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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב אלול.

וככל  וטוב,  הלוך  שילך  ובטחון  שלו  בתקוה  להוסיף  צריך  עצמו  וזה  בריאותו,  הטבת  על  ת"ל 

שיתחזק יותר בבטחון בהשי"ת, דקודם רואים הברכה.

ובמ"ש שקשה לו צוטראגין זיך אל הלימוד וכו', בטח גם זה יוטב במשך הזמן, אבל מובן שהעדר 

לימוד לגמרי אינו טוב, ובודאי שיקל עליו ללמוד לכה"פ שעות קצרות, וטוב שילמוד בחבורה, ואם חוזר 

הוא על לימודו ואין לו חבר, ילמוד דוקא מבפנים, ומה טוב להוציא הדברים בדבור ולא להסתפק במחשבה 

לבד, כן לא ידחוק על עצמו )שפארין זיך מיט זיך( להתחיל ללמוד תומ"י שעות ארוכות כי אם יתחיל מעט 

מעט, ובודאי כשידבר בהאמור עם הנהלת הישיבה יסייעו לו בזה.

בטח שומר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - לאמרו בכל יום אחר תפלת 

הבקר, נוסף על השיעור בחומש הידוע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט.
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eÚ˜zמׁשּפט הּוא ליׂשראל חק ּכי גֹו' ׁשֹופר ּבחדׁש ƒ¿ְְְִִִֵֶַָָָֹֹ
יעקב להבין1לאלקי וצרי ּבחדׁש2. ּׁשּכתּוב מה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

חכמינּו הצרכּו (ׁשּלכן חדׁש ּבאיזה מפרׁש ואינֹו ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻסתם,
הּוא חדׁש איזה ּולבאר ללמד ליּה3ז"ל הוה ולכאֹורה ,( ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

מה להבין צרי ועֹוד הּׁשביעי. ּבחדׁש ּבפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלמימר
יעקב, לאלקי מׁשּפט הּוא, ליׂשראל חק ּכי ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹּׁשּכתּוב
נעׂשה ליׂשראל, חק ׁשעלֿידי הּוא הּכתּוב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדמׁשמעּות
זה הענינים ׁשּיכּות מהי ולכאֹורה, יעקב, לאלקי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמׁשּפט

קדֹוׁשים ּפרׁשת ּבבחּיי והּנה, ׁשהּמצֹות4לזה. ּכתב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו ּדוקא, ליׂשראל הקּב"ה נתן חּקים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשּנקראֹות

ליׂשראל5ׁשּכתּוב חק ּוכתיב ליׂשראל, ּומׁשּפטיו חּקיו ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹֻ
הם ּכי וצּיּור, חקיקה מּלׁשֹון חּקים, לׁשֹון וזהּו ְְְְֲִִִִִֵֶָֻהּוא,
ליׂשראל זאת נֹותנים ולכן מעלה, ׁשל הענינים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹצּיּורי

אמֹור ּובפרׁשת ּכתב6ּדוקא. הּמֹועדים ּפרׁשת ּבתחּלת ְְְֱֲִִִַַַַַַָָָָָָ
הּירּוׁשלמי ּתהּלים7ּבׁשם מדרׁש אּמה8ּובׁשם ל אין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֻ

ּבני היא, הּמלאכים ּותׁשּובת כּו'. אלקיה על ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּמעּכבת
יֹוׁשב הקּב"ה מּיד ּפלֹוני, ּביֹום ראׁשֿהּׁשנה ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּגזרּו
הּוא, ליׂשראל חק ּכי לּמה, כּו'. עֹולמֹו לדּון יֹום ְְְִִֵָָָָָֹּבאֹותֹו
לאלקי מׁשּפט הּוא והרי ראׁשֿהּׁשנה, חק ּגזרּו ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹיׂשראל

אֹומריעק הוי עּמהם, ּומסּכים ּגזרתם מקּים ׁשהּוא ב, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
זה9אקרא מדרׁש ּולפי עלי. ּגֹומר לאֿל עליֹון, לאלקים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

לאלקי מׁשּפט הּוא ליׂשראל חק ּכי הּכתּוב ּפרּוׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹהּנה
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תהלים: בספר ‚B'נאמר ¯ÙBL L„Áa eÚ˜zהראוי בחודש בשופר תקעו ƒ¿«…∆»
היאÈkלכך בשופר לתקוע È˜Ï‡Ïהמצוה ËtLÓ ‡e‰ Ï‡¯NÈÏ ˜Á ƒ…¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈…≈

·˜ÚÈ1ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .2·e˙kM ‰ÓבפסוקB�È‡Â ,Ì˙Ò L„Áa «¬…¿»ƒ¿»ƒ«∆»«…∆¿»¿≈
L¯ÙÓומפרט„ÓÏÏ Ï"Ê e�ÈÓÎÁ eÎ¯ˆ‰ ÔÎlL) L„Á ‰ÊÈ‡a ¿»≈¿≈∆…∆∆»≈À¿¿¬»≈«ƒ¿…

‡e‰ L„Á ‰ÊÈ‡ ¯‡·Ïe3 ¿»≈≈∆…∆
בהמשך מהכתוב זאת ולמדו

חגנו", ליום "בכסה הפסוק

שחל לחג שהכוונה כלומר

הירח כאשר החודש בתחילת

ראש שהוא מכוסה, עדיין

dÈÏהשנה), ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬»≈
¯ÓÈÓÏלומר (לפסוק) לו היה ¿≈«

ÈÚÈ·M‰ L„Áa Le¯Ùa¿≈«…∆«¿ƒƒ
כך סתם בחודש כתוב ומדוע

ולימוד בהסבר צורך מיוחדשיש

לראש שהכוונה לדעת כדי

ÔÈ·‰Ïהשנה?. CÈ¯ˆ „BÚÂ¿»ƒ¿»ƒ
·e˙kM ‰Óתקיעת לגבי «∆»

הפסוק בהמשך Á˜שופר Èkƒ…
ËtLÓ ,‡e‰ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ¿»
˙eÚÓLÓc ,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï≈…≈«¬…¿«¿»
˜Á È„ÈŒÏÚL ‡e‰ ·e˙k‰«»∆«¿≈…
ËtLÓ ‰NÚ� ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¬∆ƒ¿»

,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ïשמדובר היינו ≈…≈«¬…
ש"חק כך ותוצאה סיבה במעין

לאלוקי ל"משפט גורם לישראל"

È‰Óיעקב" ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ�È�Ú‰ ˙eÎiL«»»ƒ¿»ƒ∆¿∆
שכתוצאה ביניהם הקשר ומה

השני.? את גורם האחד ממנו

ÈiÁ·a ,‰p‰Âרבנו פירוש ¿ƒ≈ƒ¿«≈
התורה על »««L¯t˙בחיי

ÌÈLB„˜4˙Bˆn‰L ·˙k ¿ƒ»«∆«ƒ¿
ÌÈwÁ ˙B‡¯˜pLכידוע ∆ƒ¿»Àƒ

כלל בדרך מתחלקות שהמצוות

"עדות" – חלקים לשלושה

למעלה שהן (מצוות "חוקים" והמועדים), החגים כמו וסימן אות שהם (מצוות

שמובנות (מצוות ו"משפטים" וטהרה) טומאה דיני כמו האנושי השכל מהבנת

שנכללות המצוות ואת תגזול") ו"לא תגנוב" "לא כמו האנושי בשכל גם

Âc˜‡,"חוקים"בהגדרה Ï‡¯NÈÏ ‰"a˜‰ Ô˙�העולם לאומות ולא »««»»¿ƒ¿»≈«¿»
·e˙kL BÓk5Ï‡¯NÈÏ ˜Á ·È˙Îe ,Ï‡¯NÈÏ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁ ¿∆»À»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ…¿ƒ¿»≈
e‰ÊÂ ,‡e‰של הפנימי eiˆÂ¯,התוכן ‰˜È˜Á ÔBLlÓ ,ÌÈwÁ ÔBLÏ ¿∆¿Àƒƒ¿¬ƒ»¿ƒ

,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ�È�Ú‰ È¯eiˆ Ì‰ Èkשהם כפי המצוות של החוקים ƒ≈ƒ≈»ƒ¿»ƒ∆«¿»
שלהם העליונים הרוחניים השורשים של ו'ציור' 'דמות' הם הזה ≈«¿ÔÎÏÂבעולם

החוקים של הזו המיוחדת המעלה Âc˜‡.מפני Ï‡¯NÈÏ ˙‡Ê ÌÈ�˙B�¿ƒ…¿ƒ¿»≈«¿»
¯BÓ‡ ˙L¯Ù·e6·˙k ÌÈ„ÚBn‰ ˙L¯t ˙lÁ˙aבחיי ÌLaרבנו ¿»»«¡ƒ¿ƒ«»»««¬ƒ»«¿≈

ÈÓÏLe¯i‰7L¯„Ó ÌL·e «¿«¿ƒ¿≈ƒ¿«
ÌÈl‰z8‰n‡ EÏ ÔÈ‡ , ¿ƒƒ≈¿À»

.'eÎ ‰È˜Ï‡ ÏÚ ˙·kÚnL∆¿«∆∆«¡…∆»
,‡È‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙·eL˙e¿«««¿»ƒƒ
ŒL‡¯ ‰È‰iL e¯Êb EÈ�a»∆»¿∆ƒ¿∆…
„iÓ ,È�BÏt ÌBÈa ‰�M‰«»»¿¿ƒƒ«
ÌBÈ B˙B‡a ·LBÈ ‰"a˜‰«»»≈¿

.'eÎ BÓÏBÚ Ôe„Ïבחיי רבנו »»
חכמינו דברי את שם מביא

"כה' הפסוק על לברכה זכרונם

"אין אליו": קראנו בכל אלוקינו

אלוקיה על שמעכבת אומה לך

הוא ברוך והקדוש זו" כאומה

של רצונם את כביכול, עושה,

דוד אמר ועליהם ישראל בני

לאלוקים "אקרא בתהלים המלך

שכאשר עלי" גומר לאל עליון

ראש לעשות יושבין הסנהדרין

הקדושֿ מיד פלוני, ביום השנה

של סנהדרין מושיב ברוךֿהוא

וגמרו לכו להם ואומר מלאכים

וכתיב גוזרין... שהתחתונים מה

הם אלה ה', מועדי "אלה

הקדושֿברוךֿהוא: אמר מועדי".

אלו אלא מועדים לי "אין

שאנו המועדים כל כי שלכם",

"כה' שנאמר הם שלו מקדשים,

בכל אליו".אלוקינו קוראנו

‰nÏראש הוא הזה היום , »»
והמשפט הדין ויום Èkƒהשנה
,‡e‰ Ï‡¯NÈÏ ˜Á,כלומר …¿ƒ¿»≈
˜Á e¯Êb Ï‡¯NÈוקבעו ƒ¿»≈»¿…

יחולתאריך ‰e‡שבו È¯‰Â ,‰�M‰ŒL‡¯ישראל בני של הזו הקביעה …«»»«¬≈
‡e‰L ,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï ËtLÓהקדושֿברוךֿהואÌ˙¯Êb Ìi˜Ó ƒ¿»≈…≈«¬…∆¿«≈¿≈»»

,Ì‰nÚ ÌÈkÒÓeישראל בני של הקביעה לפי ‡˜¯‡ונוהג ¯ÓB‡ ÈÂ‰9 «¿ƒƒ»∆¡≈≈∆¿»
,ÈÏÚ ¯ÓBb ÏŒ‡Ï ,ÔBÈÏÚ ÌÈ˜Ï‡Ïלפי ומחליט שגומר האלוקים היינו ≈…ƒ∆¿»≈≈»»

ישראל. בני התחתונים, Èkדעת ·e˙k‰ Le¯t ‰p‰ ‰Ê L¯„Ó ÈÙÏe¿ƒƒ¿»∆ƒ≈≈«»ƒ
,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï ËtLÓ ‡e‰ Ï‡¯NÈÏ ˜Áהוא˜Á È„ÈŒÏÚL …¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈…≈«¬…∆«¿≈…
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      'תקעו בחודש שופר גוה "מאמר ד  )ג

 ה .................................י"חתש'ה ,ח אלול"כ, נצביםפרשת  שבת

 חי............................................................ מכתב כללי  )ד

   נצביםפרשת שבת  תשיח  )ה

 כ........................................................י"חתש'ה, ח אלול"כ

  פרשת נצבים – לקוטי שיחות  )ו

 כה ........................................................................יטרך כ )ק"בלה(

לוי ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ז

 ל...................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ח
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  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כב

 לדק...............................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתחן ערוךשול  )כג

 להק...............................................................ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כד

 להק...............................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

 לחק............................................................ר האמצעי"אדמו

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

 לטק....................................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כז

 לטק...........................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

 מק...........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כט

 מק...........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )ל

 אמק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )לא

 במק........................................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

 גמק........................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 דמק......................................ק הפרביאורים לפרקי אבות   )לג

 קמה.............................................חומש לקריאה בציבור  )לד

 נק....................................נצבים לשבוע פרשתלוח זמנים   )לה

 אנק....................בת קודשלערב שהדלקת נרות מצות סדר   )לו

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



ה

,lel` g"k ,miavp zyxt zay .c"qa

i"gyz'd

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰

eÚ˜zמׁשּפט הּוא ליׂשראל חק ּכי גֹו' ׁשֹופר ּבחדׁש ƒ¿ְְְִִִֵֶַָָָֹֹ
יעקב להבין1לאלקי וצרי ּבחדׁש2. ּׁשּכתּוב מה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

חכמינּו הצרכּו (ׁשּלכן חדׁש ּבאיזה מפרׁש ואינֹו ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻסתם,
הּוא חדׁש איזה ּולבאר ללמד ליּה3ז"ל הוה ולכאֹורה ,( ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

מה להבין צרי ועֹוד הּׁשביעי. ּבחדׁש ּבפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלמימר
יעקב, לאלקי מׁשּפט הּוא, ליׂשראל חק ּכי ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹּׁשּכתּוב
נעׂשה ליׂשראל, חק ׁשעלֿידי הּוא הּכתּוב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדמׁשמעּות
זה הענינים ׁשּיכּות מהי ולכאֹורה, יעקב, לאלקי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמׁשּפט

קדֹוׁשים ּפרׁשת ּבבחּיי והּנה, ׁשהּמצֹות4לזה. ּכתב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו ּדוקא, ליׂשראל הקּב"ה נתן חּקים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשּנקראֹות

ליׂשראל5ׁשּכתּוב חק ּוכתיב ליׂשראל, ּומׁשּפטיו חּקיו ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹֻ
הם ּכי וצּיּור, חקיקה מּלׁשֹון חּקים, לׁשֹון וזהּו ְְְְֲִִִִִֵֶָֻהּוא,
ליׂשראל זאת נֹותנים ולכן מעלה, ׁשל הענינים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹצּיּורי

אמֹור ּובפרׁשת ּכתב6ּדוקא. הּמֹועדים ּפרׁשת ּבתחּלת ְְְֱֲִִִַַַַַַָָָָָָ
הּירּוׁשלמי ּתהּלים7ּבׁשם מדרׁש אּמה8ּובׁשם ל אין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֻ

ּבני היא, הּמלאכים ּותׁשּובת כּו'. אלקיה על ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּמעּכבת
יֹוׁשב הקּב"ה מּיד ּפלֹוני, ּביֹום ראׁשֿהּׁשנה ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּגזרּו
הּוא, ליׂשראל חק ּכי לּמה, כּו'. עֹולמֹו לדּון יֹום ְְְִִֵָָָָָֹּבאֹותֹו
לאלקי מׁשּפט הּוא והרי ראׁשֿהּׁשנה, חק ּגזרּו ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹיׂשראל

אֹומריעק הוי עּמהם, ּומסּכים ּגזרתם מקּים ׁשהּוא ב, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
זה9אקרא מדרׁש ּולפי עלי. ּגֹומר לאֿל עליֹון, לאלקים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

לאלקי מׁשּפט הּוא ליׂשראל חק ּכי הּכתּוב ּפרּוׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹהּנה
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דֿה.1) פא, ואילך).2)תהלים שט ס"ע תרל"ד (סה"מ תרל"ד תקעו ד"ה ראה – לקמן הבא ואילך.3)בכל סע"א ח, יט,4)ר"ה

יט.5)יט. קמז, ד.6)תהלים ה"ב.7)כג, פ"א ד.8)סנהדרין ג.9)פרק נז, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

תהלים: בספר ‚B'נאמר ¯ÙBL L„Áa eÚ˜zהראוי בחודש בשופר תקעו ƒ¿«…∆»
היאÈkלכך בשופר לתקוע È˜Ï‡Ïהמצוה ËtLÓ ‡e‰ Ï‡¯NÈÏ ˜Á ƒ…¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈…≈

·˜ÚÈ1ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .2·e˙kM ‰ÓבפסוקB�È‡Â ,Ì˙Ò L„Áa «¬…¿»ƒ¿»ƒ«∆»«…∆¿»¿≈
L¯ÙÓומפרט„ÓÏÏ Ï"Ê e�ÈÓÎÁ eÎ¯ˆ‰ ÔÎlL) L„Á ‰ÊÈ‡a ¿»≈¿≈∆…∆∆»≈À¿¿¬»≈«ƒ¿…

‡e‰ L„Á ‰ÊÈ‡ ¯‡·Ïe3 ¿»≈≈∆…∆
בהמשך מהכתוב זאת ולמדו

חגנו", ליום "בכסה הפסוק

שחל לחג שהכוונה כלומר

הירח כאשר החודש בתחילת

ראש שהוא מכוסה, עדיין

dÈÏהשנה), ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬»≈
¯ÓÈÓÏלומר (לפסוק) לו היה ¿≈«

ÈÚÈ·M‰ L„Áa Le¯Ùa¿≈«…∆«¿ƒƒ
כך סתם בחודש כתוב ומדוע

ולימוד בהסבר צורך מיוחדשיש

לראש שהכוונה לדעת כדי

ÔÈ·‰Ïהשנה?. CÈ¯ˆ „BÚÂ¿»ƒ¿»ƒ
·e˙kM ‰Óתקיעת לגבי «∆»

הפסוק בהמשך Á˜שופר Èkƒ…
ËtLÓ ,‡e‰ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ¿»
˙eÚÓLÓc ,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï≈…≈«¬…¿«¿»
˜Á È„ÈŒÏÚL ‡e‰ ·e˙k‰«»∆«¿≈…
ËtLÓ ‰NÚ� ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¬∆ƒ¿»

,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ïשמדובר היינו ≈…≈«¬…
ש"חק כך ותוצאה סיבה במעין

לאלוקי ל"משפט גורם לישראל"

È‰Óיעקב" ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ�È�Ú‰ ˙eÎiL«»»ƒ¿»ƒ∆¿∆
שכתוצאה ביניהם הקשר ומה

השני.? את גורם האחד ממנו

ÈiÁ·a ,‰p‰Âרבנו פירוש ¿ƒ≈ƒ¿«≈
התורה על »««L¯t˙בחיי

ÌÈLB„˜4˙Bˆn‰L ·˙k ¿ƒ»«∆«ƒ¿
ÌÈwÁ ˙B‡¯˜pLכידוע ∆ƒ¿»Àƒ

כלל בדרך מתחלקות שהמצוות

"עדות" – חלקים לשלושה

למעלה שהן (מצוות "חוקים" והמועדים), החגים כמו וסימן אות שהם (מצוות

שמובנות (מצוות ו"משפטים" וטהרה) טומאה דיני כמו האנושי השכל מהבנת

שנכללות המצוות ואת תגזול") ו"לא תגנוב" "לא כמו האנושי בשכל גם

Âc˜‡,"חוקים"בהגדרה Ï‡¯NÈÏ ‰"a˜‰ Ô˙�העולם לאומות ולא »««»»¿ƒ¿»≈«¿»
·e˙kL BÓk5Ï‡¯NÈÏ ˜Á ·È˙Îe ,Ï‡¯NÈÏ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁ ¿∆»À»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ…¿ƒ¿»≈
e‰ÊÂ ,‡e‰של הפנימי eiˆÂ¯,התוכן ‰˜È˜Á ÔBLlÓ ,ÌÈwÁ ÔBLÏ ¿∆¿Àƒƒ¿¬ƒ»¿ƒ

,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ�È�Ú‰ È¯eiˆ Ì‰ Èkשהם כפי המצוות של החוקים ƒ≈ƒ≈»ƒ¿»ƒ∆«¿»
שלהם העליונים הרוחניים השורשים של ו'ציור' 'דמות' הם הזה ≈«¿ÔÎÏÂבעולם

החוקים של הזו המיוחדת המעלה Âc˜‡.מפני Ï‡¯NÈÏ ˙‡Ê ÌÈ�˙B�¿ƒ…¿ƒ¿»≈«¿»
¯BÓ‡ ˙L¯Ù·e6·˙k ÌÈ„ÚBn‰ ˙L¯t ˙lÁ˙aבחיי ÌLaרבנו ¿»»«¡ƒ¿ƒ«»»««¬ƒ»«¿≈

ÈÓÏLe¯i‰7L¯„Ó ÌL·e «¿«¿ƒ¿≈ƒ¿«
ÌÈl‰z8‰n‡ EÏ ÔÈ‡ , ¿ƒƒ≈¿À»

.'eÎ ‰È˜Ï‡ ÏÚ ˙·kÚnL∆¿«∆∆«¡…∆»
,‡È‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙·eL˙e¿«««¿»ƒƒ
ŒL‡¯ ‰È‰iL e¯Êb EÈ�a»∆»¿∆ƒ¿∆…
„iÓ ,È�BÏt ÌBÈa ‰�M‰«»»¿¿ƒƒ«
ÌBÈ B˙B‡a ·LBÈ ‰"a˜‰«»»≈¿

.'eÎ BÓÏBÚ Ôe„Ïבחיי רבנו »»
חכמינו דברי את שם מביא

"כה' הפסוק על לברכה זכרונם

"אין אליו": קראנו בכל אלוקינו

אלוקיה על שמעכבת אומה לך

הוא ברוך והקדוש זו" כאומה

של רצונם את כביכול, עושה,

דוד אמר ועליהם ישראל בני

לאלוקים "אקרא בתהלים המלך

שכאשר עלי" גומר לאל עליון

ראש לעשות יושבין הסנהדרין

הקדושֿ מיד פלוני, ביום השנה

של סנהדרין מושיב ברוךֿהוא

וגמרו לכו להם ואומר מלאכים

וכתיב גוזרין... שהתחתונים מה

הם אלה ה', מועדי "אלה

הקדושֿברוךֿהוא: אמר מועדי".

אלו אלא מועדים לי "אין

שאנו המועדים כל כי שלכם",

"כה' שנאמר הם שלו מקדשים,

בכל אליו".אלוקינו קוראנו

‰nÏראש הוא הזה היום , »»
והמשפט הדין ויום Èkƒהשנה
,‡e‰ Ï‡¯NÈÏ ˜Á,כלומר …¿ƒ¿»≈
˜Á e¯Êb Ï‡¯NÈוקבעו ƒ¿»≈»¿…

יחולתאריך ‰e‡שבו È¯‰Â ,‰�M‰ŒL‡¯ישראל בני של הזו הקביעה …«»»«¬≈
‡e‰L ,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï ËtLÓהקדושֿברוךֿהואÌ˙¯Êb Ìi˜Ó ƒ¿»≈…≈«¬…∆¿«≈¿≈»»

,Ì‰nÚ ÌÈkÒÓeישראל בני של הקביעה לפי ‡˜¯‡ונוהג ¯ÓB‡ ÈÂ‰9 «¿ƒƒ»∆¡≈≈∆¿»
,ÈÏÚ ¯ÓBb ÏŒ‡Ï ,ÔBÈÏÚ ÌÈ˜Ï‡Ïלפי ומחליט שגומר האלוקים היינו ≈…ƒ∆¿»≈≈»»

ישראל. בני התחתונים, Èkדעת ·e˙k‰ Le¯t ‰p‰ ‰Ê L¯„Ó ÈÙÏe¿ƒƒ¿»∆ƒ≈≈«»ƒ
,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï ËtLÓ ‡e‰ Ï‡¯NÈÏ ˜Áהוא˜Á È„ÈŒÏÚL …¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈…≈«¬…∆«¿≈…
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eb'ו xtey ycega erwz

קֹובעים למּטה ׁשּיׂשראל ליׂשראל, חק ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹיעקב,
יעקב, לאלקי מׁשּפט נעׂשה אזי ּדראׁשֿהּׁשנה, ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹהּיֹום

ּבּדין. יֹוׁשב ִֵֶַַָָׁשהּקּב"ה

ּדראׁשֿהּׁשנה.Ô·eÈÂב) הענין ּכללּות ּבאּור ּבהקּדם ¿»ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
ּבׁשם ׁשּנקרא הּדּיּוק ידּוע הּׁשנהW`xּדהּנה, ְְְִִִֵֵֶַַָָŸַָָ

הּׁשנה ּתחּלת ּכללּות10ולא ּכֹולל האדם ׁשראׁש ּדכׁשם , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
חּיּות מּמּנּו נמׁשכת ואחרּֿכ הּגּוף, אברי ּכל ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהחּיּות
החּיּות ּכללּות הּוא ראׁשֿהּׁשנה כן ּכמֹו ּפרטי, אבר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹלכל
ׁשהעבֹודה ּבעבֹודה, ּגם יּובן ּומּזה הּׁשנה. ּכל ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשל
ׁשהיא אּלא הּׁשנה, ּכל עבֹודת ּדגמת היא ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּדראׁשֿהּׁשנה
החּיּות ּכללּות הּוא ׁשּבֹו הראׁש ּוכמֹו העבֹודה, ְְְֲֶַַָָָָָֹּכללּות
צרי ויֹום יֹום ׁשּבכל מּזה מּובן כן ּוכמֹו הּגּוף. ּכל ְְִִֵֶֶֶַָָָָָׁשל
ּבאדם, ּוכמֹו ּדראׁשֿהּׁשנה. העבֹודה מעין ְְְֲִֵֵַָָָָָָָֹלהיֹות
והענין ּבפרטּיּות. אבר לכל מהראׁש חּיּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנמׁשכת
ימי עׂשרת התחלת הּוא ׁשראׁשֿהּׁשנה לכ ׁשּנֹוסף ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבזה,

ּבׁשֹופר הּיֹום מצות וגם ענין11ּתׁשּובה, הּוא ׁשֹופר והרי , ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו ּבכּמה12הּתׁשּובה, (והּובא ְְְְְֶַַַַַָָָָָ

ּבראׁשֿהּׁשנה13מקֹומֹות ׁשֹופר ׁשּתקיעת אףֿעלּֿפי ( ְְְִִֶַַַַָָָֹ
מּׁשנתכם, יׁשנים עּורּו ּכלֹומר ּבֹו, יׁש רמז הּכתּוב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּגזרת
וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם, הקיצּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָונרּדמים
רק אינּה ּדראׁשֿהּׁשנה העבֹודה מּכלֿמקֹום, ְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹּבתׁשּובה,

הּבלּתיֿרצּויים, הענינים את להסיר הּתׁשּובה אּלאענין ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ
עבֹודה ׁשהיא ּכפי ּדראׁשֿהּׁשנה העבֹודה ּגם ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹיׁשנּה
מצוה היא הּׁשֹופר ׁשּמצות מּזה וכדמּוכח ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָמּצדֿעצמּה.
ׁשּמֹונים הּמצֹות מֹוני ּדגם הּתׁשּובה, מּלבד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּבפניֿעצמּה

מצֹות הּתרי"ג ּבכלל הּתׁשּובה מצות הם14את הרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּומּזה מצֹות. לב' הּתׁשּובה ּומצות הּׁשֹופר מצות ְְְְְִִִִִֶַַַַָָמֹונים
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בתחלתו.10) ראש עטרת אֿב. נח, ר"ה אֿב. מז, נצבים ג. מא, תבוא לקו"ת ב.11)ראה כו, ה"ד.12)ר"ה פ"ג תשובה הל'

ועוד.13) ואילך. 8 ע' ה'שי"ת סה"מ ואילך. ב ע' תרס"ו ואילך.14)המשך 18 ע' חל"ח לקו"ש וראה נג. מצוה סמ"ק
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,Ï‡¯NÈÏכך ידי ˜ÌÈÚ·Bעל ‰hÓÏ Ï‡¯NiLאתÌBi‰ ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»≈¿«»¿ƒ«
‰�M‰ŒL‡¯c,השנה ראש יחול שבו �NÚ‰היום ÈÊ‡מזה כתוצאה ¿…«»»¬««¬∆

ÔÈcaלמעלה ·LBÈ ‰"aw‰L ,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï ËtLÓהיום זה, ביום ƒ¿»≈…≈«¬…∆«»»≈«ƒ
ישראל. בני ידי על לכך שנקבע

Ô·eÈÂ של·) הפנימי התוכן ¿»
e‡a¯הדברים Ìc˜‰a¿∆¿≈≈

ŒL‡¯c ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿…
Úe„È ,‰p‰c .‰�M‰«»»¿ƒ≈»«

˜eic‰החסידות בתורת «ƒ
‰�M‰ L‡¯ ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈…«»»
‰�M‰ ˙lÁz ‡ÏÂ10, ¿…¿ƒ««»»
Ì„‡‰ L‡¯L ÌLÎcאיננו ƒ¿≈∆…»»»

אל האדם של התחלה ארק

אתÏÏBkהראש בתוכו ≈
Ïk ÏL ˙eiÁ‰ ˙eÏÏk¿»««∆»
CkŒ¯Á‡Â ,Ûeb‰ È¯·‡≈¿≈«¿««»

epnÓ ˙ÎLÓ�מהראש˙eiÁ ƒ¿∆∆ƒ∆«
ÈË¯t,פרטית ¯·‡ ÏÎÏ¿»≈»¿»ƒ

פרטי אבר לאותו ¿BÓkהמיוחדת
‡e‰ ‰�M‰ŒL‡¯ ÔÎ≈…«»»
Ïk ÏL ˙eiÁ‰ ˙eÏÏk¿»««∆»

‰�M‰נמשכת השנה ובמשך «»»
לכל פרטית חיות ויום יום בכל

בפרט. Ìbיום Ô·eÈ ‰fÓeƒ∆»«
,‰„B·Úaהמיוחדת ה' עבודת »¬»

השנה בראש הנדרשת

‰�M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿…«»»
Ïk ˙„B·Ú ˙Ó‚c ‡È‰ƒÀ¿«¬«»

,‰�M‰היא השנה כל שהרי «»»
ראש של הכלל בתוך פרטים

eÏÏk˙השנה ‡È‰L ‡l‡∆»∆ƒ¿»
L‡¯‰ BÓÎe ,‰„B·Ú‰»¬»¿»…
˙eiÁ‰ ˙eÏÏk ‡e‰ BaL∆¿»««

.Ûeb‰ Ïk ÏL∆»«
ÏÎaL ‰fÓ Ô·eÓ ÔÎ BÓÎe¿≈»ƒ∆∆¿»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌBÈÂ ÌBÈ»»ƒƒ¿
ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚÓ≈≈»¬»¿…

‰�M‰הכללית מהחיות שנמשכת פרטית חיות נמשכת ויום יום בכל שהרי «»»
השנה. ראש L‡¯‰Óשל ˙eiÁ ˙ÎLÓpL ,Ì„‡a BÓÎeמהחיות היינו ¿»»»∆ƒ¿∆∆«≈»…

פרטית חיות נמשכת שבראש eiË¯Ùa˙.הכללית ¯·‡ ÏÎÏ¿»≈»ƒ¿»ƒ
השנה: בראש ה' עבודת של ומהותה תוכנה את ומבאר והולך

˙¯NÚ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ ‰�M‰ŒL‡¯L CÎÏ ÛÒBpL ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»¿»∆…«»»«¿»«¬∆∆

,‰·eLz ÈÓÈהתשובה עבודת הוא היום עבודת שתוכן מובן כן Ì‚Âואם ¿≈¿»¿«
ÌBi‰ ˙ÂˆÓהיא ÙBLa11ÔÈ�Ú¯העיקרית ‡e‰ ¯ÙBL È¯‰Â , ƒ¿««¿»«¬≈»ƒ¿«
,‰·eLz‰בראש עיקרי ענין היא התשובה היום" "מצוות מצד שגם כך «¿»

‰¯Ì"aÓהשנה ·˙kL BÓÎe12˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‡·e‰Â)13 ¿∆»«»«¿«¿»¿«»¿
העוסקים חסידות במאמרי

ראש של הפנימית במשמעות

‡ÈtŒÏÚŒÛהשנה (««ƒ
ŒL‡¯a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL∆¿ƒ«»¿…

,·e˙k‰ ˙¯Êb ‰�M‰אםו «»»¿≈««»
לתת מקום אין לכאורה כן

הגיוניים טעמים זו למצוה

בכל האדם, בשכל המתקבלים

Ba,זאת LÈ ÊÓ¯בקול ∆∆≈
ÌÈ�LÈהשופר, e¯eÚ ¯ÓBÏk¿«¿≈ƒ

ÌÈÓc¯�Â ,ÌÎ˙�MÓƒ¿«¿∆¿ƒ¿»ƒ
,ÌÎ˙Óc¯zÓ eˆÈ˜‰»ƒƒ«¿≈«¿∆
e¯ÊÁÂ ÌÎÈNÚÓa eNtÁÂ¿«¿¿«¬≈∆¿ƒ¿

,‰·eL˙aמדברי וגם ƒ¿»
שהעבודה עולה הרמב"ם

היא השנה ראש של הרוחנית

התשובה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,עבודת
‰�M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰»¬»¿…«»»
‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ˜¯ d�È‡≈»«ƒ¿««¿»

‡˙שמטרתה ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ∆
,ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
החטאים ידי על שנגרמו

האדם בנפש «∆‡l‡שפוגמים
‰„B·Ú‰ Ìb d�LÈ∆¿»«»¬»
‡È‰L ÈÙk ‰�M‰ŒL‡¯c¿…«»»¿ƒ∆ƒ

dÓˆÚŒ„vÓ ‰„B·Úמלבד ¬»ƒ««¿»
התשובה. «¿ÁÎeÓ„ÎÂ¿ƒעניין

‡È‰ ¯ÙBM‰ ˙ÂˆnL ‰fÓƒ∆∆ƒ¿««»ƒ
dÓˆÚŒÈ�Ùaנחשבת ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿≈«¿»

) ‰·eLz‰ „·lÓוהתשובה ƒ¿««¿»
השופר של הרמזים אחד רק היא

עניינו כל לא È�BÓאבל Ì‚c ,(¿«≈
˙‡ ÌÈ�BnL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ∆

˙BˆÓ ‚"È¯z‰ ÏÏÎa ‰·eLz‰ ˙ÂˆÓ14,מונים שאינם מאלה בשונה ƒ¿««¿»ƒ¿«««¿»ƒ¿
במקרה רק הוא שקיומה מצוה שתהיה יתכן שלא בנימוק כמצוה אותה

עליו חובה תשובה עושה אדם שאם היא המצוה (ולדבריהם חטא שהאדם

תרי"ג בין נמנית כן התשובה שמצות הדעות לפי גם אבל חטאו) על להתוודות

Ï·'המצוות ‰·eLz‰ ˙ÂˆÓe ¯ÙBM‰ ˙ÂˆÓ ÌÈ�BÓ Ì‰ È¯‰¬≈≈ƒƒ¿««»ƒ¿««¿»¿
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ׁשהיא ּדראׁשֿהּׁשנה, העבֹודה לכללּות ּבנֹוגע ּגם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמּובן
ּכללּות ׁשהיא הּתׁשּובה, מּלבד ּבפניֿעצמּה עבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּגם
ׁשאז ּדרא, אכׁשר ׁשּכאׁשר והינּו, הּׁשנה. ּכל על ְְְֲֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהעבֹודה
מּצד היא ּבּׁשֹופר, העבֹודה - ּדראׁשֿהּׁשנה ְֲֲִִַַַָָָָָָָֹהעבֹודה
ׁשל העבֹודה ּכללּות הּוא ענינּה אזי העבֹודה, ְְְֲֲֲִֵֶַָָָָָָָׁשלמּות

ּכּלּה. הּׁשנה ַָָָָֻּכל

הּׁשנהÔÈ�Ú‰Âג) ּדכל העבֹודה ּבענין ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
ּבׂשמחה15ּכתיב אלקי הוי' את עבדּת ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָֹ

ּדוקא. ּבׂשמחה להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה לבב, ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּובטּוב
ּכלי להיֹות הּוא העבֹודה וראׁשית וׁשרׁש יסֹוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָֹּדהּנה,
הּוא ׁשּלמעלה להמׁשכה והּכלי אלקּות, להמׁשכת ְְְְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָֹקּבּול

ז"ל רּבֹותינּו ׁשראׁשית16ּכמאמר והינּו מחזיק, ריקן ּכלי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָ
ּדכלי והענין ריקן. ּכלי עצמֹו את לעׂשֹות הּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהעבֹודה
אּדרּבה, ׁשהרי העצבּות, עלֿידי נעׂשה אינֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָריקן
ּבּתניא וכּמבאר רצּוי, ּבלּתי ענין הּוא ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֹהעצבּות

זה,17ּבאריכּות עם זה הּמתאּבקים אנׁשים מּׁשני הּמׁשל ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ּגם ּבקל ינּצח ּוכבדּות, ּבעצלּות הּוא האחד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻׁשאם
ׁשאיֿ הּיצר, ּבנצחֹון כן ּוכמֹו מחברֹו, יֹותר ּגּבֹור ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַהּוא
ּכי מעצבּות, הּנמׁשכֹות ּוכבדּות ּבעצלּות לנּצחֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָאפׁשר

ּׁשּכתּוב ּומה מּׂשמחה, הּנמׁשכת ּבזריזּות עצב18אם ּבכל ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשהעצב מׁשמע זה מּלׁשֹון אּדרּבה, הרי מֹותר, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָיהיה
איזה מּמּנּו ויבא ׁשּיּגיע רק מעלה, ּבֹו אין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמּצדֿעצמֹו
העצבּות אחר הּבאה הּׂשמחה הּוא והּיתרֹון ְְְְְִִִַַַַַַָָָָיתרֹון,
מה אחרּֿכ נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה מזּמנים, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻלעּתים

עצמֹות19ּׁשּכתּוב ּתגלנה וׂשמחה, ׂשׂשֹון ּתׁשמיעני ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
זה מזמֹור לֹומר האריז"ל ּתּקן ולכן ׁש)ּדּכית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ(לאחרי
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ז i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

ׁשהיא ּדראׁשֿהּׁשנה, העבֹודה לכללּות ּבנֹוגע ּגם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמּובן
ּכללּות ׁשהיא הּתׁשּובה, מּלבד ּבפניֿעצמּה עבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּגם
ׁשאז ּדרא, אכׁשר ׁשּכאׁשר והינּו, הּׁשנה. ּכל על ְְְֲֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהעבֹודה
מּצד היא ּבּׁשֹופר, העבֹודה - ּדראׁשֿהּׁשנה ְֲֲִִַַַָָָָָָָֹהעבֹודה
ׁשל העבֹודה ּכללּות הּוא ענינּה אזי העבֹודה, ְְְֲֲֲִֵֶַָָָָָָָׁשלמּות

ּכּלּה. הּׁשנה ַָָָָֻּכל

הּׁשנהÔÈ�Ú‰Âג) ּדכל העבֹודה ּבענין ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
ּבׂשמחה15ּכתיב אלקי הוי' את עבדּת ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָֹ

ּדוקא. ּבׂשמחה להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה לבב, ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּובטּוב
ּכלי להיֹות הּוא העבֹודה וראׁשית וׁשרׁש יסֹוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָֹּדהּנה,
הּוא ׁשּלמעלה להמׁשכה והּכלי אלקּות, להמׁשכת ְְְְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָֹקּבּול

ז"ל רּבֹותינּו ׁשראׁשית16ּכמאמר והינּו מחזיק, ריקן ּכלי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָ
ּדכלי והענין ריקן. ּכלי עצמֹו את לעׂשֹות הּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהעבֹודה
אּדרּבה, ׁשהרי העצבּות, עלֿידי נעׂשה אינֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָריקן
ּבּתניא וכּמבאר רצּוי, ּבלּתי ענין הּוא ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֹהעצבּות

זה,17ּבאריכּות עם זה הּמתאּבקים אנׁשים מּׁשני הּמׁשל ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ּגם ּבקל ינּצח ּוכבדּות, ּבעצלּות הּוא האחד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻׁשאם
ׁשאיֿ הּיצר, ּבנצחֹון כן ּוכמֹו מחברֹו, יֹותר ּגּבֹור ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַהּוא
ּכי מעצבּות, הּנמׁשכֹות ּוכבדּות ּבעצלּות לנּצחֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָאפׁשר

ּׁשּכתּוב ּומה מּׂשמחה, הּנמׁשכת ּבזריזּות עצב18אם ּבכל ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשהעצב מׁשמע זה מּלׁשֹון אּדרּבה, הרי מֹותר, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָיהיה
איזה מּמּנּו ויבא ׁשּיּגיע רק מעלה, ּבֹו אין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמּצדֿעצמֹו
העצבּות אחר הּבאה הּׂשמחה הּוא והּיתרֹון ְְְְְִִִַַַַַַָָָָיתרֹון,
מה אחרּֿכ נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה מזּמנים, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻלעּתים

עצמֹות19ּׁשּכתּוב ּתגלנה וׂשמחה, ׂשׂשֹון ּתׁשמיעני ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
זה מזמֹור לֹומר האריז"ל ּתּקן ולכן ׁש)ּדּכית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ(לאחרי
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מז.15) כח, ואילך).16)תבוא 340 ע' ח"ג (תו"מ תשי"א נצבים אתם ד"ה גם וראה א. מ, כג.18)פכ"ו.17)ברכות יד, משלי

י.19) נא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙BˆÓ.ונפרדות ‰B·Ú„‰שונות ˙eÏÏÎÏ Ú‚B�a Ìb Ô·eÓ ‰fÓe ƒ¿ƒ∆»«¿≈«ƒ¿»»¬»
B·Ú„‰הרוחנית Ìb ‡È‰L ,‰�M‰ŒL‡¯cרוחניתdÓˆÚŒÈ�Ùa ¿…«»»∆ƒ«¬»ƒ¿≈«¿»

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk ‡È‰L ,‰·eLz‰ „·lÓשיש בוראו את האדם של ƒ¿««¿»∆ƒ¿»»¬»
השפעה c¯‡,לה ¯LÎ‡ ¯L‡kL ,e�È‰Â .‰�M‰ Ïk ÏÚהדור «»«»»¿«¿∆«¬∆«¿«»»

נעלה, רוחני במצב היינו מוכשר,

ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰ Ê‡L∆»»¬»¿…
,¯ÙBMa ‰„B·Ú‰ - ‰�M‰«»»»¬»«»
˙eÓÏL „vÓ ‡È‰ƒƒ«¿≈

,‰„B·Ú‰העבודה כאשר הרי »¬»
נעלית בדרגה מושלמת, היא

‰e‡ביותר, d�È�Ú ÈÊ‡¬«ƒ¿»»
Ïk ÏL ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk¿»»¬»∆»

dlk ‰�M‰בראש העבודה «»»À»
על חיות וממשיכה פועלת השנה

שיתבאר כפי כולה, השנה כל

להלן.

,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
ÏÎc ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»¬»¿»

·È˙k ‰�M‰15˙‡ z„·Ú «»»¿ƒ»«¿»∆
‰ÁÓNa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆¿ƒ¿»

,··Ï ·eË·eלומדים ומכאן ¿≈»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿ƒ»ƒ¿
,‰p‰c .‡˜Âc ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¿»¿ƒ≈
˙ÈL‡¯Â L¯LÂ „BÒÈ¿¿…∆¿≈ƒ

‰„B·Ú‰הראשוני העיקר »¬»
שהוא ה' עבודת של והמרכזי

הפרטים שאר לכל והיסוד הכלל

Ïea˜ ÈÏk ˙BÈ‰Ï ‡e‰כלי ƒ¿¿ƒƒ
ומוכשר »«¿»¿ÎLÓ‰Ï˙ראוי

,˙e˜Ï‡לדרגה יגיע שהאדם ¡…
תשרה שהאלוקות כזו רוחנית

בו הראויÈÏk‰Âותתגלה ¿«¿ƒ
««¿»»ÎLÓ‰Ï‰והמתאים

‰ÏÚÓlLהאלוקי שהאור כדי ∆¿«¿»
בו ויתגלה ‰e‡יומשך

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók16 ¿«¬««≈«
,˜ÈÊÁÓ Ô˜È¯ ÈÏkואפשר קיבול כלי מהווה הוא הרי כפשוטו שבכלי כשם ¿ƒ≈»«¬ƒ

אפשרות אין מלא הכלי כאשר ואילו ריק הוא כאשר רק משהו בו לשים

אור לקלוט כלי להיות כדי ברוחניות, משל, דרך על כך, דבר. בתוכו להכניס

עצמית יישות של תחושה וללא בביטול היינו 'ריק' להיות צריך האדם אלוקי,

Ô˜È¯ ÈÏk BÓˆÚ ˙‡ ˙BNÚÏ ‡e‰ ‰„B·Ú‰ ˙ÈL‡¯L e�È‰Â¿«¿∆≈ƒ»¬»«¬∆«¿¿ƒ≈»
בתוכו. האלוקי האור את לקלוט וראוי ¯Ô˜Èומוכן ÈÏÎc ÔÈ�Ú‰Âשהאדם ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»

ישות תחושת עם בעלֿגאווה יהיה ולא מציאותו את �NÚ‰יבטל B�È‡≈«¬∆
ÈzÏa ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙e·ˆÚ‰ ,‰a¯c‡ È¯‰L ,˙e·ˆÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¿∆¬≈«¿«»»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

,Èeˆ¯'ה מעבודת ומעכב מונע אדרבה אלא ה' בעבודת תועלת מביא שלא »
eÎÈ¯‡a˙כראוי ‡È�za ¯‡·nÎÂ17ÌÈL�‡ È�MÓ ÏLn‰ ¿«¿…»««¿»«¬ƒ«»»ƒ¿≈¬»ƒ

,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ˜a‡˙n‰«ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆
‡e‰ „Á‡‰ Ì‡L∆ƒ»∆»

,˙e„·Îe ˙eÏˆÚaהנובעת ¿«¿¿≈
ודיכאון, Ï˜aמעצבות Áv�È¿À«¿«

‰e‡בקלות Ì‡ Ìbהעצוב «ƒ
BÈ˙¯והמדוכדך ¯Babƒ≈

ÔBÁˆ�a ÔÎ BÓÎe ,B¯·ÁÓ≈¬≈¿≈¿ƒ¿
על הטוב היצר הרע,‰iˆ¯של «≈∆

BÁv�Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿«¿
˙e„·Îe ˙eÏˆÚa¿«¿¿≈
˙e·ˆÚÓ ˙BÎLÓp‰«ƒ¿»≈«¿

eÊÈ¯Êa˙ודיכאון, Ì‡ Èkƒƒƒ¿ƒ
ומרץ ∆∆¿ÎLÓp‰«ƒ˙וחיות

·e˙kM ‰Óe ,‰ÁÓOÓ18 ƒƒ¿»«∆»
,¯˙BÓ ‰È‰È ·ˆÚ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿∆»
היא הכתוב משמעות ולכאורה

ויתרון מעלה היא שהעצבות

‰Ê ÔBLlÓ ,‰a¯c‡ È¯‰¬≈«¿«»ƒ»∆
Ú‰Lˆ·עצמו ÚÓLÓ«¿«∆»∆∆

Ba ÔÈ‡ BÓˆÚŒ„vÓƒ««¿≈
,‰ÏÚÓשהשמחה ובוודאי «¬»

העצבות פני על ̄»˜עדיפה
‰ÊÈ‡ epnÓ ‡·ÈÂ ÚÈbiL∆«ƒ«¿»…ƒ∆≈∆

,ÔB¯˙Èהיא שהעצבות ולמרות ƒ¿
אפשרות יש רצויה לא תופעה

טובה תוצאה ממנה שתבוא

כלשהו ‰e‡ויתרון ÔB¯˙i‰Â¿«ƒ¿
כאמור שהוא עצמו העצב לא

ולדחות לבטלו ויש רצוי לא דבר

אלא ‰a‡‰אותו ‰ÁÓO‰«ƒ¿»«»»
ÌÈzÚÏ ˙e·ˆÚ‰ ¯Á‡««»«¿¿ƒƒ

ÌÈ�nÊÓהיינו לפעמים, ¿À»ƒ
העצבות מתוך דווקא הרצויה לשמחה מגיעים ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰שלפעמים

העצב מתוך הבאה לשמחה ‡CkŒ¯Áהודות ‰NÚ�נפטר שהאדם לאחר «¬∆««»
ממנה להשתחרר ומצליח e˙kM·מהעצבות ‰Ó19ÔBNN È�ÚÈÓLz «∆»«¿ƒ≈ƒ»

È¯Á‡Ï) ˙BÓˆÚ ‰�Ï‚z ,‰ÁÓNÂÔwz ÔÎÏÂ ,˙Èkc(L ¿ƒ¿»»≈¿»¬»¿«¬≈∆ƒƒ»¿»≈ƒ≈
‰Ê ¯BÓÊÓ ¯ÓBÏ Ï"ÊÈ¯‡‰הפסוק מופיע שבו בתהלים נ"א פרק »¬ƒ««ƒ¿∆

דכית" עצמות תגלנה ושמחה... ששון Ôewz"תשמעיני ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡««¬ƒ«ƒ
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eb'ח xtey ycega erwz

ללמד ּכדי הּלּמּוד, קדם חצֹות ּתּקּון אמירת ְְֲֲִִִִֵֶַַַַֹֹאחר
ונמצא, כּו'. העצב אחר הּבאה אמּתית ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבׂשמחה
ׁשּלפני אּלא ּבׂשמחה, להיֹות צריכה עצמּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהעבֹודה
את להסיר ּבכדי ּבמרירּות לפעמים להיֹות צרי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָהעבֹודה

הּבלּתיֿרצּויים. ְְְִִִִִַָָהענינים

˙eiË¯Ù·eחטאים על אינֹו הּמרירּות ענין הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְְֲִִִִֵֵֵַַַָ
ירידת ענין עצם על אם ּכי ּדוקא, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָועֹונֹות

ּבּה נאמר למעלה ּבהיֹותּה ׁשהרי למּטה, חי20הּנׁשמה ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לעניני רק ׁשּיכת ׁשהיתה לפניו, עמדּתי אׁשר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהוי'
ּגׁשמּיים. לענינים היא ׁשּיכת למּטה ּובירידתּה ְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹאלקּות,
ּגׁשמּיים, ּבדברים מעלה ׁשּיׁש הּוא ׁשּיֹודע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואף
ּבתחּתֹונים ּדוקא, ּבגׁשמּיּות היא הּסֹובב אֹור ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָׁשהמׁשכת
לפעמים נֹופלת למּטה ּבהיֹותֹו הרי מּכלֿמקֹום, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּדוקא,
ׁשּבמֹוחֹו, למחׁשבּתֹו ועֹולה כּו' ותאוה חמּדה ְְְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָּבלּבֹו
ּבמחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה עניניו ּכל ּכאׁשר ׁשּגם ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָוהינּו,
אל מהּמחׁשבה נמׁש זה ׁשאין לכ ׁשּנֹוסף ּכדבעי, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהם
ׁשּכאׁשר ּבאפן זה הרי ּגּופא ּבמחׁשבה ּגם הּנה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּפעל,
מּיד, אֹותּה ּדֹוחה הּוא הרי ּבמֹוחֹו, הּמחׁשבה ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָנֹופלת
ּומחׁשבה חמּדה היתה רגעים ׁשּלאיזה ּכיון ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּכלֿמקֹום,
והינּו, הרע. ׁשלמּות הּוא עצמֹו זה הרי ּובמחֹו, ּבלּבֹו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָֹזֹו
ּבהם הרי הּמעׂשה, ּכלי להם אין אּלּו ׁשּכחֹות ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּדכיון

ּכ יׁשנּה והריעצמם הרע. ׁשלמּות ׁשּלהם, הּׁשלמּות בר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
עצם מּצד הן האלקית, לּנפׁש ּגדֹול צער ׁשּזהּו ֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמּובן
(זי דערוויסט (זי לּה נֹודע ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהענין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯Á‡ ‰‡a‰ ˙ÈzÓ‡ ‰ÁÓNa „ÓÏÏ È„k ,„enl‰ Ì„˜ ˙BˆÁ¬…∆«ƒ¿≈ƒ¿…¿ƒ¿»¬ƒƒ«»»««
'eÎ ·ˆÚ‰.החושך מתוך שבא האור B·Ú‰L„‰כיתרון ,‡ˆÓ�Â «∆∆¿ƒ¿»∆»¬»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÓˆÚאופן ‰B·Ú„‰בכל È�ÙlL ‡l‡ ,‰ÁÓNa «¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»∆»∆ƒ¿≈»¬»
לבב וטוב שמחה מתוך ה' לעבודת ÌÈÓÚÙÏוכהכנה ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆאם »ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

בכך צורך וכאבe¯È¯Óa˙יש ƒ¿ƒ
בגלל ה' מאת הריחוק על

והעוונות ≈¿È„Îaƒהחטאים
ÌÈ�È�Ú‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ∆»ƒ¿»ƒ

ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰העלולים «ƒ¿ƒ¿ƒ
ה' בעבודת ומעכב מונע להיות

ואמצעי הכנה הוא זה כל אבל

העבודה דבר של שבסופו לכך

וטוב שמחה מתוך תהיה עצמה

לבב.

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eבנוסף ƒ¿»ƒ≈
כיצד כללי באופן לעיל למבואר

התשובה שבעבודת המרירות

השמחה, לעניין בסתירה איננה

בפרטיות כי ולבאר להוסיף יש

‰e¯È¯n˙יותר ÔÈ�Ú ‰p‰ƒ≈ƒ¿««¿ƒ
שהאדום כך על והצער הכאב

מה' ÏÚרחוק B�È‡ריחוק ≈«
B�BÚÂ˙בגלל ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ«¬

ÌˆÚ ÏÚ Ì‡ Èk ,‡˜Âc«¿»ƒƒ«∆∆
‰ÓLp‰ ˙„È¯È ÔÈ�Úƒ¿«¿ƒ««¿»»
בו שיש עדן בגן למעלה שהייתה

אלוקות לעולםhÓÏ‰גילוי ¿«»
בגוף להתלבש הגשמי הזה

מאד גדולה ירידה שהיא גשמי,

d˙BÈ‰a È¯‰Lבהיות ∆¬≈ƒ¿»
האלוקית לפניÏÚÓÏ‰הנשמה ¿«¿»
למטה daשירדה ¯Ó‡�20 ∆¡«»

Èz„ÓÚ ¯L‡ 'ÈÂ‰ ÈÁ«¬»»¬∆»«¿ƒ
,˙e˜Ï‡ È�È�ÚÏ ˜¯ ˙ÎiL ‰˙È‰L ,ÂÈ�ÙÏ'ה לפני שעמדה כיון ¿»»∆»¿»«∆∆«¿ƒ¿¿≈¡…

לאלוקות ‰È‡בקירוב ˙ÎiL ‰hÓÏ d˙„È¯È·eקרוב קשר לה ויש ƒƒ»»¿«»«∆∆ƒ
ÌÈiÓLb ÌÈ�È�ÚÏהאלוקי האור על ומסתירים שמעלימים וחומריים ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

מרירות. לידי לבוא אמור הוא הזו, הגדולה בירידה מתבונן האדם »¿Û‡Âוכאשר
,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ‰ÏÚÓ LiL ‡e‰ Ú„BiLרוחניים עולמות לעומת ∆≈«∆≈«¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

ÌÈ�BzÁ˙a ,‡˜Âc ˙eiÓL‚a ‡È‰ ··Bq‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»««≈ƒ¿«¿ƒ«¿»¿«¿ƒ
,‡˜Âcעל וקיימים נבראים הרוחניים העליונים שהעולמות בחסידות כמבואר «¿»

לברוא כדי אבל השתלשלות' ב'סדר לדרגה מדרגה האלוקי האור ירידת ידי

הסובב מאור המשכה להיות חייבת מאין" "יש גשמיים ונבראים עולמות

והגבלה ממדידה ‰¯Èשלמעלה ,ÌB˜ÓŒÏkÓהעובדה האדם מצד ƒ»»¬≈

גדולה ירידה היא גשמיים דברים עם במגע ובאה הזה לעולם ירדה שהנשמה

כי Â‡˙Â‰ביותר ‰cÓÁ BaÏa ÌÈÓÚÙÏ ˙ÏÙB� ‰hÓÏ B˙BÈ‰aƒ¿¿«»∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»¿«¬»
'eÎהזהלעניני עולם ותענוגי ולתאוות הזה והתאוהÏBÚÂ‰עולם החמדה ¿»

ÂÈ�È�Ú Ïk ¯L‡k ÌbL ,e�È‰Â ,BÁBÓaL Bz·LÁÓÏ¿«¬«¿∆¿¿«¿∆««¬∆»ƒ¿»»
‰NÚÓeŒ¯eacŒ‰·LÁÓa¿«¬»»ƒ«¬∆

,ÈÚ·„k Ì‰שיעבור יתכן ולא ≈ƒ¿»≈
בפועל CÎÏעבירה ÛÒBpL∆»¿»

CLÓ� ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ¿»
,ÏÚt‰ Ï‡ ‰·LÁn‰Ó≈««¬»»∆«…«
שבליבו והחמדה והתאווה

מתממשת לא Ìbלעולם ‰p‰ƒ≈«
‡Ùeb ‰·LÁÓaעצמהÈ¯‰ ¿«¬»»»¬≈

˙ÏÙB� ¯L‡kL ÔÙ‡a ‰Ê∆¿…∆∆«¬∆∆∆
È¯‰ ,BÁBÓa ‰·LÁn‰««¬»»¿¬≈
,„iÓ d˙B‡ ‰ÁBc ‡e‰∆»ƒ«
שהנזהר התניא בספר וכמבואר

מהרהר איננו לעולם במחשבה

היינו ברצון, טובה לא מחשבה

ברגע כי עניין, ומתוך במודע

הוא במוחו עולה שהמחשבה

בכל ידיים', 'בשתי אותו דוחה

שאפילו מצבו זה ואם כוחו,

פעם אף כי נכשל אינו במחשבה

שהרהור באופן מהרהר איננו

כל לכאורה הרי חטא, הוא עצמו

אינם שסביבו הגשמיים העניינים

הירידה ומדוע בנשמתו פוגעים

גשמי ולגוף הגשמי לעולם

ירי ועצומה?נחשבת גדולה דה

כי המענה בא כך «ŒÏkÓƒעל
‰ÊÈ‡lL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó»≈»∆¿≈∆

ÌÈÚ‚¯המחשבה את שדחה עד ¿»ƒ
כן 'מיד' cÓÁ‰הזו ‰˙È‰»¿»∆¿»

eÓÏL˙תאוה ‡e‰ BÓˆÚ ‰Ê È¯‰ ,BÁÓ·e BaÏa BÊ ‰·LÁÓe«¬»»¿ƒ¿…¬≈∆«¿¿≈
Ú¯‰לידי באה לא שהמחשבה שכן וכל ברצון הרהר לא אם גם מושלם רע »«

חלילה. ובמעשה בדיבור המחשבהe�È‰Âמימוש זאת שבכל לכך והסיבה , ¿«¿
היא מושלם רע נחשבת לרגע הזו ‡elוהתאווה ˙BÁkL ÔÂÈÎcהמחשבה ¿≈»∆…≈

‰NÚn‰והתאווה ÈÏk Ì‰Ï ÔÈ‡בכוחות ביטוי לידי באים לא והם ≈»∆¿≈««¬∆
ÌÓˆÚהמעשה, Ì‰a È¯‰כשלעצמה ובתאווה k·¯במחשבה d�LÈ ¬≈»∆«¿»∆¿»¿»

Ú¯‰ ˙eÓÏL ,Ì‰lL ˙eÓÏM‰רע היא והתאווה המחשבה ועצם «¿≈∆»∆¿≈»«
e‰fLמושלם. Ô·eÓ È¯‰Âהזה ‰‡È˜Ï˙,הרע LÙpÏ ÏB„b ¯Úˆ «¬≈»∆∆««»«∆∆»¡…ƒ

ËÒÈÂÂ¯Ú„ ÈÊ) dÏ Ú„B� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÈ�Ú‰ ÌˆÚ „vÓ Ô‰≈ƒ«∆∆»ƒ¿»∆«¿≈∆«»ƒ∆¿ƒ¿
,Ú¯‰ ˙e‡ÈˆnÓ (CÈÊהייתה לא לעולם הירידה שקודם מציאות שהיא ƒƒ¿ƒ»«
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i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

חי ּבּה ּכתיב מּצדֿעצמּה הּנׁשמה ׁשהרי הרע, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּמציאּות
החמּדה ׁשּנפלה ּולאחרי לפניו, עמדּתי אׁשר ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהוי'
הרע, מּמציאּות ּכבר היא יֹודעת ּומחֹו, ּבלּבֹו ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹוהּתאוה
נֹופלת ׁשּכאׁשר זה מּצד והן אצלּה. ּגדֹול צער ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו
ּבׁשעה מּנחים הם הרי ּומחֹו, ּבלּבֹו והּמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻהחמּדה
ּבעניני להיֹות צריכים ׁשהיּו זה ּדתמּורת רע, ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָזֹו
ב' יׁש ּגּופא ּובזה רע. ּבעניני זֹו ּבׁשעה הם הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻקדּׁשה,
רע, ּבעניני הם והחמּדה הּמחׁשבה ׁשּכח הא', ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹענינים.
ּבכחֹות הׁשּתּמׁש לא אּלּו ׁשּברגעים העּקר, והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹוהּב'
יֹותר, עֹוד ּגרּוע זה ׁשענין קדּׁשה, עניני עבּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻאּלּו

אחר ּבמקֹום יֹותר21וכּמבאר חמּור הּוא האֹור ׁשּסּלּוק ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
ּתלמּודּֿתֹורה ּבהלכֹות רּבנּו ּפסק ולכן ּברע. 22מהּירידה ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

מה עליו ׁשּנאמר מי ׁשּגם ה'ראׁשֹונים'), ּדברי יסֹוד ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ(על
חּקי לסּפר ּתֹורה23ּל ללמד צרי מּצדֿעצמֹו הּוא הּנה , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֻ

ׁשּי אינֹו מּצבֹו ׁשּמּצד ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, מצֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּולקּים
ּבּתניא ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּומצֹות, לעׂשֹות24לתֹורה ׁשּצרי ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

ּומחּצה מבּדיל מס ׁשהם הּקלּפֹות לׁשּבר ּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתׁשּובה
מּזה, ויתירה ׁשּבּׁשמים, לאביו ּבינֹו הּמפסקת ּברזל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל
ּכח מֹוסיף הּוא הרי ּומצֹות ּבּתֹורה התעּסקּותֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹׁשעלֿידי

ׁשעה לפי אחרּֿכ25ּבּקלּפֹות ּכׁשּיחזר מּכלֿמקֹום, , ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ
לקדּׁשה, ּומצֹות הּתֹורה ּכל עּמֹו יעלה אזי ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֻּבתׁשּובה,

ׁש הּדבר ׁשּברּור יּדחוכיון לא ׁשהרי ּתׁשּובה, ּיעׂשה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
נּדח ּומצֹות,26מּמּנּו ּבּתֹורה לעסק עכׁשו ּגם צרי לכן , ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

יהיה לא ׁשאז ּומצֹות, ּבּתֹורה יעסק לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹמהּֿׁשאיןּֿכן
ּגם יּובן ּומּזה לּקדּׁשה. ּבחזרתֹו עּמֹו להעלֹות מה ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֻלֹו
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כלל לה dÓˆÚŒ„vÓמוכרת ‰ÓLp‰ È¯‰Lשהיא כפי ומצבה במעמדה ∆¬≈«¿»»ƒ««¿»
למטה הירידה ÂÈ�ÙÏ,קודם Èz„ÓÚ ¯L‡ 'ÈÂ‰ ÈÁ da ·È˙kהיא ¿ƒ»«¬»»¬∆»«¿ƒ¿»»

לאלוקות בקירוב ה' לפני Â‡z‰Â‰עומדת ‰cÓÁ‰ ‰ÏÙpL È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»¿»«∆¿»¿««¬»
e‰fL ,Ú¯‰ ˙e‡ÈˆnÓ ¯·k ‡È‰ ˙Ú„BÈ ,BÁÓe BaÏaעצם ¿ƒ…««ƒ¿»ƒ¿ƒ»«∆∆

המושגים עם וההיכרות המפגש

הם רצויים ÏB„bהלא ¯Ú«̂«»
‰Ê „vÓ Ô‰Â .dÏˆ‡∆¿»¿≈ƒ«∆
‰cÓÁ‰ ˙ÏÙB� ¯L‡kL∆«¬∆∆∆«∆¿»
,BÁÓe BaÏa ‰·LÁn‰Â¿««¬»»¿ƒ…
לא לדברים מתאווה שהלה

עליהם חושב והמוח רצויים,

È¯‰לזמן הוא שהדבר למרות ¬≈
שהתאווה ולמרות מאד קצר

לידי באה ולא נדחית והמחשבה

זאת בכל ומימוש, ≈‰Ìביטוי
ÌÈÁpÓשקועיםBÊ ‰ÚLa À»ƒ¿»»

‰Ê ˙¯eÓ˙c ,Ú¯ È�È�Úa¿ƒ¿¿≈«ƒ¿«∆
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰L∆»¿ƒƒƒ¿
Ì‰ È¯‰ ,‰M„˜ È�È�Úa¿ƒ¿¿≈¿À»¬≈≈

Ú¯ È�È�Úa BÊ ‰ÚLaוזה ¿»»¿ƒ¿¿≈«
גדול הפסד הוא כשלעצמו

הנשמה ממנו שכתוצאה

מאד כלמצטערת על חבל שהרי

דבוקה לא הנשמה שבו רגע

ובגלוי. בקירוב באלוקות

‡Ùeb ‰Ê·eעצמו זה בעניין »∆»
ÌÈ�È�Ú '· LÈוהנזק ההפסד ≈ƒ¿»ƒ

משני מורכב רצוי לא שבהרהור

העובדהעצם‰‡',פרטים. »
‰·LÁn‰ ÁkLההרהור ∆…«««¿»»

‰cÓÁ‰ÂהתאווהÌ‰ ¿«∆¿»≈
‡e‰Â 'a‰Â ,Ú¯ È�È�Úa¿ƒ¿¿≈«¿«¿
el‡ ÌÈÚ‚¯aL ,¯wÚ‰»ƒ»∆ƒ¿»ƒ≈

לאשבהם דברים והתאווה הרהר

Ê‰רצויים ÔÈ�ÚL ,‰M„˜ È�È�Ú ¯e·Ú el‡ ˙BÁÎa LnzL‰ ‡Ï…ƒ¿«≈¿…≈¬ƒ¿¿≈¿À»∆ƒ¿»∆
¯˙BÈ „BÚ Úe¯b,עצמה והתאווה ‡Á¯מהמחשבה ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ21 »«≈¿«¿…»¿»«≈

˜Òt ÔÎÏÂ .Ú¯a ‰„È¯i‰Ó ¯˙BÈ ¯eÓÁ ‡e‰ ¯B‡‰ ˜elqL∆ƒ»»≈≈«¿ƒ»»»¿»≈»«
e�a¯הזקן BzŒ„eÓÏz¯‰האדמו"ר ˙BÎÏ‰a22È¯·c „BÒÈ ÏÚ) «≈¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿≈

ÈÓ ÌbL ,('ÌÈ�BL‡¯'‰הרוחני כךשמצבו כדי עד Ó‡pL¯חמור »ƒƒ∆«ƒ∆∆¡«
ÈwÁ ¯tÒÏ El ‰Ó ÂÈÏÚ23,,התורה בלימוד שיעסוק ראוי לא ולכאורה »»«¿¿«≈À»

ה', של Ìi˜Ïeהחוקים ‰¯Bz „ÓÏÏ CÈ¯ˆ BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰ ‰p‰ƒ≈ƒ««¿»ƒƒ¿…»¿«≈
‰¯B˙Ï CiL B�È‡ B·vÓ „vnL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,e�È‰Â ,˙BˆÓƒ¿¿«¿∆««ƒ∆ƒ««»≈«»¿»

‡È�za ·e˙kL BÓÎe ,˙BˆÓe24רוחני מצב באותו שנמצא מי לגבי ƒ¿¿∆»««¿»
לספר לך "מה נאמר שעליו שלחמור הטבע שמצד שבעוד כך כדי עד חוקי"

לבו ואין לבו ברשות והוא שונה המצב אצלו הרי הלב, על שליט המוח האדם

ה'CÈ¯vLברשותו את לעבוד להתחיל lÁz‰כדי ‰·eLz ˙BNÚÏ ∆»ƒ«¬¿»¿ƒ»
Ì‰L ˙BtÏw‰ ¯aLÏ¿«≈«¿ƒ∆≈
ÏL ‰vÁÓe ÏÈc·Ó CÒÓ»»«¿ƒ¿ƒ»∆
B�Èa ˙˜ÒÙn‰ ÏÊ¯a«¿∆««¿∆∆≈

,ÌÈÓMaL ÂÈ·‡Ïדבר ¿»ƒ∆«»«ƒ
ליבו את שישבור ידי על שנעשה

הנחות מצבו על ויתמרמר

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂבלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
הכרחית הזו וההכנה שההקדמה

בתורה לעסוק שיתחיל לפני

אלא ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLומצות
˙BˆÓe ‰¯Bza B˙e˜qÚ˙‰ƒ¿«¿«»ƒ¿
את וישבור תשובה שיעשה קודם

ובין בינו המבדיל ה'מסך'

‰e‡הקדושֿברוךֿהוא È¯‰¬≈
ÈÙÏ ˙BtÏwa Ák ÛÈÒBÓƒ…««¿ƒ¿ƒ

‰ÚL25,עוד כל זמני, באופן »»
תשובה, עשה «ŒÏkÓƒלא

CkŒ¯Á‡ ¯ÊÁiLk ,ÌB˜Ó»¿∆«¿…««»
BnÚ ‰ÏÚÈ ÈÊ‡ ,‰·eL˙aƒ¿»¬««¬∆ƒ
את עצמו שלו העלייה עם יחד

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ïkשקיים »«»ƒ¿
זמני באופן אם אפילו בינתיים,

לרשות מעשיו את הוריד

חוזר כשהוא הרי הקליפות,

בעבר שעשה מה כל בתשובה

עמו ועולה «M„˜Ïƒ¿À‰,חוזר
ז) (פרק התניא בספר כמבואר

ושותה אוכל אדם כאשר שגם

ונפשו גופו תאוות את למלא

החיות זה ידי ועל הבהמית

קליפות שבשלוש גמור ברע שעה לפי ונכלל "יורד ובמשקה שבאוכל

ה' לעבודת ויחזור האדם ישוב אשר "עד שעה לפי רק זה אבל הטמאות...",

ה'", לעבודת בשובו עימו ולעלות לחזור יכולים e¯aL¯ולתורתו... ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»
È¯‰Lוודאי ,‰·eLz ‰NÚiL ¯·c‰הובטחנוepnÓ ÁcÈ ‡Ï «»»∆«¬∆¿»∆¬≈…ƒ«ƒ∆
Ác�26ÂLÎÚ Ìb CÈ¯ˆ ÔÎÏ ירוד, רוחני במצב Bza¯‰בעודו ˜ÒÚÏ ƒ»»≈»ƒ««¿»«¬…«»

‡Ï Ê‡L ,˙BˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÈ ‡Ï Ì‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BˆÓeƒ¿«∆≈≈ƒ…«¬…«»ƒ¿∆»…
.‰M„wÏ B˙¯ÊÁa BnÚ ˙BÏÚ‰Ï ‰Ó BÏ ‰È‰Èƒ¿∆«¿«¬ƒ«¬»»«¿À»
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ט i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

חי ּבּה ּכתיב מּצדֿעצמּה הּנׁשמה ׁשהרי הרע, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּמציאּות
החמּדה ׁשּנפלה ּולאחרי לפניו, עמדּתי אׁשר ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהוי'
הרע, מּמציאּות ּכבר היא יֹודעת ּומחֹו, ּבלּבֹו ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹוהּתאוה
נֹופלת ׁשּכאׁשר זה מּצד והן אצלּה. ּגדֹול צער ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו
ּבׁשעה מּנחים הם הרי ּומחֹו, ּבלּבֹו והּמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻהחמּדה
ּבעניני להיֹות צריכים ׁשהיּו זה ּדתמּורת רע, ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָזֹו
ב' יׁש ּגּופא ּובזה רע. ּבעניני זֹו ּבׁשעה הם הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻקדּׁשה,
רע, ּבעניני הם והחמּדה הּמחׁשבה ׁשּכח הא', ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹענינים.
ּבכחֹות הׁשּתּמׁש לא אּלּו ׁשּברגעים העּקר, והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹוהּב'
יֹותר, עֹוד ּגרּוע זה ׁשענין קדּׁשה, עניני עבּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻאּלּו

אחר ּבמקֹום יֹותר21וכּמבאר חמּור הּוא האֹור ׁשּסּלּוק ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
ּתלמּודּֿתֹורה ּבהלכֹות רּבנּו ּפסק ולכן ּברע. 22מהּירידה ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

מה עליו ׁשּנאמר מי ׁשּגם ה'ראׁשֹונים'), ּדברי יסֹוד ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ(על
חּקי לסּפר ּתֹורה23ּל ללמד צרי מּצדֿעצמֹו הּוא הּנה , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֻ

ׁשּי אינֹו מּצבֹו ׁשּמּצד ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, מצֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּולקּים
ּבּתניא ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּומצֹות, לעׂשֹות24לתֹורה ׁשּצרי ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

ּומחּצה מבּדיל מס ׁשהם הּקלּפֹות לׁשּבר ּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתׁשּובה
מּזה, ויתירה ׁשּבּׁשמים, לאביו ּבינֹו הּמפסקת ּברזל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל
ּכח מֹוסיף הּוא הרי ּומצֹות ּבּתֹורה התעּסקּותֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹׁשעלֿידי

ׁשעה לפי אחרּֿכ25ּבּקלּפֹות ּכׁשּיחזר מּכלֿמקֹום, , ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ
לקדּׁשה, ּומצֹות הּתֹורה ּכל עּמֹו יעלה אזי ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֻּבתׁשּובה,

ׁש הּדבר ׁשּברּור יּדחוכיון לא ׁשהרי ּתׁשּובה, ּיעׂשה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
נּדח ּומצֹות,26מּמּנּו ּבּתֹורה לעסק עכׁשו ּגם צרי לכן , ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

יהיה לא ׁשאז ּומצֹות, ּבּתֹורה יעסק לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹמהּֿׁשאיןּֿכן
ּגם יּובן ּומּזה לּקדּׁשה. ּבחזרתֹו עּמֹו להעלֹות מה ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֻלֹו
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כלל לה dÓˆÚŒ„vÓמוכרת ‰ÓLp‰ È¯‰Lשהיא כפי ומצבה במעמדה ∆¬≈«¿»»ƒ««¿»
למטה הירידה ÂÈ�ÙÏ,קודם Èz„ÓÚ ¯L‡ 'ÈÂ‰ ÈÁ da ·È˙kהיא ¿ƒ»«¬»»¬∆»«¿ƒ¿»»

לאלוקות בקירוב ה' לפני Â‡z‰Â‰עומדת ‰cÓÁ‰ ‰ÏÙpL È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»¿»«∆¿»¿««¬»
e‰fL ,Ú¯‰ ˙e‡ÈˆnÓ ¯·k ‡È‰ ˙Ú„BÈ ,BÁÓe BaÏaעצם ¿ƒ…««ƒ¿»ƒ¿ƒ»«∆∆

המושגים עם וההיכרות המפגש

הם רצויים ÏB„bהלא ¯Ú«̂«»
‰Ê „vÓ Ô‰Â .dÏˆ‡∆¿»¿≈ƒ«∆
‰cÓÁ‰ ˙ÏÙB� ¯L‡kL∆«¬∆∆∆«∆¿»
,BÁÓe BaÏa ‰·LÁn‰Â¿««¬»»¿ƒ…
לא לדברים מתאווה שהלה

עליהם חושב והמוח רצויים,

È¯‰לזמן הוא שהדבר למרות ¬≈
שהתאווה ולמרות מאד קצר

לידי באה ולא נדחית והמחשבה

זאת בכל ומימוש, ≈‰Ìביטוי
ÌÈÁpÓשקועיםBÊ ‰ÚLa À»ƒ¿»»

‰Ê ˙¯eÓ˙c ,Ú¯ È�È�Úa¿ƒ¿¿≈«ƒ¿«∆
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰L∆»¿ƒƒƒ¿
Ì‰ È¯‰ ,‰M„˜ È�È�Úa¿ƒ¿¿≈¿À»¬≈≈

Ú¯ È�È�Úa BÊ ‰ÚLaוזה ¿»»¿ƒ¿¿≈«
גדול הפסד הוא כשלעצמו

הנשמה ממנו שכתוצאה

מאד כלמצטערת על חבל שהרי

דבוקה לא הנשמה שבו רגע

ובגלוי. בקירוב באלוקות

‡Ùeb ‰Ê·eעצמו זה בעניין »∆»
ÌÈ�È�Ú '· LÈוהנזק ההפסד ≈ƒ¿»ƒ

משני מורכב רצוי לא שבהרהור

העובדהעצם‰‡',פרטים. »
‰·LÁn‰ ÁkLההרהור ∆…«««¿»»

‰cÓÁ‰ÂהתאווהÌ‰ ¿«∆¿»≈
‡e‰Â 'a‰Â ,Ú¯ È�È�Úa¿ƒ¿¿≈«¿«¿
el‡ ÌÈÚ‚¯aL ,¯wÚ‰»ƒ»∆ƒ¿»ƒ≈

לאשבהם דברים והתאווה הרהר

Ê‰רצויים ÔÈ�ÚL ,‰M„˜ È�È�Ú ¯e·Ú el‡ ˙BÁÎa LnzL‰ ‡Ï…ƒ¿«≈¿…≈¬ƒ¿¿≈¿À»∆ƒ¿»∆
¯˙BÈ „BÚ Úe¯b,עצמה והתאווה ‡Á¯מהמחשבה ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ21 »«≈¿«¿…»¿»«≈

˜Òt ÔÎÏÂ .Ú¯a ‰„È¯i‰Ó ¯˙BÈ ¯eÓÁ ‡e‰ ¯B‡‰ ˜elqL∆ƒ»»≈≈«¿ƒ»»»¿»≈»«
e�a¯הזקן BzŒ„eÓÏz¯‰האדמו"ר ˙BÎÏ‰a22È¯·c „BÒÈ ÏÚ) «≈¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿≈

ÈÓ ÌbL ,('ÌÈ�BL‡¯'‰הרוחני כךשמצבו כדי עד Ó‡pL¯חמור »ƒƒ∆«ƒ∆∆¡«
ÈwÁ ¯tÒÏ El ‰Ó ÂÈÏÚ23,,התורה בלימוד שיעסוק ראוי לא ולכאורה »»«¿¿«≈À»

ה', של Ìi˜Ïeהחוקים ‰¯Bz „ÓÏÏ CÈ¯ˆ BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰ ‰p‰ƒ≈ƒ««¿»ƒƒ¿…»¿«≈
‰¯B˙Ï CiL B�È‡ B·vÓ „vnL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,e�È‰Â ,˙BˆÓƒ¿¿«¿∆««ƒ∆ƒ««»≈«»¿»

‡È�za ·e˙kL BÓÎe ,˙BˆÓe24רוחני מצב באותו שנמצא מי לגבי ƒ¿¿∆»««¿»
לספר לך "מה נאמר שעליו שלחמור הטבע שמצד שבעוד כך כדי עד חוקי"

לבו ואין לבו ברשות והוא שונה המצב אצלו הרי הלב, על שליט המוח האדם

ה'CÈ¯vLברשותו את לעבוד להתחיל lÁz‰כדי ‰·eLz ˙BNÚÏ ∆»ƒ«¬¿»¿ƒ»
Ì‰L ˙BtÏw‰ ¯aLÏ¿«≈«¿ƒ∆≈
ÏL ‰vÁÓe ÏÈc·Ó CÒÓ»»«¿ƒ¿ƒ»∆
B�Èa ˙˜ÒÙn‰ ÏÊ¯a«¿∆««¿∆∆≈

,ÌÈÓMaL ÂÈ·‡Ïדבר ¿»ƒ∆«»«ƒ
ליבו את שישבור ידי על שנעשה

הנחות מצבו על ויתמרמר

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂבלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
הכרחית הזו וההכנה שההקדמה

בתורה לעסוק שיתחיל לפני

אלא ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLומצות
˙BˆÓe ‰¯Bza B˙e˜qÚ˙‰ƒ¿«¿«»ƒ¿
את וישבור תשובה שיעשה קודם

ובין בינו המבדיל ה'מסך'

‰e‡הקדושֿברוךֿהוא È¯‰¬≈
ÈÙÏ ˙BtÏwa Ák ÛÈÒBÓƒ…««¿ƒ¿ƒ

‰ÚL25,עוד כל זמני, באופן »»
תשובה, עשה «ŒÏkÓƒלא

CkŒ¯Á‡ ¯ÊÁiLk ,ÌB˜Ó»¿∆«¿…««»
BnÚ ‰ÏÚÈ ÈÊ‡ ,‰·eL˙aƒ¿»¬««¬∆ƒ
את עצמו שלו העלייה עם יחד

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ïkשקיים »«»ƒ¿
זמני באופן אם אפילו בינתיים,

לרשות מעשיו את הוריד

חוזר כשהוא הרי הקליפות,

בעבר שעשה מה כל בתשובה

עמו ועולה «M„˜Ïƒ¿À‰,חוזר
ז) (פרק התניא בספר כמבואר

ושותה אוכל אדם כאשר שגם

ונפשו גופו תאוות את למלא

החיות זה ידי ועל הבהמית

קליפות שבשלוש גמור ברע שעה לפי ונכלל "יורד ובמשקה שבאוכל

ה' לעבודת ויחזור האדם ישוב אשר "עד שעה לפי רק זה אבל הטמאות...",

ה'", לעבודת בשובו עימו ולעלות לחזור יכולים e¯aL¯ולתורתו... ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»
È¯‰Lוודאי ,‰·eLz ‰NÚiL ¯·c‰הובטחנוepnÓ ÁcÈ ‡Ï «»»∆«¬∆¿»∆¬≈…ƒ«ƒ∆
Ác�26ÂLÎÚ Ìb CÈ¯ˆ ÔÎÏ ירוד, רוחני במצב Bza¯‰בעודו ˜ÒÚÏ ƒ»»≈»ƒ««¿»«¬…«»

‡Ï Ê‡L ,˙BˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÈ ‡Ï Ì‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BˆÓeƒ¿«∆≈≈ƒ…«¬…«»ƒ¿∆»…
.‰M„wÏ B˙¯ÊÁa BnÚ ˙BÏÚ‰Ï ‰Ó BÏ ‰È‰Èƒ¿∆«¿«¬ƒ«¬»»«¿À»
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eb'י xtey ycega erwz

עניני מחׁשבּתֹו ּבכח ׁשחֹוׁשב זאת ׁשּמּלבד הּנ"ל, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּבענין
קדּׁשה עניני אּלּו ּברגעים לחׁשב יכֹול ׁשהיה ּבזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻרע,
וכאׁשר ורב. ּגדֹול הֹון מאּבד הּוא הרי חׁשבם, ְְְֲֲֲֵֵֶַַָָָָָֹולא
ׁשּיבא מסּפיקה עצמּה זֹו התּבֹוננּות הּנה זה, ּבכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיתּבֹונן
אבל העבֹודה, קדם הּוא זה ּכל אמנם, עצּומה. ְְֲֲֲִִֶֶָָָָָָָֹלמרירּות
ועלֿידי ּדוקא, ּבׂשמחה להיֹות צריכה עצמּה ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָהעבֹודה

מחזיק. ריקן ּכלי נעׂשה ּבׂשמחה ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָהעבֹודה

ז"ל‡Cד) רּבֹותינּו אמרּו את27הּנה מּתיר חבּוׁש אין «ְִִֵֵֵֶַַַָָ
להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי ולכן, האסּורים, מּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָעצמֹו
ענין והּוא מּלמעלה, לסּיּוע צרי - ריקן ּכלי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּבבחינת
ּכמֹו האבֹות, עלֿידי מּלמעלה ׁשּנמׁשכת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָההמׁשכה

ׁשעל28ֿׁשּכתּוב החפירה הּוא ּבאר ׂשרים, חפרּוה ּבאר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הם הּבאר את והחֹופרים ריקן', ה'ּכלי את עֹוׂשים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּה
יׂשראל ּכנסת נעׂשית ׁשעלֿידם העֹולם, אבֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשרים,
מזּכירין הּיֹום ּבתחּלת ולכן מחזיק. ריקן ּכלי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָּבבחינת
יעקב אהלי ּטבּו מה ׁשּלאחרי ׁשּזהּו אבֹות, ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹזכּות

יׂשראל ּתֹורה29מׁשּכנֹותי הם ּומׁשּכנֹותי ּדאהלי , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹ
ואני אֹומרים הּיֹום, ּכל עבֹודת ּתחּלת ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָּותפּלה,

ּבית אבֹוא חסּד זכּות30ּברב ּדפרּוׁש אברהם, ּבזכּות , ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
אדמֹו"ר מֹו"ח ּכ"ק ׁשּכתב ּכמֹו מּלׁשֹון31הּוא ׁשהּוא ְְְְִֶֶַַָ

אב ּוזכּות (ריינקייטזּכּות, והּבהירּות הּנקּיּות היינּו רהם ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָ
נרמז זה וענין ּבעֹולם, אברהם ׁשּפעל קלארקייט) ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָאּון
ּבענין היתה עבֹודתֹו ׁשעּקר לפי ,חסּד ּברב ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹּבתבֹות
היה ּביׁשיבה ויֹוׁשב זקן אבינּו ׁשאברהם ּדהגם ,32החסד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל (ּכדמּוכח33וקּים ולּמד ולמד , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ז"ל חכמינּו מּמאמר היה34ּגם אברהם עבד ׁשאליעזר ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עּקר מּכלֿמקֹום, לאחרים), רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּדֹולה
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i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

אברהם נקרא ולכן החסד, ּבענין היתה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָעבֹודתֹו
הּבהיר35אֹוהבי ּבספר וכדאיתא ּב'ּפרּדס'36, 37והּובא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

אברהם היֹות מימי הקּב"ה לפני החסד מּדת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרה
אברהם ׁשהרי מלאכּתי, לעׂשֹות הצרכּתי לא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבארץ,
אל אׁשּתחוה אֹומרים ואחרּֿכ ּבמקֹומי. ּומׁשּמׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָעֹומד
ּבקו היתה ׁשעבֹודתֹו יצחק, ּבזכּות ,ּביראת קדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהיכל

ׁשּכתּוב ּכמֹו אֹומרים38הּגבּורה, ואחרּֿכ יצחק. ּופחד ְְְְְִִֶַַַַַָָָָ
רצֹון עת גֹו' תפּלתי וזהּו39ואני יעקב. ּבזכּות , ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹ

ׁשל ענינם והרי אבֹות, זכּות הּיֹום ּבתחּלת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמזּכירים
ּב'תֹורה ּכּמבאר מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל יׁשנֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהאבֹות

הּכתּוב40אֹור' ואל41ּבפרּוׁש יצחק אל אברהם אל וארא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
הוה, לׁשֹון ׁשהּוא עתיד לׁשֹון ּגם הּוא ׁשּוארא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹיעקב,
ׁשל ענינם ׁשּמּצד והינּו, אדם, ּבכל זֹו ּבחינה יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּתמיד
הענין נעׂשה מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁשנֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהאבֹות
וזהּו מּיׂשראל. ואחד אחד ּבכל אלקּות, ּגּלּוי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּדוארא,
את להסיר הּוא החפירה ּדענין ׂשרים, חפרּוה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּבאר
עלֿידי היא זֹו וחפירה והּמכּסים, הּמעלימים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהּדברים
הסרת נעׂשית ׁשעלֿידם ואחד, אחד ׁשּבכל ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהאבֹות
ריקן' 'ּכלי נעׂשה ועלֿידיֿזה כּו', הּמעלימים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּדברים
ׁש'יסֹוד הּוא למעלה וענינֹו אלקּות. המׁשכת ְְְְְְְֱֲִִֶַַַַָָָֹלהחזיק
הּבּטּול מּצד ההמׁשכֹות, לכל קּבּול ּכלי היא ְְְְְִִִִִַַַַָָָּדנּוקבא'

ֶָׁשּבּה.

הּואp‰Â‰ה) כן ּכמֹו הּׁשנה, ּכל ּבעבֹודת ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְְֲֵֶַַַָָָ
להיֹות צרי ׁשאז ּדראׁשֿהּׁשנה, ּבעבֹודה ְְֲִִֶַַָָָָָָֹּגם
הּׁשפע לקּבל ריקן' 'ּכלי להיֹות החקיקה ענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכללּות
הּתקיעֹות, עלֿידי נעׂשה זה וענין הּׁשנה. ּכל על ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאלקי
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יי i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

אברהם נקרא ולכן החסד, ּבענין היתה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָעבֹודתֹו
הּבהיר35אֹוהבי ּבספר וכדאיתא ּב'ּפרּדס'36, 37והּובא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

אברהם היֹות מימי הקּב"ה לפני החסד מּדת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרה
אברהם ׁשהרי מלאכּתי, לעׂשֹות הצרכּתי לא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבארץ,
אל אׁשּתחוה אֹומרים ואחרּֿכ ּבמקֹומי. ּומׁשּמׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָעֹומד
ּבקו היתה ׁשעבֹודתֹו יצחק, ּבזכּות ,ּביראת קדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהיכל

ׁשּכתּוב ּכמֹו אֹומרים38הּגבּורה, ואחרּֿכ יצחק. ּופחד ְְְְְִִֶַַַַַָָָָ
רצֹון עת גֹו' תפּלתי וזהּו39ואני יעקב. ּבזכּות , ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹ

ׁשל ענינם והרי אבֹות, זכּות הּיֹום ּבתחּלת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמזּכירים
ּב'תֹורה ּכּמבאר מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל יׁשנֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהאבֹות

הּכתּוב40אֹור' ואל41ּבפרּוׁש יצחק אל אברהם אל וארא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
הוה, לׁשֹון ׁשהּוא עתיד לׁשֹון ּגם הּוא ׁשּוארא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹיעקב,
ׁשל ענינם ׁשּמּצד והינּו, אדם, ּבכל זֹו ּבחינה יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּתמיד
הענין נעׂשה מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁשנֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהאבֹות
וזהּו מּיׂשראל. ואחד אחד ּבכל אלקּות, ּגּלּוי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּדוארא,
את להסיר הּוא החפירה ּדענין ׂשרים, חפרּוה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּבאר
עלֿידי היא זֹו וחפירה והּמכּסים, הּמעלימים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהּדברים
הסרת נעׂשית ׁשעלֿידם ואחד, אחד ׁשּבכל ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהאבֹות
ריקן' 'ּכלי נעׂשה ועלֿידיֿזה כּו', הּמעלימים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּדברים
ׁש'יסֹוד הּוא למעלה וענינֹו אלקּות. המׁשכת ְְְְְְְֱֲִִֶַַַַָָָֹלהחזיק
הּבּטּול מּצד ההמׁשכֹות, לכל קּבּול ּכלי היא ְְְְְִִִִִַַַַָָָּדנּוקבא'

ֶָׁשּבּה.

הּואp‰Â‰ה) כן ּכמֹו הּׁשנה, ּכל ּבעבֹודת ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְְֲֵֶַַַָָָ
להיֹות צרי ׁשאז ּדראׁשֿהּׁשנה, ּבעבֹודה ְְֲִִֶַַָָָָָָֹּגם
הּׁשפע לקּבל ריקן' 'ּכלי להיֹות החקיקה ענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכללּות
הּתקיעֹות, עלֿידי נעׂשה זה וענין הּׁשנה. ּכל על ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאלקי
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‰¯ÈÙÁ‰ ÔÈ�Úc ,ÌÈ¯Nבגשמיות באר ‡˙של ¯ÈÒ‰Ï ‡e‰ »ƒ¿ƒ¿««¬ƒ»¿»ƒ∆
n‰Â ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈ¯·c‰,ÌÈqÎלגלות בעמקיכדי הנמצאים המים את «¿»ƒ««¿ƒƒ¿«¿«ƒ

BÊהבאר ‰¯ÈÙÁÂהאדם בנפש ‰‡·B˙ברוחניות, È„ÈŒÏÚ ‡È‰הזכות «¬ƒ»ƒ«¿≈»»
מהאבות כוח Ì„ÈŒÏÚLוהנתינת ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎaLשל בכוחם ∆¿»∆»¿∆»∆«»»

‰Ò¯˙האבות ˙ÈNÚ�«¬≈¬»«
,'eÎ ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ
בנפשו לקלוט מהאדם ומונעים

אלוקי ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰אור
שמהווים הדברים להסרת הודות

קליטת את המונע מסך מעין

'ÈÏkהאדם�NÚ‰האור «¬∆¿ƒ
˜ÈÊÁ‰Ï 'Ô˜È¯בתוכו להכיל ≈»¿«¬ƒ

.˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…
‰ÏÚÓÏ B�È�ÚÂ,באלוקות ¿ƒ¿»¿«¿»

למטה שקורה מה שכל כידוע

אלוקות ענייני של השתקפות הוא

פרק בתניא שמובא (כפי למעלה

"כנגד כוחות עשר יש שלנשמה ג

שנשתלשלו עליונות ספירות עשר

BÒÈ'L„מהן") ‡e‰∆¿
'‡·˜e�cהמלכות ספירת ¿¿»

היא כי 'נקבה' נקראת העליונה

המידות לעומת 'מקבל' בבחינת

בבחינת זהשהן ועניין 'משפיע'

לאור 'כלי' היא שהנשמה

ש'יסוד לכך מקביל האלוקי,

ÏÎÏנוקבא' Ïea˜ ÈÏk ‡È‰ƒ¿ƒƒ¿»
˙BÎLÓ‰‰האלוקי האור של ««¿»

מהספירות שלמעלההבא

daL.הימנה, Ïeha‰ „vÓƒ««ƒ∆»
‡e‰L BÓk ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿∆
,‰�M‰ Ïk ˙„B·Úa«¬«»«»»

לעיל קייםכמבואר זה שעניין

ויום יום בכל האדם בעבודת

Ìbבפרט ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈«
כללי «¬«B·Úa„‰באופן

‰˜È˜Á‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ê‡L ,‰�M‰ŒL‡¯cבנפש ¿…«»»∆»»ƒƒ¿¿»ƒ¿««¬ƒ»
המונעים הדברים את להסיר שמטרתה באר של החפירה לעניין (בדומה האדם

במטרה ¯Ô˜È'ומעכבים) ÈÏk' ˙BÈ‰ÏשמסוגלÏa˜Ïולקלוט להכיל ƒ¿¿ƒ≈»¿«≈
Ê‰את ÔÈ�ÚÂ .‰�M‰ Ïk ÏÚ È˜Ï‡‰ ÚÙM‰הכללית החקיקה «∆«»¡…ƒ«»«»»¿ƒ¿»∆

האבות בזכות בנפש הביטול את ‰BÚÈ˜z˙שפועלת È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈«¿ƒ
השנה, ראש של הרוחנית העבודה עיקר שהיא k�‚„התקיעותÌ‰Lבשופר ∆≈¿∆∆

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



eb'יב xtey ycega erwz

האבֹות ג' ּכנגד ההמׁשכה42ׁשהם ענין הּוא ּתקיעה , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
העלאה ענין הּוא ׁשברים אברהם, ּכנגד למּטה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּלמעלה
יעקב, ּכנגד היא ּותרּועה יצחק, ּכנגד למעלה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמּלמּטה

ׁשּכתּוב ּברחמים,43ּכמֹו יׂשראל עּמֹו ּתרּועת קֹול ׁשֹומע ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
ּתקיעהֿ הּקֹולֹות ג' ואחרי הרחמים, מּדת היא ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָֹויעקב
המׁשכה ׁשהיא אחרֹונה ּתקיעה ּבאה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָׁשבריםּֿתרּועה,
אחרי ׁשּבאה ההמׁשכה ענין והּוא למּטה, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָמּלמעלה
מה ּכן ּגם וזהּו הּקֹולֹות. ׁשּבג' ּברצאֿוׁשֹוב ְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹהעבֹודה

ּובכן ּפעמים ד' אֹומרים ּבכן44ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ּדהּנה, , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
וּיבא וּיּסע הּפסּוקים מג' הּיֹוצא הּׁשם והּוא ע"ב, ְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹעֹולה

ג'45וּיט ּבזה ויׁש אֹותּיֹות, ע"ב יׁשנן ּפסּוק ׁשּבכל , ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבּפסּוק ע"ב ׁשם ולכן, האבֹות. ג' ּכנגד ׁשהם ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹופּנים

ל יׁשר, ּבאפן הּוא ׁשּמּדתֹו'וּיּסע' אברהם ּכנגד היֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּפסּוק ע"ב וׁשם יׁשר. ּבאפן המׁשכה היא החסד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּדת
מּדת יצחק, ּכנגד להיֹותֹו ,הפּו ּבאפן הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹ'וּיבא'
ּובּפסּוק למעלה. מּלמּטה העלאה הּוא ׁשענינּה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָהּגבּורה,
היֹותּה עם הרי הּתפארת, מּדת יעקב ּכנגד ׁשהּוא ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ'וּיט'
לחסד, נֹוטה היא מּכלֿמקֹום לגבּורה, חסד ּבין ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻממּצע

ולכן46ּכמאמר רחמי, איהּו ּדאמצעיתא) (עמּודא מׁשּפט ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבּפסּוק ּכמֹו יׁשר, ּבאפן הּוא ע"ב ׁשם וּיט ּבּפסּוק ְְֵֵֶַַַַָָָָֹּגם
ּוגבּורֹות ּדאּבא חסדים ענין והּוא אברהם. ׁשּכנגד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָוּיּסע
והּדעת ,ּדארי מחסדּֿוגבּורה ׁשּׁשרׁשם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדאימא,
וּיט ּבּפסּוק ולכן ּדכיא, אוירא מּבחינת הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּמחּברם
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˙B·‡‰ '‚42‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰ÚÈ˜z , »»¿ƒ»ƒ¿«««¿»»ƒ¿«¿»¿«»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌÈ¯·L ,Ì‰¯·‡ „‚�k¿∆∆«¿»»¿»ƒƒ¿««¬»»ƒ¿«»¿«¿»

,˜ÁˆÈ „‚�k,הבורא) המעלה בין שההתקרבות וחסידות בקבלה מבואר ¿∆∆ƒ¿»
המשכה – צורות בשתי להיות יכולה האדם) (העולם, והמטה אלוקות)

אלוקי אור של והתגלות

(של והעלאה למטה, מלמעלה

ובאופן למעלה מלמטה התחתון)

בקו אברהם של עבודתו כללי

המשכה היא והאהבה החסד

מכך גם (כמובן למטה מלמעלה

שטבעם כמים נמשך שהחסד

ועבודתו למטה) מלמעלה לרדת

והיראה הגבורה בקו יצחק של

למעלה מלמטה העלאה היא

כאש שהגבורה מכך גם (כמובן

למעלה) מלמטה לעלות שטבעה

,·˜ÚÈ „‚�k ‡È‰ ‰Úe¯˙e¿»ƒ¿∆∆«¬…
·e˙kL BÓk43ÏB˜ ÚÓBL ¿∆»≈«

Ï‡¯NÈ BnÚ ˙Úe¯z¿««ƒ¿»≈
‡È‰ ·˜ÚÈÂ ,ÌÈÓÁ¯a¿«¬ƒ¿«¬…ƒ

,ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓספירת ƒ«»«¬ƒ
חסדהתפארת של שילוב (שהיא

‰BÏBw˙וגבורה) '‚ È¯Á‡Â¿«¬≈«
,‰Úe¯zŒÌÈ¯·LŒ‰ÚÈ˜z¿ƒ»¿»ƒ¿»

‰�B¯Á‡ ‰ÚÈ˜z ‰‡a»»¿ƒ»«¬»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»ƒ¿«¿»
ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿«
È¯Á‡ ‰‡aL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆»»«¬≈
·BLÂŒ‡ˆ¯a ‰„B·Ú‰»¬»¿»…»

.˙BÏBw‰ '‚aLחיות לגבי ∆¿«
העליונה המרכבה של הקודש

ושוב". "רצוא רצות שהן נאמר

התשוקה היינו ה"רצוא", בין שילוב להיות צריך יהודי כל של ה' בעבודת וגם

ה"שוב", ובין הנפש, כלות כדי עד הדביקות בתכלית בה' לדבוק והשאיפה

בעולם בגוף כנשמה ומצוות בתורה לעסוק שיוכל כדי בגוף הנשמה חיי היינו

העב גם ובעניננו, הנפש. כלות לידי לבוא ולא האבותהזה בזכות הרוחנית ודה

עבודה היא ותרועה שברים תקיעה, השופר, של השונים הקולות שבשלושת

למטה מלמעלה והתגלות המשכה באה ואחריה ו"שוב" "רצוא" של בשילוב

אחרונה'. ה'תקיעה והיא האדם בעבודת שלא

ÌÈ¯ÓB‡ ‰�M‰ŒL‡¯aL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂהעמידהבתפילת'„ ¿∆«≈«∆¿…«»»¿ƒ
ÔÎ·e ÌÈÓÚt44‰ÏBÚ ÔÎa ,‰p‰c ‰ÌMע"ב,בגימטריא, ‡e‰Â ¿»ƒ¿≈¿ƒ≈¿≈∆¿«≈

הוי' ËiÂשם ‡·iÂ ÚqiÂ ÌÈ˜eÒt‰ '‚Ó ‡ˆBi‰45,מלאך "ויסע «≈ƒ«¿ƒ«ƒ««»…«≈

מפניהם הענן עמוד ויסע מאחריהם וילך ישראל מחנה לפני ההולך האלוקים

הענן ויהי ישראל מחנה ובין מצרים מחנה בין "ויבא מאחריהם; ויעמוד

על ידו את משה "ויט הלילה; כל זה אל זה קרב ולא הלילה את ויאר והחשך

ויבקעו לחרבה הים את וישם הלילה כל עזה קדים ברוח הים את ה' ויולך הים

eÒt˜המים" ÏÎaL∆¿»»
הללומשלושת «¿∆Ô�LÈהפסוקים

'‚ ‰Êa LÈÂ ,˙Bi˙B‡ ·"Úƒ¿≈»∆
ÌÈpÙB‡נרמז ע"ב השם כיצד «ƒ
‚'בפסוק „‚�k Ì‰L∆≈¿∆∆

,˙B·‡‰.ומפרט שהולך כפי »»
˜eÒta ·"Ú ÌL ,ÔÎÏÂ¿»≈≈«»
,¯LÈ ÔÙ‡a ‡e‰ 'ÚqiÂ'«ƒ«¿…∆»»

למטה מלמעלה ¿B˙BÈ‰Ïƒהיינו
B˙cnL Ì‰¯·‡ „‚�k¿∆∆«¿»»∆ƒ»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ „ÒÁ‰ ˙cÓƒ««∆∆ƒ«¿»»

למטה LÈ¯מלמעלה ÔÙ‡a¿…∆»»
של והקבוע הרגיל הסדר לפי

מלמעלה האלוקי האור ירידת

eÒta˜למטה. ·"Ú ÌLÂ¿≈«»
,CeÙ‰ ÔÙ‡a ‡e‰ '‡·iÂ'«»…¿…∆»

למעלה מלמטה ¿B˙BÈ‰Ïƒהיינו
˙cÓ ,˜ÁˆÈ „‚�k¿∆∆ƒ¿»ƒ«
‡e‰ d�È�ÚL ,‰¯e·b‰«¿»∆ƒ¿»»
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
‡e‰L 'ËiÂ' ˜eÒt·e«»«≈∆
˙cÓ ·˜ÚÈ „‚�k¿∆∆«¬…ƒ«

Ú È¯‰ ,˙¯‡Ùz‰d˙BÈ‰ Ì «ƒ¿∆∆¬≈ƒ¡»
היא התפארת שמידת למרות

,‰¯e·‚Ï „ÒÁ ÔÈa ÚvÓÓ¿À»≈∆∆ƒ¿»
שניהם של «ŒÏkÓƒושילוב

,„ÒÁÏ ‰ËB� ‡È‰ ÌB˜Ó»ƒ»¿∆∆
¯Ó‡Ók46שאומרים כפי ¿«¬«

אליהו' ÈÚˆÓ‡c˙‡ב'פתח ‡„eÓÚ) ËtLÓבקו היא תפארת והרי ƒ¿»¬»¿∆¿»ƒ»
חסד, חכמה, – ימין קוין: לשלושה הספירות של לחלוקה בהתאם האמצעי

יסוד תפארת דעת, – אמצע הוד. גבורה, בינה, - שמאל ¯ÈÓÁ,נצח. e‰È‡ (ƒ«¬≈
ורחמים חסד עיקרה הגבורה, עניין את גם כוללת התפארת שמידת למרות כי

ËiÂ ˜eÒta Ìb ÔÎÏÂיעקב כנגד LÈ¯,שהוא ÔÙ‡a ‡e‰ ·"Ú ÌL ¿»≈««»«≈≈¿…∆»»
ÔÈ�Ú ‡e‰Â .Ì‰¯·‡ „‚�kL ÚqiÂ ˜eÒta BÓkבין החיבור ¿«»«ƒ«∆¿∆∆«¿»»¿ƒ¿«

‰¯e·‚eŒ„ÒÁÓ ÌL¯ML ,‡ÓÈ‡c ˙B¯e·‚e ‡a‡c ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿«»¿¿ƒ»∆»¿»≈∆∆¿»
,CÈ¯‡cב'כתר בחינה שהיא ארוכות) פנים (מילולית: אנפין' 'אריך בחינת ¿«ƒ

הספירות מעשר שלמעלה ‰Ì¯aÁnעליון' ˙Úc‰Âוהגבורה החסד את ¿««««¿«¿»
ביניהם ומחבר השמאל את וגם הימין את גם הכולל האמצעי קו (בהיותו ביחד
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i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

ועלֿידיֿזה קדמֹון, אויר ּבחינת ׁשהּוא קדים, רּוח ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּכתיב
נאמר ׁשעלֿזה ּדקריעתֿיםֿסּוף, הענין ואּתם47נעׂשה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

מיּלתא ּתליא ּבעּתיקא ּגם48ּתחריׁשּון, יּובן כן ּוכמֹו . ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
היא ׁשההמׁשכה ׁשּכיון ּדראׁשֿהּׁשנה, ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהמׁשכֹות
ג' עלֿידי היא נמׁשכת לכן ּביֹותר, נעלית ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּבחינה
ּכנגד ּפעמים ג' ע"ב ׁשם ענין ׁשהּוא ּובכן, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּפעמים
אכׁשר ּכאׁשר הּוא זה ּכל והּנה, ויעקב. יצחק ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאברהם
ענין ׁשהּוא הד', ּובכן ּגם יׁשנֹו לזה ונֹוסף ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּדרא.

נאמר ׁשעלֿזה אׁשר49הּתׁשּובה, הּמל אל אבֹוא ּובכן ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּתֹורה, ׁשל דת על עבר ּכאׁשר ׁשּגם היינּו, כּדת, ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָֹלא
היא ׁשהּתׁשּובה לפי הּתׁשּובה, ענין מֹועיל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום
מּזכּות יֹותר למעלה הּוא זה וענין מהּתֹורה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלמעלה
אבֹות ׁשּזכּות ּבמּצב נמצא ּכאׁשר ׁשּגם והינּו, ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאבֹות,
,הּדר את ועבר ּופגם ׁשחטא לפי מֹועילה, ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאינּה
ּובכן ּבהֹוספת ׁשּנרמז הּתׁשּובה, ענין מֹועיל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּכלֿמקֹום
עצמּותֹו, ּבאמּתית ,יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּמּגיע ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהד',
ּובכן הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות הּתׁשּובה. ׁשרׁש הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּמּׁשם
הוי' ּדׁשם החסד ׁשהּוא חסּדֹו, ּבגימטרּיא וא"ו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבתֹוספת
אבֹות מּזכּות למעלה והּוא מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּלמעלה
ּוׁשמי גֹו' וארא ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', מּׁשם למּטה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהיא
אֹופּנים ד' הם ּובכן ּפעמים וד' להם. נֹודעּתי לא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהוי'
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ועלֿידיֿזה קדמֹון, אויר ּבחינת ׁשהּוא קדים, רּוח ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּכתיב
נאמר ׁשעלֿזה ּדקריעתֿיםֿסּוף, הענין ואּתם47נעׂשה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

מיּלתא ּתליא ּבעּתיקא ּגם48ּתחריׁשּון, יּובן כן ּוכמֹו . ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
היא ׁשההמׁשכה ׁשּכיון ּדראׁשֿהּׁשנה, ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהמׁשכֹות
ג' עלֿידי היא נמׁשכת לכן ּביֹותר, נעלית ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּבחינה
ּכנגד ּפעמים ג' ע"ב ׁשם ענין ׁשהּוא ּובכן, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּפעמים
אכׁשר ּכאׁשר הּוא זה ּכל והּנה, ויעקב. יצחק ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאברהם
ענין ׁשהּוא הד', ּובכן ּגם יׁשנֹו לזה ונֹוסף ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּדרא.

נאמר ׁשעלֿזה אׁשר49הּתׁשּובה, הּמל אל אבֹוא ּובכן ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּתֹורה, ׁשל דת על עבר ּכאׁשר ׁשּגם היינּו, כּדת, ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָֹלא
היא ׁשהּתׁשּובה לפי הּתׁשּובה, ענין מֹועיל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום
מּזכּות יֹותר למעלה הּוא זה וענין מהּתֹורה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלמעלה
אבֹות ׁשּזכּות ּבמּצב נמצא ּכאׁשר ׁשּגם והינּו, ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאבֹות,
,הּדר את ועבר ּופגם ׁשחטא לפי מֹועילה, ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאינּה
ּובכן ּבהֹוספת ׁשּנרמז הּתׁשּובה, ענין מֹועיל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּכלֿמקֹום
עצמּותֹו, ּבאמּתית ,יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּמּגיע ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהד',
ּובכן הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות הּתׁשּובה. ׁשרׁש הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּמּׁשם
הוי' ּדׁשם החסד ׁשהּוא חסּדֹו, ּבגימטרּיא וא"ו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבתֹוספת
אבֹות מּזכּות למעלה והּוא מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּלמעלה
ּוׁשמי גֹו' וארא ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', מּׁשם למּטה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהיא
אֹופּנים ד' הם ּובכן ּפעמים וד' להם. נֹודעּתי לא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהוי'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

יד.47) יד, א.48)בשלח מח, טז.49)זח"ב ד, אסתר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,‡ÈÎc ‡¯ÈÂ‡ ˙�ÈÁaÓ ‡e‰טהור È˙k·אויר ËiÂ ˜eÒta ÔÎÏÂ ƒ¿ƒ«¬ƒ»«¿»¿»≈«»«≈¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔBÓ„˜ ¯ÈÂ‡ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,ÌÈ„˜ Áe¯בהתגלות «»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ«¿¿«¿≈∆
למטה קדים' 'רוח למשב שגורם למעלה הקדמון האוויר ∆¬»�NÚ‰בחינת

¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL ,ÛeÒŒÌÈŒ˙ÚÈ¯˜c ÔÈ�Ú‰47,ÔeLÈ¯Áz Ìz‡Â »ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆«∆∆¡«¿«∆«¬ƒ
ה' אמר סוף ים קריעת בעת

תחרישון", "ואתם רבנו למשה

שיש האלוקי שהגילוי היינו

לפעול כדי מלמעלה להמשיך

למעלה הוא סוף ים קריעת את

'סדר מתוך והתגלות מהמשכה

לבוא שיכולה השתלשלות'

מלמטה האדם מעשי בעקבות

ÈÏz‡אלא ‡˜ÈzÚa¿«ƒ»«¿»
‡˙lÈÓ48בבחינת תלוי הדבר ƒ¿»

ונבדל (שנעתק יומין' 'עתיק

שהיא 'יום') הנקראת מהתגלות

והנעלית הפנימית הבחינה

שמעשי עליון' 'כתר שבבחינת

(וכן לעורר יכולים לא התחתונים

פרשת סוף תורה בלקוטי מבואר

ויסע פסוקים הג' "וענין ואתחנן:

שצריך וישר הפוך ישר ויט ויבא

למטה ממעלה תחילה להיות

ואחר למעלה ממטה כך ואחר

למטה ממעלה להיות חוזר כך

קוין"). ג' והם

Ìb Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»«
˙BÎLÓ‰aהתגלות של ««¿»

למטהאלוקות מלמעלה

ÔÂÈkL ,‰�M‰ŒL‡¯c¿…«»»∆≈»
‡È‰ ˙ÎLÓ� ÔÎÏ ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ� ‰�ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ¿ƒ»«¬≈¿≈»≈ƒ¿∆∆ƒ
„‚�k ÌÈÓÚt '‚ ·"Ú ÌL ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÔÎ·e ÌÈÓÚt '‚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿∆∆

·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡,סוף ים בקריעת וההתגלות ההמשכה בדוגמת «¿»»ƒ¿»¿«¬…
לעיל. כמבואר

‡¯c ¯LÎ‡ ¯L‡k ‡e‰ ‰Ê Ïk ,‰p‰Âמצוי היינו מוכשר, הדור ¿ƒ≈»∆«¬∆«¿«»»
נעלה. רוחני ÔÈ�Úבמצב ‡e‰L ,'„‰ ÔÎ·e Ìb B�LÈ ‰ÊÏ ÛÒB�Â¿»¿∆∆¿«¿≈«∆ƒ¿«

¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL ,‰·eLz‰49שהיא למרדכי אסתר בדברי אסתר במגילת «¿»∆«∆∆¡«
וגם אליו לגשת תנסה זאת ובכל אחשורוש למלך לגשת ראויה שאינה חוששת

"ובכן", הביטוי מופיע זה Ï‡בעניין ¯L‡ CÏn‰ Ï‡ ‡B·‡ ÔÎ·e¿≈»∆«∆∆¬∆…
,e�ÈÈ‰ ,˙cÎ'ה בעבודת כזה למצב רומז Ú·¯והדבר ¯L‡k ÌbL «»«¿∆««¬∆»«

Bz¯‰,האדם ÏL ˙„ ÏÚ,הקדושֿברוךֿהוא המלך מאת והתרחק «»∆»
,‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ÏÈÚBÓ ÌB˜ÓŒÏkÓאל ולהתקרב לחזור שיוכל כדי ƒ»»ƒƒ¿««¿»

Bz‰Ó¯‰,ה' ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰·eLz‰L ÈÙÏהיפך שנהג מי גם ולכן ¿ƒ∆«¿»ƒ¿«¿»≈«»

התשובה בכוח ה' אל ולהתקרב לשוב יכול חלילה, עבירה, ועבר התורה

מהתורה Ê‰שלמעלה ÔÈ�ÚÂכזו בדרגה התשובה ÏÚÓÏ‰עבודת ‡e‰ ¿ƒ¿»∆¿«¿»
˙B·‡ ˙eÎfÓ ¯˙BÈלעיל נתבארה שמעלתה ,¯L‡k ÌbL ,e�È‰Â ≈ƒ¿»¿«¿∆««¬∆

ÏÈÚBÓ‰,האדם d�È‡ ˙B·‡ ˙eÎfL ·vÓa ‡ˆÓ�לקרב בכוחה ואין ƒ¿»¿«»∆¿»≈»ƒ»
לאלוקות אותו ÈÙÏ¿ƒולחבר

˙‡ ¯·ÚÂ Ì‚Ùe ‡ËÁL∆»»»«¿»«∆
,C¯c‰מסך בינוויצר מבדיל «∆∆

הוא ברוך הקדוש «ŒÏkÓƒובין
ÔÈ�Ú ÏÈÚBÓ ÌB˜Ó»ƒƒ¿«
ÊÓ¯pL ,‰·eLz‰«¿»∆ƒ¿»

,'„‰ ÔÎ·e ˙ÙÒB‰aשבכל ¿»«¿≈«
ה' עם ולהתחבר לשוב יוכל זאת

התשובהÚÈbnLכיון ענין ∆«ƒ«
,C¯a˙È B˙eÓˆÚaכמבואר ¿«¿ƒ¿»≈

שהתשובה בחסידות בהרחבה

חטאים על לכפר מועילה

פוגם החטא כי ועוונות,

הגלויים בכוחות רק מלכתחילה

שלהם ובקשר האדם נפש של

להם שיש באלוקות בחינות עם

אבל האדם, של מעשיו עם קשר

הוא בתשובה שב כשהאדם

העמוק הקשר את מעורר

שלו הנשמה עצם של והפנימי

בעצמו הוא ברוך הקדוש עם

ושום תמיד שקיים קשר שהוא

התשובה כי בו פוגם לא דבר

האלוקות בעצם 'נוגעת'

,B˙eÓˆÚ ˙ÈzÓ‡a»¬ƒƒ«¿
L¯L ‡e‰ ÌMnL∆ƒ»…∆

‰·eLz‰שבכוחות הפגם ממילא יתברך, בעצמותו 'נוגעים' וכאשר «¿»
ונשלם. נתקן יותר הנחותים

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eהרי לעיל, כמבואר ע"ב, בגימטריא ש"בכן" בעוד ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
,BcÒÁ ‡i¯ËÓÈ‚a Â"‡Â ˙ÙÒB˙a ÔÎ·eשלו ‰ÒÁ„החסד ‡e‰L ¿≈¿∆∆»¿ƒ«¿ƒ»«¿∆«∆∆
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌLcהחסד ממידת יותר נעלה חסד ¿≈¬»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

בצורה למטה מלמעלה האלוקי האור ירידת של הסדר לפי באה שהיא כפי

בזו) זו האחוזות שרשרת של חוליות (כמו שלמעלהe‰Â‡הדרגתית הוי' חסד ¿
השתלשלות' ÌMÓמ'סדר ‰hÓÏ ‡È‰L ˙B·‡ ˙eÎfÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»∆ƒ¿«»ƒ≈

·e˙kL BÓk ,'ÈÂ‰הוא ברוך רבנושהקדוש למשה ‚B'אמר ‡¯‡Â ¬»»¿∆»»≈»
עם האבות אל ו"שֿדֿי"שהתגלה "אֿל" �ÈzÚ„Bהשמות ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe¿ƒ¬»»…«¿ƒ

Ì‰Ïנעלה הרביעי, ה"ובכן" התשובה שעניין היינו האדם (ובעבודת »∆
האבות). שלושת שכנגד תרועה שברים, תקיעה, הבחינות ¿Â„'משלושת

ÌÈpÙB‡ '„ Ì‰ ÔÎ·e ÌÈÓÚtובהתגלות בהמשכה שונות ÒÁa„דרגות ¿»ƒ¿≈≈«ƒ¿∆∆
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eb'יד xtey ycega erwz

הֹודּו חסּדֹו, ּפעמים ד' ּבהֹודּו נאמר ׁשּלכן הוי', ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָּבחסד
חסּדֹו, לעֹולם ּכי גֹו' נא יאמר חסּדֹו, לעֹולם ּכי ְְְְִִַַַָָָֹגֹו'
יראי נא יאמרּו חסּדֹו, לעֹולם ּכי אהרן ּבית נא ְְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹֹיאמרּו

חסּדֹו לעֹולם ּכי הוי',50ה' ׁשם אֹותּיֹות ד' ּכנגד ׁשהם , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
נאמר ׁשּבֹו הּגדֹול ּבהּלל יֹותר ּבפרטּיּות אחרּֿכ ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָונמׁש
הוי'. ׁשם מסּפר ׁשהּוא ּפעמים, כ"ו חסּדֹו לעֹולם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּכי
ׁשל ּבחסּדֹו נּזֹונין ׁשהיּו ּדֹורֹות כ"ו ענין ּכן ּגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָוזהּו

ׁשּלכן51הּקּב"ה רצּויים, ּבלּתי היּו אּלּו ׁשּדֹורֹות ּדאף , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
חסד מּבחינת נּזֹונין להיֹות יכֹולים היּו ְְְִִִִִִֶֶַָֹלא
הׁשּפעת להם ּגם נמׁש מּכלֿמקֹום, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּדהׁשּתלׁשלּות,
ׁשם מּצד היא זֹו ׁשהמׁשכה לפי ּביֹותר, ּוברּבּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהחסד,
ענין ּכללּות וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ּדוקא ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהוי'
הא', אפן אֹופּנים. ב' ּבזה ׁשּיׁש ראׁשֿהּׁשנה, ֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעבֹודת
ההמׁשכה הּוא הּׁשֹופר ענין ׁשאז ּדרא, אכׁשר ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
ּבלּתי ענינים יׁשנם ּכאׁשר הּב', ואפן האבֹות. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעלֿידי
הּנה אּלּו, ענינים להסיר הּתׁשּובה לענין וצרי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָרצּויים,
למעלה ׁשּמּגעת הּתׁשּובה עבֹודת הּוא הּׁשֹופר ענין ְְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָאז
ּוברּדים נקּדים ּבעקּודים הם אבֹות ּדג' אבֹות, ,52מּזכּות ְְְְֲִִִִֵַָָֻֻ

האהבה ּבחינת ממׁשיכים הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאמנם
הוי' ׁשם ענין והּוא ליׂשראל, הּקּב"ה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָעצמית

עצמּותֹו. אמּתית מהׁשּתלׁשלשות, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָׁשּלמעלה

ׁשעּקר‡Ì�Óו) לעיל ּׁשּנתּבאר מה להבין צרי עדין »¿»ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ריקן ּכלי ּבבחינת להיֹות היא ְְְֲִִִִִֵַָָָהעבֹודה
ז"ל רּבֹותינּו למאמר סֹותר זה הרי ּדלכאֹורה 16מחזיק, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָ

מחזיק, אינֹו ריקן ּכלי מחזיק, מלא ּכלי הּקּב"ה ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּדת
א ּדוקא. מלא ּכלי ּבבחינת להיֹות ׁשּצרי מּובן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמּזה
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אֿד.50) קיח, א.51)תהלים קיח, מ"ת.52)פסחים פ"א העקודים דרוש שערים מבוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

e„B‰a ¯Ó‡� ÔÎlL ,'ÈÂ‰המתחיל בתהלים קי"ח לה'בפרק ב"הודו ¬»»∆»≈∆¡«¿
חסדו" לעולם כי טוב ÌÏBÚÏכי Èk 'B‚ e„B‰ ,BcÒÁ ÌÈÓÚt '„¿»ƒ«¿ƒ¿»

Ô¯‰‡ ˙Èa ‡� e¯Ó‡È ,BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk 'B‚ ‡� ¯Ó‡È ,BcÒÁ«¿…«»ƒ¿»«¿…¿»≈«¬…
BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk '‰ È‡¯È ‡� e¯Ó‡È ,BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk50, ƒ¿»«¿…¿»ƒ¿≈ƒ¿»«¿

Ì‰L"חסדו" הפעמים ארבעת ∆≈
ה' חסד הוא ∆∆¿k�‚„הםשעניינם

,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ '„ƒ≈¬»»
CkŒ¯Á‡ CLÓ�Â¿ƒ¿»««»
Ïl‰a ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈¿«≈

ÏB„b‰בתהלים קל"ו פרק «»
ÌÏBÚÏ Èk ¯Ó‡� BaL∆∆¡«ƒ¿»
‡e‰L ,ÌÈÓÚt Â"Î BcÒÁ«¿¿»ƒ∆

¯tÒÓשל ÌLהגימטריא ƒ¿«≈
'ÈÂ‰,5 – ה"א ,10 – (יו"ד ¬»»

הכל ובסך 5 – ה"א ,6 – וא"ו

.(26Â"Î ÔÈ�Ú Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿«
˙B¯Bcועד העולם מבריאת

תורה �ÔÈ�Bfמתן eÈ‰L∆»ƒƒ
‰"aw‰ ÏL BcÒÁa51, ¿«¿∆«»»

ועבודתם מעשיהם בזכות ולא

eÈ‰ el‡ ˙B¯BcL Û‡c¿«∆≈»
,ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏaבמעשיהם ƒ¿ƒ¿ƒ

‰eÈוהנהגתם ‡Ï ÔÎlL∆»≈…»
ÔÈ�Bf� ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿ƒƒ
„ÒÁ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆∆

,˙eÏLÏzL‰cהיו לא כי ¿ƒ¿«¿¿
השפעה לקבל ממידתראויים

�CLÓהחסד ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»
,„ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ Ì‰Ï Ìb«»∆«¿»««∆∆

,¯˙BÈa Èea¯·eשמצינו כפי ¿ƒ¿≈
בני שנים חיושבאותן האדם

רבות ÎLÓ‰L‰שנים ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»»
'ÈÂ‰ ÌL „vÓ ‡È‰ BÊƒƒ«≈¬»»

‡˜Âcגילוי הוא שעניינו «¿»
הוי' (ולכן גבול בלי והמשכה

כאחד, ויהיה הווה היה הוא

המקום) מהגבלת למעלה וכן הזמן מהגבלת «¿»¿∆ÏÚÓlL‰למעלה
˙eÏLÏzL‰Ó.השפעה לקבל ראוי שלא למי גם משפיע והוא ≈ƒ¿«¿¿

ÌÈpÙB‡ '· ‰Êa LiL ,‰�M‰ŒL‡¯ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿«¬«…«»»∆≈»∆«ƒ
שונות. דרגות לשתי המתייחסות צורות ‡LÎ¯שתי ¯L‡k ,'‡‰ ÔÙ‡…∆»«¬∆«¿«

,‡¯cונמצא מוכשר ה'כשהדור בעבודת גבוהה ÔÈ�Úבדרגה Ê‡L »»∆»ƒ¿«
˙B·‡‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ¯ÙBM‰הביטול את הפועלת «»««¿»»∆«¿≈»»

לעיל.בנפש כמבואר ‰a',האדם ÔÙ‡Âשל הרוחנית השנהבעבודה ראש ¿…∆«

Ì�LÈהוא ¯L‡kהרוצה האדם לאלוקותאצל ÈzÏaלהתקרב ÌÈ�È�Ú «¬∆∆¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
,el‡ ÌÈ�È�Ú ¯ÈÒ‰Ï ‰·eLz‰ ÔÈ�ÚÏ CÈ¯ˆÂ ,ÌÈÈeˆ¯המונעים ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««¿»¿»ƒƒ¿»ƒ≈

את לאלוקותומעכבים מלהתקרב ‰e‡האדם ¯ÙBM‰ ÔÈ�Ú Ê‡ ‰p‰ƒ≈»ƒ¿««»
שהוא אחר ‡·B˙,עניין ˙eÎfÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÚbnL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆«««¿«¿»ƒ¿»

ÌÈ„e˜Úa Ì‰ ˙B·‡ '‚c¿»≈«¬ƒ
ÌÈc¯·e ÌÈc˜�52,כנגד ¿Àƒ¿Àƒ

הרוחניים העולמות שלושת

מעולם שלמעלה העליונים

"עקודים" הנקראים האצילות,

(שעניינם ו"ברודים" "נקודים"

בקבלה בהרחבה מבואר

היא הדברים ונקודת ובחסידות

אין עדיין שב"עקודים"

אלא שונות לדרגות התחלקות

כעקודים הם הבחינות כל

כל ב"נקודים" יחד; וקשורים

כי עצמו בפני ענין היא בחינה

נפרדות; ל'נקודות' התחלקות יש

התכללות היינו שלו"ברודים"

התכללות כמו השונות הדרגות

ביחד) גוונים כמה «¿«‡Ì�Óשל
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»
‰·‰‡‰ ˙�ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿ƒ«»«¬»
‰"aw‰ ÏL ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ∆«»»

,Ï‡¯NÈÏיותר בדרגה שהיא ¿ƒ¿»≈
העולמות משלושת גבוהה

מהדרגה ולמעלה האמורים

בזכות האבותשנמשכת שלושת

'ÈÂ‰ ÌL ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«≈¬»»
,˙ÂÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

B˙eÓˆÚ ˙ÈzÓ‡הקדוש ¬ƒƒ«¿
שלמעלה בעצמו הוא ברוך

האמורים. מהעולמות

CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡ (Â»¿»¬«ƒ»ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈

‰„B·Ú‰ ¯wÚLשל הכללית ∆ƒ«»¬»
השנה הביטול‰È‡ראש ÈÊÁÓ˜,עניין Ô˜È¯ ÈÏk ˙�ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈»«¬ƒ

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÏ ¯˙BÒ ‰Ê È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc16יש כי שאמרו ¿ƒ¿»¬≈∆≈¿«¬««≈«
בין ‰aw"‰הבדל ˙cÓהקדוש שבמידת ודם בשר הואלמדת ÈÏkברוך ƒ««»»¿ƒ

,˜ÈÊÁÓ B�È‡ Ô˜È¯ ÈÏk ,˜ÈÊÁÓ ‡ÏÓההיפך ודם בשר במידת ואילו »≈«¬ƒ¿ƒ≈»≈«¬ƒ
כך על מביאה והגמרא מחזיק אינו מלא וכלי מחזיק ריקן כלי שרק הנכון הוא

"כלי בבחינת והוא ה' מצוות את שומר האדם שכאשר נאמר בהם פסוקים

ה' לברכות זוכה הוא אזי ÈÁ·a�˙מלא", ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
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i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

ׁשּמּצד לפי ּכלל, סתירה זֹו אין ׁשּבאמת הּוא, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהענין
ריקן, ּכלי ּבבחינת להיֹות צרי הּבהמית ונפׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּגּוף
מלא, ּכלי ּבבחינת להיֹות צרי האלקית נפׁש מּצד ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאבל
ּובעמק ּומצֹות. ּדתֹורה ּבענינים מלא ּכלי ׁשּיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹוהינּו
הענין ׁשּבאֹותֹו מׁשמע ז"ל רּבֹותינּו מּלׁשֹון הּנה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָיֹותר,
ּבענין מחזיק, ריקן ּדכלי ריקן, ּכלי להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָעצמֹו
מאמר עלּֿפי ויּובן מלא, ּכלי להיֹות צרי עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָזה
ּבֹו ׁשּיׁש למי אּלא חכמה נֹותן הּקּב"ה אין ז"ל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָרּבֹותינּו

ׁשּנאמר לחּכימין53חכמה, חכמתא ואין54יהיב , ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ
כּו' וגּבֹור חכם על אּלא ׁשֹורה ּובאֹותּיֹות55הּׁשכינה . ְְְִִִֶַַָָָָָ

לחכמה ּכלי היא ּתּתאה ׁשחכמה הּוא, ענינֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָהּקּבלה
לתלמיד ׂשכל הּמׁשּפיע מרב עלּֿדרֿמׁשל ויּובן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעּלאה.
מלא ּכלי להיֹות הּתלמיד ׁשּצרי אליו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו
הרב ּכאׁשר ּגם ּכי ׂשכל, ּבר ׁשּיהיה והינּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּדוקא,
ידּוע הרי מׁשּפיע, ׁשל הּמעלֹות ּכל את לֹו יׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמׁשּפיע

ּובהכרח56הּמאמר ארֹויפשטעלן, ניט מען קען קאּפ א ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּתלמיד צרי זה, עם ּוביחד ׂשכל. ּבר יהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשהּתלמיד

ּכמאמר ריקן, ּכלי ּגם ּבּת57להיֹות מרה למידים,זרק ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹ
לרֹוקן צרי הּׂשכל קּבלת ׁשּבׁשעת ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהינּו,
המבלּבלים זרים מרצֹונֹות (זי (אֹויסליידיקן עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָאת
עצמּה והׂשגה ההבנה ּבענין ׁשּגם זאת, עֹוד הּנה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלּׂשכל,
ריקן, ּכלי להיֹות צרי ּגּופא ּבזה לּׂשכל, ּכלי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיא
צרי לֹו ׁשּמׁשּפיע עצמֹו זה ּבענין ׁשּגם מּזה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָויתרה
אּלא ּבּׂשכל מאּומה יחׁשב ׁשּלא והינּו ריקן, ּכלי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלהיֹות
ּבּׂשכל, יחׁשב אם ׁשהרי ׁשהם, ּכמֹו הרב ּדברי את ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹיקּבל
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‡˜Âc ‡ÏÓ ÈÏk.?"ריקן "כלי של המעלה את מדגישים כאן ומדוע ¿ƒ»≈«¿»
˙Ó‡aL ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡כלי" ועל אחד מצד ריקן" "כלי על ההדגשה «»ƒ¿»∆∆¡∆

שני מצד LÙ�Âמלא" Ûeb‰ „vnL ÈÙÏ ,ÏÏk ‰¯È˙Ò BÊ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿»¿ƒ∆ƒ««¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰האדם,Ô˜È¯ ÈÏk ˙�ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆאת לבטל היינו ««¬ƒ»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈»

שלו המציאות ואת הישות

הבהמית והנפש מהגוף שנובעים

"מחזיק" להיות הדרך זו ודווקא

בנפשו אלוקי אור «¬‡·Ïוקולט
CÈ¯ˆ ˙È˜Ï‡‰ LÙ� „vÓƒ«∆∆»¡…ƒ»ƒ

ÈÏkהאדם ˙�ÈÁ·a ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÈÏk ‰È‰iL e�È‰Â ,‡ÏÓ»≈¿«¿∆ƒ¿∆¿ƒ
‰¯B˙c ÌÈ�È�Úa ‡ÏÓ»≈¿ƒ¿»ƒ¿»

˙BˆÓeאת לקבל הדרך וזו ƒ¿
ה'. BÈ˙¯,ברכת ˜ÓÚ·e¿…∆≈

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ÔBLlÓ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«≈«
"כלי בין ההבדל את שאמרו

באימרה ריקן" ל"כלי מלא"

B˙B‡aLאחת ÚÓLÓ«¿«∆¿
CÈ¯vL BÓˆÚ ÔÈ�Ú‰האדם »ƒ¿»«¿∆»ƒ

ÈÏÎc ,Ô˜È¯ ÈÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ≈»ƒ¿ƒ
‰Ê ÔÈ�Úa ,˜ÈÊÁÓ Ô˜È≈̄»«¬ƒ¿ƒ¿»∆

CÈ¯ˆ BÓˆÚהאדם˙BÈ‰Ï «¿»ƒƒ¿
Ô·eÈÂגם ,‡ÏÓ ÈÏkאיך ¿ƒ»≈¿»

סתירה כאן אין זאת »ŒÏÚבכל
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Ètƒ«¬««≈«
‰ÓÎÁ Ô˙B� ‰"aw‰ ÔÈ‡≈«»»≈»¿»
Ba LiL ÈÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ∆≈

¯Ó‡pL ,‰ÓÎÁ53בספר »¿»∆∆¡«
ÓÎÁ˙‡דניאל ·È‰È¿ƒ»¿¿»

ÔÈÓÈkÁÏ54,חכמה נותן ¿«ƒƒ
‰ÈÎM�‰לחכמים ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ»

ÌÎÁ ÏÚ ‡l‡ ‰¯BL»∆»«»»
'eÎ ¯Ba‚Â55˙Bi˙B‡·e . ¿ƒ¿ƒ

,‡e‰ B�È�Ú ‰Ïaw‰««»»ƒ¿»
‰‡zz ‰ÓÎÁLהזה בעולם האדם חכמת היינו התחתונה, ‰È‡החכמה ∆»¿»«»»ƒ

‰‡lÚ ‰ÓÎÁÏ ÈÏk.האלוקית החכמה העליונה, הטעםÔ·eÈÂהחכמה ¿ƒ¿»¿»ƒ»»¿»
שלמעלה החכמה את לקבל הדרך היא שלמטה שהחכמה ∆∆»ŒC¯cŒÏÚלכך

·¯Ó ÏLÓמורהÏÎN ÚÈtLn‰שכלי ŒÔÈ‡aLרעיון „ÈÓÏ˙Ï »»≈«««¿ƒ«≈∆¿«¿ƒ∆¿≈
,ÂÈÏ‡ CB¯Úפער יש הרב של לזו שלו וההבנה הידע רמת שבין תלמיד ¬≈»

דמיון כל ביניהם שאין עד ÏÓ‡עצום ÈÏk ˙BÈ‰Ï „ÈÓÏz‰ CÈ¯vL∆»ƒ««¿ƒƒ¿¿ƒ»≈
,ÏÎN ¯a ‰È‰iL e�È‰Â ,‡˜Âcמסוגל הוא חכם עצמו התלמיד אם ורק «¿»¿«¿∆ƒ¿∆«≈∆

רבו של העצומה מחכמתו במוחו ‰ÚÈtLnלקלוט ·¯‰ ¯L‡k Ìb Èkƒ««¬∆»«««¿ƒ«
Ïk ˙‡ BÏ LÈ,ÚÈtLÓ ÏL ˙BÏÚn‰את להעביר כדי בכך די לא ≈∆»««¬∆«¿ƒ«

כי לתלמיד ‰Ó‡n¯החכמה Úe„È È¯‰56ËÈ� ÔÚÓ ÔÚ˜ t‡˜ ‡ ¬≈»«««¬»«»∆∆ƒ
ÔÏÚË˘ÙÈB¯‡אם כי היא והכוונה ראש להציב אפשר אי מילולית: , «¿¿∆¿

שכל לו 'לייצר' אפשרות אין עצמו מצד שכל אין וכדיÁ¯Î‰·eלתלמיד ¿∆¿≈«
אלא ברירה אין הרב של שכלו את לקלוט מסוגל יהיה ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ„שהתלמיד

ÏÎNעצמו ¯a ‰È‰È,וחכם ƒ¿∆«≈∆
מלא". "כלי »»¿ÁÈ·e„בבחינת

„ÈÓÏz‰ CÈ¯ˆ ,‰Ê ÌÚƒ∆»ƒ««¿ƒ
,Ô˜È¯ ÈÏk Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ≈»
הישות ביטול מתוך ללמוד

שלו Ó‡Ók57¯והמציאות ¿«¬«
,ÌÈ„ÈÓÏza ‰¯Ó ˜¯Ê¿…»»««¿ƒƒ
מתוך להיות צריך שהלימוד

ופחד מורא של) מסוימת (מידה

המלמד הרב ¿»¿e�È‰Â,מפני
בתלמידים" מרה "זרוק המושג

Ïa·„משמעו BÊ ‡lL∆…ƒ¿«
ÏÎO‰ ˙Ïa˜ ˙ÚLaL∆ƒ¿««»««≈∆
לדברי מאזין התלמיד כאשר

הרעיון את לקלוט ומשתדל הרב

Ô˜B¯Ïהתלמידˆ¯CÈהשכלי »ƒ¿≈
Ô˜È„ÈÈÏÒÈB‡) BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿≈ƒ¿
ÌÈ¯Ê ˙B�Bˆ¯Ó (CÈÊƒ≈¿»ƒ

,ÏÎOÏ ÌÈÏaÏ·Ó‰לסלק «¿«¿¿ƒ«≈∆
בכל ותאוות מחשבות מתוכו

להפריע שעשוי דבר אחר, נושא

של הרעיונות את מלקלוט לו

בקליטת לחלוטין ולהתרכז הרב

הרב Ê‡˙,דברי „BÚ ‰p‰ƒ≈…
משמעות יש מרה" ל"זרוק

‰‰·�‰נוספת ÔÈ�Úa ÌbL∆«¿ƒ¿««¬»»
dÓˆÚ ‰‚N‰Âרק (לא «¬»»«¿»

אליה) ÈÏkבהכנות ‡È‰L∆ƒ¿ƒ
ÏÎOÏלקליטת האמצעי «≈∆

השכלי, Ùeb‡הרעיון ‰Êa»∆»
¯Ô˜È,עצמו ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆהצורך בין לשלב נדרש שהתלמיד כלומר »ƒƒ¿¿ƒ≈»

חכם להיות ועליו מלא" "כלי העמוקיםלהיות הדברים את לקלוט ומסוגל

דחיית ביטול, מתוך וללמוד ריקן" "כלי להיות הצורך ובין משפיע שרבו

מוחלט וריכוז האישיים BÓˆÚהרצונות ‰Ê ÔÈ�Úa ÌbL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«¿ƒ¿»∆«¿
BÏ ÚÈtLnLאת לקלוט כדי לוגם משפיע שהרב התלמידˆ¯CÈהרעיון ∆«¿ƒ«»ƒ

ÏÎOa ‰Óe‡Ó ·LÁÈ ‡lL e�È‰Â ,Ô˜È¯ ÈÏk ˙BÈ‰Ïשעה באותה ƒ¿¿ƒ≈»¿«¿∆…«¿…¿»«≈∆
הרב דברי את ולקלוט לקבל מתרכז ‰¯·שהוא È¯·c ˙‡ Ïa˜È ‡l‡∆»¿«≈∆ƒ¿≈»«

ÏÎOa ·LÁÈ Ì‡ È¯‰L ,Ì‰L BÓkלהתבונןשלו כך בתוך וינסה ¿∆≈∆¬≈ƒ«¿…«≈∆
לפי אותם ולבחון שלו,בדברים ‰¯·ההבנה ˙ÚtL‰ ‰È‰z ÈÊ‡¬«ƒ¿∆«¿»«»«
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ׁשּמּצד לפי ּכלל, סתירה זֹו אין ׁשּבאמת הּוא, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהענין
ריקן, ּכלי ּבבחינת להיֹות צרי הּבהמית ונפׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּגּוף
מלא, ּכלי ּבבחינת להיֹות צרי האלקית נפׁש מּצד ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאבל
ּובעמק ּומצֹות. ּדתֹורה ּבענינים מלא ּכלי ׁשּיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹוהינּו
הענין ׁשּבאֹותֹו מׁשמע ז"ל רּבֹותינּו מּלׁשֹון הּנה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָיֹותר,
ּבענין מחזיק, ריקן ּדכלי ריקן, ּכלי להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָעצמֹו
מאמר עלּֿפי ויּובן מלא, ּכלי להיֹות צרי עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָזה
ּבֹו ׁשּיׁש למי אּלא חכמה נֹותן הּקּב"ה אין ז"ל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָרּבֹותינּו

ׁשּנאמר לחּכימין53חכמה, חכמתא ואין54יהיב , ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ
כּו' וגּבֹור חכם על אּלא ׁשֹורה ּובאֹותּיֹות55הּׁשכינה . ְְְִִִֶַַָָָָָ

לחכמה ּכלי היא ּתּתאה ׁשחכמה הּוא, ענינֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָהּקּבלה
לתלמיד ׂשכל הּמׁשּפיע מרב עלּֿדרֿמׁשל ויּובן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעּלאה.
מלא ּכלי להיֹות הּתלמיד ׁשּצרי אליו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו
הרב ּכאׁשר ּגם ּכי ׂשכל, ּבר ׁשּיהיה והינּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּדוקא,
ידּוע הרי מׁשּפיע, ׁשל הּמעלֹות ּכל את לֹו יׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמׁשּפיע

ּובהכרח56הּמאמר ארֹויפשטעלן, ניט מען קען קאּפ א ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּתלמיד צרי זה, עם ּוביחד ׂשכל. ּבר יהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשהּתלמיד

ּכמאמר ריקן, ּכלי ּגם ּבּת57להיֹות מרה למידים,זרק ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹ
לרֹוקן צרי הּׂשכל קּבלת ׁשּבׁשעת ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהינּו,
המבלּבלים זרים מרצֹונֹות (זי (אֹויסליידיקן עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָאת
עצמּה והׂשגה ההבנה ּבענין ׁשּגם זאת, עֹוד הּנה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלּׂשכל,
ריקן, ּכלי להיֹות צרי ּגּופא ּבזה לּׂשכל, ּכלי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיא
צרי לֹו ׁשּמׁשּפיע עצמֹו זה ּבענין ׁשּגם מּזה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָויתרה
אּלא ּבּׂשכל מאּומה יחׁשב ׁשּלא והינּו ריקן, ּכלי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלהיֹות
ּבּׂשכל, יחׁשב אם ׁשהרי ׁשהם, ּכמֹו הרב ּדברי את ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹיקּבל
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‡˜Âc ‡ÏÓ ÈÏk.?"ריקן "כלי של המעלה את מדגישים כאן ומדוע ¿ƒ»≈«¿»
˙Ó‡aL ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡כלי" ועל אחד מצד ריקן" "כלי על ההדגשה «»ƒ¿»∆∆¡∆

שני מצד LÙ�Âמלא" Ûeb‰ „vnL ÈÙÏ ,ÏÏk ‰¯È˙Ò BÊ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿»¿ƒ∆ƒ««¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰האדם,Ô˜È¯ ÈÏk ˙�ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆאת לבטל היינו ««¬ƒ»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈»

שלו המציאות ואת הישות

הבהמית והנפש מהגוף שנובעים

"מחזיק" להיות הדרך זו ודווקא

בנפשו אלוקי אור «¬‡·Ïוקולט
CÈ¯ˆ ˙È˜Ï‡‰ LÙ� „vÓƒ«∆∆»¡…ƒ»ƒ

ÈÏkהאדם ˙�ÈÁ·a ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÈÏk ‰È‰iL e�È‰Â ,‡ÏÓ»≈¿«¿∆ƒ¿∆¿ƒ
‰¯B˙c ÌÈ�È�Úa ‡ÏÓ»≈¿ƒ¿»ƒ¿»

˙BˆÓeאת לקבל הדרך וזו ƒ¿
ה'. BÈ˙¯,ברכת ˜ÓÚ·e¿…∆≈

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ÔBLlÓ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«≈«
"כלי בין ההבדל את שאמרו

באימרה ריקן" ל"כלי מלא"

B˙B‡aLאחת ÚÓLÓ«¿«∆¿
CÈ¯vL BÓˆÚ ÔÈ�Ú‰האדם »ƒ¿»«¿∆»ƒ

ÈÏÎc ,Ô˜È¯ ÈÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ≈»ƒ¿ƒ
‰Ê ÔÈ�Úa ,˜ÈÊÁÓ Ô˜È≈̄»«¬ƒ¿ƒ¿»∆

CÈ¯ˆ BÓˆÚהאדם˙BÈ‰Ï «¿»ƒƒ¿
Ô·eÈÂגם ,‡ÏÓ ÈÏkאיך ¿ƒ»≈¿»

סתירה כאן אין זאת »ŒÏÚבכל
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Ètƒ«¬««≈«
‰ÓÎÁ Ô˙B� ‰"aw‰ ÔÈ‡≈«»»≈»¿»
Ba LiL ÈÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ∆≈

¯Ó‡pL ,‰ÓÎÁ53בספר »¿»∆∆¡«
ÓÎÁ˙‡דניאל ·È‰È¿ƒ»¿¿»

ÔÈÓÈkÁÏ54,חכמה נותן ¿«ƒƒ
‰ÈÎM�‰לחכמים ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ»

ÌÎÁ ÏÚ ‡l‡ ‰¯BL»∆»«»»
'eÎ ¯Ba‚Â55˙Bi˙B‡·e . ¿ƒ¿ƒ

,‡e‰ B�È�Ú ‰Ïaw‰««»»ƒ¿»
‰‡zz ‰ÓÎÁLהזה בעולם האדם חכמת היינו התחתונה, ‰È‡החכמה ∆»¿»«»»ƒ

‰‡lÚ ‰ÓÎÁÏ ÈÏk.האלוקית החכמה העליונה, הטעםÔ·eÈÂהחכמה ¿ƒ¿»¿»ƒ»»¿»
שלמעלה החכמה את לקבל הדרך היא שלמטה שהחכמה ∆∆»ŒC¯cŒÏÚלכך

·¯Ó ÏLÓמורהÏÎN ÚÈtLn‰שכלי ŒÔÈ‡aLרעיון „ÈÓÏ˙Ï »»≈«««¿ƒ«≈∆¿«¿ƒ∆¿≈
,ÂÈÏ‡ CB¯Úפער יש הרב של לזו שלו וההבנה הידע רמת שבין תלמיד ¬≈»

דמיון כל ביניהם שאין עד ÏÓ‡עצום ÈÏk ˙BÈ‰Ï „ÈÓÏz‰ CÈ¯vL∆»ƒ««¿ƒƒ¿¿ƒ»≈
,ÏÎN ¯a ‰È‰iL e�È‰Â ,‡˜Âcמסוגל הוא חכם עצמו התלמיד אם ורק «¿»¿«¿∆ƒ¿∆«≈∆

רבו של העצומה מחכמתו במוחו ‰ÚÈtLnלקלוט ·¯‰ ¯L‡k Ìb Èkƒ««¬∆»«««¿ƒ«
Ïk ˙‡ BÏ LÈ,ÚÈtLÓ ÏL ˙BÏÚn‰את להעביר כדי בכך די לא ≈∆»««¬∆«¿ƒ«

כי לתלמיד ‰Ó‡n¯החכמה Úe„È È¯‰56ËÈ� ÔÚÓ ÔÚ˜ t‡˜ ‡ ¬≈»«««¬»«»∆∆ƒ
ÔÏÚË˘ÙÈB¯‡אם כי היא והכוונה ראש להציב אפשר אי מילולית: , «¿¿∆¿

שכל לו 'לייצר' אפשרות אין עצמו מצד שכל אין וכדיÁ¯Î‰·eלתלמיד ¿∆¿≈«
אלא ברירה אין הרב של שכלו את לקלוט מסוגל יהיה ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ„שהתלמיד

ÏÎNעצמו ¯a ‰È‰È,וחכם ƒ¿∆«≈∆
מלא". "כלי »»¿ÁÈ·e„בבחינת

„ÈÓÏz‰ CÈ¯ˆ ,‰Ê ÌÚƒ∆»ƒ««¿ƒ
,Ô˜È¯ ÈÏk Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ≈»
הישות ביטול מתוך ללמוד

שלו Ó‡Ók57¯והמציאות ¿«¬«
,ÌÈ„ÈÓÏza ‰¯Ó ˜¯Ê¿…»»««¿ƒƒ
מתוך להיות צריך שהלימוד

ופחד מורא של) מסוימת (מידה

המלמד הרב ¿»¿e�È‰Â,מפני
בתלמידים" מרה "זרוק המושג

Ïa·„משמעו BÊ ‡lL∆…ƒ¿«
ÏÎO‰ ˙Ïa˜ ˙ÚLaL∆ƒ¿««»««≈∆
לדברי מאזין התלמיד כאשר

הרעיון את לקלוט ומשתדל הרב

Ô˜B¯Ïהתלמידˆ¯CÈהשכלי »ƒ¿≈
Ô˜È„ÈÈÏÒÈB‡) BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿≈ƒ¿
ÌÈ¯Ê ˙B�Bˆ¯Ó (CÈÊƒ≈¿»ƒ

,ÏÎOÏ ÌÈÏaÏ·Ó‰לסלק «¿«¿¿ƒ«≈∆
בכל ותאוות מחשבות מתוכו

להפריע שעשוי דבר אחר, נושא

של הרעיונות את מלקלוט לו

בקליטת לחלוטין ולהתרכז הרב

הרב Ê‡˙,דברי „BÚ ‰p‰ƒ≈…
משמעות יש מרה" ל"זרוק

‰‰·�‰נוספת ÔÈ�Úa ÌbL∆«¿ƒ¿««¬»»
dÓˆÚ ‰‚N‰Âרק (לא «¬»»«¿»

אליה) ÈÏkבהכנות ‡È‰L∆ƒ¿ƒ
ÏÎOÏלקליטת האמצעי «≈∆

השכלי, Ùeb‡הרעיון ‰Êa»∆»
¯Ô˜È,עצמו ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆהצורך בין לשלב נדרש שהתלמיד כלומר »ƒƒ¿¿ƒ≈»

חכם להיות ועליו מלא" "כלי העמוקיםלהיות הדברים את לקלוט ומסוגל

דחיית ביטול, מתוך וללמוד ריקן" "כלי להיות הצורך ובין משפיע שרבו

מוחלט וריכוז האישיים BÓˆÚהרצונות ‰Ê ÔÈ�Úa ÌbL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«¿ƒ¿»∆«¿
BÏ ÚÈtLnLאת לקלוט כדי לוגם משפיע שהרב התלמידˆ¯CÈהרעיון ∆«¿ƒ«»ƒ

ÏÎOa ‰Óe‡Ó ·LÁÈ ‡lL e�È‰Â ,Ô˜È¯ ÈÏk ˙BÈ‰Ïשעה באותה ƒ¿¿ƒ≈»¿«¿∆…«¿…¿»«≈∆
הרב דברי את ולקלוט לקבל מתרכז ‰¯·שהוא È¯·c ˙‡ Ïa˜È ‡l‡∆»¿«≈∆ƒ¿≈»«

ÏÎOa ·LÁÈ Ì‡ È¯‰L ,Ì‰L BÓkלהתבונןשלו כך בתוך וינסה ¿∆≈∆¬≈ƒ«¿…«≈∆
לפי אותם ולבחון שלו,בדברים ‰¯·ההבנה ˙ÚtL‰ ‰È‰z ÈÊ‡¬«ƒ¿∆«¿»«»«
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הּתלמיד. ׁשל ׂשכלֹו עם מערבת הרב הׁשּפעת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹאזי
אֹודֹות ּבׂשכלֹו ׁשּיחׁשב ׁשּבׁשעה העּקר, והּוא זאת ְְְְְְִִֶֶַָָָָֹֹועֹוד
ואינֹו הרב ּדברי את מאּבד זֹו ּבׁשעה הרי הּנׁשּפע, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהענין
עלּֿדר יֹותר, עֹוד ּגרּוע ענין ׁשּזהּו ּדבריו, ּכל את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמקּבל
מהּירידה יֹותר ּגרּוע האֹור ׁשּסּלּוק לעיל ּׁשּנתּבאר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמה
הענין ּובאֹותֹו אחת ׁשּבבת ּבעבֹודה, יּובן כן ּוכמֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּברע.
היֹות ּדעם ריקן, ּוכלי מלא ּכלי להיֹות צרי ְְְְְֱִִִִִֵֵַָָָעצמֹו
הּנה ּומצֹות, ּדתֹורה ּבענינים מלא ּכלי להיֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָׁשּצרי
ּבבּטּול, ׁשּיהיה והינּו ריקן, ּכלי להיֹות צרי עצמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבזה

אלקּות. להמׁשכת קּבּול ּכלי נעׂשה ְְְְֱֲִִֶַַַָָֹואז

עלe‰ÊÂז) קאי ּבחדׁש גֹו', ׁשֹופר ּבחדׁש ּתקעּו ¿∆ְִֵֶֶַַַָָֹֹ
על החּיּות התחּדׁשּות נעׂשה ׁשּבֹו ְְֲִֶֶַַַַַַָָֹראׁשֿהּׁשנה
רק אּלא חּדּוׁש, ׁשל ענין אין הּׁשנה ּדבכל הּׁשנה, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכל
הּפרט, אל ּבראׁשֿהּׁשנה) ׁשּנמׁש) הּכלל מן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהמׁשכה
על רק ׁשּנמׁשכת החּיּות חּדּוׁש הּוא ּבראׁשֿהּׁשנה ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹאבל
ּפעם עֹוד נמׁשכת הּׁשני ּובראׁשֿהּׁשנה ּבלבד, אחת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשנה
ראׁשֿהּׁשנה ׁשהּוא ּוב'חדׁש' הּׁשנּיה. הּׁשנה על ְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹחּיּות
ההמׁשכה ענין ׁשהּוא הּׁשֹופר, עבֹודת להיֹות ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָצרי
ׁשּבּׁשֹופר הרמז להיֹות צרי וגם ּכּנ"ל, האבֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעלֿידי
ענין ׁשהּוא ּדרא), אכׁשר לא (ּכאׁשר הּתׁשּובה עבֹודת ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָֹעל
חק הּוא, ליׂשראל חק ּכי ׁשּמסּים וזהּו ּכּנ"ל. הד' ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּובכן
ּבנׁשמֹות ׁשּפֹועל ׁשּמּלמעלה, ּבֹולט' ה'חֹותם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהּוא

ּבח ׁשֹוקעיׂשראל חֹותם ּבֹולט'58ינת ּד'חֹותם , ְְְִִֵֵֵַַָָָ
ועלֿידיֿזה עצמית, אהבה המׁשכת הּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמּלמעלה
ּדכלי הּבּטּול ענין ׁשהּוא למּטה, ׁשֹוקע' 'חֹותם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָנעׂשה
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„ÈÓÏz‰ ÏL BÏÎN ÌÚ ˙·¯ÚÓלקלוט מהתלמיד ימנע הזה והעירוב ¿…∆∆ƒƒ¿∆««¿ƒ
כראוי. הרב דברי את

˙‡Ê „BÚÂהתלמיד של מחשבה לשלול יש שבגללה נוספת סיבה קיימת ¿…
קליטת כדי תוך שלו הרבבשכלו ‰wÚ¯,דברי ‡e‰Âיותר חשוב זה וטעם ¿»ƒ»

««¿∆ÚLaL‰הקודםמאשר
·LÁiLהתלמידBÏÎNa ∆«¿…¿ƒ¿

,ÚtLp‰ ÔÈ�Ú‰ ˙B„B‡»ƒ¿»«ƒ¿»
כלי לפי בו ולעיין לבחון וינסה

שלו BÊההבנה ‰ÚLa È¯‰¬≈¿»»
שלו השכל את מפעיל הוא שבה

התלמיד ‡˙הרי „a‡Ó¿«≈∆
·¯‰ È¯·cאליו שמושפעים ƒ¿≈»«

Ïk ˙‡ Ïa˜Ó B�È‡Â¿≈¿«≈∆»
,ÂÈ¯·cרק קולט אלא הרב של ¿»»

Úe¯bמהםחלק ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿»»«
,¯˙BÈ „BÚהעניין מאשר ≈

החיסרון היינו לעיל האמור

התלמיד שכל בין מעירוב שנובע

הרב Ó‰לשכל C¯cŒÏÚ«∆∆«
a˙pMÏÈÚÏ חומרת‡¯ לגבי ∆ƒ¿»≈¿≈

רצויה הבלתי והחמדה המחשבה

¯B‡‰ ˜elqLהעובדה ∆ƒ»
עוסק לא האדם שעה שבאותה

תורה של חיוביים בדברים

BÈ˙¯ומצוות Úe¯b»«≈
Ú¯a ‰„È¯i‰Óוהנזק ≈«¿ƒ»»»

וחמור גדול האור שבהפסד

ההפסד – לענייננו גם וכך יותר,

חמור הרב דברי קליטת אי של

התלמיד שכל של מהעירוב יותר

הרב. שכל עם

Ô·eÈ ÔÎ BÓÎeבנמשל ¿≈»
‰„B·Úaהכללית ה' בעבודת »¬»

השנה, בראש מהאדם הנדרשת

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÓˆÚ ÔÈ�Ú‰ B˙B‡·e ˙Á‡ ˙·aLשני בין השילוב ∆¿«««¿»ƒ¿»«¿»ƒƒ¿
BÈ‰Ï˙הללוהעניינים CÈ¯vL ˙BÈ‰ ÌÚc ,Ô˜È¯ ÈÏÎe ‡ÏÓ ÈÏk¿ƒ»≈¿ƒ≈»¿ƒ¡∆»ƒƒ¿

,˙BˆÓe ‰¯B˙c ÌÈ�È�Úa ‡ÏÓ ÈÏkהדרך שזו ברכותוכאמור להמשכת ¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿
BÓˆÚה' ‰Êa ‰p‰לימוד של עצמהבעבודה המצוות וקיום ˆ¯CÈהתורה ƒ≈»∆«¿»ƒ

,Ô˜È¯ ÈÏk ˙BÈ‰Ïומציאות עצמית ישות מתחושת È‰iL‰ריק e�È‰Â ƒ¿¿ƒ≈»¿«¿∆ƒ¿∆
Ïea˜ ÈÏk ‰NÚ� Ê‡Â ,Ïeh·aראוי˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰Ï.בנשמתו ¿ƒ¿»«¬∆¿ƒƒ¿«¿»«¡…

e‰ÊÂ (Êבפסוק הפנימי L„Áaהפירוש ,'B‚ ¯ÙBL L„Áa eÚ˜z ¿∆ƒ¿«…∆»«…∆
È‡˜הכוונה˙eiÁ‰ ˙eLcÁ˙‰ ‰NÚ� BaL ‰�M‰ŒL‡¯ ÏÚ »≈«…«»»∆«¬∆ƒ¿«¿««

העולם והתהוות לקיום ‰M�‰האלוקית ÏÎ·c ,‰�M‰ Ïk ÏÚלמרות «»«»»ƒ¿»«»»
הוא ברוך שאומריםשהקדוש (כפי מחדש הזמן כל העולם את ומחיה מהווה

בכל זאת בכל בראשית") מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש בתפילה

LecÁ‡השנה ÏL ÔÈ�Ú ÔÈהייתה לא שמעולם חדשה והמשכה אמיתי ≈ƒ¿»∆ƒ

‰ÎLÓ‰כמוה, ˜¯ ‡l‡והתגלותŒL‡¯a CLÓpL) ÏÏk‰ ÔÓ ∆»««¿»»ƒ«¿»∆ƒ¿»¿…
,Ë¯t‰ Ï‡ (‰�M‰בפרט יום ‰e‡לאותו ‰�M‰ŒL‡¯a Ï·‡ «»»∆«¿»¬»¿…«»»

˙eiÁ‰ LecÁהכללית,„·Ïa ˙Á‡ ‰�L ÏÚ ˜¯ ˙ÎLÓpLולא ƒ««∆ƒ¿∆∆««»»««ƒ¿«
‰È�Mיותר ‰�M‰ŒL‡¯·eאחריו eiÁ˙הבא ÌÚt „BÚ ˙ÎLÓ� ¿…«»»«≈ƒƒ¿∆∆«««

‰i�M‰ ‰�M‰ ÏÚהבאה ««»»«¿ƒ»
שלא חדשה חיות והיא כך אחר

הזקן רבנו כדברי מעולם הייתה

התניא שבספר הקודש' ב'אגרת

ושנה שנה "ובכל יד): (סימן

ומחודש חדש אור ומאיר... יורד

מעולם". עדיין מאיר היה שלא

ŒL‡¯ ‡e‰L 'L„Á'·e«…∆∆…
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰�M‰«»»»ƒƒ¿

,¯ÙBM‰ ˙„B·Úבמובן אשר ¬««»
כמה בזה נכללים הרוחני

ראשית ÔÈ�Úעניינים, ‡e‰L∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰כלי") הביטול של ««¿»»

‰‡·B˙ריקן") È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â ,Ï"pk««¿«»ƒƒ¿

האדם ∆∆«‰¯ÊÓבעבודת
˙„B·Ú ÏÚ ¯ÙBMaL∆«»«¬«
‡Ï ¯L‡k) ‰·eLz‰«¿»«¬∆…

‡¯c ¯LÎ‡לא הדור כאשר «¿«»»
והאדם נעלה רוחני במצב נמצא

כתנאי התשובה לעבודת זקוק

לאלוקות להתקרבות ),וכהכנה
'„‰ ÔÎ·e ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«¿≈«

Ï"pkשנתבאר ש"ובכן"כפי ««
הבא התשובה עניין הוא הרביעי

שהםבנוסף ה"ובכן" לשלושת

האבות. שלושת כנגד

ÌiÒnL e‰ÊÂהפסוק סיום ¿∆∆¿«≈
הוא שופר" בחודש Èkƒ"תקעו

˜Á ,‡e‰ Ï‡¯NÈÏ ˜Á…¿ƒ¿»≈…
Ï‡¯NÈ ˙BÓL�a ÏÚBtL ,‰ÏÚÓlnL 'ËÏBa Ì˙BÁ'‰ ‡e‰«»≈∆ƒ¿«¿»∆≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

Ú˜BL Ì˙BÁ ˙�ÈÁa58,בדיבור השירים (שיר תורה בלקוטי כמבואר ¿ƒ«»≈«
שעל האותיות ו"אם חותמות של סוגים שני שיש כחותם") "שימני המתחיל

שעל האותיות ואם בולט. השעוה על נעשה שוקע, בולטהחותם החותם

היא למעלה מלמטה העולמות עליית – ובנמשל שוקע". השעוה על נעשה

כי שוקע חותם למטה, מלמעלה המשכה שתהיה שגורם בולט חותם בחינת

שה"חותם להיפך וכך דלעילא", "אתערותא גורמת דלתתא" "אתערותא

שוקע" "חותם בחינת ישראל בבני מעורר למטה מלמעלה «¿Ì˙BÁ'cבולט"
,˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰ÏÚÓlnL 'ËÏBaברוך מהקדוש ≈∆ƒ¿«¿»«¿»««¬»«¿ƒ

ישראל לבני מלמעלהÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הוא והתגלות להמשכה הודות ¿«¿≈∆
ÈÏÎc Ïeha‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰hÓÏ 'Ú˜BL Ì˙BÁ' ‰NÚ�«¬∆»≈«¿«»∆ƒ¿««ƒƒ¿ƒ
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ּדזכּות הענין מסּפיק לא ׁשּכאׁשר ּבזה, והענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹריקן.
צריכה אזי ׁשּבּׁשֹופר, הּתׁשּובה לענין צרי אּלא ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאבֹות,
,יתּבר עצמּותֹו ׁשּמּצד עצמית אהבה התּגּלּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָלהיֹות
להמׁשכת ריקן ּכלי ּבבחינת יׂשראל נעׂשים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשעלֿידיֿזה
המׁשכת ענין ׁשהּוא יעקב, לאלקי מׁשּפט ׁשּזהּו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹאלקּות,
יֹותר ּולמּטה אנּפין', 'זעיר ּבחינת ּביעקב, ְְְְְֱֲִִֵֵַַַַָֹֹאלקּות
ּביֹותר, הּתחּתֹונֹות ּבּמדרגֹות עקב, יּו"ד ְְְְִִֵֵֵַַַַַָּבבחינת
וחתימה ּבכתיבה הּגׁשמּיים, ּבּדברים ּגם היא ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָָוההמׁשכה
והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב ּומתּקה טֹובה לׁשנה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻטֹובה
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‡l‡ ,˙B·‡ ˙eÎÊc ÔÈ�Ú‰ ˜ÈtÒÓ ‡Ï ¯L‡kL ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¬∆…«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»∆»
ÈÊ‡ ,¯ÙBMaL ‰·eLz‰ ÔÈ�ÚÏ CÈ¯ˆדי עללא אלוקות בהמשכת »ƒ¿ƒ¿««¿»∆«»¬«

השתלשלות' ב'סדר הרגיל, דרך

BÈ‰Ï˙אלא ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡ ˙elb˙‰ƒ¿««¬»«¿ƒ
,C¯a˙È B˙eÓˆÚ „vnL∆ƒ««¿ƒ¿»≈
התשובה במעלת לעיל כמבואר

של התקרבות לפעול וכוחה

בעבודת כי לאלוקות האדם

בקדוש 'מגיע' האדם התשובה

בעצמו הוא ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLברוך
Ï‡¯NÈ ÌÈNÚ� ‰Ê∆«¬ƒƒ¿»≈
Ô˜È¯ ÈÏk ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ≈»

ÔÈ�Ú ‡e‰L ,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï ËtLÓ e‰fL ,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«¡…∆∆ƒ¿»≈…≈«¬…∆ƒ¿«
,'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ' ˙�ÈÁa ,·˜ÚÈa ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰היינו זעירות' 'פנים «¿»«¡…¿«¬…¿ƒ«¿≈«¿ƒ

העליונות שבספירות המידות

אור תוספת בהן «»¿hÓÏe‰שיהיה
,·˜Ú „"eÈ ˙�ÈÁ·a ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ«»≈
˙B�BzÁz‰ ˙B‚¯„na««¿≈««¿

‰ÎLÓ‰‰Â ,¯˙BÈaותוספת ¿≈¿««¿»»
ÌÈ¯·caההשפעה Ìb ‡È‰ƒ««¿»ƒ

‰·È˙Îa ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒƒ¿ƒ»
‰�LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ«¬ƒ»»¿»»
·BËa ‰w˙Óe ‰·BË»¿À»¿

‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰כפשוטו טוב «ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
בגלוי. שנראה
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יז i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

ּדזכּות הענין מסּפיק לא ׁשּכאׁשר ּבזה, והענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹריקן.
צריכה אזי ׁשּבּׁשֹופר, הּתׁשּובה לענין צרי אּלא ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאבֹות,
,יתּבר עצמּותֹו ׁשּמּצד עצמית אהבה התּגּלּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָלהיֹות
להמׁשכת ריקן ּכלי ּבבחינת יׂשראל נעׂשים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשעלֿידיֿזה
המׁשכת ענין ׁשהּוא יעקב, לאלקי מׁשּפט ׁשּזהּו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹאלקּות,
יֹותר ּולמּטה אנּפין', 'זעיר ּבחינת ּביעקב, ְְְְְֱֲִִֵֵַַַַָֹֹאלקּות
ּביֹותר, הּתחּתֹונֹות ּבּמדרגֹות עקב, יּו"ד ְְְְִִֵֵֵַַַַַָּבבחינת
וחתימה ּבכתיבה הּגׁשמּיים, ּבּדברים ּגם היא ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָָוההמׁשכה
והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב ּומתּקה טֹובה לׁשנה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻטֹובה
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‡l‡ ,˙B·‡ ˙eÎÊc ÔÈ�Ú‰ ˜ÈtÒÓ ‡Ï ¯L‡kL ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¬∆…«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»∆»
ÈÊ‡ ,¯ÙBMaL ‰·eLz‰ ÔÈ�ÚÏ CÈ¯ˆדי עללא אלוקות בהמשכת »ƒ¿ƒ¿««¿»∆«»¬«

השתלשלות' ב'סדר הרגיל, דרך

BÈ‰Ï˙אלא ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡ ˙elb˙‰ƒ¿««¬»«¿ƒ
,C¯a˙È B˙eÓˆÚ „vnL∆ƒ««¿ƒ¿»≈
התשובה במעלת לעיל כמבואר

של התקרבות לפעול וכוחה

בעבודת כי לאלוקות האדם

בקדוש 'מגיע' האדם התשובה

בעצמו הוא ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLברוך
Ï‡¯NÈ ÌÈNÚ� ‰Ê∆«¬ƒƒ¿»≈
Ô˜È¯ ÈÏk ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ≈»

ÔÈ�Ú ‡e‰L ,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï ËtLÓ e‰fL ,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«¡…∆∆ƒ¿»≈…≈«¬…∆ƒ¿«
,'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ' ˙�ÈÁa ,·˜ÚÈa ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰היינו זעירות' 'פנים «¿»«¡…¿«¬…¿ƒ«¿≈«¿ƒ

העליונות שבספירות המידות

אור תוספת בהן «»¿hÓÏe‰שיהיה
,·˜Ú „"eÈ ˙�ÈÁ·a ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ«»≈
˙B�BzÁz‰ ˙B‚¯„na««¿≈««¿

‰ÎLÓ‰‰Â ,¯˙BÈaותוספת ¿≈¿««¿»»
ÌÈ¯·caההשפעה Ìb ‡È‰ƒ««¿»ƒ

‰·È˙Îa ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒƒ¿ƒ»
‰�LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ«¬ƒ»»¿»»
·BËa ‰w˙Óe ‰·BË»¿À»¿

‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰כפשוטו טוב «ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
בגלוי. שנראה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc - zekxa(ipy meil)

ef drcly meynéàîcaL ïélwä éðz÷c eðééädxn`y dn oaen - ©§§¨¨¥©©¦¤©§©
ef oeylny .i`nc oica minkg mda elwdy zexitdn mdy dpynd

y rnyn ,'i`nc' oica mdilr elwdy dpynd dxn`yàeä ï÷éôñ§¥¨
øeèôcmiaygp mde `l e` zexitd z` exyir m`d wtq yiyk wx - §¨

.zexyrnn mixeht md f` wx ,i`nc zexitáéiç ïàcå àäm` la` - ¨©¨¨©¨
ixace .dyxtda miaiig md ,zexyrn mdn eyixtd `ly i`cea reci
beqn mpi` dxnz zelaepd ixdy ,ef dhiy itl mipaen dpynd
eliwdy `l` ,zexyrne zenexz zyxtdn ixnbl mixehty zexitd
mixyrn zevx`d inr s`e miaeyg mpi`y meyn i`nc oica mda

.mdnà÷éæc éøîz øîàc ïàîì àlàzxaeqy drcd itl mle` ± ¤¨§©§¨©©§¥§¦¨
dxht recn ,dyw ,gexd zngn exypy mixnz md dxnz zelaepy

eli`e i`nc zexita wx dpynd mze`ïàcåi`cea reciy zexita ± ©¨¨
zexyrn mdn eyixtd `lyáéiçon exypy mixnz `lde ,oxyrl ©¨

ixdy ,zexyrne zenexzn ixnbl mixeht lwcdeäðéð àø÷ôämd - ¤§¥¨¦§

lke ,xwtd zexit.zexyrnn mixeht xwtd zexit
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna dpyna o`k - ¨¨§©¨§¦©
dxnz zelaepaïøBb ïàNòL,xwtddn mixnzd z` hwily in - ¤£¨¨¤

opaxcn miaiig zexitd df ote`ae .[ixk-] dnixra mze` sq`
eze` mi`exe ,ely dcydy miayegy mi`exd iptn ,zexyrna

itke .zexyrn yixtdl ilan dpnn gwele ,oxebd z` dyerøîàc§¨©
íeMî ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø[mya-],á÷òé ïa øæòéìà éaø ©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

äàtäå äçëMäå è÷lä,xyrndn mixehtd zexit mdy -ïàNòL ©¤¤§©¦§¨§©¥¨¤£¨¨
ïøBb,dnixra mze` sq`y -øNòîì eòa÷eä.zexyrna miaiige ¤§§§©£¥

eaiigzd mixyepd mixnzd m` elit`y ,cnll dpynd d`ae
`l` minkg mdilr exingd `l ,oxeb mdn dyr `edy jka xyrna

.i`nc zexita `l j` ,mixyern mpi`y i`cea reciy zexita
:'dxnz zelaep' xe`ia lr `iyewa zxg` oeyl d`ian `xnbdàkéà¦¨

éøîàc,xg` ote`a `rli` iaxe `xif iax zwelgn lr eywdy yi - §¨§¦
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המשך מעמוד אלק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc - zekxa(ycew zay meil)

ly oenif iabl `ed oecipd ,ewlgpy,úeLøonfl mipy cia zeyx m`d §
di`x oi`e ,llk onfl mdl oi`y e` jka miaiiegn mpi`y s`

.jka miaiiegn mpi`y wx `l` onfl mdl oi`y epzpynn
dpnn rixkdl ozip m` dpce zxg` `ziixa d`ian `xnbd

:ef zwelgnaòîL àzdci lr rixkdl zxg` di`x rnye `ea - ¨§©
,`ziixaa epipyy .ef zwelgnaìL,ïnæì ïéáéiç úçàk eìëàL äL §Ÿ¨¤¨§§©©©¨¦§©¥

÷ìçéì ïéàMø ïéàåmiriwtn md jkay ,envrl cg` lk jxaiy §¥©¨¦¥¨¥
mdl oi`y rnyne .da eaiigzp xaky oenifd zkxa z` mnvrn
my jxale zxg` dxeagl zkll cg`d dvxi m` s` wlgil zeyx

y gken ixd ,oenifaìLïéà äLeli`e ,mipnfn [ok-]àì íéðLepnfi §Ÿ¨¦§©¦Ÿ
i`yx cg`d `di `l recn ,onfl mileki mipy mb m`y ,evx elit`e
oeik ,mixg`d mipydn oenifd zkxa z` riwtn epi` `lde ,zkll

.mnvr ipta onfl mi`yx mdy
,onfl mi`yx mipy s`y okziy ,di`x oi` o`kn s` :`xnbd dgec

,wlgil mi`yx mpi` dylyy mrhdeíúä éðàLmy xacd dpey ± ¨¦¨¨
,`ziixaaàøwéòî äáBça eäì eòá÷coenifd zaega erawp xaky ± §¨§§§¨¥¦¨¨

`l` df oi` la` onfl mileki mdy s` ,cg`d jli m`e ,dligzn
inn dyere deevnd lecb oky ,mciqtdy `vnpe ,zeyx ly oenif

.dyere deevn epi`y
:ztqep `ziixa ixacn jka dpc `xnbdòîL àzdi`x rnye `ea - ¨§©

,`ziixaa epipyy ,zxg` `ziixanìò LnLî äéäL LnMä[z`-] ©©¨¤¨¨§©¥©
íéðMä,zt da yiy dcerqa miaeqn eidyóà íänò ìëBà äæ éøä ©§©¦£¥¤¥¦¨¤©

úeLø Bì eðúð àlL ét ìò`ll lke` `edy de`b jka oi`e ,lek`l ©¦¤Ÿ¨§§
dyly md ixd jk ici lry mdnr lk`iy mdl gep oky ,mzeyx

la` ,oenf icil m`ian `edeìMä ìò LnLî äéä,äLmilekiy oeik ¨¨§©¥©©§Ÿ¨
,eicrla mb onflBì eðúð ïk íà àlà íänò ìëBà Bðéà äæ éøä£¥¤¥¥¦¨¤¤¨¦¥¨§

.úeùøi`yx recn ,onfl mi`yx mipy mby xne`d ixack m`e §
mileki eid evx m` ixd ,zeyx zlaw `la mipyd mr lek`l ynyd

.onfl mi`yx mpi` mipyy o`kne ,eicrla mb onfl
onfl mi`yx mipyy xyt` oky ,di`x oi` o`kn s` :`xnbd dgec

mewn lkne ,ynyd mdil` sxhviy ila mbíúä éðàLdpey ± ¨¦¨¨
,`ziixaa my xacd
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המשך ביקור למס' ברכות ליום שבת אודש עמ' ק 



יח
מכתב כללי

 )תרגום חפשי(

 ב"ה,  כ"ה אלול, ה'תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

חודש אלול ובמיוחד ימי הסליחות ועשרת ימי תשובה – הוא הזמן של עריכת חשבון צדק, לא 

חשבון מרומה, מהשנה החולפת, ולהמשיך ממנו את ההחלטות הנכונות כיצד להעמיד את עצמו, את הבית 

וכל הענינים שלו, בשנה הבאה.

ביחד עם זה הרי הם ימי סגולה, ימים הבאים בקריאה ובתביעה

– כפי נקודתו המרכזית של מזמור התהלים שאומרים בימים אלה פעמיים בכל יום:

בקשו פני את פניך ה' אבקש,

חפשו את התוכן, את התוך והפנימיות שבעצמכם, חפשו את הפנימיות של הסביבה, את הפנימיות 

של נשמת העולם, תמצאו ותגלו את האלקות שמחי' וממלאת את העולם.

שני הענינים – החשבון-צדק ו"בקשו פני" – קשורים זה בזה ותלויים זה בזה.

כאשר עורכים חשבון צדק על העבר, קורה לפעמים, לעתים קרובות מאד, שעושים טעות, בכך 

שלוקחים בחשבון רק את השטחיות והחיצוניות שיש בעצמו ושנראה בסביבתו.

וכן הוא גם כאשר עורכים תכנית וסדר החיים לשנה הבאה.

וזאת היא הקריאה והתביעה של ימים אלו:

אל תמעיטו בהערכת הכחות והאפשרויות שלכם.

עד כמה שיש לכם "במזומן" – אפשריות גלויות להתנהג בחיי יום יום כפי הוראות תורתנו תורת 

חיים, ועד כמה שתגדל מדת ותוקף תכונתו שלא להתפעל מהסביבה העויינת וללכת בדרך התורה והמצוה,

חודש אלול . . הוא הזמן: ראה טור אורח חיים ר"ס תקפ"א.
ימים הבאים בקריאה: ראה לקוטי תורה ראה )לב, ב(.

זו  במהדורא  ואילך.   423 ע'  ח"ט  לקו"ש  ו'תצט.  אגרת  חי"ז  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  באגרות-קודש  נדפסה 
ניתוספו איזה מ"מ וציונים ע"י המו"ל.

חשבון צדק, לא חשבון מרומה: ראה גם מכתב ערב ח"י אלול ה'תשמ"א )לקו"ש חכ"ד ע' 601 ואילך(.
מזמור התהלים שאומרים . . פעמיים בכל יום: סידור האריז"ל להר"ש מרשקוב סדר כוונת ר"ח אלול. סידור קול 
יעקב וסידור אדה"ז אחר שיר של יום. מטה אפרים או"ח סימן תקפ"א ס"ו. וראה בארוכה שער הכולל פי"א סקכ"ח. 

וש"נ. הנסמן במאמרי אדהאמ"צ דברים ח"ב ע' תצב.
בקשו פני גו': תהלים כז, ח. וראה בהבא להלן – לקו"ת נצבים מד, ב ואילך. וראה גם

ואילך(. שם  ע' תפט  )ריש  ואילך  פ"ה  ובמאמרי אדהאמ"צ שם  ואילך(,  ג  )לה,  כי תצא בלקו"ת תצא  ד"ה 
פ"ח-ט )ע' תצב(. פ"כ-כא )ע' תקו(. וש"נ. ד"ה לך אמר לבי בקשו פני גו' בסה"מ ה'ש"ת ע' 163 ואילך )ובסה"מ ה'שי"ת 

ע' 281 ואילך(. ד"ה זה ה'תש"כ )תו"מ סה"מ אלול ע' רפא ואילך(.
האלקות שמחי' וממלאת את העולם: ראה מדרש תהלים קג, א. ויק"ר ספ"ד. ברכות י, א.

תורת חיים: הוראה בחיים – ראה זח"ג נג, ב. וראה רד"ק לתהלים יט, ח. גו"א ר"פ בראשית בשם הרד"ק.



יט

גדול ומרובה יותר מה שיש לכם ב"אוצר" – אפשרויות שיכולים ליצור ע"י יגיעה מתאימה, כחות 

פנימיים גדולים ביותר של עצמאות ועמידה איתנה על מנת ליישם בחיים את כל הטוב והאמת.

אבל לשם כך דרוש: בקשו – חפשו והביאו אל הפועל את הכחות והאפשרויות שלכם, ואז יהי': 

ומצאת – כי תדרשנו, תמצאנו – כיון שתחפש ותדרוש.

***

האמור לעיל שייך במיוחד ובמדה רבה יותר בנוגע למשפיעים ומנהיגים רוחניים, רבנים וכיו"ב, עד 

לאבי המשפחה ומי שנותן את הנימה בחיים הרוחניים בבית ובמשפחה.

על כל צעד ושעל רואים שהם עומדים בספקות ומורא: אולי הדיבורים הם בתוקף יותר על המדה, 

אולי דורשים הם יותר מדי, ואולי מרחקים בכך, וכיו"ב.

אליהם מופנית הקריאה והדרישה של ימים אלו:

בקשו פני – התבוננו, חפשו והביאו לידי גילוי את הפנימיות של המושפעים שלכם, העריכו אותם 

לפי עשרם הפנימי, לפי ממדי הנשמה, שהיא חלק אלקה ממעל ממש,

כל אחד את העושר  לגלות אצל  ליאות עמהם, אפשר  ללא  ועבודה  גישה מתאימה  כיון שע"י   –

והכחות הנעלמים, שיתחילו לפעול ועד בחייהם היום יומיים –

תנו אימון ביהודים, ותנו להם מה שהם, בני ישראל, מצפים באמת לקבל: תורה תמימה, תורה 

שלימה עם כל מצוותי', ועם הרעיון היסודי: התורה היא נצחית – לכל הזמנים ולכל המקומות.

***

ודוקא ע"י גישה זו באים לידי חשבון צדק – בהערכת עצמו ובהערכת כל אלו שרוצים להנהיגם 

בדרך הישרה,

חשבון צדק על העבר, וחשבון צדק כיצד לתכנן את העתיד, באופן שתהא שנה "מלאה" – מלאה 

בתוכן האמיתי בכל מה שתלוי מצד האדם,

וזה מביא גם שתהא השנה – מלאה, מלאה בברכותיו של הקב"ה בכל הענינים, הן בגשמיות והן 

ברוחניות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

מנחם שניאורסאהן

ומצאת – כי תדרשנו: ואתחנן ד, כט. לקו"ת שם )לב, ב(.
חלק אלקה: איוב לא, ב. ובתניא רפ"ב – ממש.

לגלות אצל כל אחד: ראה רמב"ם הל' גירושין פ"ב בסופו: הוא רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל 
המצוות ולהתרחק מן העבירות.

העושר . . הנעלמים: תורת הבעש"ט: כי תהיו אתם ארץ חפץ . . . החכמים הגדולים ביותר . . . איש אינו יכול 
להגיע עד חקר האוצרות הגדולים הטמונים בישראל . . . שהם ארץ חפץ של הקב"ה )כתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר. הועתק 

ב"היום יום" ע' נד ]יז אייר. וראה כש"ט )הוצאת תשנ"ט( בהוספות סנ"ז. וש"נ[(.
התורה היא נצחית: תניא רפי"ז.

שנה "מלאה": שנת ה'תשי"ט היתה שנת העיבור, הנקראת בתורה בשם "שנה תמימה" – בהר כה, ל. ערכין לא, 
א )במשנה(. רמב"ם הל' שמיטה ויובל פי"ב ה"ה. וראה אוה"ת להצ"צ )יהל אור( לתהלים יט, ח )ס"ד וס"ח – ע' סז-
ח(. והיא סיום "מחזור קטן", שאז החשבון של שנות הלבנה והחשבון של שנות החמה משתווים לגמרי – ראה לקו"ש 

חי"ד ע' 478, ובהנסמן שם הערה ד"ה 19-יָאריגען )19 שנה( וכו'.

אגרות קודש
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מוגה בלתי

כולכם"‡ היום נצבים "אתם ישראל, של אחדותם אודות דובר כאחד"1. מזה) (ויתירה "לאחדים ,2,

ועומדים "קיימים בדין"3שעלֿידיֿזה שזוכים והיינו ונדפס4, (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה –

ואילך 1139 עמוד ד חלק שיחות' .5ב'לקוטי

מובן:· אינו דלכאורה – ישראל של אחדותם ענין בביאור להוסיף ויש .
ושואב עציך "חוטב במדריגת שהם כאלו וישנם שבטיכם", "ראשיכם במדריגת שהם כאלו שישנם כיון

מימיך",

ואחרֿכך מחניך", בקרב אשר "גרך למטה: מלמעלה הוא הכתוב סדר (שהרי מגרים אפילו למטה שהם –

גבעונים שבאו כדרך משה בימי להתגייר כנענים "שבאו רש"י וכפירוש מימיך", שואב עד עציך "מחוטב מוסיף
בקהל לבוא ואסורים מים"), ושואבי עצים חוטבי משה ונתנם . . יהושע –6בימי

ועד מימיך", ושואב עציך "חוטב עם להתאחד עצמו על לפעול "ראשיכם" שבמדריגת יהודי יכול כיצד
כאחד"? ד"לאחדים באופן שהיא לאחדות

אדמו"ר‚ מו"ח כ"ק שסיפר הבעלֿשםֿטוב, אודות סיפור בהקדמת ויובן צדק',7. ה'צמח אדמו"ר בשם
במעזריטש: ששמע הזקן, אדמו"ר מזקנו ששמע

בעיירות למקום ממקום נוסע היה התגלותו, שלאחר הראשונות בשנים וגם התגלותו קודם הבעלֿשםֿטוב,
מאגדות סיפורים להם ומספר וטף, נשים אנשים הפשוטים, היהודים את השוק באמצע סביבו אוסף והיה ישראל,

סיפ או ז"ל, ישראל.חכמינו דאהבת הענין אודות היה שתוכנם אחרים, ורים

דיבר והבעלֿשםֿטוב וטף, נשים אנשים של רב המון סביבו התאספו הישובים, באחד בהיותו אחת, פעם
אהבת מגודל כמובן לרעהו, ישראל איש של האהבה גודל להיות צריך כמה עד ישראל, אהבת בענין לפניהם

ישראל. לבני הקב"ה

הנאספים שכל כדי ובפרטיות, ההסבר באריכות המשל את סיפר תמיד וכדרכו – משל עלֿפי דבריו וביאר
יעקב: ר' בשם עיירה אותה מתושבי מאחד – להבין יוכלו

צריכים שאז בעלֿפה, ללמוד נוהג והיה בעלֿפה, ו'תוספות' רש"י פירושי עם בש"ס בקי היה יעקב ר'
על שומרות שבספר האותיות אזי הספר, מתוך לומדים כאשר כי הספר, מתוך בלימוד מאשר יותר להתאמץ

בדברים. להתרכז כדי יותר להתאמץ בהכרח בעלֿפה כשלומדים מהֿשאיןֿכן הלומד, של ריכוזו

תוספות"), בויכיגן ("א כרס" "עב 'תוספות' בלימוד יעקב ר' כשעסק אחת, ַפעם

עד בולטים, שהם ביותר ארוכים ל'תוספות' קראו שכך אדמו"ר, מו"ח כ"ק וביאר הסיפור. לשון היה כך –
– הדף כל את כמעט שתופסים

מלימודו והפסיק החכמה, מדבר מאוד יעקב ר' ונתפעל דברֿחכמה, איזה לו ואמר הילד, בנו אליו ניגש
החכמה. שמיעת בשביל

עסוק שהיה בשעה ובפרט בכלל, יעקב ר' לגבי בערך היתה לא כמובן, הילד, ערך לפי שהיתה זו, חכמה
החכמה את לשמוע כדי מלימודו, יפסיק זו חכמה שבשביל הילד אצלו ועורר פעל ואףֿעלֿפיֿכן בלימודו,

בפנימיות. ולקולטה

ז"ל רבותינו כמאמר כביכול, עסוק, הוא השםֿיתברך גם הבעלֿשםֿטוב: הראשונות8והמשיך [שעות] "שלש
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פרשתנו.1) ריש
פרשתנו.2) ריש לקו"ת
פרשתנו.3) ריש תנחומא ראה
וש"נ4) סמ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

אלול). כה יום" ב"היום (נעתק
תשי"ט.5) נצו"י ש"פ שיחת עם בשילוב

גם6) וראה עציך). מחוטב (ד"ה ובפרש"י סע"א עט, יבמות ראה
וש"נ. ואילך. 114 ע' חי"ד לקו"ש

השנה7) ראש ערב מכתב גם וראה ואילך. 317 ע' תרצ"ט סה"ש
חי"ח (אג"ק חב"ד ובנות לנשי זו) התוועדות (למחרת תשי"ט

בתחילתו).
ב.8) ג, ע"ז

i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay zgiy

הקב"ה מפסיק אזי טוב, דבר עושה ישראל איש כאשר אבל כו'"; ודן יושב שניות בתורה, ועוסק יושב הקב"ה
הילד. בנו בחכמת להתבונן כדי מעסקיו

המלאכים טענו – האדם ייראה כיצד בפניהם וצייר אדם, לברוא שרצונו למלאכים השםֿיתברך אמר כאשר
תזכרנו" כי אנוש הוא9"מה היום כל במשך ולאחריֿזה בציבור, להתפלל ורץ בבוקר קם יהודי כאשר אמנם, .

למעריב מנחה בין שומע בביתֿהכנסת, מנחה להתפלל ורץ עסקיו כל את הוא מניח ואףֿעלֿפיֿכן ומוטרד, טרוד
הקב"ה אומר אזי – בביתו לספר כדי יעקב" ב"עין שלמד הענין את לביתו עמו ולוקח יעקב", ב"עין שיעור

כ טרדות שום לכם אין מלאכים, אתם, צווארו"להמלאכים: על "ריחיים האדם ואילו שרצונו10ו', בגלל לא –

הקב"ה מתפאר וכך הוא! מתנהג כיצד נא ראו ואףֿעלֿפיֿכן, – כן לעשות ציוויתיו שאני בגלל אלא בכך,
הרב. דברי סיפור כאן עד יהודי. של בהנהגתו המלאכים לפני

ענינים:„ כמה בזה יש – ובפרטיות .
הבן mewnחכמת zqtez.בפנימיות ולקולטה לשומעה כדי כביכול, מעניניו, מפסיק שהאב עד האב, אצל

האב – מזו הגדרים.lrtznיתירה מכל יציאה הוא ההתפעלות תנועת של שענינה בנו, מחכמת

גם הוא אלא בנו, מחכמת בעצמו מתפעל שהאב בלבד זו לא – מזו הזולת.x`tznויתירה בפני כביכול בזה

הענינים על הבט מבלי ומתוקה, טובה שנה לישראל ליתן הקב"ה צריך כשלעצמה ההתפעלות שמצד ומובן,
המסקנא נוגע מה שכן, – שעברה בשנה oeaygשהיו itÎlrהוא ענינה שכל ההתפעלות, ישנה כאשר ,d`ivid

zepeaygde mixcbd lkn!

לעניננו:‰ ובנוגע .
מבלי שכן, מימיך". ו"שואב עציך" "חוטב במדריגת שנמצא למי אפילו הוא הקב"ה אצל יהודי של היוקר
מחוייב היותו עצם הנה ומצוות, תורה עול עליו וקיבל התגייר שסוףֿסוף כיון הרי מדריגתו, שפלות על הבט

וחיבור צוותא –מלשון "מצוה" של ענינה שזהו יתברך, עצמותו עם מאוחד שהוא כך על מורה .11במצוות,

בשכל גם אצלו יתקבל אלא האלקית, דנפש לשכל לא ואפילו לקבלתֿעול, יזדקק לא – בזה יתבונן וכאשר
ממש. כאחד" "לאחדים זה, יהודי עם להתאחד שעליו הבהמית דנפש

***

Âהכתוב ממשיך – כאחד" "לאחדים הזקן אדמו"ר כפירוש כולכם", היום נצבים ד"אתם הענין לאחרי .12

ד"כאחד". מהענין גם) אלא ד"לאחדים", מהענין רק (לא למעלה הוא זה שענין והיינו, גו'", בברית "לעברך
הענין: וביאור

שכתוב "כמו הוא ברית כריתת של שניהם13ענינה להיות כלומר בתריו, בין ויעברו העגל את כרתו אשר
לאחדים" להיות אחד גוף בתוך זה14עוברים המתאחדים נפרדים ענינים שני אינם שהבתרים שכשם והיינו, .

ששניהם באופן היא הבתרים בין העוברים הברית כורתי של התאחדותם כך – ממש אחד גוף הם אלא זה, עם
ממש. אחד דבר

ד"כאחד": מההתאחדות גם למעלה היא זו והתאחדות

אלא זה אין אחת, מציאות נעשים המתאחדים שהענינים שאף פירושו, miieqn"כאחד" oipr iablבעצם אבל ,

דלעיל בדוגמא וכמו נפרדים. דברים עדיין הם כל15מציאותם נשאר שמתאחדים לאחר שגם מינים, ד' ממצוות
אלא בפניֿעצמו, מין מהם devndאחד oiprly.אחד דבר הם

וכמשל כלל. פרטית מציאות להם אין המתאחדים שהענינים באופן הוא בברית" ד"לעברך הענין מהֿשאיןֿכן
הפרטים. בכל ממש אחד דבר הם אלא בעולם, ענין לשום נבדלים דברים שאינם הבתרים,
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ב.9) לח, סנהדרין וראה ה. ח, תהלים
וש"נ.10) רפ"ג. לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ובכ"מ.11) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
יא.12) כט, פרשתנו

עה"פ.13) בפרש"י הובא יח. לד, ירמי'
ב.14) מד, פרשתנו לקו"ת
(15.13 הערה הנ"ל ח"ד לקו"ש
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הקב"ה מפסיק אזי טוב, דבר עושה ישראל איש כאשר אבל כו'"; ודן יושב שניות בתורה, ועוסק יושב הקב"ה
הילד. בנו בחכמת להתבונן כדי מעסקיו

המלאכים טענו – האדם ייראה כיצד בפניהם וצייר אדם, לברוא שרצונו למלאכים השםֿיתברך אמר כאשר
תזכרנו" כי אנוש הוא9"מה היום כל במשך ולאחריֿזה בציבור, להתפלל ורץ בבוקר קם יהודי כאשר אמנם, .

למעריב מנחה בין שומע בביתֿהכנסת, מנחה להתפלל ורץ עסקיו כל את הוא מניח ואףֿעלֿפיֿכן ומוטרד, טרוד
הקב"ה אומר אזי – בביתו לספר כדי יעקב" ב"עין שלמד הענין את לביתו עמו ולוקח יעקב", ב"עין שיעור

כ טרדות שום לכם אין מלאכים, אתם, צווארו"להמלאכים: על "ריחיים האדם ואילו שרצונו10ו', בגלל לא –

הקב"ה מתפאר וכך הוא! מתנהג כיצד נא ראו ואףֿעלֿפיֿכן, – כן לעשות ציוויתיו שאני בגלל אלא בכך,
הרב. דברי סיפור כאן עד יהודי. של בהנהגתו המלאכים לפני

ענינים:„ כמה בזה יש – ובפרטיות .
הבן mewnחכמת zqtez.בפנימיות ולקולטה לשומעה כדי כביכול, מעניניו, מפסיק שהאב עד האב, אצל

האב – מזו הגדרים.lrtznיתירה מכל יציאה הוא ההתפעלות תנועת של שענינה בנו, מחכמת

גם הוא אלא בנו, מחכמת בעצמו מתפעל שהאב בלבד זו לא – מזו הזולת.x`tznויתירה בפני כביכול בזה

הענינים על הבט מבלי ומתוקה, טובה שנה לישראל ליתן הקב"ה צריך כשלעצמה ההתפעלות שמצד ומובן,
המסקנא נוגע מה שכן, – שעברה בשנה oeaygשהיו itÎlrהוא ענינה שכל ההתפעלות, ישנה כאשר ,d`ivid

zepeaygde mixcbd lkn!

לעניננו:‰ ובנוגע .
מבלי שכן, מימיך". ו"שואב עציך" "חוטב במדריגת שנמצא למי אפילו הוא הקב"ה אצל יהודי של היוקר
מחוייב היותו עצם הנה ומצוות, תורה עול עליו וקיבל התגייר שסוףֿסוף כיון הרי מדריגתו, שפלות על הבט

וחיבור צוותא –מלשון "מצוה" של ענינה שזהו יתברך, עצמותו עם מאוחד שהוא כך על מורה .11במצוות,

בשכל גם אצלו יתקבל אלא האלקית, דנפש לשכל לא ואפילו לקבלתֿעול, יזדקק לא – בזה יתבונן וכאשר
ממש. כאחד" "לאחדים זה, יהודי עם להתאחד שעליו הבהמית דנפש

***

Âהכתוב ממשיך – כאחד" "לאחדים הזקן אדמו"ר כפירוש כולכם", היום נצבים ד"אתם הענין לאחרי .12

ד"כאחד". מהענין גם) אלא ד"לאחדים", מהענין רק (לא למעלה הוא זה שענין והיינו, גו'", בברית "לעברך
הענין: וביאור

שכתוב "כמו הוא ברית כריתת של שניהם13ענינה להיות כלומר בתריו, בין ויעברו העגל את כרתו אשר
לאחדים" להיות אחד גוף בתוך זה14עוברים המתאחדים נפרדים ענינים שני אינם שהבתרים שכשם והיינו, .

ששניהם באופן היא הבתרים בין העוברים הברית כורתי של התאחדותם כך – ממש אחד גוף הם אלא זה, עם
ממש. אחד דבר

ד"כאחד": מההתאחדות גם למעלה היא זו והתאחדות

אלא זה אין אחת, מציאות נעשים המתאחדים שהענינים שאף פירושו, miieqn"כאחד" oipr iablבעצם אבל ,

דלעיל בדוגמא וכמו נפרדים. דברים עדיין הם כל15מציאותם נשאר שמתאחדים לאחר שגם מינים, ד' ממצוות
אלא בפניֿעצמו, מין מהם devndאחד oiprly.אחד דבר הם

וכמשל כלל. פרטית מציאות להם אין המתאחדים שהענינים באופן הוא בברית" ד"לעברך הענין מהֿשאיןֿכן
הפרטים. בכל ממש אחד דבר הם אלא בעולם, ענין לשום נבדלים דברים שאינם הבתרים,
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ב.9) לח, סנהדרין וראה ה. ח, תהלים
וש"נ.10) רפ"ג. לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ובכ"מ.11) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
יא.12) כט, פרשתנו

עה"פ.13) בפרש"י הובא יח. לד, ירמי'
ב.14) מד, פרשתנו לקו"ת
(15.13 הערה הנ"ל ח"ד לקו"ש
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דישראל האחדות בענין גם הוא כן – עצמם לבין בינם שבישראל האחדות בענין אמורים שהדברים וכשם
ממש. אחד דבר שהם הקב"ה, עם

סלה" אהב אשר יעקב גאון את נחלתנו את לנו "יבחר בראשֿהשנה שאומרים :16וזהו

לגמרי, חפשית בחירה של באופן אלא אמיתית), בחירה זו אין (שאז הטעם מצד אינו הבחירה ענין אמיתית
מכלֿמקום, ניכרת, אינה יעקב שמעלת כיון שוים, ששניהם היינו, ליעקב", עשו ש"אח במדריגה שגם והיינו,

שנאתי" עשו ואת יעקב את דבר17"ואוהב הם וישראל שהקב"ה לפי חפשית, בבחירה אלא הטעם, מצד לא –
.mvraאחד

זו שבבחינה יתברך, עצמותו של החפשית הבחירה את לעורר – גו'" נחלתנו את לנו "יבחר הבקשה וזוהי
הם וישראל שהקב"ה מפני אלא חשבונות, מצד אינה שהבחירה כיון העברה, בשנה האדם מעשי 'נוגעים' לא

ממש. אחד דבר

Ê:להבין צריך אך .

לדודי "אני תיבות' 'ראשי ש"אלול" וזהו אלול, דחודש העבודה לאחרי באה דראשֿהשנה שהעבודה ידוע
לי" עלֿפי18ודודי אמנם, לי". "ודודי נעשה לאחריֿזה ורק לדודי", ד"אני העבודה להיות צריכה שתחלה היינו, ,

העבודה להקדמת זקוקים מה לשם – החשבונות ענין נוגע אינו לי") ("ודודי דראשֿהשנה שבעבודה האמור
לדודי"? ד"אני

המבואר עלֿדרך – הענין שענינם19וביאור שאף שבנפש, חיהֿיחידה בחינת שמצד האהבה התעוררות בענין
באופן זה שאין אלא ההתבוננות, עלֿידי היא האהבה התעוררות הנה מכלֿמקום, מהשכל, למעלה הוא

שהאהבהzlretשההתבוננות ודעת, טעם שעלֿפי באהבה (כמו האהבה שהריzlrtpאת ההתבוננות), עלֿידי
אהבה היא חיהֿיחידה בחינת שמצד ועלֿידיdlrnlyהאהבה בהעלם, היא האהבה שלפעמים אלא ודעת, מטעם

האהבה. ומתגלית ההעלם מסתלק ההתבוננות

כדי אינה לדודי" ד"אני שהעבודה – בעניננו הדבריםlertlועלֿדרךֿזה את להסיר כדי רק אלא הבחירה, את
גו'". לנו ד"יבחר הענין את ולגלות ולעורר המעלימים,

שיודעים לפי . . שערן ומגלחין לבנים ומתעטפין לבנים "לובשים השנה ראש שקודם הטעם יובן ועלֿפיֿזה
נסים" להם עושה שאין20שהקב"ה לישראל דהקב"ה עצמית האהבה ישנה שבאמת דכיון שום– בה נוגע

לכתיבה שיזכו ישראל בני בטוחים לכן בלבד, ההעלם את לגלות אלא חדש ענין לפעול צורך ואין כלל, חשבונות
רויחי. ומזוני חיי בבני ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה

***

Á.'גו שופר בחודש תקעו המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Ë'ּב'מאמר נתבאר גם21. ישנה אלא הבלתיֿרצויים, הענינים את לתקן רק לא היא דראשֿהשנה שהעבודה , ַ
שתיקון השםֿיתברך יתן – השנה ראש עד זמן עוד שנשאר ומכיון מצדֿעצמה. שהיא כמו דראשֿהשנה העבודה

השנה, ראש לפני עוד יהיה הבלתיֿרצויים הענינים
חדא" וברגעא חדא "בשעתא להיות יכולה התשובה בגמרא22שהרי כדאיתא שאני23, מנת "על שהמקדש

(גמור מספק24צדיק אלא מקודשת שאינה ואף בדעתו". תשובה הרהר שמא מקודשת, גמור רשע אפילו הרי25) ,
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וש"נ.16) .232 ע' חי"ט לקו"ש וראה ה. מז, תהלים
בֿג.17) א, מלאכי
ועוד.18) עה"פ. שעה"פ וראה ג. ו, שה"ש
(1930 (ע' פ"ה העבודה קונטרס ואילך. קנב ע' עת"ר סה"מ ראה
ואילך).
(הובא20) ה"ג פ"א ר"ה ירושלמי וראה תתכה. רמז ואתחנן יל"ש

תקפא). סו"ס בטואו"ח
ואילך).21) ו' ע' (לעיל פ"ב
סע"א.22) קכט, זח"א
ב.23) מט, קידושין
ב).24) (א, דברים ר"פ בלקו"ת וכ"ה סקי"ב. האו"ז גירסת
סל"א.25) סל"ח אה"ע טושו"ע ה"ה. פ"ח אישות הל' רמב"ם
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לגבי אלא ספק זה חבירו"zlefdאין של בלבו מה יודע אדם ש"אין דכיון תשובה,26, הלה עשה אם יודע אינו ,

לגבי envrאבל mc`dובמילא) הדבר שבידו ודאי –jixvחדא "בשעתא באמת תשובה לעשות כן) להיות
גמור לצדיק גמור מרשע הקצה, אל הקצה מן ולהתהפך חדא", ,27וברגעא

שנתבאר (כפי עצמה מצד שהיא כפי דראשֿהשנה בעבודה להתעסק יוכלו השנה, ראש כשיגיע ואז,
ב'מאמר').

Èבקשר – זה בשבוע שאירע מאורע ישנו השנה, ראש לפני לתקן שצריכים הבלתיֿרצויים הענינים בין .

ריינין28לפטירתו סנדר ר' הרה"ח הגמרא29של (כלשון כהלכה" נספד "שלא –30.(

מיוחדים לקירובים זכה בנערותו עוד אבל בתומכיֿתמימים, למד לא שנותיו גיל שמצד אף – הנ"ל סנדר ר'
לשמוע וזכה זמן, משך בחדרו שהה רבות פעמים נשמתוֿעדן. (מוהרש"ב) אדמו"ר מכ"ק קירובים") ַ("שטארקע

ענינים וכמה כמה .31ממנו

איד, שטילער א געווען איז ("ער ביותר ושקט סגור איש להיותו אלה, ענינים ממנו לדלות בידי עלה לא –ַ
היה זה, עם ביחד אבל, וכו'"), געמישט ניט ערגעץ אין eilrזיך xkipהיו אלה epexkfaשענינים miwewgשיש כך, ,

תורה' ב'לקוטי כמבואר הזכרון, במוח תורה דברי דחקיקת העילוי גם זקן.32בזה פני והדרת המתחיל דיבור

הענינים לכל בנוגע ("ערixg`lyוהנה, עבורו השתדל נשמתוֿעדן אדמו"ר שכ"ק בוודאי – הגולל סתימת
כו', מזה יותר ועוד "כהלכה" הם הענינים שכל כך פארזארגט"), שוין אים ַָָהאט

בסגנון דיבורים שומעים חסידים" "ּפוילישע היו אילו ואמר:) לרגע, הפסיק שליט"א אדמו"ר (כ"ק –
–33האמור דערפון"... געמאכט שוין זיי "וואלטן ,ַָ

להענינים בנוגע "לחיים"iptlyאבל יאמרו איד", חסיד'ישער "א היה שבפנימיותו כיון ולכן, הגולל... ַסתימת
– אלא) נשמתו", "לזכר לומר וועלט") דער ("ביי העולם שנהגו כפי (לא חסידים אצל שאומרים כפי – עבורו

נשמתו. לעילוי

נשמתוֿעדן. אדמו"ר לכ"ק נחתֿרוח גם זה יהיה בודאי אמר:) (ואח"כ

***

‡Èמתהפכת הדין מדת שאפילו עד רצון, עת שהוא המנחה, תפילת לעת השבת ביום עתה אנו עומדים .

לרחמים.
הפסוק34וכידוע על שבת),35הקושיא במנחת (שאומרים חסדך" ברב אלקים רצון, עת הוי' לך תפלתי "ואני

"ברב רצון", ב"עת שעומדים מדתjcqgדכיון ענין שהוא אלקים, שם מזכירים מדוע ,"oicdהוא הענין אלא ?

דינין בתי (כ"ד הדין מדת שגם – לרחמים.36כנ"ל מתהפכת (

שהיא כמו דראשֿהשנה העבודה תהיה – לראשֿהשנה ובבואנו לטוב, יתהפכו הענינים שכל יהיֿרצון ובכן,
כנ"ל. עצמה, מצד

***

·Èהקהל מצות אודות מדובר המנחה) בתפילת עתה לקרוא (שעומדים וילך בפרשת למצות37. השייכת ,

השמיטה. שנת שהיא לטובה, עלינו הבאה לשנה השייכות וזוהי השמיטה.
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ע"ב.26) ריש נד, פסחים
וש"נ.27) .254 ע' חכ"ב תו"מ גם ראה
זו.28) שנה אלול כ"ד נפטר
הרופא29) אברהם ר' של חייו תולדות ס' – אודותו ראה

לא. ע' ח"א אג"ק גם וראה ואילך). 46 (ע' פ"ה תש"נ) (ברוקלין,
וש"נ.

סע"א.30) כט, סוכה גם וראה סע"ב. עח, יבמות
שזמן31) לעובדה שליט"א אדמו"ר כ"ק התייחס אחרת בהזדמנות

ששמע מהענינים – רשימותיו חבילת לו נאבדה פטירתו לפני קצר
עד נגעה מזה שהעגמתֿנפש – תמיד) עמו נושאה (שהי' אדנ"ע מכ"ק

) כו' נפשו ).l"endעמקי

קדושים.32) ס"פ
כו'33) האמת בעולם הגולל) סתימת (לאחרי להנעשה בנוגע

)l"end.(

ח"ב34) קונטרסים (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה וסוף ריש ראה
.(162 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד ואילך). א שיא,

יד.35) סט, תהלים
ב.36) קלו, א. קכט, זח"ג
ואילך.37) יו"ד לא,
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לגבי אלא ספק זה חבירו"zlefdאין של בלבו מה יודע אדם ש"אין דכיון תשובה,26, הלה עשה אם יודע אינו ,

לגבי envrאבל mc`dובמילא) הדבר שבידו ודאי –jixvחדא "בשעתא באמת תשובה לעשות כן) להיות
גמור לצדיק גמור מרשע הקצה, אל הקצה מן ולהתהפך חדא", ,27וברגעא

שנתבאר (כפי עצמה מצד שהיא כפי דראשֿהשנה בעבודה להתעסק יוכלו השנה, ראש כשיגיע ואז,
ב'מאמר').

Èבקשר – זה בשבוע שאירע מאורע ישנו השנה, ראש לפני לתקן שצריכים הבלתיֿרצויים הענינים בין .

ריינין28לפטירתו סנדר ר' הרה"ח הגמרא29של (כלשון כהלכה" נספד "שלא –30.(

מיוחדים לקירובים זכה בנערותו עוד אבל בתומכיֿתמימים, למד לא שנותיו גיל שמצד אף – הנ"ל סנדר ר'
לשמוע וזכה זמן, משך בחדרו שהה רבות פעמים נשמתוֿעדן. (מוהרש"ב) אדמו"ר מכ"ק קירובים") ַ("שטארקע

ענינים וכמה כמה .31ממנו

איד, שטילער א געווען איז ("ער ביותר ושקט סגור איש להיותו אלה, ענינים ממנו לדלות בידי עלה לא –ַ
היה זה, עם ביחד אבל, וכו'"), געמישט ניט ערגעץ אין eilrזיך xkipהיו אלה epexkfaשענינים miwewgשיש כך, ,

תורה' ב'לקוטי כמבואר הזכרון, במוח תורה דברי דחקיקת העילוי גם זקן.32בזה פני והדרת המתחיל דיבור

הענינים לכל בנוגע ("ערixg`lyוהנה, עבורו השתדל נשמתוֿעדן אדמו"ר שכ"ק בוודאי – הגולל סתימת
כו', מזה יותר ועוד "כהלכה" הם הענינים שכל כך פארזארגט"), שוין אים ַָָהאט

בסגנון דיבורים שומעים חסידים" "ּפוילישע היו אילו ואמר:) לרגע, הפסיק שליט"א אדמו"ר (כ"ק –
–33האמור דערפון"... געמאכט שוין זיי "וואלטן ,ַָ

להענינים בנוגע "לחיים"iptlyאבל יאמרו איד", חסיד'ישער "א היה שבפנימיותו כיון ולכן, הגולל... ַסתימת
– אלא) נשמתו", "לזכר לומר וועלט") דער ("ביי העולם שנהגו כפי (לא חסידים אצל שאומרים כפי – עבורו

נשמתו. לעילוי

נשמתוֿעדן. אדמו"ר לכ"ק נחתֿרוח גם זה יהיה בודאי אמר:) (ואח"כ

***

‡Èמתהפכת הדין מדת שאפילו עד רצון, עת שהוא המנחה, תפילת לעת השבת ביום עתה אנו עומדים .

לרחמים.
הפסוק34וכידוע על שבת),35הקושיא במנחת (שאומרים חסדך" ברב אלקים רצון, עת הוי' לך תפלתי "ואני

"ברב רצון", ב"עת שעומדים מדתjcqgדכיון ענין שהוא אלקים, שם מזכירים מדוע ,"oicdהוא הענין אלא ?

דינין בתי (כ"ד הדין מדת שגם – לרחמים.36כנ"ל מתהפכת (

שהיא כמו דראשֿהשנה העבודה תהיה – לראשֿהשנה ובבואנו לטוב, יתהפכו הענינים שכל יהיֿרצון ובכן,
כנ"ל. עצמה, מצד

***

·Èהקהל מצות אודות מדובר המנחה) בתפילת עתה לקרוא (שעומדים וילך בפרשת למצות37. השייכת ,

השמיטה. שנת שהיא לטובה, עלינו הבאה לשנה השייכות וזוהי השמיטה.
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ע"ב.26) ריש נד, פסחים
וש"נ.27) .254 ע' חכ"ב תו"מ גם ראה
זו.28) שנה אלול כ"ד נפטר
הרופא29) אברהם ר' של חייו תולדות ס' – אודותו ראה

לא. ע' ח"א אג"ק גם וראה ואילך). 46 (ע' פ"ה תש"נ) (ברוקלין,
וש"נ.

סע"א.30) כט, סוכה גם וראה סע"ב. עח, יבמות
שזמן31) לעובדה שליט"א אדמו"ר כ"ק התייחס אחרת בהזדמנות

ששמע מהענינים – רשימותיו חבילת לו נאבדה פטירתו לפני קצר
עד נגעה מזה שהעגמתֿנפש – תמיד) עמו נושאה (שהי' אדנ"ע מכ"ק

) כו' נפשו ).l"endעמקי

קדושים.32) ס"פ
כו'33) האמת בעולם הגולל) סתימת (לאחרי להנעשה בנוגע

)l"end.(

ח"ב34) קונטרסים (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה וסוף ריש ראה
.(162 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד ואילך). א שיא,

יד.35) סט, תהלים
ב.36) קלו, א. קכט, זח"ג
ואילך.37) יו"ד לא,
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בזה: והענין

החובות כל השמטת – הוא השמיטה מצות כל38תוכן הקהלת עלֿידי כי הקהל, למצות השייכות וזוהי .
בשעריך" אשר וגרך והטף והנשים "האנשים יחד, כל39ישראל השמטת נעשית – ישראל אהבת ענין שהוא ,

דישראל. החובות

לעיל שנתבאר כאחד",40וכפי "לאחדים ד"כולכם", העבודה שעלֿידי כולכם", היום נצבים "אתם בענין
לכתיבה וזוכים כלל, חובות שם שייך אין ובמילא כלל, בחשבונות מתחשבים אין ששם למדריגה מגיעים

ישראל. כלל בתוך ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה
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6

7

ואילך.38) א טו, ראה פ'
יב.39) שם,

(40.1144 ע' הנ"ל ח"ד לקו"ש

miavp zyxt zegiy ihewlhi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
È¯·„Â ,"‰Ù Â��È‡ ¯˘‡ ˙‡Â"Ï È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

ÌÈ˘¯ÙÓ‰
פרשתנו, בתחילת מסופר שעליה הברית כריתת בענין

התורה הברית1אומרת את כורת אנכי לבדכם אתכם "ולא :

עומד עמנו פה ישנו אשר את כי הזאת האלה ואת הזאת

היום". עמנו פה איננו אשר ואת אלוקינו ה' לפני היום

ומפרש: פה" איננו אשר "ואת המילים את מצצט רש"י

להיות". העתידים דורות עם "ואף

מסבירים רש"י את2מפרשי למנוע היא רש"י שכוונת ,

הדור של ליהודים מכוונות פה" "איננו שהמילים המחשבה

אפשר אי והרי – זה במעמד השתתפו לא אשר ההוא

היום נצבים "אתם כן לפני נאמר שכבר משום כך לפרש

mklek."ישראל איש כל ...lkyבאותו השתתפו ישראל

איננו אשר "ואת המילים שכוונת רש"י מפרש ולכן מעמד.

להיות". העתידים ל"דורות היא פה"

זה: בהסבר די אין אך

היום נצבים "אתם במפורש נאמר בתורה ",mklekהרי

שהמילים רש"י, פירוש ללא גם מאליו, מובן כבר כך, ואם

אפוא, ומה, – הבאים הדורות לגבי נאמרות פה" "איננו

ycgnלפיכך להיות"? העתידים "דורות בפירושו רש"י

המפרשים ואומרים:3מוסיפים

"איננו שהמילים להסביר קשה היה רש"י פירוש לולא

ייתכן כיצד כי יותר, המאוחרים הדורות כלפי נאמרות פה"

עם "ואף לומר רש"י צריך לכן ההעדר"? עם ברית "לכרות

הוא ובכך להיות", העתידים לכרותycgnדורות שאפשרי

ועמן מעמד, באותו השתתפו נשמותיהם א) כי ברית, עמם

הברית את דאבוה"4כרתו כרעיה ש"ברא כיוון ב) (=בן5.

הבנים גם נכללים לכן מאביו), חלק אביו, של רגל הוא

אבותיהם. עם הברית בכריתת

.·
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰

מובן: אין עדיין אך

פירושו את רש"י כתב רבות, פעמים שנאמר כפי א)

את מדבריו להבין יוכל למקרא" חמש "בן שגם באופן

לדברי להזדקק בלי הפסוק, של הפשוטה המשמעות

החמש בן בעניננו: קשה זה ולפי והוספותיהם. המפרשים

של הענין על הקודמות הפרשות מן אחת באף למד לא

נשמותיהם אם יודע הוא אין כן כמו דאבוה". כרעיה "ברא

רש"י רצה ואם לאו. אם בברית היו העתידים הדורות של

ycgl,ozipy,יותר המאוחרים הדורות עם גם ברית לכרות

בפירושו לפרט עליו משוםcvikהיה אם – הדבר אפשרי

במעמד השתתפו כרעיה6שהנשמות "ברא משום או

?7דאבוה"

"איננו שהמילים זה, ענין יותר: מתחזקת זו שאלה ב)

התלמיד מבין להיות", העתידים ל"דורות מכוונות פה"

envraהיום נצבים "אתם כן לפני נאמר שבתורה מכך

mklekרש"י צריך שאותו החידוש ואילו כדלעיל. ,"

אלא אלו, מילים משמעות עצם את לא – cvikלהבהיר

ixyt`נרמז אינו – העתידים" ה"דורות עם ברית לכרות

כך ואם להיות". העתידים דורות עם "ואף במילים כלל

הספר?xwiryיוצא, מן חסר

מוזכרת, יותר המאוחרים הדורות עם ברית כריתת ג)

נכרתה הבתרים בין ברית קודמות: בפרשות דומה, באופן
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יגֿיד.1) כט,

לדוד.2) ומשכיל ש"ח, חיים, מים באר גו"א, רא"ם,

רא"ם.3)

בפכ"ב4) ערוך ש"ס כ': לדוד ובמשכיל חיים. מים באר וראה רא"ם.

כו'. הוו מזלייהו הוו לא דאינהו אע"ג א) (קמו, דשבת

וכיון5) חבירו.. ב"ד דבר לבטל יכול ב"ד אין דהא בגו"א: כאן. ש"ח

כו'. ברית עליהם לקבל יכולים שפיר הרי הוא שכך

כו'6) הגוף על הנשמה עם והברית השבועה מהני איך יוקשה דלפ"ז וגם

מח ע' לתניא (קצוה"ע לעולם בא ולא כ"כ ברשותו שאינו דבר שזהו

בקושיא כאן באברבנאל זה לפי' שהקשה וכמו נדה), דמס' אותו במשביעים

כאן. יקר כלי וראה הא'.

(7– השביע "השבע שם) ממכילתא יט (יג, בשלח מפרש"י ואדרבא:

(אבל הבנים על האב שבועת מהני שלא משמע לבניהם", שישביעו השביעם

סי' יו"ד שו"ע ראה ההלכה ע"ד וכן כאן*. אברבנאל וראה שם). גו"א ראה

הנולדים להשביע אפשר "ואי ס"ד) ה' כלל הרא"ש (מתשובת סל"ה רכח

צפע"נ וראה בסופו. יז כט, כאן רמב"ן ראה אבל שם. ובנו"כ זמן", לאחר

ואכ"מ. .39 הערה דלקמן

:xirdl la` (*

.eh ,c ziy`xa i"yxta `aed (my i"yxae) jli`e e ,d a"y d`x ± (i"yxtae .gk ,ek zeclez) jlnia`e wgvie .(i"yxtae jli`e bk ,`k `xie) jlnia`l mdxa` zreayn (`

.glyac l"pd i"yxt `l "'eb i"pa z` sqei rayie" (dk ,p igie) sqei zreay '`d mrta xn`pyk (a

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc - zekxa(oey`x meil)

mFIA idie' ,xacna l`xyi ipal ond zcixi oipray meyn ,xacd©§¦©
Ehwl iXXdáéúk 'äðLî íçì(ak fh zeny)cxi reaya iyiyd meiay , ©¦¦¨§¤¤¦§¤§¦

,zaya mb mdl didiy ick ,reayd ini x`yn dletk zenka ond
.zaya zexkk izy lr reval yi ,df xac xkfle .ond cxi `l day

:`xnbd dtiqenàðäk áøì déì àðéæç ,éMà áø øîàz` izi`x ± ¨©©©¦£¦¨¥§©©£¨
,zaya ezlik`a `pdk axézøz èé÷ðcdkxad zrya ecia fge`y ± §¨¦©§¥

,zexkk izyàãç òöáeyi jk ,ezrcly .odn zg` wx rveae ± ¨©£¨
.dpyn mgl oic miiwl

:zay zcerqa ztd zrivaa `xif iax ly ebdpn z` d`ian `xnbd
àøéæ éaøzay zcerqaàúeøéL àlekà òöa äåälkl rvea did ± ©¦¥¨£¨¨©©¨¥¨

,dcerqd lka ezlik`l dwitqnd dlecb dqext xnelk ,dcerqd
.daxd lke` `edy ,zayd zcerql ezeaiag ze`xdl ick

:`xnbd dywnéæçúî à÷ àäå ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§¨¨¦§£¥

àúeðzáòøkdqext qxety ,zepzarxk zi`xp ef dbdpd ixde ± §©©§¨¨
:`xnbd zvxzn .`xif iax ok bdp cvike ,dlecb[déì] øîàaiyd ± ¨©¥

,`piaxl iy` ax eléëä ãéáò÷ àì àîBé ìëc ïåékini lkay ± ¥¨§¨¨Ÿ¨¨¦¨¦
,ok dyer epi` reaydåwxàðcéàäzayd meia dzr ±ãéáò à÷± §©¦§¨¨¨¦

,ok dyer `edàúeðzáòøk éæçúî àìbdpnk d`xp xacd oi` ± Ÿ¦§£¥§©©§¨¨
.zayd zcerq ceakl ok dyery xacd xkipe ,zepzarx

:aexird zta iq` axe in` ax ly mbdpn z` d`ian `xnbdénà áø©©¦
àáeøòc àzôéø eäì éîøúî äåä ék ,éqà áøåoncfn did xy`k ± §©©¦¦£¨¦§§¥§¦§¨§¥¨

eid ,zexivg iaexir lenz` da eaxiry zt mdldéìò ïéëøáî§¨§¦£¥
zkxa [ef zt lr ,eilr-],'õøàä ïî íçì àéöBnä'.eze` milke`e ©¦¤¤¦¨¨¤

eéøîà,mbdpn z` exiaqd jke ±àãç äåöî déa ãéáòúàå ìéàBä ¨§¦¦§¦§£¦¥¦§¨£¨
e siqep ,[aexir zevn] zg` devn df mgla ea dzyrp ±déa ãéáòð©£¦¥

éúéøçà äåöîkxad zevn] zxg` devn ea dyrp ±.[d ¦§¨©£¦¦
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המשך ביקור למס' ברכות ליום רקשון עמ' ב 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc - zekxa(oey`x meil)

,dnexzäøéãwa íòè äðúpMî,dxicwdn dze` `ived okn xg`le ¦¤¨§¨©©©§¥¨
dzrnda ïéà[zayd caa-]íeMîxeqi`,äîeøzjezl dltp m`e ¥¨¤¤¦§¨

k`a zxq`p dxicwd oi` ,oileg ly dxicw,xfl dliåokdðéà §¥¨
íéìëBà úàîeè äànhî,oilke`k d`neh cer zlawn dpi` ± ¦©§¨§©¨¦

.`nlra urk `ide mrhd da dlky meyn ,cer lk`n dpi` `idy
:dgkedd z` `xnbd zx`andpéî òîLdpynd oeyln gken ± §©¦¨

,liyaza zayd z` mipzepy dny ,'mrh dpzpyn'àîòè é÷ezîì§©¥©£¨
dì éãáòzayd in zkxa ok m`e .enrh z` wznl z`f miyer ± ¨§¦¨

:`xnbd dwiqn .zewly in x`yk 'dnc`d ixt `xea'dpéî òîL± §©¦¨
.ok gikedl yi ok`

:'`ivend' zkxae ztd zriva xcqa dpc `xnbdøa àéiç áø øîà̈©©¦¨©
,éMàzqextäîeðö útdiexyd [dyai-]äéìò ïéëøáî ,äøòwa ©¦©§¨©§¨¨§¨§¦¨¤¨

.'àéöBnä's` ,jxal jk xg`e dxrwa ezit zzl mc` i`yx ,xnelk ©¦
jxale micwdl jixv epi`e ,dqext ziyrp `id dxrwl dzpizpay

:`xnbd dtiqen .dnly dceraàéiç éaøc àâéìôe`iig ax ixace ± §¦¨§©¦¦¨

,`iig iax lr miwelg el` iy` xaéøö ,àéiç éaø øîàcäìëzL C §¨©©¦¦¨¨¦¤¦§¤
d [miizqzy-]äëøacgi '`ivend' jxanyíòon dqextd zqixt §¨¨¦

.útä.zr dze`a ztd z` revale dkxad z` xenbl oiekiy ,xnelk ©©
dqext lr '`ivend' jxan ,iy` xa `iig ax itl eli`edqxtp xaky

.okl mcew
:`xnbd dywné÷úîdì ódywd -àáø,`iig iax ixac lréàî ©§¦¨¨¨©
äîeðö àðLepxn`y ,dxrwa diexyd dyai dqext dpey dna ± §¨§¨

`iig iax zrclàìc`ed mrhd `ld ,'`ivend' dilr jxaiíeMî §Ÿ¦
àéìk à÷ äñeøtà äëøa àéìk éëc,dkxad zniizqn xy`ky ± §¦¨§¨§¨¨©§¨¨¨§¨

jxan xy`k `ld ,dywe ,dnly `le dqext zt lr zniizqn `id
útä ìò,dnly `idykénðok mb ±äøîb à÷ ékzniizqn xy`k - ©©©©¦¦¨¨§¨
dkxadäøîb äñeøtàiax xn` ixdy ,zniizqn `id dqext lr ± ©§¨¨§¨

yiy zeaiygd dn ok m`e ,zr dze`a qextle jxal jixvy `iig
.dnly zta dzid dkxad zligzy jka eplred dne ,ef zta
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הקודש ללשון מתורגם
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ÌÈ˘¯ÙÓ‰
פרשתנו, בתחילת מסופר שעליה הברית כריתת בענין

התורה הברית1אומרת את כורת אנכי לבדכם אתכם "ולא :

עומד עמנו פה ישנו אשר את כי הזאת האלה ואת הזאת

היום". עמנו פה איננו אשר ואת אלוקינו ה' לפני היום

ומפרש: פה" איננו אשר "ואת המילים את מצצט רש"י

להיות". העתידים דורות עם "ואף

מסבירים רש"י את2מפרשי למנוע היא רש"י שכוונת ,

הדור של ליהודים מכוונות פה" "איננו שהמילים המחשבה

אפשר אי והרי – זה במעמד השתתפו לא אשר ההוא

היום נצבים "אתם כן לפני נאמר שכבר משום כך לפרש

mklek."ישראל איש כל ...lkyבאותו השתתפו ישראל

איננו אשר "ואת המילים שכוונת רש"י מפרש ולכן מעמד.

להיות". העתידים ל"דורות היא פה"

זה: בהסבר די אין אך

היום נצבים "אתם במפורש נאמר בתורה ",mklekהרי

שהמילים רש"י, פירוש ללא גם מאליו, מובן כבר כך, ואם

אפוא, ומה, – הבאים הדורות לגבי נאמרות פה" "איננו

ycgnלפיכך להיות"? העתידים "דורות בפירושו רש"י

המפרשים ואומרים:3מוסיפים

"איננו שהמילים להסביר קשה היה רש"י פירוש לולא

ייתכן כיצד כי יותר, המאוחרים הדורות כלפי נאמרות פה"

עם "ואף לומר רש"י צריך לכן ההעדר"? עם ברית "לכרות

הוא ובכך להיות", העתידים לכרותycgnדורות שאפשרי

ועמן מעמד, באותו השתתפו נשמותיהם א) כי ברית, עמם

הברית את דאבוה"4כרתו כרעיה ש"ברא כיוון ב) (=בן5.

הבנים גם נכללים לכן מאביו), חלק אביו, של רגל הוא

אבותיהם. עם הברית בכריתת
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מובן: אין עדיין אך

פירושו את רש"י כתב רבות, פעמים שנאמר כפי א)

את מדבריו להבין יוכל למקרא" חמש "בן שגם באופן

לדברי להזדקק בלי הפסוק, של הפשוטה המשמעות

החמש בן בעניננו: קשה זה ולפי והוספותיהם. המפרשים

של הענין על הקודמות הפרשות מן אחת באף למד לא

נשמותיהם אם יודע הוא אין כן כמו דאבוה". כרעיה "ברא

רש"י רצה ואם לאו. אם בברית היו העתידים הדורות של

ycgl,ozipy,יותר המאוחרים הדורות עם גם ברית לכרות

בפירושו לפרט עליו משוםcvikהיה אם – הדבר אפשרי

במעמד השתתפו כרעיה6שהנשמות "ברא משום או

?7דאבוה"

"איננו שהמילים זה, ענין יותר: מתחזקת זו שאלה ב)

התלמיד מבין להיות", העתידים ל"דורות מכוונות פה"

envraהיום נצבים "אתם כן לפני נאמר שבתורה מכך

mklekרש"י צריך שאותו החידוש ואילו כדלעיל. ,"

אלא אלו, מילים משמעות עצם את לא – cvikלהבהיר

ixyt`נרמז אינו – העתידים" ה"דורות עם ברית לכרות

כך ואם להיות". העתידים דורות עם "ואף במילים כלל

הספר?xwiryיוצא, מן חסר

מוזכרת, יותר המאוחרים הדורות עם ברית כריתת ג)

נכרתה הבתרים בין ברית קודמות: בפרשות דומה, באופן
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יגֿיד.1) כט,

לדוד.2) ומשכיל ש"ח, חיים, מים באר גו"א, רא"ם,

רא"ם.3)

בפכ"ב4) ערוך ש"ס כ': לדוד ובמשכיל חיים. מים באר וראה רא"ם.

כו'. הוו מזלייהו הוו לא דאינהו אע"ג א) (קמו, דשבת

וכיון5) חבירו.. ב"ד דבר לבטל יכול ב"ד אין דהא בגו"א: כאן. ש"ח

כו'. ברית עליהם לקבל יכולים שפיר הרי הוא שכך

כו'6) הגוף על הנשמה עם והברית השבועה מהני איך יוקשה דלפ"ז וגם

מח ע' לתניא (קצוה"ע לעולם בא ולא כ"כ ברשותו שאינו דבר שזהו

בקושיא כאן באברבנאל זה לפי' שהקשה וכמו נדה), דמס' אותו במשביעים

כאן. יקר כלי וראה הא'.

(7– השביע "השבע שם) ממכילתא יט (יג, בשלח מפרש"י ואדרבא:

(אבל הבנים על האב שבועת מהני שלא משמע לבניהם", שישביעו השביעם

סי' יו"ד שו"ע ראה ההלכה ע"ד וכן כאן*. אברבנאל וראה שם). גו"א ראה

הנולדים להשביע אפשר "ואי ס"ד) ה' כלל הרא"ש (מתשובת סל"ה רכח

צפע"נ וראה בסופו. יז כט, כאן רמב"ן ראה אבל שם. ובנו"כ זמן", לאחר

ואכ"מ. .39 הערה דלקמן

:xirdl la` (*

.eh ,c ziy`xa i"yxta `aed (my i"yxae) jli`e e ,d a"y d`x ± (i"yxtae .gk ,ek zeclez) jlnia`e wgvie .(i"yxtae jli`e bk ,`k `xie) jlnia`l mdxa` zreayn (`

.glyac l"pd i"yxt `l "'eb i"pa z` sqei rayie" (dk ,p igie) sqei zreay '`d mrta xn`pyk (a

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc - zekxa(oey`x meil)

mFIA idie' ,xacna l`xyi ipal ond zcixi oipray meyn ,xacd©§¦©
Ehwl iXXdáéúk 'äðLî íçì(ak fh zeny)cxi reaya iyiyd meiay , ©¦¦¨§¤¤¦§¤§¦

,zaya mb mdl didiy ick ,reayd ini x`yn dletk zenka ond
.zaya zexkk izy lr reval yi ,df xac xkfle .ond cxi `l day

:`xnbd dtiqenàðäk áøì déì àðéæç ,éMà áø øîàz` izi`x ± ¨©©©¦£¦¨¥§©©£¨
,zaya ezlik`a `pdk axézøz èé÷ðcdkxad zrya ecia fge`y ± §¨¦©§¥

,zexkk izyàãç òöáeyi jk ,ezrcly .odn zg` wx rveae ± ¨©£¨
.dpyn mgl oic miiwl

:zay zcerqa ztd zrivaa `xif iax ly ebdpn z` d`ian `xnbd
àøéæ éaøzay zcerqaàúeøéL àlekà òöa äåälkl rvea did ± ©¦¥¨£¨¨©©¨¥¨

,dcerqd lka ezlik`l dwitqnd dlecb dqext xnelk ,dcerqd
.daxd lke` `edy ,zayd zcerql ezeaiag ze`xdl ick

:`xnbd dywnéæçúî à÷ àäå ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§¨¨¦§£¥

àúeðzáòøkdqext qxety ,zepzarxk zi`xp ef dbdpd ixde ± §©©§¨¨
:`xnbd zvxzn .`xif iax ok bdp cvike ,dlecb[déì] øîàaiyd ± ¨©¥

,`piaxl iy` ax eléëä ãéáò÷ àì àîBé ìëc ïåékini lkay ± ¥¨§¨¨Ÿ¨¨¦¨¦
,ok dyer epi` reaydåwxàðcéàäzayd meia dzr ±ãéáò à÷± §©¦§¨¨¨¦

,ok dyer `edàúeðzáòøk éæçúî àìbdpnk d`xp xacd oi` ± Ÿ¦§£¥§©©§¨¨
.zayd zcerq ceakl ok dyery xacd xkipe ,zepzarx

:aexird zta iq` axe in` ax ly mbdpn z` d`ian `xnbdénà áø©©¦
àáeøòc àzôéø eäì éîøúî äåä ék ,éqà áøåoncfn did xy`k ± §©©¦¦£¨¦§§¥§¦§¨§¥¨

eid ,zexivg iaexir lenz` da eaxiry zt mdldéìò ïéëøáî§¨§¦£¥
zkxa [ef zt lr ,eilr-],'õøàä ïî íçì àéöBnä'.eze` milke`e ©¦¤¤¦¨¨¤

eéøîà,mbdpn z` exiaqd jke ±àãç äåöî déa ãéáòúàå ìéàBä ¨§¦¦§¦§£¦¥¦§¨£¨
e siqep ,[aexir zevn] zg` devn df mgla ea dzyrp ±déa ãéáòð©£¦¥

éúéøçà äåöîkxad zevn] zxg` devn ea dyrp ±.[d ¦§¨©£¦¦
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יותר.erxflבקשר מאוחר דורות מספר שיהיו אברהם, של

בחוקתי בפרשת גם עליהן8וכך שציווה המצוות רוב וכן .

לדורות. נצטוו רבינו משה באמצעות הקדושֿברוךֿהוא

הברית שכריתת ייתכן שם: גם לשאול היה צריך זה, ולפי

אבינו אברהם רבינו9עם משה ידי על המצוות ציווי או

רואים זאת בכל אך וכדומה? הבאים, הדורות על יחולו

הזאת, השאלה את רש"י מתרץ אין הללו המקומות שבכל

נצבים? בפרשת זאת להבהיר צריך הוא מדוע כך, ואם

בגמרא איננו",10ד) אשר "ואת שבמילים נאמר,

גם להתגייר". העתידין וגרים הבאים ל"דורות היא הכוונה

כפי בדיוק בברית, הגרים נכללים מקרא, של פשוטו לפי

בתחילת וכנאמר והמצוות. התורה עניני כל עליהם שחלים

מחניך..11פרשתנו בקרב אשר "וגרך ההוא: הדור לגבי ,

לגבי מובן: אין לעיל האמור ולפי בברית...". לעברך

כי דאבוה", כרעיה "ברא של הסיבה מתאימה אין הגרים

הברית בכריתת שהשתתפו אלו של בניהם אינם כמו12הם .

השתתפו שהנשמות הסיבה הפשט, בדרך מתאימה, אין כן

הברית מתגייר13בכריתת גר כאשר החמש, בן לדעת כי ,

נשמה מקבל בלתיdycg14הוא השאלה נשארת כך, ואם .

להתגייר"? העתידין ה"גרים עם ברית כרתו כיצד פתורה:

שהברית מחייב, הפשוט שההגיון כיון שני, מצד ה)

רש"י אומר מדוע – להתגייר העתידין הגרים עם גם נכרתה

ידי על הגמרא מלשון ומשנה בלבד, להיות" העתידים "דורות

zhnydגדול חידוש זהו הגרים לגבי כאשר (ובמיוחד הגרים

שלעיל)? הטעמים שני קיימים אין שלגביהם כיוון יותר,

היא פה" איננו אשר "את המילים שכוונת הפירוש ו)

תנחומא במדרש נאמר להיות" העתידים באותו15ל"דורות

הבבלי בתלמוד אך – לבא" העתידים "דורות – 10ניסוח

הבאים"16והירושלמי "דורות שונה: בניסוח .17נאמר

מוכח רש"י של פירושו אמנם, להבין: lyיש eheytn

`xwnמתאים זאת בכל היה אך וכדומה, חז"ל מדברי ולא

הנאמר "הבאים" יותר הקצר בביטוי ישתמש שרש"י יותר,

העתידין" "דורות בביטוי ולא והירושלמי, הבבלי בתלמוד

תנחומא נפוץ18ממדרש "הבאים" הביטוי כאשר ובמיוחד .

אודות לנו הידוע ולפי להיות". "העתידים מהביטוי יותר

בדיוקי שיש כך כדי עד רש"י, של בלשונו הרב הדיוק

כותב שכאשר הוא ודאי הרי מופלאים, ענינים לשונו

ללמדנו. בכוונתו הבאים", "דורות ולא העתידים" "דורות

המילים משמעות לגבי הוא רש"י בפירוש החידוש ז)

מדוע, להיות". העתידים "דורות – בלבד פה" "איננו

אשר"? "ואת הקודמות המילים את גם רש"י מצטט אפוא,

בפירושו: מבארן אף הוא אלא מצטטן, שהוא בלבד זו ולא

דבר. מחדש הוא אין לכאורה, ובכך, עם", "ואף

.‚
˙Â¯Â„‰ ÌÚ ˙È¯· ˙Â¯ÎÏ ,˙ÂË˘Ù· ,ÏÂÎÈ ‰"·˜‰

ÌÈ‡·‰
הוא: זה לכל ההסבר

עם ברית לכרות אפשרי כיצד להבהיר צריך אינו רש"י

מאליו: מובן הדבר כי להיות, העתידים Îyecwdהדורות

`edÎjexaכנאמר הברית, את "אשר19כרת בתורה במפורש

jiwl` 'dֿשהקדושֿברוך מבין אחד וכל היום", עמך כורת

הבאים. הדורות עם גם ברית לכרות יכול הוא

" משה) של (בדבריו הברית`ikp[הביטוי את כורת

לבין ישראל בין נכרתה שהברית משמעותו אין – הזאת"

יש לבין הקדושֿברוךֿהוא בין נכרתה הברית –משה. ראל

" משה דברי ומשמעות משה. היא`ikpכולל כורת..."

הברית לכריתת ההכנות את ערך .20שמשה
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סט):8) (כח, תבא פרש"י zixadראה calnשנאמרו שבתו"כ קללות

בסיני.

הבטחתו9) "לשמור אברהם עם רק הברית כרת ששם לתרץ יש בזה

יו"ד). טו, לך (פרש"י הארץ" את לבניו להוריש

א.10) לט, שבועות

עציך.11) מחוטב ד"ה שם פרש"י וראה יו"דֿיא. כט,

שולזינגער,12) בהוצאת (רמב"ם צדק גר עובדי' לר' הרמב"ם מ"ש וידוע

שהגרים סרצ"ג) ב כרך תש"ך ירושלים הרמב"ם שו"ת סי"ט. א, כרך סוף

והי' שאמר למי כ"א (וישראל) ויעקב יצחק "לאברהם לא בעיקר מתייחסים

העולם".

הוא13) שם הגמרא של' להעיר אבל שם. בשבת מ"ש הווediilfnוע"ד

.17 הערה דלקמן מדרשים וראה כו'). שלהם הנשמות (ולא

ה.14) יב, לך מפרש"י להעיר

שם15) היו שהנשמות לפי כו' כתיב למה וכו' אר"א (וממשיך: ג. כאן,

העתידין "דורות בתנחומא נברא). לא גוף ובפרש"יal`ועדיין כו'", שם היו

העתידים zeidl.37"דורות הערה לקמן ראה השינוי טעם ,"

סה"א.16) פ"ז סוטה

מפרש17) כאן ובת"י שמתרגםoiprdובתיב"ע לא אבל מדרז"ל), (ע"פ

zeaizd.בכ"מ שהוא וכמו –

תנחומא ובמפרשים. ו) (פכ"ח, שמו"ר (וראה פמ"א בפרדר"א גם והנה

אלא רש"י), ללשון יותר (וקרוב העתידין דורות על שקאי מפורש יא)) (יתרו

א) (צא, זח"א וראה להנשמות. שהכוונה שם מוכח וגם מ"ת. לענין הוא ששם

כו'. תמן אשתכחו כולהו בעלמא למהוי דזמינין נשא בני דכולהו

(שאין18) אתר על לא – הוא ובירושלמי שבבבלי לתרץ אפשר לכאורה

בכלל, שבועה בגדרי אלא דכאן), והשבועה הברית ע"ד שם בהסוגיא המדובר

ולכן אתר. על הכתובים לפרש שבא בתנחומא התנחומא.משא"כ ל' נקט

(רבותינו בשמם דרז"ל ומעתיק מביא רש"י כאשר י"ל זה כי – אינו אבל

של פשוטן עצמו) מדעת (כאילו מפרש הרי בנדו"ד אבל וכיו"ב), אמרו

הול"ל וע"כ ל'oeylכתובים, ולא יותר), (וקצר ובירושלמי בש"ס הנמצא

יותר). באריכות (ושהוא המדרש

יא.19) כט,

בכ"מ20) וכמו הקב"ה, על קאי כורת" "אנכי פשש"מ דע"פ י"ל או

"ונתתי .(136 ע' לעיל (וראה ראה ר"פ – גו'" נותן אנכי "ראה תורה: במשנה

ועוד. ידֿטו). (יא, עקב – עשב" ונתתי גו' מטר

miavp zyxt - zegiyÎihewl

בפעולה כרוכה בכלל ברית שכריתת שכשם לומר, ויש

רש"י כדברי מכאן21– ומחיצה מכאן מחיצה "עושין

בנתיים" מסויימת22ועוברים פעולה נעשתה גם כך –

זו ברית משה23בכריתת בצע זו ופעולה ,24.

צריך רש"י אין אשר עד כך, כל פשוט זה הסבר

" כן לפני הנאמר בין סתירה כאן שאין `djiwel'להבהיר

" יותר מאוחר הנאמר לבין עמך..." ].25כורת..."`ikpכורת

להסביר צריך אינו שרש"י לכך הפשוט הטעם וזהו

לכל המצוות את למשה הקדושֿברוךֿהוא אמר כיצד

עם שנכרתה הבתרים, בין ברית חלה וכיצד הדורות,

החמש בן כי יותר, המאוחרים הדורות על אבינו, אברהם

ח"ו כלל מוגבל אינו שהקדושֿברוךֿהוא בפשטות, יודע

אין ולפיכך יותר, המאוחרים הדורות על גם לצוות ובכוחו

מלכתחילה. מקרא של בפשוטו קושיה זו

.„
ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ ÌÚ ˙È¯·‰ ˙˙È¯Î ÔÙÂ‡

להיות" העתידים דורות עם "ואף באומרו רש"י כוונת

עם גם נכרתה שהברית הענין עצם את להדגיש איננה

נכרתה שבו האופן את לפרש ברצונו אלא הבאים, הדורות

להיות": העתידים ה"דורות עם הברית

" המילים mkcalמן mkz` `leאנכיzixad z` zxek

z`fdהזאת האלה ישנוikואת אשר אשראת ואת פה..

מחייבת הברית שכריתת בלבד זו שלא מובן פה", איננו

נעשתה שהיא אלא הבאים, הדורות את עםzexiyiגם

ובאופן פה", איננו weica"אשר ddfdעם הברית לכריתת

פה". ישנו "אשר

התורה שאומרת שלאחר מכך גם הכרחית זו מסקנה

ה" לגבי אלוקיך" ה' בברית היאmiavp...mklek"לעברך ,"

כורת אנכי לבדכם אתכם "ולא שוב אותם ומזכירה חוזרת

את כי הזאת... הברית dtאת epyi xy`,לכאורה והרי, – "

מיותרות אלו את26מילים להדגיש כדי נאמרו הן אלא ,

פה". ש"ישנו עם ביחד פה" ש"איננו מי של ההכללה

אלו סוגים שני עם נכרתה שהברית כך, ידי על ולהסביר

אופן .ynn27באותו

" המילים את גם רש"י מצטט `xyלפיכך z`e"...

"ואף הואmrומפרש וכך להיות", העתידים דורות

העתידים ה"דורות עם ישירות נכרתה שהברית א) מדגיש:

–28להיות" בדיוק אופן באותו אתם נכרתה שהברית ב) ,

– ומשווה מחברת שהיא "אף" המילה מצביעה כך ועל

פה" ש"ישנו מי עם שנכרתה .29כמו
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

יד.21) טו, לך פרש"י וראה שם. פרשתנו

מ"ז.22) פ"א סוכה וכמו למקום בנוגע גם נמצא – בינתים

ההרים23) ב' בין ההעברה שהיא שמסיים אלא כאן. ברלב"ג הוא ועד"ז

ע"ז. שהקשה מה כאן אברבנאל וראה עיבל. והר גריזים הר

בברית".24) להכניסם הקב"ה לפני משה "שכנסם ר"פ מפרש"י ולהעיר

הדם חצי ולקח כו' הראשונה כברית ברית עמם עוד שכרת "ויתכן וברמב"ן

כו'".

ועוד.25) כאן. באלשיך שהקשה כמו

כאן.26) אוה"ח ראה

"רק27) שמפרש לבדכם" אתכם "ולא בד"ה כאן מראב"ע משמע וכן

אשר "ואת בד"ה וראה בניכם". ובני בניכם שהם אחריכם הבאים ועם עמכם

איננו".

יש28) "פן יז) (כט, עה"פ רש"י שכתב צריךjkitlוגו':mkaומה אני

mkriaydl" אשר י"ל "mka– פה איננו אשר (את העתידים דורות אף כולל "

מ"כי מתחיל אשר את"ל ואפילו – זה). לפני פונה`mzשהזכיר גו' ידעתם

meidאת "ותראו (ד"לפיכך") הסיבה הרי: ההוא, להדור רק נאמר גו'"

שייכת גו'" פרה שרש בכם יש פן גו' הבאים`sשקוציהם כמוynnבדורות

כמו משה לדור שנאמר אלא – להשביעם צריך ולפיכך כולכם דנצבים בדור

גו'". נצבים "אתם להם שנאמר

(על29) הזאת בכרי"ב החידוש שזהו י"ל דכאןa"xkdלכאורה – דחורב)

הצורך לבאר רש"י הוצרך לא לכן ואשר העתידים, הדורות על גם היתה

כאן*. תנחומא ראה במפרשים: בזה שהאריכו (אף הזאת בכר"ב והחידוש

עם הכר"ב דגם י"ל עוד ועוד). כאן. ואלשיך אברבנאל יז). (כט, כאן רמב"ן

הי' דכאן והכר"ב ההוא, דור עם רק הי' הא' הכר"ב כי צ"ל, פה שישנו אלו

פי' וכן הבאים, דורות כל ועם הא') בכר"ב היו (שלא לארץ שנכנסו דור עם

שבכר"ב אמר שכבר לאחרי – זה לפרש רש"י וא"צ כאן. המור –efkבצרור

פה".yxetnצ"ל איננו אשר "ואת

הערבות ענין הוא זו בהכר"ב שהחידוש פשש"מ) (ע"פ לומר אין לכאורה

כח) (כט, פרשתנו בפרש"י וכהובא ב) מג, (סנהדרין בגמרא כמרז"ל

איש "וכשלו לז) (כו, בחוקותי בפ' דהרי – שם eig`a"i"yxtובמפרשים

זה של בעוונו נכשל זה באחיו איש וכשלו וש"נ) סע"ב. כז, (סנה' "ומדרשו

l`xyi lky.**"זל"ז ערבין

רש"י ל' ע"פ – כאן בכר"ב בזה גם חידוש יש פשש"מ שע"פ י"ל אבל

את "מעניש כח) (כט, בפ'cigidעל..miaxdבפרשתנו שהערבות היינו ,"

כשלו א) רק: הוא eig`aבחוקותי yi`(ב – וכיו"ב עמיתו או ממשפחתו –

dfשל בעונו שמעשהdfנכשל נתחדש כאן משא"כ היחיד. על דיחיד עונש ,

cigidנוגעmiaxlלמחות בידם שיהי' התם שם: ושבועות סנהדרין (וראה

כו').

dpzp :a"rq ,gn zekxa) "zezixa yly odilr ezxkp" dlin 'ld seq m"anxa `ed f"cre .(mleka jxevd x`an epi`e) "zezixa yly" ezlgza (hewliae) o`k `negpza (*

d`xe ."'ek jiwl` 'd zixaa jxarl mklek meid miavp mz` xne` `ed mye" miiqne .'eb zixad caln 'eb zixad ixac dl` (hq ,hk `azc) aezkd `iane (zezixa ylya

.n"k`e .my zekxa i"yxt

f`c "'eb ernyz `l m`e"c xg`l onfd lr i`w "'eb elyke"y (`l` ,oiaxr eyrp '`d a"xkd zray `l) epiid ,onf xg`l 'idiy dn xetiq `ed my "eyxcne" 'ity l"i la` (**

.a`en zeaxrc a"xkd xg`l f"dy ,"'eb elyke" eidi



כז miavp zyxt - zegiyÎihewl

בפעולה כרוכה בכלל ברית שכריתת שכשם לומר, ויש

רש"י כדברי מכאן21– ומחיצה מכאן מחיצה "עושין

בנתיים" מסויימת22ועוברים פעולה נעשתה גם כך –

זו ברית משה23בכריתת בצע זו ופעולה ,24.

צריך רש"י אין אשר עד כך, כל פשוט זה הסבר

" כן לפני הנאמר בין סתירה כאן שאין `djiwel'להבהיר

" יותר מאוחר הנאמר לבין עמך..." ].25כורת..."`ikpכורת

להסביר צריך אינו שרש"י לכך הפשוט הטעם וזהו

לכל המצוות את למשה הקדושֿברוךֿהוא אמר כיצד

עם שנכרתה הבתרים, בין ברית חלה וכיצד הדורות,

החמש בן כי יותר, המאוחרים הדורות על אבינו, אברהם

ח"ו כלל מוגבל אינו שהקדושֿברוךֿהוא בפשטות, יודע

אין ולפיכך יותר, המאוחרים הדורות על גם לצוות ובכוחו

מלכתחילה. מקרא של בפשוטו קושיה זו

.„
ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ ÌÚ ˙È¯·‰ ˙˙È¯Î ÔÙÂ‡

להיות" העתידים דורות עם "ואף באומרו רש"י כוונת

עם גם נכרתה שהברית הענין עצם את להדגיש איננה

נכרתה שבו האופן את לפרש ברצונו אלא הבאים, הדורות

להיות": העתידים ה"דורות עם הברית

" המילים mkcalמן mkz` `leאנכיzixad z` zxek

z`fdהזאת האלה ישנוikואת אשר אשראת ואת פה..

מחייבת הברית שכריתת בלבד זו שלא מובן פה", איננו

נעשתה שהיא אלא הבאים, הדורות את עםzexiyiגם

ובאופן פה", איננו weica"אשר ddfdעם הברית לכריתת

פה". ישנו "אשר

התורה שאומרת שלאחר מכך גם הכרחית זו מסקנה

ה" לגבי אלוקיך" ה' בברית היאmiavp...mklek"לעברך ,"

כורת אנכי לבדכם אתכם "ולא שוב אותם ומזכירה חוזרת

את כי הזאת... הברית dtאת epyi xy`,לכאורה והרי, – "

מיותרות אלו את26מילים להדגיש כדי נאמרו הן אלא ,

פה". ש"ישנו עם ביחד פה" ש"איננו מי של ההכללה

אלו סוגים שני עם נכרתה שהברית כך, ידי על ולהסביר

אופן .ynn27באותו

" המילים את גם רש"י מצטט `xyלפיכך z`e"...

"ואף הואmrומפרש וכך להיות", העתידים דורות

העתידים ה"דורות עם ישירות נכרתה שהברית א) מדגיש:

–28להיות" בדיוק אופן באותו אתם נכרתה שהברית ב) ,

– ומשווה מחברת שהיא "אף" המילה מצביעה כך ועל

פה" ש"ישנו מי עם שנכרתה .29כמו
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ש"ברא או שם, היו הבאים הדורות של שנשמותיהם
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יד.21) טו, לך פרש"י וראה שם. פרשתנו

מ"ז.22) פ"א סוכה וכמו למקום בנוגע גם נמצא – בינתים

ההרים23) ב' בין ההעברה שהיא שמסיים אלא כאן. ברלב"ג הוא ועד"ז

ע"ז. שהקשה מה כאן אברבנאל וראה עיבל. והר גריזים הר

בברית".24) להכניסם הקב"ה לפני משה "שכנסם ר"פ מפרש"י ולהעיר

הדם חצי ולקח כו' הראשונה כברית ברית עמם עוד שכרת "ויתכן וברמב"ן

כו'".

ועוד.25) כאן. באלשיך שהקשה כמו

כאן.26) אוה"ח ראה

"רק27) שמפרש לבדכם" אתכם "ולא בד"ה כאן מראב"ע משמע וכן

אשר "ואת בד"ה וראה בניכם". ובני בניכם שהם אחריכם הבאים ועם עמכם

איננו".

יש28) "פן יז) (כט, עה"פ רש"י שכתב צריךjkitlוגו':mkaומה אני

mkriaydl" אשר י"ל "mka– פה איננו אשר (את העתידים דורות אף כולל "

מ"כי מתחיל אשר את"ל ואפילו – זה). לפני פונה`mzשהזכיר גו' ידעתם

meidאת "ותראו (ד"לפיכך") הסיבה הרי: ההוא, להדור רק נאמר גו'"

שייכת גו'" פרה שרש בכם יש פן גו' הבאים`sשקוציהם כמוynnבדורות

כמו משה לדור שנאמר אלא – להשביעם צריך ולפיכך כולכם דנצבים בדור

גו'". נצבים "אתם להם שנאמר

(על29) הזאת בכרי"ב החידוש שזהו י"ל דכאןa"xkdלכאורה – דחורב)

הצורך לבאר רש"י הוצרך לא לכן ואשר העתידים, הדורות על גם היתה

כאן*. תנחומא ראה במפרשים: בזה שהאריכו (אף הזאת בכר"ב והחידוש

עם הכר"ב דגם י"ל עוד ועוד). כאן. ואלשיך אברבנאל יז). (כט, כאן רמב"ן

הי' דכאן והכר"ב ההוא, דור עם רק הי' הא' הכר"ב כי צ"ל, פה שישנו אלו

פי' וכן הבאים, דורות כל ועם הא') בכר"ב היו (שלא לארץ שנכנסו דור עם

שבכר"ב אמר שכבר לאחרי – זה לפרש רש"י וא"צ כאן. המור –efkבצרור

פה".yxetnצ"ל איננו אשר "ואת

הערבות ענין הוא זו בהכר"ב שהחידוש פשש"מ) (ע"פ לומר אין לכאורה

כח) (כט, פרשתנו בפרש"י וכהובא ב) מג, (סנהדרין בגמרא כמרז"ל

איש "וכשלו לז) (כו, בחוקותי בפ' דהרי – שם eig`a"i"yxtובמפרשים

זה של בעוונו נכשל זה באחיו איש וכשלו וש"נ) סע"ב. כז, (סנה' "ומדרשו

l`xyi lky.**"זל"ז ערבין

רש"י ל' ע"פ – כאן בכר"ב בזה גם חידוש יש פשש"מ שע"פ י"ל אבל

את "מעניש כח) (כט, בפ'cigidעל..miaxdבפרשתנו שהערבות היינו ,"

כשלו א) רק: הוא eig`aבחוקותי yi`(ב – וכיו"ב עמיתו או ממשפחתו –

dfשל בעונו שמעשהdfנכשל נתחדש כאן משא"כ היחיד. על דיחיד עונש ,

cigidנוגעmiaxlלמחות בידם שיהי' התם שם: ושבועות סנהדרין (וראה

כו').

dpzp :a"rq ,gn zekxa) "zezixa yly odilr ezxkp" dlin 'ld seq m"anxa `ed f"cre .(mleka jxevd x`an epi`e) "zezixa yly" ezlgza (hewliae) o`k `negpza (*

d`xe ."'ek jiwl` 'd zixaa jxarl mklek meid miavp mz` xne` `ed mye" miiqne .'eb zixad caln 'eb zixad ixac dl` (hq ,hk `azc) aezkd `iane (zezixa ylya

.n"k`e .my zekxa i"yxt

f`c "'eb ernyz `l m`e"c xg`l onfd lr i`w "'eb elyke"y (`l` ,oiaxr eyrp '`d a"xkd zray `l) epiid ,onf xg`l 'idiy dn xetiq `ed my "eyxcne" 'ity l"i la` (**

.a`en zeaxrc a"xkd xg`l f"dy ,"'eb elyke" eidi



miavpכח zyxt - zegiyÎihewl

כאן מתאימים אינם אלו שפירושים אלא דאבוה", כרעיה

מקרא: של פשוטו לפי

פה" איננו "אשר עם נכרתה שהברית מסבירים אם

בשני נכרתה שהברית יוצא, דאבוה" כרעיה ש"ברא משום

עצמו, עמו נכרתה היא פה" ש"ישנו מי עם שונים: אופנים

אלא עצמו, עמו הברית נכרתה לא פה" ש"איננו מי ועם

דאבוה" "כרעיה .30בתור

מסבירים אם הסוגים שני בין הבדל יש כן כמו

עם רק פה" ש"איננו מי לגבי נכרתה ,mdizenypשהברית

פה" ש"ישנו מי לגבי שהרי הברית, בכריתת שהשתתפו

לגבי ואילו הגופים, עם וגם הנשמות עם גם הברית נכרתה

הנשמות. עם רק הברית נכרתה פה" ש"איננו מי

שהברית הפשט מן שמובן רש"י, דברי לפי ואילו

" mrנכרתה s`eשהברית יוצא, להיות", העתידים דורות

"כרעיה משום לא עצמם, הבאים הדורות עם נכרתה

ש"ישנו מי עם שנכרתה כפי ממש אופן ובאותו דאבוה",

הגופים ועם הנשמות עם כלומר, .31פה",

בריתות כורתי היו "כך לעיל רש"י דברי לפי ובמיוחד

כמו בינתיים ועוברים מכאן ומחיצה מכאן מחיצה עושין

בתריו",32שנאמר בין ויעברו לשניים כרתו אשר העגל

לא33המראים כלומר, מתאחדים. בינתיים" ה"עוברים שכל

– הברית את עמו שכורתים מי עם שמתאחדים בלבד זו

בברית הנכללים אלו כל גם אלא – הקדושֿברוךֿהוא עם

אחד. דבר נעשים

.Â
˙È¯· ‰˙Â‡· ÌÈ¯‚‰ Ì‚ ÌÈÏÏÎ� Ë˘Ù‰ ÈÙÏ

להזכיר צריך רש"י אין מדוע גם מובן לעיל האמור לפי

רש"י, פירוש לפי כי להתגייר", העתידין ה"גרים את

הרי עצמם, עמם נכרתה פה" ש"איננו מי עם שהברית

ברור, כי הגרים, גם להיות" העתידים ב"דורות נכללים

את כוללים להיות" העתידים שלlkשה"דורות היהודים

אך שבתוכם. הגרים את כולל הבאים, מהדורות דור אותו

הבאים הדורות עם נכרתה שהברית הפירוש לפי כן לא

לגבי אפשרי שאינו דבר דאבוה", כרעיה "ברא משום

שגם הנשמות, עם נכרתה שהברית הפירוש לפי או הגרים,

הפשט לפי מתאים אינו זה כדלעיל34טעם גרים, לגבי

ד'. קושיה ב' בסעיף

ידי ועל הגרים את להזכיר יכול אינו רש"י ואדרבה:

מבריתcixtdlכך שונה זה היה אז כי עצמם, בפני אותם

ef,"ישנו "אשר כולם,dze`yעם עם נכרתה בדיוק ברית

אחד. דבר הם וכולם

עצמם, בפני הגרים את התורה מפרידה כן לפני אמנם,

היא ששם משום זאת היהודים:zhxtnאך סוגי כל את

אלא עצמה, הברית על מדובר אין שם וכדומה. ראשיכם

"נצבים", התורהdpkdkעל כאשר אך בברית". "לעברך

– הברית..." את כורת "אנוכי – עצמה הברית על מדברת

יהודים. של שונים סוגים בין מבחינה היא אין

.Ê
"˙ÂÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú‰ ˙Â¯Â„" È"˘¯ È¯·„· ˜ÂÈ„‰

ואומר רש"י מדייק מדוע גם יובן לעיל האמור כל לפי

"הבאים": ולא להיות" "העתידים

אלו שדברים מדגישה אינה "הבאים" המילה משמעות

המילה משמעות בהווה. למציאות כלל קשורים אינם

שיבואו הדברים היא, xg`l,xywae"הבאים" jynda,

שבהווה. לדור

למרות הרי הבאים", "הדורות אומרים כאשר ולפיכך

זאת בכל הגיעו, לא שעדיין לדורות היא שהכוונה

הם – הקודם לדור שלהם הקשר את גם בזמן בו מדגישים

ישנו. שכבר מהדור יוולדו הם – לו כהמשך באים

הדור הדורdfdכלומר, של מציאותו את "מחייב"

הדור מפני כבר קיים הבא שהדור ויוצא, ,dfdשלאחריו,

קיים הבא הדור אין הזה הדור שבזמן .lretaאלא

הרמב"ם לדברי בדומה אותו35[וזאת, שקראו "זה

הרי אלא עתה... מצוי שאינו מפני לא הבא, העולם חכמים

אלא הבא, עולם קראוהו ולא שנאמר... ועומד מצוי הוא

הזה העולם חיי אחר לאדם לו באין החיים שאותן מפני

" הוא הבא" ה"עולם – ונפש" בגוף בו קיימים ievnשאנו

"(עולם נקרא והוא עתה, גם שהואad`ועומד" מפני רק "

בגוף]. נשמה הזה, העולם חיי של כתוצאה בא

הוא להיות" "עתידים הביטוי משמעות זאת, לעומת

שאינם רק לא עתה, קיימים אינם שכלל דברים לגבי

" צריכה מציאותם שעצם אלא בפועל, ".zeyridlנמצאים

הקודם. הדור של כתוצאה באים הם אין כלומר,
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כאן.30) מלבי"ם .7 שבהערה ואברבנאל רמב"ן וראה

היום31) עומד עמנו פה ישנו אשר "את שמחלק d"`ומה iptlאשר ואת

ה"א", "לפני בהנוגע לא אבל ל"עמנו" בנוגע רק הוא היום", עמנו פה איננו

תיב"ע מל' ולהעיר ה"א. לפני עומדים הם גם מהזמן למעלה שהוא שמכיון

הכא קיימין הינון כולהון להפי'onrכאן: בתחלתו כאן יקר כלי וראה יומנא.

הנשמות. על שקאי

יח.32) לד, ירמי'

פי"ג.33) תש"ב חלק כי ד"ה ב). (מד, פרשתנו ריש מלקו"ת להעיר

(34.37 הערה לקמן וראה שם. שבת כבגמרא כו' הדרוש ע"ד משא"כ

ספ"ח.35) תשובה הלכות

miavp zyxt - zegiyÎihewl

הבאים", "דורות אומר ואינו ביותר רש"י מדייק ולכן

פה" איננו "אשר עם שהברית לחשוב היה ניתן שאז משום

"דורות משום כתוצאהmi`adנכרתה שהם משום – "

הברית שכריתת לפירוש בדומה ההווה, דור של והמשך

דאבוה". כרעיה "ברא משום היא הבאים הדורות עם

ואולי ברור, היה לא זה ביטוי נכתב היה אילו ועוד:

היו llkdאף on mi`ivenנכללים אינם שהם הגרים, את

תולדה,mi`adב"דורות ותוצאה, המשך הם שאין משום "

ההווה דור .36של

מודגש ובכך להיות", "העתידים רש"י אומר ולפיכך

cizraשמציאותם ycgzzברית שכריתת מאליו ומובן .

ולאdgxkenהיתה עצמם העתידים הדורות עם להיות

ההווה. דור של והמשך תוצאה שהם משום

הגר גם בכך שנכללים ברור "עתידיםוכן הם שגם ים,

.37להיות"

.Á
"...ËÚÓ‰ Ì˙‡" È�ÙÓ Ú˙¯È‰Ï È„Â‰ÈÏ Ï‡

ענין לגבי מופלאה הוראה נלמדת זה רש"י מפירוש

פעמים: מספר עליו שדובר

חיזוק לו ויחסר ברוחו, יפול יהודי שלפעמים ייתכן

ביציאתו ובמיוחד והמצוות, התורה בדרך בהתנהגות

המעט ש"אתם משום וכדומה, יהדות להפיץ כדי לעולם

העמים" –38מכל

של כמותו על מדובר כאשר זה כל היא: לכך התשובה

ובמקום, בזמן מוגבלת היא כמות אשר ישראל, עם

מכל "מעט הם מסויים ובמקום בזמן יהודים זו ומבחינה

העמים".

תורה רוחנית, איכות היא יהודים אצל שהעיקר כיון אך

לקדושֿברוךֿהוא קשור יהודי כאשר הרי ומצוות,

ומקום, מזמן למעלה שהוא והמצוות, התורה באמצעות

עם ובפועל באמת קשור הוא אז lkayהיהודיםlkהרי

.39הדורותlkayeהעולם

" רש"י בדברי מודגש זה העתידיםs`eודבר דורות עם

כאשר היום". ש"נצבים הדור עם כמו בדיוק להיות"

כל עמדו ישראל לבין הקדושֿברוךֿהוא בין הברית נכרתה

כולםlkayהיהודים ביחד, `zgהדורות ze`ivnמכך .

יהודי שכאשר ielbaמובן xeyw,הקדושֿברוךֿהוא עם

אתו נצבים בפועל, והמצוות התורה קיום ידי על – בברית

שבדורו היהודים "קומהlkayeכל ביחד כולם הדורות,

שלימה" .40אחת

להיפך, בכמות. גם "מעט" אינם היהודים הרי ואז

גם להבהל, להם ואל בכמות, גם מאוד רבים היהודים

גויים, של ביותר גדולה מכמות אפילו הכמות, מבחינת

תפול –lrmdiולהיפך, ופחד" אימתה

"לאחדים – כולכם" היום נצבים "אתם כאשר

אז39כאחד" הרי בגלוי, ביחד כולם נצבים שהיהודים ,

בדין" שזוכים והיינו ועומדים, קיימים נצבים ,41"אתם

לכל השנה בראש טובה וחתימה לכתיבה מביא וזה

הנראה בטוב מישראל, ואחת .dlbpdeאחד

(d"lyz i"evp t"y zgiyn)
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"גרים36) להוסיף הוצרך הבאים" "דורות שנאמר שבועות במס' ולכן

להתגייר". העתידין

"העתידין37) כאן בתנחומא מודגשeal`משא"כ שאינו "ozieed,מחדש

שם היו שהנשמות הוא פה" איננו "אשר הכוונה התנחומא לפירוש כי וי"ל

"עתידין לומר אין ולכן שם, בתנחומא עכשיו.zeidlכההמשך ישנם שהרי ,"

בגופים. נשמות עם הי' שהכרי"ב לפרש"י משא"כ

העתידין "וכל בפרדר"א דמ"ש י"ל הדורותze`xadlועפ"ז כל סוף עד

הנשמות גם שכולל לפי הוא עמהם" עמדו שם,mixbcשם שמו"ר (וראה .

שם). יתרו ותנחומא

ז.38) ז, ואתחנן

שמצינו39) א)f"crולהעיר ו, (הוריות בצבור מיתה אין בנגלה: בהלכה

דזה בצפע"נ בזה והאריך (שם). כו' מצרים יוצאי על שתכפר זו כפרה וראוי'

קהל גדר ליכא בב"נ משא"כ נצחי, תמיד והתואר (איכות) התואר מחמת הוי

ב) אות (סי"ג שם וראה סי"ג). סי"א (פ"א מפענ"צ בכ"ז ראה ב. סא, נזיר –

ונעשו צבור "ישראל דנעשו זה דגדר בענינינו, ב) צ, (מהדו"ת ובצפע"נ

ולכן לא"י שנכנסו ואחר מואב דערבות הכר"ב אחר הי' נצחית" אחת מציאות

לבנים", השביעו האבות ואח"כ השביע "יוסף במכילתא איתא ליוסף בנוגע

עה"ת צפע"נ וראה וקהל. צבור לגדר ישראל שנכנסו קודם הי' שזה כיון

הגרים. לענין יו"ד כט, פרשתנו

אתם40) "כמ"ש בתחלתו תרצ"ד היום זה ובד"ה פרשתנו. ריש לקו"ת

הנשמות והן כו' למעלה שהן כמו הנשמות על הן וקאי גו' כולכם היום נצבים

כו'". בגוף מלובשים למטה שהן

אלול.41) כ"ה יום היום
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הבאים", "דורות אומר ואינו ביותר רש"י מדייק ולכן

פה" איננו "אשר עם שהברית לחשוב היה ניתן שאז משום

"דורות משום כתוצאהmi`adנכרתה שהם משום – "

הברית שכריתת לפירוש בדומה ההווה, דור של והמשך

דאבוה". כרעיה "ברא משום היא הבאים הדורות עם

ואולי ברור, היה לא זה ביטוי נכתב היה אילו ועוד:

היו llkdאף on mi`ivenנכללים אינם שהם הגרים, את

תולדה,mi`adב"דורות ותוצאה, המשך הם שאין משום "

ההווה דור .36של

מודגש ובכך להיות", "העתידים רש"י אומר ולפיכך

cizraשמציאותם ycgzzברית שכריתת מאליו ומובן .

ולאdgxkenהיתה עצמם העתידים הדורות עם להיות

ההווה. דור של והמשך תוצאה שהם משום

הגר גם בכך שנכללים ברור "עתידיםוכן הם שגם ים,

.37להיות"

.Á
"...ËÚÓ‰ Ì˙‡" È�ÙÓ Ú˙¯È‰Ï È„Â‰ÈÏ Ï‡

ענין לגבי מופלאה הוראה נלמדת זה רש"י מפירוש

פעמים: מספר עליו שדובר

חיזוק לו ויחסר ברוחו, יפול יהודי שלפעמים ייתכן

ביציאתו ובמיוחד והמצוות, התורה בדרך בהתנהגות

המעט ש"אתם משום וכדומה, יהדות להפיץ כדי לעולם

העמים" –38מכל

של כמותו על מדובר כאשר זה כל היא: לכך התשובה

ובמקום, בזמן מוגבלת היא כמות אשר ישראל, עם

מכל "מעט הם מסויים ובמקום בזמן יהודים זו ומבחינה

העמים".

תורה רוחנית, איכות היא יהודים אצל שהעיקר כיון אך

לקדושֿברוךֿהוא קשור יהודי כאשר הרי ומצוות,

ומקום, מזמן למעלה שהוא והמצוות, התורה באמצעות

עם ובפועל באמת קשור הוא אז lkayהיהודיםlkהרי

.39הדורותlkayeהעולם

" רש"י בדברי מודגש זה העתידיםs`eודבר דורות עם

כאשר היום". ש"נצבים הדור עם כמו בדיוק להיות"

כל עמדו ישראל לבין הקדושֿברוךֿהוא בין הברית נכרתה

כולםlkayהיהודים ביחד, `zgהדורות ze`ivnמכך .

יהודי שכאשר ielbaמובן xeyw,הקדושֿברוךֿהוא עם

אתו נצבים בפועל, והמצוות התורה קיום ידי על – בברית

שבדורו היהודים "קומהlkayeכל ביחד כולם הדורות,

שלימה" .40אחת

להיפך, בכמות. גם "מעט" אינם היהודים הרי ואז

גם להבהל, להם ואל בכמות, גם מאוד רבים היהודים

גויים, של ביותר גדולה מכמות אפילו הכמות, מבחינת

תפול –lrmdiולהיפך, ופחד" אימתה

"לאחדים – כולכם" היום נצבים "אתם כאשר

אז39כאחד" הרי בגלוי, ביחד כולם נצבים שהיהודים ,

בדין" שזוכים והיינו ועומדים, קיימים נצבים ,41"אתם

לכל השנה בראש טובה וחתימה לכתיבה מביא וזה

הנראה בטוב מישראל, ואחת .dlbpdeאחד

(d"lyz i"evp t"y zgiyn)

•

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

"גרים36) להוסיף הוצרך הבאים" "דורות שנאמר שבועות במס' ולכן

להתגייר". העתידין

"העתידין37) כאן בתנחומא מודגשeal`משא"כ שאינו "ozieed,מחדש

שם היו שהנשמות הוא פה" איננו "אשר הכוונה התנחומא לפירוש כי וי"ל

"עתידין לומר אין ולכן שם, בתנחומא עכשיו.zeidlכההמשך ישנם שהרי ,"

בגופים. נשמות עם הי' שהכרי"ב לפרש"י משא"כ

העתידין "וכל בפרדר"א דמ"ש י"ל הדורותze`xadlועפ"ז כל סוף עד

הנשמות גם שכולל לפי הוא עמהם" עמדו שם,mixbcשם שמו"ר (וראה .

שם). יתרו ותנחומא

ז.38) ז, ואתחנן

שמצינו39) א)f"crולהעיר ו, (הוריות בצבור מיתה אין בנגלה: בהלכה

דזה בצפע"נ בזה והאריך (שם). כו' מצרים יוצאי על שתכפר זו כפרה וראוי'

קהל גדר ליכא בב"נ משא"כ נצחי, תמיד והתואר (איכות) התואר מחמת הוי

ב) אות (סי"ג שם וראה סי"ג). סי"א (פ"א מפענ"צ בכ"ז ראה ב. סא, נזיר –

ונעשו צבור "ישראל דנעשו זה דגדר בענינינו, ב) צ, (מהדו"ת ובצפע"נ

ולכן לא"י שנכנסו ואחר מואב דערבות הכר"ב אחר הי' נצחית" אחת מציאות

לבנים", השביעו האבות ואח"כ השביע "יוסף במכילתא איתא ליוסף בנוגע

עה"ת צפע"נ וראה וקהל. צבור לגדר ישראל שנכנסו קודם הי' שזה כיון

הגרים. לענין יו"ד כט, פרשתנו

אתם40) "כמ"ש בתחלתו תרצ"ד היום זה ובד"ה פרשתנו. ריש לקו"ת

הנשמות והן כו' למעלה שהן כמו הנשמות על הן וקאי גו' כולכם היום נצבים

כו'". בגוף מלובשים למטה שהן

אלול.41) כ"ה יום היום
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נוסח התפלה - יום הכיפורים
מה נהדר היה כהן גדול בצאתו בשלום מן הקדש1

הכהן גדול, המשמש בשמונה בגדים, הוא כמו הדר, 
בארבעה  עבד  הכפורים  שביום  )ואף  השמיני2  המלך 
ד', של שחרית ושל  הרי היו ב' פעמים   — בגדי לבן 

בין הערבים(.
ומעכב שיהיה לו אשה3 — כמו במלך הדר, שכתוב 

בו ושם אשתו מהיטבאל.
לה'  רמז  י',  ה'  טב"ל  א"ם  תיבות   — מהיטבאל 
ידיו  טבילת  גם  הוא  )קידושין  קידושין4  וי'  טבילות 

ורגליו(.
רז"ל6  ואמרו  הקדש,  אל  אהרן  יבא  בזאת  וכתיב5 
שזכות המילה נכנסת עמו — מילה היא בחינת המלך 

השמיני.
)תורת לוי יצחק עמ' שמב(

קום לך אל נינוה העיר הגדולה7

יום הכפורים הוא יום של תשובה עילאה, תשוב ה' 
עילאה, בינה. לכן מפטירין בו בענין נינוה, שרומזת על 

בינה, כי עיר גדולה היינו בינה, ה' גדולה8.
)תורת לוי יצחק עמ' קכא(

ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד9

תיבת נח שייכת לראש השנה10.
וגם יום הכפורים שייך לתיבת נח, דכתיב בה11 ויחל 
עוד . . ויוסף שלח את היונה — רמז ליונה בן אמיתי, 

שכתוב גם בו ויחל.
ומזה נמשך מה שאשתו של יונה היתה עולה לרגל12, 
כי מעלת היונה היא בעיניה, כמו שכתוב13 עיניך יונים, 

1( תפלת מוסף של יום כפור.
2( וישלח לו, לט.

3( יומא ב, א במשנה.
4( רמב"ם הלכות עבודת יום הכפורים פ"ב ה"ב.

5( אחרי טז, ג.
6( ויקרא רבה פכ"א, ו.

7( יונה א, ב. — הפטרת מנחה של יום כפור.
8( לקוטי תורה להאריז"ל יונה.

9( יונה ג, ד. — הפטרת מנחה של יום כפור.
10( זח"ג קמט, ב.

11( נח ח, י.
12( עירובין צו, ב.

13( שיר השירים ד, א. 

עיניו כיונים14, ועליה לרגל הוא מצות ראיה.
ואין זכרות ונקבות בעופות15, לכן גם אשתו עלתה 

לרגל, כי אם לא כן, לא היה מנוח לכף רגל"ה16.
והוא ברגל של חג הסוכות, שהוא אחר ראש השנה 

ויום הכפורים.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפב(

וימינך פשוטה לקבל שבים17

ימין — הוא בסוכות, וימינו תחבקני18.
ואומרים  יום התשובה,  הוא  כפורים  יום  ואף שגם 
בו וימינך פשוטה לקבל שבים, והכפרה היתה על ידי 
לבן,  בגדי  ולבש  חסד,  רב  בחינת  דוקא,  גדול  הכהן 

שרומזים על חסד,
לא בחינת חיבוק,  רק בחינת לקבל שבים, אך  זהו 
דפנות  שלש  כדמות  שנעשה  ימין,  יד  כשכופה  שזהו 

הסוכה.
)הערות לזהר א עמ' קמא(

ותוקעין תקיעה אחת19

המאה קולות של ראש השנה - הם מחיצוניות בינה.
התקיעה אחת של נעילה — היא מפנימיות בינה20. 
שהן  ומחילה,  סליחה  יום  הוא  הכפורים  יום  כי 

מפנימיות בינה, שהיא רחמים פשוטים.
כשם שבלימוד התורה, עבודת הצדיקים, יש הפרש 
בין לימוד מאה פעמים למאה פעמים ואחד21, כמו כן 
בתקיעת שופר, עבודת התשובה22, צעקה מעומק הלב, 
המאה  על  היתירה  אחת  תקיעה  ויש  קולות,  מאה  יש 

ועולה על גביהן23.
)ליקוטים ואגרות עמ' מד(

14( שם ה, יב.
15( זבחים קטז, א.
16( ראה נח ח, ט.

17( תפלת נעילה של יום כפור.
18( שיר השירים ח, ג. וראה לקוטי תורה דרושים לסוכות פא, ב.

19( תפלת נעילה של יום כפור.
20 ראה פרי עץ חיים שער ראש השנה פ"ב.

21( חגיגה ט, ב.
22( רמב"ם הלכות תשובה פ"ג, ד.

23( ועיין לקוטי תורה בלק עה, ב, שבתשובה עילאה גופא יש שתי 
בחינות, עיין שם. ועל דרך זה יובן ההפרש בין השופר של ראש השנה 

לשופר של יום הכיפורים. 

ליקוטים מתורת לוי יצחק

יד חוברת

מפולטבה יהודי של האחרונה דרכו

גרמו ממש, הרעב אף או לשובע, באוכל והמחסור למדי, חזקים נעשו ― להכעיס כמו ― הקור גלי

רבים. אנשים בקרב ויותר יותר ר"ל הטיפוס מחלת של להתפשטותה

לרב נחשב ולכן בביתֿהכנסת, יעקב" ב"עין שיעור לומר נהג שבעירו מפולטבה, יהודי היה הגולים אחד

עד תחתונה כה לדיוטא הידרדר זה אדם לכפרנו. הוגלה הוא וגם בפולטבה), אז היה לא כבר ממש של (רב

כאחד. ומלאֿיהודים מיהודים נדבות, ומבקש מתהלך פשוט שהיה

והחל אליו ניגש בעלי, את הלה וכשראה ― כמובן ללחם ― בתור כולנו עמדנו אחת שפעם זוכרת אני

בקול למדנותו את להפגין החל והלה הנ.ק.וו.ד., בית לחלון סמוכה היתה הלחם חנות תורה. בדברי אתו לפלפל

בעליל. בלתיֿנחוץ מצב זה היה המתרחש... את לראות כדי מסביב מתאספים הגויים כשכל רם,

ואוזן רואה 'עין כאן יש הרי כלֿכך! תצעקו אל מכם, "בבקשה יהודי: לאותו ואמרתי אליהם, איפוא ניגשתי

עושים?!" אתם מה ― נכתבים' בספר ומעשיך שומעת

הוא אך הקב"ה!... הוא לכאן אותו ששלח ומי שלו, "בעליֿהבית" אינם שהנ.ק.וו.ד. מיד, לי ענה האיש

השלושיםֿושש בעשירייה עומד שהוא לו נאמר בתור בעומדו לו: שאסביר ברוסית,120מבקש צויין המספר אך ,

בעיני נחשב אך ברוסית, המספרים שמות את היטב ידע לא זה אדם זו... עשירייה של מספרה מהו לדעת ורצונו

פוליטית! מבחינה מזיק כאלמנט השלטונות

הנער עבור מגורים. מקום עבורם סודר איכשהו צעיר. נער שהיה ובנו, אשתו אליו הצטרפו מסויים בשלב

קוליקוב להוריו.66סידר במשהו ויסייע שישתכר כדי בקזילֿארדא, סנדלר אצל כשוליה עבודה

בעלה, חלה בינתיים ה"רבנית". בעיני ― הצער למרבה ובצדק, ― חן מצאו לא בציאילי שהחיים אלא

לביתה. ונסעה רובלים כמה השיגה ובעצמה ביתֿהרפואה, אל אותו להוביל מיהרה והיא

את לבקר כדי לשם הלך שבעלי הפעמים באחת מביתנו. קילומטרים חמישה במרחק היה ביתֿהרפואה

גולה מהם אחד במקום, הרופאים אל איפוא התוודע הוא מאוד. הורע הבריאותי שמצבו ראה הוא החולה,

היטב. בו שיטפלו מהם וביקש בעצמו,

לקבורת הבאתו שאלת איפוא בפניו עמדה נפטר. שהחולה לבעלי הגולה הרופא הודיע ימים מספר כעבור

במקום. היה לא יהודי ביתֿקברות ישראל.

הרופא, אל מיד הלך הוא הקבורה. בנושא לעסוק מיד והחל האיש, של פטירתו על מאוד הצטער בעלי

שלאחר נתיחה בה תבוצע ולא ימים, שלושה למשך בביתֿהרפואה תישמר הנפטר שגופת להבטיח בידו ועלה

הטיפוס). ממחלת המתים כל של בגופותיהם שם לעשות שנהגו (כפי המוות

לקהילת מברק ושלח ― להשגחה נתון שלו צעד שכל בידעו ― הטלגרף משרד אל בעלי הלך לאחרֿמכן

רק המברק על חתם הוא הבקשה. מטרת את מסביר כשהוא לכאן, יגיע הקהילה שנציג בבקשה קזילֿארדא,

משפחתו. שם ללא הפרטי, בשמו

תיארתי שכבר שכפי בוכרי, יהודי המקומי, הרב מקזילֿארדא הגיע בצחצוח121למחרת היום בשעות עסק ―

תורני ידע מבחינת העיר. כ"חכם" תפקידו את וממלא לביתֿהכנסת הולך היה ערב ולפנות לפרנסתו, נעליים

גמור. בור מלהיות רחוק היה הוא

אדום בצעיף ועטוף קאזאחיים בבגדים לבוש קאזאחי, יהודי קדישא", ה"חברה גבאי הגיע ה"חכם" עם יחד

יראֿשמים היה אבל "עברי", לקרוא ידע שלא נראה מגושמות. פנים ובעל עבהֿגוף פשוט, אדם היה הוא גדול.

גדול.

לעשיריות.120) חולקו בתור שהעומדים 000 ע' לעיל ראה

(121.000 ע' לעיל
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לרב נחשב ולכן בביתֿהכנסת, יעקב" ב"עין שיעור לומר נהג שבעירו מפולטבה, יהודי היה הגולים אחד

עד תחתונה כה לדיוטא הידרדר זה אדם לכפרנו. הוגלה הוא וגם בפולטבה), אז היה לא כבר ממש של (רב
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בעלה, חלה בינתיים ה"רבנית". בעיני ― הצער למרבה ובצדק, ― חן מצאו לא בציאילי שהחיים אלא

לביתה. ונסעה רובלים כמה השיגה ובעצמה ביתֿהרפואה, אל אותו להוביל מיהרה והיא

את לבקר כדי לשם הלך שבעלי הפעמים באחת מביתנו. קילומטרים חמישה במרחק היה ביתֿהרפואה

גולה מהם אחד במקום, הרופאים אל איפוא התוודע הוא מאוד. הורע הבריאותי שמצבו ראה הוא החולה,

היטב. בו שיטפלו מהם וביקש בעצמו,

לקבורת הבאתו שאלת איפוא בפניו עמדה נפטר. שהחולה לבעלי הגולה הרופא הודיע ימים מספר כעבור

במקום. היה לא יהודי ביתֿקברות ישראל.

הרופא, אל מיד הלך הוא הקבורה. בנושא לעסוק מיד והחל האיש, של פטירתו על מאוד הצטער בעלי

שלאחר נתיחה בה תבוצע ולא ימים, שלושה למשך בביתֿהרפואה תישמר הנפטר שגופת להבטיח בידו ועלה
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לקהילת מברק ושלח ― להשגחה נתון שלו צעד שכל בידעו ― הטלגרף משרד אל בעלי הלך לאחרֿמכן

רק המברק על חתם הוא הבקשה. מטרת את מסביר כשהוא לכאן, יגיע הקהילה שנציג בבקשה קזילֿארדא,

משפחתו. שם ללא הפרטי, בשמו

תיארתי שכבר שכפי בוכרי, יהודי המקומי, הרב מקזילֿארדא הגיע בצחצוח121למחרת היום בשעות עסק ―
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רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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לׁשבטיכם ÌÎÈ¯ËLÂ.ראׁשיכם ÌÎÈ�˜Ê∑יׂשראל איׁש "ּכל ּכ ואחר קֹודם, חׁשּוב ."החׁשּוב ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆¿…¿≈∆ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr l zegiy ihewl)

מימיָך ׁשֹואב . . ט־י)ראׁשיכם ּבערבּות(כט, להכניסם הּוא זה ּבברית מׁשה החיים)ּכּונת ׁשּכּלם(אור יׂשראל, ׁשל ּבאחדּותם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

אֹופּנים. ׁשלׁשה יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים רגלאערבים וגם (ראׁשיכם) ראׁש ּגם ּבֹו יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מימָך). זה.ב(ׁשֹואב את זה ּומׁשלימים לזה זה זקּוקים והרגל ׁשהראׁש ּכְך האברים, לׁשאר מּמעלתֹו מׁשּפיע אבר ּכל מּצדג. . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מּמׁש. אחת נקּודה ּכמֹו הם ּכּלם ורגל; ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל אצל מּמׁש ּבׁשוה ׁשהיא הּיהדּות, רמב"ןנקּודת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(é)éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèéöò áèçî EE ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½
éîéî áàL ãò:E ©−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£EÈˆÚ ·ËÁÓ∑(תנחומא),מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו ּגבמלּמד ׁשּבאּו האמּורּכדר וזהּו יהֹוׁשע, ּבימי עֹונים ≈…≈≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ט)ּבּגבעֹונים: מים(יהושע וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם ּבערמה", הּמה ּגם ."וּיעׂשּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 117 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

"zFvr"d z` "ahgl"©§Ÿ¤¨¥

מימיָך: ׁשאב עד עציָך ֵֶֽ�ֵַֹ�ֶ�ֵ�ֵֵֹֽמחטב
מים וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם כּו' מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו רש"י)מלּמד ובפירוש י. (כט, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּזקן רּבנּו ּפתּגם פט)ידּוע עמוד יום" "היום בקובץ את(הובא ּולהסיח "לחטב" ׁשּצריְך הּכתּוב ּומלּמדנּו עצה, מּלׁשֹון הּוא ּד"עציָך" , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּתענּוג" מיני ּכל הּמצמיחים ה"מים על רֹומז ּו"מימיָך" איׁש"; ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות – א)ה"עצֹות" פרק להיֹות(תניא האדם ועל , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּגׁשמּיּות. לעניני הּתאוֹות את ּולבּטל מּתֹוכֹו "לׁשאב" – מימיָך" ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ"ׁשֹואב

וּדאי אז ּובתפּלה, ּבתֹורה האדם ׁשעֹוסק ּבׁשעה ּתינח ּתאמר: ּדׁשּמא זֹו. ּבהֹוראה נֹוסף ּפרט מרּמז ּכאן ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹויׁש

הּגּוף; ותאוֹות אחרֹות מחׁשבֹות חס־וׁשלֹום ׁשּיתערבּו ׁשאסּור ּופׁשיטא ּבהם, ׁשעֹוסק הּקדּׁשה ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו להכניס ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻׁשּצריְך

מּלּבֹו הּתאוֹות את לעקר צריְך אז ׁשּגם יאמר מי הּגּוף, עניני וכל ּוׁשתּיה אכילה זה ׁשּבכלל "מסחר", ּבעניני ׁשעֹוסק ּבׁשעה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאבל

האדם? ׁשל ותענּוגֹו לדעּתֹו נתּונים הרׁשּות עניני ּדלכאֹורה איׁש", ּבלב מחׁשבֹות ה"רּבֹות את ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּולהסיח

מל ּכְך סֹוחרועל מּלׁשֹון "כנען" – ּכנענים" ׁש"ּבאּו רׁש"י, ועוד)ּמדנּו ח יב, מים",(הושע וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה "נתנם זאת ּובכל , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּולהֹוציא ו"לׁשאב" מחׁשבֹות", ה"רּבֹות את מּדעּתֹו "לחטב" צריְך ׁשּלֹו, הרׁשּות ּובעניני ּב"מסחר" ועֹוסק "ּכנעני" ׁשהּוא ּבׁשעה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּגם

מּלּבֹו. הּתאוֹות ֲִִֶַַאת

ÈÈט Ì„˜ ÔBÎlk ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈ˜ Ôez‡«»¿ƒ»≈»¿√»¿»
ÔBÎÈ·Ò ÔBÎÈË·L ÔBÎÈLÈ¯ ÔBÎ‰Ï‡√»¬≈≈ƒ¿≈»≈

:Ï‡¯NÈ L�‡ Ïk ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈…¡«ƒ¿»≈

CÈ˙È¯LÓי B‚a Èc C¯Bi‚Â ÔBÎÈL� ÔBÎÏÙË«¿¿¿≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
:CÈiÓ ÈÏÓ „Ú CÈÚ‡ Ë˜lÓƒ»≈»»«¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(Ë)ה'טעם לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים אּתם ְְִִִֵֶֶַַַַָֻ

לפני ּומזּמנים עֹומדים ׁשאּתם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָֹֻאלהיכם.

הּתֹורה לקּבל ּכי ּבבריתֹו, לעמד ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹהּׁשם

לפני עֹומדים ׁשהיּו אֹו אליו. נאספּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּבבאּורה

אׁשר והאלה הּׁשבּועה היא והּברית, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָהארֹון.

ּובאלתֹו: אלהי ה' ּבברית לעבר ְְְְְְֱִִִֶַָָָֹיזּכיר

ÔÎzÈÂהראׁשֹונה ּכּברית ּברית עּמם עֹוד ׁשּכרת ¿ƒ»≈ְְִִִִֶַַָָָָ

כד (שמות סיני ּבהר אּתם ּכרת ְֲִִֶַַַָָאׁשר

הּדםהֿח) חצי ולקח עֹולה עליהם ׁשהקריב ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

העם, על זרק הּדם וחצי הּמזּבח על ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹלזרק

האמת, ּדר ועל זה. להזּכיר הצר לא ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָֹֻאבל

הּזאת: הּברית הֹודעּתי ְְְִִַַַָֹּכבר

.ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ ÌÚËÂראׁשי ראׁשיכם ¿««»≈∆ƒ¿≈∆ֵֵֶָָ

הּנביא, עֹודד והּנבּואה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָׁשבטיכם,

אברהם: רּבי ּדעת ְִַַַַַָָעל

ÏÚÂראׁשיכם והּכלל ויפרט, יכלל הּכתּוב ּדעּתי ¿«ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ּופרט וחזר ׁשבטיכם, ÌÎÈ�˜Êוכל ְְְִֵֶַַָָָƒ¿≈∆

ÌÎÈ¯ËLÂפנים ּונׂשּוא זקן ּכי ראׁשיכם, ׁשהם ¿…¿≈∆ְִִֵֵֵֶֶָָָ

הקהילּו כח) לא (להלן אמר וכן הראׁש, ְְִֵַַָָֹהּוא

ּכל ּכי וׁשֹוטריכם, ׁשבטיכם זקני ּכל את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאלי

יּקרא הּצּבּור על ּומּנּוי ׂשררה לֹו אׁשר ְֲִִִִֵֶַַָָָאיׁש

"ראׁשי טז) א (במדבר ּבּנׂשיאים נאמר ְֱִִֵֶַַָֹראׁש,

לכל הּגדֹולה ּבּמעלה הם ּכי יׂשראל" ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָאלפי

ג) יג (שם ּבמרּגלים ונאמר יׂשראל, ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָאלפי

ּבבני ראׁשים ׁשהם הּמה", יׂשראל בני ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָ"ראׁשי

וכּלם יׂשראל, ּבני לכל ראׁשים לא ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָֹֻיׂשראל

¯‡ÌÎÈL:ּבכלל ְִַ»≈∆

¯ÊÁÂואמרÏ‡¯NÈ LÈ‡ Ïk.ׁשבטיכם ׁשהם ¿»«ְַָ…ƒƒ¿»≈ְִֵֵֶֶ

והּגרים והּנׁשים הּטף עֹוד ְְְְִִִִֵַַַַָוהזּכיר

מערב להם אׁשר מים וׁשֹואבי עצים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָוחֹוטבי

ּכי ּבּברית, להביאם הּטף, ׁשם והביא ְְֲִִִִֵַַַַַָָרב.

אֹו ּברית, יכרת העתידים הּדֹורֹות עם ְְֲֲִִִִִִַָֹאפּלּו

(חגיגה ּבהקהל ׁשאמרּו ּכטעם לזּכֹותם ְְְְְְֵֵֶַַַַָָּכדי

ג.):

e�È˙Ba¯Âקצת ׁשּבאּו עט.) (יבמות אמרּו ¿«≈ְְֶָָָ

ּבימי ׁשּבאּוּכנענים ּכדר מׁשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָ

אלקיך  ה'  עד  ושבת   – ב-ג  ל, 
מצוך  אנכי  אשר  ככל  בקולו  ושמעת 
נפשך ובכל  לבבך  בכל  ובניך  אתה   היום 
ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך 

מכל העמים אשר הפיצך ה' אלקיך שמה

)יומא פו.( אר"י גדולה תשובה שדוחה ל"ת  א. בפ' יה"כ 
שבתורה שנאמר )ירמי' ג, א( הן ישלח איש את אשתו והלכה 

מאתו והיתה לאיש אחר וגו' ושובו אלי נאום ה'.
חיים  כמוה"ר  המובהק  הרב  קדוש  מפי  שמעתי  ואני 
אלגאז"י זצוק"ל הוא הי' אומר בטעם אומרם גדולה תשובה 
מדה  והלא  ]דתשובה,  ריבותא  ומאי  שבתורה  ל"ת  שדוחה 
דאמרו  הא  כלפי  תעשה[,  לא  ודחי  עשה  אתי  בתורה  היא 
דלו תהי' לאשה  וניתי עשה  מ.(  )כתובות  נערות  בפרק אלו 
ניתי  אמרינן  היכא  התם  ומשני  ממזר,  יבא  דלא  ל"ת  ולדחי 
עשה ולדחי ל"ת כגון מילה בצרעת דלא אפשר דלא לקיומי 
לעשה, אבל הכא אי אמרה לא בעינא מי איתי' לעשה כלל, 
ז"ל דכיון דאי אמרה לא בעינא  וכתבו רבותינו בעלי התוס' 
ליתי' לעשה אפילו כי אמרה בעינא לי' לא חשיב עשה דלא 

דמי למילה ע"ש.
והיינו רבותא דתשובה, דאע"ג דעשה דושבת הוא ברצונו 
הדין  מן  הי'  לקבלנו  שלא  וברצונו  לקבלנו  ברצונו  כי  יתברך 
וכו'  איש  ישלח  הן  דלאמר  לל"ת  דוחה  עשה  הך  יהא  שלא 

דלא דמי למילה בצרעת אם לא כי גדולה תשובה.
מפרשה  הי'  זצוק"ל  אבולעפיא  כמהר"ח  המופלא  והרב 
ע"ד הנז' עמ"ש רש"י אי אמרה לא בעי' מי איתי לעשה כלל, 
והשתא נמי מלמדין אותה לומר איני רוצה לבטל הל"ת ע"כ, 
והיינו אומרם גדולה תשובה שדוחה ל"ת שבתורה דבעלמא 
והכא  מלמדים אותה שתאמר איני רוצה שלא לבטל הל"ת 
הוא עצמו אומר לישראל שובו אלי לבטל הל"ת יען כי גדולה 

כחה של תשובה.
ועוד לאלוה מילין בזה בהעיר דהנה מתלמוד דידן מפורש 
יוצא דאיכא ל"ת בהן ישלח איש וגדולה תשובה שדוחה ל"ת 
שבתורה, ואילו בספרי אמרו ז"ל עתידה כנסת ישראל לומר 
לפני הקב"ה רבש"ע כבר הכתבת בתורה לאמר הן ישלח איש 
את אשתו וכו', א"ל כלום הכתבתי אלא איש הלא אל אנכי 
ולא איש וכי גרושים אתם לי כה אמר ה' איזה ספר כריתות 
שואל  הבן  וכאן  כלל,  ל"ת  דליכא  דס"ל  נראה  ע"כ  אמכם 

במאי קמפלגי תלמוד דידן והספרי.
ויתכן דהספרי ס"ל דעל כרחך לומר דהכא ליכא ל"ת דאם 
איתי' היכי אתי עשה דושב' ודחי ל"ת והא אם אמר קב"ה לא 
בעינא מי איתי' לעשה כלל, ואפי' כי אמר בעינא לא חשיב 

קאמר  היכי  הכא  ל"ת  איתי'  דאי  א"נ  התוס'.  כמ"ש  עשה 
רחמנא שובו שובו לבטל הל"ת בקום עשה והלא נהפוך הוא 
שלא  חפצתי  לא  שתאמר  אותה  מלמדין  גוונא  האי  כי  דכל 
לבטל הל"ת, אלא ע"כ ליכא הכא ל"ת כלל כי אל אלקים ה' 

וכדרך שכתבנו בשם הב' המאורות הגדולים ז"ל.
דפליגי  זו  פלוגתא  טעם  עוד  לפרש  אפשר  הי'  ועד"ז 
בפלוגתא דאביי ורבא בריש פ"ק דתמורה בכל מלתא דאמר 
רחמנא לא תעביד דלאביי אי עביד מהני ולרבא לא מהני ובעי 
התם תלמודא והשתא דשנינן כל הני שנויי במאי פליגי וכו', 
שלא  שנשבע  באדם  דפליגי  נימא  וא"ת  ז"ל  התוס'  ומקשו 
ולרבא  מהני  דלאביי  וגירשה  עבר  ואח"כ  אשתו  את  לגרש 
שאין  דכיון  ותירץ  דרחמנא,  אמימרא  דעבר  כיון  גיטא  ל"מ 
ומרצונו  ימיו אלא מעצמו  יוכל לשלחה כל  האיסור כמו לא 
זו בכה"ג לא אמר רבא לא מהניא,  בדה ענין איסור שבועה 
ויש חולקין בסברא זו כמבואר בתשובות הר"ג פמ"א סי' ס"ח 
שהמרדכי חלוק ע"ז ועיין בתשובות הראנ"ח ח"א סס"י מ"ב.
ומעתה מקום יש לומר דדעת הספרי דקאמר וכי גרושין 
תפס  שהוא  מפני  הוא  וכל  מכל  גרושין  ענין  ושלל  לי  אתם 
כמאן דאמר כל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא 
מהני, א"כ הקב"ה שנשבע להקים את ישראל לו לעם ושלא 
להמירן ]כמ"ש בפרק הנזקין )גיטין נז:( בפ' את ה' האמרת 
אותם  מעביר  שאין  הקב"ה  שנשבע  האמירך,  וה'  וכו'  היום 
באומה אחרת וכו'[ לא מהני גיטא. אמנם תלמוד דידן דסבר 
דגט כריתות הוה אלא דעשה דתשובה אלים ס"ל כי כל כה"ג 
עביד  אי  לגרש  שלא  להשבע  זה  איסור  בדה  יתברך  דהוא 
מהני והוי גיטא אלא דע"י כחה של עשה דתשובה הם שבים 

לאישים הראשון ודוחים ל"ת.
ויש לצרף לזה טעם המקרא בסדר ואתחנן בצר לך וכו' עד 
ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' אלקיך לא 
ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע 
להם, שהכונה לומר על ענין עשה דתשובה דאיכא ל"ת דלא 
אל רחום ה' אלקיך ע"ד שאמרו בספרי  ישוב ונותן טעם כי 
שיקשה  ולפי  איש,  ולא  אנכי  אל  איש  אלא  הכתבתי  כלום 
ע"ז דבלאו האי טעמא דאל אנכי נמי אין כאן דין גרושין דכל 
זה  אין  כי  לז"א  מהני,  לא  תעביד  לא  רחמנא  דאמר  מלתא 
ישחיתך  ולא  ירפך  יוכל לשלחה, אבל מה שלא  באיסור לא 
הוא מטעם ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשב"ע להם, כי 
מעצמו ומרצונו בדה ענין איסור שבועה זו ובכה"ג לא אמרינן 

לא מהני.
שארית יעקב פ' האזינו

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נצבים
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i"yx£ÌÈ·v� Ìz‡∑מֹותֹו ּביֹום הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני מׁשה ׁשּכּנסם ּבבריתמלּמד ÌÎÈË·L.להכניסם ÌÎÈL‡¯∑ «∆ƒ»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ»≈∆ƒ¿≈∆
לׁשבטיכם ÌÎÈ¯ËLÂ.ראׁשיכם ÌÎÈ�˜Ê∑יׂשראל איׁש "ּכל ּכ ואחר קֹודם, חׁשּוב ."החׁשּוב ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆¿…¿≈∆ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr l zegiy ihewl)

מימיָך ׁשֹואב . . ט־י)ראׁשיכם ּבערבּות(כט, להכניסם הּוא זה ּבברית מׁשה החיים)ּכּונת ׁשּכּלם(אור יׂשראל, ׁשל ּבאחדּותם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

אֹופּנים. ׁשלׁשה יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים רגלאערבים וגם (ראׁשיכם) ראׁש ּגם ּבֹו יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מימָך). זה.ב(ׁשֹואב את זה ּומׁשלימים לזה זה זקּוקים והרגל ׁשהראׁש ּכְך האברים, לׁשאר מּמעלתֹו מׁשּפיע אבר ּכל מּצדג. . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מּמׁש. אחת נקּודה ּכמֹו הם ּכּלם ורגל; ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל אצל מּמׁש ּבׁשוה ׁשהיא הּיהדּות, רמב"ןנקּודת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(é)éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèéöò áèçî EE ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½
éîéî áàL ãò:E ©−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£EÈˆÚ ·ËÁÓ∑(תנחומא),מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו ּגבמלּמד ׁשּבאּו האמּורּכדר וזהּו יהֹוׁשע, ּבימי עֹונים ≈…≈≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ט)ּבּגבעֹונים: מים(יהושע וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם ּבערמה", הּמה ּגם ."וּיעׂשּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 117 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

"zFvr"d z` "ahgl"©§Ÿ¤¨¥

מימיָך: ׁשאב עד עציָך ֵֶֽ�ֵַֹ�ֶ�ֵ�ֵֵֹֽמחטב
מים וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם כּו' מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו רש"י)מלּמד ובפירוש י. (כט, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּזקן רּבנּו ּפתּגם פט)ידּוע עמוד יום" "היום בקובץ את(הובא ּולהסיח "לחטב" ׁשּצריְך הּכתּוב ּומלּמדנּו עצה, מּלׁשֹון הּוא ּד"עציָך" , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּתענּוג" מיני ּכל הּמצמיחים ה"מים על רֹומז ּו"מימיָך" איׁש"; ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות – א)ה"עצֹות" פרק להיֹות(תניא האדם ועל , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּגׁשמּיּות. לעניני הּתאוֹות את ּולבּטל מּתֹוכֹו "לׁשאב" – מימיָך" ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ"ׁשֹואב

וּדאי אז ּובתפּלה, ּבתֹורה האדם ׁשעֹוסק ּבׁשעה ּתינח ּתאמר: ּדׁשּמא זֹו. ּבהֹוראה נֹוסף ּפרט מרּמז ּכאן ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹויׁש

הּגּוף; ותאוֹות אחרֹות מחׁשבֹות חס־וׁשלֹום ׁשּיתערבּו ׁשאסּור ּופׁשיטא ּבהם, ׁשעֹוסק הּקדּׁשה ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו להכניס ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻׁשּצריְך

מּלּבֹו הּתאוֹות את לעקר צריְך אז ׁשּגם יאמר מי הּגּוף, עניני וכל ּוׁשתּיה אכילה זה ׁשּבכלל "מסחר", ּבעניני ׁשעֹוסק ּבׁשעה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאבל

האדם? ׁשל ותענּוגֹו לדעּתֹו נתּונים הרׁשּות עניני ּדלכאֹורה איׁש", ּבלב מחׁשבֹות ה"רּבֹות את ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּולהסיח

מל ּכְך סֹוחרועל מּלׁשֹון "כנען" – ּכנענים" ׁש"ּבאּו רׁש"י, ועוד)ּמדנּו ח יב, מים",(הושע וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה "נתנם זאת ּובכל , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּולהֹוציא ו"לׁשאב" מחׁשבֹות", ה"רּבֹות את מּדעּתֹו "לחטב" צריְך ׁשּלֹו, הרׁשּות ּובעניני ּב"מסחר" ועֹוסק "ּכנעני" ׁשהּוא ּבׁשעה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּגם

מּלּבֹו. הּתאוֹות ֲִִֶַַאת

ÈÈט Ì„˜ ÔBÎlk ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈ˜ Ôez‡«»¿ƒ»≈»¿√»¿»
ÔBÎÈ·Ò ÔBÎÈË·L ÔBÎÈLÈ¯ ÔBÎ‰Ï‡√»¬≈≈ƒ¿≈»≈

:Ï‡¯NÈ L�‡ Ïk ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈…¡«ƒ¿»≈

CÈ˙È¯LÓי B‚a Èc C¯Bi‚Â ÔBÎÈL� ÔBÎÏÙË«¿¿¿≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
:CÈiÓ ÈÏÓ „Ú CÈÚ‡ Ë˜lÓƒ»≈»»«¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(Ë)ה'טעם לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים אּתם ְְִִִֵֶֶַַַַָֻ

לפני ּומזּמנים עֹומדים ׁשאּתם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָֹֻאלהיכם.

הּתֹורה לקּבל ּכי ּבבריתֹו, לעמד ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹהּׁשם

לפני עֹומדים ׁשהיּו אֹו אליו. נאספּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּבבאּורה

אׁשר והאלה הּׁשבּועה היא והּברית, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָהארֹון.

ּובאלתֹו: אלהי ה' ּבברית לעבר ְְְְְְֱִִִֶַָָָֹיזּכיר

ÔÎzÈÂהראׁשֹונה ּכּברית ּברית עּמם עֹוד ׁשּכרת ¿ƒ»≈ְְִִִִֶַַָָָָ

כד (שמות סיני ּבהר אּתם ּכרת ְֲִִֶַַַָָאׁשר

הּדםהֿח) חצי ולקח עֹולה עליהם ׁשהקריב ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

העם, על זרק הּדם וחצי הּמזּבח על ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹלזרק

האמת, ּדר ועל זה. להזּכיר הצר לא ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָֹֻאבל

הּזאת: הּברית הֹודעּתי ְְְִִַַַָֹּכבר

.ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ ÌÚËÂראׁשי ראׁשיכם ¿««»≈∆ƒ¿≈∆ֵֵֶָָ

הּנביא, עֹודד והּנבּואה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָׁשבטיכם,

אברהם: רּבי ּדעת ְִַַַַַָָעל

ÏÚÂראׁשיכם והּכלל ויפרט, יכלל הּכתּוב ּדעּתי ¿«ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ּופרט וחזר ׁשבטיכם, ÌÎÈ�˜Êוכל ְְְִֵֶַַָָָƒ¿≈∆

ÌÎÈ¯ËLÂפנים ּונׂשּוא זקן ּכי ראׁשיכם, ׁשהם ¿…¿≈∆ְִִֵֵֵֶֶָָָ

הקהילּו כח) לא (להלן אמר וכן הראׁש, ְְִֵַַָָֹהּוא

ּכל ּכי וׁשֹוטריכם, ׁשבטיכם זקני ּכל את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאלי

יּקרא הּצּבּור על ּומּנּוי ׂשררה לֹו אׁשר ְֲִִִִֵֶַַָָָאיׁש

"ראׁשי טז) א (במדבר ּבּנׂשיאים נאמר ְֱִִֵֶַַָֹראׁש,

לכל הּגדֹולה ּבּמעלה הם ּכי יׂשראל" ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָאלפי

ג) יג (שם ּבמרּגלים ונאמר יׂשראל, ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָאלפי

ּבבני ראׁשים ׁשהם הּמה", יׂשראל בני ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָ"ראׁשי

וכּלם יׂשראל, ּבני לכל ראׁשים לא ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָֹֻיׂשראל

¯‡ÌÎÈL:ּבכלל ְִַ»≈∆

¯ÊÁÂואמרÏ‡¯NÈ LÈ‡ Ïk.ׁשבטיכם ׁשהם ¿»«ְַָ…ƒƒ¿»≈ְִֵֵֶֶ

והּגרים והּנׁשים הּטף עֹוד ְְְְִִִִֵַַַַָוהזּכיר

מערב להם אׁשר מים וׁשֹואבי עצים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָוחֹוטבי

ּכי ּבּברית, להביאם הּטף, ׁשם והביא ְְֲִִִִֵַַַַַָָרב.

אֹו ּברית, יכרת העתידים הּדֹורֹות עם ְְֲֲִִִִִִַָֹאפּלּו

(חגיגה ּבהקהל ׁשאמרּו ּכטעם לזּכֹותם ְְְְְְֵֵֶַַַַָָּכדי

ג.):

e�È˙Ba¯Âקצת ׁשּבאּו עט.) (יבמות אמרּו ¿«≈ְְֶָָָ

ּבימי ׁשּבאּוּכנענים ּכדר מׁשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָ



miavpלד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"kÎb"k iyilyÎipy meil inei xeriy

(àé)éäìà ýåýé úéøáa Eøáòìýåýé øLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:íBiä Enò úøk E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«

i"yx£E¯·ÚÏ∑ּכמֹו אּלא ,'להעביר' ּכמֹו לפרׁשֹו יּתכן ולא ּבברית. עֹובר ד)להיֹות אֹותם'(לעיל E¯·ÚÏ.'לעׂשֹותכם ¿»¿¿ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ¿»¿¿
˙È¯·a∑:ׁשּנאמר ּכמֹו ּבנּתים, ועֹוברים מּכאן, ּומחּצה מּכאן מחּצה עֹוׂשין ּבריתֹות ּכֹורתי היּו ּכ העברה. ירמיהּדר) ƒ¿ƒְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבתריולד) ּבין וּיעברּו לׁשנים, ּכרתּו אׁשר .""העגל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ß lel` b"k ipy mei ß

(áé)íBiä Eúà-íé÷ä ïòîì|El-äéäé àeäå íòì Bì §©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
éúáàì òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàìE ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©Æ©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§¨−§©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚÏ BÏ ÌBi‰ E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ∑לעם לפניו אֹות קּים למען לטרח נכנס הּוא ּכ El.ּכל ‰È‰È ‡e‰Â ¿««»ƒ…¿«¿»ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ¿ƒ¿∆¿
ÌÈ‰Ï‡Ï∑ּבּׁשבּועֹות אתכם אֹוסר הּוא לכ אחרת, ּבאּמה זרעם את להחליף ׁשּלא לאבֹותי ונׁשּבע ל ׁשּדּבר לפי ≈…ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ּפרׁשה ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ּפרׁשּתי ּכאן עד מּכם. להּבדל יכל אינֹו ׁשהּוא אחר ּתקניטּוהּו, ׁשּלא אּגדה:.הּללּו ּומדרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ממ"ט(תנחומא) חּוץ ׁשּתים, חסר קללֹות מאה יׂשראל ׁשּׁשמעּו לפי לּקללֹות? נּצבים" "אּתם ּפרׁשת נסמכה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָלּמה

הרּבה הּיֹום", נּצבים "אּתם לפּיסם: מׁשה התחיל ּבאּלּו? לעמד יּוכל מי ואמרּו: ּפניהם, הֹוריקּו ּכהנים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּבתֹורת
לפניו קּימים אּתם והרי ּכליה, אּתכם עׂשה ולא לּמקֹום ב)∑‰ÌBi.הכעסּתם קי"ב והּוא(סנהדרין קּים ׁשהּוא הּזה ּכּיֹום ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ«ְֶֶַַַָ

וכ לכם האיר ּכ ּומאיר, והּיּסּוריןמאפיל והּקללֹות לכם, להאיר עתיד .לפניו אתכם ּומּציבין אתכם מקּימין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשהיּו לפי נּצבים", "אּתם אחר: ּדבר וגֹו'". אׁשר ּכל את ראיתם "אּתם הם: ּפּיּוסין מּזֹו ׁשּלמעלה הּפרׁשה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָואף
ׁשמּואל: וכן יהֹוׁשע, עׂשה וכן לזרזם, ּכדי מּצבה אֹותם עׂשה לפיכ ליהֹוׁשע, מּמׁשה לפרנס, מּפרנס יֹוצאין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻיׂשראל

יב) א ׁשאּול(שמואל ׁשל לידֹו ונכנסּו מּידֹו ּכׁשּיצאּו אּתכם", ואּׁשפטה ."התיּצבּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

(âé)úàfä úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ
:úàfä äìàä-úàå
lel̀c"kÎb"kiyilyÎipymei

§¤¨«¨¨−©«Ÿ

(ãé)ýåýé éðôì íBiä ãîò eðnò ät BðLé øLà-úà ék¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−§Ÿ̈´
:íBiä eðnò ät epðéà øLà úàå eðéäìà¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«

i"yx£‰t ep�È‡ ¯L‡ ˙‡Â∑ּדֹורֹות עם להיֹותואף רמב"ן.העתידים ¿≈¬∆≈∆…ְְֲִִִִַָ

ß lel` c"k iyily mei ß

(åè)úàå íéøöî õøàa eðáLé-øLà úà ízòãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦§¥¯
:ízøáò øLà íéBbä áø÷a eðøáò-øLà£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«

i"yx£'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk∑אחריהם ללכת אֹותֹו מּכם אחד לב הּׂשיא וׁשּמא האּומֹות, ׁשראיתם רמב"ן.לפי ƒ«∆¿«¿∆¿ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

Ècיא d˙ÓBÓ·e C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜a C˙eÏÚ‡Ï¿»»»ƒ¿»»«»¡»»¿»≈ƒ
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ CnÚ ¯Êb C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«ƒ»»≈

˜„È‰BÓיב ÔÈ„ ‡ÓBÈ C˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„a¿ƒ«¬»»»»»≈√»ƒ
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È ‡e‰Â ‡nÚÏ¿«»¿¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ
Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe CÏ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…

˜ÓÈ‡יג ˙È ¯Ê‚ ‡�‡ ÔBÎÈ„BÁÏa ÔBÎnÚ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«»¿»»
:‡„‰ ‡˙ÓBÓ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»»»»»

˜‡Ìיד ‡�nÚ ‡Î‰ È‰B˙È‡c ÔÓ ˙È È¯‡¬≈»»¿ƒƒ»»ƒ»»»≈
È‰B˙ÈÏ Èc ˙ÈÂ ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ≈ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡�nÚ ‡Î‰»»ƒ»»»≈

Ú¯‡a‡טו ‡�·˙Èc ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»¿«¿»
Èc ‡iÓÓÚ B‚a ‡�¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»¿«¿«»ƒ

:Ôez¯·Ú¬«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מים וׁשֹואבי עצים חֹוטבי ּונתנם יהֹוׁשע, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֻּבימי

ׁשרּמּו לֹומר הּכּונה ואין ה'. ּולמׁשּכן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלעדה

כן ּכי עּמֹו, להּׁשלים אליו ּבאּו אבל ְְֲִִִֵֵַָָָאֹותֹו,

וכ יא). י כ (לעיל ּבארנּו ּכאׁשר ְְְֲִֵֶַַַָָהּמׁשּפט

ללּמד ב), (נצבים ּתנחּומא ּבמדרׁש ְְְְְִִֶַַַָָָמצאתי

יכלּו ׁשּלא ּכלֹומר קּבלם. ולא מׁשה אצל ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּבאּו

מּיד עׂשאם אבל ּברית, להם לכרת ְְְֲֲִִִֶַָָָָָֹלרּמֹותֹו

מים: וׁשֹואבי עצים ְְֲִִֵֵֵַחֹוטבי

.e�nÚ ‰t ep�È‡ ¯L‡ ˙‡Â („È)עם וגם ¿≈¬∆≈∆…ƒ»ְִַ

להיֹות: העתידים ְֲִִִַָהּדֹורֹות

ÌzÚ„È Ìz‡ Èk (ÂË),'וגו˙‡ e‡¯zÂ ƒ«∆¿«¿∆«ƒ¿∆

.Ì‰ÈˆewLהאּמֹות את ׁשראיתם לפי ƒ≈∆ְְִִֶֶֶָֻ

אחד לב הּׁשיא וׁשּמא ּכֹוכבים, עבֹודת ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָעֹובדי

אחריהם: ללכת ֲִֵֶֶֶֶַָמּכם

miavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyily meil inei xeriy

(æè)óñk ïáàå õò íäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤
:íänò øLà áäæå§¨−̈£¤¬¦¨¤«

i"yx£Ì‰ÈˆewLŒ˙‡ e‡¯zÂ∑ּכׁשקצים מאּוסים ׁשהם ׁשם ּכגלל∑Ì‰ÈÏlb.על ּומאּוסין Ô·‡Â.ׁשמסרחים ıÚ∑ «ƒ¿∆ƒ≈∆ְְִִִֵֵֶַָƒÀ≈∆ְְְִִֶָָָֻ≈»∆∆
ּבגלּוי ראיתם אבנים וׁשל עצים ׁשל –אֹותן וזהב ּכסף ׁשל אבל יּגנבּו, ׁשּמא יראים ּכֹוכבים העֹובדי ׁשאין לפי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָ

יּגנבּו ׁשּמא יראים ׁשהם לפי הם, מׂשּכיתם ּבחדרי .עּמהם, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(æé)øLà èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤£¤Á
-úà ãáòì úëìì eðéäìà ýåýé íòî íBiä äðô Bááì§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́©«£½Ÿ¤
:äðòìå Làø äøt LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ§©«£¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt∑להׁשּביעכם צרי אני לפיכ.ÌÎa LÈŒÔt∑ּבכם יׁש ‰ÌBi.ׁשּמא ‰�Ù B··Ï ¯L‡∑ ∆≈»∆¿ְְְֲֲִִִִֶַָָ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆¿»…∆«
הּברית עליו ÚÏÂ�‰.מּלקּבל L‡¯ ‰¯t L¯L∑מר עׂשב מגּדל ּומרּבהׁשרׁש מפרה ּכלֹומר: מרים, ׁשהם ּכּגידין ְְִִֵַַָָ…∆…∆…¿«¬»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבקרּבכם רמב"ן.רׁשע ְְְִֶֶַ

(çé)Bááìa Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥¸¦§¨³
úBôñ ïòîì Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬

:äàîvä-úà äåøä̈«¨¨−¤©§¥¨«

i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑א הּללּו, קללֹות יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום ּברּכת ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹ
לי' יהיה "והתּפּלל"∑C¯a˙‰Â.ׁשלֹום "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, שוי"א ‡CÏ.בנדיר"א ÈaÏ ˙e¯¯La∑ּבמראית ְִִֶָ¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִֵַַַַָƒ¿ƒƒƒ≈≈ְְִַ

ּכמֹו: כד)לּבי, לעׂשֹות(במדבר רֹואה ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא ‰¯Â‰."אׁשּורּנּו ˙BÙÒ ÔÚÓÏ∑לֹו ׁשאֹוסיף לפי ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹ¿««¿»»»ְִִֶ
הּמזיד, עם ׁשאצרפם עּתה וגֹורם עליהם, מעביר והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה על מּמּנּוּפרענּות ואּפרע ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

הּזדֹונֹות על הּׁשגגֹות אני לֹו ׁשאֹוסיף זדנּותא', על ׁשלּותא חטאי לּה לאֹוספא 'ּבדיל אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן .הּכל. ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
‰Â¯‰∑מּדעת ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּכֹור ּכאדם עֹוׂשה ׁשהּוא ּובתאוה∑‰ˆÓ‡‰.ׁשֹוגג, מּדעת עֹוׂשה רמב"ן.ׁשהּוא »»»ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ«¿≈»ְֲִֶֶַַַָ

‡Ú‡טז ÔB‰˙ÂÚË ˙ÈÂ ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»«¬»¿»»
:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Â ‡tÒk ‡�·‡Â¿«¿»«¿»¿«¬»ƒƒ¿

ÈÚ¯Ê˙יז B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»«¿ƒ
‡zÏÁcÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È�t daÏ Èc ‡Ë·L B‡ƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈ƒ««¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ C‰ÓÏ ‡�‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»¿≈«¿ƒ¿«»«¬««¿«»
ÔÈ‡ËÁ ¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈc Ôep‡‰»ƒƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒ

:ÔB„Ê B‡»

‰„‡יח ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡�‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e�„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,'Â‚Â ÌÎa LÈ Ôt (ÊÈ)צרי אני לפיכ ∆≈»∆ְֲִִִָָ

ּפרׁש. ויפה רׁש"י לׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָלהׁשּביעכם,

ּבאלה להביאכם צרי אני לֹומר ְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָוהּטעם,

אּולי מּיראתי הּזאת ּבּברית עּתה ְְְִִִִִַַַַָָָֹּובׁשבּועה

ּכאׁשר מצרים לׁשּקּוצי קצתכם לב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַנפּתה

אׁשר ּומֹואב עּמֹון לׁשּקּוצי אֹו ּבעגל, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָעׂשיתם

ּפעֹור, ּבבעל לכם היה ּכאׁשר ּבּדר ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָראיתם

לא ּתֹורה מּתן ׁשעת ׁשל הראׁשֹונה ּבּברית ְְִִִֶַַַַָָָֹּכי

ּוקללֹות: אלֹות ׁשם ְָָָָהיּו

,‰M‡ B‡ LÈ‡ ¯ÈkÊ‰Âּדעּתה ׁשהאּׁשה מּפני ¿ƒ¿ƒƒƒ»ְְִִֵֶַָָָ

עבֹודה ּבענין יעׂשה וכן עליה, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָקּלה

ּומׁשּפחה יחידים והזּכיר ב). יז (לעיל ְְְְִִִִִָָָָזרה

ּדר ּכּלם, על אמר ולא רב, עם ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוׁשבט

ּפֹונה ּכּלם לב ׁשּיהיה יּתכן ׁשּלא אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻּכבֹוד.

ּבברית באים היּו לא ּכי זרה, לעבֹודה ְֲִִִִַַָָָָָֹהּיֹום

יכריחם, מי ּכי ּובאלתֹו מׁשּפחההּׁשם אבל ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

הרֹוב: ּפחד מּפני ּבּברית יבֹואּו ׁשבט ְְִִֵֵֶַַַָָאֹו

,ÌBi‰ ‰�Ù B··Ï ¯L‡ ,ÌÎa LÈ Ôt ¯Ó‡Â¿»«∆≈»∆¬∆¿»…∆«
והּוא זרה לעבֹודה ּכבר הּנפּתה ְְְֲִַַַָָָָָעל

אֹו, הּזה. הּיֹום ּבּה מאמין ÌÎaּבלּבֹו LÈ Ôt ְֲִִֶַַַָ∆≈»∆

L¯Lיֹוציא הּבאים ּובּימים ויׂשגה ׁשּיפרח רע, …∆ְְְִִִִִֶֶַַַַָָ

אׁשר על וזה מרֹורֹות, ויצמיח רעים ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָּפרחים

והּבן ׁשרׁש האב ּכי הּיֹום, עּמנּו ּפה ְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאינּנּו

ּכי לֹומר הּׁשרׁש, והזּכיר יפרה. מּׁשרׁשיו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנצר

הּבאים, הּדֹורֹות ּבאלה להביא יכֹול ְְִִַַָָָָָהּוא

הּיֹום, לפניו הּוא יצמחּו מּמּנּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹׁשהּׁשרׁש

הּזאת: ּובאלה ּבּברית ּבא ְְִַַָָָָֹוהּוא

,L‡¯ ‰¯t ¯Ó‡Âלא מתֹוק מּׁשרׁש ּכי לרמז ¿»«…∆…ְִִִֶָֹֹֹ

עם ׁשלם לבבֹו אׁשר וכל מר, ְְֲִֵֵֵֶַָָָיצא

זרה ּבעבֹודה ּכלל הרהר ולא הּנכּבד ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹהּׁשם

מן ּבזה עלי ּתּקׁשה ואל בּה. מֹודה יֹוליד ְְִִֶֶֶַַַָָָֹלא

ּכי ּפריץ, ּבן והֹוליד י) יח (יחזקאל ְִִִֵַָָהּכתּוב

ּבֹו: לפרׁש אּוכל לא ּגדֹול, וסֹוד הּדבר, ְְֱֵֶַַָָָָֹאמת

,‰�ÚÏÂ L‡¯Âממיתים אֹו מרים עׂשבים ¿…¿«¬»ְֲִִִִָָ

ּכּנּויים, הם אֹו הּקדׁש. ּבלׁשֹון ּכן ְְִִִֵֵֶַָֹּוׁשמם

המרֹורים ראׁש ׁשהּוא "ראׁש" האחד ְְְִִֶֶַָָֹֹיקראּו

לענת מענין "לענה" יקראּו והּׁשני מּכּלם, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻמר

ונענה נּגׂש אֹותֹו האֹוכל ּכי ג), י (שמות ְֲִִִֵֶַַָָָמּפני

יאכלּנּו: נפׁשֹו ְְֱֶֶַֹלענּות

.¯Ó‡Ï B··Ïa C¯a˙‰Â (ÁÈ)ּכׁשּיׁשמע ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈…ְְִֶַ

הּוא האּלה, ּבאלֹות מתקּללים ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהאחרים

יהיה ׁשלֹום ּבלּבֹו ויאמר ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹיתּבר

והּׁשם לּבי. ּבתאות אל ּכאׁשר אּלה מּכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלי

ּכׁשּיחטא, אז אּפֹו עליו יעׁשן אבל לֹו יסלח ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹלא

לדֹורֹות: אֹו ְְלדֹור

B‡טעם לי"Èk"יהיה ׁשלֹום יהיה לאמר, ְִֶַַƒְִִֵֶָֹ

ּכי הּׁשבּועה, עלי מקּבל ׁשאינּני ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּבעבּור

אעׂשה. חפצי וכל ימי ּכל אל לּבי ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשרירּות

לסלח אלתֹו מקּבל ׁשאינּנּו ּבעבּור ה' יאבה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹולא

ּבבריתֹו ׁשּבא ּכיון אּפֹו עליו יעׁשן אבל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָלֹו,

ּומתחּזקת הּגֹוברת הּתאוה יׂשראל. ּכל עם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפני

בתרא (בבא חכמים ּכלׁשֹון ׁשרירּות, ּתּקרא ְְֲִִִִֵֵַָָּבּלב

מ (איוב בטנֹו ּבׁשרירי וכן וקּים, ׁשריר ְְְְִִִִֵֵַָָקס:)

טז):

להֹוסיף הּצמאה, את הרוה ספֹות למען ְְְְִֵֵֶַַַָָָָּופרּוׁש

ׂשבעה נפׁש ּכי הּמתאּוה, עם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהׂשּבעה

ּדׁשןּתקרא הּכהנים נפׁש ורּויתי ּכענין רוה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

והיתה יג), לא (ירמיה יׂשּבעּו טּובי את ְְְְִִִֶַָָָועּמי

ּתּקרא והּמתאּוה יא), פסוק (שם רוה ּכגן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָנפׁשם

ב): סג (תהלים נפׁשי ל צמאה ְְְְִֵַָָָצמאה,

,ÌÚh‰Âמתאּוה ׁשאינּנה הרוה האדם נפׁש ּכי ¿«««ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבלּבֹו ּתבא ּכאׁשר לּה, הרעים ְְֲִִִֶַַָָָָָֹלּדברים

יֹוסיף אז ּתאותֹו, ימּלא והּוא הּתאוה ְְְֲֲִֵַַַַַָָָקצת



לה miavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyily meil inei xeriy

(æè)óñk ïáàå õò íäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤
:íänò øLà áäæå§¨−̈£¤¬¦¨¤«

i"yx£Ì‰ÈˆewLŒ˙‡ e‡¯zÂ∑ּכׁשקצים מאּוסים ׁשהם ׁשם ּכגלל∑Ì‰ÈÏlb.על ּומאּוסין Ô·‡Â.ׁשמסרחים ıÚ∑ «ƒ¿∆ƒ≈∆ְְִִִֵֵֶַָƒÀ≈∆ְְְִִֶָָָֻ≈»∆∆
ּבגלּוי ראיתם אבנים וׁשל עצים ׁשל –אֹותן וזהב ּכסף ׁשל אבל יּגנבּו, ׁשּמא יראים ּכֹוכבים העֹובדי ׁשאין לפי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָ

יּגנבּו ׁשּמא יראים ׁשהם לפי הם, מׂשּכיתם ּבחדרי .עּמהם, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(æé)øLà èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤£¤Á
-úà ãáòì úëìì eðéäìà ýåýé íòî íBiä äðô Bááì§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́©«£½Ÿ¤
:äðòìå Làø äøt LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ§©«£¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt∑להׁשּביעכם צרי אני לפיכ.ÌÎa LÈŒÔt∑ּבכם יׁש ‰ÌBi.ׁשּמא ‰�Ù B··Ï ¯L‡∑ ∆≈»∆¿ְְְֲֲִִִִֶַָָ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆¿»…∆«
הּברית עליו ÚÏÂ�‰.מּלקּבל L‡¯ ‰¯t L¯L∑מר עׂשב מגּדל ּומרּבהׁשרׁש מפרה ּכלֹומר: מרים, ׁשהם ּכּגידין ְְִִֵַַָָ…∆…∆…¿«¬»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבקרּבכם רמב"ן.רׁשע ְְְִֶֶַ

(çé)Bááìa Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥¸¦§¨³
úBôñ ïòîì Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬

:äàîvä-úà äåøä̈«¨¨−¤©§¥¨«

i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑א הּללּו, קללֹות יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום ּברּכת ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹ
לי' יהיה "והתּפּלל"∑C¯a˙‰Â.ׁשלֹום "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, שוי"א ‡CÏ.בנדיר"א ÈaÏ ˙e¯¯La∑ּבמראית ְִִֶָ¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִֵַַַַָƒ¿ƒƒƒ≈≈ְְִַ

ּכמֹו: כד)לּבי, לעׂשֹות(במדבר רֹואה ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא ‰¯Â‰."אׁשּורּנּו ˙BÙÒ ÔÚÓÏ∑לֹו ׁשאֹוסיף לפי ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹ¿««¿»»»ְִִֶ
הּמזיד, עם ׁשאצרפם עּתה וגֹורם עליהם, מעביר והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה על מּמּנּוּפרענּות ואּפרע ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

הּזדֹונֹות על הּׁשגגֹות אני לֹו ׁשאֹוסיף זדנּותא', על ׁשלּותא חטאי לּה לאֹוספא 'ּבדיל אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן .הּכל. ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
‰Â¯‰∑מּדעת ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּכֹור ּכאדם עֹוׂשה ׁשהּוא ּובתאוה∑‰ˆÓ‡‰.ׁשֹוגג, מּדעת עֹוׂשה רמב"ן.ׁשהּוא »»»ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ«¿≈»ְֲִֶֶַַַָ

‡Ú‡טז ÔB‰˙ÂÚË ˙ÈÂ ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»«¬»¿»»
:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Â ‡tÒk ‡�·‡Â¿«¿»«¿»¿«¬»ƒƒ¿

ÈÚ¯Ê˙יז B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»«¿ƒ
‡zÏÁcÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È�t daÏ Èc ‡Ë·L B‡ƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈ƒ««¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ C‰ÓÏ ‡�‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»¿≈«¿ƒ¿«»«¬««¿«»
ÔÈ‡ËÁ ¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈc Ôep‡‰»ƒƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒ

:ÔB„Ê B‡»

‰„‡יח ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡�‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e�„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,'Â‚Â ÌÎa LÈ Ôt (ÊÈ)צרי אני לפיכ ∆≈»∆ְֲִִִָָ

ּפרׁש. ויפה רׁש"י לׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָלהׁשּביעכם,

ּבאלה להביאכם צרי אני לֹומר ְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָוהּטעם,

אּולי מּיראתי הּזאת ּבּברית עּתה ְְְִִִִִַַַַָָָֹּובׁשבּועה

ּכאׁשר מצרים לׁשּקּוצי קצתכם לב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַנפּתה

אׁשר ּומֹואב עּמֹון לׁשּקּוצי אֹו ּבעגל, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָעׂשיתם

ּפעֹור, ּבבעל לכם היה ּכאׁשר ּבּדר ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָראיתם

לא ּתֹורה מּתן ׁשעת ׁשל הראׁשֹונה ּבּברית ְְִִִֶַַַַָָָֹּכי

ּוקללֹות: אלֹות ׁשם ְָָָָהיּו

,‰M‡ B‡ LÈ‡ ¯ÈkÊ‰Âּדעּתה ׁשהאּׁשה מּפני ¿ƒ¿ƒƒƒ»ְְִִֵֶַָָָ

עבֹודה ּבענין יעׂשה וכן עליה, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָקּלה

ּומׁשּפחה יחידים והזּכיר ב). יז (לעיל ְְְְִִִִִָָָָזרה

ּדר ּכּלם, על אמר ולא רב, עם ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוׁשבט

ּפֹונה ּכּלם לב ׁשּיהיה יּתכן ׁשּלא אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻּכבֹוד.

ּבברית באים היּו לא ּכי זרה, לעבֹודה ְֲִִִִַַָָָָָֹהּיֹום

יכריחם, מי ּכי ּובאלתֹו מׁשּפחההּׁשם אבל ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

הרֹוב: ּפחד מּפני ּבּברית יבֹואּו ׁשבט ְְִִֵֵֶַַַָָאֹו

,ÌBi‰ ‰�Ù B··Ï ¯L‡ ,ÌÎa LÈ Ôt ¯Ó‡Â¿»«∆≈»∆¬∆¿»…∆«
והּוא זרה לעבֹודה ּכבר הּנפּתה ְְְֲִַַַָָָָָעל

אֹו, הּזה. הּיֹום ּבּה מאמין ÌÎaּבלּבֹו LÈ Ôt ְֲִִֶַַַָ∆≈»∆

L¯Lיֹוציא הּבאים ּובּימים ויׂשגה ׁשּיפרח רע, …∆ְְְִִִִִֶֶַַַַָָ

אׁשר על וזה מרֹורֹות, ויצמיח רעים ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָּפרחים

והּבן ׁשרׁש האב ּכי הּיֹום, עּמנּו ּפה ְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאינּנּו

ּכי לֹומר הּׁשרׁש, והזּכיר יפרה. מּׁשרׁשיו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנצר

הּבאים, הּדֹורֹות ּבאלה להביא יכֹול ְְִִַַָָָָָהּוא

הּיֹום, לפניו הּוא יצמחּו מּמּנּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹׁשהּׁשרׁש

הּזאת: ּובאלה ּבּברית ּבא ְְִַַָָָָֹוהּוא

,L‡¯ ‰¯t ¯Ó‡Âלא מתֹוק מּׁשרׁש ּכי לרמז ¿»«…∆…ְִִִֶָֹֹֹ

עם ׁשלם לבבֹו אׁשר וכל מר, ְְֲִֵֵֵֶַָָָיצא

זרה ּבעבֹודה ּכלל הרהר ולא הּנכּבד ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹהּׁשם

מן ּבזה עלי ּתּקׁשה ואל בּה. מֹודה יֹוליד ְְִִֶֶֶַַַָָָֹלא

ּכי ּפריץ, ּבן והֹוליד י) יח (יחזקאל ְִִִֵַָָהּכתּוב

ּבֹו: לפרׁש אּוכל לא ּגדֹול, וסֹוד הּדבר, ְְֱֵֶַַָָָָֹאמת

,‰�ÚÏÂ L‡¯Âממיתים אֹו מרים עׂשבים ¿…¿«¬»ְֲִִִִָָ

ּכּנּויים, הם אֹו הּקדׁש. ּבלׁשֹון ּכן ְְִִִֵֵֶַָֹּוׁשמם

המרֹורים ראׁש ׁשהּוא "ראׁש" האחד ְְְִִֶֶַָָֹֹיקראּו

לענת מענין "לענה" יקראּו והּׁשני מּכּלם, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻמר

ונענה נּגׂש אֹותֹו האֹוכל ּכי ג), י (שמות ְֲִִִֵֶַַָָָמּפני

יאכלּנּו: נפׁשֹו ְְֱֶֶַֹלענּות

.¯Ó‡Ï B··Ïa C¯a˙‰Â (ÁÈ)ּכׁשּיׁשמע ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈…ְְִֶַ

הּוא האּלה, ּבאלֹות מתקּללים ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהאחרים

יהיה ׁשלֹום ּבלּבֹו ויאמר ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹיתּבר

והּׁשם לּבי. ּבתאות אל ּכאׁשר אּלה מּכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלי

ּכׁשּיחטא, אז אּפֹו עליו יעׁשן אבל לֹו יסלח ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹלא

לדֹורֹות: אֹו ְְלדֹור

B‡טעם לי"Èk"יהיה ׁשלֹום יהיה לאמר, ְִֶַַƒְִִֵֶָֹ

ּכי הּׁשבּועה, עלי מקּבל ׁשאינּני ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּבעבּור

אעׂשה. חפצי וכל ימי ּכל אל לּבי ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשרירּות

לסלח אלתֹו מקּבל ׁשאינּנּו ּבעבּור ה' יאבה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹולא

ּבבריתֹו ׁשּבא ּכיון אּפֹו עליו יעׁשן אבל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָלֹו,

ּומתחּזקת הּגֹוברת הּתאוה יׂשראל. ּכל עם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפני

בתרא (בבא חכמים ּכלׁשֹון ׁשרירּות, ּתּקרא ְְֲִִִִֵֵַָָּבּלב

מ (איוב בטנֹו ּבׁשרירי וכן וקּים, ׁשריר ְְְְִִִִֵֵַָָקס:)

טז):

להֹוסיף הּצמאה, את הרוה ספֹות למען ְְְְִֵֵֶַַַָָָָּופרּוׁש

ׂשבעה נפׁש ּכי הּמתאּוה, עם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהׂשּבעה

ּדׁשןּתקרא הּכהנים נפׁש ורּויתי ּכענין רוה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

והיתה יג), לא (ירמיה יׂשּבעּו טּובי את ְְְְִִִֶַָָָועּמי

ּתּקרא והּמתאּוה יא), פסוק (שם רוה ּכגן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָנפׁשם

ב): סג (תהלים נפׁשי ל צמאה ְְְְִֵַָָָצמאה,

,ÌÚh‰Âמתאּוה ׁשאינּנה הרוה האדם נפׁש ּכי ¿«««ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבלּבֹו ּתבא ּכאׁשר לּה, הרעים ְְֲִִִֶַַָָָָָֹלּדברים

יֹוסיף אז ּתאותֹו, ימּלא והּוא הּתאוה ְְְֲֲִֵַַַַַָָָקצת
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(èé)Búàð÷å ýåýé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ ýåýé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³§¦§¨Æ
äfä øôqa äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàä¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈©¥´¤©¤®

:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦
i"yx£'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ∑והע מתחּמם הּגּוף ּכעס, ידי וכן:על האף, מן יֹוצא כב)ׁשן על(ש"ב ואף ּבאּפֹו", עׁשן "עלה ∆¿««ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

הארץ ּדר ּכפי לׁשמע, ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן את מׁשמיע הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו ׁשאין ∑B˙‡�˜Â.ּפי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿ƒ¿»
נקמה, לביׁשת אחיזת אנפרטמנ"ט, חמה, הּמּדהלׁשֹון על מעביר רמב"ן.ואינֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ

(ë)úBìà ìëk ìàøNé éèáL ìkî äòøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ¨´
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

i"yx£‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰∑:אֹומר הּוא כח)ּולמעלה מּכה(לעיל וכל חלי ּכל ּגם הּזאת, הּתֹורה "ּבספר «¿»¿≈∆«»«∆ְְְְֳִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
הן הּטעמים ּפּסּוק ידי ועל הּספר. על מּוסב זכר, לׁשֹון 'הּזה', הּתֹורה. על מּוסב נקבה, לׁשֹון 'הּזאת', ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹוגֹו'"?
אמר: לכ לזה, זה ּדבּוקים הּזאת' ו'הּתֹורה ּבּספר, ּתחת נתּונה הטּפחא הּקללֹות ּבפרׁשת לׁשֹונֹות: לׁשּתי ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹנחלקים
אחריו, נֹופל זכר לׁשֹון לפיכ לזה, זה ּדבּוקים הּתֹורה' 'ספר נמצא הּתֹורה, ּתחת נתּונה הּטּפחא וכאן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"הּזאת",

הּספר על נֹופל .ׁשהּלׁשֹון ֵֵֶֶַַַָ

(àë)íëéøçàî eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ¥©´£¥¤½
õøàä úBkî-úà eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â¤©º¨¨³¤

:da ýåýé älç-øLà äéàìçz-úàå àåääרמב"ן ©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¨«

(áë)ìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôbà ¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ
äøîòå íãñ úëtäîk áNò-ìk dá äìòé-àìå çîöú©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ©«£Ÿ̈Æ

íéBáöe äîãà:Búîçáe Btàa ýåýé Côä øLà ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−©«£¨«

(âë)õøàì äëk ýåýé äNò äî-ìò íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²¨−¨¨¨´¤
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

Û˜˙Èיט ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ È·ÈÈ ‡Ï»≈≈¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈
da Ôe˜a„ÈÂ ‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«¿ƒ¿¿≈
ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»

:‡iÓL ˙BÁzÓ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿¿«»

„Ï‡¯NÈכ ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï ÈÈ dpL¯ÙÈÂ¿«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»

:ÔÈ„‰»≈

ÔeÓe˜Èכא Èc ÔBÎÈ�a ‰‡¯˙· ‡¯c ¯ÓÈÈÂ¿≈«»»«¿»»¿≈ƒ¿
‡˜ÈÁ¯ ‡Ú¯‡Ó È˙ÈÈc ÔÈÓÓÚ ¯·e ÔBÎÈ¯˙aÓƒ«¿≈««¿ƒ¿≈≈≈«¿»¿ƒ»
‡‰Ú¯Ó ˙ÈÂ ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡˙ÁÓ ˙È ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»¿»»¿«¿»«ƒ¿»«¿»»

:da ÈÈ Ú¯Ó‡ Ècƒ«¿«¿»«

Ï‡כב dÚ¯‡ Ïk ˙„È˜È ‡ÁÏÓe ‡˙¯Ùb»¿≈»ƒ¿»¿ƒ«»«¿«»
‡aÒÚ Ïk da ˜qÈ ‡ÏÂ ÁÓˆ˙ ‡ÏÂ Ú¯Êƒ̇¿«¿»«¿«¿»ƒ««»∆¿»
Èc ÌÈB·ˆe ‰Ó„‡ ‰¯ÓÚÂ Ì„Òc ‡zÎt‰Ók¿«¿∆¿»ƒ¿…«¬…»«¿»¿ƒƒ

:d˙ÓÁ·e dÊ‚¯a ÈÈ CÙ‰¬«¿»¿»¿≈¿∆¿≈

ÔÈ„kכג ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ ‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿»«¿«»«∆¬«¿»¿≈
:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»»¿»¿»«»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לּדבר מאד צמאה ותהיה יתרה ּתאוה ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹּבנפׁשֹו

מּבראׁשֹונה, יֹותר ׁשעׂשה אֹו ׁשאכל ִִֵֶֶַַָָָָָההּוא

מתאּוה היתה ׁשּלא רעים לדברים עֹוד ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹותתאּוה

הּיפֹות, הּנׁשים לזּמת הּמתאּוה ּכי מּתחּלה. ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָלהם

לבֹוא ּתאוה ּתבֹואהּו ּבזּמתן ׁשטּוף ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָּכׁשּיהיה

ּבּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא הּבהמה, ועל הּזכר ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

נב:) (סוכה חכמים ׁשהזּכירּו ּוכענין ְְְֲֲִִִִֶַַַָהּתאוֹות,

הּכתּוב יאמר ּולכ ׂשבע. מרעיבֹו רעב ְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹמׂשּביעֹו

נפׁשֹו ימּלא אם ׁשהּוא לּבֹו, ּבּׁשרירּות ְְְִִִִֵֵֶַַָּבהֹול

היא אׁשר עליו והחזקֹות הּׁשרירֹות ְְֲֲֲִִֶַַַַָָָּבּתאוֹות

הּצמאה, עם הרוה נפׁשֹו יֹוסיף להם, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָצמאה

וכאׁשר מּמּנּו ׂשבע ּׁשהיה למה ויצמא יתאּוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכי

ּפֹורה" "ׁשרׁש ׁשהזּכיר ּולפי ּבֹו. נפׁשֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַֹהׂשּביע

ּכפּתֹו הּוא הּׁשרׁש יֹוסיף ּכי הּזה, ּבּלׁשֹון ְִִִֶֶַַַַָָֹאמר

ותׁשֹובנה הּצמאה עם ורענּנה רוה היא ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָאׁשר

צמאֹות: ְֵָֻּכּלם

ÔÚÓÏ ÔÈ‡Âּבּׁשרירּות ׁשאל טעם, הּזה ּבּמקֹום ¿≈¿««ְִִֵֵֶֶַַַַָ

אבל הּצמאה, עם הרוה ׁשאספה ּבעבּור ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלּבי

ּבעבּור ּכי הּכתּוב יאמר "לסּפֹות", ּכמֹו ְְֲִִַַַָֹהּוא

יאמר עלּול עם סּבה ּבכל ּכי .ּכ יהיה ְְִִִִֶֶַָָָָֹזה

לרצֹונֹו הּגֹורם אדם ׁשּיעׂשה ּבין ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ"למען",

ׁשּיהיה ּבין ,ל ייטב אׁשר למען ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָּבעלּול,

למּוג למען ּכמֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא ּכן הּגֹורם ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹאדם

ו), ו (שם יאׁשמּו למען כ), כא (יחזקאל ְְְֵֶַַלב

יּכרת למען עצּבים להם עׂשּו ּוזהבם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּכסּפם

והּיׁשר הּטֹוב וזה ּכאּלה. ורּבים ד), ח ְְְִֵֶֶַַַָָָ(הושע

ּבהרּבה עליו הּנכּתב מּכל הּזה ּבּפסּוק ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעיני

ִָּפנים:

Ìbּפֹורה ׁשרׁש אל ׁשב ׁשהּוא לפרׁש, יּתכן «ְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

לאמר ּבלבבֹו יתּבר ּכי יאמר ולענה, ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹֹראׁש

הרוה ּפארתֹו ׁשּיֹוסיף למען לי יהיה ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָׁשלֹום

הּצמאה על וראׁש הלענה ותצמיח ּתגּדל ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָֹאׁשר

ּכּנּוי "הרוה" יהיה אֹו צֹומחת. היתה לא ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹאׁשר

הּצֹומחת הרוה הלענה ׁשּיֹוסיף הּנזּכרת, ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָללענה

גדלה היתה לא אׁשר הּצמאה על מאד ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּוגדלה

ּבזה והּכּונה צֹומחת. ׁשּתיהן ותהיינה מעט, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹרק

מּמּנה ויתּבר האלה יׁשמע אׁשר ּכל ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָלֹומר,

לחטֹוא יׁשיבּוהּו סעּפיו ּבׁשרירּותֹו, ְְְְְֲִִִִִֵַַָויתחּזק

זה וגם מּבראׁשֹונה. יֹותר ּפׁשעים ְְְְִִִִֵֶַַָָָויצמיחּו

נכֹון: ֵָּפרּוׁש

.‡e‰‰ LÈ‡a B˙‡�˜Â '‰ Û‡ ÔLÚÈ (ÎŒËÈ)∆¿««¿ƒ¿»»ƒ«
ה' ּומחה אּׁשה, אֹו איׁש הּיחיד ִִִַַָָָָָאלת

לראׁש אחד ׁשם ּכי הּמׁשּפחה, אלת ׁשמֹו, ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹאת

אבֹותם. Ú¯Ï‰,ּבית '‰ BÏÈc·‰Âמּכל לּׁשבט, ֲֵָ¿ƒ¿ƒ¿»»ִֵֶַֹ

הּנׁשארים: יׂשראל ְְְִִִִֵֵַָָׁשבטי

Ó‡Â (‡Î)¯L‡ ÌÎÈ�a ÔB¯Á‡‰ ¯Bc‰ ¯ ¿»««»«¬¿≈∆¬∆
.eÓe˜Èּבּדֹור יׂשראל ׁשבטי ּכי »ְְִִִֵֵַָ

אלֹות ׁשמעּו הם ּכי זה, ידעּו ּכבר ְְְִִֵֶָָָָָהראׁשֹון

על יחזר הּזה הּכתּוב ּכי ויּתכן ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹהּברית.

זה ּכׁשּיקרה ּכי ולענה, ראׁש ּפֹורה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָֹֹׁשרׁש

כן: יׁשאלּו אז הּבאים ְֲִִֵַַָָּבּדֹורֹות

miavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyily meil inei xeriy

(ãë)íúáà éäìà ýåýé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa ínò úøk øLà£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

(äë)íéäìà íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLà£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«

i"yx£ÌeÚ„ÈŒ‡Ï∑אלהּות ּגבּורת ּבהם ידעּו Ì‰Ï.לא ˜ÏÁ ‡ÏÂ∑ולא' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא …¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…»«»∆ְְְְְְְְִֵֶָָָָֹ
נחלה ׁשּום להם חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק", "לא ּולׁשֹון טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון', ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹאֹוטיבא

חלק רמב"ן.וׁשּום ְֵֶ

(åë)-ìk-úà äéìò àéáäì àåää õøàa ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨
:äfä øôqa äáeúkä äììwä©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«

(æë)óö÷áe äîçáe óàa íúîãà ìòî ýåýé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥¨−§¤´¤
Liå ìBãbì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë ¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם(ירמיה מעל נֹותׁשם רמב"ן.""הנני «ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

(çë)-ãò eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£e�È‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑,הּיחיד הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה לעׂשֹות, ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ׁשל מטמֹונֹותיו יֹודע אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות את "וראּו ּכ ואחר וגֹו'", איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּנאמר:

אני אין ּולבנינּו,חברֹו? לנּו הּנגלֹות אבל יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, לה' ׁשהן הּנסּתרֹות, על אתכם מעניׁש ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּבהם, ּדין נעׂשה לא ואם מּקרּבנּו, הרע הרּבים.לבער (את) מג)יענׁשּו ׁשאף(סנהדרין לדרׁש ּולבנינּו", "לנּו על נקּוד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

עיבל, ּובהר ּגרּזים ּבהר הּׁשבּועה את עליהם מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד הרּבים את ענׁש לא הּנגלֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹעל
לזה זה ערבים רמב"ן.ונעׂשּו ְֲֲִֵֶֶַָ

‡Ï‰‡כד ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»«¿»¡»»
ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚ ¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿«»≈»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„È‚Òeכה ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ eÁÏÙe eÏÊ‡Â«¬»¿»¿«¬««¿«»¿ƒ
‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc ÔB‰Ï¿«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ï¿

È‡Ï˙‡‰כו ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿«¿»«ƒ¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk ˙È dÏÚ¬«»»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

ÓÁ·e‰כז Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

Ï�‡כח ÔÈÏbÓ„e ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡��·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌeÚ„È ‡Ï ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡ (‰Î)ידעּו לא ¡…ƒ¬∆…¿»ְָֹ

אלהּות, ּגבּורת Ì‰Ï,ּבהם ˜ÏÁ ‡ÏÂ ְֱֶַָֹ¿…»«»∆

ולא ּתרּגמֹו ואּונקלּוס לחלקם. נתנם ְְְְְְְְְְִֶָָָָֹולא

ולׁשֹון טֹובה, ׁשּום להם הטיב לא להֹון, ְְִִֵֶָָָֹאֹוטיב

,"˜ÏÁ"חלק לא להם, ׁשּבחרּו אלֹוּה אֹותֹו »«ֱֲֶֶַַָָָֹ

רׁש"י: לׁשֹון וחלק, נחלה ׁשּום ְֲִֵֶֶַַָָָלהם

ּבאלהים, ידעּום לא אׁשר אלהים ְְֱֲִִֵֶַָָֹֹֹוהּנכֹון,

אלהּות ּבכח אֹותם ידעּו ׁשּלא ְְְֱֶַַָָֹֹֹּכלֹומר

אלהי ה' חלקם ולא מעצמֹו, להם ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּיּמצא

יׂשראל על ׂשרים אֹותם נתן ׁשּלא להם, ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבֹותם

זה ּפרׁשּתי ּוכבר האּמֹות, על ׂשמם ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻּכאׁשר

כה): יח (ויקרא

.Ì˙Ó„‡ ÏÚÓ '‰ ÌLziÂ (ÊÎ)יגלה ּכי «ƒ¿≈≈««¿»»ְִִֶ

ּכענין ה', ּבעיני הרע העֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשבט

כו). ה א הימים (דברי ולּגדי לראּובני ְְִִֵֵַַַָָוּיגלם

להיֹותם יׂשראל ּכל לגלּות ירמז עּתה ּכי ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹוהּנכֹון

ּבּפרׁשה וכן ׁשלמה. ּגלּות ויגלּו רעים, ְְְְִִֵֵַָָָָָָָֻּכּלם

יבאּו כי והיה א) ל (להלן כן אחרי ְֲִֵֵַַָָָָָֹהּבאה

יׂשראל ּכל ּגלּות על האּלה, הּדברים ּכל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעלי

אׁשר הּגֹוים ּבכל (שם) ׁשאמר ּכמֹו ְְְֲִִֶֶֶַַָָיהיה,

ּכּלה: והּפרׁשה וגו' ׁשּמה אלהי ה' ְֱֲִִֶַָָָָָָֹֻהּדיח

.e�È‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰ (ÁÎ)ּדעת על «ƒ¿»…«¡…≈ַַַ

לֹו אלהינּו הּׁשם ּכי יאמר ְְֱִִֵֵַַַָֹֹהמפרׁשים,

ּכי ּבּסתר, זרה עבֹודה ּבעֹובדי מׁשּפט ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָלעׂשֹות

עלינּו והּנגלֹות לפניו, ּגלּויֹות הּתעלּומֹות ְְְְֲִֵַַַָָָָּכל

הּתֹורה ּדברי ּכל את להם לעׂשֹות ּבנינּו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָועל

הּתֹורה. ּכדין זרה עבֹודה עֹובדי להּכֹות ְְְֲִֵַַַָָָָֹהּזאת,

הּוא: ּכן מג:) (סנהדרין הּמדרׁש ּכפי ְְְִִֵַַָוגם

ÈzÚ„Âּכי הּפׁשט, ּבדר"˙B¯zÒp‰"הם ¿«¿ƒְְִֶֶַָ«ƒ¿»ֵ

אֹותם, העֹוׂשים מן הּנסּתרים ְִִִִִַַַָָָָהחּטאים

(תהלים נּקני מּנסּתרֹות יבין מי ׁשגיאֹות ְְְִִִִִִֵַָָּכמֹו

אין הם, לבּדֹו לּׁשם הּנסּתרֹות יאמר יג), ְְִֵֵֵַַַַָֹיט

אבל חטא, אׁשר עון ּבהן ׁשהם‰BÏ‚p˙לנּו ֲֲֶֶָָָָָָֹ«ƒ¿ֵֶ

‡˙הּזדֹונֹות, ˙BNÚÏ ÌÏBÚ „Ú e�È�·Ïe e�Ï ְַ»¿»≈«»«¬∆

˙‡f‰ ‰¯Bz‰ È¯·c Ïkקּבלנּו ׁשּכ עֹולם, חּקת »ƒ¿≈«»«…ְִֶַַָָֻ

לדֹורֹות ּפה אינּנּו אׁשר ועל ּפה יׁשנֹו אׁשר ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַֹֹעל

הּמצוה, ּכל לעׂשֹות ּבאלה ׁשהביא ּולפי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָעֹולם.

יתקּלל ׁשּלא ּבׁשּגגה, העֹוׂשה החרם מן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהֹוציא

הּזאת: ַָָָֹּבאלה

È¯·„Âּדמּטּמרן ׁשאמר ּכן, מטין אּונקלּוס ¿ƒ¿≈ְְְְִִֵֶַַָָָ

המפרׁשים ּכדברי ואם אלהנא, ה' ְְְְְֱֳִִִֵַָָָָָקדם

אלהנא: לה' ּדמּטּמרין לֹומר לֹו ְְֱִִַַַָָָָראּוי
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(ãë)íúáà éäìà ýåýé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa ínò úøk øLà£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

(äë)íéäìà íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLà£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«

i"yx£ÌeÚ„ÈŒ‡Ï∑אלהּות ּגבּורת ּבהם ידעּו Ì‰Ï.לא ˜ÏÁ ‡ÏÂ∑ולא' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא …¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…»«»∆ְְְְְְְְִֵֶָָָָֹ
נחלה ׁשּום להם חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק", "לא ּולׁשֹון טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון', ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹאֹוטיבא

חלק רמב"ן.וׁשּום ְֵֶ

(åë)-ìk-úà äéìò àéáäì àåää õøàa ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨
:äfä øôqa äáeúkä äììwä©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«

(æë)óö÷áe äîçáe óàa íúîãà ìòî ýåýé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥¨−§¤´¤
Liå ìBãbì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë ¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם(ירמיה מעל נֹותׁשם רמב"ן.""הנני «ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

(çë)-ãò eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£e�È‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑,הּיחיד הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה לעׂשֹות, ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ׁשל מטמֹונֹותיו יֹודע אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות את "וראּו ּכ ואחר וגֹו'", איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּנאמר:

אני אין ּולבנינּו,חברֹו? לנּו הּנגלֹות אבל יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, לה' ׁשהן הּנסּתרֹות, על אתכם מעניׁש ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּבהם, ּדין נעׂשה לא ואם מּקרּבנּו, הרע הרּבים.לבער (את) מג)יענׁשּו ׁשאף(סנהדרין לדרׁש ּולבנינּו", "לנּו על נקּוד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

עיבל, ּובהר ּגרּזים ּבהר הּׁשבּועה את עליהם מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד הרּבים את ענׁש לא הּנגלֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹעל
לזה זה ערבים רמב"ן.ונעׂשּו ְֲֲִֵֶֶַָ

‡Ï‰‡כד ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»«¿»¡»»
ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚ ¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿«»≈»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„È‚Òeכה ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ eÁÏÙe eÏÊ‡Â«¬»¿»¿«¬««¿«»¿ƒ
‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc ÔB‰Ï¿«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ï¿

È‡Ï˙‡‰כו ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿«¿»«ƒ¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk ˙È dÏÚ¬«»»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

ÓÁ·e‰כז Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

Ï�‡כח ÔÈÏbÓ„e ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡��·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌeÚ„È ‡Ï ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡ (‰Î)ידעּו לא ¡…ƒ¬∆…¿»ְָֹ

אלהּות, ּגבּורת Ì‰Ï,ּבהם ˜ÏÁ ‡ÏÂ ְֱֶַָֹ¿…»«»∆

ולא ּתרּגמֹו ואּונקלּוס לחלקם. נתנם ְְְְְְְְְְִֶָָָָֹולא

ולׁשֹון טֹובה, ׁשּום להם הטיב לא להֹון, ְְִִֵֶָָָֹאֹוטיב

,"˜ÏÁ"חלק לא להם, ׁשּבחרּו אלֹוּה אֹותֹו »«ֱֲֶֶַַָָָֹ

רׁש"י: לׁשֹון וחלק, נחלה ׁשּום ְֲִֵֶֶַַָָָלהם

ּבאלהים, ידעּום לא אׁשר אלהים ְְֱֲִִֵֶַָָֹֹֹוהּנכֹון,

אלהּות ּבכח אֹותם ידעּו ׁשּלא ְְְֱֶַַָָֹֹֹּכלֹומר

אלהי ה' חלקם ולא מעצמֹו, להם ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּיּמצא

יׂשראל על ׂשרים אֹותם נתן ׁשּלא להם, ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבֹותם

זה ּפרׁשּתי ּוכבר האּמֹות, על ׂשמם ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻּכאׁשר

כה): יח (ויקרא

.Ì˙Ó„‡ ÏÚÓ '‰ ÌLziÂ (ÊÎ)יגלה ּכי «ƒ¿≈≈««¿»»ְִִֶ

ּכענין ה', ּבעיני הרע העֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשבט

כו). ה א הימים (דברי ולּגדי לראּובני ְְִִֵֵַַַָָוּיגלם

להיֹותם יׂשראל ּכל לגלּות ירמז עּתה ּכי ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹוהּנכֹון

ּבּפרׁשה וכן ׁשלמה. ּגלּות ויגלּו רעים, ְְְְִִֵֵַָָָָָָָֻּכּלם

יבאּו כי והיה א) ל (להלן כן אחרי ְֲִֵֵַַָָָָָֹהּבאה

יׂשראל ּכל ּגלּות על האּלה, הּדברים ּכל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעלי

אׁשר הּגֹוים ּבכל (שם) ׁשאמר ּכמֹו ְְְֲִִֶֶֶַַָָיהיה,

ּכּלה: והּפרׁשה וגו' ׁשּמה אלהי ה' ְֱֲִִֶַָָָָָָֹֻהּדיח

.e�È‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰ (ÁÎ)ּדעת על «ƒ¿»…«¡…≈ַַַ

לֹו אלהינּו הּׁשם ּכי יאמר ְְֱִִֵֵַַַָֹֹהמפרׁשים,

ּכי ּבּסתר, זרה עבֹודה ּבעֹובדי מׁשּפט ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָלעׂשֹות

עלינּו והּנגלֹות לפניו, ּגלּויֹות הּתעלּומֹות ְְְְֲִֵַַַָָָָּכל

הּתֹורה ּדברי ּכל את להם לעׂשֹות ּבנינּו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָועל

הּתֹורה. ּכדין זרה עבֹודה עֹובדי להּכֹות ְְְֲִֵַַַָָָָֹהּזאת,

הּוא: ּכן מג:) (סנהדרין הּמדרׁש ּכפי ְְְִִֵַַָוגם

ÈzÚ„Âּכי הּפׁשט, ּבדר"˙B¯zÒp‰"הם ¿«¿ƒְְִֶֶַָ«ƒ¿»ֵ

אֹותם, העֹוׂשים מן הּנסּתרים ְִִִִִַַַָָָָהחּטאים

(תהלים נּקני מּנסּתרֹות יבין מי ׁשגיאֹות ְְְִִִִִִֵַָָּכמֹו

אין הם, לבּדֹו לּׁשם הּנסּתרֹות יאמר יג), ְְִֵֵֵַַַַָֹיט

אבל חטא, אׁשר עון ּבהן ׁשהם‰BÏ‚p˙לנּו ֲֲֶֶָָָָָָֹ«ƒ¿ֵֶ

‡˙הּזדֹונֹות, ˙BNÚÏ ÌÏBÚ „Ú e�È�·Ïe e�Ï ְַ»¿»≈«»«¬∆

˙‡f‰ ‰¯Bz‰ È¯·c Ïkקּבלנּו ׁשּכ עֹולם, חּקת »ƒ¿≈«»«…ְִֶַַָָֻ

לדֹורֹות ּפה אינּנּו אׁשר ועל ּפה יׁשנֹו אׁשר ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַֹֹעל

הּמצוה, ּכל לעׂשֹות ּבאלה ׁשהביא ּולפי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָעֹולם.

יתקּלל ׁשּלא ּבׁשּגגה, העֹוׂשה החרם מן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהֹוציא

הּזאת: ַָָָֹּבאלה

È¯·„Âּדמּטּמרן ׁשאמר ּכן, מטין אּונקלּוס ¿ƒ¿≈ְְְְִִֵֶַַָָָ

המפרׁשים ּכדברי ואם אלהנא, ה' ְְְְְֱֳִִִֵַָָָָָקדם

אלהנא: לה' ּדמּטּמרין לֹומר לֹו ְְֱִִַַַָָָָראּוי
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ß lel` d"k iriax mei ß

ì(à)éìò eàáé-éë äéäåäëøaä älàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤©§¨¨Æ
éðôì ézúð øLà äììwäå-ìëa Eááì-ìà úáLäå E §©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ¤§¨¤½§¨̧

éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä:änL E ©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 118 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zilrp daEWzl dnCwd ± dkxAd©§¨¨©§¨¨¦§¨©£¥

ּובכל־נפׁשָך: ּבכל־לבבָך גו' אלהיָך עד־יהֹוה וׁשבּת גו' והּקללה הּברכה גו' עליָך כי־יבאּו א־ב)והיה (ל, ְָָ�ִָֽ�ָֹ�ְֶַָָ�ְְַָ�ְְַָ�ְַָָ�ֱֹ�ֶ�ְְְָָֽ�ְְֶַָֽ
אם אבל עליו, ּבאה קללה ּכׁשּיראה לּבֹו אל יׁשיב קללה, עליו יבֹוא אם ּבׁשלמא . . לׁשאל "יׁש הקׁשה: הּתֹורה על ּכהן' ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּב'ׂשפתי

לּבֹו" אל יׁשיב איְך ּברכה הקדוש)יראה החיים' ב'אור הקשה .(וכן ְְִִִֵֶֶָָָ

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

– ונפׁשֹו לּבֹו לפנימּיּות החֹודרת נעלית ּבתׁשּובה לׁשּוב החֹוטא את מעֹורר מ"הּקללה", הּצער ּדהרּגׁש מׁשמע הּכתּובים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָמהמׁשְך

מּכפי יֹותר הּמכאיב ּבאפן להיֹות הּצער רגׁש ּגם צריְך – ּכזֹו נעלית ּתׁשּובה ׁשּלעֹורר ּבפׁשטּות ּומּובן נפׁשָך". ּובכל לבבָך ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ"ּבכל

ִָָהרגיל.

הרי טֹוב, ּדבר ׁשּקדמֹו אחרי מּגיע מצער ׁשּכׁשּדבר האדם מּטבע ּכי הּברכה, אחרי ּדוקא מּגיעה הּקללה מּדּוע מּובן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

צע הרי עני, ונעׂשה הּגלּגל עליו ׁשּנתהּפְך עׁשיר ּוכמֹו הּטֹוב. קדמֹו לא מאּלּו יֹותר הרּבה ּומכאיב מצער מּמיזה ּכּמה ּפי ּגדֹול רֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

חּייו. ּכל עני ִֶַָָָָָׁשהיה

ּובכל לבבָך "ּבכל – נעלית לתׁשּובה האדם את לעֹורר ּבכחּה "הּברכה", אחרי מּגיעה "הּקללה" ּכאׁשר ּדוקא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

רמב"ןנפׁשָך". ְֶַ

(á)éäìà ýåýé-ãò záLå-øLà ìëk Bì÷á zòîLå E §©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ£¤
éðáe äzà íBiä Eeöî éëðàEááì-ìëa E ¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨§¨§−

:ELôð-ìëáeרמב"ן §¨©§¤«

(â)éäìà ýåýé áLåEöa÷å áLå Eîçøå EúeáL-úà E §¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ
éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénòä-ìkî:änL E ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨

i"yx£E˙e·LŒ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ∑ׁשהּׁשכינה ּכביכל מּכאן למדּו רּבֹותינּו ."ׁשבּות את "והׁשיב לכּתב: לֹו היה ¿»¡…∆∆¿¿ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשּגדֹול לפרׁש, יׁש ועֹוד עּמהם. יׁשּוב ׁשהּוא לעצמֹו, ּגאּלה הכּתיב ּוכׁשּנגאלין ּגלּותם, ּבצרת יׂשראל עם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻׁשרּויה
ׁשּנאמר: ּכענין מּמקֹומֹו, איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו הּוא ּכאּלּו ּובקׁשי, ּגלּיֹות קּבּוץ ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻיֹום

כז) ּכן:(ישעיה מצינּו האּמֹות ׁשאר ּבגלּיֹות ואף יׂשראל", ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו כט)"ואּתם את(יחזקאל "וׁשבּתי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻֻ
מצרים ."ׁשבּות ְְִִַ

(ã)ýåýé Eöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ§Ÿ̈´
éäìà:Eçwé íMîe E ¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«

‰‡ÔÈlא ‡iÓb˙t Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬»»ƒ¿»«»»ƒ≈
CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯aƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ√»»¿¿ƒ»
:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚‡ Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿»«¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

Ïa˜˙eב C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e¿¿««¿»«¿»¡»»¿««
z‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc ÏÎk d¯ÓÈÓÏ¿≈¿≈¿…ƒ¬»¿«¿»»≈«¿

:CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa CÈ�·e¿»¿»ƒ»¿»«¿»

CÏÚג ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ‚ È·L ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ·e˙ÈÂƒ¿»¡»»»»≈«¿»»ƒ««¬»
ÈÈ Cp¯c·È Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓ CpL�ÎÈÂ ·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»«¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿»

:Ôn˙Ï C‰Ï‡¡»»¿«»

ÔnzÓד ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È Ì‡ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»
:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpL�ÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk EÈÏÚ e‡·È ÈÎ ‰È‰Â (‡)¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ»≈∆
הּפרׁשה ּכי טז) כו (ויקרא הזּכרּתי ְְְִִִַַָָָָּכבר

נבראּו, ולא היּו לא עניניה ּכל ּכי עתידה, ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹהּזאת

להיֹות: עתידין הם ְֲֲִִִֵָאבל

וׁשמעּתוטעם(·) אלהי ה' עד וׁשבּת ְְְְְֱֶַַַַַָָָֹ

אּתה הּיֹום מצּו אנכי אׁשר ּככל ְְְְֲִֶַַַָָֹֹֹבקלֹו

ּובכל לבב ּבכל ה' אל ׁשּתׁשּוב .ְְְְֶֶֶָָָָָּובני

לדֹורֹותם ּבני ועל עלי ּותקּבל ְְְְְֵֶֶַַַָָָנפׁש

ּכאׁשר הּיֹום, מצּו אנכי אׁשר ּככל ְְְֲֲֲִֶֶַַַַָֹֹלעׂשֹות

ל) י (נחמיה ּדכתיב הּׁשנית, ּבגאּלה ְְִִִֵַַָָֻעׂשּו

האלהים ּבתֹורת ללכת ּובׁשבּועה ּבאלה ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָֹּובאים

ולׁשמֹור האלהים עבד מׁשה ּביד נּתנה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָֹאׁשר

ּומׁשּפטיו אדֹונינּו ה' מצות ּכל את ְְְֲֲִִֵֶַָָָֹולעׂשֹות

ְָֻוחּקיו:

B‡יהיהEeˆÓ"ל מצּו ּכמֹו "ּובני אּתה ְִֶ¿«¿ְְְְֶַַָָ

מה (בראשית צּויתה ואּתה ּכענין ,ְְְְִֵֶַַָָָֻּולבני

וּירעּו וכן ּולפייט), לנּו. ו), כו (לעיל אתנּו ְְִֵֵַָָָֹ

ּׁשאמרּו למה ירמז ּכי ּגדֹול, סֹוד ּבֹו יׁש ְְְְִִִֵֶַַָָֹדעּתי

ּכל ׁשּיכלּו עד ּבא ּדוד ּבן אין סג:) ְִִֵֶֶַָָָ(יבמות

ּבֹו: ּדּברּתי ּוכבר ׁשּבּגּוף, ְְְִִֶַַַָָהּנׁשמֹות

miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k iying meil inei xeriy

(ä)éäìà ýåýé EàéáäåEéúáà eLøé-øLà õøàä-ìàE ¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−
éúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå:E ¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

(å)éäìà ýåýé ìîeäáäàì Eòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈
éäìà ýåýé-úàéiç ïòîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck zegiy ihewl)

לבב ואת לבבָך ו)את אלּול(ל, ּתבֹות הטורים)ראׁשי ויסֹוד(בעל הקּדמה הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ּתבֹות ראׁשי ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לְךלתֹורה, וׂשמּתי לידֹו הּתֹורה,אּנה קו זהּו האדם ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

קֹולטין ּתֹורה ּדברי א)ּכי י, לי.(מכות ודֹודי לדֹודי ׁשּבּלבאני עבֹודה אּלא לנּו ׁשאין אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, לאביֹוניםזֹו ּומּתנֹות לרעהּו ׁשלאיׁש הּקו חסדים- רמב"ן.ּגמילּות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ß lel` e"k iying mei ß

(æ)éäìà ýåýé ïúðåéáéà-ìò älàä úBìàä-ìk úà EE §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®©«Ÿ§¤¬
éàðN-ìòå:Eeôãø øLà E §©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)-ìk-úà úéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§¨−§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(è)éäìà ýåýé EøéúBäåìëa E|ðèá éøôa Eãé äNòîE §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹
ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe|ýåýé áeLé ¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À

éìò NeNìéúáà-ìò NN-øLàk áBèì E:E ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤¨−©£Ÿ¤«

(é)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúwçå åéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ§ªŸ½̈
ýåýé-ìà áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

‡·‰˙Cה e˙È¯Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒƒ¬»»»
:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂ CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â¿≈¿«¿∆»¿«¿ƒ»≈¬»»»

ÈÂ˙ו CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»¡»»»«¿ƒ»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ�·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

:CÈiÁ ÏÈ„a CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»¿ƒ«»

ÏÚז ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡�Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

cÏÂa‡ט C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

hÓÏ¯י C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.E··Ï ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ÏÓe (Â)ׁשאמרּו זהּו »¡…∆∆¿»¿ְֶֶָ

אֹותֹו, מסּיעין לּטהר הּבא קד.) ְְִִֵַַָָ(שבת

יעזר והּוא לבב ּבכל אליו ׁשּתׁשּוב ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹמבטיח

ׁשאֹומר, זה ענין הּכתּובים מן ונראה .ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַאֹות

האדם ּביד רׁשּות היתה הּבריאה מזמן ְְְְְִִִַַַָָָָָָּכי

הּתֹורה זמן וכל רׁשע, אֹו צּדיק ּכרצֹונֹו ְְְִִֵַַַָָָָָלעׂשֹות

ּבּטֹוב, ּבבחירתם זכּות להם ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּכן,

הּמׁשיח, לימֹות אבל ּברע. ּברצֹותם ְְֲִִִֶַַָָָָָֹוענׁש

יתאּוה לא טבע, להם ּבּטֹוב הּבחירה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּתהיה

ּבֹו יחּפץ ולא ראּוי ּׁשאינֹו למה הּלב ְְְֵֵֶֶַַַָָֹֹלהם

החמדה ּכי ּכאן. הּנזּכרת הּמילה והיא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּכלל.

ׁשּלא הּוא הּלב ּומֹול לּלב, ערלה ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹוהּתאוה

ההּוא ּבּזמן האדם ויׁשּוב יתאּוה. ולא ְְְְְִֶַַַַַָָָָֹֹיחמד

הראׁשֹון, אדם ׁשל חטאֹו קדם היה ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֹלאׁשר

ולא לעׂשֹות ּׁשראּוי מה ּבטבעֹו עֹוׂשה ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹׁשהיה

ׁשּפר ּכמֹו והפּכֹו ּדבר ּברצֹונֹו לֹו ׁשּתיהיה ְְְְְִִֵֶַָָָָָ

ט): (ב ּבראׁשית ְְִֵֵֶּבסדר

e‰ÊÂ,(לֿלב (לא ּבירמיה הּכתּוב ּׁשאמר מה ¿∆ְְְִֶַַַָָָ

את וכרּתי ה' נאם ּבאים ימים ְְִִִִֵֶַָָָֻהּנה

חדׁשה, ּברית יהּודה ּבית ואת יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָּבית

ּכי וגו', אבֹותם את ּכרּתי אׁשר כּברית ְֲֲִִִֶֶַַָָֹלא

יׂשראל ּבית את אכרת אׁשר הּברית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹזאת

ּבקרּבם ּתֹורתי את נתּתי ההם הּימים ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאחרי

הרע יצר ּבּטּול וזהּו אכּתבּנה, לּבם ְְְֳִִֵֶֶֶֶַַָָָועל

ּולכ הראּוי. מעׂשהּו ּבטבעֹו הּלב ְְְֲֲִֵֵַַַָָָועׂשֹות

להם והייתי לג) לב פסוקים (שם עֹוד ְִִֶַָָָאמר

עֹוד ילּמדּו ולא לעם, לי יהיּו והּמה ְְְְְְִִִֵֵַָָֹֹלאלהים

ּדעּו לאמר אחיו את ואיׁש רעהּו את ְְִִִֵֵֵֶֶָֹאיׁש

ועד למּקטּנם אֹותי ידעּו כּוּלם ּכי ה' ְְְְִִִֵֶַַָָאת

מנעּוריו רע האדם לב יצר ּכי ּובידּוע ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּגדֹולם,

צריכין אין ההּוא ּובּזמן אֹותם, ללּמד ְְְְִִִִֵֵַַַַָּוצריכים

ההּוא ּבזמן יצרם ׁשּיתּבּטל אּלא אֹותם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָללּמד

ְְֵַלגמרי:

ÔÎÂלב לכם ונתּתי כז) כו (לו ּביחזקאל נאמר ¿≈ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָ

ועׂשיתי ּבקרּבכם אּתן חדׁשה ורּוח ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָחדׁש

ירמז החדׁש והּלב ּתלכּו, ּבחּקי אׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻאת

ׁשאמרּו וזהּו ּולרצֹון. לחפץ והרּוח ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָלטבעֹו,

ּתאמר אׁשר ׁשנים והּגיעּו קנא:) (שבת ְֲִִִֵֶַַָֹרּבֹותינּו

ימֹות אּלּו א), יב (קהלת חפץ בהם לי ְִֵֵֵֶֶָאין

ּכי חֹובה. ולא זכּות לא ּבהם ׁשאין ְְִִֵֶֶַַָָָֹֹהּמׁשיח,

יעׂשה אבל חפץ, ּבאדם יהיה לא הּמׁשיח ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבימי

לא ּבהם אין ּולפיכ הראּוי, הּמעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּבטבעֹו

ּתלּויים והחֹובה הּזכּות ּכי חֹובה, ולא ְְְְְִִַַָָֹזכּות

ֵֶַּבחפץ:



לט miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k iying meil inei xeriy

(ä)éäìà ýåýé EàéáäåEéúáà eLøé-øLà õøàä-ìàE ¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−
éúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå:E ¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

(å)éäìà ýåýé ìîeäáäàì Eòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈
éäìà ýåýé-úàéiç ïòîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck zegiy ihewl)

לבב ואת לבבָך ו)את אלּול(ל, ּתבֹות הטורים)ראׁשי ויסֹוד(בעל הקּדמה הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ּתבֹות ראׁשי ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לְךלתֹורה, וׂשמּתי לידֹו הּתֹורה,אּנה קו זהּו האדם ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

קֹולטין ּתֹורה ּדברי א)ּכי י, לי.(מכות ודֹודי לדֹודי ׁשּבּלבאני עבֹודה אּלא לנּו ׁשאין אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, לאביֹוניםזֹו ּומּתנֹות לרעהּו ׁשלאיׁש הּקו חסדים- רמב"ן.ּגמילּות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ß lel` e"k iying mei ß

(æ)éäìà ýåýé ïúðåéáéà-ìò älàä úBìàä-ìk úà EE §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®©«Ÿ§¤¬
éàðN-ìòå:Eeôãø øLà E §©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)-ìk-úà úéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§¨−§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(è)éäìà ýåýé EøéúBäåìëa E|ðèá éøôa Eãé äNòîE §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹
ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe|ýåýé áeLé ¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À

éìò NeNìéúáà-ìò NN-øLàk áBèì E:E ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤¨−©£Ÿ¤«

(é)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúwçå åéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ§ªŸ½̈
ýåýé-ìà áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

‡·‰˙Cה e˙È¯Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒƒ¬»»»
:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂ CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â¿≈¿«¿∆»¿«¿ƒ»≈¬»»»

ÈÂ˙ו CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»¡»»»«¿ƒ»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ�·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

:CÈiÁ ÏÈ„a CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»¿ƒ«»

ÏÚז ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡�Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

cÏÂa‡ט C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

hÓÏ¯י C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.E··Ï ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ÏÓe (Â)ׁשאמרּו זהּו »¡…∆∆¿»¿ְֶֶָ

אֹותֹו, מסּיעין לּטהר הּבא קד.) ְְִִֵַַָָ(שבת

יעזר והּוא לבב ּבכל אליו ׁשּתׁשּוב ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹמבטיח

ׁשאֹומר, זה ענין הּכתּובים מן ונראה .ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַאֹות

האדם ּביד רׁשּות היתה הּבריאה מזמן ְְְְְִִִַַַָָָָָָּכי

הּתֹורה זמן וכל רׁשע, אֹו צּדיק ּכרצֹונֹו ְְְִִֵַַַָָָָָלעׂשֹות

ּבּטֹוב, ּבבחירתם זכּות להם ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּכן,

הּמׁשיח, לימֹות אבל ּברע. ּברצֹותם ְְֲִִִֶַַָָָָָֹוענׁש

יתאּוה לא טבע, להם ּבּטֹוב הּבחירה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּתהיה

ּבֹו יחּפץ ולא ראּוי ּׁשאינֹו למה הּלב ְְְֵֵֶֶַַַָָֹֹלהם

החמדה ּכי ּכאן. הּנזּכרת הּמילה והיא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּכלל.

ׁשּלא הּוא הּלב ּומֹול לּלב, ערלה ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹוהּתאוה

ההּוא ּבּזמן האדם ויׁשּוב יתאּוה. ולא ְְְְְִֶַַַַַָָָָֹֹיחמד

הראׁשֹון, אדם ׁשל חטאֹו קדם היה ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֹלאׁשר

ולא לעׂשֹות ּׁשראּוי מה ּבטבעֹו עֹוׂשה ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹׁשהיה

ׁשּפר ּכמֹו והפּכֹו ּדבר ּברצֹונֹו לֹו ׁשּתיהיה ְְְְְִִֵֶַָָָָָ

ט): (ב ּבראׁשית ְְִֵֵֶּבסדר

e‰ÊÂ,(לֿלב (לא ּבירמיה הּכתּוב ּׁשאמר מה ¿∆ְְְִֶַַַָָָ

את וכרּתי ה' נאם ּבאים ימים ְְִִִִֵֶַָָָֻהּנה

חדׁשה, ּברית יהּודה ּבית ואת יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָּבית

ּכי וגו', אבֹותם את ּכרּתי אׁשר כּברית ְֲֲִִִֶֶַַָָֹלא

יׂשראל ּבית את אכרת אׁשר הּברית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹזאת

ּבקרּבם ּתֹורתי את נתּתי ההם הּימים ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאחרי

הרע יצר ּבּטּול וזהּו אכּתבּנה, לּבם ְְְֳִִֵֶֶֶֶַַָָָועל

ּולכ הראּוי. מעׂשהּו ּבטבעֹו הּלב ְְְֲֲִֵֵַַַָָָועׂשֹות

להם והייתי לג) לב פסוקים (שם עֹוד ְִִֶַָָָאמר

עֹוד ילּמדּו ולא לעם, לי יהיּו והּמה ְְְְְְִִִֵֵַָָֹֹלאלהים

ּדעּו לאמר אחיו את ואיׁש רעהּו את ְְִִִֵֵֵֶֶָֹאיׁש

ועד למּקטּנם אֹותי ידעּו כּוּלם ּכי ה' ְְְְִִִֵֶַַָָאת

מנעּוריו רע האדם לב יצר ּכי ּובידּוע ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּגדֹולם,

צריכין אין ההּוא ּובּזמן אֹותם, ללּמד ְְְְִִִִֵֵַַַַָּוצריכים

ההּוא ּבזמן יצרם ׁשּיתּבּטל אּלא אֹותם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָללּמד

ְְֵַלגמרי:

ÔÎÂלב לכם ונתּתי כז) כו (לו ּביחזקאל נאמר ¿≈ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָ

ועׂשיתי ּבקרּבכם אּתן חדׁשה ורּוח ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָחדׁש

ירמז החדׁש והּלב ּתלכּו, ּבחּקי אׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻאת

ׁשאמרּו וזהּו ּולרצֹון. לחפץ והרּוח ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָלטבעֹו,

ּתאמר אׁשר ׁשנים והּגיעּו קנא:) (שבת ְֲִִִֵֶַַָֹרּבֹותינּו

ימֹות אּלּו א), יב (קהלת חפץ בהם לי ְִֵֵֵֶֶָאין

ּכי חֹובה. ולא זכּות לא ּבהם ׁשאין ְְִִֵֶֶַַָָָֹֹהּמׁשיח,

יעׂשה אבל חפץ, ּבאדם יהיה לא הּמׁשיח ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבימי

לא ּבהם אין ּולפיכ הראּוי, הּמעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּבטבעֹו

ּתלּויים והחֹובה הּזכּות ּכי חֹובה, ולא ְְְְְִִַַָָֹזכּות

ֵֶַּבחפץ:
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i"yx£EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙ�Œ‡Ï∑:ׁשּנאמר ּכמֹו ,מּמ היא מכּסה יז)לא יתּכּסי',(לעיל 'ארי ותרגּומֹו יּפלא", (איכה"ּכי …ƒ¿≈ƒƒ¿ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּבּטמּוןא) חבּוׁשה מכּסה ּבמטמֹונּיֹות, וּתרד ּפלאים", רמב"ן."וּתרד ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

(áé)äîéîMä eðl-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

i"yx£‡Â‰ ÌÈÓM· ‡Ï∑(נה ּוללמדּה(עירובין אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה .ׁשאּלּו …«»«ƒƒְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr el zegiy ihewl)

היא ּבּׁשמים יב)לא סיני(ל, מהר ּתֹורה נּתנה ׁשּכבר . . היא ּבּׁשמים לא ואמר רגליו על יהֹוׁשע רּבי נט,עמד מציעא (בבא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבּׁשמיםב) לא ּתֹורה הרי וקׁשה: מקּלים. מחסד, ׁשּׁשרׁשם הּלל, ּובית מחמירים, מּגבּורה, נׁשמֹותיהם ׁשּׁשרש ׁשּמאי, ׁשּבית ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹידּוע

מּצד אצלם ׁשהּונח ּבמה הסּתּפקּו לא הּלל ּובית ׁשּמאי ׁשּבית לֹומר, ויׁש הּנׁשמה? ׁשרׁש לפי הלכה לפסק נּתן ואיְך ׁשרׁשהיא, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ל ׁשהם ּכפי ּבׂשכלם, הענין ּבהבנת התיּגעּו אּלא נׁשמההּנׁשמה, הּדין.ּבגּוףמּטה, את ּפסקּו ואז - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 736 cenr c wlg `"nyz ycew zegiy)

`id minXA `l dxFY¨Ÿ©¨©¦¦

ונעׂשּנה: אתּה ויׁשמענּו ּלנּו ויּקחה הּׁשמימה יעלה־ּלנּו מי לאמר הוא בּׁשמים ְֲֶַָָֽֽ�ֹ�ְְִֵַָ�ָ�ְִֶָ�ְַָ�ַָ�ֲֶַָֽ�ִֹ�ִֵ�ִַ�ַָֹ�לא
ּוללמדּה אחריה לעלֹות צריְך היית ּבּׁשמים, היתה ׁשאּלּו – היא ּבּׁשמים רש"י)לא ובפירוש יב. (ל, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשּתעלי מנת "על ׁשהּמתנה ּבגיטין וכדאיתא ּוללמדּה"? אחריה "לעלֹות אפׁשר ּכיצד זה, רׁש"י ּפרּוׁש על להקׁשֹות אפׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלכאֹורה

לקּימֹו". ׁשאי־אפׁשר "ּתנאי ּדזהּו ּבטל, ּתנאֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלרקיע"

אחר ׁשנה ל"ט לארץ, ׁשּנכנסּו לּדֹור מׁשה אמרם אּלּו ּדברים ּדלכאֹורה אחרת: ּבקּוׁשיא מתרצת זֹו אלימּתא ׁשּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהאמת

היא"? ּבּׁשמים ׁש"לא ּבזה קמׁשמע־לן ּומאי היא", ּבּׁשמים "לא ׁשהּתֹורה יֹודעים ׁשּכּלם ּבוּדאי ואם־ּכן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻמּתן־ּתֹורה,

נכּתבה ּדהא ּבארץ, נּתנה ּבוּדאי ׁשּבכתב ּתֹורה והּנה, ׁשּבעל־ּפה. ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ליׂשראל נּתנּו ּבמּתן־ּתֹורה ּפׁשּוט: ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוהּתרּוץ

הּגבּורה מּפי ׁשּקּבלּה רּבנּו מׁשה ׁשל מּפיו ּיׂשראל ׁשמעּו ׁשּבעל־ּפה, ּתֹורה – ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשל ׁשּפרּוׁשּה אּלא הּספר. על ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבדיֹו

סיני. הר על יֹום ארּבעים ְְִִִַַַָָּבהיֹותֹו

זה ועל ליׂשראל, ּולהֹורידם ּתֹורה טעמי לׁשמע ּכדי הּׁשמימה לעלֹות מיׁשהּו צריְך לזמן ׁשּמּזמן לטעֹות מקֹום היה הכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּׁשּום

ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנּתנה ּומאז היא", ּבּׁשמים ׁש"לא היא האמת אְך – אֹותּה". ויׁשמענּו לנּו ויּקחה הּׁשמימה לנּו יעלה "מי ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹנאמר

הּזה. ּבעֹולם מאד" הּדבר אליָך "קרֹוב מּתן־ּתֹורה ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

(âé)øáò-ìà eðì-øáòé éî øîàì àåä íiì øáòî-àìå§«Ÿ¥¥¬¤©¨−¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤
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i"yx£EÈÏ‡ ·B¯˜ŒÈk∑לכם נּתנה ּפההּתֹורה ּובעל .ּבכתב ƒ»≈∆ְְְִִֶֶַַָָָָ
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ÚÈ·¯יג ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»≈ƒ«
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:d„aÚÓÏ CaÏ·e¿ƒ»¿∆¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(‡È)הּתֹורהוטעם ּכל על הּזאת. הּמצוה ּכי ְְִִַַַַַַָָָֹ

יאמר הּתֹורה ּכל על ּכי והּנכֹון, ְִַַַַָָָָֹֻּכּלה.

מצּו אנכי אׁשר הּמצוה "ּכל א) ח ְְְֲִִֶַַָָָֹ(לעיל

הּתׁשּובה על הּזאת" "הּמצוה אבל ְְֲִַַַַַָָָֹהּיֹום",

לבב אל והׁשבֹות ּכי א)הּנזּכרת, (בפסוק ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשיצּוה מצוה ב) (בפסוק אלהי ה' עד ְְְְֱִֶֶֶַַַָָֹוׁשבּת

לע לרמזאֹותנּו הּבינֹוני ּבּלׁשֹון ונאמרה ּכן. ׂשֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּכן: להיֹות הּדבר עתיד ּכי ְְִִִֵַַָָָָָָּבהבטחה

,ÌÚh‰Âּבקצה נּדח יהיה אם ּכי לאמר ¿«««ְְֲִִִִִֵֵֶַֹ

ּתּוכלהּׁשמים העּמים ּביד ואּתה ְְִִַַַַַַָָָ

מצּו אנכי אׁשר ּככל ולעׂשֹות ה' אל ְְְְֲֲִֶֶַַָָֹֹלׁשּוב

אבל ,מּמ ורחֹוק נפלא הּדבר אין ּכי ְְְֲִִִֵַַָָָָָהּיֹום,

miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k ycew zayl inei xeriy

ß lel` g"k ycew zay ß

(åè)éðôì ézúð äàøáBhä-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤©®
:òøä-úàå úånä-úàå§¤©¨−¤§¤¨¨«

i"yx£·Bh‰Œ˙‡Â ÌÈiÁ‰Œ˙‡∑,הּמות ל הרי רע, ּתעׂשה ואם חּיים, ל הרי טֹוב, ּתעׂשה אם ּבזה: ּתלּוי זה ∆««ƒ¿∆«ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
היא והֹול מפרׁש רמב"ן.והּכתּוב ְְְֵֵֵַָָָ

(æè)éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLàE £¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìå åéëøãa úëììúééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL ¨¤¤́¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®§¨¦´¨

éäìà ýåýé Eëøáe úéáøåänL-àá äzà-øLà õøàa E §¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨
:dzLøì§¦§¨«

i"yx£‰·‰‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡∑,הּטֹוב ּתלּויהרי È·¯Â˙.ּובֹו ˙ÈÈÁÂ∑החּיים .הרי ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲֵַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲִֵַַ

(æé)úéåçzLäå zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨
:ízãáòå íéøçà íéäìàì¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰�ÙÈŒÌ‡Â∑הרע .הרי ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָ

(çé)ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³
ãàä-ìò íéîéàBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äî ¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änL̈−¨§¦§¨«
i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑הּמות .הרי ƒ»……≈ֲֵֶַָ

(èé)íéiçä õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³
éðôì ézúð úånäåíéiça zøçáe äììwäå äëøaä E §©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½

:Eòøæå äzà äéçz ïòîì§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ· È˙„Ú‰∑,הרעה אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים עדיםׁשהם יהיּו «ƒ…ƒ»∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

זאת. ּבכל ּבכם התריתי האזינו)ׁשאני ּברּו(ספרי הּקדֹוׁש להם אמר וגֹו'", אתֿהּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי אחר: ּדבר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מן חּמה ּגלּגל עלה לא ׁשּמא מּדתם?! את ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבּׁשמים הסּתּכלּו ליׂשראל: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּוא

ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם?! לכל והאיר א)הּמזרח לׁשּמׁש(קהלת ׁשּבראתי ּבארץ הסּתּכלּו הּׁשמׁש". ּובא הּׁשמׁש "וזרח ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּומה ׂשעֹורים?! והעלתה חּטים זרעּתם ׁשּמא אֹו צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא מּדתּה?! ׁשּנתה ׁשּמא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאתכם,

ÈÂ˙טו ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»»»≈»«≈¿»
:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë«¿»¿»»¿»ƒ»

ÈÈטז ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
ÈbÒ˙Â ÈÁÈ˙Â È‰B�È„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿ƒ¿≈
Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

ebÒ˙Â„יז ÈÚË˙Â Ïa˜˙ ‡ÏÂ CaÏ È�ÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿
:ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

Ôe„·Èzיח „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ«≈ƒ¿»≈¬≈≈«≈¿
˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙ ‡Ï»¿ƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡�c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

ÈÂ˙יט ‡iÓL ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È ‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡«¿»«≈»¿»ƒ√»»ƒ¿»
z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â ÔÈËÂÏe¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ�·e¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מקֹום. ּובכל עת ּבכל לעׂשֹותֹו מאד אלי ְְְֲֵֵֶַָָָָֹקרֹוב

טעם B˙BNÚÏ,וזה E··Ï·e EÈÙaאת ׁשּיתוּדּו ְֶַַ¿ƒƒ¿»¿«¬ְִֶֶַ

ּבלּבם ויׁשּובּו ּבפיהם, אבֹותם עון ואת ְְְְֲֲֲִִֶֶָָָָֹֹעונם

לעׂשֹותּה הּתֹורה הּיֹום עליהם ויקּבלּו ה', ְֲֲִֵֶֶַַַַָָאל

אּתה ב) פסוק (לעיל הזּכיר ּכאׁשר ְְֲִִֶַַָלדֹורֹות

(שם): ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ,לבב ּבכל ְְְְְִֵֶֶַָָָּובני

.ÌBi‰ EÈ�ÙÏ Èz˙� ‰‡¯ (ÂË)להזהירם יחזר ¿≈»«ƒ¿»∆«ְְְִַַָֹ

ּבידם הּדרכים ׁשני ּכי להם להּגיד ְְְְִִִֵֶַַָָָָעֹוד,

מֹונע ואין בּה יחּפצּו ּבאׁשר ללכת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּוברׁשּותם

מן ולא הּתחּתֹונים מן לא ּבידם ְְְְִִִֵַַַָָֹֹּומעּכב

הארץ ואת הּׁשמים את ּבהם ויעיד ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעליֹונים.

כו) ד (לעיל ׁשאמר אחר יט) (פסוק ׁשנית ִֵֶַַַַַָּפעם

ּכי הארץ ואת הּׁשמים את הּיֹום בכם ְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהעידֹותי

יאמר עּתה ּכי מהר. ּתאבדּון ·ÌÎאבד È˙B„Ú‰ ִֵֵַַַָָֹֹֹ«ƒƒ»∆

ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌBi‰ּכי˙Ân‰Â ÌÈiÁ‰ «∆«»«ƒ¿∆»»∆ִ««ƒ¿«»∆

EÈ�ÙÏ Èz˙�יעצּתי וכי והּקללה, הּברכה ׁשהם »«ƒ¿»∆ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

והּנה .וזרע אּתה ּתחיה למען ּבחּיים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּתבחר

ּכּלם: ּדבריו ּבסֹוף העדים ּכמחּתים ְְְְִִֵַָָָָֻהּוא



מי miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k ycew zayl inei xeriy

ß lel` g"k ycew zay ß

(åè)éðôì ézúð äàøáBhä-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤©®
:òøä-úàå úånä-úàå§¤©¨−¤§¤¨¨«

i"yx£·Bh‰Œ˙‡Â ÌÈiÁ‰Œ˙‡∑,הּמות ל הרי רע, ּתעׂשה ואם חּיים, ל הרי טֹוב, ּתעׂשה אם ּבזה: ּתלּוי זה ∆««ƒ¿∆«ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
היא והֹול מפרׁש רמב"ן.והּכתּוב ְְְֵֵֵַָָָ

(æè)éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLàE £¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìå åéëøãa úëììúééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL ¨¤¤́¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®§¨¦´¨

éäìà ýåýé Eëøáe úéáøåänL-àá äzà-øLà õøàa E §¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨
:dzLøì§¦§¨«

i"yx£‰·‰‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡∑,הּטֹוב ּתלּויהרי È·¯Â˙.ּובֹו ˙ÈÈÁÂ∑החּיים .הרי ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲֵַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲִֵַַ

(æé)úéåçzLäå zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨
:ízãáòå íéøçà íéäìàì¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰�ÙÈŒÌ‡Â∑הרע .הרי ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָ

(çé)ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³
ãàä-ìò íéîéàBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äî ¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änL̈−¨§¦§¨«
i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑הּמות .הרי ƒ»……≈ֲֵֶַָ

(èé)íéiçä õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³
éðôì ézúð úånäåíéiça zøçáe äììwäå äëøaä E §©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½

:Eòøæå äzà äéçz ïòîì§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ· È˙„Ú‰∑,הרעה אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים עדיםׁשהם יהיּו «ƒ…ƒ»∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

זאת. ּבכל ּבכם התריתי האזינו)ׁשאני ּברּו(ספרי הּקדֹוׁש להם אמר וגֹו'", אתֿהּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי אחר: ּדבר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מן חּמה ּגלּגל עלה לא ׁשּמא מּדתם?! את ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבּׁשמים הסּתּכלּו ליׂשראל: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּוא

ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם?! לכל והאיר א)הּמזרח לׁשּמׁש(קהלת ׁשּבראתי ּבארץ הסּתּכלּו הּׁשמׁש". ּובא הּׁשמׁש "וזרח ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּומה ׂשעֹורים?! והעלתה חּטים זרעּתם ׁשּמא אֹו צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא מּדתּה?! ׁשּנתה ׁשּמא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאתכם,

ÈÂ˙טו ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»»»≈»«≈¿»
:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë«¿»¿»»¿»ƒ»

ÈÈטז ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
ÈbÒ˙Â ÈÁÈ˙Â È‰B�È„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿ƒ¿≈
Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

ebÒ˙Â„יז ÈÚË˙Â Ïa˜˙ ‡ÏÂ CaÏ È�ÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿
:ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

Ôe„·Èzיח „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ«≈ƒ¿»≈¬≈≈«≈¿
˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙ ‡Ï»¿ƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡�c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

ÈÂ˙יט ‡iÓL ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È ‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡«¿»«≈»¿»ƒ√»»ƒ¿»
z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â ÔÈËÂÏe¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ�·e¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מקֹום. ּובכל עת ּבכל לעׂשֹותֹו מאד אלי ְְְֲֵֵֶַָָָָֹקרֹוב

טעם B˙BNÚÏ,וזה E··Ï·e EÈÙaאת ׁשּיתוּדּו ְֶַַ¿ƒƒ¿»¿«¬ְִֶֶַ

ּבלּבם ויׁשּובּו ּבפיהם, אבֹותם עון ואת ְְְְֲֲֲִִֶֶָָָָֹֹעונם

לעׂשֹותּה הּתֹורה הּיֹום עליהם ויקּבלּו ה', ְֲֲִֵֶֶַַַַָָאל

אּתה ב) פסוק (לעיל הזּכיר ּכאׁשר ְְֲִִֶַַָלדֹורֹות

(שם): ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ,לבב ּבכל ְְְְְִֵֶֶַָָָּובני

.ÌBi‰ EÈ�ÙÏ Èz˙� ‰‡¯ (ÂË)להזהירם יחזר ¿≈»«ƒ¿»∆«ְְְִַַָֹ

ּבידם הּדרכים ׁשני ּכי להם להּגיד ְְְְִִִֵֶַַָָָָעֹוד,

מֹונע ואין בּה יחּפצּו ּבאׁשר ללכת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּוברׁשּותם

מן ולא הּתחּתֹונים מן לא ּבידם ְְְְִִִֵַַַָָֹֹּומעּכב

הארץ ואת הּׁשמים את ּבהם ויעיד ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעליֹונים.

כו) ד (לעיל ׁשאמר אחר יט) (פסוק ׁשנית ִֵֶַַַַַָּפעם

ּכי הארץ ואת הּׁשמים את הּיֹום בכם ְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהעידֹותי

יאמר עּתה ּכי מהר. ּתאבדּון ·ÌÎאבד È˙B„Ú‰ ִֵֵַַַָָֹֹֹ«ƒƒ»∆

ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌBi‰ּכי˙Ân‰Â ÌÈiÁ‰ «∆«»«ƒ¿∆»»∆ִ««ƒ¿«»∆

EÈ�ÙÏ Èz˙�יעצּתי וכי והּקללה, הּברכה ׁשהם »«ƒ¿»∆ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

והּנה .וזרע אּתה ּתחיה למען ּבחּיים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּתבחר

ּכּלם: ּדבריו ּבסֹוף העדים ּכמחּתים ְְְְִִֵַָָָָֻהּוא



miavpמב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k ycew zayl inei xeriy

את ׁשּנּו לא ּפרענּות, מקּבלין אין חֹוטאין ואם ׂשכר, מקּבלין אין זֹוכין אם להפסד, ולא לׂשכר לא ׁשּנעׂשּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻאּלּו
וכּמה! ּכּמה אחת על ּפרענּות, ּתקּבלּו חטאתם, ואם ׂשכר, ּתקּבלּו זכיתם, ׁשאם אּתם – ÌÈiÁa.מּדתם z¯Á·e∑ ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ»«¿»««ƒ

חלק על ּומעמידֹו ּבנחלתי', יפה חלק ל 'ּבחר לבנֹו: האֹומר ּכאדם החּיים, ּבחלק ׁשּתבחרּו לכם מֹורה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאני
נאמר: זה ועל .'ל ּברר זה 'את לֹו: ואֹומר טז)הּיפה, הּנחּת(תהלים ּגֹורלי", ּתֹומי אּתה וכֹוסי, חלקי מנת "ה' ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

'ל קח זה 'את לֹומר: הּטֹוב ּגֹורל על .ידי ְִֶֶַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr gk zegiy ihewl)

ּבחּיים יט)ּובחרּת לֹומר,(ל, ויׁש ּבחּיים? לבחר לאדם לצּוֹות צרְך יׁש ּכלּום - מות מביא ורע חּיים מביא ׁשּטֹוב מאחר לתמּה, יׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשהּׂשכל הינּו חּיים, מביא ׁשּזה מּׁשּום רק לא טֹוב לעׂשֹות הּוא ּבחירהמכריחׁשהּצּוּוי מּתֹוְך ּגם אּלא ּכְך, אפילּוחפׁשיתלהתנהג , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

הּוא טֹוב; ּדבר ׁשּזה מּׁשּום רק לא ה' את עֹובד יהּודי ואכן, יתרֹון. ׁשּום ּבכְך היה לא (חיצֹוני).ּבֹוחראם טעם ּבלי ה' עֹובד להיֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ë)éäìà ýåýé-úà äáäàìì EBá-ä÷áãìe Bì÷a òîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨®
éiç àeä ékéîé Cøàå Eì EøLà äîãàä-ìò úáL ¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á

éúáàì ýåýé òaLðúúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬
:íäì̈¤«

סימן. לבב"ו פסוקים, נצביםמ' פרשת חסלת

d¯ÓÈÓÏכ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»¿«»»¿≈¿≈
CÈiÁ ‡e‰ È¯‡ dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe¿ƒ¿»»»¿««¿≈¬≈«»
ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ·zÓÏ CÈÓBÈ ˙eÎ¯B‡Â¿»»¿ƒ«««¿»ƒ«ƒ¿»
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿
Ù Ù Ù

æî÷ 'ò ïî÷ì äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéáöð úøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אלול, תשי"ט

ברוקלין.

... לשאלתו מאז איזה ספרים מכ"ק מו"ח אדמו"ר וכו' יקדים לרכוש לספרי' שלו - יתחיל בלקוטי 

דבורים )יצאו לאחרונה בד' כרכים. ויושלחו לו עתה מכאן, כיון שאין ידוע היש להשיגם כבר באה"ק ת"ו(, 

ס' השיחות, קובצי המכ'.

במש"כ בדברי הרמב"ם )הל' תשובה ספ"ט( שבימות המשיח עולם כמנהגו נוהג כו' - כן כתב ג"כ 

בהל' מלכים רפי"ב. ויעוין בזה בס' עבודת הקודש )לר"מ בן גבאי( ח"ב פל"ח. וגם ע"פ שטחיות לשו]נו[ 

וסדרן,  המשיח  שיהיו קודם התגלות  המאורעות  אודות  דעתו מוחלטה,  הנה ברור הביע  בזה,  ברמב"ם 

ז.א. קודם שתתחיל הגאולה. וז"ל בהל' מלכים פי"א: המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית 

דוד ליושנה כו' ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל כו' מי שאינו מחכה לביאתו... כופר בתורה כו' ]ואח"כ 

מבאר מהותו וסדר המאורעות[ מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד כו' ויכוף כל ישראל לילך 

בה כו' וילחם מלחמות ה' כו' ונצח כל האומות שסביביו.

באם כותב בצרפתית או אשכנזית - יש להתענין אודות הדפסת מאמריו שמזכיר במכתביו במכ"ע 

)ירחון?( המופיע שם. אלא שאיני יודע בפרטיות איזה חומר מתאים לקוראי המכ"ע. ויכול לפנות עדכ"ז 

לד"ר ערמן שם, ומובן שברשותו להוסיף שפונה אליו ע"פ הצעתי, כיון שמכירו הנני כידיד ליובאוויטש 

מאז ומקדם.



מג

לשבוע פרשת נצבים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ב אלול
מפרק קו

עד סוף פרק קז 
ופרקים סד-סו

יום רביעי - כ"ה אלול
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו
ופרקים עג-עה

יום שני - כ"ג אלול
מפרק קח

עד סוף פרק קיב
ופרקים סז-סט

יום חמישי - כ"ו אלול
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק
ופרקים עו-עח

יום שלישי - כ"ד אלול
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח
ופרקים ע-עב

יום שישי - כ"ז אלול
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד
ופרקים עט-פא

שבת קודש - כ"ח אלול
פרק כ 

מפרק קלה עד סוף פרק קלט ופרקים פב-פד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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÷éãö ïéà íãà éë íâ äîå å"ç 'åëå ùåáëì äìòîì
ä÷ãöäå àèçé àìå ãéîú áåè äùòé øùà õøàá
úàåôø àéä úàæìå 'åëå úåðòøåôä ïî äðéâîå úøôëî
ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò øùà ùîî ùôðå óåâä
éë íéðéîàî éðá íéðéîàî åðà íâùá åùôð ãòá ïúé
'ä äåìî áéúëãë ä"á÷äì äàåìä ÷ø äðéà ä÷ãöä
øëùã äæä íìåòá íééìôëá åì íìùé åìåîâå ìã ïðåç
áåè àåäù éôì ä÷ãöî ãáì æ"äåòá àëéì úåöîä ìë
ùåçì ùé íâå àî÷ ô"ñ ïéùåã÷á àúéàãë úåéøáì
àì àåäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçùë å"ç ùðåòì
àåáúå íòðåé íéòîåùìå ì"æøàîî òãåðë íäîò äðîð
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בד"ס).8. (לעיין ח"ו". כך לידי בא סוף כך בעצמו מדקדק) (ופרש"י המקיים "כל שם: בגמ' א. לג, ˘ËÈÏ"‡:9.ב"מ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

(מזוני)". לממון בנוגע (2 מהעתיד, (1 ˘ËÈÏ"‡:10."דאגה: ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וחיי לבני גם (2 להווה, (1 כ.11."בנוגע: ז, 12.קהלת

ג. פ"ה, דב"ר רפכ"ז.13.ראה ויק"ר טו.14.ראה משפטים תנחומא ספ"ג.15.ראה התשובה אגרת וראה יד. יא, סע"א16.איוב י, ב"ב ראה

שם. מהר"ל וחדא"ג יז.17.ופרש"י יט, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לכאורה"˙ÏÈÏ˘בנדו"ד נוגע אינו בעוה"ז דמצות השכר

- (וכמש"נ בצדקה לבד אינה המצות בכל - בעוה"ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי"ל בצדקה). דישנו החיוב רק מנתינתו)".·ÌÈÈÏÙÎ(כ"א

.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נפק"מ מאי וחיÔ‡Î"לכאורה בסוג אינו דאפילו מוסיף דבזה וי"ל כיון‡ÍÈÁהטעם? הנ"ל, שייך בכ"ז -

בכלל לדקדק)·¯ÂÈ˙שהוא (שלא שבאווארנט יומתק ועפ"ז פל"ב) ÏÎ(1(ראה שנאמר: אע"פ הגבלות: ÈÁÂ(2הג' בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡-

(3 לבריות, גם להמקבל".ÍÓÚיתן יותר כ"א בשווה יהי' לא א.20.- ˘ËÈÏ"‡:21.מ, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שכר מניעת רק ‰Ú¯˙22."לא

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îלצדקה כבר נתן אם גם נתעלמוÂ¯„Î˘"ובמילא ובמילא -ÏÎלפנ"ז כו' המנין בעת עוד ליתן צריך - דלעיל הענינים



`lelמו c"k iyily mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"ד שלישי יום
אגרתיז ,dkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àúåøòúàáã òãåð æé,250 'nr cr.áèéä ù"òå

eli`e devn xacl mipnpe cgi mitxhvn mdy df ixd - ozep epi`

,mz` sxhvn epi` `ed

ì"æø øîànî òãBpk23.- ©©¦©£©©©
weqtd z` jk lr24oexqge"

."zepndl lkei `l

àBáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨
ìëa ,áBè úkøa íäéìò£¥¤¦§©§¨

íéøLéå íéáBhì 'ä äáéèä ,áèéîc élî25Lôðå íLôðk ,- ¦¥§¥©¥¦¨©¦¦¨¦§©§¨§¤¤
oevxke mpevxkLøBcä©¥

:Lôðå áì ìkî íîBìL- §¨¦¨¥¨¤¤
aehdy ,owfd epax zpeek

df idi z"iyd mz` dyriy

epevx itke md mpevx itk

.owfd epax ly

òãBð .æé1,"àzúìc àúeøòúà"ácly zexxerzdd ici lr - ©¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zcearãñçä úcî Baìa øøBòî íãàäL- ¤¨¨¨§¥§¦¦©©¤¤
,cqge dwcv zeyrlåxxern -úeðîçø,ely -íéëéøvä ìk ìò §©£¨©¨©§¦¦

íéîçøìjk ici lr xxern `ed -,"àìéòìc àúeøòúà"- §©£¦¦§¨¨¦§¥¨
,dlrnl zexxerzdøøBòì§¥

íéaø íéîçø åéìò̈¨©£¦©¦
,íéîçøä øB÷nî`l - ¦§¨©£¦

xcqay mingxd zcn wx

`idy ,zelylzydd

`l` ,dlabda mingx

nxewn,mingxd zcn

ila md mingxd myny

d"n wxta xkfpk ,dlabd

xtq ly oey`xd wlga

a`" `xwp dfy ,"`ipz"d

"ongxd a`" `l) "mingxd

ingxd a`" m` ikmxewn ,("

mikynp myn ,mingxd

,mc`d lr mingxòétLäì§©§¦©
,äfä íìBòa úBøtä Bì©¥¨¨©¤

àaä íìBòì ïøwäå2.oldl §©¤¤¨¨©¨
wx dpeekd oi` ,dfd mlera zexitd zrtydy ,owfd epax yxti

mb llek df m` ik ,ipefne iig ipaa ,dfd mler ipipra drtydd

"dfd mler" `xwp df lky ,ocr ob ly zebydde zertydd

zexnl ,xnelk .miznd ziigz onf `edy "`ad mler"l d`eeyda

d`eeydayynn dfd mlerloky ,"`ad mler mya ocr ob `xwp

dfd mler ly dceard (lr xky xezae) ixg` `a df3,la` ,ixd ,

"`ad mler"l d`eeydaxcq lk `xwp ,digzd onf ly

,"dfd mler" mya ocr obe miipgexd zenlerd mb ,zelylzydd

dbyd ielibl (zrk mb) zekiiyd zepigae mipipr mlek md ,oky

`ed ,digzd onf ly "`ad mler" eli`e ,(ielib oeyl `ed "dfd")

oldl xiaqiy itk ,dbyd ielibn dlrnl4.àéä ¯ "úBøtä" ,Leøt¥©¥¦
úòtLpä äòtLä,zkynpe -íéiçä éiçå íéîçøä øB÷nî ©§¨¨©¦§©©¦§¨©£¦§©¥©©¦

ìzLä úðéçáa ähî ähîì úëLîðå ,àeä-CeøaúeìL ¨§¦§¤¤§©¨©¨¦§¦©¦§©§§
,'eë ähîì äìòîlî úBîìBòäxzei milrp dbixcne mlerny - ¨¨¦§©§¨§©¨

mler eze`ne ,xzei mipezgz dbixcnle mlerl zkynp `id

,xzei cer mipezgz dbixcnle mlerl ,dbixcneúLaìúnL ãò- ©¤¦§©¤¤
,drtyddäfä íìBòä¨©¤

"éðBæîe éiç éðá"a éîLbä©©§¦§¨¥©¥§¥
.'eëly mipiprd lka -

mipipra mb drtyd

drtyddy cre miipgexd

miinyb mipipra dhnl d`a

,"zexit" `xwp df lk ixd -

mpi` oli`d zexity myky

`edy envr oli`d enk

eli`e ,oli` eze` cinz

jk .mitlgzn zexitd

mlern drtydd dpzyn

,mlerlàeä ¯ "ïøwä"å§©¤¤
áeúkL Bîk5äáçø" : §¤¨§¨¨

déì éåäå ,"ãàî Eúåöî¦§¨§§Ÿ§¨¥¥
øîéîì,xnel el did - §¥©
éúBöî"ì "Eíéaø ïBL- ¦§¤§©¦

,uw odl oi`y ,llka zeevnl `id dpeekdy ,heytd yexitd itl

,miax oeyl "jizevn" xnel jixv didì íâå)Bðéà "äáçø" ïBL §©§§¨¨¥
;(ïáeî,d`yip ,dnx ,dax ,dlecb :`ed dfa libxd oeyld ,oky - ¨

,à÷éc "Eúåöî" àlà-`wec jly devnddagx" zpigaa `id ¤¨¦§¨§©§¨
,dlrnly "c`n"l agx ilk ,"c`nàéäL ,ä÷ãvä úåöî àéä¦¦§©©§¨¨¤¦

Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwäM äî ,Lnî 'ä úåöî¦§©©¨©¤©¨¨¦§§©§
äNòéå ,úBîìBòä úBéçäì ãéîz äNBò-,jkøúéa ãéúòì ¤¨¦§©£¨¨§©£¤¤¨¦§¤¤

,æòå úàNzrk dign `ed jexa yecwdy dn ,zeki`ae zenka - §¥¨Ÿ
zeig beqae zeig xzia zenlerd z` cizrl diigiy dne zenlerd

zevn z`xwp okl ,d"awdn dwcv ly oipr df ixd ,xzei dlrp

dyer envra d"awd ,oky ,jly devnd ,"jzevn" dwcvdcinz

,dwcvd oipráeúkL Bîëe6ä÷ãö úBNòì 'ä Cøc eøîLå" : §¤¨§¨§¤¤©£§¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéáåèì 'ä äáéèä áèéîã éìéî ìëá áåè úëøá íäéìò
:ùôðå áì ìëî ù"åãä ùôðå íùôðë íéøùéå

òãåð æéøøåòî íãàäù àúúìã àúåøòúàáã
ìë ìò úåðîçøå ãñçä úãî åáìá
åéìò øøåòì àìéòìã àúåøòúà íéîçøì íéëéøöä
úåøéôä åì òéôùäì íéîçøä øå÷îî íéáø íéîçø
äòôùä àéä úåøéôä 'éô .á"äåòì ïø÷äå æ"äåòá
úëùîðå ä"á íééçä ééçå íéîçøä øå÷îî úòôùðä
äìòîìî úåîìåòä úåìùìúùä úðéçáá äèî äèîì
ééç éðáá éîùâä æ"äåòá úùáìúîù ãò 'åë äèîì
ì"ìäå ãàî êúåöî äáçø ù"îë àåä ïø÷äå 'åë éðåæîå
àìà (ïáåî åðéà äáçø ïåùì íâå) íéáø ïåùì êéúåöî
ùîî 'ä úåöî àéäù ä÷ãöä úåöî àéä à÷ééã êúåöî
úåéçäì ãéîú äùåò åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù äî
åøîùå ù"îëå æòå úàù øúéá ãéúòì äùòéå úåîìåòä
äá íéëìåäù êøã åîë 'åë ä÷ãö úåùòì 'ä êøã
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˘Â„ÈÁ."זו א.23.אגה"ק כו, ברכות ב. ט, טו.24.חגיגה א, ד.25.קהלת קכה, תהלים - הכתוב א.1.ל' פח, ‡„ÂÓ"¯2.זח"א ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(('הב) 7 ע' תש"ט (סה"מ תש"ט המרחם כל ד"ה וראה שם. פיה"מ פאה. ריש ה"ח.3."משנה פ"ח תשובה הל' ‰Ú¯˙4.רמב"ם

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."פמ"ח צו.5."וראה קיט, יט.6.תהלים יח, וירא

lel` c"k iyily mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"'eë,da jled `edy ,'d jxc `idy ,'"d jxc" dwcv z`xwp ixd -

ä÷ãvä Ck ,ìLî Cøc ìò ,øéòì øéòî da íéëìBäL Cøc Bîk§¤¤¤§¦¨¥¦§¦©¤¤¨¨¨©§¨¨
ìk ááBñ" àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäå éelb úðéça àéä¦§¦©¦§¤¨©¥¨¥¨

,"ïéîìòdpi`y zeiga mze` digne zenlerd lr aaeqe siwn - ¨§¦
m`zda znvnevn

`id `l` ,mzbixcnl

,odn dlrn dlrnløéàiL¤¨¦
,äfä íìBò ãò älbúéå§¦§©¤©¨©¤
,"àzúìc àúeøòúà"a- §¦§¨¨¦§©¨

,dhnl zexxerzd ici lr

,ípç ãñçå ä÷ãö úøBúa§©§¨¨¨¤¤¦¨
xi`ie dlbzi df -ãéúòì¤¨¦

øúéa ,íéúnä úiçúa¦§¦©©¥¦§¤¤
úàN,zenka -æò øúéå- §¥§¤¤¨

,zeki`aúðéçaî õ÷ ïéàì§¥¥¦§¦©
[äøàää] (äøàä) éelb¦¤¨¨©¤¨¨
,ïBéìòäå ïBzçzä ïãò ïâa§©¥¤©©§§¨¤§
dhnl o`k didz cizrl -

dpeilr xzei daxd zelbzd

ocr obay zelbzdd xy`n

,oeilrd ocr obae oezgzd

,`id jk lr dgkeddéøäL¤£¥
íé÷écvä úBîLð ìk7 ¨¦§©©¦¦

íéàpzäå8íéàéápäå9, §©©¨¦§©§¦¦
ïãò ïâa äzò íäL¤¥©¨§©¥¤
,úBìònä íeøa ïBéìòä- ¨¤§§©©£

,zebixcndeeLaìúé¦§©§
ãéúòì íäéúBôeâa10äiçzä ïîæa eîe÷éå ,10åéfî úBðäì §¥¤¤¨¦§¨¦§©©§¦¨¥¨¦¦

.äðéëMäixd gxkdd on ,miteba zenypl dfd mlera xi`iy - ©§¦¨
obay zelbzdd xy`n daxda dpeilr zelbzd ef didzy ,xnel

zebxca ze`vnpd zenypdy i`ck df llbay ,oeilrd ocr

ielibd lawl ick seba dpyalzz ,oeilrd ocr oba xzeia zepeilrd

cqge dwcv ly oipr wx `edy ielib edfe ,miznd ziigz onf ly

dhnl zexxerzdd geka oi` ,oky ,mpgjiyndl,dfk ielib beq

"ilk" zpigaa wx `id dhnl zexxerzddzhilwl,dna .df ielib

ocr obay ielibd on elit` xzei dlrp cizrly ielibd ,`eti`

:oldl owfd epax xiaqi ?oeilrdïãò ïâaL éelbäå äøàääL éôì§¦¤©¤¨¨§©¦¤§©¥¤
"ïéîìò ìk àlîî" úðéça àéä11,- zenlerd lk `lnn - ¦§¦©§©¥¨¨§¦

zyalzne ,`xapd zbxcl zn`zene znvnevnd ziwl`d zeigd

,`xapa zeiniptaìzLä úðéça àeäLäâøãîì äâøãnî úeìL ¤§¦©¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨
,dbixcnl dbixcnn znvnvzne zlylzyne zcxei zeigd -ìò©

,íéîeöò íéîeöîö éãéz`e zeigd z` mipihwne minvnvnd - §¥¦§¦£¦
,ielibdäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe12àøáð ã"eéa" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¦§¨

,"àaä íìBòc"ei ze`de ,c"ei ze`a `xapy ,ocr ob ,xnelk - ¨©¨
,dcewp ly mevnv ixd `id,äàlò äîëç úðéça àéäåc"ei - §¦§¦©¨§¨¦¨¨

eilr dnkg zpiga `idlr zfnex 'ied my ly c"eid ,oky .dp

mler ly zexitqd xyrn dpey`xd ,(dpeilr) "d`lir dnkg"

,"zeliv`"dúàø÷pä- ©¦§¥
z`xwp "dnkg"ïãò"¥¤

,"ïBéìòä`edy "ocr" - ¨¤§
ob" xewn `ede dlrnl

,"ocrìzLnäúìL ©¦§©§¤¤
ìëa úLaìúîe¦§©¤¤§¨

,úBîìBòäzxitqe zpiga - ¨¨
zlylzyn "dnkg"d

zenlerd lka zyalzne

,mzeigdle mzeedlBîk§
áeúkL13äîëça ílk" : ¤¨ª¨§¨§¨

,"'eë úéNòixd - ¨¦¨
`id mi`xapd lk zeedzdy

,"dnkg"d zpigan

"'eë äiçz äîëçä"å14,- §©¨§¨§©¤
zeigd `id "dnkg"y ixd

,zenlerd lyïãò ïâáe- §©¥¤
"dnkg"d zpigaàéä¦

ìëì äâOää éelb úðéçáa¦§¦©¦©©¨¨§¨
,déìéc àøeòL íeôì ãç©§¦¨¦¥
,exeriy itl cg` lkl -

zpiga ly ziwl`d zeigd

`id ,zenlera "dnkg"

zepian zenypdy ,ielib ly ote`a `id ocr oba eli`e ,mlrda

,zednd zbyda zewl` zebiyneïãò ïâa úBîLpä âðòL òãBpk©©¤Ÿ¤©§¨§©¥¤
,äìâpa äfä íìBòa ÷ñòL äøBzä úBãBñ úâOäî àeäobae - ¥©¨©©¨¤¨©¨¨©¤©¦§¤

,dxezay zeceqd z` biyne oian `ed ocràúéàãkaezky enk - ¦§¦¨
çìL úLøt LBãwä øäfa15,ly "`zaizn"d xcq x`ean my - ©Ÿ©©¨¨¨©§©

mixne zeipwcv miyp ly mb cr ,"riwxc `zaizn"e epiax dyn

,d`iapdàøîbáe16àãáeòaly xetiqa -,éðîçð øa äaøc- ©§¨¨§§¨§©¨©©§¨¦
"oal xryl dncw zxda" m` wtq ly oipray ,`xnbd d`ian my

`zaizna (zwelgn) `zbelt - "zxdal dncw oal xry" e`

,(`nh mixne` riwxc `zaizne ,xedh xne` d"awd) riwxc

cigi `edy ipngp xa dax - ef zwelgna rixkn in mixne`e

zyxt ,owfd epax ly "dxez ihewl"a .zeld`a cigie mirbpa

xn`n epyi ,rixfz17oipre ef zwelgn oipr hexhexta xiaqnd

ielib `ed ocr obay ielibd ,mipt lk lr .llka riwxc `zaizn

.mvnevn xe` - "oinlr lk `lnn" zpigaaäøàää éelb ìáà£¨¦©¤¨¨
dðéàL ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî äéäé íéúnä úiçúaL¤¦§¦©©¥¦¦§¤¦§¦©¥¨¨§¦¤¥¨
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ùã÷ä úøâà
úøàäå éåìéâ 'éçá àéä ä÷ãöä êë .î"ãò øéòì øéòî
æ"äåò ãò äìâúéå øéàéù ïéîìò ìë ááåñ ä"á ñ"à øåà
ãéúòì íðç ãñçå ä÷ãö úøåúá àúúìã àúåøòúàá
úðéçáî õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá íéúîä úééçúá
éøäù ïåéìòäå ïåúçúä ò"âá [äøàää] (äøàä) éåìéâ
äúò íäù íéàéáðäå íéàðúäå íé÷éãöä úåîùð ìë
ãéúòì íäéúåôåâá åùáìúé úåìòîä íåøá ïåéìòä ò"âá
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äìâðá æ"äåòá ÷ñòù äøåúä úåãåñ úâùäî àåä ò"âá
øá äáøã àãáåòá 'îâáå çìù 'ô ÷"äåæá àúéàãë
úðéçáî 'éäé î"äçúáù äøàää éåìéâ ìáà .éðîçð
ìåáâå øåòéùå íåöîö úðéçáá äðéàù ïéîìò ìë ááåñ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."8."מצוות:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."9."תורה:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אלקות 10."גילוי

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰) זמנים לב' שמחלק וצ"ע".ÏÈÓ·Â‡"להעיר בתחי'. לעתיד, ענינים): ב' גם שזהו ‡„ÂÓ"¯11.מובן ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."פמ"ח ב.12."ראה כט, כג.13.מנחות קד, יב.14.תהלים ז, א.15.קהלת א.16.קסג, פו, במתיבתא17.ב"מ מיפלגי קא ד"ה

דרקיע.



מז lel` c"k iyily mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"'eë,da jled `edy ,'d jxc `idy ,'"d jxc" dwcv z`xwp ixd -

ä÷ãvä Ck ,ìLî Cøc ìò ,øéòì øéòî da íéëìBäL Cøc Bîk§¤¤¤§¦¨¥¦§¦©¤¤¨¨¨©§¨¨
ìk ááBñ" àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäå éelb úðéça àéä¦§¦©¦§¤¨©¥¨¥¨

,"ïéîìòdpi`y zeiga mze` digne zenlerd lr aaeqe siwn - ¨§¦
m`zda znvnevn

`id `l` ,mzbixcnl

,odn dlrn dlrnløéàiL¤¨¦
,äfä íìBò ãò älbúéå§¦§©¤©¨©¤
,"àzúìc àúeøòúà"a- §¦§¨¨¦§©¨

,dhnl zexxerzd ici lr

,ípç ãñçå ä÷ãö úøBúa§©§¨¨¨¤¤¦¨
xi`ie dlbzi df -ãéúòì¤¨¦

øúéa ,íéúnä úiçúa¦§¦©©¥¦§¤¤
úàN,zenka -æò øúéå- §¥§¤¤¨

,zeki`aúðéçaî õ÷ ïéàì§¥¥¦§¦©
[äøàää] (äøàä) éelb¦¤¨¨©¤¨¨
,ïBéìòäå ïBzçzä ïãò ïâa§©¥¤©©§§¨¤§
dhnl o`k didz cizrl -

dpeilr xzei daxd zelbzd

ocr obay zelbzdd xy`n

,oeilrd ocr obae oezgzd

,`id jk lr dgkeddéøäL¤£¥
íé÷écvä úBîLð ìk7 ¨¦§©©¦¦

íéàpzäå8íéàéápäå9, §©©¨¦§©§¦¦
ïãò ïâa äzò íäL¤¥©¨§©¥¤
,úBìònä íeøa ïBéìòä- ¨¤§§©©£

,zebixcndeeLaìúé¦§©§
ãéúòì íäéúBôeâa10äiçzä ïîæa eîe÷éå ,10åéfî úBðäì §¥¤¤¨¦§¨¦§©©§¦¨¥¨¦¦

.äðéëMäixd gxkdd on ,miteba zenypl dfd mlera xi`iy - ©§¦¨
obay zelbzdd xy`n daxda dpeilr zelbzd ef didzy ,xnel

zebxca ze`vnpd zenypdy i`ck df llbay ,oeilrd ocr

ielibd lawl ick seba dpyalzz ,oeilrd ocr oba xzeia zepeilrd

cqge dwcv ly oipr wx `edy ielib edfe ,miznd ziigz onf ly

dhnl zexxerzdd geka oi` ,oky ,mpgjiyndl,dfk ielib beq

"ilk" zpigaa wx `id dhnl zexxerzddzhilwl,dna .df ielib

ocr obay ielibd on elit` xzei dlrp cizrly ielibd ,`eti`

:oldl owfd epax xiaqi ?oeilrdïãò ïâaL éelbäå äøàääL éôì§¦¤©¤¨¨§©¦¤§©¥¤
"ïéîìò ìk àlîî" úðéça àéä11,- zenlerd lk `lnn - ¦§¦©§©¥¨¨§¦

zyalzne ,`xapd zbxcl zn`zene znvnevnd ziwl`d zeigd

,`xapa zeiniptaìzLä úðéça àeäLäâøãîì äâøãnî úeìL ¤§¦©¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨
,dbixcnl dbixcnn znvnvzne zlylzyne zcxei zeigd -ìò©

,íéîeöò íéîeöîö éãéz`e zeigd z` mipihwne minvnvnd - §¥¦§¦£¦
,ielibdäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe12àøáð ã"eéa" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¦§¨

,"àaä íìBòc"ei ze`de ,c"ei ze`a `xapy ,ocr ob ,xnelk - ¨©¨
,dcewp ly mevnv ixd `id,äàlò äîëç úðéça àéäåc"ei - §¦§¦©¨§¨¦¨¨

eilr dnkg zpiga `idlr zfnex 'ied my ly c"eid ,oky .dp

mler ly zexitqd xyrn dpey`xd ,(dpeilr) "d`lir dnkg"

,"zeliv`"dúàø÷pä- ©¦§¥
z`xwp "dnkg"ïãò"¥¤

,"ïBéìòä`edy "ocr" - ¨¤§
ob" xewn `ede dlrnl

,"ocrìzLnäúìL ©¦§©§¤¤
ìëa úLaìúîe¦§©¤¤§¨

,úBîìBòäzxitqe zpiga - ¨¨
zlylzyn "dnkg"d

zenlerd lka zyalzne

,mzeigdle mzeedlBîk§
áeúkL13äîëça ílk" : ¤¨ª¨§¨§¨

,"'eë úéNòixd - ¨¦¨
`id mi`xapd lk zeedzdy

,"dnkg"d zpigan

"'eë äiçz äîëçä"å14,- §©¨§¨§©¤
zeigd `id "dnkg"y ixd

,zenlerd lyïãò ïâáe- §©¥¤
"dnkg"d zpigaàéä¦

ìëì äâOää éelb úðéçáa¦§¦©¦©©¨¨§¨
,déìéc àøeòL íeôì ãç©§¦¨¦¥
,exeriy itl cg` lkl -

zpiga ly ziwl`d zeigd

`id ,zenlera "dnkg"

zepian zenypdy ,ielib ly ote`a `id ocr oba eli`e ,mlrda

,zednd zbyda zewl` zebiyneïãò ïâa úBîLpä âðòL òãBpk©©¤Ÿ¤©§¨§©¥¤
,äìâpa äfä íìBòa ÷ñòL äøBzä úBãBñ úâOäî àeäobae - ¥©¨©©¨¤¨©¨¨©¤©¦§¤

,dxezay zeceqd z` biyne oian `ed ocràúéàãkaezky enk - ¦§¦¨
çìL úLøt LBãwä øäfa15,ly "`zaizn"d xcq x`ean my - ©Ÿ©©¨¨¨©§©

mixne zeipwcv miyp ly mb cr ,"riwxc `zaizn"e epiax dyn

,d`iapdàøîbáe16àãáeòaly xetiqa -,éðîçð øa äaøc- ©§¨¨§§¨§©¨©©§¨¦
"oal xryl dncw zxda" m` wtq ly oipray ,`xnbd d`ian my

`zaizna (zwelgn) `zbelt - "zxdal dncw oal xry" e`

,(`nh mixne` riwxc `zaizne ,xedh xne` d"awd) riwxc

cigi `edy ipngp xa dax - ef zwelgna rixkn in mixne`e

zyxt ,owfd epax ly "dxez ihewl"a .zeld`a cigie mirbpa

xn`n epyi ,rixfz17oipre ef zwelgn oipr hexhexta xiaqnd

ielib `ed ocr obay ielibd ,mipt lk lr .llka riwxc `zaizn

.mvnevn xe` - "oinlr lk `lnn" zpigaaäøàää éelb ìáà£¨¦©¤¨¨
dðéàL ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî äéäé íéúnä úiçúaL¤¦§¦©©¥¦¦§¤¦§¦©¥¨¨§¦¤¥¨
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ùã÷ä úøâà
úøàäå éåìéâ 'éçá àéä ä÷ãöä êë .î"ãò øéòì øéòî
æ"äåò ãò äìâúéå øéàéù ïéîìò ìë ááåñ ä"á ñ"à øåà
ãéúòì íðç ãñçå ä÷ãö úøåúá àúúìã àúåøòúàá
úðéçáî õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá íéúîä úééçúá
éøäù ïåéìòäå ïåúçúä ò"âá [äøàää] (äøàä) éåìéâ
äúò íäù íéàéáðäå íéàðúäå íé÷éãöä úåîùð ìë
ãéúòì íäéúåôåâá åùáìúé úåìòîä íåøá ïåéìòä ò"âá
éôì äðéëùä åéæî úåðäéì äééçúä ïîæá åîå÷éå
ïéîìò ìë àìîî úðéçá àéä ò"âáù éåìéâäå äøàääù
é"ò äâøãîì äâøãîî úåìùìúùä úðéçá àåäù
àéäå á"äåò àøáð ã"åéá ì"æøàîëå íéîåöò íéîåöîö
úìùìúùîä ïåéìòä ïãò úàø÷ðä äàìéò äîëç úðéçá
úéùò äîëçá íìåë ù"îë úåîìåòä ìëá úùáìúîå
äâùää éåìéâ úðéçáá àéä ò"âáå 'åë 'éçú äîëçäå 'åë
úåîùðä âðåòù òãåðë 'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìëì
äìâðá æ"äåòá ÷ñòù äøåúä úåãåñ úâùäî àåä ò"âá
øá äáøã àãáåòá 'îâáå çìù 'ô ÷"äåæá àúéàãë
úðéçáî 'éäé î"äçúáù äøàää éåìéâ ìáà .éðîçð
ìåáâå øåòéùå íåöîö úðéçáá äðéàù ïéîìò ìë ááåñ
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`lelמח d"k iriax mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"ה רביעי יום

,250 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íäéúåøèòå ì"æøàù åäæå,ekw 'nr cr.ì"ãå

Bîk ,úéìëúå ìeáb éìa àìà ,ìeáâe øeòLå íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§§¦§¤¨§¦§§©§¦§
íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtq -ïéðò øeàa çî ÷øt ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¤¤¥¦§©
,"ïéîìò ìk ááBñ"- ¥¨¨§¦

,"zenlerd lk aaeq"

Bîk BòîLîk BðéàL¤¥§©§¨§
,íBìLå ñç ,ìebò- ¦©§¨

xe` didz ezernyny

ixnbl dlrnl `edy

a `vnp epi`ye xacdnjez,xacdúðéçáa BðéàL àlà¤¨¤¥¦§¦©
,'eëå úeLaìúäyalzn epi`y xe`a `ed xaecnd `l` - ¦§©§§

ici lr xacd zeinipta

zbixcnl m`zda enevnv

dlrnl `ed `l` ,xacd

e`vnid jez dbixcna

,xaca ezrtydeíL ïiòå§©¥¨
.áèéä¥¥

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå18:ea oi` `ad mlerd" - §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
oiayei miwicv `l` 'eke dizy `le dlik` `líäéúBøèòå"§©§¥¤

"'eë ïéðäðå íäéLàøa19,,dpikyd eifn -ça àéä äøèòúðé §¨¥¤§¤¡¦£¨¨¦§¦©
éwî,ááBñå óyalzn epi`ye mvnvzn epi`y xe` ,xnelk - ©¦§¥

ezbxcl m`zda zeinipta

`l` ,`xap e` mler lk ly

dhnl cxeid xe` `ed20

siwn `edy ote`a xi`ne

,deeya lkd lràø÷ðå§¦§¨
lî "øúk""úøúBk" ïBL21, ¤¤¦§¤¤

'` miklna `aeny itk -

ozpy zexzekd lr 'f wxt

,micenrl zeyrl dnly

"xzk"a dtqedd efy xyt`

`id - dxhr ,"dxhr" iabl

ziyz" ,y`xd lr ixd

"ft zxhr ey`xl22oeyln xzk eli`e ,"mdiy`xa mdizexhre" ,

ziigza cizrl xzkd xe` ieliby oeeike ,micenr lr `ed - zxzek

dxezd ony zeevnd b"ixzy ,zeevnd meiw ici lr ixd `a miznd

j"xz md ,opaxc zeevn 'feicenr("xzk" zeize` j"xz) xe`23,

,micenrl xywa z`aend "zexzek" oeyld `ian `ed okly xyt`

,zeevnd icenr lr xzk df ,okyàeäå`id "xzk"d zpiga -úðéça §§¦©
úøàä øaçîä òvîîzelbzde -àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìéöànä §ª¨©§©¥¤¨©©©£¦¥¨

,íéìöàpäì"seq oi`" ixd `ed liv`nd ,"zeliv`"d mler ly - §©¤¡¨¦
leab ly oipr ixd `ed llka "mler"y ,"mler"a ixd md milv`pde

zxitqe zpiga `ed ,milv`pd oial liv`nd oia rvennd ixd -

zkiiy xzkd zeipevige ,liv`nl zkiiy xzkd zeinipt ;"xzk"d

liv`nd oia zrvenn `id "xzk"d zpiga jk ici lre ,milv`pl

l` "seq oi` xe`"n jynp "xzk"d ici lr ,xnelk - milv`pl

,"zeliv`"d mler ly milv`pdäfä íìBòa älbúéå øéàé ãéúòìå§¤¨¦¨¦§¦§©¤¨¨©¤
ä ìëìäiçza eîe÷iL íé÷écv,miznd ziigza -ílk Cnòå") §¨©©¦¦¤¨©§¦¨§©¥ª¨

íé÷écö24"'eë25.(xnelk - ©¦¦
ipa lkl dlbzi df cizrly

jiiyd xe`dy ,ixd .l`xyi

mler ly milv`pl zrk

xi`i ,cala "zeliv`"d

dhnl `eal cizrl dlbzie

xn`y itk `le ,dfd mlera

,ocr obl xywa lirl

ocr oba xi`nd xe`dy

`ed ,"dnkg"d zpigan

lkl dbyde ielib zpigaa

bixcnl m`zda cg`ez,

dbixcnl dbixcnn mvnvzne lylzynd inipt xe`a xaecn ,oky

dbixcnl m`zda cg` lkl zelbzda `aeelyxe`d ,`l` -

epi` "xzk" ly siwn xe` `edy ,miznd ziigz ly ielibde

,dxenb zelbzda df didie ,deeya mlekl xi`n `l` mvnvzn

d zbydazedndi`xd oipra xacdy itk ,zednd z` mibiyny ,

d z` mi`exyzedncizrl lr xn`py itk ,xacd ly26dlbpe"

'd ceake`xe.zednd zii`x ,"eicgi xya lkeðéúBaø eøîàL äæå§¤¤¨§©¥
äëøáì íðBøëæ27,"LBã÷ íäéðôì eøîàiL íé÷écö íéãéúò" :- ¦§¨¦§¨¨£¦¦©¦¦¤Ÿ§¦§¥¤¨

,`ed jexa yecwd iptl "yecw" zrk mixne`y itkàeä "LBã÷" ék¦¨
äìòî äìòîì àeä ék ,úòãå äâOä øãâa BðéàL ,ìcáî úðéça§¦©ª§¨¤¥§¤¤©¨¨¨©©¦§©§¨©§¨
"àönz ïéàî äîëçä" ék ,ïãò ïâaL úòãå äîëçä úðéçaî¦§¦©©¨§¨¨©©¤§©¥¤¦©¨§¨¥©¦¦¨¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

øåàéá ç"îô à"÷ìá ù"îë úéìëúå ìåáâ éìá àìà
åðéàù àìà å"ç ìåâéò åîë åòîùîë åðéàù ò"ëåñ ïéðò

.áèéä ù"òå 'åëå úåùáìúä 'éçáá

ì"æøàù åäæå
úðéçá àéä äøèò 'åë ïéðäðå íäéùàøá íäéúåøèòå

é÷î'éçá àåäå úøúåë ïåùìî øúë àø÷ðå ááåñå ó
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî
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א.18. יז, ˘ËÈÏ"‡:19.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- (מקיף בראשיהם (פנימי)".ÂÚÂ„"ועטרותיהם כו' ונהנין ˘ËÈÏ"‡20.ענין) È·¯‰,העיר

" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלוÚ"ÎÂÒשלמרות גילוי -ÌÏÂÚ·ויש שווה, והתחתון העליון

שונה ענין המדינהÈ¯Ó‚Ïעוד בני כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -‰ÂÂ˘·בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו אבל ,

דעצמו)". ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו ˘ËÈÏ"‡:21.(לא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ולא כאן, נוגע "שזה
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יב.28. כח, ˘ËÈÏ"‡:איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'אין' בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' ˘ËÈÏ"‡:29."במקום ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ובכ"מ". כו'. והחכמה סע"א: קכא, משפטים ג.30."ראה טו, צו לקו"ת גם וראה ציצית. מצות (דרמ"צ) להצ"צ המצוות הגמול.31.ספר בשער

ז'.32. משנה א' שמו.33.פרק ע' תרס"ו לב.34.המשך סימן לקמן פל"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡:35.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מה "לכאורה

מחז"ל מובן אינו הנ"ל ע"פ לתרץ: דבא וי"ל - כאן?! זו הצדקה).·Ó"Îפיסקא מצות - (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט) לקמן ג"כ (וראה

שנים אלפי כמה בג"ע" עתה שהם כו' הצדיקים "נשמות מובן אינו כן - וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל ס"ג, לעיל עפמשנ"ת והתירוץ -

ומוסיף כו'. א"א אך הבי': להמשיך מוכרח ולזה - (דתחה"מ). להשכר להו ואהני נפק"מ מאי לעיל) כאן -ÂÚ„(שהזכיר ˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'ענין

שייך שזהו - מחייהו תורה שטל ע"י Ê‰)בא Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Âב כפוםשיהי' ח"ע "בחי' בהשגת גם תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל סוג

'ÈÏÈ„ ‡¯ÂÚ˘ומוסיף דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' - "È¯Á‡Ïענין וה"ז - ד"תשיחך" השכר - ח"ע‰È‡תחה"מ (התורה, תשיחך" (דוקא)

דילי' שיעורא בבי'·‚"Úדכפום שמסיים ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒשמסתייע אלא ע"ע! אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:

ורק כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר גם עי"ז וממתיק - שקדמו אבל‡Ê"Áלהענין מאד. מצותך לרחבה יבוא

האגרת בי'‡ÔÈבתחלת ענינה שהרי - גו'" תכלה "כל להזכיר דלמטה".‰¯Â·Á˙מקום הצדקה ˘ËÈÏ"‡:36.שע"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰במקום"

חד". כל א. ז. כ"ח. - בחצע"ג הקיפוהו ולכן - מובן אינו שלכאורה - ˘ËÈÏ"‡:37.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לעיל ב. קיא, כתובות "ראה

כב.38.ספל"ו". ו, יט.40.ספ"ו.39.משלי כו, ישעי'
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'ÈÏÈ„ ‡¯ÂÚ˘ומוסיף דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' - "È¯Á‡Ïענין וה"ז - ד"תשיחך" השכר - ח"ע‰È‡תחה"מ (התורה, תשיחך" (דוקא)

דילי' שיעורא בבי'·‚"Úדכפום שמסיים ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒשמסתייע אלא ע"ע! אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:

ורק כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר גם עי"ז וממתיק - שקדמו אבל‡Ê"Áלהענין מאד. מצותך לרחבה יבוא

האגרת בי'‡ÔÈבתחלת ענינה שהרי - גו'" תכלה "כל להזכיר דלמטה".‰¯Â·Á˙מקום הצדקה ˘ËÈÏ"‡:36.שע"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰במקום"

חד". כל א. ז. כ"ח. - בחצע"ג הקיפוהו ולכן - מובן אינו שלכאורה - ˘ËÈÏ"‡:37.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לעיל ב. קיא, כתובות "ראה

כב.38.ספל"ו". ו, יט.40.ספ"ו.39.משלי כו, ישעי'
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אלול כ"ו חמישי יום

,ekw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êúåöî äáçø åäæå,ekw 'nr cr:'åë äçåðî

- "ze`ivnd zrici" ly ote`a `l` ,zednd zbydae zelbzda

xe`d z` lawl lkez diigzd onfay ,dnypa gek ozep df xac

ibltin `w" xn`na `aenk) zednd zbydae zelbzda "aaeq"d

"aaeqd xe`"y ,rixfz zyxt "dxez ihewl"a "riwxc `zaizna

zbydy ocr obay ,ixd ,("siwn" ly ote`a ocr oba dnypl xi`n

zelbzdd my ,(inipt xe`) "oinlr lk `lnn" zpigaa `id dnypd

jeza jzxeze" ,inipt xe`e "oefn" ly oipr `idy "dxez"d oipr ly

"irn41`l` ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta `aenk ,

dxi`nymb,dnypl mitiwne miyeal ody) zeevnd oiprn dx`d

xwir didi miznd ziigza ,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk

,zeevnd oipr ici lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzddici lre

mre"e "ediign"y - "dxez lh" dxezd oipr`id."jgiyz

lirly ,"c`n jzevn dagx" weqtd yxtl owfd epax xfeg ,oldl

" dlnd yxitjzevnz`xwpd dwcvd zevnl `id dpeekdy "

zevn"jyxti zrk .`ed jexa yecwd ly devnd ,(jly devnd) "

" dlnddagxlkezy ,agx ghye ilk `id dwcvd zevny ,"

ly zelbzdd da yalzdl

onfa didzy "seq oi` xe`"

:owfd epiax oeylae .diigzd

Eúåöî äáçø" eäæå§¤§¨¨¦§¨§
úåöî àéä ,"ãàî§Ÿ¦¦§©
çèLå éìk àéäL ,ä÷ãvä©§¨¨¤¦§¦§¤©
da Laìúäì ,ãàî áçø̈¨§Ÿ§¦§©¥¨

úøàä,zelbzde --øBà ¤¨©
Bîëe) àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§

:áeúkLy`x heita - ¤¨
:dpyd,("ä÷ãö BLeáì"- §§¨¨

zlawl yeal `id dwcvy

,`ed jexa "seq oi` xe`"

úðéçáa ãéúòì øéàé øLà£¤¨¦¤¨¦¦§¦©
ãñça úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦§¤¤

ípçjexa yecwd ly - ¦¨
,`edàúeøòúà"a§¦§¨¨

"àzúìc,dwcve cqg oipra dhnl mc`d zcear ici lr -,Bæ ¦§©¨
."'ä Cøc" úàø÷päzexnly (zxb`d zligza) lirl xkfpke - ©¦§¥¤¤

df z`f lka - dwcvd zcear ici lr dhnln zexxerzd dpyiy

dpi` dhnln mc`d zexxerzd xac ly ezin`l ,oky ,"mpg cqg"

ziwl` zelbzd ly dlrnl efk zexxerzd xxerz `idy llk jxra

`id dwcvde ,mpg cqg df `l` ,efk zlaben izlailkcala

zlawl.ef zelbzde df cqgì eäæå,"ãàî" ïBLjzevn dagx" - §¤§§Ÿ
,"c`n.úéìëúå ìeáb éìa àeäLagx ilk `id dwcvd zevny - ¤§¦§§©§¦

leab ila `idy ziwl`d zelbzdd zlawl zilkze leab ila

.zilkzeìáà:`id "c`n jzevn dagx" weqtd zlgzd -ìëì" £¨§¨
lî àéä ¯ "äìëz" ,"õ÷ éúéàø ¯ äìëz"Lôpä úBìk" ïBL ¦§¨¨¦¦¥¦§¨¦¦§§©¤¤

,ïãò ïâaL,leabe uw dl yiy ,uw izi`x jkl ixd -úðéçáa àéäL ¤§©¥¤¤¦¦§¦©
,ìéòì økæpk íeöîöå úéìëúå "õ÷"ocr oba xi`nd xe`dy - ¥§©§¦§¦§©¦§¨§¥

.mvnevne laben xe` `edy ,"oinlr lk `lnn" zpigan `ed

w"k ,ly eia` ,od`qxe`ipy wgvi iel 'x b"dxdl "wgvi iel ihewl"a

zyly yxtn ,epiax

"zilkz" ,"uw" ly mipiprd

zylya mdy ,"mevnv"e

zepigaxe`doba xi`nd

dlnd recn xiaqn oke ,ocr

,weqta yexita daezk "uw"

`le ,"uw izi`x dlkz lkl"

"zilkz" ly oiprd

."mevnv"e"äìëz ìëì"e- §¨¦§¨
zelke mirebrbd ibeq lkl

o`k xaecny oeeik ,ytpd

ytpd zelk zece`

- `wec ocr obay mirebrbde

xne` `ed ,`eti` ,recn

"lkl- ?"dlkzéôì àeä§¦
úBìòî änëå änk LiL¤¥©¨§©¨©£
äìòîì äæ ïãò ïb úBâøãîe©§§©¥¤¤§©§¨
ì"æ é"øàäî ñ"Mä éèewìa áeúkL Bîk ,úBìònä íeø ãò äfî¦¤©©©£§¤¨§¦¥©©¥¨£¦©

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàî Leøôa42ïéà íéîëç éãéîìz" : §¥©£©©¥¦§¨¦§¨¨©§¦¥£¨¦¥
,"'eë äçeðî íäìyxtn ,"`ad mlera `le dfd mlera `l - ¨¤§¨

,`id dpeekdy ,l"fix`dúâOäa äâøãîì äâøãnî ãéîz íéìBòL¤¦¨¦¦©§¥¨§©§¥¨§©¨©
,'eë óBñ dì ïéàL äøBzädbixcna cenrl dgepn mdl oi`e - ©¨¤¥¨

,dbixcnl dbixcnn cinz miler md `l` ,zg`äiçzä øçà ãò©©©©§¦¨
íäì äéäiL,f` -:'eë äçeðîmei" `xwpd diigzd onf ixg` enk - ¤¦§¤¨¤§¨
zay elekydgepne"43jexa "seq oi`" zenvrn xe` f` dlbzi ,oky ,

mey f` jiiy `ly ixd ,zebixcn ly zewlgzd mey ea oi`y ,`ed

zenvrn bpere dgepn ly oipr df `l` ,dbixcnl dbixcnn dilr

.`ed jexa "seq oi` xe`"
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ùã÷ä úøâà
àéä ãàî êúåöî äáçø åäæå
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øùà (ä÷ãö åùåáì ù"îëå) ä"á ñ"à øåà úøàä äá
íðç ãñçá úéìëúå ìåáâ éìá úðéçáá ãéúòì øéàé
ãàî ïåùì åäæå 'ä êøã '÷ðä åæ àúúìã àúåøòúàá
õ÷ éúéàø äìëú ìëì ìáà .úéìëúå ìåáâ éìá àåäù
'éçáá àéäù ò"âáù ùôðä úåìë ïåùìî àéä äìëú
ùéù éôì àåä äìëú ìëìå ì"ðë íåöîöå úéìëúå õ÷
ãò äæî äìòîì äæ ò"â úåâøãîå úåìòî äîëå äîë
'éôá ì"æéøàäî ñ"ùä éèå÷ìá ù"îë úåìòîä íåø
ãéîú íéìåòù 'åë äçåðî íäì ïéà ç"ú ì"æøàî
'åë óåñ äì ïéàù äøåúä úâùäá äâøãîì äâøãîî
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ט.41. מ, ברכות.42.תהלים תמיד.43.סוף מסכת סוף
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אלול כ"ז שישי יום
אגרתיח ,ekw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úéôé äî áéúë çé,252 'nr cr.à"÷ìá

.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

mlekk oaex eazkp ("`ipz"d xtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk1llek"l xywda dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag

zxb` ixd jkl m`zda

d`xp `l oir zi`xnly

ly oipr zece` da xaecny

,dwcv ly e` lreta dcear

z` `evnl lczydl ie`x

ezece` oiprd oiay xywd

dcearl ycewd zxb`a xaecn

,hxta dwcvle llka lreta

z` mb - ixyt` xacd m`e

eraw okl xy`e ,zncewd zxb`a xaecy dnl ycew zxb` dze` ly jyndd

diptly zxb`d ixg` ef zxb` xagnd oe`bd ipa2.

beq - 'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

oky ,dil` ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg`

"mibeprza dad`" zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id

da yi ef dad` ,xnelk ,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy

dweyze oe`nv ly dad` - dad` ly ipy beq .zewl`n beprze d`pd meyn

.ezeppeazde ezcear ici lr ribdl mc`d geka yi dil` ,zewl`l

dtiqen `id dn `linae ,(fi oniq) zncewd zxb`l ef ycewd zxb` zekiiy

ixd :`idy zeidl leki - cgeina dwcvd oipr iable llka lreta dceara

,dwcvd zcear ly zilrpd dlrnd iehia cil `a zncewd ycewd zxb`a

ocr obn mb ,dyrn zrya ,dyerd mc`l zn`a yi ,dwcv zevn ziiyray

dx`d - cala "zexit"d elbzi ocr oba ,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe

ly xkyd ,"oxw"d dlbzz (diigzd onfa) `ad mlerae ,devnd ly dx`dc

dpad ly oipra eze` "gwi" mc`dy ,zelbzdd oipray .(dnvr devnd

- devnay zewl`d ly zednd z` oian `edy zednd zbyd ly ote`ae

`edy drya mc`l yi oiprd mvr ,j` .`ad mlerae ocr oba wx didi df ixd

("xeaige `zeev" oeyln "devn") jk ici lr xagzn `edy) devnd z` miiwn

zg` dry dti" okly .(devnd deevn ,`ed jexa "seq oi`" zenvr mr

dfd mlera miaeh miyrne daeyzalkn"`ad mler iig3ziiyr mvry ,

nd ly miyrnd ,daeyzd zncwd ici lry) miaeh miyrne daeyzmd zeev

mixi`ne miaeh -4xy`n xzei aeh dfd mlera (lkly zebixcnde zepigad

.`ad mler

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ly ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

dl yiy zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd

f` didiy oeeik oky ,miznd ziigza `eal cizrl didzy zelbzdl zekiiy

"dpikyd eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv"5d`pdd ,

dad`" `id ef dad` okl ,f` dlbziy "devn xky"n beprzdemibeprza,"

`ad mler oirn" dfy ,xikfn ok` `edy itke ,beprz ly oipra deeln dad`

sqek ly ote`a `idy ,dipyd dad`d .(dpikyd eifn) "'ek oipdpy ynn

zeidl dvex `edy) dweyze

zelbzd `id ,(zewl`a weac

miiw my ,ocr obay ielibd oirne

uwa ,dweyze sqek ,"dlkz"

zxb`a xiaqdy itk) leabe

weqtd z` zncewd ycewd6

,"uw izi`x dlkz lkl"

yi ocr obay oeilkle sqekly

cala ef `ly ,jk ,(leabe uw

mr zexywzdd oipr mvr ,devnd z` miiwn `edy drya icedil yiy

mb leki `l` ;mlrd ly ote`a ixd dfy (devnd deevn) `ed jexa yecwd

el didzyzelbzdob"ay ielibd oirn `idy zelbzddn mb - eytpa jkn

ziigza `eal cizrl ly ielibd oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocr

.miznd

ly oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga ixd xaecn - dlrnln dpzn7sqei onhy "sqkd riab" oipra

mipepia zbixcn - "oinipa"e ,miwicv zbixcn df "sqei"y "oinipa zgzn`a"

zcn" ixd `id "ipepiad zcn"e)lk("mc`8zbixcn `ed "sqkd riab"e ,

"ztqkp seqkp" oeyln "sqk") "mibeprza dad`"9cxei df ixd ,sqeil jiiyd (

epi` envr `edy ,"oinhd" ly ote`a `l` ,(mipepial) oinipal mb minrtl

,"`ipz"d xtq ly oey`xd ewlga c"i wxta xne` owfd epaxy itke ;jkn rcei

"'da miwicv egny" ly dceard lr mby10,oky ,zelczyd zeidl dkixv ,

mby ,jk .wicv znyp ly "xeair" ly ote`a elv` didi dfy zeidl leki

onf lye `ad mler ly zelbzdd oirn `idy "mibeprza dad`" ly dad`d

ly ote` ici lr ef oirn zelbzd icedia didzy zeidl leki - diigzd

.'d zad` ly zeiga zeevn miiwn `edy ,zeevnd meiwa zenily

:áéúkaezk -11:"íéâeðòza äáäà ,zîòp äîe úéôi äî"12.- §¦©¨¦©¨©§§©£¨©©£¦
ici lr ,"mibeprza dad`" ici lr jz` xagzdl znrp dne ziti dn

`ly ,dad`d ly zewiaca beprze d`pd meyn da yiy dad`

ade`dy ote`aytgn`l` ,ea weac zeidl dvexe ad`pd z`

.dad`dne zewiacdn beprz el yie ad`pa weac xak `edyäpä¦¥
éðéî 'áibeqe -,ïä úBáäàj` ,zeaexn zebixcn opyi dad`a - ¦¥©£¥

:miillk mibeq ipy mpyi illk ote`a,"íéâeðòza äáäà" ¯ 'àä̈©£¨©©£¦
úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa ,àìôð âðò 'ä ìò âpòúnL eðéäc§©§¤¦§©¥©Ÿ¤¦§¨§¦§¨©¨©£¨¦§©
ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBè ék dîòèa ,dúBìëe Lôpä©¤¤§¨§¨£¨¦§¨¦§¦£¥©

,àéìôäìote`a `l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre zenirp `l - §©§¦
,dbydn dlrnly ,"`lt" lyL ,Lnî àaä íìBò ïéòîmlera - ¥¥¨©¨©¨¤
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ùã÷ä úøâà
áéúë çé.íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

äáäà 'àä ïä úåáäà éðéî 'á äðä
äçîùá àìôð âðåò 'ä ìò âðòúîù åðééäã íéâåðòúá
áåè éë äîòèá äúåìëå ùôðä úçîù äîåöòå äáø
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יעשון אשר והמעשה בה ילכו הדרך ה' לעם להורות נ"ע: ז"ל המחבר הגאון בני שי' הרבנים הסכמת "וכל'

.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(110 ע' תש"ה (סה"ש הענינים סדר ע"פ כ"א שנכתבו הזמן סדר ע"פ לא נסדרו מי"ז.3."כי פ"ד אבות

ובכ"מ.4. א. פב, מטות א.5.לקו"ת יז, צו.6.ברכות קיט, ב'.7.תהלים אות המסעות ענין לבאר ד"ה מסעי י"ד.8.לקו"ת ר"פ ח"א לעיל

ל.9. לא, יב.10.ויצא צז, ז.11.תהלים ז, השירים ˘ËÈÏ"‡:12.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בקיצור) באריכות א ח, תולדות תו"א - רבים "ל'
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אלול כ"ז שישי יום
אגרתיח ,ekw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úéôé äî áéúë çé,252 'nr cr.à"÷ìá

.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

mlekk oaex eazkp ("`ipz"d xtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk1llek"l xywda dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag

zxb` ixd jkl m`zda

d`xp `l oir zi`xnly

ly oipr zece` da xaecny

,dwcv ly e` lreta dcear

z` `evnl lczydl ie`x

ezece` oiprd oiay xywd

dcearl ycewd zxb`a xaecn

,hxta dwcvle llka lreta

z` mb - ixyt` xacd m`e

eraw okl xy`e ,zncewd zxb`a xaecy dnl ycew zxb` dze` ly jyndd

diptly zxb`d ixg` ef zxb` xagnd oe`bd ipa2.

beq - 'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

oky ,dil` ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg`

"mibeprza dad`" zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id

da yi ef dad` ,xnelk ,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy

dweyze oe`nv ly dad` - dad` ly ipy beq .zewl`n beprze d`pd meyn

.ezeppeazde ezcear ici lr ribdl mc`d geka yi dil` ,zewl`l

dtiqen `id dn `linae ,(fi oniq) zncewd zxb`l ef ycewd zxb` zekiiy

ixd :`idy zeidl leki - cgeina dwcvd oipr iable llka lreta dceara

,dwcvd zcear ly zilrpd dlrnd iehia cil `a zncewd ycewd zxb`a

ocr obn mb ,dyrn zrya ,dyerd mc`l zn`a yi ,dwcv zevn ziiyray

dx`d - cala "zexit"d elbzi ocr oba ,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe

ly xkyd ,"oxw"d dlbzz (diigzd onfa) `ad mlerae ,devnd ly dx`dc

dpad ly oipra eze` "gwi" mc`dy ,zelbzdd oipray .(dnvr devnd

- devnay zewl`d ly zednd z` oian `edy zednd zbyd ly ote`ae

`edy drya mc`l yi oiprd mvr ,j` .`ad mlerae ocr oba wx didi df ixd

("xeaige `zeev" oeyln "devn") jk ici lr xagzn `edy) devnd z` miiwn

zg` dry dti" okly .(devnd deevn ,`ed jexa "seq oi`" zenvr mr

dfd mlera miaeh miyrne daeyzalkn"`ad mler iig3ziiyr mvry ,

nd ly miyrnd ,daeyzd zncwd ici lry) miaeh miyrne daeyzmd zeev

mixi`ne miaeh -4xy`n xzei aeh dfd mlera (lkly zebixcnde zepigad

.`ad mler

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ly ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

dl yiy zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd

f` didiy oeeik oky ,miznd ziigza `eal cizrl didzy zelbzdl zekiiy

"dpikyd eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv"5d`pdd ,

dad`" `id ef dad` okl ,f` dlbziy "devn xky"n beprzdemibeprza,"

`ad mler oirn" dfy ,xikfn ok` `edy itke ,beprz ly oipra deeln dad`

sqek ly ote`a `idy ,dipyd dad`d .(dpikyd eifn) "'ek oipdpy ynn

zeidl dvex `edy) dweyze

zelbzd `id ,(zewl`a weac

miiw my ,ocr obay ielibd oirne

uwa ,dweyze sqek ,"dlkz"

zxb`a xiaqdy itk) leabe

weqtd z` zncewd ycewd6

,"uw izi`x dlkz lkl"

yi ocr obay oeilkle sqekly

cala ef `ly ,jk ,(leabe uw

mr zexywzdd oipr mvr ,devnd z` miiwn `edy drya icedil yiy

mb leki `l` ;mlrd ly ote`a ixd dfy (devnd deevn) `ed jexa yecwd

el didzyzelbzdob"ay ielibd oirn `idy zelbzddn mb - eytpa jkn

ziigza `eal cizrl ly ielibd oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocr

.miznd

ly oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga ixd xaecn - dlrnln dpzn7sqei onhy "sqkd riab" oipra

mipepia zbixcn - "oinipa"e ,miwicv zbixcn df "sqei"y "oinipa zgzn`a"

zcn" ixd `id "ipepiad zcn"e)lk("mc`8zbixcn `ed "sqkd riab"e ,

"ztqkp seqkp" oeyln "sqk") "mibeprza dad`"9cxei df ixd ,sqeil jiiyd (

epi` envr `edy ,"oinhd" ly ote`a `l` ,(mipepial) oinipal mb minrtl

,"`ipz"d xtq ly oey`xd ewlga c"i wxta xne` owfd epaxy itke ;jkn rcei

"'da miwicv egny" ly dceard lr mby10,oky ,zelczyd zeidl dkixv ,

mby ,jk .wicv znyp ly "xeair" ly ote`a elv` didi dfy zeidl leki

onf lye `ad mler ly zelbzdd oirn `idy "mibeprza dad`" ly dad`d

ly ote` ici lr ef oirn zelbzd icedia didzy zeidl leki - diigzd

.'d zad` ly zeiga zeevn miiwn `edy ,zeevnd meiwa zenily

:áéúkaezk -11:"íéâeðòza äáäà ,zîòp äîe úéôi äî"12.- §¦©¨¦©¨©§§©£¨©©£¦
ici lr ,"mibeprza dad`" ici lr jz` xagzdl znrp dne ziti dn

`ly ,dad`d ly zewiaca beprze d`pd meyn da yiy dad`

ade`dy ote`aytgn`l` ,ea weac zeidl dvexe ad`pd z`

.dad`dne zewiacdn beprz el yie ad`pa weac xak `edyäpä¦¥
éðéî 'áibeqe -,ïä úBáäàj` ,zeaexn zebixcn opyi dad`a - ¦¥©£¥

:miillk mibeq ipy mpyi illk ote`a,"íéâeðòza äáäà" ¯ 'àä̈©£¨©©£¦
úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa ,àìôð âðò 'ä ìò âpòúnL eðéäc§©§¤¦§©¥©Ÿ¤¦§¨§¦§¨©¨©£¨¦§©
ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBè ék dîòèa ,dúBìëe Lôpä©¤¤§¨§¨£¨¦§¨¦§¦£¥©

,àéìôäìote`a `l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre zenirp `l - §©§¦
,dbydn dlrnly ,"`lt" lyL ,Lnî àaä íìBò ïéòîmlera - ¥¥¨©¨©¨¤
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`lelנב g"k ycew zay mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"ח קודש שבת יום

,252 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáäà àéä úéðùäå,fkw 'nr cr:åäòã

Îe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv ixd `ad,'eë ïéðäp- ¤¡¦
,zewl`n mibprzneäæ ìòådgnye beprza dad`d ote` lr - §©¤

,zewl`n:áéúkaezk -53:;"'äa íé÷écö eçîN"miwicvay - §¦¦§©¦¦©
,zewl`a dgnye beprzd ote` epyiBæå ,äæì äëBæ íãà ìk àìå§Ÿ¨¨¨¤¨¤§

àðäk" úðéça àéä- ¦§¦©©£¨
`id mzceary mipdk

zpigaa"àaìc àúeòøa¦§¨§¦¨
LBãwä øäfaL13,- ¤©Ÿ©©¨

dzid mipdka dceard

`ly ,"i`yg" ly ote`a

sqek ly `evxe xiya

did dfy itk oeilke dweyze

ly ote`d ,miield lv`

`ed "`alc `zerx"e i`yg

ly invr oevxzeinipt

,aldøîàð äæ ìòå14: §©¤¤¡©
'Bâå äðzî úãBáò"oz` - £©©¨¨§

zpigay - mkzpdk z`

("mibeprza dad`") dpedkd

,dlrnln dpzn ly ote`a `id"'Bâå áøwä øfäå15.ly df ote`l - §©¨©¨¥§
,dfl jiiy `ed oi` ,oky ,miigd jtid eiabl df ,dcearCøc ïéà ék¦¥¤¤

:äéìò ïéìàBML ,äàøiä Bîk ,øNa úòéâé éãé ìò dâéOäì§©¦¨©§¥§¦©¨¨§©¦§¨¤£¦¨¤¨
,"äàøéa òbéúð àlL øNáì éBà"å ,"äàøéa zòâé"ribdl - ¨©§¨§¦§¨§§¨¨¤Ÿ¦§©©§¦§¨

,"d`xi"läîëç úéLàøa áeúkL Bîk16:äàøéa áéúëe ,iabl - §¤¨§¥¦¨§¨§¦§¦§¨
aezk "d`xi"17:,"'Bâå óñkë äpL÷áz íà"dpytgz mipenhnke - ¦§©§¤¨©¨¤§

,'"d z`xi oiaz f`äëéøvL ãnìî,"d`xi"d -äaø äòéâé §©¥¤§¦¨§¦¨©¨
.úBøöBà øçà Ntçîk äîeöòåoey`xd wlga a"n wxta xkfpk - ©£¨¦§©¥©©¨

,rwxwa oenh i`ceay xve` ytgny in enky ,"`ipz"d xtq ly

xve`dy ze`ceea ercia ,dxitgd zceara siirzn `ed oi` f`y

ribiy cr ,xetgl ,ytgl icedi lr jk - dnc`d iwnrna `vnp

.icedi lk ly "ald zpia"a i`cea `vnpy miny z`xi ly xve`l

iabl elit`y ,"d`xi" ly oiprl qgia `ed xen`d lk ,mxa

ok mb ,(dpeilr) "d`lir d`xi" ,d`xia xzeia dpeilrd dbixcnd

lczydle rbiizdl jiiy

ici lr ,oky ,dil` ribdl

ribi i`ceea `ed dribi

.dil`Bæ äaø äáäà ìáà£¨©£¨©¨
úìôBð ,[íéâeðòza äáäà]©£¨©©£¦¤¤
äìòîlî äéìàî íãàì̈¨¨¥¥¤¨¦§©§¨

,dì ïeëéå ïéëiL éìa,j` - §¦¤¨¦¦©¥¨
d`a `idøçà ÷øå Cà©§©©©

úàøé"a òbéúpL¤¦§©©§¦§©
,"úeîîBøädbixcna - ¨§

`edy ,"d`xi"ay dpeilrd

ly ezennex iptn `xi

,`ed jexa yecwdåixg` - §
- yäî úéìëúì òébä¦¦©§©§¦©

äpnî âéOäì ìëeiM- ¤©§©¦¦¤¨
,zennexd z`xinBúîLð úðéça éôìyxeyl m`zda cg`y - §¦§¦©¦§¨

dpeilr dbixcnl - ipye ,d`xia ef dbixcnl ribdl leki eznyp

ay xzeia dpeilrd dbixcnl ribd xak `ed m` ,ixd ,xzeiegek

- ribdlì ,äìòîlî "íéâeðòza äáäà"ä äàa àìénî éæàïkL £©¦¥¨¨¨¨©£¨©©£¦¦§©§¨¦§Ÿ
,"'eë øfçì Léà ìL Bkøc" ék ,äàøiä íò ãçéúäìelr - §¦§©¥¦©¦§¨¦©§¤¦§©¥

dy`18.íéøîà éèewìa øàaúpL Bîk,oey`x wlg "`ipz"a - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
"n wxtz`xi dy`" z`xwp d`xie ,"xkf"e "yi`" z`xwp dad`y ,b

"'d19"dy` lr xfgl yi` ly ekxc" :df l"f epizeax xn`n zpeek -

dpyiy okid ribdle xfgl `id ef dad` zpiga jxcy ,`id dceara

."d`xi"

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
øøöì ,'äa ä÷áãì äöôçå úáäBàå,xeyw zeidl -øBøöa §¤¤©£¥¨§¨§¨©¦§Ÿ¦§

Báe ,ãàî dì áBè íéäìà úáø÷å ,íéiçä,miwl`d l` daxwa - ©©¦§¦§©¡Ÿ¦¨§Ÿ
,õtçzdpevxe dvtg - ©§Ÿ

aexw zeidl wx `ed iniptd

,`ed jexa yecwd l`òøå§©
epnî ÷çøúäì ãàî dì̈§Ÿ§¦§©¥¦¤
úBéäì ,íBìLå ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨¦§
ìæøa ìL ävçî§¦¨¤©§¤

íéðBöéçäîzetilwdn - ¥©¦¦
,dyecwd jtid ody

ú÷ñôîzewl` oial epia -.íBìLå ñçdeedzn efk dvign - ©§¤¤©§¨
qg jk didiy c`na xacd rx ixd ,oeilrd oevx jtid mdy mipiprn

jexa yecwdl aexw zeidl dvex `edy dad`a ,xnelk .melye

.zewl`n melye qg wegx zeidl `ly ,d`xi mb dlelk ,`ed

,ly eia` ,od`qxe`ipy wgvi iel 'x 'eke b"dxdl "wgvi iel ihewl"a

z` xiaqn ,epiax w"k

,"de`zn" zepeyld

"dvitg" ,"zade`"

zepey zebixcna "dwacl"e

ody itk dnypd ly

:zenlerd zrax`a

,diyra - "de`zn"

.'eke ,dxivia - "zade`"

,ìàøNé ììk áìa úøzñeî àéä Bæ äáäàåcg` lk ly - §©£¨¦§¤¤§¥§©¦§¨¥
,l`xyin,íéòLøa elôàh"ie g"i wxta hexhexta xaqeny itk - £¦¨§¨¦
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ùã÷ä úøâà

àúåòøá àðäë úðéçá àéä åæå äæì äëåæ íãà ìë
øæäå 'åâå äðúî úãåáò øîàð æ"òå ÷"äåæáù àáìã
åîë øùá úòéâé é"ò äâéùäì êøã ïéà éë 'åâå áø÷ä
àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà
àìéîî éæà åúîùð úðéçá éôì äðîî âéùäì ìëåéù äî
ãçééúäìå ïåëùì äìòîìî íéâåðòúá äáäàä äàá
.à"÷ìá ù"îë 'åë øæçì ùéà ìù åëøã éë äàøéä íò

úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
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לאדה"ז)". תקס"ח ב.13.בסה"מ קעז, זח"ג ז.14.ראה יח, מקומו.16.שם.15.קרח ואילך.17.צ"ע ד ב, ב.18.משלי ב, משלי19.קידושין

א. לא,

lel` g"k ycew zay mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mb dpyi ef zxzeqn dad`y ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

,miryxaäpnîe,zxzeqnd dad`dn -íäì äàa,miryxl - ¦¤¨¨¨¨¤
.äèøçäxn`nk) dxiar ziiyr ixg` miryxa dpyiy dhxgd - ©£¨¨

.ef zxzeqn dad`n d`a - ("dhxg mi`ln miryx" :l"f epinkg

yiy ,xacd jk m` ,`l`

jexa yecwdl ef dad` mdl

md ,`eti` ,recn - `ed

epax jk lr xne` ?miryx

:oldl owfdàéäL éðtî Cà©¦§¥¤¦
úðéçáa äîìòðå úøzñeî§¤¤§¤§¨¨¦§¦©
ätìwä éøä ¯ óeba úeìb̈©£¥©§¦¨

ì äìBëéeäæå ,äéìò èìL §¨¦§Ÿ¨¤¨§¤
àéèçnä úeèL çeø©§©©£¦

íãàì20."zehy gex"d - ¨¨¨
dad` lr dxizqne dqkn

ici lry yegi `ly ,ef

wzipe wgxzn `ed `hgd

,`ed jexa yecwdn,ïk ìòå§©¥
,okle -íãàä úãBáò£©¨¨¨

÷fçúäì ,àéä BðB÷ì§¦§¦§©¥
ìka ätìwä ìò øabúäìe§¦§©¥©©§¦¨©Ÿ

.ìk ìkî,mipiprd lka - ¦ŸŸ
dLøâì älçzî ,eðéäc- §©§¦§¦¨§¨§¨

z` yxbl xac ziy`x

,dtilwd,éøîâì óebäî- ¥©§©§¥
dhily mey dl didz `ly

,sebd ixa` lräáLçnî- ¦©£¨¨
mipipr mey aeygi `ly

dfy ,'d oevx jtid mdy

,dtilw ly oiprøeac- ¦
,'d oevx jtid mdy mixeaic mey xaci `lyäNòîedyri `ly - ©£¤

,'d oevx jtid mdy miyrn meyLmd dl` mipipr dyly -çîa ¤§Ÿ©
ìå,íéøáà ç"îøe ïBLxacz `l oeyld ,aeygi `l gendy - §¨§¨¥¨¦

.dtilw ly mipipr mey eyri `l mixa`deïk íb ìëeé Ck øçàå§©©¨©©¥
,ãé ÷æça øéqà øbñnî àéöBäìdtilwl dyxi `ly ixg` - §¦¦©§¥¨¦§Ÿ¤¨

`le aeygl `ly ,rxn xeq ly mipipra xnyidl ,eteba yalzdl

x jtid mdy mipipr) dtilw ly mipipr zeyrl `le xacl,('d oev

mipipra ielba `hazzy ,"zxzeqnd dad`"d z` zelbl mb lkei

lyaeh dyryegl eze` `iaiy xac ,'d zelcba aeygi gendy ,

xeaica zeevn miiwle dxez cenll ef dad`ae ,'dl dad` ielba

,dyrnaeúBéäì ,íéøBaba Baì õénàå ÷æç úBéäì ,eðéäc§©§¦§¨¨§©¦¦©¦¦¦§
Lôpä é÷ìç úBçk ìëa áø éelâa úéìâð úøzñîä äáäàä̈©£¨©§ª¤¤¦§¥§¦©§¨Ÿ¤§¥©¤¤

,eðéäc .óebaL,xnelk -,çnaL äáLçîáe ìëNa øwòä- ¤©§©§¨¦¨§¥¤§©£¨¨¤©Ÿ©
zelbzda `id dad`dyke ,dad`d ielibl ixd xfer lkyd ,oky

,mixa`d x`ya dad`d zezn`zdl xacd `ian -ìëOäL¤©¥¤

,Cøaúé àøBaa BúìkNäå BìëN éôk ãéîz ïðBaúéå áBLçé©£§¦§¥¨¦§¦¦§§©§¨¨©¥¦§¨¥
éàììëa íéiçä éiç àeäL C,mlera -,èøôa BúîLð éiçå- ¥¤©¥©©¦¦§¨§©¥¦§¨¦§¨

,dnypd ly miigd `ed jexa yecwde ,mc`d iig ixd `id dnypd

ïk ìòå,okle -,åéìà áBø÷å Ba ÷eác úBéäì äeàúéå óñëé §©¥¦§Ÿ§¦§©¤¦§¨§¨¥¨
óñBkä ïák ,éòáè óñk- Ÿ¤¦§¦§¥©¥
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ו.24. ג, ˘ËÈÏ"‡:משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בארוכה סרל"א או"ח השו"ע ˘ËÈÏ"‡:25."וכפס"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰השייכות מהי "עצ"ע

·Â˙Î‰Ïובאופן והנועם להיופי הטעם שם בתו"ח המבואר ע"פ וי"ל גו'?! יפית כמבואר„‰ÏÙ‡‰מה היא שאהב"ת מובן - גו') ומה גו' (מה

ונועם)". דיופי ההפלאה בה אין שלכן - לאהמ"ס בנוגע (וכן כאן באגה"ק
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נה היום יום . . . 

ה'תש"גכב אלוליום רביעי

חומש: נצבים וילך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז. סד־סו.

תניא: וזהו שארז"ל . . . מנוחה כו'.

תורת החסידות דורשת, כי תחלה להוכחה צריכים להסיר את הצפרנים, ניט שטעכען 
זיך, כי בטופרהא אחידן, יעדער שטָאך איז  קליפה וסטרא אחרא, ואחר נטילת הצפרנים 

צריך להיות נטילת ידים, כמבואר ענינה בדא"ח, המשכת המוחין למדות.

י  ּכִ ִלְדֹקר,  ֹלא  ְרַנִים,  ּפָ ַהּצִ ֶאת  ְלָהִסיר  ְצִריִכים  ְלהֹוָכָחה  ה  ִחּלָ ּתְ י  ּכִ ת,  ּדֹוֶרׁשֶ ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת 
ְנִטיַלת  ְוַאַחר  ַאֲחָרא';  ְו'ִסְטָרא  ה'  'ְקִלּפָ ִהיא  ִקיָרה  ּדְ ל  ּכָ ֶנֱאָחזֹות[,  ְרַנִים  ִצּפָ ]=ּבַ ֲאִחיָדן"  טּוְפָרָהא  "ּבְ
ַכת  ים, ֲחִסידּות[, ַהְמׁשָ ְבֵרי ֱאֹלִקים ַחּיִ ֹבָאר ִעְנָיָנּה בדא"ח ]ּדִ ּמְ ְרַנִים ָצִריְך ִלְהיֹות ְנִטיַלת ָיַדִים, ּכַ ּפָ ַהּצִ

ַהּמִֹחין ְלִמּדֹות.

ה'תש"גכג אלוליום חמישי

חומש: נצבים וילך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב. סז־סט.

תניא: יח. כתיב . . . 252 בלק"א.

ל ֲחָכִמים  ְבָחן ׁשֶ ׁשִ ָנה – ַהּסּוְגָיא ּבְ ֶבן ח־יא ׁשָ ָלְמדֹו – ְוהּוא ָאז ּכְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ נֹו ׁשֶ ה, ּבְ ר' ֹמׁשֶ
ֵני  ֶזה ׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ נּו ִמּדֹוַתי", ׁשֶ ם "ׁשְ ן יֹוָחאי[ ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ "י ]=ַרּבִ ּבִ ַמֲאַמר ַרׁשְ ק ּבְ ּפֵ ין )סז א( ִנְסּתַ ִגּטִ ּבְ
ִנּגּון,  ֵקן ְוָאַמר – ּבְ נּו ַהּזָ ְך ִנְכַנס ַרּבֵ תֹוְך ּכָ ְפׁשּוטֹו. ּבְ "י( אֹו ִמּדֹוַתי ּכִ דּו ּתֹוָרִתי )ַרׁשִ ים: ִלּמְ רּוׁשִ ּפֵ
ֱאֶמת ֶחֶסד ְוטֹוב,  ּה ֵהם ּבֶ ּבָ ין ׁשֶ ּה ִמּדֹות טֹובֹות, ֲאִפּלּו ָהֳעָנׁשִ ּלָ ָנה ָלנּו ּכֻ ּתְ ּנִ ּקֶֹדׁש: ּתֹוָרה ׁשֶ ַדְרּכֹו ּבַ ּכְ
ִלי  ר ִלְהיֹות ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ לּוי[: ִאי ֶאְפׁשָ ֶזה ּתָ ְלָיא ]=ֶזה ּבָ ָהא ּתַ ים ֶאָחד ֵהם, ְוָהא ּבְ רּוׁשִ ֵני ַהּפֵ ּוׁשְ
ִגיל  ְהיֹותֹו ּבְ ַמח ֶצֶדק" ּבִ ם ְלַה"ּצֶ "ל ָקָרה ּגַ ָכל ַהּנַ ִלי ִמּדֹות טֹובֹות. ּכְ ר ְלתֹוָרה ּבְ ּתֹוָרה, ְוִאי ֶאְפׁשָ

ָנה. ח־יא ׁשָ

ה'תש"גכד אלוליום שישי

חומש: נצבים וילך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח. ע־עב.

תניא: והשנית היא . . . .דעהו.א

ַאמָאל איז יעדער ווָארט ווָאס מ'הָאט געהערט געווען א תורה, און יעדער זאך ווָאס 
מ'הָאט געזעהן - א הוראה אין עבודה און הדרכה.

ֲעבֹוָדה ְוַהְדָרָכה. ָראּו – הֹוָרָאה ּבָ ָבר ׁשֶ ְמעּו ָהְיָתה ּתֹוָרה, ְוָכל ּדָ ּשָׁ ל ִאְמָרה ׁשֶ ָעָבר, ּכָ ּבֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . נו

ה'תש"גכה אלולשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ֲאִמיַרת ּכָ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר.  ַאׁשְ ִמים - ּבְ ָאר ַהּיָ ׁשְ ְסִליחֹות - ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ּוְבָסמּוְך ָלּה. ֲאָבל ּבִ
י ְלָפֶניָך גו'. ִבים - ְרֵאה ָנַתּתִ ת ִנּצָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִביִעי – ׁשַ ֵלְך ִנְפָרדֹות, ַמְתִחיִלין ְלַמְפִטיר ְוֵכן ִלׁשְ ִבים ַוּיֵ ר ִנּצָ ֲאׁשֶ ּכַ

חומש: נצבים וילך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד. עג־עה.

תניא: יט. עוטה . . . ־254־ דאצילות.

ם מֹורֹו ְוַרּבֹו  ׁשֵ יד ּבְ ּגִ י ָהַרב ַהּמַ י ִמּמֹוִרי ְוַרּבִ ַמְעּתִ מֶעְזִריְטׁש, ׁשָ ְהיֹוִתי ּבְ ר: ּבִ ֵקן ִסּפֵ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָנה, ַהּקָ י ַהּשָׁ הּוא ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְלָחְדׁשֵ ִביִעי ׁשֶ ָמתֹו ֵעֶדן: ַהֹחֶדׁש ַהּשְׁ ם טֹוב ִנׁשְ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ָרֵאל ְמָבְרִכים  ֹחֶדׁש ֱאלּול, ּוְבֹכַח ֶזה ִיׂשְ ת ָהַאֲחרֹון ּדְ ּבָ הּוא ַהּשַׁ ת ְמָבְרִכים ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַעְצמֹו ְמָבְרכֹו ּבְ הּוא ּבְ
הּוא  ָנה ׁשֶ "ַהּיֹום" ָקִאי ַעל ֹראׁש ַהּשָׁ ִבים ַהּיֹום", ּדְ ם ִנּצָ ִתיב "ַאּתֶ ָנה. ּכְ ׁשָ ָעִמים ּבְ ים י"א ּפְ ֶאת ֶהֳחָדׁשִ
ִמים  ִבים – ַקּיָ ם ִנּצָ א", ְו"ַאּתֶ יָנא ַרּבָ ם "ַוֲהָוה יֹום ּדִ תּוב "ַוְיִהי ַהּיֹום ּגֹו'" ְוִתְרּגֵ ּכָ ין, ּוְכמֹו ׁשֶ יֹום ַהּדִ
ֹחֶדׁש ֱאלּול,  ת ָהַאֲחרֹון ּדְ ּבָ הּוא ׁשַ ָנה, ׁשֶ ְפֵני ֹראׁש ַהּשָׁ ּלִ ת ׁשֶ ּבָ ין. ּוְבׁשַ ּדִ ּזֹוִכים ּבַ ְועֹוְמִדים", ְוַהְינּו ׁשֶ
ֹחֶדׁש  ְמָבְרִכים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ְרָכתֹו  ּבִ ֶזהּו  ּדְ ִבים",  ִנּצָ ם  "ַאּתֶ ת  ָרׁשַ ּפָ ָאז  קֹוְרִאין 

ָנה. ל ַהּשָׁ ָרֵאל ַעל ּכָ ֹרב טֹוב ְלָכל ִיׂשְ יַע ּבְ ּבִ ׂשְ ע ְוַהּמַ ּבָ ׂשֻ הּוא ַהּמְ ִביִעי, ׁשֶ ַהּשְׁ

ה'תש"גכו אלוליום ראשון

חומש: האזינו, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי. עו־עח.

תניא: אך הענין . . . ־קכח־ האותיות.

סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרי', מליחה, הדחה. ענינם 
בעבודה: שרי' - ווייקען זיך אין  דברי הרב, מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.

ִעְנָיָנם  ֲהָדָחה.  ְמִליָחה,  ה,  ִרּיָ ׁשְ הּוא:  ָהָאסּור  ם  ּדַ ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא  ַלֲאִכיָלה  ר  ׂשָ ּבָ ר  ֶהְכׁשֵ ֵסֶדר 
ְבֵרי ָהַרב, ְמִליָחה – ְיִחידּות, ֲהָדָחה – ִנּגּון. ּדִ רֹות ַעְצמֹו ּבְ ה – ְלַהׁשְ ִרּיָ ֲעבֹוָדה: ׁשְ ּבַ

ה'תש"גכז אלוליום שני

חומש: האזינו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד. עט־פא.

תניא: והנה בחי' . . . ־256־ ושכל.

מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער 
ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת מַאכט פון רוחניות גשמיות, און 

דער עם ישראל מַאכט פון גשמיות רוחניות.

ַאְרִצּיּות ָהעֹוָלם, ָקׁשּור  ם ּבְ ָרֵאל, ּגַ ָאֶרץ". ַעם ִיׂשְ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ֵקן: "ִיׂשְ נּו ַהּזָ ְבֵרי ֹקֶדׁש ַרּבֵ ִמּדִ
ִמּיּות רּוָחִנּיּות. ׁשְ ה ֵמַהּגַ ָרֵאל עֹוׂשֶ ִמּיּות, ְוַעם ִיׂשְ ׁשְ ה ֵמָהרּוָחִנּיּות ּגַ ֵרְך עֹוׂשֶ הּוא ִעם ה' ֶאָחד. ה' ִיְתּבָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



נז היום יום . . . 

ה'תש"גכח אלוליום שלישי

חומש: האזינו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט. פב־פד.

תניא: כן עד"ז . . . .־256־ מהאריז"ל.

ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני 
צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה בלייבט ניט קיין בעל חוב, פאר 

יעדער גוטער זאך ווָאס א איד טוט, צָאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי .

ִעְנְיֵני  ּבְ ִצּבּור  ָצְרֵכי  ּבְ ַלֲעֹסק  ַמּנֹו  ּוִמּזְ ֵמִעּתֹו  ְלַהּנֹוֵתן  ּוִבְפָרט  ְכָלל  ּבִ יר",  ֲעׁשִ ּתַ ִהיא  ת ה'  ְרּכַ "ּבִ
ָדָבר טֹוב  ל  ּכָ ֲעבּור  ַעל חֹוב.  ּבַ ַאר  ִנׁשְ רּוְך הּוא ֹלא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוְכַמֲאָמר:  ֲהדּות,  ַהּיַ ְוִחּזּוק  ְצָדָקה 

ֶרַוח[. ים, ּוַפְרָנָסה ּבְ ָבִנים, ַחּיִ י ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ]=ּבְ ָבֵני ַחּיֵ 'ֵמיַטב', ּבְ ם הּוא ּבְ ּלֵ ה, ְמׁשַ הּוִדי עֹוׂשֶ ּיְ ׁשֶ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc - zekxa(iriax meil)

,dcerqd seqae .mzcerq lek`l ,oglyd z` mdiptl mi`ian eid jk
zeilw oebk ze`xtxt milke`e oii mizey eid ,oefnd zkxa iptl

.zeipngle [all miaehy]
:dcerqd xg`l mi`ay zxtxtde oiid zkxa oic zx`an epzpyn

ïBænä éðôlL ïéiä ìò êøaiptl `aedy oiid lr jxiay in ± ¥©©©©¦¤¦§¥©¨
,dcerqdïBænä øçàlL ïéiä úà øètoiid z` ef dkxaa xht - ¨©¤©©¦¤§©©©¨

jxale xefgl jixv epi`e ,oefnd zkxa mcew ,dcerqd xg`l `ay
.eilrïBænä éðôlL úøtøtä ìò Cøazxtxtd lr jxiay in ± ¥©©©©§¤¤¤¦§¥©¨

,zeibxte mibc oebk ,dcerqd iptl d`ayøçàlL úøtøtä úà øèẗ©¤©©§¤¤¤§©©
ïBænä`iany zxtxtd z` xht ±zeilw oebk ,dcerqd xg`l mi ©¨

.mdilr jxale xefgl jixv epi`e ,zeipngle
úøtøtä úà øèt ,útä ìò Cøaz` xht ztd lr jxiay in ± ¥©©©©¨©¤©©§¤¤

jxand j` .milk`nd x`yúøtøtä ìò,milk`nd x`y lr ±àì ©©©§¤¤Ÿ
,íéøîBà éànL úéa .útä úà øètezkxaa xhet epi`àì óà ¨©¤©©¥©©§¦©Ÿ

äøã÷ äNòî`wlg miiexwd ,mixeay mihign ieyrd liyaz ± ©£¥§¥¨
.ipqihe qibxh

micreqdn cg`y minkg epwz ,cgi cerql erawpy miyp` zxeag
micigi j` .dkxad zaeg ici mixg`d z` `ivedl ick lewa jxai
jxal jixv micigidn cg` lk ,cgi lek`l mnvr eraw `le ,elk`y
eidy epiidc ,raw zcerq zlik` zrya aqdl did mkxce .envrl
jxc dizye dlik` j` .zehin iab lr ,l`ny cvl mteb z` mihn
zx`an dpynd .cgi dcerq zeriaw `ll ,i`xr jxc dzid 'daiyi'

.mixg`d z` xhet cg` izne envrl jxan cg` lk izn
ïéáLBé eéä,daiqd `la daiyia eicgi micreq eidy dxeag ±ìk ¨§¦¨

ãçàmiayeidn,Bîöòì Cøáî.daiqd `ll dcerql raw oi`y iptn ¤¨§¨¥§©§
y dxeag la`eañä,eicgi zezyle lek`l ick ,zehind lrãçà ¥¥¤¨

oiaeqndïleëì Cøáî.mlek z` ezkxaa `iven ± §¨¥§¨

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

המשך ביקור למס' ברכות ליום רביעי עמ' ק 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc - zekxa(iriax meil)

økkîmglãçàe zeriawl zaygp ef oi` ,mlekl szeyndãçà ìk ¦¦¨¤¨¨¤¨
.Bîöòì Cøáî ãçàåe jliln exvr md m` j`ìò óà ,ìBëàì eáLé §¤¨§¨¥§©§¨§¤¡©©

Bøkkî ìëBà ãçàå ãçà ìkL étoefn df oi`y ,ely xkkdn - ¦¤¨¤¨§¤¨¥¦¦¨
,mlekl szeynçà.íleëì Cøáî ã:`xnbd dywn df it lreéðz÷ ¤¨§¨¥§¨¨¨¥

`ziixaaeáLé'jxan cg`y rnyne ,'mlekl jxan cg` lek`l ¨§
eayi wx m` elit` mlekl,eañä àlL ét ìò óàdnn dywe ©©¦¤Ÿ¥¥

eayi m` la` ,mlekl jxan cg` eaqid m` wxy epzpyna epwiicy
.envrl jxan cg`e cg` lk daqd `ll

:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ziixaa x`eany dn ¨©©©§¨©¦§¨
`ed ,mlekl jxan cg` eayi m` s`yìeëéðå ìéæéð éøîàc ïBâk§§¨§¦¥¦§¥

Y ïìt Ceãa àîçìepiidc ,'ipelt mewna mgl lk`pe jlp' exn`y ©§¨§§¨
z` epinfd mdy oeike ,dvre xeaica mewn mdl eraw dligzny
dpynd zrcl oia ,df ote`ae .zeriawl aygp df ixd ,jkl mnvr
mdil`n eayi m` la` .mlekl jxan cg` ,`ziixad zrcl oiae

.zeriawl aygp epi` ,cg` mewna

:dyrn d`ian `xnbdáøc déLôð çð ék,xhtp axyk ±eìæà ¦¨©§¥§©¨§
déøúa åéãéîìzedexawy ,dxeawl ezeell eixg` eicinlz ekld ± ©§¦¨©§¥

.zxg` xiraéøãä ék,dxeawdn exfgyk ±éøîà,dfl df exn` ± ¦¨§¦¨§¦
÷ðc øäpà àîçì ìeëéðå ìéæéðxdpd zty lr mgl lk`pe jlp - ¥¦§¥©§¨©§©¨¨

.'wpc xdp' enyyéëøëc øúajxal mdilr dide ,elk`y ixg` ± ¨©§¨§¦
,oefnd zkxaeäì àéòaéî à÷å éáúéyexita ewtzqde eayi ± ¨§¦§¨¦©§¨§

,'mlekl jxan cg` ,eaqd' da epipyy ,epzpynïðz à÷åc 'eañä'- ¥¥©§¨§©
eicgi eaqd m` wxy cnll ,'eaqd' oeyl `weec dhwp dpynd m`d

,mlekl jxan cg`ìáàwx m`àì ,eáLéoi`y ,mlekl cg` jxan £¨¨§Ÿ
.zeriaw efàîìéc Bà,eayi m` mb ,`ny e` ±ìéæéð éøîàc ïåék ¦§¨¥¨§¨§¦¥¦

àúéðìt àzëeãa àzôéø ìeëéðåzt lk`pe jlp' exn`y oeik - §¥¦§¨§§¨§¨¦¨
,cgi lek`l dligzn erawedy ,'ipelt mewnaéîc eañä ékmpic ± ¦¥¥¨¥

.mlekl jxan cg`y ,eaqdy in oic enk
:zxtqne `xnbd dkiynneäééãéa äåä àìmcia dzid `l ± Ÿ£¨¦©§

.daeyzäáäà øa àãà áø í÷̈©£¨©©£¨
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v"ndqeנח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב אלול כ"ב ראשון יום ראיות לשתי אחת ראיה בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰,äðBLàø äiàø§¦¨¦¨

àîè äæ éøä Z BøOa úîçî äiðL äiàøe ñðàa dúBà äàø elôà£¦¨¨¨§Ÿ¤§¦¨§¦¨¥£©§¨£¥¤¨¥

.úeáéæ úàîèª§©¦

זב ואילו באונס, ראה אם אפילו טמא אחת ראיה בעל זב

לכן ברצון. שניה ראיה ראה אם אלא טמא אינו ראיות שתי בעל

מחמת היתה שלא לוודא כדי השניה, בראיה הזב את בודקים

אונס.

ראיה מבעל שונה דינו ראיות שתי בעל מדוע להבין: וצריך

ברצון? היתה שניה ראיה אם רק וטמא אחת,

הרוחנית: בעבודה הזב טומאת ענין פי על לבאר ויש

לעיל טבעי(ה"א)מבואר באופן מהגוף היוצאת טומאה שיש

ממחלה. כתוצאה מהגוף יוצאת הזוב טומאת ואילו

ה'רע' על מורה האדם מגוף היוצאת הטומאה - ה' ובעבודת

האדם נברא כך כי טבעי, רע א. לשניים: שנחלק שבאדם

לב ("יצר הרע יצר עם וחומרי גשמי בגוף תתלבש שנשמתו

ב. לרע. טוב בין הבחירה לו שתהיה כדי מנעוריו") רע האדם

והוא החטא, ידי על בו נוסף אלא האדם בטבע שאינו רע

חז"ל שאמרו כמו פט"ז)כמחלה, מצורע רבה יצר(ויקרא זה – "חולי :

הרע".

ידי על א. סוגים: לשני מתחלק עצמו, כחולי הנחשב והרע

שניתנה הנחש זוהמת והיא האדם, בבני רע נוסף הדעת עץ חטא

א)בחווה קמו, עליו(שבת יצרו את מגרה שהאדם זה ידי על ב. .

הדעת. עץ חטא ידי על בו שנטבע מכפי יותר הרע מתרבה

שתי לבעל אחת ראיה בעל זב בין ההבדל יובן זה לפי

ידי על האדם בבני שנכנס לרע רומז אחת ראיה בעל ראיות:

ידי על שנוסף לרע רומז ראיות שתי בעל ואילו הדעת, עץ חטא

היצר. גירוי

על שבא הרע כי באונס, אפילו טמא אחת ראיה בעל לכן,

וכמו לבטלו, יכול ואינו ברצונו תלוי אינו הנחש זוהמת ידי

הזקן אדמו"ר משפטים)שכתב סו"פ אור בעטיו(תורה שמתו שארבעה

גמורים צדיקים ו"הם חטא שום בהם היה שלא אף נחש, של

שלא הנחש מזוהמת שמץ איזה עדיין בם נשאר מקום מכל –

ברצון תלויה הטומאה שאין וכיון וכל". מכל להסירו יכלו

שאין זו, (ומסיבה באונס גם נטמא הוא הרי ובחירתו האדם

ערב). טומאת קלה, היא הטומאה בו, תלוי הדבר

המגרה האדם ברצון שבא לרע הרומז ראיות, שתי בעל אבל

ראה כאשר רק טומאתו – שבו הטבעי לרע מעבר יצרו את

שבעה). טומאת חמורה, הטומאה – מרצון שבאה (וכיון ברצון

((42 'nr) ,fl zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אלול כ"ג שני יום ימין שהוא שמאל על

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰ïî ïäkä ïúBðå§¥©Ÿ¥¦

ïzéå úéðîéä Bãé ñéðëé Ck øçàå .úéðîéä Bðæà Ceðz ìò BtëaL ícä©¨¤§©©§¨§©§¨¦§©©¨©§¦¨©§¨¦§¦¥

.Bìâø ïäa ìò ïzéå úéðîéä Bìâø ñéðëé Ck øçàå ,Bãé ïäa ìò©Ÿ¤¨§©©¨©§¦©§©§¨¦§¦¥©Ÿ¤©§

אחיזת כגון רבים. בדינים מתבטאת ימין יד של חשיבותה

עליו שמברכים רו)הדבר סי' או"ח טור ב. מג, טבעת(ברכות נתינת ,

המתקדשת של ימין ליד המקדש של ימין מיד (שו"תהקידושין

קט) סי' מינץ ועוד.מהר"ם ,

מצאנו לא תורה מדין zeevndוהנה, lkyלהיעשות צריכות

הנלמדות מצוות כמה ועוד המצורע, טהרת רק אלא בימין

בימין. המצוות שאר את גם לקיים יש חכמים מתקנת אך ממנה,

הטור לדעת הפוסקים: נחלקו איטר, לגביולגבי קסט סי' (אהע"ז

כוחוחליצה) שעיקר ואיטר טבעו, פי על אדם כל אצל היא 'ימין' ,

לגב היא הרי לעולםבשמאלו הסמ"ג לדעת אך כ'ימין'. יו

ימין. צד אחר הולכים

הטור שלדעת המצוות לשאר גם מכאן ללמוד יש ולכאורה

שהיא השמאלית בידו וכד' ולולב ברכה של כוס יטול איטר

בימין. הכול יעשה הסמ"ג לדעת אך שלו, 'ימין'

הלקט' ה'שבלי רסה)אמנם, שלגבי(סי' הסמ"ג כדעת כתב

לולב שבנטילת כתב זאת ובכל ימין, יד אחר הולכים מצורע

שלדעתו ונראה, החשובה. ידו שהיא השמאלית בידו יטול

(וכן מצורע כגון בימין, לקיימן שיש בתורה שמפורש במצוות

ובזה הימין צד בעצם היא החשיבות ממנה), הנלמדת חליצה

הוא בימין שקיומן במצוות אך אדם, לכל איטר בין הבדל אין

המצוה את לקיים ניתן שבימין משום הוא הטעם מדרבנן רק

ידו שהיא בשמאלית יקיים איטר ולכן ודיוק, הידור ביתר

החזקה.

ביד, הנעשית בפעולה תלויות שאינן במצוות מקום, ומכל

זה, צד של מעלתו מצד באיטר אף ימין צד את להעדיף יש

ידה על הקידושין טבעת את יענוד איטרת באשה גם ולכן,

הימין צד וחשיבות מצדה בפעולה כרוך הדבר אין כי הימנית,

עומדת. במקומה

(el 'iq d"g dnkgd lva)

ה'תשע"ב אלול כ"ד שלישי יום גרמא' שהזמן עשה 'מצות גדר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰...ä÷Bì Z øéînä ìk̈©¥¦¤

íàå :øîàpL ,äOòì ÷zð daL åàì éøäå ,äøeîzä ìò ïé÷Bì änìå§¨¨¦©©§¨©£¥¨¤¨¦©©£¥¤¤¡©§¦

daL åàì ïéàL ...éðtî ?Lãw äéäé Búøeîúe àeä äéäå epøéîé øîä̈¥§¦¤§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤¦§¥¤¥¨¤¨

óà ,eøéîä íà äøeîz ïéOBò ïéà ïéôzMäå øeaväL ;äOòì äåL̈¤©£¥¤©¦§©ª¨¦¥¦§¨¦¥¦©

.eøéîé àlL ïéøäæî ïäL ét ìò©¦¤¥ª§¨¦¤Ÿ¨¦

לעשה הניתק לאו על לוקים שאין מבואר הרמב"ם מדברי

אינו שבה שהלאו בתמורה ולכן ללאו, שווה העשה כאשר רק

אינו העשה ואילו בלאו עוברים הממירים כל (כי לעשה שווה

הלאו. את מנתק העשה אין – בכולם) קיים

פסח קרבן בהלכות הי"א)והנה, שהמותיר(פ"י הרמב"ם כתב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ממנו תותירו ("ולא תעשה בלא עובר הבוקר עד הפסח מבשר

("והנותר לעשה ניתק הלאו כי לוקה, אינו אבל בוקר") עד

תשרפו"). באש ממנו..

אבן' ה'טורי בני)והקשה ד"ה ב, טז, הרמב"ם(חגיגה דברי לפי :

מדוע שווים, שניהם אם אלא הלאו את מנתק אינו שהעשה כאן

פטורה אך הלאו על מוזהרת אשה והרי לעשה ניתק הלאו בנותר

גרמא, שהזמן עשה מצות בהיותה הנותר שריפת של מהעשה

והעשה הלאו שאין ונמצא בלילה, קדשים שורפים אין כי

שווים?

ומתרץ:

כעבור אם רק נאמרה גרמא' שהזמן עשה 'מצות ההגדרה

וכדומה לולב סוכה מצות כמו לגמרי, חיובה בטל המצוה זמן

הנותר שריפת מצות אבל כך, אחר ולא החג בימי רק שהם

שורפים שאין ומה אותה, קיימו לא עוד כל עומדת במקומה

החיוב היום כשיאיר אך זמנית, הפסקה אלא אינו בלילה נותר

גרמא' שהזמן עשה 'מצוות אינה הנותר שריפת ולכן יחזור.

הימנה. פטורות שנשים

לוקים אין הפסח בשר השארת שעל הרמב"ם דברי ומדויקים

מצווה, האשה הנותר שריפת על שהרי לעשה, ניתק הלאו כי

שווים. אכן והעשה שהלאו ונמצא

ה'תשע"ב אלול כ"ה רביעי יום הבכור? קדושת חלה אימתי

:·È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰áø úàéöé íò :øîà íà¦¨©¦§¦©Ÿ

.äìBò Bðéàå øBëa äæ éøä Z äìBò äéäé BLàøŸ¦§¤¨£¥¤§§¥¨

רובו הוולד ומשיצא מלידתו, לה' קדוש טהורה בהמה בכור

קדוש הוא הרי ראשו, ב)או סט, רש"י(חולין שפירש כמו ה"ז, (ד"ה

יוולד'".יקבר) 'אשר ביה קרינא הרוב... "דביציאת

אם ולכן קדוש". הוא "למפרע הבכור הונא רב לדעת והנה,

יצא כך ואחר שיצא, זה חלק לגוי מכר ובעליו הוולד שליש יצא

הו הרי – בחוץ הוולד שרוב ונמצא נוסף, קדוששליש א

פטור להיות צריך היה כן ואם בו שותף שהגוי ואף בבכורה.

ה"ד)מהבכורה פ"ד בכורות נמצא(הל' קדוש' הוא ש'למפרע כיון –

מכירה אינה לגוי שמכר ומה הלידה, מתחילת החלה שקדושתו

הרמב"ם פסק וכן שלו. ואינו התקדש כבר הי"ד)שהרי שם, (שם,

גובה'. הוא ש'למפרע הונא כרב

האחרונים חוליןוהקשו רמ"ש חדושי ה"א. פ"ד בכורות אלגזי (מהרי"ט

יציאתשם) עם ("אמר כאן הרמב"ם מלשון :aexיהיה' ראשו

'יהיה אמר שאם לדייק יש עולה") ואינו בכור זה הרי עולה'

רק כשיצא והריherinעולה' בכור, ולא עולה הוא הרי הוולד

בלבד מיעוטו וכשיצא קדוש', הוא 'למפרע הרמב"ם לדעת

לקדושת לשנותו אפשר איך כן ואם בכורה בקדושת נתקדש

עולה?

והביאור:

שכבר החלק כלפי רק הלידה מתחילת למפרע מתקדש הוולד

התקדש הוולד של הראשון השליש ביציאת ולכן הרחם, מן יצא

אבל שלו, שאינה כיון מכירה אינה לגוי ומכירתו שליש אותו

קדושת עליו חלה שלא וודאי יצא, לא שעדיין הוולד חלק

צאת בעת יאמר אם ולכן הוולד. רוב יציאת עד herinהבכור

החלק כי בכור, ולא עולה הוא הרי – עולה' 'יהיה הוולד

הבכורה בקדושת התקדש לא חדושישבפנים ס"ב. שיט סי' יור"ד (רע"א

שם) .רמ"ש

ה'תשע"ב אלול כ"ו חמישי יום להיגזז העומדים וציפורניים שער

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ææbäì ãîBòä BøòO§¨¨¥§¦¨¥

.÷ôñ ïäa Lé ìèpäì ïéãîBò ïäå ìéàBä ,ìèpäì íéãîBòä åéðøtöå§¦¨§¨¨§¦§¦¨¥¦§¥§¦§¦¨¥¥¨¤¨¥

.àîè ÷ôñ àeä éøä Z ïäa òâBpä ,Cëéôì§¦¨©¥©¨¤£¥§¥¨¥

נפסק טבילה ס"כ)לגבי קצח סי' מהווה(יו"ד אינה שציפורן

היא עוד וכל להינטל, ועומדת גדולה היא אם אף חציצה,

ממנו. כחלק היא הרי בבשר מחוברת

להבין: ויש

לציפורן להתייחס האם ספק שיש מבואר כאן ברמב"ם

מדוע כן ואם מהגוף, כנפרדת או כמחוברת להינטל העומדת

כנפרדת? להחשיבה טבילה לענין מחמירים אין

עצמו: הרמב"ם פסקי על להקשות יש וכן

נחשב להיגזז העומד שער האם ספק שהדבר כתב כאן

מעילה בהלכות ואילו כנפרד או ה"י)כמחובר שעבד(פ"ה פסק

וכן במטלטלים, כמו מעילה דין בו אין הבית לבדק שהוקדש

מדוע כאן המבואר ולפי להיגזז. שעומד אף בשערו מועלים אין

כגזוז? להחשיבו מספק נחמיר לא

ליישב: ויש

בגמרא א)מצינו טו, ענבים(סנהדרין אשכולות לגבי דומה דיון

לא או לקרקע כמחוברות נחשבות האם – להיבצר העומדות

כי עליהן, נשבעים אין כמחוברות נחשבות שאם מינה (ונפקא

כתלושות נחשבות ואם לקרקע, המחובר על נשבעים אין

זה נידון בין לחלק יש כי הגמרא, ומבארת עליהן) נשבעים

השערות אך יבצרו, לא אם יתקלקלו הענבים כי לשערות,

הרמ"ה ומבאר מחוברות. הן עוד כל ומשביחות :(שם)הולכות

ועומד צורכו כל גדל שכבר עצמו, מחמת להיגזז העומד דבר

מצד להיגזז עומד אינו כאשר אך כגזוז, נחשב אכן להיגזז,

אין – כעת בו להשתמש הרוצה האדם לצורך אלא וטבעו עצמו

כך. משום כגזוז נחשב הוא

הרמב"ם: פסקי מובנים זה ולפי

הוא עוד כל וגדל הולך ששערו חי באדם מדובר במעילה

אלא עצמו השער לצורך אינו השער שגזיזת ונמצא מחובר,

כאן אך כגזוז, מחשיבו אינו לגזיזה ייעודו ולכן האדם לצורך

ידי ועל ירקבו גופו על יישארו השערות שאם מת, באדם מדובר

ובזה עצמן מחמת לגזיזה מיועדות הן כן ואם יתקיימו, גזיזתן
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ממנו תותירו ("ולא תעשה בלא עובר הבוקר עד הפסח מבשר

("והנותר לעשה ניתק הלאו כי לוקה, אינו אבל בוקר") עד

תשרפו"). באש ממנו..

אבן' ה'טורי בני)והקשה ד"ה ב, טז, הרמב"ם(חגיגה דברי לפי :

מדוע שווים, שניהם אם אלא הלאו את מנתק אינו שהעשה כאן

פטורה אך הלאו על מוזהרת אשה והרי לעשה ניתק הלאו בנותר

גרמא, שהזמן עשה מצות בהיותה הנותר שריפת של מהעשה

והעשה הלאו שאין ונמצא בלילה, קדשים שורפים אין כי

שווים?

ומתרץ:

כעבור אם רק נאמרה גרמא' שהזמן עשה 'מצות ההגדרה

וכדומה לולב סוכה מצות כמו לגמרי, חיובה בטל המצוה זמן

הנותר שריפת מצות אבל כך, אחר ולא החג בימי רק שהם

שורפים שאין ומה אותה, קיימו לא עוד כל עומדת במקומה

החיוב היום כשיאיר אך זמנית, הפסקה אלא אינו בלילה נותר

גרמא' שהזמן עשה 'מצוות אינה הנותר שריפת ולכן יחזור.

הימנה. פטורות שנשים

לוקים אין הפסח בשר השארת שעל הרמב"ם דברי ומדויקים

מצווה, האשה הנותר שריפת על שהרי לעשה, ניתק הלאו כי

שווים. אכן והעשה שהלאו ונמצא

ה'תשע"ב אלול כ"ה רביעי יום הבכור? קדושת חלה אימתי

:·È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰áø úàéöé íò :øîà íà¦¨©¦§¦©Ÿ

.äìBò Bðéàå øBëa äæ éøä Z äìBò äéäé BLàøŸ¦§¤¨£¥¤§§¥¨

רובו הוולד ומשיצא מלידתו, לה' קדוש טהורה בהמה בכור

קדוש הוא הרי ראשו, ב)או סט, רש"י(חולין שפירש כמו ה"ז, (ד"ה

יוולד'".יקבר) 'אשר ביה קרינא הרוב... "דביציאת

אם ולכן קדוש". הוא "למפרע הבכור הונא רב לדעת והנה,

יצא כך ואחר שיצא, זה חלק לגוי מכר ובעליו הוולד שליש יצא

הו הרי – בחוץ הוולד שרוב ונמצא נוסף, קדוששליש א

פטור להיות צריך היה כן ואם בו שותף שהגוי ואף בבכורה.

ה"ד)מהבכורה פ"ד בכורות נמצא(הל' קדוש' הוא ש'למפרע כיון –

מכירה אינה לגוי שמכר ומה הלידה, מתחילת החלה שקדושתו

הרמב"ם פסק וכן שלו. ואינו התקדש כבר הי"ד)שהרי שם, (שם,

גובה'. הוא ש'למפרע הונא כרב

האחרונים חוליןוהקשו רמ"ש חדושי ה"א. פ"ד בכורות אלגזי (מהרי"ט

יציאתשם) עם ("אמר כאן הרמב"ם מלשון :aexיהיה' ראשו

'יהיה אמר שאם לדייק יש עולה") ואינו בכור זה הרי עולה'

רק כשיצא והריherinעולה' בכור, ולא עולה הוא הרי הוולד

בלבד מיעוטו וכשיצא קדוש', הוא 'למפרע הרמב"ם לדעת

לקדושת לשנותו אפשר איך כן ואם בכורה בקדושת נתקדש

עולה?

והביאור:

שכבר החלק כלפי רק הלידה מתחילת למפרע מתקדש הוולד

התקדש הוולד של הראשון השליש ביציאת ולכן הרחם, מן יצא

אבל שלו, שאינה כיון מכירה אינה לגוי ומכירתו שליש אותו

קדושת עליו חלה שלא וודאי יצא, לא שעדיין הוולד חלק

צאת בעת יאמר אם ולכן הוולד. רוב יציאת עד herinהבכור

החלק כי בכור, ולא עולה הוא הרי – עולה' 'יהיה הוולד

הבכורה בקדושת התקדש לא חדושישבפנים ס"ב. שיט סי' יור"ד (רע"א

שם) .רמ"ש

ה'תשע"ב אלול כ"ו חמישי יום להיגזז העומדים וציפורניים שער

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ææbäì ãîBòä BøòO§¨¨¥§¦¨¥

.÷ôñ ïäa Lé ìèpäì ïéãîBò ïäå ìéàBä ,ìèpäì íéãîBòä åéðøtöå§¦¨§¨¨§¦§¦¨¥¦§¥§¦§¦¨¥¥¨¤¨¥

.àîè ÷ôñ àeä éøä Z ïäa òâBpä ,Cëéôì§¦¨©¥©¨¤£¥§¥¨¥

נפסק טבילה ס"כ)לגבי קצח סי' מהווה(יו"ד אינה שציפורן

היא עוד וכל להינטל, ועומדת גדולה היא אם אף חציצה,

ממנו. כחלק היא הרי בבשר מחוברת

להבין: ויש

לציפורן להתייחס האם ספק שיש מבואר כאן ברמב"ם

מדוע כן ואם מהגוף, כנפרדת או כמחוברת להינטל העומדת

כנפרדת? להחשיבה טבילה לענין מחמירים אין

עצמו: הרמב"ם פסקי על להקשות יש וכן

נחשב להיגזז העומד שער האם ספק שהדבר כתב כאן

מעילה בהלכות ואילו כנפרד או ה"י)כמחובר שעבד(פ"ה פסק

וכן במטלטלים, כמו מעילה דין בו אין הבית לבדק שהוקדש

מדוע כאן המבואר ולפי להיגזז. שעומד אף בשערו מועלים אין

כגזוז? להחשיבו מספק נחמיר לא

ליישב: ויש

בגמרא א)מצינו טו, ענבים(סנהדרין אשכולות לגבי דומה דיון

לא או לקרקע כמחוברות נחשבות האם – להיבצר העומדות

כי עליהן, נשבעים אין כמחוברות נחשבות שאם מינה (ונפקא

כתלושות נחשבות ואם לקרקע, המחובר על נשבעים אין

זה נידון בין לחלק יש כי הגמרא, ומבארת עליהן) נשבעים

השערות אך יבצרו, לא אם יתקלקלו הענבים כי לשערות,

הרמ"ה ומבאר מחוברות. הן עוד כל ומשביחות :(שם)הולכות

ועומד צורכו כל גדל שכבר עצמו, מחמת להיגזז העומד דבר

מצד להיגזז עומד אינו כאשר אך כגזוז, נחשב אכן להיגזז,

אין – כעת בו להשתמש הרוצה האדם לצורך אלא וטבעו עצמו

כך. משום כגזוז נחשב הוא

הרמב"ם: פסקי מובנים זה ולפי

הוא עוד כל וגדל הולך ששערו חי באדם מדובר במעילה

אלא עצמו השער לצורך אינו השער שגזיזת ונמצא מחובר,

כאן אך כגזוז, מחשיבו אינו לגזיזה ייעודו ולכן האדם לצורך

ידי ועל ירקבו גופו על יישארו השערות שאם מת, באדם מדובר

ובזה עצמן מחמת לגזיזה מיועדות הן כן ואם יתקיימו, גזיזתן
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לא. או כגזוזות נחשבות האם ספק יש

לגב הואוכן מהגוף כנפרדת נחשבת האם הספק ציפורן, י

אדם של טבילה לגבי אך עצמה, לצורך לנטילה ועומדת מאחר

האדם לצורך היא גזיזתה כי כגזוזה הציפורן את לדון אין חי

עצמה. לצורך ולא

ה'תשע"ב אלול כ"ז שישי יום לצאת' טומאה 'סוף

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Báe úéaä CBúa únä©¥§©©¦

ãçà çzôð ...íéàîè ílk Z íéìeòð ílkL ïîæa ,äaøä íéçút§¨¦©§¥¦§©¤ª¨§¦ª¨§¥¦¦§©¤¨

únL øçà áLçL ét ìò óàå ,ïäî ãçàa BàéöBäì áLçL Bà ,ïäî¥¤¤¨©§¦§¤¨¥¤§©©¦¤¨©©©¤¥

.åéìò áLçL Bà çzôpL çútä ãâðk àlà àîè ïéà ...únä©¥¥¨¥¤¨§¤¤©¤©¤¦§©¤¨©¨¨

שהוא מקום על טומאה חכמים "שגזרו גזירה היא זו טומאה

שם" דרך לצאת שסופו הטומאה יציאת ד"הדרך א י, ביצה (רש"י

בבתיכלם) כהנים של הימצאותם לגבי שאלה מתעוררת זה לפי .

ובמחלקות אשפוז בחדרי הנפטרים אם שגם משום רפואה,

משם לצאת עתידים הם הרי – ומבודד סגור במקום נמצאים

עתיד שהמת והמקומות הפתחים כל כן ואם המתים, לחדר

אהל. בטומאת מטמאים שם לעבור

בידוד ארון לבנות להלכה' טכנולוגי מדעי ה'מכון הציע לכן

באופן המתים, חדר עד הרפואה מבית הנפטרים להעברת

הטומאה. בפני החוצץ עצמו בפני כאהל ייחשב שהארון

עתיד שהמת שהמקומות ההלכה בטעם תלוי הדבר אמנם,

נעולות: החדר דלתות שכעת למרות – טמאים בהם לעבור

דמי', כפתוח להיפתח העתיד ש'כל הוא ההלכה גדר אם

והטומאה לפתוחות עכשיו כבר נחשבות הדלתות ולכן

דלתות שכן המדובר. בארון תועלת כל אין דרכן, מתפשטת

והטומאה לפתוחות כבר ונחשבות להיפתח עתידות הארון

ירוחם רבינו מלשון אולם דרכן, ד)יוצאת חלק כ"ח שכתב(נתיב

אותה ורואין שם דרך לצאת טומאה שסוף id`"כיון eli`k

myמצד הוא שהגדר ללמוד יש ,"mewndלהיות עתיד שהמת

כאשר שגם והטעם עכשיו, כבר שם נמצא כאילו הנחשב שם

הרי בו, להיות עתיד המת כי הוא טמא המקום נעולות הדלתות

המת אין שוב כי מועיל הטומאה בפני החוצץ הבידוד ארון

את הוציאו וכאילו חוצץ הארון כי הפתחים, דרך לעבור עתיד

הפתחים. דרך ולא וכד' הגג דרך המת

יש לכן הראשונה, לסברא גם לחשוש יש מקום שיש ומכיון

מלמטה המת להוצאת הארון בתחתית יציאה דלת להתקין

גם וכך, לרצפה, הארון שולי בין טפח חלל יישאר שלא באופן

דמי' כפתוח להיפתח העתיד 'כל מצד היא ההלכה גדר אם

ליציאת מקום נשאר לא – פתוחות הארון דלתות וכאילו

טפח. גבוה חלל שם אין כי לארון, מחוץ הטומאה

(g wxt ,migzt zxdh)

ה'תשע"ב אלול כ"ח קודש שבת התורה? מן דינו מה - דאורייתא' 'ספיקא

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰elà ìkL ,òeãé øác̈¨¨©¤¨¥
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דרבנן דין הוא לחומרא" דאורייתא "ספיקא הרמב"ם לדעת

הרשב"א לדעת ואילו בספיקות. להקל מותר התורה (קידושיןומן

א) התורה.עג, מן דין הוא לחומרא" דאורייתא "ספיקא

לתמוה יש הרמב"ם א)ולשיטת סי' יור"ד ח"ב, מהרי"ט :(ראה

המותר בשר או באכילה האסור חלב אכל אם המסתפק

שכאשר מוכח כן ואם תלוי. אשם קרבן להביא עליו באכילה,

לנהוג יש כי מכריעה היא ספק של למקרה מתייחסת התורה

על זה קרבן לקולא, שספיקא הרמב"ם לפי ולכאורה, לחומרא.

בא? מה שום

סופר' ה'חתם א)ומבאר עד, :(יומא

הא שכל סובר למצווההרמב"ם הן לאיסור הן - בתורה מור

אדם על נאסר ולא גמור, בוודאי אלא ספק על נאמר לא -

[היינו איסורא' 'איקבע לא אם חלב ספק לכתחילה לאכול

נאכל]. מה יודעים שלא אלא חלב לפנינו מונח היה שבוודאי

בוודאי כי בספק מצוה אכילת ידי יוצא אדם שאין הדין והוא

– כתיקונה המצוה שעשה גליא שמיא כלפי אם אפילו יצא לא

חובתו. ידי יצא לא ספק הוא שאצלו כיון כי

קובע הרמב"ם שכן הרמב"ם, דברי מיושבים זה פי ועל

ב) ח, ש(שגגות במקום רק מובא תלוי אשם "`rawiשקרבן

`xeqi`.רגיל בספק ולא "

"איקבע של מסוג בספק רק להחמיר יש התורה מן כן, ואם

לפנינו שהיה שברור אחר שהתעורר ספק זהו כי איסורא",

רגיל בספק אבל איןm`dאיסור, אכן איסור, כאן יש בכלל

על ולא הוודאי על רק דיברה התורה כי תלוי, אשם מביאים

ספיקא כי קבעו שחכמים אלא לקולא, ספק התורה ומן הספק

לתורה. סייג לעשות כדי לחומרא דאורייתא

zebby zekld - lel` a"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd lel` g"kÎa"k -

ה'תשע"ב אלול כ"ב ראשון יום

zFbbW zFkld¦§§¨
טו ¤¤ּפרק

ּבארנּו‡. חּטאתּכבר עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
מביא הּנׂשיא, ּבּה ׁשגג אם - ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה,

ּכהן ּבּה ׁשגג ואם בשמןמׁשיח[גדול]ׂשעיר; שנמשח -] ְִִִֵַַָָָָֹ
מביאהמשחה] מׁשיח ׁשּכהן אמּורים ּדברים ּבּמה ּפר. מביא ,ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

מעׂשה ועׂשה עצמֹו, ּבהֹוראת ּבׁשּטעה ׁשגגתֹו? על ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָקרּבן
ׁשּנאמר: מפלא, חכם ׁשּיהיה והּוא, - לבּדּה הֹוראתֹו ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשגגת
מׁשיח הרי העם", לאׁשמת יחטא, הּמׁשיח הּכהן ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ"אם
עד ּבקרּבן חּיבין אינם ּדין, ּבית ׁשהם הּצּבּור מה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכצּבּור:
ויעׂשּו ּבהֹוראה, ויטעּו להֹוראה, ראּויין חכמים ְְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָׁשּיהיּו
ּכ - מקצת ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהעֹוׂשים

האּלּו. הּדרכים ּבכל ְְִִֵַַַָָָָהּמׁשיח,
ודּמה·. לעצמֹו, ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד?

מרׁשּות להפך]לרׁשּות[היחיד]ׁשהּזֹורק וכן ּבׁשּבת[הרבים, ְְְִֵֵֶַַָ
- לעצמֹו ּבהֹוראתֹו ּתֹולה והּוא לרׁשּות, מרׁשּות וזרק ְְְְְְְִֵֶַַָָָָֻמּתר,
ּתלה לא אם אבל לחּטאת. ּפר יביא חטאֹו, לֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיּודע
ו ּבהֹוראתֹו, ׁשּתלה אֹו ּבׁשגגה, וזרק ׁשגג אּלא לאּבהֹוראתֹו, ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

הּגּוף ּכל ׁשעקר אֹו מפלא, חכם ּבהֹוראתֹו[המצוה]היה ְְֶַַָָָָָָָָָֻ
מקצת לבּטל ּבהֹוראתֹו ׁשּׁשגג אֹו המצוה]לעצמֹו, ,[מפרטי ְְְְְִֵֶַַַָָָָ

ּבׁשגגה עׂשה אּלא הֹוראתֹו, על סֹומ והּוא עׂשה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָֹולא
זה הרי - ּבמעׂשה וׁשגג ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת,
הּקהל ּכדין עצמֹו, להֹוראת ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָּפטּור
מאיזה וׁשכח לעצמֹו, הֹורה ּדבר. לכל ּדין ּבית ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָלהֹוראת
ּדעת על עֹוׂשה 'הריני אמר: מעׂשה ּובׁשעת הֹורה, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָטעם

חּטאת. ּפר מביא זה הרי - ֲִִֵֵֶַַָָָהֹוראתי'
זרה,‚. ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָהֹורה

ּכהדיֹוט ׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי והּוא,ועׂשה ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ
חּיב הּמׁשיח הּכהן ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהֹוראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשּגג
הּמעׂשה ׁשגגת עם ּבהֹוראה, ּדבר ּבהעלם אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן,
ּבין - הֹוראה ּבלא ּבלבד ּבמעׂשה ׁשגג אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכצּבּור;
ּכלל. קרּבן מביא אינֹו - מצוֹות ּבׁשאר ּבין זרה, ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה

והם„. הּוא וׁשגג ּדין, ּבית עם הּמׁשיח הּכהן ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהֹורה
ׁשעׂשּו ּפי על אף - והציבור]ּבהֹוראה ההֹוראה[הוא ּפי על ְִִֶַַַַָָָָָ

הֹוראתֹו על מעׂשה ּבׁשעת סמ ולא הֹואיל ּבּה, ׁשּטעּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּזאת
ּפטּור. זה הרי - ּדין ּבית הֹוראת עם הֹוראתֹו על אּלא ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה,
מביאין ּדין ּבית היּו אם אּלא עצמֹו; ּבפני ּכּפרה צרי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואין
הם העֹוׂשים היּו ואם הּצּבּור. ּבכלל לֹו מתּכּפר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָקרּבן,

קרּבן ּכּפרההּמביאים צרי אין ׁשהרי קרּבן, מביא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
עצמֹו. ְְִֵַּבפני

ּבחלב‰. והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה
לעצמֹו ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

.Âׁשגגת ׁשהיא זֹו ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן
אׁשם מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה

אׁשם[מספק]ּתלּוי מביאין ׁשאינם ּכצּבּור, ּבּה ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
הֹודע לא על -[-ספק]ּתלּוי הּנׂשיא אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

ּתלּוי אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו נסּתּפק ְִִִִֵֵַָָָָָָָֹאם
אי ּבהֹוראתֹו. ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני ההדיֹוטֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשאר
רׁשּות עליו ׁשאין מל זה ּבּתֹורה? האמּור נׂשיא הּוא ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
אלהיו ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין מּיׂשראל, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאדם
היּו ואם יׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד, מּבית ׁשהיה ּבין -ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
אחד ּכל - חברֹו את עֹובד מהם אחד ואין רּבים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמלכים
ּכהן הּוא זה ואי ׁשגגתֹו. על עּזים ׂשעיר מביא מהם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹואחד
המרּבה לא הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמׁשיח?

בגדים]ּבבגדים ח' לבישת ע"י שהתמנה -]. ְִִָ
.Êמּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

על ּפר מביא - זֹו ּבׁשגגה וחטא ּבהן, וכּיֹוצא זקנה אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּום
מׁשיחׁשגגתֹו לכהן המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

יֹום ּכל ׁשל האיפה ועׂשירית הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעבר,
ּגדֹולה; ּבכהּנה המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותם, מקריב ׁשאין -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבֹו. הם ׁשוים הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר ְֲִִֵַַַַָָָָאבל
.Áזה הרי ּדין, ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור עם ׁשעׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנׂשיא

ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם - העם ּבכלל לֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמתּכּפר
ּכמֹו הּקרּבן מן ּפטּורין והּמל העם ּכל ׁשגגתם, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָעל

ׁשחּיביןׁשּבארנּו הם ּדין ּבית ּפי על העֹוׂשים היּו ואם ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׂשעיר, מביא זה הרי - העֹוׂשים מן הּמל והיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבקרּבן,
הּוא הדיֹוט ׁשל ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ּבמקֹום נׂשיא ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָׁשּׂשעיר

ֵעֹומד.
.Ëמּנׂשיאּותֹו עבר ׁשּנצטרע, ׁשעברנׂשיא ונׂשיא ; ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ועבר נׂשיא, ּכׁשהיה חטא ּכהדיֹוט. הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמּנׂשיאּותֹו,
אׁשר חּטאתֹו "על ׁשּנאמר: ׂשעיר, מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא. הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת ְִִֵַַָָָחטא",
.Èּפי על אף - נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן

נֹו ּכהדיֹוטׁשּלא אּלּו הרי ׁשּנתמּנּו, אחר אּלא להם ,דע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
- יחטא" הּמׁשיח הּכהן "אם יחטא", נׂשיא "אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אכל אם ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נׂשיא ּכׁשהּוא ׁשּיחטא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָעד
ׁשּנתמּנה אחר ספקֹו על לֹו ונֹודע הדיֹוט, ּכׁשהּוא חלב ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָספק
חלב זית חצי אכל ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - ּגדֹול ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכהן
אֹו אחד, ּבעלם נׂשיא, ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכׁשהּוא
אינֹו - ׁשעבר אחר זית וחצי נׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשאכל
ועבר, ונתמּנה הדיֹוט, ּכׁשהּוא זית חצי אכל ּופטּור. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצטרף,
מצטרף, אם ספק זה הרי - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואכל

הּנׂשיאּות. הפסיקה ּכבר ְְְִִִַָָאֹו
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּבארנּו‡. חּטאתּכבר עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
מביא הּנׂשיא, ּבּה ׁשגג אם - ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה,

ּכהן ּבּה ׁשגג ואם בשמןמׁשיח[גדול]ׂשעיר; שנמשח -] ְִִִֵַַָָָָֹ
מביאהמשחה] מׁשיח ׁשּכהן אמּורים ּדברים ּבּמה ּפר. מביא ,ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

מעׂשה ועׂשה עצמֹו, ּבהֹוראת ּבׁשּטעה ׁשגגתֹו? על ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָקרּבן
ׁשּנאמר: מפלא, חכם ׁשּיהיה והּוא, - לבּדּה הֹוראתֹו ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשגגת
מׁשיח הרי העם", לאׁשמת יחטא, הּמׁשיח הּכהן ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ"אם
עד ּבקרּבן חּיבין אינם ּדין, ּבית ׁשהם הּצּבּור מה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכצּבּור:
ויעׂשּו ּבהֹוראה, ויטעּו להֹוראה, ראּויין חכמים ְְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָׁשּיהיּו
ּכ - מקצת ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהעֹוׂשים

האּלּו. הּדרכים ּבכל ְְִִֵַַַָָָָהּמׁשיח,
ודּמה·. לעצמֹו, ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד?

מרׁשּות להפך]לרׁשּות[היחיד]ׁשהּזֹורק וכן ּבׁשּבת[הרבים, ְְְִֵֵֶַַָ
- לעצמֹו ּבהֹוראתֹו ּתֹולה והּוא לרׁשּות, מרׁשּות וזרק ְְְְְְְִֵֶַַָָָָֻמּתר,
ּתלה לא אם אבל לחּטאת. ּפר יביא חטאֹו, לֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיּודע
ו ּבהֹוראתֹו, ׁשּתלה אֹו ּבׁשגגה, וזרק ׁשגג אּלא לאּבהֹוראתֹו, ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

הּגּוף ּכל ׁשעקר אֹו מפלא, חכם ּבהֹוראתֹו[המצוה]היה ְְֶַַָָָָָָָָָֻ
מקצת לבּטל ּבהֹוראתֹו ׁשּׁשגג אֹו המצוה]לעצמֹו, ,[מפרטי ְְְְְִֵֶַַַָָָָ

ּבׁשגגה עׂשה אּלא הֹוראתֹו, על סֹומ והּוא עׂשה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָֹולא
זה הרי - ּבמעׂשה וׁשגג ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת,
הּקהל ּכדין עצמֹו, להֹוראת ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָּפטּור
מאיזה וׁשכח לעצמֹו, הֹורה ּדבר. לכל ּדין ּבית ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָלהֹוראת
ּדעת על עֹוׂשה 'הריני אמר: מעׂשה ּובׁשעת הֹורה, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָטעם

חּטאת. ּפר מביא זה הרי - ֲִִֵֵֶַַָָָהֹוראתי'
זרה,‚. ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָהֹורה

ּכהדיֹוט ׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי והּוא,ועׂשה ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ
חּיב הּמׁשיח הּכהן ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהֹוראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשּגג
הּמעׂשה ׁשגגת עם ּבהֹוראה, ּדבר ּבהעלם אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן,
ּבין - הֹוראה ּבלא ּבלבד ּבמעׂשה ׁשגג אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכצּבּור;
ּכלל. קרּבן מביא אינֹו - מצוֹות ּבׁשאר ּבין זרה, ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה

והם„. הּוא וׁשגג ּדין, ּבית עם הּמׁשיח הּכהן ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהֹורה
ׁשעׂשּו ּפי על אף - והציבור]ּבהֹוראה ההֹוראה[הוא ּפי על ְִִֶַַַַָָָָָ

הֹוראתֹו על מעׂשה ּבׁשעת סמ ולא הֹואיל ּבּה, ׁשּטעּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּזאת
ּפטּור. זה הרי - ּדין ּבית הֹוראת עם הֹוראתֹו על אּלא ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה,
מביאין ּדין ּבית היּו אם אּלא עצמֹו; ּבפני ּכּפרה צרי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואין
הם העֹוׂשים היּו ואם הּצּבּור. ּבכלל לֹו מתּכּפר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָקרּבן,

קרּבן ּכּפרההּמביאים צרי אין ׁשהרי קרּבן, מביא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
עצמֹו. ְְִֵַּבפני

ּבחלב‰. והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה
לעצמֹו ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

.Âׁשגגת ׁשהיא זֹו ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן
אׁשם מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה

אׁשם[מספק]ּתלּוי מביאין ׁשאינם ּכצּבּור, ּבּה ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
הֹודע לא על -[-ספק]ּתלּוי הּנׂשיא אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

ּתלּוי אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו נסּתּפק ְִִִִֵֵַָָָָָָָֹאם
אי ּבהֹוראתֹו. ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני ההדיֹוטֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשאר
רׁשּות עליו ׁשאין מל זה ּבּתֹורה? האמּור נׂשיא הּוא ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
אלהיו ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין מּיׂשראל, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאדם
היּו ואם יׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד, מּבית ׁשהיה ּבין -ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
אחד ּכל - חברֹו את עֹובד מהם אחד ואין רּבים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמלכים
ּכהן הּוא זה ואי ׁשגגתֹו. על עּזים ׂשעיר מביא מהם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹואחד
המרּבה לא הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמׁשיח?

בגדים]ּבבגדים ח' לבישת ע"י שהתמנה -]. ְִִָ
.Êמּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

על ּפר מביא - זֹו ּבׁשגגה וחטא ּבהן, וכּיֹוצא זקנה אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּום
מׁשיחׁשגגתֹו לכהן המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

יֹום ּכל ׁשל האיפה ועׂשירית הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעבר,
ּגדֹולה; ּבכהּנה המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותם, מקריב ׁשאין -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבֹו. הם ׁשוים הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר ְֲִִֵַַַַָָָָאבל
.Áזה הרי ּדין, ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור עם ׁשעׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנׂשיא

ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם - העם ּבכלל לֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמתּכּפר
ּכמֹו הּקרּבן מן ּפטּורין והּמל העם ּכל ׁשגגתם, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָעל

ׁשחּיביןׁשּבארנּו הם ּדין ּבית ּפי על העֹוׂשים היּו ואם ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׂשעיר, מביא זה הרי - העֹוׂשים מן הּמל והיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבקרּבן,
הּוא הדיֹוט ׁשל ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ּבמקֹום נׂשיא ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָׁשּׂשעיר

ֵעֹומד.
.Ëמּנׂשיאּותֹו עבר ׁשּנצטרע, ׁשעברנׂשיא ונׂשיא ; ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ועבר נׂשיא, ּכׁשהיה חטא ּכהדיֹוט. הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמּנׂשיאּותֹו,
אׁשר חּטאתֹו "על ׁשּנאמר: ׂשעיר, מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא. הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת ְִִֵַַָָָחטא",
.Èּפי על אף - נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן

נֹו ּכהדיֹוטׁשּלא אּלּו הרי ׁשּנתמּנּו, אחר אּלא להם ,דע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
- יחטא" הּמׁשיח הּכהן "אם יחטא", נׂשיא "אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אכל אם ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נׂשיא ּכׁשהּוא ׁשּיחטא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָעד
ׁשּנתמּנה אחר ספקֹו על לֹו ונֹודע הדיֹוט, ּכׁשהּוא חלב ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָספק
חלב זית חצי אכל ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - ּגדֹול ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכהן
אֹו אחד, ּבעלם נׂשיא, ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכׁשהּוא
אינֹו - ׁשעבר אחר זית וחצי נׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשאכל
ועבר, ונתמּנה הדיֹוט, ּכׁשהּוא זית חצי אכל ּופטּור. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצטרף,
מצטרף, אם ספק זה הרי - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואכל

הּנׂשיאּות. הפסיקה ּכבר ְְְִִִַָָאֹו
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ׁשּתקריב (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׁש
ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב (ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזבה
הּמצרע ׁשּיקריב (ד) קרּבן; ּכׁשּיטהר הּזב ׁשּיקריב (ג) ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹקרּבן;
טהרתן. ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ׁשּיקריבּו ואחר קרּבן. ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּיטהר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ּפרק
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והּיֹולדת,‡. הּזבה, - ּכּפרה' 'מחּסרי הּנקראין הם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻארּבעה
והּמצרע אחדוהּזב, ׁשּכל ּכּפרה'? 'מחּסרי נקראּו ולּמה . ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשמׁשֹו והעריב וטבל, מּטמאתֹו, ׁשּטהר ּפי על אף - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמהן
השמש] לאכל[שקעה ּכדי טהרתֹו ּגמר ולא חסר, הּוא עדין -ְְֱֲֳִֵֵֶַַָָָָֹֹ

הּוא אסּור ּכּפרתֹו, ׁשּיביא וקדם קרּבנֹו; ׁשּיביא עד ְְֳִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבּקדׁשים
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלאכל

ׁשהּוא·. ּפי על אף - קרּבנֹו הביא לא ועדין וטבל, ׁשּמל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּגר
מּמחּסרי אינֹו קרּבנֹו, ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻאסּור

ּככל ולהיֹות ּגמּור, ּגר להיֹות עּכבֹו ׁשּקרּבנֹו ּכׁשריּכּפרה; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
נעׂשה לא ׁשעדין ּבּקדׁשים, אֹוכל אינֹו זה ּומּפני ְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹיׂשראל,
- ּכׁשר יׂשראל ויעׂשה קרּבנֹו, ׁשּיביא וכיון יׂשראל. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּככׁשרי

ּבּקדׁשים אחתאֹוכל ּפרידה הביא יונה]. בן או [תור ְֳִִִֵֵַַַָָ
ּבּקדׁשים אֹוכל שניים]ּבׁשחרית, להביא שחייב ;[אע"פ ְֲֳִִֵַַָ

-]ולערב הערביים בין ערב, -[לקראת ׁשנּיה ּפרידה יביא ְְְִִִֶֶָָָָ
ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּבהמה, עֹולת ּגר ׁשל ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּקרּבנֹו
הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹולה, ּוׁשניהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּתֹורים,

ּתֹורים‚. ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ׁשניהּזב אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
חּטאת ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּכבׂשּבני קרּבנּה - והּיֹולדת . ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

- מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן ְִֵֶֶֶַַָָָָָעֹולה,
ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָמביאה
ואחד עֹולה אחד - ּכבׂשים ׁשלׁשה קרּבנֹו והּמצרע, ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹחּטאת.
קן מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם לחּטאת; וכׂשּבה [-אׁשם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

יונה] בני או תורים וכבׂששתי חּטאת, ואחד עֹולה אחד ,ְְֶֶֶֶַָָָָ
ְָָלאׁשם.

ּכּפרתֹו„. מּׁשלׁשּתן אחד ּכל מביא - והּמצרע והּזבה, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּזב,
ימי ׁשבעת סֹופר מהן אחד ׁשּכל לטהרתֹו; הּׁשמיני ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּיֹום

ׁשמׁשֹו ּומעריב הּׁשביעי, ּבּיֹום וטֹובל בשקיעתטהרה, [נטהר ְְְֲֳִִִִֵַַַָָ
הּׁשמיני.השמש] ּבּיֹום קרּבנֹותיו ּומקריב ,ְְְְִִִַַַָָ

אֹו‰. לזכר, ארּבעים ּביֹום קרּבנּה מביאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּיֹולדת
קרּבנּה ּומביאה ׁשמׁשּה, מערבת אּלא לנקבה; ׁשמֹונים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּביֹום
ּוׁשמֹונים אחד ויֹום לזכר וארּבעים אחד יֹום ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָלמחר,
לבן טהרּה, ימי "ּובמלאת ּבֹו: ׁשּנאמר הּיֹום והּוא ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלנקבה,

הביאה ואם וגֹו'". ּתביא לבת, מלאתאֹו ימי ּבתֹו קרּבנּה ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹ
הארבעים] ולדֹות[בתוך על הביאה אפּלּו יצאת. לא ,ְֲִִֵַָָָָֹ

רב]הראׁשֹונים זמן לפני ולד[שנולדו ׁשל מלאת ימי ּבתֹו ְְְִִֵֶָָָֹ
הרי - ּכּפרתן הביאּו ולא אּלּו, ימים עברּו יצאת. לא ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹזה,
הקריבּו ׁשּלא זמן וכל זמן. לאחר ּכּפרתן מקריבין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו
והאׁשם, העֹולה אבל ּבּקדׁשים; לאכל אסּורים ְֱֲֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹחּטאתם,

מחּיבי ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ּבארנּו ּכבר מעּכבין. ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאינן
מּמחּסרי חּוץ - מּדעּתם אּלא ידם על מקריבין אין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻקרּבן,
קרּבן מביא אדם ׁשהרי ּבעלים; ּדעת צריכין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכּפרה,
ּומאכילם ּכּפרה, מחּסרי היּו אם הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֻעל

ְִִָּבזבחים.
.Â,זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדמּה ׁשּזב זֹו זבה? היא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאיזֹו

נּדתּה עת נידה']ּבלא כ'ימי המוגדרים בימים היא[שלא וזֹו ; ְְִִֵָָֹ
ׁשבעה ספירת ׁשּצריכה ּגדֹולה, נקיים]זבה וחּיבת[ימים ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

זבה האּׁשה ּתהיה אימתי הּנּדה, ּבענין ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבקרּבן.
אֹו נּדה אּלא זבה ּתהיה לא ואימתי ׁשּתראה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּדמים

זבה. ספק ּתהיה ּומתי זבהטהֹורה, ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
וחּטאתּה קרּבן, להביא חּיבת היא הרי - ׁשבעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוסֹופרת
מביאה זֹו הרי - זבה ספק ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת.
העֹוף ׁשחּטאת ּבארנּו, ׁשּכבר נאכלת; חּטאתּה ואין ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרּבן,
אֹו האּׁשה ּתלד מה ּבארנּו וׁשם ּתּׂשרף. הּספק, על ְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּבאה
ּתהיה ולא ּתּפיל, אֹו ּתלד ּומה לדה, טמאה ותהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּתּפיל,
הרי - לדה טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל לדה. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה
ׁשאמרנּו מקֹום וכל נאכלת; וחּטאתּה קרּבן, מביאה ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָָזֹו

הּקרּבן. מן ּפטּורה זֹו הרי לדה, טמאה ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשאינּה
.Êמה ידעה ולא והּפילה עּברה, החזקה ׁשּלא ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻהאּׁשה

קרּבן עליו ׁשחּיבת נפל אם אדם]הּפילה, צורת לו שיש ,[כגון ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּומביאה יֹולדת, ספק זֹו הרי - עליו חּיבת ׁשאינּה ּדבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאֹו
ׁשני ׁשהּפילּו נׁשים ׁשּתי וכן נאכלת. חּטאתּה ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָקרּבן;
ּפטּורה האחר והּנפל עליו, להקריב ראּוי אחד נפל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָנפלים,
מּׁשּתיהן אחת ּכל - נפלּה מּכירה מהן אחת ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעליו,
- נאכלת מּׁשּתיהן אחת חּטאת ואין מּספק; קרּבן ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמביאה
חּיבת, אינּה ׁשּמא נׂשרפת, הּספק על הּבאה העֹוף ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשחּטאת
אסּורין ׁשהן ּבעזרה, ׁשּנׁשחטּו חּלין זֹו חּטאת ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻונמצאת

ׁשחיטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָּבהניה
.Áהרּבה ולדֹות אֹו אחד ולד הּמּפלת, ואחת הּיֹולדת ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת

ּבתֹו ּכּלן ׁשּתלד והּוא, לכּלן. אחד קרּבן מביאה היא הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻ
אף מביאה מלאת, ימי אחר הּפילה אם אבל מלאת; ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹימי
מּיֹום ׁשּתּפיל נפלים ּכל - נקבה ילדה ּכיצד? הּׁשני. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעל
הּולד עם נחׁשבין הן הרי - ׁשמֹונים יֹום סֹוף עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּלדה
מביאה ואינּה זה; אחר זה ּתאֹומים ילדה ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון,

אחד קרּבן ּומּיֹוםאּלא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל נפל הּפילה . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ראּוי היה אם - והלאה ּוׁשמֹונים שתתחייב]אחד [הנפל ְְִִֶָָָָָָָ

ּולאחר נקבה, ילדה עצמֹו. ּבפני עליו מביאה זֹו הרי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָלקרּבן,
נפל ּכל - ׁשנּיה נקבה הּפילה יֹום ׁשבעים אֹו יֹום ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָׁשּׁשים
עליו. ּפטּורה הּׁשנּיה, זֹו נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתּפיל
ׁשל ׁשבעים אֹו ׁשּׁשים אחר ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָוכן
נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל הרי - ׁשנּיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנקבה
הּנפל עם חׁשּוב ׁשהּוא מּפני עליו; ּפטּורה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשליׁשית,
ׁשהּוא מּפני הּׁשני, עם חׁשּוב הּׁשליׁשי והּנפל ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּׁשליׁשי,
ואינּה הראׁשֹונה; עם חׁשּוב והּׁשני ׁשּלֹו, מלאת ימי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹּבתֹו

הּכל. על אחד קרּבן אּלא ְְִֶֶַַָָָָָֹמביאה
.Ëטמטּום ניכר]הּיֹולדת מינו ואין אנּדרֹוגינס[סתום [ישאֹו ְְְִֶֶַַַֻ
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ונקבה] זכר סימני לדתֹובו מּיֹום ארּבעים אחר נפל והּפילה ,ְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
הראׁשֹון, הּוא זכר ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי -ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
נקבה ׁשּמא נאכלת, חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהרי

ׁשה הּפילה, מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה, מּקרּבןהיא ּפטּורה יא ְְְְִִִִִִֶָָָָָָֹ
ִֵׁשני.

.Èזיבֹות חמׁש ספק אֹו לדֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה
עליה הּׁשאר ואין ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה -ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
וּדאּיֹות זיבֹות וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחֹובה.

ּבּזבחים ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה חֹובה.- עליה והּׁשאר ; ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
לדֹות וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
מביאה - ספק זיבֹות וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש אֹו ְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָספק,
עליה הּוּדאּיֹות ּוׁשאר ונאכל, הּוּדאי על אחד קרּבנֹות: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשני
עליה הּׁשאר ואין נאכל, ואינֹו הּספק על ואחד ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחֹובה;

ּבּזבחים. ואֹוכלת ְְִֶֶַָָחֹובה.
.‡È,ילדה נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה

ואין מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
נאכלת מחּסריחּטאתּה ׁשּכל ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

להביא חּיבין - הּכּפּורים יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּפרה
ּבּקדׁשים. לאכל מכׁשירן זה, ׁשּקרּבן הּכּפּורים; יֹום ְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

.·Èהּקּנים מעֹות מביאה - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה
תורים] שתי ּבּׁשֹופר[- ונֹותנת ּבּקדׁשים[קופה], ואֹוכלת , ְְֳִֶֶֶֶַַָָ

מּׁשם עֹומדין ּכהנים ׁשל ּדין ּבית ׁשאין - חזקה ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלערב;
מהמזבח] ויקריבּו[יורדים ׁשּבּׁשֹופר, הּמעֹות ּכל ׁשּיכלּו עד ,ְְְִִֶֶַַַַָָָ

הּמקּדׁש ּכלי ּובהלכֹות ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכנגּדן
ּבֹו. ְְִָוהעֹובדין

.‚Èהּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה, ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּכברעֹולתּה מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הּוא. ּתֹורה ּדין - והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

ב ¤¤ּפרק

ּבּתֹורה‡. האמּור מחליהּזב הּבאה זרע ׁשכבת היא , ְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
בגוף]החללים החלולים ּבהם.[המקומות מתקּבצת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ

ּביציאתֹו ואין זרע, ּכׁשכבת ּבקּׁשּוי יֹוצא אינֹו הּזֹוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּוכׁשּיֹוצא
ׂשעֹורים, ׁשל ּבצק ּכמֹו ויֹורד נגרר אּלא הניה; ולא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּתאוה

הּמּוזרת ּביצה ּכלבן מזכר]דיהה נולדה ׁשכבת[שלא אבל . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מּוזרת. ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה, - ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹזרע

להי·. לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות זבהרֹואה שניה]ֹות ראיה -], ְְְִִֶַַָָ
חלי ׁשּנאמר:[הגוף]מחמת זב, אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס אֹו ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּבׂשרֹו מחמת - מּבׂשרֹו" הזרע]"זב אברי חולשת היא[מפני ְְֲִִֵַָָָ
ּבׁשבעה אמרּו, מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיהיה
ּבמּׂשא, ּובמׁשּתה, ּבמאכל, - הּזב את ּבֹודקין ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּדרכים
אכילה אכל ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה, ּבחלי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּובקפיצה,

אֹו[מרובה]ּגּסה אֹוכלין ׁשתה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה אֹו , ְְִֵֶַַַָָָָָָ
אֹו ּכבד, מּׂשֹוי ׁשּנׂשא אֹו זרע, ׁשכבת לידי הּמביאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמׁשקין
אֹו ּגּבֹו, על הּכה אם זה ּדבר ּובכלל למקֹום, מּמקֹום ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּקפץ
ׁשהרהר אֹו ׁשכיבתּה, והתאּוה אּׁשה ׁשראה אֹו חֹולה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
ׁשהּוא אּׁשה ּבבעילת הרהר ׁשּלא ּפי על אף ּבעילה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבעסקי

- זֹוב ׁשל ראּיה וראה אּלּו, מּכל אחד קדם אם - ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּכירּה
טמא. ואינֹו ּבֹו, ְִֵֵָּתֹולין

לעת‚. מעת ּבזֹוב מּטּמא אינֹו - קרי ׁשלהרֹואה זֹו ׁשראּיה , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
זרע ׁשכבת מחמת הקרי]זֹוב ּולהרהּור,[- למראה וכן היא; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַ

אבל לעת. מעת ּבהן ּולמּׂשאּתֹולין ּולמׁשּתה למאכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּמצטער זמן ּכל ּבהן ּתֹולין חולשהולקפיצה, עדיין [שחש ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

.מהן]

ּתֹולין„. - יׂשראל ּבין ּגֹוי ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
מטּמא - ונתּגּיר קרי, ׁשראה ּגֹוי ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלֹו

לעת מעת לֹו ּתֹולין ואין מּיד, לֹוּבזיבה ּתֹולין אין - קטן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָ
הּמביא והרהּור מראה לּקטן ׁשאין ּבהרהּור, ולא ּבמראה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
ּוכׁשם ּבלבד. ּדרכים ּבחמּׁשה אֹותֹו ּבֹודקין ,לפיכ זֹוב; ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָלידי
יֹונק היה אם - אּמֹו ּבחלי לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ְְְֳִִִִִֵֶָָָָָָָׁשּתֹולין

לאּמֹו. צרי אֹו ְִִִֶָָמּמּנה,
אּלּו?‰. ּבדרכים הּזב את ׁשּבֹודקין אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו זב, יעׂשה ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבראּיה
מחמת הּׁשנּיה ּוראּיה ּבאנס, אֹותּה ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹראּיה

הזרע]ּבׂשרֹו אברי זיבּות.[מחולשת טמאת טמא זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָֻ
ׁשלׁש ּבּה למנֹות ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹואף
ּבּה, אֹותֹו ּבֹודקין אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָראּיֹות
לטמאה, ונזקק הֹואיל אנס, מחמת אֹותּה ראה אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאּלא
ּולפיכ היה; ּבׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעׂשה ראּיֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהרי

ּבקרּבן. ְְְִֵַָָיתחּיב
.Âקרי ּכבעל הּוא הרי זֹוב, ׁשל אחת ראּיה ראההרֹואה . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ספיר צרי זב, זה הרי - חּייםׁשּתים מים ּוביאת ׁשבעה, ת ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
דווקא] במעיין ראּיֹות[טבילה ׁשלׁש ראה ּבקרּבן. חּיב ואינֹו ;ְְְְִֵַָָָָָָֹ

ׁשּתי ׁשראה זב ּבין ואין ּבקרּבן. וחּיב ּגמּור, זב זה הרי -ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּכּלן אּלּו, ּודברים ּבלבד. קרּבן אּלא ׁשלׁש, לרֹואה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻראּיֹות

מּסיני. רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ְִִִִִֵֵֶַַַָָֹּדברי
.Êאחר זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש, אֹו הראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחד

לפי זב; זה הרי - זה אחר זה יֹום, ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזֹו,
ּדמּה זֹוב יזּוב "ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּתלה

רּבים" ּבימים.ימים אֹותֹו ּתלה לא והּזב, ; ְְִִִַַָָָָָֹ
.Áאינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם

ּבׁשני ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת, ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
ּביניהן הפסיק ׁשהרי לּׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחּיב

אחד ׁשּלאחריויֹום ּבּלילה ואחת הּיֹום, אחת ראה אם אבל . ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
אחת ראה ׁשאם לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות; אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשלׁש ראה אם וכן מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבּלילה,

הר - זה אחר זה לילֹות, ּבׁשלׁש מצטרפֹות.ראּיֹות אּלּו י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Ëטמא ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין - הּזֹוב ,ראּית ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מטּמא. ּבבׂשרֹו, נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבׂשרֹו" "החּתים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
.Èהראּיה מּתחּלת יׁש אם - ּפסק ולא ויֹוצא, נגרר הּזֹוב ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהיה

ּוסּפּוג טבילה ּכדי סֹופּה, נחׁשבת[ניגוב]עד זֹו הרי - יתר אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הארכה לא ואם ּכׁשּתים; ארּכה והיא הֹואיל ראּיֹות, ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָֹֻּכׁשּתי
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ונקבה] זכר סימני לדתֹובו מּיֹום ארּבעים אחר נפל והּפילה ,ְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
הראׁשֹון, הּוא זכר ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי -ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
נקבה ׁשּמא נאכלת, חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהרי

ׁשה הּפילה, מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה, מּקרּבןהיא ּפטּורה יא ְְְְִִִִִִֶָָָָָָֹ
ִֵׁשני.

.Èזיבֹות חמׁש ספק אֹו לדֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה
עליה הּׁשאר ואין ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה -ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
וּדאּיֹות זיבֹות וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחֹובה.

ּבּזבחים ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה חֹובה.- עליה והּׁשאר ; ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
לדֹות וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
מביאה - ספק זיבֹות וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש אֹו ְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָספק,
עליה הּוּדאּיֹות ּוׁשאר ונאכל, הּוּדאי על אחד קרּבנֹות: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשני
עליה הּׁשאר ואין נאכל, ואינֹו הּספק על ואחד ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחֹובה;

ּבּזבחים. ואֹוכלת ְְִֶֶַָָחֹובה.
.‡È,ילדה נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה

ואין מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
נאכלת מחּסריחּטאתּה ׁשּכל ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

להביא חּיבין - הּכּפּורים יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּפרה
ּבּקדׁשים. לאכל מכׁשירן זה, ׁשּקרּבן הּכּפּורים; יֹום ְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

.·Èהּקּנים מעֹות מביאה - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה
תורים] שתי ּבּׁשֹופר[- ונֹותנת ּבּקדׁשים[קופה], ואֹוכלת , ְְֳִֶֶֶֶַַָָ

מּׁשם עֹומדין ּכהנים ׁשל ּדין ּבית ׁשאין - חזקה ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלערב;
מהמזבח] ויקריבּו[יורדים ׁשּבּׁשֹופר, הּמעֹות ּכל ׁשּיכלּו עד ,ְְְִִֶֶַַַַָָָ

הּמקּדׁש ּכלי ּובהלכֹות ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכנגּדן
ּבֹו. ְְִָוהעֹובדין

.‚Èהּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה, ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּכברעֹולתּה מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הּוא. ּתֹורה ּדין - והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

ב ¤¤ּפרק

ּבּתֹורה‡. האמּור מחליהּזב הּבאה זרע ׁשכבת היא , ְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
בגוף]החללים החלולים ּבהם.[המקומות מתקּבצת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ

ּביציאתֹו ואין זרע, ּכׁשכבת ּבקּׁשּוי יֹוצא אינֹו הּזֹוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּוכׁשּיֹוצא
ׂשעֹורים, ׁשל ּבצק ּכמֹו ויֹורד נגרר אּלא הניה; ולא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּתאוה

הּמּוזרת ּביצה ּכלבן מזכר]דיהה נולדה ׁשכבת[שלא אבל . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מּוזרת. ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה, - ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹזרע

להי·. לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות זבהרֹואה שניה]ֹות ראיה -], ְְְִִֶַַָָ
חלי ׁשּנאמר:[הגוף]מחמת זב, אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס אֹו ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּבׂשרֹו מחמת - מּבׂשרֹו" הזרע]"זב אברי חולשת היא[מפני ְְֲִִֵַָָָ
ּבׁשבעה אמרּו, מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיהיה
ּבמּׂשא, ּובמׁשּתה, ּבמאכל, - הּזב את ּבֹודקין ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּדרכים
אכילה אכל ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה, ּבחלי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּובקפיצה,

אֹו[מרובה]ּגּסה אֹוכלין ׁשתה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה אֹו , ְְִֵֶַַַָָָָָָ
אֹו ּכבד, מּׂשֹוי ׁשּנׂשא אֹו זרע, ׁשכבת לידי הּמביאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמׁשקין
אֹו ּגּבֹו, על הּכה אם זה ּדבר ּובכלל למקֹום, מּמקֹום ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּקפץ
ׁשהרהר אֹו ׁשכיבתּה, והתאּוה אּׁשה ׁשראה אֹו חֹולה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
ׁשהּוא אּׁשה ּבבעילת הרהר ׁשּלא ּפי על אף ּבעילה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבעסקי

- זֹוב ׁשל ראּיה וראה אּלּו, מּכל אחד קדם אם - ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּכירּה
טמא. ואינֹו ּבֹו, ְִֵֵָּתֹולין

לעת‚. מעת ּבזֹוב מּטּמא אינֹו - קרי ׁשלהרֹואה זֹו ׁשראּיה , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
זרע ׁשכבת מחמת הקרי]זֹוב ּולהרהּור,[- למראה וכן היא; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַ

אבל לעת. מעת ּבהן ּולמּׂשאּתֹולין ּולמׁשּתה למאכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּמצטער זמן ּכל ּבהן ּתֹולין חולשהולקפיצה, עדיין [שחש ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

.מהן]

ּתֹולין„. - יׂשראל ּבין ּגֹוי ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
מטּמא - ונתּגּיר קרי, ׁשראה ּגֹוי ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלֹו

לעת מעת לֹו ּתֹולין ואין מּיד, לֹוּבזיבה ּתֹולין אין - קטן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָ
הּמביא והרהּור מראה לּקטן ׁשאין ּבהרהּור, ולא ּבמראה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
ּוכׁשם ּבלבד. ּדרכים ּבחמּׁשה אֹותֹו ּבֹודקין ,לפיכ זֹוב; ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָלידי
יֹונק היה אם - אּמֹו ּבחלי לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ְְְֳִִִִִֵֶָָָָָָָׁשּתֹולין

לאּמֹו. צרי אֹו ְִִִֶָָמּמּנה,
אּלּו?‰. ּבדרכים הּזב את ׁשּבֹודקין אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו זב, יעׂשה ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבראּיה
מחמת הּׁשנּיה ּוראּיה ּבאנס, אֹותּה ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹראּיה

הזרע]ּבׂשרֹו אברי זיבּות.[מחולשת טמאת טמא זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָֻ
ׁשלׁש ּבּה למנֹות ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹואף
ּבּה, אֹותֹו ּבֹודקין אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָראּיֹות
לטמאה, ונזקק הֹואיל אנס, מחמת אֹותּה ראה אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאּלא
ּולפיכ היה; ּבׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעׂשה ראּיֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהרי

ּבקרּבן. ְְְִֵַָָיתחּיב
.Âקרי ּכבעל הּוא הרי זֹוב, ׁשל אחת ראּיה ראההרֹואה . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ספיר צרי זב, זה הרי - חּייםׁשּתים מים ּוביאת ׁשבעה, ת ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
דווקא] במעיין ראּיֹות[טבילה ׁשלׁש ראה ּבקרּבן. חּיב ואינֹו ;ְְְְִֵַָָָָָָֹ

ׁשּתי ׁשראה זב ּבין ואין ּבקרּבן. וחּיב ּגמּור, זב זה הרי -ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּכּלן אּלּו, ּודברים ּבלבד. קרּבן אּלא ׁשלׁש, לרֹואה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻראּיֹות

מּסיני. רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ְִִִִִֵֵֶַַַָָֹּדברי
.Êאחר זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש, אֹו הראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחד

לפי זב; זה הרי - זה אחר זה יֹום, ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזֹו,
ּדמּה זֹוב יזּוב "ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּתלה

רּבים" ּבימים.ימים אֹותֹו ּתלה לא והּזב, ; ְְִִִַַָָָָָֹ
.Áאינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם

ּבׁשני ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת, ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
ּביניהן הפסיק ׁשהרי לּׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחּיב

אחד ׁשּלאחריויֹום ּבּלילה ואחת הּיֹום, אחת ראה אם אבל . ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
אחת ראה ׁשאם לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות; אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשלׁש ראה אם וכן מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבּלילה,

הר - זה אחר זה לילֹות, ּבׁשלׁש מצטרפֹות.ראּיֹות אּלּו י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Ëטמא ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין - הּזֹוב ,ראּית ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מטּמא. ּבבׂשרֹו, נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבׂשרֹו" "החּתים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
.Èהראּיה מּתחּלת יׁש אם - ּפסק ולא ויֹוצא, נגרר הּזֹוב ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהיה

ּוסּפּוג טבילה ּכדי סֹופּה, נחׁשבת[ניגוב]עד זֹו הרי - יתר אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הארכה לא ואם ּכׁשּתים; ארּכה והיא הֹואיל ראּיֹות, ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָֹֻּכׁשּתי
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אחת. ראּיה זֹו הרי ּבינתים, הּזֹוב ּפסק אפּלּו - הּזה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּכּׁשעּור
ׁשּנמצא ראּיֹות, ּכׁשלׁש ארּכה אחת ראּיה היתה אם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻוכן
זֹו הרי - סּפּוגין ּוׁשני טבילֹות ּכׁשּתי סֹופּה ועד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָמּתחּלתּה

קרּבן. ויביא ראּיֹות, ּכׁשלׁש ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹנחׁשבת
.‡Èּכ ואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק אחת, ראּיה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָראה

אֹו ׁשּתים ׁשראה אֹו ּכׁשּתים; ארּכה אחת אֹו ׁשּתים, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻראה
ּכ ואחר ּוסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּכׁשּתים, מרּבה ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻאחת

ּגמּור זב זה הרי - אחת .ראה ֲֵֶַַָָָָ
.·Èּבתחּלת ּומקצתּה הּיֹום ּבסֹוף מקצתּה אחת, ראּיה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָראה

ׁשּתי אּלּו הרי - ּכׁשּתים ארּכה ׁשאינּה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּלילה
הראּיה מחּלקין ׁשהּימים אחתראּיֹות, ראּיה הרֹואה ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

הּלילה ּומן הּיֹום מן ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, זהּבין הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לטמאה. ְְֵָָֻספק

.‚Èזב זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ואחת ּבּיֹום, אחת ראּיה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָראה
לקרּבן וספק לטמאה, נאכל.וּדאי ואינֹו קרּבן, ּומביא ; ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

.„Èׁשנּיה ּוראּיה ׁשּבת, ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין אחת ראּיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָראה
וספק לטמאה, ספק זה הרי - ׁשּבת מֹוצאי ׁשל הּׁשמׁשֹות ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבין

ּבערבלקרּבן היתה ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא - לטמאה ספק : ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻ
ואין ּביניהן, ׁשּבת הפסיק והרי ׁשּבת, ּבמֹוצאי והּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּבת,
מהן אחת ׁשּמא - לקרּבן ספק הּוא והרי ּכלל. זיבּות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכאן
ּכׁשּתים, חׁשּובה ׁשהיא ּבּלילה, ּומקצתּה ּבּיֹום מקצתּה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָהיה
מביא ,ּולפיכ ּבקרּבן; חּיב ׁשהּוא ראּיֹות, ׁשלׁש ראה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהרי

נאכל. ואינֹו ְְֱֵֶָָָקרּבן,

ה'תשע"ב אלול כ"ג שני יום
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טמא‡. הּוא הרי זיבּות, ּבהם רֹואה ׁשהּזב הּימים .ּכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
וטֹובל ּכזבה, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה הּזיבּות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּוכׁשּיפסק

ׁשמׁשֹו ּומעריב השמש]ּבּׁשביעי, כשתשקע ּובּׁשמיני[נטהר ; ְְְֲִִִִִִַַַ
ראּיה ראה ואם ראּיֹות. ׁשלׁש ּבעל היה אם קרּבנֹו, ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָֹמביא
הּכל, סֹותר - ׁשּטבל אחר ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו זֹוב, ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹׁשל
האחרֹונה. ראּיה יֹום מאחר נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָּומתחיל

סֹותר·. אינֹו - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזב
ּכיצד? קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעת ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלא
וטֹובל ימים, ׁשלׁשה אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹראה

ּברביעי קרּבנֹו ּומביא .ּבּׁשליׁשי, ְְְִִִִִֵַָָָ
ולא‚. טהֹור, ּומצא הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹזב

זה הרי - טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבדק
טהֹור עצמֹוּבחזקת הּטמאה ּביֹום ּבדק אפּלּו [לאחר. ְְְְְֲִֶַַַַָָָֻ

ּבתחּלתשנטמא] למחר ּבדק ולא הּזֹוב, ּופסק טהֹור, ּומצא ,ְְְִִַַַַָָָָָָָֹ
עלּו - טהֹור ּומצא ּבּׁשמיני, אֹו ּבּׁשביעי ּובדק הּספירה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָימי

טהרה. ּבחזקת זה והרי הּספירה, ימי ְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
קרּבן„. לידי מביאה אינּה סֹותרת, ׁשהיא ראּיה ּכיצד?ּכל . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הּוא והרי יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ּבלבד, ראּיֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָראה
זֹוב ׁשל ראּיה ראה הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימי ׁשבעת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמֹונה
ּכמֹו למנֹות, ּומתחיל סֹותרת; אּלא לּׁשּתים, מצטרפת אינּה -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אחרׁשּבארנּו זֹו ראּיֹות ׁשלׁש הּספירה ימי ּבתֹו ראה אפּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו אחד, ּביֹום אֹותן ראה אפּלּו ְְֲֲִִִֶָָָָָָָֹזֹו,
קרּבן; מביא אינֹו - נקּיים ימי ׁשבעת ׁשל ׁשביעי יֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָּבסֹוף
- ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ראה הן. לסתירה אּלּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹׁשראּיֹות
ּדברים ּבּמה סֹותרין. אּלּו ראּיֹות ׁשאין קרּבן, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָמביא
ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב אבל ראּיֹות. ׁשּתי ּבעל ּבזב ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹאמּורים?
אינֹו - נקּיים ימי ׁשבעת ׁשאחר ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹׁשלׁש
על אחד קרּבן אּלא אּלּו, ראּיֹות ׁשלׁש על ׁשני קרּבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמביא
אחרֹונֹות ׁשלׁש ׁשאין ּפי על ׁשאף הראׁשֹונֹות; ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּׁשלׁש
מחּסר והּלילה לקרּבן; ׁשראּוי לזמן יצא לא הרי ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻסֹותרֹות,
ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל ׁשהּפילה מּיֹולדת חּוץ - לּכל הּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹזמן
מּפי זה, ודבר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשני, קרּבן מביאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא

החכמים]הּקּבלה ביד .[מסורת ַַָָ
ׁשמיני‰. ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני, ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה

זֹו זיבּות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ
זרע ּכׁשכבת זב, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאחרֹונה;
עּמהן מצטרפת ׁשּתים, אחריה ראה ואם חׁשּובה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיא
ׁשמיני ּביֹום ואחת ׁשמיני, ּבליל ׁשּתים ראה אם אבל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָלקרּבן.
האחרֹונה זֹו זיבּות על קרּבן מביא ואינֹו מצטרפֹות, אין -. ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

.Âּבזיבה מתטּמאין והּגרים,הּכל יֹומֹו, ּבן קטן אפּלּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּכּפרהוהעבדים עליהן ׁשּמביאין לי ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּכקטן הן ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ּבּקדׁשים; להאכילן ְְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכדי
ּוסריס ּדעת. ּבן ע"י]ׁשאינֹו חּמה[שנסתרס ּוסריס אדם ְְִִֵֶֶַַַָָָ

האנׁשים.[מלידה] ּככל ּבזיבה מתטּמאין ,ְְְְֲִִִִַָָָָ
.Êניכר]הּטמטּום מינו ואין בווהאנּדרֹוגינֹוס[סתום [יש ְְְְִַַָֻ

ונקבה] זכר וחמריסימני האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְֲִִֵֵֵֶָֻֻ
וטמאתן ּכאנׁשים; ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהאּׁשה:
אֹו ראּיֹות, ׁשלׁש ּבעל זב מהן אחד היה אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבספק.
קרּבן, מביאין - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראת ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹזבה
אדם, וראה ללבן, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה היה נאכל. ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹואינֹו

סֹותר. אינֹו זה הרי - לבן וראה לאדם, ְְֲֵֵֵֶֶֶָָֹֹאֹו
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ּבעץ‡. אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא
ּכל את ּומגּלחין צּפרים, ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָארז
לירּוׁשלם, יּכנס זאת, ּכל אחר - אֹותֹו ּומטּבילין ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשרֹו,
ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ימים, ׁשבעת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּומֹונה

ּומעריבּכ יֹום, טבּול הּוא והרי וטֹובל; הראׁשֹונה, ּתגלחת ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ
השמש]ׁשמׁשֹו כשתשקע ּפעם[נטהר טֹובל ּבּׁשמיני ּולמחר . ְְְִִִֵַַַָָ

טֹובל מה ּומּפני קרּבנֹותיו. מקריבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשנּיה,
רגיל ׁשהיה מּפני מאמׁש? ׁשּטבל אחר [לגעת]ּבּׁשמיני, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

חלטֹו ּבימי כמצורע]ּבטמאה מּׁשּום[בידודו נזהר ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֵָָָֻ
ּבּׁשמיני טֹובל לפיכ ׁשּטבל, אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

ּדעּתֹו מטומאה]הּסיח .[ונזהר ְִִַַ
ּכּמה·. אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי, ּגּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר

יביא ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
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ׁשנּיה ּפעם ׁשּיטּבל אחר ּכיצדקרּבנֹותיו ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפתח ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
ׁשּקּבל הּכהן ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהימנית;
ואחר ּתחּלה. הּמזּבח על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָמקצת
הּכהן הּמצרע, אצל ּבכּפֹו הּדם ׁשּקּבל הּכהן יבֹוא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּכ

ראׁשֹו הּמצרע ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע [לתוךמּבפנים ְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹֹ
הפנימי] אזנֹוהחלל ּתנּו על ׁשּבכּפֹו הּדם מן הּכהן ונֹותן ,ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹ

האוזן]הימנית שבתוך הקשה ידֹו[הבשר יכניס ּכ ואחר , ְְְִִַַַַָָָ
הימנית, רגלֹו יכניס ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ויּתן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהימנית,
ּכ ואחר יצא. לא הּׂשמאל, על נתן ואם רגלֹו. ּבהן על ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹויּתן
נֹוטל הּבהֹונֹות, על הּדם ׁשּיּתן ואחר ועֹולתֹו. חּטאתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָמקריב
הּׂשמאלית; חברֹו ׁשל ּכּפֹו לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, מּלג ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּכהן

הימנית אצּבעֹו וטֹובל יצא. עצמֹו, ּכף לתֹו יצק ּבּׁשמןואם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ּפעמים ׁשבע ּומּזה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבכּפֹו,

ּכ ּכּון ולא הּזה, ואם ּבּׁשמן; אצּבע טבילת הּזיה, נגדּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ואחר ּכׁשרֹות. - הּקדׁשים קדׁש ְְְֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבית
יד ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם, ּדם מקֹום על הּׁשמן מן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹויּתן
ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו, הּׁשמן מן והּנֹותר רגל; ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּובהן
מתחּלק הּלג, ּוׁשאר ּכּפר. לא נתן, לא ואם ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹֹהּמּטהר.

ֲִַֹלּכהנים.
ּכׁשאר‚. ּכהּנה, לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשירי

קדׁשים מּלגקדׁשי לאכל ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי ; ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻ
אכל ואם ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּׁשמן,

זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, -ְְִִֵֶֶָָָֹ

ה ¤¤ּפרק

האמצעי‡. ּגדר זה אזן? ּתנּו הּוא הקשהאיזה [הבשר ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
האוזן] הּבהֹונֹותשבפנים צּדי על נתן הציפורן]. ,[בצידי ְִֵַַַָ

צּדיהן צּדי על נתן הציפורן]ּכׁשר; שכנגד ּבין[בצד ּפסּול. , ִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מּלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על הּׁשמן הדםׁשּנתן ואין [כשר, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּיּתןחוצץ] קדם הּדם נתקּנח אפּלּו - הּדם ּבצד ׁשּנתן ּבין ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּׁשמ נֹותן - ּדםהּׁשמן מקֹום "על ׁשּנאמר: הּבהֹונֹות, על ן ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ

ׁשאין אֹו ימנית, רגל ּבהן אֹו ימנית, יד ּבהן לֹו אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹהאׁשם".
עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן ְֳִִֵֶָָָָֹלֹו

לׁשמֹו·. ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע עולה]אׁשם לשם אֹו[כגון , ְְְֲִֶֶַָָֹֹ
לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ּגּבי על מּדמֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אחר אׁשם הּמצרע וצרי מצרע; אׁשם ּכנסּכי נסכים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹוטעּון

ְְִַלהכׁשירֹו.

ממרס[שחיטת]הקּדים‚. אחד יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
האשם]ּבדמּה[מערבב] ישחטו ובינתיים ייקרש, אּלא[שלא , ְֶָָָ

צּורתּה בלינה]ּתעּבר תיפסל או לבית[תתעפש ותצא , ְְְֵֵֵָָָֻ
ְֵַָהּׂשרפה.

ולּגֹו„. הּיֹום, אׁשמֹו להביא לאדם השמן]יׁש אחר[לוג ְְְֲִֵַַַָָָָֻ
- אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ואם ימים; ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹעׂשרה
יצק ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ּפי על אף ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹמׁשּנה,

הכהן] ּכּתחּלה[לכף אחר יביא ׁשּיצק, מאחר חסר ימּלאּנּו; ,. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אם‰. - הּלג ונׁשּפ להּזֹות, והתחיל לכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק

ׁשבע מּתן ּגמר ׁשּלא אחר,[הזיות]עד יביא - הּלג נׁשּפ ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
יביא - הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ּבמּתן ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹויתחיל
ונׁשּפ ּבּבהֹונֹות, התחיל ּבּבהֹונֹות; לכּתחּלה ויתחיל ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָאחר,
ּבּבהֹונֹות. לכּתחּלה ויתחיל אחר, יביא - ׁשּיגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּלג
הּׁשמן ׁשאר ׁשּיּתן קדם הּלג, נׁשּפ ּכ ואחר הּבהֹונֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּגמר
אחר; לג להביא צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשּבכּפֹו
ּבּׁשמן", "והּנֹותר ׁשּנאמר: - מעּכבת אינּה הראׁש ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמּתנת

הּׁשמן". ִֶֶֶֶַ"ּומּיתר
.Âויחזר ׁשמן, הּלג ימּלא - הּדם למּתן הּׁשמן מּתן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹהקּדים

הּבהֹונֹות על הּׁשמן מּתן הקּדים הּדם; אחר הּׁשמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויּתן
ׁשבע הקדשים]למּתן קודש כנגד ויחזר[ההזיות הּלג, ימּלא - ְְְֲֵֶַַַַַַֹֹ

ּתהיה "זאת ׁשּנאמר: ׁשבע, מּתן אחר הּבהֹונֹות על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹויּתן
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה הּמצרע", ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּתֹורת

.Êלׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע זה]נתן מצורע לשם לא[לא - ְִֶֶַַַַָָָֹֹ
הּמצרע. והכׁשר ְְְְַַָָֹֻֻהרצה,

.Áצרי אׁשמֹו, ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע אחרמצרע קרּבן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אׁשמֹו, והביא ונתנּגע, אׁשמֹו, הביא אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלצרעת

ואחת אחת ּכל על קרּבן צרי - נתנּגע,ונתנּגע אם אבל . ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָָ
והביא ונתרּפא, ונתנּגע, וחזר צּפרים, והביא ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָונתרּפא,

לכּלן. אחד קרּבן - ְְֳִִֶָָָָֻצּפרים
.Ëקדם והעני, עׁשיר אֹו והעׁשיר, עני, קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמצרע

ּבׁשעת היה אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיקריב
עני, היה ואם עׁשיר; קרּבן יׁשלים עׁשיר, האׁשם ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָׁשחיטת

עני קרּבן .יׁשלים ְְִִַַָָ
.Èמּׁשּתי אחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן, ׁשּנתערבּו מצרעין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני

ּכיצד - המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהחּטאֹות
- יכֹול אינֹו ּבהמה, חּטאת להביא החי? הּמצרע זה ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעֹוׂשה
חּטאת מביאין ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמא
ׁשעׁשיר - יכֹול אינֹו העֹוף, חּטאת ּולהביא הּספק; על ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבהמה

יצא לא עני, קרּבן נכסיוׁשהביא ּכל יכּתב יעׂשה? וכיצד . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּתאכל, ולא מּספק, העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹלאחר,

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו; ְְְְֳִִֵֵֶַַָָּכמֹו
.‡Èהּמצרע והיה עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹעׁשיר

הּנֹודר יד ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעני
והיה עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ועני ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּׂשגת.
ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עׁשיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמצרע

ּבקר(‰�B„¯){‰cp¯}זה עׁשיר.חּיב ּבנֹות ֶ©¦¨©¥ְְְִַָָָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ׁשנּיה ּפעם ׁשּיטּבל אחר ּכיצדקרּבנֹותיו ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפתח ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
ׁשּקּבל הּכהן ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהימנית;
ואחר ּתחּלה. הּמזּבח על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָמקצת
הּכהן הּמצרע, אצל ּבכּפֹו הּדם ׁשּקּבל הּכהן יבֹוא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּכ

ראׁשֹו הּמצרע ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע [לתוךמּבפנים ְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹֹ
הפנימי] אזנֹוהחלל ּתנּו על ׁשּבכּפֹו הּדם מן הּכהן ונֹותן ,ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹ

האוזן]הימנית שבתוך הקשה ידֹו[הבשר יכניס ּכ ואחר , ְְְִִַַַַָָָ
הימנית, רגלֹו יכניס ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ויּתן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהימנית,
ּכ ואחר יצא. לא הּׂשמאל, על נתן ואם רגלֹו. ּבהן על ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹויּתן
נֹוטל הּבהֹונֹות, על הּדם ׁשּיּתן ואחר ועֹולתֹו. חּטאתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָמקריב
הּׂשמאלית; חברֹו ׁשל ּכּפֹו לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, מּלג ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּכהן

הימנית אצּבעֹו וטֹובל יצא. עצמֹו, ּכף לתֹו יצק ּבּׁשמןואם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ּפעמים ׁשבע ּומּזה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבכּפֹו,

ּכ ּכּון ולא הּזה, ואם ּבּׁשמן; אצּבע טבילת הּזיה, נגדּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ואחר ּכׁשרֹות. - הּקדׁשים קדׁש ְְְֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבית
יד ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם, ּדם מקֹום על הּׁשמן מן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹויּתן
ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו, הּׁשמן מן והּנֹותר רגל; ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּובהן
מתחּלק הּלג, ּוׁשאר ּכּפר. לא נתן, לא ואם ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹֹהּמּטהר.

ֲִַֹלּכהנים.
ּכׁשאר‚. ּכהּנה, לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשירי

קדׁשים מּלגקדׁשי לאכל ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי ; ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻ
אכל ואם ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּׁשמן,

זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, -ְְִִֵֶֶָָָֹ

ה ¤¤ּפרק

האמצעי‡. ּגדר זה אזן? ּתנּו הּוא הקשהאיזה [הבשר ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
האוזן] הּבהֹונֹותשבפנים צּדי על נתן הציפורן]. ,[בצידי ְִֵַַַָ

צּדיהן צּדי על נתן הציפורן]ּכׁשר; שכנגד ּבין[בצד ּפסּול. , ִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מּלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על הּׁשמן הדםׁשּנתן ואין [כשר, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּיּתןחוצץ] קדם הּדם נתקּנח אפּלּו - הּדם ּבצד ׁשּנתן ּבין ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּׁשמ נֹותן - ּדםהּׁשמן מקֹום "על ׁשּנאמר: הּבהֹונֹות, על ן ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ

ׁשאין אֹו ימנית, רגל ּבהן אֹו ימנית, יד ּבהן לֹו אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹהאׁשם".
עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן ְֳִִֵֶָָָָֹלֹו

לׁשמֹו·. ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע עולה]אׁשם לשם אֹו[כגון , ְְְֲִֶֶַָָֹֹ
לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ּגּבי על מּדמֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אחר אׁשם הּמצרע וצרי מצרע; אׁשם ּכנסּכי נסכים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹוטעּון

ְְִַלהכׁשירֹו.

ממרס[שחיטת]הקּדים‚. אחד יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
האשם]ּבדמּה[מערבב] ישחטו ובינתיים ייקרש, אּלא[שלא , ְֶָָָ

צּורתּה בלינה]ּתעּבר תיפסל או לבית[תתעפש ותצא , ְְְֵֵֵָָָֻ
ְֵַָהּׂשרפה.

ולּגֹו„. הּיֹום, אׁשמֹו להביא לאדם השמן]יׁש אחר[לוג ְְְֲִֵַַַָָָָֻ
- אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ואם ימים; ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹעׂשרה
יצק ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ּפי על אף ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹמׁשּנה,

הכהן] ּכּתחּלה[לכף אחר יביא ׁשּיצק, מאחר חסר ימּלאּנּו; ,. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אם‰. - הּלג ונׁשּפ להּזֹות, והתחיל לכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק

ׁשבע מּתן ּגמר ׁשּלא אחר,[הזיות]עד יביא - הּלג נׁשּפ ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
יביא - הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ּבמּתן ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹויתחיל
ונׁשּפ ּבּבהֹונֹות, התחיל ּבּבהֹונֹות; לכּתחּלה ויתחיל ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָאחר,
ּבּבהֹונֹות. לכּתחּלה ויתחיל אחר, יביא - ׁשּיגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּלג
הּׁשמן ׁשאר ׁשּיּתן קדם הּלג, נׁשּפ ּכ ואחר הּבהֹונֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּגמר
אחר; לג להביא צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשּבכּפֹו
ּבּׁשמן", "והּנֹותר ׁשּנאמר: - מעּכבת אינּה הראׁש ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמּתנת

הּׁשמן". ִֶֶֶֶַ"ּומּיתר
.Âויחזר ׁשמן, הּלג ימּלא - הּדם למּתן הּׁשמן מּתן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹהקּדים

הּבהֹונֹות על הּׁשמן מּתן הקּדים הּדם; אחר הּׁשמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויּתן
ׁשבע הקדשים]למּתן קודש כנגד ויחזר[ההזיות הּלג, ימּלא - ְְְֲֵֶַַַַַַֹֹ

ּתהיה "זאת ׁשּנאמר: ׁשבע, מּתן אחר הּבהֹונֹות על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹויּתן
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה הּמצרע", ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּתֹורת

.Êלׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע זה]נתן מצורע לשם לא[לא - ְִֶֶַַַַָָָֹֹ
הּמצרע. והכׁשר ְְְְַַָָֹֻֻהרצה,

.Áצרי אׁשמֹו, ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע אחרמצרע קרּבן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אׁשמֹו, והביא ונתנּגע, אׁשמֹו, הביא אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלצרעת

ואחת אחת ּכל על קרּבן צרי - נתנּגע,ונתנּגע אם אבל . ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָָ
והביא ונתרּפא, ונתנּגע, וחזר צּפרים, והביא ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָונתרּפא,

לכּלן. אחד קרּבן - ְְֳִִֶָָָָֻצּפרים
.Ëקדם והעני, עׁשיר אֹו והעׁשיר, עני, קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמצרע

ּבׁשעת היה אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיקריב
עני, היה ואם עׁשיר; קרּבן יׁשלים עׁשיר, האׁשם ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָׁשחיטת

עני קרּבן .יׁשלים ְְִִַַָָ
.Èמּׁשּתי אחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן, ׁשּנתערבּו מצרעין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני

ּכיצד - המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהחּטאֹות
- יכֹול אינֹו ּבהמה, חּטאת להביא החי? הּמצרע זה ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעֹוׂשה
חּטאת מביאין ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמא
ׁשעׁשיר - יכֹול אינֹו העֹוף, חּטאת ּולהביא הּספק; על ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבהמה

יצא לא עני, קרּבן נכסיוׁשהביא ּכל יכּתב יעׂשה? וכיצד . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּתאכל, ולא מּספק, העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹלאחר,

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו; ְְְְֳִִֵֵֶַַָָּכמֹו
.‡Èהּמצרע והיה עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹעׁשיר

הּנֹודר יד ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעני
והיה עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ועני ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּׂשגת.
ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עׁשיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמצרע

ּבקר(‰�B„¯){‰cp¯}זה עׁשיר.חּיב ּבנֹות ֶ©¦¨©¥ְְְִַָָָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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dxEnY zFkld¦§§¨
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ׁשּתהיה (ב) ימיר; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
מּקדּׁשה הּקדׁשים יׁשּנה ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻהּתמּורה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵָָֻלקדּׁשה.

א ¤¤ּפרק

הּממיר‡. קודש]ּכל בבהמת חולין בהמת לֹוקה[החליף - ִֵֶַָ
ולא יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: ׁשּימיר, ּובהמה ּבהמה ּכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
הּׁשמּועה מּפי מעׂשה. עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אתֹו"; ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹימיר

רבינו] ממשה ּבּה[מסורת ׁשאין תעׂשה לא מצות ׁשּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹלמדּו,
את ּומקּלל ּוממיר, מּנׁשּבע, חּוץ - עליה לֹוקין אין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמעׂשה,

ּבׁשם ּבהן[ה']חברֹו ׁשּיהיה אפׁשר אי - אּלּו לאוין ׁשלׁשה ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ע לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ּכלל, והרימעׂשה הּתמּורה, ל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

נּתק ׁשּבּה עליו]לעׂשה[סמוך]לאו לוקין נאמר:[ואין ׁשהרי , ֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
מּפני ּקדׁש"? יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה . . ימיר המר ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ"ואם
ׁשוה ׁשּבּה לאו ׁשאין ועֹוד, לאוין; ּוׁשני עׂשה, ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּיׁש

המקרים]לעׂשה ּתמּורה,[בכל עֹוׂשין אין והּׁשּתפין ׁשהּצּבּור , ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻ
נמצאת ימירּו. ׁשּלא מזהרין ׁשהן ּפי על אף - המירּו ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻאם
המיר ואפּלּו קדׁש, הּתמּורה הרי - ׁשהמיר ׁשהּיחיד ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹומר,

בשבת]ּבׁשּבת מקדישים שאין ואחד[למרות ארּבעים. ולֹוקה ; ְְְְִֶֶַַָָָ
הּצּבּור מּקרּבנֹות ּבקרּבן ׁשהמיר מי אֹו ׁשהמיר, הּׁשּתפין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמן
הּתמּורה ואין לֹוקה; זה הרי ׁשּתפּות, ּבהם לֹו ויׁש הֹואיל -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

ֶֹקדׁש.
עֹוׂשה·. זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ּבזדֹון הּממיר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד

קדוש]ּתמּורה נהיה החולין שגם הּמתּכּון[- ּכיצד? ולֹוקה. , ְְְִֵֵֶַַַָ
ּתמּורת זֹו 'הרי ואמר: לי', ׁשּיׁש עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָלֹומר:
ּדּמה אם אבל ולֹוקה. ּתמּורה, זֹו הרי - לי' ׁשּיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשלמים
ואמיר זה לבית 'אּכנס ׁשאמר: אֹו והמיר, להמיר, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמּתר

זֹו[במזיד]מּדעּתי' הרי - מּדעּתֹו ׁשּלא והמיר וׁשכח ונכנס , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
עליה. לֹוקה ואינֹו ְְֵֶֶָָָּתמּורה,

ּבהמּתֹו‚. ממיר אדם תמורה]אין דיני חלים לא ּבקרּבן[- ְְְְִֵֵֶָָָָ
להמיר הרֹוצה 'ּכל הּקרּבן: ּבעל אמר ואם ׁשּלֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינֹו
קרּבנֹו המיר ּבּה. ממיר זה הרי - וימיר' יבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבבהמּתי
מקּדיׁש אדם ׁשאין ּתמּורה; אינּה - ׁשּלֹו ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבבהמה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
הּמקּדיׁש„. לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוׂשה הּוא - .הּמתּכּפר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה הקּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?
הּוא הּנזיר, אֹותֹו - הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ׁשּיתּכּפר נזיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות
ׁשאינן לפי ׁשהקּדיׁש, זה לא אבל ּתמּורה; ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשעֹוׂשה

ֶׁשּלֹו.
ממיר‰. זֹוהּיֹורׁש הרי - ומת ּבניו, לׁשני ּבהמה הּניח . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ

אין והּׁשּתפין ׁשּתפין, ּבּה הן ׁשהרי ּבּה, ממירין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻקרבה;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, ְְְִֵֶַָעֹוׂשין

.Âמּדברי אבל הּתֹורה; מן ּתמּורה, עֹוׂשין ּגֹוים קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָאין
ּתמּורה זֹו הרי ׁשהמיר, ׁשהּגֹוי ּבהמהסֹופרים, הּגֹוי הקּדיׁש . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּתמּורה. ספק זֹו הרי - הּגֹוי ּבּה והמיר יׂשראל, ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּיתּכּפר
.Êּתמּורה עֹוׂשין המירּו, אם - נׁשים ואחד אנׁשים .אחד ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
.Áנדרים לעֹונת ׁשהּגיע י"ב]קטן ּפי[בן על אף - ׁשהמיר ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

עֹוׂשה. אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוׂשה אם ספק ּבֹו יׁש לֹוקה, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשאינֹו
.Ëּובאׁשם ּבחּטאת ממירין הּכהנים להקריב]אין [שקיבלו ְְְֲִִִֵַַָָָֹ

ׁשּלהן ׁשהן ּפי על ׁשאף לאכילה]- מחּיים;[- ּבהן זֹוכין אין , ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ממירין הּכהנים ואין הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבּבׂשר, להן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאין
ּבֹו זֹוכה אינֹו מחּיים, ּבֹו זֹוכה ׁשהּוא ּפי על ׁשאף - ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַּבּבכֹור
הּבעלים אבל הּוא. יׂשראל ּבבית ּתחּלתֹו, ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּתחּלה;
וכן ּתמּורה; עֹוׂשין - ּבביתם ׁשהּוא זמן ּכל ּבּבכֹור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהמירּו
מּיׂשראל ׁשּלקח ּבּבכֹור לא לֹו, ׁשּנֹולד ּבּבכֹור ׁשהמיר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכהן

ּתמּורה. זֹו הרי -ְֲֵָ
.Èּגדֹול ּכהן ׁשל כיפור]אילֹו ביום ּתמּורה;[שמקריבו עֹוׂשה ְֵֵֶֶָָֹ

- מּׁשּלֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּתמּורה, עֹוׂשה אינֹו ּפרֹו ְֲִִֵֶֶֶַַָָָאבל
ּבֹו. ּכׁשּתפין הן הרי ּבֹו, מתּכּפרין הּכהנים ואחיו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֻהֹואיל

.‡Èּתמּורה עֹוׂשין אינן - והּמנחֹות נאמרהעֹופֹות ׁשּלא , ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ
"ּבהמה". ְֵֶָָאּלא

.·Èהּבית ּבדק ודמיהםקרּבנֹות שיימכרו מנת על [שנתרמו ְְִֶֶַַָ
המקדש] להחזקת ׁשּנאמריהיו ּתמּורה, עֹוׂשין אינן -ְֱִֵֶֶַָָ

והלא ימירּנּו". ולא לרע, טֹוב ּבין יבּקר "לא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּבּמעׂשר:
על ללּמד יצא? ולּמה היה, הּקדׁשים ּכל ּבכלל ְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּמעׂשר

הקרבנות]הּכלל יצאּו[לשאר - יחיד קרּבן ּמעׂשר מה : ְְְֲִֵַַַַָָָָ
יצאּו - מזּבח קרּבן ּמעׂשר מה הּׁשּתפין. וכן צּבּור, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻקרּבנֹות
ּדגן, למעׂשר הּקׁש ּבהמה ּמעׂשר מה הּבית. ּבדק ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻקדׁשי
ּגֹוים, קרּבנֹות יצאּו - ּגֹוים ולא יׂשראל אּלא ּבֹו חּיבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ְְְִֵֵֶֶַָׁשאין
.‚Èמּפני - ּתמּורה עֹוׂשה אינּה קבּוע, מּום ּבעלת ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

ּדמים; קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ואחר ּתמימה ׁשהקּדיׁש אֹו עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָאבל

נֹולד ּתמּורה.[נהיה]ּכ עֹוׂשה זֹו הרי - קבּוע מּום לּה ְֲֵַַָָָָָ
.„È,ּבתמים מּום ּבעל אֹו מּום, ּבבעל ּתמים הּממיר ְְִִִֵֶַַַַַָָָאחד

ּבעּזים, ּכבׂשים אֹו ּבבקר, צאן אֹו ּבצאן, ּבקר ׁשהמיר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹאֹו
אֹו ּבנקבֹות, זכרים אֹו ּבזכרים, נקבֹות אֹו ּבכבׂשים, עּזים ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָאֹו
ּבין אחת, ּבבת ּבין ּבאחד, מאה אֹו ּבמאה, אחד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהמיר

ּתמּורה אּלּו הרי - זה אחר הּבהמֹותּבזה ּכמנין ולֹוקה , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ִֵֶׁשהמיר.

.ÂËהּת ההקּדׁשאין ּבהמת ולד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה מּורה ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתמּורה ולאעֹוׂשה "הּוא", - ּותמּורתֹו" הּוא "והיה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֶֶֶַָָָָֹ

הּממיר אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא "ּותמּורתֹו", ְְְְְֲִֵַַָָָָֹולדֹו;
ּכּלן אלף, אפּלּו - והמיר וחזר ּבּה, והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבבהמה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתמּורה;
.ÊËׁשלמים ולא ּבׁשלמים, עּברים אֹו אברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין

ּתחת 'ידּה, אֹו זֹו', ּבהמה ׁשל 'רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן.
אינּה - זֹו' עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה 'עּבר ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹולה
ׁשל 'רגלּה אֹו ידּה' ּתחת זֹו 'ּבהמה האֹומר: וכן ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָּתמּורה.
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זֹו' חּטאת ׁשל עּברּה ּתחת זֹו 'ּבהמה ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻעֹולה
ּתמּורה אינּה -. ְֵָָ

.ÊÈּבכלאים וכבשה]הּממיר מגדי ּבטרפה[נולד אֹו [חולה, ְְְִִִִֵֵַַָ
הממית] ּדפןבחולי ויֹוצא קיסרי], בניתוח ּבטמטּום[נולד אֹו , ְְְֵֶֹֻ

ניכר] מינו ואין ונקבה]ואנּדרּגינס[סתום זכר סימני בו -[יש ְְְִַַַ
אֹו ּבגמל ׁשהמיר ּכמֹו זה והרי עליהן, חלה הּקדּׁשה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאין
ּבין מה לֹוקה. אינֹו ּולפיכ קרּבן; ּבמינן ׁשאין לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבחמֹור,
ּבמינן אין אּלּו, קרּבן; ּבמינֹו יׁש מּום, ּבעל מּום? לבעל ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָאּלּו

ְָָקרּבן.
.ÁÈאשה]הרֹובע על שבא עליהוהּנרּבע[שור שבא [בהמה ְְִֵַַָָ
מּוםאדם] ּכבעל הן הרי ּכּיֹוצא- ּכל וכן ּתמּורה; ועֹוׂשין , ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹ

ֶָּבהן.
.ËÈחל וחציּה קדׁש ׁשחציּה ואחדּבהמה שותפים של [כגון ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ

חלקו] ּתמּורה.הקדיש נעׂשית ולא ּתמּורה, עֹוׂשה לא -ְְְֲֵַָָָֹֹ
.Îׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות הקרבן]ּכל בעלי שמתו ,[כגון ִֶֶַַָָָָ

ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת וכל ּתמּורה; עֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינן
ּתמּורה. עֹוׂשה ותּמכר, מּום ְְִֵָָָָּבּה

.‡Îעֹוׂשה - לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָהּמפריׁש
וירדּו הֹואיל לּקרב; ראּויין ׁשאינן ּפי על ואף ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּתמּורה,

הּגּוף לקדּׁשת ירדּו - ּתמימין הן והרי ּדמים, אבללקדּׁשת . ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻֻ
לחּטאתֹו, ׂשעירה ׁשהפריׁש ונׂשיא לחּטאתֹו, ׂשעיר ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמפריׁש

לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול הפרישווכהן לא אלו [שכל ְְְִִֵֶַָָָָֹ
להם] הראוי המׁשּנהקרבן ׁשּכל ּתמּורה; עֹוׂשין אינן -ְְִֵֶֶַַָָָ

ּכמֹו ּדמים, קדּׁשת ואפּלּו ּכלל, נתקּדׁשה לא - ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹֻּבחּטאת
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָֻׁשּבארנּו

ב ¤¤ּפרק

חּלין‡. ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר היא - ְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה
לֹו צריׁשּיׁש ואין זֹו'; חליפת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ּתחת זֹו 'הרי : ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָ

עֹולה 'ּתחת אֹו זֹו', חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם ֲִֵַַַַַַַָָָלֹומר,
ׁשּיׁש חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּתמּורה. ׁשהיא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָזֹו'
- ּפלֹוני' ּבמקֹום לי ׁשּיׁש עֹולה 'ּתחת אֹו הּבית', ּבתֹו ְְְִִִִֵֶַַַַָָלי
ּבהמת על אמר אם אבל לֹו. ׁשּיׁש והּוא ּתמּורה; זֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָהרי
לא - חּטאת' ּתחת זֹו 'הרי אֹו עֹולה', ּתחת זֹו 'הרי ֲֲִֵֵַַַַַָָֹֻחּלין:
אינּה זֹו', על מחּללת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻאמר

ְָּתמּורה.
ׁשּנפל·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

זֹו' ּתחת זֹו 'הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
ואמר: הקּדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה; ּתמּורה, זֹו הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
זֹו ואין החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - זֹו' ּתחת זֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻ'הרי

הּבהמה ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא .ּתמּורה ְְְְֲֵֶֶַַַָָָ
ּבעלת‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהיּו

ּתמימֹות ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹמּום
החּלין מן ׁשּתים הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהן ולֹוקה ּתמּורה, ּותמּורתן הּתמימֹות, ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת
מּום ּבעלת ּתחת היא - הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָׁשּתים.
ׁשּכיון ּבּה; להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה עליה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנתחּללה

והּוא הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ּדר לפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש
האּסּור; ועֹוׂשה ההּתר מּניח אדם ׁשאין היא, חזקה - ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהחּלּול
'עׂשר אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה אינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּולפיכ
מּום ּבעלת מהן ואחת אּלּו', ּבהמֹות עׂשר ּתחת אּלּו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבהמֹות

אּל לֹוקה אינֹו -- העׂשירית ׁשהּבהמה מלקּיֹות; ּתׁשע א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
זה ׁשהחזק ּפי על ׁשאף ּבּה; להמיר ולא נתּכּון, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻלחּללּה
ּדבר מּניח אינֹו הּתר, ּדר ׁשם ויׁש הֹואיל הרּבה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻּבמלקּיֹות
מהן ואחת הקּדׁש, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי האּסּור. ועֹוׂשה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָההּתר,
מּום, ּבעלת מהן ואחת חּלין, ׁשל ּבהמֹות ּוׁשּתי מּום, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַֻּבעלת
ּתמּורת הּתמימה הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָואמר:
ּבעלת על מחּללת הּמּום ּובעלת אחת, ולֹוקה ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַַָֻהּתמימה,

האּסּור ועֹוׂשה ההּתר, מּניח ׁשאינֹו .הּמּום; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָ
קּימין,„. ּדבריו - ּוׁשלמים' עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאֹומר:

ּדמיה ּובחצי עֹולה, ּתמּורת ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָותּמכר,
ׁשלמים ּותמּורתּתמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי אמר: . ְְְְֲִֵַַַַָָָ

לא ואם קּימין; ּדבריו מּתחּלה, נתּכּון לכ אם - ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשלמים'
'ּותמּורת ואמר: וחזר עֹולה, לתמּורת אּלא ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנתּכּון
ּתֹופׂשין אין - ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשלמים'

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא והרי ראׁשֹון, לׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַָָָאּלא
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עֹולה;‡. ּתקרב העֹולה, ּתמּורת לּקרב? הּתמּורה ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּכיצד
הּנקבה ּתרעה - מּום ּבעלת אֹו נקבה, ּתמּורתּה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָואם

עֹולה ּבדמיה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל ּתמּורתעד . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּתמּורת הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻהחּטאת,
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹהאׁשם
סמיכה טעּונה - ּדבר לכל ּכׁשלמים הּׁשלמים, ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָּתמּורת

השחיטה] לפני ידים וׁשֹוק.[סמיכת חזה ּותנּופת ּונסכים, ,ְְִֶַָָָ
לחם טעּונה ׁשאינּה אּלא ּכתֹודה, הּתֹודה, [שמביאיםּתמּורת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָ

התודה] ּתמּורתעם הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָֻ
אין עׂשר, ארּבעה יֹום חצֹות קדם ּבֹו המיר אם - ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפסח
ּבדמיה ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּתמּורתֹו
עצמּה הּתמּורה הרי חצֹות, אחר ּבֹו המיר ואם ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָׁשלמים;
קרבין אינן - והּמעׂשר הּבכֹור ּתמּורת ׁשלמים. ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָּתקרב

הּׁשמּועה מּפי הּוא"; "לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר [מסורתלעֹולם, ְְְֱִִֶֶַַַַָָ
רבינו] ודיןממשה קרבה; ּתמּורתֹו ואין קרב, הּוא ְְְְְִֵֵֵָָָָלמדּו,

ותאכל. מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ּתמּורתן ּכּבכֹור. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמעׂשר,
לּכהנים·. הּבכֹור, לּבעלים.ּתמּורת הּמעׂשר, ּותמּורת ; ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹ

ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודין אין ּכ - מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ּתמּורתּה‚. ׁשלמים, וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּתחּלתּכמֹוה מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ; ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתמּורה זֹו ּבהמה 'חצי אמר: ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהקּדׁשה,
וחציּה עֹולה 'חציּה עֹולה; ּתקרב זֹו הרי עֹולה', ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָוחציּה
הרי - מעׂשר' וחציּה ּתמּורה 'חציּה עֹולה; ּתקרב ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשר',

קרבה. ואינּה ספק, ְְֵֵֵָָָזֹו
ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש
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זֹו' חּטאת ׁשל עּברּה ּתחת זֹו 'ּבהמה ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻעֹולה
ּתמּורה אינּה -. ְֵָָ

.ÊÈּבכלאים וכבשה]הּממיר מגדי ּבטרפה[נולד אֹו [חולה, ְְְִִִִֵֵַַָ
הממית] ּדפןבחולי ויֹוצא קיסרי], בניתוח ּבטמטּום[נולד אֹו , ְְְֵֶֹֻ

ניכר] מינו ואין ונקבה]ואנּדרּגינס[סתום זכר סימני בו -[יש ְְְִַַַ
אֹו ּבגמל ׁשהמיר ּכמֹו זה והרי עליהן, חלה הּקדּׁשה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאין
ּבין מה לֹוקה. אינֹו ּולפיכ קרּבן; ּבמינן ׁשאין לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבחמֹור,
ּבמינן אין אּלּו, קרּבן; ּבמינֹו יׁש מּום, ּבעל מּום? לבעל ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָאּלּו

ְָָקרּבן.
.ÁÈאשה]הרֹובע על שבא עליהוהּנרּבע[שור שבא [בהמה ְְִֵַַָָ
מּוםאדם] ּכבעל הן הרי ּכּיֹוצא- ּכל וכן ּתמּורה; ועֹוׂשין , ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹ

ֶָּבהן.
.ËÈחל וחציּה קדׁש ׁשחציּה ואחדּבהמה שותפים של [כגון ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ

חלקו] ּתמּורה.הקדיש נעׂשית ולא ּתמּורה, עֹוׂשה לא -ְְְֲֵַָָָֹֹ
.Îׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות הקרבן]ּכל בעלי שמתו ,[כגון ִֶֶַַָָָָ

ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת וכל ּתמּורה; עֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינן
ּתמּורה. עֹוׂשה ותּמכר, מּום ְְִֵָָָָּבּה

.‡Îעֹוׂשה - לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָהּמפריׁש
וירדּו הֹואיל לּקרב; ראּויין ׁשאינן ּפי על ואף ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּתמּורה,

הּגּוף לקדּׁשת ירדּו - ּתמימין הן והרי ּדמים, אבללקדּׁשת . ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻֻ
לחּטאתֹו, ׂשעירה ׁשהפריׁש ונׂשיא לחּטאתֹו, ׂשעיר ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמפריׁש

לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול הפרישווכהן לא אלו [שכל ְְְִִֵֶַָָָָֹ
להם] הראוי המׁשּנהקרבן ׁשּכל ּתמּורה; עֹוׂשין אינן -ְְִֵֶֶַַָָָ

ּכמֹו ּדמים, קדּׁשת ואפּלּו ּכלל, נתקּדׁשה לא - ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹֻּבחּטאת
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָֻׁשּבארנּו
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חּלין‡. ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר היא - ְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה
לֹו צריׁשּיׁש ואין זֹו'; חליפת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ּתחת זֹו 'הרי : ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָ

עֹולה 'ּתחת אֹו זֹו', חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם ֲִֵַַַַַַַָָָלֹומר,
ׁשּיׁש חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּתמּורה. ׁשהיא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָזֹו'
- ּפלֹוני' ּבמקֹום לי ׁשּיׁש עֹולה 'ּתחת אֹו הּבית', ּבתֹו ְְְִִִִֵֶַַַַָָלי
ּבהמת על אמר אם אבל לֹו. ׁשּיׁש והּוא ּתמּורה; זֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָהרי
לא - חּטאת' ּתחת זֹו 'הרי אֹו עֹולה', ּתחת זֹו 'הרי ֲֲִֵֵַַַַַָָֹֻחּלין:
אינּה זֹו', על מחּללת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻאמר

ְָּתמּורה.
ׁשּנפל·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

זֹו' ּתחת זֹו 'הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
ואמר: הקּדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה; ּתמּורה, זֹו הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
זֹו ואין החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - זֹו' ּתחת זֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻ'הרי

הּבהמה ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא .ּתמּורה ְְְְֲֵֶֶַַַָָָ
ּבעלת‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהיּו

ּתמימֹות ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹמּום
החּלין מן ׁשּתים הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהן ולֹוקה ּתמּורה, ּותמּורתן הּתמימֹות, ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת
מּום ּבעלת ּתחת היא - הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָׁשּתים.
ׁשּכיון ּבּה; להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה עליה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנתחּללה

והּוא הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ּדר לפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש
האּסּור; ועֹוׂשה ההּתר מּניח אדם ׁשאין היא, חזקה - ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהחּלּול
'עׂשר אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה אינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּולפיכ
מּום ּבעלת מהן ואחת אּלּו', ּבהמֹות עׂשר ּתחת אּלּו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבהמֹות

אּל לֹוקה אינֹו -- העׂשירית ׁשהּבהמה מלקּיֹות; ּתׁשע א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
זה ׁשהחזק ּפי על ׁשאף ּבּה; להמיר ולא נתּכּון, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻלחּללּה
ּדבר מּניח אינֹו הּתר, ּדר ׁשם ויׁש הֹואיל הרּבה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻּבמלקּיֹות
מהן ואחת הקּדׁש, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי האּסּור. ועֹוׂשה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָההּתר,
מּום, ּבעלת מהן ואחת חּלין, ׁשל ּבהמֹות ּוׁשּתי מּום, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַֻּבעלת
ּתמּורת הּתמימה הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָואמר:
ּבעלת על מחּללת הּמּום ּובעלת אחת, ולֹוקה ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַַָֻהּתמימה,

האּסּור ועֹוׂשה ההּתר, מּניח ׁשאינֹו .הּמּום; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָ
קּימין,„. ּדבריו - ּוׁשלמים' עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאֹומר:

ּדמיה ּובחצי עֹולה, ּתמּורת ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָותּמכר,
ׁשלמים ּותמּורתּתמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי אמר: . ְְְְֲִֵַַַַָָָ

לא ואם קּימין; ּדבריו מּתחּלה, נתּכּון לכ אם - ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשלמים'
'ּותמּורת ואמר: וחזר עֹולה, לתמּורת אּלא ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנתּכּון
ּתֹופׂשין אין - ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשלמים'

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא והרי ראׁשֹון, לׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַָָָאּלא
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עֹולה;‡. ּתקרב העֹולה, ּתמּורת לּקרב? הּתמּורה ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּכיצד
הּנקבה ּתרעה - מּום ּבעלת אֹו נקבה, ּתמּורתּה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָואם

עֹולה ּבדמיה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל ּתמּורתעד . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּתמּורת הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻהחּטאת,
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹהאׁשם
סמיכה טעּונה - ּדבר לכל ּכׁשלמים הּׁשלמים, ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָּתמּורת

השחיטה] לפני ידים וׁשֹוק.[סמיכת חזה ּותנּופת ּונסכים, ,ְְִֶַָָָ
לחם טעּונה ׁשאינּה אּלא ּכתֹודה, הּתֹודה, [שמביאיםּתמּורת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָ

התודה] ּתמּורתעם הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָֻ
אין עׂשר, ארּבעה יֹום חצֹות קדם ּבֹו המיר אם - ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפסח
ּבדמיה ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּתמּורתֹו
עצמּה הּתמּורה הרי חצֹות, אחר ּבֹו המיר ואם ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָׁשלמים;
קרבין אינן - והּמעׂשר הּבכֹור ּתמּורת ׁשלמים. ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָּתקרב

הּׁשמּועה מּפי הּוא"; "לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר [מסורתלעֹולם, ְְְֱִִֶֶַַַַָָ
רבינו] ודיןממשה קרבה; ּתמּורתֹו ואין קרב, הּוא ְְְְְִֵֵֵָָָָלמדּו,

ותאכל. מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ּתמּורתן ּכּבכֹור. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמעׂשר,
לּכהנים·. הּבכֹור, לּבעלים.ּתמּורת הּמעׂשר, ּותמּורת ; ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹ

ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודין אין ּכ - מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ּתמּורתּה‚. ׁשלמים, וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּתחּלתּכמֹוה מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ; ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתמּורה זֹו ּבהמה 'חצי אמר: ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהקּדׁשה,
וחציּה עֹולה 'חציּה עֹולה; ּתקרב זֹו הרי עֹולה', ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָוחציּה
הרי - מעׂשר' וחציּה ּתמּורה 'חציּה עֹולה; ּתקרב ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשר',

קרבה. ואינּה ספק, ְְֵֵֵָָָזֹו
ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש
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אחר ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר
חולין]ׁשּנפּדית זֹו[בבהמת הרי ואינּה[החולין]- ּתמּורה. ְְְֲִֵֵֵֶָָ

קרבה, אינּה ׁשּתמּות; עד מּניחּה אּלא נפּדית, ואינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרבה
ּדחּויה קדּׁשה מּכח ׁשּבאה כבר]מּפני נפדתה ;[שהראשונה ְְְִִֵֶַָָָָֹֻ

ּפדיֹונּה לתּפׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין נפּדית, אתואינּה [לקדש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻ
.המעות]

הרי‰. - מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר, לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻאּלּו

ּפדיֹונן אחר ועבֹודה עלּבגּזה ּבתמּורה חלה ׁשהּקדּׁשה - ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
האמּור ו"רע" - ּבטֹוב" רע "אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ְְֱֲֶֶַַַַַַָָָּבעלת

לקרּבן ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל הּוא עלּכאן, ואף , ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָ
ּקדׁש". "יהיה ּבֹו: ּכתּוב כן ְִִֵֶֶָֹּפי

.Âּבזבחים ׁשּנתערבה מן[שלמים]עֹולה ּבאחד והמיר , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּתמּורת 'אם ואֹומר: אחרת, ּבהמה מביא זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּתערבת
ׁשלמים ּתמּורת ואם ׁשלמים; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָעֹולה
עם ׁשהביא ּבהמה ונמצאת עֹולה'; זֹו ּבהמה הרי זֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָהיא

ּבזה זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים ּכעֹולה עדהּתמּורה, [וירעו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
מום] בהם ידּועשיפול ואין מּׁשּתיהן, ּבאחת והמיר חזר .ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

זבח מביא - המיר מהן חולין]ּבאיזה מּתֹו[בהמת אחר ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַ
היא ּתמּורה ּתמּורת 'אם הּׁשנּיה: הּתמּורה על ואֹומר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּביתֹו,
היא, ׁשלמים אֹו עֹולה ּתמּורת ואם חּלין; ׁשהביא זה הרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻזֹו,
עם ׁשהביא זה והרי ׁשלמים'; אֹו עֹולה ׁשהביא זה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרי
ּוכבר ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח הּׁשנּיה, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָהּתמּורה

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות הּתערבת ּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֻּבארנּו
.Êמהן ּבאחד והמיר ּבמעׂשר, אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלמים

ויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב; לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּכּמעׂשר אֹו ׁשּבארנּו.ּכּבכֹור ּכמֹו , ְְְֲֵֵֶַַַַ

ה'תשע"ב אלול כ"ה רביעי יום
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ּתמּורת‡. ּוולד ׁשלמים, ולד הּקדׁשים? ולדֹות ּדין ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָּכיצד
ּדבר לכל ּכׁשלמים עצמן והן ּכׁשלמים, אּלּו הרי - .ׁשלמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּכתֹודה, יקרבּו אּלּו הרי - ּתמּורתּה ּוולד הּתֹודה, ולד ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוכן
הּתֹודה עם אּלא לחם מביאין ׁשאין לחם; טעּונין ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
ולדּה על ולא עליו, - הּתֹודה" זבח "על ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעצמּה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורתּה, על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹולא
ׁשּמּתֹו - קרבים אינם ולדֹות, ולדי אבל עצמן; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבולדֹות
עדרים, עדרים מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ׁשהּוא נּכר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעׂשיו

יקריבם. ולא אֹותֹו קֹונסין ְְְְִִִֵַָֹּולפיכ
ּתמּורתּה·. ולד לֹומר צרי ואין ימּות, - החּטאת .ולד ְְְְִֵַַַַַָָָָָ
ּבּה‚ ּומצא החּטאת, את -[בבטנה]הּׁשֹוחט חי ארּבעה ּבן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אּמן ּבמעי הּקדׁשים, ׁשּולדי החּטאת; ּכבׂשר נאכל זה ְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהרי
קדֹוׁשים. ְִֵהם

הרי„. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה, ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
לעֹולתֹו נקבה הפריׁש עֹולה. יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָאּלּו

עולה] כדין זכר, -[ולא זכר ׁשּילדה ּפי על אף - וילדה ,ְְְִֶַַָָָָָָ
עֹולה ּבדמיו ויביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד .ירעה ְְְִִִֶֶַָָָָֹ

ירעּו‰. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם, ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד
ואם לנדבה; ּדמיהם ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד
עֹולה יקרב עצמֹו הּולד אׁשמֹו, ׁשהקריב אחר זכר .ילדה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָ

לאׁשמֹו נקבה אשם]הפריׁש כדין זכר, ּתרעה[ולא - וילדה , ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ׁשניהם ּבדמי ויביא ויּמכרּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּובנּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהיא
ּכבר לנדבה. ּדמיהן יּפלּו אׁשמֹו, הקריב ּכבר ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָאׁשמֹו;
'יּפלּו אֹומרין: ׁשאנּו מקֹום ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבארנּו

לּׁשֹופרֹות הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא - ׁשהיּו[קופות]לנדבה' ְִִֵֶֶַַָָָָָ
מקריבין ּדין ּובית ּבׁשקלים; הן ּכּמה ׁשּבארנּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,
ואינן צּבּור, מּׁשל ונסּכיהן נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבאֹותן

סמיכה ידים]טעּונין 'הּוא[סמיכת ׁשּנאמר: מקֹום אבל . ְְֲִִֶַָָָֹ
טעּונה זֹו הרי - עֹולה' ּבדמיו 'יביא אֹו עֹולה', יקרב ְְְְֲִִֵַַָָָָָָעצמֹו

מּׁשּלֹו. ּונסכיה ְְִִֶֶָָָסמיכה,
.Â,הּבכֹור ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ְְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַַולד

אּלא יקרבּו; לא אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּוולדי
ּבהן ׁשּנפל ּוכמעׂשר ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹירעּו
ּותמּורתֹו, מעׂשר ולדֹות לּכהן; הּבכֹור, ּתמּורת ולדֹות ְְְְְֲֵֵַַַַַַָֹמּום.

.לבעליו ְִָָ
.Êקרבה אּמֹו היתה אם הּפסח: ּכתמּורת הּפסח, ּתמּורת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָולד

ויביא ׁשּתּמכר, ּדינּה היה ואם ׁשלמים; יקרב ולדּה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָׁשלמים,
ׁשלמיםּבד ׁשלמים.מיה ּבדמיו ויביא נמּכר, ולדּה אף - ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָ

היא - מעּברת ׁשהפריׁשּה אֹו וילדה, לפסחֹו נקבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֻהפריׁש
ואם ּפסח; ּבדמיהן ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּוולדּה
- הּפסח אחר ׁשּילדה אֹו הּפסח, אחר עד זֹו נקבה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָנׁשארה
ּבדמיהן ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּוולדּה היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּתרעה

ְִָׁשלמים.
.Áּדפן ּדר ׁשּיצאּו הּקדׁשים ׁשּילדּו[בניתוח]ולדֹות אֹו , ְְְֳִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מינו]טמטּום ניכר ואין זכרואנּדרּגינס[סתום סימני בו [יש ְְְְִַַַֻ
וכלאיםונקבה] וכבשה], מעז ּוטרפה[נולד בחולי, [חולה ְְְִִֵַָ
להביאשממית] הראּוי קרּבן ּבדמיהן ויביא יּפדּו, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

זֹו. ׁשל ולד ְִֵֶָָּבדמי
.Ë,ּדבר לכל הּתמימה ּכולד הּוא הרי - מּום ּבעלת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָולד

לֹו ּכראּוי .ויקרב ְְִַָָ
.Èׁשליה אֹו נפל ׁשהּפילּו בו]קדׁשים מונח שהעובר -[כיס ְִִִִֵֶֶָָָ

ּבהניה. אסּורין הן והרי ְֲֲֲִִֵֵַַָָָיּקברּו,
.‡Èּבלא עֹובר לקדּׁשה, מּקדּׁשה הּקדׁשים את ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהמׁשּנה

ׁשּנא יעׂשּנּותעׂשה, ׁשּלא אתֹו", איׁש יקּדיׁש "לא ּבּבכֹור: מר ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
מׁשּנין ׁשאין הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ׁשלמים; אֹו ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָעֹולה
ואחד מזּבח, קדׁשי אחד - אחרת לקדּׁשה מּקדּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻאֹותם

לבדק הקּדיׁש אם ּכיצד? הּבית. ּבדק ההיכל,[החזקת]קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
על לֹוקין ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמזּבח; לבדק יׁשּנה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלא

זה. ֶָלאו
.·Èהקּדׁש לּמזּבח להקּדיׁשֹו הּבכֹור, על מערימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

ׁשּיּולד קדם ּבּבטן מקּדיׁשֹו לה'אחר? יבּכר "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻ
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מקּדיׁשֹו; אּתה אי מּׁשּיבּכר, - אתֹו" איׁש יקּדיׁש לא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻּבבהמה
'מה לֹומר: לֹו יׁש לפיכ ּבּבטן. מקּדיׁשֹו אּתה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָאבל
אבל עֹולה'; זֹו הרי זכר, הּוא אם זֹו, מבּכרת ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּׁשּבמעיה
אֹותֹו מפקיע ׁשאינֹו - ׁשלמים' 'זבחי לֹומר: יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָאינֹו
ראׁשֹו: רב יציאת עם אמר ואם ּבֹו. להנֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֻמּקדּׁשתֹו,

עֹולה. ואינֹו ּבכֹור, זה הרי - עֹולה' ְְְֲִֵֵֶֶָָ'יהיה
.‚Èקדּׁשה עּברּה להקּדיׁש הקּדׁש ּבהמת על מערימין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻואין

הּקדׁשים, ׁשּולדֹות - אּמֹו ּכקדּׁשת הּוא הרי אּלא ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחרת,
מהם עּבר ּכל והרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו קדֹוׁשים, הם אּמן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמּמעי

ּכדר ּבּבטן לׁשּנֹותֹו יכֹול ואינֹו אּמֹו, ׁשעֹוׂשהּבקדּׁשת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשּמתקּדׁש הּוא ּביציאתֹו ׁשהּבכֹור, - ּפיּבּבכֹור על אף . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּגזרֹות הּתֹורה חּקי מעילה,ׁשּכל ּבסֹוף ׁשּבארנּו ּכמֹו הן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן יכֹול ׁשאּתה וכל ּבהן; להתּבֹונן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוי
הבין ׁשלמה ׁשהּמל הראׁשֹונים, חכמים אמרּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטעם.
ׁשאמר ׁשּזה לי, יראה הּתֹורה. חּקי ּכל ׁשל הּטעמים ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻרב
ׁשאמר: ּכענין ּקדׁש", יהיה ּותמּורתֹו הּוא "והיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּכתּוב:
ערּכ ּכסף חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ"ואם
הרע יצרֹו ּוקצת האדם, מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ירדה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָעליו".
ממֹונֹו, על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ׁשל ׁשּטבעֹו -ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
ויפּדה ונחם, ּבֹו ׁשחזר אפׁשר והקּדיׁש, ׁשּנדר ּפי על ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָואף
חמׁש. יֹוסיף לעצמֹו, ּפדה אם ּתֹורה: אמרה מּׁשויֹו; ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹּבפחֹות
וכיון ּבֹו; יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה הקּדיׁש אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻוכן
ּתּתן ואם מּמּנה, ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה, יכֹול ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו
ויאמר: ּברע, הּיפה יחליף ּביפה, הרע להחליף רׁשּות ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹלֹו
ּוקנסֹו יחליף, ׁשּלא ּבפניו הּכתּוב סתם ,לפיכ הּוא'. ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ'טֹוב
וכל ּקדׁש". יהיה ּותמּורתֹו הּוא "והיה ואמר: החליף, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹאם
ּדיני ורב ּדעֹותיו. ּולתּקן יצרֹו את לכף ּכדי - הּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאּלּו
לתּקן העצה, מּגדֹול מרחֹוק עצֹות אּלא אינם ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּתֹורה,
כתבּתי "הלא אֹומר: הּוא וכן הּמעׂשים; ּכל ּוליּׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָֹהּדעֹות
אמת, אמרי קׁשט להֹודיע ודעת, ּבמעצֹות ׁשליׁשים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹל

."לׁשלחי אמת אמרים ְְְֱֲִִֶֶָָֹלהׁשיב
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ּתׁשיעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּפסח, קרּבן הלכֹות וארּבעים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה חגיגה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָֹעׂשרה
עׂשר חמּׁשה ׁשגגֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ְְְְְֲִִִָָָָָָּבכֹורֹות,
הלכֹות ּפרקים; חמּׁשה ּכּפרה, מחּסרי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּפרקים;

ּפרקים. ארּבעה ְְְִַָָָָּתמּורה,
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הלכֹות מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מׁשּכב מטּמאי הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻֻּפרה
אכלין, טמאת הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ְְְְְֲֳִִִַַָָָֻֻּומֹוׁשב,

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, ְְְִִִִֵהלכֹות

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
והיא אחת, עׂשה -מצות זֹו מצוה ּובאּור מת. טמאת ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻ

אּלּו. ּבפרקים
הלכותטומאתמת

ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק

ׁשבעה;‡. טמאת ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת
ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: - ּבּתֹורה מפרׁשין ואהל, מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל הּבא "ּכל ונאמר: ימים", ׁשבעת וטמא - אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים". ׁשבעת יטמא ּבאהל, אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
מּׂש·. הּׁשמּועהטמאת מּפי רבינו]א, ממשה וקל[מסורת ; ְְְִִַַַַָָֻ

ערב טמאת ׁשהיא נבלה אם הּדברים: הערב]וחמר עד -] ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
את "והּנׂשא ׁשּנאמר: ּבמּׂשא, מטּמאה ּבאהל מטּמאה ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹואינּה
טמאת ׁשּמּגעּה ּנבלה ּומה ׁשּכן?! ּכל לא הּמת, - ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻנבלתם"
ׁשבעה, טמאת ׁשּמּגעֹו הּמת אף - ערב טמאת מּׂשאּה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻערב,
סֹופרים, מּדברי ּבמת מּׂשא טמאת אין ׁשבעה. טמאת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻמּׂשאֹו

הּכתּוב מּמּנה ׁשּׁשתק לי, ויראה ּתֹורה. ּדין מלכותבהאּלא -] ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
מאּסּורבפירוש] ׁשּׁשתק ּכדר ,[- על ׁשאסר[לבוא לפי הּבת, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבחלב, ּבׂשר אכילת מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבפרּוׁש
מּׂשא מּטמאת ׁשתק ּכ - ּבּׁשּולֹו אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
ׁשּכן וכל אהלֹו, טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּבמת,

ַָמּׂשאֹו.
ּבׁשאר‚. ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

ּבין עצמּה; ּבּטמאה ּבבׂשרֹו האדם ׁשּיּגע הּוא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהמטּמאים
ּבלׁשֹונֹו אפּלּו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ּברגלֹו, ּבין זהּבידֹו, הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָ

ּכיון נטמא; - ּבׁשּנֹו אֹו ּבצּפרנֹו נגע ׁשאם לי, יראה וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָטמא.
אדם ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי לּגּוף, מחּברים ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשהם

ּבכֹוׁש מקל]טמאה טהֹור,[- אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה , ְְְְְְִִֶָָָָָֻ
מּלמּטה, האּׁשה מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, נגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹולא
לא ׁשהרי נֹוגע, מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹולא

נג אינּה ּפנים, ׁשּנגיעת יעה.נגע; ְְְִִִֵֶַַָָָ
מּגע„. לענין הּבׂשר ּכעֹור הּוא הרי הּמּכה, ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

ּוכׁשּות דק]טמאֹות. שער הּבׂשר.[- ּכעֹור אינן קטן, ׁשל ְְְֵֶַָָָָָֻ
נגעה ּכאּלּו נטמא, - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ׁשּנגעה מי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּכיצד?
וכן נטמא. לא הּקטן, ּבׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער נגעה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבעֹורֹו;
הּטמא מּכת ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה, ּבֹו ׁשהיתה טמא ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָאדם
לא - ׁשּלֹו ּבּכׁשּות הּטהֹור ונגע טמא, קטן היה אם נטמא; -ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
לכלּוכי וכן הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת, ּבטמאת ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֻֻנטמא;
אינם - הּגּוף על ׁשחֹוצצין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא וטיט, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָצֹואה

להתטּמא. ולא לטּמא לא הּבׂשר, ְְְְְִֵֵַַַָָֹֹּכעֹור
ׁשּכּלן‰. הּכלים; ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכׁשם

ּבהן הּטמאה ּבנגיעת ׁשאינֹומתטּמאין - חרׂש מּכלי חּוץ , ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבלבד, מאוירֹו אּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמתטּמא
מטּמא ּבמּגע, אדם המטּמא ּכל ּבּטמאֹות: ּגדֹול ּכלל ְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוזה
(ואין ּכלים מטּמא אינֹו ּבמּגע, אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכלים;

הּטמאה). מאב אּלא טמאה מקּבלים וכלים ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻאדם
.Âּכל ּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻטמאת
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מקּדיׁשֹו; אּתה אי מּׁשּיבּכר, - אתֹו" איׁש יקּדיׁש לא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻּבבהמה
'מה לֹומר: לֹו יׁש לפיכ ּבּבטן. מקּדיׁשֹו אּתה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָאבל
אבל עֹולה'; זֹו הרי זכר, הּוא אם זֹו, מבּכרת ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּׁשּבמעיה
אֹותֹו מפקיע ׁשאינֹו - ׁשלמים' 'זבחי לֹומר: יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָאינֹו
ראׁשֹו: רב יציאת עם אמר ואם ּבֹו. להנֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֻמּקדּׁשתֹו,

עֹולה. ואינֹו ּבכֹור, זה הרי - עֹולה' ְְְֲִֵֵֶֶָָ'יהיה
.‚Èקדּׁשה עּברּה להקּדיׁש הקּדׁש ּבהמת על מערימין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻואין

הּקדׁשים, ׁשּולדֹות - אּמֹו ּכקדּׁשת הּוא הרי אּלא ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחרת,
מהם עּבר ּכל והרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו קדֹוׁשים, הם אּמן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמּמעי

ּכדר ּבּבטן לׁשּנֹותֹו יכֹול ואינֹו אּמֹו, ׁשעֹוׂשהּבקדּׁשת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשּמתקּדׁש הּוא ּביציאתֹו ׁשהּבכֹור, - ּפיּבּבכֹור על אף . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּגזרֹות הּתֹורה חּקי מעילה,ׁשּכל ּבסֹוף ׁשּבארנּו ּכמֹו הן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן יכֹול ׁשאּתה וכל ּבהן; להתּבֹונן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוי
הבין ׁשלמה ׁשהּמל הראׁשֹונים, חכמים אמרּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטעם.
ׁשאמר ׁשּזה לי, יראה הּתֹורה. חּקי ּכל ׁשל הּטעמים ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻרב
ׁשאמר: ּכענין ּקדׁש", יהיה ּותמּורתֹו הּוא "והיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּכתּוב:
ערּכ ּכסף חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ"ואם
הרע יצרֹו ּוקצת האדם, מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ירדה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָעליו".
ממֹונֹו, על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ׁשל ׁשּטבעֹו -ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
ויפּדה ונחם, ּבֹו ׁשחזר אפׁשר והקּדיׁש, ׁשּנדר ּפי על ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָואף
חמׁש. יֹוסיף לעצמֹו, ּפדה אם ּתֹורה: אמרה מּׁשויֹו; ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹּבפחֹות
וכיון ּבֹו; יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה הקּדיׁש אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻוכן
ּתּתן ואם מּמּנה, ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה, יכֹול ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו
ויאמר: ּברע, הּיפה יחליף ּביפה, הרע להחליף רׁשּות ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹלֹו
ּוקנסֹו יחליף, ׁשּלא ּבפניו הּכתּוב סתם ,לפיכ הּוא'. ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ'טֹוב
וכל ּקדׁש". יהיה ּותמּורתֹו הּוא "והיה ואמר: החליף, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹאם
ּדיני ורב ּדעֹותיו. ּולתּקן יצרֹו את לכף ּכדי - הּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאּלּו
לתּקן העצה, מּגדֹול מרחֹוק עצֹות אּלא אינם ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּתֹורה,
כתבּתי "הלא אֹומר: הּוא וכן הּמעׂשים; ּכל ּוליּׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָֹהּדעֹות
אמת, אמרי קׁשט להֹודיע ודעת, ּבמעצֹות ׁשליׁשים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹל

."לׁשלחי אמת אמרים ְְְֱֲִִֶֶָָֹלהׁשיב
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ּתׁשיעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּפסח, קרּבן הלכֹות וארּבעים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה חגיגה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָֹעׂשרה
עׂשר חמּׁשה ׁשגגֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ְְְְְֲִִִָָָָָָּבכֹורֹות,
הלכֹות ּפרקים; חמּׁשה ּכּפרה, מחּסרי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּפרקים;

ּפרקים. ארּבעה ְְְִַָָָָּתמּורה,
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הלכֹות מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מׁשּכב מטּמאי הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻֻּפרה
אכלין, טמאת הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ְְְְְֲֳִִִַַָָָֻֻּומֹוׁשב,

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, ְְְִִִִֵהלכֹות

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
והיא אחת, עׂשה -מצות זֹו מצוה ּובאּור מת. טמאת ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻ

אּלּו. ּבפרקים
הלכותטומאתמת

ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק

ׁשבעה;‡. טמאת ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת
ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: - ּבּתֹורה מפרׁשין ואהל, מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל הּבא "ּכל ונאמר: ימים", ׁשבעת וטמא - אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים". ׁשבעת יטמא ּבאהל, אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
מּׂש·. הּׁשמּועהטמאת מּפי רבינו]א, ממשה וקל[מסורת ; ְְְִִַַַַָָֻ

ערב טמאת ׁשהיא נבלה אם הּדברים: הערב]וחמר עד -] ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
את "והּנׂשא ׁשּנאמר: ּבמּׂשא, מטּמאה ּבאהל מטּמאה ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹואינּה
טמאת ׁשּמּגעּה ּנבלה ּומה ׁשּכן?! ּכל לא הּמת, - ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻנבלתם"
ׁשבעה, טמאת ׁשּמּגעֹו הּמת אף - ערב טמאת מּׂשאּה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻערב,
סֹופרים, מּדברי ּבמת מּׂשא טמאת אין ׁשבעה. טמאת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻמּׂשאֹו

הּכתּוב מּמּנה ׁשּׁשתק לי, ויראה ּתֹורה. ּדין מלכותבהאּלא -] ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
מאּסּורבפירוש] ׁשּׁשתק ּכדר ,[- על ׁשאסר[לבוא לפי הּבת, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבחלב, ּבׂשר אכילת מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבפרּוׁש
מּׂשא מּטמאת ׁשתק ּכ - ּבּׁשּולֹו אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
ׁשּכן וכל אהלֹו, טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּבמת,

ַָמּׂשאֹו.
ּבׁשאר‚. ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

ּבין עצמּה; ּבּטמאה ּבבׂשרֹו האדם ׁשּיּגע הּוא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהמטּמאים
ּבלׁשֹונֹו אפּלּו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ּברגלֹו, ּבין זהּבידֹו, הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָ

ּכיון נטמא; - ּבׁשּנֹו אֹו ּבצּפרנֹו נגע ׁשאם לי, יראה וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָטמא.
אדם ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי לּגּוף, מחּברים ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשהם

ּבכֹוׁש מקל]טמאה טהֹור,[- אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה , ְְְְְְִִֶָָָָָֻ
מּלמּטה, האּׁשה מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, נגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹולא
לא ׁשהרי נֹוגע, מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹולא

נג אינּה ּפנים, ׁשּנגיעת יעה.נגע; ְְְִִִֵֶַַָָָ
מּגע„. לענין הּבׂשר ּכעֹור הּוא הרי הּמּכה, ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

ּוכׁשּות דק]טמאֹות. שער הּבׂשר.[- ּכעֹור אינן קטן, ׁשל ְְְֵֶַָָָָָֻ
נגעה ּכאּלּו נטמא, - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ׁשּנגעה מי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּכיצד?
וכן נטמא. לא הּקטן, ּבׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער נגעה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבעֹורֹו;
הּטמא מּכת ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה, ּבֹו ׁשהיתה טמא ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָאדם
לא - ׁשּלֹו ּבּכׁשּות הּטהֹור ונגע טמא, קטן היה אם נטמא; -ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
לכלּוכי וכן הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת, ּבטמאת ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֻֻנטמא;
אינם - הּגּוף על ׁשחֹוצצין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא וטיט, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָצֹואה

להתטּמא. ולא לטּמא לא הּבׂשר, ְְְְְִֵֵַַַָָֹֹּכעֹור
ׁשּכּלן‰. הּכלים; ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכׁשם

ּבהן הּטמאה ּבנגיעת ׁשאינֹומתטּמאין - חרׂש מּכלי חּוץ , ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבלבד, מאוירֹו אּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמתטּמא
מטּמא ּבמּגע, אדם המטּמא ּכל ּבּטמאֹות: ּגדֹול ּכלל ְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוזה
(ואין ּכלים מטּמא אינֹו ּבמּגע, אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכלים;

הּטמאה). מאב אּלא טמאה מקּבלים וכלים ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻאדם
.Âּכל ּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻטמאת
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ּפי על אף הּטמאה, האדם ׁשּיּׂשא הּוא - ּבמּׂשא ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻהמטּמאים
נטמא. ּונׂשאּה, - אבן לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה; נגע ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
ואחד ּגּופֹו, ׁשאר על אֹו ידֹו, על אֹו ראׁשֹו, על הּנֹוׂשא ְְְֵֶֶַַַַָָָָֹואחד
מּזה למעלה והּניחּה אחר ׁשּנׂשאּה אֹו ּבעצמֹו, הּוא [-הּנֹוׂשא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

גבו] ואפּלּועל נטמא. מקֹום, מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל -ְְֲִִִִִֵַָָָָָ
ּבידֹו, החּוט ותלה ּבׂשערה, אֹו ּבחּוט, ּתלּויה הּטמאה ְְְְְְְֲַַַָָָָָָָָֻהיתה

ונטמא. נֹוׂשא, זה הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻוהגּביּה
.Êמזיז]מסיט ּבמּׂשא,[- ׁשּמטּמא ּדבר וכל הּוא; נֹוׂשא ּבכלל , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

צּדּה ועל הּכתל, על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ּבהּסט. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻמטּמא
הּׁשני, הּקֹורה לקצה הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא נבלה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמת
מּׁשּום טמא הּׁשני, ׁשּבּקצה הּטמאה את ׁשהניד ּכיון - ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוהנידֹו
ּכנגד הּׁשני הּקצה את מׁש אם לֹומר, צרי ואין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנֹוׂשא;
- הארץ על הּטמאה ׁשּגרר אֹו הּטמאה ׁשהגּביּה עד ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻהארץ,
הּסט טמאת היא ּבּה, ּכּיֹוצא וכל וזֹו וּדאי. נֹוׂשא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּזה

מקֹום. ּבכל ְֲָָָָהאמּורה
.Áהּסתרים ּבית ּבתֹו בגוף]הּנֹוׂשא מוסתרים -[מקומות ְְִֵֵַַָ

ׁשם הּנֹוׂשא נגיעה, ׁשם הּנגיעה ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא.
ׁשּמאחר מעיו; ּבתֹו הּטמאה נבלעה ּכן אם אּלא הּוא, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנֹוׂשא
- טבל ואם נֹוׂשא. ולא נֹוגע לא אינֹו ּבטנֹו, לתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשהּגיעה

מעיו. ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על ואף ְְְִֵֶַַַַָָָֻטהר,
.Ëהּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא ּכיצד?אין . ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

והּנבלה זה, ּגּבי על זה ּכלים, עׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהרי
נבלה, נֹוׂשא מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָוכּיֹוצא
ׁשּנגעה העליֹון, מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלם ידיו ׁשעל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוהּכלים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ְְֵֵֶַַָָֹֻּבֹו
.Èּבלבד ּבמת אּלא טמאֹות, ּבׁשאר אינּה - אהל ּוביןטמאת . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻ

הּמת, על ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהאהיל
ׁשהאהיל עםאֹו הּמת ׁשהיה אֹו הּכלי, על אֹו האדם על הּמת ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

טמאים. אּלּו הרי - אחד אהל ּתחת הּכלים עם אֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאדם
.‡Èאֹותּה ׁשּתטּמא הּוא - מקֹום ּבכל האמּורה אהל ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻוטמאת

ּדרכים מּׁשלׁשה ּבאחת הּכלים, את אֹו האדם את .טמאה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
נטמא זה הרי - מקצתֹו הּבא אֹו הּמת, לאהל ּכּלֹו הּבא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻאחד
חטמֹו אֹו אצּבעֹותיו, ראׁשי אֹו ידֹו, הכניס אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹּבאהל;
וצרף ּבּמׁשקֹוף, נגע ּכּלֹו. נטמא זה הרי - הּמת [-לאהל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

מקצתֹו.חיבר] ּבא ּוכאּלּו נטמא, - הּמׁשקֹוף עם נגעידֹו ְְְְִִִִַַַָָָָָ
ּומּטפח[מפתן]ּבאסקּפה טהֹור; לארץ, קרֹוב ּולמּטן מּטפח - ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

מּדבריהם זה ׁשּדבר לי, ויראה טמא. מדרבנן]ּולמעלן, -]. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
.·Èּבמּגע מטּמא - הּגֹוים מן אֹו מּיׂשראל הּמת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד

.ּובמּׂשא ְַָ
.‚Èּבאהל מטּמא הּגֹוי הּואואין קּבלה - זה ודבר [ממשה. ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבחלל",רבינו] נגע "[ו]כל מדין: ּבמלחמת אֹומר הּוא והרי ;ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
אּלא מת; טמא נעׂשה אינֹו הּגֹוי, וכן אהל. ׁשם הזּכיר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹולא
ּכמי הּוא הרי - עליו האהיל אֹו נׂשאֹו, אֹו ּבמת, ׁשּנגע ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָּגֹוי
אֹו ּבמת ׁשּנגעה לבהמה ּדֹומה? זה למה הא נגע. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
ּבכל אּלא ּבלבד, הּמת ּבטמאת ולא הּמת. על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהאהילה
ּבהן. מתטּמאין הּבהמה ולא הּגֹוים אין - ּכּלן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻהּטמאֹות

.„Èּדבריהם לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשיהּו סֹופרים, ואיןּומּדברי . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

מטּמא אֹו חי, והּוא ּׁשּמתטּמא מה חּיה נפׁש מיני ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָל
אחד יׂשראלי. ׁשּיהיה והּוא, ּבלבד; האדם מן חּוץ - חי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהּוא
ּבטמאת אפּלּו הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין - קטן ואחד ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻֻּגדֹול

ּבּה ׁשּנאמר ּבּה,הּמת, האיׁש אחד - יטמא" אׁשר "ואיׁש : ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אׁשר הּנפׁשֹות (ּכל) "ועל ׁשם: אֹומר הּוא ׁשהרי הּקטן; ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואחד
הּמת האהיל אֹו נׂשא, אֹו ׁשּנגע, יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ׁשם". ֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיּו
לתׁשעה ׁשּנֹולד והּוא, מת; טמא הּוא והרי נטמא, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעליו

הריון] מקּבל[חודשי ואינֹו ּכאבן, הּוא הרי - ׁשמֹונה ּבן אבל ;ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָ
ְָֻטמאה.

.ÂËמגּיד אפּלּו נפׁשֹו; ׁשּתצא עד מטּמא, אינֹו גופוהּמת -] ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻ
מטּמא,חתוך] אינֹו - הּסימנין ׁשני ּבֹו נׁשחטּו אפּלּו ּגֹוסס, אֹו ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָ

ימּות". אׁשר האדם "ּבנפׁש ׁשּנאמר: נפׁשֹו, ׁשּתצא ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעד
אֹו מּגּבֹו, ּכדג ׁשּנקרע אֹו עּמּה, ּבׂשר ורב מפרקּתֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹנׁשּברה
זה הרי - ּבבטנֹו חלקים לׁשני ׁשּנחּת אֹו ראׁשֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשהּתז

מרפרף הּוא ׁשעדין ּפי על אף ּבאחד[מפרפר]מטּמא, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ
ֵֵָָמאבריו.

ב ¤¤ּפרק

הריונו]הּנפל‡. באמצע מת נולד לא[- ׁשעדין ּפי על אף - ֲִִֵֶֶַַַַֹ
ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּבגידין אבריו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנתקּׁשרּו

ׁשּמת ּגדֹול אדם".ּכאדם נפׁש לכל ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכמת מטּמא - ּכחרׂש יבׁש ּבין לח ּבין הּמת, מּבׂשר ּכזית ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָוכן
זה נצל? הּוא איזה ּבכזית. ּומטּמא ּכּבׂשר, - והּנצל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשלם.
אֹותּה ׁשּתקרש והּוא, סרּוחה; לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשהיא ּבידּוע קרׁשה, ׁשאם - הּמת מן הּנמצאת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּלחה
וניעֹו ּכיחֹו ׁשּמא - מטּמאה אינּה קרׁשה, לא ואם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּבׂשרֹו;

הּוא.
הםאף·. מּסיני למׁשה הלכה ּכּלן, ׁשהּׁשעּורין ּפי ,על ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ׁשעּור ּולפיכ ּכזית, אדם ׁשל ּברּיתֹו 'ּתחּלת חכמים: ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָאמרּו
ּכזית'. ּבׂשרֹו ְְְִַַָֻטמאת

ׁשלם,אבר‚. ּכמת הּוא הרי - החי האדם מן ׁשּנחּת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּבןמטּמא קטן ׁשל קטן אבר אפּלּו , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: ׁשעּור, להן אין - ׁשהאברים ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיֹומֹו;
ׁשּדין ידּוע והּדבר וכּו'", ּבמת אֹו חרב ּבחלל הּׂשדה, ּפני ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ּומּפי ּדברים; ׁשאר חלל אֹו אבן חלל ּכדין חרב, ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָחלל
ּבאבר נֹוגע לטּמא אּלא זה, ּבא ׁשּלא למדּו, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה

אותו]ׁשּפלטּתּו כרתה אמּורים?[- ּדברים ּבּמה החרב. ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָ
- ועצמֹות וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם האבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשהיה

אדם,ׁשּנאמר מה ּכאדם: ׁשהּוא עצם אדם", ּבעצם "אֹו : ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּכברּיתֹו, ׁשּיהיה עד החי, מן אבר אף - ועצמֹות וגידים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבׂשר
- ּבהן וכּיֹוצא והּלׁשֹון הּכליה אבל ועצמֹות. וגידים ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבׂשר
עצם, ּבהן ואין הֹואיל - עצמֹו ּבפני אבר ׁשהן ּפי על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָאף
- ׁשהּוא ּכל אבר ׁשל העצם מן חסר הּבׂשר. ּכׁשאר הן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהרי
ּבׂשר עליו נׁשאר אם - מּבׂשרֹו חסר טהֹור. ּכּלֹו האבר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻהרי

ארּוכה ּבֹו לעלֹות ויׁשלם[להתרפא]ׁשראּוי ויתרּפא ּבחי, ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָ
בשר] ואם[יתמלא ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּובׂשר ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא - ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלאו
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החי, מן הּפֹורׁש ּבׂשר ּבלא עצם וכן טהֹור; החי, מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפֹורׁש
ָטהֹור.

ּובאהלאבר„. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת, מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ועצמֹות.ּכמת וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

עצמֹו שלו]חסר עצם מטּמא[- ּכזית, ּבׂשר עליו נׁשאר אם - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ
ארּוכה לעלֹות ּכדי עליו נׁשאר אם - הּבׂשר חסר ׁשלם. ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּכמת
עצמֹות ּכׁשאר הּוא הרי לאו, ואם ׁשלם; ּכמת מטּמא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּבחי,

ּבׂשר. עליהן ׁשאין ֲִֵֵֵֶֶַָָהּמתים
מּבחּוץ‰. ארּוכה מעלה הּוא הרי העצם, ׁשּבתֹו [גורםמח ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

העצם] שעל לבשר קּוליתרפואה ,לפיכ הירך]. עצם הּמת,[- ְִִֵַָ
ּכדי מח ּבתֹוכּה יׁש אם - קצֹותיו מּׁשני הּסתּום העצם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהּוא
הּמתנדנד מח ּבּה היה ׁשלם; ּכמת זה הרי ארּוכה, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלעלֹות

לעצם] מחובר אינו מטּמא[- זה הרי ּכזית, ּבֹו יׁש אם -ְְֲִִֵֵֵֶַַ
ּבֹוקעת טמאה צדדיו, מּכל סתּום ׁשהעצם ּפי על אף ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּבאהל.
לכל ּכבׂשר ׁשהּמח, ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ויֹורדת ּבֹוקעת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹועֹולה

ָָּדבר.
.Âיכֹוליןהאבר ׁשאין ּפי על אף - ּבאדם המדלּדלין והּבׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ולחיֹות טהֹור;לחזר הּבׂשר הרי האדם, מת טהֹורים. , ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹ
אברוהאבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מן אבר הּמת? מן לאבר החי, מן אבר ּבין מה הּמת. ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַמן
אבר טהֹורים. מּמּנּו, הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהחי
ּכפֹורׁשין מּמּנּו, הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - הּמת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן

ּבׁשעּורן. ּומטּמאין הּׁשלם; הּמת ְְְִִִֵֵַַַָָמן
.Êׁשעּור להם אין - הּמת מן אבר ּבין החי, מן אבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָּובין

אברים[לטמא] ּוׁשמֹונה וארּבעים מאתים חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ
ואין ועצם; וגידים ּבׂשר מהן ואחד אחד ּכל ּבאיׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיׁש

ּובא הּמנין. מן אברהּׁשּנים ּכל וחמּׁשים. ואחד מאתים ּׁשה, ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מטּמא - הּמת מן ּבין החי מן ּבין ּכברּיתֹו, ׁשּפרׁש ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמהם
יתרֹות אברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ּובמּׂשא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבמּגע

יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ׁשאינן [שישית]ׁשּבאּׁשה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
נסּפרת אם - צּפרן ּבּה ואין עצם, ּבּה בשורתׁשּיׁש נמצאת -] ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

אינּההאצבעות] ואם האברים. רב למנין עֹולה הּיד, ּגב ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹעל
ּבאהל; מטּמאה ואינּה ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנסּפרת
ּכׁשאר היא הרי צּפרן, ּבּה היה ואם מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻוטמאתּה
נסּפרת? ׁשאינּה אצּבע על טמאה ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהאברים.
לּה עׂשּו ּבאהל? טּמאּוה לא ולּמה הּנסּפרת. מּׁשּום ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּגזרה
ּכדי - ּגזרה מּׁשּום מּדבריהם ׁשּטמאתּה להֹודיע ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהּכר,

וקדׁשים. ּתרּומה טמאתּה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָָֹֻׁשּלא
.Áצּורת ּבהן נּכרת אם - ּבׂשר עליהן ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי האדם, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמֹות
ׁשלם הןּכמת ואּלּו אדם". "עצם ּבהם קֹורא ׁשאני ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, הּׁשדרה, ּכמת: מטּמאין ׁשהן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהעצמֹות
ּכמת היא הרי הּׁשלמה, ׁשדרה ּכיצד? הּׁשדרה מנינֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹורב
חליֹות, עׂשרה מּׁשמֹונה אחת חליה אפּלּו חסרה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻׁשלם;
ׁשהיא ּגלּגלת ּכיצד? הּגלּגלת העצמֹות. ּכׁשאר היא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻהרי
ּכׁשאר היא הרי ּכסלע, חסרה ואם ּכמת; היא הרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשלמה,
ּכל לכסלע. מצטרפין ּכּלן קטּנים, נקבים ּבּה היּו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֻהעצמֹות.

והּצלעֹות, והירכים, הּׁשֹוקים, ׁשּתי הּוא - אדם ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבנינֹו
ּכיצד? ׁשלם; ּכמת הּוא הרי מת, ׁשל ּבנינֹו ורב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהּׁשדרה.
ׁשהּוא, ּכל ּבנינֹו רב חסר אם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכגֹון
עצמֹות מנין רב ּכיצד? מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹהרי
ּכמת אּלּו הרי - עצם ועׂשרים חמּׁשה מאה ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּמת,
העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי ועׂשרים, ארּבעה מאה היּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשלם;
- ּבאבריו חסר אֹו ּבאבריו, יתר זה אדם ׁשהיה ּפי על ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאף
היתה ּכן אם אּלא אדם; ּכל רב מנין על אּלא מׁשּגיחין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאין
- הּיד ּגב על נסּפרת ׁשהיתה אֹו צּפרן, ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאצּבע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמנין, עֹולה ְְְִִֵֶֶַַָָׁשהיא
.Ë,ּבנין רב ולא מנין, רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹׁשאר

רבע ּבהן היה אם - ׁשלמה ּגלּגלת ולא ׁשלמה, ׁשדרה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻולא
ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאין אּלּו הרי היּוהּקב, ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבמּגע מטּמא - ּכׂשעֹורה עצם אפּלּו הּקב, מרבע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפחֹות
ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְֵֵֶַַָֹּובמּׂשא,

.Èרבע ּבֹו יׁש אפּלּו - אחד עצם מטּמאהיה זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד, עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמּגע

ׁשּנאמר לפי הּקּבלה; מּפי ּבעצם"הלכה הּנגע (ּכל) "[ועל] : ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבמּגע מטּמא ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּׁשמּועה, מּפי למדּו -ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הלכה ׁשּטמאתֹו ּולפי רבינו]ּובמּׂשא; הּוא[ממשה הרי - ְְְֲֲִֵֶַָָָָֻ
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה, ְְְִִִִֵָֹּדין

.‡Èּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו מלאמת - רקב ונעׂשה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ואינֹו ּכמת. ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב, מאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹחפנים
ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי לפי - ּבמּגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמטּמא

ּגּבלֹו ואפּלּו חּבּור.[ערבו]אחד; אינֹו ּבמים, ְְֲִִִִֵֶַַָ
.·Èּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת, ׁשּנאמר:ּדם - ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

וכּמה הּנפׁש". הּוא הּדם "ּכי ונאמר: האדם", ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ"ּבנפׁש
הּדם ּתמצית ואפּלּו רביעית. הדםׁשעּורֹו? שסביב טבעת -] ְְֲִִִִִַַַָ

ּכמת.הקרוש] ּבאהל מטּמא אדמּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל -ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
.‚Èנחירה ּדם אפּלּו החי, הריגה]ּדם טהֹור,[- זה הרי - ְֲֲִִֵֶַַַַָָ

ח ׁשהּוא זמן סמּוּכל ּבאחרֹונה מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב י. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּתערבת וכל ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא הּדם עם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמיתה,
מיתה מאחר יצא וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ידּוע ואין ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָרביעית,
זה הרי - מיתה אחר וחציּה מחּיים, רביעית חצי אפּלּו -ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
אּלא ּובאהל; ּובמּגע ּבמּׂשא ּומטּמא ּתבּוסה', 'ּדם ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹנקרא

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֶָֻׁשּטמאתֹו
.„Èחי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה, על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג

לאֹותּה ויֹורד מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת, לגּמה, ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻויֹורד
ראׁשֹונה טּפה ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּגּמה

אחת]ראׁשֹונה אחת מּמּנּו[- יצא מחּיים. ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה , ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מיתה לאחר ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ּבלבד, ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻרביעית
ּברׁשּות ּבּה והּנֹוגע הּספקֹות; ּכׁשאר טמאה, ספק זֹו הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֻ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות טמא, - ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּיחיד

ְִּבמקֹומֹו.
.ÂËּובאהל ּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּטמאה זמן ּכל - ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּקבר

ׁשּנאמר ּתֹורה, ּדין אֹוּכמת, אדם, בעצם אֹו במת, "אֹו : ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבכתליו; הּנֹוגע אֹו קבר, ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ואחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָבקבר".
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החי, מן הּפֹורׁש ּבׂשר ּבלא עצם וכן טהֹור; החי, מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפֹורׁש
ָטהֹור.

ּובאהלאבר„. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת, מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ועצמֹות.ּכמת וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

עצמֹו שלו]חסר עצם מטּמא[- ּכזית, ּבׂשר עליו נׁשאר אם - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ
ארּוכה לעלֹות ּכדי עליו נׁשאר אם - הּבׂשר חסר ׁשלם. ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּכמת
עצמֹות ּכׁשאר הּוא הרי לאו, ואם ׁשלם; ּכמת מטּמא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּבחי,

ּבׂשר. עליהן ׁשאין ֲִֵֵֵֶֶַָָהּמתים
מּבחּוץ‰. ארּוכה מעלה הּוא הרי העצם, ׁשּבתֹו [גורםמח ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

העצם] שעל לבשר קּוליתרפואה ,לפיכ הירך]. עצם הּמת,[- ְִִֵַָ
ּכדי מח ּבתֹוכּה יׁש אם - קצֹותיו מּׁשני הּסתּום העצם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהּוא
הּמתנדנד מח ּבּה היה ׁשלם; ּכמת זה הרי ארּוכה, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלעלֹות

לעצם] מחובר אינו מטּמא[- זה הרי ּכזית, ּבֹו יׁש אם -ְְֲִִֵֵֵֶַַ
ּבֹוקעת טמאה צדדיו, מּכל סתּום ׁשהעצם ּפי על אף ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּבאהל.
לכל ּכבׂשר ׁשהּמח, ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ויֹורדת ּבֹוקעת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹועֹולה

ָָּדבר.
.Âיכֹוליןהאבר ׁשאין ּפי על אף - ּבאדם המדלּדלין והּבׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ולחיֹות טהֹור;לחזר הּבׂשר הרי האדם, מת טהֹורים. , ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹ
אברוהאבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מן אבר הּמת? מן לאבר החי, מן אבר ּבין מה הּמת. ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַמן
אבר טהֹורים. מּמּנּו, הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהחי
ּכפֹורׁשין מּמּנּו, הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - הּמת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן

ּבׁשעּורן. ּומטּמאין הּׁשלם; הּמת ְְְִִִֵֵַַַָָמן
.Êׁשעּור להם אין - הּמת מן אבר ּבין החי, מן אבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָּובין

אברים[לטמא] ּוׁשמֹונה וארּבעים מאתים חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ
ואין ועצם; וגידים ּבׂשר מהן ואחד אחד ּכל ּבאיׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיׁש

ּובא הּמנין. מן אברהּׁשּנים ּכל וחמּׁשים. ואחד מאתים ּׁשה, ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מטּמא - הּמת מן ּבין החי מן ּבין ּכברּיתֹו, ׁשּפרׁש ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמהם
יתרֹות אברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ּובמּׂשא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבמּגע

יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ׁשאינן [שישית]ׁשּבאּׁשה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
נסּפרת אם - צּפרן ּבּה ואין עצם, ּבּה בשורתׁשּיׁש נמצאת -] ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

אינּההאצבעות] ואם האברים. רב למנין עֹולה הּיד, ּגב ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹעל
ּבאהל; מטּמאה ואינּה ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנסּפרת
ּכׁשאר היא הרי צּפרן, ּבּה היה ואם מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻוטמאתּה
נסּפרת? ׁשאינּה אצּבע על טמאה ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהאברים.
לּה עׂשּו ּבאהל? טּמאּוה לא ולּמה הּנסּפרת. מּׁשּום ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּגזרה
ּכדי - ּגזרה מּׁשּום מּדבריהם ׁשּטמאתּה להֹודיע ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהּכר,

וקדׁשים. ּתרּומה טמאתּה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָָֹֻׁשּלא
.Áצּורת ּבהן נּכרת אם - ּבׂשר עליהן ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי האדם, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמֹות
ׁשלם הןּכמת ואּלּו אדם". "עצם ּבהם קֹורא ׁשאני ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, הּׁשדרה, ּכמת: מטּמאין ׁשהן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהעצמֹות
ּכמת היא הרי הּׁשלמה, ׁשדרה ּכיצד? הּׁשדרה מנינֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹורב
חליֹות, עׂשרה מּׁשמֹונה אחת חליה אפּלּו חסרה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻׁשלם;
ׁשהיא ּגלּגלת ּכיצד? הּגלּגלת העצמֹות. ּכׁשאר היא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻהרי
ּכׁשאר היא הרי ּכסלע, חסרה ואם ּכמת; היא הרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשלמה,
ּכל לכסלע. מצטרפין ּכּלן קטּנים, נקבים ּבּה היּו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֻהעצמֹות.

והּצלעֹות, והירכים, הּׁשֹוקים, ׁשּתי הּוא - אדם ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבנינֹו
ּכיצד? ׁשלם; ּכמת הּוא הרי מת, ׁשל ּבנינֹו ורב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהּׁשדרה.
ׁשהּוא, ּכל ּבנינֹו רב חסר אם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכגֹון
עצמֹות מנין רב ּכיצד? מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹהרי
ּכמת אּלּו הרי - עצם ועׂשרים חמּׁשה מאה ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּמת,
העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי ועׂשרים, ארּבעה מאה היּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשלם;
- ּבאבריו חסר אֹו ּבאבריו, יתר זה אדם ׁשהיה ּפי על ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאף
היתה ּכן אם אּלא אדם; ּכל רב מנין על אּלא מׁשּגיחין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאין
- הּיד ּגב על נסּפרת ׁשהיתה אֹו צּפרן, ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאצּבע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמנין, עֹולה ְְְִִֵֶֶַַָָׁשהיא
.Ë,ּבנין רב ולא מנין, רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹׁשאר

רבע ּבהן היה אם - ׁשלמה ּגלּגלת ולא ׁשלמה, ׁשדרה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻולא
ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאין אּלּו הרי היּוהּקב, ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבמּגע מטּמא - ּכׂשעֹורה עצם אפּלּו הּקב, מרבע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפחֹות
ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְֵֵֶַַָֹּובמּׂשא,

.Èרבע ּבֹו יׁש אפּלּו - אחד עצם מטּמאהיה זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד, עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמּגע

ׁשּנאמר לפי הּקּבלה; מּפי ּבעצם"הלכה הּנגע (ּכל) "[ועל] : ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבמּגע מטּמא ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּׁשמּועה, מּפי למדּו -ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הלכה ׁשּטמאתֹו ּולפי רבינו]ּובמּׂשא; הּוא[ממשה הרי - ְְְֲֲִֵֶַָָָָֻ
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה, ְְְִִִִֵָֹּדין

.‡Èּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו מלאמת - רקב ונעׂשה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ואינֹו ּכמת. ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב, מאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹחפנים
ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי לפי - ּבמּגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמטּמא

ּגּבלֹו ואפּלּו חּבּור.[ערבו]אחד; אינֹו ּבמים, ְְֲִִִִֵֶַַָ
.·Èּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת, ׁשּנאמר:ּדם - ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

וכּמה הּנפׁש". הּוא הּדם "ּכי ונאמר: האדם", ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ"ּבנפׁש
הּדם ּתמצית ואפּלּו רביעית. הדםׁשעּורֹו? שסביב טבעת -] ְְֲִִִִִַַַָ

ּכמת.הקרוש] ּבאהל מטּמא אדמּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל -ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
.‚Èנחירה ּדם אפּלּו החי, הריגה]ּדם טהֹור,[- זה הרי - ְֲֲִִֵֶַַַַָָ

ח ׁשהּוא זמן סמּוּכל ּבאחרֹונה מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב י. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּתערבת וכל ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא הּדם עם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמיתה,
מיתה מאחר יצא וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ידּוע ואין ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָרביעית,
זה הרי - מיתה אחר וחציּה מחּיים, רביעית חצי אפּלּו -ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
אּלא ּובאהל; ּובמּגע ּבמּׂשא ּומטּמא ּתבּוסה', 'ּדם ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹנקרא

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֶָֻׁשּטמאתֹו
.„Èחי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה, על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג

לאֹותּה ויֹורד מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת, לגּמה, ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻויֹורד
ראׁשֹונה טּפה ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּגּמה

אחת]ראׁשֹונה אחת מּמּנּו[- יצא מחּיים. ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה , ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מיתה לאחר ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ּבלבד, ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻרביעית
ּברׁשּות ּבּה והּנֹוגע הּספקֹות; ּכׁשאר טמאה, ספק זֹו הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֻ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות טמא, - ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּיחיד

ְִּבמקֹומֹו.
.ÂËּובאהל ּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּטמאה זמן ּכל - ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּקבר

ׁשּנאמר ּתֹורה, ּדין אֹוּכמת, אדם, בעצם אֹו במת, "אֹו : ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבכתליו; הּנֹוגע אֹו קבר, ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ואחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָבקבר".
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ּבמּגע מטּמא ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום, ּבנּוי ׁשּיהיה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻוהּוא,
ּבצּדי ּבהן וכּיֹוצא אבנים אֹו ּכלים הּמעמיד אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּובאהל.
ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹו ּבכלים מלמעלה עליו וכּסה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמת,
הּצדדין ואּלּו 'ּגֹולל'; נקרא מלמעלה, הּמּטל הּכּסּוי זה -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
'ּדֹופק'. נקראין עליהן, נׁשען ׁשהּוא הּגֹולל את ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמעמידין

ה ּכקבר,ּוׁשניהם, ּובאהל ּבמּגע מטּמאין - הּדֹופק אֹו ּגֹולל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן סֹופרים; מּדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻוטמאתם
ּגררֹו אֹו הּמת, ּבֹו ׁשּכּסה עד ּבחבלים הּגֹולל את ּגרר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאם
עליו ׁשהעמיד עד הּדֹופק ׁשּגרר אֹו הּמת, מעל ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּוׁשמטֹו
טהֹור. זה הרי - הּגֹולל מּתחת ּבחבלים ׁשמטֹו אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּגֹולל,
ּדֹופקין' 'ּדֹופק הּנקראין והן הּדֹופק, את ׁשּסֹומכין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּודברים

טהֹורין. הן הרי -ְֲִֵֵ
.ÊËּבעפרּה הּמת עצמֹות ואבדּו הּקבר, ּבּה ׁשּנחרׁש ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׂשדה

ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס'. 'ּבית הּנקראת היא -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
ּבאהל מטּמאה ואינּה ּכׂשעֹורה; עצם ּבֹו יׁש ּכלׁשּמא וכן . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

העצמֹות מּפני ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא עפרן - העּמים ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָארצֹות
- העּמים וארץ הּפרס ּבית וטמאת ּבהן; נזהרין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו סֹופרים, ְְְְִִִִֵֵֶָמּדברי

ה'תשע"ב אלול כ"ו חמישי יום

ג ¤¤ּפרק

נפל‡. אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
ּבגידין אבריו נתקּׁשרּו מׁשּלא ּוכזית נצל, ּוכזית הּמת, ּבׂשר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

שנימוח] בשר עליהן[- ׁשּיׁש הּמת מן ואבר החי מן ואבר ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
מנינֹו ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, והּׁשדרה, ּכראּוי, [שלּבׂשר ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹֻ

לאהעצמות] ּבהן ׁשאין ּפי על אף מקֹום מּכל עצמֹות ורבע ,ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּתבּוסה ּדם ּורביעית ּדם, ּורביעית מנין, רב ולא ּבנין [-רב ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֹ

הריגה] בעת עׂשרה.היוצא ׁשּתים הּכל -ְְֵֵֶַֹ
אבר·. ּבאהל: מטּמאין ואין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואּלּו

עצמֹו, אֹו ּבׁשרֹו ׁשחסר הּמת מן ואבר ּבׁשרֹו, ׁשחסר החי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמן
ׁשחסרה והּגלּגלת עצמֹות, רבע ּבּה ואין ׁשחסרה ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוהּׁשדרה

רבע ּבּה ּכׂשעֹורה,[הקב]ואין אפּלּו אחד ועצם עצמֹות, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבעה. הּכל - הּפרס ּובית העּמים, ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹוארץ

והּדֹופק‚. הקבר]הּגֹולל כיסויי ּובאהל[- ּבמּגע מטּמאין - ְְְְְִֵֵֶַַַַָֹ
הרקב ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן שנרקב]ּכקבר, מת מטּמא[- - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עצמֹות רבע טמאת ּבמּגע. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻּבאהל
ּבׂשר עליו ׁשאין אבר וטמאת ּדם, רביעית וטמאת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּבאהל,

כשיעור]ּכראּוי ׁשּכּלן[- לי, יראה - החי מן ּבין הּמת מן ּבין ִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּכמֹו עליהן, מגּלח הּנזיר אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאתן
וכל הּמקּדׁש, ּביאת על עליהן חּיבין ואין ּבנזירּות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו
לפיכ הּמקּדׁש. ּביאת על חּיב - ּתֹורה ׁשל ּבטמאה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהּטמא

ה ׁשאין הּמת מן טמאה ׁשּכל אֹומר, עליה,אני מגּלח ּנזיר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּתֹורה. ּדין ִֵָָאינּה

ׁשיׁש„. ׁשל ּבארֹון ערם, ׁשּיּקבר עד - מטּמא הּמת רקב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאין
מּמּנּו חסר ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו

מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאבר,
אֹו העץ רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא; רקבֹו אין -ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּבהויתֹו ּברקב ּתתערב הּמּתכת המטּמאחלּדת ורקב . ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרּו ולא ּבטמאתֹו. הּוא הרי ׁשהּוא, ּכל עפר ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשּנתערב

רקב. לֹו אין הרּוג, אבל ּבלבד; למת אּלא ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָרקב,
צּפרניו‰. אֹו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו

אין - ּבמעיה ועּברּה עּברה אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּוקברּום
רקב .להן ֶָָָ

.Âׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד הּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטחן
.מאליו ֵֵָ

.Êמקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשהרקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו, ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָֻטחנֹו
נטמא ואם ספק; זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק טמא זה הרי זה, מרקב חפנים .למלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
.Áמעפר אֹו הּמת, ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא

ׁשּמטּמא רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא
הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו בּבאהל, שרו[- ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יׁשהרקוב] ׁשהרי ּובאהל; ּבמּׂשא מטּמא זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹודמֹו
זֹו ׁשאף לי, ויראה רקב. חפנים מלא ועֹוד, חפנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמלא

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵָֻטמאה
.Ë- והּצלעֹות הּׁשדרה והיא קּימת, וׁשלּדֹו ׁשּנׂשרף, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמת

נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם, ּכמת מטּמא זה [-הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
האש] ּתבניתֹו,ליחכתו צּורת ׁשּנתּבלּבלה עד נׂשרף אם אבל ;ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

מרּקם ׁשפיר וכן עוברו]טהֹור. צורת ניכרה ּבּמים[- ׁשּטרפֹו ְְְִִֵֶַַָָָָֻ
צּורתֹו. נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, -ְְְֲִֵֶַָָָ

.Èטהֹור ּכקמח, ונעׂשה ׁשּנפר הּמת אפרּבׂשר וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבין הּמת, מּבׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין,
ּבכל ּכבׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת, ּבין - ְְְִֵֵֵֵֶֶָָמקֹום
.‡Èהּל אֹו צרּכֹו, ּכל עּבדֹו אם ּכבׂשרֹו. - האדם [-עֹור ְְְִִִִֵָָָָָָ
עֹובדּהדרך] ּכדי הּתֹורה;[עיבוד]ּבֹו מן טהֹור זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָ

ׁשּלא ּכדי ּגזרה, - הּמת ּכבׂשר ּבכזית מטּמא מּדבריהם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
ּבהן. ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות לעּבד אדם ּבני ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלהרּגיל

.·Èאד ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא חיעֹור ׁשהיה ּבין - ּכׁשּיּולד ם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּפני טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו

ּבהן וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַָָ
.‚È,והּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, - ׁשּבּמת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל

מחליף וגזען כשניטלים]הֹואיל מתחלפים חּבּורן,[- ּובׁשעת ; ְְְְִִִִִַַָָ
נטמא - הּבית ּבתֹו ּוׂשערֹו ּבחּוץ, הּמת ּכיצד? טמא. ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹהּכל
ּבצּפרניו, אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבׂשערֹו הּנֹוגע וכן ּבּבית; אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
העֹומד וצּפרנֹו להּגזז, העֹומד ׂשערֹו נטמא. - מחּברין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻּכׁשהן
,לפיכ ספק; ּבהן יׁש להּנטל, עֹומדין והן הֹואיל - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלהּנטל
הּמת מן הּיֹוצא מׁשקה ּכל טמא. ספק הּוא הרי - ּבהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנֹוגע

ּדמים מראה וכל מּדמֹו; חּוץ טהֹור, אדמימות]- הּמת[- מן ְְִִִֵֵַַָָָָ
הּמת, מׁשקה על ּגזרּו לא מה ּומּפני ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, -ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשהּמת מּפני הּטמאין? מּכל הּיֹוצאין מׁשקין על ׁשּגזרּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכדר

ּבדלין הּכל מׁשקיו.[מובדלים]- על ּגזרּו לא מּמּנּו, ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ
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.„Èּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה - ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד
ּדם[קרוש]קֹופה ּבֹו[ילד]. אין אם - ּכּלֹו ׁשּיצא קטן, ִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּבֹו. ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - ְִִִֶֶַַָָָרביעית
.ÂËועצם ּדם, רביעית טהֹורין: ׁשהּוא, ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו,

ואבר רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׂשעֹורה,
ׁשהּוא ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי .מן ְִֵֵֶֶַַַָָ

ד ¤¤ּפרק

ׁשּתהיהרביעית‡. עד טהֹורה; - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת מתים,[נבנתה]הרביעית מּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ׁשהיּו מּמת[השאר]ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ורבע מתים, ׁשני ׁשל הּגלּגלת וכן מּׁשני[קב]אחר, עצמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ

מטּמאין אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת מן ואבר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָמתים,
עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא ּבמּגע אּלא ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּבאהל,

טהֹוראבר·. אנׁשים, מּׁשני החי -מן אחד מאיׁש אפּלּו ; ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
טהֹור. לׁשנים, נחלק ְְִִִֶַַָאם

נצל‚. ּוכזית מתים, מּׁשני ּבׂשר נימוח]ּכזית מּׁשני[בשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב חפנים ּומלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמתים,

[- של ּכחצירקב[הגדרה וכן זה; עם זה מצטרפין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּכל ּוׁשאר זה. עם זה מצטרפין - נצל זית וכחצי ּבׂשר, ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָזית
ׁשוּו ׁשּלא מּפני זה, עם זה מצטרפין אין - ׁשּבמת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻהּטמאֹות

ְִֵֶּבׁשעּוריהן.
רבעעצם„. וכן ּבמּׂשא; מטּמא לׁשנים, ׁשּנחלק ּכׂשעֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּנּדקּדקּו אחד מּמת מהן[לחתיכות]עצמֹות אחד ּבכל ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל, מטּמאין - ּכׂשעֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹֹעצם

ורּדדֹוּכזית‰. חלקים, ׁשחתכֹו הּמת כתשו]מן -]- ודּבקֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
ּפי על אף קצתֹו, ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא; ּבאהל ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמטּמא

חּבּורי ׁשאין - -]ׁשחּברֹו חּבּור.[ידי אדם ְִִִֵֵֶֶָָ
.Âׁשהּתיכֹוּכזית ׁשלם, נוזל]חלב עשאו היה[- טמא; - ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

טהֹור. - והּתיכֹו ְְִִָָֹמפרר,
.Êׁשּׁשלּדּהׁשדרה ּפי על אף - ׁשּלּה חליֹות רב ׁשּנגרדּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

- הּקבר ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל; מטּמאה אינּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת,
מּפני ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת ואפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה .ׁשהּקבר ְְֶֶֶַָָ
.Á- הּבית לתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו, ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל ּומטּמאין מצרפן, .האהל ְְְְְִֶֶַָָָֹֹ
.Ëמקצתֹועצם והכניס ׁשמים, ּבידי ּבׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּבית נטמא - הּבית מן ּכׁשנילפנים ועליהם עצמֹות, ׁשני . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ואם טמא; הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבׂשר, זיתים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
ׁשאין טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבׂשר ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהיה

חּבּור. אדם ִִֵָָחּבּורי
.Èחפניםמלא[- הּבית[בשר הּבית, ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ֵָטמא.
.‡Èלהּבארביעית טהֹור הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנבלעה ;ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

טמא. ּבארץ, הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל
.·Èּובּקׁשּכזית הּבית, ּבתֹו ׁשאבד הּמת חופש]מן ולא[- ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֻ

מעת למפרע, טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור; הּבית - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא
ׁשּנמצא. עד ְִֶֶַַָָׁשאבד

.‚Èּבאויר ׁשּנׁשּפ ּדם השמים]רביעית קרׁש,[תחת אם - ְְֲִִִִִֶַַָָָ
אׁשּברן ּבמקֹום ׁשהיה מים]אֹו בה שנאספים והּוא[גומא , ְְְִֶֶַָָֹ

והא ּגּמה, ּכמֹו הּנמּו -הּמקֹום מקצתֹו על הּמאהיל היל ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבמֹורד האסקּפה על נׁשּפ ּבין[משופע]נטמא. השיפוע, [אם ְְְְִִֵַַַָָָָֻ

על-] הּדם נח לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ּבין ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלפנים
הּדם ׁשּקרׁש אֹו אׁשּברן, האסקּפה היתה ואם ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהאסקּפה;
אם - ּבכסּות ׁשּנבלעה ּדם רביעית טמא. הּבית - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָעליה
מטּמאה הּכסּות זֹו הרי - ּדם רביעית מּמּנה ויֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמתּכּבסת,
ּבאהל, מטּמאה אינּה - לאו ואם ּובאהל. ּובמּׂשא ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבמּגע
יכֹול ׁשאינֹו הּבלּוע ׁשּכל ּבמת; ׁשּנגעה ּככסּות היא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי
ּבמים, אֹותּה מכּבסין אֹותּה? מׁשערין ּכיצד טהֹור. ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלצאת,
היה אם - ּדם רביעית לתֹוכן ונֹותן ּכמּדתן, מים ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָּומביא
הּמזג מּמי יֹותר אדם הּכּבּוס מי ׁשהיה אֹו ׁשוה, [-מראיהן ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

דם] לתוכן רביעית.שמזגו מּמּנה ׁשּיצא ּבידּוע -ְְִִִֶֶַָָָָ
.„Èׁשהּואהּמּׂשא וכל הן. ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל, והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

מצטרף, אינֹו - ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא; מצטרף, - אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשם
ׁשני ׁשּנׂשא אֹו זיתים, חציי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוטהֹור.
זיתים, חציי ּכׁשני על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחציי
אֹו עליו, מאהיל אחר זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל ֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאֹו
על ּגּופֹו ּבמקצת והאהיל האהל, ּתחת זית וחצי הּוא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהיה
טמאים, הּכל - מקצתֹו על זית חצי האהיל אֹו אחר זית ְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹחצי
חצי הּנֹוׂשא אֹו זית ּבחצי הּנֹוגע אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּפני
ׁשהאהיל אֹו זית, ּכחצי ועל עליו מאהיל אחר ודבר ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָזית,

א אחר, זית חצי וכןעליו אחר, זית חצי על הּוא ׁשהאהיל ֹו ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשאין טהֹורין; הּכל - אחר זית חצי ונׂשא זית ּבחצי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהּנֹוגע
ולא טמאֹות; ּבׁשאר ולא ּבמת לא הּמּׂשא, עם מצטרף ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹֻהּמּגע
הּמּׂשא עם מצטרף האהל ולא האהל, עם מצטרף .הּמּגע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ה ¤¤ּפרק

טמאיןּכל‡. - ּכלים ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ
ׁשבעה ּבדברים[ימים]טמאת ׁשּנגע ּכלי אֹו אדם ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

מּדברים ּבאחד ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת מן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמטּמאין
מן ׁשּמטּמאין ּדברים ׁשּנׂשא אדם וכן ּבאהל, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמטּמאין
"ּכל ׁשּנאמר: ׁשבעה, טמאת טמאין הּכל - ּבמּׂשא ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּמת
ימים". ׁשבעת יטמא ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּבא

טמאיןאדם·. - זה אדם ּבהם ׁשּיּגע וכלים ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשבעה הּׁשביעי,טמאת ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻ

ׁשּנגע ּבין - ּבמת ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּיּגע אדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּוטהרּתם".
נֹוגע עדין ּכׁשהּוא ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבֹו
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ערב, טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבּמת
מּדברי אבל ּתֹורה; ּדין הּוא זה הערב". עד ּתטמא ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנגעת,
מחּבר הּוא ועדין אחר, ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻסֹופרים,

ׁשבע טמאת טמאין ׁשניהם - הּׁשניּבּמת זה נגע ּוכאּלּו ה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה עצמֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבּמת
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.„Èּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה - ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד
ּדם[קרוש]קֹופה ּבֹו[ילד]. אין אם - ּכּלֹו ׁשּיצא קטן, ִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּבֹו. ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - ְִִִֶֶַַָָָרביעית
.ÂËועצם ּדם, רביעית טהֹורין: ׁשהּוא, ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו,

ואבר רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׂשעֹורה,
ׁשהּוא ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי .מן ְִֵֵֶֶַַַָָ

ד ¤¤ּפרק

ׁשּתהיהרביעית‡. עד טהֹורה; - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת מתים,[נבנתה]הרביעית מּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ׁשהיּו מּמת[השאר]ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ורבע מתים, ׁשני ׁשל הּגלּגלת וכן מּׁשני[קב]אחר, עצמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ

מטּמאין אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת מן ואבר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָמתים,
עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא ּבמּגע אּלא ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּבאהל,

טהֹוראבר·. אנׁשים, מּׁשני החי -מן אחד מאיׁש אפּלּו ; ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
טהֹור. לׁשנים, נחלק ְְִִִֶַַָאם

נצל‚. ּוכזית מתים, מּׁשני ּבׂשר נימוח]ּכזית מּׁשני[בשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב חפנים ּומלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמתים,

[- של ּכחצירקב[הגדרה וכן זה; עם זה מצטרפין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּכל ּוׁשאר זה. עם זה מצטרפין - נצל זית וכחצי ּבׂשר, ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָזית
ׁשוּו ׁשּלא מּפני זה, עם זה מצטרפין אין - ׁשּבמת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻהּטמאֹות

ְִֵֶּבׁשעּוריהן.
רבעעצם„. וכן ּבמּׂשא; מטּמא לׁשנים, ׁשּנחלק ּכׂשעֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּנּדקּדקּו אחד מּמת מהן[לחתיכות]עצמֹות אחד ּבכל ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל, מטּמאין - ּכׂשעֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹֹעצם

ורּדדֹוּכזית‰. חלקים, ׁשחתכֹו הּמת כתשו]מן -]- ודּבקֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
ּפי על אף קצתֹו, ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא; ּבאהל ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמטּמא

חּבּורי ׁשאין - -]ׁשחּברֹו חּבּור.[ידי אדם ְִִִֵֵֶֶָָ
.Âׁשהּתיכֹוּכזית ׁשלם, נוזל]חלב עשאו היה[- טמא; - ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

טהֹור. - והּתיכֹו ְְִִָָֹמפרר,
.Êׁשּׁשלּדּהׁשדרה ּפי על אף - ׁשּלּה חליֹות רב ׁשּנגרדּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

- הּקבר ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל; מטּמאה אינּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת,
מּפני ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת ואפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה .ׁשהּקבר ְְֶֶֶַָָ
.Á- הּבית לתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו, ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל ּומטּמאין מצרפן, .האהל ְְְְְִֶֶַָָָֹֹ
.Ëמקצתֹועצם והכניס ׁשמים, ּבידי ּבׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּבית נטמא - הּבית מן ּכׁשנילפנים ועליהם עצמֹות, ׁשני . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ואם טמא; הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבׂשר, זיתים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
ׁשאין טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבׂשר ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהיה

חּבּור. אדם ִִֵָָחּבּורי
.Èחפניםמלא[- הּבית[בשר הּבית, ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ֵָטמא.
.‡Èלהּבארביעית טהֹור הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנבלעה ;ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

טמא. ּבארץ, הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל
.·Èּובּקׁשּכזית הּבית, ּבתֹו ׁשאבד הּמת חופש]מן ולא[- ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֻ

מעת למפרע, טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור; הּבית - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא
ׁשּנמצא. עד ְִֶֶַַָָׁשאבד

.‚Èּבאויר ׁשּנׁשּפ ּדם השמים]רביעית קרׁש,[תחת אם - ְְֲִִִִִֶַַָָָ
אׁשּברן ּבמקֹום ׁשהיה מים]אֹו בה שנאספים והּוא[גומא , ְְְִֶֶַָָֹ

והא ּגּמה, ּכמֹו הּנמּו -הּמקֹום מקצתֹו על הּמאהיל היל ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבמֹורד האסקּפה על נׁשּפ ּבין[משופע]נטמא. השיפוע, [אם ְְְְִִֵַַַָָָָֻ

על-] הּדם נח לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ּבין ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלפנים
הּדם ׁשּקרׁש אֹו אׁשּברן, האסקּפה היתה ואם ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהאסקּפה;
אם - ּבכסּות ׁשּנבלעה ּדם רביעית טמא. הּבית - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָעליה
מטּמאה הּכסּות זֹו הרי - ּדם רביעית מּמּנה ויֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמתּכּבסת,
ּבאהל, מטּמאה אינּה - לאו ואם ּובאהל. ּובמּׂשא ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבמּגע
יכֹול ׁשאינֹו הּבלּוע ׁשּכל ּבמת; ׁשּנגעה ּככסּות היא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי
ּבמים, אֹותּה מכּבסין אֹותּה? מׁשערין ּכיצד טהֹור. ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלצאת,
היה אם - ּדם רביעית לתֹוכן ונֹותן ּכמּדתן, מים ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָּומביא
הּמזג מּמי יֹותר אדם הּכּבּוס מי ׁשהיה אֹו ׁשוה, [-מראיהן ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

דם] לתוכן רביעית.שמזגו מּמּנה ׁשּיצא ּבידּוע -ְְִִִֶֶַָָָָ
.„Èׁשהּואהּמּׂשא וכל הן. ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל, והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

מצטרף, אינֹו - ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא; מצטרף, - אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשם
ׁשני ׁשּנׂשא אֹו זיתים, חציי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוטהֹור.
זיתים, חציי ּכׁשני על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחציי
אֹו עליו, מאהיל אחר זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל ֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאֹו
על ּגּופֹו ּבמקצת והאהיל האהל, ּתחת זית וחצי הּוא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהיה
טמאים, הּכל - מקצתֹו על זית חצי האהיל אֹו אחר זית ְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹחצי
חצי הּנֹוׂשא אֹו זית ּבחצי הּנֹוגע אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּפני
ׁשהאהיל אֹו זית, ּכחצי ועל עליו מאהיל אחר ודבר ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָזית,

א אחר, זית חצי וכןעליו אחר, זית חצי על הּוא ׁשהאהיל ֹו ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשאין טהֹורין; הּכל - אחר זית חצי ונׂשא זית ּבחצי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהּנֹוגע
ולא טמאֹות; ּבׁשאר ולא ּבמת לא הּמּׂשא, עם מצטרף ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹֻהּמּגע
הּמּׂשא עם מצטרף האהל ולא האהל, עם מצטרף .הּמּגע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ה ¤¤ּפרק

טמאיןּכל‡. - ּכלים ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ
ׁשבעה ּבדברים[ימים]טמאת ׁשּנגע ּכלי אֹו אדם ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

מּדברים ּבאחד ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת מן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמטּמאין
מן ׁשּמטּמאין ּדברים ׁשּנׂשא אדם וכן ּבאהל, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמטּמאין
"ּכל ׁשּנאמר: ׁשבעה, טמאת טמאין הּכל - ּבמּׂשא ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּמת
ימים". ׁשבעת יטמא ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּבא

טמאיןאדם·. - זה אדם ּבהם ׁשּיּגע וכלים ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשבעה הּׁשביעי,טמאת ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻ

ׁשּנגע ּבין - ּבמת ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּיּגע אדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּוטהרּתם".
נֹוגע עדין ּכׁשהּוא ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבֹו
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ערב, טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבּמת
מּדברי אבל ּתֹורה; ּדין הּוא זה הערב". עד ּתטמא ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנגעת,
מחּבר הּוא ועדין אחר, ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻסֹופרים,

ׁשבע טמאת טמאין ׁשניהם - הּׁשניּבּמת זה נגע ּוכאּלּו ה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה עצמֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבּמת
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ׁשּפרׁש אחר ּבין חּבּור ּבׁשעת ּבין ּפסח, ּולעֹוׂשה לנזיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאבל
ּתֹורה. ּכדין ערב, טמאת אּלא טמא אינֹו -ְְִֵֵֶֶֶַָָָֻ

הןּכלים‚. הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו; ּבּמת ּכנֹוגע ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלּנֹוגע
ׁשּנטמאּו ּכלים אף - ׁשבעה טמאת ּכלים, ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּבין
טמאת טמאין ּבהם, ׁשּיּגע האדם אֹו והּכלים הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבמת,

הּׁשמּועהׁשבעה מּפי ּבמת"; אֹו חרב "ּבחלל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מּתכֹות ּכלי ּבין ּכלים, לׁשאר הּדין והּוא ּכּמת. ׁשחרב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמדּו,

ׁשטף ּכלי במקווה]ּבין המיטהרים הּוא[כלים הרי ּובגדים. ְְֲִֵֵֵֶֶָ
,ּדעּת על ּתעלה וכי ּבחלל"; נגע וכל נפׁש הרג "ּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹאֹומר:
ימים?! ׁשבעת נטמא - והרג אבן זרק והרג, חץ ירה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּזה
ּבנגיעתֹו ׁשּנטמא מּפני ּבּה; וכּיֹוצא ּבחרב נפׁש הֹורג ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
הּכלים ׁשאף ּומּנין ּבּמת. הּכלי נגע ׁשהרי - ּבֹו ׁשהרג ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבּכלי
טמאת טמאים ּבמת, ׁשּנטמאּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנֹוגעין
הּׁשביעי, ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם אֹומר: הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשבעה?
ׁשבעה, טמאת הּטמא אדם ׁשּכל למדּת, הא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּוטהרּתם";

ׁשבעה. טמאת ּבגדים ְְְְִִֵַַָָֻמטּמא
ּבאנמצאת„. ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם -אֹומר: אחר דם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּכלים ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
ׁשבעה; טמאת טמאים ׁשניהן - ּבכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֻהּנֹוגעין
ּכלים ערב. טמאת טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻהּׁשליׁשי,
טמאין ׁשלׁשּתן - ּבאדם וכלים ּבכלים, ואדם ּבמת, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהּנֹוגעין
טמאת טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הרביעי, ׁשבעה; ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻֻטמאת

.ערב ֶֶ
אבלּבּמה‰. וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש, ּביאת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלחּיב
ׁשּנגע והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד, הּׁשנים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיב

ּתֹורה ּכדין יטמא".ּבֹו, הּטמא, ּבֹו יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגע אֹו ּבאדם, ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאבל
ּביאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ּבמת ׁשּנגעּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבכלים
קּבלה ּדברי ׁשהם ּפי על אף האּלּו, ׁשהּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמקּדׁש;

רבינו] ּבּתֹורה,[ממשה נתּפרׁשּו לא ׁשהרי - ּתֹורה ּדין אינן ,ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ
ׁשהּוא ּבֹו הּנֹוגע והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

ּכלים. ּבין אדם, ּבין ִִֵֵֵָָראׁשֹון,
.Âואינֹוּכלי טמא; - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת, ׁשּנגע חרׂש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכלי ׁשאין - ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי ולא אדם, לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמטּמא
ּבׁשאר ולא ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻחרׂש

קּבלה ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּדין הּוא וזה .טמאֹות. ְְִִֶֶַַַָָָֻ
.Êּבטמאזה ּגדֹול אדםּכלל מטּמא - טמאה אב ּכל ֹות: ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻֻ

ּבין ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
אב זה הרי ּבנגיעה, וכלים אדם המטּמא וכל חרׂש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלי
ואינֹו ּומׁשקין; אכלין מטּמא - הּטמאֹות ולד וכל ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַָָָֻֻטמאה.
ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי לא וכלים, אדם לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹמטּמא

.ּובגדים ְִָ
.Áּבראׁשֹון,וכל והּנֹוגע 'ראׁשֹון'; הּנקרא הּוא ּבאב, הּנֹוגע ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

ּבׁשליׁשי, והּנֹוגע 'ׁשליׁשי'; נקרא ּבׁשני, והּנֹוגע 'ׁשני'; ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָנקרא

'רביעי' 'ולדנקרא נקראין ּכּלן מּמּנּו, וׁשּלמּטה והראׁשֹון . ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָֻ
ְַָֻהּטמאה'.

.Ëּביןּכל אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ
הּטמאֹות, מאבֹות אב והּוא מת'. 'טמא הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים

ׁשּבארנּו ּכמֹו קדׁשים וטמאת ּתרּומה טמאת ּכדילענין , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ
ּבמּגע וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות

ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות; אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר
.Èולד הּוא - ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכל

מן הרביעי ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה; הראׁשֹון והּוא ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֻֻהּטמאה,
ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון וקדׁשים.הּמת, ּתרּומה לענין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

.‡Èאאדם ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים הּפרס,אֹו ּובית העּמים רץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן, ההריגה]אֹו בשעת היוצא -] ְְְַַַַָָָ

ודֹופק הקבר]וגֹולל כיסויי ׁשּנטמא[- אדם וכן ּבאהלן, אֹו , ְְְְְֳִֵֵֵֶָָָָָ
אבֹות ּבהם, וכּיֹוצא ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה ּדם ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמּׂשא
מחמת הּמתטּמאין ּבגדים וכן סֹופרים; ּדברי ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֻטמאֹות
סֹופרים. ּדברי ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּכּלן ׁשבעה, טמאת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻֻֻאּלּו

.·Èׁשּלאהאהל ּפי על אף - הּטמאה על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻ
הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה

ּבמת ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא האהל".והרי על "והּזה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכלי אֹו ׂשק אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
ּבין לאכילה הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעץ
על האהל את "וּיפרׂש ׁשּנאמר: - לאכילה ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהאסּורין
אם אבל ּכמׁשּכן. ועֹור אריג אּלא אהל קרּוי אין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהּמׁשּכן",
וכּיֹוצא הּמחצלת אֹו הּתקרה ּכגֹון עץ, ׁשל נסרין האהל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
ואין טהֹור; זה הרי - מּתכת ׁשל אֹו עצם, ׁשהיה אֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבהן,
ׁשּנאמר מקֹום וכל טהֹור. ׁשהּוא ּבנין, היה ׁשאם לֹומר, ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָצרי
ל ואין הּבית. ׁשּבכל וכלים אדם אּלא אינֹו טמא', ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ'הּבית
הּפׁשּתן אּלא אהלים, טמאת מתטּמא ׁשהּוא העץ מן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻיֹוצא

ְִַּבלבד.
.‚Èלטּמאּבגדים ּכמת ׁשהן ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבאהל לטּמא ּכמת אינן ׁשבעה, טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו ּכמֹו מפרׁש אינֹו עצמֹו לּמת ׁשהּמּׂשא ,ּובמּׂשא; ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לפיכ,ּובטמאת ּבאהל". ימּות ּכי "אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הּמאהיל וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוׂשא
זה הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו, ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם,
הן הרי - הּכלים על והאהיל ּבמת, ׁשּנטמא אדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

ּבלבד. ּבמּגע אּלא מטּמא מת טמא ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטהֹורין;
.„Èמּדףהּמת ולא מּתחּתיו, ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

ּגּביו שמעליו]מעל בגדים ּבּמת[- ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבגדים עׂשרה ּכיצד? ּגּביו. על אֹו ּתחּתיו, ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּצּדֹו,
ּגּבֹו על אחרים ּבגדים ועׂשרה למעלה, והּמת זה, ּגּבי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָזה
ׁשּנגע ּבּבגד ׁשּנגע הּׁשני והּבגד ּבֹו, הּנֹוגע ּבגד - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמלמעלה
טמאת טמא - והּׁשליׁשי ׁשבעה; טמאת טמאים ׁשניהם - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻֻּבֹו
הרביעי ּומן והרביעי, ׁשּלמּטה; ּבין ׁשּלמעלה ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָערב,
ּכן ּׁשאין מה טהֹורין; ּכּלן - ּולמעלה הרביעי ּומן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּולמּטה,
ּדברים ּבּמה ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמטּמאי
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מּמּנּו וׁשּלמעלה ׁשּתחּתיו הּכלים אֹו הּבגדים ׁשּכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמּורים,
רצּוצה טמאה ׁשם היתה ּבׁשּלא חללטהֹורין? מעליה שאין -] ְְְְְִֶָָָָָֹֻ

הּכליםטפח] ּובין ּבינֹו מבּדיל ׁשהיה אֹו אהל, טמאת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻולא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶֶֶָאבן,

ה'תשע"ב אלול כ"ז שישי יום

ו ¤¤ּפרק

מקּבלין‡. אינן ּכלים, מהן העֹוׂשה - ועֹורֹו הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות
ירֹוקה וכן סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָֹֹֻטמאה
ּכמֹו טהֹור, ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה; וכּיֹוצא הּמים, ּפני ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעל

ּכלים ּבהלכֹות אֹוׁשּיתּבאר הּדג, מעֹור אהל העֹוׂשה ,לפיכ . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אף טמאה, מקּבל זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמּצמר
ּכׁשאר ּתחּתיו יהיה אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעל

ִָֹאהלים.
מקּבלין·. אינן - אדמה ּוכלי אבנים, ּוכלי ּגללים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי

טמאת ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹֹֻֻטמאה
הּטמאֹות ׁשאר ּבין לנחתמת, העׂשּוי עץ ּכלי וכן לעמוד. -] ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

אחד] מחזיקיןבמקום ׁשהן והּכּורת והּמגּדל הּתבה ּכגֹון ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּולים להן ויהיה ּבלח סאה תחתית]ארּבעים אינן[- - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, טמאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹֹֻמקּבלין
ּבמּדה'. הּבא עץ 'ּכלי הּנקראין הן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָואּלּו

חרׂש‚. ּכלי טמאין). מקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ(ּכלי
ּפׁשּוטיהן קיבול]- בית ללא ּומקּבליהן[- ביתטהֹורין, עם -] ְְְְִֵֵֶֶַ

מּטּמאיןקיבול] ואינן הּזב;טמאין; ּבהּסט אֹו מאוירן, אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
מּגּבֹו ּבמת חרׂש ּכלי נגע כלי]אפּלּו ואם[של מתטּמא. אינֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

נגעה ׁשּלא ּפי על ואף - ּבאוירֹו הּטמאֹות מן טמאה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֻֻנכנסה
ׁשהרי נטמא, - ּבאהל הּמת עם חרׂש ּכלי היה נטמא. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבֹו,

מּקף היה ואם ּבאוירֹו. נכנסה ּפתיל[סגור]הּטמאה [-צמיד ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻֻ
מהודק] ׁשּנתּפרׁשכיסוי ּכמֹו טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא -ְְְִֵֶֶַָָ

מּפתחֹו, אּלא לֹו נכנסת טמאה ׁשאין -]ּבּתֹורה, ּובהּסט[או ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
ּבכּלֹו. ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי - ְְֲִֵֶֶַַָָֻהּזב

הּגֹולל„. לקבר]העֹוׂשה כיסוי טמאה[- מקּבל ׁשאינֹו מּדבר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
עץ ּכלי אֹו אדמה, ּכלי אֹו אבן, הּקבר ּגּבי על ׁשהּניח ּכגֹון -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּדג עֹור אֹו ּפתיל, צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי אֹו ּבמּדה, ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻהּבא
ׁשבעה, טמאת טמא ּבהן הּנֹוגע - ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻועצמֹו,
ׁשהסיר אֹו ּגֹולל, מּלהיֹות ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל; נֹוגע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָמּׁשּום
ועׂשה ׁשּכפתּה ּבהמה וכן טהֹורין. הן הרי - מּתחּתיהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמת
ׁשהיא זמן ּכל ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאֹותּה
ו הּבהמֹות. ּכׁשאר טהֹורה היא הרי הּבהמה, הּתיר כןּגֹולל; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

אֹותּה ועׂשה ּפתיל, צמיד ּומּקפת מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻחבית
והחבית ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - למת ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּגֹולל

טהֹורין. ְְְִִַַוהּמׁשקין
צּדּה‰. על מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעׂשיּה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻקֹורה

חּוץ הּמּנח ּבּקצה והּנֹוגע הּקבר; ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין -ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
על עֹומדת היא והרי לקבר, ּגֹולל ראׁשּה עׂשה טהֹור. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלּקבר,
סמּו טפחים ּבארּבעה מּמּנה הּנֹוגע - אילן ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּקבר

טהֹור. ּולמעלה, טפחים ּומארּבעה ּגֹולל; מּׁשּום טמא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלּקבר,
לקץ עתיד ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים [לחתוך]ּבּמה ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

ּגֹולל. ּכּלּה לקץ, עתיד אינֹו אם אבל ֲִִֵֵָָָָָֹֻאֹותּה;
.Âׁשעׂשין טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי

- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל
ּדר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, - ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל

ּבֹו .ׁשּתצא ֵֵֶ
.Êסדר אּלא טמא אין - לקבר ּגֹולל ׁשעׂשהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּגל

תחתונה]הּפנימי שורה הּנֹוגע[- אבל קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
טהֹור. האבנים, ְֲִִָָָָּבׁשאר

.Áחקּוק ׁשהּוא וכּסהּו[חצוב]ארֹון הּמת, ּבֹו והּניח ּבסלע, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּגֹולל, והּנֹוגע טהֹור; מקֹום, ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבגֹולל
ּגדֹולה ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור ּדֹומה? זה למה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָטמא.

אּל טמא ׁשאין - ּפיו נפׁשעל ּבנה ואם חללּה. ּכנגד [-א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
סביביו.חדרון] מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר זֹו הרי - ּגּבּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מּלמעלן, וצרה מּלמּטן רחבה ּבּסלע החקּוקה הארֹון ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
טמא: ּומּלמעלן, טהֹור; מּלמּטן, ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוהּמת
ּכגֹולל. ונעׂשּו הּמת, ּגּבי על סּככּו ׁשּלמעלה הּצדדין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
מּכל ּבּה הּנֹוגע - מּלמּטן וצרה מּלמעלן רחבה הארֹון ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה
הּסמּו מּטפח ּבּה הּנֹוגע - ׁשוה היתה טמא. ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמקֹום,
נּקב טהֹור. ּולמּטה, מּטפח טמא; ּולמעלה, [-לקרקעיתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

נגרחצב] ּכמֹו ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע, יתד]ארֹון -]- ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור; מקֹום, מּכל ּבּה ְְִִִֵַַָָָָָהּנֹוגע

.Ëּבזמן - הּמערה לפני וחצר ּבתֹוכּה, ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה
לאויר מקורה]ׁשהחצר אינה טהֹור,[- ּבתֹוכּה העֹומד - ְֲִֵֵֶֶָָָָָ

ּבׁשּקּוף יּגע ׁשּלא ׁשהחצר[משקוף]ּובלבד ּובזמן הּמערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבּה היה אם - ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
הּנכנס - מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָָיתר,

הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשם
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והּנֹוגע‡. סביביו; מּכל מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבית
ּכקבר ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו אֹו מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

ּפ ּבֹו נפּתח ּפּצימיוסתּום. את ּפרץ לא אם - סתמֹו אפּלּו תח, ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
לדלת] שקשורים והמרכיבים המשקוף מאחֹוריו[- ּבֹו הּנֹוגע -ֲֵֵַַָ

ׁשעּור יהיה וכּמה הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומּגּגֹו
הּמת, מן ּוכזית טפחים; ּבארּבעה ּפתחֹו הּמת, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּפתח?
ּופתחֹו ּכמת, הּוא הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָּפתחֹו

ְְַָָּבארּבעה.
ׁשּכּלן·. ּבזמן - הרּבה ּפתחים ּובֹו הּבית, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

הּתקרה ּתחת מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאין, ּכּלן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻנעּולין,
ׁשחׁשב אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. הּפתח, על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּיֹוצאת
הּמת, ׁשּמת אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלהֹוציאֹו
- ארּבעה על ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּנפּתח הּפתח ּכנגד אּלא טמא ואינֹו ּכּלן, הּפתחים על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּציל
והרי נעּולין, ׁשהן מּפני - טהֹורין והּׁשאר עליו; ׁשחׁשב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
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מּמּנּו וׁשּלמעלה ׁשּתחּתיו הּכלים אֹו הּבגדים ׁשּכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמּורים,
רצּוצה טמאה ׁשם היתה ּבׁשּלא חללטהֹורין? מעליה שאין -] ְְְְְִֶָָָָָֹֻ

הּכליםטפח] ּובין ּבינֹו מבּדיל ׁשהיה אֹו אהל, טמאת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻולא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶֶֶָאבן,

ה'תשע"ב אלול כ"ז שישי יום
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מקּבלין‡. אינן ּכלים, מהן העֹוׂשה - ועֹורֹו הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות
ירֹוקה וכן סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָֹֹֻטמאה
ּכמֹו טהֹור, ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה; וכּיֹוצא הּמים, ּפני ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעל

ּכלים ּבהלכֹות אֹוׁשּיתּבאר הּדג, מעֹור אהל העֹוׂשה ,לפיכ . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אף טמאה, מקּבל זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמּצמר
ּכׁשאר ּתחּתיו יהיה אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעל

ִָֹאהלים.
מקּבלין·. אינן - אדמה ּוכלי אבנים, ּוכלי ּגללים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי

טמאת ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹֹֻֻטמאה
הּטמאֹות ׁשאר ּבין לנחתמת, העׂשּוי עץ ּכלי וכן לעמוד. -] ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

אחד] מחזיקיןבמקום ׁשהן והּכּורת והּמגּדל הּתבה ּכגֹון ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּולים להן ויהיה ּבלח סאה תחתית]ארּבעים אינן[- - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, טמאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹֹֻמקּבלין
ּבמּדה'. הּבא עץ 'ּכלי הּנקראין הן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָואּלּו

חרׂש‚. ּכלי טמאין). מקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ(ּכלי
ּפׁשּוטיהן קיבול]- בית ללא ּומקּבליהן[- ביתטהֹורין, עם -] ְְְְִֵֵֶֶַ

מּטּמאיןקיבול] ואינן הּזב;טמאין; ּבהּסט אֹו מאוירן, אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
מּגּבֹו ּבמת חרׂש ּכלי נגע כלי]אפּלּו ואם[של מתטּמא. אינֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

נגעה ׁשּלא ּפי על ואף - ּבאוירֹו הּטמאֹות מן טמאה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֻֻנכנסה
ׁשהרי נטמא, - ּבאהל הּמת עם חרׂש ּכלי היה נטמא. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבֹו,

מּקף היה ואם ּבאוירֹו. נכנסה ּפתיל[סגור]הּטמאה [-צמיד ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻֻ
מהודק] ׁשּנתּפרׁשכיסוי ּכמֹו טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא -ְְְִֵֶֶַָָ

מּפתחֹו, אּלא לֹו נכנסת טמאה ׁשאין -]ּבּתֹורה, ּובהּסט[או ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
ּבכּלֹו. ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי - ְְֲִֵֶֶַַָָֻהּזב

הּגֹולל„. לקבר]העֹוׂשה כיסוי טמאה[- מקּבל ׁשאינֹו מּדבר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
עץ ּכלי אֹו אדמה, ּכלי אֹו אבן, הּקבר ּגּבי על ׁשהּניח ּכגֹון -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּדג עֹור אֹו ּפתיל, צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי אֹו ּבמּדה, ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻהּבא
ׁשבעה, טמאת טמא ּבהן הּנֹוגע - ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻועצמֹו,
ׁשהסיר אֹו ּגֹולל, מּלהיֹות ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל; נֹוגע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָמּׁשּום
ועׂשה ׁשּכפתּה ּבהמה וכן טהֹורין. הן הרי - מּתחּתיהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמת
ׁשהיא זמן ּכל ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאֹותּה
ו הּבהמֹות. ּכׁשאר טהֹורה היא הרי הּבהמה, הּתיר כןּגֹולל; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

אֹותּה ועׂשה ּפתיל, צמיד ּומּקפת מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻחבית
והחבית ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - למת ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּגֹולל

טהֹורין. ְְְִִַַוהּמׁשקין
צּדּה‰. על מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעׂשיּה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻקֹורה

חּוץ הּמּנח ּבּקצה והּנֹוגע הּקבר; ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין -ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
על עֹומדת היא והרי לקבר, ּגֹולל ראׁשּה עׂשה טהֹור. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלּקבר,
סמּו טפחים ּבארּבעה מּמּנה הּנֹוגע - אילן ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּקבר

טהֹור. ּולמעלה, טפחים ּומארּבעה ּגֹולל; מּׁשּום טמא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלּקבר,
לקץ עתיד ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים [לחתוך]ּבּמה ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

ּגֹולל. ּכּלּה לקץ, עתיד אינֹו אם אבל ֲִִֵֵָָָָָֹֻאֹותּה;
.Âׁשעׂשין טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי

- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל
ּדר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, - ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל

ּבֹו .ׁשּתצא ֵֵֶ
.Êסדר אּלא טמא אין - לקבר ּגֹולל ׁשעׂשהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּגל

תחתונה]הּפנימי שורה הּנֹוגע[- אבל קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
טהֹור. האבנים, ְֲִִָָָָּבׁשאר

.Áחקּוק ׁשהּוא וכּסהּו[חצוב]ארֹון הּמת, ּבֹו והּניח ּבסלע, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּגֹולל, והּנֹוגע טהֹור; מקֹום, ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבגֹולל
ּגדֹולה ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור ּדֹומה? זה למה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָטמא.

אּל טמא ׁשאין - ּפיו נפׁשעל ּבנה ואם חללּה. ּכנגד [-א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
סביביו.חדרון] מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר זֹו הרי - ּגּבּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מּלמעלן, וצרה מּלמּטן רחבה ּבּסלע החקּוקה הארֹון ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
טמא: ּומּלמעלן, טהֹור; מּלמּטן, ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוהּמת
ּכגֹולל. ונעׂשּו הּמת, ּגּבי על סּככּו ׁשּלמעלה הּצדדין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
מּכל ּבּה הּנֹוגע - מּלמּטן וצרה מּלמעלן רחבה הארֹון ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה
הּסמּו מּטפח ּבּה הּנֹוגע - ׁשוה היתה טמא. ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמקֹום,
נּקב טהֹור. ּולמּטה, מּטפח טמא; ּולמעלה, [-לקרקעיתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

נגרחצב] ּכמֹו ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע, יתד]ארֹון -]- ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור; מקֹום, מּכל ּבּה ְְִִִֵַַָָָָָהּנֹוגע

.Ëּבזמן - הּמערה לפני וחצר ּבתֹוכּה, ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה
לאויר מקורה]ׁשהחצר אינה טהֹור,[- ּבתֹוכּה העֹומד - ְֲִֵֵֶֶָָָָָ

ּבׁשּקּוף יּגע ׁשּלא ׁשהחצר[משקוף]ּובלבד ּובזמן הּמערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבּה היה אם - ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
הּנכנס - מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָָיתר,

הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשם

ז ¤¤ּפרק

והּנֹוגע‡. סביביו; מּכל מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבית
ּכקבר ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו אֹו מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

ּפ ּבֹו נפּתח ּפּצימיוסתּום. את ּפרץ לא אם - סתמֹו אפּלּו תח, ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
לדלת] שקשורים והמרכיבים המשקוף מאחֹוריו[- ּבֹו הּנֹוגע -ֲֵֵַַָ

ׁשעּור יהיה וכּמה הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומּגּגֹו
הּמת, מן ּוכזית טפחים; ּבארּבעה ּפתחֹו הּמת, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּפתח?
ּופתחֹו ּכמת, הּוא הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָּפתחֹו

ְְַָָּבארּבעה.
ׁשּכּלן·. ּבזמן - הרּבה ּפתחים ּובֹו הּבית, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

הּתקרה ּתחת מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאין, ּכּלן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻנעּולין,
ׁשחׁשב אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. הּפתח, על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּיֹוצאת
הּמת, ׁשּמת אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלהֹוציאֹו
- ארּבעה על ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּנפּתח הּפתח ּכנגד אּלא טמא ואינֹו ּכּלן, הּפתחים על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּציל
והרי נעּולין, ׁשהן מּפני - טהֹורין והּׁשאר עליו; ׁשחׁשב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
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להֹוציאֹו ּפתח לחּתר התחיל אם וכן סתּום. ּכקבר הּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאין
הּפתחים ּכל על הּציל ארּבעה, על ארּבעה מּׁשּיחּתר - ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּבֹו
והתחיל ּבֹו, להֹוציאֹו וחׁשב סתּום, ּפתח ׁשם היה ְְְְִִִֶַַָָָָָָֻּכּלן;
ּבֹו היּו ּכּלן. הּפתחים על הּציל לפּתח, מּׁשּיתחיל - ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֻלפתחֹו

מּוגפֹות וכּלן הרּבה, נפּתחּו[סגורים]חּלֹונֹות טהֹורֹות; ּכּלן - ְְְְְִֵַַָָָֻֻ
על הּצילּו ולא טמאֹות, ּכּלן ּפתח- ּבתֹו קטן ּפתח הּפתחים. ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּבּקטן, להֹוציאֹו חׁשב טמא; ׁשניהם, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּגדֹול
מתאימין ׁשניהם היּו הּגדֹול. את קטן -[בגובהם]טהר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מהם, ּבאחד להֹוציאֹו חׁשב טמא; ׁשניהם, ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמאהיל
חברֹו. את אחדטהר ּופתח לצפֹון, אחד ּפתח לּבית היה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אֹו אחיו ּבאּו ּכ ואחר ּבּצפֹוני, להֹוציאֹו וחׁשב ְְְְְִִֶַַַַָָָָָלדרֹום,
טהר - ּבּדרֹומי' אּלא אֹותֹו מֹוציאין 'אין ואמרּו: ְְְְִִִִֵֵֶַָָָקרֹוביו

יערים ׁשּלא ּובלבד הּצפֹוני, את יתחכם]ּדרֹומי ואם[- ; ְְְְֲִִִִִֶֶַַַֹ
טמאים. ׁשניהם ְְֱִִֵֵֶֶהערים,

לאכסדרה‚. הּפתּוחין -[מרפסת]ּבּתים מהם ּבאחד והּמת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבחצר לצאת מת ׁשל ּדרּכֹו היה דרךאם לא להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשערהאכסדרה] ּבית הרי האכסדרה]- והּבּתים}טהֹור{[- , ְֲִֵֵַַַָָ
חדר טהֹורים. והּבּתים טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָטמאים;

מּוגף הּבית מן סגור]ׁשּלפנים לּפנימי[- טמאה ונכנסה ,-] ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֻ
החיצֹוןהבית] הּבית - חּלֹון החדר]ּדר מּפני[- טהֹור, ְִִִֵֶֶַַַַָ

ּבֹו. ׁשּנכנסה החּלֹון ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּטמאה
ׁשם„. ׁשּיהיה עד סביביו, מּכל מטּמא הּקבר [בתוכו]אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּגּבי על הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח על טפח ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָחלל
טמאה היתה ּכקבר. ׁשהּכל טמא, הּכל - לרקיע עד טפח, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻחלל

טפח]רצּוצה חלל ללא טמאה[- - טפח חלל ׁשם היה ולא , ְְְֶַָָָָָָָֹֻ
ּכנגד הּנֹוגע אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבֹוקעת

מלמעלה הּנֹוגעהּטמאה אֹו מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּנֹוגע אבל מּלמּטה; עליו ּׁשּתאהיל מה אֹו מּלמּטה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכנגּדּה

טהֹור. הּבנין, ְְִַַָָּבצד
מן‰. ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה

הּטמאה הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמת
ואינּה הּתהֹום; עד ויֹורדת ּובֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָּבֹוקעת

הּצדדין מן ּכרימטּמאה ּכיצד? ערימה]. ּגל[- אֹו ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ואינן הּטמאה, ּבצד וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ּוכזית אבנים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשל
ּכנגד מכּון הּגל ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין; הּכלים - ּבּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻנֹוגעין
ּבֹוקעת ׁשהּטמאה טמא, - מּלמּטה אֹו מלמעלה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻֻהּטמאה
טפח חלּול הּטמאה מקֹום היה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֻועֹולה
מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר הּוא הרי - טפח רּום על טפח ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעל

ְִָסביביו.
.Âהּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמּלאהּו [-ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אינו] היתהכאילו ואם צרֹורֹות; אֹו עפר ׁשל ּכגל הּוא והרי ,ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
וכלים ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת - העפר ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה

טהֹורים. העפר ּבתֹו ְְְִִֶֶֶָָָׁשּבצּדיה
.Êרצּוצה ׁשהיא גבה]טמאה על טפח אין סּכה[- וסמ ּבכתל, ְְְְִֶֶַָָָָֹֻֻ

האהל. מּצּדי צד הּכתל נעׂשה ׁשהרי טמאה; הּסּכה - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻלּכתל
לּנֹוגע טהֹורים ׁשהּצדדין ּפי על עליהןואף היה לא אּלּו , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשהרי טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעׂשה אבל ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻאהל,
ּבתֹוכֹו. ְְַָֻהּטמאה

ח ¤¤ּפרק

של]ׁשאבדׂשדה‡. מטּמא[מיקומו עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ויהיּו ּבּה, הּקבר נּדֹוׁש ׁשּמא הּפרס; ּכבית ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמּגע
הּמאהיל - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ּבתֹו ּכׂשעֹורה ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָֻעצמֹות
ׁשּיׁש ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה העמיד ואם נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹעליה,
הּוא הּקבר על ׂשדה, ּבאֹותּה ׁשהעמיד האהל ׁשּמא ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאהל;

ֲִַמאהיל.
עלּיהּבנה·. ׁשל ּפתחּה היה אם - ּגּביו על ועלּיה ּבית, ּבּה ְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָ

ּבית ׁשל ּפתחֹו ּכנגד רוחבמכּון ובאותו השני מעל [אחד ְְְִִֶֶֶַָֻ
מׁשקֹוףבדיוק] ּתחת הּקבר היה ׁשאפּלּו טהֹורה; העלּיה ,ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכמֹו אהל, ּגּבי על אהל היא ׁשהרי - טהֹורה העלּיה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּבית,
מכּון היה לא ואם בדיוקׁשּיתּבאר. מכוונים אינם [הפתחים ְְְִִֵֶָָָָֹֻ

זה] על אסקּפתזה ׁשּמא טמאה; העלּיה אף מפתן], עלּיה[- ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
הּקבר. על מאהילה העלּיה והרי הּקבר, ֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל

ׁשרׁשיוׂשדה‚. ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר - זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
אילני ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר; עד מּגיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים

הּמת עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשין מּפני הּתלּולּיֹותמאכל, [גבעות. ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
לדרנמוכות] אֹו הּקברֹות לבית הּסמּוכה לעיר, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּקרֹובֹות

ּבחזקת אּלּו הרי יׁשנֹות, ואחד חדׁשֹות אחד - הּקברֹות ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ׁשחין ּומּכי הּנפלים, את ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה;
טהֹורֹות; - החדׁשֹות הרחֹוקֹות אבל אבריהן. ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָקֹוברין
אֹו ׁשחרבה מעיר קרֹובֹות היּו ׁשּמא טמאֹות, - ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָוהיׁשנֹות
אחר ּתל ׁשם ׁשאין ּכל קרֹוב? ּתל הּוא ואיזה ׁשאבדה. ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמּדר

זֹוכרֹו. אדם ׁשאין ויׁשן, מּמּנּו; יֹותר ְְִֵֵֶֶָָָָָקרֹוב
הּקברֹותׂשדה„. לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכין, ְְְְִֵֵַַַָָָ

טהֹור, ׁשעפרֹו ּפי על אף - ּובֹוכֹות ׁשם יֹוׁשבֹות ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
זֹורעין ואין אֹותֹו, נֹוטעין אין - טמאה ׁשם החזקה לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹֻֻׁשהרי
טמאה; ׁשם יׁש ׁשּמא ׁשם, אדם רגל להרּגיל ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹותֹו,

הּקברֹות, לבית קרֹוב ׁשהּוא מּמּנּומּפני ּבעליו נתיאׁשּו ,ּכבר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לֹו. חׁשׁשּו זה ּומּפני ּבֹו, ויקּבר אדם ׁשּיבֹוא אפׁשר ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ

לעשות]ועֹוׂשין מותר לקדׁש,[- ּתּנּורים זה מקֹום מעפר ְְֲִִֵֶֶַַָֹ
ׁשם. טמאה החזקה לא ְְְֲֵֶָָָֹֻֻׁשהרי

מקֹומֹו‰. - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר הּנמצא, [-קבר ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשּיתּבאר.סביבתו] ּכמֹו ׁשּיּבדק עד ּבהניה, ואסּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,

הּידּוע כאן]וקבר הוא שרק ידוע ּפּנהּו[- ואם לפּנֹותֹו; אסּור , ְְְִִֶֶַַַָָָ
ּבה ּומּתר טהֹור, מקֹומֹו ניה.- ְֲַָָָָֻ

.Â,טמא ּומקֹומֹו אֹותֹו; מפּנין הרּבים, את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָקבר
ּבהניה .ואסּור ְֲַָָָ

.Êהּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם - מצוה ּבמת ביתהּפֹוגע [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ
אמה] אלפיים של מרחק עד הּקברֹות;קברות לבית מביאֹו ,ְְְִֵַָ

ּכרּכם ׂשדה ּבתֹו אפּלּו - לּתחּום חּוץ יקר]מצאֹו -[צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ
הּמצר על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, ,[דרך]קנה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבּור ׂשדה לצדדין. חרוש]מסּלקֹו לא ניר[- ּוׂשדה זה, מּצד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
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זרע[חרוש] ּוׂשדה ניר ׂשדה ּבּור; ּבׂשדה קֹוברֹו - זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַמּצד
ּבׂשדה קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה זרע ׂשדה ניר; ּבׂשדה קֹוברֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אהל מּפני ּכרם, ּבׂשדה קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה אילן ׂשדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹזרע.

נמוכים]הּטמאה ענפיהן לאיזה[- מסּלקֹו ׁשוין, ׁשניהם היּו . ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּירצה. ְִֶֶַצד

.Áּברי' ואמר: אחר ּבא ואם למפרע; מטּמא הּנמצא, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָקבר
אינֹו - ׁשנה' לעׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹלי

ואיל מציאה מּׁשעת אּלא .מטּמא ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
.Ëמן ּבאהל ׁשּמטּמא ּדבר אֹו מת, אֹו קבר, הּמֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
לאחרים;הּמ ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב - ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובחּלֹו
מצמצם ּכזית על מצּינין בדיוק]אין ׁשּסֹופֹו[- לפי הּמת, מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ירקב]יחסר -]וׁשֹופ ממחה, ּבסיד; מצּינין? ּובּמה ּבארץ. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּטמאה ּגּבי על הּצּיּון את מעמידין אין הּטמאה. מקֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻֻעל

ׁשּלא[בדיוק] הּטמאה, ּבצּדי ּומּכאן מּכאן עֹודף יהי אּלא ,ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
מּמקֹום הּצּיּון את מרחיקין ואין הּטהרֹות; את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָלהפסיד

להפסיד ׁשּלא לגרוע]הּטמאה, יׂשראל[- ארץ [בשטחאת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
הּוּדיֹותטהור] על מצּינין ואין ודאיות]. הן[טומאות ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָ

קבר, ּבּה ׁשאבד ׂשדה ּכגֹון הּספקֹות, על אּלא לּכל; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹידּועין
והּפרעֹות הקברות]והּסככֹות מבית היוצאים וזיזים .[עצים ְְְְַַָָ

.Èּבּה אין אם - ּטיבּה מה ידּוע ואין מצּינת, ׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא
ּבידּוע אילנֹות, ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות,

קבר ּבּה ׁשּיתּבאר.ׁשּנחרׁש ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ
.‡Èאם - ׁשּתים היּו טמא. ּתחּתיה מצּינת, אחת אבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצא

על אּלא ּביניהן, סיד אין ואם טמא. ּביניהן ּביניהן, סיד ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָיׁש
יׁש אם - -]ראׁשיהן של ׁשאין[חתיכות טהֹור, - ּביניהן חרׂש ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ

אי ואם ּבנין; אּלא מרּודהזה הּסיד והיה ּביניהן, חרׂש [-ן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
וטמא.מפוזר] צּיּון, זה הרי - ּומּכאן מּכאן ראׁשיהן ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָעל

מצר גבול]מצא הּׂשדה[- וכל טמא, הּוא - מצּין אחד ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
מצּינין מצריה ארּבעת מצא ׁשלׁשה. וכן ׁשנים, וכן ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻטהֹורה;
מרחיקין ׁשאין טמאה; ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין, הם -ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

הּטמאה. מּמקֹום ְְִִַַָֻהּצּיּון
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אחת,מי‡. ּבגּמה רּבים מתים ּומצא ּבׂשדה, חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשּמצא אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה, ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
מקֹום ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
ּכל ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא היה; הּקברֹות ּבית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

הּתחּוח רך]העפר קרקע[- ּבבתּולת וחֹופר מקוםׁשּתחּתיו, -] ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] -לא הּׂשדה ּוׁשאר הּכל; ּומֹוציא אצּבעֹות, ְְִֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁש

ׁשלׁש עם זה ועפר ׁשּימצא. מּקדם ּכׁשהיתה טהרה, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּבחזקת
הּמת'. 'ּתבּוסת הּנקרא הּוא ׁשחֹופר, ְְְִֵֵֶֶַַַָָאצּבעֹות

ׁשּבּה,ׂשדה·. העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מלּקט - ׂשדהּו מּתֹו קבר המפּנה וכן טהֹורה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
ּבֹור וכן טהֹורה. היא והרי עצם, עצם העצמֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל

ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים לתֹוכֹו העצמֹותׁשּמטילים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
טהֹור הּוא והרי עצם, עצם .ׁשּבֹו ֲֵֶֶֶֶֶַָ

-היה‚. הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
אחד ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו; ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ׁשלׁשה מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו. ּותבּוסתֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמהם,
זה ּבין יׁש אם - הּנקּברין ּכדר מּטל מהן אחד ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמתים,
הרי - וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות מארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
מן לבּדק וצרי זה. הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹזה
ׁשּביניהן; וחצר מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עׂשרים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחרֹון
ׁשּבדק העׂשרים אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם

ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף -]טהֹורֹות, ל בשכנות מצא[- קברֹות. ְְְִֵֶַַַָָָ
עׂשרים מּמּנּו לבּדק צרי - אּמה עׂשרים ּבסֹוף אחד ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹמת

לּדבר ׁשרגלים אחרֹות, כאן]אּמה קברות שבית ואם[מסתבר . ְְֲִִֵֶַַַַָָָ
יֹוׁשב, אֹו הרּוג, ּבּסֹוף אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהיה
אינֹו - ירכֹותיו ּבין ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻאֹו
ּבלבד; ּתבּוסתן ואת נֹוטלן אּלא אּמה, עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבֹודק

ּגֹוים. ְִֶֶָָׁשחזקתן
מטּמאיןהּגֹוים,„. ואינן הֹואיל קברֹות; טמאת להן אין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשל ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאהל
יּׂשאּנה. אֹו ְִֶָָָֻטמאה,

לֹומת‰. אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם אבר ׁשחסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
דין] שמקיפו, דםּתבּוסה[ולעפר את סופג העפר אין [כי ְָ

ולאהנפש] קברֹות[דין], סביבותיוׁשכּונת אמה כ' -] ְְְַָֹ
להםטהורות] אין - הּׂשדה ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים .ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

והּכל עצם, עצם מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות, ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשכּונת
ׁשכּונת לֹו ואין ּתבּוסה, לֹו יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹטהֹור.

ְָקברֹות.
.Âּבּתחּלהאחד ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה עלהּמֹוצא ידעו [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּכּוכיןהימצאותם] ׁשלׁשה ׁשּמצא אֹו ּונקיע[בסלע], ּכּו אֹו , ְְִִֶַָָָֹ
ואחד[בקרקע] ׁשנים, מצא קברֹות. ׁשכּונת זה הרי - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּומערה

קברֹות; ׁשכּונת להם ואין ּתבּוסה, להם יׁש - ידּוע ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָהיה
עֹוׂשה אינֹו הּידּוע, המקום]ׁשהּקבר אמרּו[את ולא ׁשכּונה. ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכיצד ּבדיקה. ׁשּצרי הּוא ּכּתחּלה, ׁשלׁשה הּמֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא
לסלע, מּגיע ׁשהּוא עד חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העׂשרים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבֹודק
העמיק עבּודה. ׁשאינּה הּנראית קרקע והיא לבתּולה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹו
וצרי ּכבּתחּלה, זֹו הרי - חרׂש ּומצא אּמה, מאה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאפּלּו
ּכבתּולה זֹו הרי למים, הּגיע לבתּולה; ׁשּיּגיע עד .להעמיק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

.Êּתלםאינֹו לחּפר עד[שורה]צרי העׂשרים מּתחּלת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
אּמה וחֹופר אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר אּלא ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָסֹופן;
ּפחֹות לקבר קבר ּבין ׁשאין - סֹופן עד אּמה, ּומּניח אּמה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל

ֵַָמאּמה.
.Áאֹוהיה לׁשלּולית אֹו לנהר העׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

נפסקה ׁשהרי לבּדק; צרי ואינֹו יפסיק, - הרּבים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלדר
הּקברֹות .ׁשכּונת ְְַַָ

.Ëמצאהּמֹוציא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּבתרּומה. אֹוכל ׁשּימצא, קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה

ּבּגל ההרוג]והמפּקח ׁשהרי[שעל ּבתרּומה; אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ
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זרע[חרוש] ּוׂשדה ניר ׂשדה ּבּור; ּבׂשדה קֹוברֹו - זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַמּצד
ּבׂשדה קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה זרע ׂשדה ניר; ּבׂשדה קֹוברֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אהל מּפני ּכרם, ּבׂשדה קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה אילן ׂשדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹזרע.

נמוכים]הּטמאה ענפיהן לאיזה[- מסּלקֹו ׁשוין, ׁשניהם היּו . ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּירצה. ְִֶֶַצד

.Áּברי' ואמר: אחר ּבא ואם למפרע; מטּמא הּנמצא, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָקבר
אינֹו - ׁשנה' לעׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹלי

ואיל מציאה מּׁשעת אּלא .מטּמא ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
.Ëמן ּבאהל ׁשּמטּמא ּדבר אֹו מת, אֹו קבר, הּמֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
לאחרים;הּמ ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב - ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובחּלֹו
מצמצם ּכזית על מצּינין בדיוק]אין ׁשּסֹופֹו[- לפי הּמת, מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ירקב]יחסר -]וׁשֹופ ממחה, ּבסיד; מצּינין? ּובּמה ּבארץ. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּטמאה ּגּבי על הּצּיּון את מעמידין אין הּטמאה. מקֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻֻעל

ׁשּלא[בדיוק] הּטמאה, ּבצּדי ּומּכאן מּכאן עֹודף יהי אּלא ,ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
מּמקֹום הּצּיּון את מרחיקין ואין הּטהרֹות; את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָלהפסיד

להפסיד ׁשּלא לגרוע]הּטמאה, יׂשראל[- ארץ [בשטחאת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
הּוּדיֹותטהור] על מצּינין ואין ודאיות]. הן[טומאות ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָ

קבר, ּבּה ׁשאבד ׂשדה ּכגֹון הּספקֹות, על אּלא לּכל; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹידּועין
והּפרעֹות הקברות]והּסככֹות מבית היוצאים וזיזים .[עצים ְְְְַַָָ

.Èּבּה אין אם - ּטיבּה מה ידּוע ואין מצּינת, ׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא
ּבידּוע אילנֹות, ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות,

קבר ּבּה ׁשּיתּבאר.ׁשּנחרׁש ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ
.‡Èאם - ׁשּתים היּו טמא. ּתחּתיה מצּינת, אחת אבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצא

על אּלא ּביניהן, סיד אין ואם טמא. ּביניהן ּביניהן, סיד ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָיׁש
יׁש אם - -]ראׁשיהן של ׁשאין[חתיכות טהֹור, - ּביניהן חרׂש ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ

אי ואם ּבנין; אּלא מרּודהזה הּסיד והיה ּביניהן, חרׂש [-ן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
וטמא.מפוזר] צּיּון, זה הרי - ּומּכאן מּכאן ראׁשיהן ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָעל

מצר גבול]מצא הּׂשדה[- וכל טמא, הּוא - מצּין אחד ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
מצּינין מצריה ארּבעת מצא ׁשלׁשה. וכן ׁשנים, וכן ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻטהֹורה;
מרחיקין ׁשאין טמאה; ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין, הם -ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

הּטמאה. מּמקֹום ְְִִַַָֻהּצּיּון

ה'תשע"ב אלול כ"ח קודש שבת יום
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אחת,מי‡. ּבגּמה רּבים מתים ּומצא ּבׂשדה, חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשּמצא אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה, ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
מקֹום ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
ּכל ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא היה; הּקברֹות ּבית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

הּתחּוח רך]העפר קרקע[- ּבבתּולת וחֹופר מקוםׁשּתחּתיו, -] ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] -לא הּׂשדה ּוׁשאר הּכל; ּומֹוציא אצּבעֹות, ְְִֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁש

ׁשלׁש עם זה ועפר ׁשּימצא. מּקדם ּכׁשהיתה טהרה, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּבחזקת
הּמת'. 'ּתבּוסת הּנקרא הּוא ׁשחֹופר, ְְְִֵֵֶֶַַַָָאצּבעֹות

ׁשּבּה,ׂשדה·. העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מלּקט - ׂשדהּו מּתֹו קבר המפּנה וכן טהֹורה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
ּבֹור וכן טהֹורה. היא והרי עצם, עצם העצמֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל

ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים לתֹוכֹו העצמֹותׁשּמטילים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
טהֹור הּוא והרי עצם, עצם .ׁשּבֹו ֲֵֶֶֶֶֶַָ

-היה‚. הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
אחד ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו; ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ׁשלׁשה מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו. ּותבּוסתֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמהם,
זה ּבין יׁש אם - הּנקּברין ּכדר מּטל מהן אחד ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמתים,
הרי - וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות מארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
מן לבּדק וצרי זה. הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹזה
ׁשּביניהן; וחצר מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עׂשרים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחרֹון
ׁשּבדק העׂשרים אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם

ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף -]טהֹורֹות, ל בשכנות מצא[- קברֹות. ְְְִֵֶַַַָָָ
עׂשרים מּמּנּו לבּדק צרי - אּמה עׂשרים ּבסֹוף אחד ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹמת

לּדבר ׁשרגלים אחרֹות, כאן]אּמה קברות שבית ואם[מסתבר . ְְֲִִֵֶַַַַָָָ
יֹוׁשב, אֹו הרּוג, ּבּסֹוף אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהיה
אינֹו - ירכֹותיו ּבין ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻאֹו
ּבלבד; ּתבּוסתן ואת נֹוטלן אּלא אּמה, עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבֹודק

ּגֹוים. ְִֶֶָָׁשחזקתן
מטּמאיןהּגֹוים,„. ואינן הֹואיל קברֹות; טמאת להן אין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשל ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאהל
יּׂשאּנה. אֹו ְִֶָָָֻטמאה,

לֹומת‰. אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם אבר ׁשחסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
דין] שמקיפו, דםּתבּוסה[ולעפר את סופג העפר אין [כי ְָ

ולאהנפש] קברֹות[דין], סביבותיוׁשכּונת אמה כ' -] ְְְַָֹ
להםטהורות] אין - הּׂשדה ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים .ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

והּכל עצם, עצם מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות, ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשכּונת
ׁשכּונת לֹו ואין ּתבּוסה, לֹו יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹטהֹור.

ְָקברֹות.
.Âּבּתחּלהאחד ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה עלהּמֹוצא ידעו [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּכּוכיןהימצאותם] ׁשלׁשה ׁשּמצא אֹו ּונקיע[בסלע], ּכּו אֹו , ְְִִֶַָָָֹ
ואחד[בקרקע] ׁשנים, מצא קברֹות. ׁשכּונת זה הרי - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּומערה

קברֹות; ׁשכּונת להם ואין ּתבּוסה, להם יׁש - ידּוע ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָהיה
עֹוׂשה אינֹו הּידּוע, המקום]ׁשהּקבר אמרּו[את ולא ׁשכּונה. ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכיצד ּבדיקה. ׁשּצרי הּוא ּכּתחּלה, ׁשלׁשה הּמֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא
לסלע, מּגיע ׁשהּוא עד חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העׂשרים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבֹודק
העמיק עבּודה. ׁשאינּה הּנראית קרקע והיא לבתּולה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹו
וצרי ּכבּתחּלה, זֹו הרי - חרׂש ּומצא אּמה, מאה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאפּלּו
ּכבתּולה זֹו הרי למים, הּגיע לבתּולה; ׁשּיּגיע עד .להעמיק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

.Êּתלםאינֹו לחּפר עד[שורה]צרי העׂשרים מּתחּלת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
אּמה וחֹופר אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר אּלא ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָסֹופן;
ּפחֹות לקבר קבר ּבין ׁשאין - סֹופן עד אּמה, ּומּניח אּמה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל

ֵַָמאּמה.
.Áאֹוהיה לׁשלּולית אֹו לנהר העׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

נפסקה ׁשהרי לבּדק; צרי ואינֹו יפסיק, - הרּבים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלדר
הּקברֹות .ׁשכּונת ְְַַָ

.Ëמצאהּמֹוציא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּבתרּומה. אֹוכל ׁשּימצא, קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה

ּבּגל ההרוג]והמפּקח ׁשהרי[שעל ּבתרּומה; אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ
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מּכיר ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ׁשם ׁשהּמתים וּדאי ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָיֹודע
ְָמקֹומן.

.Èמהם אחד ּבדק - טהֹורין ּגּלין ּבׁשני ׁשּנתערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגל
ונמצאּו ׁשנים ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא טהֹור, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ׁשלׁשּתם ּבדק טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורים,
עד ׁשלׁשּתן ׁשּיבּדק עד - טמאה ּבחזקת ּכּלם טהֹור, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּומצא

טהֹורין ׁשלׁשּתן ויהיּו לבתּולה, אֹו לסלע .ׁשּיּגיע ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
.‡Èּדיןּבֹור טמא עליו, הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָׁשּמטילין

ספק אין ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על ואף ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה;
ידּוע ואין נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל וּדאי. מידי ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמֹוציא
וחלּדה הֹואיל - הּפילה לא אֹו המטּמא ּדבר הּפילה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹֻאם

וטהֹורּוב ספק, זה הרי ׁשם, מצּויין .רּדלס ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ
.·Èמּׁשּוםּדבר ׁשהן ּבהן, וכּיֹוצא הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּדבריהם ׁשל הן הרי - הּתֹורה,[מדרבנן]ספק מן טמא ואין ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבין - הּספקֹות ּכל אבל וּדאית. טמאה ׁשּנטמא מי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻאּלא
אין - וׁשּבתֹות ּבעריֹות ּבין אסּורֹות, ּבמאכלֹות ּבין ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַָָָֻּבטמאֹות,
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אּלא להן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָחֹוׁשׁשין

מקֹומֹות. ּובכּמה ּביאה ְְִִֵַָָאּסּורי

י ¤¤ּפרק

ׁשהרי‡. קבר, ּבֹו ׁשּנחרׁש מקֹום זה הּפרס? ּבית הּוא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאיזה
הּׂשדה. ּבכל ונתּפרסּו העפר, ּבתֹו הּמת עצמֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנּדקּדקּו

הּקבר ּבּה ׁשּנחרׁש הּׂשדה ּכל על טמאה חרׁשוגזרּו אפּלּו ; ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
מׁשקע היה ואפּלּו הארֹון, ּגּבי ומוגן]על ּברֹובדין[טמון ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻ

שיש] ׁשּתי[לוחות רּום הארֹון ּגּבי על היה ואפּלּו ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואבנים,
עד הּפרס. ּבית עֹוׂשה זה הרי קבר, וחרׁש הֹואיל - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹומֹות
אּמה מאה על אּמה מאה הּפרס? ּבית נעׂשה הּוא ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכּמה

הּקבר. ְִֶֶַמּמקֹום
ּבית·. הּוא הרי - סאין ארּבעת ּבית ׁשהּוא הרּבּוע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ואינֹוהּפרס, . ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
טהֹור. הּזה, הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא

וקדם‚. ,והֹול חֹורׁש והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהתחיל
ׁשהטיח אֹו הּמחרׁשה, את נער אּמה מאה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיגמר

הּפרס[המחרישה] ּבית עֹוׂשה הּוא ׁשם עד - ּבגדר אֹו ְְְֵֵֶֶַַַָָָּבסלע
ּבמׁש אליו הּגיע לא ׁשהרי טהֹור, והּׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבלבד;

וחזר יתר, אֹו אּמה חמּׁשים ּכמֹו חרׁש [אחרהּמחרׁשה. ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
היההפסקה] הּפרס; ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחרׁש

ׁשאין טהֹור, ולחּוץ מּמאה - אּמה למאה חּוץ והֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָחֹורׁש
מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר ְְִִֵֵֶֶַַָָעצמֹות

ׁשהן„. ׁשּיּודע עד אדם, ׁשל ׁשהן - המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת
עד ּבהמה, ׁשל ׁשהן - המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

אדם ׁשל ׁשהן חריץׁשּיּודע ׁשם היה עצמֹות[בור]. מלא ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
וחרׁש קרקע, ּגב על צבּורֹות אדם עצמֹות ׁשהיּו אֹו ְְְְֶַַַַַַָָָָָָאדם,

ּבּה ׁשאבד ׂשדה ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, עם אּלּו [מיקומועצמֹות ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּביתשל] עֹוׂשה אינֹו זה הרי - קבר) ּבֹו ׁשּנמצא (אֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָקבר

קבר ּבּה ׁשּנחרׁש ׂשדה על אּלא טמאה ּגזרּו ׁשּלא ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּפרס;
הּפרס; ּבית עֹוׂשה אינֹו ּבׂשדה, הּמת את החֹורׁש וכן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוּדאי.

ּבקבר אּלא ּגזרּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו, ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּכל
הּמצּוי. הּדבר ׁשהּוא ְֶֶֶַַַָָָׁשּנחרׁש,

ּבית‰. עֹוׂשה אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש
אֹוהּפרס ׁשּתף, אפּלּו ׁשּלֹו; ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין , ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
יבול]אריס תמורת עובד ּבית[- עֹוׂשה אינֹו - אּפיטרֹוּפֹוס אֹו , ְִִֵֵֶֶָ

חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ּבׂשדה קבר חרׁש עמו]הּפרס. ּכאחת[הגובל ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבית עֹוׂשה אינֹו חברֹו, וׁשל הּפרס; ּבית עֹוׂשה ׁשּלֹו, -ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

ְַָהּפרס.
.Âׁשאין הּפרס, ּבית עֹוׂשה אינֹו - ּבׂשדהּו קבר ׁשחרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָונכרי

לגֹוים ּפרס .ּבית ְְִֵָ
.Êוׁשטפּו למּטה, טהֹורה וׂשדה למעלה, ּפרס ּבית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׂשדה

אדּמה היתה אפּלּו - לּטהֹורה הּפרס ּבית מעפר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻּגׁשמים
והאּדימה לבנה אֹו הפרס]והלּבינה, בית לצבע צבעה [נשתנה ְְְְְִִִֶָָָָ

ּגזרּו ולא הּפרס, ּבית עֹוׂשה הּפרס ּבית ׁשאין טהֹורה; -ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּגּוׁש על אּלא ּכברּיתֹו.[אדמה]טמאה ְְִִֶַָָָֻ

.Áׁשהּׁשרׁשין לפי נטע; ּכל ּבֹו לנטע מּתר הּזה, הּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבית
טהֹור הּפרס ּבבית מּׁשלׁשה ּולמּטה מּׁשלׁשה, למּטה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹֹיֹורדין

נפרס הּקבר ׁשהרי התפזר]- אין[- אבל הּׂשדה. ּפני על ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּנקצר זרע אּלא ּבתֹוכּה, הנעקר]זֹורעין ו[ולא זרע ואם עקר. ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּכברֹות ּבׁשּתי הּתבּואה את וכֹובר ּבתֹוכֹו, ּגרנֹו את צֹובר -ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ
נפות] עצם[- ּבהן יׁש ׁשּמא ּכברֹות, ּבׁשלׁש וקטנּיֹות ,ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

העצה ואת הּקׁש את וׂשֹורף הקטנית]ּכׂשעֹורה; -[קש ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבהניה, לֹו ּתּתיר ואם ּכׂשעֹורה, עצם ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּגזרה,

מרּגיל ונמצא ּומֹוכרֹו, מפיץ]מֹוציאֹו הּטמאה.[- את ְְְְְִִִֶַַָָֻ
.Ëארּבעת ּבית היא אפּלּו הּפרס, ּבית ׁשהיא ׁשהחזקה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׂשדה

ולא נחרׁש ׁשאינֹו הר הּטיט מּמקֹום מׁשּוכה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכֹורין,
מארּבע אֹותּה מּקפת טהֹורה ואפּלּו הּפרס, ּבית ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנעׂשה

ּבחזקתּה היא הרי - .רּוחֹותיה ְְֲִֵֶֶָָָ
.Èהמצּינת ׂשדה מסומנת]מצא אם[- - ּטיבּה מה ידּוע ואין , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבתֹוכּה קבר ׁשּנחרׁש ּבידּוע אילן, ּבּה בנטיעה]יׁש ;[ומותרת ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבתֹוכּה קבר ׁשאבד ּבידּוע אילן, ּבּה לנוטעה]אין ּכמֹו[אסור , ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

חכמים ּתלמיד אֹו זקן מקֹום ּבאֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו;
ואסּור ּבזֹו לנטע ׁשּמּתר ויֹודעין ּבכ ּבקיאין אדם ּכל ׁשאין -ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ

ּבאחרת. ְִֶֶַַָֹלנטע
.‡Èּתחת מתנדנדין ׁשאין אבנים על הּפרס ּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמהּל

רֹוכב והּוא לּה ׁשּנכנס אֹו עליהן, ׁשּמהּל ּבׁשעה אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרגלי
אם אבל טהֹור. זה הרי - יפה ׁשּכחן ּובהמה אדם ּגּבי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל

ּפיה על אף - הּלּו ּבׁשעת ׁשּמזּדעזעין אבנים ּגּבי על ּל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
העפר על ׁשהּל ּכמי טמא זה הרי נדנד, ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנׁשּתּמר

ׁשּתהיינהעצמֹו עד רע, ׁשּכחֹו אדם ּגּבי על הּל אם וכן ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נֹוׂשאֹו, ּכׁשהּוא מרעידֹות וׁשֹוקיו לזֹו זֹו נֹוקׁשֹות ְְְְְְִֶַַָָָֻארּכּבֹותיו
ּבׁשעת ּגללים ׁשּתטיל עד רע, ׁשּכחּה ּבהמה ּגּבי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו

מאמץ]רכיבה ּברגליו.[מרוב הּל ּוכאּלּו טמא, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
.·Èּתלמידי ׁשני ּבמעמד לטהרֹו צרי הּפרס, ּבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהמטהר

ׁשהּואחכמים העפר ּכל את ּכֹונס אֹותֹו? מטהרין וכיצד . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכברה לתֹו ונֹותנֹו הּׂשדה, ּכל ּפני מעל להסיטֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיכֹול

ּוממחה ּדּקין, ּכׂשעֹורה[מפורר]ׁשּנקביה עצם ּכל ּומֹוציא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
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wfg zxecdn jezn

עפר טפחים ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹהּנמצא
הרי - טפחים ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמּמקֹום
חציֹו על ונתן טפחים, ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור; ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזה
טפח ּפניו מעל נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאחר
לא - אחר מּמקֹום עפר ּומחצה טפח עליו ונתן ְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומחצה,

עּזקֹו אם וכן ּכלּום; אבניו]עׂשה עּזּוק[סילק ּבׁשעת ּובדק , ְְְְִִִִֵַַָָָ
מתנדנדין ׁשאינן ּבאבנים רּצפֹו ּכלּום. עׂשה לא - ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹמלמעלה

טהֹור. זה הרי אדם, ֲִֵֵֶָָָמהּלּו

יא ¤¤ּפרק

ּגּוׁשּה‡. על ּגזרּו ּבּתחּלה - העּמים אדמתה]ארץ ּבלבד,[- ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
אֹו נֹוגע אֹו ּבּה, המהּל אּלא מטּמאין היּו ולא הּפרס, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכבית
ּפי על ואף ׁשּיטּמא, אוירּה על וגזרּו חזרּו מעפרּה. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנֹוׂשא
לאויר ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נׂשא, ולא נגע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא
לארץ אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי וכן נטמא; העּמים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָארץ
- העּמים ארץ לאויר רּבן ׁשהכניס ּכלים ּוׁשאר ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהעּמים,

ְְִנטמאּו.
ּכטמאת·. אֹותּה עׂשּו לא - העּמים ארץ אויר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻֻטמאת

ׂשֹורפין עפרּה, טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה אּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעפרּה,
ׁשבעה, טמאת טמא ּבגּוׁשּה והּמתטּמא וקדׁשים; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתרּומה

ּוׁשביעי ׁשליׁשי הּזיה איןוצרי ּבאוירּה, הּמתטּמא אבל . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
וכן ׁשמׁש; והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי
אֹוכלין לא ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

ׂשֹורפין. ְְִֹולא
ּבמּגע‚. מטּמאין - הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָעפר

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמרצּופיןּובמּׂשא, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה [שק. ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
דרכים] ּכפיקההולכי והּוא לאריגה], צמר חוטי ּגדֹולה[כדור ְְְִָָ

ׁשּבאּו לארץ חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. [לארץׁשל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ירק]ּבירקישראל] עם ּכחֹותם[- אחד ּבמקֹום יׁש אם - ְְְִֵֶַָָָָ

אּלא ּגזרּו ׁשּלא מצטרף; אינֹו לאו, ואם מטּמא; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמרצּופין,
לארץ מחּוצה ּבאֹות אּגרֹות ׁשהיּו מעׂשה ּכברּיתֹו. ּגּוׁש ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָעל

ּבהן והיּו ּגדֹולים, ּכהנים של]לבני שיעור ּכסאה[בכולן, ְְְְֲִִִִֵֶָָָֹ
ׁשּלא לפי טמאה, מּׁשּום להן חׁשּו ולא - חֹותמֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֻּוכסאתים

הּמרצּופין. ּכחֹותם מהן ּבחֹותם ְְְִֵֶַַַָָָהיה
עד„. - לארץ מחּוצה חרׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא

הּסקּו מּׁשהּסקּו,[בכבשן]ׁשּלא העּמים; ארץ מּׁשּום טמאים , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֻֻ
ׁשאינֹו העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרׂש ּכלי מּׁשּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָטמאים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם ְְְְִֵֵֵֶַַָָמטּמא
טמאת‰. טמא - ּובּסלעים ּבהרים - העּמים ּבארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהמהּל

ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים גדותיו]ׁשבעה; טהֹור[על - ְְְְִֶֶַַַָָָָָ
לארץ הּנכנס אוירּה. מּׁשּום וטמא העּמים, ּבארץ נֹוגע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
ׁשאהל טמא; - ּבאויר הּפֹורחין ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעּמים

נייד]זרּוק אהל.[- קרּוי אינֹו ֵֶָָֹ

.Âלא טהֹור; ואוירּה לארץ, ּכחּוצה מטּמא עפרּה - ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹסּוריה
אוירּה על יׂשראלּגזרּו לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ולא העּמים, ארץ לא ּביניהן, מפסיק היה ולא ּבׂשפה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׂשפה
ה ּבית ולא הּקברֹות, לּהּבית להּכנס יכֹול זה הרי - ּפרס ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

וכן ּבגּוׁשּה. יּגע ׁשּלא והּוא, ּומגּדל; ּתבה ּבׁשּדה ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבטהרה,
טמא מקֹום ּביניהן ואין יׂשראל, לארץ הּסמּוכה העּמים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָארץ

נבּדקת זֹו הרי ּוטהֹורה.[מקבר]- , ְְֲִֵֶֶָ
.Êמטּמא זה הרי - יׂשראל ּבארץ ּגֹוים ּבֹו ׁשּׁשכנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום

נפלים. ּבֹו קברּו ׁשּמא ׁשּיּבדק, עד העּמים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכארץ
.Áמדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים מגורי]ּותרּומה העּמים[- ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ויהיה ּבּמקֹום, יׁשהּו וכּמה ׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, -ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ
נפל ותּפיל אּׁשה ׁשּתתעּבר ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצרי
ארּבעים ׁשהה אם - אּׁשה עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּמטּמא.
ּבֹו ׁשּתהיה מדֹור מּׁשּום ּגזרה ׁשּיּבדק; עד טמא מדֹורֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיֹום,
ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו סריס, אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו ֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּׁשה.

עֹוׂשה - אחד -]ויֹום העּמים.[טומאת מדֹור ְְִֶֶַָָ
.Ëקטן אֹו אּׁשה, אֹו מּיׂשראל, עבד ּבֹו ׁשהיה ּגֹוים ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמדֹור

ּתׁשע צריּבן אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּביבין את - ּבֹודקין הן מה ואת ניקוזּבדיקה. [תעלות ְְְִִִִֵֶֶַָָ

ׁשהחזירהמים] מקֹום וכל הּסרּוחין; הּמים ואת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהעמּקין,
ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל מּׁשם להֹולי יכֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוהחלּדה
הּוא הרי ׁשחרב, העּמים מדֹור מּׁשם. אֹותן ּגֹוררין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני

ׁשּיּבדק. עד ְְִֵֶַָָֻּבטמאתֹו
.Èאכסדראות]האיצטונּיֹות ּגֹוים,[- מדֹור מּׁשּום ּבהן אין , ְְְִִִִֵֶָָָ

ועׂשרה הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין ּגלּויה, ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלפי
ּדירתן ׁשאין לפי - ּגֹוים מדֹור מּׁשּום ּבהן אין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמקֹומֹות,
מקֹומֹות: העׂשרה הם ואּלּו טמאה. עליהן ּגזרּו לא ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָֹֻקבּועה,

והּברּגנין והּצריפין, והּסּכֹות, הערבים, קיבוץאהלי [מקום ְְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָֻֻ
ּבּתיפירות] והן ּדפנֹות לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ותקרה ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּובית -]הּקיץ, ה והּמרחץ,[שלפני חצר, ׁשל ואוירּה ׁשער, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּלגיֹונֹות ּומקֹום הּמלחמה, ּוכלי החּצים ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּומקֹום

הפרשים] מרוצת -].

.‡Èהיההחנּות ּכן אם אּלא ּגֹוים, מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּבית הרי העּמים, מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדר
ּבּתי ולא העּמים מדֹור ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשער

לארץ ּבחּוצה .הּפרס ְְֶַָָָָ
.·Èסיסית ּכגֹון - יׂשראל ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻעירֹות

מן ׁשּפטּורֹות ּפי על אף - וחברֹותיה אׁשקלֹון ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוחברֹותיה,
העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין הּׁשביעית, ּומן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשרֹות
ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל עֹולי ׁשל ּדרכים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוחזקת

העּמים. ּבארץ ְְִֶֶַָָֻמבלעֹות
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עפר טפחים ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹהּנמצא
הרי - טפחים ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמּמקֹום
חציֹו על ונתן טפחים, ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור; ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזה
טפח ּפניו מעל נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאחר
לא - אחר מּמקֹום עפר ּומחצה טפח עליו ונתן ְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומחצה,

עּזקֹו אם וכן ּכלּום; אבניו]עׂשה עּזּוק[סילק ּבׁשעת ּובדק , ְְְְִִִִֵַַָָָ
מתנדנדין ׁשאינן ּבאבנים רּצפֹו ּכלּום. עׂשה לא - ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹמלמעלה

טהֹור. זה הרי אדם, ֲִֵֵֶָָָמהּלּו

יא ¤¤ּפרק

ּגּוׁשּה‡. על ּגזרּו ּבּתחּלה - העּמים אדמתה]ארץ ּבלבד,[- ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
אֹו נֹוגע אֹו ּבּה, המהּל אּלא מטּמאין היּו ולא הּפרס, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכבית
ּפי על ואף ׁשּיטּמא, אוירּה על וגזרּו חזרּו מעפרּה. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנֹוׂשא
לאויר ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נׂשא, ולא נגע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא
לארץ אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי וכן נטמא; העּמים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָארץ
- העּמים ארץ לאויר רּבן ׁשהכניס ּכלים ּוׁשאר ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהעּמים,

ְְִנטמאּו.
ּכטמאת·. אֹותּה עׂשּו לא - העּמים ארץ אויר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻֻטמאת

ׂשֹורפין עפרּה, טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה אּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעפרּה,
ׁשבעה, טמאת טמא ּבגּוׁשּה והּמתטּמא וקדׁשים; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתרּומה

ּוׁשביעי ׁשליׁשי הּזיה איןוצרי ּבאוירּה, הּמתטּמא אבל . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
וכן ׁשמׁש; והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי
אֹוכלין לא ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

ׂשֹורפין. ְְִֹולא
ּבמּגע‚. מטּמאין - הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָעפר

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמרצּופיןּובמּׂשא, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה [שק. ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
דרכים] ּכפיקההולכי והּוא לאריגה], צמר חוטי ּגדֹולה[כדור ְְְִָָ

ׁשּבאּו לארץ חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. [לארץׁשל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ירק]ּבירקישראל] עם ּכחֹותם[- אחד ּבמקֹום יׁש אם - ְְְִֵֶַָָָָ

אּלא ּגזרּו ׁשּלא מצטרף; אינֹו לאו, ואם מטּמא; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמרצּופין,
לארץ מחּוצה ּבאֹות אּגרֹות ׁשהיּו מעׂשה ּכברּיתֹו. ּגּוׁש ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָעל

ּבהן והיּו ּגדֹולים, ּכהנים של]לבני שיעור ּכסאה[בכולן, ְְְְֲִִִִֵֶָָָֹ
ׁשּלא לפי טמאה, מּׁשּום להן חׁשּו ולא - חֹותמֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֻּוכסאתים

הּמרצּופין. ּכחֹותם מהן ּבחֹותם ְְְִֵֶַַַָָָהיה
עד„. - לארץ מחּוצה חרׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא

הּסקּו מּׁשהּסקּו,[בכבשן]ׁשּלא העּמים; ארץ מּׁשּום טמאים , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֻֻ
ׁשאינֹו העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרׂש ּכלי מּׁשּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָטמאים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם ְְְְִֵֵֵֶַַָָמטּמא
טמאת‰. טמא - ּובּסלעים ּבהרים - העּמים ּבארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהמהּל

ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים גדותיו]ׁשבעה; טהֹור[על - ְְְְִֶֶַַַָָָָָ
לארץ הּנכנס אוירּה. מּׁשּום וטמא העּמים, ּבארץ נֹוגע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
ׁשאהל טמא; - ּבאויר הּפֹורחין ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעּמים

נייד]זרּוק אהל.[- קרּוי אינֹו ֵֶָָֹ

.Âלא טהֹור; ואוירּה לארץ, ּכחּוצה מטּמא עפרּה - ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹסּוריה
אוירּה על יׂשראלּגזרּו לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ולא העּמים, ארץ לא ּביניהן, מפסיק היה ולא ּבׂשפה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׂשפה
ה ּבית ולא הּקברֹות, לּהּבית להּכנס יכֹול זה הרי - ּפרס ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

וכן ּבגּוׁשּה. יּגע ׁשּלא והּוא, ּומגּדל; ּתבה ּבׁשּדה ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבטהרה,
טמא מקֹום ּביניהן ואין יׂשראל, לארץ הּסמּוכה העּמים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָארץ

נבּדקת זֹו הרי ּוטהֹורה.[מקבר]- , ְְֲִֵֶֶָ
.Êמטּמא זה הרי - יׂשראל ּבארץ ּגֹוים ּבֹו ׁשּׁשכנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום

נפלים. ּבֹו קברּו ׁשּמא ׁשּיּבדק, עד העּמים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכארץ
.Áמדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים מגורי]ּותרּומה העּמים[- ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ויהיה ּבּמקֹום, יׁשהּו וכּמה ׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, -ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ
נפל ותּפיל אּׁשה ׁשּתתעּבר ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצרי
ארּבעים ׁשהה אם - אּׁשה עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּמטּמא.
ּבֹו ׁשּתהיה מדֹור מּׁשּום ּגזרה ׁשּיּבדק; עד טמא מדֹורֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיֹום,
ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו סריס, אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו ֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּׁשה.

עֹוׂשה - אחד -]ויֹום העּמים.[טומאת מדֹור ְְִֶֶַָָ
.Ëקטן אֹו אּׁשה, אֹו מּיׂשראל, עבד ּבֹו ׁשהיה ּגֹוים ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמדֹור

ּתׁשע צריּבן אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּביבין את - ּבֹודקין הן מה ואת ניקוזּבדיקה. [תעלות ְְְִִִִֵֶֶַָָ

ׁשהחזירהמים] מקֹום וכל הּסרּוחין; הּמים ואת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהעמּקין,
ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל מּׁשם להֹולי יכֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוהחלּדה
הּוא הרי ׁשחרב, העּמים מדֹור מּׁשם. אֹותן ּגֹוררין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני

ׁשּיּבדק. עד ְְִֵֶַָָֻּבטמאתֹו
.Èאכסדראות]האיצטונּיֹות ּגֹוים,[- מדֹור מּׁשּום ּבהן אין , ְְְִִִִֵֶָָָ

ועׂשרה הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין ּגלּויה, ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלפי
ּדירתן ׁשאין לפי - ּגֹוים מדֹור מּׁשּום ּבהן אין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמקֹומֹות,
מקֹומֹות: העׂשרה הם ואּלּו טמאה. עליהן ּגזרּו לא ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָֹֻקבּועה,

והּברּגנין והּצריפין, והּסּכֹות, הערבים, קיבוץאהלי [מקום ְְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָֻֻ
ּבּתיפירות] והן ּדפנֹות לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ותקרה ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּובית -]הּקיץ, ה והּמרחץ,[שלפני חצר, ׁשל ואוירּה ׁשער, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּלגיֹונֹות ּומקֹום הּמלחמה, ּוכלי החּצים ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּומקֹום

הפרשים] מרוצת -].

.‡Èהיההחנּות ּכן אם אּלא ּגֹוים, מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּבית הרי העּמים, מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדר
ּבּתי ולא העּמים מדֹור ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשער

לארץ ּבחּוצה .הּפרס ְְֶַָָָָ
.·Èסיסית ּכגֹון - יׂשראל ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻעירֹות

מן ׁשּפטּורֹות ּפי על אף - וחברֹותיה אׁשקלֹון ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוחברֹותיה,
העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין הּׁשביעית, ּומן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשרֹות
ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל עֹולי ׁשל ּדרכים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוחזקת

העּמים. ּבארץ ְְִֶֶַָָֻמבלעֹות
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לידע‡. ּתרצה האמּתיאם הּׁשמׁש ׁשּתרצה,מקֹום יֹום ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּתחּלה האמצעיּתֹוציא הּדרמקֹומּה על הּיֹום לאֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ּגבּה מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשּבארנּו,
הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמצעי. הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש

הּׁשמׁש' '.מסלּול ְֶֶַַ
יהיה·. אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה

ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות הּמסלּולהּמסלּול מנת ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ
מאה על יֹותר הּמסלּול יהיה ואם האמצעי; הּׁשמׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּמקֹום
מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות ְְְְֲִִִִֵַַַֹּוׁשמֹונים
אחר ּׁשּיהיה ּומה האמצעי. הּׁשמׁש מקֹום על ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמסלּול

האמּתי. הּמקֹום הּוא מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף
ycegdyeciwzekld

ְֲִִִִִֶֶַַָָָָ
מאה‚. הּמסלּול יהיה ׁשאם ׁשלׁשודע, אֹו ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

האמצעי הּמקֹום יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאֹות
האמּתי. הּמקֹום ֲִִַָָהּוא

עׂשר„. הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה
עׂשרים יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָחלקים;
ּתהיה מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַָָותׁשעה
ׁשבעים יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמנתֹו
חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָמעלֹות,
וׁשבעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָואם
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָוחמּׁשים
מאה, יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה אחת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָמעלה
ואם חלקים; וחמּׁשים ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָּתהיה
וחמּׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיהיה
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשרים, מאה יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוחמּׁשה
מאה יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמנתֹו
חלקים; עׂשר ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוארּבעים,
וחלק אחת מעלה מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם
וארּבעים ׁשנים מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחד;
ועׂשרים אחד מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, מאה יהיה ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָחלקים;
ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה יהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָחלקים;
האמּתי. מקֹומּה הּוא האמצעי, הּׁשמׁש מקֹום אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו,

ע‰. יֹותר הּמסלּול ּתגרעהיה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ

הרי ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהיה
ׁשּמנת הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשּׁשים,
מנת וכן - חלקים וארּבעים ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָמאה

חלקים. וארּבעים ׁשנים ְְְֲִִִִַַַַָָָהּמאתים,
.Âאֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּׁשלׁש
וכן - חלקים וארּבעים ואחד אחת מעלה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשים
מנין ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ְִָּומנין.
.Êידעּת ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

ּומנת חלק, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמנת
נמצא חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָהּׁשבעים,
יהיה הּמעלֹות חׁשּבֹון ּולפי חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבין
חמׁש ׁשהּוא הּמסלּול מנת ויהיה - אחד חלק מעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלכל

חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָוׁשּׁשים,
.Áמעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכן

ּבכל ּתעׂשה זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּבחׁשּבֹון ּבין העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ëּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

ּתֹוציא - זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
ּכמֹו כ"ה ל"ז ק"ה וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמצע

י הּזאת, לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא לׁשּבארנּו; צא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
יצא האמצעי, מן הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹסימנֹו
חלקים וחמּׁשים ּוׁשנים מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָל
מסלּול ּבכל ּתקּפיד ואל ב'. נ"ב י"ח סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָָּוׁשּתי
ּתפנה אל מּׁשלׁשים ּפחֹות יהיּו אם אּלא החלקים, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹעל
מעלה אֹותם ּתחּׁשב יֹותר, אֹו ׁשלׁשים היּו ואם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹאליהם;
יהיה ,לפיכ הּמסלּול. מעלֹות מנין על אֹותּה ותֹוסיף ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָאחת,
הּדר על מנתֹו ותהיה מעלֹות, עׂשרה ּתׁשע זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמסלּול

חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְֲִִֵֶַָָֹׁשּבארנּו
.Èּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי

יּׁשאר הּׁשמׁש, מאמצע חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנה
ועׂשרים וחמׁש חלקים וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות וארּבע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמאה
האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָׁשנּיֹות
ּפחֹות ּבֹו, מעלֹות עׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבתחּלת
ולא הּׁשמׁש, ּבמקֹום לא ּכלל, הּׁשנּיֹות אל ּתפנה ואל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשנּיֹות.
על חקר אּלא - הראּיה חׁשּבֹונֹות ּבׁשאר ולא הּירח, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבמקֹום
עׂשה לׁשלׁשים, קרֹוב הּׁשנּיֹות יהיּו ואם ּבלבד; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָֹהחלקים

החלקים. על והֹוסיפֹו חלק ְֲִִֵֶַַָָאֹותם
.‡Èיֹום ּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר

הּבאֹות ּתקּופֹות ּבין ׁשּתרצה, ּתקּופה ּכל האמּתי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּתקּופה
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מּׁשנים ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחר
ְִַקדמֹונּיֹות.

ה'תשע"ב אלול כ"ג שני יום

יד ¤¤ּפרק

.‡- לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני עצמֹוהּירח, הּירח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

' נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו הּמסלּולהאמצעי ';אמצע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
העֹולם, את הּמּקיף ּגדֹול ּבגלּגל מסּבב עצמֹו הּקטן ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָוהּגלּגל
הּגדֹול הּגלּגל ּבאֹותֹו הּקטן ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּומהל

' הּנקרא הּוא העֹולם, את הּירחהּמּקיף אמצעאמצע מהל .' ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
וחמׁש חלקים ועׂשרה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּירח

ל"ה. י' י"ג סימנם - ׁשנּיֹות ְְִִִָָֹּוׁשלׁשים
מעלֹות·. ּוׁשלׁשים ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹנמצא

קל"א סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים ְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָָוחמּׁשה
וׁשבע מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמ"ה
ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים
ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשנּיֹות
חלקים ועׂשרים ּוׁשלׁשה מעלֹות עׂשרה וׁשׁש מאתים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. כ"ג רי"ו סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשלׁש יֹום, אלפים ְֲֲֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּבעׂשרת
מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ'. נ"ח ג' סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָועׂשרים
חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ועׂשרים ׁשּתים יֹום, ועׂשרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָּבתׁשעה
ׁשארית ונמצא נ"ו. ו' כ"ב סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָוׁשׁש
מעלֹות וארּבעים וארּבע מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ְְְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָֹמהלכֹו
להם, סימן - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָֹוׁשּׁשה
ׁשנים אֹו ימים מנין לכל ּתכּפל זֹו, ּדר ועל מ"ג. כ"ו ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹשמ"ד

ְִֶֶׁשּתרצה.
מעלֹות‚. עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָֹּומהל

סימ - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וארּבע חלקים נ"ד.ּוׁשלׁשה ג' י"ג נם ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹ
ּתׁשעה מעלֹות ּוׁשלׁשים מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹנמצא
ונמצא ל"ט. ק"ל סימנם - ׁשנּיֹות ּבלא חלקים ְְְְְֲִִִִִָָָָֹֹּוׁשלׁשים
מעלֹות ועׂשרים וׁשׁש מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשארית
סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָֹותׁשעה
מאה יֹום, ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָרכ"ו
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַַָָוארּבע
אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. נ"ח ק"ד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
וארּבעים ּוׁשמֹונה מעלֹות ועׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹיֹום,
ונמצא כ'. מ"ח שכ"ט סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְְֲִִִִִֶָָָָחלקים
מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשארית
ד'. נ"ג י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבע חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

וחמׁש„. מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹונמצא
י"ג. ש"ה סימנם - חלקים ּבלא ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹמעלֹות
העּקר ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
עׂשר וארּבעה אחת מעלה ׁשֹור ּבמּזל אּלּו, ְְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָלחׁשּבֹונֹות

ואמצע מ"ג. י"ד א' סימנם - ׁשנּיֹות וׁשלׁש ארּבעים ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹחלקים
ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשמֹונים ארּבע זה, ּבעּקר היה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָהּמסלּול
כ"ח פ"ד סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ּוׁשּתים חלקים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָועׂשרים
ׁשהּוא והאמצע הּירח, אמצע מהל ׁשּתדע מאחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמ"ב.
עת ּבכל הּירח אמצע מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעּקר
ׁשּתֹוציא ואחר הּׁשמׁש; ּבאמצע ׁשעׂשית ּדר על ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּתרצה,
ודע ּבּׁשמׁש, התּבֹונן - ׁשּתרצה הּלילה לתחּלת הּירח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאמצע

הּוא. מּזל זה ְֵֶַָּבאי
טלה,‰. מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם

מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּתאֹומים, מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח אמצע על ּתֹוסיף אריה, מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
עד אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשים
עׂשר חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּבתּולה, מּזל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָחצי
מּזל חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים;
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע הּנח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזנים,
מאמצע ּתגרע קׁשת, מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּירח
ׁשלׁשים הּירח מאמצע ּתגרע ּדלי, מּזל ּתחּלת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹקׁשת
ּדגים, חצי עד ּדלי מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָחלקים;

חלקים עׂשר חמּׁשה הּירח מאמצע .ּתגרע ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
.Â,מּמּנּו ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

לאחר הּירח אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְִֵֶֶַַַַַַַָאֹו
ׁשּתֹוציא הּזמן ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָׁשקיעת
הראּיה'. לׁשעת הּירח 'אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאמצע

ה'תשע"ב אלול כ"ד שלישי יום

טו ּפרק
יוםשניֿשלישיכ"גֿכ"דאלול

¤¤

לידע‡. ּתרצה האמּתיאם הּירח ׁשּתרצה,מקֹום יֹום ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּלילה לאֹותֹו הראּיה לׁשעת הּירח אמצע ּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתֹוציא
לאֹותֹו הּׁשמׁש ואמצע הּמסלּול אמצע ּתֹוציא וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּתרצה,
ּתכּפל והּנׁשאר הּירח, מאמצע הּׁשמׁש אמצע ותגרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהעת.

' הּנקרא הּוא וזה - הּכפּולאֹותֹו '.מרחק ְְְִֶֶַַָָָ
הֹודענּו·. ׁשעׂשינּוּוכבר החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

אפׁשר אי ּולעֹולם הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
הּירח, ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשר ואי - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹׁשּיֹוסיף
יהיה‚. אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהֹואיל

חֹוׁשׁשין אין לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַמעלֹות
מעלֹות עׂשרה מּׁשּתים הּכפּול מרחק יהיה ואם אחת; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעלה
ׁשּתי הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַעד
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מּׁשנים ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחר
ְִַקדמֹונּיֹות.

ה'תשע"ב אלול כ"ג שני יום

יד ¤¤ּפרק

.‡- לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני עצמֹוהּירח, הּירח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

' נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו הּמסלּולהאמצעי ';אמצע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
העֹולם, את הּמּקיף ּגדֹול ּבגלּגל מסּבב עצמֹו הּקטן ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָוהּגלּגל
הּגדֹול הּגלּגל ּבאֹותֹו הּקטן ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּומהל

' הּנקרא הּוא העֹולם, את הּירחהּמּקיף אמצעאמצע מהל .' ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
וחמׁש חלקים ועׂשרה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּירח

ל"ה. י' י"ג סימנם - ׁשנּיֹות ְְִִִָָֹּוׁשלׁשים
מעלֹות·. ּוׁשלׁשים ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹנמצא

קל"א סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים ְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָָוחמּׁשה
וׁשבע מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמ"ה
ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים
ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשנּיֹות
חלקים ועׂשרים ּוׁשלׁשה מעלֹות עׂשרה וׁשׁש מאתים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. כ"ג רי"ו סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשלׁש יֹום, אלפים ְֲֲֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּבעׂשרת
מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ'. נ"ח ג' סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָועׂשרים
חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ועׂשרים ׁשּתים יֹום, ועׂשרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָּבתׁשעה
ׁשארית ונמצא נ"ו. ו' כ"ב סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָוׁשׁש
מעלֹות וארּבעים וארּבע מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ְְְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָֹמהלכֹו
להם, סימן - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָֹוׁשּׁשה
ׁשנים אֹו ימים מנין לכל ּתכּפל זֹו, ּדר ועל מ"ג. כ"ו ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹשמ"ד

ְִֶֶׁשּתרצה.
מעלֹות‚. עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָֹּומהל

סימ - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וארּבע חלקים נ"ד.ּוׁשלׁשה ג' י"ג נם ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹ
ּתׁשעה מעלֹות ּוׁשלׁשים מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹנמצא
ונמצא ל"ט. ק"ל סימנם - ׁשנּיֹות ּבלא חלקים ְְְְְֲִִִִִָָָָֹֹּוׁשלׁשים
מעלֹות ועׂשרים וׁשׁש מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשארית
סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָֹותׁשעה
מאה יֹום, ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָרכ"ו
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַַָָוארּבע
אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. נ"ח ק"ד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
וארּבעים ּוׁשמֹונה מעלֹות ועׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹיֹום,
ונמצא כ'. מ"ח שכ"ט סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְְֲִִִִִֶָָָָחלקים
מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשארית
ד'. נ"ג י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבע חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

וחמׁש„. מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹונמצא
י"ג. ש"ה סימנם - חלקים ּבלא ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹמעלֹות
העּקר ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
עׂשר וארּבעה אחת מעלה ׁשֹור ּבמּזל אּלּו, ְְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָלחׁשּבֹונֹות

ואמצע מ"ג. י"ד א' סימנם - ׁשנּיֹות וׁשלׁש ארּבעים ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹחלקים
ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשמֹונים ארּבע זה, ּבעּקר היה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָהּמסלּול
כ"ח פ"ד סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ּוׁשּתים חלקים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָועׂשרים
ׁשהּוא והאמצע הּירח, אמצע מהל ׁשּתדע מאחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמ"ב.
עת ּבכל הּירח אמצע מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעּקר
ׁשּתֹוציא ואחר הּׁשמׁש; ּבאמצע ׁשעׂשית ּדר על ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּתרצה,
ודע ּבּׁשמׁש, התּבֹונן - ׁשּתרצה הּלילה לתחּלת הּירח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאמצע

הּוא. מּזל זה ְֵֶַָּבאי
טלה,‰. מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם

מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּתאֹומים, מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח אמצע על ּתֹוסיף אריה, מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
עד אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשים
עׂשר חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּבתּולה, מּזל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָחצי
מּזל חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים;
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע הּנח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזנים,
מאמצע ּתגרע קׁשת, מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּירח
ׁשלׁשים הּירח מאמצע ּתגרע ּדלי, מּזל ּתחּלת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹקׁשת
ּדגים, חצי עד ּדלי מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָחלקים;

חלקים עׂשר חמּׁשה הּירח מאמצע .ּתגרע ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
.Â,מּמּנּו ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

לאחר הּירח אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְִֵֶֶַַַַַַַָאֹו
ׁשּתֹוציא הּזמן ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָׁשקיעת
הראּיה'. לׁשעת הּירח 'אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאמצע
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לידע‡. ּתרצה האמּתיאם הּירח ׁשּתרצה,מקֹום יֹום ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּלילה לאֹותֹו הראּיה לׁשעת הּירח אמצע ּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתֹוציא
לאֹותֹו הּׁשמׁש ואמצע הּמסלּול אמצע ּתֹוציא וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּתרצה,
ּתכּפל והּנׁשאר הּירח, מאמצע הּׁשמׁש אמצע ותגרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהעת.

' הּנקרא הּוא וזה - הּכפּולאֹותֹו '.מרחק ְְְִֶֶַַָָָ
הֹודענּו·. ׁשעׂשינּוּוכבר החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

אפׁשר אי ּולעֹולם הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
הּירח, ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשר ואי - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹׁשּיֹוסיף
יהיה‚. אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהֹואיל

חֹוׁשׁשין אין לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַמעלֹות
מעלֹות עׂשרה מּׁשּתים הּכפּול מרחק יהיה ואם אחת; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעלה
ׁשּתי הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַעד
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עד מעלֹות עׂשרה מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעלֹות;
ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ועׂשרים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָֹארּבע
מעלֹות ועׂשרים מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמעלֹות;
ארּבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַֹעד
מעלֹות ּוׁשלׁשים מּׁשּתים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹמעלֹות;
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַֹעד
ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחמׁש
אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, וארּבעים חמׁש עד ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָמעלֹות
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמסלּול
על ּתֹוסיף מעלֹות, וחמּׁשים אחת עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָוארּבעים
הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
ּתֹוסיף מעלֹות, וחמּׁשים ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים ְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַמּׁשּתים
הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָעל

וׁשּׁשי ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים עלהּכפּול ּתֹוסיף מעלֹות, ם ְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹ
הּמסלּול אמצע ּׁשּיהיה ּומה מעלֹות. ּתׁשע הּמסלּול ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַאמצע

הּנקרא הּוא אּלּו, מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף הּנכֹון'אחר .'מסלּול ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
אם„. - הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר

הּזה הּמסלּול מנת ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהיה
הּמסלּול היה ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּנכֹון
מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר ְְֲִֵֵֵַַַַָָֹהּנכֹון
הּירח אמצע על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָוׁשּׁשים,
אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלׁשעת
הראּיה. לׁשעת האמּתי הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּתגרע

ּבׁשוה,‰. ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,
יהיה אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו
הּירח מקֹום הּוא הראּיה, לׁשעת האמצעי הּירח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקֹום

ֲִִָהאמּתי.
.Âעׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה

הּמסלּול יהיה ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּנכֹון
מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּוׁשלׁשים
ארּבעים, יהיה ואם חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתי
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹּתהיה
וארּבעים וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹחמּׁשים,
וׁשּׁשה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָחלקים;
מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָעׂשר
מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָואחד
מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, יהיה ואם מעלֹות; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָחמׁש
מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוחמּׁשה

ו חלקים; ארּבעּוׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה אם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָמעלֹות
מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתהיה
חלקים; עׂשר ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹּוׁשלׁשים,
ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹואם
ׁשּתי מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשלׁשים
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָמעלֹות
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשּׁשה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָּתהיה

ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָמאה
אּלא - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיהיה

האמּתי. הּמקֹום הּוא האמצעי, הּירח ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום
.Ê,מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָואם

ּכדר מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹּתגרע
הּמסלּול ּבמנין יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשעׂשית
ּכפי הּמנֹות ׁשּתי ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחדים

ׁשּבארנּו ּכדר ּכהאחדים. ׁשּלֹו, ּבּמנֹות הּׁשמׁש ּבמסלּול ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ְֲֶֶַַַַַָָּתעׂשה

.Áּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד העּקר ליל ׁשּמּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעּקר
ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלת
יצא זה, לליל ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתׁשעה
חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹל
ותֹוציא ל"ג; ל"ח ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִָָָֹֹוׁשלׁש
ׁשלׁש אמצעֹו ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמצע

וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשיםוחמּׁשים ותׁשע חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָֹֹ
לעת הּמסלּול אמצע ותֹוציא ל"ט; ל"ו נ"ג סימנם - ְְְְְִִִֵֶַַַָָׁשנּיֹות
ועׂשרים ואחד מעלֹות וׁשלׁש מאה אמצעֹו ל יצא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזֹו,
ּתגרע מ"ו; כ"א ק"ג סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָחלקים
מעלֹות עׂשרה ׁשבע יּׁשאר הּירח, מאמצע הּׁשמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
הּמרחק; הּוא וזה - ׁשנּיֹות וׁשׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּוׁשמֹונה
מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש הּכפּול הּמרחק ל יצא אֹותֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּתכּפל
ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשּתים חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָוׁשּׁשה
מעלֹות, חמׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף לפיכ י"ב; ְְְֲִִֵֶַַַַַָָנ"ו
ּוׁשמֹונה מאה הּנכֹון, הּמסלּול ל ויצא ׁשהֹודענּו, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו
החלקים על מקּפידין ואין חלקים, ועׂשרים ואחד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמעלֹות

ּבּׁשמׁש. ׁשּבארנּו ּכדר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַּבּמסלּול,
.Ëלחקר ׁשהּוא[לחשב]ּובאנּו הּנכֹון, הּמסלּול זה מנת על ְְְֶֶַַַַַַָָֹ

אחד; וחלק מעלֹות חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת - ּוׁשמֹונה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה
ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּנכֹון ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּולפי
הּירח; אמצע מן אחד וחלק מעלֹות חמׁש ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמנה
חלקים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹיּׁשאר
על ותֹוסיף חלק, הּׁשנּיֹות ּתעׂשה ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹותׁשע
ׁשֹור ּבמּזל זֹו, ּבׁשעה האמּתי הּירח מקֹום ונמצא ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָהחלקים.
מּמעלת חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשמֹונה
מקֹום ּתדע הּזה הּדר ועל ל"ו. י"ח סימנם - עׂשרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשע
ׁשהיא זֹו ׁשנה מּתחּלת ׁשּתרצה, ראּיה עת ּבכל האמּתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּירח

העֹולם. סֹוף עד ִַָָָָהעּקר,

ה'תשע"ב אלול כ"ה רביעי יום

טז ¤¤ּפרק

מעלׁשּסעּגּולהה‡. נֹוטה היא ּתמיד, הּירח ּבּה ֹובב ִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
לצפֹון, נֹוטה חציּה - ּתמיד הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהעּגּולה
ׁשּבהן זֹו, ּכנגד זֹו ּבּה יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום; נֹוטה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻוחציּה
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ּבאחת הּירח ּכׁשּיהיה ,לפיכ ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפֹוגעֹות
הּׁשמׁש ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ּבעּגּולה סֹובב נמצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמּׁשּתיהן,
מהּל נמצא הּנקּדֹות, מׁשּתי מאחת הּירח יצא ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּבׁשוה;
הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה הּנקּדה לדרֹומּה. אֹו הּׁשמׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻלצפֹון

' הּנקראת היא הּׁשמׁש, לצפֹון והּנקּדהראׁשלנטֹות ;' ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻ
הּנקראת היא הּׁשמׁש, לדרֹום לנטֹות הּירח יתחיל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּמּנה

ולאזנב' ּתֹוספת לא ּבֹו ׁשאין הראׁש, לזה יׁש ׁשוה ּומהל .' ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּומּדגים לדגים מּטלה אחֹורּנית, ּבּמּזלֹות הֹול והּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגרעֹון;

ּתמיד. סֹובב הּוא וכן ְְִִִֵֵָלדלי,
ואחת·. חלקים ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמהל

ּוׁשלׁשים אחד ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשרה
ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשבע יֹום,חלקים ּבמאה מהלכֹו ונמצא ; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹחמׁש
ׁשּתים יֹום, ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם -ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
- ׁשנּיֹות ועׂשר חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
חלקים ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות וׁשּׁשים ותׁשע מאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת מעלה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹלתׁשעה

מהל ונמצא ט'; ל"ב א' וסימנם - ׁשנּיֹות לׁשנהותׁשע כֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
חלקים וארּבעים וארּבעה מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסדּורה,
ואמצע מ"ב. מ"ד י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּוׁשּתים
ּוׁשמֹונים מאה היה העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהראׁש
- ׁשנּיֹות ועׂשרים ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים וׁשבעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָמעלֹות

כ"ח. נ"ז ק"פ ִָָסימנם
ּתֹוציא‚. - ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

ואמצע הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת לאֹותֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמצעֹו
מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּירח,
לעֹולם ּוכנגדֹו, העת; ּבאֹותּה הראׁש מקֹום הּוא - ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹוהּנׁשאר

הּזנב. מקֹום ְְִֶַָָיהיה
ערב„. ליל לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?

- העּקר ׁשנת ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבת
זֹו ליל ּתחּלת עד העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנין
יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשאנּו

והּוא‰. ׁשּידעּת, הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא
ל יצא העּקר; על יֹום ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּתֹוסיף
ועׂשרים ותׁשעה מעלֹות ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹאמצע
ל"ז; כ"ט קפ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע ְְְֲִִִִֶַָָָֹחלקים
וׁשבע מאה ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּתגרע
- ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָֹֹוׁשבעים
אל ּתפנה ואל הראׁש, מקֹום הּוא וזה כ"ג; ל' קע"ז ְְְְִִֶֶֶַָָָֹסימנם
ועׂשרים ּבׁשבע ּבתּולה ּבמּזל הראׁש, מקֹום נמצא ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּׁשנּיֹות.
ּדגים ּבמּזל ּכנגּדֹו, הּזנב ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹמעלֹות

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ְְְְֲֲִִִֶֶַַָֹּבׁשבע
.Â;ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם

יהי הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ּבמּזללפיכ הּזנב ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אם - ּבׁשוה והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָׁשביעי
ּבעׂשר הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל ְֲִִִִֶַַָמעלֹות
.Êהּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

אֹו הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
נֹוטה הּירח ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעם
לפני הּירח ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
הּוא והרי הּזנב מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלצפֹון
הּׁשמׁש. לדרֹום נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הראׁש, ּכנגד ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהֹול

.Áהיא לדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה
' הּירחהּנקראת 'רחברחב נקרא לצפֹון, נֹוטה היה אם ;' ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

היה ואם ּדרֹומי'. 'רחב נקרא לדרֹום, נֹוטה היה ואם ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹצפֹוני',
ּכמֹו רחב, לֹו יהיה לא - הּנקּדֹות מּׁשּתי ּבאחת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֹֻהּירח

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Ëּבין מעלֹות, חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם

הראׁש, מן יתחיל ּדרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום; ּבין ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבצפֹון
לחמׁש ׁשּיּגיע עד ונֹוסף הֹול והּמרחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב לֹו יהיה ׁשּלא עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעלֹות;
עד נֹוסף והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לּזנב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּכׁשּיּגיע
לֹו יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות; לחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּגיע

ַֹרחב.
.È,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם

ּתֹוציא - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ּומקֹוםואם הראׁש מקֹום ְְְְְִִִִָֹ
מּמקֹום הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח

' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הרחבהּירח אםמסלּול .' ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה עד אחת מּמעלה הרחב מסלּול ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיהיה
מאה על יתר הּמסלּול היה ואם צפֹוני; הּירח ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשרחב
ּוׁשמֹונים מאה היה ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ּתדע ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּוׁשמֹונים,
ּכלל. רחב לּירח אין ּבׁשוה, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשוה
ׁשעּור והּוא היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ותראה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹותחזר
הּדרֹומי' הּירח 'רחב הּנקרא והּוא לדרֹום; אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹנטּיתֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'הּצפֹוני', ְְְִֵֶַַאֹו
.‡Èהיא הרחבוכּמה מסלּול הרחבמנת מסלּול יהיה אם ? ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֹ

יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעׂשר
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים הּזה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָהּמסלּול

וארּבעים ׁשלׁשים,ּוׁשלׁשה הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹ
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָֹּתהיה
עׂשר ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹהּמסלּול
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה חמּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹחלקים;
ּתהיה ׁשּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָמעלֹות
הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָמנתֹו
חלקים; וארּבעים ּוׁשנים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָׁשבעים,
מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָואם
ּתהיה ּתׁשעים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָָוחמּׁשה
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ּבאחת הּירח ּכׁשּיהיה ,לפיכ ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפֹוגעֹות
הּׁשמׁש ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ּבעּגּולה סֹובב נמצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמּׁשּתיהן,
מהּל נמצא הּנקּדֹות, מׁשּתי מאחת הּירח יצא ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּבׁשוה;
הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה הּנקּדה לדרֹומּה. אֹו הּׁשמׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻלצפֹון

' הּנקראת היא הּׁשמׁש, לצפֹון והּנקּדהראׁשלנטֹות ;' ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻ
הּנקראת היא הּׁשמׁש, לדרֹום לנטֹות הּירח יתחיל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּמּנה

ולאזנב' ּתֹוספת לא ּבֹו ׁשאין הראׁש, לזה יׁש ׁשוה ּומהל .' ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּומּדגים לדגים מּטלה אחֹורּנית, ּבּמּזלֹות הֹול והּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגרעֹון;

ּתמיד. סֹובב הּוא וכן ְְִִִֵֵָלדלי,
ואחת·. חלקים ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמהל

ּוׁשלׁשים אחד ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשרה
ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשבע יֹום,חלקים ּבמאה מהלכֹו ונמצא ; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹחמׁש
ׁשּתים יֹום, ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם -ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
- ׁשנּיֹות ועׂשר חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
חלקים ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות וׁשּׁשים ותׁשע מאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת מעלה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹלתׁשעה

מהל ונמצא ט'; ל"ב א' וסימנם - ׁשנּיֹות לׁשנהותׁשע כֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
חלקים וארּבעים וארּבעה מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסדּורה,
ואמצע מ"ב. מ"ד י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּוׁשּתים
ּוׁשמֹונים מאה היה העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהראׁש
- ׁשנּיֹות ועׂשרים ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים וׁשבעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָמעלֹות

כ"ח. נ"ז ק"פ ִָָסימנם
ּתֹוציא‚. - ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

ואמצע הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת לאֹותֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמצעֹו
מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּירח,
לעֹולם ּוכנגדֹו, העת; ּבאֹותּה הראׁש מקֹום הּוא - ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹוהּנׁשאר

הּזנב. מקֹום ְְִֶַָָיהיה
ערב„. ליל לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?

- העּקר ׁשנת ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבת
זֹו ליל ּתחּלת עד העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנין
יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשאנּו

והּוא‰. ׁשּידעּת, הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא
ל יצא העּקר; על יֹום ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּתֹוסיף
ועׂשרים ותׁשעה מעלֹות ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹאמצע
ל"ז; כ"ט קפ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע ְְְֲִִִִֶַָָָֹחלקים
וׁשבע מאה ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּתגרע
- ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָֹֹוׁשבעים
אל ּתפנה ואל הראׁש, מקֹום הּוא וזה כ"ג; ל' קע"ז ְְְְִִֶֶֶַָָָֹסימנם
ועׂשרים ּבׁשבע ּבתּולה ּבמּזל הראׁש, מקֹום נמצא ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּׁשנּיֹות.
ּדגים ּבמּזל ּכנגּדֹו, הּזנב ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹמעלֹות

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ְְְְֲֲִִִֶֶַַָֹּבׁשבע
.Â;ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם

יהי הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ּבמּזללפיכ הּזנב ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אם - ּבׁשוה והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָׁשביעי
ּבעׂשר הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל ְֲִִִִֶַַָמעלֹות
.Êהּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

אֹו הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
נֹוטה הּירח ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעם
לפני הּירח ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
הּוא והרי הּזנב מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלצפֹון
הּׁשמׁש. לדרֹום נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הראׁש, ּכנגד ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהֹול

.Áהיא לדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה
' הּירחהּנקראת 'רחברחב נקרא לצפֹון, נֹוטה היה אם ;' ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

היה ואם ּדרֹומי'. 'רחב נקרא לדרֹום, נֹוטה היה ואם ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹצפֹוני',
ּכמֹו רחב, לֹו יהיה לא - הּנקּדֹות מּׁשּתי ּבאחת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֹֻהּירח

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Ëּבין מעלֹות, חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם

הראׁש, מן יתחיל ּדרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום; ּבין ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבצפֹון
לחמׁש ׁשּיּגיע עד ונֹוסף הֹול והּמרחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב לֹו יהיה ׁשּלא עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעלֹות;
עד נֹוסף והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לּזנב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּכׁשּיּגיע
לֹו יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות; לחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּגיע

ַֹרחב.
.È,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם

ּתֹוציא - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ּומקֹוםואם הראׁש מקֹום ְְְְְִִִִָֹ
מּמקֹום הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח

' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הרחבהּירח אםמסלּול .' ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה עד אחת מּמעלה הרחב מסלּול ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיהיה
מאה על יתר הּמסלּול היה ואם צפֹוני; הּירח ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשרחב
ּוׁשמֹונים מאה היה ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ּתדע ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּוׁשמֹונים,
ּכלל. רחב לּירח אין ּבׁשוה, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשוה
ׁשעּור והּוא היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ותראה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹותחזר
הּדרֹומי' הּירח 'רחב הּנקרא והּוא לדרֹום; אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹנטּיתֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'הּצפֹוני', ְְְִֵֶַַאֹו
.‡Èהיא הרחבוכּמה מסלּול הרחבמנת מסלּול יהיה אם ? ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֹ

יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעׂשר
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים הּזה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָהּמסלּול

וארּבעים ׁשלׁשים,ּוׁשלׁשה הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹ
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָֹּתהיה
עׂשר ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹהּמסלּול
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה חמּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹחלקים;
ּתהיה ׁשּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָמעלֹות
הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָמנתֹו
חלקים; וארּבעים ּוׁשנים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָׁשבעים,
מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָואם
ּתהיה ּתׁשעים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָָוחמּׁשה

מעלֹות. חמׁש ְֲֵַָָמנתֹו
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.·Èלפי להם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם
הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמסלּול
חמּׁשים, הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָֹהיתה
חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָהּמסלּול
חלקים ׁשלׁשה חלקים, ׁשלׁשים הּמנֹות, ׁשּתי ּבין הּיתר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹנמצא
ׁשלׁש ׁשהּוא זה מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה; ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹלכל
ועל חלקים. וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹוחמּׁשים,

ּומנין. מנין ּבכל ּתעׂשה זֹו, ְְְֲִִֶֶֶַָָָּדר
.‚Èּכמֹו ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
הּמסלּול ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵַַַָָָָמּמאה
.„Èמאתים עד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָוׁשבעים
ַָָהּמנה.

.ÂËׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹואם
והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹמאֹות

הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע
.ÊËאֹותֹו ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ׁשלׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּמאה
מאה מנת ּתהיה וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּתי

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְֲֲֲִִִִֵַַָֹוחמּׁשים,
.ÊÈ,ּוׁשמֹונים מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

אחת מעלה היא עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיּׁשאר
ּתהיה מאתים, מנת ּתהיה אם וכן חלקים; וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְֲֲִִַַַַָָָָֹמעלה
.ÁÈמּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי

ׁשּׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות, ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈהּוא רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
לחדׁש ׁשני ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹאם
ּבליל היה האמּתי, הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָאּיר
- ׁשֹור מּמּזל חלקים וארּבעים מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָזה
ּבׁשבע העת, ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח ְְְִֵֶַָָָָָָֹסימנֹו
כ"ז סימנֹו - ּבתּולה מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹועׂשרים
הרחב מסלּול ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹל'.
רל"א סימנֹו - חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹמאתים
ונמצא הּמסלּול. ּבכל החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי - ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָו'
ׁשלׁש זה, ּבפרק ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמנה
הּירח רחב הּוא וזה חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמעלֹות
מאה על יתר הּמסלּול ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ליל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבתחּלת

ְִּוׁשמֹונים.

ה'תשע"ב אלול כ"ו חמישי יום
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ּומּוכנים‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל
ותחׁשב ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא
מּמק האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ֹוםהראׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; ראׁשֹוןהּירח אר.' ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
רחב·. ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר

והּוא ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח
' ראׁשֹוןהּנקרא ּוברחברחב הראׁשֹון הּזה ּבאר והּזהר .' ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

.לפני מּוכנין ׁשניהם ויהיּו ְְְְִִִֵֶֶָָָהראׁשֹון,
מעלֹות‚. ּתׁשע ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהתּבֹונן

ׁשּיראה לעֹולם אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה
צרי אּתה ואין יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּירח
עׂשרה חמׁש על יתר הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹחׁשּבֹון
ואין יׂשראל, ארץ ּבכל יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעלֹות
מּתׁשע הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּתה
ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - עׂשרה חמׁש ועד ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹמעלֹות

יראה. לא אֹו יראה אם ׁשּתדע עד ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראּיה,
האמּתי„. הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מקֹום היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
האר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּירח
הּירח ׁשאין ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות עׂשר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
האר היה ואם יׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ּכלל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנראה
ּבכל יראה וּדאי מעלֹות, ועׂשרים ארּבע על יתר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהראׁשֹון
עד מעלֹות מעׂשר הראׁשֹון האר היה ואם יׂשראל; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגבּול
הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - ועׂשרים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹארּבע

יראה. לא אם יראה אם ׁשּתדע ִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעד
ּבאיזה‰. הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה: חׁשּבֹונֹות הם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּלּו

הראׁשֹון האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם - הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּזל
מן ּתגרע ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָּתׁשעה
ּתגרע ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם אחת; מעלה הראׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהאר
סרטן, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה האר ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמן
ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּתגרע
יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ּתגרע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאריה,
ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשבעה האר מן ּתגרע ּבתּולה, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים ארּבעה האר מן ּתגרע מאזנים, ּבמּזל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹיהיה
ארּבעה האר מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחלקים;
האר מן ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּוׁשלׁשים
מן ּתגרע ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָֹׁשּׁשה
ּתגרע ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהאר
ּדגים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשלׁשה האר ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹמן
האר מן והּנׁשאר חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּתגרע

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

ycegd yeciw zekld - lel` e"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

' הּנקרא הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע ׁשניאחר אר.' ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
.Âהאמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה

ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּוברחב,
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבׁשעת

.Ê,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל
הראׁשֹון; הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין

ׁשל החלקים מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ׁשּנּויואם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
הרחב ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

' הּנקרא הּוא ׁשניהחלקים, '.רחב ְֲִִִֵַַַָָֹ
.Áיהיה אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָוכּמה

ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּירח
עׂשר ׁשּׁשה ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָעׂשרה
חלקים; ועׂשרים ׁשבעה סרטן, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים;
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה אריה, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹואם
ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ּבתּולה, ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל
עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים,
ארּבעה קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹוארּבעים
ואם חלקים; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ëהרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר

ל ויצא - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,
ותדע ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכין הּׁשני; הרחב זה נעׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה

עתיד. ויהיה ,לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו
.Èמּפני מקצתֹו, הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

הּמקצתנלֹוזׁשהּירח היא וכּמה ּבמעּגלֹו. ׁשּתּקחמעט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
עׂשרים עד טלה מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו?
מעלה עׂשרים עד מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹמעלה
הּירח יהיה ואם חמׁשיו; ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּמּנּו
אֹו ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשר עד טלה מּמּזל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמעׂשרים
ּתּקח - עקרב מּמּזל מעלֹות עׂשר עד מאזנים מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹמעׂשרים
מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
עקרב מּמּזל מעלֹות מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ׁשֹור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּמּזל
יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעד
מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעׂשרים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּירח
ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד עקרב ְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָֹמּמּזל
אֹו מּמּנּו, מעלֹות עׂשר עד ּתאֹומים מּזל מּתחּלת הּירח ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָיהיה
הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד קׁשת מּזל ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּתחּלת
ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּׁשני
- מּמּנּו עׂשרים עד קׁשת מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַעד
הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי הּׁשני הרחב מן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּתּקח
אֹו מּמּנּו, ועׂשרים חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמעׂשרים
מן ּתּקח - מּמּנּו ועׂשרים חמׁש עד קׁשת מּמּזל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמעׂשרים

מחמׁש הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהרחב
אֹו סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָועׂשרים
- ּגדי מּמּזל מעלֹות חמׁש עד קׁשת מּמּזל ועׂשרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחמׁש
הּירח יהיה ואם מעּגל; נליזת ּכאן ׁשאין לפי ּכלּום, ּתּקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלא
עד ּגדי מּמּזל מחמׁש אֹו מּמּנּו, עׂשר עד סרטן מּמּזל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמחמׁש
יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעׂשר
מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד סרטן מּמּזל מעׂשר הּירח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמקֹום
חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד ּגדי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּמּזל
עד סרטן מּמּזל מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשתּותֹו;
הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּגדי מּמּזל מעׂשרים אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹסֹופֹו,
מעלֹות עׂשר עד אריה מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשתּותֹו;
מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּזל מּתחּלת אֹו ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַמּמּנּו,

ח הּׁשני מּמּזלהרחב מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם מיׁשיתֹו; ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
עׂשרים עד ּדלי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַאריה
הּירח יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
מעׂשרים אֹו ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד אריה מּמּזל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמעׂשרים
הרחב מן ּתּקח - ּדגים מּמּזל מעלֹות עׂשר עד ּדלי ְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹמּמּזל
עד ּבתּולה מּמּזל מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשני
הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעׂשר אֹו ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹסֹופֹו,
היא הּׁשני, הרחב מן ׁשּתּקח הּמקצת וזאת חמׁשיו. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשני

' הּירחהּנקראת '.מעּגל ְְִֵֵַַַַַָ
.‡Èהּוא אם ותראה הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר

הּזה הּירח מעּגל ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצפֹוני
הּמעּגל ּתֹוסיף ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמן
מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה
היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּירח
הּדבר יהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּירח
על הּמעּגל ּתֹוסיף צפֹוני, הּירח רחב יהיה ׁשאם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהפ
מן הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם הּׁשני; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהאר
עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני האר ּׁשּיהיה ּומה הּׁשני. ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאר
לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' הּנקרא הּוא מּמּנּו, ּתגרע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא מעּגל, נליזת ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיהיה

הּוא עצמֹו, הּׁשני האר יהיה - ּכלּום הּׁשליׁשיהּׁשני האר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
יתר. ולא ּפחֹות ְְֵָָֹֹּבלא

.·Èוהּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר
יהיה אם הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל

ּתֹוסיףׁשתּותֹו; ׁשֹור, ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ
ּגדי ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם ׁשתּותֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹאֹו
האר ּתּניח סרטן, ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו; ּתגרע ולא עליו, ּתֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
האר מן ּתגרע אריה, ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹואם
ּבמּזל אֹו מאזנים ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹהּׁשליׁשי
ּׁשּיהיה ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּבתּולה,
ּתּניח אֹו מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהאר
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' הּנקרא הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע ׁשניאחר אר.' ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
.Âהאמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה

ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּוברחב,
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבׁשעת

.Ê,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל
הראׁשֹון; הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין

ׁשל החלקים מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ׁשּנּויואם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
הרחב ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

' הּנקרא הּוא ׁשניהחלקים, '.רחב ְֲִִִֵַַַָָֹ
.Áיהיה אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָוכּמה

ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּירח
עׂשר ׁשּׁשה ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָעׂשרה
חלקים; ועׂשרים ׁשבעה סרטן, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים;
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה אריה, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹואם
ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ּבתּולה, ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל
עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים,
ארּבעה קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹוארּבעים
ואם חלקים; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ëהרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר

ל ויצא - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,
ותדע ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכין הּׁשני; הרחב זה נעׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה

עתיד. ויהיה ,לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו
.Èמּפני מקצתֹו, הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

הּמקצתנלֹוזׁשהּירח היא וכּמה ּבמעּגלֹו. ׁשּתּקחמעט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
עׂשרים עד טלה מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו?
מעלה עׂשרים עד מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹמעלה
הּירח יהיה ואם חמׁשיו; ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּמּנּו
אֹו ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשר עד טלה מּמּזל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמעׂשרים
ּתּקח - עקרב מּמּזל מעלֹות עׂשר עד מאזנים מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹמעׂשרים
מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
עקרב מּמּזל מעלֹות מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ׁשֹור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּמּזל
יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעד
מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעׂשרים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּירח
ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד עקרב ְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָֹמּמּזל
אֹו מּמּנּו, מעלֹות עׂשר עד ּתאֹומים מּזל מּתחּלת הּירח ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָיהיה
הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד קׁשת מּזל ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּתחּלת
ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּׁשני
- מּמּנּו עׂשרים עד קׁשת מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַעד
הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי הּׁשני הרחב מן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּתּקח
אֹו מּמּנּו, ועׂשרים חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמעׂשרים
מן ּתּקח - מּמּנּו ועׂשרים חמׁש עד קׁשת מּמּזל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמעׂשרים

מחמׁש הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהרחב
אֹו סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָועׂשרים
- ּגדי מּמּזל מעלֹות חמׁש עד קׁשת מּמּזל ועׂשרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחמׁש
הּירח יהיה ואם מעּגל; נליזת ּכאן ׁשאין לפי ּכלּום, ּתּקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלא
עד ּגדי מּמּזל מחמׁש אֹו מּמּנּו, עׂשר עד סרטן מּמּזל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמחמׁש
יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעׂשר
מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד סרטן מּמּזל מעׂשר הּירח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמקֹום
חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד ּגדי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּמּזל
עד סרטן מּמּזל מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשתּותֹו;
הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּגדי מּמּזל מעׂשרים אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹסֹופֹו,
מעלֹות עׂשר עד אריה מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשתּותֹו;
מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּזל מּתחּלת אֹו ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַמּמּנּו,

ח הּׁשני מּמּזלהרחב מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם מיׁשיתֹו; ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
עׂשרים עד ּדלי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַאריה
הּירח יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
מעׂשרים אֹו ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד אריה מּמּזל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמעׂשרים
הרחב מן ּתּקח - ּדגים מּמּזל מעלֹות עׂשר עד ּדלי ְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹמּמּזל
עד ּבתּולה מּמּזל מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשני
הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעׂשר אֹו ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹסֹופֹו,
היא הּׁשני, הרחב מן ׁשּתּקח הּמקצת וזאת חמׁשיו. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשני

' הּירחהּנקראת '.מעּגל ְְִֵֵַַַַַָ
.‡Èהּוא אם ותראה הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר

הּזה הּירח מעּגל ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצפֹוני
הּמעּגל ּתֹוסיף ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמן
מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה
היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּירח
הּדבר יהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּירח
על הּמעּגל ּתֹוסיף צפֹוני, הּירח רחב יהיה ׁשאם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהפ
מן הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם הּׁשני; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהאר
עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני האר ּׁשּיהיה ּומה הּׁשני. ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאר
לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' הּנקרא הּוא מּמּנּו, ּתגרע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא מעּגל, נליזת ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיהיה

הּוא עצמֹו, הּׁשני האר יהיה - ּכלּום הּׁשליׁשיהּׁשני האר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
יתר. ולא ּפחֹות ְְֵָָֹֹּבלא

.·Èוהּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר
יהיה אם הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל

ּתֹוסיףׁשתּותֹו; ׁשֹור, ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ
ּגדי ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם ׁשתּותֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹאֹו
האר ּתּניח סרטן, ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו; ּתגרע ולא עליו, ּתֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
האר מן ּתגרע אריה, ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹואם
ּבמּזל אֹו מאזנים ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹהּׁשליׁשי
ּׁשּיהיה ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּבתּולה,
ּתּניח אֹו מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהאר
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ּכ ואחר רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאֹותֹו
ׁשליׁשיו ׁשני מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתחזר

' הּנקרא הּוא וזה - הּמדינהלעֹולם ּגבּה ותתּבֹונןמנת .' ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּגבּה מנת ּתֹוסיף צפֹוני, הּירח רחב יהיה אם - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹותראה
ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם הרביעי; האר על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמדינה
ּׁשּיהיה ּומה הרביעי. האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתגרע
- עליו ׁשּמֹוסיפין אֹו מּמּנּו, ׁשּגֹורעין אחר הרביעי ְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהאר

הראּיה'. 'קׁשת הּנקרא ְְִִֶֶַָָָהּוא
.‚Èערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

מקֹום ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת
זֹו לׁשעה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמׁש
ּבׁשבע האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ל ויצא ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ותׁשעה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעלֹות
ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, הּירח ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמקֹום
הּירח, רחב ל ויצא ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹחלקים

ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום סימנֹוּברּוח - חלקים וחמּׁשים ְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָֹֹ
הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראׁשֹון; הרחב הּוא וזה נ"ג, ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹג'
ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשרה אחת יּׁשאר הּירח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּמקֹום
ּולפי הראׁשֹון; האר הּוא וזה כ"ז, י"א סימנֹו - ְְֲִִִִֶֶָָָָֹחלקים
מעלה האר מראה ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהיה
האר ל יצא הראׁשֹון; האר מן אֹותּה לגרע וראּוי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹאחת,
כ"ז; י' סימנֹו - חלקים ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשני,
ׁשרחב ּולפי חלקים, עׂשרה הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ׁשהּוא הּמראה ׁשּנּוי עליו להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, היה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּירח
ּוׁשלׁשה מעלֹות ארּבע הּׁשני, הרחב ל יצא חלקים; ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹעׂשרה
עׂשרה ּבׁשמֹונה הּירח ׁשהיה ּולפי ג'; ד' סימנֹו - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלקים
רביעיתֹו, הּׁשני הרחב מן לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹמעלֹות

' הּנקרא הּירחוהּוא זֹו,מעּגל לעת הּירח מעּגל ל יצא ;' ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ
ּבּׁשנּיֹות. מדקּדקין ׁשאין לפי אחד, וחלק אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמעלה

.„Èראׁש ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּולפי
הּׁשני; האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּגדי
ּוׁשמֹונה מעלֹות עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיצא
ּבמּזל הּזה ׁשהאר ּולפי כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹועׂשרים
ׁשּתי ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, הּׁשליׁשי האר על להֹוסיף ראּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹור,
ׁשלׁש הרביעי, האר ל ויצא חלקים; עׂשר ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמעלֹות
מ"ו; י"ג סימנֹו - חלקים וארּבעים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָעׂשרה
מנת יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, הרחב אצל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוחזרנּו
חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות ׁשּתי והּוא הּמדינה, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָֹֹּגבּה
מן הּמדינה ּגבּה מנת לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ל יּׁשאר הרביעי; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאר

וזֹו י"א. י"א סימנֹו - הראּיההיאחלקים הּזה.קׁשת ּבּלילה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
וכּמה מעלֹות ּכּמה הראּיה קׁשת ותדע ּתעׂשה זֹו ּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל

לעֹולם. ׁשּתרצה, ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָחלקים
.ÂËקׁשת ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָואחר

ארץ ּבכל ׁשּיראה אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּיה
עׂשרה ארּבע על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל;

יׂשראל. ארץ לכל ּגלּוי ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמעלֹות,
.ÊËעד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם

האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
ׁשּיׁש הּקּצין מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

' הּנקראין והן הראּיהלֹו; '.קּצי ְְְִִִִֵֵַָָָ
.ÊÈעל מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו

ויהיה עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתׁשע
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהאר
- מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה .לא ֵֶָֹ
.ÁÈסֹוף עד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

האר ויהיה עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת
ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהראׁשֹון
לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתהיה

ֵֶָיראה.
.ËÈמעלֹותו עׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

עׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.Îמעלֹות עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם

ויהיה עׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעד
ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשר הראׁשֹון ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהאר
לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתהיה

ֵֶָיראה.
.‡Îמעלֹות עׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואם

עׂשרה ארּבע על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ארּבע סֹוף ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָעד
וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, ּתׁשע הראׁשֹון האר ויהיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמעלֹות,
ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

הּקּצין. סֹוף ּכאן, ועד יראה. לא - ְִִִֵֶֶַַָָֹמּזה
.·Îׁשּבת ערב ליל ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

הראּיה, קׁשת ּבחׁשּבֹון לנּו יצא - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשני
ּולפי ׁשּידעּת; ּכמֹו חלקים, עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאחת
ערכנּו עׂשרה, ארּבע עד עׂשר ּבין הראּיה קׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

הּזה[השוונו] ׁשהאר ידעּת ּוכבר הראׁשֹון; האר אל ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאֹותּה
ּולפי חלקים. ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשרה אחת זה, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבליל
והיה מעלֹות, עׂשרה אחת על יתר הראּיה קׁשת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה
יראה ׁשּוּדאי יּודע - עׂשרה אחת על יתר הראׁשֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאר
קׁשת ּבכל ּתעׂשה וכן הּקצּובֹות. הּקּצין לפי זה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבליל

ׁשּלּה. הראׁשֹון האר עם ִִֶֶֶֶָָָָֹוקׁשת,
.‚Î,ּבֹו יׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו, הּמעׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר

עד הרּבה, ׁשּיגענּו אחר - ּגרעֹונין וכּמה ּתֹוספֹות, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוכּמה
ּגדֹול: עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהמצאנּו
אמרּו ּולפיכ ּבמעּגלֹותיו; יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּירח,

מבֹואֹו" ידע '"ׁשמׁש ואמרּוחכמים: מבֹואֹו'. ידע לא ירח , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו - ּבקצרה' ּבא ּפעמים ּבארּכה, ּבא 'ּפעמים ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָֻחכמים:
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ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה
ארּכה הראּיה קׁשת ּתהיה ּופעמים הראּיה; קׁשת ׁשּתצא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ְְְְִֵֶַָָָּופעמים
.„Î,זה מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוטעם

הּדברים, מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּומּפני
הּתקּופֹות חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על ְְְְְִַַַָָָָָָָָָוהראיה
והם הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,
חכמי ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצּויים
אלינּו. הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
ּבהם ׁשאין הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים, אּלּו ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומאחר
חֹוׁשׁשין אין - אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדפי,
ּגֹוים; אֹותם ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלמחּבר,
ׁשאין ּבראיֹות אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשּלּמדֹו, אֹו ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אין - ּדפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן

ׁשּנ והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על ֹודע.אּלא ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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יֹוציא‡. ׁשאם ּוברּור, ידּוע החׁשּבֹון[יראה]ּדבר ל ְְִִֶֶַַָָָָ
יראה ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה, אפׁשר - ּבּלילה יראה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּירח

ּגיא ׁשהּוא מּפני אֹו אֹותֹו, ׁשּמכּסין העבים אֹו[עמק]מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
הּמקֹום, אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּגבֹוּה הר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהיה
למי יראה לא ׁשהּירח ּבגיא; יֹוׁשבין הם ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנמצאּו
ׁשהּוא למי ויראה ּגדֹול, היה אפּלּו ,נמּו ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
קטן ׁשהּירח ּפי על אף ותלּול, ּגבֹוּה הר ּבראׁש ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעֹומד
למי אֹו הּים, ׂשפת על ׁשּׁשֹוכן למי יראה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּביֹותר;
ּביֹותר. קטן ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ּבּים ּבספינה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמהּל

יֹותר·. הּירח יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
החּמהמּמה ּבימֹות אםּׁשּיראה הּגׁשמים, ׁשּבימֹות לפי ; ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יֹותר, ּבטהר הרקיע ויראה הרּבה ז האויר יהיה צח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיהיה
החּמה, ּבימֹות אבל ּבאויר. ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּפני
קטן. הּירח ויראה האבק, מּפני מעּׁשן הּוא ּכאּלּו האויר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻיהיה

ו‚. הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ׁשּתערוכל הראׁשֹון האר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
קטֹון הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקּצין ׁשני עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּה
ּתמצא ואם ּביֹותר. ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּביֹותר,
סֹוף על והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר הראּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻקׁשת
הּקׁשת אר ּולפי ּגדֹול; הּירח יראה - מעלֹות ׁשּלהם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקּצים

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדלֹו יהיה הראׁשֹון ְְְְִִִֶֶַָָָָֹֹוהאר
.„- ּבלבבם אּלּו ּדברים ׁשני לׂשּום ּדין לבית ראּוי ,ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָלפיכ

'ּבאיזה העדים: את וׁשֹואלין ּומקֹומּה; הראּיה, זמן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם:
קצרה הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם'? ויּתןמקֹום , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ

ּתׁשע הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהחׁשּבֹון
עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמעלֹות
החּמה, ּבימֹות היה אם - ׁשראּוהּו עדים ּובאּו ּבׁשוה, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעלֹות
אֹותם ּובֹודקין להם, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיה ְְְִִֶֶָָָָָָאֹו

- ּביֹותר ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ואם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהרּבה;
עבים ׁשם יהיּו לא אם יראה, הּמבּדילין.[עננים]וּדאי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּדין‰. ּבית וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים
יֹום ועׂשרים ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, הּזה החדׁש את ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹוקּדׁשּו
ׁשאי מּפני - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻמן

עבים ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו להראֹות, לֹו ּדיןאפׁשר ּבית והרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
עדים, ּבאּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלׁשים יֹום ּכל לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹמצּפין
אחד יֹום הּׁשני החדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹועּברּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַֹּוׁשלׁשים
.Âהחדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו

ׁשּכ ּתאמר אם - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשני,
ראׁש ראׁשמעּברין וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוׂשין זה חדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹֹֹ

יראה ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום הּׁשליׁשי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחדׁש
והֹולכין מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ּבליל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּירח
ונמצא ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר ׁשלׁשים חדׁשים ְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָֹֹֻועֹוׂשין
ועׂשרים חמּׁשה ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר אחרֹון, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבחדׁש
והפסד ׂשחֹוק ּדבר ל ואין - ועׂשרים ׁשּׁשה ּבליל אֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָּבֹו,

מּזה. ִֵֶיֹותר
.Êׁשּלא הּוא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה, ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל

ּופעמים הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה; ּבכל הּירח ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָיראה
אר ׁשם הּגׁשמים ׁשּזמן ּבמדינֹות ּבֹו, וכּיֹוצא זה יארע ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹרּבֹות
ּבכל הּירח יראה ׁשּלא אֹומרים אנּו ׁשאין רּבים; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהעבים
.ּכ אחר ויראה החדׁשים, ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשנה,
וחדׁשים ׁשּיראה, לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹּופעמים
מּפני אֹו העבים, מּפני יראה לא - ּבהם ׁשּיראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשאפׁשר

לראֹותֹו. אדם נתּכּון ולא ּביֹותר, קטן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשהיה
.Áמׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש החכמים, ׁשּביד הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

החדׁשים ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו,
יֹום, מּׁשלׁשים מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית חדׁש, אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻחדׁש

יֹום ועׂשרים מּתׁשעה חסר וקֹובעיןוחדׁש מחּׁשבין, וכן . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשאין ּבקּדּוׁש, לא ּבקביעה - חסר וחדׁש מעּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֻחדׁש
מלא, אחר מלא עֹוׂשין ּופעמים הראּיה. על אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמקּדׁשין

החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו חסר, אחר חסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
.Ëלעֹו ּבחדׁשּומתּכּונין הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא,
האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועׂשרים. ׁשמֹונה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
אפׁשר ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל יתּבאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשלא

חסר חדׁש אחר חסר חדׁש ּפֹוחתיןעֹוׂשין אין ּולעֹולם . ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשמֹונה על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, המעּברין חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻמארּבעה
לפי ׁשּמעּברין אּלּו חדׁשים לעּבּור וגם המעּברין. ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֶַַַָָָֻחדׁשים
ּבפרק ׁשאמרנּו החדׁש עּבּור סעּודת עֹוׂשין זה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹחׁשּבֹון

ְִִׁשליׁשי.
.Èסֹומכין ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּתלמּוד ׁשּתמצא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל

והרׁשּות להם, מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
לעּבר אֹו לחּסר חדׁשיםּבידם ּתׁשעה רּבי ׁשחּסר זה וכן , ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

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



פז ycegd yeciw zekld - lel` f"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה
ארּכה הראּיה קׁשת ּתהיה ּופעמים הראּיה; קׁשת ׁשּתצא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ְְְְִֵֶַָָָּופעמים
.„Î,זה מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוטעם

הּדברים, מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּומּפני
הּתקּופֹות חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על ְְְְְִַַַָָָָָָָָָוהראיה
והם הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,
חכמי ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצּויים
אלינּו. הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
ּבהם ׁשאין הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים, אּלּו ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומאחר
חֹוׁשׁשין אין - אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדפי,
ּגֹוים; אֹותם ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלמחּבר,
ׁשאין ּבראיֹות אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשּלּמדֹו, אֹו ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אין - ּדפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן

ׁשּנ והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על ֹודע.אּלא ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ה'תשע"ב אלול כ"ז שישי יום
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יֹוציא‡. ׁשאם ּוברּור, ידּוע החׁשּבֹון[יראה]ּדבר ל ְְִִֶֶַַָָָָ
יראה ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה, אפׁשר - ּבּלילה יראה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּירח

ּגיא ׁשהּוא מּפני אֹו אֹותֹו, ׁשּמכּסין העבים אֹו[עמק]מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
הּמקֹום, אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּגבֹוּה הר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהיה
למי יראה לא ׁשהּירח ּבגיא; יֹוׁשבין הם ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנמצאּו
ׁשהּוא למי ויראה ּגדֹול, היה אפּלּו ,נמּו ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
קטן ׁשהּירח ּפי על אף ותלּול, ּגבֹוּה הר ּבראׁש ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעֹומד
למי אֹו הּים, ׂשפת על ׁשּׁשֹוכן למי יראה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּביֹותר;
ּביֹותר. קטן ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ּבּים ּבספינה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמהּל

יֹותר·. הּירח יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
החּמהמּמה ּבימֹות אםּׁשּיראה הּגׁשמים, ׁשּבימֹות לפי ; ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יֹותר, ּבטהר הרקיע ויראה הרּבה ז האויר יהיה צח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיהיה
החּמה, ּבימֹות אבל ּבאויר. ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּפני
קטן. הּירח ויראה האבק, מּפני מעּׁשן הּוא ּכאּלּו האויר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻיהיה

ו‚. הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ׁשּתערוכל הראׁשֹון האר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
קטֹון הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקּצין ׁשני עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּה
ּתמצא ואם ּביֹותר. ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּביֹותר,
סֹוף על והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר הראּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻקׁשת
הּקׁשת אר ּולפי ּגדֹול; הּירח יראה - מעלֹות ׁשּלהם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקּצים

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדלֹו יהיה הראׁשֹון ְְְְִִִֶֶַָָָָֹֹוהאר
.„- ּבלבבם אּלּו ּדברים ׁשני לׂשּום ּדין לבית ראּוי ,ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָלפיכ

'ּבאיזה העדים: את וׁשֹואלין ּומקֹומּה; הראּיה, זמן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם:
קצרה הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם'? ויּתןמקֹום , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ

ּתׁשע הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהחׁשּבֹון
עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמעלֹות
החּמה, ּבימֹות היה אם - ׁשראּוהּו עדים ּובאּו ּבׁשוה, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעלֹות
אֹותם ּובֹודקין להם, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיה ְְְִִֶֶָָָָָָאֹו

- ּביֹותר ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ואם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהרּבה;
עבים ׁשם יהיּו לא אם יראה, הּמבּדילין.[עננים]וּדאי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּדין‰. ּבית וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים
יֹום ועׂשרים ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, הּזה החדׁש את ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹוקּדׁשּו
ׁשאי מּפני - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻמן

עבים ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו להראֹות, לֹו ּדיןאפׁשר ּבית והרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
עדים, ּבאּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלׁשים יֹום ּכל לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹמצּפין
אחד יֹום הּׁשני החדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹועּברּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַֹּוׁשלׁשים
.Âהחדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו

ׁשּכ ּתאמר אם - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשני,
ראׁש ראׁשמעּברין וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוׂשין זה חדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹֹֹ

יראה ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום הּׁשליׁשי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחדׁש
והֹולכין מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ּבליל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּירח
ונמצא ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר ׁשלׁשים חדׁשים ְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָֹֹֻועֹוׂשין
ועׂשרים חמּׁשה ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר אחרֹון, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבחדׁש
והפסד ׂשחֹוק ּדבר ל ואין - ועׂשרים ׁשּׁשה ּבליל אֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָּבֹו,

מּזה. ִֵֶיֹותר
.Êׁשּלא הּוא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה, ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל

ּופעמים הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה; ּבכל הּירח ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָיראה
אר ׁשם הּגׁשמים ׁשּזמן ּבמדינֹות ּבֹו, וכּיֹוצא זה יארע ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹרּבֹות
ּבכל הּירח יראה ׁשּלא אֹומרים אנּו ׁשאין רּבים; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהעבים
.ּכ אחר ויראה החדׁשים, ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשנה,
וחדׁשים ׁשּיראה, לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹּופעמים
מּפני אֹו העבים, מּפני יראה לא - ּבהם ׁשּיראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשאפׁשר

לראֹותֹו. אדם נתּכּון ולא ּביֹותר, קטן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשהיה
.Áמׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש החכמים, ׁשּביד הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

החדׁשים ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו,
יֹום, מּׁשלׁשים מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית חדׁש, אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻחדׁש

יֹום ועׂשרים מּתׁשעה חסר וקֹובעיןוחדׁש מחּׁשבין, וכן . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשאין ּבקּדּוׁש, לא ּבקביעה - חסר וחדׁש מעּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֻחדׁש
מלא, אחר מלא עֹוׂשין ּופעמים הראּיה. על אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמקּדׁשין

החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו חסר, אחר חסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
.Ëלעֹו ּבחדׁשּומתּכּונין הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא,
האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועׂשרים. ׁשמֹונה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
אפׁשר ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל יתּבאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשלא

חסר חדׁש אחר חסר חדׁש ּפֹוחתיןעֹוׂשין אין ּולעֹולם . ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשמֹונה על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, המעּברין חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻמארּבעה
לפי ׁשּמעּברין אּלּו חדׁשים לעּבּור וגם המעּברין. ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֶַַַָָָֻחדׁשים
ּבפרק ׁשאמרנּו החדׁש עּבּור סעּודת עֹוׂשין זה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹחׁשּבֹון

ְִִׁשליׁשי.
.Èסֹומכין ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּתלמּוד ׁשּתמצא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל

והרׁשּות להם, מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
לעּבר אֹו לחּסר חדׁשיםּבידם ּתׁשעה רּבי ׁשחּסר זה וכן , ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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ּבזמן ּבנּוי, הּוא זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשנה,
ּבזמּנֹו. החדׁש נראה ְְִִֶֶַַָֹֹׁשּלא

.‡Èהּוא ,לצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים ׁשאמרּו זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹוכן
אחד ועֹוׂשין חׁשּבֹון, לפי אֹותם ׁשּמעּברין אּלּו ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָּבחדׁשים
לחּסר אֹו חדׁש, אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר; ואחד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלא
ּבזמּנֹו; הּירח נראה ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

היֹותֹו[אבל]אּלא ּתחּלת ׁשהּוא ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ואי לעֹולם, מקּדׁשין - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ אחר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָנראה

לעּבר ולא לדחֹות לא .אפׁשר ְְְְִֵֶַָֹֹ
.·Èוסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּקביעה על אּלא סֹומכין אין אּלּו, ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּכמֹו יׂשראל, ּכל ּבפי הּפׁשּוט האמצעי, החׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבזה

אּלּו ּבהלכֹות .ׁשּבארנּו ְֲֵֵֶַַָ
.‚Èׁשאם והּגימטרּיֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָיתּבאר

ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל יראה יׂשראל, ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה
ּכנגּדּה ּומכּונֹות יׂשראל ארץ רוחב]למערב קווי ואם[באותן ; ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ

ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ׁשּלא החׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיּתן
ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למערב ׁשהן אחרֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבמדינֹות
יׂשראל, ארץ למערב ׁשהיא ּבמדינה הּירח יראה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ

יׂשראל. ּבארץ הּירח ׁשּנראה ראיה ּבזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין
.„Èּבּמדינה ההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

נראה ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.ÂËׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיראה
ּבמדינֹות ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָּכנגּדּה;
ּבמדינה יראה אם ,לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹמזרחּיֹות,
ׁשּנראה ּבידּוע ּכנגּדּה, ּומכּונת יׂשראל ארץ למזרח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ּבזה אין הּמזרחית, ּבּמדינה יראה לא ואם יׂשראל; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ

יׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָראיה,
.ÊËׁשּבמערב הּמדינֹות ּבׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

מּׁשלׁשים העֹולם לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון מכּונֹות, ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹֻוׁשּבמזרח
נֹוטֹות היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד ְֲֲֲִִֵַַַָָָֹמעלֹות
ׁשהרי - להן יׁש אחרים מׁשּפטים ּפחֹות, אֹו מּזה יֹותר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלצפֹון
ּבערי ׁשּבארנּו אּלּו ּודברים יׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאינן
להגּדיל הראּיה מׁשּפטי ּכל להּגיד אּלא אינם ּומערב, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמזרח
סֹומכין מערב ּבני אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא - ּולהאּדירּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּתֹורה
אין לעֹולם אּלא ּכלּום; להם ּתֹועיל אֹו הּירח, ראּית ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

יׂשראל ׁשּבארץ ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא ּכמֹוסֹומכין , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּפעמים. ּכּמה ְְִֵֶַַָָׁשּבארנּו
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ּבהם‡. ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי
נֹוטה' הּירח היה 'להיכן להן: אֹומרין העדים, ּכׁשראת - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

לפי ּבֹו, מדקּדק אני ואין זה; חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעיני

נטּית לידע זה, חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
ּתחּלה. ְִַַָָהּמּזלֹות

מהּלעּגּולהה·. ׁשּבּה הּמּזלֹות ּבמחצית עֹוברת ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לחצי הּמזרח מחצי העֹולם ּבאמצע עֹוברת אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש,
ּבאמצע המסּבב הּׁשוה הּקו מעל היא נֹוטה אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמערב,
נֹוטה וחציּה לצפֹון, נֹוטה חציּה - ודרֹום צפֹון ּכנגד ְְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולם,

ְָלדרֹום.
הּׁשוה‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי

ה - העֹולם ּבאמצע טלה,המסּבב מּזל ראׁש האחת ּנקּדה ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאזנים מּזל ראׁש ׁשּכנגדּה הּׁשנּיה ׁשּׁשההּנקּדה ונמצאּו . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

וׁשּׁשה ּבתּולה; סֹוף עד טלה מּתחּלת לצפֹון, נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת לדרֹום, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט,„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן; ראׁש עד הּצפֹון ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש צפֹון, לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
הּמּזלֹות ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועׂשרים
על ׁשהּוא מאזנים ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לּקו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּכנגד ּולהתרחק לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹקו
הּקו מעל רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי; ראׁש עד ּדרֹום, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹרּוח
מעלה. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום, לרּוח ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשוה
עד הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש
הּׁשוה;‰. הּקו על מסּבב מאזנים, וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא

נֹוטה ּתהיה לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּולפיכ
ּבחצי ותׁשקע מזרח מחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹֹלא

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָמערב,
.Âהּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי

הּנטּיה, ורחב ׁשעּור; לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ּתהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Êׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו
נטּיתם מעלֹות, עׂשר טלה: מּזל מּתחּלת וההתחלה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּזלֹות;
מעלֹות; ׁשמֹונה נטּיתם מעלֹות, עׂשרים מעלֹות; ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָארּבע
ּומחצה; מעלֹות עׂשרה אחת נטּיתם מעלֹות, ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשים
חמּׁשים מעלֹות; עׂשרה חמׁש נטּיתם מעלֹות, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָוארּבעים
מעלֹות, ׁשּׁשים מעלֹות; עׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָמעלֹות,
ׁשּתים נטּיתם מעלֹות, ׁשבעים מעלֹות; עׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָנטּיתם
ועׂשרים ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ׁשמֹונים מעלֹות; ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹועׂשרים
וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ּתׁשעים ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹמעלֹות;

ֲַָמעלה.
.Áׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח ּבּמנין, אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם

ּובּירח ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו מעלֹות,הּנטּיֹות, חמׁש ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ועׂשרים, ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנטּיתם
ׁשעם האחדים ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטּיתם

ֲָָהעׂשרֹות.
.Ë,ּתׁשעים עד מאחת מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּומאחר

ׁשהֹודענּום ּכדר ּכּלן נטּית היהּתדע ׁשאם הּירח: ּברחב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותֹו ּתגרע ּוׁשמֹונים, מאה עד ּתׁשעים על יֹותר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּמנין
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עד ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; מאה מּמּנּו ּתגרע וׁשבעים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמאתים
אֹותֹו ּתגרע וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָֹעל
נטּית והּוא נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר, וׁשּׁשים. מאֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹמּׁשלׁש

ּתֹוספת. ולא ּגרעֹון ּבלא ,ׁשּביד הּמנין ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותֹו
.Èהּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם, צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
ּולאיזֹו האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה

ות לדרֹום; אֹו לצפֹון נֹוטה היא ותֹוציארּוח ותחׁשב חזר ְְְְְְְִִַַַָָָֹֹ
אם ּדרֹומי. אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹרחב
ׁשהיּו ּכגֹון אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנמצאּו
נמצאּו ואם ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַׁשניהם
- צפֹוני והאחד ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּבׁשּתי
הּירח מרחק הּוא והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם הּמעט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּתגרע
מּׁשניהם. הרב ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה הּקו ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמעל

.‡Èהּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?
ידעּת, ּוכבר - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
ּבצפֹון נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּמעלת
ּכמֹו ּבּדרֹום היה הּירח ורחב מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכמֹו
עׂשרה ארּבע יּׁשאר הרב, מן הּמעט ּתגרע מעלֹות; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָארּבע
עׂשרה ארּבע הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמעלֹות.
עׂשרה ׁשמֹונה ׁשהּוא הרב הּמנין ׁשהרי צפֹון, לרּוח ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעלֹות
לפי ּדקּדּוק, ּבלא ּבקרּוב זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני; היה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמעלֹות

ּבראּיה. מֹועיל ְִִֵֶָָׁשאינֹו

.·Èהּירח יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח לאיזֹו לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם
על יהיה אם הּׁשוה; הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹנֹוטה,
אֹו ּבצפֹון מעלֹות, ׁשלׁש ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּקו
ּפגימתֹו ותראה מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבדרֹום

ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֻמכּונת
.‚Èיראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם

מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותהיה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבין
הע העֹולם;מזרח ּדרֹום ּכנגד ֹולם ְְְִֶֶַָָָָ

.„Èיראה - העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם
מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין
רב ּולפי הּמרחק, רב ּולפי העֹולם: צפֹון ּכנגד העֹולם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹמזרח

ְִַָהּנטּיה.
.ÂË?'ּגבֹוּה היה 'ּכּמה להם: ׁשאֹומרין העדים, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת

הראּיה קׁשת ׁשּתהיה ׁשּבזמן - הראּיה מּקׁשת יּודע זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָודבר
ּובזמן הארץ; מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקצרה,
קׁשת אר ּולפי הארץ, מעל ּגבֹוּה יראה ארּכה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּתהיה

העינים ּבראּית הארץ מעל ּגבהֹו לפי .הראּיה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
.ÊËּבידיעת להם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

למבינים, ידּוע הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראּיה,
אחריה לבּקׁש יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחסרּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹולא
מהּנה אחת - ּוקראּו ה', ספר מעל "ּדרׁשּו - אחרים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבספרים

נעּדרה" .לא ְֶָָֹ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd lel` g"kÎa"k -

ה'תשע"ב אלול כ"ב ראשון יום

.ÂÚ .‰Ú .ÁÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הס"ח קרּבן,הּמצוה ּדין ּבית ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"ואם יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹאם
הּקהל" מעיני ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל c,ּכלֿעדת `xwie) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(biּבׁשלמּות ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ
זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה הֹוריֹות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּבמּסכת

― הע"ה אםהּמצוה זבה, ׁשּכלֿאּׁשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
"ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָנתרּפאה
מחּסרת והיא זבה, קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻתרים
ּכיון ויאמר: מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכּפרה

מֹונה אּתה והרי הּזבה, ּכקרּבן הּזב zeevnd)ׁשּקרּבן oipna) ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּכמֹו ― ׁשּיהיה מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאתֿמין
ּתלּוי אׁשם וקרּבן וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשעׂשית
עצמּה, ּבפני מצוה ּכלֿאחד ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוקרּבן

החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת iptn)ולא ,envr ipta `hg lk zepnl) ְְְֲִִַַָָָֹ

ּכאן ּגם ּכ ― הּקרּבן אֹותֹו חּיבים מהם ּכלֿאחד ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשעל
קרּבן נתחּיב מהם ׁשּכלֿאחד האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאל

ידע על(dywnd)העֹוף?! ּבא אינֹו וזבה זב ׁשּקרּבן ְְֵֵֶַַַָָָָָָ
מּצב היה אּלּו מסּים. ּבמּצב חֹובה קרּבן הּוא אּלא ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֻחטאים,
ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ׁשהם ּכמֹו ― אחד ּדבר ּובאּׁשה ּבאיׁש ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּזֹוב
למנֹותם צרי היה אז ּכי ― "זבה" זֹו וׁשל "זב" זה ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָׁשל
מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, הּדבר אין אבל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחד;
זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א קרּבן, עליה ׁשחּיב ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיא
הּוא מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב אּלא זבה, אינּה ִִִִֵֶַָָָָָָָָָמןֿהאּׁשה
עליו חּיב אינֹו מןֿהאיׁש הּדם זב ואם קרּבן; עליו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבת
ּכלֿ ואין הּנזילה, אּלא ענינּה אין 'זיבּות' ּומּלת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָקרּבן.

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. הּדבר אֹותֹו al:)הּנֹוזלים dcp): ְְְְִֵַַַָָָ
וזבה זב ּדין ואין ּבאדם", והאּׁשה ּבלבן מטּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ"האיׁש
ּבכרתֹות אמרם לזה הּברּורה והראיה ּומצרעת. מצרע ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹּכדין

(:g)ּכּפרה מחּסרי "ארּבעה :lke) mdly "z`hg" oaxwy) ְְְֵַַָָָָֻ
mpi` dafe afl xywda miritend "dxtk"e "z`hg" ly miiehiad

("dnlyd"e "oexqg" ly iyrnd mpaena `l` ievnd mpaena

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



פט lel` a"k oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עד ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; מאה מּמּנּו ּתגרע וׁשבעים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמאתים
אֹותֹו ּתגרע וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָֹעל
נטּית והּוא נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר, וׁשּׁשים. מאֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹמּׁשלׁש

ּתֹוספת. ולא ּגרעֹון ּבלא ,ׁשּביד הּמנין ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותֹו
.Èהּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם, צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
ּולאיזֹו האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה

ות לדרֹום; אֹו לצפֹון נֹוטה היא ותֹוציארּוח ותחׁשב חזר ְְְְְְְִִַַַָָָֹֹ
אם ּדרֹומי. אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹרחב
ׁשהיּו ּכגֹון אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנמצאּו
נמצאּו ואם ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַׁשניהם
- צפֹוני והאחד ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּבׁשּתי
הּירח מרחק הּוא והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם הּמעט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּתגרע
מּׁשניהם. הרב ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה הּקו ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמעל

.‡Èהּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?
ידעּת, ּוכבר - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
ּבצפֹון נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּמעלת
ּכמֹו ּבּדרֹום היה הּירח ורחב מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכמֹו
עׂשרה ארּבע יּׁשאר הרב, מן הּמעט ּתגרע מעלֹות; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָארּבע
עׂשרה ארּבע הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמעלֹות.
עׂשרה ׁשמֹונה ׁשהּוא הרב הּמנין ׁשהרי צפֹון, לרּוח ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעלֹות
לפי ּדקּדּוק, ּבלא ּבקרּוב זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני; היה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמעלֹות

ּבראּיה. מֹועיל ְִִֵֶָָׁשאינֹו

.·Èהּירח יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח לאיזֹו לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם
על יהיה אם הּׁשוה; הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹנֹוטה,
אֹו ּבצפֹון מעלֹות, ׁשלׁש ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּקו
ּפגימתֹו ותראה מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבדרֹום

ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֻמכּונת
.‚Èיראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם

מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותהיה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבין
הע העֹולם;מזרח ּדרֹום ּכנגד ֹולם ְְְִֶֶַָָָָ

.„Èיראה - העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם
מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין
רב ּולפי הּמרחק, רב ּולפי העֹולם: צפֹון ּכנגד העֹולם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹמזרח

ְִַָהּנטּיה.
.ÂË?'ּגבֹוּה היה 'ּכּמה להם: ׁשאֹומרין העדים, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת

הראּיה קׁשת ׁשּתהיה ׁשּבזמן - הראּיה מּקׁשת יּודע זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָודבר
ּובזמן הארץ; מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקצרה,
קׁשת אר ּולפי הארץ, מעל ּגבֹוּה יראה ארּכה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּתהיה

העינים ּבראּית הארץ מעל ּגבהֹו לפי .הראּיה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
.ÊËּבידיעת להם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

למבינים, ידּוע הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראּיה,
אחריה לבּקׁש יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחסרּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹולא
מהּנה אחת - ּוקראּו ה', ספר מעל "ּדרׁשּו - אחרים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבספרים

נעּדרה" .לא ְֶָָֹ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd lel` g"kÎa"k -

ה'תשע"ב אלול כ"ב ראשון יום

.ÂÚ .‰Ú .ÁÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הס"ח קרּבן,הּמצוה ּדין ּבית ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"ואם יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹאם
הּקהל" מעיני ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל c,ּכלֿעדת `xwie) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(biּבׁשלמּות ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ
זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה הֹוריֹות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּבמּסכת

― הע"ה אםהּמצוה זבה, ׁשּכלֿאּׁשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
"ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָנתרּפאה
מחּסרת והיא זבה, קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻתרים
ּכיון ויאמר: מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכּפרה

מֹונה אּתה והרי הּזבה, ּכקרּבן הּזב zeevnd)ׁשּקרּבן oipna) ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּכמֹו ― ׁשּיהיה מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאתֿמין
ּתלּוי אׁשם וקרּבן וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשעׂשית
עצמּה, ּבפני מצוה ּכלֿאחד ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוקרּבן

החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת iptn)ולא ,envr ipta `hg lk zepnl) ְְְֲִִַַָָָֹ

ּכאן ּגם ּכ ― הּקרּבן אֹותֹו חּיבים מהם ּכלֿאחד ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשעל
קרּבן נתחּיב מהם ׁשּכלֿאחד האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאל

ידע על(dywnd)העֹוף?! ּבא אינֹו וזבה זב ׁשּקרּבן ְְֵֵֶַַַָָָָָָ
מּצב היה אּלּו מסּים. ּבמּצב חֹובה קרּבן הּוא אּלא ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֻחטאים,
ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ׁשהם ּכמֹו ― אחד ּדבר ּובאּׁשה ּבאיׁש ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּזֹוב
למנֹותם צרי היה אז ּכי ― "זבה" זֹו וׁשל "זב" זה ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָׁשל
מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, הּדבר אין אבל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחד;
זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א קרּבן, עליה ׁשחּיב ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיא
הּוא מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב אּלא זבה, אינּה ִִִִֵֶַָָָָָָָָָמןֿהאּׁשה
עליו חּיב אינֹו מןֿהאיׁש הּדם זב ואם קרּבן; עליו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבת
ּכלֿ ואין הּנזילה, אּלא ענינּה אין 'זיבּות' ּומּלת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָקרּבן.

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. הּדבר אֹותֹו al:)הּנֹוזלים dcp): ְְְְִֵַַַָָָ
וזבה זב ּדין ואין ּבאדם", והאּׁשה ּבלבן מטּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ"האיׁש
ּבכרתֹות אמרם לזה הּברּורה והראיה ּומצרעת. מצרע ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹּכדין

(:g)ּכּפרה מחּסרי "ארּבעה :lke) mdly "z`hg" oaxwy) ְְְֵַַָָָָֻ
mpi` dafe afl xywda miritend "dxtk"e "z`hg" ly miiehiad
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והּיֹולדת והּזבה הּזב הם: ואּלּו בקדשים), מלאכול ְְְֵֵֶֶַַַָָָמעכבן
ּומֹונים ּכׁשנים וזבה זב מֹונים אי רֹואה, הּנ ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹוהּמצרע".

ּבין ― ּכאחד ׁשּזיבּותמצרע לפי ― אּׁשה אֹו איׁש ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ
קרּבנּה: על הּנאמר והּפסּוק האּׁשה. ּכזיבּות אינּה ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאיׁש
ׁשּתי ּתּקחֿלּה הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובּה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ"ואםֿטהרה

וגֹו'" hkÎgk)תרים ,eh my). ְִֹ

― הע"ו ּתקריבהּמצוה ׁשּכלֿיֹולדת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתר אֹו ּובןֿיֹונה לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: ְְְְֶֶֶֶָָָָָֹקרּבן,
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלחּטאת.
עד ּכּפרה מּמחּסרי היא וגם חּטאת. ואחד עלה אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיֹונה
אֹו לבן טהרּה ימי "ּובמלאת יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתקריב,

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש ּתביא e)לבת ,ai my). ְְְִֶֶֶַָָ

ה'תשע"ב אלול כ"ג שני יום

.ÊÚ .„Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ד נרּפאהּמצוה אם זב ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשני אֹו תרים "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹמּזיבּותֹו
הּזב, קרּבן וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבני

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר meid)והּוא aixrde lahy s`). ְְְִֶֶַַַַָָֻ
ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָוהּוא

וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו ehÎbi)הּׁשמיני ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו z`xpy)dהּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
(exera zipepalׁשלׁש והן מּנגעֹו, נרּפא אם קרּבן ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹיקריב

― עני הּוא ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבהמֹות:
לעלה אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמקריב
אמרֹו והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻואחד
וכבׂשה ּתמימים ׁשניֿכבׂשים יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָיתעּלה:

i)אחת" ,ci my)קרּבן מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
אחד ענין להם ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻמחּסרי
הּטהרה מּמיני מין היה זה ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּכֹוללם,
הּצּוּוי הּוא ― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: והיית ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻמןֿהּטמאה
וזבה זב והם הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ׁשּלא ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנצטּוינּו
מֹונה אּתה ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹויֹולדת

ּבמקוה hw)טהרה dyr zevn)ּבּה יתחּיב ― אחת מצוה ְְְְֳִִִֵַַַָָָָָ
ּבּה ׁשּנטמא הּטמאה למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאיזה
אחת, ּכמצוה ּכּפרה מחּסרי קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ ―ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָֻ
צרי היה ׁשּכ ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻולא
מחּסרי מארּבעת ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻלהיֹות
ּבּמים טהרה ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכּפרה

(dewna)מּכיון אבל ּכלֿטמא; על וחֹובה טהרה מין ְֲֳִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ּכלֿ למנֹות צרי רֹואה, ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנׁשּתּנּו
זה ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָקרּבן
נּדה מי ּכמֹו זה והרי זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאינֹו

(dxtd xt` z` miaxrn eid mday d`fd in)וארּבעה מקוה ְְְִֵַָָָּומי
ׁשּבמצרע eke')מינין fx` ur ,mixtv :ezxdhl miynzyn mda) ְִִִֶָֹ

ּכמֹו טמאים לטהרת ׁשּכּלן אףֿעלּֿפי מצות, ׁשלׁש ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻׁשהן

iw)אבארׁש dyr zevn)ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי וארּבעת . ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות קרּבנֹותיהם ודיני ּדיניהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָנתּבארּו
הּמפּזרים רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת נגעים וסֹוף ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָֻמּנזירּות
עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם אּלא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻּבּתלמּוד,

ה'תשע"ב אלול כ"ד שלישי יום

.ÊÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו (znda)האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

silgzk)הּקדׁשים zxg` dnda zzle),הּתמּורה היא וזֹו ְְֳִִַַָָ
אתֹו" ולאֿימיר יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו (xwie`והּוא ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ

(i ,fkמה לכ והּטעם ּבלבד. ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר .ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָֻ
ּבספרא izewega)ּׁשאמרּו zyxt)מעׂשר" אמרם: והּוא , ְְְְְֲִֵֶַָָָָ

ׁשהּמעׂשר ּכׁשם אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּכלל
ׁשהזהיר ּכלֿהּקדׁשים ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח ְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָקדׁשי
קדׁשי אּלא אינם יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעל
ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמזּבח

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו ְְְִֶֶַָָמצוה

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו (zndaהּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
dyrnly s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi`אמרֹו והּוא ְְֶָֹקדׁש,
יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא bl)יתעּלה: ,my). ְְְְִִֶֶֶַָָָֹ

ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו יתעּלה:(c:)ּובפרּוׁש ׁשאמרֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" (meiwy"לא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
(e`ld z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd:אמרּו .ְָ

טעם ּגם נאמר וׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהלא
לעׂשה: ׁשּנּתק לאו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לֹוקה, ׁשהּממיר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלכ
על הּלאו ּכלֹומר: לאוין". ּתרי ועקר עׂשה אתי ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָ"לא
אֹותֹו" ימיר ו"לא יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹהּתמּורה

(i ,my)ֿיהיה ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא ― אחד עׂשה ּובא ,ְְְֲִֵֶֶָָָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹקדׁש".
ּתתקּים לא ואי ּתתקּים אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹזֹו

קרבה. ואי ְְִֵֵַָָּומהּֿדינּה

ה'תשע"ב אלול כ"ה רביעי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשניֿרביעיכ"גֿכ"האלול

― הק"ז אתֿהּמצוה מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ
לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
"לאֿ ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלאֿתעׂשה,

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .g wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ
(f dpynּולׁשֹון מזּבח. הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש
izewega)ספרא zyxt)ֿלכל מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָָ

ּתלמּוד לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֻֻהּקדׁשים
על רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה ְְִִִֵַַַַָָֹֹלֹומר:
איׁש לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻמהּֿׁשּנאמר:
יקּדיׁש לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאתֹו"
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lel` g"kÎe"k ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּוכבר ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻאיׁש
מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָנתּבארּו

― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה
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(·È).Ï˘Ó ÌÈÙÏ‡ ˙˘Ï˘,משלות למודי שלשת

משלי: בספר שלמה' 'משלי כתוב פעמים È‰ÈÂשלש
.‰˘ÓÁ Â¯È˘:וקהלת השירים, ושיר אלה, שלשה

.ÛÏ‡Âאגדה ומדרש ללמוד. הוא כדי אחד (ערוביןבכל

ב) ועלכא משל, אלפים שלשת פסוק בכל אומר שהיה :

טעמים: וחמשה אלף משל, ÏÚ(È‚)כל ¯·„ÈÂ
.ÌÈˆÚ‰לבנין יפה פלוני ועץ אחד, כל רפואת מה

מה הבהמה, על וכן פלונית בקרקע וליטע פלוני,

אגדה ומדרש ומאכלה. גדוליה ועיקר (ילקוטרפואתה,

קעח) רמז בגבוהשמעוני ליטהר מצורע ראה מה :

העוף, ועל הבהמה ועל שבנמוכים, ובנמוך שבגבוהים,

וזה אחד, בסימן בשחיטה כשר להיות זה ראה מה

כלום: בלא וחגבים ודגים סימנין, ÏÂÎÈ(ÊÈ)בשני ‡Ï
.'Â‚Â ˙È· ˙Â�·Ï,המלחמה מפני רשאי היה לא

אומר י)והכתוב יב אויביכם(דברים מכל לכם והניח :

כך ואחר יא)מסביב, לשכנו(פסוק וגו' המקום והיה :

וגו' ה)תדרשו לצדÌÈ�„ˆÎ.(Î):(פסוק ליער שכנים

חירם: של ובממשלתו היו, אחד

cec zcevn
(·È).Ï˘Ó ÌÈÙÏ‡ ˙˘Ï˘,משלים מלבו ובדא בשכלו המציא

נמצאים אינם ההם המשלים והנה ה'. יראת בלב להכניס
לידי ובאו בגלותינו, מאתנו נאבדו מספריו רבים כי אצלינו,
ואולם שמם, על וקראו מלים העתיקו ומהם כוכבים, העובדי

אתם: הוא ˘Â¯È.גנוב È‰ÈÂחמשה במספר שירים עשה גם
נאבדו: כי אתנו, אינם המה ואף ‰ÌÈˆÚ.(È‚)ואלף. ÏÚ ¯·„ÈÂ

אחד: בכל אשר היסודות הרכבת וחשבון העצים, כל טבעי Â‚Â'.אמר Ê¯‡‰ ÔÓמגדול והעשבים, העצים מיני בכל לומר: רצה
קטן: Â‚Â'.ועד ‰Ó‰·‰ ÏÚ:בהם אשר היסודות והרכבת ‰‡¯ı.(È„)טבעם ÈÎÏÓ ÏÎ ˙‡Óאל באים היו הארץ מלכי כל כי

שלמה: חכמת מהם לשמוע מלכיהם, אל העמים באו ובשובם חכמתו, לשמוע ˘ÓÏ‰.(ÂË)שלמה Ï‡דברי לבו על לדבר
לזה: זה המלכים וכמנהג ואמת, ˙˙.(ÊÈ)שלום „Ú,עמדי זה השלימו עד ימיו, כל במלחמה מוטרד היה אבי לומר: רצה

רגלי: תחת הנם ה' ‡¯ÌÈÊ.(Î)ובעזר ÈÏ Â˙¯ÎÈÂ:הבנין ‰ÔÂ�·Ï.לצורך ÔÓ:חירם בארץ היה Â‚Â'.אשר ÂÈ‰È È„·ÚÂעבדי גם
לעזרה: עמהם Â‚Â'.יהיו Â�· ÔÈ‡ ÈÎ:עבדיך יכרתו אחת:ÌÈ�Â„ÈˆÎ.לזה ממלכה והם לזה, זה קרובים וצידון ÁÓ˘ÈÂ(Î‡)צור

.„‡Óהימים ובדברי בחכמתו, חירם הכיר דבריו סדור שמתוך טו)לפי י ב כאן:(ב וקצר דבריו, סדור ביופי יותר ÏÚמאריך

.ÌÚ‰:קצר מקרא והוא העם, על ÍˆÙÁ.(Î·)מולך ÏÎ:שתרצה ·¯ÌÈ˘Â.מה ÈˆÚ·Âהבטיחו הברושים על שאל לא כי עם
בזה: גם חפצו לעשות

oeiv zcevn
(‚È).·ÂÊ‡‰:מה עשב הם‰¯Ó˘.בכותל:·˜È¯.שם

כמו בארץ, הרוחשים הרגל קצרי הנמוכים אהשרצים (בראשית

הארץ:כו) על הרומש מנוחה:‰�ÁÈ.(ÁÈ)הרמש ‡ÔÈמלשון
.ÔË˘:מקטרג וכןÚ‚Ù.אין פגישה, יא)ענין כח ויפגע(שם

יער:‰ÔÂ�·Ï.(Î)במקום: שם
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(‡).ÔÂ˙Â„È ÏÚהדתות על אגדה ומדרש שיר כלי שם

מאויביהם: ישראל על הנגזרים הדינין „ÈÓÂ‰(·)ועל
.È˘Ù�לו והתחולל לה' דום כמו נפשי ל"ז)מצפה :(לעיל

(‚).‰·¯ ËÂÓ‡ ‡Ïרבה אגדה ומדרש גדולות, מטות

לאכלה˙‰Â˙˙Â.(„)גיהנם: התיו מגזרת פי' מנחם

י"ב) עם,(ירמיה ראשי ויתא ל"ג), תאספו(דברים אנה עד ,

ותי"ו ה"א ויהא הוות לשון לפותרו שיש ול"נ איש, על

הת יסוד מן נאמר כך מות, מת מן יאמר כאשר שורש

שבר מחשבת לשון והוא הוות רבים ולשון הות

על לשונכם תאריכו כמו תהותתו מפרשין ויש ותרמית,

בדברים כשמרבה הערב לל' ודימוה ברע אדם בני

�ÈÂË.:(סא"א) ¯È˜Î:אדם בני על ליפול המוכן

(‰).Â˙‡˘Óשמא אדם בני מן יגורים שאתם לפי

הרעה: עליו להדיח יעצתם גמולכם וישלם ימלוך

.ÂÈÙ·:יברכו מהם ואחד אחד כל Ì·¯˜·Â.של
סלה: יקללו ובמחשבותם

cec zcevn
(·).'Â‚Â Í‡תקוה אלהים אל אך באדם תוחלתי שמתי לא

ממנו: ישועתי מעולם כי ˆÈ¯Â.(‚)נפשי ‡Â‰ Í‡:זולתו ולא
.È·‚˘Óמבלי רבה נטיה אמוט לא לזה משגבי שהוא ועל
‡�‰.(„)תקומה: „Ú:ואיש איש כל על הוות תחשבו מתי עד
.ÂÁˆ¯˙הנטוי ככותל תהיו ובתחלה כולכם שתרצחו רצון יהי

רציחה: ע"י תמותו ובסוף ואימה בפחד בתחלה תהיו כן ממקומה הנדחה וכגדר Â˙‡˘Ó.(‰)לפול Í‡את הרעותי לא הן ר"ל
שאול: בפני עלי הנאמר בהכזב הם ורוצים העולם מן להדיחני ביניהם יעצו וגאותו רוממתו בעבור מהם אחד כל אך מהם אחד

.ÂÈÙ·:בפה אותי שמברכים בעת אף לעולם אותי מקללים לבם בקרב אבל ולחוץ השפה מן בפיו אותי מברך מהם כ"א

oeiv zcevn
(‡).ÔÂ˙Â„È:נגון כלי דמינו„ÈÓÂ‰.(·)שם כמו תקוה ענין

חסדך מ"ח)אלהים ושבר:˙‰Â˙˙Â.(„):(לעיל הוות È˜Î¯.מל'
וחצר:‚„¯. בית כותל הרמה:Â˙‡˘Ó.(‰)ענין ÊÎ·.ענין

מימיו יכזבו לא אשר כמו הנפסק דבר נח)ענין :(ישעיה

xe` ldi
ג'אךו מ"ט בסי' בפירש"י (עיין איש בני כזב אדם בני הבל

אברהם בני אדם בני שפי' איש בני גם אדם בני גם ע"פ
ובני ישמעאל בני י"ד. יהושע שבענקים. הגדול האדם שנקרא
אמנם ט'. ו' נח בפ' צדיק איש שנקרא נח בני איש בני קטורה.
דיעקב. בני איש בני קדמאה אדם בני אדם. בני פי' שם בת"י
על דקאי משמע אדם בני הבל אך ע"פ פכ"ט אמור וברבות
אך ופירש"י יחד. מהבל המה לעלות במאזנים אברהם) בני
בעת לנו מחסה שהקב"ה מאחר מהם תיראו ואל כו' הבל
והבליהם הם במאזנים לעלות גאו אם לעלות במאזנים צרה.

עכ"ל. הזוגות לענין ומדרשו פשוטו כן שוין
מהבלבירושלמי(ב) המה לעלות במאזנים ה"ב דביצה פ"ה

הבל עשויים שהם עד רבא בויקרא דרשו בקה"ט ופי' יחד
עכ"ל הזווגים יצאו כבר דמה' שמעינן יחד הם אמן מעי מתוך
בתוך הבל עשוין שהן עד חייא א"ר פכ"ט אמור ברבות והוא

ס"ח: ר"פ ויצא ברבות וע' יחד. הם אמן מעי
שבניעו"ש וכזבים הבלים כל נחמן א"ר פכ"ט אמור ברבות

בני הבל אך דפי' מוכח (מזה בעוה"ז עושים אבינו אברהם
הה"ד כולם בעד לכפר הוא כדאי וכדלעיל) בנ"י על קאי אדם
האדם דבחי' כמ"ש (והיינו י"ד יהושע בענקים הגדול האדם
לעלות במאזנים הסליחה) מקור ומשם אנפין אריך הוא הגדול
זה ואיזו מאזנים שמזלו בחדשו להם מתכפר הוא במאזנים
בחדש אימתי עמך חובי על ותכפר ותשבוק תשרו תשרי. חדש
צדק מאזי פי' ושמחי רני בד"ה מקץ פ' בתו"א עכ"ל. השביעי
חד לכל שנמשך עומ"ש בחי' ששוקלים מאזנים בחי' שיש
מתקלא בענין במ"א ועמ"ש עכ"ל. דיליה שיעורא לפום וחד
חכמה כו' דו"נ כעין אתקין ע"א דר"צ האזינו באדר"ז דאיתא
עכ"ל. כו' ונוק' דכר אתקלו מתקלא בחד חו"ב אם בינה אב
כמו האור ריבוי יהי' שלא יחד הבחי' ב' שצ"ל חו"ג והם

שהיא המתקלא וז"ס וכלי אור וצ"ל כו' שבה"כ שהי' בתהו
ויש אין חיבור למטה נמשך ומזה שבמו"ס. דע"י מגבורה

ג" נמשך משם וכן כו'. ובטל יש יומשךלהיות כמה המשקל כ
אלקות בגלוי יעקב לאלקי משפט וכן ומזוני. חיי בבני א' לכל
וקחו משכו ע"פ י"ו ס"פ בא פ' ברבות וע' א'. לכל שיומשך
י"א. ט"ז במשלי לה'. משפט ומאזני פלס פי' בענין צאן לכם
כד בספר זה ע"פ וע' ג'. דצ"ג פ"ד פרשה וישב וברבות
בוצינא ג"כ נק' בינה והנה השנה. ראש רי"ש באות הקמח
כף שהם חו"ג נמשכים ממנה כי המידה קו שהיא דקרדוניתא
נק' ובינה גביהן על והיא מאזנים כפות ב' חובה וכף זכות
ולכן מאזנים מזלו ולכן השביעי בחדש ענין זהו שביעאה
ושרש מקור זהו המדה קו מתקלא כי לעלות במאזנים
כמ"ש דוקא יצחק ע"י ליעקב הברכות היו ולכן ההשתלשלות
והשיבו ע"פ וכמ"ש תולדות פ' בת"א בני ריח ראה סד"ה
בשרשן אלא נמשתקין הדינין אין כי ועוד כו'. במשקל לכמכם
גדלות שלפי דגדלות במוחין תלוי המשקל ענין כי ועוד כו'.
האדם לב יצר כי כו' ה' וירח ע"ד זכות לו למצוא יוכל השכל
רשב"י בענין החלצו ע"פ בביאור וכמ"ש כו' מנעוריו רע
רבוי מפני דהיינו הדין מן העולם כל את לפטור יכולני שאמר
בשרשם הגבורות כי כו' כנס"י בשרש שהמשיך דגדלות מוחין
אבל ממותקות גבורות הם ואזי החסדים עם כלולים
הם אזי בפ"ע הגבורות ונעשה מתפרדים למטה כשנמשכים
ב' דע"ט אחרי ס"פ הזח"ג מאמר בביאור ועמ"ש קשים.
ב' דרל"ג פקודי הזח"ב בביאור ועמ"ש כו'. כפרה עלי הביאו
קו בשרש וא"כ כו'. המדה בקו שיש מדרגות כמה בענין
ענין וזהו בתכלית. ממותקות הגבורות שם דע"י בחו"ג המדה
קו ומקור שרש היינו מאזנים ומזלו השביעי בחדש תשרי
כו': לעלות במאזנים וע"כ דע"י בגבורה או שבבינה המדה
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(‡).ÔÂ˙Â„È ÏÚהדתות על אגדה ומדרש שיר כלי שם

מאויביהם: ישראל על הנגזרים הדינין „ÈÓÂ‰(·)ועל
.È˘Ù�לו והתחולל לה' דום כמו נפשי ל"ז)מצפה :(לעיל

(‚).‰·¯ ËÂÓ‡ ‡Ïרבה אגדה ומדרש גדולות, מטות

לאכלה˙‰Â˙˙Â.(„)גיהנם: התיו מגזרת פי' מנחם

י"ב) עם,(ירמיה ראשי ויתא ל"ג), תאספו(דברים אנה עד ,

ותי"ו ה"א ויהא הוות לשון לפותרו שיש ול"נ איש, על

הת יסוד מן נאמר כך מות, מת מן יאמר כאשר שורש

שבר מחשבת לשון והוא הוות רבים ולשון הות

על לשונכם תאריכו כמו תהותתו מפרשין ויש ותרמית,

בדברים כשמרבה הערב לל' ודימוה ברע אדם בני

�ÈÂË.:(סא"א) ¯È˜Î:אדם בני על ליפול המוכן

(‰).Â˙‡˘Óשמא אדם בני מן יגורים שאתם לפי

הרעה: עליו להדיח יעצתם גמולכם וישלם ימלוך

.ÂÈÙ·:יברכו מהם ואחד אחד כל Ì·¯˜·Â.של
סלה: יקללו ובמחשבותם

cec zcevn
(·).'Â‚Â Í‡תקוה אלהים אל אך באדם תוחלתי שמתי לא

ממנו: ישועתי מעולם כי ˆÈ¯Â.(‚)נפשי ‡Â‰ Í‡:זולתו ולא
.È·‚˘Óמבלי רבה נטיה אמוט לא לזה משגבי שהוא ועל
‡�‰.(„)תקומה: „Ú:ואיש איש כל על הוות תחשבו מתי עד
.ÂÁˆ¯˙הנטוי ככותל תהיו ובתחלה כולכם שתרצחו רצון יהי

רציחה: ע"י תמותו ובסוף ואימה בפחד בתחלה תהיו כן ממקומה הנדחה וכגדר Â˙‡˘Ó.(‰)לפול Í‡את הרעותי לא הן ר"ל
שאול: בפני עלי הנאמר בהכזב הם ורוצים העולם מן להדיחני ביניהם יעצו וגאותו רוממתו בעבור מהם אחד כל אך מהם אחד

.ÂÈÙ·:בפה אותי שמברכים בעת אף לעולם אותי מקללים לבם בקרב אבל ולחוץ השפה מן בפיו אותי מברך מהם כ"א

oeiv zcevn
(‡).ÔÂ˙Â„È:נגון כלי דמינו„ÈÓÂ‰.(·)שם כמו תקוה ענין

חסדך מ"ח)אלהים ושבר:˙‰Â˙˙Â.(„):(לעיל הוות È˜Î¯.מל'
וחצר:‚„¯. בית כותל הרמה:Â˙‡˘Ó.(‰)ענין ÊÎ·.ענין

מימיו יכזבו לא אשר כמו הנפסק דבר נח)ענין :(ישעיה

xe` ldi
ג'אךו מ"ט בסי' בפירש"י (עיין איש בני כזב אדם בני הבל

אברהם בני אדם בני שפי' איש בני גם אדם בני גם ע"פ
ובני ישמעאל בני י"ד. יהושע שבענקים. הגדול האדם שנקרא
אמנם ט'. ו' נח בפ' צדיק איש שנקרא נח בני איש בני קטורה.
דיעקב. בני איש בני קדמאה אדם בני אדם. בני פי' שם בת"י
על דקאי משמע אדם בני הבל אך ע"פ פכ"ט אמור וברבות
אך ופירש"י יחד. מהבל המה לעלות במאזנים אברהם) בני
בעת לנו מחסה שהקב"ה מאחר מהם תיראו ואל כו' הבל
והבליהם הם במאזנים לעלות גאו אם לעלות במאזנים צרה.

עכ"ל. הזוגות לענין ומדרשו פשוטו כן שוין
מהבלבירושלמי(ב) המה לעלות במאזנים ה"ב דביצה פ"ה

הבל עשויים שהם עד רבא בויקרא דרשו בקה"ט ופי' יחד
עכ"ל הזווגים יצאו כבר דמה' שמעינן יחד הם אמן מעי מתוך
בתוך הבל עשוין שהן עד חייא א"ר פכ"ט אמור ברבות והוא

ס"ח: ר"פ ויצא ברבות וע' יחד. הם אמן מעי
שבניעו"ש וכזבים הבלים כל נחמן א"ר פכ"ט אמור ברבות

בני הבל אך דפי' מוכח (מזה בעוה"ז עושים אבינו אברהם
הה"ד כולם בעד לכפר הוא כדאי וכדלעיל) בנ"י על קאי אדם
האדם דבחי' כמ"ש (והיינו י"ד יהושע בענקים הגדול האדם
לעלות במאזנים הסליחה) מקור ומשם אנפין אריך הוא הגדול
זה ואיזו מאזנים שמזלו בחדשו להם מתכפר הוא במאזנים
בחדש אימתי עמך חובי על ותכפר ותשבוק תשרו תשרי. חדש
צדק מאזי פי' ושמחי רני בד"ה מקץ פ' בתו"א עכ"ל. השביעי
חד לכל שנמשך עומ"ש בחי' ששוקלים מאזנים בחי' שיש
מתקלא בענין במ"א ועמ"ש עכ"ל. דיליה שיעורא לפום וחד
חכמה כו' דו"נ כעין אתקין ע"א דר"צ האזינו באדר"ז דאיתא
עכ"ל. כו' ונוק' דכר אתקלו מתקלא בחד חו"ב אם בינה אב
כמו האור ריבוי יהי' שלא יחד הבחי' ב' שצ"ל חו"ג והם

שהיא המתקלא וז"ס וכלי אור וצ"ל כו' שבה"כ שהי' בתהו
ויש אין חיבור למטה נמשך ומזה שבמו"ס. דע"י מגבורה

ג" נמשך משם וכן כו'. ובטל יש יומשךלהיות כמה המשקל כ
אלקות בגלוי יעקב לאלקי משפט וכן ומזוני. חיי בבני א' לכל
וקחו משכו ע"פ י"ו ס"פ בא פ' ברבות וע' א'. לכל שיומשך
י"א. ט"ז במשלי לה'. משפט ומאזני פלס פי' בענין צאן לכם
כד בספר זה ע"פ וע' ג'. דצ"ג פ"ד פרשה וישב וברבות
בוצינא ג"כ נק' בינה והנה השנה. ראש רי"ש באות הקמח
כף שהם חו"ג נמשכים ממנה כי המידה קו שהיא דקרדוניתא
נק' ובינה גביהן על והיא מאזנים כפות ב' חובה וכף זכות
ולכן מאזנים מזלו ולכן השביעי בחדש ענין זהו שביעאה
ושרש מקור זהו המדה קו מתקלא כי לעלות במאזנים
כמ"ש דוקא יצחק ע"י ליעקב הברכות היו ולכן ההשתלשלות
והשיבו ע"פ וכמ"ש תולדות פ' בת"א בני ריח ראה סד"ה
בשרשן אלא נמשתקין הדינין אין כי ועוד כו'. במשקל לכמכם
גדלות שלפי דגדלות במוחין תלוי המשקל ענין כי ועוד כו'.
האדם לב יצר כי כו' ה' וירח ע"ד זכות לו למצוא יוכל השכל
רשב"י בענין החלצו ע"פ בביאור וכמ"ש כו' מנעוריו רע
רבוי מפני דהיינו הדין מן העולם כל את לפטור יכולני שאמר
בשרשם הגבורות כי כו' כנס"י בשרש שהמשיך דגדלות מוחין
אבל ממותקות גבורות הם ואזי החסדים עם כלולים
הם אזי בפ"ע הגבורות ונעשה מתפרדים למטה כשנמשכים
ב' דע"ט אחרי ס"פ הזח"ג מאמר בביאור ועמ"ש קשים.
ב' דרל"ג פקודי הזח"ב בביאור ועמ"ש כו'. כפרה עלי הביאו
קו בשרש וא"כ כו'. המדה בקו שיש מדרגות כמה בענין
ענין וזהו בתכלית. ממותקות הגבורות שם דע"י בחו"ג המדה
קו ומקור שרש היינו מאזנים ומזלו השביעי בחדש תשרי
כו': לעלות במאזנים וע"כ דע"י בגבורה או שבבינה המדה
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ב ה נ ש מ ר ו א ב

ואין  לו לעשות לחברו מותר דברים אילו מחברו, הנאה במּודר ללמדנו באה זו משנה
המּודר. על האסורה הנאה משום בהם

BÁÓ ‰‡‰ cn‰ הנאה בנדר עליו שנאסרה ראובן, כגון – «À»¬»»≈¬≈
הקודמת, במשנה שבארנו כמו BÏ˜Lמשמעון, ˙‡ Ï˜BL מותר – ≈∆ƒ¿

מישראל  אדם  כל שחייב השקל, מחצית את בשבילו שמעון שיתן
הציבור  קרבנות לצורך שבמקדש הלשכה לתרומת שנה בכל לשקול

שקלים), במסכת ששנינו BBÁ(כמו ˙‡ ÚBÙe שיפרע מותר וכן – ≈«∆
לידו  כלום נותן ואינו שהואיל חובו, לבעל ראובן של חובו את שמעון
כאן  אין חובו, לבעל או ההקדש לגזבר אחרים, לידי אלא ראובן של

מעליו" ארי "הברחת מונע ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),אלא אלא אינו ששמעון כלומר
מניעת  ואין אותו, יתבעו שלא תובעים, ממנו ומסלק מראובן היזק

הנאה. איסור בכלל תביעה וסילוק ‡B˙„היזק ˙‡ BÏ ÈÊÁÓe– «¬ƒ∆¬≈»
הנאה  כאן ואין לו, מחזירה הריהו ראובן, של אבידתו מצא שמעון אם
מצוות  מקיים אלא ואינו לו, מחזיר הוא שלו שהרי ראובן, על האסורה

אבידה. ÎNהשבת ‰ÈÏÚ ÔÈÏËBpL ÌB˜Ó ש שמשלמים כר – ¿∆¿ƒ»∆»»»
שיש  ונמצא מראובן, שכר ליטול רוצה שמעון ואין אבידה, למשיב

לראובן, ממש Lc˜‰Ïהנאה ‰‡‰ Ïtz תפול השכר הנאת – ƒ…¬»»«∆¿≈
שמעון, לו שמחל מהשכר ליהנות רשאי ראובן שאין כלומר להקדש,
כהקדש, שמעון הנאת עליו ואסורה שהואיל להקדש, אותו ליתן ועליו
(על  מפרשים ויש הקדש. היא הרי ממנו לידו הבאה הנאה כל הלכך

הגמרא): פי    זה הנאה מּודרים ששניהם כגון –
אבידתו, את לחברו להחזיר מהם אחד לכל מותר זה בכגון שאף מזה,
ניתנו, ליהנות לאו ומצוות אבידה , השבת מצוות מקיים אלא שאינו לפי
יטול  שאם ונמצא שכר, נוטל האבידה שמשיב נוהגים היו שאם אלא
לפיכך  חברו, את מהנה הריהו שכר, יטול לא ואם נהנה, הריהו שכר

להקדש הנאה ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").תיפול """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הנאה  מּודר שהיה בראובן ללמד מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
משמעון.

ÌB˙Â,שמעון –ÂÈ˙BNÚÓe B˙Óez המּודר ‡˙ ראובן, של – ¿≈∆¿»«¿¿»
ממנו, כל BzÚ„Ïהנאה ראובן: שאמר כגון ראובן של בידיעתו – ¿«¿

שהרי  לו, לתרום לשמעון יאמר לא אבל ויתרום. יבוא לתרום הרוצה
במפרשים  שליחותו. עושה ששמעון  לו היא והנאה שליח, אותו עושה
שיתרום  צריך ראובן תבואת משל שמעון כשתורם שדווקא מבואר,
דעתו; צריך אינו ראובן, של על משלו תורם שמעון אם אבל מדעתו,
במשנה  ששנינו כפי חובו, את לפרוע שמותר כשם כן לו לעשות ומותר

איגר איגר איגר איגר ).).).).הקודמת עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות ÂÈÏÚ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; È˜Óe שמעון אם – «¿ƒ»»
ראובן, בשביל להקריב לו מותר כהן, BÊ˙הוא Èp˜ ,ÔÈÊ Èp˜– ƒ≈»ƒƒ≈»

י  בני שני או תורים שתי ביום היינו להקריב וזבה זב שחייבים ונה,
נקיים, ימים שבעת לאחר B„ÏBÈ˙השמיני, Èp˜ ביולדת שנאמר – ƒ≈¿

וווו----חחחח):):):): יב יב יב יב ,,,, שנתו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בן כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי "ובמלאת
ולקחה  שה די ידה תמצא לא ואם לחטאת... תור או יונה ובן לעולה

וגו', יונה" בני שני או תורים BÓL‡Â˙שתי ˙B‡hÁ הדין והוא – «»«¬»
שהקינין  פי על שאף לרבותא, אלו נקטה שמשנתנו אלא הקרבנות, לכל
באכילת  בעליהם את מתירים מצורע, של ואשם חטאת וכן הללו,
הנאה, ממנו המּודר בשביל להקריבם לכהן מותר מקום מכל קדשים,
כאן  ואין הקרבן, בעל שלוחי ולא הם, שמים שלוחי שהכוהנים לפי

בלבד. הנאה גרמת L„Óאלא B„nÏÓe את ללמד  שמעון רשאי – ¿«¿ƒ¿»
וספרי, ספרא מכילתא, כגון התורה, פסוקי מדרש «¬‰BÎÏ˙,ראובן

˙B„b‡Â בזה ואין פה, שבעל תורה כל בחינם שמלמדו כלומר – «¬»
לימוד  בעד שכר ליטול רשאי אדם שאין לפי ראובן, על האסורה הנאה

בלבד, מצוה קיום אלא כאן ואין ˜Ó‡התורה, ep„nÏÈ ‡G Ï‡¬»¿«¿∆ƒ¿»
פיסוק  לימוד משום שכר ליטול לו מותר מקרא המלמד שכן בחינם, –

מהנהו. נמצא מראובן שכרו  נוטל אינו ואם nÏÓ„הטעמים, Ï‡¬»¿«≈
‡˜Ó ÂÈ˙Ba ˙‡Â ÂÈa ˙‡ ‡e‰ מקרא ללמד שמעון רשאי – ∆»»¿∆¿»ƒ¿»

ללמד  האב על שמצוה פי על שאף ראובן, של בנותיו ואת בניו את
הנאה  בזה אין חובתו, מידי ראובן את מוציא ושמעון תורה, בניו את
אלא  אינו שמעון והרי ניתנו, ליהנות לאו שמצוות ראובן, על האסורה

ראובן; של במקומו מצוה שמעון,ÔÊÂעושה –ÂÈa ˙‡Â BzL‡ ˙‡ ¿»∆ƒ¿¿∆»»
ראובן, של –‡e‰L Èt ÏÚ Û‡– ראובן –Ì‰È˙BBÊÓa iÁ– ««ƒ∆«»ƒ¿≈∆

ששנינו  בדין שבארנו כמו כלום, ראובן של לידו נותן שמעון שאין לפי
הקודמת: במשנה     ˙‡ ÔeÊÈ ‡GÂ¿»∆

‰B‰Ë ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,BzÓ‰a של הנאה היא פיטומה שכן – ¿∆¿≈¿≈»≈¿»
לראובן. ÔÊממש BÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÊ :ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆≈»∆«¿≈»¿≈»
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‰B‰h‰ של ‡˙ הטהורה בהמתו את לזון לשמעון אסור אמנם – ∆«¿»
לזון. לו מותר הטמאה בהמתו את אבל BÏראובן, eÓ‡:חכמים – »¿

‰B‰ËÏ ‰‡ÓË ÔÈa ‰Ó טמאה בין זה בדין להבדיל ראית מה – «≈¿≈»ƒ¿»
BlLלטהורה? dÙe‚Â ÌÈÓMÏ dLÙ ,‰B‰h‰L :Ô‰Ï Ó‡»«»∆∆«¿»«¿»«»«ƒ¿»∆

לאחר  היינו לשמים, כשנפשה אף הטהורה, שהבהמה כלומר –
יש  הלכך בשרה, שיאכל מגופה, ראובן ייהנה פנים כל על שתישחט,

מפיטומה, הנאה הטמאה,Óh‰Â‡‰לו הבהמה אבל –dÙe‚Â dLÙ ¿«¿≈»«¿»¿»
ÌÈÓMÏ אינו ולכן מגופה, הנאה כל לו תהא לא תמות, כשהיא – «»«ƒ

מפיטומה. BÏנהנה eÓ‡:אליעזר לרבי חכמים –‰‡Óh‰ Û‡ »¿««¿≈»
BlL dÙe‚Â ,ÌÈÓMÏ dLÙ לראובן הנאה יש טמאה בבהמה אף – «¿»«»«ƒ¿»∆

dÏÈÎ‡Óמגופה, B‡ ,ÌÈBbÏ dÎBÓ ‡e‰ È‰ ,‰ˆÈ Ì‡L∆ƒƒ¿∆¬≈¿»«ƒ«¬ƒ»
ÌÈÏkÏ לזון לשמעון אסור הלכך מפיטומה. נהנה ונמצא את – «¿»ƒ

טמאה. בין טהורה בין הנאה, ממנו המּודר ראובן, של בהמתו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

BÁÓ ‰‡‰ cn‰,משמעון הנאה מּודר ראובן שהיה כגון – «À»¬»»≈¬≈
ראובן, אליו,ÒÎÂוחלה שמעון –BwÏ ביקור מצוות לקיים – ¿ƒ¿«¿«¿

מועט,ÓBÚ„חולים, זמן ראובן אצל ושוהה ביקורו, בשעת שמעון – ≈
LBÈ ‡G Ï‡ שנוהגים במקום כאן שמדובר מבואר, בגמרא – ¬»≈

ואינו  אצלו יושב שמעון ואם החולה, אצל היושב לאדם שכר לשלם
שאינו  מותר, לעמוד אבל עליו; האסורה הנאה מהנהו נמצא שכר, נוטל
שאין  במקום שאפילו סוברים, ויש חולים. ביקור מצוות מקיים אלא

החולה אצל הישיבה על שכר לשלם נוהגים    גזירה
מהנהו. ונמצא חולים, ביקור מצוות מכדי יותר אצלו ישהה שמא

LÙ ˙‡eÙ e‰‡tÓe לרפא אדם חייב שכן גופו, רפואת כלומר – ¿«¿≈¿«∆∆
שנאמר חברו, ב ב ב ב ):):):):את כב כב כב כב ,,,, גופו;((((דבריםדבריםדבריםדברים אבידת לרבות – לו" "והשבותו

מן  שלא ראובן, את לרפא שמעון רשאי אחר, רופא שם כשיש ואפילו
להתרפא, אדם זוכה ÔBÓÓהכל ˙‡eÙ ‡G Ï‡ רפואת כלומר – ¬»¿«»

לרפאה,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),בהמתו לשמעון אסור ראובן של בהמתו חלתה שאם
שמהנהו, pË˜a‰מפני ‡G Ï‡ ,‰ÏB„b ÈËaÓ‡a BnÚ ıÁBÂ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿»¬»ƒ¿«»

את  עליו שמגביה ראובן, את שמעון מהנה קטנה באמבטי שכן –
שבתוכה, hna‰המים BnÚ ÔLÈÂ.שמעון של שאינה –‰„e‰È Èa ¿»≈ƒ«ƒ»«ƒ¿»

‰nÁ‰ ˙BÓÈa :ÓB‡,במטה ראובן עם לישון לשמעון מותר – ≈ƒ««»
e‰‰Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‡G Ï‡.שמחממו – ¬»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆«¬≈

‰hn‰ ÏÚ BnÚ ÒÓe שמא חוששים ואין הגשמים, בימות אפילו – ≈≈ƒ««ƒ»
עמו, ‰ÔÁÏMיישן ÏÚ BnÚ ÏÎB‡Â יאכל שמא חוששים ואין – ¿≈ƒ««À¿»

שמעון, משל ‰ÈeÁÓzראובן ÔÓ ‡G Ï‡ לאכול לשמעון אסור – ¬»ƒ««¿
יניח  שמא המסובים, לכל המשותפת הגדולה, הקערה מן ראובן עם

היפה, המנה את ‰ÊBÁלו ÈeÁÓz‰ ÔÓ BnÚ ‡e‰ ÏÎB‡ Ï‡– ¬»≈ƒƒ««¿«≈
הקערה  מן היינו הבית", לבעל החוזר התמחוי "מן מבואר: בגמרא
משתייר  ועוד לשובע, ממנה אוכל אחד  וכל הרבה, מאכל בה שיש
שמעון  יהנה שמא חשש כל אין זה בכגון הבית; לבעל החוזר מותר בה

ראובן. BnÚאת ÏÎ‡È ‡G,ראובן עם שמעון –ÈÙlL Òe‡‰ ÔÓ …«ƒƒ»≈∆ƒ¿≈
ÌÈÏÚBt‰ וארוכה גדולה בקערה לפועלים אוכל לתת היו נוהגים – «¬ƒ

מהם  אחד אם שכן יחד, עמו יאכל לא זו בקערה ואף לאבוס, הדומה
מהנהו; ונמצא חברו, של חלקו מתרבה הרי מעט NÚÈ‰אוכל ‡GÂ¿«¬∆

ÔÓB‡a BnÚ שמרפה מפני אחד, בתלם ראובן עם שמעון יעדור לא – ƒ»≈
מפרשים: ויש ומהנהו. בעבודתו מסייעו ונמצא הקרקע את 

  עבודתו את עליו שמקל אחת, בשורה עמו יקצור לא –
מהנהו ונמצא מקום, לו ÈcÈ‡Ó((((רמברמברמברמב""""םםםם););););כשמפנה Èa הסובר – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ

יעשה  שמא גזירה מקום, בריחוק אפילו באומן עמו לעשות שאסור
מקום. בקירוב גם BÁa˜עמו ‡e‰ ‰NBÚ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ∆¿»

epnÓ.קרוב משום ברחוק גוזרים שאין – ƒ∆

ה ה נ ש מ ר ו א ב

יא): כג, (שמות בתורה כתוב       

      אדם לכל ומותר הפקר, הם שביעית שפירות מכאן
מה  ללמדנו באה זו משנה הפירות. מן לאכול כדי חברו, של וכרמו שדהו לתוך להיכנס

השמיטה. בשנת מחברו הנאה המּודר של דינו

˙ÈÚÈL ÈÙÏ BÁÓ ‰‡‰ cn‰ את שמעון שהדיר כגון – «À»¬»»≈¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ממנו, ייהנה שלא השמיטה, שנת לפני e‰„Nראובן CB˙Ï „BÈ ‡G≈¿»≈

שמעון, של שדהו לתוך השמיטה בשנת אף להיכנס לראובן אסור –
בפרקנו, א במשנה ששנינו כמו ברשותו, הרגל דריסת עליו אסורה שהרי

˙BËBp‰ ÔÓ ÏÎB‡ BÈ‡Â הפירות מן לאכול לראובן אסור וכן – ¿≈≈ƒ«
"אדם  שכן השמיטה, בשנת ואפילו שמעון, של לשדהו חוץ הנוטים
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‰B‰h‰ של ‡˙ הטהורה בהמתו את לזון לשמעון אסור אמנם – ∆«¿»
לזון. לו מותר הטמאה בהמתו את אבל BÏראובן, eÓ‡:חכמים – »¿

‰B‰ËÏ ‰‡ÓË ÔÈa ‰Ó טמאה בין זה בדין להבדיל ראית מה – «≈¿≈»ƒ¿»
BlLלטהורה? dÙe‚Â ÌÈÓMÏ dLÙ ,‰B‰h‰L :Ô‰Ï Ó‡»«»∆∆«¿»«¿»«»«ƒ¿»∆

לאחר  היינו לשמים, כשנפשה אף הטהורה, שהבהמה כלומר –
יש  הלכך בשרה, שיאכל מגופה, ראובן ייהנה פנים כל על שתישחט,

מפיטומה, הנאה הטמאה,Óh‰Â‡‰לו הבהמה אבל –dÙe‚Â dLÙ ¿«¿≈»«¿»¿»
ÌÈÓMÏ אינו ולכן מגופה, הנאה כל לו תהא לא תמות, כשהיא – «»«ƒ

מפיטומה. BÏנהנה eÓ‡:אליעזר לרבי חכמים –‰‡Óh‰ Û‡ »¿««¿≈»
BlL dÙe‚Â ,ÌÈÓMÏ dLÙ לראובן הנאה יש טמאה בבהמה אף – «¿»«»«ƒ¿»∆

dÏÈÎ‡Óמגופה, B‡ ,ÌÈBbÏ dÎBÓ ‡e‰ È‰ ,‰ˆÈ Ì‡L∆ƒƒ¿∆¬≈¿»«ƒ«¬ƒ»
ÌÈÏkÏ לזון לשמעון אסור הלכך מפיטומה. נהנה ונמצא את – «¿»ƒ

טמאה. בין טהורה בין הנאה, ממנו המּודר ראובן, של בהמתו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

BÁÓ ‰‡‰ cn‰,משמעון הנאה מּודר ראובן שהיה כגון – «À»¬»»≈¬≈
ראובן, אליו,ÒÎÂוחלה שמעון –BwÏ ביקור מצוות לקיים – ¿ƒ¿«¿«¿

מועט,ÓBÚ„חולים, זמן ראובן אצל ושוהה ביקורו, בשעת שמעון – ≈
LBÈ ‡G Ï‡ שנוהגים במקום כאן שמדובר מבואר, בגמרא – ¬»≈

ואינו  אצלו יושב שמעון ואם החולה, אצל היושב לאדם שכר לשלם
שאינו  מותר, לעמוד אבל עליו; האסורה הנאה מהנהו נמצא שכר, נוטל
שאין  במקום שאפילו סוברים, ויש חולים. ביקור מצוות מקיים אלא

החולה אצל הישיבה על שכר לשלם נוהגים    גזירה
מהנהו. ונמצא חולים, ביקור מצוות מכדי יותר אצלו ישהה שמא

LÙ ˙‡eÙ e‰‡tÓe לרפא אדם חייב שכן גופו, רפואת כלומר – ¿«¿≈¿«∆∆
שנאמר חברו, ב ב ב ב ):):):):את כב כב כב כב ,,,, גופו;((((דבריםדבריםדבריםדברים אבידת לרבות – לו" "והשבותו

מן  שלא ראובן, את לרפא שמעון רשאי אחר, רופא שם כשיש ואפילו
להתרפא, אדם זוכה ÔBÓÓהכל ˙‡eÙ ‡G Ï‡ רפואת כלומר – ¬»¿«»

לרפאה,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),בהמתו לשמעון אסור ראובן של בהמתו חלתה שאם
שמהנהו, pË˜a‰מפני ‡G Ï‡ ,‰ÏB„b ÈËaÓ‡a BnÚ ıÁBÂ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿»¬»ƒ¿«»

את  עליו שמגביה ראובן, את שמעון מהנה קטנה באמבטי שכן –
שבתוכה, hna‰המים BnÚ ÔLÈÂ.שמעון של שאינה –‰„e‰È Èa ¿»≈ƒ«ƒ»«ƒ¿»

‰nÁ‰ ˙BÓÈa :ÓB‡,במטה ראובן עם לישון לשמעון מותר – ≈ƒ««»
e‰‰Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‡G Ï‡.שמחממו – ¬»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆«¬≈

‰hn‰ ÏÚ BnÚ ÒÓe שמא חוששים ואין הגשמים, בימות אפילו – ≈≈ƒ««ƒ»
עמו, ‰ÔÁÏMיישן ÏÚ BnÚ ÏÎB‡Â יאכל שמא חוששים ואין – ¿≈ƒ««À¿»

שמעון, משל ‰ÈeÁÓzראובן ÔÓ ‡G Ï‡ לאכול לשמעון אסור – ¬»ƒ««¿
יניח  שמא המסובים, לכל המשותפת הגדולה, הקערה מן ראובן עם

היפה, המנה את ‰ÊBÁלו ÈeÁÓz‰ ÔÓ BnÚ ‡e‰ ÏÎB‡ Ï‡– ¬»≈ƒƒ««¿«≈
הקערה  מן היינו הבית", לבעל החוזר התמחוי "מן מבואר: בגמרא
משתייר  ועוד לשובע, ממנה אוכל אחד  וכל הרבה, מאכל בה שיש
שמעון  יהנה שמא חשש כל אין זה בכגון הבית; לבעל החוזר מותר בה

ראובן. BnÚאת ÏÎ‡È ‡G,ראובן עם שמעון –ÈÙlL Òe‡‰ ÔÓ …«ƒƒ»≈∆ƒ¿≈
ÌÈÏÚBt‰ וארוכה גדולה בקערה לפועלים אוכל לתת היו נוהגים – «¬ƒ

מהם  אחד אם שכן יחד, עמו יאכל לא זו בקערה ואף לאבוס, הדומה
מהנהו; ונמצא חברו, של חלקו מתרבה הרי מעט NÚÈ‰אוכל ‡GÂ¿«¬∆

ÔÓB‡a BnÚ שמרפה מפני אחד, בתלם ראובן עם שמעון יעדור לא – ƒ»≈
מפרשים: ויש ומהנהו. בעבודתו מסייעו ונמצא הקרקע את 

  עבודתו את עליו שמקל אחת, בשורה עמו יקצור לא –
מהנהו ונמצא מקום, לו ÈcÈ‡Ó((((רמברמברמברמב""""םםםם););););כשמפנה Èa הסובר – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ

יעשה  שמא גזירה מקום, בריחוק אפילו באומן עמו לעשות שאסור
מקום. בקירוב גם BÁa˜עמו ‡e‰ ‰NBÚ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ∆¿»

epnÓ.קרוב משום ברחוק גוזרים שאין – ƒ∆

ה ה נ ש מ ר ו א ב

יא): כג, (שמות בתורה כתוב       

      אדם לכל ומותר הפקר, הם שביעית שפירות מכאן
מה  ללמדנו באה זו משנה הפירות. מן לאכול כדי חברו, של וכרמו שדהו לתוך להיכנס

השמיטה. בשנת מחברו הנאה המּודר של דינו

˙ÈÚÈL ÈÙÏ BÁÓ ‰‡‰ cn‰ את שמעון שהדיר כגון – «À»¬»»≈¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ממנו, ייהנה שלא השמיטה, שנת לפני e‰„Nראובן CB˙Ï „BÈ ‡G≈¿»≈

שמעון, של שדהו לתוך השמיטה בשנת אף להיכנס לראובן אסור –
בפרקנו, א במשנה ששנינו כמו ברשותו, הרגל דריסת עליו אסורה שהרי

˙BËBp‰ ÔÓ ÏÎB‡ BÈ‡Â הפירות מן לאכול לראובן אסור וכן – ¿≈≈ƒ«
"אדם  שכן השמיטה, בשנת ואפילו שמעון, של לשדהו חוץ הנוטים
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מרשותו" לכשיצא אפילו שברשותו דבר –ÈÚÈMe˙((((גמראגמראגמראגמרא););););אוסר «¿ƒƒ
השמיטה, בשנת ראובן את שמעון הדיר אם CB˙Ïאבל „BÈ BÈ‡≈≈¿

e‰„N כדי שמעון, של שדהו לתוך להיכנס לראובן אמנם אסור – »≈
שלא  בשדה ישהה שמא גזירה הפקר, שהם שבתוכה מהפירות לאכול
ולא  חברו, בקרקע רגל דריסת הנאת נהנה ונמצא פירות, אכילת לצורך
בלבד, פירותיהם אכילת לצורך אלא הקרקעות את התורה הפקירה

˙BËBp‰ ÔÓ ‡e‰ ÏÎB‡ Ï‡ הפירות מן לאכול לראובן מותר – ¬»≈ƒ«
בשביעית, שמעון והדירו שהואיל שמעון, של לשדהו חוץ הנוטים
לאסור  יכול אינו לפיכך ברשותו, ואינם הם, הפקר שביעית ופירות

עליו. ÈÚÈL˙אותם ÈÙÏ ÏÎ‡Ó epÓÈ‰ „ לפני ראובן נדר – »«≈∆«¬»ƒ¿≈¿ƒƒ
א  משנה (עיין בלבד מאכל הנאת משמעון ייהנה שלא השמיטה שנת

e‰„Nבפרקנו), CB˙Ï „BÈ שדהו לתוך להיכנס לראובן מותר – ≈¿»≈
כמבואר  הרגל, בדריסת מותר מחברו מאכל המּודר שהרי שמעון, של

א), (משנה ‰Bt˙לעיל ÔÓ ÏÎB‡ BÈ‡Â הנאת עליו אסורה שהרי – ¿≈≈ƒ«≈
לאכול  לו אסור השמיטה שנת כשהגיעה ואפילו משמעון; מאכל

לעיל; הטעם  שבארנו כמו בשנת ÈÚÈMe˙מפירותיו, אם אבל – «¿ƒƒ
מאכל, הנאת משמעון ייהנה שלא ראובן, נדר ראובן BÈ„השביעית – ≈

שמעון, של שדהו פירות ÏÎB‡Âלתוך שאין שבתוכה, הפירות מן – ¿≈
הם. הפקר אלא שמעון, של אלו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

במשאו  עליו האסורים הדברים הם מה מחברו, הנאה במּודר ללמד מוסיפה משנתנו
חברו. עם ומתנו

BÁÓ ‰‡‰ cn‰,משמעון הנאה מּודר ראובן היה –‡G «À»¬»»≈¬≈
epnÓ Ï‡LÈ ‡GÂ epÏÈ‡LÈ,משמעון כלים לשאול לראובן אסור – «¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒ∆

להשאיל  אף לראובן אסור וכן ממנו; הנאה כל עליו אסורה שהרי
ממנו, ישאל שמא גזירה לשמעון, epnÓכלים ‰ÂÏÈ ‡GÂ epÂÏÈ ‡G«¿∆¿ƒ¿∆ƒ∆

מעו  ללוות לראובן אסור וכן – עליו; האסורה הנאה שזו משמעון, ת
ממנו, ילוה שמא גזירה שמעון, את להלוות גם לו kÓÈאסור ‡GÂ¿ƒ¿…

epnÓ ÁwÈ ‡GÂ BÏ לקנות ולא לשמעון דבר למכור לראובן אסור – ¿ƒ«ƒ∆
גם  שמא גזירה אסור, משוויו בפחות דבר לו למכור ואפילו ממנו;

עליו. האסורה הנאה נהנה ונמצא בזול, ממנו ‰ÈÏÈ‡Lיקנה :BÏ Ó‡»««¿ƒ≈ƒ
C˙t המובא הוא אחר דין אלא כאן, מדובר ומדיר במּודר לא – »»»

ברישא. שהוזכר ההשאלה ענין אגב במשנה    

‰Èet dÈ‡ :BÏ Ó‡ להשאיל יכול שאינו חברו, לו ואמר – »«≈»¿»
במלאכתה, שהיא משום פרתו, את È‡Lלו È„N ÌB˜ :Ó‡»«»»ƒ∆¬ƒ

ÌÏBÚÏ da LBÁ את לו להשאיל שסירב חברו על הלה כעס – ≈»¿»

השאיל  כך ואחר לעולם; חברו בפרת שדהו יחרוש שלא ונדר פרתו,
פרתו, את חברו LBÁÏלו Bkc ‰È‰ Ì‡ השואל היה רגיל אם – ƒ»»«¿«¬

אחרים , ידי על ולא שדהו, את בעצמו ‡eÒלחרוש ‡e‰ לחרוש – »
זו, בפרה שדהו ÔÈzÓאת Ì„‡ ÏÎÂ מותרים חבריו או עבדיו כגון – ¿»»»À»ƒ

יחרוש  שלא  אלא בנדרו נתכוון שלא פרה, באותה שדהו את לחרוש
רגיל; שהיה כמו עצמו LBÁÏהוא Bkc ÔÈ‡ Ì‡ רגיל אינו ואם – ƒ≈«¿«¬

פועלים, ידי על אלא בעצמו ‡ÔÈeÒלחרוש Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰ גם – ¿»»»¬ƒ
דרכו  ואין שהואיל חברו, בפרת שדהו לחרוש אסור לאחרים וגם לו

שכוונתו אומרים אנו בשדהו לחרוש, בה יחרוש שלא בנדרו, היתה
אחרים. ולא הוא לא

ז ה נ ש מ ר ו א ב

את  ופורע שקלו את חברו לו שוקל מחברו, הנאה שהמּודר למדנו בפרקנו ב במשנה
מוסיפה  משנתנו שם. שבארנו כמו המּודר, על האסורה הנאה משום בזה ואין חובו,
את  לפרוע מוכן שיהא לפועלים, או לחנווני לרמוז המדיר יכול לכתחילה שאף ללמד,
שיש  בלשון המדיר יאמר שלא ובלבד במשנה, שמבואר כפי המּודר, של חובותיו

שליח. עשיית במשמעותו

BÁÓ ‰‡‰ cn‰,משמעון הנאה מּודר ראובן היה –BÏ ÔÈ‡Â «À»¬»»≈¬≈¿≈
לראובן, –ÏÎ‡i ‰Ó;מזונות לו להמציא שמעון ורוצה –CÏB‰– «…«≈
– ÈBÏtשמעון LÈ‡ :ÓB‡Â ,ÈÂÁ‰ Ïˆ‡– ראובן –cÓ ≈∆«∆¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒÀ»

‰NÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‰‡‰ ÈpnÓ?מזון לו שיהא כדי –‡e‰Â ƒ∆ƒ¬»»¿≈ƒ≈«»∆¡∆¿
BÏ Ô˙B,לראובן מזונות נותן והחנווני –ÏËBÂ ‡e,המזונות דמי – ≈»¿≈

‰fÓ שאין הללו, המזונות מן ליהנות לראובן ומותר משמעון; – ƒ∆
מזונות  "תן שמעון: לו אמר לא שהרי שמעון, של שליחו החנווני
שישלם  שמעון את לכוף יכול החנווני אין אף לך"; אפרע ואני לראובן
ב) (משנה לעיל שנינו והרי לו, פורע הוא רוצה שמעון אם אלא לו,
האסורה  הנאה בזה ואין ראובן, של חובותיו לפרוע לשמעון שמותר

עליו.           

 .מיד שונה שהמשנה Ïכמו B˙Èa ‰È‰B„b ,˙B »»≈ƒ¿¿≈
Bˆ˜Ï e‰„N ,Bc‚Ï או גדר לעשות או בית לבנות לראובן היה – ƒ¿»≈ƒ¿

לפועלים, לשלם מעות לו ואין שדהו, –‰CÏBלקצור שמעון –Ïˆ‡ ≈≈∆
ÈBÏt LÈ‡ :ÓB‡Â ,ÌÈÏÚBt‰– ראובן –,‰‡‰ ÈpnÓ cÓ «¬ƒ¿≈ƒ¿ƒÀ»ƒ∆ƒ¬»»

‰NÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â יקצור או גדרו יעשה או ביתו שיבנה כדי – ¿≈ƒ≈«»∆¡∆
BnÚשדהו? ÔÈNBÚ Ì‰,במלאכתו ראובן עם עושים הפועלים – ≈ƒƒ

לו, הדרושה המלאכה את לו עושים ÎNכלומר ÔÈÏËBÂ ÔÈ‡e»ƒ¿¿ƒ»»
‰fÓ לעיל שבארנו כמו הנדר, על בזה עובר ראובן ואין משמעון, – ƒ∆

המזונות. בענין
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מותר  יאכל , מה לו ואין משמעון הנאה מּודר ראובן שאם למדנו, הקודמת במשנה
מה  יודע ואיני למזונות, זקוק ממני, הנאה מּודר שהוא ראובן, לחנווני: לומר לשמעון
מוסיפה  משנתנו משמעון. דמיהם ונוטל ובא לראובן, מזונות נותן והחנווני אעשה?
בכגון  דנה והיא יאכל, מה לו ואין משמעון הנאה מּודר שראובן ענין, באותו ללמד
ששנינו  הדין בין המפרשים) (לפי הבדל ויש בדרך. לבדם שניהם היו ושמעון שראובן
לראובן  כשיש אפילו נוהג הקודמת המשנה שדין משנתנו, של לדין הקודמת במשנה
שאין  דבר, של דרכו שכך משום אלא יאכל" מה לו "ואין המשנה נקטה ולא יאכל, מה
משנתנו  דין ואילו יאכל; מה לו שאין בכגון אלא הנאה ממנו שמּודר למי דואג אדם

יאכל מה לראובן כשאין דווקא נוהג     

Cca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰ שניהם והיו משמעון, הנאה מּודר ראובן היה – »¿«¿ƒ«∆∆
BÏבדרך,מהלכים  ÔÈ‡Â,לראובן –ÏÎ‡i ‰Ó לתת שמעון ורוצה – ¿≈«…«

ממזונו, zÓ‰לו ÌeLÏ Á‡Ï Ô˙B,אחר אדם עמהם יש אם – ≈¿«≈¿«»»
מתנה, לשם מזונות שמעון לו ראובן,l‰Â‰נותן –da zÓ– ¿«»À»»

את  האחר מידי לקבל לראובן שמותר כלומר האחר, לו שנותן במתנה
הנדר. על בזה עובר ראובן ואין במתנה, משמעון קיבל שהוא המזונות

Á‡ Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ מה לראובן ואין בדרך, לבדם ששניהם – ƒ≈ƒ»∆«≈
מזונות,ÁÈpÓיאכל, שמעון –:ÓB‡Â ,„b‰ ÏÚ B‡ ÚÏq‰ ÏÚ «ƒ«««∆«««»≈¿≈

ıtÁiL ÈÓ ÏÎÏ ÌÈ˜ÙÓ Ô‰ È‰,המזונות את שמפקיר היינו, – ¬≈≈À¿»ƒ¿»ƒ∆«¿…
בהם, לזכות יכול שרוצה מי ÏÎB‡Âוכל ÏËB ‰l‰Â לראובן ומותר – ¿«»≈¿≈

הפקר. משל אלא שמעון משל נהנה שאינו ולאכלם, אלו מזונות ליטול
ÒB‡ ÈÒBÈ ÈaÂ,שמעון שהפקיר אלו מזונות ליטול ראובן על – ¿«ƒ≈≈

נותן  כאילו זה הרי במזונות, לזכות שיכול אחר אדם שם ואין שהואיל
עצמו. לראובן מתנה שמעון

א ה נ ש מ ר ו א ב

פתוחים  הבתים היו לא בימיהם שכן בתיהם, שלפני בחצר בשותפים עוסקת משנתנו
שבתוכה  הבתים ודיירי בתים, לכמה משותפת לרוב שהיתה חצר, לתוך אלא לרחוב,
ריחיים  לאפיה, תנור בחצר להעמיד היו ונוהגים השונים. לתשמישיהם בחצר השתמשו
או  בתים בעלי לשני השייכת חצר תרנגולים. בה לגדל וכן לבישול, כיריים לטחינה,

מה  אחד שכל היא, והלכה השותפין". "חצר נקראת חברו,יותר את לעכב רשאי שותפים
לשם  בעיקר פנויה להיות צריכה שהחצר משום וכדומה, ריחיים תנור, בחצר יעמיד שלא
האמורים  בדברים לזה זה לוותר השותפים היו נוהגים למעשה ברם, ויציאה. כניסה
ארבע  על ארבע לפחות בה שיש השותפים חצר – כך. על מקפידים היו ולא למעלה,

השותפים מן אחד לכל אמות    כל לפני אמות ארבע מלבד
חלוקת  לתבוע השותפים אחד שרשאי כלומר חלוקה", דין בה שיש "חצר זו הרי פתח,
עד  בחצר להיכנס הם אסורים מזה, זה ליהנות שלא נדרו, השותפים ואם ביניהם. החצר

שיחלוקו   שאין "חצר זו הרי לעיל, האמור כשיעור בה שאין וחצר
לומר  יכול  אלא החצר, חלוקת לתבוע יכול מהם אחד שאין כלומר חלוקה", דין בה
שלא  השותפים נדרו כזו בחצר ואם ממני. חלקי קנה או חלקך, לי מכור או לחברו:

במשנתנו. תנאים למחלוקת באנו מזה זה ליהנות

ÔÈÙzM‰,חלוקה כדי בה ואין משותפת, חצר להם שיש –e„pL «À»ƒ∆»¿
‰fÓ ‰Ê ‰‡‰,חברו משל ליהנות שלא נדר מהם אחד שכל – ¬»»∆ƒ∆

ˆÁÏ ÒkÏ ÔÈeÒ‡ הרגל מדריסת נהנה אחד כל שנמצא לפי – ¬ƒƒ»≈∆»≈
חברו. של רשותו גם היא החצר כל שהרי חברו, ‡ÊÚÈÏברשות Èa«ƒ¡ƒ∆∆

BlL CB˙Ï ÒÎ ‰ÊÂ ,BlL CB˙Ï ÒÎ ‰Ê :ÓB‡ ˜ÚÈ Ôa∆«¬…≈∆ƒ¿»¿∆¿∆ƒ¿»¿∆
ולא  שלו לתוך נכנס מהם אחד שכל לפי לחצר, להיכנס הם מותרים –
"יש  סובר: יעקב בן אליעזר שרבי מבואר, בגמרא חברו. של לתוך
יכול  בחצר, שמשתמש בשעה מהשותפים, אחד שכל כלומר ברירה",

חברו בשל ולא לו שבירר הוא בחלקו אז משתמש שהוא ((((עיין עיין עיין עיין לומר,

א א א א ).).).). נא נא נא נא ,,,, קמא קמא קמא קמא  בבא בבא בבא בבא  ‡ÌÈeÒגמרא גמרא גמרא גמרא  Ì‰ÈLe,הכל לדברי –„ÈÓÚ‰Ï ¿≈∆¬ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÏB‚z Ïc‚Ïe ,ep˙Â ÌÈÁ ÌL רשאים הדין מן שכן – »≈«ƒ¿«¿«≈«¿¿ƒ

לעיל, שבארנו כמו אלו, בדברים זה על זה לעכב בחצר השותפים
מזה. זה נהנים נמצאים מעכבים cÓוכשאינם Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰»»∆»≈∆À»

BÁÓ ‰‡‰,ממנו הנאה מּודר היה לא וחברו –ˆÁÏ ÒkÈ ‡G ¬»»≈¬≈ƒ»≈∆»≈
ברישא. ששנינו כמו לחצר, להיכנס למּודר אסור –Ôa ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆∆

:ÓB‡ ˜ÚÈשכן לחצר, להיכנס למּודר ÓBÏמותר ‡e‰ ÏBÎÈ «¬…≈»«
BÏ:לחברו –ClL CB˙Ï ÒÎ ÈÈ‡Â ,ÒÎ È‡ ÈlL CB˙Ï– ¿∆ƒ¬ƒƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿∆»

לעיל. שבארנו B˜ÏÁכמו ˙‡ BkÓÏ „Bp‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ אם – ¿ƒ∆«≈ƒ¿∆∆¿
מחברו, ייהנה שלא מעצמו שנדר נדרו מחמת מחברו הנאה מּודר הוא
לחברו, בחצר חלקו את למכור אותו כופים חברו, שהדירו מפני ולא
יעשה  הוא גם שמא חוששים בחצר, ומשתמש נכנס וחברו שהואיל
למכור  אותו כופים אין חברו, הדירו אם ברם, נדרו. על ויעבור כחברו
חברו  את ידיר שותף כל כן, תאמר ואם הוא; אנוס שהרי חלקו, את

חלקו. את לו למכור אותו שיכופו כדי ממנו, ייהנה שלא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הנאה  שנדרו בשותפים יעקב בן אליעזר ורבי חכמים מחלוקת למדנו הקודמת במשנה
מהשותפים, אחד כל סוברים: שחכמים מחברו, מּודר  היה מהם כשאחד וכן מזה, זה
בן  אליעזר ורבי חברו; משל נהנה הוא הרי לשניהם, המשותפת לחצר נכנס כשהוא
שאותה  להשמיענו, מוסיפה זו משנה נהנה. הוא בלבד משלו מהם אחד כל סובר: יעקב

החצר. של השותפים מאחד הנאה מּודר שהיה אחר אדם לגבי גם ישנה המחלוקת

‰‡‰ Ì‰Ó „Á‡a cÓ ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ‰È‰ אחר אדם היה – »»∆»ƒ«À»¿∆»≈∆¬»»
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מותר  יאכל , מה לו ואין משמעון הנאה מּודר ראובן שאם למדנו, הקודמת במשנה
מה  יודע ואיני למזונות, זקוק ממני, הנאה מּודר שהוא ראובן, לחנווני: לומר לשמעון
מוסיפה  משנתנו משמעון. דמיהם ונוטל ובא לראובן, מזונות נותן והחנווני אעשה?
בכגון  דנה והיא יאכל, מה לו ואין משמעון הנאה מּודר שראובן ענין, באותו ללמד
ששנינו  הדין בין המפרשים) (לפי הבדל ויש בדרך. לבדם שניהם היו ושמעון שראובן
לראובן  כשיש אפילו נוהג הקודמת המשנה שדין משנתנו, של לדין הקודמת במשנה
שאין  דבר, של דרכו שכך משום אלא יאכל" מה לו "ואין המשנה נקטה ולא יאכל, מה
משנתנו  דין ואילו יאכל; מה לו שאין בכגון אלא הנאה ממנו שמּודר למי דואג אדם

יאכל מה לראובן כשאין דווקא נוהג     

Cca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰ שניהם והיו משמעון, הנאה מּודר ראובן היה – »¿«¿ƒ«∆∆
BÏבדרך,מהלכים  ÔÈ‡Â,לראובן –ÏÎ‡i ‰Ó לתת שמעון ורוצה – ¿≈«…«

ממזונו, zÓ‰לו ÌeLÏ Á‡Ï Ô˙B,אחר אדם עמהם יש אם – ≈¿«≈¿«»»
מתנה, לשם מזונות שמעון לו ראובן,l‰Â‰נותן –da zÓ– ¿«»À»»

את  האחר מידי לקבל לראובן שמותר כלומר האחר, לו שנותן במתנה
הנדר. על בזה עובר ראובן ואין במתנה, משמעון קיבל שהוא המזונות

Á‡ Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ מה לראובן ואין בדרך, לבדם ששניהם – ƒ≈ƒ»∆«≈
מזונות,ÁÈpÓיאכל, שמעון –:ÓB‡Â ,„b‰ ÏÚ B‡ ÚÏq‰ ÏÚ «ƒ«««∆«««»≈¿≈

ıtÁiL ÈÓ ÏÎÏ ÌÈ˜ÙÓ Ô‰ È‰,המזונות את שמפקיר היינו, – ¬≈≈À¿»ƒ¿»ƒ∆«¿…
בהם, לזכות יכול שרוצה מי ÏÎB‡Âוכל ÏËB ‰l‰Â לראובן ומותר – ¿«»≈¿≈

הפקר. משל אלא שמעון משל נהנה שאינו ולאכלם, אלו מזונות ליטול
ÒB‡ ÈÒBÈ ÈaÂ,שמעון שהפקיר אלו מזונות ליטול ראובן על – ¿«ƒ≈≈

נותן  כאילו זה הרי במזונות, לזכות שיכול אחר אדם שם ואין שהואיל
עצמו. לראובן מתנה שמעון

א ה נ ש מ ר ו א ב

פתוחים  הבתים היו לא בימיהם שכן בתיהם, שלפני בחצר בשותפים עוסקת משנתנו
שבתוכה  הבתים ודיירי בתים, לכמה משותפת לרוב שהיתה חצר, לתוך אלא לרחוב,
ריחיים  לאפיה, תנור בחצר להעמיד היו ונוהגים השונים. לתשמישיהם בחצר השתמשו
או  בתים בעלי לשני השייכת חצר תרנגולים. בה לגדל וכן לבישול, כיריים לטחינה,

מה  אחד שכל היא, והלכה השותפין". "חצר נקראת חברו,יותר את לעכב רשאי שותפים
לשם  בעיקר פנויה להיות צריכה שהחצר משום וכדומה, ריחיים תנור, בחצר יעמיד שלא
האמורים  בדברים לזה זה לוותר השותפים היו נוהגים למעשה ברם, ויציאה. כניסה
ארבע  על ארבע לפחות בה שיש השותפים חצר – כך. על מקפידים היו ולא למעלה,

השותפים מן אחד לכל אמות    כל לפני אמות ארבע מלבד
חלוקת  לתבוע השותפים אחד שרשאי כלומר חלוקה", דין בה שיש "חצר זו הרי פתח,
עד  בחצר להיכנס הם אסורים מזה, זה ליהנות שלא נדרו, השותפים ואם ביניהם. החצר

שיחלוקו   שאין "חצר זו הרי לעיל, האמור כשיעור בה שאין וחצר
לומר  יכול  אלא החצר, חלוקת לתבוע יכול מהם אחד שאין כלומר חלוקה", דין בה
שלא  השותפים נדרו כזו בחצר ואם ממני. חלקי קנה או חלקך, לי מכור או לחברו:

במשנתנו. תנאים למחלוקת באנו מזה זה ליהנות

ÔÈÙzM‰,חלוקה כדי בה ואין משותפת, חצר להם שיש –e„pL «À»ƒ∆»¿
‰fÓ ‰Ê ‰‡‰,חברו משל ליהנות שלא נדר מהם אחד שכל – ¬»»∆ƒ∆

ˆÁÏ ÒkÏ ÔÈeÒ‡ הרגל מדריסת נהנה אחד כל שנמצא לפי – ¬ƒƒ»≈∆»≈
חברו. של רשותו גם היא החצר כל שהרי חברו, ‡ÊÚÈÏברשות Èa«ƒ¡ƒ∆∆

BlL CB˙Ï ÒÎ ‰ÊÂ ,BlL CB˙Ï ÒÎ ‰Ê :ÓB‡ ˜ÚÈ Ôa∆«¬…≈∆ƒ¿»¿∆¿∆ƒ¿»¿∆
ולא  שלו לתוך נכנס מהם אחד שכל לפי לחצר, להיכנס הם מותרים –
"יש  סובר: יעקב בן אליעזר שרבי מבואר, בגמרא חברו. של לתוך
יכול  בחצר, שמשתמש בשעה מהשותפים, אחד שכל כלומר ברירה",

חברו בשל ולא לו שבירר הוא בחלקו אז משתמש שהוא ((((עיין עיין עיין עיין לומר,

א א א א ).).).). נא נא נא נא ,,,, קמא קמא קמא קמא  בבא בבא בבא בבא  ‡ÌÈeÒגמרא גמרא גמרא גמרא  Ì‰ÈLe,הכל לדברי –„ÈÓÚ‰Ï ¿≈∆¬ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÏB‚z Ïc‚Ïe ,ep˙Â ÌÈÁ ÌL רשאים הדין מן שכן – »≈«ƒ¿«¿«≈«¿¿ƒ

לעיל, שבארנו כמו אלו, בדברים זה על זה לעכב בחצר השותפים
מזה. זה נהנים נמצאים מעכבים cÓוכשאינם Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰»»∆»≈∆À»

BÁÓ ‰‡‰,ממנו הנאה מּודר היה לא וחברו –ˆÁÏ ÒkÈ ‡G ¬»»≈¬≈ƒ»≈∆»≈
ברישא. ששנינו כמו לחצר, להיכנס למּודר אסור –Ôa ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆∆

:ÓB‡ ˜ÚÈשכן לחצר, להיכנס למּודר ÓBÏמותר ‡e‰ ÏBÎÈ «¬…≈»«
BÏ:לחברו –ClL CB˙Ï ÒÎ ÈÈ‡Â ,ÒÎ È‡ ÈlL CB˙Ï– ¿∆ƒ¬ƒƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿∆»

לעיל. שבארנו B˜ÏÁכמו ˙‡ BkÓÏ „Bp‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ אם – ¿ƒ∆«≈ƒ¿∆∆¿
מחברו, ייהנה שלא מעצמו שנדר נדרו מחמת מחברו הנאה מּודר הוא
לחברו, בחצר חלקו את למכור אותו כופים חברו, שהדירו מפני ולא
יעשה  הוא גם שמא חוששים בחצר, ומשתמש נכנס וחברו שהואיל
למכור  אותו כופים אין חברו, הדירו אם ברם, נדרו. על ויעבור כחברו
חברו  את ידיר שותף כל כן, תאמר ואם הוא; אנוס שהרי חלקו, את

חלקו. את לו למכור אותו שיכופו כדי ממנו, ייהנה שלא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הנאה  שנדרו בשותפים יעקב בן אליעזר ורבי חכמים מחלוקת למדנו הקודמת במשנה
מהשותפים, אחד כל סוברים: שחכמים מחברו, מּודר  היה מהם כשאחד וכן מזה, זה
בן  אליעזר ורבי חברו; משל נהנה הוא הרי לשניהם, המשותפת לחצר נכנס כשהוא
שאותה  להשמיענו, מוסיפה זו משנה נהנה. הוא בלבד משלו מהם אחד כל סובר: יעקב

החצר. של השותפים מאחד הנאה מּודר שהיה אחר אדם לגבי גם ישנה המחלוקת

‰‡‰ Ì‰Ó „Á‡a cÓ ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ‰È‰ אחר אדם היה – »»∆»ƒ«À»¿∆»≈∆¬»»
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השותפים, מן מאחד הנאה ˆÁÏמּודר ÒkÈ ‡G למּודר אסור – ƒ»≈∆»≈
שאיננו  שותף לאותו צריך כשהוא ואפילו השותפים, לחצר להיכנס
לחצר, שנכנס שבשעה לפי לו, צריך שהשותף או ממנו, הנאה מּודר
עליו. אסורה שהנאתו השותף של בחלקו הרגל מדריסת נהנה הוא הרי

:ÓB‡ ˜ÚÈ Ôa ÊÚÈÏ‡ Èa שכן לחצר, להיכנס למודר מותר «ƒ¡ƒ∆∆∆«¬…≈
BÏ ÓBÏ ‡e‰ ÏBÎÈ:למדיר –ÈÈ‡Â ,ÒÎ È‡ CÁ ÏL CB˙Ï »«¿∆¬≈»¬ƒƒ¿»¿≈ƒ
ClL CB˙Ï ÒÎ,יעקב בן אליעזר רבי סובר זה בכגון שאף – ƒ¿»¿∆»

אינה  שהנאתו השותף אותו משל אלא נהנה אינו לחצר נכנס שכשהוא
להיכנס  יעקב בן אליעזר רבי לו התיר שלא מפרשים, יש עליו. אסורה

ממנו הנאה מּודר שאינו שותף אותו לצורך נכנס כשהוא ((((הרשב הרשב הרשב הרשב """"א א א א ).).).).אלא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

באה  בו, שותף שחברו חצר לגבי מחברו המּודר דין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר
כפי  הורישם, או מכרם, או השכירם, שחברו נכסים לגבי המּודר של דינו ללמד משנתנו

שיבואר.

BÁÓ ‰‡‰ cn‰,משמעון הנאה מּודר ראובן היה –BÏ LÈÂ «À»¬»»≈¬≈¿∆
לשמעון, –„a‰ ˙Èe ıÁÓ זיתים בו שכותשים הבד, בית או – ∆¿»≈««

שמנם, את ÈÚaלסחוט ÌÈkNÓ שהדיר קודם ללוי, שהשכירם – À¿»ƒ»ƒ
ראובן ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");");את """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  Ô‰a((((עייןעייןעייןעיין BÏ LÈ Ì‡ƒ∆»∆
È ˙ÒÈÙz„ דמי מלבד הבד בבית או במרחץ זכות לשמעון יש אם – ¿ƒ«»

שמקבל  או השכירו, שלא מקום שם שהניח כגון הקצובים , השכירות
מהרווחים ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),אחוזים מהם,‡eÒ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ליהנות לראובן – »

כשלו. הם הרי יד, תפיסת לשמעון בהם ויש Ô‰aשהואיל BÏ ÔÈ‡≈»∆
„È ˙ÒÈÙz,לגמרי שמעון שהשכירם –zÓ,מהם ליהנות לראובן – ¿ƒ«»À»

כל  בהם לו ואין ללוי והשכירם שהואיל הם, שמעון שנכסי פי על אף
לוי. משל אלא שמעון משל נהנה אינו יד, BÁÏ:תפיסת ÓB‡‰»≈«¬≈
Á˜BÏ È‡L E„NÂ ,ÒÎ È‡L E˙ÈÏ ÌB˜ עצמו על שאסר – »¿≈¿∆¬ƒƒ¿»¿»¿∆¬ƒ≈«

שדהו  את עצמו על שאסר או בו, ייכנס שלא חברו של ביתו את בנדר
אותה; יקנה ליורשיו,Ó˙שלא נכסיו ונפלו חברו –BÎnL B‡ ≈∆¿»

Á‡Ï,לאחר שדהו או ביתו את חברו שמכר –zÓ להיכנס לנודר – ¿«≈À»
שהואיל  הלוקח, מידי או  היורשים מידי השדה את לקנות וכן לבית,
אלא  עצמו על לאסרם נתכוון לא "שדך", או "ביתך" בנדרו ואמר

חברו. של שהם בזמן  ,ÒÎ È‡L ‰Ê ˙ÈÏ ÌB˜»¿«ƒ∆∆¬ƒƒ¿»
Á˜BÏאו: È‡L BÊ ‰„N;"זו "שדה או זה" "בית שאמר – »∆∆¬ƒ≈«
˙Ó,השדה בעל או  הבית בעל –Á‡Ï BÎnL B‡ את שמכר – ≈∆¿»¿«≈

לאחר, השדה את או לקנות ‡eÒהבית או לבית להיכנס לנודר – »
לעולם, עליו והשדה הבית את אסר זה נדרו בלשון שכן השדה, את

אחרים. לידי עוברים כשהם ואפילו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ציבוריים. נכסים לגבי מזה זה הנאה הנודרים של דינם מה ללמד, הוא משנתנו של עיקרה
במשנה: נזכרים כאלה נכסים של סוגים והם ושני בהם, שותפים שהציבור נכסים

מבני  ואחד אחד שכל וכדומה, המרחץ בית הכנסת, בית כגון עיר, שבכל הציבור נכסי
בהם. כשותף נחשב העיר אינם אותה והם בהם, שווה ישראל כל של שידם נכסים

כשותף  נחשב מישראל ויחיד יחיד כל ואין ישראל, כל של אלא בלבד המקום בני של
הבית  הר כגון עולם, לדורות ישראל כלל לרשות ועומדים הם מופקרים אלא בהם,
מים  בורות אף הללו הנכסים ובכלל ברגל; אליהם לעלות ישראל כל שזכות והמקדש,
קרויים  מכאן ישראל. לארץ מבבל הרגלים עולי לצורך עזרא בימי הגולה עולי שהתקינום

פותחת משנתנו – בבל". עולי של "דברים במשנתנו: אלו נכסים  

.מזה זה ליהנות שלא בהם שנודרים בלשונות

ÌÁ EÈÏÚ ÈÈ‰ שתהא היינו חרם", עליך "הריני לחברו: האומר – ¬≈ƒ»∆≈∆
הבית, לבדק המוקדש כחרם חברו על אסורה ‡eÒהנאתו cn‰– «À»»

משלו. ייהנה שלא חברו על לאסור אדם שיכול ממנו, ≈¬‰Èליהנות
ÌÁ ÈÏÚ z‡ על שאסר חרם", עלי את "הרי לחברו: אמר ואם – «¿»«≈∆

כחרם, חברו משל הנאה ‡eÒעצמו „Bp‰.מחברו ליהנות – «≈»
ÏÚ z‡Â EÈÏÚ ÈÈ‰È וכן חברו על הנאתו שתהא שנדר – ¬≈ƒ»∆¿«¿»«

כחרם, אסורה עליו חברו ‡ÔÈeÒהנאת Ì‰ÈL.מזה זה ליהנות – ¿≈∆¬ƒ
Ï ÈÏBÚ ÏL „a ÔÈzÓ Ì‰ÈLe הנאה שנדרו אלה שני – ¿≈∆À»ƒ¿»»∆≈»∆

שותפות, בגדר שאינו בבל, עולי של  בדבר ליהנות מותרים מזה זה
ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL „a ÔÈeÒ‡Â העיר בני שכל לפי בה, שדרים – «¬ƒ¿»»∆»»ƒ

שבארנו  כמו מזה , זה שנדרו השותפים כדין דינם ולכן בו, שותפים
לעיל.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ואיזהו  בבל עולי של דבר איזהו לפרש באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה
העיר. אותה של דבר

Ï ÈÏBÚ ÏL c e‰ÊÈ‡Â מותרים מזה זה הנאה שהמּודרים – ¿≈∆»»∆≈»∆
‰Èa˙בו? ‰ ÔB‚k,המקדש בית עליו שנבנה המוריה הר –˙BÊÚ‰Â ¿«««ƒ¿»¬»

המקדש, של –Cc‰ ÚˆÓ‡aL Ba‰Â,הרגלים לעולי שעשאוהו – ¿«∆¿∆¿««∆∆
הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו ‡d˙Bכמו ÏL c e‰ÊÈ‡Â¿≈∆»»∆»

ÈÚ‰?בו אסורים מזה זה הנאה שהמּודרים –‰Á‰ ÔB‚k כיכר – »ƒ¿»¿»»

   

     

              
              
      –          

              
                

                
       –  

     
       –     

                        
                       

                             
                        

                   
                      

                         
                     

                

 

z‰Â‰השוק, ,˙Òk‰ ˙Èe ,ıÁn‰Â שבו הקודש ארון היינו – ¿«∆¿»≈«¿∆∆¿«≈»
התורה, ספרי בהם.–ÌÈÙq‰Âמונחים ללמוד העיר בני שקנאום ¿«¿»ƒ

‡ÈNpÏ B˜ÏÁ ˙Bk‰Â ה של תקנתם מה מבואר: בגמרא מּודרים – ¿«≈∆¿«»ƒ
אחד  כל העיר? אותה של מדבר ליהנות שיוכלו כדי מזה, זה הנאה

מהם   העיר בנכסי חלקו שמקנה בשטר כותב כלומר
הנשיא  של שבממון בהם, להשתמש אחד כל יוכל כך ואחר לנשיא,

חברו. משל אחד נהנים ואינם משתמשים ‡ÓB:הם ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈
ËBÈ„‰Ï ˙Bk „Á‡Â ‡ÈNpÏ ˙Bk „Á‡ חלקו הכותב בין – ∆»≈«»ƒ¿∆»≈«∆¿

אותה  של בדבר להשתמש מותר להדיוט חלקו הכותב ובין לנשיא
ËBÈ„‰Ïהעיר. ˙BÎÏ ‡ÈNpÏ ˙Bk ÔÈa ‰Ó:חכמים שאמרו – «≈≈«»ƒ¿≈«∆¿

לנשיא"? חלקו BkÊÏ˙"כותב CÈˆ BÈ‡ ‡ÈNpÏ ˙Bk‰L שכן – ∆«≈«»ƒ≈»ƒ¿«
או  קניין, בו עושה כן אם אלא בחלקו זוכה הלה אין להדיוט, הכותב
לזכות  צריך אינו לנשיא הכותב אבל קניין, ידי על בשבילו זוכה שאחר
כוחו  את חכמים ייפו נשיא של חשיבותו שמשום אחר, ידי על לו

קניין. בלא ˆÔÈÎÈלזכות ‰Ê „Á‡Â ‰Ê „Á‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ∆»∆¿∆»∆¿ƒƒ
˙BkÊÏ,להם לזכות צריך לנשיא הכותב ובין להדיוט הכותב בין – ¿«

קניין, צריך הנשיא שאף     

‰Â‰a ‡l‡ ‡ÈNpa eac ‡G נוהגים היו שכך המצוי, בדבר – ƒ¿«»ƒ∆»«…∆
כבוד. לו לחלוק כדי לנשיא, חלקם ‡ÔÈלכתוב :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈≈

BzÎÏ ÔÈÎÈˆ ÏÈÏb‰ ÈL‡,לנשיא חלקם –e˙k kL «¿≈«»ƒ¿ƒƒƒ¿∆¿»»¿
Ì‰È„È ÏÚ Ì‰È˙B‡.לנשיא העיר של הדברים את בשבילם, – ¬≈∆«¿≈∆

מזה, זה הנאה נודרים והיו היו, קנטרנים הגליל שאנשי מובא, בגמרא
אחריהם  בניהם שאם לנשיא, חלקיהם וכתבו אבותיהם עמדו לפיכך

מזה  זה הנאה או ידרו בתיבה או עיר של ברחבה אסורים יהיו לא ,
הם. נשיא של ממון שמעתה וכדומה, בספרים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הסיפא. משום אלא כאן הובאה ולא ח), (ד, לעיל נשנתה שכבר בהלכה פותחת משנתנו
באה  וכאן בדרך, מהלכים שהיו בכגון עוסקת לעיל שנשנתה שהלכה מפרשים, ויש

הדין. אותו נוהג בעיר שאפילו להשמיענו, המשנה

BÏ ÔÈ‡Â BÁÓ ‰‡‰ cn‰,למּודר –ÏÎ‡i ‰Ó המדיר ורוצה – «À»¬»»≈¬≈¿≈«…«
ממזונו, לו zÓ‰לתת ÌeLÏ Á‡Ï B˙B המזון את נותן הריהו – ¿¿«≈¿«»»

מתנה, לשם המּודר,l‰Â‰לאחר –da zÓ מתנה לקבל מותר – ¿«»À»»

האחר. מיד זו         

        .(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא))))„Á‡a ‰NÚÓ«¬∆¿∆»
ÔBBÁ ˙Èa,יהודה של בצפונה עיר –epÓÈ‰ cÓ ÂÈ‡ ‰È‰L ¿≈∆»»»ƒÀ»≈∆
‰È‰Â ,‰‡‰– הבן –Ba ˙‡ ‡ÈOÓ אביו את להזמין  ורצה – ¬»»¿»»«ƒ∆¿

הנכד, של הנישואים ÌÈe˙לסעודת ‰„eÚÒe ˆÁ :BÁÏ Ó‡Â¿»««¬≈»≈¿»¿ƒ
‰zÓa CÏ לאבי שאסור הנישואים, סעודת את אעשה שבה החצר – »¿«»»

במתנה, לך נתון זה כל עצמה, והסעודה לתוכה, EÈÙÏלהיכנס ÔÈ‡Â¿≈»¿»∆
‰„eÚqa enÚ ÏÎ‡ÈÂ ‡a‡ ‡iL È„k ‡l‡,בדבריו לו גילה – ∆»¿≈∆»…«»¿…«ƒ»«¿»

מערים. אלא BÏשאינו Ó‡:חברו –Ì‰ È‰ ,Ì‰ ÈlL Ì‡ »«ƒ∆ƒ≈¬≈≈
ÌÈÓMÏ ÔÈLc˜Ó והסעודה החצר את חברו שהקדיש כלומר – À¿»ƒ«»«ƒ

BÏלמקדש. Ó‡:הבן –ÌÈÓMÏ ÌLÈc˜zL ÈlL ˙‡ Èz˙ ‡G »«»«ƒ∆∆ƒ∆«¿ƒ≈«»«ƒ
ותקדישם, כרצונך בהם שתעשה והסעודה, החצר את לך נתתי לא –

מהם. ליהנות יוכל הנאה ממני המּודר שאבא כדי BÏאלא Ó‡– »«
‡ÌÈÏÎBחברו: EÈ‡Â ‰z‡ ‡‰zL ‡l‡ ,ClL ˙‡ ÈÏ ‰z˙ ‡G»«»ƒ∆∆»∆»∆¿≈«»¿»ƒ¿ƒ

‰ÊÏ ‰Ê ÌÈv˙Óe ÌÈ˙BLÂ,זה עם זה ומתפייסים –ÔBÚ ‡‰ÈÂ ¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆ƒ≈»
BL‡a ÈeÏz בעוון ידי על להיכשל ברצונך שכן בראשי, כלומר – »¿…

dÈ‡Lנדר. ‰zÓ Ïk :eÓ‡ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ c ‡aLÎe– ¿∆»»»ƒ¿≈¬»ƒ»¿»«»»∆≈»
דבר, לכל אותה המקבל של ‰˜dLÈcברשותו Ì‡L,המקבל – ∆ƒƒ¿ƒ»

˙Lc˜Ó dÈ‡ שלא במפורש הבן שאמר חורון, בית של כמעשה – ≈»À¿∆∆
כדי  בהערמה אלא לשמים, להקדישה שיוכל המתנה, את לחברו נתן

אבא, zÓ‰שיאכל dÈ‡ לא כאילו ממנה, ליהנות למּודר ואסור – ≈»«»»
לאחר. ניתנה

א ה נ ש מ ר ו א ב

שמפרשים  כלומר אדם", בני לשון אחר הולכים "בנדרים כי ו), (ג, לעיל הזכרנו כבר
ובאותו  לשון ובאותו מקום באותו אדם בני בלשון המקובלת משמעותו לפי הנדר את

מוס  פרקנו שנדר. כולו זמן פרקנו הכלל. אותו יסוד על הנודר דברי במשמעות לדון יף
המאכלים  בכל מותר הוא הרי מסויים, מאכל עליו לאסור שנדר שמי ללמדנו, בא

אדם. בני לשון לפי המאכל אותו בשם כלולים שאינם האחרים,

ÏMÓ‰ ÔÓ „Bp‰ שאסר היינו עלי", מבושל "קונם שאמר: כגון – «≈ƒ«¿À»
מבושל, שנקרא מה כל עצמו eÏMe˜על ÈÏva zÓ הנודר מותר – À»«»ƒ«»

"מבושל". קוראים אדם בני אין ולשלוק לצלי שכן ושלוק, צלי לאכול
מפרשים: מדייש יותר מבושל שהוא כל ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););– ויש ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
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z‰Â‰השוק, ,˙Òk‰ ˙Èe ,ıÁn‰Â שבו הקודש ארון היינו – ¿«∆¿»≈«¿∆∆¿«≈»
התורה, ספרי בהם.–ÌÈÙq‰Âמונחים ללמוד העיר בני שקנאום ¿«¿»ƒ

‡ÈNpÏ B˜ÏÁ ˙Bk‰Â ה של תקנתם מה מבואר: בגמרא מּודרים – ¿«≈∆¿«»ƒ
אחד  כל העיר? אותה של מדבר ליהנות שיוכלו כדי מזה, זה הנאה

מהם   העיר בנכסי חלקו שמקנה בשטר כותב כלומר
הנשיא  של שבממון בהם, להשתמש אחד כל יוכל כך ואחר לנשיא,

חברו. משל אחד נהנים ואינם משתמשים ‡ÓB:הם ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈
ËBÈ„‰Ï ˙Bk „Á‡Â ‡ÈNpÏ ˙Bk „Á‡ חלקו הכותב בין – ∆»≈«»ƒ¿∆»≈«∆¿

אותה  של בדבר להשתמש מותר להדיוט חלקו הכותב ובין לנשיא
ËBÈ„‰Ïהעיר. ˙BÎÏ ‡ÈNpÏ ˙Bk ÔÈa ‰Ó:חכמים שאמרו – «≈≈«»ƒ¿≈«∆¿

לנשיא"? חלקו BkÊÏ˙"כותב CÈˆ BÈ‡ ‡ÈNpÏ ˙Bk‰L שכן – ∆«≈«»ƒ≈»ƒ¿«
או  קניין, בו עושה כן אם אלא בחלקו זוכה הלה אין להדיוט, הכותב
לזכות  צריך אינו לנשיא הכותב אבל קניין, ידי על בשבילו זוכה שאחר
כוחו  את חכמים ייפו נשיא של חשיבותו שמשום אחר, ידי על לו

קניין. בלא ˆÔÈÎÈלזכות ‰Ê „Á‡Â ‰Ê „Á‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ∆»∆¿∆»∆¿ƒƒ
˙BkÊÏ,להם לזכות צריך לנשיא הכותב ובין להדיוט הכותב בין – ¿«

קניין, צריך הנשיא שאף     

‰Â‰a ‡l‡ ‡ÈNpa eac ‡G נוהגים היו שכך המצוי, בדבר – ƒ¿«»ƒ∆»«…∆
כבוד. לו לחלוק כדי לנשיא, חלקם ‡ÔÈלכתוב :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈≈

BzÎÏ ÔÈÎÈˆ ÏÈÏb‰ ÈL‡,לנשיא חלקם –e˙k kL «¿≈«»ƒ¿ƒƒƒ¿∆¿»»¿
Ì‰È„È ÏÚ Ì‰È˙B‡.לנשיא העיר של הדברים את בשבילם, – ¬≈∆«¿≈∆

מזה, זה הנאה נודרים והיו היו, קנטרנים הגליל שאנשי מובא, בגמרא
אחריהם  בניהם שאם לנשיא, חלקיהם וכתבו אבותיהם עמדו לפיכך

מזה  זה הנאה או ידרו בתיבה או עיר של ברחבה אסורים יהיו לא ,
הם. נשיא של ממון שמעתה וכדומה, בספרים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הסיפא. משום אלא כאן הובאה ולא ח), (ד, לעיל נשנתה שכבר בהלכה פותחת משנתנו
באה  וכאן בדרך, מהלכים שהיו בכגון עוסקת לעיל שנשנתה שהלכה מפרשים, ויש

הדין. אותו נוהג בעיר שאפילו להשמיענו, המשנה

BÏ ÔÈ‡Â BÁÓ ‰‡‰ cn‰,למּודר –ÏÎ‡i ‰Ó המדיר ורוצה – «À»¬»»≈¬≈¿≈«…«
ממזונו, לו zÓ‰לתת ÌeLÏ Á‡Ï B˙B המזון את נותן הריהו – ¿¿«≈¿«»»

מתנה, לשם המּודר,l‰Â‰לאחר –da zÓ מתנה לקבל מותר – ¿«»À»»

האחר. מיד זו         

        .(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא))))„Á‡a ‰NÚÓ«¬∆¿∆»
ÔBBÁ ˙Èa,יהודה של בצפונה עיר –epÓÈ‰ cÓ ÂÈ‡ ‰È‰L ¿≈∆»»»ƒÀ»≈∆
‰È‰Â ,‰‡‰– הבן –Ba ˙‡ ‡ÈOÓ אביו את להזמין  ורצה – ¬»»¿»»«ƒ∆¿

הנכד, של הנישואים ÌÈe˙לסעודת ‰„eÚÒe ˆÁ :BÁÏ Ó‡Â¿»««¬≈»≈¿»¿ƒ
‰zÓa CÏ לאבי שאסור הנישואים, סעודת את אעשה שבה החצר – »¿«»»

במתנה, לך נתון זה כל עצמה, והסעודה לתוכה, EÈÙÏלהיכנס ÔÈ‡Â¿≈»¿»∆
‰„eÚqa enÚ ÏÎ‡ÈÂ ‡a‡ ‡iL È„k ‡l‡,בדבריו לו גילה – ∆»¿≈∆»…«»¿…«ƒ»«¿»

מערים. אלא BÏשאינו Ó‡:חברו –Ì‰ È‰ ,Ì‰ ÈlL Ì‡ »«ƒ∆ƒ≈¬≈≈
ÌÈÓMÏ ÔÈLc˜Ó והסעודה החצר את חברו שהקדיש כלומר – À¿»ƒ«»«ƒ

BÏלמקדש. Ó‡:הבן –ÌÈÓMÏ ÌLÈc˜zL ÈlL ˙‡ Èz˙ ‡G »«»«ƒ∆∆ƒ∆«¿ƒ≈«»«ƒ
ותקדישם, כרצונך בהם שתעשה והסעודה, החצר את לך נתתי לא –

מהם. ליהנות יוכל הנאה ממני המּודר שאבא כדי BÏאלא Ó‡– »«
‡ÌÈÏÎBחברו: EÈ‡Â ‰z‡ ‡‰zL ‡l‡ ,ClL ˙‡ ÈÏ ‰z˙ ‡G»«»ƒ∆∆»∆»∆¿≈«»¿»ƒ¿ƒ

‰ÊÏ ‰Ê ÌÈv˙Óe ÌÈ˙BLÂ,זה עם זה ומתפייסים –ÔBÚ ‡‰ÈÂ ¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆ƒ≈»
BL‡a ÈeÏz בעוון ידי על להיכשל ברצונך שכן בראשי, כלומר – »¿…

dÈ‡Lנדר. ‰zÓ Ïk :eÓ‡ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ c ‡aLÎe– ¿∆»»»ƒ¿≈¬»ƒ»¿»«»»∆≈»
דבר, לכל אותה המקבל של ‰˜dLÈcברשותו Ì‡L,המקבל – ∆ƒƒ¿ƒ»

˙Lc˜Ó dÈ‡ שלא במפורש הבן שאמר חורון, בית של כמעשה – ≈»À¿∆∆
כדי  בהערמה אלא לשמים, להקדישה שיוכל המתנה, את לחברו נתן

אבא, zÓ‰שיאכל dÈ‡ לא כאילו ממנה, ליהנות למּודר ואסור – ≈»«»»
לאחר. ניתנה

א ה נ ש מ ר ו א ב

שמפרשים  כלומר אדם", בני לשון אחר הולכים "בנדרים כי ו), (ג, לעיל הזכרנו כבר
ובאותו  לשון ובאותו מקום באותו אדם בני בלשון המקובלת משמעותו לפי הנדר את

מוס  פרקנו שנדר. כולו זמן פרקנו הכלל. אותו יסוד על הנודר דברי במשמעות לדון יף
המאכלים  בכל מותר הוא הרי מסויים, מאכל עליו לאסור שנדר שמי ללמדנו, בא

אדם. בני לשון לפי המאכל אותו בשם כלולים שאינם האחרים,

ÏMÓ‰ ÔÓ „Bp‰ שאסר היינו עלי", מבושל "קונם שאמר: כגון – «≈ƒ«¿À»
מבושל, שנקרא מה כל עצמו eÏMe˜על ÈÏva zÓ הנודר מותר – À»«»ƒ«»

"מבושל". קוראים אדם בני אין ולשלוק לצלי שכן ושלוק, צלי לאכול
מפרשים: מדייש יותר מבושל שהוא כל ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););– ויש ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
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כראוי,מפרשים: מבושל שאינו כלומר מבושל, ולא מבושל –
"מבושל" בכלל הריהו מדי, יותר מבושל שהוא כל ברם,((((הר הר הר הר """"ןןןן););););אבל

בכל הנודר אסור ולשלוק, לצלי אף "מבושל" שקוראים ((((רמברמברמברמב""""םםםם,,,,במקום

א א א א ).).).). טטטט,,,, נדריםנדריםנדריםנדרים ÌÚBËהלהלהלהל'''' ÈÈ‡L ÏÈLz ÌB˜ :Ó‡ שלא שנדר – »«»«¿ƒ∆≈ƒ≈
"תבשיל", הנקרא מאכל מכל הנודר,‡eÒלטעום –‰„˜ ‰NÚÓa »¿«¬≈¿≈»

C,רוטב בו שיש תבשיל היינו –‰Úa zÓe קדירה במעשה – «À»¿»∆
"תבשיל" קוראים היו שלא מבואר, בגמרא וכדומה. דייסא כגון עבה,
מבושל  מאכל ואילו  פת, גם עמו אוכל שאדם מבושל למאכל אלא

ב"תבשיל"; נכלל לא פת, בלא ËÈÓË‡הנאכל ˙ˆÈa zÓe– À»¿≈«¿»ƒ»
רכה, והיא חמים, במים שחוממה בביצה מותר התבשיל מן הנודר

כזאת ביצה לגמוע היו רגילים שכן ,בפת לאכלה ולא
) תבשיל אינה רך),הלכך מבושל שמובנה: יוונית, מלה

‰ˆeÓ‰ ˙ÚÏ„e באפר היינו ברמץ, אותה שנותנים מרה דלעת – ƒ¿««»¿»
הנודר  הלכך כך, ידי על "תבשיל" נקראת היא ואין להמתיקה, כדי חם,

בה. מותר התבשיל מן

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' מ הגמרא:דף רבמיישבת תועילא,אמר השם שקריאת ללמוד התנא כוונת אין ַָָָ
עשייתן, או לקיחתן בשעת גם השעירים בשני שם קריאת שתועיל אלא הגורל, עשיית בזמן

קאמרו והכי לקיחההתנא, ּבׁשעת ואפיּלּו הּגֹורל קיּדׁש ׁשּלא ּבמקֹום מה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
עׂשּייה, ּבׁשעת כןואפיּלּו פי על אף קרבנות, בשאר ּבׁשעתוהיינו הּׁשם קיּדׁש ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ
עׂשּייה, ּובׁשעת בלקיחה כן, לקיחהאם ּבׁשעת ׁשּלא הּגֹורל ׁשּקיּדׁש מקֹום ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
עׂשּייה, ּבׁשעת השעירים,וׁשּלא בשני ּבׁשעתוהיינו הּׁשם ׁשּיקּדׁש ּדין אינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

חּטאת', 'ועׂשהּו לֹומר ּתלמּוד עׂשּייה. ּובׁשעת עלייתלקיחה שרק ללמד, ְְְְֲִִִַַַַָָָָָ
ואין חּטאת עֹוׂשה עשייההּׁשםקריאתהּגֹורל או לקיחה חּטאת.בשעת עֹוׂשה ְֵֵֶַַַַָָָָ

חסדא: רב על להקשות נוספת ברייתא מביאה מקּדׁש,הגמרא מטּמא ׁשמע, ְְְִֵַַָָּתא
יונהענישהיה בני שני או תורים שתי שהוא עני בקרבן והתחייב למקדש שנכנס בשעה ִָ

לחטאת, ואחד לעולה לקיּנֹואחד מעֹות שהפרישוהעׁשירכדינו,והפריׁש לאחר ְְְְֱִִִִֶָ
עשיר, כדין בהמה לקרבן חיובו ּכְךוהשתנה וואחר שהפריש, המעות את אמרחילק ְַַַָָ

ומעות לחּטאתֹו, לעֹולתֹו,מעותאּלּו מחוייבאּלּו שכבר כיון אלו קרבנות מביא אינו ְְְֵֵַָָ
אלא עשיר, לחטאתמֹוסיףבקרבן שהפריש המעות חֹובתֹועל חטאת,ּומביא בהמת - ִִֵָ
חּטאתֹו שמוסיף,מּדמי מה עם העוף לחטאת שהפריש מהמעות מֹוסיף- ואין ְְִִֵֵַָ

עֹולתֹו מּדמי חֹובתֹו יכולּומביא שאינו כיון העוף, לעולת שהפריש מהמעות - ְִִֵֵָָ
הגמרא: ומקשה לחטאת. הכא,לשנותם לעולהוהא ואלו לחטאת מעות אלו שמפרש ְָָָ

לקיחהבשעה ׁשעת לאּדלאו הזמן ובאותו שהעשיר, קודם הפרישם כבר שהרי היא, ְְְִַָָ
לעולה, ואלו לחטאת אלו היא,פירש עׂשּייה ׁשעת אלאולאו מיד מקריב אינו שהרי ְְֲִִַָָ

לחטאת, בהמה לקנות אלוּדקבעבברייתא,וקּתניעומד המעות חלוקת בשעת באמירתו ְְֵַָָָ
בשעת רק נעשית השם שקביעת שאמר חסדא, כרב שלא וזה לחטאת. ואלו לעולה מעות

עשייה. או לקיחה

הגמרא: ותסּבראמיישבת ׁשׁשת, רב אינהאמר זו שברייתא אתה סבור וכי - ְְְִֵֶַַָָ
ממנה, להקשות וניתן מטּמאמשובשת הֹוׁשעיא, רּבי אמר אלעזר רּבי ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוהאמר

עׁשיר שעברמקּדׁש לחטאתו, בבהמה יצאהחייב לא עני, קרּבן חובתווהביא ידי ְְְִִִִֵַָָָָָָֹ
קרבנו. זה שאין יצא,כיון ּדלא כן,וכיון קבעאם חלקהיכי באמירתו נקבעים איך - ְְִֵֵַָָָָֹ

עולה. בקרבן מחוייב אינו כבר והרי שהעשיר, לאחר לעולה כרחך,אּלאמהמעות מאיעל ֶַָ
למימר לְך זו,אית קושיה לתרץ בכדי לומר לך יש מה מענּיּותֹו- אמר -ׁשּכבר ְְֲִִֵֵֶַַָָָ

לקינו מעות שהפריש עני מקדש 'מטמא ולגרוס בברייתא, להגיה לחטאתוואמריש אלו

כך ואחר לעולתו עניואלו כשהיה נעשו השם וקריאת המעות שחלוקת והיינו, וכו', העשיר'

דיבורו. הועיל ולכך ובעולה, בחטאת חייב נּמיוהיה להגיההכי יש השם, קריאת זמן בעניין ִִַָ
לקינו מעות שהפריש עני מקדש 'מטמא ולגרוס אלוואמרבברייתא הפרשה בשעת

והיינו, וכו', לעולתו' ואלו הפרׁשהלחטאתו מּׁשעת אמר המעותׁשּכבר שחלוקת - ְְְִֶַַַָָָָ
אינו כך ומשום לקיחה, כשעת שהיא המעות הפרשת בשעת היתה עליהם השם וקריאת

לשנות. יכול

הגמרא: ּדאמרשיטתּולמקשה יאׁשּיה, רּבי אמר חּגא קרבןרּבי שהביא שעשיר ְְִִִַַַַַָָָָֹ
בדיעבדיצא,עני שהרי שהעשיר לאחר גם ולחטאת לעולה המעות קביעת מועילה ולדבריו ָָ

משובשת, הברייתא אין וממילא עני, בקרבן יוצא
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' מ הגמרא:דף רבמיישבת תועילא,אמר השם שקריאת ללמוד התנא כוונת אין ַָָָ
עשייתן, או לקיחתן בשעת גם השעירים בשני שם קריאת שתועיל אלא הגורל, עשיית בזמן

קאמרו והכי לקיחההתנא, ּבׁשעת ואפיּלּו הּגֹורל קיּדׁש ׁשּלא ּבמקֹום מה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
עׂשּייה, ּבׁשעת כןואפיּלּו פי על אף קרבנות, בשאר ּבׁשעתוהיינו הּׁשם קיּדׁש ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ
עׂשּייה, ּובׁשעת בלקיחה כן, לקיחהאם ּבׁשעת ׁשּלא הּגֹורל ׁשּקיּדׁש מקֹום ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
עׂשּייה, ּבׁשעת השעירים,וׁשּלא בשני ּבׁשעתוהיינו הּׁשם ׁשּיקּדׁש ּדין אינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

חּטאת', 'ועׂשהּו לֹומר ּתלמּוד עׂשּייה. ּובׁשעת עלייתלקיחה שרק ללמד, ְְְְֲִִִַַַַָָָָָ
ואין חּטאת עֹוׂשה עשייההּׁשםקריאתהּגֹורל או לקיחה חּטאת.בשעת עֹוׂשה ְֵֵֶַַַַָָָָ

חסדא: רב על להקשות נוספת ברייתא מביאה מקּדׁש,הגמרא מטּמא ׁשמע, ְְְִֵַַָָּתא
יונהענישהיה בני שני או תורים שתי שהוא עני בקרבן והתחייב למקדש שנכנס בשעה ִָ

לחטאת, ואחד לעולה לקיּנֹואחד מעֹות שהפרישוהעׁשירכדינו,והפריׁש לאחר ְְְְֱִִִִֶָ
עשיר, כדין בהמה לקרבן חיובו ּכְךוהשתנה וואחר שהפריש, המעות את אמרחילק ְַַַָָ

ומעות לחּטאתֹו, לעֹולתֹו,מעותאּלּו מחוייבאּלּו שכבר כיון אלו קרבנות מביא אינו ְְְֵֵַָָ
אלא עשיר, לחטאתמֹוסיףבקרבן שהפריש המעות חֹובתֹועל חטאת,ּומביא בהמת - ִִֵָ
חּטאתֹו שמוסיף,מּדמי מה עם העוף לחטאת שהפריש מהמעות מֹוסיף- ואין ְְִִֵֵַָ

עֹולתֹו מּדמי חֹובתֹו יכולּומביא שאינו כיון העוף, לעולת שהפריש מהמעות - ְִִֵֵָָ
הגמרא: ומקשה לחטאת. הכא,לשנותם לעולהוהא ואלו לחטאת מעות אלו שמפרש ְָָָ

לקיחהבשעה ׁשעת לאּדלאו הזמן ובאותו שהעשיר, קודם הפרישם כבר שהרי היא, ְְְִַָָ
לעולה, ואלו לחטאת אלו היא,פירש עׂשּייה ׁשעת אלאולאו מיד מקריב אינו שהרי ְְֲִִַָָ

לחטאת, בהמה לקנות אלוּדקבעבברייתא,וקּתניעומד המעות חלוקת בשעת באמירתו ְְֵַָָָ
בשעת רק נעשית השם שקביעת שאמר חסדא, כרב שלא וזה לחטאת. ואלו לעולה מעות

עשייה. או לקיחה

הגמרא: ותסּבראמיישבת ׁשׁשת, רב אינהאמר זו שברייתא אתה סבור וכי - ְְְִֵֶַַָָ
ממנה, להקשות וניתן מטּמאמשובשת הֹוׁשעיא, רּבי אמר אלעזר רּבי ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוהאמר

עׁשיר שעברמקּדׁש לחטאתו, בבהמה יצאהחייב לא עני, קרּבן חובתווהביא ידי ְְְִִִִֵַָָָָָָֹ
קרבנו. זה שאין יצא,כיון ּדלא כן,וכיון קבעאם חלקהיכי באמירתו נקבעים איך - ְְִֵֵַָָָָֹ

עולה. בקרבן מחוייב אינו כבר והרי שהעשיר, לאחר לעולה כרחך,אּלאמהמעות מאיעל ֶַָ
למימר לְך זו,אית קושיה לתרץ בכדי לומר לך יש מה מענּיּותֹו- אמר -ׁשּכבר ְְֲִִֵֵֶַַָָָ

לקינו מעות שהפריש עני מקדש 'מטמא ולגרוס בברייתא, להגיה לחטאתוואמריש אלו

כך ואחר לעולתו עניואלו כשהיה נעשו השם וקריאת המעות שחלוקת והיינו, וכו', העשיר'

דיבורו. הועיל ולכך ובעולה, בחטאת חייב נּמיוהיה להגיההכי יש השם, קריאת זמן בעניין ִִַָ
לקינו מעות שהפריש עני מקדש 'מטמא ולגרוס אלוואמרבברייתא הפרשה בשעת

והיינו, וכו', לעולתו' ואלו הפרׁשהלחטאתו מּׁשעת אמר המעותׁשּכבר שחלוקת - ְְְִֶַַַָָָָ
אינו כך ומשום לקיחה, כשעת שהיא המעות הפרשת בשעת היתה עליהם השם וקריאת

לשנות. יכול

הגמרא: ּדאמרשיטתּולמקשה יאׁשּיה, רּבי אמר חּגא קרבןרּבי שהביא שעשיר ְְִִִַַַַַָָָָֹ
בדיעבדיצא,עני שהרי שהעשיר לאחר גם ולחטאת לעולה המעות קביעת מועילה ולדבריו ָָ

משובשת, הברייתא אין וממילא עני, בקרבן יוצא
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc - zekxa(iyily meil)

:`xnbd zvxzn,äéîøé éaø øîàjixv oin dfi` `id mzwelgn ¨©©¦¦§§¨
íéc÷äìlr jxale micwdl yi minkg zrcly ,dligz eilr jxale §©§¦

z` micwdl yi dcedi iax zrcle ,dray oind iptl aiagd oind
.aiagd oind iptl dray oin lr dkxad

,df uexizl di`x `xnbd d`ianeøîàc[xn`y-],óñBé áø §¨©©¥
àîézéàåz`f xn`y mixne` yie -ìk ,÷çöé éaøoinäxkfp §¦¥¨©¦¦§¨¨©
íc÷enxzei,äæ ÷eñôaux` mda dgazypy mipind zray ly §¨§¨¤
,l`xyiäëøáì íc÷eîxkfpy oind zkxal ezkxa micwdl yi - §¨¦§¨¨

.epnn xge`nøîàpLl`xyi ux` ly dgay iabl(g g mixac),õøà' ¤¤¡©¤¤
ähç.'Láãe ïîL úéæ õøà ,ïBnøå äðàúe ïôâå äøBòNes`y ixd ¦¨§¨§¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤§¨

yi otbd iptl daezkd dhg oebk ,zeey mdizekxa oi`y mipina
lke ,dpyna dcedi iax ixacke ,weqta mcwend oind z` micwdl
mle` .dray oinn epi`y xg` oin iptl dray oin micwdl yiy oky
oind z` `le ,aiagd oind z` micwdl yiy mixaeqe miwleg minkg

.weqta mcwend
ux`l gay zzl ick xn`p weqtd ,wgvi iax ly ezyxc itle
ux`d zexit z` dazk dxezde ,da yiy miaeygd zexita l`xyi
itl el` mipin lr dkxad z` micwdl yi okl .mzeaiyg xcq itl
:`xnbd dtiqen .miaeygd mipind mdy ,weqta miaezk mdy xcqd

åwgvi iaxïðç éaøc àâéìô,opg iax ly ezrc lr dfa wleg - §§¦¨§©¦¨¨
.zxg` dyxc df weqta yxecyøîàc[xn`y-]ïðç éaøweqt lr §¨©©¦¨¨

,dfì ,Blek ÷eñtä ìkcnlïéøeòéLdxez ly,øîàðcg` lkay ¨©¨§¦¦¤¡©
,ezhiyle .jenqa x`eanke ,dxez ixeriy mixryn ,el` zexitn
yiy migaeynd zexita l`xyi ux` z` gayl ick `a `l weqtd
dxez ixeriyy jka l`xyi ux` z` gayl `a `ed `l` ,da
ixdy ,zexitd ly xcqd lr dxezd dcitwd `l ezrcle .da miielz

.mieey mlek dxez ixeriy oiprl
xn`py dn .cnll weqtd `a mixeriy dfi` ,opg ax x`ane,ähç¦¨

,miza irbp ipica d`neh xeriy epcnll `aïðúcdpyna epipyy - ¦§©
(h"n b"it mirbp)òbeðîä úéáì ñðëpärbp ea yiy zial qpkpy in - ©¦§¨§©¦©§¨

,zrxvåéìëåmigpen [eicba-]åéôúk ìò,yealn jxca `ly §¥¨©§¥¨
åéãéa åéúBòaèå åéìcðñå,yealn jxca `lyãiî ïéàîè ïäå àeä §©§¨¨§©§¨§¨¨¨¥§¥¦¦¨

m` j` .cin `nhpy ,'ziad l` `ad' oickåéìk Leáì äéä,mkxck ¨¨¨¥¨
åéìâøa åéìcðñå,mzyial jxckåéúBòaöàa åéúBòaèåjxck §©§¨¨§©§¨§©§¨§¤§§¨

,mzciprãiî àîè àeä,'ziad l` `ad' oickãò ,ïéøBäè ïäå ¨¥¦¨§¥§¦©
àäLiLziaaéãëaly onfñøt úìéëàexriyy xkkn ,xkk ivg - ¤¦§¤¦§¥£¦©§¨

oefn `ed ef xkkn ivge ,zecerq izy oefn `edy ,aexird z` ea
a ,ef dlik` onf mixryny opg ax x`ane .zg` dcerqivg zlik`

xkkïéhç út,xdn zlk`pdàìåaïéøBòN út.h`l zlk`py ©¦¦§Ÿ©§¦
`edyk mixryneïìëBàå áñéîdpet epi`y ,daiqd jxca lke` - ¥¥§§¨

mixryne .xzei xdn zlk`p ztd ef jxcay ,miccvlamr dlik` §
ïzôìxzei xdn zlk`p ztd jk ici lry ,ztd mr lk`py lk`n - ¦§¨

.dcal zlk`pd ztn
xn`py dne,äøBòNon mvr z`neh oica d`neh xeriy epcnll `a §¨

.zn z`neha `nhp znd on mvra rbepdy dxezd dxn`y ,znd
,dxery xeriy xn`p df oicaeïðúcdpyna epipyy -(b"n a"t zeld`), ¦§©

íöòelceby ,znd onòbîa ànèî ,äøBòOk,`nhp ea rbpy mc` - ¤¤©§¨§©¥§©¨
àOîáe,ea rbp `ly s`e ,`nhp mvrd z` `ypy mc` oke -Bðéàå §©¨§¥

ìäàa ànèîznd on mvr yi ea yiy zial mc` qpkp m` mle` - §©¥§Ÿ¤
dkld `id jky meyn ,ld` z`neha `nhp epi` ,dxery xeriya

.ld`a `le ,`ynae rbna `nhn znd on mvry ,ipiqn dynl
xn`py dneïôb,cnll `aéãk[xeriy-],øéæðì 'ïéé úéòéáø'xifpy ¤¤§¥§¦¦©¦§¨¦

m` ,ef dlik`a aiigzn `ed ,miptb ialel e` mibf e` mipvxg lke`d
lecb xeriy `ed 'oii ziriax' xeriye .'oii ziriax' xeriy mdn lk`

.milc minde ar oiidy iptn ,'min ziriax' xeriyn xzei
xn`py dneäðàzxeriy cnll `aúøâBøbk[dyai dp`z-]ìoipr §¥¨©§¤¤§

,úaL úàöBäepipyy itke(:er zay).'aiig ,zxbexbk oilke` `ivend' ¨©©¨
xn`py dneïBnø.ilkd zxdh xeriy cnll `aïðúãkitk - ¦§¦§©

dpyna epipyy(`"n f"it milk),éìk ìkly ur,íézá éìòamdilky ¨§¥©£¥¨¦
,dxiknl `le yeniyl micner
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xcde"קב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc - zekxa(oey`x meil)

àøeòéL déì øöadkxa aiignd dlik` xeriyn epnn zgtp ± §©¥¦¨
.eixg` jxaln xeht opgei iax did ok m`e ,zifka `edy ,dpexg`

:`xnbd zvxzndéì øîà,dinxi iaxl `xif iax el aiyd ±éî ¨©¥¦
úøáñxeriyy dz` xaeq ike ±ïðéòa ìBãb úéfkick [mikixv ep`±] ¨§©©©¦¨¨¦©

xeriy `l` ,ok xacd oi` ,dpexg` dkxaa aiiglïðéòa éðBðéa úéfk©©¦¥¦¨¦©
,dflïðçBé éaøc dén÷ì eúééàc àeääå (àkéà àäå)zif eze`e ± §¨¦¨§©§©§§©¥§©¦¨¨

,opgei iax iptl e`iady gilnäåä ìBãb úéæ,[did-]áb ìò óàc ©¦¨£¨§©©©
àøeòéL déì Lt ,déúeðéòøâì deì÷Lcz` elhpy ab lr s`y ± §©§©§©§¦¥©¥¦¨

okle ,dpexg` dkxaa aiige ,ipepia zif xeriy ea xzep oiicr ,epirxb
.eixg` opgei iax jxia

:ipepia zifk `ed dlik` xeriyy dgiken `xnbdïðúcepipyy ¦§©
dpyna(g"n f"it milk),eøîàL úéælka dlik` xeriy ea xryl yiy ©¦¤¨§
,mewnå ,éðBðéa àlà ,ìBãb àìå ,ïè÷ àìipepiad zifdeäæ`xwpd Ÿ¨¨§Ÿ¨¤¨¥¦§¤

øîàå .'éøeâà'jk lrBîL 'éøeâà' àì ,eäáà éaø,ipepiad zifd ly ¨¦§¨©©¦£¨Ÿ¨¦§
dì éøîàå ,BîL 'éèeøáà' àlà[mixne` yie-],BîL 'éñeøîñ' ¤¨©§¦§§¨§¦¨©§¦§

,'éøeâà' BîL àø÷ð änìåmeynBðîML[eay onyd-]øeâà §¨¨¦§¨§¨¦¤©§¨
[qpekn-]BëBúaea rela epi`e ,miapr dwynk ,epnn z`vl okene §

.mizeze migetz dwynk
dn :`xnbd zxxan .zewly lr dkxad idn oecl day `xnbd

mi`xen`d ewlgpy(:dl lirl)ixt `xea' zewlyd zkxa m`d
,'exaca didp lkdy' e` 'dnc`déàpúk àîéðewlgpy xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥

.oldl dyrndn cenll yiy itk ,mi`pz xak ea
:dyrn `xnbd d`ianøác dén÷ éáúé eåäc éãéîìz éøz eäðäc§©§§¥©§¦¥©£¨§¦©¥§©

àøt÷.`xtw xa iptl miayei eidy micinlz ipya dyrn didy ± ©¨¨
åéðôì eàéáälek`l `xtw xa lyáeøk,welyïé÷ñîøBãåoin-] ¥¦§¨¨§§§©§¦
wely [ayrúBibøôeew' enyy ser xya-].['`xàøt÷ øa ïúð ©§¦¨©©©¨¨

ïäî ãçàì úeLø[micinlzd ipyn-]Cøáìlr dpey`x dkxa §§¤¨¥¤§¨¥
.dkxad zaeg ici miaeqnd x`y z` `ivedle ,el` milk`nõô÷̈©

cinlzd [xdin-]úBibøtä ìò Cøáe.'exaca didp lkdy'åéìò âìâì ¥©©©©§¦¦§¥¨¨
Bøéáç.ipyd cinlzd -àøt÷ øa ñòkeä ìò àì ,øîàcinlz £¥¨©©©¨¨¨©Ÿ©©

dä ìò àlà ,ñòBk éðà Cøáîd cinlz.ñòBk éðà âìâìîxa yxit §¨¥£¦¥¤¨©©§©§¥£¦¥
,el xn`e blblnd lr eqrk z` `xtwEøéáç íà[jxand-]äîBc ¦£¥§¤
,íìBòî øNa íòè íòè àlL éîkmicwde ,eilr aiag xyad okle §¦¤Ÿ¨©©©¨¨¥¨

,aiagd lr jxaløæç .åéìò zâìâì äî ìò äzà`xtw xa,øîàå ©¨©¨¦§©§¨¨¨¨©§¨©
.ñòBk éðà Cøáîä ìò àlà ,ñòBk éðà âìâìîä ìò àìxa yxit Ÿ©©§©§¥£¦¥¤¨©©§¨¥£¦¥

jxand lr eqrk z` `xtw,øîàås` ,ip` dnz,ïàk ïéà äîëç íà §¨©¦¨§¨¥¨
lr ize` le`yl jixv jpi` iznkg iptne ,mkg ipi`y dz` xeaqy

ike ,mewn lkn ,jxal dn,ïàk ïéà äð÷æizpwf iptne ,ip` owf `ld ¦§¨¥¨
.x`yd z` xehtle jxal milk`ndn dfi` lr ize` le`yl jl did

:`xnbd zniiqnàðz,`ziixaa epipy ±íäéðLe[micinlzd ipy±] ¨¨§¥¤
e eyprpeàéöBä àìz`ïúðL.da ezne ,dpy dze` z` eniiq `l ± Ÿ¦§¨¨

xaq blblnde ,zeibxtd z` micwdl yiy xaq jxandy ,x`ean
:mzwelgn z` zxxan `xnbd .zewlyd z` micwdl yiyéàîdn ± ©

,micinlzd zwelgn dzidéâìôéî à÷ àäa åàì,jka `l m`d - ¨§¨¨¦§§¦
øáñ CøáîãdyúB÷ìL[oiwqnxecde aexkd]åd ok,úBibøtmzkxa ¦§¨¥¨©§¨§©§¦

,'Bøáãa äéäð ìkäL','lkdy'l mzkxa zipzyp zewlydy ¤©Ÿ¦§¨¦§¨
lky `vnp ,mzkxa efe ux`d on elecib oi`y xac md zeibxtde

,dey mzkxa mdiptly milk`ndCkìäd lk`nd [okl±]áéáçeilr ¦§¨¨¦
`edéãò,óz` xhte eilr jxiae micwd eilr aiag xyad didy oeike ¨¦

.x`ydåd eli`âìâìîe wlg,øáñyúB÷ìLmzkxaéøt àøBa' §§©§¥¨©§¨¥§¦
,'äîãàäe ,leyiad ici lr zipzyn dkxad oi`yúBibøômzkxa ¨£¨¨©§¦

,'Bøáãa äéäð ìkäL',dey mdiptly milk`nd zkxa oi`y `vnpe ¤©Ÿ¦§¨¦§¨
éãò àøét Ckìäómzkxae ,zeibxtd on miaeyg zexitd jkitl ± ¦§¨¥¨¨¦

.miaeyg mixac lr jxal epwizy daeyg dkxa `idy meyn ,zncew
lirl mi`xen`d zwelgna ewlgp `xtw xa icinlzy ,`vnp(:dl),

.'dnc`d' e` 'lkdy' `id zewlyd zkxa m`d
:`xnbd dgec,àì.zewlyd zkxa idn `id mzwelgny gxkd oi` Ÿ

`l`àîìò éleëcy mixaeq el` micinlz ipyy ±å úB÷ìLok §¥¨§¨§¨§

úBibøtmzkxa,'Bøáãa äéäð ìkäL'e`iady milk`nd lk ok m`e ©§¦¤©Ÿ¦§¨¦§¨
,dey mzkxa mdiptléâìôéî à÷ àøáñ éàäa àëäå`xaqa o`ke ± §¨¨§©§¨¨¨¦§§¦

,ewlgp eføîjxand ±,øáñmzkxay milk`n eiptl yi xy`ky ©¨©
d lk`nd ,deyáéáçeilréãò,ólr jxia okle ,jxan `ed eilre ¨¦¨¦

,eilr miaiag eidy zeibxtdøîeblblnd ±,øáñyéãò áeøkó ©¨©§¨¦
meyn ,jxal ie`x eilre oiwqnxecde zeibxtdnïééæcoefl erahy ± §¨¦

.zeibxtd lr jxiay exiag lr blbl okle ,mc`d z`
:jezg ztl y`x lr dkxad idn dpc `xnbdék ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¦

àðeä áø éa ïðéåä`ed ,`ped ax ly eyxcn ziaa epiid xy`k ±øîà £¦©¥©¨¨©
ïì.ef dkld [epl±]àzôìc éãéìbøb éðä,miig zeztl iy`x mze` ± ¨¨¥©§§¦¤§¦§¨

àaø àîéøt eäðéîøt,zelecb zekizgl qb jezig mze` jzg m` ± ¨§¦§§¦¨©¨
jxai ,mdn lek`l `ae,'äîãàä éøt àøBa',mly ztl zkxak ¥§¦¨£¨¨

mze` jzg m` j` .ezkxa zipzyp `l dfk jezigayàèeæ àîéøt§¦¨¨
mdilr jxai ,zephw zekizgl wc jezig ±,'Bøáãa äéäð ìkäL'¤©Ÿ¦§¨¦§¨

,`xif iax siqed .ezkxa zipzype rexb dyrp dfk jezigayéëå§¦
äãeäé áø éáì ïàúà,dcedi ax ly eyxcn zial ep`a xy`ke - £¨§¥©§¨

ïì øîà,`ed oicdyéãéàå éãéàzekizga oia ,xnelk ,dfe df ± ¨©¨¦¦§¦¦
ezkxa ,zephw zekizga oiae zelecb,'äîãàä éøt àøBa's`y ¥§¦¨£¨¨
,ezkxa zipzyp `l zephw zekizgaéôè eäðéîøôc éàäådne ± §©§¨§¦§§¥

`ed ,[zephw zekizgl] xzei mze` jzgydéîòè ÷ézîðc éëéä ék¦¥¦§¦§¦©§¥
tld ly enrh z` jka wizndl ick ±`ped ax ewlgpy `vnpe .z

.zewc zekizgl ekzgpy zeztl iy`x zkxaa dcedi axe
:gnw ea axerny wxi ly liyaz lr dkxad idn dpc `xnbdøîà̈©

àðäk áø éa ïðéåä ék ,éMà áøax ly eyxcn ziaa epiid xy`k - ©©¦¦£¦©¥©©£¨
`ed ,`pdkïì øîà.ef dkld [epl±]à÷ìñc àìéLázly liyaz-] ¨©¨©§¦¨§¦§¨

[oicxzàçî÷ da eLtî àìcezkxa ,gnw ea zzl miaxn oi`y ± §Ÿ©§¨¦§¨
`id,'äîãàä éøt àøBa'j` .lth gnwde xwir micxzdy itl ¥§¦¨£¨¨

liyazàzôìc,[ztl ly-]éôè àçî÷ da eLtîcxzei miaxny ± §¦§¨§©§¨¦§¨§¥
`id ezkxa ,gnw ea zzl,'úBðBæî éðéî àøBa'gnw lr dkxad efy ¥¦¥§

.gnwd zkxak liyazd lr jxal yi daexn gnwdy oeike ,lyean
åaeyøãäe `pdk ax ea xfg ±éãéàå éãéà ,øîàliyaz oia ,dfe df ± §£©¨©¦¦§¦¦

mzkxa ,ztl ly liyaz oiae ,`wlq ly'äîãàä éøt àøBa'zkxak ¥§¦¨£¨¨
.lth gnwde ,liyazay wxidçî÷ da éãLc éàäåéôè àdne ± §©§¨¥¨¦§¨§¥

,gnw xzei [ztl ly liyaza] ea lihdydì éãáò àîìòa é÷eaãì§©¥§¨§¨¨§¦¨
lth `ed okle ,oefn myl `le ,ok miyer liyazd z` wacl wx ±

.wxil
zlrezd z` `xnbd d`ian ,oicxz ly liyaz zkxa lr oecipd ab`

:d`etxl ea yiyïéãøz ìL ìéLáz ,àcñç áø øîà`ed,álì äôé ¨©©¦§¨©§¦¤§¨¦¨¤©¥
ïkL ìëå ,íéðéòì áBèåaeh `edy.íéòî éðáì,`xnbd dtiqenøîà §¨¥©¦§¨¤¥¦§¥¥©¦¨©

å ,ééaàoicxz ly liyaza yiy zlrezdàeäwxéôz éaà áéúéc± ©©¥§§¨¦©¥¨¥
,dxika dxicwd zzity mewn lr liyazd ayi xy`kedgizx aexn

ãéáòenk rnypd lew [rinyd ,dyr-],'CBz CBz'oniq edfy ¨¦
.eleyiaa c`n genipe ax leyia lyazd liyazdy

xg`l ,zewxi ly leyia in lr dkxad `id dn dpc `xnbd
:wxid z` mdn e`ivedyéì àèéLt ,àtt áø øîàheyt df xac ± ¨©©¨¨§¦¨¦

c ,ipiraà÷ìñk à÷ìñc àiîmzkxa oicxz ly leyia iny ± ©¨§¦§¨§¦§¨
,'dnc`d ixt `xea' ,oicxzd zkxakåokàzôìk àzôìc àiîin ± §©¨§¦§¨§¦§¨

,ztld zkxak mzkxa ztl ly leyiaåoké÷ìL eäleëc àiî §©¨§§§¨¥
é÷ìL eäleëkzkxak mzkxa miwelyd zewxid lk ly leyia in ± §§§¨¥
mnvr zewxidmpn` .éòa[l`y-]àúáéLc àiî ,àtt áøin ± ¨¥©¨¨©¨§¦§¨

jk xg`e ,liyaza epnn hrn mipzepy ,ayr oin] zay ly leyia¤¤
,[eze` mi`ivenéàîiccv z` `tt ax x`an .mdilr mikxan dn ± ©

liyaza epnn mipzepyk m`d :wtqdéãáò àîòè é÷ezîìmiyer ± §©¥©£¨¨§¦
`xea' mind zkxa ok m`e ,liyazd ly enrh z` wznl ick z`f

,zewxi ly leyia in lkk ,'dnc`d ixtBàliyaza ezpizp `ny
dì éãáò àîäeæ éøeaòìzndef z` xiardl wx z`f miyer ± §©¥£¨¨§¦¨

.'exaca didp lkdy' mzkxa ok m`e ,mrh zpizpl `le liyazd
:`xnbd dgiken,òîL àzdpyna epipy(c"n b"t oivwer),úáMäly ¨§©©¤¤
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המשך בעמוד כד

`xew did` cenr hl sc ± ipy wxtzekxa

àøåòéù äéì øöá.zifka dlik`e ,daizk 'dlik`' ux`d zexit zkxa iabe Ðúéæë
åøîàù.zelik` lk xeriy oiprl Ðåëåúá øåâàrlap epi`y ,epnn z`vl onefn Ð

.miapr dwynk xeb` `l` mizeze migetz dwynk ixtaïé÷ñîøåãzewly od s` Ð

oixewy ayrniaxa wgvi epiax ly `nw `aa yexita izi`x jk .frla h"iylcw`

yxit o`k la` .dcediizrny oke y"pext

i`e .y"pext (a,fhw) `nw `aaae o`k ip`

`xea" ezkxa ixd ok m`c ,dcinrdl xyt`

zeibxtd lr jxae mcw ji`de "urd ixt

miaeyg mixack mpi`e "lkdy" ozkxay

.lif`e yxtnckøùá íòè íòè àìùÐ

.eilr aiag xyad dyrpeúåéâøôxya Ð

oixewy ser.`"ixcxtïàë ïéà äð÷æ`ld Ð

jxai odn dfi` lr ipl`yl el dide ,ip` owf

opi` elld mixace .oipind x`y z` xehtl

zngn `ly `l` ztd z` ztll oi`a

(a,`n) onwl opixn`e ,oi`a od dcerqd

.ozxhet ztd oi`e mdiptl dkxa oiperhc

úå÷ìù øáñ êøáîãoiwqnxece aexkc Ð

oi`y xac lrc ,zeibxtk ozkxa "lkdy"

`pz mibce mivia ,xya oebk ux`d on elecb

."lkdy" oizipznaúååù íäéúåëøáã ïåéëå
.sicr aiag Ðàøåá" úå÷ìù øáñ âìâìîå
"äîãàä éøôdaeyg dkxa `idy Ð

.enicwdl el dide ,miaeyg mixacl dnvrl

éãò áåøëïééæã óaexk (a,cn) onwl `ipzc Ð

.d`etxl oicxze oefnlàúôìã éãéìâøâÐ

.zeztl iy`xåäðéîøô,f"rla x"iiyepn Ð

.wxi zaipw oeylàèåæ àîéøô`zerixb Ð

.i`w ig elk`yae ,`idéôú éáàmewn lr Ð

.dxicwd zzityêåú êåú ãéáòå:xnelk Ð

zrnyp ezgizx lewe ,c`n dgnpe welyy

."jez jez" lewkà÷ìñã àéîly liyaz Ð

.oicxzà÷ìñë.dkxa oiprl ÐàúáéùãÐ

`le `nlra wznl dxcwa hrn oipzepy wxi

.frla h"ip` ,elk`lãéáò àîòè é÷åúîìÐ

ixt `xea" eliyaz inin lr oikxane

."dnc`däá ïéà úáùädly caa Ð

aey da oi` de`ivede dxcwa depzpyn

urk dil dedc ,dnexz xeqi` meyn

.`nlra"íòè äðúðùî" éðú÷ãîrny Ð

.`ciar `nrhl dpinäîåðö úô,dyai =

zewc Ð zenepv oke .zexyl dxrwa dpzpy

.[`n ziy`xa]äìëúù êéøözkxa Ð

i`de ,ztd on dqextd zqixt mr "`ivend"

.`ed cnere qextàéìë äñåøôàoeik Ð

i`n dlkz dqextd zqixt mr zxn`c

.`zipd` i`ne `zeaiyg
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øöádkxaa la` ,xeriy opirac Ð eixg`ly dkxaa `wec epiid .`xeriy dil

oia dkxa `la dfd mlera zepdil xeq`c ,xeriykn zegt elit` Ð eiptly

.einbel `ln xeriy opira Ð eixg`ly dkxaa la` .dizy oiprl oia dlik` oiprl

yly oirn eixg`l jxaiy ick ,einbel `ln dkxa ly qekn zezyl xdfil yi ok lr

`xea"a xne` did wgvi epiax axde .zekxa

Ð `id daeyg dkxa e`lc oeik ,"zeytp

`xea" opikxan `xeriyn xivaa elit`

`xea"c oeikc ,d`xp `le ."zeax zeytp

lr"c ikid ik "otbd lr" cbpk depwz "zeytp

"zeax zeytp `xea"a ,`xeriy ira "otbd

ikid opgei iax :inlyexiae .`xeriy ira inp

:xn`we !`xeriy ied `l `d ?zif` jixa

dcixt `l` lk` `l elit`c ,dixa meyn

Ð oenx ly zg` dcixt e` apr ly zg`

elit` oikxan dixaac meyn ,ikexa ira

rnynck ,ocic `xnb lr wlege .zifkn zegt

.inlyexi ly ezenk dkld oi` ,ok m` .`kd

epi` inlyexidy yxtn did iqei epiax axde

exqedy ixiin `kdc ,eply `xnbd lr wleg

,eziixak did `l ok m` Ð glnpe mipirxbd

dcixt did m` elit` ,mly elk` m` la`

.seqe dlgz eilr jxan Ð oenx ly zg`

,mly did zifdy xeaq did inlyexi `xnbe

dcixt lk`c oipr eze`a uxzl jxved jkle

yi cere .cgi miwleg opi`e ,dixac

dilkinl `qenxez` jixac `kid :inlyexia

ikexa ira Ð `pixg` lwye dicin ltpe

?mind zn`n `py i`n :jixte .izixg` `pnf

ipde ilf` ipde ,zezyl jxanc :yexit

!zxg` mrt jxal jixv oi`e ,edpip ipixg`

didy ,dfl dlgzn ezrc ded `kd :ipyne

rci `l `qenxeza la` ,odl ekliy rcei

ezekln ceak my jexa" xn`ie .ecin eltiy

oke .dlhal dkxa dedc meyn "cre mlerl

my jexa" dlhal dkxa lk lr xnel oekp

."cre mlerl ezekln ceakïé÷ñîøåãÐ

jenqac ,d`xp `le .y"pext i"yx yxit

"dnc`d ixt `xea" odilr oikxanc rnyn

d`xpe !ikexa ira "urd ixt `xea" ok m`e

.aexk oin `edy

ïúðÐ jxal odn cg`l zeyx Ð `xtw xa

i`c ;eiptly dkxaa ixiinc d`xpe

oi`c (`,ew oileg) opixn` `d Ð eixg` lya

oi` ep`e .eaqda ixiine ,zexitd lr oipnfn

jixv jkle .ztd lr `l` daqd mey epl

.oiia od zexita od xac lk lr cg` lk jxal

áéáçipin ipy el yi m` :dkld oke Ð sicr

ixt `xea"e .sicr aiag Ð eiptl zexit

,"exaca didp lkdy"n `ticr "dnc`d

.zixwn dnvrl daeyge ith zxxeanc

,dnc`d ixt ea jiiyy oind eze` lr jxaie

eilr jxal yiy oind eze`y it lr s`

zexit eiptl m`e .eilr aiag "lkdy"

zrayn `ed odn cg`e ,zeey zekxady

zray ly eze` lr dlgz jxai Ð oipind

.iticrc ,oipindàéîÐ `wlqk `wlqc

it lr s` "dnc`d ixt `xea" dilr oikxan

jxan Ð zewxid mrhe min `l` da oi`y

.wlgl yi Ð `ed `nlra drif zexit inc lirl opixn`c ab lr s` .zewxid lr jxai xy`k odilrúô`bilte ,"ux`d on mgl `ivend" dilr oikxan dxrwa dnepv

opiwqn `d ,`iig iax dlr bilt ikid Ð dnepv `l` `kil i`e !sicr dnly `nlr ilekc jenqa opixn` `d Ð eiptl dnly yi m` ?ixiin ikid :xn`z m`e Ð `iig iaxc

`iig ax .dnepvd on rvae ,eiptl dnly `ki`c oebk :xnel yie !`ndpc `zixez eda zi`e li`ed ,"`ivend" odilr oikxan zifk oda oi`y it lr s` oixext (a,fl) lirl

,ztd zriva mr dkxad dlkzy opira ok m`e ,ztd mr dkxa dlkzy jixv :dil `xiaq `iig iaxe .(dilr jxan) Ð daiag `idy xg`n ,dnly enk iedc xaq iy` xa

."ux`d on mgl `ivend" mixextd lr jxaiy dcen Ð dnly `kil i` la` ,sicr dnly Ð okl mcew drevay oeike
`zklde
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!àøeòéL déì øöa¯ìBãb úéæk zøáñ éî :déì øîà §©¥¦¨£©¥¦¨§©§§©¦¨
eúééàc àeääå ,àkéà àäå ,ïðéòa éðBðéa úéæk !?ïðéòä¥©§©¦¥¦¨¥©§¨¦¨§©§©§

ïðçBé éaøc dén÷ì¯äeì÷Lc áb ìò óàc ,äåä ìBãb úéæ §©¥§©¦¨¨©¦¨£¨§©©©§¨§¨
eøîàL úéæ :ïðúc .àøeòéL déì Lt déúBðéòøâì¯àì §©§¦¥©¥¦¨¦§©©¦¤¨§Ÿ

éaø øîàå .éøeâà eäæå ,éðBðéa àlà ,ìBãb àìå ïè÷̈¨§Ÿ¨¤¨¥¦§¤¨¦§¨©©¦
éøîàå ,BîL "éèeøáà" àlà BîL "éøeâà" àì :eäaà©¨Ÿ¨¦§¤¨©§¦§§¨§¦

"éøeâà" BîL àø÷ð änìå ,BîL "éñeøîñ" :dì¯BðîML ¨©§¦§§¨¨¦§¨§¨¦¤©§
eåäc éãéîìz éøz eäðäc ,éàpúk àîéð .BëBúa øeâà̈§¥¨§©¨¥§¨§§¥©§¦¥§¨
ïé÷ñîøeãå áeøk åéðôì eàéáä ,àøt÷ øác dén÷ éáúé̈§¦©¥§©©¨¨¥¦§¨¨§§§©§¦
õô÷ ,Cøáì ïäî ãçàì úeLø àøt÷ øa ïúð ,úBibøôe©§¦¨©©©¨¨§§¤¨¥¤§¨¥¨©
,àøt÷ øa ñòk .Bøéáç åéìò âìâì .úBibøtä ìò Cøáe¥¥©©©§¦¦§¥¨¨£¥¨©©©¨¨
éðà âìâìîä ìò àlà ,ñòBk éðà Cøáîä ìò àì :øîà̈©Ÿ©©§¨¥£¦¥¤¨©©§©§¥£¦
øNa íòè íòè àlL éîk äîBc Eøéáç íà ;ñòBk¥¦£¥§¤§¦¤Ÿ¨©©©¨¨

íìBòî¯ìò àì :øîàå øæç !?åéìò zâìâì äî ìò äzà ¥¨©¨©¨¦§©§¨¨¨¨©§¨©Ÿ©
:øîàå .ñòBk éðà Cøáîä ìò àlà ñòBk éðà âìâìîä©§©§¥£¦¥¤¨©©§¨¥£¦¥§¨©
àì íäéðLe :àðz !?ïàk ïéà äð÷æ ,ïàk ïéà äîëç íà¦¨§¨¥¨¦§¨¥¨¨¨§¥¤Ÿ
:øáñ Cøáîc ;éâìtéî à÷ àäa åàì éàî .ïúðL eàéöBä¦§¨¨©¨§¨¨¦©§¦¦§¨¥§©
áéáç Ckìä ,"Bøáãa äéäð ìkäL" úBibøôe úB÷ìL§¨©§¦¤©Ÿ¦§¨¦§¨¦§¨¨¦

éãòúB÷ìL :øáñ âìâìîe ;ó¯,"äîãàä éøt àøBa" ¨¦§©§¥§©§¨¥§¦¨£¨¨
úBiâøt¯éãò àøét Ckìä ,"Bøáãa äéäð ìkäL"!ó¯ ©§¦¤©Ÿ¦§¨¦§¨¦§¨¥¨¨¦
,àìc,"Bøáãa äéäð ìkäL" úBibøôe úB÷ìL àîìò éleë ¨§¥¨§¨§¨©§¦¤©Ÿ¦§¨¦§¨

éãò áéáç :øáñ øî ;éâìtéî à÷ àøáñ éàäa àëäå,ó §¨¨§©§¨¨¨¦©§¦¨¨©¨¦¨¦
éãò áeøk :øáñ øîeéa ïðéåä ék ,àøéæ éaø øîà .ïééæc ,ó ¨¨©§¨¦§¨¥£©©¦¥¨¦¨¥©¥

àîéøt eäðéîøt ,àzôìc éãéìbøb éðä :ïì øîà àðeä áø©¨£©¨¨¥©§§¦¥§¦§¨§©¦§§¦¨
àaø¯àèeæ àîéøt ,"äîãàä éøt àøBa"¯ìkäL" ©¨¥§¦¨£¨¨§¦¨¨¤©Ÿ

éãéà :ïì øîà äãeäé áø éáì ïàúà éëå ."Bøáãa äéäð¦§¨¦§¨§¦£¨§¥©§¨£©¨¦¦
éôè eäðéîøôc àäå ,"äîãàä éøt àøBa" éãéàå¯ék §¦¦¥§¦¨£¨¨§¨¦§©¦§§¥¦

áø éa ïðéåä ék ,éLà áø øîà .déîòè ÷ézîðc éëéä¥¦§¦§¦©§¥£©©©¦¦¨¥©¥©
àçî÷ da eLtî àìc à÷ìñc àìéLáz :ïì øîà ,àðäk̈£¨£©¨©§¦¨§¦§¨§¨©§¨¦§¨

¯éôè àçî÷ da eLtîc ,àzôìc ,"äîãàä éøt àøBa"¥§¦¨£¨¨§¦§¨§©§¨¦§¨§¥
¯àøBa" éãéàå éãéà :øîà øãäå ;"úBðBæî éðéî àøBa"¥¦¥§©£©£©¦¦§¦¦¥

éôè àçî÷ da éãLc éàäå ,"äîãàä éøt¯é÷Baãì §¦¨£¨¨§©§¨¥¨¦§¨§¥§©¥
ïéãøz ìL ìéLáz :àcñç áø øîà .dì éãáò àîìòa¯ §¨§¨¨§¦¨¨©©¦§¨©§¦¤§¨¦

:ééaà øîà .íéòî éðáì ïkL ìëå ,íéðéòì áBèå álì äôé̈¤©¥§¨¥©¦§¨¤¥¦§¥¥©¦¨©©©¥
à÷ìñc àiî ,éì àèéLt :àtt áø øîà ."Cez Cez" ãéáòå ,éôz éaà áéúéc àeäå¯,à÷ìñk §§¨¥©¥§¥§¨¥¨©©©¨§¦¨¦©¨§¦§¨§¦§¨

àzôìc àiîe¯é÷ìL eäleëc àiîe ,àzôìk¯,éàî àúáéLc àiî :àtt áø éòa .é÷ìL eäleëk ©¨§¦§¨§¦§¨©¨§§§¨¥§§§¨¥¨¥©©¨©¨§¦§¨©
?dì éãáò àîäeæ éøeaòì Bà ,éãáò àîòè é÷ezîìäøéãwa íòè äðúðMî ,úáMä :òîL àz §©¥©§¨¨§¦§©¥£¨¨§¦¨¨§©©¤¤¦¤¨§¨©©©§¥¨

¯,dì éãáò àîòè é÷Bzîì :dpéî òîL .íéìëBà úàîeè äànèî dðéàå ,äîeøz íeMî da ïéà¥¨¦§¨§¥¨§©§¨§©¨¦§©¦¨§©¥©§¨¨§¦¨
éaøc àâéìôe ."àéöBnä" äéìò ïéëøáî äøòwa äîeðö út :éLà øa àéiç áø øîà .dpéî òîL§©¦¨¨©©¦¨©©¦©§¨©§¨¨§¨§¦¨¤¨©¦§¦¨§©¦

éøö :àéiç éaø øîàc ,àéiçé÷úî .útä íò äëøa äìëzL C?àìc äîeðö àðL éàî :àáø dì ó ¦¨§¨©©¦¦¨¨¦¤¦§¤§¨¨¦©©©§¦¨¨¨©§¨§¨§¨
äëøa àéìk éëc íeMî¯äøîb à÷ ék ,éîð útä ìò ;àéìk à÷ äñeøtà¯à!äøîb äñeøt ¦§¦©§¨§¨¨©§¨¨©§¨©©©©¦¦¨¨§¨©§¨¨§¨

àìà

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



קג `xew did` cenr hl sc ± ipy wxtzekxa

àøåòéù äéì øöá.zifka dlik`e ,daizk 'dlik`' ux`d zexit zkxa iabe Ðúéæë
åøîàù.zelik` lk xeriy oiprl Ðåëåúá øåâàrlap epi`y ,epnn z`vl onefn Ð

.miapr dwynk xeb` `l` mizeze migetz dwynk ixtaïé÷ñîøåãzewly od s` Ð

oixewy ayrniaxa wgvi epiax ly `nw `aa yexita izi`x jk .frla h"iylcw`

yxit o`k la` .dcediizrny oke y"pext

i`e .y"pext (a,fhw) `nw `aaae o`k ip`

`xea" ezkxa ixd ok m`c ,dcinrdl xyt`

zeibxtd lr jxae mcw ji`de "urd ixt

miaeyg mixack mpi`e "lkdy" ozkxay

.lif`e yxtnckøùá íòè íòè àìùÐ

.eilr aiag xyad dyrpeúåéâøôxya Ð

oixewy ser.`"ixcxtïàë ïéà äð÷æ`ld Ð

jxai odn dfi` lr ipl`yl el dide ,ip` owf

opi` elld mixace .oipind x`y z` xehtl

zngn `ly `l` ztd z` ztll oi`a

(a,`n) onwl opixn`e ,oi`a od dcerqd

.ozxhet ztd oi`e mdiptl dkxa oiperhc
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i`w ivn `l ok m`e ,`ped axl edpip iccd ik `l` ,sicr dil aiyg `l :`nl` ,miphw minlyd lr jixa ira i`e ,dvxi m` milecb oiziztd lr jxanc yxitc ,inp mz

.oiziztc `zbelt` i`pzkìë`wec epiid Ð minlyd lr jxanc miphw minlye milecb oizizt xn`w lirlc idpe Ð sicr aiygc ibilt `l `nlr ilek odk `ki`c `kid

.dil `gipc ,ith aeygd lecbd el ozic `zewtp `ki` odkl dpizp iab la` .dfn iwp epi`e li`ed ,lecba jxai dnlc lecba jxaiy dil ztki` `lc ,dkxalçéðîdqext

`wece dqext` inp rveay enk d`xp dnlyd zgz dqextd gipdy oeikc odipy ici lr epiide ,cala dnlyl rvea e` ,odizyl rveae :i"yx yxit Ð rveae dnlyd jeza

`xi :opiyxt ikd i"yx yexitle .xwir dnlydc rnyn Ð dnlyd jezl xn`wcnc ,dnlyl e` dqextl e` ,dvxiy odn dfi`l rveae yxtl dvx `l la` .dnlyl rvea

dnlyd lr jxai `l` ,ok zeyrl jixv epi` ixdy oizizt` i`wc ,ikd yxtl epivn `l mz epiax yexitle .dnlye oizizta opgei iaxcke `ped axck mdipy ici `vei miny

ipy` i`w "mdipy" :mz epiax yexitl d`xpe .`vi Ð dnlyd lr jxia m` `hiyt la` ,dvxi m` dqextd lr `l` xn`w `l `ped ax elit`c ,`nlr ilekl jka ice

.mixery ly dnlye mihg ly dqext` ,minglìëägipn "iper mgl" aizkc meyn Ð aizk "iper mgl" `nrh i`n rveae dnlyd jeza dqextd gipny gqta micen

ick cgi odizyn milke`e mikxeke ."dvn zlik` lr" jxai dqextd lre ,dnlyd lr m` ik reval oi` ,mewn lkne .dqextd lr rveak d`xpe dnlyd zgz dqextd

dkxa ied `dc il d`xpe .zeliag zeliag zevn dyerk iedc ,dqextd on "dvn zlik` lr" mbe "`ivend" zeyrl oi` la` .bdpnd oke ,dqextd lr rveak d`xp `diy

d oi`e ,dqextd lr lkd zeyrl libx did `"pieen mgpn epiaxe .oiid zkxae yeciw mikxan yeciw` `dc ,zeliag zeliag mi`xwp mpi`e ,oipdp lym` ik d`a dnly

df oi`e ,jk xg` odizyn rveae "dvn zlik` lr" jxan jk xg`e ,rvaiy mcew ,odizy lr "`ivend" zkxa dlgz jxal libx did wgvi epiax axde .dpyn mgl liaya

rvea dide "`ivend" dlgz dnlyd lr jxan dide ,bdpnd zepyl dvex did `le `zbeltn diytp wgvi epiax axd witn minrte .odizy lr dyer didy xg`n ,zeliag

.cgi odizyn rveae "dvn zlik` lr" dqextd lr jxaiy cr dcixtn did `l ,zvw
`ad
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äîìL :øîà ïðçBé éaøå ,ïéîìMä úà øèBôe ïéúéútä©§¦¦¥¤©§¥¦§©¦¨¨¨©§¥¨
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קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc - zekxa(oey`x meil)

:'`ivend' zkxae ztd zriva xcq oipra `iig iax lr wleg `ax
,àáø øîà àlà,`id jk ztd zriva xcqCøáî,dligz '`ivend' ¤¨¨©¨¨§¨¥

Ck øçàådkxad z` miiqny xg`l ±òöBa`vnpe ,ztd z` §©©¨¥©
.dnly zt lr dteq cr dkxad z` jxany

:`xnbd zxne` .ef zwelgna minkgd bdpn z` d`ian `xnbd
éòcøäð,`rcxdpa daiyid ipa ±éãáò[mibdep ,miyer±]kixacéaø §©§§¥¨§¦§©¦
àéiç.dkxad meiq mr reval xn`yéãáò ïðaøåmibdep minkge ± ¦¨§©¨¨¨§¦
kixacàáødtiqen .rvea jk xg`e '`ivend' jxany xn`y §¨¨

:`xnbdíà éì äøîà ,àðéáø øîà,[in`-]ãéáò Ceáàdyr jia` ± ¨©©¦¨¨§¨¦¥£¨¦
kixacéøö ,àéiç éaø øîàc ,àéiç éaøäìëzL Cdäëøadze`a §©¦¦¨§¨©©¦¦¨¨¦¤¦§¤§¨¨

zríòzrivaéãáò ïðaøå ,útämibdep minkge -kixacàáø ¦©©§©¨¨¨§¦§¨¨
.eilr wlgy

:`xnbd dwiqnàúëìäå`id dkldde ±Cøáî øîàc ,àáøk §¦§§¨§¨¨§¨©§¨¥
'`ivend'òöBa Ck øçàå.ztd z` §©©¨¥©

xehtle zg`d lr '`ivend' jxale ,zexkk izyn zt lek`l `ad
.dkxad ceak iptn ,xzei dlernd ztd lr jxal jixv ,dipyd z`

n d`iane ,zta zepey zelrn lr dpc `xnbd:mlyd zlrna zwelg
íäéðôì eàéáä ,øîzéàlek`lïéúéútdnly dpi`y zt ±ïéîìLe ¦§©¥¦¦§¥¤§¦¦§¥¦

,dzxag z` xehtle zg`d lr jxal `ae ,dnly zt ±áø øîà̈©©
,àðeädvx m`øèBôe ïéúéútä ìò Cøáîezkxaa.ïéîìMä úà ¨§¨¥©©§¦¦¥¤©§¥¦

,dkxa oiprl dlrn zaygp dpi` mlyd zlrn `ped ax zrcly
.dvxiy dn lr jxai okleïðçBé éaøåe `ped ax lr wlg,øîàzt §©¦¨¨¨©
øçáenä ïî äåöî ,äîìLdlrn `id ztd zenilyy ,dilr jxal §¥¨¦§¨¦©§¨

.dkxa oiprl
lr dticr `idy ,mixery zt lr mihig zt zlrna dpc `xnbd
jxal devny xn`y opgei iax s`e :`xnbd dtiqen .mlyd zlrn
odizy] cg` oinn zeieyr zexkkd izy xy`k `weec edf ,mlyd lr

,[mixery ly odizy e` mihig lyìáàlek`l mdiptl e`iad m` £¨
äñeøt[zt zkizg-]e ïéhç ìLzt,ïéøBòOä ïî äîìLmihig zte §¨¤¦¦§¥¨¦©§¦

tn dlern,mihign `idy dlrn yi dqextly `vnpe ,mixery z
l dfa ,mlyd zlrn z` yi dnlyleìkä éøác[opgei iaxl s`] ¦§¥©Ÿ

ä ìò Cøáîd ztøèBôe ,ïéhç ìL äñeøtezkxaaä úàd ztäîìM §¨¥©©§¨¤¦¦¥¤©§¥¨
,ïéøBòN ìLlr dticr ,mixery zt itlk mihig zt zlrny meyn ¤§¦

.mlyd zlrn
,mixery ly dnlye mihig ly dqexta oicd z` dlez `xnbd

:dnexz zyxtd oipra mi`pz zwelgna,àaà øa äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨©©¨
ly dnly ztn dticr mihig ly dqext zty ,epxn`y df oic

,mixeryéàpúkiabl epivn oky ,mi`pz zwelgna iepy `ed - §©¨¥
epipye ,zexitay dtid on yixtdl devny dnexz(d"n a"t zenexz),

el yie ,ohw `edy mly lva el yie ,lvad on dnexz yixtdl `ad
y `ed oicd ,mlyd lvadn lecb `edy ,lva ivg cerïéîøBz§¦

d z` [odkl dnexz mipzep-]ìöadïè÷`edyàì ìáà ,íìL ¨¨¨¨¨¥£¨Ÿ
z` oinxezéöçdìöad,ìBãb.mlyd lvadn xzei ea yiy s`éaø £¦¨¨¨©¦

éë àì ,øîBà äãeäé,[ok `l-]àlàz` mexziéöçdìöad.ìBãb §¨¥Ÿ¦¤¨£¦¨¨¨
:zwelgnd z` `xnbd zx`anéàîiaxe `nw `pz ewlgp dna ± ©

,dcediéâìôéî÷ àäa åàì,ewlgp jkay xnel oi` m`d ±øîc- ¨§¨¨¦§§¦§©
,lecb lva ivg mexziy xn`y dcedi iaxyøáñzlrnyáeLç ¨©¨

éãòólecbd lvad ivg z` mexzl yiy xn` okle ,mlyd zlrnn ¨¦
,xzei aeyg `edyøîe,mly ohw lva mexziy xn`y `nw `pze - ©

øáñzlrnyéãò íìLóz` mexzl yiy xn` okle ,aeygd zlrnn ¨©¨¥¨¦
oiprl ewlgpy myke .lvad ivgn ohw `edy s` ,mlyd lvad
oiprl ewlgi jk ,sicr mly e` sicr aeyg m`d dnexz zyxtd
`idy mihig ly dqext eiptl yia df llkae ,'`ivend' zkxa
ly dqext lr jxai dcedi iaxly ,mixery ly dnly zte ,daeyg
ly dnly lr jxai `nw `pzle ,mlyn sicr aeygy ,mihig

.aeygn sicr mlyy ,mixery
ote`a zx`azn dnexz iabl mi`pzd zwelgny ,dgec `xnbd
dnlye mihig ly dqext lr dkxa oiprl dpnn cenll oi`e ,xg`

on efi` ewlgp `l dcedi iaxe `nw `pz :`xnbd dgec .mixery ly
e ,dticr zelrndïäk àkéàc àëéäz` el ozepe odk yiy okide ± ¥¨§¦¨Ÿ¥

,cin dnexzdéãò áeLçc éâéìt àì àîìò élekó`nw `pz oia ± ¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¨¦
ivg dnexzl yixtie ,mlyn sicr aeygy ewlgp `l dcedi iax oiae

.aeyg `edy lecb lvaéâéìt ék,dpyna mi`pzd ewlgp izni` ± ¦§¦¦
mewnaïäk àkéìc,cin dnexzd z` el zzl onefn odk oi`y ± §¥¨Ÿ¥

yie ,el dpzil odk `vniy cr dnexzd z` ripvdl jixv l`xyide
`nw `pz xn` df ote`a wxe ,miizpia dnexzd lwlwzzy yegl
`edy mlyd lvad ly erahy meyn ,mly ohw lva mexziy
`ede ,df welig jiiy `l dkxa oiprle .lwlwzn epi`e ax onf miiwzn
ly oipr ea jiiy `l ixdy ,odk yiy mewna dnexzl dnec
`idy mihig ly dqext zt lr jxaiy micen mlek okle ,lwlwzn

.mixery ly dnly zt lr `le ,daeyg
`nw `pz zwelgna xe`iad edf ok`y ,xacl jnq d`ian `xnbd

,df xaca dcedi iaxe `nw `pz ewlgpy oipne :dcedi iaxeïðúc¦§©
dpyna epipyy(c"n a"t zenexz),ïäk LiL íB÷î ìkz` el zzl onefn ¨¨¤¥Ÿ¥

,dnexzdíøBzmc`äôiä ïî.cin odkl epzepe ,zexitayìëå ¥¦©¨¤§¨
ïäk ïéàL íB÷î,dnexzd z` el zzl onefníøBzmc`ïî ¨¤¥Ÿ¥¥¦

íéi÷únä`le ,xzei ax onf xnydl erahy ixtn xnelk ,zexitay ©¦§©¥
df ixt m` s`e ,odkd icil ribiy cr selgiy onfd jyna lwlwzi

.zexitay dtid epi` miiwznd,øîBà äãeäé éaøoi`y mewna s` ©¦§¨¥
,mewn lkn ,cin dnexzd z` el zzl onefn odk myàlà íøBz ïéà¥¥¤¨

äôiä ïîyi m`d odk oi`y mewna ewlgpy ep`vny oeike .zexitay ¦©¨¤
iabl mzwelgn z` s` cinrdl yi ,dtidn e` miiwzndn mexzl

.df oipra lva
:dnly zt zlrn iabl opgei iaxe `ped ax zwelgnl day `xnbd

,íéîL àøéå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàmizizt eiptl e`iad xy`k ¨©©©§¨©¦§¨¦§¥¨©¦
did ,minlyeéãé àöBézaegïäéðL`ped axy ,opgei iaxe `ped ax - ¥§¥§¥¤

.minlyd lr jxany xn` opgei iaxe ,miziztd lr jxany xn`
epîe,odipy zaeg ici `veiy miny `xi eze` `ed ine ±déøa øî ©©§¥

[epa-]àðéáøc déøa øîc .àðéáøcdqext zt eiptl mi`ianyk §©¦¨§©§¥§©¦¨
`ed ,dnlyeçépîd z`CBúa äñeøt[zgzn±],äîìMäe`vnpe ©¦©§¨§©§¥¨

jxan `ed jke ,ecia zefeg` odizyòöBáeon wx e` ,odizyn ¥©
.zercd izy ici `vei `ed df ote`ae ,dnlyd

:`xnbd dtiqen÷çöé øa ïîçð áøc dén÷ àpz éðzcg` dpy ± ¨¥©¨©¥§©©§¨©¦§¨
,wgvi xa ongp ax iptl `ziixa minkgdçépîztd z`äñeøtä ©¦©©§¨

CBúaztd zgzn ±å äîìMäjkdéì øîà .Cøáîe òöBaax l`y ± §©§¥¨§¥©§¨¥¨©¥
,mkg eze` z` wgvi xa ongpdéì øîà .EîM äîiny ,el aiyd ± ©§¤¨©¥

déì øîà .'ïîìN',wgvi xa ongp ax,EúðLî äîìLe äzà íBìL ©§Ÿ¨©¥¨©¨§¥¨¦§¨§
,íéãéîìzä ïéa íBìL zîOLici da z`vl jxc zcnily jka ¤©§¨¨¥©©§¦¦

.zercd izy zaeg
ly oey`xd dlila dvnd lr drivad ote` z` zx`an `xnbd

:gqtíéãBî ìkä ,àtt áø øîàmizizta xn`y opgei iax s` - ¨©©¨¨©Ÿ¦
lke`a dcen ,miziztd z` xhete minlyd lr jxany minlye

devn ly dvnaly oey`xd dlilL ,çñt`edçépndvnäñeøt §¤©¤©¦©§¨
CBúadvnòöBáe äîìLzg` qextl eilr ,xnelk .dnlyd on §§¥¨¥©

dnlyd mr cgi dpgipie ,dqext eiptl didzy ick eiptly zevndn
.jxaieàîòè éàîdvn zlik` oipray meyn ,xacd mrh dn ± ©©£¨

zFSn' gqtaáéúk 'éðò íçì(b fh mixac)mgl' z`xwp dvndy oeike , ©¤¤Ÿ¦§¦
,dqext zlik`a xnelk ,lke` iprdy jxck dpnn lek`l jixv 'iper
xwir ,mewn lkne .dqext `l` lke` epi`e mly mgl el oi` iprdy
jxal jixv aeh meia ixdy ,dnlyd lr reval jixv drivad
zrya siqei wxe ,'dpyn mgl' meyn zenily zexkk lr '`ivend'

y ick ,dnlyd jeza dqextd z` dkxad`ed eli`k d`xp didi
.dpnn rvea

z` d`ian ,'`ivend' zkxae drivad xcq lr dpc `xnbdy jezn
:zaya drivad xcqòBöáì íãà áéiç úaMáe ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨©©¨©¨¨¨¦§©
['`ivend' zkxaa±]úBøkë ézL ìò.zenilyàîòè éàîmrh dn ± ©§¥¦¨©©£¨
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המשך בעמוד כד



xcde"קו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc - zekxa(ipy meil)

dkxad oia giyi `le ,xzl`l lek`l jixv dpey`x dkxa jxand
gy m` j` .jxale xefgl jixve ,dwqtd ef ixd gy m`e ,dlik`l
,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .jxane xfeg epi` ,dkxad jxevl

:dkxad jxev zaygp dgiy efi`,áø øîàiptle ,ztd lr jxia ¨©©
epnn rnyy ,elv` ayeid exiagl hiyede dpnn hrn rva mrhy

el xn`e ,ezaeg ici da `vie dkxad z`'Ceøa ìBè' 'Ceøa ìBè'§§
,dlik`l dkxad oia gyy `vnpe ,[dkxad zqextn jl leh-]Bðéà¥

éøöCe xefgl,Cøáìj` ,jxane xfeg dlik`l dkxa oia gyd mpn`y ¨¦§¨¥
xg`l xn` m` j` .jxane xfeg epi`e ,`id dkxad jxev ef dgiy

dkxad'çìî àáä'xn`y e` [ztd z` ea lahl]'ïzôì àáä' ¨¥¤©¨¥¦§¨
,[ztd z` ea mirhdle ztll]éøöCe xefgl,Cøáìef dgiyy meyn ¨¦§¨¥

gln ila mb ztd z` lek`l xyt`y itl ,dkxad jxevl dpi`
.oztile

ïðçBé éaøåe ax lr wlg,øîàyeléôàdkxad xg`l xn` m` §©¦¨¨¨©£¦
'çìî eàéáä'e`énð ,'ïzôì eàéáä'ok mb ±éøö BðéàCe xefgl,Cøáì ¨¦¤©¨¦¦§¨©¦¥¨¦§¨¥

zqext z` lek`l yiy meyn ,dkxad jxevl `id ef dgiy mby iptn
xg`l m` j` .dkxad ceakl oztila e` glna znrhen dkxad

,ynyl xn` dkxad'éøBúì ìéab' 'éøBúì ìéab'oqxend z` lab-] ©¦§¥©¦§¥
,[mixeeyd lk`nl minaéøöCe xefgl,Cøáìdpi` ef dgiyy iptn ¨¦§¨¥

.dkxad jxevl
úLL áøåe opgei iax lr wlg,øîàyeléôàdkxad oia xn` m` §©¥¤¨©£¦
dlik`lénð ,'éøBúì ìéab'ok mb ±éøö BðéàCe xefgl,Cøáìmeyn ©¦§¥©¦¥¨¦§¨¥

,dkxad jxev zaygp ef dgiy mbyøîàc[xn` oky-]äãeäé áø §¨©©§¨
ìëàiL íãàì øeñà ,áø øîàenvra,Bzîäáì ìëàî ïziL íãB÷ ¨©©¨¨¨¨¤Ÿ©¤¤¦¥©£¨¦§¤§

øîàpL(eh `i mixac)øãäå 'Ezîäáì EãNa áNò ézúðå'xg` wxe ± ¤¤¡©§¨©¦¥¤§¨§¦§¤§¤©£©
xn`p jk.'zòáNå zìëàå'zlik` jxevl gy `ed xy`ky ,`vnp §¨©§¨§¨¨§¨

dy ,ely dlik`l jxev ef dgiya yi ,ezndacr lek`l el xeq` ix
.jxane xfeg epi`e ,dkxad jxev zaygp `id okle ,ezndal lik`iy

:dilr jxiay ztd z` lek`l yi eay ote`a dpc `xnbdàáø øîà̈©¨¨
íeMî ìàeîL øa[ly enya-]òöBaä ïéà ,àéiç éaøztd z` ©§¥¦©¦¦¨¥©¥©

çìî eàéáiL ãò ,òBöáì éàMø,ztd z` lahlïzôì Bàea ztll ©©¦§©©¤¨¦¤©¦§¨
,ztd z`ãçàå ãçà ìk éðôìz` lek`l yiy meyn ,oiaeqnd on ¦§¥¨¤¨§¤¨

.dkxad ceakl ,oztil e` glna ,gaeyn ote`a dilr jxiay ztd
:didy dyrn df oipra `xnbd d`ianòìwà ìàeîL øa àáø̈¨©§¥¦§©

[oncfd-]àúeìb Léø éáì,dlebd y`x zial ±àzôéø déì e÷étà §¥¥¨¨©¦¥¦§¨
,lek`l mgl el e`ived ±àéãäì òöáe,cin elk`e eze` rva `ede ± ¨©§¤§¨

mixacd z` miiw `le ,oztil e` gln eiptl e`iaiy cr oiznd `le
.df oipra envr `ed xn`ydéì eøîà,eze` el`y ±øî øãä ¨§¥£©©

dézòîMîzxn`y ,ezrenyn ea xfg [l`eny xa `ax-] xn m`d ± ¦§©§¥
.oztil e` gln eiptl e`iaiy cr revaln oizndl jixvyàeäì øî ¨©§

,l`eny xa `ax mdl aiyd ±éøö ïéc úéìLLa Cdkixv ef zt oi` - ¥¥¨¦§©
.diwp zt `idy meyn ,oztil e` gln e`iaiy cr dpznde aekir

:`iig iax mya l`eny xa `ax xn`y sqep xn`n d`ian `xnbd
íéìk íéìâø éî ïéà ,àéiç éaø íeMî ìàeîL øa àáø øîàåon §¨©¨¨©§¥¦©¦¦¨¥¥©§©¦¨¦

,sebd,äáéLéa àlàmilbxd in geliw xy`k ,dcinray meyn ¤¨¦¦¨
,odilr zevevip efzpi `ny b`ece ,eilbxl aexw `ed zelkl aexw

.sebd on milbx in elk mxha wiqtn jk jezne
:`xnbd dtiqenae ,àðäk áø øîàmewnçBçéz øôòmd [jx-] ¨©©©£¨¦¨¨¦©
sebd on milk,äãéîòa eléôàoifzip oi` gegiz xtray meyn £¦©£¦¨

.zevevipàkéì éàåmy oi` m`e ±,çBçéz øôò,zayl leki epi` mbe §¦¥¨¨¨¦©
ïBøãî íB÷îì ïézLéå dBáb íB÷îa ãBîòéefzpi `l jke ,[retiy-] ©£§¨¨©§©§¦¦§¦§

.milbxd in elki mxha wiqti `le ,eilbxl zevevip
iax mya l`eny xa `ax xn`y ztqep daeh dvr d`ian `xnbd

:`iig,àéiç éaøc déîMî ìàeîL øa àáø øîàålìk øçà §¨©¨¨©§¥¦§¥§©¦¦¨©©¨
Eúìéëà,lk`zy dlik` ±å ,çìî ìBëàl okEúéiúL ìk øçà± £¦¨§¡¤©§©©¨§¦¨§

,dzyzy dizyå ,íéî äúLok bdpz m`éà[oi`-].÷Bfð äzà §¥©¦§¦©¨¦
:`iig iax ixack zeziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzjk epipy ± ©§¨©¦¨¦

l ,`iig iax mya l`eny xa `ax ixack ,`ziixaaEúìéëà ìk øçà©©¨£¦¨§

å ,íéî äúL EúéiúL ìk øçàå ,çìî ìBëàok bdpz m`äzà éà ¡¤©§©©¨§¦¨§§¥©¦§¦©¨
.÷Bfð¦

:ztqep `ziixa `xnbd d`ianCãéà àéðz,zxg` `ziixaa epipy ± ©§¨¦¨
m`ìk ìëàipinìëà àìå ìëàîokn xg`l,çìîm` okeìk äúL ¨©¨©£¨§Ÿ¨©¤©¨¨¨
ipinäúL àìå ïé÷Lîokn xg`l,íéîok dyr m`âàãé ,íBia ©§¦§Ÿ¨¨©¦©¦§©

[yeygi-]çéø ïîon rxätä,ok zngn `eal lelrdåok dyr m` ¦¥©©¤§
âàãé ,äìélás`éðtîilegäøkñàcaln ,ok zngn `eal lelrd ©©§¨¦§©¦§¥©§¨¨

.dtd on rx gix
d`ian `id ,dlik`a sebd ze`ixa oipra `xnbd dwqry jezn

:df oipra ztqep `ziixaät÷nä ,ïðaø eðz[sivnd-]íéîa Búìéëà ¨©¨¨©©§¤£¦¨§©¦
jk ici lr ,ezlik` xg` min daxd dzeyy xnelk ,eirn jezaBðéà¥

.íéòî éìBç éãéì àä¦¥¦¥©¦
:`xnbd zl`eyänëå:`xnbd daiyn .ezlik` mr dzyi minøîà §©¨¨©

.úôì ïBúé÷ ,àcñç áø©¦§¨¦§©
:dlik`a sebd ze`ixa oipra dkiynn `xnbdøîà éøî áø øîà̈©©¨¦¨©

a ìéâøä ,ïðçBé éaøzlik`ì úçà íéLãòìL,íBé íéL`edòðBî ©¦¨¨¨¨¦§£¨¦©©¦§Ÿ¦¥©
d ileg z` jka,Búéa CBzî äøkñà`a dxkq`d ilegy meyn ©§¨¨¦¥

.lylyl mrah miycrd eli`e ,miirnd zxivr zngn mc`l
:`xnbd dtiqenìáàaàîBé ìë[mei-]àìzx`an .miycr lk`i £¨¨¨Ÿ

:`xnbdàîòè éàî,mei lka mlk`i `ly xacd mrh edn ±íeMî ©©£¨¦
ätä çéøì äL÷c.dtd on rx gixl mexbl dlelr ef dbdpdy ± §¨¤§¥©©¤

a ìéâøä ,ïðçBé éaø øîà éøî áø øîàåzlik`úçà ìcøç §¨©©¨¦¨©©¦¨¨¨¨¦§©§¨©©
ììL,íBé íéL`edòðBîjka.Búéa CBzî íéàìç:`xnbd dtiqen ¦§Ÿ¦¥©¢¨¦¦¥

ìáàaàì àîBé ìë:`xnbd zx`an .lcxg lk`iàîòè éàîedn ± £¨¨¨Ÿ©©£¨
,mei lka eplk`i `ly xacd mrhìeçì äL÷c íeMîàaìc àL± ¦§¨¤§§¨§¦¨

.ald zylegl mexbl dlelr ef dbdpdy
a ìéâøä ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàzlik`Bðéà ,íépè÷ íéâã ¨©©¦¨©©¦¨©©¨¨¦§¨¦§©¦¥

íépè÷ íéâcL àlà ,ãBò àìå .íéòî éìBç éãéì àadlrn yi ¨¦¥¦¥©¦§Ÿ¤¨¤¨¦§©¦
mdy meyn ,mzlik`aìL Bôeb ìk ïéøáîe ïéaøîe ïéøôîdíãà ©§¦©§¦©§¦¨¤¨¨

.mze` lke`d
:sebl aeh `ed m`d ,gvwd lr dpc `xnbdéaøa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨§©¦

a ìéâøä ,àðéðçzlik`.áì áàk éãéì àa Bðéà ,çö÷ £¦¨¨¨¦§¤©¥¨¦¥§¥¥
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¥¦¥©¨¦§¤©§¦¥

,øîBàdå ,àeä úånä éðnñ íéMMî ãçà çö÷mc`ì ïLiäcv ¥¤©¤¨¦¦¦©¨¥©¨¤§©¨¥§
çøæîlyBðøb,gvwd ly eztiq` mewn -BLàøa Bîclelr ± ¦§©¨§¨§Ÿ

ziaxrn gexy iptn ,xdfp `ly lr ezen xg`l yprie ,zenl
oxeba zxaer `id xy`ke ,`id dgl [gxfnl axrnn zayepd-]
z` dnr dxiarn `id ,gxfnl oyid mc`l dribn okn xg`le gvwd
x`ean .el dwifne mc`d ly eteba eze` dqipkne ,gvwd ly egix
iaxa `ng iax gaiy cvike ,sebl wifn gvwdy ,`ziixad ixacn

.ezlik` z` `pipg
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìgvwdy `ziixad dxn`y df xac ± Ÿ©§¨¨
`ed ,sebl wifnBçéøae ,gvwd lyàä`ng iax xn`y df xace ± §¥¨

`ed ,egaya `pipg iaxaBîòèa.ezlik`a xnelk ,gvwd ly §©§
:dinxi iax ly en` dbdp oky d`ian `xnbddénéà[en`-]éaøc ¦¥§©¦

àzôéø déì àéôà ,äéîøé,zt exear dte` dzid -déì à÷aãîe± ¦§§¨©§¨¥¦§¨§©§¨¥
mrhdy meyn ,enrh da hlwpy cr zta [gvwd z`] eze` zwacne

,`pipg iaxa `ng iax xn`y itk sebl dtieokn xg`ldéì àôl÷î§©§¨¥
z` gixi `l dinxi iaxy ick ,ztd on [gvwd z`] eze` ztlwn ±

.`ziixaa epipyy itk ,wifn `edy egix
dpyna epipy(.dl lirl)zewxid lr :itk ,'dnc`d ixt `xea' jxan

.ux`d zexit lr jxany,øîBà äãeäé éaøjxan zewxid lràøBa' ©¦§¨¥¥
.'íéàLã éðéîiaxe `nw `pz zwelgna dkld wqt d`ian `xnbd ¦¥§¨¦

:dcediàîézéàå ,àøéæ éaø øîày mixne` yie ±øa àððéç éaø ¨©©¦¥¨§¦¥¨©¦¦§¨©
àtt,z`f xn`äãeäé éaøk äëìä ïéàjxan zewxid lry xn`y ¨¨¥£¨¨§©¦§¨

ixt `xea' jxany xn`y `nw `pzk `l` ,'mi`yc ipin `xea'
.'dnc`d

:dcedi iax ly enrh z` zx`an `xnbdàîézéàå ,àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨§¦¥¨
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קז `xew did` cenr n sc ± ipy wxtzekxa

êåøá ìåèxn`e ,elv`y inl hiyede dpnn rva dqextd on mrhy mcew rvead Ð

lr s`e .jxal xefgl jixv oi` Ð mizpia gqy it lr s` .dkxad zqextn leh :el

jixv oilitzl oilitz oia gq :(`,el) zegpna opixn`ck dwqtd `ied dgiyc ab

.`wqtn `le ,dkxa jxev dgiy jd ,mcd ieqka oke ,jxalçìî åàéáäoi` inp Ð

`dzy dkxa jxev ef s`y ,jxal jixv

.mrha zlk`p dkxa ly dqextéøåúì ìéáâ
.mixeeyd jxevl mina oqxend z` liab Ð

àéãäì äì òöáåoiznd `le ,cin :xnelk Ð

.oztle glnlùùáyyea" :enk ,aekr Ð

,ef `id diwp zt :xnelk .(d mihtey) "eakx

.oztl dkixv oi`eíéìë íéìâø éî ïéàon Ð

aexw gelwdyky itl ,daiyia `l` sebd

lr zevevp elti `ly b`ec `ed weqitl

.wiqtne eilbxçåçéú øôòá`kil Ð

.zevevpäøëñà.h"p`ln o"ea Ðäô÷îä
íéîá åúìéëàxg` daxd min dzey Ð

.mina dtv ezlik`y cr ezlik`óöéå"
"ìæøáämikln) "`lfxt `twe" opinbxzn Ð

.(e aäøëñà òðåîzngn `a ilegdy Ð

.milylyn miycrde ,mirn ipa xevrçö÷
ip` la` ,frla `"liip miyxtn epizeax Ð

ux`a eze` oirxefy mirxf oin :izrny

.l`rnyiåðøåâ çøæîìgexy ,gvw ly Ð

zqpkne ,`id dzpezne dgl gex ziaxrn

.sebd jeza gixdåîòèá àä åçéøá àäÐ

.aeh mrhde ,dyw gixdäéì à÷áãîÐ

.mrhd hlwy cr `ztixaäéì àôì÷îåÐ

.gixd liayaíåéå íåé ìëoirn Ð zaya Ð

.aeh mei oirn Ð aeh meia ,zayàìî éìëÐ

.mkg mc`òåîù íàjteq ,zg` mrt Ð

.zxg` mrt of` dhzyïùéá òîùú íàÐ

.cwzy` zrnyy dn zylye zipyyø÷éòã
àéä àòøà ïìéà`id zexitd lk xwirc Ð

.dpnid lcb lkde ,ux`dõö÷ðå ïéòîä ùáé
ïìéàä`edy oirn eae oiglyd zia el did Ð

jk xg`e epnn mixeka xvwe ,epnn edwyn

mixeka uvwe oli`d dcy oke .oirnd yai

.oli`d uvwp jk xg`e ,epnnåðéàå àéáî
àøå÷xy` dnc`d on" xnel leki epi`y Ð

oli`d uvwpe oirnd yaic oeikc ,"il dzzp

.`rx` dl dlha dpnnàøå÷å àéáîÐ

.xwir `id ux`dyäììé àéáä àåäùdfe Ð

.dzin `iadàáà àø÷ì òãåé ÷åðéúä ïéàù
àîàå.zrcd ur `xwp dfe Ðàæååâsprd Ð

.ur ly÷éôî.ipixg` ixit Ð
õåç
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àáäzegpnc iyily wxta opixn` ikde .zrcd gqid iedc Ð jxal jixv 'ek gln

zkxa oia gq m` .dkld oke ,jxal jixv Ð oilitzl oilitz oia gq :(`,el)

`zlin e`l i` ,jxale xefgl jixv Ð dizyl yeciw zkxa oiae ,dlik`l "`ivend"

e`l i` ,jxale xefgl jixv Ð dhigya oke ."jexa leh" enk dcerql `kiiyc

zenda xzei cerd" enk ,dhigyc `zlinn

ahid feg`" xn`iy e` ,"hegyl milebpxze

oi` Ð "dhigyd lqtz `ly jl hnyi `ly

lr `iadl milibx ep` oi` ep`e .dwqtd ef

eply ztc meyn ,oztl `le gln `l oglyd

oic zil jenqa xn`c `d ik `ed ixde aeyg

wcwcn did mgpn epiax ,edin .yya jixv

`zi`ck ,oglyd lr gln `iadl c`n

oglyd lr oiayei l`xyiyk :yxcna

`la ode mdici elhiy cr df z` df oipiznne

oibn gln zixae ,mdilr bxhwn ohyd ,zevn

.mdilr

éáøÐ 'eke oirnd yai opzc `id dcedi

ol mzqc dcedi iaxk dkldc d`xpe

oli`d zexit lr jxa m`e ,dizeek `pz

.`vi Ð "dnc`d ixt `xea"ùáé'ek oirnd

Ð `xew epi`e `ian jkl :miyxtn yi Ð

jexa yecwdl gaynk d`xp epi`y iptn

dnc` el ozpy dn lr laewk `l` ,`ed

.zexitl die`x dpi`y

äéúéàd`xp `kdn Ð iz` xcde `feebl

y"pehpeae** y"iifixte* mizezc

`xea" mdilr jxal oikixv Ð oda `veike

mini miiwzdl urd jxc ixdy ,"urd ixt

iz` xcd Ð ef dpya ixtd liwy ike ,miax

mgpn epiax axd edin .envr urd eze`a ixt

mi`lk zkqnc inlyexin di`x `iad

ixt `xea" ch`c ipin lk lr oikxanc

oin oich`e oibdd :mzd xn`wc ,"dnc`d

`ipzde :jixte .mxka mi`lk opi`e md oli`

:ipyne !ch`de qcpewd mi`yc ipin od el`

:`nl` .mi`lkl Ð `kde ,dkxal Ð onz

lkd ixacl ,edine .oi`yc ipin dkxa oiprl

ixt `xea" mdilr jxal jixv y"iifixt

miiwzn evre oich` lr lcb epi`c ,"urd

.dpyl dpyn
iaxe
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"CBøa ìBè ,CBøa ìBè" :áø øîà¯éøö Bðéà,Cøáì C ¨©©§§¥¨¦§¨¥
"ïzôì àáä" ,"çìî àáä"¯éøöïðçBé éaøå .Cøáì C ¨¥¤©¨¥¦§¨¨¦§¨¥§©¦¨¨

"ïzôì eàéáä" ,"çìî eàéáä" eléôà :øîà¯Bðéà éîð ¨©£¦¨¦¤©¨¦¦§¨©¦¥
éøö"éøBúì ìéab ,éøBúì ìéab" .Cøáì C¯éøö;Cøáì C ¨¦§¨¥©¥§¥©¥§¥¨¦§¨¥

éøö Bðéà éîð "éøBúì ìéab" eléôà :øîà úLL áøåC §©¥¤¨©£¦©¥§¥©¦¥¨¦
ìëàiL íãàì øeñà :áø øîà äãeäé áø øîàc .Cøáì§¨¥§¨©©§¨¨©©¨§¨¨¤Ÿ©
EãNá áNò ézúðå" :øîàpL ,Bzîäáì ìëàî ïziL íãB÷¤¤¦¥©£¨¦§¤§¤¤¡©§¨©¦¥¤§¨§
ìàeîL øa àáø øîà ."zòáNå zìëàå" øãäå "Ezîäáì¦§¤§¤©£©§¨©§¨§¨¨§¨¨©¨¨©§¥
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc - zekxa(ipy meil)

éøéôì déì úì÷L éëc àëéä ìáàxy`ky [ixt oina] okid la` ± £¨¥¨§¦¨§©¥§¥¥
,urd on zexitd z` lhep dz`÷étî øãäc àæåeâì déúéìaey ± ¥¥§©¨¨§¨©©¦

,yaiizn `ed `l` ,zexit `ivene xfegd spr ea oi`ïðéëøáî àìŸ§¨§¦©
déìòeilr mikxan oi` ±éøt àøBa' àlà ,'õòä éøt àøBa' £¥¥§¦¨¥¤¨¥§¦

.'äîãàä`idy s` ,'dnc`d ixt `xea' dhigd zkxa ,df llk itle ¨£¨¨
,dhigd ipirxb mdy ,dixt z` milhepy xg`ly meyn ,oli` oin

.mitqep mipirxb `ivene xfeg epi`e lerabd yaiizn
dpyna epipy(`"r lirl):øîà íà ïlek ìòåezkxaa'åëå ìkäL' §©¨¦¨©¤©Ÿ

dpc `xnbd .jxane xfeg epi`e ,dkxad zaeg ici `vi 'exaca didp
:`vi m`d ,oii e` zt lr 'lkdy' jxiaa,øîà àðeä áø ,øîzàlr ¦§©©¨¨©

,`vi 'exaca didp lkdy' jxia m`y epizpyn dxn` lk`n ipin lk
ïéiä ïîe útä ïî õeçmdilr jxia m`e ,miaeyg milk`n mdy ¦©©¦©©¦

.`vi `l 'lkdy'ïééå út eléôà ,øîà ïðçBé éaøåm` ,miaeygd §©¦¨¨¨©£¦©¨©¦
.`vi 'lkdy' mdilr jxia

.mi`pz zwelgna opgei iaxe `ped ax zwelgn z` dlez `xnbd
zt lr jxand m`d ,opgei iaxe `ped ax ewlgpy dn :`xnbd zxxan

,`vi 'exaca didp lkdy' oiieéàpúk àîéðdf xacay xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥
`ztqeza epipy oky .mi`pz xak ewlgp(d"d c"t),øîàå ,út äàø̈¨©§¨©

íB÷nä Ceøa ,Bæ út äàð änk'[`ed jexa yecwd-]àöé ,'dàøaL ©¨¨¨©¨©¨¤§¨¨¨¨
m` oke ,dkxad zaeg ici df gayaäàð änk' øîàå ,äðàz äàø̈¨§¥¨§¨©©¨¨¨

àöé ,'dàøaL íB÷nä Ceøa ,Bæ äðàz,dkxad zaeg ici df gaya §¥¨¨©¨¤§¨¨¨¨
eòáhL òaènî äpLîä ìk ,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¨©§©¤¦©§¥©¤¨§

[erawy gqepdn-],úBëøáa íéîëçxg` gqepa gaiyy df oebk £¨¦¦§¨
,jxal epwizy dnn,BúáBç éãé àöé àì.jxale xefgl jixve Ÿ¨¨§¥¨

opgei iaxe `ped ax zwelgn z` zelzl yi cvik zx`an `xnbd
:mi`pzd zwelgnaàîéðy ,xn`p m`d ±øîàc àðeä áøzt lry ¥¨©¨§¨©

xaeq ,'lkdy' zkxaa `vei epi` oiie,éñBé éaøkdpynd lky xn`y §©¦¥
oiie zt lr jxiae dpiyy df s`e ,`vi `l zekxaa epwizy gqepdn
xg` gqepa jxiay s`y xn`y xi`n iaxk `le ,`vi `l 'lkdy'

.`viøîàc ïðçBé éaøåxaeq ,`vi 'lkdy' jxia m` oiie zt lr s`y §©¦¨¨§¨©
,øéàî éaøkminkg epwizy dnn xg` gqepa jxia m` s`y xn`y §©¦¥¦

.`vi `l xg` gqepay xn`y iqei iaxk `le ,ezaeg ici `vi
opgei iaxe `ped ax zwelgn z` zelzl oi`y dgec `xnbd
`ped ax ixac miayiizn cvik `xnbd zx`an .mi`pzd zwelgna

:xi`n iax zhiyk s`øîà[xn`i-]éøîàc àðà ,àðeä áø Cìdn ± ¨©¨©¨£¨§©§¦
`ed ,'lkdy' zkxaa `vei epi` oiie ztay izxn`yì eléôàzhiy £¦§

,øéàî éaøy meynøîà÷ àì ïàk ãò[xn`-]íúä øéàî éaø± ©¦¥¦©¨Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨
mewnd jexa ef zt d`p dnk' ztd lr jxandy ,`ziixaa my

,ezaeg ici `vi 'd`xayúôc déîL økãî à÷c àëéä àlà`l` ± ¤¨¥¨§¨©§©§¥§©
,['ef zt d`p dnk'] 'zt' myd z` xikfn `ed dkxaay okidìáà£¨

úôc déîL økãî à÷ àìc àëéäezkxaa xikfn epi`y okid la` ± ¥¨§Ÿ¨©§©§¥§©
,'zt' myäãBî øéàî éaø eléôàzaeg ici `vei epi`y iqei iaxl £¦©¦¥¦¤

,'lkdy' ztd lr jxiay ote`a okle .df gaya dkxadiax dcen
.'zt' my xikfd `ly oeikn ,ezaeg ici `vi `ly xi`n

:iqei iax zhiyk s` opgei iax ixac miayiizn cvik zx`an `xnbd
øîà ïðçBé éaøå[xn`i-]éøîàc àðà ,Cìzta s`y izxn`y dn ± §©¦¨¨¨©¨£¨§©§¦

`ed ,'lkdy' zkxaa `vei oiieì eléôàzhiy,éñBé éaøy meynãò £¦§©¦¥©
øîà÷ àì ïàk[xn`-]íúä éñBé éaølr jxandy ,`ziixaa my ± ¨Ÿ¨¨©©¦¥¨¨

,ezaeg ici `vi `l 'd`xay mewnd jexa ef zt d`p dnk' ztdàlà¤¨
øîà÷c íeMî[xn`y-]äëøaoeylaïðaø eðéwz àìcepwiz `ly ± ¦§¨¨©§¨¨§Ÿ©¦©¨¨

,minkgìáàm`øîàoiie zt lrïðaø eðéwúc ,'Bøáãa äéäð ìkäL' £¨¨©¤©Ÿ¦§¨¦§¨§©¦©¨¨
,lk`n ipin x`y lr ef oeyla jxal minkg epwizy ±éaø eléôà£¦©¦

äãBî éñBé.ezaeg ici `viy ¥¤
`ian `xnbd,`xnbd zxtqn :envrn gqepa jxand oipra dyrn d
àéòø ïéîéða[drexd-]àzôéø Cøk,[zt lk`-]øîàåxg`l ¦§¨¦¨£¨¨©¦§¨§¨©

,dlik`déøa''àzét éàäc déøî C.[ef zt ly oec`d jexa-]øîà §¦¨¥§©¦¨¨©
jk lr,áøef ezxin`ayàöéjxia `ly s` ,oefnd zkxa zaeg ici ©¨¨

.minkg epwizy oeyla
`veiy ax xn` cvik :`xnbd dywn .ax ixaca dpc `xnbd

,'`zit i`dc dixn jixa' zxin`aøîàäå[xn` `lde-]áøllk §¨¨©©
,zekxaa,äëøa dðéà ,íMä úøkæä da ïéàL äëøa ìkdxin`ae ¨§¨¨¤¥¨©§¨©©¥¥¨§¨¨

jk `irx oinipaa dyrnd :`xnbd zvxzn .myd zxkfd oi` `ld ef
,didøîàc[xn` `edy-]éøa''àzét éàäc déøî àðîçø Cjexa-] §¨©§¦©£¨¨¨¥§©¦¨

`viy ax xn` okle ,myd z` xikfdy `vnpe ,[ef zt ly oec`d 'd
.ezaeg ici

zkxa zaeg ici ef dxin`a `veiy ax xn` cvik :`xnbd dywn
,oefndïðéòa àäåoefnd zkxaa xn`iy mikixv ep` `lde ±ìLL §¨¨¦©¨Ÿ
,úBëøa,ok` :`xnbd zvxzn .zg` dkxa `l` xn` `l `edeéàî §¨©

áø øîà÷c 'àöé'ici `vi `irx oinipay exne`a ax zpeek `id dn ± ¨¨§¨¨©©
,ezaegénðy ezpeek ok mb ±äðBLàø äëøa éãé àöézekxad ylyn ©¦¨¨§¥§¨¨¦¨

zetqepd zekxad izy z` jxal jixv oiicr j` ,['ofd' zkxa].
:`xnbd dywn .epcnll ax `ay yecigd edn zxxan `xnbdéàî©

ïì òîLî÷ici `vi `irx oinipay xn`y dna epcnll ax `a dn - ¨©§©¨
y epcnll `a i`ce .epeyla xn`y df gaya ezaegáb ìò óà©©©

døîàcdkxad z` xn`y ±ìa,ìBç ïBLdkxad oeyl xwirk `le ©£¨¨¦§
lr zeywdl yie .ezaeg ici `vi mewn lkn ,ycewd oeyla `idy

xak `lde ,jkàðéðzepipyy ,dpyna ok epipy ±(.al dheq),elàå §¦¨§¥
d mixacdì ìëa íéøîàð,ïBL,ycewd oeyla wx `leäèBñ úLøt ¤¡¨¦§¨¨¨¨©¨

oeyla dze` riayn ,dzpif `ly dy`d z` odkd riaynyky ±
oke ,dpian `idyøNòî éecéå,zexyrnd xeria zra xne`y ¦©£¥
,oeyl lka dceeznåokòîL úàéø÷,oiany oeyla `xewälôúe- §§¦©§©§¦¨

,zekxa dxyr dpenyåokïBænä úkøaoiany oeyla jxan,ok m` . §¦§©©¨
oian `edy oeyl lka zxn`p oefnd zkxay epipy xak ef dpyna

.df xac epcnll ax jixv did recne ,leg oeyla s`e
:`xnbd zvxznéøèöàCc meyn ,z`f epcnll ax did jixv ±à÷ìñ ¦§§¦¨§¨
àðéîà Czòc,xnel jzrca dler didy ±éléî éðäel` mixac ± ©§¨¨¦¨¨¦¦¥

ote`a `l` mpi` ,leg oeyla jxia m` s` `veiy ,dpynd dxn`y
døîàc[dkxad z` xn`y-]ìaïðaø eðéwúc éëéä ék ìBç ïBL± ©£¨¨¦§¦¥¦§©¦©¨¨

xnel minkg epwizy gqep eze`aìaïBLd,Lã÷z` mbxz wxe ¦§Ÿ¤
,leg oeyll dkxadìáàm`døîà àì[dkxad z` xn`-]ìaïBL £¨Ÿ£¨¨¦§

ïðaø eðéwúc éëéä ék ìBçxnel minkg epwizy enk ±ìaïBLd,Lã÷ ¦¥¦§©¦©¨¨¦§Ÿ¤
,ezrcn zexg` milina jxia `l`àîéày xne` iziid ±àì`vi ¥¨Ÿ

okle .dkxad zaeg ici jkaïì òîLî à÷,eixaca ax epcnln ± ¨©§©¨
.ezaeg ici `vi mewn lkn zexg` milina jxiay ote`a s`y

zxkfd da oi`y dkxa lky ,lirl exkfedy ax ixacl day `xnbd
:dkxa dpi` mydàôeb.mx`ape ax ixac mvrl aeyp ±,áø øîà ¨¨©©

dðéà ,íMä úøkæä da ïéàL äëøa ìkzaygpøå .äëøaïðçBé éa ¨§¨¨¤¥¨©§¨©©¥¥¨§¨¨§©¦¨¨
,øîàs`da ïéàL äëøa ìkzxkfdúeëìî,'ddðéàzaygp,äëøa ¨©¨§¨¨¤¥¨©§¥¨§¨¨

s` m`d opgei iaxe ax ewlgpy ,`vnp .cala myd zxkfda ic `le
.dkxaa zakrn 'd zekln zxkfd

:ax ixack `ziixan dgiken `xnbdáøc déúååk ,ééaà øîà̈©©©¥§¨¥§©
àøaúñî,ax ixack xazqn ±,àéðúcweqta aezk(bi ek mixac)oipra ¦§©§¨§©§¨

,xne`e 'd iptl dceezn `ed xeriad xg`ly ,zexyrnd xeriaàì'Ÿ
éúBönî ézøáò.'ézçëL àìå E,`ziixad zx`an'ézøáò àì'epiid ¨©§¦¦¦§¤§Ÿ¨¨§¦Ÿ¨©§¦
izrpnp `ly,Eëøálî,xyrn zevna epwizy dkxad itkàìå' ¦§¨¤§§Ÿ

'ézçëLizgky `ly epiidøékæälîz` dkxaaEîL['d my-]åéìò ¨¨§¦¦§©§¦¦§¨¨
,`ziixad ixacn iia` wiicn .xyrnd lr ±úeëìî eléàå,'dàì §¦©§Ÿ

éðz÷dxne`l gky `ly zeceezdl eilry `ziixaa epipy `l ± ¨¨¥
,dkxaa zakrn dpi` zekln zxkfd ok`y ,cenll yi jkne .dkxaa
s`y xn`y opgei iaxk `le ,ax zhiyke ,myd zxkfd wx `l`

.zakrn zekln zxkfd
:opgei iax zhiy z` `xnbd zayiinïðçBé éaøå,jl xn`iéðzyi ± §©¦¨¨§¦

,`ziixaa zepyløékæälî 'ézçëL àìå'z` dkxaaEúeëìîe EîL §Ÿ¨¨§¦¦§©§¦¦§©§§
åéìò.zakrn zekln zxkfd s`y ,xyrnd lr ± ¨¨

äðùî
milk`n lr jxal yiy zekxad md dn dk cr dx`ia dpynd
:ux`d on elecib oi`y xac oic zx`an epizpyn .ux`d on mleciby
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc - zekxa(iyily meil)

øîàc ïàîì àîìLazxaeqy drcd itl zpaen dpynd - ¦§¨¨§©§¨©
md i`nca dpyna epipyy 'dxnz zelaep'y,à÷éæc éøîzzelaepe ©§¥§¦¨

nk ilyea' md epzpyna epipyy,ef drc itly meyn ,'`xeðééä- ©§
,daiqd `id z`fàëäc,epzpyna o`ky -dì éø÷dpkn dpynd - §¨¨¨¥¨

mze`àîúñ 'úBìáBð',sqep xe`iz `llíúäådpyna ,my eli`e - §§¨¨§¨¨
,i`ncadì éø÷zelaep' mze` dpkn dpynd -,'äøîzlka ixdy ¨¥¨§¨¨

.xg` oina xaecn mewnøîàc ïàîì àlàdrcd itl `l` - ¤¨§©§¨©
md 'dxnz zelaep'y ,zxaeqy,àøîë éìLeadzpiy recn ,dyw §¥©§¨

eli`e ,mzq 'zelaep' mi`xwp md epzpynay ,dpeyln dpynd
oiae epzpyna oia `ld ,'dxnz zelaep' mi`xwp md i`nc zkqna

,ok m`e ,'`xnk ilyea'l dpynd zpeek ,i`nc zkqnaéãéà éðzéð¦§¥¦¦
éãéàådpyna mbe epzpyna mb xnelk ,dfae dfa `pzd dpyiy - §¦¦

i`nc zkqnayBà ,'äøîz úBìáBð'dpyiyéãéàå éãéà,dfae dfa - §§¨¨¦¦§¦¦
i`nc zkqnay dpyna mbe epzpyna mb xnelk,àîúñ 'úBìáBð'§§¨¨

:`xnbd dwiqn .sqep xe`iz `llàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
:dpyna epipy'åë äaøä ïéðéî åéðôì eéäyi m` xne` dcedi iax ¨§¨¨¦¦©§¥

dfi` lr jxan mixne` minkge ,jxan `ed eilr dray oin odipia
.dvxiy odn

:minkge dcedi iax ewlgp mipte` el`a dpc `xnbd,àleò øîà̈©¨
ú÷Bìçî`id minkge dcedi iaxamipin eiptl yiy ote` ©£¤§
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קיי ezny in` cenr `n sc ± iyily wxtzekxa

øîàã ïàîì àîìùá`pniwe` oizipznc zelaepe ,`wifc ixnz i`ncc zelaep Ð

"zelaep" (n) opz oizipznae "dxnz zelaep" edl ixw `kdc epiid ,`xnk ilyeaa

.`nzqúååù ïäéúåëøáùá`ae ,"urd ixt `xea" ediiexzc ,migetze mizif oebk Ð

.zg` dkxaa odizy z` xehtléãò áéáçóaiagd z` Ð oizipznc dvxiy edfi` Ð

.rnyn eilrúååù ïäéúåëøá ïéàùë ìáà
ìëä éøáãaeye ,ozxhet zg` dkxa oi` Ð

:(`,n) opzc ab lr s`e .zwelgn o`k oi`

"dnc`d ixt `xea" oli`d zexit lr jxia

dilr jxiae drhe `pin cga ilin ipd Ð `vi

lr jxiae zife oepv la` ,"dnc`d ixt `xea"

.zif xhtp `l Ð oepvdàèéùôcr opiqxb `l

éáéúéî.`xnbd zhiy ef oi`y :`cg Ð

jixhvi` `lc `hiyt dil `iyw `xwirn

.`xninl ivn ikid `iyw xcde ,`xninl

opirny`c e`l i` ,`id `hiyt `lc :cere

opzdc ,zifd z` xhet oepv `pin` ded `ler

Ð "dnc`d ixt `xea" oli`d zexit lr jxia

.`viø÷éò ïåðö äéäùligzd eliayay Ð

ly etxeg bitdl `l` zif lk` `le ,dlik`d

lk :(`,cn) opze .lth zif dil dedc ,oepv

xwird lr jxan Ð dlth enre xwir `edy

.dlthd z` xhete'åë äæ ìò êøáîo`ke Ð

.ewlgp `làîìòá íéðéî éðùåzif oebk Ð

e ,zeey odizekxay getzeoinn cg`d

.ewlgp dfa ,drayú÷åìçî øîà ãç
úååù ïäéúåëøáùá:opiqxb ikd .oxn`cke Ð

éîð úååù ïäéúåëøá ïéàùá óà øîà ãçå
ú÷åìçî.lif`e dl yxtne Ðéâéìô éàîáÐ

.dkxa `cga ixhtn `l i`ce `déáø øîà
éâéìô íéã÷äìá äéîøéla` opiqxb `le Ð

odn cg` lr jxan zeey odizekxaya

iax citwn zeey opi`ya `zydc .dvxiy

,sicr dray oin :xn`e ,ozncwd lr dcedi

.oky lk `l Ð efa ef xehtl `aykøîàã
'åë ÷çöé éáø,dncwd` opictw :`nl` Ð

lk jkld ,wgvi iaxc dil zi` dcedi iaxe

dray oinc ,dray oinn e`l cgc `kid oky

mewna wgvi iaxc edl zil opaxe .sicr

.sicr aiagc ,aiagïðç éáøã àâéìôå`d Ð

.dkxal mcew mcwend xn`c wgvi iaxc

da yiy ,`a l`xyi ux` gayl `xw `nl`

xcqk o`pne ,elld miaeygd zexit

`a `l xn`c opz iaxc` bilte .mzeaiyg

mrha zexitd zeaiyg gay ricedl aezkd

yda yiy l`xyi ux` ly dgay `l` ,mdl

ikdc oeike .oda oilzp dxez ixeriyy zexit

efa ixdy ,oxcq lr aezkd citwd `l Ð `ed

.oiey olekòâåðîä úéáál` `ade" aizk Ð

aizk `le .(ci `xwie) "axrd cr `nhi ziad

"eicba z` qaki ziaa lke`de" micba qeak

elit`e dlik` xeriy `deya Ð (ci `xwie)

ziaa akeyde" ditiqa aizkcn ,lk`i `l

z` `yepe ea qpkpd :jkld ."eicba z` qaki

el` oi` Ð eyealn jxck `ly enr eicba

`xew ip` oda s`y ,cin mi`nhe ,eicba

ira Ð oda yeal `edyke ."ziad l` `ade"

.diidyñøô úìéëàea exriyy xkk ivg Ð

izy oefn elek `edy ;aexird z` minkg

.zg` dcerq oefn Ð eivge ,zecerqïéèç úô.xdn zlk`p Ðáñéî,daqd jxc Ð

.dp`e dp` dpet epi`y ,xdn zlk`p `idyìäàá àîèî åðéàådynl dkld Ð

.`ed ipiqnøéæðì ïéé úéòéáø éãëoii ziriax xeriyk oialele mibfe mipvxg lk` Ð

lekiy mc ziriax iab (`,fw zegpna) opixn`ck ,min ziriaxa yiy dnn xzei oii ziriaxa yie oiyelw minde ar oiidy itl ,oiey min ziriaxe oii ziriax xeriy oi`e .aiig Ð

.zifk dicic ziriax ded `l yilwc icin la` ,jinqc meyn zifk lr cenrle yexwlúáù úàöåäì.dyai dp`z `ide ,zxbexbk oilke` `ivend :(a,er zay) opzc Ð
ïøåòéù
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ìáà,zwelgn o`k oi` aeye ,zife oepv oebk :i"yx yxit Ð zeey odizekxa oi`ya

zeticr oi`c dcen dcedi iax elit` ,exiag z` xhet cg`d oi`y oeik

lr jxai jk xg`e ,el aiagd dlgz dvxiy dfi` lr jxan `l` ,mipind zraya

ahen ,`xnbd dyxit `le li`ed ,minkgl dcen dcedi iaxc yxtl yi oke .ipyd

micen miax `le miaxl dcen cigiy xn`py

oepvd lr jixale :i"yx dywde .cigil

lr jxia lirl opz `dc ,zifd z` xhtle

!`vi "dnc`d ixt `xea" oli`d zexit

,`pin cg `l` my oi`y mzd ip`yc :uxize

`kd la` ,"dnc`d ixt `xea" jxiae drhe

`l oepvd lr "dnc`d ixt `xea" jxiayk

elit` "urd ixt `xea" `edy exag z` xht

lirl opixn` `d :xn`z m`e .carica

`xea" zkxac `xtw xac `caer iab (`,hl)

itl ,"lkdy"n ith `aiyg "dnc`d ixt

"urd ixt `xea" mb ok m` ,ith zxxeany

yie !"dnc`d ixt `xea" zkxan ith `aiyg

jk lk "urd ixt `xea" aiyg `lc :xnel

`xea" aeygy enk ,"dnc`d ixt `xea"n

zeklda azky dne ."lkdy"n "dnc`d ixt

`xea"l micwz "urd ixt `xea"c zelecb

itl epiid Ð ith zxxeanc "dnc`d ixt

odizekxa oi`ya ibiltc ,onwlc `pwqnd

i`dl la` .dcedi iaxk ol `niiwe ,zeey

odizekxa oi`ya ibilt `lc opixn`c `pyil

,zelecb zekldc wqt mwezn `l Ð zeey

.lirl epyxitckéáéúéîzife oepv eiptl eid

jxanc `nl` :jixte Ð 'eke oepvd lr jxan

ixt `xea" xehtl elit` "dnc`d ixt `xea"

zrayn `edy zif iabl elit` ,"urd

zrayn ok enk ody zeilw oky lke ,mipind

"dnc`d ixt `xea" odilr jxanc ,oipind

,ikd bidpdl jixv okl !migetzd z` xehtl

enk ,zeey odizekxa oi`a lirl ziyixtck

.zeilwe migetzøîàmicwdl dinxi iax

axde i"yx yxit Ð 'eke sqei iax xn`c

ax xn`c `d `iz` ,ef `qxb itl wgvi epiax

iax la` .`wec dcedi iaxk mcwend lk sqei

`iz`e 'eke sqei ax xn` :qixb dirny

,dfn df oiaiag oi`y ixiine ,opaxc `ail`

Ð oiaiaga i`c .mcwen xza opilf` `dc

oipin x`ya elit` `dc ,mcew aiagc `hiyt

lr jxanc opax ixn` oipind zray iabl

it`a `zlin sqei axc `zline ,dvxiy dfi`

:qxbc rnyn jenqac ,`xidp `le .dytp

,`wec dcedi iaxk `iz`e ,sqei ax xn`c

iazi eed `pepnd axe `cqg ax xn`wc

`dl xn dl xaq `l :el xn` ,'eke `zcerqa

.'eke mcwend lk xn`c sqei axcéàîá
dcedi iaxc `nrh i`n :xnelk Ð ibilt

zeticr i`n ,sicr oipind zray xn`c

x`y xehtl oileki opi`y xg` ,eda `kiiy

.dncwdd on ied zeticrdc :ipyne ?oipin

ïôâlk` m` :yexit Ð 'eke oii ziriax ick

la` ,aiig Ð oii ziriax ick oialel e` oilr

,aiign `l Ð min ziriax ick odn lk` m`

ik la` .ilkd on ueg lwa oiklede iyilwc

`ed oiidy ,ith `xeriy jixv oiia oixryn

xzei `vei did min did m`e ,oii ziriax qekd on letiy mcew zvw yceb wifgne ar

n.ziriaxéìë.`ipzn ur ilk iab Ð miza ilra
ezii`
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eznyקיב ina cenr `n sc ± iyily wxtzekxa

íéðåîøë ïøåòéùjkld mdilk lr miqg miza ilra .xedh Ð oenx `ivenk awip Ð

awip ,mifeb`l ynzyn Ð zif `ivenk awip ,mizifl eripvn Ð zeiphw `ivenk awip

dixeriy ied `l xeknl cnerd one` ly la` .mipenx ea ynzyn Ð feb` `ivenk

.ikdaäéøåòéù áåøù.lebite xzep mc alg zlik` Ðùáã`ed dxeza xen`d Ð

.dxnz `id zazeke ,mixnz yacéðù äæ
õøàìaizkc "yace ony zif ux`" Ð

xfge ,xcqd z` "ux`" wiqtd `xwc ditiqa

mip`zn miaeyg mixnze mizif zeyrl

daezkd "ux`"l iying oenxdy .mipenxe

daezkd "ux`"l ipy yace ,`xwnd y`xa

.eteqaàìæøôã éøâð ïì áéäé ïàîmilbx Ð

.lfxa lyêðéòîùðåjixg` jlpe ,jynyp Ð

.cinzêåúá íéáðòå íéðàú íäéðôì åàéáä
äãåòñäÐ ok m`c .ztd z` ztll `le Ð

oerh oi`y xaca wleg oi`e ,dlth edl eed

minrtl :`l` .eixg`l `le eiptl `l dkxa

.zexita dcerqd jeza eit z` wznl `ay

íäéðôì êøáî.edpip dlth e`lc Ðàìå
íäéøçàì.ozxhet oefnd zkxac Ðïéá

íäéøçàì ïéá íäéðôì`l` xht `lc Ð

.ipiif `l ipde ,oiifc icinïéðñëá äàáä úô
milibx eid oefnd zkxae dlik` xg`l Ð

all oitiy itl ,zeilw ode ,oipqik `iadl

ipqik ipd (a,hk oiaexir) `nlra opixn`ck

dyelpy zt odnr oi`iane .`aill elrnc

oiyery yie ,eply y"i`ilae` oirk oilaz mr

xac odn oilke`e zepli`e mixetv oink oze`

daxd oilaz da mipzepy jezne .hren

hren dlk`ne micwye mifeb`e`l Ð

zt` dedc icin ,yly oirn dkxa depirhd

dlgza (a,fl) oiwxta opixn`c ,ogece fxe`

.melk `le seqale "zepefn ipin `xea"úô
úøèåô.mdixg`l oia mdiptl oia Ðíéøáã

äãåòñä úîçî íéàáäz` oda ztll Ð

.ztdäëøá ïéðåòè ïéà.dlth edl eedc Ð

e`iady ,zexit oia oefn oia ,icin lk :jkld

`le eiptl `l dkxa ea oi` Ð oztll

.eixg`lêåúá äãåòñä úîçî àìù
äãåòñä,oicxze aexk oke ,`qiic oebk Ð

.raeyle oefnl oi`ae oztl opi`yïéðåòè
ïäéðôì äëøáopi`e ,edpip dlth e`lc Ð

."`ivend" zkxaa xhtpc mgl llkaàìå
ïäéøçàì.ozxhet oefnd zkxae ,edpip oefn ipinc Ðøçàì àáì íéìéâøä íéøáã
äãåòñ.oztl zngn `ly dcerqd jeza o`iad elit` ,zexit oebk Ðäëøá ïéðåòè

ïäéðôì ïéá.edpip dlth e`lc Ðíäéøçàì ïéáe`lc ,ozxhet oefnd zkxa oi`c Ð

.edpip ipefn
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åúééàxwir zt edl eed ok m`c ,ztd z` oda ztll `le Ð ipenxe ixnz ediinwl

.dlthd z` xhete xwird lr jxan :(`,cn) opze ,dlth odeäæux`l ipy

,ux`l oieyc ab lr s` ,mixnze mixery e` zife dhg `ki`c `kid ,mewn lkn Ð

.dkxal micwi ,oey`x "ux`"l epiidc ,weqta mcwend mewn lknåàéáämdiptl

oi`y oebke Ð dcerqd jeza miapre mip`z

.dcerq gepwl `l` ztd z` ztll oi`a

àìàdkxa oerhc Ð oipqka d`ad zt

`xea" wx eixg`l dkxa oerh oi`e eiptl

edc icin ."zeax zeytp,ogece fxe`` d

`xea" jxan dlgza (a,fl) lirl opixn`c

epzpe li`ed ,melk `le seqale "zepefn ipin

m` elit` :i"yx yxite .daxd micwy oda

`le .xn`w oefnd zkxa xg` odn lk`

ea yiy lk lirl opixn`c :`cg ,`xidp

:cere .yly oirn dkxa jixv oipind zyngn

lr !ogece fxe` inp `nil ,oipqik xn`w i`n`

mcew ,dcerqd jeza ixiinc yxtl jixv ok

on ueg :xn`w ikde ,da ixiinc ,oefnd zkxa

mcew dcerqd jeza ,oipqika d`ad ztd

xhtc ,eixg`l dkxa oerh oi`c ,oefnd zkxa

meyn zyy axl elit` oefnd zkxa dil

s` ,dcerq `la la` ;hren xac iedc

ikdle .zekxa yly oirn jxal jixv eixg`l

`la elit` ixdy ,ogece fxe` zt hwp `l

yly oirn dkxa oikixv oi` inp dcerq

axk `l` zyy axk ol `niiw `l .eixg`l

mewna cigik dkld oi`c ,ongp axe `ped

.miaxéëäoiwyn ipin lk xhet oiie :opiqxb

i`c .dcerq `la oiia ixiin dxe`kle Ð

,zt dil xhtc dil wetiz Ð zt icda

jenqa xtqd xnel dvx inp oii elit`c

.envrl dkxa raewc `nrh e`l i` ,xehtc

.xhet oii ikd elit`e ,dcerq `la ixiin `l`

oi` zxhet ztn ixdy ,dizeek `zkld zile

mb ok m` ,`tt ax wqtk `l` ,ezenk dkld

`zkld zil 'eke xhet oii xn`wc `dn

.dizeek

àúëìädcerqd jeza mi`ad mixac

:qxhpewd yxit .dcerqd zngn

,dkxa oiperh oi` Ð ztd z` oda ztll

ok m`c ,`xidp `le .dlth edl eedc

xwird lr jxanc ,(`,cn) `id oizipzn

,zt dixhtp inp oii jenqa jixtc :dyw cere ?ol rnyn `w i`ne ,dlthd z` xhete

?opixiin ztl lthc icina op`e ,ztl dlth epi` oiid mizeyyk `lde ,dyw i`ne

dil dedc xn`w epiia ezt dxeyyk Ð zt dixhtp oii qxhpewd yexitl yxtl oi`e

dyw cere .dizya ixiin i`ce `l` !df oipra eilr jxaiy ogky` `l `dc ,lth oii

`qiic oebk ,dcerqd jeza dcerqd zngn `ly mi`ad mixac :i"yx yxity dn

oizipzna opixn`c ,`xidp `le .edpip oefn ipinc Ð oefnd zkxan oixeht edine ,edpip dlth e`lc Ð mdiptl dkxa miperh ,reayle oefl oi`ae oztl ly opi`y ,aexke oicxze

dcerqd jeza oze` `iad elit`e ,zexit enk :i"yx yxit ,dcerqd xg`l `al milibxd mixace .dxcw dyrn lk oicd `edc yxtn `xnbae ,zxtxtd z` xht ztd lr jxa

e`iad lirl xn`c zyy axk epiidc ;edpip oefn e`lc ozxhet oefnd zkxa oi`c Ð mdixg`l oiae ,edpip dlth e`lc Ð mdiptl oia .dkxa miperh Ð oztl zngn `ly

epiax yxit ok lr .lirl ziyixtck `ped axke ongp axk ol `niiwc ,`zkldk `lc iede ,mdixg`l oia mdiptl oia dkxa miperhc dcerqd jeza mipenxe mip`z eiptl

jeza o`iade ,dxcw ipin lke mibce xya oebk ztd mr olk`l milibxy ,zta dcerqd zngn `al milibxd :xnelk ,dcerqd jeza dcerqd zngn mi`ad mixac :wgvi

`al okxc oi`y mixac la` .ozxhet ztd Ð oi`a md zt meync oeikc ,zt `la onvr ipta dcerqd jeza olk` elit` ,mdixg`le mdiptl dkxa oiperh oi` Ð dcerqd

axk epiide ,ozxhet ztd oi` Ð ez` oztl meyn e`lc oeikc ,odiptl dkxa oiperh Ð ztd z` oda ztll milibx oi`y zexit lk x`ye mipenxe mixnz oebk ,dcerqd jeza

.odixg`l `le odiptl dkxa oiperhc ixn`c ,lirlc `ped axke ongpøçàìmixac e`iad m` :eyexit ikde Ð `tiq jda mi`ad mixac opiqxb `le `l eze opiqxb dcerqd

fdy,dcerqd zngn `al milibxd mixac oiae .dcerq mey `la olk`y enk iede ,llk ozxhet ztd oi` aey ,ztd on mdici z` ekyny xg`l :yexit ,dcerqd xg` epxk

ztd on epici jeynl eply bdpn oi`c ,df oic epl oi` eiykre .i`w lirlc mixac lk`c ,mdixg`le mdiptl dkxa miperh Ð dcerqd zngn `al milibx oi`y mixac oiae

.`tt axc wqtk ol `niiwe ,dry lk zt lek`l epzrc oefnd zkxa mcew xac mey e` zexit oilke` ep`y dry lk `l` ,oefnd zkxa xg`l cr llkéàdixhtp inp oii ikd

zenewn daxdac :i"yx yxit .envrl dkxa mxebc oii ip`y :ipyne !zt dixhtle ,dzyi `l dcerqd e`l i`c ,minrt dnk dzey `edy ,iz` dcerq zngn oii i`cec Ð zt

dlgzae ,"otbd ixt `xea" oiid lr jxal jixvc meyn :yxit mdxa` oa oeyny epiaxe .oiqexi` zkxaae yeciwa oebk zezyl oikixv oi`y it lr s` eilr oikxane ,`a `ed

,ozxhet zt Ð dcerqd zngn mi`ad xkye min enk oiwyn x`yac :mz epiax xne` ,edine ."exaca didp lkdy" oiwyn x`y lre ,"urd ixt `xea" miapra `edyk

jixt `lc `de .jlnpk iedc dcerqd jeza elit`e ,mrte mrt lka dkxa minl oikxany azky ixhie xefgnk `lce ,envrl dkxa raewc e`l i` xhet ded oii elit`c

.ztd zkxa llka dpi`c Ð zt edl xht `lc `hiyte ,'eke "oefnd on xcepd" :(`,dl lirl) xn`ck ,ipiif `l min la` oiif oiic meyn odn `kd
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äãeòqä øçàì ;íäéøçàì¯íäéðôì ïéa äëøa íéðeòè §©£¥¤§©©©§¨§¦§¨¨¥¦§¥¤

íéøác :eøîà äî éðtî ,àîBæ ïa úà eìàL .íäéøçàì ïéa¥§©£¥¤¨£¤¤¨¦§¥¨¨§§¨¦
íéðeòè íðéà äãeòqä CBúa äãeòqä úîçî íéàaä©¨¦¥£©©§¨§©§¨¥¨§¦
úôe ìéàBä :íäì øîà ?íäéøçàì àìå íäéðôì àì äëøa§¨¨Ÿ¦§¥¤§Ÿ§©£¥¤¨©¨¤¦©

.ïzøèBt¯!út déøèôð éîð ïéé ,éëä éà¯,ïéé éðàL ©§¨¦¨¦©¦©¦¦§§¥©¨¥©¦
íøåâã
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc - zekxa(iyily meil)

íéðBnøk ïøeòéL,oenix `ivend awpa `ed mdly dxdhd xeriy ± ¦¨¨¦¦
,dfn ohw xeriya awip `ed m` j` .xdhp ilkd ,df xeriya awip m`e
ilkd awipyke ,mdilk lr miqg miza ilray meyn ,ilkd xdhp `l
ilkd awipyke ,mizifl ea miynzyn md ,zeiphw `ivend awpa
awpa ilkd awipyke ,mifeb`l ea miynzyn md ,zif `ivend awpa
awpa ilkd awipyk j` .mipenxl ea miynzyn md ,feb` `ivend
.ilka yeniy cer oi` df ote`ay iptn ,xdhp ilkd ,oenix `ivend
iptn ,edylk awpa mixedh ,dxiknl micnerd one` ly milk la`
`ivend awpa mxeriy oi`e ,mxkenl leki one`d oi` ohw awpa s`y

.oenix
xn`py dne,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà ,'ïîL úéæ õøà'df weqt ¤¤¥¤¤¨©©¦¥§©¦£¦¨

`id l`xyi ux`y ,cnll `aíéúéfk äéøeòéL ìkL õøàlk - ¤¤¤¨¦¤¨©¥¦
dywn .'zifk' mxeriy ,ux`d zexitn micnlpy dxezd ixeriy

:`xnbdCzòc à÷ìñ äéøeòéL ìklky xnel jzrca dler m`d - ¨¦¤¨¨§¨©§¨
,'zifk' xeriya md ux`d zexitn micnly mixeriydàkéà àäå§¨¦¨

ðäïøîàc C`ziixad dcnly mitqep mixeriy mze` z` yi `ld - ¨¨©£¨¨
.otbne dxeryn ,dhgn ecnlpy mixeriyd oebk ,ux`d zexitn
md ux`d zexitn micnlpd mixeriyd lk `l ok` :`xnbd zvxzn

,zifkàlà,`pipg iaxa iqei iax ixac xe`iaa xn`záBøL õøà' ¤¨¤¤¤
,'íéúéfk äéøeòéLzlik`e ,xzep zlik` ,mc zlik` ,alg zlik` ¦¤¨©¥¦

.zifka `ed aeigd xeriy mlekay ,lebit
xn`py dneLácxeriy lke`y iny cnll `aäqbä úáúBkk- §¨©¤¤©©¨

dlecb dxnzk,íéøetkä íBéadnn df xeriy cnlpe .zxk aiig §©¦¦
.mixnz yac `ed dxeza xen`d 'yac' lke ,'yac' dxezd dxn`y

:`xnbd zl`eyCãéàåopg ax lr wlegy wgvi iaxe -(`"r lirl) §¦¨
mixeriy cnel `ed oipn ,zekxaa dnicw oiprl weqtd z` yxece

:dinza `xnbd daiyn .el`éáéúk éî àéãäa ïéøeòéL éðäike - ¨¥¦¦§¤§¨¦§¦¦
mixeriyd `ld .yexita dxeza miaezk opg ax xn`y el` mixeriy
`ed oipn zeywdl yi opg ax lr mb jk m`e ,dxeza miyxetn mpi`

.el` mixeriy cnlàlà`l` mpi` mixeriyd zercd lkly ,i`ce ¤¨
àø÷e ,ïðaøcîz` cnln epi` 'ebe 'dhig ux`' ea xn`py weqtde - ¦§©¨¨§¨

`ed `l` mixeriyd.àîìòa àzëîñà©§©§¨§¨§¨
lirl `xnba(`"r)dhg ux`' weqtd zyxca mi`xen`d ewlgp

,zercd zg` itle ,'yace ony zif ux` ,oenixe dp`ze otbe dxerye
dnk eiptl yiyk okle ,mzeaiyg xcq itl weqta miaezk mipind
oind `edy ,weqta mcewy oind lr dkxad z` micwdl eilr ,mipin

:df oic x`any dyrn d`ian `xnbd .aeygdáøå àcñç áø©¦§¨§©
àúceòña éáúé eåä àðeðîä,dcerqa miayei eid -eäéén÷ì eúééà ©§¨£¨§¦¦§§¨©§§©©§

éðBnøå éøîz,mipenixe mixnz mdiptl e`iade -ì÷Lgwl -áø ©§¥§¦¥§©©
àðeðîä,zexitdnéøaàLéøa éøîzà Clr dligz jxiae - ©§¨¨¦©©§¥§¥¨

ipenixd z` xht ef dkxaae ,mixnzd.mdéì øîà[l`y-]áø ¨©¥©
øîàc àäì øî déì àøéáñ àì ,àcñçoicd itk xaeq jpi` m`d - ¦§¨Ÿ§¦¨¥©§¨§¨©

xn`yàîézéàå ,óñBé áøz`f xn`y mixne` yie -ìk' ,÷çöé éaø ©¥§¦¥¨©¦¦§¨¨
.'äëøáì íãB÷ äæ ÷eñôa íc÷enämicwdl jl did ,mdixac itle ©§¨§¨¤¥¦§¨¨

oenixe dp`ze otbe' ,xn`p weqta oky ,mixnzd iptl mipenixd z`
.xnzd `edy yacd iptl xkfed oenixdy ixd ,'yace ony zif ux`

déì øîàweqtdy ,mzenk xaeq ip` mb ,`pepnd ax el aiyd - ¨©¥
j` .dkxaa eze` micwdl yie ,gaeynd oind z` dligz micwd
dhg ux`' aezk dligza .miinrt 'ux`' zaiz daezk weqta
ony zif ux`' weqtd miiqn aeye ,'oenixe dp`ze otbe dxerye
exfge ,zeaiygd xcq z` dwiqtd dipyd 'ux`' zaize .'yace
zeidl ,dpexg`d 'ux`' zaizl jenq eazkpy mixnzde mizifd
'ux`' zaizn xzei wegx eazkpy mipenixde mip`zdn xzei miaeyg

y iptn ,mipenixd iptl mixnzd z` izncwd okle .dpey`xdéðL äæ¤¥¦
õøàì,dpexg`d ux`d ixg` xkfend ipyd oind md mixnzd -äæå §¤¤§¤

õøàì éLéîçixg` xkfend iyingd oind md mipenixd eli`e - £¦¦§¤¤
e `pepnd ax ly eixac z` `cqg ax laiw .dpey`xd ux`døîà̈©

déì,`pepnd axlïì áéäé ïàîil eidy i`eld xnelk ,epl ozi in - ¥©¨¦¨

àìæøôc éøbð,cinz jixg` zkll ick ,lfxa ly milbx -ðéònLðeC ©¨¥§©§§¨§©§¦¨
.jze` ynype -

lirl(`"r)eilr ,dey mzkxa oi`y mipin ipy eiptl yi m`y ,x`azd
oind z` zxhet cg` oin lr dkxad oi`e ,oine oin lk lr jxal
.zt mpi`y ,lk`n ipin x`y iabl xn`p df oic .el lth epi`y xg`d
mb ztd zkxaa xhet ztd lr creqd m`d x`az epiptly `ibeqd

:dpey mzkxay mixg` mipinøîzéàmiyp` ,yxcnd ziaa xn`p - ¦§©
e ztd lr micreq eidyCBúa íéáðòå íéðàz íäéðôì eàéáä¥¦¦§¥¤§¥¦©£¨¦§

,äãeòqä.dcerqa dtd z` wznl ick,àðeä áø øîàel` zexit ©§¨¨©©¨
íäéðôì äëøa íéðeòèiptl 'urd ixt `xea' mdilr jxal yi - §¦§¨¨¦§¥¤

.mze` zxhet ztd zkxa oi`e ,ztl milth mpi` mdy iptn ,mzlik`
ïéàåmdíäéøçàì äëøa íéðeòèzkxa mdilr jxal jixv oi` - §¥§¦§¨¨§©£¥¤

.mze` zxhet oefnd zkxay iptn ,mzlik` xg`l yly oirnïëå§¥
,ïîçð áø øîàel` zexityíéðeòè ïéàå íäéðôì äëøa íéðeòè ¨©©©§¨§¦§¨¨¦§¥¤§¥§¦

,øîà úLL áøå .íäéøçàì äëøael` zexitïéa äëøa ïéðeòè §¨¨§©£¥¤§©¥¤¨©§¦§¨¨¥
ì ïéa íäéðôì,íäéøçàmdy meyn ,miaiig md dpey`x dkxaa ¦§¥¤¥§©£¥¤

.ur ixt `xea zkxan mze` dxht `l ztd zkxae ,ztl milth mpi`
dlik`d xg`ly oefnd zkxay meyn ,miaiig md dpexg` dkxaae
ztd lr oefnd zkxa oi`y ,yly oirn zkxan mze` zxhet dpi`
okzi `le .oifnd xac mpi` miapre mip`ze ,oifnd xac `l` zxhet

iptn ,mdixg`l `le mdiptl wx jxaläëøa ïeòhL øác Eì ïéàL¤¥§¨¨¤¨§¨¨
ãáìa ïéðqëa äàaä út àlà ,åéøçàì äëøa ïeòè ïéàå åéðôì- §¨¨§¥¨§¨¨§©£¨¤¨©©¨¨§¦¨¦¦§¨

ixg` milke`y zeilwd mr zlk`pd oilaz daxd mr dyelipy zt
,eixg`l `le eiptl wx dkxa oerhy cigid lk`nd `id ,oefnd zkxa
daxd da yiy iptn ,dpexg` dkxa dilr jxal minkg ekixvd `ly

.hrn `l` dpnn milke` oi`e ,micwye mifeb` oilaz
eel` mi`xen`y ,`xnbd dtiqenàéiç éaøc àâéìtlr miwleg - §¦¨§©¦¦¨

,`iig iax ixacìëàî éðéî ìk úøèBt út ,àéiç éaø øîàc- §¨©©¦¦¨©¤¤¨¦¥©£¨
mi`ad milk`n ipin x`y lr jxaln xeht ,ztd lr jxand

.dpexg` dkxa oiae dpey`x dkxa oia ,dcerqaå,`iig iax xn` cer §
íé÷Lî éðéî ìk øèBt ïééx`y lr jxaln xeht oiid lr jxand - ©¦¥¨¦¥©§¦

.dpexg` dkxa oiae dpey`x dkxa oia ,miwyn
dcerqd jeza e`ay miapre mip`z oica zehiy yly yiy ,`vnp
,mdiptl dkxa miperhy ongp axe `ped ax zhiy .[ztd ztll `ly]
oiae mdiptl oia dkxa miperhy zyy ax zhiy .mdixg`l `le

.llk dkxaa miperh mpi`y `iig iax zhiye .mdixg`l
:dkldd zpwqn z` d`ian `xnbdàúëìä ,àtt áø øîàjk - ¨©©¨¨¦§§¨

,dkldd `idäãeòqä úîçî íéàaä íéøácmi`ad milk`n ± §¨¦©¨¦¥£©©§¨
e`ay ,ztd z` mda ztllàì äëøa íéðeòè ïéà ,äãeòqä CBúa§©§¨¥§¦§¨¨Ÿ
,íäéøçàì àìå íäéðôì,el milth mde ztd mr milk`p mdy iptn ¦§¥¤§Ÿ§©£¥¤

lk`dl ekxcy oefn `ed m` oia ,ztd mr cgi lk`py xac lke
.eixg`l `le eiptl `l dkxa oerh epi` ,zexit `ed m` oiae ,dcerqa

emi`ad milk`näãeòqä úîçî àlLz` ztll mi`a mpi`y - ¤Ÿ¥£©©§¨
e`ae ,ztdäãeòqä CBúaoicxze aexke `qiic oebk ,riaydl ick §©§¨

,oztl mpi`e riaydl ick milk`pyíäéðôì äëøa íéðeòèjixv - §¦§¨¨¦§¥¤
milth mpi`y iptn ,mzlik` mcew dpey`x dkxa mdilr jxal

,`ivend zkxaa exhtiy mgl llka mpi`e ,ztläëøa íéðeòè ïéàå§¥§¦§¨¨
íäéøçàìipin mdy iptn ,dpexg` dkxa mdilr jxal jixv oi`e - §©£¥¤

`eal mkxcy milk`n j` .mze` zxhet oefnd zkxae ,oefnøçàì§©©
äãeòqä,zexit oebkíäéðôì ïéa äëøa íéðeòè[dpey`x dkxa-] ©§¨§¦§¨¨¥¦§¥¤

eíäéøçàì ïéajeza mze` e`iad m` elit` ,[dpexg` dkxa-] ¥§©£¥¤
ixac itl `vnp .ztd z` ztll mze` e`iad `ly calae ,dcerqd
miapre mip`zy ,zyy ax zrck `id dkldd zpwqny ,`tt ax

.mdixg`l oiae mdiptl oia dkxa miperh ,dcerqd jeza mi`ad
zngn mi`ad mixacy `tt ax ixac zligza oecl zxfeg `xnbd
`le mdiptl `l ,llk dkxa miperh mpi` ,dcerqd jeza dcerqd

:mdixg`leøîà äî éðtî ,àîBæ ïa úà eìàLminkgíéøác' ¨£¤¤¨¦§¥¨¨§§¨¦
äãeòqä úîçî íéàaämi`ad ,ztd z` mda ztllCBúa ©¨¦¥£©©§¨§
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc - zekxa(iriax meil)

Bîöòì äëøa íøBâceilr mikxan zenewn dnkay -it lr s` §¥§¨¨§©§
.mipzg zkxaae ,dlcada ,yeciwa oebk ,eziizyl mikixv eid `ly

lirl `xnba x`ean(:`n),diptl dkxa dperh oipqka d`ad zty
el`a x`and dyrn d`ian `xnbd .dixg`l dkxa dperh dpi`e

:dixg`l mb dkxa zaiig `id mipte`ézôéø øñéìz ìëà àðeä áø©¨¨©§¥©¦§¥
,oipqka d`ad ztn zexkk xyr dyly lk` `ped ax -àúìz éða§¥§¨¨

àa÷a àúìzaw cgi mxeriy did ,mdn dyly lky zexkkn - §¨¨§©¨
,cg`éøa àìåC.ezlik` ixg` dpexg` dkxa `ped ax jxia `le - §Ÿ¨¦

àðôk éãò ïîçð áø déì øîà,arxd iptn elk`p el` zexkk ixd - ¨©¥©©§¨£¦©§¨
daexn dlik`e ,hrn dpnn milke`y oipqka d`ad zt jxck `le
zray `ly it lr s`e .dkxaa zaiigd dcerq myl dlik` `id ,efk

,jzrca ielz xacd oi` ,ef dlik`nìk àlàxeriy lke`díéøçàL ¤¨Ÿ¤£¥¦
éøö ,äceòñ åéìò íéòáB÷Cøáì Cezrc dlhay meyn ,oefnd zkxa §¦¨¨§¨¨¦§¨¥

.mc` lk lv`
zt lr jxal yiy dpexg`d dkxad `id dn x`azd lirl `xnba
dpey`xd dkxad `id dn `xnbd zx`an zrke ,oipqika d`ad

:dilr jxal yiydéøáì déì ÷éñò äåä äãeäé áøjciy dcedi ax - ©§¨£¨¨¦¥¦§¥
,epa z`àáéáç øa äãeäé áø éa,`aiag xa dcedi ax ly eza mr - ¥©§¨©£¦¨

eäéén÷ì eúééàmigxe`d iptl e`iad -àúà ék ,ïéðqëa äàaä út ©§§©©§©©¨¨§¦¨¦¦£¨
,dcedi ax `ayk -'àéöBnä' éëøáî à÷c eäðéòîLmdy rny - ©§¦§§¨§¨§¦©¦

e migxe`d lr dcedi ax blbl .'ux`d on mgl `ivend' mikxanøîà̈©
eäì,[mdl-]àðòîL à÷c éöéö éàîrney ip`y df `ed dn - §©¦¦§¨¨©§¨

,mkzkxaa 'iv iv' mixne`e mixfeg mz`yïî íçì àéöBnä' àîìéc¦§¨©¦¤¤¦
eúéëøáî à÷ 'õøàäon mgl `ivend' zkxa mikxan mz` `ny - ¨¨¤¨§¨§¦

.'ux`ddéì éøîà,migxe`d el eaiyd -ïéàlr mikxan ep` ,ok - ¨§¥¥¦
meyn ,'ux`d on mgl `ivend' oipqka d`ad ztàéðúcepipyy - §©§¨

,`ziixaaíeMî øîà àðBî éaø[mya-]äàaä út ,äãeäé éaø ©¦¨¨©¦©¦§¨©©¨¨
àéöBnä' äéìò ïéëøáî ïéðqëadze` milke`yk mb 'ux`d on mgl §¦¨¦§¨§¦¨¤¨©¦

.dcerq zeriaw `llìàeîL øîàåyBî éaøk äëìä,àðok zngne §¨©§¥£¨¨§©¦¨
.`pen iax zrck `ivend epkxiaeäì øîà,dcedi ax mdl xn` - ¨©§
øîzà àðBî éaøk äëìä ïéàdkld oi`y xn`p l`eny ixaca - ¥£¨¨§©¦¨¦§©

.enya mzxn`y itk `le ,`pen iaxkdéì éøîàaxl el exn` - ¨§¦¥
,`pen iaxk dkld oi`y wqt l`enyy ,ok xne` dz` cvik ,dcedi

ìàeîLc déîMî øîàc àeä øî àäåzxn`y df `ed dz` ixde - §¨©§¨©¦§¥¦§¥
,l`eny ly enynúBiðîçì,[oipqika d`ad zt oirk ,dt`n oin-] ©§¨¦

ïäa ïéáøòî,zexvg iaexir.'àéöBnä' ïäéìò ïéëøáîezrcly ixd §¨§¦¨¤§¨§¦£¥¤©¦
`ivend' oipqika d`ad ztk mdy zeipngld lr jxal yi ,l`eny
mdl aiyd .oipqika d`ad zt oica `pen iax zrcke ,'ux`d on mgl

,dcedi axíúä éðàLxaecny ,zeipngl oica ,my oicd dpey - ¨¦¨¨
ote`aeäééìò déúceòñ òá÷cjk iptne ,mdilr ezcerq rawy - §¨©§§¥£©§

.'ux`d on mgl `ivend' mdilr jxal jixvòá÷ àìc àëéä ìáà£¨¥¨§Ÿ¨©
eäééìò déúceòñlk`e ,mdilr ezcerq raew epi`y mewna la` - §§¥£©§

,oipqka d`ad zt zlik` x`yk hrn mdnàì`ivend' mikxan Ÿ
.'zepefn ipin `xea' `l` ,'ux`d on mgl

xefgl xeq` didiy oiprl ,dcerqd meiql aygp dn dpc `xnbd
:oefnd zkxa ixg` cr lek`ledéøa àðeä áø éáì òìwéà àtt áø©¨¨¦§©§¥©¨§¥

ïúð áøcayie ,ozp ax ly epa `ped ax ly ezial oncfd `tt ax - §©¨¨
.my lek`lìëéîì éãéî eäéén÷ì eúééà eäééúceòñ éøîâc øúa- ¨©§¨§¦§§©§©§§©©§¦¦§¥©

,lek`l sqep lk`n xac mdiptl e`iad mzcerq eniiqy xg`lì÷L§©
ìéëà à÷å àtt áø.elk`e `tt ax epnn gwl -déì éøîàel`y - ©¨¨§¨£¦¨§¦¥

,`tt ax z`øî dì øáñ àìxn`py dn itk xaeq jpi` m`d - Ÿ¨©¨©
'ìBëàlî øeñà ,øîb'cr ,lek`le xefgl el xeq` ezcerq xnebd - ¨©¨¦¤¡

xnbay iptn ,dpey`x dkxa jxal xefgie oefnd zkxa jxaiy
.dcerqdne dpey`xd dkxadn ezrc giqd `ed dcerqdeäì øîà̈©§

`le ,dlik`d xnba ielz epi` dcerqd meiq ,`tt ax mdl xn` -
`l` ,'lek`ln xeq` ,xnb' xn`p,÷lñ''lek`ln xeq`øîzà- ¦¥¦§©

lke`d lke mgld weliqa ielz dcerqd meiq ,ok m`e ,xn`p
xefgl i`yx ip` ,dlik`d z` izxnby it lr s` ,okle .oglydn

.oglydn lke`de mgld z` ewliq `l oiicry iptn ,lek`le
:df oica sqep dyrn d`ian `xnbdéáì eòìwéà àøéæ éaøå àáø̈¨§©¦¥¨¦©§§¥

àúeìb Léø,dlebd y`x ly ezial epncfd `xif iaxe `ax -øúáì ¥¨¨§¨©
eäéénwî àkz e÷éìñc,mdiptln oglyd z` ewliqy xg`l -eøcL ¦§¦©¨¦©©§©©

àðzñéø eäìxya ly ztqep dpn mdl egly -,àúeìb Léø éaî- §¦§¨¨¦¥¥¨¨
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,epiptlnøî dì øáñ àìy dryny xaeq jpi` m`d -÷lñlk z` Ÿ¨©¨©¦¥

,oglyd lrn lke`dìBëàlî øeñà.oefnd zkxa jxaiy crøîà ¨¦¤¡¨©
déìxefgl xeq` izrcl mbe ,df oic lr wleg ipi` ,`ax el aiyd - ¥

,da micreq ep`y ef dcerq dpey j` ,oglyd weliq ixg` lek`le
y iptn ,dcerqd meiql aygp epi` oglyd weliq mbyàkzà ïðà£©©©¨

ïðéëîñ àúeìb Léøcoi`e ,dlebd y`x ly epgly lr mikneq ep` - §¥¨¨¨§¦©
epl glyi `ed m`y `id epzrc `l` ,dcerqdn epzrc migiqn ep`

.mdn lk`p zetqep zepn
:dcerqd meiq oipra ztqep drc d`ian `xnbdìéâøä ,áø øîà̈©©¨¨¦

ïîMa,dlik`d ixg` onya eici geynl libxy in -,Bákòî ïîL ©¤¤¤¤§©§
gyn `ly onf lk ,eiptln milk`nd wliqe ezcerq xnb m` elit`y

.dkxa `la lke`e ,zniiw dcerqd oiicr ,onya eici,éMà áø øîà̈©©©¦
àðäk áø éa ïðéåä ék,`pdk ax ly eziaa epiidyk -ïì øîàxn` - ¦£¦©¥©©£¨¨©¨

,`pdk ax eplàçLîa ïðéìéâøc ïðà ïBâkgeynl milibxy ep` oebk - §£©¦§¦¦©§¦§¨
,dcerqd ixg` onya epici z`ïì àákòî àçLîonyd zgiyn - ¦§¨§©§¨¨

onf lk lek`le xefgl mi`yx ep`e ,dcerqd meiq z` epl zakrn
.epici z` epgyn `ly

:dkldd zpwqn `id dn zx`an `xnbdéðä ìëk àúëìä úéìå§¥¦§§¨§¨¨¥
àúzòîLmeiq iabl e`aedy zerenyd mze` lkk dkldd oi`e - §©§¨¨

weliqa `le ,dcerqd xnba `l ielz dcerqd meiq oi`e ,dcerqd
.onya eici zkiyna `le ,eiptln milk`ndàlàdf oipra dkldd ¤¨

,`idáø øîà éMà øa àéiç áø øîàc àä ékax xn`y df oick - ¦¨§¨©©¦¨©©¦¨©©
,ax mya iy` xa `iigìLïä úBôéëz Loicd zenewn dylya - ¨Ÿ§¦¥

dyrn wqtd `ll xnelk ,skz dyrnd z` zeyrl jixvy `ed
.xg`äèéçL äëéîñì óëzxg`l cin oaxwd z` hegyl daeg - ¥¤¦§¦¨§¦¨

.zxg` dlert mdipia didz `lye ,xegi` `ll dkinqdóëz¥¤
älôz äleàâìxg`l cin dxyr dpeny zlitz lltzdl daeg - ¦§¨§¦¨

'l`xyi l`b' zkxa.äëøa íéãé úìéèðì óëzzkxa jxal daeg - ¥¤¦§¦©¨©¦§¨¨
oia melk lek`l oi`e ,mipexg` mina mici zlihp xg`l skz oefnd

.oefnd zkxal dlihpd
,cala mipexg` mina ielz dcerqd meiqy ,`xnbd zpwqnl `vnp
eici zgiyna `le ,oglyd weliqa `l ,dcerqd xnba `l ielz epi`e
,lek`l xzen ,mipexg` mina eici z` lhp `ly onf lk okl .onya

.lek`l xeq` eici lhpyne
:ax xn`y zetikzd zyly lr ztqep dtikz dtiqen `xnbdøîà̈©

øîàð eðà óà ,ééaà,xnele ax ixac lr siqedl mileki ep` s` - ©©¥©¨Ÿ©
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,'óñBé ììâa ,éøönä úéa úà 'ä Cøáéå',eziaa sqei didy llbay ©§¨¤¤¥©¦§¦¦§©¥

egx`ne mkg cinlz axwndy di`x yi o`kne .dkxal xtihet dkf
.dkxal skz dkef ,eziaa

äðùî
lek`le ,oii qek dcerqd iptl zezyl bedp did dpynd onfa
xg`e .dlik`d zee`z z` xexbl ick ,mibce zeibxt oebk ze`xtxt
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קטו ezny in` cenr an sc ± iyily wxtzekxa

åîöòì äëøá íøåâãeid `ly it lr s`e ,eilr oikxane ,`a `ed zenewn dnka Ð

.eziizyl mikixvéúôéø øñéìú ìëà àðåä áøjxia `le oipqka d`ad ztn Ð

.eixg`àðôë éãò ïîçð áø øîà.opiqxbéãò,elk`p oearxl el` :xnelk .el` Ð

Ð jka ozlik` oiraew mixg`y lk ,`l` .dkxan zxhtp `l efk daexn dlik`e

epizeaxe .i`d ax yxit jk ,oefnd zkxa oerh

jxia `le ,eply ztn iztix xqilz :eyxit

mixac) aizk `xwe ,ray `lc meyn eixg`

ax yxit jke ,"zkxae zraye zlk`e" (g

,il d`xp epi`e .zelecb zeklda i`cedi

onvr lr exingd mde" `ped axl dil zilc

iaxk `lce ?(a,k lirl) "dviak cre zifk cr

.(a,hn onwl) dcedi iaxk `lce xi`n

úåéðîçì.frla y"`ilae` Ðìåëàìî øåñà
lr jxaie xefgie ,oefnd zkxa jxaiy cr Ð

.eiptl `adøîâã ïåéëãdizrc gq` Ð

.dizcerqne dpey`x dkxanøîúà ÷ìñÐ

,oglyd lrn lke`d lke mgld wlq m`

ekxa `l oiicre.lek`l xeq` ÐàðúñéøÐ

.o"eiyxhyipn`ïðéëîñ àúåìâ ùéøã àëúà
`yi m` epzrcy ,welq epzweliq oi`e Ð

.lk`p epil` eipt z`n ze`ynïîùá ìéâøä
.dlik` xg` eici geynl Ðåáëòî ïîùÐ

gyn `le wlqe xnb elit`y ,dkxa oiprl

eici`la lke`e zniiw dcerq oiicr Ð

.dkxaàúúòîù éðä ìëë àúëìä úéìåÐ

welqa `le xnba `l ielz dcerq meiq oi`

`ly onf lk ,mipexg` mina `l` ,onya `le

,lek`l xzen `ed Ð mipexg` min lhp

.lek`l xeq` Ð lhpyneíéãé úìéèðìÐ

mipexg` minclk`i `le ,oefnd zkxa Ð

.epefn lr jxaiy cr melkãéîìúì óëú
íëç.eziaa egx`ne eil` eaixwnd Ðäëøá

.eziaa Ðäðùî'åë ïééä ìò êøáoibdep Ð

,zezyl oii qek dlik` mcew `iadl eid

.'ek daqd xcq cvik :(`,bn) onwl `ipzck

,dlik` jiyndl ze`xtxt mdiptl oi`iane

,oglyd oi`ian jk xg`e ,mibce zeibxt oebk

.milke`e mizeye miayei dcerq xnb xg`le

ipqik oebk ,ze`xtxt Ð milke` od dne

zxtxte oii `ede ,zeipngle ,`all elrnc

.oefnd zkxa mcew mdipye ,oefnd xg`ly

äøã÷ äùòî.ipqihe qibxh `wlg Ðåéä
íéáùåélr miheny .zehn zaqd `la Ð

oizeye oilke`e ,dhnd lr zil`ny odicv

.daqdaåîöòì êøáî ãçàå ãçà ìëÐ

.daqd `la dcerq raw oi`c
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jeza oi`ad oiwyn x`y` llk jxal `ly mixne` eid mz epiaxe wgvi epiax edin

lk xhet oii `zyde .dliaya mi`ad mixacd lk zxhet ztc Ð `nrhe ,dcerqd

xwird `ed jkle ,oiwyn ipin lkl y`x `ede ,`ed dwyn xwiry itl Ð oiwyn ipin

ztd liaya oi`ay dcerqd zngn oi`ad oiwyn :jklde .dkxa oiprl el oilth ode

`la dlik`l xyt` i` mbe ,lk`nd zexyl

,oiid on ueg ,ozxhet zt jklde ,dizy

`gip `nrh i`dle .`nrh `xnb xn`wck

lr" zxfgd lr gqta mikxan ep`y dn

i`n` :miywn mlerdy ;cal ,"xexn zlik`

`xea"e ?"dnc`d ixt `xea" inp oikxan oi`

,xhet epi` zewxi x`yc "dnc`d ixt

Ð llde dcbd `ki`c oeik :mzd opixn`wck

oeik :ied `nrh i`cee `l` .dizrc gq`

zevn lr" aizkc ,daeg diraw `pngxc

oilibxd mixac enk ied ,"edelk`i mixexne

.ozxhet ztc ,dcerqd zngn `al

úåéðîçì`le .y"`ilae` :i"yx yxit Ð

jixal inp raw `l elit` ok m`c ,`xidp

eteq ixdy ,xenb mgl `ed ixdy "`ivend"

edin .y"ilip*** epiidc yxtl d`xpe !dqir

eilr jxan dilr dizcerq raw ik

oeyny epiax edin .mixeta enk ,"`ivend"

enk iedc ,"`ivend" eilr jxal oi`c yxit

.`qiic÷ìñdid okxcy rnyn Ð xnz`

,dxe`kle .oefnd zkxa mcew oglyd wlql

`ly micitwn ep`y eply bdpnl dyw

`l inp mdinia `nye .mcew mgld wlql

m` ik jxand inwn oglyd oiwlqn eid

zepgly odl eidy itl .oiaeqnd x`y iptln

.epgly lr lke` envr iptl cg` lke ,miphw

ogly lr eplek lek`l milibxy ep` la`

xg`l cr oglyd wlql d`p oi` Ð cg`

.oefnd zkxaéáø,dniz Ð lk` `l `xif

Ð "jixape ol ad" mlerd miyxtny dn itl

`l i`n` ,eiptly dkxa `la izynl xeq`

liyaz did `nye !lekile dilr jixal ?lk`

"`ivend" zkxa jixv dide ,zt ea didy

.jk lk zeyrl did gxehe ,mici zlihpe

àëúàgkyy in Ð opiknq `zelb yixc

Ð "jixape ol ad" xn`e ,onewit` lek`l

`pngxc `kz` op`c ,zrcd gqid epi`

Ð onewit` lk` `le jxae gky m`e .opiknq

devn myl zevn lkc ,xefgl jixv epi`

ol ad" xn` ik opixn`c `de .zeieyr

Ð olek mixeq` oke ,izynl xeq` "jixape

`l la` ,ziad lra xn` ik `wec epiid

lra xn` ik epiid olek mixeq` ike) gxe`

s`e ,(oixq`p opi` gxe` liaya la` ziad

lra mr lek`le xefgl leki `teb edi`

.ziadàëúàÐ opiknq `zelb yixc

mdl oi`iane ,zexit ipin lek`l libxyke

iac epiide ,ziad lra ogly lr oikneqy itl ,jxal jixv oi`y d`xpe .xzei ziad lra mdl ozi m` mircei opi`y itl ,cge cg lk` jxal jixvy xne` yi ,df xg` dfa

.`zelb yixóëú.dlihp `la elit` "jixape ol ad" xn` m` oicd `ede ,jxaiy cr lek`l xeq` Ð dcerq xg`l dpexg`a eici lhpy oeik :jklde Ð dkxa mici zlihpl

êøádkxa oiperh dcerq xg`l mi`ad mixac `tt ax wqt `d Ð dcerqd xg`ly zxtxta i`c ,dcerqd jezay zxtxta ixiinc d`xp Ð zxtxtd z` xht ztd lr

,l`ppg epiax yexitk d`xpe ?ztd z` xht `lc zxtxtd lr jxac ol rnyn `w i`n ok m` ,dyw zvwe .zeibxte mibc ipin Ð zxtxt :yxit i"yxe .mdixg`le mdiptl

ztd z` xht `l zxtxtd lr jxa opirny`l jixhv`c `gip `zyde "zepefn ipin `xea" dilr oikxanc ,`ndpc `zixez da zilc ,dxrwa dnepv zt Ð zxtxtc yxitc

.(`,fl) lirl opixn`ck ipqihe qibxh `wlg epiid dxcw dyrne dxcw dyrn zxtxt aiygc `xnba rnyn oke .zt oin `edc ab lr s`åáñäep`e Ð olkl jxan cg`

,edcic daqdk epl zeriaw ied eply daiyi :`l` .daqd mikixv eid Ð daqda milke` eidy edcicl `wecc ,daqd `la elit` ipdn zte ,cala zta `l` daqd epl oi`

Ð 'eke oiayei eid xn`wc `kde .epizeriaw epiid Ð cgi oilke` ep`yke ,cg` ogly lr milke` eplek eiykr la` ,epgly lre ezhn lr aqdl cg` lk milibx eid mdy

mc` ipa ,edine ,daqd ira i` oiia ibiltc `iddn Ð `ivend zkxaa ,axc icinlzc `caerk Ð oefnd zkxaa ;oefnd zkxaa oia `ivend zkxaa oia ixiinc rnyn `xnba

xnbenac meyn :ipyne ,jixt inlyexia ?mlekl jxan cg` eaqd `l elit` xnbenac `py i`n xn`z m`e .envrl jxan cg` lk Ð eayi `le miklede jxca milke`d

.df xg` dfl `l` d`a dpi` dizye dlik` la` ,cgia mipdp mlek
s`e
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eznyקטז ina cenr an sc ± iyily wxtzekxa

'åë ïåæîä êåúá ïéé íäì àá.`nrh yxtn (`,bn) `xnba Ðøîâåîä ìò øîåà àåäå
xg` mdiptl `iadl milibx eidy .xnbend lr jxan `ed oiid lr jxay eze` Ð

."minya ivr `xea" eilr mikxane aeh gixl zezgna y`d lr oilkex zwa` dlik`

äãåòñ øçàìlr jxay in ikd elit` dcerq ikxvn epi`y ,oefnd zkxa xg`l Ð

.oxneb Ð zepexg` zekxaa ligzdy ,oiid

àøîâåðù àìxhet oefnd iptly oiic Ð

.oefnd xg`ly z`'åë úåúáùá àìàÐ

jixa ike ,zezyle oefnd xg` ayil ezrcc

.jixa ikdc `zrc` Ð `yixañåë ìë ìò
ñåëålka dizya ligzne jlnpk dedc Ð

.cge cgøùéé.ziyr dti Ðéáø øîà ïëå
éåì ïá òùåäé.zeyrl Ðøî äì øáñ àì

'åë.`ed jlnp e`l aeh meiac Ðàðà êìîð
reawl libx ipi` Ð.oiid lr dcerqàá
ïåæîä êåúá ïéé íäì`a `l oefnd mcewe Ð

.mdløîåì éöîú íàdi`x `iadl Ð

z` xhet oefnd iptly oiic ipzwc epzpynn

df mzdc ,di`x dpi` Ð oefnd xg`ly

Ð oefnd jezay la` ,zezyl dfe zezyl

eid `le ,`a `ed eirnay dlik` zexyl

,hrn `l` dcerqd jeza zezyl oilibx

.zexylïìåëì êøáî ãçà ïåæîä øçàìÐ

oii e`iaiykc :xn`w ikdc `zrc `wlq `w

`de ,olekl jxan cg` Ð oefnd xg` ipy

jezay lr jxai cg`e cg` lkc dil `pz

lr dkxa ez jixvn `we ,envrl oefnd

.oefnd xg`lyúøôøôä úà øèôlr s` Ð

`l` ,qxkd ielnl dcerq jxev oi`y it

.dlik` xnbnläøã÷ äùòî ïëù ìëåÐ

.ynn oefl ,lek`l `edyïìô êåãámewna =

xeaca mewn dlgzn mdl erawc .ipelt

eayi la` .zeriaw ied Ð dpnfde dvre

.zeriaw dpi` Ð cgi cg` mewna odil`n

äéøúá åéãéîìú åìæàxira edexawc Ð

.zxg`÷ðã øäð.eny jk Ðà÷åã àùéøÐ

miayei eid ipzwc,`ed mewn zpnfd `la Ð

jkl edpipnfdy ep` la` .zeriaw ied `lc

.olekl jxan cg`e ,zeriaw ied Ð
øãäà
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óàå` xnbend z` oi`ian oi`y it lroefnd zkxa ekxa xake Ð dcerq xg`l `l

.xnbenl oii oia wqtd yie

áøåd`xpe Ð 'eke axc icinlz lke xhet xn` ongp axe xhet epi` xn` zyy

ipica ongp axc dizek `zklde ediizek i`w zyy axc ,axc icinlzk dkldc

ol `niiwc ab lr s`e .ixeqi`a zyy axke

ip`y ,ixeqi`a axk dkld l`enye axc

`nzqn ,dilr ibilt axc icinlz lkc `kd

eze`l oikixv ep` oi` ,edin .axn erny jk

.llk ztd on epici oikyen ep` oi`c ,wqt

oiid z` xhet dcerq iptly oiic d`xpe

`kd opiwqtc ab lr s` ,dcerqd jezay

xg`lc oii xhet epi` dcerqd jezay oiic

dfe zexyl dfc `kd ip`y Ð dcerqd

xhet Ð zexyl dfe zezyl df la` ,zezyl

jezay xhet dcerqd iptly oii oebk ,xity

Ð miaeh minie zezay hwpc dne .dcerqd

lr dcerq eraw m` oicd `edc ,`wec e`l

oii mc` `iad m`e .legd zeni x`ya oiid

`hiyt ,dcerqd jeza zezyl dcerqd iptl

dizrcc oeik ,ezxhet dcerq iptlc oiic

jezay oii xhet yeciw ly oii oke .izynl

epgly lr `iad m` ,dlcad oke ,dcerqd

jezay ,ok ixg`ly oii xhetc ,licadl

,`wec e`l miaeh minie zezaye .dcerqd

m` elit`e .jlnp `l` ihernl `z` `le

,miaeh minie zezay hwp `wecc xnel ivnz

`ay oiprl Ð ilin ipd ,xnel yi mewn lkn

ekyny xg` `edy oefnd xg`ly oii xehtl

zezyl reawl zelibx oi`y ,ztd on mdici

zezaya `l` zeriawa oefnd xg`l oii

oiprl la` .mini x`ya `le miaeh minie

Ð zezyl zelibxy ,oefnd jezay oii xehtl

iptly oii dil xht mini x`ya elit` i`ce

.zexyl dfe zezyl dfc it lr s` ,oefnd

,zexyl i` `l` ol `irai` `l o`k crc

,zezyl la` .zezyl witn ,aiyg `lc

`hiyt ,oefnd iptly oii epiidc ,ith aiygc

iaxra" inp rnyn oke .zexylc oii xhetc

,zqpkd ziaa eycwy iab (`,`w) "migqt

oi`e ,e`vi inp oii ici s` :xn` opgei iaxc

.dcerqd jezay oiid lr jxale xefgl jixv

`xiaq dcerq mewna `ly eycwc ab lr s`

oii icin Ð yeciw ici e`vicn opgei iaxl dil

Ð opgei iax azezi`c ab lr s`e .e`vi inp

myn d`xp ok m` .mewn iepiya `wec epiid

dlcad oia wlgl oi`c ,dlcadl oicd `edc

`wec ixn`e oiwlegc ipdn iwet`le .yeciwl

mewna `l` yeciw oi`c meyn ,xhet yeciw

,xht `l Ð dlcad ly oii la` ,dcerq

`d ixiin ikdc .dlihp xg`l licad elit`

jezay oiid xhet oefnd iptly oiic opiwqtc

jenqa rnyn ikde .eici lhp xakc ,oefnd

.'eke "daqd xcq cvik" ,`ziixad jezn

lek`l ezrce eici lhpc oeik d`xp ,edin

,dlcadc elit` xhet Ð my zezyle

iaxr"c `iddn yixtck

oiin dlcadc oii rxb `lc :cere ."migqt

.oefnd jezay oii xht `le yly oirn dkxa eixg` jxal jixv i`ce f`c ,`zbeltn ediiytp iwet`l mici zlihp mcew licadl oixingny yi ,edine .xhtc dcerqd iptly

ïéé`lc ixiine Ð oefnd xg`ly oii xehtiy edn oefnd jezay.oefnd iptl oii edl dedåáñä,`icda `yixn dil iywze ?`weicn dywn i`n` :dniz Ð `l eaqd `l oi`

Ð lek`l `zrc` eayi m` la` ,lek`l dlgzn mzrc did `ly ,xg` wqr liaya eayiy `pin` ded `yixn i`c :xnel yie !envrl cg` lk jxan miayei eid ipzwc

.`ipdn inp daqd `la elit`

äøùòrnynck ,oefnd zkxaa oia "`ivend" zkxaa oia ixiinc oizipzna yixtc `d `gip `zyde Ð `inc eaqde eayik 'ek `ngl lekipe lifip 'ek oikldn eidy mc` ipa

lek`l eayic ixiin `ny :xnel yie ?dlgzn ztd lr ekxa j`ide ,oefnd zkxa cr irainl epiznd i`n` xn`z m`e .'eke mc` ipa dxyrc `ziixad jezn `kd

."`ivend" envrl cg` lk jxae ,df xg` df
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ïBænä CBúa ïéé íäì àa¯,Bîöòì Cøáî ãçàå ãçà ìk ¨¨¤©¦§©¨¨¤¨§¤¨§¨¥§©§
ïBænä øçà¯ìò øîBà àeäå .íleëì Cøáî ãçà ©©©¨¤¨§¨¥§¨§¥©

àlà øîâenä úà ïéàéáî ïéàL ét ìò óàå ,øîâenä©§¨§©©¦¤¥§¦¦¤©§¨¤¨
.äceòñ øçàìàøîâéaø øîà äðç øa øa äaø øîà §©©§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦

íãàå ìéàBä ,íéáBè íéîéå úBúaLa àlà eðL àì :ïðçBé¨¨Ÿ¨¤¨§©¨§¨¦¦¦§¨¨
äðMä úBîé øàLa ìáà ,ïéiä ìò Búceòñ òáB÷¯Cøáî ¥©§¨©©©¦£¨¦§¨§©¨¨§¨¥

øîà éøî øa äaø øîà ,éîð øîzà .ñBëå ñBk ìk ìò©¨§¦§©©¦¨©©¨©¨¦¨©
,íéáBè íéîéå úBúaLa àlà eðL àì :éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦Ÿ¨¤¨§©¨§¨¦¦
,íc úæwä úòLáe ,õçønä úéaî àöBé íãàL äòLáe§¨¨¤¨¨¥¦¥©¤§¨¦§©©¨©¨
úBîé øàLa ìáà ,ïéiä ìò Búceòñ òáB÷ íãàå ìéàBä¦§¨¨¥©§¨©©©¦£¨¦§¨§

äðMä¯òì÷éà éøî øa äaø .ñBëå ñBk ìk ìò Cøáî ©¨¨§¨¥©¨§©¨©¨¦¦§©
éøác dééæç ,ìBça àáø éáìéøa øãäå ïBænä éðôì CC §¥¨¨©©§¥§¨¥¦§¥©¨©£©¨¥

ïa òLBäé éaø øîà ïëå ,øLéé :déì øîà ,ïBænä øçàì§©©©¨£©¥¦©§¥¨©©¦§ª©¤
dééæç ,áBè íBéa ééaà éáì òì÷éà óñBé øa ÷çöé áø .éåì¥¦©¦§¨©¥¦§©§¥©©¥§©§¥

éøácàäì øî dì øáñ àì :déì øîà .àqëå àqk ìkà C §¨¥©¨©¨§©¨£©¥¨¨©¨¨§¨
?éåì ïa òLBäé éaøc¯àéòaéà .àðà Cìîð :déì øîà §©¦§ª©¤¥¦£©¥¦§¨£¨¦©£¨

ïéiä úà øBèôiL eäî ,ïBænä CBúa ïéé íäì àa :eäì§¨¨¤©¦§©¨©¤¦§¤©©¦
éðôlL ïéiä ìò Cøa øîBì éöîéz íà ?ïBænä øçàlL¤§©©©¨¦¦§¥©¥¥©©©¦¤¦§¥

ïBænä øçàlL ïéiä úà øèBt ïBænä¯ì äæc íeMîúBzL ©¨¥¤©©¦¤§©©©¨¦§¤¦§
ì äæåì äæc ,àëä ìáà ,úBzLì äæå úBzLúBøL¯;àì §¤¦§£¨¨¨§¤¦§§¤¦§¨

:øîà àðäk áøå ,øèBt :øîà áø ?àðL àì àîìéc Bà¦§¨¨§¨©£©¥§©¨£¨£©
Bðéà :øîà úLL áøå ,øèBt :øîà ïîçð áø .øèBt Bðéà¥¥©©§¨£©¥§©¥¤£©¥
Bðéà :éøîà áøc éãéîìz ìëå äãeäé áøå àðeä áø .øèBt¥©¨§©§¨§¨©§¦¥§©¨§¦¥

àáø déáéúéà .øèBtïBænä CBúa ïéé íäì àa :ïîçð áøì ¥¥¦¥¨¨§©©§¨¨¨¤©¦§©¨
¯ïBænä øçàì ,Bîöòì Cøáî ãçàå ãçà ìk¯ãçà ¨¤¨§¤¨§¨¥§©§§©©©¨¤¨

íäì àa àì íà :øîà÷ éëä ,déì øîà !íleëì Cøáî§¨¥§¨£©¥¨¦¨¨©¦Ÿ¨¨¤
ïBænä øçàì àlà ïBænä CBúa ïéé¯.íleëì Cøáî ãçà ©¦§©¨¤¨§©©©¨¤¨§¨¥§¨

útä ìò Cøa"¯úøtøtä ìò .úøtøtä úà øèt¯:íéøîBà éànL úéa ;útä úà øèt àì ¥¥©©©¨©¤©©§¤¤©©©§¤¤Ÿ¨©¤©©¥©©§¦
?éâéìt àôéqà àîìéc Bà ,éâéìt àLéøà éànL úéa :eäì àéòaéà ."äøã÷ äNòî àì óà©Ÿ©£¥§¥¨¦©£¨§¥©©©¥¨§¦¦¦§¨©¥¨§¦¦
éànL úéa éúàå ,äøã÷ äNòî ïkL ìëå úøtøtä úà øèt útä ìò Cøa :àn÷ àpz øîà÷c§¨¨©©¨©¨¥¥©©©¨©¤©©§¤¤§¨¤¥©£¥§¥¨§¨¥¥©©

úøtøt àéòaéî àì :øîéîì¯càìäøã÷ äNòî eléôà àlà ,út eäì äøèt¯;äøèt àì éîð §¥©Ÿ¦¨£¨©§¤¤§¨¨§¨§©¤¨£¦©£¥§¥¨©¦Ÿ¨§¨
,øèt àìc àeä út ,útä úà øèt àì úøtøtä ìò Cøa :éðú÷c ,éâéìt àôéqà àîìéc Bà¦§¨©¥¨§¦¦§¨¨¥¥¥©©©§¤¤Ÿ¨©¤©©©§¨¨©

äøã÷ äNòî ìáà¯?øèt àì éîð äøã÷ äNòî eléôàå :øîéîì éànL úéa eúàå ,øèt.e÷éz £¨©£¥§¥¨¨©§¨¥©©§¥©©£¦©£¥§¥¨©¦¨¨©¥
eañä .'åë "ãçàå ãçà ìk ïéáLBé eéä"¯eañä àì ,ïéà¯íéëìBä eéäL äøNò :eäðéîøe .àì ¨§¦¨¤¨§¤¨¥¥¦Ÿ¥¥¨§¦§£¨¨¤¨§¦

ãçà økkî íéìëBà ílekL ét ìò óà ,Cøca¯,ìBëàì eáLé ;Bîöòì Cøáî ãçàå ãçà ìk ©¤¤©©¦¤¨§¦¦¦¨¤¨¨¤¨§¤¨§¨¥§©§¨§¤¡
Bøkkî ìëBà ãçàå ãçà ìkL ét ìò óà¯àlL ét ìò óà ,"eáLé" éðú÷ .íleëì Cøáî ãçà ©©¦¤¨¤¨§¤¨¥¦¦¨¤¨§¨¥§¨¨¨¥¨§©©¦¤Ÿ

!eañä¯déLôð çð ék ."ïìt Ceãa àîçì ìeëéðå ìéæéð" :éøîàc ïBâk ,÷çöé øa ïîçð áø øîà ¥¥£©©©§¨©¦§¨§§¨§¦¥¦§¥©§¨§§¨¦¨©§¥
éáúé éëøëc øúa .÷pc øäpà àîçì ìeëéðå ìéæéð :éøîà ,éøãä ék .déøúa åéãéîìz eìæà ,áøc§©£©©§¦¨©§¥¦¨§¦¨§¦¥¦§¥©§¨©§©©©¨©§¨§¦¨§¦

eáLé ìáà ,ïðz à÷åc eañä :eäì àéòaéî à÷å¯ìeëéðå ìéæéð" éøîàc ïåék àîìéc Bà ,àì §¨¦¨£¨§¥¥©§¨§©£¨¨§¨¦§¨¥¨§¨§¦¥¦§¥
"àúéðìt àzëeãa àzôéø¯äáäà øa àcà áø í÷ .eäééãéa äåä àì ?éîc eañä ék ¦§¨§§¨§¨¦¨¦¥¥¨¥¨£¨¦©§¨©©¨©©£¨
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc - zekxa(iriax meil)

ïBænä CBúa ïéé íäì àa,dcerqd jeza oii micreql e`iad m` ±ìk ¨¨¤©¦§©¨¨
ãçàå ãçàmicreqdn,Bîöòì Cøáîz` xehtl ick jxan cg` oi`e ¤¨§¤¨§¨¥§©§

oii mdl e`iad m`e .mixg`dïBænä øçàiptl ,dcerqd xg`l ± ©©©¨
,oefnd zkxaãçàmicreqdn,íleëì Cøáî.ezkxaa mze` xhete ¤¨§¨¥§¨

å,oiid lr jxiay cg` eze`øîBà àeä'minya ivr `xea' zkxa z` §¥
mikxanyìòon dlerd oyrd gixøîâenädzgn `idy ,zxehwd ± ©©§¨

didy ,aeh gixl minya ivr ly dwa` dilr migipny y` ly
,dcerqd seqa `iadl mkxcøîâenä úà ïéàéáî ïéàL ét ìò óàå§©©¦¤¥§¦¦¤©§¨

äceòñ øçàì àlà,dcerqd ikxvn epi` `ede ,oefnd zkxa ixg` ± ¤¨§©©§¨
`edy iptn ,ef dkxaa dkef dcerqa oiid lr jxiay in ok it lr s`

.dcerqd ly zepexg`d zekxaa ligzd

àøîâ
.oefnd xg`ly oiid z` xht oefnd iptl oiid lr jxa ,epzpyna epipy

:df oic `xnbd zx`anàì ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨Ÿ
eðLxg`ly oiid z` xhet oefnd iptl oiid lr jxandy epzpyna ¨

,oefnde ìéàBä ,íéáBè íéîéå úBúaLa àlàel` miniaòáB÷ íãà ¤¨§©¨§¨¦¦¦¨¨¥©
ïéiä ìò Búceòñmcew dcerqd meiqa oii zezyle ayil ezrce , §¨©©©¦

oiid lr mb ezrc ,dcerqd iptl oiid lr jxiayk okle ,oefnd zkxa
,dixg`ly,äðMä úBîé øàLa ìáàreawl mc` ly ekxc oi`y £¨¦§¨§©¨¨

,oiid lr ezcerq,ñBëå ñBk ìk ìò Cøáî,jlnpy ink `edy iptn §¨¥©¨¨
aiigy ,dizya dzr ligzny ink `ed ixd qeke qek lkay epiid

.jxal
:ok xaeq iel oa ryedi iax mby zx`an `xnbdøîà ,énð øîzà¦§©©¦¨©
eðL àì ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éøî øa äaøjxandy ,epzpyna ©¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ¨

,oefnd xg`ly oiid z` xhet oefnd iptl oiid lrúBúaLa àlà¤¨§©¨
úæwä úòLáe ,õçønä úéaî àöBé íãàL äòLáe ,íéáBè íéîéå§¨¦¦§¨¨¤¨¨¥¦¥©¤§¨¦§©©¨©

ïéiä ìò Búceòñ òáB÷ íãàå ìéàBä ,íc,el` mipnfaøàLa ìáà ¨¦§¨¨¥©§¨©©©¦£¨¦§¨
äðMä úBîé,oiid lr ezcerq reawl libx mc` oi`yìk ìò Cøáî §©¨¨§¨¥©¨
,ñBëå ñBk.jlnpy ink `edy iptn ¨

iax ly eixack dyrnl ewqt mi`xen`d eay dyrn d`ian `xnbd
:iel oa ryediìBça àáø éáì òìwéà éøî øa äaøixn xa dax ± ©¨©¨¦¦§©§¥¨¨©

,leg meia `ax ly ezial oncfdéøác dééæçïBænä éðôì Cd`x ± ©§¥§¨¦¦§¥©¨
,dcerqd iptl oiid lr jxia `axy ixn xa daxéøa øãäåøçàì C §¨©¨¦§©©

ïBænä.dcerqd xg`l oiid lr jxiae xfg aeye ±déì øîàxa dax ©¨¨©¥
,`axl ixnøLéé,ziyr dti ±éåì ïa òLBäé éaø øîà ïëå,zeyrl ¦©§¥¨©©¦§ª©¤¥¦

.enya ixn xa dax xn` jky ,lirl x`azpy itke
ryedi iax ixac exn`p ote` dfi` lr x`and dyrn d`ian `xnbd

:iel oaáBè íBéa ééaà éáì òìwéà óñBé øa ÷çöé áøxa wgvi ax ± ©¦§¨©¥¦§©§¥©©¥§
,aeh meia iia` ly ezial oncfd sqeiéøác dééæçàñëå àñk ìkà C ©§¥§¨¦©¨¨¨§¨¨

s` ,qeke qek lk lr dcerqa jxan iia`y sqei xa wgvi ax d`x ±
.dcerqd iptly oiid lr xak jxia `edy it lrdéì øîàl`y ± ¨©¥

,wgvi ax eze`éåì ïa òLBäé éaøc àäì øî dì øáñ àìm`d ± Ÿ¨©¨©§¨§©¦§ª©¤¥¦
jlnp mc` oi` aeh meiay ,iel oa ryedi iax xn`y itk xaeq jpi`

.oii zezylndéì øîàlr dcerq reawl libx ipi` ,iia` el aiyd ± ¨©¥
okle ,oiidàðà Cìîðycgn jlnp ip` dzey ip`y qek lka ± ¦§¨£¨

.qeke qek lk lr jxale xefgl ilr jkitle ,ezezyl
oiid z` xhet ,dcerqd jeza oiid lr jxand m`d zxxan `xnbd

:dteqa `ay,eäì àéòaéàe ,dcerqa eayiy dxeagïéé íäì àa ¦©§¨§¨¨¤©¦
ïBænä CBúa`xea' eilr ekxiae ,dcerqd jeza oii mdiptl e`iad ± §©¨
,'otbd ixtøBèôiL eäîxehtz ef dkxa m`d ±øçàlL ïéiä úà ©¤¦§¤©©¦¤§©©

ïBænä.oefnd zkxa ekxiay mcew ,dcerqd xg`l ±øîBì éöîéz íà ©¨¦¦§¥©
epipyy dnn ,epzpynn df wtq heytl yiy xnel dvxz m` ±Cøa¥©

,ïBænä øçàlL ïéiä úà øèBt ïBænä éðôlL ïéiä ìòoiidy myke ©©©¦¤¦§¥©¨¥¤©©¦¤§©©©¨
dcerqd jezay oiid mb jk ,dixg`ly oiid z` xhet dcerqd iptly

,di`x dpi` ef .dixg`ly oiid z` xhetäæc íeMîoiidy iptn ± ¦§¤
ick `a dcerqd iptlyìå ,úBzLmbäædcerqd xg`l `ay oiid ± ¦§§¤

ick `aì,úBzL`ed oic ,mzeaiyga miey dizyd ibeq ipyy oeike ¦§

.dixg`ly oiid z` zxhet dcerqd iptly oiid zkxay,àëä ìáà£¨¨¨
,dcerqd jezay oiid zkxa oicaäæcick `a dcerqd ixg`y oiid ± §¤

ìå ,úBzLeli`äæick wx `a dcerqd jeza `ay oiid ±ìúBøLz` ¦§§¤¦§
oiiy xyt` ,zezyl `ay ink daeyg ezkxa oi`e ,eirnay lk`nd

dcerqd jezay dfàì.dcerqd xg`ly oiid z` xhetàîìéc Bà Ÿ¦§¨
àðL àìdkxal zezyl `ay oii lr dkxa oia lcad oi` `ny e` ± Ÿ§¨

z` xhet oefnd iptly oiid lr jxandy myke ,zexyl `ay oii lr
xg`ly oiid z` xhet ,oefnd jezay oiid mb jk ,oefnd xg`ly oiid

.oefnd
:df oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian,øîà áøjezay oiid ©¨©

dcerqdøèBt.dcerqd xg`ly oiid z` ezkxaa,øîà àðäk áøå ¥§©©£¨¨©
dcerqd jezay oiidøèBt Bðéà.dcerqd xg`ly oiid z`ïîçð áø ¥¥©©§¨

øèBt ,øîà,ax zrckeøèBt Bðéà ,øîà úLL áøåax zrcke ¨©¥§©¥¤¨©¥¥
oke .`pdkéøîà áøc éãéîìz ìëå ,äãeäé áøå ,àðeä áø,mixne` ± ©¨§©§¨§¨©§¦¥§©¨§¦
.øèBt Bðéà¥¥

xg`ly oiid z` xhet oefnd jezay oiiy ongp ax ixaca epcnl
:ongp ax ixac lr dywn `ax .oefnd,ïîçð áøì àáø déáéúéà¥¦¥¨¨§©©§¨

epzpyna epipyCøáî ãçàå ãçà ìk ïBænä CBúa ïéé íäì àä¨¤©¦§©¨¨¤¨§¤¨§¨¥
,Bîöòìjeza oiid lr ekxiay dxeag oica zwqer dpyndy ixd §©§

mb oii mdl `a m` ,dpynd dkiynn ok it lr s`e ,oefndøçàì§©©
.íleëì Cøáî ãçà ,ïBænäjezay oiidy dpyna yxetny `vnp ©¨¤¨§¨¥§¨

jxal dpynd dkixvd okle ,oefnd xg`ly oiid z` xhet epi` oefnd
.df oii lr aey

déì øîà,ongp axøîà÷ éëä`a m` ,xnel dpynd zpeek jk ± ¨©¥¨¦¨¨©
j` ,envrl jxan cg`e cg` lk oefnd jeza oii mdlàa àì íà¦Ÿ¨

àlà ,ïBænä CBúa ïéé íäìwx,ïBænä øçàìaiig oefnd xg`ly oiid ¨¤©¦§©¨¤¨§©©©¨
ef dkxae ,dkxaa.íleëì Cøáî ãçàcenll oi` ,df yexit itle ¤¨§¨¥§¨

.oefnd xg`ly oiid z` xhet epi` oefnd jezay oiidy ,dpyndn
dpyna epipy(`"r lirl):ìò ,úøtøtä úà øèt útä ìò Cøa¥©©©©¨©¤©©§¤¤©

äNòî àì óà íéøîBà éànL úéa .útä úà øèt àì úøtøtä©©§¤¤Ÿ¨©¤©©¥©©§¦©Ÿ©£¥
.äøã÷§¥¨

:`nw `pz mr i`ny zia ewlgp dna zxxan `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§
éâéìt àLéøà éànL úéaly `yixd lr miwleg i`ny zia m`d ± ¥©©©¥¨§¦¦

,`nw `pz ixacéâéìt àôéqà àîìéc Bàlr miwleg md `ny e` ± ¦§¨©¥¨§¦¦
eixac ly `tiqdi`ny zia m`d :wtqd z` `xnbd zx`an .
,`yixd lr miwlegàn÷ àpz øîà÷c`yixaøèt útä ìò Cøa' §¨¨©©¨©¨¥©©©©¨©

,'úøtøtä úàielinl dcerqd jxev dpi` zxtxtdy it lr s` ¤©©§¤¤
,dlik`d z` xexbl ick wx `l` ,qxkdå`nw `pz zrc itl ok m` §

ïkL ìëezkxaa xht ztd lr jxandyäøã÷ äNòî,liyaz ± ¨¤¥©£¥§¥¨
.ynn oefl `ayøîéîì éànL úéa éúàåwelgl i`ny zia e`ae ± §¨¥¥©©§¥©

xnele mipicd ipy lrút eäì äøèt àìc úøtøt àéòaéî àì- Ÿ¦©§¨©§¤¤§Ÿ¨§¨§©
,ztd zkxaa zxhtp dpi` zxtxtdy xnel jixv oi`àlàlr sqep ¤¨

y ,dfénð ,äøã÷ äNòî eléôàeze` mb ±äøèt àì.ztd zkxaBà £¦©£¥§¥¨©¦Ÿ¨§¨
éâéìt àôéqà àîìécly `tiqd lr miwleg i`ny zia `ny e` ± ¦§¨©¥¨§¦¦

,`nw `pz ixacéðz÷c`tiqa `nw `pzàì ,úøtøtä ìò Cøa' §¨¨¥¥©©©©§¤¤Ÿ
,'útä úà øèt,eixacn wiicl yieøèt àìc àeä útz` wx - ¨©¤©©©§Ÿ¨©

,zxtxtd zkxaa xht `l `ed ztdìáàd z`äøã÷ äNòî`ed £¨©£¥§¥¨
øèt àì énð äøã÷ äNòî eléôàå ,øîéîì éànL úéa eúàå .øèẗ©§¨¥©©§¥©©£¦©£¥§¥¨©¦Ÿ¨©
lr sqep `l` ,ztd z` xhet epi`y cala `l zxtxtd lr jxand ±

mby jk,`xnbd zniiqn .xhet epi` dxicw dyrne÷ézcenrz ± ¥
.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y

dpyna epipy(`"r lirl):'åë ãçàå ãçà ìk ,ïéáLBé eéäjxan ¨§¦¨¤¨§¤¨
.olekl jxan cg` ,eaqd ,envrl

m` `weec :`xnbd zwiicnïéà ,eañäj` ,mlekl cg` jxan ,ok ± ¥¥¦
m`àì ,eañä àìjxan cg`e cg` lk `l` ,mlekl cg` jxan Ÿ¥¥Ÿ

.envrl
eäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn df lr zeywdl yie ±äøNòmiyp` §¦§£¨¨

Cøca íéëìBä eéäL,eicgi milke`eíéìëBà ílekL ét ìò óà ¤¨§¦©¤¤©©¦¤¨§¦
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המשך בעמוד זנ



xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc - zekxa(iying meil)

déøBçàì déòø÷ øcäàewelga rxwy rxwd z` eixeg`l xifgd ± ©§©¦§¥©£¥
xeg`l xiard miptly dn welgd z` aaiqy epiidc ,eax ctqda

,miptl xiard xeg`ly dneòø÷åeiptl welgd ztyaäòéø÷ §¨©§¦¨
àðéøçàmeia enk zela` eiykr ze`xdl ick ,zxg` drixw ± ©£¦¨

mikixv eidy lr ,dzind.zexedl mircei mpi`e d`xedløîàax ¨©
,dad` xa `c`ïðéøîb àì àðBæî úkøáe áøc déLôð çðxhtp ax ± ¨©§¥§©¦§©§¨Ÿ©§¦©

.oefnd zkxa oica dpynd z` cenll mircei eppi` ep`eàúàc ãò©©£¨
àáñ àeääowf eze` `ay cr ±àúééøaà ïéúéðúî eäì àîø± ©¨¨§¨§©§¦¦©¨©§¨

lirl epiywdy itk ,`ziixad lr dpyndn mdl dywd(:an),
`ziixaae ,envrl jxai cg` lk eayi m`y rnyn dpynd ixacny

,mlekl jxan cg` daiyia elit`y yxetneäì épLå,mdl uxize ± §©¦§
e dlik`l mewn mnvrl erawy dxeaga zwqer `ziixadyïåék¥¨

ïìt Ceãa àîçì ìeëéðå ìéæéð éøîàcmgl lk`pe jlp' exn`y ± §¨§¦¥¦§¥©§¨§§¨
,'ipelt mewnaéîc eañäk.mlekl jxan cg`y 'eaqid' oick epic ± §¥¥¨¥

epnify oeik ,xdpd zty lr lek`l erawy ef dxeag s` ok m`e
.mlekl jxai cg`e daiqdk aygp ,df mewna ayil dligzn mnvr

,ztd lr daiqd oica ,dpyna epipyCøáî ãçà eañä.mlekl ¥¥¤¨§¨¥
:oiid zkxaa mb xn`p df oic m`d `xnbd zx`aneðL àì ,áø øîà̈©©Ÿ¨

,mlekl jxan cg`y ,df oic dpyp `l ±àlàiabléòác ,út± ¤¨©§¨¥
jixvyäañä éòa àì ,ïéé ìáà .äañä`ll mbe ,daiqd jixv epi` ± £¦¨£¨©¦Ÿ¨¥£¦¨

.mlekl jxan cg` cgia mizeyy oeik ,daiqd,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©
äañä éòa énð ïéé eléôàcg` lk daiqd `lle ,daiqd jixv oii mb ± £¦©¦©¦¨¥£¦¨

.envrl jxan
d`ian `xnbd:mzwelgnl zxg` oeylàì áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©Ÿ

eðLmlekl jxan cg`yàlàiabläañä déì àéðäîc ,út± ¨¤¨©¦§©§¨¥£¦¨
,daiqd el dlirenyäañä déì àéðäî àì ,ïéé ìáàdliren `l ± £¨©¦Ÿ§©§¨¥£¦¨

.envrl jxan cg` lk ,eaqid m` elit`e ,daiqd elïðçBé éaøå§©¦¨¨
äañä déì àéðäî énð ïéé eléôà ,øîà,daiqd dliren oiil mb ± ¨©£¦©¦©¦§©§¨¥£¦¨

.mlekl jxan cg` ,eaqd m`e
,daiqd jixv oiid m`d `id mzwelgn oey`xd oeyld itly `vnp
`xnbd .daiqd dliren oiil m`d `id mzwelgn ipyd oeyld itle

:zwelgnd ly zepeyld izy lr dywnéáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
ãöék`edïéñðëð ïéçøBà ,äañä øãñ,ziad lra ly ezialåmpi` ¥©¥¤£¦¨§¦¦§¨¦§

`l` ,oiicr zehind lr miaiqnéab ìòå ïéìñôñ éab ìò ïéáLBé§¦©©¥©§¨¦§©©¥
úBàøãú÷[ze`qk ibeq-]íéî íäì eàéáä .ílek eñðkiL ãò± ¨¤§¨©¤¦¨§¨¥¦¨¤©¦

,mici zlihpl min mdl mi`ianykúçà Bãé ìèBð ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨¥¨©©
.dcerqd iptl dzeyy qekd z` da lawl ickïéé íäì àa± ¨¨¤©¦

,oii mdiptl mi`ianykBîöòì Cøáî ãçàå ãçà ìk,otbd ixt `xea ¨¤¨§¤¨§¨¥§©§
.mlekl jxan cg` oi`e ,dzeye

dkiynn .daiqdd iptl ,dqipkd xcq z` ,`ziixad dx`ia o`k cr
:dcerql daiqdd xcq z` x`al `ziixadeìòzehind lreañäå ¨§¥¥

,mzcerq z` cerql odilríéî íäì àáemin mdl e`iade ± ¨¨¤©¦
,mici zlihplL ét ìò óàoiid ziizy iptlBãé ìèð ãçàå ãçà ìk ©©¦¤¨¤¨§¤¨¨©¨

åéãé ézL ìèBðå øæBç ,úçà.odizya lek`l jixvy iptníäì àa ©©¥§¥§¥¨¨¨¨¤
ïéé,oii mdiptl e`iady dryae ±Cøa ãçàå ãçà ìkL ét ìò óà ©¦©©¦¤¨¤¨§¤¨¥©

Bîöòìef dkxaae ,aey jxal mdilr ,aqdl eqpkpy iptl ,oiid lr §©§
.íleëì Cøáî ãçà¤¨§¨¥§¨

,envrl oiid lr jxan cg` lk ,zezyl eayi mdy dryay ,`vnp
x`al `xnbd zxfeg .mlekl oiid lr jxan cg` ,eaqid mdy dryae

:`ziixadn `iyewd z`éàäìáø øîàc àðLéì C,oeyl dze` itl ± §©¦§¨§¨©©
ax xn` ditlyéòa àì ïéé ìáà ,äañä éòác út àlà eðL àì'Ÿ¨¤¨©§¨¥£¦¨£¨©¦Ÿ¨¥

,'äañä,mlekl oiid lr jxan cg` daiqd `ll mbeàLéø àéL÷± £¦¨©§¨¥¨
`ziixad ly `yixdn dywmigxe`dn cg` lky da x`eany ,

cg` jixv did ,ax ixac itl `ldy ,envrl oiid lr jxan miayeid
:`xnbd zvxzn .mlekl oiid lr jxalïéçøBà éðàLoic dpey ± ¨¦§¦

,`ziixaa x`eand ,migxe`dø÷òéîì eäéézòãcdzid mzrcy ± §©§©§§¦£©
,xg` mewna aqdl zelrle ,oiid ziizy ixg` mnewnn xewrl
my mzaiyi lke ,dcerqd zaiqd mewn epi` oiid ziizy mewny

cg` lk ,ax zrcl mb ,df ote`ae .mi`exwd lk eqpkziy cr dzid
daiyia elit`y ,'daiqd ira `l oii' ,ax xn`y dne .envrl jxan
`ly oii zezyl erawy ote`a `weec `ed ,mlek z` `iven cg`
ziizye ,dcerq zrya oii zezyl erawy ote`a e` ,dcerq zrya
ziizy ixg` xewrl mzrc oi`y ,dcerqd ly mewn eze`a `id oiid

.xg` mewna cerql ,oiid
éàäìeáø øîàc àðLéì Cax xn` ditly ,oeyl dze` itle ±àì' §©¦§¨§¨©©Ÿ

,'äañä déì àéðäî àì ïéé ìáà ,äañä déì àéðäîc út àlà eðL̈¤¨©¦§©§¨¥£¦¨£¨©¦Ÿ§©§¨¥£¦¨
,envrl oiid lr jxan cg` lk eaiqd m` elit`eàôéñ àéL÷dyw ± ©§¨¥¨

lr jxan cg` eaqdy ixg`y da x`eany ,`ziixad ly `tiqdn
:`xnbd zvxzn .mlekl oiidíúä éðàL,`ziixaa my oicd dpey ± ¨¦¨¨

df ote`ay ,oii mb ezy ef daiqdae zt lek`l ick aqdl elry
,dliren daiqdddéì àéðäî ,útì äañä déì àéðäî à÷c Bbîc§¦§¨§©§¨¥£¦¨©©§©§¨¥

ïéiì äañä.oiil mb dliren `id ,ztl dliren daiqddy jezny ± £¦¨©¨¦
dpyna epipy(:an lirl):CBúa ïéé íäì àazlik`,ïBænäcg` lk ¨¨¤©¦§©¨

oiid `a m` j` .mlek z` cg`d `ivei `le ,envra eilr jxan
`ztqez d`ian `xnbd .mlekl jxan cg` ,oefnd xg`l(i"d c"t)

:xacd mrh z` zx`andeøîà äî éðtî ,àîBæ ïa úà eìàL̈£¤¤¨¦§¥¨¨§
m`y minkgCBúa ïéé íäì àazlik`Cøáî ãçàå ãçà ìk ïBænä ¨¨¤©¦§©¨¨¤¨§¤¨§¨¥

Bîöòìoiid `a m`e ,mlek z` cg`d `ivei `leïBænä øçàì- §©§§©©©¨
,oefnd zkxa mcew mzcerq eniiqy xg`løîà .íleëì Cøáî ãçà¤¨§¨¥§¨¨©

[aiyd-]íäì,xacd mrh ,`nef oae ìéàBädlik`d zryaúéa ïéà ¨¤¦¥¥
äòéìaämiaeqnd ly,éeðtzkxa z` renyl al mipzep mpi`e ©§¦¨¨

.mditay oefnd z` relal `l` ,jxand
dpyna epipy(:an lirl):àeäåxnb xg`l `ad oiid lr jxand-] §

[oefnd zkxa mcew dlik`døîBàdkxad z`ìògixøîâenäivr-] ¥©©§¨
[y`d lr minya,'åëxg`l wx zxn`p xnbend lr dkxady s`

.oefnd zkxa
lr jxan `ed epnn lecb xg` my yiyk s`y zwiicn `xnbd

oic mrh zx`ane ,xnbend:`xnbd zwiicn .dféðz÷cîjkn ± ¦§¨¨¥
dpyna `pzd dpyyàeäå'[oiid lr jxand-],'øîâenä ìò øîBà §¥©©§¨
éãò àkéàc ììkîdépéî óxg` my yiy ote`a xaecny rnyn ± ¦§¨§¦¨¨¦¦¥

lr s` jxan zg` dkxaa ligzdy oeik mewn lkne ,epnn lecb
.xnbend

:`xnbd zl`eyéànàå,oiid lr jxiay df xnbend lr jxai recne - §©©
:`xnbd daiyn .dcerqay lecbd `leàeäå ìéàBälr jxand-] ¦§

[oiidåéãé ìèðmipexg` minläðBøçàa älçzdyngn oey`x ± ¨©¨¨§¦¨¨©£¨
devnd xneb oiid zkxaa dkfy oeik ,xnelk .elhpy mipexg`d
mipexg` min zlihpa dnicwa dkf jkitle ,oefnd zkxa s` jxane
zxard dpipry micid zlihpa oey`x `edy oeike ,[jenqa x`eank]
zxard epipr `ed s`y ,xnbend zkxaa s` dkefe siqen ,dndefd

.dndefd
epipyy df oic :`xnbd dgiken .sqep oic epzpynn dgiken `xnbd

,xnbend lr s` jxan oiid lr jxandy dpynadéì òéiñîdi`x ± §©©¥
`edìixacåéãé ìèBpä ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàc ,áømina §©§¨©©¦¨©©¦¨©©©¥¨¨

mipexg`äðBøçàa älçzxcqa mipexg`d dyngn oey`xd ± §¦¨¨©£¨
,dlihpdäëøáì ïneæî àeäz` da `ivedle oefnd zkxa jxal ± §¨¦§¨¨

,xnbend lr jxan oiid lr jxandy mrhd ixdy .miaeqnd x`y
oey`x ligznd s`y o`kne ,xenb el mixne` devna ligzdy oeiky
,oefnd zkxa jxane xenb el mixne` mipexg` min zlihp zevna

.ax ixack
:df oipra dyrn d`ian `xnbddén÷ éáúé eåä ,àéiç éaøå áø©§©¦¦¨£¨§¦©¥

àúceòña éaøc.dcerqa iax iptl miayei eid ±,áøì éaø déì øîà §©¦¦§§¨¨©¥©¦§©
Cãé éLî íe÷.jici z` ugxe cenr ±úzøî äåäc dééæçiax d`x ± §¦§¨©§¥©£¨¦§©

meyn jk el xn` iax `ny yygy ,cgete ldap didy ax z` `iig
xzei dlik`a jix`n `edy d`xy e` ,zeklkeln eiciy d`xy

.ie`xdnàéiç éaø déì øîà,axlézçt øazpeek ef `l ,milecb oa ± ¨©¥©¦¦¨©©§¥
`l` ,jici z` uegxl jl xn`y dna iaxàðBæî úkøáa ïéiòoiir ± ©¥§¦§©§¨
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המשך בעמוד אק

ezny in` cenr bn sc ± iyily wxtzekxa

äéøåçàì äéòø÷ øãäàdne ,eixeg`l welgd xifgd eax ctqda rxTW rxw Ð¤©¤¨©

lr ,dzind meik eiykr la` ze`xdl ,xg` rxw rexwl ick ,miptl Ð xeg`ly¥¤

.zexedl mircei oi`e d`xedl mikixv eidy'åë åäì éîølre ,lirl opinxck Ð

.`ed zeriawc mlekl jxan cg` ipzwe ikda `ziixa inewe`l dil iran jgxk

íéî íäì åàéáä.milibx eid jk Ðåãé ìèåð
úçà.oefnd iptl dzeyy qek da lawl Ð

åìò.eaqde zehnd lr Ðéúù ìèåðå øæåç
åéãé.odizya lek`l jixvy Ðéô ìò óà

åîöòì êøá ãçàå ãçà ìëùcer oikixv Ð

oi`y ;ezxhet dpey`x dkxa oi`y ,dkxa

mewna epi`y ,oefnd iptly iexw oey`xd

.oefnd iptly oii `ed `xza i`de ,dcerq

ïìåëì êøáî ãçàÐ eaqdc oeikc Ð

.erawedàùéø àéù÷cg` lk :ipzwc Ð

.envrl jxan cg`eåäééúòãã ïéçøåà éðàù
ø÷òéîìaqdle zelrle xwrinl oteq Ð

`l` ,daiqnd mewn df oi`y ,xg` mewna

jxce .mi`exwd lk eqpkziy cr eayi o`k

mzcerql onfl did mixiyr miza ilra

`de ."migxe`" edl ixw ikdl ,miipr migxe`

daiyi `l` daqd ira `l oii :ax xn`c

e` ,xn`w dcerq zrya `ly Ð `nlra

.dcerq mewnae dcerq zryaïéàå ìéàåä
úéáéåðô äòéìáäl` oiaeqnd al oi`e Ð

.relal `l` ,jxandéãò àëéàã ììëîó
äéðéî`cga ligz`c oeik ,ikd elit`e ÐÐ

.jci`l ciaräìçú åéãé ìèåðämina Ð

.oefnd zkxal onefn `ed ,mipexg`äééæçÐ

.axl `iig iaxúúøî äåäãici d`x `ny =

xzei dlik`a izkx`d `ny e` ,zeklkeln

.i`cnêì øîà÷ àðåæî úëøáá ïééòo`k Ð

lhepdy ,oefnd zkxa jxal zeyx jl ozp

.jxan `ed dlgz eiciçéøä ìòly Ð

.xnbenåúøîúxnzny oyrd xehiw Ð

.dlereçøà àì àä,oiicr ea gixd `l Ð

.dpdp `leíéîùá éöò àøåá ïäéìò ïéëøáî
`l` oira epi`e sxypy it lr s`e Ð

.dler xenizdy÷ùåîî õåç`"byen =

.frlaäéç ïî àåäù.dig ly irxd on Ð

àìà íéîùá éöò àøåá ïéëøáî ïéà éáéúéî
ïåîñøôà ìò.epiptl `a envr urdy Ðìù

øñé÷ úéá ìùå éáø úéámeyn ipd hwp Ð

.dlecb ilrae mikln ziaa `l` ievn epi`y

íå÷î ìëáù ñãää ìòålkl oicd `ede Ð

dtxy `la gixn envr urdy ,mdl dnecd

lka deeda minkg exace ,giky qcdc `l`

ipin `xea" `l` opikxan `l xnbene .mewn

."minyaïéëøáî éàî àîñøôàã àçùîÐ

.egix lråðöøà ïîùegixia lcb didy Ð

`ede ."egixi" z`xwp dzid gixd my lre

dcedi" (fk) l`wfgi xtqa xen`d "bpt"

"bpte zipn ihiga jilkex dnd l`xyi ux`e

.oeixeb oa sqei xtqa izi`x jk Ðäéðéî øá
äãåäé áøã.efa eixacn di`x il `iaz l` Ð

àúøùë.hyew =àùéáë àçùîeay ony Ð

myead on gixn onyde hyewd oenh

.ekezayàìepipirl d`xp oi`e li`ed Ð

.onyd `l`àðéçè àçùîea epghy Ð

.`zxyk
÷ìîñ
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ìëiedc zexitl eici lhepl inc `le .dkxad ceak iptn Ð zg` eci lhep cg`

.eici izy lhep epi`y oeik ,gexd iqbn

àáoky lk ,oefnd xg`ly oii xhet oefnd iptly oiic ab lr s` Ð 'eke oii mdl

.jxal jixve ,mewn iepy ied Ð aqdl elry oeik `kd ip`y !`ed eiptly df

ìéàåäyie Ð iept drilad zia oi`e

oigipn mde "ixen ixaq" xne`yk :miyxtn

,"on`" zeprle dkxad renyl ick lek`l

jd iab inlyexia rnyn oke .mixeht eidiy

lraa la` ,oigxe`a Ð ilin ipd :`ziixa

lra lv` mipet lkdy iptn ,xeht Ð ziad

jeza ziad lra s` :`iig iax ipz .ziad

epwzy oeikc ,opgl` epiaxl d`xp oi`e .ezia

`vei epi` Ð envrl cg` lk jxaiy minkg

iept oia welgz `ly mbe ;exiag zkxaa llk

"aihnde aehd"e .irhnl iz`c ,iept epi`yl

,`nlr ilekl mixg`l xhety yxtn yi

Ð "aihnd"e envrl Ð "aehd" rnyn ikdc

l`igi epiaxe .epnn mizey mdy ipixg`l

zia oi` inp jiiyc ,`id `lc xne` did

zkxa oiae aehd oia bilt `le ,iept drilad

dicicl "aehd" `nrh i`d meync ;oiid

`dc .mixg` xhet epi` Ð ipixg`l "aihne"

,el oiaihnd ipta `ly elit` jiiy "aihnd"

exn` :(a,hp) d`exd wxta onwl opixn`ck

aehd ...jexa" :xne` ,xkf jzy` dcli ,el

Ð "aihnde" dicicl Ð "aehd" ."aihnde

la` .elv` ezy` oi`c ab lr s` ,ezy`l

oilican ep`y dlcadn zvw oeir jixv

oiin df z` df oixhet ep` j`id ,micnere

`le miayei `l ep` oi`y ixg` ,dlcadne

oiraewy jezn :xnel yi `nye ?oiaeqn

inp iraw Ð dlcad ici z`vl ick onvr

mbe ,licanl aehe d`p jkle .`zlin dlek`

didi f`y dlcad zrya eayiy ,mirneyl

.mze` xhete Ð rawk d`xpìëzexnbend

lr s` Ð minya ivr `xea odilr oikxan

.oira minya ivr oi`e etxypy ab

ìòåzekld lra Ð mewn lkay qcdd

`pz :ipyne ,"`zaeiz" qixb `l zelecb

,gixl exwiry :xnelk .dil incc lke qcd

,gixl oxwir oi`y miyeage migetz iwet`l

my yiy ziaa jledy ine .lek`l `l`

,oda gixny minya ipin my yie ,minya

dnc` oinn i` ur oinn i` dil `wtqne

didp lkdy" jxany miyxtn yi ,`ed

.`vi Ð "lkdy" jxa m` olek lrc ,"exaca

jxaiy xne` did ivewn dyn epiax axde

."minya ipin `xea"

àçùî:l`ppg epiax yxit Ð `yiak

oiyaeky epizeaxn eprny

,daexn onf minya ivre cxee oinyney

mihgeqe ,minya ly gix oinyneyd oihlewe

.minya ly gix ea yie ,mze` mipgehe

mdilr mipzep ezpighl aexw `pigh `gyne

.gixd jk lk hlew epi`e ,minya ivr
ony
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çð :øîà .àðéøçà äòéø÷ òø÷e ,déøBçàì déòø÷ øãäà©£©©§¥©£¥§©§¦¨©£¦¨£©¨
àeää àúàc ãò !ïðéøîb àì àðBæî úkøáe áøc déLôð©§¥§©¦§©§¨¨¨§¦©©©£¨©
éøîàc ïåék :eäì épLå àúééøaà ïéúéðúî eäì àîø ,àáñ̈¨§¨§©§¦¦©¨©§¨§©¥§¥¨§¨§¦

"ïìt Ceãa àîçì ìeëéðå ìéæéð"¯eañä" .éîc eañäk¯ ¥¦§¥©§¨§§¨§¥¥¨¥¥¥
,äañä éòác út àlà eðL àì :áø øîà ."Cøáî ãçà¤¨§¨¥¨©©Ÿ¨¤¨©§¨¥£¦¨
éîð ïéé eléôà :øîà ïðçBé éaøå .äañä éòa àì ïéé ìáà£¨©¦Ÿ¨¥£¦¨§©¦¨¨¨©£¦©¦©¦
út àlà eðL àì :áø øîà ,éøîàc àkéà .äañä éòa¯ ¨¥£¦¨¦¨§¨§¦¨©©Ÿ¨¤¨©

ïéé ìáà ,äañä déì àépäîc¯.äañä déì àépäî àì ¦§©§¨¥£¦¨£¨©¦¨§©§¨¥£¦¨
.äañä déì àépäî éîð ïéé eléôà :øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©£¦©¦©¦§©§¨¥£¦¨
éab ìò ïéáLBéå ïéñðëð ïéçøBà ?äañä øãñ ãöék :éáéúéî¥¦¦¥©¥¤£¦¨§¦¦§¨¦§§¦©©¥
íäì eàéáä .ílek eñðkiL ãò úBàøãz÷ éab ìòå ïéìñôñ©§¨¦§©©¥©¤§¨©¤¦¨§¨¥¦¨¤

íéî¯ïéé íäì àa ,úçà Bãé ìèBð ãçàå ãçà ìk¯ìk ©¦¨¤¨§¤¨¥¨©©¨¨¤©¦¨
óà ,íéî íäì àáe eañäå eìò .Bîöòì Cøáî ãçàå ãçà¤¨§¤¨§¨¥§©§¨§¥¥¨¨¤©¦©

úçà Bãé ìèð ãçàå ãçà ìkL ét ìò¯ézL ìèBðå øæBç ©¦¤¨¤¨§¤¨¨©¨©©¥§¥§¥
Bîöòì Cøa ãçàå ãçà ìkL ét ìò óà ,ïéé íäì àa .åéãé̈¨¨¨¤©¦©©¦¤¨¤¨§¤¨¥¥§©§

¯éàäì .íleëì Cøáî ãçàeðL àì :áø øîàc àðMéì C ¤¨§¨¥§¨§¨¥¦¨¨©£©©Ÿ¨
àlàäañä éòa àì ïéé ìáà ,äañä éòác út¯àéL÷ ¤¨©§¨¥£¦¨£¨©¦¨¨¥£¦¨©§¨

!àLéø¯éàäìe .ø÷òéîì eäééúòãc ïéçøBà éðàLàðMéì C ¥¨¨¥§¦§©£©§§¤£©§¨¥¦¨¨
ìáà ,äañä déì àépäîc út àlà eðL àì :áø øîàc©£©©Ÿ¨¤¨©¦§©§¨¥£¦¨£¨

äañä déì àépäî àì ïéé¯!àôéñ àéL÷¯,íúä éðàL ©¦¨§©§¨¥£¦¨©§¨¥¨¨¥¨¨
äañä déì àépäî ,úôì äañä déì àépäî à÷c Bbîc§¦§¨§©§¨¥£¦¨§©§©§¨¥£¦¨
éðtî :àîBæ ïa úà eìàL ."ïBænä CBúa ïéé íäì àa" .ïééì§©¦¨¨¤©¦§©¨¨£¤¤¨¦§¥

ïBænä CBúa ïéé íäì àa" eøîà äî¯ãçàå ãçà ìk ¨¨§¨¨¤©¦§©¨¨¤¨§¤¨
ïBænä øçàì ,Bîöòì Cøáî¯øîà ?"íleëì Cøáî ãçà §¨¥§©§§©©©¨¤¨§¨¥§¨¨©

.éeðt äòéìaä úéa ïéàå ìéàBä :íäììò øîBà àeäå" ¨¤¦§¥¥©§¦¨¨§¥©
"øîâenä ìò øîBà àeäå" éðú÷cî .'åë "øîâenä¯ììkî ©§¨¦§¨¨¥§¥©©§¨¦§¨

éãò àkéàcälçz åéãé ìèð àeäå ìéàBä ?éànàå ,dépéî ó §¦¨¨¦¦¥§©©¦§¨©¨¨§¦¨
øîà éLà øa àéiç áø øîàc ,áøì déì òéiñî .äðBøçàä©£¨§©¥©¥§©§¨©©¦¨©©¦¨©

äðBøçàa älçz åéãé ìèBpä :áø¯.äëøáì ïneæî àeä ©©¥¨¨§¦¨¨©£¨§¨¦§¨¨
déì øîà .àúceòña éaøc dén÷ éáúé eåä àéiç éaøå áø©§©¦¦¨¨¨§¦©¥§©¦¦§¨¨£©¥
déì øîà ,úúøî äåäc dééæç !Cãé éLî íe÷ :áøì éaø©¦§©§¥§¨©§¥©£¨¦§©£©¥
øîà .Cì øîà÷ àðBæî úkøáa ïéiò !éúçt øa :àéiç éaø©¦¦¨©©§¥©¥§¦§©§¨¨£©¨¨©
çéøä ìò ïéëøáî éúîéàî :äéîøé øa àáø øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©¨¨©¦§§¨¥¥¨©§¨§¦©¨¥©

¯:äéîøé øa àáøì àøéæ éaø déì øîà .Búøîz äìòzMî¦¤©£¤¦§¨£©¥©¦¥¨§¨¨©¦§§¨
!çøà à÷ àì àäå¯éîòèìe :déì øîàíçì àéöBnä" C §¨¨¨£©£©¥§©£¥©¦¤¤
Cøáîc "õøàä ïî¯,ìëéîì dézòc àlà !ìëà àì àäå ¦¨¨¤¦§¨¥§¨¨£©¤¨©§¥§¥©

éîð àëä¯àaàc déøa àéiç éaø øîà .éçBøàì dézòc ¨¨©¦©§¥§©¥¨©©¦¦¨§¥§©¨
áø øîà dì éøîàå ,áø øîà àcñç áø øîà éðîçð øa©©§¨¦¨©©¦§¨¨©©§¨§¦¨¨©©
àøBa" ïäéìò ïéëøáî úBøîâenä ìk :éøéòæ øîà àcñç¦§¨¨©§¥¦¨©§¨§¨§¦£¥¤¥
ïéëøánL ,àeä äiç ïnL ,÷Lenî õeç ,"íéîNá éöò£¥§¨¦¦§¤¦©¨¤§¨§¦

ìL ïBîñøôà ìò àlà "íéîNá éöò àøBa" ïéëøáî ïéà :éáéúéî ."íéîNá éðéî àøBa" åéìò̈¨¥¦¥§¨¦¥¦¦¥§¨§¦¥£¥§¨¦¤¨©£©§§¤
àcñç áø déì øîà .àzáeéz !íB÷î ìëaL ñãää ìòå ,øñé÷ úéa ìL ïBîñøôà ìòå ,éaø úéa¥©¦§©£©§§¤¥¥¨§©©£©¤§¨¨§§¨£©¥©¦§¨
àøBa" :äãeäé áø øîà éëä ,déì øîà ?déålò ïéëøáî éàî ïBîñøôàc àçLî éàä :÷çöé áøì§©¦§¨©¦§¨©£©§§©§¨§¦¦¨¥£©¥¨¦¨©©§¨¥
?éàî àîìò éleëì ,ìàøNé õøà déì àáéáçc äãeäé éaøc dépéî øa :déì øîà ."eðöøà ïîL¤¤©§¥£©¥©¦¥§©¦§¨©£¦¨¥¤¤¦§¨¥§¥¨§¨©
,"íéîNá éöò àøBa" déålò ïéëøáî àzøLk éàä :äáäà øa àcà áø øîà ."áøò ïîL àøBa" :ïðçBé éaø øîà éëä ,déì øîà£©¥¨¦¨©©¦¨¨¥¤¤¨¥£©©©¨©©£¨©§©§¨§¨§¦¦¨¥¥£¥§¨¦

àLéák àçLî ìáà¯àðéçè àçLî ìáà ,àLéák àçLî eléôà :øîà àðäk áøå ;àì¯àðéçè àçLî eléôà :éøîà éòcøäð ;àì. £¨¦§¨§¦¨¨§©¨£¨£©£¦¦§¨§¦¨£¨¦§¨§¦¨¨§©§§¥¨§¦£¦¦§¨§¦¨
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc - zekxa(iying meil)

déøBçàì déòø÷ øcäàewelga rxwy rxwd z` eixeg`l xifgd ± ©§©¦§¥©£¥
xeg`l xiard miptly dn welgd z` aaiqy epiidc ,eax ctqda

,miptl xiard xeg`ly dneòø÷åeiptl welgd ztyaäòéø÷ §¨©§¦¨
àðéøçàmeia enk zela` eiykr ze`xdl ick ,zxg` drixw ± ©£¦¨

mikixv eidy lr ,dzind.zexedl mircei mpi`e d`xedløîàax ¨©
,dad` xa `c`ïðéøîb àì àðBæî úkøáe áøc déLôð çðxhtp ax ± ¨©§¥§©¦§©§¨Ÿ©§¦©

.oefnd zkxa oica dpynd z` cenll mircei eppi` ep`eàúàc ãò©©£¨
àáñ àeääowf eze` `ay cr ±àúééøaà ïéúéðúî eäì àîø± ©¨¨§¨§©§¦¦©¨©§¨

lirl epiywdy itk ,`ziixad lr dpyndn mdl dywd(:an),
`ziixaae ,envrl jxai cg` lk eayi m`y rnyn dpynd ixacny

,mlekl jxan cg` daiyia elit`y yxetneäì épLå,mdl uxize ± §©¦§
e dlik`l mewn mnvrl erawy dxeaga zwqer `ziixadyïåék¥¨

ïìt Ceãa àîçì ìeëéðå ìéæéð éøîàcmgl lk`pe jlp' exn`y ± §¨§¦¥¦§¥©§¨§§¨
,'ipelt mewnaéîc eañäk.mlekl jxan cg`y 'eaqid' oick epic ± §¥¥¨¥

epnify oeik ,xdpd zty lr lek`l erawy ef dxeag s` ok m`e
.mlekl jxai cg`e daiqdk aygp ,df mewna ayil dligzn mnvr

,ztd lr daiqd oica ,dpyna epipyCøáî ãçà eañä.mlekl ¥¥¤¨§¨¥
:oiid zkxaa mb xn`p df oic m`d `xnbd zx`aneðL àì ,áø øîà̈©©Ÿ¨

,mlekl jxan cg`y ,df oic dpyp `l ±àlàiabléòác ,út± ¤¨©§¨¥
jixvyäañä éòa àì ,ïéé ìáà .äañä`ll mbe ,daiqd jixv epi` ± £¦¨£¨©¦Ÿ¨¥£¦¨

.mlekl jxan cg` cgia mizeyy oeik ,daiqd,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©
äañä éòa énð ïéé eléôàcg` lk daiqd `lle ,daiqd jixv oii mb ± £¦©¦©¦¨¥£¦¨

.envrl jxan
d`ian `xnbd:mzwelgnl zxg` oeylàì áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©Ÿ

eðLmlekl jxan cg`yàlàiabläañä déì àéðäîc ,út± ¨¤¨©¦§©§¨¥£¦¨
,daiqd el dlirenyäañä déì àéðäî àì ,ïéé ìáàdliren `l ± £¨©¦Ÿ§©§¨¥£¦¨

.envrl jxan cg` lk ,eaqid m` elit`e ,daiqd elïðçBé éaøå§©¦¨¨
äañä déì àéðäî énð ïéé eléôà ,øîà,daiqd dliren oiil mb ± ¨©£¦©¦©¦§©§¨¥£¦¨

.mlekl jxan cg` ,eaqd m`e
,daiqd jixv oiid m`d `id mzwelgn oey`xd oeyld itly `vnp
`xnbd .daiqd dliren oiil m`d `id mzwelgn ipyd oeyld itle

:zwelgnd ly zepeyld izy lr dywnéáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
ãöék`edïéñðëð ïéçøBà ,äañä øãñ,ziad lra ly ezialåmpi` ¥©¥¤£¦¨§¦¦§¨¦§

`l` ,oiicr zehind lr miaiqnéab ìòå ïéìñôñ éab ìò ïéáLBé§¦©©¥©§¨¦§©©¥
úBàøãú÷[ze`qk ibeq-]íéî íäì eàéáä .ílek eñðkiL ãò± ¨¤§¨©¤¦¨§¨¥¦¨¤©¦

,mici zlihpl min mdl mi`ianykúçà Bãé ìèBð ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨¥¨©©
.dcerqd iptl dzeyy qekd z` da lawl ickïéé íäì àa± ¨¨¤©¦

,oii mdiptl mi`ianykBîöòì Cøáî ãçàå ãçà ìk,otbd ixt `xea ¨¤¨§¤¨§¨¥§©§
.mlekl jxan cg` oi`e ,dzeye

dkiynn .daiqdd iptl ,dqipkd xcq z` ,`ziixad dx`ia o`k cr
:dcerql daiqdd xcq z` x`al `ziixadeìòzehind lreañäå ¨§¥¥

,mzcerq z` cerql odilríéî íäì àáemin mdl e`iade ± ¨¨¤©¦
,mici zlihplL ét ìò óàoiid ziizy iptlBãé ìèð ãçàå ãçà ìk ©©¦¤¨¤¨§¤¨¨©¨

åéãé ézL ìèBðå øæBç ,úçà.odizya lek`l jixvy iptníäì àa ©©¥§¥§¥¨¨¨¨¤
ïéé,oii mdiptl e`iady dryae ±Cøa ãçàå ãçà ìkL ét ìò óà ©¦©©¦¤¨¤¨§¤¨¥©

Bîöòìef dkxaae ,aey jxal mdilr ,aqdl eqpkpy iptl ,oiid lr §©§
.íleëì Cøáî ãçà¤¨§¨¥§¨

,envrl oiid lr jxan cg` lk ,zezyl eayi mdy dryay ,`vnp
x`al `xnbd zxfeg .mlekl oiid lr jxan cg` ,eaqid mdy dryae

:`ziixadn `iyewd z`éàäìáø øîàc àðLéì C,oeyl dze` itl ± §©¦§¨§¨©©
ax xn` ditlyéòa àì ïéé ìáà ,äañä éòác út àlà eðL àì'Ÿ¨¤¨©§¨¥£¦¨£¨©¦Ÿ¨¥

,'äañä,mlekl oiid lr jxan cg` daiqd `ll mbeàLéø àéL÷± £¦¨©§¨¥¨
`ziixad ly `yixdn dywmigxe`dn cg` lky da x`eany ,

cg` jixv did ,ax ixac itl `ldy ,envrl oiid lr jxan miayeid
:`xnbd zvxzn .mlekl oiid lr jxalïéçøBà éðàLoic dpey ± ¨¦§¦

,`ziixaa x`eand ,migxe`dø÷òéîì eäéézòãcdzid mzrcy ± §©§©§§¦£©
,xg` mewna aqdl zelrle ,oiid ziizy ixg` mnewnn xewrl
my mzaiyi lke ,dcerqd zaiqd mewn epi` oiid ziizy mewny

cg` lk ,ax zrcl mb ,df ote`ae .mi`exwd lk eqpkziy cr dzid
daiyia elit`y ,'daiqd ira `l oii' ,ax xn`y dne .envrl jxan
`ly oii zezyl erawy ote`a `weec `ed ,mlek z` `iven cg`
ziizye ,dcerq zrya oii zezyl erawy ote`a e` ,dcerq zrya
ziizy ixg` xewrl mzrc oi`y ,dcerqd ly mewn eze`a `id oiid

.xg` mewna cerql ,oiid
éàäìeáø øîàc àðLéì Cax xn` ditly ,oeyl dze` itle ±àì' §©¦§¨§¨©©Ÿ

,'äañä déì àéðäî àì ïéé ìáà ,äañä déì àéðäîc út àlà eðL̈¤¨©¦§©§¨¥£¦¨£¨©¦Ÿ§©§¨¥£¦¨
,envrl oiid lr jxan cg` lk eaiqd m` elit`eàôéñ àéL÷dyw ± ©§¨¥¨

lr jxan cg` eaqdy ixg`y da x`eany ,`ziixad ly `tiqdn
:`xnbd zvxzn .mlekl oiidíúä éðàL,`ziixaa my oicd dpey ± ¨¦¨¨

df ote`ay ,oii mb ezy ef daiqdae zt lek`l ick aqdl elry
,dliren daiqdddéì àéðäî ,útì äañä déì àéðäî à÷c Bbîc§¦§¨§©§¨¥£¦¨©©§©§¨¥

ïéiì äañä.oiil mb dliren `id ,ztl dliren daiqddy jezny ± £¦¨©¨¦
dpyna epipy(:an lirl):CBúa ïéé íäì àazlik`,ïBænäcg` lk ¨¨¤©¦§©¨

oiid `a m` j` .mlek z` cg`d `ivei `le ,envra eilr jxan
`ztqez d`ian `xnbd .mlekl jxan cg` ,oefnd xg`l(i"d c"t)

:xacd mrh z` zx`andeøîà äî éðtî ,àîBæ ïa úà eìàL̈£¤¤¨¦§¥¨¨§
m`y minkgCBúa ïéé íäì àazlik`Cøáî ãçàå ãçà ìk ïBænä ¨¨¤©¦§©¨¨¤¨§¤¨§¨¥

Bîöòìoiid `a m`e ,mlek z` cg`d `ivei `leïBænä øçàì- §©§§©©©¨
,oefnd zkxa mcew mzcerq eniiqy xg`løîà .íleëì Cøáî ãçà¤¨§¨¥§¨¨©

[aiyd-]íäì,xacd mrh ,`nef oae ìéàBädlik`d zryaúéa ïéà ¨¤¦¥¥
äòéìaämiaeqnd ly,éeðtzkxa z` renyl al mipzep mpi`e ©§¦¨¨

.mditay oefnd z` relal `l` ,jxand
dpyna epipy(:an lirl):àeäåxnb xg`l `ad oiid lr jxand-] §

[oefnd zkxa mcew dlik`døîBàdkxad z`ìògixøîâenäivr-] ¥©©§¨
[y`d lr minya,'åëxg`l wx zxn`p xnbend lr dkxady s`

.oefnd zkxa
lr jxan `ed epnn lecb xg` my yiyk s`y zwiicn `xnbd

oic mrh zx`ane ,xnbend:`xnbd zwiicn .dféðz÷cîjkn ± ¦§¨¨¥
dpyna `pzd dpyyàeäå'[oiid lr jxand-],'øîâenä ìò øîBà §¥©©§¨
éãò àkéàc ììkîdépéî óxg` my yiy ote`a xaecny rnyn ± ¦§¨§¦¨¨¦¦¥

lr s` jxan zg` dkxaa ligzdy oeik mewn lkne ,epnn lecb
.xnbend

:`xnbd zl`eyéànàå,oiid lr jxiay df xnbend lr jxai recne - §©©
:`xnbd daiyn .dcerqay lecbd `leàeäå ìéàBälr jxand-] ¦§

[oiidåéãé ìèðmipexg` minläðBøçàa älçzdyngn oey`x ± ¨©¨¨§¦¨¨©£¨
devnd xneb oiid zkxaa dkfy oeik ,xnelk .elhpy mipexg`d
mipexg` min zlihpa dnicwa dkf jkitle ,oefnd zkxa s` jxane
zxard dpipry micid zlihpa oey`x `edy oeike ,[jenqa x`eank]
zxard epipr `ed s`y ,xnbend zkxaa s` dkefe siqen ,dndefd

.dndefd
epipyy df oic :`xnbd dgiken .sqep oic epzpynn dgiken `xnbd

,xnbend lr s` jxan oiid lr jxandy dpynadéì òéiñîdi`x ± §©©¥
`edìixacåéãé ìèBpä ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàc ,áømina §©§¨©©¦¨©©¦¨©©©¥¨¨

mipexg`äðBøçàa älçzxcqa mipexg`d dyngn oey`xd ± §¦¨¨©£¨
,dlihpdäëøáì ïneæî àeäz` da `ivedle oefnd zkxa jxal ± §¨¦§¨¨

,xnbend lr jxan oiid lr jxandy mrhd ixdy .miaeqnd x`y
oey`x ligznd s`y o`kne ,xenb el mixne` devna ligzdy oeiky
,oefnd zkxa jxane xenb el mixne` mipexg` min zlihp zevna

.ax ixack
:df oipra dyrn d`ian `xnbddén÷ éáúé eåä ,àéiç éaøå áø©§©¦¦¨£¨§¦©¥

àúceòña éaøc.dcerqa iax iptl miayei eid ±,áøì éaø déì øîà §©¦¦§§¨¨©¥©¦§©
Cãé éLî íe÷.jici z` ugxe cenr ±úzøî äåäc dééæçiax d`x ± §¦§¨©§¥©£¨¦§©

meyn jk el xn` iax `ny yygy ,cgete ldap didy ax z` `iig
xzei dlik`a jix`n `edy d`xy e` ,zeklkeln eiciy d`xy

.ie`xdnàéiç éaø déì øîà,axlézçt øazpeek ef `l ,milecb oa ± ¨©¥©¦¦¨©©§¥
`l` ,jici z` uegxl jl xn`y dna iaxàðBæî úkøáa ïéiòoiir ± ©¥§¦§©§¨
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ezny in` cenr bn sc ± iyily wxtzekxa

äéøåçàì äéòø÷ øãäàdne ,eixeg`l welgd xifgd eax ctqda rxTW rxw Ð¤©¤¨©

lr ,dzind meik eiykr la` ze`xdl ,xg` rxw rexwl ick ,miptl Ð xeg`ly¥¤

.zexedl mircei oi`e d`xedl mikixv eidy'åë åäì éîølre ,lirl opinxck Ð

.`ed zeriawc mlekl jxan cg` ipzwe ikda `ziixa inewe`l dil iran jgxk

íéî íäì åàéáä.milibx eid jk Ðåãé ìèåð
úçà.oefnd iptl dzeyy qek da lawl Ð

åìò.eaqde zehnd lr Ðéúù ìèåðå øæåç
åéãé.odizya lek`l jixvy Ðéô ìò óà

åîöòì êøá ãçàå ãçà ìëùcer oikixv Ð

oi`y ;ezxhet dpey`x dkxa oi`y ,dkxa

mewna epi`y ,oefnd iptly iexw oey`xd

.oefnd iptly oii `ed `xza i`de ,dcerq

ïìåëì êøáî ãçàÐ eaqdc oeikc Ð

.erawedàùéø àéù÷cg` lk :ipzwc Ð

.envrl jxan cg`eåäééúòãã ïéçøåà éðàù
ø÷òéîìaqdle zelrle xwrinl oteq Ð

`l` ,daiqnd mewn df oi`y ,xg` mewna

jxce .mi`exwd lk eqpkziy cr eayi o`k

mzcerql onfl did mixiyr miza ilra

`de ."migxe`" edl ixw ikdl ,miipr migxe`

daiyi `l` daqd ira `l oii :ax xn`c

e` ,xn`w dcerq zrya `ly Ð `nlra

.dcerq mewnae dcerq zryaïéàå ìéàåä
úéáéåðô äòéìáäl` oiaeqnd al oi`e Ð

.relal `l` ,jxandéãò àëéàã ììëîó
äéðéî`cga ligz`c oeik ,ikd elit`e ÐÐ

.jci`l ciaräìçú åéãé ìèåðämina Ð

.oefnd zkxal onefn `ed ,mipexg`äééæçÐ

.axl `iig iaxúúøî äåäãici d`x `ny =

xzei dlik`a izkx`d `ny e` ,zeklkeln

.i`cnêì øîà÷ àðåæî úëøáá ïééòo`k Ð

lhepdy ,oefnd zkxa jxal zeyx jl ozp

.jxan `ed dlgz eiciçéøä ìòly Ð

.xnbenåúøîúxnzny oyrd xehiw Ð

.dlereçøà àì àä,oiicr ea gixd `l Ð

.dpdp `leíéîùá éöò àøåá ïäéìò ïéëøáî
`l` oira epi`e sxypy it lr s`e Ð

.dler xenizdy÷ùåîî õåç`"byen =

.frlaäéç ïî àåäù.dig ly irxd on Ð

àìà íéîùá éöò àøåá ïéëøáî ïéà éáéúéî
ïåîñøôà ìò.epiptl `a envr urdy Ðìù

øñé÷ úéá ìùå éáø úéámeyn ipd hwp Ð

.dlecb ilrae mikln ziaa `l` ievn epi`y

íå÷î ìëáù ñãää ìòålkl oicd `ede Ð

dtxy `la gixn envr urdy ,mdl dnecd

lka deeda minkg exace ,giky qcdc `l`

ipin `xea" `l` opikxan `l xnbene .mewn

."minyaïéëøáî éàî àîñøôàã àçùîÐ

.egix lråðöøà ïîùegixia lcb didy Ð

`ede ."egixi" z`xwp dzid gixd my lre

dcedi" (fk) l`wfgi xtqa xen`d "bpt"

"bpte zipn ihiga jilkex dnd l`xyi ux`e

.oeixeb oa sqei xtqa izi`x jk Ðäéðéî øá
äãåäé áøã.efa eixacn di`x il `iaz l` Ð

àúøùë.hyew =àùéáë àçùîeay ony Ð

myead on gixn onyde hyewd oenh

.ekezayàìepipirl d`xp oi`e li`ed Ð

.onyd `l`àðéçè àçùîea epghy Ð

.`zxyk
÷ìîñ
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ìëiedc zexitl eici lhepl inc `le .dkxad ceak iptn Ð zg` eci lhep cg`

.eici izy lhep epi`y oeik ,gexd iqbn

àáoky lk ,oefnd xg`ly oii xhet oefnd iptly oiic ab lr s` Ð 'eke oii mdl

.jxal jixve ,mewn iepy ied Ð aqdl elry oeik `kd ip`y !`ed eiptly df

ìéàåäyie Ð iept drilad zia oi`e

oigipn mde "ixen ixaq" xne`yk :miyxtn

,"on`" zeprle dkxad renyl ick lek`l

jd iab inlyexia rnyn oke .mixeht eidiy

lraa la` ,oigxe`a Ð ilin ipd :`ziixa

lra lv` mipet lkdy iptn ,xeht Ð ziad

jeza ziad lra s` :`iig iax ipz .ziad

epwzy oeikc ,opgl` epiaxl d`xp oi`e .ezia

`vei epi` Ð envrl cg` lk jxaiy minkg

iept oia welgz `ly mbe ;exiag zkxaa llk

"aihnde aehd"e .irhnl iz`c ,iept epi`yl

,`nlr ilekl mixg`l xhety yxtn yi

Ð "aihnd"e envrl Ð "aehd" rnyn ikdc

l`igi epiaxe .epnn mizey mdy ipixg`l

zia oi` inp jiiyc ,`id `lc xne` did

zkxa oiae aehd oia bilt `le ,iept drilad

dicicl "aehd" `nrh i`d meync ;oiid

`dc .mixg` xhet epi` Ð ipixg`l "aihne"

,el oiaihnd ipta `ly elit` jiiy "aihnd"

exn` :(a,hp) d`exd wxta onwl opixn`ck

aehd ...jexa" :xne` ,xkf jzy` dcli ,el

Ð "aihnde" dicicl Ð "aehd" ."aihnde

la` .elv` ezy` oi`c ab lr s` ,ezy`l

oilican ep`y dlcadn zvw oeir jixv

oiin df z` df oixhet ep` j`id ,micnere

`le miayei `l ep` oi`y ixg` ,dlcadne

oiraewy jezn :xnel yi `nye ?oiaeqn

inp iraw Ð dlcad ici z`vl ick onvr

mbe ,licanl aehe d`p jkle .`zlin dlek`

didi f`y dlcad zrya eayiy ,mirneyl

.mze` xhete Ð rawk d`xpìëzexnbend

lr s` Ð minya ivr `xea odilr oikxan

.oira minya ivr oi`e etxypy ab

ìòåzekld lra Ð mewn lkay qcdd

`pz :ipyne ,"`zaeiz" qixb `l zelecb

,gixl exwiry :xnelk .dil incc lke qcd

,gixl oxwir oi`y miyeage migetz iwet`l

my yiy ziaa jledy ine .lek`l `l`

,oda gixny minya ipin my yie ,minya

dnc` oinn i` ur oinn i` dil `wtqne

didp lkdy" jxany miyxtn yi ,`ed

.`vi Ð "lkdy" jxa m` olek lrc ,"exaca

jxaiy xne` did ivewn dyn epiax axde

."minya ipin `xea"

àçùî:l`ppg epiax yxit Ð `yiak

oiyaeky epizeaxn eprny

,daexn onf minya ivre cxee oinyney

mihgeqe ,minya ly gix oinyneyd oihlewe

.minya ly gix ea yie ,mze` mipgehe

mdilr mipzep ezpighl aexw `pigh `gyne

.gixd jk lk hlew epi`e ,minya ivr
ony
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"ïìt Ceãa àîçì ìeëéðå ìéæéð"¯eañä" .éîc eañäk¯ ¥¦§¥©§¨§§¨§¥¥¨¥¥¥
,äañä éòác út àlà eðL àì :áø øîà ."Cøáî ãçà¤¨§¨¥¨©©Ÿ¨¤¨©§¨¥£¦¨
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éab ìò ïéáLBéå ïéñðëð ïéçøBà ?äañä øãñ ãöék :éáéúéî¥¦¦¥©¥¤£¦¨§¦¦§¨¦§§¦©©¥
íäì eàéáä .ílek eñðkiL ãò úBàøãz÷ éab ìòå ïéìñôñ©§¨¦§©©¥©¤§¨©¤¦¨§¨¥¦¨¤

íéî¯ïéé íäì àa ,úçà Bãé ìèBð ãçàå ãçà ìk¯ìk ©¦¨¤¨§¤¨¥¨©©¨¨¤©¦¨
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!àLéø¯éàäìe .ø÷òéîì eäééúòãc ïéçøBà éðàLàðMéì C ¥¨¨¥§¦§©£©§§¤£©§¨¥¦¨¨
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éðtî :àîBæ ïa úà eìàL ."ïBænä CBúa ïéé íäì àa" .ïééì§©¦¨¨¤©¦§©¨¨£¤¤¨¦§¥
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.éeðt äòéìaä úéa ïéàå ìéàBä :íäììò øîBà àeäå" ¨¤¦§¥¥©§¦¨¨§¥©
"øîâenä ìò øîBà àeäå" éðú÷cî .'åë "øîâenä¯ììkî ©§¨¦§¨¨¥§¥©©§¨¦§¨
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øîà éLà øa àéiç áø øîàc ,áøì déì òéiñî .äðBøçàä©£¨§©¥©¥§©§¨©©¦¨©©¦¨©

äðBøçàa älçz åéãé ìèBpä :áø¯.äëøáì ïneæî àeä ©©¥¨¨§¦¨¨©£¨§¨¦§¨¨
déì øîà .àúceòña éaøc dén÷ éáúé eåä àéiç éaøå áø©§©¦¦¨¨¨§¦©¥§©¦¦§¨¨£©¥
déì øîà ,úúøî äåäc dééæç !Cãé éLî íe÷ :áøì éaø©¦§©§¥§¨©§¥©£¨¦§©£©¥
øîà .Cì øîà÷ àðBæî úkøáa ïéiò !éúçt øa :àéiç éaø©¦¦¨©©§¥©¥§¦§©§¨¨£©¨¨©
çéøä ìò ïéëøáî éúîéàî :äéîøé øa àáø øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©¨¨©¦§§¨¥¥¨©§¨§¦©¨¥©

¯:äéîøé øa àáøì àøéæ éaø déì øîà .Búøîz äìòzMî¦¤©£¤¦§¨£©¥©¦¥¨§¨¨©¦§§¨
!çøà à÷ àì àäå¯éîòèìe :déì øîàíçì àéöBnä" C §¨¨¨£©£©¥§©£¥©¦¤¤
Cøáîc "õøàä ïî¯,ìëéîì dézòc àlà !ìëà àì àäå ¦¨¨¤¦§¨¥§¨¨£©¤¨©§¥§¥©

éîð àëä¯àaàc déøa àéiç éaø øîà .éçBøàì dézòc ¨¨©¦©§¥§©¥¨©©¦¦¨§¥§©¨
áø øîà dì éøîàå ,áø øîà àcñç áø øîà éðîçð øa©©§¨¦¨©©¦§¨¨©©§¨§¦¨¨©©
àøBa" ïäéìò ïéëøáî úBøîâenä ìk :éøéòæ øîà àcñç¦§¨¨©§¥¦¨©§¨§¨§¦£¥¤¥
ïéëøánL ,àeä äiç ïnL ,÷Lenî õeç ,"íéîNá éöò£¥§¨¦¦§¤¦©¨¤§¨§¦

ìL ïBîñøôà ìò àlà "íéîNá éöò àøBa" ïéëøáî ïéà :éáéúéî ."íéîNá éðéî àøBa" åéìò̈¨¥¦¥§¨¦¥¦¦¥§¨§¦¥£¥§¨¦¤¨©£©§§¤
àcñç áø déì øîà .àzáeéz !íB÷î ìëaL ñãää ìòå ,øñé÷ úéa ìL ïBîñøôà ìòå ,éaø úéa¥©¦§©£©§§¤¥¥¨§©©£©¤§¨¨§§¨£©¥©¦§¨
àøBa" :äãeäé áø øîà éëä ,déì øîà ?déålò ïéëøáî éàî ïBîñøôàc àçLî éàä :÷çöé áøì§©¦§¨©¦§¨©£©§§©§¨§¦¦¨¥£©¥¨¦¨©©§¨¥
?éàî àîìò éleëì ,ìàøNé õøà déì àáéáçc äãeäé éaøc dépéî øa :déì øîà ."eðöøà ïîL¤¤©§¥£©¥©¦¥§©¦§¨©£¦¨¥¤¤¦§¨¥§¥¨§¨©
,"íéîNá éöò àøBa" déålò ïéëøáî àzøLk éàä :äáäà øa àcà áø øîà ."áøò ïîL àøBa" :ïðçBé éaø øîà éëä ,déì øîà£©¥¨¦¨©©¦¨¨¥¤¤¨¥£©©©¨©©£¨©§©§¨§¨§¦¦¨¥¥£¥§¨¦
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc - zekxa(iying meil)

:dyw ayrn `ad gix lr mikxan dn dpc `xnbdìãéb áø øîà̈©©¦©
éàä ,áø øîàd df ±÷ìîñmilr zexey yly ea yiy ,ayr oin-] ¨©©©¦§¨

,[milr dyely dxey lkae ,efn dlrnl efdéålò ïéëøáîegix lr ± §¨§¦¦¨¥
,'íéîNá éöò àøBa'mikxan ayrn `ad gix lre ,ayr `edy s`e ¥£¥§¨¦

.urd zkxak eilr mikxan dyw `edy oeik ,'minya iayr `xea'
éðä ,áø øîà ìàððç áø øîà[el`±]ànéc éôlç,cxp zleay - ¨©©£©§¥¨©©¨¥¦§¥§©¨

,ozyt ilerabk ieyrd gnv `edeeäééìò ïéëøáîmgix lr ±àøBa' §¨§¦£©§¥
,'íéîNá éöò.urd zkxak mdilr mikxan miyw mdy oeiky £¥§¨¦

meyn ,urd zkxak mikxan dyw ayrn `ad gix lry xacd mrh
n `xnbd .'ur' `xwp `edys`y ,aezkd on df xacl xewn d`ia

:'ur' miiexw milerabäàø÷ éàî ,àøèeæ øî øîàweqtd edn ± ¨©©§¨©§¨¨
glyy milbxna xn`py ,'ur' miiexw mileraby cenll yi epnn
zial egixil e`ae ,ux`l mzqipk mcew orpk ux` z` xezl ryedi

agx(e a ryedi),õòä ézLôa íðîèzå äâbä íúìòä àéäå'zFkxrd §¦¤¡¨©©¨¨©¦§§¥§¦§¥¨¥¨£ª
ur epi` ozytde .dzia bbay ozyta mze` d`iagdy ,'bBd lr Dl̈©©¨
meyn ,['urd izyt'] 'ur' aezkd e`xw ok it lr s`e ,lerab `l`
s` okle .'ur' `xwpy dyw ayr lkl cenll yi o`kne ,dyw `edy

.urd zkxak 'minya ivr `xea' eilr jxal yi dkxa oiprl
:miyw mdn yiy mitqep miayr zkxaa dpc `xnbdáø [øîà]¨©©

éàä ,(øîà) àéLøLîd df ±íB÷øð`ed m` ,[oexyd zlvag-] §¨§§¨©©§
àúéðepâc,dpiba lcb ±déålò ïéëøáîegix lr -éöò àøBa' §¦¦¨§¨§¦¦¨¥¥£¥
,'íéîNá`ed m` j` .dyw `edy meynàøáãc,dcya lcb ± §¨¦§©§¨

egix lr mikxan,'íéîNá éáNò àøBa'.jx `edy meynáø øîà ¥¦§¥§¨¦¨©©
éìâéñ éðä ,úLL[mi`cec-]eäééìò ïéëøáîmgix lr ±éáNò àøBa' ¥¤¨¥¦§¥§¨§¦£©§¥¦§¥

,'íéîNá.mikx mdy iptn §¨¦
:zexitd on `ad aeh gix lr mikxan dn zx`an `xnbdøî øîà̈©©

àLeáça Bà àâBøúàa çøBîc ïàî éàä ,àøèeæaeh gix gixnd ± §¨©©§©§¤§¨©£¨
,dlik`l ie`xd ixt lka oke ,yeaga e` bexz`aøîBàiptlgixny ¥

Ceøa'mlerd jln epidel` 'd dz`.'úBøéta áBè çéø ïúpL ¨¤¨©¥©©¥
:mialaln zepli` lr dkxad z` zx`an `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨

éîBéa ÷éôðc ïàî éàäinia `veid ±éáìáìî à÷c éðìéà éæçå ,ïñéð ©©§¨¦§¥¦¨§¨¥¦¨¥§¨§©§§¥
,gxt mi`ivene mialaln ixt zepli` d`exe ±êeøa' øîBà'd dz` ¥¨

,mlerd jln epidel`úBiøa Bá àøáe ,íeìk BîìBòa øqéç àlL¤Ÿ¦©§¨§¨¨§¦
úBàðúäì ,úBáBè úBðìéàå úBáBè[zepdil-].'íãà éða ïäa §¦¨§¦§¨¨¤§¥¨¨

:eilr jxal yiy aezkd on xewn d`iane ,gixd zkxal day `xnbd
ìò ïéëøánL ïépî ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàz`pd,çéøä ¨©©§¨©¦¨¨©©¦©¦¤§¨§¦©¨¥©

øîàpL(e pw milidz),'dé ìläz äîLpä ìk'dnypd s`y rnyne ¤¤¡©Ÿ©§¨¨§©¥¨
e ,zipdpy d`pd lr 'd z` lldzepnî úéðäð äîLpäL øác eäæéà¥¤¨¨¤©§¨¨¤¡¥¦¤

,epnî äðäð óebä ïéàå,aezkd xaic eilry,çéøä äæ øîBà éåä §¥©¤¡¤¦¤¡¥¥¤¨¥©
.gixd lr jxal yiy o`kn

:ax mya diaeh xa `xhef ax xn`y ,mitqep mixn`n d`ian `xnbd
eðziL ìàøNé éøeça íéãéúò ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàå§¨©©§¨©¦¨¨©©£¦¦©¥¦§¨¥¤¦§

k áBè çéød xd gix,ïBðálmilcbd milre migxtn aeh gix ea yiy ¥©§§¨
.eaøîàpLdaeyza l`xyi eaeyiy `al cizrd lr ryed z`eapa ¤¤¡©

dnly(f ci ryed),,'ïBðálk Bì çéøå ,BãBä úéfë éäéå åéúB÷ðBé eëìé'¥§§¨¦¦©©¦§¥©©§¨
aeh gix epzie ,meife mced zifk idie ,eipa ehytzie eaxi xnelk

.oepalk
áéúëc éàî ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàåaezkd oipr dn - §¨©©§¨©¦¨¨©©©¦§¦

mlera 'd dyrn lr(`i b zldw),,ãnìî ,'Bzòa äôé äNò ìkä úà'¤©Ÿ¨¨¨¤§¦§©¥
ãçàå ãçà ìkLmc`d ipanBúðneà àeä Ceøa LBãwä Bì äté ¤¨¤¨§¤¨¦¨©¨¨¨ª

,åéðôa,eipira dti ezk`ln didzy `ed jexa yecwd dyr ,xnelk §¨¨
dk`ln `idy zexer carn oebk ,diefa dk`lna wqerd s`e

.rx gix dticnd:`xnbd dtiqenéøîàc eðééä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§§¨§¦
éLðéà,xnel miyp` milibxy dxni`d ef ±øáãì àøB÷ déì äìz ¦§¥§¥¥¨§¨¨
øçà,iwp ecera eplk`iy ,ex`eva xifgl lwcay jxd wlg dlz ± ©¥

ãéáò déãéc eäéàå,dty`a xeapl elbxdke ebdpnk dyri `ede ± §¦¦¥¨¦
dk`lna wqerd mc` jke .epklklie dty`a lblbi `xewd z` s`e
oiicr ,xzei zcaekn zxg` jxca ezqpxt el ozz m` s` ,diefa

.eipira d`p `idy iptn ,diefad ezk`lna weqrl jiyni
`xnba x`ean(:aiw migqt).miwifnd iptn dlila icigi mc` `vi `ly ,

leki mdae ,wifdln mirpnp miwifndy mipte` yiy zx`an `xnbd
:dlila icigi z`vl mc`,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàå§¨©©§¨©¦¨¨©©

íéðLk ä÷eáà,dlila icigi z`vl dpkqd oiprl ,mc` ipa ipyk - £¨¦§©¦
ìLk çøéåäLdxinyd iabl dyelyl mipy oia welig yie .mc` ipa §¨¥©¦§Ÿ¨

.jenqa `xnba x`eanke ,miwifndn
:`xnbd zwtzqn .ax ixac z` zx`an `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§

ax xn`y dn ,daiyid ipa ewtzqd,'íéðLk ä÷eáà'`idy ezpeek £¨¦§©¦
mipyk zaygpdéãéc éãäa`id dwea`dy ,envr jledd mr cgia - ©£¥¦¥

qep mc`k,ecaln sàîìéc Bàezpeek `ny e` ±'íéðLk ä÷eáà' ¦§¨£¨¦§©¦
déãécî øáìo`k yiy aygp jledd mr cgie ,envr jledd caln ± §©¦¦¥

.dyely
:`xnbd dgikenòîL àzoky ,wtqd z` heytl di`x rnye `a ± ¨§©
,xn`e ax siqedìLk çøéå'.'äL,di`xd z` `xnbd zx`anéà §¨¥©¦§Ÿ¨¦
àîìLa úøîàgxie mipyk dwea`' ax zpeeky xn`z m` ± ¨§©¦§¨¨

'dylykdéãéc éãäa,envr jledd mr cgia ±øétL,xacd oaen ± ©£¥¦¥©¦
dlrn yie miwifndn dxinyd iabl mc` ipa ipya dlrn yiy itl
dwea`y ax xn` jk lre ,jenqa x`eank ,dyelya xzei dax

.dyelyk gxie mipykúøîà éà àlàax zpeeky xn`z m` la` ± ¤¨¦¨§©
déãécî øáìepiid 'mipyk dwea`'y `vnp ,envr jledd caln ± §©¦¦¥

mr cgi drax`k epiid 'dyelyk gxi'e ,jledd mr cgi dyelyk
,jk lr le`yl yie ,jleddéì änì äòaøàjka dlrnd dn ± ©§¨¨¨¨¦

,miwifnn dxinyd iabl drax`k aygpyøî øîàäå`lde - §¨¨©©
,wifnd ly ekxc `id jky ,minkgd cg` mya dreny dxn`p

ìmc`ãçà`ed ecal jledd÷éfîe äàøð,elìíéðL`ed mikledd §¤¨¦§¤©¦¦§©¦
÷éfî Bðéàå äàøð,mdlììLäLmikleddøwéò ìk äàøð Bðéà ¦§¤§¥©¦¦§Ÿ¨¥¦§¤¨¦¨

dlrn lk oi` ok m` ,d`xp epi` `ed dyelya s`y oeike .[llk-]
ei drax`a.dyelyk gxiy jka epcnll ax `a dne ,dyelyn xz

dpéî òîL åàì àlày ,o`kn gikedl yi i`ce `l` ±ä÷eáà' ¤¨¨§©¦¨£¨
'íéðLkepiiddéãéc éãäamc`k `id dwea`dy ,jledd mr cgia - ¦§©¦©£¥¦¥

:`xnbd dwiqn .ecaln sqepdpéî òîL.ok gikedl yi ok` ± §©¦¨
:miaxa exiag ipt oialdl xeqi`d zxnega xn`n d`ian `xnbd

dì éøîàå ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàåmixne` yie - §¨©©§¨©¦¨¨©©§¨§¦¨
ef drenyy,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àpç áø øîà̈©©¦¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨
dì éøîàåef drenyy mixne` yie ±íeMî ïðçBé éaø øîà[mya-] §¨§¦¨¨©©¦¨¨¦

çBð ,éçBé ïa ïBòîL éaø[sicr-]ïLák CBúì Bîöò ìétiL íãàì Bì ©¦¦§¤©©¨¨¨¤©¦©§§¦§¨
Làä,sxyidlïéaìé ìàåz`Bøáç éðt[eyiiai-].íéaøazl`ey ¨¥§©©§¦§¥£¥¨©¦

:`xnbdîïìð:`xnbd daiyn .df xac micnel ep` oipn ±,øîzî §¨¨¦¨¨
øîàpL,dzxd epnny rci `l `ede ,dcedi dingn dzxdy xg`l ¤¤¡©

dzpify da cygy iptn dtxyl d`ivedl deive(dk gl ziy`xa),àéä'¦
'åâå úàöeîikp` FN dN` xW` Wi`l ,xn`l ding l` dglW `ide ¥§¦¨§¨¤¨¦¨¥Ÿ§¦£¤¥¤¨Ÿ¦

,'dN`d dHOde milizRde znzgd inl `p xMd xn`Ye ,dxd̈¨©Ÿ¤©¤¨§¦©Ÿ¤¤§©§¦¦§©©¤¨¥¤
ozpy mipniqd z` dcedil dgly ,dtixyl dze` e`ived xy`ky
el`' yxetna dxn` `le ,'dxd ip` el` mipniq lral' dxn`e ,dl
dcedi m` ,daila dayge .'dxd ip` ele ,md dcedi ly mipniqd
xne` `l ,dcei `l m` j` ,dtixyd on lvp` ,dxd ip` epnny dcei
y`d oyaka sxy`y ahene ,jka yiiazi `edy meyn ,yxetna z`f

.miaxa eipt z` oial` `le
`xhef ax mxn`y ,wxtd oiprn mpi`y mixn`n dnk e`aed o`k cr
xcq z` zx`ane ,gixd zkxa oicl day `xnbd .ax mya diaeh xa

:qcd lye ony ly gixd zekxaa dnicwdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
åéðôì eàéáädcerqd seqaïîLxiardl eici z` ea jeql oenqxt` ¥¦§¨¨¤¤

,'axr ony `xea' ezkxae ,lk`nd zndef z` mdnåe`iad enrñãä §£©
,'minya ivr `xea' ezkxae ,ea gixdl ick,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦

Cøáîdligzìògixìò Cøáî Ck øçàå ,ïîMägixúéáe .ñãää §¨¥©©¤¤§©©¨§¨¥©©£©¥
Cøáî ,íéøîBà ìlädligzïîMä ìò Cøáî Ck øçàå ,ñãää ìò. ¦¥§¦§¨¥©©£©§©©¨§¨¥©©¤¤

òéøëà éðà ,ìàéìîb ïaø øîàmrh `ia`y jka ,i`ny zia cvl ¨©©¨©§¦¥£¦©§¦©
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ezny ina cenr bn sc ± iyily wxtzekxa

÷ìîñly zexey yly ea yiy ayr oin `ede ,l`rnyi oeyla el oixew "oinqi" Ð

.dxey lkl oilr dylye efn dlrnl ef oilràîéã éôìçoixewy myea =.b"ity`

.ur ixwi`c oilerab ogky`c ,ozyt ilerab oirk ieyre ,cxp zleay `edeíå÷øð=

.zelecb zeklda ,oexyd zlvagàúéðåðéâã.dpiba lcbd Ðéìâéñ=.frla y"leie

ïéùåáçÐ.frla y"iipecewúåàðúäìÐ

.zepdilïåðáìë.eigxte eilr oigixny Ð

åúðîåà åì äôéel d`p iqxea elit`e Ð

ok `ed jexa yecwd dyre .eipira ezpne`

.zepne` mlerd xqgi `lyàøå÷jx Ð

eplblbi `ede xifgl eze` dlz ,lwca lcbd

.ezpne` `id efy dty`aéðá éðùë ä÷åáà
íãàl` :xn xn`c ,dlila `veid oiprl Ð

.dlila icigi mc` `viäùìùë çøéåÐ

.onwlck ,dylyl mipy oia welg yieãçàì
äàøð.ewifne cyd Ðàéäå úàöåî àéä

'åâå äçìùel`" :dxn` `l `icda eli`e Ð

,"dxd ip` ele ,md dcedi ly mipniqd

m` ,dxd ikp` el dl` xy` yi`l :`l`

`le ,sxy` Ð e`l m`e ,dcei Ð dcei

.eipt oial`ñãäå ïîù.dcerqd seqa Ð

,milke`d zndef xiardl eici jeql Ð ony

.epxn`y enk ,gixdl Ð qcdeòéøëà éðà
.i`ny zia cvl Ðåúëéñìå åçéøì åðéëæ

.sicr ony jkld ,`yiak `gyn oebk Ð

àéä àìåziak `zkld `ax xn` `l Ð

,drhy itl siqk` `tt ax `l` ,lld

.jka envr hinydeïééå ïîùoii edf Ð

.dkxa ly qek df oi`e ,oefnd xg`lyøæåç
ïééä ìò êøáîå,raw oiid oi`y ,lega oebk Ð

.exhet oefnd iptly oiid oi`eåðéîéá ïîùÐ

.dlgz jxan eilry itlïîùä ìò êøáîÐ

."axr ony `xea"ùîùä ùàøá åçèåick Ð

`ed i`pby ,weya zenyean eicia `vi `ly

.mkg cinlzløåëæ áëùî ìò íéãåùçùÐ

.mdl ee`ziy ick mnvr oinyanåøòùå
éîã åãâáëdia giky `lc Ð.driféøîàå
åôåâë äì.drif dia gikyc Ðàãùç íåùî

.zepf ly Ðàðãéò äéì òéá÷ àìã`ly Ð

.dlila ecnll zeriaw eax el erawàúðôá
=.lbxd iab lry ,frla `"ipetp`àãìéâ=

oixewy ,awr5.`"leyíéîùâä úåîéáÐ

.edqkn hihdåúùà àéä åìéôàoi`y Ð
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc - zekxa(iying meil)

:dyw ayrn `ad gix lr mikxan dn dpc `xnbdìãéb áø øîà̈©©¦©
éàä ,áø øîàd df ±÷ìîñmilr zexey yly ea yiy ,ayr oin-] ¨©©©¦§¨

,[milr dyely dxey lkae ,efn dlrnl efdéålò ïéëøáîegix lr ± §¨§¦¦¨¥
,'íéîNá éöò àøBa'mikxan ayrn `ad gix lre ,ayr `edy s`e ¥£¥§¨¦

.urd zkxak eilr mikxan dyw `edy oeik ,'minya iayr `xea'
éðä ,áø øîà ìàððç áø øîà[el`±]ànéc éôlç,cxp zleay - ¨©©£©§¥¨©©¨¥¦§¥§©¨
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,'íéîNá éöò.urd zkxak mdilr mikxan miyw mdy oeiky £¥§¨¦

meyn ,urd zkxak mikxan dyw ayrn `ad gix lry xacd mrh
n `xnbd .'ur' `xwp `edys`y ,aezkd on df xacl xewn d`ia

:'ur' miiexw milerabäàø÷ éàî ,àøèeæ øî øîàweqtd edn ± ¨©©§¨©§¨¨
glyy milbxna xn`py ,'ur' miiexw mileraby cenll yi epnn
zial egixil e`ae ,ux`l mzqipk mcew orpk ux` z` xezl ryedi

agx(e a ryedi),õòä ézLôa íðîèzå äâbä íúìòä àéäå'zFkxrd §¦¤¡¨©©¨¨©¦§§¥§¦§¥¨¥¨£ª
ur epi` ozytde .dzia bbay ozyta mze` d`iagdy ,'bBd lr Dl̈©©¨
meyn ,['urd izyt'] 'ur' aezkd e`xw ok it lr s`e ,lerab `l`
s` okle .'ur' `xwpy dyw ayr lkl cenll yi o`kne ,dyw `edy

.urd zkxak 'minya ivr `xea' eilr jxal yi dkxa oiprl
:miyw mdn yiy mitqep miayr zkxaa dpc `xnbdáø [øîà]¨©©

éàä ,(øîà) àéLøLîd df ±íB÷øð`ed m` ,[oexyd zlvag-] §¨§§¨©©§
àúéðepâc,dpiba lcb ±déålò ïéëøáîegix lr -éöò àøBa' §¦¦¨§¨§¦¦¨¥¥£¥
,'íéîNá`ed m` j` .dyw `edy meynàøáãc,dcya lcb ± §¨¦§©§¨

egix lr mikxan,'íéîNá éáNò àøBa'.jx `edy meynáø øîà ¥¦§¥§¨¦¨©©
éìâéñ éðä ,úLL[mi`cec-]eäééìò ïéëøáîmgix lr ±éáNò àøBa' ¥¤¨¥¦§¥§¨§¦£©§¥¦§¥

,'íéîNá.mikx mdy iptn §¨¦
:zexitd on `ad aeh gix lr mikxan dn zx`an `xnbdøî øîà̈©©
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,dlik`l ie`xd ixt lka oke ,yeaga e` bexz`aøîBàiptlgixny ¥

Ceøa'mlerd jln epidel` 'd dz`.'úBøéta áBè çéø ïúpL ¨¤¨©¥©©¥
:mialaln zepli` lr dkxad z` zx`an `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨
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,gxt mi`ivene mialaln ixt zepli` d`exe ±êeøa' øîBà'd dz` ¥¨

,mlerd jln epidel`úBiøa Bá àøáe ,íeìk BîìBòa øqéç àlL¤Ÿ¦©§¨§¨¨§¦
úBàðúäì ,úBáBè úBðìéàå úBáBè[zepdil-].'íãà éða ïäa §¦¨§¦§¨¨¤§¥¨¨

:eilr jxal yiy aezkd on xewn d`iane ,gixd zkxal day `xnbd
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,epnî äðäð óebä ïéàå,aezkd xaic eilry,çéøä äæ øîBà éåä §¥©¤¡¤¦¤¡¥¥¤¨¥©
.gixd lr jxal yiy o`kn

:ax mya diaeh xa `xhef ax xn`y ,mitqep mixn`n d`ian `xnbd
eðziL ìàøNé éøeça íéãéúò ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàå§¨©©§¨©¦¨¨©©£¦¦©¥¦§¨¥¤¦§

k áBè çéød xd gix,ïBðálmilcbd milre migxtn aeh gix ea yiy ¥©§§¨
.eaøîàpLdaeyza l`xyi eaeyiy `al cizrd lr ryed z`eapa ¤¤¡©

dnly(f ci ryed),,'ïBðálk Bì çéøå ,BãBä úéfë éäéå åéúB÷ðBé eëìé'¥§§¨¦¦©©¦§¥©©§¨
aeh gix epzie ,meife mced zifk idie ,eipa ehytzie eaxi xnelk

.oepalk
áéúëc éàî ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàåaezkd oipr dn - §¨©©§¨©¦¨¨©©©¦§¦

mlera 'd dyrn lr(`i b zldw),,ãnìî ,'Bzòa äôé äNò ìkä úà'¤©Ÿ¨¨¨¤§¦§©¥
ãçàå ãçà ìkLmc`d ipanBúðneà àeä Ceøa LBãwä Bì äté ¤¨¤¨§¤¨¦¨©¨¨¨ª

,åéðôa,eipira dti ezk`ln didzy `ed jexa yecwd dyr ,xnelk §¨¨
dk`ln `idy zexer carn oebk ,diefa dk`lna wqerd s`e

.rx gix dticnd:`xnbd dtiqenéøîàc eðééä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§§¨§¦
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ãéáò déãéc eäéàå,dty`a xeapl elbxdke ebdpnk dyri `ede ± §¦¦¥¨¦
dk`lna wqerd mc` jke .epklklie dty`a lblbi `xewd z` s`e
oiicr ,xzei zcaekn zxg` jxca ezqpxt el ozz m` s` ,diefa

.eipira d`p `idy iptn ,diefad ezk`lna weqrl jiyni
`xnba x`ean(:aiw migqt).miwifnd iptn dlila icigi mc` `vi `ly ,

leki mdae ,wifdln mirpnp miwifndy mipte` yiy zx`an `xnbd
:dlila icigi z`vl mc`,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàå§¨©©§¨©¦¨¨©©

íéðLk ä÷eáà,dlila icigi z`vl dpkqd oiprl ,mc` ipa ipyk - £¨¦§©¦
ìLk çøéåäLdxinyd iabl dyelyl mipy oia welig yie .mc` ipa §¨¥©¦§Ÿ¨

.jenqa `xnba x`eanke ,miwifndn
:`xnbd zwtzqn .ax ixac z` zx`an `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§

ax xn`y dn ,daiyid ipa ewtzqd,'íéðLk ä÷eáà'`idy ezpeek £¨¦§©¦
mipyk zaygpdéãéc éãäa`id dwea`dy ,envr jledd mr cgia - ©£¥¦¥

qep mc`k,ecaln sàîìéc Bàezpeek `ny e` ±'íéðLk ä÷eáà' ¦§¨£¨¦§©¦
déãécî øáìo`k yiy aygp jledd mr cgie ,envr jledd caln ± §©¦¦¥

.dyely
:`xnbd dgikenòîL àzoky ,wtqd z` heytl di`x rnye `a ± ¨§©
,xn`e ax siqedìLk çøéå'.'äL,di`xd z` `xnbd zx`anéà §¨¥©¦§Ÿ¨¦
àîìLa úøîàgxie mipyk dwea`' ax zpeeky xn`z m` ± ¨§©¦§¨¨

'dylykdéãéc éãäa,envr jledd mr cgia ±øétL,xacd oaen ± ©£¥¦¥©¦
dlrn yie miwifndn dxinyd iabl mc` ipa ipya dlrn yiy itl
dwea`y ax xn` jk lre ,jenqa x`eank ,dyelya xzei dax

.dyelyk gxie mipykúøîà éà àlàax zpeeky xn`z m` la` ± ¤¨¦¨§©
déãécî øáìepiid 'mipyk dwea`'y `vnp ,envr jledd caln ± §©¦¦¥

mr cgi drax`k epiid 'dyelyk gxi'e ,jledd mr cgi dyelyk
,jk lr le`yl yie ,jleddéì änì äòaøàjka dlrnd dn ± ©§¨¨¨¨¦

,miwifnn dxinyd iabl drax`k aygpyøî øîàäå`lde - §¨¨©©
,wifnd ly ekxc `id jky ,minkgd cg` mya dreny dxn`p

ìmc`ãçà`ed ecal jledd÷éfîe äàøð,elìíéðL`ed mikledd §¤¨¦§¤©¦¦§©¦
÷éfî Bðéàå äàøð,mdlììLäLmikleddøwéò ìk äàøð Bðéà ¦§¤§¥©¦¦§Ÿ¨¥¦§¤¨¦¨

dlrn lk oi` ok m` ,d`xp epi` `ed dyelya s`y oeike .[llk-]
ei drax`a.dyelyk gxiy jka epcnll ax `a dne ,dyelyn xz

dpéî òîL åàì àlày ,o`kn gikedl yi i`ce `l` ±ä÷eáà' ¤¨¨§©¦¨£¨
'íéðLkepiiddéãéc éãäamc`k `id dwea`dy ,jledd mr cgia - ¦§©¦©£¥¦¥

:`xnbd dwiqn .ecaln sqepdpéî òîL.ok gikedl yi ok` ± §©¦¨
:miaxa exiag ipt oialdl xeqi`d zxnega xn`n d`ian `xnbd

dì éøîàå ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàåmixne` yie - §¨©©§¨©¦¨¨©©§¨§¦¨
ef drenyy,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àpç áø øîà̈©©¦¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨
dì éøîàåef drenyy mixne` yie ±íeMî ïðçBé éaø øîà[mya-] §¨§¦¨¨©©¦¨¨¦

çBð ,éçBé ïa ïBòîL éaø[sicr-]ïLák CBúì Bîöò ìétiL íãàì Bì ©¦¦§¤©©¨¨¨¤©¦©§§¦§¨
Làä,sxyidlïéaìé ìàåz`Bøáç éðt[eyiiai-].íéaøazl`ey ¨¥§©©§¦§¥£¥¨©¦

:`xnbdîïìð:`xnbd daiyn .df xac micnel ep` oipn ±,øîzî §¨¨¦¨¨
øîàpL,dzxd epnny rci `l `ede ,dcedi dingn dzxdy xg`l ¤¤¡©

dzpify da cygy iptn dtxyl d`ivedl deive(dk gl ziy`xa),àéä'¦
'åâå úàöeîikp` FN dN` xW` Wi`l ,xn`l ding l` dglW `ide ¥§¦¨§¨¤¨¦¨¥Ÿ§¦£¤¥¤¨Ÿ¦

,'dN`d dHOde milizRde znzgd inl `p xMd xn`Ye ,dxd̈¨©Ÿ¤©¤¨§¦©Ÿ¤¤§©§¦¦§©©¤¨¥¤
ozpy mipniqd z` dcedil dgly ,dtixyl dze` e`ived xy`ky
el`' yxetna dxn` `le ,'dxd ip` el` mipniq lral' dxn`e ,dl
dcedi m` ,daila dayge .'dxd ip` ele ,md dcedi ly mipniqd
xne` `l ,dcei `l m` j` ,dtixyd on lvp` ,dxd ip` epnny dcei
y`d oyaka sxy`y ahene ,jka yiiazi `edy meyn ,yxetna z`f

.miaxa eipt z` oial` `le
`xhef ax mxn`y ,wxtd oiprn mpi`y mixn`n dnk e`aed o`k cr
xcq z` zx`ane ,gixd zkxa oicl day `xnbd .ax mya diaeh xa

:qcd lye ony ly gixd zekxaa dnicwdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
åéðôì eàéáädcerqd seqaïîLxiardl eici z` ea jeql oenqxt` ¥¦§¨¨¤¤

,'axr ony `xea' ezkxae ,lk`nd zndef z` mdnåe`iad enrñãä §£©
,'minya ivr `xea' ezkxae ,ea gixdl ick,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦

Cøáîdligzìògixìò Cøáî Ck øçàå ,ïîMägixúéáe .ñãää §¨¥©©¤¤§©©¨§¨¥©©£©¥
Cøáî ,íéøîBà ìlädligzïîMä ìò Cøáî Ck øçàå ,ñãää ìò. ¦¥§¦§¨¥©©£©§©©¨§¨¥©©¤¤

òéøëà éðà ,ìàéìîb ïaø øîàmrh `ia`y jka ,i`ny zia cvl ¨©©¨©§¦¥£¦©§¦©
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המשך בעמוד אלב



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc - zekxa(iyiy meil)

äðùî
.lthe xwir zkxa oica zwqer dpynd

çéìî åéðôì eàéáäepnn lke`e ,ce`n geln xac lk ±,älçz ¥¦§¨¨¨¦©§¦¨
åe`iadBnò úô.ezegiln mrh bitdlçéìnä ìò Cøáîezkxa §©¦§¨¥©©¨¦©

el die`xdøèBôedfa,útä úàitl,Bì äìôè útäLepi` ixdy ¥¤©©¤©©§¥¨
wifi `l glndy liaya `l` dlke` epi`e ,ztd z` lek`l a`z

.epexblå øwéò àeäL ìk ,ììkä äæøwéòä ìò Cøáî ,äìôè Bnò ¤©§¨Ÿ¤¦¨§¦§¥¨§¨¥©¨¦¨
øèBôedfa.äìôhä úà ¥¤©§¥¨

àøîâ
:jk lr ddnz `xnbd .gilnl dlth ztdy x`ean epzpynaéîe¦

éãéî àkéàdfk xac miiw ike ±äìôè úôe øwéò çéìî éåäc,el ¦¨¦¦§¨¥¨¦©¦¨©§¥¨
.dl milth mixacd x`ye xwird `id ztd ,daxc` `lde

:`xnbd daiyn,éMà áø øîà àøéeò áøc déøa àçà áø øîà̈©©£¨§¥§©©¦¨¨©©©¦
eðL øñBpb úBøét éìëBàami ux` zexit ilke`a zxacn dpynd ± §§¥¥¦¨¨

ick daxd gln mr `l` milk`p mpi`e xzeia miwezn mdy ,zxpk
glnd ly ezetixg yilgdl liayae ,oexbl wifz `l mzewizny
lr jxan okle ,zexitl dlth ztdy `vnpe ,mnr zt milke`

.ztd z` xhete zexitd
:xqepib zexit oipra zxtqn `xnbdäåä ék ,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¦£¨

déøúa ïðéìæàixg` epkld ,micinlzd ,epgp`yk ±ïðçBé éaøc ¨§¦©©§¥§©¦¨¨
ìëéîì[lek`l-]äàî éa ïðéåä ék ,øñBpb úBøétd`n epiidyk ± §¥©¥¦¨¦£¦©¥¥¨

micinlzäøNò äøNò ãçå ãç ìëì déì ïðéè÷ðîlk el ephwil ± ©§§¦©¥§¨©§©£¨¨£¨¨
,zexit dxyr cg`e cg`ãç ìk déì ïðéè÷ðî äøNò éa ïðéåä éëå§¦£¦©¥£¨¨©§§¦©¥¨©

î äàî ãçåäàd`n cg` lk el ephwil ,micinlz dxyr epiidyke ± §©¥¨¥¨
,zexit sl` el did lkd jqy jk ,zexitäåä eäéépéî äàî ìëå§¨¥¨¦©§£¨

éåàñ àúìz øa àpö eäì ÷éæçîlky dfk lceba eid zexitde ± ©£¦§©¨©§¨¨¨¥
did lkd jqay jk ,mi`q dyly ly lq mi`lnn eid zexit d`n

,xqepib zexit d`q miyly opgei iax iptleäì ìéëàålk lk`e ± §¨¦§
,zexitd mze`àðeiæ íéòè àìc òázLîexac mrh `ly raype ± ¦§§©§Ÿ¨¦¦¨

.oifnd
:`xnbd dywn .drenyd zqxib z` zpwzn `xnbdà÷ìñ àðeiæ¦¨¨§¨

Czòc,oifnd xac mrh `ly opgei iax xn`y jzrc lr dlr ike ± ©§¨
:`xnbd daiyn .df llka `ed dlik` xac lk `ldeàîéà àlà¤¨¥¨

àðBæî`edy ,'oefn' xac mrh `ly rayp opgei iaxy xen` `l` ± §¨
.ald z` creqd xac

:df oipra xtql dtiqen `xnbdìéëà eäáà éaøxqepib zexitnãò ©¦£¨¨¦©
déúetàî àáãec déì ÷éøL äåäcegvnn wilgn did aeafdy cr ± ©£¨¨¦¥§¨¥©¥

.ce`n wilgn exya dide eilr d`viy zipepnyd zngn
éìëà eåä éqà áøå énà áøåxqepib zexitneäééæî øeúðc ãòcr ± §©©¦§©©¦£¨§¦©§¨¨©§

.zexyep eid mdizexryy
ìéëà äåä Lé÷ì ïa ïBòîL éaøxqepib zexitnãéøîc ãòcr ± ©¦¦§¤¨¦£¨¨¦©§¨¦

.dry itl eilr ztxhp dzid ezrcy.ezial aeyl axqn dideøîàå§¨©
äàéNð éáãì ïðçBé éaø eäìdid ,exag ,opgei iax z`f d`xy oeike ± §©¦¨¨¦§¥§¦¨

,xaca eriiqiy `iypd zia iyp`l xne`äãeäé éaø déì øcLî äåäå©£¨§©¥¥©¦§¨
déøúaà éLeìàa äàéNðzxeag `iypd dcedi iax gley dide ± §¦¨¨¥©©§¥

eixg` ytgl miyp`déúéáì déì éúééîeyix z` mi`ian eide ± ©§¥¥§¥¥
.ezial yiwl

:mitqep miblten mipiipr lr xtql dkiynn `xnbdàúà ék± ¦£¨
`ayka Cìnä éàpéì Bì äúéä úçà øéò ,øîà ,éîéc áømewn ©¦¦¨©¦©©¨§¨§©©©¤¤§
`xwpyúéøè éìôñ àBaø íéML äpnî íéàéöBî eéäL ,Cìnä øä©©¤¤¤¨¦¦¦¤¨¦¦¦¦§¥¨¦

jezg dpeh bc zekizg mi`ln miltq sl` ze`n yy ±éööB÷ì§§¥
íéðàzmip`z zvivwa miwqerd milret lk`nl ±úaL áøòî §¥¦¥¤¤©¨

,úaL áøòìdzid ef dnevr zenky cr miaexn milretd eidy §¤¤©¨
.mlk`nl zkxvp

,Cìnä øäa Cìnä éàpéì Bì äéä ãçà ïìéà ,øîà ,ïéáø àúà ék¦£¨¨¦¨©¦¨¤¨¨¨§©©©¤¤§©©¤¤
cr ce`n zeax mixetv da eppweäàñ íéòaøà epnî íéãéøBî eéäL¤¨¦¦¦¤©§¨¦§¨

ìMî úBìæBbúBëéøa L[mivia zlhd xefgn-],Lãçayly ,xnelk ¨¦¨Ÿ§¥§Ÿ¤

.jk epnn micixen eid ycega minrt
ìàøNé õøàa äúéä úçà øéò ,øîà ,÷çöé éaø àúà ékiptl ¦£¨©¦¦§¨¨©¦©©¨§¨§¤¤¦§¨¥

oaxegd,dîL úéðôBâecr jk lk oiqelke` zaexn dzidyLlk oia §¦§¨¤
diyp`ì íéàeNð íéðäk íéçà úBâeæ íéðîL da eéäúBâeæ íéðîL ¨¨§Ÿ¦©¦Ÿ£¦§¦¦§Ÿ¦

,úBðäk úBéçàmi`eyp eidi mig` ipyy jk lk ievn df xac oi` ixde £¨Ÿ£
zeig`d izye mipdk eidi mig`d ipyy oky lke ,zeig` izyl `weec
df oi` ,dl`k oi`eyp miyy d`n erxi` ef xiray xg`ne ,zepdk

.xzeia dax diqelke` da dzidy iptn `l`å[`xnbd onfa] eiykr §
ïðaø e÷ãálaa ux`aîxirãòå àøeqxireçkLà àìå ,àòcøäð ¨§©¨¨¥¨§©§©§§¨§Ÿ©§¨

,dl`k oi`eyp ly cg` bef elit` e`vn `le ±déúðaî øaueg ± ©¦§¨¥
eizepa izynïáéñð eåäc ,àcñç áøc,mig` ipyl ze`eyp eidy ± §©¦§¨©£§¦¨

eåä éäðéàc áb ìò óàå ,àîç øa àá÷eò øîìe àîç øa éîøì§¨¦©¨¨§©§¨©¨¨§©©©§¦§¦£
àúðäkzepay ab lr s` ik zipteb xira enk weica did `l df s`e ± ¨£¨¨

,zepdk eid `cqg axéðäk eåä àì eäðéàeid `l odilra la` ± ¦§Ÿ£¨£¥
lkay cr oaxegd ixg` ce`n ehrnzp l`xyiy gken dfne .mipdk
ux`a zg` xira didy dnn micedi zegt daxd eid laa ux`

.oaxegd iptl l`xyi
oipra sqep xn`n d`ian `xnbd .giln zlik`a zwqer epzpyn

:glndðéà ,çìî da ïéàL äceòñ ìk ,áø øîàdaeyg.äceòñ ¨©©¨§¨¤¥¨¤©¥¨§¨
:dnec xn`näceòñ ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨§¨
éøN da ïéàLó,wxn ea yiy gl liyaz ±dðéàdaeyg.äceòñ ¤¥¨¨¦¥¨§¨

äðùî
dxeza xn`p(i g mixac)lr Lidl` 'd z` YkxaE YraUe Ylk`e'§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤©

epzpyn .oefnd zkxa zevn `id efe ,'Kl ozp xW` daHd ux`d̈¨¤©Ÿ¨£¤¨©¨
.oefnd zkxaa zaiign dlik` efi` zxxan

ìëà,oebk ,l`xyi ux` mda dgazypy mipind zrayn cg`íéáðò ¨©£¨¦
ìL íäéøçà Cøáî ,íéðBnøå íéðàúeúBëøa L,oefnd zkxa ly §¥¦§¦¦§¨¥©£¥¤¨Ÿ§¨
,íéøîBà íéîëçå .ìàéìîb ïaø éøácjxanïéòî) úçà äëøa ¦§¥©¨©§¦¥©£¨¦§¦§¨¨©©¥¥

ìL,(L.cala zt zlik` ixg` `l` oefnd zkxaa aiig oi`eéaø ¨Ÿ©¦
÷ìL ìëà eléôà ,øîBà àáé÷ò,lyean wxi ±,BðBæî àeäåjnqy £¦¨¥£¦¨©¤¤§§

,epefn zeidl eilrìL åéìò CøáîúBëøa L.oefnd zkxa ly §¨¥¨¨¨Ÿ§¨
:min ziizy iptl mikxany dkxad `id dn zx`an dpyndäúBMä©¤

Cøáî Bàîöì íéîmdiptl,øîBà ïBôøè éaø .'Bøáãa äéäð ìkäL' ©¦¦§¨§¨¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨©¦©§¥
mdiptl jxan.'ïðBøñçå úBaø úBLôð àøBa'¥§¨©§¤§¨

àøîâ
:`xnbd zl`ey .mi`pzd ixacl zexewnd z` zxxan `xnbdéàî©

,ìàéìîb ïaøc àîòèmikxan mipind zrayn `edy lky xaeqd ©£¨§©¨©§¦¥
:`xnbd daiyn .oefnd zkxa eixg`'åâå äøBòNe ähç õøà' áéúëc¦§¦¤¤¦¨§¨

'WacE onW zif ux` oFOxe dp`zE otbe(g g mixac),áéúëeeixg`g my) §¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤§¨§¦
(háéúëe ,'åâå 'íçì da ìëàz úeðkñîá àì øLà õøà'eixg`my) ¤¤£¤Ÿ§¦§¥Ÿ©¨¤¤§¦

(i géäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå'ExW` daHd ux`d lr §¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤©¨¨¤©Ÿ¨£¤
lk iabl dxen` `idy rnyne ,oefnd zkxa zevn `ide ,'Kl ozp̈©¨

.dyxtd dze`a mixkfend mipind zray
miaiig oi`y mixaeqd ,minkg ly xewnd z` zyxtn `xnbd

:mgl zlik` ixg` `l` oefnd zkxaaïðaøåweqtdy mixaeqõøà' §©¨¨¤¤
'mgl DA lk`Y zEpMqna `l xW`(h g my)ïéðòä ÷éñôäly £¤Ÿ§¦§¥Ÿ©¨¤¤¦§¦¨¦§¨

'YkxaE YraUe Ylk`e' weqtd okle ,dyxtd(i g my)cin xen`d §¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨
zray lk iabl `le] cala 'mgl' iabl `l` xn`p `l okn xg`l¤¤

.[dlrnl mixkfend mipind
:`xnbd zl`ey .df weqt yxc l`ilnb oax ji` zx`an `xnbd

ål `ldénð ìàéìîb ïaøweqtd ok mb ±õøà'zEpMqna `l xW` §©¨©§¦¥©¦¤¤£¤Ÿ§¦§¥
'mgl DA lk`Y,ïéðòä ÷éñôädaiyn .minkg lr wleg dnae Ÿ©¨¤¤¦§¦¨¦§¨

l`ilnb oaxl :`xnbdéèeòîì déì éòaî àeääjxvp dfd weqtd ± ©¦¨¥¥§©¥
hrnle mcewd weqta daezkd dhg dlind z` yxtlúà ññBkä©¥¤

ähçäzkxa jxan epi`y ,mdy zenk dhgd ipirxb z` lke`d ± ©¦¨
mixerye mihgl qgia 'YkxaE YraUe Ylk`e' xn`p `ly ,oefnd§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨
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המשך בעמוד זד



קכג ezny in` cenr cn sc ± iyily wxtzekxa

äðùîçéìî.geln xac lk Ðàøîâøñåðâ úåøéôzxpk mi ux` zexit Ð

.ztd on miaeygàðåéæ.dlik` xac icin rnyn Ðàðåæî.creqd xac Ð÷éøùã
äéúåôàî àáãåã.wilgn exya mipt zldv jezn .egvnn wilgn aeafdy =ãò

ãéøîã.ztxhn ezrc Ðéùåìàá.mc` ipa iqelke` Ðúéøè éìôñmi`ln miltq Ð

mixewy ,jezg bc zekizg.`"pipehéööå÷ì
íéðàú,mip`z mivvewy milret lk`nl Ð

mdl oikixv el` lky cr miaexn eide

.lk`nlúåëéøá=.frla y"`iiaewùìùî
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc - zekxa(iyiy meil)

x`y lr dpexg`d dkxa oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
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ãéáò àøèeæ øîbdp ±,éîécáà øa ÷çöé áøk'zeytp `xea' jxiay ©§¨£¦§©¦§¨©©§¦¦

,wxi ixg` `l la` xyae mivia ixg`ãéáò éMà øa éîéL áøåbdp ± §©¦¦©©¦£¦
,÷çöé éaøk.jxia `l min ixg` wxe ,wxi ixg` s` jxiay §©¦¦§¨
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oke ,eixg`l `le eiptl dkxa oerh wxiy ,wxid z`÷çöé éaøìyi §©¦¦§¨
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dkx `idy ,hrn dielv epiide ,zlblebn zg`xzei ,éñéé÷ àzéMî¦¦¨©§¥

àzìeñ.zleq ly mibel dyiyn ± §¨
àzéMî àzìbìeâî àúòéa àáè ,øîà éîéc áø àúà ékdaeh ± ¦£¨©¦¦¨©¨¨¥£¨§§©§¨¦¦¨

xn`y enke] zleq ly mibel dyiyn xzei zlblebn zg` dvia xzei
dvia la` ,[oiaxàúiåhîdaeh ,dyw dvia `idy ,ahid dielv ± ¦©¦¨¨

xzeiòaøàîdielv dviak dzlrn oi`y epiide ,zleq ly mibel ¥©§©
dviae .dkx `idy hrnàúìMeáîiax xn` diabl ,mina zlyean ± §¨¨¨

i`pi(lirl)ìklk`nàeäLxeriya.epîéä äáBè äöéa ,äöéakedfe Ÿ¤©¥¨¥¨¨¥¤
àøNaî øáìzegt `l liren dviak xeriya xyay ,xya caln ± §©¦¦§¨

.dvian
:dpyna epipy÷ìL ìëà eléôà øîBà àáé÷ò éaølyean wxi ±'åë ©¦£¦¨¥£¦¨©¤¤

.zekxa yly eilr jxan ,epefn `ede
:`xnbd zl`eyéðBæî ÷ìL äåäc éãéî àkéà éîexac miiw ike ± ¦¦¨¦¦©£¨¤¤§¥

eilr jenqiy lyean wxi didiy xnelk ,epefn didi wlydy dfk
.ezcerq zeidl mc`.eðL áeøk ìL çì÷a ,éMà áø øîà̈©©©¦§¤©¤§¨

:mipey milk`n ly mdizelebq zx`and `ziixa d`ian `xnbd
ïðaø eðz,`ziixaaïéLéøk ,íéòî éðáì äL÷å íépéMì äôé ìBçè ¨©¨¨§¨¤©¦©¦§¨¤¦§¥¥©¦§¥¦
[izxk-]÷éøBî ,éç ÷øé ìk .íéòî éðáì ïéôéå íépéMì ïéL÷lhep ± ¨¦©¦©¦§¨¦¦§¥¥©¦¨¨¨©¦

,miptd x`ezìëåxac,ïè÷,ekxv lk lcb `lyLôð ìëå ,ïéè÷î± §¨¨¨©§¦§¨¤¤
elcby miphw mibc oebk] elek elke`yk ,dig ytp ea yiy xac lk

`ed [mkxv lkLôpì áBø÷ ìëå ,Lôpä úà áéLîdndan lke`d ± ¥¦¤©¤¤§¨¨©¤¤
,dly zeig mewnaáeøk .Lôpä úà áéLîie`xïéãøúe ,ïBæîì ¥¦¤©¤¤§§¨§¨¦

BëBúa úøáBò úôläL úéáì Bì éBà .äàeôøìly qxkl dl ie` - ¦§¨§©¦¤©¤¤¤¤§
.ztl lke`d mc`

:`ziixad ixaca dpc `xnbdøî øîà,`ziixaa epipy ±äôé ìBçè ¨©©§¨¤
.íéòî éðáì äL÷å íépéMì:`xnbd zl`eyäézðwz éàîdn ± ©¦©¦§¨¤¦§¥¥©¦©©©§¥

cvik eipiy z`etx liaya legh lek`l dvexd mc` ,xnelk ,ezpwz
:`xnbd daiyn .eirnl wifi `le z`f dyridéécLðå déñòìðqrli ± ¦§£¥§¦§§¥

z`.eitn ephltie leghd
:`ziixaa cer epipyïéLéøk[izxk-].íéòî éðáì ïéôéå íépéMì ïéL÷ §¥¦¨¦©¦©¦§¨¦¦§¥¥©¦

:`xnbd zl`eydézðwz éàîwifi `le miirnl lireiy ,ezpwz dn ± ©©©§¥
:`xnbd daiyn .miipiylìeäðéòìáðå eäðé÷ìLmze` lyai ± ¦§§¦§§¦§§¦§

,eipiya mze` qerll jxhvi `le ce`n ekkxziy cr ax onf dxcwa
.mze` rlai f`e

:`ziixaa cer epipy÷éøBî éç ÷øé ìk.eipt x`ez lhep ±éaø øîà ¨¨¨©¦¨©©¦
,÷çöéexn`p el` mixacäæwä øçà ìL äðBLàø äceòña,mc ly ¦§¨¦§¨¦¨¤©©©¨¨

.dwifn ig wxi zlik` f`y
:wxi zlik` iabl mitqep mipiipr d`ian `xnbd,÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨

úBòL òaøà íãB÷ ÷øé ìëBàä ìkonf df oi`y ,meid zligzn ¨¨¥¨¨¤©§©¨
,dcerqepîéä øtñì øeñà.ez` xacl xeq` ±íeMî .àîòè éàî ¨§©¥¥¤©©£¨¦
àçéø,enr mixacnd mc` ipal dyw eitn `veid wxid gixy meyn ± ¥¨

.elk` `l md oiicry iptn
:df oipra wgvi iax ly xn`n d`ian `xnbd,÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨
.úBòL òaøà íãB÷ éç ÷øé ìëàiL íãàì øeñà̈¨¨¨¤Ÿ©¨¨©¤©§©¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdeåä éMà áøå àøèeæ øîe øîénà©¥©©§¨§©©¦£
éáúé.cgi miayei eid ±eäéén÷ eúééàmdiptl e`iad ±,éç ÷øédide ¨§¦©§©©§¨¨©
dfúBòL òaøà íãB÷.meid zligznìeëà éMà áøå øîénà± ¤©§©¨©¥©§©©¦¨
k`,wgvi iax ixacl eyyg `ly meyn ,el.ìëà àì àøèeæ øîe©§¨Ÿ¨©

déì eøîà,`xhef xnl iy` axe xnin`ézòc éàîC`l jk meyny] ¨§¥©©§¨
meyn m` ,[zlk`òaøà íãB÷ ÷øé ìëBàä ìk ,÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¨¨¥¨¨¤©§©

,àçéø íeMî epîéä øtñì øeñà úBòLlek`l dvex dz` oi` okle ¨¨§©¥¥¤¦¥¨
,jz` xacl mixg` miyp`l xq`ii `ly ick wxià÷c ïðà àäå§¨£©§¨

ïãäa úéòzLî à÷å ïðéìëàrpnp dz` oi`e wxi eplk` ep` `lde ± ©§¦©§¨¦§©¦©£¨
.wgvi iax ixacl yyeg jpi`y d`xn dz` dfae ,epz` xaclnøîà̈©

eäì,`xhef xn [mdl-]éì àøéáñ ÷çöé éaøc Cãéàk àðàip` ± §£¨§¦¨§©¦¦§¨§¦¨¦
,wgvi iax ly zxg` `xnink xaeqíãàì øeñà ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¨¨¨¨
,úBòL òaøà íãB÷ éç ÷øé ìëàiLxacl xeq`y xaeq ipi` la` ¤Ÿ©¨¨©¤©§©¨

izrpnp `l la` ,invra izlk` `l okle .wxi lk`y mc` mr
.mkz` xacln

:`ziixaa epipy .`ziixad ixacl zxfeg `xnbdìkxac,ïè÷`ly ¨¨¨
,ekxv lk lcb,àcñç áø øîà .ïéè÷îmixen` mixacdeléôà ©§¦¨©©¦§¨£¦

aàæeæ øa àéãbony `edy it lr s`y ,fef deyy aehe ony icb ± ©§¨©¨
.oihwn `ed ixd ,ekxv lk lcb `ly oeik ,aeheïøîà àìå`le ± §Ÿ£¨¨

,oihwn ohw lky exn`àlàdfk ohwaàòáø déa úéìclcb `ly ± ¤¨§¥¥¦§¨
icb e` ,li` ly ziriax ea oi`y dlh oebk ,mlyd elcebn ziriax cr

,xac lk oke ,lecb xiry ly ziriax ea oi`yàòáø déa úéà ìáà£¨¦¥¦§¨
,mlyd elcebn raxl ribd m` la` ±da ïì úéìmey ea epl oi` ± ¥¨¨

.yyg
:`ziixaa cer epipyLôð ìk,mly lk`pd ig xac lk ±.Lôð áéLî ¨¤¤¥¦¤¤

,àtt áø øîàmixen` mixacdeléôàaéìéb éác éðcìébmibca ± ¨©©¨¨£¦¦§¨¥§¥¦¥
.xzei lecbl okxc oi`e ,mb`a mipwd oia miievnd ce`n miphw

:`ziixaa cer epipyLôpì áBøwä ìkmewna dndan lke`d ± ¨©¨©¤¤
,dly zeigd,á÷òé øa àçà áø øîà .ùôpä úà áéLîedfeà÷ðeò ¥¦¤©¤¤¨©©£¨©©£Ÿ§¨
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ezny ina cenr cn sc ± iyily wxtzekxa

àøôå÷.xya ipin lk Ðàì à÷øé ìáà.dixg` ikexal jixv Ðéøúë ãçxn Ð

xkfedy ,inica` xa wgvi axk ciar Ð eia` my `la ,cigi o`k xkfedy `xhef

.eia` myae enyaãçë éøúåciar ,eia` myae enya xkfedy iy` ax xa xn Ð

.cigi xkfedy wgvi iaxkåäìåëë.`tt axk s` Ðäëøá ïåòèù ìë`id dpyn Ð

.dcp zkqnaà÷øé éèåòîì.`in oky lke Ð

úåöî éèåòîìoiwlqnyk oikxan oi` Ð

.alele xtey zriwz xg`e zivive oilitzìë
äöéáë àåäùxeriy lk`n oin jl oi` Ð

.epnn sebl daeh dvia `dz `ly dviak

àúìâìåâîoitxeyy ,dkxe dgl dielv Ð

.dze`éñéé÷.bel zewifgn zecn Ð

àúéùî àúìâìåâî.iqiiw `ziyn daeh Ð

àúéåèî.iqiiw rax`n daeh ,dyw dielv Ð

àúìùåáîlk :i`pi iax xn` dlr .mina Ð

.epnn daeh dvia Ð dviak `edyìù çì÷á
åðù áåøëaexk :onwl `ipzc ,oefn `edy Ð

.oefnlïéùéøë.izxk =÷éøåî éç ÷øé ìëÐ

.miptd x`ez lhepïè÷ ìëlk lcb `ly Ð

.ekxv lk dnk yxtn onwle .ekxvùôð ìë
miphw mibc oebk ,mly lk`pd ig xac Ð

.okxv lk elcbyùôðì áåø÷äon lke`d Ð

.dl yxtn onwle .dly zeig mewna dndad

úéáì éåà.ztl lke`d ,qxkl ÐäéñòìðÐ

.ekilyne eqqekåäðé÷ìùì,daxd dxcwa Ð

.eipiya eqqekl jxhvi `lyòáøà íãå÷
úåòùipal dyw gixde ;dcerq onf epi`y Ð

sebdy ,dlik` mcew enr mixtqnd mc`

.owixéì àøéáñ ÷çöé éáøã êãéàëla` Ð

xtql xeq`.il `xiaq `l Ðàæåæ øáÐ

.fef deyy aehe ony :xnelkàòáø äéá úéìã
dlh :oebk .ely ziriax cr lcb `ly Ð

xiry ly ziriax ick icb ,li` ly ziriax

.xac lk oke ,lecbéìéâ éáã éðãìéâmibc Ð

oi`e ,mb`a mipwd oia oiievne c`n miphw

,lecb bc oinn ohw bc la` .xzei lcbl okxc

.oihwn ohw `ed df Ð raex lcb `leà÷ðåò
all jenqe ,dhigyd zia mewn .x`ev =

.mirnleêåøá éáìlr my ekxay mewnl Ð

.dhigydïéñéñ éîå.l"e`ilet ly liyaz =

úøäå.ea xvep cledy ,`"xicle =úøúåé
ãáëä.y"xaii` oixewy ,`cakc `ytxh =

øùá éìáîmr dlyanyk la` dyw `id Ð

.dgk yizn ony xyaïéé éìáîoi`yk Ð

.oii dixg` dzeyíéöò éìáîepi`y Ð

.daxd dwleyéðãåñ.mixnz xky lra =

edfi`"a xn`ck ,did xky xken `tt iaxe

`l i`xky `tt axc `yxh (`,dq) "jyp

`xky i`nxc e`l i` :`tt ax xn`e ,ciqt

`xwp `ede (`,biw migqt) ixzri` `l

`pceq ial jfelga ixnz :opixn`ck ,"ipceq"

.(`,biw migqt) hedxàøîç åëì ùéôð àìã
.mz` xky izeyy Ðäì åúéøáú éàîáÐ

.ztl ly egklàúééñøô éôåàzeirwa Ð

zxcw zgz ztxey dzid zelecb mivr ly

.ztldúéîî àåäù íéîòômeia :od el`e Ð

,xyr dray meia e` ,ezgilnl mini dray

.mixyre dray meia e`
éàî
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àðãéáò`xea" `wxi xzae `in xza opikxanc ,iy` axk oibdep ep` oke Ð edlekk

."zeax zeytpéðáìåopicar `l op`e Ð 'eke xza ikd oikxanc `axrn

xenyl"c dkxa `kiiy dlila mwlql mkxc didy edcicl `wecc .`axrn ipak

oiwlqny ep` la` ."'ebe minin dcrenl z`fd dwgd z` zxnye" :aizkck ,"eiwgª

Ð dlila owlqp elit` e` ,meid ivga oze`

dlil ixaqwc edcicl `wece .dwg jiiy `lª

`z` "dnini minin"e `ed oilitz onf e`l

la` ."dwg"c dkxa `kiiy Ð zelil ihernl

op`e ,`ed oilitz onf dlilc ol `niiwc op`

,gqta 'ebe "dwgd zxnye" weqtd oiniyn

iptn Ð dlila oze` migipn ep` oi`y dne

cr owlql oiznp elit` ;oda giti `ny

op`c ab lr s` .opikxan `l Ð dlild

,oilitz onf e`l aeh meie zayc ol `niiw

edcicl `wecc ,opikxan `l Ð ikd elit`

.oikxan oilitz` i`w "dwg" edl `xiaqc

ixdy ,rcze`l` oikxan eid `l inp edpi`

,"dwg" eda aizkc meyn ,ediicegl oilitz`

dkeqe alele ziviv oebk zevn x`y` la`

,dywe (`kd oicd `ede) oikxan eid `l Ð

,zevn x`y iwet`l :ikd iiepyl ivn iedc

.`axrn ipal elit`
dizwpgc
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ìòå àòéaä ìò :eðéaø íeMî éîécáà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©§¦¦¦©¥©©¥¨§©
àøte÷ éðéî¯àøBa" óBqáìe "ìkäL" Cøáî älçza ¦¥§¨©§¦¨§¨¥¤©Ÿ§©¥

à÷øé ìáà ,'åëå "úBaø úBLôð¯:øîà ÷çöé éaøå ;àì §¨©£¨©§¨¨§©¦¦§¨¨©
àiî ìáà ,à÷øé eléôà¯eléôà :øîà àtt áøå ;àì £¦©§¨£¨©¨¨§©©¨¨©£¦

éîéL áøå ,éîécáà øa ÷çöé áøk ãéáò àøèeæ øî .àiî©¨¨§¨¨¥§©¦§¨©©§¦¦§©¦¦
ðîéñå ,÷çöé éaøk ãéáò éLà øa.ãçk éøúe éøúk ãç :C ©©¦¨¥§©¦¦§¨§¦¨¨©¦§¥§¥§©

.eäleëk àðãéáò àðøkãî éëc àðîæ ,àðà :éLà áø øîà̈©©©¦£¨¦§¨§¦©§©§¨¨¥§¨§§
åéøçàì äëøa ïeòhL ìk :ïðz¯Léå ,åéðôì äëøa ïeòè §©¨¤¨§¨¨§©£¨¨§¨¨§¨¨§¥

àîìLa .åéøçàì äëøa ïeòè ïéàå åéðôì äëøa ïeòhL¤¨§¨¨§¨¨§¥¨§¨¨§©£¨¦§¨¨
éîécáà øa ÷çöé áøì¯÷çöé éaøì ,à÷øé é÷Btàì¯ §©¦§¨©©§¦¦§©¥©§¨§©¦¦§¨

?éàî é÷Btàì àtt áøì àlà ,àiî é÷Btàì¯é÷Btàì §©¥©¨¤¨§©©¨§©¥©§©¥
éëøáî eäééléôz é÷lñîc øúác àáøòî éðáìå .úåöî¦§Ÿ§¦§¥©©§¨§¨©¦§©§¦§¦©§§¨§¦

ì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà""åéwç øBîL¯é÷Btàì £¤¦§¨§¦§¨§¦¨¦§ª¨§©¥
?éàî¯ìk :éaø øîà éàpé éaø øîà .éðçéø é÷Btàì ©§©¥¥¨¥¨©©¦©©¨©©¦Ÿ

äöéak àeäL¯àzéMî àzìbìeâî àúòéa àáè :øîà ïéáø àúà ék .epnî äáBè äöéa ¤§¥¨¥¨¨¦¤¦£¨©¦£©¨¨¥£¨§§¨§¨¦¦¨
àúéåèî ,àzéMî àzìbìeâî àúòéa àáè :øîà éîéc áø àúà ék .àúìeñ éñéé÷¯,òaøàî ©§¥§¨¦£¨©¦¦£©¨¨¥£¨§§¨§¨¦¦¨¦§¦¨¥©§©

àúìMeáî¯eléôà :øîBà àáé÷ò éaø" .àøNaî øáì ,epîéä äáBè äöéa äöéák àeäL ìk §¨§¨¨¤§¥¨¥¨¨¥¤§©¦¦§¨©¦£¦¨¥£¦
eðz .eðL áeøk ìL çì÷a :éLà áø øîà !?éðBæî ÷ìL äåäc éãéî àkéà éîe .'åë "÷ìL ìëà̈©¤¤¦¦¨¦¥©£¨¤¤§¥¨©©©¦§¤©¤§¨¨

ìBçè :ïðaø¯ïéLéøk ,íéòî éðáì äL÷å íépéMì äôé¯÷øé ìk .íéòî éðáì ïéôéå íépéMì ïéL÷ ©¨©§¨¤©¦©¦§¨¤¦§¥¥©¦§¦¦¨¦©¦©¦§¨¦¦§¥¥©¦¨¨¨
áeøk .Lôpä úà áéLî Lôpì áBø÷ ìëå ,Lôpä úà áéLî Lôð ìëå ,ïéè÷î ïè÷ ìëå ,÷éøBî éç©¦§¨¨¨©§¦§¨¤¤¥¦¤©¤¤§¨¨©¤¤¥¦¤©¤¤§

ìBçè :øî øîà .BëBúa úøáBò úôläL úéaì Bì éBà ,äàeôøì ïéãøúe ,ïBæîì¯äôéíépéMì §¨§¨¦¦§¨©©¦¤©¤¤¤¤§¨©¨§¨¤©¦©¦
.íéòî éðáì äL÷å?dézðwz éàî¯ïéLéøk .déécLðå déñòìð¯.íéòî éðáì ïéôéå íépéMì ïéL÷ §¨¤¦§¥¥©¦©©©§¥¦§£¥§¦§¦¥§¦¦¨¦©¦©¦§¨¦¦§¥¥©¦

?dézðwz éàî¯ìäðBLàø äãeòña :÷çöé éaø øîà .÷éøBî éç ÷øé ìk .eäðéòìáðå eäðé÷ìL ©©©§¥§©§¦§§¦§§¦§¨¨¨©¦¨©©¦¦§¨¦§¨¦¨
úBòL òaøà íãB÷ ÷øé ìëBàä ìk :÷çöé éaø øîàå .äæwä øçà ìL¯éàî .epîéä øtñì øeñà ¤©©©¨¨§¨©©¦¦§¨¨¨¥¨¨¤©§©¨¨§©¥¥¤©

øîéîà .úBòL òaøà íãB÷ éç ÷øé ìëàiL íãàì øeñà :÷çöé éaø øîàå .àçéø íeMî ?àîòè©§¨¦¥¨§¨©©¦¦§¨¨§¨¨¤Ÿ©¨¨©¤©§©¨¨¥¨
ìeëà éLà áøå øîéîà ,úBòL òaøà íãB÷ éç ÷øé eäéén÷ eúééà ,éáúé eåä éLà áøå àøèeæ øîe¨§¨§©©¦¨¨§¦©§©©§¨¨©¤©§©¨©¥¨§©©¦£

ézòc éàî :déì eøîà .ìëà àì àøèeæ øîeC¯còaøà íãB÷ ÷øé ìëBàä ìk :÷çöé éaø øîà ¨§¨¨£©£©¥©©£¥©£©©¦¦§¨¨¨¥¨¨¤©§©
?àçéø íeMî ,epîéä øtñì øeñà úBòL:eäì øîà !ïãäa úéòzLî à÷å ïðéìëà à÷c ïðà àäå ¨¨§©¥¥¤¦¥¨§¨£©§¨¨§¦©§¨¦§©¥©£©£©§

òaøà íãB÷ éç ÷øé ìëàiL íãàì øeñà :÷çöé éaø øîàc ,éì àøéáñ ÷çöé éaøc Cãéàk àðà£¨§¦¨§©¦¦§¨§¦¨¦©£©©¦¦§¨¨§¨¨¤Ÿ©¨¨©¤©§©
déa úéìc àlà ïøîà àìå .àæeæ øa àéãb eléôà :àcñç áø øîà ."ïéè÷î ïè÷ ìk" .úBòL̈¨¨¨©§¦¨©©¦§¨£¦©§¨©¨§¨£©©¤¨§¥¥

àòáø déa úéà ìáà ,àòáø¯éðcìéb eléôà :àtt áø øîà ."Lôð áéLî Lôð ìk" .da ïì úéì ¦§¨£¨¦¥¦§¨¥¨¨¨¤¤¥¦¤¤£©©©¨£¦¦§¨¥
àáø déì øîà .à÷ðeò :á÷òé øa àçà áø øîà ."Lôpä úà áéLî Lôpì áBøwä ìk" .éléâ éác§¥¦¥¨©¨©¤¤¥¦¤©¤¤£©©©¨©©£Ÿ§¨£©¥¨¨

ìáeøk" ."Ceøa" éáì áø÷îc àëéäî éì éúééàå çøè ,àøOác àöîeà éì úéúééî ék :déònL §©¨¥¦©§¥¦§¨§¦§¨§©§©§¦¦¥¥¨§¦§©§¥¨§
ïéàtøî íéøác äML :àéðz àäå !?àì äàeôøìå ,ïéà ïBæîì ,áeøk ."äàeôøì ïéãøúe ïBæîì§¨§¨¦¦§¨§§¨¦§¦§¨Ÿ§¨©§¨¦¨§¨¦§©§¦
,úøäå ,äáé÷å ,Lác ,ïéñéñ éîe ,ïéãøúe ,áeøk :ïä elàå ,äàeôø ïúàeôøe Béìçî äìBçä úà¤©¤¥¨§§¨¨§¨§¥¥§§¨¦¥¦¦§©§¥¨§¤¤

!ãákä úøúBéå¯!?éðéà ."BëBúa úøáBò úôläL úéaì Bì éBà" ."ïBæîì óà áeøk" :àîéà àlà §¤¤©¨¥¤¨¥¨§©§¨©©¦¤©¤¤¤¤§¦¦
ì àáø déì øîà àäåà÷eLa àúôéì úéæç ék :déònL¯!"àzôéø zëøk éàîa" :éì àîéz àì §¨£©¥¨¨§©¨¥¦¨¥¦§¨§¨¨¥¨¦§©¨§©§¦§¨

:øîà ìàeîLe .øNa éìaî :øîà áø ,øîúéà .ïéé éìaî :øîà àáøå .øNa éìaî :ééaà øîà£©©©¥¦§¦¨¨§¨¨£©¦§¦©¦¦§©©¨©¦§¦¨¨§¥¨©
ãeñ :àtt áøì àáø déì øîà .ïéé éìaî :øîà ïðçBé éaøå .íéöò éìaîdì ïðéøáz ïðà ,éð ¦§¦¥¦§©¦¨¨¨©¦§¦©¦£©¥¨¨§©©¨¨¦£©¨§¦©¨

àøîç eëì Léôð àìc ïezà ,àøîçå àøNáa¯àä ék .éáéöa :déì øîà ?dì eúéøáz éàîa §¦§¨§©§¨©§¨¨¦§©§¨§©¨§¦¨£©¥§¦¥¦¨
dì àìLáîc øúa àtt áøc eäúéác¯ïè÷ âc :ïðaø eðz .àúééñøt éôeà ïðîúa dì àøáz §¥§§©©¨¨©¦§©§¨¨¨§¨¨¦§¨¨¥©§©¨¨¨©¨©¨¨¨

úéîî àeäL íéîòt çéìî¯íéøNòa :dì éøîàå .äòáLå íéøNòáe ,øNò äòáLa ,äòáLa ¨¦©§¨¦¤¥¦§¦§¨§¦§¨¨¨§¤§¦§¦§¨§¨§¦¨§¤§¦
ìLeøétL éeèî ìáà ,éeèî àìå éeèîa àlà ïøîà àìå .äL¯déøúa äúL àìc àlà ïøîà àì øétL éeèî àìãe ;da ïì úéì §¨§¨£©©¤¨¦§©¥§¨§©¥£¨§©¥©¦¥¨¨§¨§©¥©¦Ÿ£©©¤¨§¨§¨©§¥

àøëL déøúa äúL ìáà ,àøëL¯?éàî é÷Btàì .'åëå "Bàîöì íéî äúBMäå" .da ïì úéì¯ïàîì é÷Btàì :ïéáà øa éãéà áø øîà ¦§¨£¨§¨©§¥¦§¨¥¨¨§©¤©¦¦§¨§©¥©¨©©¦¦©¨¦§©¥§©
ãäéú÷ðç

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

ברכות.  פרק שישי - כיצד מברכין דף מד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc - zekxa(iyiy meil)

x`y lr dpexg`d dkxa oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:mipindàòéaä ìò ,eðéaø íeMî éîécáà øa ÷çöé áø øîàlr ± ¨©©¦§¨©©§¦¦¦©¥©©¥¨
dviaàøôe÷ éðéî ìòå,xya ipin lk lre ±,'ìkäL' Cøáî älçza §©¦¥§¨©§¦¨§¨¥¤©Ÿ

àì à÷øé ìáà .'åëå 'úBaø úBLôð àøBa' óBqáìewxid lr la` ± §©¥§¨©£¨©§¨Ÿ
.eixg`l jxal jixv oi`

eléôà ,øîà ÷çöé éaøålrà÷øé`xea' eixg` jxal yi wxi ± §©¦¦§¨¨©£¦©§¨
,'zeytpàì àiî ìáà.mikxan oi` min ixg` la` ± £¨©¨Ÿ

eléôà ,øîà àtt áøåixg`àiî.'zeytp `xea' jxal yi [min-] §©¨¨¨©£¦©¨
ãéáò àøèeæ øîbdp ±,éîécáà øa ÷çöé áøk'zeytp `xea' jxiay ©§¨£¦§©¦§¨©©§¦¦

,wxi ixg` `l la` xyae mivia ixg`ãéáò éMà øa éîéL áøåbdp ± §©¦¦©©¦£¦
,÷çöé éaøk.jxia `l min ixg` wxe ,wxi ixg` s` jxiay §©¦¦§¨

:oexkfl oniq d`ian `xnbdðîéñåC,ef drenyaéøúk ãçcg` ± §¦¨¨©¦§¥
axk bdp ,eia` my `la ,cigi o`k xkfedy `xhef xn ,xnelk ,mipyk

,eia` myae enya ,zeny ipya xkfedy ,inica` xa wgviãçk éøúe§¥§©
,eia` myae enya xkfedy ,iy` xa iniy ax ,xnelk ,cg`k mipy ±

.cigi xkfedy wgvi iaxk bdp
:df oipra iy` ax zbdpd d`ian `xnbdàðîæ àðà ,éMà áø øîà̈©©©¦£¨¦§¨

àðøëcî éëc,oiprdn xkfp ip`y minrta ,ip` ±eäleëk àðãéáò± §¦¦§©§¨¨¦§¨§§
'zeytp `xea' mikxan ezrcly ,`tt axk s` epiide ,mlekk ip` bdep

.min ziizy ixg` s`
:`tt ax zhiy lr dpnn dywne dpyn d`ian `xnbdïðzdpyna §©

(:`p dcp),ïeòhL Léå ,åéðôì äëøa ïeòè åéøçàì äëøa ïeòhL ìk'Ÿ¤¨§¨¨§©£¨¨§¨¨§¨¨§¥¤¨
øa ÷çöé áøì àîìLa .'åéøçàì äëøa ïeòè ïéàå åéðôì äëøa§¨¨§¨¨§¥¨§¨¨§©£¨¦§¨¨§©¦§¨©

,éîécáàdpynd zpeeky yxtl yià÷øé é÷etàìllkdn `ivedl ± ©§¦¦§©¥©§¨
oke ,eixg`l `le eiptl dkxa oerh wxiy ,wxid z`÷çöé éaøìyi §©¦¦§¨

dpynd zpeeky yxtlàiî é÷etàìminy ,llkdn min `ivedl ± §©¥©¨
,mdixg`l `le mdiptl dkxa miperh,àtt áøì àlàxaeqd ¤¨§©¨¨

,min xg`l s` dpexg` dkxa mikxanyéàî é÷etàìd`a dn ± §©¥©
on d`ivedl dpynd`le eiptl dkxa oerh `edy dxn`e ,llkd

.eixg`l
dpynd zpeeky yxtl yi :`xnbd zvxzné÷etàìllkn `ivedl ± §©¥

df,úBöî,dixg`l la` ,devnd meiw iptl mikxany `ed oicdy ¦§
zlihpe xtey zriwz xg`l e` ziviv e` oilitzd weliq xg`l oebk

.mikxan oi` ,alel
:`xnbd zl`eyàáøòî éðáìå[l`xyi ux`-]é÷lñîc øúác §¦§¥©£¨¨§¨©¦§©§¦

eäééléôzoilitzd weliq xg`ly ±éëøáîjxal mibdep -øLà' §¦©§§¨§¦£¤
ì eðeöå åéúBöîa eðLc÷éàî é÷etàì ,'åéwç øBîLd`a dn ± ¦§¨§¦§¨§¦¨¦§ª¨§©¥©
.llkdn `ivedl dpynd

:`xnbd daiynéðçéø é÷etàìmdiptl mikxany ,minya `ivedl ± §©¥¥¨¦
.mdixg` `le

:miviad zlrn lr zxacn `xnbdìk ,áø øîà éàpé éaø øîàoin ¨©©¦©©¨©©Ÿ
lk`nàeäLxeriyaepnî äáBè äöéa ,äöéak.sebl ¤©¥¨¥¨¨¦¤

àúà ék`ayk ±àzìbìeâî àúòéa àáè ,øîà ïéáødvia daeh ± ¦£¨¨¦¨©¨¨¥£¨§§©§¨
dkx `idy ,hrn dielv epiide ,zlblebn zg`xzei ,éñéé÷ àzéMî¦¦¨©§¥

àzìeñ.zleq ly mibel dyiyn ± §¨
àzéMî àzìbìeâî àúòéa àáè ,øîà éîéc áø àúà ékdaeh ± ¦£¨©¦¦¨©¨¨¥£¨§§©§¨¦¦¨

xn`y enke] zleq ly mibel dyiyn xzei zlblebn zg` dvia xzei
dvia la` ,[oiaxàúiåhîdaeh ,dyw dvia `idy ,ahid dielv ± ¦©¦¨¨

xzeiòaøàîdielv dviak dzlrn oi`y epiide ,zleq ly mibel ¥©§©
dviae .dkx `idy hrnàúìMeáîiax xn` diabl ,mina zlyean ± §¨¨¨

i`pi(lirl)ìklk`nàeäLxeriya.epîéä äáBè äöéa ,äöéakedfe Ÿ¤©¥¨¥¨¨¥¤
àøNaî øáìzegt `l liren dviak xeriya xyay ,xya caln ± §©¦¦§¨

.dvian
:dpyna epipy÷ìL ìëà eléôà øîBà àáé÷ò éaølyean wxi ±'åë ©¦£¦¨¥£¦¨©¤¤

.zekxa yly eilr jxan ,epefn `ede
:`xnbd zl`eyéðBæî ÷ìL äåäc éãéî àkéà éîexac miiw ike ± ¦¦¨¦¦©£¨¤¤§¥

eilr jenqiy lyean wxi didiy xnelk ,epefn didi wlydy dfk
.ezcerq zeidl mc`.eðL áeøk ìL çì÷a ,éMà áø øîà̈©©©¦§¤©¤§¨

:mipey milk`n ly mdizelebq zx`and `ziixa d`ian `xnbd
ïðaø eðz,`ziixaaïéLéøk ,íéòî éðáì äL÷å íépéMì äôé ìBçè ¨©¨¨§¨¤©¦©¦§¨¤¦§¥¥©¦§¥¦
[izxk-]÷éøBî ,éç ÷øé ìk .íéòî éðáì ïéôéå íépéMì ïéL÷lhep ± ¨¦©¦©¦§¨¦¦§¥¥©¦¨¨¨©¦

,miptd x`ezìëåxac,ïè÷,ekxv lk lcb `lyLôð ìëå ,ïéè÷î± §¨¨¨©§¦§¨¤¤
elcby miphw mibc oebk] elek elke`yk ,dig ytp ea yiy xac lk

`ed [mkxv lkLôpì áBø÷ ìëå ,Lôpä úà áéLîdndan lke`d ± ¥¦¤©¤¤§¨¨©¤¤
,dly zeig mewnaáeøk .Lôpä úà áéLîie`xïéãøúe ,ïBæîì ¥¦¤©¤¤§§¨§¨¦

BëBúa úøáBò úôläL úéáì Bì éBà .äàeôøìly qxkl dl ie` - ¦§¨§©¦¤©¤¤¤¤§
.ztl lke`d mc`

:`ziixad ixaca dpc `xnbdøî øîà,`ziixaa epipy ±äôé ìBçè ¨©©§¨¤
.íéòî éðáì äL÷å íépéMì:`xnbd zl`eyäézðwz éàîdn ± ©¦©¦§¨¤¦§¥¥©¦©©©§¥

cvik eipiy z`etx liaya legh lek`l dvexd mc` ,xnelk ,ezpwz
:`xnbd daiyn .eirnl wifi `le z`f dyridéécLðå déñòìðqrli ± ¦§£¥§¦§§¥

z`.eitn ephltie leghd
:`ziixaa cer epipyïéLéøk[izxk-].íéòî éðáì ïéôéå íépéMì ïéL÷ §¥¦¨¦©¦©¦§¨¦¦§¥¥©¦

:`xnbd zl`eydézðwz éàîwifi `le miirnl lireiy ,ezpwz dn ± ©©©§¥
:`xnbd daiyn .miipiylìeäðéòìáðå eäðé÷ìLmze` lyai ± ¦§§¦§§¦§§¦§

,eipiya mze` qerll jxhvi `le ce`n ekkxziy cr ax onf dxcwa
.mze` rlai f`e

:`ziixaa cer epipy÷éøBî éç ÷øé ìk.eipt x`ez lhep ±éaø øîà ¨¨¨©¦¨©©¦
,÷çöéexn`p el` mixacäæwä øçà ìL äðBLàø äceòña,mc ly ¦§¨¦§¨¦¨¤©©©¨¨

.dwifn ig wxi zlik` f`y
:wxi zlik` iabl mitqep mipiipr d`ian `xnbd,÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨

úBòL òaøà íãB÷ ÷øé ìëBàä ìkonf df oi`y ,meid zligzn ¨¨¥¨¨¤©§©¨
,dcerqepîéä øtñì øeñà.ez` xacl xeq` ±íeMî .àîòè éàî ¨§©¥¥¤©©£¨¦
àçéø,enr mixacnd mc` ipal dyw eitn `veid wxid gixy meyn ± ¥¨

.elk` `l md oiicry iptn
:df oipra wgvi iax ly xn`n d`ian `xnbd,÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨
.úBòL òaøà íãB÷ éç ÷øé ìëàiL íãàì øeñà̈¨¨¨¤Ÿ©¨¨©¤©§©¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdeåä éMà áøå àøèeæ øîe øîénà©¥©©§¨§©©¦£
éáúé.cgi miayei eid ±eäéén÷ eúééàmdiptl e`iad ±,éç ÷øédide ¨§¦©§©©§¨¨©
dfúBòL òaøà íãB÷.meid zligznìeëà éMà áøå øîénà± ¤©§©¨©¥©§©©¦¨
k`,wgvi iax ixacl eyyg `ly meyn ,el.ìëà àì àøèeæ øîe©§¨Ÿ¨©

déì eøîà,`xhef xnl iy` axe xnin`ézòc éàîC`l jk meyny] ¨§¥©©§¨
meyn m` ,[zlk`òaøà íãB÷ ÷øé ìëBàä ìk ,÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¨¨¥¨¨¤©§©

,àçéø íeMî epîéä øtñì øeñà úBòLlek`l dvex dz` oi` okle ¨¨§©¥¥¤¦¥¨
,jz` xacl mixg` miyp`l xq`ii `ly ick wxià÷c ïðà àäå§¨£©§¨

ïãäa úéòzLî à÷å ïðéìëàrpnp dz` oi`e wxi eplk` ep` `lde ± ©§¦©§¨¦§©¦©£¨
.wgvi iax ixacl yyeg jpi`y d`xn dz` dfae ,epz` xaclnøîà̈©

eäì,`xhef xn [mdl-]éì àøéáñ ÷çöé éaøc Cãéàk àðàip` ± §£¨§¦¨§©¦¦§¨§¦¨¦
,wgvi iax ly zxg` `xnink xaeqíãàì øeñà ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¨¨¨¨
,úBòL òaøà íãB÷ éç ÷øé ìëàiLxacl xeq`y xaeq ipi` la` ¤Ÿ©¨¨©¤©§©¨

izrpnp `l la` ,invra izlk` `l okle .wxi lk`y mc` mr
.mkz` xacln

:`ziixaa epipy .`ziixad ixacl zxfeg `xnbdìkxac,ïè÷`ly ¨¨¨
,ekxv lk lcb,àcñç áø øîà .ïéè÷îmixen` mixacdeléôà ©§¦¨©©¦§¨£¦

aàæeæ øa àéãbony `edy it lr s`y ,fef deyy aehe ony icb ± ©§¨©¨
.oihwn `ed ixd ,ekxv lk lcb `ly oeik ,aeheïøîà àìå`le ± §Ÿ£¨¨

,oihwn ohw lky exn`àlàdfk ohwaàòáø déa úéìclcb `ly ± ¤¨§¥¥¦§¨
icb e` ,li` ly ziriax ea oi`y dlh oebk ,mlyd elcebn ziriax cr

,xac lk oke ,lecb xiry ly ziriax ea oi`yàòáø déa úéà ìáà£¨¦¥¦§¨
,mlyd elcebn raxl ribd m` la` ±da ïì úéìmey ea epl oi` ± ¥¨¨

.yyg
:`ziixaa cer epipyLôð ìk,mly lk`pd ig xac lk ±.Lôð áéLî ¨¤¤¥¦¤¤

,àtt áø øîàmixen` mixacdeléôàaéìéb éác éðcìébmibca ± ¨©©¨¨£¦¦§¨¥§¥¦¥
.xzei lecbl okxc oi`e ,mb`a mipwd oia miievnd ce`n miphw

:`ziixaa cer epipyLôpì áBøwä ìkmewna dndan lke`d ± ¨©¨©¤¤
,dly zeigd,á÷òé øa àçà áø øîà .ùôpä úà áéLîedfeà÷ðeò ¥¦¤©¤¤¨©©£¨©©£Ÿ§¨
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc - zekxa(ycew zay meil)

àöîeà déz÷ðçcmin dzeye ,epexba xya zkizg el drwzpy in ± ©£©§¥§¨
.mdiptl jxan epi` ,mdn dpdp epi`y oeiky .dwilgdl liaya

:epzpyna cer epipyøîBà ïBôøè éaø[jxan e`nvl min dzeyd] ©¦©§¥
.ïðBøñçå úBaø úBLôð àøBaminkgk dkldd m` zxxan `xnbd ¥§¨©§¤§¨

:oetxh iaxk e`dì éøîàå ,ééaàì ïðç áø øa àáø déì øîàyie-] ¨©¥¨¨©©¨¨§©©¥§¨§¦¨
ok xn` opg ax xa `axy [mixne`éàî àúëìä ,óñBé áøìji` ± §©¥¦§§¨©

.ef zwelgna dklddøác ànò éàî éæç ÷et ,déì øîàd`xe `v ± ¨©¥£¦©©¨¨©
`xea' seqale 'lkdy' dligza jxal ebdp xake ,bdep mrd dn

.'zeytp

ïéëøáî ãöéë êìò ïøãä

åìëàù äùìù ¯ éòéáù ÷øô
jxal daeg ,zt zcerq xg` .oefnd zkxae oenif ipiipra wqer df wxt
,cgi onfl mdilr devn ,cg`k ecrq dyly xy`k .oefnd zkxa
zkxa' z`xwp ef dxin` .cg`k jxal dxin`a mnvr oinfdl xnelk
,'elyn eplk`y jxap' mdn cg` xne`y ,`ed dxciqe .'oenifd

xfeg `ede ,'Epiig eaehae elyn eplk`y jexa' miper mixg`dexne`e ¨¦
.'Epiig eaehae elyn eplk`y jexa'¨¦

md in ,mipnfn miyp` dnka oebk ,oenifd ipic lk ex`azi df wxta
ziyrp cvike ,onfl xyt` lk`n dfi` lr ,oenifl sxhvdl miie`xd

.oenifd zevn

äðùî
:cgi ecrqy dyely ly mpicìLeìëàL äL,ztúçàk,cgia ± §Ÿ¨¤¨§§©©

,zg` dxeag ipakïnæì ïéáéiçzxn`pd dkxa jxal cgi oncfdl - ©¨¦§©¥
.'elyn eplk`y jxap' oebk ,miax oeyla

,mitxhvn mpi`y md ine oenifl mitxhvnd md in zx`an dpynd
milke`l sxhvn dlke`de dlik`a zxzen zt efi` mb z`f llkae
sxhvn dlke`d oi`e dlik`a dxeq` zt efi`e ,dilr onfl mixg`d

.oenifl mixg`d mr
on cg` m` :oenifl mitxhvnd md in dpynd zx`an dligz

dylydìëàzt,éàîcux`d inr z`eazn dzyrpy zt `ide ¨©§©
lk` dfe ,wtqn zexyrna minkg deaiigy ,zexyrnd lr miceygd

.dxyiry `la
ely zt lk` m` ok enkäìhpL ïBLàø øNòî[dyxtedy-] ©£¥¦¤¦§¨

Búîeøzepnn dyxted `l j` ,['xyrn znexz'] xyrnd ly §¨
.'dlecb dnexz'

lk` e`å éðL øNòîecôpL Lc÷äueg ipy xyrn ly zt - ©£¥¥¦§¤§¥¤¦§
yneg etiqed `l mle` ,ectp xak mpn`y ,ycwd zt e` milyexil

.oick mpeict lr
åokL LnMäe ,dcerqa miaeqn eidy mipWd z` zxyìëàmnr §©©¨¤§©¦¨©

,úéfk.oenifl mnr sxhvdl ick ©©¦
åokéúekäzevx` x`yne `zekn xey` jln `iady miiebd on ± §©¦

mda milke` eidy zeix`d zni`n exiibzpe ,oexney ixra maiyede
mikln xtqa yxetnk(ck fi 'a)dxez zxinya miwcwcn eide ,

.azkay
dcerql sxhvdy mixkfpdn cg` lk lråéìò ïéðnæî,el` lr s`e §©§¦¨¨

oi`y itl ,mdilr mipnfn mzlik`a dxiar uny yiy d`xpy mdn
`xnba x`aziy itk dxiara dkxa o`k(a"re `"r fn oldl).

m` :oenifl mitxhvn mpi`y md in dpynd zx`an dzrìáè ìëà̈©¤¤
dxeq` `idy ,zexyrne zenexz dpnn eyixtd `ly d`eaz ±

.dlik`a
elk` m` ok enkäìhð àlL ïBLàø øNòîepnn [dyxted-] ©£¥¦¤Ÿ¦§¨

Búîeøz.dlik`a xeq` `edy ,'xyrn znexz' - §¨
elk` m` ok enk,ecôð àlL Lc÷äå éðL øNòîxeq` ipy xyrndy ©£¥¥¦§¤§¥¤Ÿ¦§

mlk`e ,mewn lka dlik`a xeq` ycwdde milyexil uegn dlik`a
.mpick `ly

åokúéfkî úBçt ìëàL LnMä.éøëpäå , §©©¨¤¨©¨¦©©¦§©¨§¦
el`n cg` lk,åéìò ïéðnæî ïéàmeyn mzlik`a xeqi` yiy el` ¥§©§¦¨¨

mixg`de ,u`pn `l` jxan df oi`y ,xeqi` zlik` lr mipnfn oi`y
.`xnba ex`aziy minrhdn

,ïäéìò ïéðnæî ïéà íépè÷e íéãáòå íéLðeicgi elk` m`y epiidc ¨¦©£¨¦§©¦¥§©§¦£¥¤
dylyk miaygp mpi` ,ohw e` car e` dy` mnre miyp` ipy

.oenifa aiigzdl
:oenif oiprl dlik`d xeriy edn zx`an dpyndïéðnæî änk ãò± ©©¨§©§¦

k crjxal lkeiy oiprl oenifa mdnr aiigzie xg` mdnr lk`i dn
,oefnd zkxa zaeg ici m`ivedle qekd lrãòxeriya zt lk`iy ©

,øîBà äãeäé éaø .úéfkjxan epi`ãòxeriya zt lk`iy.äöéak ©©¦©¦§¨¥©©¥¨

àøîâ
:`xnbd zxxan .onfl miaiig cg`k elk`y dyly ,dpyna epipy

éléî éðä àðî.oenif zkxa xnel miie`x dylyy [df xac epl oipn-] §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn,éqà áø øîà,aezkd zernynn cnlp df xac ¨©©©¦

àø÷ øîàcweqta xn`py -(c cl mildz)äîîBøðe ézà 'äì eìcb' §¨©§¨©§©¦¦§§¨
,'åcçé BîLixde ,'izi`' cgi ''dl elcb' mipyl xne` cg`y rnyne §©§¨

zkxa z` xnele 'd my z` mnexl eicgi miie`xd dyly o`k
.oenifd

,øîà eäáà éaøcnlp df oicàëäîxn`py ,[df weqtn-]al mixac) ©¦£¨¨©¥¨¨
(b,'eðéäìàì ìãBâ eáä àø÷à 'ä íL ék'xne` cigidy rnyne ¦¥¤§¨¨¤¥Ÿ¥

dylyy ixd ,epidl`l lceb ead mz` 'd my z` `xw`yk ,mipyl
.oenif zkxa xnele jxazi eny z` licbdl miie`x

:'izi` 'dl elcb' weqtdn cnlpd sqep oic d`ian `xnbdáø øîà̈©©
ïîà äðBòì ïépî ,àaà øa ïðçjxand itn rney `edy dkxa lr ¨¨©©¨¦©¦¨¤¨¥

déaâé àlLz`ïî øúBé BìB÷ly elewøîàpL ,Cøáîä(my)eìcb' ¤Ÿ©§¦©¥¦©§¨¥¤¤¡©©§
'åcçé BîL äîîBøðe ézà 'äìoeyle ,on` ziipr `id ''dl elcb'e , ©¦¦§§¨§©§¨

ly elewl dey didi dperd lewy epiide ,il deya rnyn 'izi`'
.jxand

:dxezd z`ixw oiprl dnec oic d`ian `xnbdïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤
íbøúîä ïéàL ïépî ,éætz` mbxzne dxeza `xewd cil cnerd-] ¨¦¦©¦¤¥©§©§¥

[mrd oend epiaiy ick zinx` oeyll miweqtddéaâäì éàMøz` ©©§©§¦©
àøBwä ïî øúBé BìB÷ly elewl deyd lewa mbxzi `l` ,dxeza ¥¦©¥

,`xewdøîàpL(hi hi zeny),'ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî' ¤¤¡©Ÿ¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§
yie ,dxeabd itn dprpy dn z` mrl mbxzne xacn did dyny

,oeyl xezi df weqtaøîBì ãeîìz ïéàLepcnln oi` zehytay - ¤¥©§©
zaiza xac aezkd'ìB÷a',zxzein dxe`kl ef daizeãeîìz äîe §©©§

øîBìzaiza aezkd epcnln dn `l` -,'ìB÷a'dynl dpr mydy ©§
adaeb,äLî ìL BìB÷ly elewl dey mbxznd lew `diy o`kne §¤Ÿ¤

.`xewd
:df oic da xn`py `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy ok ± ©§¨©¦¨¦

,`ziixaa mbàøBwä ïî øúBé BìB÷ déaâäì éàMø íbøúîä ïéà¥©§©§¥©©§©§¦©¥¦©¥
,dxezaíàåe deab lewa `xw `xewddéaâäì íbøúîì øLôà éà §¦¦¤§¨©§©§¥§©§¦©

z`BìB÷didiy cràøBwä ãâðk,el deyeCòîéjinpi -àøBwä §¤¤©¥§©¥©¥
z` dxezaàø÷éå BìB÷.mbxznd ly elewl deyd lewa §¦§¨

:onfl mi`yx elk`y mipy mb m` zxxane oenif ipicl day `xnbd
øîzà,yxcnd ziaa xn`p ±úçàk eìëàL íéðL,onfl mivexe ¦§©§©¦¤¨§§©©
âéìtédf oecipa ewlgp -ãç ,ïðçBé éaøå áømdnïnæì eöø íà ,øîà §¦¦©§©¦¨¨©¨©¦¨§©¥

ãçå .ïéðnæîmdn,øîàs`.ïéðnæî ïéà ïnæì eöø íà §©§¦§©¨©¦¨§©¥¥§©§¦
:ef zwelgna drxkd epzpynn yi m` dpc `xnbdïðzepipy ± §©

,dpynaìL.ïnæì ïéáéiç úçàk eìëàL äL`weecy ,rnynìLäL §Ÿ¨¤¨§§©©©¨¦§©¥§Ÿ¨
ïéàla` ,mipnfn [ok-]àì íéðL.epnfi ¦§©¦Ÿ

:`xnbd dgecíúä`edy oenif zece` xaecn ,epzpyna [my-] ¨¨
,äáBçla` ,dylya `l` oenif zaeg oi`yàëädna [o`k-] ¨¨¨
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המשך בעמוד ינ

ezny in` cenr dn sc ± iyily wxtzekxa

øáã àîò éàî`xea" seqale "lkdy" dlgza jxal ebdp xake .mibdep j`id Ð

."`xay dn lk lr opexqge zeax zeytp

ïéëøáî ãöéë êìò ïøãä
äðùîïîæì 'åëå åìëàù äùìùoebk miax oeyla dkxa sexvl cgi oncfdl Ð

."jxap"åúîåøú äìèðù`w Ð

ield lry ,ely xyrn znexz jzrc `wlq

.yixtdläãôðù éðù øùòîexizdl Ð

dlri epeict z`e ,milyexil ueg dlik`a

.lk`ie milyexilùîùäåmynyy Ð

sxhvdl ick zifk mdnr lk`e dcerqa

opirny`l jixhv` ipd lkae .oenfl mdnr

dkxa o`k oi` Ð xeqi`l encc ab lr s`

.`xnba lif`e yxtnck ,dxiaraäîë ãò
ïéðîæîmdnr aiigzie mdnr lk`i dnk Ð

.oenifaäðéî à÷ôðå,ozaeg ici m`ivedl Ð

.jxal qekd el epzi m`àøîâéðä àðî
éìéî.sexiv zkxal mie`x dylyc Ðåìãâ

éúà 'äìead ,`xw`" oke .dyly ixd Ð

.mipyl xne` cigid Ð "lcebïéàùø ïðéà
÷ìçéìirwtnc ,envrl cg` lk jxale Ð

.oenf zxezl dlàì íéðù ïéà äùìùikd Ð

rny ,"wlgil oi`yx oi`" ipzwcnc :opiyxt

oipnfn oi` mipy ,oipnfn dylyc dpin

evx m` inp mipy zxn` i`c .evx elit`e

lifil ?wlgil i`yx cg`d oi` i`n` ,oipnfn

epnfie ,ikda oenf zkxa zrwtn `le ,`ed

!mipydäáåçá åòá÷åäã íúä éðàù
àø÷éòî,daeg edl zrwtn `ed lif` i`e Ð

inn dyere deevnd lecbe ;zeyxa edl enwe

.dyere deevn epi`yíäîò ìëåàoi` Ð

.oenf icil edl iziinc edl `gipc ,de`b o`k

e`la ?edl `gip i`n` ,oipnfn mipy i`e

!ipnfn era i` ,inp dicic
àçéðã
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äéú÷ðçã,e`nvl min zezyl m` ik d`pd el oi`y ,min `wece Ð `vne`

,miwyn x`y la` .d`pd aygp df oi` `vne` dizwpgc d`pde

lirl opixn`ck ,`vne` dizwpg elit`e jxan oipr lka Ð odn dpdp sebd mlerly

`l eiptl `wecc :yxit mxnr axe .ikexa ira Ð iz` d`etxlc ab lr s`e .(`,el)

dyn epiaxe .aiig Ð eixg`l la` ,ikexa ira

Ð dpdp epi`e li`edc ,`id `lc :yxit

.dkxa ira `l eixg`l elit`

éáø'eke "zeax zeytp `xea" xne` oetxh

`nr i`n ifg wete .eiptl :yexit Ð

la` .eixg`l jxal mlerd ebdp dpde ,xac

`pzc ,eixg`la ibiltc yxtl epivn `l

iaxe eixg`l `le eiptl jxanc xaq `nw

zeytp `xea" jxai eixg`l s` xaq oetxh

`tt axn lirl jixt ik Ð ok m`c ,"zeax

iaxc dizlnn diriiql ,(iywil) jxanc

!`pz `edy oetxh

ïéëøáî ãöéë êìò ïøãä
äùìù:jixt inlyexia Ð zg`k elk`y

,wlgil oi`yx oi` zxn` z` `kd

dzre !?onfl miaiig zxn` z` `kde

:jixt (`,p) onwl oke .dyw df oi` dxe`kl

epiid ,wlgil oi`yx oi`y `pnif `cg `pipz

:jixt ikdc d`xp ile !onfl miaiigc meyn

:rnync ,wlgil oi`yx oi`c zxn` z` `kd

,wlgil oi`yx opi` Ð cgi ozlik` exnb m`

jxale ezcerq xenbl i`yx cg`d la`

oenif zaegc :rnyn onfl oiaiige .exag mcew

`la df ozcerq xenbl oi`yx opi`e ,mdilr

.seqa o`k ,dlgza o`k :l`eny ipyne .df

ixz da ibilt ?seqa edfi`e dlgza edfi`

edf Ð lek`l mzrc epzp :xn` cg ,i`xen`

:xn` cge .seqa edf Ð zifk elk` ,dlgza

lek`l mzrc epzp ,dlgza edf Ð zifk elk`

oey`x jxc qtez qtl` axe .seqa edf Ð

:xnelk ,lek`l mzrc epzp :yxit ikde ,xwir

edf Ð cgia lek`l dlgzn eligzdy

elk` .mdilr oenif zaeg i`ce f` ;dlgza

ligzd cg`d m` :xnelk ,seqa edf Ð zifk

exnb m` i`ce f` Ð zifka exag mcew

xenbl oi`yx la` ,onfl miaiig cgi mzcerq

.jxale df `la dfìëàoipnfn oi` lah

lkd (`,c) "oikxr"a xn`c :dniz Ð eilr

.mil`xyie miel mipdk ,oenfl oitxhvn

lr s` Ð `kixv `l :ipyne !`hiyt :jixte

:`nl` .oileg l`xyie dnexz lke` odkc ab

ixg` ,l`xyil dxeq` dnexzc ab lr s`

e`l lah zlik`c :xnel yie ?oipnfn opi` i`n` ,mixg`l ie`x oi`c ,lah lk` ediipn cgc idp :inp `kde .oenfl oitxhvn Ð oilega lek`l ,l`xyi mr sxvl leki odkdy

ixd :(`,cv w"a) opixn`ck ,onfl miaiig oi`c Ð lah ozyly elk` m` oicd `ede .dlke`d odkl die`x zegtd lkl Ð dnexz la` ,odkl s` `ifg `lc ,dlik` dny

`ede mipyd on d`pd xcen did cg`de ,elk`y dylyc dcedi epiax xne` did o`kn .u`pn `l` jxan epi` Ð odilr jxane dlk`e d`t`e dpghe oihg d`q lfby

iprl oke ,enr lek`l mie`x md Ð mdnr lek`l ie`x epi`c idpc ,oenifl mdnr sxhvdl leki Ð elyn lke`dfn df d`pd oixcen ozyly m` la` .ieb ly ztn xdfpd o

.eliyz` `l `din `zydc ,mxcp lr le`yl milekiy it lr s` ,oitxhvn oi` Ðåìå÷ádid dync iiez`l jixv `de ,dynn di`x iziin ikid :xn`z m`e Ð dyn ly

`nzqn ,dyn ly elewa :qtl` ax yxite ?mbxzn did dyne `xew did `ed jexa yecwdy `ian `ede `xew didy `ed jexa yecwdn xzei elew mixn did `le mbxzn

diabn did ikd elit`e ,cal dynl `l` xacn did `l ixdy ,elew mixdl jixv did `l `ed jexa yecwd la` ,mrd lkl elew rinydl ick dper did egk lka dyn

.`xew didy `ed jexa yecwd ly elewn xzei mx mbxznd dyn ly elew `di `ly ick ,elewíàzekxa x`ye "`ivend" oiprl oke :i"yx yxit Ð oipnfn oi` onfl evx

i"yx oeyl ,oefnd zkxa oia `ivend zkxa oia envrl cg` lk jxale wlgil devn zg`k elk`y mipy opihwp iia` xn`c `d iabl ,exag `ivedl jxan cg`d oi` Ð

`l` my eid `l mzd dyly eed i` ,cere .mzd eed mipye jxal cg`l zeyx `xtw xa ozp ,`xtw xac `caera (`,hl) "oikxan cvik" wxt lirlc ,`xidp `le .onwl

lek`l oiayeie li`ed :mrhde ,`nlr ilekl mipy df z` df oi`iven Ð dpey`x dkxaac :il d`xp ok lr !olekl jxan cg` xe`nd lrc (`,bp) onwl opixn` inp oke !zexit

`ivend zkxa oia welg yic mivxzn yie .envrl cg` lk jxal jixv Ð dfn df oiwlzqny ,dcerq seq ly dkxaa la` .exag `ivedl jxan cg`e ,sxvl ozrc Ð cgi

ngd myl Ð `ziixe`cn `idy oefnd zkxaa la` ,df z` df oi`iven ok lr Ð opaxc m` ik `ied `lc Ð.exi

äùìù:dniz .oenf zkxa `rwtin `l `de ,`ed lifil ,oipnfn inp mipyc oeik ,mipyd iptn cg`d wlgil oi`yx oi` i`n` :i"yx yxtn Ð wlgil oi`yx oi` cg`k elk`y

:ipzwc ,`tiq` jinq ezkxt xwirc :xnel yie !oenfd zkxa epnn riwtdl el oi` `ed mbe .oenfd zkxan iyilyl exhtic meyn Ð wlgil oi`yx oi`c `nrh `nlic

?`icda `tiqd on iywn `l i`n` ok m` :dnize .zenewn daxda `vnz `peeb i`dke ,'eke enk iede o`kn mipye o`kn mipy `ki`c ab lr s` ,wlgil oi`yx oi` drax`

mdn cg` oi`" inp i` ,"wlgil i`yx cigid oi`" xninl dil ded ok m`c Ð xn`w cigid meync xninl `kilc :xn`w ikde ,`yixn jixt i`cec :dcedi epiax yxit jk lr

.mdn cg` wlzqp m` oenf rwt edlkn rnyn ,wlgil oi`yx oi` :ipzwcn la` ."wlgil i`yx
`de
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úçàk eìëàL¯ïnæì eöø íà :øîà ãç ,ïðçBé éaøå áø éâéìt¯íà :øîà ãçå ,ïéðnæî ¤¨§§©©§¦¦©§©¦¨¨©¨©¦¨§©¥§©§¦§©¨©¦

ïnæì eöø¯ìL :ïðz .ïéðnæî ïéàìL ;ïnæì ïéáéiç úçàk eìëàL äLäL¯íéðL ,ïéà¯!àì ¨§©¥¥§©§¦§©§¨¤¨§§©©©¨¦§©¥§¨¦§©¦¨
¯ìL :òîL àz .úeLø àëä ,äáBç íúäúçàk eìëàL äL¯ïéàMø ïéàå ,ïnæì ïéáéiç ¨¨¨¨¨§¨§©§¨¤¨§§©©©¨¦§©¥§¥©¨¦

ìL ;÷ìçéì!àì íéðL ,ïéà äL¯LnMä :òîL àz .àøwéòî äáBça eäì eòá÷c ,íúä éðàL ¥¨¥§¨¦§©¦¨¨¥¨¨¦§©§§¨¥¦¨¨¨§©©©¨
íéðMä ìò LnLî äéäL¯äéä ,úeLø Bì eðúð àlL ét ìò óà íänò ìëBà äæ éøä ¤¨¨§©¥©©§©¦£¥¤¥¦¨¤©©¦¤Ÿ¨§§¨¨

ìLä ìò LnLîäL¯!úeLø Bì eðúð ïk íà àlà íänò ìëBà Bðéà äæ éøä¯,íúä éðàL §©¥©©§¨£¥¤¥¥¦¨¤¤¨¦¥¨§§¨¥¨¨
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קכז ezny in` cenr dn sc ± iyily wxtzekxa

øáã àîò éàî`xea" seqale "lkdy" dlgza jxal ebdp xake .mibdep j`id Ð

."`xay dn lk lr opexqge zeax zeytp

ïéëøáî ãöéë êìò ïøãä
äðùîïîæì 'åëå åìëàù äùìùoebk miax oeyla dkxa sexvl cgi oncfdl Ð

."jxap"åúîåøú äìèðù`w Ð

ield lry ,ely xyrn znexz jzrc `wlq

.yixtdläãôðù éðù øùòîexizdl Ð

dlri epeict z`e ,milyexil ueg dlik`a

.lk`ie milyexilùîùäåmynyy Ð

sxhvdl ick zifk mdnr lk`e dcerqa

opirny`l jixhv` ipd lkae .oenfl mdnr

dkxa o`k oi` Ð xeqi`l encc ab lr s`

.`xnba lif`e yxtnck ,dxiaraäîë ãò
ïéðîæîmdnr aiigzie mdnr lk`i dnk Ð

.oenifaäðéî à÷ôðå,ozaeg ici m`ivedl Ð

.jxal qekd el epzi m`àøîâéðä àðî
éìéî.sexiv zkxal mie`x dylyc Ðåìãâ

éúà 'äìead ,`xw`" oke .dyly ixd Ð

.mipyl xne` cigid Ð "lcebïéàùø ïðéà
÷ìçéìirwtnc ,envrl cg` lk jxale Ð

.oenf zxezl dlàì íéðù ïéà äùìùikd Ð

rny ,"wlgil oi`yx oi`" ipzwcnc :opiyxt

oipnfn oi` mipy ,oipnfn dylyc dpin

evx m` inp mipy zxn` i`c .evx elit`e

lifil ?wlgil i`yx cg`d oi` i`n` ,oipnfn

epnfie ,ikda oenf zkxa zrwtn `le ,`ed

!mipydäáåçá åòá÷åäã íúä éðàù
àø÷éòî,daeg edl zrwtn `ed lif` i`e Ð

inn dyere deevnd lecbe ;zeyxa edl enwe

.dyere deevn epi`yíäîò ìëåàoi` Ð

.oenf icil edl iziinc edl `gipc ,de`b o`k

e`la ?edl `gip i`n` ,oipnfn mipy i`e

!ipnfn era i` ,inp dicic
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äéú÷ðçã,e`nvl min zezyl m` ik d`pd el oi`y ,min `wece Ð `vne`

,miwyn x`y la` .d`pd aygp df oi` `vne` dizwpgc d`pde

lirl opixn`ck ,`vne` dizwpg elit`e jxan oipr lka Ð odn dpdp sebd mlerly

`l eiptl `wecc :yxit mxnr axe .ikexa ira Ð iz` d`etxlc ab lr s`e .(`,el)

dyn epiaxe .aiig Ð eixg`l la` ,ikexa ira

Ð dpdp epi`e li`edc ,`id `lc :yxit

.dkxa ira `l eixg`l elit`

éáø'eke "zeax zeytp `xea" xne` oetxh

`nr i`n ifg wete .eiptl :yexit Ð

la` .eixg`l jxal mlerd ebdp dpde ,xac

`pzc ,eixg`la ibiltc yxtl epivn `l

iaxe eixg`l `le eiptl jxanc xaq `nw

zeytp `xea" jxai eixg`l s` xaq oetxh

`tt axn lirl jixt ik Ð ok m`c ,"zeax

iaxc dizlnn diriiql ,(iywil) jxanc

!`pz `edy oetxh

ïéëøáî ãöéë êìò ïøãä
äùìù:jixt inlyexia Ð zg`k elk`y

,wlgil oi`yx oi` zxn` z` `kd

dzre !?onfl miaiig zxn` z` `kde

:jixt (`,p) onwl oke .dyw df oi` dxe`kl

epiid ,wlgil oi`yx oi`y `pnif `cg `pipz

:jixt ikdc d`xp ile !onfl miaiigc meyn

:rnync ,wlgil oi`yx oi`c zxn` z` `kd

,wlgil oi`yx opi` Ð cgi ozlik` exnb m`

jxale ezcerq xenbl i`yx cg`d la`

oenif zaegc :rnyn onfl oiaiige .exag mcew

`la df ozcerq xenbl oi`yx opi`e ,mdilr

.seqa o`k ,dlgza o`k :l`eny ipyne .df

ixz da ibilt ?seqa edfi`e dlgza edfi`

edf Ð lek`l mzrc epzp :xn` cg ,i`xen`

:xn` cge .seqa edf Ð zifk elk` ,dlgza

lek`l mzrc epzp ,dlgza edf Ð zifk elk`

oey`x jxc qtez qtl` axe .seqa edf Ð

:xnelk ,lek`l mzrc epzp :yxit ikde ,xwir

edf Ð cgia lek`l dlgzn eligzdy

elk` .mdilr oenif zaeg i`ce f` ;dlgza

ligzd cg`d m` :xnelk ,seqa edf Ð zifk

exnb m` i`ce f` Ð zifka exag mcew

xenbl oi`yx la` ,onfl miaiig cgi mzcerq

.jxale df `la dfìëàoipnfn oi` lah

lkd (`,c) "oikxr"a xn`c :dniz Ð eilr

.mil`xyie miel mipdk ,oenfl oitxhvn

lr s` Ð `kixv `l :ipyne !`hiyt :jixte

:`nl` .oileg l`xyie dnexz lke` odkc ab

ixg` ,l`xyil dxeq` dnexzc ab lr s`

e`l lah zlik`c :xnel yie ?oipnfn opi` i`n` ,mixg`l ie`x oi`c ,lah lk` ediipn cgc idp :inp `kde .oenfl oitxhvn Ð oilega lek`l ,l`xyi mr sxvl leki odkdy

ixd :(`,cv w"a) opixn`ck ,onfl miaiig oi`c Ð lah ozyly elk` m` oicd `ede .dlke`d odkl die`x zegtd lkl Ð dnexz la` ,odkl s` `ifg `lc ,dlik` dny

`ede mipyd on d`pd xcen did cg`de ,elk`y dylyc dcedi epiax xne` did o`kn .u`pn `l` jxan epi` Ð odilr jxane dlk`e d`t`e dpghe oihg d`q lfby

iprl oke ,enr lek`l mie`x md Ð mdnr lek`l ie`x epi`c idpc ,oenifl mdnr sxhvdl leki Ð elyn lke`dfn df d`pd oixcen ozyly m` la` .ieb ly ztn xdfpd o

.eliyz` `l `din `zydc ,mxcp lr le`yl milekiy it lr s` ,oitxhvn oi` Ðåìå÷ádid dync iiez`l jixv `de ,dynn di`x iziin ikid :xn`z m`e Ð dyn ly

`nzqn ,dyn ly elewa :qtl` ax yxite ?mbxzn did dyne `xew did `ed jexa yecwdy `ian `ede `xew didy `ed jexa yecwdn xzei elew mixn did `le mbxzn

diabn did ikd elit`e ,cal dynl `l` xacn did `l ixdy ,elew mixdl jixv did `l `ed jexa yecwd la` ,mrd lkl elew rinydl ick dper did egk lka dyn

.`xew didy `ed jexa yecwd ly elewn xzei mx mbxznd dyn ly elew `di `ly ick ,elewíàzekxa x`ye "`ivend" oiprl oke :i"yx yxit Ð oipnfn oi` onfl evx

i"yx oeyl ,oefnd zkxa oia `ivend zkxa oia envrl cg` lk jxale wlgil devn zg`k elk`y mipy opihwp iia` xn`c `d iabl ,exag `ivedl jxan cg`d oi` Ð

`l` my eid `l mzd dyly eed i` ,cere .mzd eed mipye jxal cg`l zeyx `xtw xa ozp ,`xtw xac `caera (`,hl) "oikxan cvik" wxt lirlc ,`xidp `le .onwl

lek`l oiayeie li`ed :mrhde ,`nlr ilekl mipy df z` df oi`iven Ð dpey`x dkxaac :il d`xp ok lr !olekl jxan cg` xe`nd lrc (`,bp) onwl opixn` inp oke !zexit

`ivend zkxa oia welg yic mivxzn yie .envrl cg` lk jxal jixv Ð dfn df oiwlzqny ,dcerq seq ly dkxaa la` .exag `ivedl jxan cg`e ,sxvl ozrc Ð cgi

ngd myl Ð `ziixe`cn `idy oefnd zkxaa la` ,df z` df oi`iven ok lr Ð opaxc m` ik `ied `lc Ð.exi

äùìù:dniz .oenf zkxa `rwtin `l `de ,`ed lifil ,oipnfn inp mipyc oeik ,mipyd iptn cg`d wlgil oi`yx oi` i`n` :i"yx yxtn Ð wlgil oi`yx oi` cg`k elk`y

:ipzwc ,`tiq` jinq ezkxt xwirc :xnel yie !oenfd zkxa epnn riwtdl el oi` `ed mbe .oenfd zkxan iyilyl exhtic meyn Ð wlgil oi`yx oi`c `nrh `nlic

?`icda `tiqd on iywn `l i`n` ok m` :dnize .zenewn daxda `vnz `peeb i`dke ,'eke enk iede o`kn mipye o`kn mipy `ki`c ab lr s` ,wlgil oi`yx oi` drax`

mdn cg` oi`" inp i` ,"wlgil i`yx cigid oi`" xninl dil ded ok m`c Ð xn`w cigid meync xninl `kilc :xn`w ikde ,`yixn jixt i`cec :dcedi epiax yxit jk lr

.mdn cg` wlzqp m` oenf rwt edlkn rnyn ,wlgil oi`yx oi` :ipzwcn la` ."wlgil i`yx
`de

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

cúBaø úBLôð àøBa" :øîBà ïBôøè éaø .àöîeà déz÷pç §©©§¥§¨©¦©§¥¥§¨©
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?éàî àúëìä :óñBé áøì¯éàî éæç ÷et :déì øîà §©¥¦§§¨©£©¥£¦©
.øác ànò©¨¨©

ïéëøáî ãöéë êìò ïøãä

LìäLøNòîe ,éàîc ìëà .ïnæì ïéáéiç úçàk eìëàL §¨¤¨§§©©©¨¦§©¥¨©§©©£¥
Lc÷äå éðL øNòî ,Búîeøz äìhpL ïBLàø¦¤¦§¨§¨©£¥¥¦§¤§¥

éúekäå ,úéfk ìëàL LnMäå ,ecôpL¯.åéìò ïéðnæî ¤¦§§©©¨¤¨©§©¦§©¦§©§¦¨¨
øNòîe ,Búîeøz äìhð àlL ïBLàø øNòîe ,ìáè ìëà̈©¤¤©£¥¦¤Ÿ¦§¨§¨©£¥
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc - zekxa(ycew zay meil)

eäì àçéðcmeyn ,mzlik`a mdnr sxhviy mdl gepy -òa÷îc §¦¨§§©§©
(àøwéòî) äáBça eäì,daeg oenifd mdilr dyrp ezetxhvday ± §§¨¥¦¨¨

.lirl x`azpy itk ,dyere deevnd lecbe
dpnn rixkdl xyt` m` dpce ,zxg` `ziixa d`ian `xnbd

:ef zwelgnaòîL àz,onfl mi`yx mipyy di`x rnye `ea - ¨§©
yly ,`ziixaa epipyyíéLðevx m` ,zg`k elk`yúBðnæî ¨¦§©§

å ,ïîöòìokíéãáòevx m` cg`k elk`y,ïîöòì íéðnæîla` §©§¨§£¨¦§©§¦§©§¨
ly dxeagíépè÷e íéãáòå íéLðs` ,cgi elk`yïéà ïnæì eöø íà ¨¦©£¨¦§©¦¦¨§©¥¥

ïéðnæî,cgi lek`l erawiy oebd xacd oi`y ,onfl mi`yx mpi` ± §©§¦
:`xnbd zwiicn .zevixt icil e`eai `ny(äàî åìéôà íéùð àäå)

àäåelit` ixde -éLð äàî,cgi elk`y [miyp d`n±]éøáb éøúk §¨¥¨¨¥¦§¥©§¥
ïééîczeaiig opi`y xnelk ,oenif oiprl miyp` ipyk wx zeaygp ± ¨§¨

,oenifaéðz÷åok it lr s`y ,`ziixaa epipye ±ðíéLonfl evxy §¨¨¥¨¦
íéãáòå ïîöòì úBðnæîonfl evxy,ïîöòì ïéðnæîipy s` ok m`e §©§§©§¨©£¨¦§©§¦§©§¨

oi`y xaeqd lr dywe ,evxi m` onfl elkei oenifn mixehty miyp`
.onfl mi`yx mipy

:`xnbd dgecíúä éðàLepi`e miyp ylya oenifd mrh dpey ± ¨¦¨¨
`ed mrhd `l` ,dylyn zegtl s` dpezp onfl zeyxdy meyn

meynàkéàcieaix miyp ylya yiy -,úBòcoda miiwzn ok lre §¦¨¥
lirlcke 'iz` 'dl elcb' weqtd(`"ra),miyp` ipya xacd ok `l .

jkitle ,df weqt mda miiwzn oi`e ,cala zerc izy `l` my oi`y
.onfl mi`yx mpi`

:ef digc lr dywn `xnbdéëä éàzeleki ody mrhdy jk m` - ¦¨¦
,zerc yly o`k yiy meyn `ed onflàôéñ àîéàz` x`ae xen` ± ¥¨¥¨
,`tiqa epipyy ,ef `ziixa ly `tiqdíéãáòå íéLðcgi milke`d ¨¦©£¨¦

,ïéðnæî ïéà ïnæì eöø íàeéànàrecne ±àì,epnfiàäåseq seq ± ¦¨§©¥¥§©§¦©©Ÿ§¨
àkéàyly [yi-]úBòc.oenif mda jiiye:`xnbd zvxznéðàL ¦¨¥¨¦

àúeöéøt íeMî íúäcgi micare miyp zxeaga oicd dpey ±oeiky , ¨¨¦§¦¨
la` ,onfl minkg mdilr exq` zevixt icil e`eaiy yyg yiy
yiy meyn ,mipnfn ,mcal milke`d micare ocal zelke`d miyp

.zerc yly mda
`xnbd .onfl mileki mipy m` opgei iaxe ax ewlgpy `aed lirl

:`xnbd zxne` .mdn cg` lk xn` dn zxxaníéizñzyi ± ¦§©¥
gikedláøcdf `edøîàcelk`y mipyyïéà ïnæì eöø íà §©§¨©¦¨§©¥¥
,ïéðnæîep`vn ixdyìL ,áø øîà ,óñBé øa éîéc áø øîàcäL §©§¦§¨©©¦¦©¥¨©©§Ÿ¨

å ,úçàk eìëàLepnify mcew÷eMì íäî ãçà àöé,[aegxl-] ¤¨§§©©§¨¨¤¨¥¤©
,onfl exzepy mipyd mivexykïéàøB÷miriceneBìmivex mdy §¦

,cner `ed ea mewndn mdil` dpet `ede ,onflåéìò ïéðnæîes` §©§¦¨¨
e`xwi mipydy ax jixvdy jkn .mnr zayl xfeg `edy `la

,xnele wiicl yi ,`viy cg` eze`làîòèel` mipyy mrhd ± ©£¨
meyn mipnfnBì ïéàøB÷c,[`veil-]àä[m` la`-],Bì ïéàøB÷ àì §§¦¨Ÿ§¦

àìxaeqd `ed axy gkene ,mipy wx exzepy itl onfl mi`yx eid Ÿ
.onfl mileki mpi` mipyy

okziy ,ax ly ezrc dn ef `xninn gikedl oi` :`xnbd dgec
`l` ,onfl mi`yx mipyy `id ezrcyíúä éðàLoicd dpey - ¨¦¨¨

ax jixvd my `weecy ,mdn cg` `vie dyly eidy xen`d ote`a
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deevn(`"r lirlck)md jkay ,mnr onfl el e`xwiy ax xn` ok lr ,
.erawedy itk daeg ly oenif miyer
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epiywde ,elld opgei iax ixaca epzpeïì òîLî à÷ éàîd`x dn - ©¨©§©¨

rney `edy oefnd zkxa zaeg ici mc` `veiy eprinydl jxev
xak ixd ,exiagnàðéðz,`ziixaa epipy -òîLexiag zkxaàìå §¦¨¨©§Ÿ

äðòon` dixg`,àöédne ,zakrn on` ziipr oi`y itl ,ezaeg ici ¨¨¨¨
.opgei iax ycigàøéæ éaø øîàåiax ixac z` `xif iax x`iae ± §¨©©¦¥¨

rney `edy jka mc` `veiy ycgl opgei iax `a `l ok`y ,opgei
`a `l` ,exiag zkxa z`íäéðéa ïenéfä úkøa ïéàL øîBìoia - ©¤¥¦§©©¦¥¥¤

iax hwp ok lry ,llk onfl mi`yx mpi`y ,cg`k milke`d mipy
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z`f ernyy xnel oi` ixdy ,z`f xnel erny okidn ,opgei iaxn

:`xnbd dgec .laaa xc did ax oky ,axn,àìerny opgei iaxn `l Ÿ
`l` ,z`feäì òéîLcernyy ±jkúéçðc énwî ,áøîiptl ± ¦§¦©§¥©¦©¥¦§¦

l`xyi ux`n cxiy.ìááì§¨¤
:mdn cg` `vie elk`y dyly oipra ax ly `xninl zxfeg `xnbd
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ìLå úçàk eìëàL äLepnify mcew,÷eMì íäî ãçà àöéxy`k §Ÿ¨¤¨§§©©§¨¨¤¨¥¤©

onfl mipyd evxiBì ïéàøB÷,onfl mivex mdy ericedlåéìò ïéðnæîe §¦§©§¦¨¨
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,jk lk wgxzd `l m` `weec `ed ,weya ecera eilr onfl exizdy
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ïøîà àìå,my ecera weyl `veid lr onfl ozipy epxn` `le ±àlà §Ÿ£¨¨¤¨
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,eilr onfl xyt` cg` `vie elk`y dxyray ,jtidd xnel xazqn
y meynäòLzmiyp`,äøNòk ïéàøðoia oigadl xdnn mc` oi`y ¦§¨¦§¦©£¨¨

`eaiy `veid z` jixvdle wcwcl jxev oi` okle ,dryzl dxyr
cg`d oexqg ,mdn cg` `vie elk`y dylya eli`e ,mdnr zayl

y oeik cin xkipìLk ïéàøð ïéà íéðL,äLcitwdl ie`x did xzeie §©¦¥¦§¦¦§Ÿ¨
.mdnr ayil `veid `eaiy cr epnfi `ly mda

:`xnbd zpwqnàúëìäåbedpl yi dkldle ±kixacàøèeæ øî± §¦§§¨§©§¨
ayile `eal eilr dxyrae ,dpere el mi`xewy dna ic dylyay

:`xnbd zx`ane .mdnràîòè éàî,df weligl daiqd dn ±ïåék ©©£¨¥¨
éøekãàì éòácxikfdl jixv dxyr ly oenifay oeik ±,íéîL íL §¨¥§©§¥¥¨©¦

oldl epipyy itk(:hn),àòøà çøBà åàì äøNòî øéöadf oi` ± §¦¥£¨¨¨©©§¨
.cgia miayeid dxyrn zegta miny my xikfdl ux` jxc zcinn

:df oipra mitqep mixac d`ian `xnbdïðéèé÷ð ,ééaà øîà- ¨©©©¥§¦¦©
y ,dkldl ep` mihwep,÷ìçéì äåöî úçàk eìëàL íéðLepiide §©¦¤¨§§©©¦§¨¥¨¥

end zkxa z` oia envrl cg` lk jxaiy.oefnd zkxa z` oiae `iv
:iia` ixack x`azp da `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzjk ± ©§¨©¦¨¦

,`ziixaa mb epipy.÷ìçéì äåöî úçàk eìëàL íéðLdf ixde §©¦¤¨§§©©¦§¨¥¨¥
`l` ,df oic bdep mipy lka `l mpn` :`ziixad dtiqen .iia` ixack

íéøeîà íéøác äna`weec ,envrl cg` lk jxale wlgil devny ©¤§¨¦£¦
íéøôBñ íäéðMLk,dpewizk oefnd zkxa jxal oirceie [mi`iwa-] §¤§¥¤§¦
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ezny ina cenr dn sc ± iyily wxtzekxa

äáåçá åäì òá÷îã åäì àçéðã.dyere deevnd lecbc Ðíéðîæî ïéà åöø íàÐ

akync oia miypc oia ,`zevixt meyn d`p ozeriaw oi`y :onwl `nrh yxtnck

.miphwa micarc xekfïééîã éøúë äàî åìéôàã,onfl zeaiig oi`c ,daeg oiprl Ð

.mipyl oicd `ede ,oipnfn Ð evx m`eúåòã àëéàãdaeg oiprlc ab lr s`c Ð

dyly zerc Ð zeyx oiprl ;zeaiig opi`

`ki`c ,miyp` ipyn ith zecedl iaiyg

."iz` 'dl elcb" meynåì ïéàøå÷Ð

mdil` dptie ,onfl mivex mdy ericedl

.jka mdl ice ,ecnrn mewnaåéìò ïéðîæîå
.mlv` `a epi`y it lr s`e Ðéáø øîàå

ïäéðéá ïåîéæä úëøá ïéàù øîåì :àøéæ`l Ð

oeikc .oenif oikixv oi`y `l` epcnll `a

oi`c opirny` exag zkxaa `vei cg`c

,`id mdipy zkxa Ð oenif yi i`c ,oenif

."`ed jexa" dper `ede "jxap" xne` ixdy

ïðçåé éáøî åäì òéîùã åàì`axrn xac Ð

.`edáø åìéàã`axrn ipae ,ded laaa Ð

edl riny `kidéðòå äéì åø÷ã àåäå ?Ð

."`ed jexa" dpere ,mlv` `ed jenqyàì
ïøîà`l` Ð ediiab izinl jixv `lc Ð

viy dxyr la` ,dylyzxkfd meyn etxh

.ediiab iz`c cr Ð mydäøùòë ïéàøðÐ

.dryzl dxyr oia oigadl xdnn mc` oi`c

÷ìçéì äåöî,envr ipta cg` lk jxale Ð

.oefnd zkxa oia "`ivend" zkxa oiaãçà
íéðùì ÷éñôîozcerq mipyd exnb m` Ð

cg`d `diy `ed ux` jxc ,onfl oivexe

cr eilr epnfiy cr ezcerq z` wiqtn

xnebe xfege ,oenif zkxa epiidc ,"ofd" zkxa

wiqtdl mdilr oi` mipy la` .ezcerq

.exnbiy cr oiznie ,cigid liayaíéðôì
ïéãä úøåùî.diaeyg`l Ðåäá äåä àì

.mipyd on dpwfae dnkga blten Ðàëéàã
ìåãâ íãàopiwqtck ,jxan lecbdy Ð

.(`,fn) `zkld onwlïàöîå àácg` Ð

.oipnfn eidy dyly `vne `a weyd on

êøåáîå êåøáeplk`y" xninl ivn `lc Ð

."elynêøåáîå êåøá øîà÷ã àäÐ

la` ,"jxap" onfnd xn`wc edpigky`ck

dper Ð "`ed jexa" eprc edpigky`

."on`" ediixzaíéìùåøé äðåáá àäÐ

oke .gaeyn df ixd ,zekxad seq didy

,ziaxre zixgy ,rny z`ixwc zekxa seqa

ixd" `ziixaa ipzwc "eizekxa lk xg`e"

.xn`w eizekxa lk xnb xg` Ð "gaeyn df

"dpebn df ixd" ipzwc "eizekxa lk" xg`e

.xn`w dkxae dkxa lk seqa Ðéëéä éë
íéìòåô åòîùìãlk dxnbpy ercie Ð

`l` "on`" dper jxand oi` ixdy ,dkxad

.seqalåîå÷éìåmeyn i`e .ediizciarl Ð

`l Ð "aihnde aehd"n edl rwtnwc

,`id `ziixe`c e`lc xaqwc ,dil ztki`

epzpy xzia ibexd lr depwz dpaia `l`

.dxeawléðò éùà áø"on`" `eddl Ð

myy ercie ernyl `lc ikid ik dyigla

."aihnde aehd"a elflfie zekxad xnb

`ipze ,did eizekxa lk seqc meyn ,edine

"gaeyn df ixd" `ziixaa`lc ibq `l Ð

.dil ipr
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Ð ixzk :yxit i"yxe .onvrl zepnfn miyp ipzw `dc ,onfl zeleki opi`c ,oiinc

.mipyl oicd `ede ,zepnfn evx m`e ,onfl zeaiig oi`c ,daeg oiprl

éðàùrnyn o`kn Ð zerc `ki`c mzd

eyr oke .onvrl onfl zeleki miypc

,dcedi epiax ly eing ,mdxa` epiax zepa

;ok mlerd ebdp `l ,edine .odia` it lr

"zepnfn" ipzwcn ?ebdp `l i`n` :dywe

:xnel yie !onfl zeaiig xn`wc rnyn

onfl evx m` :epiid ,"onvrl zepnfn miyp"c

ipzwcn oeyld zvw rnyn oke .zepnfn Ð

oi` onfl evx m` micare miyp" jenqa

mipyl `xnbd dil dncnc ,cere ."oipnfn

yixa xn`wc `de .`kil daegc rnyn

iiez`l oenifa oiaiiegn lkd (`,b) "oikxr"

.daeg oiprl `le ,xn`w zeyx oiprl ,miyp

oenifd zkxaa ze`vei m` oeir jixv miype
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,àðà àúéøîà àúléî àä ,àáø øîà .àöBé øeáe ,Cøáî§¨¥¥¨©¨¨¨¦§¨£©¦¨£¨

ìL :éúååk àøéæ éaøc déîMî døîzéàåeìëàL äL §¦©§¨¦§¥§©¦¥¨§¨¦§¨¤¨§
úçàk¯÷éñôî ãçàì.ãçàì ïé÷éñôî íéðL ïéàå íéðL¯déì ÷éñôà àtt áø àäå !?àìå §©©¤¨©§¦¦§©¦§¥§©¦©§¦¦§¤¨§¨§¨©©¨©§¥¥

!ãçå eäéà ,déøa øî àaàì¯øa äãeäé .ãáòc àeä ïécä úøeMî íéðôìc àtt áø éðàL §©¨¨§¥¦§©¨¥©©¨§¦§¦¦©©¦©£©§¨©
äåäc ãç eäa äåä àì ,éããä éãäa àzôéø éëøk ézôécî àçà áøå éLà áø øa øîe øîéøî̈¥¨¨©©©¦§©©¨¦¦§¦§©¦¦§¨©£¥£¨¥¨£¨§©©£¨

ìL :ïðúc àä ,eäì àéòaéî à÷å éáúé .eäì éëBøáì déøáçî âìôeîïéáéiç úçàk eìëàL äL §¨¥©§¥§¨¥§¨§¦§¨¦¨£¨§¨¦§©§¨¤¨§§©©©¨¦
ïnæì¯eäðéð éããä éëc àëéä ìáà ,ìBãb íãà àkéàc àëéä éléî éðä¯éãò úBëøa ÷elçéøa .óC §©¥¨¥¦¥¥¨§¦¨¨¨¨£¨¥¨§¦£¨¥¦§¦§¨¨¦¨¥

äëøa éãé :eäì øîà ,øîéøîc dén÷ì eúà ,déLôðì Léðéà¯ïenéæ éãé ,íúàöé¯.íúàöé àì ¦¦§©§¥£§©¥§¨¥¨£©§§¥§¨¨§¨¤§¥¦Ÿ§¨¤
ïnæðe øãäéð eøîéz éëå¯áø ?íäéøçà øîBà eäî ,íéëøáî ïäLk ïàöîe àa .òøôîì ïenéæ ïéà §¦¥§¦£©§©¥¥¦§©§¥©¨§¨¨§¤¥§¨§¦©¥©£¥¤©

éøîà à÷c eäðéçkLàc àä :éâéìt àìå ."ïîà" äðBò :øîà àtt áø ,"CøBáîe Ceøa" :øîà ãéáæ§¦¨©¨§¨©©¨¨©¤¨¥§¨§¦¦¨§©§©¦§§¨¨§¦
"Cøáð" éøîà à÷c eäðéçkLà ;"Ceøa" éøîà à÷c eäðéçkLàc àäå ,"Cøáð"¯Ceøa" øîBà §¨¥§¨§©§©¦§§¨¨§¦¨©§©¦§§¨¨§¦§¨¥¥¨

"Ceøa" éøîà à÷c eäðéçkLà ,"CøBáîe¯åéúBëøa øçà "ïîà" äðBòä :àãç éðz ."ïîà" äðBò §¨©§©¦§§¨¨§¦¨¤¨¥¨¥£¨¨¤¨¥©©¦§¨
¯!äpeâî äæ éøä :Cãéà àéðúå ,çaeLî äæ éøä¯àä :àéL÷ àì¯àä ,"íéìLeøé äðBá"a¯ék àì÷a déì éðò ééaà .úBëøa øàLa £¥¤§¨§©§¨¦¨£¥¤§¤¨©§¨¨§¥§¨©¦¨¦§¨§¨©©¥¨¥¥§¨¨¦

ìc éëéä."áéènäå áBhä"a eìæìæð àìc éëéä ék ,àLéçìa déì éðò éLà áø .àúééøBàc åàì "áéènäå áBhä"c ,eîe÷éìå íéìòBt eòîL ¥¦§¦§§£¦§¥§©§©¥¦¨§©§¨©©¦¨¥¥¦§¦¨¦¥¦§¨§©§§§©§©¥¦
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc - zekxa(ycew zay meil)

eäì àçéðcmeyn ,mzlik`a mdnr sxhviy mdl gepy -òa÷îc §¦¨§§©§©
(àøwéòî) äáBça eäì,daeg oenifd mdilr dyrp ezetxhvday ± §§¨¥¦¨¨

.lirl x`azpy itk ,dyere deevnd lecbe
dpnn rixkdl xyt` m` dpce ,zxg` `ziixa d`ian `xnbd

:ef zwelgnaòîL àz,onfl mi`yx mipyy di`x rnye `ea - ¨§©
yly ,`ziixaa epipyyíéLðevx m` ,zg`k elk`yúBðnæî ¨¦§©§

å ,ïîöòìokíéãáòevx m` cg`k elk`y,ïîöòì íéðnæîla` §©§¨§£¨¦§©§¦§©§¨
ly dxeagíépè÷e íéãáòå íéLðs` ,cgi elk`yïéà ïnæì eöø íà ¨¦©£¨¦§©¦¦¨§©¥¥

ïéðnæî,cgi lek`l erawiy oebd xacd oi`y ,onfl mi`yx mpi` ± §©§¦
:`xnbd zwiicn .zevixt icil e`eai `ny(äàî åìéôà íéùð àäå)

àäåelit` ixde -éLð äàî,cgi elk`y [miyp d`n±]éøáb éøúk §¨¥¨¨¥¦§¥©§¥
ïééîczeaiig opi`y xnelk ,oenif oiprl miyp` ipyk wx zeaygp ± ¨§¨

,oenifaéðz÷åok it lr s`y ,`ziixaa epipye ±ðíéLonfl evxy §¨¨¥¨¦
íéãáòå ïîöòì úBðnæîonfl evxy,ïîöòì ïéðnæîipy s` ok m`e §©§§©§¨©£¨¦§©§¦§©§¨

oi`y xaeqd lr dywe ,evxi m` onfl elkei oenifn mixehty miyp`
.onfl mi`yx mipy

:`xnbd dgecíúä éðàLepi`e miyp ylya oenifd mrh dpey ± ¨¦¨¨
`ed mrhd `l` ,dylyn zegtl s` dpezp onfl zeyxdy meyn

meynàkéàcieaix miyp ylya yiy -,úBòcoda miiwzn ok lre §¦¨¥
lirlcke 'iz` 'dl elcb' weqtd(`"ra),miyp` ipya xacd ok `l .

jkitle ,df weqt mda miiwzn oi`e ,cala zerc izy `l` my oi`y
.onfl mi`yx mpi`

:ef digc lr dywn `xnbdéëä éàzeleki ody mrhdy jk m` - ¦¨¦
,zerc yly o`k yiy meyn `ed onflàôéñ àîéàz` x`ae xen` ± ¥¨¥¨
,`tiqa epipyy ,ef `ziixa ly `tiqdíéãáòå íéLðcgi milke`d ¨¦©£¨¦

,ïéðnæî ïéà ïnæì eöø íàeéànàrecne ±àì,epnfiàäåseq seq ± ¦¨§©¥¥§©§¦©©Ÿ§¨
àkéàyly [yi-]úBòc.oenif mda jiiye:`xnbd zvxznéðàL ¦¨¥¨¦

àúeöéøt íeMî íúäcgi micare miyp zxeaga oicd dpey ±oeiky , ¨¨¦§¦¨
la` ,onfl minkg mdilr exq` zevixt icil e`eaiy yyg yiy
yiy meyn ,mipnfn ,mcal milke`d micare ocal zelke`d miyp

.zerc yly mda
`xnbd .onfl mileki mipy m` opgei iaxe ax ewlgpy `aed lirl

:`xnbd zxne` .mdn cg` lk xn` dn zxxaníéizñzyi ± ¦§©¥
gikedláøcdf `edøîàcelk`y mipyyïéà ïnæì eöø íà §©§¨©¦¨§©¥¥
,ïéðnæîep`vn ixdyìL ,áø øîà ,óñBé øa éîéc áø øîàcäL §©§¦§¨©©¦¦©¥¨©©§Ÿ¨

å ,úçàk eìëàLepnify mcew÷eMì íäî ãçà àöé,[aegxl-] ¤¨§§©©§¨¨¤¨¥¤©
,onfl exzepy mipyd mivexykïéàøB÷miriceneBìmivex mdy §¦

,cner `ed ea mewndn mdil` dpet `ede ,onflåéìò ïéðnæîes` §©§¦¨¨
e`xwi mipydy ax jixvdy jkn .mnr zayl xfeg `edy `la

,xnele wiicl yi ,`viy cg` eze`làîòèel` mipyy mrhd ± ©£¨
meyn mipnfnBì ïéàøB÷c,[`veil-]àä[m` la`-],Bì ïéàøB÷ àì §§¦¨Ÿ§¦

àìxaeqd `ed axy gkene ,mipy wx exzepy itl onfl mi`yx eid Ÿ
.onfl mileki mpi` mipyy

okziy ,ax ly ezrc dn ef `xninn gikedl oi` :`xnbd dgec
`l` ,onfl mi`yx mipyy `id ezrcyíúä éðàLoicd dpey - ¨¦¨¨

ax jixvd my `weecy ,mdn cg` `vie dyly eidy xen`d ote`a
meyn ,eicrla epnfi `le `viy iyilyl e`xwiyeäì eòáwàc§¦©§§

àøwéòî äáBçaoenife ,daeg ly oenifa `viy mcew erawp xaky ± §¨¥¦¨¨
epi`y inn dyere deevnd lecby oeike ,zeyx ly oenif `ed eicrla

deevn(`"r lirlck)md jkay ,mnr onfl el e`xwiy ax xn` ok lr ,
.erawedy itk daeg ly oenif miyer

mi`yx mipy oi`y xaeqd `ed opgei iaxy di`x d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .onflíéizñz ,àlàgikedl yi ±àeä ïðçBé éaøc ¤¨¦§©¥§©¦¨¨

dføîàcmipyy.ïéðnæî ïéà ïnæì eöø íàep`vn ixdyäaø øîàc §¨©¦¨§©¥¥§©§¦§¨©©¨
,úçàk eìëàL íéðL ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øamd xy`k ©©©¨¨©©¦¨¨§©¦¤¨§§©©

`l` cxtpa cg` lk jxal mikixv mpi` oefnd zkxal miribnãçà¤¨
,Bøéáç úkøáa àöBé ïäî.dperk rneyy itlda ïðéåäåep`ype - ¥¤¥§¦§©£¥©£¦©¨

epiywde ,elld opgei iax ixaca epzpeïì òîLî à÷ éàîd`x dn - ©¨©§©¨

rney `edy oefnd zkxa zaeg ici mc` `veiy eprinydl jxev
xak ixd ,exiagnàðéðz,`ziixaa epipy -òîLexiag zkxaàìå §¦¨¨©§Ÿ

äðòon` dixg`,àöédne ,zakrn on` ziipr oi`y itl ,ezaeg ici ¨¨¨¨
.opgei iax ycigàøéæ éaø øîàåiax ixac z` `xif iax x`iae ± §¨©©¦¥¨

rney `edy jka mc` `veiy ycgl opgei iax `a `l ok`y ,opgei
`a `l` ,exiag zkxa z`íäéðéa ïenéfä úkøa ïéàL øîBìoia - ©¤¥¦§©©¦¥¥¤

iax hwp ok lry ,llk onfl mi`yx mpi`y ,cg`k milke`d mipy
dzid oenif my did eli`y ,'exiag zkxaa' `vei cg`y epeyla opgei
dper exiage jxap xne` `ed ixdy ,'mdipy zkxa' zaygp dkxad

:`xnbd zniiqn .`ed jexaíéizñz,opgei iax ixacn di`x yi ok` ± ¦§©¥
,dzrn gken oke .onfl mi`yx mipy oi`y xaeqd `edy epl xxazpe

.onfl mi`yx mipyy xaeqd `ed eilr wlegd axy
mpi` mipyy xaeqd `ed opgei iaxy xnel ozip ok` m` dpc `xnbd

:onfl mi`yxdéì øîàl`y -àäå ,àðeä áøì àðeä áø øa àáø ¨©¥¨¨©©¨§©¨§¨
éøîà àáøònî eúàc ïðaøux`n e`ay minkgd icinlz ixde ± ©¨¨©£¦©£¨¨¨§¦

mipyy ,mixne` laal l`xyiåàì éàî ,ïéðnæî ïnæì eöø íà± ¦¨§©¥§©§¦©¨
meyn `l` epi` z`f exn`y dn m`deäì òéîLcjk ernyy ± ¦§¦©§

ïðçBé éaøîok erny `l m`y .l`xyi ux`a daiyid y`x didy ¥©¦¨¨
z`f ernyy xnel oi` ixdy ,z`f xnel erny okidn ,opgei iaxn

:`xnbd dgec .laaa xc did ax oky ,axn,àìerny opgei iaxn `l Ÿ
`l` ,z`feäì òéîLcernyy ±jkúéçðc énwî ,áøîiptl ± ¦§¦©§¥©¦©¥¦§¦

l`xyi ux`n cxiy.ìááì§¨¤
:mdn cg` `vie elk`y dyly oipra ax ly `xninl zxfeg `xnbd

àôeb,ax ly epic mvrl aeyp -,áø øîà ,óñBé øa éîéc áø øîà ¨¨©©¦¦©¥¨©©
ìLå úçàk eìëàL äLepnify mcew,÷eMì íäî ãçà àöéxy`k §Ÿ¨¤¨§§©©§¨¨¤¨¥¤©

onfl mipyd evxiBì ïéàøB÷,onfl mivex mdy ericedlåéìò ïéðnæîe §¦§©§¦¨¨
.weya oiicr `edy s`éðòå déì eø÷c àeäå ,ééaà øîàdn ± ¨©©©¥§§¨¥§¨¥

,jk lk wgxzd `l m` `weec `ed ,weya ecera eilr onfl exizdy
eplk`y jexa' mdnr dpere mlew z` rney `ed el mi`xewyke

.'elyn
:dxyr ly oenifa mb `ed df oic m`d dpc `xnbd,àøèeæ øî øîà̈©©§¨

ïøîà àìå,my ecera weyl `veid lr onfl ozipy epxn` `le ±àlà §Ÿ£¨¨¤¨
`weecìLaäL,elk`yäøNòa ìáàdper `ed m` mb ,elk`y ¦§Ÿ¨£¨©£¨¨

,eilr oipnfn oi` mdnréúééðc ãòmrhdne ,mdnr ayie `eaiy cr ± ©§©§¥
.oldl x`aziy

:`xhef xn ixac lr dywn `xnbdé÷úîdì ódywn ±,éMà áøm` ©§¦¨©©¦
,dxyrl dyly oia wlgl ep`aàøazñî àëtéà äaøcàxzei ± ©§©¨¦§¨¦§©§¨

,eilr onfl xyt` cg` `vie elk`y dxyray ,jtidd xnel xazqn
y meynäòLzmiyp`,äøNòk ïéàøðoia oigadl xdnn mc` oi`y ¦§¨¦§¦©£¨¨

`eaiy `veid z` jixvdle wcwcl jxev oi` okle ,dryzl dxyr
cg`d oexqg ,mdn cg` `vie elk`y dylya eli`e ,mdnr zayl

y oeik cin xkipìLk ïéàøð ïéà íéðL,äLcitwdl ie`x did xzeie §©¦¥¦§¦¦§Ÿ¨
.mdnr ayil `veid `eaiy cr epnfi `ly mda

:`xnbd zpwqnàúëìäåbedpl yi dkldle ±kixacàøèeæ øî± §¦§§¨§©§¨
ayile `eal eilr dxyrae ,dpere el mi`xewy dna ic dylyay

:`xnbd zx`ane .mdnràîòè éàî,df weligl daiqd dn ±ïåék ©©£¨¥¨
éøekãàì éòácxikfdl jixv dxyr ly oenifay oeik ±,íéîL íL §¨¥§©§¥¥¨©¦

oldl epipyy itk(:hn),àòøà çøBà åàì äøNòî øéöadf oi` ± §¦¥£¨¨¨©©§¨
.cgia miayeid dxyrn zegta miny my xikfdl ux` jxc zcinn

:df oipra mitqep mixac d`ian `xnbdïðéèé÷ð ,ééaà øîà- ¨©©©¥§¦¦©
y ,dkldl ep` mihwep,÷ìçéì äåöî úçàk eìëàL íéðLepiide §©¦¤¨§§©©¦§¨¥¨¥

end zkxa z` oia envrl cg` lk jxaiy.oefnd zkxa z` oiae `iv
:iia` ixack x`azp da `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzjk ± ©§¨©¦¨¦

,`ziixaa mb epipy.÷ìçéì äåöî úçàk eìëàL íéðLdf ixde §©¦¤¨§§©©¦§¨¥¨¥
`l` ,df oic bdep mipy lka `l mpn` :`ziixad dtiqen .iia` ixack

íéøeîà íéøác äna`weec ,envrl cg` lk jxale wlgil devny ©¤§¨¦£¦
íéøôBñ íäéðMLk,dpewizk oefnd zkxa jxal oirceie [mi`iwa-] §¤§¥¤§¦

ìáàdid m`ãçàmdnøôBñjxal rceieøea ãçàårcei epi`y £¨¤¨¥§¤¨
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc - zekxa(ipy meil)

àîòè éàî ,àtt øa àððéç éaø[enrh edn-],äãeäé éaøãxn`y ©¦¦§¨©¨¨©©£¨§©¦§¨
y meyn ,'mi`yc ipin `xea' zewxid lr jxalàø÷ øîàxn`py ± ¨©§¨

weqta(k gq milidz),'íBé íBé 'ä Ceøa'lka 'd z` jxal epl ie`xy ¨
,'mei mei' weqtd oeyl lr le`yl yie .meiéëåwxBúBà ïéëøáî íBia §¦©§¨§¦

,àlà .BúBà ïéëøáî ïéà äìéláeweqtd `a,Eì øîBìayíBé ìë ©©§¨¥§¨§¦¤¨©§¨
Bì ïz íBéå['dl±]åéúBëøa ïéòî,mei eze`l die`xd dkxad z` ± ¨¥¥¥¦§¨

die`xd dkxa jxai aeh meiae ,zayl die`xd dkxa jxai zayay
,`xif iax x`an .aeh meilénð àëä,oipdpd zekxa iabl ,o`k mbe ± ¨¨©¦

lry cenll yiïéîå ïéî ìklk`nd ipinnBì ïz['dl-]ïéòî ¨¦¨¦¥¥¥
åéúBëøazllekd zg` dkxa jxai `le ,el die`xd dkxad z` - ¦§¨

dkxa zewxid lr jxal yiy dcedi iax cnl o`kne .mipin dnk
.'mi`yc ipin `xea' ,zcgein

iax exn`y mixne` yie ,`xif iax xn`y sqep xn`n d`ian `xnbd
:`tt xa `ppigàa ,àtt øa àððéç éaø àîézéàå ,àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨§¦¥¨©¦¦§¨©¨¨Ÿ

úcîk àlL ,äàøelv` bdepd bdpnk ±,àeä Ceøa LBãwä`id jk §¥¤Ÿ§¦©©¨¨
úcîlv` bdepd bdpn ±,íãå øNay .mdipia lcad yi `l`úcî ¦©¨¨¨¨¦©

éìk ,íãå øNa`edy÷éæçî ,ï÷éø`edy ilke ,ekeza epziy dn z` ¨¨¨¨§¦¥¨©£¦
xak÷éæçî Bðéà ,àìî.mewn cer ea oi` ixdy ,eilr etiqeiy dn z` ¨¥¥©£¦
ìáàlv`,ïk Bðéà àeä Ceøa LBãwäilk ,jtidl `l`àìîmc` ± £¨©¨¨¥¥¨¥
,mkg÷éæçîilke ,cnliy ztqep dnkgï÷éø,dnkg ea oi`y mc` ± ©£¦¥¨

÷éæçî Bðéà,z`f micnel oipne .cnliy dnkgd z`øîàpLweqta ¥©£¦¤¤¡©
(ek eh zeny),òîLz òBîL íà øîàiå'yexcl yie ,'Lidl` 'd lFwl ©Ÿ¤¦¨©¦§©§¡Ÿ¤

,'rnyz reny' aezkd oeyl zelitknòBîL íàdxez ixac zrny ± ¦¨©
e ofe` dhzy jteq ,zg` mrtòîLz,ztqep mrtåàì íàå`l ± ¦§©§¦¨

,dpey`xd mrta zrny.òîLz àìŸ¦§©
:'rnyz reny m`' weqta zxg` dyxc d`ian `xnbdøác̈¨

[yexit-]ïLéa òBîL íà ,øçàylye miinrt xefgl ziaxd m` ± ©¥¦¨©§¨¨
if` ,dxary dpya zcnly jcenlz lra òîLúxacLãç,cnlzy ¦§©§¨¨

,zcnly mipyid mixacd jezn miycg mixac oiadl ea mikgzeíàå§¦
Eááì äðôé,jcenlz lr xefglnòîLú àì áeL.ycg xac ¦§¤§¨§Ÿ¦§¨

äðùî
lirl dpyna epipy(.dl),'urd ixt `xea' jxan oli`d zexit lry ,

dn zx`an epizpyn .'dnc`d ixt `xea' jxan ux`d zexit lre
:dkxad z` mda silgde drhy ote`a oicdïìéàä úBøét ìò Cøéa¥©©¥¨¦¨

,'äîãàä éøt àøBa','urd ixt `xea' mewnaàöé,dkxad zaeg ici ¥§¦¨£¨¨¨¨
mzlicb xwir oli`d zexit s`y meyn ,jxale xefgl jixv epi`e

.'dnc`d ixt `xea' mzkxaa xnel jiiye ,dnc`d gknåjxia m` §
,'õòä éøt àøBa' õøàä úBøét ìò,'dnc`d ixt `xea' mewnaàì ©¥¨¨¤¥§¦¨¥Ÿ

àöéxnel jiiy `ly meyn ,jxale xefgl jixve ,dkxad zaeg ici ¨¨
.'urd ixt' mdilr

:die`xd dkxad z` silgdy sqep ote` zx`an dpyndílek ìòå§©¨
,lk`n ipin lk lr ±íàe drhøîàezkxaa,'Bøáãa äéäð ìkäL' ¦¨©¤©Ÿ¦§¨¦§¨

àöé,df lk`nl die`xd dkxad dpi` m` s` ,dkxad zaeg ici ¨¨
.ef dkxaa milelk lk`n ipin lky meyn

àøîâ
.`vi 'dnc`d ixt `xea' oli`d zexit lr jxia m`y ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .ok xaeqd `pzd `ed in zxxan `xnbdàpz ïàî©©¨
xaeqd `pzd `ed in ±øwéòcd zexit zlicbïìéàonàòøà §¦©¦¨©§¨

[ux`d-],àéä.`vi 'dnc`d ixt `xea' mdilr jxia m` okle ¦
:`xnbd daiyn,÷çöé øa ïîçð áø øîàepzpyn.àéä äãeäé éaø ¨©©©§¨©¦§¨©¦§¨¦

,ezhiy `id jky epivn okideïðúczevn iabl dpyna epipyy ± ¦§©
mixekia(e"n `"t mixeka)dl ic `le diwydl dwewfd dcy el dzid ,

zexit hwile ,dze` dwyn `ed epnny oirn da dide ,minybd ina

okn xg`le ,mixekial dcyd onïéònä Láéel dzid m` oke ,day ¨©©©§¨
,mixekial zexit dpnn hwile ,oli` dae dcyeokn xg`lõö÷ð¦§©

ïìéàä,dayàéáî,ycwnd zial mixekiad z`àøB÷ Bðéàåmdilr ¨¦¨¥¦§¥¥
mixekiad z`ad mr `exwl dxezd dzeivy ze`xwnd z`ek mixac)

(i-dmda xn`py meyn ,(i weqt my)ixR ziW`x z` iz`ad dPd dYre'§©¨¦¥¥¥¦¤¥¦§¦
dlha oli`d uvwpe oirnd yaiy oeike ,''d iN dYzp xW` dnc`d̈£¨¨£¤¨©¨¦

.ok xnel leki epi`e ,dnc`d,øîBà äãeäé éaøoirnd yai m` s` ©¦§¨¥
mewn lkn ,oli`d uvwpeàéáîmixekiad z`ås`àøB÷mdilr ¥¦§¥

.el` ze`xwn
s`e ,dnc`d `id dcyd xwiry meyn ,dcedi iax ly enrhe
oirnd yai xy`k s` okle ,dgekn mi`a oli`d lr milcbd zexitd
ixdy ,'il dzzp xy` dnc`d' xnel leki oiicr oli`d uvwpe
oli`d zexity oeik ,dkxa oiprl s`e .dligzak zniiw dnc`d
.`vi 'dnc`d ixt `xea' mdilr jxia m` ,dnc`d gkn milcb
lr jxia m`y dxn`y ,epzpyn z` dpyy `ed dcedi iaxy `vnpe

.`vi 'dnc`d ixt `xea' oli`d zexit
jxiae drh :dpyna epipy'åëå õøàä úBøét ìò`l 'urd ixt `xea' ©¥¨¨¤

:`xnbd dywn .df oica yecigd edn dpc `xnbd .`viàèéLtoic ± §¦¨
jiiy `l i`ceae ,urd lr lcb epi` dnc`d ixt ixdy ,`ed heyt df

.epcnll dpynd d`a dne ,'urd ixt `xea' eilr jxal
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîàdpynd ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ¦§§¨
df oic epcnllì àlàitøîàc ,äãeäé éaøy [xne` `edy-]ähç ¤¨§©¦§¨§¨©¦¨
.àéä ïìéà ïéî,ezhiy `id jky epivn okide,àéðúcdìëàL ïìéà ¦¦¨¦§©§¨¦¨¤¨©

.äéä ïôb ,øîBà øéàî éaø ,ïBLàøä íãà epnîmeyn ,oipneïéàL ¦¤¨¨¨¦©¦¥¦¥¤¤¨¨¤¥
äììé àéánL øác Eì[dika±],ïéé àlà íãàä ìòepivn oky §¨¨¤¥¦§¨¨©¨¨¨¤¨©¦

øîàpLmxk rhpe daizd on `viy xg`l gpa(`k h ziy`xa),zLiå' ¤¤¡©©¥§§
økLiå ïéiä ïîicil `a oiid ziizy ici lry ,'dld` KFzA lBzIe ¦©©¦©¦§¨©¦§©§¨¢Ÿ

d`a zrcd urn lk`y oey`xd mc` `hg ici lry oeike .oeifa
da yi dzinde ,mlerl dzindf `hgy xnel xazqn ,dllie dika

.mlerl dlli `iand oiid otba did,øîBà äéîçð éaølk`y oli`d ©¦§¤§¨¥
,oey`xd mc` epnnäúéä äðàzmeyn ,oipne .dp`z ur did ± §¥¨¨§¨

xazqnyL øácaLeaeì÷ì÷úp,dege mc`eð÷zð Badzid±] ¤©¨¨¤¦§©§§¦©§
mdy epiad ,zrcd urn elk`e e`hgy ixg`y ep`vne ,[mzpwz

,dp`z dlra mnvr z` eqike ,minexrøîàpL(f b ziy`xa)dpgwRYe' ¤¤¡©©¦¨©§¨
,md mOxir iM ErcIe mdipW ipiräðàú äìò eøtúiåmdl EUrIe ¥¥§¥¤©¥§¦¥ª¦¥©¦§§£¥§¥¨©©£¨¤

did m`hg s`y xazqn ,dp`zd urn dzid mzpwzy oeike .'zxbg£ŸŸ
.df ura,øîBà äãeäé éaø,oey`xd mc` epnn lk`y oli`dähç ©¦§¨¥¦¨
.äúéämeyn ,oipneãò 'ànà'å 'àaà' úBø÷ì òãBé ÷Bðézä ïéàL ¨§¨¤¥©¦¥©¦§©¨§¦¨©

,ïâc íòè íBòèiLmc`d lk`y df oli`e ,obcd ipinn `id dhige ¤¦§©©¨¨
aezkd e`xw(fi a ziy`xa)dpeekdy xnel xazqn okle ,'zrCd ur'¥©©©

oeike .'`n`'e '`a`' `exwl wepiza zrc zpzep `idy ,dhigl
jkn cenll yi ,did dhig zrcd ury yxtn dcedi iaxy ep`vny

.ur z`xwp dhigdy xaeq `edy
dcedi iaxy epcnl day `ziixa `iad wgvi xa ongp axy xg`l
miiqn .epzpyn z` df itl x`an `ed ,`id oli` oin dhigy xaeq
oin `id dhigy xaeq dcedi iaxy ep`vny oeik :wgvi xa ongp ax
`xea' dhigd lr jxiae drh m`y yxtl dpynd dkxved okl ,oli`

c ,`vi `l 'urd ixtàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨
,xneläãeäé éaø øîàå ìéàBädydéìò Cøáéì ,àéä ïìéà ïéî ähç ¦§¨©©¦§¨¦¨¦¦¨¦¦¨¥£¥

zkxa dilr jxai ±.'õòä éøt àøBa'oklïì òîLî÷epl drinyn ± ¥§¦¨¥¨©§©¨
meyn .dhigd lr 'urd ixt `xea' zkxaa `vei epi`y ,dpynd

cïðéëøáî àëéäur ixt lr mikxan ep` okid ±,'õòä éøt àøBa' ¥¨§¨§¦©¥§¦¨¥
éøéôì déì úì÷L éëc àëéälhep dz` xy`ky [ixt oina] okid ± ¥¨§¦¨§©¥§¥¥

oiicr ,urd on zexitd z`÷étî øãäå àæåeâì déúéàsprd miiw ± ¦¥§©¨¨§¨©©¦
,zexit `ivene aey xfege
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xcde"המשך ביקור למס' ברכות ליום שזי עמ' ק  fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc - zekxa(ipy meil)

øác ìòålk`n lr -øîBà ,õøàä ïî Bìecb ïéàL[jxan-]ìkäL §©¨¨¤¥¦¦¨¨¤¥¤©Ÿ
.Bøáãa äéäð¦§¨¦§¨

mdilr jxal yi m` ,mda ewlgpy milk`n ipin zhxtn dpynd
:llk mdilr jxal oi`y e` lkdyõîBçä ìò,uingdy oii -ìòå ©©¤§©

úBìáBpä,megd zngn eynky zexit -éàáBbä ìòåmiabg - ©§§©©©
,mixedhàeäL ìk ,øîBà äãeäé éaø .Bøáãa äéäð ìkäL øîBà¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨©¦§¨¥Ÿ¤

åéìò ïéëøáî ïéà äìì÷ ïéîunegd lr jxal oi` okl ,llk ¦§¨¨¥§¨§¦¨¨
e zelaepde.dllw oin mdy i`aebd

lek`l epevxe ,zexit ipin dnk eiptl eidy in oic ,zx`an dpynd
:mleknäaøä ïéðéî åéðôì eéä,zexit ipin dnk -,øîBà äãeäé éaø ¨§¨¨¦¦©§¥©¦§¨¥

äòáL ïéî ïäéðéa Lé íà,mipind zrayn ixt `ed mdn cg` m` - ¦¥¥¥¤¦¦§¨
Cøáî àeä åéìò.xzei eilr aiag xg`d oindy s`íéîëçå ¨¨§¨¥©£¨¦

äöøiL ïäî äæéà ìò Cøáî ,íéøîBà.aiagd oind lr jxal eilr ± §¦§¨¥©¥¤¥¤¤¦§¤

àøîâ
mdilr mikxany milk`n ipin zhxtny `ziixa d`ian `xnbd

:exaca didp lkdyïðaø eðz,`ziixaaïî Bìecb ïéàL øác ìò ¨©¨¨©¨¨¤¥¦¦
øîBà ,íéâãå úBôBòå úBiç úBîäa øNa ïBâk ,õøàä[jxan-] ¨¨¤§§©§¥©§§¨¦¥

.Bøáãa äéäð ìkäLokeøîBà ,äðéábä ìòå íéöéaä ìòå áìçä ìò ¤©Ÿ¦§¨¦§¨©¤¨¨§©©¥¦§©©§¦¨¥
[jxan-]ìkäLoke .exaca didpïéiä ìòå äLtòL útä ìò ¤©Ÿ©©©¤¦§¨§©©©¦
íéø÷äLmexw dlrde uingdl ligzdy -øáòL ìéLázä ìòå ¤¦§¦§©©©§¦¤¨©
Búøeö,uingdy -øîBà[jxan-]ìkäLoke .exaca didpçìnä ìò ¨¥¤©Ÿ©©¤©

úénfä ìòå,gln in -øîBà ,úBiøèôe ïéäîk ìòå[jxan-]ìkäL §©©©¦§©§¥¦¦§¦¥¤©Ÿ
.exaca didp

jxan zeixhtd lre oidnkd lry `ziixaa epipyy dna dpc `xnbd
:`xnbd dywn .exaca didp lkdyàøîéîìxnel ozip m`d - §¥§¨

,`ziixad ixac zernynkeäðéð ò÷ø÷ éìecb åàì úBiøèôe ïéäîëc¦§¥¦¦§¦¨¦¥©§©¦§
mdilr mikxan oi` okle ,rwxw ilecib mpi` zeixhte oidnky -

.'exaca didp lkdy' `l` 'dnc`d ixt `xea'àéðúäåepipy `lde - §¨©§¨
zxg` `ziixaa(:dp mixcp),õøàä úBøétî øãBpälk' xn`y mc` - ©¥¦¥¨¨¤

,'ilr exq`i ux`d zexitõøàä úBøéôa øeñà,xcpy itkøzeîe ¨§¥¨¨¤¨
úBiøèôe ïéäîëa.'ux`d zexit' mpi` mdy iptnåmle`øîà íà ¦§¥¦¦§¦§¦¨©

ìecb ìk'ò÷ø÷ éexq`i,úBiøèôe ïéäîëa óà øeñà ,'éìòiptn ¨¦¥©§©¨©¨©¦§¥¦¦§¦
milcb zeixhtde oidnkde ,rwxwd on lcbd xac lk envr lr xq`y
ef `ziixaa x`eany ixd .ux`d zexit mpi`y s` lr rwxwd on
d`aedy `ziixad ixack `lye ,'rwxw ilecib' md zeixhte oidnky
ilecib mpi`y zngn exaca didp lkdy mdilr jxany ,lirl

.rwxw
:`xnbd daiyn,ééaà øîàoidnky meyn ,zeziixad oia dxizq oi` ¨©©©¥
mpn` zeixhteàòøàî eáø àaøéîxcepd okle ,ux`dn milcb - ¦§¨¨¥©§¨

,mewn lkn j` ,mda xeq` 'rwxw ilecib'nàòøàî é÷ðé àì é÷ðéî¦§¥Ÿ¨§¦¥©§¨
,dnc`d ixt `xea mdilr jxal oi` okle ,ux`dn miwpei mpi` md -

.exaca didp lkdy `l`
ux`d on milcb zeixhte oidnky xnel ozip ji` :`xnbd dywn

,'rwxw ilecib' mi`xwp md jkleõøàä ïî Bìecb ïéàL øác ìò' àäå§¨©¨¨¤¥¦¦¨¨¤
éðz÷oicae ,ux`d on 'elecib' oi`y xac oic `ziixaa epipy `lde ± ¨¨¥

mpi` mdy ok m` gkene ,zeixhtde oidnkd z` `ziixad dpen df
.iia` ixack `le ,ux`d on milcb

jxan ux`d on elecib oi`y xac lr' zepyl oi` :`xnbd zayiin¦§
`l` ,'exaca didp lkdyéðz,[dpy-]õøàä ïî ÷ðBé ïéàL øác ìò' §¦©¨¨¤¥¥¦¨¨¤

on milcb zeixhte oidnkdy okzi ok m`e .'exaca didp lkdy xne`
miwpei mpi` mdy iptn lkdy mdilr jxal yi ok it lr s`e ,ux`d

dpnnmilcb mpn` zeixhtde oidnkdy ,iia` ixac egcp `l df itle .
mzkxa j` ,mda xeq` rwxw ilecibn xcepd jk iptne ,ux`d on

.ux`d on miwpei mpi` mdy iptn lkdy
:dpyna epipyúBìáBpä ìòå.exaca didp lkdy jxan §©©§

:`xnbd zl`ey ,'zelaep' zaiz xe`iaa dpc `xnbdéàî[md dn-] ©
.úBìáBðdfa ewlgp :`xnbd daiynãç ,àòléà éaøå àøéæ éaø §©¦¥¨§©¦¦§¨©

[mdn cg`-]àøîë éìLea ,øîà.ynyd megn eyaiizpy mixnz - ¨©§¥©§¨
ãçå[mdn cg`e-]à÷éæc éøîz ,øîàlr oli`dn exypy mixnz - §©¨©©§¥§¦¨

.gexd ici
:'zelaep' zaiz xe`iaa ef zwelgn lr dywn `xnbdïðzepipy - §©

,epzpynaïéëøáî ïéà äìì÷ ïéî àeäL ìk øîBà äãeäé éaø'©¦§¨¥Ÿ¤¦§¨¨¥§¨§¦
,'åéìò,`xnbd dywn .zelaepd lr llk jxal oi` ezrcl okle ¨¨

àøîë éìLea øîàc ïàîì àîìLaitl mipaen dcedi iax ixac - ¦§¨¨§©§¨©§¥©§¨
meyn ,ynyd megn eyaizdy mixnz md zelaepy xaeqy in zrc

,ezhiy itlyäìì÷ ïéî déì éø÷c eðééädcedi iaxy mrhd edf - ©§§¨¥¥¦§¨¨
miaeh eidy mixnz md ixdy ,'dllw oin' mya el` zexit dpkn

.megd ici lr elwlwzdelà'à÷éæc éøîz' øîàc ïàîì àitl j` - ¤¨§©§¨©©§¥§¦¨
yi ,gexd ici lr exypy mixnz md zelaepdy zxaeqd drcd

zeywdläìì÷ ïéî éàî,'dllw oin' mi`xwp el` mixnz recn - ©¦§¨¨
mpi` el` mixnz ok` :`xnbd zvxzn .xac mda lwlwzd `l `ld
mikxan oi` dllw oin `edy lk' dcedi iax xn`y dne ,dllw oin

ezpeek `l` zelaepl ezpeek oi` ,'eilràøàMàmixacd x`y lr - ©§¨¨
.i`aebd lre unegd lr ,xnelk ,dpyna exkfedy

md 'zelaep'y xe`iad lr `iyewa zxg` oeyl d`ian `xnbd
:gexd ici lr exypy mixnzéøîàc àkéàoeyla eywdy yi - ¦¨§¨§¦

,zxg`àøîë éìLea øîàc ïàîì àîìLaitl zpaen dpynd - ¦§¨¨§©§¨©§¥©§¨
meyn ,dnga elwlwzdy mixnz md zelaepdy zxaeqd drcd

ef drc itlyìkäL eäééìò ïðéëøáîc eðééädllbay daiqd idef - ©§¦§¨§¦©£©§¤©Ÿ
elwlwzd mdy iptn ,'exaca didp lkdy' zkxa mdilr mikxan
ixt `xea mdilr jxal ie`x oi` okle ,zeidl miie`x eidy itk mpi`e

.urdà÷éæc éøîz øîàc ïàîì àlàzxaeqd drcd itl j` ± ¤¨§©§¨©©§¥§¦¨
mzkxa recn ,dyw ,gexd zngn exypy mixnz md zelaepy

,ìkäLzkxa `ldéëeøáì déì éòaî 'õòä éøt àøBa'jxal yi - ¤©Ÿ¥§¦¨¥¦¨¥¥§¨¥
` i`y `vnp .lewlwl epzyd `l md ixdy ,mdilryxtl xyt

iax zwelgn ok m`e .'`wifc ixnz' md ,dpyna epipyy zelaepy
`ldy ,dyw epizpynay zelaep zaiz xe`iaa `rli` iaxe `xif

.dpynd ixaca zayiizn dpi` zercdn zg`
zaiz xe`iaa `rli` iaxe `xif iax ixac z` zayiin `xnbd

:zelaepàlày jgxk lràîúñ úBìáBðaepizpyna epipyy itke ¤¨§§§¨¨
,sqep xe`iz ila ,mzq 'zelaep'éâéìt àì àîìò élek`xif iax - ¥¨§¨Ÿ§¦¦

micen mdipye ,miwleg mpi` `rli` iaxeeäðéð àøîë éìLeác- §§¥©§¨¦§
.mega eyaiizdy mixnz ,xnelk ,'`xnk ilyea' md el` zelaepy

éâéìt ékewlg md ,`rli` iaxe `xif iax ewlgyke -adn xe`ia ¦§¦¦§
md,'äøîz úBìáBð'.zxg` dpyna epipyyïðúcdpyna epipyy - §§¨¨¦§©

(`"n `"t i`nc)mipind od el` ,éàîcaL ïélwämdilr elwdy - ©©¦¤©§©
md m` rcei epi`e ,ux`d mrn mgwl m`y ,i`nc oica minkg

,xyrl jixv epi` ,mixyernúBða ,ïéãøæeòäå ,ïénéøäå ,ïéúéMä©¦¦§¨¦¦§¨§¨¦§
.äøîz úBìáBðå ,ätöðå ,ïéðôeâå ,äî÷L úBðáe ,çeLzx`ane ©§¦§¨§§¦§¦§¨§§§¨¨

,el` mipin md dn `xnbdïéúéL,dpyna epipyyøa øa äaø øîà ¦¦¨©©¨©©
,ïðçBé éaø øîà äpçmdíéðàz ïéî.zeixacnïénéø,dpyna epipyy ©¨¨©©¦¨¨¦§¥¦¦¦

mdéãðk.mkezn mipwexzny mipenix ly oin -ïéãøæeòäepipyy ©§¥¨§¨¦
md ,dpynaìeèçeL úBða .éL,dpyna epipyyøa øa äaø øîà §¥§©¨©©¨©©

,ïðçBé éaø øîà äpçmdàúøeéç éðéàz.zepal mip`z oin -úBða ©¨¨©©¦¨¨§¥¥¦§¨¨§
äî÷L,dpyna epipyy,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàmd ¦§¨¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
éìáec.oenxra zeakxend mip`z -ïéðôebepipyy otb iapr ± §¥§¦

`l` ,miaprd ibeq lka xaecn oi` ,dpynaéðôeb éäìéLmiapr - ¦§¥§¥
.sxegd zenia miptba mi`vnpdätöð`ed dpyna epipyyäçøt- ¦§¨¦§¨

.slvd ixtäøîz úBìáBðeyexita ewlg ,dpyna epipyyéaø §§¨¨©¦
ãç .àøéæ éaøå àòléà[mdn cg`-],øîàmdyàøîë éìLea- ¦§¨§©¦¥¨©¨©§¥©§¨

.ynyd megn eyaiizdy mixnzãçå[mdn cg`e-],øîàmdy §©¨©
à÷éæc éøîz.gexd ici lr lwcdn exypy mixnz - ©§¥§¦¨

,'dxnz zelaep' yexita `xif iaxe `rli` iax zwelgna dpc `xnbd
:`xnbd dywnàøîë éìLea øîàc ïàîì àîìLazpaen dpynd - ¦§¨¨§©§¨©§¥©§¨

,dnga etxypy mixnz md dxnzd zelaepy zxaeqy drcd itl
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc - zekxa(ipy meil)

àîòè éàî ,àtt øa àððéç éaø[enrh edn-],äãeäé éaøãxn`y ©¦¦§¨©¨¨©©£¨§©¦§¨
y meyn ,'mi`yc ipin `xea' zewxid lr jxalàø÷ øîàxn`py ± ¨©§¨

weqta(k gq milidz),'íBé íBé 'ä Ceøa'lka 'd z` jxal epl ie`xy ¨
,'mei mei' weqtd oeyl lr le`yl yie .meiéëåwxBúBà ïéëøáî íBia §¦©§¨§¦

,àlà .BúBà ïéëøáî ïéà äìéláeweqtd `a,Eì øîBìayíBé ìë ©©§¨¥§¨§¦¤¨©§¨
Bì ïz íBéå['dl±]åéúBëøa ïéòî,mei eze`l die`xd dkxad z` ± ¨¥¥¥¦§¨

die`xd dkxa jxai aeh meiae ,zayl die`xd dkxa jxai zayay
,`xif iax x`an .aeh meilénð àëä,oipdpd zekxa iabl ,o`k mbe ± ¨¨©¦

lry cenll yiïéîå ïéî ìklk`nd ipinnBì ïz['dl-]ïéòî ¨¦¨¦¥¥¥
åéúBëøazllekd zg` dkxa jxai `le ,el die`xd dkxad z` - ¦§¨

dkxa zewxid lr jxal yiy dcedi iax cnl o`kne .mipin dnk
.'mi`yc ipin `xea' ,zcgein

iax exn`y mixne` yie ,`xif iax xn`y sqep xn`n d`ian `xnbd
:`tt xa `ppigàa ,àtt øa àððéç éaø àîézéàå ,àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨§¦¥¨©¦¦§¨©¨¨Ÿ

úcîk àlL ,äàøelv` bdepd bdpnk ±,àeä Ceøa LBãwä`id jk §¥¤Ÿ§¦©©¨¨
úcîlv` bdepd bdpn ±,íãå øNay .mdipia lcad yi `l`úcî ¦©¨¨¨¨¦©

éìk ,íãå øNa`edy÷éæçî ,ï÷éø`edy ilke ,ekeza epziy dn z` ¨¨¨¨§¦¥¨©£¦
xak÷éæçî Bðéà ,àìî.mewn cer ea oi` ixdy ,eilr etiqeiy dn z` ¨¥¥©£¦
ìáàlv`,ïk Bðéà àeä Ceøa LBãwäilk ,jtidl `l`àìîmc` ± £¨©¨¨¥¥¨¥
,mkg÷éæçîilke ,cnliy ztqep dnkgï÷éø,dnkg ea oi`y mc` ± ©£¦¥¨

÷éæçî Bðéà,z`f micnel oipne .cnliy dnkgd z`øîàpLweqta ¥©£¦¤¤¡©
(ek eh zeny),òîLz òBîL íà øîàiå'yexcl yie ,'Lidl` 'd lFwl ©Ÿ¤¦¨©¦§©§¡Ÿ¤

,'rnyz reny' aezkd oeyl zelitknòBîL íàdxez ixac zrny ± ¦¨©
e ofe` dhzy jteq ,zg` mrtòîLz,ztqep mrtåàì íàå`l ± ¦§©§¦¨

,dpey`xd mrta zrny.òîLz àìŸ¦§©
:'rnyz reny m`' weqta zxg` dyxc d`ian `xnbdøác̈¨

[yexit-]ïLéa òBîL íà ,øçàylye miinrt xefgl ziaxd m` ± ©¥¦¨©§¨¨
if` ,dxary dpya zcnly jcenlz lra òîLúxacLãç,cnlzy ¦§©§¨¨

,zcnly mipyid mixacd jezn miycg mixac oiadl ea mikgzeíàå§¦
Eááì äðôé,jcenlz lr xefglnòîLú àì áeL.ycg xac ¦§¤§¨§Ÿ¦§¨

äðùî
lirl dpyna epipy(.dl),'urd ixt `xea' jxan oli`d zexit lry ,

dn zx`an epizpyn .'dnc`d ixt `xea' jxan ux`d zexit lre
:dkxad z` mda silgde drhy ote`a oicdïìéàä úBøét ìò Cøéa¥©©¥¨¦¨

,'äîãàä éøt àøBa','urd ixt `xea' mewnaàöé,dkxad zaeg ici ¥§¦¨£¨¨¨¨
mzlicb xwir oli`d zexit s`y meyn ,jxale xefgl jixv epi`e

.'dnc`d ixt `xea' mzkxaa xnel jiiye ,dnc`d gknåjxia m` §
,'õòä éøt àøBa' õøàä úBøét ìò,'dnc`d ixt `xea' mewnaàì ©¥¨¨¤¥§¦¨¥Ÿ

àöéxnel jiiy `ly meyn ,jxale xefgl jixve ,dkxad zaeg ici ¨¨
.'urd ixt' mdilr

:die`xd dkxad z` silgdy sqep ote` zx`an dpyndílek ìòå§©¨
,lk`n ipin lk lr ±íàe drhøîàezkxaa,'Bøáãa äéäð ìkäL' ¦¨©¤©Ÿ¦§¨¦§¨

àöé,df lk`nl die`xd dkxad dpi` m` s` ,dkxad zaeg ici ¨¨
.ef dkxaa milelk lk`n ipin lky meyn

àøîâ
.`vi 'dnc`d ixt `xea' oli`d zexit lr jxia m`y ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .ok xaeqd `pzd `ed in zxxan `xnbdàpz ïàî©©¨
xaeqd `pzd `ed in ±øwéòcd zexit zlicbïìéàonàòøà §¦©¦¨©§¨

[ux`d-],àéä.`vi 'dnc`d ixt `xea' mdilr jxia m` okle ¦
:`xnbd daiyn,÷çöé øa ïîçð áø øîàepzpyn.àéä äãeäé éaø ¨©©©§¨©¦§¨©¦§¨¦

,ezhiy `id jky epivn okideïðúczevn iabl dpyna epipyy ± ¦§©
mixekia(e"n `"t mixeka)dl ic `le diwydl dwewfd dcy el dzid ,

zexit hwile ,dze` dwyn `ed epnny oirn da dide ,minybd ina

okn xg`le ,mixekial dcyd onïéònä Láéel dzid m` oke ,day ¨©©©§¨
,mixekial zexit dpnn hwile ,oli` dae dcyeokn xg`lõö÷ð¦§©

ïìéàä,dayàéáî,ycwnd zial mixekiad z`àøB÷ Bðéàåmdilr ¨¦¨¥¦§¥¥
mixekiad z`ad mr `exwl dxezd dzeivy ze`xwnd z`ek mixac)

(i-dmda xn`py meyn ,(i weqt my)ixR ziW`x z` iz`ad dPd dYre'§©¨¦¥¥¥¦¤¥¦§¦
dlha oli`d uvwpe oirnd yaiy oeike ,''d iN dYzp xW` dnc`d̈£¨¨£¤¨©¨¦

.ok xnel leki epi`e ,dnc`d,øîBà äãeäé éaøoirnd yai m` s` ©¦§¨¥
mewn lkn ,oli`d uvwpeàéáîmixekiad z`ås`àøB÷mdilr ¥¦§¥

.el` ze`xwn
s`e ,dnc`d `id dcyd xwiry meyn ,dcedi iax ly enrhe
oirnd yai xy`k s` okle ,dgekn mi`a oli`d lr milcbd zexitd
ixdy ,'il dzzp xy` dnc`d' xnel leki oiicr oli`d uvwpe
oli`d zexity oeik ,dkxa oiprl s`e .dligzak zniiw dnc`d
.`vi 'dnc`d ixt `xea' mdilr jxia m` ,dnc`d gkn milcb
lr jxia m`y dxn`y ,epzpyn z` dpyy `ed dcedi iaxy `vnpe

.`vi 'dnc`d ixt `xea' oli`d zexit
jxiae drh :dpyna epipy'åëå õøàä úBøét ìò`l 'urd ixt `xea' ©¥¨¨¤

:`xnbd dywn .df oica yecigd edn dpc `xnbd .`viàèéLtoic ± §¦¨
jiiy `l i`ceae ,urd lr lcb epi` dnc`d ixt ixdy ,`ed heyt df

.epcnll dpynd d`a dne ,'urd ixt `xea' eilr jxal
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîàdpynd ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ¦§§¨
df oic epcnllì àlàitøîàc ,äãeäé éaøy [xne` `edy-]ähç ¤¨§©¦§¨§¨©¦¨
.àéä ïìéà ïéî,ezhiy `id jky epivn okide,àéðúcdìëàL ïìéà ¦¦¨¦§©§¨¦¨¤¨©

.äéä ïôb ,øîBà øéàî éaø ,ïBLàøä íãà epnîmeyn ,oipneïéàL ¦¤¨¨¨¦©¦¥¦¥¤¤¨¨¤¥
äììé àéánL øác Eì[dika±],ïéé àlà íãàä ìòepivn oky §¨¨¤¥¦§¨¨©¨¨¨¤¨©¦

øîàpLmxk rhpe daizd on `viy xg`l gpa(`k h ziy`xa),zLiå' ¤¤¡©©¥§§
økLiå ïéiä ïîicil `a oiid ziizy ici lry ,'dld` KFzA lBzIe ¦©©¦©¦§¨©¦§©§¨¢Ÿ

d`a zrcd urn lk`y oey`xd mc` `hg ici lry oeike .oeifa
da yi dzinde ,mlerl dzindf `hgy xnel xazqn ,dllie dika

.mlerl dlli `iand oiid otba did,øîBà äéîçð éaølk`y oli`d ©¦§¤§¨¥
,oey`xd mc` epnnäúéä äðàzmeyn ,oipne .dp`z ur did ± §¥¨¨§¨

xazqnyL øácaLeaeì÷ì÷úp,dege mc`eð÷zð Badzid±] ¤©¨¨¤¦§©§§¦©§
mdy epiad ,zrcd urn elk`e e`hgy ixg`y ep`vne ,[mzpwz

,dp`z dlra mnvr z` eqike ,minexrøîàpL(f b ziy`xa)dpgwRYe' ¤¤¡©©¦¨©§¨
,md mOxir iM ErcIe mdipW ipiräðàú äìò eøtúiåmdl EUrIe ¥¥§¥¤©¥§¦¥ª¦¥©¦§§£¥§¥¨©©£¨¤

did m`hg s`y xazqn ,dp`zd urn dzid mzpwzy oeike .'zxbg£ŸŸ
.df ura,øîBà äãeäé éaø,oey`xd mc` epnn lk`y oli`dähç ©¦§¨¥¦¨
.äúéämeyn ,oipneãò 'ànà'å 'àaà' úBø÷ì òãBé ÷Bðézä ïéàL ¨§¨¤¥©¦¥©¦§©¨§¦¨©

,ïâc íòè íBòèiLmc`d lk`y df oli`e ,obcd ipinn `id dhige ¤¦§©©¨¨
aezkd e`xw(fi a ziy`xa)dpeekdy xnel xazqn okle ,'zrCd ur'¥©©©

oeike .'`n`'e '`a`' `exwl wepiza zrc zpzep `idy ,dhigl
jkn cenll yi ,did dhig zrcd ury yxtn dcedi iaxy ep`vny

.ur z`xwp dhigdy xaeq `edy
dcedi iaxy epcnl day `ziixa `iad wgvi xa ongp axy xg`l
miiqn .epzpyn z` df itl x`an `ed ,`id oli` oin dhigy xaeq
oin `id dhigy xaeq dcedi iaxy ep`vny oeik :wgvi xa ongp ax
`xea' dhigd lr jxiae drh m`y yxtl dpynd dkxved okl ,oli`

c ,`vi `l 'urd ixtàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨
,xneläãeäé éaø øîàå ìéàBädydéìò Cøáéì ,àéä ïìéà ïéî ähç ¦§¨©©¦§¨¦¨¦¦¨¦¦¨¥£¥

zkxa dilr jxai ±.'õòä éøt àøBa'oklïì òîLî÷epl drinyn ± ¥§¦¨¥¨©§©¨
meyn .dhigd lr 'urd ixt `xea' zkxaa `vei epi`y ,dpynd

cïðéëøáî àëéäur ixt lr mikxan ep` okid ±,'õòä éøt àøBa' ¥¨§¨§¦©¥§¦¨¥
éøéôì déì úì÷L éëc àëéälhep dz` xy`ky [ixt oina] okid ± ¥¨§¦¨§©¥§¥¥

oiicr ,urd on zexitd z`÷étî øãäå àæåeâì déúéàsprd miiw ± ¦¥§©¨¨§¨©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc - zekxa(ipy meil)

øác ìòålk`n lr -øîBà ,õøàä ïî Bìecb ïéàL[jxan-]ìkäL §©¨¨¤¥¦¦¨¨¤¥¤©Ÿ
.Bøáãa äéäð¦§¨¦§¨

mdilr jxal yi m` ,mda ewlgpy milk`n ipin zhxtn dpynd
:llk mdilr jxal oi`y e` lkdyõîBçä ìò,uingdy oii -ìòå ©©¤§©

úBìáBpä,megd zngn eynky zexit -éàáBbä ìòåmiabg - ©§§©©©
,mixedhàeäL ìk ,øîBà äãeäé éaø .Bøáãa äéäð ìkäL øîBà¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨©¦§¨¥Ÿ¤

åéìò ïéëøáî ïéà äìì÷ ïéîunegd lr jxal oi` okl ,llk ¦§¨¨¥§¨§¦¨¨
e zelaepde.dllw oin mdy i`aebd

lek`l epevxe ,zexit ipin dnk eiptl eidy in oic ,zx`an dpynd
:mleknäaøä ïéðéî åéðôì eéä,zexit ipin dnk -,øîBà äãeäé éaø ¨§¨¨¦¦©§¥©¦§¨¥

äòáL ïéî ïäéðéa Lé íà,mipind zrayn ixt `ed mdn cg` m` - ¦¥¥¥¤¦¦§¨
Cøáî àeä åéìò.xzei eilr aiag xg`d oindy s`íéîëçå ¨¨§¨¥©£¨¦

äöøiL ïäî äæéà ìò Cøáî ,íéøîBà.aiagd oind lr jxal eilr ± §¦§¨¥©¥¤¥¤¤¦§¤

àøîâ
mdilr mikxany milk`n ipin zhxtny `ziixa d`ian `xnbd

:exaca didp lkdyïðaø eðz,`ziixaaïî Bìecb ïéàL øác ìò ¨©¨¨©¨¨¤¥¦¦
øîBà ,íéâãå úBôBòå úBiç úBîäa øNa ïBâk ,õøàä[jxan-] ¨¨¤§§©§¥©§§¨¦¥

.Bøáãa äéäð ìkäLokeøîBà ,äðéábä ìòå íéöéaä ìòå áìçä ìò ¤©Ÿ¦§¨¦§¨©¤¨¨§©©¥¦§©©§¦¨¥
[jxan-]ìkäLoke .exaca didpïéiä ìòå äLtòL útä ìò ¤©Ÿ©©©¤¦§¨§©©©¦
íéø÷äLmexw dlrde uingdl ligzdy -øáòL ìéLázä ìòå ¤¦§¦§©©©§¦¤¨©
Búøeö,uingdy -øîBà[jxan-]ìkäLoke .exaca didpçìnä ìò ¨¥¤©Ÿ©©¤©

úénfä ìòå,gln in -øîBà ,úBiøèôe ïéäîk ìòå[jxan-]ìkäL §©©©¦§©§¥¦¦§¦¥¤©Ÿ
.exaca didp

jxan zeixhtd lre oidnkd lry `ziixaa epipyy dna dpc `xnbd
:`xnbd dywn .exaca didp lkdyàøîéîìxnel ozip m`d - §¥§¨

,`ziixad ixac zernynkeäðéð ò÷ø÷ éìecb åàì úBiøèôe ïéäîëc¦§¥¦¦§¦¨¦¥©§©¦§
mdilr mikxan oi` okle ,rwxw ilecib mpi` zeixhte oidnky -

.'exaca didp lkdy' `l` 'dnc`d ixt `xea'àéðúäåepipy `lde - §¨©§¨
zxg` `ziixaa(:dp mixcp),õøàä úBøétî øãBpälk' xn`y mc` - ©¥¦¥¨¨¤

,'ilr exq`i ux`d zexitõøàä úBøéôa øeñà,xcpy itkøzeîe ¨§¥¨¨¤¨
úBiøèôe ïéäîëa.'ux`d zexit' mpi` mdy iptnåmle`øîà íà ¦§¥¦¦§¦§¦¨©

ìecb ìk'ò÷ø÷ éexq`i,úBiøèôe ïéäîëa óà øeñà ,'éìòiptn ¨¦¥©§©¨©¨©¦§¥¦¦§¦
milcb zeixhtde oidnkde ,rwxwd on lcbd xac lk envr lr xq`y
ef `ziixaa x`eany ixd .ux`d zexit mpi`y s` lr rwxwd on
d`aedy `ziixad ixack `lye ,'rwxw ilecib' md zeixhte oidnky
ilecib mpi`y zngn exaca didp lkdy mdilr jxany ,lirl

.rwxw
:`xnbd daiyn,ééaà øîàoidnky meyn ,zeziixad oia dxizq oi` ¨©©©¥
mpn` zeixhteàòøàî eáø àaøéîxcepd okle ,ux`dn milcb - ¦§¨¨¥©§¨

,mewn lkn j` ,mda xeq` 'rwxw ilecib'nàòøàî é÷ðé àì é÷ðéî¦§¥Ÿ¨§¦¥©§¨
,dnc`d ixt `xea mdilr jxal oi` okle ,ux`dn miwpei mpi` md -

.exaca didp lkdy `l`
ux`d on milcb zeixhte oidnky xnel ozip ji` :`xnbd dywn

,'rwxw ilecib' mi`xwp md jkleõøàä ïî Bìecb ïéàL øác ìò' àäå§¨©¨¨¤¥¦¦¨¨¤
éðz÷oicae ,ux`d on 'elecib' oi`y xac oic `ziixaa epipy `lde ± ¨¨¥

mpi` mdy ok m` gkene ,zeixhtde oidnkd z` `ziixad dpen df
.iia` ixack `le ,ux`d on milcb

jxan ux`d on elecib oi`y xac lr' zepyl oi` :`xnbd zayiin¦§
`l` ,'exaca didp lkdyéðz,[dpy-]õøàä ïî ÷ðBé ïéàL øác ìò' §¦©¨¨¤¥¥¦¨¨¤

on milcb zeixhte oidnkdy okzi ok m`e .'exaca didp lkdy xne`
miwpei mpi` mdy iptn lkdy mdilr jxal yi ok it lr s`e ,ux`d

dpnnmilcb mpn` zeixhtde oidnkdy ,iia` ixac egcp `l df itle .
mzkxa j` ,mda xeq` rwxw ilecibn xcepd jk iptne ,ux`d on

.ux`d on miwpei mpi` mdy iptn lkdy
:dpyna epipyúBìáBpä ìòå.exaca didp lkdy jxan §©©§

:`xnbd zl`ey ,'zelaep' zaiz xe`iaa dpc `xnbdéàî[md dn-] ©
.úBìáBðdfa ewlgp :`xnbd daiynãç ,àòléà éaøå àøéæ éaø §©¦¥¨§©¦¦§¨©

[mdn cg`-]àøîë éìLea ,øîà.ynyd megn eyaiizpy mixnz - ¨©§¥©§¨
ãçå[mdn cg`e-]à÷éæc éøîz ,øîàlr oli`dn exypy mixnz - §©¨©©§¥§¦¨

.gexd ici
:'zelaep' zaiz xe`iaa ef zwelgn lr dywn `xnbdïðzepipy - §©

,epzpynaïéëøáî ïéà äìì÷ ïéî àeäL ìk øîBà äãeäé éaø'©¦§¨¥Ÿ¤¦§¨¨¥§¨§¦
,'åéìò,`xnbd dywn .zelaepd lr llk jxal oi` ezrcl okle ¨¨

àøîë éìLea øîàc ïàîì àîìLaitl mipaen dcedi iax ixac - ¦§¨¨§©§¨©§¥©§¨
meyn ,ynyd megn eyaizdy mixnz md zelaepy xaeqy in zrc

,ezhiy itlyäìì÷ ïéî déì éø÷c eðééädcedi iaxy mrhd edf - ©§§¨¥¥¦§¨¨
miaeh eidy mixnz md ixdy ,'dllw oin' mya el` zexit dpkn

.megd ici lr elwlwzdelà'à÷éæc éøîz' øîàc ïàîì àitl j` - ¤¨§©§¨©©§¥§¦¨
yi ,gexd ici lr exypy mixnz md zelaepdy zxaeqd drcd

zeywdläìì÷ ïéî éàî,'dllw oin' mi`xwp el` mixnz recn - ©¦§¨¨
mpi` el` mixnz ok` :`xnbd zvxzn .xac mda lwlwzd `l `ld
mikxan oi` dllw oin `edy lk' dcedi iax xn`y dne ,dllw oin

ezpeek `l` zelaepl ezpeek oi` ,'eilràøàMàmixacd x`y lr - ©§¨¨
.i`aebd lre unegd lr ,xnelk ,dpyna exkfedy

md 'zelaep'y xe`iad lr `iyewa zxg` oeyl d`ian `xnbd
:gexd ici lr exypy mixnzéøîàc àkéàoeyla eywdy yi - ¦¨§¨§¦

,zxg`àøîë éìLea øîàc ïàîì àîìLaitl zpaen dpynd - ¦§¨¨§©§¨©§¥©§¨
meyn ,dnga elwlwzdy mixnz md zelaepdy zxaeqd drcd

ef drc itlyìkäL eäééìò ïðéëøáîc eðééädllbay daiqd idef - ©§¦§¨§¦©£©§¤©Ÿ
elwlwzd mdy iptn ,'exaca didp lkdy' zkxa mdilr mikxan
ixt `xea mdilr jxal ie`x oi` okle ,zeidl miie`x eidy itk mpi`e

.urdà÷éæc éøîz øîàc ïàîì àlàzxaeqd drcd itl j` ± ¤¨§©§¨©©§¥§¦¨
mzkxa recn ,dyw ,gexd zngn exypy mixnz md zelaepy

,ìkäLzkxa `ldéëeøáì déì éòaî 'õòä éøt àøBa'jxal yi - ¤©Ÿ¥§¦¨¥¦¨¥¥§¨¥
` i`y `vnp .lewlwl epzyd `l md ixdy ,mdilryxtl xyt

iax zwelgn ok m`e .'`wifc ixnz' md ,dpyna epipyy zelaepy
`ldy ,dyw epizpynay zelaep zaiz xe`iaa `rli` iaxe `xif

.dpynd ixaca zayiizn dpi` zercdn zg`
zaiz xe`iaa `rli` iaxe `xif iax ixac z` zayiin `xnbd

:zelaepàlày jgxk lràîúñ úBìáBðaepizpyna epipyy itke ¤¨§§§¨¨
,sqep xe`iz ila ,mzq 'zelaep'éâéìt àì àîìò élek`xif iax - ¥¨§¨Ÿ§¦¦

micen mdipye ,miwleg mpi` `rli` iaxeeäðéð àøîë éìLeác- §§¥©§¨¦§
.mega eyaiizdy mixnz ,xnelk ,'`xnk ilyea' md el` zelaepy

éâéìt ékewlg md ,`rli` iaxe `xif iax ewlgyke -adn xe`ia ¦§¦¦§
md,'äøîz úBìáBð'.zxg` dpyna epipyyïðúcdpyna epipyy - §§¨¨¦§©

(`"n `"t i`nc)mipind od el` ,éàîcaL ïélwämdilr elwdy - ©©¦¤©§©
md m` rcei epi`e ,ux`d mrn mgwl m`y ,i`nc oica minkg

,xyrl jixv epi` ,mixyernúBða ,ïéãøæeòäå ,ïénéøäå ,ïéúéMä©¦¦§¨¦¦§¨§¨¦§
.äøîz úBìáBðå ,ätöðå ,ïéðôeâå ,äî÷L úBðáe ,çeLzx`ane ©§¦§¨§§¦§¦§¨§§§¨¨

,el` mipin md dn `xnbdïéúéL,dpyna epipyyøa øa äaø øîà ¦¦¨©©¨©©
,ïðçBé éaø øîà äpçmdíéðàz ïéî.zeixacnïénéø,dpyna epipyy ©¨¨©©¦¨¨¦§¥¦¦¦

mdéãðk.mkezn mipwexzny mipenix ly oin -ïéãøæeòäepipyy ©§¥¨§¨¦
md ,dpynaìeèçeL úBða .éL,dpyna epipyyøa øa äaø øîà §¥§©¨©©¨©©

,ïðçBé éaø øîà äpçmdàúøeéç éðéàz.zepal mip`z oin -úBða ©¨¨©©¦¨¨§¥¥¦§¨¨§
äî÷L,dpyna epipyy,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàmd ¦§¨¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
éìáec.oenxra zeakxend mip`z -ïéðôebepipyy otb iapr ± §¥§¦

`l` ,miaprd ibeq lka xaecn oi` ,dpynaéðôeb éäìéLmiapr - ¦§¥§¥
.sxegd zenia miptba mi`vnpdätöð`ed dpyna epipyyäçøt- ¦§¨¦§¨

.slvd ixtäøîz úBìáBðeyexita ewlg ,dpyna epipyyéaø §§¨¨©¦
ãç .àøéæ éaøå àòléà[mdn cg`-],øîàmdyàøîë éìLea- ¦§¨§©¦¥¨©¨©§¥©§¨

.ynyd megn eyaiizdy mixnzãçå[mdn cg`e-],øîàmdy §©¨©
à÷éæc éøîz.gexd ici lr lwcdn exypy mixnz - ©§¥§¦¨

,'dxnz zelaep' yexita `xif iaxe `rli` iax zwelgna dpc `xnbd
:`xnbd dywnàøîë éìLea øîàc ïàîì àîìLazpaen dpynd - ¦§¨¨§©§¨©§¥©§¨

,dnga etxypy mixnz md dxnzd zelaepy zxaeqy drcd itl
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קלב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc - zekxa(iying meil)

y ,`ed mrhde .mzhiylì eðéëæ ïîLz`pdBçéø,aehdeðéëæås` ¤¤¨¦§¥§¨¦
ìz`pdBúëéñeli`e ,ea dkiqd ±ì ,ñãäz`pd,eðéëæ Bçéøj` §¦¨£©§¥¨¦
ìz`pd,eðéëæ àì Búëéñyi onydny oeike ,qcda jeql jiiy `ly §¦¨Ÿ¨¦

epnn d`pddy qcdd iptl eilr jxale micwdl yi ,xzei dax d`pd
.zhren

:ef zwelgna dkldd wqta dpc `xnbd,ïðçBé éaø øîàdäëìä ¨©©¦¨¨£¨¨
`id,òéøënä éøáãkzia ixack rixkdy l`ilnb oaxk xnelk §¦§¥©©§¦©

:dyrn `xnbd d`ian .i`nydéøa àðeä áø éáì òìwéà àtt áø©¨¨¦§©§¥©¨§¥
à÷éà áøcax ly epa `ped ax ly eyxcn zial oncfd `tt ax ± §©¦¨

,`wi`eäéén÷ì eúééàmdiptl e`iad ±ì÷L ,ñãäå ïîL[lhp-]áø ©§§©©§¤¤©£©§©©
àtteéøaàLéøa ñãäà C,dligz qcdd gix lr jxiae ±éøa øãäåC ¨¨¨¦©£©§¥¨©£©¨¦
ïîMàqcddy lld zia ixacke ,onyd gix lr jxia jk xg`e ± ©¤¤

.dkxaa onyl mcewdéì øîàaxc dixa `ped ax eze` l`y ± ¨©¥
,`wi`øî dì øáñ àìy xaeq jpi` m`d ±,òéøënä éøáãk äëìä Ÿ¨©¨©£¨¨§¦§¥©©§¦©

dligz jxal yie ,i`ny zia ixack rixkdy l`ilnb oaxk xnelk
.qcdd lr jk xg`e onyd lrdéì øîàaxl `tt ax el aiyd ± ¨©¥

,`wi` axc dixa `pedéëä[jk-]äëìä ,àáø øîàef zwelgna ¨¦¨©¨¨£¨¨
,ìlä úéák`le ,onyd lr jk xg`e qcdd lr dligz jxal yiy §¥¦¥

dwiqn .izbdp jk okle ,i`ny zia ixack rixkdy l`ilnb oaxk
:`xnbdàéä àìålld ziak dkldy `ax mya `tt ax xn`y dn ± §Ÿ¦

,dligz onyd lr jxal yie rixknd ixack dkld `l` ,oekp epi`
,`tt ax ok xn`y dneãáòc àeä déLôð éèenzLàìick ok xn` ± §¦§©¥©§¥©£©

.jka yiiazde bdpy dna drhy meyn ,envr z` hinydl
ziizye ony gix lr jxal eilryk dnicwd xcq z` d`ian `xnbd

:oiiïðaø eðz,`ziixaaíäéðôì eàéáäoefnd xg`lïîLoenqxt` ¨©¨¨¥¦¦§¥¤¤¤
,aeh gix el yie ,micid z` ea jeqlïééå`ae ,oefnd xg`l dizyl §©¦

ixt `xea' oiid ziizy lre 'axr ony `xea' onyd gix lr jxal
,'otbd,íéøîBà éànL úéa`edyæçBàz`a ïîMäciBðéîéiptn ¥©©§¦¥©¤¤§§¦

,dligz eilr jxanya ïéiä úàåci,BìàîNjkeCøáîdligzìò §¤©©¦§§Ÿ§¨¥©
gixïîMä,'axr ony `xea'eokn xg`lïéiä ìò Cøáîe øæBç`xea' ©¤¤¥§¨¥©©©¦

.'otbd ixta ïéiä úà æçBà ,íéøîBà ìlä úéaciBðéîéjxany iptn ¥¦¥§¦¥¤©©¦§§¦
,dligz eilra ïîMä úàåci,BìàîNjkeïéiä ìò Cøáîixt `xea' §¤©¤¤§§Ÿ§¨¥©©©¦

,'otbdeokn xg`lïîMä ìò Cøáîe øæBçdtiqen .'axr ony `xea' ¥§¨¥©©¤¤
:myean onya micid zkiq xg`l bdpi cvik zcnlne `ziixad

e,onya eici z` jqy xg`lBçè[eiciay onyd z`-],LnMä Làøa ¨§Ÿ©©¨
.zenyean micia weyl z`vl mkg cinlzl i`pby meyníàå§¦

dBçè ,àeä íëç ãéîìz LnL[eiciay onyd z`-],ìúBka`le ©¨©§¦¨¨¨©¤
,ynyd y`xaàeäLk ÷eMì úàöì íëç ãéîìúì éàðbL éðtî¦§¥¤§©§©§¦¨¨¨¥©§¤

.íOeáî§¨
:odn rpndl mkg cinlzl ie`xy zebdpd d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaíëç ãéîìúì Bì éàðb íéøác äMLcinlz myri m` - ¦¨§¨¦§©§©§¦¨¨
.mzeyrln rpndl eilr okle ,dpebn df ixd mkgàeäLk àöé ìà©¥¥§¤

íéìòðîa àöé ìàå ,äìéla éãéçé àöé ìàå ,÷eMì íOeáî§¨©§©¥¥§¦¦©©§¨§©¥¥§¦§¨¦
íéàleèîä,[i`lh mr-]øtñé ìàå[xaci-]ìàå ,÷eMa äMà íò ©§¨¦§©§©¥¦¦¨©§©

áñédcerqlúéáì äðBøçàa ñðké ìàå ,õøàä énò ìL äøeáça ¨¥©£¨¤©¥¨¨¤§©¦¨¥¨©£¨§¥
äqb äòéñt òéñôé àì óà ,íéøîBà Léå .LøãnäCläé ìàå , ©¦§¨§¥§¦©Ÿ©§¦©§¦¨©¨§©§©¥

.äôe÷æ äîB÷a§¨§¨
.mixacd inrh dne ,`ziixad zwqer mipte` el`a zx`an `xnbd

:`ziixaa epipyàöé ìàmkg cinlz.÷eMì íOeáî àeäLkzx`an ©¥¥§¤§¨©
:`xnbddéøa àaà éaø øîà[epa-]éaø øîà ,àaà øa àéiç éaøc ¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨¨©©¦
,ïðçBéwx ok dxn` `ziixadL íB÷îad yiákLî ìò íéãeLç ¨¨§¨¤£¦©¦§©
,øeëæ.mdl ee`ziy ick mnvr z` minyan mdy,úLL áø øîà ¨¨©©¥¤

ïøîà àì,myean `edyk weyl mkg cinlz `vi `ly epxn` `l ± Ÿ£¨¨
àlàmyeanaìáà ,BãâáamyeanaBôeâady iptn ,xzenäòéæ ¤¨§¦§£¨§¥¨

déì àøaòî:`xnbd dtiqen .myead gix z` dxiarn ±áø øîà §©§¨¥¨©©
å ,àtta myeandk BøòNa myeanéîc Bãâá`vi `le ,[dnec `ed-] ¨¨§§¨§¦§¨¥

.ea x`yp myead gixe seba enk drif xriya oi`y meyn ,weyl jk
dì éøîàåexrya myeandy ,mixne`e miwlegd yie ±kmyean §¨§¦¨¦

aîc Bôeâéyi xriya s`y ,weyl jk z`vl i`yxe ,[dnec `ed-] ¨¥
.myead gix z` dxiarnd drif

:epipy ceràöé ìàåmkg cinlz.äìéla éãéçéz` `xnbd zx`an §©¥¥§¦¦©©§¨
:xacd mrhàãLç íeMî:`xnbd dtiqen .zepfa edecygiy ±àìå ¦©¨¨§Ÿ

ïøîà,dlila icigi `vi `ly epxn` `le ±déì òéá÷ àìc àlà £¨¨¤¨§Ÿ§¦©¥
àðcéò,dlila ecnll zeriaw eax el raw `ly ote`a ±ìáàm` ¦§¨£¨

àðcéò déì òéá÷meyn ,icigi zkll el xzen ,cenill onf el reaw ± §¦©¥¦§¨
cìéæà à÷ déðcéòìc òéãé òãéîel yiy mc` ipal xacd reciy ± ¦¨§¦©¦§¦§¥¨¨¦

.edecygi `le ,jled `ed dil`e zeriaw
:epipy ceràöé ìàåmkg cinlzíéàleèîä íéìòðîa.[i`lh mr-] §©¥¥§¦§¨¦©§¨¦

`ziixaay df xn`n :`xnbd zxne`déì òéiñîreiq df ixd ± §©©¥
ìixacàeä éàðb ,àaà øa àéiç éaø øîàc ,àaà øa àéiç éaø §©¦¦¨©©¨§¨©©¦¦¨©©¨§©

.íéàleèîä íéìòðîa àöiL íëç ãéîìúì:`xnbd dywnéðéà± §©§¦¨¨¤¥¥§¦§¨¦©§¨¦¥¦
,mi`lehn milrpna z`vl mkg cinlzl oi`y ,oicd `ed jk m`d

àäå[`lde-]aø÷éôð àaà øa àéiç é,mi`lehn milrpna `vi - §¨©¦¦¨©©¨¨¦
:`xnbd zvxzn .`ed mkg cinlzy s`déøa àøèeæ øî øîà[epa-] ¨©©§¨§¥

,ïîçð áøcxaecn ,mi`lehn milrpna `vi `ly epipyy dnéàìèa §©©§¨¦§©
,éàìè éab ìòmi`lehn milrpna `vi `a` xa `iig iax eli`e ©©¥§©

:`xnbd dtiqen .cg` i`lhaïøîà àìå`vi `ly epxn` `le ± §Ÿ£¨¨
,i`lh iab lr i`lhaàlà`ed i`lhd xy`kàzðôalrpnd ipta - ¤¨§©§¨

,lkl d`xpe lbxd iab lr cnerdìáà`ed i`lhd m`àcìéâa- £¨§¦§¨
,lkl d`xp epi`y ,awrada ïì úéìz`vl lekie ,jkl yegl oi` ± ¥¨¨

.dfk lrpnaå`ed i`lhd m` s`àzðôá,[lrpnd ipta-]ïøîà àì §§©§¨Ÿ£¨¨
ea `vi `ly epxn` `l ±àçøBàa àlà,jxca ±àúéáa ìáà ¤¨§§¨£¨§¥¨

[ziaa-]da ïì úéì.dfk lrpna z`vl lekie ,jkl yegl oi` ± ¥¨¨
:`xnbd dtiqenïøîà àìå`lehn lrpna `vi `ly epxn` `le ± §Ÿ£¨¨

ä úBîéa ìáà ,änçä úBîéa àlàda ïì úéì íéîLbyegl oi` ± ¤¨¦©©¨£¨¦©§¨¦¥¨¨
,ievn hihd minybd zeniay iptn ,dfk lrpna z`vl lekie ,jkl

.mc` ipal d`xp epi`e ,lrpnay i`lhd z` dqkn `ede
:epipy cerøtñé ìàå[xaci-].÷eMa äMà íò:`xnbd zx`anøîà §©§©¥¦¦¨©¨©

eléôàå ,àcñç áøef dy` m`,BzLà àéädnr xaci `l mewn lkn ©¦§¨©£¦¦¦§
:`xnbd dgiken .weyaéëä énð àéðzax ixack `ziixaa ok epipy ± ©§¨©¦¨¦

,weya dy` mr xtqi l` ,`cqgàéä eléôàå ,BzLà àéä eléôà£¦¦¦§©£¦¦
åéúBáBø÷a ïéàé÷a ìkä ïéàL éôì ,BúBçà àéä eléôàå ,Bza± ¦©£¦¦£§¦¤¥©Ÿ§¦¦¦§¨

efy mircei mpi`e ,eizeaexw od in mi`iwa mc` ipa lk `ly iptn
.ea ecygie ,ezaexw

:epipy ceráñé ìàådcerql.õøàä énò ìL äøeáçazl`ey §©¨¥©£¨¤©¥¨¨¤
:`xnbdàîòè éàî,`ed mrhd :`xnbd daiyn .xacd mrh edn ± ©©£¨
àîìécmnr daiyid jezn `ny ±eäééøúa éëeLîàì éúà`eai ± ¦§¨¨¥§¦§¥©§©§

.mzenk bedple mdixg` jynidl
:epipy ceräðBøçàa ñðké ìàå[xegi`a-].Løãnä úéáìzx`an §©¦¨¥¨©£¨§¥©¦§¨

d z` `xnbd:mrhdéì eø÷c íeMîipa eze` epki jk bdpi m`y ± ¦§¨¥
mc`'òLBt'.[lvrzn-] ¥©

:epipy cer.äqb äòéñt òéñôé àì óà ,íéøîBà Léå`xnbd zx`an §¥§¦©Ÿ©§¦©§¦¨©¨
meyn :mrhd z`øî øîàc,minkgd cg` mya dreny dxn`py ± §¨©©

.íãà ìL åéðéò øBànî úBàî Lîçî ãçà úìèBð äqb äòéñt§¦¨©¨¤¤¤¨¥£¥¥¦§¥¨¤¨¨
:`xnbd zl`eydézðwz éàîdriqt rqty df mc` ly ezpwz dn ± ©©©§¥

:`xnbd daiyn .dligzak eipir xe`n z` aiydl lkei cvik ,dqb
éLîL éác àLec÷a déøcäìyeciw qekn dizy ici lr epaiyi ± ©§§¥§¦¨§¥¦§¥

.zay lila
:epipy cer.äôe÷æ äîB÷a Cläé ìàå:mrhd z` `xnbd zx`an §©§©¥§¨§¨

meynøî øîàc,minkgd cg` mya dreny dxn`py ±Cläîä §¨©©©§©¥
eléôà ,äôe÷æ äîB÷awx jk jld,úBnà òaøàaygpeléàk`ed §¨§¨£¦©§©©§¦

÷çBcz`éìâødáéúëc ,äðéëLweqta aezky ±(b e diryi)dyecwa , ¥©§¥§¦¨¦§¦
,'d z` mik`lnd miyicwny,'BãBák õøàä ìë àìî'rnyne §Ÿ¨¨¨¤§

jled `ed m`e ,ux`l dhnl cxeie aaxzyn 'd ceaky df weqta
.dpikyd ilbx z` wgeck `ed ,dtewf dnewa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

המשך ביקור למס' ברכות ליום חמישי עמ' ב 



קלג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc - zekxa(ycew zay meil)

d ,jxalCøáî øôBñlewaàöBé øeáeoicn xteqd zkxaa ezaeg ici ¥§¨¥¥
.dperk rney

:oenifd oipra sqep oic d`ian `xnbdàúléî àä ,àáø øîà̈©¨¨¨¦§¨
àðà àúéøîà,ici lr xn`p oldlc dkldd xac ±déîMî äøîzéàå ©§¦¨£¨§¦©§¨¦§¥
àøéæ éaøcéúååkly enyn dkld dze` dxn`p l`xyi ux`ae ± §©¦¥¨§¨¦

,dkldd `id efe .izrck xaeq `ed s`y `xif iaxìLeìëàL äL §Ÿ¨¤¨§
,úçàk,onfl mivexe mzcerq mipy exnbe`diy ,`ed ux` jxc §©©

dãçà,lke` oiicry÷éñôîezcerq z`íéðMìicka ,mixg`d ¤¨©§¦©§©¦
oenifd zkxa xnb xg`le ,cgi onfl elkeiy,ezcerq z` miiqie xefgi

ãçàì ïé÷éñôî íéðL ïéàåcigid liaya wiqtdl mikixv oi` mipy ± §¥§©¦©§¦¦¨¤¨
envrl jxal i`yx epi`y ,exnbiy cr oizni `l` ,mdiptl xnby

.oenifd z` eciqti `ly ick weyl z`vle
zl`ey .cigid xear wiqtdl mipyl jxev oi`y oica dpc `xnbd

:`xnbdàìåcg` jxevl mzcerq wiqtdl mipyd lr oi` m`d ± ¨Ÿ
,onfl dvexdàäå[ixde-],déøa øî àaàì déì ÷éñôà àtt áø §¨©¨¨©§¦¥§©¨©§¥
.ãçå eäéà,sqep mc` mre xn `a` epa mr crq `tt ax ,xnelk ¦§©

z` mnry xg`de `tt ax ewiqtde ,mdiptl miiqe xn `a` mcwe
mipyd lry cenll yi o`kne ,onfl lkei xn `a`y ick mzcerq

:`xnbd zvxzn .cigid jxevl wiqtdléðàLdyrnd did dpey ± ¨¦
lv`,àtt áø`l` ,ux` jxc zekld cvn ok dyr `lyíéðôìc ©¨¨§¦§¦

ãáòc àeä ïécä úøeMîca epaa bedpl dvxy iptn ,ok [dyry-]jx ¦©©¦©£©
.ceake zeaiyg ly

:oenif zeklda oic epnn cenll dyrn d`ian `xnbdøa äãeäé§¨©
àzôéø éëøk ,ézôcî àçà áøå éMà áø øa øîe øîéøîelk` ± §¥©©©©©¦§©£¨¦¦§¦¨§¦¦§¨

ztéããä éãäa.oenifa eaiigzpe ,cg`k df mr df -ãç eäa äåä àì ©£¥£¨¥Ÿ£¨§©
âìôeî äåäcdéøáçîdnkga blten didy cg` mdipia did `l ± ©£¨§¨¥©§¥

ecakl ick eixagn dpwfaeeäì éëeøáì.jxande onfnd `ed `diy ± §¨¥§
[éøîà] (åäì àéòáéî à÷å éáúé),dfl df exn` -ïðúc àädn ± ¨§¥¨¦§©

epipyyìLéléî éðä ,ïnæì ïéáéiç úçàk eìëàL äLdf aeig ± §Ÿ¨¤¨§§©©©¨¦§©¥¨¥¦¥
`weec xen`àkéàc àëéämicreqd oia yiy okid ±,ìBãb íãà ¥¨§¦¨¨¨¨

onwl `xnbd zpwqnk(.fn),jxan lecbdyéããä éëc àëéä ìáà£¨¥¨§¦£¨¥
eäðéðaeig llk oi` dpwfae dnkga miey micreqdy okid la` ± ¦§

`linne oenifaúBëøa ÷elçenvrl cg` lk jxaiy ±éãò.óok`e ¦§¨¨¦
eyr jkeéøadéLôðì Léðéà C.envrl cg` lk ekxa ±okn xg`l ¨¦¦¦§©§¥

øîéøîc dén÷ì eúà,mixacd z` el extqe xnixn iptl e`a ±øîà £§©¥¦§¥©¨©
eäì,xnixnäëøa éãéoefnd zkxa zaeg ici ±,íúàöémle`éãé §§¥§¨¨§¨¤§¥

zaeg,íúàöé àì ïenéæoia oi`y dxwna mb onfl mkilry meyn ¦Ÿ§¨¤
,mdl xn`e siqede .eixagn bltend cg` miaeqndeøîéz éëå§¦¥§

øcäéðeiykr aeyp exn`z `nye ±ïnæðe,zeyrl mileki mkpi` xak ¤§©§©¥
y iptn okòøôîì ïenéæ ïéà,ekxiay xg`l oenif oi` ±owzp `ly ¥¦§©§¥©

oefnd zkxa iptl `l` exne`l.
:oenif zeklda sqep oic d`ian `xnbdàa,lk` `ly weyd on cg` ¨

ïàöîezg`k elk`y dylyl `vn -íéëøáî ïäLk,oenif zkxa §¨¨§¤¥§¨§¦
íäéøçà øîBà eäîlk` `l dld mpn`y .mzkxa xg` dpri dn ± ©¥©£¥¤

xnel leki epi`y `l` ,mdnr zeprl eilr ok it lr s` mle` ,mdnr
.xn`i dn ok m`e ,lk` `l ixdy 'elyn eplk`y jexa'ãéáæ áø©§¦

,øîà,mdixg` xn`i.'CøBáîe Ceøa'äðBò ,øîà àtt áømdixg` ¨©¨§¨©¨¨¨©¤
.ïîà:`xnbd zx`anéâéìt àìåexacy meyn ,mdipia ewlgp `le ± ¨¥§Ÿ§¦¦

,mipey mixwn ipy lràäote`a xaic cg`d ±à÷c eäðéçkLàc ¨§©§§¦§§¨
éøîàonfnd xne`yk m`vne `ay -Cøáð','elyn eplk`yàäå± ¨§¦§¨¥§¨

ote`a xaic xg`deéøîà à÷c eäðéçkLàcm`vne `ay - §©§§¦§§¨¨§¦
mixne`yCeøa':`xnbd zx`ane .'elyn eplk`yà÷c eäðéçkLà ¨©§§¦§§¨

éøîàonfnd xne`yk m`vne `a m` -Cøáð','elyn eplk`y ¨§¦§¨¥
øîBàeixg`,'CøBáîe Ceøa'ef oi`y ef dkxa xg` on` dper epi`e ¥¨§¨

m`e ,jxal dpnfd `l` dkxaéøîà à÷c eäðéçkLàm`vne `a - ©§§¦§§¨¨§¦
mixne` mdyCeøa',oenifd zkxa xwir `idy ,'elyn eplk`yäðBò ¨¤

mdixg`.ïîà̈¥
:zekxa lr on` ziipr zeklda illk oicl zxaer `xnbdàãç éðz̈¥£¨

,epipy zg` `ziixaa -,åéúBëøa øçà ïîà äðBòäxg` xnelk ¨¤¨¥©©¦§¨
,envr zkxaCãéà àéðúå ,çaeLî äæ éøä,epipy zxg` `ziixaae ± £¥¤§¨§©§¨¦¨

eizekxa xg` on` dperd,äpeâî äæ éøäzeziixad e`vnpy dywe £¥¤§¤
.ef z` ef zexzeq
:`xnbd zvxznàéL÷ àìoeik zeziixad ixaca dxizq o`k oi` - Ÿ©§¨

,xg` ote`a dxac zg` lkyàä,'gaeyn df ixd' da epipyy ef ± ¨
on` ziipra oebk zxacníéìLeøé äðBáaseq `idy ,oefnd zkxaay §¥§¨©¦

xne`d dxen on`d ziiprae ,dxezd on oaeigy oefnd lr zekxad
.xzei xnel el oi`e oze` xnb xakyàädf ixd' da epipyy ef - ¨

zxacn ,'dpebnúBëøa øàLa,zexg` zekxa eniiqa on` dpery - ¦§¨§¨
xne`e jiynn `ed jk xg` aeye miiqy d`xn `ed eziipr ici lry

.zexea bdpn `ed df ,zetqep zekxa
dpea xg`ly on`d ziipr ote`a mi`xen`d bdpn d`ian `xnbd

:milyexiééaà,oefnd zkxaay milyexi dpea zkxa miiqn didyk ©©¥
déì éðò±,ef dkxa znizga xn`y on`d z` dper didàì÷a± ¨¥¥§¨¨

,ebdpn mrhe .mx lewaìc éëéä ékíéìòBt eòîLernyiy ick ± ¦¥¦§¦§§£¦
,oefnd zkxa seq `ed o`ky epiaie on` xne` `edy milretd

eîe÷éìåaehd ekxaiy `la skiz mzk`lnl eaeyie ecnrie - §¥
wlg `id aihnde aehd zkxay s`y :`xnbd zx`ane .aihnde

xaqy itl ,dekxai `ly jkl iia` yg `l ,oefnd zkxanáBhäc§©
àúééøBàc åàì áéènäådepwz dpaia `l` dxezd on epi` daeig ± §©¥¦¨§©§¨

dxeawl epzpy xzia ibexd lr(:gn onwl),opaxcn `l` dpi`y oeike ,
minkg epwz ,dk`lna weqrl xyt` i` oefnd zkxa zryae

.ziad lra zk`lnn mlhal `ly ,dexn`i `ly milretl
mle`éMà áø-,milyexi dpea miiqn didykdéì éðòon`l ©©¦¨¥¥

dznizgayàLéçìa,ebdpn mrhe .ygla ±eìæìæð àìc éëéä ék ¦§¦¨¦¥¦§Ÿ§©§§
áéènäå áBhäamcew on` dper `edy milretd ernyi m`y iptn ± §©§©¥¦

xwirn dpi`e dxezd on dpi` aihnde aehd zkxay exiki ,ef dkxal
lra zk`ln lehia mewna `ly s` da lflfl e`eaie ,oefnd zkxa

.ziad
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המשך ביקור למס' ברכות ליום שבת אודש עמ' ב 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc - zekxa(iyily meil)

.'íäéøçàì àìå íäéðôì àì ,äëøa íéðeòè íðéà ,äãeòqä,xnelk ©§¨¥¨§¦§¨¨Ÿ¦§¥¤§Ÿ§©£¥¤
.dkxan mixeht el` mixac recníäì øîà,`nef oa mdl aiyd - ¨©¨¤

ïzøèBt úôe ìéàBämze` zxhet ztde ztl milth mdy iptn - ¦©©§¨
,`nef oa z` el`ye exfg .dkxanéëä éàz` zxhet ztdy ,ok m` - ¦¨¦

a ezt dxeyd ,dnr milk`pd dcerqay milk`nd x`yénð ,ïéé©¦©¦
út déøèôð,`nef oa mdl aiyd .dkxan oiid z` ztd xehti - ¦§§¥©

ïéé éðàL,dkxan exhet ztd oi`y milk`nd x`yn oii oic dpey - ¨¦©¦
meyn
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c"agקלד i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.·„Á‡ ˙Èaa elÈÙ‡Â[cÎb¯„Áa ÏBÎ‡Ï ÍÏÓ� Ck ¯Á‡Â ‰Ê ¯„Áa ÏBÎ‡Ï ˙Úc ÏÚ „Á‡ ¯„Áa LcÈwL ¯„ÁÏ ¯„ÁÓ ©£¦§©¦¤¨¥¤¤§¤¤¤¦¥§¤¤¤¨©©©¤¡§¤¤¤§©©¨¦§©§¤¡§¤¤

È¯ˆ ˙ÈaÏ ‰ÈÏÚÓ B‡ ‰iÏÚÏ ˙ÈaÓ ÔÎÂ ¯Á‡LcÈwLk Ì‡ Ï·‡ CÏÓ�a ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰Óa Lc˜Ïe ¯BÊÁÏ C ©¥§¥¦©¦©£¦¨¥£¦¨©©¦¨¦©£§©¥©¤§¨¦£¦§¦§¨£¨¦§¤¦¥

È¯ˆ ÔÈ‡ ¯Á‡ ¯„Áa ÏBÎ‡Ï BzÚc ‰È‰‰ÈÏÚÓ B‡ ‰iÏÚÏ ˙ÈaÓ ÔÎÂ „Á‡ ˙È·a Ì‰ ÌÈ¯„Á‰ È�L Ì‡ Lc˜Ïe ¯BÊÁÏ C ¨¨©§¤¡§¤¤©¥¥¨¦©£§©¥¦§¥©£¨¦¥§©¦¤¨§¥¦©¦©£¦¨¥£¦¨

‰Ê ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ LiL Ôk ˙BNÚÏ ‡lL ·BË ‰lÁ˙ÎÏ ÌB˜Ó ÏkÓe) ˙ÈaÏ[dB�È‡ ¯ˆÁÏ ˙ÈaÓ B‡ ˙È·Ï ˙ÈaÓ Ï·‡ ( ©©¦¦¨¨§©§¦¨¤Ÿ©£¥¤¥§¦©¤£¨¦©¦§©¦¦©¦¤¨¥¥

È¯ˆÂ Ck ÏÚ ‰lÈÁzÓ BzÚ„a ‰È‰L ‰Ó ÏÈÚBÓ.¯‡a˙pL BÓk Lc˜Ïe ¯BÊÁÏ C ¦©¤¨¨§©§¦§¦¨©¨§¨¦©£§©¥§¤¦§¨¥

Ba LcÈwL BÓB˜Ó ˙‡ ÌMÓ ˙B‡¯Ï ‡e‰ ÏBÎÈ ÌL B˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe[e˙ˆ˜Ó elÈÙ‡Â ÔBlÁ C¯c elÈÙ‡ ¦¨¨¦¦§©£¦¨¨¨¦§¦¨¤§¤¦¥£¦¤¤©©£¦¦§¨

BÓB˜Ó[gÎfÔ‰L BÓk LecÈ˜ ÔÈ�ÚÏ „Á‡ ÌB˜Ók el‡ ˙BÓBwÓ È�ML ‰ceÚÒ ÌB˜Óa LecÈ˜ ‡¯˜� ‰fL ÌÈ¯ÓB‡ LÈ §¥§¦¤¤¦§¨¦§¨§¨¤§¥§¥§¨¤¨§¦§¨¦§¤¥

‰"ˆ˜ ÔÓÈÒa ·e˙kL BÓk ÔenÈfÏ Ûe¯ˆ ÔÈ�ÚÏ „Á‡ ÌB˜Ók15:˜Á„‰ ˙ÚLa Ì‰È¯·c ÏÚ CBÓÒÏ LÈÂ §¨¤¨§¦§¨¥§¦§¤¨§¦¨§¥¦§©¦§¥¤¦§©©§©
ב סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

8

`zax `zkld

ãçà úéáá [âנחשב דיירים לכמה משותף מדרגות חדר -

חדר דרך לדירה מדירה כשעובר הדין והוא אחר, כבית
שלו הדירות שתי אפילו - משותף .7מדרגות

ãçà úéáá [ãדינו - אחר לאיש שייך השני החדר אם -

יש ג"כ - שם לאכול רשות לו נתן אם ואף אחר, כבית
.8להסתפק

וכד' רפואה בית כגון אחת רשות שכולו מקום ומאידך
לחדר כשעובר גם בית באותו לחדר מחדר כעובר נחשב

.9רחוק

äæ ìò íé÷ìåç [ä- השני במקום לאכול כשהולך דווקא -
מיד לחזור מנת על כשיוצא אבל כן, לעשות שלא טוב

יכול - ידיו ליטול שיוצא כגון הראשון, במקום ולאכול
לכתחילה כן .10לעשות

åá ùãé÷ù [åסגרו לחוץ שיצא אחר אם להסתפק ויש -
- הקודם מקומו עוד רואה שאינו באופן הדלת או החלון

הראשון כמקומו או אחר כמקום נחשב .11האם

åîå÷î úö÷î [æנעשה בו החדר מקצת רואה אפילו -

בכך די - .12הקידוש

åîå÷î úö÷î [çאלא המקום, שיראה צריך שאין משמע -

לראותו שיכול בכך אטומה13די דלת ישנה שאם אלא ,

לחזור צריך - המקום לראות יכול שאינו כך נעולה
.14ולקדש

zetqede mipeiv

יצחק7) שבות בס' אמנם מסתבר. שכן כא הערה פנ"ד שש"כ
חדר להחשיב מהגרשז"א הביא ד) אות פ"כ ברכות (עניני

אחד. כבית משותף מדרגות
מהגרשז"א.8) כז הערה פנ"ד שש"כ
רי.9) עמ' אברהם נשמת ס'
לסעודה.10) קידוש בין בזמן הפסק לענין ה סעיף להלן ועיין
ו.11) ס"ק בבדה"ש פא סימן השלחן קצות
(סימן12) השלחן ובקצות מהגרשז"א, כב הערה פנ"ד שש"כ

לגבי ו ס"ק פא בסימן וכן המזון ברכת לגבי ב ס"ק בבדה"ש נז
וראייתו בהם, שאכל אמות הד' שיראה שצריך כתב קידוש)
אינו החדר באמצע גדול דבר שכשיש בכך חידוש אין דאל"כ
בכך שדי נאמר ואם ס"ט), קעח בסימן (כמבואר הפסק נחשב

בכך? יש חידוש מה הקידוש, נעשה בו החדר את שיראה
היא דאדרבא לומר דייתכן מוכרחת, אינה זו ראייה אמנם
שדבר כדי עד - אחד כמקום נחשב החדר דכל דהא הנותנת
שיראה שדי לכך הטעם הוא - הפסק נחשב אינו באמצעו גדול
הוא והוא הקידוש, של ד"א לראות צריך ואין החדר מקצת

החידוש.
כב.13) הערה פנ"ד בשש"כ וכ"ה רבינו, מלשון משמע כן

בזה. שהסתפק ס"א תורה בדעת ועיין
הפסק14) לענין לפתח ד"ה ס"א קעח סימן בביה"ל כ"ה

בסעודה.
בתים15) בב' או אחד בבית שאוכלות חבורות ב' א: סעיף

אלו את אלו רואים מקצתן אם ביניהם מפסקת הרבים דרך שאין
מזמנין אלו אלא מצטרפות אינן לאו ואם לזימון מצטרפות

לעצמן. מזמנין ואלו לעצמן
Ò"‡ועד"ז ÁÚ˜ ÔÓÈÒ·מתחלה ואם באכילה): הפסק (לענין

לחדר מחדר מקומו לשנות בדעתו היה זה בחדר כשבירך
שברכתו אחר מאכל השני בחדר אוכל אפילו אכילתו באמצע

ולברך. לחזור א"צ הראשון כברכת
אפילו או לבית מבית אבל אחד בבית החדרים שני שיהיו והוא
בידו המאכל נוטל אפילו כלום מועלת דעתו אין לחצר מבית

בינתיים. הדעת היסח בלא ואוכלו וחוזר כשהולך
הראשון מקומו את לראות יכול שאוכל במקום אם מקום ומכל
צריך אין מקומו מקצת ואפילו חלון דרך אפילו שם שאכל
בדעתו כן היה לא ואפילו לחצר מבית אפילו ולברך לחזור
אם הראשון כברכת שברכתו אחר מאכל על ואפילו כשבירך

כשבירך. לאכול בדעתו היה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zay zekld - jexr ogley

ËÈאין קדיש ואמר הששי עם הפרשה וסיים הש"ץ טעה אם
יקרא אלא המפטיר מלבד לשביעי אחר עוד לקרות צריך
שהמפטיר העיקר כי בכך ודי הששי עם שקרא מה המפטיר עם
עוד יקרא עדיין קדיש אמר לא אם (אבל שבעה למנין עולה
אינו שהמפטיר להאומרים אף לצאת כדי המפטיר מלבד שביעי

הכל): לדברי ולצאת שנוהגין כמו ז' למנין עולה

Îבקריאת אחת אות ואפילו אחת תיבה אפילו הש"ץ דילג אם
עם בו שדילג פסוק אותו ולקרות לחזור צריך שחרית שבת
כבר אם וסוף תחלה עליהם ולברך לו הסמוכים פסוקים ב' עוד
והפטירו הפרשה סיימו כבר אם ואף אחרונה ברכה העולה בירך
פסוקים הג' ולקרות לחזור אחר או הש"ץ צריך מוסף והתפללו
בסי' שנתבאר כמו וסוף תחלה בברכה זה בצבור הדלוג שבהם

זה: דין פרטי כל שם עיין קל"ז

יטֿכ סעיפים והמפטיר התורה קריאת רפב סימן ב חלק

לקרות‡ שני ספר יו"ט לכל להוציא הגאונים שתקנו אף
מוסף שבפרשת מפני כן תקנו לא בשבת המוספים בפרשת
פחות בתורה קורין ואין בלבד פסוקים ב' אלא בה אין השבת
להפטיר שצריך לפי ועוד קל"ז בסי' שנתבאר כמו פסוקים מג'
יקרא ואם המפטיר ממנה שקרא הפרשה מענין שבת בכל בנביא
של ההפטרות כל ויהיו שבת מענין להפטיר יצטרך שבת במוסף
יפטיר השבוע בפרשת כשקורא משא"כ אחד בענין השנה כל

הפרשה: אותה מענין שבת בכל

סעיף ובו בשבת תורות ספרי שני מוציאין אין למה רפג סימן ב חלק

אחד:

ששבעה‡ בשבת פסוקים מכ"א יפחות לא בנביא המפטיר
כנגד פסוקים ג' בנביא שיפטיר וצריך בתורה לקרות עולים
שלא ישראל על שמד גזרו אחת שפעם מפני מהעולים אחד כל
כנגד שבעה הפרשה מענין בנביאים וקראו בתורה יקראו
מג' פוחתין היו ולא בתורה לקרות צריכים שהיו השבעה
כ"א כולם בין והרי בתורה פוחתין שאין כמו אחד לכל פסוקים
התקינו בתורה לקרות וחזרו הגזרה כשבטלה ואח"כ פסוקים
אבל בשבת פסוקים כ"א הפרשה מענין בנביא קורא אחד שיהא
הענין נשלם ואם בתורה העולים ה' כנגד פסוקים בט"ו די ביו"ט
קטנה שהיא שובה פרשת כגון מט"ו בפחות או מכ"א בפחות
להשלים צריך אין וגו' זבחיכם על ספו עולותיכם פרשת כגון או

שמלאחריו): ולא שמלפניו (לא אחר מענין

בתורה· שקראו שבעה כנגד ברכות ז' המפטיר שיברך ותקנו

בנביא שיפטיר קודם שקורא התורה על שבירך ברכות שתי
מלפניה אחת ההפטרה על מברך ברכות וחמש רפ"ב בסי' כמ"ש

לאחריה. וד'

ומפני הברכה סיום שם שאין וצדק אמת אחר אמן לענות ואין
לעשות שלא למפטיר טוב לכן אמן שם לענות טועים שהרבה

ברכה:שם סיום שם שאין ידעו למען כלל הפסק שום

תורה‚ בספר שקראו אחר בצבור אלא ההפטרה נתקנה לא
ברכה בלא בחומש אלא תורה בספר קראו לא אם אבל
בלא אבל ברכותיה עם ההפטרה יאמר לא קמ"ג בסי' כמ"ש
תשתכח שלא שיאמרוה הדבר ונכון לאמרה יכולים ברכותיה
דרך ועל פסול תורה בספר קרא אם אבל ההפטרה תורת להם
שנתבאר כמו ברכותיה עם ההפטרה יאמרו קמ"ג בסי' שנתבאר

שם:

בו„ קורין אין אחת אות אפילו החסר תורה שספר פי על אף
ספר בו שמפטירים הנביא שיהא צריך אין בהפטרה אבל
פה בעל יקרא שלא (כדי בה שמפטירין בפרשה די אלא שלם
כמשפט כתובה אינו זו פרשה גם אם ואף שבכתב) דברים
או הגויל על דהיינו הגמרא חכמי בימי הנביאים ספרי כתיבת
תורה כספר בגלילה ועשוי טהורה בהמה עור של הקלף על
(אף בה להפטיר יכולים (היו) אעפ"כ רע"א סי' בי"ד כמ"ש
כמו כשר בספר שיקראוה כלל נתקנה לא שההפטרה בימיהם)
שאסור אלא כשר תורה בספר לקרות התורה בקריאת שתיקנו
פרשיות לכתוב אסור היה שבימיהם ואף פה על לקרותה
בין התורה מן שהן בין שלם ספר שאינן כל עצמן בפני פרשיות
התירו אעפ"כ רפ"ג סי' בי"ד כמ"ש וכתובים מנביאים שהן
יכולת שאין תורתך הפרו לה' לעשות עת משום הפטרות לכתוב
מקריאת ויתבטלו שלמים נביאים להם לקנות צבור כל ביד

לגמרי. ההפטרה

אעפ"כ בזול והספרים הדפוס מלאכת שנתגלית שעכשיו ואף
ידפיסו אם שאף לפי בלבדן ההפטרות לכתוב או להדפיס מותר
משום אלא בו לקרות מותר יהיה לא הנייר על שלם נביא ספר
עשוי ואינו טהורה בהמה עור על שאינו כיון לה' לעשות עת
חסרון בה יש הכתובה או הנדפסת זו בהפטרה אם ואף בגלילה
איסור שאין בענין הוא אם פה בעל החסרון קורא תיבות הרבה
סי' (עיין פה בעל לאמרם רשאי אתה אי שבכתב דברים משום
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zay zekld - jexr ogley

ËÈאין קדיש ואמר הששי עם הפרשה וסיים הש"ץ טעה אם
יקרא אלא המפטיר מלבד לשביעי אחר עוד לקרות צריך
שהמפטיר העיקר כי בכך ודי הששי עם שקרא מה המפטיר עם
עוד יקרא עדיין קדיש אמר לא אם (אבל שבעה למנין עולה
אינו שהמפטיר להאומרים אף לצאת כדי המפטיר מלבד שביעי

הכל): לדברי ולצאת שנוהגין כמו ז' למנין עולה

Îבקריאת אחת אות ואפילו אחת תיבה אפילו הש"ץ דילג אם
עם בו שדילג פסוק אותו ולקרות לחזור צריך שחרית שבת
כבר אם וסוף תחלה עליהם ולברך לו הסמוכים פסוקים ב' עוד
והפטירו הפרשה סיימו כבר אם ואף אחרונה ברכה העולה בירך
פסוקים הג' ולקרות לחזור אחר או הש"ץ צריך מוסף והתפללו
בסי' שנתבאר כמו וסוף תחלה בברכה זה בצבור הדלוג שבהם

זה: דין פרטי כל שם עיין קל"ז

יטֿכ סעיפים והמפטיר התורה קריאת רפב סימן ב חלק

לקרות‡ שני ספר יו"ט לכל להוציא הגאונים שתקנו אף
מוסף שבפרשת מפני כן תקנו לא בשבת המוספים בפרשת
פחות בתורה קורין ואין בלבד פסוקים ב' אלא בה אין השבת
להפטיר שצריך לפי ועוד קל"ז בסי' שנתבאר כמו פסוקים מג'
יקרא ואם המפטיר ממנה שקרא הפרשה מענין שבת בכל בנביא
של ההפטרות כל ויהיו שבת מענין להפטיר יצטרך שבת במוסף
יפטיר השבוע בפרשת כשקורא משא"כ אחד בענין השנה כל

הפרשה: אותה מענין שבת בכל

סעיף ובו בשבת תורות ספרי שני מוציאין אין למה רפג סימן ב חלק

אחד:

ששבעה‡ בשבת פסוקים מכ"א יפחות לא בנביא המפטיר
כנגד פסוקים ג' בנביא שיפטיר וצריך בתורה לקרות עולים
שלא ישראל על שמד גזרו אחת שפעם מפני מהעולים אחד כל
כנגד שבעה הפרשה מענין בנביאים וקראו בתורה יקראו
מג' פוחתין היו ולא בתורה לקרות צריכים שהיו השבעה
כ"א כולם בין והרי בתורה פוחתין שאין כמו אחד לכל פסוקים
התקינו בתורה לקרות וחזרו הגזרה כשבטלה ואח"כ פסוקים
אבל בשבת פסוקים כ"א הפרשה מענין בנביא קורא אחד שיהא
הענין נשלם ואם בתורה העולים ה' כנגד פסוקים בט"ו די ביו"ט
קטנה שהיא שובה פרשת כגון מט"ו בפחות או מכ"א בפחות
להשלים צריך אין וגו' זבחיכם על ספו עולותיכם פרשת כגון או

שמלאחריו): ולא שמלפניו (לא אחר מענין

בתורה· שקראו שבעה כנגד ברכות ז' המפטיר שיברך ותקנו

בנביא שיפטיר קודם שקורא התורה על שבירך ברכות שתי
מלפניה אחת ההפטרה על מברך ברכות וחמש רפ"ב בסי' כמ"ש

לאחריה. וד'

ומפני הברכה סיום שם שאין וצדק אמת אחר אמן לענות ואין
לעשות שלא למפטיר טוב לכן אמן שם לענות טועים שהרבה

ברכה:שם סיום שם שאין ידעו למען כלל הפסק שום

תורה‚ בספר שקראו אחר בצבור אלא ההפטרה נתקנה לא
ברכה בלא בחומש אלא תורה בספר קראו לא אם אבל
בלא אבל ברכותיה עם ההפטרה יאמר לא קמ"ג בסי' כמ"ש
תשתכח שלא שיאמרוה הדבר ונכון לאמרה יכולים ברכותיה
דרך ועל פסול תורה בספר קרא אם אבל ההפטרה תורת להם
שנתבאר כמו ברכותיה עם ההפטרה יאמרו קמ"ג בסי' שנתבאר

שם:

בו„ קורין אין אחת אות אפילו החסר תורה שספר פי על אף
ספר בו שמפטירים הנביא שיהא צריך אין בהפטרה אבל
פה בעל יקרא שלא (כדי בה שמפטירין בפרשה די אלא שלם
כמשפט כתובה אינו זו פרשה גם אם ואף שבכתב) דברים
או הגויל על דהיינו הגמרא חכמי בימי הנביאים ספרי כתיבת
תורה כספר בגלילה ועשוי טהורה בהמה עור של הקלף על
(אף בה להפטיר יכולים (היו) אעפ"כ רע"א סי' בי"ד כמ"ש
כמו כשר בספר שיקראוה כלל נתקנה לא שההפטרה בימיהם)
שאסור אלא כשר תורה בספר לקרות התורה בקריאת שתיקנו
פרשיות לכתוב אסור היה שבימיהם ואף פה על לקרותה
בין התורה מן שהן בין שלם ספר שאינן כל עצמן בפני פרשיות
התירו אעפ"כ רפ"ג סי' בי"ד כמ"ש וכתובים מנביאים שהן
יכולת שאין תורתך הפרו לה' לעשות עת משום הפטרות לכתוב
מקריאת ויתבטלו שלמים נביאים להם לקנות צבור כל ביד

לגמרי. ההפטרה

אעפ"כ בזול והספרים הדפוס מלאכת שנתגלית שעכשיו ואף
ידפיסו אם שאף לפי בלבדן ההפטרות לכתוב או להדפיס מותר
משום אלא בו לקרות מותר יהיה לא הנייר על שלם נביא ספר
עשוי ואינו טהורה בהמה עור על שאינו כיון לה' לעשות עת
חסרון בה יש הכתובה או הנדפסת זו בהפטרה אם ואף בגלילה
איסור שאין בענין הוא אם פה בעל החסרון קורא תיבות הרבה
סי' (עיין פה בעל לאמרם רשאי אתה אי שבכתב דברים משום
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דבר על אלא נופל אינו האמונה ענין כי בתכלית,

בו, להאמין צריך רק השכל בראיית נראה שאינו
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- אמונה והן דעת הן בשתיהן, צורך שיש מובן שמזה
מצוות. שתי והן

בקצרה לעמוד, יש להלן, שיתבארו הענינים [להבנת

ואמונה"עכ דדעת הענינים שני של מהותם על פ,

באלקות.

- הדעת והן האמונה דהן להקדים, יש כל ראשית

ספק שום בלי גמורה בוודאות מוחלטת ידיעה פירושן

ח בעולם ספיקא ו."וספק

ב הכוונה שאין מובן, מזה להכרהדעת"אשר כאן "

שכליות, והוכחות מראיות הנובעת הבורא במציאות

הרבה האמיתיים ישראל מגדולי החקירה בספרי כמבואר

הוכחות על הבנוי' ידיעה שכן, הבורא, מציאות על ראיות

יותר גדול חכם שיבוא יתכן שהרי מוחלטת, אינה שכליות

גדולות. בקושיות הראיות את ויפריך ממנו

אצל מקום מכל אמיתיות, ראיות הן שלמעשה [ואף

הוודאות. נחלשה השאלות לתרץ יודע שאינו קטן חכם

מקום יש שתמיד עצמו, מצד השכל שגדר ונמצא,

ווודאות החלטיות באדם לקבוע יכול אינו כו', לקושיות

גמורה].

ענין כמו הוא באלקות והאמונה הדעת ענין אלא

הוכחותהראי' לשום זקוק אינו דבר שרואה דאדם .

את ראה שהוא מאחר כי - ידיעתו את לחזק שכליות

עד גמורה, בוודאות הדבר אצלו נתאמת עיניו, במו הדבר

שאי חזקות בראיות לו ויוכיח גדול חכם יבוא אם שגם

והוודאות בטחונו כלל יתערער לא כזה, דבר שיהי' אפשר

במו אותו ראה בעצמו שהוא מאחר ההוא, בדבר הגמורה

עיניו.

ו הדעת ענין הוא בניוכך אצל באלקות האמונה

" שהם מאמיניםישראל, בני הכרה"מאמינים להם שיש ,

ב הבורא, במציאות אדםהתאמתות"עמוקה כמו כזאת "

עיניו. במו דבר שרואה

ואמונה? דעת בין ההבדל כן, אם מהו,

הדברים: ביאור הוא כך אך

מאד נרגש שהדבר - הוא חסידות פי על הדעת ענין

אדמו שביאר וכמו האדם, ש"בנפש הזקן הוא"ר הדעת

התקשרות לשון והוא חוה את ידע והאדם מלשון

ש"והתחברות היינו שידעו", לבדה הידיעה אינה הדעת

הוא העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת

בקשר בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד . . דעתו להעמיק

בעיני שרואה גשמי בדבר מקושרת שהיא כמו וחזק אמיץ

להתקשר"בשר באדם שיש הכח הוא שהדעת היינו, .

מאד מורגש ההוא שהדבר עד אמיץ בקשר דבר באיזה

בנפשו.

ומכוסה,"משא נעלם דבר על רק נופל האמונה ענין כ

הנראה דבר שעל אדם, בני בלשון האמונה ענין וכמו

ש לומר יתכן לא אתמאמינים"לעינים דכשרואים - בו "

הרי אלאיודעיםהדבר - לאמונה צריכים ואין קיים שהוא

שכלית הוכחה לו אין ואף ונגלה, נראה שאינו דבר על רק

" הוא מקום שמכל לומר ניתן קיים, בדברמאמיןשהוא "

ההוא.

" אדם, בני שבלשון אלאאמונהאלא אינה כזאת "

שום לו אין ואף הדבר את ראה לא אם כי השערה, בדרך

הוא שאכן באמת לי' מנא מציאותו, על שכלית ראי'

בעלמא. השערה אלא זו ואין קיים?

בהקב"משא ישראל בני של האמונה ידיעה"כ היא ה

כנ גמורה בוודאות כל"מוחלטת בקרב שיש לפי והיינו ל,

" שהיא קדושה נשמה ישראל ממעלאיש אלקה חלק

שום"ממש צריכה אינה עצמה שהנשמה ופשוט, מובן .

" היא שהרי הבורא, מציאות על והוכחה חלקראי'

היא"אלקה יודעת בעצמה ומהותה שממציאותה ונמצא ,

" שיש הוכחהאלקהבבירור צריך חי איש שאין (וכמו "

גוף בתוך שוכנת זו קדושה שנשמה ומאחר חי). שהוא

ידיעה ותחושתו במחשבתו מכניסה היא הרי האדם,

ה במציאות ממנו),אלקה"מוחלטת חלק היא (שנשמתו "

להחלישו. יוכל שבעולם דבר שום שאין כזאת בוודאות

ר הכופר ישראל איש של מציאות שיש באלקי"[ומה ל

ועכ כו', ספיקות לו שיש או חלישות"ישראל, מרגיש פ

וחומריות הבהמית שנפשו לפי זה הרי - אמונה בעניני
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בו]. נרגשת ואינה דקליפה שק בלבוש ונעלמת

והאמונה: הדעת בין ההבדל גם וזהו

בינה חכמה (שהם: שבאדם השכל מכוחות היא הדעת

לאדם ניתן ידו שעל אנושי וכח תכונה שזוהי היינו דעת),

דבר כמו עמו ולהתקשר נפשו בעמקי דבר איזה להרגיש

כנ בשר בעיני ל."שרואה

האנושיים"משא והחושים מהכוחות אינה האמונה כ

" שהיא הקדושה מהנשמה תוצאה היא אלא חלקשבאדם,
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ממש ממעל שהיאאלקה בנשמתו, השורה והאלקות "

לגמרי. מהם ומובדלת שבאדם האנושיים מהכוחות למעלה

על גיסא, מחד והיפוכו: דבר האמונה בכח יש ולפיכך

גמורה בוודאות מוחלטת ידיעה לנו יש האמונה ידי

ולא אדם בני מעיני ונסתרים הנעלמים רוחניים בדברים

אבל שלהם; האנושיים וחושים בכוחות לתפיסה ניתנו

זו ידיעה אין האמונה, לאחרי גם עצמו, זה מטעם מאידך,

הקדושהמורגשת מנשמתו נובעת שהיא מאחר אדם, בלב

האנושיים וחושים לכוחות מתייחסת ואינה בו השוכנת

" כמו הוא הידיעה ובמילא רחוקשלו, עליו.דבר המרחף "

ומבאר:] שהולך מה וזהו

,äðåîà íùá ïéøå÷ íìåòäù äæ úîàá éë ,ïéðòäå
àøá àåäå íìåë úà äéçî ä"á÷äù äî ïéîàäì
êéøö ïéàù ,íä íéòåè ,ùéì ïéàî úåîìåòä ìë úà
íâä ,äéàø úðéçáá ùâøð äæ éøäù äðåîà äæì

äàåø åìéàë äæ éøä øùá éðéòá äàåø åðéàùמאחר)
שכלו). בעיני שרואה

,à÷ééã äæçà ,äåìà äæçà éøùáîå øîàð äæ ìòå
.éøùáî åðééäå

שאפשר והיינו ראי', של תרגום הוא "אחזה"
על והיינו באלקות, ממש ראי' לבחינת להגיע לאדם

ב"בשרי". ההתבוננות ידי

פירוש:

åîåé÷å óåâä úåéç äàåøù ìéáùá ,éøùáá åîëù
äéçîä àéä àéäù ,åá àéä åùôð éë ùéâøîå òãåé

.óåâì íåé÷å úåéç ïéà äãòìáå óåâä úà
בלבדהג דומם חומר אלא אינו עצמו מצד וף

וכל ובתבשיל בקדרה המונחים גשמי ועצם כבשר
הגם ולפיכך, בו. המלובשת מנפשו רק היא חיותו
היא, ומה איך שבו הנפש מהות אדם ראה לא שמעולם
בראיית מציאותה בבירור אצלו נתאמת זה כל עם
ממש רואה כאילו חזקה "התאמתות" שהיא שכלו,

עיניו. בראיית

íäù úåîìåòä úà ïéàåøù øçàî ,äåìà äæçà êë
,ìåãâ óåâ åîëרז"ל êìäîכמאמר òé÷øì õøàäî
.'åë äðù ÷"ú

הקב"ה כך הגוף את ממלאה הנפש מה חז"ל אמרו
העולמות כל את מחי' שהקב"ה העולם, את ממלא
בשם נקרא העולם כי בגוף, הנפש התלבשות כדמיון
מן העולם, מידת גודל בחז"ל (וכמבואר גדול" "גוף

ורקיע, רקיע כל בין וכן שנה, ת"ק מהלך לרקיע הארץ
הגדול שהגוף רואים, ואנו כו'), הרקיע של עוביו וכן
כמו: ערכו, לפי נברא כל וקיים, חי - העולם כל - הזה
להצמיח הצומח כח בה יש הארץ מתנענעים, הגלגלים
וכן מרגישים, חיים ובעלי פרי, עושים ואילנות עשבים

שבאדם. הנפש

הרי ונברא, נברא שבכל הזו החיות נובע ומאין
אלא זאת אין אלא עצמו, את מחי' העולם אין בוודאי
את להחיות ומשפיע מאיר יתברך שהוא אלקית חיות

העולמות.

'åë úåîùðå íéëàìî åîë íéðçåø íéøáã åìéôà ïëå
ä"á óåñ ïéàî íëåúáù úåéçä éáâì óåâë ïä
íåøî åàù ù"îë ,íîéé÷îå íúåà 'éçîäå äååäîä

.äìà àøá éî åàøå íëéðéò
גם כך וגוף, לנפש נחלקים גשמיים שיצורים כמו
ונפש. גוף יש עליונים, מלאכים כמו רוחניים, ביצורים
יש למלאכים שגם (כידוע, גופו זוהי המלאך דמציאות
והרוח), האש מיסודות רוחניים, גופות שהן אלא גופות,
השם אור שהוא אלקית, חיות שוכנת המלאך ובתוך
אליו). המיוחד ה' אור יש מלאך (ולכל בהם המתלבש

ïåùì åäæå ,'åë äàåø åìàë úùâøåî åæ äòéãéå
ïåùìá äðåîà íùá àø÷ð äæ ïéà ïëìå .äæçà
äøëä ïåùì àåä úòã éë ,úòã íùá àìà ùãå÷ä

.äùâøäå
נופל אינו העולם את מחי' שהקב"ה זה על ולכן,
דבר על אלא יתכן לא אמונה לשון כי אמונה, לשון
שאדם לומר יתכן שלא וכמו בעיניו, רואה שאינו
החיות ידי על מתנענעות ידיו שאצבעות "מאמין"
רואה שהרי אמונה צריך אין שלזה שבהם, הרוחנית
דעת, לשון נופל זה ענין על אלא זה. את ומרגיש
הכרה היא שהדעת היינו והרגשה, הכרה לשון שהוא
מאד אצלו נרגש שהדבר בלב, והרגשה במוח עמוקה
היינו אמיץ, בקשר ההוא הדבר עם שמתקשר עד

בנפש. לו נוגע שהדבר

רק שייך זה שאין "דערהער", הנקרא החוש והוא
(משא"כ האדם של האנושיים בכוחות המושג בדבר
בהמאמין, הרגשה בבחינת אינו בו מאמינים שרק דבר
שענין בעניננו, וכך ממנו) ומובדל רחוק נשאר הדבר כי
איך בנפשו להרגיש יכול שהאדם הוא, באלקות הדעת
בגוף, הנפש חיות כדמיון העולם את מחי' יתברך שהוא
גמורה, בהתאמתות נפשו בחיי האדם שמרגיש דכמו
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זו ידיעה אין האמונה, לאחרי גם עצמו, זה מטעם מאידך,
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אלא זאת אין אלא עצמו, את מחי' העולם אין בוודאי
את להחיות ומשפיע מאיר יתברך שהוא אלקית חיות
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והרוח), האש מיסודות רוחניים, גופות שהן אלא גופות,
השם אור שהוא אלקית, חיות שוכנת המלאך ובתוך
אליו). המיוחד ה' אור יש מלאך (ולכל בהם המתלבש
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דעת, לשון נופל זה ענין על אלא זה. את ומרגיש
הכרה היא שהדעת היינו והרגשה, הכרה לשון שהוא
מאד אצלו נרגש שהדבר בלב, והרגשה במוח עמוקה
היינו אמיץ, בקשר ההוא הדבר עם שמתקשר עד

בנפש. לו נוגע שהדבר

רק שייך זה שאין "דערהער", הנקרא החוש והוא
(משא"כ האדם של האנושיים בכוחות המושג בדבר
בהמאמין, הרגשה בבחינת אינו בו מאמינים שרק דבר
שענין בעניננו, וכך ממנו) ומובדל רחוק נשאר הדבר כי
איך בנפשו להרגיש יכול שהאדם הוא, באלקות הדעת
בגוף, הנפש חיות כדמיון העולם את מחי' יתברך שהוא
גמורה, בהתאמתות נפשו בחיי האדם שמרגיש דכמו

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



c"agקלח i`iyp epizeax zxezn

כולם. החיים בחיי להרגיש יכול הוא כך

äæî åúòã çéñé àìù áìä ú÷îòä àåä úòã íâå
øåñéå çëùé àìù ãéîú åéðôì ïåøëæì åì äéäéå

.åáìî
דבר הוא העולם את מחי' שהקב"ה שזה אע"פ
בשר, בעיני זה דבר רואה כאילו שזה עד לאדם הנגלה
אלקי את "דע ציווי, לשון זה על נופל מקום מכל
וישכח מזה דעתו יסיח שהאדם שיתכן לפי אביך",

בו. נרגש יהי' שלא וכ"ש הדבר

להרגישו שניתן לאדם ונגלה הנראה דבר גם כלומר:
בו. נרגש יהי' לא אליו לבו ישים לא אם ממש,

שנפשו עצמו, אהבת מחמת כלל, בדרך ולמשל:
לטובתו, שהוא דבר כל הנה בעיניו, מאד יקרה אדם של
ולהיפך, גדולה, בהתפעלות האהבה בתכלית יאהבנו
רואים, אנו אך השנאה. בתכלית ישנאהו לו המזיק דבר
אז ומסולק גדול, בענין מאד שטרוד אדם יש שלפעמים
כך כל נפשו תיקר לא זאת ובשעה עצמו", מ"הרגשת
וכן רצונו, נגד שהוא מדבר כ"כ יתפעל ולא בעיניו,

לטובתו. שהוא דבר עבור באהבה מתפעל אינו

כאהבת האדם אל כך כל הקרוב דבר שגם הרי,
בענין שכן וכל מזה. דעתו להסיח ניתן עצמו, והרגשת

לאדם שאפשר דאע"פ ב"ה", החיים ב"חיי ההרגשה
אם מקום, מכל בעיניו, רואה כאילו ממש זאת להרגיש

אותו. לשכוח יכול לכך לבו ישים לא

דהיינו אביך", אלקי את "דע הציווי ענין וזהו
בחוש שירגיש עד בזה, מחשבתו ולהעמיק להתבונן

הד חושייתאותו "ראי' בשם נקרא אשר והוא בר,
בשר. בעיני רואה כאילו דהוי במוח",

- היא הדעת כח של ה"פעולה" כלומר:
- היא מזה והתוצאה בדבר; וההעמקה ההתבוננות
עד (בלב), והרגשה (במוח) הכרה לידי בא שהאדם
בעיני שרואה דבר כמו אמיץ בקשר עמו שמתקשר

בשר.

åàì øåäøäã éãéî ãéáò àì àîìòá øåäøä ë"àùî
.éîã øåáãë

האדם במחשבת ועובר עולה כשענין נקרא הרהור
כלום פועלת אינה זאת ומחשבה והעמקה, עיון בלי
לאו ב"הרהור הפנימי הפירוש וזהו האדם, בנפש
באדם, פנימית פעולה לו יש דדיבור דמי", כדיבור

מידי. עביד דלא הרהור משא"כ
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dxe` ixry

המשפילי‡Í(ו) לשבת המגביהי מ"ש להקדים יש הנה
מגביהי בלשון להבין ויש ובארץ. בשמים לראות
ומטה מעלה בחי' ית' לפניו שיש מזה דמשמע ומשפילי
בחי' הוא לראות ומשפילי מעלה בחי' היינו לשבת דמגביהי
בגדר שנופל גשמיים ומטה מעלה שזהו לומר וא"א מטה
כמו לגמרי מקום מגדר למעלה ית' הוא שהרי מקום
הנה וכמ"ש מקומו העולם ואין ש"ע מקומו הוא שארז"ל
ומשפיל למעל' שיושב ית' בו לומר וא"א כו' אתי מקום
בשוה ותחתונים בעליונים שורה הוא הרי כי למטה א"ע
וארץ בשמים לראות משפילי שא' מוכיח דקרא וסיפא ממש
לעומק וארץ לרום שמים כמ"ש למטה וארץ למעלה ושמים
את הלא וכמ"ש בשוה וארץ בשמים לראות ומשפיל
דמגביהי לומר צריך אלא בשו' מלא אני הארץ ואת השמים
אלא בגשמיות ומטה מעלה בבחי' זה אין זה ומשפילי
דהשתלשלות ברוחניות (ולא ברוחניות ומטה מעלה בבחי'
נק' שהאצילות בי"ע אצילות עולמות ד' כמו העולמות

שמים ענין שזהו ברוחניות מטה ובי"ע ברוחניות מעלה
א' בהשוואה מלא אני וארץ דשמים א' הרי ברוחניות וארץ
בשרש גם אלא עכ"פ ומטה מעלה בחי' דהיינו ועוד ממש
רק נמשך שהוא הקו"ח בחי' שזהו העולמות כל ומקור
סופו עד הקו"ח מראשית ומטה מעלה בחי' שיהיה בשביל

ג הנה בחי'בעשי' אלא עכ"פ ומטה מעלה בחי' יקרא זה ם
קודם גם ממש אא"ס בעצמות היינו ברוחניות ומטה מעלה
אחר עילוי בבחי' שהוא שמה כו' להאציל ברצונו שעלה
הנק' זהו הנה מעלה למעלה שיעור אין עד בעצמותו עילוי
ביוד מגביהי פי' לשבת המגביהי פי' וזהו מעלה בחי'
בעצמותו האור והסתלקות בעילוי לבדו ומרומם שמוגבה
כל שאין עד המעלות ברום עילוי אחר לעילוי שיעור באין
עד וכלל כלל מקום תופס העשי' סוף עד דקו"ח צמצום
לזכרון ונצרך ההשתלשלות כל על שכחה לשון שנופל
במ"א ומבואר כידוע דזכרונות בי"פ כמו ע"ז שיזכירוהו
שרושם שאעפ"י ציור באיזה בעלמא המתעסק כמשל שזהו
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כח דחצוניות חצונית רק זה אין מ"מ בו ניתן פעולתו
שלא בעלמא בידו כמתעסק היה הרי זה וגם שבידו התנועה
שבודאי וכה"ג העמוקה טרדתו מפני כלל לבו כונת בו היה
כו' שיזכירוהו עד וכל מכל לגמרי שכחה הציור בזה יפול

כמו שהוא מק"פ שנק' הראשון הצמצום בחי' הוא וכך
גליפו גליף דמלכא הורמנא בריש כמא' בעלמא הרושם
ביד בעלמא רושם כמו רק היא זו וגליפה שחקיקה בטה"ע

וד"ל: וכה"ג בידיו המתעסק

dkepgd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰Ïצ שבין צדיקהחילוק הנה ובע"ת, לחסידים דיקים
היא למטה הצדקה ענין והנה צדקה, לשון הוא
הוא נפשו חיות לעני שנותן מה דהיינו שפלים רוח להחיות
שפלים רוח להחיות ג"כ הוא ולמעלה צדקה, בשם נק'
פי' כל ובחוסר בעירום מ"ש שזהו הלבנה פגימת דהיינו
וע"י למל' המשפיע יסוד בחי' שהוא כל בחי' שחסר
וליתן שפלים רוח להחיות דהיינו למטה שעושי' הצדקה

למל' שיומשך ג"כ למעלה מעוררים עי"ז סיפוקו די לעני
בשבת שמש רז"ל וכמאמר הלבנה, פגם למלאות דהיינו
הוא הוי' שמש מבחי' שנמשך מה דהיינו לעני', צדקה
בחי' וזהו כנ"ל, כו' הירח מיעוט מל' בחי' לענים צדקה
די"ז נדה כמארז"ל מצדיק גבוה חסיד בחי' אבל צדיקים
נמצא ותוס', בפרש"י ע"ש חסיד שורפן צדיק קוברן

מצדיק. גבוה שחסיד
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡'מז הוא הלא אל בשם יעקב נק' האיך עדיין מובן אינו
עצמן האורות או הם שמות והז' נמחקין שאינן שמות
בשם להקראות א"א עצמו הכלי אבל הכלי שמחי' האור או
שהאור הקו הארת שבתוכו האור כ"א אל בשם נק' שלא אל
דאצי' נשמות וא"כ אל, לקרוא א"א הכלי אבל המאור, מעין
וא"כ מהכלי נפרדים הם שהרי כלי במדריגת אפי' אינם
ד"ה באגה"ק נתבאר דהרי ועוד אל. בשם יעקב יקרא האיך
ממש אלקות אינם דאצי' נשמות אבל וז"ל וחיוהי איהו
אביכם אף במדרש מאמרם היפך וה"ז מאין, יש ע"י לברוא
בראך יעקב בראך מי עולם ז"ל וכמאמרם עולמות בורא
שהם באגה"ק דמ"ש צ"ל זה לתרץ ובכדי יצרך. ישראל
שהיא למעלה שהיא כמו הנשמה היינו ממש אלקות אינם

ע מתייחד ואין מהכלי דאצילותנפרדת בכלים כמו א"ס מהם
הוא ההתהוות כי ידם, על התהוות להיות יכול אינו ולכן
הנשמה אבל הכלים. עם א"ס היחוד אמצעות ע"י דוקא
הדרושים בכל ונת' גדולה ירידה שהיא מטה למטה ירדה
כי לחיוהי שיתעלה הוא והעלי' עלי', צורך היא שהירידה
מתעלית ירידתה ע"י אבל הכלים, מפנימיות שרשם הנשמות
שהוא דמלכא בגופא לאשתאבא ז"ל כמאמרם לחיוהי

וע"י האור. מחמת אל לקרות יתכן העלי' לאחר וא"כ האור,
ומצות תורה ידי על הוא כזה לעילוי הנשמה מתעלית מה
היינו ומובדל קדוש מלשון הוא וקדשנו קדשנו, אשר כמ"ש
כזה לעילוי מתעלה וע"י בם לכן הכלי מן גם שמובדל
שהוא לקדושה מטהרה וגם לחיוהי, מגרמוהי הוא שהעלי'
טהורה שזהו עילאה מטהירו שרשם הנשמות כי ערוך אין
הוא וטוהר לטוהר, השמים כעצם מלשון הוא וטהורה היא,
איזה הוא הרי מ"מ אבל ובהיר זך שהוא טהרה מלשון
וא"כ מ"ה, בלי הוא האור אבל דוקא הכלי וזהו מציאות,
זה לבחי' מתעלה שהיא הנשמה כן אל נק' שהאור כמו
שהיה הגם אל. בשם יעקב נק' ולכן אל, בשם ג"כ תקרא
ניתנה. שלא עד התורה קיימו האבות הרי מ"מ מ"ת, קודם
עלי'. צורך היא והירידה למטה ג"כ ירדה נשמתו דהרי ועוד
במ"א מבואר כי אל בשם נקרא זה שמחמת אפ"ל ועוד
להם א"א כעת אשר מקיפים באורות נש"י יתעלו שלע"ל
ועץ כפריו, עצו יהי' לע"ל כי אפ"ל ועוד בכלים. להתאחד
וכלים אורות שיתאחדו השדה, עץ האדם כי כמ"ש הוא
הרי וא"כ האורות עם גמור ביחוד נש"י יתייחדו וא"כ ביחד,

אל. בשם להם לקרוא יתכן לכן אלקות ממש הם
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ע מתייחד ואין מהכלי דאצילותנפרדת בכלים כמו א"ס מהם
הוא ההתהוות כי ידם, על התהוות להיות יכול אינו ולכן
הנשמה אבל הכלים. עם א"ס היחוד אמצעות ע"י דוקא
הדרושים בכל ונת' גדולה ירידה שהיא מטה למטה ירדה
כי לחיוהי שיתעלה הוא והעלי' עלי', צורך היא שהירידה
מתעלית ירידתה ע"י אבל הכלים, מפנימיות שרשם הנשמות
שהוא דמלכא בגופא לאשתאבא ז"ל כמאמרם לחיוהי

וע"י האור. מחמת אל לקרות יתכן העלי' לאחר וא"כ האור,
ומצות תורה ידי על הוא כזה לעילוי הנשמה מתעלית מה
היינו ומובדל קדוש מלשון הוא וקדשנו קדשנו, אשר כמ"ש
כזה לעילוי מתעלה וע"י בם לכן הכלי מן גם שמובדל
שהוא לקדושה מטהרה וגם לחיוהי, מגרמוהי הוא שהעלי'
טהורה שזהו עילאה מטהירו שרשם הנשמות כי ערוך אין
הוא וטוהר לטוהר, השמים כעצם מלשון הוא וטהורה היא,
איזה הוא הרי מ"מ אבל ובהיר זך שהוא טהרה מלשון
וא"כ מ"ה, בלי הוא האור אבל דוקא הכלי וזהו מציאות,
זה לבחי' מתעלה שהיא הנשמה כן אל נק' שהאור כמו
שהיה הגם אל. בשם יעקב נק' ולכן אל, בשם ג"כ תקרא
ניתנה. שלא עד התורה קיימו האבות הרי מ"מ מ"ת, קודם
עלי'. צורך היא והירידה למטה ג"כ ירדה נשמתו דהרי ועוד
במ"א מבואר כי אל בשם נקרא זה שמחמת אפ"ל ועוד
להם א"א כעת אשר מקיפים באורות נש"י יתעלו שלע"ל
ועץ כפריו, עצו יהי' לע"ל כי אפ"ל ועוד בכלים. להתאחד
וכלים אורות שיתאחדו השדה, עץ האדם כי כמ"ש הוא
הרי וא"כ האורות עם גמור ביחוד נש"י יתייחדו וא"כ ביחד,

אל. בשם להם לקרוא יתכן לכן אלקות ממש הם
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כח דחצוניות חצונית רק זה אין מ"מ בו ניתן פעולתו
שלא בעלמא בידו כמתעסק היה הרי זה וגם שבידו התנועה
שבודאי וכה"ג העמוקה טרדתו מפני כלל לבו כונת בו היה
כו' שיזכירוהו עד וכל מכל לגמרי שכחה הציור בזה יפול

כמו שהוא מק"פ שנק' הראשון הצמצום בחי' הוא וכך
גליפו גליף דמלכא הורמנא בריש כמא' בעלמא הרושם
ביד בעלמא רושם כמו רק היא זו וגליפה שחקיקה בטה"ע

וד"ל: וכה"ג בידיו המתעסק
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰Ïצ שבין צדיקהחילוק הנה ובע"ת, לחסידים דיקים
היא למטה הצדקה ענין והנה צדקה, לשון הוא
הוא נפשו חיות לעני שנותן מה דהיינו שפלים רוח להחיות
שפלים רוח להחיות ג"כ הוא ולמעלה צדקה, בשם נק'
פי' כל ובחוסר בעירום מ"ש שזהו הלבנה פגימת דהיינו
וע"י למל' המשפיע יסוד בחי' שהוא כל בחי' שחסר
וליתן שפלים רוח להחיות דהיינו למטה שעושי' הצדקה

למל' שיומשך ג"כ למעלה מעוררים עי"ז סיפוקו די לעני
בשבת שמש רז"ל וכמאמר הלבנה, פגם למלאות דהיינו
הוא הוי' שמש מבחי' שנמשך מה דהיינו לעני', צדקה
בחי' וזהו כנ"ל, כו' הירח מיעוט מל' בחי' לענים צדקה
די"ז נדה כמארז"ל מצדיק גבוה חסיד בחי' אבל צדיקים
נמצא ותוס', בפרש"י ע"ש חסיד שורפן צדיק קוברן

מצדיק. גבוה שחסיד

miciqgl miwicv oiay weligd oiadl
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡'מז הוא הלא אל בשם יעקב נק' האיך עדיין מובן אינו
עצמן האורות או הם שמות והז' נמחקין שאינן שמות
בשם להקראות א"א עצמו הכלי אבל הכלי שמחי' האור או
שהאור הקו הארת שבתוכו האור כ"א אל בשם נק' שלא אל
דאצי' נשמות וא"כ אל, לקרוא א"א הכלי אבל המאור, מעין
וא"כ מהכלי נפרדים הם שהרי כלי במדריגת אפי' אינם
ד"ה באגה"ק נתבאר דהרי ועוד אל. בשם יעקב יקרא האיך
ממש אלקות אינם דאצי' נשמות אבל וז"ל וחיוהי איהו
אביכם אף במדרש מאמרם היפך וה"ז מאין, יש ע"י לברוא
בראך יעקב בראך מי עולם ז"ל וכמאמרם עולמות בורא
שהם באגה"ק דמ"ש צ"ל זה לתרץ ובכדי יצרך. ישראל
שהיא למעלה שהיא כמו הנשמה היינו ממש אלקות אינם

ע מתייחד ואין מהכלי דאצילותנפרדת בכלים כמו א"ס מהם
הוא ההתהוות כי ידם, על התהוות להיות יכול אינו ולכן
הנשמה אבל הכלים. עם א"ס היחוד אמצעות ע"י דוקא
הדרושים בכל ונת' גדולה ירידה שהיא מטה למטה ירדה
כי לחיוהי שיתעלה הוא והעלי' עלי', צורך היא שהירידה
מתעלית ירידתה ע"י אבל הכלים, מפנימיות שרשם הנשמות
שהוא דמלכא בגופא לאשתאבא ז"ל כמאמרם לחיוהי

וע"י האור. מחמת אל לקרות יתכן העלי' לאחר וא"כ האור,
ומצות תורה ידי על הוא כזה לעילוי הנשמה מתעלית מה
היינו ומובדל קדוש מלשון הוא וקדשנו קדשנו, אשר כמ"ש
כזה לעילוי מתעלה וע"י בם לכן הכלי מן גם שמובדל
שהוא לקדושה מטהרה וגם לחיוהי, מגרמוהי הוא שהעלי'
טהורה שזהו עילאה מטהירו שרשם הנשמות כי ערוך אין
הוא וטוהר לטוהר, השמים כעצם מלשון הוא וטהורה היא,
איזה הוא הרי מ"מ אבל ובהיר זך שהוא טהרה מלשון
וא"כ מ"ה, בלי הוא האור אבל דוקא הכלי וזהו מציאות,
זה לבחי' מתעלה שהיא הנשמה כן אל נק' שהאור כמו
שהיה הגם אל. בשם יעקב נק' ולכן אל, בשם ג"כ תקרא
ניתנה. שלא עד התורה קיימו האבות הרי מ"מ מ"ת, קודם
עלי'. צורך היא והירידה למטה ג"כ ירדה נשמתו דהרי ועוד
במ"א מבואר כי אל בשם נקרא זה שמחמת אפ"ל ועוד
להם א"א כעת אשר מקיפים באורות נש"י יתעלו שלע"ל
ועץ כפריו, עצו יהי' לע"ל כי אפ"ל ועוד בכלים. להתאחד
וכלים אורות שיתאחדו השדה, עץ האדם כי כמ"ש הוא
הרי וא"כ האורות עם גמור ביחוד נש"י יתייחדו וא"כ ביחד,

אל. בשם להם לקרוא יתכן לכן אלקות ממש הם
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.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.è
ïôåàáå íåöîöä éãé ìò àåä úåìéöàã íéìëä úååäúä

.êåøò ïéàá àåä úåìéöà ïëìå ,÷åçéøã
øää ãâð ìàøùé íù ïçéå1ùø ùøéôå"äéä ìàøùé íòù é

,ãçà ùéàë ïéðò åäî ïéáäì êéøöå ,ãçà áìá ãçà ùéàë íù
à÷åã ãçà ùéàë úåéäì äøåú ïúîá êøöð äéä äîå.

ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ïéáäìå,הקודם במאמר

מצד סותרות, בחינות שתי האצילות בעולם יש דלכאורה

כדברי סוף אין לאור ערוך באין הוא האצילות עולם אחד

דאצילות שחכמה כלומר - תמצא", מאין "והחכמה הפסוק

"גילוי נקרא האצילות עולם שני ומצד מאין, יש נמשכת

קודם שהיה מה מגלה רק חדש דבר שאינו כלומר ההעלם",

נתבאר זה ועל ïéàבהעלם. øåà ïéá òöåîî àåä úåìéöàã
áî ìåìë òöåîîäå íéàøáðä ìà ìéöàîä óåñ'úåâéøãîאור

והנאצלים. המאציל, סוף íéìëäåאין úåøåàä úðéçá ïäå
øáã úåàéöî úðéçáá ïä íéìëäã ,úåìéöàã úåøéôñ øùòã

ìåáâ úðéçááהאצילות עולם בין שייכות היוצרים והם

הנבראים îלעולמות éìá úðéçáá ïä úåøåàäå"äבלי)

סוף לאין השייכות את היוצרים והם מוגבל) יש של מהות

'.åëהמאציל
ט

ובאופן הצמצום ידי על הוא דאצילות הכלים התהוות

ערוך. באין הוא אצילות ולכן דריחוק,

éô ìòåäîã ïáåé ìéòì øëæðäשאומריםàåä úåìéöàäù
àåä êåøá óåñ ïéà øåà éáâì êåøò ïéàáיש" נקרא שלכן

íéìëäמאין" úðéçá åðééä האצילות, ìåáâשל úðéçáá ïäù
åë óåñ ïéà øåà éáâì êåøò åðéàù',אור של שעניינו כיון

המוגבלים הכלים הרי וגבול, סוף לו שאין הוא סוף, אין

אליו, ערוך באין הכליםïúååäúäåהם éãéשל ìò àåä
íåöîöä,סוף אין באור øåàäשהיה øãòä éãé ìò åðééäã

ïúååäúä ïôåàã éøä ,ìéòì øëæðëקירבה של באופן לא הוא

אלא åçéø÷ודבקות, úðéçáá åðééä êåøò ïéà êøãá àåä
סוף אין הוא,'åëמהאור הכלים של ההתהוות שאופן וכיון

של מציאות היא מציאותן הרי וריחוק, העלם של באופן

גבול.

úååäúää ïë åîëåהכלים åîéùøäîשל ïùøùîרק לא –

ערוך, אין של באופן הוא סוף אין לאור הכלים של היחס

הרשימו. אל יחסם גם אלא

כח בגבול. עצמו את לגלות הבורא של כח הוא [הרשימו

ורק בגלוי, האיר סוף אין האור עוד כל בגילוי היה לא זה

ונקרא הבורא, של ההגבלה כח ונתגלה ניכר הצמצום לאחר

סוף אין מהאור שנשאר הרושם כביכול שזה כיון רשימו,

שהסתלק]

הראשון משרשם - גבול בחינת שהם - הכלים המשכת אופן

'עילה (כמו ודביקות קירבה של בדרך לא הרשימו, שהוא

אלא וכדומה), êåøòועלול' ïéà êøãá àåä,ממנוéøäù
åîéùøì å÷ä ïéá ùøôää åäæù ,íìòð çë úðéçá àåä åîéùø

ãה אור של åעניינו éåìéâ úðéçá àåä å÷כח זאת, לעומת

íìòäה úðéçá àåä åîéùøהוא הרשימו של שעניינו כיון

והגבלה העלם הוא עניינו הרי להגביל, åë'ïëכח íàå גם,

åîéùøä ïî êùîðù äîשזהïë íâ äæ éøä íéìëä úååäúä
,íìòä úðéçááולכןáåøé÷ úðéçááù úååäúä äæ ïéà éøä

åë.'
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ב.1. יט, שמות
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

הנפש חלקי לג' כלים הם הגוף חלקי ג'

ÔÈ�Ú‰Âּתקף "ּונתּנה אֹומרים אנּו הּׁשנה ּבראׁש ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ
הּקדּׁשה עצם ּגדל לסּפר ּבאים ּדאנּו הּיֹום", ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻקדּׁשת
ואיֹום, נֹורא הּוא הּׁשנה ּדראׁש הּזה הּיֹום ּכי הּזה, הּיֹום ְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל

ואחדּובֹו אחד לכל החּיים ּכל על ּומׁשּפט הּדין הּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּביֹום
ּבכל ּביתֹו לבני ּבהּנֹוגע והן לעצמֹו, לֹו ּבהּנֹוגע הן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָּבפרט,
ּכּפּור צֹום ּוביֹום יּכתבּון הּׁשנה ּבראׁש אׁשר ּופרט, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹּפרט
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אֹותֹו ּכֹותבים הּׁשנה ּדראׁש הּתׁשּובה ידי ּדעל והינּו ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹיחתמּון,
הענין ּובאּור הּכּפּורים. ּביֹום הּוא והחתימה החּיים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבספר
עׂשרה, ׁשמֹונה ּתפּלת ּבנּוסח אֹומרים אנּו ּדהּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָהּוא,
סֹומך רּבים, ּברחמים מתים מחּיה ּבחסד, חּיים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ"מכלּכל
ליׁשני אמּונתֹו ּומקּים אסּורים, ּומּתיר חֹולים ורֹופא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵַַָנֹופלים
חֹולים נֹופלים, מתים, ענינים, ד' ּכאן ׁשּמזּכיר ְְְִִִִִִֵֶַָָָָעפר",
מחּיה ּתמיד הּוא יתּבר הּוא אׁשר הּוא, והּפרּוׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָואסּורים,
ד' ׁשל ענינם מהּו להבין ּוצריכים כּו', נֹופלים וסֹומך ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָמתים
"מחּיה אמרֹו מהּו ועֹוד האדם. ּבנפׁש ּבעבֹודה אּלּו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמדרגֹות
נֹופלים, ענינים, הּׁשלׁשה ׁשאר וכי רּבים", ּברחמים ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹמתים
צריכים ּכּלם ּדהלא רּבים, ּברחמים אינם ואסּורים, ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָֹֻחֹולים
חּיים ּד"מכלּכל הענין ּכללּות מהמׁש והּנה רּבים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָרחמים
ליׁשני אמּונתֹו ּומקּים אסּורים ּומּתיר כּו' מתים מחּיה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבחסד,
הּוא כּו' ּבחסד חּיים מכלּכל יתּבר ׁשהּוא ּדזה מּובן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעפר"
ענינֹו. מהּו להבין וצרי עפר, ליׁשני אמּונתֹו ׁשּמקּים ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלפי
הּנה ואסּורים, חֹולים נֹופלים, ּדמתים, ענינים ּבהד' ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָוהּנה
ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו לּצלן, רחמנא מת הּוא מּכּלם קׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּיֹותר
הּגּוף, רק ונׁשאר מסּתּלק ׁשהחּיּות הּוא הּמיתה ענין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָהרי
חּיּות אל ּכללי ּכלי הּוא הּגּוף ּדהּנה ּדֹומם, ּכאבן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא
ּפרטי אל ּפרטּיים ּכלים הם הּגּוף ואברי ׁשּבּנפׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּכללי
ּכללּיים, חלקים לג' נחלק ּבכללּותֹו והּגּוף ׁשּבּנפׁש, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכחֹות
ּכלים ג' הם האּלּו ּכללּיים חלקים וג' רגל, ּגּוף, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹראׁש,
מחלקי ּכללי אחד חלק אל ּכללי ּכלי מהם אחד ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָּכללּיים,
ּכללּיים חלקים ּבג' ּכן ּגם מתחּלק האדם ּדנפׁש ,הּנפׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבהּכלי ׁשֹורה הּנפׁש חלקי מג' אחד וכל ּופעּלה, מּדֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׂשכל,
והינּו ׁשּבראׁש, ּבּמח ׁשֹורה ּדהּׂשכל האדם, ּבגּוף ׁשּלֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּכללי
ׁשהּוא ּכזה ּבאפן ּומרּכב ממּזג הּוא ׁשּבראׁש הּמח ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֻֻּדחמר
מׁשּכנם הּנה והּמּדֹות הּנפׁש, ׁשל הּׂשכל אֹור ּבתֹוכֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמקּבל
הּלב כן ּכמֹו הּנה הּׂשכל, אל ּכלי הּוא ׁשהּמח ּדכׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּבּלב,
והרגלים הּמּדֹות, אל ּכלי ׁשהּוא ּכזֹו והרּכבה ּבמזיגה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּוא
ענינים הג' והם .וההּלּו הּמעׂשה ּכח אל ּכלים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹוהּידים

וכבדא לּבא מחא, האדם.יּכללים, ּכללּות ׁשּכֹוללים , ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ
ּבהם, ונרּגׁשים האברים ׁשהם ּבהּכלים מתלּבׁשים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּכחֹות
הם הרי ּבכלי הּנּתנין מׁשקין אֹו אכלין מׁשל ּדר על ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכמֹו
הּכלי ׁשל הּכבד ּדֹומה אינֹו ּדהרי ּבהּכלי, ונּכרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנרּגׁשים
ריקנית, ׁשהיא לכמֹו הּמׁשקה אֹו מהאכל מלאה ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבעת
ּומאכל ׁשּבכלי רק והאברים, הּנפׁש ּבכחֹות ּגם הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכן
ּבמּדה, אֹו ּבמׁשקל רק הּוא ּׁשּנּכר מה הּנה ּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָלהיֹותם
ּבער ונראה נּכר זה הרי רּוחנּיים ׁשהם הּנפׁש ּכחֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹאבל
ּדזהּו חי, ׁשהּגּוף ונּכר ׁשּנראה זאת ּדלבד והינּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמהּותם,
הּגּוף מחלקי חלק ּבכל הּנה ּבּגּוף, הּנפׁש הׁשראת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּכללּות
ּכדגמת ּבפרט, ּבֹו הּנמצא והחּיּות האֹור ּבֹו נרּגׁש ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻהרי
ּׁשאנּו מה וזהּו ּבּגׁשמּיּות, ּומׁשקין אכלין ּבין ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָההפרׁש
– טֹובה ּבׂשֹורה ׁשֹומעים אנּו ּדכאׁשר ּבעצמנּו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמרּגיׁשים
מתּכּוץ, הּלב – הּמפח[י]ד ּדבר נׁשמע וכאׁשר ׂשמח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלב
יכּבד ארּכֹות ׁשעֹות ּבעּיּון ּבהׂשּכלה ׁשקידה רּבּוי ידי על ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻוכן

פארמאטערט קאּפ ּדי ווערט מחֹו, ּדאֹוריאעליו מּובן הרי , ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשּלהם. ּבהּכלים מתלּבׁשים ּכחֹותיו וחלקי הּנפׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹחּיּות
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ושש עשרים בת להיות צריכה תורה בן של "השבת

הוי'. שם כנגד הוא וששה עשרים המספר מלאות. שעות

שבת של הקדושות השעות וארבע עשרים על כלומר,

הקודש על מחול מלפניהן אחת שעה להוסיף יש קודש,

בימי שבת עונג את להמשיך מלאחריהן, אחת שעה וכן

הבאים. החול

� יומיא כולא מתברכין מיני' כתוב קודש שבת "על

כששומרים השבוע. ימי כל מתברכים הקדושה מהשבת

השבוע. ימי בכל ברכה מביא זה הרי כראוי, השבת על

התורה בן צריך השבת של השעות ושש עשרים "את

וגם בעצמו ללמוד גם ובעבודה, בתורה בקדושה, לנצל

גם שצריכים הדבר מובן ללמוד. אחרים על להשפיע

לתפלה לנצל צריכים הנותר הזמן את אך ולישון, לאכול

וללימוד.

לטיולים הקדושה השבת את מנצל תורה "כשבן

הרבים. את ח"ו מחטיא הוא הרי בטלים, ולדברים

של הקדושות השעות את מבזבז תורה בן אם אומרים:

יהודים יעשו מה � בטלים ולדברים לטיולים השבת

בשעת בלימוד כשמדברים כן אם אלא פשוטים?

שעה. או שעה חצי במשך לקיימם יכולים הטיולים

עם במסיבות בשבת שלכם החינוך עבודת "גם

כולא מתברכין שמיני' באופן להיות צריכה הילדים

השבת יום של הטובה שההתנהגות כלומר, יומיא:

תהיה שהתנהגותם השבוע, כל למשך הילדים על תשפיע

כנדרש.

חיזוק להם תוסיף הילדים בהדרכת "עבודתכם
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אֹותֹו ּכֹותבים הּׁשנה ּדראׁש הּתׁשּובה ידי ּדעל והינּו ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹיחתמּון,
הענין ּובאּור הּכּפּורים. ּביֹום הּוא והחתימה החּיים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבספר
עׂשרה, ׁשמֹונה ּתפּלת ּבנּוסח אֹומרים אנּו ּדהּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָהּוא,
סֹומך רּבים, ּברחמים מתים מחּיה ּבחסד, חּיים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ"מכלּכל
ליׁשני אמּונתֹו ּומקּים אסּורים, ּומּתיר חֹולים ורֹופא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵַַָנֹופלים
חֹולים נֹופלים, מתים, ענינים, ד' ּכאן ׁשּמזּכיר ְְְִִִִִִֵֶַָָָָעפר",
מחּיה ּתמיד הּוא יתּבר הּוא אׁשר הּוא, והּפרּוׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָואסּורים,
ד' ׁשל ענינם מהּו להבין ּוצריכים כּו', נֹופלים וסֹומך ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָמתים
"מחּיה אמרֹו מהּו ועֹוד האדם. ּבנפׁש ּבעבֹודה אּלּו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמדרגֹות
נֹופלים, ענינים, הּׁשלׁשה ׁשאר וכי רּבים", ּברחמים ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹמתים
צריכים ּכּלם ּדהלא רּבים, ּברחמים אינם ואסּורים, ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָֹֻחֹולים
חּיים ּד"מכלּכל הענין ּכללּות מהמׁש והּנה רּבים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָרחמים
ליׁשני אמּונתֹו ּומקּים אסּורים ּומּתיר כּו' מתים מחּיה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבחסד,
הּוא כּו' ּבחסד חּיים מכלּכל יתּבר ׁשהּוא ּדזה מּובן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעפר"
ענינֹו. מהּו להבין וצרי עפר, ליׁשני אמּונתֹו ׁשּמקּים ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלפי
הּנה ואסּורים, חֹולים נֹופלים, ּדמתים, ענינים ּבהד' ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָוהּנה
ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו לּצלן, רחמנא מת הּוא מּכּלם קׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּיֹותר
הּגּוף, רק ונׁשאר מסּתּלק ׁשהחּיּות הּוא הּמיתה ענין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָהרי
חּיּות אל ּכללי ּכלי הּוא הּגּוף ּדהּנה ּדֹומם, ּכאבן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא
ּפרטי אל ּפרטּיים ּכלים הם הּגּוף ואברי ׁשּבּנפׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּכללי
ּכללּיים, חלקים לג' נחלק ּבכללּותֹו והּגּוף ׁשּבּנפׁש, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכחֹות
ּכלים ג' הם האּלּו ּכללּיים חלקים וג' רגל, ּגּוף, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹראׁש,
מחלקי ּכללי אחד חלק אל ּכללי ּכלי מהם אחד ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָּכללּיים,
ּכללּיים חלקים ּבג' ּכן ּגם מתחּלק האדם ּדנפׁש ,הּנפׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבהּכלי ׁשֹורה הּנפׁש חלקי מג' אחד וכל ּופעּלה, מּדֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׂשכל,
והינּו ׁשּבראׁש, ּבּמח ׁשֹורה ּדהּׂשכל האדם, ּבגּוף ׁשּלֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּכללי
ׁשהּוא ּכזה ּבאפן ּומרּכב ממּזג הּוא ׁשּבראׁש הּמח ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֻֻּדחמר
מׁשּכנם הּנה והּמּדֹות הּנפׁש, ׁשל הּׂשכל אֹור ּבתֹוכֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמקּבל
הּלב כן ּכמֹו הּנה הּׂשכל, אל ּכלי הּוא ׁשהּמח ּדכׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּבּלב,
והרגלים הּמּדֹות, אל ּכלי ׁשהּוא ּכזֹו והרּכבה ּבמזיגה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּוא
ענינים הג' והם .וההּלּו הּמעׂשה ּכח אל ּכלים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹוהּידים

וכבדא לּבא מחא, האדם.יּכללים, ּכללּות ׁשּכֹוללים , ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ
ּבהם, ונרּגׁשים האברים ׁשהם ּבהּכלים מתלּבׁשים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּכחֹות
הם הרי ּבכלי הּנּתנין מׁשקין אֹו אכלין מׁשל ּדר על ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכמֹו
הּכלי ׁשל הּכבד ּדֹומה אינֹו ּדהרי ּבהּכלי, ונּכרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנרּגׁשים
ריקנית, ׁשהיא לכמֹו הּמׁשקה אֹו מהאכל מלאה ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבעת
ּומאכל ׁשּבכלי רק והאברים, הּנפׁש ּבכחֹות ּגם הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכן
ּבמּדה, אֹו ּבמׁשקל רק הּוא ּׁשּנּכר מה הּנה ּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָלהיֹותם
ּבער ונראה נּכר זה הרי רּוחנּיים ׁשהם הּנפׁש ּכחֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹאבל
ּדזהּו חי, ׁשהּגּוף ונּכר ׁשּנראה זאת ּדלבד והינּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמהּותם,
הּגּוף מחלקי חלק ּבכל הּנה ּבּגּוף, הּנפׁש הׁשראת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּכללּות
ּכדגמת ּבפרט, ּבֹו הּנמצא והחּיּות האֹור ּבֹו נרּגׁש ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻהרי
ּׁשאנּו מה וזהּו ּבּגׁשמּיּות, ּומׁשקין אכלין ּבין ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָההפרׁש
– טֹובה ּבׂשֹורה ׁשֹומעים אנּו ּדכאׁשר ּבעצמנּו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמרּגיׁשים
מתּכּוץ, הּלב – הּמפח[י]ד ּדבר נׁשמע וכאׁשר ׂשמח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלב
יכּבד ארּכֹות ׁשעֹות ּבעּיּון ּבהׂשּכלה ׁשקידה רּבּוי ידי על ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻוכן

פארמאטערט קאּפ ּדי ווערט מחֹו, ּדאֹוריאעליו מּובן הרי , ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשּלהם. ּבהּכלים מתלּבׁשים ּכחֹותיו וחלקי הּנפׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹחּיּות
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וכבד.י. לב מתעייף.יא.מוח, הראש
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ושש עשרים בת להיות צריכה תורה בן של "השבת

הוי'. שם כנגד הוא וששה עשרים המספר מלאות. שעות

שבת של הקדושות השעות וארבע עשרים על כלומר,

הקודש על מחול מלפניהן אחת שעה להוסיף יש קודש,

בימי שבת עונג את להמשיך מלאחריהן, אחת שעה וכן

הבאים. החול

� יומיא כולא מתברכין מיני' כתוב קודש שבת "על

כששומרים השבוע. ימי כל מתברכים הקדושה מהשבת

השבוע. ימי בכל ברכה מביא זה הרי כראוי, השבת על

התורה בן צריך השבת של השעות ושש עשרים "את

וגם בעצמו ללמוד גם ובעבודה, בתורה בקדושה, לנצל

גם שצריכים הדבר מובן ללמוד. אחרים על להשפיע

לתפלה לנצל צריכים הנותר הזמן את אך ולישון, לאכול

וללימוד.

לטיולים הקדושה השבת את מנצל תורה "כשבן

הרבים. את ח"ו מחטיא הוא הרי בטלים, ולדברים

של הקדושות השעות את מבזבז תורה בן אם אומרים:

יהודים יעשו מה � בטלים ולדברים לטיולים השבת

בשעת בלימוד כשמדברים כן אם אלא פשוטים?

שעה. או שעה חצי במשך לקיימם יכולים הטיולים

עם במסיבות בשבת שלכם החינוך עבודת "גם

כולא מתברכין שמיני' באופן להיות צריכה הילדים

השבת יום של הטובה שההתנהגות כלומר, יומיא:

תהיה שהתנהגותם השבוע, כל למשך הילדים על תשפיע

כנדרש.

חיזוק להם תוסיף הילדים בהדרכת "עבודתכם
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עצמם אתם הרבים: ממזכי להיות ותזכו ובכוחות ביהדות

ומשפחותיכם והוריכם שמים וביראת בלימוד שתצליחו

וברוחניות". בגשמיות מאושרים יהיו יחיו

על חזק רושם השאירו האמורים שליט"א הרבי דברי

ובאומץ במרץ עבודתם להמשיך המסורים המדירכים כל

יותר. גדולים

,ÍÂ�ÈÁ È�È�ÚÏ ÊÎ¯Ó „ÈÏ˘ ˙·˘ ˙Â·ÈÒÓ ˙˜ÏÁÓ
.È.� ÔÈÏ˜Â¯·

a"yz'd ,xc` h"i

•

1

2

3

4

5

6

7

8

Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ÈÈÁ ÈÓÈ È¯·„][

תקנ"ד הקטנה109בשנת ּפולין בליטא, מהעיירות רבות תלונות באו פולין, כיבוש אחרי כשנה ,

המורים של הרעה השפעתם תוצאות היו זה שכל וקנין מסחר בעניני ישראל עם על ַואוקראינא,
עליהם. ולהעליל היהודים את לשנוא האחוזות ובעלי האצילים ילדי את חנכו אשר הצרפתים

– הפלוגה ראש – רש"מ סידר התלונות דבר על החסידים הכלל עסקני של החשאי לועד בהודע
ישראל עם על טוב להמליץ אציל או רוזן אם מכרו, אצל ישתדל הועד מחברי ואחד אחד כל אשר
בתלונות הפלכים משרי המתקבלים הניירות בעד לעכב הפנימי שר פקידות בית פקידי עם בדברים ולבא

הפנימי. לשר להגישם למהר מבלי ישראל עם על

יעקאטערינא המלכה בחצר מרובה השפעה לו שהיתה ליובאמירסקי הנסיך את יפה הכיר ַָרש"מ
לדא אבל בזה הנסיך עם דיבר והרבה מתקבלים.השני' דבריו אין אשר ראה לבבו בון

ּפאטיאמקין השר את הכיר משקלאב יצחק זונדיל ר' החסיד הועד מחברי השפעה110אחד בעל שהי' ָָָ
היהודים. על טוב ימליץ אשר השר על רז"י וישפיע הקיסרית על מרובה

אתר, על היהודים על התלונות את לבקר תשלח הקיסרית אשר הועילה ּפאטיאמקין השר ָָהשפעת
עליו, להשפיע יוכלו לא היהודים ואשר דבר ומבין אחראי איש שישלח הפנימי לשר פקודתה את ותתן
של חייהם וארחות מסחרם דרכי את ולבחון ולדרוש לחקור ואוקראינא הקטנה פולין ליטא לחבל ַויסע
והאצילים המלוכה שרי עם יתדבר בואו מקום ובכל ביניהם גרים שהם האזרחים אל ויחסם היהודים

משנתיים. יותר לא במשך יעשה זה מסעו ואת בספר, הכל וירשום האחוזות בעלי

נשחתות מדות ובעל רע לאיש מפורסם שהי' – ניקיטין לסגנו הקסרית פקודת את מסר הפנימי שר
את זו למלאכות בחר וניקיטין בהקדם לפועל הנזכרה הפקודה את להביא – ישראל שונא הי' וביחוד

דערזשאווין הרוסי .111הסופר ַ

בספרות כשרון לבעל מפורסם הי' ששמו רוסיא סופרי בין המיוחד אחד הי' דערזשאווין ַהסופר
הקסרית. בחצר וחשוב במאד ישראל שונא והי'

אז גר משה דובער ר' והחסיד לדיסנא סמוך אחד אחוזה בעל אצל דערזשאווין התחנך ַבילדותו
על האחוזה בעל לפני רד"מ המליץ פעמים וכמה לביתו בא הי' דערזשאווין והנער ההיא ַבאחוזה
לפעטערבורג מגורו את רד"מ כשהעתיק רבות שנים ואחרי עושה, דערזשאווין שהי' ילדות ַמעשה
בימי ונזכר והכירו ברד"מ פעם פגש הסופרים, כאחד גדול כבר ושמו בינתים נתפרסם ַודערזשאווין

בביתו. לבקרו ויבקשהו ילדותו
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ּפולין109) כבוש אחרי כשנה שתח"י.תקנ"ד, בהעתקה כ"ה :

להעיר, יש – ּפאטיאמקין השר עם דיבר זונדל שר' לקמן מ"ש ָָלפי

.1791 בשנת מת ָָדּפאטיאמקין

.1739ֿ1791 (110

.1743ֿ1816 (111
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באותות לו ויוכיח אותם ושנאתו ליהודים יחסו אדות על דערזשאווין עם רד"מ דיבר פעמים ַרבות

לכל או אוהבם הייתי כמוך היו היהודים אחיך כל "אם לו עונה הי' תמיד אבל היהודים, מעלות את

שונאם". הייתי לא הפחות

החקירה במלאכת ידו את למלאות הפנימי שר מאת נבחר דערזשאווין הסופר אשר הדבר ַכשנודע
יעשה כי לבקשו דערזשאווין את רד"מ ביקר חייהם וארחות במסחרם היהודים אודות על ַודרישה

וסופר. לחכם הראוי ביושר זו מלאכתו

ומה – זעם מפיקים פניו היו תמיד אשר למרות – טוב, רוח במצב דערזשאווין את מצא ַרד"מ

פקודת למלאות נבחר ציר הקסרית לפני הפנימי שר הציגו שלפניו ביום אשר בשמעו רד"מ נבהל מאד

מסחרם הנהגתם את ולבקר ואוקראינא הקטנה פולין בליטא היהודים מושבות את לבקר ַרוממותה

מי ידי על נמסרה המלאכות אשר בטוחה שהיא ותאמר מבחירתו רצון הפיקה ואשר חייהם וארחות

הנבון עם את להגביל הרצאתו את לכלכל וידע אזרחי' ודת דתה שונאי לעם המולדת את ימכור שלא

להם. הראוי מקומם על יעמידום אשר ההגבלות באותם ומלאכה אומנות וענין מסחר מכל

ואחיך מאז, מכירי ואתה זאת, מלאכות את אמלא – לרד"מ דערזשאווין אמר – שמח ַובלב

דבר ראשית הנה מדרכו כשיחזור שנתיים בעוד כי גולה כלי לכם עשו הבירה בעיר הגרים היהודים

הבירה. מעיר היהודים את לגרש תהי' הרצאתו

עמו, לו שהיתה מהשיחה הועד לחברי ויספר דערזשאווין אצל מביקורו רד"מ יצא ונדכה ַנשבר

רש"מ ורק מאד ויתעצבו עמו בכו הועד אותה112חברי דערזשאווין דברי פעלו לא עליו אשר האחד ַהי'

אצל הביקור ודבר המלאכות דבר ידע לא איש אשר א) ויחליטו: חביריו, על שפעלו הפעולה

בכללותו הדבר את לבטל ישתדלו הועד חברי הנה המלאכות דבר ברבים ישמע אם וגם ַדערזשאווין,

כי ולהיות בפרטי', מהמצב להודיעו אדמו"ר לכ"ק מיוחד ציר לשלוח ב) לזה. לב ישימו לא ואשר
הציר אשר החליטו לעשות בדעתו אשר ככל ממנו שמע הוא וגם בטוב דערזשאווין את מכיר ַרד"מ

דיסנער. רד"מ יהי' אדמו"ר לכ"ק הנוסע
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משה. שמואל ר' = (112

∑
ycew zexb`

תרפ"א] סיון [אמצע

שי' מר[ד]כי ומו"ה שי' חיים יואל מו"ה

וברכה. שלום

נהניתי מאד ומה זמן, באיחור הגיע העבר ניסן מי"ג מכתב

עמו, על ירחם הוא הטוב האל לימוד, אגודת יסדו ת"ל אשר

עיתים לקבוע ויוכלו ובכבוד בנקל טובה פרנסה להם ויתן

ית' ולעבדו לבבינו לטהר לזכנו באמת, חיינו זה אשר לתורה,

בעד העולם אבות זכות ויתעורר טובות, המדות בקנין באמת

בישועה להושע תלמידיהם ותלמידי ותלמידיהם זרעם בניהם

בקרן ישראל כל ויעמ[י]ד עוד, לדאבה נוסיף ולא אמיתית,

בגו"ר. אורה

יזכנו והשי"ת וידידינו אוהבינו כל בשלום גיני נא יפרשו

בגו"ר. טוב אך ולהשמיע לשמוע

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



קמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

באותות לו ויוכיח אותם ושנאתו ליהודים יחסו אדות על דערזשאווין עם רד"מ דיבר פעמים ַרבות

לכל או אוהבם הייתי כמוך היו היהודים אחיך כל "אם לו עונה הי' תמיד אבל היהודים, מעלות את

שונאם". הייתי לא הפחות

החקירה במלאכת ידו את למלאות הפנימי שר מאת נבחר דערזשאווין הסופר אשר הדבר ַכשנודע
יעשה כי לבקשו דערזשאווין את רד"מ ביקר חייהם וארחות במסחרם היהודים אודות על ַודרישה

וסופר. לחכם הראוי ביושר זו מלאכתו

ומה – זעם מפיקים פניו היו תמיד אשר למרות – טוב, רוח במצב דערזשאווין את מצא ַרד"מ

פקודת למלאות נבחר ציר הקסרית לפני הפנימי שר הציגו שלפניו ביום אשר בשמעו רד"מ נבהל מאד

מסחרם הנהגתם את ולבקר ואוקראינא הקטנה פולין בליטא היהודים מושבות את לבקר ַרוממותה

מי ידי על נמסרה המלאכות אשר בטוחה שהיא ותאמר מבחירתו רצון הפיקה ואשר חייהם וארחות

הנבון עם את להגביל הרצאתו את לכלכל וידע אזרחי' ודת דתה שונאי לעם המולדת את ימכור שלא

להם. הראוי מקומם על יעמידום אשר ההגבלות באותם ומלאכה אומנות וענין מסחר מכל

ואחיך מאז, מכירי ואתה זאת, מלאכות את אמלא – לרד"מ דערזשאווין אמר – שמח ַובלב

דבר ראשית הנה מדרכו כשיחזור שנתיים בעוד כי גולה כלי לכם עשו הבירה בעיר הגרים היהודים

הבירה. מעיר היהודים את לגרש תהי' הרצאתו

עמו, לו שהיתה מהשיחה הועד לחברי ויספר דערזשאווין אצל מביקורו רד"מ יצא ונדכה ַנשבר

רש"מ ורק מאד ויתעצבו עמו בכו הועד אותה112חברי דערזשאווין דברי פעלו לא עליו אשר האחד ַהי'

אצל הביקור ודבר המלאכות דבר ידע לא איש אשר א) ויחליטו: חביריו, על שפעלו הפעולה

בכללותו הדבר את לבטל ישתדלו הועד חברי הנה המלאכות דבר ברבים ישמע אם וגם ַדערזשאווין,

כי ולהיות בפרטי', מהמצב להודיעו אדמו"ר לכ"ק מיוחד ציר לשלוח ב) לזה. לב ישימו לא ואשר
הציר אשר החליטו לעשות בדעתו אשר ככל ממנו שמע הוא וגם בטוב דערזשאווין את מכיר ַרד"מ

דיסנער. רד"מ יהי' אדמו"ר לכ"ק הנוסע
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שי' מר[ד]כי ומו"ה שי' חיים יואל מו"ה

וברכה. שלום

נהניתי מאד ומה זמן, באיחור הגיע העבר ניסן מי"ג מכתב

עמו, על ירחם הוא הטוב האל לימוד, אגודת יסדו ת"ל אשר

עיתים לקבוע ויוכלו ובכבוד בנקל טובה פרנסה להם ויתן

ית' ולעבדו לבבינו לטהר לזכנו באמת, חיינו זה אשר לתורה,

בעד העולם אבות זכות ויתעורר טובות, המדות בקנין באמת

בישועה להושע תלמידיהם ותלמידי ותלמידיהם זרעם בניהם

בקרן ישראל כל ויעמ[י]ד עוד, לדאבה נוסיף ולא אמיתית,

בגו"ר. אורה

יזכנו והשי"ת וידידינו אוהבינו כל בשלום גיני נא יפרשו

בגו"ר. טוב אך ולהשמיע לשמוע
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iriaxקמד ,iyily ,ipy ,oey`x - l ,hk - miavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéáöð úùøô
èëèíéávð ízàïåùàøýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´

ìk íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¨«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½−Ÿ
:ìàøNé Léàéáø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtè ¦¬¦§¨¥«©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤

éðçîéör áèçî Eéîéî áàL ãr E:EàéEøárì ©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«§¨§§À
éäìà ýåýé úéøáaéäìà ýåýé øLà Búìàáe EE ¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:íBiä Enr úøkŸ¥¬¦§−©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr k zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לֹו מעניקה עצמּה זֹו ּובּקׁשה הּגאּלה, את לבּקׁש צרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻיהּודי

- עכׁשיו' מׁשיח רֹוצים 'אנּו ּכׁשאֹומר ה'. ּבעבֹודת ועּדּוד ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָסּיּוע

יהיה ׁשּלא יתרה ּוזהירּות ּבעבֹודתֹו, והֹוספה זרּוז ּבֹו ּפֹועל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

הּמׁשיח. ּביאת את ח"ו ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּום ְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבידֹו

éðù(éåì)áéàeäå írì Bì | íBiä Eúà-íé÷ä ïrîì§©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³
òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàì El-äéäé¦«§¤§Æ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤®̈§©«£¤³¦§©

éúáàì:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì Eâéíëzà àìå ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ§¬Ÿ¦§¤−
äìàä-úàå úàfä úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ§¤¨«¨−̈

:úàfäãéékíBiä ãîò eðnr ät BðLé øLà-úà ©«Ÿ¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½
:íBiä eðnr ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé éðôì¦§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr l zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לבּקׁש צרי "ּכלÚa˙ÏÂיהּודי חז"ל: אמרּו וכ הּגאּלה. את ְְִִֵַָ¿ƒ¿…«ְְְֲֶַַָָָָֻ

ׁשּלא על אּלא נפלּו לא ּדוד, ּבימי ּבּמלחמה ׁשּנפלּו אלפים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹאֹותן

הּמקּדׁש ּבית היה ׁשּלא אּלּו אם ּומה הּמקּדׁש. ּבית ּבנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּתבעּו

ׁשּלא על ונענׁשּו ּכ להם נעׂשה ּבימיהם, נחרב ולא eÚ·zּביניהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ»¿

נבּקׁש ולא עליו מתאּבלים אנּו ואין ּבימינּו ׁשחרב אנּו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו,

וכּמה". ּכּמה אחת על רחמים, ְֲִַַַַַַָָָָעליו

éùéìù(ìàøùé)åèeðáLé-øLà úà ízrãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§
øLà íéBbä áø÷a eðøár-øLà úàå íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬

:ízøáræèõr íäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå £©§¤«©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´
:íänr øLà áäæå óñk ïáàåæéLéà íëa Lé-ït ¨¤½¤¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«¤¥´Â¨¤Â¦´

äðô Bááì øLà èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤£¤Á§¨¸Ÿ¤³
éäìà-úà ãárì úëìì eðéäìà ýåýé írî íBiä©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−
:äðrìå Làø äøt LøL íëa Lé-ït íää íéBbä©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ§©«£¨«

çéCøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥¸
Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®

:äàîvä-úà äåøä úBôñ ïrîìèéýåýé äáàé-àì §©²©§¬¨«¨−̈¤©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»

Bì çìñàeää Léàa Búàð÷å ýåýé-óà ïLré æà ék §´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³§¦§¨Æ¨¦´©½
äçîe äfä øôqa äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈©¥´¤©¤®¨¨³

:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýéëýåýé Bìécáäå §Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦§¦§¦³§Ÿ̈Æ
úéøaä úBìà ìëk ìàøNé éèáL ìkî ärøì§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ¨´©§¦½

:äfä äøBzä øôña äáeúkäàëøBcä øîàå ©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«§¨©º©´
éøëpäå íëéøçàî eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä̈©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½
õøàä úBkî-úà eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â¤©º¨¨³¤
:da ýåýé älç-øLà äéàìçz-úàå àåää©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¨«

áëàìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôb̈§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ
íãñ úëtäîk áNr-ìk dá äìré-àìå çîöú©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ

äîãà äøîråáéúëíééáöåéø÷Côä øLà íéBáöe ©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´
:Búîçáe Btàa ýåýéâëäî-ìr íéBbä-ìk eøîàå §Ÿ̈½§©−©«£¨«§¨«§Æ¨©¦½©¤̧

óàä éøç äî úàfä õøàì äëk ýåýé äNr̈¨¯§Ÿ̈²−̈¨¨¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬
:äfä ìBãbäãëúéøa-úà eáær øLà ìr eøîàå ©¨−©¤«§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬

BàéöBäa ínr úøk øLà íúáà éäìà ýåýé§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ®̈£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬
:íéøöî õøàî íúàäëå eëìiåíéäìà eãári Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´

íeòãé-àì øLà íéäìà íäì eåçzLiå íéøçà£¥¦½©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½
:íäì ÷ìç àìååëàåää õøàa ýåýé óà-øçiå §¬Ÿ¨©−¨¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®

øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤
:äfäæëäîçáe óàa íúîãà ìrî ýåýé íLziå ©¤«©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥−̈

Liå ìBãb óö÷áeì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë §¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«
çëeðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸

:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNrì íìBò-ãrñ ©½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

על להצטער עליו הּגלּות, צער את ּתמיד להרּגיׁש צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיהּודי

ּוׁשכינּתא אביהם ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכ

לאחרי ּבזמּננּו, הּגלּות מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָּבגלּותא.

לדֹורנּו ועד הּגלּות, זמן ּבמׁש יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל

הּגאּלה ּותביעת ּבדריׁשת ּבּטּוי לידי לבֹוא צרי זה צער ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻזה.

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ְְִֵַַַָָָָּובצעקה:

,éùéìù,éðù
éòéáøìàéìr eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤

éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ
éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:änLáéäìà ýåýé-ãr záLåBì÷á zrîLå E ¨«¨§©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½
éðáe äzà íBiä Eeöî éëðà-øLà ìëk-ìëa E §²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨

  

   
                
                  
               

               

  
ירושלים בנסי וסיים המקדש בנסי התנא פתח ביאור: .1צריך

בזה: והביאור

ב הקרבנות בסיבת באו אלו נסים המקדשא. .בית

שלא בכדי קרה זה נס – בירושלים ועקרב נחש הזיק ולא
המקדש שבבית בקרבנות הקשורה החג, בשמחת ולא2לפגוע .

שאלין המקום לי צר לחבירו אדם המקריבÌÈÏ˘ÂÈאמר –
בירושלים ללון חייב זה.3קרבן בנס צורך הי' מכך וכתוצאה ,

ומשם המקדש, בבית הי' אלו נסים של המקורי מקומם ב.
כולה. המקדש לעיר ונתפשטו נמשכו

ÌÈÏ˘ÂÈ ˜ÚÂ ˘Á ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂלפירוד רומז "נחש" –
ככתוב חנם, ואילו4ושנאת האשה", ובין בינך אשית "ואיבה

הפסוק על רז"ל וכמאמר מזה, ההיפך היא "ירושלים5ירושלים
ישראל כל עושה שהיא "עיר – יחדיו" לה שחוברה כעיר הבנוי'
של המחלוקת לאש בירושלים מקום הי' שלא וכשם לחברים".

חם" ד"ארסו של6"נחש" באופן לפירוד מקום הי' לא כך ,
קר" ש"ארסו ב"עקרב" המרומז בבית6קרירות, מקורו זה וענין .

חברים ישראל כל שעושה עיר היא שירושלים זה כי המקדש,
שבטים" עלו ששם בשעה "בלבד המקדש.8לרגל7הוא לבית

ÌÈÏ˘ÂÈ ÔÈÏ‡˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÏ ˆ ÂÈÁÏ Ì„‡ Ó‡ ‡ÏÂ–
ומשתחווים צפופים "עומדים שהיו הי' המקדש מנסי אחד
המקום הי' שלא כולה, לירושלים זה נס נמשך ומשם רווחים",

בה ללון .9צר

.ÌÈÏ˘ÂÈ ˜ÚÂ ˘Á ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂ
החיות בכל דומה נס להיות צריך הי' לכאורה ביאור: צריך

דוקא. ועקרב נחש הזיק שלא מדייק ולמה המזיקות,

סגירת ידי (על להשמר אפשר חיות משאר א. והביאור:
מה יזיקו. שלא בכדי בנס צורך ואין בזה), וכיוצא העיר שערי
הם מצויים שהרי להשמר, אפשר אי ועקרב מנחש כן שאין

האדמה יזיקו.10בתוך שלא בכדי בנס צורך הי' ולכן ,

ידי על ועקרב מנחש גם להשמר אפשר לכאורה כי ואם
צריך הי' המקדש בבית הרי באבנים, הבתים קרקע שירצפו
או נחש שם הזיק לא כן פי על ואף (כדלקמן), עפר להיות
ביותר, הנס נוגע ששם כולה, לירושלים הנס נמשך ומזה עקרב;
האיסור מחמת באבנים הבתים את ריצפו שלא לומר קרוב כי

אבנים רצפת על .11דהשתחוואה

רז"ל אמרו של12א) וטבלא אמה על אמה שם הי' "ומקום
שהי' (ואף כו'" עפר ונוטל כו' בה קבועה היתה וטבעת שיש
נחש הי' לא ומעולם לפותחה, צריך הוא הרי בטבלא, מכוסה
המזבח שתחת (חלל השיתין ב) תחתיה). – שיזיק – ועקרב

ויורדין "חלולין היו הנסכים) מקום התהום"כנגד "אבן13עד ג) .
הקדשיםהיתה במוחש)בקדש כנראה – עפר על (דמונח במערבו
מונח"שעלי' הארון להיות14הי' צריכים היו המקדש תחת ד) .

הטומאה) (מפני ומחילין יש15מערות להיפך, נתפרש מדלא ה) .
ד התחתונות אמות (שש דהאוטם (וכלשוןהיכללומר עפר הי' (

עפרורית) – .16במפרשים

שזהו בעפר, דוקא הי' הרצפה קדושת שעיקר אלא עוד, ולא
תחתיה שהוא) ל(עפר חוצצת שנעקרה דאבן .17הענין

וכמה כמה אבן נעקרה לא הזמן כל שבמשך אפשר אי והנה
מעולם. ועקרב נחש שם הזיק לא זאת ובכל פעמים,

חם ארסו נחש הענינים). (בפנימיות ענינו18ב. ובעבודה ,
קר ארסו עקרב ואילו העולם; בעניני והתפעלות ,18חמימות

כי מ"נחש", בהרבה גרוע ו"עקרב" קדושה. לעניני קרירות היינו
ככתוב מקדושה, באה וההתפעלות החמימות ענין "כי19כללות

ואילו לטוב; להפכו אפשר ולכן הוא", אוכלה אש אלקיך ה'
קדושה. של המוחלט ההיפך הוא הקרירות ענין

שלימות מצד בירושלים": ועקרב נחש הזיק "לא וזהו
כמה20היראה אחת ועל ד"נחש" לחמימות מקום נתינת אין

ד"עקרב" לקרירות .21וכמה

מתרץ1.1.1.1. שם שבגמ' ואף א). (כא, יומא במסכת הגמרא וכקושיית
(רש"י, המשנה שמפרשי מזה הנה במקדש", אחרנייתא תרתי "איכא
מוכרח זה, קושי על עומדים אינם ורע"ב) יונה רבינו הרמב"ם,
המקדש קדושת עם קשורים אלו נסים כי קושיא, אי"ז שבפשטות
מכיון משנתנו: לשון סגנון על היא הגמ' וקושיית בפנים). (כדלקמן
מפני "בירושלים קרו אלו שנסים לסיים הו"ל המקדש בנסי שפתח

וכיו"ב. המקדש" שיקריב2.2.2.2.קדושת היא ברגלים האמורה שמחה כי
רפ"א). חגיגה הלכות (רמב"ם שם:3.3.3.3.שלמים יומא בחדא"ג ראה

בירושלים). (שאלין לישנא האי נקט לינה בעי שבירושלים משום
א.4.4.4.4. פ"כ, ב"ר וראה טו. ג, ירושלמי5.5.5.5.בראשית ג. קכב, תהלים

שרף נחש (מקום שהמדבר א, קנז זח"ב וראה – ה"ו. פ"ג חגיגה
ירושלים. של הלעו"ז הוא נחש.6.6.6.6.ועקרב) מערכת הכינויים ערכי

שם.7.7.7.7. שם.8.8.8.8.ירושלמי וקה"ע משה חו"ב9.9.9.9.פני ש"פ משיחות

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ח ראה פ' מוצש"ק תשל"ו,
נחשים10.10.10.10. אבל כו' מים בו אין רק והבור א) כב, (שבת כמארז"ל

בו. יש ס"א.11.11.11.11.ועקרבים סקל"א הזקן אדמו"ר סוטה12.12.12.12.שו"ע
ב. א.13.13.13.13.טו, מט, רפ"ד.14.14.14.14.סוכה ביהב"ח הלכות ראה15.15.15.15.רמב"ם

רפ"א. העזרה16.16.16.16.תמיד כל את ומרצפין ה"י): (פ"א שם רמב"ם ראה
ובבנין ה"ג). פ"ד (שם כו' אטום כו' ההיכל כו', יקרות באבנים

ואכ"מ. זהב. מצופים בארזים – וכדמוכרח17.17.17.17.שלמה א. כד, זבחים
וזוהי – אותה שחרשו שדה – הרצפה קידש דדוד שם מהסוגיא
קרקע). לקרקע המחובר ש(האבן) (אלא דשלמה הרצפה קדושת
(עירובין משכן איקרי ומקדש קרקע, הי' במשכן הענינים: ובפנימיות

העפר. קידש דדוד להא ומתאים א) מערכת18.18.18.18.ב, הכינויים ערכי
כד.19.19.19.19.נחש. ד, י.20.20.20.20.ואתחנן פנ"ו, ב"ר ש"פ21.21.21.21.ראה משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ו חו"ב
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:íBiä Enr úøkŸ¥¬¦§−©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr k zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לֹו מעניקה עצמּה זֹו ּובּקׁשה הּגאּלה, את לבּקׁש צרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻיהּודי

- עכׁשיו' מׁשיח רֹוצים 'אנּו ּכׁשאֹומר ה'. ּבעבֹודת ועּדּוד ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָסּיּוע

יהיה ׁשּלא יתרה ּוזהירּות ּבעבֹודתֹו, והֹוספה זרּוז ּבֹו ּפֹועל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

הּמׁשיח. ּביאת את ח"ו ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּום ְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבידֹו
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ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr l zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לבּקׁש צרי "ּכלÚa˙ÏÂיהּודי חז"ל: אמרּו וכ הּגאּלה. את ְְִִֵַָ¿ƒ¿…«ְְְֲֶַַָָָָֻ

ׁשּלא על אּלא נפלּו לא ּדוד, ּבימי ּבּמלחמה ׁשּנפלּו אלפים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹאֹותן

הּמקּדׁש ּבית היה ׁשּלא אּלּו אם ּומה הּמקּדׁש. ּבית ּבנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּתבעּו

ׁשּלא על ונענׁשּו ּכ להם נעׂשה ּבימיהם, נחרב ולא eÚ·zּביניהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ»¿

נבּקׁש ולא עליו מתאּבלים אנּו ואין ּבימינּו ׁשחרב אנּו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו,

וכּמה". ּכּמה אחת על רחמים, ְֲִַַַַַַָָָָעליו
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BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

על להצטער עליו הּגלּות, צער את ּתמיד להרּגיׁש צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיהּודי

ּוׁשכינּתא אביהם ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכ

לאחרי ּבזמּננּו, הּגלּות מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָּבגלּותא.

לדֹורנּו ועד הּגלּות, זמן ּבמׁש יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל

הּגאּלה ּותביעת ּבדריׁשת ּבּטּוי לידי לבֹוא צרי זה צער ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻזה.

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ְְִֵַַַָָָָּובצעקה:

,éùéìù,éðù
éòéáøìàéìr eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤

éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ
éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:änLáéäìà ýåýé-ãr záLåBì÷á zrîLå E ¨«¨§©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½
éðáe äzà íBiä Eeöî éëðà-øLà ìëk-ìëa E §²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨



iriayקמו ,iyiy ,iying - l - miavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ELôð-ìëáe Eááìâéäìà ýåýé áLå-úà E §¨§−§¨©§¤«§¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤
øLà íénrä-ìkî Eöa÷å áLå Eîçøå EúeáL§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ¦¨¨´©¦½£¤¯

éäìà ýåýé Eöéôä:änL EãEçcð äéäé-íà ¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨¦¦«§¤¬¦©«£−
éäìà ýåýé Eöa÷é íMî íéîMä äö÷aíMîe E ¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈

:Eçwéäéäìà ýåýé EàéáäåEõøàä-ìà-øLà ¦¨¤«¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤
éúáà eLøééúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå E:E ¨«§¬£Ÿ¤−¦«¦§®̈§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

åéäìà ýåýé ìîeErøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®
éäìà ýåýé-úà äáäàìELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−

éiç ïrîì:E §©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(202 'nr cl zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

צּיֹון . . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָרז"ל

הּוא ּבזה הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהיא

‰LÈ¯cצריכה אּלא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה ְְְְִִִִִָָלהיֹות

éùéîçæéäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìréàðN-ìrå E:Eeôãø øLà EçáeLú äzàå ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«§©¨´¨½

øLà åéúåöî-ìk-úà úéNrå ýåýé ìB÷a zrîLå§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²
:íBiä Eeöî éëðàèéäìà ýåýé EøéúBäå| ìëa E ¨«Ÿ¦¬§©§−©«§¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ

ðèá éøôa Eãé äNrîéøôáe Ezîäá éøôáe E ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬
éìr NeNì ýåýé áeLé | ék äáèì EúîãàáBèì E ©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À¨³¨¤̧Æ§½

éúáà-ìr NN-øLàk:Eéýåýé ìB÷a òîLú ék ©«£¤−̈©£Ÿ¤«¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´
éäìàì Eøôña äáeúkä åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤

éäìà ýåýé-ìà áeLú ék äfä äøBzäEááì-ìëa E ©−̈©¤®¦³¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáeñ §¨©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz miavp t"y zgiy)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

עלּיה; לצר היא הירידה הּגלּות: ּבמעלת ּבאּורים ּכּמה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹיׁשנם

ׂשכלּיים ּבאּורים אמנם, ועֹוד. ;החׁש מּתֹו הּוא האֹור ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹיתרֹון

ולכן הּגלּות, מרירּות עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּללּו

ותבא ּכבר ּתתּבּטל ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאנּו

ְַָֻהּגאּלה.

éùéùàéäåönä ékíBiä Eeöî éëðà øLà úàfä ¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àìáéàì «Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«¬Ÿ

äçwéå äîéîMä eðl-äìré éî øîàì àåä íéîMá©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ§¦¨¤´¨
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðlâéàåä íiì øárî-àìå ½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨§«Ÿ¥¥¬¤©−̈¦®

eðl äçwéå íiä øár-ìà eðì-øáré éî øîàì¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨½̈

:äpNrðå dúà eðrîLéåãééìà áBø÷-ékøácä E §©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨¦«¨¬¥¤²©¨−̈
éôa ãàî:BúNrì Eááìáe Eñ §®Ÿ§¦¬¦§¨«§−©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz dax `pryed zgiy)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

על ׁשּנפעלה הּגדֹולה העלּיה את נראה צדקנּו מׁשיח ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכׁשּיבא

ּבי". אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכּכתּוב ,ּכ על לה' ונֹודה הּגלּות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָידי

לצאת ּבּתׁשּוקה חלילה ּתפּגע הּגלּות מעלת ׁשּידיעת אסּור ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָאמנם,

מעלה ׁשּיׁש לדעת עליו והּפּוכֹו: ּדבר מיהּודי ּתֹובעים הּגלּות. ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמן

לצאת ׁשרֹוצה לּבֹו ּבכל לזעק עליו זה עם ּוביחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּגלּות,

ֵַָמהּגלּות.

,éùéù
éòéáùåèéðôì ézúð äàø-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤

:òøä-úàå úånä-úàå áBhäæèEeöî éëðà øLà ©®§¤©−̈¤§¤¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiäåéëøãa úëìì E ©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈

ìåúéáøå úééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL §¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®§¨¦´¨§¨¦½¨
éäìà ýåýé EëøáeEänL-àá äzà-øLà õøàa ¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìæézçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå §¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈
:ízãárå íéøçà íéäìàì úéåçzLäåçéézãbä §¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«¦©³§¦

íéîé ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì̈¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ
àBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äîãàä-ìr©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änLèéíéîMä-úà íBiä íëá éúãrä −̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦
éðôì ézúð úånäå íéiçä õøàä-úàåäëøaä E §¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈

:Erøæå äzà äéçz ïrîì íéiça zøçáe äììwäå§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
ëéäìà ýåýé-úà äáäàìì E-ä÷áãìe Bì÷a rîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨

éiç àeä ék Báéîé Cøàå Eì Eäîãàä-ìr úáL ®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈
éúáàì ýåýé òaLð øLà÷çöéì íäøáàì E £¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬

:íäì úúì á÷réìettt §©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

xihtn - l - miavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîåèéðôì ézúð äàø-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤
:òøä-úàå úånä-úàå áBhäæèEeöî éëðà øLà ©®§¤©−̈¤§¤¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»

éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiäåéëøãa úëìì E ©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈
ìåúéáøå úééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL §¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨®̈§¨¦´¨§¨¦½¨

éäìà ýåýé EëøáeEänL-àá äzà-øLà õøàa ¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨
:dzLøìæézçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå §¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§®̈§¦©§À̈

:ízãárå íéøçà íéäìàì úéåçzLäåçéézãbä §¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«¦©³§¦
íéîé ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì̈¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ
àBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äîãàä-ìr©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änLèéíéîMä-úà íBiä íëá éúãrä −̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦
éðôì ézúð úånäå íéiçä õøàä-úàåäëøaä E §¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈

:Erøæå äzà äéçz ïrîì íéiça zøçáe äììwäå§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
ëéäìà ýåýé-úà äáäàìì E-ä÷áãìe Bì÷a rîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨

éiç àeä ék Báéîé Cøàå Eì Eäîãàä-ìr úáL ®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈
éúáàì ýåýé òaLð øLà÷çöéì íäøáàì E £¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬

:íäì úúì á÷réìettt §©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«
.ïîéñ å"ááì ,íé÷åñô 'î

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéáöð úøèôäâñ-àñ ÷øô äéòùéá

àñééðèré ä÷ãö ìérî òLé-éãâa éðLéaìä ék éäìàa éLôð ìâz ýåýéa NéNà NBN̄¨¦´©«Ÿ̈À¨¥³©§¦Æ¥«Ÿ©½¦³¦§¦©̧¦Æ¦§¥¤½©§¦¬§¨−̈§¨¨®¦
:äéìë äcrz älkëå øàt ïäëé ïúçkàéçéîöú äéreøæ äpâëe dçîö àéöBz õøàë ék ¤«¨¨Æ§©¥´§¥½§©©¨−©§¤¬¥¤«¨¦³¨¨̧¤Æ¦´¦§½̈§©−̈¥«¤´¨©§¦®©

:íéBbä-ìk ãâð äläúe ä÷ãö çéîöé ýåýé éðãà | ïkáñàïrîìe äLçà àì ïBiö ïrîì ¥´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©§¦³©§¨¨Æ§¦½̈¤−¤¨©¦«§©³©¦Æ´Ÿ¤«¡¤½§©¬©
:øráé ãétìk dúreLéå d÷ãö dâpë àöé-ãr èB÷Là àì íéìLeøéáC÷ãö íéBâ eàøå §«¨©−¦´Ÿ¤§®©¥¥³©Ÿ̧©Æ¦§½̈¦«¨−̈§©¦¬¦§¨«§¨³¦Æ¦§¥½



קמז xihtn - l - miavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîåèéðôì ézúð äàø-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤
:òøä-úàå úånä-úàå áBhäæèEeöî éëðà øLà ©®§¤©−̈¤§¤¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»

éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiäåéëøãa úëìì E ©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈
ìåúéáøå úééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL §¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨®̈§¨¦´¨§¨¦½¨

éäìà ýåýé EëøáeEänL-àá äzà-øLà õøàa ¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨
:dzLøìæézçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå §¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§®̈§¦©§À̈

:ízãárå íéøçà íéäìàì úéåçzLäåçéézãbä §¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«¦©³§¦
íéîé ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì̈¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ
àBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äîãàä-ìr©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änLèéíéîMä-úà íBiä íëá éúãrä −̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦
éðôì ézúð úånäå íéiçä õøàä-úàåäëøaä E §¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈

:Erøæå äzà äéçz ïrîì íéiça zøçáe äììwäå§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
ëéäìà ýåýé-úà äáäàìì E-ä÷áãìe Bì÷a rîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨

éiç àeä ék Báéîé Cøàå Eì Eäîãàä-ìr úáL ®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈
éúáàì ýåýé òaLð øLà÷çöéì íäøáàì E £¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬

:íäì úúì á÷réìettt §©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«
.ïîéñ å"ááì ,íé÷åñô 'î

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéáöð úøèôäâñ-àñ ÷øô äéòùéá

àñééðèré ä÷ãö ìérî òLé-éãâa éðLéaìä ék éäìàa éLôð ìâz ýåýéa NéNà NBN̄¨¦´©«Ÿ̈À¨¥³©§¦Æ¥«Ÿ©½¦³¦§¦©̧¦Æ¦§¥¤½©§¦¬§¨−̈§¨¨®¦
:äéìë äcrz älkëå øàt ïäëé ïúçkàéçéîöú äéreøæ äpâëe dçîö àéöBz õøàë ék ¤«¨¨Æ§©¥´§¥½§©©¨−©§¤¬¥¤«¨¦³¨¨̧¤Æ¦´¦§½̈§©−̈¥«¤´¨©§¦®©

:íéBbä-ìk ãâð äläúe ä÷ãö çéîöé ýåýé éðãà | ïkáñàïrîìe äLçà àì ïBiö ïrîì ¥´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©§¦³©§¨¨Æ§¦½̈¤−¤¨©¦«§©³©¦Æ´Ÿ¤«¡¤½§©¬©
:øráé ãétìk dúreLéå d÷ãö dâpë àöé-ãr èB÷Là àì íéìLeøéáC÷ãö íéBâ eàøå §«¨©−¦´Ÿ¤§®©¥¥³©Ÿ̧©Æ¦§½̈¦«¨−̈§©¦¬¦§¨«§¨³¦Æ¦§¥½



קמח
:epáwé ýåýé ét øLà Lãç íL Cì àø÷å CãBák íéëìî-ìëåâúøàôz úøèr úééäå §¨§¨¦−§¥®§³Ÿ̈¨Æ¥´¨½̈£¤²¦¬§Ÿ̈−¦«¢¤«§¨¦²£¤¬¤¦§¤−¤

éðöe ýåýé-ãéaéäìà-óëa äëeìî ó:CããBò øîàé-àì Cöøàìe äáeær ãBò Cì øîàé-àì §©§Ÿ̈®§¦¬§−̈§©¡Ÿ¨«¦Ÿ¥«¨¥Á¨̧¹£À̈§©§¥ÆŸ¥«¨¥¬Æ
:ìraz Cöøàå Ca ýåýé õôç-ék äìeòa Cöøàìe dá-éöôç àøwé Cì ék äîîLäìráé-ék §¨½̈¦´À̈¦¨¥Æ¤§¦½̈§©§¥−§¨®¦«¨¥³§Ÿ̈Æ½̈§©§¥−¦¨¥«¦«¦§©³

éða Ceìráé äìeúa øeçaéìr NéNé älk-ìr ïúç NBNîe Céäìà C:CåéúîBç-ìrC ¨Æ§½̈¦§¨−¨¨®¦§³¨¨Æ©©½̈¨¦¬¨©−¦¡Ÿ¨«¦©«Ÿ©´¦
ýåýé-úà íéøékænä eLçé àì ãéîz äìélä-ìëå íBiä-ìk íéøîL ézã÷ôä íéìLeøé§«¨©À¦¦§©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¨©¯§¨©©²§¨¨¦−´Ÿ¤«¡®©©§¦¦Æ¤§Ÿ̈½

:íëì éîc-ìàæ:õøàa äläz íéìLeøé-úà íéNé-ãrå ïðBëé-ãr Bì éîã eðzz-ìàåçòaLð ©¢¦−¨¤«§©¦§¬¢¦−®©§¥º§©¨¦¯¤§«¨©²¦§¦−̈¨¨«¤¦§©¯
ðâc-úà ïzà-íà Bfr rBøæáe Bðéîéa ýåýééáéàì ìëàî ãBò Cá ezLé-íàå Cøëð-éð §Ÿ̈²¦«¦−¦§´©ª®¦¤¥Á¤§¨¥̧³©«£¨Æ§´Ÿ§©½¦§¦¦§³§¥«¥¨Æ

:Ba zrâé øLà CLBøézèúBøöça eäzLé åéöa÷îe ýåýé-úà eììäå eäìëàé åéôñàî ék ¦«¥½£¤¬¨©−©§«¦³§©«§¨Æ«Ÿ§ª½§¦«§−¤§Ÿ̈®§©§¨¬¦§ª−§©§¬
:éLã÷éñð eîéøä ïáàî eìwñ älñîä elñ elñ írä Cøc ept íéørMa eøár eøár ¨§¦«¦§³¦§Æ©§¨¦½©−¤´¤¨¨®´Ÿ³Ÿ©§¦¨Æ©§´¥¤½¤¨¦¬¥−

:íénrä-ìràéäpä àa CrLé äpä ïBiö-úáì eøîà õøàä äö÷-ìà réîLä ýåýé äpä ©¨«©¦«¦¥´§Ÿ̈À¦§¦̧©Æ¤§¥´¨½̈¤¦§Æ§©¦½¦¥¬¦§¥−¨®¦¥³
:åéðôì Búlrôe Bzà BøëNáéøér äLeøã àøwé Cìå ýåýé éìeàb Lãwä-ír íäì eàø÷å §¨Æ¦½§ª¨−§¨¨«§¨«§¬¨¤²©©−Ÿ¤§¥´§Ÿ̈®§¨Æ¦¨¥´§½̈¦−

:äáærð àìâñàáøa ärö BLeáìa øeãä äæ äøöaî íéãâa õeîç íBãàî àa | äæ-éî ¬Ÿ¤«¡¨«¨¦¤´¨´¥«¡À£³§¨¦Æ¦¨§½̈¤µ¨´¦§½Ÿ¤−§´Ÿ
:réLBäì áø ä÷ãöa øaãî éðà Bçkáéãâáe ELeáìì íãà recî:úâa Cøãk Eâ| äøet Ÿ®£¦²§©¥¬¦§¨−̈©¬§¦«©©¬©¨−Ÿ¦§¤®§¨¤−§Ÿ¥¬§©«¨´

éãâa-ìr íçöð æéå éúîça íñîøàå étàa íëøãàå ézà Léà-ïéà íénrîe écáì ézëøc̈©´§¦§©¦À¥«©¦Æ¥«¦´¦¦½§¤§§¥Æ§©¦½§¤§§¥−©«£¨¦®§¥³¦§¨Æ©§¨©½
:ézìàâà éLeaìî-ìëåã:äàa éìeàb úðLe éaìa í÷ð íBé ékäíîBzLàå øæò ïéàå èéaàå §¨©§©−¤§¨«§¦¦²¬¨−̈§¦¦®§©¬§©−¨«¨§©¦Æ§¥´Ÿ¥½§¤§¥−

:éðúëîñ àéä éúîçå érøæ éì òLBzå CîBñ ïéàååéúîça íøkLàå étàa íénr ñeáàå §¥´¥®©³©«¦Æ§Ÿ¦½©«£¨¦−¦¬§¨¨«§¦§¨³©¦Æ§©¦½©«£©§¥−©«£¨¦®
:íçöð õøàì ãéøBàåæýåýé eðìîb-øLà ìk ìrk ýåýé úläz øékæà | ýåýé éãñç §¦¬¨−̈¤¦§¨«©«§¥¸§Ÿ̈³©§¦¸§¦´Ÿ§Ÿ̈½§©¾¬Ÿ£¤§¨−̈§Ÿ̈®

:åéãñç áøëe åéîçøk íìîb-øLà ìàøNé úéáì áeè-áøåçíéða änä énr-Cà øîàiå §©¸§¥´¦§¨¥½£¤§¨¨¬§©«£−̈§¬Ÿ£¨¨«©¸Ÿ¤¸©©¦´¥½¨¨¦−
:réLBîì íäì éäéå eøwLé àìèBúáäàa íréLBä åéðt Càìîe øö Bì | íúøö-ìëa ´Ÿ§©¥®©§¦¬¨¤−§¦«©§¨¨«¨¨´´À̈©§©³¨¨¸«¦½̈§©«£¨¬

:íìBò éîé-ìk íàOðéå íìhðéå íìàâ àeä Búìîçáe§¤§¨−´§¨¨®©§©§¥¬©§©§¥−¨§¥¬¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 8e zFwc 57 ,xwFAA 1 drW ,'` mFi :ixWY WcFgl clFnd©¨§¤¦§¥¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ipWd mFiA ,ixWY Wcg W`xŸŸ¤¦§¥©©¥¦©¨¨¥§¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 8e zFwc 57 ,xwFAA 1 drW ,'` mFi :ixWY WcFgl clFnd©¨§¤¦§¥¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ipWd mFiA ,ixWY Wcg W`xŸŸ¤¦§¥©©¥¦©¨¨¥§¨

ep 'r lirl d`xe ycegd oikxan oi`



קמט

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 8e zFwc 57 ,xwFAA 1 drW ,'` mFi :ixWY WcFgl clFnd©¨§¤¦§¥¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ipWd mFiA ,ixWY Wcg W`xŸŸ¤¦§¥©©¥¦©¨¨¥§¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc - zekxa(iyiy meil)

.miirnle all jenqe ,dhigyd mewn `edy ,x`ev ±
:df oipra zxtqn `xnbdì àáø déì øîàdéònL,ely ynyl ±ék ¨©¥¨¨§©¨¥¦

àøNéác àöîeà éì úéúééîzkizg il zepwl gahl jled dz`yk ± ©§¥¦§¨§¦§¨
,ig xyaCeøa éáì áø÷îã àëéäî éì éúééàå çøèliaya un`zz ± ¨©§©§¥¦¥¥¨¦§¨©§¥§

xnelk ,dhigyd lr my ekxiay mewndn dkizg il `iadl
.x`evdn

:`ziixaa cer epipy.äàeôøì ïéãøúe ïBæîì áeøk:`xnbd dywn §§¨§¨¦¦§¨
y xacd `ed ok ikeïéà ïBæîì áeøk[ok-]àéðz àäå ,àì äàeôøìå §§¨¦§¦§¨Ÿ§¨©§¨

,`ziixaa epipy ixde ±Béìçî äìBçä úà ïéàtøî íéøác äML¦¨§¨¦§©§¦¤©¤¥¨§
ïéñéñ éîe ,ïéãøúe ,áeøk ,ïä elàå ,äàeôø ïúàeôøeliyaz ± §¨¨§¨§¥¥§§¨¦¥¦¦

,rprp oinn ieyrdúøäå ,äáé÷å ,Lác,dnda ly mgxe ±úøúBéå §©§¥¨¨¤¤§¤¤
.ãákä:`xnbd zvxznàîéà àlàzqxib z` owze xen` `l` ± ©¨¥¤¨¥¨

,`ziixad.ïBæîì óà áeøk§©§¨
:`ziixaa cer epipyBëBúa úøáBò úôläL úéáì Bì éBàdl ie` ± §©¦¤©¤¤¤¤§

:`xnbd dywn .ztl lke`d mc` ly qxkléðéà,xacd `ed ok ike ± ¥¦
ì àáø déì øîà àäådéònL,eynyl `ax xn` ixde ±úéæç ék §¨¨©¥¨¨§©¨¥¦¨¥

à÷eLa àzôì,weya ztl d`ex dz`yk ±éàîa éì àîéz àì ¦§¨§¨Ÿ¥¨¦§©
àzôéø úëøkrcz `l` ,'mgl lk`z dn mr' ize` l`yz l` ± ¨§©¦§¨

ztly ,`ax ly ezbdpdn gken .ztl mr lek`l dvx` i`cey cal
,iia` uxzn .`ziixad ixack `le ,aeh xac `edà øîà,ééaixac ¨©©©¥

exn`p `ziixadøNa éìaî`idy ,xya ila dlyazpy ztla ± ¦§¦¨¨
z` yigkn xyad ly oneyd ,xya mr dlyanyk la` ,sebl dyw

.sebl daeh `id f`e ,ztld ly dgk,øîà àáøå`ziixad ixac §¨¨¨©
ztl zlik` iabl exn`pïéé éìaîla` ,oii dixg` dzey oi`yk ± ¦§¦©¦

.sebl dwifn dpi` ,oii dixg` dzeyyk
iabl `ziixad ixac xe`iaa mitqep mi`xen` ixac d`ian `xnbd

:ztl zlik`,øîà áø ,øîzéàztld zlik`y `ziixaa exn`y dn ¦§©©¨©
ztla xn`p ,dwifníéöò éìaî ,øîà ìàeîLe ,øNa éìaî`ly ± ¦§¦¨¨§¥¨©¦§¦¥¦

,[mivrd y` lr] daxd dze` elyiaïéé éìaî ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¦§¦©¦

.dixg`l dzeyyéðãeñ ,àtt áøì àáø déì øîàwqerd mc` ± ¨©¥¨¨§©¨¨¨¦
,mixnz xky ziiyraàøîçå àøNáa dì ïðéøáz ïðàmixaey ep` ± £©¨§¦©¨§¦§¨§©§¨

,dixg` oii ziizy ici lre xya mr dleyia ici lr ztld gk z`
àøîç eëì Léôð àìc ïezàjk lk mklv` oi`y ,mkziaa ,mz` ± ©§Ÿ¨¦§©§¨

,mz` xky izey ixdy ,oii daxddì eúéøáz éàîamz` dna ± §©¨§¦¨
.dgk z` mixaeydéì øîà,`axl `tt axéáéöaxnelk ,mivra ± ¨©¥§¦¥

ebdp jk ok`y ,zxtqn `xnbd .ax onf dze` milyany ici lr
:`tt ax ly eziaaàtt áøc eäúéác àä ékezy` dbdpy enke ± ¦¨§¦§§©¨¨

c ,`tt ax lydì àìMáîc øúa,ztl dlyiay xg`ly ±àøáz ¨©¦§©§¨¨¨§¨
àúéiñøt éôeà ïðîúa dì±leyia ici lr dgk z` zxaey dzid ¨§©§¨¥©§¦¨¨

zgz oze` ztxey dzidy ,zelecb mivr ly zeirwa mipenya sqep
.ztld zxcw

ohw bc ly zecgeind zepekz iabl ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:gilnïðaø eðz,`ziixaa.úéîî àeäL íéîòt ,çéìî ïè÷ âcel`e ¨©¨¨¨¨¨¨¦©§¨¦¤¥¦

,zindl lelr `ed mday mixwnd mdameiäòáLoke ,ezgilnl §¦§¨
ameidì éøîàå ,äòáLå íéøNòáe ,øNò äòáL,mixne` yie ±amei §¦§¨¨¨§¤§¦§¦§¨§¨§¦¨§

ìLe íéøNòïøîà àìå .äLel` mixac epxn` `le ±éåhîa àlà ¤§¦§Ÿ¨§Ÿ£¨¨¤¨§¦§¥
éåhî àìå,ekxv lk dlvp `le hrn edelvy bca ±,øétL éåhî ìáà §Ÿ¦§¥£¨¦§¥©¦
da ïì úéì.yyg mey epl oi` ,ekxv lk ielv bca la` ±éåhî àìãe ¥¨¨§Ÿ¦§¥

ïøîà àì øétLepxn` `l ahid dlvp `ly bca elit`e ±àìc àlà ©¦Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ
àøëL déøúa äúL,xky eixg` dzy `ly ote`a `l` ±ìáà ¨¨©§¥¦§¨£¨

da ïì úéì ,àøëL déøúa äúLoi` ,xky eixg` dzy m` la` ± ¨¨©§¥¦§¨¥¨¨
.yyg mey epl

:dpyna epipy .mind ziizy iptly dkxa oica zwqer `xnbd
'åëå Bàîöì íéî äúBMäå.exaca didp lkdy jxan §©¤©¦¦§¨

:`xnbd zl`eyéàî é÷etàì,df llkn `ivedl dpynd d`a dn ± §©¥©
daiyn .'e`nvl'a llkp epi` min ziizy ly ote` dfi` ,xnelk

:`xnbdé÷etàì ,ïéáà øa éãéà áø øîà`ivedl dpynd zpeek ± ¨©©¦¦©¨¦§©¥
ïàîì§©
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המשך ביקור למס' ברכות ליום שישי עמ' ב 

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 8e zFwc 57 ,xwFAA 1 drW ,'` mFi :ixWY WcFgl clFnd©¨§¤¦§¥¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ipWd mFiA ,ixWY Wcg W`xŸŸ¤¦§¥©©¥¦©¨¨¥§¨

ep 'r lirl d`xe ycegd oikxan oi`



לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:186:228:548:549:269:2710:3010:3018:5718:4919:2119:1318:3019:22באר שבע  )ק(

6:176:208:538:539:259:2610:2910:2918:5718:4919:2219:1318:2019:23חיפה )ק( 

6:156:188:528:539:239:2410:2810:2718:5718:4919:2119:1318:1119:21ירושלים )ק( 

6:196:238:548:559:269:2710:3010:3018:5718:4919:2119:1318:3019:23תל אביב )ק(

6:206:289:029:059:339:3610:3910:4119:2319:1019:5319:4018:5419:53אוסטריה וינה )ק(

6:276:178:488:429:209:1410:1910:1518:0918:1418:3418:3917:5518:50אוסטרליה מלבורן )ח(

6:256:339:059:089:379:4010:4310:4419:2219:1119:5219:3918:5519:43אוקראינה אודסה )ק(

5:546:038:368:399:089:1110:1410:1518:5618:4419:2619:1418:2819:18אוקראינה דונייצק )ק(

6:066:148:478:509:199:2210:2510:2619:0718:5519:3719:2518:3919:29אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:306:399:119:159:449:4810:5010:5219:3419:2020:0519:5119:0519:55אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:216:319:049:079:369:3910:4210:4419:2819:1419:5919:4518:5819:49אוקראינה קייב )ק(

6:526:599:329:3410:0410:0611:0911:1019:4819:3720:1720:0519:2120:18איטליה מילאנו )ק(

6:005:588:348:319:049:0210:0610:0418:2218:2018:4318:4018:0218:44אקוואדור קיטו )ח(

6:586:509:209:159:539:4710:5210:4818:4318:4719:0819:1218:2919:23ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:507:4010:1310:0710:4410:3811:4411:3919:3519:4120:0120:0719:2220:11ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:406:469:179:199:509:5110:5410:5519:2619:1619:5219:4219:0019:46ארה״ב בולטימור )ק(

6:286:339:069:089:389:4010:4310:4419:1819:0819:4419:3418:5119:45ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:286:349:069:089:399:4110:4310:4419:1719:0719:4419:3318:5119:45ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:037:099:429:4410:1410:1611:1911:2019:5519:4520:2220:1219:2820:23ארה״ב דטרויט )ק(

7:007:039:359:3510:0710:0811:1111:1119:3619:2920:0019:5219:1220:01ארה״ב היוסטן )ק(

6:296:339:059:069:379:3810:4110:4119:1119:0219:3519:2718:4619:36ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:027:049:359:3510:0810:0811:1111:1019:3319:2719:5619:5019:1019:59ארה״ב מיאמי )ק(

6:246:319:029:049:349:3610:3910:4019:1219:0219:3919:2918:4619:41ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:206:269:009:029:329:3410:3710:3819:1419:0419:4119:3118:4719:41ארה״ב שיקאגו )ק(

6:236:188:558:529:249:2110:2610:2318:3618:3718:5818:5918:1919:03בוליביה לה פאס )ח(

7:067:169:489:5210:2010:2411:2711:2820:1219:5820:4320:2919:4220:46בלגיה אנטוורפן )ק(

7:067:159:489:5210:2010:2411:2711:2820:1319:5920:4420:3019:4320:45בלגיה בריסל )ק(

6:146:258:599:049:319:3610:3810:4119:3119:1520:0519:4919:0019:53בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:045:588:318:269:028:5810:039:5918:0318:0518:2618:2817:4718:34ברזיל ס.פאולו )ח(

5:505:448:178:138:488:449:499:4517:5017:5218:1218:1417:3318:20ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:226:329:069:109:389:4110:4410:4619:3119:1820:0319:4919:0220:04בריטניה לונדון )ק(

6:296:409:139:179:459:5010:5210:5419:4219:2720:1520:0019:1220:16בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:286:389:119:159:449:4810:5010:5219:3819:2420:1019:5619:0820:00גרמניה ברלין )ק(

6:486:579:319:3510:0310:0611:0911:1119:5619:4220:2720:1319:2720:17גרמניה פרנקפורט )ק(

6:055:588:338:289:038:599:559:5318:0618:0818:2818:3117:4918:35דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:236:248:558:549:279:2710:3010:2918:4818:4319:1019:0518:2619:09הודו בומביי )ח(

6:186:198:518:509:239:2210:2610:2518:4618:4019:0819:0218:2319:06הודו פונה )ח(

6:106:188:518:549:239:2610:2910:3019:1018:5819:4019:2718:4219:31הונגריה בודפשט )ק(

6:366:429:149:169:479:4810:5110:5219:2619:1519:5219:4218:5919:46טורקיה איסטנבול )ק(

6:597:049:369:3810:0810:1011:1311:1319:4519:3520:1020:0119:1920:05יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:336:409:129:159:459:4810:5010:5219:3019:1819:5919:4719:0219:51מולדובה קישינב )ק(

7:167:179:529:5210:2310:2211:2611:2519:5119:4620:1320:0819:2920:12מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:416:308:598:539:329:2510:3010:2518:1318:2018:4118:4718:0218:51ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:405:438:188:188:498:499:539:5218:2118:1418:4418:3717:5718:41נפאל קטמנדו )ח(

6:566:549:249:229:579:5510:5810:5619:0819:0619:2919:2718:4819:31סינגפור סינגפור )ח(

5:576:078:418:459:139:1710:1910:2119:0818:5419:4119:2618:3819:30פולין ורשא )ק(

6:046:008:308:279:039:0010:0410:0118:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:087:169:499:5110:2110:2311:2611:2720:0719:5520:3520:2319:3920:36צרפת ליאון )ק(

7:157:249:5710:0110:2910:3211:3511:3720:1920:0620:4920:3619:5020:50צרפת פריז )ק(

5:415:408:158:138:458:449:489:4618:0618:0318:2718:2417:4518:28קולומביה בוגוטה )ח(

6:476:549:279:299:5810:0111:0411:0519:4119:3020:0919:5819:1420:10קנדה טורונטו )ק(

6:226:309:039:059:359:3710:4010:4119:1919:0819:4819:3618:5119:49קנדה מונטריאול )ק(

6:236:278:578:599:319:3210:3510:3519:0218:5319:2619:1818:3619:22קפריסין לרנקה )ק(

6:456:579:329:3710:0310:0811:1111:1320:0719:5120:4220:2619:3620:42רוסיה מוסקבה )ח(

6:486:569:299:3210:0110:0411:0711:0819:4719:3520:1720:0419:1920:08רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:516:599:339:3610:0510:0811:1111:1219:5419:4220:2320:1119:2620:23שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:358:349:089:0710:1010:0918:2618:2118:4718:4318:0418:47תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם '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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קני לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:336:409:129:159:459:4810:5010:5219:3019:1819:5919:4719:0219:51מולדובה קישינב )ק(

7:167:179:529:5210:2310:2211:2611:2519:5119:4620:1320:0819:2920:12מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:416:308:598:539:329:2510:3010:2518:1318:2018:4118:4718:0218:51ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:405:438:188:188:498:499:539:5218:2118:1418:4418:3717:5718:41נפאל קטמנדו )ח(

6:566:549:249:229:579:5510:5810:5619:0819:0619:2919:2718:4819:31סינגפור סינגפור )ח(

5:576:078:418:459:139:1710:1910:2119:0818:5419:4119:2618:3819:30פולין ורשא )ק(

6:046:008:308:279:039:0010:0410:0118:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:087:169:499:5110:2110:2311:2611:2720:0719:5520:3520:2319:3920:36צרפת ליאון )ק(

7:157:249:5710:0110:2910:3211:3511:3720:1920:0620:4920:3619:5020:50צרפת פריז )ק(

5:415:408:158:138:458:449:489:4618:0618:0318:2718:2417:4518:28קולומביה בוגוטה )ח(

6:476:549:279:299:5810:0111:0411:0519:4119:3020:0919:5819:1420:10קנדה טורונטו )ק(

6:226:309:039:059:359:3710:4010:4119:1919:0819:4819:3618:5119:49קנדה מונטריאול )ק(

6:236:278:578:599:319:3210:3510:3519:0218:5319:2619:1818:3619:22קפריסין לרנקה )ק(

6:456:579:329:3710:0310:0811:1111:1320:0719:5120:4220:2619:3620:42רוסיה מוסקבה )ח(

6:486:569:299:3210:0110:0411:0711:0819:4719:3520:1720:0419:1920:08רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:516:599:339:3610:0510:0811:1111:1219:5419:4220:2320:1119:2620:23שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:358:349:089:0710:1010:0918:2618:2118:4718:4318:0418:47תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם '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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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