðúéî àìc-aezkl `pzd lki `le'ìëBà' §Ÿ¦§¥¥¥

el xeq` dcedi axly iptn] ,oey`xd meia xkkd z` dligzkl
jkitl ,oey`xd meia xkkd z` lek`l opaxcnéðz`pzd dpy - ¨¥

d z` mbàôéñoeyla'Cìä'xar m` wx `ed df oeyly it lr s` - ¥¨¨©
:oey`xd meia xkkd z` lk`e opaxc xeqi` lr

dpyna epipy(:ci lirl)lra ,BzLàì] äMàì øîBàäéðàL íðB÷ [ ¨¥¨¦¨§¦§¨¤£¦
CLnLî,oaxwk ilr xeq` didi jynyn ip`y dnçé ìáa äæ éøäì §©§¥£¥¤§©©¥

,Bøác:dnr ynyl el xeq`e §¨
ezy` lr eteb z` xq` lrady xaecny `xnbd dpian zrk
lr xeq`l lrad leki cvik ,`xnbd dywne ,epnn dpdiz `ly

,xcpa yinyzd z` ezy`àäå`ed `ld -dì ãaòzLîzryn §¨¦§©§¥¨
mdi`eyipàúééøBàcî,yinyzláéúëc(i `k zeny)dúeñk døàL' ¦§©§¨¦§¦§¥¨§¨

'òøâé àì dúðòå,dxezd on ea aiig lrady yinyz df 'dzper'e §Ÿ¨¨Ÿ¦§¨
xeq`l leki epi` ,yinyzl dxezd on dl careyn `edy oeike

.exiag lr exiag iqkp xqe`k df ixdy ,dilr eyinyz z`
z` ezy` lr xeq`l leki epi` mc` ok` ,`xnbd zvxzn

xaecn dpynae ,dl careyn `edy meyn xcpa yinyzdøîBàa§¥
mpew','éìò CLéîLz úàðäz`pd z` mpewa envr lr xq`y £¨©©§¦¥¨©

,dnr yinyzdLéîLúa déì àçéð à÷ àì àäåepi` `ed ixde - §¨Ÿ¨¦¨¥§©§¦
xcpd jkitle ,ez`pd z` xeq`l ezekfe ,yinyzdn zepdil dvex

.dnr ynyl el xeq`e ,lg
egeka oi`e ezy`l careyn lrady s`y `xnbd dgikene
z`pd z` envr lr xeq`l leki `ed ,df ceary riwtdl

,yinyzd,àðäk áø øîàcmpew dlral zxne`d dy`éLéîLz §¨©©©£¨©§¦¦
éìòElg `l ,yinyz z`pd dpnn zepdil dlra lr dxq`y - ¨¤

`l` ,xq`p lrad oi`e xcpdBzLnLîe dúBà ïéôBkdvxiyk ¦¨§©©§
meyn ,jka lraddéì úãaòLî éãeaòLczcareyn dy`dy - §©§¥§©§¤¤¥

z` eilr xeq`l dcia oi`y oeik ,dxcp lg `le ,yinyzl lral
m` la` .exiag lr exiag iqkp xqe`y ink `id ixdy ,dz`pd

mpew dxn`éìò ELéîLz úàðäd`pdd z` dnvr lr dxq`y - £¨©©§¦§¨©
,lrad mr yinyzdnøeñàmeyn ,dnr ynyl lralïéàL ¨¤¥

,Bì øeñàä øác íãàì Bì ïéìéëàîdleki dpi` dy`dy s` ,okle ©£¦¦§¨¨¨¨¨¨
al dceary z` riwtdllr xeq`l dleki `id mewn lkn ,dlr

zepdil dze` sekp `l `linne ,yinyzdn d`pdd z` dnvr
leki epi`y it lr s` ,lra ok enke .dnvr lr dxq`y dnn
`ed mewn lkn ,yinyzl dl carzypy cearyd z` riwtdl
eze` sekl lkep `le ,dpnn d`pdd z` envr lr xeq`l leki

.dnr ynyl

äðùî
xne`d,'ïLé éðéàL äòeáL'dreay' e`,'øaãî éðéàLdreay' e` §¨¤¥¦¨¥¤¥¦§©¥

øeñà ,'Cläî éðéàLdlg dreayy meyn ,zkll e` xacl e` oyil ¤¥¦§©¥¨
.dkilde xeaice dpiy zlert enk ynn ea oi`y xac lr s`

exagl xne`d'Eì ìëBà àì ïaø÷'rayil ezpeek m`y ,melk epi` ¨§¨Ÿ©§
raypdy ,dlg oaxwa dreay oi` ixd ,lke` `ly oaxwd iiga
oaxwy ezpeek m`e ,mya rayp ok m` `l` melk epi` xac meya
ixdy ,melk epi` df s` ,jnn lke` `ly dn `di [oaxwk xeq`-]
dn z` la` ,epnn lk`i `ly dn z` wx oaxw xeqi`k dyr

xn`y e` .oaxw dyr `l epnn lk`iy,'Eì ìëBàL ïaø÷ àä'¨¨§¨¤©§
.dreay ef oi` ,el lk`i `ly oaxwd iiga rayil ezpeeke
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המשך בעמוד לי



xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc mixcp(iyily meil)

àøîâ
,zxxan `xnbdïéúéðúî épî,xnelk .epizpyn diepy in zrck - ©¦©§¦¦

ok ixdy ,xcp excp 'jl lke`y oaxw' xne`dy xaeqd `ed in
rnyne ,'xzen jl lke` `l oaxw' dhwpy dpynd ixacn dler

.xeq` 'jl lke`y oaxw' xn` m`y
,`xnbd daiynàéä øéàî éaøiax zhiyk diepy epizpyn - ©¦¥¦¦

xaeqd ,xi`n(.bi lirl)s"k `la s` 'jl lke`y oaxw' xne`dy
`l oaxw' `wec dpynd dhwp okle ,xcp excp ['oaxwk'] oeincd

eyn ,'xzen jl lke`xq` `le lk`i `ly dn z` oaxwk dyry m
ezpeeky ,xeq` 'jl lke`y oaxw' xne`d la` lk`iy dn z`

,`xnbd zyxtne .jlyn lke`y dn z` oaxwk xeq`léaø éàc§¦©¦
äãeäéi`y `vnz ,dcedi iaxk dpynd cinrdl ywaz m`y - §¨

dcedi iax ixdy ,ok xnel xyt`déì éðL àìitl welig oi` - Ÿ¨¥¥
xne` m` oia eixacïaø÷''jl lke`ydéì éðL àìåxne` m` ¨§¨§Ÿ¨¥¥

ïaøwä'lke`y oaxwk' xn` `ly oeik xzen mdipyae ,'jl lke`y ©¨§¨
eprinydl 'jl lke`y oaxw' zepyl `pzl did ezhiy itle .'jl
'jl lke` `l oaxw' xne` m` wx `le ,xzen df ote`a elit`y

.[lk`i `ly dn z` xq`y oeik xizn xi`n iax mb dfay]
:xi`n iax zhiyk dti dler dpi` `tiqdy dywn `xnbd

àôéñ àîéà,epipy `tiqa ixd -ïaøwì'øzeî 'Eì ìëBà àìitl - ¥¨¥¨©¨§¨Ÿ©§¨
ixdy melk epi` dfe 'lke` `ly dn oaxw didi `l' xne`k `edy
z` cinrdl xyt` ji`e .oaxw didiy lk`n mey lr xn` `l

,xi`n iax zhiya dpyndïðúäåxne`dy'Eì ìëBà àì ïaøwì' §¨§©©¨§¨Ÿ©§
àaà éaø øîàå ,øñBà øéàî éaøep`y meyn xeqi`d mrhy ©¦¥¦¥§¨©©¦©¨

y miyxtne eixac z` miwlgnàäé 'ïaø÷ì' øîBàk äNòðdn ©£¨§¥§¨§¨§¥
,jlyn lke`y,'Eì ìëBà àì' Cëéôì`l' eixac meiqy ,xnelk §¦¨Ÿ©§

xcpe li`edy `pwqn dlrny `l` xcpd oeyln epi` 'jl lke`
`l oaxwl' xn` m`y dpyna xkfend oicd ok m`e ,lk`i `l

.xi`n iax zhiya xn`p `l ,xzen 'jl lke`
,`xnbd zvxzn,àéL÷ àìoi`e ,xi`n iaxk epizpyn mlerl Ÿ©§¨

c ,lirl xi`n iax ixac z` zxzeq `tiqdy zeywdlàäipzwc - ¨
ixiin ,'xeq` jl lke` `l oaxwl' lirl,'ïaø÷ì' øîàcmiyxtne §¨©§¨§¨

e ,'jl lke` `l jkitl `di oaxwl' eixacàädxizdy epizpyn - ¨
ixiin'ïaøwì àì' øîàc:o"xd zqxibe] zeaiz izya -øîàc §¨©Ÿ©¨§¨§¨©

'ïaøwì',['`l' ezernyny ,g"zta c"nld -,øîà÷ 'ïaø÷ éåä àì'c ©¨§¨§Ÿ¨¥¨§¨¨¨©
`l lk`i `ly dny `l` ,oaxw `diy eixac yxtl oi` oky oeike

.zernyn mey oi` dfle ,oaxw didi

äðùî
zncewd dpyna exkfpy zepeyld lky x`azn ef dpyna
miliren dreay oeyla mxn` m` ,[xcp iabl miliren mpi`y]

.dreayd dlge
xne`d,Eì ìëBà àì äòeáLlke` `ly ilr dreay' eyexite §¨Ÿ©§

xn`y e` ,'jlynEì ìëBàL äòeáL àä`di dreaya' ezpeeky - ¨§¨¤©§
xn`y e` .'jlyn lke` m` ilràìEì ìëBà àì äòeáL- Ÿ§¨Ÿ©§

dn la` ,'dreaya xeq` `di `l jnn lke` `ly dn' rnyny
elld zepeyln zg` lka .dreaya xeq` didi lke`yøeñàel ¨

lg epi`y xcpd oick `le .dreay eilr dlgy iptn ,epnn lek`l
xcp oia weligde .zncewd dpyna x`azpy enk el` zepeyla
,`vtg lr lg xcpdy iptn heyt oey`xd ote`a ,dreayl
jiiy `l la` ,eilr xeq` didiy lk`n e` utg lr xne`y
dlg dreay k"`yn ,'lk`i `ly' oaxw xeqi`a envr xeq`l
raypy miyxtn ep` 'oaxw `d' xne`yk ,ipyd ote`ae .df ote`a
oi` dreay oeyla la` ,dlg dreayd oi` jkitle oaxwd iiga
dpi` ixdy ,dreayd iiga mirayp mc` ipa oi`y oeikn ok yxtl

xeqi`a xeq`l ezpeek i`ceae ,ig xac.epnn lk`iy dn dreay
oi` xcpay xaeq epizpyn ly `pzdy s` ,iyilyd ote`ae
da mixne`y dreaya dcen ,'od rney dz` e`l llkn' mixne`

.'od rney dz` e`l llkn'

àøîâ
el xeq` 'jl lke`y dreay `d' xne`dy d`xp dpynd on
'lke`y' oeyly xg` mewna x`eand on dywn `xnbde ,lek`l

:lk`iy raypy yxtzn
,dpynd ixaca zwcwcn `xnbdììkî`d' dpynd ixac jezn - ¦§¨
x`ean 'xeq` jl lke`y dreaycxne`d'Eì ìëBàL äòeáL àä' §¨§¨¤©§

-òîLî 'àðìéëà àìc'okle ,epnn lk`i `ly ernyn df oeyly - §Ÿ£¦§¨©§©
.epnn lek`l dpynd ezxq`eäðéîøedxizq df lr dyw` - §¦§

xare raypdy ,iehia zreay lr `ad oaxw iabl zipypy dpynn
,epipye ,oaxw `ian ezreay lríézL úBòeáLipte` ipy - §§©¦

,oaxw `ian mdilr xaerdy dxeza miyxetn iehia zreayïäL¤¥
òaøàipy sexiva -`l` dxeza miyxetn mpi`y mitqep mipte` ©§©

raypd :od el`e .rax` od ixd ,aezkd on meyxc minkgy
'ìëBàL',lk` `le ezreay lr xareåraypd'ìëBà àlL'xare ¤©§¤Ÿ©

xn`py ,oaxw mi`iany dxeza miyxetn el` ipy - lk`e`xwie)

(c dzernyne ,'aihidl F` rxdl miztUa `Hal raXz iM Wtp'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦
raypy aezkd zpeeke ,`adl lr dreay `ed 'aihidl e` rxdl'
oebk envrl 'aihidl' e` ,'lke` `ly' oebk envrl 'rxdl'
etiqed minkge .oaxw `ian el` zereay lr xar m`e ,'lke`y'
,oaxw `ian mdilr xaerd mby xaryl zereay izy cer eyxce

' raypd ,od el`e'ézìëàLzn`a ik `id xwy zreaye ,xaryl ¤¨©§¦
,lk` `låraypd'ézìëà àlL',`xnbd zwiicne .lk` zn`ae §¤Ÿ¨©§¦
øîà÷cîe 'lke`y' `pzd'ìëBà àlL'dpy jk xg`e'ézìëàL' ¦§¨¨©¤Ÿ©¤¨©§¦

'ézìëà àlL'å,aihidle rxdl - e`le od miyxtzn i`cea mdy §¤Ÿ¨©§¦
ììkîjkn cenll yi -'Eì ìëBàL'c,'jl lke`y' oeyly - ¦§¨§¤©§

'òîLî 'àðìéëàccbpk od oeyl `ede ,lk`iy raypy ernyn - ©£¦§¨©§©
epizpyna wiecny dnl xzeq dfe .e`l ernyny 'lke` `ly'

' oeylylke`y dn epiidc ,lk`i `ly dreayl yxtzn 'lke`y
.dreay xeqi`a `di

,iia` uxzn,éiaà øîàdreay' xne`dì ézL ¯ 'ìëBàLúBðBL ¨©©©¥¤©§¥§
,òîLîeyxtl xyt`e zeiernyn izy exeaic llka yi xnelk ©§©

ielz xacd okle .lk`i `ly e` lk`iy e` ,miketd mipte` ipya
okl mcew m` ,xcp icil e`iady dyrnd did dnïéáøñî eéä̈§¨§¦

[mixivtn-]øîàå ,ìBëàì Bamdlàðìéëà àðìéëà,lke` lke` - ¤¡§¨©£¦§¨£¦§¨
,[lke`e hrn epiznd-] lk`iy maiyd dxvtd lk lryeúå- §

mdl xn`e siqed cere,'ìëBàL äòeáL'df ote`aòîLî 'àðìéëàc' §¨¤©©£¦§¨©§©
i`ceay mzrc gipdl ick raype ,lk`iy `id eixac zernyn -

.zereaya dpyna xaecn df ote`ae .lk`ie mdl rnyiìáàm` £¨
,lek`l ea exivtdyk dligzaàðìéëà àì àðìéëà àì øîàlka - ¨©Ÿ£¦§¨Ÿ£¦§¨
,'lke` `l' mdl aiyd mrteúåe siqed aeye -äòeáL' øîà §¨©§¨

,'ìëBàLmiyxtn ep` df ote`aøîà÷ 'àðìéëà àìc'ezpeeky - ¤©§Ÿ£¦§¨¨¨©
dreay' yexite .ea xivtdl ewiqtiy ezxhne ,lk`i `ly rayil
xn`p df ote`ae .jlyn lke` m` ilr `di dreaya - 'lke`y

.xeq` 'lke`y' xne`dy o`k dpyna
:zereayn `iyewd lr sqep uexiz

,øîà éMà áø,lk`iy eyexit 'lke`y dreay' xne`d mlerl ©©¦¨©
oeyle'äòeáL'c 'ìëBàL,dreay iabl o`k epipyy'ìëBà éàL ¤©¦§¨¤¦©
øîà÷xeq` okle ,'lke` i`y dreay' xn`y ote`l `pzd zpeek - ¨¨©

.lek`l
,iy` ax lr `xnbd dywnïk íà,'lke` i`y' xne`a xaecny ¦¥

àèéLte ,lek`l el xeq`yàøîéîì éàîxnel `pzd `a dn - §¦¨©§¥§¨
.exikfd dn myle df oica

ik ,eil`n oaen df oic oi`y `xnbd zvxznàîéúc eäî`ny - ©§¥¨
`l 'lke` i`y' exne`ay okziy xnel zrcd lr dler did

e ,'lke`y' xnel ywia `l` lk`i `ly rayil oiekzpàðMéì í÷éî¥©¦§¨
déì ìé÷zéàc àéä`vi df ici lre ,eliykd epeyl aekire mebnib - ¦§¦§¦¥

lawp did jky xn`i m` ,ok okziy xg`ne ,'lke` i`y' eitn
,lek`l epxq`p `le eixacïì òîLî à÷xnel on`p epi`y dpynd ¨©§©¨

.lk`i `ly dreay eilr dlg `l` oiekzp jkly
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המשך בעמוד ננ

oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtmixcp
'îâ.ïéúéðúî,"lke`y oaxw `l"e ,"lke`y oaxwd" `l` xzen iedlc ipzw `l `kdc

.dcedi iax `le `id xi`n iax ikd`e.ïðú àäå øúåî êì ìëåà àì ïáø÷ì àôéñ àîéà
.'eke "jl lke` `l oaxwl" :oiwxit jci`a.ïáø÷ì øîàã àäxzen ipzwc oizipzne .xeq`

iedil - lke` m`c ,jl lke` `ly dn oaxw iedl `l :rnync ,"oaxwl `l" xn`c -

iaxl dil zile ,od e`l llkn epiidc ,oaxw

.od e`l llkn xi`néðúî'ìëåà àì äòåáù
.øåñà ìëåàù äòåáù àä 'åëå êìyxtnck

.rnyn lke` `l - "lke`y" i`dc `xnba

i`de .lke` m` ilr dlg `dz dreay ,xnelk

,xn`w dreay iigc xninl `kil dreay

dreay `l` ,oaxwa enk ynn da zil dreayc

.xn`w ynn.øåñà êì ìëåà àì äòåáù àì
zereay zkqna opixnb ikdc ,xi`n iaxl 'it`

)scel.dreayac ,(n"xl dil zi`e`l llkn

.od rney dz`îâ'éúù ìëåàùòîùî úåðåùì
.ïéáøñî åéä`plik`" xn`e ,lk`iy mixivtn

- "lke`y dreay" xn` jk jezne ,"`plik`

oiaxqn eid `lyk) :xn`w "`plik`c" rnyn

.(lke`y dreay xn` envrn `l` ,eaéùà áø
.øîåài`y" - "lke`y dreay `d" ipzwc `d

`ed "`plik` `lc" ,xeq` ikdle ,ipzw "lke`.

.àèéùôi`ce - "lke` i`y" xn`w i` i`cec

.xeq`e ,`ed "`plik` `l".àîéúã åäîi`d

oewz xnelk ,`pyil mwin "lke` i`y" xn`wc

ezrcac ,`ed oeyld,"lke`y" xnel did

lwzpeiedl mlerl :`nipe ."lke` i`y" xn`e

,`lc ol rnyn `w ,"lke`y" xn`c o`nk

.xeq` i`cecàîòèë øîà àì ééáààìã éùà áøã
.éðú÷."lke` i`y" 'ipzna.éãàð äåä éùà áøå
cecpea oiaxqn eid ikc ,iia`c dinrhn xeqe

eze "`plik` `l `plik` `l" xn`e lek`l

oia "lke`y dreay" xn` m` oia ,dreay xn`

- "lke` `ly dreay" xn` m`xn`wc rnyn

rnyn "lke`y dreay" xn` m` ;"`plik`"

`l :dinza xn`w ikdc ,"`plik`" xn`w

.i`cea lke`y dreay ?`plik` `l `plik`

rnyn oicd "lke` `ly dreay" xn` m`einp

i` dreay ?`plik` `l :rnync ,"`plik`c"

?`plik` `l.`pyil `cg epiideéîð àëéà àäå
.éöåøúì`pyil rnync ,`zegipai`de .`pixg`

"`plik` `lc" - "lke` `ly dreay" xn`c

"`plik` `l" xn`c i`dc ,rnyn`zegipa

xn` ik inp i` xeq` iedl `l ok m` ,xn`w

`zil i`ce `l` !"lke` `l dreay" oizipzna

zereay zkqna `pz i`ce `l` .iia`c `nrhl

.xg` oipr `le ,rnyn "`plik`c" - "lke`y"c`ly"exn` i` `l` rnyn e`l i`ce "lke`yk"c ,"lke` i`y" oizipzn uxzn jkld .xg` xac `le ,"`plik` `lc" - rnyn "lke`

."`plik`c"éðúî'.íéøãðáî úåòåáùá øîåç äæzereayac ,'ek "lke` `ly dreay" oxn`c `d.xzen mixcpae xeq`
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`di oaxwc opixn` i`e .`ed ireazy` xa e`l oaxwc ,ixy - razyn oaxw iigac opixn` i`

" .lk`i `ly dn `l` oaxw xeqi` iey `lc ,ixy inp - xn`w jlyn lke` `ly dn`d

.xn`w icin `le ,dia razync yipi` ciarc ,xn`w oaxw igc ,ixy inp - "jl lke`y oaxw

xzenc `pzc ,"dreay `d" dreaya dzeekce ,`paizkcke ,opiqxb "oaxw `d"c ipira d`xpe

xninl `kile .xeq` dreayac ipzw oaxwa

"oaxwd"c lirlc oiwxta `pzdc ,'iqxb "oaxwd"c

`dc ?ixyc `kd opz ikide xi`n iaxl xeq`

i`ce `l` .`xnba dl `pniwe` n"xk (inp) 'ipzn

oeikc ,ixy inp - "jl lke` `l oaxwl" .oxn`ck

`kile .rnyn oaxw `l - xn`w dgezt c"nlac

`di lk`iy dn `d :rnyn e`l llknc xninl

`d - n"xe .dl `pniwe` n"xk 'ipzn `dc ,oaxw

od rney dz` e`l llkn dil zil.'éðúî
jl lke`y dreay `d jl lke` `l dreay

.xeq` jl lke` `l dreayl`l dreay"c meyn

`d"e .jl lke` `l dreaya :rnyn "jl lke`

iyextl `kilc ,rnyn ikd "jl lke`y dreay

- oaxw ig opixn`ck ,xn`w dreay igc `pyil

"lke` `l dreayl"e .ikd iypi` irzyn `lc

c"nlc b"r`c .xeq` - dgezt c"nla elit` ,inp

zilc ,`id xi`n iax 'ipzne ,rnyn "`l" dgezt

ikd elit` - od rney dz` e`l llkn dil

meyn :`nrh epiidc ipira d`xpe .xeq` dreaya

) "zecrd zreay" wxt seqa opiwqn `dczereay

.elod rney dz` e`l llkn n"xl dil zil ikc (

-,`penn 'ia zi`c `xeqi`a inp i` ,`penna n"d

`cixb `xeqi`a la`-mixcpe .dil zi`-

`lc meyn ,edpip `penn dia zi`c `xeqi`

xac lr oilg opi` `dc ,`vtg `la eda zgkyn

`xeqi` `l` opi` zereay la` .ynn ea oi`y

`cixb `xeqi`c oeike ,eteba lg `edy `cixb

edpip-llkn eda opixn`c dcen xi`n iax elit`

od rney dz` e`l.'îâiax 'ipzn ipn (lirl)

.`id xi`ndil ipy `le "oaxw" dil ipy `lc

- dcedi iax i`c .oeincd s"k ira `lc ,"oaxwk"

elit` ,ixyc "jl lke` `l oaxw" `ixi` i`n

ixy inp "jl lke`y oaxw".àäoaxwl xn`c

.oaxwl xn`c `d:rnyn - zi`ay c"nla xnelk

:rnyn - dgezt c"nla oaxwl la` ,`di oaxwl

oaxw `l.
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'îâïéúéðúî épî¯äãeäé éaø éàc ,àéä øéàî 'ø¯àI ©¦©§¦¦¥¦¦§¦©¦§¨¨
:àôéñ àîéà ."ïaøwä" déI éðL àIå "ïaø÷" déI éðL̈¥¥¨§¨§¨¨¥¥©¨§¨¥¨¥¨

"EI IëBà àI ïaøwI"¯àI ïaø÷I" :ïðúäå .øzeî ©¨§¨Ÿ©§¨§¨§©§¨§¨Ÿ
:øîBàk äNòð :àaà ø"àå ,øñBà øéàî éaø "EI IëBà©§©¦¥¦¥©¨©£¨§¥
øîàc àä :àéL÷ àI !EI IëBà àI CëéôI àäé ïaø÷I§¨§¨§¥§¦¨Ÿ©§¨©§¨¨©£©
.øîà÷ "ïaø÷ éåä àI"c ,"ïaø÷I àI" øîàc àä ,"ïaø÷I"§¨§¨¨©£©¨§¨§¨§¨¨¥¨§¨¨¨©

'éðúîIëBàL äòeáL" àä "EI IëBà àI äòeáL"§¨Ÿ©§¨§¨¤©
"EI IëBà àI äòeáL àI" "EI¯.øeñà'îâIIkî §Ÿ§¨Ÿ©§¨¦§¨

"EI IëBàL äòeáL" àäc¯.òîLî "àðIéëà àIc" §¨§¨¤©§§¨¨¥§¨©§©
:eäðéîøeàJL"å "IëBàL" :òaøà ïäL íézL úBòeáL §¦§§§©¦¤¥©§©¤©§¤Ÿ

àJL" øîà÷cî ."ézIëà àJL"å "ézIëàL" ,"IëBà©¤¨©§¦§¤Ÿ¨©§¦¦§¨¨©¤Ÿ
IëBàL"c IIkî ,"ézIëà àJL"å "ézIëàL" "IëBà©¤¨©§¦§¤Ÿ¨©§¦¦§¨§¤©

"EI¯ézL "IëBàL" :ééaà øîà !òîLî "àðIéëàc" §§¨¥§¨©§©£©©©¥¤©§¥
ïéáøñî eéä ;òîLî úBðBLI:øîàå IBëàI BaàðIéëà" §©§©¨§¨§¦¤¡©£©¨¥§¨

"àðIéëàc" ¯ "IëBàL äòeáL" :eúå ,"àðIéëà.òîLî ¨¥§¨§§¨¤©§¨¥§¨©§©
:øîà eúå ,"àðIéëà àI ,àðIéëà àI" :øîà Iáà£¨£©¨¨¥§¨¨¨¥§¨§£©

"IëBàL äòeáL"¯éLà áø .øîà÷ "àðIéëà àIc" §¨¤©§¨¨¥§¨¨¨©©©¦
ë"à .øîà÷ "IëBà éàL" äòeáLc "IëBàL" :øîà£©¤©¦§¨¤¦©¨¨©
àðMéI í÷éî :àîéúc eäî ?àøîéîI éàî ,àèéLt§¦¨©§¥§¨©§¥¨¥¨¦¨¨
áøk íòè øîà àI ééaà .I"î÷ ,déI Ié÷úéàc àéä¦§¦§¦¥©©¥¨£©©©§©

éLà¯ïî éãàð éLà áøå ."IëBà éàL" éðú÷ àIc ©¦§¨¨¨¥¤¦©§©©¦¨¥¦
ééaàc íòè¯ézL òîLî éîð "IëBà àJL" :øáñ÷ ©©§©©¥¨¨©¤Ÿ©©¦©§©§¥

àðIéëà àI" :øîàå ,IBëàI Ba ïéáøñî eéä ;úBðBLI§¨§¨§¦¤¡§¨©¨¨¥§¨
ïéa "IëBàL" ïéa "äòeáL" :éîð øîàå ,"àðIéëà àÏ¨¥§¨©£©©¦§¨¥¤©¥

"IëBà àJL"¯àkéàå .øîàc òîLî "àðIéëà" ïéãä ¤Ÿ©¨¥¨¥§¨©§©©£©§¦¨
"IëBà àJL äòeáL" àðMéI éîð döeøúI¯äòeáL" §¨¨©¦¦¨¨§¨¤Ÿ©§¨

"IëBàL" :d÷ñt àpz àJà .øîà÷ "àðIéëà àIc§¨¨¥§¨¨¨©¤¨©¨§©¨¤©
¯"IëBà àJL"å ,òîLî "àðIéëàc"¯"IëBà àI" §¨¥§¨©§©§¤Ÿ©Ÿ©

.òîLî'éðúîøîBçå .íéøãpaî úBòeáMa øîBç äæ ©§©¤¤©§¦©§¨¦§¤
ïéJéôz" "IèBð éðàL áIeI" "äNBò éðàL äkeñ íðB÷" øîà ?ãöék .úBòeáMaî íéøãpa©§¨¦¦©§¥©¨©¨¨¤£¦¤¨¤£¦¥§¦¦

íéøãpa ,"çépî éðàL¯úBòeáMa ,øeñà¯.úBönä Iò øBáòI ïéòaLð ïéàL ,øzeî ¤£¦©¦©©§¨¦¨©§¨¤¥¦§¨¦©£©©¦§
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc mixcp(iyily meil)

àøîâ
,zxxan `xnbdïéúéðúî épî,xnelk .epizpyn diepy in zrck - ©¦©§¦¦

ok ixdy ,xcp excp 'jl lke`y oaxw' xne`dy xaeqd `ed in
rnyne ,'xzen jl lke` `l oaxw' dhwpy dpynd ixacn dler

.xeq` 'jl lke`y oaxw' xn` m`y
,`xnbd daiynàéä øéàî éaøiax zhiyk diepy epizpyn - ©¦¥¦¦

xaeqd ,xi`n(.bi lirl)s"k `la s` 'jl lke`y oaxw' xne`dy
`l oaxw' `wec dpynd dhwp okle ,xcp excp ['oaxwk'] oeincd

eyn ,'xzen jl lke`xq` `le lk`i `ly dn z` oaxwk dyry m
ezpeeky ,xeq` 'jl lke`y oaxw' xne`d la` lk`iy dn z`

,`xnbd zyxtne .jlyn lke`y dn z` oaxwk xeq`léaø éàc§¦©¦
äãeäéi`y `vnz ,dcedi iaxk dpynd cinrdl ywaz m`y - §¨

dcedi iax ixdy ,ok xnel xyt`déì éðL àìitl welig oi` - Ÿ¨¥¥
xne` m` oia eixacïaø÷''jl lke`ydéì éðL àìåxne` m` ¨§¨§Ÿ¨¥¥

ïaøwä'lke`y oaxwk' xn` `ly oeik xzen mdipyae ,'jl lke`y ©¨§¨
eprinydl 'jl lke`y oaxw' zepyl `pzl did ezhiy itle .'jl
'jl lke` `l oaxw' xne` m` wx `le ,xzen df ote`a elit`y

.[lk`i `ly dn z` xq`y oeik xizn xi`n iax mb dfay]
:xi`n iax zhiyk dti dler dpi` `tiqdy dywn `xnbd

àôéñ àîéà,epipy `tiqa ixd -ïaøwì'øzeî 'Eì ìëBà àìitl - ¥¨¥¨©¨§¨Ÿ©§¨
ixdy melk epi` dfe 'lke` `ly dn oaxw didi `l' xne`k `edy
z` cinrdl xyt` ji`e .oaxw didiy lk`n mey lr xn` `l

,xi`n iax zhiya dpyndïðúäåxne`dy'Eì ìëBà àì ïaøwì' §¨§©©¨§¨Ÿ©§
àaà éaø øîàå ,øñBà øéàî éaøep`y meyn xeqi`d mrhy ©¦¥¦¥§¨©©¦©¨

y miyxtne eixac z` miwlgnàäé 'ïaø÷ì' øîBàk äNòðdn ©£¨§¥§¨§¨§¥
,jlyn lke`y,'Eì ìëBà àì' Cëéôì`l' eixac meiqy ,xnelk §¦¨Ÿ©§

xcpe li`edy `pwqn dlrny `l` xcpd oeyln epi` 'jl lke`
`l oaxwl' xn` m`y dpyna xkfend oicd ok m`e ,lk`i `l

.xi`n iax zhiya xn`p `l ,xzen 'jl lke`
,`xnbd zvxzn,àéL÷ àìoi`e ,xi`n iaxk epizpyn mlerl Ÿ©§¨

c ,lirl xi`n iax ixac z` zxzeq `tiqdy zeywdlàäipzwc - ¨
ixiin ,'xeq` jl lke` `l oaxwl' lirl,'ïaø÷ì' øîàcmiyxtne §¨©§¨§¨

e ,'jl lke` `l jkitl `di oaxwl' eixacàädxizdy epizpyn - ¨
ixiin'ïaøwì àì' øîàc:o"xd zqxibe] zeaiz izya -øîàc §¨©Ÿ©¨§¨§¨©

'ïaøwì',['`l' ezernyny ,g"zta c"nld -,øîà÷ 'ïaø÷ éåä àì'c ©¨§¨§Ÿ¨¥¨§¨¨¨©
`l lk`i `ly dny `l` ,oaxw `diy eixac yxtl oi` oky oeike

.zernyn mey oi` dfle ,oaxw didi

äðùî
zncewd dpyna exkfpy zepeyld lky x`azn ef dpyna
miliren dreay oeyla mxn` m` ,[xcp iabl miliren mpi`y]

.dreayd dlge
xne`d,Eì ìëBà àì äòeáLlke` `ly ilr dreay' eyexite §¨Ÿ©§

xn`y e` ,'jlynEì ìëBàL äòeáL àä`di dreaya' ezpeeky - ¨§¨¤©§
xn`y e` .'jlyn lke` m` ilràìEì ìëBà àì äòeáL- Ÿ§¨Ÿ©§

dn la` ,'dreaya xeq` `di `l jnn lke` `ly dn' rnyny
elld zepeyln zg` lka .dreaya xeq` didi lke`yøeñàel ¨

lg epi`y xcpd oick `le .dreay eilr dlgy iptn ,epnn lek`l
xcp oia weligde .zncewd dpyna x`azpy enk el` zepeyla
,`vtg lr lg xcpdy iptn heyt oey`xd ote`a ,dreayl
jiiy `l la` ,eilr xeq` didiy lk`n e` utg lr xne`y
dlg dreay k"`yn ,'lk`i `ly' oaxw xeqi`a envr xeq`l
raypy miyxtn ep` 'oaxw `d' xne`yk ,ipyd ote`ae .df ote`a
oi` dreay oeyla la` ,dlg dreayd oi` jkitle oaxwd iiga
dpi` ixdy ,dreayd iiga mirayp mc` ipa oi`y oeikn ok yxtl

xeqi`a xeq`l ezpeek i`ceae ,ig xac.epnn lk`iy dn dreay
oi` xcpay xaeq epizpyn ly `pzdy s` ,iyilyd ote`ae
da mixne`y dreaya dcen ,'od rney dz` e`l llkn' mixne`

.'od rney dz` e`l llkn'

àøîâ
el xeq` 'jl lke`y dreay `d' xne`dy d`xp dpynd on
'lke`y' oeyly xg` mewna x`eand on dywn `xnbde ,lek`l

:lk`iy raypy yxtzn
,dpynd ixaca zwcwcn `xnbdììkî`d' dpynd ixac jezn - ¦§¨
x`ean 'xeq` jl lke`y dreaycxne`d'Eì ìëBàL äòeáL àä' §¨§¨¤©§

-òîLî 'àðìéëà àìc'okle ,epnn lk`i `ly ernyn df oeyly - §Ÿ£¦§¨©§©
.epnn lek`l dpynd ezxq`eäðéîøedxizq df lr dyw` - §¦§

xare raypdy ,iehia zreay lr `ad oaxw iabl zipypy dpynn
,epipye ,oaxw `ian ezreay lríézL úBòeáLipte` ipy - §§©¦

,oaxw `ian mdilr xaerdy dxeza miyxetn iehia zreayïäL¤¥
òaøàipy sexiva -`l` dxeza miyxetn mpi`y mitqep mipte` ©§©

raypd :od el`e .rax` od ixd ,aezkd on meyxc minkgy
'ìëBàL',lk` `le ezreay lr xareåraypd'ìëBà àlL'xare ¤©§¤Ÿ©

xn`py ,oaxw mi`iany dxeza miyxetn el` ipy - lk`e`xwie)

(c dzernyne ,'aihidl F` rxdl miztUa `Hal raXz iM Wtp'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦
raypy aezkd zpeeke ,`adl lr dreay `ed 'aihidl e` rxdl'
oebk envrl 'aihidl' e` ,'lke` `ly' oebk envrl 'rxdl'
etiqed minkge .oaxw `ian el` zereay lr xar m`e ,'lke`y'
,oaxw `ian mdilr xaerd mby xaryl zereay izy cer eyxce

' raypd ,od el`e'ézìëàLzn`a ik `id xwy zreaye ,xaryl ¤¨©§¦
,lk` `låraypd'ézìëà àlL',`xnbd zwiicne .lk` zn`ae §¤Ÿ¨©§¦
øîà÷cîe 'lke`y' `pzd'ìëBà àlL'dpy jk xg`e'ézìëàL' ¦§¨¨©¤Ÿ©¤¨©§¦

'ézìëà àlL'å,aihidle rxdl - e`le od miyxtzn i`cea mdy §¤Ÿ¨©§¦
ììkîjkn cenll yi -'Eì ìëBàL'c,'jl lke`y' oeyly - ¦§¨§¤©§

'òîLî 'àðìéëàccbpk od oeyl `ede ,lk`iy raypy ernyn - ©£¦§¨©§©
epizpyna wiecny dnl xzeq dfe .e`l ernyny 'lke` `ly'

' oeylylke`y dn epiidc ,lk`i `ly dreayl yxtzn 'lke`y
.dreay xeqi`a `di

,iia` uxzn,éiaà øîàdreay' xne`dì ézL ¯ 'ìëBàLúBðBL ¨©©©¥¤©§¥§
,òîLîeyxtl xyt`e zeiernyn izy exeaic llka yi xnelk ©§©

ielz xacd okle .lk`i `ly e` lk`iy e` ,miketd mipte` ipya
okl mcew m` ,xcp icil e`iady dyrnd did dnïéáøñî eéä̈§¨§¦

[mixivtn-]øîàå ,ìBëàì Bamdlàðìéëà àðìéëà,lke` lke` - ¤¡§¨©£¦§¨£¦§¨
,[lke`e hrn epiznd-] lk`iy maiyd dxvtd lk lryeúå- §

mdl xn`e siqed cere,'ìëBàL äòeáL'df ote`aòîLî 'àðìéëàc' §¨¤©©£¦§¨©§©
i`ceay mzrc gipdl ick raype ,lk`iy `id eixac zernyn -

.zereaya dpyna xaecn df ote`ae .lk`ie mdl rnyiìáàm` £¨
,lek`l ea exivtdyk dligzaàðìéëà àì àðìéëà àì øîàlka - ¨©Ÿ£¦§¨Ÿ£¦§¨
,'lke` `l' mdl aiyd mrteúåe siqed aeye -äòeáL' øîà §¨©§¨

,'ìëBàLmiyxtn ep` df ote`aøîà÷ 'àðìéëà àìc'ezpeeky - ¤©§Ÿ£¦§¨¨¨©
dreay' yexite .ea xivtdl ewiqtiy ezxhne ,lk`i `ly rayil
xn`p df ote`ae .jlyn lke` m` ilr `di dreaya - 'lke`y

.xeq` 'lke`y' xne`dy o`k dpyna
:zereayn `iyewd lr sqep uexiz

,øîà éMà áø,lk`iy eyexit 'lke`y dreay' xne`d mlerl ©©¦¨©
oeyle'äòeáL'c 'ìëBàL,dreay iabl o`k epipyy'ìëBà éàL ¤©¦§¨¤¦©
øîà÷xeq` okle ,'lke` i`y dreay' xn`y ote`l `pzd zpeek - ¨¨©

.lek`l
,iy` ax lr `xnbd dywnïk íà,'lke` i`y' xne`a xaecny ¦¥

àèéLte ,lek`l el xeq`yàøîéîì éàîxnel `pzd `a dn - §¦¨©§¥§¨
.exikfd dn myle df oica

ik ,eil`n oaen df oic oi`y `xnbd zvxznàîéúc eäî`ny - ©§¥¨
`l 'lke` i`y' exne`ay okziy xnel zrcd lr dler did

e ,'lke`y' xnel ywia `l` lk`i `ly rayil oiekzpàðMéì í÷éî¥©¦§¨
déì ìé÷zéàc àéä`vi df ici lre ,eliykd epeyl aekire mebnib - ¦§¦§¦¥

lawp did jky xn`i m` ,ok okziy xg`ne ,'lke` i`y' eitn
,lek`l epxq`p `le eixacïì òîLî à÷xnel on`p epi`y dpynd ¨©§©¨

.lk`i `ly dreay eilr dlg `l` oiekzp jkly
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oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtmixcp
'îâ.ïéúéðúî,"lke`y oaxw `l"e ,"lke`y oaxwd" `l` xzen iedlc ipzw `l `kdc

.dcedi iax `le `id xi`n iax ikd`e.ïðú àäå øúåî êì ìëåà àì ïáø÷ì àôéñ àîéà
.'eke "jl lke` `l oaxwl" :oiwxit jci`a.ïáø÷ì øîàã àäxzen ipzwc oizipzne .xeq`

iedil - lke` m`c ,jl lke` `ly dn oaxw iedl `l :rnync ,"oaxwl `l" xn`c -

iaxl dil zile ,od e`l llkn epiidc ,oaxw

.od e`l llkn xi`néðúî'ìëåà àì äòåáù
.øåñà ìëåàù äòåáù àä 'åëå êìyxtnck

.rnyn lke` `l - "lke`y" i`dc `xnba

i`de .lke` m` ilr dlg `dz dreay ,xnelk

,xn`w dreay iigc xninl `kil dreay

dreay `l` ,oaxwa enk ynn da zil dreayc

.xn`w ynn.øåñà êì ìëåà àì äòåáù àì
zereay zkqna opixnb ikdc ,xi`n iaxl 'it`

)scel.dreayac ,(n"xl dil zi`e`l llkn

.od rney dz`îâ'éúù ìëåàùòîùî úåðåùì
.ïéáøñî åéä`plik`" xn`e ,lk`iy mixivtn

- "lke`y dreay" xn` jk jezne ,"`plik`

oiaxqn eid `lyk) :xn`w "`plik`c" rnyn

.(lke`y dreay xn` envrn `l` ,eaéùà áø
.øîåài`y" - "lke`y dreay `d" ipzwc `d

`ed "`plik` `lc" ,xeq` ikdle ,ipzw "lke`.

.àèéùôi`ce - "lke` i`y" xn`w i` i`cec

.xeq`e ,`ed "`plik` `l".àîéúã åäîi`d

oewz xnelk ,`pyil mwin "lke` i`y" xn`wc

ezrcac ,`ed oeyld,"lke`y" xnel did

lwzpeiedl mlerl :`nipe ."lke` i`y" xn`e

,`lc ol rnyn `w ,"lke`y" xn`c o`nk

.xeq` i`cecàîòèë øîà àì ééáààìã éùà áøã
.éðú÷."lke` i`y" 'ipzna.éãàð äåä éùà áøå
cecpea oiaxqn eid ikc ,iia`c dinrhn xeqe

eze "`plik` `l `plik` `l" xn`e lek`l

oia "lke`y dreay" xn` m` oia ,dreay xn`

- "lke` `ly dreay" xn` m`xn`wc rnyn

rnyn "lke`y dreay" xn` m` ;"`plik`"

`l :dinza xn`w ikdc ,"`plik`" xn`w

.i`cea lke`y dreay ?`plik` `l `plik`

rnyn oicd "lke` `ly dreay" xn` m`einp

i` dreay ?`plik` `l :rnync ,"`plik`c"

?`plik` `l.`pyil `cg epiideéîð àëéà àäå
.éöåøúì`pyil rnync ,`zegipai`de .`pixg`

"`plik` `lc" - "lke` `ly dreay" xn`c

"`plik` `l" xn`c i`dc ,rnyn`zegipa

xn` ik inp i` xeq` iedl `l ok m` ,xn`w

`zil i`ce `l` !"lke` `l dreay" oizipzna

zereay zkqna `pz i`ce `l` .iia`c `nrhl

.xg` oipr `le ,rnyn "`plik`c" - "lke`y"c`ly"exn` i` `l` rnyn e`l i`ce "lke`yk"c ,"lke` i`y" oizipzn uxzn jkld .xg` xac `le ,"`plik` `lc" - rnyn "lke`

."`plik`c"éðúî'.íéøãðáî úåòåáùá øîåç äæzereayac ,'ek "lke` `ly dreay" oxn`c `d.xzen mixcpae xeq`
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`di oaxwc opixn` i`e .`ed ireazy` xa e`l oaxwc ,ixy - razyn oaxw iigac opixn` i`

" .lk`i `ly dn `l` oaxw xeqi` iey `lc ,ixy inp - xn`w jlyn lke` `ly dn`d

.xn`w icin `le ,dia razync yipi` ciarc ,xn`w oaxw igc ,ixy inp - "jl lke`y oaxw

xzenc `pzc ,"dreay `d" dreaya dzeekce ,`paizkcke ,opiqxb "oaxw `d"c ipira d`xpe

xninl `kile .xeq` dreayac ipzw oaxwa

"oaxwd"c lirlc oiwxta `pzdc ,'iqxb "oaxwd"c

`dc ?ixyc `kd opz ikide xi`n iaxl xeq`

i`ce `l` .`xnba dl `pniwe` n"xk (inp) 'ipzn

oeikc ,ixy inp - "jl lke` `l oaxwl" .oxn`ck

`kile .rnyn oaxw `l - xn`w dgezt c"nlac

`di lk`iy dn `d :rnyn e`l llknc xninl

`d - n"xe .dl `pniwe` n"xk 'ipzn `dc ,oaxw

od rney dz` e`l llkn dil zil.'éðúî
jl lke`y dreay `d jl lke` `l dreay

.xeq` jl lke` `l dreayl`l dreay"c meyn

`d"e .jl lke` `l dreaya :rnyn "jl lke`

iyextl `kilc ,rnyn ikd "jl lke`y dreay

- oaxw ig opixn`ck ,xn`w dreay igc `pyil

"lke` `l dreayl"e .ikd iypi` irzyn `lc

c"nlc b"r`c .xeq` - dgezt c"nla elit` ,inp

zilc ,`id xi`n iax 'ipzne ,rnyn "`l" dgezt

ikd elit` - od rney dz` e`l llkn dil

meyn :`nrh epiidc ipira d`xpe .xeq` dreaya

) "zecrd zreay" wxt seqa opiwqn `dczereay

.elod rney dz` e`l llkn n"xl dil zil ikc (

-,`penn 'ia zi`c `xeqi`a inp i` ,`penna n"d

`cixb `xeqi`a la`-mixcpe .dil zi`-

`lc meyn ,edpip `penn dia zi`c `xeqi`

xac lr oilg opi` `dc ,`vtg `la eda zgkyn

`xeqi` `l` opi` zereay la` .ynn ea oi`y

`cixb `xeqi`c oeike ,eteba lg `edy `cixb

edpip-llkn eda opixn`c dcen xi`n iax elit`

od rney dz` e`l.'îâiax 'ipzn ipn (lirl)

.`id xi`ndil ipy `le "oaxw" dil ipy `lc

- dcedi iax i`c .oeincd s"k ira `lc ,"oaxwk"

elit` ,ixyc "jl lke` `l oaxw" `ixi` i`n

ixy inp "jl lke`y oaxw".àäoaxwl xn`c

.oaxwl xn`c `d:rnyn - zi`ay c"nla xnelk

:rnyn - dgezt c"nla oaxwl la` ,`di oaxwl

oaxw `l.
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קסב
oiglbn el`ea cenr fh sc ± iyily wxtmixcp

'îâ.íéøãðáî úåòåáùá øîåç øîà÷ãîzereaya ith xneg dfc ,xnelk`xnegn

`ki` xcp xeqi`c ,'eke "jl lke` `l oaxw" xn` ik ied `din xcpc llkn - mixcpc

iwl `lc `l` ,opaxcn.zereaya aiignc ikid ik ,dreay oaxw aiigin `le ,`zixe`cn

.éðú÷ øúåî àäå!`kil xeqi` mey elit`c ,mixcpa.àôéñàzereaya xneg ipzwc `d

i`w `l - aiyg xcpc rnync ,mixcpan

`l` ,"jl lke` `l oaxw" ipzwc `yix`

) `aa jci`c `tiq`lirlci:mpew" :ipzwc (

"xacn ipi`y" "oyi ipi`y-lgi `l"a df ixd

) lirl dlr `piax xne`e ."exac.ehmlerl :(

"lgi la" - "lgi la" i`ne ,"oyi ip`y" ipzwck

ipi`y" dreay la` .opaxc xeqi` epiidc ,opaxc

dfe .xeq` `ziixe`cn - "xacn ipi`y" "oyi

lr dlg dreayy ,mixcpan zereaya xneg

ok oi`y dn ,oaxw aiige ynn ea oi`y xac

.mixcpa.íéîù éöôçì àåä ìçéî ìáàxcp m`y

dlg dreay oi` - zevnd on zg` lr xearl

cnere rayenc ,dreay dze`l lgine ,eilr

lekie ,eilr dlg dreay oi`e ,dniiwl `ed

exac llgl..øãð àðù éàîlr xcp ik xn`c

- devnd dyre xar ike ,xcpd eilr lg devnd

`l"a dil mw."lgi.'äì øãð øåãé éë áéúëã
ivtga elit`c.exac lgi `l - 'dlc miny

.éîð äòåáùlr xearl rayp m` dilr legz

.devndàì 'äì äòåáù òáùä åà éîð áéúëäå
.åøáã ìçédl"cjenq "'e`"`rnync ,"rayd

.exac lgi `l - dreay rayd 'dl :inpøîà
øîàã àä éìò äëåñ úàðä øîàã àä ééáà

.äëåñä ïî äðäà àìù äòåáù`d ,xnelk

oixcepy oizipzn ipzwcxq`w `zydc ,"ilr dkeq z`pd" xn`c oebk - devnd lr

ezy`l careync b"r` ,lirl opixn`ck .dligzkl 'it` xcinl ivn ikdc ,dilr `vtg

`l` ,dilr envr xqe` epi`y ,"ilr jyinyz z`pd" xn` ik xcpd eilr lg - yinyza

legizc epivn `l dreay oeyl lkac ,iia` xaqwe .eilr xqe` dciclxn` i`c ,dilr

dz`pdc "ilr dkeq z`pd dreay",xcp `l` dreay `ied `l i`ce `dc ,eilr xqe`

aiige ,xcp epiid opixn` - "ilr" xn`wc `kid lkc ,xcp epiid - "ilr" xn`wc oeikc

elit` - ikd xn` ik .`ed xcpe ,ezeixg`ala` .dilr `vtg xq`we ,xcp ivn dlgzkl

i`dke ,"dpd` `ly dreay" xn`c oebk `l` inwe`l ivn `l dreayliig `l `peeb

envr xqe`c - "dpd` `ly" xn`w ik devnc dilr diytp xqinl ivn `lc ,dilr

b"dke .el careyn `edy devnamixcpac ,zereayan mixcpa xneg ixiinmpew" xne`

."dpd` `ly" dreayae ,"ilr dkeq z`pd.åðúéð úåðäéì úåöî éëådkeq z`pd" xn`wc

dz`pda diytp xqinl ivn `le ,epzip zepdil `l `d ?"ilr`l `dc ,d`pd daiyg

.d`pd liaya epzip `lc ,devn.éìò äëåñ úáéùé 'åëå àáø øîà àìàzaiyi"ac oxn`ck

.dilr `vtg xq`w "ilr dkeq.áùà àìù äòåáùáå`l `de ,`vtg on diytp xq`w

.dreay dilr `liig `l ikdle ,devnl `ed careync ,carinl ivn.áééç àäé ìåëé
.dreay oaxw
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ììëî.rnyn `plik`c lke`ycode e`l hwp `dc.åéäxn`e lek`l ea miaxqn

.'eke rnyn `plik`c lke`y dreay xn` eze `plik` `plik`i`d metl

jixv p"d ,rnyn `plik` `lc "lke`y"c xnel dgked jixvc ikid ikc rnyn `pyil

iia`c diznwe`a "`xza mizy zereay" wxt yixae .rnyn `plik` "lke`y"c dgked

mey `la `nzqc `l` ,ikd rnyn `l diteb

xake .rnyn `plik`c - "lke`y" dgked

izazke ,zetlgznd zeibeqd on efy my izazk

ith `ticr mzdc `ibeqc ok mb my.í÷òéî
.`ed dipyild`xpe sl`a jix`dy ,xnelk

itl ,ikd oizrc` wqize ."lke` i`y" xne`k

`ly" `l` "lke` i`y" xnel mc` ipa jxc oi`y

"lke`.øîàå`plik`c lke` `ly dreay

.rnyn`l` ,lk`iy rayen `diy `xninl e`l

:dil xn` ikdc .lk`i `ly rayen epi`y xnel

izxn` xak `lde ?jnr lke` `ly izrayp ike

`plik`c jl.ïéðòìå.dkld'ta izazk xak

iia`k wqt l"f m"anxdy "`xza mizy zereay"

xac ly enrha my izkx`de ,mzdc `ibeqke

mlerlc ,iy` axk wqt l"f o"anxd la` .c"qa

- "lke` `ly"e ,rnyn `plik`c - "lke`y"

rnyn lke` `ly.à÷ñéômixcpa xneg df

ereayan'eke z.'îâ.`ed xcpc llknipzwcnc

`ki` inp xcpac rnyn - xcpn dxeng dreayc

dreayk xing `lc `l` ,`xeqi`.àäåxzen

.ipzwxzen - "jl lke` `l" :opzc.ìò`tiq

xacn ipi`y oyi ipi`y dreay dl ipzw jci`c

.xeq` jldn ipi`yxneg xninl jiiy `dae

,opaxcn ied `din `xcpc ,mixcpan zereaya

xeq`c ,xcpn dxeng dreayc `l` .opaxcn "lgi la"a lirl `nwe`c `piaxke

`zlinc `hyewc meyn ,`piaxc `ail` `wext i`dl cenlzd dl hiwpe .`ziixe`cn

mixcpa xneg iab inp opiwiic `lc i`de .xn`w opaxc - 'ipznc "lgi la"c ,`id dizeek

inp ikd oi`c meyn - `zi` `din dreayc llkn :zereayanmeyn da iwle ,`zi`c

devnd z` lhal dlg dpi`y `l` ,`ey zreay.ìáà.miny ivtgl `ed lginyi m`

ezreay lgin - miny ivtg leha ezreaya.'äì.exac lgi `lleha excpa yi elit`

lgi `l - myd zevn.äòåáù.'eke rayd e` aizk `d inp'dl"crayd"` inp i`w "

"dreay.àä.dkeqn dpd` `ly dreay xn`c `d ilr dkeq z`pd xn`c`xaq ,xnelk

'dl"c `edxac lr legiy `ed oica xcpc meyn ,"xcp xeci ik"` `l` dreay` i`w `l "

mc`d z` oilik`n oi`e ,`ed jk xcp oeyly .dkeq z`pd envr lr xqe` `edy itl ,devn

envr riwtdl epnid lk `le ,dkeqa ay` `ly epiid dreay oeyl la` .el xeq`d xac

da deevn `edy dkeq zevnn.øîà.epzp zepdil zevn ike `axdinrh` e`l `ax

da ayei - "ilr dkeq z`pd" xn` i`c ,dipyil` `l` .xn`w xity i`cec ,dywn iia`c

epzp zepdil e`l zevnc ,devn ly daiyi.àìàilr dkeq zaiyi xn`c `d `ax xn`

.dkeqa ay` `ly xn`c `dea oi`y xac `d ?ied i`n "ilr dkeq zaiyi" xn` ike :z"`e

yg `l `axe ,"ilr dzaiyil dkeq mpew" xn`c oebk - opiwqr i`na `kdc :l"i !`ed ynn

la` .opiwqr "dzaiyil dkeq" xne`ac p"d oi` la` ,iia` xn`c d`pd oeyl `l` ivexzl

utgd xikfnyk la` ,"xacn ip`y" "oyi ip`y" oebk ,eilr xqe`y utgd my xikfn epi`ya `l` ynn ea oi`y xac ixwn `lc ,ipdn "ilr dkeq zaiyi mpew" xn` elit`y exn` zetqeza

) "t"r`" wxta opixn`c i`n ,df itle .`ed ynn ea yiy xac - xq`pd:gp sc zeaezk) oizliknc `xza wxtae (:dt sc"odiyerl ici eycwi" xne`a opinwenc ,ezy` ici dyrn yicwn iab (

-epi` ixd epzp zepdil e`l zevnc oeik `de ?devn ly daiyia xeq` dnl "ilr dkeq zaiyi" xn` ik elit`e :z"`e .micid z` xikfdy oeik ,xn`w xne`k dyrp `l` ,xne`a `wec e`l

oi`y t"r` ,eilr dzaiyi xq`y oeik ,n"nc :zetqeza evxiz !llk dkeqd on dpdpd`pd ea el-"eilr mil xexv zwixf mpew" xn` df itle .lg-d`pd ezwixfa el oi`y t"r` ,xeq`

"ilr df xexv mpew" "ilr dkeq mpew" xne`a la` ,xexv zwixf e` dkeq zaiyi yxtna `wec ,edin .ewxefl xeq`-,dvx m` mil ea xq`py xexv eze` wxefe ,devn ly daiyi ayei

mzq xeqi` ,inp `kd .dribpa dxeq` dpi` d"t`e ,mlerd lk lre eilr dxq` eznda yicwn `dc .cala d`pd `l` envr lr xq` `l `nzqnc-yxity lk la` .rnyn d`pde dlik`

dribp elit` ,envr lr xeq`l-liig.
cg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

'îâøîBç¯!éðú÷ "øzeî" àäå ?àeä øãðc IIkî ¤¦§¨§¤¤§¨¨¨¨¥
"ïLé éðéàL äòeáL" :éðú÷ àáa Cãéàc àôéqà©¥¨§¦¨¨¨¨¨¥§¨¤¥¦¨¥
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ïéàL ïépî :IàeîL øîà Icéb áø øîà :éðúî éîeéáè©§¥©§¥¨©©¦¥¨©§¥¦©¦¤¥

"Bøác Içé àI" I"ú ?úBönä Iò øBáòI ïéòaLð¯ ¦§¨¦©£©©¦§Ÿ©¥§¨
àðL éàî .íéîL éöôçI àeä Içéî Iáà ,Içé àI Bøác§¨Ÿ©¥£¨¥¥§¤§¥¨©¦©§¨

øãð¯,"Bøác Içé àI ...'äI øãð øcé ék Léà" áéúëc ¤¤¦§¦¦¦¦Ÿ¤¤©Ÿ©¥§¨
Içé àI 'äI äòáL òáMä Bà" áéúk àä éîð äòeáL§¨©¦¨§¦¦¨©§ª¨©Ÿ©¥
àä ,"éIò äkeñ úàðä" øîàc àä :ééaà øîà !"Bøác§¨£©©©¥¨©£©£¨©¨¨©¨
:àáø øîà ."äkeqä ïî äðäà àJL äòeáL" øîàc©£©§¨¤Ÿ¤¡¤¦©¨£©¨¨
øîàc àä :àáø øîà àJà ?eðzéð úBðäéI úBöî éëå§¦¦§¥¨¦§¤¨£©¨¨¨©£©
áLà àJL äòeáL" øîàc àäå ,"éIò äkeñ úáéLé"§¦©¨¨©§¨©£©§¨¤Ÿ¥¥
àëäî úBönä Iò øBáòI ïéòaLð ïéàLå ."äkeqa©¨§¤¥¦§¨¦©£©©¦§¥¨¨
òaLð IBëé :àéðúc ,déI à÷ôð íúäî ?déI à÷ôð̈§¨¥¥¨¨¨§¨¥§©§¨¨¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc mixcp(iyily meil)

àøîâ
:'mixcpan zereaya xneg df' dpynd ixac z` zx`an `xnbd

df' dpyna `pzd oeyln ,`xnbd dywnøîBçzereaya ¤
,'mixcpa epi`e zereaya xac df' dpy `le 'mixcpanììkî¦§¨

¯,rnynàeä øãðcoi`y `xneg yi dreayay `l` ,lg xcpdy - §¤¤
epipyy oicd lr aqen 'xneg df'y dzr zxaeq `xnbde .xcpa

dlrnl,(.fh)dreay dfae ,xeq` 'jl lke` `l dreay' xne`dy
,`xneg wx df oi`y dywn ok lre ,xcpn dxengéðz÷ øzeî àäå§¨¨¨¨¥

`edy dpyna epipy 'jl lke` `l oaxw' oeyla xcepd lr ixde -
`ed mixcpayk mixcpan zereaya 'xneg' oeyl jiiy `le ,'xzen'

.ixnbl xzen
ok` 'mixcpan zereaya xneg df' dpynd ixac ,`xnbd zvxzn
,'xeq` jl lke` `l dreay' dlrnl epipyy dn lr miler mpi`

`l`éðz÷ àáa Cãéàc àôéqàzncewd dpynd ly `tiqd lr - ©¥¨§¦¨¨¨¨¨¥
epipyy dn epiidc ,epizpynl(:eh lirl)xne`dy,ïLé éðéàL äòeáL§¨¤¥¦¨¥

dreay e`,øaãî éðéàLdreay e`øeñà ,Cläî éðéàLxearl el ¤¥¦§©¥¤¥¦§©¥¨
ea oi`y xac lr mb dlg dreayy oeik ,dxezd on eixac lr

ae ,ynn,íéøãðaî úBòeáLa øîBç äæ,oyi ip`y mpew xn` eli`y ¤¤¦§¦¦§¨¦
epipy ,jldn ip`y mpew e` ,xacn ip`y mpew e`(:ci lirl)epi`y

xac lr lg xcp oi` dxezd ony ,dxezd on eixac miiwl aiig
ixac miiwl aiig opaxcn wxe ,ynn ea oi`yxnel jiiy df lre ,e

xeq`y xeng zereaye ,opaxcn wx xeq` mixcpay ,'xneg' oeyl
.dxezd on

,dpyna epipy'eë ãöék ,úBòeáLaî íéøãða øîBçdkeq mpew xn` ¤¦§¨¦¦¦§¥©
zx`an `xnbde .xzen zereaya xeq` mixcpa ,'eke dyer ip`y

:xcpl dreay oia weligd z`
éðúî àðäk áø,oldl z`aend `xnind z` dpey did `pdk ax - ©©£¨©§¥

áø øîà ìcéb áø øîà.ax mya z`f xn` lcib axy -éîBéáè áøå ¨©©¦©¨©©§©©§¥
éðúî,dpey did ineiah axe -ìàeîL øîà ìcéb áø øîàaxy - ©§¥¨©©¦©¨©§¥

.l`eny mya z`f xn` lcibïépîoicinl okidn -ïéòaLð ïéàL- ¦©¦¤¥¦§¨¦
dlg dreay oi`yúBönä ìò øBáòìayi `ly rayp m` oebk - ©£©©¦§

,oilitz gipi `ly e` dkeqaøîBì ãeîìzmixcp zyxta- ©§©
zereaye(b l xacna)'ebe draW raXd F` 'dl xcp xFCi iM Wi`'àì ¦¦¦¤¤©¦¨©§ª¨Ÿ

,'Bøác ìçéwxy ,`xnbd zyxec 'exac' zaizneBøác- ©¥§¨§¨
,ely mixac lr `id dreaydykìçé àì,exac llgl el xeq` - Ÿ©¥

íéîL éöôçì àeä ìçéî ìáàoi`y 'd zevn lhal rayp m` la` - £¨¥¥§¤§¥¨©¦
.exac llgl i`yx ,'exac' df

,`xnbd dywnøãð àðL éàî`ed mrhd `ld ,devn lhal lgy ©§¨¤¤
meyn'Bøác ìçé àì 'äì øãð øcé ék Léà' áéúëcz` miyxece ¦§¦¦¦¦Ÿ¤¤©Ÿ©¥§¨

zeyrl eilr xq`y xnelk ,'dl xq`e xcp m` elit`y ''dl' zaiz
,exac llgl el xeq`e ,devnd z` lhal xcpd lg ,miny ivtg

ok m`eénð äòeáL,devn lhal raypd iabl mb ok xn`p - §¨©¦
c ,devn lhal ezreay dlgy ''dl' zaizn yexcpeáéúk àä̈§¦

aezky ,''dl' zaiz daezk dreay oiprl mb ixdy-òáMä' Bà¦¨©

'äì äòáL òáMä'ebe'Bøác ìçé àìxeci' oia daezk ''dl' zaizy - ¦¨©§ª¨©Ÿ©¥§¨
aezkd xcp lr dze` miyxecy enke ,'dreay rayd'l 'xcp
,eixg` daezkd 'dreay rayd' lr mb 'dl zaiz yexcp jk ,mcew
,'dl raypd mby cnlpe ''dl dreay rayd' aezk did eli`ke

.exac llgl el xeq` ,miny ivtg lehia ezreaya yiy epiid
.dreayl xcp oia weligd z` x`an iia`

,éiaà øîàlgy xcp iabl diptl wx zyxcp ''dl' zaizy mrhd ¨©©©¥
devn lhaly meyn ,àä`ed xcp oeyl -éìò äkeñ úàðä øîàc ¨§¨©£¨©¨¨©

`le ,dkeqdn d`pdd lr xeqi`d lge dkeqd z`pd z` xqe`y -
xeq` eilr dxeq` dkeqd z`pdy xg`ne ,dkeqa envr z` xqe`

la` .el xeq`y xac mc`d z` oilik`n oi`y - da ayil elàä̈
`ed dreay oeyl -äkeqä ïî äðäà àlL äòeáL øîàcxqe`y - §¨©§¨¤Ÿ¥¨¤¦©¨

epi` ,devnl `ed careyny oeike ,dkeqd on zepdiln envr z`
dpi` ''dl' zaiz okle ,devnd meiwn envr z` xeq`l leki

.dreay iabl - dixg`l mb zyxcp
xq`p dkeq z`pdn xcepdy ,iia` ixac zernyn lr dywn `ax

:dkeqa ayil
eðzéð úBðäéì úBöî éëå ,àáø øîàdevnd meiw z`pd m`d - ¨©¨¨§¦¦§¥¨¦§

oi` ok m`e ,d`pd liaya zeevnd epzip `l ixd ,d`pd zaygp
dkeq zaiyi z`pd envr lr xqe` m` s`e ,d`pd zaygp devnd

.d`pd daeyg dpi`y devnd meiw z` dfa xqe` epi`
:xg` oeyla dreayl xcp oiay weligd z` yxtn `ax

àáø øîà àlàayil el xzen ok` 'ilr dkeq z`pd' xn` m` ¤¨¨©¨¨
dpi` devnd meiw z`pdy meyn ,devnd meiw jxevl dkeqa

e .d`pd zaygpàälhal milg mixcpy epizpyna epipyy dne - ¨
oebk ,dkeqa ayil xeq`e devn,'éìò äkeñ úáéLé' øîàcyxity §¨©§¦©¨¨©

meiw z`pdy s` jkle ,eilr dxeq` `dz dkeqa daiyidy
envr lr xq` ixdy dkeqa ayil `ed xeq` ,el zxzen devnd

.dkeqa daiyid mvr z`àäådlg dreay oi`y epipyy dne - §¨
oebk ,dkeqa ayil exq`l,äkeqa áLà àlL äòeáL øîàcxq`y §¨©§¨¤Ÿ¥¥©¨

egka oi` ,dkeqa ayil aiegn `edy oeike ,dkeqa ayil envr z`
z` xqe` epi`y xcpa ok oi`y dne ,da ayiln envr z` xeq`l
leki epi` `linne eilr dkeqd z` xqe` wx ,devn meiwa envr

.devnd z` miiwl
`l'n `ed ,devn lhal dlg `l dreayy cenildy xn` lcib ax

:miny ivtgl `ed lgin la` 'exac lgi
,`xnbd zl`eyúBönä ìò øBáòì ïéòaLð ïéàLådf oic ike - §¤¥¦§¨¦©£©©¦§

,devn lhal dlg `l dreayydéì à÷ôð àëäîxn`py dnn - ¥¨¨©§¨¥
`ld ,cnlp `ed 'exac lgi `l'déì à÷ôð íúäîxg` mewnn - ¥¨¨©§¨¥

,z`f oicinlàéðúc,`ziixaaìBëédy ,ayeg iziid -ìháì òaLð §©§¨¨¦§©§©¥
,ìhéa àìå äåönä úà,devnd z` miiw `l`áéiç àäé ìBëéoaxw ¤©¦§¨§Ÿ¦¥¨¦¥©¨

dler oaxw `ian dreayd lr xaerd lky ,iehia zreay lr
,cxeie
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc mixcp(ycew zay meil)

.búBââL éøãðåeilr xq`y `vnpe ,xcpd zrya zerh el didy - §¦§¥§¨
xcpy dryae ,izlk` m` ilr zexit mpew xn`y oebk .bbeya xac
bbey did m` oke .lk`y xkfp jk xg`e ,lk` `ly ayge drh
,meid lke` m` ilr df xkk mpew xn`y oebk ,i`pzd meiw zrya
ik ,mixzend zebby ixcp llka df mb ,lk`e excp z` gkye

.excpl xkef epi`e `ed bbey lk`y drya
.cïéñðBà éøãðå.excp z` miiwl leki did `le qpe` el rxi`y - §¦§¥¨¦

z` wfgl icke enr cerql epinfiy exiagn ywiay mc` oebk
,elv` lk`i `l m`y ,xcp xeciy oinfndn onfend ywia dpnfdd
e` dlgy qp`p onfende .onfend lr eiqkp z` oinfnd xeq`i

erql `al lki `le ,xdp eakir.dc
:oey`xd ote`d z` dpynd zyxtn

,ãöék ïéæeøæ éøãðõôç øëBî äéä,exagløîàågwell xkendíðB÷ ¦§¥¥¦¥©¨¨¥¥¤§¨©¨

jnn law`y gwnd inc oaxwk exq`i -éðéàLip` m` -Eì úçBt ¤¥¦¥§
òìqä ïîmikqn xkend oi`y ,xnelk .mixpic drax` `edy ¦©¤©

z` fxfle eixac z` wfgl icke ,rlqn zegta egwn z` xeknl
envr lr xq` ,gwnd inc lr siqedle ezrc z` zepyl gweld

.rlqn zegta xekni m` gwnd inc z` mpewaem` ok enkälä©¨
gweld -øîBàxkenlíðB÷jnn dpew ip`y gwnd oaxwk xq`i - ¥¨

éðéàLip` m` -éñBîì÷Mä ìò Eì ó,xnelk .mixpic ipy `edy ¤¥¦¦§©©¤¤
fxfl icke ,egwn lr mixpic ipyn xzei mlyl mikqn gweld oi`y
m` gwnd z` mpewa envr lr xq` jkl mikqiy xkend z`
xkend ly excp oiay epcnll dpynd d`ae .lwyn xzei mlyi
seqal miiwzi xknd m` s`e ,milg mpi` dpewd ly excp oiae

xcpy dna xq`p mdn cg` oi` ,rlqn zegta e` lwyn xzeia
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קסג
oiglbn el`ea cenr fh sc ± iyily wxtmixcp

'îâ.íéøãðáî úåòåáùá øîåç øîà÷ãîzereaya ith xneg dfc ,xnelk`xnegn

`ki` xcp xeqi`c ,'eke "jl lke` `l oaxw" xn` ik ied `din xcpc llkn - mixcpc

iwl `lc `l` ,opaxcn.zereaya aiignc ikid ik ,dreay oaxw aiigin `le ,`zixe`cn

.éðú÷ øúåî àäå!`kil xeqi` mey elit`c ,mixcpa.àôéñàzereaya xneg ipzwc `d

i`w `l - aiyg xcpc rnync ,mixcpan

`l` ,"jl lke` `l oaxw" ipzwc `yix`

) `aa jci`c `tiq`lirlci:mpew" :ipzwc (

"xacn ipi`y" "oyi ipi`y-lgi `l"a df ixd

) lirl dlr `piax xne`e ."exac.ehmlerl :(

"lgi la" - "lgi la" i`ne ,"oyi ip`y" ipzwck

ipi`y" dreay la` .opaxc xeqi` epiidc ,opaxc

dfe .xeq` `ziixe`cn - "xacn ipi`y" "oyi

lr dlg dreayy ,mixcpan zereaya xneg

ok oi`y dn ,oaxw aiige ynn ea oi`y xac

.mixcpa.íéîù éöôçì àåä ìçéî ìáàxcp m`y

dlg dreay oi` - zevnd on zg` lr xearl

cnere rayenc ,dreay dze`l lgine ,eilr

lekie ,eilr dlg dreay oi`e ,dniiwl `ed

exac llgl..øãð àðù éàîlr xcp ik xn`c

- devnd dyre xar ike ,xcpd eilr lg devnd

`l"a dil mw."lgi.'äì øãð øåãé éë áéúëã
ivtga elit`c.exac lgi `l - 'dlc miny

.éîð äòåáùlr xearl rayp m` dilr legz

.devndàì 'äì äòåáù òáùä åà éîð áéúëäå
.åøáã ìçédl"cjenq "'e`"`rnync ,"rayd

.exac lgi `l - dreay rayd 'dl :inpøîà
øîàã àä éìò äëåñ úàðä øîàã àä ééáà

.äëåñä ïî äðäà àìù äòåáù`d ,xnelk

oixcepy oizipzn ipzwcxq`w `zydc ,"ilr dkeq z`pd" xn`c oebk - devnd lr

ezy`l careync b"r` ,lirl opixn`ck .dligzkl 'it` xcinl ivn ikdc ,dilr `vtg

`l` ,dilr envr xqe` epi`y ,"ilr jyinyz z`pd" xn` ik xcpd eilr lg - yinyza

legizc epivn `l dreay oeyl lkac ,iia` xaqwe .eilr xqe` dciclxn` i`c ,dilr

dz`pdc "ilr dkeq z`pd dreay",xcp `l` dreay `ied `l i`ce `dc ,eilr xqe`

aiige ,xcp epiid opixn` - "ilr" xn`wc `kid lkc ,xcp epiid - "ilr" xn`wc oeikc

elit` - ikd xn` ik .`ed xcpe ,ezeixg`ala` .dilr `vtg xq`we ,xcp ivn dlgzkl

i`dke ,"dpd` `ly dreay" xn`c oebk `l` inwe`l ivn `l dreayliig `l `peeb

envr xqe`c - "dpd` `ly" xn`w ik devnc dilr diytp xqinl ivn `lc ,dilr

b"dke .el careyn `edy devnamixcpac ,zereayan mixcpa xneg ixiinmpew" xne`

."dpd` `ly" dreayae ,"ilr dkeq z`pd.åðúéð úåðäéì úåöî éëådkeq z`pd" xn`wc

dz`pda diytp xqinl ivn `le ,epzip zepdil `l `d ?"ilr`l `dc ,d`pd daiyg

.d`pd liaya epzip `lc ,devn.éìò äëåñ úáéùé 'åëå àáø øîà àìàzaiyi"ac oxn`ck

.dilr `vtg xq`w "ilr dkeq.áùà àìù äòåáùáå`l `de ,`vtg on diytp xq`w

.dreay dilr `liig `l ikdle ,devnl `ed careync ,carinl ivn.áééç àäé ìåëé
.dreay oaxw
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ììëî.rnyn `plik`c lke`ycode e`l hwp `dc.åéäxn`e lek`l ea miaxqn

.'eke rnyn `plik`c lke`y dreay xn` eze `plik` `plik`i`d metl

jixv p"d ,rnyn `plik` `lc "lke`y"c xnel dgked jixvc ikid ikc rnyn `pyil

iia`c diznwe`a "`xza mizy zereay" wxt yixae .rnyn `plik` "lke`y"c dgked

mey `la `nzqc `l` ,ikd rnyn `l diteb

xake .rnyn `plik`c - "lke`y" dgked

izazke ,zetlgznd zeibeqd on efy my izazk

ith `ticr mzdc `ibeqc ok mb my.í÷òéî
.`ed dipyild`xpe sl`a jix`dy ,xnelk

itl ,ikd oizrc` wqize ."lke` i`y" xne`k

`ly" `l` "lke` i`y" xnel mc` ipa jxc oi`y

"lke`.øîàå`plik`c lke` `ly dreay

.rnyn`l` ,lk`iy rayen `diy `xninl e`l

:dil xn` ikdc .lk`i `ly rayen epi`y xnel

izxn` xak `lde ?jnr lke` `ly izrayp ike

`plik`c jl.ïéðòìå.dkld'ta izazk xak

iia`k wqt l"f m"anxdy "`xza mizy zereay"

xac ly enrha my izkx`de ,mzdc `ibeqke

mlerlc ,iy` axk wqt l"f o"anxd la` .c"qa

- "lke` `ly"e ,rnyn `plik`c - "lke`y"

rnyn lke` `ly.à÷ñéômixcpa xneg df

ereayan'eke z.'îâ.`ed xcpc llknipzwcnc

`ki` inp xcpac rnyn - xcpn dxeng dreayc

dreayk xing `lc `l` ,`xeqi`.àäåxzen

.ipzwxzen - "jl lke` `l" :opzc.ìò`tiq

xacn ipi`y oyi ipi`y dreay dl ipzw jci`c

.xeq` jldn ipi`yxneg xninl jiiy `dae

,opaxcn ied `din `xcpc ,mixcpan zereaya

xeq`c ,xcpn dxeng dreayc `l` .opaxcn "lgi la"a lirl `nwe`c `piaxke

`zlinc `hyewc meyn ,`piaxc `ail` `wext i`dl cenlzd dl hiwpe .`ziixe`cn

mixcpa xneg iab inp opiwiic `lc i`de .xn`w opaxc - 'ipznc "lgi la"c ,`id dizeek

inp ikd oi`c meyn - `zi` `din dreayc llkn :zereayanmeyn da iwle ,`zi`c

devnd z` lhal dlg dpi`y `l` ,`ey zreay.ìáà.miny ivtgl `ed lginyi m`

ezreay lgin - miny ivtg leha ezreaya.'äì.exac lgi `lleha excpa yi elit`

lgi `l - myd zevn.äòåáù.'eke rayd e` aizk `d inp'dl"crayd"` inp i`w "

"dreay.àä.dkeqn dpd` `ly dreay xn`c `d ilr dkeq z`pd xn`c`xaq ,xnelk

'dl"c `edxac lr legiy `ed oica xcpc meyn ,"xcp xeci ik"` `l` dreay` i`w `l "

mc`d z` oilik`n oi`e ,`ed jk xcp oeyly .dkeq z`pd envr lr xqe` `edy itl ,devn

envr riwtdl epnid lk `le ,dkeqa ay` `ly epiid dreay oeyl la` .el xeq`d xac

da deevn `edy dkeq zevnn.øîà.epzp zepdil zevn ike `axdinrh` e`l `ax

da ayei - "ilr dkeq z`pd" xn` i`c ,dipyil` `l` .xn`w xity i`cec ,dywn iia`c

epzp zepdil e`l zevnc ,devn ly daiyi.àìàilr dkeq zaiyi xn`c `d `ax xn`

.dkeqa ay` `ly xn`c `dea oi`y xac `d ?ied i`n "ilr dkeq zaiyi" xn` ike :z"`e

yg `l `axe ,"ilr dzaiyil dkeq mpew" xn`c oebk - opiwqr i`na `kdc :l"i !`ed ynn

la` .opiwqr "dzaiyil dkeq" xne`ac p"d oi` la` ,iia` xn`c d`pd oeyl `l` ivexzl

utgd xikfnyk la` ,"xacn ip`y" "oyi ip`y" oebk ,eilr xqe`y utgd my xikfn epi`ya `l` ynn ea oi`y xac ixwn `lc ,ipdn "ilr dkeq zaiyi mpew" xn` elit`y exn` zetqeza

) "t"r`" wxta opixn`c i`n ,df itle .`ed ynn ea yiy xac - xq`pd:gp sc zeaezk) oizliknc `xza wxtae (:dt sc"odiyerl ici eycwi" xne`a opinwenc ,ezy` ici dyrn yicwn iab (

-epi` ixd epzp zepdil e`l zevnc oeik `de ?devn ly daiyia xeq` dnl "ilr dkeq zaiyi" xn` ik elit`e :z"`e .micid z` xikfdy oeik ,xn`w xne`k dyrp `l` ,xne`a `wec e`l

oi`y t"r` ,eilr dzaiyi xq`y oeik ,n"nc :zetqeza evxiz !llk dkeqd on dpdpd`pd ea el-"eilr mil xexv zwixf mpew" xn` df itle .lg-d`pd ezwixfa el oi`y t"r` ,xeq`

"ilr df xexv mpew" "ilr dkeq mpew" xne`a la` ,xexv zwixf e` dkeq zaiyi yxtna `wec ,edin .ewxefl xeq`-,dvx m` mil ea xq`py xexv eze` wxefe ,devn ly daiyi ayei

mzq xeqi` ,inp `kd .dribpa dxeq` dpi` d"t`e ,mlerd lk lre eilr dxq` eznda yicwn `dc .cala d`pd `l` envr lr xq` `l `nzqnc-yxity lk la` .rnyn d`pde dlik`

dribp elit` ,envr lr xeq`l-liig.
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"ïLé éðéàL äòeáL" :éðú÷ àáa Cãéàc àôéqà©¥¨§¦¨¨¨¨¨¥§¨¤¥¦¨¥

"CJäî éðéàL" "øaãî éðéàL"¯øîBç äæ ,øeñà ¤¥¦§©¥¤¥¦§©¥¨¤¤
"ãöék úBòeáMaî íéøãpa øîBç" .íéøãpaî úBòeáMa©§¦©§¨¦¤©§¨¦¦©§¥©
áøå ,áø øîà Icéb áø øîà :éðúî àðäk áø .'åë©¨£¨©§¥¨©©¦¥¨©©§©
ïéàL ïépî :IàeîL øîà Icéb áø øîà :éðúî éîeéáè©§¥©§¥¨©©¦¥¨©§¥¦©¦¤¥

"Bøác Içé àI" I"ú ?úBönä Iò øBáòI ïéòaLð¯ ¦§¨¦©£©©¦§Ÿ©¥§¨
àðL éàî .íéîL éöôçI àeä Içéî Iáà ,Içé àI Bøác§¨Ÿ©¥£¨¥¥§¤§¥¨©¦©§¨

øãð¯,"Bøác Içé àI ...'äI øãð øcé ék Léà" áéúëc ¤¤¦§¦¦¦¦Ÿ¤¤©Ÿ©¥§¨
Içé àI 'äI äòáL òáMä Bà" áéúk àä éîð äòeáL§¨©¦¨§¦¦¨©§ª¨©Ÿ©¥
àä ,"éIò äkeñ úàðä" øîàc àä :ééaà øîà !"Bøác§¨£©©©¥¨©£©£¨©¨¨©¨
:àáø øîà ."äkeqä ïî äðäà àJL äòeáL" øîàc©£©§¨¤Ÿ¤¡¤¦©¨£©¨¨
øîàc àä :àáø øîà àJà ?eðzéð úBðäéI úBöî éëå§¦¦§¥¨¦§¤¨£©¨¨¨©£©
áLà àJL äòeáL" øîàc àäå ,"éIò äkeñ úáéLé"§¦©¨¨©§¨©£©§¨¤Ÿ¥¥
àëäî úBönä Iò øBáòI ïéòaLð ïéàLå ."äkeqa©¨§¤¥¦§¨¦©£©©¦§¥¨¨
òaLð IBëé :àéðúc ,déI à÷ôð íúäî ?déI à÷ôð̈§¨¥¥¨¨¨§¨¥§©§¨¨¦§©

áéiç àäé IBëé ,Ihéa àIå äåönä úà IháI¯ §©¥¤©¦§¨§Ÿ¦¥¨§¥©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc mixcp(iyily meil)

àøîâ
:'mixcpan zereaya xneg df' dpynd ixac z` zx`an `xnbd

df' dpyna `pzd oeyln ,`xnbd dywnøîBçzereaya ¤
,'mixcpa epi`e zereaya xac df' dpy `le 'mixcpanììkî¦§¨

¯,rnynàeä øãðcoi`y `xneg yi dreayay `l` ,lg xcpdy - §¤¤
epipyy oicd lr aqen 'xneg df'y dzr zxaeq `xnbde .xcpa

dlrnl,(.fh)dreay dfae ,xeq` 'jl lke` `l dreay' xne`dy
,`xneg wx df oi`y dywn ok lre ,xcpn dxengéðz÷ øzeî àäå§¨¨¨¨¥

`edy dpyna epipy 'jl lke` `l oaxw' oeyla xcepd lr ixde -
`ed mixcpayk mixcpan zereaya 'xneg' oeyl jiiy `le ,'xzen'

.ixnbl xzen
ok` 'mixcpan zereaya xneg df' dpynd ixac ,`xnbd zvxzn
,'xeq` jl lke` `l dreay' dlrnl epipyy dn lr miler mpi`

`l`éðz÷ àáa Cãéàc àôéqàzncewd dpynd ly `tiqd lr - ©¥¨§¦¨¨¨¨¨¥
epipyy dn epiidc ,epizpynl(:eh lirl)xne`dy,ïLé éðéàL äòeáL§¨¤¥¦¨¥

dreay e`,øaãî éðéàLdreay e`øeñà ,Cläî éðéàLxearl el ¤¥¦§©¥¤¥¦§©¥¨
ea oi`y xac lr mb dlg dreayy oeik ,dxezd on eixac lr

ae ,ynn,íéøãðaî úBòeáLa øîBç äæ,oyi ip`y mpew xn` eli`y ¤¤¦§¦¦§¨¦
epipy ,jldn ip`y mpew e` ,xacn ip`y mpew e`(:ci lirl)epi`y

xac lr lg xcp oi` dxezd ony ,dxezd on eixac miiwl aiig
ixac miiwl aiig opaxcn wxe ,ynn ea oi`yxnel jiiy df lre ,e

xeq`y xeng zereaye ,opaxcn wx xeq` mixcpay ,'xneg' oeyl
.dxezd on

,dpyna epipy'eë ãöék ,úBòeáLaî íéøãða øîBçdkeq mpew xn` ¤¦§¨¦¦¦§¥©
zx`an `xnbde .xzen zereaya xeq` mixcpa ,'eke dyer ip`y

:xcpl dreay oia weligd z`
éðúî àðäk áø,oldl z`aend `xnind z` dpey did `pdk ax - ©©£¨©§¥

áø øîà ìcéb áø øîà.ax mya z`f xn` lcib axy -éîBéáè áøå ¨©©¦©¨©©§©©§¥
éðúî,dpey did ineiah axe -ìàeîL øîà ìcéb áø øîàaxy - ©§¥¨©©¦©¨©§¥

.l`eny mya z`f xn` lcibïépîoicinl okidn -ïéòaLð ïéàL- ¦©¦¤¥¦§¨¦
dlg dreay oi`yúBönä ìò øBáòìayi `ly rayp m` oebk - ©£©©¦§

,oilitz gipi `ly e` dkeqaøîBì ãeîìzmixcp zyxta- ©§©
zereaye(b l xacna)'ebe draW raXd F` 'dl xcp xFCi iM Wi`'àì ¦¦¦¤¤©¦¨©§ª¨Ÿ

,'Bøác ìçéwxy ,`xnbd zyxec 'exac' zaizneBøác- ©¥§¨§¨
,ely mixac lr `id dreaydykìçé àì,exac llgl el xeq` - Ÿ©¥

íéîL éöôçì àeä ìçéî ìáàoi`y 'd zevn lhal rayp m` la` - £¨¥¥§¤§¥¨©¦
.exac llgl i`yx ,'exac' df

,`xnbd dywnøãð àðL éàî`ed mrhd `ld ,devn lhal lgy ©§¨¤¤
meyn'Bøác ìçé àì 'äì øãð øcé ék Léà' áéúëcz` miyxece ¦§¦¦¦¦Ÿ¤¤©Ÿ©¥§¨

zeyrl eilr xq`y xnelk ,'dl xq`e xcp m` elit`y ''dl' zaiz
,exac llgl el xeq`e ,devnd z` lhal xcpd lg ,miny ivtg

ok m`eénð äòeáL,devn lhal raypd iabl mb ok xn`p - §¨©¦
c ,devn lhal ezreay dlgy ''dl' zaizn yexcpeáéúk àä̈§¦

aezky ,''dl' zaiz daezk dreay oiprl mb ixdy-òáMä' Bà¦¨©

'äì äòáL òáMä'ebe'Bøác ìçé àìxeci' oia daezk ''dl' zaizy - ¦¨©§ª¨©Ÿ©¥§¨
aezkd xcp lr dze` miyxecy enke ,'dreay rayd'l 'xcp
,eixg` daezkd 'dreay rayd' lr mb 'dl zaiz yexcp jk ,mcew
,'dl raypd mby cnlpe ''dl dreay rayd' aezk did eli`ke

.exac llgl el xeq` ,miny ivtg lehia ezreaya yiy epiid
.dreayl xcp oia weligd z` x`an iia`

,éiaà øîàlgy xcp iabl diptl wx zyxcp ''dl' zaizy mrhd ¨©©©¥
devn lhaly meyn ,àä`ed xcp oeyl -éìò äkeñ úàðä øîàc ¨§¨©£¨©¨¨©

`le ,dkeqdn d`pdd lr xeqi`d lge dkeqd z`pd z` xqe`y -
xeq` eilr dxeq` dkeqd z`pdy xg`ne ,dkeqa envr z` xqe`

la` .el xeq`y xac mc`d z` oilik`n oi`y - da ayil elàä̈
`ed dreay oeyl -äkeqä ïî äðäà àlL äòeáL øîàcxqe`y - §¨©§¨¤Ÿ¥¨¤¦©¨

epi` ,devnl `ed careyny oeike ,dkeqd on zepdiln envr z`
dpi` ''dl' zaiz okle ,devnd meiwn envr z` xeq`l leki

.dreay iabl - dixg`l mb zyxcp
xq`p dkeq z`pdn xcepdy ,iia` ixac zernyn lr dywn `ax

:dkeqa ayil
eðzéð úBðäéì úBöî éëå ,àáø øîàdevnd meiw z`pd m`d - ¨©¨¨§¦¦§¥¨¦§

oi` ok m`e ,d`pd liaya zeevnd epzip `l ixd ,d`pd zaygp
dkeq zaiyi z`pd envr lr xqe` m` s`e ,d`pd zaygp devnd

.d`pd daeyg dpi`y devnd meiw z` dfa xqe` epi`
:xg` oeyla dreayl xcp oiay weligd z` yxtn `ax

àáø øîà àlàayil el xzen ok` 'ilr dkeq z`pd' xn` m` ¤¨¨©¨¨
dpi` devnd meiw z`pdy meyn ,devnd meiw jxevl dkeqa

e .d`pd zaygpàälhal milg mixcpy epizpyna epipyy dne - ¨
oebk ,dkeqa ayil xeq`e devn,'éìò äkeñ úáéLé' øîàcyxity §¨©§¦©¨¨©

meiw z`pdy s` jkle ,eilr dxeq` `dz dkeqa daiyidy
envr lr xq` ixdy dkeqa ayil `ed xeq` ,el zxzen devnd

.dkeqa daiyid mvr z`àäådlg dreay oi`y epipyy dne - §¨
oebk ,dkeqa ayil exq`l,äkeqa áLà àlL äòeáL øîàcxq`y §¨©§¨¤Ÿ¥¥©¨

egka oi` ,dkeqa ayil aiegn `edy oeike ,dkeqa ayil envr z`
z` xqe` epi`y xcpa ok oi`y dne ,da ayiln envr z` xeq`l
leki epi` `linne eilr dkeqd z` xqe` wx ,devn meiwa envr

.devnd z` miiwl
`l'n `ed ,devn lhal dlg `l dreayy cenildy xn` lcib ax

:miny ivtgl `ed lgin la` 'exac lgi
,`xnbd zl`eyúBönä ìò øBáòì ïéòaLð ïéàLådf oic ike - §¤¥¦§¨¦©£©©¦§

,devn lhal dlg `l dreayydéì à÷ôð àëäîxn`py dnn - ¥¨¨©§¨¥
`ld ,cnlp `ed 'exac lgi `l'déì à÷ôð íúäîxg` mewnn - ¥¨¨©§¨¥

,z`f oicinlàéðúc,`ziixaaìBëédy ,ayeg iziid -ìháì òaLð §©§¨¨¦§©§©¥
,ìhéa àìå äåönä úà,devnd z` miiw `l`áéiç àäé ìBëéoaxw ¤©¦§¨§Ÿ¦¥¨¦¥©¨

dler oaxw `ian dreayd lr xaerd lky ,iehia zreay lr
,cxeie
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc mixcp(ycew zay meil)

.búBââL éøãðåeilr xq`y `vnpe ,xcpd zrya zerh el didy - §¦§¥§¨
xcpy dryae ,izlk` m` ilr zexit mpew xn`y oebk .bbeya xac
bbey did m` oke .lk`y xkfp jk xg`e ,lk` `ly ayge drh
,meid lke` m` ilr df xkk mpew xn`y oebk ,i`pzd meiw zrya
ik ,mixzend zebby ixcp llka df mb ,lk`e excp z` gkye

.excpl xkef epi`e `ed bbey lk`y drya
.cïéñðBà éøãðå.excp z` miiwl leki did `le qpe` el rxi`y - §¦§¥¨¦

z` wfgl icke enr cerql epinfiy exiagn ywiay mc` oebk
,elv` lk`i `l m`y ,xcp xeciy oinfndn onfend ywia dpnfdd
e` dlgy qp`p onfende .onfend lr eiqkp z` oinfnd xeq`i

erql `al lki `le ,xdp eakir.dc
:oey`xd ote`d z` dpynd zyxtn

,ãöék ïéæeøæ éøãðõôç øëBî äéä,exagløîàågwell xkendíðB÷ ¦§¥¥¦¥©¨¨¥¥¤§¨©¨

jnn law`y gwnd inc oaxwk exq`i -éðéàLip` m` -Eì úçBt ¤¥¦¥§
òìqä ïîmikqn xkend oi`y ,xnelk .mixpic drax` `edy ¦©¤©

z` fxfle eixac z` wfgl icke ,rlqn zegta egwn z` xeknl
envr lr xq` ,gwnd inc lr siqedle ezrc z` zepyl gweld

.rlqn zegta xekni m` gwnd inc z` mpewaem` ok enkälä©¨
gweld -øîBàxkenlíðB÷jnn dpew ip`y gwnd oaxwk xq`i - ¥¨

éðéàLip` m` -éñBîì÷Mä ìò Eì ó,xnelk .mixpic ipy `edy ¤¥¦¦§©©¤¤
fxfl icke ,egwn lr mixpic ipyn xzei mlyl mikqn gweld oi`y
m` gwnd z` mpewa envr lr xq` jkl mikqiy xkend z`
xkend ly excp oiay epcnll dpynd d`ae .lwyn xzei mlyi
seqal miiwzi xknd m` s`e ,milg mpi` dpewd ly excp oiae

xcpy dna xq`p mdn cg` oi` ,rlqn zegta e` lwyn xzeia
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc mixcp(iriax meil)

øîBì ãeîìziehia zreay oaxw iab(c d `xwie)raXz iM Wtp' ©§©¤¤¦¦¨©
miztUa `Halòøäì[lke` `ly raypy oebk-]'áéèéäì Bà §©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦

aihidle rxdl zereayd ipyy oeike .[lke`y raypy oebk-]
,mixne`e ,ipyl cg` miyiwn ,dfl df mikenqäîly dreay ©

äáèä`idy gxkdad xaca,úeLøxac lek`l raypy epiidc £¨¨§
,zetixhe zeliap lek`l raypy oebk ,devn lehiaa `le ,xzend

óàly dreay,äòøäd xacaúeLø`ly raypy epiidc ,`id ©£¨¨§
,elk`l `ly ecia zeyxdy xac lk`iàöém` hrnl -òaLð ¨¨¦§¨

,äåönä úà ìháìe` ,gqt lila dvn lk`i `ly raypy oebk §©¥¤©¦§¨
,zekeqd bga dkeqa ayi `lyìhéa àìådniiw `l` ,devnd z` §Ÿ¦¥

meyn ,xehty ,ezreay lr jka xareïéàLdrxd ly dreay df ¤¥
y xacaBãéa úeLøä.zevnd meiwa `ed aiiegn ik ,ezeyrl `ly ¨§§¨

,'exac lgi `l' weqtd z` jixv recn ,`xnbd dywn jkl i`
ixde ,dlg ezreay oi` devnd z` lhal raypdy eprinydl
z` lhal raypdy `ziixad zhrnn 'aihidl e` rxdl' weqtdn

devndecia zeyxdy xaca rayp `ly meyn ,dlg ezreay oi`
.ezeyrl

ik ,mikxvp micenild ipyy ,`xnbd zvxznàø÷ ãçweqt - ©§¨
jxvp ,dreay oaxw zyxta xen`d 'aihidl e` rxdl' ,cg`

déøèôéîìdevn lhal raypd z` xehtl -,äòeáL ïaøwîlky §¦§§¥¦¨§©§¨
,devn lhal raypd la` ,oaxw `ian bbeya ezreay lr xaerd

.oaxwn xeht devnd z` miiwne ezreay lr xaerykãçå- `xw §©
jxvp ,'exac lgi `l' ly weqtdedéøèôéîìeze` xehtl -åàì ïî §¦§§¥¦¨

äòeáLcxaer epi` devnd z` miiwne ezreay lr xaeryky - ¦§¨
.dwel epi`e 'exac lgi `l' ly e`ld lr llk

äðùî
zncewd dpyna epcnl(.fh),zereayan xzei mixcpa `xneg yiy

.devn xac lr zelg opi` zereaye ,devn xac lr milg mixcpy
ztqep `xneg zpiivn ,zncewd dpynl jynd `id o`k dpynd

.zereaya dpi`e mixcpa yiy
øãð CBúa øãð Léxq`e xcp m`y ,xcp lr lg xcpy mipte` yi - ¥¤¤§¤¤

la` ,lg ipyd xcpd ,xcpa exq` xaky xac eilräòeáL ïéàå§¥§¨
äòeáL CBúam`y ,ote` meya dreay lr dlg dpi` dreay - §§¨

dpynd zx`an .dlg dipyd dreayd oi` ,raype xfge rayp
ãöékm` oebk ,xcp lr lg xcpìëBà íà øéæð éðéøä øîàlaiwy - ¥©¨©£¥¦¨¦¦©

,xn`e xfge ,eiptly xkkd z` lk`i m` zexifp eilríà øéæð éðéøä£¥¦¨¦¦
ìëBà,xkkd z`ìëàå,i`pzd miiwzpe xkkd z`áéiçzepnl ©§¨©©¨

zexifpúçàå úçà ìk ìòzepnl aiig 'xifp ipixd' zxin` lk lr - ©¨©©§©©
zexifpd zlaw xear zexifp ini miyly dpene ,dnvr ipta zexifp
zexifp ini miyly dpene xfege ,glbne oaxw `iane ,dpey`xd
zexifp aeig eilr lgy `vnpe .dipyd ezexifp zlawl mitqep
.'xcp jeza xcp' `ed dfe ,dpey`xd zexifpd jeza `edyk dipy

xn` m`y ,dreay jeza dlg dpi` dreay la`àlL äòeáL§¨¤Ÿ
,ìëBàxn`e xfgeìëàå ,ìëBà àlL äòeáLeilr xq`y dn z` ©§¨¤Ÿ©§¨©

,ezreayaáéiç Bðéàelk` m` zewlne ,bbeya elk` m` oaxw ¥©¨
,cifnaàlàdreay lr,úçàeaiigl dlg dipyd dreayd oi`y ¤¨©©
.dilr

àøîâ
' ,dpyna epipy :o"xd zqxibm` xifp ipixd lke` m` xifp ipixd

:'zg`e zg` lk lr aiig ,lk`e ,lke`

lk lr aiigzdl ick df lk xn`iy jixv recn ,`xnbd dywn
`lde ,zg`e zg`øéæð éðéøä øîàc ïåékipixd xn`ie xefgie cegl ¥¨§¨©£¥¦¨¦

,'lke` m`'a xacd dlziy `la mb ,cegl xifpøéæð déì äåälr £¨¥¨¦
laiw m`y ,cere .zeiexifp izy zepnl aiige ,dlawe dlaw lk
xifp ipixd' miinrt xn`iy jixv dnl ,'lke` m`'y i`pza ezexifp
mrt xn`i m` elit` ,zg`e zg` lk lr aiigzdl ick 'xifp ipixd

,xifp ipixd zg`àáeè ìéëà éëå`ed ixd daxd lk`i m` - §¦¨¦¨
,mizifkdéa ïéøzîelr aiigzn ,lke` `edy zifke zifk lk lr ©§¦¥

`ed ixde ,zexifp bedpl ezlik` iciáéiçîdnvr ipta zexifpìò ¦©¥©
äìéëàå äìéëà ìk`xnba epipyy jxcd lr ,zifke zifk lk lr - ¨£¦¨©£¦¨

zereay(:fk)zifke zifk lk lr ,df xkk lk`i `ly raypy iny
mi`ex ep` ok m` ,zewln aiig lk`iy zifk lk xnelk ,rayp eay
m`e ,ezreaye excp ici lr envr ipta aeig yi zifke zifk lkay
zifk lk lry yxtp ok mb 'lke` m`'a ezexifp z` dlzy o`k ok
did dnle .ztqep zexifpa aiigzi lk`iy zifk lk lre ,xcp zifke

.'xifp ipixd xifp ipixd' miinrt xn`y ,cinrdl `pzd jixv
,'lke` m`'a ezexifp dlez epi` m` mb zn`ay ,`xnbd zvxzn
`l` ,zeiexifp izy zepnl aiig 'xifp ipixd xifp ipixd' xn`y oeik

éðz÷c éãéià,dreay iabl dpynd seqa epipyy ab` -äòeáL ©§¥§¨¨¥§¨
,ìëBà àìLepiid oke ,lke` `ly dreay xnel mikixv epiid mye §Ÿ©

,lke` `ly dreay miinrt xnel mikixvénð àðzxn`y xifp iab ¨¨©¦
éøö àì øéæð éaâ íìBòìe ,ìëBà íà øéæð éðéøä,ìëBà íà øîéîì C £¥¦¨¦¦©§¨©¥¨¦Ÿ¨¦§¥©¦©

m`e .zeiexifp izy zepnl jixv ,xifp ipixd xifp ipixd xne`yke
jixv ,epeyl z` ltk `ly elit` ,lke` m` xifp ipixd xn`

.o"xd zqxib o`k cr .lke`y zifke zifk lk lr zexifp zepnl
:zexifp lr dlg zexifp ote` dfi`a zx`an `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨

eðL àì,xcp jeza xcp yi zexifp ixcpayøéæð éðéøä øîàc àlà Ÿ¨¤¨§¨©£¥¦¨¦
,íBiäxn`e xfgeàøéúé àîBé óñBzéî à÷c Bbéîc ,øçîì øéæð éðéøä ©£¥¦¨¦§¨¨§¦§¨¦©¨§¥¨

ly sqep mei dpey`xd lr dipyd zexifpa siqeny jezny -
okl ,meidn cg`e miylyd mei `edy ,zexifpàìééçeilr dlg - ¨§¨

zaegúeøéæðdipyìòdúeøéæðini miyly zepnl aiige ,dpey`xd §¦©§¦
xear zexifp ini miyly zepnl xneby xg`l ,mitqep zexifp

siqed `ly s`e ,dpey`xd ezexifp`l` dipyd zexifpd zlawa
xifp zeidl eilr lawnd s`y meyn ,mei miyly dpen ,cg` mei

egxk lra mei miyly dpen ,cg` mei(.f xifp).ìáàm`éðéøä øîà £¨¨©£¥¦
,íBiä øéæðxn`e xfge,íBiä øéæð éðéøädipyd ezlawa siqed `ly ¨¦©£¥¦¨¦©

,dpey`xd ezexifp cvn mei miyly mze`a xifp `ed ixdy ,melk
äìç ïéàdúeøéæðdipydìòdúeøéæðzexifp wx dpene ,dpey`xd ¥¨¨§¦©§¦

.zg`eléôà ,øîà ìàeîLem`,íBiä øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîà §¥¨©£¦¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
ok mb ,dipyd zexifpd zlawa melk siqed `lyúeøéæð äìçef ¨¨§¦

déìò.zeiexifp izy zepnl aiige ,dpey`xd zexifpd caln £¥
:`ped ax lr dpyndn `xnbd dywn

àðeä áøìeoi` 'meid xifp ipixd meid xifp ipixd' xne`ay xaeqy §©¨
,zexifp lr dlg zexifpàðúcàoia wlgn dpyna `pzdy cr - ©§¨¨

y ,dreayl ,xcp jeza xcp yiy ,xcpäòeáL CBúa äòeáL ïéà- ¥§¨§§¨
ax ixacl ixde ,xcp jeza xcp yi oipr lka envr xcpay rnyny
ipixd' xn` m` oebk ,xcp jeza xcp oi`y minrt yi xcpa mb `ped

ok m`e ,'meid xifp ipixd meid xifpéðúéìyiy minrt' ,jk `pzd ¦§¥
,xcp jeza xcpey minrt,'øãð CBúa øãð ïéà,cvik `pzd x`aie ¥¤¤§¤¤

xn` m`,øçîì øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøäf`,øãð CBúa øãð Lé £¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨¥¤¤§¤¤
xn` m` la` ,eilr dlg dipyd zexifpdeéðéøä íBiä øéæð éðéøä£¥¦¨¦©£¥¦

,íBiä øéæð̈¦©
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oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtmixcp
.úåùø äáèä äî áéèéäì åà òøäì øîåì ãåîìúaiig - lik` `l ira i`e lik` ira i`c

z` lhal rayp `le ,zeyxc drxd - oaxw dlr aiignc drxd s` ,dreayd lr oaxwa

drxdc dreay `idc ,devnd.ecia zeyxd e`l -.àø÷ ãçoaxwn dixhtinl iz` `w

rxdl"c `xw i`dc ,dreayixiin e`lac "exac lgi `l" jci`e ,ixiin oaxwa "aihidl e`

.dreayc e`l on dixhtinl iz` -éðúî'ùé
.øãð êåúá øãð.xcp xg` lg xcpcøîà ãöéë

.ìëåà íà øéæð éðéøälr aiig - 'ek xn`e xfge

.zg` zexifp mrte mrt lkêåúá äòåáù ïéà
.äòåáù.'ek "lke` `ly dreay" xn` m`eåðéà

.úçà äìéëà ìò àìà áééç.zg` dreay oaxw

îâ'.åðù àì.xcp jeza xcp yicøîàã àìà
.'åë`xizi `nei sqezi`c ebinczexifpa

law - "meid xifp ipixd" xn` ikc ,dpey`x

xifp ipixd" xn`e xcd ike ,miyly zexifp eilr

,cg`e mei miyly xifp ipixd :rnyn - "xgnl

lr zexifp lg jkld - cg` meil zexifp oi`e

.mixg` miyly xifp iede ,zexifp.ìáàxn` m`

.'eke.àðåä áøìåxifp ipixd" xn` ikc xn`wc

beltil ok m` ,zexifp izy dilr iliig `l "meid

!xcp jeza xcp yi :inp ipzipe ,mixcpa dcica
ïéàå
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ãç.oaxwn dixhtnl `xwieha zreay oaxw iab aizkc "aihidl e` rxdl"c `xw epiid.

ãçå.dreayc e`ln dixhtnl `xw"exac lgi `l"c `xw epiid.'éðúîyixcp jeza xcp

.'eke lke` m` xifp ipixd xn` 'ekexn` m` inp d"dc ,`wec e`l "lke` m`"c 'nba yxtn

`ly dreay" iab `pzc icii` `l` ,zg`e zg` lk lr aiigc - "xifp ipixd xifp ipixd"

lr aiige ."lke` m`" xifp iab inp `pz - "lke`

bedpl aiigc xnel - opixn`c zg`e zg` lk

xifp ipixd" xn` ike ,dlawe dlaw lk lr zexifp

miyly dpene ,zexifp izy aiigc - "xifp ipixd

`iane mei miyly dpene xfege ,oaxw `iane mei

dil ixwe ."xifdl xifp"n `xnba ol `wtpe .oaxw

dipy zexifpdy itl ,xcp jeza xcp `peeb i`dl

xyt` i`y `l` ,dpey`xd onf jeza dlg `id

m`c .dpey`xd z` dpniy cr dze` dpniy el

legz j`id - excp zrya `liig `lc `zi`

`lc oeike ,onf eze`a xcep epi` ixde ?okn xg`l

`l` .`pnif xza inp `liig `l - `zyd `liig

xcp yi" ipzw d"yne ,`liigc `ed `zydn i`ce

"xcp jeza.äòåáù`ly dreay lke` `ly

.zg` `l` aiig epi` lke``l zereaya ,xnelk

dlik`a mizy zewll `l ,iaeig ixz zgkyn

"df xkk lke` `ly dreay" xn`y oeiknc ,zg`

dilr `liig `l eze ,cnere rayen dil ded -

`lc ,ok mb mizy zepnl `le ,dipy dreay

epi`c idpc ,zexifpa ok oi`y dn .dl zgkyn

da zgkyn n"n - zg` dlik` lr mizy dwel

zepnl epiidc ,minrt 'a excp ltkya iaeig ixz

zereaya ok oi`y dn ,mizy.'îâ`c oeik.dlik`e dlik` lk lr aiign dia oixzne `aeh lik` ike xifp dil ded xifp ipixd xnipixd" inp `pz "lke` `ly dreay" ipzwc icii`

- `cg :dil `iyw izxz da zi`c `cg ,'eke "xifp ipixd" xn`c oeik :`yexit ikde .ze`gqep zvwna daezk `qxbd ef ."lke` m`" xninl jixv `l xifp iab mlerle ,"lke` m` xifp

"lke` m` xifp ipixd"a dlik`a zexifpl ilzi`c :ez dil `iywe !mizy zepnl aiige ,xifp dil ded - "xifp ipixd xifp ipixd" xn`c oeikn `dc ,dlik`a zexifpl diilznl dil dnl

) "`xza mizy zereay" 'ta l"iw `dc !ibq `pnif `cg -:fk zereay"df xkk lke` `ly" raypy inc (-"lke` m`"a ezexifp dlzy in ,jkld .rayp eay zife zif lk lr-lk lr

zg` zexifp eilr aiigzi eplk`i m`y xnel zife zif lk oia dia oixzne ,daxd mizif xnelk `aeh lik` ike ,ezexifp dlz eay zife zif-ipira d`xpe !dlik`e dlik` lk lr aiig

zife zif lk oia dia exzilc opira ikdlc-myke .ef xkk lk`i `ly raypyk zewlne oaxw odilr aiigzdln ,oda e`lzyk zexifp mdilr aiigzdl elld zelik` iticr `lc meyn

zenlrd izya oaxwl i` ,d`xzda zewlnl i` ,zife zif lk oia welg opira zewlne oaxw aiigzdly-opixn`c idp i`cec .zewlgn ze`xzd ediy opira mda zexifp dlzyk p"d

ef xkk lk`i `ly raypy inc-zg` d`xzd `l` ea exzd `l m` ,ikd 'it` ,rayp zife zif lk lr-`ed oday zife zif lk lr dxezay oixeqi` lkac .zg` `l` dwel epi`

xkk zlik`a zexifp dlz ik p"d .zenlrd izya `l` zg` `l` aiig epi` inp oaxwle ,zewelg ze`xzda `l` mizy dwel epi` d"t`e ,aiig-oia zewlgn ze`xzd ediy jixv

`l i`c ,eay zife zif lk-dreay ipzwc icii` :dvxzne .ipira d`xp `ly dn dfa mixg` miyxtnl izi`xe .l"pk .zexifp cg `l` dlr aiign `le ,zg` dlik` `l` `ixwn `l

"lke` m`"a ezexifp dlz inp i`e ,dil ibq "xifp ipixd xifp ipixd"ac p"d oi`c 'eke lke` `ly-dlik`a dreayl ilznl jixhvi`c icii`c `l` .dil ibq "lke` m` xifp ipixd" cga

zg` `l` aiig epi`y `hiyt `l i`c "lke` `ly lke` `ly" inp da ltknl-diltke ,dlik`a zexifpl inp dil dlz.åâîã.`xizi `nei sqezncykc ,xnelkipixd" xn`

mei xifp ipixd" xne`dc xifp zkqna l"iwc oeike .dpey`x zexifp lr sqen '` mei ipy xcp zngn aiigzpy `vnp ,mei 'l jli`e zxgn mein dpniy eixac zernyna yi - "xgnl xifp

"meid xifp ipixd meid xifp ipixd" 'it` :xn` l`enye .'l dpen egxk lr - dpey`x zexifp lr sqen cg` mei zepnl ipy excp zngn aiigzpy oeik ,df s` ,miyly dpen "cala df

zexifp izy dpen `peeb i`d ikac ,ol `wtp "xifdl xifp"nc dil rnync .zexifp lr dlg zexifp -.áøìxcp oi`e xcp jeza xcp yi ipzil dreay jeza dreay oi` ipzc` `ped

.xcp jeza`l` aiig epi`y "df xkk ilr mpew df xkk ilr mpew" xne`a dl zgkyne ,xcp jeza xcp oi` :ipzinle beltl dil ded inp dicicl `d ?`gip in inp l`enyle :z"`e

y zepnl `l` xcp jeza xcp yi opz `l 'ipzna `dc ,zg`xcp jeza xcp yi ipzil :`ped axl iywn ikc :l"ie !diteb xcpa ibeltl ivn diteb l`enyl - oky oeike .'ixtck ,miz

xcp jeza xcp oi`e-.ziyixtck ,iywz inp l`enyl - opiywn ikd i`c ,q"yay "dicica ipzile beltl" lk jxck ,diteb xcpa beltl dreayl xcp oia biltnc` :xnel iywn `l

jiiy `l jkld ,xcp jeza xcp oiprl zereayan xcpa `ki`c `xneg ipznl ira d"yne ,i`w zereayan mixcpa xneg` `pzc ,llk `iyw `lc ,opiywn `l `peeb i`d ik `l`
iieyw`l
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úeLø äáèä äî "áéèéäI Bà òøäI" øîBI ãeîIz©§©§¨©§¥¦©£¨¨§
¯äåönä úà IháI òaLð àöé ,úeLø äòøä óà©£¨¨§¨¨¦§©§©¥¤©¦§¨

déøèôéîI àø÷ ãç !Bãéa úeLøä ïéàL ,Ihéa àIå§Ÿ¦¥¤¥¨§§¨©§¨§¦§§¥
ãçå ,äòeáL ïaøwî¯.äòeáLc åàI ïî déøèôéîI ¦¨§©§¨§©§¦§§¥¦¨¦§¨

'éðúîCBúa äòeáL ïéàå ,øãð CBúa øãð Lé¥¤¤§¤¤§¥§¨§
éðéøä ,IëBà íà øéæð éðéøä" øîà ?ãöék .äòeáL§¨¥©¨©£¥¦¨¦¦©£¥¦

Iëàå "IëBà íà øéæð¯.úçàå úçà Ik Iò áéiç ¨¦¦©§¨©©¨©¨©©§©©
Iëàå "IëBà àJL äòeáL ,IëBà àJL äòeáL"¯ §¨¤Ÿ©§¨¤Ÿ©§¨©

.úçà àJà áéiç Bðéà'îâeðL àI :àðeä áø øîà ¥©¨¤¨©©£©©¨Ÿ¨
,"øçîI øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîàc àJà¤¨©£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨

àøéúé àîBé óñBzéî à÷c Bbéîc¯úeøéæð àIééç §¦§¨¦©¨§¥¨¨§¨§¦
øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîà Iáà ,úeøéæð Iò©§¦£¨£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦

"íBiä¯:øîà IàeîLe .úeøéæð Iò úeøéæð äIç ïéà ©¥¨¨§¦©§¦§¥£©
"íBiä øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîà eJéôà¯àðúcà ,àðeä áøIe .déIò úeøéæð äIç £¦£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©¨¨§¦£¥§©¨©§¨¨

éðéøä" ;øãð CBúa øãð ïéàå ,øãð CBúa øãð Lé :éðúéI ,äòeáL CBúa äòeáL ïéà¥§¨§§¨¦§¥¥¤¤§¤¤§¥¤¤§¤¤£¥¦
"íBiä øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" ,øãð CBúa øãð Lé "øçîI øéæð éðéøä ,íBiä øéæð̈¦©£¥¦¨¦§¨¨¥¤¤§¤¤£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc mixcp(iriax meil)

øîBì ãeîìziehia zreay oaxw iab(c d `xwie)raXz iM Wtp' ©§©¤¤¦¦¨©
miztUa `Halòøäì[lke` `ly raypy oebk-]'áéèéäì Bà §©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦

aihidle rxdl zereayd ipyy oeike .[lke`y raypy oebk-]
,mixne`e ,ipyl cg` miyiwn ,dfl df mikenqäîly dreay ©

äáèä`idy gxkdad xaca,úeLøxac lek`l raypy epiidc £¨¨§
,zetixhe zeliap lek`l raypy oebk ,devn lehiaa `le ,xzend

óàly dreay,äòøäd xacaúeLø`ly raypy epiidc ,`id ©£¨¨§
,elk`l `ly ecia zeyxdy xac lk`iàöém` hrnl -òaLð ¨¨¦§¨

,äåönä úà ìháìe` ,gqt lila dvn lk`i `ly raypy oebk §©¥¤©¦§¨
,zekeqd bga dkeqa ayi `lyìhéa àìådniiw `l` ,devnd z` §Ÿ¦¥

meyn ,xehty ,ezreay lr jka xareïéàLdrxd ly dreay df ¤¥
y xacaBãéa úeLøä.zevnd meiwa `ed aiiegn ik ,ezeyrl `ly ¨§§¨

,'exac lgi `l' weqtd z` jixv recn ,`xnbd dywn jkl i`
ixde ,dlg ezreay oi` devnd z` lhal raypdy eprinydl
z` lhal raypdy `ziixad zhrnn 'aihidl e` rxdl' weqtdn

devndecia zeyxdy xaca rayp `ly meyn ,dlg ezreay oi`
.ezeyrl

ik ,mikxvp micenild ipyy ,`xnbd zvxznàø÷ ãçweqt - ©§¨
jxvp ,dreay oaxw zyxta xen`d 'aihidl e` rxdl' ,cg`

déøèôéîìdevn lhal raypd z` xehtl -,äòeáL ïaøwîlky §¦§§¥¦¨§©§¨
,devn lhal raypd la` ,oaxw `ian bbeya ezreay lr xaerd

.oaxwn xeht devnd z` miiwne ezreay lr xaerykãçå- `xw §©
jxvp ,'exac lgi `l' ly weqtdedéøèôéîìeze` xehtl -åàì ïî §¦§§¥¦¨

äòeáLcxaer epi` devnd z` miiwne ezreay lr xaeryky - ¦§¨
.dwel epi`e 'exac lgi `l' ly e`ld lr llk

äðùî
zncewd dpyna epcnl(.fh),zereayan xzei mixcpa `xneg yiy

.devn xac lr zelg opi` zereaye ,devn xac lr milg mixcpy
ztqep `xneg zpiivn ,zncewd dpynl jynd `id o`k dpynd

.zereaya dpi`e mixcpa yiy
øãð CBúa øãð Léxq`e xcp m`y ,xcp lr lg xcpy mipte` yi - ¥¤¤§¤¤

la` ,lg ipyd xcpd ,xcpa exq` xaky xac eilräòeáL ïéàå§¥§¨
äòeáL CBúam`y ,ote` meya dreay lr dlg dpi` dreay - §§¨

dpynd zx`an .dlg dipyd dreayd oi` ,raype xfge rayp
ãöékm` oebk ,xcp lr lg xcpìëBà íà øéæð éðéøä øîàlaiwy - ¥©¨©£¥¦¨¦¦©

,xn`e xfge ,eiptly xkkd z` lk`i m` zexifp eilríà øéæð éðéøä£¥¦¨¦¦
ìëBà,xkkd z`ìëàå,i`pzd miiwzpe xkkd z`áéiçzepnl ©§¨©©¨

zexifpúçàå úçà ìk ìòzepnl aiig 'xifp ipixd' zxin` lk lr - ©¨©©§©©
zexifpd zlaw xear zexifp ini miyly dpene ,dnvr ipta zexifp
zexifp ini miyly dpene xfege ,glbne oaxw `iane ,dpey`xd
zexifp aeig eilr lgy `vnpe .dipyd ezexifp zlawl mitqep
.'xcp jeza xcp' `ed dfe ,dpey`xd zexifpd jeza `edyk dipy

xn` m`y ,dreay jeza dlg dpi` dreay la`àlL äòeáL§¨¤Ÿ
,ìëBàxn`e xfgeìëàå ,ìëBà àlL äòeáLeilr xq`y dn z` ©§¨¤Ÿ©§¨©

,ezreayaáéiç Bðéàelk` m` zewlne ,bbeya elk` m` oaxw ¥©¨
,cifnaàlàdreay lr,úçàeaiigl dlg dipyd dreayd oi`y ¤¨©©
.dilr

àøîâ
' ,dpyna epipy :o"xd zqxibm` xifp ipixd lke` m` xifp ipixd

:'zg`e zg` lk lr aiig ,lk`e ,lke`

lk lr aiigzdl ick df lk xn`iy jixv recn ,`xnbd dywn
`lde ,zg`e zg`øéæð éðéøä øîàc ïåékipixd xn`ie xefgie cegl ¥¨§¨©£¥¦¨¦

,'lke` m`'a xacd dlziy `la mb ,cegl xifpøéæð déì äåälr £¨¥¨¦
laiw m`y ,cere .zeiexifp izy zepnl aiige ,dlawe dlaw lk
xifp ipixd' miinrt xn`iy jixv dnl ,'lke` m`'y i`pza ezexifp
mrt xn`i m` elit` ,zg`e zg` lk lr aiigzdl ick 'xifp ipixd

,xifp ipixd zg`àáeè ìéëà éëå`ed ixd daxd lk`i m` - §¦¨¦¨
,mizifkdéa ïéøzîelr aiigzn ,lke` `edy zifke zifk lk lr ©§¦¥

`ed ixde ,zexifp bedpl ezlik` iciáéiçîdnvr ipta zexifpìò ¦©¥©
äìéëàå äìéëà ìk`xnba epipyy jxcd lr ,zifke zifk lk lr - ¨£¦¨©£¦¨

zereay(:fk)zifke zifk lk lr ,df xkk lk`i `ly raypy iny
mi`ex ep` ok m` ,zewln aiig lk`iy zifk lk xnelk ,rayp eay
m`e ,ezreaye excp ici lr envr ipta aeig yi zifke zifk lkay
zifk lk lry yxtp ok mb 'lke` m`'a ezexifp z` dlzy o`k ok
did dnle .ztqep zexifpa aiigzi lk`iy zifk lk lre ,xcp zifke

.'xifp ipixd xifp ipixd' miinrt xn`y ,cinrdl `pzd jixv
,'lke` m`'a ezexifp dlez epi` m` mb zn`ay ,`xnbd zvxzn
`l` ,zeiexifp izy zepnl aiig 'xifp ipixd xifp ipixd' xn`y oeik

éðz÷c éãéià,dreay iabl dpynd seqa epipyy ab` -äòeáL ©§¥§¨¨¥§¨
,ìëBà àìLepiid oke ,lke` `ly dreay xnel mikixv epiid mye §Ÿ©

,lke` `ly dreay miinrt xnel mikixvénð àðzxn`y xifp iab ¨¨©¦
éøö àì øéæð éaâ íìBòìe ,ìëBà íà øéæð éðéøä,ìëBà íà øîéîì C £¥¦¨¦¦©§¨©¥¨¦Ÿ¨¦§¥©¦©

m`e .zeiexifp izy zepnl jixv ,xifp ipixd xifp ipixd xne`yke
jixv ,epeyl z` ltk `ly elit` ,lke` m` xifp ipixd xn`

.o"xd zqxib o`k cr .lke`y zifke zifk lk lr zexifp zepnl
:zexifp lr dlg zexifp ote` dfi`a zx`an `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨

eðL àì,xcp jeza xcp yi zexifp ixcpayøéæð éðéøä øîàc àlà Ÿ¨¤¨§¨©£¥¦¨¦
,íBiäxn`e xfgeàøéúé àîBé óñBzéî à÷c Bbéîc ,øçîì øéæð éðéøä ©£¥¦¨¦§¨¨§¦§¨¦©¨§¥¨

ly sqep mei dpey`xd lr dipyd zexifpa siqeny jezny -
okl ,meidn cg`e miylyd mei `edy ,zexifpàìééçeilr dlg - ¨§¨

zaegúeøéæðdipyìòdúeøéæðini miyly zepnl aiige ,dpey`xd §¦©§¦
xear zexifp ini miyly zepnl xneby xg`l ,mitqep zexifp

siqed `ly s`e ,dpey`xd ezexifp`l` dipyd zexifpd zlawa
xifp zeidl eilr lawnd s`y meyn ,mei miyly dpen ,cg` mei

egxk lra mei miyly dpen ,cg` mei(.f xifp).ìáàm`éðéøä øîà £¨¨©£¥¦
,íBiä øéæðxn`e xfge,íBiä øéæð éðéøädipyd ezlawa siqed `ly ¨¦©£¥¦¨¦©

,dpey`xd ezexifp cvn mei miyly mze`a xifp `ed ixdy ,melk
äìç ïéàdúeøéæðdipydìòdúeøéæðzexifp wx dpene ,dpey`xd ¥¨¨§¦©§¦

.zg`eléôà ,øîà ìàeîLem`,íBiä øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîà §¥¨©£¦¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
ok mb ,dipyd zexifpd zlawa melk siqed `lyúeøéæð äìçef ¨¨§¦

déìò.zeiexifp izy zepnl aiige ,dpey`xd zexifpd caln £¥
:`ped ax lr dpyndn `xnbd dywn

àðeä áøìeoi` 'meid xifp ipixd meid xifp ipixd' xne`ay xaeqy §©¨
,zexifp lr dlg zexifpàðúcàoia wlgn dpyna `pzdy cr - ©§¨¨

y ,dreayl ,xcp jeza xcp yiy ,xcpäòeáL CBúa äòeáL ïéà- ¥§¨§§¨
ax ixacl ixde ,xcp jeza xcp yi oipr lka envr xcpay rnyny
ipixd' xn` m` oebk ,xcp jeza xcp oi`y minrt yi xcpa mb `ped

ok m`e ,'meid xifp ipixd meid xifpéðúéìyiy minrt' ,jk `pzd ¦§¥
,xcp jeza xcpey minrt,'øãð CBúa øãð ïéà,cvik `pzd x`aie ¥¤¤§¤¤

xn` m`,øçîì øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøäf`,øãð CBúa øãð Lé £¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨¥¤¤§¤¤
xn` m` la` ,eilr dlg dipyd zexifpdeéðéøä íBiä øéæð éðéøä£¥¦¨¦©£¥¦

,íBiä øéæð̈¦©
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oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtmixcp
.úåùø äáèä äî áéèéäì åà òøäì øîåì ãåîìúaiig - lik` `l ira i`e lik` ira i`c

z` lhal rayp `le ,zeyxc drxd - oaxw dlr aiignc drxd s` ,dreayd lr oaxwa

drxdc dreay `idc ,devnd.ecia zeyxd e`l -.àø÷ ãçoaxwn dixhtinl iz` `w

rxdl"c `xw i`dc ,dreayixiin e`lac "exac lgi `l" jci`e ,ixiin oaxwa "aihidl e`

.dreayc e`l on dixhtinl iz` -éðúî'ùé
.øãð êåúá øãð.xcp xg` lg xcpcøîà ãöéë

.ìëåà íà øéæð éðéøälr aiig - 'ek xn`e xfge

.zg` zexifp mrte mrt lkêåúá äòåáù ïéà
.äòåáù.'ek "lke` `ly dreay" xn` m`eåðéà

.úçà äìéëà ìò àìà áééç.zg` dreay oaxw

îâ'.åðù àì.xcp jeza xcp yicøîàã àìà
.'åë`xizi `nei sqezi`c ebinczexifpa

law - "meid xifp ipixd" xn` ikc ,dpey`x

xifp ipixd" xn`e xcd ike ,miyly zexifp eilr

,cg`e mei miyly xifp ipixd :rnyn - "xgnl

lr zexifp lg jkld - cg` meil zexifp oi`e

.mixg` miyly xifp iede ,zexifp.ìáàxn` m`

.'eke.àðåä áøìåxifp ipixd" xn` ikc xn`wc

beltil ok m` ,zexifp izy dilr iliig `l "meid

!xcp jeza xcp yi :inp ipzipe ,mixcpa dcica
ïéàå
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ãç.oaxwn dixhtnl `xwieha zreay oaxw iab aizkc "aihidl e` rxdl"c `xw epiid.

ãçå.dreayc e`ln dixhtnl `xw"exac lgi `l"c `xw epiid.'éðúîyixcp jeza xcp

.'eke lke` m` xifp ipixd xn` 'ekexn` m` inp d"dc ,`wec e`l "lke` m`"c 'nba yxtn

`ly dreay" iab `pzc icii` `l` ,zg`e zg` lk lr aiigc - "xifp ipixd xifp ipixd"

lr aiige ."lke` m`" xifp iab inp `pz - "lke`

bedpl aiigc xnel - opixn`c zg`e zg` lk

xifp ipixd" xn` ike ,dlawe dlaw lk lr zexifp

miyly dpene ,zexifp izy aiigc - "xifp ipixd

`iane mei miyly dpene xfege ,oaxw `iane mei

dil ixwe ."xifdl xifp"n `xnba ol `wtpe .oaxw

dipy zexifpdy itl ,xcp jeza xcp `peeb i`dl

xyt` i`y `l` ,dpey`xd onf jeza dlg `id

m`c .dpey`xd z` dpniy cr dze` dpniy el

legz j`id - excp zrya `liig `lc `zi`

`lc oeike ,onf eze`a xcep epi` ixde ?okn xg`l

`l` .`pnif xza inp `liig `l - `zyd `liig

xcp yi" ipzw d"yne ,`liigc `ed `zydn i`ce

"xcp jeza.äòåáù`ly dreay lke` `ly

.zg` `l` aiig epi` lke``l zereaya ,xnelk

dlik`a mizy zewll `l ,iaeig ixz zgkyn

"df xkk lke` `ly dreay" xn`y oeiknc ,zg`

dilr `liig `l eze ,cnere rayen dil ded -

`lc ,ok mb mizy zepnl `le ,dipy dreay

epi`c idpc ,zexifpa ok oi`y dn .dl zgkyn

da zgkyn n"n - zg` dlik` lr mizy dwel

zepnl epiidc ,minrt 'a excp ltkya iaeig ixz

zereaya ok oi`y dn ,mizy.'îâ`c oeik.dlik`e dlik` lk lr aiign dia oixzne `aeh lik` ike xifp dil ded xifp ipixd xnipixd" inp `pz "lke` `ly dreay" ipzwc icii`

- `cg :dil `iyw izxz da zi`c `cg ,'eke "xifp ipixd" xn`c oeik :`yexit ikde .ze`gqep zvwna daezk `qxbd ef ."lke` m`" xninl jixv `l xifp iab mlerle ,"lke` m` xifp

"lke` m` xifp ipixd"a dlik`a zexifpl ilzi`c :ez dil `iywe !mizy zepnl aiige ,xifp dil ded - "xifp ipixd xifp ipixd" xn`c oeikn `dc ,dlik`a zexifpl diilznl dil dnl

) "`xza mizy zereay" 'ta l"iw `dc !ibq `pnif `cg -:fk zereay"df xkk lke` `ly" raypy inc (-"lke` m`"a ezexifp dlzy in ,jkld .rayp eay zife zif lk lr-lk lr

zg` zexifp eilr aiigzi eplk`i m`y xnel zife zif lk oia dia oixzne ,daxd mizif xnelk `aeh lik` ike ,ezexifp dlz eay zife zif-ipira d`xpe !dlik`e dlik` lk lr aiig

zife zif lk oia dia exzilc opira ikdlc-myke .ef xkk lk`i `ly raypyk zewlne oaxw odilr aiigzdln ,oda e`lzyk zexifp mdilr aiigzdl elld zelik` iticr `lc meyn

zenlrd izya oaxwl i` ,d`xzda zewlnl i` ,zife zif lk oia welg opira zewlne oaxw aiigzdly-opixn`c idp i`cec .zewlgn ze`xzd ediy opira mda zexifp dlzyk p"d

ef xkk lk`i `ly raypy inc-zg` d`xzd `l` ea exzd `l m` ,ikd 'it` ,rayp zife zif lk lr-`ed oday zife zif lk lr dxezay oixeqi` lkac .zg` `l` dwel epi`

xkk zlik`a zexifp dlz ik p"d .zenlrd izya `l` zg` `l` aiig epi` inp oaxwle ,zewelg ze`xzda `l` mizy dwel epi` d"t`e ,aiig-oia zewlgn ze`xzd ediy jixv

`l i`c ,eay zife zif lk-dreay ipzwc icii` :dvxzne .ipira d`xp `ly dn dfa mixg` miyxtnl izi`xe .l"pk .zexifp cg `l` dlr aiign `le ,zg` dlik` `l` `ixwn `l

"lke` m`"a ezexifp dlz inp i`e ,dil ibq "xifp ipixd xifp ipixd"ac p"d oi`c 'eke lke` `ly-dlik`a dreayl ilznl jixhvi`c icii`c `l` .dil ibq "lke` m` xifp ipixd" cga

zg` `l` aiig epi`y `hiyt `l i`c "lke` `ly lke` `ly" inp da ltknl-diltke ,dlik`a zexifpl inp dil dlz.åâîã.`xizi `nei sqezncykc ,xnelkipixd" xn`

mei xifp ipixd" xne`dc xifp zkqna l"iwc oeike .dpey`x zexifp lr sqen '` mei ipy xcp zngn aiigzpy `vnp ,mei 'l jli`e zxgn mein dpniy eixac zernyna yi - "xgnl xifp

"meid xifp ipixd meid xifp ipixd" 'it` :xn` l`enye .'l dpen egxk lr - dpey`x zexifp lr sqen cg` mei zepnl ipy excp zngn aiigzpy oeik ,df s` ,miyly dpen "cala df

zexifp izy dpen `peeb i`d ikac ,ol `wtp "xifdl xifp"nc dil rnync .zexifp lr dlg zexifp -.áøìxcp oi`e xcp jeza xcp yi ipzil dreay jeza dreay oi` ipzc` `ped

.xcp jeza`l` aiig epi`y "df xkk ilr mpew df xkk ilr mpew" xne`a dl zgkyne ,xcp jeza xcp oi` :ipzinle beltl dil ded inp dicicl `d ?`gip in inp l`enyle :z"`e

y zepnl `l` xcp jeza xcp yi opz `l 'ipzna `dc ,zg`xcp jeza xcp yi ipzil :`ped axl iywn ikc :l"ie !diteb xcpa ibeltl ivn diteb l`enyl - oky oeike .'ixtck ,miz

xcp jeza xcp oi`e-.ziyixtck ,iywz inp l`enyl - opiywn ikd i`c ,q"yay "dicica ipzile beltl" lk jxck ,diteb xcpa beltl dreayl xcp oia biltnc` :xnel iywn `l

jiiy `l jkld ,xcp jeza xcp oiprl zereayan xcpa `ki`c `xneg ipznl ira d"yne ,i`w zereayan mixcpa xneg` `pzc ,llk `iyw `lc ,opiywn `l `peeb i`d ik `l`
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úeLø äáèä äî "áéèéäI Bà òøäI" øîBI ãeîIz©§©§¨©§¥¦©£¨¨§
¯äåönä úà IháI òaLð àöé ,úeLø äòøä óà©£¨¨§¨¨¦§©§©¥¤©¦§¨

déøèôéîI àø÷ ãç !Bãéa úeLøä ïéàL ,Ihéa àIå§Ÿ¦¥¤¥¨§§¨©§¨§¦§§¥
ãçå ,äòeáL ïaøwî¯.äòeáLc åàI ïî déøèôéîI ¦¨§©§¨§©§¦§§¥¦¨¦§¨

'éðúîCBúa äòeáL ïéàå ,øãð CBúa øãð Lé¥¤¤§¤¤§¥§¨§
éðéøä ,IëBà íà øéæð éðéøä" øîà ?ãöék .äòeáL§¨¥©¨©£¥¦¨¦¦©£¥¦

Iëàå "IëBà íà øéæð¯.úçàå úçà Ik Iò áéiç ¨¦¦©§¨©©¨©¨©©§©©
Iëàå "IëBà àJL äòeáL ,IëBà àJL äòeáL"¯ §¨¤Ÿ©§¨¤Ÿ©§¨©

.úçà àJà áéiç Bðéà'îâeðL àI :àðeä áø øîà ¥©¨¤¨©©£©©¨Ÿ¨
,"øçîI øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîàc àJà¤¨©£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨

àøéúé àîBé óñBzéî à÷c Bbéîc¯úeøéæð àIééç §¦§¨¦©¨§¥¨¨§¨§¦
øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîà Iáà ,úeøéæð Iò©§¦£¨£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦

"íBiä¯:øîà IàeîLe .úeøéæð Iò úeøéæð äIç ïéà ©¥¨¨§¦©§¦§¥£©
"íBiä øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîà eJéôà¯àðúcà ,àðeä áøIe .déIò úeøéæð äIç £¦£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©¨¨§¦£¥§©¨©§¨¨

éðéøä" ;øãð CBúa øãð ïéàå ,øãð CBúa øãð Lé :éðúéI ,äòeáL CBúa äòeáL ïéà¥§¨§§¨¦§¥¥¤¤§¤¤§¥¤¤§¤¤£¥¦
"íBiä øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" ,øãð CBúa øãð Lé "øçîI øéæð éðéøä ,íBiä øéæð̈¦©£¥¦¨¦§¨¨¥¤¤§¤¤£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
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קסו
oiglbn el`ea cenr fi sc ± iyily wxtmixcp

.'eke xcp jeza xcp yi xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd cvik xcp jeza xcp oi`eäúååëã
.äòåáù éáâlegz `ly c"nl `ki` in ,oey`x xeaca xn` `ly dn ipy xeaica xn`c

.'eke inc ikid `l` ?`peeb i`dk dreay lr dreayøîàã ïåâë 'éðúî àðåä áø êì øîà
.øçîì øéæð éðéøä íåéä øéæð éðéøäixii` dzeekce .xcp jeza xcp yi epiide ,`p` `pin`ck

ax xaqwe .'eke dreay :xn`c oebk - dreaya

lr dreay `liig `l `peeb i`dkc `ped

mip`z dipy dreaya xn`c `d ,dreay

siqedy ,`ed xcpc `inec ,n"ne .odn rayeny

.miapr dipya.äòåáù ìò äòåáù àìééç àì éîå
.b"dka.'åëå äáø øîàäåyixtde ,mip`z lk`e

.mip`z lk`e xary ,dpey`x dreay lr oaxw

.íéáðò ìëàå øæçå.mip`z `le.íéáðò åäì àéåä
xeriy ivg lk`y`edy itl ,dipy dreay lr

eiykre ,miapre mip`z lr dipy 'reaya rayp

ivg `l` lhia `l - miapr `l` lk` `ly

lr oaxw `ian oi`e ,dreay ivg epiide ,xeriy

.xeriy ivg.àîìà`l` lk` `lc meyn `nrh

i` `d ,oaxwn xeht ikd meyn - xeriy ivg

xeriy dilek lk`c ,miapre mip`z lk`

lr dreay dlgc ebinc .oaxw aiig - dreayc

- oiicr odilr rayp `ly ,yecig iedc ,miapr

,odn rayen xaky t"r` mip`z` inp `liig

`ped axl dywe..äéì àøéáñ àì`d `ped axl

.dipin dil `nxinl `kile ,daxc.ïáø÷ ùéøôäå
dpey`x zexifp lr l`yp eyixtdy mcewe

zerhay dil exn`e ,xcp xaky`lye ,xcp

.miyly mze` xcp did jxevl.åì äúìòdze`

aixwne ,aiig oiicry ,dipya xcp xaky zexifp

zexifp milydy meia dipyd zexifp lr oaxwd

.dpey`x.àøéúé àîåé àëéà àäipixd"cxifp

lg epi` dipy zexifpc mei eze` ,xn`wc "xgnl

zexifp xg`l epiidc ,miyly xg`l `l`

`die dpey`xa dipy el dzlr i`n`e ,dpey`x

miyly mei `aiy mcew dipy zexifpn xhtp

,cg`e miyly meia xifp zeidl xcp `de ?cg`e

!xgnl epiidc.'eke oebk `l`
àúáåéúå
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:`pze `pz wqt ikid :`ped axl opiywn ikd `l` ."dcica ipzile beltl" iieyw`l

irhip `lc ikid ik ,dizlin iyextl dil ded ?oipr lka rnync ,xcp jeza xcp yi

axl `iyw `zlin `de !dreayn xcp `peeb i`dk xingc i`n ipzil ikd xzae ,dia

.xcp jeza xcp yi oipr lka zexifpa dicicl `dc ,llk `iyw `l l`enyl la` ,`ped

ilr mpew df xkk ilr mpew"a n"n - zxn` i`n

`peeb i`d ik `de - xcp jeza xcp oi` "df xkk

`le ipzw zexifpc ,`pz `pzc i`na irhnl `kil

`le zexifpa dizlin hiwpcn ,daxc`e .zenpew

xcp jeza xcp oi` zenpewac 'irny` - mpewa.

ïðú.'eke xcp jeza xcp yi`nili` inc ikid

dzeekce xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd xn`c

xfge mip`z lke` `ly dreay xn` dreay iab

`liig `l i`n` miapr lke` `ly dreay xn`e

dl dncnc i`dc xnel yi .dreay lr dreay

` `ly" dreay xne`l dywnxfge "mip`z lke

opiwxtn ike ,"miapr lke` `ly dreay" xn`e

"miapre mip`z lke` `ly dreay"l dl opincn

,`pic xza lif` dywnc :opiwlqe opizgp `da -

zxn` ik i`ce :iywn ikde .`pyil xza uxzne

dlg zexifpc "xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd"a

xifp ipixd" xn` ikc meyn epiid - zexifp lr

xn` ike ,mipey`xd mei miyly eilr law "meid

,cg`e miyly eilr law - "xgnl xifp ipixd"

jixv mei miylyn dzegt zexifp oi`y itle

ipy excp oi`y `vnp ,mixg` miyly zepnl

i`w cge cg lk `l` ,llk oey`x xcp mr szeyn

inp - dreay iab dzeekc ,oky oeike .diytp it`a

lke` `ly dreay" xne`a `l` dl zgkyn `l

,"miapr lke` `ly dreay" xn`e xfge "mip`z

lr dreay dlg inp zereaya 'it` `peeb i`d ike

dreay oi`c zereaya opzcn i`ce `l` !dreay

zelg zereay izyya jgxk lre ,dreay jeza

yi ipzw mixcpa dzeekc ,dnwezn cg` xac lr

xn` ,opiwxtne !`ped axl `iywe ,xcp jeza xcp

ipixd meid xifp ipixd" xn`c 'ipzn :`ped ax jl

`l` ,`pic xza lifiz `l ,xnelk ."xgnl xifp

- "xgnl xifp ipixd" xn` ikc - `pyil xza lif

eli`k dil dede ,xn`w mei miyly cre xgnn

mei h"k o`k s`y "xgne meid xifp ipixd" xn`

t"r`e .oey`x xcpd onfa oiaxern ipyd xcpn

ipy excp zngn llk oilg opi` mini h"k oze`y

mei `diy oiprl ,dixcp liig `pyil i`da n"n -

zexifp oi`y itl `l` ,ezexifpl cg`e miyly mei `dzy oiprl ,dipy zexifp dlg dpey`x zexifpn mini h"k lry `vnp .xcp jk `ed ixdy ,dipy zexifp ly mei miyly seq '`e miyly

`liig `l - "miapre mip`z lke` `ly" xn`e xfge "mip`z lke` `ly dreay" xn` ik ,zereay iab dzeekce .ipy xcp liaya miyly melyzl cer zepnl jixv - mei miylyn dzegt

iptn mip`z lr dlg dpi` dipy dreayac ikid ik n"nc ,dfa dgep izrc oi` oiicre .lleka elit` dreay lr dreay legzy `ped axl dil zilc ,llk mip`z lr `ziixza dreay

ikd - "miapre mip`z lke` `ly dreay" xn`e xfge :opixn` ikc xne` ip` jkitl .mda xfp xaky iptn ,mipey`x mei dryze mixyra dlg dpi` dipy zexifp jk - mdilr rayp xaky

p `liig miapr lr dreay `liigc ebnc :dax xn`e ."`xza mizy zereay" t"qa `pyil i`d yxtzn inp `peeb i`d ikae ,zg`k mze` lke` `ly :xn`wm`y dpin `wtpe ,mip`z` in

dipy dreay `liig `lc `ped axl dil `xiaq `peeb i`d ikac ,daxc dil `xiaq `l `ped axc opixn`e .dwel - dipy meyn ea exzde ,dpey`x dreay mlrda miapre mip`z lk`

`liig `l mei h"k`c oeikc xnel epl did - zereayk opic did eli` ,inp mixcpae .cala miapr lr `le rayp cgi mdipy lr `edy ,llk mewn dl oi` - `liig `l mip`z`c oeikc ,llk

miaprk miyly meie ,mip`zk mei h"k edl eede ,envr ipta miyly meil `le ,oeekzp cg`k mei miylyl - "xgnl xifp ipixd" xn`yk ixdy ,`liig `l inp miyly meia - dipy zexifp.

àìà.`ped axc dizaeize meid xifp ipixd meid xifp ipixd xn`c `hiyt!llk dipy dlg `l ixd ?dpey`xa dipy el dzlr dn - `l i`c .`peeb i`d ik zexifp izy iliig ,xnelk

lr lg dreay oi`c ab lr s`c ,onwl `ax xn`cke ,`liige `geex zgkyn - dlr liyzn ik ,`ped axcke ,dipy `liig `l dpey`xd lr l`yp `l eli`c idp ?`iyew i`ne :xn`z m`e
dreay
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CBúa øãð Lé :ïðz .'éL÷ !øãð CBúa øãð ïéà¥¤¤§¤¤©§¨§©¥¤¤§
àîéIéà ?éîã éëéä .äòeáL CBúa äòeáL ïéàå øãð¤¤§¥§¨§§¨¥¦¨¥¦¥¨
,"øçîI øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîàc©£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
øæçå "íéðàz IëBà àJL" äòeáL éab 'úååëc¦§¨¨©¥§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©
àI éànà ,"íéáðò IëBà àJL äòeáL" øîàå§¨©§¨¤Ÿ©£¨¦©©¨
àIc éîc éëéä àJà ?äòeáL Iò äòeáL äIç̈¨§¨©§¨¤¨¥¦¨¥§¨

äòeáL Iò äòeáL äIç¯äòeáL" øîàc ïBâk ¨¨§¨©§¨§©£©§¨
àJL äòeáL" øîàå øæçå "íéðàz IëBà àJL¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ
éîc éëéä úeøéæð éab dúååëc ,"íéðàz IëBà©§¥¦¦§¨¨©¥§¦¥¦¨¥

¯,"íBiä øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîàc§¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
!àðeä áøI àéL÷ .øãð CBúa øãð Lé :éðú÷å§¨¨¥¥¤¤§¤¤©§¨§©¨
øéæð éðéøä" øîàc 'éðúî :àðeä áø CI øîà̈©¨©¨©¦¦©£©£¥¦¨¦
,äòeáL éab dúååëc ,"øçîI øéæð éðéøä ,íBiä©£¥¦¨¦§¨¨¦§¨¨©¥§¨
äòeáL" øîàå øæçå "íéðàz IëBà àJL" øîàc©£©¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨
øîàäå .àIééç àIc ,"íéáðòå íéðàz IëBà àJL¤Ÿ©§¥¦©£¨¦§¨¨§¨§¨¨©
øîàå øæçå "íéðàz IëBà àJL äòeáL" :äaø©¨§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©
íéðàz Iëàå ,"íéáðòå íéðàz IëBà àJL äòeáL"§¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦§¨©§¥¦

íéáðò Iëàå øæçå ,ïaø÷ Léøôäå¯eäI àéåä §¦§¦¨§¨§¨©§¨©£¨¦¨§¨§
éöç Iò ïaø÷ íéàéáî ïéàå ,øeòéL éöç íéáðò£¨¦£¦¦§¥§¦¦¨§¨©£¦
IëBà àJL äòeáL" øîàc àëéä ,àîIà .øeòéL¦©§¨¥¨©£©§¨¤Ÿ©
íéðàz IëBà àJL äòeáL" øîàå øæçå "íéðàz§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦

íéáðò Iò äòeáL Içã Bbéî ,"íéáðòå¯àIééç ©£¨¦¦§¨§¨©£¨¦¨§¨
déI àøéáñ àI àðeä áø !íéðàz Iò éîð©¦©§¥¦©¨¨§¦¨¥
úà äðî ,úeøéæð ézL øæpL éî :éáéúéî .äaøk§©¨¥¦¥¦¤¨©§¥§¦¨¨¤

äéIò IàLðå ,ïaø÷ Léøôäå äðBLàøä¯äúIò ¨¦¨§¦§¦¨§¨§¦§©¨¤¨¨§¨
øîàc àîéIéà ?éîã éëéä .äðBLàøa äiðL BI§¦¨¨¦¨¥¦¨¥¦¥¨©£©

,íBiä øéæð éðéøä"àä ?äðBLàøa äiðL BI äúIò éànà "øçîI øéæð éðéøä £¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨©©¨§¨§¦¨¨¦¨¨
,"íBiä øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîàc àèéLt àJà !àøéúé àîBé àkéà¦¨¨§¥¨¤¨§¦¨©£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
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נדרים. ואלו מותרין - פרק שני דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc mixcp(iriax meil)

,øãð CBúa øãð ïéà`xnbd dwiqn .eilr dlg dipyd zexifpd oi`e ¥¤¤§¤¤
,ef `iyew lràéL÷.`ped ax lr dpyndn dyw ok` - ©§¨

:`ped ax lr ztqep `iyew dywn `xnbd
ïðz,epzpyna epipy -.äòeáL CBúa äòeáL ïéàå ,øãð CBúa øãð Lé §©¥¤¤§¤¤§¥§¨§§¨

,`xnbd zxxanéîc éëéäxcp yiy ef dkld dxn`p ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,xcp jeza¯ àîéìéàdxwna xaecny ,xn`z m`øéæð éðéøä øîàc ¦¥¨§¨©£¥¦¨¦

,øçîì øéæð éðéøä íBiä,cg` mei dipyd zexifpa siqedy oeiky ©£¥¦¨¦§¨¨
,meid eze` lr zexifpd dlg ,meidn cg`e miyly mei `edy
,cg` mei xifp ipixd xne`d oick ,zexifp ini miyly dpen `linne

e .mei miyly dpenydúååëcok enke -äòeáL éaboi`' epipyy ¦§¨¨©¥§¨
epiidc ,dnec dxwna xaecny yxtl jixv ,'dreay jeza dreay
,dpey`xa eilr rayp `ly xac dipyd dreaya xeq`l siqedy

dreay xn`y oebkàlL äòeáL øîàå øæçå ,íéðàz ìëBà àlL¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ
,íéáðò ìëBàzlik` mb xeq`l dipyd ezreaya siqedy s`y ©£¨¦

dyw ok m` .dlg dipyd ezreay oi` ,miapräìç àì éànà©©Ÿ¨¨
,äòeáL ìò äòeáLenvr z` xq` `l dpey`xd ezreaya ixde §¨©§¨

.legz `l dipyd ezreayy daiq oi`e ,miapr lek`lnéëéä àlà¤¨¥¦
éîcepizpyn zxacn ote` dfi`a -ìò äòeáL äìç àìcäòeáL- ¨¦§Ÿ¨¨§¨©§¨

wx ,dlg dpi` dipyd dreaydyìëBà àlL äòeáL øîàc ïBâk§§¨©§¨¤Ÿ©
,íéðàz ìëBà àlL äòeáL øîàå øæçå ,íéðàzrayeny oeiky §¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦

oi` ,dpey`xd ezreay zngn mip`z lek`l `ly `ed cnere
e .dlg dipyd dreayddúååëcok enke -úeøéæð éabepipyy ¦§¨¨©¥§¦
,zexifp lr zexifp dlgyéîc éëéädxwna ,xaecn ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,íBiä øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàcminrt ipy eilr laiwy §¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
,minid mze` lr zexifpéðz÷ådf ote`ay ,dpynaCBúa øãð Lé §¨¨¥¥¤¤§

øãðok m`e .dipyd zexifpd mb eilr dlgeàðeä áøì àéL÷xaeqy ¤¤©§¨§©¨
dlg dipyd zexifpd oi` ,meid xifp ipixd meid xifp ipixd xne`a
.zexifp lr zexifp dlg df dxwnay x`ean dpynd weicne ,eilr

,`xnbd zvxznàðeä áø Cì øîàdny ,jl dpri `ped ax - ¨©¨©¨
a epipyyïéúéðúîote`a xaecn ,'xcp jeza xcp yi'éðéøä øîàc ©§¦¦§¨©£¥¦

,øçîì øéæð éðéøä íBiä øéæðlr dipyd zexifpa cg` mei siqedy ¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
yxtp mle` ,dipyd zexifpd eilr dlg okle ,dpey`xd zexifpd

dúååëcok enke -äòeáL éabdxwna xaecnøîàcdreayàlL ¦§¨¨©¥§¨§¨©¤Ÿ
íéáðòå íéðàz ìëBà àlL äòeáL øîàå øæçå ,íéðàz ìëBà,cgi ©§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦

dreayd lr dipyd ezreaya siqedy s`y `ed oicdy
,cgi miapre mip`z zlik` envr lr xq`e dpey`xdàìééç àìc§Ÿ¨§¨

lr xearl zexyt` el oi`y meyn ,dlg dpi` dipyd dreayd -
wx ixdy ,dpey`xd dreayd lr xeariy ila dipyd dreayd
lk`i m`] dipyd dreayd lr xearl lkei mip`z zlik` ici lr
zngn cnere xdfen `ed mip`z zlik` lre ,[miapr mdnr
zexifpd oi`y s`y ,zexifp iabl ok oi`y dn .dpey`xd dreayd
cvn mda xifp `edy mini dryze mixyrd lr dlg dipyd
xifp epi` eay ,miylyd meid lr zexifpd dlg ,dpey`xd ezexifp

.dpey`xd zexifpd cvn
lke` `ly dipy dreayy dwiqdy dn lr zl`ey `xnbd

:dlg dpi` cgi miapre mip`z
,äaø øîàäåxne`däòeáL øîàå øæçå ,íéðàz ìëBà àlL äòeáL §¨¨©©¨§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨

íéáðòå íéðàz ìëBà àlL,cgiaíéðàz ìëàå,bbeyaïaø÷ Léøôäå ¤Ÿ©§¥¦©£¨¦§¨©§¥¦§¦§¦¨§¨

,mip`z lke` `ly raypy dpey`xd dreayd lrìëàå øæçå§¨©§¨©
zifk cer bbeya jk xg`,íéáðòezreay lr mb xar df ici lre £¨¦

ep` mewn lkn .cgi miapre mip`z lk`i `ly raypy dipyd
zlik` lr oaxw yixtd miaprd zlik` mcewy oeik mixne`

,mip`zdeäì àéåäd zlik`øeòéL éöç íéáðò,xeqi`d ly ©§¨§£¨¦£¦¦
,miaprd zlik`n mip`zd zlik` z` zwlgn oaxwd zyxtdy
ivg zlik`k daeyg ,mip`z zlik` `ll cal miapr zlik`e

,xeriy,øeòéL éöç ìò ïaø÷ íéàéáî ïéàåsqep oaxw aiig epi` okle §¥§¦¦¨§¨©£¦¦
yixtdy meyn wxy ,dfn `xnbd zwiicne .miaprd zlik` lr
`l m` la` ,miaprd zlik` lr oaxw aiig epi` mip`zd lr oaxw
meyn cg` ,zepaxw izy aiig did ,mip`zd lr oaxw yixtn did

.dipyd dreayd meyn cg`e dpey`xd dreaydàëéä àîìà©§¨¥¨
[dxwnay gkene-]øîàå øæçå íéðàz ìëBà àlL äòeáL øîàc§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©

íéáðòå íéðàz ìëBà àlL äòeáLmeyn ,dreay lr dreay dlg §¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦
mixne`yíéáðò ìò äòeáL ìçc Bbéîdipyd dreaydy jezn - ¦§¨§¨©£¨¦

dreay o`k oi` miaprd iabl ixdy ,miapr zlik`a exq`l dlg
,dreay lrénð àìééçd dreayd dlg-mb dipy,íéðàz ìòs` ¨§¨©¦©§¥¦

zngn mlk`l `ly rayen xak `ed mip`zd lry it lr
,dlrnl `xnbd ixac migcp ok m`e .dpey`xd dreayd
mip`z lke` `ly raypa zxacn [`ped ax zhiyl] dpyndy
dreay df ote`a ixdy ,miapre mip`z lke` `ly raype xfge

,`xnbd zvxzn .dax ixack ,dreay lr dlgàðeä áøyxity ©¨
xifp ipixd meid xifp ipixd xne`a 'xcp jeza xcp yi' dpynd z`
lke` `ly dreay xne`a 'dreay jeza dreay oi`'e ,xgnl

,miapre mip`z lke` `ly dreay mip`zdéì àøéáñ àìepi`-] Ÿ§¦¨¥
[xaeqdaøk,dlg miapre mip`z lke` `ly dipyd ezreayy §©¨

ila miaprd lr legl dleki dreayd oi`y oeiky xaeq `l`
ezreay oi` ,cnere rayen `ed mip`z lre ,mip`zd lr legzy

.llk dlg
:xg` mewnn `ped ax lr zeywdl dtiqen `xnbd

,úeøéæð ézL øæpL éî ,éáéúéîeúà äðîzexifpdLéøôäå ,äðBLàøä ¥¦¥¦¤¨©§¥§¦¨¨¤¨¦¨§¦§¦
ïaø÷,ezexifp meiqaäéìò ìàLðåzexifpd z` el xizde mkgl ¨§¨§¦§©¨¤¨

eilr laiw `l eli`ke ,exwirn xcpd z` xwer mkgde ,dpey`xd
jkitl ,dpey`xd zexifpd z` llkBì äúìòzaeg ici `vi - ¨§¨

d zexifpda ,äiðLd zexifpd xear dpny mini,äðBLàøjixv epi`e §¦¨©¦¨
.dipyd zexifpd xear zexifp ini cer bedpl

,`xnbd zxxanéîc éëéäzexifpd zaeg ici `vi ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,dpey`xd zexifpd xear dpny minia dipydàîéìéàm` - ¦¥¨

dxwna xaecny xn`z,øçîì øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàcm` §¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
,dyw okäðBLàøa äiðL Bì äúìò éànàminid el elr recn - ©©¨§¨§¦¨¨¦¨

ya dpey`xd zexifp xear dpny,dipyd zexifpd liaàkéà àä̈¦¨
àøéúé àîBézexifpa ea bedpl aiigy sqep mei oiicr el yi ixd - ¨§¥¨

wx zniizqne ,zxgnn wx dligzd dipyd zexifpd ik ,dipyd
.dpey`xd zexifpd ly cg`e miylyd meiaàèéLt àlàdf oicy ¤¨§¦¨
dxwna xaecn ,dpey`xa el dzlr dipydyíBiä øéæð éðéøä øîàc§¨©£¥¦¨¦©

,íBiä øéæð éðéøäly onfd eze` `ed dipyd zexifpd onf df ote`ay £¥¦¨¦©
minid okle ,mei eze`a lgd mdipy onfy ,dpey`xd zexifpd
,dipyd zexifpd oipnl el zelrl mileki ,dpey`xd zexifpl dpny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc mixcp(ycew zay meil)

íéøác äòaøà ,éàáäc ïa ïðçBé éaø øîà,mipal wifn yinyzdy ¨©©¦¨¨¤©£©©§¨¨§¨¦
úøMä éëàìî éì eçñ,ïééåä äî éðtî ,ïéøbéçmicli miclep recn- ¨¦©§£¥©¨¥¦§¦¦§¥¨©§¨

,mixbigíðçìeL úà íéëôBäL éðtî,dketd dxeva miynyny- ¦§¥¤§¦¤§¨¨
.jxia miwel jxia mipyny oeikyïééåä äî éðtî íéîléàrecn - ¦§¦¦§¥¨©§¨

,mixacn mpi`y minli` micli miclepBúBà ìò íé÷MðnL éðtî¦§¥¤§©§¦©
,íB÷î.dta zecled miwel ,dta mi`hegy oeikeíéLøçmpi`y - ¨¥§¦

,mixacn mpi`e mirneyL éðtî ,ïééåä äî éðtîdy`de lrad ¦§¥¨©§¨¦§¥¤

íéøtñn[mixacn-],LéîLz úòLaxeaica mi`hegy oeike §©§¦¦§©©§¦
.drinyae xeaica mipad miwel okl ,drinyeïéîeñ[mixeeir-] ¦

tî,íB÷î BúBàa íéìkzñnL éðtî ,ïééåä äî éð,eipira `hegy oeike ¦§¥¨©§¨¦§¥¤¦§©§¦§¨
.di`xa miwel mipad okl

:zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd
íBìL ànéà úà eìàL ,eäðéîøexfril` iax ly ezy`äî éðtî , §¦§¨£¤¦¨¨¦§¥©
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קסז oiglbn el`ea cenr fi sc ± iyily wxtmixcp
.'eke xcp jeza xcp yi xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd cvik xcp jeza xcp oi`eäúååëã

.äòåáù éáâlegz `ly c"nl `ki` in ,oey`x xeaca xn` `ly dn ipy xeaica xn`c

.'eke inc ikid `l` ?`peeb i`dk dreay lr dreayøîàã ïåâë 'éðúî àðåä áø êì øîà
.øçîì øéæð éðéøä íåéä øéæð éðéøäixii` dzeekce .xcp jeza xcp yi epiide ,`p` `pin`ck

ax xaqwe .'eke dreay :xn`c oebk - dreaya

lr dreay `liig `l `peeb i`dkc `ped

mip`z dipy dreaya xn`c `d ,dreay

siqedy ,`ed xcpc `inec ,n"ne .odn rayeny

.miapr dipya.äòåáù ìò äòåáù àìééç àì éîå
.b"dka.'åëå äáø øîàäåyixtde ,mip`z lk`e

.mip`z lk`e xary ,dpey`x dreay lr oaxw

.íéáðò ìëàå øæçå.mip`z `le.íéáðò åäì àéåä
xeriy ivg lk`y`edy itl ,dipy dreay lr

eiykre ,miapre mip`z lr dipy 'reaya rayp

ivg `l` lhia `l - miapr `l` lk` `ly

lr oaxw `ian oi`e ,dreay ivg epiide ,xeriy

.xeriy ivg.àîìà`l` lk` `lc meyn `nrh

i` `d ,oaxwn xeht ikd meyn - xeriy ivg

xeriy dilek lk`c ,miapre mip`z lk`

lr dreay dlgc ebinc .oaxw aiig - dreayc

- oiicr odilr rayp `ly ,yecig iedc ,miapr

,odn rayen xaky t"r` mip`z` inp `liig

`ped axl dywe..äéì àøéáñ àì`d `ped axl

.dipin dil `nxinl `kile ,daxc.ïáø÷ ùéøôäå
dpey`x zexifp lr l`yp eyixtdy mcewe

zerhay dil exn`e ,xcp xaky`lye ,xcp

.miyly mze` xcp did jxevl.åì äúìòdze`

aixwne ,aiig oiicry ,dipya xcp xaky zexifp

zexifp milydy meia dipyd zexifp lr oaxwd

.dpey`x.àøéúé àîåé àëéà àäipixd"cxifp

lg epi` dipy zexifpc mei eze` ,xn`wc "xgnl

zexifp xg`l epiidc ,miyly xg`l `l`

`die dpey`xa dipy el dzlr i`n`e ,dpey`x

miyly mei `aiy mcew dipy zexifpn xhtp

,cg`e miyly meia xifp zeidl xcp `de ?cg`e

!xgnl epiidc.'eke oebk `l`
àúáåéúå
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:`pze `pz wqt ikid :`ped axl opiywn ikd `l` ."dcica ipzile beltl" iieyw`l

irhip `lc ikid ik ,dizlin iyextl dil ded ?oipr lka rnync ,xcp jeza xcp yi

axl `iyw `zlin `de !dreayn xcp `peeb i`dk xingc i`n ipzil ikd xzae ,dia

.xcp jeza xcp yi oipr lka zexifpa dicicl `dc ,llk `iyw `l l`enyl la` ,`ped

ilr mpew df xkk ilr mpew"a n"n - zxn` i`n

`peeb i`d ik `de - xcp jeza xcp oi` "df xkk

`le ipzw zexifpc ,`pz `pzc i`na irhnl `kil

`le zexifpa dizlin hiwpcn ,daxc`e .zenpew

xcp jeza xcp oi` zenpewac 'irny` - mpewa.

ïðú.'eke xcp jeza xcp yi`nili` inc ikid

dzeekce xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd xn`c

xfge mip`z lke` `ly dreay xn` dreay iab

`liig `l i`n` miapr lke` `ly dreay xn`e

dl dncnc i`dc xnel yi .dreay lr dreay

` `ly" dreay xne`l dywnxfge "mip`z lke

opiwxtn ike ,"miapr lke` `ly dreay" xn`e

"miapre mip`z lke` `ly dreay"l dl opincn

,`pic xza lif` dywnc :opiwlqe opizgp `da -

zxn` ik i`ce :iywn ikde .`pyil xza uxzne

dlg zexifpc "xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd"a

xifp ipixd" xn` ikc meyn epiid - zexifp lr

xn` ike ,mipey`xd mei miyly eilr law "meid

,cg`e miyly eilr law - "xgnl xifp ipixd"

jixv mei miylyn dzegt zexifp oi`y itle

ipy excp oi`y `vnp ,mixg` miyly zepnl

i`w cge cg lk `l` ,llk oey`x xcp mr szeyn

inp - dreay iab dzeekc ,oky oeike .diytp it`a

lke` `ly dreay" xne`a `l` dl zgkyn `l

,"miapr lke` `ly dreay" xn`e xfge "mip`z

lr dreay dlg inp zereaya 'it` `peeb i`d ike

dreay oi`c zereaya opzcn i`ce `l` !dreay

zelg zereay izyya jgxk lre ,dreay jeza

yi ipzw mixcpa dzeekc ,dnwezn cg` xac lr

xn` ,opiwxtne !`ped axl `iywe ,xcp jeza xcp

ipixd meid xifp ipixd" xn`c 'ipzn :`ped ax jl

`l` ,`pic xza lifiz `l ,xnelk ."xgnl xifp

- "xgnl xifp ipixd" xn` ikc - `pyil xza lif

eli`k dil dede ,xn`w mei miyly cre xgnn

mei h"k o`k s`y "xgne meid xifp ipixd" xn`

t"r`e .oey`x xcpd onfa oiaxern ipyd xcpn

ipy excp zngn llk oilg opi` mini h"k oze`y

mei `diy oiprl ,dixcp liig `pyil i`da n"n -

zexifp oi`y itl `l` ,ezexifpl cg`e miyly mei `dzy oiprl ,dipy zexifp dlg dpey`x zexifpn mini h"k lry `vnp .xcp jk `ed ixdy ,dipy zexifp ly mei miyly seq '`e miyly

`liig `l - "miapre mip`z lke` `ly" xn`e xfge "mip`z lke` `ly dreay" xn` ik ,zereay iab dzeekce .ipy xcp liaya miyly melyzl cer zepnl jixv - mei miylyn dzegt

iptn mip`z lr dlg dpi` dipy dreayac ikid ik n"nc ,dfa dgep izrc oi` oiicre .lleka elit` dreay lr dreay legzy `ped axl dil zilc ,llk mip`z lr `ziixza dreay

ikd - "miapre mip`z lke` `ly dreay" xn`e xfge :opixn` ikc xne` ip` jkitl .mda xfp xaky iptn ,mipey`x mei dryze mixyra dlg dpi` dipy zexifp jk - mdilr rayp xaky

p `liig miapr lr dreay `liigc ebnc :dax xn`e ."`xza mizy zereay" t"qa `pyil i`d yxtzn inp `peeb i`d ikae ,zg`k mze` lke` `ly :xn`wm`y dpin `wtpe ,mip`z` in

dipy dreay `liig `lc `ped axl dil `xiaq `peeb i`d ikac ,daxc dil `xiaq `l `ped axc opixn`e .dwel - dipy meyn ea exzde ,dpey`x dreay mlrda miapre mip`z lk`

`liig `l mei h"k`c oeikc xnel epl did - zereayk opic did eli` ,inp mixcpae .cala miapr lr `le rayp cgi mdipy lr `edy ,llk mewn dl oi` - `liig `l mip`z`c oeikc ,llk

miaprk miyly meie ,mip`zk mei h"k edl eede ,envr ipta miyly meil `le ,oeekzp cg`k mei miylyl - "xgnl xifp ipixd" xn`yk ixdy ,`liig `l inp miyly meia - dipy zexifp.

àìà.`ped axc dizaeize meid xifp ipixd meid xifp ipixd xn`c `hiyt!llk dipy dlg `l ixd ?dpey`xa dipy el dzlr dn - `l i`c .`peeb i`d ik zexifp izy iliig ,xnelk

lr lg dreay oi`c ab lr s`c ,onwl `ax xn`cke ,`liige `geex zgkyn - dlr liyzn ik ,`ped axcke ,dipy `liig `l dpey`xd lr l`yp `l eli`c idp ?`iyew i`ne :xn`z m`e
dreay
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CBúa øãð Lé :ïðz .'éL÷ !øãð CBúa øãð ïéà¥¤¤§¤¤©§¨§©¥¤¤§
àîéIéà ?éîã éëéä .äòeáL CBúa äòeáL ïéàå øãð¤¤§¥§¨§§¨¥¦¨¥¦¥¨
,"øçîI øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîàc©£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
øæçå "íéðàz IëBà àJL" äòeáL éab 'úååëc¦§¨¨©¥§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©
àI éànà ,"íéáðò IëBà àJL äòeáL" øîàå§¨©§¨¤Ÿ©£¨¦©©¨
àIc éîc éëéä àJà ?äòeáL Iò äòeáL äIç̈¨§¨©§¨¤¨¥¦¨¥§¨

äòeáL Iò äòeáL äIç¯äòeáL" øîàc ïBâk ¨¨§¨©§¨§©£©§¨
àJL äòeáL" øîàå øæçå "íéðàz IëBà àJL¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ
éîc éëéä úeøéæð éab dúååëc ,"íéðàz IëBà©§¥¦¦§¨¨©¥§¦¥¦¨¥

¯,"íBiä øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîàc§¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
!àðeä áøI àéL÷ .øãð CBúa øãð Lé :éðú÷å§¨¨¥¥¤¤§¤¤©§¨§©¨
øéæð éðéøä" øîàc 'éðúî :àðeä áø CI øîà̈©¨©¨©¦¦©£©£¥¦¨¦
,äòeáL éab dúååëc ,"øçîI øéæð éðéøä ,íBiä©£¥¦¨¦§¨¨¦§¨¨©¥§¨
äòeáL" øîàå øæçå "íéðàz IëBà àJL" øîàc©£©¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨
øîàäå .àIééç àIc ,"íéáðòå íéðàz IëBà àJL¤Ÿ©§¥¦©£¨¦§¨¨§¨§¨¨©
øîàå øæçå "íéðàz IëBà àJL äòeáL" :äaø©¨§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©
íéðàz Iëàå ,"íéáðòå íéðàz IëBà àJL äòeáL"§¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦§¨©§¥¦

íéáðò Iëàå øæçå ,ïaø÷ Léøôäå¯eäI àéåä §¦§¦¨§¨§¨©§¨©£¨¦¨§¨§
éöç Iò ïaø÷ íéàéáî ïéàå ,øeòéL éöç íéáðò£¨¦£¦¦§¥§¦¦¨§¨©£¦
IëBà àJL äòeáL" øîàc àëéä ,àîIà .øeòéL¦©§¨¥¨©£©§¨¤Ÿ©
íéðàz IëBà àJL äòeáL" øîàå øæçå "íéðàz§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦

íéáðò Iò äòeáL Içã Bbéî ,"íéáðòå¯àIééç ©£¨¦¦§¨§¨©£¨¦¨§¨
déI àøéáñ àI àðeä áø !íéðàz Iò éîð©¦©§¥¦©¨¨§¦¨¥
úà äðî ,úeøéæð ézL øæpL éî :éáéúéî .äaøk§©¨¥¦¥¦¤¨©§¥§¦¨¨¤

äéIò IàLðå ,ïaø÷ Léøôäå äðBLàøä¯äúIò ¨¦¨§¦§¦¨§¨§¦§©¨¤¨¨§¨
øîàc àîéIéà ?éîã éëéä .äðBLàøa äiðL BI§¦¨¨¦¨¥¦¨¥¦¥¨©£©

,íBiä øéæð éðéøä"àä ?äðBLàøa äiðL BI äúIò éànà "øçîI øéæð éðéøä £¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨©©¨§¨§¦¨¨¦¨¨
,"íBiä øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîàc àèéLt àJà !àøéúé àîBé àkéà¦¨¨§¥¨¤¨§¦¨©£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©

àúáåéúå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc mixcp(iriax meil)

,øãð CBúa øãð ïéà`xnbd dwiqn .eilr dlg dipyd zexifpd oi`e ¥¤¤§¤¤
,ef `iyew lràéL÷.`ped ax lr dpyndn dyw ok` - ©§¨

:`ped ax lr ztqep `iyew dywn `xnbd
ïðz,epzpyna epipy -.äòeáL CBúa äòeáL ïéàå ,øãð CBúa øãð Lé §©¥¤¤§¤¤§¥§¨§§¨

,`xnbd zxxanéîc éëéäxcp yiy ef dkld dxn`p ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,xcp jeza¯ àîéìéàdxwna xaecny ,xn`z m`øéæð éðéøä øîàc ¦¥¨§¨©£¥¦¨¦

,øçîì øéæð éðéøä íBiä,cg` mei dipyd zexifpa siqedy oeiky ©£¥¦¨¦§¨¨
,meid eze` lr zexifpd dlg ,meidn cg`e miyly mei `edy
,cg` mei xifp ipixd xne`d oick ,zexifp ini miyly dpen `linne

e .mei miyly dpenydúååëcok enke -äòeáL éaboi`' epipyy ¦§¨¨©¥§¨
epiidc ,dnec dxwna xaecny yxtl jixv ,'dreay jeza dreay
,dpey`xa eilr rayp `ly xac dipyd dreaya xeq`l siqedy

dreay xn`y oebkàlL äòeáL øîàå øæçå ,íéðàz ìëBà àlL¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ
,íéáðò ìëBàzlik` mb xeq`l dipyd ezreaya siqedy s`y ©£¨¦

dyw ok m` .dlg dipyd ezreay oi` ,miapräìç àì éànà©©Ÿ¨¨
,äòeáL ìò äòeáLenvr z` xq` `l dpey`xd ezreaya ixde §¨©§¨

.legz `l dipyd ezreayy daiq oi`e ,miapr lek`lnéëéä àlà¤¨¥¦
éîcepizpyn zxacn ote` dfi`a -ìò äòeáL äìç àìcäòeáL- ¨¦§Ÿ¨¨§¨©§¨

wx ,dlg dpi` dipyd dreaydyìëBà àlL äòeáL øîàc ïBâk§§¨©§¨¤Ÿ©
,íéðàz ìëBà àlL äòeáL øîàå øæçå ,íéðàzrayeny oeiky §¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦

oi` ,dpey`xd ezreay zngn mip`z lek`l `ly `ed cnere
e .dlg dipyd dreayddúååëcok enke -úeøéæð éabepipyy ¦§¨¨©¥§¦
,zexifp lr zexifp dlgyéîc éëéädxwna ,xaecn ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,íBiä øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàcminrt ipy eilr laiwy §¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
,minid mze` lr zexifpéðz÷ådf ote`ay ,dpynaCBúa øãð Lé §¨¨¥¥¤¤§

øãðok m`e .dipyd zexifpd mb eilr dlgeàðeä áøì àéL÷xaeqy ¤¤©§¨§©¨
dlg dipyd zexifpd oi` ,meid xifp ipixd meid xifp ipixd xne`a
.zexifp lr zexifp dlg df dxwnay x`ean dpynd weicne ,eilr

,`xnbd zvxznàðeä áø Cì øîàdny ,jl dpri `ped ax - ¨©¨©¨
a epipyyïéúéðúîote`a xaecn ,'xcp jeza xcp yi'éðéøä øîàc ©§¦¦§¨©£¥¦

,øçîì øéæð éðéøä íBiä øéæðlr dipyd zexifpa cg` mei siqedy ¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
yxtp mle` ,dipyd zexifpd eilr dlg okle ,dpey`xd zexifpd

dúååëcok enke -äòeáL éabdxwna xaecnøîàcdreayàlL ¦§¨¨©¥§¨§¨©¤Ÿ
íéáðòå íéðàz ìëBà àlL äòeáL øîàå øæçå ,íéðàz ìëBà,cgi ©§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦

dreayd lr dipyd ezreaya siqedy s`y `ed oicdy
,cgi miapre mip`z zlik` envr lr xq`e dpey`xdàìééç àìc§Ÿ¨§¨

lr xearl zexyt` el oi`y meyn ,dlg dpi` dipyd dreayd -
wx ixdy ,dpey`xd dreayd lr xeariy ila dipyd dreayd
lk`i m`] dipyd dreayd lr xearl lkei mip`z zlik` ici lr
zngn cnere xdfen `ed mip`z zlik` lre ,[miapr mdnr
zexifpd oi`y s`y ,zexifp iabl ok oi`y dn .dpey`xd dreayd
cvn mda xifp `edy mini dryze mixyrd lr dlg dipyd
xifp epi` eay ,miylyd meid lr zexifpd dlg ,dpey`xd ezexifp

.dpey`xd zexifpd cvn
lke` `ly dipy dreayy dwiqdy dn lr zl`ey `xnbd

:dlg dpi` cgi miapre mip`z
,äaø øîàäåxne`däòeáL øîàå øæçå ,íéðàz ìëBà àlL äòeáL §¨¨©©¨§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨

íéáðòå íéðàz ìëBà àlL,cgiaíéðàz ìëàå,bbeyaïaø÷ Léøôäå ¤Ÿ©§¥¦©£¨¦§¨©§¥¦§¦§¦¨§¨

,mip`z lke` `ly raypy dpey`xd dreayd lrìëàå øæçå§¨©§¨©
zifk cer bbeya jk xg`,íéáðòezreay lr mb xar df ici lre £¨¦

ep` mewn lkn .cgi miapre mip`z lk`i `ly raypy dipyd
zlik` lr oaxw yixtd miaprd zlik` mcewy oeik mixne`

,mip`zdeäì àéåäd zlik`øeòéL éöç íéáðò,xeqi`d ly ©§¨§£¨¦£¦¦
,miaprd zlik`n mip`zd zlik` z` zwlgn oaxwd zyxtdy
ivg zlik`k daeyg ,mip`z zlik` `ll cal miapr zlik`e

,xeriy,øeòéL éöç ìò ïaø÷ íéàéáî ïéàåsqep oaxw aiig epi` okle §¥§¦¦¨§¨©£¦¦
yixtdy meyn wxy ,dfn `xnbd zwiicne .miaprd zlik` lr
`l m` la` ,miaprd zlik` lr oaxw aiig epi` mip`zd lr oaxw
meyn cg` ,zepaxw izy aiig did ,mip`zd lr oaxw yixtn did

.dipyd dreayd meyn cg`e dpey`xd dreaydàëéä àîìà©§¨¥¨
[dxwnay gkene-]øîàå øæçå íéðàz ìëBà àlL äòeáL øîàc§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©

íéáðòå íéðàz ìëBà àlL äòeáLmeyn ,dreay lr dreay dlg §¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦
mixne`yíéáðò ìò äòeáL ìçc Bbéîdipyd dreaydy jezn - ¦§¨§¨©£¨¦

dreay o`k oi` miaprd iabl ixdy ,miapr zlik`a exq`l dlg
,dreay lrénð àìééçd dreayd dlg-mb dipy,íéðàz ìòs` ¨§¨©¦©§¥¦

zngn mlk`l `ly rayen xak `ed mip`zd lry it lr
,dlrnl `xnbd ixac migcp ok m`e .dpey`xd dreayd
mip`z lke` `ly raypa zxacn [`ped ax zhiyl] dpyndy
dreay df ote`a ixdy ,miapre mip`z lke` `ly raype xfge

,`xnbd zvxzn .dax ixack ,dreay lr dlgàðeä áøyxity ©¨
xifp ipixd meid xifp ipixd xne`a 'xcp jeza xcp yi' dpynd z`
lke` `ly dreay xne`a 'dreay jeza dreay oi`'e ,xgnl

,miapre mip`z lke` `ly dreay mip`zdéì àøéáñ àìepi`-] Ÿ§¦¨¥
[xaeqdaøk,dlg miapre mip`z lke` `ly dipyd ezreayy §©¨

ila miaprd lr legl dleki dreayd oi`y oeiky xaeq `l`
ezreay oi` ,cnere rayen `ed mip`z lre ,mip`zd lr legzy

.llk dlg
:xg` mewnn `ped ax lr zeywdl dtiqen `xnbd

,úeøéæð ézL øæpL éî ,éáéúéîeúà äðîzexifpdLéøôäå ,äðBLàøä ¥¦¥¦¤¨©§¥§¦¨¨¤¨¦¨§¦§¦
ïaø÷,ezexifp meiqaäéìò ìàLðåzexifpd z` el xizde mkgl ¨§¨§¦§©¨¤¨

eilr laiw `l eli`ke ,exwirn xcpd z` xwer mkgde ,dpey`xd
jkitl ,dpey`xd zexifpd z` llkBì äúìòzaeg ici `vi - ¨§¨

d zexifpda ,äiðLd zexifpd xear dpny mini,äðBLàøjixv epi`e §¦¨©¦¨
.dipyd zexifpd xear zexifp ini cer bedpl

,`xnbd zxxanéîc éëéäzexifpd zaeg ici `vi ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,dpey`xd zexifpd xear dpny minia dipydàîéìéàm` - ¦¥¨

dxwna xaecny xn`z,øçîì øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàcm` §¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
,dyw okäðBLàøa äiðL Bì äúìò éànàminid el elr recn - ©©¨§¨§¦¨¨¦¨

ya dpey`xd zexifp xear dpny,dipyd zexifpd liaàkéà àä̈¦¨
àøéúé àîBézexifpa ea bedpl aiigy sqep mei oiicr el yi ixd - ¨§¥¨

wx zniizqne ,zxgnn wx dligzd dipyd zexifpd ik ,dipyd
.dpey`xd zexifpd ly cg`e miylyd meiaàèéLt àlàdf oicy ¤¨§¦¨
dxwna xaecn ,dpey`xa el dzlr dipydyíBiä øéæð éðéøä øîàc§¨©£¥¦¨¦©

,íBiä øéæð éðéøäly onfd eze` `ed dipyd zexifpd onf df ote`ay £¥¦¨¦©
minid okle ,mei eze`a lgd mdipy onfy ,dpey`xd zexifpd
,dipyd zexifpd oipnl el zelrl mileki ,dpey`xd zexifpl dpny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc mixcp(ycew zay meil)

íéøác äòaøà ,éàáäc ïa ïðçBé éaø øîà,mipal wifn yinyzdy ¨©©¦¨¨¤©£©©§¨¨§¨¦
úøMä éëàìî éì eçñ,ïééåä äî éðtî ,ïéøbéçmicli miclep recn- ¨¦©§£¥©¨¥¦§¦¦§¥¨©§¨

,mixbigíðçìeL úà íéëôBäL éðtî,dketd dxeva miynyny- ¦§¥¤§¦¤§¨¨
.jxia miwel jxia mipyny oeikyïééåä äî éðtî íéîléàrecn - ¦§¦¦§¥¨©§¨

,mixacn mpi`y minli` micli miclepBúBà ìò íé÷MðnL éðtî¦§¥¤§©§¦©
,íB÷î.dta zecled miwel ,dta mi`hegy oeikeíéLøçmpi`y - ¨¥§¦

,mixacn mpi`e mirneyL éðtî ,ïééåä äî éðtîdy`de lrad ¦§¥¨©§¨¦§¥¤

íéøtñn[mixacn-],LéîLz úòLaxeaica mi`hegy oeike §©§¦¦§©©§¦
.drinyae xeaica mipad miwel okl ,drinyeïéîeñ[mixeeir-] ¦

tî,íB÷î BúBàa íéìkzñnL éðtî ,ïééåä äî éð,eipira `hegy oeike ¦§¥¨©§¨¦§¥¤¦§©§¦§¨
.di`xa miwel mipad okl

:zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd
íBìL ànéà úà eìàL ,eäðéîøexfril` iax ly ezy`äî éðtî , §¦§¨£¤¦¨¨¦§¥©
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xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc mixcp(iying meil)

àðeä áøc àzáeéúexifp ipixd meid xifp ipixd xn` m`y xaeqy §§¨§©¨
meid xifp ipixd xne`ay gken o`ke ,dlg dipy zexifp oi` ,meid

.dipyd zexifpd mb dlg meid xifp ipixd
:`ped ax zrcl `ziixad aeyi

,`xnbd zvxznàìxne`a `ziixad z` cinrdl gxkd oi` - Ÿ
`l` ,meid xifp ipixd meid xifp ipixdíìBòì`ziixad zn`a - §¨

xne`y ote`a zxacn,øçîì [øéæð] éðéøä íBiä øéæð éðéøäote`ay £¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
,eilr dlg dipyd zexifpdy dcen `ped ax mb dféàîedne - ©

`ziixad zpeekBì äúìò'izyy rnyny ,'dpey`xa dipy ¨§¨
el xqge ,'xgnl' xn` dipy zexifpa `ld ,onf eze`a od zeiexifpd

,dipy zexifp milydl cg` meiàøéúé àîBé àeääî øáìzpeek- §©¥©¨§¥¨
dryze mixyr lr 'dpey`xa dipy el dzlr' dxn`a `ziixad
,dpey`x zexifpl dpny minia el elry dipyd zexifpdn mini
zexifpd ly miyelyd mei z` milydl `ed jixv oiicr la`

.dpey`xd zexifpa lelk did `ly dipyd
:`ped ax zrcl `ziixad z` ayiil sqep uexiz

énð éàzxacn `ziixady ,uxzl xyt` cer -ézL ìaéwL ïBâk ¦©¦§¤¦¥§¥
,úçà úáa úeøéæðipixd' xn`y e` ,'zexifp izy ilr ixd' xn`y §¦§©©©

zeiexifpd izyy `ped ax dcen dfay ,'lke` m` xifp ipixd xifp
.zelg

:`ped ax lr ztqep `iyew
,àðeðîä áø áéúîdxeza aezk ,`ziixaa epipy(a e xacna)F` Wi`' ¨¦©©§¨¦

xcp xFcpl `ilti iM dX`,'øéfäì øéæðletk `ed 'xifdl xifp' oeyle ¦¨¦©§¦¦§¤¤¨¦§©¦
micnel `l` ,xzeine,ïàkî.úeøéæpä ìò ìç úeøéæpäL,ìBëiLàìäå ¦¨¤©§¦¨©©§¦¤¨©£Ÿ

àeä ïéczexifp oi`y xnege lwn oicinl epiid weqtd `lely - ¦
,zexifp lr dlgäòeáM äîe`idyäøeîç,zexifpnäòeáL ïéà ©§¨£¨¥§¨
äòeáL ìò äìçúeøéæð ,`idyäl÷,dreaynïkL ìk àìoi`y ¨¨©§¨§¦©¨Ÿ¨¤¥

.zexifp lr dlg zexifpøîBì ãeîìzaezkd ltk jkl -øéæð' ©§©¨¦
,'øéfäìcnll.úeøéæpä ìò äìç úeøéæpäL ïàkî §©¦¦¨¤©§¦¨¨©©§¦

,`xnbd zxxanéîc éëéäzexifpy `ziixad zxne` ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,zexifp lr dlgøéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàc àîéìéà,øçîì ¦¥¨§¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨

,dyw ok m` ,zexifp lr dlg zexifp df ote`a wxe ,`ped ax zrck
àéòa àø÷ àäzexifp dlgy epcnll weqt jixv df ote`l ike - ¨§¨¨£¨

lr cg` mei siqed dipyd zexifpay xg`n `lde ,zexifp lr
.dipy zexifp zepnl aiigzpy i`ce ,dpey`xd zexifpdåàì àlà¤¨¨

ote`a xacn ,dlg dipy zexifpy epcnll `ay aezkd i`ce -
,íBiä øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàcdipyd zexifpa siqed `le §¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©

,dpey`xd zexifpd lr mei meyéðz÷ådf ote`ay ,`ziixaaúeøéæð §¨¨¥§¦
,úeøéæð ìò ìçmeid xifp ipixd xne`dy xaeqy `ped ax lr dywe ¨©§¦

.dlg dipyd zexifpd oi` meid xifp ipixd
,`xnbd zvxznàìlr dlg zexifpy ycgl `a epi` weqtd - Ÿ

df ote`ay oeik ,meid xifp ipixd meid xifp ipixd xne`a zexifp
`l` .zexifp lr dlg zexifp oi` zn`aïðé÷ñò éàîa àëäzexifpy ¨¨§©©§¦¨

,zexifp lr dlg,úçà úáa úeøéæð ézL åéìò ìaéwL ïBâkxn`y §¤¦¥¨¨§¥§¦§©©©
,'lke` m` xifp ipixd xifp ipixd' xn`y e` ,'zexifp izy ilr ixd'

.zelg zeiexifpd izyy `ped ax dcen dfk ote`ae
:xcpn dxeng dreayy `ziixad seb z` `xnbd zx`an

,`xnbd zl`eyøãpî äòeáLc àøîeç éàîedxeng dreay dna - ©§¨¦§¨¦¤¤
,xcpnàîéìéàxn`z m` -àìééçc íeMîdlg `idy -ìò eléôà ¦¥¨¦§¨§¨£¦©

,Lnî Ba ïéàL øác,dlg ezreay cg` mei oyii `ly raypd oebk ¨¨¤¥©¨
xcp ok oi`y dn .ynn ea oi`y xac `idy dpiy lr raypy s`

y ep`vn `lde .ynn ea oi`y xac lr lg epi`øeîç énð øãð¤¤©¦¨
,dreaynïkLxcpdúeLøk äåönä ìò ìçdevn lhal lg xcpy- ¤¥¨©©¦§¨¦§

dkeq zaiyi mpew xne`d oebk ,zeyxd xac lr lg `edy myk
dpi` dreay ok oi`y dn ,dkeqa ayil el xeq`e xcpd lg ,ilr
dkeqa ay` `ly dreay xne`dy ,zeyxk devn xac lr dlg

.dlg dreayd oi`àlà`id dreaya `xnegdy xnel jixv ¤¨

äòeáLa da áéúëc íeMî(e k zeny)iM'äwðé àì`Vi xW` z` 'd ¦¦§¦¨¦§¨¦Ÿ§©¤¥£¤¦¨
oi` ,ezreay lr dwly it lr s` `eyl raypdy ,'`eXl FnW z ¤̀§©¨§

.dxiard on xhtp dwly oeik xcpa la` ,dwepn epeer
xne`d ,dpyna epipy,ìëBà àlL äòeáL ìëBà àlL äòeáLàå,ìë §¨¤Ÿ©§¨¤Ÿ©§¨©

áéiç Bðéàzewlnúçà àlàlr la` ,dpey`xd ezreay lr ¥©¨¤¨©©
:aiig epi` dipyd ezreay

,àáø øîàla` ,dlg dipyd dreayd oi`y s`ìàLð íàmkgl ¨©¨¨¦¦§©
ìòdreayd,äðBLàøädreay ,dxizd mkgde,åéìò äìç äiðL ©¨¦¨§¦¨¨¨¨¨

iptn .dipyd dreayd meyn aiig ,lk`e ezreay lr xar m`e
dpey`x dreayy oeike ,rxtnl dreayd z` xwer mkgdy

.dipyd dreayd eilr dlg ,rxtnl dxwrp
,`xnbd zl`eyéànî,`xnbd daiyn .ef dkld `axl el oipn - ¦©

,epizpynn ef dkld wcwc `axyéðz÷ àìcî`l dpyndy dfn - ¦§Ÿ¨¨¥
oeyl dhwp'úçà àlà Bðéà',zg` dreay `l` o`k oi`y rnyny ¥¤¨©©

,melk dpi` dipyd dreaydeéðz÷åoeyl dhwp `l` -áéiç Bðéà' §¨¨¥¥©¨
,'úçà àlà,dilr aiig epi` wxe ,dlg dipyd dreaydy rnyny ¤¨©©

wxy d`xp dfndì úéìc àeä àçååømewn dipyd dreayl oi` - ©§¨§¥¨
la` ,zniiw dpey`xd dreaydy meyn ,leglìò ìéLzéî ék¦¦§¦©

dzøéáç,dpey`xd dreayd lr l`ypyk -àìééçdlg - £¥§¨¨§¨
.dipyd dreayd

:dpyndn `ax zgked x`al dpey ote`
àðéøçà àðMéìoeylny ,jk `ax ly eweic z` yxtn xg` oeyl - ¦§¨©£¦¨

wxy ,d`xp 'zg` `l` aiig epi`' dpyndàkéìc àeä àáeiç- ¦¨§¥¨
,oi` dipyd dreayd lr aeigàkéà äòeáL àädreay my la` - ¨§¨¦¨

.miiw
`ax zgked z` `xnbd zniiqne ,zepeyld izylàúëìä éàîì§©¦§§¨

,zniiw dipyd dreaydy `pzd fnx dkld efi` jxevl-àáøãëì§¦§¨¨
,`ax ly epicl-,àáø øîàcm`yìò ìàLðdreayd,äðBLàøä §¨©¨¨¦§©©¨¦¨

Bì äúìò-dreay dlg.äézçz äiðL ¨§¨§¦¨©§¤¨
:`ax ly epicl ztqep di`x d`ian `xnbd

déì òéiñî àîéì,epiptly `ziixadn `axlúeøéæð ézL øãpL éî ¥¨§©©¥¦¤¨©§¥§¦
,zelg zeiexifpd izy oi`y ote`aúà äðîezexifpd,äðBLàøä ¨¨¤¨¦¨

Léøôäådilr,ïaø÷,oaxw `ian zexifpd ini seqay xifp lk oick §¦§¦¨§¨
äéìò ìàLðådpey`xd zexifpd lr -,oaxwd z` yixtdy xg`l §¦§©¨¤¨

Bì äúìòzexifp,äðBLàøa äiðLzexifpl dpny minidy ,xnelk ¨§¨§¦¨¨¦¨
ote`a zxacn `ziixad gxkdae .dipy zexifpl el miler dpey`x
zexifp el dzlr okle ,meid xifp ipixd meid xifp ipixd xne`y
ipixd meid xifp ipixd xne`a xaecn m` ixdy ,dpey`xa dipy
yi `ld ,dpey`xa dipy zexifp el dzlr recn dyw ,xgnl xifp
`xnbde .dpn `l oiicr `edy dipyd zexifpd ly cg` mei cer
onf lk ok m`e .zexifp lr dlg zexifp oi`y ,`ped axk zxaeq o`k
it lr s`e ,dipy zexifp dlg `l dpey`x zexifp lr l`yp `ly
,dfn epcnl ,dipy zexifp dlg dpey`x zexifp lr l`ypyk ok
oicd `ede ,dipyd zexifpd z` ligdl dliren mkgl dl`yy
dreayd lr l`yi m` ,dreay lr dlg dpi`y dreaya

.`ax ixacke ,dipyd dreayd legz ,dpey`xd
oeik ,`ax ly epicl ef `ziixan di`x oi`y ,`xnbd dgec

zxacn `ziixady xnel xyt`yúeøéæð ézL åéìò ìaéwL ïBâk§¤¦¥¨¨§¥§¦
,úçà úáaxifp ipixd' xn`y e` ,'zexifp izy ilr ixd' xn`y §©©©

dpey`xd zexifpd lr l`yp `l m` mb f`y ,'lke` m` xifp ipixd
jkle ,zexifp ini izy zepnl el yiy `l` ,zeiexifpd izy elg
dpny minia dipy zexifp dzlr dpey`x zexifp lr l`ypyk
'meid xifp ipixd meid xifp ipixd' xne`a la` ,dpey`x zexifpl
m` mby xnel yi ,[`ped axl] llk dlg dipyd zexifpd oi`y
oicd `ede .dipyd zexifpd legz `l ,dpey`xd zexifpd lr l`yi
lr l`yiy xg`l mb dipy dreay legz `ly ,dreay oiprl

.dpey`xd
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oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtmixcp
.àðåä áøã àúáåéúåipzwcncinp dipy zexifpc llkn - "dpey`xa dipy el dzlr"

.dilr `liigàîåé àåääî øáì åì äúìò éàîå 'åëå øîàã íìåòì àì.,eze` milynl

.mei miyly ly zexifp ini mr xcpy mei eze` xifp `vnpe ,epaxw aixwn aeye.éîð éà
izy ilr ixd" xn`c ,zg` zaa zexifp izy eilr laiwy oebk ,dipy zexifp aiig ikdl

l`ypy e`l i` ,mizy aiig ikdl - "zexifp.

"meid xifp ipixd meid xifp ipixd" xn` i` la`

.zexifp lr lg zexifp oi` -.àåä ïéã àìäå`ly

xcp mixcp x`y `le ,zexifp lr lg zexifp `dz

.xcp lr.äøåîç äòåáù äîåd"t` ,onwl yxtn

.dreay lr dlg dreay oi`.éòá àø÷ àä
!`xizi `nei cg `ki` `dc ,i`ce ,`hiytíà

.äðåùàøä ìò ìàùðlr l`ye mkg iptl `ay

xizde ,dpey`x dreay..åéìò äìç äéðùm`y

.dipy dreay meyn aiig xaeráééç éðú÷ àìãî
.úçàinp rnyn ded - "zg` aiig" ipzw eli`c

`l` dpi`" ipzw i` oke .zg` aiig olek lry

zg` dreay oleky inp rnyn ded - "zg`

dxva i`e ,`id`l` .`aeig dil lif` - dl

`din `cg `aeigc n"y - "aiig epi`" ipzwcn

dlg dipy - dpey`xd lr l`yp i`c ,dizi`

liyzin `l ik `liig `lc `dc .eilr

dpey`xc ,`geex zilc meyn ,dpey`x`

lr l`ypyk la` .dilr aiigc ,zcner

.dipyd `liig - dpey`xdàðéøçà àðùéì
.àëéìã àåä àáåéç.dpey`xd mewna dipyd lr

.àëéà äòåáù àäikl dilr dreay my ,xnelk

.`ziinw` liyzin.'åëå àáøãëì(la`)

l`ypyk.dipyd `liig dpey`xd lr
'éðúî
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`dn `axl dil opiriiqn inp onwle .eilr dlg dipy - dpey`xd lr l`yp m` ,dreay

`l - `zyd liig `l i`c ol `xiaqe ,`axc `da ol miw `l izk`c meyn :l"i !`zipzn

`axck edl yxtn `l d"yn ,`pnf xza inp `liig.éàzaa zexifp izy eilr lawya inp

.zg`legz `ly `nipc dzxagl zncew odn zg` oi` ixdy ediiexz iliig b"dkc ,xnelk

dixg` dipy.áéúî.'ek `pepnd ax`nili`

`xw `d xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd xn`c

liaya `xizi `nei sqeznc oeik i`cec .`ira

liaya mei eze` cr dpny dn lke ,dipy zexifp

'l zepnl jixvy `hiyt - did dpey`x zexifp

mei 'ln dzegt zexifp oi`y ,mei.àëäi`na

.zg` zaa zexifp 'a eilr lawy opiwqrxnelk

?il dnl `xw `dle :z"`e .`z` ikdl `xwe

:l"i !"mei miyy xifp ipixd" xne`k l"dc `hiyt

,oaxw `iaie cg`k mei 'q dpniy `"d `xw e`l i`

,eed oiwelg zexifp izyc opireny`e `xw `z`e

lr ef dreny 'it edf .oaxw `iane glbn 'l lk lre

,dcinrdl ewgcpy miyxtn zvwl izi`xe .oekp

lr 'a eaiigl - "xcp jeza xcp yi" opz ikc xnel

xcp xeng df oipra s`y ,xn`w zg` dlik`

ilr mpew df xkk ilr mpew" xne`dy .dreayn

lk`i `ly minrt 'a raypy ine ,'a aiig "df xkk

`ped axe .zg` `l` aiig epi` - elk`e cg` xkk

xifp ipixd meid xifp ipixd" xne`a `wecc :w"d

meyn ,zg` dlik` lr mizy aiigc `ed "xgnl

dn ,lleka mizy eaiigl xcp lr lg xcpy l"qc

la` .`liig `l lleka elit`c dreaya ok oi`y

.xcp lr lg xcp oi` mixcpa elit` llek `la

k"`c ;wgece iyewa df yexitl dler drenyde

`pic i`d diipznl oizipznc `pzl dil dnl

c"q ded ikidc :cere !mixcpa diipzl ?zexifpa

xne`a 'eke zexifp izy xfpy inc `d inwe`l

i`n k"`c - "xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd"

z` dpnyk `lde ?"dpey`xd z` dpn"

cg` oipn mdipyc ,dipyd z` mb dpn dpey`xd

!mizy ezexifp lr xaeryk aiig `edy `l` ,mdl

oi` ixde ?"dpey`xa dipy el dzlr" i`n :cere

jeza miapr lk` m`y oiprl `l` dlg dipyd

ikd oi` ?`iyew i`ne .dinza ?`ira `xw `d "xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd" xn`c `nili` :izixg` `zaeiz jda opixn`c :cere !el dlrzy jixv `ed dnle ,mizy aiig ezexifp ini

xwir `nw `yexit i`ce `l` !zg` `l` aiig epi` b"dk zereaya `dc ,lleka mizy eaiigl `ira `xwc inp.êëìä,opihwpoi` jk - 'a eaiigl dreay lr dlg dreay oi`c ikid ikc

`zlin `dl ,edin .`paizkck ,opixn`c `ed zexifp izy zepnl `wec - xcp jeza xcp yi `pz ikc .zg` `l` aiig epi` "df xkk ilr mpew ,df xkk ilr mpew" xn` m`e ,xcp lr lg xcp

dkeq mpew" :lirl opixn`ck ,elk`l xeq` - mpewa eilr exq` k"g`e df xkk lk`iy rayp ?cvik .mixcpd lr zelg zereayd oi`e zereayd lr oilg mixcpdy ,zereayan mixcp iticr

aya olhal mixcpc `vtg xeqi` ediilr liige od `xab xeqi` odizy zereaye devny ,dreay` inp liig - devn xac lr lg xcpc ikid ikc i`ceae .xeq` "lhep ip`y alel" "dyer ip`y

oilg od lhal m` :oica oke .mizy aiig - elk`e ,mpewa eilr exq`e xfge ,ef xkk lk`i `ly raypdy ,dniiwl lg `ed jk - dlhal dreayd lr lg xcpdy myky k"b xyt`e .dyrz l`e

zereayc oeikc ,`paizkc diteb `nrh `eddne ?oky lk `l miiwl -lhal `l ,mixcpd lr zelg zereayd oi` la` .`vtg xeqi` dia sqezin "mpew" xn` ik - `xab xeqi` `l` edpzil

ikid ikc xninl `kile "lgi la" meyn `l` xaer epi` - eplk`i `ly eilr rayp inp oke ,elk`l i`yx epi`y `hiyt - eplk`iy eilr raype xfge ,xkk envr lr xq` m`y .miiwl `le

.eda zi` inp `xab xeqi` - `vtg xeqi` eda zi`c ikid ik mixcpac meyn .mixcpc `vtg xeqi`` legil zereayc `xab xeqi` p"d - zereayc `xab xeqi`` liig mixcpc `vtg xeqi`c

w"t inlyexia `zi` ikde .mixcpd lr legzy dreayl mewn oi` jkld ,dxezay dyrz `l lkk `ed `xab xeqi` - "e`l" i`de ,"exac lgi `l"a dilr i`w - eilr xq`py oeikn ixdy

xikfd k"g`e xcp xikfdy `ede :ocei 'x xn` .oixeqi`d lr zelg zereay oi`e ,oixeqi`d lr zereay lgink jli`e o`kn ,`ed dlapk - dreay eilr xikfdy oeikn :cg` xkka ,oizliknc

oixeqi`d lr milg mixcpd - xcp k"g`e dreay xikfd m` la` ,dreay.àîéì.'eke zexifp 'a xcpy in dil riiqnxn`c ,dil `xiaq `ped axk oigxk lr - `dn `axl dil riiqnc o`n

ip`y `nlc ?`axl dil riiqn `w i`n - zexifpd lr dlg zexifp `peeb i`d ika 'it`c xn`c ,l"q l`enyk i`c .zexifpd lr dlg zexifp oi` "meid xifp ipixd ,meid xifp ipixd" xne`ac

`liig `lc oeikc jl `ni` mlerl - dipy dreay dlg `l raypy dryay ,zereaya la` .dpey`xa dipy el dzlr dpey`xd lr l`ypyk d"yne ,odizy lr dlg xcpy dryac `kd

dryac idp ,d"t`e ,`nwezn "meid xifp ipixd ,meid xifp ipixd" xne`a `zipzn `d i`ce :w"de .dil riiqn `ped axk l"qc meyn i`ce `l` .dpey`x` liyzn ik inp `liig `l `zyd

elg xfpy dryay itl ,"dpey`xa dipy el dzlr" ipzw d"yne ,opiwqr "xgnl xifp ipixd ,meid xifp ipixd" xne`a i`c .`axcke ,liig - oey`x xcp` liyzin ik ,ipy xcp liig `l xcpy

dipy el dzlr dpey`xd lr l`yp ik d"yne ,opiwqr zg` zaa zexifp izy eilr lawy oebk `kdc :igce !`xizi `nei `ki` `d ?dpey`xa dipy el dzlrc ipzw ikid k"` - odizy

`liig `l inp dpey`x` liyzn ik ,dinetn diwt` ik `liig `l dipyc oeikc jl `ni` mlerl - zereaya la` .legl zeie`x zexifp izy ied xcpy dryay itl - dpey`xa.
oiprle
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äøeîç äòeáM äîe :àeä¯äIç äòeáL ïéà ©§¨£¨¥§¨¨¨

ïkL Ik àI äJ÷ úeøéæð ,äòeáL Iò¯ãeîIz ©§¨§¦©¨Ÿ¨¤¥©§
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éàîe .úçà úáa úeøéæð ézL åéIò IaéwL ïBâk§¤¦¥¨¨§¥§¦§©©©©
eJéôà àIééçc íeMî àîéIéà ?øãpî äòeáLc àøîeç§¨¦§¨¦¤¤¦¥¨¦§¨§¨£¦

Lnî Ba ïéàL øác Iò¯ïkL ,øeîç éîð øãð ©¨¨¤¥©¨¤¤©¦¨¤¥
da áéúëc íeMî àJà .úeLøk äåönä Iò Iç̈©©¦§¨¦§¤¨¦¦§¦¨

."äwðé àI" äòeáLaäòeáL ,IëBà àJL äòeáL" ¦§¨Ÿ§©¤§¨¤Ÿ©§¨
Iëàå "IëBà àJL¯:àáø øîà .úçà àJà áéiç Bðéà ¤Ÿ©§¨©¥©¨¤¨©©¨©¨¨

äðBLàøä Iò IàLð íà¯éànî .åéIò äIç äiðL¯ ¦¦§©©¨¦¨§¦¨¨¨¨¨¦©
àJà áéiç Bðéà :éðú÷å ,"úçà àJà Bðéà" éðú÷ àIcî¦§¨¨¨¥¥¤¨©©§¨¨¥¥©¨¤¨

dzøéáç Iò IéLúéî ék ,dI úéIc àeä àçååø ;úçà¯àeä àáeiç :àðéøçà àðMéI .àIééç ©©©§¨§¥¨¦¦§¦©£¥§¨¨§¨¦¨¨©£¦¨¦¨
äòeáL àä ,àkéIc¯àúëIä éàîI ,àkéà¯äðBLàøä Iò IàLð :àáø øîàc .àáøãëI¯ §¥¨¨§¨¦¨§©¦§§¨§¦§¨¨§¨©¨¨¦§©©¨¦¨

Léøôäå ,äðBLàøä úà äðîe úeøéæð ézL øãpL éî :déI òéiñî àîéI .äézçz äiðL BI äúIò̈§¨§¦¨©§¤¨¥¨§©©¥¦¤¨©§¥§¦¨¨¤¨¦¨§¦§¦
äéIò IàLðå ïaø÷¯.úçà úáa úeøéæð ézL åéIò IaéwL ïBâk .äðBLàøa äiðL BI äúIò ¨§¨§¦§©¨¤¨¨§¨§¦¨¨¦¨§¤¦¥¨¨§¥§¦§©©©
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc mixcp(iying meil)

àðeä áøc àzáeéúexifp ipixd meid xifp ipixd xn` m`y xaeqy §§¨§©¨
meid xifp ipixd xne`ay gken o`ke ,dlg dipy zexifp oi` ,meid

.dipyd zexifpd mb dlg meid xifp ipixd
:`ped ax zrcl `ziixad aeyi

,`xnbd zvxznàìxne`a `ziixad z` cinrdl gxkd oi` - Ÿ
`l` ,meid xifp ipixd meid xifp ipixdíìBòì`ziixad zn`a - §¨

xne`y ote`a zxacn,øçîì [øéæð] éðéøä íBiä øéæð éðéøäote`ay £¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
,eilr dlg dipyd zexifpdy dcen `ped ax mb dféàîedne - ©

`ziixad zpeekBì äúìò'izyy rnyny ,'dpey`xa dipy ¨§¨
el xqge ,'xgnl' xn` dipy zexifpa `ld ,onf eze`a od zeiexifpd

,dipy zexifp milydl cg` meiàøéúé àîBé àeääî øáìzpeek- §©¥©¨§¥¨
dryze mixyr lr 'dpey`xa dipy el dzlr' dxn`a `ziixad
,dpey`x zexifpl dpny minia el elry dipyd zexifpdn mini
zexifpd ly miyelyd mei z` milydl `ed jixv oiicr la`

.dpey`xd zexifpa lelk did `ly dipyd
:`ped ax zrcl `ziixad z` ayiil sqep uexiz

énð éàzxacn `ziixady ,uxzl xyt` cer -ézL ìaéwL ïBâk ¦©¦§¤¦¥§¥
,úçà úáa úeøéæðipixd' xn`y e` ,'zexifp izy ilr ixd' xn`y §¦§©©©

zeiexifpd izyy `ped ax dcen dfay ,'lke` m` xifp ipixd xifp
.zelg

:`ped ax lr ztqep `iyew
,àðeðîä áø áéúîdxeza aezk ,`ziixaa epipy(a e xacna)F` Wi`' ¨¦©©§¨¦

xcp xFcpl `ilti iM dX`,'øéfäì øéæðletk `ed 'xifdl xifp' oeyle ¦¨¦©§¦¦§¤¤¨¦§©¦
micnel `l` ,xzeine,ïàkî.úeøéæpä ìò ìç úeøéæpäL,ìBëiLàìäå ¦¨¤©§¦¨©©§¦¤¨©£Ÿ

àeä ïéczexifp oi`y xnege lwn oicinl epiid weqtd `lely - ¦
,zexifp lr dlgäòeáM äîe`idyäøeîç,zexifpnäòeáL ïéà ©§¨£¨¥§¨
äòeáL ìò äìçúeøéæð ,`idyäl÷,dreaynïkL ìk àìoi`y ¨¨©§¨§¦©¨Ÿ¨¤¥

.zexifp lr dlg zexifpøîBì ãeîìzaezkd ltk jkl -øéæð' ©§©¨¦
,'øéfäìcnll.úeøéæpä ìò äìç úeøéæpäL ïàkî §©¦¦¨¤©§¦¨¨©©§¦

,`xnbd zxxanéîc éëéäzexifpy `ziixad zxne` ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,zexifp lr dlgøéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàc àîéìéà,øçîì ¦¥¨§¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨

,dyw ok m` ,zexifp lr dlg zexifp df ote`a wxe ,`ped ax zrck
àéòa àø÷ àäzexifp dlgy epcnll weqt jixv df ote`l ike - ¨§¨¨£¨

lr cg` mei siqed dipyd zexifpay xg`n `lde ,zexifp lr
.dipy zexifp zepnl aiigzpy i`ce ,dpey`xd zexifpdåàì àlà¤¨¨

ote`a xacn ,dlg dipy zexifpy epcnll `ay aezkd i`ce -
,íBiä øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàcdipyd zexifpa siqed `le §¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©

,dpey`xd zexifpd lr mei meyéðz÷ådf ote`ay ,`ziixaaúeøéæð §¨¨¥§¦
,úeøéæð ìò ìçmeid xifp ipixd xne`dy xaeqy `ped ax lr dywe ¨©§¦

.dlg dipyd zexifpd oi` meid xifp ipixd
,`xnbd zvxznàìlr dlg zexifpy ycgl `a epi` weqtd - Ÿ

df ote`ay oeik ,meid xifp ipixd meid xifp ipixd xne`a zexifp
`l` .zexifp lr dlg zexifp oi` zn`aïðé÷ñò éàîa àëäzexifpy ¨¨§©©§¦¨

,zexifp lr dlg,úçà úáa úeøéæð ézL åéìò ìaéwL ïBâkxn`y §¤¦¥¨¨§¥§¦§©©©
,'lke` m` xifp ipixd xifp ipixd' xn`y e` ,'zexifp izy ilr ixd'

.zelg zeiexifpd izyy `ped ax dcen dfk ote`ae
:xcpn dxeng dreayy `ziixad seb z` `xnbd zx`an

,`xnbd zl`eyøãpî äòeáLc àøîeç éàîedxeng dreay dna - ©§¨¦§¨¦¤¤
,xcpnàîéìéàxn`z m` -àìééçc íeMîdlg `idy -ìò eléôà ¦¥¨¦§¨§¨£¦©

,Lnî Ba ïéàL øác,dlg ezreay cg` mei oyii `ly raypd oebk ¨¨¤¥©¨
xcp ok oi`y dn .ynn ea oi`y xac `idy dpiy lr raypy s`

y ep`vn `lde .ynn ea oi`y xac lr lg epi`øeîç énð øãð¤¤©¦¨
,dreaynïkLxcpdúeLøk äåönä ìò ìçdevn lhal lg xcpy- ¤¥¨©©¦§¨¦§

dkeq zaiyi mpew xne`d oebk ,zeyxd xac lr lg `edy myk
dpi` dreay ok oi`y dn ,dkeqa ayil el xeq`e xcpd lg ,ilr
dkeqa ay` `ly dreay xne`dy ,zeyxk devn xac lr dlg

.dlg dreayd oi`àlà`id dreaya `xnegdy xnel jixv ¤¨

äòeáLa da áéúëc íeMî(e k zeny)iM'äwðé àì`Vi xW` z` 'd ¦¦§¦¨¦§¨¦Ÿ§©¤¥£¤¦¨
oi` ,ezreay lr dwly it lr s` `eyl raypdy ,'`eXl FnW z ¤̀§©¨§

.dxiard on xhtp dwly oeik xcpa la` ,dwepn epeer
xne`d ,dpyna epipy,ìëBà àlL äòeáL ìëBà àlL äòeáLàå,ìë §¨¤Ÿ©§¨¤Ÿ©§¨©

áéiç Bðéàzewlnúçà àlàlr la` ,dpey`xd ezreay lr ¥©¨¤¨©©
:aiig epi` dipyd ezreay

,àáø øîàla` ,dlg dipyd dreayd oi`y s`ìàLð íàmkgl ¨©¨¨¦¦§©
ìòdreayd,äðBLàøädreay ,dxizd mkgde,åéìò äìç äiðL ©¨¦¨§¦¨¨¨¨¨

iptn .dipyd dreayd meyn aiig ,lk`e ezreay lr xar m`e
dpey`x dreayy oeike ,rxtnl dreayd z` xwer mkgdy

.dipyd dreayd eilr dlg ,rxtnl dxwrp
,`xnbd zl`eyéànî,`xnbd daiyn .ef dkld `axl el oipn - ¦©

,epizpynn ef dkld wcwc `axyéðz÷ àìcî`l dpyndy dfn - ¦§Ÿ¨¨¥
oeyl dhwp'úçà àlà Bðéà',zg` dreay `l` o`k oi`y rnyny ¥¤¨©©

,melk dpi` dipyd dreaydeéðz÷åoeyl dhwp `l` -áéiç Bðéà' §¨¨¥¥©¨
,'úçà àlà,dilr aiig epi` wxe ,dlg dipyd dreaydy rnyny ¤¨©©

wxy d`xp dfndì úéìc àeä àçååømewn dipyd dreayl oi` - ©§¨§¥¨
la` ,zniiw dpey`xd dreaydy meyn ,leglìò ìéLzéî ék¦¦§¦©

dzøéáç,dpey`xd dreayd lr l`ypyk -àìééçdlg - £¥§¨¨§¨
.dipyd dreayd

:dpyndn `ax zgked x`al dpey ote`
àðéøçà àðMéìoeylny ,jk `ax ly eweic z` yxtn xg` oeyl - ¦§¨©£¦¨

wxy ,d`xp 'zg` `l` aiig epi`' dpyndàkéìc àeä àáeiç- ¦¨§¥¨
,oi` dipyd dreayd lr aeigàkéà äòeáL àädreay my la` - ¨§¨¦¨

.miiw
`ax zgked z` `xnbd zniiqne ,zepeyld izylàúëìä éàîì§©¦§§¨

,zniiw dipyd dreaydy `pzd fnx dkld efi` jxevl-àáøãëì§¦§¨¨
,`ax ly epicl-,àáø øîàcm`yìò ìàLðdreayd,äðBLàøä §¨©¨¨¦§©©¨¦¨

Bì äúìò-dreay dlg.äézçz äiðL ¨§¨§¦¨©§¤¨
:`ax ly epicl ztqep di`x d`ian `xnbd

déì òéiñî àîéì,epiptly `ziixadn `axlúeøéæð ézL øãpL éî ¥¨§©©¥¦¤¨©§¥§¦
,zelg zeiexifpd izy oi`y ote`aúà äðîezexifpd,äðBLàøä ¨¨¤¨¦¨

Léøôäådilr,ïaø÷,oaxw `ian zexifpd ini seqay xifp lk oick §¦§¦¨§¨
äéìò ìàLðådpey`xd zexifpd lr -,oaxwd z` yixtdy xg`l §¦§©¨¤¨

Bì äúìòzexifp,äðBLàøa äiðLzexifpl dpny minidy ,xnelk ¨§¨§¦¨¨¦¨
ote`a zxacn `ziixad gxkdae .dipy zexifpl el miler dpey`x
zexifp el dzlr okle ,meid xifp ipixd meid xifp ipixd xne`y
ipixd meid xifp ipixd xne`a xaecn m` ixdy ,dpey`xa dipy
yi `ld ,dpey`xa dipy zexifp el dzlr recn dyw ,xgnl xifp
`xnbde .dpn `l oiicr `edy dipyd zexifpd ly cg` mei cer
onf lk ok m`e .zexifp lr dlg zexifp oi`y ,`ped axk zxaeq o`k
it lr s`e ,dipy zexifp dlg `l dpey`x zexifp lr l`yp `ly
,dfn epcnl ,dipy zexifp dlg dpey`x zexifp lr l`ypyk ok
oicd `ede ,dipyd zexifpd z` ligdl dliren mkgl dl`yy
dreayd lr l`yi m` ,dreay lr dlg dpi`y dreaya

.`ax ixacke ,dipyd dreayd legz ,dpey`xd
oeik ,`ax ly epicl ef `ziixan di`x oi`y ,`xnbd dgec

zxacn `ziixady xnel xyt`yúeøéæð ézL åéìò ìaéwL ïBâk§¤¦¥¨¨§¥§¦
,úçà úáaxifp ipixd' xn`y e` ,'zexifp izy ilr ixd' xn`y §©©©

dpey`xd zexifpd lr l`yp `l m` mb f`y ,'lke` m` xifp ipixd
jkle ,zexifp ini izy zepnl el yiy `l` ,zeiexifpd izy elg
dpny minia dipy zexifp dzlr dpey`x zexifp lr l`ypyk
'meid xifp ipixd meid xifp ipixd' xne`a la` ,dpey`x zexifpl
m` mby xnel yi ,[`ped axl] llk dlg dipyd zexifpd oi`y
oicd `ede .dipyd zexifpd legz `l ,dpey`xd zexifpd lr l`yi
lr l`yiy xg`l mb dipy dreay legz `ly ,dreay oiprl
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oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtmixcp
.àðåä áøã àúáåéúåipzwcncinp dipy zexifpc llkn - "dpey`xa dipy el dzlr"

.dilr `liigàîåé àåääî øáì åì äúìò éàîå 'åëå øîàã íìåòì àì.,eze` milynl

.mei miyly ly zexifp ini mr xcpy mei eze` xifp `vnpe ,epaxw aixwn aeye.éîð éà
izy ilr ixd" xn`c ,zg` zaa zexifp izy eilr laiwy oebk ,dipy zexifp aiig ikdl

l`ypy e`l i` ,mizy aiig ikdl - "zexifp.

"meid xifp ipixd meid xifp ipixd" xn` i` la`

.zexifp lr lg zexifp oi` -.àåä ïéã àìäå`ly

xcp mixcp x`y `le ,zexifp lr lg zexifp `dz

.xcp lr.äøåîç äòåáù äîåd"t` ,onwl yxtn

.dreay lr dlg dreay oi`.éòá àø÷ àä
!`xizi `nei cg `ki` `dc ,i`ce ,`hiytíà

.äðåùàøä ìò ìàùðlr l`ye mkg iptl `ay

xizde ,dpey`x dreay..åéìò äìç äéðùm`y

.dipy dreay meyn aiig xaeráééç éðú÷ àìãî
.úçàinp rnyn ded - "zg` aiig" ipzw eli`c

`l` dpi`" ipzw i` oke .zg` aiig olek lry

zg` dreay oleky inp rnyn ded - "zg`

dxva i`e ,`id`l` .`aeig dil lif` - dl

`din `cg `aeigc n"y - "aiig epi`" ipzwcn

dlg dipy - dpey`xd lr l`yp i`c ,dizi`

liyzin `l ik `liig `lc `dc .eilr

dpey`xc ,`geex zilc meyn ,dpey`x`

lr l`ypyk la` .dilr aiigc ,zcner

.dipyd `liig - dpey`xdàðéøçà àðùéì
.àëéìã àåä àáåéç.dpey`xd mewna dipyd lr

.àëéà äòåáù àäikl dilr dreay my ,xnelk

.`ziinw` liyzin.'åëå àáøãëì(la`)

l`ypyk.dipyd `liig dpey`xd lr
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`dn `axl dil opiriiqn inp onwle .eilr dlg dipy - dpey`xd lr l`yp m` ,dreay

`l - `zyd liig `l i`c ol `xiaqe ,`axc `da ol miw `l izk`c meyn :l"i !`zipzn

`axck edl yxtn `l d"yn ,`pnf xza inp `liig.éàzaa zexifp izy eilr lawya inp

.zg`legz `ly `nipc dzxagl zncew odn zg` oi` ixdy ediiexz iliig b"dkc ,xnelk

dixg` dipy.áéúî.'ek `pepnd ax`nili`

`xw `d xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd xn`c

liaya `xizi `nei sqeznc oeik i`cec .`ira

liaya mei eze` cr dpny dn lke ,dipy zexifp

'l zepnl jixvy `hiyt - did dpey`x zexifp

mei 'ln dzegt zexifp oi`y ,mei.àëäi`na

.zg` zaa zexifp 'a eilr lawy opiwqrxnelk

?il dnl `xw `dle :z"`e .`z` ikdl `xwe

:l"i !"mei miyy xifp ipixd" xne`k l"dc `hiyt

,oaxw `iaie cg`k mei 'q dpniy `"d `xw e`l i`

,eed oiwelg zexifp izyc opireny`e `xw `z`e

lr ef dreny 'it edf .oaxw `iane glbn 'l lk lre

,dcinrdl ewgcpy miyxtn zvwl izi`xe .oekp

lr 'a eaiigl - "xcp jeza xcp yi" opz ikc xnel

xcp xeng df oipra s`y ,xn`w zg` dlik`

ilr mpew df xkk ilr mpew" xne`dy .dreayn

lk`i `ly minrt 'a raypy ine ,'a aiig "df xkk

`ped axe .zg` `l` aiig epi` - elk`e cg` xkk

xifp ipixd meid xifp ipixd" xne`a `wecc :w"d

meyn ,zg` dlik` lr mizy aiigc `ed "xgnl

dn ,lleka mizy eaiigl xcp lr lg xcpy l"qc

la` .`liig `l lleka elit`c dreaya ok oi`y

.xcp lr lg xcp oi` mixcpa elit` llek `la

k"`c ;wgece iyewa df yexitl dler drenyde

`pic i`d diipznl oizipznc `pzl dil dnl

c"q ded ikidc :cere !mixcpa diipzl ?zexifpa

xne`a 'eke zexifp izy xfpy inc `d inwe`l

i`n k"`c - "xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd"

z` dpnyk `lde ?"dpey`xd z` dpn"

cg` oipn mdipyc ,dipyd z` mb dpn dpey`xd

!mizy ezexifp lr xaeryk aiig `edy `l` ,mdl

oi` ixde ?"dpey`xa dipy el dzlr" i`n :cere

jeza miapr lk` m`y oiprl `l` dlg dipyd

ikd oi` ?`iyew i`ne .dinza ?`ira `xw `d "xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd" xn`c `nili` :izixg` `zaeiz jda opixn`c :cere !el dlrzy jixv `ed dnle ,mizy aiig ezexifp ini

xwir `nw `yexit i`ce `l` !zg` `l` aiig epi` b"dk zereaya `dc ,lleka mizy eaiigl `ira `xwc inp.êëìä,opihwpoi` jk - 'a eaiigl dreay lr dlg dreay oi`c ikid ikc

`zlin `dl ,edin .`paizkck ,opixn`c `ed zexifp izy zepnl `wec - xcp jeza xcp yi `pz ikc .zg` `l` aiig epi` "df xkk ilr mpew ,df xkk ilr mpew" xn` m`e ,xcp lr lg xcp

dkeq mpew" :lirl opixn`ck ,elk`l xeq` - mpewa eilr exq` k"g`e df xkk lk`iy rayp ?cvik .mixcpd lr zelg zereayd oi`e zereayd lr oilg mixcpdy ,zereayan mixcp iticr

aya olhal mixcpc `vtg xeqi` ediilr liige od `xab xeqi` odizy zereaye devny ,dreay` inp liig - devn xac lr lg xcpc ikid ikc i`ceae .xeq` "lhep ip`y alel" "dyer ip`y

oilg od lhal m` :oica oke .mizy aiig - elk`e ,mpewa eilr exq`e xfge ,ef xkk lk`i `ly raypdy ,dniiwl lg `ed jk - dlhal dreayd lr lg xcpdy myky k"b xyt`e .dyrz l`e

zereayc oeikc ,`paizkc diteb `nrh `eddne ?oky lk `l miiwl -lhal `l ,mixcpd lr zelg zereayd oi` la` .`vtg xeqi` dia sqezin "mpew" xn` ik - `xab xeqi` `l` edpzil

ikid ikc xninl `kile "lgi la" meyn `l` xaer epi` - eplk`i `ly eilr rayp inp oke ,elk`l i`yx epi`y `hiyt - eplk`iy eilr raype xfge ,xkk envr lr xq` m`y .miiwl `le

.eda zi` inp `xab xeqi` - `vtg xeqi` eda zi`c ikid ik mixcpac meyn .mixcpc `vtg xeqi`` legil zereayc `xab xeqi` p"d - zereayc `xab xeqi`` liig mixcpc `vtg xeqi`c

w"t inlyexia `zi` ikde .mixcpd lr legzy dreayl mewn oi` jkld ,dxezay dyrz `l lkk `ed `xab xeqi` - "e`l" i`de ,"exac lgi `l"a dilr i`w - eilr xq`py oeikn ixdy

xikfd k"g`e xcp xikfdy `ede :ocei 'x xn` .oixeqi`d lr zelg zereay oi`e ,oixeqi`d lr zereay lgink jli`e o`kn ,`ed dlapk - dreay eilr xikfdy oeikn :cg` xkka ,oizliknc

oixeqi`d lr milg mixcpd - xcp k"g`e dreay xikfd m` la` ,dreay.àîéì.'eke zexifp 'a xcpy in dil riiqnxn`c ,dil `xiaq `ped axk oigxk lr - `dn `axl dil riiqnc o`n

ip`y `nlc ?`axl dil riiqn `w i`n - zexifpd lr dlg zexifp `peeb i`d ika 'it`c xn`c ,l"q l`enyk i`c .zexifpd lr dlg zexifp oi` "meid xifp ipixd ,meid xifp ipixd" xne`ac

`liig `lc oeikc jl `ni` mlerl - dipy dreay dlg `l raypy dryay ,zereaya la` .dpey`xa dipy el dzlr dpey`xd lr l`ypyk d"yne ,odizy lr dlg xcpy dryac `kd

dryac idp ,d"t`e ,`nwezn "meid xifp ipixd ,meid xifp ipixd" xne`a `zipzn `d i`ce :w"de .dil riiqn `ped axk l"qc meyn i`ce `l` .dpey`x` liyzn ik inp `liig `l `zyd

elg xfpy dryay itl ,"dpey`xa dipy el dzlr" ipzw d"yne ,opiwqr "xgnl xifp ipixd ,meid xifp ipixd" xne`a i`c .`axcke ,liig - oey`x xcp` liyzin ik ,ipy xcp liig `l xcpy

dipy el dzlr dpey`xd lr l`yp ik d"yne ,opiwqr zg` zaa zexifp izy eilr lawy oebk `kdc :igce !`xizi `nei `ki` `d ?dpey`xa dipy el dzlrc ipzw ikid k"` - odizy

`liig `l inp dpey`x` liyzn ik ,dinetn diwt` ik `liig `l dipyc oeikc jl `ni` mlerl - zereaya la` .legl zeie`x zexifp izy ied xcpy dryay itl - dpey`xa.
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éðúî'.íéøãð íúñ.xcp oipr dfi`a rcei epi`c.øéîçäìlr :opixn`e ,`xnegl opilf`c

.xcp xecpd xac lkïùåøéôå..xcp xeqi` xacac xn`e yxtn i` la`.ì÷äì`ed ikdc

.xn`wck.øãð íéîìù ìùá íà çéìî øùáë éìò åæ øëë øîåàä ãöéëopiliiy ik,dil

oaxw lke" aizkc ,gln oikixvy minly xya my lr ,izxcp minly ly lr :xn`

) "glnz glna jzgpn`xwieaoii lre ,(

jqpznd.minyl gafnd iab lr.øåñàixdy

.xecpd xaca xcp.íàåly jqp oii my lr

,xzen - dxf dcearc giln xyake dxf dcear

ixdy.xeq`d xaca xcp.íúñ íàåoi` :xn`c

d`neh my lr e` miny my lr m` il reci

.izxcp.øåñàxaca `l` df oeekzp `l :opixn`c

oyexite .xingdl mzq epiide ,xecpd- lwdl

.xzen - `pxcp dxf dcear myl :xn`e 'it m`c

xyak ilr ef xkk" xn`c - mixcp mzq :`"l

oiike gilnminy myl `l xikfd `lc ,"jqp

- oyexite .xingdl - dxf dcear myl `le

giln xyak" xn`e xcpy drya yxtn m`c

zekixvy ,xn`w i`ce minlyn - "minly ly

ipyl oilk`p ixdy ,zepaxw x`yn xzei gln

- gafnd lry jqp oiike .zg` dlile mini

dcear ly jqp oiik m`e .xecpd xaca epiidc

dxf dcear ly giln xyake dxf.lwdl -íà
.íéîù ìù íøçëqitzdy oebk ,xcpdna

,deabl yicwdyjkld - ziad wca iycwl

) aizkck ,zectl ozip `lc ,xeq``xwiefklk" (

."`ed miycw ycw mxg.íéðäë ìù íøçë
qitzdylk" aizkc ,mipdk inxg ly mxgk

) "didi jl l`xyia mxgxacnagiied i`dc ,(

odixac lkl oilegk xzen iede mipdk oenn

zkqna yxtn minxg oice .odk cil `ay xg`l

) dxenz.al sc:(.íéðäë ìù íøçë íà.mipdk cil `ay xg`l d`pda xzenyøùòîë
.äîäá.xyrn my eilr `xwiy cr xeq` epi`y ,xecpd xac epiid.[ïøåâ ìù íàå]xyrn

.xeq` oilaya dnexze xyrny ,xeq`d xac ,obc.äëùìä úîåøúxecpd xac epiidc

edl yixtnc ,`xwirn.milwyl.äëùìä úîåøúá ïéøéëî ìéìâ éùðà ïéàù[eidy itl]

.milyexin miwegx.íéðäë éîøç ïéøéëî ìéìâ éùðà ïéàù,mdipia mipdk eid `ly

oinixgnyke.minyl `l` oinixgn oi` -'îâ.ì÷äì úåøéæð ÷ôñ ïðúäåopixn`c

) xifp zkqna:al scrcei oi`y ,eze` el jlde "xifp icbp `ay ipelt edf m` xifp ipixd" :(

?xingdl mixcp mzq :ipzw ikide ,mixcpk epiid zexifpe .xifp epi` - `l m` xifp m`

.åúîäáå åúééç ùéã÷îäodipia iek el did m`e .el yiy zendae zeig lk yicwdy

iekc ,inp yicwd.dndae dig llka.éåëä úà ùéã÷ä àì øîåà øæòéìà éáøliirn `lc

iekc ,`witql dipenn yipi``l `witq dze`n - dig oin i` dnda oin i` `ed wtqc

`witql dipenn liirn `lc dil `xiaqc ikid ike .dndae dig llka yicwdl diliir
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ïéðòìå.dkld`kdc 'ipzne .`igc` `l dizrny - dizriiq `igc`c idpc .`axk l"iw

) `xza "mizy zereay" wxta mzdc ,iwiic dizek zereayce:fk zereayinp (

mzd `zi`cke ,'eke "df xkk lke` `ly dreay"c 'ipznn `axl iriiqn.'éðúîmzq

.lwdl myexite xingdl mixcp`ly lk ,lwdle xingdl epeyl yxtl yie xcpy in ,xnelk

`nzqa oikled - oiekzp dnl odn '` yxit

xingdl.ïùåøéôå.lwdl,k"g` yxit m`

t"r` eixac lr oikneq - izpekzp jkl xn`e

yxtn mxga xcp cr 'ipzn dleke .lwin `edy

yxtn jli`e mxga xcpne ,xingdl onzq cvik

lwdl oyexit cvik.ãöéëxyak ilr ixd

.jqp oiie giln;mixcp mzq iexw cvik ,xnelk

.miny ly rnync ,"jqp oiie giln xyak" xne`d

lk lr" aizkc meyn - giln xya dil ixwe

dxf dcear ly inp rnyne ."gln aixwz jpaxw

miny ly yxit m` `dc ,mixcp mzq ied b"dk -

m`e .xzen - dxf dcear ly yxit m`e ,xeq` -

ixd ,xeq` - ikd rnyne ikd rnync ,mzq

xingdl mixcp mzqym` .øùòîëdnda

.xeq` xcp`xew didyk ,`ed xecpd xacc

eixizn eaxwiy cr lkl xeq`e ,ixiyr ixiyrl.

íúñ.dxeq` dcedia dnexz,dcediay itl

inp dkyld znexz - w"ndal oiaexw eidy jezn

mixcp mzq dil dede ,dl exw mzq dnexz

xingdlznexz z` oixikn lilb iyp` oi`y .

eid `le milyexin oiwegx eidy jezny .dkyld

dnexz dl exw `l - dkyld znexza oilibx

ik ,jkld .dl exw dkyld znexz `l` ,`nzq

znexza llk iwetql `kil - mzq dnexza ixcp

ixy d"yne ,dkyld.íúñdcedia minxg

.oixzeninxga milibxe ,mdipia oixikn mipdkdy

wecv iaxa xfrl` 'x `tiq jdc ,oixzen d"yne .deab inxgk mzq inxg inp edl ixwe ,mipdk

e ,oixeq` lilbae .`yix` bilte ,lwdl mixcp mzqc l"qe ,`xnba `zi`ck ,`idxcdc epiid

oixikn `d ,oixikn oi`c `nrh :rnync - mipdkd inxg z` oixikn lilb iyp` oi`y ipzw

oixzen el`e el` -.ïéàù.mipdkd inxg z` oixikn lilb iyp`jk lk eid `ly jezny

iwetql `kil - mxga ixcp ik ,jkld .mzq mxg edl exw `l mipdk inxgl ,mdipia mipdk

ixn`w deab mxg i`cec ,icina(.øãð.mi ly enxga `l` izxcp `l xn`e mxga`zyd

edl hiwp `le ,lif`e yxtnc ipeeb ipda edl hwpc i`de .lwdl oyexit cvik lif`e yxtn

`zeax - mipdk ly mxga `l` izxcp `l xn`e mxga xcp :ipzilc ,`yixc ipeeb ipda

ly enxgk ,epeyl zernyna jk lk epi`y ,xf xaca excp yxtn `edy t"r`y ,opirny`

onidn ikd 'it` - ipzc ipixg` ipde ,mi.åîøçá.mi lymid on mibc da oicvy zyx

mxg diexw.éøä.oaxw invrt"r` .oaxw invr ixd :el xn`e ,exiag mr xacn did ,xnelk

,ea xcep zeidl gipdy mvra `l` xcp `lc xn` ik ,oaxwk eteb eilr xqe`y d`xpy

onidn - ea xcep zeidl jkl eripvdy ezia jeza cg` mvr el yiy ,xnelk.ìòåoi` olek

.'eke el`yp m`e odilr oil`ypikc ,mkg cinlza odilr oil`yp oi` :w"dc `xnba yxtn

m` oze` oiyper - dl`y jixv jkitle ux`d mr `edy oebke ,onidn `lc ypi` ied i` xnelk - el`yp m`e .dl`y jixv `le ,onidn - mi ly enxga `l` izxcp `l :xn`e mxga xcp

'nba `zi`ck ,xzid oda ebdpy minik xeqi` ebdpiy cr odl oixizn oi`y - oze` oiyper .l`yil e`ay mcew xaca xzid ebdp.ïéøéîçîå.odilroixizn oi`e ,dhxga odl oigzet oi`y

oxcpl gzt e`vniy cr eze`.ïéçúåô.xg` mewnn gzt el`lc meyn - xg` mewn dil ixwe .dhxga mdl oigzety - cere ,oxcp lr exar m` oze` oiyper oi`c - `cg :ibilt izxza

gztd xcp ly etebn `ied.ïéãîìîå.xeqi` ebdpiy oze`dil zi`ck xnl ,dl`y jixvc opixn` ,lwdln ith xingdl `ied edcic `zernync ,`tiqc ipda `wece .elld mixcpa 'it`

ear lyac xn`e yixt i` ,giln xyaa xcpc ,`yixc jpda la` .dil zi`ck xnledl`y jixv epi` ux`d mra 'it` - xcp mipdk lyac xn`e yixt i` mxga xcpyk oke ,xcp dxf dc.'îâ
.lwdl zexifp wtq) zexdh zkqna `id dpyna"i dpyn c"ticcd` oiiywe ,`ed xcp ici lr zexifpe ,(.ùéã÷îä.ezndae eziigeznda e` eziig.àì.iekd z` yicwddig wtq iedc

`ed dnda `nlc opixn` - eziig yicwd i`e ,dig iek `nlc opixn` - eznda z` yicwd i`e .dnda wtq.äéôåâ.inpxingdl mixcp mzqc oizipzn jkld ,`witql liirnc dil `xiaq

opax -.
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ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc mixcp(iying meil)

äðùî
lwdl zg` ,zeiernyn izy ea yiy oeyla xcepa dpc dpynd

:eze` miyxtn ji` ,xingdl zg`e
íéøãð íúñmbe lwdl mb zeiernyn izy el yiy oeyla xcepd - §¨§¨¦

dpi`y zernynl epeyl z` yxtl ozipy ,xnelk ,xingdl
zernynl epeyl z` yxtl ozipe ,xcpd legi `le ,xcpl dliren

mipc .mzqa xcpe ,xcpd legie ,xcpl dlirenyøéîçäìmiyxtne §©§¦
s`e .i`ce oicne ,xcpd lge dxengd zernynk oeyld z`
mewn lkn ,xingdl eixac z` miyxtny epcnl mixcp mzqay

ì÷äì íLeøéôezernynl ezpeeky okn xg`l xcepd yxit m` - ¥¨§¨¥
.lwdl mda mipce ,eixac z` yxtl on`p ,xcpl dliren dpi`y

myexite xingdl mixcp mzq ly oicl ze`nbec d`ian dpynd
:lwdl
ãöékm` ,xingdl mixcp mzqéøä øîàipelt xacøNák éìò ¥©¨©£¥¨©§¨¨
,çéìîilr ipelt xac ixd xn`y e`,Cñð ïéékmzq ly oeyl edfe ¨¦©§¥¤¤

epiidc ,mipte` ipya eyxtl xyt`y mixcp(íéîìù) ìLa íà¦§¤
øãð [íéîL]xya mi`xwpy zepaxw xyaa qitzdl ezpeek m`y - ¨©¦¨©

xn`py enk mze` gelnl dxez dkixvde li`ed ,giln(bi a `xwie)

oiil ezpeek jqp oiik xn`y dn m` oke ,'gln aixwY LpAxw lM lr'©¨¨§¨§©§¦¤©
,oaxwl gafnd iab lr mikqpnyøeñàitl ,xeqi`l xcpd lg - ¨

la` ,xecpd xac mdy mikqp ly oiie zepaxwa excp z` qitzdy
øãð íéáëBk úãBáò ìLa íàeidy giln xyal ezpeek m` - ¦§¤£©¨¦¨©

,dxf dcearl eze` mikqpny oiil e` ,dxf dcearl eze` miaixwn
e lg xcpd oi`øzeî,miaxwend mixaca excp z` qitzdy itl ¨

,xecpd xac `le xeq`d xac mdy dxf dcearlåy `ed oicdíà §¦
xn`íúñ,ezpeek mdn dfi`l yxit `le jqp oiik e` giln xyak §¨

,øeñàzepaxw xyaa qitzdy xingdl eixac miyxtny meyn ¨
.gafnd iab lr mikqpny oiiae

:mixcp mzq ly sqep ote`
xne`déøäipelt xacíøçk éìòyie ,mxg enk ilr xeq` didi - £¥¨©§¥¤

,eixac yxtl zeiernyn izyíàdidi xacdy ezpeekìL íøçk ¦§¥¤¤
íéîL,ziad wcal ozipy epice minyl minixgny xack -øeñà ¨©¦¨

xecpd xaca eqitzdy oeik ,qitzdy xacd xq`pe xcpd lg -
,minylåz`f znerlíàdidiy ezpeekíéðäk ìL íøçkepice - §¦§¥¤¤Ÿ£¦

e lg xcpd oi` ,mipdkl ozipy,øzeîutgd ozipy xg`ly oeik ¨
mc` lkl xzene xenb mipdk oenn `ed ixd mipdkd icil mxgend

.oilegkåy `ed oicdíàxn`íúñmxg dfi`l yxit `le mxgk §¦§¨
,oiekzp,øeñàinxga qitzdy xingdl eixac miyxtny meyn ¨
.miny

:mixcp mzq ly sqep ote`
xne`déøäipelt xacøãð äîäa øNòîk íà ,øNòîk éìòm` - £¥¨©§©£¥¦§©£©§¥¨¨©

e xcpd lg ,dnda xyrna qitzdl oiekzp,øeñàxyrny meyn ¨
`xewy milrad ici lr dlg ezyecwy ,`ed xecpd xac dnda

,ixiyr dlíàåoey`x xyrnl ezpeek,ïøBb ìLmiyixtny §¦¤¤
e lg xcpd oi` ,dxyrn cg` iell d`eazdn,øzeî`ly meyn ¨

,xecpd xaca qitzdåy `ed oicdíàxyrnk df ixd xn`íúñ §¦§¨
e xcpd lg ,ezpeek xyrn dfi`l yxit `le,øeñàmiyxtny meyn ¨

.dnda xyrna qitzdy xingdl eixac
:mixcp mzq ly sqep ote`

xne`déøäipelt xaclä úîeøúk íà ,äîeøúk éìòøãð äkL- £¥¨©¦§¨¦¦§©©¦§¨¨©
zepaxw jxevl zetewl dkyld on minxez eidy zerna qitzdy

e xcpd lg ,xeaiv,øeñà,`ed xecpd xac dkyld znexzy meyn ¨
íàådnexza qitzdl oiekzpïøBb ìLdnexz d`eazd on mipzepy §¦¤¤

e lg xcpd oi` ,odkl dlecb,øzeîxac zaygp dpi` dnexzy itl ¨
la` ,excp zngn mixfl xeq`y xac `ed xecpd xacy ,xecpd
on `l` ,ezyxtde excp zngn mixfl dxeq` dpi` dnexz

,dxezdåoicdyíàdnexzk ilr ixd xn`íúñdfi`l yxit `le §¦§¨
e xcpd lg ,oiekzp dnexz,øeñàxingdl eixac miyxtny meyn ¨

dnexza qitzndy dzr epipyy dne .dkyld znexza qitzdy

el` ,xeq` ,oeekzp dnexz dfi`l yxit `le ,mzq.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
mzqa qitzdy minrt yiy dcedi iax zhiy z` d`ian dpynd

:xzene dnexz
äîeøz íúñ øîBà äãeäé éaøyxit `le mzq dnexza qitznd - ©¦§¨¥§¨§¨

`vnp `ed m` ,qitzd efi`aäãeäéaef dqtzd ,xcpy drya ¦¨
,äøeñàdkyld znexza qitzdl ezpeeky mix`any meyn £¨

eid ,milyexil mikenqd dcedi iyp`y meyn ,xecpd xac `idy
dnexza xcepd la` .mzq dnexz dkyld znexzl mb mi`xew

mzq,úøzeî ,ìéìbaiptn ,dkyld znexzl ezpeeky miyxtn `le ©¨¦¤¤
lä úîeøz úà ïéøékî ìéìb éLðà ïéàLäkLwegx mnewny meyn - ¤¥©§¥¨¦©¦¦¤§©©¦§¨

xn` m` okle ,mzq dnexz mpeyla z`xwp dpi`e ,milyexin
xac dpi`y oxeb znexza qitzdl ezpeek i`ce yxit `le mzq

.xzene xecpd
zx`anote`a wxe ,lwdl mixcp mzqy dycg dhiy dpynd

:xeq`y oicd ,xeq`l ezpeeky xazqny
íéîøç íúñoiekzp m` yxit `le mxgk ilr df xac ixd xne`d - §¨£¨¦

xcepd m` ,deab inxgl e` mipdk inxgl,ïéøzeî ,äãeäéaitl ¦¨¨¦
dcedi iyp`e ,mipdk my miievne milyexil dkenq dcediy
okzie ,mzq mxg oeyla mdl mi`xewe mipdkd inxg z` mixikn

`vnp `ed m` la` ,mipdk inxgl oiekzpy,ìéìbamzq xn`e ©¨¦
,mxg,ïéøeñàitl ,miny inxgl oiekzpy miyxtny meynïéàL £¦¤¥

,íéðäkä éîøç úà ïéøékî ìéìb éLðàmiievn mipdk oi`y oeik ©§¥¨¦©¦¦¤¤§¥©Ÿ£¦
,mipdk inxgl ezpeek oi`y xazqn mzq mxg xne`yke ,mdipia

.i`ce xcp `ede ,miny inxgl `l`

àøîâ
:lwdl mipc wtqay mixg` zenewnn dxizq dywn `xnbd

,xingdl mixcp mzqy dpyna epipy ,`xnbd dywnïðúäåixde - §¨§©
dpyna epcnl(a"in c"t zexdh)ì÷äì úeøéæð ÷ôñwtq yiy zexifp - §¥§¦§¨¥

mixcp mzqa recne .llk dlg dpi`e lwdl dpic ,dlg m`d
.miliwn zexifp wtqae ,mixingny epcnl

,`xif iax uxznàéL÷ àì ,àøéæ éaø øîàweligdn `iyew oi` - ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨
.xg` `pzk zxaeq dpyn lky oeik .mixcpl zexifp oiaàä- ¨

zhiyk zxaeq lwdl zexifp wtqy dpynd,øæòéìà éaøeli`eàä ©¦¡¦¤¤¨
zhiyk zxaeq xingdl mixcp mzqy dpyndïðaølr miwlegy ©¨¨

llkp wtq m`d opaxe xfril` iax ewlgpy epivny .xfril` iax
.wtq `le i`ce wx llek epeyly e` ,xcepd oeyla

àéðúc,`ziixaaBzîäáe Búéiç Léc÷nälk z` yicwdy mc` - §©§¨©©§¦©¨§¤§
df ixd ,eizenda lk z` e` eizeigéBkä úà Léc÷ädyecw dlg- ¦§¦¤©

dlg wtqny ,dndal e` digl aygp m` reci oi`y iekd lr mb
e ,dnda e` `ed dig `ny wtqy dyecw eilrøæòéìà éaøwleg ©¦¡¦¤¤

eéBkä úà Léc÷ä àì øîBà,dnda wtq dig wtq iekdy oeiky- ¥Ÿ¦§¦¤©
`ny yecw iekd oi` eizeig z` yicwd m`y ,wtqn yecw epi`
aygp `ny yecw iekd oi` eizenda z` yicwd m`e ,dnda aygp
yicwnd zrc xfril` iax zrcly x`eane .dnda `le dig

epeyla llkp `edy xac lr wx ycwdd legiyminkge ,ze`ceea
dycwdd oeyla lelk `ed m` wtqy dn lr mb ezrcy mixaeq

.wtqn yecw iekde
zwelgna zexifp wtq ly zwelgnd dielz cvik `xnbd zx`ane

.ycwd wtq lyøîàc ïàîy mixaeqd opax -ìéiòî BðBîî ©§¨©¨§©¥
à÷éôñìepenn z` yicwnyke ,wtql epenn z` qipkn mc` - ¦§¥¨

eixac llka `ed m` ,wtq ly ote`a s` ycwdd legiy ezpeek
z`y xazqn ,iek oebkìéiòî énð déôebqipkn `ed eteb z` mb - ¥©¦§©¥

legzy ezrc envr lr zexifp zelg lihnyke ,wtq llkl
mipc zexifpa oiae mixcpa oia ef drc itle ,wtqa mb zexifpd

.xingdløîàc ïàîey xaeqd xfril` iax -ìéiòî àì BðBîî ©§¨©¨Ÿ§©¥
à÷éôñìepenn z` yicwnyke ,wtql epenn z` qipkn mc` oi` - ¦§¥¨

,yecw epi` iek okle ,i`cee ly ote`a wx legiy ezpeekdéôeb¥
(énð)©¦
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קעי
oiglbn el`ea cenr gi sc ± iyily wxtmixcp

éðúî'.íéøãð íúñ.xcp oipr dfi`a rcei epi`c.øéîçäìlr :opixn`e ,`xnegl opilf`c

.xcp xecpd xac lkïùåøéôå..xcp xeqi` xacac xn`e yxtn i` la`.ì÷äì`ed ikdc

.xn`wck.øãð íéîìù ìùá íà çéìî øùáë éìò åæ øëë øîåàä ãöéëopiliiy ik,dil

oaxw lke" aizkc ,gln oikixvy minly xya my lr ,izxcp minly ly lr :xn`

) "glnz glna jzgpn`xwieaoii lre ,(

jqpznd.minyl gafnd iab lr.øåñàixdy

.xecpd xaca xcp.íàåly jqp oii my lr

,xzen - dxf dcearc giln xyake dxf dcear

ixdy.xeq`d xaca xcp.íúñ íàåoi` :xn`c

d`neh my lr e` miny my lr m` il reci

.izxcp.øåñàxaca `l` df oeekzp `l :opixn`c

oyexite .xingdl mzq epiide ,xecpd- lwdl

.xzen - `pxcp dxf dcear myl :xn`e 'it m`c

xyak ilr ef xkk" xn`c - mixcp mzq :`"l

oiike gilnminy myl `l xikfd `lc ,"jqp

- oyexite .xingdl - dxf dcear myl `le

giln xyak" xn`e xcpy drya yxtn m`c

zekixvy ,xn`w i`ce minlyn - "minly ly

ipyl oilk`p ixdy ,zepaxw x`yn xzei gln

- gafnd lry jqp oiike .zg` dlile mini

dcear ly jqp oiik m`e .xecpd xaca epiidc

dxf dcear ly giln xyake dxf.lwdl -íà
.íéîù ìù íøçëqitzdy oebk ,xcpdna

,deabl yicwdyjkld - ziad wca iycwl

) aizkck ,zectl ozip `lc ,xeq``xwiefklk" (

."`ed miycw ycw mxg.íéðäë ìù íøçë
qitzdylk" aizkc ,mipdk inxg ly mxgk

) "didi jl l`xyia mxgxacnagiied i`dc ,(

odixac lkl oilegk xzen iede mipdk oenn

zkqna yxtn minxg oice .odk cil `ay xg`l

) dxenz.al sc:(.íéðäë ìù íøçë íà.mipdk cil `ay xg`l d`pda xzenyøùòîë
.äîäá.xyrn my eilr `xwiy cr xeq` epi`y ,xecpd xac epiid.[ïøåâ ìù íàå]xyrn

.xeq` oilaya dnexze xyrny ,xeq`d xac ,obc.äëùìä úîåøúxecpd xac epiidc

edl yixtnc ,`xwirn.milwyl.äëùìä úîåøúá ïéøéëî ìéìâ éùðà ïéàù[eidy itl]

.milyexin miwegx.íéðäë éîøç ïéøéëî ìéìâ éùðà ïéàù,mdipia mipdk eid `ly

oinixgnyke.minyl `l` oinixgn oi` -'îâ.ì÷äì úåøéæð ÷ôñ ïðúäåopixn`c

) xifp zkqna:al scrcei oi`y ,eze` el jlde "xifp icbp `ay ipelt edf m` xifp ipixd" :(

?xingdl mixcp mzq :ipzw ikide ,mixcpk epiid zexifpe .xifp epi` - `l m` xifp m`

.åúîäáå åúééç ùéã÷îäodipia iek el did m`e .el yiy zendae zeig lk yicwdy

iekc ,inp yicwd.dndae dig llka.éåëä úà ùéã÷ä àì øîåà øæòéìà éáøliirn `lc

iekc ,`witql dipenn yipi``l `witq dze`n - dig oin i` dnda oin i` `ed wtqc

`witql dipenn liirn `lc dil `xiaqc ikid ike .dndae dig llka yicwdl diliir
ìë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ïéðòìå.dkld`kdc 'ipzne .`igc` `l dizrny - dizriiq `igc`c idpc .`axk l"iw

) `xza "mizy zereay" wxta mzdc ,iwiic dizek zereayce:fk zereayinp (

mzd `zi`cke ,'eke "df xkk lke` `ly dreay"c 'ipznn `axl iriiqn.'éðúîmzq

.lwdl myexite xingdl mixcp`ly lk ,lwdle xingdl epeyl yxtl yie xcpy in ,xnelk

`nzqa oikled - oiekzp dnl odn '` yxit

xingdl.ïùåøéôå.lwdl,k"g` yxit m`

t"r` eixac lr oikneq - izpekzp jkl xn`e

yxtn mxga xcp cr 'ipzn dleke .lwin `edy

yxtn jli`e mxga xcpne ,xingdl onzq cvik

lwdl oyexit cvik.ãöéëxyak ilr ixd

.jqp oiie giln;mixcp mzq iexw cvik ,xnelk

.miny ly rnync ,"jqp oiie giln xyak" xne`d

lk lr" aizkc meyn - giln xya dil ixwe

dxf dcear ly inp rnyne ."gln aixwz jpaxw

miny ly yxit m` `dc ,mixcp mzq ied b"dk -

m`e .xzen - dxf dcear ly yxit m`e ,xeq` -

ixd ,xeq` - ikd rnyne ikd rnync ,mzq

xingdl mixcp mzqym` .øùòîëdnda

.xeq` xcp`xew didyk ,`ed xecpd xacc

eixizn eaxwiy cr lkl xeq`e ,ixiyr ixiyrl.

íúñ.dxeq` dcedia dnexz,dcediay itl

inp dkyld znexz - w"ndal oiaexw eidy jezn

mixcp mzq dil dede ,dl exw mzq dnexz

xingdlznexz z` oixikn lilb iyp` oi`y .

eid `le milyexin oiwegx eidy jezny .dkyld

dnexz dl exw `l - dkyld znexza oilibx

ik ,jkld .dl exw dkyld znexz `l` ,`nzq

znexza llk iwetql `kil - mzq dnexza ixcp

ixy d"yne ,dkyld.íúñdcedia minxg

.oixzeninxga milibxe ,mdipia oixikn mipdkdy

wecv iaxa xfrl` 'x `tiq jdc ,oixzen d"yne .deab inxgk mzq inxg inp edl ixwe ,mipdk

e ,oixeq` lilbae .`yix` bilte ,lwdl mixcp mzqc l"qe ,`xnba `zi`ck ,`idxcdc epiid

oixikn `d ,oixikn oi`c `nrh :rnync - mipdkd inxg z` oixikn lilb iyp` oi`y ipzw

oixzen el`e el` -.ïéàù.mipdkd inxg z` oixikn lilb iyp`jk lk eid `ly jezny

iwetql `kil - mxga ixcp ik ,jkld .mzq mxg edl exw `l mipdk inxgl ,mdipia mipdk

ixn`w deab mxg i`cec ,icina(.øãð.mi ly enxga `l` izxcp `l xn`e mxga`zyd

edl hiwp `le ,lif`e yxtnc ipeeb ipda edl hwpc i`de .lwdl oyexit cvik lif`e yxtn

`zeax - mipdk ly mxga `l` izxcp `l xn`e mxga xcp :ipzilc ,`yixc ipeeb ipda

ly enxgk ,epeyl zernyna jk lk epi`y ,xf xaca excp yxtn `edy t"r`y ,opirny`

onidn ikd 'it` - ipzc ipixg` ipde ,mi.åîøçá.mi lymid on mibc da oicvy zyx

mxg diexw.éøä.oaxw invrt"r` .oaxw invr ixd :el xn`e ,exiag mr xacn did ,xnelk

,ea xcep zeidl gipdy mvra `l` xcp `lc xn` ik ,oaxwk eteb eilr xqe`y d`xpy

onidn - ea xcep zeidl jkl eripvdy ezia jeza cg` mvr el yiy ,xnelk.ìòåoi` olek

.'eke el`yp m`e odilr oil`ypikc ,mkg cinlza odilr oil`yp oi` :w"dc `xnba yxtn

m` oze` oiyper - dl`y jixv jkitle ux`d mr `edy oebke ,onidn `lc ypi` ied i` xnelk - el`yp m`e .dl`y jixv `le ,onidn - mi ly enxga `l` izxcp `l :xn`e mxga xcp

'nba `zi`ck ,xzid oda ebdpy minik xeqi` ebdpiy cr odl oixizn oi`y - oze` oiyper .l`yil e`ay mcew xaca xzid ebdp.ïéøéîçîå.odilroixizn oi`e ,dhxga odl oigzet oi`y

oxcpl gzt e`vniy cr eze`.ïéçúåô.xg` mewnn gzt el`lc meyn - xg` mewn dil ixwe .dhxga mdl oigzety - cere ,oxcp lr exar m` oze` oiyper oi`c - `cg :ibilt izxza

gztd xcp ly etebn `ied.ïéãîìîå.xeqi` ebdpiy oze`dil zi`ck xnl ,dl`y jixvc opixn` ,lwdln ith xingdl `ied edcic `zernync ,`tiqc ipda `wece .elld mixcpa 'it`

ear lyac xn`e yixt i` ,giln xyaa xcpc ,`yixc jpda la` .dil zi`ck xnledl`y jixv epi` ux`d mra 'it` - xcp mipdk lyac xn`e yixt i` mxga xcpyk oke ,xcp dxf dc.'îâ
.lwdl zexifp wtq) zexdh zkqna `id dpyna"i dpyn c"ticcd` oiiywe ,`ed xcp ici lr zexifpe ,(.ùéã÷îä.ezndae eziigeznda e` eziig.àì.iekd z` yicwddig wtq iedc

`ed dnda `nlc opixn` - eziig yicwd i`e ,dig iek `nlc opixn` - eznda z` yicwd i`e .dnda wtq.äéôåâ.inpxingdl mixcp mzqc oizipzn jkld ,`witql liirnc dil `xiaq

opax -.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc mixcp(iying meil)

äðùî
lwdl zg` ,zeiernyn izy ea yiy oeyla xcepa dpc dpynd

:eze` miyxtn ji` ,xingdl zg`e
íéøãð íúñmbe lwdl mb zeiernyn izy el yiy oeyla xcepd - §¨§¨¦

dpi`y zernynl epeyl z` yxtl ozipy ,xnelk ,xingdl
zernynl epeyl z` yxtl ozipe ,xcpd legi `le ,xcpl dliren

mipc .mzqa xcpe ,xcpd legie ,xcpl dlirenyøéîçäìmiyxtne §©§¦
s`e .i`ce oicne ,xcpd lge dxengd zernynk oeyld z`
mewn lkn ,xingdl eixac z` miyxtny epcnl mixcp mzqay

ì÷äì íLeøéôezernynl ezpeeky okn xg`l xcepd yxit m` - ¥¨§¨¥
.lwdl mda mipce ,eixac z` yxtl on`p ,xcpl dliren dpi`y

myexite xingdl mixcp mzq ly oicl ze`nbec d`ian dpynd
:lwdl
ãöékm` ,xingdl mixcp mzqéøä øîàipelt xacøNák éìò ¥©¨©£¥¨©§¨¨
,çéìîilr ipelt xac ixd xn`y e`,Cñð ïéékmzq ly oeyl edfe ¨¦©§¥¤¤

epiidc ,mipte` ipya eyxtl xyt`y mixcp(íéîìù) ìLa íà¦§¤
øãð [íéîL]xya mi`xwpy zepaxw xyaa qitzdl ezpeek m`y - ¨©¦¨©

xn`py enk mze` gelnl dxez dkixvde li`ed ,giln(bi a `xwie)

oiil ezpeek jqp oiik xn`y dn m` oke ,'gln aixwY LpAxw lM lr'©¨¨§¨§©§¦¤©
,oaxwl gafnd iab lr mikqpnyøeñàitl ,xeqi`l xcpd lg - ¨

la` ,xecpd xac mdy mikqp ly oiie zepaxwa excp z` qitzdy
øãð íéáëBk úãBáò ìLa íàeidy giln xyal ezpeek m` - ¦§¤£©¨¦¨©

,dxf dcearl eze` mikqpny oiil e` ,dxf dcearl eze` miaixwn
e lg xcpd oi`øzeî,miaxwend mixaca excp z` qitzdy itl ¨

,xecpd xac `le xeq`d xac mdy dxf dcearlåy `ed oicdíà §¦
xn`íúñ,ezpeek mdn dfi`l yxit `le jqp oiik e` giln xyak §¨

,øeñàzepaxw xyaa qitzdy xingdl eixac miyxtny meyn ¨
.gafnd iab lr mikqpny oiiae

:mixcp mzq ly sqep ote`
xne`déøäipelt xacíøçk éìòyie ,mxg enk ilr xeq` didi - £¥¨©§¥¤

,eixac yxtl zeiernyn izyíàdidi xacdy ezpeekìL íøçk ¦§¥¤¤
íéîL,ziad wcal ozipy epice minyl minixgny xack -øeñà ¨©¦¨

xecpd xaca eqitzdy oeik ,qitzdy xacd xq`pe xcpd lg -
,minylåz`f znerlíàdidiy ezpeekíéðäk ìL íøçkepice - §¦§¥¤¤Ÿ£¦

e lg xcpd oi` ,mipdkl ozipy,øzeîutgd ozipy xg`ly oeik ¨
mc` lkl xzene xenb mipdk oenn `ed ixd mipdkd icil mxgend

.oilegkåy `ed oicdíàxn`íúñmxg dfi`l yxit `le mxgk §¦§¨
,oiekzp,øeñàinxga qitzdy xingdl eixac miyxtny meyn ¨
.miny

:mixcp mzq ly sqep ote`
xne`déøäipelt xacøãð äîäa øNòîk íà ,øNòîk éìòm` - £¥¨©§©£¥¦§©£©§¥¨¨©

e xcpd lg ,dnda xyrna qitzdl oiekzp,øeñàxyrny meyn ¨
`xewy milrad ici lr dlg ezyecwy ,`ed xecpd xac dnda

,ixiyr dlíàåoey`x xyrnl ezpeek,ïøBb ìLmiyixtny §¦¤¤
e lg xcpd oi` ,dxyrn cg` iell d`eazdn,øzeî`ly meyn ¨

,xecpd xaca qitzdåy `ed oicdíàxyrnk df ixd xn`íúñ §¦§¨
e xcpd lg ,ezpeek xyrn dfi`l yxit `le,øeñàmiyxtny meyn ¨

.dnda xyrna qitzdy xingdl eixac
:mixcp mzq ly sqep ote`

xne`déøäipelt xaclä úîeøúk íà ,äîeøúk éìòøãð äkL- £¥¨©¦§¨¦¦§©©¦§¨¨©
zepaxw jxevl zetewl dkyld on minxez eidy zerna qitzdy

e xcpd lg ,xeaiv,øeñà,`ed xecpd xac dkyld znexzy meyn ¨
íàådnexza qitzdl oiekzpïøBb ìLdnexz d`eazd on mipzepy §¦¤¤

e lg xcpd oi` ,odkl dlecb,øzeîxac zaygp dpi` dnexzy itl ¨
la` ,excp zngn mixfl xeq`y xac `ed xecpd xacy ,xecpd
on `l` ,ezyxtde excp zngn mixfl dxeq` dpi` dnexz

,dxezdåoicdyíàdnexzk ilr ixd xn`íúñdfi`l yxit `le §¦§¨
e xcpd lg ,oiekzp dnexz,øeñàxingdl eixac miyxtny meyn ¨

dnexza qitzndy dzr epipyy dne .dkyld znexza qitzdy

el` ,xeq` ,oeekzp dnexz dfi`l yxit `le ,mzq.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
mzqa qitzdy minrt yiy dcedi iax zhiy z` d`ian dpynd

:xzene dnexz
äîeøz íúñ øîBà äãeäé éaøyxit `le mzq dnexza qitznd - ©¦§¨¥§¨§¨

`vnp `ed m` ,qitzd efi`aäãeäéaef dqtzd ,xcpy drya ¦¨
,äøeñàdkyld znexza qitzdl ezpeeky mix`any meyn £¨

eid ,milyexil mikenqd dcedi iyp`y meyn ,xecpd xac `idy
dnexza xcepd la` .mzq dnexz dkyld znexzl mb mi`xew

mzq,úøzeî ,ìéìbaiptn ,dkyld znexzl ezpeeky miyxtn `le ©¨¦¤¤
lä úîeøz úà ïéøékî ìéìb éLðà ïéàLäkLwegx mnewny meyn - ¤¥©§¥¨¦©¦¦¤§©©¦§¨

xn` m` okle ,mzq dnexz mpeyla z`xwp dpi`e ,milyexin
xac dpi`y oxeb znexza qitzdl ezpeek i`ce yxit `le mzq

.xzene xecpd
zx`anote`a wxe ,lwdl mixcp mzqy dycg dhiy dpynd

:xeq`y oicd ,xeq`l ezpeeky xazqny
íéîøç íúñoiekzp m` yxit `le mxgk ilr df xac ixd xne`d - §¨£¨¦

xcepd m` ,deab inxgl e` mipdk inxgl,ïéøzeî ,äãeäéaitl ¦¨¨¦
dcedi iyp`e ,mipdk my miievne milyexil dkenq dcediy
okzie ,mzq mxg oeyla mdl mi`xewe mipdkd inxg z` mixikn

`vnp `ed m` la` ,mipdk inxgl oiekzpy,ìéìbamzq xn`e ©¨¦
,mxg,ïéøeñàitl ,miny inxgl oiekzpy miyxtny meynïéàL £¦¤¥

,íéðäkä éîøç úà ïéøékî ìéìb éLðàmiievn mipdk oi`y oeik ©§¥¨¦©¦¦¤¤§¥©Ÿ£¦
,mipdk inxgl ezpeek oi`y xazqn mzq mxg xne`yke ,mdipia

.i`ce xcp `ede ,miny inxgl `l`

àøîâ
:lwdl mipc wtqay mixg` zenewnn dxizq dywn `xnbd

,xingdl mixcp mzqy dpyna epipy ,`xnbd dywnïðúäåixde - §¨§©
dpyna epcnl(a"in c"t zexdh)ì÷äì úeøéæð ÷ôñwtq yiy zexifp - §¥§¦§¨¥

mixcp mzqa recne .llk dlg dpi`e lwdl dpic ,dlg m`d
.miliwn zexifp wtqae ,mixingny epcnl

,`xif iax uxznàéL÷ àì ,àøéæ éaø øîàweligdn `iyew oi` - ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨
.xg` `pzk zxaeq dpyn lky oeik .mixcpl zexifp oiaàä- ¨

zhiyk zxaeq lwdl zexifp wtqy dpynd,øæòéìà éaøeli`eàä ©¦¡¦¤¤¨
zhiyk zxaeq xingdl mixcp mzqy dpyndïðaølr miwlegy ©¨¨

llkp wtq m`d opaxe xfril` iax ewlgpy epivny .xfril` iax
.wtq `le i`ce wx llek epeyly e` ,xcepd oeyla

àéðúc,`ziixaaBzîäáe Búéiç Léc÷nälk z` yicwdy mc` - §©§¨©©§¦©¨§¤§
df ixd ,eizenda lk z` e` eizeigéBkä úà Léc÷ädyecw dlg- ¦§¦¤©

dlg wtqny ,dndal e` digl aygp m` reci oi`y iekd lr mb
e ,dnda e` `ed dig `ny wtqy dyecw eilrøæòéìà éaøwleg ©¦¡¦¤¤

eéBkä úà Léc÷ä àì øîBà,dnda wtq dig wtq iekdy oeiky- ¥Ÿ¦§¦¤©
`ny yecw iekd oi` eizeig z` yicwd m`y ,wtqn yecw epi`
aygp `ny yecw iekd oi` eizenda z` yicwd m`e ,dnda aygp
yicwnd zrc xfril` iax zrcly x`eane .dnda `le dig

epeyla llkp `edy xac lr wx ycwdd legiyminkge ,ze`ceea
dycwdd oeyla lelk `ed m` wtqy dn lr mb ezrcy mixaeq

.wtqn yecw iekde
zwelgna zexifp wtq ly zwelgnd dielz cvik `xnbd zx`ane

.ycwd wtq lyøîàc ïàîy mixaeqd opax -ìéiòî BðBîî ©§¨©¨§©¥
à÷éôñìepenn z` yicwnyke ,wtql epenn z` qipkn mc` - ¦§¥¨

eixac llka `ed m` ,wtq ly ote`a s` ycwdd legiy ezpeek
z`y xazqn ,iek oebkìéiòî énð déôebqipkn `ed eteb z` mb - ¥©¦§©¥

legzy ezrc envr lr zexifp zelg lihnyke ,wtq llkl
mipc zexifpa oiae mixcpa oia ef drc itle ,wtqa mb zexifpd

.xingdløîàc ïàîey xaeqd xfril` iax -ìéiòî àì BðBîî ©§¨©¨Ÿ§©¥
à÷éôñìepenn z` yicwnyke ,wtql epenn z` qipkn mc` oi` - ¦§¥¨

,yecw epi` iek okle ,i`cee ly ote`a wx legiy ezpeekdéôeb¥
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xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc mixcp(iyiy meil)

à÷éôñì ìéiòî àìc ïkL ìkmeyn ,wtql envr qipkn epi`y - ¨¤¥§Ÿ§©¥¦§¥¨
wtqy zxaeqd dpynde .epenn lrn xzei eteb lr citwn mc`y
envr qipkn mc` oi`y xfril` iax zhiyk `id ,lwdl zexifp
mipc mixcp mzqa mb eixacle ,wtqn zexifp eilr legzy wtql
opax zhiya `id xingdl mixcp mzqy zxaeqd epizpyne .lwdl

.wtql qipkn mc` epenn z`y meyn ,yecw iekd ycwday
lawny e` ,dyexita wtq yiy oeyl xne`d mc`y `vnp ok m`
mc`y xn`p m` ,i`pzd miiwzp m` reci oi`e i`pza zexifp eilr
mc` oi` m`e ,i`cea e` wtqn e` lg excp ,wtql envr qipkn
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zexifp wtq dil `xiaq `kde `nh `nhil oiwyn wtq `kd xfrl` iax xn`w i`n`
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.à÷éôñì äéùôð ùéðéà ìééòî àì äãåäé éáøxcpykc ,`kd oebk,xcp ikdc `zrc lr `l

.`witq dze`a xifp `diy ,xek d`n my did m` wtq iedc ,ixkd apbp m`y
àä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ìë.`witql liirn `l diteb okyxfril` iax lwdl zexifp mzqc oizipzn jkld.

ãçà.dnda xeka cg`e mc` xekadf i` reci oi`e ,dawpe xkf dcliy oebk

oey`x ey`x `ived.éðúå.dcearae dfiba oixeq` dlrwtqc dteb oizipznc `tiq

,`tiq` `yix `iyw `l `"xk dl opinwen `l i` `nlya :jixt ikde .`id lwdl zexifp

`l etebc meyn - lwdl zexifp wtqc `yixc

- zexeka wtqc `tiqe ,`witql yipi` liirn

`penn ypi` liirnc opixn` `ed `pennc oeik
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קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc mixcp(iyiy meil)

à÷éôñì ìéiòî àìc ïkL ìkmeyn ,wtql envr qipkn epi`y - ¨¤¥§Ÿ§©¥¦§¥¨
wtqy zxaeqd dpynde .epenn lrn xzei eteb lr citwn mc`y
envr qipkn mc` oi`y xfril` iax zhiyk `id ,lwdl zexifp
mipc mixcp mzqa mb eixacle ,wtqn zexifp eilr legzy wtql
opax zhiya `id xingdl mixcp mzqy zxaeqd epizpyne .lwdl

.wtql qipkn mc` epenn z`y meyn ,yecw iekd ycwday
lawny e` ,dyexita wtq yiy oeyl xne`d mc`y `vnp ok m`
mc`y xn`p m` ,i`pzd miiwzp m` reci oi`e i`pza zexifp eilr
mc` oi` m`e ,i`cea e` wtqn e` lg excp ,wtql envr qipkn

.zexifp wtq e` xcp wtq elit` o`k oi` ,wtql envr qipkn
:`xif iax ly evexiz lr dywn iia`

éiaà déì øîà,`xif iaxlì÷äì úeøéæð ÷ôñì àzîé÷Bà éàîa- ¨©¥©©¥§©¦§¨¦§¥§¦§¨¥
,lwdl zexifp wtqy dpynd z` zcnrd `pz dfi`køæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤

ok m` ,yecw iekd oi`y eznda e` eziig yicwnd iabl xaeqy
àîéàa xn`pd z` il x`a -àôéñmy dpynd ly(a"in c"t zexdh), ¥¨¥¨

úBøBëa ÷ôñ,xeka wtq `edy cle -xkf mine`z eclepy oebk §¥§
,oey`x clep mdn in reci `le dawpeíãà éøBëa ãçàxekaa oia - ¤¨§¥¨¨

,sqk mirlq dynga zectidl epicy mc`äîäa éøBëa ãçàåïéa , §¤¨§¥§¥¨¥
dnda ly xekaaäàîèxengd z` zectl epicy ,xeng xht oebk §¥¨

,odkl ezzle dyaïéadnda ly xekaäøBäè,odkl ozpidl epicy ¥§¨
äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnäxekad z` `ivedl `ad odkd - ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

di`x `ian epi` m`e ,xeka `edy gikedl eilr ,l`xyid eilran
.ea wfgend l`xyid cin e`ivedl leki epi`dìò éðúåepipy - §¨¥£¨

eilr exiagn `ivendy s`y ,xeka wtq ly dpynd lr `ziixaa
mewn lkn ,l`xyid eilran e`ivedl leki odkd oi`e ,di`xd

wtqn wx elv` zendadíéøeñàåmd -äãBáòå äféâai`ce oick ©£¦§¦¨©£¨
mb jke ,da cearle dxry fefbl xeq`e dyecw dndady ,xeka
z` cinrdl oi` ok m`e .oda cearle oxry fefbl xeq` zewitqd
wtqd oi`y xaeqd xfril` iaxk lwdl zexifp wtqy dpynd
zexeka wtqy xaeq ef dpyn ly `pzd ixdy ,ycwdd llka

.wtqn miyecw
,`xnbd zvxzndéì øîà,eziyew uxzl iia`l `xif iaxéànà ¨©¥©©

úénãî à÷dncn dz` recn -äéìàî äàaä äMeã÷dyecw - ¨§©¦§¨©¨¨¥¥¤¨
,xeka zyecw oebk ,mc`d ly ycwd dyrn `la dnvrn dlgy

íãà éãéa äàaä äMeã÷ìwxy ,dze` dyer mc`dy dyecwl - ¦§¨©¨¨¦¥¨¨
xfril` iax xaeq ezrca dielze mc`d ici lr d`ay dyecwa
d`ad dyecw la` ,zewtqd lr mb dyecw legzy ezrc oi`y
ik ,dceare dfiba xeq` xeka wtq okle ,wtqa mb dlg dnvrn

.wtqa s` dlge ,xeka ezeid mvrn d`a ezyecw
dxeza xn`p(cl `i `xwie).'`nhi ilM lkA dzXi xW` dwWn lke'§¨©§¤£¤¦¨¤§¨§¦¦§¨

mi`pz ewlgpe(.fh migqt)mixaeq yi .df weqt miyxec cvik
mixg` mixac mi`nhn s`e dxezd on d`neh milawn miwyny
mixg` `nhn mbe ,`nhp dwyny `id weqtd zpeeke .mrbna
la` ,d`neh milawn wx miwyn dxezd ony mixaeq yie .erbna
'`nhi' weqtd z` miyxtne ,mrbna mixg` mixac mi`nhn mpi`
miwyny exfb minkge ,mixg` `nhl `l la` ,envr dwynl
milawn mpi` miwyny mixaeqd yie .mixg` mixac mi`nhn
dpeekd ,`nhi dwyny aezky dne ,dxezd on llk d`neh
,d`neh lawl eze` mixiykn md lke` lr mi`ay miwyny

.miwyn lr d`neh exfb opaxe
wtqy zxaeqd dpynd z` cinrdy `xif iax lr zxg` `iyew

:xfril` iaxk ,lwdl zexifp
àéL÷ éà àlà,`xif iax lr dyw m` `l` -àéL÷ àä,dyw jk - ¤¨¦©§¨¨©§¨

a` ziyewy xnelkepipyy .zxg` `iyew yi la` ,dyw dpi` ii
`ziixaa(d"t zexdh `ztqez),ïé÷Lî ÷ôñclepy mixedh miwyn - §¥©§¦

,d`neh wtq mdaàîhéìe` d`neh elaw m` `ed wtqd m` - ¦¨¥
y `ed oicd ,`l,àîè`id mnvr oiwyn z`nehy oeik ¨¥

la` ,wtqn mda xingdl yie `ziixe`cníéøçà ànèìm` - §©¥£¥¦
,`l e` mi`nh miwyna erbp m` mixg` mixac lr `ed wtqd

wteqnd xacd,øBäèmi`nhn miwyn oi` dxezd ony meyn ¨
,lwdl mipc opaxc wtqae ,opaxcn `l`äéä ïëå ,øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§¥¨¨

øæòìà éaø.åéøáãk øîBàdyweàîhéì øæòéìà éaøì déì àøéáñ éîe ©¦¤§¨¨¥¦§¨¨¦§¦¨¥§©¦¡¦¤¤¦¨¥
àîè,wtqn mi`nh miwyny xaeq xfrl` iaxy okzi ike - ¨¥

àéðúäå,`ziixaaïé÷Lîì äàîeè ïéà øîBà øæòéìà éaødxezdn §¨©§¨©¦¡¦¤¤¥¥§¨§©§¦
øwéò ìk,mixg` `nhl `le mnvr oiprl `l -òãz,`ed jky ¨¦¨¥©

àöî÷ ìià ìò äãéøö Léà øæòBé ïa éñBé ãéòä éøäLenyy abg - ¤£¥¥¦¥¤¤¤¦§¥¨©©¨©§¨
`edy ,li`ïëc,elk`l xzene xedh-åcird cerúéa ïé÷Lî ìò ¨¨§©©§¦¥

àiçaèîzhigy mewn] migahnd ziaa mi`vnpd miwyn- ¦§§©¨
miynzyn eidy minde miycwd mc oebk [ycwnd ziaa zepaxwd

mdy ,my mdaïëc.d`neh milawn mpi`y ,xnelk ,mixedh - ¨¨
mb ok m`y ,dxezd on d`neh milawn miwyn oi`y gkene
iax ixac e`vnpe .d`neh milawn eid ycwnd zia ly miwyn
wx `id onvr oiwyn z`neh ezrcly oeiky ,oixzeq xfril`
`ld ,`nh xaca erbp m` wtqa xingd recn ok m` opaxcn

.wtqd lr `le i`ceed lr wx exfb minkg
:zehiyd lk itl dpi` `iyewdy `xnbd zx`an

àçéðäayiil xyt` -ìzhiyøîàc ìàeîLxfrei oa iqei zecry ¨¦¨§§¥§¨©
md `igahn zia miwynyïëcwx epiid ,mixedh -íéøçà ànèlî ¨¨¦§©¥£¥¦

,opaxcn mixg` `nhl miwyn z`nehy meyn -
,`igahn zia miwyna exfb `leïäa Lé ïîöò úàîeè ìáàs`y- £¨§©©§¨¥¨¤

miwyn z`nehy oeik ,d`neh milawn `igahn zia miwyn
,dxezd on mnvrøétLwtqy xfrl` iax xn`y dn oaen - ©¦

on d`neh milawn mnvr miwyny oeiky ,`nh `nhil miwyn
`idy mixg` `nhl la` ,xingdl mda mipc wtqa okl ,dxezd

.lwdl wtqn mipc `id opaxcnì àlàzhiyøîàc áøiqei zecry ¤¨§©§¨©
`igahn zia miwyny dzid xfrei oaLnî ïëcixnbl mixedh - ¨¨©¨

opaxcn mnvr z`neh s`y meyn ,mdl oi` onvr z`neh s`e
,d`neh milawn miwyn oi` dxezdne `idøîéîì àkéà éàî- ©¦¨§¥©

lwdl zexifp wtqy dpynd m`y ,`xif iax z` uxzl xyt` ji`
`ziixe`c wtqa mby xaeq `edy gkene ,xfrl` iax zhiya `id
opaxcn mz`nehy miwyn z`neh wtqa recn ok m` ,lwdl mipc
dpynd z` cinrdl xyt` i` ef `iyew zngne .xingdl mipc
xg` `pz zytgn `xnbde ,xfril` iaxk lwdl zexifp wtqy

.ezhiya dpynd cinrdl
àä àlàzhiyk `id lwdl zexifp wtqy dpynd -äãeäé éaø ¤¨¨©¦§¨

,wtqa lwiny ep`vnyàäå,xingdl mixcp mzqy epizpyn - §¨
zhiyk `id.ïBòîL éaø©¦¦§

àéðúcxne`d ,`ziixaaéøka Lé íà øéæð éðéøäznixra-] §©§¨£¥¦¨¦¦¥©§¦
[d`eazdøBk äàî äfäepiidc ,mixek d`n ly d`eaz jq - ©¤¥¨

,mixek d`n eiptly dnixra yi m` zexifp eilr laiwyCìäå§¨©
ixka yi d`eaz dnk wecalBàöîeixkd z` -,ãáàL Bà áðâpL §¨¤¦§©¤¨©

,zexifp dlge xcpy drya mixek d`n ea eid m` zrcl xyt` i`e
,xifp epi`e mixek d`n ea eid `ly e`øézî äãeäé éaøxcepd z` ©¦§¨©¦

.wtqn zexifp dlg `ly xaeqy ,zexifp ixeqi` x`ye oii ziizya
ixka yiy xxaei m` wx xifp zeidl xcepd zrc oi`y meyn enrhe
.xacd xxazi `l m` xifp zeidl ezrca oi` la` ,mixek d`n dfd

øñBà ïBòîL éaøåzexifp ixeqi` x`yae oii ziizya xcepd z` §©¦¦§¥
.zexifp eilr dlge mixek d`n df ixka eid `ny ,wtqn

legzy xcepd zrc m`d oerny iaxe dcedi iax ewlgpy `vnp
.wtqn zexifp eilr legz `ly ezrcy e` ,wtqn zexifp eilr
,wtqn zexifp eilr legzy xcepd zrc oi` dcedi iax zrcl
zrc oerny iax zrcle .ezenk lwdl zexifp wtqy dpynde
epizpyn ly `pzd `ede ,wtqa s` zexifp eilr legzy xcepd

.xingdl mixcp mzqy
:dcedi iax zhiya dxizq dywn `xnbd

äãeäé éaøcà äãeäé éaøc éîøåmewna dcedi iax ixacn dyw` - §¨¥§©¦§¨©§©¦§¨
.xg` mewna eixac lr cg`Léðéà ìéiòî àì äãeäé éaø øîà éî¦¨©©¦§¨Ÿ§©¥¦¦

à÷éôñì déLôðmc` oi`y xaeq dcedi iaxy xnel xyt` ike - ©§¥¦§¥¨
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oiglbn el`e` cenr hi sc ± iyily wxtmixcp
`l - wtq zexifpa yie xcpc `kidc ,`witql diteb liirn `lc dil `xiaqc oky lk

.lwdl zexifp mzqc dil `xiaq dicicle .xifp ied.àôéñ àîéà.lwdl zexifp wtqc

.åøéáçî àéöåîädlitd `ly ,zexeka ody di`x `iadl eilr - dipin iwet`l irac odk

.`ed xeka e`lc di`x `iadl milrad lr - odk edl qtz i`e .okl mcew ltpíéøåñàå
.äãåáòå äæéâáwtq ,`nl` .i`ce did `lc t"r`

ikide ,dceare dfiba oixeq`e ,`xnegl miycw

iax xn`de ?xfril` iaxk dnwe`l opivn

miycw wtqc ,iekd z` yicwd `l :xfril`

!`lewl.úéîãî à÷ éàîàd`ad xeka zyecw

xeka zyecw .mc` i"rc iek zyecwl dil`n

,dceare dfiba xingn ikdl - dil`n d`a

dyecw ied `l - mc` ici lrc iek zyecw

.wtqn.àéù÷ àäwtqc `dc `tiq ipzwc

.lwdl zexifp.ä÷ùî ÷ôñoiwyn z`neh lkl

itl ,dxezd on xwir edl zilc meyn wtq ixw

.dxezd on yexita oiwynl d`neh epivn `ly

ilk lka dzyi xy` dwyn lke" aizkc i`de

) "`nhi`xwie`i(-.`ed xykd `eddàîèéì
.àîè.oi`nh i`ce - onvrl d`neh lawlìáà

.ïéøåäè íéøçà àîèì`d ,`id `"x i`e

- xfril` iaxk zexifp wtqc `yixl `nwe`c

iax ,`ipzde ?`nh `nhilc dil `xiaq ine

xwir lk oiwynl d`neh oi` :xne` xfril`

!'ek rcz.ìàåîùì àçéðäiaxc `iyw `l

`nwezin `l i`ce `l` ,xfril` 'xc` xfril`

`"xk lwdl zexifp wtqc `ziixa jd:`"r .

wtq :`iyw `d xfrl` iaxc `iyw i` `l`

.'ek onvr oiwyn z`neh `nhil oiwynàä
.ïäá ùé ïîöò úàîåè ìáà ìàåîùì àçéð`gip

wtqc n"xc eixack xn`c ,xfrl` iaxl inp dil

i`n` zexifp wtqa `kde ,`nh `nhil oiwyn

lawl `id devn e`l xaqwc meyn - lwin

,zexifpyi`"ejkld ,xn`w caric - "`ilti ik

.lwdl zexifp wtq dil zi`.ùîî ïëã øîàã áøì àìà,xwir lk oiwynl d`neh oi`c

zexifp wtq dil `xiaq `kde `nh `nhil oiwyn wtq `kd xfrl` iax xn`w i`n`

?lwdl.äãåäé éáø àä àìà.zexifp wtqc `ziixa.ïåòîù éáø àäåmzq :ipzwc oizipzn

.xingdl mixcpáðâðù åàöîå.ãáàù åà.`l i` xek d`n my did m` rcei oi`eøîà
.à÷éôñì äéùôð ùéðéà ìééòî àì äãåäé éáøxcpykc ,`kd oebk,xcp ikdc `zrc lr `l

.`witq dze`a xifp `diy ,xek d`n my did m` wtq iedc ,ixkd apbp m`y
àä
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ìë.`witql liirn `l diteb okyxfril` iax lwdl zexifp mzqc oizipzn jkld.

ãçà.dnda xeka cg`e mc` xekadf i` reci oi`e ,dawpe xkf dcliy oebk

oey`x ey`x `ived.éðúå.dcearae dfiba oixeq` dlrwtqc dteb oizipznc `tiq

,`tiq` `yix `iyw `l `"xk dl opinwen `l i` `nlya :jixt ikde .`id lwdl zexifp

`l etebc meyn - lwdl zexifp wtqc `yixc

- zexeka wtqc `tiqe ,`witql yipi` liirn

`penn ypi` liirnc opixn` `ed `pennc oeik

eteb oia jl ipy `lc ,jcicl `l` .`witql

`iyw - `pennl.éàîàdyecw zincnw

.mc` icia d`ad dyecwl dil`n d`admeyn

xninl `ki`c `ed mc` icia d`ad dyecwac

dipenne diytp ileirl xnb `l `xab i`dc

- miny icia d`ad dyecwa la` ,`witql

`ed dicia eh`c ,ikd xninl `kil.?÷ôñ
.oiwynoi`e ,oiwynd oial eci `nh hiyedy oebk

oda rbp m` reci.àîèéì.`nh,xnelk

la` ,`xnegl opilf` onvr z`nehl`nhl `l

oke n"x ixac :`kd iqxbc igqep `ki` .mixg`

zkqna `id `ztqeze eixack xne` `"x did

dil dnlc ,dil qixb `lc o`n `ki`e .zexdh

wtqc oizipznc `tiq `de ,`zipznn iaeze`l

`nhil oiwyn wtq :ipzwc ,`id lwdl zexifp-

mixg` `nhl ,`nh-,dil opiqxbc xyt`e .xedh

`yxtnc meyn `zipznn iieyw`l dil `ticre

`nh `nhil oiwyn wtqc l"q `"xc `icda.

ïéà.xwir lk oiwynl d`neh`ziixe`cn.ìò
.`vnw li`li` enyy abg..ïëãxyke ,xedh

dlik`l.ìòå.okc `igahn ia dwynoeikc

`l `igahn ia dwyna - opaxcn oiwyn z`nehc

z`nehc oeike .dxfra d`neh zeaxdl `ly ,exfb

ediiwtqa opixngn ikid opaxcn oiwyn.?àä
la` mixg` `nhln okc xn`c l`enyl `gip

.oda yi onvr z`nehz`nehc meync ,`gip

`xnegl ediiwtqa opilf` `ziixe`cn onvr.àìà.ynn okc xn`c o`nlelit`c

opaxcn onvr z`neh.éàî.xninl `ki`:`niz ike !`lewl ediiwtqa lfinl ol ded

iaxc `iyw izk` `d ?`gip ikid `"xk lwdl zexifp wtqc `d opinwen `l elit` ok m`

d`neh oi` :ipzwck opaxcn oiwyn z`nehc `icda xn` `dc .xfril` iaxc` xfril`

xne` xfril` iax did oke :ipzwck ,`xnegl ediiwtqa lif` ikd elit`e ,xwir lk oiwynl

jd i` `nlya :jixt ikdc xnel yi !`nh `nhil oiwyn wtqc `iddc dlr ,eixack

xfril` iaxc xninl `ki`c ,`iyw `l - xfril` iaxk `nwezin `l lwdl zexifp wtqc

idp ,`id xfril` iax lwdl zexifp wtqc zxn`c oeik la` .opaxca elit` wtqa xingn

d`ad dyecwac `icda opifg `d :`niz ike ?mc` icia d`a `idy t"r` `ziixe`c zexifpn ,dil`n d`a `idy t"r` ,opaxc d`neh `ticr ikid - mc` icia d`ad dyecw iedc

- xfril` iaxc` `"xc `iyw `"xk lwdl zexifp wtqc `d opinwen `l ik elit` oky oeike .iekd z` yicwd `l :ipzwc ,diwitqa `"x lwin `ziixe`cn `idy t"r` mc` icia

c iiegcl opivn dedc xninl `ki`l"p df .dnda `le dig iypi` dil exw `le eilr eny iekc meyn - iekd z` yicwd `l xn`c xfril` iaxc `nrh epiid.êìäåe`vne

.xizn dcedi iax ca`y e` apbpyxek d`n ixk eze`a `diy el xxaziy cr xifp iedlc 'izrc` wiqn `lc meyn.àîòè.oixeq` oixikn `d oixikn oi`c`weicn dywnc i`d

xzei eidy jezn dcedi iyp`c meyn `nrh epiid `yixc ,iiegcl `ki`c meyn - `xnegl `witq `nl` ,dxeq` dcedia dnexz mzq :ipzwc ,`yixc `tebn jixt `le `tiqc

lilbc `xizda `nrh aidicnc ;`iyw `tiqc `weic la` .ixcp dkyld znexza i`ce - dnexza ixcp ik jkld ,mzq dnexz dl exw `l oxebd znexzl - dkyld znexza oilibx

`xnegl `witqc ,oixeq` efe ef - oixikn `d :rnyn - oixikn oi`y itl( .åìéàå.glbn ivn `l ewtq lr`l `nlc ,edpiiez`l ivn `le eizepaxw z`ad lr glbl jixvy itl

`di e`l m`e ,izaegl el` ixd ip` xifp m`" ipzile minlye dler izil - dacp d`a z`hg oi`y ,i`pza iiez`l ivn `l z`hgc idp :`niz ike .dxfra oileg iziine xifp ied

zexifpl `zpwz dil zil jkld .minlye dlere z`hg aixwd k"` `l` glbn epi` dlgzkl la` ,carica ilin ipd :l"i !`vi ozylyn cg` lr glb m`c ol `niiw `dc ."dacp
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oiglbnקעד el`ea cenr hi sc ± iyily wxtmixcp
.ïéøåñà ïéøéëî àämzqac b"r`e- oxebd znexza i` dkyld znexza i` wtqe ,xcp

.xcp dkyld znexz zrc lr :opixn`c ,`witql diytp yipi` liirnc.éøë éáâikdl

x xizn.dcedi '.'åëå ùéðéà ìééòî àì øáñ÷ewitqc oeikeliirn `l i`ce - i`cen xeng

diytpgkync ,oira ixkd m`y ,xcp i`ce ok zrc lr `l` .`xnegl `witq dze`a

.dipick xifp iedilc - xek d`n my yi m` dil

`witqn xifp iedilc ,oira dil gkyn `l la`

`xneg ied `witqn xifp iabc ,`l - `xnegl

.i`cen xzei.éàãå øéæð [éáâ] åìéàã`d `ki`

seqlc `lew,lk`pe epaxw `iane glbn ezexifp

.glbn ivn `l - ixkd apbpc zexifp wtq eli`e

ivn `l `de ,oaxw lr `l` glbn epi`y itl

iziin `we `ed xifp `l `nlcc ,oaxw iiezi`l

i`da diytp liirn `l jkld ,dxfrl oileg

diytp liirn opixn` dnexz iab la` .`witq

`witqn dkyld znexz opixn` 'it`c ,`witql

,(xzei) i`cen [xzei wtq] dxeng ith ied `l -

."dkyld znexzk ilr ixd" yexita xn` m`

.íìåò øéæð éðéøä éàä øîàw dfd ixka yi m`'

.i`cen xeng ewitq xninl `kil `kdc ,xek

ccnc ,i`cea elit`cw ea yie ixkd`l - xek '

`l i`n` ?xninl `ki` i`n ,mlerl glbzi

!`witql diytp liirn.[éîð íìåò øéæð]elit`

ewitq inp ied "mler xifp ipixd" xn`c `kid

ciakd - i`ce mler xifp eli`c .i`cen xeng

b `iane ,xrza lwin exry eilr:zenda '

xifp wtq eli`e .xifp oick ,minlye dlere z`hg

xifp e`l `nyc ,oaxw iiezi`l ivn `l - mler

.`ed.ïåùîù øéæð éðéøä øîàmlerl glbn `lc

dcedi iax xn`w i`n` ?xninl `ki` i`n ,llk

xeng ewitqc xninl `kil `d ,xzene`cen!

.àéðú àì äéì øîà`ziixa mey ogky` `l

ike ,llk dizilc ,"oeyny xifp ipixd" ipzwc

zexifp dilr legilc "oeyny xifp ipixd" xn`

oeynyc meyn ,llk`dc ,eitn zexifp `vi `l

jkld .edl lihw ded ik miznl `nhn ded

.diytp liir `l `witql.ïåùîù øéæð àéðúäå
miznl `nhne ,xrza lwin epi`e ,oeyny xifp `ed ixd - "oeyny xifp ipixd" xne`y

oeynyk..àéðú àéðú éàikd meyn :ikd ivexzl `ki`c ,`ipz - `ziixa zgkyn i`

x xizn.dcedi iaxc `nxinl `kile ,`witql diytp yipi` liirn `lc - dcedi 'áø
.àéää øîà éùàx - zexifp wtqa dcedi iax xiznc ixkc `ziixax meyn dcedi 'oetxh '

.`id.øéæð íäî ãçà ïéàipelt yi` df m` xifp ipixd" cg` xn`e ,micner eidy mipy

epcbpk `ay."`ed epi` m` xifp ipixd" xn` jci`e ".øéæð íäî ãçà ïéàzryae li`ed

.odn cg`l xexa did `l xcpd.äàìôäì àìà úåøéæð äðúéð àìùxcpy zrya opirac

.xifp ied i` rcei `diy.éëä éà.d`ltdl `l` dpzip `lc ,xizn ikd meyncàéøéà éàî
.áðâðxixa ded `l xcpd zryac oeik ,inp dipira dizi` elit`occenl xyt` dedc b"r` ,xek d`n dia did i` rci ded `lc ,dil!åçë êòéãåäì ãáà åà áðâð àéðú éëäì àìà

.ïåòîù 'øãxyt` `lc ,apbpc b"r` :xn`coccenlx xn`w ,.oerny '.íéøåñà ïéøéëî àä.oxebd znexzn i` xn`w dkyld znexzn i` ol `wtqnc b"r`.àøîåçì à÷éôñ àîìà
`yixnc [b"r`e] ,`tiqn jixt ikdlx :ipzwc ,jxtinl `ki` [inp]jci`l `iyw `tiq oiae `yix oiac l"nw `l` .`xnegl `witq `nl` ,dxeq` dcedia dnexz mzq xne` dcedi '

.`tiql `tiqc jixt ikdl ,`tiqe `yixø.íéîù éîøç àìà ïéøéëî ïéàù éôì íéøåñà ìéìâá íéîøç íúñ øîåà ÷åãö éáøá øæòìà ',xzen onzq inp mipdk inxg oixikn eid m` `d

x `yixe .`lewl `witqcx `tiqe ,dcedi '.xfrl` '
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wtqd lr d`ad.øîà.i`n mler xifp ipixd"xek d`n dfd ixka yi m`"c `ziixa `dc

,xeng ewtq oi`y t"r` dcedi iax ixy d"t`e ,mler xifp elit` rnyna yie ,`ipz `nzq

glbn ivn `l inp i`ce `dc.éðéøä.i`n oeyny xifpxrza glbn ivn `l i`ce 'it`c.

ì"à.`ipz `loeyny xifp rnyn `l `nzqc.àéðúäå.oeyny xifp`ziixa `ki`c

xifp ipixd" xne`a xizn dcedi 'xc `icda `pzc

e`vne jlde ,"xek d`n dfd ixka yi m` oeyny

apbpy.éà`ipz `ipz.`lc `wextl `prci `le

znexz oixikn lilb iyp` oi`c `idd` iywz

i` :p"` .oixeq` - oixikn `d :rnync ,dkyld

dcedi iaxc `ail` i`pz ixze - `ipz `ipz.ïéà
.xifp mdn cg`) xifp 'qna:al scmipya dl opz (

xn` ,ocbpk `a cg` e`xe ,jxca oikldn eidy

exag xn` ,"ipelt yi` dfy xifp ipixd" odn cg`

.xifp mdn cg` oi` :xne` h"x ,"epi`y xifp ipixd"

itl :dizlinl `nrh dinyn dcedi iax aidie

oi`y ,xnelk .d`ltdl `l` zexifp dpzp `ly

,i`pz mey `la dze` yxtiy cr lg zexifp

"`ilti ik" aizkck-`le ,yxtiy :rnync

xne`dc `ziixa ,jkld .wtqd lr dze` lawiy

,"xek d`n dfd ixka yi m` oeyny xifp ipixd"

xifp ied `lc-dizek.àìàegk jricedl

.'eke apbpc b"r`c y"xcikc ipzil :`niz ike

dgkc ,dcedi iaxc egk jricedl ,dipira `zi`

`lc meyn `nrhc oeikc ,`zil !sicr `xzidc

`xzidc dgk `kil - d`ltdl `l` zexifp dpzp

la` .ca`y e` apbpyn dipira `zi` ik ith

,y"xc `zeax opirny` - apbpa dl hiwpc `zyd

diytp liirnc cere ,d`ltdc zexifpl yiig `lc

`witql.àä`witq `nl` oixeq` oixikn

.'eke `xnegl`weic` `yixc `weicn jixtc `d

:ipzw `yixc ,`tiql `yixn jixt `le ,`tiqc

`witq `nl` - dxeq` dcedia dnexz mzq

dcedia minxg mzq :ipzw `tiqe ,`xnegl

l"dc meyn !`lewl `witq `nl` - oixzen

epiid `yixe ,`lewl `witq mlerl `nlc :iiegcl

daxd oilibx eidy iptn ,dcediac meyn - `nrh

mlerlc :`qib jci`l inp i` .mzq dnexz oxebd znexzl oixew eid `l - dkyld znexza

eidy jeznc :`nrh epiid - oixzen dcedia minxg mzq :ipzwc `tiqe ,`xnegl `witq

.mzq mxg deab mxgl ixw eed `l - mipdkl eid odinxg aexe ,odipia oiievn daxd mipdk

`iyw `tiqc `weic` `yixc `weic la`.øîà.`id wecv iaxa xfrl` iax `tiq iia`

mzqc p"d oi` dicicle ,`xnegl `witq l"qc dcedi iax - `yix ,`id i`pz ixz 'ipznc

minxg
dcedia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ïéøékî àä¯Ik :øáñ÷ éøk éab :àáø øîà !ïéøeñà ¨©¦¦£¦£©¨¨©¥§¦¨¨©¨
éàceî øeîç B÷éôqL¯,à÷éôñI déLôð Iéiòî àI ¤§¥¨¦©©¨§©¥©§¥¦§¥¨
éàcå øéæð éab eJéàc¯Iò ,Iëàðå ïaø÷ àéáîe çJâî §¦©¥¨¦©©§©¥©¥¦¨§¨§¤¡¨©

B÷éôñ¯äãeäé øa àðeä áø I"à .çJâî éöî àI §¥¨¨¥§©¥©©¨©§¨
íIBò øéæð :I"à ?éàî "íIBò øéæð éðéøä" øîà :àáøI§¨¨£©£¥¦§¦¨©§¦¨

éàcå eJéàc ,éàceî øeîç B÷éôñ éîð¯BøòN ãéaëä ©¦§¥¨¦©©§¦©©¦§¦§¨
B÷éôñ eJéàå ,úBîäa LBIL àéáîe øòúa I÷éî¯.àI ¥¥§©©¥¦¨§¥§¦§¥Ÿ

àI "ïBLîL øéæð" I"à ?éàî "ïBLîL øéæð éðéøä" øîà£©£¥¦§¦¦§©§¦¦§¨
øéæð" àéðz :äáäà øa àcà áø øîàäå :I"à .àéðz©§¨§¨¨©©©¨©©£¨©§¨§¦

àéðz éà I"à !"ïBLîL¯àéää :øîà éLà áø .àéðz ¦§¦©§¨©§¨©©¦£©©¦
íeMî äãeäé 'ø ,àéðúc .àéä è"ø íeMî äãeäé éaø©¦§¨¦¦§©§¨§¨¦
äðzéð àJL éôI ,øéæð íäî ãçà ïéà :øîBà è"ø¥¥¤¨¥¤¨¦§¦¤Ÿ¦§¨
Bà áðâpL àéøéà éàî éëä éà .äàIôäI àJà úeøéæð§¦¤¨§©§¨¨¦¨¦©¦§¨¤¦§©
Iò óàc ,ïBòîL 'øã Bçk EòéãBäI àJà ?ãáàL¤¨©¤¨§¦£Ÿ¦§§©©

ãáàL Bà áðâðc áb¯déLôð Léðéà Iéiòî :øáñ÷ ©§¦§©¤¨©¨¨©§©¥¦¦©§¥
.'åë "äãeäéa äîeøz íúñ øîBà äãeäé éaø" .'÷éôñI¦§¥¨©¦§¨¥§¨§¨¦¨

ïéøékî àä¯.ïéøeñààîéà .àøîeçI à÷éôñ :àîIà ¨©¦¦£¦©§¨§¥¨§§¨¥¨
äãeäéa ,íéîøç íúñ :àôéñ¯IéIbáe ,ïéøzeî¯ ¥¨§¨£¨¦¦¨¨¦©¨¦

.íéðäkä éîøç úà ïéøékî IéIbä éLðà ïéàL ,ïéøeñà£¦¤¥©§¥©¨¦©¦¦¤¤§¥©Ÿ£¦
ïéøékî àä¯øîà !àJe÷I à÷éôñ àîIà .ïéøzeî ¨©¦¦¨¦©§¨§¥¨§¨£©

éaø ,àéðúc .àéä ÷Bãö éaøa à"ø àôéñ :ééaà©©¥¥¨§©¦¨¦§©§¨©¦
éaø ,äøeñà äãeäéa äîeøz íúñ :øîBà äãeäé§¨¥§¨§¨¦¨£¨©¦
.ïéøeñà IéIba íéîøç íúñ :øîBà ÷Bãö 'øá øæòIà¤§¨¨¨¥§¨£¨¦©¨¦£¦

'éðúî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

נדרים. ואלו מותרין - פרק שני דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc mixcp(iyiy meil)

ïéøékî àädkyld znexz z` mixikn eid lilb iyp` m` la` - ¨©¦¦
oicd did ,oxeb znexza mb md milibxy s` ,da milibxe

mzq dnexza qitzndyïéøeñàdnl wtqy s`e ,lg did excp - £¦
xaeq dcedi iaxy gkene ,xingdl mixcp mzqy oeik ,oiekzp
dlg `ly `ziixaa eixacl dxizq dfe wtql envr qipkn mc`y

.wtqa zexifp
:dcedi iax ixaca dxizqd z` uxzn `ax

,àáø øîàitke ,wtql envr qipkn mc`y dcedi iax xaeq mlerl ¨©¨¨
itl s` xingdl mda mipcy mixcp wtq iabl epizpyna gkeny
dny ,xifp iabl eixacn zeywdl oi` mewn lkne ,dcedi iax

`ziixaa dcedi iax xn`yéøk éabiptn enrh ,wtqn xifp epi`y ©¥§¦
yéàceî øeîç B÷éôqL ìk ,øáñ÷`di wtqa legi m`y xac lk - ¨¨©¨¤§¥¨¦©©

,i`cea legi m`n xeng xzeià÷éôñì déLôð ìéiòî àìmc` oi`- Ÿ§©¥©§¥¦§¥¨
wtqn eilr legiy ezrc oi` df ote`ae ,dfk wtql envr qipkn
lwdl yiy dcedi iax xn` zexifp iabl okle ,i`ce zxeza `l`
dlgy zexifpn xzei dxeng `dz wtqn legz m`y meyn ,wtqa

,i`ce zxezaéàcå øéæð éab eléàc,zexifpd ini xnbay epicçlâî §¦©¥¨¦©©§©¥©
exryìëàðå ,ïaø÷ àéáîe,oii zezyl xzen jk xg`e ,oaxwd ¥¦¨§¨§¤¡¨
eli`eB÷éôñ ìòzexifp wtq lr -çlâî éöî àìglbl leki epi` - ©§¥Ÿ¨¥§©¥©

zaxwd ici lr mixzip mixacd x`ye gelibdy iptn ,exry
d`a dpi`y ,z`hg `ed xifp ly eizepaxwn cg`e ,eizepaxw
zexifp dlg `ly cvd lr ok m`e ,dacpa d`a dpi`y itl wtqa
.wtqn ezexifp legzy ezrc oi` okle ,dxfrl oileg `iany `vnp
mixcp ik ,wtqn milgy dcedi iax dcen mixcp mzqa la`
.i`ce zxeza milgd mixcpn xzei `xneg mda oi` wtqn milgd

:`ax ly evexiz lr dywn `ped ax
,àáøì äãeäé øa àðeä áø déì øîàdcedi iax ly enrhy jixacl ¨©¥©¨©§¨§¨¨

ezxnege ,xifp i`cen xeng xifp wtqy meyn ,wtqn xifp epi`y
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,dywe .oeyny zexifp e` mler zexifp xn` m` oiae mei miyly
zexifp eilr dlg `l okl ,i`cen xeng ewitqy xifp mzqa `nlya
glbn epi`e ezexifp z` miiqn epi`y mler xifpa la` ,wtqn
mpi` mdipyy e`cen xeng ewitq oi`y `vnp ,oiia mlerl xeq`e
xifp epi` dcedi iaxl ok it lr s`e ,mlerl mzexifpn mi`vei
ote`a s` wtqd lr ezrc oi`y meyn enrh jgxk lre .wtqn
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קעה oiglbn el`ea cenr hi sc ± iyily wxtmixcp
.ïéøåñà ïéøéëî àämzqac b"r`e- oxebd znexza i` dkyld znexza i` wtqe ,xcp

.xcp dkyld znexz zrc lr :opixn`c ,`witql diytp yipi` liirnc.éøë éáâikdl

x xizn.dcedi '.'åëå ùéðéà ìééòî àì øáñ÷ewitqc oeikeliirn `l i`ce - i`cen xeng

diytpgkync ,oira ixkd m`y ,xcp i`ce ok zrc lr `l` .`xnegl `witq dze`a

.dipick xifp iedilc - xek d`n my yi m` dil

`witqn xifp iedilc ,oira dil gkyn `l la`

`xneg ied `witqn xifp iabc ,`l - `xnegl

.i`cen xzei.éàãå øéæð [éáâ] åìéàã`d `ki`

seqlc `lew,lk`pe epaxw `iane glbn ezexifp

.glbn ivn `l - ixkd apbpc zexifp wtq eli`e

ivn `l `de ,oaxw lr `l` glbn epi`y itl

iziin `we `ed xifp `l `nlcc ,oaxw iiezi`l

i`da diytp liirn `l jkld ,dxfrl oileg

diytp liirn opixn` dnexz iab la` .`witq

`witqn dkyld znexz opixn` 'it`c ,`witql

,(xzei) i`cen [xzei wtq] dxeng ith ied `l -

."dkyld znexzk ilr ixd" yexita xn` m`

.íìåò øéæð éðéøä éàä øîàw dfd ixka yi m`'

.i`cen xeng ewitq xninl `kil `kdc ,xek

ccnc ,i`cea elit`cw ea yie ixkd`l - xek '

`l i`n` ?xninl `ki` i`n ,mlerl glbzi

!`witql diytp liirn.[éîð íìåò øéæð]elit`

ewitq inp ied "mler xifp ipixd" xn`c `kid

ciakd - i`ce mler xifp eli`c .i`cen xeng

b `iane ,xrza lwin exry eilr:zenda '

xifp wtq eli`e .xifp oick ,minlye dlere z`hg

xifp e`l `nyc ,oaxw iiezi`l ivn `l - mler

.`ed.ïåùîù øéæð éðéøä øîàmlerl glbn `lc

dcedi iax xn`w i`n` ?xninl `ki` i`n ,llk

xeng ewitqc xninl `kil `d ,xzene`cen!

.àéðú àì äéì øîà`ziixa mey ogky` `l

ike ,llk dizilc ,"oeyny xifp ipixd" ipzwc

zexifp dilr legilc "oeyny xifp ipixd" xn`

oeynyc meyn ,llk`dc ,eitn zexifp `vi `l

jkld .edl lihw ded ik miznl `nhn ded

.diytp liir `l `witql.ïåùîù øéæð àéðúäå
miznl `nhne ,xrza lwin epi`e ,oeyny xifp `ed ixd - "oeyny xifp ipixd" xne`y

oeynyk..àéðú àéðú éàikd meyn :ikd ivexzl `ki`c ,`ipz - `ziixa zgkyn i`

x xizn.dcedi iaxc `nxinl `kile ,`witql diytp yipi` liirn `lc - dcedi 'áø
.àéää øîà éùàx - zexifp wtqa dcedi iax xiznc ixkc `ziixax meyn dcedi 'oetxh '

.`id.øéæð íäî ãçà ïéàipelt yi` df m` xifp ipixd" cg` xn`e ,micner eidy mipy

epcbpk `ay."`ed epi` m` xifp ipixd" xn` jci`e ".øéæð íäî ãçà ïéàzryae li`ed

.odn cg`l xexa did `l xcpd.äàìôäì àìà úåøéæð äðúéð àìùxcpy zrya opirac

.xifp ied i` rcei `diy.éëä éà.d`ltdl `l` dpzip `lc ,xizn ikd meyncàéøéà éàî
.áðâðxixa ded `l xcpd zryac oeik ,inp dipira dizi` elit`occenl xyt` dedc b"r` ,xek d`n dia did i` rci ded `lc ,dil!åçë êòéãåäì ãáà åà áðâð àéðú éëäì àìà

.ïåòîù 'øãxyt` `lc ,apbpc b"r` :xn`coccenlx xn`w ,.oerny '.íéøåñà ïéøéëî àä.oxebd znexzn i` xn`w dkyld znexzn i` ol `wtqnc b"r`.àøîåçì à÷éôñ àîìà
`yixnc [b"r`e] ,`tiqn jixt ikdlx :ipzwc ,jxtinl `ki` [inp]jci`l `iyw `tiq oiae `yix oiac l"nw `l` .`xnegl `witq `nl` ,dxeq` dcedia dnexz mzq xne` dcedi '

.`tiql `tiqc jixt ikdl ,`tiqe `yixø.íéîù éîøç àìà ïéøéëî ïéàù éôì íéøåñà ìéìâá íéîøç íúñ øîåà ÷åãö éáøá øæòìà ',xzen onzq inp mipdk inxg oixikn eid m` `d

x `yixe .`lewl `witqcx `tiqe ,dcedi '.xfrl` '
'éðúî
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wtqd lr d`ad.øîà.i`n mler xifp ipixd"xek d`n dfd ixka yi m`"c `ziixa `dc

,xeng ewtq oi`y t"r` dcedi iax ixy d"t`e ,mler xifp elit` rnyna yie ,`ipz `nzq

glbn ivn `l inp i`ce `dc.éðéøä.i`n oeyny xifpxrza glbn ivn `l i`ce 'it`c.

ì"à.`ipz `loeyny xifp rnyn `l `nzqc.àéðúäå.oeyny xifp`ziixa `ki`c

xifp ipixd" xne`a xizn dcedi 'xc `icda `pzc

e`vne jlde ,"xek d`n dfd ixka yi m` oeyny

apbpy.éà`ipz `ipz.`lc `wextl `prci `le

znexz oixikn lilb iyp` oi`c `idd` iywz

i` :p"` .oixeq` - oixikn `d :rnync ,dkyld

dcedi iaxc `ail` i`pz ixze - `ipz `ipz.ïéà
.xifp mdn cg`) xifp 'qna:al scmipya dl opz (

xn` ,ocbpk `a cg` e`xe ,jxca oikldn eidy

exag xn` ,"ipelt yi` dfy xifp ipixd" odn cg`

.xifp mdn cg` oi` :xne` h"x ,"epi`y xifp ipixd"

itl :dizlinl `nrh dinyn dcedi iax aidie

oi`y ,xnelk .d`ltdl `l` zexifp dpzp `ly

,i`pz mey `la dze` yxtiy cr lg zexifp

"`ilti ik" aizkck-`le ,yxtiy :rnync

xne`dc `ziixa ,jkld .wtqd lr dze` lawiy

,"xek d`n dfd ixka yi m` oeyny xifp ipixd"

xifp ied `lc-dizek.àìàegk jricedl

.'eke apbpc b"r`c y"xcikc ipzil :`niz ike

dgkc ,dcedi iaxc egk jricedl ,dipira `zi`

`lc meyn `nrhc oeikc ,`zil !sicr `xzidc

`xzidc dgk `kil - d`ltdl `l` zexifp dpzp

la` .ca`y e` apbpyn dipira `zi` ik ith

,y"xc `zeax opirny` - apbpa dl hiwpc `zyd

diytp liirnc cere ,d`ltdc zexifpl yiig `lc

`witql.àä`witq `nl` oixeq` oixikn

.'eke `xnegl`weic` `yixc `weicn jixtc `d

:ipzw `yixc ,`tiql `yixn jixt `le ,`tiqc

`witq `nl` - dxeq` dcedia dnexz mzq

dcedia minxg mzq :ipzw `tiqe ,`xnegl

l"dc meyn !`lewl `witq `nl` - oixzen

epiid `yixe ,`lewl `witq mlerl `nlc :iiegcl

daxd oilibx eidy iptn ,dcediac meyn - `nrh

mlerlc :`qib jci`l inp i` .mzq dnexz oxebd znexzl oixew eid `l - dkyld znexza

eidy jeznc :`nrh epiid - oixzen dcedia minxg mzq :ipzwc `tiqe ,`xnegl `witq

.mzq mxg deab mxgl ixw eed `l - mipdkl eid odinxg aexe ,odipia oiievn daxd mipdk

`iyw `tiqc `weic` `yixc `weic la`.øîà.`id wecv iaxa xfrl` iax `tiq iia`

mzqc p"d oi` dicicle ,`xnegl `witq l"qc dcedi iax - `yix ,`id i`pz ixz 'ipznc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc mixcp(iyiy meil)

ïéøékî àädkyld znexz z` mixikn eid lilb iyp` m` la` - ¨©¦¦
oicd did ,oxeb znexza mb md milibxy s` ,da milibxe

mzq dnexza qitzndyïéøeñàdnl wtqy s`e ,lg did excp - £¦
xaeq dcedi iaxy gkene ,xingdl mixcp mzqy oeik ,oiekzp
dlg `ly `ziixaa eixacl dxizq dfe wtql envr qipkn mc`y

.wtqa zexifp
:dcedi iax ixaca dxizqd z` uxzn `ax

,àáø øîàitke ,wtql envr qipkn mc`y dcedi iax xaeq mlerl ¨©¨¨
itl s` xingdl mda mipcy mixcp wtq iabl epizpyna gkeny
dny ,xifp iabl eixacn zeywdl oi` mewn lkne ,dcedi iax

`ziixaa dcedi iax xn`yéøk éabiptn enrh ,wtqn xifp epi`y ©¥§¦
yéàceî øeîç B÷éôqL ìk ,øáñ÷`di wtqa legi m`y xac lk - ¨¨©¨¤§¥¨¦©©

,i`cea legi m`n xeng xzeià÷éôñì déLôð ìéiòî àìmc` oi`- Ÿ§©¥©§¥¦§¥¨
wtqn eilr legiy ezrc oi` df ote`ae ,dfk wtql envr qipkn
lwdl yiy dcedi iax xn` zexifp iabl okle ,i`ce zxeza `l`
dlgy zexifpn xzei dxeng `dz wtqn legz m`y meyn ,wtqa

,i`ce zxezaéàcå øéæð éab eléàc,zexifpd ini xnbay epicçlâî §¦©¥¨¦©©§©¥©
exryìëàðå ,ïaø÷ àéáîe,oii zezyl xzen jk xg`e ,oaxwd ¥¦¨§¨§¤¡¨
eli`eB÷éôñ ìòzexifp wtq lr -çlâî éöî àìglbl leki epi` - ©§¥Ÿ¨¥§©¥©

zaxwd ici lr mixzip mixacd x`ye gelibdy iptn ,exry
d`a dpi`y ,z`hg `ed xifp ly eizepaxwn cg`e ,eizepaxw
zexifp dlg `ly cvd lr ok m`e ,dacpa d`a dpi`y itl wtqa
.wtqn ezexifp legzy ezrc oi` okle ,dxfrl oileg `iany `vnp
mixcp ik ,wtqn milgy dcedi iax dcen mixcp mzqa la`
.i`ce zxeza milgd mixcpn xzei `xneg mda oi` wtqn milgd

:`ax ly evexiz lr dywn `ped ax
,àáøì äãeäé øa àðeä áø déì øîàdcedi iax ly enrhy jixacl ¨©¥©¨©§¨§¨¨

ezxnege ,xifp i`cen xeng xifp wtqy meyn ,wtqn xifp epi`y
m` .mlerl glbl leki epi`y jkaíìBò øéæð éðéøä øîàyi m` ¨©£¥¦§¦¨

,eccenl xyt` i`e ca` e` apbpe ,mixek d`n dfd ixkaéàî- ©
,mzqa xifp ipixd xn`a zipyp ixk ly `ziixad ixde .epic dn
`idy zexifp mzq xn` m` oia ,zexifp ipte` lka `id dxe`kle
,dywe .oeyny zexifp e` mler zexifp xn` m` oiae mei miyly
zexifp eilr dlg `l okl ,i`cen xeng ewitqy xifp mzqa `nlya
glbn epi`e ezexifp z` miiqn epi`y mler xifpa la` ,wtqn
mpi` mdipyy e`cen xeng ewitq oi`y `vnp ,oiia mlerl xeq`e
xifp epi` dcedi iaxl ok it lr s`e ,mlerl mzexifpn mi`vei
ote`a s` wtqd lr ezrc oi`y meyn enrh jgxk lre .wtqn
iax ixacn dxizqd zx`yp ok m`e ,i`cen xeng ewitq oi`y
oixikn eid m`y wiiecny ,lilba dnexz mzqa qitzna dcedi

.wtqn excp lg did dkyld znexz z`
,`ax uxzndéì øîà,dcedi xa `ped axl `axénð íìBò øéæð- ¨©¥§¦¨©¦

y xac yi ea mb,éàceî øeîç B÷éôñmeyneléàcmler xifp,éàcå §¥¨¦©©§¦©©
m`BøòN ãéaëä,eilrì÷éîjxca zvw epnn xtqne ey`x xryn ¦§¦§¨¥¥

- iepiyìL àéáîe ¯ øòúaúBîäa L,ezexifp zglbzlB÷éôñ eléàå §©©¥¦¨Ÿ§¥§¦§¥
,mler xifp wtq `ed m` -àìleki epi`y meyn ef `lew el oi` - Ÿ

oileg `iany `vnp ezexifp dlg `l m` ixdy ,eizepaxw `iadl
ezrc oi` mler zexifp envr lr lawna mb ok m`e .dxfra

.wtqn zexifp eilr legzy
:`ax ly evexiz lr ztqep `iyew dywn dcedi xa `ped ax

m`ïBLîL øéæð éðéøä øîàe` apbpe ,mixek d`n dfd ixka yi m` ¨©£¥¦§¦¦§
,ca`éàîoi` ixdy ,wtqn xifp `diy dcedi iax dcen m`d - ©

glbn epi` e`cea oiae ewtqa oiay ,e`cen xzei ewitqa `xneg
`ziixady itl ,ok xnel dyw ixd ,mlerl xifp `ede llk exry
legz `l oeyny zexifpa mby zxaeqy d`xpe dfa dwlig `l
oi`y xaeq dcedi iaxy gken `l` ,dcedi iax itl wtqn zexifp
on xeng wtqd oi`y ote`a s` eixac llka wtqd z` llek mc`
epizpyna x`eandn dyw aeye ,[`ax ly exe`iak `le] ,i`ced

.wtql envr qipkn mc` dnexz mzqa qitznay

,`ax uxzndéì øîà,dcedi xa `ped axl `axàì ïBLîL øéæð ¨©¥§¦¦§Ÿ
àéðzzxacn `ziixad `l` ,ixka yi m` xifp ipixd ly `ziixaa ©§¨

.oeyny zexifpa `le ,`weec zexifp mzqa
:`ax ly uexizd z` dgec `ped ax

déì øîà,`axl dcedi xa `ped ax,äáäà øa àcà áø øîàäå ¨©¥§¨¨©©©¨©©£¨
ïBLîL øéæð àéðzyxetny `ziixa dpey did dad` xa `c` ax - ©§¨§¦¦§

xifpy s`e ,oerny iax lr dcedi iax wlgp oeyny xifpa s`y da
itl wtql envr qipkn mc` oi` i`cen xeng ewitq oi` oeyny

.dcedi iax
:evexizn ea xfeg `ax

déì øîà,`ax el aiyd -àéðz éà,efk `ziixa yi ok` m` -,àéðz ¨©¥¦©§¨©§¨
zhiyy dpnn d`xpy dpynd mr `ziixad z` ayiil xyt` i`e

.xingdl mixcp mzqy dcedi iax
xifp mb da yxetny `ziixadn `iyewd z` ayiin iy` ax

:oeyny,øîà éMà áøewtqa wxy `id dcedi iax zrc mlerl ©©¦¨©
dey ewtqyk la` ,wtql envr qipkn mc` oi` e`cen xeng

e ,`xnegl mipcy `ed mb dcen e`celàéääxifp ipixdc `ziixa ©¦
dpi` ,dcedi iax liwd e`cek ewtqa s`y da yxetny oeyny

`l` envr dcedi iax zhiyàéä ïBôøè éaø íeMî äãeäé éaø- ©¦§¨¦©¦©§¦
zexifpd zlawy xaeqy oetxh iax zhiya dxn` dcedi iax

.jk xaeq `l envr `ed la` ,zxxean zeidl dkixvàéðúc§©§¨
`ziixaa(:cl xifp),mcbpk cg` `ae jxca oikldn eidy mipy iabl

,ipelt `ed epcbpk `ay mc`d m` xifp ipixd mdn cg` xn`e
,ipelt eze` epi` m` xifp ipixd xne` exiageéaø íeMî äãeäé éaø©¦§¨¦©¦

ïéà ,øîBà ïBôøès`øéæð íäî ãçà,eixack `vnpy df elit`eéôì ©§¥¥¤¨¥¤¨¦§¦
äàìôäì àlà úeøéæð äðzéð àlL`l` dlg zexifpd oi`y - ¤Ÿ¦§¨§¦¤¨§©§¨¨

da xn`py meyn ,i`pz mey ila dlawnyk(a e xacna)F` Wi`'¦
eilr laiwy oeike ,dxexae zyxetn dlaw jixve '`lti iM dX ¦̀¨¦©§¦
oetxh iax itl ok enke .zexifp dlg `l ipelt dfy i`pza zexifp
dlg dpi` ,mixek d`n dfd ixka yi m` zexifp eilr laiwyk
wtqa dzid dlawdy oeik ,mixek d`n ea yiy `vnp m` elit`.

:iy` ax ly uexizd lr `iyew
,`xnbd dywnéëä éàxifp epi`y dcedi iax ly enrhy ok m` - ¦¨¦

,d`ltd o`k oi`y meyn `edàéøéà éàî`ziixaa aezk dnl - ©¦§¨
ote`a xifp epi`yãáàL Bà áðâpLd`n ea yi m` reci oi`y ixkd ¤¦§©¤¨©

ixkd m` elit`y ,xzei lecb yecig eprinydl xyt` `ld ,xek
dryay oeik ,zexifp dlg `l ,xek d`n ea yie edeccne miiw

.zhlgen dlaw dzid `l zexifp envr lr laiwy
,`xnbd zvxznàlàca` e` apbp `la elit` ,iy` axl mlerl ¤¨

`ziixady dne ,oetxh iax zhiya dcedi iaxl xifp epi` ok mb
ick `ed ,ca`y e` apbp dazkïBòîL éaøc Bçk EòéãBäìwlegy §¦£Ÿ§©¦¦§

i`pzd miiwzpy ote`a wx `ly eprinydle ,dcedi iax lr
`l` ,zexifpd dlg [xek d`n ea yie epiptl miiw ixkdy]ìò óàc§©©

ãáàL Bà áðâðc áb,`l e` xek d`n ea eid m` xxazp `le ixkd ©§¦§©¤¨©
øáñ÷y meyn ,wtqn zexifp dlgy oerny iaxdéLôð Léðéà ìéiòî ¨¨©§©¥¦¦©§¥

à÷éôñìzexifp eilr legzy ezrce ,wtql envr z` qipkn mc` - ¦§¥¨
.ze`cea ok xxazi `l m` s` ,mixek d`n ixka yi m`

,dpyna epipy'eë äãeäéa äîeøz íúñ ,øîBà äãeäé éaø,dxeq` ©¦§¨¥§¨§¨¦¨
.dkyld znexz z` oixikn lilb iyp` oi`y ,zxzen lilba
zwiicn :zxzeqk dxe`kl zi`xpy dpynd z` `xnbd zx`ane

b iyp` oi`y meyn `weec ,`xnbddkyld znexz z` oixikn lil
,zxzenàäeid lilb iyp` m`ïéøékîs` ,dkyld znexz z` ¨©¦¦

eid ,oxeb znexz z` mb mixiknyïéøeñàdnexz mzqa dqtzda £¦
.oxeb znexzl ezpeeky xyt`y s` ,lilbaàîìàgken ok m` - ©§¨

xaeq dcedi iaxy o`knàøîeçì à÷éôñm`d wtq yiyky - §¥¨§§¨
.xcpd lge xingdl mipc ,`l e` lg xcpd

,`xnbd dywnàôéñ àîéà,dcedi iax ixac seq z` xen` -íúñ ¥¨¥¨§¨
,ïéøeñà ìéìbáe ,ïéøzeî äãeäéa íéîøçmeynìéìbä éLðà ïéàL £¨¦¦¨¨¦©¨¦£¦¤¥©§¥©¨¦

,íéðäkä éîøç úà ïéøékîmzpeek i`cea minxg mixne`yk okle ©¦¦¤¤§¥©Ÿ£¦
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xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc mixcp(ycew zay meil)

äðùî
zncewd dpyna(:gi lirl)oyexite ,xingdl mixcp mzqy epipy

:'lwdl oyexit' cvik zyxtn ef dpyn .lwdl
íøça øãðyxite xfg okn xg`le ,'mxgk ilr df xac' xn` - ¨©§¥¤

,eixac,øîàåmxga izqtzdy dnézøãð àìizpeek dzid `l - §¨©Ÿ¨©§¦
,xeqi` ly mxga qitzdlíé ìL Bîøça àlàda micvy zyxa - ¤¨§¤§¤¨

.xzend xac `edy ,mid on mibc
xcpy oebk ,sqep ote`,ïaø÷axg`le ,oaxwk ilr df xac xn`y §¨§¨
,eixac yxite xfg okn,øîàåoaxwa izqtzdy dnézøãð àì`l- §¨©Ÿ¨©§¦

,ycwnl mi`iany zepaxwa qitzdl izpeek dzidúBðaø÷a àlà¤¨§¨§¨
íéëìî ìLmi`xwp md s`y mikln iptl mi`iany zepzna - ¤§¨¦

.llk dyecw mda oi`e ,zepaxw
exiagl xne`d oebk ,sqep ote`,ïaø÷ éîöò éøä,eixac yxtl yiy £¥©§¦¨§¨

yxite xfg okn xg`le ,oaxwk d`pda exiag lr envr xqe`y
,eixacézøãð àì ,øîàå,invr lr izpeek dzid `l -íöòa àlà §¨©Ÿ¨©§¦¤¨§¤¤

dnda lyéì ézçðäLiziaaBa øãBð úBéäìz` zerhdl ick ¤¥©§¦¦¦§¥
.xenb xcp xcep ip`y mixeaq eidiy mlerd

xn`y oebk ,sqep ote`'éì úéðäð ézLà íðB÷'dpdz `ly xcp - ¨¦§¦¤¡¥¦
xfg okn xg`le ,ezy` epnnézøãð àì øîàåizpeekzd `l - §¨©Ÿ¨©§¦

,dzr il d`eypy izy` z` xeq`läðBLàøä ézLàa àlà¤¨§¦§¦¨¦¨
ézLøébL. ¤¥©§¦
ïlek ìò,exkfedy ze`nbecd lk lr -íäì ïéìàLð ïéàjxev oi` - ©¨¥¦§¨¦¨¤

,llk lg epi` xcpd `l` ,xcpd z` xizdl ick mkgl l`yidl
.eixac yxtl on`py oeik

ux`d mr la` ,mkg cinlza ,xcp lg `ly mixen` mixac dna
el` mixcpa s` xeqi` bedpl jixve ,lwdl eixcp yxtl on`p epi`

.excp z` mkgd el xiziy cr,eìàLð íàåmi`a xy`k ,xnelk §¦¦§£
,mdl edexiziy ick mxcp lr l`yidl mkg iptl ux`d inr

ïúBà ïéLðBòmcew mxcpa xzid ebdp m`y [mixcp x`ya enk] §¦¨
pd z` mdl mixizn oi`y mze` miqpew ,mkgl el`ypycr xc

.xzid mda ebdpy minid xtqnk xeqi` ebdpiyïäéìò ïéøéîçîe©§¦¦£¥¤
dhxg ici lr xcpd z` mdl mixizn oi`y ,[mixcp x`yn xzei]

,gzt ici lr wx `l`,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøács` ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
m` mze` miyper oi` j` ,lg xcpdy ux`d inr lr mixingny
ici lr `wec mxcp z` xizdl mixingn oi` oke ,mxcp lr exar

`l` ,xcpd seba gztøçà íB÷nî çút ïäì ïéçúBts` epiidc - §¦¨¤¤©¦¨©¥
,dhxgaïúBà ïéãnìîe,el` mixcpa xeqi` bedpl ux`d inr z` - §©§¦¨

,oicd on milg mpi`y s`íéøãða Làø úel÷ eâäðé àlL éãk§¥¤Ÿ¦§£©Ÿ¦§¨¦
.oicd on milgy

àøîâ
:dpynd ixaca hytd z` zxxan `xnbd

,`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä,dnvr z` zxzeq dpynd -zøîà ¨¨©§¨¨§©§
,dpynd zligzaïäì ïéìàLð ïéà,lwdl oyexity el` mixcpl ¥¦§¨¦¨¤

.dl`y miperh mpi` el` mixcpy epiideéðz øãäåjk xg`e- ©£©¨¥
,dpyna xn`pe ïúBà ïéLðBò eìàLð íà,ïäéìò ïéøéîçîixd ¦¦§£§¦¨©§¦¦£¥¤

.el` mixcp lr mil`ypy
,`xnbd zvxznéðz÷ éëä ,äãeäé áø øîà,dpynd zpeek `id ef - ¨©©§¨¨¦¨¨¥

ïleëå,dpyna miiepyd mixcpd lk -äìàL ïéëéøö ïéàmkgl §¨¥§¦¦§¥¨
,mnvrn md mixzen `l` ,mxizdlãéîìúa ,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§©§¦

íëç,lwdl eixac yxtl on`pyõøàä íòa ìáàexcp z` yxtny ¨¨£¨§©¨¨¤
ke ,el xiziy mkgl l`yil jixve on`p epi` ,lwdl,ìàMéì àaL¤¨¦¨¥

åéìò ïéøéîçîe BúBà ïéLðBò. §¦©§¦¦¨¨
:'oiyper' dpynd zpeek zx`an `xnbd

,`xnbd zl`eyàîìLay dpyna epipyy dnïéøéîçîmr lr ¦§¨¨©§¦¦
epiid ,lwdl excp z` yxtny ux`däèøça déì ïðéçút àìc- §Ÿ©§¦¨¥©£¨¨

,gzt ici lr wx `l` dhxg ici lr xcpd z` el mixizn oi`y
àlàdpyna xn`py dnïéLðBò,eze`éîc éëéämiyper cvik - ¤¨§¦¥¦¨¦

.eze`

,`xnbd daiynàéðúãk,`ziixaaøæpL éîenvr lr laiwy in - ¦§©§¨¦¤¨©
,zexifp,Búeøéæð ìò øáòåxg`le ,miznl `nhp e` oii dzyy oebk §¨©©§¦

jk lr eze` miyper ,ezexifp xcp lr l`yil `a okneïéàoic zia ¥
Bì ïé÷÷æð,ezexifp z` xizdløeqéà Ba âBäðiL ãòxtqn zexifp ly ¦§¨¦©¤¦§¦

minikd xtqnéñBé éaø øîà .äãeäé éaø éøác ,øzéä ïäa âäpL íéîé §¨¦¤¨©¨¤¤¥¦§¥©¦§¨¨©©¦¥
íéøeîà íéøác äna,xzid mda bdpy minik xeqi` bedpl jixvy ©¤§¨¦£¦

úèòeî úeøéæða,mei miyly za zexifp -äaeøî úeøéæða ìáà- ¦§¦¤¤£¨¦§¦§¨
ly zexifp envr lr laiwy oebk ,mei miylyn xzei `idy zexifp
jixv epi` dfk dxwna ,mei miying xzid bdp mkezne mei d`n
z` el exiziy ick] xzid mda bdpy minid xtqnk xeqi` bedpl

`l` ,[excpBiczexifp xeqi` bdpiyìLíBé íéL.zexifp mzqk ©§Ÿ¦
`l xn`e mxga xcpy ux`d mry ,epizpyna yxtl yi ok enke
lr l`ypy mcew xaca xzid bdpe ,mi ly enxga `l` izxcp
bdpiy cr excp z` el oixizn oi` excp lr l`yil `ayk ,xcpd

.xzid mda bdpy minid cbpk xeqi`
:xeqi` ea bdpiy mcew el exizdyk oicd z` zxxan `xnbd

ïðaø éøîàå ìéàBä ,óñBé áø øîàezexifp lr xary inyíé÷÷æð ïéà ¨©©¥¦§¨§¦©¨¨¥¦§¨¦
xizdlBì,xzid bdpy minid cbpk xeqi` bedpiy mcew excp z`

oklé÷÷ãæîc àðéc éabdpy iptl xcpd z` xizdl wwfpy oic zia - ¥¦¨§¦§©§¥
oic ziad j` ,xzen xcpde el liredy s` ,xeqi`øétL ãéáò àìŸ¨¦©¦

.jk lr mze` migikene ,obedk eyr `l -øîBà á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ¥
déì ïðézîLî.xcpd z` el exizdy oic ziad z` micpn - §©§¦¨¥

,dpyna epipy'eë çút Bì ïéçúBt íéøîBà íéîëçå,oze` oicnlne ©£¨¦§¦§¦¤©
jxevd z` d`ian `xnbd .mixcpa y`x zelw ebdpi `ly ick

:mdn cg` mixcpe ,mixac dnka lbxda xdfidl
àðz,`ziixaaíéøãða ìéâø éäz ìà íìBòì,mixcp xecpl -Ljezn ¨¨§¨©§¦¨¦¦§¨¦¤

jkEôBqmb ,mixcpd lr xearzy dnl sqepaúBòeáLa ìBòîì- §¦§¦§
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oiglbn el`e` cenr k sc ± iyily wxtmixcp
éðúî'íøçá øãð.,mi ly enxga `l` izxcp `l :xn` aeye ,ilr mxg df utg :xn`c

.ynn mxga `le ,mibcd z` ea oicvy zyxd my lríéëìî úåðáø÷á àìà.zepexec

.mikln iptl oiaixwny.ïáø÷ éîöò éðéøä øîà íà ïëåaeye .envr z` yicwdy rnync

`le ,ea xcep zeidl eizgpdy ,izia jeza il yiy cg` mvra `l` izxcp `l :xn`

.ynn invra.ïäì ïéìàùð ïéà åìà ìë ìòoi`c

ixn` edpi`e li`ed ,xzen i`cec ,dl`y jixv

.exn` ok zrc lrc.åìàùð íàåe`a m`
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.åúåøéæðxeaqkc`a ok ixg`e ,xcp zerha
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äðùî
zncewd dpyna(:gi lirl)oyexite ,xingdl mixcp mzqy epipy

:'lwdl oyexit' cvik zyxtn ef dpyn .lwdl
íøça øãðyxite xfg okn xg`le ,'mxgk ilr df xac' xn` - ¨©§¥¤

,eixac,øîàåmxga izqtzdy dnézøãð àìizpeek dzid `l - §¨©Ÿ¨©§¦
,xeqi` ly mxga qitzdlíé ìL Bîøça àlàda micvy zyxa - ¤¨§¤§¤¨

.xzend xac `edy ,mid on mibc
xcpy oebk ,sqep ote`,ïaø÷axg`le ,oaxwk ilr df xac xn`y §¨§¨
,eixac yxite xfg okn,øîàåoaxwa izqtzdy dnézøãð àì`l- §¨©Ÿ¨©§¦

,ycwnl mi`iany zepaxwa qitzdl izpeek dzidúBðaø÷a àlà¤¨§¨§¨
íéëìî ìLmi`xwp md s`y mikln iptl mi`iany zepzna - ¤§¨¦

.llk dyecw mda oi`e ,zepaxw
exiagl xne`d oebk ,sqep ote`,ïaø÷ éîöò éøä,eixac yxtl yiy £¥©§¦¨§¨

yxite xfg okn xg`le ,oaxwk d`pda exiag lr envr xqe`y
,eixacézøãð àì ,øîàå,invr lr izpeek dzid `l -íöòa àlà §¨©Ÿ¨©§¦¤¨§¤¤

dnda lyéì ézçðäLiziaaBa øãBð úBéäìz` zerhdl ick ¤¥©§¦¦¦§¥
.xenb xcp xcep ip`y mixeaq eidiy mlerd

xn`y oebk ,sqep ote`'éì úéðäð ézLà íðB÷'dpdz `ly xcp - ¨¦§¦¤¡¥¦
xfg okn xg`le ,ezy` epnnézøãð àì øîàåizpeekzd `l - §¨©Ÿ¨©§¦

,dzr il d`eypy izy` z` xeq`läðBLàøä ézLàa àlà¤¨§¦§¦¨¦¨
ézLøébL. ¤¥©§¦
ïlek ìò,exkfedy ze`nbecd lk lr -íäì ïéìàLð ïéàjxev oi` - ©¨¥¦§¨¦¨¤

,llk lg epi` xcpd `l` ,xcpd z` xizdl ick mkgl l`yidl
.eixac yxtl on`py oeik

ux`d mr la` ,mkg cinlza ,xcp lg `ly mixen` mixac dna
el` mixcpa s` xeqi` bedpl jixve ,lwdl eixcp yxtl on`p epi`

.excp z` mkgd el xiziy cr,eìàLð íàåmi`a xy`k ,xnelk §¦¦§£
,mdl edexiziy ick mxcp lr l`yidl mkg iptl ux`d inr

ïúBà ïéLðBòmcew mxcpa xzid ebdp m`y [mixcp x`ya enk] §¦¨
pd z` mdl mixizn oi`y mze` miqpew ,mkgl el`ypycr xc

.xzid mda ebdpy minid xtqnk xeqi` ebdpiyïäéìò ïéøéîçîe©§¦¦£¥¤
dhxg ici lr xcpd z` mdl mixizn oi`y ,[mixcp x`yn xzei]

,gzt ici lr wx `l`,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøács` ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
m` mze` miyper oi` j` ,lg xcpdy ux`d inr lr mixingny
ici lr `wec mxcp z` xizdl mixingn oi` oke ,mxcp lr exar

`l` ,xcpd seba gztøçà íB÷nî çút ïäì ïéçúBts` epiidc - §¦¨¤¤©¦¨©¥
,dhxgaïúBà ïéãnìîe,el` mixcpa xeqi` bedpl ux`d inr z` - §©§¦¨

,oicd on milg mpi`y s`íéøãða Làø úel÷ eâäðé àlL éãk§¥¤Ÿ¦§£©Ÿ¦§¨¦
.oicd on milgy

àøîâ
:dpynd ixaca hytd z` zxxan `xnbd
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,dpynd zligzaïäì ïéìàLð ïéà,lwdl oyexity el` mixcpl ¥¦§¨¦¨¤

.dl`y miperh mpi` el` mixcpy epiideéðz øãäåjk xg`e- ©£©¨¥
,dpyna xn`pe ïúBà ïéLðBò eìàLð íà,ïäéìò ïéøéîçîixd ¦¦§£§¦¨©§¦¦£¥¤

.el` mixcp lr mil`ypy
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ïleëå,dpyna miiepyd mixcpd lk -äìàL ïéëéøö ïéàmkgl §¨¥§¦¦§¥¨
,mnvrn md mixzen `l` ,mxizdlãéîìúa ,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§©§¦

íëç,lwdl eixac yxtl on`pyõøàä íòa ìáàexcp z` yxtny ¨¨£¨§©¨¨¤
ke ,el xiziy mkgl l`yil jixve on`p epi` ,lwdl,ìàMéì àaL¤¨¦¨¥

åéìò ïéøéîçîe BúBà ïéLðBò. §¦©§¦¦¨¨
:'oiyper' dpynd zpeek zx`an `xnbd
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.eze`
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íéøeîà íéøác äna,xzid mda bdpy minik xeqi` bedpl jixvy ©¤§¨¦£¦

úèòeî úeøéæða,mei miyly za zexifp -äaeøî úeøéæða ìáà- ¦§¦¤¤£¨¦§¦§¨
ly zexifp envr lr laiwy oebk ,mei miylyn xzei `idy zexifp
jixv epi` dfk dxwna ,mei miying xzid bdp mkezne mei d`n
z` el exiziy ick] xzid mda bdpy minid xtqnk xeqi` bedpl

`l` ,[excpBiczexifp xeqi` bdpiyìLíBé íéL.zexifp mzqk ©§Ÿ¦
`l xn`e mxga xcpy ux`d mry ,epizpyna yxtl yi ok enke
lr l`ypy mcew xaca xzid bdpe ,mi ly enxga `l` izxcp
bdpiy cr excp z` el oixizn oi` excp lr l`yil `ayk ,xcpd

.xzid mda bdpy minid cbpk xeqi`
:xeqi` ea bdpiy mcew el exizdyk oicd z` zxxan `xnbd

ïðaø éøîàå ìéàBä ,óñBé áø øîàezexifp lr xary inyíé÷÷æð ïéà ¨©©¥¦§¨§¦©¨¨¥¦§¨¦
xizdlBì,xzid bdpy minid cbpk xeqi` bedpiy mcew excp z`

oklé÷÷ãæîc àðéc éabdpy iptl xcpd z` xizdl wwfpy oic zia - ¥¦¨§¦§©§¥
oic ziad j` ,xzen xcpde el liredy s` ,xeqi`øétL ãéáò àìŸ¨¦©¦
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déì ïðézîLî.xcpd z` el exizdy oic ziad z` micpn - §©§¦¨¥

,dpyna epipy'eë çút Bì ïéçúBt íéøîBà íéîëçå,oze` oicnlne ©£¨¦§¦§¦¤©
jxevd z` d`ian `xnbd .mixcpa y`x zelw ebdpi `ly ick

:mdn cg` mixcpe ,mixac dnka lbxda xdfidl
àðz,`ziixaaíéøãða ìéâø éäz ìà íìBòì,mixcp xecpl -Ljezn ¨¨§¨©§¦¨¦¦§¨¦¤

jkEôBqmb ,mixcpd lr xearzy dnl sqepaúBòeáLa ìBòîì- §¦§¦§
.mixcpn zexeng ody ,zereayd lr xearlåokìöà ìéâø éäz ìà §©§¦¨¦¥¤

EôBqL ,õøàä íòíéìáè Eìéëàäìelv` libx didzy ici lry - ©¨¨¤¤§§©£¦§§¨¦
zenexz mdn eyxted `ly milk`n jlik`dl lelr `ed

oke .zexyrneEìéëàäì EôBqL ,õøàä íò ïäk ìöà ìéâø éäz ìà©§¦¨¦¥¤Ÿ¥©¨¨¤¤§§©£¦§
äîeøzäàîè].[åokL ,äMàä íò äçéN äaøz ìàjk jeznEôBq §¨§¥¨§©©§¤¦¨¦¨¦¨¤§

óeàéð éãéì àáì.,`ziixad dkiynn,øîBà äiLàé éaøa àçà éaø ¨Ÿ¦¥¦©¦©¨§©¦Ÿ¦¨¥
äôBvä ìk[hian]ìkzñnä ìëå .äøéáò éãéì àa BôBñ ,íéLða ¨©¤§¨¦¨¦¥£¥¨§¨©¦§©¥

dá÷òadlbxa -,äMà ìL,miqeknd zenewn x`yaeBì ïééåä- ©£¥¨¤¦¨©§¨
jkn el eidiïéðbeäî ïðéàL íéða. ¨¦¤¥¨§¨¦

:`ziixaa oexg`d xn`nd z` zx`an `xnbd
äcð BzLàáe ,óñBé áø øîàxeq` da s`y ,mixacd mixen` ok mb ¨©©¥§¦§¦¨
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á÷òä ãâðk ïåeëî àeäL.dxedh ezy`a s` xaecne ,[lbxd-] ¤§¨§¤¤¤¨¥

:dyead zlrn lr `ziixa d`ian `xnbd
àéðzipiq xd cnrna exzi zyxta xn`py dn ,`ziixaak zeny) ©§¨

(fi,'íëéðt ìò Búàøé äéäz øeáòa'Bæd zcnäLea,weqtd jynde ©£¦§¤¦§¨©§¥¤¨
,àèç úàøé éãéì äàéáî äLeaäL ãnìî ,'eàèçú ézìáì'epiide §¦§¦¤¡¨§©¥¤©¨§¦¨¦¥¦§©¥§

.`hg icil eribz `l ,mkipt lr [d`xi-] dyea didz xy`ky
ïkéîdf weqtne -,eøîà,ïLééa àeäL íãàa äôé ïîéñici lry ¦¨¨§¦¨¨¤§¨¨¤©§¨

.`hg `xi `ed dyeadíéøîBà íéøçày weqtdn micnelyìk £¥¦§¦¨
,àèBç àeä äøäîa àì Léiaúnä íãàrpni dyead ici lr ik ¨¨©¦§©¥Ÿ¦§¥¨¥

,`ehglnøä ìò åéúBáà eãîò àlL òeãéa íéðt úLBa Bì ïéàL éîe¦¤¥¤¨¦§¨©¤Ÿ¨§£¨©©
,éðéñFz`xi didY xEarA' ipiq xd cnrnl mrh ozp aezkd ixdy ¦©©£¦§¤¦§¨

,mrxf lr s` exn`p aezkd ixace ,'E`hgz iYlal mkipR lr©§¥¤§¦§¦¤¡¨
xn`py(ci hk mixac)'d iptl mFId cnr EpOr dR FpWi xW` z`'¤£¤¤§Ÿ¦¨Ÿ¥©¦§¥

dyead zcn ea oi`y ine ,'mFId EpOr dR EPpi` xW` z`e Epidl ¡̀Ÿ¥§¥£¤¥¤Ÿ¦¨©
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xn`ykc ,excp lk akry minike excpa xeqi`
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.dkldmzqk xingdl mixcp mzqc ol `niiw
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,zxg`aàéáeaøò éða,dclie mc` ipa dnk dilr e`ay dy` - §¥¦§§¨

.cled ly eia` edin reci oi`eäôeöç éðadipt dfirny dy` - §¥£¨
dy`y iel iax ixac lr dywn `xnbd .dta dlra z` reazl

:'dtevg ipa' meyn minebt dipa ,dta zraezd
éðéà,dta reazl oexqg edf m`d ,`ed ok ike -øîàäå`lde - ¥¦§¨¨©
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,yinyzlïééåäeidi -àì eðéaø äLî ìL BøBãa eléôàL íéða Bì ©§¨¨¦¤£¦§¤Ÿ¤©¥Ÿ

,íúBîk eéädnn cnlp df xaceøîàpL(bi ` mixac)epiax dynyk ¨§¨¤¤¡©
lr miy`x mcinrdl miyp` hay lkn xgaiy l`xyi ipal xn`

mrd'íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä',mrd iy`x eidiyáéúëemy) ¨¨¤£¨¦£¨¦§Ÿ¦§¦
(eh `mdl xn`y mze` gwlyk seqalíëéèáL éLàø úà çwàå'¨¤©¤¨¥¦§¥¤

mircie minkg miWp`,íéðBáð áéúk àìå 'mda `vn `ly meyn £¨¦£¨¦¦ª¦§Ÿ§¦§¦
,'mipeap'áéúëe(ci hn ziy`xa),'íøb øîç øëNOé'akxy xengdy §¦¦¨¨£Ÿ¨¤
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ote`a `l` ,dta driaz ly ote`a dzid `l d`l lyàéöøîc¦§©§¨
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:mixzen mdy mixcp drax` dpen dpynd

äòaøàipte`íéîëç eøézä íéøãðmixzen mdy minkg exed - ©§¨¨§¨¦¦¦£¨¦
:md el`e ,mkg zxzd mdilr jixv oi`e mdil`n

.`ïéæeøæ éøãð.ezrca cenri `ly exiag z` fxfl ick xcepd - ¦§¥¥¦
wx ezpeek `l` ,jkl oeekzp `ly migipn ep` ik lg epi` xcpde

.exiag z` fxfl
.aéàáä éøãðåexq`i xne`y oebk ,`nfeb ixaca xcp xcepd - §¦§¥£©

`l i`cey s`e ,mixvn i`veik izi`x `l m` i`pza ilr zexit
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jxca mixvn iler ax mrl `exwl mc` ipa jxc ik ,eilr mixq`p
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קעט
oiglbn el`ea cenr k sc ± iyily wxtmixcp

.øôñî åðéà.ynyn epi`.çôè äìâî.dcban.äñëîåcr dyer oke ,cban gth eze`

.dilr `aiy.ãù åàôëù éîë äîåãåcyy ink dnece ,gka dil` `aye`tkzi`e .

on cgtny mc`k ,elek dqkzny :ixn`c.cyd.éðééöîãmitehry.ziviva.àúéðéá,bc

.dvxiy enk elk`l lekiy.ç"òâùî ú"ðñà éðá.`ed oniq.äàåðùzxg` lr ealy

e`l - dilr `ayk :exn`e .yinyz zrya

`l` ,d`pey jk lke li`ed ,`id dxenb d`ia

.`ed `nlra zepfk.éåãéð éðá,iecipa lrady

.epnid zxarzne ,dilr `ae.äøåîú éðáel yiy

:`"l .zxg` lr `ae ef lr `al xeaqke ,miyp 'a

zxg` dy` lr `al xeaq `edy - dxenz ipa

ixdy ,zexfnnl oiaexwe .ezy` `idy z`vnpe

.se`ipl oeekzp.äáéøî éðá.daixna ynyny

.úåøëù éðázexkya ynynye`l ez`iac ,

oi`y ,`id zepf z`iak `l` dxenb d`ia

.`nlra leral `l` oeekzn.àéáåáøò éðá`ay

efi` lr reci oi`e ,miypd oia zg` dy` lr

oi`e ,daxd miyp` dilr e`ay :`"l .`a odn

oa wtq - `iaeaxr ipa :`"l .`ed in oa reci

.oexg`l dray oa e` oey`xl dryzøëùùé
.íøâ øåîçmxb xengxkyyileze` .clepy

.d`l ld`l dpty ,akex awri didy xeng

.ééåöøà àéöøîãdpi``l` ,dta zraez

oebk ,dixac jezn el d`xn - dinw `ivxnc

.`ilrn ipa iwtp `iddnc .d`l
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äòáøà.'éîëç åøéúä íéøãð`lamey

.dl`y.òìñä ïî 'åë ïéæåøéæ éøãð
.oixpic rax` `edy.äìäåepi`y xne` dpewd

.oixpic ipy `edy ,lwy lr el siqen
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.zxyd ik`lnk mc` ipa x`yn oilcape mipiievn

oipiievn l`xyi eidy cnln :dcbda opixn`ck

eaxrzp `le onvr ipta mr eidy ,xnelk .my

mixvna.äøåúä.jzxizdgwi ik" aizkc

.evtg lk da zeyrl el dgewl `idy "dy` yi`

) a"`dn `"k wxta l"f m"anxd azkeh 'kld(

l"fy `ivei `ly calae.ù"î.`zipia on,bc

epevxk ewley e` edlevy.ìàqeka mc` dzyi

.dfdy`a eipir ozi `l ezy` mr wwfpy dryay

ezy` `id 'it` ,zxg`.íéãøåîämiryetde

.iadxiar cv yiy itly .zecn ryz ipa el`

oiryete oicxen eed ozxivia.éðá.dni`oeyl

`ly dl wwfdl ezy` lr dni` lihny ,d`xi

bdepy itl - mipebd eipa oi` jk jezne .dpevxk

"oilitz `vend" wxta opiyxcck ,dxeyk `ly

"`heg milbxa u`"e.éðá.dqep`ith irixb

,ynn dqep` ied `l dni` ipac ,dni` ipan

el` ipyy jezne .ixnbl dqp`ya ixiin dqep`e

iel iax `dc ,cgk edl aiyg dfk df zeidl oiaexw

xyr `ven dz` ohxtae zecn ryz xn`.éðá
.d`epydy` lr ezrc ozep jk jezne ,d`peyy

zxg`.éðá.iecpdcepn `edyk dilr `ay.

éðá.dxenz`idy xeaqke eiypn zg` lr `ay

dzxv.éðá.daixn`l` ,d`pey epi`y t"r`

dry itl mdipia daixn dzidy.éðá.zexky

ezy` lr ezrc ozep epi` ezexky jezny.éðá
.ald zyexbdyxbl eala xnbyipa .

àéáåáøò.mc` ipa dnk dilr e`ayipa .

.dtevgdta ezraez zeidl dipt dfirny.ìë
.ezraez ezy`y mc`awri iptl d`viy d`lk

aizkc ,xkyyi dpnn `vie ,`az il` :el dxn`e

"mizrl dpia ircei xkyyi ipane".àéöøîã
.iievx`,d`lk qeite ievx ixaca eze` dztny

`l la` ,dld`a xeql `l` awril dxn` `ly

dta ezraez `dzy.
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mkg xzid `la odil`n oixzeny.

éøãð.oifexf`ly exiag fxfl `l` xcp `ly

lif`e yxtnck ,ezrca cenri.éøãð.i`adxcp

xeae i`ad :opinbxzn "ziye xiny" .melk epi`y
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.dqekn xi`ynåéìò äîBãå,yinyzd,ãL BàôkL éîkxdnny §¤¨¨§¦¤§¨¥
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dxizq yi ok m` .zexfnn cv mipaa yi dyrn zrya zxg` dy`
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äëìä ïéà íéîëç eøîà ìáà ,éàáäc ïa ïðçBé éøác Bæ ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¥¨¨¤©£©£¨¨§£¨¦¥£¨¨

äNBò BzLàa úBNòì äöBø íãàM äî ìk àlà ,éàáäc ïa ïðçBék- §¨¨¤©£©¤¨¨©¤¨¨¤©£§¦§¤
.dvxiy ote` dfi`a ynyn,çahä úéaî àaä øNáì ,ìLîm`y ¨¨§¨¨©¨¦¥©©¨

Bìëàì äöø`l` dilv e` leyia `laBìëBà çìîam`e ,glna ¨¨§¨§§¤©§
elk`l dvxéìöe edlev,BìëBàelk`l dvxìMeáîelyan ¨¦§§¨

e,BìëBàelk`l dvx m`e÷eìLdaxd lyean -BìëBà,jkâc ïëå §¨§§¥¨
ãéivä úéaî àaämc` dyer ok enke .dvexy ote` lka elke`y ©¨¦¥©©¨

.dvexy dn ezy`a
`ziixaa epipy(`"r lirl)mixac drax` ,i`adc oa opgei iax xn` ,

:zxyd ik`ln il egq
,øîéîà øîàúøMä éëàìî ïàîopgei iaxy zxyd ik`ln md in ¨©£¥©©©§£¥©¨¥

.mnya xn` i`adc oaïðaø.minkg icinlz -àîéz éàcm`y - ©¨¨§¦¥¨
l dpeekdy xn`z,Lnî úøMä éëàìîïðçBé éaø øîà éànà[lirl] ©§£¥©¨¥©¨©©¨©©¦¨¨

,éàáäc ïa ïðçBék äëìä ïéà,minkgk `l`eäðéà àäixde - ¥£¨¨§¨¨¤©£©¨¦§
mik`lndéôè ãìeä úøeöa éàé÷aminxebd mixaca mi`iwa - §¦¥§©©¨¨§¥

zngn minya mirney mdy oeik ,minkgdn xzei zecleea minen
i`ce `l` .mzenk dkldd zeidl jixve mebt cled clep dn
welgl minkg mileki okle ,opaxl dpeekd 'zxyd ik`ln'y

.dyer dvexy dn lk miyp` x`yay xnele mdilr÷ éànàåeø §©©¨
eäìe`xwpy mrhde -,úøMä éëàìîmeynéðéiöîcmdy - §©§£¥©¨¥¦§©§¥

,miyp`d x`yn milcaene mipiievnúøMä éëàìîkmilcaeny §©§£¥©¨¥
.miyp` x`yn

:ogley zkitd xizdl dyrn d`ian `xnbd
éaøc dén÷ì éàúàc àéääe ,iax iptl d`a zg` dy` -,Bì äøîà ©¦©£©§©¥§©¦¨§¨

,éaøBì ézëøòilralïçìLynylBëôäå.jxck `ly yniy - ©¦¨©§¦ª§¨©£¨
dì øîà,iax,ézaCúøézä äøBzleral lral dxizd dxezd - ¨©¨¦¦¨¦¦¨¥

,dvexy ote` lkaéì äNòà äî éðàå.C ©£¦¨¤¡¤¦
ogley zkitd xzida sqep dyrn:

áøc dén÷ì éàúàc àéääe ,ax iptl d`ay dy` dzid -,Bì äøîà ©¦©£©§©¥§©¨§¨
,éaøBì ézëøòilralïçìL,ynyl.Bëôäåøîà,ax dlàðL éàî ©¦¨©§¦ª§¨©£¨¨©©§¨

àúéðéa ïîenk bcd z` lek`l i`yxy myke ,bcn dpey df dna - ¦¦¦¨
xewn d`ian `xnbd .epevxk leral lral xzen mb jk dvxiy

:yinyz zrya zxg` dy`a xdxdl xeq`y jkl
dxeza xn`p(hl eh xacna),'íëááì éøçà eøeúú àìå'øîà ïàkî §Ÿ¨©£¥§©§¤¦¨¨©

,éaøäæ ñBëa íãà äzLé ìàzg` dy` mc` lerai `l -åéðéò ïzéå ©¦©¦§¤¨¨§¤§¦¥¥¨
øçà ñBëa`xnbd zxxan .zxg` dy` lr onf eze`a aeygie - §©¥

:df xeqi` xn`p ote` dfi`a

àëøöð àì àðéáø øîàozi `ly cnll ef dyxc dkxved `l - ¨©¨¦¨Ÿ¦§§¨
,zxg` dy`a eipir mc`àlàcnlleléôàcmd m`,åéLð ézL ¤¨©£¦§¥¨¨

.dipyd lr `ay drya zg` lr xdxdi `l ok mb ,el zexzeny
:yinyzd z` minbety mixac dnk zx`an `xnbd

weqta aezk(gl k l`wfgi)'éa íéòLtäå íéãønä íkî éúBøáe'¨¦¦¤©Ÿ§¦§©Ÿ§¦¦
micxend z` l`xyi jezn xexa` ,xne` `ed jexa yecwd-

,miryetde micxend md ine .miryetdeòLz éða elà éåì éaø øîà̈©©¦¥¦¥§¥¥©
,úBcîcv mda yiy el` mipte` dryzn cg`a exvepy mipa ¦

mi`xwpe ,dxiarç"òâùî ú"ðñà éðazryzl oewixhep oniq-] §¥
,md el`e .[yinyza zeleqtd zecindéà éðaäîdni` lihny- §¥¥¨
.dpevxn `ly dl wwfidl ezy` lräñeðà éðaz` qpe`y - §¥£¨

.ezy`äàeðN éðady`a eipir ozep jk jezne ,ezy` z` `peyy - §¥§¨
.dyrn zrya zxg`éecéð éða.dcepn `edyk dilr `ay -éða §¥¦§¥

äøeîzzg`d ezy` lr `eal xeaqe ,miyp izy el yiy mc` - §¨
.dipyd lr `aeäáéøî éðazryae ,mdipia daixn dzidy - §¥§¦¨

.eqiitzp `l oiicr yinyzdúeøëL éðazrya xekiy `edy - §¥¦§
.ezy` lr ezrc ozep epi` ezexky jezne ,dyrnálä úLeøb éða§¥§©©¥

r ynyne dyxbl ezrca xnby -xdxdn jk jezny ,dn
,zxg`aàéáeaøò éða,dclie mc` ipa dnk dilr e`ay dy` - §¥¦§§¨

.cled ly eia` edin reci oi`eäôeöç éðadipt dfirny dy` - §¥£¨
dy`y iel iax ixac lr dywn `xnbd .dta dlra z` reazl

:'dtevg ipa' meyn minebt dipa ,dta zraezd
éðéà,dta reazl oexqg edf m`d ,`ed ok ike -øîàäå`lde - ¥¦§¨¨©

xn`,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaøBzòáBz BzLàL íãà ìk ©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¨¤¦§©§
,yinyzlïééåäeidi -àì eðéaø äLî ìL BøBãa eléôàL íéða Bì ©§¨¨¦¤£¦§¤Ÿ¤©¥Ÿ

,íúBîk eéädnn cnlp df xaceøîàpL(bi ` mixac)epiax dynyk ¨§¨¤¤¡©
lr miy`x mcinrdl miyp` hay lkn xgaiy l`xyi ipal xn`

mrd'íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä',mrd iy`x eidiyáéúëemy) ¨¨¤£¨¦£¨¦§Ÿ¦§¦
(eh `mdl xn`y mze` gwlyk seqalíëéèáL éLàø úà çwàå'¨¤©¤¨¥¦§¥¤

mircie minkg miWp`,íéðBáð áéúk àìå 'mda `vn `ly meyn £¨¦£¨¦¦ª¦§Ÿ§¦§¦
,'mipeap'áéúëe(ci hn ziy`xa),'íøb øîç øëNOé'akxy xengdy §¦¦¨¨£Ÿ¨¤

,d`l ld`l envrn xengd dpty ,xkyyi zcill mxb awri eilr
aezky enk ,awri z` d`l draz df ici lre(fh l ziy`xa)`vYe'©¥¥

'LiYxkU xkU iM `FaY il` xn`Ye d`láéúëe(bl ai '` minid ixac) ¥¨©Ÿ¤¥©¨¦¨Ÿ§©§¦§¦
,'íézòì äðéá éòãBé øëNOé éðaî'ilra eid xkyyi hayny xnelk ¦§¥¦¨¨§¥¦¨¨¦¦

,dta awri z` drazy itl ,mihay x`ya eid `ly dn dpia
mipad daxc` `l` ,dta lrad z` reazl oexqg oi`y gkene

,`xnbd zvxzn .mipeap eidi ef d`ian miclepdàéäädriazd - ©¦
ote`a `l` ,dta driaz ly ote`a dzid `l d`l lyàéöøîc¦§©§¨

,ééeöøàeilr aagzzy ick qeit ixaca dlra z` dvxn dyi`dy ©§¥
.yinyzl dta eze` zraez dpi` j` ,dilr `eaie

ïéøúåî åìàå êìò ïøãä

íéøãð äòáøà ¯ éùéìù ÷øô

äðùî
:mixzen mdy mixcp drax` dpen dpynd

äòaøàipte`íéîëç eøézä íéøãðmixzen mdy minkg exed - ©§¨¨§¨¦¦¦£¨¦
:md el`e ,mkg zxzd mdilr jixv oi`e mdil`n

.`ïéæeøæ éøãð.ezrca cenri `ly exiag z` fxfl ick xcepd - ¦§¥¥¦
wx ezpeek `l` ,jkl oeekzp `ly migipn ep` ik lg epi` xcpde

.exiag z` fxfl
.aéàáä éøãðåexq`i xne`y oebk ,`nfeb ixaca xcp xcepd - §¦§¥£©

`l i`cey s`e ,mixvn i`veik izi`x `l m` i`pza ilr zexit
zexitd oi` ,e`pz miiwzn ok m`e ,mc` ipa `eax miyy d`x
jxca mixvn iler ax mrl `exwl mc` ipa jxc ik ,eilr mixq`p

.`nfeb
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c"agקפ i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.æïîfaL íéøîBà Léå íéîòt 'â eäàøL íBìç ìò àlà úaMa íBìç úéðòz úBðòúäì ïéàL íéøîBà Lé¥§¦¤¥§¦§©©£¦£§©¨¤¨©£¤¨¨§¨¦§¥§¦¤©§©
áBè Bæéà òãéì úBîBìç ïBøúôa íéàé÷a eðà ïéàL éôì ïéðò ìëa úaMa íBìç úéðòz úBðòúäì ïéà äfä©¤¥§¦§©©£¦£§©¨§¨¦§¨§¦¤¥¨§¦¦§¦§£¥©¥

.òø Bæéàå§¥©
eôøNðL ïélôz Bà äøBz øôñ äàBøä äfä ïîfa óà úaMa ïéðòúî úBîBìç elà ìòL íéøîBà Léå[ehBà §¥§¦¤©¥£¦§©¦§©¨©©§©©¤¨¤¥¤¨§¦¦¤¦§§

äìéòð úòLa íéøetkä íBé[fhBúéa úBøB÷ Bà[fieìôðL åépL Bà[giïîéñ äæ éøä eøLpL åéiçì äàø íà ìáà ©¦¦¦§©§¦¨¥¦¨¤¨§£¨¦¨¨§¨¨¤¨§£¥¤¦¨
óà íéøîBà Léå äìéòð úòLa àlL óà íéøetkä íBé äàBøä íéøîBà Léå äòø åéìò íéöòBiä eúnL áBè¤¥©£¦¨¨¨¨§¥§¦¨¤©¦¦©¤Ÿ¦§©§¦¨§¥§¦©

äøBz øôña àøBwL äàBøä[hiäLà àNBpL äàBøä óà íéøîBà Léå (øeaöa)[k. ¨¤¤¥§¥¤¨§¦§¥§¦©¨¤¤¥¦¨
àøîâa íðBøút eøàaL úBîBìç ìkL íéøîBà Léå35Lé ìáà úaMa íäéìò úBðòúäì øzî íéòø íäL §¥§¦¤¨£¤¥£¦§¨¦§¨¨¤¥¨¦ª¨§¦§©£¥¤§©¨£¨¥

Lé ïëå íäépîæaL úBàeôøä eðzLðL Bîk eðépîæì àøîbä éîëç ïîfî úBîBìçä éðBøút eðzLðL íéøîBà§¦¤¦§©¦§¥©£¦§©©§¥©§¨¨¦§©¥§¤¦§©¨§¤¦§©¥¤§¥¥
ïëå åéúBðBò eìçnL äôé ïîéñ àeä ék òø íBìç Bðéà äìéòð úòLa elôà íéøetkä íBé äàBøäL íéøîBà§¦¤¨¤©¦¦£¦¦§©§¦¨¥£©¦¦¨¨¤¤¨££¨§¥

Løãîa eøîà eìôpL Búéa úBøB÷ äàBøä36.dì äéä ïëå øëæ ãìzL dì eøúôe Ck úçà äMà äîìçL ¨¤¥¤¨§¨§§¦§¨¤¨§¨¦¨©©¨¨§¨¤¥¥¨¨§¥¨¨¨
ïk íà àlà úaMa íäéìò äpòúé àì ìkä éøáãì íäéìò íépòúnL úBîBìçä elôàL ãBò íéøîBà Léå§¥§¦¤£¦©£¤¦§©¦£¥¤§¦§¥©ŸŸ¦§©¤£¥¤§©¨¤¨¦¥

ðòL éôìe äpòúé àì íà åéìò äîeâò BLôpL Bì âðò úéðòzäàeäL íéøîBàäì óàå äøBzä ïî àeä úaMä â ©©£¦Ÿ¤¤©§£¨¨¨¦Ÿ¦§©¤§¦¤Ÿ¤©©¨¦©¨§©§¨§¦¤
á"îø ïîéña øàaúpL Bîk äìa÷ éøáãî37Bîk äøBzä ïî øeñà ìkä éøáãì éøîâì úBðòúäì íB÷î ìkî ¦¦§¥©¨¨§¤¦§¨¥§¦¨¦¨¨§¦§©§©§¥§¦§¥©Ÿ¨¦©¨§

ò"÷ú ïîéña øàaúpL38úBøBäì Lé Cëéôì ìBça elôà úeLø àlà äåöî àìå äáBç dðéà íBìç úéðòúå ¤¦§¨¥§¦¨§©£¦£¥¨¨§Ÿ¦§¨¤¨§£¦§§¦¨¥§
âðò Bì LiL úaL âðò Ba ìháî Bðéà ïk íà àlà íBìç íeL ìò úaMa äpòúé àlL äNòîì äëìä ïk¥£¨¨§©£¤¤Ÿ¦§©¤§©¨©£¤¨¦¥¥§©¥Ÿ¤©¨¤¥Ÿ¤
Ck ìk ãçtúî BðéàL íãà ìáà íBìçä ãçtî øòèöiL äzLéå ìëàiLk Bì äéäiL änî øúBé úéðòzäî¥©©£¦¥¦©¤¦§¤§¤Ÿ©§¦§¤¤¦§©¥¦©©©££¨¨¨¤¥¦§©¥¨¨
ãçôa øòèönL änî øúBé äaøä Ba øòèöîe Bì äL÷ úéðòzäL àlà ãçtúî íà elôà Bà íBìçäî¥©££¦¦¦§©¥¤¨¤©©£¦¨¤¦§©¥©§¥¥¦©¤¦§©¥§©©

.íBìç íeL ìò úaMa úBðòúäì øeñà íBìçä©£¨§¦§©§©¨©£
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`zax `zkld
åôøùðù ïéìéôú [åè כל על עבר כאילו לו מראים -

התורה  שריפת סיבת שהוא או .32התורה,
äìéòð úòùá [æè.כפרה שצריך לו מראים -

åúéá úåøå÷ [æé מראים - שנפלו ביתו קורות שראה מי -
למות  שראוי .33לו

åìôðù åéðéù [çé.עוד יאכל לא כאילו לו מראים -
äøåú øôñá [èé לדין לבמה שיעלה לו מראים או 34- ,

בתורה. כראוי עוסק שאינו
äùà àùåðù [ë לא ואם מחילה, שצריך לו מראים -

בעוונו. יומת - יתענה

zetqede mipeiv
דלהלן.32) החלומות כל פתרון וכן תקסח סימן יוסף ראש

לא  בשבת, חלום תענית להתענות כיום כלל מצוי שאין כיון
לא  וכן חלום. כל היה אופן באיזה הדברים פרטי הובאו

הפתרונות. פרטי הובאו
שהבית 33) לסתירה, סימן הוא שבורה ביתו קורת כשרואה

הקורה. על סמוך
לתורה.34) לעלות כשנקרא לבמה בחלומו שעולה כשם
נו.35) דף הרואה פרק ברכות מסכת
בההיא 36) עובדא הוה כן ח: אות פ"ט רבה בראשית

בחלמי  חמית ליה אמרת אלעזר רבי לגבי דאתת אנתתא
חיי, והוא דכר בר ילדת את לה אמר תבירא, דביתי שריתא

כן. לה והוה אזלת

בפועל  היה אחר באופן חלום לאשה שכשפתרו שם וראה
אחר. באופן

הנביאים 37) ידי על בשבת נתפרשו דברים שני א: סעיף
אכילה  בעונג לענגו ... התורה מן ועיקרן ... ועונג כבוד והם

ושתיה.
סופרים. מדברי הן בשבת ...שהעונג אומרים ויש

אם 38) ס"ג: שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'
עליו  חלה לא בפירוש, בי"ט, או בשבת להתענות נשבע
בחנוכה  משא"כ מצוה. דבר על חלה שבועה דאין שבועה

מדרבנן. אלא שאינן ופורים
סק"א. רמב סי' קו"א גם וראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ììk íéîMä ïî äàøBä äæa ïéàL ïéðò ìëa úaMa åéìò äpòúé àì äìéìa íìçå íBéa øäøä íàå[`k: §¦¦§¥©§¨©©©§¨Ÿ¦§©¤¨¨§©¨§¨¦§¨¤¥¨¤¨¨¦©¨©¦§¨
ז  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן

1

`zax `zkld
ììë [àë דווקא כלל השמים מן הוראה בחלום אין -

מעין  חלם אם אבל ממש, זה מאורע על ביום כשהרהר
ביום  שהרהר יכול 39דברים - עליו עגומה ונפשו ,

.40להתענות 

zetqede mipeiv
אחר.39) ביום או זה ביום
מעורבים 40) שבחלום נה:) (ברכות בגמרא דאמרינן הא

וכיון  ליבו, הרהורי כעין כשחולם גם הוא ושקר אמת דברי
עליו. עגומה נפשו אם להתענות יכול אמת דברי בזה שיש
ע' ח"א (כתובים הזקן אדמו"ר במאמרי מבואר מכך ויתירה
לבו, מהרהורי באים החלומות שכל עני') 'מציל ד"ה נז
שהמלאך  אלא עליהם), להתענות שיכול ודאי כן (ואם
משונים  צירופים בהאותיות עושה החלומות על הממונה
שנעשה  עד השינה, שבשעת שבנפש המדמה בכח מאד
במחשבתו  עלה שלא וזר אחר ענין בסדר הללו מצירופים
הרהורי  מעין שהוא בדבר רק זהו אבל כזה, ענין מעולם

לבו.
בו  ויש ורע טוב הדעת מעץ מעורב הוא שהאדם ומאחר
כן  על המה, לה' שלא רעות ומחשבות טובות מחשבות
השינוי  לעשות יכול ומחשבות האותיות על הממונה המלאך
ושקר, אמת ורע טוב תערובת בבלבול שונים אופנים בכמה
שקר  דברי וקצת אמת דברי קצת מהן יש החלומות כן ועל

דכזיבין. ומילי דקשוט מילי ושטות,
ליב  ר' א' (מזקן הביא רסב) (עמוד עז מגדל בס' אמנם
שילה  יבא עב"ס ז"ל, הרנ"ח הרה"צ של חותנו ז"ל ציפריס
הר' המפורסם הרה"ח אביו עם היה אחת שפעם קל"ב): צד
הצמח-צדק  בעל אדמו"ר דו"ז אצל בליובאוויטש ז"ל זאב
דינא  עפ"י אשר רע חלום (ל)אביו חלם ש"ק בליל והי' נ"ע,
וסיפר  חלום. תענית להתענות לו מותר הי' ופוסקים דגמ'
חדא  בצוותא עמו שבא שמו) (שכחתי החסיד לחברו מזה
החליט  חברו עצת ועפ"י באסראביא, מדינת בעלז מעיר
ארוך  מאמר ז"ל אדמו"ר אמר תיכף התפלה אחת להתענות.
דבריו  סיבב המאמר ובתוך ליובאוויטש) (כמנהג בדא"ח
והצרות  הגליות אשר הזה בזמן חלומות בענין הקדושים
גם  וע"כ תמיד ומבולבלים טרודים בנ"א ומחשבות נתרבו
כלל, אליהם לפנות ממש בהם ואין מבולבלים החלומות
אשר  כמובן בשבת. ת"ח שום להתענות אסור בזה"ז וע"כ
את  בשמחה לאכול הלך הדרוש סיום אחר תיכך הר"ז

ש"ק. סעודת

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd x"enc` jexr ogley

ע"י ‚ אף להביאם אפשר אי המוקצים פירות ...אבל
להחשיך  אסור וכן בטלטול אסורים שהם כיון מחיצות
ברגליה  לילך יכולה שאינה בהמה משם להביא התחום על
להביאו  אפשר ואי כתפו על לנשאו שצריך קטן טלה כגון
בטלטול. ואסור מוקצה שהוא מפני מחיצות ע"י אף בשבת

המוקצים  פירות או אותו לשמור כדי להחשיך מותר אבל
המוקצה  ששמירת לתחום חוץ שהם המחוברים אפילו או
לא  להחשיך כשהלך ואם בשבת המותר דבר הוא והמחובר
לתלשם  נמלך ואח"כ בלבד לשמרם בשביל אלא נתכוין

מותר: זה הרי שבת במוצאי לביתו ולהביאם

בשבת „ להשכיר או לשכור וכן למכור או לקנות אסור
בלבד  בפה שמשכיר או שמוכר בין יכתוב שמא גזירה
עמו  קוצץ שאינו פי על (ואף החפץ את היום לו שמוסר בין

המ  כלל דמי דמים שם לו מזכיר אינו ואפילו והשכירות קח
ליקח  צריך ואפילו שכירות או מכירה לשון לו שאומר אלא
בסי' כמ"ש לי תן אלא לי מכור יאמר לא לשבת מאכלים
שיתבאר  כמו בשבת לקנות אסור נכרי ידי על ואפילו שכ"ג

ע"ש): ושכ"ה תקי"ז בסי'

סופרים ‰ מדברי שבות היא בשבת  לעשות לנכרי אמירה
לו  כשאומרים אבל השבת קודם לו שאמר פי על אף

בזה  אין למחר מלאכה לו שיעשה בשבת חבירו לישראל או
הפרש  ואין חפצך ממצוא משום שאסור אלא שבות משום
שאסור  מצוה צרכי לענין אלא זה לאיסור זה איסור בין
פי  על אף מצוה לצורך אפילו נכרי ידי  על מלאכה לעשות
שהוא  דבר כל לשאר הדין והוא השבת קודם לו שאמר
שבות  הוא כן אם אלא מצוה לצורך התירו לא שבות משום
שבת  במוצאי נעשית כשהמלאכה אבל שם כמ"ש דשבות
אלא  זו באמירה ואין בשבת לו שאומר אלא היתר זמן שהוא
התירו  זה עסק היום האסור בדבר בשבת שמתעסק משום
אלא  איסורו שאין התחום על להחשיך וכן מצוה לצורך
הזמנה  היום האסור לדבר בשבת עצמו את שמזמין משום
חפצי  אסורים חפציך חפצך שנאמר מצוה לצורך התירו זו

מותרים: שמים

Â לתחום חוץ לעשות כדי התחום על מחשיכין לפיכך
ולהביאם  ותכריכים ארון דהיינו מת צרכי או כלה צרכי
דברים  לעשות התחום על שיחשיך לחבירו לומר ויכול לעיר
ואם  למחר פלוני למקום לך לו לומר ויכול לו ולהביאם אלו
שלדבר  אע"פ פלוני למקום לך פלוני במקום [תמצא] לא
מוכיח  זה שלשון מפני זה בלשון לו לומר אסור הרשות
ויכול  בשבת האסור דבר שהוא חפץ איזה לקנות שמשלחו
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åôøùðù ïéìéôú [åè כל על עבר כאילו לו מראים -

התורה  שריפת סיבת שהוא או .32התורה,
äìéòð úòùá [æè.כפרה שצריך לו מראים -

åúéá úåøå÷ [æé מראים - שנפלו ביתו קורות שראה מי -
למות  שראוי .33לו

åìôðù åéðéù [çé.עוד יאכל לא כאילו לו מראים -
äøåú øôñá [èé לדין לבמה שיעלה לו מראים או 34- ,

בתורה. כראוי עוסק שאינו
äùà àùåðù [ë לא ואם מחילה, שצריך לו מראים -

בעוונו. יומת - יתענה

zetqede mipeiv
דלהלן.32) החלומות כל פתרון וכן תקסח סימן יוסף ראש

לא  בשבת, חלום תענית להתענות כיום כלל מצוי שאין כיון
לא  וכן חלום. כל היה אופן באיזה הדברים פרטי הובאו

הפתרונות. פרטי הובאו
שהבית 33) לסתירה, סימן הוא שבורה ביתו קורת כשרואה

הקורה. על סמוך
לתורה.34) לעלות כשנקרא לבמה בחלומו שעולה כשם
נו.35) דף הרואה פרק ברכות מסכת
בההיא 36) עובדא הוה כן ח: אות פ"ט רבה בראשית

בחלמי  חמית ליה אמרת אלעזר רבי לגבי דאתת אנתתא
חיי, והוא דכר בר ילדת את לה אמר תבירא, דביתי שריתא

כן. לה והוה אזלת

בפועל  היה אחר באופן חלום לאשה שכשפתרו שם וראה
אחר. באופן

הנביאים 37) ידי על בשבת נתפרשו דברים שני א: סעיף
אכילה  בעונג לענגו ... התורה מן ועיקרן ... ועונג כבוד והם

ושתיה.
סופרים. מדברי הן בשבת ...שהעונג אומרים ויש

אם 38) ס"ג: שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'
עליו  חלה לא בפירוש, בי"ט, או בשבת להתענות נשבע
בחנוכה  משא"כ מצוה. דבר על חלה שבועה דאין שבועה

מדרבנן. אלא שאינן ופורים
סק"א. רמב סי' קו"א גם וראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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ז  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן
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`zax `zkld
ììë [àë דווקא כלל השמים מן הוראה בחלום אין -

מעין  חלם אם אבל ממש, זה מאורע על ביום כשהרהר
ביום  שהרהר יכול 39דברים - עליו עגומה ונפשו ,

.40להתענות 

zetqede mipeiv
אחר.39) ביום או זה ביום
מעורבים 40) שבחלום נה:) (ברכות בגמרא דאמרינן הא

וכיון  ליבו, הרהורי כעין כשחולם גם הוא ושקר אמת דברי
עליו. עגומה נפשו אם להתענות יכול אמת דברי בזה שיש
ע' ח"א (כתובים הזקן אדמו"ר במאמרי מבואר מכך ויתירה
לבו, מהרהורי באים החלומות שכל עני') 'מציל ד"ה נז
שהמלאך  אלא עליהם), להתענות שיכול ודאי כן (ואם
משונים  צירופים בהאותיות עושה החלומות על הממונה
שנעשה  עד השינה, שבשעת שבנפש המדמה בכח מאד
במחשבתו  עלה שלא וזר אחר ענין בסדר הללו מצירופים
הרהורי  מעין שהוא בדבר רק זהו אבל כזה, ענין מעולם

לבו.
בו  ויש ורע טוב הדעת מעץ מעורב הוא שהאדם ומאחר
כן  על המה, לה' שלא רעות ומחשבות טובות מחשבות
השינוי  לעשות יכול ומחשבות האותיות על הממונה המלאך
ושקר, אמת ורע טוב תערובת בבלבול שונים אופנים בכמה
שקר  דברי וקצת אמת דברי קצת מהן יש החלומות כן ועל

דכזיבין. ומילי דקשוט מילי ושטות,
ליב  ר' א' (מזקן הביא רסב) (עמוד עז מגדל בס' אמנם
שילה  יבא עב"ס ז"ל, הרנ"ח הרה"צ של חותנו ז"ל ציפריס
הר' המפורסם הרה"ח אביו עם היה אחת שפעם קל"ב): צד
הצמח-צדק  בעל אדמו"ר דו"ז אצל בליובאוויטש ז"ל זאב
דינא  עפ"י אשר רע חלום (ל)אביו חלם ש"ק בליל והי' נ"ע,
וסיפר  חלום. תענית להתענות לו מותר הי' ופוסקים דגמ'
חדא  בצוותא עמו שבא שמו) (שכחתי החסיד לחברו מזה
החליט  חברו עצת ועפ"י באסראביא, מדינת בעלז מעיר
ארוך  מאמר ז"ל אדמו"ר אמר תיכף התפלה אחת להתענות.
דבריו  סיבב המאמר ובתוך ליובאוויטש) (כמנהג בדא"ח
והצרות  הגליות אשר הזה בזמן חלומות בענין הקדושים
גם  וע"כ תמיד ומבולבלים טרודים בנ"א ומחשבות נתרבו
כלל, אליהם לפנות ממש בהם ואין מבולבלים החלומות
אשר  כמובן בשבת. ת"ח שום להתענות אסור בזה"ז וע"כ
את  בשמחה לאכול הלך הדרוש סיום אחר תיכך הר"ז

ש"ק. סעודת

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd x"enc` jexr ogley

ע"י ‚ אף להביאם אפשר אי המוקצים פירות ...אבל
להחשיך  אסור וכן בטלטול אסורים שהם כיון מחיצות
ברגליה  לילך יכולה שאינה בהמה משם להביא התחום על
להביאו  אפשר ואי כתפו על לנשאו שצריך קטן טלה כגון
בטלטול. ואסור מוקצה שהוא מפני מחיצות ע"י אף בשבת

המוקצים  פירות או אותו לשמור כדי להחשיך מותר אבל
המוקצה  ששמירת לתחום חוץ שהם המחוברים אפילו או
לא  להחשיך כשהלך ואם בשבת המותר דבר הוא והמחובר
לתלשם  נמלך ואח"כ בלבד לשמרם בשביל אלא נתכוין

מותר: זה הרי שבת במוצאי לביתו ולהביאם

בשבת „ להשכיר או לשכור וכן למכור או לקנות אסור
בלבד  בפה שמשכיר או שמוכר בין יכתוב שמא גזירה
עמו  קוצץ שאינו פי על (ואף החפץ את היום לו שמוסר בין

המ  כלל דמי דמים שם לו מזכיר אינו ואפילו והשכירות קח
ליקח  צריך ואפילו שכירות או מכירה לשון לו שאומר אלא
בסי' כמ"ש לי תן אלא לי מכור יאמר לא לשבת מאכלים
שיתבאר  כמו בשבת לקנות אסור נכרי ידי על ואפילו שכ"ג

ע"ש): ושכ"ה תקי"ז בסי'

סופרים ‰ מדברי שבות היא בשבת  לעשות לנכרי אמירה
לו  כשאומרים אבל השבת קודם לו שאמר פי על אף

בזה  אין למחר מלאכה לו שיעשה בשבת חבירו לישראל או
הפרש  ואין חפצך ממצוא משום שאסור אלא שבות משום
שאסור  מצוה צרכי לענין אלא זה לאיסור זה איסור בין
פי  על אף מצוה לצורך אפילו נכרי ידי  על מלאכה לעשות
שהוא  דבר כל לשאר הדין והוא השבת קודם לו שאמר
שבות  הוא כן אם אלא מצוה לצורך התירו לא שבות משום
שבת  במוצאי נעשית כשהמלאכה אבל שם כמ"ש דשבות
אלא  זו באמירה ואין בשבת לו שאומר אלא היתר זמן שהוא
התירו  זה עסק היום האסור בדבר בשבת שמתעסק משום
אלא  איסורו שאין התחום על להחשיך וכן מצוה לצורך
הזמנה  היום האסור לדבר בשבת עצמו את שמזמין משום
חפצי  אסורים חפציך חפצך שנאמר מצוה לצורך התירו זו

מותרים: שמים

Â לתחום חוץ לעשות כדי התחום על מחשיכין לפיכך
ולהביאם  ותכריכים ארון דהיינו מת צרכי או כלה צרכי
דברים  לעשות התחום על שיחשיך לחבירו לומר ויכול לעיר
ואם  למחר פלוני למקום לך לו לומר ויכול לו ולהביאם אלו
שלדבר  אע"פ פלוני למקום לך פלוני במקום [תמצא] לא
מוכיח  זה שלשון מפני זה בלשון לו לומר אסור הרשות
ויכול  בשבת האסור דבר שהוא חפץ איזה לקנות שמשלחו
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קח  במנה [תמצא] לא ואם במנה קח בפירוש ג"כ לו לומר
במאתים.

לו  להזכיר אסור בשבת מחנווני מאכל מיני שהלוקח (שאף
מקח  זה הרי דמים שם שכשמזכיר מפני כלל  דמים שם
נראה  אינו דמים שם לו מזכיר כשאינו משא"כ גמור וממכר
וא"כ  שכ"ג בסי' שיתבאר כמו כשאלה אלא וממכר כמקח
שם  לו מזכיר אם שבת במוצאי לקנות בשבת כשמשלחו גם

וממכר למקח משלחו הוא הרי בשבת דמים לו האסור גמור
נראה  היה לא אזי דמים שם מזכיר היה לא אם אבל
מכלֿמקום  לשאלה אלא גמור וממכר למקח שמשלחו
לא  לו יזכיר לא שאם מצוה לצורך הוא כאן דמים הזכרת
השער  ייקרו אם ריקם שיחזור ואפשר לפסוק דמים כמה ידע

לו). התירו השבת שלאחר לקנין הדמים לו שמזכיר וכיון

ידוע  סך לו יאמר שלא כלומר מקח סכום לו יזכיר לא אבל
ממונו  הצלת אלא אינה זו שאמירה לפי עליו להוסיף שלא
שלא  דהיינו דמים סך לו יזכיר לא וכן למצוה צורך בה ואין
ממנו  וקח וכך כך לו חייב שאני פלוני לאיש לך לו יאמר
(שצירוף  וכך כך הכל סך לו חייב ואהיה הזאת המצוה צרכי

למצוה): צורך בו אין זה סך

Ê נזדמן אם אבל שבת במוצאי שיקנה כשמשלחו זה (וכל
בלי  בהקפה ממנו ליקח אפשר ואי בשבת לקנות לו
אפשר  שאי בענין שהוא אע"פ המקח דמי לו שיקצוץ
אסור  בלבד בשבת אלא המצוה לצורך זה חפץ למצוא
מצוה  לצורך אפילו לקנות התירו לא עצמה שבשבת לקנותו
בלי  בהקפה דהיינו הרשות לדבר אפילו המותר בדרך אלא
סכום  ולא מנין סכום ולא מדה שם ולא דמים שם הזכרת
שבות  זה הרי מאלו אחד חסר ואם שכ"ג בסי' כמ"ש דמים
על  אם כי מצוה לצורך התירום שלא השבותים כשאר גמור

ש"ז): בסי' שיתבאר כמו נכרי ידי

Á משום גזרה המותר בדבר אפילו בשבת משתכרין אין
לו  לשמור הפועל את השוכר כגון כיצד וממכר מקח
והוא  ויום יום כל בעד לו ומשלם אחר דבר או זרעים
פירות  אפילו לשמור המותר דבר שזהו בשבת גם משמרם
ואם  עצמו בפני השבת יום בעד שכר לו יתן לא המחוברים
בשבת  עליו אחריותם אין לפיכך ממנו לקבל לו אסור לו נתן
אינו  שבשבת מפני בהם חייב שכר ששומר ואבידה מגניבה
או  לחדש או לשבוע שכרו ואם בחנם אלא בשכר שומר
ליטול  אלא אסרו שלא השבתות כנגד לו ינכה לא לשנה
עם  בהבלעה ליטלו מותר אבל עצמו בפני השבת יום שכר
לי  תן אלא השבת שכר לי תן לו יאמר ולא הימים שאר
בענין  בזה וכיוצא ימים עשרה או שבוע או החדש שכר

: בחול מובלע שהשבת

Ë כך לו לשלם עמו התנה אם לחדש ששכרו פי על אף
בסוף  לו שמשלם פי על אף ויום יום כל בעד וכך
כלום  זה אין הימים שאר עם בהבלעה השבתות שכר החדש

השבת יום לו שמבליע מה הבלעה נקרא פירעון שלא בשעת
בשעת  הימים שאר בשכר מובלע השבת שכר כשהיה אלא

בעד  וכך כך לו שישלם עמו כשהתנה דהיינו השמירה
לו  נתחייב ששמר ויום יום כל זה אבל החדש כל שמירת
שהרי  היום אותו של השכר היום בסוף לשלם הבית בעל
עמו  התנה כך שבשביל עוד לו ישמור לא רוצה הוא אם
יום  באיזה להפסיק שיוכל כדי ויום יום כל בעד לו לשלם
שהוא  פי על ואף עצמו בפני הוא השבת שכר וא"כ שירצה
באמצע  להפסיק בדעתו ואין החדש כל שמירת לגמור רוצה
באמצע  להפסיק רוצה היה שאם כיון מכלֿמקום החדש
מחשב  היה אלא החדש כל בעד לו משלם היה לא החדש
ששכר  נמצא לו שנשכר כמו החדש מימי יום יום עמו
לחבירו  חדר במשכיר הדין וכן עצמו בפני הוא השבת

כך. עמו והתנה

צריכים  לשבוע וכך כך בעד לנכרים ברבית במלוי הדין וכן
יפרעו  השבוע באמצע החוב יפרעו שאם בענין להלוות
שבוע  בתוך החוב כלל יפרעו לא או השבוע כל בעד הרבית
עמהם  לחשב ויצטרך השבוע באמצע לפרוע יוכלו שאם זה
השבת  יום כנגד להם ינכה אם אף זה משבוע שעברו הימים
להם  ינכה כן אם אלא כלום מועיל זה אין זה משבוע שעבר
רוצים  היו אם ושבוע שבוע בכל שהרי שעברו השבתות כל
יום  עמהם לחשוב צריך והיה השבוע באמצע פורעים היו
בפני  יום לכל נחשבת היא זו שרבית נמצא החול מימות יום
אינו  לו פרעו ולא השבוע כל עבר אם אף ולפיכך עצמו
השבת  יום כנגד לנכות צריך אלא הרבית כל ליטול רשאי

עצמו: בפני נחשב הוא ויום יום שכל כיון

È יום כל בעד וכך כך לאדם שקונסים קנסות בכל הדין וכן
או  ע"ו סי' באה"ע כמ"ש חכמים תקנת על שעובר ויום
אינו  שבועות כמה עליו שעברו אע"פ העיר טובי תקנת על
כל  באמצע בו לחזור יכול שהיה כיון השבתות בעד משלם
לו  שיש מהחוב לו לנכות הוא הקנס אם אבל ושבוע שבוע
בעד  גם לו מנכין וכך כך ויום יום כל בעד אחרים על
כשכר  נראה אינו ממנו שנוטלים שהקנס מפני השבתות
בעין  שהוא דבר איזה ממנו כשנוטלים אלא שבת נטילת

לו: שיש מחוב לו כשמנכין לא אבל

‡È אע"פ יו"ט או בשבת להתפלל חזן לשכור אסור
או  שבת שכר ליטול לו שאסור יום מבעוד ששכרוהו
מתירין  ויש השנה בראש התוקע לשכר הדין והוא יו"ט
איסורו  שאין שבת שכר על גזרו לא מצוה שבמקום מפני
אסורה  אינה עצמה שהיא בשבת שכירות גזירת משום אלא
ומכלֿמקום  להקל המנהג וכן יכתוב שמא גזרה משום אלא
הואיל  לעולם זה משכר ברכה סימן רואה אינו הכל לדברי
הוא  ואם מצוה לצורך שהתירוהו אף השבת שכר והוא
בחול  גם שיתפלל לשבוע או לחדש או לשנה מושכר
שכר  זה הרי אחת בבת והחול השבתות בעד לו ומשלמין

הכל: לדברי ומותר בהבלעה שבת

·È לילך ואפילו בשבת רבים עסקי על לפקח מותר
נאספו  ששם נכרים של טרקלין מיני דהיינו לטרטיאות
ואין  רבים עסקי על לפקח לשלטון לילך וכן הועד לבית
כמו  הם רבים שצרכי דבר ודבר חפצך ממצוא משום בזה
ולהתעסק  לפקח אלא התירו לא ומכלֿמקום שמים חפצי
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ממצוא  משום אלא יחיד בצרכי אסור שאינו בלבד בדברים
לא  גמור שבות משום האסור דבר כל אבל דבר ודבר חפצך
כמ"ש  מצוה לצורך התירו שלא כמו רבים לצרכי התירו

לעיל:

‚È הוא מצוה של שדבור ליארס התינוק לשדך מותר וכן
או  ספר ללמדו להישכר רוצה אם המלמד עם לדבר וכן
לו  תהא לא שאם מצוה ג"כ שזהו אומנות ללמדו אפילו
לשכור  אסור אבל הבריות את ילסטם עצמו לפרנס אומנות
(אסור) מעות סכום לו להזכיר ואפילו) (בשבת המלמד

מצוה: לצורך התירוהו ולא גמור שבות שזהו

„È הוא מצוה של שדבור לעניים צדקה לפסוק מותר וכן
ערך  או עלי ערכי שאומר דהיינו למעריך דומה ואינו
בסי' כמ"ש גמור שבות משום שאסור לגבוה עלי פלוני איש
הנערך  של שנים ערך כפי לגבוה שכשנותן לפי של"ט
ערכו  שנותן ע"י הנערך את כקונה זה הרי בתורה ככתוב
ולא  צדקה בפסיקת משא"כ וממכר למקח ודומה לגבוה
משום  אלא שם כמ"ש לגבוה חפץ שום להקדיש אסרו
זו  באמירה מוציאו הוא הרי ידוע חפץ שמקדיש שכיון
כשמחייב  אבל וממכר למקח ודומה גבוה לרשות מרשותו
דבר  שום יצא לא עדיין לגבוה דבר איזה שיתן עצמו

זו. אמירה ידי על מרשותו

ידוע  חפץ שום הכנסת לבית בשבת להקדיש אסור זה ולפי
כן  נהגו ולא תורה לספר טס או עטרה או תורה ספר כגון
חפץ  להקדיש אלא אסרו שלא זכות עליהם שלימד ויש
מרשותו  לגמרי יוצא החפץ שאותו הבית לבדק או למזבח
למקח  ודומה בו וחלק זכות שום עוד לו שאין גבוה לרשות
וזכות  חלק לו יש הכנסת לבית חפץ כשמקדיש אבל וממכר
בית  של בהקדשות זכות להם שיש העיר אנשי כל בתוך בו
דומה  ואינו קנ"ג בסי' כמ"ש כשיצטרכו למכרם הכנסת
לרשות  מוכר מרשות לגמרי המקח שיוצא וממכר למקח

לוקח.

בשבת  הכנסת לבית חפץ כשמקדיש ליזהר טוב ומכלֿמקום
ואז  עצמו לבין בינו אפילו שבת מערב בפיו שיקדישנו
מפרסם  אלא אינו הכנסת לבית מביאו שבשבת אע"פ

הכל: לדברי מותר וזה שבת מערב שהקדיש ההקדש

ÂË מי בתורה לקורא לומר שנוהגין שבמקום אומרים יש
לפסוק  לו אסור לחזן או לצדקה נודר והוא שבירך

והמנהג  שבירך מי לי עשה סתם לו יאמר אלא יתן כמה
מה  אבל בשבת צדקה לפסוק שמותר מפני בזה להקל
עצמם  מחייבים שהם בשבת דורש כשהחתן קצת שנוהגים
שלא  עושים הם יפה לא השבת אחר (מעות) וכך כך ליתן
מצות  משאר בה וכיוצא לצדקה אלא עצמו לחייב התירו

דבר. ודבר משום אסור הרשות לדבר אבל

הם  יפה לא הדורש לחתן במתנה כלים ליתן הנוהגים וכן
ויו"ט  בשבת לחבירו במתנה דבר שום ליתן שאסור עושים
שכ"ג  בסי' כמ"ש היום שלצורך ומשקה מאכל מיני אלא
דומה  והקדש אסרו לגבוה להקדיש אפילו שהרי ותקי"ז
ואפילו  חבירו לרשות מרשותו לגמרי ג"כ שיוצאה למתנה
נקראת  שהיא הדלת סגירת ע"י לקנותו ורוצה חדר לו נתן
בשבת  לסגרה אסור הנותן בו לחזור יוכל שלא לענין חזקה
מפני  ההקנאה מדרכי דרך בשום בשבת קנין קונין שאין
שסתמו  סודר בקנין לומר צריך ואין וממכר למקח שדומה
תשלום  של"ט סי' (ועיין בשבת יכתוב ושמא לכתיבה עומד

אלו): הלכות

ÊË יותר שיתן מי הכנסת בבית מצות להכריז שנוהגין מה
וממכר  מקח משום לאסור ראוי היה בהן יזכה הוא
שאפשר  אלא מצוה לדבר הותר ולא גמור שבות שהוא
בדבר  וממכר מקח שייך שאין ולומר בדוחק המנהג ליישב
בבית  מקומות לקנות אסור אבל הנקנה בחפץ אם כי מצוה
אנשי  מקצת שנוהגין כמו והנכון צדקה של בתים או הכנסת
קנה  אפילו לצדקה נותן ליתן בפיו שהוציא מה שכל מעשה
אלא  וממכר למקח כלל דומה אינו שאז המצוה חבירו
ובתים  מקומות לקנות אפילו מותר זה ובדרך צדקה לפסיקת

בזה: יזהר שמים ירא וכל מהצדקה

ÊÈ דינם מצותן גמר אחר האתרוגים למכור שנוהגים מה
שנתבאר) בדרך אלא היתר (שאין הכנסת בית כמקומות
ידי  בהם לצאת אלא אותם קונים שאין מצותן בזמן אבל
להקל  שנהגו המצות כהכרזת דינם הרי ולהחזירם חובתן
ביום  ואפילו בלבד מצותו אלא האתרוג גוף קונה שאינו
כיון  מכלֿמקום אתרוג של גופו לקנות שצריך חג של ראשון
אלא  אותו קונה שאינו נמצא להחזירו מנת על אותו שקונה
השופר  או האתרוג את לגמרי לקנות אסור אבל בלבד מצותו
אחר  בענין המצוה לקיים לו אפשר אי אם אפילו ביו"ט
תקפ"ו  בסי' כמ"ש מצותֿעשה מפני גמור שבות דוחין שאין

ותרנ"ה:

בשבת  לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ידבר תוכןתוכןתוכןתוכן "משה רז"ל מאמר פירוש

משה" של בקולו - בקול יעננו והאלקים

רז  מאמר יבאר זה ""[בפרק על יעננו ל והאלקים

"בקול  - משה " של הקב "בקולו של שקולו בענייתו ", ה

משה:] של מקולו יותר גבוה הי' לא משה לדברי

ä"á÷ä äðåùå àøå÷ä ìë ì"æø åøîàù åäæå
.úçà äðéçáá íéåù ìëä àì ,åãâðë äðåùå àøå÷
והאלקים  ידבר ד"משה שהענין שנת"ל מה
עולה  אדם, כל אצל ודרא דרא בכל ישנו יעננו"
ושונה  הקורא "כל רז"ל מאמר עם אחד בקנה
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קח  במנה [תמצא] לא ואם במנה קח בפירוש ג"כ לו לומר
במאתים.

לו  להזכיר אסור בשבת מחנווני מאכל מיני שהלוקח (שאף
מקח  זה הרי דמים שם שכשמזכיר מפני כלל  דמים שם
נראה  אינו דמים שם לו מזכיר כשאינו משא"כ גמור וממכר
וא"כ  שכ"ג בסי' שיתבאר כמו כשאלה אלא וממכר כמקח
שם  לו מזכיר אם שבת במוצאי לקנות בשבת כשמשלחו גם

וממכר למקח משלחו הוא הרי בשבת דמים לו האסור גמור
נראה  היה לא אזי דמים שם מזכיר היה לא אם אבל
מכלֿמקום  לשאלה אלא גמור וממכר למקח שמשלחו
לא  לו יזכיר לא שאם מצוה לצורך הוא כאן דמים הזכרת
השער  ייקרו אם ריקם שיחזור ואפשר לפסוק דמים כמה ידע

לו). התירו השבת שלאחר לקנין הדמים לו שמזכיר וכיון

ידוע  סך לו יאמר שלא כלומר מקח סכום לו יזכיר לא אבל
ממונו  הצלת אלא אינה זו שאמירה לפי עליו להוסיף שלא
שלא  דהיינו דמים סך לו יזכיר לא וכן למצוה צורך בה ואין
ממנו  וקח וכך כך לו חייב שאני פלוני לאיש לך לו יאמר
(שצירוף  וכך כך הכל סך לו חייב ואהיה הזאת המצוה צרכי

למצוה): צורך בו אין זה סך

Ê נזדמן אם אבל שבת במוצאי שיקנה כשמשלחו זה (וכל
בלי  בהקפה ממנו ליקח אפשר ואי בשבת לקנות לו
אפשר  שאי בענין שהוא אע"פ המקח דמי לו שיקצוץ
אסור  בלבד בשבת אלא המצוה לצורך זה חפץ למצוא
מצוה  לצורך אפילו לקנות התירו לא עצמה שבשבת לקנותו
בלי  בהקפה דהיינו הרשות לדבר אפילו המותר בדרך אלא
סכום  ולא מנין סכום ולא מדה שם ולא דמים שם הזכרת
שבות  זה הרי מאלו אחד חסר ואם שכ"ג בסי' כמ"ש דמים
על  אם כי מצוה לצורך התירום שלא השבותים כשאר גמור

ש"ז): בסי' שיתבאר כמו נכרי ידי

Á משום גזרה המותר בדבר אפילו בשבת משתכרין אין
לו  לשמור הפועל את השוכר כגון כיצד וממכר מקח
והוא  ויום יום כל בעד לו ומשלם אחר דבר או זרעים
פירות  אפילו לשמור המותר דבר שזהו בשבת גם משמרם
ואם  עצמו בפני השבת יום בעד שכר לו יתן לא המחוברים
בשבת  עליו אחריותם אין לפיכך ממנו לקבל לו אסור לו נתן
אינו  שבשבת מפני בהם חייב שכר ששומר ואבידה מגניבה
או  לחדש או לשבוע שכרו ואם בחנם אלא בשכר שומר
ליטול  אלא אסרו שלא השבתות כנגד לו ינכה לא לשנה
עם  בהבלעה ליטלו מותר אבל עצמו בפני השבת יום שכר
לי  תן אלא השבת שכר לי תן לו יאמר ולא הימים שאר
בענין  בזה וכיוצא ימים עשרה או שבוע או החדש שכר

: בחול מובלע שהשבת

Ë כך לו לשלם עמו התנה אם לחדש ששכרו פי על אף
בסוף  לו שמשלם פי על אף ויום יום כל בעד וכך
כלום  זה אין הימים שאר עם בהבלעה השבתות שכר החדש

השבת יום לו שמבליע מה הבלעה נקרא פירעון שלא בשעת
בשעת  הימים שאר בשכר מובלע השבת שכר כשהיה אלא

בעד  וכך כך לו שישלם עמו כשהתנה דהיינו השמירה
לו  נתחייב ששמר ויום יום כל זה אבל החדש כל שמירת
שהרי  היום אותו של השכר היום בסוף לשלם הבית בעל
עמו  התנה כך שבשביל עוד לו ישמור לא רוצה הוא אם
יום  באיזה להפסיק שיוכל כדי ויום יום כל בעד לו לשלם
שהוא  פי על ואף עצמו בפני הוא השבת שכר וא"כ שירצה
באמצע  להפסיק בדעתו ואין החדש כל שמירת לגמור רוצה
באמצע  להפסיק רוצה היה שאם כיון מכלֿמקום החדש
מחשב  היה אלא החדש כל בעד לו משלם היה לא החדש
ששכר  נמצא לו שנשכר כמו החדש מימי יום יום עמו
לחבירו  חדר במשכיר הדין וכן עצמו בפני הוא השבת

כך. עמו והתנה

צריכים  לשבוע וכך כך בעד לנכרים ברבית במלוי הדין וכן
יפרעו  השבוע באמצע החוב יפרעו שאם בענין להלוות
שבוע  בתוך החוב כלל יפרעו לא או השבוע כל בעד הרבית
עמהם  לחשב ויצטרך השבוע באמצע לפרוע יוכלו שאם זה
השבת  יום כנגד להם ינכה אם אף זה משבוע שעברו הימים
להם  ינכה כן אם אלא כלום מועיל זה אין זה משבוע שעבר
רוצים  היו אם ושבוע שבוע בכל שהרי שעברו השבתות כל
יום  עמהם לחשוב צריך והיה השבוע באמצע פורעים היו
בפני  יום לכל נחשבת היא זו שרבית נמצא החול מימות יום
אינו  לו פרעו ולא השבוע כל עבר אם אף ולפיכך עצמו
השבת  יום כנגד לנכות צריך אלא הרבית כל ליטול רשאי

עצמו: בפני נחשב הוא ויום יום שכל כיון

È יום כל בעד וכך כך לאדם שקונסים קנסות בכל הדין וכן
או  ע"ו סי' באה"ע כמ"ש חכמים תקנת על שעובר ויום
אינו  שבועות כמה עליו שעברו אע"פ העיר טובי תקנת על
כל  באמצע בו לחזור יכול שהיה כיון השבתות בעד משלם
לו  שיש מהחוב לו לנכות הוא הקנס אם אבל ושבוע שבוע
בעד  גם לו מנכין וכך כך ויום יום כל בעד אחרים על
כשכר  נראה אינו ממנו שנוטלים שהקנס מפני השבתות
בעין  שהוא דבר איזה ממנו כשנוטלים אלא שבת נטילת

לו: שיש מחוב לו כשמנכין לא אבל

‡È אע"פ יו"ט או בשבת להתפלל חזן לשכור אסור
או  שבת שכר ליטול לו שאסור יום מבעוד ששכרוהו
מתירין  ויש השנה בראש התוקע לשכר הדין והוא יו"ט
איסורו  שאין שבת שכר על גזרו לא מצוה שבמקום מפני
אסורה  אינה עצמה שהיא בשבת שכירות גזירת משום אלא
ומכלֿמקום  להקל המנהג וכן יכתוב שמא גזרה משום אלא
הואיל  לעולם זה משכר ברכה סימן רואה אינו הכל לדברי
הוא  ואם מצוה לצורך שהתירוהו אף השבת שכר והוא
בחול  גם שיתפלל לשבוע או לחדש או לשנה מושכר
שכר  זה הרי אחת בבת והחול השבתות בעד לו ומשלמין

הכל: לדברי ומותר בהבלעה שבת

·È לילך ואפילו בשבת רבים עסקי על לפקח מותר
נאספו  ששם נכרים של טרקלין מיני דהיינו לטרטיאות
ואין  רבים עסקי על לפקח לשלטון לילך וכן הועד לבית
כמו  הם רבים שצרכי דבר ודבר חפצך ממצוא משום בזה
ולהתעסק  לפקח אלא התירו לא ומכלֿמקום שמים חפצי
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ממצוא  משום אלא יחיד בצרכי אסור שאינו בלבד בדברים
לא  גמור שבות משום האסור דבר כל אבל דבר ודבר חפצך
כמ"ש  מצוה לצורך התירו שלא כמו רבים לצרכי התירו

לעיל:

‚È הוא מצוה של שדבור ליארס התינוק לשדך מותר וכן
או  ספר ללמדו להישכר רוצה אם המלמד עם לדבר וכן
לו  תהא לא שאם מצוה ג"כ שזהו אומנות ללמדו אפילו
לשכור  אסור אבל הבריות את ילסטם עצמו לפרנס אומנות
(אסור) מעות סכום לו להזכיר ואפילו) (בשבת המלמד

מצוה: לצורך התירוהו ולא גמור שבות שזהו

„È הוא מצוה של שדבור לעניים צדקה לפסוק מותר וכן
ערך  או עלי ערכי שאומר דהיינו למעריך דומה ואינו
בסי' כמ"ש גמור שבות משום שאסור לגבוה עלי פלוני איש
הנערך  של שנים ערך כפי לגבוה שכשנותן לפי של"ט
ערכו  שנותן ע"י הנערך את כקונה זה הרי בתורה ככתוב
ולא  צדקה בפסיקת משא"כ וממכר למקח ודומה לגבוה
משום  אלא שם כמ"ש לגבוה חפץ שום להקדיש אסרו
זו  באמירה מוציאו הוא הרי ידוע חפץ שמקדיש שכיון
כשמחייב  אבל וממכר למקח ודומה גבוה לרשות מרשותו
דבר  שום יצא לא עדיין לגבוה דבר איזה שיתן עצמו

זו. אמירה ידי על מרשותו

ידוע  חפץ שום הכנסת לבית בשבת להקדיש אסור זה ולפי
כן  נהגו ולא תורה לספר טס או עטרה או תורה ספר כגון
חפץ  להקדיש אלא אסרו שלא זכות עליהם שלימד ויש
מרשותו  לגמרי יוצא החפץ שאותו הבית לבדק או למזבח
למקח  ודומה בו וחלק זכות שום עוד לו שאין גבוה לרשות
וזכות  חלק לו יש הכנסת לבית חפץ כשמקדיש אבל וממכר
בית  של בהקדשות זכות להם שיש העיר אנשי כל בתוך בו
דומה  ואינו קנ"ג בסי' כמ"ש כשיצטרכו למכרם הכנסת
לרשות  מוכר מרשות לגמרי המקח שיוצא וממכר למקח

לוקח.

בשבת  הכנסת לבית חפץ כשמקדיש ליזהר טוב ומכלֿמקום
ואז  עצמו לבין בינו אפילו שבת מערב בפיו שיקדישנו
מפרסם  אלא אינו הכנסת לבית מביאו שבשבת אע"פ

הכל: לדברי מותר וזה שבת מערב שהקדיש ההקדש

ÂË מי בתורה לקורא לומר שנוהגין שבמקום אומרים יש
לפסוק  לו אסור לחזן או לצדקה נודר והוא שבירך

והמנהג  שבירך מי לי עשה סתם לו יאמר אלא יתן כמה
מה  אבל בשבת צדקה לפסוק שמותר מפני בזה להקל
עצמם  מחייבים שהם בשבת דורש כשהחתן קצת שנוהגים
שלא  עושים הם יפה לא השבת אחר (מעות) וכך כך ליתן
מצות  משאר בה וכיוצא לצדקה אלא עצמו לחייב התירו

דבר. ודבר משום אסור הרשות לדבר אבל

הם  יפה לא הדורש לחתן במתנה כלים ליתן הנוהגים וכן
ויו"ט  בשבת לחבירו במתנה דבר שום ליתן שאסור עושים
שכ"ג  בסי' כמ"ש היום שלצורך ומשקה מאכל מיני אלא
דומה  והקדש אסרו לגבוה להקדיש אפילו שהרי ותקי"ז
ואפילו  חבירו לרשות מרשותו לגמרי ג"כ שיוצאה למתנה
נקראת  שהיא הדלת סגירת ע"י לקנותו ורוצה חדר לו נתן
בשבת  לסגרה אסור הנותן בו לחזור יוכל שלא לענין חזקה
מפני  ההקנאה מדרכי דרך בשום בשבת קנין קונין שאין
שסתמו  סודר בקנין לומר צריך ואין וממכר למקח שדומה
תשלום  של"ט סי' (ועיין בשבת יכתוב ושמא לכתיבה עומד

אלו): הלכות

ÊË יותר שיתן מי הכנסת בבית מצות להכריז שנוהגין מה
וממכר  מקח משום לאסור ראוי היה בהן יזכה הוא
שאפשר  אלא מצוה לדבר הותר ולא גמור שבות שהוא
בדבר  וממכר מקח שייך שאין ולומר בדוחק המנהג ליישב
בבית  מקומות לקנות אסור אבל הנקנה בחפץ אם כי מצוה
אנשי  מקצת שנוהגין כמו והנכון צדקה של בתים או הכנסת
קנה  אפילו לצדקה נותן ליתן בפיו שהוציא מה שכל מעשה
אלא  וממכר למקח כלל דומה אינו שאז המצוה חבירו
ובתים  מקומות לקנות אפילו מותר זה ובדרך צדקה לפסיקת

בזה: יזהר שמים ירא וכל מהצדקה

ÊÈ דינם מצותן גמר אחר האתרוגים למכור שנוהגים מה
שנתבאר) בדרך אלא היתר (שאין הכנסת בית כמקומות
ידי  בהם לצאת אלא אותם קונים שאין מצותן בזמן אבל
להקל  שנהגו המצות כהכרזת דינם הרי ולהחזירם חובתן
ביום  ואפילו בלבד מצותו אלא האתרוג גוף קונה שאינו
כיון  מכלֿמקום אתרוג של גופו לקנות שצריך חג של ראשון
אלא  אותו קונה שאינו נמצא להחזירו מנת על אותו שקונה
השופר  או האתרוג את לגמרי לקנות אסור אבל בלבד מצותו
אחר  בענין המצוה לקיים לו אפשר אי אם אפילו ביו"ט
תקפ"ו  בסי' כמ"ש מצותֿעשה מפני גמור שבות דוחין שאין

ותרנ"ה:

בשבת  לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ידבר תוכןתוכןתוכןתוכן "משה רז"ל מאמר פירוש

משה" של בקולו - בקול יעננו והאלקים

רז  מאמר יבאר זה ""[בפרק על יעננו ל והאלקים

"בקול  - משה " של הקב "בקולו של שקולו בענייתו ", ה

משה:] של מקולו יותר גבוה הי' לא משה לדברי

ä"á÷ä äðåùå àøå÷ä ìë ì"æø åøîàù åäæå
.úçà äðéçáá íéåù ìëä àì ,åãâðë äðåùå àøå÷
והאלקים  ידבר ד"משה שהענין שנת"ל מה
עולה  אדם, כל אצל ודרא דרא בכל ישנו יעננו"
ושונה  הקורא "כל רז"ל מאמר עם אחד בקנה
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c"agקפד i`iyp epizeax zxezn

אחד  שכל מובן שמזה כנגדו", ושונה קורא הקב"ה
כמו  הערך פחות הקורא "אם (גם הקורא מישראל

כנגדו. ושונה קורא הקב"ה הארץ") ועם קטן

מובן, כנגדו" קורא "הקב"ה חז"ל מלשון והנה
מקריאת  כתוצאה ושונה" "קורא שהקב"ה דזה
רק  אלא ואחד, אחד בכל שווה אינו האדם, ושינון

האדם. של והשינון הקריאה ערך לפי

úðéçáá äéìéã àøåòéù íåôì ãç ìë àìà
.ä"á óåñ-ïéà øåàì ìåèéáä

זה: דמאמר הפנימי התוכן פירוש

אור  גילוי הוא כנגדו" ושונה קורא "הקב"ה
גילוי  אשר תורה, הלומד האדם בנפש ב"ה איןֿסוף
ולכן  (כנ"ל), ביטול בחינת בהתעוררות תלוי זה
ערך) לפי (היינו "כנגד" הוא זה שגילוי אמרו
התורה  ללימוד הכוונה דאין תורה, הלומד האדם
שבלימוד  הפנימי לתוכן אלא הפשוט, במובנו
אל  הביטול ענין באדם מתגלה שעלֿידו התורה,

הקב"ה.

אחד  וכל שווים. הכל לא - זה ביטול ובהרגשת
בנפשו  מתגלה כך הביטול, ענין הרגשת דרגת לפי

ב"ה. איןֿסוף אור

åîëå ,éúéðù àì 'ä éðàå ,åãáìî ãåò ïéà úðéçá
äæ ììç ìë àìîî ä"á óåñ-ïéà øåà äéäù
ùîî àåä êë ,äæä íìåò àøáðù íãå÷ æ"äåòã

.àøáðù øçàì
אצל  שנרגש הוא, ב"ה לאיןֿסוף הביטול ענין
ה' "אני זה שמצד מלבדו", עוד ש"אין איך האדם

לפנ  שינוי שום שאין שניתי", בין לא יתברך יו
דכשם  הבריאה, ולאחרי העולם בריאת קודם
לאיזו  מקום נתינת שום היתה לא הבריאה שקודם
איןֿסוף  אור שהי' האריז"ל ובלשון זולתו, מציאות
הזה), עולם (של החלל מקום כל ממלא ב"ה
מציאות  לשום מקום אין האיןֿסוף של ובמקומו
לאחרי  עכשיו ממש הוא כך - כמובן "יש",
הוא  ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד שנברא,
שום  ואין החלל" "מקום את עכשיו גם "ממלא"

עילאה"). "יחודא בפירוש (וכנ"ל זולתו מציאות

זה  ביטול להרגיש צריך ערכו לפי ואחד אחד וכל
חלל  לעשות "שלא - תחללו" "ולא בפירוש (וכנ"ל

כו'").

úøáãî äðéëùå ,äî åðçðå ,äùî úðéçá àåäå
åîë ,øåãå øåã ìëá ïëå ,äùî ìù åðåøâ êåúî
úøáãîä äðùîä éðà óñåé-úéáäì ãéâîä øîàù

.êéôá
שאמר  משה מדריגת הוא זה מוחלט ביטול
מתוך  מדברת "שכינה עליו אמרו ולכן מ"ה, ונחנו
שעלֿידו  צינור אלא משה שאין לפי גרונו",
דור  בכל זו בחינה ישנה וכן בעולם, אלקות מתגלה
"משה" בחינת שהם גדולים, צדיקים (אצל ודור
שהמגיד  יוסף", ה"בית אצל שמצינו וכמו שבדור),
המשנה  "אני לו אמר תורה, אתו שלמד (מלאך)
מתוך  מדברת "שכינה (כענין בפיך" המדברת

גרונו").

e wxt xaci dyn d"c
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dxe` ixry

כמראה Â‰ÊÂ(כג) דמות הכסא דמות ועל מ"ש ג"כ
ב"ה  אא"ס עצמות כי ממש אדם ולא אדם
רק  כו' הוא אדם לא כי וכמ"ש כלל מדות אנון מכל לאו
בבחי' להיות רבים צמצומים ע"י העצמות מן שנמשך
רמ"ח  מ"ע ורמ"ח גידין שס"ה ל"ת בשס"ה דם א' אדם
כו' דכולא שלמותא לעליון אדמה אדם ונק' כו' אברים
ל"ת  ושס"ה ה"ח בחי' הן מ"ע דרמ"ח בע"ח מ"ש (ולפי
העלם  והתפשטות צמצום בבחי' הוא ג"כ ה"ג בחי' הן
המאציל  עצמות לגבי כלל ערוך אין וכ"ז וגילוי

דאא"ס  שידוע דהגם לגמרי חו"ג מבחי' שלמעלה
שהן  משום תכלית אין עד ולמטה קץ אין עד למעלה
ערוך  זה אין אבל במ"א כמ"ש שבעצמות חו"ג בחי'
מעלה  מבחי' לגמרי שלמעלה ממש העצמות לגבי כלל
כמשל  ועליה הירידה בחי' בו יתכן שלא כו' ומטה
זה  ומ"ע במל"ת אמר שהרי לכ"ז וראיה כידוע העיגול
דר  לדר זכרי וזה כנ"ל דל"ת ההעלם בבחי' לעלם שמי
לבד  וזכרי שמי רק אינו וכ"ז מ"ע דרמ"ח הגילוי בבחי'

וד"ל:ולא  כנ"ל עלמין בשם נק' דלכן כלל עצמותו בחי'
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ï"·È¯‡ מלאכי בקשו למרום משה שעלה בשעה
הודך  תנה ואמרו התורה להם שתנתן השרת
לו  והודו ביניכם, יש יצה"ר כלום וא"ל השמים על
דהנה  מובן ואינו הארץ, בכל שמך אדיר מה ואמרו
ברוחניות  רק [ב]גשמיות תורה שאלו לא המלאכים
במתיבתא  קמיפלגי וכמאמר שבג"ע התורה כמו
תורה  על כו' יצה"ר כלום התירוץ מהו וא"כ דרקיעא,

רוחניות.
Ô·ÂÈÂ יתרון שיש אני וראיתי שלמה מ"ש בהקדם

החשך  מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה
ומהו  האדם, מכל ויחכם כתיב בשלמה דהנה וצ"ל
מה  הסכלות, מן החכמה יתרון שראה בזה שהשתבח
וישב  מ"ש ענין וצ"ל זה. יתרון לראות יכול אדם שכל
מתפשט  ה' כסא מה במדר' ואיתא ה' כסא על שלמה
כסא  ומה כן, שלמה כסא אף סופו ועד העולם מסוף

בערבות  הז' ברקיע הוא והכסא רקיעים, ששה יש ה'
מעלות  שש כתי' שלמה בכסא כך ערבות, רוכב וכמ"ש
שלמה  שעשה ענין וי"ל הז', מעלה על והכסא לכסא
הכסא  ענין פי' בזוה"ק דהנה ה', לכסא דמיון כסאו
השבת  ויום החול ימי ו' על כסא של מעלות והשש
שם  ופי' כבודו, כסא על וישב נתעלה הז' ביום וכמא'
ושביעאה  תתאין יומין שית אית בזה, בחי' ב' שיש
וגם  עלייהו, ושביעאה עילאין יומין שית ואית עלייהו,
שבתות  שתי בנ"י שמרו אלמלא כן מצינו בגמרא
שבכל  שבת בחי' ב' הם שבתות שתי פי' כו' כהלכתן
שבת  והו"ע תשמורו, שבתותי את וכמ"ש ושבת, שבת
וב' דשבתא, ויומא שבתא מעלי עילאה, ושבת תתאה
תיבין  וא"ו בכ"י, בתפלה ג"כ מצינו אלו בחינות
בחילופי  ועד כבוד, שם דברוך תיבין והוא"ו דשמע,

ויחו"ת. יחו"ע דאחד, אתוון
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a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚ‰Â אף יצרתיו בראתיו לכבודי כתיב הנה כי
יש  בריאה בי"ע, עולמות ג' כנגד עשיתיו
מחשבה  בחי' ג' כנגד והם ועשי', החומר, וצורת מאין,
שאותיות  בריאה כנגד הוא מחשבה ומעשה, דיבור
מאותיות  ההרגש ראשית כי חדש, דבר הוא המחשבה
מקדמות  הם האותיות שרש כי והגם במחשבה, הוא

ה  כי ובבה"ז  באגה"ק וכמ"ש הפה השכל מוצאות '
עובר  וע"י שבהם אלא אינם וכו' מהשפתיים בומ"ף
האותיות  שרש אבל בפה, וקבעם בס"י כמ"ש הדיבור
הרי  מ"מ ממדבר, שרשו ודיבור השכל מקדמות הוא
והראי' אינם, כאילו הם והרי עדיין מורגשים אינם שם
הן  השכל וסקירת בריקת איזה לאדם נופל דכאשר
עדיין  יודע אינו הרי התורה, מלימוד והן דעלמא ממילי
השגה  לידי בא כאשר אלא הוא, ומה האיך מהותו
המחשבה, אותיות ע"י הוא וההבנה וההשגה והבנה,
המח', אותיות בלי ידוע אינו השכל וסקירת בריקת ואם
הוא  מאותיות ההרגש ועיקר השכל, קדמות מכ"ש
כי  מאין, יש בריאה בשם נק' ולכן המחשבה, באותיות

אין  או בעלמא הארה הוא שאין אין, בפי' הפי' ב' לפי
יתכן  לא כי חדש, דבר שהוא הוא הפי' מושג, שאינו
בהאין  כלול הי' עכשיו שהוא כמו היש שמציאות לומר
אלא  השתלשלות, ה"ז שאל"כ היש למציאת הקדום
וזהו  חדש, דבר ה"ה וא"כ אחר באופן שם שהי'
הוא  שהכוונה דבר מלא דבר היא שהבריאה שאמרו
שיהי' לומר יתכן שהאיך ממש, דבר מלא שהוא
לנו  שא"א דבר, מלא הוא אלא קודם, כזה מציאות
שדוגמתו  רק מושג, שאינו מאחר דבר שם ע"ז לכנות
וכערך  ערוך, באין יותר רוחניות הוא אבל באצי' יש
עם  חד הם דאצי' כלים שהרי מהנברא הבורא ריחוק
איהו  בד"ה כמ"ש מאין יש וע"י בהן לברוא איהו בחי'
דבר  שהוא מבריאה הפי' אין ולפ"ז באגה"ק, וחיוהי
שלא  ע"ש חדש דבר שנק' אלא כלל הי' שלא חדש
עכשיו. שהוא כמו הבריאה הרגש בבחי' כזה מהות הי'
האותיות  שהיו שהגם המחשבה באותיות יובן וכן
אחר  באופן הי' ששם מפני אלא השכל, בקדמות קודם
פעולת  כי חדש, דבר מחשבה נק' כלל הרגש בלי
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אחד  שכל מובן שמזה כנגדו", ושונה קורא הקב"ה
כמו  הערך פחות הקורא "אם (גם הקורא מישראל

כנגדו. ושונה קורא הקב"ה הארץ") ועם קטן

מובן, כנגדו" קורא "הקב"ה חז"ל מלשון והנה
מקריאת  כתוצאה ושונה" "קורא שהקב"ה דזה
רק  אלא ואחד, אחד בכל שווה אינו האדם, ושינון

האדם. של והשינון הקריאה ערך לפי

úðéçáá äéìéã àøåòéù íåôì ãç ìë àìà
.ä"á óåñ-ïéà øåàì ìåèéáä

זה: דמאמר הפנימי התוכן פירוש

אור  גילוי הוא כנגדו" ושונה קורא "הקב"ה
גילוי  אשר תורה, הלומד האדם בנפש ב"ה איןֿסוף
ולכן  (כנ"ל), ביטול בחינת בהתעוררות תלוי זה
ערך) לפי (היינו "כנגד" הוא זה שגילוי אמרו
התורה  ללימוד הכוונה דאין תורה, הלומד האדם
שבלימוד  הפנימי לתוכן אלא הפשוט, במובנו
אל  הביטול ענין באדם מתגלה שעלֿידו התורה,

הקב"ה.

אחד  וכל שווים. הכל לא - זה ביטול ובהרגשת
בנפשו  מתגלה כך הביטול, ענין הרגשת דרגת לפי

ב"ה. איןֿסוף אור

åîëå ,éúéðù àì 'ä éðàå ,åãáìî ãåò ïéà úðéçá
äæ ììç ìë àìîî ä"á óåñ-ïéà øåà äéäù
ùîî àåä êë ,äæä íìåò àøáðù íãå÷ æ"äåòã

.àøáðù øçàì
אצל  שנרגש הוא, ב"ה לאיןֿסוף הביטול ענין
ה' "אני זה שמצד מלבדו", עוד ש"אין איך האדם

לפנ  שינוי שום שאין שניתי", בין לא יתברך יו
דכשם  הבריאה, ולאחרי העולם בריאת קודם
לאיזו  מקום נתינת שום היתה לא הבריאה שקודם
איןֿסוף  אור שהי' האריז"ל ובלשון זולתו, מציאות
הזה), עולם (של החלל מקום כל ממלא ב"ה
מציאות  לשום מקום אין האיןֿסוף של ובמקומו
לאחרי  עכשיו ממש הוא כך - כמובן "יש",
הוא  ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד שנברא,
שום  ואין החלל" "מקום את עכשיו גם "ממלא"

עילאה"). "יחודא בפירוש (וכנ"ל זולתו מציאות

זה  ביטול להרגיש צריך ערכו לפי ואחד אחד וכל
חלל  לעשות "שלא - תחללו" "ולא בפירוש (וכנ"ל

כו'").

úøáãî äðéëùå ,äî åðçðå ,äùî úðéçá àåäå
åîë ,øåãå øåã ìëá ïëå ,äùî ìù åðåøâ êåúî
úøáãîä äðùîä éðà óñåé-úéáäì ãéâîä øîàù

.êéôá
שאמר  משה מדריגת הוא זה מוחלט ביטול
מתוך  מדברת "שכינה עליו אמרו ולכן מ"ה, ונחנו
שעלֿידו  צינור אלא משה שאין לפי גרונו",
דור  בכל זו בחינה ישנה וכן בעולם, אלקות מתגלה
"משה" בחינת שהם גדולים, צדיקים (אצל ודור
שהמגיד  יוסף", ה"בית אצל שמצינו וכמו שבדור),
המשנה  "אני לו אמר תורה, אתו שלמד (מלאך)
מתוך  מדברת "שכינה (כענין בפיך" המדברת

גרונו").
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

כמראה Â‰ÊÂ(כג) דמות הכסא דמות ועל מ"ש ג"כ
ב"ה  אא"ס עצמות כי ממש אדם ולא אדם
רק  כו' הוא אדם לא כי וכמ"ש כלל מדות אנון מכל לאו
בבחי' להיות רבים צמצומים ע"י העצמות מן שנמשך
רמ"ח  מ"ע ורמ"ח גידין שס"ה ל"ת בשס"ה דם א' אדם
כו' דכולא שלמותא לעליון אדמה אדם ונק' כו' אברים
ל"ת  ושס"ה ה"ח בחי' הן מ"ע דרמ"ח בע"ח מ"ש (ולפי
העלם  והתפשטות צמצום בבחי' הוא ג"כ ה"ג בחי' הן
המאציל  עצמות לגבי כלל ערוך אין וכ"ז וגילוי

דאא"ס  שידוע דהגם לגמרי חו"ג מבחי' שלמעלה
שהן  משום תכלית אין עד ולמטה קץ אין עד למעלה
ערוך  זה אין אבל במ"א כמ"ש שבעצמות חו"ג בחי'
מעלה  מבחי' לגמרי שלמעלה ממש העצמות לגבי כלל
כמשל  ועליה הירידה בחי' בו יתכן שלא כו' ומטה
זה  ומ"ע במל"ת אמר שהרי לכ"ז וראיה כידוע העיגול
דר  לדר זכרי וזה כנ"ל דל"ת ההעלם בבחי' לעלם שמי
לבד  וזכרי שמי רק אינו וכ"ז מ"ע דרמ"ח הגילוי בבחי'

וד"ל:ולא  כנ"ל עלמין בשם נק' דלכן כלל עצמותו בחי'

mixetd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ï"·È¯‡ מלאכי בקשו למרום משה שעלה בשעה
הודך  תנה ואמרו התורה להם שתנתן השרת
לו  והודו ביניכם, יש יצה"ר כלום וא"ל השמים על
דהנה  מובן ואינו הארץ, בכל שמך אדיר מה ואמרו
ברוחניות  רק [ב]גשמיות תורה שאלו לא המלאכים
במתיבתא  קמיפלגי וכמאמר שבג"ע התורה כמו
תורה  על כו' יצה"ר כלום התירוץ מהו וא"כ דרקיעא,

רוחניות.
Ô·ÂÈÂ יתרון שיש אני וראיתי שלמה מ"ש בהקדם

החשך  מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה
ומהו  האדם, מכל ויחכם כתיב בשלמה דהנה וצ"ל
מה  הסכלות, מן החכמה יתרון שראה בזה שהשתבח
וישב  מ"ש ענין וצ"ל זה. יתרון לראות יכול אדם שכל
מתפשט  ה' כסא מה במדר' ואיתא ה' כסא על שלמה
כסא  ומה כן, שלמה כסא אף סופו ועד העולם מסוף

בערבות  הז' ברקיע הוא והכסא רקיעים, ששה יש ה'
מעלות  שש כתי' שלמה בכסא כך ערבות, רוכב וכמ"ש
שלמה  שעשה ענין וי"ל הז', מעלה על והכסא לכסא
הכסא  ענין פי' בזוה"ק דהנה ה', לכסא דמיון כסאו
השבת  ויום החול ימי ו' על כסא של מעלות והשש
שם  ופי' כבודו, כסא על וישב נתעלה הז' ביום וכמא'
ושביעאה  תתאין יומין שית אית בזה, בחי' ב' שיש
וגם  עלייהו, ושביעאה עילאין יומין שית ואית עלייהו,
שבתות  שתי בנ"י שמרו אלמלא כן מצינו בגמרא
שבכל  שבת בחי' ב' הם שבתות שתי פי' כו' כהלכתן
שבת  והו"ע תשמורו, שבתותי את וכמ"ש ושבת, שבת
וב' דשבתא, ויומא שבתא מעלי עילאה, ושבת תתאה
תיבין  וא"ו בכ"י, בתפלה ג"כ מצינו אלו בחינות
בחילופי  ועד כבוד, שם דברוך תיבין והוא"ו דשמע,

ויחו"ת. יחו"ע דאחד, אתוון
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚ‰Â אף יצרתיו בראתיו לכבודי כתיב הנה כי
יש  בריאה בי"ע, עולמות ג' כנגד עשיתיו
מחשבה  בחי' ג' כנגד והם ועשי', החומר, וצורת מאין,
שאותיות  בריאה כנגד הוא מחשבה ומעשה, דיבור
מאותיות  ההרגש ראשית כי חדש, דבר הוא המחשבה
מקדמות  הם האותיות שרש כי והגם במחשבה, הוא

ה  כי ובבה"ז  באגה"ק וכמ"ש הפה השכל מוצאות '
עובר  וע"י שבהם אלא אינם וכו' מהשפתיים בומ"ף
האותיות  שרש אבל בפה, וקבעם בס"י כמ"ש הדיבור
הרי  מ"מ ממדבר, שרשו ודיבור השכל מקדמות הוא
והראי' אינם, כאילו הם והרי עדיין מורגשים אינם שם
הן  השכל וסקירת בריקת איזה לאדם נופל דכאשר
עדיין  יודע אינו הרי התורה, מלימוד והן דעלמא ממילי
השגה  לידי בא כאשר אלא הוא, ומה האיך מהותו
המחשבה, אותיות ע"י הוא וההבנה וההשגה והבנה,
המח', אותיות בלי ידוע אינו השכל וסקירת בריקת ואם
הוא  מאותיות ההרגש ועיקר השכל, קדמות מכ"ש
כי  מאין, יש בריאה בשם נק' ולכן המחשבה, באותיות

אין  או בעלמא הארה הוא שאין אין, בפי' הפי' ב' לפי
יתכן  לא כי חדש, דבר שהוא הוא הפי' מושג, שאינו
בהאין  כלול הי' עכשיו שהוא כמו היש שמציאות לומר
אלא  השתלשלות, ה"ז שאל"כ היש למציאת הקדום
וזהו  חדש, דבר ה"ה וא"כ אחר באופן שם שהי'
הוא  שהכוונה דבר מלא דבר היא שהבריאה שאמרו
שיהי' לומר יתכן שהאיך ממש, דבר מלא שהוא
לנו  שא"א דבר, מלא הוא אלא קודם, כזה מציאות
שדוגמתו  רק מושג, שאינו מאחר דבר שם ע"ז לכנות
וכערך  ערוך, באין יותר רוחניות הוא אבל באצי' יש
עם  חד הם דאצי' כלים שהרי מהנברא הבורא ריחוק
איהו  בד"ה כמ"ש מאין יש וע"י בהן לברוא איהו בחי'
דבר  שהוא מבריאה הפי' אין ולפ"ז באגה"ק, וחיוהי
שלא  ע"ש חדש דבר שנק' אלא כלל הי' שלא חדש
עכשיו. שהוא כמו הבריאה הרגש בבחי' כזה מהות הי'
האותיות  שהיו שהגם המחשבה באותיות יובן וכן
אחר  באופן הי' ששם מפני אלא השכל, בקדמות קודם
פעולת  כי חדש, דבר מחשבה נק' כלל הרגש בלי
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c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

עצמו, לגבי העצמי ההעלם גילוי שמביא המחשבה
העלם  ה"ז בהעלם שהי' כמו וא"כ וגילוי, העלם וה"ז
גילוי  לידי בא שהוא כמו אלא שם לו לכנות וא"א

דאצי' מל' הוא ועד"ז מחשבה. ה"ז גילוי לידי וכשבא
מגילוי  נעשה דבריאה עתיק כי לבריאה עתיק הנעשית

באצי'. שהוא כמו דאצי' דמל' ההעלם

(`) [dben dgpd] mifrd xcrk jxry
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåâéøãî é÷åìéç äæá ùé úåéèøôáåעולם בתוך גם 
עצמו  ïéçåîהאצילות úðéçá ùé úåìéöàá íâ éøäù

,úåãîä ìà íéëééùä ïéçåîå íöòáבעולם גם  שהרי 
וכו '. ומידות מוחין, של שלם, "פרצוף" יש האצילות

úåììëá ÷ø, כללי באופן  העולמות  למבנה כשמתייחסים
ìàהנה íéëééùä ïä äàéøááã øîåì ùé ïéçåîä ïéðò

ä÷éðéã ïéçåî íéàø÷ðä úåãîä מוחין" של מושג יש –
דיניקה " "מוחין ויש בוגר , אדם  של שכל כמו דגדלות"
המוחין  הבריאה ובעולם יונק, תינוק של השכל כמו
כפי המוחין  על מדובר שלא כיון דיניקה, מוחין  נקראים
למידות, בשייכות שהם כפי  אלא בטהרתם, שהם
ïéçåî úðéçá ïäå 'åë åæ äâéøãîî íé÷ðåé úåãîäù

,'åë úåðè÷ã.וקטנה מצומצמת שברמה מוחין
ééìëù åîéçøå åìéçã ïä äàéøáä íìåòáù åäæåí כלומר

נשמתו  מצד יהודי בכל שיש טבעיים ויראה אהבה לא
הנולדים ויראה  אהבה אלא לעוררם, רק שצריך

ה', של בגדולתו שכלית øôñáמהתבוננות áåúëù åîë
íéðåðéá ìù- תניא –è"ì ÷øô12íéàáä úåãîä ïäå

,'åë úòãäå äðéáäîגדולה השגה כאן  שיש  למרות הנה
כיון  דיניקה" "מוחין עדיין נקרא זה הרי באלוקות,
יונקים שהם אלא ויראה, אהבה הרגש, זה כאן שהעיקר

מהשכל, לאúåìéöàáåומקבלים  זה  שם העיקר
אלא השכלית, ההתפעלות לא  אפילו ההתפעלות ,
מופשט שהוא  כפי  האלוקות, של הענין בעצם  דביקות

זה ולכן  ההשגה, åë'.מלבושי  úåìãâã ïéçåî úðéçá
ø÷éòä äøéöéä íìåòåהואúåãîä úðéçáמה כלומר

ויראה אהבה  של המידות זה היצירה בעולם שמורגש 

שכליות) (ולא טבעיות  ויראה אהבה åðééäåכשלעצמן ,
,'åë çåø úðéçáרוח נפש  בין ההתחלקות כידוע  -

עולם כנגד והיא המוחין  בחינת  היא שנשמה ונשמה,
בחינת היא ונפש המידות, בחינת היא ורוח  הבריאה,

העשיה.
ïéçåî ïë íâ ùéåהיצירה úâäðäìבעולם êééùù äî ÷øå

,úåãîä המוחין ששם הבריאה לעולם בניגוד כלומר -
מההתבוננות הוא קיומם וכל המידות את  מולידים
בפני למידות קיום יש  היצירה  בעולם הרי  השכלית,
בזה המתבטאים מוחין  יש שם שגם אלא עצמן,

אותם). יוצרות לא (אך ידם  על מונהגות שהמידות
המידות : הנהגת  לענין  דוגמא נ"ע הרבי åîëåומביא

íâ éøäù íéòáè úåãîá ìåãâì ïè÷ ïéá ùøôä ùéù
ïè÷ä åîë ììë äæ ïéà ìáà ,òáèä øçà êùîð ìåãâä

הערך פחותי  קטנים לדברים  לא13הנמשך היא  והסיבה ,
אלא וכדומה מזוכך יותר הוא הגדול אצל שהטבע בגלל

åáù ìëùä éðôî(בגדול)úåéäì úåãîäá ìòåôù
,'åë ìëùä éô ìò ïúâäðäיש הגדול שאצל וכיון 

המידות את  מנווט הוא ממילא  הרי שכלית, התפתחות
הי בעולם בנמשל וכך יותר. ונעלה  גבוה צירהלמקום

על מונהגות הן הרי המידות, הוא שם שהעיקר למרות
השכל, האצילות,ïäåידי כבעולם בעצם מוחין לא

הבריאה, כבעולם למידות השייכים מוחין לא ואפילו 
רק åë'.אלא ãáì úåãîä úâäðäì íéëééùä ïéçåî

äéùòä íìåòåכנגד íéùòîäהוא ïéðò àåäå ùôð úðéçá
,ùîî ìòåôáהבנה או  מידות של התפעלות ללא

úåðè÷áאמנםåשכלית, ïä ìáà ïéçåî ïë íâ äæá ùé
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שם:12. לשונו dxividוזה mlera ik `ed mdipiay lcadde
.'ek ez`xie ecgte ezad` ody ocal d"a q"` ly eizecn my zexi`n
zcear `id z`f okle dxivia oippwn oixitq ziyc [g"re mipewiza] y"nke
epiide 'eke cgte d`xia cenrl ehewyi `l dlile mnei cinz mik`lnd
la` .'ek dad`d `id l`kin dpgn zceare l`nydny l`ixab dpgn lk
xewn ody d"a q"` ly ezrce ezpiae eznkg my zexi`n d`ixad mlera
zlza `ppwn d`lir `ni`c mipewiza `zi`cke odl yxye m`e zecnd
miwicvd zenyp xecn `ed okle d`ixad mler `edy `iqxka oxitq

d"a q"` zlecbc zrce dpiad on zekynpd enigxe eligca 'd icaer
dnypl yeal dyrp `alc `zerxne l"pk `alc `zerx `xwp ef dad`y

ldwie xdfa y"nke onwlck oeilrd ocrÎob `edy d`ixad mlera.
ו':13. פרק אמרים לקוטי תניא jxrראה itl od zecnd ik

ohw elkyy itl jxrd izegt miphw mixac ade`e wyeg ohwd ik lkyd
miphw mixacn svwzne qrkzn oke .mdn xzei mixwi mixac biydl xvwe

zecn x`ye zex`tzda oke.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.'åë ãáì äéùòì êééùù äî ÷ø åðééäã éøîâì,כלומר
לשכל שיש אלא המידות הוא העיקר היצירה בעולם
השכל, ערך לפי  אותן שמנווט המידות על השפעה

המידה על לא היא השכל השפעת  העשיה  בעולם ואילו 
ממש. בפועל עצמו  המעשה על רק אלא עצמה

a"xrz opgz`e zyxt zay

•

1

2

3

4

5

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

i"yz mixn`nd xtq

שלמעלה  עולם שבכל תחתונה ממדרגה רק אבל האצילות, מעולם – הנבראים כל שרש
מקורו  שהוא שבעליון תחתונה מדרגה לגבי דוגמא רק  הוא למטה והנברא מהנברא,

¯L‡ הּבעלּֿגבּול ּבהתהּוּות ּגם יּובן ּכזאת ּבדגמא ¬∆ְְְְְִַַַַַָָָֹֻ
עׂשּיה  יצירה ּבריאה התהּוּות ּדהינּו ְְְְְֱֲִִִִֵַַָָָֹמאלקּות,
עליוֿהּׁשלֹום  אבינּו אברהם נׁשמת ּוכמֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמאצילּות,
חסד  מּבחינת מתהּוה הּבריאה ּדעֹולם חסד ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבבחינת
אברהם", מעל אלקים "וּיעל ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָָֹּדאצילּות,
אברהם  נׁשמת ּומהּוה ׁשּפֹועל האלקי הּפעל הּכח ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשהּוא

ׁשּבחסד  חכמה וכן ליׁש, מאין החסד ׁשּנמׁש11איׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
נמׁש ּדבריאה ּדמחסד ׁשלמה, נׁשמת מּמּנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּומתהּוה
הּׂשכל  עד ּדעׂשּיה לחסד ּדיצירה ּומחסד ּדיצירה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלחסד
והינּו ּכּלם, הּנבראים ּבכל הּוא וכן ׁשּלמּטה, ְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֻהאנֹוׁשי
ּדכל  ּדאצילּות, וחסד חכמה מּבחינת הּוא הּכל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדׁשרׁש
מהּמּזל  ׁשּלמּטה העׂשב ּגּדּול ודגמת ּכעין הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
מהּמדרגה  היא ּדעׂשּיה חסד ּדבחינת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרּוחני,
מהּמדרגה  היא ּדיצירה וחסד ּדיצירה, ּדחסד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּתחּתֹונה

ּדחסד הּוא האחרֹונה ּדבריאה וחסד ּדבריאה, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ
ּדחסד  ּדאצילּות, חסד ּדבחינת האחרֹונה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהּמדרגה

חסד  ּדבחינת לבד ודגמא מעין רק הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּדבריאה
עליוֿהּׁשלֹום  אבינּו אברהם ׁשאמר ּכמֹו ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָּדאצילּות,
ּב'אּגרת  נׁשמתֹוֿעדן רּבנּו ּדפרׁש ואפר", עפר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ"ואנכי
היא  אברהם ּדאהבת נאמר ׁשּלא טו סימן ְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּקדׁש'
ּדאצילּות, חסד ּדבחינת העליֹונה אהבה ּבחינת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבער
העץ  אל ודמיֹון ערֹו לֹו אין הרי ׁשהאפר ּכׁשם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאּלא
ּדעצם  העץ, ׁשל מהּותֹו ׁשּזהּו והגם ׁשּנׂשרף, ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹקדם
מהד' אחד הּוא העפר ׁשהרי עפר, הּוא הרי ֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמהּותֹו
הרי  מּכלֿמקֹום העץ, הרּכבת הּוא מהם אׁשר ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
להאהבה  ודמיֹון ער אין ּכ ודמיֹון, ער לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין
מה  ּכל וכן ּדאצילּות, חסד ּבחינת לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדאברהם
א למעלה, ּומקֹור ׁשרׁש לֹו יׁש הרי למּטה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּׁשּנתהּוה
ׁשּזהּו הרּוחני, הּמּזל לגּבי הּגׁשמי העׂשב ּכמֹו זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרי
הּוא  ׁשּלמּטה והּנברא ׁשּבֹו, הּתחּתֹונה מהּמדרגה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָרק
הּתחּתֹונה  הּמדרגה לגּבי ּבלבד ודגמא ער ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻרק

ּומקֹורֹו. ׁשרׁשֹו ׁשהּוא ְְְֶֶֶָָׁשּבעליֹון
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שאצלי 11) בהעתקה הוא כן שלמה: נשמת . . שבחסד חכמה
ועיין  - לע"ע). מצאתי לא הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק (גכתי"ק

סהמ"צ  פ"ג). שה"ש ד"ה בלקו"ת (הובא ב. קעו, לזח"ג רמ"ז
וצ"ע. פ"ב. מלך מינוי מצות להצ"צ

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

קטנים  יהודיים ישובים היו לליובאוויטש מסביב 
משפחות  מספר האדמה בעבודת ועסקו חיו בהם
תורה  בני ברובם היו המשפחות ראשי יהודיות.

גדולים. וחסידים
זלמן  ר'  מהם וחסיד 1אחד תורה בן  לו קראו

קילומטר  2530  שצערבינע בישוב חי גדול,
יפה  מנין היה ישוב שבאותו למרות מליובאוויטש.

היה  זאת בכל ביום, פעמים שלש בציבור והתפללו
השנה, ראש הסליחות, בימי בליובאוויטש להיות נוהג

כיפור. ויום תשובה ימי עשרת
הלילה  כל ער אבי  היה כיפור יום ערב  בליל
כבר  היה שתים־עשרה בשעה בהשכמה. ומתפלל
תהלים  אומר אחת לשעה ועד טוב, יום סעודת אחרי

מנחה. מתפלל ואז
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ההיא.1) בעת המיניסטריום ראש יושב



קפז c"ag i`iyp epizeax zxezn

עצמו, לגבי העצמי ההעלם גילוי שמביא המחשבה
העלם  ה"ז בהעלם שהי' כמו וא"כ וגילוי, העלם וה"ז
גילוי  לידי בא שהוא כמו אלא שם לו לכנות וא"א

דאצי' מל' הוא ועד"ז מחשבה. ה"ז גילוי לידי וכשבא
מגילוי  נעשה דבריאה עתיק כי לבריאה עתיק הנעשית

באצי'. שהוא כמו דאצי' דמל' ההעלם

(`) [dben dgpd] mifrd xcrk jxry

•
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåâéøãî é÷åìéç äæá ùé úåéèøôáåעולם בתוך גם 
עצמו  ïéçåîהאצילות úðéçá ùé úåìéöàá íâ éøäù

,úåãîä ìà íéëééùä ïéçåîå íöòáבעולם גם  שהרי 
וכו '. ומידות מוחין, של שלם, "פרצוף" יש האצילות

úåììëá ÷ø, כללי באופן  העולמות  למבנה כשמתייחסים
ìàהנה íéëééùä ïä äàéøááã øîåì ùé ïéçåîä ïéðò

ä÷éðéã ïéçåî íéàø÷ðä úåãîä מוחין" של מושג יש –
דיניקה " "מוחין ויש בוגר , אדם  של שכל כמו דגדלות"
המוחין  הבריאה ובעולם יונק, תינוק של השכל כמו
כפי המוחין  על מדובר שלא כיון דיניקה, מוחין  נקראים
למידות, בשייכות שהם כפי  אלא בטהרתם, שהם
ïéçåî úðéçá ïäå 'åë åæ äâéøãîî íé÷ðåé úåãîäù

,'åë úåðè÷ã.וקטנה מצומצמת שברמה מוחין
ééìëù åîéçøå åìéçã ïä äàéøáä íìåòáù åäæåí כלומר

נשמתו  מצד יהודי בכל שיש טבעיים ויראה אהבה לא
הנולדים ויראה  אהבה אלא לעוררם, רק שצריך

ה', של בגדולתו שכלית øôñáמהתבוננות áåúëù åîë
íéðåðéá ìù- תניא –è"ì ÷øô12íéàáä úåãîä ïäå

,'åë úòãäå äðéáäîגדולה השגה כאן  שיש  למרות הנה
כיון  דיניקה" "מוחין עדיין נקרא זה הרי באלוקות,
יונקים שהם אלא ויראה, אהבה הרגש, זה כאן שהעיקר

מהשכל, לאúåìéöàáåומקבלים  זה  שם העיקר
אלא השכלית, ההתפעלות לא  אפילו ההתפעלות ,
מופשט שהוא  כפי  האלוקות, של הענין בעצם  דביקות

זה ולכן  ההשגה, åë'.מלבושי  úåìãâã ïéçåî úðéçá
ø÷éòä äøéöéä íìåòåהואúåãîä úðéçáמה כלומר

ויראה אהבה  של המידות זה היצירה בעולם שמורגש 

שכליות) (ולא טבעיות  ויראה אהבה åðééäåכשלעצמן ,
,'åë çåø úðéçáרוח נפש  בין ההתחלקות כידוע  -

עולם כנגד והיא המוחין  בחינת  היא שנשמה ונשמה,
בחינת היא ונפש המידות, בחינת היא ורוח  הבריאה,

העשיה.
ïéçåî ïë íâ ùéåהיצירה úâäðäìבעולם êééùù äî ÷øå

,úåãîä המוחין ששם הבריאה לעולם בניגוד כלומר -
מההתבוננות הוא קיומם וכל המידות את  מולידים
בפני למידות קיום יש  היצירה  בעולם הרי  השכלית,
בזה המתבטאים מוחין  יש שם שגם אלא עצמן,

אותם). יוצרות לא (אך ידם  על מונהגות שהמידות
המידות : הנהגת  לענין  דוגמא נ"ע הרבי åîëåומביא

íâ éøäù íéòáè úåãîá ìåãâì ïè÷ ïéá ùøôä ùéù
ïè÷ä åîë ììë äæ ïéà ìáà ,òáèä øçà êùîð ìåãâä

הערך פחותי  קטנים לדברים  לא13הנמשך היא  והסיבה ,
אלא וכדומה מזוכך יותר הוא הגדול אצל שהטבע בגלל

åáù ìëùä éðôî(בגדול)úåéäì úåãîäá ìòåôù
,'åë ìëùä éô ìò ïúâäðäיש הגדול שאצל וכיון 

המידות את  מנווט הוא ממילא  הרי שכלית, התפתחות
הי בעולם בנמשל וכך יותר. ונעלה  גבוה צירהלמקום

על מונהגות הן הרי המידות, הוא שם שהעיקר למרות
השכל, האצילות,ïäåידי כבעולם בעצם מוחין לא

הבריאה, כבעולם למידות השייכים מוחין לא ואפילו 
רק åë'.אלא ãáì úåãîä úâäðäì íéëééùä ïéçåî

äéùòä íìåòåכנגד íéùòîäהוא ïéðò àåäå ùôð úðéçá
,ùîî ìòåôáהבנה או  מידות של התפעלות ללא

úåðè÷áאמנםåשכלית, ïä ìáà ïéçåî ïë íâ äæá ùé
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שם:12. לשונו dxividוזה mlera ik `ed mdipiay lcadde
.'ek ez`xie ecgte ezad` ody ocal d"a q"` ly eizecn my zexi`n
zcear `id z`f okle dxivia oippwn oixitq ziyc [g"re mipewiza] y"nke
epiide 'eke cgte d`xia cenrl ehewyi `l dlile mnei cinz mik`lnd
la` .'ek dad`d `id l`kin dpgn zceare l`nydny l`ixab dpgn lk
xewn ody d"a q"` ly ezrce ezpiae eznkg my zexi`n d`ixad mlera
zlza `ppwn d`lir `ni`c mipewiza `zi`cke odl yxye m`e zecnd
miwicvd zenyp xecn `ed okle d`ixad mler `edy `iqxka oxitq

d"a q"` zlecbc zrce dpiad on zekynpd enigxe eligca 'd icaer
dnypl yeal dyrp `alc `zerxne l"pk `alc `zerx `xwp ef dad`y

ldwie xdfa y"nke onwlck oeilrd ocrÎob `edy d`ixad mlera.
ו':13. פרק אמרים לקוטי תניא jxrראה itl od zecnd ik

ohw elkyy itl jxrd izegt miphw mixac ade`e wyeg ohwd ik lkyd
miphw mixacn svwzne qrkzn oke .mdn xzei mixwi mixac biydl xvwe

zecn x`ye zex`tzda oke.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.'åë ãáì äéùòì êééùù äî ÷ø åðééäã éøîâì,כלומר
לשכל שיש אלא המידות הוא העיקר היצירה בעולם
השכל, ערך לפי  אותן שמנווט המידות על השפעה

המידה על לא היא השכל השפעת  העשיה  בעולם ואילו 
ממש. בפועל עצמו  המעשה על רק אלא עצמה

a"xrz opgz`e zyxt zay
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

i"yz mixn`nd xtq

שלמעלה  עולם שבכל תחתונה ממדרגה רק אבל האצילות, מעולם – הנבראים כל שרש
מקורו  שהוא שבעליון תחתונה מדרגה לגבי דוגמא רק  הוא למטה והנברא מהנברא,

¯L‡ הּבעלּֿגבּול ּבהתהּוּות ּגם יּובן ּכזאת ּבדגמא ¬∆ְְְְְִַַַַַָָָֹֻ
עׂשּיה  יצירה ּבריאה התהּוּות ּדהינּו ְְְְְֱֲִִִִֵַַָָָֹמאלקּות,
עליוֿהּׁשלֹום  אבינּו אברהם נׁשמת ּוכמֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמאצילּות,
חסד  מּבחינת מתהּוה הּבריאה ּדעֹולם חסד ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבבחינת
אברהם", מעל אלקים "וּיעל ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָָֹּדאצילּות,
אברהם  נׁשמת ּומהּוה ׁשּפֹועל האלקי הּפעל הּכח ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשהּוא

ׁשּבחסד  חכמה וכן ליׁש, מאין החסד ׁשּנמׁש11איׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
נמׁש ּדבריאה ּדמחסד ׁשלמה, נׁשמת מּמּנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּומתהּוה
הּׂשכל  עד ּדעׂשּיה לחסד ּדיצירה ּומחסד ּדיצירה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלחסד
והינּו ּכּלם, הּנבראים ּבכל הּוא וכן ׁשּלמּטה, ְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֻהאנֹוׁשי
ּדכל  ּדאצילּות, וחסד חכמה מּבחינת הּוא הּכל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדׁשרׁש
מהּמּזל  ׁשּלמּטה העׂשב ּגּדּול ודגמת ּכעין הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
מהּמדרגה  היא ּדעׂשּיה חסד ּדבחינת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרּוחני,
מהּמדרגה  היא ּדיצירה וחסד ּדיצירה, ּדחסד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּתחּתֹונה

ּדחסד הּוא האחרֹונה ּדבריאה וחסד ּדבריאה, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ
ּדחסד  ּדאצילּות, חסד ּדבחינת האחרֹונה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהּמדרגה

חסד  ּדבחינת לבד ודגמא מעין רק הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּדבריאה
עליוֿהּׁשלֹום  אבינּו אברהם ׁשאמר ּכמֹו ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָּדאצילּות,
ּב'אּגרת  נׁשמתֹוֿעדן רּבנּו ּדפרׁש ואפר", עפר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ"ואנכי
היא  אברהם ּדאהבת נאמר ׁשּלא טו סימן ְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּקדׁש'
ּדאצילּות, חסד ּדבחינת העליֹונה אהבה ּבחינת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבער
העץ  אל ודמיֹון ערֹו לֹו אין הרי ׁשהאפר ּכׁשם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאּלא
ּדעצם  העץ, ׁשל מהּותֹו ׁשּזהּו והגם ׁשּנׂשרף, ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹקדם
מהד' אחד הּוא העפר ׁשהרי עפר, הּוא הרי ֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמהּותֹו
הרי  מּכלֿמקֹום העץ, הרּכבת הּוא מהם אׁשר ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
להאהבה  ודמיֹון ער אין ּכ ודמיֹון, ער לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין
מה  ּכל וכן ּדאצילּות, חסד ּבחינת לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדאברהם
א למעלה, ּומקֹור ׁשרׁש לֹו יׁש הרי למּטה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּׁשּנתהּוה
ׁשּזהּו הרּוחני, הּמּזל לגּבי הּגׁשמי העׂשב ּכמֹו זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרי
הּוא  ׁשּלמּטה והּנברא ׁשּבֹו, הּתחּתֹונה מהּמדרגה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָרק
הּתחּתֹונה  הּמדרגה לגּבי ּבלבד ודגמא ער ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻרק

ּומקֹורֹו. ׁשרׁשֹו ׁשהּוא ְְְֶֶֶָָׁשּבעליֹון
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שאצלי 11) בהעתקה הוא כן שלמה: נשמת . . שבחסד חכמה
ועיין  - לע"ע). מצאתי לא הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק (גכתי"ק

סהמ"צ  פ"ג). שה"ש ד"ה בלקו"ת (הובא ב. קעו, לזח"ג רמ"ז
וצ"ע. פ"ב. מלך מינוי מצות להצ"צ
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קטנים  יהודיים ישובים היו לליובאוויטש מסביב 
משפחות  מספר האדמה בעבודת ועסקו חיו בהם
תורה  בני ברובם היו המשפחות ראשי יהודיות.

גדולים. וחסידים
זלמן  ר'  מהם וחסיד 1אחד תורה בן  לו קראו

קילומטר  2530  שצערבינע בישוב חי גדול,
יפה  מנין היה ישוב שבאותו למרות מליובאוויטש.

היה  זאת בכל ביום, פעמים שלש בציבור והתפללו
השנה, ראש הסליחות, בימי בליובאוויטש להיות נוהג

כיפור. ויום תשובה ימי עשרת
הלילה  כל ער אבי  היה כיפור יום ערב  בליל
כבר  היה שתים־עשרה בשעה בהשכמה. ומתפלל
תהלים  אומר אחת לשעה ועד טוב, יום סעודת אחרי

מנחה. מתפלל ואז
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נכנס  כיפור, יום בערב  תרמ"ט, או תרמ"ח בשנת
טוב" יום ב"גוט התפלה אחרי מיד אבי אל זלמן ר'

ורחב. שמח
בספר  ושקוע מאד רציני רוח במצב אז היה אבי

לו: וענה בו, שלמד
זה  אך לשמחה, מועדים הוא וחג חג, כעת אכן,
של  במצב להיות צריכים כיפור, יום ערב  הרי
היא  ותשובה דליבא, מעומקא תשובה התעוררות

להבא. על טובה וקבלה העבר על חרטה
ענה: זלמן ר'

לצהרי  עד כיפור יום ערב  חיילים. אנחנו רבי,
בשמחה, להיות וציווה חג שהוא השי"ת אמר היום,
"על  לומר מנחה, להתפלל צריכים הצהריים אחרי

וסיים: תשובה. ולעשות חטא"

[לעקח]. מזונות לי תנו רבי,
נתן  זלמן, ר' של מתשובתו מאד מרוצה היה אבי
עוגה  חתיכת לכם נותן אני ואמר: עוגה חתיכת לו

מתוקה. שנה לכם יתן והשי"ת

* * *

המריר  לבי העכשוי. רוחי למצב מתאים זה סיפור
אך  שמחה. של רוח במצב כלל אינו הכלל מצרות
עצמנו  לשמח מצווה כשהשי"ת חיילים, אנחנו
אך  עצמנו. את לשמח אנו מוכרחים  פורים בשמחת
ותלמידי  בכלל אחינו מצב את לזכור אנו מוכרחים
של  יהדות על הנפש מסירות וזכות בפרט, הישיבות

ישראל. כלל על תגן ומשפחותיהם, אחינו
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תרפ"ז  אדר, כ"ז ב"ה.

לענינגראד 

מוהרש"ז  הרב אי"א וו"ח ידידי כבוד

שי'

וברכה. שלום

שי' להתלמיד עניתי הנה אדר, מי"ד מכתבו על במענה

תו"א  הנהגת היתה צריכה ובד"כ בלימודו. יתמיד אשר

תלמידים  בשנה, א' פעם או זמן בכל להעמיד, להנהיג,

וכדומה. משפיע שו"ב, רב, משרת לקבל מוכשרים

גוטניק, שי' רמ"ז הרב תלמידנו ע"ד ללונדון כתבתי

להוציא  האפשרי בכל להשתדל בזה כבודו את אבקש וע"כ

מכתבים  ויכתוב הפועל, אל שמה הנ"ל הרב נסיעת  דבר

בהשגת  לו לעזור וכן זה, על לזרזם שבלונדון למכיריו

כי  גמ"ח, סכום איזה לו יודרש אם או הכניסה, רשיון

ית'. בעזרתו היא כפולה טובה

ומברכו  הדו"ש ידידו

שניאורסאהן  יצחק יוסף

רמ"ז  הרב ליד פה הלוטה המכתב להמציא בבקשה

ולבקשו  אדרעסתו, נאבדה סיבה מפני כי גוטניק, שי'

ממש. לידו שיב[ו]א ותראו אדרעסתו, מחדש לנו שיכתוב

שהדפיס  ירושלים בונה הס' את לשלוח תוכלו אם

ביחאווסקי.
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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו הרי הסעודה, יקדים1בעת שמא בסעודה מסיחין ''אין

אותו נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה

ומשתה מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמן "רב :

אדוני (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר

מסיחין אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

מסיחין ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה

בסעודה"?!

בשעת לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת

היה מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,

עליו היה - מסיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע

הטעם את ואילו ההלכה עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו"') יקדים ("שמא לכך

ש"אין ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה

היתה מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". מסיחין

רב שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא

ורק אך חל הסכנה מפני בסעודה" מסיחין ש"אין הדין נחמן

רב סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה לחוש אין - מפני3נחמן

אפשרית. סכנה כל

ש"אין הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב כך על

לידי ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" מסיחין

כדוגמת דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא לא4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי

רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא

רב האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר

לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן

הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -

לא אפילו הסעודה, בשעת מסיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם כתב אין6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, מסיחין

שכוונתו לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה או האכילה קודם האליהוֿרבה7היא, כדברי או

המשנהֿברורה לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (ליקוטיֿשיחות,

ולא יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש

ביטול הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו

יותר חמור עליו והעונש מאוד חמור ענין הוא תורה

שלמדנו וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר9(מ"כאילו "כל ,

עליו נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך

של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..

דבריֿ אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש "כן הלשון את דוקאשלושהלהבין מדוע שאכלו",

"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: עלהשכרביאור

את להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנומעלתגודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד

עצמו המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה

ובדוגמת "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",

"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת

על גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל

בזמן "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.

מ"שלחנו לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך

מכיון זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה

של (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)שם.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחים ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימן ה"ערוך7)אורחֿחיים שכתב כמו

שם. א.8)השלחן" ס"ק א.9)שם צט, לא.10)סנהדרין טו, א.11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה שלום"12)ראה "שים ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת
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נכנס  כיפור, יום בערב  תרמ"ט, או תרמ"ח בשנת
טוב" יום ב"גוט התפלה אחרי מיד אבי אל זלמן ר'

ורחב. שמח
בספר  ושקוע מאד רציני רוח במצב אז היה אבי

לו: וענה בו, שלמד
זה  אך לשמחה, מועדים הוא וחג חג, כעת אכן,
של  במצב להיות צריכים כיפור, יום ערב  הרי
היא  ותשובה דליבא, מעומקא תשובה התעוררות

להבא. על טובה וקבלה העבר על חרטה
ענה: זלמן ר'

לצהרי  עד כיפור יום ערב  חיילים. אנחנו רבי,
בשמחה, להיות וציווה חג שהוא השי"ת אמר היום,
"על  לומר מנחה, להתפלל צריכים הצהריים אחרי

וסיים: תשובה. ולעשות חטא"

[לעקח]. מזונות לי תנו רבי,
נתן  זלמן, ר' של מתשובתו מאד מרוצה היה אבי
עוגה  חתיכת לכם נותן אני ואמר: עוגה חתיכת לו

מתוקה. שנה לכם יתן והשי"ת

* * *

המריר  לבי העכשוי. רוחי למצב מתאים זה סיפור
אך  שמחה. של רוח במצב כלל אינו הכלל מצרות
עצמנו  לשמח מצווה כשהשי"ת חיילים, אנחנו
אך  עצמנו. את לשמח אנו מוכרחים  פורים בשמחת
ותלמידי  בכלל אחינו מצב את לזכור אנו מוכרחים
של  יהדות על הנפש מסירות וזכות בפרט, הישיבות

ישראל. כלל על תגן ומשפחותיהם, אחינו
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תרפ"ז  אדר, כ"ז ב"ה.

לענינגראד 

מוהרש"ז  הרב אי"א וו"ח ידידי כבוד

שי'

וברכה. שלום

שי' להתלמיד עניתי הנה אדר, מי"ד מכתבו על במענה

תו"א  הנהגת היתה צריכה ובד"כ בלימודו. יתמיד אשר

תלמידים  בשנה, א' פעם או זמן בכל להעמיד, להנהיג,

וכדומה. משפיע שו"ב, רב, משרת לקבל מוכשרים

גוטניק, שי' רמ"ז הרב תלמידנו ע"ד ללונדון כתבתי

להוציא  האפשרי בכל להשתדל בזה כבודו את אבקש וע"כ

מכתבים  ויכתוב הפועל, אל שמה הנ"ל הרב נסיעת  דבר

בהשגת  לו לעזור וכן זה, על לזרזם שבלונדון למכיריו

כי  גמ"ח, סכום איזה לו יודרש אם או הכניסה, רשיון

ית'. בעזרתו היא כפולה טובה

ומברכו  הדו"ש ידידו

שניאורסאהן  יצחק יוסף

רמ"ז  הרב ליד פה הלוטה המכתב להמציא בבקשה

ולבקשו  אדרעסתו, נאבדה סיבה מפני כי גוטניק, שי'

ממש. לידו שיב[ו]א ותראו אדרעסתו, מחדש לנו שיכתוב

שהדפיס  ירושלים בונה הס' את לשלוח תוכלו אם

ביחאווסקי.
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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו הרי הסעודה, יקדים1בעת שמא בסעודה מסיחין ''אין

אותו נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה

ומשתה מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמן "רב :

אדוני (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר

מסיחין אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

מסיחין ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה

בסעודה"?!

בשעת לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת

היה מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,

עליו היה - מסיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע

הטעם את ואילו ההלכה עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו"') יקדים ("שמא לכך

ש"אין ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה

היתה מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". מסיחין

רב שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא

ורק אך חל הסכנה מפני בסעודה" מסיחין ש"אין הדין נחמן

רב סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה לחוש אין - מפני3נחמן

אפשרית. סכנה כל

ש"אין הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב כך על

לידי ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" מסיחין

כדוגמת דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא לא4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי

רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא

רב האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר

לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן

הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -

לא אפילו הסעודה, בשעת מסיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם כתב אין6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, מסיחין

שכוונתו לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה או האכילה קודם האליהוֿרבה7היא, כדברי או

המשנהֿברורה לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (ליקוטיֿשיחות,

ולא יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש

ביטול הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו

יותר חמור עליו והעונש מאוד חמור ענין הוא תורה

שלמדנו וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר9(מ"כאילו "כל ,

עליו נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך

של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..

דבריֿ אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש "כן הלשון את דוקאשלושהלהבין מדוע שאכלו",

"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: עלהשכרביאור

את להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנומעלתגודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד

עצמו המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה

ובדוגמת "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",

"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת

על גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל

בזמן "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.

מ"שלחנו לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך

מכיון זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה

של (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)שם.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחים ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימן ה"ערוך7)אורחֿחיים שכתב כמו

שם. א.8)השלחן" ס"ק א.9)שם צט, לא.10)סנהדרין טו, א.11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה שלום"12)ראה "שים ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת
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ı¯‡‰ È¯tÓ ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â(כ (יג, ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»»∆
ׁשל  ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ּכנען, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻארץ

יתחּזקּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ּבכ הּיהּודי. לעם הּׁשּייכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלּפרֹות

לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - הארץ מּפרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָויקחּו

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ּבני ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארץ

éðùàë-ãr ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìriå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©
:úîç àáì áçøáëïBøáç-ãr àáiå áâpá eìriå §−Ÿ§¬Ÿ£¨«©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼

ïBøáçå ÷ðrä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà íLå§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À
:íéøöî ïrö éðôì äúðáð íéðL òáLâëeàáiå ¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ

ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãr©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
íéðnøä-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðr£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−

:íéðàzä-ïîeãëìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì ¦©§¥¦«©¨´©½¨−̈©´©¤§®
éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä úBãà ìr©µŸ́¨¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬

:ìàøNéäëíéraøà õwî õøàä øezî eáLiå ¦§¨¥«©¨ª−¦´¨®̈¤¦¥−©§¨¦¬
:íBéåëøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå-ìàå ï «©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤

äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨
-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác íúà eáéLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤

:õøàä éøtæëõøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå §¦¬¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤¨−̈¤
-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤

:déøtçëíéøräå õøàa áLiä írä ær-ék ñôà ¦§¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À
:íL eðéàø ÷ðrä éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

èëéñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîr£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−

:ïcøiä ãéìäLî-ìà írä-úà áìk ñäiå ©¬©©§¥«©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®
ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrð äìr øîàiå©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−

:dìàììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå ¨«§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
:epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìáìeàéöiå ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«©Ÿ¦¹

ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−
õøà dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤
eðéàø-øLà írä-ìëå àåä äéáLBé úìëàŸ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúáâìíéìéôpä-úà eðéàø íLå §−̈©§¥¬¦«§¨´¨¦À¤©§¦¦²
ïëå íéáâçk eðéðérá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬

:íäéðéra eðééäãéàä-ìk àOzåeðziå äãr ¨¦−§¥«¥¤«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−
:àeää äìéla írä ekáiå íìB÷-úàáeðliå ¤¨®©¦§¬¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ

eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²

:eðúî-eì äfä øaãnaâeðúà àéáî äåäé äîìå ©¦§¨¬©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈

iriax ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eéäé eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáìãLéà eøîàiå ¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´

:äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìàäìtiå ¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ
éða úãr ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìr ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬

:ìàøNéå-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¨¥«¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦
:íäéãâa eòø÷ õøàä-úà íéøzäæ-ìà eøîàiå ©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«©Ÿ́§½¤

eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá̈Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש

מהם  ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומה

ואחרּֿכ הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה אֹודֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלחקר

את  ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה והּׂשכר הרוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹודֹות

ּומּכיון  ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר את והקּדימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּסדר

- ּפרס לקּבל עלֿמנת עבֹודה הּׂשכר, על הּדגׁש את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשמּו

והׁשּתיקם. ּכלב ְְִִֵַָָָעמד

éùéìùç-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä̈¨´¤©½Ÿ§¨−̈®̈¤¾¤£¤¦²¨©¬

:Láãe áìçèízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà ¨−̈§¨«©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À
øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà eàøéz-ìà©¦«§Æ¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´

:íàøéz-ìà eðzà äåäéå íäéìrî ílöéeøîàiå ¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«©«Ÿ§Æ
äåäé ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk̈¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´§Ÿ̈À

:ìàøNé éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøðô ¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«
àéírä éðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´

úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfäøLà úB ©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬
:Baø÷a éúéNráéäNràå epLøBàå øácá epkà ¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ

:epnî íeörå ìBãb-éBâì EúàâéäLî øîàiå «Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤¤−
-úà Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²¤

:Baøwî äfä íräãéõøàä áLBé-ìà eøîàå ¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»¨¨´¤
äfä írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®

ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLàãîò E £¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´
íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈

:äìéì Là ãenráeåèäfä írä-úà äzîäå §©¬¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−

-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà Léàk§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤
:øîàì ErîLæèàéáäì äåäé úìëé ézìaî ¦§£−¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ

íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®
:øaãna íèçLiåæéäzråééðãà çk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ®̈

:øîàì zøac øLàkçé-áøå íétà Cøà äåäé ©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©
ïår ã÷t äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨®̈©§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ

lL-ìr íéða-ìr úBáà:íéraø-ìrå íéL ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«
èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³

:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤
:Eøáãk ézçìñ äåäéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬

:õøàä-ìk-úà äåäé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§®̈©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìåâëøLà õøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

ãëBnr úøçà çeø äúéä á÷r áìë écárå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½
àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå©§©¥−©«£®̈©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´

:äpLøBé Bòøæå änLäëáLBé éðrðkäå é÷ìîräå ½̈¨§©§−«¦¤«¨§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´
Cøc øaãnä íëì eòñe eðt øçî ÷îrä¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤

:óeñ-íéô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

מּיד  לעזרני, ל היה למׁשה אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאמרּו

עבֹודה  ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה לֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאמר

היא  ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת הגּדלה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹּפֹועלים

מּלׁשֹון  ּתכסף ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ּדהּנה ּגבֹוּה'. צר'ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ידי  על רק לכן ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג וכיון ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּתענּוג,

הּתענּוג  אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ׁשהּוא עצמֹו, ּבכח ְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַַָֹעבֹודה

ְְַָלמעלה.

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëänä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨

änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨
:ézrîL éìr íéðélîçëéðà-éç íäìà øîà ©¦¦²¨©−¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ

ïk éðæàa ízøac øLàk àì-íà äåäé-íàð§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−



קצי ipy ,oey`x - ci ,bi - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìù úùøô
âéà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåáEì-çìLïåùàø ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©§´

ïúð éðà-øLà ïrðk õøà-úà eøúéå íéLðà£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬Ÿ¥−
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáàâíúà çìLiå £Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«©¦§©̧Ÿ¨¬
íéLðà ílk äåäé ét-ìr ïøàt øaãnî äLî¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®ª¨´£¨¦½

:änä ìàøNé-éðá éLàø(éåì)ãíúBîL älàå ¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨§¥−¤§®̈
:øekæ-ïa renL ïáeàø ähîìäïBòîL ähîì §©¥´§¥½©−©¤©«§©¥´¦§½

:éøBç-ïa èôLå:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì ¨−̈¤¦«§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«
æ:óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîìçíéøôà ähîì §©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«§©¥¬¤§−̈¦

:ïeð-ïa rLBäè:àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì ¥¬©¦«§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«
é:éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîìàéähîìóñBé §©¥´§ª½©¦¥−¤¦«§©¥¬¥−

:éñeñ-ïa écb äMðî ähîìáéìàénr ïã ähîì §©¥´§©¤®©¦−¤¦«§©¥´½̈©¦¥−
:élîb-ïaâé:ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì ¤§©¦«§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

ãé:éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîìåèãâ ähîì §©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«§©¥´½̈
:éëî-ïa ìàeàbæè-øLà íéLðàä úBîL älà §¥−¤¨¦«¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤

äLî àø÷iå õøàä-úà øeúì äLî çìL̈©¬¤−¨´¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²
rLBäé ïeð-ïa rLBäì:(ìàøùé)æéäLî íúà çìLiå §¥¬©¦−§ª«©©¦§©³Ÿ¨Æ¤½

áâpa äæ eìr íäìà øîàiå ïrðk õøà-úà øeúì̈−¤¤´¤§®̈©©´Ÿ¤£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤
:øää-úà íúéìråçé-äî õøàä-úà íúéàøe ©«£¦¤−¤¨¨«§¦¤¬¤¨−̈¤©

äôøä àeä ÷æçä äéìr áLiä írä-úàå àåä¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½
:áø-íà àeä èrîäèéàeä-øLà õøàä äîe ©§©¬−¦¨«¨´¨À̈¤£¤Æ

äîe ärø-íà àåä äáBèä da áLéíéørä ¥´½̈£¨¬¦−¦¨¨®¨´¤«¨¦À
-øLà:íéøöáîa íà íéðçîaä äpäa áLBé àeä £¤Æ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«

ëõr da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤

:íéáðr éøeka éîé íéîiäå§©̧¨¦½§¥−¦¥¬£¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz gly t"y w"yven zgiy)

ı¯‡‰ È¯tÓ ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â(כ (יג, ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»»∆
ׁשל  ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ּכנען, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻארץ

יתחּזקּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ּבכ הּיהּודי. לעם הּׁשּייכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלּפרֹות

לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - הארץ מּפרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָויקחּו

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ּבני ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארץ

éðùàë-ãr ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìriå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©
:úîç àáì áçøáëïBøáç-ãr àáiå áâpá eìriå §−Ÿ§¬Ÿ£¨«©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼

ïBøáçå ÷ðrä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà íLå§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À
:íéøöî ïrö éðôì äúðáð íéðL òáLâëeàáiå ¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ

ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãr©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
íéðnøä-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðr£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−

:íéðàzä-ïîeãëìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì ¦©§¥¦«©¨´©½¨−̈©´©¤§®
éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä úBãà ìr©µŸ́¨¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬

:ìàøNéäëíéraøà õwî õøàä øezî eáLiå ¦§¨¥«©¨ª−¦´¨®̈¤¦¥−©§¨¦¬
:íBéåëøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå-ìàå ï «©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤

äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨
-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác íúà eáéLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤

:õøàä éøtæëõøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå §¦¬¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤¨−̈¤
-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤

:déøtçëíéøräå õøàa áLiä írä ær-ék ñôà ¦§¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À
:íL eðéàø ÷ðrä éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

èëéñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîr£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−

:ïcøiä ãéìäLî-ìà írä-úà áìk ñäiå ©¬©©§¥«©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®
ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrð äìr øîàiå©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−

:dìàììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå ¨«§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
:epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìáìeàéöiå ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«©Ÿ¦¹

ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−
õøà dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤
eðéàø-øLà írä-ìëå àåä äéáLBé úìëàŸ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúáâìíéìéôpä-úà eðéàø íLå §−̈©§¥¬¦«§¨´¨¦À¤©§¦¦²
ïëå íéáâçk eðéðérá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬

:íäéðéra eðééäãéàä-ìk àOzåeðziå äãr ¨¦−§¥«¥¤«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−
:àeää äìéla írä ekáiå íìB÷-úàáeðliå ¤¨®©¦§¬¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ

eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²

:eðúî-eì äfä øaãnaâeðúà àéáî äåäé äîìå ©¦§¨¬©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈

iriax ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eéäé eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáìãLéà eøîàiå ¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´

:äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìàäìtiå ¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ
éða úãr ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìr ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬

:ìàøNéå-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¨¥«¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦
:íäéãâa eòø÷ õøàä-úà íéøzäæ-ìà eøîàiå ©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«©Ÿ́§½¤

eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá̈Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש

מהם  ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומה

ואחרּֿכ הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה אֹודֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלחקר

את  ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה והּׂשכר הרוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹודֹות

ּומּכיון  ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר את והקּדימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּסדר

- ּפרס לקּבל עלֿמנת עבֹודה הּׂשכר, על הּדגׁש את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשמּו

והׁשּתיקם. ּכלב ְְִִֵַָָָעמד

éùéìùç-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä̈¨´¤©½Ÿ§¨−̈®̈¤¾¤£¤¦²¨©¬

:Láãe áìçèízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà ¨−̈§¨«©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À
øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà eàøéz-ìà©¦«§Æ¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´

:íàøéz-ìà eðzà äåäéå íäéìrî ílöéeøîàiå ¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«©«Ÿ§Æ
äåäé ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk̈¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´§Ÿ̈À

:ìàøNé éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøðô ¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«
àéírä éðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´

úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfäøLà úB ©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬
:Baø÷a éúéNráéäNràå epLøBàå øácá epkà ¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ

:epnî íeörå ìBãb-éBâì EúàâéäLî øîàiå «Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤¤−
-úà Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²¤

:Baøwî äfä íräãéõøàä áLBé-ìà eøîàå ¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»¨¨´¤
äfä írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®

ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLàãîò E £¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´
íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈

:äìéì Là ãenráeåèäfä írä-úà äzîäå §©¬¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−

-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà Léàk§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤
:øîàì ErîLæèàéáäì äåäé úìëé ézìaî ¦§£−¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ

íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®
:øaãna íèçLiåæéäzråééðãà çk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ®̈

:øîàì zøac øLàkçé-áøå íétà Cøà äåäé ©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©
ïår ã÷t äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨®̈©§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ

lL-ìr íéða-ìr úBáà:íéraø-ìrå íéL ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«
èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³

:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤
:Eøáãk ézçìñ äåäéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬

:õøàä-ìk-úà äåäé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§®̈©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìåâëøLà õøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

ãëBnr úøçà çeø äúéä á÷r áìë écárå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½
àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå©§©¥−©«£®̈©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´

:äpLøBé Bòøæå änLäëáLBé éðrðkäå é÷ìîräå ½̈¨§©§−«¦¤«¨§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´
Cøc øaãnä íëì eòñe eðt øçî ÷îrä¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤

:óeñ-íéô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

מּיד  לעזרני, ל היה למׁשה אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאמרּו

עבֹודה  ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה לֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאמר

היא  ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת הגּדלה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹּפֹועלים

מּלׁשֹון  ּתכסף ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ּדהּנה ּגבֹוּה'. צר'ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ידי  על רק לכן ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג וכיון ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּתענּוג,

הּתענּוג  אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ׁשהּוא עצמֹו, ּבכח ְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַַָֹעבֹודה

ְְַָלמעלה.

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëänä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨

änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨
:ézrîL éìr íéðélîçëéðà-éç íäìà øîà ©¦¦²¨©−¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ

ïk éðæàa ízøac øLàk àì-íà äåäé-íàð§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−



iyingקצב - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëì äNràèëíëéøâô eìté äfä øaãna ¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹
äðL íéøNr ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈

:éìr íúðéìä øLà äìrîåìeàáz ízà-íà ¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ
éúàNð øLà õøàä-ìàì éãé-úàíëúà ïkL ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék dä®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìäéäé æáì ízøîà øLà íëtèåéúàéáäå §©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå íúàŸ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«
áì:äfä øaãna eìté ízà íëéøâôeâìíëéðáe ¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â

-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna íérø eéäé¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤
:øaãna íëéøât íz-ãr íëéúeðæãìøtñîa §«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧

íBé íBé íéraøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´
íéraøà íëéúðår-úà eàNz äðMì íBé äðMì©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−

:éúàeðz-úà ízrãéå äðLäìézøac äåäé éðà ¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼
úàfä ärøä äãrä-ìëì äNrà úàæ | àì-íà¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åìõøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
eáLiåáéúëåðåìéåéø÷äãrä-ìk-úà åéìr eðéliå ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈

:õøàä-ìr äaã àéöBäìæìíéLðàä eúîiå §¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ¨«£¨¦½
:äåäé éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çìíéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íääèìäLî øaãéå ¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ

øácä-úàìàøNé éða-ìk-ìà älàä íé ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî írä eìaàúiåîeìriå ø÷aá eîkLiå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬

íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì øää-Làø-ìà¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²
:eðàèç ék äåäé øîà-øLààîänì äLî øîàiå £¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½¨¬¨

:çìöú àì àåäå äåäé ét-úà íéøár ízà äf¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«
áîeôâpz àìå íëaø÷a äåäé ïéà ék eìrz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½

:íëéáéà éðôìâîíL éðrðkäå é÷ìîrä ék ¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ
éøçàî ízáL ïk-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì¦§¥¤½§©§¤−¤®̈¤¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´

:íënr äåäé äéäé-àìå äåäéãîúBìrì eìtriå §Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«©©§¦¾©«£−
eLî-àì äLîe äåäé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà¤´Ÿ¨®̈©«£³§¦«§Ÿ̈Æ¤½Ÿ−̈

:äðçnä áøwîäîáLiä éðrðkäå é÷ìîrä ãøiå ¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−

:äîøçä-ãr íeúkiå íekiå àeää øäaô ¨¨´©®©©¬©©§−©©«¨§¨«
åèà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤

õøà-ìà eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ¤¤̧¤Æ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBîâäMà íúéNrå «§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«©«£¦¤̧¦¤³

Bà äáãðá Bà øãð-àlôì çáæ-Bà äìò äåäéì©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈−
Bà ø÷aä-ïî äåäéì ççéð çéø úBNrì íëéãrîa§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦©¨−̈¬

:ïàvä-ïîãäåäéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå ¦©«Ÿ§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®
ïéää úéráøa ìeìa ïBøOr úìñ äçðî:ïîL ¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

äBà äìòä-ìr äNrz ïéää úéréáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfìåäçðî äNrz ìéàì Bà ©¨®©©¤−¤¨«¤¨«³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈

ìL ïîMá äìeìa íéðøNr éðL úìñ:ïéää úéL −Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬©¤−¤§¦¦¬©¦«
æìL Cñpì ïééåççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©

:äåäéì©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…
'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָרז"ל

מעדה זה ּדין נלמד מּדּוע לֹומר,¯Ú‰וקׁשה, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ»»ְְֵַַָ

הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ׁשחטא נרמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזה

יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי חׁשבּו הם – טעּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגׁשמּיּות  עם ּולהתעּסק לארץ להּכנס ולא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹודד

הרי  ה' ּבעבֹודת ודרּגתם מעלתם ּגדל ׁשּמּצד אּלא ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם.

וחמּור. ּגדֹול חטא ְְֵֶָָזה

éùéîçç-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNrú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥
:äåäéì íéîìL-Bà øãðèø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå ¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ

ìL úìñ äçðîéöç ïîMa ìeìa íéðøNr äL ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬
:ïéääé-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå ©¦«§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©

:äåäéì ççéðàéBà ãçàä øBMì äNré äëk ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨´¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−
:íéfrá Bà íéNáká äOì-Bà ãçàä ìéàì̈©´¦¨«¤®̈«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

áéãçàì eNrz äëk eNrz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîkâéälà-úà äëk-äNré çøæàä-ìk §¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤

:äåäéì ççéð-çéø äMà áéø÷äìãéøeâé-éëå §©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«¨Á
äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk äåäéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ

iriay ,iyiy - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:äåäéæèäøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬
øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬

:íëzàô ¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

ÌÎz‡ ¯b‰ ¯bÏÂ . . ¯b ÌÎz‡ ¯e‚È ÈÎÂ(ידֿטז ּבכל (טו, ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿«≈«»ƒ¿∆ְָ

חּדּוׁש. יׁש e‚È¯ּפסּוק ÈÎÂ להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ִֵָ¿ƒ»ְְִִֵֶַָָָָ

להם  ׁשּנאמר מּכ הצטערּו יׂשראל ּבני ּכי לארץ", ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּכנסּו

זה  ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלאחר

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, חטא ּבׁשעת ׁשהיּו לּגרים ּגם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיה

Ï‰˜‰.הּמצֹות ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא -ÌÏBÚ ˙wÁ «»»ְְְִִִֶַַַָָָֹÀ«»
לדֹורֹות. ׁשּנצטּוּו ּבמצוֹות ּגם –˙Á‡ ‰¯Bz,ּבחּקים רק לא – ְְְְִִֶַַ»««ְִַֹֻ

ּובמׁשּפטים. ּבעדּות ּגם ְְְִִֵֶַָָאּלא

éùùæé:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåçééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
øLà õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤£¤¬

:änL íëúà àéáî éðàèéíçlî íëìëàa äéäå £¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤
:äåäéì äîeøú eîéøz õøàäëíëúñør úéLàø ¨®̈¤¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½

eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç©−̈¨¦´§®̈¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬
:dúààëäåäéì eðzz íëéúñør úéLàøî Ÿ¨«¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−

:íëéúøãì äîeøzñáëeNrú àìå ebLú éëå §¨®§Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½
-ìà äåäé øac-øLà älàä úåönä-ìk úà¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤

:äLîâë-ãéa íëéìà äåäé äeö øLà-ìk úà ¤«¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©
äàìäå äåäé äeö øLà íBiä-ïî äLî¤®¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨

:íëéúøãìãëäúNrð äãrä éðérî íà äéäå §Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´
ìäìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãrä-ìë eNrå äââL ¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈

ètLnk Bkñðå Búçðîe äåäéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®
:úhçì ãçà íéfr-øérNeäë-ìr ïäkä øtëå §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©

àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða úãr-ìk̈£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½
íúàhçå äåäéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²

:íúââL-ìr äåäé éðôìåëéða úãr-ìëì çìñðå ¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañ
éòéáù,éùéù

¦§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr gi zegiy ihewl)

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯(כ (טו, ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»
ּבּטל  ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ּבּמדרׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאיתא

הּוא  עבֹודהֿזרה ׁשל החטא ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודהֿזרה.

החֹוצב  ּביד ּכגרזן רק אינם ּומּזלֹות ׁשּכֹוכבים האמּונה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

חּלה  ּומצות עצמית. והׁשּפעה ׁשליטה ּבעלי הם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבֹו,

מצהיר  הּמצוה את הּמקּים האדם ׁשהרי זֹו, אמּונה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמבּטלת

ּבעצם  ּבאה הּטבע, ּכחֹות ּבאמצעּות ׁשּקּבל זֹו, ׁשעּסה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ

ֵַָָמהּקּב"ה.

éòéáùæëäáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨
:úàhçì dúðL-úa ærçëLôpä-ìr ïäkä øtëå ¥¬©§¨−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤

åéìr øtëì äåäé éðôì äââLá äàèça úââMä©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈
:Bì çìñðåèëøbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä §¦§©¬«¨«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´

:äââLa äNòì íëì äéäé úçà äøBz íëBúa§¨®¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«
ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äNrz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ

Lôpä äúøëðå ócâî àeä äåäé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:dnr áøwî àåääàì-úàå äæa äåäé-øáã ék ©¦−¦¤¬¤©¨«¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤

ä Búåöîäðår àåää Lôpä úøkz | úøkä øô ¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬
:dáôáìLéà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå ¨«©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²

:úaMä íBéa íéör LL÷îâìBúà eáéø÷iå §¥¬¥¦−§¬©©¨«©©§¦´Ÿ½
-ìàå äLî-ìà íéör LL÷î Búà íéàönä©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ§¤

:äãrä-ìk ìàå ïøäàãìék øîLna Búà eçépiå ©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«©©¦¬Ÿ−©¦§®̈¦µ
:Bì äNri-äî Løô àìñäìäåäé øîàiå ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà¤¤½¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ
:äðçnì õeçî äãrä-ìkåì-ìk Búà eàéöiå ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«©Ÿ¦̧Ÿ¹¨

íéðáàa Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãrä̈«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−
:äLî-úà äåäé äeö øLàk úîiåôæìøîàiå ©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬Ÿ¤

:øîàl äLî-ìà äåäéçììàøNé éða-ìà øac §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ
éôðk-ìr úöéö íäì eNrå íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²©©§¥¬

ðkä úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâáìéút ó ¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬
:úìëzèìBúà íúéàøe úöéöì íëì äéäå §¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ

íúà íúéNrå äåäé úåöî-ìk-úà ízøëæe§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®
-øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú-àìå§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤

:íäéøçà íéðæ ízàîíúéNrå eøkæz ïrîì ©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ®̈¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«

àîíëúà éúàöBä øLà íëéäìà äåäé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ
äåäé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬

ôôô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«



קצג iying - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëì äNràèëíëéøâô eìté äfä øaãna ¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹
äðL íéøNr ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈

:éìr íúðéìä øLà äìrîåìeàáz ízà-íà ¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ
éúàNð øLà õøàä-ìàì éãé-úàíëúà ïkL ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék dä®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìäéäé æáì ízøîà øLà íëtèåéúàéáäå §©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå íúàŸ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«
áì:äfä øaãna eìté ízà íëéøâôeâìíëéðáe ¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â

-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna íérø eéäé¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤
:øaãna íëéøât íz-ãr íëéúeðæãìøtñîa §«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧

íBé íBé íéraøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´
íéraøà íëéúðår-úà eàNz äðMì íBé äðMì©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−

:éúàeðz-úà ízrãéå äðLäìézøac äåäé éðà ¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼
úàfä ärøä äãrä-ìëì äNrà úàæ | àì-íà¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åìõøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
eáLiåáéúëåðåìéåéø÷äãrä-ìk-úà åéìr eðéliå ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈

:õøàä-ìr äaã àéöBäìæìíéLðàä eúîiå §¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ¨«£¨¦½
:äåäé éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çìíéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íääèìäLî øaãéå ¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ

øácä-úàìàøNé éða-ìk-ìà älàä íé ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî írä eìaàúiåîeìriå ø÷aá eîkLiå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬

íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì øää-Làø-ìà¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²
:eðàèç ék äåäé øîà-øLààîänì äLî øîàiå £¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½¨¬¨

:çìöú àì àåäå äåäé ét-úà íéøár ízà äf¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«
áîeôâpz àìå íëaø÷a äåäé ïéà ék eìrz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½

:íëéáéà éðôìâîíL éðrðkäå é÷ìîrä ék ¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ
éøçàî ízáL ïk-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì¦§¥¤½§©§¤−¤®̈¤¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´

:íënr äåäé äéäé-àìå äåäéãîúBìrì eìtriå §Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«©©§¦¾©«£−
eLî-àì äLîe äåäé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà¤´Ÿ¨®̈©«£³§¦«§Ÿ̈Æ¤½Ÿ−̈

:äðçnä áøwîäîáLiä éðrðkäå é÷ìîrä ãøiå ¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−

:äîøçä-ãr íeúkiå íekiå àeää øäaô ¨¨´©®©©¬©©§−©©«¨§¨«
åèà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤

õøà-ìà eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ¤¤̧¤Æ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBîâäMà íúéNrå «§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«©«£¦¤̧¦¤³

Bà äáãðá Bà øãð-àlôì çáæ-Bà äìò äåäéì©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈−
Bà ø÷aä-ïî äåäéì ççéð çéø úBNrì íëéãrîa§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦©¨−̈¬

:ïàvä-ïîãäåäéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå ¦©«Ÿ§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®
ïéää úéráøa ìeìa ïBøOr úìñ äçðî:ïîL ¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

äBà äìòä-ìr äNrz ïéää úéréáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfìåäçðî äNrz ìéàì Bà ©¨®©©¤−¤¨«¤¨«³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈

ìL ïîMá äìeìa íéðøNr éðL úìñ:ïéää úéL −Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬©¤−¤§¦¦¬©¦«
æìL Cñpì ïééåççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©

:äåäéì©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…
'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָרז"ל

מעדה זה ּדין נלמד מּדּוע לֹומר,¯Ú‰וקׁשה, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ»»ְְֵַַָ

הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ׁשחטא נרמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזה

יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי חׁשבּו הם – טעּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגׁשמּיּות  עם ּולהתעּסק לארץ להּכנס ולא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹודד

הרי  ה' ּבעבֹודת ודרּגתם מעלתם ּגדל ׁשּמּצד אּלא ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם.

וחמּור. ּגדֹול חטא ְְֵֶָָזה

éùéîçç-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNrú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥
:äåäéì íéîìL-Bà øãðèø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå ¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ

ìL úìñ äçðîéöç ïîMa ìeìa íéðøNr äL ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬
:ïéääé-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå ©¦«§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©

:äåäéì ççéðàéBà ãçàä øBMì äNré äëk ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨´¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−
:íéfrá Bà íéNáká äOì-Bà ãçàä ìéàì̈©´¦¨«¤®̈«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

áéãçàì eNrz äëk eNrz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîkâéälà-úà äëk-äNré çøæàä-ìk §¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤

:äåäéì ççéð-çéø äMà áéø÷äìãéøeâé-éëå §©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«¨Á
äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk äåäéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ

iriay ,iyiy - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:äåäéæèäøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬
øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬

:íëzàô ¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

ÌÎz‡ ¯b‰ ¯bÏÂ . . ¯b ÌÎz‡ ¯e‚È ÈÎÂ(ידֿטז ּבכל (טו, ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿«≈«»ƒ¿∆ְָ

חּדּוׁש. יׁש e‚È¯ּפסּוק ÈÎÂ להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ִֵָ¿ƒ»ְְִִֵֶַָָָָ

להם  ׁשּנאמר מּכ הצטערּו יׂשראל ּבני ּכי לארץ", ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּכנסּו

זה  ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלאחר

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, חטא ּבׁשעת ׁשהיּו לּגרים ּגם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיה

Ï‰˜‰.הּמצֹות ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא -ÌÏBÚ ˙wÁ «»»ְְְִִִֶַַַָָָֹÀ«»
לדֹורֹות. ׁשּנצטּוּו ּבמצוֹות ּגם –˙Á‡ ‰¯Bz,ּבחּקים רק לא – ְְְְִִֶַַ»««ְִַֹֻ

ּובמׁשּפטים. ּבעדּות ּגם ְְְִִֵֶַָָאּלא

éùùæé:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåçééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
øLà õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤£¤¬

:änL íëúà àéáî éðàèéíçlî íëìëàa äéäå £¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤
:äåäéì äîeøú eîéøz õøàäëíëúñør úéLàø ¨®̈¤¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½

eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç©−̈¨¦´§®̈¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬
:dúààëäåäéì eðzz íëéúñør úéLàøî Ÿ¨«¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−

:íëéúøãì äîeøzñáëeNrú àìå ebLú éëå §¨®§Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½
-ìà äåäé øac-øLà älàä úåönä-ìk úà¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤

:äLîâë-ãéa íëéìà äåäé äeö øLà-ìk úà ¤«¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©
äàìäå äåäé äeö øLà íBiä-ïî äLî¤®¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨

:íëéúøãìãëäúNrð äãrä éðérî íà äéäå §Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´
ìäìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãrä-ìë eNrå äââL ¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈

ètLnk Bkñðå Búçðîe äåäéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®
:úhçì ãçà íéfr-øérNeäë-ìr ïäkä øtëå §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©

àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða úãr-ìk̈£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½
íúàhçå äåäéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²

:íúââL-ìr äåäé éðôìåëéða úãr-ìëì çìñðå ¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañ
éòéáù,éùéù

¦§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr gi zegiy ihewl)

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯(כ (טו, ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»
ּבּטל  ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ּבּמדרׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאיתא

הּוא  עבֹודהֿזרה ׁשל החטא ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודהֿזרה.

החֹוצב  ּביד ּכגרזן רק אינם ּומּזלֹות ׁשּכֹוכבים האמּונה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

חּלה  ּומצות עצמית. והׁשּפעה ׁשליטה ּבעלי הם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבֹו,

מצהיר  הּמצוה את הּמקּים האדם ׁשהרי זֹו, אמּונה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמבּטלת

ּבעצם  ּבאה הּטבע, ּכחֹות ּבאמצעּות ׁשּקּבל זֹו, ׁשעּסה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ

ֵַָָמהּקּב"ה.

éòéáùæëäáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨
:úàhçì dúðL-úa ærçëLôpä-ìr ïäkä øtëå ¥¬©§¨−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤

åéìr øtëì äåäé éðôì äââLá äàèça úââMä©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈
:Bì çìñðåèëøbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä §¦§©¬«¨«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´

:äââLa äNòì íëì äéäé úçà äøBz íëBúa§¨®¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«
ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äNrz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ

Lôpä äúøëðå ócâî àeä äåäé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:dnr áøwî àåääàì-úàå äæa äåäé-øáã ék ©¦−¦¤¬¤©¨«¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤

ä Búåöîäðår àåää Lôpä úøkz | úøkä øô ¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬
:dáôáìLéà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå ¨«©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²

:úaMä íBéa íéör LL÷îâìBúà eáéø÷iå §¥¬¥¦−§¬©©¨«©©§¦´Ÿ½
-ìàå äLî-ìà íéör LL÷î Búà íéàönä©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ§¤

:äãrä-ìk ìàå ïøäàãìék øîLna Búà eçépiå ©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«©©¦¬Ÿ−©¦§®̈¦µ
:Bì äNri-äî Løô àìñäìäåäé øîàiå ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà¤¤½¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ
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-úà ízìväå íäì øLà-ìk̈£¤´¨¤®§¦©§¤¬¤

:úånî eðéúLôðãédì eøîàiå ©§Ÿ¥−¦¨«¤©Ÿ̄§¨´
úeîì íëézçú eðLôð íéLðàä̈«£¨¦À©§¥³©§¥¤Æ¨½

íëúà ìéväì éãkeãébú àì íà §¥§©¦¤§¤µ¦´Ÿ©¦½
äæ eðøác-úà,Cì äðzpL úBàä úà ¤§¨¥−¤®¤¨¤¦§¨¨

äîBça úéa íò íéøçà eNòé àlL¤Ÿ©££¥¦¦©¦©¨

ìöpäìeðì ýBýé úúa äéäå-úà §¦¨¥§¨À̈§¥̧§¨¬¨̧Æ¤
ãñç Cnò eðéùòå õøàäïzpL ¨½̈¤§¨¦¬Ÿ¦−̈¤¬¤¤¦¥

ãBáëå úBaø úBðzî íëìúîàåäîa ¨¤©¨©§¨¤«¡¤«§©

íëúà äiçpM:åèìáça íãøBzå ¤§©¤¤§¤©«¦¥¬©¤−¤
ïBlçä ãòaeøâñ øéòä éøòL ékék §©´©«©®¦©£¥¨¦¨§¦³

äîBçä øé÷a dúéáìà ïBlçä éðt ¥¨Æ§¦´©«½̈§¥©©¤

äîBçì õeçî:úáLBé àéä äîBçáe ¦©¨©«−̈¦¬¨«¤
æè-ït eël äøää íäì øîàzå©³Ÿ¤¨¤Æ¨¨´¨¥½¤

eòbôéeLbôéíéôãøä íëáeëìzLk ¦§§¬¦§§¨¤−¨«Ÿ§¦®§¤¥§

íëkøãì äzòänL íúaçðåeøúqz ©¨§©§§¤§©§¥¤̧¹̈¨¦¨§

àBáçî íB÷îaìLãò íéîé úL ¦§©£§´Ÿ¤¨¦Àµ©
eëìz øçàå íéôãøä áBĹ¨«Ÿ§¦½§©©−¥«§¬

:íëkøãìæéäéìà eøîàiå §©§§¤«©«Ÿ§¬¥¤−¨
íéLðàääéäðeðçðà íi÷ð ¨«£¨¦®¦§¤§¦¦´£©½§

:eðzòaLä øLà äfä CúòáMî¦§ª«¨¥¬©¤−£¤¬¦§©§¨«
çéúBNòì Ca øácä íéìBz eðà éøä£¥¨¦©¨¨¨©£

äfä úBàäíéàá eðçðà äpä ¨©¤¦¥²£©¬§¨¦−
úå÷z-úà õøàaìáçéðMä èeç ¨¨®¤¤¦§©¿¤¤Á©¨¦̧
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Bîc äöeçä Cúéá éúìcî¦©§¥̧¥¥¬©²¨¨¬
BLàøáøîL àlL Bîãa áiçúð àeä §Ÿ−¦§©¥§¨¤Ÿ¨©

Bîöòíi÷ð eðçðàåøLôà äéä àì ék ©§©«£©´§§¦¦®¦Ÿ¨¨¤§¨

ìäúénä ïî BøîLäéäé øLà ìëå §¨§¦©¦¨§ÂÂŸ£¤̧¦«§¤³
ãé-íà eðLàøá Bîc úéaa Czà¦¨Æ©©½¦¨´§Ÿ¥½¦−̈
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íçlLzå àeä-ïkøää Cøc:ïBlça éðMä úå÷z-úà øL÷zå eëìiåáëìL íL eáLiå äøää eàáiå eëìiåeL÷áéå íéôãøä eáL-ãò íéîé úL ¤½©§©§¥−¤¤¨¨©¥¥®©¦§²Ÿ¤¦§©¬©¨¦−©«©«©¥«§Æ©¨´Ÿ¨½̈¨©¥³§¨Æ§´Ÿ¤¨¦½©−̈¨«Ÿ§¦®©§©§¯
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:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc mixcp(iyiy meil)

,eixaca wiicl yie ,deab inxglàälilb iyp` eid m`ïéøékîmb ¨©¦¦
,mipdkd inxgl mzpeeky okziy ,mipdkd inxg z`,ïéøzeîoeik ¨¦

inxgl e` deab inxgl epeekzp mxg mxn`a m` wtzqdl yiy
,mipdkàîìàdcedi iaxly o`kn gken ok m` -àle÷ì à÷éôñ- ©§¨§¥¨§¨

`yixa ixde ,lg xcpd oi`e lwdl mipc lg xcpd m` wtq yiyk
mipc wtqay dcedi iax zrcy rnyn [lilba dnexz mzq iabl]

.`xnegl
:mi`pz ipy md dpynd ly `tiqde `yixdy `xnbd zpwqn

,`xnbd zvxznéiaà øîàdàôéñmzqy rnyny dpynd ly ¨©©©¥¥¨
`l` ,dcedi iax ixac ly jynd dpi` ,lwdl minxgøæòìà éaø©¦¤§¨¨

,àéä ÷Bãö éaøaxaeq dcedi iaxy .dcedi iax lr wleg `ede §©¦¨¦
,mixeq` dcedia minxg mzq mb ezhiyle ,xingdl mixcp wtqy

,mipdk inxgl epeekzpy okzie mipdkd inxg mb mixikny s`e
minxg mzq' dpynd ly `tiqde .mixingn wtqn mewn lkn
oi` eixacle ,wecv xa xfrl` iax zhiy `id ,'oixzen dcedia
mzq okle ,lwdl minxge mixcp wtqe wtql envr z` qipkn mc`
inxg z` mixikn oi`y meyn ,mixeq` lilba `weec minxg
la` ,deab inxgl ezpeek i`ce lilba mxg xne`de mipdkd
dnl wtq yiy meyn ,mixzen mipdkd inxg z` mixikna

.epeekzp
dnexz ly zeaad izyy da yxetny `ziixa d`ian `xnbd

:md mi`pz ipy minxge
äøeñà äãeäéa äîeøz íúñ øîBà äãeäé éaø ,àéðúclilba la` §©§¨©¦§¨¥§¨§¨¦¨£¨

,zxzen.ïéøeñà ìéìba íéîøç íúñ øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¨¥§¨£¨¦©¨¦£¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

המשך ביאור למסכת נדרים ליום שישי עמ' ב



קצח
לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:365:368:258:259:069:0610:1910:1919:4319:4620:1320:1519:2520:27באר שבע )ק(

5:325:318:218:219:039:0410:1610:1719:4919:5220:1620:1919:2220:32חיפה )ק(

5:335:338:238:239:049:0410:1610:1719:4819:5120:1320:1519:1020:27ירושלים )ק(

5:345:348:248:249:059:0610:1810:1919:4619:4920:1520:1819:2820:30תל אביב )ק(

4:554:547:407:388:528:5210:1410:1420:5220:5621:3521:4020:3721:59אוסטריה, וינה )ק(

7:307:339:139:159:529:5410:4210:4417:0917:0817:3917:3916:5017:50אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:055:047:547:528:598:5910:1910:1920:4720:5121:2821:3220:3221:50אוקראינה, אודסה )ק(

4:314:297:167:148:278:279:499:4920:2520:2921:0821:1320:1021:32אוקראינה, דונייצק )ק(

4:404:387:247:218:378:379:599:5920:3820:4221:2221:2720:2321:46אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:574:557:327:268:588:5810:2210:2221:1221:1621:5922:0420:5822:26אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:484:467:227:148:518:5010:1410:1421:0621:1021:5321:5820:5122:20אוקראינה, קייב )ק(

5:365:348:258:249:279:2710:4710:4721:1221:1521:4921:5320:5722:10איטליה, מילאנו )ק(

6:106:118:388:399:099:1010:1210:1318:1618:1718:4018:4117:5918:51אקוואדור, קיטו )ח(

7:557:589:449:4610:2210:2411:1311:1517:5117:5118:1918:1917:3318:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:059:0810:4010:4211:2211:2512:1112:1318:2318:2218:5618:5618:0419:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:405:398:328:319:219:2110:3710:3720:3120:3421:0521:0820:1521:23ארה״ב, בולטימור )ק(

5:255:248:178:169:089:0810:2510:2520:2420:2821:0021:0320:0921:18ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:255:258:178:179:089:0810:2510:2620:2520:2821:0021:0420:1021:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:565:558:478:479:429:4210:5911:0021:0621:1021:4321:4720:5122:02ארה״ב, דטרויט )ק(

6:206:209:099:099:489:4911:0011:0120:2120:2420:4920:5220:0521:04ארה״ב, האוסטון )ק(

5:415:418:318:319:149:1410:2810:2820:0120:0420:3220:3519:4520:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:296:299:159:159:529:5311:0311:0420:1120:1320:3820:4119:5520:52ארה״ב, מיאמי )ק(

5:195:188:108:109:039:0310:2010:2020:2220:2620:5821:0220:0721:17ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:165:158:078:079:019:0110:1810:1920:2320:2621:0021:0320:0821:18ארה״ב, שיקגו )ק(

6:566:589:109:119:429:4310:4010:4118:0718:0718:3218:3217:4918:42בוליביה, לה-פס )ח(

5:295:267:487:429:339:3210:5710:5721:5421:5822:4322:4921:4023:12בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:315:297:597:439:349:3410:5810:5821:5221:5722:4122:4621:3823:08בלגיה, בריסל )ק(

6:446:468:498:509:239:2410:1810:2017:3217:3217:5317:5417:1418:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:306:328:368:389:109:1210:0610:0717:1717:1717:4317:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:454:436:597:008:508:5010:1510:1521:1621:2022:0422:0921:0422:32בריטניה, לונדון )ק(

4:424:407:087:098:538:5210:1910:1921:3321:3822:2922:3521:2323:02בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:464:437:057:068:548:5310:1910:1921:2721:3222:1822:2321:1322:48גרמניה, ברלין )ק(

5:175:157:547:489:199:1810:4210:4221:3121:3622:1922:2321:1722:45גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:506:528:518:539:269:2810:2110:2217:2917:3017:4917:4917:1118:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:006:008:428:439:179:1710:2510:2619:1519:1719:4019:4218:5819:53הודו, מומבאי )ח(

5:575:588:398:409:139:1410:2110:2219:1019:1219:3519:3718:5319:48הודו, פונה )ח(

4:484:467:347:328:438:4310:0410:0520:3820:4221:2021:2520:2321:44הונגריה, בודפשט )ק(

5:295:288:208:209:129:1210:2910:2920:3020:3321:0621:0920:1521:24טורקיה, איסטנבול )ק(

6:036:028:548:549:419:4210:5710:5720:4520:4821:1921:2220:3021:36יוון, אתונה )ק(

5:115:097:587:569:059:0510:2610:2620:5721:0021:3921:4320:4222:01מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:575:578:398:409:149:1410:2210:2319:1319:1519:3919:4118:5619:51מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:038:079:289:3010:1410:1611:0011:0216:5316:5217:2917:2816:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:075:077:557:558:338:349:449:4518:5819:0019:2619:2818:4219:40נפאל, קטמנדו )ח(

6:586:599:279:289:5810:0011:0111:0319:0919:1019:3319:3418:5219:44סינגפור, סינגפור )ח(

4:174:146:356:368:248:239:499:4920:5320:5821:4521:5120:3922:15פולין, ורשא )ק(

6:246:258:428:439:139:1510:1310:1417:5017:5118:1518:1517:3318:25פרו, לימה )ח(

5:525:508:418:409:449:4411:0411:0421:2821:3122:0822:1221:1322:29צרפת, ליאון )ק(

5:495:478:318:289:479:4711:0911:0921:5321:5722:3622:4021:3823:00צרפת, פריז )ק(

5:445:458:168:178:478:489:519:5218:0718:0818:3118:3217:5018:42קולומביה, בוגוטה )ח(

5:375:358:288:279:259:2510:4310:4421:0021:0321:3421:3820:4521:54קנדה, טורונטו )ק(

5:065:057:567:558:588:5810:1810:1820:4220:4521:2021:2420:2721:42קנדה, מונטריאול )ק(

5:325:318:228:229:069:0610:2010:2119:5720:0020:2820:3119:4120:44קפריסין, לרנקה )ק(

4:214:186:556:568:368:3510:0410:0421:2921:3422:2922:3621:1623:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:483:456:286:308:068:059:359:3521:1321:1922:1322:2021:0022:55רוסיה, מוסקבה )ח(

4:264:257:147:128:218:219:429:4220:1420:1820:5621:0119:5921:19רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:305:298:178:159:269:2510:4710:4721:2521:2822:0222:0621:1022:25שוויץ, ציריך )ק(

5:505:508:298:299:019:0210:0810:0918:4418:4619:0919:1118:2819:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קצט לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:365:368:258:259:069:0610:1910:1919:4319:4620:1320:1519:2520:27באר שבע )ק(

5:325:318:218:219:039:0410:1610:1719:4919:5220:1620:1919:2220:32חיפה )ק(

5:335:338:238:239:049:0410:1610:1719:4819:5120:1320:1519:1020:27ירושלים )ק(

5:345:348:248:249:059:0610:1810:1919:4619:4920:1520:1819:2820:30תל אביב )ק(

4:554:547:407:388:528:5210:1410:1420:5220:5621:3521:4020:3721:59אוסטריה, וינה )ק(

7:307:339:139:159:529:5410:4210:4417:0917:0817:3917:3916:5017:50אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:055:047:547:528:598:5910:1910:1920:4720:5121:2821:3220:3221:50אוקראינה, אודסה )ק(

4:314:297:167:148:278:279:499:4920:2520:2921:0821:1320:1021:32אוקראינה, דונייצק )ק(

4:404:387:247:218:378:379:599:5920:3820:4221:2221:2720:2321:46אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:574:557:327:268:588:5810:2210:2221:1221:1621:5922:0420:5822:26אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:484:467:227:148:518:5010:1410:1421:0621:1021:5321:5820:5122:20אוקראינה, קייב )ק(

5:365:348:258:249:279:2710:4710:4721:1221:1521:4921:5320:5722:10איטליה, מילאנו )ק(

6:106:118:388:399:099:1010:1210:1318:1618:1718:4018:4117:5918:51אקוואדור, קיטו )ח(

7:557:589:449:4610:2210:2411:1311:1517:5117:5118:1918:1917:3318:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:059:0810:4010:4211:2211:2512:1112:1318:2318:2218:5618:5618:0419:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:405:398:328:319:219:2110:3710:3720:3120:3421:0521:0820:1521:23ארה״ב, בולטימור )ק(

5:255:248:178:169:089:0810:2510:2520:2420:2821:0021:0320:0921:18ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:255:258:178:179:089:0810:2510:2620:2520:2821:0021:0420:1021:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:565:558:478:479:429:4210:5911:0021:0621:1021:4321:4720:5122:02ארה״ב, דטרויט )ק(

6:206:209:099:099:489:4911:0011:0120:2120:2420:4920:5220:0521:04ארה״ב, האוסטון )ק(

5:415:418:318:319:149:1410:2810:2820:0120:0420:3220:3519:4520:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:296:299:159:159:529:5311:0311:0420:1120:1320:3820:4119:5520:52ארה״ב, מיאמי )ק(

5:195:188:108:109:039:0310:2010:2020:2220:2620:5821:0220:0721:17ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:165:158:078:079:019:0110:1810:1920:2320:2621:0021:0320:0821:18ארה״ב, שיקגו )ק(

6:566:589:109:119:429:4310:4010:4118:0718:0718:3218:3217:4918:42בוליביה, לה-פס )ח(

5:295:267:487:429:339:3210:5710:5721:5421:5822:4322:4921:4023:12בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:315:297:597:439:349:3410:5810:5821:5221:5722:4122:4621:3823:08בלגיה, בריסל )ק(

6:446:468:498:509:239:2410:1810:2017:3217:3217:5317:5417:1418:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:306:328:368:389:109:1210:0610:0717:1717:1717:4317:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:454:436:597:008:508:5010:1510:1521:1621:2022:0422:0921:0422:32בריטניה, לונדון )ק(

4:424:407:087:098:538:5210:1910:1921:3321:3822:2922:3521:2323:02בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:464:437:057:068:548:5310:1910:1921:2721:3222:1822:2321:1322:48גרמניה, ברלין )ק(

5:175:157:547:489:199:1810:4210:4221:3121:3622:1922:2321:1722:45גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:506:528:518:539:269:2810:2110:2217:2917:3017:4917:4917:1118:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:006:008:428:439:179:1710:2510:2619:1519:1719:4019:4218:5819:53הודו, מומבאי )ח(

5:575:588:398:409:139:1410:2110:2219:1019:1219:3519:3718:5319:48הודו, פונה )ח(

4:484:467:347:328:438:4310:0410:0520:3820:4221:2021:2520:2321:44הונגריה, בודפשט )ק(

5:295:288:208:209:129:1210:2910:2920:3020:3321:0621:0920:1521:24טורקיה, איסטנבול )ק(

6:036:028:548:549:419:4210:5710:5720:4520:4821:1921:2220:3021:36יוון, אתונה )ק(

5:115:097:587:569:059:0510:2610:2620:5721:0021:3921:4320:4222:01מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:575:578:398:409:149:1410:2210:2319:1319:1519:3919:4118:5619:51מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:038:079:289:3010:1410:1611:0011:0216:5316:5217:2917:2816:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:075:077:557:558:338:349:449:4518:5819:0019:2619:2818:4219:40נפאל, קטמנדו )ח(

6:586:599:279:289:5810:0011:0111:0319:0919:1019:3319:3418:5219:44סינגפור, סינגפור )ח(

4:174:146:356:368:248:239:499:4920:5320:5821:4521:5120:3922:15פולין, ורשא )ק(

6:246:258:428:439:139:1510:1310:1417:5017:5118:1518:1517:3318:25פרו, לימה )ח(

5:525:508:418:409:449:4411:0411:0421:2821:3122:0822:1221:1322:29צרפת, ליאון )ק(

5:495:478:318:289:479:4711:0911:0921:5321:5722:3622:4021:3823:00צרפת, פריז )ק(

5:445:458:168:178:478:489:519:5218:0718:0818:3118:3217:5018:42קולומביה, בוגוטה )ח(

5:375:358:288:279:259:2510:4310:4421:0021:0321:3421:3820:4521:54קנדה, טורונטו )ק(

5:065:057:567:558:588:5810:1810:1820:4220:4521:2021:2420:2721:42קנדה, מונטריאול )ק(

5:325:318:228:229:069:0610:2010:2119:5720:0020:2820:3119:4120:44קפריסין, לרנקה )ק(

4:214:186:556:568:368:3510:0410:0421:2921:3422:2922:3621:1623:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:483:456:286:308:068:059:359:3521:1321:1922:1322:2021:0022:55רוסיה, מוסקבה )ח(

4:264:257:147:128:218:219:429:4220:1420:1820:5621:0119:5921:19רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:305:298:178:159:269:2510:4710:4721:2521:2822:0222:0621:1022:25שוויץ, ציריך )ק(

5:505:508:298:299:019:0210:0810:0918:4418:4619:0919:1118:2819:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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