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ד

f"iyz'd ,(` xn`n) mixet .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

·iÁ1ארּור ּבין ידע ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי איניׁש «»ְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
מרּדכי לברּו הּפׁשּוט2המן הּפרּוׁש ולכאֹורה . ְְְְְִֵַַַָָָָָָ

(ּכפרּוׁש ּביין להׁשּתּכר לבסּומי, איניׁש ׁשחּיב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבזה,
ויּוכל ידע, לא אׁשר ּבמּצב ׁשּיהיה ּכ ּכדי עד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹרׁש"י)

מּובן ואינֹו מרּדכי. לברּו המן ארּור ּבין אי3להחליף , ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָ
ּוביֹותר .ּברּו חסֿוׁשלֹום יאמרּו ארּור ׁשּבמקֹום ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹיּתכן
ׂשמחת ּבפּורּיא, הּוא לבסּומי ׁשהחּיּוב ּדכיון מּובן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאינֹו
ּוברּו המן ארּור הּוא ּפּורים ּדנס הענין ּוכללּות ְְְִִִֵָָָָָָָּפּורים,
ׁשּיחליף ּבאפן ּבפּורּיא לבסּומי יּתכן לא הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמרּדכי,
הפ ׁשּזהּו מרּדכי, לברּו המן ארּור ּבין ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָחסֿוׁשלֹום
ּבּגמרא ׁשּמצינּו ועלּֿדר ּפּורים. ּדנס הענין 4ּכללּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
הּוא לפיו, יֹוׁשיט ׁשּמא חיׁשינן ּדלא חמץ, ּבדיקת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹלענין
(ּבתמיהה), מיניּה קאכיל מיכל לׂשרפֹו עליו מחּזר ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָעצמֹו
ׁשהּדבר יּתכן לא לׂשרפֹו, ּבדבר עֹוסק ׁשּכאׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיינּו,
ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה מּמּנּו, להנֹות ויחּפץ ּבעיניו חן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹימצא
ׁשהּוא ּבאפן ּבפּורּיא לבסּומי יּתכן ׁשּלא ּפּורים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹלׂשמחת
ויּוכל ידע ׁשּלא ּפּורים, ּדׂשמחת הענין ּכללּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהפ
ואם מרּדכי, לברּו המן ארּור ּבין חסֿוׁשלֹום ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָלהחליף
ועל ּדפּוריא. לבסּומי זה ׁשאין סּמן זה הרי כּו', ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמחליף
המן ארּור ּבין ידע ּדלא ּדעד ׁשהּפרּוׁש לֹומר, צרי ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכן
חסֿוׁשלֹום, ּביניהם ׁשּיחליף (לא הּוא מרּדכי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹלברּו
יהיה ּגּופא מרּדכי ּוברּו המן ּדארּור ׁשהענין ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָאּלא)

ּבא מסקנתאצלֹו מּצד זה ׁשאין היינּו, ידע, ּדלא פן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
היא ּדפּורים הּפעּלה אּלא, ודעת, טעם עלּֿפי ְְְִִִִֶַַַַַַָָָֻׂשכלֹו
ודעת טעם וואּו (ּדארטן ודעת טעם ׁשאין ּבמקֹום ְְְֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּגם
זי (פּון עצמֹו מּצד הּנה ידע", "לא אֹויף), ְְִִִֵֶַַַָֹהערט

מרּדכי ּוברּו המן ארּור אצלֹו יאמר .3אליין) ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָ

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

ד"ה1) הב' במאמר (ראה תקפ"ג משנת האמצעי לאדמו"ר אסתר תור ובהגיע ד"ה על מיוסד המאמר

ואילך. שמח ע' תש"נ) (קה"ת, נ"ך האמצעי אדמו"ר במאמרי נדפס – ((161 ע' חי"ט (תו"מ פ"ז זכור

אוה"ת – הגהות ועם ואילך. קצא ע' ח"ב כתובים אדה"ז במאמרי הנ"ל ד"ה על מיוסד הנ"ל מאמר

ואילך. כ ע' תש"נ) (קה"ת, אסתר ב.2)מגלת ז, ואילך.3)מגילה שעד ע' שם אדהאמ"צ מאמרי ראה

כט. ע' שם אוה"ת קצה. ע' שם אדה"ז א.4)מאמרי יא, פסחים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כנסתֿישראל על רומז המגילה סיפור כיצד באריכות מתבאר שלפנינו במאמר

והכוח הגלות, בזמן ישראל בני מצב על מורה 'אסתר' והקדושֿברוךֿהוא.

מדרגה מיוחדת כוח נתינת שהיא מ'אחשורוש', מגיע זה ממצב להתרומם

המניעות כל על להתגבר שנוכל עלֿמנת הגלות בזמן לנו הניתנת ביותר גבוהה

יתברך ה' את ולעבוד ועיכובים

והגבלה. ממדידה למעלה

·iÁ1ÈÓeÒ·Ï LÈ�È‡ «»ƒƒƒ¿≈
ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú ‡i¯eÙa¿«»«¿…»«≈
Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡»»»¿»

ÈÎc¯Ó2‰¯B‡ÎÏÂ . »¿¿«¿ƒ¿»
,‰Êa ËeLt‰ Le¯t‰«≈«»¿∆
,ÈÓeÒ·Ï LÈ�È‡ ·iÁL∆«»ƒƒƒ¿≈
Le¯Ùk) ÔÈÈa ¯kzL‰Ï¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿≈
Ck È„k „Ú (È"L«̄ƒ«¿≈»
‡Ï' ¯L‡ ·vÓa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««¬∆…
ÔÈa ÛÈÏÁ‰Ï ÏÎeÈÂ ,'Ú„È»«¿«¿«¬ƒ≈
.ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡»»»¿»»¿¿«

Ô·eÓ B�È‡Â3ÔÎzÈ CÈ‡ , ¿≈»≈ƒ»≈
e¯Ó‡È ¯e¯‡ ÌB˜ÓaL∆ƒ¿»…¿
?Ce¯a ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»»
ÔÂÈÎc ,Ô·eÓ B�È‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»¿≈»
‡e‰ ÈÓeÒ·Ï ·eiÁ‰L∆«ƒƒ¿≈
,ÌÈ¯et ˙ÁÓN ,‡i¯eÙa¿«»ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯et Ò�c ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
Ce¯·e ÔÓ‰ ¯e¯‡ ‡e‰»»»»
ÔÎzÈ ‡Ï È¯‰ ,ÈÎc¯Ó»¿¿«¬≈…ƒ»≈
ÔÙ‡a ‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ïƒ¿≈¿«»¿…∆
ÔÈa ÌBÏLÂŒÒÁ ÛÈÏÁiL∆«¬ƒ«¿»≈
,ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡»»»¿»»¿¿«
ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk CÙ‰ e‰fL∆∆≈∆¿»»ƒ¿»
C¯cŒÏÚÂ .ÌÈ¯et Ò�c¿≈ƒ¿«∆∆

‡¯Óba e�ÈˆnL4ÔÈ�ÚÏ ∆»ƒ«¿»»¿ƒ¿«
ıÓÁ ˙˜È„aשלא במקרה ¿ƒ«»≈

זמן קודם החמץ את בדק

ולחפש לבדוק הוא צריך איסורו,

בזמן המועד, בתוך אחריו

Ô�ÈLÈÁאיסורו ‡Ïc [=אין, ¿…«¿ƒ»
עיסוקו כדי תוך כי חוששים]

ÂÈÙÏבחמץ ËÈLBÈ ‡nL∆»ƒ¿ƒ
איסורו בזמן ש,ויאכל ‰e‡כיון

BÓˆÚבחמץ התעסקותו כל - «¿
ש מפני ÂÈÏÚהוא ¯fÁÓ¿«≈»»

ÏÈÎ‡˜ ÏÎÈÓ BÙ¯NÏ¿»¿≈«»√ƒ
,e�ÈÈ‰ ,(‰‰ÈÓ˙a) dÈ�ÈÓƒ≈ƒ¿ƒ»«¿
¯·„a ˜ÒBÚ ¯L‡kL∆«¬∆≈¿»»
¯·c‰L ÔÎzÈ ‡Ï ,BÙ¯NÏ¿»¿…ƒ»≈∆«»»

Ú‚B�a ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,epnÓ ˙B�‰Ï ıtÁÈÂ ÂÈ�ÈÚa ÔÁ ‡ˆÓÈƒ¿»≈¿≈»¿«¿…≈»ƒ∆¿«∆∆∆¿≈«
‡e‰L ÔÙ‡a ‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ï ÔÎzÈ ‡lL ,ÌÈ¯et ˙ÁÓNÏ¿ƒ¿«ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿≈¿«»¿…∆∆
ÛÈÏÁ‰Ï ÏÎeÈÂ Ú„È ‡lL ,ÌÈ¯et ˙ÁÓNc ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk CÙ‰≈∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆…≈«¿«¿«¬ƒ
,'eÎ ÛÈÏÁÓ Ì‡Â ,ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»≈»»»¿»»¿¿«¿ƒ«¬ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ÔnÒ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ»∆≈∆

‡È¯eÙc ÈÓeÒ·Ïכל שהרי ƒ¿≈¿«»
'פורים' שמחת במצוות עיסוקו

המן 'ארור בעניין כנ"ל, היא,

מחליף ואם מרדכי', וברוך

שמח הוא במה ÏÚÂביניהם, ?¿«
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÍÁ¯k»¿»»ƒ«
Ú„È ‡Ïc „Úc Le¯t‰L∆«≈¿«¿…»«
Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa≈»»»¿»
ÛÈÏÁiL ‡Ï) ‡e‰ ÈÎc¯Ó»¿¿«…∆«¬ƒ
,ÌBÏLÂŒÒÁ Ì‰È�Èa≈≈∆«¿»
¯e¯‡c ÔÈ�Ú‰L (‡l‡∆»∆»ƒ¿»¿»
‡Ùeb ÈÎc¯Ó Ce¯·e ÔÓ‰»»»»¿¿«»

ÔÙ‡a[=עצמם] BÏˆ‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆¿¿…∆
ÔÈ‡L ,e�ÈÈ‰ ,Ú„È ‡Ïc¿…»««¿∆≈
BÏÎN ˙�˜ÒÓ „vÓ ‰Ê∆ƒ««¿»«ƒ¿
,‡l‡ ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««»««∆»
‡È‰ ÌÈ¯eÙc ‰lÚt‰«¿À»¿ƒƒ

ÌbLופנימית גבוהה בדרגה ∆«
ÌÚËבנפש ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈««

ÌÚË e‡ÂÂ ÔË¯‡c) ˙Ú„Â»««»¿¿««
‡Ï" ,(ÛÈB‡ Ë¯Ú‰ ˙Ú„Â»««∆¿…
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כו'" וברוך כו' ארור באמירתו

חיוב.(אורֿהתורה) לסיכום,

שיתעורר הוא ידע" דלא "עד

שלמעלה בבחינה בעצמו

המן "ארור שיאמר עד מהדעת,

ששכלו מפני לא מרדכי", וברוך

כך, יאמר מאליו אלא כן, מחייב

ודעת. כוונה מתוך ולא
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ה

f"iyz'd ,(` xn`n) mixet .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

·iÁ1ארּור ּבין ידע ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי איניׁש «»ְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
מרּדכי לברּו הּפׁשּוט2המן הּפרּוׁש ולכאֹורה . ְְְְְִֵַַַָָָָָָ

(ּכפרּוׁש ּביין להׁשּתּכר לבסּומי, איניׁש ׁשחּיב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבזה,
ויּוכל ידע, לא אׁשר ּבמּצב ׁשּיהיה ּכ ּכדי עד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹרׁש"י)

מּובן ואינֹו מרּדכי. לברּו המן ארּור ּבין אי3להחליף , ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָ
ּוביֹותר .ּברּו חסֿוׁשלֹום יאמרּו ארּור ׁשּבמקֹום ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹיּתכן
ׂשמחת ּבפּורּיא, הּוא לבסּומי ׁשהחּיּוב ּדכיון מּובן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאינֹו
ּוברּו המן ארּור הּוא ּפּורים ּדנס הענין ּוכללּות ְְְִִִֵָָָָָָָּפּורים,
ׁשּיחליף ּבאפן ּבפּורּיא לבסּומי יּתכן לא הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמרּדכי,
הפ ׁשּזהּו מרּדכי, לברּו המן ארּור ּבין ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָחסֿוׁשלֹום
ּבּגמרא ׁשּמצינּו ועלּֿדר ּפּורים. ּדנס הענין 4ּכללּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
הּוא לפיו, יֹוׁשיט ׁשּמא חיׁשינן ּדלא חמץ, ּבדיקת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹלענין
(ּבתמיהה), מיניּה קאכיל מיכל לׂשרפֹו עליו מחּזר ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָעצמֹו
ׁשהּדבר יּתכן לא לׂשרפֹו, ּבדבר עֹוסק ׁשּכאׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיינּו,
ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה מּמּנּו, להנֹות ויחּפץ ּבעיניו חן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹימצא
ׁשהּוא ּבאפן ּבפּורּיא לבסּומי יּתכן ׁשּלא ּפּורים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹלׂשמחת
ויּוכל ידע ׁשּלא ּפּורים, ּדׂשמחת הענין ּכללּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהפ
ואם מרּדכי, לברּו המן ארּור ּבין חסֿוׁשלֹום ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָלהחליף
ועל ּדפּוריא. לבסּומי זה ׁשאין סּמן זה הרי כּו', ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמחליף
המן ארּור ּבין ידע ּדלא ּדעד ׁשהּפרּוׁש לֹומר, צרי ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכן
חסֿוׁשלֹום, ּביניהם ׁשּיחליף (לא הּוא מרּדכי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹלברּו
יהיה ּגּופא מרּדכי ּוברּו המן ּדארּור ׁשהענין ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָאּלא)

ּבא מסקנתאצלֹו מּצד זה ׁשאין היינּו, ידע, ּדלא פן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
היא ּדפּורים הּפעּלה אּלא, ודעת, טעם עלּֿפי ְְְִִִִֶַַַַַַָָָֻׂשכלֹו
ודעת טעם וואּו (ּדארטן ודעת טעם ׁשאין ּבמקֹום ְְְֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּגם
זי (פּון עצמֹו מּצד הּנה ידע", "לא אֹויף), ְְִִִֵֶַַַָֹהערט

מרּדכי ּוברּו המן ארּור אצלֹו יאמר .3אליין) ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָ
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ד"ה1) הב' במאמר (ראה תקפ"ג משנת האמצעי לאדמו"ר אסתר תור ובהגיע ד"ה על מיוסד המאמר

ואילך. שמח ע' תש"נ) (קה"ת, נ"ך האמצעי אדמו"ר במאמרי נדפס – ((161 ע' חי"ט (תו"מ פ"ז זכור

אוה"ת – הגהות ועם ואילך. קצא ע' ח"ב כתובים אדה"ז במאמרי הנ"ל ד"ה על מיוסד הנ"ל מאמר

ואילך. כ ע' תש"נ) (קה"ת, אסתר ב.2)מגלת ז, ואילך.3)מגילה שעד ע' שם אדהאמ"צ מאמרי ראה

כט. ע' שם אוה"ת קצה. ע' שם אדה"ז א.4)מאמרי יא, פסחים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כנסתֿישראל על רומז המגילה סיפור כיצד באריכות מתבאר שלפנינו במאמר

והכוח הגלות, בזמן ישראל בני מצב על מורה 'אסתר' והקדושֿברוךֿהוא.

מדרגה מיוחדת כוח נתינת שהיא מ'אחשורוש', מגיע זה ממצב להתרומם

המניעות כל על להתגבר שנוכל עלֿמנת הגלות בזמן לנו הניתנת ביותר גבוהה

יתברך ה' את ולעבוד ועיכובים

והגבלה. ממדידה למעלה

·iÁ1ÈÓeÒ·Ï LÈ�È‡ «»ƒƒƒ¿≈
ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú ‡i¯eÙa¿«»«¿…»«≈
Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡»»»¿»

ÈÎc¯Ó2‰¯B‡ÎÏÂ . »¿¿«¿ƒ¿»
,‰Êa ËeLt‰ Le¯t‰«≈«»¿∆
,ÈÓeÒ·Ï LÈ�È‡ ·iÁL∆«»ƒƒƒ¿≈
Le¯Ùk) ÔÈÈa ¯kzL‰Ï¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿≈
Ck È„k „Ú (È"L«̄ƒ«¿≈»
‡Ï' ¯L‡ ·vÓa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««¬∆…
ÔÈa ÛÈÏÁ‰Ï ÏÎeÈÂ ,'Ú„È»«¿«¿«¬ƒ≈
.ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡»»»¿»»¿¿«

Ô·eÓ B�È‡Â3ÔÎzÈ CÈ‡ , ¿≈»≈ƒ»≈
e¯Ó‡È ¯e¯‡ ÌB˜ÓaL∆ƒ¿»…¿
?Ce¯a ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»»
ÔÂÈÎc ,Ô·eÓ B�È‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»¿≈»
‡e‰ ÈÓeÒ·Ï ·eiÁ‰L∆«ƒƒ¿≈
,ÌÈ¯et ˙ÁÓN ,‡i¯eÙa¿«»ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯et Ò�c ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
Ce¯·e ÔÓ‰ ¯e¯‡ ‡e‰»»»»
ÔÎzÈ ‡Ï È¯‰ ,ÈÎc¯Ó»¿¿«¬≈…ƒ»≈
ÔÙ‡a ‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ïƒ¿≈¿«»¿…∆
ÔÈa ÌBÏLÂŒÒÁ ÛÈÏÁiL∆«¬ƒ«¿»≈
,ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡»»»¿»»¿¿«
ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk CÙ‰ e‰fL∆∆≈∆¿»»ƒ¿»
C¯cŒÏÚÂ .ÌÈ¯et Ò�c¿≈ƒ¿«∆∆

‡¯Óba e�ÈˆnL4ÔÈ�ÚÏ ∆»ƒ«¿»»¿ƒ¿«
ıÓÁ ˙˜È„aשלא במקרה ¿ƒ«»≈

זמן קודם החמץ את בדק

ולחפש לבדוק הוא צריך איסורו,

בזמן המועד, בתוך אחריו

Ô�ÈLÈÁאיסורו ‡Ïc [=אין, ¿…«¿ƒ»
עיסוקו כדי תוך כי חוששים]

ÂÈÙÏבחמץ ËÈLBÈ ‡nL∆»ƒ¿ƒ
איסורו בזמן ש,ויאכל ‰e‡כיון

BÓˆÚבחמץ התעסקותו כל - «¿
ש מפני ÂÈÏÚהוא ¯fÁÓ¿«≈»»

ÏÈÎ‡˜ ÏÎÈÓ BÙ¯NÏ¿»¿≈«»√ƒ
,e�ÈÈ‰ ,(‰‰ÈÓ˙a) dÈ�ÈÓƒ≈ƒ¿ƒ»«¿
¯·„a ˜ÒBÚ ¯L‡kL∆«¬∆≈¿»»
¯·c‰L ÔÎzÈ ‡Ï ,BÙ¯NÏ¿»¿…ƒ»≈∆«»»

Ú‚B�a ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,epnÓ ˙B�‰Ï ıtÁÈÂ ÂÈ�ÈÚa ÔÁ ‡ˆÓÈƒ¿»≈¿≈»¿«¿…≈»ƒ∆¿«∆∆∆¿≈«
‡e‰L ÔÙ‡a ‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ï ÔÎzÈ ‡lL ,ÌÈ¯et ˙ÁÓNÏ¿ƒ¿«ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿≈¿«»¿…∆∆
ÛÈÏÁ‰Ï ÏÎeÈÂ Ú„È ‡lL ,ÌÈ¯et ˙ÁÓNc ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk CÙ‰≈∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆…≈«¿«¿«¬ƒ
,'eÎ ÛÈÏÁÓ Ì‡Â ,ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»≈»»»¿»»¿¿«¿ƒ«¬ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ÔnÒ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ»∆≈∆

‡È¯eÙc ÈÓeÒ·Ïכל שהרי ƒ¿≈¿«»
'פורים' שמחת במצוות עיסוקו

המן 'ארור בעניין כנ"ל, היא,

מחליף ואם מרדכי', וברוך

שמח הוא במה ÏÚÂביניהם, ?¿«
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÍÁ¯k»¿»»ƒ«
Ú„È ‡Ïc „Úc Le¯t‰L∆«≈¿«¿…»«
Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa≈»»»¿»
ÛÈÏÁiL ‡Ï) ‡e‰ ÈÎc¯Ó»¿¿«…∆«¬ƒ
,ÌBÏLÂŒÒÁ Ì‰È�Èa≈≈∆«¿»
¯e¯‡c ÔÈ�Ú‰L (‡l‡∆»∆»ƒ¿»¿»
‡Ùeb ÈÎc¯Ó Ce¯·e ÔÓ‰»»»»¿¿«»

ÔÙ‡a[=עצמם] BÏˆ‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆¿¿…∆
ÔÈ‡L ,e�ÈÈ‰ ,Ú„È ‡Ïc¿…»««¿∆≈
BÏÎN ˙�˜ÒÓ „vÓ ‰Ê∆ƒ««¿»«ƒ¿
,‡l‡ ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««»««∆»
‡È‰ ÌÈ¯eÙc ‰lÚt‰«¿À»¿ƒƒ

ÌbLופנימית גבוהה בדרגה ∆«
ÌÚËבנפש ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈««

ÌÚË e‡ÂÂ ÔË¯‡c) ˙Ú„Â»««»¿¿««
‡Ï" ,(ÛÈB‡ Ë¯Ú‰ ˙Ú„Â»««∆¿…
BÓˆÚ „vÓ ‰p‰ ,"Ú„È»«ƒ≈ƒ««¿
¯Ó‡È (ÔÈÈÏ‡ CÈÊ ÔeÙ)ƒ«≈≈»≈
Ce¯·e ÔÓ‰ ¯e¯‡ BÏˆ‡∆¿»»»»

ÈÎc¯Ó3-ירגיש "שלא »¿¿«
כו'" וברוך כו' ארור באמירתו

חיוב.(אורֿהתורה) לסיכום,

שיתעורר הוא ידע" דלא "עד

שלמעלה בבחינה בעצמו

המן "ארור שיאמר עד מהדעת,

ששכלו מפני לא מרדכי", וברוך

כך, יאמר מאליו אלא כן, מחייב

ודעת. כוונה מתוך ולא
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f"iyz'dו ,(` xn`n) mixet

הּנה16נאמר ,ּדרכי ּבכל לׁשמר ל יצּוה מלאכיו ּכי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּצריכה יֹותר, עליֹון לעֹולם מעֹולם ּבעלּיתּה ּגם הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכן
הּנקראים הם אּלה ּומלאכים ּדהּמלאכים. וסּיּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלעזר
הּנׁשמֹות עלּית נעׂשית ׁשעלֿידם ּדמטרֹוניתא, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּוׁשבינין
הּנׁשמֹות רב ׁשהן ּדב"ן), (נׁשמֹות ּדנּוקבא ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמעלמא
(ּבאפן האצילּות לעֹולם ׁשעלּיתן אּלה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּבדֹורֹותינּו
העזר ּבאמצעּות אּלא אינּה לפניו) וחסד חן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּדוּתּׂשא
ּדמטרֹוניתא, ׁשּוׁשבינין ׁשּנקראים מהּמלאכים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָוסּיּוע
עליֹון לעֹולם מעֹולם הּנׁשמֹות עלּית נעׂשית ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעלֿידם
ּבּגמרא ּכדאיתא סגּלה, יחידי ׁשל נׁשמֹות מּלבד 17יֹותר. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

מגֹו וכןלבר סליק, ּדמּנפׁשיּה (רּבה) חּיא ּדר' רהקא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
ׁשהם ּדאצילּות, נׁשמֹות ּובכללּות, רּבנּו, מׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹנׁשמת
ׁשאינם ּדמ"ה, נׁשמֹות ּדדכּורא, ׁשּמעלמא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָנׁשמֹות

הּמלאכים. ׁשל וסּיּוע לעזר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָצריכים

‰p‰Âהיא הרי הּבּטּול, ּבתכלית אינּה ׁשהּנׁשמה זמן ּכל ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
סּיּוע איזה ארֹויס) זאגט (זי ואֹומרת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָמבּקׁשת
ּבתכלית היא הּנׁשמה עבֹודת ּכאׁשר אמנם, היא. ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָצריכה
לא (הּמל אל לבֹוא אסּתר ּתֹור (ּבהּגיע אזי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּבּטּול,

ּדבר ואינּה18ּבּקׁשה וסּיּוע, עזר מבּקׁשת ׁשאינּה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּדבר הּדּבּור, ּבעֹולם ּגּלּוי לידי ׁשּבא ענין ׁשּום ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמבּקׁשת
נמׁש ּדבר, ּבּקׁשה ׁשּלא הּבּטּול ּתכלית ּומּצד ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹּדייקא.
וסּיּוע מהעזר יֹותר נעלה וסּיּוע עזר מּלמעלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלּה
אם ּכי ּבּכתּוב ׁשּממׁשי ּוכפי הּמלאכים, עלֿידי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּנמׁש

אֹור ּבתֹורה ּכּמבאר הגי, יאמר אׁשר הּוא19את ׁשהגי ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּבאפן לא ּגּופא, ּובזה הּמחׁשבה, אֹותּיֹות הּגיֹון, ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹמּלׁשֹון
ּבגּלּוי, ׁשּנמׁשכת ּכפי אּלא ּבהעלם, היא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּמחׁשבה
מן הּגה ּכאׁשר מּלׁשֹון ּכן ּגם ׁשהּוא ּבהגי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּכמרּמז
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¯Ó‡�16‰p‰ ,EÈÎ¯c ÏÎa E¯ÓLÏ CÏ ‰eˆÈ ÂÈÎ‡ÏÓ Èkעזר ∆¡«ƒ«¿»»¿«∆»ƒ¿»¿¿»¿»∆ƒ≈
אלא בגוף, מלובשת בעולם היותה בזמן רק אינו לנשמה, מהמלאך זה וסיוע

¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ d˙iÏÚa Ìb ‡e‰ Ôkכאשר (כמו ≈««¬ƒ»»≈»¿»∆¿≈
העליון) לגןֿעדן התחתון מגןֿעדן הנשמה ÚeiÒÂעולה ¯ÊÚÏ ‰ÎÈ¯vL ,∆¿ƒ»¿≈∆¿ƒ«

ÌÈÎ‡ÏÓe .ÌÈÎ‡Ïn‰c¿««¿»ƒ«¿»ƒ
ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ‰l‡≈∆≈«ƒ¿»ƒ
‡˙È�B¯ËÓc ÔÈ�È·LeL¿ƒƒ¿«¿ƒ»
המסייעים המלכה. [=קרובי

אל לעלות אותה ומחזקים

�ÈNÚ˙המלך Ì„ÈŒÏÚL ,∆«»»«¬≈
‡ÓÏÚnL ˙BÓLp‰ ˙iÏÚ¬ƒ««¿»∆≈»¿»
,(Ô"·c ˙BÓL�) ‡·˜e�c¿¿»¿»¿«
'נשמות נשמות: סוגי ב' ישנם

ה"א וא"ו ה"א (יו"ד דמ"ה'

דב"ן' ו'נשמות מ"ה), בגימטריא

בגימטריא ה"ה ו"ו ה"ה (יו"ד

נשמות הן דמ"ה' 'נשמות ב"ן).

"נשמות סגולה, יחידי של

נשארה שנשמתן דאצילות"

שהיתה כמו מרומם במצב

מקור שם האצילות, בעולם

ו'נשמות הנשמות. כל שורש

הנשמות רוב הן דב"ן'

הן שגם למרות - שבדורותינו

האצילות מעולם הוא ,שרשן

האצילות מדרגת ירדו הרי

ועשי', יצירה בריאה לעולמות

מצב באותו כבר נמצאות ואינן

נקראו לכן כמקודם. נעלה

"נשמות אלה נמוכות נשמות

‰BÓLp˙דבי"ע". ·¯ Ô‰L∆≈…«¿»
,‰l‡ e�È˙B¯B„aL∆¿≈≈∆
ÌÏBÚÏ Ô˙iÏÚL∆¬ƒ»»¿«
‡OzÂc ÔÙ‡a) ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿…∆¿«ƒ»
d�È‡ (ÂÈ�ÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ≈»∆∆¿»»≈»
¯ÊÚ‰ ˙eÚˆÓ‡a ‡l‡∆»¿∆¿»»≈∆
ÌÈÎ‡Ïn‰Ó ÚeiÒÂ¿ƒ«≈««¿»ƒ

˙iÏÚ ˙ÈNÚ� Ì„ÈŒÏÚL ,‡˙È�B¯ËÓc ÔÈ�È·LeL ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆«»»«¬≈¬ƒ«
ÏL ˙BÓL� „·lÓ .¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ ˙BÓLp‰«¿»≈»¿»∆¿≈ƒ¿«¿»∆

‡¯Óba ‡˙È‡„k ,‰l‚Ò È„ÈÁÈ17‡iÁ '¯c ‡˜‰¯B‚Ó ¯·Ï ¿ƒ≈¿À»ƒ¿ƒ»«¿»»¿«ƒ¿«»¿ƒ»
˜ÈÏÒ dÈLÙpÓc (‰a¯)אחד שביקש ב) פח, (ב"מ בגמרא (כמסופר - «»¿ƒ«¿≈¿ƒ

[=הראה דרקיע" למתיבתא סלקי כי רבנן לי "אחוי הנביא מאליהו החכמים

מצית בכולהו לי: "אמר מעלה]. של לישיבה עולים כאשר החכמים את לי

סימנייהו, מאי ביה. תסתכל דלא חייא דר' מגוהרקא לבר בהו לאסתכולי

סליק דמנפשיה חייא דר' מגוהרקא לבר ונחתי, סלקי כי מלאכי אזלי בכולהו

(-עגלה חייא ר' של מב'גוהרקא' חוץ להסתכל ביכולתך [=בכולם ונחית"

עם סימנה: הוא ומה בה. להסתכל לך שאין (רש"י), אדם למרכבת מוכנת

הם כאשר מלאכים הולכים כולן

דרבי ו'גוהרקא' ויורדים, עולים

מעצמה] ויורדת עולה ,חייא
,e�a¯ ‰LÓ ˙ÓL� ÔÎÂ¿≈ƒ¿«…∆«≈
˙BÓL� ,˙eÏÏÎ·eƒ¿»¿»
˙BÓL� Ì‰L ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆≈¿»
,‡¯eÎ„c ‡ÓÏÚnL∆≈»¿»ƒ¿»
Ì�È‡L ,‰"Óc ˙BÓL�¿»¿«∆≈»
ÏL ÚeiÒÂ ¯ÊÚÏ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿≈∆¿ƒ«∆

.ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ
‰ÓLp‰L ÔÓÊ Ïk ‰p‰Â¿ƒ≈»¿«∆«¿»»
Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a d�È‡≈»¿«¿ƒ«ƒ
עלֿפי עבודתה עובדת והיא

ובכוח ודעת בטעם שכלה

Lw·Ó˙עצמה ‡È‰ È¯‰ ,¬≈ƒ¿«∆∆
(ÒÈB¯‡ Ë‚‡Ê ÈÊ) ˙¯ÓB‡Â¿∆∆ƒ»¿«¿
‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ ÚeiÒ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ«¿ƒ»ƒ
בהתאם סיוע מקבלת (ואכן

"את עבודתה ערך כפי לבקשתה,

לה") ינתן תאמר אשר .כל
˙„B·Ú ¯L‡k ,Ì�Ó‡»¿»«¬∆¬«
˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿«¿ƒ
¯Bz ÚÈb‰a) ÈÊ‡ ,Ïeha‰«ƒ¬«¿«ƒ«
(CÏn‰ Ï‡ ‡B·Ï ¯zÒ‡∆¿≈»∆«∆∆

¯·c ‰Lwa ‡Ï18d�È‡L , …ƒ¿»»»∆≈»
,ÚeiÒÂ ¯ÊÚ ˙Lw·Ó¿«∆∆≈∆¿ƒ«

�È‡ÂÔÈ�Ú ÌeL ˙Lw·Ó d ¿≈»¿«∆∆ƒ¿»
ÌÏBÚa Èelb È„ÈÏ ‡aL∆»ƒ≈ƒ¿«

¯eac‰(שלמטה ,(-עולמות «ƒ
בקשה ÈÈc˜‡"לא "¯·c»»«¿»

המתגלה ענין [=במדויק.

ÈÏÎz˙ב'דיבור'] „vÓe .ƒ««¿ƒ
,¯·c ‰Lwa ‡lL Ïeha‰«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÚeiÒÂ ¯ÊÚ‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ÚeiÒÂ ¯ÊÚ ‰ÏÚÓlÓ dÏ CLÓ�ƒ¿«»ƒ¿«¿»≈∆¿ƒ««¬∆≈≈»≈∆¿ƒ«
˙‡ Ì‡ Èk ·e˙ka CÈLÓnL ÈÙÎe ,ÌÈÎ‡Ïn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿««¿≈««¿»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ«»ƒƒ∆

¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡·nk ,È‚‰ ¯Ó‡È ¯L‡19ÔBLlÓ ‡e‰ È‚‰L ¬∆…«≈««¿…»¿»∆≈«ƒ¿
‰·LÁn‰L ÔÙ‡a ‡Ï ,‡Ùeb ‰Ê·e ,‰·LÁn‰ ˙Bi˙B‡ ,ÔBÈb‰ƒ»ƒ««¬»»»∆»…¿…∆∆««¬»»
‡e‰L È‚‰a Ên¯Ók ,Èel‚a ˙ÎLÓpL ÈÙk ‡l‡ ,ÌÏÚ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈∆»¿ƒ∆ƒ¿∆∆¿ƒ«¿À»¿≈«∆

‰lÒn‰ ÔÓ ‰b‰ ¯L‡k ÔBLlÓ Ôk Ìb20ÈÙk ,e�ÈÈ‰ , «≈ƒ¿«¬∆…»ƒ«¿ƒ»«¿¿ƒ
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`ixeta ineqal yipi` aiig

הּמגּלה5ּבהקּדםÔ·eÈÂב) ּבתחּלת ּׁשּכתּוב ּובהּגיע6מה ¿»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּדבר ּבּקׁשה לא הּמל אל לבֹוא גֹו' אסּתר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹּתֹור
הּנׁשים, ׁשֹומר הּמלך סריס הגי יאמר אׁשר את אם ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכי
הּבתּולֹות מּכל לפניו וחסד חן וּתּׂשא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואףֿעלּֿפיֿכן,

הּפרּוׁש ידּוע ּדהּנה, על7וגֹו'. רֹומז הּמגּלה ׁשּסּפּור ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכנסתֿיׂשראל על קאי ׁשאסּתר והּקּב"ה, 8ּכנסתֿיׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשם על אסּתר, ּבׁשם ׁשּנקראת הּגלּות ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבהיֹותּה

ההּוא9ואנכי ּבּיֹום ּפני אסּתיר והּמל10הסּתר , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
עֹולם ׁשל מלּכֹו זה וראׁשית11אחׁשורֹוׁש ׁשאחרית ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשּבהּגיע12ׁשּלֹו הענין מהּו להבין צרי זה ּפרּוׁש ּולפי . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לא (הּקּב"ה) הּמלך אל לבֹוא (ּכנסתֿיׂשראל) אסּתר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּתֹור
הּמלך סריס הגי יאמר אׁשר את אם ּכי ּדבר, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבּקׁשה
עלֿידי ּדוקא ואדרּבה, – ואףֿעלּֿפיֿכן הּנׁשים, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָׁשֹומר
ּבזה, הענין ּוכללּות גֹו'. לפניו וחסד חן וּתּׂשא – ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָזה
גֹו' אסּתר ּתֹור ּובהּגיע ׁשּכתּוב מה הּנ"ל, ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּלפי
מּמעמדּה הּנׁשמה עלּית על קאי וגֹו', הּמלך אל ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלבֹוא
ׁשם (ׁשעל ּפנים הסּתר ׁשל ּבאפן הּגלּות ּבזמן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומּצבּה
הּקּב"ה, זה הּמלך, אל לבֹוא אסּתר), ּבׁשם נקראת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזה
נעׂשה זה ׁשענין גֹו', לפניו וחסד חן ׁשּוּתּׂשא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָועד

וגֹו'. ּדבר ּבּקׁשה ׁשּלא ְְְִֵֶֶַָָָֹעלֿידיֿזה

¯e‡·eיכֹולה אינּה הּנׁשמה ׁשעלּית ידּוע ּדהּנה הענין, ≈ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
והּסּיּוע העזר עלֿידי ּכיֿאם עצמּה, ּבכח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלהיֹות

הּמלאכים נאמר13ׁשל ׁשעלֿזה סביב14, ה' מלא חֹונה ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
צריכה למּטה ּבעֹולם ׁשּבהיֹותּה ּדכמֹו והינּו, גֹו'. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָליראיו

ׁשעֹוזר מלא נעׂשה ׁשּמּזה מּלמעלה, ּכח נתינת מּלמעלה, וסּיּוע לעזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּנׁשמה
יצרֹו ויֹום יֹום ׁשּבכל הּפנימית, הּמלחמה הן ּבּמלחמה, לנּצח ׁשּתּוכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלּנׁשמה

לֹו יכֹול אינֹו עֹוזרֹו הּקּב"ה ואלמלא עליו, מתּגּבר אדם הּמלחמה15ׁשל והן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
ועלֿזה ׁשּבעֹולם, ּומסּתירים מעלימים הּמנּגדים לענינים ּבנֹוגע חּוץ, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכלּפי
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ז f"iyz'd ,(` xn`n) mixet

הּנה16נאמר ,ּדרכי ּבכל לׁשמר ל יצּוה מלאכיו ּכי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּצריכה יֹותר, עליֹון לעֹולם מעֹולם ּבעלּיתּה ּגם הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכן
הּנקראים הם אּלה ּומלאכים ּדהּמלאכים. וסּיּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלעזר
הּנׁשמֹות עלּית נעׂשית ׁשעלֿידם ּדמטרֹוניתא, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּוׁשבינין
הּנׁשמֹות רב ׁשהן ּדב"ן), (נׁשמֹות ּדנּוקבא ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמעלמא
(ּבאפן האצילּות לעֹולם ׁשעלּיתן אּלה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּבדֹורֹותינּו
העזר ּבאמצעּות אּלא אינּה לפניו) וחסד חן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּדוּתּׂשא
ּדמטרֹוניתא, ׁשּוׁשבינין ׁשּנקראים מהּמלאכים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָוסּיּוע
עליֹון לעֹולם מעֹולם הּנׁשמֹות עלּית נעׂשית ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעלֿידם
ּבּגמרא ּכדאיתא סגּלה, יחידי ׁשל נׁשמֹות מּלבד 17יֹותר. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

מגֹו וכןלבר סליק, ּדמּנפׁשיּה (רּבה) חּיא ּדר' רהקא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
ׁשהם ּדאצילּות, נׁשמֹות ּובכללּות, רּבנּו, מׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹנׁשמת
ׁשאינם ּדמ"ה, נׁשמֹות ּדדכּורא, ׁשּמעלמא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָנׁשמֹות

הּמלאכים. ׁשל וסּיּוע לעזר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָצריכים

‰p‰Âהיא הרי הּבּטּול, ּבתכלית אינּה ׁשהּנׁשמה זמן ּכל ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
סּיּוע איזה ארֹויס) זאגט (זי ואֹומרת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָמבּקׁשת
ּבתכלית היא הּנׁשמה עבֹודת ּכאׁשר אמנם, היא. ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָצריכה
לא (הּמל אל לבֹוא אסּתר ּתֹור (ּבהּגיע אזי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּבּטּול,

ּדבר ואינּה18ּבּקׁשה וסּיּוע, עזר מבּקׁשת ׁשאינּה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּדבר הּדּבּור, ּבעֹולם ּגּלּוי לידי ׁשּבא ענין ׁשּום ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמבּקׁשת
נמׁש ּדבר, ּבּקׁשה ׁשּלא הּבּטּול ּתכלית ּומּצד ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹּדייקא.
וסּיּוע מהעזר יֹותר נעלה וסּיּוע עזר מּלמעלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלּה
אם ּכי ּבּכתּוב ׁשּממׁשי ּוכפי הּמלאכים, עלֿידי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּנמׁש

אֹור ּבתֹורה ּכּמבאר הגי, יאמר אׁשר הּוא19את ׁשהגי ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּבאפן לא ּגּופא, ּובזה הּמחׁשבה, אֹותּיֹות הּגיֹון, ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹמּלׁשֹון
ּבגּלּוי, ׁשּנמׁשכת ּכפי אּלא ּבהעלם, היא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּמחׁשבה
מן הּגה ּכאׁשר מּלׁשֹון ּכן ּגם ׁשהּוא ּבהגי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּכמרּמז
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יו"ד.16) צא, ב.17)תהלים פה, קסו.18)ב"מ ע' שם אוה"ת גם ג.19)ראה ק,
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¯Ó‡�16‰p‰ ,EÈÎ¯c ÏÎa E¯ÓLÏ CÏ ‰eˆÈ ÂÈÎ‡ÏÓ Èkעזר ∆¡«ƒ«¿»»¿«∆»ƒ¿»¿¿»¿»∆ƒ≈
אלא בגוף, מלובשת בעולם היותה בזמן רק אינו לנשמה, מהמלאך זה וסיוע

¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ d˙iÏÚa Ìb ‡e‰ Ôkכאשר (כמו ≈««¬ƒ»»≈»¿»∆¿≈
העליון) לגןֿעדן התחתון מגןֿעדן הנשמה ÚeiÒÂעולה ¯ÊÚÏ ‰ÎÈ¯vL ,∆¿ƒ»¿≈∆¿ƒ«

ÌÈÎ‡ÏÓe .ÌÈÎ‡Ïn‰c¿««¿»ƒ«¿»ƒ
ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ‰l‡≈∆≈«ƒ¿»ƒ
‡˙È�B¯ËÓc ÔÈ�È·LeL¿ƒƒ¿«¿ƒ»
המסייעים המלכה. [=קרובי

אל לעלות אותה ומחזקים

�ÈNÚ˙המלך Ì„ÈŒÏÚL ,∆«»»«¬≈
‡ÓÏÚnL ˙BÓLp‰ ˙iÏÚ¬ƒ««¿»∆≈»¿»
,(Ô"·c ˙BÓL�) ‡·˜e�c¿¿»¿»¿«
'נשמות נשמות: סוגי ב' ישנם

ה"א וא"ו ה"א (יו"ד דמ"ה'

דב"ן' ו'נשמות מ"ה), בגימטריא

בגימטריא ה"ה ו"ו ה"ה (יו"ד

נשמות הן דמ"ה' 'נשמות ב"ן).

"נשמות סגולה, יחידי של

נשארה שנשמתן דאצילות"

שהיתה כמו מרומם במצב

מקור שם האצילות, בעולם

ו'נשמות הנשמות. כל שורש

הנשמות רוב הן דב"ן'

הן שגם למרות - שבדורותינו

האצילות מעולם הוא ,שרשן

האצילות מדרגת ירדו הרי

ועשי', יצירה בריאה לעולמות

מצב באותו כבר נמצאות ואינן

נקראו לכן כמקודם. נעלה

"נשמות אלה נמוכות נשמות

‰BÓLp˙דבי"ע". ·¯ Ô‰L∆≈…«¿»
,‰l‡ e�È˙B¯B„aL∆¿≈≈∆
ÌÏBÚÏ Ô˙iÏÚL∆¬ƒ»»¿«
‡OzÂc ÔÙ‡a) ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿…∆¿«ƒ»
d�È‡ (ÂÈ�ÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ≈»∆∆¿»»≈»
¯ÊÚ‰ ˙eÚˆÓ‡a ‡l‡∆»¿∆¿»»≈∆
ÌÈÎ‡Ïn‰Ó ÚeiÒÂ¿ƒ«≈««¿»ƒ

˙iÏÚ ˙ÈNÚ� Ì„ÈŒÏÚL ,‡˙È�B¯ËÓc ÔÈ�È·LeL ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆«»»«¬≈¬ƒ«
ÏL ˙BÓL� „·lÓ .¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ ˙BÓLp‰«¿»≈»¿»∆¿≈ƒ¿«¿»∆

‡¯Óba ‡˙È‡„k ,‰l‚Ò È„ÈÁÈ17‡iÁ '¯c ‡˜‰¯B‚Ó ¯·Ï ¿ƒ≈¿À»ƒ¿ƒ»«¿»»¿«ƒ¿«»¿ƒ»
˜ÈÏÒ dÈLÙpÓc (‰a¯)אחד שביקש ב) פח, (ב"מ בגמרא (כמסופר - «»¿ƒ«¿≈¿ƒ

[=הראה דרקיע" למתיבתא סלקי כי רבנן לי "אחוי הנביא מאליהו החכמים

מצית בכולהו לי: "אמר מעלה]. של לישיבה עולים כאשר החכמים את לי

סימנייהו, מאי ביה. תסתכל דלא חייא דר' מגוהרקא לבר בהו לאסתכולי

סליק דמנפשיה חייא דר' מגוהרקא לבר ונחתי, סלקי כי מלאכי אזלי בכולהו

(-עגלה חייא ר' של מב'גוהרקא' חוץ להסתכל ביכולתך [=בכולם ונחית"

עם סימנה: הוא ומה בה. להסתכל לך שאין (רש"י), אדם למרכבת מוכנת

הם כאשר מלאכים הולכים כולן

דרבי ו'גוהרקא' ויורדים, עולים

מעצמה] ויורדת עולה ,חייא
,e�a¯ ‰LÓ ˙ÓL� ÔÎÂ¿≈ƒ¿«…∆«≈
˙BÓL� ,˙eÏÏÎ·eƒ¿»¿»
˙BÓL� Ì‰L ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆≈¿»
,‡¯eÎ„c ‡ÓÏÚnL∆≈»¿»ƒ¿»
Ì�È‡L ,‰"Óc ˙BÓL�¿»¿«∆≈»
ÏL ÚeiÒÂ ¯ÊÚÏ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿≈∆¿ƒ«∆

.ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ
‰ÓLp‰L ÔÓÊ Ïk ‰p‰Â¿ƒ≈»¿«∆«¿»»
Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a d�È‡≈»¿«¿ƒ«ƒ
עלֿפי עבודתה עובדת והיא

ובכוח ודעת בטעם שכלה

Lw·Ó˙עצמה ‡È‰ È¯‰ ,¬≈ƒ¿«∆∆
(ÒÈB¯‡ Ë‚‡Ê ÈÊ) ˙¯ÓB‡Â¿∆∆ƒ»¿«¿
‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ ÚeiÒ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ«¿ƒ»ƒ
בהתאם סיוע מקבלת (ואכן

"את עבודתה ערך כפי לבקשתה,

לה") ינתן תאמר אשר .כל
˙„B·Ú ¯L‡k ,Ì�Ó‡»¿»«¬∆¬«
˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿«¿ƒ
¯Bz ÚÈb‰a) ÈÊ‡ ,Ïeha‰«ƒ¬«¿«ƒ«
(CÏn‰ Ï‡ ‡B·Ï ¯zÒ‡∆¿≈»∆«∆∆

¯·c ‰Lwa ‡Ï18d�È‡L , …ƒ¿»»»∆≈»
,ÚeiÒÂ ¯ÊÚ ˙Lw·Ó¿«∆∆≈∆¿ƒ«

�È‡ÂÔÈ�Ú ÌeL ˙Lw·Ó d ¿≈»¿«∆∆ƒ¿»
ÌÏBÚa Èelb È„ÈÏ ‡aL∆»ƒ≈ƒ¿«

¯eac‰(שלמטה ,(-עולמות «ƒ
בקשה ÈÈc˜‡"לא "¯·c»»«¿»

המתגלה ענין [=במדויק.

ÈÏÎz˙ב'דיבור'] „vÓe .ƒ««¿ƒ
,¯·c ‰Lwa ‡lL Ïeha‰«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÚeiÒÂ ¯ÊÚ‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ÚeiÒÂ ¯ÊÚ ‰ÏÚÓlÓ dÏ CLÓ�ƒ¿«»ƒ¿«¿»≈∆¿ƒ««¬∆≈≈»≈∆¿ƒ«
˙‡ Ì‡ Èk ·e˙ka CÈLÓnL ÈÙÎe ,ÌÈÎ‡Ïn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿««¿≈««¿»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ«»ƒƒ∆

¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡·nk ,È‚‰ ¯Ó‡È ¯L‡19ÔBLlÓ ‡e‰ È‚‰L ¬∆…«≈««¿…»¿»∆≈«ƒ¿
‰·LÁn‰L ÔÙ‡a ‡Ï ,‡Ùeb ‰Ê·e ,‰·LÁn‰ ˙Bi˙B‡ ,ÔBÈb‰ƒ»ƒ««¬»»»∆»…¿…∆∆««¬»»
‡e‰L È‚‰a Ên¯Ók ,Èel‚a ˙ÎLÓpL ÈÙk ‡l‡ ,ÌÏÚ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈∆»¿ƒ∆ƒ¿∆∆¿ƒ«¿À»¿≈«∆

‰lÒn‰ ÔÓ ‰b‰ ¯L‡k ÔBLlÓ Ôk Ìb20ÈÙk ,e�ÈÈ‰ , «≈ƒ¿«¬∆…»ƒ«¿ƒ»«¿¿ƒ
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`ixeta ineqal yipi` aiig

הּמגּלה5ּבהקּדםÔ·eÈÂב) ּבתחּלת ּׁשּכתּוב ּובהּגיע6מה ¿»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּדבר ּבּקׁשה לא הּמל אל לבֹוא גֹו' אסּתר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹּתֹור
הּנׁשים, ׁשֹומר הּמלך סריס הגי יאמר אׁשר את אם ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכי
הּבתּולֹות מּכל לפניו וחסד חן וּתּׂשא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואףֿעלּֿפיֿכן,

הּפרּוׁש ידּוע ּדהּנה, על7וגֹו'. רֹומז הּמגּלה ׁשּסּפּור ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכנסתֿיׂשראל על קאי ׁשאסּתר והּקּב"ה, 8ּכנסתֿיׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשם על אסּתר, ּבׁשם ׁשּנקראת הּגלּות ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבהיֹותּה

ההּוא9ואנכי ּבּיֹום ּפני אסּתיר והּמל10הסּתר , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
עֹולם ׁשל מלּכֹו זה וראׁשית11אחׁשורֹוׁש ׁשאחרית ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשּבהּגיע12ׁשּלֹו הענין מהּו להבין צרי זה ּפרּוׁש ּולפי . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לא (הּקּב"ה) הּמלך אל לבֹוא (ּכנסתֿיׂשראל) אסּתר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּתֹור
הּמלך סריס הגי יאמר אׁשר את אם ּכי ּדבר, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבּקׁשה
עלֿידי ּדוקא ואדרּבה, – ואףֿעלּֿפיֿכן הּנׁשים, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָׁשֹומר
ּבזה, הענין ּוכללּות גֹו'. לפניו וחסד חן וּתּׂשא – ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָזה
גֹו' אסּתר ּתֹור ּובהּגיע ׁשּכתּוב מה הּנ"ל, ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּלפי
מּמעמדּה הּנׁשמה עלּית על קאי וגֹו', הּמלך אל ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלבֹוא
ׁשם (ׁשעל ּפנים הסּתר ׁשל ּבאפן הּגלּות ּבזמן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומּצבּה
הּקּב"ה, זה הּמלך, אל לבֹוא אסּתר), ּבׁשם נקראת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזה
נעׂשה זה ׁשענין גֹו', לפניו וחסד חן ׁשּוּתּׂשא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָועד

וגֹו'. ּדבר ּבּקׁשה ׁשּלא ְְְִֵֶֶַָָָֹעלֿידיֿזה

¯e‡·eיכֹולה אינּה הּנׁשמה ׁשעלּית ידּוע ּדהּנה הענין, ≈ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
והּסּיּוע העזר עלֿידי ּכיֿאם עצמּה, ּבכח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלהיֹות

הּמלאכים נאמר13ׁשל ׁשעלֿזה סביב14, ה' מלא חֹונה ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
צריכה למּטה ּבעֹולם ׁשּבהיֹותּה ּדכמֹו והינּו, גֹו'. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָליראיו

ׁשעֹוזר מלא נעׂשה ׁשּמּזה מּלמעלה, ּכח נתינת מּלמעלה, וסּיּוע לעזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּנׁשמה
יצרֹו ויֹום יֹום ׁשּבכל הּפנימית, הּמלחמה הן ּבּמלחמה, לנּצח ׁשּתּוכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלּנׁשמה

לֹו יכֹול אינֹו עֹוזרֹו הּקּב"ה ואלמלא עליו, מתּגּבר אדם הּמלחמה15ׁשל והן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
ועלֿזה ׁשּבעֹולם, ּומסּתירים מעלימים הּמנּגדים לענינים ּבנֹוגע חּוץ, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכלּפי
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(5.1 שבהערה דרושים ראה – לקמן טוֿיז.6)בהבא ב, ומנות7)אסתר (להרמ"א), יין מחיר ס' ראה

מג"א. על – אלקבץ) (לר"ש שמט.8)הלוי ע' שם אדהאמ"צ מאמרי יח.9)ראה לא, תו"א10)וילך

(סה"מ עטר"ת הדסה את אומן ויהי ד"ה טו. ס"ע שם אוה"ת ובכ"מ. ע"ד. ריש צד, סע"ד. צג, מג"א

תשכ"ד. ואילך). 7 ע' ח"ח (תו"מ תשי"ג ואילך). שח ע' אוה"ת11)עטר"ת ב. קכ, שם תו"א ראה

נח. ע' כד.12)שם ס"ע שם באוה"ת הובא דרז"ל). (בשם קפב א, אור שם13)מאורי תו"א גם ראה

ואילך. סע"ב כ.14)ק, ע' שם באוה"ת שנסמנו מקומות וראה ח. לד, ב.15)תהלים נב, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (·5‰l‚n‰ ˙lÁ˙a ·e˙kM ‰Ó6¯Bz ÚÈb‰·e ¿»¿∆¿≈«∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿«ƒ«
¯L‡ ˙‡ Ì‡ Èk ¯·c ‰Lwa ‡Ï CÏn‰ Ï‡ ‡B·Ï 'B‚ ¯zÒ‡∆¿≈»∆«∆∆…ƒ¿»»»ƒƒ∆¬∆

ÌÈLp‰ ¯ÓBL ÍÏn‰ ÒÈ¯Ò È‚‰ ¯Ó‡Èהנערות שאר אצל אשר בזמן - …«≈«¿ƒ«∆∆≈«»ƒ
אשר כיֿאם דבר בקשה לא אסתר הרי עמה" לבא לה ינתן תאמר אשר "את

הגי ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,יאמר ,¿««ƒ≈
ÂÈ�ÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ ‡OzÂ«ƒ»≈»∆∆¿»»
.'B‚Â ˙BÏe˙a‰ ÏkÓƒ»«¿¿
Le¯t‰ Úe„È ,‰p‰c7 ¿ƒ≈»««≈
ÏÚ ÊÓB¯ ‰l‚n‰ ¯etqL∆ƒ«¿ƒ»≈«
,‰"aw‰Â Ï‡¯NÈŒ˙Ò�k¿∆∆ƒ¿»≈¿«»»
Œ˙Ò�k ÏÚ È‡˜ ¯zÒ‡L∆∆¿≈»≈«¿∆∆

Ï‡¯NÈ8ÔÓÊa d˙BÈ‰a ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«
ÌLa ˙‡¯˜pL ˙eÏb‰«»∆ƒ¿≈¿≈

ÌL ÏÚ ,¯zÒ‡:הפסוק ∆¿≈«≈
ÈÎ�‡Â9È�t ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»«

‡e‰‰ ÌBia10CÏn‰Â , ««¿«∆∆
ÏL BkÏÓ ‰Ê LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈∆«¿∆

ÌÏBÚ11˙È¯Á‡L »∆«¬ƒ
BlL ˙ÈL‡¯Â12 ¿≈ƒ∆

'אחרית' מלשון [='אחשורוש'

Ê‰ו'ראשית'] Le¯t ÈÙÏe .¿ƒ≈∆
ÔÈ�Ú‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
¯zÒ‡ ¯Bz ÚÈb‰aL∆¿«ƒ«∆¿≈
Ï‡ ‡B·Ï (Ï‡¯NÈŒ˙Ò�k)¿∆∆ƒ¿»≈»∆
‡Ï (‰"aw‰) CÏn‰«∆∆«»»…
˙‡ Ì‡ Èk ,¯·c ‰Lwaƒ¿»»»ƒƒ∆
ÒÈ¯Ò È‚‰ ¯Ó‡È ¯L‡¬∆…«≈«¿ƒ
,ÌÈLp‰ ¯ÓBL ÍÏn‰«∆∆≈«»ƒ
Y ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈
„ÒÁÂ ÔÁ ‡OzÂ Y ‰Ê∆«ƒ»≈»∆∆
ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎe ?'B‚ ÂÈ�ÙÏ¿»»¿»»ƒ¿»
,Ï"p‰ Le¯t ÈÙlL ,‰Êa»∆∆¿ƒ≈««
¯Bz ÚÈb‰·e ·e˙kL ‰Ó«∆»¿«ƒ«
Ï‡ ‡B·Ï 'B‚ ¯zÒ‡∆¿≈»∆
ÏÚ È‡˜ ,'B‚Â ÍÏn‰«∆∆¿»≈«
d„ÓÚnÓ ‰ÓLp‰ ˙iÏÚ¬ƒ««¿»»ƒ«¬»»
˙eÏb‰ ÔÓÊa d·vÓe«»»ƒ¿««»
ÌÈ�t ¯zÒ‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆∆¿≈»ƒ
˙‡¯˜� ‰Ê ÌL ÏÚL)∆«≈∆ƒ¿≈
Ï‡ ‡B·Ï ,(¯zÒ‡ ÌLa¿≈∆¿≈»∆
„ÚÂ ,‰"aw‰ ‰Ê ,ÍÏn‰«∆∆∆«»»¿«
ÂÈ�ÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ ‡OzeL∆«ƒ»≈»∆∆¿»»
ŒÏÚ ‰NÚ� ‰Ê ÔÈ�ÚL ,'B‚∆ƒ¿»∆«¬»«
¯·c ‰Lwa ‡lL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆…ƒ¿»»»

.'B‚Âואנכי") הגלות בזמן - ¿

והיינו, פנים'. 'הסתר של במצב הנשמה נמצאת ההוא") ביום פני אסתיר הסתר

משתמש אף ופעמים האדם, אצל מתגלה אינו לה', שבנשמה האהבה שכוח

מסתתרת ('אסתר') הנשמה זה ובמצב החומרי, העולם לתאוות זה בכוח

החומרי. הגוף שלטון תחת ב'גלות' ונמצאת

Úe„È ‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«
d�È‡ ‰ÓLp‰ ˙iÏÚL∆¬ƒ««¿»»≈»
ÁÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿¿…«

,dÓˆÚÈ„ÈŒÏÚ Ì‡ŒÈk «¿»ƒƒ«¿≈
ÏL Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰»≈∆¿«ƒ«∆

ÌÈÎ‡Ïn‰13‰ÊŒÏÚL , ««¿»ƒ∆«∆
¯Ó‡�14'‰ C‡ÏÓ ‰�BÁ ∆¡«∆«¿«

'B‚ ÂÈ‡¯ÈÏ ·È·Òכתוב - »ƒƒ≈»
ונשמה נשמה לכל שיש בזוהר

לה, סביב שחונה אחד מלאך

המוליך שהוא מקיף, בבחינת

למעלה בעלותה אותה ומנהל

לדרגא BÓÎcמדרגא ,e�È‰Â .¿«¿ƒ¿
‰hÓÏ ÌÏBÚa d˙BÈ‰aL∆ƒ¿»»»¿«»
¯ÊÚÏ ‰ÓLp‰ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»«¿»»¿≈∆
˙�È˙� ,‰ÏÚÓlÓ ÚeiÒÂ¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ«
‰fnL ,‰ÏÚÓlÓ Ák…«ƒ¿«¿»∆ƒ∆
¯ÊBÚL C‡ÏÓ ‰NÚ�«¬∆«¿»∆≈
Áv�Ï ÏÎezL ‰ÓLpÏ«¿»»∆«¿«≈«
‰ÓÁÏn‰ Ô‰ ,‰ÓÁÏna«ƒ¿»»≈«ƒ¿»»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL ,˙ÈÓÈ�t‰«¿ƒƒ∆¿»»
¯ab˙Ó Ì„‡ ÏL B¯ˆÈƒ¿∆»»ƒ¿«≈
‰"aw‰ ‡ÏÓÏ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»≈«»»
BÏ ÏBÎÈ B�È‡ B¯ÊBÚ15, ¿≈»

,ıeÁ ÈtÏk ‰ÓÁÏn‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»»¿«≈
ÌÈ„b�n‰ ÌÈ�È�ÚÏ Ú‚B�a¿≈«»ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ
ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ«¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰ÊŒÏÚÂ ,ÌÏBÚaL∆»»¿«∆
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f"iyz'dח ,(` xn`n) mixet

אֹופּנים ב' יׁשנם ּגּופא הּגלּות) (ׁשּבזמן ּבׁשתיקה .28ּכי, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּמעלימים ענינים מּצד היא ׁשהּׁשתיקה הא', ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹאפן

ׁשּכתּוב מה עלּֿדר הּדּבּור, על ּגרֹוני,29ּומסּתירים נחר ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָ
ּבגּלּוי, אינּה אלקּות ׁשהמׁשכת הּגלּות זמן על ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָֹּדקאי
הּנבראים ּבמציאּות נּכר אינֹו (ּדּבּור) הוי' ׁשּדבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָוהינּו,
רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר הּב', ואפן העֹולם. ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובכללּות

ּדרּגא30ז"ל ׁשּזֹוהי היינּו, ׁשתיקה, לחכמה סייג ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ
ּכפי החכמה מּבחינת למעלה והׂשגה, מהבנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה
ׁשּמּגיע ועד ּבּׂשכל, יֹותר נעלה אפן ּכיֿאם ּבגּלּוי, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהיא
על קאי ּובכללּות ּגלּוי, ׂשכל ׁשאינֹו הּמׂשּכיל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלכח
לחכמה, סייג ונקראת מהחכמה, ׁשּלמעלה הּכתר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָספירת
הּב' (אפן זה ענין וגם ׁשתיקה. ׁשל ּבאפן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹוהּוא

ּבּזהר ּכדאיתא הּגלּות, לזמן ׁשּי ּבפרּוׁש31ּבׁשתיקה) ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ולא32הּכתּוב אינּנּו ּכי אינּנּו, ּכי גֹו' ּבניה על מבּכה רחל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(ּבגין סליק הוה קּדיׁשא ּדמלּכא ּבגין אינם, ּכי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָּכתיב
אֹותֹותינּו (ׁשּלכן לעילא לעילא ואסּתּלק) אתרחק ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדוא"ו

גֹו' ראינּו על33לא ּדקאי לעילא, רק לא ׁשּסליק היינּו, ,( ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ּפנימּיּות34ּבינה על ּדקאי לעילא, לעילא סליק אּלא , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
למעלה35עּתיק היינּו, הּכתר, ספירת על קאי ּובכללּות, , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ענין ׁשּזהּו ּבהעלם, הּוא ׁשהּׂשכל ּבאפן ּכיֿאם הּגּלּוי, ראׁשית ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמחכמה
התחלת ׁשהיא מחכמה למעלה ּבּספירֹות, ועלּֿדרֿזה ׁשתיקה, מּלׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדחׁש,
ׁשתיקה. לחכמה סייג נאמר ׁשעלֿזה הּכתר, ספירת ּכיֿאם הּגלּויֹות, ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָספירֹות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מרירּות, מּלׁשֹון הּוא ורֹוׁש) (אחׁש (עׂשב36ורֹוׁש רֹוׁש עּנבי ענבמֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּקאי הּגלּות,מר), מרירּות נעׂשה חטאינּו ׁשּמּפני הּגלּות, ּבזמן הּמּצב ּכללּות על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב מה ריׁשּות,37עלּֿדר מּלׁשֹון הּוא רֹוׁש וגם, כּלענה. מרה אחריתּה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּגלּות. ׁשּבזמן והּדּלּות הריׁשּות על ְְִִֶֶֶַַַַַָָׁשּמֹורה
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תרנ"ד28) (סה"מ הנ"ל המלך לפני ובבואה ד"ה – וכו' הוספות ועם אֿב. ע' מג"א אוה"ת גם ראה

שם). אדר סה"מ תו"מ .20 ע' ח"ח (תו"מ הנ"ל קראו כן על ד"ה גם וראה ואילך). ריג תהלים29)ע'

שם. לתהלים אור) (יהל באוה"ת הובא ג. כא, ויצא תו"א וראה ד. וראה30)סט, מי"ג. פ"ג אבות

א. ז, להצ"צ סהמ"צ ד. שם, סע"ב. יב, לך תו"א ב.31)גם כ, ח"ג א. רי, יד.32)ח"א לא, ירמי'

קמז.33) ע' שם אור) (יהל אוה"ת וראה ט. עד, סה"מ34)תהלים א'מד. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ראה

תקסא. ס"ע אוה"ת35)עטר"ת תצה. ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי א. מה, שה"ש לקו"ת ראה

תרפו. ע' ח"ב (ובפרש"י).36)שה"ש לב לב, ד.37)האזינו ה, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈpÙB‡ '· Ì�LÈ ‡Ùeb (˙eÏb‰ ÔÓÊaL) ‰˜È˙La ,Èk28ÔÙ‡ . ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿««»»∆¿»«ƒ…∆
ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚnL ÌÈ�È�Ú „vÓ ‡È‰ ‰˜È˙M‰L ,'‡‰»∆«¿ƒ»ƒƒ«ƒ¿»ƒ∆«¬ƒƒ«¿ƒƒ«

·e˙kL ‰Ó C¯cŒÏÚ ,¯eac‰29È�B¯b ¯Á�[גרוני ,[=נתייבש «ƒ«∆∆«∆»ƒ«¿ƒ
,e�È‰Â ,Èel‚a d�È‡ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰L ˙eÏb‰ ÔÓÊ ÏÚ È‡˜c¿»≈«¿««»∆«¿»«¡…≈»¿ƒ¿«¿

(¯eac) 'ÈÂ‰ ¯·cL'המחי ∆¿«¬»»ƒ
העולם, �k¯את B�È‡≈ƒ»

ÌÈ‡¯·p‰ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ
ÔÙ‡Â .ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»»»¿…∆
¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ ,'a‰««∆∆«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯30‚ÈÈÒ «≈«¿»
,e�ÈÈ‰ ,‰˜È˙L ‰ÓÎÁÏ«»¿»¿ƒ»«¿
‰ÏÚÓlL ‡b¯c È‰BfL∆ƒ«¿»∆¿«¿»
‰ÏÚÓÏ ,‰‚N‰Â ‰�·‰Ó≈¬»»«¬»»¿«¿»
ÈÙk ‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿ƒ
ÔÙ‡ Ì‡ŒÈk ,Èel‚a ‡È‰L∆ƒ¿ƒƒƒ…∆
„ÚÂ ,ÏÎOa ¯˙BÈ ‰ÏÚ�«¬∆≈«≈∆¿«
ÏÈkNn‰ ÁÎÏ ÚÈbnL- ∆«ƒ«¿…«««¿ƒ

השכל ÏÎNמקור B�È‡L∆≈≈∆
ÏÚ È‡˜ ˙eÏÏÎ·e ,ÈeÏb»ƒ¿»»≈«
‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
‚ÈÈÒ ˙‡¯˜�Â ,‰ÓÎÁ‰Ó≈«»¿»¿ƒ¿≈¿»
ÏL ÔÙ‡a ‡e‰Â ,‰ÓÎÁÏ«»¿»¿¿…∆∆
‰Ê ÔÈ�Ú Ì‚Â .‰˜È˙L¿ƒ»¿«ƒ¿«∆
CiL (‰˜È˙La 'a‰ ÔÙ‡)…∆«ƒ¿ƒ»«»
‡˙È‡„k ,˙eÏb‰ ÔÓÊÏƒ¿««»ƒ¿ƒ»

¯‰fa31·e˙k‰ Le¯Ùa32 «…«¿≈«»
'B‚ ‰È�a ÏÚ ‰k·Ó ÏÁ»̄≈¿«»«»∆»
‡ÏÂ ep�È‡ Èk ,ep�È‡ Èkƒ≈∆ƒ≈∆¿…

Ì�È‡ Èk ·È˙kשהרי) ¿ƒƒ≈»
שאינם 'בניה' על היא בכייתה

-,במקומם) 'רחל' בכייתה אלא,

- שלמעלה המלכות היאמדת

‰Â‰ ‡LÈc˜ ‡kÏÓc ÔÈ‚a¿ƒ¿«¿»«ƒ»«»
Â"‡Âc ÔÈ‚a) ˜ÈÏÒ»ƒ¿ƒ¿»
‡ÏÈÚÏ (˜lzÒ‡Â ˜Á¯˙‡∆¿«≈¿∆¿«≈¿≈»

‡ÏÈÚÏממנה [=שהסתלק ¿≈»
- (וא"ו הקדוש המלך 'בעלה'

המאירים המידות ששת

זמן(ÔÎlLבמלכות)] על ∆»≈
נאמר: Ï‡הגלות e�È˙B˙B‡≈…
'B‚ e�È‡¯33ראיית [=חסרה »ƒ

שמכוחן האלוקיות ה'אותיות'

העולמות] ‰e�ÈÈ,מתהווים ,(«¿
,‡ÏÈÚÏ ˜¯ ‡Ï ˜ÈÏqL∆»ƒ…«¿≈»

‰�Èa ÏÚ È‡˜c34‡l‡ , ¿»≈«ƒ»∆»
,‡ÏÈÚÏ ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ»ƒ¿≈»¿≈»

˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t ÏÚ È‡˜c35['שב'כתר הפנימית eÏÏÎ·e˙,[=דרגה , ¿»≈«¿ƒƒ«ƒƒ¿»
˙ÈL‡¯ ‡È‰L ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓÏ ,e�ÈÈ‰ ,¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡»̃≈«¿ƒ««∆∆«¿¿«¿»≈»¿»∆ƒ≈ƒ
,LÁc ÔÈ�Ú e‰fL ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ ÏÎO‰L ÔÙ‡a Ì‡ŒÈk ,Èelb‰«ƒƒƒ¿…∆∆«≈∆¿∆¿≈∆∆ƒ¿»¿»
‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓÏ ,˙B¯ÈÙqa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,‰˜È˙L ÔBLlÓƒ¿¿ƒ»¿«∆∆∆«¿ƒ¿«¿»≈»¿»
˙B¯ÈÙÒ ˙ÏÁ˙‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»«¿ƒ
˙¯ÈÙÒ Ì‡ŒÈk ,˙BÈeÏb‰«¿ƒƒ¿ƒ«
¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL ,¯˙k‰«∆∆∆«∆∆¡«

.‰˜È˙L ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÈÒֿעד ¿»«»¿»¿ƒ»
המרומז ראשון עניין נתבאר כאן

'חש', לשון - ב'אחשורוש'

ביותר נעלית דרגה על שמורה

גילוי. מכל ¿LB¯Âשלמעלה
ÔBLlÓ ‡e‰ (LB¯Â LÁ‡)¬«¿ƒ¿
·e˙kL BÓÎe ,˙e¯È¯Ó36 ¿ƒ¿∆»

LB¯ È·pÚ BÓ·�Úענביהם=] ¬»≈ƒ¿≈
רוש] כמו מרורים ∆≈(NÚ·ענבים

˙eÏÏk ÏÚ È‡wL ,(¯Ó«∆»≈«¿»
,˙eÏb‰ ÔÓÊa ·vn‰««»ƒ¿««»
‰NÚ� e�È‡ËÁ È�tnL∆ƒ¿≈¬»≈«¬»
C¯cŒÏÚ ,˙eÏb‰ ˙e¯È¯Ó¿ƒ«»«∆∆

·e˙kL ‰Ó37d˙È¯Á‡ «∆»«¬ƒ»
LB¯ ,Ì‚Â .‰�ÚlÎ ‰¯Ó»»««¬»¿«
˙eLÈ¯ ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿ƒ

ÏÚ[=עניות] ‰¯BnL ,∆∆«
ÔÓÊaL ˙elc‰Â ˙eLÈ¯‰»ƒ¿««∆ƒ¿«

.˙eÏb‰«»
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`ixeta ineqal yipi` aiig

ּבאֹותּיֹות20הּמסּלה ּבאה ׁשהּמחׁשבה ּכפי היינּו, , ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
הּׁשם21ּבֹולטֹות את ההֹוגה מּלׁשֹון הגי ּגם ׁשּזהּו , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ׁשהיא22ּבאֹותּיֹותיו ּכמֹו הּמלכּות ּבחינת על וקאי , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ
על ׁשּקאי הּדּבּור, מאֹותּיֹות (למעלה האצילּות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבעֹולם
ּכפי ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה), ׁשהיא ּכמֹו הּמלכּות ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָּבחינת
ּבתכלית ׁשהם לּנׁשמֹות וסּיּוע עזר להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּנמׁשכת
וחסד חן וּתּׂשא ועלֿידיֿזה ּדבר). ּבּקׁשה (לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּבּטּול

ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר וגֹו', רעיתי23לפניו ּכן גֹו' ּכׁשֹוׁשּנה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנׁשמה עבֹודת מעלת ׁשּגדלה היינּו, הּבנֹות, ְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָּבין
ׁשאינם העבֹודה אֹופּני ׁשאר לגּבי הּבּטּול ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתכלית
ּדבר, ּבּקׁשה ׁשּלא הּבּטּול ּתכלית ּומּצד הּבּטּול, ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹּבתכלית
ּדהסּתר ּומּצב (מּמעמד הּמל לפני עלּיתּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנעׂשית

גֹו'. לפניו וחסד חן ׁשּוּתּׂשא ּבאפן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאסּתיר)

אסּתרp‰Â‰ג) ּתֹור ּובהּגיע נאמר (עליה ׁשאסּתר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
הּגלּות, ּבזמן ׁשהיא ּכפי הּנׁשמה על קאי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָגֹו')
אל (לבֹוא הּמל ּגם ּכ אסּתיר, ּדהסּתר ּומּצב ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמעמד
קאי ׁשּלֹו, וראׁשית ׁשאחרית הּקּב"ה אחׁשורֹוׁש, (ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמל
הענין ּוכללּות ּדוקא. הּגלּות ׁשּבזמן האלקּות ּדרּגת ְְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָָָֹעל
ּבאלקּות ּביֹותר נעלית ּדרּגא על רֹומז ׁשאחׁשורֹוׁש ְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבזה,

הּגלּות. ּבזמן והּסּיּוע העזר נמׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמּׁשם

ÔÈ�Ú‰Âמב'24הּוא מרּכבת אחׁשורֹוׁש ּתבת ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַֻ
חׁש, מּלׁשֹון הּוא אחׁש ורֹוׁש. אחׁש ְֲֲִֵַַָָּתבֹות,

ּבּגמרא ּכדאיתא ׁשתיקה, חׁשמל,25ׁשּפרּוׁשֹו ּבפרּוׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
מּפי יֹוצא ׁשהּדּבּור ּבׁשעה ממּללֹות, עּתים חׁשֹות ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָעּתים
הּקּב"ה, מּפי יֹוצא הּדּבּור ׁשאין ּובׁשעה חׁשֹות, ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּקּב"ה,
יֹותר נעלית ּדרּגא היא ׁשּׁשתיקה מּובן ׁשּמּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָממּללֹות,

אחר ּבמקֹום להּמבאר ּבסתירה זה ואין ׁשּבזמן26מּדּבּור. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכתיב מהּדּבּור,27הּגלּות ׁשּלמּטה ׁשתיקה ׁשּזֹוהי מּטֹוב, החׁשיתי ּדּומּיה נאלמּתי ְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
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יג.20) כ, ונגלית21)שמואלֿב בולטת להיות השכל בעיון מההעלם יוצאת המחשבה כאשר היינו

קצה). ע' שם אדה"ז (מאמרי לדיבור מקור שתהי' כדי א.22)במוח צ, סנהדרין שיר23)משנה

שסא. ע' שם האמצעי אדמו"ר מאמרי וראה ב. ב, ובבואה24)השירים ד"ה גם ראה – לקמן בהבא

19 ס"ע ח"ח (תו"מ פ"ו תשי"ג קראו כן על ד"ה גם וראה רג). ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד המלך לפני

ואילך). סט ע' ריש אדר סה"מ תו"מ ואילך.25)ואילך. סע"א יג, אור)26)חגיגה (יהל אוה"ת

בשלח, פ' דמוצש"ק לגני באתי ד"ה א'מח. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ואילך). קמו (ס"ע ג לט, לתהלים

וש"נ. ואילך). 14 ע' חי"ט (תו"מ פ"ו שבט שם.27)יו"ד תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙BËÏBa ˙Bi˙B‡a ‰‡a ‰·LÁn‰L(בהערה 21e‰fL(ראה , ∆««¬»»»»¿ƒ¿∆∆
'הגיון') מלשון 'הגי' לפירוש ‰ÌM(בנוסף ˙‡ ‰‚B‰‰ ÔBLlÓ È‚‰ Ìb«≈«ƒ¿«∆∆«≈

ÂÈ˙Bi˙B‡a22ÌÏBÚa ‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁa ÏÚ È‡˜Â , ¿ƒ»¿»≈«¿ƒ«««¿¿∆ƒ¿»
˙�ÈÁa ÏÚ È‡wL ,¯eac‰ ˙Bi˙B‡Ó ‰ÏÚÓÏ) ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿«¿»≈ƒ«ƒ∆»≈«¿ƒ«

‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰««¿¿∆ƒ
,(‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

¯ÊÚ ˙BÈ‰Ï ˙ÎLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆
Ì‰L ˙BÓLpÏ ÚeiÒÂ¿ƒ««¿»∆≈
‡Ï) Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .(¯·c ‰Lwaƒ¿»»»¿«¿≈∆
ÂÈ�ÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ ‡OzÂ«ƒ»≈»∆∆¿»»
‰Ó C¯cŒÏÚ ,'B‚Â¿«∆∆«

·e˙kM23‰pLBLkבין ∆»¿«»
ÔÈaהחוחים È˙ÈÚ¯ Ôk 'B‚≈«¿»ƒ≈

‰Ï„bL ,e�ÈÈ‰ ,˙B�a‰«»«¿∆»¿»
‰ÓLp‰ ˙„B·Ú ˙ÏÚÓ«¬«¬««¿»»
Èa‚Ï Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿«≈
‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ ¯‡L¿»«≈»¬»
,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a Ì�È‡L∆≈»¿«¿ƒ«ƒ
Ïeha‰ ˙ÈÏÎz „vÓeƒ««¿ƒ«ƒ
˙ÈNÚ� ,¯·c ‰Lwa ‡lL∆…ƒ¿»»»«¬≈
CÏn‰ È�ÙÏ d˙iÏÚ¬ƒ»»ƒ¿≈«∆∆
zÒ‰c ·vÓe „ÓÚnÓ)¯ ƒ«¬»«»¿«¿≈
‡OzeL ÔÙ‡a (¯ÈzÒ‡«¿ƒ¿…∆∆«ƒ»
.'B‚ ÂÈ�ÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ≈»∆∆¿»»
גו' אסתר תור "ובהגיע לסיכום,

הנשמה עליית המלך", אל לבוא

הגלות בזמן ומצבה ממעמדה

שבדרך הקב"ה, אל ('אסתר')

ע"י אלא עצמה בכח אינה כלל

בתכלית וכשהיא המלאכים, סיוע

דבר") בקשה ("לא הביטול

יותר, נעלה וסיוע עזר לה נמשך

לפניו". וחסד חן "ותשא ועי"ז

¯zÒ‡L ÌLk ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿≈∆∆¿≈
¯Bz ÚÈb‰·e ¯Ó‡� ‰ÈÏÚ)»∆»∆¡«¿«ƒ«
ÏÚ È‡˜ ('B‚ ¯zÒ‡∆¿≈»≈«
ÔÓÊa ‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒƒ¿«
·vÓe „ÓÚÓa ,˙eÏb‰«»¿«¬»«»
Ìb Ck ,¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰c¿«¿≈«¿ƒ»«
(CÏn‰ Ï‡ ‡B·Ï) CÏn‰«∆∆»∆«∆∆
‰"aw‰ ,LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈«»»
BlL ˙ÈL‡¯Â ˙È¯Á‡L∆«¬ƒ¿≈ƒ∆
כל הכוללת נעלית [=דרגה

אחרית] עד מראשית ,הדרגות
˙e˜Ï‡‰ ˙b¯c ÏÚ È‡»̃≈««¿«»¡…

ÊÓB¯ LB¯ÂLÁ‡L ,‰Êa ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎe .‡˜Âc ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»«¿»¿»»ƒ¿»»∆∆¬«¿≈≈
Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰ CLÓ� ÌMnL ˙e˜Ï‡a ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ� ‡b¯c ÏÚ««¿»«¬≈¿≈∆¡…∆ƒ»ƒ¿»»≈∆¿«ƒ«

.˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»
‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â24,˙B·z '·Ó ˙·k¯Ó LB¯ÂLÁ‡ ˙·z ‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈≈«¬«¿≈À¿∆∆ƒ≈

‡e‰ LÁ‡ .LB¯Â LÁ‡¬«»¬«
BLe¯tL ,LÁ ÔBLlÓƒ¿»∆≈
‡˙È‡„k ,‰˜È˙L¿ƒ»ƒ¿ƒ»

‡¯Óba25ÏÓLÁ Le¯Ùa «¿»»¿≈«¿«
"נפתחו כאשר יחזקאל שראה

אלוקים", מראות ואראה השמים

כעין ומתוכה "וארא.. נאמר:

מבואר האש", מתוך החשמל

"חיות חשמל"? "מאי בגמרא

BLÁ˙הקודש" ÌÈzÚƒƒ»
BÏlÓÓ˙[=שותקות] ÌÈzÚƒƒ¿«¿

ה'] את ומהללות ,[=משבחות
eac‰L¯פירוש ‰ÚLa¿»»∆«ƒ

‰"aw‰ ÈtÓ ‡ˆBÈנרגש - ≈ƒƒ«»»
אלקות גילוי BLÁ˙בהם ,- »

ביטול של במצב שהן מפני

ÔÈ‡Lגמור ‰ÚL·e ,¿»»∆≈
‰"aw‰ ÈtÓ ‡ˆBÈ ¯eac‰«ƒ≈ƒƒ«»»

כלֿכך גילוי אין -˙BÏlÓÓ ,¿«¿
וכו' קדוש אומרים -‰fnL ,∆ƒ∆

‡È‰ ‰˜È˙ML Ô·eÓ»∆¿ƒ»ƒ
È ˙ÈÏÚ� ‡b¯c¯˙B «¿»«¬≈≈

‰¯È˙Òa ‰Ê ÔÈ‡Â .¯eacÓƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰Ï26 ¿«¿…»¿»«≈
·È˙k ˙eÏb‰ ÔÓÊaL27 ∆ƒ¿««»¿ƒ

È˙ÈLÁ‰ ‰iÓec ÈzÓÏ‡�∆¡«¿ƒƒ»∆¡≈ƒ
‰˜È˙L È‰BfL ,·BhÓƒ∆ƒ¿ƒ»

¯eac‰Ó ‰hÓlLכמו) ∆¿«»≈«ƒ
בגמרא זה פסוק שמובא שמצאנו

שאפשר מי "כל על ה) (ברכות

עוסק") ואינו בתורה לעסוק ,לו
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ט f"iyz'd ,(` xn`n) mixet

אֹופּנים ב' יׁשנם ּגּופא הּגלּות) (ׁשּבזמן ּבׁשתיקה .28ּכי, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּמעלימים ענינים מּצד היא ׁשהּׁשתיקה הא', ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹאפן

ׁשּכתּוב מה עלּֿדר הּדּבּור, על ּגרֹוני,29ּומסּתירים נחר ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָ
ּבגּלּוי, אינּה אלקּות ׁשהמׁשכת הּגלּות זמן על ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָֹּדקאי
הּנבראים ּבמציאּות נּכר אינֹו (ּדּבּור) הוי' ׁשּדבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָוהינּו,
רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר הּב', ואפן העֹולם. ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובכללּות

ּדרּגא30ז"ל ׁשּזֹוהי היינּו, ׁשתיקה, לחכמה סייג ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ
ּכפי החכמה מּבחינת למעלה והׂשגה, מהבנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה
ׁשּמּגיע ועד ּבּׂשכל, יֹותר נעלה אפן ּכיֿאם ּבגּלּוי, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהיא
על קאי ּובכללּות ּגלּוי, ׂשכל ׁשאינֹו הּמׂשּכיל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלכח
לחכמה, סייג ונקראת מהחכמה, ׁשּלמעלה הּכתר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָספירת
הּב' (אפן זה ענין וגם ׁשתיקה. ׁשל ּבאפן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹוהּוא

ּבּזהר ּכדאיתא הּגלּות, לזמן ׁשּי ּבפרּוׁש31ּבׁשתיקה) ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ולא32הּכתּוב אינּנּו ּכי אינּנּו, ּכי גֹו' ּבניה על מבּכה רחל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(ּבגין סליק הוה קּדיׁשא ּדמלּכא ּבגין אינם, ּכי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָּכתיב
אֹותֹותינּו (ׁשּלכן לעילא לעילא ואסּתּלק) אתרחק ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדוא"ו

גֹו' ראינּו על33לא ּדקאי לעילא, רק לא ׁשּסליק היינּו, ,( ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ּפנימּיּות34ּבינה על ּדקאי לעילא, לעילא סליק אּלא , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
למעלה35עּתיק היינּו, הּכתר, ספירת על קאי ּובכללּות, , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ענין ׁשּזהּו ּבהעלם, הּוא ׁשהּׂשכל ּבאפן ּכיֿאם הּגּלּוי, ראׁשית ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמחכמה
התחלת ׁשהיא מחכמה למעלה ּבּספירֹות, ועלּֿדרֿזה ׁשתיקה, מּלׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדחׁש,
ׁשתיקה. לחכמה סייג נאמר ׁשעלֿזה הּכתר, ספירת ּכיֿאם הּגלּויֹות, ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָספירֹות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מרירּות, מּלׁשֹון הּוא ורֹוׁש) (אחׁש (עׂשב36ורֹוׁש רֹוׁש עּנבי ענבמֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּקאי הּגלּות,מר), מרירּות נעׂשה חטאינּו ׁשּמּפני הּגלּות, ּבזמן הּמּצב ּכללּות על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב מה ריׁשּות,37עלּֿדר מּלׁשֹון הּוא רֹוׁש וגם, כּלענה. מרה אחריתּה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּגלּות. ׁשּבזמן והּדּלּות הריׁשּות על ְְִִֶֶֶַַַַַָָׁשּמֹורה
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`ixeta ineqal yipi` aiig

ּבאֹותּיֹות20הּמסּלה ּבאה ׁשהּמחׁשבה ּכפי היינּו, , ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
הּׁשם21ּבֹולטֹות את ההֹוגה מּלׁשֹון הגי ּגם ׁשּזהּו , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ׁשהיא22ּבאֹותּיֹותיו ּכמֹו הּמלכּות ּבחינת על וקאי , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ
על ׁשּקאי הּדּבּור, מאֹותּיֹות (למעלה האצילּות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבעֹולם
ּכפי ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה), ׁשהיא ּכמֹו הּמלכּות ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָּבחינת
ּבתכלית ׁשהם לּנׁשמֹות וסּיּוע עזר להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּנמׁשכת
וחסד חן וּתּׂשא ועלֿידיֿזה ּדבר). ּבּקׁשה (לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּבּטּול

ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר וגֹו', רעיתי23לפניו ּכן גֹו' ּכׁשֹוׁשּנה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנׁשמה עבֹודת מעלת ׁשּגדלה היינּו, הּבנֹות, ְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָּבין
ׁשאינם העבֹודה אֹופּני ׁשאר לגּבי הּבּטּול ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתכלית
ּדבר, ּבּקׁשה ׁשּלא הּבּטּול ּתכלית ּומּצד הּבּטּול, ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹּבתכלית
ּדהסּתר ּומּצב (מּמעמד הּמל לפני עלּיתּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנעׂשית

גֹו'. לפניו וחסד חן ׁשּוּתּׂשא ּבאפן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאסּתיר)

אסּתרp‰Â‰ג) ּתֹור ּובהּגיע נאמר (עליה ׁשאסּתר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
הּגלּות, ּבזמן ׁשהיא ּכפי הּנׁשמה על קאי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָגֹו')
אל (לבֹוא הּמל ּגם ּכ אסּתיר, ּדהסּתר ּומּצב ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמעמד
קאי ׁשּלֹו, וראׁשית ׁשאחרית הּקּב"ה אחׁשורֹוׁש, (ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמל
הענין ּוכללּות ּדוקא. הּגלּות ׁשּבזמן האלקּות ּדרּגת ְְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָָָֹעל
ּבאלקּות ּביֹותר נעלית ּדרּגא על רֹומז ׁשאחׁשורֹוׁש ְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבזה,

הּגלּות. ּבזמן והּסּיּוע העזר נמׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמּׁשם

ÔÈ�Ú‰Âמב'24הּוא מרּכבת אחׁשורֹוׁש ּתבת ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַֻ
חׁש, מּלׁשֹון הּוא אחׁש ורֹוׁש. אחׁש ְֲֲִֵַַָָּתבֹות,

ּבּגמרא ּכדאיתא ׁשתיקה, חׁשמל,25ׁשּפרּוׁשֹו ּבפרּוׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
מּפי יֹוצא ׁשהּדּבּור ּבׁשעה ממּללֹות, עּתים חׁשֹות ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָעּתים
הּקּב"ה, מּפי יֹוצא הּדּבּור ׁשאין ּובׁשעה חׁשֹות, ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּקּב"ה,
יֹותר נעלית ּדרּגא היא ׁשּׁשתיקה מּובן ׁשּמּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָממּללֹות,

אחר ּבמקֹום להּמבאר ּבסתירה זה ואין ׁשּבזמן26מּדּבּור. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכתיב מהּדּבּור,27הּגלּות ׁשּלמּטה ׁשתיקה ׁשּזֹוהי מּטֹוב, החׁשיתי ּדּומּיה נאלמּתי ְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
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יג.20) כ, ונגלית21)שמואלֿב בולטת להיות השכל בעיון מההעלם יוצאת המחשבה כאשר היינו

קצה). ע' שם אדה"ז (מאמרי לדיבור מקור שתהי' כדי א.22)במוח צ, סנהדרין שיר23)משנה

שסא. ע' שם האמצעי אדמו"ר מאמרי וראה ב. ב, ובבואה24)השירים ד"ה גם ראה – לקמן בהבא

19 ס"ע ח"ח (תו"מ פ"ו תשי"ג קראו כן על ד"ה גם וראה רג). ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד המלך לפני

ואילך). סט ע' ריש אדר סה"מ תו"מ ואילך.25)ואילך. סע"א יג, אור)26)חגיגה (יהל אוה"ת

בשלח, פ' דמוצש"ק לגני באתי ד"ה א'מח. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ואילך). קמו (ס"ע ג לט, לתהלים

וש"נ. ואילך). 14 ע' חי"ט (תו"מ פ"ו שבט שם.27)יו"ד תהלים
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f"iyz'dי ,(` xn`n) mixet

הּוא ּכזה ּובאפן ּבמצרים. ּכיֿאם) האצילּות, ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹּבעֹולם
לא לאחר ׁשּכבֹודי [ּדאף הּׁשכינה ּדגלּות הענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּכללּות

ּדׁשכינּתא45אּתן הענין יׁשנֹו מּכלֿמקֹום, הרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָ
חס46ּֿבגלּותא ׁשּנּוי ׁשּנעׂשה ּבאפן זה ׁשאין אּלא] , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבּנׁשמה חסֿוׁשלֹום ׁשּנּוי נעׂשה לא כן (ּוכמֹו ְְְְֲִֵַַַָָָָָֹוׁשלֹום
ּדהּורד ּבאפן רק ּכיֿאם ּבכלל) ּובּנׁשמֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹּדאצילּות,
ׁשם על ׁשּנקראּו הּגלּיֹות ּכללּות על (ׁשּקאי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצרימה

להע'47מצרים ל'לעּמתֿזה', יניקה יׁש זה ׁשּמּצד ,( ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
לּקלּפה ּגם (ועלֿידם העֹולם לאּמֹות ועלֿידם ְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻׂשרים,
וכדאיתא ּכח, ּתֹוספת אצלם ׁשּנעׂשה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוסטראֿאחרא),

על48ּבּמדרׁש ׁשּׁשלטה ולׁשֹון אּמה ׁשּכל מֹוצא אּתה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשֹולט ּכבֹודיׂשראל ּבׁשביל סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף ה ְְְְְִִִִֵַָָָָ

מּסֹוף ׁשֹולט ּפרעה ׁשהיה מצרים ּבגלּות ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראל,
ּבּכּפה (מֹוׁשל סֹופֹו ועד ּבׁשאר49העֹולם ועלּֿדרֿזה ,( ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

[ועלֿידי אדֹום ּבמלכּות האחרֹון לּגלּות עד ְְְְֱֲֵַַַַַָָָֻּגלּיֹות,
ּדמצרים הרע ּברּור סֹוףּֿכלֿסֹוף נעׂשה ּגּופא זֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָָיניקה
כּו', הּזק ּגם נעׂשה ׁשעלֿידּה נפילה יׁש אמנם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכּו'].

ּכתיב ּבמקֹום50ּדהּנה, יקּום ּומי הוי' ּבהר יעלה מי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָ
לאחריֿ וׁשּגם הוי' להר לעלֹות ׁשּכדי היינּו, וגֹו', ְְְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָקדׁשֹו
ּכּפים נקי להיֹות צרי קדׁשֹו, ּבמקֹום לעמד יּׁשאר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹזה

כּו' לבב ּכּפים50ּובר ּדנקי ּבהענין אצלֹו חסר וכאׁשר , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּוא נֹופל ּובמילא הוי', ּבהר להיֹות יכֹול אינֹו לבב, ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָּובר
הוי', ּבהר למעלה, נמצא ׁשּכאׁשר זאת, ועֹוד הוי'. ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמהר
וההּזק יֹותר למּטה הּוא נֹופל רחמנאֿליצלן, מּׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָונֹופל
עלה לא ׁשּמּלכּתחּלה זה אצל מּכמֹו יֹותר ּגדֹול ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּוא

ז"ל רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר הוי', ׁשּׁשגגת51ּבהר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּופחּותה ּגרּועה נפילה ויׁש זדֹון. עֹולה חכמים ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָּתלמידי
ׁשעליהם אּלה ּבין ׁשּנכלל ּומּצב למעמד ׁשּמּגיע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיֹותר,

ז"ל חכמינּו ׁשּדֹוחים52אמרּו היינּו, הּקּב"ה, ׁשל ּבמחּצתֹו אֹותם מכניסין ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּׁשּכתּוב מה ועלּֿדר רחמנאֿליצלן, מּלמעלה אֹותֹו ׁשּמׁשליכים הׁשלי53ועד ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּוזריקה הׁשלכה עלֿידי ׁשּנעׂשית ׁשהּנפילה יׂשראל, ּתפארת ארץ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּׁשמים
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יא.45) מח, ח. מב, ב.46)ישעי' קכ, זח"א א. כט, מגילה ד.47)ראה פט"ז, בשלח48)ב"ר מכילתא

א. ו, זח"ב ה. לקו"ש49)יד, וראה הקודמת. בהערה שצויינו בהערה.מקומות 162 ע' חי"ב

גֿד.50) כד, ב.51)תהלים לג, מציעא בבא מי"ג. פ"ד אבות ב.52)ראה יג, א.53)נדה ב, איכה
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˙eÏÏk ‡e‰ ‰Êk ÔÙ‡·e .ÌÈ¯ˆÓa (Ì‡ŒÈk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿«»¬ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿…∆»∆¿»
‰�ÈÎM‰ ˙eÏ‚c ÔÈ�Ú‰בוא אומר: יוחאי בן שמעון רבי מגילה, -במסכת »ƒ¿»¿»«¿ƒ»

שכינה שגלו מקום שבכל הקדושֿברוךֿהוא לפני ישראל חביבין כמה וראה

עמהן)". שכינה לבבל גלו עמהן.. שכינה למצרים גלו »¿[Û‡cעמהן.
‡Ï ¯Á‡Ï È„B·kL∆¿ƒ¿«≈…

Ôz‡45,,ÌB˜ÓŒÏkÓ È¯‰ ∆≈¬≈ƒ»»
‡z�ÈÎLc ÔÈ�Ú‰ B�LÈ∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

‡˙eÏ‚a46ÔÈ‡L [‡l‡ , ¿»»∆»∆≈
ÈepL ‰NÚpL ÔÙ‡a ‰Ê∆¿…∆∆«¬»ƒ
‡Ï ÔÎ BÓÎe) ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿≈…
ÌBÏLÂŒÒÁ ÈepL ‰NÚ�«¬»ƒ«¿»
,˙eÏÈˆ‡c ‰ÓLpa«¿»»«¬ƒ
Ì‡ŒÈk (ÏÏÎa ˙BÓLp·e«¿»ƒ¿»ƒƒ

c ÔÙ‡a ש¯˜ יוסף ‰e¯„כמו «¿…∆ְ«
L) ‰ÓÈ¯ˆÓזו È‡wירידה ƒ¿«¿»∆»≈

˙BiÏb‰ ˙eÏÏk ÏÚ«¿»«»À
ÌL ÏÚ e‡¯˜pL∆ƒ¿¿«≈

ÌÈ¯ˆÓ47‰Ê „vnL ,( ƒ¿«ƒ∆ƒ«∆
Œ˙nÚÏ'Ïהירידה ‰˜È�È LÈ≈¿ƒ»ƒ¿À«
'‰Êשלעומת הטומאה [=כוחות ∆

הקדושה] Ú‰Ï'כוחות ,¿»
ÌÈ¯Nמשבעים אומה [=לכל »ƒ

שדרכו למעלה שר ישנו אומות

אומה] לאותה החיות ,עוברת
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï Ì„ÈŒÏÚÂ¿«»»¿À»»
עולם בתענוגי חיות יונקים (שהם

Ìbהזה) Ì„ÈŒÏÚÂ)¿«»»«
,(‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÂ ‰tÏwÏ«¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»
˙ÙÒBz ÌÏˆ‡ ‰NÚpL∆«¬»∆¿»∆∆
L¯„na ‡˙È‡„ÎÂ ,Ák48 …«¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

‰n‡ ÏkL ‡ˆBÓ ‰z‡«»≈∆»À»
ÏÚ ‰ËÏML ÔBLÏÂ¿»∆»¿»«
ÛBqÓ ‰ËÏÂL Ï‡¯NÈƒ¿»≈…¿»ƒ
ÏÈ·La BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰»»¿«ƒ¿ƒ
˙eÏ‚a BÓk ,Ï‡¯NÈ „B·k¿ƒ¿»≈¿¿»
‰Ú¯t ‰È‰L ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆»»«¿…
„ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓ ËÏBL≈ƒ»»¿«

‰tka ÏLBÓ) BÙBÒ49,( ≈«ƒ»
¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»
˙eÏbÏ „Ú ,˙BiÏb»À««»
ÌB„‡ ˙eÎÏÓa ÔB¯Á‡‰»«¬¿«¿¡
‡Ùeb BÊ ‰˜È�È È„ÈŒÏÚÂ]¿«¿≈¿ƒ»»
¯e¯a ÛBÒŒÏkŒÛBÒ ‰NÚ�«¬»»≈

.['eÎÂ ÌÈ¯ˆÓc Ú¯‰ֿעד »«¿ƒ¿«ƒ¿
ב'נפילת' הא' אופן נתבאר כאן

שהיא האצילות, מעולם הנשמה

בנשמה. מהותי שינוי כל נעשה לא אך לעולם, מעולם ירידה LÈרק ,Ì�Ó‡»¿»≈
·È˙k ,‰p‰c ,'eÎ ˜f‰ Ìb ‰NÚ� d„ÈŒÏÚL ‰ÏÈÙ�50‰ÏÚÈ ÈÓ ¿ƒ»∆«»»«¬∆«∆≈¿ƒ≈¿ƒƒ«¬∆

˙BÏÚÏ È„kL ,e�ÈÈ‰ ,'B‚Â BL„˜ ÌB˜Óa Ìe˜È ÈÓe 'ÈÂ‰ ¯‰a¿«¬»»ƒ»ƒ¿»¿¿«¿∆¿≈«¬
CÈ¯ˆ ,BL„˜ ÌB˜Óa „ÓÚÏ ¯‡MÈ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ÌbLÂ 'ÈÂ‰ ¯‰Ï¿«¬»»¿∆«¿«¬≈∆ƒ»≈«¬…ƒ¿»¿»ƒ

˙BÈ‰Ï:הפסוק �˜Èכהמשך ƒ¿¿ƒ
'eÎ ··Ï ¯·e ÌÈtk50, ««ƒ«≈»

BÏˆ‡ ¯ÒÁ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»≈∆¿
c ÔÈ�Ú‰a¯·e ÌÈtk È˜� ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ«

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ,··Ï≈»≈»ƒ¿
ÏÙB� ‡ÏÈÓ·e ,'ÈÂ‰ ¯‰a¿«¬»»¿≈»≈
„BÚÂ .'ÈÂ‰ ¯‰Ó ‡e‰≈«¬»»¿
‡ˆÓ� ¯L‡kL ,˙‡Ê…∆«¬∆ƒ¿»
ÏÙB�Â ,'ÈÂ‰ ¯‰a ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¬»»¿≈
,ÔÏˆÈÏŒ‡�ÓÁ¯ ÌMÓƒ»«¬»»ƒ¿»
¯˙BÈ ‰hÓÏ ‡e‰ ÏÙB�≈¿«»≈
¯˙BÈ ÏB„b ‡e‰ ˜f‰‰Â¿«∆≈»≈
‰Ê Ïˆ‡ BÓkÓƒ¿≈∆∆
‰ÏÚ ‡Ï ‰lÁzÎlnL∆ƒ¿«¿ƒ»…»»
C¯cŒÏÚÂ ,'ÈÂ‰ ¯‰a¿«¬»»¿«∆∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó51 «¬««≈«

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ˙‚‚ML∆ƒ¿««¿ƒ≈¬»ƒ
‰ÏÈÙ� LÈÂ .ÔB„Ê ‰ÏBÚ»»¿≈¿ƒ»
,¯˙BÈ ‰˙eÁÙe ‰Úe¯b¿»¿»≈
·vÓe „ÓÚÓÏ ÚÈbnL∆«ƒ«¿«¬»«»
‰l‡ ÔÈa ÏÏÎpL∆ƒ¿»≈≈∆
e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆»¿¬»≈

Ï"Ê52ÔÈÒÈ�ÎÓ ÔÈ‡L «∆≈«¿ƒƒ
ÏL B˙vÁÓa Ì˙B‡»ƒ¿ƒ»∆
ÌÈÁBcL ,e�ÈÈ‰ ,‰"aw‰«»»«¿∆ƒ
B˙B‡ ÌÈÎÈÏLnL „ÚÂ¿«∆«¿ƒƒ
,ÔÏˆÈÏŒ‡�ÓÁ¯ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«¬»»ƒ¿»
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ53 ¿«∆∆«∆»

ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆
,Ï‡¯NÈ ˙¯‡Ùzƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÏÈÙp‰L∆«¿ƒ»∆«¬≈«
‰˜È¯Êe ‰ÎÏL‰ È„È¿≈«¿»»¿ƒ»
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È�Leונעׂשים אחת ּבתבה ּבאים ורֹוׁש ּדחׁש הענינים ¿≈ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
קדׁשאֿ הּגלּות ׁשּבזמן זה מּצד ּכי, אחד, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשם
לבחינת לעילא, לעילא (מּלמּטה) סליק ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּבריֿהּוא
(מרירּות רֹוׁש ׁשל מּצב למּטה נעׂשה חׁש, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָׁשתיקה,
ּבחינה ׁשהיא חׁש, מּבחינת ּגיסא, ּולאיד ְְְְִִִִִִִֶַָָָָוריׁשּות).
ׁשתיקה, לחכמה סייג מהחכמה, ׁשּלמעלה ּביֹותר ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָנעלה
לבחינת וסּיּוע עזר נמׁש אלקּות, מּגּלּוי ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמקֹום

הּגלּות. ׁשּבזמן ודּלּות והריׁשּות הּמרירּות ְְְְִִִֶַַַַָָרֹוׁש,

ז"לe‡·e¯ד) רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה מה38הענין, מּפני ≈ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
ּבאׁשרי נּו"ן נאמר ּבּה39לא ׁשּיׁש מּפני , ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָֹ
ׁשּנאמר יׂשראל, ׂשֹונאי ׁשל תֹוסיף40מּפלּתן לא נפלה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּוסמכּה ּדוד חזר הכי אפּלּו וכּו', יׂשראל ּבתּולת ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָקּום
ׁשּנאמר הּקדׁש, הּנֹופלים.41ּברּוח לכל ה' סֹומ ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבּזהר קדׁשא42ֿוכדאיתא אּלא מּגרמּה קּום תֹוסיף לא ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֻ
לכל ה' סֹומ) זֹו ּוסמיכה לּה. יֹוקים ְְְִִִֵָָָּבריֿהּוא
ׁשּצרי רֹוׁש, לבחינת והּסּיּוע העזר היא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּנֹופלים)
חׁש. ּבחינת ּדוקא, ּביֹותר נעלה מּמקֹום נמׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלהיֹות

Ô·eÈÂּכּמה ּבּה ׁשיׁש למּטה, הּנפילה מענין מׁשל עלּֿפי ¿»ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבאפן לנפילה ועד ּבלבד, קּלה מּנפילה ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹאֹופּנים,
ּכדי ּגם הּנה, ּבכח, למּטה מּלמעלה ּוזריקה הׁשלכה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשל
יֹותר ּגדֹול ּבכח צר יׁש קּלה הּיֹותר הּנפילה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹלמנע
ּבאפן ּבנפילה ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הּנֹופל, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמּכחֹו
ּביֹותר חזק ּכח להיֹות ׁשּצרי ּוזריקה, הׁשלכה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשל
ועלּֿדרֿזה הּזֹורק. ׁשל ּכחֹו על להתּגּבר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּיּוכל
ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ּבּנׁשמֹות, ׁשּׁשּיכת ּבּנפילה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּנמׁשל,
הּמקֹום ׁשּנּוי אּלא ׁשאינּה ּביֹותר קּלה נפילה יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹופּנים.
חסֿוׁשלֹום וירידה ׁשּנּוי ּפֹועל ׁשאינֹו ּבאפן הּנׁשמה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל

מקֹומֹות ּבכּמה הּמבאר ועלּֿדר מצרימה43ּבּנׁשמה. הּורד ויֹוסף ׁשּגם44ּבפרּוׁש , ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּדאצילּות, ּדנׁשמה העבֹודה ּבדרּגת לאלקּות, מרּכבה היה למצרים ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבירידתֹו
(לא הּוא נמצא ּדאצילּות נׁשמה ׁשּבהיֹותֹו היינּו, מצרימה, הּורד ּכזה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּובאפן
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ואילך.38) א מ, תצא לקו"ת וראה ב. ד, קמה.39)ברכות קאּפיטל ב.40)תהלים ה, תהלים41)עמוס ַ

יד. רע"א.42)קמה, רמ, ג43)ח"ב קב, ויחי תו"ח ואילך. קצב ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

251 ע' חכ"ח (תו"מ תש"כ כו. ע' תרפ"ח ואילך. סה ע' ח"א תרל"ג רצט. ע' תרכ"ז סה"מ ואילך.

ואילך). 158 ע' חל"א (תו"מ תשכ"א א.44)ואילך). לט, וישב
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ÌL ÌÈNÚ�Â ˙Á‡ ‰·˙a ÌÈ‡a LB¯Â LÁc ÌÈ�È�Ú‰ È�Le¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿≈»««¿«¬ƒ≈
„Á‡'אחש-ורוש' -ŒCÈ¯aŒ‡L„˜ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰Ê „vÓ ,Èk , ∆»ƒƒ«∆∆ƒ¿««»À¿»¿ƒ

,LÁ ,‰˜È˙L ˙�ÈÁ·Ï ,‡ÏÈÚÏ ‡ÏÈÚÏ (‰hÓlÓ) ˜ÈÏÒ ‡e‰»ƒƒ¿«»¿≈»¿≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
C„È‡Ïe .(˙eLÈ¯Â ˙e¯È¯Ó) LB¯ ÏL ·vÓ ‰hÓÏ ‰NÚ�«¬∆¿«»«»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

,LÁ ˙�ÈÁaÓ ,‡ÒÈbƒ»ƒ¿ƒ«»
‰ÏÚ� ‰�ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»
‰ÏÚÓlL ¯˙BÈa¿≈∆¿«¿»
‰ÓÎÁÏ ‚ÈÈÒ ,‰ÓÎÁ‰Ó≈«»¿»¿»«»¿»
‰ÏÚÓlL ÌB˜Ó ,‰˜È˙L¿ƒ»»∆¿«¿»
¯ÊÚ CLÓ� ,˙e˜Ï‡ ÈelbÓƒƒ¡…ƒ¿»≈∆
,LB¯ ˙�ÈÁ·Ï ÚeiÒÂ¿ƒ«ƒ¿ƒ«
˙el„Â ˙eLÈ¯‰Â ˙e¯È¯n‰«¿ƒ¿»ƒ¿«

.˙eÏb‰ ÔÓÊaL,לסיכום ∆ƒ¿««»
מצב על מורה 'אחשורוש'

כאשר הגלות, בזמן האלקות

לעילא", לעילא סליק "קוב"ה

('אחש') 'שתיקה' למצב

ספירת - מדיבור שלמעלה

למטה נעשה שעי"ז הכתר.

ולאידך, ('רוש'). הגלות מרירות

עזר נמשך זו מבחינה דוקא

שיתבאר כמו הגלות, לזמן וסיוע

להלן.

‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»¿ƒ≈
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡38 »¿«≈«

Ô"e� ¯Ó‡� ‡Ï ‰Ó È�tÓƒ¿≈«…∆¡«
È¯L‡a39תהלה" [=בפרק ¿«¿≈

בֿ המתחיל פסוק אין לדוד"

daנו"ן] LiL È�tÓ (אות?, ƒ¿≈∆≈»
על) מרמזת ÏLנו"ן ÔzÏtÓ««¿»∆
Ï‡¯NÈ È‡�BNֿסגי [ֿבלשון ¿≈ƒ¿»≈

Ó‡pL¯נהור] ,40‡Ï ‰ÏÙ� ∆∆¡«»¿»…
˙Ïe˙a Ìe˜ ÛÈÒB˙ƒ¿«
ÈÎ‰ elÙ‡ ,'eÎÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¬ƒ»ƒ
שהפסיק אף זאת. [=למרות

שלה הנפילה מפני נו"ן באות

חזר לרמזה, אפילו רצה ולא

וקימה הסמיכה תיכף ורמז

dÎÓÒeמהנפילה] „Âc ¯ÊÁ ,»«»ƒ¿»»
¯Ó‡pL ,L„w‰ Áe¯a41 ¿««…∆∆∆¡«

.ÌÈÏÙBp‰ ÏÎÏ '‰ CÓBÒ≈¿»«¿ƒ
¯‰fa ‡˙È‡„ÎÂ42‡Ï ¿ƒ¿ƒ»«…«…

dÓ¯bÓ Ìe˜ ÛÈÒB˙ƒƒ«¿»
עצמה] «∆‡l‡[=מכוח

˜BÈ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„˜ÌÈ À¿»¿ƒƒ
dÏ[אותה ÎÈÓÒe‰[=ירומם . »¿ƒ»
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יי f"iyz'd ,(` xn`n) mixet

הּוא ּכזה ּובאפן ּבמצרים. ּכיֿאם) האצילּות, ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹּבעֹולם
לא לאחר ׁשּכבֹודי [ּדאף הּׁשכינה ּדגלּות הענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּכללּות

ּדׁשכינּתא45אּתן הענין יׁשנֹו מּכלֿמקֹום, הרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָ
חס46ּֿבגלּותא ׁשּנּוי ׁשּנעׂשה ּבאפן זה ׁשאין אּלא] , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבּנׁשמה חסֿוׁשלֹום ׁשּנּוי נעׂשה לא כן (ּוכמֹו ְְְְֲִֵַַַָָָָָֹוׁשלֹום
ּדהּורד ּבאפן רק ּכיֿאם ּבכלל) ּובּנׁשמֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹּדאצילּות,
ׁשם על ׁשּנקראּו הּגלּיֹות ּכללּות על (ׁשּקאי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצרימה

להע'47מצרים ל'לעּמתֿזה', יניקה יׁש זה ׁשּמּצד ,( ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
לּקלּפה ּגם (ועלֿידם העֹולם לאּמֹות ועלֿידם ְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻׂשרים,
וכדאיתא ּכח, ּתֹוספת אצלם ׁשּנעׂשה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוסטראֿאחרא),

על48ּבּמדרׁש ׁשּׁשלטה ולׁשֹון אּמה ׁשּכל מֹוצא אּתה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשֹולט ּכבֹודיׂשראל ּבׁשביל סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף ה ְְְְְִִִִֵַָָָָ

מּסֹוף ׁשֹולט ּפרעה ׁשהיה מצרים ּבגלּות ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראל,
ּבּכּפה (מֹוׁשל סֹופֹו ועד ּבׁשאר49העֹולם ועלּֿדרֿזה ,( ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

[ועלֿידי אדֹום ּבמלכּות האחרֹון לּגלּות עד ְְְְֱֲֵַַַַַָָָֻּגלּיֹות,
ּדמצרים הרע ּברּור סֹוףּֿכלֿסֹוף נעׂשה ּגּופא זֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָָיניקה
כּו', הּזק ּגם נעׂשה ׁשעלֿידּה נפילה יׁש אמנם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכּו'].

ּכתיב ּבמקֹום50ּדהּנה, יקּום ּומי הוי' ּבהר יעלה מי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָ
לאחריֿ וׁשּגם הוי' להר לעלֹות ׁשּכדי היינּו, וגֹו', ְְְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָקדׁשֹו
ּכּפים נקי להיֹות צרי קדׁשֹו, ּבמקֹום לעמד יּׁשאר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹזה

כּו' לבב ּכּפים50ּובר ּדנקי ּבהענין אצלֹו חסר וכאׁשר , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּוא נֹופל ּובמילא הוי', ּבהר להיֹות יכֹול אינֹו לבב, ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָּובר
הוי', ּבהר למעלה, נמצא ׁשּכאׁשר זאת, ועֹוד הוי'. ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמהר
וההּזק יֹותר למּטה הּוא נֹופל רחמנאֿליצלן, מּׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָונֹופל
עלה לא ׁשּמּלכּתחּלה זה אצל מּכמֹו יֹותר ּגדֹול ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּוא

ז"ל רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר הוי', ׁשּׁשגגת51ּבהר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּופחּותה ּגרּועה נפילה ויׁש זדֹון. עֹולה חכמים ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָּתלמידי
ׁשעליהם אּלה ּבין ׁשּנכלל ּומּצב למעמד ׁשּמּגיע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיֹותר,

ז"ל חכמינּו ׁשּדֹוחים52אמרּו היינּו, הּקּב"ה, ׁשל ּבמחּצתֹו אֹותם מכניסין ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּׁשּכתּוב מה ועלּֿדר רחמנאֿליצלן, מּלמעלה אֹותֹו ׁשּמׁשליכים הׁשלי53ועד ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּוזריקה הׁשלכה עלֿידי ׁשּנעׂשית ׁשהּנפילה יׂשראל, ּתפארת ארץ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּׁשמים
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˙eÏÏk ‡e‰ ‰Êk ÔÙ‡·e .ÌÈ¯ˆÓa (Ì‡ŒÈk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿«»¬ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿…∆»∆¿»
‰�ÈÎM‰ ˙eÏ‚c ÔÈ�Ú‰בוא אומר: יוחאי בן שמעון רבי מגילה, -במסכת »ƒ¿»¿»«¿ƒ»

שכינה שגלו מקום שבכל הקדושֿברוךֿהוא לפני ישראל חביבין כמה וראה

עמהן)". שכינה לבבל גלו עמהן.. שכינה למצרים גלו »¿[Û‡cעמהן.
‡Ï ¯Á‡Ï È„B·kL∆¿ƒ¿«≈…

Ôz‡45,,ÌB˜ÓŒÏkÓ È¯‰ ∆≈¬≈ƒ»»
‡z�ÈÎLc ÔÈ�Ú‰ B�LÈ∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

‡˙eÏ‚a46ÔÈ‡L [‡l‡ , ¿»»∆»∆≈
ÈepL ‰NÚpL ÔÙ‡a ‰Ê∆¿…∆∆«¬»ƒ
‡Ï ÔÎ BÓÎe) ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿≈…
ÌBÏLÂŒÒÁ ÈepL ‰NÚ�«¬»ƒ«¿»
,˙eÏÈˆ‡c ‰ÓLpa«¿»»«¬ƒ
Ì‡ŒÈk (ÏÏÎa ˙BÓLp·e«¿»ƒ¿»ƒƒ

c ÔÙ‡a ש¯˜ יוסף ‰e¯„כמו «¿…∆ְ«
L) ‰ÓÈ¯ˆÓזו È‡wירידה ƒ¿«¿»∆»≈

˙BiÏb‰ ˙eÏÏk ÏÚ«¿»«»À
ÌL ÏÚ e‡¯˜pL∆ƒ¿¿«≈

ÌÈ¯ˆÓ47‰Ê „vnL ,( ƒ¿«ƒ∆ƒ«∆
Œ˙nÚÏ'Ïהירידה ‰˜È�È LÈ≈¿ƒ»ƒ¿À«
'‰Êשלעומת הטומאה [=כוחות ∆

הקדושה] Ú‰Ï'כוחות ,¿»
ÌÈ¯Nמשבעים אומה [=לכל »ƒ

שדרכו למעלה שר ישנו אומות

אומה] לאותה החיות ,עוברת
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï Ì„ÈŒÏÚÂ¿«»»¿À»»
עולם בתענוגי חיות יונקים (שהם

Ìbהזה) Ì„ÈŒÏÚÂ)¿«»»«
,(‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÂ ‰tÏwÏ«¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»
˙ÙÒBz ÌÏˆ‡ ‰NÚpL∆«¬»∆¿»∆∆
L¯„na ‡˙È‡„ÎÂ ,Ák48 …«¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

‰n‡ ÏkL ‡ˆBÓ ‰z‡«»≈∆»À»
ÏÚ ‰ËÏML ÔBLÏÂ¿»∆»¿»«
ÛBqÓ ‰ËÏÂL Ï‡¯NÈƒ¿»≈…¿»ƒ
ÏÈ·La BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰»»¿«ƒ¿ƒ
˙eÏ‚a BÓk ,Ï‡¯NÈ „B·k¿ƒ¿»≈¿¿»
‰Ú¯t ‰È‰L ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆»»«¿…
„ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓ ËÏBL≈ƒ»»¿«

‰tka ÏLBÓ) BÙBÒ49,( ≈«ƒ»
¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»
˙eÏbÏ „Ú ,˙BiÏb»À««»
ÌB„‡ ˙eÎÏÓa ÔB¯Á‡‰»«¬¿«¿¡
‡Ùeb BÊ ‰˜È�È È„ÈŒÏÚÂ]¿«¿≈¿ƒ»»
¯e¯a ÛBÒŒÏkŒÛBÒ ‰NÚ�«¬»»≈

.['eÎÂ ÌÈ¯ˆÓc Ú¯‰ֿעד »«¿ƒ¿«ƒ¿
ב'נפילת' הא' אופן נתבאר כאן

שהיא האצילות, מעולם הנשמה

בנשמה. מהותי שינוי כל נעשה לא אך לעולם, מעולם ירידה LÈרק ,Ì�Ó‡»¿»≈
·È˙k ,‰p‰c ,'eÎ ˜f‰ Ìb ‰NÚ� d„ÈŒÏÚL ‰ÏÈÙ�50‰ÏÚÈ ÈÓ ¿ƒ»∆«»»«¬∆«∆≈¿ƒ≈¿ƒƒ«¬∆

˙BÏÚÏ È„kL ,e�ÈÈ‰ ,'B‚Â BL„˜ ÌB˜Óa Ìe˜È ÈÓe 'ÈÂ‰ ¯‰a¿«¬»»ƒ»ƒ¿»¿¿«¿∆¿≈«¬
CÈ¯ˆ ,BL„˜ ÌB˜Óa „ÓÚÏ ¯‡MÈ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ÌbLÂ 'ÈÂ‰ ¯‰Ï¿«¬»»¿∆«¿«¬≈∆ƒ»≈«¬…ƒ¿»¿»ƒ

˙BÈ‰Ï:הפסוק �˜Èכהמשך ƒ¿¿ƒ
'eÎ ··Ï ¯·e ÌÈtk50, ««ƒ«≈»

BÏˆ‡ ¯ÒÁ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»≈∆¿
c ÔÈ�Ú‰a¯·e ÌÈtk È˜� ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ«

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ,··Ï≈»≈»ƒ¿
ÏÙB� ‡ÏÈÓ·e ,'ÈÂ‰ ¯‰a¿«¬»»¿≈»≈
„BÚÂ .'ÈÂ‰ ¯‰Ó ‡e‰≈«¬»»¿
‡ˆÓ� ¯L‡kL ,˙‡Ê…∆«¬∆ƒ¿»
ÏÙB�Â ,'ÈÂ‰ ¯‰a ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¬»»¿≈
,ÔÏˆÈÏŒ‡�ÓÁ¯ ÌMÓƒ»«¬»»ƒ¿»
¯˙BÈ ‰hÓÏ ‡e‰ ÏÙB�≈¿«»≈
¯˙BÈ ÏB„b ‡e‰ ˜f‰‰Â¿«∆≈»≈
‰Ê Ïˆ‡ BÓkÓƒ¿≈∆∆
‰ÏÚ ‡Ï ‰lÁzÎlnL∆ƒ¿«¿ƒ»…»»
C¯cŒÏÚÂ ,'ÈÂ‰ ¯‰a¿«¬»»¿«∆∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó51 «¬««≈«

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ˙‚‚ML∆ƒ¿««¿ƒ≈¬»ƒ
‰ÏÈÙ� LÈÂ .ÔB„Ê ‰ÏBÚ»»¿≈¿ƒ»
,¯˙BÈ ‰˙eÁÙe ‰Úe¯b¿»¿»≈
·vÓe „ÓÚÓÏ ÚÈbnL∆«ƒ«¿«¬»«»
‰l‡ ÔÈa ÏÏÎpL∆ƒ¿»≈≈∆
e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆»¿¬»≈

Ï"Ê52ÔÈÒÈ�ÎÓ ÔÈ‡L «∆≈«¿ƒƒ
ÏL B˙vÁÓa Ì˙B‡»ƒ¿ƒ»∆
ÌÈÁBcL ,e�ÈÈ‰ ,‰"aw‰«»»«¿∆ƒ
B˙B‡ ÌÈÎÈÏLnL „ÚÂ¿«∆«¿ƒƒ
,ÔÏˆÈÏŒ‡�ÓÁ¯ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«¬»»ƒ¿»
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ53 ¿«∆∆«∆»

ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆
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נעׂשית ּכזה ּבאפן ודוקא אלקּות, ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכלל
למעלה. לההגּבהה ועד לארץ, יּוטל ׁשּלא ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּסמיכה

‰fÓe,הּגלּות ׁשּבזמן הּנפילה לכללּות ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
צריכה הּנֹופלים, לכל הוי' סֹומ להיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָׁשּכדי
מּבחינת יֹותר ׁשּלמעלה מּמקֹום ההמׁשכה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלהיֹות
הּורד ּדויֹוסף (ּבאפן הּׁשכינה ּגלּות נעׂשה ׁשּבּה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהאלקּות
לׁשֹון ּדאחׁשורֹוׁש), (אחׁש חׁש ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָמצרימה),
ּביֹותר, נעלית ּדרּגא ׁשתיקה, לחכמה סייג ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָׁשתיקה,
ּבזמן ּבגּלּוי ׁשהיתה האלקּות מּדרּגת לעילא ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלעילא
ּולהתלּבׁש לירד צריכה זֹו נעלית ּדרּגא אמנם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּבית.
אחת ּתבה נעׂשית חׁש ׁשּבחינת ׁשּזהּו הּגלּות, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבלבּוׁשי
הּגלּות, מרירּות על ׁשּמֹורה רֹוׁש, ענבי ענבימֹו רֹוׁש, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָעם
הּסמיכה נעׂשית זֹו והתלּבׁשּות ירידה עלֿידי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָודוקא
וזהּו הּנֹופלים. לכל הוי' סֹומ הּגלּות, ּדזמן ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלהּנפילה
חׁש) ּגם אּלא רֹוׁש, רק (לא ּדאחׁשורֹוׁש הּׁשם ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּכללּות
ׁשל הּגלּות ׁשם ׁשהּוא אסּתר, ׁשם ּכמֹו הּגלּות, לזמן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּי
הּמׁשּפיע, מּצד ּגם ּכ והּסּיּוע, העזר הּמקּבלת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּנׁשמה
אּלא רֹוׁש, רק לא ּבכללּותֹו, אחׁשורֹוׁש הּוא הּגלּות ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹׁשם
ּביֹותר. נעלית מּבחינה והּסּיּוע העזר על ׁשּמֹורה חׁש, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּגם
הּמקּבל אל הּמׁשּפיע ׁשּממׁשי והּסּיּוע העזר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָועלֿידי
ּומּגיע ּדגלּות, ּברֹוׁש ׁשּמתלּבׁש ּכפי חׁש, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ(מּבחינת
אזי אסּתיר), ּדהסּתר ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָלהּמקּבל

ּדבר ּבּקׁשה לא גֹו' אסּתר ּתֹור ּבתכליתּבהּגיע ׁשעֹומדת , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבתכלית. לפניו וחסד חן וּתּׂשא ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבּטּול,

ׁשּכתּובe‰ÊÂה) ּכמֹו המגּלה, סּפּור ּכללּות 57ּתכן ¿∆ְְְִִֶֶַָָָֹ
גֹו' אחׁשורֹוׁש הּמל ּכׁשבת ההם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּימים
הּגלּות, מקֹום הּוא הּבירה ּדׁשּוׁשן הּבירה, ְְְִִַַַַַָָָּבׁשּוׁשן

אֹור לתֹורה ּבהֹוספֹות עמק58ּכדאיתא ׁשֹוׁשן ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶַָָָ
ז"ל59איּמה רּבֹותינּו אמרּו זה ועל ׁשכינה60, לעילם גלּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּוׁשן היינּו עילם התלּבׁשּות61עּמהם, יׁשנּה ׁשם ׁשּגם , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּמל ּכׁשבת יׁשיבה, ׁשל ּבאפן ׁשּזהּו אּלא ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשכינה,

למּטה ההׁשּפלה על ׁשּמֹורה סדר62ּדייקא, אמנם, . ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

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

ב.57) א, סע"א58)אסתר צב, לשמע"צ דרושים לקו"ת וראה ג. קטז,

שם). באוה"ת (הובא דיוהכ"פ.59)ואילך מוסף בתחילת הפיוט לשון

מסעי.60) ס"פ תתרמה.61)ספרי רמז אסתר תו"א62)יל"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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‡ÏÈÚÏ ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ�«¬≈¿≈¿≈»
˙e˜Ï‡‰ ˙b¯cÓ ‡ÏÈÚÏ¿≈»ƒ«¿«»¡…
ÔÓÊa Èel‚a ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒƒ¿«
‡b¯c ,Ì�Ó‡ .˙Èa‰««ƒ»¿»«¿»
„¯ÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ˙ÈÏÚ�«¬≈¿ƒ»≈≈
ÈLe·Ïa LaÏ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈ƒ¿≈
˙�ÈÁaL e‰fL ,˙eÏb‰«»∆∆∆¿ƒ«
ÌÚ ˙Á‡ ‰·z ˙ÈNÚ� LÁ»«¬≈≈»««ƒ
,LB¯ È·�Ú BÓÈ·�Ú ,LB¯¬»≈ƒ¿≈
˙e¯È¯Ó ÏÚ ‰¯BnL∆∆«¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,˙eÏb‰«»¿«¿»«¿≈
BÊ ˙eLaÏ˙‰Â ‰„È¯È¿ƒ»¿ƒ¿«¿
‰ÎÈÓq‰ ˙ÈNÚ�«¬≈«¿ƒ»
,˙eÏb‰ ÔÓÊc ‰ÏÈÙp‰Ï¿«¿ƒ»ƒ¿««»
.ÌÈÏÙBp‰ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ CÓBÒ≈¬»»¿»«¿ƒ
ÌM‰ ˙eÏÏkL e‰ÊÂ¿∆∆¿»«≈
,LB¯ ˜¯ ‡Ï) LB¯ÂLÁ‡c¿««¿≈…«
ÔÓÊÏ CiL (LÁ Ìb ‡l‡∆»«»«»ƒ¿«
¯zÒ‡ ÌL BÓk ,˙eÏb‰«»¿≈∆¿≈
בתכלית) ונפילה ,(הסתר
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.˙ÈÏÎ˙a ÂÈ�ÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ ‡OzÂירידה ב'נפילה', אופנים ב' לסיכום, «ƒ»≈»∆∆¿»»¿«¿ƒ
ובב' 'זריקה'. של באופן בכוח ונפילה מהותי, שינוי ללא אך לדרגה מדרגה

מלמעלה סיוע קיים האופנים

שלמעלה ביותר עליון מכוח

זה כוח אך הנפילה, מכח

הנופל, באדם נרגש אינו המסייע

(לשון 'אחש' ממדרגת והוא

לקום המסייע שתיקה)

'רוש'. של ממצב ולהתרומם

הגלות שבזמן נמצא, הנ"ל מכל

סיוע כנסתֿישראל מקבלת

ביותר. עליונה מדרגה

בזה מבאר נ"ע האמצעי אדמו"ר

היו הגלות שבזמן שמצינו הטעם

ביותר גבוהות נשמות בעולם

ביתֿהמקדש, בזמן אף היו שלא

רביֿשמעוןֿברֿיוחאי נשמת כמו

כיון דוקא, החורבן אחר שהי'

נפלה כאשר הגלות שבזמן

היא צריכה מאד, כנסתֿישראל

מאד גבוה ממקום וסיוע עזר

גבוהות נשמות אור שהוא נעלה

בזמן כמוהו הי' שלא כלֿכך

לה יסייע זה שאור ביתֿהמקדש

שלא מנפילה ולעכבה להעמידה

עוד .תיפול
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והּנה, ּביֹותר. ּובהּזק ּגדֹול ּבתקף היא למּטה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמּלמעלה
ּבא מהּנפילה הּנפילה, אֹופּני לכל נעלה,ּבנֹוגע הּיֹותר פן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

נאמר להּנפילה54ׁשעלֿזה ועד וקם, צּדיק יּפל ׁשבע ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכתיב ּוגרּועה, ּפחּותה הוי'55הּיֹותר ּכי יּוטל לא יּפל ּכי ְְְֲִִִִֵַָָָָָֹֹ

ׁשּגם והינּו, הּנֹופלים. לכל הוי' סֹומ ּכי, ידֹו, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָסֹומ
אֹותֹו ּומׁשליכים ּכׁשּדֹוחים ואפילּו הוי', מהר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבּנפילה

לארץ יּוטל, לא מּכלֿמקֹום, ּתחת56מּׁשם, לעמק עד , ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הּנֹופלים. לכל ׁשּסֹומ ידֹו, סֹומ הוי' ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָרחמנאֿליצלן,

‰p‰Âּכׁשם הרי מהּנפילה, הּסמיכה להיֹות ּכדי ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשעלֿידֹו מהּכח יֹותר ּגדֹול ּבכח צר יׁש ְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּבּמׁשל
ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה קּלה, נפילה הן הּנפילה, ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָהיתה
ּבּנמׁשל ּגם ּכן ּבכח, ּוזריקה הׁשלכה ׁשל ּבאפן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנפילה
היתה ׁשעלֿידֹו מהּכח יֹותר וחזק ּגדֹול ּבכח צר ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹיׁש
ׁשּבכח רחמנאֿליצלן, גֹו' ארץ מּׁשמים ּדהׁשלי ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנפילה
ׁשהיתה מהּנפילה ּגם הּסמיכה ותהיה יּוטל, לא ּדוקא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹזה
והינּו, ּבכח. למּטה מּלמעלה ּוזריקה הׁשלכה ְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹעלֿידי
עליֹון מּמקֹום הּוא הּנֹופלים לכל הוי' ּדסֹומ ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהענין
הּדבר את ׁשּמעּכב ׁשהּכח ּבמׁשל, זאת ועֹוד ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּביֹותר.
וכּיֹוצא (האבן הּדבר מּתחת למּטה לבֹוא צרי ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹופל
יּוכל ּדוקא ועלֿידיֿזה למּטה, הּנזרק אֹו הּנֹופל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבזה),
ׁשּנפל הּתלמיד ועלּֿדרֿמׁשל לארץ. נפילתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלעּכב
את להׁשּפיל הּמׁשּפיע הרב צרי אזי ּבטעּות, ענין ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָולמד
אֹופּני ּוללּבן לברר הּטעּות, ּבאֹותֹו ּולהתלּבׁש ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָעצמֹו
לּתלמיד, להסּביר יּוכל עלֿידיֿזה ודוקא וכּו', ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָהּטעּות
הּׂשכל על ּולהעמידֹו מהּטעּות ּולהעלֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָלהֹוציאֹו
לא יּפל ּכי ּגם ׁשעלֿידֹו ׁשהּכח ּבּנמׁשל, הּוא וכן ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּיׁשר.
הּנֹופלים לכל הוי' סֹומ ידֹו, סֹומ הוי' ּכי ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָיּוטל
סביב ה' מלא ּדחֹונה הענין ּכללּות ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ[ועלּֿדרֿזה

ׁשאל מּלמעלה ּכח הּנתינת ׁשּזֹוהי עֹוזרֹוליראיו, מלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּולהתלּבׁש לירד צרי ב)], סעיף (ּכּנ"ל לֹו יכֹול ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָאינֹו
אֹו הּנֹופל, הּדבר נמצא ׁשּׁשם הּתחּתֹון הּמקֹום ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבלבּוׁשי

ׁשל ּבאפן אינם מּלמעלה והּסּיּוע העזר ׁשהּסמיכה היינּו, כּו', ונזרק ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּנׁשל
מרּגיׁש ׁשאינֹו ,ּכ ּכדי עד ּדוקא, (מּבפנים) ּבהעלם אּלא ּבגּלּוי, אלקּות ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהמׁשכת
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יג f"iyz'd ,(` xn`n) mixet

נעׂשית ּכזה ּבאפן ודוקא אלקּות, ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכלל
למעלה. לההגּבהה ועד לארץ, יּוטל ׁשּלא ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּסמיכה

‰fÓe,הּגלּות ׁשּבזמן הּנפילה לכללּות ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
צריכה הּנֹופלים, לכל הוי' סֹומ להיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָׁשּכדי
מּבחינת יֹותר ׁשּלמעלה מּמקֹום ההמׁשכה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלהיֹות
הּורד ּדויֹוסף (ּבאפן הּׁשכינה ּגלּות נעׂשה ׁשּבּה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהאלקּות
לׁשֹון ּדאחׁשורֹוׁש), (אחׁש חׁש ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָמצרימה),
ּביֹותר, נעלית ּדרּגא ׁשתיקה, לחכמה סייג ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָׁשתיקה,
ּבזמן ּבגּלּוי ׁשהיתה האלקּות מּדרּגת לעילא ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלעילא
ּולהתלּבׁש לירד צריכה זֹו נעלית ּדרּגא אמנם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּבית.
אחת ּתבה נעׂשית חׁש ׁשּבחינת ׁשּזהּו הּגלּות, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבלבּוׁשי
הּגלּות, מרירּות על ׁשּמֹורה רֹוׁש, ענבי ענבימֹו רֹוׁש, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָעם
הּסמיכה נעׂשית זֹו והתלּבׁשּות ירידה עלֿידי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָודוקא
וזהּו הּנֹופלים. לכל הוי' סֹומ הּגלּות, ּדזמן ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלהּנפילה
חׁש) ּגם אּלא רֹוׁש, רק (לא ּדאחׁשורֹוׁש הּׁשם ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּכללּות
ׁשל הּגלּות ׁשם ׁשהּוא אסּתר, ׁשם ּכמֹו הּגלּות, לזמן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּי
הּמׁשּפיע, מּצד ּגם ּכ והּסּיּוע, העזר הּמקּבלת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּנׁשמה
אּלא רֹוׁש, רק לא ּבכללּותֹו, אחׁשורֹוׁש הּוא הּגלּות ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹׁשם
ּביֹותר. נעלית מּבחינה והּסּיּוע העזר על ׁשּמֹורה חׁש, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּגם
הּמקּבל אל הּמׁשּפיע ׁשּממׁשי והּסּיּוע העזר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָועלֿידי
ּומּגיע ּדגלּות, ּברֹוׁש ׁשּמתלּבׁש ּכפי חׁש, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ(מּבחינת
אזי אסּתיר), ּדהסּתר ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָלהּמקּבל

ּדבר ּבּקׁשה לא גֹו' אסּתר ּתֹור ּבתכליתּבהּגיע ׁשעֹומדת , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבתכלית. לפניו וחסד חן וּתּׂשא ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבּטּול,

ׁשּכתּובe‰ÊÂה) ּכמֹו המגּלה, סּפּור ּכללּות 57ּתכן ¿∆ְְְִִֶֶַָָָֹ
גֹו' אחׁשורֹוׁש הּמל ּכׁשבת ההם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּימים
הּגלּות, מקֹום הּוא הּבירה ּדׁשּוׁשן הּבירה, ְְְִִַַַַַָָָּבׁשּוׁשן

אֹור לתֹורה ּבהֹוספֹות עמק58ּכדאיתא ׁשֹוׁשן ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶַָָָ
ז"ל59איּמה רּבֹותינּו אמרּו זה ועל ׁשכינה60, לעילם גלּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּוׁשן היינּו עילם התלּבׁשּות61עּמהם, יׁשנּה ׁשם ׁשּגם , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּמל ּכׁשבת יׁשיבה, ׁשל ּבאפן ׁשּזהּו אּלא ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשכינה,

למּטה ההׁשּפלה על ׁשּמֹורה סדר62ּדייקא, אמנם, . ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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f"iyz'dיד ,(` xn`n) mixet

נּתנה ׁשּכבר ּכיון מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה גֹו', ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהּׂשרים
יׂשראל, נׁשמֹות על ּדקאי הּמלּכה, לאסּתר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלכּות
ׁשּבהרֹוׁש ּבאפן הּוא אחׁשורֹוׁש והּמל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכנסתֿיׂשראל,
והּסּיּוע העזר יׁשנֹו ּדהּגלּות) והריׁשּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ(הּמרירּות
אי הּנֹופלים, לכל הוי' ּדסֹומ ענין ׁשּזהּו חׁש, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדבחינת
צר איׁש המן, את אחׁשורֹוׁש הּמל ׁשּגּדל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאפׁשר

ׁשּזהּו70ואֹויב הּוא, הענין א ּדקדּׁשה. ה'ּלעּומתֿזה' ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשּסדר הּגלּות, לזמן הּבית זמן ׁשּבין החּלּוק ּכללּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמּצד
ּדיׁשר, ספירֹות עׂשר עלֿידי הּוא הּבית ּבזמן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹההמׁשכה
ספירֹות עׂשר עלֿידי הּגלּות ּבזמן ההמׁשכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוסדר
סדר אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיׁש הּבית ּבזמן ּדהּנה, ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּדעּגּולים.
ׁשּבין החּלּוק נּכר ׁשאז יׁשר, ּבבחינת הּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹההמׁשכה
למּטה אלקּות ׁשהמׁשכת היינּו, והּפנימּיּות, ְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָֹהחּצֹונּיּות
החּצֹונּיּות מן נבּדל ּדאלקּות ׁשהּפנימּיּות ּבאפן ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַָֹֹהיא

אּתן לא לאחר ׁשּכבֹודי וכיון ההמׁשכה45ּדאלקּות. הרי , ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכתפיּה ּבתר ּדׁשדי ּכמאן אּלא אינּה ,71ל'לעּמתֿזה' ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבלבד. הּקדּׁשה וחיצֹונּיּות אחֹורים מּבחינת ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָֻׁשּיֹונקים
הּקדּׁשה ּפנימּיּות אל ּבטלה הּקדּׁשה ׁשחיצֹונּיּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻוכיון
ׁשּמציאּות עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הרי ּבגּלּוי, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָלהיֹותּה
ּוכללּות העֹולם, אּמֹות הּׂשרים, ע' ְְִֶַַַָָָָֻה'ּלעּומתֿזה',
אחֹורים מּבחינת ׁשּיֹונקים אחרא, וסטרא ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָהּקלּפה
מהּֿׁשאיןֿ הּקדּׁשה. אל הם ּבטלים הּקדּׁשה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻֻוחיצֹונּיּות
עּגּולים, ּבבחינת הּוא ההמׁשכה סדר הּגלּות, ּבזמן ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכן
וחיצֹונּיּות אחֹורים ׁשּבין החּלּוק נּכר לא ְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשאז
הּפנימּיּות אל הּבּטּול ּגם אין ּובמילא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָלהּפנימּיּות,
מּבחינת ל'לעּמתֿזה' יניקה להיֹות יכֹולה ואז ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻֻוהּקדּׁשה,

ּׁשּכתּוב מה ועלּֿדר ּתתפׂש72הּמּקיף. ּבּידים ׂשממית ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּמּצד למּטה הּמלך ּכמׁשל ,מל ּבהיכלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוהיא
פּון אּפּגעטראגן איז ער (ּבׁשעת ורֹוממּותֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָהתנּׂשאּותֹו
אצלֹו, מקֹום ּתֹופס לא ּדבר ׁשּׁשּום לגמרי) ענינים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאלע
למעלה, ודגמתֹו .מל ּבהיכלי ׂשממית להיֹות ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻיכֹולה
לעילא, לעילא סליק ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא הּגלּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבזמן
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`ixeta ineqal yipi` aiig

ענין יׁשנֹו ׁשּתחּלה הּוא, איּמה עמק ּבׁשֹוׁשן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּדברים
מלכּות ׁשּזֹוהי זה, ּדלעּמת ּדאחׁשורֹוׁש) (אחׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַֻהחׁשמל
חׁשמל הּוא וׁשּתי ׁשל ׁשענינּה וׁשּתי, ּבזמן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָאחׁשורֹוׁש

ּד'לעּמתֿזה'63ּדנגּה מל) (חׁש ּוׁשתיקה ּדּבּור היינּו, , ְְְְִִִֶַַַָָָֹֻ
ּכיֿאם לגמרי, הּטמאֹות קלּפֹות ג' זה ׁשאין היֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַ[ּדעם
הּמלּכה ׁשּוׁשּתי היינּו, קלּפה], זה ּגם הרי ּדּקה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָקלּפה
אמנם, ּדקדּׁשה. אחׁשורֹוׁש עניני על ּומעלימה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמקּבלת
ׁשּלא עלֿידיֿזה הּנה ,הּמל אל לבֹוא אסּתר ּתֹור ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבהּגיע
(חׁשמל מּוׁשּתי הּמלכּות את הּמל העביר ּדבר, ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּקׁשה

ׁשּכתּוב ּכמֹו לאסּתר, הּמל64ּדנגּה) יּתן ּומלכּותּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
אסּתר, היא מּמּנּה, הּטֹובה לרעּותּה עֹולם) ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ(מלּכֹו

אּתֹו באמנה היתה הּגלּות ּבזמן ּבמ65ׁשּגם וגם ּצב, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ
אסּתיר) (הסּתר ּדאנכי הענין ּבּה יׁש אסּתיר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּדהסּתר
הּסּמן אׁשר, ּדייקא, ּפני אסּתיר) הסּתר ו(אנכי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּדייקא,
יׁשנֹו אסּתיר) ּדהסּתר ּבמּצב (ּגם אסּתר ׁשאצל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלזה
וזהּו ּדבר. ּבּקׁשה ׁשּלא הּוא, ּדפני, והענין ּדאנכי ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹֹהענין

הּמגּלה ּבהתחלת וגֹו'66ׁשּממׁשי למלכֹו ׁשלׁש ּבׁשנת ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ
וגֹו', ּבהט רצּפת גֹו' ּותכלת ּכרּפס חּור הּמל ּגּנת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַּבחצר
וגןֿעדן הּתחּתֹון ּבגןֿעדן הּמדרגֹות ּפרטי על ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּדקאי

ּבּזהר (ׁשּנתּבארּו הּבירה,67העליֹון ּבׁשּוׁשן ׁשּגם היינּו, ,( ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּדגןֿעדן הּסדרים ּכל ּפֹועלים לעילם, גלּו הּגלּות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבזמן
ּבריאהֿ ּבעֹולמֹות ׁשּלהיֹותם העליֹון, וגןֿעדן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּתחּתֹון
הם ׁשּייכים האצילּות, מעֹולם ׁשּלמּטה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָיצירהֿעׂשּיה
חּור, ּבחינת (מּלבד ּפני אסּתיר הסּתר ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָלאסּתר
הּבא, עֹולם ּדאתי, מעלמא הארה להיֹותֹו רּבתי, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּבח'

אחר ּבמקֹום ּכּמבאר החרּות, ).68עֹולם ְְֵֵַַַַָָֹ

ּבהמׁשÌ�Ó‡ו) ּׁשּכתּוב מה להבין צרי עלּֿפיֿזה »¿»ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּמל69המגּלה ּגּדל האּלה הּדברים אחר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכל מעל גֹו' וינּׂשאהּו גֹו' המדתא ּבן המן את ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחׁשורֹוׁש
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ובכ"מ. ואילך. שסב ע' בהעלותך אוה"ת ואילך. סע"ד לח, וקבל63)מקץ ד"ה גם וראה שסג. ע' שם אדהאמ"צ מאמרי ראה

ועוד. קסו. ע' שם אוה"ת תס. ע' שם אדהאמ"צ מאמרי מ. ע' תק"ע אדה"ז במאמרי כ.64)היהודים א, ב,65)אסתר אסתר ע"פ

ספכ"ד. תניא וראה גֿו.66)כ. א, ואילך.67)אסתר א לח, זח"א וש"נ.68)ראה ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת א.69)ראה ג, אסתר
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להשפיע השכינה 'השפלת' למעלה, כך מהגבהתו, הראש נשפל יושב, כאשר

אחשורוש" המלך "כשבת 'ישיבה' בשם נקראת Ò„¯בגלות ,Ì�Ó‡ .»¿»≈∆
ÌÈ¯·c‰,"עמהם שכינה לעילם "גלו בגלות, השכינה ÔLBLaבירידת «¿»ƒ¿«

‰nÈ‡ ˜ÓÚLÁ‡) ÏÓLÁ‰ ÔÈ�Ú B�LÈ ‰lÁzL ,‡e‰ ≈∆¬À»∆¿ƒ»∆¿ƒ¿«««¿«¬«
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˙pb ¯ˆÁa 'B‚Â BÎÏÓÏ¿»¿¿«¬«ƒ«
˙ÏÎ˙e Òt¯k ¯eÁ CÏn‰«∆∆«¿«¿≈∆
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Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
ÌÏBÚÓ ‰hÓlL ‰iNÚ¬ƒ»∆¿«»≈»
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ÌB˜Óa ¯‡·nk ,˙e¯Á‰«≈«¿…»¿»
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העביר ולאחרֿמכן ('ושתי'),

כיון לאסתר המלכות את המלך

דבר". בקשה ש"לא
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·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆»
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טו f"iyz'd ,(` xn`n) mixet

נּתנה ׁשּכבר ּכיון מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה גֹו', ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהּׂשרים
יׂשראל, נׁשמֹות על ּדקאי הּמלּכה, לאסּתר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלכּות
ׁשּבהרֹוׁש ּבאפן הּוא אחׁשורֹוׁש והּמל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכנסתֿיׂשראל,
והּסּיּוע העזר יׁשנֹו ּדהּגלּות) והריׁשּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ(הּמרירּות
אי הּנֹופלים, לכל הוי' ּדסֹומ ענין ׁשּזהּו חׁש, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדבחינת
צר איׁש המן, את אחׁשורֹוׁש הּמל ׁשּגּדל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאפׁשר

ׁשּזהּו70ואֹויב הּוא, הענין א ּדקדּׁשה. ה'ּלעּומתֿזה' ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשּסדר הּגלּות, לזמן הּבית זמן ׁשּבין החּלּוק ּכללּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמּצד
ּדיׁשר, ספירֹות עׂשר עלֿידי הּוא הּבית ּבזמן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹההמׁשכה
ספירֹות עׂשר עלֿידי הּגלּות ּבזמן ההמׁשכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוסדר
סדר אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיׁש הּבית ּבזמן ּדהּנה, ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּדעּגּולים.
ׁשּבין החּלּוק נּכר ׁשאז יׁשר, ּבבחינת הּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹההמׁשכה
למּטה אלקּות ׁשהמׁשכת היינּו, והּפנימּיּות, ְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָֹהחּצֹונּיּות
החּצֹונּיּות מן נבּדל ּדאלקּות ׁשהּפנימּיּות ּבאפן ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַָֹֹהיא

אּתן לא לאחר ׁשּכבֹודי וכיון ההמׁשכה45ּדאלקּות. הרי , ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכתפיּה ּבתר ּדׁשדי ּכמאן אּלא אינּה ,71ל'לעּמתֿזה' ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבלבד. הּקדּׁשה וחיצֹונּיּות אחֹורים מּבחינת ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָֻׁשּיֹונקים
הּקדּׁשה ּפנימּיּות אל ּבטלה הּקדּׁשה ׁשחיצֹונּיּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻוכיון
ׁשּמציאּות עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הרי ּבגּלּוי, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָלהיֹותּה
ּוכללּות העֹולם, אּמֹות הּׂשרים, ע' ְְִֶַַַָָָָֻה'ּלעּומתֿזה',
אחֹורים מּבחינת ׁשּיֹונקים אחרא, וסטרא ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָהּקלּפה
מהּֿׁשאיןֿ הּקדּׁשה. אל הם ּבטלים הּקדּׁשה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻֻוחיצֹונּיּות
עּגּולים, ּבבחינת הּוא ההמׁשכה סדר הּגלּות, ּבזמן ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכן
וחיצֹונּיּות אחֹורים ׁשּבין החּלּוק נּכר לא ְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשאז
הּפנימּיּות אל הּבּטּול ּגם אין ּובמילא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָלהּפנימּיּות,
מּבחינת ל'לעּמתֿזה' יניקה להיֹות יכֹולה ואז ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻֻוהּקדּׁשה,

ּׁשּכתּוב מה ועלּֿדר ּתתפׂש72הּמּקיף. ּבּידים ׂשממית ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּמּצד למּטה הּמלך ּכמׁשל ,מל ּבהיכלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוהיא
פּון אּפּגעטראגן איז ער (ּבׁשעת ורֹוממּותֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָהתנּׂשאּותֹו
אצלֹו, מקֹום ּתֹופס לא ּדבר ׁשּׁשּום לגמרי) ענינים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאלע
למעלה, ודגמתֹו .מל ּבהיכלי ׂשממית להיֹות ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻיכֹולה
לעילא, לעילא סליק ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא הּגלּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבזמן
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ו.70) ז, ב).71)שם (כז, פכ"ב עמק72)תניא ראה כח. ל, משלי

ופצ"ח. פ"ט יד שער פמ"ה. ו שער המלך
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˙eÎÏn‰ ‰�z� ¯·kL ÔÂÈk ,Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc ,'B‚ ÌÈ¯O‰«»ƒ¿ƒ¿»≈»≈»∆¿»ƒ¿»««¿
,Ï‡¯NÈŒ˙Ò�k ,Ï‡¯NÈ ˙BÓL� ÏÚ È‡˜c ,‰kÏn‰ ¯zÒ‡Ï¿∆¿≈««¿»¿»≈«ƒ¿ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈

) LB¯‰aL ÔÙ‡a ‡e‰ LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰Âבזמן˙e¯È¯n‰ ¿«∆∆¬«¿≈¿…∆∆¿»«¿ƒ
e‰fL ,LÁ ˙�ÈÁ·c Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰ B�LÈ (˙eÏb‰c ˙eLÈ¯‰Â¿»ƒ¿«»∆¿»≈∆¿«ƒ«ƒ¿ƒ«»∆∆

ÏÎÏ 'ÈÂ‰ CÓBÒc ÔÈ�Úƒ¿»¿≈¬»»¿»
ÌÈÏÙBp‰('ה סעיף ,(כנ"ל «¿ƒ

CÏn‰ ÏcbL ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»∆ƒ≈«∆∆
LÈ‡ ,ÔÓ‰ ˙‡ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈∆»»ƒ

·ÈB‡Â ¯ˆ70Œ˙ÓeÚl'‰ «¿≈«¿«
ÔÈ�Ú‰ C‡ ?‰M„˜c '‰Ê∆ƒ¿À»«»ƒ¿»

,‡e‰˙eÏÏk „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿»
˙Èa‰ ÔÓÊ ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈¿«««ƒ
¯„qL ,˙eÏb‰ ÔÓÊÏƒ¿««»∆≈∆
˙Èa‰ ÔÓÊa ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«««ƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆∆¿ƒ

¯LÈcבאופן מאירים [=אורות ¿…∆
קדימה של באופן מסודר

‰‰ÎLÓ‰ואיחור] ¯„ÒÂ ,¿≈∆««¿»»
¯NÚ È„ÈŒÏÚ ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»«¿≈∆∆

ÌÈÏebÚc ˙B¯ÈÙÒאורות=] ¿ƒ¿ƒƒ
באופן המאירים יותר, גבוהים

מעלה בו שאין 'עיגול' של

שווה. הכל שלגבם כיון ומטה,

ומבאר] שהולך p‰c‰,וכפי .¿ƒ≈
Èelb LiL ˙Èa‰ ÔÓÊaƒ¿«««ƒ∆≈ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ¯„Ò ,˙e˜Ï‡¡…≈∆««¿»»
Ê‡L ,¯LÈ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«…∆∆»
ÔÈaL ˜elÁ‰ ¯k�ƒ»«ƒ∆≈
,˙eiÓÈ�t‰Â ˙ei�BvÁ‰«ƒƒ¿«¿ƒƒ
˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰L ,e�ÈÈ‰«¿∆«¿»«¡…
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿…∆
˙e˜Ï‡c ˙eiÓÈ�t‰L∆«¿ƒƒ∆¡…
˙ei�BvÁ‰ ÔÓ Ïc·�ƒ¿»ƒ«ƒƒ

˙e˜Ï‡cאופנים שני יש - ∆¡…
יתברך: מקדושתו חיות בקבלת

'פנימיות' מבחינת שמקבלים יש

הקדושה, את שמרגישים באופן

כאשר רק לקבל אפשר וזאת

אופן ויש יתברך. אליו בטלים

'אחוריים' מבחינת שמקבלים

כדלהלן מועטת, חיות .שהיא
‡Ï ¯Á‡Ï È„B·kL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ¿«≈…

Ôz‡45‰ÎLÓ‰‰ È¯‰ , ∆≈¬≈««¿»»
‡l‡ d�È‡ '‰ÊŒ˙nÚÏ'Ïƒ¿À«∆≈»∆»
¯˙a È„Lc Ô‡Ók¿«¿»≈»«

dÈÙ˙k71המשליך [=כמו ¿≈≈

זאת נותן אינו פירוש, כתפו. מאחורי הוא משליך ברצונו שלא לשונאו דבר

יד] כלאחר אלא ותענוג, רצון ‡ÌÈ¯BÁמתוך ˙�ÈÁaÓ ÌÈ˜�BiL ,∆¿ƒƒ¿ƒ«¬«ƒ
‰ÏËa ‰M„w‰ ˙ei�BˆÈÁL ÔÂÈÎÂ .„·Ïa ‰M„w‰ ˙ei�BˆÈÁÂ¿ƒƒ«¿À»ƒ¿«¿≈»∆ƒƒ«¿À»¿≈»
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚ È¯‰ ,Èel‚a d˙BÈ‰Ï ‰M„w‰ ˙eiÓÈ�t Ï‡∆¿ƒƒ«¿À»ƒ¿»¿ƒ¬≈««««»
˙e‡ÈˆnL ‰nÎÂ¿«»∆¿ƒ
'Ú ,'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰«¿«∆
,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ,ÌÈ¯O‰«»ƒÀ»»
‡¯ËÒÂ ‰tÏw‰ ˙eÏÏÎe¿»«¿ƒ»¿ƒ¿»
˙�ÈÁaÓ ÌÈ˜�BiL ,‡¯Á‡«¬»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙ei�BˆÈÁÂ ÌÈ¯BÁ‡¬«ƒ¿ƒƒ
Ï‡ Ì‰ ÌÈÏËa ,‰M„w‰«¿À»¿≈ƒ≈∆

‰M„w‰יכולים הם אין - «¿À»
הקדושה, כנגד ראשם להגביה

מגיע וקיומם חיותם שכל כיון

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמהקדושה .«∆≈≈
¯„Ò ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»≈∆
˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«
¯k� ‡Ï Ê‡L ,ÌÈÏebÚƒƒ∆»…ƒ»
ÌÈ¯BÁ‡ ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈¬«ƒ
,˙eiÓÈ�t‰Ï ˙ei�BˆÈÁÂ¿ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ïeha‰ Ìb ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈««ƒ

iÓÈ�t‰ Ï‡,‰M„w‰Â ˙e ∆«¿ƒƒ¿«¿À»
‰˜È�È ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ Ê‡Â¿»¿»ƒ¿¿ƒ»
˙�ÈÁaÓ '‰ÊŒ˙nÚÏ'Ïƒ¿À«∆ƒ¿ƒ«

ÛÈwn‰בחינת ע"י (לא ««ƒ
ה'מקיף' מדרגת אלא "יושר",

שווה באופן חיות הממשיך

Ó‰לכולם) C¯cŒÏÚÂ .¿«∆∆«
·e˙kM72˙ÈÓÓN ∆»¿»ƒ
Nt˙z[=עכביש] ÌÈ„ia¿»«ƒ¿«≈

CÏÓ ÈÏÎÈ‰a ‡È‰Âמצד כי ¿ƒ¿≈¿≈∆∆
לב נותן אינו המלך של רוממותו

לגרשה ÏLÓkלהקפיד ,ƒ¿«
„vnL ‰hÓÏ ÍÏn‰«∆∆¿«»∆ƒ«
B˙eÓÓB¯Â B˙e‡O�˙‰ƒ¿«¿¿¿
ÊÈ‡ ¯Ú ˙ÚLa)ƒ¿«∆ƒ
ÚÏ‡ ÔeÙ Ô‚‡¯ËÚbt‡»¿∆¿»¿«∆
מכל מובדל הוא [=כאשר

ÌeMLה] (È¯Ó‚Ï ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ¿«¿≈∆
ÌB˜Ó ÒÙBz ‡Ï ¯·c»»…≈»
˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ,BÏˆ‡∆¿¿»ƒ¿
.CÏÓ ÈÏÎÈ‰a ˙ÈÓÓN¿»ƒ¿≈¿≈∆∆
ÔÓÊaL ,‰ÏÚÓÏ B˙Ó‚„Â¿À¿»¿«¿»∆ƒ¿«
ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL ˙eÏb‰«»∆¿»¿ƒ
‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰»ƒ¿≈»
dB·b ÌB˜ÓÏ ,‡ÏÈÚÏ¿≈»¿»»«
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f"iyz'dטז ,(` xn`n) mixet

אחד87ּכתיב ּגֹורל ּגֹורלֹות הּׂשעירים ׁשני על אהרן ונתן ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ז"ל חכמינּו ודרׁשּו לעזאזל, אחד וגֹורל ׁשני88לה' ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבמראה ׁשוין ׁשניהן ׁשּיהיּו מצותן הּכּפּורים יֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׂשעירי
אין הּגֹורל הטלת ׁשּקדם היינּו, וכּו', ּובדמים ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹּובקֹומה
להיֹות יכֹול מהם אחד ׁשּכל חברֹו, על לאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעדיפּות
הּקֹובע הּוא הּגֹורל ורק לעזאזל, אֹו חּטאת ְֲֲֵֵַַַַַַַָָָָָלהוי'

ּבימין הּוא89ׁשהעֹולה ּבׂשמאל והעֹולה חּטאת, לה' הּוא ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
נאמר ועליו ּכל90לעזאזל, את עליו הּׂשעיר ונׂשא ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבּמדּבר, גֹו' ּגזרה ארץ אל יׂשראל) ּבני (ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעוֹונֹותם
להוי' מהּׂשעיר ּבתכלית הפ ּדקליּפה, ּתחת' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'עמק

ּתטהרּו הוי' לפני ׁשעלֿידֹו ּדייקא,91חּטאת, הוי' לפני , ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
מ הׁשּתלׁשלּותלמעלה נקּבע92ּסדר זה ׁשענין והינּו, . ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ועלּֿדרֿזה ודעת. מּטעם למעלה ׁשהּוא ּגֹורל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָעלּֿפי
ּגֹורל. עלֿידי האחים ּבין האב ירּוׁשת ּבחלּוקת ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָמצינּו
ירּוׁשת ּביניהם מחּלקים ׁשהאחים ּפעמים יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּדהּנה,
מתאים זה ׁשחלק ׂשכל, עלּֿפי ׁשּמתחּיב ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהאב
הּׂשכל ׁשּמּצד ּפעמים יׁש אבל לפלֹוני. זה וחלק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלפלֹוני
ואז כּו', זה חלק וׁשּי מתאים למי לקּבע אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאי
זה ׁשחלק נקּבע ׁשעלֿידֹו הּגֹורל, עלּֿפי היא ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחלּוקה
ׁשהּגֹורל והינּו, זה. לאח עֹולה זה וחלק זה לאח ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָעֹולה
ּגם למעלה ׁשהּוא מּזה, ויתירה מהּׂשכל, למעלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
זה ואח זה חלק רֹוצה זה אח ּכאׁשר ׁשהרי, ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָמהרצֹון,
לֹומר, צרי ּכן ועל ּבגֹורל, צר אין אחר, חלק ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרֹוצה
אפׁשר אי הרצֹון עלּֿפי ׁשּגם ּכזה ּבמקֹום הּוא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּגֹורל
ּגם למעלה הּוא ׁשהּגֹורל ונמצא, החלּוקה, אפן ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֹלקּבע
הּגֹורל מּגיע ּגּופא הרצֹון ׁשּבבעל מּזה, ויתירה ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמהרצֹון,
הרצֹון ּבעל ׁשהרי לרצֹון, מקֹור ׁשהּוא מּכמֹו יֹותר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעמק
הּגֹורל, ׁשּיּפל ּכפי רצֹונֹו ׁשּיהיה הּגֹורל על ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹסֹומ

נאמר מׁשּפטֹו.93ׁשעלֿזה ּכל ּומהּוי' הּגֹורל יּוטל ּבחיק ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּגּלּוי על מֹורה הּגֹורל ׁשענין למעלה, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿדרֿזה
ספירת ׁשראׁשיתם הּגלּויֹות מּספירֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹאלקּות

הּכתר מחיצֹונּיּות ּגם ּולמעלה ודעת), טעם וׂשכל, החכמה ענין (ּדגמת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻהחכמה
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על לכפר שעירים שני הכהן לקח בביתֿהמקדש, הגדול הכהן בעבודת

È˙k87Ï¯Bb·בניֿישראל, ˙BÏ¯Bb ÌÈ¯ÈÚO‰ È�L ÏÚ Ô¯‰‡ Ô˙�Â ¿ƒ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ»»
'‰Ï „Á‡['לה קרבן ÏÊ‡ÊÚÏ[=הקריבו „Á‡ Ï¯B‚Âלמות [=שלחו ∆»«¿»∆»«¬»≈
עזאזל] Ï"Êבהר e�ÈÓÎÁ eL¯„Â ,88ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯ÈÚN È�L ¿»¿¬»≈«¿≈¿ƒ≈«ƒƒ

Ô‰È�L eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓƒ¿»»∆ƒ¿¿≈∆
‰‡¯Óa ÔÈÂLשניהם=] »ƒ¿«¿∆
שחורים] או «¿ÓB˜·e‰לבנים

ÌÈÓ„·e¿»ƒ[=בגובהם]
‰e�ÈÈ,[=בשוויים] ,'eÎÂ¿«¿

ÔÈ‡ Ï¯Bb‰ ˙ÏË‰ Ì„wL∆…∆¬»««»≈
,B¯·Á ÏÚ „Á‡Ï ˙eÙÈ„Ú¬ƒ¿∆»«¬≈
ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆»
B‡ ˙‡hÁ 'ÈÂ‰Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»»«»
‡e‰ Ï¯Bb‰ ˜¯Â ,ÏÊ‡ÊÚÏ«¬»≈¿««»
ÔÈÓÈa ‰ÏBÚ‰L Ú·Bw‰89 «≈«∆»∆¿»ƒ

‰ÏBÚ‰Â ,˙‡hÁ '‰Ï ‡e‰««»¿»∆
,ÏÊ‡ÊÚÏ ‡e‰ Ï‡ÓNaƒ¿…«¬»≈

¯Ó‡� ÂÈÏÚÂ90‡N�Â ¿»»∆¡«¿»»
Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚO‰«»ƒ»»∆»
È�a ÏL) Ì˙B�BÂÚ¬»∆¿≈
‰¯Êb ı¯‡ Ï‡ (Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆∆¿≈»
'˙Áz ˜ÓÚ' ,¯a„na 'B‚«ƒ¿»…∆««

a CÙ‰ ,‰tÈÏ˜c˙ÈÏÎ˙ ƒ¿ƒ»≈∆¿«¿ƒ
,˙‡hÁ 'ÈÂ‰Ï ¯ÈÚO‰Ó≈«»ƒ«¬»»«»
'ÈÂ‰ È�ÙÏ B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ¿≈¬»»

e¯‰Ëz91'ÈÂ‰ È�ÙÏ , ƒ¿»ƒ¿≈¬»»
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ,‡˜ÈÈc«¿»¿«¿»ƒ≈∆

˙eÏLÏzL‰92למעלה - ƒ¿«¿¿
לעולמות החיות ירידת ממדרגת

ה'חכמה' מספירת מסודר בסדר

סדר על מורה הוי' (שם ואילך,

- ה' חכמה, - י' החיות המשכת

וכו') Ê‰בינה ÔÈ�ÚL ,e�È‰Â .¿«¿∆ƒ¿»∆
‡e‰L Ï¯Bb ÈtŒÏÚ Úa˜�ƒ¿««ƒ»∆
.˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»««
e�ÈˆÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ
ÔÈa ·‡‰ ˙Le¯È ˙˜eÏÁa«¬«¿«»»≈
.Ï¯Bb È„ÈŒÏÚ ÌÈÁ‡‰»«ƒ«¿≈»
ÌÈÓÚt LÈ ,‰p‰c¿ƒ≈≈¿»ƒ
ÌÈ˜lÁÓ ÌÈÁ‡‰L∆»«ƒ¿«¿ƒ
ÈÙk ·‡‰ ˙Le¯È Ì‰È�Èa≈≈∆¿«»»¿ƒ
,ÏÎN ÈtŒÏÚ ·iÁ˙nL∆ƒ¿«≈«ƒ≈∆
È�BÏÙÏ ÌÈ‡˙Ó ‰Ê ˜ÏÁL∆≈∆∆«¿ƒƒ¿ƒ
Ï·‡ .È�BÏÙÏ ‰Ê ˜ÏÁÂ¿≈∆∆ƒ¿ƒ¬»
ÏÎO‰ „vnL ÌÈÓÚt LÈ≈¿»ƒ∆ƒ««≈∆
ÈÓÏ Úa˜Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿…«¿ƒ

,Ï¯Bb‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ ‰˜eÏÁ‰ Ê‡Â ,'eÎ ‰Ê ˜ÏÁ CiLÂ ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ¿«»≈∆∆¿»«¬»ƒ«ƒ«»
‰ÏBÚ ‰Ê ˜ÏÁÂ ‰Ê Á‡Ï ‰ÏBÚ ‰Ê ˜ÏÁL Úa˜� B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ¿»∆≈∆∆∆¿»∆¿≈∆∆∆
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ï¯Bb‰L ,e�È‰Â .‰Ê Á‡Ï¿»∆¿«¿∆«»¿«¿»≈«≈∆ƒ≈»ƒ∆

ÔBˆ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰Lעד מהשכל, למעלה הוא הרצון כוח - ∆¿«¿»«≈»»
השכל על שולט הוא שפעמים

רצונו, כפי להשכיל אותו ומטה

גם למעלה הוא הגורל אולם

הרצון È¯‰L,מכוח כאשר, גם ∆¬≈
למי לקבוע שכל עלֿפי טעם אין

הרי זה, חלק ∆¬»L‡k¯מתאים
‰Ê ˜ÏÁ ‰ˆB¯ ‰Ê Á‡»∆∆≈∆∆
,¯Á‡ ˜ÏÁ ‰ˆB¯ ‰Ê Á‡Â¿»∆∆≈∆«≈
Ôk ÏÚÂ ,Ï¯B‚a C¯ˆ ÔÈ‡≈…∆¿»¿«≈
‡e‰ Ï¯Bb‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«»
ÈtŒÏÚ ÌbL ‰Êk ÌB˜Óa¿»»∆∆««ƒ
Úa˜Ï ¯LÙ‡ È‡ ÔBˆ¯‰»»ƒ∆¿»ƒ¿…«
,‡ˆÓ�Â ,‰˜eÏÁ‰ ÔÙ‡…∆«¬»¿ƒ¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ï¯Bb‰L∆«»¿«¿»«
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,ÔBˆ¯‰Ó≈»»ƒ≈»ƒ∆
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Èelb ÏÚ ‰¯BÓ Ï¯Bb‰«»∆«ƒ
‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡¡…∆¿«¿»
˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙqÓƒ¿ƒ«¿
˙¯ÈÙÒ Ì˙ÈL‡¯L∆≈ƒ»¿ƒ«
ÔÈ�Ú ˙Ó‚c) ‰ÓÎÁ‰«»¿»À¿«ƒ¿«
ÌÚË ,ÏÎNÂ ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿≈∆««
Ìb ‰ÏÚÓÏe ,(˙Ú„Â»««¿«¿»«
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`ixeta ineqal yipi` aiig

ׁשתיקה, לחכמה סייג חׁש, (ּבחינת ּביֹותר ּגבֹוּה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָלמקֹום
ּדיׁשר מּספירֹות העלּיה הּוא ּובכללּות ג), סעיף ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹּכּנ"ל

ה'ּל יכֹולה אזי ּדעּגּולים, אתלספירֹות להגּביּה עּומתֿזה' ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמּקיף, מּבחינת ולינק ּתגּביּה73עצמּה אם ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָֹ

קּמיּה ּכּוּלא הּמּקיף ּבחינת ׁשּלגּבי ּכיון ,קּנ גֹו' ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּכּנׁשר
חׁשיב ּכאֹורה74ּכלא ּכחׁשיכה לֹו75, ּתּתן מה צדקּת אם , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

לֹו ּתעׂשה מה ּפׁשעי הּגלּות76ורּבּו ׁשּבזמן הּטעם וזהּו . ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
ּבן המן את אחׁשורֹוׁש הּמל ּדגּדל הענין להיֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיכֹול
ּכחׁשיכה חׁשיב, ּכלא קּמיּה ׁשּכּוּלא ּדכיון ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּמדתא,
ּגדּלה. ׁשל ּבמּצב יהיה המן ׁשּגם להיֹות יכֹול ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻּכאֹורה,
ׁשּׁשם הּמּקיף מּצד היא ׁשההׁשּפעה ּכיון מּזה, ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָויתירה

ּבׁשאֹול חׁשּבֹון אין ּכי חׁשּבֹון, מה77אין ועלּֿדר] ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ
ּתֹורה78ּׁשּכתּוב ּבלא חּנם חּנם, ּבמצרים נאכל אׁשר ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
ּביׂשראל79ּומצוֹות מהּֿׁשאיןּֿכן חׁשּבֹון, ללא היינּו, , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ּפנימּיּות ּבבחינת הענינים ּכל ּומקּבלים ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָׁשּׁשּייכים
ּדוקא],80ּדוקא ּכלי עׂשּית ועלֿידי חׁשּבֹון עלּֿפי ׁשּזהּו , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבאפן ּתהיה להמן ׁשההׁשּפעה להיֹות יכֹול לפעמים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנה
הּׂשרים. ּכל מעל גֹו' ְְִֵֵֶַַַַָָׁשּוינּׂשאהּו

הּמגּלהÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּבהמׁש ּׁשּכתּוב מה ּגם 81יּובן ¿«ƒ∆ְְְִֵֶֶַַַָָָ
על ּפּורים האּלה לּימים קראּו ּכן ְִִֵֵֶַַַָָָעל
הּוא ּפּור הּפיל הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה הּפּור. ְְֲִִִֵֵֵַָָׁשם

ּבאה82הּגֹורל ׁשעלֿידיֿזה המן ׁשהּפיל הּפּור הּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
גֹו' ּולאּבד להרג להׁשמיד הּנס83הּגזרה נקרא ואי , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

הּוא ּדונהפ ּבאפן הּפּור84ׁשהיה ׁשם על ּפּורים ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
אׁשר הּוא הּנס ׁשעּקר ּבזה, הּבאּור אּלא הּגֹורל. ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא

ּדלהׁשמיד הּגזרה להיֹות יכֹול ׁשּמּזה הּגֹורל הּוא ּפּור ׁשהּפיל זה על הּבט ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּבלי
הּוא. ּדונהפ הענין ּגּופא מּזה נעׂשה ּולאּבד, ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלהרג

Ô·eÈÂעׂשה זה לעּמת זה את (ׁשהרי ּבקדּׁשה ׁשּמצינּו הּגֹורל ענין ּבאּור עלּֿפי ¿»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּכדאיתא85האלקים ּפּורים, עם ּגם ׁשּקׁשּור הּכּפּורים, ּדיֹום ּבגֹורלֹות ,( ְְְֱִִִִִִִֶַַָָָָֹ

זהר הּכּפּורים86ּבתּקּוני ּביֹום ּדהּנה, ּפּורים). (ּכמֹו ּכפּורים הּוא הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַֹ
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,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk ,‰˜È˙L ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÈÒ ,LÁ ˙�ÈÁa) ¯˙BÈa¿≈¿ƒ«»¿»«»¿»¿ƒ»««¿ƒ
,ÌÈÏebÚc ˙B¯ÈÙÒÏ ¯LÈc ˙B¯ÈÙqÓ ‰iÏÚ‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿…∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ
˙�ÈÁaÓ ˜�ÈÏÂ dÓˆÚ ˙‡ dÈa‚‰Ï '‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ ‰ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«¿»«¿«∆¿«¿ƒ«∆«¿»¿ƒ…ƒ¿ƒ«

·e˙kL BÓk ,ÛÈwn‰73Ep˜ 'B‚ ¯Lpk dÈa‚z Ì‡גם זה, (במצב ««ƒ¿∆»ƒ«¿ƒ««∆∆ƒ∆
עצמו את להגביה יכול השפל

וגסות בחוצפה יתירה בהגבהה

משם) יניקה ÔÂÈkולקבל ,≈»
ÛÈwn‰ ˙�ÈÁa Èa‚lL∆¿«≈¿ƒ«««ƒ
·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ ‡lek»«≈¿…»ƒ

אצלו74 נחשבים העולמות [=כל

ÎÈLÁk‰כ'לא'] ,«¬≈»
‰¯B‡k75,זו דרגה ולגבי »»
Ôzzנאמר: ‰Ó z˜„ˆ Ì‡ƒ»«¿»«ƒ∆

‰Ó EÈÚLt ea¯Â BÏ¿«¿»∆«
BÏ ‰NÚz76ÌÚh‰ e‰ÊÂ . «¬∆¿∆«««

ÏBÎÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»»
CÏn‰ Ïc‚c ÔÈ�Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿ƒ««∆∆
Ôa ÔÓ‰ ˙‡ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈∆»»∆
‡lekL ÔÂÈÎc ,‡˙„n‰«¿»»¿≈»∆»
,·ÈLÁ ‡Ïk dÈn«̃≈¿…»ƒ
ÏBÎÈ ,‰¯B‡k ‰ÎÈLÁk«¬≈»»»»
‰È‰È ÔÓ‰ ÌbL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«»»ƒ¿∆
‰¯È˙ÈÂ .‰l„b ÏL ·vÓa¿«»∆¿À»ƒ≈»
‰ÚtL‰‰L ÔÂÈk ,‰fÓƒ∆≈»∆««¿»»
ÌML ÛÈwn‰ „vÓ ‡È‰ƒƒ«««ƒ∆»
ÔÈ‡ Èk ,ÔBaLÁ ÔÈ‡≈∆¿ƒ≈

ÏB‡La ÔBaLÁ77ŒÏÚÂ] ∆¿ƒ¿¿«
·e˙kM ‰Ó C¯cשבני ∆∆«∆»

במדבר: התלוננו 78ישראל

הדגה את �‡ÏÎזכרנו ¯L‡¬∆…«
‡Ïa ÌpÁ ,ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ»¿…

˙BÂˆÓe ‰¯Bz79,e�ÈÈ‰ , »ƒ¿«¿
ÔBaLÁ ‡ÏÏשבהיותם כיון ¿…∆¿

הטומאה, ארץ מצרים, בארץ

ה'מקיף' מבחינת חיותם קבלו

עשה אם חילוק אין שלגביו

לאו אם ŒÔÈ‡MŒ‰Óמצוות ,«∆≈
ÌÈÎÈiML Ï‡¯NÈa Ôk≈¿ƒ¿»≈∆«»ƒ
ÌÈ�È�Ú‰ Ïk ÌÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»»ƒ¿»ƒ
˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ

‡˜Âc80ÈtŒÏÚ e‰fL , «¿»∆∆«ƒ
˙iNÚ È„ÈŒÏÚÂ ÔBaLÁ∆¿¿«¿≈¬ƒ«
ÌÈÓÚÙÏ ‰p‰ ,[‡˜Âc ÈÏk¿ƒ«¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ
‰ÚtL‰‰L ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆««¿»»
ÔÙ‡a ‰È‰z ÔÓ‰Ï¿»»ƒ¿∆¿…∆
Ïk ÏÚÓ 'B‚ e‰‡O�ÈeL∆«¿«¿≈≈«»

.ÌÈ¯O‰'מבחי הוא בעולם ההמשכה סדר הגלות שבזמן כיון לסיכום, «»ƒ
המן". את אחשורוש המלך "גדל ולכן ללעומתֿזה, יניקה תתכן 'עיגולים',

‰l‚n‰ CLÓ‰a ·e˙kM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê81Ôk ÏÚ ¿«ƒ∆»««∆»¿∆¿≈«¿ƒ»«≈
B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc .¯et‰ ÌL ÏÚ ÌÈ¯et ‰l‡‰ ÌÈÓiÏ e‡¯»̃¿«»ƒ»≈∆ƒ«≈«¿ƒ¿»≈
‡e‰ ¯et ÏÈt‰ È¯‰ ,Ô·eÓ»¬≈ƒƒ

Ï¯Bb‰82¯et‰ ‡e‰ «»«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÓ‰ ÏÈt‰L∆ƒƒ»»∆«¿≈∆
„ÈÓL‰Ï ‰¯Êb‰ ‰‡a»»«¿≈»¿«¿ƒ

'B‚ „a‡Ïe ‚¯‰Ï83CÈ‡Â , «¬…¿«≈¿≈
ÔÙ‡a ‰È‰L Òp‰ ‡¯˜�ƒ¿»«≈∆»»¿…∆

‡e‰ CÙ‰�Âc84ÌLa ƒ¿«¬…¿≈
‡e‰ ¯et‰ ÌL ÏÚ ÌÈ¯etƒ«≈«
¯e‡a‰ ‡l‡ ?Ï¯Bb‰«»∆»«≈
‡e‰ Òp‰ ¯wÚL ,‰Êa»∆∆ƒ««≈
‰Ê ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓ ¯L‡¬∆ƒ¿ƒ«≈«∆
Ï¯Bb‰ ‡e‰ ¯et ÏÈt‰L∆ƒƒ«»

È ‰fnL‰¯Êb‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎ ∆ƒ∆»ƒ¿«¿≈»
,„a‡Ïe ‚¯‰Ï „ÈÓL‰Ïcƒ¿«¿ƒ«¬…¿«≈
ÔÈ�Ú‰ ‡Ùeb ‰fÓ ‰NÚ�«¬»ƒ∆»»ƒ¿»

.‡e‰ CÙ‰�Âcƒ¿«¬…
ÔÈ�Ú ¯e‡a ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ≈ƒ¿«
‰M„˜a e�ÈˆnL Ï¯Bb‰«»∆»ƒƒ¿À»
‰Ê ˙nÚÏ ‰Ê ˙‡ È¯‰L)∆¬≈∆∆¿À«∆

ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ85כנגד - »»»¡…ƒ
שבקדושה, עניין כל ('לעומת')

עניין הקדושֿברוךֿהוא ברא

והטומאה הרע בכוחות ),דומה
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ˙BÏ¯B‚a¿»¿«ƒƒ
,ÌÈ¯et ÌÚ Ìb ¯eLwL∆»«ƒƒ
¯‰Ê È�ew˙a ‡˙È‡„k86 ƒ¿ƒ»¿ƒ≈…«

‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBiL∆«ƒƒ
.(ÌÈ¯et BÓk) ÌÈ¯eÙk¿ƒ¿ƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ,‰p‰c¿ƒ≈¿«ƒƒ
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יז f"iyz'd ,(` xn`n) mixet

אחד87ּכתיב ּגֹורל ּגֹורלֹות הּׂשעירים ׁשני על אהרן ונתן ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ז"ל חכמינּו ודרׁשּו לעזאזל, אחד וגֹורל ׁשני88לה' ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבמראה ׁשוין ׁשניהן ׁשּיהיּו מצותן הּכּפּורים יֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׂשעירי
אין הּגֹורל הטלת ׁשּקדם היינּו, וכּו', ּובדמים ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹּובקֹומה
להיֹות יכֹול מהם אחד ׁשּכל חברֹו, על לאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעדיפּות
הּקֹובע הּוא הּגֹורל ורק לעזאזל, אֹו חּטאת ְֲֲֵֵַַַַַַַָָָָָלהוי'

ּבימין הּוא89ׁשהעֹולה ּבׂשמאל והעֹולה חּטאת, לה' הּוא ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
נאמר ועליו ּכל90לעזאזל, את עליו הּׂשעיר ונׂשא ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבּמדּבר, גֹו' ּגזרה ארץ אל יׂשראל) ּבני (ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעוֹונֹותם
להוי' מהּׂשעיר ּבתכלית הפ ּדקליּפה, ּתחת' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'עמק

ּתטהרּו הוי' לפני ׁשעלֿידֹו ּדייקא,91חּטאת, הוי' לפני , ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
מ הׁשּתלׁשלּותלמעלה נקּבע92ּסדר זה ׁשענין והינּו, . ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ועלּֿדרֿזה ודעת. מּטעם למעלה ׁשהּוא ּגֹורל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָעלּֿפי
ּגֹורל. עלֿידי האחים ּבין האב ירּוׁשת ּבחלּוקת ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָמצינּו
ירּוׁשת ּביניהם מחּלקים ׁשהאחים ּפעמים יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּדהּנה,
מתאים זה ׁשחלק ׂשכל, עלּֿפי ׁשּמתחּיב ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהאב
הּׂשכל ׁשּמּצד ּפעמים יׁש אבל לפלֹוני. זה וחלק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלפלֹוני
ואז כּו', זה חלק וׁשּי מתאים למי לקּבע אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאי
זה ׁשחלק נקּבע ׁשעלֿידֹו הּגֹורל, עלּֿפי היא ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחלּוקה
ׁשהּגֹורל והינּו, זה. לאח עֹולה זה וחלק זה לאח ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָעֹולה
ּגם למעלה ׁשהּוא מּזה, ויתירה מהּׂשכל, למעלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
זה ואח זה חלק רֹוצה זה אח ּכאׁשר ׁשהרי, ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָמהרצֹון,
לֹומר, צרי ּכן ועל ּבגֹורל, צר אין אחר, חלק ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרֹוצה
אפׁשר אי הרצֹון עלּֿפי ׁשּגם ּכזה ּבמקֹום הּוא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּגֹורל
ּגם למעלה הּוא ׁשהּגֹורל ונמצא, החלּוקה, אפן ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֹלקּבע
הּגֹורל מּגיע ּגּופא הרצֹון ׁשּבבעל מּזה, ויתירה ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמהרצֹון,
הרצֹון ּבעל ׁשהרי לרצֹון, מקֹור ׁשהּוא מּכמֹו יֹותר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעמק
הּגֹורל, ׁשּיּפל ּכפי רצֹונֹו ׁשּיהיה הּגֹורל על ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹסֹומ

נאמר מׁשּפטֹו.93ׁשעלֿזה ּכל ּומהּוי' הּגֹורל יּוטל ּבחיק ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּגּלּוי על מֹורה הּגֹורל ׁשענין למעלה, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿדרֿזה
ספירת ׁשראׁשיתם הּגלּויֹות מּספירֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹאלקּות

הּכתר מחיצֹונּיּות ּגם ּולמעלה ודעת), טעם וׂשכל, החכמה ענין (ּדגמת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻהחכמה
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f"iyz'dיח ,(` xn`n) mixet

הּתֹורה למחׁשבת אפּלּו ּדבר, לכל קדמה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר יׂשראל99ּומצוֹות, ׁשל ׁשּמחׁשבּתן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את צו ׁשּנאמר ּדבר לכל ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקדמה
אח ׁשהלא ּדאף הּוא, ונהפ נעׂשה זה ּומּצד ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹיׂשראל,

ליעקב האחים100עׂשו ּבחלּוקת נפעל מּכלֿמקֹום, , ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹ
ׂשנאתי עׂשו ואת ּדוקא יעקב את ּדואהב .100הענין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ÔÂÈÎÂׁשהּסדר ּבׁשעה להיֹות הצרכה הּנס ׁשּפעּלת ¿≈»ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
היינּו, הּגֹורל, הּוא ּפּור ּדהּפיל ּבאפן היה ְְְִִֶַַָָָָָֹּבעֹולם
חיצֹונּיּות מּצד לא ואפּלּו הּגלּויֹות, ספירֹות מּצד ְְֲִִִִִִַַַַֹֹלא
מּזה למעלה אּלא הׁשּתלׁשלּות, סדר עם ׁשּקׁשּור ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּכתר
הצרכה למּטה יׂשראל ּבני עבֹודת ּגם הּנה לכן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֻכּו',
ודגמת מעין ּדלתּתא אתערּותא להיֹות ּכזה, ּבאפן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻלהיֹות
הּוא, והענין מּלמעלה. נמׁש להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָהענין

אֹור' ּב'תֹורה ׁשל101ּכּמבאר ּבאפן היתה ׁשעבֹודתם ְְְְֲֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ולא ּכּלּה הּׁשנה ּכל למּות עצמן ׁשּמסרּו נפׁש, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמסירת
ּכל ׁשּבמׁש היינּו, חסֿוׁשלֹום, חּוץ מחׁשבת להם ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעלה

האפׁשרּיים הּזמן ׁשּנּויי ּכל ׁשּכֹולל ּכּלּה, הּנה102הּׁשנה , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבאפן – עבֹודתם היתה הּׁשּנּויים, ּכל על הּבט ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹמּבלי

ׁשניתי ׁשם103ּדלא ועל נפׁש, מסירת ׁשל ּתנּועה מּתֹו – ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבׁש הּמגּלה ּבכל נקראים יהּודיםזה ּכמאמר104ם ּכל105, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּכמֹודה (ׁשהּוא זרה ּבעבֹודה )106הּכֹופר ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הּגזרה אליהם ׁשּיכת היתה ּגּופא זה (ׁשּמּצד יהּודי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנקרא
להמיר רצּו אם ׁשהרי הּגֹורל, הּוא הּפּור עם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּקׁשּורה
על אּלא ּגזר ׁשּלא ּכלּום, להם עֹוׂשה המן היה לא ְֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹּדתם

ּבדרּגת107הּיהּודים למעלה, ׁשּגם ּפעלּו ועלֿידיֿזה .( ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ
הרצֹון, מחיצֹונּיּות למעלה מּׂשכל, ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּגֹורל
הרצֹון, חיצֹונּיּות עם ׁשּקׁשּור ּכפי הרצֹון מּבעל ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּולמעלה

הּוא. ּדונהפ הענין ׁשם ְְְֲִִִֶַָָָֹיהיה
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ׁשהּוא ּכפי הרצֹון ּבעל ּגם ּכֹולל הרצֹון, ענין ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ(ּדגמת
הוי' לפני הּוא אּלא הּנאצלים), ׁשרׁש לרצֹון, ,94ׁשרׁש ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

האדם, ּבעבֹודת הּגֹורל ענין הּוא וכן עּתיק. ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָּבבחינת
עלּֿפי עבֹודה לא ואפּלּו ׂשכל, ׁשעלּֿפי עבֹודה זֹו ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאין
הּתׁשּובה, עבֹודת ׁשּזֹוהי הּנפׁש, מּפנימּיּות אּלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָרצֹון,
רצֹונֹו ׁשהיא מצוה על עֹוברים ּכאׁשר ּגם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמכּפרת
מֹוחה (הּוא אנכי אנכי ּבבחינת ׁשּמּגעת לפי ,ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹיתּבר

(עֹובר95ּפׁשעי להיֹות נמׁש ׁשּמּׁשם מהרצֹון, ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּפׁשע ּופׁשעים,96על חטאים העוֹונֹות ּכל על לכּפר , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

הּתֹורה מעבֹודת למעלה היא הּתׁשּובה ׁשעבֹודת ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָהיינּו,
והּגרעֹון החּסרֹון את לתּקן ּבכחּה ׁשּלכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּומצוֹות,
עֹולמֹו קֹונה ׁשּיׁש לאפן ועד ּומצוֹות, הּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבקּיּום

אחת ׁשּגם97ּבׁשעה הּכּפּורים, ּדיֹום הּגֹורל ענין וזהּו . ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ
ׂשעיר איזה יֹודעים לא רצֹון ועלּֿפי ׂשכל עלּֿפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכאׁשר
ואיזה לקדּׁשה איזה לׂשמאל, ואיזה לימין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּי
חּטאת, להוי' זה ׁשּׂשעיר הּגֹורל קֹובע ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻל'לעּמתֿזה',
מרצֹון. ּולמעלה מּספירֹות למעלה העּלּוי, ּתכלית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
ּכל את עליו ׁשּנֹוׂשא ּתחת, לעמק לעזאזל, זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוׂשעיר

יׂשראל. ּבני ְְֲִֵֵָעוֹונֹות

‰fÓeזה מּצד ּדהּנה, ּדפּורים. לּגֹורל ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
הּמדתא, ּבן המן את אחׁשורֹוׁש הּמל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּגּדל
מּצד הּגלּויֹות, ספירֹות מּצד ׁשהּוא ּכפי הּסדר היה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

אין ׁשּׁשם מהּׂשכל, ׁשּלמעלה הּגֹורל, הּוא ּפּור הּפיל מּצד אּלא ודעת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׂשכל
ׁשּלמעלה ּדרּגא ׁשּזֹוהי לפי גֹו', לֹו ּתּתן מה צדקּת אם ּומצוֹות, ּדתֹורה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהחׁשּבֹון
(ׁשּגּדלֹו המדתא ּבן המן נּסה לכן, ו), סעיף (ּכּנ"ל ּבמצוֹות הּמלּבׁש מהרצֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּגם
ּכאן אּולי הּגֹורל הּוא ּפּור ׁשהּפיל עלֿידיֿזה הּׂשרים) ּכל מעל אחׁשורֹוׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמל
לפעל – ּכאֹורה ּכחׁשיכה מּצד – איינּגעּבן) ּדא אים זי וועט (אפׁשר ּבידֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיעלה
ּתקף היה ּובזה רחמנאֿליצלן. הּיהּודים ּכל את ּולאּבד להרג ּדלהׁשמיד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּגזרה
ּכל על לגזרה מקֹום היה ּד'לעּמתֿזה' הּגֹורל הּוא ּפּור הּפיל ׁשּמּצד ׁשאף ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּנס,

ה היה ׁשּתהיההּיהּודים, – הּוא ונהפ נעׂשה הּגֹורל הּוא ּפּור ׁשּבאֹותֹו ּדפּורים ּנס ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, ּביׂשראל ׁשל98הּבחירה ׁשּמחׁשבּתן נחלתנּו, את לנּו יבחר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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יט f"iyz'd ,(` xn`n) mixet

הּתֹורה למחׁשבת אפּלּו ּדבר, לכל קדמה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר יׂשראל99ּומצוֹות, ׁשל ׁשּמחׁשבּתן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את צו ׁשּנאמר ּדבר לכל ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקדמה
אח ׁשהלא ּדאף הּוא, ונהפ נעׂשה זה ּומּצד ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹיׂשראל,

ליעקב האחים100עׂשו ּבחלּוקת נפעל מּכלֿמקֹום, , ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹ
ׂשנאתי עׂשו ואת ּדוקא יעקב את ּדואהב .100הענין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ÔÂÈÎÂׁשהּסדר ּבׁשעה להיֹות הצרכה הּנס ׁשּפעּלת ¿≈»ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
היינּו, הּגֹורל, הּוא ּפּור ּדהּפיל ּבאפן היה ְְְִִֶַַָָָָָֹּבעֹולם
חיצֹונּיּות מּצד לא ואפּלּו הּגלּויֹות, ספירֹות מּצד ְְֲִִִִִִַַַַֹֹלא
מּזה למעלה אּלא הׁשּתלׁשלּות, סדר עם ׁשּקׁשּור ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּכתר
הצרכה למּטה יׂשראל ּבני עבֹודת ּגם הּנה לכן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֻכּו',
ודגמת מעין ּדלתּתא אתערּותא להיֹות ּכזה, ּבאפן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻלהיֹות
הּוא, והענין מּלמעלה. נמׁש להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָהענין

אֹור' ּב'תֹורה ׁשל101ּכּמבאר ּבאפן היתה ׁשעבֹודתם ְְְְֲֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ולא ּכּלּה הּׁשנה ּכל למּות עצמן ׁשּמסרּו נפׁש, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמסירת
ּכל ׁשּבמׁש היינּו, חסֿוׁשלֹום, חּוץ מחׁשבת להם ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעלה

האפׁשרּיים הּזמן ׁשּנּויי ּכל ׁשּכֹולל ּכּלּה, הּנה102הּׁשנה , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבאפן – עבֹודתם היתה הּׁשּנּויים, ּכל על הּבט ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹמּבלי

ׁשניתי ׁשם103ּדלא ועל נפׁש, מסירת ׁשל ּתנּועה מּתֹו – ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבׁש הּמגּלה ּבכל נקראים יהּודיםזה ּכמאמר104ם ּכל105, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּכמֹודה (ׁשהּוא זרה ּבעבֹודה )106הּכֹופר ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הּגזרה אליהם ׁשּיכת היתה ּגּופא זה (ׁשּמּצד יהּודי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנקרא
להמיר רצּו אם ׁשהרי הּגֹורל, הּוא הּפּור עם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּקׁשּורה
על אּלא ּגזר ׁשּלא ּכלּום, להם עֹוׂשה המן היה לא ְֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹּדתם

ּבדרּגת107הּיהּודים למעלה, ׁשּגם ּפעלּו ועלֿידיֿזה .( ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ
הרצֹון, מחיצֹונּיּות למעלה מּׂשכל, ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּגֹורל
הרצֹון, חיצֹונּיּות עם ׁשּקׁשּור ּכפי הרצֹון מּבעל ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּולמעלה

הּוא. ּדונהפ הענין ׁשם ְְְֲִִִֶַָָָֹיהיה

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

ד.99) פ"א, בֿג.100)ב"ר א, א.101)מלאכי צז, גם102)מג"א ראה

(תו"מ תשד"מ ההוא בלילה ד"ה פ"ג. תשל"ח היהודים וקבל ד"ה

וש"נ. פה). ע' מו; ע' אדר ו.103)סה"מ ג, תו"א104)מלאכי ראה

ובכ"מ. .101 רע"א.105)שבהערה יג, א.106)מגילה מ, קידושין

שם.107) תו"א
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˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ ˙·LÁÓÏ elÙ‡ ,¯·c ÏÎÏ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈»¿»¿»»»¬ƒ¿«¿∆∆«»ƒ¿
אך מסודר, וסדר ודעת טעם שיש בדרגה היא ומצוות התורה שמחשבת -

יותר גבוהה מדרגה מגיעה בבניֿישראל ¯e�È˙Baהבחירה ¯Ó‡Ók ,¿«¬««≈
Ï"Ê99¯Ó‡pL ¯·c ÏÎÏ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL Ôz·LÁnLבתורה «∆«¿«¿»∆ƒ¿»≈»¿»¿»»»∆∆¡«

¯ac ,Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ Â«̂∆¿≈ƒ¿»≈«≈
Ï‡¯NÈ È�a Ï‡מכך - ∆¿≈ƒ¿»≈

א מזכירה בניֿישראל,שהתורה ת

כבר שבניֿישראל משמע,

מקודם Ê‰קיימים „vÓe ,ƒ«∆
Û‡c ,‡e‰ CÙ‰�Â ‰NÚ�«¬»¿«¬…¿«
ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰L∆¬…»≈»

·˜ÚÈÏ100אין זו דרגה מצד - ¿«¬…
על בניֿישראל מעלת גם נראית

'אחים' ונראים ŒÏkÓעשו ,ƒ»
˙˜eÏÁa ÏÚÙ� ,ÌB˜Ó»ƒ¿««¬«

c ÔÈ�Ú‰ ÌÈÁ‡‰כהמשך »«ƒ»ƒ¿»¿
ÚÈ˜·הפסוק: ˙‡ ·‰‡Â»…«∆«¬…

ÂNÚ ˙‡Â ‡˜Âc«¿»¿∆≈»
È˙‡�N100. »≈ƒ

Òp‰ ˙lÚtL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿À««≈
‰ÚLa ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰À¿¿»ƒ¿¿»»
‰È‰ ÌÏBÚa ¯„q‰L∆«≈∆»»»»
‡e‰ ¯et ÏÈt‰c ÔÙ‡a¿…∆¿ƒƒ
„vÓ ‡Ï ,e�ÈÈ‰ ,Ï¯Bb‰«»«¿…ƒ«
elÙ‡Â ,˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿«¬ƒ
¯˙k‰ ˙ei�BˆÈÁ „vÓ ‡Ï…ƒ«ƒƒ«∆∆
¯„Ò ÌÚ ¯eLwL∆»ƒ≈∆
‡l‡ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆»
,ÔÎÏ ,'eÎ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆»≈
È�a ˙„B·Ú Ìb ‰p‰ƒ≈«¬«¿≈
‰Î¯ˆ‰ ‰hÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»À¿¿»
˙BÈ‰Ï ,‰Êk ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿…∆»∆ƒ¿
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»
מהאדם התחתון. [=התעוררות

‰ÔÈ�Úלמטה] ˙Ó‚„Â ÔÈÚÓ≈≈¿À¿«»ƒ¿»
CLÓ� ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿ƒ¿»
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ÌÈ„e‰i‰107ŒÈ„ÈŒÏÚÂ .( «¿ƒ¿«¿≈
,‰ÏÚÓÏ ÌbL eÏÚt ‰Ê∆»¬∆«¿«¿»
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‰ÏÚÓÏ ,ÏÎOÓƒ≈∆¿«¿»
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.‡e‰ CÙ‰�Âc ÔÈ�Ú‰ ÌL»»ƒ¿»ƒ¿«¬…
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כי הפור", עלֿשם פורים האלה

על הגזירה לפעול ניסה המן

הגורל ענין מצד בניֿישראל

תורה של מהרצון (שלמעלה

- הנס תוקף הי' ובזה ומצוות),

נעשה עצמו הגורל שמצד

ש"מחשבתן כיון הוא", "ונהפוך

דבר". לכל קדמה ישראל של

עבודת גם להיות הוצרכה ולכן
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הוא" "ונהפוך פעלו שבזה נפש,

מסדר שלמעלה הגורל בדרגת

השתלשלות.
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ׁשהּוא ּכפי הרצֹון ּבעל ּגם ּכֹולל הרצֹון, ענין ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ(ּדגמת
הוי' לפני הּוא אּלא הּנאצלים), ׁשרׁש לרצֹון, ,94ׁשרׁש ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

האדם, ּבעבֹודת הּגֹורל ענין הּוא וכן עּתיק. ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָּבבחינת
עלּֿפי עבֹודה לא ואפּלּו ׂשכל, ׁשעלּֿפי עבֹודה זֹו ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאין
הּתׁשּובה, עבֹודת ׁשּזֹוהי הּנפׁש, מּפנימּיּות אּלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָרצֹון,
רצֹונֹו ׁשהיא מצוה על עֹוברים ּכאׁשר ּגם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמכּפרת
מֹוחה (הּוא אנכי אנכי ּבבחינת ׁשּמּגעת לפי ,ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹיתּבר

(עֹובר95ּפׁשעי להיֹות נמׁש ׁשּמּׁשם מהרצֹון, ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּפׁשע ּופׁשעים,96על חטאים העוֹונֹות ּכל על לכּפר , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

הּתֹורה מעבֹודת למעלה היא הּתׁשּובה ׁשעבֹודת ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָהיינּו,
והּגרעֹון החּסרֹון את לתּקן ּבכחּה ׁשּלכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּומצוֹות,
עֹולמֹו קֹונה ׁשּיׁש לאפן ועד ּומצוֹות, הּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבקּיּום

אחת ׁשּגם97ּבׁשעה הּכּפּורים, ּדיֹום הּגֹורל ענין וזהּו . ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ
ׂשעיר איזה יֹודעים לא רצֹון ועלּֿפי ׂשכל עלּֿפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכאׁשר
ואיזה לקדּׁשה איזה לׂשמאל, ואיזה לימין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּי
חּטאת, להוי' זה ׁשּׂשעיר הּגֹורל קֹובע ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻל'לעּמתֿזה',
מרצֹון. ּולמעלה מּספירֹות למעלה העּלּוי, ּתכלית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
ּכל את עליו ׁשּנֹוׂשא ּתחת, לעמק לעזאזל, זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוׂשעיר

יׂשראל. ּבני ְְֲִֵֵָעוֹונֹות

‰fÓeזה מּצד ּדהּנה, ּדפּורים. לּגֹורל ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
הּמדתא, ּבן המן את אחׁשורֹוׁש הּמל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּגּדל
מּצד הּגלּויֹות, ספירֹות מּצד ׁשהּוא ּכפי הּסדר היה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

אין ׁשּׁשם מהּׂשכל, ׁשּלמעלה הּגֹורל, הּוא ּפּור הּפיל מּצד אּלא ודעת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׂשכל
ׁשּלמעלה ּדרּגא ׁשּזֹוהי לפי גֹו', לֹו ּתּתן מה צדקּת אם ּומצוֹות, ּדתֹורה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהחׁשּבֹון
(ׁשּגּדלֹו המדתא ּבן המן נּסה לכן, ו), סעיף (ּכּנ"ל ּבמצוֹות הּמלּבׁש מהרצֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּגם
ּכאן אּולי הּגֹורל הּוא ּפּור ׁשהּפיל עלֿידיֿזה הּׂשרים) ּכל מעל אחׁשורֹוׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמל
לפעל – ּכאֹורה ּכחׁשיכה מּצד – איינּגעּבן) ּדא אים זי וועט (אפׁשר ּבידֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיעלה
ּתקף היה ּובזה רחמנאֿליצלן. הּיהּודים ּכל את ּולאּבד להרג ּדלהׁשמיד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּגזרה
ּכל על לגזרה מקֹום היה ּד'לעּמתֿזה' הּגֹורל הּוא ּפּור הּפיל ׁשּמּצד ׁשאף ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּנס,

ה היה ׁשּתהיההּיהּודים, – הּוא ונהפ נעׂשה הּגֹורל הּוא ּפּור ׁשּבאֹותֹו ּדפּורים ּנס ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, ּביׂשראל ׁשל98הּבחירה ׁשּמחׁשבּתן נחלתנּו, את לנּו יבחר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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,ÔBˆ¯Ï L¯L ‡e‰L ÈÙk ÔBˆ¯‰ ÏÚa Ìb ÏÏBk ,ÔBˆ¯‰ ÔÈ�Úƒ¿«»»≈«««»»¿ƒ∆…∆»»
'ÈÂ‰ È�ÙÏ ‡e‰ ‡l‡ ,(ÌÈÏˆ‡p‰ L¯L94˜ÈzÚ ˙�ÈÁ·a , …∆«∆¡»ƒ∆»ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ««ƒ

הרצון) משורש שלמעלה הכתר, ‰Ï¯Bb(פנימיות ÔÈ�Ú ‡e‰ ÔÎÂ .¿≈ƒ¿««»
‡Ï elÙ‡Â ,ÏÎN ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú BÊ ÔÈ‡L ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»∆≈¬»∆«ƒ≈∆«¬ƒ…

‡l‡ ,ÔBˆ¯ ÈtŒÏÚ ‰„B·Ú¬»«ƒ»∆»
È‰BfL ,LÙp‰ ˙eiÓÈ�tÓƒ¿ƒƒ«∆∆∆ƒ
,‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»
¯L‡k Ìb ˙¯tÎnL∆¿«∆∆««¬∆
‡È‰L ‰ÂˆÓ ÏÚ ÌÈ¯·BÚ¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ
ÈÙÏ ,C¯a˙È B�Bˆ¿̄ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÎ�‡ ˙�ÈÁ·a ˙ÚbnL∆«««ƒ¿ƒ«»…ƒ
‰ÁBÓ ‡e‰) ÈÎ�‡»…ƒ∆

(EÈÚLt95‰ÏÚÓlL ¿»∆∆¿«¿»
CLÓ� ÌMnL ,ÔBˆ¯‰Ó≈»»∆ƒ»ƒ¿»
ÚLt ÏÚ ¯·BÚ ˙BÈ‰Ï96, ƒ¿≈«∆«

˙B�BÂÚ‰ Ïk ÏÚ ¯tÎÏ¿«≈«»»¬
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‰ÚLa BÓÏBÚ ‰�B˜∆»¿»»

˙Á‡97היא הצדיקים (עבודת ««
רב, זמן ואורכת והדרגה בסדר

בשעה יכול הבעלֿתשובה אך
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.Ï‡¯NÈ È�a ˙B�BÂÚ¬¿≈ƒ¿»≈

Ú‚B�a Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈«
,‰p‰c .ÌÈ¯eÙc Ï¯BbÏ«»¿ƒ¿ƒ≈
CÏn‰ ÏcbL ‰Ê „vÓƒ«∆∆ƒ≈«∆∆
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‡b¯c È‰BfL ÈÙÏ ,'B‚ BÏ Ôzz ‰Ó z˜„ˆ Ì‡ ,˙BÂˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿ƒ»«¿»«ƒ∆¿ƒ∆ƒ«¿»
ÔBˆ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈»»
Ï"pk) ˙BÂˆÓa LaÏn‰«¿À»¿ƒ¿««
ÔÓ‰ ‰q� ,ÔÎÏ ,(Â ÛÈÚÒ¿ƒ»≈ƒ»»»
BÏcbL) ‡˙„Ó‰ Ôa∆«¿»»∆ƒ¿
ÏÚÓ LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰«∆∆¬«¿≈≈«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ (ÌÈ¯O‰ Ïk»«»ƒ«¿≈∆
Ï¯Bb‰ ‡e‰ ¯et ÏÈt‰L∆ƒƒ«»
B„Èa ‰ÏÚÈ Ô‡k ÈÏe‡«»«¬∆¿»
‡c ÌÈ‡ CÈÊ ËÚÂÂ ¯LÙ‡)∆¿»∆ƒƒ»
„vÓ Y (ÔaÚb�ÈÈ‡«¿¿∆¿ƒ«
ÏÚÙÏ Y ‰¯B‡k ‰ÎÈLÁk«¬≈»»»ƒ¿…
‚¯‰Ï „ÈÓL‰Ïc ‰¯Êb‰«¿≈»ƒ¿«¿ƒ«¬…
ÌÈ„e‰i‰ Ïk ˙‡ „a‡Ïe¿«≈∆»«¿ƒ
‰È‰ ‰Ê·e .ÔÏˆÈÏŒ‡�ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»»∆»»
„vnL Û‡L ,Òp‰ Û˜z…∆«≈∆«∆ƒ«
Ï¯Bb‰ ‡e‰ ¯et ÏÈt‰ƒƒ«»
ÌB˜Ó ‰È‰ '‰ÊŒ˙nÚÏ'cƒ¿À«∆»»»
,ÌÈ„e‰i‰ Ïk ÏÚ ‰¯Ê‚Ïƒ¿≈»«»«¿ƒ
ÌÈ¯eÙc Òp‰ ‰È‰»»«≈¿ƒ
Ï¯Bb‰ ‡e‰ ¯et B˙B‡aL∆¿«»
Y ‡e‰ CÙ‰�Â ‰NÚ�«¬»¿«¬…
Ï‡¯NÈa ‰¯ÈÁa‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿ƒ¿»≈
·e˙kL BÓk ,‡˜Âc98 «¿»¿∆»
e�˙ÏÁ� ˙‡ e�Ï ¯Á·È- ƒ¿«»∆«¬»≈

שלמעלה 'בחירה' של באופן

ודעת Ôz·LÁnLמטעם ,∆«¿«¿»

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



f"iyz'dכ ,(` xn`n) mixet

מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו', קטן ׂשכל ּבעל ויׁש ּגדֹול ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׂשכל
ודעת, וטעם מהּׂשכל (ׁשּלמעלה נפׁש ּדמסירת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבעבֹודה

ליחד יחידה הּיחידה, ּבחינת מּצד ׁשהיא ידע), ,115לא ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
נפרד להיֹות ׁשּלא נפׁשֹו מֹוסר ׁשּבּקּלים קל אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהרי

יתּבר .116מּיחּודֹו ְִִִֵָ

ÈÓÈÓeמּמדידה ׁשּלמעלה הּׂשמחה ממׁשיכים הּפּורים ƒ≈ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשּמסּפיק – הּמסירתֿנפׁש ּותנּועת ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוהגּבלה
ּכל ׁשּבמׁש ּכּלּה, הּׁשנה ּכל על – ּבלבד ּבכח ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּתהיה
יׁשנֹו ּובמילא המן, ּדארּור הענין יהיה ּכּלּה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻהּׁשנה
נּתן להמן אׁשר וכל מרּדכי, ּדברּו הענין ּגם ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלאחריֿזה

הּיהּודי וגֹו'117למרּדכי וחּור ּתכלת מלכּות ּבלבּוׁש הּמלך מּלפני יצא ּומרּדכי ,118, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אֹור' ּב'תֹורה וכּו'),119ּכּמבאר זרעים סדר זה (מלכּות מׁשנה סדרי ׁשּׁשה על ׁשּקאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכמאמר העֹולם, עניני ּכל ּכֹוללים ׁשהם הּתֹורה, עניני ּכללּות אסּתּכל120ׁשּזהּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּצרי ּכפי אֹויס) זי (ׁשטעלט נעׂשה ׁשהעֹולם היינּו, עלמא, ּוברא ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאֹורייתא
ידע), ּדלא עד נפׁש, ּדמסירת העבֹודה הקּדמת (לאחרי ּתֹורה עלּֿפי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹלהיֹות
הענינים ּבכל וגם הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד הצלחה ׁשנת ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָּובפׁשטּות,

דעהּו ּדרכי ּדבכל העבֹודה עלֿידי – לעׂשֹותם יתּבר121הּגׁשמּיים, לֹו ּדירה –122. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
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(ועלֿידי108ּֿבּמגּלהÌiÒÓeח) נזּכרים האּלה והּימים ¿«≈ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּצרי וגֹו', ודֹור ּדֹור ּבכל ונעׂשים ְְְֲִִֶֶַָָָזה)
ׁשהרי זה, ׁשּלאחרי הּזמּנים ּכל על הּנ"ל ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלהמׁשי
מּצילנּו והּקּב"ה לכּלֹותינּו עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּבכל

היינּו,109מּידם ּדוקא, ידע ּדלא הענין להיֹות צרי ולזה , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשל ּומּצב ּובמעמד ּבתנּועה (רק) לא היא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹׁשהעבֹודה
ׁשּזהּו המן, ארּור להיֹות ׁשּצרי מחּיב ודעת ׁשּטעם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָידע,
טֹוב, ּדעׂשה ענין ׁשּזהּו מרּדכי, ּוברּו מרע, ּדסּור ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָענין
מהּׂשכל למעלה יהיה זה ׁשענין (ּגם) נדרׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ׁשּמּצד נפׁש ּדמסירת העבֹודה ׁשּזֹוהי מהרצֹון, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּולמעלה
החל הּגלּויים, ּבּכחֹות ּגם ימׁש ּומּׁשם הּנפׁש, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻּפנימּיּות
עד הּנפׁש, ּכחֹות עׂשר וכל ודעת, וטעם הּׂשכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹמּכח
ּבתנּועה ּכּלם חדּורים ׁשּיהיּו ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָֻלמחׁשבה
ּכל ּבמׁש יהּודים) נקראים זה ׁשם (ׁשעל נפׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּדמסירת

ּכּלּה. ַָָָֻהּׁשנה

e‰ÊÂּבין ידע ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי איניׁש חּיב ¿∆ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
ּפּורים ׁשּׂשמחת היינּו, מרּדכי, לברּו המן ְְְְְִִֶַַַָָָָָארּור
ּכבׁשאר ּדלא והגּבלה, מּמדידה למעלה להיֹות ְְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹצריכה

לׂשמחה מֹועדים היֹותם ׁשעם מּכלֿמקֹום,110הּמֹועדים, , ְְֱֲֲִִִִִֶַָָָָ
ּדוקא, והגּבלה ּבמדידה הּׂשמחה להיֹות ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָצריכה

'ערּו ּב'ׁשלחן ׁשלּוחים111וכדאיתא ׁשֹולחים ׁשּביתּֿדין ְְְְְְִִִִִֵֶָָָֻ
ׁשּתהיה לבסּומי, החּיּוב יׁשנֹו ּבפּורים מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַוכּו',
מֹועדים ּכי, והגּבלה, מּמדידה יציאה ׁשל ּבאפן ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּׂשמחה

ׂשמחה הּבנים אם ּבחינת מּצד הם הּבינה112לׂשמחה ספירת הבנה113, ׁשענינּה , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
לא ׁשענינֹו ּפּורים מהּֿׁשאיןּֿכן והגּבלה, ּבמדידה היא הּׂשמחה ּגם ולכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוהּׂשגה,
אּלא) הּׂשכל, מּצד (לא הּוא מרּדכי ּוברּו המן ּדארּור ׁשהענין ,ּכ ּכדי ועד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹידע,
ויׁש והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן היא הּׂשמחה ּגם לכן ידע, ּדלא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבאפן
ּגם ואחד, אחד ּכל על חּיּוב ׁשּזהּו איניׁש, חּיב ז"ל חכמינּו לׁשֹון ּבדּיּוק ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהֹוסיף

הּוא ואנּוׁש מּכל הּלב עקב ׁשם על איניׁש, ּבׁשם ׁשּנקרא זה חּלּוקי114על ּכי, , ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּבעל ׁשּיׁש ודעת, וטעם ׂשכל ׁשעלּֿפי ּבעבֹודה אּלא אינם יׂשראל ׁשּבבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּדרגֹות
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כח.108) ט, שעמדה.109)אסתר והיא פיסקא פסח של דיו"ט.110)הגדה וקידוש התפלה נוסח

הכ"א.111) פ"ו יו"ט הל' מרמב"ם – סי"ג שם אדה"ז שו"ע ס"ד. סתקכ"ט קיג,112)או"ח תהלים

לקו"ת113)ט. הבנים. אם ערך הכינויים ערכי שער פרדס ב. פה, א. פד, ח"ב א. ריט, ח"א זהר

ובכ"מ. ד. פח, קעב.114)שמע"צ ע' תרכ"ט סה"מ ואילך. א כה, שה"ש לקו"ת וראה ט. יז, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰l‚na ÌiÒÓe (Á108(‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ) ÌÈ¯kÊ� ‰l‡‰ ÌÈÓi‰Â ¿«≈«¿ƒ»¿«»ƒ»≈∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆
ÏÚ Ï"p‰ Ïk CÈLÓ‰Ï CÈ¯vL ,'B‚Â ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ÌÈNÚ�Â¿«¬ƒ¿»»¿∆»ƒ¿«¿ƒ»«««
e�ÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa È¯‰L ,‰Ê È¯Á‡lL ÌÈpÓf‰ Ïk»«¿«ƒ∆¿«¬≈∆∆¬≈¿»»¿ƒ»≈

Ì„iÓ e�ÏÈvÓ ‰"aw‰Â e�È˙BlÎÏ109˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÏÂ , ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»¿»∆»ƒƒ¿
,‡˜Âc Ú„È ‡Ïc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿…»««¿»
‡Ï ‡È‰ ‰„B·Ú‰L ,e�ÈÈ‰«¿∆»¬»ƒ…
„ÓÚÓ·e ‰Úe�˙a (˜¯)«ƒ¿»¿«¿»
ÌÚhL ,Ú„È ÏL ·vÓe«»∆»«∆««
CÈ¯vL ·iÁÓ ˙Ú„Â»««¿«≈∆»ƒ
e‰fL ,ÔÓ‰ ¯e¯‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿»»»∆∆
Ce¯·e ,Ú¯Ó ¯eÒc ÔÈ�Úƒ¿»¿≈»»
‰NÚc ÔÈ�Ú e‰fL ,ÈÎc¯Ó»¿¿«∆∆ƒ¿»«¬≈
(Ìb) L¯„� ‡l‡ ,·BË∆»ƒ¿»«
‰ÏÚÓÏ ‰È‰È ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿»
‰ÏÚÓÏe ÏÎO‰Ó≈«≈∆¿«¿»
‰„B·Ú‰ È‰BfL ,ÔBˆ¯‰Ó≈»»∆ƒ»¬»

� ˙¯ÈÒÓc„vnL LÙ ƒ¿ƒ«∆∆∆ƒ«
ÌMÓe ,LÙp‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«∆∆ƒ»
˙BÁka Ìb CLÓÈÀ¿«««…
ÁkÓ ÏÁ‰ ,ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ»≈ƒ…«
ÏÎÂ ,˙Ú„Â ÌÚËÂ ÏÎO‰«≈∆¿««»««¿»
„Ú ,LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚ∆∆…«∆∆«
,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓÏ¿«¬»»ƒ«¬∆
Ìlk ÌÈ¯e„Á eÈ‰iL∆ƒ¿¬ƒÀ»
LÙ� ˙¯ÈÒÓc ‰Úe�˙aƒ¿»ƒ¿ƒ«∆∆
ÌÈ‡¯˜� ‰Ê ÌL ÏÚL)∆«≈∆ƒ¿»ƒ
‰�M‰ Ïk CLÓa (ÌÈ„e‰È¿ƒ¿∆∆»«»»

.dlkÀ»
ÈÓeÒ·Ï LÈ�È‡ ·iÁ e‰ÊÂ¿∆«»ƒƒƒ¿≈
ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú ‡i¯eÙa¿«»«¿…»«≈
,ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡»»»¿»»¿¿«
ÌÈ¯et ˙ÁÓOL ,e�ÈÈ‰«¿∆ƒ¿«ƒ
‰ÏÚÓÏ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿«¿»
‡Ïc ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»¿…
ÌÚL ,ÌÈ„ÚBn‰ ¯‡L·k¿ƒ¿»«¬ƒ∆ƒ
ÌÈ„ÚBÓ Ì˙BÈ‰¡»¬ƒ

‰ÁÓNÏ110,ÌB˜ÓŒÏkÓ , ¿ƒ¿»ƒ»»
‰ÁÓO‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
,‡˜Âc ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»«¿»
ÔÁÏL'a ‡˙È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ»¿À¿»

'Ce¯Ú111ÔÈcŒ˙ÈaL »∆≈ƒ
,'eÎÂ ÌÈÁeÏL ÌÈÁÏBL¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯eÙa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ
,ÈÓeÒ·Ï ·eiÁ‰ B�LÈ∆¿«ƒƒ¿≈
ÔÙ‡a ‰ÁÓO‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿…∆
‰„È„nÓ ‰‡ÈˆÈ ÏL∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»

,‰Ïa‚‰Âדוקא ודעת טעם עלֿפי להיות צריכה המועדים ששמחת Èk,כיון ¿«¿»»ƒ
ה ענין ‰ÌÈ�aשורש Ì‡ ˙�ÈÁa „vÓ Ì‰ ‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ¬ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«≈«»ƒ

‰ÁÓN112‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ,113ÔÎÏÂ ,‰‚O‰Â ‰�·‰ d�È�ÚL , ¿≈»¿ƒ««ƒ»∆ƒ¿»»¬»»¿«»»¿»≈
ÌÈ¯et ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡È‰ ‰ÁÓO‰ Ìb««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»«∆≈≈ƒ
È„k „ÚÂ ,Ú„È ‡Ï B�È�ÚL∆ƒ¿»…»«¿«¿≈
ÔÓ‰ ¯e¯‡c ÔÈ�Ú‰L ,Ck»∆»ƒ¿»¿»»»
‡Ï) ‡e‰ ÈÎc¯Ó Ce¯·e»»¿¿«…
ÔÙ‡a (‡l‡ ,ÏÎO‰ „vÓƒ««≈∆∆»¿…∆

Ú„È ‡Ïcדוקא זו (שמדרגה ¿…»«
המן, של מפלתו עיקר היתה

‰ÁÓO‰כנ"ל) Ìb ÔÎÏ ,»≈««ƒ¿»
‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆¿«¿»
LÈÂ .‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»¿≈
ÔBLÏ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿ƒ¿
,LÈ�È‡ ·iÁ Ï"Ê e�ÈÓÎÁ¬»≈««»ƒƒ
„Á‡ Ïk ÏÚ ·eiÁ e‰fL∆∆ƒ«»∆»
‡¯˜pL ‰Ê ÏÚ Ìb ,„Á‡Â¿∆»««∆∆ƒ¿»

LÈ�È‡ ÌLaשמות ארבעה - ¿≈ƒƒ
גבר, איש, אדם, לאדם: נקראו

על מורה 'אנוש' שם אנוש.

שבאדם ÌLהחיסרון ÏÚ ,«≈
Le�‡Â ÏkÓ ·l‰ ·˜Ú»…«≈ƒ…¿»

‡e‰114הוא האדם [=לב

ומעוו יותרמעוקם ('עקוב') ת

חזק מכאוב לו ויש איבריו, מכל

דעה לומר, רצונו ('אנוש'),

(מצודות)] È˜elÁנפסדת ,Èk ,ƒƒ≈
Ï‡¯NÈ È�·aL ˙B‚¯c‰«¿»∆ƒ¿≈ƒ¿»≈
‰„B·Úa ‡l‡ Ì�È‡≈»∆»»¬»
ÌÚËÂ ÏÎN ÈtŒÏÚL∆«ƒ≈∆¿««
ÏÎN ÏÚa LiL ,˙Ú„Â»««∆≈««≈∆
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כי f"iyz'd ,(` xn`n) mixet

מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו', קטן ׂשכל ּבעל ויׁש ּגדֹול ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׂשכל
ודעת, וטעם מהּׂשכל (ׁשּלמעלה נפׁש ּדמסירת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבעבֹודה

ליחד יחידה הּיחידה, ּבחינת מּצד ׁשהיא ידע), ,115לא ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
נפרד להיֹות ׁשּלא נפׁשֹו מֹוסר ׁשּבּקּלים קל אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהרי

יתּבר .116מּיחּודֹו ְִִִֵָ

ÈÓÈÓeמּמדידה ׁשּלמעלה הּׂשמחה ממׁשיכים הּפּורים ƒ≈ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשּמסּפיק – הּמסירתֿנפׁש ּותנּועת ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוהגּבלה
ּכל ׁשּבמׁש ּכּלּה, הּׁשנה ּכל על – ּבלבד ּבכח ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּתהיה
יׁשנֹו ּובמילא המן, ּדארּור הענין יהיה ּכּלּה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻהּׁשנה
נּתן להמן אׁשר וכל מרּדכי, ּדברּו הענין ּגם ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלאחריֿזה

הּיהּודי וגֹו'117למרּדכי וחּור ּתכלת מלכּות ּבלבּוׁש הּמלך מּלפני יצא ּומרּדכי ,118, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אֹור' ּב'תֹורה וכּו'),119ּכּמבאר זרעים סדר זה (מלכּות מׁשנה סדרי ׁשּׁשה על ׁשּקאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכמאמר העֹולם, עניני ּכל ּכֹוללים ׁשהם הּתֹורה, עניני ּכללּות אסּתּכל120ׁשּזהּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּצרי ּכפי אֹויס) זי (ׁשטעלט נעׂשה ׁשהעֹולם היינּו, עלמא, ּוברא ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאֹורייתא
ידע), ּדלא עד נפׁש, ּדמסירת העבֹודה הקּדמת (לאחרי ּתֹורה עלּֿפי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹלהיֹות
הענינים ּבכל וגם הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד הצלחה ׁשנת ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָּובפׁשטּות,

דעהּו ּדרכי ּדבכל העבֹודה עלֿידי – לעׂשֹותם יתּבר121הּגׁשמּיים, לֹו ּדירה –122. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
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ג).115) (יום הושענות ובכ"מ.116)נוסח פי"ח. אֿב.117)תניא ח, אסתר טו.118)ראה ח, א.119)שם צג, זח"ב120)מג"א

ואילך. סע"א ו.121)קסא, ג, ובכ"מ.122)משלי פל"ו. תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰„B·Úa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎÂ ÔË˜ ÏÎN ÏÚa LÈÂ ÏB„b»¿≈««≈∆»»¿«∆≈≈«¬»
,(Ú„È ‡Ï ,˙Ú„Â ÌÚËÂ ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL) LÙ� ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆∆¿«¿»≈«≈∆¿««»««…»«

‰„ÈÁi‰ ˙�ÈÁa „vÓ ‡È‰Lבמדרש) 'יחידה' נקראת הנשמה, עצם - ∆ƒƒ«¿ƒ««¿ƒ»
יחידה) חיה נשמה רוח נפש (לנשמה) לה נקראו שמות חמשה ÈÁÈ„‰נאמר: ,¿ƒ»

C„ÁÈÏ115Ï˜ elÙ‡ È¯‰ , ¿«¬»¬≈¬ƒ«
BLÙ� ¯ÒBÓ ÌÈlwaL∆««ƒ≈«¿
„¯Ù� ˙BÈ‰Ï ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿»

C¯a˙È B„eÁiÓ116. ƒƒƒ¿»≈
ÌÈÎÈLÓÓ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÓeƒ≈«ƒ«¿ƒƒ
‰ÏÚÓlL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆¿«¿»
˙Úe�˙e ‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»¿«
˜ÈtÒnL Y LÙ�Œ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆∆«¿ƒ
ÏÚ Y „·Ïa ÁÎa ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿…«ƒ¿««
CLÓaL ,dlk ‰�M‰ Ïk»«»»À»∆¿∆∆
‰È‰È dlk ‰�M‰ Ïk»«»»À»ƒ¿∆
,ÔÓ‰ ¯e¯‡c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿»»»
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï B�LÈ ‡ÏÈÓ·e¿≈»∆¿¿«¬≈∆
,ÈÎc¯Ó Ce¯·c ÔÈ�Ú‰ Ìb«»ƒ¿»¿»»¿¿«
Ôz� ÔÓ‰Ï ¯L‡ ÏÎÂ¿»¬∆¿»»ƒ«

È„e‰i‰ ÈÎc¯ÓÏ117, ¿»¿¿««¿ƒ
È�ÙlÓ ‡ˆÈ ÈÎc¯Óe»¿¿«»»ƒƒ¿≈
˙eÎÏÓ Le·Ïa ÍÏn‰«∆∆ƒ¿«¿

'B‚Â ¯eÁÂ ˙ÏÎz118, ¿≈∆»¿
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nk119 «¿…»¿»

È¯„Ò ‰ML ÏÚ È‡wL∆»≈«ƒ»ƒ¿≈

È�È�Ú ˙eÏÏk e‰fL ,('eÎÂ ÌÈÚ¯Ê ¯„Ò ‰Ê ˙eÎÏÓ) ‰�LÓƒ¿»«¿∆≈∆¿»ƒ¿∆∆¿»ƒ¿¿≈
¯Ó‡Ók ,ÌÏBÚ‰ È�È�Ú Ïk ÌÈÏÏBk Ì‰L ,‰¯Bz‰120ÏkzÒ‡ «»∆≈¿ƒ»ƒ¿¿≈»»¿«¬»∆¿«≈

‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡aועלֿפי) בתורה הסתכל [=הקדושֿברוךֿהוא ¿«¿»»»»¿»
העולם] ברא ‡ÒÈB)התורה) CÈÊ ËÏÚËL) ‰NÚ� ÌÏBÚ‰L ,e�ÈÈ‰ ,«¿∆»»«¬∆¿∆¿ƒ¿

ÈtŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÈÙk¿ƒ∆»ƒƒ¿«ƒ
˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï) ‰¯Bz»¿«¬≈«¿»«
,LÙ� ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
,(Ú„È ‡Ïc „Ú«¿…»«
‰ÁÏˆ‰ ˙�L ,˙eËLÙ·e¿«¿¿««¿»»
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
ÏÎa Ì‚Â ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¿»
,ÌÈiÓLb‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ Y Ì˙BNÚÏ«¬»«¿≈
EÈÎ¯c ÏÎ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»¿»∆

e‰Ú„121BÏ ‰¯Èc Y »≈ƒ»
C¯a˙È122. ƒ¿»≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

 - דבריו  להדפיס  העליונה  מההשגחה  לכ'  שנתנה  האפשריות  עם  בקשר  לעוררו  למותר  ...בטח 

שמהנכון ביותר וביותר לנצלה ככל האפשרי להפצת מעינות החסידות )עד שיגיעו גם( חוצה. והרי - על 

זו  יכול לכתוב, משא"כ בהנוגע לחסידות שנזקקים לזה שראה מאורות תורה  נושאים אחרים גם אחר 

ועסק בה, והענין בגדר מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים שדוחה אפילו ת"ת שכל חפצים ואפילו חפצי 

שמים, לא ישוו בה.



f"iyz'dכב ,ipyÎxc` b"i ,xekf zyxt ,ev zyxt zay zgiy

עצמם שישראל מפני – היתה זה על ("ברפידים")15האפשריות תורה" מדברי ידיהם זמן16"רפו כל כי, .

בהם לשלוט יכולה אומה שום אין אזי ומצוותיה, בתורה חזקים מהתורה,17שישראל עצמם רפו כאשר ורק ,
ז הנה וחלישות, רפיון בלבד, "רפו" אם כי התורה, את לגמרי עזבו לא אשר הגם שיבואהנה מקום נתינת הו

התורה מקבלת אותם וימנע .ixnbl18עמלק

ערבית" אחד ופרק שחרית אחד "פרק שאלמד ומספיק די שחושבים, כאלו ישנם היא: מזה די19ההוראה ,
לי ולמה בלבד, ידיֿחובתי לצאת המצוות את שאקיים רפיוןxcdlומספיק אשר ההוראה, היא זה על – בזה?

לענין רק לא נוגעת זו יתבטלxeciddוחלישות עלֿידיֿזה אשר הוא מקום נתינת גם אם כי ומצוות, בתורה
לגמרי. ומצוות מתורה חסֿושלום

מזה להתבטל לא עלֿכלֿפנים, פחות היותר הצד (על ומצוות תורה שומר יהודי להישאר רוצה הוא ואם
וחלישות רפיון שום בלי ומצוות, בתורה כחו בכל להתחזק הוא מההכרח – .llkלגמרי)

ויום יום בכל עמלק מעשה זכירת ענין לקרירות20וזהו מקום נתינת שום להניח שלא לזכור עלינו תמיד אשר ,
וחיּות. בחמימות ומצוות, בתורה התוקף בכל להתחזק אם כי דעמלק,

ומכופל‰ כפול שהחושך הגלות בזמן ובפרט והחומרי, הגשמי הזה בעולם שנמצאים כיון השואלים: ישנם .
ולנצח? עמלק כנגד ללחום הכח את לוקחים מניין – כו'

הידוע עלֿפי בשלמא21ובפרט – הספק? כנגד גם ללחום שייך איך כן, ואם "ספק", בגימטריא ש"עמלק"
בתניא שכתוב כמו הלב", על שליט "המוח הרי ממש, בפועל ומעשה דיבור מחשבה הכח22כנגד מנין אבל ;

ספק? שום אצלו אריינווארפן") ניט זיך ("ס'זאל יפול שלא ַַָלמנוע

Âנשמתוֿעדן הזקן אדמו"ר של הקצרים המאמרים באחד המבואר בהקדים ויובן לשונו:23. וזה ,
אחר. לאיש נהפך לא ותפילה בתורה עסקו שאחר בראותו עליו האדם לב יפול שלא היעוצה עצה להבין
החושך להפריד שאיֿאפשר ואפל חושך בית למשל כמו והוא כמקדם, בשיקוצו הוא האדם גוף באמת כי והענין,
כי הגם . . מעשה בשעת בו מאיר ומצוות התורה עלֿידי כך נר, בו שמדליקין עלֿידי אם כי ולגרשו 24ממנו

ובמקום מזה, זה נפרדים דברים הם ושנאה שאהבה אדם בני מדרכי דרכיו גבהו הנה כו', לב גבה כל ה' תועבת
שהתורה היטב כשיתבונן והנה . . אחד בדבר ושנאה אהבה להיות יכול הקב"ה אבל אהבה, אין שנאה שיש
חושך שבמקום איך בהשםֿיתברך, אמיתית שמחה מזה לו יהיה אדרבה, הנה בה, עסקו בשעת אור בו מאירה
יש הוא שיהיה ורוצה מאד, בעיניו יקר שהוא מגדלות היא העצבות מהֿשאיןֿכן . . ה' אור בו האיר כמוהו
מהֿשאיןֿכן שעבד, שלו ועבודה התורה על ויתקצף בקרבו לבו יפול שלו, השפלות בעצמו כשרואה ולכן ִודבר,
וזהו . . ביותר השמחה יהיה יותר בעיניו נבזה שהוא מה כל מאד, מאד בעיניו יקרים הם ומצוות כשהתורה

למבין. ודי כו'. ה' ועבודת תורת לדעת שם שהוא ממקום דעתו שמסיח רצונוֿלומר הדעת, היסח ענין

Êומצוות התורה בכח אלא עצמו, בכח זה אין שבאמת – בעמלק להלחם שבאדם הכח מנין יובן ועלֿפיֿזה .
שעשה.

אסורים, ענינים גם ולפעמים ונמוכים, פחותים ענינים לאֿטובים, ענינים בו שיש בנפשיה" איניש ש"ידע ואף
האור בו שיש הוא יודע מכלֿמקום, – החושך במקום נמצא הוא הרי כן, ואם ומצוות, לתורה הפכים שהם
גם להיות האור יכול ולכן הפכים, נושא הוא שהקב"ה לפי שזהו החושך, במקום גם שנמצא ומצוות דתורה

ומצוות. התורה אודות אלא עצמו, אודות לחשוב לו אין שכן, וכיון התועבה, במקום

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

עוד ניתוספו זו במהדורא .1277 ע' ח"ד בלקו"ש ונדפס (בלה"ק),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה

מישראל15) אלא) מעמלק, (לא היתה הענין שהתחלת היינו,
מוגה). בלתי (מהנחה עצמם

סנהדרין16) וראה עה"פ. רסג) (רמז ויל"ש מכילתא ח. יז, בשלח
ובפרש"י. סע"א קו,

סע"ב.17) סו, כתובות ראה
מזה18) התוצאה אזי קרירות, או רפיון, של ענין ישנו כאשר כי,

ולבסוף ז), שם, (בשלח אין" אם בקרבנו הוי' "היש שאומרים היא
מוגה). בלתי (מהנחה לגמרי התורה קבלת את ומונע עמלק בא

ב.19) צט, מנחות

רע"ב.20) צד, (זח"ג עבידתי'" עביד ויומא יומא ש"כל דכיון
צריכה – זה ליום השייכת העבודה את לעשות יש יום שבכל ועוד),

יום. בכל עמלק מעשה זכירת להיות
(ויק"ר המדרש ובלשון נצחון, לידי מביאה עצמה זו וזכירה

מוגה). בלתי (מהנחה נצח" "דידן ג) פכ"ד,
ובכ"מ.21) סקי"ח. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
א).22) (יז, פי"ב
הזקן23) אדמו"ר במאמרי ולאח"ז סי"ד. שערים במאה נדפס

תקנד. ע' הקצרים
ה.24) טז, משלי

.f"iyz'd ,ipyÎxc` b"i ,xekf zyxt ,ev zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

מדאורייתא‡ היא זכור פרשת שקריאת דיעות יש התורה1. קריאת עיקר כל שהרי אלו, דיעות על ומקשים .
התורה), קריאת עלֿידי דוקא (לאו עמלק זכירת למצות היא בזה שהכוונה ומבארים, מדרבנן? אלא אינו

בשנה. אחת פעם הפחות לכל שמצוותה
שהמצוה או דממהֿנפשך: – דוקא בשנה אחת פעם עמלק לזכירת המקור מנין ביאור: דורש זה שענין אלא
פעם הוא שהחיוב המקור מנין אבל חייו, ימי במשך אחת פעם זאת לזכור היא שהמצוה או ויום, יום בכל היא

בשנה? אחת

ערוך· בשולחן פוסק הזקן אדמו"ר והנה, מצויין2. לזה והמקור יום. בכל היא עמלק זכירת שמצות ,

מהרי"ל מהדוד או עצמו, הזקן מאדמו"ר הם אם – השולחןֿערוך שבגליון אחר3במראהֿמקומות ממישהו או ,

המצוות" ספר בהשגות "רמב"ן – ברֿסמכא הוא .4שגם

מעשה זכירת במצות והרי מרים, מעשה זכירת מצות עם יחד עמלק זכירת מצות מונה שם שהרמב"ן והיינו,
עמלק. זכירת מצות על גם למדים וממנה יום, בכל שחיובה פשיטא קבוע, זמן לה שאין מרים

המנהג יסוד גם אדמו"ר5וזהו פסק מצד עמלק, מעשה זכירת היא מהן שאחת יום, בכל זכירות" "שש לומר
יום. בכל עמלק מעשה לזכור שמצוה הנ"ל, הזקן

עמלק‚ של זרעו למחיית בנוגע רק אינו עמלק מעשה זכירת שענין מוכח, הנ"ל, הזקן אדמו"ר מדברי .

בגשמיות,
טעמים ב' מצד – עתה שייך אינו זה ענין "6שהרי (ב) תקיפה, ישראל יד אין (א) מלך: סנחריב עלה כבר

האומות" כל את ובלבל עמלק,7אשור של זרעו הם מי יודעים אין ולכן ,

דעמלק, הענין לרוחניות בנוגע גם ישנו זה שענין מוכח, עתה, גם ישנה עמלק מעשה זכירת שמצות וכיון
האדם בנפש .8בעבודה

מצרים: יציאת זכירת למצות בנוגע שמצינו ועלֿדרך

ממצרים" היום יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב ויום יום ובכל ודור דור –9"בכל לזה והטעם .
במצרים" לפרעה היינו משועבדים . . ממצרים אבותינו את הקב"ה הוציא לא "אילו .10כי

אנן" אחשורוש עבדי ד"אכתי מלכיות, בשעבוד אנו נמצאים עתה גם והרי כך: על לנו11ומקשים נוגע ומה ,
עתה? מצרים יציאת

בתניא כמבואר ברוחניות, מצרים ליציאת בעיקר היא בזה שהכוונה – לזה המענה .12וידוע

ברוחניות. דעמלק להענין היא שהכוונה – עמלק מעשה זכירת בענין הוא ועלֿדרךֿזה

עמלק מעשה זכירת במצות חייבות נשים שגם הטעם יובן ובמילא13ועלֿפיֿזה למלחמה, יוצאות שאין אף ,

הרוחנית. בעבודה נוגע שזה כיון – בגשמיות להן נוגע הענין אין

הענין:„ וביאור .
הניח14כאשר ולא הדרך באמצע עמלק עמד התורה, את לקבל סיני להר ללכת מנת על ממצרים ישראל יצאו

התורה. את לקבל סיני להר ללכת ישראל את
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(1.221 ע' חי"ט לקו"ש בכ"ז וראה ס"ז. סתרפ"ה או"ח שו"ע
וש"נ. .(466 ע' ח"ב תשמ"ט (התוועדויות תשמ"ט צו, ש"פ שיחת

ס"ד.2) ס' סי' או"ח
יהודה3) שארית בספר – אודותיו ראה הזקן. אדמו"ר של אחיו

בסופו. תשי"ז) (קה"ת,
ז.4) העשין שכחת
וש"נ.5) ספי"א. הכולל שער וראה אדה"ז. סידור
וש"נ.6) ואילך. 191 ס"ע חכ"א לקו"ש גם ראה
וש"נ.7) א. כח, ברכות

(תו"מ8) ואילך ס"ב דאשתקד זכור פ' תצוה, ש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 109 ע' חט"ז

ב).9) קטז, מפסחים – הגש"פ נוסח על (בהוספה רפמ"ז תניא
היינו.10) עבדים פיסקא הגש"פ
וש"נ.11) א. יד, מגילה
שם.12)
(13.(109 ע' שם (תו"מ ס"א הנ"ל זכור פ' תצוה, ש"פ שיחת ראה
וש"נ.

שליט"א14) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הסעיף סוף עד מכאן
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עצמם שישראל מפני – היתה זה על ("ברפידים")15האפשריות תורה" מדברי ידיהם זמן16"רפו כל כי, .

בהם לשלוט יכולה אומה שום אין אזי ומצוותיה, בתורה חזקים מהתורה,17שישראל עצמם רפו כאשר ורק ,
ז הנה וחלישות, רפיון בלבד, "רפו" אם כי התורה, את לגמרי עזבו לא אשר הגם שיבואהנה מקום נתינת הו

התורה מקבלת אותם וימנע .ixnbl18עמלק

ערבית" אחד ופרק שחרית אחד "פרק שאלמד ומספיק די שחושבים, כאלו ישנם היא: מזה די19ההוראה ,
לי ולמה בלבד, ידיֿחובתי לצאת המצוות את שאקיים רפיוןxcdlומספיק אשר ההוראה, היא זה על – בזה?

לענין רק לא נוגעת זו יתבטלxeciddוחלישות עלֿידיֿזה אשר הוא מקום נתינת גם אם כי ומצוות, בתורה
לגמרי. ומצוות מתורה חסֿושלום

מזה להתבטל לא עלֿכלֿפנים, פחות היותר הצד (על ומצוות תורה שומר יהודי להישאר רוצה הוא ואם
וחלישות רפיון שום בלי ומצוות, בתורה כחו בכל להתחזק הוא מההכרח – .llkלגמרי)

ויום יום בכל עמלק מעשה זכירת ענין לקרירות20וזהו מקום נתינת שום להניח שלא לזכור עלינו תמיד אשר ,
וחיּות. בחמימות ומצוות, בתורה התוקף בכל להתחזק אם כי דעמלק,

ומכופל‰ כפול שהחושך הגלות בזמן ובפרט והחומרי, הגשמי הזה בעולם שנמצאים כיון השואלים: ישנם .
ולנצח? עמלק כנגד ללחום הכח את לוקחים מניין – כו'

הידוע עלֿפי בשלמא21ובפרט – הספק? כנגד גם ללחום שייך איך כן, ואם "ספק", בגימטריא ש"עמלק"
בתניא שכתוב כמו הלב", על שליט "המוח הרי ממש, בפועל ומעשה דיבור מחשבה הכח22כנגד מנין אבל ;

ספק? שום אצלו אריינווארפן") ניט זיך ("ס'זאל יפול שלא ַַָלמנוע

Âנשמתוֿעדן הזקן אדמו"ר של הקצרים המאמרים באחד המבואר בהקדים ויובן לשונו:23. וזה ,
אחר. לאיש נהפך לא ותפילה בתורה עסקו שאחר בראותו עליו האדם לב יפול שלא היעוצה עצה להבין
החושך להפריד שאיֿאפשר ואפל חושך בית למשל כמו והוא כמקדם, בשיקוצו הוא האדם גוף באמת כי והענין,
כי הגם . . מעשה בשעת בו מאיר ומצוות התורה עלֿידי כך נר, בו שמדליקין עלֿידי אם כי ולגרשו 24ממנו

ובמקום מזה, זה נפרדים דברים הם ושנאה שאהבה אדם בני מדרכי דרכיו גבהו הנה כו', לב גבה כל ה' תועבת
שהתורה היטב כשיתבונן והנה . . אחד בדבר ושנאה אהבה להיות יכול הקב"ה אבל אהבה, אין שנאה שיש
חושך שבמקום איך בהשםֿיתברך, אמיתית שמחה מזה לו יהיה אדרבה, הנה בה, עסקו בשעת אור בו מאירה
יש הוא שיהיה ורוצה מאד, בעיניו יקר שהוא מגדלות היא העצבות מהֿשאיןֿכן . . ה' אור בו האיר כמוהו
מהֿשאיןֿכן שעבד, שלו ועבודה התורה על ויתקצף בקרבו לבו יפול שלו, השפלות בעצמו כשרואה ולכן ִודבר,
וזהו . . ביותר השמחה יהיה יותר בעיניו נבזה שהוא מה כל מאד, מאד בעיניו יקרים הם ומצוות כשהתורה

למבין. ודי כו'. ה' ועבודת תורת לדעת שם שהוא ממקום דעתו שמסיח רצונוֿלומר הדעת, היסח ענין

Êומצוות התורה בכח אלא עצמו, בכח זה אין שבאמת – בעמלק להלחם שבאדם הכח מנין יובן ועלֿפיֿזה .
שעשה.

אסורים, ענינים גם ולפעמים ונמוכים, פחותים ענינים לאֿטובים, ענינים בו שיש בנפשיה" איניש ש"ידע ואף
האור בו שיש הוא יודע מכלֿמקום, – החושך במקום נמצא הוא הרי כן, ואם ומצוות, לתורה הפכים שהם
גם להיות האור יכול ולכן הפכים, נושא הוא שהקב"ה לפי שזהו החושך, במקום גם שנמצא ומצוות דתורה

ומצוות. התורה אודות אלא עצמו, אודות לחשוב לו אין שכן, וכיון התועבה, במקום
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עוד ניתוספו זו במהדורא .1277 ע' ח"ד בלקו"ש ונדפס (בלה"ק),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה

מישראל15) אלא) מעמלק, (לא היתה הענין שהתחלת היינו,
מוגה). בלתי (מהנחה עצמם

סנהדרין16) וראה עה"פ. רסג) (רמז ויל"ש מכילתא ח. יז, בשלח
ובפרש"י. סע"א קו,

סע"ב.17) סו, כתובות ראה
מזה18) התוצאה אזי קרירות, או רפיון, של ענין ישנו כאשר כי,

ולבסוף ז), שם, (בשלח אין" אם בקרבנו הוי' "היש שאומרים היא
מוגה). בלתי (מהנחה לגמרי התורה קבלת את ומונע עמלק בא

ב.19) צט, מנחות

רע"ב.20) צד, (זח"ג עבידתי'" עביד ויומא יומא ש"כל דכיון
צריכה – זה ליום השייכת העבודה את לעשות יש יום שבכל ועוד),

יום. בכל עמלק מעשה זכירת להיות
(ויק"ר המדרש ובלשון נצחון, לידי מביאה עצמה זו וזכירה

מוגה). בלתי (מהנחה נצח" "דידן ג) פכ"ד,
ובכ"מ.21) סקי"ח. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
א).22) (יז, פי"ב
הזקן23) אדמו"ר במאמרי ולאח"ז סי"ד. שערים במאה נדפס

תקנד. ע' הקצרים
ה.24) טז, משלי



f"iyz'dכד ,ipyÎxc` b"i ,xekf zyxt ,ev zyxt zay zgiy

ויום יום בכל עמלק מעשה לזכירת הטעם גם חסֿושלום,2וזהו מקום, ליתן שלא תמיד לזכור צריכים –

תכבה". לא המזבח על תוקד תמיד "אש שכתוב כמו אחד, לרגע אפילו דעמלק, לקרירות

‡È:"תמיד ב"אש ישנו ענין עוד .

ז"ל רבותינו כמאמר שלמעלה, להאש הכנה הוא זה להביא29ענין מצוה השמים מן יורדת שאש "אףֿעלֿפי
השמים. מן האש את להוריד כדי ואתערותאֿדלתתא הכנה היא שלמטה האש כלומר: ההדיוט". מן

את היא ממשיכה אזי דוקא, בשלימות היא שלמטה כשהאש – השמים מן האש את היא מביאה מתי אמנם,
שלמעלה. האש

היו מוכנים, היו כבר וכליו המשכן כשכל המילואים, בימי ושמיני): (צו אלו בפרשיות אנו רואים זה ענין
שעדיין כיון ידיהם, במעשה שכינה שרתה לא עדיין אףֿעלֿפיֿכן – קרבנות הקריבו וכבר וכו', ואהרן משה

העגל מחטא רושם וביטלה40נשאר ה"לא", כל את שכיבתה שלמטה, האש שהוכנה לאחר השמיני, ביום רק .
וגו'" ה' מלפני אש "ותצא אז רק – העגל חטא את ושרתה41לגמרי ידיהם42, במעשה .43שכינה

מוכרחת להמשיכה שכדי שלמעלה, באש מעלה") געוואלדיקע די אזוי איז ("וואס הנפלאה המעלה ַַָמהי
שלמטה? דאש העבודה שלימות להיות

להם אין עצמם שמצד מוגבלים, הם אליהם להגיע שבכוחם הענינים וכן ועבודתם מוגבלים, הם נבראים
הרי יתברך שהוא דוקא, מלמעלה המשכה בזה שתהיה בהכרח – נצחי קיום להם שיהיה ובכדי כלל. נצחי קיום

כלל. מוגבל אינו

ופרקו המשכן הוקם המילואים ימי שבשבעת אנו רואים קיום43ולכן שיהיה עדיין אפשר אי נבראים מצד .

פרקו ולא המשכן הוקם אז רק – ה'" מלפני אש ו"ותצא השכינה השראת כשהיתה דוקא, השמיני ביום ,43אמיתי.

נצחי. קיום האמיתית, ההקמה שהיתה

דוקא, השמיני ביום היתה שלמעלה שהאש השמיני, ויום המילואים ימי דשבעת הענין גם יובן ועלֿפיֿזה
מההיקף למעלה הוא ושמיני לעולמות, ששייכים דהיינו ההיקף, ימי הם ש"שבעה" שלמעלה44כידוע אור ,

כנ"ל. שלמעלה אש ענין והוא מהעולמות,

·Èהמשכת כנ"ל, אףֿעלֿפיֿכן, לנצחיות, להגיע יכולים אינם עצמם מצד שנבראים כך על הבט מבלי אמנם, .
שביכלתו, כל עושה שנברא שבשעה כלומר, דוקא. שלמטה דאש העבודה שלימות עלֿידי באה שלמעלה האש

בליֿגבול. שלמעלה, האש את הקב"ה לו נותן בהגבלה, שזהו אף
מרומז זה למעלהוענין בליֿגבול, פירושו "תמיד" גו'": תוקד תמיד "אש שבפסוק "תמיד" בתיבת גם

הגבלה לו שתהיה בהכרח מוגבלים, מחלקים מורכב להיותו עצמו, מצד זמן עלֿידי45מהזמן. ואףֿעלֿפיֿכן, .
בזמן, גם שנמשך מזה, ויתירה מהזמן, שלמעלה הבליֿגבול את ממשיכים שלמטה, דאש העבודה שלימות

"תמיד" נצחי, נעשה עצמו .46שהזמן

מהטבע. שלמעלה ההצלחה ישנה שבטבע הוא, בעולם זה וענין

‚Èוהנה בפרטיות47. גם זה ענין ישנו בנבראים, אלקות המשכת ענין הוא שכללותו לעיל, האמור על נוסף ,
וכלה כנ"ל.48בחתן ד"תמיד", הענין שהוא בנבראים, ה'איןֿסוף' כח המשכת ענין הוא הנישואין ענין שהרי ,
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מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו
כג.40) ט, שמיני ופרש"י תקכג) (רמז יל"ש ראה
כד.41) ט, שם
שם.42) פרש"י
התמידי43) בהלהט שלמטה, בהאש שחסר זמן שכל ונמצא,

נוגע הדבר אלא השלימות, העדר של ענין רק זה אין – ומצוות בתורה
שמהענין עמלק, בענין (ס"ד) וכנ"ל השכינה. השראת ענין לכל
קבלת למניעת מקום נתינת נעשית בלבד, ידיהם" "רפו ד"רפידים",

מוגה). בלתי (מהנחה התורה
השמיני44) ביום ויהי ד"ה ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

ואילך 188 ע' תש"ד ואילך; רסט ע' תרע"ח (סה"מ תש"ד תרע"ח;

ואילך). 167 ע' ותש"ה
א45) נז, (דרמ"צ פי"א אלקות האמנת מצות להצ"צ סהמ"צ
ואילך).
הרי46) – גיסא מחד הפכים: שני ישנם "תמיד" שבתיבת והיינו,

גיסא ולאידך בליֿגבול, מהזמן, שלמעלה הנצחיות ענין על מורה זה
הזמן, בגדר שאינו בענין שהרי זמן, לגדר שייכותו על מורה זה הרי –

מוגה). בלתי (מהנחה כמובן התמידיות, ענין שייך לא
מוגה.47) בלתי מהנחה – זה סעיף
אליהו48) שמואל הת' החתן של אויפרופעניש הי' זו בשבת

ַָפאגעלמאן.

f"iyz'd ,ipyÎxc` b"i ,xekf zyxt ,ev zyxt zay zgiy

לספיקות, מקום שום אין אזי ביטול, של בתנועה כשעומד כי, – הספק נגד גם להלחם כח' ה'נתינת וזוהי
כו'. שינוי איזה יעשו שלו הספיקות אשר הוא ומה הוא מי כי

– ואסורים פחותים נמוכים, לענינים שייך שהוא הזמן באותו גם הספק נגד המלחמה להיות צריכה ולכן
הענין. אודות אלא עצמו, אודות לחשוב לו אין כי,

ש בטחון, מתוך להיות צריכה למלחמה ידחוההליכה ש"לא כההבטחה במלחמה, ינצח סוףֿכלֿסוף הרי
נדח" .25ממנו

המלחמה. נצחון למהר ועוז כח תוספת נותן גופא זה תוקף הרי – בתוקף למלחמה הולכים וכאשר

***

Áסיפר הזקן רבנו .26:

הפסוק על 'תורה' היתה ביחידות, לפני המגיד) (הרב מורי שאמר המזבח27מה'תורות' על תוקד תמיד "אש
ההדיוט" מן להביא "מצוה באתערותאֿדלעילא, מלמעלה יורד שהאש דהגם תכבה", באתערותא28ֿלא כי ,

אתערותאֿדלעילא רוח29דלתתא ואמשיך רוח אייתי רוח כי רוח30, ואמשיך מלעילא, רוח אייתי מלמטה רוח ,
המזבח על אש להבעיר עשה ומצות ולעילא. מכם"31מלעילא יקריב כי "אדם הוא מזבח עצמה32, וההקרבה ,

ה"לא". את מכבה שהיא תכבה", "לא – זה ואש מכם, אשר הקרבן על אש להבעיר וצריכים מספקת, אינה

תלמידי, אתה, לי: ויאמר – נפשי כחות בעשר לחקקה כדי – פעמים עשר לפני מורי אמר הזאת ה'תורה' ְַָאת
והשי"ת ה"לא", את תכבה אתה גדול. המנגדים) (של "לא" לכבות הוטל שעליך לפי תמיד, להאש נצרך הנך

ל"הן". ה"לא" את יהפוך

אמר הנ"ל, סיפור צדק' ה'צמח :33כשסיפר

ז"ל רבותינו אמרו במשה חב"ד. חסידות דתורת רבינו משה הוא – הזקן רבנו – לו,34זקני ניתנה שהתורה
בה נהג וזקני לזקני, המגיד הרב נתן חב"ד, חסידות לתורת הנוגע האלקי תמיד" "אש עין. טוב בה שנהג אלא
תמיד" ה"אש את בו ומעורר חבירו עם הלומד כל אשר לי ברור החסידות. בתורת העוסקים לכל ויתנה עין טוב

זכ אשר אתו שכרו הנה לעד.האלקי, תכבה" "לא זה ותו

Ëלפועל בנוגע מהאמור ההוראה .35:

ה"לא" את לכבות המעיינות, הפצת להיות צריכה אלא בעצמו, החסידות בלימוד להסתפק לא – היא העבודה
ז"ל רבותינו מאמר עלֿדרך ל"הן", ה"לא" את להפוך מזה, עילוי36[ויתרה שזהו כזכיות", לו נעשו "זדונות

כו'" עומדין תשובה שבעלי "מקום שלכן, יותר, בזולתו.37גדול והן בעצמו הן ,[

נותן" יפה בעין הנותן ש"כל וכיון החסידים, מעדת ואחד אחד לכל הזקן אדמו"ר נתן לזה ובפרט38והכח ,
כך, הנותן, כח כפי הענין ישנו אלא המקבל, כלי ערך בזה נוגע לא אזי – עין" "טוב מצד היא כשהנתינה

המקבלים. מכלי למעלה בלתיֿמוגבל, הוא שהכח

Èפתגם "אש39. להיות מוכרחת ה"לא", את לכבות שבכדי מלמדנו, המגיד, של ("קאך")cinzזה להט ,"ָ
ומצוות. בתורה תמידי

תמידי, להיות צריך הלהט ומצוות. בתורה להט בו היה לכן, קודם קצר זמן אפילו או שבעבר, בכך, די לא
ה"לא". אריינכאּפן") ("זיך להתגנב בינתיים יכול קצר, זמן למשך בקרירות עומדים אם ַַכי,
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לאדה"ז25) ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
סה"ג. פ"ד

אדר26) כ יום" ב"היום (נעתק ע ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
שני).

ו.27) ו, פרשתנו
וש"נ.28) ב. כא, יומא
א.29) פח, ב. עז, זח"א ראה
ב.30) קסב, זח"ב ראה
ל31) רפ"ב.סהמ"צ ומוספין תמידין הל' רמב"ם כט. מ"ע הרמב"ם

ב.32) א, ויקרא
שני).33) אדר כא יום" ב"היום (נעתק שם אג"ק
א.34) לח, נדרים
(35.(162 ע' חי"א (תו"מ בסופה תשי"ד צו ש"פ שיחת גם ראה
ב.36) פו, יומא
ב.37) לד, ברכות
וש"נ.38) רע"א. נג, ב"ב ראה
אדמו"ר39) כ"ק ע"י הוגה – סי"ג) (מלבד השיחה סוף עד מכאן

זו במהדורא ואילך. 217 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית), שליט"א



כה f"iyz'd ,ipyÎxc` b"i ,xekf zyxt ,ev zyxt zay zgiy

ויום יום בכל עמלק מעשה לזכירת הטעם גם חסֿושלום,2וזהו מקום, ליתן שלא תמיד לזכור צריכים –

תכבה". לא המזבח על תוקד תמיד "אש שכתוב כמו אחד, לרגע אפילו דעמלק, לקרירות

‡È:"תמיד ב"אש ישנו ענין עוד .

ז"ל רבותינו כמאמר שלמעלה, להאש הכנה הוא זה להביא29ענין מצוה השמים מן יורדת שאש "אףֿעלֿפי
השמים. מן האש את להוריד כדי ואתערותאֿדלתתא הכנה היא שלמטה האש כלומר: ההדיוט". מן

את היא ממשיכה אזי דוקא, בשלימות היא שלמטה כשהאש – השמים מן האש את היא מביאה מתי אמנם,
שלמעלה. האש

היו מוכנים, היו כבר וכליו המשכן כשכל המילואים, בימי ושמיני): (צו אלו בפרשיות אנו רואים זה ענין
שעדיין כיון ידיהם, במעשה שכינה שרתה לא עדיין אףֿעלֿפיֿכן – קרבנות הקריבו וכבר וכו', ואהרן משה

העגל מחטא רושם וביטלה40נשאר ה"לא", כל את שכיבתה שלמטה, האש שהוכנה לאחר השמיני, ביום רק .
וגו'" ה' מלפני אש "ותצא אז רק – העגל חטא את ושרתה41לגמרי ידיהם42, במעשה .43שכינה

מוכרחת להמשיכה שכדי שלמעלה, באש מעלה") געוואלדיקע די אזוי איז ("וואס הנפלאה המעלה ַַָמהי
שלמטה? דאש העבודה שלימות להיות

להם אין עצמם שמצד מוגבלים, הם אליהם להגיע שבכוחם הענינים וכן ועבודתם מוגבלים, הם נבראים
הרי יתברך שהוא דוקא, מלמעלה המשכה בזה שתהיה בהכרח – נצחי קיום להם שיהיה ובכדי כלל. נצחי קיום

כלל. מוגבל אינו

ופרקו המשכן הוקם המילואים ימי שבשבעת אנו רואים קיום43ולכן שיהיה עדיין אפשר אי נבראים מצד .

פרקו ולא המשכן הוקם אז רק – ה'" מלפני אש ו"ותצא השכינה השראת כשהיתה דוקא, השמיני ביום ,43אמיתי.

נצחי. קיום האמיתית, ההקמה שהיתה

דוקא, השמיני ביום היתה שלמעלה שהאש השמיני, ויום המילואים ימי דשבעת הענין גם יובן ועלֿפיֿזה
מההיקף למעלה הוא ושמיני לעולמות, ששייכים דהיינו ההיקף, ימי הם ש"שבעה" שלמעלה44כידוע אור ,

כנ"ל. שלמעלה אש ענין והוא מהעולמות,

·Èהמשכת כנ"ל, אףֿעלֿפיֿכן, לנצחיות, להגיע יכולים אינם עצמם מצד שנבראים כך על הבט מבלי אמנם, .
שביכלתו, כל עושה שנברא שבשעה כלומר, דוקא. שלמטה דאש העבודה שלימות עלֿידי באה שלמעלה האש

בליֿגבול. שלמעלה, האש את הקב"ה לו נותן בהגבלה, שזהו אף
מרומז זה למעלהוענין בליֿגבול, פירושו "תמיד" גו'": תוקד תמיד "אש שבפסוק "תמיד" בתיבת גם

הגבלה לו שתהיה בהכרח מוגבלים, מחלקים מורכב להיותו עצמו, מצד זמן עלֿידי45מהזמן. ואףֿעלֿפיֿכן, .
בזמן, גם שנמשך מזה, ויתירה מהזמן, שלמעלה הבליֿגבול את ממשיכים שלמטה, דאש העבודה שלימות

"תמיד" נצחי, נעשה עצמו .46שהזמן

מהטבע. שלמעלה ההצלחה ישנה שבטבע הוא, בעולם זה וענין

‚Èוהנה בפרטיות47. גם זה ענין ישנו בנבראים, אלקות המשכת ענין הוא שכללותו לעיל, האמור על נוסף ,
וכלה כנ"ל.48בחתן ד"תמיד", הענין שהוא בנבראים, ה'איןֿסוף' כח המשכת ענין הוא הנישואין ענין שהרי ,

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

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו
כג.40) ט, שמיני ופרש"י תקכג) (רמז יל"ש ראה
כד.41) ט, שם
שם.42) פרש"י
התמידי43) בהלהט שלמטה, בהאש שחסר זמן שכל ונמצא,

נוגע הדבר אלא השלימות, העדר של ענין רק זה אין – ומצוות בתורה
שמהענין עמלק, בענין (ס"ד) וכנ"ל השכינה. השראת ענין לכל
קבלת למניעת מקום נתינת נעשית בלבד, ידיהם" "רפו ד"רפידים",

מוגה). בלתי (מהנחה התורה
השמיני44) ביום ויהי ד"ה ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

ואילך 188 ע' תש"ד ואילך; רסט ע' תרע"ח (סה"מ תש"ד תרע"ח;

ואילך). 167 ע' ותש"ה
א45) נז, (דרמ"צ פי"א אלקות האמנת מצות להצ"צ סהמ"צ
ואילך).
הרי46) – גיסא מחד הפכים: שני ישנם "תמיד" שבתיבת והיינו,

גיסא ולאידך בליֿגבול, מהזמן, שלמעלה הנצחיות ענין על מורה זה
הזמן, בגדר שאינו בענין שהרי זמן, לגדר שייכותו על מורה זה הרי –

מוגה). בלתי (מהנחה כמובן התמידיות, ענין שייך לא
מוגה.47) בלתי מהנחה – זה סעיף
אליהו48) שמואל הת' החתן של אויפרופעניש הי' זו בשבת

ַָפאגעלמאן.
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סוגי חמשה על מדובר פרשתנו של הראשונה 1בחלקה

אחד ולכל ושלמים, אשם חטאת, מנחה, עולה, קרבנות:

הכתוב מקדים ה...".2מהם תורת "(ו)זאת

התורה "זוהי הוא תורת" "זאת של הפשוט פירושו

הללו הקרבנות של שדיניהם ולמרות של...", (ההלכות)

" לומר מתאים זאת בכל ויקרא, בפרשת נאמרו z`fכבר

zxezדינים פרטי נוספים זו, בפרשה כאן, כי בפרשתנו, "

`lyהקודמת בפרשה .3נאמרו

כהנים" בש"ס4ב"תורת לכך ובדומה מ"זאת5, לומדים ,

לא עלו שאם העולים לכל אחת ש"תורה העולה", תורת

עולה סוג לרבות באה "תורת" המילה (פסולין),6ירדו".

עולה של דין עליו שחל יודעים היינו לא זה ריבוי שללא

המזבח" על ).7("העולה...

חטאת, מנחה, האחרים הסוגים בארבעת לכך ובדומה

באה מהם אחד בכל תורת" "(זאת) המילה ושלמים. אשם

נכלל היה לא הוא זה ריבוי שבלעדי בקרבן, מין לרבות

קרבן אותו של האחרים המינים לדין8בין בקשר לפחות ,

כהנים" ב"תורת מפורש וכך :9מסוים.

טעונות שיהו המנחות לכל אחת תורה המנחה, "תורת

נאכלין שיריהם שאין "מנחות שגם – ולבונה 10שמן

כהנים. החטאת,(כמנחת "תורת ולבונה"; שמן טעונות (..

שאפילו כיבוס", טעון דמם שיהא חטאות לכל אחת תורה

נאכלות" (ש"אינן הפנימיות טעון11"חטאות דמם ...(

שיהא אשמות לכל אחת תורה האשם, "תורת כיבוס";

"ניתן – מצורע" "אשם של דמו גם – למטה" ניתן דמם

כתוב מצורע אשם שלגבי (למרות "כחטאת12למטה"

זבח ומ"תורת למעלה"); "ניתן החטאת ודם הוא", האשם

השלמים" לכל אחת תורה – לומדים13השלמים –

ב"במה" (שגם מועד" אהל בזמן בבמה זמן 14"לעשות

ופיגול). נותר של הדין קיים

.·
ÂÈÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰Â Y È"˘¯ ˙ËÈ˘

על בפירושו הנ"ל הלשונות בהסבר רש"י של בשיטתו

פלא: דבר מוצאים התורה,

– תורת" "זאת כתוב שבהן הראשונות הפעמים בשתי

באה ש"תורת" רש"י מפרש – מנחה ולגבי עולה לגבי

מ"תורת ומביא (לכולן)...", לכל אחת "תורה – לרבות

בשלוש ואילו מכאן. הנלמדים הפרטים את כהנים"

תורת "וזאת החטאת", תורת "זאת – האחרונות הפעמים

מפרש רש"י אין – השלמים" זבח תורת "וזאת האשם",

כלום.

ש"תורת" סובר רש"י אם נפשך: ממה מאד, ותמוה

המילים של הריבוי מהו להסביר עליו היה ריבוי, מהווה

חטאת, – האחרונות הפעמים בשלוש גם תורת" "זאת

הביטוי אין הפשט שבדרך סובר רש"י ואם ושלמים; אשם

לעיל), (כמוזכר הוא, ופירושו דברֿמה, לרבות בא "תורת"

מהווה ומנחה עולה שלגבי מפרש הוא מדוע – כפשוטו

ריבוי? זה ביטוי

.‚
È"˘¯ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰ ı¯˙Ï ÔÂÈÒ�

הכלל את אמנם, נוקט, רש"י לתרץ: ניתן לכאורה

על בפירושו מדגיש שהוא כפי ריבוי, מהווה ש"תורת"
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לשונו1) כי "מינים", ובכ"מ) בתחלתו מעה"ק (הל' בספרו הרמב"ם ל'

וקוראים יותר מפרטים שלאחריו חז"ל בס' אבל וכו', והתנ"ך המשנה לשון

וראה וכיו"ב). ההגיון מלות ביאור בס' (ראה "סוג" – מינים כמה הכולל למין

"סוג". וגם "מין" קאפח) (העתקת קדשים לס' פיה"מ הקדמת

יח2) שם, המנחה"; תורת "וזאת – ז שם, העולה"; תורת "זאת – ב ו,

תורת "וזאת – יא שם, האשם"; תורת "וזאת – א ז, החטאת"; תורת "זאת –

השלמים". זבח

פרשתנו.3) ריש רשב"ם ראה

עה"פ.4)

וש"נ.5) סע"א. פד, זבחים

פרשתנו.6) ריש רש"י ומפרש"י מרמב"ן להעיר

ב.7) ו, פרשתנו

מכלל"8) יצאו מנין "וכי ואשם) חטאת מנחה (גבי התו"כ כלשון

(וכיו"ב).

רפי"א)9) זבחים (משנה חטאת גבי בש"ס ועד"ז במקומו. אחד בכל

בסופה). (זבחים ושלמים

מן10) והנותרת לבונה עלי' ונתן שמן עלי' ויצק אֿג) ב, (ויקרא ו"נאמר

כאן). (תו"כ ולבניו" לאהרן המנחה

יזה11) ואשר יאכלנה אותה המחטא הכהן יטֿכ) ו, (פרשתנו ו"נאמר

.22 והערה ד' סעיף בפנים לקמן ראה אבל כאן). (תו"כ תכבס" מדמה

יג.12) יד, מצורע

כמפורש13) הלימוד, טעם זהו אבל אלו. תיבות הועתקו לא וש"ס בתו"כ

שם. לתו"כ אהרן קרבן שם. זבחים ברש"י

לרבותו.14) שהוצרך הטעם שם וזבחים תו"כ ראה

f"iyz'd ,ipyÎxc` b"i ,xekf zyxt ,ev zyxt zay zgiy

"זכו בענין כידוע וכלה, חתן בענין מרומז זה שגם – תמיד") ("אש ד"אש" העבודה עלֿידי נעשה זה וענין
ה"א" "אש היא ו"אשה" יו"ד", "אש הוא ש"איש" ביניהם", באיש49שכינה (י"ה) השכינה שהמשכת דהיינו ,

שבהם. ה"אש" עלֿידי היא ואשה

שכתוב כמו דעמלק, והסתר ההעלם מתבטל – י"ה המשכת ישנה שהנתינת50וכאשר י"ה", כס על יד "כי
עמלק. קליפת מתבטלת – י"ה בחינת כשמתגלה אבל ("כס"), בכיסוי היא י"ה שבחינת מזה היא לעמלק מקום

אמחה" ד"מחה הענין שיקויים אמת52ו"תמחה"51ועד ראשיֿתיבות בו53– שאין איןֿסוף הוא אמת דענין ,
שכתוב כמו בעולם, נמשכת זו ואמת –54שינויים. ד"אמת" הענין מאיר גופא שבעולם לעולם", הוי' "ואמת
כאחד" ויהיה הוה "היה – ו"הוי'" מהזמן.55איןֿסוף, שלמעלה

"כש בנישואין שאומרים מה גם מקדם"וזהו עדן בגן יצירך "עולם56מחך בעולם, אלקות גילוי היה שאז –

נברא" מילואו שכתוב57על כמו המשיח, בימות יהיה וכן מלא58, "תולדות" פרץ", תולדות .59"אלה

„Èמהאמור ההוראה נקודת .60:

שכתוב כמו יתברך, אליו ומקדש משכן הוא יהודי אחד61כל כל "בתוך בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו
מישראל" מקיים62ואחד תורה, שלומד אף הנה – וחיּות חמימות – בה"אש" שחסר זמן שכל לדעת, איפוא יש .

שיש ועד השכינה, המשכת אצלו חסרה חיּות, ללא שזה כיון אבל במשכן, שהיו הענינים כל בו ויש מצוות
העגל. מחטא רושם אצלו שיהיה רעכט") איז ("עס אפשרות

חסדים וגמילות עבודה דתורה ה'קוין' שלושת בכל ובחיּות, בלהט להיות צריכים ומצוות :63תורה

dxez"ערבית אחד ופרק שחרית אחד ב"פרק ידיֿחובתו לצאת אין שייכות.19: שום לזה אין המעתֿלעת ולכל ,
"בלחישו" זה שיהיה גו'"64אסור ימוש "לא שיהיה בהכרח אליו. שייכות לזה שתהיה מבלי שתהיה65, ובהכרח ,
אברים" רמ"ח בכל תאמרנה"66"ערוכה עצמותי "כל בחיּות.67, יהיה שהלימוד בהכרח .

dcear"המקום לפני ותחנונים רחמים אלא "קבע, תהיה שלא צריך העבודה, קו שהיא תפלה, בהרגש68: ,

חיּות. של

micqg zelinbמצוה ידיֿחובתו. לצאת כדי רק לא להיות צריכים חסדים, דגמילות בקו הם שבכללות מצוות, :

המצוה. בקיום לו שיש החיּות מצד בא שההידור בהידור, לקיים יש

בכל גם ועד ועבודתו בתורתו שורה השכינה מלמעלה, האש נמשכת – שלמטה דאש השלימות ועלֿידי
הגשמיים. בעניניו גם ידיו, מעשה

שלמעלה והצלחה הוי' ברכת רואים הטבע בלבושי שגם בגבול, בליֿגבול המשכת נפעלת – לעיל וכאמור
מהטבע.
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(ובפרש"י).49) א יז, סוטה
בשלח.50) ס"פ
יד.51) שם,
יט.52) כה, תצא
א.53) סה, לזח"ב צבי עטרת ראה
ב.54) קיז, תהלים
פ"ז.55) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
ובכ"מ.
נישואין.56) ברכות נוסח
ז.57) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
יח.58) ד, רות

ג.59) פ"ל, שמו"ר שם. פי"ב ב"ר
בלתי60) (מהנחה בבתיֿהכנסת זאת ימסרו – הסדר שנקבע וכפי
מוגה).
ח.61) כה, תרומה
ועוד.62) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
מ"ב.63) פ"א אבות
רע"א.64) נד, עירובין ראה
ח.65) א, יהושע
בתחלתו.66) פל"ז תניא וראה שם. עירובין
יו"ד.67) לה, תהלים
מי"ג.68) פ"ב אבות
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.‡
Â�˙˘¯Ù· ˙Â�·¯˜ ‚ÂÒ ÏÎ È�ÙÏ Y "˙¯Â˙ ˙‡Ê"
סוגי חמשה על מדובר פרשתנו של הראשונה 1בחלקה

אחד ולכל ושלמים, אשם חטאת, מנחה, עולה, קרבנות:

הכתוב מקדים ה...".2מהם תורת "(ו)זאת

התורה "זוהי הוא תורת" "זאת של הפשוט פירושו

הללו הקרבנות של שדיניהם ולמרות של...", (ההלכות)

" לומר מתאים זאת בכל ויקרא, בפרשת נאמרו z`fכבר

zxezדינים פרטי נוספים זו, בפרשה כאן, כי בפרשתנו, "

`lyהקודמת בפרשה .3נאמרו

כהנים" בש"ס4ב"תורת לכך ובדומה מ"זאת5, לומדים ,

לא עלו שאם העולים לכל אחת ש"תורה העולה", תורת

עולה סוג לרבות באה "תורת" המילה (פסולין),6ירדו".

עולה של דין עליו שחל יודעים היינו לא זה ריבוי שללא

המזבח" על ).7("העולה...

חטאת, מנחה, האחרים הסוגים בארבעת לכך ובדומה

באה מהם אחד בכל תורת" "(זאת) המילה ושלמים. אשם

נכלל היה לא הוא זה ריבוי שבלעדי בקרבן, מין לרבות

קרבן אותו של האחרים המינים לדין8בין בקשר לפחות ,

כהנים" ב"תורת מפורש וכך :9מסוים.

טעונות שיהו המנחות לכל אחת תורה המנחה, "תורת

נאכלין שיריהם שאין "מנחות שגם – ולבונה 10שמן

כהנים. החטאת,(כמנחת "תורת ולבונה"; שמן טעונות (..

שאפילו כיבוס", טעון דמם שיהא חטאות לכל אחת תורה

נאכלות" (ש"אינן הפנימיות טעון11"חטאות דמם ...(

שיהא אשמות לכל אחת תורה האשם, "תורת כיבוס";

"ניתן – מצורע" "אשם של דמו גם – למטה" ניתן דמם

כתוב מצורע אשם שלגבי (למרות "כחטאת12למטה"

זבח ומ"תורת למעלה"); "ניתן החטאת ודם הוא", האשם

השלמים" לכל אחת תורה – לומדים13השלמים –

ב"במה" (שגם מועד" אהל בזמן בבמה זמן 14"לעשות

ופיגול). נותר של הדין קיים

.·
ÂÈÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰Â Y È"˘¯ ˙ËÈ˘

על בפירושו הנ"ל הלשונות בהסבר רש"י של בשיטתו

פלא: דבר מוצאים התורה,

– תורת" "זאת כתוב שבהן הראשונות הפעמים בשתי

באה ש"תורת" רש"י מפרש – מנחה ולגבי עולה לגבי

מ"תורת ומביא (לכולן)...", לכל אחת "תורה – לרבות

בשלוש ואילו מכאן. הנלמדים הפרטים את כהנים"

תורת "וזאת החטאת", תורת "זאת – האחרונות הפעמים

מפרש רש"י אין – השלמים" זבח תורת "וזאת האשם",

כלום.

ש"תורת" סובר רש"י אם נפשך: ממה מאד, ותמוה

המילים של הריבוי מהו להסביר עליו היה ריבוי, מהווה

חטאת, – האחרונות הפעמים בשלוש גם תורת" "זאת

הביטוי אין הפשט שבדרך סובר רש"י ואם ושלמים; אשם

לעיל), (כמוזכר הוא, ופירושו דברֿמה, לרבות בא "תורת"

מהווה ומנחה עולה שלגבי מפרש הוא מדוע – כפשוטו

ריבוי? זה ביטוי

.‚
È"˘¯ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰ ı¯˙Ï ÔÂÈÒ�

הכלל את אמנם, נוקט, רש"י לתרץ: ניתן לכאורה

על בפירושו מדגיש שהוא כפי ריבוי, מהווה ש"תורת"
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לשונו1) כי "מינים", ובכ"מ) בתחלתו מעה"ק (הל' בספרו הרמב"ם ל'

וקוראים יותר מפרטים שלאחריו חז"ל בס' אבל וכו', והתנ"ך המשנה לשון

וראה וכיו"ב). ההגיון מלות ביאור בס' (ראה "סוג" – מינים כמה הכולל למין

"סוג". וגם "מין" קאפח) (העתקת קדשים לס' פיה"מ הקדמת

יח2) שם, המנחה"; תורת "וזאת – ז שם, העולה"; תורת "זאת – ב ו,

תורת "וזאת – יא שם, האשם"; תורת "וזאת – א ז, החטאת"; תורת "זאת –

השלמים". זבח

פרשתנו.3) ריש רשב"ם ראה

עה"פ.4)

וש"נ.5) סע"א. פד, זבחים

פרשתנו.6) ריש רש"י ומפרש"י מרמב"ן להעיר

ב.7) ו, פרשתנו

מכלל"8) יצאו מנין "וכי ואשם) חטאת מנחה (גבי התו"כ כלשון

(וכיו"ב).

רפי"א)9) זבחים (משנה חטאת גבי בש"ס ועד"ז במקומו. אחד בכל

בסופה). (זבחים ושלמים

מן10) והנותרת לבונה עלי' ונתן שמן עלי' ויצק אֿג) ב, (ויקרא ו"נאמר

כאן). (תו"כ ולבניו" לאהרן המנחה

יזה11) ואשר יאכלנה אותה המחטא הכהן יטֿכ) ו, (פרשתנו ו"נאמר

.22 והערה ד' סעיף בפנים לקמן ראה אבל כאן). (תו"כ תכבס" מדמה

יג.12) יד, מצורע

כמפורש13) הלימוד, טעם זהו אבל אלו. תיבות הועתקו לא וש"ס בתו"כ

שם. לתו"כ אהרן קרבן שם. זבחים ברש"י

לרבותו.14) שהוצרך הטעם שם וזבחים תו"כ ראה
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למריקה הושוו לא הפנימיות שחטאות הדין, כאשר

בחומש24ושטיפה רש"י בפירוש כלל מוזכר איננו ,25.[(

רק מסופר מצורע אשם על האשם": תורת "וזאת

xzei xge`nמצורע בפרשת לומר,26, יתכן כיצד כך, ואם ,

הכתובo`kשכבר הריבוי את בעצמו התלמיד ילמד

"ניתן מצורע אשם של דמו (שגם כהנים" ב"תורת

?27למטה")

מעצמו להבין מסוגל איננו חמש שבן הוא וודאי

במה קרבנות לרבות בא השלמים" זבח תורת ש"וזאת

כהנים") ב"תורת אלו28(כנלמד דינים על ועיקר: ועוד ,

ראה בפרשת רק ילמד .29הוא

.‰
ÍÎ ÏÚ ¯·Ò‰‰

הוא: ההסבר אך

תורה "כל שהכלל מובן, הפשט דרך הואzeaxlלפי

יתר או, מיותרת, היא "תורה" המילה כאשר רק חל בא"

אצל לדוגמא: לפסוק. מתאימה איננה היא כאשר כן, על

"zxez z`fאמורים כבר עולה של דיניה רוב אשר העולה"

"זאת הביטוי לכאן מתאים כיצד תמוה, ויקרא, בפרשת

שפירושו: העולה", הדינים`elתורת –micceadשנוספים

– ש"תורה לומר הכרחי לכן העולה"? "תורת הם – כאן

העולין" לכל אחת תורה לומר בא, הוא –30לרבות

המנחה" תורת "זאת לגבי גם לומר יש לכך [ובדומה

נאמרו כבר דיניהם רוב אשר – החטאת" תורת ו"זאת

דינים]. מספר רק נוספו ובפרשתנו ויקרא, בפרשת

אשם קרבן דיני האשם": תורת "וזאת לגבי כן לא אך

שם – ויקרא בפרשת כתובים צריך31אינם מי רק נאמר

יוצא, ולפיכך עצמו, הקרבן דיני לא אך אשם, קרבן להביא

היא האשם" תורת "זאת הביטוי משמעות הפשט, שבדרך

אשם" של (הדינים) התורה .32"זוהי

המכוון השלמים", זבח תורת "וזאת לגבי גם וכך

תודה תודה33לקרבן על "אם הפסוקים של כהמשכם ,

בפרשת34יקריבנו..." פעם אף מוזכר אינו תודה וקרבן –

איננו השלמים" זבח תורת "זאת הביטוי ולפיכך ויקרא,

לעיל. שהוסבר כפי כפשוטו, הוא פירושו אלא ריבוי,

.Â
ÈÎ Y "˙‡ËÁ‰ ˙¯Â˙ ˙‡Ê" ˙‡ ˘¯ÙÓ Â�È‡ È"˘¯

ËÂ˘Ù ‡Â‰ Ô‡Î ÈÂ·È¯‰
רש"י אין מדוע מובן לא עדיין לעיל, האמור לפי

החטאת תורת "זאת על כלום עליהמפרש אשר ,"xyt` i`

כתובים חטאת דיני רוב שהרי הביטוי, של כפשוטו לפרש

אפוא, הכרח, "לרבות". בא שהוא וברור ויקרא, בפרשת

הוא החטאת" "תורת של הריבוי הפשט, דרך שלפי לומר,

לכותבו לנכון מוצא איננו שרש"י כך, כדי עד פשוט

כדלהלן: בפירוש,

תשחט אשר "במקום כתוב החטאת" "תורת לאחר מיד

החטאת" תשחט החטאות35העולה כל של שחיטתן ,
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כדי24) להם די הכלי על מרוטבן נפל ש"אם לתו"כ הראב"ד פי' ראה

כו'" ושטיפה ממריקה ממעטה שהכתוב הפסולה כחטאת שהן מפני געלה

פסולה דחטאת זה דין הביא לא רש"י והרי – כאֿכב) פסוק לקמן (תו"כ

ושטיפה. ממריקה נתמעטה

במריקה אינן הפנימיות שחטאות דמה שם, לתו"כ וק"א הלל רבינו בפי'

אבל – קרא) ע"ז אי"צ (וא"כ לבישול ולא קיימי דלשריפה מפני הוא ושטיפה

הושוו שלא דמה אחר כלל ק"ו אינו זה "ק"ו זה) ד(לפי שם, ק"א ראה

בהם דא"א מפני אלא השווי מהעדר אינו ושטיפה במריקה החיצוניות לחטאות

כו'". בישול

דוקא דההיא ושטיפה מריקה ה"ק): (ד"ה שם זבחים מרש"י ולהעיר

xkfבנאכלות lk 'il jinqcdze` lk`i mipdka.

הדין25) גבי רק קדשים" לכל הדין "והוא רש"י שכתב דמזה ולהעיר,

כא) (ו, ישבר חרש כבתו"כle`דכלי [דלא (שם) ושוטף" ד"מורק הדין גבי

מעשה הל' וראב"ד רמב"ם וראה ב). צו, במשנה. ב (צה, וזבחים כב) (שם,

ע"ד ושוטף" ד"מורק שהדין משמע – הי"ד] פ"ח רקhytdהקרבנות הוא

.36 ע' חכ"ז בלקו"ש כמשנ"ת קדשים, בשאר ולא בחטאת

הצורך26) הרי – יט) ה, (ויקרא בפרש"י נזכר כבר מצורע שאשם אף כי

א'. סעיף בפנים כנ"ל יג), (יד, דמצורע הקרא מצד הוא ד"תורת" בריבוי

תורה27) האשם תורת מ"זאת יליף ב) (כב, וכריתות א) (מח, בזבחים

– שקלים") ("כסף סלעים ב' של הוא תלוי אשם דגם האשמות" לכל אחת

עה"פ.i"yxlאבל מתו"כ וברש"י. יח ה, (ויקרא "בערכך" ממש"נ זה נלמד

שם). וכריתות זבחים – רבנן

וכריתות זבחים שטמ"ק וראה רע"ק. לדעת רק זהו – ההלכה ע"ד וגם

אחת "תורת שהדרשה – (39 הערה לקמן שצויינו במקומות גם (וראה שם

בזה יש (שלכן המקומות משאר שונה הוא בנדו"ז כו'" אמרינןzbelt`לכל אי

ז'. סעיף בפנים לקמן וראה כו'")*. לכל אחת "תורת בזה

(תו"כ28) כו' ק"ו מצד רק הוא בבמה זמן שאין שההו"א לזה נוסף

חמש). (לבן פשוט שאינו ,(9 הערה לעיל שצויינו וזבחים

יא).29) ג. א, (ויקרא ברש"י נזכר שכבר אף – שם. וברש"י ח יב,

כאן.30) מלבי"ם ראה

ואילך.31) יד ה,

לקמן32) כמו: – (וכיו"ב) תורת" "זאת שנאמר מקומות כמה בעוד ועד"ז

במקומות כי כלום, פרש"י ולא – ועוד נט. יג, ז. יב, תזריע מו. יא, שמיני לז. ז,

כפשוטו. פירושו אלו

" רש"י לשון בא".lkyוצע"ק הוא לרבות תורה

ואילך.33) 21 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה

נדר34) שם: רש"י וראה יב. הללו.minlyז,

יח.35) ו,

la` oi`ce zeny` x`ya ilin ipd zeny` lkl zg` dxez `pin` ik `"ed"c iptn 'ek zg` dxezn my`c l"pd oic opitli `lc (my zezixk) opaxl l"qy `dc ,xnel yie (*

x`yl dnec dpi`y oeikn dyxcd zegcl yi f"ecpa ik ± (`"q mipta l"pk) llka epi`y `"ed yiy beq zeaxl d`a "'ek zg` zxez"c dyxcd ,n"ka mby s` ± "'ek ielz my`

.dxrdd miptak ,zenewnd
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העולה" תורת "6"זאת :lkyלומר בא, הוא לרבות תורה

לכל..." אחת שגם15תורה להסביר צריך הוא אין ולפיכך ,

והוא "לרבות", זה ביטוי בא ושלמים אשם חטאת, לגבי

התל על במה16מידסומך וימצא בעצמו יחפש אשר ,

אחד בכל "תורת" הביטוי של והריבוי החידוש מתבטא

הקרבנות. מסוגי

המנחה" תורת "וזאת לגבי על`oiרק סומך רש"י

לכולן אחת "תורה – הריבוי את מסביר והוא התלמיד,

לי אין שיכול בענין, האמורין ולבונה שמן להטעינן

נקמצת, שהיא ישראל מנחת אלא ולבונה שמן טעונות

מפני וזאת – תורת" ת"ל מנין, כליל שהיא כהנים מנחת

באה "תורת" שהמילה לטעות מקום יש מנחה שלגבי

כדלהלן: אחר, דין לרבות

אחת17בגמרא תורה – המנחה תורת מ"זאת לומדים

כתוב (שלא כתיבא" "דלא מנחות שגם המנחות", לכל

כדוגמת לכהנים, נאכלין ששיריהן הדין במפורש לגביהן

לכהנים" "שיריהן – חוטא) .18מנחת

מרבה הפשט שבדרך המחשבה, את למנוע וכדי

לכהנים" "שיריהן של הדין את (המנחה)" "תורת הביטוי

בפירושו רש"י מצטט הגמרא), (כדברי חוטא מנחת לגבי

כבר רש"י שפירש כפי כהנים", "תורת של הדרשה iptlאת

ok19– חוטא מנחת שגם בגמרא, שהובא הנ"ל, שהדין ,

" נלמד, נאכלין", eheyt"שיריה itl"20בפרשה) הפסוק מן ,

כמנחה".21הקודמת לכהן "והיתה (

.„
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הבאות: הסיבות מפני מספיק איננו זה תירוץ

שהדין בפירושו, לפניֿכן אמר שרש"י כיוון א)

בפרשת הפסוק מן נלמד נאכלין חוטא מנחת של ששיריה

שבא הדין זהו שלא להסביר, הכרח אין כבר הרי – ויקרא

zeaxl."המנחה "תורת הביטוי

חמשxwireב) ש"בן ההגיון, לפי מסתבר, זה אין :

כאן, הנלמדים הריבויים מהם בעצמו ויבין יידע למקרא"

ושלמים: אשם חטאת, לגבי כהנים", ב"תורת והכתובים

למקרא, חמש בן יבין מאין – החטאת" תורת "זאת

יש כיבוס" טעון דמם הפנימיות... ש"חטאות הדין שעל

מיוחד בלימוד בדיוק22צורך נראה לכאורה, והלא, ?

כיבוס", טעון "דמם – החיצוניות החטאות אם ההיפך:

החטאות לגבי גם הדין שזהו וחומר, קל הרי

?!23הפנימיות

החטאות לגבי שאולי האפשרות על [המחשבה

עלֿידי כהנים" ב"תורת נלמדת בכיבוס צורך אין הפנימיות

ששוו קדשים קדשי אם "ומה קדשים: מקדשי קלֿוחומר

לכיבוס, שוו לא ושטיפה, למריקה החיצוניות לחטאות

דין אינו – ושטיפה למריקה שוו שלא הפנימיות חטאות

לכיבוס". להם ישוו שלא

כך על סומך שרש"י לומר לחלוטין, מסתבר, אין אך

(ובמיוחד זה קלֿוחומר בדעתו יעלה עצמו שהתלמיד
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שנזכר15) מה על הכתוב יאמר וכאלו מפרש: פרשתנו ריש באברבנאל

לכל כוללת תורה היא שעבר בדבור לעיל זכרנו שכבר זאת ויקרא.. בסדר

העולות.

הוא ש"תורת" שפירש"י כמוieaixומה מין עוד לרבות שבא [היינו

הריבוי שלולי – וכו' כבתורתl`"פסולים" – בכלל* שהוא אומרים היינו

" שנאמר שמכיון לומר, יש – "עלz`fכהנים] דקאי לפרש קשה גו'", תורת

ז'). סעיף בפנים לקמן (וראה ויקרא" בסדר שנזכר מה

כל16) (שמתרץ בפרש"י "חסר" שאין שכשם פעמים, כמה כמדובר

ענין כל – ולכן בפירושו, "יתר" אין כך מקרא), של בפשוטו שישנה קושיא

מפירוש או הכתובים מפשטות (אם מעצמו להבין יוכל למקרא חמש שבן

התלמיד. על וסומך כותבו רש"י אין למד), שכבר רש"י

שם.17) וברש"י ב עב, מנחות

ל18) בכללieaixוהוצרך שאי"ז הו"א הריבוי לולי כי – ד"תורת"**

חוטא מנחת שהרי וראהz`hgמנחה, יב. ה, (ויקרא יו"דi"yxהיא ו, פרשתנו

ב). ב, מנחות א. יא, זבחים עה"פ. (מתו"כ

יג.19) שם, ויקרא

חוטא20) במנחת כמנחה" לכהן "והיתה הפסוק קאי דרשו" "רבותינו ולפי

נדבת כמנחת טז) ו, (פרשתנו תאכל" לא תהי' ב"כליל שהיא וללמד כהן של

כהן.

ממש"נ נלמד כי מיוחד, קרא כלל אי"צ זה דין פשוטו" ש"לפי לומר, ויש

" שם) "וכןlke(פרשתנו (טו) שם שפירש"י [ומה גו'" תהי' כליל כהן מנחת

של כהן מנחת תהיdacpכל שכליל היינו, – "'mb,"'תהי כליל נדבה "של ,

שם)]. רש"י מפרשי (ראה חובה של וכ"ש

שם.21) ויקרא

(כנ"ל22) יאכלנה" אותה המחטא ל"הכהן בהמשך נאמר זה שדין אף כי

חטאות גבי דוקא הוא כיבוס טעון דדמם שהדין לומר טעם אין – (11 הערה

הנאכלות.

("אשר23) בפנימיות איירי דכיבוס דהכתוב רבה), לדעת – ב (צב, בזבחים

גם מרבה ו"תורת" מדבר"), הכתוב (בניזאות) בהזאות בהןzelk`pdיזה (שאין

ע"ד אבל – כהפנימיות) כ"כ בנאכלות.hytdקדושה קאי הפרשה כל ,

"zxez z`f" l"led `le ± a"eike (mzq) "epaxw dler m`" aezk 'id m` mb mircei epiid ± (o`k m"ialn d`x) a"eike dlerd ipin lkl miillk md dyxtd ipicy df ik (*

.[`xwie 'ta exn`p zepaxwd ipic aexy oeikn] o`k mi`zn epi` heytd eyexity

."zxez"c ieaixd f"r jixv oi`y xnel yi ± (jli`e a"rq ,ap zegpn) "dvn ze`a" dvn eda aezk `lc zegpn mbc "'eb dgpnd zxez z`f"n cnlpy df k"`yn (**



כט ev zyxt zegiyÎihewl

למריקה הושוו לא הפנימיות שחטאות הדין, כאשר

בחומש24ושטיפה רש"י בפירוש כלל מוזכר איננו ,25.[(

רק מסופר מצורע אשם על האשם": תורת "וזאת

xzei xge`nמצורע בפרשת לומר,26, יתכן כיצד כך, ואם ,

הכתובo`kשכבר הריבוי את בעצמו התלמיד ילמד

"ניתן מצורע אשם של דמו (שגם כהנים" ב"תורת

?27למטה")

מעצמו להבין מסוגל איננו חמש שבן הוא וודאי

במה קרבנות לרבות בא השלמים" זבח תורת ש"וזאת

כהנים") ב"תורת אלו28(כנלמד דינים על ועיקר: ועוד ,

ראה בפרשת רק ילמד .29הוא

.‰
ÍÎ ÏÚ ¯·Ò‰‰

הוא: ההסבר אך

תורה "כל שהכלל מובן, הפשט דרך הואzeaxlלפי

יתר או, מיותרת, היא "תורה" המילה כאשר רק חל בא"

אצל לדוגמא: לפסוק. מתאימה איננה היא כאשר כן, על

"zxez z`fאמורים כבר עולה של דיניה רוב אשר העולה"

"זאת הביטוי לכאן מתאים כיצד תמוה, ויקרא, בפרשת

שפירושו: העולה", הדינים`elתורת –micceadשנוספים

– ש"תורה לומר הכרחי לכן העולה"? "תורת הם – כאן

העולין" לכל אחת תורה לומר בא, הוא –30לרבות

המנחה" תורת "זאת לגבי גם לומר יש לכך [ובדומה

נאמרו כבר דיניהם רוב אשר – החטאת" תורת ו"זאת

דינים]. מספר רק נוספו ובפרשתנו ויקרא, בפרשת

אשם קרבן דיני האשם": תורת "וזאת לגבי כן לא אך

שם – ויקרא בפרשת כתובים צריך31אינם מי רק נאמר

יוצא, ולפיכך עצמו, הקרבן דיני לא אך אשם, קרבן להביא

היא האשם" תורת "זאת הביטוי משמעות הפשט, שבדרך

אשם" של (הדינים) התורה .32"זוהי

המכוון השלמים", זבח תורת "וזאת לגבי גם וכך

תודה תודה33לקרבן על "אם הפסוקים של כהמשכם ,

בפרשת34יקריבנו..." פעם אף מוזכר אינו תודה וקרבן –

איננו השלמים" זבח תורת "זאת הביטוי ולפיכך ויקרא,

לעיל. שהוסבר כפי כפשוטו, הוא פירושו אלא ריבוי,

.Â
ÈÎ Y "˙‡ËÁ‰ ˙¯Â˙ ˙‡Ê" ˙‡ ˘¯ÙÓ Â�È‡ È"˘¯

ËÂ˘Ù ‡Â‰ Ô‡Î ÈÂ·È¯‰
רש"י אין מדוע מובן לא עדיין לעיל, האמור לפי

החטאת תורת "זאת על כלום עליהמפרש אשר ,"xyt` i`

כתובים חטאת דיני רוב שהרי הביטוי, של כפשוטו לפרש

אפוא, הכרח, "לרבות". בא שהוא וברור ויקרא, בפרשת

הוא החטאת" "תורת של הריבוי הפשט, דרך שלפי לומר,

לכותבו לנכון מוצא איננו שרש"י כך, כדי עד פשוט

כדלהלן: בפירוש,

תשחט אשר "במקום כתוב החטאת" "תורת לאחר מיד

החטאת" תשחט החטאות35העולה כל של שחיטתן ,
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כדי24) להם די הכלי על מרוטבן נפל ש"אם לתו"כ הראב"ד פי' ראה

כו'" ושטיפה ממריקה ממעטה שהכתוב הפסולה כחטאת שהן מפני געלה

פסולה דחטאת זה דין הביא לא רש"י והרי – כאֿכב) פסוק לקמן (תו"כ

ושטיפה. ממריקה נתמעטה

במריקה אינן הפנימיות שחטאות דמה שם, לתו"כ וק"א הלל רבינו בפי'

אבל – קרא) ע"ז אי"צ (וא"כ לבישול ולא קיימי דלשריפה מפני הוא ושטיפה

הושוו שלא דמה אחר כלל ק"ו אינו זה "ק"ו זה) ד(לפי שם, ק"א ראה

בהם דא"א מפני אלא השווי מהעדר אינו ושטיפה במריקה החיצוניות לחטאות

כו'". בישול

דוקא דההיא ושטיפה מריקה ה"ק): (ד"ה שם זבחים מרש"י ולהעיר

xkfבנאכלות lk 'il jinqcdze` lk`i mipdka.

הדין25) גבי רק קדשים" לכל הדין "והוא רש"י שכתב דמזה ולהעיר,

כא) (ו, ישבר חרש כבתו"כle`דכלי [דלא (שם) ושוטף" ד"מורק הדין גבי

מעשה הל' וראב"ד רמב"ם וראה ב). צו, במשנה. ב (צה, וזבחים כב) (שם,

ע"ד ושוטף" ד"מורק שהדין משמע – הי"ד] פ"ח רקhytdהקרבנות הוא

.36 ע' חכ"ז בלקו"ש כמשנ"ת קדשים, בשאר ולא בחטאת

הצורך26) הרי – יט) ה, (ויקרא בפרש"י נזכר כבר מצורע שאשם אף כי

א'. סעיף בפנים כנ"ל יג), (יד, דמצורע הקרא מצד הוא ד"תורת" בריבוי

תורה27) האשם תורת מ"זאת יליף ב) (כב, וכריתות א) (מח, בזבחים

– שקלים") ("כסף סלעים ב' של הוא תלוי אשם דגם האשמות" לכל אחת

עה"פ.i"yxlאבל מתו"כ וברש"י. יח ה, (ויקרא "בערכך" ממש"נ זה נלמד

שם). וכריתות זבחים – רבנן

וכריתות זבחים שטמ"ק וראה רע"ק. לדעת רק זהו – ההלכה ע"ד וגם

אחת "תורת שהדרשה – (39 הערה לקמן שצויינו במקומות גם (וראה שם

בזה יש (שלכן המקומות משאר שונה הוא בנדו"ז כו'" אמרינןzbelt`לכל אי

ז'. סעיף בפנים לקמן וראה כו'")*. לכל אחת "תורת בזה

(תו"כ28) כו' ק"ו מצד רק הוא בבמה זמן שאין שההו"א לזה נוסף

חמש). (לבן פשוט שאינו ,(9 הערה לעיל שצויינו וזבחים

יא).29) ג. א, (ויקרא ברש"י נזכר שכבר אף – שם. וברש"י ח יב,

כאן.30) מלבי"ם ראה

ואילך.31) יד ה,

לקמן32) כמו: – (וכיו"ב) תורת" "זאת שנאמר מקומות כמה בעוד ועד"ז

במקומות כי כלום, פרש"י ולא – ועוד נט. יג, ז. יב, תזריע מו. יא, שמיני לז. ז,

כפשוטו. פירושו אלו

" רש"י לשון בא".lkyוצע"ק הוא לרבות תורה

ואילך.33) 21 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה

נדר34) שם: רש"י וראה יב. הללו.minlyז,

יח.35) ו,

la` oi`ce zeny` x`ya ilin ipd zeny` lkl zg` dxez `pin` ik `"ed"c iptn 'ek zg` dxezn my`c l"pd oic opitli `lc (my zezixk) opaxl l"qy `dc ,xnel yie (*

x`yl dnec dpi`y oeikn dyxcd zegcl yi f"ecpa ik ± (`"q mipta l"pk) llka epi`y `"ed yiy beq zeaxl d`a "'ek zg` zxez"c dyxcd ,n"ka mby s` ± "'ek ielz my`

.dxrdd miptak ,zenewnd

ev zyxt zegiyÎihewl

העולה" תורת "6"זאת :lkyלומר בא, הוא לרבות תורה

לכל..." אחת שגם15תורה להסביר צריך הוא אין ולפיכך ,

והוא "לרבות", זה ביטוי בא ושלמים אשם חטאת, לגבי

התל על במה16מידסומך וימצא בעצמו יחפש אשר ,

אחד בכל "תורת" הביטוי של והריבוי החידוש מתבטא

הקרבנות. מסוגי

המנחה" תורת "וזאת לגבי על`oiרק סומך רש"י

לכולן אחת "תורה – הריבוי את מסביר והוא התלמיד,

לי אין שיכול בענין, האמורין ולבונה שמן להטעינן

נקמצת, שהיא ישראל מנחת אלא ולבונה שמן טעונות

מפני וזאת – תורת" ת"ל מנין, כליל שהיא כהנים מנחת

באה "תורת" שהמילה לטעות מקום יש מנחה שלגבי

כדלהלן: אחר, דין לרבות

אחת17בגמרא תורה – המנחה תורת מ"זאת לומדים

כתוב (שלא כתיבא" "דלא מנחות שגם המנחות", לכל

כדוגמת לכהנים, נאכלין ששיריהן הדין במפורש לגביהן

לכהנים" "שיריהן – חוטא) .18מנחת

מרבה הפשט שבדרך המחשבה, את למנוע וכדי

לכהנים" "שיריהן של הדין את (המנחה)" "תורת הביטוי

בפירושו רש"י מצטט הגמרא), (כדברי חוטא מנחת לגבי

כבר רש"י שפירש כפי כהנים", "תורת של הדרשה iptlאת

ok19– חוטא מנחת שגם בגמרא, שהובא הנ"ל, שהדין ,

" נלמד, נאכלין", eheyt"שיריה itl"20בפרשה) הפסוק מן ,

כמנחה".21הקודמת לכהן "והיתה (

.„
ıÂ¯È˙‰ ˙ÈÈÁ„

הבאות: הסיבות מפני מספיק איננו זה תירוץ

שהדין בפירושו, לפניֿכן אמר שרש"י כיוון א)

בפרשת הפסוק מן נלמד נאכלין חוטא מנחת של ששיריה

שבא הדין זהו שלא להסביר, הכרח אין כבר הרי – ויקרא

zeaxl."המנחה "תורת הביטוי

חמשxwireב) ש"בן ההגיון, לפי מסתבר, זה אין :

כאן, הנלמדים הריבויים מהם בעצמו ויבין יידע למקרא"

ושלמים: אשם חטאת, לגבי כהנים", ב"תורת והכתובים

למקרא, חמש בן יבין מאין – החטאת" תורת "זאת

יש כיבוס" טעון דמם הפנימיות... ש"חטאות הדין שעל

מיוחד בלימוד בדיוק22צורך נראה לכאורה, והלא, ?

כיבוס", טעון "דמם – החיצוניות החטאות אם ההיפך:

החטאות לגבי גם הדין שזהו וחומר, קל הרי

?!23הפנימיות

החטאות לגבי שאולי האפשרות על [המחשבה

עלֿידי כהנים" ב"תורת נלמדת בכיבוס צורך אין הפנימיות

ששוו קדשים קדשי אם "ומה קדשים: מקדשי קלֿוחומר

לכיבוס, שוו לא ושטיפה, למריקה החיצוניות לחטאות

דין אינו – ושטיפה למריקה שוו שלא הפנימיות חטאות

לכיבוס". להם ישוו שלא

כך על סומך שרש"י לומר לחלוטין, מסתבר, אין אך

(ובמיוחד זה קלֿוחומר בדעתו יעלה עצמו שהתלמיד
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שנזכר15) מה על הכתוב יאמר וכאלו מפרש: פרשתנו ריש באברבנאל

לכל כוללת תורה היא שעבר בדבור לעיל זכרנו שכבר זאת ויקרא.. בסדר

העולות.

הוא ש"תורת" שפירש"י כמוieaixומה מין עוד לרבות שבא [היינו

הריבוי שלולי – וכו' כבתורתl`"פסולים" – בכלל* שהוא אומרים היינו

" שנאמר שמכיון לומר, יש – "עלz`fכהנים] דקאי לפרש קשה גו'", תורת

ז'). סעיף בפנים לקמן (וראה ויקרא" בסדר שנזכר מה

כל16) (שמתרץ בפרש"י "חסר" שאין שכשם פעמים, כמה כמדובר

ענין כל – ולכן בפירושו, "יתר" אין כך מקרא), של בפשוטו שישנה קושיא

מפירוש או הכתובים מפשטות (אם מעצמו להבין יוכל למקרא חמש שבן

התלמיד. על וסומך כותבו רש"י אין למד), שכבר רש"י

שם.17) וברש"י ב עב, מנחות

ל18) בכללieaixוהוצרך שאי"ז הו"א הריבוי לולי כי – ד"תורת"**

חוטא מנחת שהרי וראהz`hgמנחה, יב. ה, (ויקרא יו"דi"yxהיא ו, פרשתנו

ב). ב, מנחות א. יא, זבחים עה"פ. (מתו"כ

יג.19) שם, ויקרא

חוטא20) במנחת כמנחה" לכהן "והיתה הפסוק קאי דרשו" "רבותינו ולפי

נדבת כמנחת טז) ו, (פרשתנו תאכל" לא תהי' ב"כליל שהיא וללמד כהן של

כהן.

ממש"נ נלמד כי מיוחד, קרא כלל אי"צ זה דין פשוטו" ש"לפי לומר, ויש

" שם) "וכןlke(פרשתנו (טו) שם שפירש"י [ומה גו'" תהי' כליל כהן מנחת

של כהן מנחת תהיdacpכל שכליל היינו, – "'mb,"'תהי כליל נדבה "של ,

שם)]. רש"י מפרשי (ראה חובה של וכ"ש

שם.21) ויקרא

(כנ"ל22) יאכלנה" אותה המחטא ל"הכהן בהמשך נאמר זה שדין אף כי

חטאות גבי דוקא הוא כיבוס טעון דדמם שהדין לומר טעם אין – (11 הערה

הנאכלות.

("אשר23) בפנימיות איירי דכיבוס דהכתוב רבה), לדעת – ב (צב, בזבחים

גם מרבה ו"תורת" מדבר"), הכתוב (בניזאות) בהזאות בהןzelk`pdיזה (שאין

ע"ד אבל – כהפנימיות) כ"כ בנאכלות.hytdקדושה קאי הפרשה כל ,

"zxez z`f" l"led `le ± a"eike (mzq) "epaxw dler m`" aezk 'id m` mb mircei epiid ± (o`k m"ialn d`x) a"eike dlerd ipin lkl miillk md dyxtd ipicy df ik (*

.[`xwie 'ta exn`p zepaxwd ipic aexy oeikn] o`k mi`zn epi` heytd eyexity

."zxez"c ieaixd f"r jixv oi`y xnel yi ± (jli`e a"rq ,ap zegpn) "dvn ze`a" dvn eda aezk `lc zegpn mbc "'eb dgpnd zxez z`f"n cnlpy df k"`yn (**
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מנחה עולה, בקרבנות חדשים דינים פרטי של תוספת (א)

– ותודה אשם – נוספים קרבנות הוספת (ב) וחטאת.

בשלושת גם וכך קודםֿלכן. כלל כתובים אינם שדיניהם

לרבות שבא תורת", "(זאת) של הריבוי קיים הראשונים

אחתoinעוד (תורת זה קרבן וכו').lklשל מנחות העולין

הראשון בקרבן התוספת סוגי שני את רש"י מפרט וכך

על (א) ללמד בא הזה הענין "הרי העולה": תורת "זאת –

הכתוב דין – הלילה" כל כשר שיהא ואברים חלבים הקטר

הבקר". עד הלילה כל המזבח "על בפסוק מכן לאחר מיד

עלה אם ואיזה ירד עלה אם איזה הפסולין על "וללמד (ב)

ירדו". לא עלו שאם לרבות... תורה שכל ירד לא

כמות בין ההבדל הוא התוספת סוגי שני בין ההבדל

הוספה היא הראשון הסוג מן התוספת zeki`aלאיכות:

את משנים קרבן באותו חדשים דינים פרטי – הקרבן

הוספה הוא השני התוספת וסוג הקרבן, של zenkaאיכותו

שיש הקרבנות בכמות תוספת או קרבן, של נוסף מין –

דין. אותו להם

פרטיו (הוספת בלבד איכותית איננה שההוספה מזה

הוראה ישנה קרבן), של (תוספת כמותית גם אלא דינים),

ה': בעבודת

– ו"רוחניות" ב"כמות", ברובה נמדדת "גשמיות"

שהוספה היא, דלעיל הענין מן ההוראה ב"איכות".

תוספת עלֿידי דוקא לפעמים נעשית וברוחניות באיכות

ההתעלות להשגת הדרך גשמיות. ועם "כמות" עם בעבודה

עלֿידי איננה הרוחנית בעבודה zewgxzdהאמיתית

zexbzqde,רוחניים בענינים רק והתעסקות העולם, מעניני

ענינים הפיכת באמצעות לה'.miinybאלא לקרבן

החומר" על "צורה הגברת של זה אופן עלֿידי ,46דוקא

לאיכות כמות הפיכת לצורה, החומר מתהווה47הפיכת ,

הנשמה. של הרוחנית בעבודתה ביותר גבוהה התעלות

.Ë
˙ÂÓÎ· ‰ÙÒÂ‰ Y ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙Ï ÌÈ„Â‰È ·Â¯È˜

˙ÂÎÈ‡·Â
הרחב, במובנה היא, בכמות הוספה של מסוג העבודה

יהודים של היותר ככל גדולה כמות בקירוב התעסקות

שבחיצוניותם יהודים שאפילו כך כדי עד ומצוות, לתורה

אותם גם – ר"ל) ("פסולין" למזבח ראויים שאינם נראה

עלו) "(אם של באופן המזבח על יעלה ecxiהוא `l."

ה'" שניהם עיני "מאיר הרי זאת בו48ובאמצעות –

עד האישית, לעבודתו באיןֿערוך גדול, אור יתווסף עצמו

רוחנית, עבודה של לחלוטין שונה איכות אצלו שנוצרת

הוא קשור, נשאר ומבטלdlerהוא הזובח ה"מזבח", על

והגבלה ממדידה נעלית שהיא עליה העצמית, מציאותו את

העלם של הלילה כל דרך הבוקר", עד הלילה "כל –

הגאולה אור של לבוקר עד .49הגלות

(b"lyz ev t"y zgiyn)
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פי"אֿיב.46) החסידות תורת קונטרס ראה

ל"איכות"47) "כמות" להפיכת לגביdkldaדוגמא מישראל עשרה –

בכלי מכשיעור פחות אוכלין המוציא י"ל: גם – רבים. ועוד מעשרה. פחות

שבת הל' רמב"ם סע"ב. צג, שבת (משנה לו טפילה שהכלי הכלי על אף פטור

הנה עלי', להתחייב וכמות שיעור לו יש הכלי שגשם שאף היינו, – ספי"ח)

בשביל שהיא זה – הכלי "כוונת" האוכלין, בשביל הכלי מוציא כאשר

גם מכשיעור, פחות הן שהאוכלין ומכיון מציאותה; כל נעשית – האוכלין

ilkd.מכשיעור פחות – הוא

בהקדמה.48) תניא א. טז, תמורה יג. כט, משלי

עה"פ.49) הק' האוה"ח כפי'
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וחטאת המשיח כהן חטאת של ואפילו סתם), – ("חטאת"

היא בפירוש, כך מציין הפסוק אין לגביהן אשר הקהל,

העולה) תשחט אשר (במקום .36בצפון

לחשוב היה ניתן חטאת בקרבן אחד מין לגבי רק

החטאת"`dppiששחיטתו "תשחט שכתוב (למרות בצפון

אם האדם: ביכולת התלוי ויורד, עולה קרבן וזהו – סתם)

או כשבה הצאן מן "נקבה מביא הוא אמצעים בעל הוא

שתי והביא... שה די ידו תגיע לא "ואם עזים"; שעירת

ידו... תשיג לא "ואם עוף; – יונה..." בני שני או תורים

לחטאת..." סולת האיפה עשירית .37והביא...

שאין קרבן שיביאו ייתכן חטאת של זה שבמין וכיוון

שחיטה במקום מליקה לא ואפילו שחיטה, כלל בו

בעולה גם מוצאים זה דבר ואשר העוף, אלא38(כבחטאת (

"zleqענין איננה שהשחיטה לומר מסתבר – לחטאת"

להתבצע צריכה השחיטה אין ולפיכך זו, בכפרה עיקרי

אפילו (בצפון), ה'" לפני העולה... תשחט אשר "במקום

בשחיטה. צורך ויש שה, מביאים כאשר

ש"תורה החטאת", תורת "זאת הריבוי לשון בא כך על

הוא ויורד עולה קרבן שגם וכיוון – החטאות" לכל אחת

צריך איננו ורש"י בצפון, ששחיטתו ברור הרי חטאת,

הכתוב הראשון הענין שזהו מפני בפירושו, כלום לומר

נלמדו כבר החטאת ודיני החטאת", תורת "זאת לאחר מיד

ויקרא. בפרשת

.Ê
Ï˘ ÈÂ·È¯‰ ˙‡ ˘¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ È"˘¯˘ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰

"‰Á�Ó‰ ˙¯Â˙"
הה לפרשלפי רש"י צריך מדוע להבין קשה דלעיל סבר

שמן להטעינן לכולן אחת תורה המנחה, תורת "וזאת

סומך ואינו כליל", שהיא כהנים "מנחת לגבי גם ולבונה"

תורת "זאת לגבי כמו בדיוק מעצמו, יובן שהריבוי כך על

החטאת"?

הוא: לכך וההסבר

דרך לרבותhytdלפי בא תורת" ש"(זאת) מסתבר

לדינים בקשר דברֿמה דוקא לכל...") אחת ("תורה

"זאת ההקדמה לאחר עצמה, זו בפרשה הכתובים

הדין39תורת..." כלומר, .cin aezkdjkÎxg`כל על חל

היינו לא שלכאורה מינים על גם זה, קרבן של המינים

האחרים. המינים עם זה) לדין (בקשר אותם כוללים

הנלמד שהריבוי מנחה, קרבן של זה במקרה אבל

ולבונה", שמן "טעונות של לדין בקשר הוא מ"תורת"

ויקרא בפרשת אלא בפרשתנו, כתוב כתוב40שאיננו 41(כאן

" לאmixdeרק אך המנחה...", על אשר מסולת... ממנו...

ולבונה). שמן שטעונות הדין, עצם

זה, דין מרבה איננו תורת" ש"זאת חושבים היינו לכן

בפרשתנו, כאן הכתובים הדינים לאחד הקשור ריבוי אלא

זה לדין מתכוון שהריבוי רש"י מסביר .42ולפיכך

בלעדי סוברים, היינו לא שבגללה נוספת סיבה ישנה

שמנחת זה, דין לרבות בא המנחה" ש"תורת רש"י, פירוש

והיא: ולבונה, שמן טעונה כהנים

"וזאת של הפרשה לאחר הכתובים כהנים מנחת דיני

אל ה' "וידבר – מיוחד בדיבור מתחילים המנחה", תורת

וגו'" ובניו אהרן קרבן זה לאמר .43משה

ידי עלֿ גם הפסקה ביניהם שיש cgeinוכיוון xeaic,

הפסקות אשר נפרדת, פרשה של הפסקה רק הפרשיותולא

ענין ובין לפרשה פרשה בין להתבונן למשה ריוח "ליתן הן

אחת44לענין" תורה המנחה, תורת שב"וזאת לומר קשה ,

שחלים (ולומר כהנים מנחת את לרבות מתכוונים לכולן"

דיבור עלֿידי נפרדת שהיא המנחות), כל של הדינים עליה

שלמנחה המוכיח דבר עצמו, ומיוחדefבפני חדש ענין יש

קרבנות סוגי שאפילו מכך זה דבר נראה [ובמיוחד

ושלמים אשם מנחה, – עלֿידי45שונים נפרדים אינם –

פרשה של הפסק רק ביניהם ויש עצמו, בפני דיבור

חדשה].

.Á
‡¯˜ÈÂ ˙˘¯Ù Ï˘ ˙Â�·¯˜‰ ÏÚ Â�˙˘¯Ù· ˙ÂÙÒÂ˙‰

ÌÈ‚ÂÒ È�˘· ‡È‰
הקרבנות בפרשת שההוספה לומר, ניתן הנ"ל כל לפי

סוגים: בשני היא ויקרא פרשת של הקרבנות על בפרשתנו
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כד.36) ד, ויקרא תו"כ וראה כו'. חטאות כל לרבות עה"פ: תו"כ גם ראה

ב. נה, מנחות ע"ב. ריש מח, זבחים

וֿיא.37) ה, ויקרא

ואילך.38) יד א, ויקרא

"ועוד39) – ב ג, (מנחות לר"ש אֿב), ח, (זבחים הילכך תוד"ה עד"ז ראה

שטמ"ק ב. ט, זבחים איתבי' תוד"ה [ועייג"כ א מח, זבחים שטמ"ק כו'").

ואכ"מ]. ב. כב, כריתות

א.40) ב,

ח.41) ו,

ולבונה)42) שמן "(להטעינן רש"י לשון יומתק בפנים המבואר ע"פ

oipra oixen`dאפ"ל בענין", "אמורין הם שסו"ס שמכיון מבאר, שבזה – "

זה. לדין בנוגע הוא ד"תורת" שהריבוי

ואילך.43) יב ו,

(44i"yx.ויקרא ר"פ

בדיני45) שהפסיק מפני רק הוא חדש דיבור יש שבחטאת דמה וי"ל,

כהנים. מנחת
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מנחה עולה, בקרבנות חדשים דינים פרטי של תוספת (א)

– ותודה אשם – נוספים קרבנות הוספת (ב) וחטאת.

בשלושת גם וכך קודםֿלכן. כלל כתובים אינם שדיניהם

לרבות שבא תורת", "(זאת) של הריבוי קיים הראשונים

אחתoinעוד (תורת זה קרבן וכו').lklשל מנחות העולין

הראשון בקרבן התוספת סוגי שני את רש"י מפרט וכך

על (א) ללמד בא הזה הענין "הרי העולה": תורת "זאת –

הכתוב דין – הלילה" כל כשר שיהא ואברים חלבים הקטר

הבקר". עד הלילה כל המזבח "על בפסוק מכן לאחר מיד

עלה אם ואיזה ירד עלה אם איזה הפסולין על "וללמד (ב)

ירדו". לא עלו שאם לרבות... תורה שכל ירד לא

כמות בין ההבדל הוא התוספת סוגי שני בין ההבדל

הוספה היא הראשון הסוג מן התוספת zeki`aלאיכות:

את משנים קרבן באותו חדשים דינים פרטי – הקרבן

הוספה הוא השני התוספת וסוג הקרבן, של zenkaאיכותו

שיש הקרבנות בכמות תוספת או קרבן, של נוסף מין –

דין. אותו להם

פרטיו (הוספת בלבד איכותית איננה שההוספה מזה

הוראה ישנה קרבן), של (תוספת כמותית גם אלא דינים),

ה': בעבודת

– ו"רוחניות" ב"כמות", ברובה נמדדת "גשמיות"

שהוספה היא, דלעיל הענין מן ההוראה ב"איכות".

תוספת עלֿידי דוקא לפעמים נעשית וברוחניות באיכות

ההתעלות להשגת הדרך גשמיות. ועם "כמות" עם בעבודה

עלֿידי איננה הרוחנית בעבודה zewgxzdהאמיתית

zexbzqde,רוחניים בענינים רק והתעסקות העולם, מעניני

ענינים הפיכת באמצעות לה'.miinybאלא לקרבן

החומר" על "צורה הגברת של זה אופן עלֿידי ,46דוקא

לאיכות כמות הפיכת לצורה, החומר מתהווה47הפיכת ,

הנשמה. של הרוחנית בעבודתה ביותר גבוהה התעלות

.Ë
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˙ÂÎÈ‡·Â
הרחב, במובנה היא, בכמות הוספה של מסוג העבודה

יהודים של היותר ככל גדולה כמות בקירוב התעסקות

שבחיצוניותם יהודים שאפילו כך כדי עד ומצוות, לתורה

אותם גם – ר"ל) ("פסולין" למזבח ראויים שאינם נראה

עלו) "(אם של באופן המזבח על יעלה ecxiהוא `l."

ה'" שניהם עיני "מאיר הרי זאת בו48ובאמצעות –

עד האישית, לעבודתו באיןֿערוך גדול, אור יתווסף עצמו

רוחנית, עבודה של לחלוטין שונה איכות אצלו שנוצרת

הוא קשור, נשאר ומבטלdlerהוא הזובח ה"מזבח", על

והגבלה ממדידה נעלית שהיא עליה העצמית, מציאותו את

העלם של הלילה כל דרך הבוקר", עד הלילה "כל –

הגאולה אור של לבוקר עד .49הגלות

(b"lyz ev t"y zgiyn)
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פי"אֿיב.46) החסידות תורת קונטרס ראה

ל"איכות"47) "כמות" להפיכת לגביdkldaדוגמא מישראל עשרה –

בכלי מכשיעור פחות אוכלין המוציא י"ל: גם – רבים. ועוד מעשרה. פחות

שבת הל' רמב"ם סע"ב. צג, שבת (משנה לו טפילה שהכלי הכלי על אף פטור

הנה עלי', להתחייב וכמות שיעור לו יש הכלי שגשם שאף היינו, – ספי"ח)

בשביל שהיא זה – הכלי "כוונת" האוכלין, בשביל הכלי מוציא כאשר

גם מכשיעור, פחות הן שהאוכלין ומכיון מציאותה; כל נעשית – האוכלין

ilkd.מכשיעור פחות – הוא

בהקדמה.48) תניא א. טז, תמורה יג. כט, משלי

עה"פ.49) הק' האוה"ח כפי'

ev zyxt zegiyÎihewl

מנחה עולה, בקרבנות חדשים דינים פרטי של תוספת (א)

– ותודה אשם – נוספים קרבנות הוספת (ב) וחטאת.

בשלושת גם וכך קודםֿלכן. כלל כתובים אינם שדיניהם

לרבות שבא תורת", "(זאת) של הריבוי קיים הראשונים

אחתoinעוד (תורת זה קרבן וכו').lklשל מנחות העולין

הראשון בקרבן התוספת סוגי שני את רש"י מפרט וכך

על (א) ללמד בא הזה הענין "הרי העולה": תורת "זאת –

הכתוב דין – הלילה" כל כשר שיהא ואברים חלבים הקטר

הבקר". עד הלילה כל המזבח "על בפסוק מכן לאחר מיד

עלה אם ואיזה ירד עלה אם איזה הפסולין על "וללמד (ב)

ירדו". לא עלו שאם לרבות... תורה שכל ירד לא

כמות בין ההבדל הוא התוספת סוגי שני בין ההבדל

הוספה היא הראשון הסוג מן התוספת zeki`aלאיכות:

את משנים קרבן באותו חדשים דינים פרטי – הקרבן

הוספה הוא השני התוספת וסוג הקרבן, של zenkaאיכותו

שיש הקרבנות בכמות תוספת או קרבן, של נוסף מין –

דין. אותו להם

פרטיו (הוספת בלבד איכותית איננה שההוספה מזה

הוראה ישנה קרבן), של (תוספת כמותית גם אלא דינים),

ה': בעבודת

– ו"רוחניות" ב"כמות", ברובה נמדדת "גשמיות"

שהוספה היא, דלעיל הענין מן ההוראה ב"איכות".

תוספת עלֿידי דוקא לפעמים נעשית וברוחניות באיכות

ההתעלות להשגת הדרך גשמיות. ועם "כמות" עם בעבודה

עלֿידי איננה הרוחנית בעבודה zewgxzdהאמיתית

zexbzqde,רוחניים בענינים רק והתעסקות העולם, מעניני

ענינים הפיכת באמצעות לה'.miinybאלא לקרבן

החומר" על "צורה הגברת של זה אופן עלֿידי ,46דוקא

לאיכות כמות הפיכת לצורה, החומר מתהווה47הפיכת ,

הנשמה. של הרוחנית בעבודתה ביותר גבוהה התעלות
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הרחב, במובנה היא, בכמות הוספה של מסוג העבודה

יהודים של היותר ככל גדולה כמות בקירוב התעסקות

שבחיצוניותם יהודים שאפילו כך כדי עד ומצוות, לתורה

אותם גם – ר"ל) ("פסולין" למזבח ראויים שאינם נראה

עלו) "(אם של באופן המזבח על יעלה ecxiהוא `l."

ה'" שניהם עיני "מאיר הרי זאת בו48ובאמצעות –

עד האישית, לעבודתו באיןֿערוך גדול, אור יתווסף עצמו

רוחנית, עבודה של לחלוטין שונה איכות אצלו שנוצרת

הוא קשור, נשאר ומבטלdlerהוא הזובח ה"מזבח", על

והגבלה ממדידה נעלית שהיא עליה העצמית, מציאותו את

העלם של הלילה כל דרך הבוקר", עד הלילה "כל –

הגאולה אור של לבוקר עד .49הגלות
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פי"אֿיב.46) החסידות תורת קונטרס ראה

ל"איכות"47) "כמות" להפיכת לגביdkldaדוגמא מישראל עשרה –

בכלי מכשיעור פחות אוכלין המוציא י"ל: גם – רבים. ועוד מעשרה. פחות

שבת הל' רמב"ם סע"ב. צג, שבת (משנה לו טפילה שהכלי הכלי על אף פטור

הנה עלי', להתחייב וכמות שיעור לו יש הכלי שגשם שאף היינו, – ספי"ח)

בשביל שהיא זה – הכלי "כוונת" האוכלין, בשביל הכלי מוציא כאשר

גם מכשיעור, פחות הן שהאוכלין ומכיון מציאותה; כל נעשית – האוכלין

ilkd.מכשיעור פחות – הוא

בהקדמה.48) תניא א. טז, תמורה יג. כט, משלי

עה"פ.49) הק' האוה"ח כפי'

ev zyxt zegiyÎihewl

וחטאת המשיח כהן חטאת של ואפילו סתם), – ("חטאת"

היא בפירוש, כך מציין הפסוק אין לגביהן אשר הקהל,

העולה) תשחט אשר (במקום .36בצפון

לחשוב היה ניתן חטאת בקרבן אחד מין לגבי רק

החטאת"`dppiששחיטתו "תשחט שכתוב (למרות בצפון

אם האדם: ביכולת התלוי ויורד, עולה קרבן וזהו – סתם)

או כשבה הצאן מן "נקבה מביא הוא אמצעים בעל הוא

שתי והביא... שה די ידו תגיע לא "ואם עזים"; שעירת

ידו... תשיג לא "ואם עוף; – יונה..." בני שני או תורים

לחטאת..." סולת האיפה עשירית .37והביא...

שאין קרבן שיביאו ייתכן חטאת של זה שבמין וכיוון

שחיטה במקום מליקה לא ואפילו שחיטה, כלל בו

בעולה גם מוצאים זה דבר ואשר העוף, אלא38(כבחטאת (

"zleqענין איננה שהשחיטה לומר מסתבר – לחטאת"

להתבצע צריכה השחיטה אין ולפיכך זו, בכפרה עיקרי

אפילו (בצפון), ה'" לפני העולה... תשחט אשר "במקום

בשחיטה. צורך ויש שה, מביאים כאשר

ש"תורה החטאת", תורת "זאת הריבוי לשון בא כך על

הוא ויורד עולה קרבן שגם וכיוון – החטאות" לכל אחת

צריך איננו ורש"י בצפון, ששחיטתו ברור הרי חטאת,

הכתוב הראשון הענין שזהו מפני בפירושו, כלום לומר

נלמדו כבר החטאת ודיני החטאת", תורת "זאת לאחר מיד

ויקרא. בפרשת

.Ê
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"‰Á�Ó‰ ˙¯Â˙"
הה לפרשלפי רש"י צריך מדוע להבין קשה דלעיל סבר

שמן להטעינן לכולן אחת תורה המנחה, תורת "וזאת

סומך ואינו כליל", שהיא כהנים "מנחת לגבי גם ולבונה"

תורת "זאת לגבי כמו בדיוק מעצמו, יובן שהריבוי כך על

החטאת"?

הוא: לכך וההסבר

דרך לרבותhytdלפי בא תורת" ש"(זאת) מסתבר

לדינים בקשר דברֿמה דוקא לכל...") אחת ("תורה

"זאת ההקדמה לאחר עצמה, זו בפרשה הכתובים

הדין39תורת..." כלומר, .cin aezkdjkÎxg`כל על חל

היינו לא שלכאורה מינים על גם זה, קרבן של המינים

האחרים. המינים עם זה) לדין (בקשר אותם כוללים

הנלמד שהריבוי מנחה, קרבן של זה במקרה אבל

ולבונה", שמן "טעונות של לדין בקשר הוא מ"תורת"

ויקרא בפרשת אלא בפרשתנו, כתוב כתוב40שאיננו 41(כאן

" לאmixdeרק אך המנחה...", על אשר מסולת... ממנו...

ולבונה). שמן שטעונות הדין, עצם

זה, דין מרבה איננו תורת" ש"זאת חושבים היינו לכן

בפרשתנו, כאן הכתובים הדינים לאחד הקשור ריבוי אלא

זה לדין מתכוון שהריבוי רש"י מסביר .42ולפיכך

בלעדי סוברים, היינו לא שבגללה נוספת סיבה ישנה

שמנחת זה, דין לרבות בא המנחה" ש"תורת רש"י, פירוש

והיא: ולבונה, שמן טעונה כהנים

"וזאת של הפרשה לאחר הכתובים כהנים מנחת דיני

אל ה' "וידבר – מיוחד בדיבור מתחילים המנחה", תורת

וגו'" ובניו אהרן קרבן זה לאמר .43משה

ידי עלֿ גם הפסקה ביניהם שיש cgeinוכיוון xeaic,

הפסקות אשר נפרדת, פרשה של הפסקה רק הפרשיותולא

ענין ובין לפרשה פרשה בין להתבונן למשה ריוח "ליתן הן

אחת44לענין" תורה המנחה, תורת שב"וזאת לומר קשה ,

שחלים (ולומר כהנים מנחת את לרבות מתכוונים לכולן"

דיבור עלֿידי נפרדת שהיא המנחות), כל של הדינים עליה

שלמנחה המוכיח דבר עצמו, ומיוחדefבפני חדש ענין יש

קרבנות סוגי שאפילו מכך זה דבר נראה [ובמיוחד

ושלמים אשם מנחה, – עלֿידי45שונים נפרדים אינם –

פרשה של הפסק רק ביניהם ויש עצמו, בפני דיבור

חדשה].
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הקרבנות בפרשת שההוספה לומר, ניתן הנ"ל כל לפי

סוגים: בשני היא ויקרא פרשת של הקרבנות על בפרשתנו
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כד.36) ד, ויקרא תו"כ וראה כו'. חטאות כל לרבות עה"פ: תו"כ גם ראה

ב. נה, מנחות ע"ב. ריש מח, זבחים

וֿיא.37) ה, ויקרא

ואילך.38) יד א, ויקרא

"ועוד39) – ב ג, (מנחות לר"ש אֿב), ח, (זבחים הילכך תוד"ה עד"ז ראה

שטמ"ק ב. ט, זבחים איתבי' תוד"ה [ועייג"כ א מח, זבחים שטמ"ק כו'").

ואכ"מ]. ב. כב, כריתות

א.40) ב,

ח.41) ו,

ולבונה)42) שמן "(להטעינן רש"י לשון יומתק בפנים המבואר ע"פ

oipra oixen`dאפ"ל בענין", "אמורין הם שסו"ס שמכיון מבאר, שבזה – "

זה. לדין בנוגע הוא ד"תורת" שהריבוי

ואילך.43) יב ו,

(44i"yx.ויקרא ר"פ

בדיני45) שהפסיק מפני רק הוא חדש דיבור יש שבחטאת דמה וי"ל,

כהנים. מנחת

מה  נתרבה  משה  שבזכות  המשחה,  שמן  את  משה  ויקח 
שחסר ממנו במה שמשח אהרן ובניו, וגם וימשח את המשכן 
ואת כליו, עם היות שמשח ממנו משכן וכליו, נתרבה בדרך 
נס מה שחסר ממנו, שנתוסף תמורת הנמשח במשכן ובכליו 
לימות  משה  שעשה  הראשון  בשיעור  ונשאר  ובמלכים, 

מאתו  גדול  ופלא  נס  וזה  ומגרעת,  תוספת  מבלי  המשיח 
יתברך שמו.

קול אליהו12

12( ר' אליהו הצרפתי, תלמיד האור החיים.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת צו
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פורים - מאמרי חז"ל 

מיחייב איניש לבסומי בפוריא )להשתכר ביין, רש"י(1.

יין — הוא בחינת הוד, כי יין הוא בבינה, שעד הוד 
מתפשטת2.

חמ"ר — גימטריא רג"ל הו"ד, כי הוד הוא בחינת 
רגל.

לכן בפורים, שעיקר הנס הוא בהוד, צריכים לשתות 
יין הרבה.

)תורת לוי יצחק עמ' קטו(

עירה  תיבות  מסופי  יוצא  אדר  חודש  של  השם 
ולשרקה בני אתונו3.

פסוק זה קאי ביין, אסרי לגפן עירה, והוא הריבוי יין 
ששותין בפורים.

והוא בברכת יהודה, ובמגילה נקראים ישראל בשם 
יהודים דוקא.

)ליקוטים ואגרות עמ' תד(

לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך )זה 
המן, רש"י(4.

 . אזי המים שטפונו  אחרי בקום עלינו אדם כתיב5 
גימטריא   — . עבר על נפשנו המים הזדונים. המי"ם 

המ"ן, שרצה לשטוף את ישראל במים הזדונים.
)ליקוטים ואגרות עמ' קעט(

וי"ו דויזתא, צריך למימתחה בזקיפא . . מאי טעמא, 
כולהו בחד זקיפא אזדקיפו6.

המן — הוא בחינת נחש7.

1( שם ז, ב.
2( עץ חיים שער ל"ו פ"ב.

3( ויחי מט, יא. משנת חסידים סדר מועד מס' ניסן ואילך.
4( תהלים קכד, ב. מגילה יא, א.

5( תהלים שם, ג.
6( מגילה טז, ב.

7( קהלת יעקב ערך המן.

רבתי(,  )בוא"ו  גחון  על  הולך  כל  כתיב8  בנחש 
ומפלת המן נרמזת בתיבת גחון.

ג"ח, מספר י"א — המן ועשרת בניו.
זה  )שעל  אזדקיפו  זקיפא  בחד  כולם   — רבתי  ו' 

רומז הו' רבתא דויזתא(.
נ' — על עץ גבוה חמישים אמה.

)ליקוטים ואגרות עמ' קפה(

מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. ומאן נינהו, 
רב שמואל בר שילת מלמד תינוקות9.

המן רצה בעיקר שלא ילמדו התינוקות, ורצה להרוג 
רז"ל10  כמאמר  תורה,  שלומדים  התינוקות  את  תחלה 
אני  אין  ואמר  תחלה,  התינוקות  אלו  אהרוג  למחר 

שולח ידי תחלה אלא באלו התינוקות11.
זה,  פגם  תיקן  בניו,  מבני  שילת,  בר  שמואל  ורב 

שהיה מלמד תינוקות דוקא.
)ליקוטים ואגרות עמ' קסח(

שמואל הנביא הרג את אגג מלך עמלק12, ועם כל זה 
עדיין נשארו בו ניצוצות של קדושה, ויצא ממנו המן.

ומבני בניו של המן יצא רב שמואל בר שילת, שהוא 
המתקן את ניצוצות הקדושה.

שמואל — על דרך שמואל הראשון.
בר שילת — שמואל נולד בזכות תפלת חנה בשילה, 
ה'  בית  ותביאהו  וחנה הביאה אותו לשילה, ככתוב13 

שילה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רצז(

8( שמיני יא, מב.
9( גיטין נז, ב — לפי הגירסא בעין יעקב סנהדרין צו, ב.

10( אסתר רבה פ"ט, ד.
11( שם, ז.

12( שמואל א טו, לג.
13( שם א, כד.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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זאת  לאמר  בניו  ואת  אהרן  את  צו   – ב  ו, 
תורת העלה הוא העלה על מוקדה על המזבח 

כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו

א. צו את אהרן ואת בניו לאמר וגו'. דרשו במדרש )ויקרא 
וכבדו  אוהבו  ובא  במדבר  שהי'  למלך  משל  ב(  פ"ז  רבה 
בכלכלה של תאנים וכו' א"ל בזו את מכבדני א"ל זו לפי שעה 
אבל לכשתטיב ברצונך את ציון )תהלים נא, כא( אז תחפוץ 

זבחי צדק וגו' עיין שם.
קשה לי' כפל תורת העולה היא העולה, גם קשה לי' אריכות 

כל הלילה עד הבקר דסגי דלכתוב כל הלילה.
תורת  זאת  וכי  תמי'  הקב"ה  פירושו  דהכי  תירצו  לזה 
העולה זהו כבודי שיקריבו עולה לפי שבאה על הרהור הלב 
שם  כמ"ש  רוחכם  על  העולה  היא  פירוש  העולה  היא  זהו 
לוי  רבי  אמר  הלב  הרהור  על  אלא  באה  העולה  אין  במדרש 
אלא  הי'  לא  כבודי  א"כ  רוחם  על  והעולה  הוא  מלא  מקרא 

שתקריבו קרבנות נדבה ומנחות.
והשיבו ישראל זהו לפי שעה כל הלילה כל המשך העה"ז 
הדומה ללילה עד הבקר שהוא בקר של גאולה המתן עד אותו 
הבקר שאז לא יהי' יצה"ר אז תחפוץ זבחי צדק הזבחים יהיו 

על צדק לא על רשע והרהורים רעים.
שמע שלמה1

ב. איתא במדרש תנחומא )תהלים נא, כ( הטיבה ברצונך 
עולה  בקרבן  אלא  חפץ  הקב"ה  אין  לבא  לעתיד  ציון,  את 
אז  ירושלים  חומות  תבנה  ציון  את  ברצונך  הטיבה  שנאמר 
תחפוץ זבחי צדק עולה וכליל, ר"ל כל הקרבנות לא יהיו רק 

עולות שהם כולם כליל לה'.
ע"ז  הרהור  חטא  על  שבא  עולה  עולה,  מיני  ב'  יש  והנה 
מנדבות  רק  חטא  שום  על  בא  שאין  נדבה  עולות  הוא  והב' 
לבו, איתא במדרש לעתיד יבוטל ע"ז כמה שנאמר ואת רוח 
ואם  הארץ,  כל  על  למלך  ה'  והי'  הארץ  מן  אעביר  הטומאה 
יחפץ  הקב"ה  שפיר  ולפיכך  נדבה  רק  יהי'  לא  עולות  כל  כן 
בעולות דהיינו עולות נדבה אבל עולות חובה על הרהור ע"ז 

לא יהי' עוד כי לא יהי' ע"ז לעתיד כנ"ל.
דברי שמואל2

במה  לפרש  יראה  העולה.  היא  העולה  תורת  זאת  ג. 
יב:(  )שבת  ישמעאל3  דרבי  דאשכחן  המפרשים  שכתבו 
אקריב  המקדש  בית  כשיבנה  פנקסו  על  וכתב  והטה  קרא 
בתורת  העוסק  כל  )והלא  לזה  הוצרך  ואמאי  שמנה,  חטאת 
חטאת כאילו הקריב חטאת, והוה לי' לפטור עצמו בהלימוד 
כלפי  כקרבן  חשוב  בתורה  דהקורא  ותירצו  חטאת(  בתורת 
חלק גבוה, אבל חלק הכהנים אינו מועיל הקריאה, ולכן צריך 

להקריב בפועל בעבור חלק הכהנים.
ועוד תירצו, כי הן אמת שהקורא בתורת הקרבנות כאלו 

1( ר' שלמה אלגאזי, נדפס אמסטרדם בשנת ת"ע.

2( ר' שמואל זנוויל מלובלין, נדפס אמסטרדם בשנת תל"ד.

עיין  וכו':  שמנה  חטאת  אקריב  המקדש  בית  כשיבנה  יב:(  )שבת  ישמעאל  דרבי   )3

שיחות קודש ו' תשרי ה'תשמ"א.

הקריב, אך אינו נחשב כאלו הקריב מן המובחר וחלב מריאים, 
זהו תורף דבריהם.

כליל,  דכולה  לעולה  התירוצים  שני  בין  מינה  ונפקא 
דלתירוץ הראשון הקורא בתורת עולה הוא חשוב ממש כאלו 
כן הקריאה  הקריב בפועל, דכיון דליכא בה חלק כהנים אם 
עולה לחלק גבוה, ואין צריכים להקריב בפועל. אבל לתירוץ 
שני עולה ושאר קרבנות שוו בשעוריהן, דלא חשיב שהקריב 

מן המובחר.
עולה  בתורת  שהעוסק  העולה  תורת  זאת  שאמר  וזה 
כמקריב עולה כמו שאמרו ז"ל, ולא תימא שאינה מן המובחר, 
אלא היא העולה ממש כמקריב בפועל, שעיקר התירוץ הוא 
כן  ואם  גבי',  פש  אכתי  כהנים  של  חלקם  קרבנות  דבשאר 
כמקריב  ממש  עולה  הקריאה  סלקא,  לגבוה  דכולה  עולה 

עולה בפועל, היא העולה כמו זה כן כמו הוא.
והוא  מקרוב  לידינו  שבא  דוד  צמח  בספר  הוית  וחזא 
להרב הגדול מהר"ר יוסף דוד זלה"ה פרשת ויקרא )דף רי"ג( 
וכו',  ז"ל העוסק בתורה אין צריך עולה  שפירש מה שאמרו 
ורבי  המקדש,  בית  לכשיבנה  וכו'  עולה  צריך  אין  דהכונה 

ישמעאל מדת חסידות הוא עיין שם באורך.
וקצת קשה דהאמרינן ביומא )דף פ' ע"א( אמר רבי אלעזר 
האוכל חלב בזמן הזה צריך שיכתוב לו שיעור, ופירש"י שמא 
יבנה בית המקדש בימיו ויתחדש בית דין ותתחדש הלכה וכו' 
עיין שם, הרי דאמרו דצריך שיכתוב לו שיעור, ומדברי הרב 
הנזכר יראה הרואה דאף שיבנה בית המקדש בימיו אין צריך, 

דכבר נתכפר לו בתורה שקרא פרשת חטאת.
וכו'  בימיו  המקדש  בית  יבנה  שמא  שכתב  רש"י  ומדברי 
נראה דאם מת פקע חיובו ולתחיית המתים פנים חדשות באו 
לכאן. אך מדברי רבינו האר"י זצ"ל מוכח בכמה דוכתי דאף 

אם מת צריך לתקן כל אשר חטא בגלגולים אחרים.
החיד"א – פני דוד

גודל  )וכידוע  הקדוש4  החיים  האור  מ"ש  ידוע  א.  ד. 
ההפלאה אודותיו, ושייכותו עם הבעש"ט כו' – ע"פ המבואר 
פרשת  להתחלת  בפירושו  מקיטוב(  גרשון  ר'  של  במכתביו 
צו, “זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה גו'" – ש"בדרך 
לנחמנו  בו  שאנו  האחרון  גלות  על  הפרשה  כל  תרמוז  רמז 

מעצבון נפשנו וכו'".
המזבח"  על  מוקדה  על  העולה  “היא  שמ"ש  שם  ומבאר 
ויסרונו  עולה  בני  עינונו  “אשר  בגלות,  בנ"י  יסורי  על  קאי   –
ביסורי נקמה, ובפרט בני מערב הפלימי אין לך כוס מר שלא 
באפריקה,  חי  הקדוש  שהאוה"ח  וכידוע  תמיד".  הטעימו 

ששם היו הרדיפות והיסורים של בנ"י מאוה"ע ביותר.
וכפי שממשיך שם – “ואם באת לראות, הוא יותר מגלות 
מצרים, כי גלות מצרים היו משעבדים אותם ומאכילים אותם 
זכרנו  בפי'  רז"ל  שאמרו  ממה  ולמד  וצא  אותם,  ומלבישים 
גלות  והן  היו אוכלים הכל.  וגו', חנם  וגו' את הקישואים  את 
ישמעאלים )ששם חי האוה"ח הקדוש( – אשרי מי שלא ראה 
משעבדים וממררים חיי ישראל, ולא די שלא יתנו שכר, אלא 

4( ידוע מ"ש האור החיים הקדוש וכו': מובא לקמן בפי' הפרשה.
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עוד שואלים ממנו מדוד והבא, ועוד אדם נגזל במה שיש לו 
והם תובעים ממון מה שאין לו כו'".

ועל זה נאמר בכתוב שכללות ענין הגלות, “היא העולה על 
מוקדה על המזבח", יהי' רק “כל הלילה", “שהיא זמן הגלות 

הנמשל ללילה . . עד הבוקר" – בוקר הגאולה.
הששי,  לאלף  ת"ק  עבור  אחר  הוא  “והזמן  שם:  וממשיך 
אלף  הקב"ה  של  יומו  כי  ז"ל  מדבריהם  לנו  שקדם  מה  לפי 
שנה, ומהשכל יהיו ת"ק ראשונה מדת לילה, ות"ק שני מדת 
יום. והודיע ה' כי עד הבוקר, כשיגמור ת"ק שנה בגלות, עד 

הבוקר שהי' העלי'".
יודע אם בוקר של אלף  וממשיך שם: “ובוקר זה אין אני 
הה' או בוקרו של אלף הו' . . גילו ה' סודו ביד עבדיו הנביאים 
כי הוא לבוקר ב', והוא אומרו הי' זרועם לבקרים, לב' בקרים, 
לבוקר ב' אם לא לבוקר א'. לזה אמר עד הבוקר הידוע, שהוא 

ב', ולא לבוקר הבא ראשון בגלות".
הששי"  לאלף  ת"ק  עבור  אחר  הוא  ש"הזמן  היות  והנה, 
מובן  הרי   – הקדוש(  האוה"ח  של  בזמנו  כבר  הי'  ]שזה 
מהתחלת  שנים  וכמה  כמה  עוד  שעברו  שלאחרי  בפשטות 
שתבוא  הזמן  כבר  שהגיע  בודאי  הששי,  דאלף  הבוקר 

הגאולה!
אומרם  “ע"ד  בד",  מדו  הכהן  “ולבש   – בכתוב  וממשיך 
ז"ל כי כל נפש שהרגו האומות מישראל על קידוש שמו ית', 
הקב"ה רושם מדמו צור' הנהרג ההוא במלבוש, ואותו ילבוש 

יום נקם בלבו כו'".
הגלות  בקושי  יותר  עוד  והרעו  הוסיפו  שאוה"ע  ובפרט 
דבנ"י, וכפי שמביא באוה"ח את מחלוקת הרמב"ם והראב"ד 
אל  ראי'  יקח  ש"מהתוס'  ומסיק  האומות,  למשפט  בנוגע 
העיקר, שאם כוונת המענים לקיים מצות ה', הי' להם שלא 
להוסיף, וממה שהוסיפו גילו דעתם כי לא למצוה יכוונו, והוא 
אומרו על המזבח, פי' ביתר על השיעור שהוא לכפרה שקצב 

ה' להם וכו'".
ומסיים בכתוב – “ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים", 
בעושי  משפט  לעשות  הם  הראשונים  שבגדים  “להיות 
רעתינו, ועכשיו בא להטיב להוציאנו מהגלות ולהטיב אותנו, 
לזה ילבש בגדי בחי' ההטבה, כי לא יעכב קיבוץ גליות, אלא 

תיכף ומיד יקבץ נפוצותינו כו'".
תורת מנחם התוועדויות שבת פרשת צו ה'תשמ"ב

ו, ו – אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה

כתיב  ב'(  )פסוק  והראשונה  כאן  נזכרו  יקידות  ארבע  ה. 
והשלישית  ב'(  פסוק  )סוף  והשני'  המזבח  קודם  היקידה 
תמיד  אש  כתיב  והרביעית  תוקד  המזבח  כתיב  ו'(  )פסוק 

תוקד על המזבח.
והענין, כי גלות ראשון של בבל שהוא שרף בית ה' על זה 
עיקר  שהוא  המזבח  שנשרף  המזבח,  על  מוקדה  על  נאמר 

ותכלית בנין ביהמ"ק.
בימיהם  קיים  ביהמ"ק  שהי'  ופרס  מדי  השני'  גלות  ועל 
ה' דברים  והי' חסר  בנין ראשון  הי' בשלימות כמו  רק שלא 
)יומא כא:( כמ"ש ואכבד"ה חסר ה', לכך אמר ואש המזבח, 

אף שיש אש על המזבח אפילו הכי תוקד בו, דהיינו שיוקד בו 
צער באדם על חסרון השלימות.

ועל גלות השלישי שהוא גלות יוון שהי' ג"כ ביהמ"ק קיים 
אבל לא בשלימות, לכך נאמר ג"כ והאש על המזבח, אף שיש 

אש על המזבח אפילו הכי תוקד בו כנ"ל.
המזבח,  על  תוקד  תמיד  אש  נאמר  הרביעית  גלות  ועל 
והוא תוקד על המזבח, שהרס המזבח,  שאדום שרף הבית, 
אריכות  מחמת  תמיד  אש  נאמר  האחרון  גלות  זה  על  לכך 
בימינו  במהרה  ויגאלנו  צדקינו  משיח  שיבוא  עד  הזה,  גלות 

אמן.
גנזי יוסף5

אשר  השלמים  זבח  תורת  וזאת   – יא  ז, 
יקריב לה'

ו. וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לה'. וצריך להבין 
)ו,  וחטאת  ב(  )ו,  ובעולה  וזאת בוא"ו,  מה שבשלמים נאמר 
יח( נאמר זאת בלא וא"ו. וגם צ"ל מה שקרבן עולה הי' זכר 
דוקא ולא נקבה והחטאת הי' נקבה דוקא ולא זכר, והשלמים 

הי' אם זכר או נקבה.
הזהר  בשם  כ'  ע"ב  דקנ"ד  שלו6  פסחים  במס'  השל"ה 
השמים  ישמחו  וסימנך  זכר  הם  הוי'  משם  י"ה  אותיות  כי 
זכר  וענין  ו"ה,  ותגל הארץ לשון נקבה ר"ת  י"ה,  זכר ר"ת  ל' 
וכ' האלקי  וענין נקבה תש כחו כנקבה  ר"ל תגבורת השפע, 
יהי'  ו"ה  אותיות  וגם  הרחמים  יתגבר  לעתיד  כי  האריז"ל 
נקבה  ל'  חדשה  שירה  עתה  שארז"ל  וכענין  י"ה  כאותיות 
בארץ  הזה  השיר  יושר  ההוא  ביום  כמ"ש  זכר7  שיר  ולעתיד 
יהודה בישעי' רס"י ך"ו, וזהו סוד ביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו 

אחד כי אותיות דשם יהי' כמו יהי' והיינו ב"פ י"ה8.
ובדף קנ"ו סע"א כ'9 עולה כולה כליל לה' וכן מנחה שהיא 
יצחק  נענה אלא בתפלת המנחה שכן  וזהו שאלי' לא  מצה, 
שהי' עולה תקנה במקום מנחה כי אין עולה בלא מנחה והם 
שלמים  ו"ה,  כנגד  ואשם  חטאת  מהשם,  י"ה  אותיות  כנגד 
שלם  השם  אין  הגלות  בזמן  כי  ו"ה  עם  י"ה  חיבור  בחי'  הוא 
זבח  תורת  זאת  וזהו  ו"ה,  י"ה  חיבור  בחי'  הוא  והשלמים 
ה'  מילוי  כי  מילואים  וז"ע  משלימים,  שהם  והיינו  השלמים 

אחרונה יהי' כראשונה. ולפי פי' השל"ה קאי זה על לע"ל.
ולפ"ז יש לפרש שהעולה הי' מן הזכרים דוקא לפי שהעולה 
היא ביו"ד של שם הוי' שי"ה של שם הוי' הם בחי' זכר כמ"ש 
ישמחו השמים ל' זכר, ר"ת י"ה, וחטאת נקבה כנגד בחי' ו"ה 

ותגל הארץ ל' נקבה בחי' אותיות ו"ה של שם הוי'.
ונודע  ו"ה,  י"ה  בחי'  מחברים  הם  כי  להיות  והשלמים 
כמו  והיינו  דוקא,  משניהם  כלול  שיהי'  בהכרח  שהמחבר 

5( ר' יוסף בלאך, תלמיד המגיד דמעזריטש.

6( השל"ה במס' פסחים שלו: הובא באוה"ת צו עמוד יט.

ואילך. אוה"ת  . . ולעתיד שיר זכר: ראה סידור עם דא"ח סז, ב  עתה שירה חדשה   )7

תזריע )כרך ג( עמוד תתט-י. שה"ש עמוד ג. יהל אור להצ"צ עמוד תרצט. ובכ"מ.

8( ביום ההוא יהי' . . ב"פ י"ה: ראה לקו"ת נשא כב, ב. ראה כז, רע"ד. תבוא מג, סע"ג. 

אוה"ת ראה עמוד תרלח ואילך. תבוא עמוד תתשיד ואילך. ועוד.

9( ובדף קנ"ו סע"א כ': הובא גם בלקו"ת צו טו, רע"ג.
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לה

ממוצע שצ"ל כלול משניהם דוקא לכן היו באים מן הזכרים 
ומן הנקבות בכדי שיהי' בהם כדי לחבר בחי' י"ה בחי' זכר עם 

ו"ה בחי' נקבה כו'...
בוא"ו,  השלמים  זבח  תורת  וזאת  בשלמים10  מ"ש  וזהו 
משא"כ בעולה וחטאת נאמר זאת בלא וא"ו, דהנה בהשמטת 
והיא  לבד  מל'  זהו  וא"ו  בלא  זאת  פי'  ך"ה  סי'  א'  חלק  זוהר 
דין, אבל וזאת בוא"ו היינו כשמתחבר ומתייחד הוא"ו שהוא 
ז"א עם מלכות הנק' זאת, ועוד מזה בזח"ג ר"פ חוקת, ולכן 
בשלמים להיות שע"י השלמים עושים שלום למעלה ושלום 
למטה היינו שמתחברים שם י"ה עם ו"ה להיות השם שלם 
נאמר וזאת בוא"ו להורות על ההמשכה במל' שז"א מילואים 
יהי' כמו ה' ראשונה, ומבחי' מל' נמשך גם  שגם ה' אחרונה 
למטה בבי"ע שז"ע אכילת בעלים כו', שגם הם יהנו מסעודת 

שמחתו כו'.
ספר המאמרים תורת שמואל – ספר תרכ"ט – עמוד קכב 

ואילך

ז, טו – ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו 
יאכל לא יניח ממנו עד בוקר

זבח  מקריב  כאילו  המילה  על  רמז  שלמיו.  תודת  זבח  ז. 
תודה, והוא חתום בחותם קודש. זבח תודת שלמיו ביום, ס"ת 
חתום, ביום קרבנו קרבנו ביום, שיעשה קורת רוח להקב"ה 
שמל בנו, והנותר ביום השלישי, שלא מל אין לו תחי', ונאמר 
וזה  ונחי',  יקימנו  השלישי  ביום  מיומים  יחיינו  ב(  ו,  )הושע 
אשה,  ס"ת  ההיא,  הנפש  ונכרתה  ישרף.  באש  בנו  מל  שלא 

שאף הנשים בכלל העונשים.
שפתי כהן11

ז, כד – וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל 
מלאכה ואכול לא תאכלוהו

עתיד  )סעודה(  ארסטוון  יצחק  ר'  בשם  ברכי'  א"ר  ח. 
שלא  מי  וכל  לבא  לעתיד  הצדיקים  לעבדיו  לעשות  הקב"ה 
הה"ד  הבא,  לעולם  לראותה  זוכה  הזה  בעולם  נבלות  אכל 
)ויקרא ז( וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכול 

לא תאכלוהו בשביל שתאכלו ממנה לעתיד לבא.
ויק"ר פ' יג, ג

אריסטוון. סעודה לבקר.
בשביל שתאכלו כו'. ואכול יתירה קדריש בשביל שתאכלו 

ממנו לעתיד לא תאכלוהו בעולם הזה.
מתנות כהונה

דממנה  ואומרים  משתבשים  יש  ממנה.  שתאכלו  בשביל 
קאי אטרפה ור"ל כדי שתאכלו ממנה לעתיד אסרה הכתוב 
עצמה  מצד  שהטרפה  ולומר  לטעות  באים  ומזה  עכשיו 
טובה ותהי' נאכלה לעתיד ולא אסרה בעולם הזה אלא כדי 

10( וזהו מ"ש בשלמים: בהבא להלן ראה אוה"ת צו עמוד יט.

11( ר' מרדכי הכהן, מגורי האריז"ל.

שיאכלום לעולם הבא, וזה הפירוש טעות דא"כ הל"ל ממנו 
מהם  לימא  או  אחלב  דקאי  תאכלוהו  לא  דאכול  מלישנא 
שבזכות  הנז'  מהסעודה  ממנה  פירוש  אלא  טרפה  אנבלה 
שמרם פיהם מהנבלות וטרפות יזכו לאכול מסעודה העתידה, 
והכי איתא בש"ס כתיב חלב נבלה וחלב טרפה אם לא אכלת 
אותם בעולם הזה חייכ' שאריסטון גדול מתוקן לכם לעולם 
הבא שנאמר ואכלתם אכול ושבוע, וביפה עינים ח"ג פ' אמור 
קאי  דממנ'  תימא  אפי'  פירשתיו  לסעודה  מתוקן  והכל  גבי 

אטרפה ע"ש ומ"מ מה שפירשתי כאן הוא אמיתי.
יפה תואר הארוך

*  *  *

אלא  וטומאה  באכילה  נבלה  רחמנא  אסר  דלא  נראה 
מיתה  שכל  הטומאה  רוח  אחרא  סטרא  בה  דשלטה  משום 
כדאיתא  בהמה,  מיתת  אפילו  המות  מלאך  ידי  על  נעשה 
בפרק המפקיד מלאך המות מה לי הכא מה לי התם, ואפילו 
מי שאינו מת מיתת עצמו אלא נהרג על ידי אחרים הן אדם 
הן בהמה יש לו למלאך המות חלק באותה מיתה דגמר יציאת 
חי'  בהמה  לשחוט  הכתוב  צוה  ולכך  ידו,  על  נעשה  הנשמה 
מלאך  ידי  על  ולא  שחיטה  במצות  נשמתן  שתצא  כדי  ועוף 
למלאך  אין  השם  במצות  כהוגן  ששוחטין  ידי  שעל  המות, 
וקדושות  כי מצות ה' טהורות  המות חלק ביציאת נשמתה, 
ולעולם הטומאה בורחת מן הקדושה, וכן כתב הרב ר' מנחם 

רקאנט"י בפרשת ראה.
שמיני  פרשת  רבה  במדרש  דאיתא  הא  ניחא  והשתא 
)פי"ג, ג( א"ר ברכי' ארסטוון עתיד הקב"ה לעשות לצדיקים 
לעתיד לבוא וכל מי שלא אכל נבלות בעולם הזה זוכה לראותו 
לעולם הבא, הה"ד וחלב נבלה וגו' ואכול לא תאכלהו בשביל 
שתאכלו ממנו לעתיד לבוא. הענין תמוה למה זה תהא נבלה 
מותרת לעתיד לבוא חלילה לומר שיבטל או יעקור הקב"ה 
אפילו אות אחת מתורתו והוא אחד מי"ג עיקרים שלא תהא 
תורה אחרת מאתו יתברך, ולפי מה שפי' ניחא דכיון דטעמא 
אחרא  סיטרא  בה  דשלטא  משום  ומטמאה  אסורה  דנבלה 
ואת  ולכך לעתיד שיבער הקב"ה את הטומאה כמו שנאמר 
טעמא  האי  שייך  דלא  כיון  הארץ,  מן  אעביר  הטומאה  רוח 
בהמות מותרות בלא שחיטה דלא איצטריך לי' שחיטה כלל 

כיון דבטלה טומאה וסטרא אחרא ליתא.
תורת חיים סנהדרין קיב:

ח,  י – ויקח משה את שמן המשחה וימשח 
את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם

ט. ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת 
במה  ויובן  ריבויי.  מאי  אתין  הני  לדקדק  וכו'.  בו  אשר  כל 
שאמרו בהוריות )יא, ב( שמן המשחה שעשה משה ראה כמה 
יורה בולעת, וכמה עיקרין בולעין, ובו נמשח המשכן וכליו וכו' 
וכמה נסים נעשו בו וכולו קיים לעתיד לבוא, שנאמר )שמות 
ל, לא( שמן משחת קדש יהי' זה לי לדורותיכם, זה בגימטריא 
י"ב לוגין, וי"ב לוגין הוא שעשה משה שנאמר )שם כד( ושמן 
זית הין ע"כ. ולפי זה יאמר את לרבות מה שחסר ממנו, ואמר 
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:Ba ã÷ez çaænä©¦§¥−©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ∑(ת"כ)ּבמקֹום לזרז הּכתּוב צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר ּולדֹורֹות. מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא "צו", אין «∆«¬…ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכיס חסרֹון ּבֹו B‚Â'.ׁשּיׁש ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ואיברים חלבים הקטר על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי ְִֵֶֶ…«»…»¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹומר: ּבא, הּוא לרּבֹות 'ּתֹורה' ׁשּכל ירד; לא – עלה אם ואיזה ירד, – עלה אם איזה הּפסּולין, על ּוללּמד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּלילה,

ירדּו לא עלּו ׁשאם ּפסּולין, ואפּלּו העֹולים, לכל אחת ‰ÏÚ‰.ּתֹורה ‡Â‰∑וכּיֹוצא הּנרּבע ואת הרֹובע את למעט ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹƒ»…»ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לעזרה. ׁשּבאּו קדם ׁשּנפסלּו ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ׁשּלא ד)ּבהן, ּופרק ג ּפרק ּוזבחים ּכהנים ּבתֹורת הענין החיים.(ּכל אור ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„‡ב ¯ÓÈÓÏ È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È „wt«≈»«¬…¿»¿ƒ¿≈«»
‡„˜BzÓc ÏÚ ‡˙ÏÚ ‡È‰ ‡˙ÏÚc ‡˙È¯B‡«¿»«¬»»ƒ¬»»«¿ƒ¿»
‡˙M‡Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÈÏÈÏ ÏÎ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»»≈¿»««¿»¿∆»»

:d· ‡„˜È ‡‰z ‡Áa„Ó„¿«¿¿»¿≈»¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡‰¯Ô.ב) ˙‡ Âˆּכהנים ּבתֹורת ז"ל אמרּו «∆«¬…ְְֲִַָֹ

רּבי אמר ּולדֹורֹות מּיד זרּוז אּלא צו ְִִֵֵֶַַַָָָאין

ּכיס חסרֹון ׁשּיׁש מקֹום ּכל וכּו' ּביֹותר ְְְְִִֵֵֶֶָָׁשמעֹון

מה לצד זרּוז ּכאן יׁש קּמא לתּנא הּנה ְְִֵֵֵַַַַָָָע"כ.

ּׁשאין מה ּבּלילה, העֹולה ּדיני ּפרטי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּגדלּו

מּיד זרזֹו לזה הּקרּבנֹות ּבכל לּה ּדֹומה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָמׁשּפט

ּבתֹורת ׁשּלמדּו ּכמֹו יתנהג, זמן לאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֶַַָָּפרּוׁש

ּדכתיב נרֹות מּפרׁשת ב')ּכהנים כ"ד צו(אמר ְֱֲִִִִֵַַָָֹֹ

ּוכתיב וגֹו' אלי ויקחּו יׂשראל ּבני (ּבהעלֹותאת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ

ג') ׁשּיתנהגּוח' ּפרּוׁש לדֹורֹות אהרן. ּכן ְְֲֲִֵֵֶַַַַַֹוּיעׂש

ז"ל ׁשאמרּו לדֹורֹות, ּככתבן העֹולה ְְְְְִִֵֶָָָָָמׁשּפטי

ו') ּפסּוק יׂשראל(ּפסיקתא ׁשהיּו לפי לׁשֹונם וזה ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

ו נֹוהגים הּמּסעֹות היּו לׁשעבר הּתמידיןאֹומרים ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

ע"כ, הּתמידין ּפסקּו הּמּסעֹות ּפסקּו ְְְֲִִִַַַָָָנֹוהגים

לדֹורֹות. ּתנהג ׁשּלא לטעֹות מקֹום ׁשיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָֹֹהרי

ּבֹו רּבּו ׁשמעֹון רּבי ׁשאמר ּכיס ְְְִִִֶֶַַַָוחסרֹון

ּכיס חסרֹון ּדוקא לאו אֹומרים יׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָהּפרּוׁשים,

ּכי אֹומרים ויׁש הּצער. רּבּוי הּדין הּוא ְְִִִִֵֶַַַַָאּלא

חסרֹון והּוא הּלילה ּכל מּמלאכּתֹו ּבטל ְְְְְִֵֶַַַָָָָָהיה

ליׂשראל הּוא ּכיס חסרֹון אֹומרים ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֶָּכיס.

נהנים ואינם הּמזּבח על נׂשרפין עֹולה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאברי

ׁשהּוא לכהן ּכיס חסרֹון אֹומרים ויׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹמהם.

זכּות לֹו ׁשּיׁש אחרים קרּבנֹות להקריב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָירצה

ואין ּכליל ׁשּכּלּה העֹולה ּכן ּׁשאין מה ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבהם

ּבעיני. רחֹוקים הּדברים וכל העֹור, אּלא ּבּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָלֹו

ׁשאמרּו עצים התמדת על ׁשהּוא נראה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָואּולי

מ"ה.)ז"ל ׁשם(יֹומא היּו אׁש ׁשל מערכֹות ג' ֲֵֶַָָָָ

אׁש לקּים אּלא ּכלּום עליה אין ׁשליׁשית ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָוכּו',

חסרֹון אמר זה ּפרט על ע"כ, וגֹו' ּתּוקד ְְְִֶֶַַַָָָּתמיד

מהּקרּבנֹות אחד ּבֹו ׁשאין ּדבר ללא ּפרּוׁש ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכיס

הּלילה, ּכל עצים אֹוכלת האׁש ׁשּתהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא

ממֹון: ׁשוים הם ְִֵַָָוגם

„BÚׁשּמצות לצד הּוא ּכיס חסרֹון ּכי ְְְְִִִִֶֶֶַַנראה

ּגדֹול ּדבר הּכתּוב ּבּה עׂשה ּתמיד ִַַָָָָָָָָעֹולת

ה')ּדכתיב וער(ּפסּוק וגֹו' הּכהן עליה ּובער ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

מּנין ּכהנים ּבתֹורת רּבנן ותנּו העלה, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֹעליה

ּתלמּוד ׁשחר ׁשל לתמיד ּקֹודם ּדבר יהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּבתֹוספּתא ותניא ע"כ. העֹולה עליה ְְְְֶֶַַָָָָָָלֹומר

קדם(פ"ד)ּדפסחים ׁשהקריבן הּקדׁשים ּכל ְְֳִִִִִֶֶַָָָָֹ

הא ע"כ, וכּו' ּפסּולים וכּו' ׁשחר ׁשל ְְְְִִֶַַָָלתמיד

לּה קדם הּנעׂשה ּכל עֹולה אין אם ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹלמדּת

ּבהם ׁשּיׁש רּבים ּדברים יׁשּתלׁשלּו ּומּזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּפסּול,

ואם ׁשנתֹו ּבן ּכבׂש ׁשהביא הרי ּכיס, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָחסרֹון

ּולצד ּכׁשר היה להבאתֹו סמּו מקריבֹו ְְֲִֵַַַָָָָָָָָהיה

ׁשל ּתמיד ׁשּיקרב (עד) עמד לֹו ְְֲִִִֶֶֶַַָֹׁשאֹומרים

ּכי אחת, ׁשעה ּבׁשהּית הפסידֹו זה הרי ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָׁשחר

ב' ּבפרק ּכדאיתא לּקדׁשים, ׁשעֹות ְְִִִִֶֶַָָָָמֹונין

מּומין(כ"ה:)ּדזבחים אּלּו על (ּבכֹורֹותּובפרק ְְְִִִֵֶֶַָ

קדםלט), והקטיר קמץ אם לּה מׁשּכחת ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹוכן

זמן ׁשּיהיה לּה מׁשּכחת ּגם ּפסּול, זה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהרי

ׁשהיתה ּבזמן להקריב ּכבׂשים להם היה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא

ּבית לעבֹודת מציאּות ואין ּבמצֹור ְְְְֲִִֵֵַַַָָירּוׁשלים

הּבאים מהּקרּבנֹות קרּבן להקריב ְְְְֱִִֵֵַַַָָָָָֹאלהינּו

ּוצריכין והּקטרת והּמנחֹות חּיים ּבעלי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹמׁשאר

ׁשאין לצד ּבכבׂש רב ממֹון לתת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

ּתמצא וכן ׁשּיקּדים. עד להקריב (ב"קמציאּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָ

ּדינריפ"ב:) מלאה קּפה להם מׁשּלׁשלין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשהיּו

ּגדֹול ּכיס חסרֹון ל ואין אחד ּכבׂש ּבעד ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָזהב

לא הּנזּכר העּכּוב היה לא ׁשאם ואּולי ְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹמּזה.

יֹום, ּבכל אחד ּבכבׂש הפלגה ּכל נֹותנים ְְְְִֶֶֶַָָָָָָהיּו

ּגבֹוּה: מּנכסי ְְִִִֵַָָּובפרט

.¯Ó‡Ï,לדֹורֹות ואם יאמרּו, למי ידּוע אין ≈…ְְְְִִֵַָֹ

ּכמֹו צו מאֹומרֹו נׁשמע זה ּדבר ְְְֲִֵֵֶַַָָהרי

ּכדי ליׂשראל לֹומר ואם ,ּבסמּו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָׁשּכתבנּו

הרי הּמערכה, ועצי ּומכׁשיריה העֹולה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּיכינּו

עליו צּוה ּכי ואּולי לאמר. וגֹו' ה' וידּבר ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹאמר

ּבמכּתב הרמּוזֹות ּדרׁשֹות לאהרן ְְְְְֲִֶַַַָָֹֹׁשּיאמר

הּכתּוב, להם יכּון אׁשר והּדקּדּוקים ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹאלהים

הּסתּום, ּכחזֹון הּוא הּפסּוק ּׁשּתמצאּכי ּומה ְְִִֶַַַָָָָ

אליהם ּׁשּקדם מה לפי אּלא אינֹו רז"ל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּדרׁשּו

צּוה ואֹותם ּבסיני למׁשה ׁשּנאמרּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָמהלכֹות

ׁשהכׁשיר לצד ירצה אֹו לאהרן, לאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹה'

ּכאמּור ׁשּנפסלּו הגם הּמזּבח על ְְְֲִִִֵֶַַַַָָעֹולים

צּוה(תו"כ)ּבדבריהם לזה הּכתּוב, ּבפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

הּפסּולין מן יעלּו לבל ׁשּיׁשּתּדלּו להם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹׁשּיאמר

קפידה אין ּכי יחׁשבּו יֹורדין אינם ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָּבראֹותם

לׁשמרם לב עליהם יּתנּו ולא ּבעלּיתם ּכ ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֹּכל

ׁשּלא ׁשּיׁשמרּו להם לאמר צּוה לזה יעלּו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלבל

ּכתֹורתּה עֹולה ּפרּוׁש העֹולה, ּתֹורת אּלא ְֲֵֶֶַַָָָָָָּתעלה

וכּו' יציאה ּבלא לינה ּבלא ְְְְְְִִִָָָָֹֹּוכמׁשּפטּה

˙‡Ê.'B‚Â ‰ÏÚ‰ ˙¯Bzּדרׁש יהּודה (תו"כר' …«»…»¿ְַָָ

ׁשלּכאן) וה"א היא, זאת, מעּוטים, ג' ְִִִֵֶָֹ

וׁשּנׁשּפ ּבּלילה, נׁשחטה למעט ׁשנּיה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹהעלה

עלּו אם אּלּו לּקלעים, חּוץ ּדמה וׁשּיצא ְְִִֵֶַָָָָָָָָּדמּה,

אם וכּו' והּטמא הּיֹוצא וזבח הּלן, אבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָירדּו,

עלּו אם הּפסּולים ׁשאר וכל ירדּו, לא ְְְְִִֵַָָָָֹעלּו

ׁשעּור וזה היא. רּבּוי ּתֹורת ּתבת ּכי ירדּו, ְְִִִִֵֵֶַַֹלא

‰ÏÚ‰הּכתּוב ‡È‰ ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Êּפרּוׁש ַָ…«»…»ƒ»…»ֵ

יׁש עלה ּתֹורת וכּו' מֹוקדה על ׁשעלתה ְְְֵֶַַָָָָָֹּכל

ׁשעלתה, קדם אּלא ּפסּול ּבּה ל ואין ְְְְֵֶֶֶָָָָָֹלּה

ּתֹורת הּמזּבח על מֹוקדה על עלתה אם ְְְֲִִֵַַַַַָָָָאבל

טהרם הּפסּולין וכל ּגונא, ּבכל לּה יׁש ְְְְֲִִֵַַָָָָָָעֹולה

ׁשּלא ּכּנזּכר. ׁשּמעט ּדברים ג' זּולת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמזּבח

על עלה העלה ּתֹורת אּלא לֹומר לֹו ֶַַַָָָָָָֹֹהיה

ּכּנזּכר: למעט וה"א, היא, זאת, ואמר ְְְְְִִֵֵַַַַָָֹמֹוקדה,

‡Â‰.‰ÏÚ‰הרֹובע מעט ז"ל רׁש"י ּכתב ƒ»…»ִִֵֵַַַָָ

לפרׁש יֹותר ּבחר לּמה ידעּתי לא ְְְִֵֵַַָָָָָֹוכּו'.

ּדרּבי אלּבא ולא ׁשמעֹון ּדרּבי אלּבא ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָֹהּכתּוב

וׁשּנׁשּפ ּבּלילה הּנׁשחט למעט ׁשּכתב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָיהּודה

ׁשּלא ּבלׁשֹונֹו הרב יפה ּדקּדק לא ועֹוד ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹּדמֹו,

ור"ׁש העלה ּבהיא אּלא ּבזאת הּמעּוטים ְְְִִִֶַַָָָָֹֹּכתב

זאת מּמעּוט ּכי אצלי ּופׁשּוט ּדרׁש, ְִִִִִֶַָָֹֹמּזאת

אין ּכי העלה, מהיא ולא ר"ש ּדריׁש ְְִִִֵֵַָָָֹֹלבד

רּבים מעּוטים ׁשמעֹון לרּבי לפרטיםצרי ְְְִִִִִִִִַַָָ

רּבי ׁשּמעט ּכמֹו ירדּו יעלּו אם ּבהם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשאמר

ּכן לֹומר ּבאנּו ׁשאם מעּוטים, מּג' ג' ְִִִִֵֶַָָיהּודה

רּבים ּכי מּלסּפר, רּבים למעּוטים אנּו ְְְִִִִִִִִִַַָֹצריכין

ּבא ׁשעליהם ר"ש ׁשהזּכיר הּפרטים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָהם
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הּכל, מעט אחד מּמעּוט ּכי וּדאי אּלא ִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמעּוט,

מקּבלֹו הּקדׁש אין ּבּקדׁש ּפסּולֹו ׁשאין ְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכל

ליה ּוקתני אחד מעּוט אּלא צרי ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָוכיון

פ"ד)ּבבריתא מּנין(זבחים זאת, לֹומר ּתלמּוד ְְְְִִִַַַַָָָֹ

ותמצא העלה, היא ׁשּדֹורׁש לֹומר ְְְִִִֵֶַַָָָֹלרׁש"י

ּבהֹוריֹות נפׁש(ב')ׁשאמרּו ּדקתני מתניתא על ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

עצמֹו מּפי העֹוׂשה מעּוטין אּלּו הרי וכּו' ְְֲִִִִֵֵֶַַַָאחת

ּופרי יהּודה ּכרּבי הּבריתא הּׁש"ס ּומֹוקי ְְְְִִֵַַַַַָָָָוכּו',

ליה ׁשמעּת מאן ּומׁשּני היא, ר"ש ְְְְִִֵֵַַָָָּדלמא

זאת ּדתניא יהּודה רּבי ּכהאי מעּוט ְְְְְִִִַַַָָָֹּדדריׁש

מעּוטין, אּלּו הרי העלה היא העלה ֲִִִֵֵַָָָָֹֹּתֹורת

מעּוט: ּדריׁש לא ר"ש ּכי ֲִִִֵָֹהרי

ÏÚ.ÁaÊn‰ ÏÚ ‰„˜BÓּדר על יתּבאר «¿»««ƒ¿≈«ְִֵֶֶַָ

מקּדׁש הּמזּבח ּבפרק ּכל(פ"ה)אֹומרם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

יעלּו, לא ירדּו אם ירדּו, לא עלּו ׁשאם ְְֲִִֵֵֶַָָֹֹאּלּו

ּבהם מׁשלה ׁשּלא אּלא ׁשנּו לא עּולא ְֶֶֶַָָָָָָָֹֹאמר

והגם יעלּו. האּור ּבהם מׁשלה אבל ְֲֲֲֶַַַָָָָָָהאּור

ּדעצמֹות אסיפא ּדמתני מאן התם ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָּדאּכא

ּדלא ּבגמרא מּסיק הרי וכּו', והּקרנים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹוהּגידים

ּבריׁשא אבל ּבסיפא, אּלא ּפלּוגתא ְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָנפקא

ׁשּנתרּבּו הּפסּולים והאמּורים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָהאיברים

לא ירדּו ואם ירדּו לא עלּו ׁשאם ְְְִִֵֵֶָָָָֹֹמהעֹולה

יעלּו האּור ּבהם ׁשלט אם עלמא לכּלי ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻיעלּו

אֹותם ּכנגד הּכתּוב אמר ולזה ׁשּירדּו. ְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָהגם

האּור ּבהם d„˜BÓ,ׁשּמׁשּלה ÏÚאֹותן ּוכנגד ְֶֶָָָָ«¿»ְֶֶָ

לּמזּבח עלּו אּלא האּור ּבהן מׁשלה לא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעדין

‰ÁaÊn.אמר ÏÚׁשּיׁשּתּנּו לצד הּכתּוב וחּלקם ַָ««ƒ¿≈«ְְְְִִֶַַַָָ

אבל ׁשּירדה, הגם ּתעלה הּמֹוקדה על ְְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָּבדינם,

ּדוקא הּמזּבח על לֹומר הּכתּוב ּׁשהֹוסיף ְְִִֵֶַַַַַַַָָמה

הּכתּוב הקּדים ולזה ירדה. ולא עלתה ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹאם

ּומן הּמזּבח, על אֹומרֹו קדם מֹוקדה על ְְְִִֵֶַַַַַָֹלֹומר

מֹוקדה אינּה ּכי הּמזּבח עלּית יקּדים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהראּוי

לרׁשם נתּכּון אּלא הּמזּבח, ׁשּקדם אחר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאּלא

מּמׁש ּכׁשר הּפסּול יחזר ׁשּבּה ראׁשֹונה ְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹהדרגה

הדרגה אמר ּכ ואחר יעלּו, ירדּו אם ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָלענין

עֹוד ּכל אּלא ּפסּול הסרת ּבהם ׁשאין ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָׁשנּיה

נחלקּו ּכהנים ּובתֹורת ּכּנזּכר. הּמזּבח על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַֹׁשהם

סֹובר ּגמליאל רּבן יהֹוׁשע ורּבי ּגמליאל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֻרּבן

עלה אם לּמזּבח ׁשראּוי ּדבר ּכל הּמזּבח ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעל

על סֹובר יהֹוׁשע ורּבי נסכים ואפּלּו ירד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֻלא

וע' וכּו', נסכים ולא ּדוקא ּפניםמֹוקדה ְְְְְְִִַָָָָֹ

ַָלּתֹורה:

C¯„·eהאחרֹון ּגלּות על הּפרׁשה ּכל ּתרמז רמז ¿∆∆ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכי נפׁשנּו, מעּצבֹון לנחמנּו ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָׁשאנּו

ּבראֹות נפׁשֹו הּנחם מאנה יׂשראל איׁש ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָּכל

ת', למצרים ּדֹומה, למי נראה הּגלּות, ְְְְִִִִֶֶֶַַָֹאר

אלף הּיֹום והן ת"ע, יחד לׁשניהם ע', ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָלבבל

אּלא לבד ּגלּות ולא עֹוד, איחל מה ְְְֲֵֶַַָָָֹותרע"ב

יׂשראל ּבבני ּוממלכה ּגֹוי ּכל ּכי מהאּמֹות ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֻעּנּוי

ּכי טֹוב, לא חׁשב יסֹובב זה ואׁשר ְֲֲֲִֵֶֶַַֹֹֹיעבדּו,

לׁשֹון והאריכה ּבכֹוננת הּכרה לא אמת ְְְְְֱֱִֶֶֶֶַָָֹֻׂשפת

הּדֹורֹות ּכל סֹוף עד ּומּביט הּצֹופה ּובא ִֶֶֶַַַַָָׁשקר,

לזרז למׁשה והֹודיע מראׁש הּדֹורֹות ְְְִֵֵֵֶַַָֹקֹורא

אׁשר ּכהן ׂשפּתי ּתֹורה ּבני ּובראׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹֹליׂשראל

להֹודיע ּובניו אהרן מּפיהּו יבּקׁשּו ְְְֲִִִַַַָָָֹּתֹורה

הּזה, הּדבר את ‰ÏÚ‰,לדֹורֹות ˙¯Bz ˙‡Ê ְֶֶַַָָ…«»…»

ּכמֹוה ׁשאין העלּיֹות ּכל למעט זאת ְֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמר

ואמר זאת, היא מי ּופרׁש וחזר ‰Â‡עֹולה, ְְִִֵֵַַָָָֹƒ

‰ÏÚ‰ּדכתיב ג')ּכבר עֹולה(שה"ש זאת מי »…»ְְִִִָָֹ

ב' הם הּמזּבח על מֹוקדה על הּמדּבר. ְְְִִִֵֵַַַַַָָמן

מה ּתֹורה ּבני ׁשאנּו הא' ּבהם, ׁשאנּו ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּפרטים

ּבּגלּות מיּסרים ׁשאנּו והּב' האּמֹות, ּבכל ְְְִֵֶֶַַָָָָָֻֻּׁשאין

אמר הּתֹורה ּכנגד ודּלּות, BÓ˜„‰ויּסּורין ÏÚ ְְְִִֶֶַַַָָ«¿»

ׁשאמרּו ּתמצא וכן לאׁש, הּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשּנמׁשלה

ד')ז"ל אֹוריתא(ּתענית ּדרתח מרּבנן צרבא האי ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֻ

אמר וענפיו הּגלּות ּוכנגד ‰ÁaÊnוכו', ÏÚ ְְֲֶֶַַַָָָָ««ƒ¿≈«

להיֹותם מזּבח ׁשם להם מתיחס הּיּסּורין ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּכי

חכמים בלׁשֹון הּוא וכן ה').ּכּפרה, (ּברכֹות ְְְֲִִֵַָָָָ

ּתהיה ּדברים ב' ּבאמצעּות ּכי הּכתּוב ְְְְְִִִִֶֶַַָָָוהֹודיע

מׁשּנֹות המעּלֹות ּבהפלגֹות מיעדת ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֻֻעלּיתנּו

ּובאר יהיה. ולא היה לא אׁשר ׁשבחים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלׁשבח

אּלּו, ּדברים ב' ּבגדר יׂשראל יהיּו מתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעד

‰ÏÈl‰ Ïkללילה הּנמׁשל הּגלּות זמן ׁשהּוא »««¿»ְְְְִֶַַַַָָָ

ּמּלילה מה כ"א)ׁשמר ליני(יׁשעיה ּבּפסּוק וכן ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

ׁשהּוא הּבקר עד הּגלּות על ז"ל ּדרׁשּו ְְֶֶַַַַַַָָָֹהּלילה

והּזמן ּבקר, ואתא ּכבֹודֹו עלינּו ׁשּיריק ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹזמן

מה לפי הּׁשּׁשי, לאלף ת"ק עבֹור אחר ְִִִֶֶַַַַָָהּוא

ז"ל מּדבריהם לנּו י"ט)ּׁשּקדם יֹומֹו(ב"ר ּכי ְִִִֵֶֶַָָ

ת"ק יהיּו ּומהּׂשכל ׁשנה, אלף הקב"ה ְִֵֵֶֶֶֶַָָׁשל

יֹום, מּדת ׁשנּיה ות"ק לילה מּדת ְְְִִִִַַַָָָראׁשֹונה

ׁשנה ת"ק ּכׁשּיּגמר ּכי הּבקר עד ּכי ה' ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהֹודיע

זה ּובקר העלּיה, ׁשּיהיה הּבקר עד ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבּגלּות

ּבקרֹו אֹו הה' אלף ׁשל ּבקר אם יֹודע אני ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאין

יׂשראל ּכבֹוד ּגלה הד' ּבאלף ּכי הּו' אלף ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל

הּנביאים עבדיו ּביד סֹודֹו ה' ּגּלה לזה ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָּבעקב"ֹו,

אֹומרֹו והּוא ב', לבקר הּוא ל"ג)ּכי (יׁשעיה ְְְְְִֶַָֹ

אם ב' לבקר ּבקרים לב' לּבקרים זרֹועם ְְְְְֱִִִֵֶַָָָֹהיה

הּידּוע הּבקר עד אמר ולזה א'. לבקר ְְֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא

ואּולי ּבּגלּות. ראׁשֹון הּבא ּבקר ולא ב' ְְִֶֶַַַָָֹֹׁשהּוא

ּבאֹומרֹו הּנביא רמז לזה כ"א)ּכי אמר(יׁשעיה ְְְְִִֶַַַַָָָָָ

ׁשאתא הגם ּפרּוׁש לילה וגם בקר אתא ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשמר

הּלילה ּכן ּגם ּובא הֹועיל לא ראׁשֹון ְִִֵֶַַַָָֹֹבקר

יׂשראל אּלּו ּכי ואּולי ּבֹו. נֹוׁשענּו לא ּכי ְְְֲִִִִֵַַַָָֹאחריו

ראׁשֹון: ּבבקר נגאלים היּו ׁשלמים ְְְִִִִֵֶָָָֹהיּו

‡e‰Âעל נגזר ׁשּלא ּבדבריהם ּׁשרמּוז מה ¿ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

ּדכתיב אחד יֹום אּלא ּגלּות ְְִִִֵֶֶָָָָיׂשראל

כ') ׁשל(ּתהּלים יֹומֹו ּפרּוׁש צרה ּביֹום ה' יענ ְְְִִֵֶַַָָ

עק"ב ׁשהם תרע"ב אּלא נׁשארים ולא ְְִִֵֶֶָָֹהקב"ה,

הרי הה' אלף ׁשל ות"ק הּד' מאלף ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַׁשּנׁשארּו

מעׂשיהם ּולצד נגאלים, היּו ּובבקרֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָתרע"ב

ּבאֹומרֹו נתּכּון ולזה ב', ּבקר ויעד עּכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהרעים

ל"ג) קּוינּו(יׁשעיה ּפרּוׁש וגֹו' קּוינּו ל חּננּו ה' ְְְְִִִִֵֵַָָ

ּבקר עד לעּכב ׁשּלא א' ּבבקר הּגאּולה ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹֹלהיֹות

לּבקרים זרֹועם היה ּפנים ּכל על אבל ְְֱֲִִֵַַָָָָָב',

ואֹומרֹו ׁשנים. ez˜„ּכׁשּיעברּו ÁaÊn‰ L‡Â ְְְְְִֶַַַ¿≈«ƒ¿≈««

Ba'ה אף ּתעׁשן ּבקר ּבאֹור ּכי הּכתּוב ְֱִִֶֶַַַַָֹיֹודיע

עולה ּבני עּנּונּו אׁשר על ּתאכל מּפיו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹואׁש

הּמערב ּבני ּובפרט נקמה ּביּסּורי ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָויּסרּונּו

ּתמיד, הטעימּו ׁשּלא מר ּכֹוס ל אין ְְְִִִִִֵֶַַָֹהּפנימי

ּבחינת ּבֹו ׁשרמזנּו הּמזּבח ואׁש אֹומרֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָוהּוא

הּכה לאׁשר לּבם רחם ולא מהאּמֹות ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻהּיּסּורים

ּבם נהג ולא יעקב, ּגאֹון והׁשּפיל ימים זה ְְְְֲִִִֶַַָָָֹֹה'

עליֹונים עליֹוני ראֹות ּדי לֹומר ּדראֹון, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָּבחינת

ּבנעלם ּבֹו ּתּוקד זה מזּבח אׁש מּטה, ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלמּטה

ורמז קנאה ולֹובׁש המקּנא הּוא ּכי ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָהּנעלמים

עקדתּגם לבחינת הּמזּבח ואׁש ּבאֹומרֹו ּכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַ

ּכי הּדין ּבחינת אל יּגיד הּמזּבח ּגם ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָיצחק,

אֹומרֹו סֹוד והּוא ויתּגּברּו, הּדינים ְְְְְְְִִִִַַיתעֹוררּו

Ba „˜ez.והבן„· BcÓ Ô‰k‰ L·ÏÂירצה «ְֵָ¿»««…≈ƒ«ְִֶ

ּכהן, ּבׁשם יתּכּנה ּכי והרחמים החסד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלמּדת

ועּין נקם לנקם יסּכימּו החסדים ׁשּגם ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּכּונה

ּבּפסּוק וגֹו' וארא ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי (ו'מה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

יתּבארב') בד מּדֹו ואֹומרֹו ה', אני אליו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹוּיאמר

ׁשהֹורגים נפׁש ּכל ּכי ז"ל אֹומרם ּדר ְְִִֶֶֶֶֶַָָעל

הקב"ה יתּבר ׁשמֹו ּקּדּוׁש על מּיׂשראל ְְְִִִִֵַָָָָֻהאּמֹות

ּבמלּבּוׁש ההּוא הּנהרג צּורת מּדמֹו ְְֱִֵֶַַַַָָרֹוׁשם
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הּכל, מעט אחד מּמעּוט ּכי וּדאי אּלא ִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמעּוט,

מקּבלֹו הּקדׁש אין ּבּקדׁש ּפסּולֹו ׁשאין ְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכל

ליה ּוקתני אחד מעּוט אּלא צרי ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָוכיון

פ"ד)ּבבריתא מּנין(זבחים זאת, לֹומר ּתלמּוד ְְְְִִִַַַַָָָֹ

ותמצא העלה, היא ׁשּדֹורׁש לֹומר ְְְִִִֵֶַַָָָֹלרׁש"י

ּבהֹוריֹות נפׁש(ב')ׁשאמרּו ּדקתני מתניתא על ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

עצמֹו מּפי העֹוׂשה מעּוטין אּלּו הרי וכּו' ְְֲִִִִֵֵֶַַַָאחת

ּופרי יהּודה ּכרּבי הּבריתא הּׁש"ס ּומֹוקי ְְְְִִֵַַַַַָָָָוכּו',

ליה ׁשמעּת מאן ּומׁשּני היא, ר"ש ְְְְִִֵֵַַָָָּדלמא

זאת ּדתניא יהּודה רּבי ּכהאי מעּוט ְְְְְִִִַַַָָָֹּדדריׁש

מעּוטין, אּלּו הרי העלה היא העלה ֲִִִֵֵַָָָָֹֹּתֹורת

מעּוט: ּדריׁש לא ר"ש ּכי ֲִִִֵָֹהרי

ÏÚ.ÁaÊn‰ ÏÚ ‰„˜BÓּדר על יתּבאר «¿»««ƒ¿≈«ְִֵֶֶַָ

מקּדׁש הּמזּבח ּבפרק ּכל(פ"ה)אֹומרם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

יעלּו, לא ירדּו אם ירדּו, לא עלּו ׁשאם ְְֲִִֵֵֶַָָֹֹאּלּו

ּבהם מׁשלה ׁשּלא אּלא ׁשנּו לא עּולא ְֶֶֶַָָָָָָָֹֹאמר

והגם יעלּו. האּור ּבהם מׁשלה אבל ְֲֲֲֶַַַָָָָָָהאּור

ּדעצמֹות אסיפא ּדמתני מאן התם ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָּדאּכא

ּדלא ּבגמרא מּסיק הרי וכּו', והּקרנים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹוהּגידים

ּבריׁשא אבל ּבסיפא, אּלא ּפלּוגתא ְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָנפקא

ׁשּנתרּבּו הּפסּולים והאמּורים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָהאיברים

לא ירדּו ואם ירדּו לא עלּו ׁשאם ְְְִִֵֵֶָָָָֹֹמהעֹולה

יעלּו האּור ּבהם ׁשלט אם עלמא לכּלי ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻיעלּו

אֹותם ּכנגד הּכתּוב אמר ולזה ׁשּירדּו. ְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָהגם

האּור ּבהם d„˜BÓ,ׁשּמׁשּלה ÏÚאֹותן ּוכנגד ְֶֶָָָָ«¿»ְֶֶָ

לּמזּבח עלּו אּלא האּור ּבהן מׁשלה לא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעדין

‰ÁaÊn.אמר ÏÚׁשּיׁשּתּנּו לצד הּכתּוב וחּלקם ַָ««ƒ¿≈«ְְְְִִֶַַַָָ

אבל ׁשּירדה, הגם ּתעלה הּמֹוקדה על ְְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָּבדינם,

ּדוקא הּמזּבח על לֹומר הּכתּוב ּׁשהֹוסיף ְְִִֵֶַַַַַַַָָמה

הּכתּוב הקּדים ולזה ירדה. ולא עלתה ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹאם

ּומן הּמזּבח, על אֹומרֹו קדם מֹוקדה על ְְְִִֵֶַַַַַָֹלֹומר

מֹוקדה אינּה ּכי הּמזּבח עלּית יקּדים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהראּוי

לרׁשם נתּכּון אּלא הּמזּבח, ׁשּקדם אחר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאּלא

מּמׁש ּכׁשר הּפסּול יחזר ׁשּבּה ראׁשֹונה ְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹהדרגה

הדרגה אמר ּכ ואחר יעלּו, ירדּו אם ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָלענין

עֹוד ּכל אּלא ּפסּול הסרת ּבהם ׁשאין ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָׁשנּיה

נחלקּו ּכהנים ּובתֹורת ּכּנזּכר. הּמזּבח על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַֹׁשהם

סֹובר ּגמליאל רּבן יהֹוׁשע ורּבי ּגמליאל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֻרּבן

עלה אם לּמזּבח ׁשראּוי ּדבר ּכל הּמזּבח ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעל

על סֹובר יהֹוׁשע ורּבי נסכים ואפּלּו ירד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֻלא

וע' וכּו', נסכים ולא ּדוקא ּפניםמֹוקדה ְְְְְְִִַָָָָֹ

ַָלּתֹורה:

C¯„·eהאחרֹון ּגלּות על הּפרׁשה ּכל ּתרמז רמז ¿∆∆ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכי נפׁשנּו, מעּצבֹון לנחמנּו ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָׁשאנּו

ּבראֹות נפׁשֹו הּנחם מאנה יׂשראל איׁש ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָּכל

ת', למצרים ּדֹומה, למי נראה הּגלּות, ְְְְִִִִֶֶֶַַָֹאר

אלף הּיֹום והן ת"ע, יחד לׁשניהם ע', ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָלבבל

אּלא לבד ּגלּות ולא עֹוד, איחל מה ְְְֲֵֶַַָָָֹותרע"ב

יׂשראל ּבבני ּוממלכה ּגֹוי ּכל ּכי מהאּמֹות ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֻעּנּוי

ּכי טֹוב, לא חׁשב יסֹובב זה ואׁשר ְֲֲֲִֵֶֶַַֹֹֹיעבדּו,

לׁשֹון והאריכה ּבכֹוננת הּכרה לא אמת ְְְְְֱֱִֶֶֶֶַָָֹֻׂשפת

הּדֹורֹות ּכל סֹוף עד ּומּביט הּצֹופה ּובא ִֶֶֶַַַַָָׁשקר,

לזרז למׁשה והֹודיע מראׁש הּדֹורֹות ְְְִֵֵֵֶַַָֹקֹורא

אׁשר ּכהן ׂשפּתי ּתֹורה ּבני ּובראׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹֹליׂשראל

להֹודיע ּובניו אהרן מּפיהּו יבּקׁשּו ְְְֲִִִַַַָָָֹּתֹורה

הּזה, הּדבר את ‰ÏÚ‰,לדֹורֹות ˙¯Bz ˙‡Ê ְֶֶַַָָ…«»…»

ּכמֹוה ׁשאין העלּיֹות ּכל למעט זאת ְֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמר

ואמר זאת, היא מי ּופרׁש וחזר ‰Â‡עֹולה, ְְִִֵֵַַָָָֹƒ

‰ÏÚ‰ּדכתיב ג')ּכבר עֹולה(שה"ש זאת מי »…»ְְִִִָָֹ

ב' הם הּמזּבח על מֹוקדה על הּמדּבר. ְְְִִִֵֵַַַַַָָמן

מה ּתֹורה ּבני ׁשאנּו הא' ּבהם, ׁשאנּו ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּפרטים

ּבּגלּות מיּסרים ׁשאנּו והּב' האּמֹות, ּבכל ְְְִֵֶֶַַָָָָָֻֻּׁשאין

אמר הּתֹורה ּכנגד ודּלּות, BÓ˜„‰ויּסּורין ÏÚ ְְְִִֶֶַַַָָ«¿»

ׁשאמרּו ּתמצא וכן לאׁש, הּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשּנמׁשלה

ד')ז"ל אֹוריתא(ּתענית ּדרתח מרּבנן צרבא האי ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֻ

אמר וענפיו הּגלּות ּוכנגד ‰ÁaÊnוכו', ÏÚ ְְֲֶֶַַַָָָָ««ƒ¿≈«

להיֹותם מזּבח ׁשם להם מתיחס הּיּסּורין ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּכי

חכמים בלׁשֹון הּוא וכן ה').ּכּפרה, (ּברכֹות ְְְֲִִֵַָָָָ

ּתהיה ּדברים ב' ּבאמצעּות ּכי הּכתּוב ְְְְְִִִִֶֶַַָָָוהֹודיע

מׁשּנֹות המעּלֹות ּבהפלגֹות מיעדת ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֻֻעלּיתנּו

ּובאר יהיה. ולא היה לא אׁשר ׁשבחים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלׁשבח

אּלּו, ּדברים ב' ּבגדר יׂשראל יהיּו מתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעד

‰ÏÈl‰ Ïkללילה הּנמׁשל הּגלּות זמן ׁשהּוא »««¿»ְְְְִֶַַַַָָָ

ּמּלילה מה כ"א)ׁשמר ליני(יׁשעיה ּבּפסּוק וכן ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

ׁשהּוא הּבקר עד הּגלּות על ז"ל ּדרׁשּו ְְֶֶַַַַַַָָָֹהּלילה

והּזמן ּבקר, ואתא ּכבֹודֹו עלינּו ׁשּיריק ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹזמן

מה לפי הּׁשּׁשי, לאלף ת"ק עבֹור אחר ְִִִֶֶַַַַָָהּוא

ז"ל מּדבריהם לנּו י"ט)ּׁשּקדם יֹומֹו(ב"ר ּכי ְִִִֵֶֶַָָ

ת"ק יהיּו ּומהּׂשכל ׁשנה, אלף הקב"ה ְִֵֵֶֶֶֶַָָׁשל

יֹום, מּדת ׁשנּיה ות"ק לילה מּדת ְְְִִִִַַַָָָראׁשֹונה

ׁשנה ת"ק ּכׁשּיּגמר ּכי הּבקר עד ּכי ה' ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהֹודיע

זה ּובקר העלּיה, ׁשּיהיה הּבקר עד ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבּגלּות

ּבקרֹו אֹו הה' אלף ׁשל ּבקר אם יֹודע אני ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאין

יׂשראל ּכבֹוד ּגלה הד' ּבאלף ּכי הּו' אלף ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל

הּנביאים עבדיו ּביד סֹודֹו ה' ּגּלה לזה ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָּבעקב"ֹו,

אֹומרֹו והּוא ב', לבקר הּוא ל"ג)ּכי (יׁשעיה ְְְְְִֶַָֹ

אם ב' לבקר ּבקרים לב' לּבקרים זרֹועם ְְְְְֱִִִֵֶַָָָֹהיה

הּידּוע הּבקר עד אמר ולזה א'. לבקר ְְֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא

ואּולי ּבּגלּות. ראׁשֹון הּבא ּבקר ולא ב' ְְִֶֶַַַָָֹֹׁשהּוא

ּבאֹומרֹו הּנביא רמז לזה כ"א)ּכי אמר(יׁשעיה ְְְְִִֶַַַַָָָָָ

ׁשאתא הגם ּפרּוׁש לילה וגם בקר אתא ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשמר

הּלילה ּכן ּגם ּובא הֹועיל לא ראׁשֹון ְִִֵֶַַַָָֹֹבקר

יׂשראל אּלּו ּכי ואּולי ּבֹו. נֹוׁשענּו לא ּכי ְְְֲִִִִֵַַַָָֹאחריו

ראׁשֹון: ּבבקר נגאלים היּו ׁשלמים ְְְִִִִֵֶָָָֹהיּו

‡e‰Âעל נגזר ׁשּלא ּבדבריהם ּׁשרמּוז מה ¿ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

ּדכתיב אחד יֹום אּלא ּגלּות ְְִִִֵֶֶָָָָיׂשראל

כ') ׁשל(ּתהּלים יֹומֹו ּפרּוׁש צרה ּביֹום ה' יענ ְְְִִֵֶַַָָ

עק"ב ׁשהם תרע"ב אּלא נׁשארים ולא ְְִִֵֶֶָָֹהקב"ה,

הרי הה' אלף ׁשל ות"ק הּד' מאלף ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַׁשּנׁשארּו

מעׂשיהם ּולצד נגאלים, היּו ּובבקרֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָתרע"ב

ּבאֹומרֹו נתּכּון ולזה ב', ּבקר ויעד עּכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהרעים

ל"ג) קּוינּו(יׁשעיה ּפרּוׁש וגֹו' קּוינּו ל חּננּו ה' ְְְְִִִִֵֵַָָ

ּבקר עד לעּכב ׁשּלא א' ּבבקר הּגאּולה ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹֹלהיֹות

לּבקרים זרֹועם היה ּפנים ּכל על אבל ְְֱֲִִֵַַָָָָָב',

ואֹומרֹו ׁשנים. ez˜„ּכׁשּיעברּו ÁaÊn‰ L‡Â ְְְְְִֶַַַ¿≈«ƒ¿≈««

Ba'ה אף ּתעׁשן ּבקר ּבאֹור ּכי הּכתּוב ְֱִִֶֶַַַַָֹיֹודיע

עולה ּבני עּנּונּו אׁשר על ּתאכל מּפיו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹואׁש

הּמערב ּבני ּובפרט נקמה ּביּסּורי ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָויּסרּונּו

ּתמיד, הטעימּו ׁשּלא מר ּכֹוס ל אין ְְְִִִִִֵֶַַָֹהּפנימי

ּבחינת ּבֹו ׁשרמזנּו הּמזּבח ואׁש אֹומרֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָוהּוא

הּכה לאׁשר לּבם רחם ולא מהאּמֹות ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻהּיּסּורים

ּבם נהג ולא יעקב, ּגאֹון והׁשּפיל ימים זה ְְְְֲִִִֶַַָָָֹֹה'

עליֹונים עליֹוני ראֹות ּדי לֹומר ּדראֹון, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָּבחינת

ּבנעלם ּבֹו ּתּוקד זה מזּבח אׁש מּטה, ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלמּטה

ורמז קנאה ולֹובׁש המקּנא הּוא ּכי ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָהּנעלמים

עקדתּגם לבחינת הּמזּבח ואׁש ּבאֹומרֹו ּכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַ

ּכי הּדין ּבחינת אל יּגיד הּמזּבח ּגם ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָיצחק,

אֹומרֹו סֹוד והּוא ויתּגּברּו, הּדינים ְְְְְְְִִִִַַיתעֹוררּו

Ba „˜ez.והבן„· BcÓ Ô‰k‰ L·ÏÂירצה «ְֵָ¿»««…≈ƒ«ְִֶ

ּכהן, ּבׁשם יתּכּנה ּכי והרחמים החסד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלמּדת

ועּין נקם לנקם יסּכימּו החסדים ׁשּגם ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּכּונה

ּבּפסּוק וגֹו' וארא ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי (ו'מה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

יתּבארב') בד מּדֹו ואֹומרֹו ה', אני אליו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹוּיאמר

ׁשהֹורגים נפׁש ּכל ּכי ז"ל אֹומרם ּדר ְְִִֶֶֶֶֶַָָעל

הקב"ה יתּבר ׁשמֹו ּקּדּוׁש על מּיׂשראל ְְְִִִִֵַָָָָֻהאּמֹות

ּבמלּבּוׁש ההּוא הּנהרג צּורת מּדמֹו ְְֱִֵֶַַַַָָרֹוׁשם
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(ã)-úà àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³¤
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä©¤¸¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג מׁשּמׁש(יומא ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ּדרֿארץ, אּלא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מהן ּפחּותין אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל לרּבֹו, קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. .ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ÔLc‰ ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח ּבכל(תמיד חֹובה זה ואין מּׁשם. מֹוציאֹו לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, הּצבּור ¿ƒ∆«∆∆ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יֹום ּבכל חֹובה הּתרּומה אבל .יֹום, ְְֲַָָָָ

(ä)äéìò øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧¨¤¯¨
øéè÷äå äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈§¦§¦¬

:íéîìMä éáìç äéìò̈¤−¨¤§¥¬©§¨¦«
i"yx£BaŒ„˜ez ÁaÊn‰ŒÏÚ L‡‰Â∑והאׁש" ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על הרּבה: יקידֹות ּכאן רּבה ¿»≈««ƒ¿≈««ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
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מּדֹו אֹומרֹו והּוא ּבלּבֹו, נקם יֹום ילּבׁש ְְְְְִִִָָואֹותֹו

הם אׁשר יׂשראל ׁשהם ּבד ׁשהם אֹותם ּבֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאׁשר

ט') כ"ג ּגם(ּבלק ּבד. וׁשרׁשּה יׁשּכן לבדד עם ְְְְִַַָָָָָָָֹ

לא אׁשר על נהרגים ׁשהם האחּדּות אל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹירמז

ּומיחדים אחר ודבר ׁשמים ׁשם לׁשּתף ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָיחּפצּו

ואֹומרֹו ,יתּבר ·„ׁשמֹו ÈÒ�ÎÓeלמה ירמז ְְְְִַָƒ¿¿≈«ְְִַֹ

ה' אל הּנּגׁשים מהאנׁשים האּמֹות ְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻּׁשהרגּו

יׂשראל, ּבלב ואחּדּותֹו ה' אמּונת ְְְְְֱִִִֵֵַַַַָהּמכניסים

מפסיק ּדבר אין אׁשר עליֹון אל יּקירי הם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָוהם

ּומכנסי לֹומר ּׁשּדקּדק מה והּוא לבינם, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָּבינֹו

האחּדּות, ּבחינת הּוא ּבד הכנסה. לׁשֹון ְְְְִַַַַַָָָבד

מפסיק ּדבר אין ּפרּוׁש ּבׂשרֹו על אמר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלאּלה

ואמר ה', לבין האזןB¯Naּבינם את לׁשּכ ְְֵֵַָָ¿»ְֵֶֶַָֹ

אֹומרֹו ּדר י"ג)על האזֹור(ירמיה ידּבק ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

וגֹו', איׁש מתני א')אל י"א ה',(ּבּמדּבר ּבאזני ְְְְְִִֵֵֶַָָָ

ה' ל"ד),עיני להּצּדיקים(ּתהּלים ׁשעׂשּו מה ּולצד ְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

ואֹומרֹו רׁשעה לאּמה ּדין ּגזר יחתם ÌÈ¯‰Âהּללּו ְְְְְִֵֵַַָָָָָֻ¿≈ƒ

ÔLc‰ הּיּסּורין‡˙ ּבבחינת ּׁשהרעּו מה ּכנגד ∆«∆∆ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ

לראֹות ּבאת ואם אֹותנּו, צררּו אׁשר ְְְְֲִִִִֶָָָָָוהעּנּויים

היּו מצרים ּגלּות ּכי מצרים, מּגלּות יֹותר ְְִִִִִִֵַַָָָהּוא

ּומלּביׁשים אֹותם ּומאכילים אֹותם ְְְְֲִִִִִַַַָָמׁשעּבדים

ז"ל ּׁשאמרּו מּמה ּולמד וצא (מכילּתאאֹותם, ְְְְְִִֵֶַַָָָ

וגֹו'וילקּוט) הּקּׁשּואים את וגֹו' את זכרנּו ּבּפסּוק ְְְְְִִֶֶַַַַָָ

הּיׁשמעאלים ּגלּות והן הּכל, אֹוכלים היּו ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹחּנם

חּיי ּוממררים מׁשעּבדים ראם ׁשּלא מי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאׁשרי

עֹוד אּלא ׂשכר יּתנּו ׁשּלא ּדי ולא ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹיׂשראל,

ּבּמה נגזל אדם ועֹוד והבא, מדד מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשֹואלים

וכֹוס לֹו, ּׁשאין מה מּמּנּו ּתֹובעים והם לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַּׁשּיׁש

אמר זה ּוכנגד ׁשּימּות, עד יׁשקּוהּו ÌÈ¯‰Âזה ְְֶֶֶֶֶַַַָָ¿≈ƒ

האׁש ּתאכל אׁשר הּדׁשן את ראׁשי מרים ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאל

ּתּקרא האּמֹות ׁשּצרת מצינּו ּכי העּמים, ִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאׁש

הּכרּובים ּבין מאׁש ּולמד וצא י')אׁש, (יחזקאל ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַ

עֹולה: הּנקראת האּמה ׁשהיא העלה ְִִֵֶֶַָָָָָֹֻאת

B¯ÓB‡ÂÁaÊn‰ ÏÚמה ּדר על יתּבאר ¿¿««ƒ¿≈«ְִֵֶֶַַָ

רמּב"ם פ"ו)ּׁשּנחלקּו ּתׁשּובה (הלכֹות ְְְְְִֶֶַָָ

המעּנים ּכֹוכבים העֹובדי מׁשּפט ּבענין ְְְְְְִִִִֵַַַַָָוראב"ד

אׁשר על ׁשּיּׁשפטּו סֹובר הראב"ד ּכי ְֲִִֵֵֶֶַָָָֻאּמתנּו,

ּבחירה ּבעלי להיֹותם מהּקצּוב יֹותר ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָהרעּו

העּקר, על ּגם יּׁשפטּו ּכי סֹובר ורמּב"ם ְְְְִִִֵַַַָָָָָורצֹון.

הּבתרים ּבין ּבפרׁשת ּכתבּתי י"ד)ּוכבר ט"ו ל) ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

טעם. ּבטּוב הּכל על ׁשּיּׁשפטּו הּוא האמת ְְֱִִֶֶַַַַָָֹּכי

ראיה יּקח מהּתֹוספת ּכי ּדֹובר אני ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּומחדׁש

מצות לקּים המעּנים ּכּונת ׁשאם העּקר, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאל

ל היה ּׁשהֹוסיפּוה' ּומּמה להֹוסיף ׁשּלא הם ְִִִֶֶֶַָָָֹ

אֹומרֹו והּוא יכּונּו. לּמצוה לא ּכי ּדעּתם ְְְְְְִִִַַַָָֹּגּלּו

ÁaÊn‰ ÏÚׁשהּוא הּׁשעּור על ּביתר ּפרּוׁש ««ƒ¿≈«ְִֵֵֶַַָ

יֹותר ׁשּיעׂשּו אֹותֹו להם ה' ׁשּקצב ְֲֵֶֶֶַַַָָָָלכּפרה

‰ÁaÊnמהּקצּוב, Ïˆ‡ BÓNÂהּקצּוב ׁשהּוא ֵַָ¿»≈∆«ƒ¿≈«ֶַָ

הם ה' למצות לא ּכי מּמּנּו וידין ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלכּפרה

הּנגזרה ּבחינת על יגּלה ׁשהּיתר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָמתּכּונים,

להרע ּבׂשנאה אֹו מתּכּונים לּה אם ְְְְְְִִִִַַַָָָָָלכּפרה

ירצה אֹו הּכל. על מתחּיבים ונמצאים ְְְְְְִִִִִֶַַַַָֹלבד

ה' יביא ּגלּות ימי ׁשלמּו לא ׁשעדין הגם ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹּכי

ּבני הֹוסיפּו אׁשר הּקצּוב מהּצער הּנֹותר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָלּמנין

ּבֹו להׁשלים הּמזּבח אצל וׂשמֹו לעּנֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעולה

הּגלּות: ּבגזרת ה' קצב אׁשר הּצריכה ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּכּפרה

„BÚמּדת לפני הּצרֹות מעׂשה יקריב ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָירצה

נקם לנקם ּכדי לּמזּבח ׁשּמתיחסת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּדין

ואֹומרֹו ׁשּבגדיםËLÙeמאֹויבינּו. להיֹות וגֹו' ְְְֵֵ»«ְְְִִֶָ

רעתנּו ּבעֹוׂשי מׁשּפט לעׂשֹות הם ְְֲִִִֵֵֵַָָָָהראׁשֹונים

ּולהטיב מהּגלּות להֹוציאנּו להטיב ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָועכׁשו

לא ּכי ההטבה, ּבחינת ּבגדי ילּבׁש לזה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹאֹותנּו,

אּלא רׁשעה עֹוׂשי ּכלֹות עד ּגלּיֹות קּבּוץ ְְְִִֵֵֶַַָָָֻיעּכב

מּמחנה אֹותנּו ויֹוציא נפּוצֹותינּו יקּבץ ּומּיד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּתכף

הרׁשעים B‰Ë¯האנׁשים ÌB˜Ó Ï‡ארץ היא ְֲִִָָָָ∆»»ִֶֶ

היא טמאה היא העּמים ארץ ּכי הּטהֹורה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל

אוירּה ואפּלּו ט"ו)ועפרּה מקֹום(ׁשּבת ל ואין ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָ

ירמז ּגם הּקדֹוׁשה. ארץ זּולת טהֹור ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּקרא

B‰Ë¯ּבאֹומרֹו ÌB˜Óהּנקרא הקב"ה ׁשל מקֹומֹו ְְ»»ְְִֶַָ

ואֹומרֹו ּכביכֹול, ‰ÁaÊnטהֹור ÏÚ L‡‰Âּפרּוׁש ְְְִָָ¿»≈««ƒ¿≈«ֵ

הרעה אּלא רׁשעה לעֹוׂשי צרה אין ּכי ּתדּמה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא

אֹותנּו ּבהםׁשפטיםּבהֹוציא יעׂשהה' אׁשר ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָההיא

אׁש ּבחינת היא והאׁש אּלא כן לא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹמּביניהם,

ּתכּבה, לא ÌÈˆÚהּמׁשּפט Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯Ú·eהם ְְִִֶַָֹƒ≈»∆»«…≈≈ƒֵ

אֹומרֹו ּדר על יבׁשים עצים ׁשהם (ּדבריםהאּמֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻ

י"ט) ּברּבֹותכ' אמרּו וכן עץ האדם (ּבפתיחתאּכי ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ

ר') ע"כ.איכה הּגלּיֹות אּלּו העצים לׁשֹונם וזה ְְִֵֵֵֶַָָָָֻ

aa˜¯ואֹומרֹו ¯˜aaּכי ּׁשהקּדמנּו מה לפי ירצה ְְ«…∆«…∆ְְְְִִִִֶֶַַ

ׁשל ראׁשֹון ּבבקר להיֹות ראּוי היה הּגאּלה ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻזמן

נתעּכב העון ּולסּבת החמיׁשי לאלף הּת"ק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשנת

יזּכּו זה מּפני לא ּכי הּכתּוב ואמר ב', ּבקר ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹעד

לבֹוא צרי ּׁשהיה מה עליהם יבֹוא ולא ְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמֹות

זכּו לא ׁשּיׂשראל יהיה לּו ראׁשֹון, ּבבקר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹעליהם

מהּצרה האּמֹות יּמלטּו לא כן ּפי על אף ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻלּגאל

עליהם ה' ויביא אז עליהם לבֹוא עתידה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהיתה

ב': ּובקר ראׁשֹון ּבבקר ּׁשּנתחּיבּו ְְְִִֶֶֶַַֹֹמה

B¯ÓB‡Â‰ÈÏÚ C¯ÚÂאֹומרם ּדר על יתּבאר וגֹו' ¿¿¿»«»∆»ְְְִֵֶֶַָָ

פ"ג)ז"ל המבּיׁש(ב"ק לפי ְְִֵַַַֹהּכל

נכּבד המבּיׁש נכּבד ּדֹומה אינֹו ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּמתּבּיׁש,

עבד לֹומר צרי ואין נכּבד המבּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָלבזּוי

העלה עליה וער אֹומרֹו והּוא רּבֹו, את ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹהמבּיׁש

ּבכללּותּה. הּיׂשראלית האּמה ÈË˜‰Â¯ׁשהּוא ְְִִִֵֶַָָָָָֻ¿ƒ¿ƒ

‰ÈÏÚהּצּדיקים ּבחינת ּכן ּגם יערי ּפרּוׁש »∆»ְֲִִִִֵֵַַַַַ

יׂשראלׁשלמיםׁשּבהםהּמעלים מבחרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻהּׁשלמים

אֹומרֹו ּדר על ּבׂשמים כ"ז)ריח כ"ז ראה(ּתֹולדֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָ

עברֹות העֹובר ּכל ּכי ותדע ׂשדה ּכריח ּבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָריח

ּבדבריהם ׁשהּובא ּוכמעׂשה לרעה, נֹודף ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָריחֹו

פ"ז) הּיׁשר רׁשע(קב אדם וראה אלּיהּו עֹובר ׁשהיה ְִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ

מּמה יֹותר הרע ריחֹו מהריח עצמֹו ְִִֵֵֵַַַַַָָָּומנע

יהיה ּובהפ נבלה, סרחֹון על ּבעברֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָּׁשהרּגיׁש

הּגן, ּכריח ּבׂשם מּמּנּו ׁשּיעלה ׁשלם צּדיק ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹלאיׁש

והמכּון הקטרה, ּבלׁשֹון עריבתם זכרֹון זכר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻלזה

ּבׂשם: לאנׁשי הרעּו אׁשר את ּבפרטּות יׁשּפט ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹּכי

„BÚהעֹולה את ה' יערי ּכאׁשר ּכי ְֲֲִִִֶֶֶַַָָירצה

יעריכּנה לא מהמרעים נקמתּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלנקם

הּמבחרים עליה יקטיר אּלא עצמּה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבפני

חלב ּבׁשם ׁשּיּקראּו ׁשּבאּמה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻוהּׁשלמים

האּמה ׁשל מעלתּה ּתגּדל ׁשּבזה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשלמים

ואֹומרֹו מּׂשֹונאיה. ּגדֹולה נקמה ‡Lלנקם ְְְְְְִִֶָָָָֹ≈

„ÈÓzמּכה ּבהם ה' ׁשּיּכה הגם ּפרּוׁש וגֹו' »ƒְֲֵֶֶֶַַַָָ

הּמזּבח על ּתּוקד ותמיד אׁש ּתכּבה לא ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹרּבה

אֹומרֹו ּדר ד')על לא(יֹואל ּדמם ונּקיתי ְְִִֵֵֶֶַָָֹ

הארץ, מן הּטמאה רּוח אבד עד ְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻנּקיתי,

הארץ ּכל על למל ה' י"ד):והיה (זכריה ְְְְֶֶֶַַָָָָָָ

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f oey`x meil inei xeriy

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן עלֿהּמזּבח". ּתּוקד ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד כח)עלֿהּמזּבח ּבמנין(דף רּבֹותינּו ׁשּנחלקּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻ
ׁשם ׁשהיּו ‰ÏÚ‰.הּמערכֹות ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת ּדבר(.(פסחים יהא ׁשּלא ּומּנין יׁשן: ּברׁש"י ֲֶַַָָָ¿»«»∆»»…»ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ראׁשֹונה עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? ׁשל לתמיד הּמערכה על ‰ÌÈÓÏM.)קֹודם È·ÏÁ∑ׁשם יביאּו אם ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ∆¿≈«¿»ƒִִָָ
ורּבֹותינּו מאחר(שם)ׁשלמים. ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן ּכּלם. הּקרּבנֹות ּכל הׁשלם הּבקר עֹולת על "עליה", מּכאן: למדּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

הערּבים ּבין ׁשל .לתמיד ְְִִֵֶַַָָ

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«
i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד ּבּה(יומא ׁשּמדליקין היא "ּתמיד", ּבּה ׁשּנאמר אׁש ≈»ƒְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבּה ׁשּנאמר הּנרֹות, יג)את כז ּתּוקד(שמות החיצֹון הּמזּבח מעל היא אף ּתמיד". נר "להעלת :.‰aÎ˙ ‡Ï∑המכּבה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ…ƒ¿∆ְֶַַ
לאוין ּבׁשני עֹובר המזּבח על .אׁש ְְִִִֵֵֵֵַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(55 'nr fi zegiy ihewl)

ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל היא ו)אף ו, ב)ּבּגמרא(רש"י מה, ׁשל(יומא ּבראׁשֹו אּלא ּתהא לא לָך, ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש אמרּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

אּלא"). ּתהא ("לא להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), להּדלק צריכה (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמזּבח

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י זֹואְך להיֹות צריכה היא הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את להדליק צריכים (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אחרת. מאׁש הּמנֹורה את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר היא"), ("אף הּמנֹורה את מדליקים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּמּמּנּה

(æ)ýåýé éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½
:çaænä éðt-ìà¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Á�n‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ׁשמן טעּונֹות לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין, האמּורין ּולבֹונה ׁשמן להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ‡˙d.ּולבֹונה ·¯˜‰∑ ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ«¿≈…»

מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה ‰'.היא È�ÙÏ∑מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, ‰ÁaÊn.הּוא È�t Ï‡∑,הּדרֹום הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆¿≈«ƒ¿≈«ַָ
הרּוח לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ּפניו .ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ç)úàå dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ
ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk̈©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©

:ýåýéì dúøkæà©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑יׁשן ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ּבבת ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא יעׂש∑BˆÓ˜a.)מהמחּבר, הׁשּלא ¿≈ƒƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ¿À¿ֲֶֶַֹ

לּקמץ מו)מּדה d�ÓMÓe.(יומא ‰Á�n‰ ˙ÏqÓ∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ יד)מּכאן, ׁשּלא∑‰Á�n‰.(סוטה ִֶַָֹƒ…∆«ƒ¿»ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ«ƒ¿»ֶֹ
ּבאחרת מערבת ÈË˜‰Â¯.(ת"כ)ּתהא ‰Á�n‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰�·l‰ŒÏk ˙‡Â∑קמיצה לאחר לבֹונתּה את ׁשּמלּקט ְְְֵֶֶֶֶַֹ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒְְְְִֵֶֶַַַָָָ

הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, ּפרׁשה לׁשנֹות הצר ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּומקטירֹו;
.(ת"כ)ּכמׁשּפטן ְְִָָ

(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ
:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨

i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑אהלֿמֹועד ּבחצר .ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ¨−¥«¦¨®³Ÿ¤¨«¨¦Æ
:íLàëå úàhçk àåä¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ּבחמץ אסּורים הּׁשירים ÌL‡ÎÂ.אף ˙‡hÁk∑('ב היא(שם הרי חֹוטא מנחת …≈»∆»≈∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»¿»»»ְֲִִֵֵַ
ּכׁשרה – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה מנחת ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ .ּכחּטאת. ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

Ï‡ו ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈

È�aז d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙Á�Óc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

„Á�Ó˙‡ח ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙Á�Ó ÏÚ Èc ‡z�·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È�a¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»
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יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן עלֿהּמזּבח". ּתּוקד ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד כח)עלֿהּמזּבח ּבמנין(דף רּבֹותינּו ׁשּנחלקּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻ
ׁשם ׁשהיּו ‰ÏÚ‰.הּמערכֹות ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת ּדבר(.(פסחים יהא ׁשּלא ּומּנין יׁשן: ּברׁש"י ֲֶַַָָָ¿»«»∆»»…»ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ראׁשֹונה עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? ׁשל לתמיד הּמערכה על ‰ÌÈÓÏM.)קֹודם È·ÏÁ∑ׁשם יביאּו אם ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ∆¿≈«¿»ƒִִָָ
ורּבֹותינּו מאחר(שם)ׁשלמים. ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן ּכּלם. הּקרּבנֹות ּכל הׁשלם הּבקר עֹולת על "עליה", מּכאן: למדּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

הערּבים ּבין ׁשל .לתמיד ְְִִֵֶַַָָ

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«
i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד ּבּה(יומא ׁשּמדליקין היא "ּתמיד", ּבּה ׁשּנאמר אׁש ≈»ƒְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבּה ׁשּנאמר הּנרֹות, יג)את כז ּתּוקד(שמות החיצֹון הּמזּבח מעל היא אף ּתמיד". נר "להעלת :.‰aÎ˙ ‡Ï∑המכּבה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ…ƒ¿∆ְֶַַ
לאוין ּבׁשני עֹובר המזּבח על .אׁש ְְִִִֵֵֵֵַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(55 'nr fi zegiy ihewl)

ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל היא ו)אף ו, ב)ּבּגמרא(רש"י מה, ׁשל(יומא ּבראׁשֹו אּלא ּתהא לא לָך, ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש אמרּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

אּלא"). ּתהא ("לא להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), להּדלק צריכה (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמזּבח

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י זֹואְך להיֹות צריכה היא הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את להדליק צריכים (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אחרת. מאׁש הּמנֹורה את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר היא"), ("אף הּמנֹורה את מדליקים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּמּמּנּה

(æ)ýåýé éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½
:çaænä éðt-ìà¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Á�n‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ׁשמן טעּונֹות לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין, האמּורין ּולבֹונה ׁשמן להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ‡˙d.ּולבֹונה ·¯˜‰∑ ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ«¿≈…»

מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה ‰'.היא È�ÙÏ∑מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, ‰ÁaÊn.הּוא È�t Ï‡∑,הּדרֹום הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆¿≈«ƒ¿≈«ַָ
הרּוח לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ּפניו .ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ç)úàå dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ
ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk̈©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©

:ýåýéì dúøkæà©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑יׁשן ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ּבבת ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא יעׂש∑BˆÓ˜a.)מהמחּבר, הׁשּלא ¿≈ƒƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ¿À¿ֲֶֶַֹ

לּקמץ מו)מּדה d�ÓMÓe.(יומא ‰Á�n‰ ˙ÏqÓ∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ יד)מּכאן, ׁשּלא∑‰Á�n‰.(סוטה ִֶַָֹƒ…∆«ƒ¿»ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ«ƒ¿»ֶֹ
ּבאחרת מערבת ÈË˜‰Â¯.(ת"כ)ּתהא ‰Á�n‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰�·l‰ŒÏk ˙‡Â∑קמיצה לאחר לבֹונתּה את ׁשּמלּקט ְְְֵֶֶֶֶַֹ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒְְְְִֵֶֶַַַָָָ

הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, ּפרׁשה לׁשנֹות הצר ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּומקטירֹו;
.(ת"כ)ּכמׁשּפטן ְְִָָ

(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ
:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨

i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑אהלֿמֹועד ּבחצר .ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ¨−¥«¦¨®³Ÿ¤¨«¨¦Æ
:íLàëå úàhçk àåä¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ּבחמץ אסּורים הּׁשירים ÌL‡ÎÂ.אף ˙‡hÁk∑('ב היא(שם הרי חֹוטא מנחת …≈»∆»≈∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»¿»»»ְֲִִֵֵַ
ּכׁשרה – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה מנחת ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ .ּכחּטאת. ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

Ï‡ו ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈

È�aז d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙Á�Óc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

„Á�Ó˙‡ח ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙Á�Ó ÏÚ Èc ‡z�·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È�a¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»



evמ zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑אמּור ּכבר הרי לאכילה, אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל כב)אפּלּו כא הּקדׁשים(ויקרא מּקדׁשי אלהיו "לחם : »»»ְְֱֱֲֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
למחלקת מּומין ּבעלי לרּבֹות אּלא קב)וגֹו'" B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ויבלעּו ּבּה ׁשּיּגעּו חּלין אֹו קּלים קדׁשים ְְְֲֲִֵֶֶַַַָֹ…¬∆ƒ«¿ְְְְִִִִִֶַָָָֻ

הּמנחה∑Lc˜È.(ת"כ)מּמּנה ּכחמר יאכלּו ּכׁשרה, ואם יּפסלּו, ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, .(ת"כ)להיֹות ִֶָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

ß 'a xc` 'g ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)çLnä íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ¦¨©´
ø÷aa dúéöçî ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò BúàŸ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§¨−¨¦®©«£¦¨´©½Ÿ¤

:áøòa dúéöçîe©«£¦−̈¨¨«¤
i"yx£ÂÈ�·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח אבל(מנחות לעבֹודה, מתחּנכין ׁשהן ּבּיֹום האיפה עׂשירית מקריבין ההדיֹוטֹות אף ∆»¿««¬…»»ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

וגֹו'" חּקתֿעֹולם מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן וגֹו', ּתמיד "מנחה ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול .ּכהן ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין וחֹוזר∑È�ÈÙz.(ת"כ)חלּוטה ּבּתּנּור אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הרּבה, אפּיֹות אפּויה À¿∆∆ְְְֲִָָָָÀƒ≈ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבּמחבת ÌÈzt.ּומטּגנּה ˙Á�Ó∑.ּפתיתה ׁשּטעּונה לפי(מלּמד ּופרּורין ּבציעין מּמׁש ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְֲַַַַָƒ¿«ƒƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

וכ מבּדיל. ואינֹו ׁשתיֿוערב לארּבע וכֹופלּה וחֹוזר לׁשנים, ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ּבתֹורתׁשאינּה לאּׁשים, מקטיר ן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לּה מפרׁש .)ּכהנים ְֲִֵָָֹ

(åè)íìBò-÷ç dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®¨¾̈
:øè÷z ìéìk ýåýéì©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«

i"yx£ÂÈ�aÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰∑ּתחּתיו מּבניו, Ë˜z¯.הּמׁשיח ÏÈÏk∑ּכּלּה אּלא נאכלין, ׁשיריה להיֹות נקמצת אין «»ƒ««¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ»ƒ»¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻ
ּתהיה ּכליל נדבה ׁשל ּכהן מנחת ּכל וכן .ּכליל. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ak zegiy ihewl)

לגבֹוּה ׁשוה ּכּלּה . . ּכליל ּכּלּה אּלא נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת טו־טז)אין ו, ּבין(רש"י הּלׁשֹון ׁשּנּוי את לבאר ּבא רׁש"י ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ּכהן. למנחת חביתין ּתקטרמנחת אּלא–ּכליל לאכילה, הּמנחה ׁשאר את מּתרת אינּה קמיצתּה אְך נקמצת, חביתין מנחת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

והּׁשירים. הּקמץ הּמזּבח, על 'ּכליל' ּתהיהנקטרת ּומקטרתּכליל ההקרבה ּכל ּבמׁשְך ּכליל נׁשארת היא נקמצת, אינּה ּכהן מנחת - ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ּכאחת; לגבֹוּהּכּלּה ׁשוה ּבׁשוה.ּכּלּה מקטרת ּכּלּה אּלא לּׁשיריים הּקמץ ּבין הפרדה ּבּה אין החיים– אור ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ

ÌÏÚיא ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È�·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

ÓÈÓÏ¯:יב ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈיג Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc È‰B�·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ¿»¿√»¿»
˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á d˙È e‡Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»≈«ƒ«¿»ƒ¿«
‡¯Ùˆa d˙ebÏt ‡¯È„z ‡˙Á�Ó ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«¿«¿»

:‡LÓ¯a d˙ebÏÙe«¿«¿«¿»

¯·ÎÈ‡יד „·Ú˙z ÁLÓa ‡˙È¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
·¯˜z ÔÈÚeˆa ˙Á�Ó È�ÈÙez dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

aÚÈ„טו È‰B�aÓ È‰B˙BÁ˙ ‡a¯Ó„ ‡�‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈
:˜qzz ¯ÈÓb ÈÈ Ì„˜ ÌÏÚ ÌÈ˜ d˙È»«¿»»»√»¿»¿ƒƒ«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÂÈ�aÓ.טו) ÂÈzÁz 'B‚Â Ô‰k‰Âהּתכלת ּבפרק ¿«…≈¿«¿»ƒ»»ְְֵֶֶֶַ

ועדין(נ"א) ׁשּמת ּגדֹול לכהן ׁשּבא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּדרׁשּו

יביאּנה מת ׁשל ׁשּבנֹו ּתחּתיו אחר מּנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלא

אֹומרֹו והּוא ÂÈ�aÓ.ּבמקֹומֹו, ÂÈzÁzודרׁשּו ְְְִ«¿»ƒ»»ְְָ

ּבניו ׁשם ּדתניא אחרת, לדרׁשא מּבניו ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמ"ם

ּכהנים אּלא אינֹו אֹו הדיֹוטים, ּכהנים ְֲֲִִִֵֵֶֶָֹֹאּלּו

ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹּגדֹולים,

ּבניו מקּים אני מה אמּור ּגדֹול ּכהן הרי ְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָָֹמּבניו

מּבניו ּדמאֹומרֹו ּבּגמרא ׁשם ּומּסיק ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבהדיֹוטים,

ג' ּפרק ּובהֹוריֹות ּכן. עֹוד(י"א)ּדֹורׁש אמרּו ְְֵֵֶֶָָ

מנלן מׁשיחה טעּון ּגדֹול ּכהן ּבן ּגדֹול ְְִֵֵֵָָָָָָֹֹּכהן

קרא נימא מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּדכתיב

ע"כ. וכּו' הּמׁשיח מאי מּבניו מּתחּתיו ְְְִִִֵַַַַַָָָָֹוהּכהן

ּבניו על ללּמד הּמׁשיח לֹומר צרי והלא ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹוקׁשה

הּתּנא ּכמאמר הדיֹוטֹות ׁשהם ּבתחּלה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָהאמּורים

ּבניו על ׁשּללּמד לֹומר ויׁש הּתכלת. ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבפרק

נׁשמע ׁשּפיר הדיֹוטֹות ׁשהם ּבתחּלה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָהאמּורים

ּכתּובים ב' ּכי הּמׁשיח, אֹומר היה ׁשּלא ְֲִִִֵֶַַַָָָֹהגם

ּדריׁשא ׁשּבניו וּדאי אּלא לי, לּמה א' ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבכהן

צרי היה ולא ּבגדֹולים, ּדסיפא ּבניו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּבהדיֹוטים

ּגדֹול ּכהן למׁשח לדרׁשא אּלא הּמׁשיח ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלֹומר

אמר לּמה ּבּכתּוב קׁשה ועדין ּגדֹול. ּכהן ֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבן

ÂÈ�aÓ ÂÈzÁz.ּתחּתיו מּבניו לֹומר צרי ׁשהיה «¿»ƒ»»ְִִֶַַָָָָָָ

לכּון אתּה ליעׂשה ּבניו להסמי ׁשּיכּון ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹואּולי

ועדין ּגדֹול ּכהן מת ׁשאם הּתכלת ּפרק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדרׁשת

וזה ּבמקֹומֹו, יביא ּבנֹו ּבמקֹומֹו אחר מּנּו ְְְְִִִִֵֶַָֹלא

יעׂשה, ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן הּכתּוב ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשעּור

יעׂשה מת ׁשל מּבניו נתמּנה, לא עדין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹואם

הּמׁשיח הּכהן הּכתּוב אֹומר היה ואם ְִִֵֵַַַַָָָָָֹאֹותּה,

על חּיּוב ׁשאין הּכּונה ּתהיה אז ּתחּתיו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּבניו

מׁשמע ׁשּכן ּתחּתיו יהיה אם אּלא להביא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבנֹו

ראּוי ׁשהּוא אֹו ׁשּנתמּנה ּפרּוׁש ּתחּתיו ְְְִֵֶֶַַַָָָָּדוקא

מׁשמע יעׂשה מּבניו ּומאֹומרֹו ּתחּתיו, ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹלעמד

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(æè)ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî-ìëåô : §¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÏÈÏk∑לגבּה ׁשוה .ּכּלּה »ƒְַָָָָֹֻ

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)úàhçä úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−©«©¨®
ýåýé éðôì úàhçä èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:àåä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)ìëàz Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ¨−Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ¥«¨¥½
:ãòBî ìäà øöça©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ידֹו על חּטאת נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה pÏÎ‡È‰.העֹובד d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב הראּוי(זבחים «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ«¿«≈…»…¿∆»ָָ
חּוץ ּבאכילתּה, ּכהנים ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלעבֹודה,

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק .מן ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז מּמּנה(שם ויבלע יּגע אׁשר אכל ּדבר –∑Lc˜È.ּכל ּפסּולה אם ּכמֹוה: להיֹות …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹƒ¿»ְְִִָָָ
ׁשּבּה ּכחמר ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם Ú.ּתּפסל, dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑הּבגד על מּדמּה הּזה ,(ת"כ)ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִִֶֶַַָָָֻ

ּדם מקֹום עליה(אֹותֹו יּזה אׁשר העזרה)הּבגד ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, כט)יהא טו מנלם",(איוב לארץ יּטה "ולא : ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ¬∆ƒ∆ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ
נטּוי .יהא ְֵָ

(àë)úLçð éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³§¸¤Æ
:íéna óhLå ÷øîe äìMaª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑הּקדׁשים לכל הּדין והּוא נֹותר, נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה הּנׁשים"∑Óe¯˜.לפי "ּתמרּוקי לׁשֹון ƒ»≈ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ…«ְְִֵַַָ
יב) ב ּבלע"ז(אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑יֹוצא ׁשאינֹו ּכאן, הּכתּוב לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְַַ…«¿À«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לעֹולם ּדפיֹו .מידי ְְִֵָָ

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ�‰ka ¯ÎÊŒÏk∑אֹותּה ׁשהמחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְֵֶַַַָָָָ

לחּטּוי ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא אּלא הּכהנים, ׁשאר להֹוציא לא – למעלה .האמּור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

(âë)øtëì ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²§©¥¬
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה(זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס קדׁשים∑ÏÎÂ.ׁשאם ׁשאר .לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְִַָָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ּתמּו(תמורה ואין קרב, קרבההּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

Ï‡טז È‰z ¯ÈÓb ‡�‰Î„ ‡˙Á�Ó ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

ÓÈÓÏ¯:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח ¯ÓÈÓÏ È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ�˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ�˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט ¯tÎÓc ‡�‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

dÓcÓכ ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁ�c ‡�Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

˜„Lכב d˙È ÏeÎÈ ‡i�‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯e�a ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡�ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לא ׁשאם וסֹובר ׁשחֹולק ּולר"ש יביא. יֹורׁש ְְִִֵֵֵֶֶָָֹּכל

ּתחּתיו אמר צּבּור מּׁשל ּבאה ּתחּתיו אחר ְְִִִֵֶַַַַָָָָָמּנּו

ראּוי אין ּכי לֹומר ליעׂשה, מּבניו לסמ ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹמּבניו,

ּבנֹו. זּולת הּכהן ּתחת לּכנס אחר אדם ְְִֵֵֵַַַַַָָָֹלׁשּום

ּבתֹורת ּדרׁשּוה ׁשּכן מצאתי זה ׁשּפרׁשּתי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחר

נכֹון: על הּבריתֹות מׁשמעּות למבין ְְְֲִִֵַַַַָָָֹּכהנים



מי ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(æè)ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî-ìëåô : §¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÏÈÏk∑לגבּה ׁשוה .ּכּלּה »ƒְַָָָָֹֻ

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)úàhçä úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−©«©¨®
ýåýé éðôì úàhçä èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:àåä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)ìëàz Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ¨−Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ¥«¨¥½
:ãòBî ìäà øöça©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ידֹו על חּטאת נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה pÏÎ‡È‰.העֹובד d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב הראּוי(זבחים «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ«¿«≈…»…¿∆»ָָ
חּוץ ּבאכילתּה, ּכהנים ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלעבֹודה,

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק .מן ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז מּמּנה(שם ויבלע יּגע אׁשר אכל ּדבר –∑Lc˜È.ּכל ּפסּולה אם ּכמֹוה: להיֹות …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹƒ¿»ְְִִָָָ
ׁשּבּה ּכחמר ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם Ú.ּתּפסל, dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑הּבגד על מּדמּה הּזה ,(ת"כ)ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִִֶֶַַָָָֻ

ּדם מקֹום עליה(אֹותֹו יּזה אׁשר העזרה)הּבגד ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, כט)יהא טו מנלם",(איוב לארץ יּטה "ולא : ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ¬∆ƒ∆ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ
נטּוי .יהא ְֵָ

(àë)úLçð éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³§¸¤Æ
:íéna óhLå ÷øîe äìMaª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑הּקדׁשים לכל הּדין והּוא נֹותר, נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה הּנׁשים"∑Óe¯˜.לפי "ּתמרּוקי לׁשֹון ƒ»≈ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ…«ְְִֵַַָ
יב) ב ּבלע"ז(אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑יֹוצא ׁשאינֹו ּכאן, הּכתּוב לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְַַ…«¿À«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לעֹולם ּדפיֹו .מידי ְְִֵָָ

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ�‰ka ¯ÎÊŒÏk∑אֹותּה ׁשהמחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְֵֶַַַָָָָ

לחּטּוי ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא אּלא הּכהנים, ׁשאר להֹוציא לא – למעלה .האמּור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

(âë)øtëì ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²§©¥¬
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה(זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס קדׁשים∑ÏÎÂ.ׁשאם ׁשאר .לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְִַָָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ּתמּו(תמורה ואין קרב, קרבההּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

Ï‡טז È‰z ¯ÈÓb ‡�‰Î„ ‡˙Á�Ó ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

ÓÈÓÏ¯:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח ¯ÓÈÓÏ È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ�˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ�˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט ¯tÎÓc ‡�‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

dÓcÓכ ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁ�c ‡�Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

˜„Lכב d˙È ÏeÎÈ ‡i�‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯e�a ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡�ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לא ׁשאם וסֹובר ׁשחֹולק ּולר"ש יביא. יֹורׁש ְְִִֵֵֵֶֶָָֹּכל

ּתחּתיו אמר צּבּור מּׁשל ּבאה ּתחּתיו אחר ְְִִִֵֶַַַַָָָָָמּנּו

ראּוי אין ּכי לֹומר ליעׂשה, מּבניו לסמ ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹמּבניו,

ּבנֹו. זּולת הּכהן ּתחת לּכנס אחר אדם ְְִֵֵֵַַַַַָָָֹלׁשּום

ּבתֹורת ּדרׁשּוה ׁשּכן מצאתי זה ׁשּפרׁשּתי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחר

נכֹון: על הּבריתֹות מׁשמעּות למבין ְְְֲִִֵַַַַָָָֹּכהנים



evמב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(á)íLàä-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤¨«¨¨®
:áéáñ çaænä-ìò ÷øæé Bîc-úàå§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£eËÁLÈ∑להביא ּבעֹולה, ּותלאֹו רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ׁשּמצינּו לפי הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ƒ¿¬ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לּצפֹון צּבּור .עֹולת ִַַָ

(â)áìçä-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤©¥−¤
:áøwä-úà äqëîä©«§©¤¬¤©¤«¤

i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ּכבר – חּטאת אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, אמּורין נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה ‰‡ÈÏ‰.נתּפרׁשּו ּבאליה∑‡˙ נתרּבּו וכבׂש ואיל ּכבׂש, אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם .לפי ְְְְִִַַָָָָָ≈»«¿»ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

(ä):àeä íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨¨−«
i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ּבעליו ׁשּמתּו אׁשם על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו אם הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו להיֹות ׁשעֹומד אףֿעלּֿפי ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאֹו
ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ּכמֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ללּמד ּבא ואינֹו לרעּיה. ׁשּנּתק ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹקדם
ּכׁשר – אמּוריו הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא אמּורין. הקטרת לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ּבֹו: נאמר לא ׁשאׁשם ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלפי

ברש"י) ועיי"ש ד. דף .(זבחים

(å)Lã÷ ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½¬Ÿ¤
:àeä íéLã÷̈«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים .ּבתֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

(æ)Ba-øtëé øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬§©¤−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט ּבֹו, חֹולק לכּפרה הראּוי »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
ואֹונן .ּכּפּורים ְִִֵ

(ç)áéø÷ä øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´¦§¦½
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות החיים.(זבחים אור ָ

È˙ב ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈ Èc ‡¯˙‡·¿«¿»ƒƒ¿»¬»»ƒ¿»
¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ ‡ÓL‡¬»»¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒ¿

ÈÂ˙ג ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈»¬ƒ»¿»
:‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»

Ècד Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה ‡�a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

˜LÈcו ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i�‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

ÔB‰Ïז ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡�‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡�‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡�‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰e‡.ה) ÌL‡אליעזר ורּבי רּבנן (ת"כנחלקּו »»ְְְֱִִֶֶֶַַָָ

ׁשחטֹוּכאן), לא אם למעט הּוא אמרּו רּבנן ְְְִֵַַָָָָָֹ

אם למעט אֹומר אליעזר ר' לעּכּובא, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָּבצפֹון

אליעזר ר' לסברת והּנה לׁשמֹו ׁשּלא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשחטֹו

ׁשּצרי לאׁשם הּוא ׁשחֹוזר הּוא אׁשם ְְִֵֶֶַָָָָָֻידּיק

ׁשּבזבחים והגם אׁשם. לׁשם מצינּו(י)ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אליעזר ר' וחזר אליעזר לר' יהֹוׁשע ר' ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֻׁשהקׁשה

מּפסּוק לׁשמֹו ּדׁשּלא זה ּדין ּכחּטאת(ז')ולמד ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

הּוא ּתבת ּכן אם הּכתּוב, אֹותם ׁשהׁשוה ְִִֵֵֶַַָָָָָָּכאׁשם

אֹומר הייתי הּוא זּולת ּכי ואּולי צריכה, ְְִִִִֵַַָָָָלּמה

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו סמיכה ׁשּצרי לענין ּבה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשההּקׁש

י"א)חכמים לאׁשם(ׁשם סמּו הּוא אמר לזה ְֲִֶַָָָָָָָ

מה ׁשּנקׁשה ּולצד אׁשם, לׁשם ׁשּצרי ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָלֹומר

הּואּׁשה ּולרּבנן ּכאׁשם. ּכחּטאת אמר ׁשם קׁשה ְְִֶַַַַָָָָָָָָָ

ּבּפרׁשה ׁשהזּכרה ּבּצפֹון ׁשּלא ׁשחיטה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻלמעט

ב') מעין(ּפסּוק להקׁשֹות ׁשּיׁש והגם לעּכב, ּובא ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּגם אליעזר לר' יהֹוׁשע ר' ׁשהקׁשה ְְְְֱִִֶֶֶַַָֻֻקׁשיֹות

מהּׂשכל זר ּדין חּדׁשּו ׁשּלא ּכיון חכמים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלדברי

וגם הּקרּבנֹות, ּבכל ׁשּיׁשנּה ּדבר אּלא ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבדרׁשתם

אֹומר הייתי א' ׁשּמּפסּוק אּלא ּבפרּוׁש, ְְִִִֵֵֶֶַָָָֻהזּכר

לעּכּובא ׁשּבא הּוא לדרׁש יכֹולין מעּכב, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשאינֹו

חדׁש ּדין ׁשהֹוליד אליעזר ר' ּכן ּׁשאין ֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָמה

הּקׁשיֹות ּכל הקׁשה לזה ּדמיֹון, לֹו ְְְִֵֶֶַָָָֻֻׁשאין

ׁשם: ְָָהרׁשּומֹות

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

(è)úLçøná äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬©©§¤−¤
:äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ¨−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑:לֹומר ּתלמּוד לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ּתלמּוד לבּדֹו? לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו ׁשל אב לבית ּכיצד? הא הּמקריב". החיים.(ת"כ)"לּכהן אור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

(é)äéäz ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ¦«§¤−
ô :åéçàk Léà¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑נדבה מנחת ׁשמן∑ÁÂ¯·‰.זֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת .זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß 'a xc` 'h iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«

(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|úBlç äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤´©©À̈©³
úìñå ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤§´Ÿ¤

:ïîMa úìeìa úlç úëaøîª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑וחבּוׁשי מדּברּיֹות והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס על הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב להֹודֹות, צריכין ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים כאֿכב)ּבית קז לבנ(תהלים ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו י: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבענין, האמּור לחם ּוטעּונֹות הן, ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה אחת על אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאדם.

ּכאן ׁשּמפרׁש ּכמֹו ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ‰Bz„‰.ואינן Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â∑ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ארּבעה ְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»ְְִִִֵֶֶַַָָ

ÏÎÂט ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙Á�Ó ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡�‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

ÏÈÙ‡י ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙Á�Ó ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ È�a ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

�ÒÎ˙יב ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ט) ‰Á�Ó ÏÎÂ'ה זכרֹון הּכתּוב אמר ¿»ƒ¿»¿ְִַַָָ

יחּלקּו ׁשּלא א' ּדברים ה' למעט ְְְְְִֵֶַַָָֹמנחֹות

מנחֹות ּכנגד זבחים אב ּבית ּפרּוׁש אהרן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹּבני

ׁשּלא ב' ּבּמנחה. חלקֹו יּטל אחד ּכל ְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאּלא

ׁשּיׁשנם הגם מנחֹות ּכנגד עֹופֹות ְְְְְֲֶֶֶֶַַָָיחּלקּו

ּבא ׁשהעֹוף ׁשּמצינּו אחד ּבענין ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָּבהׁשואה

ּדּלּות. ּבדּלי ּתחּתיהם קמה והּמנחה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּבדּלּות

הגם זבחים ּכנגד עֹופֹות יחּלקּו ׁשּלא ְְְְֲִֶֶֶַַָֹג'

מנחֹות יחּלקּו ׁשּלא ד' ּדמים. מיני ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּׁשניהם

ׁשּלא ה' קמחים. מיני ׁשהם הגם מנחֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכנגד

ּומרחׁשת מחבת ּכנגד מחבת אפּלּו ְְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַיחּלקּו

והגם ׁשוים, ׁשּמעׂשיהם הגם מרחׁשת ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכנגד

אינֹו ּבאם ּדרׁשּום מנחֹות, הם ְְְִִִֵֵֶַָָׁשהּמעּוטים

לרמּב"ם ׁשראיתי אּלא הּקרּבנֹותענין. מעׂשה (הל' ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ט"ו) הלכה מּמהפ"י ּכי אחר, ּבאפן ׁשּכתב ְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּומנחת האפּויֹות מנחֹות ּבין הּכתּוב ְְֲִִֵֵֶַַָָָּׁשחּלק

מנחה וכל אֹומר הּוא האפּויֹות ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹהּסלת

אֹומר הּוא סלת ּובמנחת וגֹו' הּמקריב ְְְְִִֵֵֶַַַַֹֹלּכהן

ל לֹומר וגֹו', אהרן ּבני לכל מנחה ְְְְְְֲִֵַַָָָֹוכל

הּדעת על עֹולה ׁשהיה סלת מנחת ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאפּלּו

יחּלקּוה ׁשאם לצד מנחה ּכנגד מנחה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיחּלקּוה

ראּוי ׁשאינֹו וכּו' ּכּפֹו מלא לזה מּגיע ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּביניהם

ּבני לכל כן ּפי על אף לאפֹות ולא ללּוׁש ְְְֱִֵֵֶַַָָֹֹלא

חכמים אמרּו מּכאן עצמּה, ּבפני יחּלקּוה ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹאהרן

נמצאת ע"כ. מנחה ּכנגד מנחה חֹולקין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָאין

ּבני לכל מאֹומרֹו הּוא ׁשהּלּמּוד לדבריו ְְְְִִֵֵֵֶַָָָאֹומר

לכל לֹומדים אנּו מּזה סלת ּבמנחת ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹאהרן

ּכן: נׁשמע אינֹו הּבריתא ּומן ְְְִִֵֵַַַָָָָהּמנחֹות,

„BÚÂמּמה הּוא ׁשהּלּמּוד ּבלׁשֹונֹו הרב ּדקּדק ¿ְְִִִִֵֶַַַָ

חּלקם לא ׁשאם מׁשמע הּכתּוב, ְְְִִִֶֶַַָָָָֹּׁשחּלקם

ואּולי ּכהּבריתא. ּודלא זה, ׁשֹומעים היינּו ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלא

ּבין הּכתּוב ּׁשחּלק מּמה ּכי רמּב"ם סֹובר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָּכי

ּכּונתֹו הּכתּוב לנּו ּגּלה ּבזה וכּו' האפּויֹות ְְֲִֶַַָָָָָָָָמנחֹות

אחת ּכנגד אחת ּביניהן יחּלקּו ׁשּלא לֹומר ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּבא

הּמנחֹות, לכל למדּו ּומּזה סלת, ּבמנחת ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹאפּלּו

לּכל חּלּוק ּבּה הזּכר לא ּומחבת ּבמרחׁשת ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֻּכי

יֹום, אֹותֹו ׁשל אב ּבית זּולת יּטלּוה ׁשּלא ְִֵֶֶֶַָָָֹאּלא

ּכנגד מחבת יּטלּו ׁשּלא אֹומר אּתה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹּומּנין

אם חלּקתּה סדר ּבּה הזּכר לא אם ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻמרחׁשת

ּכל ּׁשּלמדּו ּומה מהם. לאחד אם יחד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻלכּלם

ּולעֹולם היא, אסמכּתא מעּוטים מה' ּפרטים ְְְְִִִִֵַַַָָָהה'

ּומעּתה הּכתּוב. ּׁשחּלק מּמה הּוא לּמּודם ִִִִֵֵֶַַַַָָָעּקר

ּכיון הּמנחֹות ּכל הּכתּוב ּפרט לּמה לדעת ְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָצרי

לֹומר לֹו היה לא ּׁשחּלק מּמה הּוא ִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּלּמּודנּו

מנחה וכל וגֹו' הּמקריב לּכהן מנחה ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹאּלא

הּכתּוב ׁשּירד ׁשאחר ואּולי וגֹו'. ּבני לכל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָחרבה

לחּלק אדם ׁשּיטעה חׁש וחרבה מאפה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפרט

ׁשּדרׁשּו מצינּו ּגם מנחֹות, ׁשאר לבין ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּביניהם

ס"ג)ז"ל מנחֹות ועל(תו"כ ּבמרחׁשת נעׂשה וכל ְְְְְֲֶֶַַַָָָ

האֹומר מינה ונפקה נקראּו ּכלין ׁשם ׁשעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמחבת

ּדבר והּוא נדר, ׁשרת ּכלי מרחׁשת עלי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

לזה הּלל ּובית ׁשּמאי ּבית (ׁשם) ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנחלקּו

הּכתּוב ÁÓ·˙אמר ÏÚÂ ˙LÁ¯n· ‰NÚ� ÏÎÂ ַַָָ¿»«¬»««¿∆∆¿««¬«

ואֹומרֹו נקראּו, ּכלין ׁשם ׁשעל ל ‡L¯לגּלֹות ְְְְְְְִֵֶֶַַָ¬∆

¯epza ‰Ù‡zּכן ּגם רּביּדרׁש ּבן יֹוסי רּבי ≈»∆««ִִִֵֶַַַַָ

ׁשל מהּסמיכּות עצמֹו על ללמד ׁשּבאה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹיהּודה

ּמרחׁשת מה מחבת ועל בּמרחׁשת נעׂשה ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָכל

יביא ולא ב', הן ּתּנּור מאפה ּגם ב' הם ְֲֲִֵֵֵַַַַַָֹּומחבת

על ללּמד וגם רקיקין, ּומחצה חּלֹות ְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָמחצה

ּגם ּכלי ּתּנּור מה לֹומר ּבא ּומחבת ְְֲִֶֶַַַַַַַָמרחׁשת

ּכהנים. ּבתֹורת ׁשם ּכאמּור ּכלי ּומרחׁשת ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹמחבת

וחרבה בּׁשמן בלּולה מנחה ּכל אמר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹונׁשאר

ב': לֹומר הצר ְַַָָֻלּמה

‰‡¯�Âׁשּלמד יהּודה ּברּבי יֹוסי רּבי ּכּונת ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִִִֶַַַַַָָָ

מנחֹות מיני ב' ׁשהּוא מאפה מנחת ְְֲִִֵֶֶַַָָכל

ּפעמים ב' הּכתּוב ּׁשאמר מּמה אּלא למדּה ְְִִֶֶַַַָָָָָָֹלא

ּבלׁשֹונֹו ּדּיק ולזה ב', ב' והם כן אחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָכל

וכל וגֹו' נעׂשה וכל מנחה וכל לֹומר ְְְְְְֲִַַַָָָָָּתלמּוד

למּטה האמּורים וכל כל מה וגֹו' בלּולה ְְְְְֲִִַַָָָָָָמנחה

וכּו', מינים הּכתּובב' אֹומר היה אם ולזה ְְִִִֵֶַָָָָ

חרבה מנחה כל אֹו לבד בלּולה מנחה ְְְְְֲִִֵַָָָָָָוכל

לחלק הּדין לבעל ויׁש ללמד מקֹום אין ְְְְֲִִֵֵַַַַַָֹֹלבד

ואין כל ׁשאמר ּתֹוכיח חרבה מנחה ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָולֹומר

מין ּתּנּור מאפה כל אף אחד מין אּלא ֲִִֵֶֶַַַָָָָּבּה

ּבּכתּוב: האמּור ּכל לֹומר הצר לזה ְֶֶַַַָָָָָָֻאחד
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B‚Â'.ט) ‰Á�Ó ÏÎÂ'ה זכרֹון הּכתּוב אמר ¿»ƒ¿»¿ְִַַָָ

יחּלקּו ׁשּלא א' ּדברים ה' למעט ְְְְְִֵֶַַָָֹמנחֹות

מנחֹות ּכנגד זבחים אב ּבית ּפרּוׁש אהרן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹּבני

ׁשּלא ב' ּבּמנחה. חלקֹו יּטל אחד ּכל ְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאּלא

ׁשּיׁשנם הגם מנחֹות ּכנגד עֹופֹות ְְְְְֲֶֶֶֶַַָָיחּלקּו

ּבא ׁשהעֹוף ׁשּמצינּו אחד ּבענין ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָּבהׁשואה

ּדּלּות. ּבדּלי ּתחּתיהם קמה והּמנחה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּבדּלּות

הגם זבחים ּכנגד עֹופֹות יחּלקּו ׁשּלא ְְְְֲִֶֶֶַַָֹג'

מנחֹות יחּלקּו ׁשּלא ד' ּדמים. מיני ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּׁשניהם

ׁשּלא ה' קמחים. מיני ׁשהם הגם מנחֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכנגד

ּומרחׁשת מחבת ּכנגד מחבת אפּלּו ְְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַיחּלקּו

והגם ׁשוים, ׁשּמעׂשיהם הגם מרחׁשת ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכנגד

אינֹו ּבאם ּדרׁשּום מנחֹות, הם ְְְִִִֵֵֶַָָׁשהּמעּוטים

לרמּב"ם ׁשראיתי אּלא הּקרּבנֹותענין. מעׂשה (הל' ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ט"ו) הלכה מּמהפ"י ּכי אחר, ּבאפן ׁשּכתב ְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּומנחת האפּויֹות מנחֹות ּבין הּכתּוב ְְֲִִֵֵֶַַָָָּׁשחּלק

מנחה וכל אֹומר הּוא האפּויֹות ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹהּסלת

אֹומר הּוא סלת ּובמנחת וגֹו' הּמקריב ְְְְִִֵֵֶַַַַֹֹלּכהן

ל לֹומר וגֹו', אהרן ּבני לכל מנחה ְְְְְְֲִֵַַָָָֹוכל

הּדעת על עֹולה ׁשהיה סלת מנחת ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאפּלּו

יחּלקּוה ׁשאם לצד מנחה ּכנגד מנחה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיחּלקּוה

ראּוי ׁשאינֹו וכּו' ּכּפֹו מלא לזה מּגיע ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּביניהם

ּבני לכל כן ּפי על אף לאפֹות ולא ללּוׁש ְְְֱִֵֵֶַַָָֹֹלא

חכמים אמרּו מּכאן עצמּה, ּבפני יחּלקּוה ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹאהרן

נמצאת ע"כ. מנחה ּכנגד מנחה חֹולקין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָאין

ּבני לכל מאֹומרֹו הּוא ׁשהּלּמּוד לדבריו ְְְְִִֵֵֵֶַָָָאֹומר

לכל לֹומדים אנּו מּזה סלת ּבמנחת ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹאהרן

ּכן: נׁשמע אינֹו הּבריתא ּומן ְְְִִֵֵַַַָָָָהּמנחֹות,

„BÚÂמּמה הּוא ׁשהּלּמּוד ּבלׁשֹונֹו הרב ּדקּדק ¿ְְִִִִֵֶַַַָ

חּלקם לא ׁשאם מׁשמע הּכתּוב, ְְְִִִֶֶַַָָָָֹּׁשחּלקם

ואּולי ּכהּבריתא. ּודלא זה, ׁשֹומעים היינּו ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלא

ּבין הּכתּוב ּׁשחּלק מּמה ּכי רמּב"ם סֹובר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָּכי

ּכּונתֹו הּכתּוב לנּו ּגּלה ּבזה וכּו' האפּויֹות ְְֲִֶַַָָָָָָָָמנחֹות

אחת ּכנגד אחת ּביניהן יחּלקּו ׁשּלא לֹומר ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּבא

הּמנחֹות, לכל למדּו ּומּזה סלת, ּבמנחת ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹאפּלּו

לּכל חּלּוק ּבּה הזּכר לא ּומחבת ּבמרחׁשת ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֻּכי

יֹום, אֹותֹו ׁשל אב ּבית זּולת יּטלּוה ׁשּלא ְִֵֶֶֶַָָָֹאּלא

ּכנגד מחבת יּטלּו ׁשּלא אֹומר אּתה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹּומּנין

אם חלּקתּה סדר ּבּה הזּכר לא אם ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻמרחׁשת

ּכל ּׁשּלמדּו ּומה מהם. לאחד אם יחד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻלכּלם

ּולעֹולם היא, אסמכּתא מעּוטים מה' ּפרטים ְְְְִִִִֵַַַָָָהה'

ּומעּתה הּכתּוב. ּׁשחּלק מּמה הּוא לּמּודם ִִִִֵֵֶַַַַָָָעּקר

ּכיון הּמנחֹות ּכל הּכתּוב ּפרט לּמה לדעת ְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָצרי

לֹומר לֹו היה לא ּׁשחּלק מּמה הּוא ִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּלּמּודנּו

מנחה וכל וגֹו' הּמקריב לּכהן מנחה ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹאּלא

הּכתּוב ׁשּירד ׁשאחר ואּולי וגֹו'. ּבני לכל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָחרבה

לחּלק אדם ׁשּיטעה חׁש וחרבה מאפה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפרט

ׁשּדרׁשּו מצינּו ּגם מנחֹות, ׁשאר לבין ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּביניהם

ס"ג)ז"ל מנחֹות ועל(תו"כ ּבמרחׁשת נעׂשה וכל ְְְְְֲֶֶַַַָָָ

האֹומר מינה ונפקה נקראּו ּכלין ׁשם ׁשעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמחבת

ּדבר והּוא נדר, ׁשרת ּכלי מרחׁשת עלי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

לזה הּלל ּובית ׁשּמאי ּבית (ׁשם) ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנחלקּו

הּכתּוב ÁÓ·˙אמר ÏÚÂ ˙LÁ¯n· ‰NÚ� ÏÎÂ ַַָָ¿»«¬»««¿∆∆¿««¬«

ואֹומרֹו נקראּו, ּכלין ׁשם ׁשעל ל ‡L¯לגּלֹות ְְְְְְְִֵֶֶַַָ¬∆

¯epza ‰Ù‡zּכן ּגם רּביּדרׁש ּבן יֹוסי רּבי ≈»∆««ִִִֵֶַַַַָ

ׁשל מהּסמיכּות עצמֹו על ללמד ׁשּבאה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹיהּודה

ּמרחׁשת מה מחבת ועל בּמרחׁשת נעׂשה ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָכל

יביא ולא ב', הן ּתּנּור מאפה ּגם ב' הם ְֲֲִֵֵֵַַַַַָֹּומחבת

על ללּמד וגם רקיקין, ּומחצה חּלֹות ְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָמחצה

ּגם ּכלי ּתּנּור מה לֹומר ּבא ּומחבת ְְֲִֶֶַַַַַַַָמרחׁשת

ּכהנים. ּבתֹורת ׁשם ּכאמּור ּכלי ּומרחׁשת ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹמחבת

וחרבה בּׁשמן בלּולה מנחה ּכל אמר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹונׁשאר

ב': לֹומר הצר ְַַָָֻלּמה

‰‡¯�Âׁשּלמד יהּודה ּברּבי יֹוסי רּבי ּכּונת ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִִִֶַַַַַָָָ

מנחֹות מיני ב' ׁשהּוא מאפה מנחת ְְֲִִֵֶֶַַָָכל

ּפעמים ב' הּכתּוב ּׁשאמר מּמה אּלא למדּה ְְִִֶֶַַַָָָָָָֹלא

ּבלׁשֹונֹו ּדּיק ולזה ב', ב' והם כן אחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָכל

וכל וגֹו' נעׂשה וכל מנחה וכל לֹומר ְְְְְְֲִַַַָָָָָּתלמּוד

למּטה האמּורים וכל כל מה וגֹו' בלּולה ְְְְְֲִִַַָָָָָָמנחה

וכּו', מינים הּכתּובב' אֹומר היה אם ולזה ְְִִִֵֶַָָָָ

חרבה מנחה כל אֹו לבד בלּולה מנחה ְְְְְֲִִֵַָָָָָָוכל

לחלק הּדין לבעל ויׁש ללמד מקֹום אין ְְְְֲִִֵֵַַַַַָֹֹלבד

ואין כל ׁשאמר ּתֹוכיח חרבה מנחה ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָולֹומר

מין ּתּנּור מאפה כל אף אחד מין אּלא ֲִִֵֶֶַַַָָָָּבּה

ּבּכתּוב: האמּור ּכל לֹומר הצר לזה ְֶֶַַַָָָָָָֻאחד
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ּבמנחֹות מפרׁש ּכ חּלֹות; עׂשר ומין מין וכל וגֹו'", חמץ לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה – ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּורבּוכה
נז) עּׂשרֹון(דף כ' מדּברּיֹות, ׁשׁש ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן ,.˙Îa¯Ó∑צרּכֹו ּכל ּברֹותחין חלּוט .לחם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָÀ¿∆∆ְְְִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai zegiy ihewl)

ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים ּבית וחבּוׁשי מדּברּיֹות והֹולכי הּים יב)יֹורדי ז, לפי(רש"י נאמר הּמדּבר, ּדֹור לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו סּוף.יםהּסדר ים קריעת ּבּמדּבר.מדּבר– הליכתם להיֹותחבּוׁש– עליהם ׁשּנגזרה הּגזרה – ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּׁשאיןחֹולהּכלּואים מה יׂשראל, לכל ארעּו הראׁשֹונים הּנּסים ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ׁשּלא נס – ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

זה). נס ֵֵֶּכן

(âé)úãBz çáæ-ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìò©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìL§¨¨«

i"yx£Á·ÊŒÏÚ B�a¯˜ ·È¯˜È∑ת"כ עו, דף ּומּלצאת)(שם ּוטבּולֿיֹום ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
הּזבח ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, .לחּלין ְְְִִִֵֶֶַַַָֻ

(ãé)ïäkì ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®©Ÿ¥À
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«

i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑ּובׂשרּה לּבעלים נאכל והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה יּטל ומין מין מּכל אחד לחם ∆»ƒ»»¿»ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
"ׁשלמים" קרּויה והּתֹודה ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ .לּבעלים, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(åè)çépé-àì ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©À¤µ©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®«Ÿ©¦¬©
:ø÷a-ãò epnî¦¤−©«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ת"כ)(זבחי לו. י"ד,ם וחגיגת נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: רּבּויין ּכאן יׁש ¿«∆««¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ולילה ליֹום נאכלין ÏÎ‡È.ׁשּיהיּו B�a¯˜ ÌBÈa∑לחמּה זמן – ּבׂשרּה aŒ„Ú˜¯.וכזמן epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï∑אבל ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«…∆ֲָ

העברה מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד אמרּו לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא ברכות)אֹוכל .(ריש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָ

(æè)øãð-íàå|Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ äáãð Bà §¦¤¤́´§¨À̈¤µ©¨§¨½§²©§¦¬¤¦§−
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„� B‡ ¯„�ŒÌ‡Â∑ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה נס, ׁשל הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
epnÓ.ּבענין ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑יאכל יאכל'(ּבראׁשֹון מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: הרּבה)ספרים ּכמֹוה ויׁש היא, יתרה זֹו ו"ו . ְִָָƒ»√»¿«»ƒ∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

וענה" ואּיה צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: כד)ּבּמקרא, לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח .(דניאל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå§©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

(çé)éLéìMä íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´©§¦¦»
Lôpäå äéäé ìebt Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì́Ÿ¥«̈¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−¦´¦«§¤®§©¤²¤

:àOz dðåò epnî úìëàä̈«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«
i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ)ּבּׁשליׁשי מּמּנּו אכל אם יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי לאכלֹו ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

וכן ּבּׁשליׁשי. נפסל ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא אתֹו "הּמקריב לֹומר: ּתלמּוד למפרע? ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיּפסל
יהיה ּפּגּול – חּׁשב ואם ּבמחׁשבה, זאת ּתעלה לא הקרבתֹו ּבׁשעת epnÓ.ּפרּוׁשֹו: ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â∑ּבתֹו אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆ְֲִ

ּתּׂשא עֹונּה .הּזמן ְֲִַַָָ

ÏÚיג d�a¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ� ˙„Bz ˙ÒÎ�ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡יד ‡�a¯˜ ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»«¿»»
‡iL„e˜ ˙ÒÎ� Ìc ˙È ˜¯ÊÈc ‡�‰ÎÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»ƒƒ¿«»«ƒ¿«¿«»

:È‰È dÏÈcƒ≈¿≈

ÌBÈaטו È‰BL„e˜ ˙ÒÎ� ˙„Bz ˙ÒÎ� ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ú�ˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È d�a¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»

˜¯d�aטז ˙ÒÎ� ‡z·„� B‡ ‡¯„� Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ� ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

:ÏÎ‡˙È dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿¬≈

ÈÏz˙‡‰יז ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ� ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯e�a¿»ƒ»

�ÒÎ˙יח ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L�‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈
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(èé)óøOé Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑יאכל לא ּבכלֿטמא, יּגע אׁשר ׁשלמים קדׁש ׁשהּפנימי∑Na‰Â¯.ׁשל מקצתֹו, ׁשּיצא איבר לרּבֹות ¿«»»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ¿«»»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
Na¯.מּתר ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט ׁשּנאמר(פסחים לפי לֹומר? ּתלמּוד כז)מה יב והּבׂשר(דברים וגֹו' יּׁשפ זבחי "ודם : ָֻ»»…«»»ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ÏÎ‡È.ּתאכל", ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â) ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ¿«»»»»…«
¯Na∑אהל "ּבחצר ׁשּכתּוב: ּכמֹו אסּורה, – לּקלעים חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ּׁשאסרּתי מה ּכל ּכלֹומר: »»ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

העיר ּבכל אפּלּו ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבבׂשר יאכלּוה", .)מֹועד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

(ë)ýåýéì øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´©«Ÿ̈½
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, אּלא(זבחים ּכרת ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
חכמים אּלא ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאזהרה

ׁשוה. ּבגזרה ר)(ת"כלמדּוה ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ּבׁשבּועֹותג' ו)ּבֹותינּו אחת(דף ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻ
וקדׁשיו מקּדׁש טמאת על אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת לפרט ואחת החיים.לכלל, אור ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå|äîäáa §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´¦§¥¨´
íéîìMä çáæ-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©¤¬©©§¨¦−

:äénòî àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

Ï‡יט ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯e�a ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

Ècכ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L�‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

BÒa‡·˙כא ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L�‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L�‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כ) B˙‡ÓËÂ 'B‚Â ¯L‡ LÙp‰Âּפסּוק ¿«∆∆¬∆¿¿À¿»¿ָ

ּפרׁשּוהּו הּגּוף ּבטמאת וׁשּלאחריו ְְְְְֲֵֶֶַַַָֻזה

ּכל אמרּו מ"ג ּדף ּובזבחים ּכהנים. ְְְֲִִִַַָָָֹּבתֹורת

וכּו' אבּדימי ּבר יצחק רּבי ּפרׁשֹו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹקרא

אבּדימי ּבר יצחק רּבי אמר הכי מפרׁשא, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹלא

ּבלׁשֹון וסּים נקבה ּבלׁשֹון הּכתּוב ּופתח ְְְְִִִִֵֵַַָָָהֹואיל

הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ּבאמצע זכר ּולׁשֹון ְְְְְֵֶַַַַָָָָָֻנקבה

ּפסּוק ּפרּוׁש וכּו' הֹואיל רׁש"י ּופי' ע"כ. ְְִִֵֵַַָמדּבר

ּבהכרח וׁשם ב' ּפסּוק ׁשהּוא תּגע ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָנפׁש

ׁשּׁשּנה הגם אֹומר הּוא הּגּוף טמאת ׁשעל ְֲִֵֶֶַַַַַָֻלֹומר

ּתתמּה אל והּנפׁש ראׁשֹון ּבפסּוק ּגם ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָּבאמצע

ּולבּסֹוף והּנפׁש נקבה לׁשֹון ּתחּלה ׁשּדּבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליו

על הּכּונה ׁשאין וטמאתֹו ּובאמצע ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻונכרתה

הֹועילּו ז"ל ּדבריו ע"כ. הּגּוף על אּלא ְִֶַַַָָָָָהּבׂשר

מ להכריח לֹומרׁשּלא ּבאמצע ּׁשּׁשּנה ּמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹ

אבל אֹומר, הּוא ּבׂשר ׁשּבטמאת לֹומר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנתּכּון

הּוא אֹומר הּוא הּגּוף טמאת ׁשעל ְְְִֵֶַַַַַֻלהכריח

נגמרּו ׁשּכבר ׁשנראה הּכתּוב, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָמּמׁשמעּות

ׁשם רׁש"י ׁשּפי' ּכמֹו ּבׂשר טמאת ְְְִִֶַַָָָֻהלכֹות

ׁשוה ּגזרה למדּו ּכהנים ּבתֹורת ועֹוד ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֹּבזבחים.

מקּדׁש ּבביאת האמּורה טמאתֹו (ּבפרׁשתטמאתֹו ְְְְְֲִִַַָָָָָָָֻֻ

ּבב'חּקת), הּכתּוב ׁשּנה לּמה לּבי נתּתי אּלא ְִִִִֶַַַָָָָָָֻ

וטמאתֹו לכּתב ׁשּנה אחד ּבפסּוק אּלּו, ְְְְְִִִֵֶָָָָֹֻּפסּוקים

לכּתב לֹו והיה ׁשוה ּבגזרה ללמד ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹֹוסמ

ּגם ׁשוה, לגזרה צריכין היינּו ולא ְְְְְִִִִֵַָָָָָָֹֻוטמאתּה

ּכל על יׁשר לׁשֹון אמר לא לּמה ב' ְַַָָָָָָָָֹּבפסּוק

אחד: ּבסדר ְֵֶֶַָָהּכתּוב

‰‡¯�Âאֹומרֹו טעם ÂÈÏÚּכי B˙‡ÓËÂּבא ¿ƒ¿∆ְִַַ¿À¿»»»ָ

טמאה ימי ז' ׁשעברּו ׁשהגם אחר, ענין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻלהעיר

ּכל ׁשרץ לטמאת ׁשמׁש הערב אֹו מת ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻלטמאת

ל ויׁש ּבטמאתֹו, הּוא הרי טבל ׁשּלא ְְְְֲֵֵֶַָָֹֻעֹוד

אּלא הּנפׁש ּבפנימּיּות אינּה זֹו טמאה ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלדעת

ולא מּבחּוץ הּגּוף על המסּכ הּטמאה ְְְְִֵֵַַַַַַַָֹֻמסוה

טבילה לֹו ׁשּמֹועיל הּוא זה ּולצד ְְְִִִִֶֶַָּבפנים,

לֹו יֹועיל ּׁשּלא מה הּטמאה מסּוכת ְְְִִֶַַַָָֹֻלהסיר

וזה ּבפנים, ּגם ׁשהּטמאה הּטמאה ימי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֻֻּבמׁש

הּכתּוב ÏÎ‡zׁשעּור ¯L‡ LÙ�'וגֹוB˙‡ÓËÂ ִַָ∆∆¬∆…«ְ¿À¿»

ÂÈÏÚׁשהּוא עליה וטמאתּה מּבעיא לא ּפרּוׁש »»ְְְִֵֶֶָָָָָָֹֻ

לטמאת מּגעֹו יֹום ּובמׁש מת לטמאת ז' ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָֻֻּבמׁש

הינּו לבד ּגּוף ׁשל טמאתֹו אפּלּו אּלא ְְְֲִֶֶֶֶַַָָֻׁשרץ,

אּלא חסר ואינֹו טמאה ימי ׁשבעה עליו ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשעבר

הכי אפּלּו ּגּופֹו מעל להעביר Î�Â¯˙‰.טבילה ְְֲֲִִִִֵַַָָ¿ƒ¿¿»

ּבאמצע זכר לׁשֹון ב' ּבפסּוק אֹומרֹו ְְְְְֶַַַָָָָוטעם

אּלא לֹומר לֹו היה לא ּבּדבר טעּות ׁשאין ֲֵֶֶַַַָָָָָָֹהגם

אֹומרֹו טעם ּכי ונראה הּכתּוב. ּבכל אחד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָסדר

Úb˙ Èk LÙ�Âּכי איׁש אמר ולא נקבה לׁשֹון ¿∆∆ƒƒ«ְְְִִֵַָָֹ

ׁשּיּגע ׁשּצרי לֹומר ׁשּנתּכּון זכר, לׁשֹון ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָיּגע

אּלא ּכרת חּיב ׁשאינֹו ּבהעלם, ולא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלדעּתֹו

והּנפׁש אחד ּבפסּוק אֹומרֹו וגם טמאה, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻּבידיעת

ּכי ּבידיעה, ּבׂשר אכילת ׁשהיתה ּתאכל ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹאׁשר

ההעלמּות, ולמניעת ההרּגׁש אל יֹורה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּנפׁש

הּׁשגגֹות ּבפרׁשת ׁשאמר ּתמצא זה ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָּולטעם

וה') ד' חּטאת(לעיל המחּיב טעם לֹומר ונפׁש ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָ

ׁשהיא נפׁש היֹותּה לצד הּוא הּׁשֹוגג על ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָואׁשם

ּתתחּיב לזה וׁשגגה, והידיעה ההערה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבחינת

ׁשלילת ּבחינת על יֹורה נפׁש ׁשם ּולעֹולם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָקרּבן,

ּכי נפׁש ּכתּובים ּבב' אמר ולזה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָההתעּלמּות,

ּתאכל אׁשר והּנפׁש הּנגיעה, ידיעת הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹתּגע

לּקׁשיא מקֹום אין ּומעּתה הּמאכל, ידיעת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָֻהרי

לׁשּנֹות צר ׁשאין ּבאמצע, זכר לׁשֹון אמר ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלּמה

וטעם זכר, לׁשֹון העֹוׂשה על לֹומר הרגיל ְְִֵֶֶַַַַָָָָָסדר

‰‰È‡,אֹומרֹו LÙp‰ ‰˙¯Î�Âּכן ּגם ּבא ְ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒֵַָ

ּתמּות החֹוטאת נפׁש ׁשּגם חּדּוׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַָלהׁשמיענּו

לבד: ּגּוף ְְַֹולא

ıeÁÂהּכתּובים ּכפל ליּׁשב נראה ז"ל מּדרּכם ¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

ק"ו ּדף ּבזבחים ּׁשאמרּו מה ּדר ְְִִֶֶֶַַַָָעל

קדׁש ּבין טמא קדׁש ּבין ׁשאכל הּטמא ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּמׁשנה,

ׁשאכל טמא אֹומר הּגלילי יֹוסי ורּבי חּיב ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָטהֹור

ּבּגמרא ואמרּו ּפטּור, ק"ח)טמא היכי(ׁשם ּכל ְְְִֵֵַָָָָָָָ

עלמא ּדכּלי הּבׂשר נטמא ּכ ואחר הּגּוף ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻּדנטמא

האחד ּכתּובים, ב' אמר ולזה ּדחּיב, ּפליגי ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָלא

טמא זה הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשר

ואכל אמר והּב' טהֹור, ׁשלמים ּבׂשר ְְְְִֵַַַַָָָָָהאֹוכל

מּבׂשר האֹוכל טמא ּכנגד זה וגֹו' זבח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּבׂשר

הּכתּוב ּדקּדק לזה ּכי ואּולי ׁשּנטמא. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשלמים

אחד ּבפסּוק ‰ÏÎ‡z,ÌÈÓÏMלֹומר Á·fÓ ¯Na ְֶַָָ…«»»ƒ∆««¿»ƒ

עדין ׁשהּוא הּׁשלמים מּזבח הּוא הּבׂשר ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּפרּוׁש

אמר והּב' נטמא, ׁשּלא Á·Êּבמדרגתֹו ¯NaÓ ְְְְִֵֶַַַָָָֹƒ¿«∆«

ÌÈÓÏM‰ׁשעכׁשו הגם ׁשלמים ּבׂשר מּמין ּפרּוׁש «¿»ƒְְְֲִִִֵֶַַַָָ

והּוא האכילה, יעּוד ּבֹו ׁשּבא ׁשלמים ּבׂשר ְְְֲִִִֵֶַָָָָאינֹו

לא ּכי עליו, ׁשלמים זבח ׁשּׁשם מּבׂשר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹאֹומרֹו

ּכי לרמז הּׁשלמים זבח זכרֹון עם הּבׂשר ְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹקׁשר

ולא ודו"ק הּטהֹור ׁשלמים זבח סתם ּבגדר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאינֹו

אחר: ּבאפן הּמ"ם אחר לטעֹות לבב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹיפנה



מה ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

(èé)óøOé Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑יאכל לא ּבכלֿטמא, יּגע אׁשר ׁשלמים קדׁש ׁשהּפנימי∑Na‰Â¯.ׁשל מקצתֹו, ׁשּיצא איבר לרּבֹות ¿«»»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ¿«»»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
Na¯.מּתר ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט ׁשּנאמר(פסחים לפי לֹומר? ּתלמּוד כז)מה יב והּבׂשר(דברים וגֹו' יּׁשפ זבחי "ודם : ָֻ»»…«»»ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ÏÎ‡È.ּתאכל", ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â) ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ¿«»»»»…«
¯Na∑אהל "ּבחצר ׁשּכתּוב: ּכמֹו אסּורה, – לּקלעים חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ּׁשאסרּתי מה ּכל ּכלֹומר: »»ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

העיר ּבכל אפּלּו ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבבׂשר יאכלּוה", .)מֹועד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

(ë)ýåýéì øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´©«Ÿ̈½
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, אּלא(זבחים ּכרת ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
חכמים אּלא ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאזהרה

ׁשוה. ּבגזרה ר)(ת"כלמדּוה ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ּבׁשבּועֹותג' ו)ּבֹותינּו אחת(דף ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻ
וקדׁשיו מקּדׁש טמאת על אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת לפרט ואחת החיים.לכלל, אור ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå|äîäáa §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´¦§¥¨´
íéîìMä çáæ-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©¤¬©©§¨¦−

:äénòî àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

Ï‡יט ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯e�a ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

Ècכ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L�‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

BÒa‡·˙כא ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L�‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L�‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כ) B˙‡ÓËÂ 'B‚Â ¯L‡ LÙp‰Âּפסּוק ¿«∆∆¬∆¿¿À¿»¿ָ

ּפרׁשּוהּו הּגּוף ּבטמאת וׁשּלאחריו ְְְְְֲֵֶֶַַַָֻזה

ּכל אמרּו מ"ג ּדף ּובזבחים ּכהנים. ְְְֲִִִַַָָָֹּבתֹורת

וכּו' אבּדימי ּבר יצחק רּבי ּפרׁשֹו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹקרא

אבּדימי ּבר יצחק רּבי אמר הכי מפרׁשא, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹלא

ּבלׁשֹון וסּים נקבה ּבלׁשֹון הּכתּוב ּופתח ְְְְִִִִֵֵַַָָָהֹואיל

הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ּבאמצע זכר ּולׁשֹון ְְְְְֵֶַַַַָָָָָֻנקבה

ּפסּוק ּפרּוׁש וכּו' הֹואיל רׁש"י ּופי' ע"כ. ְְִִֵֵַַָמדּבר

ּבהכרח וׁשם ב' ּפסּוק ׁשהּוא תּגע ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָנפׁש

ׁשּׁשּנה הגם אֹומר הּוא הּגּוף טמאת ׁשעל ְֲִֵֶֶַַַַַָֻלֹומר

ּתתמּה אל והּנפׁש ראׁשֹון ּבפסּוק ּגם ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָּבאמצע

ּולבּסֹוף והּנפׁש נקבה לׁשֹון ּתחּלה ׁשּדּבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליו

על הּכּונה ׁשאין וטמאתֹו ּובאמצע ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻונכרתה

הֹועילּו ז"ל ּדבריו ע"כ. הּגּוף על אּלא ְִֶַַַָָָָָהּבׂשר

מ להכריח לֹומרׁשּלא ּבאמצע ּׁשּׁשּנה ּמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹ

אבל אֹומר, הּוא ּבׂשר ׁשּבטמאת לֹומר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנתּכּון

הּוא אֹומר הּוא הּגּוף טמאת ׁשעל ְְְִֵֶַַַַַֻלהכריח

נגמרּו ׁשּכבר ׁשנראה הּכתּוב, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָמּמׁשמעּות

ׁשם רׁש"י ׁשּפי' ּכמֹו ּבׂשר טמאת ְְְִִֶַַָָָֻהלכֹות

ׁשוה ּגזרה למדּו ּכהנים ּבתֹורת ועֹוד ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֹּבזבחים.

מקּדׁש ּבביאת האמּורה טמאתֹו (ּבפרׁשתטמאתֹו ְְְְְֲִִַַָָָָָָָֻֻ

ּבב'חּקת), הּכתּוב ׁשּנה לּמה לּבי נתּתי אּלא ְִִִִֶַַַָָָָָָֻ

וטמאתֹו לכּתב ׁשּנה אחד ּבפסּוק אּלּו, ְְְְְִִִֵֶָָָָֹֻּפסּוקים

לכּתב לֹו והיה ׁשוה ּבגזרה ללמד ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹֹוסמ

ּגם ׁשוה, לגזרה צריכין היינּו ולא ְְְְְִִִִֵַָָָָָָֹֻוטמאתּה

ּכל על יׁשר לׁשֹון אמר לא לּמה ב' ְַַָָָָָָָָֹּבפסּוק

אחד: ּבסדר ְֵֶֶַָָהּכתּוב

‰‡¯�Âאֹומרֹו טעם ÂÈÏÚּכי B˙‡ÓËÂּבא ¿ƒ¿∆ְִַַ¿À¿»»»ָ

טמאה ימי ז' ׁשעברּו ׁשהגם אחר, ענין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻלהעיר

ּכל ׁשרץ לטמאת ׁשמׁש הערב אֹו מת ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻלטמאת

ל ויׁש ּבטמאתֹו, הּוא הרי טבל ׁשּלא ְְְְֲֵֵֶַָָֹֻעֹוד

אּלא הּנפׁש ּבפנימּיּות אינּה זֹו טמאה ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלדעת

ולא מּבחּוץ הּגּוף על המסּכ הּטמאה ְְְְִֵֵַַַַַַַָֹֻמסוה

טבילה לֹו ׁשּמֹועיל הּוא זה ּולצד ְְְִִִִֶֶַָּבפנים,

לֹו יֹועיל ּׁשּלא מה הּטמאה מסּוכת ְְְִִֶַַַָָֹֻלהסיר

וזה ּבפנים, ּגם ׁשהּטמאה הּטמאה ימי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֻֻּבמׁש

הּכתּוב ÏÎ‡zׁשעּור ¯L‡ LÙ�'וגֹוB˙‡ÓËÂ ִַָ∆∆¬∆…«ְ¿À¿»

ÂÈÏÚׁשהּוא עליה וטמאתּה מּבעיא לא ּפרּוׁש »»ְְְִֵֶֶָָָָָָֹֻ

לטמאת מּגעֹו יֹום ּובמׁש מת לטמאת ז' ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָֻֻּבמׁש

הינּו לבד ּגּוף ׁשל טמאתֹו אפּלּו אּלא ְְְֲִֶֶֶֶַַָָֻׁשרץ,

אּלא חסר ואינֹו טמאה ימי ׁשבעה עליו ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשעבר

הכי אפּלּו ּגּופֹו מעל להעביר Î�Â¯˙‰.טבילה ְְֲֲִִִִֵַַָָ¿ƒ¿¿»

ּבאמצע זכר לׁשֹון ב' ּבפסּוק אֹומרֹו ְְְְְֶַַַָָָָוטעם

אּלא לֹומר לֹו היה לא ּבּדבר טעּות ׁשאין ֲֵֶֶַַַָָָָָָֹהגם

אֹומרֹו טעם ּכי ונראה הּכתּוב. ּבכל אחד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָסדר

Úb˙ Èk LÙ�Âּכי איׁש אמר ולא נקבה לׁשֹון ¿∆∆ƒƒ«ְְְִִֵַָָֹ

ׁשּיּגע ׁשּצרי לֹומר ׁשּנתּכּון זכר, לׁשֹון ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָיּגע

אּלא ּכרת חּיב ׁשאינֹו ּבהעלם, ולא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלדעּתֹו

והּנפׁש אחד ּבפסּוק אֹומרֹו וגם טמאה, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻּבידיעת

ּכי ּבידיעה, ּבׂשר אכילת ׁשהיתה ּתאכל ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹאׁשר

ההעלמּות, ולמניעת ההרּגׁש אל יֹורה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּנפׁש

הּׁשגגֹות ּבפרׁשת ׁשאמר ּתמצא זה ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָּולטעם

וה') ד' חּטאת(לעיל המחּיב טעם לֹומר ונפׁש ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָ

ׁשהיא נפׁש היֹותּה לצד הּוא הּׁשֹוגג על ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָואׁשם

ּתתחּיב לזה וׁשגגה, והידיעה ההערה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבחינת

ׁשלילת ּבחינת על יֹורה נפׁש ׁשם ּולעֹולם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָקרּבן,

ּכי נפׁש ּכתּובים ּבב' אמר ולזה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָההתעּלמּות,

ּתאכל אׁשר והּנפׁש הּנגיעה, ידיעת הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹתּגע

לּקׁשיא מקֹום אין ּומעּתה הּמאכל, ידיעת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָֻהרי

לׁשּנֹות צר ׁשאין ּבאמצע, זכר לׁשֹון אמר ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלּמה

וטעם זכר, לׁשֹון העֹוׂשה על לֹומר הרגיל ְְִֵֶֶַַַַָָָָָסדר

‰‰È‡,אֹומרֹו LÙp‰ ‰˙¯Î�Âּכן ּגם ּבא ְ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒֵַָ

ּתמּות החֹוטאת נפׁש ׁשּגם חּדּוׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַָלהׁשמיענּו

לבד: ּגּוף ְְַֹולא

ıeÁÂהּכתּובים ּכפל ליּׁשב נראה ז"ל מּדרּכם ¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

ק"ו ּדף ּבזבחים ּׁשאמרּו מה ּדר ְְִִֶֶֶַַַָָעל

קדׁש ּבין טמא קדׁש ּבין ׁשאכל הּטמא ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּמׁשנה,

ׁשאכל טמא אֹומר הּגלילי יֹוסי ורּבי חּיב ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָטהֹור

ּבּגמרא ואמרּו ּפטּור, ק"ח)טמא היכי(ׁשם ּכל ְְְִֵֵַָָָָָָָ

עלמא ּדכּלי הּבׂשר נטמא ּכ ואחר הּגּוף ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻּדנטמא

האחד ּכתּובים, ב' אמר ולזה ּדחּיב, ּפליגי ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָלא

טמא זה הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשר

ואכל אמר והּב' טהֹור, ׁשלמים ּבׂשר ְְְְִֵַַַַָָָָָהאֹוכל

מּבׂשר האֹוכל טמא ּכנגד זה וגֹו' זבח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּבׂשר

הּכתּוב ּדקּדק לזה ּכי ואּולי ׁשּנטמא. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשלמים

אחד ּבפסּוק ‰ÏÎ‡z,ÌÈÓÏMלֹומר Á·fÓ ¯Na ְֶַָָ…«»»ƒ∆««¿»ƒ

עדין ׁשהּוא הּׁשלמים מּזבח הּוא הּבׂשר ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּפרּוׁש

אמר והּב' נטמא, ׁשּלא Á·Êּבמדרגתֹו ¯NaÓ ְְְְִֵֶַַַָָָֹƒ¿«∆«

ÌÈÓÏM‰ׁשעכׁשו הגם ׁשלמים ּבׂשר מּמין ּפרּוׁש «¿»ƒְְְֲִִִֵֶַַַָָ

והּוא האכילה, יעּוד ּבֹו ׁשּבא ׁשלמים ּבׂשר ְְְֲִִִֵֶַָָָָאינֹו

לא ּכי עליו, ׁשלמים זבח ׁשּׁשם מּבׂשר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹאֹומרֹו

ּכי לרמז הּׁשלמים זבח זכרֹון עם הּבׂשר ְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹקׁשר

ולא ודו"ק הּטהֹור ׁשלמים זבח סתם ּבגדר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאינֹו

אחר: ּבאפן הּמ"ם אחר לטעֹות לבב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹיפנה
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‰Ó‰a‰.כה) ÔÓּכהנים ּבתֹורת ז"ל ּדרׁשּו ƒ«¿≈»ְְֲִַָֹ

,להפ אֹו ורחל מּתיׁש ּכלאים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָלרּבֹות

מּתיׁש הּבא ׁשהּוא ּכוי רּבה חלב ּכל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּומאֹומרֹו

ּתאר ּפרי ּבחּבּורי ּׁשּכתבּתי מה ועּין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹוצביה,

ט"ז: סימן ּדעה יֹורה טּור ִֵֶַָָעל

Ïk.·ÏÁ ÏÎ‡חלב לרּבֹות ּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת »…≈≈∆ְְְֲִֵֶַַָֹ

יקריב אׁשר לֹומר ּתטעה ׁשּלא חּלין, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹֻּבהמת

קדׁשים חלב ּדוקא הּכתּוב אמר לה' אּׁשה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּמּנה

ענין אינֹו אם זה ורּבּוי חלב, ּכל לֹומר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָּתלמּוד

נטעה אי לי וקׁשה לּנאכלין. ענין ּתנהּו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלאֹוכלין

נבלה וחלב אמר והלא קדׁשים חלב ּדוקא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹומר

מּתרים מי קדׁשים אמּורי מלאכה לכל ְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻיעׂשה

פ"ב ּדף צֹולין ּבכיצד אמרּו והלא ְְְְֲִֵֶַַַָֹלהדיֹוט,

לבית ּתצא זה הרי טרפה ונמצאת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָנׁשחטה

מּדכתיב כ"ג)הּׂשרפה ו' ּתּׂשרף(לעיל ּבאׁש ּבּקדׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכן ואם ּבׂשרפה, ׁשּבּקדׁש ּפסּולים ּכל על ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלּמד

לכל יעׂשה טרפה וחלב נבלה וחלב ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמאֹומרֹו

אסר לבד קדׁשים ׁשל לא ּכי יֹודע אּתה ְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹמלאכה

לֹומר ויׁש אכל, ּכל לֹומר צרי היה ולא ְְִֵֵַַַָָָָָֹֹהּכתּוב,

חּיּוב על הּוא חלב אכל מּכל הּתּנא לּמּוד ְִִִִֵֵֶַַַַָָֹּדעּקר

יעׂשה מּפסּוק למד ׁשהייתי הגם ּכל וזּולת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכרת,

אֹומר הייתי תאכלהּו, לא ואכל מלאכה ְְְְִִֵָָָָָֹֹֹֻלכל

על אּלא הּכרת ּבא ולא ּכרת, ולא ּדוקא, ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלאו

ּדרׁשּו ועז וכׂשב ׁשֹור ואֹומרֹו קדׁשים. ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָחלב

וחּיה טמאה ּבהמה למעט ׁשּבא ּכהנים ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבתֹורת

לרב מרי רב ליה אמר קי"ו ּדף ּובחּלין ְְְִִֵַַַַָָֻועֹוף.

אמר ּבאכילה ּתתסר חלב אּקרי אליה אי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָזביד

ּדבר ועז וכׂשב ׁשֹור חלב קרא אמר עלי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָליה

והלא וקׁשה ע"כ. ועז וכׂשב ּבׁשֹור ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשוה

טמאה ּבהמה למעט ועז וכׂשב ׁשֹור ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָאצטריכּו

ּכא לאסר וחמר ּבקל ּבאים ׁשהיּו וחּיה מּורועֹוף ְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ועז. וכׂשב ׁשֹור לֹומר ּתלמּוד ּכהנים ּבתֹורת ְְְְֲִֵֶֶַַַָֹׁשם

מאֹומרֹו הם ממעטים אּלה ׁשלׁשה ּכי ְְְְִִֵֵֵֶַָָֻואּולי

יצתה חּיה, יצתה לה' אּׁשה מּמּנה יקריב ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָאׁשר

אֹו נקרב. ּכּלֹו ׁשאין עֹוף יצא טמאה, ְְְִֵֵֵֶָָָָָֻּבהמה

הרי וחּיה טמאה ּבהמה הּכתּוב ׁשמעט ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאחר

ׁשהרי מּדם וחמר קל לדּון ׁשאין הּכתּוב ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגּלה

ׁשּכתב ּתמצא וכן יֹוכיחּו. וחּיה טמאה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה

ּבחּלין אינֹו(קי"ז)רׁש"י ׁשאמרה הּמׁשנה ּבפרּוׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

מּמּנה יקריב אׁשר ּדכתיב ּבטהֹורים אּלא ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָנֹוהג

זה: ׁשאחר ּבּפסּוק ועּין לה', ְִֵֶֶֶַַַַַָאּׁשה

ÔÓ.‰Ó‰a‰חּלין להביא ּכהנים ּבתֹורת ּדרׁשּו ƒ«¿≈»ְְְֲִִִַָָֹֻ

ּדמיא חּלין ּתאמר ׁשּלא מּומין, ְֲִִֵֶַַָֹֹֻֻּבעלי

אפּלּו לרּבֹות הּבהמה מן לֹומר ּתלמּוד ְְְְֲִִִֵַַַַָָָּדקדׁשים

חלב ּבפרּוׁש הּכתּוב ׁשאסר והגם מּומין. ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבעלי

ּבׁשלמא לּמזּבח, ׁשאסּורים הגם ּוטרפה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנבלה

רמּב"ם ּכדעת לֹומר נּוכל מזּבחטרפה (אּסּורי ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ

אּלאפ"ב) הּתֹורה מן לּמזּבח אּסּור ּבּה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאין

א')מּׁשּום והגם(מלאכי ,לפחת נא הקריבהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכהנים פ"ב)ׁשּבתֹורת א' מן(סימן לאסר ּדרׁשּו ְְֱֲִִִֶֶַָָֹֹ

ׁשם ׁשּכתב ּוכמֹו אסמכּתא אּלא אינֹו ְְְֵֶֶַַַַָָָָָהּכתּוב

ּכי הּוא הּמזּבח ּפּסּול נבלה אּלא מׁשנה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכסף

ׁשּלענין לֹומר ויׁש הּקרּבנֹות. ּבכל ּכתיב ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוׁשחט

למעלה: ׁשּכתבּתי ּוכמֹו הּתּנא מחּזר ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּכרת

¯L‡.·È¯˜Èּתלמּוד מה ּכהנים ּבתֹורת אמרּו ¬∆«¿ƒְְְֲִַַַָֹ

ּכׁשר ׁשּכמֹותֹו חלב יקריב, אׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָלֹומר

ׁשאין ּדפנֹות חלב יצא הּמזּבח, ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּקרב

מעּוט ׁשהֹוציא זֹו לסברא הּנה ע"כ. לּקרב ְִִִִִֵֵֵֶָָָָּכׁשר

וכׂשב ׁשֹור מאֹומרֹו ועֹוף וחּיה טמאה ְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָּבהמה

והצר יקריב, אׁשר לֹומר צרי היה לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻועז

ׁשֹור ׁשּדרׁש זביד לרב וקׁשה ּדפנֹות. חלב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָלמעט

ׁשּמּת לאליה ועז למעטוכׂשב יקריב ואׁשר רת, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

חלב להּתיר מּנין ועֹוף וחּיה טמאה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

למעט ועז וכׂשב ׁשֹור ׁשּדרׁש לּתּנא ּגם ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדפנֹות,

ויׁש ליה מּנא האליה הּתר ועֹוף וחּיה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָטמאה

ּבהמה ימעט יקריב אׁשר אֹומרֹו זביד לרב ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָלֹומר

ׁשאינֹו ּכל ּכי ּדפנֹות, חלב ּגם וכּו' ועֹוף ְְְִֵֵֶֶַַָָָחּיה

ּדתֹורת ותּנא הּמעּוט, ּבכלל הּוא הרי לה' ְְְֲִִֵֵַַַַַָָקרב

וכׂשב ׁשֹור מאֹומרֹו ּכן ּגם ימעט ּכן ּגם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹּכהנים

אּלא הּכתּוב ּבא לא ׁשאם האליה, את ְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹועז

לֹומר לֹו היה לא ועֹוף וחּיה טמאה ְְְְִֵֵַַָָָָָֹלבהמה

ּבאּסּור ׁשּיׁשנֹו ּדבר ּוכׁשּנתמעט וׂשה, ׁשֹור ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

אצטרי לּמה ּוכלּום וחמר, קל עבּדינן לא ּתּו ְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹּדם

ּבמעּוט מּדם, וחמר קל ּדן ׁשהייתי מּׁשּום ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלמעט

עֹוף אֹו חּיה אֹו טמאה ּבהמה ׁשּיתמעט ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

על ללּמד אּלא אצטרי ולא וחמר, קל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹנסּתר

ׁשעדין אּלא ׁשּמּותרת ּבכּלן ׁשוה ׁשאינּה ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻהאליה

זביד רב יחלק לּמה ּבזה, מתיּׁשבת הּדעת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאין

וחּיה טמאה ּדממעט ּכהנים ּדתֹורת ּתּנא ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹעל

יקריב מאׁשר ימעטן והּוא ועז וכׂשב מּׁשֹור ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָועֹוף

אֹומרֹו ּכי ּדעּתֹו ּגּלה הּתּנא הרי ועֹוד לה'. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּמּנה

למעט מּמּנּו לדרׁש יסּפיק לא וגֹו' יקריב ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹאׁשר

מּמה הּדפנֹות וחלב ועֹוף וחּיה טמאה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּבהמה

ּבעיני הּנכֹון ּכן על אׁשר מעּוטים. לב' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּׁשחּלקם

טמאה ּבהמה מעּוט עלמא לכּלי ּגם ּכי ְְְְִִֵֵֵַָָָָֻהּוא

ועז, וכׂשב ׁשֹור מאֹומרֹו אּלא אינֹו ועֹוף ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָחּיה

ׁשֹור אֹומר ׁשהיה הגם צֹודקת היתה זֹו ְְֲֵֶֶֶַָָָָָָּודרׁשה

האליה, למעט ועז ּכׂשב ּׁשּפרט ּומּמה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוׂשה,

הּדפנֹות, חלב למעט ּבא יקריב אׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָואֹומרֹו

למעלה: ׁשּכתבּתי רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹולא

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

(æë)àåää Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
:äénòî¥«©¤«¨

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èë)åéîìL çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«

(ì)äæçä-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ
éðäì äæçä úà epàéáé:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó §¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰�È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א מּלמּטה(מנחות ּכהן ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מלמעלה הּבעלים יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
‰'.ּומניפן ÈM‡ עלֿהחזה"∑‡˙ "אתֿהחלב האּׁשים? הן החלב∑ep‡È·È.ּומה נֹותן הּמטּבחים מּבית ּכׁשּמביאֹו ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

אחר ּבמקֹום האמּור וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה נמצא הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, י)על "ׁשֹוק(לקמן : ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
נֹות הּתנּופה ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי על הּתנּופה וחזה החזההּתרּומה ונמצא הּמקטיר, לּכהן נֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר וזהּו כ)למּטה, ט ּכהנים(שם ׁשּׁשלׁשה למדנּו, הּמזּבחה". החלבים וּיקטר עלֿהחזֹות אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמנחֹות מפרׁש ּכ לּה; סב)זקּוקין ep‡È·È.(דף ‰ÊÁ‰ŒÏÚ ·ÏÁ‰Œ˙‡∑הּוא אֹותֹו להניף מביא? לּמה החזה ואת ְְְִִָָָָֹ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆ְְִִֵֶֶֶָָָָ

החזה אף ׁשּיהא יכֹול החזה", על אתֿהחלב ה' אּׁשי "את ׁשּנאמר: לפי האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ולא ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמביאֹו,
וגֹו'" להניף החזה "את נאמר: לכ .לאּׁשים, ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּכ ׁשהאמּורים(ת"כ)ואחר ּבעֹוד נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
הּמזּבח מן .למּטה ְְִִֵַַַָ

(áì):íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת ארּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì̄¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט אֹו(פסחים ּדמים זריקת ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבּבׂשר חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר .ּבׁשעת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|ézç÷ì äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ

:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùe�z‰∑(לז ּומֹוריד(סוכה מעלה ּומביא, מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)íBéa ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®§Æ
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

ÈˆÈzLÈÂכז ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L�‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כח ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
d�a¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

È‰ÈÂלא ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡לב Ôe�zz ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡�‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ È�aÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ˙È·Ò� ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡�‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»

:Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

i�a¯wÓ‡לה È‰B�a ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»



מז ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

(æë)àåää Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
:äénòî¥«©¤«¨

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èë)åéîìL çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«

(ì)äæçä-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ
éðäì äæçä úà epàéáé:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó §¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰�È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א מּלמּטה(מנחות ּכהן ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מלמעלה הּבעלים יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
‰'.ּומניפן ÈM‡ עלֿהחזה"∑‡˙ "אתֿהחלב האּׁשים? הן החלב∑ep‡È·È.ּומה נֹותן הּמטּבחים מּבית ּכׁשּמביאֹו ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

אחר ּבמקֹום האמּור וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה נמצא הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, י)על "ׁשֹוק(לקמן : ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
נֹות הּתנּופה ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי על הּתנּופה וחזה החזההּתרּומה ונמצא הּמקטיר, לּכהן נֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר וזהּו כ)למּטה, ט ּכהנים(שם ׁשּׁשלׁשה למדנּו, הּמזּבחה". החלבים וּיקטר עלֿהחזֹות אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמנחֹות מפרׁש ּכ לּה; סב)זקּוקין ep‡È·È.(דף ‰ÊÁ‰ŒÏÚ ·ÏÁ‰Œ˙‡∑הּוא אֹותֹו להניף מביא? לּמה החזה ואת ְְְִִָָָָֹ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆ְְִִֵֶֶֶָָָָ

החזה אף ׁשּיהא יכֹול החזה", על אתֿהחלב ה' אּׁשי "את ׁשּנאמר: לפי האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ולא ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמביאֹו,
וגֹו'" להניף החזה "את נאמר: לכ .לאּׁשים, ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּכ ׁשהאמּורים(ת"כ)ואחר ּבעֹוד נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
הּמזּבח מן .למּטה ְְִִֵַַַָ

(áì):íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת ארּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì̄¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט אֹו(פסחים ּדמים זריקת ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבּבׂשר חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר .ּבׁשעת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|ézç÷ì äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ

:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùe�z‰∑(לז ּומֹוריד(סוכה מעלה ּומביא, מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)íBéa ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®§Æ
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

ÈˆÈzLÈÂכז ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L�‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כח ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
d�a¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

È‰ÈÂלא ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡לב Ôe�zz ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡�‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ È�aÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ˙È·Ò� ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡�‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»

:Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

i�a¯wÓ‡לה È‰B�a ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»



evמח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i iriax meil inei xeriy

(åì)úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑הּכהּנה חּנּו החיים.ליֹום אור ¿«ƒƒְְִַָֻ

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬

ô :éðéñ¦¨«

ß 'a xc` 'i iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÔB‰˙Èלו Èa¯c ‡ÓBÈa ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ»¿
:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»¿»≈

hÁÏe‡˙‡לז ‡˙Á�ÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»«¬»»¿ƒ¿»»¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe ‡i�a¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ¿«¬»»¿À¿»«»¿ƒ¿«¿«»

ÓBÈa‡לח È�ÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆¿»¿ƒ»¿»
ÔB‰�a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ È�a ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»À¿»¿

:È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÚÏ‰.לז) ‰¯Bz‰ ˙‡Êּפסּוק ּכּונת נֹודע לא …«»»…»ַַַָָֹ

מה ל לֹומר ּדרׁשּו ּכהנים ּובתֹורת ְְְֲִֶַַַָֹזה.

מּסיני ודקּדּוקיהן ּכללּותיהן נאמרּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָּמּלּואים

ּבמקֹומֹות ּכתבּתי ּוכבר וכּו'. נאמרּו ּכל ְְְְְִִֶֶַַָָֹאף

מׁשּפטים)אחרים ּפרׁשת להעיר(ריׁש ּׁשּיׁש מה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ז"ל ּדרׁשּו עֹוד זה. צ"ז:)ּבדבר ּוזבחים (תו"כ ְְְִֶָָָָ

ּכעֹולה, סּכין ׁשּטעּונין ּכּלן הּזבחים על ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻללּמד

ּכהּנה לזכרי ׁשּנאכלין צּבּור ׁשלמי על ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּוללּמד

אֹומרם ּדר על נראה רמז ּובדר וכּו'. ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָּכמנחה

ּדכתיב(ק"י.)ּבמנחֹות מאי לקיׁש ריׁש אמר ְְִִִִֵַַָָָ

עֹולה ּבתֹורת העֹוסק ּכל וגֹו' הּתֹורה ְְֵַַָָָָֹזאת

ּבדר נאמר אנּו ּגם ע"כ, כּו' הקריב ְְְִִִֶֶַַָֹּכאּלּו

ֶזה:

Ì„˜Âׁשֹונים אמת אנׁשי רז"ל ּדברי אקּדים ¿…∆ְְְֱִִִֵֵֶַַַַ

ּתכלית ּכי אמרּו אׁשר נהֹורין ְְְְֲִִִֶַָּבׁש"ע

אׁשר הּקדּׁשה ניצֹוצי לברר הּוא הּתֹורה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻעסק

ּביחּוד ּולהחזירם מהּקדּׁשה נאנסּו ואׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻנפלּו

האחד ּבחינֹות, ׁשני והם ׁשהיּו, לכמֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָׁשלם

לסּבה הּתהּו ּבעֹולם ׁשירדּו הּקדּׁשה ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻניצֹוצי

לטעם יסּפיק ּדעת ליֹודעי והּמּׂשג לֹו ְְְְְְִֵַַַַַַָָֻידּועה

עׁשק אׁשר העׁשּוקֹות נפׁשֹות הם והּׁשני ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָנכֹון,

ׁשלל אׁשר ּבחטאֹו הראׁשֹון מאדם ּבלּיעל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָאדם

הרּבה אׁשר הּנׁשמֹות הפלגת ּכּידּוע רב, ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָׁשלל

להֹוציא עליו ׁשּפֹוקד ּדבר ל ואין ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹלעׁשק,

יעׂשה הּתֹורה עסק אמצעּות זּולת מּפיו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבלעֹו

ׁשּנפלּו הּקדּׁשה ניצֹוצי יעלה עּקר, ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻּכל

מּפיו ּבלעֹו מּס"מ ויֹוציא הּתּקּון, עֹולם ְְִִִִִֶַַָֹקדם

חיל יקיא אׁשר עד ּכחֹו ּוממחה ְְְֲִִֶֶַַַָֹּומפֹוצצֹו

ז"ל מאמרם והּוא ל':)ּבלע, ּפגע(קּדּוׁשין אם ְֲִִִַַַָָָָ

מתּפֹוצץ ּברזל ואם נּמֹוח הּוא אבן אם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַוכּו'

הּתֹורה ּפלאי הּכתּוב ּגּלה זה ְְִִֵֶַַָָָָּובפסּוק

ואמר ‰Bz¯‰ותעצּמיה, ˙‡Êאׁשר ּתֹועלֹותיה ְְֲֶַַָָֻ…«»ֲֶֶָָ

קריאתּה, ׁשּבאמצעּותּהÏÚÏ‰ּתסֹובב ּפרּוׁש ְְִֵָָ»…»ְְֵֶֶָָ

יׂשראל, ּכנסת ּבחינת ׁשהיא הּׁשכינה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּתתעּלה

וכּלןÁ�nÏ‰ב' ּפרּוׁשים ּכּמה סֹובלת זֹו ּתבה «ƒ¿»ְִֵֵֶֶַָָָֻ

הנחה, ּולׁשֹון נחת, ּולׁשֹון מנּוחה לׁשֹון ְְְְְֲִַַָָָצֹודקין,

סֹוד הּוא הּפרּוׁש צ"א:)וזה יניח(חּלין עלי ְִִֵֶַַַָָֻ

סֹוד והּוא ראׁשֹו, את זה פ"י)צּדיק ּבאה(ב"ר ְִֶֶַָָֹ

יסֹוד צּדיק עליה יניח ּכי מנּוחה ּבאה ְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּבת

סֹוד והּוא ב')עֹולם, ּתחת(שה"ש ׂשמאלֹו ְְַַָֹ

והבן: ּתחּבקני וימינֹו ְְְְִִִִֵֵַָֹלראׁשי

˙‡hÁÏÂÌL‡ÏÂ,הּברּורין ּבחינֹות ׁשני הם ¿««»¿»»»ְְִִֵֵֵַ

למּטה ׁשּירדּו הּקדּׁשה חלקי ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָֻהאחד

אמר ּכנגּדם הּתהּו ּבעֹולם ּבתחּלה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹמּמדרגתם

ׁשּנעׁשקּו הּנׁשמֹות חלקי והּׁשנּיה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָלחּטאת,

אמר ּכנגּדם מחטאֹו הּתֹורהÌL‡Ï,מאדם ּכי ְְְֵֵֶֶַָָָָ»»»ִַָ

מּמקֹום לבררם אּלּו ּבחינֹות לׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָּתֹועיל

יכֹוננם ּגם אּלא לבד ּברּור ולא ְְְְְִֵֶַַָָָָֹירידתם.

אֹומרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּנחסרּו ְְְְְִִֶֶֶָּבמקֹומם

ÌÈ‡elnÏÂּכנגד זה ּבמקֹומם, למּלאֹותם ¿«ƒƒְְְְִֶֶֶַָָ

ׁשאנס נׁשמֹות חלקי ּוּכנגד ׁשּירדּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָניצֹוצֹות

אמר הראׁשֹון מאדם ‰ÌÈÓÏM,ס"מ Á·ÊÏe ִֵַָָָָ¿∆««¿»ƒ

אֹומרֹו ּדר נ)על יכּבדנני(ּתהּלים ּתֹודה זֹובח ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ז"ל מג:)ודרׁשּו יצרֹו.(סנהדרין הּזֹובח זה ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

הּוא הּנּצחֹון ּובבחינת ׁשּינּצחהּו הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָוהּזביחה

מאדם אנס אׁשר הּטֹוב ּבחינת מּמּנּו ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבֹורר

ּגדֹולה מעלה היא זֹו ּבחינה והּנה ְְְֲִִִִֵַָָָָהראׁשֹון.

ׁשאמר ּדוד ּכמעׂשה יצרֹו לזּבח יתעּצם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאׁשר

ק"ט) עֹוׂשה(ּתהּלים זה ודבר ּבקרּבי חלל ולּבי ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָ

עליה, מׁשּתּדלים ׁשאנּו ּבּבחינה ּגדֹולה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻּפעּלה

ּבאמצעּות זּולת זֹו להּׂשגה מציאּות ְְְְְִֵֶַַָָָואין

ּכאֹומרם ל':)הּתֹורה מנּול(קּדּוׁשין ּב ּפגע אם ְְְְִִִַַָָָָֻ

אמרּו וכן הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו (ׁשם)זה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָ

ּבראתי הרע יצר לכם ּבראתי הקב"ה ִִֵֶֶַַָָָָָָָאמר

הּתֹורה: ׁשהיא ּתבלין ְִִֶַַָלֹו

„BÚּבאֹומרֹו ‰ÌÈÓÏMירמז Á·ÊÏeּתכלית ּכי ְְְִֹ¿∆««¿»ƒְִִַ

ּדכתיב הּזבח ּבאמצעּות יהיה ל"ד)הּברּור (יׁשעיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הקב"ה עתיד ז"ל ואמרּו ּבבצרה, לה' זבח ְְְְִִֶַַָָָָּכי

ה את ׁשּיסירלׁשחט הּוא זֹו ׁשחיטה ּופרּוׁש ּׂשטן, ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

הּקדּׁשה ניצֹוץ ׁשהּוא המחּיהּו ּבחינה ְְְִִִֵֶֶַַַָָֻמּמּנּו

והֹודיע הּברּורים, ּכל נׁשלמּו הּׁשלמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּובזה

עסק ּבאמצעּות יּׂשג הּזה הּדבר ּגם ּכי ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכתּוב

ׁשעֹוסקים הּתֹורה עסק ּבזכּות ּכי ְְִִִֵֶֶַַָָהּתֹורה

רמזּו ולזה הּדבר, יהיה הּזה ּבעֹולם ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּצּדיקים

נ"ב)ז"ל ּתהיה(סּכה הּלז הּׁשחיטה ּכי ּבדבריהם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ

הּצּדיקים וכל אחד מּצד הקב"ה הּדר זה ְִִִֶֶֶֶַַַַַָָעל

ּכי ההּוא זבח לזּבח אחר מּצד הּסּכין ְְִִִִִֵֶַַַַַַַֹּתֹופסין

לכל הּתֹורה זאת למדּת הא הּמּׂשג, היה ְְְַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבכחם

הּנפלאים, Á�nÏ‰הּדברים ‰ÏÚÏהעלאת ּכנגד ְְִִִַַָָ»…»«ƒ¿»ְֲֶֶַַָ

הקב"ה, עם ויחּודּה ÌL‡ÏÂהּׁשכינה ˙‡hÁÏ ְְִִִַָָ««»¿»»»

העֹולם, עּקר ׁשהם הּברּורים ּבחינֹות ב' ְְִִִֵֵֵֶַַָָָלברר

ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe ÌÈ‡elnÏÂניצֹוצֹות ליחד ¿«ƒƒ¿∆««¿»ƒְִֵַ

זביחה יצרֹו ולזּבח ּבמקֹומן, למּלאֹותם ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹהּיֹורדֹות

לׁשלח ה' לפני חי יעמד ּגם קּיּום, אחריה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹׁשאין

למל ה' והיה זבח, לזּבח רעתֹו ּבמבּקׁשי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיד

אֹומרֹו והּוא אחד, ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ְְְְְִֶֶֶָָוגֹו'

הּקדּׁשה ּבחינֹות ּכל ׁשּנׁשלמּו ּפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָָֻהּׁשלמים

ואֹומרֹו יחד. ‰'ונתיחדּו ‰eˆ ¯L‡חֹוזר וגֹו' ְְְְֲִַַַ¬∆ƒ»ְֵ

הּפסּוק, ּבראׁש ׁשהזּכיר הּתֹורה ׁשהיא ְְִִִִֶֶַַַָָָֹלּסּבה

וגֹו' ה' צּוה אׁשר הּתֹורה זאת אמר ְְֲִִֶַַָָָֹּכאּלּו

לתכלית לא ּכן מנת על הּתֹורה ללמד ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשּצריכין

ואֹומרֹו זּולתֹו, ˆB˙eאחר ÌBÈaנאמר זה ּדבר ּכי ְְֵַָ¿«…ֱִֶֶַָָ

ואמר סיני, ּבמדּבר ּדכתיב סיני הר ּבמעמד ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָלהם

Ì‰È�a¯˜ ˙‡ ·È¯˜‰Ïּבאּור ּבתֹוספת רמז ּכאן ¿«¿ƒ∆»¿¿≈∆ְֵֶֶַָָ

ׁשהם הּקדּׁשה חלקי ּכל ׁשּמקריבין ּׁשּפרׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻמה

וכל הּקדּׁשה הדרגת הם ׁשהם ליׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻמיחסים

הּתֹורה ּובאמצעּות יתיחסּו להם הּקדּׁשה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻחלקי

ּבחינֹות ּכל ויתיחדּו קרּבניהם את ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָיקריבּו

למעלה: ּכּנזּכר ְְְְִַַַַָָֻהּקדּׁשה

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i iriax meil inei xeriy

(á)ïîL úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−¤´¤
úàå äçLnä|ìñ úàå íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½§¥−©¬

:úBvnä©©«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ˜Á.ּפרׁשה «∆«¬…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ«

Ô¯‰‡Œ˙‡∑ּומׁשכהּו ּבדברים B‚Â'.קחּנּו ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â∑ּבענין האמּורים ּתצּוה"אּלּו ּב"ואּתה הּמּלּואים צּואת ∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«««»¿ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
כז) מעׂשה(שמות ּבׁשעת וזרזֹו חזר לּמּלּואים ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו החיים.; אור ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥¨−©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìàהחיים אור ¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)ýåýé äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:úBNòì©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ולכבֹוד לכבֹודי ּתאמרּו ואל לעׂשֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוני – לפניכם עֹוׂשה ׁשאני ׁשּתראּו ּדברים ∆«»»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים ּדפרׁשת הּזה הענין ּכל עֹוׂשה. אני החיים.(שם)אחי אור ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(å):íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ¨−©¨«¦

(æ)Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
áLça Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ§¥̧¤Æ

:Ba Bì ãtàiå ãôàäבפסוקים התורה חצי ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

החׁשן את עליו וּיׂשם . . האפד ּבחׁשב אֹותֹו וּיחּגר האפד את עליו ז־ח)וּיּתן הּוא(ח, הּסדר להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

חׁשן להרמּב"ן לֹומר: ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ּולהרמּב"ן ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹאפד,

ׁשחלקֹו אחד ּבגד ּבגדר הם להרמּב"ם אְך החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את לֹובׁשים ולכן ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹואפד

ׁשניהם. לביׁשת ּגמר - וחֹוגרים אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן מאחֹוריו, וחלקֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמּלפניו

iLe·Ï‡ב ˙ÈÂ dnÚ È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

ÓÊ�‡:ג ÔkLÓ Ú¯˙Ï L�k ‡zL�k Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èד ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈
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B‚Â'.ב) Ô¯‰‡ ˙‡ Á˜נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆«¬…¿ְֶֶָָָָ

ּכאן, ׁשּנאמרה וטעם הּמׁשּכן, הקמת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹקדם

הּקרּבנֹות מׁשּפטי ּכל ׁשּקדמּו ל ְְְְְִֵֶַַָָָָלֹומר

לעׂשֹות ּכי מּלּואיו, קדם ודקּדּוקיהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹּופרטיהן

ׁשּלּמדֹו עד נתּכהן ולא ּובניו, הּוא נתּכהנּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻּכּלן

וקּבל וקּים הּקרּבנֹות ּכל ּדיני ּפרטי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹמשה

קח לֹו אמר ואז הּכתּוב ּככל לעׂשֹות ְְֲַַַַָָָָָָעליו

ׁשּזּולת ועֹוד נתּכהן, ּכן מנת ׁשעל אהרן ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹאת

מּיד קרּבן מּיׂשראל אדם ׁשּיביא מׁשּכחת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָזה

ּלעׂשֹות: מה ידע ולא ה' לפני ְְְְֲִֵֵַַַָָֹּבקרבתֹו

B‚Â'.ד) ‰„Ú‰ Ï‰wzÂּבראֹותם ּכי אּולי «ƒ»≈»≈»¿ְִִַָ

והּבגדים ּובניו אהרן ׁשּלקח משה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמעׂשה

ׁשהחזיקם להֹודיע ירצה אֹו מעצמן. נקהלּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָוגֹו'

ּכמֹו מֹועד, אהל ּבפתח יׂשראל לכל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹהּמקֹום

ז"ל זה)ׁשּדרׁשּו ׁשּלפני ּפסּוק הקהל(ויק"ר ּבּפסּוק ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

היה: ׁשּכן הּכתּוב יֹודיע וכאן ְְִֵֶַַָָָָוגֹו',

B‚Â'.ה) ¯·c‰ ‰Ê 'B‚Â ¯Ó‡iÂּכן אמר «…∆¿∆«»»¿ֵַָ

ּכקרח הּדבר על יערערּו לבל ְְְְְֲִַַַַַָָָֹלהֹודיעם

היה ּומרצֹונֹו מּלּבֹו ּכי ּבחׁשבם ְְְְֲִִִֵַָָָָָוכעדתֹו

ׁשֹוגג ּכי לקרח טענה אין ּומעּתה ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹעֹוׂשה.

זה ּכי מעׂשה ּבׁשעת הֹודיעֹו ׁשהרי ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָהיה

ׁשל ּומרצֹונֹו מּלּבֹו ולא ה' מצות הּוא ְְְִִִֵֶַַָָֹהּדבר

ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה עֹוד (שמו"רמשה. ְְִֶֶֶֶַָֹ

ק"ב) ּוזבחים ּדכתיבפ"ב היה מל משה ּכי ְְִִִִֶֶֶָָָֹ

ל"ג) ּותנן(ּברכה מל ביׁשרּון (ּכתּובֹותויהי ְְְְִִֶֶַָָָֻ

מחּול,י"ז.) ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְֵֶֶֶַַָָמל

ׁשאסּור מעׂשים עֹוׂשה היה משה ְֲִִֵֶֶֶַָָָֹוהּנה

לרחץ לאדֹונֹו עברי עבד אפּלּו ְְֲֲֲִִִִֶֶַַָֹלעׂשֹותם

הּמעׂשה, סדר וכל ּגּופם ּכל וכּו' ּבּמים ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָאֹותם

ּכן על אׁשר מּזה, ּגדֹול זלזּול ל ְְְֲִִֵֵֶֶַָואין

לֹומר ‰'הקּדים ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰ ‰Êמּפי ְִִַ∆«»»¬∆ƒ»ִִ

לי נאמר אחרה' ולא זה ודוקא לעׂשֹותֹו, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשּיחּפץ הגם ּכן לעׂשֹות אסּור הּמל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹּכי

ׁשאסר ׁשהּפה לצד הּדבר זה ּדוקא ּכי ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלמחל,

ׁשהּתיר הּוא ּכבֹודֹו על ימחל ׁשּלא ְְִִִֶֶֶֶַֹֹמל

מה ּדר על ירצה עֹוד לעׂשֹות. לי ְְֲִִִֶֶֶַַַָוצּוה

וּירחץ ּבּפסּוק ּכהנים ּבתֹורת ז"ל ְְְֲִִֶַַַַָָֹּׁשאמרּו

ידים ּבקּדּוׁש זכּו ׁשעה ּבאֹותּה ּבּמים, ְְִִִַַָָָָָָָאֹותם

והּוא ע"כ. הּכּפּורים יֹום ּובטבילת ְְְְִִִִִַַַַורגלים

הּדבר זה BNÚÏ˙אֹומרֹו '‰ ‰eˆ ¯L‡ ְֶַָָ¬∆ƒ»«¬

ורגלים ידים ּבקּדּוׁש יזּכּו ּבזה ּכי ְְְְְִִִִִֶַַַָָלדֹורֹות,

לדֹורֹות: הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִַָּוטבילה
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(á)ïîL úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−¤´¤
úàå äçLnä|ìñ úàå íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½§¥−©¬

:úBvnä©©«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ˜Á.ּפרׁשה «∆«¬…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ«

Ô¯‰‡Œ˙‡∑ּומׁשכהּו ּבדברים B‚Â'.קחּנּו ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â∑ּבענין האמּורים ּתצּוה"אּלּו ּב"ואּתה הּמּלּואים צּואת ∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«««»¿ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
כז) מעׂשה(שמות ּבׁשעת וזרזֹו חזר לּמּלּואים ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו החיים.; אור ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥¨−©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìàהחיים אור ¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)ýåýé äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:úBNòì©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ולכבֹוד לכבֹודי ּתאמרּו ואל לעׂשֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוני – לפניכם עֹוׂשה ׁשאני ׁשּתראּו ּדברים ∆«»»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים ּדפרׁשת הּזה הענין ּכל עֹוׂשה. אני החיים.(שם)אחי אור ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(å):íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ¨−©¨«¦

(æ)Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
áLça Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ§¥̧¤Æ

:Ba Bì ãtàiå ãôàäבפסוקים התורה חצי ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

החׁשן את עליו וּיׂשם . . האפד ּבחׁשב אֹותֹו וּיחּגר האפד את עליו ז־ח)וּיּתן הּוא(ח, הּסדר להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

חׁשן להרמּב"ן לֹומר: ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ּולהרמּב"ן ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹאפד,

ׁשחלקֹו אחד ּבגד ּבגדר הם להרמּב"ם אְך החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את לֹובׁשים ולכן ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹואפד

ׁשניהם. לביׁשת ּגמר - וחֹוגרים אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן מאחֹוריו, וחלקֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמּלפניו

iLe·Ï‡ב ˙ÈÂ dnÚ È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»
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:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡zL�k ˙LÈ�k˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

ÈwÙ„ה Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zL�ÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ
:„aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿»

ÈÁÒ‡Âו È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈
:‡iÓa ÔB‰˙È»¿¿«»

ÈÓ‰a�‡ז d˙È Ê¯ÊÂ ‡�ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ב) Ô¯‰‡ ˙‡ Á˜נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆«¬…¿ְֶֶָָָָ

ּכאן, ׁשּנאמרה וטעם הּמׁשּכן, הקמת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹקדם

הּקרּבנֹות מׁשּפטי ּכל ׁשּקדמּו ל ְְְְְִֵֶַַָָָָלֹומר

לעׂשֹות ּכי מּלּואיו, קדם ודקּדּוקיהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹּופרטיהן

ׁשּלּמדֹו עד נתּכהן ולא ּובניו, הּוא נתּכהנּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻּכּלן

וקּבל וקּים הּקרּבנֹות ּכל ּדיני ּפרטי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹמשה

קח לֹו אמר ואז הּכתּוב ּככל לעׂשֹות ְְֲַַַַָָָָָָעליו

ׁשּזּולת ועֹוד נתּכהן, ּכן מנת ׁשעל אהרן ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹאת

מּיד קרּבן מּיׂשראל אדם ׁשּיביא מׁשּכחת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָזה

ּלעׂשֹות: מה ידע ולא ה' לפני ְְְְֲִֵֵַַַָָֹּבקרבתֹו

B‚Â'.ד) ‰„Ú‰ Ï‰wzÂּבראֹותם ּכי אּולי «ƒ»≈»≈»¿ְִִַָ

והּבגדים ּובניו אהרן ׁשּלקח משה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמעׂשה

ׁשהחזיקם להֹודיע ירצה אֹו מעצמן. נקהלּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָוגֹו'

ּכמֹו מֹועד, אהל ּבפתח יׂשראל לכל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹהּמקֹום

ז"ל זה)ׁשּדרׁשּו ׁשּלפני ּפסּוק הקהל(ויק"ר ּבּפסּוק ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

היה: ׁשּכן הּכתּוב יֹודיע וכאן ְְִֵֶַַָָָָוגֹו',

B‚Â'.ה) ¯·c‰ ‰Ê 'B‚Â ¯Ó‡iÂּכן אמר «…∆¿∆«»»¿ֵַָ

ּכקרח הּדבר על יערערּו לבל ְְְְְֲִַַַַַָָָֹלהֹודיעם

היה ּומרצֹונֹו מּלּבֹו ּכי ּבחׁשבם ְְְְֲִִִֵַָָָָָוכעדתֹו

ׁשֹוגג ּכי לקרח טענה אין ּומעּתה ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹעֹוׂשה.

זה ּכי מעׂשה ּבׁשעת הֹודיעֹו ׁשהרי ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָהיה

ׁשל ּומרצֹונֹו מּלּבֹו ולא ה' מצות הּוא ְְְִִִֵֶַַָָֹהּדבר

ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה עֹוד (שמו"רמשה. ְְִֶֶֶֶַָֹ

ק"ב) ּוזבחים ּדכתיבפ"ב היה מל משה ּכי ְְִִִִֶֶֶָָָֹ

ל"ג) ּותנן(ּברכה מל ביׁשרּון (ּכתּובֹותויהי ְְְְִִֶֶַָָָֻ

מחּול,י"ז.) ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְֵֶֶֶַַָָמל

ׁשאסּור מעׂשים עֹוׂשה היה משה ְֲִִֵֶֶֶַָָָֹוהּנה

לרחץ לאדֹונֹו עברי עבד אפּלּו ְְֲֲֲִִִִֶֶַַָֹלעׂשֹותם

הּמעׂשה, סדר וכל ּגּופם ּכל וכּו' ּבּמים ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָאֹותם

ּכן על אׁשר מּזה, ּגדֹול זלזּול ל ְְְֲִִֵֵֶֶַָואין

לֹומר ‰'הקּדים ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰ ‰Êמּפי ְִִַ∆«»»¬∆ƒ»ִִ

לי נאמר אחרה' ולא זה ודוקא לעׂשֹותֹו, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשּיחּפץ הגם ּכן לעׂשֹות אסּור הּמל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹּכי

ׁשאסר ׁשהּפה לצד הּדבר זה ּדוקא ּכי ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלמחל,

ׁשהּתיר הּוא ּכבֹודֹו על ימחל ׁשּלא ְְִִִֶֶֶֶַֹֹמל

מה ּדר על ירצה עֹוד לעׂשֹות. לי ְְֲִִִֶֶֶַַַָוצּוה

וּירחץ ּבּפסּוק ּכהנים ּבתֹורת ז"ל ְְְֲִִֶַַַַָָֹּׁשאמרּו

ידים ּבקּדּוׁש זכּו ׁשעה ּבאֹותּה ּבּמים, ְְִִִַַָָָָָָָאֹותם

והּוא ע"כ. הּכּפּורים יֹום ּובטבילת ְְְְִִִִִַַַַורגלים

הּדבר זה BNÚÏ˙אֹומרֹו '‰ ‰eˆ ¯L‡ ְֶַָָ¬∆ƒ»«¬

ורגלים ידים ּבקּדּוׁש יזּכּו ּבזה ּכי ְְְְְִִִִִֶַַַָָלדֹורֹות,

לדֹורֹות: הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִַָּוטבילה



evנ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i iying meil inei xeriy

(ç)íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−
:íénzä-úàå§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(è)úôðönä-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©©¦§¤¹¤
ýåýé äeö øLàk Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£˙Ù�ˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(é)ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåהחיים אור §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çaænä-úà çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי יא)לא מׁשה(ח, אל ה' ּבדּבּור יאריְך ּפעם רּבים ּבמקֹומֹות ּכי הראיתיָך "ּוכבר הרמּב"ן ּכתב ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לֹומר ויׁש ּבּתֹורה. הּצּוּוי נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר לא ולפעמים ּבהפְך, יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹויקּצר

ׁשהרי ׁשאני, זהׁשּכאן ּתצּוהּבענין ּבפרׁשת ה' ּבצּוּוי ואילְך)מפרׁש א הּמּלּואים.ּבפרטּיּות(כט, ימי ׁשל העבֹודה סדר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(áé)Búà çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬Ÿ−
:BLc÷ì§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âé)íúà øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£L·ÁiÂ∑קׁשירה .לׁשֹון ««¬…ְְִָ

ß 'a xc` `"i iying mei ß

(ãé)íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ¤§¥¤½
:úàhçä øt Làø-ìò©−Ÿ©¬©«©¨«

È˙ח ‡�LeÁa ·‰ÈÂ ‡�LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

ÏÚט ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙ�ˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙י Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא Èa¯Â ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

„‡‰¯Ôיב ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

ÔepLaÏ‡Âיג Ô¯‰‡ È�a ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈ�ezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיד CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.י) ÔkLn‰ ˙‡ ÁLÓiÂׁשהפסיק הּטעם «ƒ¿«∆«ƒ¿»¿ְִִֶַַַ

ּבמׁשיחת למׁשיחתֹו אהרן לביׁשת ְְְֲִִִִִֵַַַָֹּבין

ּבמׁשיחת ה' ׁשּצּוה ׁשּמצינּו לצד וכליו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמׁשּכן

ּכרׁשּום אהרן למׁשיחת קדם וכליו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹהּמׁשּכן

ּפקּודי ט'),ּבפרׁשת להקּדים(מ' היה הראּוי ּומן ְְְְִִֵַַָָָָָָ

ּכרׁשּום אהרן ּבגדי ללביׁשת ּגם הּמׁשּכן ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹמׁשיחת

מאמר ׁשּדקּדק לצד ּכן עׂשה ׁשּלא וטעם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשם,

זֹו ּבפרׁשה ּכאן ב')ה' את(ּפסּוק קח לֹו ׁשאמר ְֶֶַַָָָָָָ

מׁשיחת ואם וגֹו', הּמׁשחה ׁשמן ואת וגֹו' ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹאהרן

היה אהרן ּבגדי ללביׁשת ּגם קֹודמת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמׁשּכן

ּדבר ׁשהּוא הּמׁשחה ׁשמן את קח לֹומר ְִֶֶֶֶַַַָָָלֹו

מׁשיחת ׁשהיא הראׁשֹונה הּמצוה מּמּנּו ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּיעׂשה

ׁשמן את קח מאֹומרֹו לטעֹות מקֹום ואין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָהּמׁשּכן

לביׁשת קדם אהרן ׁשּימׁשח ראׁשֹונה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹהּמׁשחה

וגֹו' אהרן את והלּבׁשּת אמר ּכבר ׁשהרי ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּבגדיו,

להקּדים הּוא ׁשּכּונתֹו וּדאי אּלא אֹותֹו, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָּומׁשחּת

ּומה הּמׁשּכן, למׁשיחת קדם הּבגדים ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹלביׁשת

ללביׁשת ּפקּודי ּבפרׁשת מׁשּכן מׁשיחת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּׁשהקּדים

למׁשיחתֹו אּלא אינֹו ולמׁשיחתֹו אהרן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹּבגדי

ּבין להפסיק הּכתּוב רצה ׁשּלא לצד אּלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּדוקא,

לזה אהרן ׁשל הּמׁשיחה למצות הּבגדים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹמצות

ּכל ּתקּדיםאמר לא ּולעֹולם יחד, אהרן ּדיני ְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹ

ולא אהרן למׁשיחת אּלא וכליו הּמׁשּכן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמׁשיחת

ּכּנזּכר: ּכאן ׁשּגּלה ּכמֹו ְְְִִִֶַַָָָָלּבגדים

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyiy meil inei xeriy

(åè)çaænä úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
÷öé ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈¨©Æ

:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«
i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ּכל מעּתה «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִִֵָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»ֵַָָ

.הּכּפרֹות ַַָ

(æè)ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½
:äçaænä äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−©¦§¥«¨

i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, .לבד ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(æé)Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−
:ìéàä Làø-ìò©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ
:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

(àë)äLî øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á¤̧
àeä äMà ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß 'a xc` a"i iyiy mei ß

(áë)ïøäà eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑ּבכהּנתם הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים "ׁשלמים", לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, .איל ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|ïøäà-ïæà Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬«Ÿ¤©«£−Ÿ
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä:úéðîéä Bìâø ïäa-ì ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

(ãë)Ceðz-ìò ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ©§³
íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà̈§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈
:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(äë)øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´
-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç¤§§¤®§¥−¬©¨¦«

˜¯�˙טו ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e ÒÎ�e¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

Áˆ¯טז ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

‡dÏÎיז ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯e�a „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎ�e¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

È˙כ ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

q‡Â˜כא ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

˜¯i�a‡כב ¯Îc ‡�È�˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒ�e ÒÎ�e¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡�„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡�ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ È�a ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÔB‰�„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡�ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»



ני ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyiy meil inei xeriy

(åè)çaænä úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
÷öé ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈¨©Æ

:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«
i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ּכל מעּתה «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִִֵָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»ֵַָָ

.הּכּפרֹות ַַָ

(æè)ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½
:äçaænä äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−©¦§¥«¨

i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, .לבד ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(æé)Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−
:ìéàä Làø-ìò©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ
:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

(àë)äLî øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á¤̧
àeä äMà ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß 'a xc` a"i iyiy mei ß

(áë)ïøäà eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑ּבכהּנתם הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים "ׁשלמים", לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, .איל ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|ïøäà-ïæà Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬«Ÿ¤©«£−Ÿ
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä:úéðîéä Bìâø ïäa-ì ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

(ãë)Ceðz-ìò ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ©§³
íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà̈§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈
:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(äë)øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´
-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç¤§§¤®§¥−¬©¨¦«

˜¯�˙טו ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e ÒÎ�e¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

Áˆ¯טז ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

‡dÏÎיז ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯e�a „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎ�e¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

È˙כ ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

q‡Â˜כא ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

˜¯i�a‡כב ¯Îc ‡�È�˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒ�e ÒÎ�e¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡�„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡�ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ È�a ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÔB‰�„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡�ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»



evנב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i ycew zayl inei xeriy

(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³
íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ

:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«
i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ּבמנחֹות מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, .היא ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåíúà ó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤Ÿ¨²
:ýåýé éðôì äôeðz§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
:ýåýéì àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑לבן ּבחלּוק הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש מצינּו∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.מׁשה ולא העלה, אחר ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְִַַָָָֹֹ
מּזה חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל .ׁשֹוק ְְִִֵֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבן ּבחלּוק . . ׁשּמׁש כח)מׁשה ח, היה(רש"י ּבּכהּנה ׁשּמּוׁשֹו ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה מׁשה ׁשל ּתפקידֹו עּקר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

את לׁשמע ּכדי מיחדים לבגדים הצרְך ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם מסּימים, ּבמקרים מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻֻֻֻחלק

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם מיחדים ּבבגדים צרְך לֹו היה לא ה', החייםּדבר אור ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻ

(èë)ýåýé éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé äeö øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

ß 'a xc` b"i ycew zay ß

(ì)çaænä-ìò øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´©©¦§¥¼©¼
Bzà åéðá éãâa-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨¨−¦®
åéðá éãâa-úàå åéða-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈

:Bzà¦«

(àì)çútøNaä-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìàäLîøîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤©¨¨»¤´©
ìña øLà íçlä-úàå Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½§¤̧©¤½¤£¤−§©´

:eäìëàé åéðáe ïøäà øîàì éúéeö øLàk íéàlnäהחיים אור ©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨¨−«Ÿ§ª«

(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäå§©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ

(âì)íBé ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´
:íëãé-úà àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦µ¦§©´¨¦½§©¥−¤¤§¤«

zˆ¯b‡כו ·ÈÒ� ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡�ÈnÈ„¿«ƒ»

·�È‰Bכז È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡i�a¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‡¯Ó‡כט dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡i�a¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B�· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰B�a ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B�·¿ƒƒ≈

È˙לא eÏÈMa È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òaƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿«»≈¿»≈
˙È„wt È„ ‡Ók ‡i�a¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B�·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈

e�a¯‡לב ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג Ôe˜t˙ ‡Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈ�a¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎ�a¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÏÚ‰.כח) ÏÚואּולי מפסיק. ּדבר היה ׁשּלא «»…»ְְִֶַַָָָָֹ

אּלא העֹולה את האׁש ׁשאכלה עד ׁשהה ְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

קּימת: העֹולה ֲִֶֶַַַָָועדין

ˆÈ˙Èe.לא) ¯L‡kצּוה האכילה על ּפרּוׁש «¬∆ƒ≈ƒֲִִֵַָָָ

הּמקֹום, על מצּוה הּוא ועּתה ׁשּיאכלּוה ְְְְֶֶַַַַָָָָֹּכבר

על ּומצוה האכילה, על מצוה למדּת ְְְֲִִִַַַָָָָָָָהא

ּבּטל זה הרי לאכל ׁשּלא ירצה ואם ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹהּמקֹום

הרי מהּמקֹום חּוץ לאכל ירצה ואם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹהּמצוה,

ואֹומרֹו הּמצוה. ּבּטל לאÓ‡Ï¯זה ּפרּוׁש ְְְִִֵֶַָ≈…ֵֹ

מּפי לֹו ּׁשּנאמר מּמה אלא מעצמֹו ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּצּוה

ְִַָהּׁשכינה:

Âˆ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»««

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i ycew zayl inei xeriy

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨¨−©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑– "לכּפר" ּפרה, מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: לברכה זכרֹונם ורּבֹותינּו הּימים. ׁשבעת ּכל ƒ»«¬ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
את הּׂשֹורף הּכהן וכן ימים ׁשבעת הּכּפּורים יֹום קדם ּפריׁשה טעּון ּגדֹול ׁשּכהן ּוללּמד, יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹזה

.הּפרה ַָָ

(äì)íéîé úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´¨¦½
:éúéeö ïë-ék eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®¦¥−ª¥«¦

i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑מיתה חּיבים אּתם הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם .הא ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

(åì)ýåýé äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ�·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן .להּגיד ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

סימן. צ"ו פסוקים, צוצ"ו פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן, לו)להּגיד ח, ּבעבֹודת(רש"י ּובניו אהרן את ּולהרּגיל לחּנְך היתה הּמּלּואים ימי ׁשל מּטרתם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב ּבלבדּבתחּלתהּקרּבנֹות. זֹו ולא ּכראּוי. לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד העבֹודה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לאטעּוׁשּלא אף אּלא מהּותי), ולאהּטּו(ּבדבר נצטּוּו, ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), ּדברלׂשמאל(סטּיה החסרת – ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ְִֶַׁשּנצטּוּו.

ÈÈלד „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

Ècלו ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ú"åîùì åö úùøô úøèôäæ ÷øô äéîøéá

àë:øNá eìëàå íëéçáæ-ìr eôñ íëéúBìò ìûøNé éýìû úBàáö ýåýé øîà äkáëézøaã-àì ék ¬Ÿ¨©²§Ÿ̈¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®Ÿ«¥¤²§¬©¦§¥¤−§¦§¬¨¨«¦Â«Ÿ¦©³§¦

:çáæå äìBò éøác-ìr íéøöî õøàî íúBà éàéöBä íBéa íéúéeö àìå íëéúBáà-úàâëék ¤£«¥¤Æ§´Ÿ¦¦¦½§²«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦©¦§¥¬−̈¨¨«©¦´

írì éì-eéäz ízàå íéýìûì íëì éúééäå éìB÷á eòîL øîàì íúBà éúéeö äfä øácä-úà-íà¦¤©¨¨´©Â¤Â¦¦̧¦¨³¥ŸÆ¦§´§¦½§¨¦³¦¨¤Æ¥«Ÿ¦½§©¤−¦«§¦´§¨®

:íëì áèéé ïrîì íëúà äeöà øLà Cøcä-ìëa ízëìäåãëeëìiå íðæà-úà ehä-àìå eòîL àìå ©«£©§¤À§¨©¤¸¤Æ£¤´£©¤´¤§¤½§©−©¦©¬¨¤«§³Ÿ¨«§Æ§«Ÿ¦´¤¨§½̈©¥«§Æ

:íéðôì àìå øBçàì eéäiå òøä íaì úeøøLa úBörîaäëõøàî íëéúBáà eàöé øLà íBiä-ïîì §´Ÿ¥½¦§¦−¦¨´¨¨®©¦«§¬§¨−§¬Ÿ§¨¦«§¦©À£¤̧¨«§³£«¥¤Æ¥¤´¤

:çìLå íkLä íBé íéàéápä éãár-ìk-úà íëéìà çìLàå äfä íBiä ãr íéøöîåëeòîL àBìå ¦§©½¦©−©´©¤®¨«¤§©³£¥¤Æ¤¨£¨©´©§¦¦½−©§¥¬§¨«Ÿ©§³¨«§Æ

:íúBáàî eòøä ítør-úà eL÷iå íðæà-úà ehä àìå éìàæëíéøácä-ìk-úà íäéìà zøaãå ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨®©©§Æ¤¨§½̈¥¥−¥«£¨«§¦©§¨³£¥¤Æ¤¨©§¨¦´

éìà eòîLé àìå älàä:äëeðré àìå íäéìà úàø÷å EçëeòîL-àBì øLà éBbä äæ íäéìà zøîàå ¨¥½¤§¬Ÿ¦§§−¥¤®§¨¨¬¨£¥¤−§¬Ÿ©«£«¨§¨«©§¨´£¥¤À¤³©Æ£¤´«¨«§À

:íäétî äúøëðå äðeîàä äãáà øñeî eç÷ì àìå åéäìà ýåýé ìB÷aèáëýåýé øîà | äk §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¬Ÿ¨«§−¨®¨«§¨Æ¨´¡½̈§¦§§−̈¦¦¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À

BøLra øéLr ìläúé-ìà Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàå Búîëça íëç ìläúé-ìà:âëúàæa-íà ék ©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½§©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®©¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦´¦§ºŸ

ézöôç älàá-ék õøàa ä÷ãöe ètLî ãñç äNò ýåýé éðà ék éúBà rãéå ìkNä ìläúnä ìläúé¦§©¥´©¦§©¥À©§¥»§¨´Ÿ©¦¼¦µ£¦´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¤²¤¦§¨¬§¨−̈¨¨®¤¦«§¥¬¤¨©−§¦

:ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈«

çî÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì åö úùøôì äøèôä



נג ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i ycew zayl inei xeriy

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨¨−©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑– "לכּפר" ּפרה, מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: לברכה זכרֹונם ורּבֹותינּו הּימים. ׁשבעת ּכל ƒ»«¬ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
את הּׂשֹורף הּכהן וכן ימים ׁשבעת הּכּפּורים יֹום קדם ּפריׁשה טעּון ּגדֹול ׁשּכהן ּוללּמד, יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹזה

.הּפרה ַָָ

(äì)íéîé úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´¨¦½
:éúéeö ïë-ék eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®¦¥−ª¥«¦

i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑מיתה חּיבים אּתם הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם .הא ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

(åì)ýåýé äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ�·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן .להּגיד ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

סימן. צ"ו פסוקים, צוצ"ו פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן, לו)להּגיד ח, ּבעבֹודת(רש"י ּובניו אהרן את ּולהרּגיל לחּנְך היתה הּמּלּואים ימי ׁשל מּטרתם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב ּבלבדּבתחּלתהּקרּבנֹות. זֹו ולא ּכראּוי. לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד העבֹודה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לאטעּוׁשּלא אף אּלא מהּותי), ולאהּטּו(ּבדבר נצטּוּו, ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), ּדברלׂשמאל(סטּיה החסרת – ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ְִֶַׁשּנצטּוּו.

ÈÈלד „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

Ècלו ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ú"åîùì åö úùøô úøèôäæ ÷øô äéîøéá
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:ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈«

çî÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì åö úùøôì äøèôä



נד

לשבוע פרשת צו תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ז' אדר ב'
מפרק לט  

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' אדר ב'
מפרק נה 

עד סוף פרק נט  

יום שני - ח' אדר ב'
מפרק מד

עד סוף פרק מח 

יום חמישי - י"א אדר ב'
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' אדר א'
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב אדר ב'
מפרק סו

עד סוף פרק סח 

שבת קודש - י"ג אדר ב'
מפרק סט עד סוף פרק עא

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 

'a xc` 'f oey`x mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ז' ראשון יום

,90 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .åì ÷øô,90 'nr cr.ãåò éñôàå

.åì ÷øtzln) "ezeyrl" dlnd z` xiaqdl owfd epax lgd mcewd wxta ¤¤
- ("ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd ly meiqd

ici lry meyn z`fe .dyrna zeevn miiwl ,"ezeyrl" `id lkd zilkzy

ytpd lr wx `le sebde zindad ytpd lr mb dpikyd xe` jynp ,dyrn

mixacd oiicr ,mxa .ziwl`d

dlrnd idn :dxaqd miperh

zkynda zcgeind dlecbd

,sebde zindad ytpd lr xe`d

z` dyrnd deedn dllbay

epax ,okl ,xiaqi - ?zilkzd

zilkz lky ,e"l wxta owfd

de`zp ik ,`id zenlerd z`ixa

dxic" el zeidl d"awd

zenlera ,"mipezgza

xwirae - mi`xapae mipezgzd

mlerd `edy ,dfd mlera

jyeg xxey ea ,xzeia oezgzd

`id dpeekde .ltekne letk

,xe`l jyegd z` jetdl

,okle .mipeilrd zenlera xy`n xzei daexn dcna seq oi` xe` ea xi`iye

rvazn jk ici lr ,oky .`wec dyrna zeevn meiwa ,"zilkz"d z`hazn

elek mlerd lka mzervn`ae ,sebae zindad ytpay ,mipezgza dxicd oipr

.seq oi` xe` xi`i -

ì"æø øîàî úàæ úòãeî ,äpäå1,epizeax ly mxn`n reci - §¦¥©©Ÿ©£©©©
,dkxal mpexkfäeàúpL àeä äfä íìBò úàéøa úéìëzL¤©§¦§¦©¨©¤¤¦§©¨

.íéðBzçza äøéc Bì úBéäì àeä-Ceøa-LBãwäjezay :xnelk - ©¨¨¦§¦¨©©§¦
lk ila ,`edy enk seq oi` xe` zenvr dlbzz mipezgzd mi`xapd

`vnp mc`d mvry ,dxica xbd ,lynl ,mc`k :dxzqde yeal

:`id "mipezgza (dxic)" zernyny ,owfd epax xiaqn oldl .dxica

micwdl ie`xd on ,cenild jynd z` lwdl ick ,mxa .dfd mlera

zeidl d"awd de`zpy ,mixne` l"f epinkgy dn iabl xvw xaqd

dl` zenler miaygp d"awd iably xnel oi` :"mipezgza dxic" el

mixg` zenler znerl xzei dzegt dbixcn ilrake mipezgzk

,oky - xzei dlrp dbixcn ilrake mipeilrl eli`k miaygpd

"awd iably ,`id efk driaw zernynmiaexw mipeilrd zenlerd d

mipezgzd zenlerd xy`n xzei dpeilr dbixcna mdy iptn eil`

,zn` epi` dfe - xzei dzegt dbixcna mdy iptn epnn miwegxy

d"awd iabl :xacd yexit .mieey zenlerd lk ,d"awd iabl ,oky

,llk mewn miqtez xzeia zepeilrd zebixcnde zenlerd oi`weica

`vnp d"awd ;zepezgzd zebixcnle zenlerl qgia xacdy itk

gxkdd on ,okl .mipeilra `vnp `edy dcn dze`a mipezgza

:zenlerd iabl `id "mipezgza" zernyny ,xnelmdamdiable

dlrna mipezgze mipeilr mdy zenler ly zelylzyd xcq miiw

zenleray jka ze`hazn zezigpde zepeilrd .dbixcnae

epyi mipeilrdielibeli`e ;zelbzda my `id zewl` ,zewl`

- jkl m`zdae .znlrpe zxzqen zewl`d mipezgzd zenlera

zewl`d eay iptn ,xzeia oezgzd `ed ,dfd mlerd ,ep` epnler

.zenlerd x`y lka xy`n xzei znlrpe zxzqeniL àì ,äpäåC §¦¥Ÿ©¨
úðéça Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§¦©

,ähîe äìòîoeilr - ©§¨©¨
,dbixcna oezgzeàeä ék¦

ïéîìò ìk àlîî Cøaúé¦§¨¥§©¥¨¨§¦
.äåLa`vnp `ed - §¨¤

dze`a mipezgzd zenlera

`vnp `edy enk dcn

,okle ,mipeilrd zenlera

oia eiabl lcad oi`

mipeilrd zenlerd

,mipezgzd zenlerdeàlà¤¨
,ïéðòä øeàadn - ¥¨¦§¨

,mixne` l"f epinkgy

el zeidl de`zp d"awdy

oi`y ,"mipezgza dxic"

iably ,xiaqiy itk ,`l` ,jxazi eiabl mipezgzl dpeekdzenlerd

,mipezgz mi`xwp md mnvríìBòä àøápL íã÷ ék,xnelk -lk ¦Ÿ¤¤¦§¨¨¨
,zenlerdìk àlîîe ,ãçéîe ãéçé Cøaúé Bcáì àeä äéä̈¨§©¦§¨¥¨¦§ª¨§©¥¨

,íìBòä Ba àøaL äfä íB÷nämewnk aygidl did lekiy lk - ©¨©¤¤¨¨¨¨
;seq oi` xe`a `lenn did - zenlerd z`ixal zexyt`keíâå§©

äzò,zenlerd z`ixa xg`l -.Cøaúé åéðôì àeä ïk:xnelk - ©¨¥§¨¨¦§¨¥
;d`ixad ixg`l oial d`ixad iptl oia lcad oi` d"awd iabl

jxazi ea iepiy mey dxvi `l dlek d`ixad.hlgend ecegiiae÷ø©
,Cøaúé BøBàå Búeiç íéìa÷îä ìà àeä éepMäLdeedzp mabl - ¤©¦¤©§©§¦©§¦§¨¥

zeigd z` lawl "milawn" `vnpa eid `l d`ixad iptl :iepiy

,"milawn" mpyi - d`ixad ixg`l eli`e ,xe`deíéìa÷nLz` - ¤§©§¦
,jxazi epnn xe`de zeigdíéqëîä íéaø íéLeáì éãé ìò©§¥§¦©¦©§©¦
,Cøaúé BøBà íéøézñîemileki eid `l miyeal mze` ila ,oky - ©§¦¦¦§¨¥

.ixnbl ze`ivna milhazn eide xe`de zeigd z` lawl:áéúëãk§¦§¦
aezky enk -2:,"éçå íãàä éðàøé àì ék"`edy ,mc`d wx `le - ¦Ÿ¦§©¦¨¨¨¨¨

mileki mpi` ,mik`lnk ,miipgexd mi`xapd mb `l` ,inyb seb lra

;mixizqnd miyeal ila iwl`d zeigde xe`d z` lawleLøôãëå§¦§¥§
ì"æø3"úBiç" íéàø÷pä íéëàìî elôàL,ycewd -ïéàBø ïéà ©©¤£¦©§¨¦©¦§¨¦©¥¦
.'eëelkeiy mixyt`ne mixizqnd miyeal ici lr m` ik ,zewl` -

ziwl`d mzeig z` milawn mi`xapde zenlerd lky ,ixd .lawl

`hazn ,cin o`k xaqeiy itk ,jkae .mixzqde miyeal ici lr

zeigd :mipezgzd zenlerl mipeilrd zenlerd oia lcadd

`id dzxzqde ,zelbzda xzei `id mipeilrd zenlera ziwl`d

ziwl`d zeigd - mipezgzd zenlera eli`e ,xzei dzegt dcna

.xzei zxzqenìzLä ïéðò eäæåíúãéøéå úBîìBòä úeìL §¤¦§©¦§©§§¨¨¦¦¨¨
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א.1. ז, נשא, תנחומא כ.2.מדרש לג, נשא.3.שמות פ' סוף רבה במדבר בהעלותך. פ' סוף ספרי
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íøëN ìa÷ì íé÷écva©©¦¦§©¥§¨¨

,àáì ãéúòì,dn myle - ¤¨¦¨Ÿ
- ?df gek ly ezlert edne

ickeìèaúé àlL¤Ÿ¦§¨§
,'ä øBàa Lnî úeàéöna©§¦©¨§
íeL éìa ãéúòì äìâpä©¦§¤¤¨¦§¦

:áéúëãk ,Leáìaezky enk -6:ðké àìå"éøBî ãBò ó,Leøt] E §§¦§¦§Ÿ¦¨¥¤¥
ðëa Enî äqkúé àlL,[Leáìe ó,cer "dqkzi" `l d"awdy - ¤Ÿ¦§©¤¦§§¨¨§

,minyb zxivrÎi` lr weqtd zpeek z` yxtnd yexit epyi ,oky

,i"yx yexitk eyxtne weqtd rvn`a owfd epax wiqtn okle

`ed okn xg`le - yealae spka envr z` dqki `l d"awdy

:weqtd meiqa jiynnéðéò eéäåéøBî úà úBàø E,"Ez` - §¨¥¤Ÿ¤¤
;d"awdáéúëe7,"'Bâå eàøé ïéòa ïéò ék" :d`xz dhnly oird - §¦¦©¦§©¦¦§§

;'ied xe` ly zelbzdd z` lreta e`xi :xnelk ,dlrnly oird z`

áéúëe8äéäé 'ä ék ,'Bâå íîBé øBàì LîMä ãBò Cl äéäé àì" : §¦Ÿ¦§¤¨©¤¤§¨§¦¦§¤
."'Bâå íìBò øBàì Clmey ila `eal cizrl xi`iy 'd xe` z` - ¨§¨§

miiqn owfd epaxe .dzr micnely dxezd ici lr lawl elkei ,yeal

,dfd mlerd `id zenlerd lk zilkzy :mcew xn`y dn z`

zetilwde jyegd mewna

ici lry .`wecdcear

`xg` `xhqd zxayp

ici lre .xe`l jtdp jyegde

xe` dfd mlera xi`i jk

xy`n daxda lecb

,mxa .mipeilrd zenlera

,dfd mlera dfk xe` ielib

,`eal cizrl wx ixd xi`i

`ed xe`d zrk eli`e

epax xne` jk lr - mlrda

giynd zeniy ,oldl owfd

,`ed miznd ziigz onfe

zenilyde zilkzd lk ,ok`

:dfd mlerd z`ixa ly

,çéLnä úBîiL ,òãBðå§©¤§©¨¦©
,íéúnä eéçiLk èøôáe¦§¨§¤¦§©¥¦
.Búlçzî àøáð CëlL ,äfä íìBò úàéøa úeîìLe úéìëz íä¥©§¦§¥§¦©¨©¤¤§¨¦§¨¦§¦¨

.miznd ziigze giynd zenia enk didiy -

ääâä *øëN úìa÷å),dfd mleray dceard xear -óìàa Bøwò §©¨©¨¨¦¨¨¤¤

,éòéáMäly onfd md miznd ziigze giynd zeni dxe`kl ,oky - ©§¦¦

xky zlawjk `ed mlerdyk onfd `le ,okl - ez`ixa zilkz cvn

zxvep f` cre ,iriayd sl`a `ed xkyd zlaw xwiry ,owfd epax xirn

,ez`ixa ly zenilyde zilkzd mlera xwiraéèewìa áeúkL Bîk§¤¨§¦¥

:(ì"æ é"øàäî äøBz¨¥¨£¦©

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

íéøîà éèå÷éì
úà ìàøùéì ä"á÷ä ïúð äæìå
çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàîëå çëå æåò 'ø÷ðù äøåúä
åìèáúé àìù àáì ãéúòì íøëù ìá÷ì íé÷éãöá
ùåáì íåù éìá ãéúòì äìâðä 'ä øåàá ùîî úåàéöîá

ðëé àìå áéúëãëêîî äñëúé àìù 'éô] êéøåî ãåò ó
ðëáéë áéúëå êéøåî úà úåàåø êéðéò åéäå [ùåáìå ó

øåàì ùîùä ãåò êì äéäé àì áéúëå 'åâå åàøé ïéòá ïéò
úåîéù òãåðå .'åâå íìåò øåàì êì äéäé 'ä éë 'åâå íîåé
úåîéìùå úéìëú íä íéúîä åéçéùë èøôáå çéùîä
*åúìéçúî àøáð êëìù äæä íìåò úåàéøá

íéîìåòì äéä øáë íâå
äøåú ïúî úòùá äæ ïéòî
úòãì úàøä äúà 'éúëãë
ïéà íéäìàä àåä 'ä éë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

כד רוח נחת לו להיות יתברך ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות

הזה העולם של החושך במקום יאיר הוא ברוך סוף אין שאור מוסיף, הזקן ורבנו ÌÈ�ÂÈÏÚאתכפיא...") ˙ÂÓÏÂÚ· Â˙¯‡‰Ó ÊÚ ¯˙ÈÂ ˙‡˘ ¯˙È·

כל מאיר בהם העליונים, שהעולמות לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר -

גדול "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? הוא, ברוך סוף אין אור מאיר בו הזה העולם של התכלית בשביל הם הוא, ברוך סוף אין אור הרבה כך

יתעלה קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית "אתהפכא", של העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל

ש כזו, כו'.·Âבמדה העליונים בעולמות מאשר עז ויתר שאת ביתר הוא ברוך סוף אין אור ב.5.יאיר ק, כ.6.סנהדרין ל, נב,יש7.ישעי' עי'

יט.8.ח. ס, ישעי'
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íøëN ìa÷ì íé÷écva©©¦¦§©¥§¨¨

,àáì ãéúòì,dn myle - ¤¨¦¨Ÿ
- ?df gek ly ezlert edne

ickeìèaúé àlL¤Ÿ¦§¨§
,'ä øBàa Lnî úeàéöna©§¦©¨§
íeL éìa ãéúòì äìâpä©¦§¤¤¨¦§¦

:áéúëãk ,Leáìaezky enk -6:ðké àìå"éøBî ãBò ó,Leøt] E §§¦§¦§Ÿ¦¨¥¤¥
ðëa Enî äqkúé àlL,[Leáìe ó,cer "dqkzi" `l d"awdy - ¤Ÿ¦§©¤¦§§¨¨§

,minyb zxivrÎi` lr weqtd zpeek z` yxtnd yexit epyi ,oky

,i"yx yexitk eyxtne weqtd rvn`a owfd epax wiqtn okle

`ed okn xg`le - yealae spka envr z` dqki `l d"awdy

:weqtd meiqa jiynnéðéò eéäåéøBî úà úBàø E,"Ez` - §¨¥¤Ÿ¤¤
;d"awdáéúëe7,"'Bâå eàøé ïéòa ïéò ék" :d`xz dhnly oird - §¦¦©¦§©¦¦§§

;'ied xe` ly zelbzdd z` lreta e`xi :xnelk ,dlrnly oird z`

áéúëe8äéäé 'ä ék ,'Bâå íîBé øBàì LîMä ãBò Cl äéäé àì" : §¦Ÿ¦§¤¨©¤¤§¨§¦¦§¤
."'Bâå íìBò øBàì Clmey ila `eal cizrl xi`iy 'd xe` z` - ¨§¨§

miiqn owfd epaxe .dzr micnely dxezd ici lr lawl elkei ,yeal

,dfd mlerd `id zenlerd lk zilkzy :mcew xn`y dn z`

zetilwde jyegd mewna

ici lry .`wecdcear

`xg` `xhqd zxayp

ici lre .xe`l jtdp jyegde

xe` dfd mlera xi`i jk

xy`n daxda lecb

,mxa .mipeilrd zenlera

,dfd mlera dfk xe` ielib

,`eal cizrl wx ixd xi`i

`ed xe`d zrk eli`e

epax xne` jk lr - mlrda

giynd zeniy ,oldl owfd

,`ed miznd ziigz onfe

zenilyde zilkzd lk ,ok`

:dfd mlerd z`ixa ly

,çéLnä úBîiL ,òãBðå§©¤§©¨¦©
,íéúnä eéçiLk èøôáe¦§¨§¤¦§©¥¦
.Búlçzî àøáð CëlL ,äfä íìBò úàéøa úeîìLe úéìëz íä¥©§¦§¥§¦©¨©¤¤§¨¦§¨¦§¦¨

.miznd ziigze giynd zenia enk didiy -

ääâä *øëN úìa÷å),dfd mleray dceard xear -óìàa Bøwò §©¨©¨¨¦¨¨¤¤

,éòéáMäly onfd md miznd ziigze giynd zeni dxe`kl ,oky - ©§¦¦

xky zlawjk `ed mlerdyk onfd `le ,okl - ez`ixa zilkz cvn

zxvep f` cre ,iriayd sl`a `ed xkyd zlaw xwiry ,owfd epax xirn

,ez`ixa ly zenilyde zilkzd mlera xwiraéèewìa áeúkL Bîk§¤¨§¦¥

:(ì"æ é"øàäî äøBz¨¥¨£¦©

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

íéøîà éèå÷éì
úà ìàøùéì ä"á÷ä ïúð äæìå
çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàîëå çëå æåò 'ø÷ðù äøåúä
åìèáúé àìù àáì ãéúòì íøëù ìá÷ì íé÷éãöá
ùåáì íåù éìá ãéúòì äìâðä 'ä øåàá ùîî úåàéöîá

ðëé àìå áéúëãëêîî äñëúé àìù 'éô] êéøåî ãåò ó
ðëáéë áéúëå êéøåî úà úåàåø êéðéò åéäå [ùåáìå ó

øåàì ùîùä ãåò êì äéäé àì áéúëå 'åâå åàøé ïéòá ïéò
úåîéù òãåðå .'åâå íìåò øåàì êì äéäé 'ä éë 'åâå íîåé
úåîéìùå úéìëú íä íéúîä åéçéùë èøôáå çéùîä
*åúìéçúî àøáð êëìù äæä íìåò úåàéøá

íéîìåòì äéä øáë íâå
äøåú ïúî úòùá äæ ïéòî
úòãì úàøä äúà 'éúëãë
ïéà íéäìàä àåä 'ä éë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

כד רוח נחת לו להיות יתברך ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות

הזה העולם של החושך במקום יאיר הוא ברוך סוף אין שאור מוסיף, הזקן ורבנו ÌÈ�ÂÈÏÚאתכפיא...") ˙ÂÓÏÂÚ· Â˙¯‡‰Ó ÊÚ ¯˙ÈÂ ˙‡˘ ¯˙È·

כל מאיר בהם העליונים, שהעולמות לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר -

גדול "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? הוא, ברוך סוף אין אור מאיר בו הזה העולם של התכלית בשביל הם הוא, ברוך סוף אין אור הרבה כך

יתעלה קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית "אתהפכא", של העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל

ש כזו, כו'.·Âבמדה העליונים בעולמות מאשר עז ויתר שאת ביתר הוא ברוך סוף אין אור ב.5.יאיר ק, כ.6.סנהדרין ל, נב,יש7.ישעי' עי'

יט.8.ח. ס, ישעי'



a'נח xc` `"iÎ'i iyingÎiriax mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י' רביעי יום

,en 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éä øáë íâå,92 'nr cr.'åë åäééçî
'áøãàà"é-'ééùéîç-éòéáøíåé

ב' אדר י"א חמישי יום

,92 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íøâ ë"çàù ÷ø,92 'nr cr'åâå êöøà.

ääâä
óìàá åø÷éò øëù úìá÷å)

äøåú éèå÷ìá ù"îë éòéáùä
:(ì"æ é"øàäî

íâå`l` ,cizrl didi dfy cala ef `l -ïéòî íéîìBòì äéä øák §©§¨¨¨§¨¦¥¥
,äædid xak ,miznd ziigze giynd zeni iielib oirn -ïzî úòLa ¤¦§©©©

:áéúëãk ,äøBzaezky enk -9:àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà" ¨§¦§¦©¨¨§¥¨¨©©¦
,úéiLeç äiàøa ,Lnî "úàøä" ¯ "Bcálî ãBò ïéà íéäìàä- ¨¡Ÿ¦¥¦§©¨§¥¨©¨¦§¦¨¦¦

- "z`xd" mixne`yk ,ik

ixd ,jnvr z` z`xd

idefe ,eze` e`xy dpeekd

,ziygen di`x:áéúëãk- §¦§¦
aezky enk10:íòä ìëå"§¨¨¨

¯ "úBìBwä úà íéàBø¦¤©
,"òîLpä úà íéàBø"z` - ¦¤©¦§¨

ehlwy dxez ozn iielib lk

md -e`x;ynneLøôe¥§
ì"æø11çøæîì íéìkzñî : ©©¦§©§¦§¦§¨

àöBé øeacä úà ïéòîBLå§§¦¤©¦¥
,'eë éëðà,jiwl` 'd -ïëå ¨Ÿ¦§¥

äìòîìe úBçeø òaøàì§©§©§©§¨
,ähîìeeil`y cv lkn - §©¨

xeacd myn rnyp elkzqd

."jiwl` 'd ikp`"Løôãëå§¦§¥©
íéðewzayxtny enke - ©¦¦

:"xdef ipewiz"aøúà úéìc§¥£©
ïBänò dépî ìéìî àìc§¨¨¦¦¥¦§

.'eë`l epnn mewn oi`y -

.mz` - d"awd - xaic,eðéäå,xacd did jk -BðBöø éelb éðtî §©§¦§¥¦§
àéäL ,äøBzä úeììk ïäL ,úBøacä úøNòa Cøaúé,dxezd - ¦§¨¥©£¤¤©¦§¤¥§¨©¨¤¦

`id,ììk íéðt øzñä íeL ïéàå ,Búîëçå Cøaúé BðBöø úéîéðt§¦¦§¦§¨¥§¨§¨§¥¤§¥¨¦§¨

.mlerd lka zewl` zelbzd dzid jk meyne -øîàpL Bîk12ék" : §¤¤¡©¦
éðt øBàá."íéiç úøBz eðì zúð E"jipt xe`"n d`a dxezy ixd - §¨¤¨©¨¨©©¦

.zewl` ly iniptd xe`d -ïëìå,zewl` zelbzd dzidy iptn -eéä §¨¥¨
,dxez ozn zrya l`xyi ipa -øîàîk ,Lnî úeàéöna íéìèa§¥¦©§¦©¨§©£©

ì"æø13øeac ìk ìòL ©©¤©¨¦
,'eë ïúîLð äçøtdzlk - ¨§¨¦§¨¨

,ze`ivna elhazpe mytp

-LBãwä døéæçäL àlà¤¨¤¤¡¦¨©¨
ïäì àeä-Ceøaz` - ¨¨¤

,dnypdãéúòL ìèa§©¤¨¦
,íéúnä úà Ba úBéçäì§©£¤©¥¦

äøBz ìè àeäå,oky - §©¨
"xhn" zpiga opyi dxeza

,"lh" zpigae,"æò" àø÷pL¤¦§¨Ÿ
zlawl gekde wfegd -

`lye ziwl`d zelbzdd

itk ,ze`ivna lhazdl

miwicvl xywa lirl xkfpy

.`eal cizrløîàîk§©£©
ì"æø14äøBza ÷ñBòä ìk" : ©©¨¨¥©¨

."'eë eäiçî äøBz ìè ¯- ©¨§©¥
`a ,zeigdl gekdy ,ixd

.dxezay "lh" zpigan

z` d"awd xifgd lh eze`ae

- miznd ziigz ly dpipr ila - dxez ozn zrya l`xyil zenypd

ote`a f` dlbzdy iwl`d xe`d ielib gkepl ze`ivna elhazi `ly

.`eal cizrle giynd zeni oirn ly

Ck øçàL ÷ø,dxez ozn ixg` -àèçä íøb,l`xyi e`hgy - ©¤©©¨¨©©¥§
ãò ,íìBòäå íä eîMbúðå§¦§©§¥§¨¨©

,ïéîiä õ÷ úòdlbziyk - ¥¥©¨¦
,d"awd ly "epini"æàL¤¨

óebä úeiîLb Ckcæé¦§©¥©§¦©
ìa÷ì eìëeéå ,íìBòäå§¨¨§§§©¥
øéàiL ,'ä øBà éelb¦¤¨¦
äøBzä éãé ìò ìàøNéì§¦§¨¥©§¥©¨

."æò" úàø÷pL`ide - ¤¦§¥Ÿ
z` lawl gek zpzepd

.zelbzddíb úBnàä CLç débé ¯ ìàøNéì äøàää ïBøúiîe¦¦§©¤¨¨§¦§¨¥©¦©Ÿ¤¨ª©
:áéúëãk ,ïkenk - ¥§¦§¦

aezky15:íéBb eëìäå"§¨§¦
,"'Bâå CøBàì;l`xyi ly - §¥§

áéúëe16:mlerd zene` - §¦
:l`xyi ipal exn`iúéa"¥

øBàa äëìðå eëì á÷òé©£Ÿ§§¥§¨§
áéúëe ,"'ä17äìâðå" : §¦§¦§¨

øNa ìë eàøå ,'ä ãBák§§¨¨¨¨
,"'Bâå åcçé-lk"- "xya ©§¨§

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéîìåòì äéä øáë íâå
äøåú ïúî úòùá äæ ïéòî
úòãì úàøä äúà 'éúëãë
ïéà íéäìàä àåä 'ä éë

ìëå áéúëãë úééùåç äéàøá ùîî úàøä åãáìî ãåò
ì"æø 'éôå òîùðä úà íéàåø úåìå÷ä úà íéàåø íòä
.'åë éëðà àöåé øåáãä úà ïéòîåùå çøæîì íéìëúñî
íéðå÷éúá 'éôãëå äèîìå äìòîìå úåçåø òáøàì ïëå
éåìéâ éðôî åðééäå 'åë ïåäîò äéðéî ìéìî àìã øúà úéìã
àéäù äøåúä úåììë ïäù úåøáãä úøùòá 'úé åðåöø
ììë íéðô øúñä íù ïéàå åúîëçå 'úé åðåöø úéîéðô
åéä ïëìå íééç úøåú åðì úúð êéðô øåàá éë ù"îë
øåáéã ìë ìòù ì"æøàîë ùîî úåàéöîá íéìèá
ìèá ïäì ä"á÷ä äøéæçäù àìà 'åë ïúîùð äçøô
àø÷ðù äøåú ìè àåäå íéúîä úà åá úåéçäì ãéúòù
'åë åäééçî äøåú ìè äøåúá ÷ñåòä ìë ì"æøàîë æåò

úò ãò íìåòäå íä åîùâúðå àèçä íøâ ë"çàù ÷ø
ìá÷ì åìëåéå íìåòäå óåâä úåéîùâ êëãæé æàù ïéîéä õ÷
æåò 'ø÷ðù äøåúä é"ò ìàøùéì øéàéù 'ä øåà éåìéâ
ïë íâ úåîåàä êùç äéâé ìàøùéì äøàää ïåøúéîå
åëì á÷òé úéá áéúëå 'åâå êøåàì íéåâ åëìäå áéúëãë
øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå áéúëå 'ä øåàá äëìðå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

לה.9. ד, הפסוק.10.דברים על ברש''י) (מובא במכילתא טו; כ, ט.11.שמות ה, רבה שמות עשרה.12.ראה שמונה פח,13.בתפילת שבת
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äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

lk;mlerd zene` ly mb ,mc`áéúëe18íéøevä úø÷ða àBáì" : §¦¨§¦§©©¦
,"'Bâå BðBàb øãäå 'ä ãçt éðtî íéòìqä étòñáeaqen df - ¦§¦¥©§¨¦¦§¥©©©£©§§

f` eidiy ,zene`d lr

,oky - cgt aexa mixecg

f` eidiy l`xyi ipa lr

mr micge`ne micgein

xnel mi`zn `l ,d"awd

`agzdl exdni mdy

.'eke mixevaíéøîBàL Bîëe19ìk ìò Efò ïBàb øãäa òôBäå" : §¤§¦§©©£©§ª¤©¨
:"'Bâå Eöøà ìáú éáLBé-lkdidzy ,ixd .mlerd zene` mb - §¥¥¥©§¤§

mlera zewl` zelbzd f`

jka .minrd x`ya mb

zenilye zilkz z`hazn

mlerdy itk ,dfd mlerd

igze giynd zenia didizi

.miznd

.æì ÷øtde`zp" :l"f epinkg xn`n zernyny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤

mlerd `edy ,xwira - dfdÎmlerd - `id ,"mipezgza dxic el zeidl d"awd

xy`n xzei ea xzqen iwl`d xe`dy jka z`hazn ezeipezgz .xzeia oezgzd

e - "ltekne letk jyg" ea xxeye ,zenlerd lk x`yaeael didzy d"awd dvx

jyeg zkitd ici lr ,gex zgp

mlera xi`iy ,xe`l dfdÎmlerd

,miyeal mey ila seq oi` xe` dfd

zenlera xy`n xzei zelbzdae

zenia yneni df xac .mipeilrd

f`y ,miznd ziigze giynd

ly zenilyd zilkz didz

xvep `ed ,oky .dfd mlerd

ea xi`zy ,ef dpeeka dligzkln

elit`y cr ,hlgen ieliba zewl`

.zewl` e`xi mlerd zene`

úeîìMä úéìëz ,äpäå§¦¥©§¦©§¥
çéLnä úBîé ìL äfä©¤¤§©¨¦©
àeäL ,íéúnä úiçúe§¦©©¥¦¤
-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb¦¥¨
¯ éîLbä äfä íìBòa àeä¨¨©¤©©§¦
eðúãBáòå eðéNòîa éeìz̈§©£¥©£¨¥
.úeìbä CLî ïîæ ìk- ¨§©¤¤©¨

zrya dzidy zelbzdd

,xen`k ,d`a ,dxez ozn

`ly ,dlrnln zexxerzda

dielz ,`eal cizrly zelbzdd eli`e ;dhnln dcear iciÎlr

,zelbd onfa epiyrne epizcearaàéä ¯ äåönä øëN íøBbä ék¦©¥§©©¦§¨¦
,dîöòa äåönäseq oi` xe` zelbzd `ed ixd devnd xky - ©¦§¨§©§¨

devnd df ixd ,ef zelbzd xveie `iand ,"mxeb"de ,`ed jexa

] .dnvr:`"hily x"enc` w"k zxrdlray oenn znbeck `lc"

z` xviin rxefd oi`y) edcy z` rxefe yxegy dfl mlyn dcyd

xkyd z` dyer devndy ocic oecipa ok oi`y dn ('ek oennd

.["dlydúiNòa ék,devnd ly -éLîîéelb íãàä C ¦©£¦¨¨©§¦¨¨¨¦
úeiîLâa Laìúäì ,ähîì äìòîlî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨¦§©§¨§©¨§¦§©¥§©§¦

,dâð útì÷ úìLîî úçz älçz äéäL øáãa ,äfä íìBò¨©¤§¨¨¤¨¨§¦¨©©¤§¤¤§¦©Ÿ©
,äpnî dúeiç ìa÷îe-`ed jexa seq oi` xe` ielib jyneiy §©¥©¨¦¤¨

dbep ztilwn ezeig lawn xzen inyb xac lk ixdy ,inybd xaca

,mincewd miwxta xaqedy itk ,dzhilyl oezpeíéøác ìk íäL¤¥¨§¨¦
íéøzîe íéøBähä©§¦ª¨¦
äåönä íäa úéNòpL¤©£¥¨¤©¦§¨

:ïBâk ,úéiNòî] -zxrd ©£¦¦§
:`"hily x"enc` w"k

,gnev ,igdn `nbec `iane"

[:"mnecïélôzä óì÷§©©§¦¦
,äøBz øôñå äæeæîe- §¨§¥¤¨

ezeig lawn ixd slwd

ici lre ,dbep ztilwn

,oilitz ly devnl ezkitd

,dxez xtq e` ,dfefn e`

xe` ielib ,slw eze`a jynp

ici lr jynpd seq oi`

ixd igxkd - .devnd

,devnd dyrp ea xacdy

- xzene xedh didi

íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨
äëøáì1øLëä àì : ¦§¨¨Ÿª§©

íéîL úëàìîìxacl - ¦§¤¤¨©¦
,devn ea dyriiyàlà¤¨

éôa íéøzîe íéøBäè,E- §¦ª¨¦§¦
,dlik`l icedi ly eita,äìøò BðéàL âBøúà ïëåddbda - §¥¤§¤¥¨§¨

`ed m` ,devn dyrp bexz`d oi` recn ,owfd epax xiaqn ,d`ad

:dlxr zepya oiicrääâä *ìMî àéä äìøòäL)úBtìw L ¤¨¨§¨¦¦¨Ÿ§¦

,íìBòì äiìò íäì ïéàL éøîâì úBàîhädleki dppi` dlxr - ©§¥§©§¥¤¥¨¤£¦¨§¨

mzeig milawnd mixac mze` lk mb jke .dyecwl ,mrt s` ,zelrzdl

miyeryk mb ,dyecwl zelrzdl mileki mpi` ,ze`nhd zetilwd yelyn

,devn mdaäøáòa äàaä äåöî ìk ïëå ,íéiç õòa áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦§¥¨¦§¨©¨¨©£¥¨

íBìLå ñçze`nhd zetilwd yelyn dzeig ,ixd ,zlawn dxiard ik - ©§¨

:(dyecwl zelrzdl dleki `id oi` okle ,ixnbl
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'éòìñä éôéòñáå íéøåöä úø÷ðá àåáì áéúëå 'åâå åéãçé
ïåàâ øãäá òôåäå ù"îëå 'åâå åðåàâ øãäå 'ä ãçô éðôî

:'åâå êöøà ìáú éáùåé ìë ìò êæåò

äðäå æì ÷øôúåîé ìù äæä úåîéìùä úéìëú
àåäù íéúîä úééçúå çéùîä
åðéùòîá éåìú éîùâä æä"åòá ä"á ñ"à øåà éåìéâ
äåöîä øëù íøåâä éë úåìâä êùî ïîæ ìë åðúãåáòå
éåìéâ íãàä êéùîî äúééùòá éë äîöòá äåöîä àéä
úåéîùâá ùáìúäì äèîì äìòîìî ä"á ñ"à øåà
ôéì÷ úìùîî úçú äìçú äéäù øáãá æ"äåòú
íéøåäèä íéøáã ìë íäù äðîî äúåéç ìá÷îå äâåð
óì÷ ïåâë úééùòî äåöîä íäá úéùòðù 'éøúåîå
øùëåä àì ì"æø øîàîëå äøåú øôñå äæåæîå ïéìéôúä
ïëå .êéôá íéøúåîå íéøåäè àìà íéîù úëàìîì

*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå
'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò
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שישי ב'יום אדר י"ב
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,"'Bâå BðBàb øãäå 'ä ãçt éðtî íéòìqä étòñáeaqen df - ¦§¦¥©§¨¦¦§¥©©©£©§§

f` eidiy ,zene`d lr

,oky - cgt aexa mixecg

f` eidiy l`xyi ipa lr

mr micge`ne micgein

xnel mi`zn `l ,d"awd
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jka .minrd x`ya mb
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zenia yneni df xac .mipeilrd

f`y ,miznd ziigze giynd

ly zenilyd zilkz didz
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ea xi`zy ,ef dpeeka dligzkln
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,mincewd miwxta xaqedy itk ,dzhilyl oezpeíéøác ìk íäL¤¥¨§¨¦
íéøzîe íéøBähä©§¦ª¨¦
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ezeig lawn ixd slwd

ici lre ,dbep ztilwn
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`ed m` ,devn dyrp bexz`d oi` recn ,owfd epax xiaqn ,d`ad

:dlxr zepya oiicrääâä *ìMî àéä äìøòäL)úBtìw L ¤¨¨§¨¦¦¨Ÿ§¦

,íìBòì äiìò íäì ïéàL éøîâì úBàîhädleki dppi` dlxr - ©§¥§©§¥¤¥¨¤£¦¨§¨
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íBìLå ñçze`nhd zetilwd yelyn dzeig ,ixd ,zlawn dxiard ik - ©§¨

:(dyecwl zelrzdl dleki `id oi` okle ,ixnbl

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'éòìñä éôéòñáå íéøåöä úø÷ðá àåáì áéúëå 'åâå åéãçé
ïåàâ øãäá òôåäå ù"îëå 'åâå åðåàâ øãäå 'ä ãçô éðôî

:'åâå êöøà ìáú éáùåé ìë ìò êæåò

äðäå æì ÷øôúåîé ìù äæä úåîéìùä úéìëú
àåäù íéúîä úééçúå çéùîä
åðéùòîá éåìú éîùâä æä"åòá ä"á ñ"à øåà éåìéâ
äåöîä øëù íøåâä éë úåìâä êùî ïîæ ìë åðúãåáòå
éåìéâ íãàä êéùîî äúééùòá éë äîöòá äåöîä àéä
úåéîùâá ùáìúäì äèîì äìòîìî ä"á ñ"à øåà
ôéì÷ úìùîî úçú äìçú äéäù øáãá æ"äåòú
íéøåäèä íéøáã ìë íäù äðîî äúåéç ìá÷îå äâåð
óì÷ ïåâë úééùòî äåöîä íäá úéùòðù 'éøúåîå
øùëåä àì ì"æø øîàîëå äøåú øôñå äæåæîå ïéìéôúä
ïëå .êéôá íéøúåîå íéøåäè àìà íéîù úëàìîì

*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
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a'ס xc` b"i ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ג קודש שבת יום

,92 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenä÷ãöä úåòîå...,fn 'nr cr.äìôúä åà

ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)
äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

,íäa àöBiëå ,ìæb ïðéàL ä÷ãvä úBòîemiinyb mixac - ¨©§¨¨¤¥¨¨¥§©¥¨¤
zgz eid ,mda devnd ziiyr iptly ,devn dyer mda mixg`

devnd ziiyr ici lre ,dpnn mzeig elaiwe dbep ztilw zlynn

mr mixacd micg`zn ,mdamda mixacdyk ,mxa .oeilrd oevxd

mixac md ,devn miiwn `ed

dyrp dfe ,mixedhe mixzen

- dxiar ici lr `ly

mze`a devnd zlret

zgz f` cr eidy ,mixac

,dbep ztilw zlynn

mr cg`zdle zelrzdl

,`ed jexa seq oi` xe`

:"`ipz"d oeylaeåLëòå§©§¨
'ä úåöî íäa íi÷nL¤§©¥¨¤¦§©
úeiçä éøä ¯ BðBöøe§£¥©©

íäaLslway zeigd - ¤¨¤
e` ,bexz`d e` ,oilitzd

,dwcvd incäìBò¤
-øBàa ììëðå ìhaúîe¦§©¥§¦§¨§
àeäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¤
Laìîä Cøaúé BðBöø§¦§¨¥©§ª¨

,íäaepcnly itk - ¨¤
epevxy ,mincewd miwxta

,devna yaeln d"awd ly

icediy dvex d"awdy

;devn dze` dyriøçàî¥©©
øzñä úðéça íL ïéàL¤¥¨§¦©¤§¥
BøBà øézñäì ììk íéðẗ¦§¨§©§¦

.Cøaúéo`k cr .oeilrd oevxa dl` mixac ly zeigd zllkp okl - ¦§¨¥
zeigk ,devnd ziyrp mday mixac mze` ly zeigd zece` epcnl

,cnlp oldl .dnecke ,bexz`d ly zeigd e` ,oilitzd ly slwd

z` dignd zindad zipeigd ytpd gekl xywa mb xacd jky

ef ytp geka zeynzydd ici lre - dbep ztilwn `id mby ,sebd

.oeilrd oevxd `idy devnd zyecwa df gek mb llkp ,devn meiwl

íi÷îä íãàä óeb éøáàaL úéîäaä úéðeiçä Lôð çk ïëå§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¤¡¦¤§¤§¥¨¨¨©§©¥
,ätìwäî äìBòå ,Bæ äiNòa ïk íâ Laìúî àeä ¯ äåönä- ©¦§¨¦§©¥©¥©£¦¨§¤¥©§¦¨

zindad zipeigd ytpdn wlgk ,f` cr oezp did dzlynn zgz

,dtilw ly ytp `idyBðBöø àéäL äåönä úMã÷a ììëðå§¦§¨¦§ª©©¦§¨¤¦§
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa ìèáe ,Cøaúéytpd geky ,ixd - ¦§¨¥¨¥§¥¨

.devn ziiyr ici lr dyecwa dlrzn ,dbep ztilwny zindad

zeevn ziiyr ici lr `wec e`ly ,xaqei dzrzeiyrngek llkp

z`ixw ,dxez cenilk zeevn mb m` ik ,dyecwa zipeigd ytpd

geka `le ,cala xeaica oze` miniiwny zeevn - dlitze rny

oneiwa mb - dyrndodlyzipeigd ytpd geka miynzyn

d.dyecwa gek eze` llkp okle ,dbep ztilwny zindaíâå§©
,ïäa àöBiëå älôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz úåöîa- §¦§©©§¨§¦©§©§¦¨§©¥¨¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אלי' ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, בו כותב אשר ישנם נוסחאות שונות בנגוני חב"ד, ושונים גם מכמו 

שנדפסו בספר הנגונים.

הנוסחאות שנמסרים מחסידים לחסידים יש מקום לומר ששתיהם ממקור אחד באו, ז. א. שזהו 

נגון חבד"י אלא שבמשך הזמן המקבלים ומוסרים שינו או הוסיפו, וכידוע בטבע בני אדם, ובמקום שאין 

לברר איזה נוסחא מבוססת יותר, יש לשמור על שתי הנוסחאות, משא"כ במקום שיש פלוגתא בין נוסח 

באו  אופן  באיזה  יודעים  ושאין  מועטים  ע"י  ומצד השני  דורות,  וע"י קבלה מאיזה  רבים  ע"י  שנתאשר 

לנוסח זה, אז יש לבכר הנוסחא המקובלת.

לזה  המומחה  יבקש  הנגונים,  בס'  מהרשום  אחרת  קבל  בהם  הנגונים  שאותם  הוא,  ומהנכון 

לרושמם בתוי נגינה ולשלחם לכאן לח' ניחוח בצירוף סדר ההשתלשלות איך באה הנוסחא אליו וישתדלו 

כאן לברר בזה את האפשרי.

בודאי ינצלו ימי הפורים הבע"ל באופן הדרוש, ובנקודה התיכונה הפצת המעינות חוצה והשי"ת 

יצליחו בכה"ע.

בברכת פורים שמח.



היום יום . . . סב

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין דבור, 
דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. ָאבער אז ער געהט 
און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער שטיין אויף וועמען ער טרעט: 

בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס ביסטו העכער פאר מיר?

לּוי, ִאם  ָבר ּתָ ִדּבּור. ַהּדָ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹו ּבְ ְרחֹוב – ָצִריְך ְלַהְרֵהר ּבְ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה  ְבֵרי ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ ם ּדִ ר ׁשָ ין, ְלַדּבֵ י ּדִ ר, ַעל ּפִ ֻמּתָ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ה ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ ֶלם! ַמּדּוַע ַאּתָ ּבֹו ָהֶאֶבן ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֹ

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות. ֱאֹלֵקינּו  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאֹלִקים. ֲעבֹוָדה ּבְ ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ַחי, ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

ָהַרב  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהֲחִסידּות  ַמֲאָמֵרי  ִיְלֹמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ָיכֹול  רּות,  ְלִהְתַקּשְׁ ׁשּוָקה  ַהּתְ ֶדל  ּגֹ
י[. י ]=ּדַ ְלַבד ֹלא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ ְוכֹוֵתב, ּכִ

ה'תש"גי אדר שנייום רביעי

חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: וגם כבר . . . 92 מחייהו כו'.

ויקבל ברכת הפרידה  טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, 
מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען זיך ניט, ווייל מען פָאהרט זיך קיינמאל 

ניט פַאנַאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.

ֵרָדה ֵמֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים,  ת ַהּפְ ְרּכַ ל ּבִ ר ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית, ִויַקּבֵ קֹום ְמדֹורֹו ְיַסּדֵ ִסיָעה ִמּמְ ֶטֶרם ַהּנְ
י ְלעֹוָלם ֵאיָנם נֹוְסִעים ]=ִמְתַרֲחִקים[ ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו. ֵהיָכן  דּוַע: ֲחִסיִדים ֹלא ִנְפָרִדים, ּכִ ּוְכַמֲאָמר ַהּיָ

ָחה ַאַחת. ּפָ ִנְמָצִאים – ָאנּו ִמׁשְ ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סג היום יום . . . 

ה'תש"גיא אדר שנייום חמישי
ֶקל. נּו. ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ם. ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ר ֻמְקּדָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: רק שאח"כ . . . ארצך וגו'.

רּוָחִנּיּות,  ּה ּוְמקֹוָרּה ָהַעְצִמי ּבְ ְרׁשָ ׁשָ ל ֲהָלָכה ּבְ ִרים: א( ֲהָבַנת ּכָ ֵני ִעְנָיִנים ִעּקָ ֲחִסידּות ּכֹוֶלֶלת ׁשְ
ל ֲהָלָכה  ֲחִסידּות, ב( ֲהָבַנת ִעְנַין ּכָ ְמֹבָאר ּבַ ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ְלִפי ִעְנָינֹו ּכַ ְסִפירֹות ּוַמְדֵרגֹות ּבְ ַהְינּו ּבִ
ֶזה ִעְנָין  ל ָמקֹום ָצִריְך ִלְמֹצא ּבָ ֶכל ֱאֹלִקי ְוִדין ַהּתֹוָרה, ִמּכָ ִהיא ָחְכָמה ְוׂשֵ ֲהַגם ׁשֶ ֲעבֹוָדה, ַהְינּו ׁשֶ ּבָ

י עֹוָלם ֶזה. ַחּיֵ ַהְנָהַגת ָהָאָדם ּבְ ֲעבֹוָדה ּבְ ּבָ

ה'תש"גיב אדר שנייום ששי

חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק לז. והנה . . . בעבירה ח"ו.

דער ָאנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס הָאט דָאך 
געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זָאגט דער אלטער רבי: אדם כי יקריב, בכדי 
אז א מענש זָאל ווערען נעהנטער צו השי"ת איז מכם קרבן לה', פון אייך אליין דארף 
זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר הרע ווָאס ווערט ָאנגערופען 

נפש הבהמית.

תּוב "ָאָדם  ן ַלה'". ָצִריְך ָהָיה ִלְהיֹות ּכָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ נֹות ִהיא: "ָאָדם ּכִ ְרּבָ ת ַהּקָ ָרׁשַ ַהְתָחַלת ּפָ
ֵרְך,  ָאָדם ִיְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֵדי ׁשֶ י ַיְקִריב" – ּכְ ֵקן: "ָאָדם ּכִ י ַיְקִריב ּגֹו'"? אֹוֵמר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ם ּכִ ִמּכֶ
ָרִטית – ֶאת  ֵהָמה" ַהּפְ ן, ְלַהְקִריב ֶאת ַה"ּבְ ְרּבָ ם ַעְצְמֶכם ָצִריְך ִלְהיֹות ַהּקָ ן ַלה'" – ִמּכֶ ם ָקְרּבָ ֲהֵרי "ִמּכֶ

ֲהִמית. ְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ ּנִ ֶצר ָהַרע ׁשֶ ַהּיֵ

ה'תש"גיג אדר שני, פרשת זכורשבת
ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר ה'. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים, ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך. 

חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ומעות . . . מז התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט שוואך 
אין תורה, ווָאס דער לימוד התורה איז דָאך על מנת לעשות ולקיים, קומט עמלק און 
קיהלט ָאּפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת יש ששים רבוא אותיות לתורה, - דכל 
אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב אות בתורה, - און 
עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה לזה בחר לנו אנשים, אנשי משה, ואתפשטותא 
דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. וצא הלחם בעמלק ל' יחיד, לפי 

שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.

ּתֹוָרה,  ים ּבַ ְתַרּפִ ּמִ ׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרה". ּכְ ָרפּו ְיֵדיֶהם ִמּדִ ְרִפיִדם" – "ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ֹבא ֲעָמֵלק, ַוּיִ "ַוּיָ
ֶחם ִעם  ּלָ א ֲעָמֵלק ּוְמָקֵרר ֶאת ַהְיהּוִדי; "ַוּיִ ם – ּבָ ּמּוד ַהּתֹוָרה ֲהֵרי הּוא ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ּלִ ׁשֶ
ָרֵאל ֵיׁש לֹו אֹות ַאַחת  ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ים ִרּבֹוא אֹוִתּיֹות ַלּתֹוָרה, ּדְ ּשִׁ בֹות ֵיׁש ׁשִ י ּתֵ ָרֵאל" – ָראׁשֵ ִיׂשְ
ת ַהּתֹוָרה. ְוָהֵעָצה  ן ֶאת ְקֻדּשַׁ ּתֹוָרה – ַוֲעָמֵלק ְמַצּנֵ ָרֵאל ִלְכּתֹב אֹות ּבַ ל ִיׂשְ ּתֹוָרה, ְוָלֵכן ָנֲהגּו ּכָ ּבַ
י  ָכל ּדֹור ֵיׁש ָראׁשֵ ּבְ ָרא, ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ֹמׁשֶ טּוָתא ּדְ ׁשְ ה, ְוִאְתּפַ י ֹמׁשֶ ים", ַאְנׁשֵ ַחר ָלנּו ֲאָנׁשִ ָלֶזה – "ּבְ
ָכל ּדֹור ּוְבָכל  ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּבְ ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ׁשֶ ֲעָמֵלק" – ּבִ ֵחם ּבַ ָרֵאל. "ְוֵצא ִהּלָ ַאְלֵפי ִיׂשְ

ֶוה. ׁשָ ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
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ה'תשע"א ב' אדר ז' ראשון יום עד של הסגולי משקלו

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰,éãé áúk äæ :ïBLàøä øîà̈©¨¦¤§©¨¦

àöîpL éôì ;íi÷úð àì ¯ éðMä éãé áúk ìò øçàå àeä ãéòäå§¥¦§©¥©§©§¥©¥¦Ÿ¦§©¥§¦¤¦§¨

ìL.ãçàä úeãòa éeìz øèMaL ïBînä éòáø úL §¤¦§¥©¨¤©§¨¨§¥¨¤¨

אלא מתקיימת העדות שאין קובע זו בהלכה הנלמד העיקרון

אחד כאשר אך במחציתה, חלק נוטל מהעדים אחד כל כאשר

פסולה. העדות ממחציתה, ביותר להעיד נדרש העדים

אדם עמו שמצטרף לקידושין בשליח הפוסקים נחלקו זה לפי

כי פסולה שהעדות אומרים יש הקידושין: על להעיד נוסף

את שנתן יוכיח לא אם כי 'נוגע', מדין זו, לעדות פסול השליח

יצטרך לאו ואם למשלח כך על להישבע עליו יהא לאשה הכסף

עד עמו מצטרף שכאשר אלא הקידושין, כסף את לו להחזיר

עד (כדין משבועה אותו פוטר השני העד כי 'נוגע', אינו נוסף

כי העדות, ממחצית ביותר משמש השני שהעד נמצא אחד),

השני לעדות מסייע הוא הקידושין עצם על בעדות חלקו מלבד

נגיעתו את שמוריד סק"ג)בכך ל"ה סי' אה"ע מחוקק .(חלקת

הבאה, להלכה דומה זה שדין ואומרים כך על חולקים ויש

את לאמת כדי השני של עדותו ונדרשת העדים אחד מת שאם

עדים בפני ידו חתימת את לכתוב הוא יכול המת, חתימת

ידו כתב על בעצמו להעיד יצטרך לא כך דין. לבית ולהציגה

ואינו ומאחר השני. חתימת את לקיים אחר עם להצטרף ויוכל

ממחצית ביותר חלק נוטל אינו עצמו, חתימת את לאמת נצרך

העדות.

באמצעות נעשית בשטר הגבייה הרי כי קשה: ולכאורה

נמצא השני יד חתימת לקיום מצטרף הוא וכאשר חתימתו,

ממחצה! יותר פועלת שעדותו

משמש הוא ההלוואה על בעדות כי חסרון, אין שבכך אלא

בפני עדות היא השני חתימת קיום ואילו העדים, משני כאחד

ליטול וגם חתימתו את לקיים גם נדרש הוא כאשר ורק עצמה,

פסולה. העדות – השני חתימת בקיום חלק

הכסף את נתן שהשליח כך על העדות בעניננו: הדין והוא

לשם לה שנתנו להעיד צורך (ואין עצמה בפני עדות היא לאשה

נפרדת עדות היא קידושין לשם הנתינה על והעדות קידושין),

שווה חלק נוטלים שניהם שם)ובה לט"ז .(הגהה

ה'תשע"איום ב' אדר ח' שני לעדות? נפסל עבריין איזה

:· ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰äøáò øáòL ìk ?òLø eäæ éà¥¤¨¨Ÿ¤¨©£¥¨

.ìeñôe ,òLø eäæ ¯ úe÷ìî äéìò ïéáiçL¤©¨¦¨¤¨©§¤¨¨¨

העובר כגון בפועל, מלקות מקבל אינו אם גם הרדב"ז: וכתב

עליו לוקים שאין לתשלומים' שניתן 'לאו ה"ב)על פי"ח סנהדרין (הל'

מגזלן והראיה לעדות. ופסול 'רשע' נקרא ה"ד)– שפסול(להלן

בתשלומין. שישנו כיון לוקה שאינו אף התורה, מן לעדות

כתב הרמב"ם שהרי זו, ראיה דחה החושן' וה'קצות

"הואיל מלקיות בני שאינם פי על אף לעדות פסולים שהגנבים

התורה. מן פסול חמס ועד בחמס" שלהם שאינו ממון ולוקחים

א)וה'תומים' ס"ק לד לוקים(סי' שאין הלאוים סוגי בין חילק

עליהם:

עליו (שחייבים דין' בית לאזהרת שניתן 'לאו על העובר

(הל' עליו לוקין שאין זה כי לעדות, פסול דין) בית מיתת

חיוב בו יש שהרי האיסור, קלות משום אינו שם) סנהדרין

משום ולא לוקה, אינו לעשה' הניתק 'לאו על העובר וכן מיתה,

(ע"י הלאו את לבטל עליו שמוטל משום אלא קל שהאיסור

פוסלת אלו שבלאווים האיסור חומרת ולכן, העשה). קיום

לעדות.

קלות משום לוקה אינו מעשה' בו שאין 'לאו על העובר אבל

עשה לא כי אינוdyrnהאיסור, זה לאו על והעובר איסור, של

לעדות. שנפסל כ'רשע' מוגדר

הרמב"ם כתב בו, התרו לא כי לוקה שאינו י"בובמי פרק (להלן

הש"ךה"א) ביאור ולפי לעדות, כ"ד)שנפסל ס"ק ל"ד סי' פסול(חו"מ

מלקות, חיוב בה שיש עבירה על עבר כי התורה מן לעדות

העבירה. מחומרת מפחית אינו ההתראה והעדר

הגמרא לדבר: א)מקור ב, בן(מכות "אם הפסוק את מעמידה

צריכים אינם זוממים עדים והרי זוממין, בעדים רשע" הכות

א)התראה לג, נקרא(כתובות התראה ללא העובר שגם מכאן, .

ס"ב)'רשע' לד סי' משפט .(אורח

ה'תשע"איום ב' אדר ט' שלישי מעכו"ם? צדקה לוקחים אין מדוע

ÔÈÏeÒt ÔÈÈeÊa‰ ÔÎÂ :‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰¿≈«¿ƒ¿ƒ
È„·BÚ ÏL ‰˜„ˆ ÔÈÏÎB‡‰ :el‡ ÏÏkÓe ...Ì‰È¯·cÓ ˙e„ÚÏ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ¿»»∆¿≈
,‰Ú�ˆa e�BfiL Ô‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‡ÈÒ‰¯Ùa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«¿∆¿»««ƒ∆∆¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿»

.Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ Ïk .ÔÈLLBÁ Ô�È‡Â ÔÓˆÚ ÌÈf·Ó¿«ƒ«¿»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈∆
מסנהדרין הדברים ב)ומקור –(כו, נחמן רב "אמר ושם: ,

בצנעא אבל בפרהסיא מילי הני לעדות. פסולים אחר דבר אוכלי

המפרשים ופירשו ועוד)לא". תוס' היינו(רש"י אחר' דבר ש'אוכלי

מעכו"ם. צדקה לוקחי

משום הוא מהעכו"ם צדקה לקיחת לאיסור שהטעם וכיון

בגבאי לא אבל לעצמו, בלוקח הוא שהאיסור לומר אפשר בזיון,

מעצמו. צדקה שלח כשהעכו"ם או צדקה

הגמרא דברי את להסביר אפשר זה ב)ולפי י, שאיפרא(ב"ב :

ממנה. קיבל ורבא לצדקה זוזים מאות ארבע שלחה הורמיז

היינ קצירה", "ביבש כתוב והלוא אמי: רב תהיהוהקשה שלא ו

הצדקה? את רבא קיבל ואיך הצדקה, זכות לעכו"ם

שאסור מטעם אמי רב הקשה לא מדוע מובן: לא ולכאורה

שאיפרא זה שבמקרה אלא ביזיון? משום מעכו"ם צדקה לקחת

ביזיון. שייך לא מיוזמתה הצדקה את שלחה הורמיז

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לאסור מביא אמי שרב הטעם אם גיסא: לאידך לשאול ואין

של מיוזמתו באה הצדקה כאשר גם תקף מעכו"ם צדקה קבלת

כי – זה? טעם מביאה לא בסנהדרין הגמרא מדוע העכו"ם,

מעכו"ם צדקה שקבלת אלא לומדים אין קצירה" "ביבש משום

מי של לעדות פסילה לגבי דנה בסנהדרין הסוגיא אבל אסורה,

זאת, ללמוד אפשר אי אמי רבי של ומהלימוד – זאת שעושה

חמס', 'עד כמו השם חילול להיות צריך לעדות לפסול כדי כי

משחק כמו כדין שלא ממזון לוקח או בשוק אוכל כמו ביזיון או

ביזיון. של בטעם נוקטת בסנהדרין הגמרא ולכן בקוביא.

(hpw zxaeg 'zeniyx')

ה'תשע"איום ב' אדר י' רביעי 'נוגע' של פסולו

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê"Ë ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰äãO øënL ïáeàø§¥¤¨©¨¤

ìäöBø àeä éøä ...äéìò Bì ãéòî ïáeàø ïéà ...úeéøçàa àlL ïBòîL §¦§¤Ÿ§©£¨¥§¥¥¦¨¤¨£¥¤

äpôøèéå ïáeàø ìL áBç ìòa àBáiL éãk ,ïBòîL ãéa ãîòzL¤©£Ÿ§©¦§§¥¤¨©©¤§¥§¦§§¤¨

.ílLé àìå òLø äåì äéäé àìå ,BáBça§§Ÿ¦§¤Ÿ¤¨¨§Ÿ§©¥

יחשב שלא כדי היא בעדות מטרתו כל אם תמוה: ולכאורה

רשע? מעשה עצמה שהיא שקר עדות יעיד איך רשע,

מגאש הר"י ב)ותירץ מד, מעשה(ב"ב היא השקר עדות אמנם :

שאינו כרשע להיחשב לא כדי שקר להעיד יעדיף הוא אך רשע,

יודעים. אנשים אין שקר שהעיד וזה חובו, את משלם

הוא מקום מכל שקר, שיעיד לחשוש אין אם אף תירץ: ועוד

לו יש שכאשר משום הוא בעדות 'נוגע' של פסולו כי פסול

על להעיד פסול ואדם עצמו, על כמעיד נחשב מהעדות הנאה

לשקר. נחשד כשאינו אף עצמו

ה'לבוש' לדעת להלכה: בכך נחלקו ל"ז)והפוסקים ר"ס (חו"מ

הש"ךפסו ולדעת דין, בעל מדין הוא 'נוגע' של מחשש(שם)לו

שישקר.

הרמ"א כתב ס"ט)והנה, נכסי(שם על הממונה גזבר שקרובי

הממון. בעל אינו הגזבר כי אלו, נכסים על להעיד יכולים הקדש

שירצה, למי הממון את שמחלק בכך הנאה טובת לו שיש ואף

בעלים. אינו

הש"ך המוכר(שם)ותמה פסול זו בהלכה מדוע כן, אם :

טובת ורק ממון טובת בכך לו נגרמת שאין אף השדה על להעיד

פוסלת! הנאה נגיעת שאף מוכח אלא רשע? יחשב שלא הנאה

דין, בעל מטעם וגם משקר מחשש גם פסול נוגע לומר: ויש

ואילו ממונית, נגיעה לו שתהא צריך דין כבעל להיחשב כדי אך

מחשש רק ופסול דין, בעל נחשב אינו הנאה רק לו יש כאשר

משקר.

אך להעיד הגזבר לקרובי שהתיר הרמ"א דברי מדויקים ובזה

כיון הנאה, נגיעת מחמת אפילו פסול הוא כי עצמו, לגזבר לא

קרוביו ולכן דין בעל נחשב אינו מקום ומכל לשקר, שנחשד

זו לעדות סק"ד)כשרים שם קצוה"ח סק"ד. שם .(תומים

ה'תשע"איום א' אדר י"א חמישי הקב"ה של עדו – היהודי

:'· ‰ÎÏ‰ ,Ê"È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ìò óà ïéîiàî Cëéôì§¦¨§©§¦©©

da ãéònä úLáe ,ø÷L úeãò çk ïúBà ïéòéãBîe . . ïBînä éãò¥¥©¨¦¦¨Ÿ©¥¤¤¤©¥¦¨

.àaä íìBòáe äfä íìBòä¨©¤¨¨©¨

בשום – במינה מיוחדת היא שקר עדות כנגד זו הודעה

הודעת של כזה סגנון מצאנו לא ביותר, החמור ולו איסור,

הבא. ובעולם הזה בעולם הבושה

דוקא: שקר לעדות הבושה ענין של הקשר את להסביר ויש

" הפסוק: כלשון היא יהודי של icrמציאותו mz`'ה נאום ,"

מג,י) מתאהב(ישעיה שמים ששם גורמת והישרה הטובה הנהגתו .

ה'. של והיושר הטוב על 'עדות' מהווה ובכך ידו, על

האיסורים לשאר שקר עדות בין מהותי הבדל נמצא זה לפי

הנפש מאיברי אחד באיבר רק פוגם איסור כל מה,ג)– נצבים ,(לקו"ת

ה'. עד – מהותו כל את סותר לשקר המעיד יהודי ואילו

בושה: מביאה שקר עדות דוקא מדוע כן, אם מובן,

זאת, עם יחד אך בממון; או בגוף חסרון עושה אינה בושה

כל את מאבד בזוי אדם הלוא בנפש, יסודי באופן פוגעת היא

תוכנו.

בית מיתת כאן אין האיסור חומרת מצד – שקר עדי גם כך

את מרוקן שבעדות השקר ומאידך, לאו; איסור רק אלא דין,

ה'. כעד מציאותו מכל היהודי

שעדות הבושה גודל את העדים בפני שמדגישים הטעם זהו

להביא. יכולה שקר

(258 'nr ,f"k zegiy ihewl)

ה'תשע"איום א' אדר י"ב שישי התראה? צריך המגדף

:„ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰,äââL ïéîîBæ íéãòì ïéàå§¥§¥¦§¦§¨¨

.eðøàaL Bîk ,äàøúä íéëéøö ïéà Cëéôì .äOòî da ïéàL éôì§¦¤¥¨©£¤§¦¨¥§¦¦©§¨¨§¤¥©§

דרשו: וכך דווקא בהתראה הם דין בית מיתת חיובי כל

המת ו)"'יומת יז, למיתה"(דברים עצמו שיתיר עד מא,– (סנהדרין

.א)

משנה' ה'כסף כתב ספ"ב)אך ע"ז המגדף(הל' הרמב"ם שלדעת

עדות בהלכות רבינו שכתב "ממה ונימוקו: התראה, צריך אינו

אינם לפיכך מעשה, להם שאין לפי שגגה זוממין לעדים 'ואין

התראה", ליכא מעשה דליכא היכא דכל משמע התראה' צריכים

מעשה. אין במגדף והרי

לאמר תדבר ישראל בני "ואל הפסוק על רש"י בפירוש אבל

"בכרת כתוב: חטאו" ונשא אלקיו יקלל כי איש כשאיןאיש

התראה. צריך מגדף גם רש"י שלדעת נמצא התראה".

וודאות אין התראה אין כאשר רש"י: של טעמו לבאר ויש

בשונה מיתה, לחייבו אפשר ואי במזיד גידף שהמגדף גמורה

גליא שמיא כלפי שהרי התראה ללא גם שמתחייב (כמבוארמכרת
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של מיוזמתו באה הצדקה כאשר גם תקף מעכו"ם צדקה קבלת

כי – זה? טעם מביאה לא בסנהדרין הגמרא מדוע העכו"ם,

מעכו"ם צדקה שקבלת אלא לומדים אין קצירה" "ביבש משום

מי של לעדות פסילה לגבי דנה בסנהדרין הסוגיא אבל אסורה,

זאת, ללמוד אפשר אי אמי רבי של ומהלימוד – זאת שעושה

חמס', 'עד כמו השם חילול להיות צריך לעדות לפסול כדי כי

משחק כמו כדין שלא ממזון לוקח או בשוק אוכל כמו ביזיון או

ביזיון. של בטעם נוקטת בסנהדרין הגמרא ולכן בקוביא.
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שאינו כרשע להיחשב לא כדי שקר להעיד יעדיף הוא אך רשע,

יודעים. אנשים אין שקר שהעיד וזה חובו, את משלם

הוא מקום מכל שקר, שיעיד לחשוש אין אם אף תירץ: ועוד

לו יש שכאשר משום הוא בעדות 'נוגע' של פסולו כי פסול

על להעיד פסול ואדם עצמו, על כמעיד נחשב מהעדות הנאה

לשקר. נחשד כשאינו אף עצמו

ה'לבוש' לדעת להלכה: בכך נחלקו ל"ז)והפוסקים ר"ס (חו"מ

הש"ךפסו ולדעת דין, בעל מדין הוא 'נוגע' של מחשש(שם)לו

שישקר.

הרמ"א כתב ס"ט)והנה, נכסי(שם על הממונה גזבר שקרובי

הממון. בעל אינו הגזבר כי אלו, נכסים על להעיד יכולים הקדש

שירצה, למי הממון את שמחלק בכך הנאה טובת לו שיש ואף

בעלים. אינו

הש"ך המוכר(שם)ותמה פסול זו בהלכה מדוע כן, אם :

טובת ורק ממון טובת בכך לו נגרמת שאין אף השדה על להעיד

פוסלת! הנאה נגיעת שאף מוכח אלא רשע? יחשב שלא הנאה

דין, בעל מטעם וגם משקר מחשש גם פסול נוגע לומר: ויש

ואילו ממונית, נגיעה לו שתהא צריך דין כבעל להיחשב כדי אך

מחשש רק ופסול דין, בעל נחשב אינו הנאה רק לו יש כאשר

משקר.
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קרוביו ולכן דין בעל נחשב אינו מקום ומכל לשקר, שנחשד

זו לעדות סק"ד)כשרים שם קצוה"ח סק"ד. שם .(תומים
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ה'. כעד מציאותו מכל היהודי
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עדות בהלכות רבינו שכתב "ממה ונימוקו: התראה, צריך אינו

אינם לפיכך מעשה, להם שאין לפי שגגה זוממין לעדים 'ואין

התראה", ליכא מעשה דליכא היכא דכל משמע התראה' צריכים

מעשה. אין במגדף והרי

לאמר תדבר ישראל בני "ואל הפסוק על רש"י בפירוש אבל

"בכרת כתוב: חטאו" ונשא אלקיו יקלל כי איש כשאיןאיש

התראה. צריך מגדף גם רש"י שלדעת נמצא התראה".

וודאות אין התראה אין כאשר רש"י: של טעמו לבאר ויש

בשונה מיתה, לחייבו אפשר ואי במזיד גידף שהמגדף גמורה

גליא שמיא כלפי שהרי התראה ללא גם שמתחייב (כמבוארמכרת



v"ndqeסו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ב) מ, סנהדרין .בגמרא הראב"ד דעת וכן

לדעת גם ולדעתו משנה' ה'כסף על חולק הרדב"ז אמנם,

התראה. צריך המגדף הרמב"ם

מביא אתר, על עדות בהלכות עצמו, משנה' ה'כסף ומעניין:

בהלכות שציין מה מציין אינו זאת ולמרות הראב"ד דעת את

צריך אינו המגדף הרמב"ם שלפי כותב ואינו זרה, עבודה

התראה.

(dxrda ,163 'nr ,f zegiy ihewl)

ה'תשע"א א' אדר י"ג קודש שבת לדרבנן? דאורייתא בין הבדל יש מדוע
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א')הרמב"ן שורש לסהמ"צ דברי(בהשגות על להשיג האריך

דבריהם. לכל לשמוע מחייב תסור' 'לא שהכתוב הרמב"ם

והלוא להקל, ובדרבנן להחמיר תורה ספק מדוע כן, אם והקשה:

מהתורה! ואלו אלו

דברי תוקף בין הבדל אין אמנם לומר: יש הרמב"ם ולדעת

את חז"ל כשתיקנו שמלכתחילה אלא מהתורה, למצוות חכמים

ספק במקום ולא ודאי במקום רק שיחולו קבעו (רמב"ןתקנותיהם

ה) דרוש הר"ן דרשות .שם.

הוא כלל הרי אך המעשה, בגוף בספק יתכן זה שביאור אלא

מקילים מדרבנן בהלכה ה"ה)שבמחלוקת להלן אין(ראה ובזה ,

הרי האוסר לדעת שהרי בספק, להקל מלכתחילה שתיקנו לומר

ודאי איסור פ"ג)זה ש"א שמעתתא .(שב

"ועשית בכלל זה אין הדין מי עם ספק יש כאשר לומר: ויש

ברור הדבר כאשר רק קיימת 'הוראה' כי יורוך", אשר ככל

הוראה זו אין לשמוע למי יודע כשאינו אך (קונטרסילשומע,

ב) כד, קדושין .שיעורים

תסור' 'לא מצד חכמים דברי לקיים החובה מבארים: ויש

הוא המכוון המצוות בשאר התורה: מצוות לשאר דומה אינה

חכמים, לדברי לשמוע היא המצוה תסור' ב'לא אך המעשה,

שהרי זה, ציווי על עובר אינו החכמים בין דעות שתי יש וכאשר

המיקל לקול ב"קשומע דוד .פ"ז)(דרכי

תורה מאיסור שבשונה זו, סברא מצד לחדש שהוסיפו ויש

דרבנן איסור על העובר כפרה, צריך בשוגג אפילו עליו שהעובר

בעצם הוא האיסור תורה באיסור כי כפרה, צריך אינו בשוגג

בחכמים המרידה הוא האיסור דרבנן באיסור אך המעשה.

מרידה. אין ובשוגג

.(`"l 'iq `"g cqg zxez .b"wq c"lx 'iq htynd zeaizp)

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

שבין  ולהתועדות  לפגישות  להתועדות,  בהנוגע  ת"ו  מאה"ק  המתקבלות  הידיעות  שבכל  לפלא 

חוטרא  זרוק  רז"ל  מאמר  ידוע  והרי  שמו,  מזכירים  אין  וכיו"ב,  לפעולותיהם  בהנוגע  בדוחי"ם  אנ"ש, 

ובפרט  המעשה,  בעולם  שענינה  בפעולה  בו  פועל  מחצבתו  גזע  אשר  מובן  שמזה  קאי,  אעיקרא  לאוירא 

שהרי למד בישיבת אחי תמימים ב... ואין לך דבר בעולם ההולך לבטלה ואבוד, ועאכו"כ בהנוגע ללימוד 

בישיבה חסידותית חדורה חיות ואור, ואפשר שעדיין מחכה הוא לאיזה דחיפה והזמנה מבחוץ לו וא"כ 

פליאה גדולה על זה, כיון שחיים אנו בתקופה שכל רגע ממנה הרת עולם הוא, שלכן גדול ההכרח לנצלו 

וככל הדרוש ובמילואו, ואם בהנוגע לכאו"א הדברים אמורים עאכו"כ בצעירים אשר מרצם עדיין בתקפו 

ומספר השנים מעת צאתם מהישיבה ומכותלי בית המדרש איננו גדול, שלכן גם השפעת הסביבה האויבת 

לישיבה ולהנלמד בישיבה ג"כ רק בהתחלתה.

מובן שבהאמור אין העיקר שיודיע לי מהנעשה, והעיקר הוא הבפועל ממש. בכל זה מטבע בני אדם, 

אשר כשיודעים מראש שאודות פעולותיהם עליהם להודיע לאחרים, גם זה מזרז אותם לפעול בתוספת 

כח ובתוספת מרץ ואומץ, נוסף על הענין, שכאשר מבשרים טוב בהאמור משמחים ומקיימים עי"ז מצות 

ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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חֹותכין‡. דיני2אין לא אחד, עד ּפי על הּדינין מן ּדין ְִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
ּבאיׁש אחד עד יקּום לא ׁשּנאמר: נפׁשֹות. דיני ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹממֹונֹות

חּטאת ּולכל עֹון הּׁשמּועה3לכל ּומּפי הּוא4. ׁשּקם למדנּו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ
טֹוען5לׁשבּועה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,6. ְְְְְִִֵֵֶַָ

ׁשּלא·. ּבסֹוטה אחד: עד ּתֹורה האמינה מקֹומֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבׁשני
מרים מי ּכמֹו7ּתׁשּתה ּתערף, ׁשּלא ערּופה ּובעגלה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

אּׁשה8ׁשּבארנּו ּבעדּות מּדבריהן, וכן ׁשּמת9. לּה ׁשּיעיד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.10ּבעלּה ְַָ

ּופסּול‚. אּׁשה מֹועיל, אחד ׁשעד מקֹום כן11וכל ּכמֹו ְְִִֵֵֶֶָָָָָ
מחּיבין12מעידים ׁשאין ׁשבּועה, ׁשל אחד מעד חּוץ . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אחר עם להצטרף הראּוי ּכׁשר, ּבעדּות אּלא 13ׁשבּועה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּפי על ּפיו. על ממֹון הּנׁשּבע זה אֹו14ויתחּיב עדים ׁשנים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

עדים ׁשלׁשה ּפי ּׁשנים,15על מה ּכׁשנים: ׁשלׁשה לעּׂשֹות - ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָ

העדּות ּבטלה - ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד אף16נמצא ; ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד נמצא למאה, הּדין והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשלׁשה,

העדּות ּבטלה נפׁשֹות17- ּבדיני ּבין ממֹונֹות, ּבדיני ּבין .18. ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָ
אבל„. להעיד; ּכּלן ׁשּנתּכּונּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה

ּבכלל אחים ׁשני ּיעּׂשּו מה - להעיד ּכּלם נתּכּונּו לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֻאם
העם וראּו ּבֹו19העם, ּכׁשחבל אֹו זה, את זה אֹו20ּכׁשהרג , ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

מּידֹו חפץ .21ּכׁשחטף ְִֵֶֶַָָ
הּדבר‰. את ּבֹודקין עדים22וכיצד ּדין לבית ּכׁשּיבֹואּו ? ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אֹומר אחת, ּכת חבל,23מרּבין אֹו ׁשהרג זה ּכׁשראיתם להם: ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
עליו, להעיד לא ׁשאֹומר: מי ּכל לראֹות? אֹו ּבאתם ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹלהעיד
אֹותֹו. מפריׁשין - ּבאתי העם ּובכלל הּדבר, מה לראֹות ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
העדּות ּולכּון להעיד אּלא עֹומד הייתי לא ׁשאֹומר: מי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכל
אֹו קרֹוב להעיד ׁשּנתּכּונּו ּבאּלּו נמצא אם אֹותֹו. מפריׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ּבטלה ּכּלם עדּות - אמּורים24ּפסּול ּדברים ּבּמה ּכׁשהיה25. ? ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ׁשּנתּכּון אחד - ּכׁשרים ּכּלם אם אבל ּפסּול; אֹו קרֹוב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבהן
וכּון הּדבר וראה הֹואיל להעיד, נתּכּון ׁשּלא אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעיד

התראה ׁשם והיה ּבדיני26עדּותֹו ּבין ּפיו. על הּדין חֹותכין , ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
נפׁשֹות.27ממֹונֹות ּבדיני ּבין , ְְִֵֵָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מרובים1) חתימתו שעדי שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד שבאו רבים עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות
דיין. להיעשות עד יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות לימוד לעדות. פסול או קרוב מהם פוסקים,2)ואחד

החלטה. ככתוב3)מוציאים מיתה בעונשו שיש חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין קפח: אות שופטים ספרי
(רבינו ממונות דיני לרבות בא - כל עוון" לכל לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני לא), טו, במדבר בה", "עוונה זרה עבודה בעובד

מסיני.4)הלל). למשה עד איש מפי איש רבותינו זה5)שקיבלו הרי לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם
א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן א.6)נשבע הלכה א היא7)פרק והרי בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם

"ועד יג) ה, (במדבר שנאמר שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד ובא היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת
י"ד). הלכה א, פרק סוטה (הלכות עד והרי - בה" את8)אין שראה והעיד אחד עד בא שאם י"ב, הלכה ט, פרק רוצח בהלכות

נודע. והרי - היכהו" מי נודע לא באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים שנאמר נערפת, אינה להינשא.9)הרוצח להתירה
יישארו10) שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה י"ב, פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן, זה הרי

שם). ובביאורנו כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בעבירה11)בנות הפסול כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
י"ז). הלכה י"ב, פרק גירושין (הלכות להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, העידה12)מן שאפילו א) מז, (סוטה שנינו שכן

מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה) משיאין להיות "הוחזקו שנינו: א קכב, וביבמות נערפת. העגלה אין הרוצח את שראתה אשה
ט"ו. הלכה א, פרק סוטה הלכות והשווה מרים. מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א לא, בסוטה וכן לשון13)אשה". כדקדוק

(דבורא ויקרא פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות הברייתא
אשה שאין אשה, - אוציא אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים לו שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות)
מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו אמרו אפילו מניין לעדות, כשרה
אינם ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו מניין שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד, עד לו אמר אפילו

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא רבי בתשובות וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, וכן14)מחייבים קדומים בדפוסים
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בשלושה"?15)בכתב הכתוב פרט למה בשניים העדות מתקיימת אלא16)"אם נשאר לא שהרי

אחד. במשמע.17)עד מאה אפילו עדים, שם.18)שנאמר: רבי וכדעת ב ה, במכות וראו19)משנה קדומים: בדפוסים
אינה. העם, ותיבת: כורחך,21)בגופו.20)כשהרג. ועל המעשה, את הם אף שראו האחים בגלל כולם, עדות תיפסל האם

שם). (משנה להעיד נתכוונו לא אם פוסלים בלבד.22)אינם לראות או להעיד נתכוונו מתחילה תימן:23)אם יד ובכתב
משנה).24)אומרים. (לחם פסול נמצא העיקריים שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה של ואפילו א. ו, שם,

והייתה.25) תימן: יד לעיל26)בכתב כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו התרה ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני
ב. הלכה י"ב, פרק סנהדרין -27)הלכות כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו "שלושה ב קיג, בתרא בבא

בכריתות אולם שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא שאפילו הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים
להעיד. כוונה שצריך הרי לעדות", נתכוונתי לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב,
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חֹותכין‡. דיני2אין לא אחד, עד ּפי על הּדינין מן ּדין ְִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
ּבאיׁש אחד עד יקּום לא ׁשּנאמר: נפׁשֹות. דיני ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹממֹונֹות

חּטאת ּולכל עֹון הּׁשמּועה3לכל ּומּפי הּוא4. ׁשּקם למדנּו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ
טֹוען5לׁשבּועה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,6. ְְְְְִִֵֵֶַָ

ׁשּלא·. ּבסֹוטה אחד: עד ּתֹורה האמינה מקֹומֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבׁשני
מרים מי ּכמֹו7ּתׁשּתה ּתערף, ׁשּלא ערּופה ּובעגלה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

אּׁשה8ׁשּבארנּו ּבעדּות מּדבריהן, וכן ׁשּמת9. לּה ׁשּיעיד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.10ּבעלּה ְַָ

ּופסּול‚. אּׁשה מֹועיל, אחד ׁשעד מקֹום כן11וכל ּכמֹו ְְִִֵֵֶֶָָָָָ
מחּיבין12מעידים ׁשאין ׁשבּועה, ׁשל אחד מעד חּוץ . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אחר עם להצטרף הראּוי ּכׁשר, ּבעדּות אּלא 13ׁשבּועה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּפי על ּפיו. על ממֹון הּנׁשּבע זה אֹו14ויתחּיב עדים ׁשנים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

עדים ׁשלׁשה ּפי ּׁשנים,15על מה ּכׁשנים: ׁשלׁשה לעּׂשֹות - ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָ

העדּות ּבטלה - ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד אף16נמצא ; ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד נמצא למאה, הּדין והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשלׁשה,

העדּות ּבטלה נפׁשֹות17- ּבדיני ּבין ממֹונֹות, ּבדיני ּבין .18. ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָ
אבל„. להעיד; ּכּלן ׁשּנתּכּונּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה

ּבכלל אחים ׁשני ּיעּׂשּו מה - להעיד ּכּלם נתּכּונּו לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֻאם
העם וראּו ּבֹו19העם, ּכׁשחבל אֹו זה, את זה אֹו20ּכׁשהרג , ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

מּידֹו חפץ .21ּכׁשחטף ְִֵֶֶַָָ
הּדבר‰. את ּבֹודקין עדים22וכיצד ּדין לבית ּכׁשּיבֹואּו ? ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אֹומר אחת, ּכת חבל,23מרּבין אֹו ׁשהרג זה ּכׁשראיתם להם: ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
עליו, להעיד לא ׁשאֹומר: מי ּכל לראֹות? אֹו ּבאתם ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹלהעיד
אֹותֹו. מפריׁשין - ּבאתי העם ּובכלל הּדבר, מה לראֹות ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
העדּות ּולכּון להעיד אּלא עֹומד הייתי לא ׁשאֹומר: מי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכל
אֹו קרֹוב להעיד ׁשּנתּכּונּו ּבאּלּו נמצא אם אֹותֹו. מפריׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ּבטלה ּכּלם עדּות - אמּורים24ּפסּול ּדברים ּבּמה ּכׁשהיה25. ? ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ׁשּנתּכּון אחד - ּכׁשרים ּכּלם אם אבל ּפסּול; אֹו קרֹוב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבהן
וכּון הּדבר וראה הֹואיל להעיד, נתּכּון ׁשּלא אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעיד

התראה ׁשם והיה ּבדיני26עדּותֹו ּבין ּפיו. על הּדין חֹותכין , ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
נפׁשֹות.27ממֹונֹות ּבדיני ּבין , ְְִֵֵָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מרובים1) חתימתו שעדי שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד שבאו רבים עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות
דיין. להיעשות עד יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות לימוד לעדות. פסול או קרוב מהם פוסקים,2)ואחד

החלטה. ככתוב3)מוציאים מיתה בעונשו שיש חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין קפח: אות שופטים ספרי
(רבינו ממונות דיני לרבות בא - כל עוון" לכל לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני לא), טו, במדבר בה", "עוונה זרה עבודה בעובד

מסיני.4)הלל). למשה עד איש מפי איש רבותינו זה5)שקיבלו הרי לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם
א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן א.6)נשבע הלכה א היא7)פרק והרי בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם

"ועד יג) ה, (במדבר שנאמר שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד ובא היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת
י"ד). הלכה א, פרק סוטה (הלכות עד והרי - בה" את8)אין שראה והעיד אחד עד בא שאם י"ב, הלכה ט, פרק רוצח בהלכות

נודע. והרי - היכהו" מי נודע לא באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים שנאמר נערפת, אינה להינשא.9)הרוצח להתירה
יישארו10) שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה י"ב, פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן, זה הרי

שם). ובביאורנו כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בעבירה11)בנות הפסול כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
י"ז). הלכה י"ב, פרק גירושין (הלכות להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, העידה12)מן שאפילו א) מז, (סוטה שנינו שכן

מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה) משיאין להיות "הוחזקו שנינו: א קכב, וביבמות נערפת. העגלה אין הרוצח את שראתה אשה
ט"ו. הלכה א, פרק סוטה הלכות והשווה מרים. מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א לא, בסוטה וכן לשון13)אשה". כדקדוק

(דבורא ויקרא פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות הברייתא
אשה שאין אשה, - אוציא אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים לו שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות)
מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו אמרו אפילו מניין לעדות, כשרה
אינם ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו מניין שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד, עד לו אמר אפילו

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא רבי בתשובות וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, וכן14)מחייבים קדומים בדפוסים
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בשלושה"?15)בכתב הכתוב פרט למה בשניים העדות מתקיימת אלא16)"אם נשאר לא שהרי

אחד. במשמע.17)עד מאה אפילו עדים, שם.18)שנאמר: רבי וכדעת ב ה, במכות וראו19)משנה קדומים: בדפוסים
אינה. העם, ותיבת: כורחך,21)בגופו.20)כשהרג. ועל המעשה, את הם אף שראו האחים בגלל כולם, עדות תיפסל האם

שם). (משנה להעיד נתכוונו לא אם פוסלים בלבד.22)אינם לראות או להעיד נתכוונו מתחילה תימן:23)אם יד ובכתב
משנה).24)אומרים. (לחם פסול נמצא העיקריים שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה של ואפילו א. ו, שם,

והייתה.25) תימן: יד לעיל26)בכתב כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו התרה ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני
ב. הלכה י"ב, פרק סנהדרין -27)הלכות כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו "שלושה ב קיג, בתרא בבא

בכריתות אולם שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא שאפילו הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים
להעיד. כוונה שצריך הרי לעדות", נתכוונתי לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב,
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.Âקרֹוב מהן אחד ונמצא מרּבין, עדיו ׁשהיּו אֹו28ׁשטר ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻ
העדים אין והרי לזה, זה קרֹובים ׁשנים ּבהם ׁשהיּו אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפסּול,

אֹותן לׁשאל ּכדי ׁשּכּלם29קּימין ּברּורה עדּות ׁשם יׁש אם : ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
לחּתם להעיד30יׁשבּו נתּכּונּו ׁשהרי ואם31, ּבטל; זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

העדּות מקּימין ולּמה ּבּׁשאר. העדּות ּתתקּים - ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלאו
מקֹום32ּבּׁשאר והּניחּו הּכׁשרים ׁשחתמּו אפׁשר ׁשהרי ? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לחּתם ׁשּלא33לּגדֹול וחתם הּפסּול אֹו הּקרֹוב זה ּובא , ְְֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.34מּדעּתם ְִַָ

.Êּפי על הּפסּול35אף הּוא ּבּׁשטר מּתחּלה ׁשחתּום ׁשהעד ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשר הּׁשטר הרי -36. ְֲֵֵַָָ

.Áזה ּבדין מֹורה אינֹו - נפׁשֹות ּבדיני ׁשהעיד עד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכל
יׁש אמר: ואם חֹובה. ולא זכּות לא עליו ילּמד ולא ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹהּנהרג,
לא אחד ועד ׁשּנאמר: אֹותֹו. מׁשּתקין - זכּות עליו ללּמד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלי
ׁשּנאמר זה ּומהּו לחֹובה. ּבין לזכּות ּבין - למּות בנפׁש ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיענה

דבר,37למּות יענה לא - למּות ּבנפׁש ׁשהעיד עד ּכלֹומר: ? ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ויׁשּתק יעיד עליו38אּלא ללּמד לֹו יׁש - ממֹונֹות ּבדיני אבל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
חֹובה אֹו דּין;39זכּות יעּׂשה ולא הּדּינים, עם יּמנה לא אבל . ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ממֹונֹות ּבדיני אפּלּו דּין נעּׂשה עד .40ׁשאין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
.Ëאמּורים ּדברים הּתֹורה,41ּבּמה מן עדים ׁשּצרי ּבדבר ? ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

הּתֹורה מן הּדבר ּבאֹותֹו לדּון ּדּינים ּבׁשל42וצרי אבל ; ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָ
הּגט ׁשהביא אחד ּכיצד? דּין. נעּׂשה עד - ואמר:43ּדבריהם , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

נחּתם ּובפני נכּתב ּוׁשנים44ּבפני הּוא לּה45- אֹותֹו ,46נֹותנין ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָ
נטלּוהּו ּכאּלּו ּדין47ונמצא ּבזה48מּבית ּכּיֹוצא ּכל וכן .49. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּתנעל‡. ׁשּלא ּכדי מּדבריהם, ׁשטרֹות ׁשּקּיּום ּבארנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכבר
אּלא ׁשטרֹות מקּימין אין כן, ּפי על אף לוין. ּבפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּדלת
ּולפיכ דין. ׁשהּוא מּפני הדיֹוטֹות, ׁשלׁשּתן אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָּבׁשלׁשה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּלילה, ׁשטרֹות מקּימין ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָאין
.·הּדר ּדין. ּבבית הּׁשטר מתקּים דרכים מחמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד
עדּותה ׁשּזֹו העדים, ידי ּכתב מּכירין דּינים ׁשּיהיּו אחד: ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העדים ׁשּיחּתמּו הּׁשני: הּדר ּפלֹוני. עדּות וזֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפלֹוני
החתּומים העדים ׁשּיבֹואּו הּׁשליׁשי: הּדר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפניהם.
ּבּדבר עד ואני ידי, ּכתב זה ואחד: אחד ּכל ויאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבפניהם,
ּבמדינה ׁשהיּו אֹו הּׁשטר עדי מתּו ׁשאם הרביעי: הּדר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּזה.
הּדר זה. ׁשהּוא ידן ּכתב על ויעידּו עדים יבֹואּו - ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
ועֹורכין אחרים, מּׁשטרֹות יֹוצא ידן ּכתב ׁשּיהיה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהחמיׁשי:
ויהיה אחרים, ׁשּבׁשטרֹות הּכתב לאֹותֹו הּכתב זה ּדין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבית
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למלווה.28) או חתמו.29)ללווה שבשטר החלק המקום מילוי לשם או להעיד, נתכוונו זה.30)אם בפני זה הרי31)כאחד,
באנו. להעיד אמרו; כאילו להעיד.32)זה שנתכוונו מוכיחה, חתימתם כבודו.33)והלא משום מלמעלה, ואין34)שיחתום

מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד שחתמו הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות אלא אחת, עדות זו
בשאר" עדות "תתקיים ב קסב, בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם א ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין וכו' קרוב"
על אף הרדב"ז וכתב כז. הלכה ט, פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף לחתום כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים,
פסול או שקרוב הדין כל כי זה, שטר פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד חתמוהו אם הוא ספק שהדבר פי
השטר. ומקיימים להקל הולכים ב"דרבנן" ספק אלא זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות בדיני העדות כל מבטלים

הקודמת.35) ההלכה עם קשור זה ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, ישבו36)בדפוסים הראשונים השניים אומרים ואין
והם הראשונים מדעת שלא שחתמו לתלות שיש וודאי בסוף חתמו הפסולים אם שכן וכל הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום
שם, ברמ"א יב סעיף מה, משפט בחושן וראה לה. אמרי המתחיל דיבור ב יח, גיטין בתוספות, תם רבינו דעת וכן אחרת, כעדות
שהרחיקו לומר, תולים שאז כשרים, הם האחרונים שני כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר שאין אומרים, שיש
מדעתם. שלא הקרובים, בחתימת הריווח את המלווה ומילא מהם, שגדול למי חלק מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים

מיניה". דקשיש למאן שביק "רווחא ב י, גיטין המתה?37)והשווה לידי המביא חובה לימוד א,38)שמשמעו: לד, סנהדרין
לאחר בו לחזור יכול אינו והעד להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא ודואג שמתחרט בעדותו. כנוגע שנראה

שם). (רש"י ומגיד חוזר אינו שוב שהגיד מכיוון וחובה",39)כדיֿדיבור, זכות עליו מלמדים הכול ממונות "דיני א לב, שם
עדים. ואפילו - הכול ב): (לג, שם והטעם,40)ופירשו ממונות. בדיני העוסקת נשיאה יהודה רבי של בעובדה ב צ, קמא בבא

והרשב"ם שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא העד שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה - שעדות
הדיינים, אלו - ה'" לפני (=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא

כגון שהעיד, עד ודווקא עצמו. בעדות דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד שהעד צריך א, ל, שבועות אםראה ,

אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון עימהם להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני מהדיינים אחד העיד
אחד שראו "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה את ראה
סנהדרין הלכות והשווה ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים" נעשו ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג

ט). הלכה ב, פרק החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, דיין.41)פרק נעשה עד על42)שאין אלא שאינו החודש, קידוש כגון,
דיינים, פי על אלא ואינו התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא (ראה סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי

ט. הלכה ג, פרק ומזיק חובל הלכות לארץ.43)ראה לחוץ ישראל זהות44)מארץ על להעיד כן, לומר חכמים שהצריכוהו
ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות ראה מקויים, הוא ובזה את45)הגט לקיים כדי שלושה של דין בית להיות עימו, מצטרפים

הוא.46)הגט. מזוייף לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל תימן:47)ואין יד ובכתב שי"א וינציאה בדפוס
האשה. אל ומוסב שנחקרה48)נטלתו. כמו השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו הוא המביא שהשליח פי על ואף

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, (גיטין דיין נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית פרק49)עדותם לקמן האמור כגון,
דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות "הנח ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה בהם1)ז, דרכים חמישה

zecr zekld - 'a xc` 'g ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכתב הּוא אּלּו ידי ׁשּכתב ּביחד להם ויראה לזה, זה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָדֹומה
אּלּו. ְֵֵידי

מּׁשני‚. אּלא אחרים, מּׁשטרֹות הּׁשטר את מקּימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
אכילה ׁשנים ׁשלׁש ּבעליהן ׁשאכלּום ּׂשדֹות ׁשּתי ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשטרֹות
ּבעֹולם, מּתביעה ּפחד ולא יראה ׁשּום ּבלא נכֹונה, ְְְְְְִִִַַָָָָָָֹֹגלּויה,
ׁשטרי מּׁשני אֹו ּׂשדֹותיהן. ּׂשדֹות ּבעלי ּכל ׁשאֹוכלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדר
לא אחר, ידי מּתחת הּׁשטרֹות ׁשני ׁשּיצאּו והּוא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֻּכתּבֹות.
וכן הּכל. זּיף הּוא ׁשּמא ׁשטרֹו, לקּים ׁשרֹוצה זה ידי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּתחת
ּדין. ּבבית והחזק ערער עליו ׁשּקרא מּׁשטר הּׁשטר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמקּימין
אֹו ּׂשדֹות ׁשּתי מּׁשטרי ׁשּמקּימין ּכמֹו לבּדֹו, מּמּנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָמקּימין

ּכתּבֹות. ְְִֵֻמּׁשתי
זה„. ׁשטר ונתקּים היינּו ׁשלׁשה ּבמֹוׁשב ׁשּכתבּו: ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבית

דר זה ּבאי ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף מקּים, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבפנינּו
ׁשּמא ּדין לבית חֹוׁשׁשין ׁשאין נתקּים; דרכים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמחמּׁשה
ׁשּיכּתבּו וׁשמענּו, ׁשראינּו דינין ּבּתי ּכל נהגּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָיטעּו.

לפניהם. ּבּה ׁשּנתקּים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּדר
אּלא‰. אחר, ּדין ּבית אחר ּבֹודקין ּדין ּבית אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּולעֹולם

אחר ּבֹודקין אבל יטעּו. ולא ּבקיאין ׁשהן אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹמחזיקין
ִֵָהעדים.

.Â- מהם אחד ּומת הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה
ׁשּמא אינּנּו. והאחד היינּו ׁשלׁשה ּבמֹוׁשב לכּתב: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹצריכין
ּבֹו ּכתּוב היה אפּלּו קּימּוהּו. ּבׁשנים ּדין ּבית הרֹואה: ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹיאמר
יׁש ואם הם. ּדין ּבית ׁשּׁשנים דּמּו ׁשּמא יאמר: ּדין', ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ'ּבבית

.צרי אינֹו - ׁשלׁשה ׁשהיּו מׁשמע ְְִֵֶַָָָָּבֹו
.Êוערערּו עדים ׁשני ּובאּו הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁשה

אחרים ׁשנים ּובאּו ּבֹו, וכּיֹוצא גזלן ׁשהּוא מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
ׁשחזר העידּו חתמּו ׁשּלא עד אם ּבתׁשּובה: ׁשחזר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעידּו
אחר ואם היּו; ׁשלׁשה ׁשהרי עּמהם, חֹותם זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
חֹותם אינֹו - ּבתׁשּובה ׁשחזר עליו העידּו הּׁשנים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחתמּו
ּבּמה הּׁשנים. חתימת ּבעת ׁשאינֹו ּכמי הּוא ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעּמהן,
עליו ערערּו אבל ּבעברה; עליו ּכׁשערערּו אמּורים? ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָּדברים
הּוא, ועבד נׁשּתחררה לא אּמֹו ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּפחה, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבפגם
ׁשחתמּו אחר ונֹודע הּוא, ּכֹוכבים ועֹובד נתּגּירה לא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאֹו
חֹותם זה הרי - ּכׁשר וׁשהּוא ּפגם ּבמׁשּפחּתֹו ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּׁשנים

הּוא. מּקדם ׁשהיה ּדבר גּלּוי ׁשּזה ִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹעּמהם,
.Áׁשאין הּׁשטר; ׁשּיתקּים קדם ּבּׁשטר הּקּיּום לכּתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר

לקרֹות צריכין הּדּינים ואין החתימה. אּלא עּקר, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכתיבה
על אף מעדיו, אֹותֹו מקּימין אּלא אֹותֹו, ׁשּמקּימין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשטר

ּבֹו. ּכתּוב מה ידעּו ׁשּלא ְִֶַָָֹּפי

ׁשביעי 1ּפרק
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ראּובן‡. ׁשעדיו ׁשטר ּכיצד? קרֹובֹו. ּכתב על קרֹוב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָמעיד
ראּובן ׁשל ּבנֹו ּובא הּים, למדינת ׁשהלכּו אֹו ּומתּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוׁשמעֹון,
זה ואמר: ׁשמעֹון ׁשל ּבנֹו ּובא אבי, ׁשל ידֹו ּכתב זה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:

ׁשאינן ּכׁשרים עדים ּכׁשני אּלּו הרי - אבי ׁשל ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכתב
ׁשל ידן ּכתב על והעיד ׁשליׁשי עּמהם יצטרף ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָקרֹובים;

הּׁשטר. נתקּים הרי - ְְְֲִֵֵֵֶַַָׁשניהם
מה·. ּבגדלם להעיד הּגדֹולים ׁשּנאמנים מּדברים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָואּלּו

ידֹו ּכתב זהּו גדֹול: ּכׁשהּוא לֹומר אדם נאמן ּבקטנם: ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשראּו
אחי, ׁשל ידֹו ּכתב זהּו רּבי, ׁשל ידֹו ּכתב זהּו אבי, ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
עּמֹו ׁשּיצטרף והּוא קטן. ּכׁשהייתי ידם ּבכתב מּכיר ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהייתי

גדֹול. ּכׁשהּוא ידן ּכתב ׁשּמּכיר ְְִֵֶֶַַַָָָאחר
ׁשּזה‚. והעידּו ׁשנים ּובאּו וׁשמעֹון, ראּובן ׁשעדיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשטר

נתקּים - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב וזה ראּובן ׁשל ידֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכתב
והּׁשני ראּובן, ׁשל ידֹו ּכתב על זה העיד אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשטר.
לפי הּׁשטר; נתקּים לא - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹהעיד
יׁש ואם מּׁשניהם. אחד ּכל ּכתב על עדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּצרי
נתקּים. - ּכאחד וׁשמעֹון ראּובן ּכתב על מעיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי

ּכתב„. על ואחר הּוא והעיד ידי, ּכתב זה הראׁשֹון: ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאמר
הּממֹון רבעי ׁשלׁשת ׁשּנמצא לפי נתקּים; לא - הּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹידי
ׁשל ּבנֹו אֹו אחיו העיד אם וכן האחד. ּבעדּות ּתלּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבּׁשטר
ׁשהרי נתקּים; לא - הּׁשני ידי ּכתב על אחר עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹראׁשֹון

הּקרֹובים. ּבעדּות ּתלּוי הּממֹון רבעי ְְְְִִֵֵֶַַָָׁשלׁשת
אחד‰. ּומת הּׁשטר, על ׁשחתּומין ׁשניׁשנים צרי - מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד אּלא נמצא לא ואם מת. ׁשל ידֹו ּכתב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים
אפּלּו עדים, ּבפני ידֹו חתימת ּכֹותב - החי העד זה עם ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּבבית ידֹו ּכתב ׁשּתחזק עד ּדין, ּבבית ּומׁשליכֹו החרס, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל
ואחר הּוא ויעיד ידֹו, ּכתב ׁשּזה לֹומר צרי יהיה ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדין,

ּבפניו. ׁשּלא ידֹו ּכתב ויתקּים הּמת, ידי ּכתב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
.Âמּכירין מהן ׁשנים הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשלׁשה

- חתמּו ׁשּלא עד מּכיר: אינֹו ואחד עדים, ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹחתימת
ׁשהּוא ּבדבר ּדּינים נעּׂשים ׁשהעדים וחֹותם; ּבפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידין
מעידין אין - ׁשחתמּו אחר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּדבריהם,
אּלא מּכירין היּו לא ׁשחתמּו ּבעת [ׁשהרי וחֹותם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבפניו
אֹו מּכירין, ׁשלׁשּתן ׁשּיהיּו עד אּלא מקּימין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנים],

ואחד. אחד ּכל ּבפני הּכתב על העדים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיעידּו
.Ê:ואמרּו ׁשנים ּובאּו ומתּו, הּׁשטר על חתּומין ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשנים

עדּות ּפסּולי היּו, קטּנים היּו, אנּוסים אבל זה, הּוא ידן ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָּכתב
אֹו ידן, ּכתב ׁשּזה אחרים עדים ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיּו,
והחזק ערער עליו ׁשּקרא אחר מּׁשטר יֹוצא ידן ּכתב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׁשהיה
הּׁשנים מעמידין אּלא נתקּים; לא זה הרי - ּדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית
ואין ּפסּולין, ׁשהן עליהן ׁשהעידּו הּׁשנים ּכנגד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּׁשטר

ּכלּום. ּבֹו ְִּגֹובין

ה'תשע"א ב' אדר ח' שני יום
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ּבבית‡. ידֹו ּכתב על להעיד ּובא הּׁשטר, על ׁשחתם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שישבו דיינים שלושה העדים. אחר הוא בודק אבל אחר, דין בית אחר בודק דין בית אין דין. בבית השטר זהות את מאשרים
חתימתם. לפני מהם אחד ומת השטר עד1)לאשר אלא ואין השטר, חתימת מעידי אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום חתימתו. את המכיר בעדות1)אחד הנזכר העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר דין
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ּכתב הּוא אּלּו ידי ׁשּכתב ּביחד להם ויראה לזה, זה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָדֹומה
אּלּו. ְֵֵידי

מּׁשני‚. אּלא אחרים, מּׁשטרֹות הּׁשטר את מקּימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
אכילה ׁשנים ׁשלׁש ּבעליהן ׁשאכלּום ּׂשדֹות ׁשּתי ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשטרֹות
ּבעֹולם, מּתביעה ּפחד ולא יראה ׁשּום ּבלא נכֹונה, ְְְְְְִִִַַָָָָָָֹֹגלּויה,
ׁשטרי מּׁשני אֹו ּׂשדֹותיהן. ּׂשדֹות ּבעלי ּכל ׁשאֹוכלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדר
לא אחר, ידי מּתחת הּׁשטרֹות ׁשני ׁשּיצאּו והּוא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֻּכתּבֹות.
וכן הּכל. זּיף הּוא ׁשּמא ׁשטרֹו, לקּים ׁשרֹוצה זה ידי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּתחת
ּדין. ּבבית והחזק ערער עליו ׁשּקרא מּׁשטר הּׁשטר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמקּימין
אֹו ּׂשדֹות ׁשּתי מּׁשטרי ׁשּמקּימין ּכמֹו לבּדֹו, מּמּנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָמקּימין

ּכתּבֹות. ְְִֵֻמּׁשתי
זה„. ׁשטר ונתקּים היינּו ׁשלׁשה ּבמֹוׁשב ׁשּכתבּו: ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבית

דר זה ּבאי ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף מקּים, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבפנינּו
ׁשּמא ּדין לבית חֹוׁשׁשין ׁשאין נתקּים; דרכים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמחמּׁשה
ׁשּיכּתבּו וׁשמענּו, ׁשראינּו דינין ּבּתי ּכל נהגּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָיטעּו.

לפניהם. ּבּה ׁשּנתקּים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּדר
אּלא‰. אחר, ּדין ּבית אחר ּבֹודקין ּדין ּבית אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּולעֹולם

אחר ּבֹודקין אבל יטעּו. ולא ּבקיאין ׁשהן אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹמחזיקין
ִֵָהעדים.

.Â- מהם אחד ּומת הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה
ׁשּמא אינּנּו. והאחד היינּו ׁשלׁשה ּבמֹוׁשב לכּתב: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹצריכין
ּבֹו ּכתּוב היה אפּלּו קּימּוהּו. ּבׁשנים ּדין ּבית הרֹואה: ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹיאמר
יׁש ואם הם. ּדין ּבית ׁשּׁשנים דּמּו ׁשּמא יאמר: ּדין', ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ'ּבבית

.צרי אינֹו - ׁשלׁשה ׁשהיּו מׁשמע ְְִֵֶַָָָָּבֹו
.Êוערערּו עדים ׁשני ּובאּו הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁשה

אחרים ׁשנים ּובאּו ּבֹו, וכּיֹוצא גזלן ׁשהּוא מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
ׁשחזר העידּו חתמּו ׁשּלא עד אם ּבתׁשּובה: ׁשחזר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעידּו
אחר ואם היּו; ׁשלׁשה ׁשהרי עּמהם, חֹותם זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
חֹותם אינֹו - ּבתׁשּובה ׁשחזר עליו העידּו הּׁשנים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחתמּו
ּבּמה הּׁשנים. חתימת ּבעת ׁשאינֹו ּכמי הּוא ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעּמהן,
עליו ערערּו אבל ּבעברה; עליו ּכׁשערערּו אמּורים? ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָּדברים
הּוא, ועבד נׁשּתחררה לא אּמֹו ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּפחה, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבפגם
ׁשחתמּו אחר ונֹודע הּוא, ּכֹוכבים ועֹובד נתּגּירה לא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאֹו
חֹותם זה הרי - ּכׁשר וׁשהּוא ּפגם ּבמׁשּפחּתֹו ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּׁשנים

הּוא. מּקדם ׁשהיה ּדבר גּלּוי ׁשּזה ִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹעּמהם,
.Áׁשאין הּׁשטר; ׁשּיתקּים קדם ּבּׁשטר הּקּיּום לכּתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר

לקרֹות צריכין הּדּינים ואין החתימה. אּלא עּקר, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכתיבה
על אף מעדיו, אֹותֹו מקּימין אּלא אֹותֹו, ׁשּמקּימין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשטר

ּבֹו. ּכתּוב מה ידעּו ׁשּלא ְִֶַָָֹּפי
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ראּובן‡. ׁשעדיו ׁשטר ּכיצד? קרֹובֹו. ּכתב על קרֹוב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָמעיד
ראּובן ׁשל ּבנֹו ּובא הּים, למדינת ׁשהלכּו אֹו ּומתּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוׁשמעֹון,
זה ואמר: ׁשמעֹון ׁשל ּבנֹו ּובא אבי, ׁשל ידֹו ּכתב זה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:

ׁשאינן ּכׁשרים עדים ּכׁשני אּלּו הרי - אבי ׁשל ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכתב
ׁשל ידן ּכתב על והעיד ׁשליׁשי עּמהם יצטרף ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָקרֹובים;

הּׁשטר. נתקּים הרי - ְְְֲִֵֵֵֶַַָׁשניהם
מה·. ּבגדלם להעיד הּגדֹולים ׁשּנאמנים מּדברים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָואּלּו

ידֹו ּכתב זהּו גדֹול: ּכׁשהּוא לֹומר אדם נאמן ּבקטנם: ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשראּו
אחי, ׁשל ידֹו ּכתב זהּו רּבי, ׁשל ידֹו ּכתב זהּו אבי, ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
עּמֹו ׁשּיצטרף והּוא קטן. ּכׁשהייתי ידם ּבכתב מּכיר ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהייתי

גדֹול. ּכׁשהּוא ידן ּכתב ׁשּמּכיר ְְִֵֶֶַַַָָָאחר
ׁשּזה‚. והעידּו ׁשנים ּובאּו וׁשמעֹון, ראּובן ׁשעדיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשטר

נתקּים - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב וזה ראּובן ׁשל ידֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכתב
והּׁשני ראּובן, ׁשל ידֹו ּכתב על זה העיד אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשטר.
לפי הּׁשטר; נתקּים לא - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹהעיד
יׁש ואם מּׁשניהם. אחד ּכל ּכתב על עדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּצרי
נתקּים. - ּכאחד וׁשמעֹון ראּובן ּכתב על מעיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי

ּכתב„. על ואחר הּוא והעיד ידי, ּכתב זה הראׁשֹון: ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאמר
הּממֹון רבעי ׁשלׁשת ׁשּנמצא לפי נתקּים; לא - הּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹידי
ׁשל ּבנֹו אֹו אחיו העיד אם וכן האחד. ּבעדּות ּתלּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבּׁשטר
ׁשהרי נתקּים; לא - הּׁשני ידי ּכתב על אחר עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹראׁשֹון

הּקרֹובים. ּבעדּות ּתלּוי הּממֹון רבעי ְְְְִִֵֵֶַַָָׁשלׁשת
אחד‰. ּומת הּׁשטר, על ׁשחתּומין ׁשניׁשנים צרי - מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד אּלא נמצא לא ואם מת. ׁשל ידֹו ּכתב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים
אפּלּו עדים, ּבפני ידֹו חתימת ּכֹותב - החי העד זה עם ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּבבית ידֹו ּכתב ׁשּתחזק עד ּדין, ּבבית ּומׁשליכֹו החרס, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל
ואחר הּוא ויעיד ידֹו, ּכתב ׁשּזה לֹומר צרי יהיה ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדין,

ּבפניו. ׁשּלא ידֹו ּכתב ויתקּים הּמת, ידי ּכתב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
.Âמּכירין מהן ׁשנים הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשלׁשה

- חתמּו ׁשּלא עד מּכיר: אינֹו ואחד עדים, ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹחתימת
ׁשהּוא ּבדבר ּדּינים נעּׂשים ׁשהעדים וחֹותם; ּבפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידין
מעידין אין - ׁשחתמּו אחר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּדבריהם,
אּלא מּכירין היּו לא ׁשחתמּו ּבעת [ׁשהרי וחֹותם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבפניו
אֹו מּכירין, ׁשלׁשּתן ׁשּיהיּו עד אּלא מקּימין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנים],

ואחד. אחד ּכל ּבפני הּכתב על העדים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיעידּו
.Ê:ואמרּו ׁשנים ּובאּו ומתּו, הּׁשטר על חתּומין ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשנים

עדּות ּפסּולי היּו, קטּנים היּו, אנּוסים אבל זה, הּוא ידן ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָּכתב
אֹו ידן, ּכתב ׁשּזה אחרים עדים ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיּו,
והחזק ערער עליו ׁשּקרא אחר מּׁשטר יֹוצא ידן ּכתב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׁשהיה
הּׁשנים מעמידין אּלא נתקּים; לא זה הרי - ּדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית
ואין ּפסּולין, ׁשהן עליהן ׁשהעידּו הּׁשנים ּכנגד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּׁשטר

ּכלּום. ּבֹו ְִּגֹובין

ה'תשע"א ב' אדר ח' שני יום
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ּבבית‡. ידֹו ּכתב על להעיד ּובא הּׁשטר, על ׁשחתם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שישבו דיינים שלושה העדים. אחר הוא בודק אבל אחר, דין בית אחר בודק דין בית אין דין. בבית השטר זהות את מאשרים
חתימתם. לפני מהם אחד ומת השטר עד1)לאשר אלא ואין השטר, חתימת מעידי אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום חתימתו. את המכיר בעדות1)אחד הנזכר העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר דין
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והּכ העדּותּדין, זֹוכר אינֹו אבל ּבוּדאי, ׁשּזהּו ידֹו ּכתב יר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
לעֹולם מּזה לוה ׁשּזה ּכלל זּכרֹון ּבלּבֹו יּמצא ולא -2ּכלל, ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

זה ׁשהּוא ידֹו ּכתב על להעיד אסּור זה ּדין.3הרי ּבבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּממֹון על אּלא זה, ׁשהּוא ידֹו ּכתב על מעיד אדם ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

לזה חּיב ׁשּזה מעיד הּוא ּכדי4ׁשּבּׁשטר הּוא ידֹו ּוכתב ; ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יעיד לא - נזּכר לא אם אבל הּדבר, .5להזּכירֹו ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹ

העדּות·. את הּזֹוכר ידֹו6אחד ּכתב ׁשראה אֹו7ואחד ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשהעיד, הּׁשני העד הזּכירֹו אפּלּו ונזּכר, אחרים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשהזּכירּוהּו

מעיד זה הרי - נזּכר הּתֹובע8אם אֹותֹו הזּכיר אם אבל . ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָ
דֹומה ׁשּזה מּפני מעיד; אינֹו - ׁשּנזּכר ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַעצמֹו,

ּדין ּבעל ידע9ּבעיני ׁשּלא ּבדבר ׁשקר העיד .10ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּזה‚. הּתֹובע והזּכיר חכם, ּתלמיד הּתֹובע היה אם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלפיכ

יֹודע, חכם ׁשּתלמיד לֹו; יעיד זה הרי - ונזּכר העד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
מעיד היה לא - הּדבר זכר לא ׁשהקּלּו11ׁשאּלּו הּוא וקל . ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשנים, מּכּמה הּדבר ׁשּׁשכח ּפי על ׁשאף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבדיני
מעיד זה הרי - ׁשהזּכירֹו הּוא .12והּכתב ְְְֲִִִֵֵֶֶַָ

ּכן„. והּדבר עדים13הֹואיל ּובאּו ּדין, לבית ׁשּיצא ׁשטר , ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
זֹו, עדּות ידענּו לא מעֹולם אבל זה, הּוא ידנּו ּכתב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמרּו:
נתקּים לא - לֹו מכר אֹו מּזה לוה ׁשּזה זֹוכרים אנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואין

ּכחרׁשים הן והרי מי14הּׁשטר, וכל עדּותן. ׁשּיזּכרּו עד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
לּׂשמאלֹו ימינֹו ּבין ממֹונֹות ּבדיני ידע לא - ּכן דן .15ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

ׁשם ׁשהיּו אֹו אחר, מּמקֹום יֹוצא ידן ּכתב היה אם ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָאבל
ידן ּכתב ׁשּזה מׁשּגיחין16עדים ואין הּׁשטר, את מקּימין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

חזרּו ׁשּמא זֹו; עדּות זֹוכרין אנּו אין ׁשאֹומרין: ּדבריהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל
הּׁשטר. לבּטל ּכדי - זֹוכרין אנּו אין ׁשאמרּו: וזה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבהן,
ׁשאינן - היינּו עדּות ּפסּולי היינּו, קטּנים אמרּו: ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּוכאּלּו

ּפיהם על ׁשּלא הּׁשטר ּומתקּים הֹואיל ּומּפני17נאמנים, . ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
עדים להביא צריכין אנּו ואין הּׁשטרֹות, ּכל מקּימין זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָטעם
זֹוכרים אינם אֹו זֹו עדּות זֹוכרים הם אם אֹותם ְְְְִִִִֵֵֵָָֹולׁשאל
אין - אֹותּה זֹוכרים אנּו אין ואמרּו: ּבאּו ׁשאפּלּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָָאֹותּה;

מּפיהן ׁשּלא לקּימֹו ואפׁשר הֹואיל להן, .18ׁשֹומעין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ
הּׁשטר‰. על עדּותֹו הּכֹותב ּכתּוב19אחד אצלֹו ׁשּנמצא אֹו , ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבכ ּפלֹוני ּביֹום עליו אֹותי העיד ּפלֹוני ידֹו: ּבכתב ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּבפנקסֹו
מעצמֹו זכר אם :20וכ- ונזּכר אחרים הזּכירּוהּו אֹו , ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

למי21מעיד אּלא דֹומה זה ׁשאין להעיד. אסּור - לאו ואם ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
ּפל נאמן: אדם לֹו וכ,ׁשאמר ּכ ּפלֹוני אצל לֹו יׁש ֹוני ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הּדבר מן יֹודע אינֹו והּוא זה, אצל לזה ׁשּיׁש הּוא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוהעיד
והעיד ׁשמע האחר מּפי אּלא .22ּכלּום, ְְִִִֵֵֶַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכתב. מעולם.2)מתוך התימנים: יד דין.3)ובכתב בבית זה ידו כתב על הנ"ל: יד החכמים4)בכתב וכדעת א. כא, כתובות
ונזכר...5)שם. בליבו נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו". זוכר שאינו פי על אף אמר יוחנן "רבי א כ, שם

אף (=האומר יוחנן "רבי אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא מפיהם אמר: דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל
שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר מתוך וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על
כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו, פרק לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים. אינם - השטר מתוך אפילו כלל זוכרים

ד. הלכה לקמן והשווה העדות. את זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד ואני ידו.6)ידי כתב את ראותו ממנו.7)בטרם ונזכר
לחושן8) (סמ"ע פרי ויעשו דבריו שייאמנו כדי עימו יסכים שחבירו לו שנוח הוא, בעדותו נוגע שני עד אומרים ואין שם. כתובות

מה). קטן סעיף כח, סימן (שם).10)התובע.9)משפט כשקרן חושדו התובע מרבנ11)ונמצא צורבא "ואי ב. עמוד ןשם
להעיד חשוד אינו ולפיכך חכם, תלמיד הוא שהעד מפרש, שם רש"י אבל התובע. אל מוסב שזה רבינו, ומפרש עצמו". אפילו הוא
מצטט שם והטור בעד. תלוי שהכול יד, סעיף כח, סימן משפט חושן ערוך בשולחן ההלכה נוסחה וכן יודע. שאינו בדבר שקר
יחשוד לא חכם תלמיד הוא שאם הנתבע, אל מוסב שזה וייתכן וכו', חכם תלמיד דין הבעל היה אם לפיכך כך: רבינו דברי את

משנה). (כסף זוכר שאינו כדי12)בעד וחקירה, דרישה צריכים שאינם ממונות בדיני שהקילו א הלכה ג פרק לעיל שמצינו כמו
אסור הכתב, מתוך אלא עדותם את העדים יזכרו לא שאם ב לא, ביבמות מבואר נפשות בדיני אבל לווין. בפני דלת תנעל שלא
שאפילו רבינו וסובר כתבם", מפי ולא מפיהם אמר: ורחמנא מסהדי ואתו מכתבא דחזי "זימנין שם: שאמרו כמו להעיד, להם

משנה). (כסף שם ידובר הכתב מתוך עדותם שזה13)בזוכרים שבשטר, הממון על אלא זה שהוא ידו כתב על מעיד אדם שאין
א. הלכה לעיל לזה, כשוטים,14)חייב הם והרי דעת בני ואינם הואיל לעדות שפסולים מדברים, ואינם שומעים שאינם כחרשים,

בסוף המהרי"ק נוסח וכן כחרס. אלא אינו השטר כלומר, כחרש. הוא והרי התימנים: יד ובכתב י"א. הלכה ט, פרק לקמן כמבואר
עד. במדרש15)שורש זו אמרה והשווה יא. ד, יונה הכתוב כלשון לשמאלית, הימנית ידו בין להבחין אפילו כלום, יודע אינו

א): כ, (כתובות יוחנן רב שאמר מה ולדעתו כמותו" בדינים ויודעים כן מורים שאין מי "ויש חולק: והראב"ד ז. הדברות עשרת
השטר על מעיד זה הרי ידו, כתב את מכיר אלא עדותו את כלל זוכר שאינו אפילו כוונתו, - מעצמו" זוכר שאינו פי על "אף
כתבֿיד על שיעיד אחר עימהם שיצטרף או חבירו, יד כתב ועל ידו כתב על אחד כל שיעיד יצטרך זה שבאופן ומובן, ומקיימו.
י). סעיף מו, משפט (חושן ידיהם כתב על אלא ההלוואה על מעידים אינם שהרי עדים, שני חתימה כל על שתהא כדי שניהם,
רבינו כדברי לגמרי מסכמת ודעתם גאון, יהודאי מר על החולקים בתראי רבנן בשם נא סימן גדולות בהלכות מבואר רבינו וכדעת

בֿג.16)כאן. הלכה ו, פרק לעיל ו.17)ראה הלכה ג, פרק לעיל נא.18)כמבואר סימן גדולות בהלכות בתראי רבנן כדעת
המלווה.19) ליד ונמסר עדים בשני כהלכה חתום ידו.20)שהוא בכתב שהסתכל אחרי אדם21)אפילו "כותב א כ, כתובות

ובלבד שבפנקסו, לרשימה וגם ממש, לשטר גם מכוון שזה רבינו ומפרש שנים". כמה לאחר אפילו עליה ומעיד השטר על עדותו
משנה). (כסף שם כמבואר עדותו, י"ז,22)שיזכור פרק ולקמן א כט, בסנהדרין כמבואר ופסול, עד" מפי "עד אלא זה ואין

עמך שיחת כי לו: שאמר בהקדושֿברוךֿהוא מאמין משה היה שלא "אפשר א: אות מ"ו, פרשה שמות רבה ובמדרש א. הלכה
שומע אדם שיהא אפילו לישראל, ארץ דרך משה הודיע אלא, בעיניו?) וראה המחנה אל קרב אשר עד הלוחות את שיבר (=שלא
לזה: בקשר אמרו ה הלכה ד, פרק תענית ובירושלמי רואה". אינו אם פיו על דבר לעשות עדותו לקבל אסור נאמן, יחידי מן דבר

zecr zekld - 'a xc` 'g ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡- מהן אחד ּבֹו ׁשּנמצא מי ּכל הם. ּפסלּות מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרה
והעבדים, הּנׁשים, הן. ואּלּו לעדּות. ּפסּול הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והרׁשעים, והּסּומים, והחרׁשים, והּׁשֹוטים, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָוהּקטּנים,
עּׂשרה. אּלּו הרי ּבעדּותן. והּנֹוגעין והּקרֹובין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהּבזּויין,

ׁשנים·. ּפי על ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָנׁשים
נקבה. לׁשֹון ולא זכר, לׁשֹון - ְְְְִֵֵָָָֹעדים

ספק‚. ׁשהן מּפני ּפסּולין, והאנּדרֹוגינֹוס הּטמטּום ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻוכן
ּפסּול. הּוא הרי - ּפסּול ספק ּכׁשר ספק ׁשהּוא מי וכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָאּׁשה.
ּפיו, על לחּיב אֹו ּפיו על ממֹון להֹוציא אּלא ּבא העד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ּתֹורה. ּדין מּספק עֹונׁשין ואין מּספק ממֹון מֹוציאין ְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָואין

לֹו„. ועּׂשיתם ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהעבדים
אחיו מה ּכמֹוהּו: ׁשאחיו מּכלל לאחיו. לעּׂשֹות זמם ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָּכאׁשר
אם ּכֹוכבים: לעֹובדי וחמר קל ּברית. ּבן העד אף ּברית, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבן
לא ּכֹוכבים העֹובדי ּפסּולין; מצֹות, ּבמקצת ׁשהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹעבדים,

ׁשּכן?! ֵֶָּכל
ּפסּול.‰. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶָמי
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻּכל

יעיד. ּכ ואחר ברית, ּבני מּכלל ויעּׂשה לידֹו, ּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעד
.Ê:ּבעדים ׁשּנאמר הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָהּקטּנים

הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ולא - אנׁשים האנׁשים. ׁשני ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹועמדּו
אחר ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ּפסּול, הּוא הרי - וחכם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָנבֹון
ולא ׁשנה לעּׂשרים הּגיע ואם גמּורֹות. ׁשנה עּׂשרה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
זה הרי - סרּוס מּסימני סימן ּבֹו ונֹולד ּׂשערֹות, ׁשּתי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהביא
ׁשנֹותיו, רב עד יעיד לא - ּבֹו נֹולד לא ואם ויעיד. ְְְִִִִַַָָָָֹֹֹסריס,

איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֶַּכמֹו
.Áּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן

מקּבלין אין - לאו ואם ּבדיקה; צרי אינֹו - ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמלמעלה
ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּובן ׁשּיּבדק. עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעדּותֹו
עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ואינֹו ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָׁשּתי
יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ׁשאינֹו מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבקרקעֹות,
גדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - מּטלטלין ּבעדּות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָאבל

.Ë.מצֹות ּבן ׁשאינֹו לפי הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹוטה
אבנים וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת ּדעּתֹו ונמצאת דעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
וׁשֹואל מדּבר ׁשהּוא ּפי על אף הּדברים, מן ּבדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּתמיד
יחׁשב. ׁשֹוטים ּובכלל ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכענין
ּכׁשר. - ּבריא ׁשהּוא ּובעת ּפסּול, - ּכפּיתֹו ּבעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּנכּפה:

ּב ּתמיד הּנכּפה אֹו לזמן מּזמן הּנכּפה קבּוע.ואחד עת לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נכּפים ׁשם יׁש ׁשהרי ּתמיד, מׁשּבׁשת דעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻוהּוא
להתיּׁשב וצרי עליהם. מּטרפת ּדעּתם ּבריאּותם ּבעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

הרּבה. הּנכּפין ְְְִִֵֵַַּבעדּות
.Èאת זה ׁשּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאין ּביֹותר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּפתאים

הארץ, עם ׁשאר ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
הרי - ּביֹותר והּמׁשּתּגעים ּבדעּתם והּנחּפזים המבהלים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוכן

ׁשאי הּדּין, ּׁשּיראה מה לפי זה ודבר הּׁשֹוטים. ּבכלל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאּלּו
ּבכתב. הּדעת לכּון ְְְִֵֶַַַַָָאפׁשר

.‡È.מצֹות ּבן ואינֹו נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה, - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָהחרׁש
אף מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו מדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָואחד
להעיד צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻעל
ראּוי ויהיה ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָּבבית
אף נׁשּתּתק, אם וכן עליו. ׁשּמאּימין והאּיּום הּדּינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹלׁשמע
עדּותֹו ונמצאת ּגּטין לענין ׁשּבֹודקין ּבּדר ׁשּנבּדק ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַעל
חּוץ ּכלל. עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב ּבפנינּו והעיד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמכּונת,

הקּלּו. ׁשּבעגּונה לפי אּׁשה, ְִִֵֵֵֵֶַָָָמעדּות
.·È- האנׁשים וידעּו הּקֹול ׁשּמּכירין ּפי על אף ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָהּסּומים,

מי ראה. אֹו עד והּוא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן ּפסּולין אּלּו ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהרי
- מעיניו ּבאחת והּסּומא ׁשּמעיד. הּוא - לראֹות ראּוי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

להעיד. ְִֵָָּכׁשר
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ּתׁשת‡. אל ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָהרׁשעים
ּתׁשת אל למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמס. עד להית רׁשע עם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹיד
ואין רׁשע, ׁשהּוא ּבחברֹו ׁשּיֹודע ּכׁשר עד ואפּלּו עד. ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָרׁשע
ּפי על אף עּמֹו, להעיד לֹו אסּור - רׁשעֹו מּכירין ְְִִִִִִִַַַַַָָָהּדּינים
הּכׁשר זה ונמצא עּמֹו, ׁשּמצטרף מּפני אמת; עדּות ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהּוא
לֹומר צרי ואין עדּותֹו. ׁשּנתקּבלה עד הרׁשע עם ידֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהׁשית
עּמֹו הּׁשני ׁשהעד וידע לחברֹו, ּבעדּות יֹודע ׁשהּוא ּכׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעד
עם יד ּתׁשת אל ׁשּנאמר: להעיד. לֹו ׁשאסּור ׁשקר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעד

ָָרׁשע.
.·- מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה ׁשעבר ּכל רׁשע? זהּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאי

רׁשע, מלקּות למחּיב קראה הּתֹורה ׁשהרי ּופסּול. רׁשע, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻזהּו
מחּיב לֹומר צרי ואין הרׁשע. הּכֹות ּבן אם והיה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנאמר:
למּות. רׁשע הּוא אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּול. ׁשהּוא ּדין, ּבית ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמיתת

זה‚. הרי - הּתֹורה מן מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבר
הרי - מּדבריהם ׁשּבּה החּיּוב היה ואם הּתֹורה; מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּפסּול
אֹו ּבחלב, ּבהמה ּבּׂשר אכל ּכיצד? מּדבריהם. ּפסּול ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ּבין לתאבֹון ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקצים נבלֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאכל
ׁשעטנז ׁשּלבׁש אֹו הראׁשֹון, טֹוב יֹום את ׁשחּלל אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהכעיס,
מן לעדּות ּפסּול זה הרי - נּוז אֹו טוּוי אֹו ׁשּוע ְֲִֵֵֶֶַָָׁשהּוא
טֹוב יֹום ׁשחּלל אֹו ּבחלב, עֹוף ּבּׂשר אכל אם אבל ְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה.
ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ּבגד ׁשּלבׁש אֹו ּגלּיֹות, ׁשל ִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשני
מנינּו ּוכבר מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָּפׁשּתן
מצוה ּבכל נתּבאר ּוכבר מלקּות. עליה ׁשחּיבין עברה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל
ׁשאסּורין ּודברים הּתֹורה מן ׁשאסּורין ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָּומצוה

ְִִֵֶמּדבריהם.
לע„. ּפסּולין ׁשהן רׁשעים ׁשם יׁש ּפיועֹוד על אף דּות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ממֹון ולֹוקחים הֹואיל מלקּות. ּבני ואינן ּתׁשלּומין ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהן
חמס עד יקּום ּכי ׁשּנאמר: ּפסּולין. - ּבחמס ׁשּלהם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינֹו
ּפסּול - ׁשהחזיר ּפי על אף והחמסנים, הּגּנבים ּכגֹון ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָּבאיׁש.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אומדות". דן אדם יהא שלא נכפה.1)"מכאן וחולי השוטים בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני שאסור1)עשרה
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.‡- מהן אחד ּבֹו ׁשּנמצא מי ּכל הם. ּפסלּות מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרה
והעבדים, הּנׁשים, הן. ואּלּו לעדּות. ּפסּול הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והרׁשעים, והּסּומים, והחרׁשים, והּׁשֹוטים, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָוהּקטּנים,
עּׂשרה. אּלּו הרי ּבעדּותן. והּנֹוגעין והּקרֹובין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהּבזּויין,

ׁשנים·. ּפי על ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָנׁשים
נקבה. לׁשֹון ולא זכר, לׁשֹון - ְְְְִֵֵָָָֹעדים

ספק‚. ׁשהן מּפני ּפסּולין, והאנּדרֹוגינֹוס הּטמטּום ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻוכן
ּפסּול. הּוא הרי - ּפסּול ספק ּכׁשר ספק ׁשהּוא מי וכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָאּׁשה.
ּפיו, על לחּיב אֹו ּפיו על ממֹון להֹוציא אּלא ּבא העד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ּתֹורה. ּדין מּספק עֹונׁשין ואין מּספק ממֹון מֹוציאין ְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָואין

לֹו„. ועּׂשיתם ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהעבדים
אחיו מה ּכמֹוהּו: ׁשאחיו מּכלל לאחיו. לעּׂשֹות זמם ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָּכאׁשר
אם ּכֹוכבים: לעֹובדי וחמר קל ּברית. ּבן העד אף ּברית, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבן
לא ּכֹוכבים העֹובדי ּפסּולין; מצֹות, ּבמקצת ׁשהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹעבדים,

ׁשּכן?! ֵֶָּכל
ּפסּול.‰. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶָמי
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻּכל

יעיד. ּכ ואחר ברית, ּבני מּכלל ויעּׂשה לידֹו, ּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעד
.Ê:ּבעדים ׁשּנאמר הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָהּקטּנים

הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ולא - אנׁשים האנׁשים. ׁשני ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹועמדּו
אחר ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ּפסּול, הּוא הרי - וחכם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָנבֹון
ולא ׁשנה לעּׂשרים הּגיע ואם גמּורֹות. ׁשנה עּׂשרה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
זה הרי - סרּוס מּסימני סימן ּבֹו ונֹולד ּׂשערֹות, ׁשּתי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהביא
ׁשנֹותיו, רב עד יעיד לא - ּבֹו נֹולד לא ואם ויעיד. ְְְִִִִַַָָָָֹֹֹסריס,

איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֶַּכמֹו
.Áּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן

מקּבלין אין - לאו ואם ּבדיקה; צרי אינֹו - ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמלמעלה
ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּובן ׁשּיּבדק. עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעדּותֹו
עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ואינֹו ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָׁשּתי
יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ׁשאינֹו מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבקרקעֹות,
גדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - מּטלטלין ּבעדּות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָאבל

.Ë.מצֹות ּבן ׁשאינֹו לפי הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹוטה
אבנים וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת ּדעּתֹו ונמצאת דעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
וׁשֹואל מדּבר ׁשהּוא ּפי על אף הּדברים, מן ּבדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּתמיד
יחׁשב. ׁשֹוטים ּובכלל ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכענין
ּכׁשר. - ּבריא ׁשהּוא ּובעת ּפסּול, - ּכפּיתֹו ּבעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּנכּפה:

ּב ּתמיד הּנכּפה אֹו לזמן מּזמן הּנכּפה קבּוע.ואחד עת לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נכּפים ׁשם יׁש ׁשהרי ּתמיד, מׁשּבׁשת דעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻוהּוא
להתיּׁשב וצרי עליהם. מּטרפת ּדעּתם ּבריאּותם ּבעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

הרּבה. הּנכּפין ְְְִִֵֵַַּבעדּות
.Èאת זה ׁשּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאין ּביֹותר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּפתאים

הארץ, עם ׁשאר ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
הרי - ּביֹותר והּמׁשּתּגעים ּבדעּתם והּנחּפזים המבהלים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוכן

ׁשאי הּדּין, ּׁשּיראה מה לפי זה ודבר הּׁשֹוטים. ּבכלל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאּלּו
ּבכתב. הּדעת לכּון ְְְִֵֶַַַַָָאפׁשר

.‡È.מצֹות ּבן ואינֹו נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה, - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָהחרׁש
אף מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו מדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָואחד
להעיד צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻעל
ראּוי ויהיה ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָּבבית
אף נׁשּתּתק, אם וכן עליו. ׁשּמאּימין והאּיּום הּדּינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹלׁשמע
עדּותֹו ונמצאת ּגּטין לענין ׁשּבֹודקין ּבּדר ׁשּנבּדק ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַעל
חּוץ ּכלל. עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב ּבפנינּו והעיד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמכּונת,

הקּלּו. ׁשּבעגּונה לפי אּׁשה, ְִִֵֵֵֵֶַָָָמעדּות
.·È- האנׁשים וידעּו הּקֹול ׁשּמּכירין ּפי על אף ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָהּסּומים,

מי ראה. אֹו עד והּוא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן ּפסּולין אּלּו ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהרי
- מעיניו ּבאחת והּסּומא ׁשּמעיד. הּוא - לראֹות ראּוי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

להעיד. ְִֵָָּכׁשר

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּתׁשת‡. אל ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָהרׁשעים
ּתׁשת אל למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמס. עד להית רׁשע עם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹיד
ואין רׁשע, ׁשהּוא ּבחברֹו ׁשּיֹודע ּכׁשר עד ואפּלּו עד. ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָרׁשע
ּפי על אף עּמֹו, להעיד לֹו אסּור - רׁשעֹו מּכירין ְְִִִִִִִַַַַַָָָהּדּינים
הּכׁשר זה ונמצא עּמֹו, ׁשּמצטרף מּפני אמת; עדּות ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהּוא
לֹומר צרי ואין עדּותֹו. ׁשּנתקּבלה עד הרׁשע עם ידֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהׁשית
עּמֹו הּׁשני ׁשהעד וידע לחברֹו, ּבעדּות יֹודע ׁשהּוא ּכׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעד
עם יד ּתׁשת אל ׁשּנאמר: להעיד. לֹו ׁשאסּור ׁשקר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעד

ָָרׁשע.
.·- מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה ׁשעבר ּכל רׁשע? זהּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאי

רׁשע, מלקּות למחּיב קראה הּתֹורה ׁשהרי ּופסּול. רׁשע, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻזהּו
מחּיב לֹומר צרי ואין הרׁשע. הּכֹות ּבן אם והיה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנאמר:
למּות. רׁשע הּוא אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּול. ׁשהּוא ּדין, ּבית ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמיתת

זה‚. הרי - הּתֹורה מן מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבר
הרי - מּדבריהם ׁשּבּה החּיּוב היה ואם הּתֹורה; מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּפסּול
אֹו ּבחלב, ּבהמה ּבּׂשר אכל ּכיצד? מּדבריהם. ּפסּול ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ּבין לתאבֹון ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקצים נבלֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאכל
ׁשעטנז ׁשּלבׁש אֹו הראׁשֹון, טֹוב יֹום את ׁשחּלל אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהכעיס,
מן לעדּות ּפסּול זה הרי - נּוז אֹו טוּוי אֹו ׁשּוע ְֲִֵֵֶֶַָָׁשהּוא
טֹוב יֹום ׁשחּלל אֹו ּבחלב, עֹוף ּבּׂשר אכל אם אבל ְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה.
ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ּבגד ׁשּלבׁש אֹו ּגלּיֹות, ׁשל ִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשני
מנינּו ּוכבר מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָּפׁשּתן
מצוה ּבכל נתּבאר ּוכבר מלקּות. עליה ׁשחּיבין עברה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל
ׁשאסּורין ּודברים הּתֹורה מן ׁשאסּורין ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָּומצוה

ְִִֵֶמּדבריהם.
לע„. ּפסּולין ׁשהן רׁשעים ׁשם יׁש ּפיועֹוד על אף דּות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ממֹון ולֹוקחים הֹואיל מלקּות. ּבני ואינן ּתׁשלּומין ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהן
חמס עד יקּום ּכי ׁשּנאמר: ּפסּולין. - ּבחמס ׁשּלהם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינֹו
ּפסּול - ׁשהחזיר ּפי על אף והחמסנים, הּגּנבים ּכגֹון ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָּבאיׁש.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אומדות". דן אדם יהא שלא נכפה.1)"מכאן וחולי השוטים בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני שאסור1)עשרה
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ׁשהּוזם ּפי על אף זֹומם, עד וכן גזל. אֹו ׁשּגנב מעת ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלעדּות
עדּות. לכל הּתֹורה מן ּפסּול זה הרי - וׁשּלם ממֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָּבעדּות
ּפי על אף ּדין, ּבבית ׁשהעיד מעת נפסל? הּוא ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּומאימתי
וכן ימים. ּכּמה אחר אּלא עדּות אֹותּה על הּוזם ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּפסּולין ׁשניהם - הּלוה ואחד הּמלוה אחד ּברּבית, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמלוה
הּתֹורה, מן ּפסּולין הן הרי - עּׂשּו קצּוצה רּבית אם ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָלעדּות.
ּכל וכן מּדבריהם. ּפסּולין הן הרי - עּׂשּו רּבית אבק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָואם
מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי - ּדבריהם ׁשל ּגזל על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהעֹובר
ׁשּלא מּטלטלין אֹו קרקע הּלֹוקחים והם החמסנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּכיצד?
אּלּו הרי - הּדמים ׁשּנֹותנין ּפי על אף הּבעלים, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּברצֹון
ואחד דּקה ּבהמה רֹועי אחד הרֹועים, וכן מּדבריהם. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפסּולין
ׁשחזקתן ּפסּולין; הן הרי - עצמן ׁשל גּסה ּבהמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָרֹועי
ּבּׂשדֹות לרעֹות ּבהמּתן ּומּניחים ּבגזל, ידיהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּפֹוׁשטין
ּומגּדלי ּפסּול. - רֹועה סּתם ,ּולפיכ אחרים. ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּופרּדסים
- לארץ ּבחּוצה אבל ּפסּולין; - יּׂשראל ּבארץ דּקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
- הּמֹוכסין וכן מקֹום. ּבכל גּסה ּבהמה לגּדל ּומּתר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּכׁשרין.
להם הּקצּוב מּדבר יֹותר לּקח ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָסתמן
הּמל מנת ּגּבאי אבל לעצמן. הּיתר ולֹוקחין הּמלכּות, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבדין
מן יתר אחת ּפעם אפּלּו ׁשּלקחּו נֹודע ואם ּכׁשרים. סתמן -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
יֹונים מפריחי וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לגּבֹות להם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָהראּוי
אחרים ׁשל יֹונים ׁשּגֹוזלים ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין; - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָּביּׁשּוב
ּבטלים, ׁשּיֹוׁשבין אדם ּבני והם ׁשביעית. סֹוחרי וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבחּנם.
ולּתן לּׂשא ּומתחילין ידיהן ּפֹוׁשטים ׁשביעית ׁשּבאה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכיון
ועֹוּׂשין ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ׁשהן אּלּו ׁשחזקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַּבפרֹות;

ּתהי ׁשּלא והּוא ּבקּוביא. מּׂשחק וכן סחֹורה. לֹוּבהן ה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ
- עֹולם ׁשל ּביּׁשּובֹו עֹוסק ואינֹו הֹואיל הּוא. אּלא ְְִִֵֵֶֶָָָֻאּמנּות
ולא ּגזל. אבק ׁשהּוא הּקּוביא, מן ׁשאֹוכל ּבחזקת זה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהרי
ּוקלּפי אגֹוזים ּבקלּפי מּׂשחקים אפּלּו אּלא ּבלבד, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָּבקּוביא
המּׂשחקים אפּלּו אּלא אמרּו, ּבלבד יֹונים לא וכן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹרּמֹונים.
ּכל אֹו חברֹו, את הּקֹודם ּכל ואֹומר: ועֹוף, חּיה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבבהמה

ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהן. את ּבעליו יּטל - חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּנֹוצח
- זה ּׂשחֹוק אּלא אּמנּות לֹו ּתהיה ׁשּלא והּוא זה. ְְְְִִֶֶֶֶֶָָֹֻּבּׂשחֹוק

מּדבריהם. ּפסּולין אּלּו וכל ּפסּול. הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָהרי
ניסן‰. ּבימי ׁשּבּכרּו הּפרֹות מן מּועט ּדבר ׁשּלקח ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאריס

ׁשּלא ׁשּלקח ּפי על אף מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ּתׁשרי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוימי
ּבעל ׁשאין לעדּות; וכׁשר גּנב אינֹו - הּׂשדה ּבעל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמּדעת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. מקּפיד ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׂשדה

ה'תשע"א ב' אדר ט' שלישי יום

עּׂשר אחד 1ּפרק
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ּבמׁשנה‡. ולא ּבמקרא לא ׁשאינֹו ארץ2מי ּבדר -3ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹ
מּדבריהם לעדּות ּופסּול רׁשע, ּבחזקת זה מי4הרי ׁשּכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּיבֹואּו העברֹות רב על עֹובר ׁשהּוא חזקה - ּכ עד ֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּירד
.5לידֹו ְָ

מֹוסרין·. אין ,מּמּנּו6לפיכ מקּבלין ואין הארץ לעם עדּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אּל7עדּות ּובגמילּות. ּבמצֹות עֹוסק ׁשהּוא החזק ּכן אם א ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֻ

היׁשרים ּבדרכי ונֹוהג מקּבלין8חסדים, - ארץ דר ּבֹו ויׁש , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ולא ּבמקרא לא ואינֹו הארץ עם ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹעדּותֹו,

.9ּבמׁשנה ְְִָ
עד‚. ּכׁשר, ּבחזקת - חכם ּתלמיד ּכל אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָנמצאת

הארץ10ׁשּיּפסל עם ּכל ּפסּול11. ׁשהּוא ּבחזקת עד12- , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
היׁשרים ּבדרכי הֹול ׁשהּוא .13ׁשּיחזק ְְְְִֵֵֶֶַַַָֻ

חזקה„. לֹו ׁשּתהיה טרם הארץ עם עדּות ׁשּיקּבל מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָוכל
ּובדר ּבמצֹות נֹוהג ׁשהּוא ויעידּו עדים ׁשּיבֹואּו קדם אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹזֹו,

הּדין את לּתן ועתיד הדיֹוט, זה הרי - מאּבד14ארץ ׁשהרי ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
רׁשעים. ּפי על יּׂשראל ׁשל ְְִִִֵֶַָָָָממֹונן

האנׁשים‰. והם מּדבריהם. לעדּות ּפסּולין הּבזּויין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָוכן
העם ּכל ּבפני ּבּׁשּוק ואֹוכלין אּלּו15ׁשהֹולכין ּוכגֹון , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּבּׁשּוק ערּמים מנּולת,16ׁשהֹולכין ּבמלאכה עֹוסקין ׁשהן ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעדות. הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע איזהו אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות מעם1)להצטרף עדות קבלת
ישראל מלכי על העדות אחרים. כלפי דבר, על החשוד עדות מדבריהם. לפסול התורה מן לעדות פסול בין ההבדל ומהבזויים. הארץ

גדול. משנה.2)וכהן שנה ולא מקרא קרא ורבינושאין3)שלא י). משנה א, פרק לקידושין (רע"ב הבריות עם בנחת ומתנו משאו
ובמוסר". בנחת טובה חבורה אדם, בני חבורת - ארץ "דרך אומר: שם ב.4)בפירושו מ, דיבור5)קידושין שם רש"י כפירוש

פנים. בושת לו ואין עצמו על מקפיד הוא אין היישוב" מן ש"אינו כיוון לעדות: ופסול להיות6)המתחיל מתחילה אותו מייחדים אין
ב).7)עד. מט, (פסחים עדותו ממנו מקבל הדין בית אין ייחדוהו מוסיף:8)אם שם בפסחים והרי"ף נאים. ונימוסים טובים הרגלים

וגזל. שקר שבועת על חשוד יוסי9)שאינו שרבי כלומר, יוסי, כרבי - הארץ מעם עדות היום מקבלים כמי א): כב, (חגיגה שאמרו זהו
פנים כל על כשישנו רק וזה עדות, ממנו מקבלים לפיכך מחברתנו, אותו מרחיקים שאנו שנאה, הארץ עם לנו ייטור שלא לאיבה, חושש

שם). לפסחים (רי"ף ארץ ד.10)בדרך הלכה י, פרק לעיל המנויים גזל באיסורי או ובמשנה.11)בעבירה, במקרא שמן12)שאינו
בכולן. אינו הארץ עם שסתם ב מט, בפסחים הסוגייא לשון וכמשמעות ארץ, בדרך גם אינו א13)הסתם כב, בחגיגה הכשירו ואותו

בחזקת ישראל כל לומר: וסומכים לפניהם הבא מכל עדות שמקבלים עדות מקבלי כמה טועים ובזה הרדב"ז: וכתב יוסי, רבי פי על -
תלמידי הם אםֿכן אלא להעיד כשרים בחזקת אינם - עבירות עוברים שאינם כשרות, בחזקת שהם פי על שאף אינו, וזה הם. כשרים

"כל14)חכמים. אמרו: ב מ, ובקידושין כדין. שלא ישראל של ממון מוציא עדותם שקיבל הדיין נמצא להעיד ראויים שאינם כיוון
תועלת - המקום מן להוציאו אבל העולם, ביישוב בו תועלת אין שם: רבינו ומפרש היישוב" מן אינו ארץ בדרך ולא במקרא... לא שאינו

שאמרו15)למדינה. כמו חכם, לתלמיד גנאי משום בו יש אבל לעדות, נפסל אינו העם כל בפני שלא בשוק האוכל אבל ב. מ, קידושין
סימן משפט לחושן הב"ח ולדעת משנה). (כסף בשוק" אוכל להיות חכם תלמיד של שבחו "אין ב) הלכה ג, פרק (מעשרות בירושלמי
אלא בו אין אחד במקום יושב כשהוא בשוק אוכל ואם מהלך כשהוא הכול בפני בשוק כשאוכל אלא לעדות נפסל שאינו רבינו כוונת לד

בלבד. חכם לתלמיד גנאי ב).16)משום סג, (יבמות ערום" בשוק שמהלך ממי יותר המקום לפני ומתועב משוקץ לך "שאין

zecr zekld - 'a xc` 'h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבאּלּו חׁשּובין17וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל הּבׁשת. על מקּפידין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשקר עדּות על מקּפידין ואין האֹוכלין18ּככלב, אּלּו: ּומּכלל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ּבפרהסיא. ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָצדקה
ּפסּולין אּלּו ּכל חֹוׁשׁשין. ואינן עצמן מבּזים ּבצנעה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיּזֹונּו

.19מּדבריהם ְִִֵֶ
.Âהּתֹורה מן לעדּות ּפסּול ּבין מּדבריהם?20מה לפסּול ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשּלא ּפי על אף ּבטלה, עדּותֹו - ׁשהעיד הּתֹורה מן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּפסּול
מדרׁשֹות ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי עליו והּפסּול21הכריזּו ; ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָ

הכרזה צרי - קדם22מּדבריהם ׁשהעיד עדּות ּכל ,לפיכ . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
העם, זכּות לאּבד ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מקּבלין - עליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהכריזּו

ּפסּול ׁשהּוא ידעּו לא מּדבריהם23ׁשהרי אּלא ּפסּולֹו ואין ,24. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
.Êּבאּסּורין נאמן אחד לׁשאר25עד ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף , ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבעברה רׁשע ׁשהרי ּכׁשרה26עדּיֹות. ׁשחיטתֹו - ,27ׁשּׁשחט ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

אינֹו - ּדבר על החׁשּוד אבל ׁשחטּתי. ּכהלכה לֹומר: ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָונאמן
ׁשּלֹו על אחרים28נאמן על הּוא נאמן אבל ,29. ֱֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָ

.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ
אחרים ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ּכיצד?30לאחרים. . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

מ ּפלֹוני ּפרֹות לֹומר: הארץ עם הםנאמן ונאמן31תּקנים , ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבכֹור ּבּׂשר למּכר ּפלֹוני32הּנחׁשד ׁשּמֹוכר זה ּבּׂשר לֹומר: ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשאימת לפי האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻחּלין
הרׁשעים על הּממֹון33האּסּורים אימת ואין עליהם.34, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

.Ëיּׂשראל מעידין35מלכי לא מפני36- עליהן; מעידין ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ
אּלמים הּדּינים37ׁשהן על ּתחת נכנעין ואינן זרֹוע, ּבעלי ,38. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

עליו מעידין - ּגדֹול ּכהן ּבבית39אבל לּמל הּוא ּומעיד , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּגדֹול, .40ּדין ְְִֵֶַַָ

.Èהצריכּו43והּמּומרים42והאּפיקֹורֹוסין41הּמֹוסרין לא - ְְְְִִִִִִֶַַָָֹ
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ט"ז).17) פרק זוטא אליהו דבי (תנא הם" לעדות פסולים אומר יוסי רבי והבורסקי... והבלן דם) (=מקיז קידושין18)"הגרע
ולהיפסל. בעצמו לזלזל בוש אינו כבודו על מקפיד ואינו "הואיל שם: רש"י וכדברי ב אחר19)מ, דבר "אוכלי ב כו, סנהדרין

ח, פרק עניים מתנות הלכות והשווה ממון. מחמת השם חילול זה והרי הגויים, מן צדקה מקבלי רש"י: ומפרש לעדות" פסולים
וכו'. בפרהסיא" הגוי מן צדקה ליטול לישראל "אסור ט: גֿד.20)הלכה הלכה י, פרק לעיל מפורסמת21)ראה שלו שעבירה

וברש"י). שם (סנהדרין ברבים.22)לכל פסולו ממונם.23)להודיע על עדות לו פסולו24)ומסרו נודע שלא עוד כל ולפיכך,
יוסף (בית מזו גדולה הכרזה לך אין בקובייא, ששחק מפני הכנסת מבית הקהל שהוציאוהו ומי עדותו. לבטל חכמים תיקנו לא

לד משפט הראב"ן).לחושן זו25)בשם לומר נאמן איסור, של ואחת היתר של אחת חתיכות שתי לפנינו שהיו כגון להתיר,
תורה האמינה "שהרי שם: רש"י וכדברי איסור, בו שהוחזק בדבר אפילו להתיר נאמר לתקן שבידו ובדבר ב). ב, (גיטין היתר של
לנידה תורה שהאמינה ממה הדברים, ומקור והחלב". הגיד ניקור ועל השחיטה ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד אחד כל
(תוספות א עב, בכתובות כמבואר לעצמה, לה - ימים" שבעת לה "וספרה כח) טו, (ויקרא שנאמר נקיים, שבעה לעצמה לספור
לנו, ידוע טיבו שאין בדבר איסור להחזיק נאמן אחד שעד וודאי איסור, דבר לקביעת ובנוגע נאמן). אחד עד המתחיל דיבור שם

שם. ובביאורנו ו הלכה ט"ז, פרק סנהדרין הלכות לעיל ממון.26)כמבואר לעדות ופסול עבירה ישראל27)שעבר א ג, חולין
כולה", התורה לכל מומר הוי לא אחד לדבר "מומר אמרו: ב ד, ושם משחיטתו" לאכול מותר לתיאבון... נבילות אוכל מומר

י"דֿט"ו. הלכה ד, פרק שחיטה הלכות לעצמו.28)והשווה נוגעת שהעדות בשעה עליו, חשוד שהוא דבר אותו על להעיד
בכור29) על להעיד נאמן - קרבן להביאו יצטרך ולא במדינה שישחטנו כדי בבכור, מום בעצמו להטיל חשוד שהוא כהן, כגון

גמליאל בן שמעון רבן וכדעת א) לה, (בכורות בידיים בעליו הטילו ולא נפל, שמאליו אדם, בידי לבוא הראוי במום אחר כהן של
לו".30)שם. ולא חוטא אדם אין "חזקה ב): ה, מציעא (בבא שאמרו חשוד31)כמו הארץ שעם פי על ואף הם, מעושרים

מעשר בהלכות רבינו כלשון - קנוניא" כעושה ייראה "שלא ובלבד אחרים, על הוא נאמן - שלו מפירות מעשרות להפריש שלא
י"ז. הלכה י"ב, בהלכות32)פרק כמבואר מום, בו נפל ואפילו כהן, של בביתו אלא טבחים, של בשוק נמכר אינו שבכור באטליז,

עד לשחטו אין הזה ובזמן קרבן, שהוא פי על אף תמים, בכור בשר למכור חשוד שהוא או י"ב. הלכה א, פרק מזבח איסורי
מום. בו איסור.33)שייפול באכילת אחרים להכשיל עלול איכפת34)ואינו שלא והכוונה, הממון. בעל קדומים: בדפוסים

מסתימת רבינו דברי ומקור ממון. בעדות להעיד נאמנים אינם ולפיכך כדין, שלא אחרים ממון בעדותם ולהפסיד שקר להעיד להם
איני אני אחד, לו אמר מעשר? כאן מי נאמן, כאן מי אמר שם, אדם מכיר ואינו לעיר "הנכנס ו) משנה ד, פרק (דמאי המשנה
לה, בבכורות גמליאל בן שמעון רבן דעת וכן לו. ולא חוטא אדם שאין שם, רבינו וכפירוש נאמן" זה הרי נאמן, פלוני איש נאמן,
הראב"ד ולדעת א. עח, ביומא וכן כמותו, הלכה ב עמוד שם בגמרא וקבעו עצמו", של על נאמן ואין חבירו של על הוא "נאמן א
רבינו אולם מעידו". ולא דנו לא דבר על "החשוד י) משנה ד, פרק (בכורות משנה סתם כדברי אחרים. של על נאמן החשוד אין
הלכה אין מחלוקת כן ואחרי שסתם וידוע, ד, משנה ה, פרק שם שמעון רבן עם החולק היא, מאיר רבי פי על זו שמשנה סובר
ולדעת י"ז. הלכה ח, פרק שמיטה הלכות והשווה וכנ"ל. גמליאל בן שמעון כרבן הלכה קבעו ב לה, שם שבגמרא גם ומה כסתם.
כי ותינשא, בעלה מת (=לומר להוציאה נאמן אינו העריות על החשוד ב: כו, בסנהדרין רבינו דברי מקור אפרים" "מחנה בעל

לעולם). ואסורה קידשה, פלוני (=לומר להכניסה ונאמן פנויה), שתהיה לו בית35)נוח למלכי בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
כב. כג, מלכיםֿב ראה יהודה, מלכי הנקראים: ואפילו36)דוד להעיד, כבודו אין שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי בדפוסי

ג. הלכה א, פרק לעיל כמבואר מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם, משום להעיד הולכים אינם הכשרים דוד בית מלכי
ז. הלכה ג, פרק מלכים הלכות לקמן תקל38)אימתנים.37)וראה מהם תבוא והסנהדריןו"שמא המלך בינאי שאירע כמו ה"

מתבאר דינם יהודה למלכי ובנוגע ה. הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל וכמבואר א יט, בסנהדרין כמסופר שטח, בן שמעון בימי
שם. מלכים הלכות א.39)לקמן יח, שם.40)סנהדרין ובביאורנו ג הלכה א, פרק להורגו,41)לעיל גוי ביד חבירו המוסר

י"ב. הלכה ג, פרק תשובה בהלכות כמבואר בידו, חבירו ממון המוסר יודע42)או הבורא שאין או כלל, נבואה שאין האומר
ב, הלכה י"א, פרק גזילה בהלכות כמבואר להכעיס, עבירה שעושה מי כל האפיקורסין ובכלל ח). הלכה (שם, אדם בני מעשה

אפיקורוס". זה הרי להכעיס שעטנז לבש או נבילה אכל "אפילו י: הלכה ד, פרק רוצח בהלכות רבינו לעבירה43)וכלשון מומר
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ּבאּלּו חׁשּובין17וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל הּבׁשת. על מקּפידין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשקר עדּות על מקּפידין ואין האֹוכלין18ּככלב, אּלּו: ּומּכלל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ּבפרהסיא. ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָצדקה
ּפסּולין אּלּו ּכל חֹוׁשׁשין. ואינן עצמן מבּזים ּבצנעה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיּזֹונּו

.19מּדבריהם ְִִֵֶ
.Âהּתֹורה מן לעדּות ּפסּול ּבין מּדבריהם?20מה לפסּול ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשּלא ּפי על אף ּבטלה, עדּותֹו - ׁשהעיד הּתֹורה מן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּפסּול
מדרׁשֹות ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי עליו והּפסּול21הכריזּו ; ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָ

הכרזה צרי - קדם22מּדבריהם ׁשהעיד עדּות ּכל ,לפיכ . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
העם, זכּות לאּבד ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מקּבלין - עליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהכריזּו

ּפסּול ׁשהּוא ידעּו לא מּדבריהם23ׁשהרי אּלא ּפסּולֹו ואין ,24. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
.Êּבאּסּורין נאמן אחד לׁשאר25עד ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף , ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבעברה רׁשע ׁשהרי ּכׁשרה26עדּיֹות. ׁשחיטתֹו - ,27ׁשּׁשחט ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

אינֹו - ּדבר על החׁשּוד אבל ׁשחטּתי. ּכהלכה לֹומר: ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָונאמן
ׁשּלֹו על אחרים28נאמן על הּוא נאמן אבל ,29. ֱֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָ

.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ
אחרים ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ּכיצד?30לאחרים. . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

מ ּפלֹוני ּפרֹות לֹומר: הארץ עם הםנאמן ונאמן31תּקנים , ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבכֹור ּבּׂשר למּכר ּפלֹוני32הּנחׁשד ׁשּמֹוכר זה ּבּׂשר לֹומר: ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשאימת לפי האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻחּלין
הרׁשעים על הּממֹון33האּסּורים אימת ואין עליהם.34, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

.Ëיּׂשראל מעידין35מלכי לא מפני36- עליהן; מעידין ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ
אּלמים הּדּינים37ׁשהן על ּתחת נכנעין ואינן זרֹוע, ּבעלי ,38. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

עליו מעידין - ּגדֹול ּכהן ּבבית39אבל לּמל הּוא ּומעיד , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּגדֹול, .40ּדין ְְִֵֶַַָ

.Èהצריכּו43והּמּומרים42והאּפיקֹורֹוסין41הּמֹוסרין לא - ְְְְִִִִִִֶַַָָֹ
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ט"ז).17) פרק זוטא אליהו דבי (תנא הם" לעדות פסולים אומר יוסי רבי והבורסקי... והבלן דם) (=מקיז קידושין18)"הגרע
ולהיפסל. בעצמו לזלזל בוש אינו כבודו על מקפיד ואינו "הואיל שם: רש"י וכדברי ב אחר19)מ, דבר "אוכלי ב כו, סנהדרין

ח, פרק עניים מתנות הלכות והשווה ממון. מחמת השם חילול זה והרי הגויים, מן צדקה מקבלי רש"י: ומפרש לעדות" פסולים
וכו'. בפרהסיא" הגוי מן צדקה ליטול לישראל "אסור ט: גֿד.20)הלכה הלכה י, פרק לעיל מפורסמת21)ראה שלו שעבירה

וברש"י). שם (סנהדרין ברבים.22)לכל פסולו ממונם.23)להודיע על עדות לו פסולו24)ומסרו נודע שלא עוד כל ולפיכך,
יוסף (בית מזו גדולה הכרזה לך אין בקובייא, ששחק מפני הכנסת מבית הקהל שהוציאוהו ומי עדותו. לבטל חכמים תיקנו לא

לד משפט הראב"ן).לחושן זו25)בשם לומר נאמן איסור, של ואחת היתר של אחת חתיכות שתי לפנינו שהיו כגון להתיר,
תורה האמינה "שהרי שם: רש"י וכדברי איסור, בו שהוחזק בדבר אפילו להתיר נאמר לתקן שבידו ובדבר ב). ב, (גיטין היתר של
לנידה תורה שהאמינה ממה הדברים, ומקור והחלב". הגיד ניקור ועל השחיטה ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד אחד כל
(תוספות א עב, בכתובות כמבואר לעצמה, לה - ימים" שבעת לה "וספרה כח) טו, (ויקרא שנאמר נקיים, שבעה לעצמה לספור
לנו, ידוע טיבו שאין בדבר איסור להחזיק נאמן אחד שעד וודאי איסור, דבר לקביעת ובנוגע נאמן). אחד עד המתחיל דיבור שם

שם. ובביאורנו ו הלכה ט"ז, פרק סנהדרין הלכות לעיל ממון.26)כמבואר לעדות ופסול עבירה ישראל27)שעבר א ג, חולין
כולה", התורה לכל מומר הוי לא אחד לדבר "מומר אמרו: ב ד, ושם משחיטתו" לאכול מותר לתיאבון... נבילות אוכל מומר

י"דֿט"ו. הלכה ד, פרק שחיטה הלכות לעצמו.28)והשווה נוגעת שהעדות בשעה עליו, חשוד שהוא דבר אותו על להעיד
בכור29) על להעיד נאמן - קרבן להביאו יצטרך ולא במדינה שישחטנו כדי בבכור, מום בעצמו להטיל חשוד שהוא כהן, כגון

גמליאל בן שמעון רבן וכדעת א) לה, (בכורות בידיים בעליו הטילו ולא נפל, שמאליו אדם, בידי לבוא הראוי במום אחר כהן של
לו".30)שם. ולא חוטא אדם אין "חזקה ב): ה, מציעא (בבא שאמרו חשוד31)כמו הארץ שעם פי על ואף הם, מעושרים

מעשר בהלכות רבינו כלשון - קנוניא" כעושה ייראה "שלא ובלבד אחרים, על הוא נאמן - שלו מפירות מעשרות להפריש שלא
י"ז. הלכה י"ב, בהלכות32)פרק כמבואר מום, בו נפל ואפילו כהן, של בביתו אלא טבחים, של בשוק נמכר אינו שבכור באטליז,

עד לשחטו אין הזה ובזמן קרבן, שהוא פי על אף תמים, בכור בשר למכור חשוד שהוא או י"ב. הלכה א, פרק מזבח איסורי
מום. בו איסור.33)שייפול באכילת אחרים להכשיל עלול איכפת34)ואינו שלא והכוונה, הממון. בעל קדומים: בדפוסים

מסתימת רבינו דברי ומקור ממון. בעדות להעיד נאמנים אינם ולפיכך כדין, שלא אחרים ממון בעדותם ולהפסיד שקר להעיד להם
איני אני אחד, לו אמר מעשר? כאן מי נאמן, כאן מי אמר שם, אדם מכיר ואינו לעיר "הנכנס ו) משנה ד, פרק (דמאי המשנה
לה, בבכורות גמליאל בן שמעון רבן דעת וכן לו. ולא חוטא אדם שאין שם, רבינו וכפירוש נאמן" זה הרי נאמן, פלוני איש נאמן,
הראב"ד ולדעת א. עח, ביומא וכן כמותו, הלכה ב עמוד שם בגמרא וקבעו עצמו", של על נאמן ואין חבירו של על הוא "נאמן א
רבינו אולם מעידו". ולא דנו לא דבר על "החשוד י) משנה ד, פרק (בכורות משנה סתם כדברי אחרים. של על נאמן החשוד אין
הלכה אין מחלוקת כן ואחרי שסתם וידוע, ד, משנה ה, פרק שם שמעון רבן עם החולק היא, מאיר רבי פי על זו שמשנה סובר
ולדעת י"ז. הלכה ח, פרק שמיטה הלכות והשווה וכנ"ל. גמליאל בן שמעון כרבן הלכה קבעו ב לה, שם שבגמרא גם ומה כסתם.
כי ותינשא, בעלה מת (=לומר להוציאה נאמן אינו העריות על החשוד ב: כו, בסנהדרין רבינו דברי מקור אפרים" "מחנה בעל

לעולם). ואסורה קידשה, פלוני (=לומר להכניסה ונאמן פנויה), שתהיה לו בית35)נוח למלכי בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
כב. כג, מלכיםֿב ראה יהודה, מלכי הנקראים: ואפילו36)דוד להעיד, כבודו אין שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי בדפוסי

ג. הלכה א, פרק לעיל כמבואר מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם, משום להעיד הולכים אינם הכשרים דוד בית מלכי
ז. הלכה ג, פרק מלכים הלכות לקמן תקל38)אימתנים.37)וראה מהם תבוא והסנהדריןו"שמא המלך בינאי שאירע כמו ה"

מתבאר דינם יהודה למלכי ובנוגע ה. הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל וכמבואר א יט, בסנהדרין כמסופר שטח, בן שמעון בימי
שם. מלכים הלכות א.39)לקמן יח, שם.40)סנהדרין ובביאורנו ג הלכה א, פרק להורגו,41)לעיל גוי ביד חבירו המוסר

י"ב. הלכה ג, פרק תשובה בהלכות כמבואר בידו, חבירו ממון המוסר יודע42)או הבורא שאין או כלל, נבואה שאין האומר
ב, הלכה י"א, פרק גזילה בהלכות כמבואר להכעיס, עבירה שעושה מי כל האפיקורסין ובכלל ח). הלכה (שם, אדם בני מעשה

אפיקורוס". זה הרי להכעיס שעטנז לבש או נבילה אכל "אפילו י: הלכה ד, פרק רוצח בהלכות רבינו לעבירה43)וכלשון מומר
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רׁשעי אּלא מנּו ׁשּלא עדּות; ּפסּולי ּבכלל למנֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחכמים
מן44יּׂשראל הן ּפחּותין - הּכֹופרין הּמֹורדין אּלּו אבל , ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ

מעלין לא - ּכֹוכבים ׁשהעֹובדי ּכֹוכבים. ולא45העֹובדי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
לחסידיהן46מֹורידין ויׁש הּבא47, לעֹולם ואּלּו48חלק ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מעלין ולא הּבא49מֹורידין לעֹולם חלק להן ואין ,50. ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ׁשעּׂשה‡. עדים ׁשני עליו העידּו אם ּבעברה, הּנפסל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
לֹוקה אינֹו ׁשהרי ּבֹו, התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹעברה
על ּכׁשעבר אמּורים? ּדברים ּבּמה לעדּות. ּפסּול זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אֹו לּׁשקר ׁשּנׁשּבע ּכגֹון עברה, ׁשהן ּביּׂשראל ׁשּפׁשט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא נבלה אכל אֹו גנב, אֹו גזל אֹו ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָלּׁשוא,
- ׁשֹוגג להיֹות העֹוּׂשה ׁשּקרֹוב ּדבר על עֹובר עדים ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָראּוהּו
אֹו קֹוׁשר ראּוהּו ּכיצד? יּפסל. ּכ ואחר להזהירֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָצריכין
ׁשרב מּפני ׁשּבת, חּלּול ׁשּזה להֹודיעֹו צריכין - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמּתיר
ּבׁשּבת מלאכה עֹוּׂשה ראּוהּו אם וכן זה. יֹודעין אינן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעם
ׁשֹוכח ׁשּמא ׁשּבת, ׁשהּיֹום להֹודיעֹו צריכין - טֹוב ּביֹום ְְְִִִֵֶֶַַַָָאֹו
אֹו מֹוכס ׁשּנעּׂשה מי אֹו ּתמיד, ּבקּוביא המּׂשחק וכן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא.
ׁשהעֹוּׂשה להֹודיעֹו העדים צריכין - לעצמֹו ׁשּמֹוסיף ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָגּבאי
אּלּו. ּדברים יֹודעים אינן העם ׁשרב לעדּות. ּפסּול זה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹדבר
ׁשהּדברים עברה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוכן
ּפי על אף ּבזדֹון, ועבר רׁשע ׁשהּוא ידע ׁשּזה לעדים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמראים

לֹוקה. ואינֹו לעדּות, ּפסּול זה הרי - ּבֹו התרּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָֹׁשּלא
ׁשּבא·. הרי ּכיצד? עצמֹו. ּפי על ּבעברה נפסל אדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ּפי על אף ּברּבית, הלוה אֹו גזל אֹו ׁשּגנב ואמר ּדין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָלבית
נבלה ׁשאכל אמר אם וכן נפסל. אינֹו - עצמֹו ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמׁשּלם
ׁשאי עדים; ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו עד נפסל, אינֹו - אסּורה ּבעל ןאֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
עליו ׁשהעיד ראּובן ,לפיכ רׁשע. עצמֹו את מּׂשים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָאדם
- ּברּבית הלוה לי ואמר: לוי והעיד ּברּבית, ׁשהלוה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַָָָׁשמעֹון
הֹודה ׁשהרי ּפי על אף ולוי. ׁשמעֹון ּבעדּות נפסל ראּובן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהרי
ראּובן על ונאמן רׁשע, עצמֹו מּׂשים אינֹו - ּברּבית ׁשּלוה ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלוי
ּבין רבעֹו, ׁשּפלֹוני ׁשהעיד מי וכן עצמֹו. על נאמן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואינֹו
להרגֹו. מצטרפין ואחר הּוא - ּברצֹונֹו ּבין נרּבע ׁשל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבאנסֹו
לא אבל להרגֹו, מצטרפין ואחר הּוא - אׁשּתי על ּבא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹּפלֹוני
ואחר הּוא - ׁשֹורי את רבע ּפלֹוני ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלהרגּה.

ממֹונֹו. אצל קרֹוב אדם ׁשאין להרגֹו; ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָמצטרפין

מאּלּו‚. ּבעברה ּפסּול ׁשהּוא אחד על ׁשהעידּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
אֹו ּבֹו, וחזר ּתׁשּובה ׁשעּׂשה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעברֹות,
והכחיׁשּום, ׁשנים ּבאּו אם אבל ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּלקה
ּפסּול. ספק זה הרי - נפסל ולא זֹו עברה עּׂשה לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹואמרּו:
עד ידּון, ולא ּבעדּותֹו, ממֹון מֹוציאין ואין יעיד, לא ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹלפיכ

ּתׁשּובה. ׁשעּׂשה ְִֶֶַָָָָׁשּיּודע
ׁשּלקה„. ּבין ּתׁשּובה ׁשעּׂשה ּבין מלקּות, ׁשּנתחּיב מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ׁשהן עדּות, ּפסּולי ׁשאר אבל לכׁשרּותֹו. חֹוזר - ּדין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָּבבית
ׁשּׁשּלמּו ּפי על אף ׁשּגזלּו, אֹו ׁשחמסּו ממֹון מּׁשּום ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּפסּולין
ּבהן ׁשחזרּו ׁשּיּודע עד ּפסּולין הן והרי ּתׁשּובה, צריכין -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הרע. ְִַָָָמּדרּכן
ׁשטרֹותיהן‰. מּׁשּיקרעּו ּברּבית? מלוים חזרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאימתי

אפּלּו ּברּבית ילוּו ׁשּלא גמּורה חזרה ּבהן ויחזרּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמעצמן,
ּכֹוכבים. ְְִֵָלעֹובדי

.Âאת מּׁשּיׁשּברּו ּבקּוביא? המּׂשחקין חזרת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמאימתי
אפּלּו יעּׂשּו ׁשּלא גמּורה חזרה ּבהן ויחזרּו ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּפסיפסיהם,

ְִָּבחּנם.
.Êהּכלים את מּׁשּיׁשּברּו יֹונים? מפריחי חזרת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמאימתי

לא ּבּמדּבר ׁשאפּלּו גמּורה חזרה ּבהן ויחזרּו ּבהן, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּצדין
ֲַיעּׂשּו.

.Áׁשביעית מּׁשּתּגיע ׁשביעית? סֹוחרי חזרת ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאימתי
ּבן ּפלֹוני אני ּכֹותב: אּלא ּבלבד, ּדברים חזרת ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויּבדקּו.
נתּונים הם והרי ׁשביעית, מּפרֹות זּוז מאתים ּכּנסּתי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָּפלֹוני

לענּיים. ְֲִִַַָָּבמּתנה
.Ëּדין לבית מּׁשּיבֹוא ּבׁשבּועה? הּמֹועל חזרת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאימתי

יתחּיב אֹו אני. חׁשּוד להם: ויאמר אֹותֹו, מּכירין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשאין
ויׁשּלם חׁשּוב, ּבממֹון אֹותֹו מּכירין ׁשאין ּדין ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשבּועה
ּומֹוכר, לעצמֹו ּבֹודק ׁשהיה טּבח וכן להּׁשבע. ירצה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹולא
טרפה אֹוכלי ּבכלל הּוא ׁשהרי ידֹו, מּתחת טרפה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָויצאת
ׁשּיראה עד לעדּות, ּפסּול זה הרי - לעדּות ּפסּולין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהן
ׁשחרים, ויכּסה ׁשחרים, וילּבׁש רעתֹו. על ׁשּנחם ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּמעּׂשיו
ּבממֹון אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָויל

חׁשּוב. ּבדבר ידֹו מּתחת טרפה יֹוציא אֹו ְְִִֵַַָָָָָָחׁשּוב.
.Èלֹו ונתנּו אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשהל זֹומם עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עּׂשה זה הרי - רצה ולא ּבׁשקר, להעיד חׁשּוב ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹממֹון
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לכׁשרּותֹו. וחזר ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹּתׁשּובה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשעה הגויים לדתי החוזר כגון, התורה, לכל מומר שהוא או אצלו" העולם מן זו מצוה בטלה "כאילו בה, ונתפרסם שהורגל אחת,
תקיפה" שידם באלו שאדבק לי טוב ונרדפים, שפלים שהם בישראל להידבק לי בצע "מה ויאמר: בהם ויידבק גזירה שגוזרים
כו, זרה עבודה ראה האפיקורסים, בכלל שהיא אינה, "והמומרים" תיבת משנה" ה"לחם ובנוסח ט). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות

והמשומדים". והמינים והאפיקורסים "המוסרים הוא: שי"א ווינציאה רומי שנוסח להעיר וראוי להנאת44)ב. עבירה העוברים
י"ב. הלכה ד, פרק רוצח הלכות ראה בליבם, ה' ואמונת תמיד, ברשעם עומדים ואינם להצילם.45)עצמם, הבור לבור,46)מן

א. הלכה י, פרק זרה עבודה והלכות י"א, הלכה שם, רוצח הלכות ראה נח.47)להמיתם, בני מצוות שבע ראה48)המקיימים
א. קה, בסנהדרין ומקורו י"א הלכה ח, פרק מלכים הלכות ה',49)לקמן מאחרי העם את ומסירים לישראל מצרים שהם ְִֵ"מפני

והמסורות שם)"המינים זרה (עבודה שאמרו כמו א), הלכה י, פרק זרה עבודה (הלכות ירקב" רשעים שם ותלמידיהם ובייתוס כצדוק
מעלים". ולא מורידים א.50)והמומרים יז, השנה בראש הסוגיא פי על ו, הלכה ג, פרק תשובה הלכות איזו1)השווה על

חזרתם. ודרכי ממון, משום עדות פסולי של תשובתם עצמו. פי על נפסל אדם אם נפסל. אינו איזו ועל לעדות, אדם נפסל עבירה

zecr zekld - 'a xc` 'i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

יּומתּו‡. לא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולים ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹהּקרֹובים
ׁשּלא זה: לאו ׁשּבכלל למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבנים. על ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאבֹות
הּדין והּוא אבֹות. ּפי על ּבנים ולא ּבנים, ּפי על אבֹות ְְְִִִִִַַַָָָָֹיּומתּו
קרֹובים אּלא ּתֹורה מּדין ּפסּולין אין קרֹובים. ְְְְִִִִִִֵֶָָָלׁשאר
הּבן, ּבן ועם הּבן עם האב והם: ּבלבד, אב ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמּמׁשּפחת
צרי ואין זה, עם זה ּובניהן זה, עם זה האב מן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוהאחין
אֹו האם מן הּקרֹובים ׁשאר אבל אחיו. ּבן עם הּדֹודים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָלֹומר

מּדבריהם. ּפסּולין ּכּלן - האיׁשּות ְְִִִִִֵֶֶֶָָֻמּדר
ּתאֹומים·. אחים ׁשני אפּלּו הּקרֹובים. ּבדין אינן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהּגרים

ׁשּנֹולד ּכקטן - ׁשּנתּגּיר ׁשהּגר לזה. זה מעידין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנתּגּירּו
חׁשּוב. ָהּוא

הן‚. הרי - האב מן ּבין האם מן ּבין זה, עם זה ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאחים
בניהם ּובני ּבׁשני. ׁשני - זה עם זה ּובניהם ּבראׁשֹון. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶראׁשֹון

ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - זה עם ְְִִִִִִֶֶזה
ׁשליׁשי„. לֹומר צרי ואין ּכׁשר, - ּבראׁשֹון ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָּולעֹולם

- ּבראׁשֹון ׁשני לֹומר צרי ואין ּבׁשני, ׁשני אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָּבׁשני.
ּפסּולים. ְְִֵֶׁשניהם

עם‰. האב :לפיכ הּוא. ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון - ּבנֹו עם ְְְְִִִִִָָָָָהאב
ּכׁשר, - מּמּנּו רביעי ׁשהּוא ּבנֹו, ּבן ּבן ועם ּפסּול; - ּבנֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָּבן
ּכיצד? ּבנקבֹות. הּדר וכן ּבראׁשֹון. ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּפני
הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין ואחֹותֹו, אח אֹו אחיֹות ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָׁשּתי
ׁשני - נקבֹות ּבין זכרים ּבין ּבניהם, ּבראׁשֹון. ראׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָהם
ּכדר ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - ּבנֹותיהן ּבנֹות אֹו ּבניהם ּבני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶּבׁשני.
מֹונה אּתה ּכ ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון ּבזכרים מֹונה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאּתה

ְִֵּבנקבֹות.
.Â;לבעלּה ּפסּול אּתה ּכ לּה, ּפסּול ׁשאּתה אּׁשה ְְִֶַַַָָָָָָָָָּכל

ּפסּול אּתה ּכ לֹו, ּפסּול ׁשאּתה ּבעל וכל ּכאׁשּתֹו. ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּבעל
ּכבעלּה. ׁשהאּׁשה ְְְְִִֶַָָָלאׁשּתֹו;

.Êמעידין ּבעליהן - ּבׁשני ׁשני זֹו עם זֹו ׁשהן נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכל
אּׁשה זה ׁשּלקח ּכגֹון ּבראׁשֹון, ראׁשֹון היּו אם אבל לזה. ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָזה

לזה. זה מעידין אין - ּבּתּה ְְִִִֵֶֶֶָָוזה
.Áראׁשֹון הן והרי לזה, זה ּפסּולין - אחיֹות ּבעלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ְִּבראׁשֹון.
.Ëאחֹות ּבת לבעל ולא אׁשּתֹו, אחֹות לבן יעיד לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹוכן

לֹו ׁשּיׁש אׁשּתֹו אחֹות ּבעל לבן הּוא מעיד אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָאׁשּתֹו.
אחרת. ִֵֶֶַָמאּׁשה

.Èקרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
ּכל וכן ואחיו. ּבנֹו ּכגֹון קרֹוביו, לׁשאר מעיד אּתה הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
הרי - קרֹוב אׁשת ׁשהיא מּפני לּה מעיד אּתה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה

קרֹוביה. לׁשאר מעיד ְְִִֵֶַָָָאּתה
.‡È.לזה זה מעידים - חתן ואבי ּכּלה ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָאבי
.·Èּביניהן אין ׁשהרי לזה, זה מעידין - האם מן האח ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחי

ראּובן, מּמנּו וילדה ליֹוסף ׁשּנּׂשאת רחל ּכיצד? ּכלל. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻקרבה
יֹוסף,ו ּומת מנּׁשה, והּוא אחרת מאּׁשה ּבן ליֹוסף היה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ויהּודה מנּׁשה הרי - יהּודה מּמּנּו וילדה לׁשמעֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונּׂשאת
לזה. זה ְִִֶֶָמעידין

.‚Èמעיד אינֹו לפיכ ּבראׁשֹון. ראׁשֹון - אׁשּתֹו עם ְְְִִִִִִִֵֵָָהאיׁש
ולא ּבּתּה, לבעל ולא לבּתּה ולא ּבנּה, לאׁשת ולא לבנּה ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹלא
אביה. לאׁשת ולא אּמּה לבעל ולא לאּמּה, ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלאביה

.„Èהרי - האיׁשּות נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ארּוסה, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאׁשּתֹו
ּבארּוסתֹו אמּורים?] ּדברים [ּבּמה עדּות. לענין ּכנּׂשּואה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהיא
ארּוסתֹו, לקרֹובי העיד אם אבל לּה; מעיד ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעצמּה,
ּפֹוסלין אין - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה ּבנּה אֹו אחֹותּה ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּכגֹון

ׁשּיּׂשאּנה. עד ִֶֶַָָָאֹותּה
.ÂËׁשהן מּפני לא - הּקרֹובים עדּות ּתֹורה ׁשּפסלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹזה

לטֹובתֹו לא לֹו מעיד אינֹו ׁשהרי זה, את זה אֹוהבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחזקת
והּׂשֹונא האֹוהב ,לפיכ הּוא. הּכתּוב גזרת אּלא לרעתֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
גזרה ׁשּלא לדּינּות; ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף לעדּות, ּכׁשר -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּקרֹובים. על אּלא ְִֶַַָָּתֹורה

ה'תשע"א ב' אדר י' רביעי יום
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.‡קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ,2ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
זה הרי - ּבנים לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, מתה ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאם

וכׁשר .3נתרחק ְְִֵֵַָ
חתנֹו,·. נעּׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

ּפּקח והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חתנֹו; ּכ4ונעּׂשה ואחר , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּפתּוח5נתחרׁש מּדת7ונסּתּמא6; לכּון ׁשּיכֹול ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבּה מעיד ׁשהּוא מצריה8הּקרקע ׁשפּוי9ּומסּים 11ונׁשּתּטה10; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּפסּול זה הרי ׁשּלא12- עד עדּות לֹו יֹודע היה אם אבל . ֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

וחזר ונתחרׁש, פּקח ּבּתֹו; ּומתה חתנֹו, ונעּׂשה חתנֹו, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָנעּׂשה
ונסּתּמא, ּפתּוח ונׁשּתּפה; וחזר ונׁשּתּטה, ׁשפּוי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָונתּפּקח;
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עדות.1) לעניין וקרוביה ארוסה דין להעיד. הפסולים הקרובים הם שתחילתה1)מי עדות עדות. לעניין - ונתרחק קרוב דין
אחד, בשטר רשומים מתנה מקבלי שני בקטנו. שראה מה על בגדלו, עליהם להעיד נאמן שאדם הדברים בכשרות. וסופה בפסלות

השטר. של דינו מה מהם, לאחד קרובים ו.2)ועדים הלכה י"ג, פרק לעיל כמבואר כאשתו, שיראה3)ובעל עדות על להעיד
קטן סעיף לג משפט לחושן (ש"ך נתרחק זה הרי אשתו, נתגרשה אם וכן החכמים). וכדעת ב כז, בסנהדרין (משנה שנתרחק לאחר

שם). לרבינו המשנה בפירוש ומקורו לשמוע.4)ח פקוחות הלכה5)שאזניו ט, פרק לעיל וראה שומע, ואינו אוזניו נאטמו
עליו". שמאיימים והאיום הדיינים, לשמוע ראוי "ויהיה א):6)י"א: קכח, בתרא (בבא התלמוד ונוסח ורואות, פתוחות שעיניו

או7)פיתח. עד "והוא שנאמר: להעיד, פסול שהסומא י"ב הלכה ט, פרק לעיל נתבאר וכבר רואה, ואינו עיניו מאור נסתם

שם).8)ראה". בתרא לבבא (רשב"ם גבולם משיגי מידי להוציאה ומתכוון שלהם, הוא היכן עד בעליה, מסמן9)לטובת
רוחותיה. לארבע הסמוכות השדות בשאר סימנים לו שיש בדעתו.10)גבולותיה, מיושב פסול11)חכם, והשוטה מדעתו, יצא

ט. הלכה ט, פרק לעיל כמבואר שם).12)לעדות, בתרא (בבא הוא פסול העדות הגדת בשעת שהרי
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יּומתּו‡. לא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולים ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹהּקרֹובים
ׁשּלא זה: לאו ׁשּבכלל למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבנים. על ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאבֹות
הּדין והּוא אבֹות. ּפי על ּבנים ולא ּבנים, ּפי על אבֹות ְְְִִִִִַַַָָָָֹיּומתּו
קרֹובים אּלא ּתֹורה מּדין ּפסּולין אין קרֹובים. ְְְְִִִִִִֵֶָָָלׁשאר
הּבן, ּבן ועם הּבן עם האב והם: ּבלבד, אב ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמּמׁשּפחת
צרי ואין זה, עם זה ּובניהן זה, עם זה האב מן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוהאחין
אֹו האם מן הּקרֹובים ׁשאר אבל אחיו. ּבן עם הּדֹודים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָלֹומר

מּדבריהם. ּפסּולין ּכּלן - האיׁשּות ְְִִִִִֵֶֶֶָָֻמּדר
ּתאֹומים·. אחים ׁשני אפּלּו הּקרֹובים. ּבדין אינן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהּגרים

ׁשּנֹולד ּכקטן - ׁשּנתּגּיר ׁשהּגר לזה. זה מעידין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנתּגּירּו
חׁשּוב. ָהּוא

הן‚. הרי - האב מן ּבין האם מן ּבין זה, עם זה ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאחים
בניהם ּובני ּבׁשני. ׁשני - זה עם זה ּובניהם ּבראׁשֹון. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶראׁשֹון

ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - זה עם ְְִִִִִִֶֶזה
ׁשליׁשי„. לֹומר צרי ואין ּכׁשר, - ּבראׁשֹון ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָּולעֹולם

- ּבראׁשֹון ׁשני לֹומר צרי ואין ּבׁשני, ׁשני אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָּבׁשני.
ּפסּולים. ְְִֵֶׁשניהם

עם‰. האב :לפיכ הּוא. ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון - ּבנֹו עם ְְְְִִִִִָָָָָהאב
ּכׁשר, - מּמּנּו רביעי ׁשהּוא ּבנֹו, ּבן ּבן ועם ּפסּול; - ּבנֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָּבן
ּכיצד? ּבנקבֹות. הּדר וכן ּבראׁשֹון. ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּפני
הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין ואחֹותֹו, אח אֹו אחיֹות ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָׁשּתי
ׁשני - נקבֹות ּבין זכרים ּבין ּבניהם, ּבראׁשֹון. ראׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָהם
ּכדר ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - ּבנֹותיהן ּבנֹות אֹו ּבניהם ּבני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶּבׁשני.
מֹונה אּתה ּכ ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון ּבזכרים מֹונה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאּתה

ְִֵּבנקבֹות.
.Â;לבעלּה ּפסּול אּתה ּכ לּה, ּפסּול ׁשאּתה אּׁשה ְְִֶַַַָָָָָָָָָּכל

ּפסּול אּתה ּכ לֹו, ּפסּול ׁשאּתה ּבעל וכל ּכאׁשּתֹו. ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּבעל
ּכבעלּה. ׁשהאּׁשה ְְְְִִֶַָָָלאׁשּתֹו;

.Êמעידין ּבעליהן - ּבׁשני ׁשני זֹו עם זֹו ׁשהן נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכל
אּׁשה זה ׁשּלקח ּכגֹון ּבראׁשֹון, ראׁשֹון היּו אם אבל לזה. ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָזה

לזה. זה מעידין אין - ּבּתּה ְְִִִֵֶֶֶָָוזה
.Áראׁשֹון הן והרי לזה, זה ּפסּולין - אחיֹות ּבעלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ְִּבראׁשֹון.
.Ëאחֹות ּבת לבעל ולא אׁשּתֹו, אחֹות לבן יעיד לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹוכן

לֹו ׁשּיׁש אׁשּתֹו אחֹות ּבעל לבן הּוא מעיד אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָאׁשּתֹו.
אחרת. ִֵֶֶַָמאּׁשה

.Èקרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
ּכל וכן ואחיו. ּבנֹו ּכגֹון קרֹוביו, לׁשאר מעיד אּתה הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
הרי - קרֹוב אׁשת ׁשהיא מּפני לּה מעיד אּתה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה

קרֹוביה. לׁשאר מעיד ְְִִֵֶַָָָאּתה
.‡È.לזה זה מעידים - חתן ואבי ּכּלה ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָאבי
.·Èּביניהן אין ׁשהרי לזה, זה מעידין - האם מן האח ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחי

ראּובן, מּמנּו וילדה ליֹוסף ׁשּנּׂשאת רחל ּכיצד? ּכלל. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻקרבה
יֹוסף,ו ּומת מנּׁשה, והּוא אחרת מאּׁשה ּבן ליֹוסף היה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ויהּודה מנּׁשה הרי - יהּודה מּמּנּו וילדה לׁשמעֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונּׂשאת
לזה. זה ְִִֶֶָמעידין

.‚Èמעיד אינֹו לפיכ ּבראׁשֹון. ראׁשֹון - אׁשּתֹו עם ְְְִִִִִִִֵֵָָהאיׁש
ולא ּבּתּה, לבעל ולא לבּתּה ולא ּבנּה, לאׁשת ולא לבנּה ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹלא
אביה. לאׁשת ולא אּמּה לבעל ולא לאּמּה, ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלאביה

.„Èהרי - האיׁשּות נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ארּוסה, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאׁשּתֹו
ּבארּוסתֹו אמּורים?] ּדברים [ּבּמה עדּות. לענין ּכנּׂשּואה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהיא
ארּוסתֹו, לקרֹובי העיד אם אבל לּה; מעיד ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעצמּה,
ּפֹוסלין אין - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה ּבנּה אֹו אחֹותּה ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּכגֹון

ׁשּיּׂשאּנה. עד ִֶֶַָָָאֹותּה
.ÂËׁשהן מּפני לא - הּקרֹובים עדּות ּתֹורה ׁשּפסלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹזה

לטֹובתֹו לא לֹו מעיד אינֹו ׁשהרי זה, את זה אֹוהבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחזקת
והּׂשֹונא האֹוהב ,לפיכ הּוא. הּכתּוב גזרת אּלא לרעתֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
גזרה ׁשּלא לדּינּות; ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף לעדּות, ּכׁשר -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּקרֹובים. על אּלא ְִֶַַָָּתֹורה
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.‡קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ,2ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
זה הרי - ּבנים לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, מתה ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאם

וכׁשר .3נתרחק ְְִֵֵַָ
חתנֹו,·. נעּׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

ּפּקח והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חתנֹו; ּכ4ונעּׂשה ואחר , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּפתּוח5נתחרׁש מּדת7ונסּתּמא6; לכּון ׁשּיכֹול ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבּה מעיד ׁשהּוא מצריה8הּקרקע ׁשפּוי9ּומסּים 11ונׁשּתּטה10; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּפסּול זה הרי ׁשּלא12- עד עדּות לֹו יֹודע היה אם אבל . ֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

וחזר ונתחרׁש, פּקח ּבּתֹו; ּומתה חתנֹו, ונעּׂשה חתנֹו, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָנעּׂשה
ונסּתּמא, ּפתּוח ונׁשּתּפה; וחזר ונׁשּתּטה, ׁשפּוי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָונתּפּקח;
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עדות.1) לעניין וקרוביה ארוסה דין להעיד. הפסולים הקרובים הם שתחילתה1)מי עדות עדות. לעניין - ונתרחק קרוב דין
אחד, בשטר רשומים מתנה מקבלי שני בקטנו. שראה מה על בגדלו, עליהם להעיד נאמן שאדם הדברים בכשרות. וסופה בפסלות

השטר. של דינו מה מהם, לאחד קרובים ו.2)ועדים הלכה י"ג, פרק לעיל כמבואר כאשתו, שיראה3)ובעל עדות על להעיד
קטן סעיף לג משפט לחושן (ש"ך נתרחק זה הרי אשתו, נתגרשה אם וכן החכמים). וכדעת ב כז, בסנהדרין (משנה שנתרחק לאחר

שם). לרבינו המשנה בפירוש ומקורו לשמוע.4)ח פקוחות הלכה5)שאזניו ט, פרק לעיל וראה שומע, ואינו אוזניו נאטמו
עליו". שמאיימים והאיום הדיינים, לשמוע ראוי "ויהיה א):6)י"א: קכח, בתרא (בבא התלמוד ונוסח ורואות, פתוחות שעיניו

או7)פיתח. עד "והוא שנאמר: להעיד, פסול שהסומא י"ב הלכה ט, פרק לעיל נתבאר וכבר רואה, ואינו עיניו מאור נסתם

שם).8)ראה". בתרא לבבא (רשב"ם גבולם משיגי מידי להוציאה ומתכוון שלהם, הוא היכן עד בעליה, מסמן9)לטובת
רוחותיה. לארבע הסמוכות השדות בשאר סימנים לו שיש בדעתו.10)גבולותיה, מיושב פסול11)חכם, והשוטה מדעתו, יצא

ט. הלכה ט, פרק לעיל כמבואר שם).12)לעדות, בתרא (בבא הוא פסול העדות הגדת בשעת שהרי



zecrעו zekld - 'a xc` 'i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּתחּלתֹו ּכל הּכלל: זה ּכׁשר. - ונתּפּתח 14וסֹופֹו13וחזר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּתחּלתֹו ּכׁשר; - ּבינתים ׁשּנפסל ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּבכׁשרּות,

ּפסּול - ּבכׁשרּות ׁשּסֹופֹו ּפי על אף לפיכ15ּבפסלּות, מי16. , ְְְְְִִִֶַַַַָָ
גדֹול ּכׁשהּוא ּבּה והעיד ּובא קטן, והּוא ּבעדּות יֹודע ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהיה

ּכלּום אינּה -17. ְֵָ
ּדברים‚. ּכׁשהּוא18ויׁש ׁשּמעיד עדּות על ּבהן ׁשּסֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּדברים הן ואּלּו ּדבריהם. ׁשל ּדברים והם הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָגדֹול,
אדם נאמן ּבקטנֹו: ּׁשראה מה על ּבגדלֹו להעיד נאמן ְְְְְֱֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשאדם

אבי ׁשל ידֹו ּכתב זה אחי;19לֹומר: ׁשל אֹו רּבי, ׁשל אֹו , ְִִִֶֶֶֶַַַָָָ
מּדבריהם ׁשטרֹות ׁשּקּיּום ּבפלֹונית20מּפני אני זכּור . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָ

הּבתּולֹות מנהג לּה ונעּׂשה נׁשים21ׁשּנּׂשאת, ורב הֹואיל ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
נּׂשאֹות מּדבריהם22ּבתּולֹות ּוכתּבה ּבית23, הּזה ׁשהּמקֹום . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

מּדבריהם24הּפרס ׁשּטמאתֹו מּפני ּבאין25; היינּו ּכאן ועד . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּבלבד26ּבׁשּבת אּמה אלּפים עד הּתחּום ׁשּצמצּום ; ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָ
הּספר27מּדבריהם מּבית יֹוצא ּפלֹוני איׁש ׁשהיה 29לטּבל28. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

לערב ּבתרּומתֹו ּתרּומה30ולאכל עּמנּו חֹולק וׁשהיה ;31; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
ּומּתנֹות חּלה מֹוליכים ידי32וׁשהיינּו על ּכהן לפלֹוני ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

זֹו33עצמֹו מׁשּפחה ּכׁשרה, זֹו מׁשּפחה אּבא: לי ואמר ; ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
ׁשהאכילּוני34ּפסּולה ּפלֹוני, ׁשל ּבקצצה ואכלנּו ּכדי35; אחיו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לֹו הֹוגנת ׁשאינּה אּׁשה נּׂשא ּפלֹוני ׁשאחיהם ׁשּכל36להֹודיע . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשל ּבתרּומה לאכל הּכהן זה להחזיק - הּדברים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאּלּו

מּמּנה37ּדבריהם לדחֹותֹו .38אֹו ְְִִִֵֶֶָ
קטן,„. ּכׁשהיה ׁשּידע ּבּמה הּגדֹול ּבהן ׁשּמעיד אּלּו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל

והעיד אּלּו, דברים ּכׁשראה עבד אֹו ּכֹוכבים עֹובד היה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאם
נאמן אינֹו - ונׁשּתחרר ׁשּנתּגּיר .39אחר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָ

גזלן,‰. נעּׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמי
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העדות.13) ראיית העדות.14)שעת הגדת המעשה15)שעת ראיית משעת - ראה" או עד "והוא א): ה, (ויקרא שנאמר שם,
שם). (רשב"ם זו לעדות ראוי ההלכה.16)יהיה התחלת כאן תימן יד (כתובות17)בכתב שנינו וכן בפסלות. תחילתו שהרי

הזה". במקום לפלוני היה דרך לומר נאמן שנתגדל) (קטן אדם אין "אבל א) להלכה18)כח, מחובר זה משפט תימן יד בכתב
וכו'. הדברים" הם בֿ"ואלו מתחילה הבאה וההלכה כעד.19)הקודמת השטר על על20)החתום החתומים עדים התורה שמן

בקטנותו שראה גדול עדות בו הכשירו והם השטר, לקיים עדים הצריכו וחכמים דין, בבית עדותם שנחקרה כמו הם הרי - השטר
גדול" כשהוא ידם כתב שמכיר אחר עימו שיצטרף "והוא רבינו: מוסיף ושם ב, הלכה ז, פרק לעיל והשווה וברש"י), שם (כתובות

שם. בכתובות התלמוד פי על (הלכות21)והוא לבתולה" אלא כך עושים שאין ידוע... מלבוש או כתרים או שמחה מיני כגון,
מאה. שכתובתה לבעולה בניגוד זוז, מאתיים - בתולה וכתובת כ"ה), הלכה ט"ז, פרק בלבד,22)אישות הדבר גילוי אלא זה ואין
וברש"י). שם (כתובות גמגום" בלא לאור הדין שיצא לפרסם אלא עדות צריך הדבר לבנות23)"שאין כתובה שתיקנו הם חכמים

קטנותו. בימי שראה הגדול, עדות בה האמינו ולפיכך א י, שם כמבואר הפרס"24)ישראל, "בית עושה זה הרי הקבר את החורש
שם ללכת להם אסור כהנים ולפיכך סביב, אמה מאה עד המת עצמות את מוליכה שהמחרישה חכמים, שיערו שכך אמה, מאה
בית הזה" "המקום לומר זה נאמן טומאה, בספק כולה והבקעה קבר בה שנחרש גדולה בבקעה מוחזקים היינו ואם הטומאה, מפני
בית הזה. ושהמקום המתחיל דיבור בתוספות ב עמוד שם וראה ובר"ן), א כח, (כתובות טהור ממנו חוץ שהוא מה וכל הוא הפרס
(רע"ב שם (=נשברו) נפרסו מת של שעצמות שבירה, לשון - פרס מפרשים ויש שם. ומתפשטת פרושה שהטומאה מקום - הפרס

א. הלכה י, פרק מת טומאת הלכות וראה א) משנה י"ז, פרק י"ב:25)לאהלות הלכה ט, פרק מת טומאת בהלכות רבינו כדברי
וודאי". טומאת שנטמא מי אלא התורה מן טמא ואין דבריהם של הן הרי ספק, משום שהן הטומאות... אלו שכל ידוע "דבר

לעירנו.26) התחום הוא אלא27)שכאן לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים "מדברי א הלכה כ"ז, פרק שבת בהלכות רבינו כדברי
(שמות ככתוב התורה, מן והלאה ממנו לצאת שאסור "מורחב" תחום יש אבל העיר" מגרש הוא אמה שאלפיים אמה... אלפיים עד
ישראל", מחנה כנגד מיל) הם אמה (=אלפיים מיל עשר לשנים "חוץ הוא זה ותחום השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל כט) טז,

שם. רבינו ילדים.28)כלשון בהיותנו שם מג29)כשלמדנו כגון וכדומה.מטומאתו, מת שרץ ז)30)ע כב, (ויקרא ככתוב
הקדשים". מן יאכל ואחר וטהר השמש כהן31)"ובא עבד שמא חוששים ואין לכהנים, תרומה מחלק השדה כשבעל בגורן,

ב). כ, (כתובות עימו" רבו כן אם אלא לעבד תרומה חולקים ש"אין שהן32)היה, והקיבה והלחיים הזרוע או תרומה כגון,
ג. יח, בדברים ככתוב לכהנים, (שם33)מתנות כך כל דקדק לא שמא לא, אחר ידי על אבל המתנות, שולח אביו היה ידו שעל

להכשיר34)ובר"ן). זה ומעיד אבות בתי לכמה נחלקת משפחה ואותה כהונה פסול חשש עליה שיצא כהנים, במשפחת מדובר
לאכילת אב בית אותו להכשיר דבריו על וסומכים זה, אב בית על ולא הוא, פלוני אב בית על חשש אותו לומר אחד, אב בית
ואפילו מדבריהם, לתרומה אפילו משפחה לפסול נאמן הקטן אין המשפחה על חשש שום יצא לא אם אבל מדבריהם, תרומה

שם). (ר"ן משניים פחות ערעור אין הוא: שכלל כך, על נאמן היה לא שהאכילונו.35)אביו תימן: יד ששנינו36)ובכתב כמו
פירות מלאה חבית ומביאים המשפחה בני באים לו, הוגנת שאינה אשה שנשא האחים מן אחד קצצה? "כיצד שם: בברייתא
שמא אנו ומתייראים לו הוגנת שאינה אשה נשא פלוני אחינו שימעו, ישראל בית אחינו ואומרים: רחבה, באמצע אותה ושוברים
ממשפחתו פלוני שנקצץ קצצה, וזוהי בזרעינו" זרעו יתערב שלא לדורות (=זיכרון) דוגמא לכם וקחו בואו בזרעינו, זרעו יתערב
ובשעה - ממשפחתו פלוני נקצץ ואומרים מלקטים "התינוקות ה הלכה א, פרק קידושין ירושלמי והשווה ביתֿאבותיו. ומייחוס

למשפחתו". פלוני חזר ואומרים: כן עושים היו מגרשה תירוש37)שהוא לדגן מחוץ פירות, תרומת או לארץ, חוץ תרומת כגון,
וברש"י). ב כח, (כתובות מחמת38)ויצהר מכבר פסול שהיה אלא בתרומה, לאכול כשר כהן יופסל זה של עדותו פי על לא

פי על ואף רבינו). דברי בהבנת שם (ר"ן כמקודם דחוי הכהן נמצא להכשירו הקטן עדות נקבל לא ואם כהונה, פסול חשש איזה
שאר כל אבל בלבד, שטרות קיום על אלא מוסב זה שאין רבינו סובר - עימו" גדול שיש "והוא הדגישו: א עמוד שם שבגמרא

כ"ה). הלכה ט"ז, פרק אישות להלכות משנה (מגיד לבדו הוא אפילו עליהם נאמן אינו39)הדברים להתגייר, בדעתו היה אפילו
ב). כח, (כתובות הצורך כל דקדק לא אז כי בגייותו, שראה מה על נאמן
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ידֹו ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - גזלן אם40ונעּׂשה אבל ; ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ
גזלן ׁשּיעּׂשה קדם ּדין ּבבית זה ׁשּבׁשטר ידֹו ּכתב 41החזק ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּכׁשר ׁשטר זה הרי חתנֹו42- נעּׂשה אם וכן אינֹו43. הּוא - ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָ
ידֹו ּכתב על ׁשּלא44מעיד ּפי על אף מעידין. אחרים אבל , ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּכׁשר. זה הרי - חתנֹו ׁשּנעּׂשה אחר אּלא ּדין ּבבית ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהחזק
ּבעברה הּפסּול דֹומה ׁשהּפסּול45ׁשאינֹו ּבקריבה, לפסּול ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לזּיף חׁשּוד .46ּבעברה ְֲֵֵַַָָ
.Âּבלבד עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש זה47ׁשטר קרֹובים ּוׁשניהם , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

ׁשּמסר48לזה ּפי על אף ּבעברה, ּפסּול מּׁשניהם אחד אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשרים49לֹו עדים ּבפני מּפני50הּׁשטר ּכחרס, הּוא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

מּתֹוכֹו מזּיף .51ׁשהּוא ְִֶָֻ
.Êאחתה ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל והעדים52ּכֹותב , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

הרי - הּׁשני מן ּורחֹוקים הּמּתנה מּמקּבלי לאחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָקרֹובים
אחת עדּות ׁשהּוא מּפני ּפסּול, ּכתב53הּׁשטר אם אבל . ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

לׁשמעֹון וׁשּנתּתי ּפלֹונית, חצר לראּובן ׁשּנתּתי אחד: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשטר
ּפלֹונית מּזה54ּׂשדה ּורחֹוקים לזה קרֹובים העדים ונמצאּו , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָ

עדּיֹות ׁשּתי ׁשאּלּו קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו רחֹוקים ׁשהם זה -55, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻ
היּו לאֹומר: דֹומה? זה למה אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי על ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאף

וׁשּנתּתי ,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי עדים ּכ56עלי לׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבׁשטר ׁשּכתב ּפי על ׁשאף ;וכ ּכ מּלוי וׁשּלויתי ,ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכ

ׁשאינן57אחד עדּיֹות ׁשלׁש אּלּו הרי - אחד איׁש והּמקנה , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּבזֹו זֹו .58ּתלּויֹות ְָ

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה לאדם הנאה ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל
מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ עצמֹו. על ּכמעיד הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
אחד אין - עיר ׁשל ּברחֹוב אֹו ּבמרחץ עליהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָלערער
עצמֹו ׁשּיסּלק עד דן, ולא זה ּבדבר מעיד העיר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּבעלי

ידין. אֹו יעיד ּכ ואחר ּגמּור, ְְְִִִַַָָָָָּבקנין
הּוא·. ולׁשמיעה הֹואיל ׁשּלהן, ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני

ּבדּיני ּדנין אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעּׂשּוי
ּכל וכן העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹאֹותּה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי לענּיי מנה ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
עליהן ּופֹוסקין עליהם, סמּוכים הענּיים ּכׁשהיּו ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאמּורים?
ּדבר נּתן אנּו העיר: אֹותּה מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה.
להם הּוא ׁשהנאה להם; ׁשֹומעין אין - ונעיד עלינּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהּקצּוב
וכן העיר. ּבני על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּיתעּׁשרּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
מּתחת„. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה; לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ּבא וׁשאם לּׁשּתף, ׁשּנתנּה מּידֹו וקנּו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּמּנה,
לֹו מעיד ּכ ואחר דמיה, לֹו מׁשּלם - הּׁשּתף מּיד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּוטרפּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָָֹעליה.

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פסולו.40) שלפני תאריך בו לכתוב והקדים בו, וחתם היום, השטר וכתב זייף שהוא לחוש יש כי חתימתו, לקיים שבשטר,
שנפסל.41) קודם ידו בכתב חתום זה שטר ראה עצמו הדין שם.42)שבית התוספות וכפירוש א קנט, בתרא לאחר43)בבא

בשטרו. לחותנו להעיד.44)שחתם פסול בו.45)שהקרוב וכיוצא גזלן היום46)כגון, בו וחתם כתבו שהוא לחוש ויש
שהוא משום ולא הכתוב", "גזירת משום אלא אינו בקריבה" "פסול אבל פיסולו, זמן לפני הוא השטר שתאריך למרות בשקר,
מעידים אחרים ולפיכך היא, מלך" "גזירת אלא נאמן, שהוא ובוודאי לחותנו, להעיד פסול רבינו משה אפילו שהרי לזייף, חשוד

ט"ו. הלכה י"ג, פרק לעיל והשווה וברשב"ם). שם בתרא (בבא וכתב זייף חתנו, שמשנעשה בו, לחשוד שאין אילו47)לו, כי
ו. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר לזה, זה קרובים מהם שניים אפילו כשר, הוא הרי עדים, הרבה בו פסולים48)חתמו הם והרי

אחד הוזם שאם עצמך, הגע לזה? זה קרובים העדים יהו שלא "מניין ט) הלכה ג, פרק (סנהדרין הירושלמי כדברי לאחרים, להעיד
על נהרג היה לא כן, אומר אתה אם שניהם), שיזומו עד זוממים נעשים העדים אין (=שהרי חבירו שיוזם עד נהרג כלום מהם,
שניהם. שיזומו עד זומם נעשה אינו שהרי נהרג, היה לא עימו, מעיד היה לא שאילו להיהרג, לו גרמה הקרוב, עדות נמצאה פיו"?

א. כח, סנהדרין בבבלי זה למלווה.49)וכעין הלווה או ללוקח אלא50)המוכר כלל, עדים בו חתמו שלא שטר הוא: וכלל
עדות, לו אין ושוב מסירה, עדי ימותו שמא העולם, תיקון מפני אלא השטר על חותמים העדים שאין כשר, עדים, בפני שנתנו
ט"ו. הלכה א, פרק גירושין הלכות והשווה וברש"י) ב ג, (גיטין ויכירוה לאחרים חתימתם יראו ימותו שאם לחתום, נהגו לפיכך

(=את51) למוסרו (=הבעל) יבוא שמא מדרבנן, פסול פסולים, עדים בו יש רש"י: מפרש ב י, ובגיטין פסולים, עדים בו שחתמו
י"ז. הלכה שם גירושין הלכות והשווה עליהם, ויסמוך בפניהם לאשה) בפני52)הגט חלקו את אחד לכל פירש ולא אחד, בשטר

שם).53)עצמו. יוחנן וכרבי א הלכה א, פרק בגיטין וכן ז הלכה א, פרק מכות (ירושלמי כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות
להכשיר דיבורו" "חולקים בזה: אומרים ואין גופים, בשני אחד כמעשה זה הרי ולפלוני, לפלוני נתונים נכסי כל וכתב: שהואיל

משנה). (כסף היא אחת עדות שהכל הרחוק, גופים.54)עדות לשני נפרדים מעשים שני אלו כיתי55)הרי כשתי הם והרי
קיימת. השנייה הכת אחת, כת בטלה שאפילו גופים, לשני המעידות נפרדות, וכו'.56)עדים לשמעון ושמכרתי תימן: יד בכתב

אחד".57) בשטר שהם פי על "אף ו: סעיף נא, משפט חושן ערוך השולחן ולשון אחד, בשטר כתובים (בבא58)שהם אמרו וכן
ז, פרק עבדים הלכות והשווה בחבירו. תלוי דיבורו מקצת ואין דיבורו, חולקים אדם" בני ושני שדות ש"בשתי א) קכט, בתרא
עד קנה לא הנכסים אבל חורין בן הוא והרי קנה עצמו לך, קנוים ונכסיי עצמך בו: וכתוב (=שחרור) גט שהביא "עבד ב: הלכה
צריך ואין שיחרורו גט להביא נאמן שהוא מפני קנה, עצמו ואומרים, הדיבור שחולקים השטרות... כשאר בחותמיו הגט שיתקיים
הם הדברים שאלו והטעם, השטר". שיתקיים עד אותם יקנה לא ברורה, בראייה אלא אותם קונה אדם שאין הנכסים אבל לקיימו,
הדיבור", "חולקים בהם לומר יוצדק ולפיכך בזה, זה תלויים ואינם לחוד, הנכסים ונתינת לחוד, העבד שחרור נפרדים, מעשים כשני
כאומר: זה והרי לכאן, באו חדשות פנים חורין, בן הוא הרי וכשישתחרר הואיל גופים, כשני נידון אחד, גוף שהעבד פי על ואף

משנה). (כסף פלוני לאיש מתנה נכסיי נותן והריני עבדי, פלוני משחרר כולם1)הריני הפסולים עיר ובני בעדותו, הנוגע דין
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ידֹו ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - גזלן אם40ונעּׂשה אבל ; ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ
גזלן ׁשּיעּׂשה קדם ּדין ּבבית זה ׁשּבׁשטר ידֹו ּכתב 41החזק ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּכׁשר ׁשטר זה הרי חתנֹו42- נעּׂשה אם וכן אינֹו43. הּוא - ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָ
ידֹו ּכתב על ׁשּלא44מעיד ּפי על אף מעידין. אחרים אבל , ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּכׁשר. זה הרי - חתנֹו ׁשּנעּׂשה אחר אּלא ּדין ּבבית ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהחזק
ּבעברה הּפסּול דֹומה ׁשהּפסּול45ׁשאינֹו ּבקריבה, לפסּול ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לזּיף חׁשּוד .46ּבעברה ְֲֵֵַַָָ
.Âּבלבד עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש זה47ׁשטר קרֹובים ּוׁשניהם , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

ׁשּמסר48לזה ּפי על אף ּבעברה, ּפסּול מּׁשניהם אחד אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשרים49לֹו עדים ּבפני מּפני50הּׁשטר ּכחרס, הּוא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

מּתֹוכֹו מזּיף .51ׁשהּוא ְִֶָֻ
.Êאחתה ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל והעדים52ּכֹותב , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

הרי - הּׁשני מן ּורחֹוקים הּמּתנה מּמקּבלי לאחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָקרֹובים
אחת עדּות ׁשהּוא מּפני ּפסּול, ּכתב53הּׁשטר אם אבל . ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

לׁשמעֹון וׁשּנתּתי ּפלֹונית, חצר לראּובן ׁשּנתּתי אחד: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשטר
ּפלֹונית מּזה54ּׂשדה ּורחֹוקים לזה קרֹובים העדים ונמצאּו , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָ

עדּיֹות ׁשּתי ׁשאּלּו קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו רחֹוקים ׁשהם זה -55, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻ
היּו לאֹומר: דֹומה? זה למה אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי על ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאף

וׁשּנתּתי ,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי עדים ּכ56עלי לׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבׁשטר ׁשּכתב ּפי על ׁשאף ;וכ ּכ מּלוי וׁשּלויתי ,ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכ

ׁשאינן57אחד עדּיֹות ׁשלׁש אּלּו הרי - אחד איׁש והּמקנה , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּבזֹו זֹו .58ּתלּויֹות ְָ
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ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה לאדם הנאה ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל
מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ עצמֹו. על ּכמעיד הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
אחד אין - עיר ׁשל ּברחֹוב אֹו ּבמרחץ עליהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָלערער
עצמֹו ׁשּיסּלק עד דן, ולא זה ּבדבר מעיד העיר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּבעלי

ידין. אֹו יעיד ּכ ואחר ּגמּור, ְְְִִִַַָָָָָּבקנין
הּוא·. ולׁשמיעה הֹואיל ׁשּלהן, ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני

ּבדּיני ּדנין אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעּׂשּוי
ּכל וכן העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹאֹותּה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי לענּיי מנה ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
עליהן ּופֹוסקין עליהם, סמּוכים הענּיים ּכׁשהיּו ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאמּורים?
ּדבר נּתן אנּו העיר: אֹותּה מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה.
להם הּוא ׁשהנאה להם; ׁשֹומעין אין - ונעיד עלינּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהּקצּוב
וכן העיר. ּבני על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּיתעּׁשרּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
מּתחת„. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה; לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ּבא וׁשאם לּׁשּתף, ׁשּנתנּה מּידֹו וקנּו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּמּנה,
לֹו מעיד ּכ ואחר דמיה, לֹו מׁשּלם - הּׁשּתף מּיד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּוטרפּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָָֹעליה.
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פסולו.40) שלפני תאריך בו לכתוב והקדים בו, וחתם היום, השטר וכתב זייף שהוא לחוש יש כי חתימתו, לקיים שבשטר,
שנפסל.41) קודם ידו בכתב חתום זה שטר ראה עצמו הדין שם.42)שבית התוספות וכפירוש א קנט, בתרא לאחר43)בבא

בשטרו. לחותנו להעיד.44)שחתם פסול בו.45)שהקרוב וכיוצא גזלן היום46)כגון, בו וחתם כתבו שהוא לחוש ויש
שהוא משום ולא הכתוב", "גזירת משום אלא אינו בקריבה" "פסול אבל פיסולו, זמן לפני הוא השטר שתאריך למרות בשקר,
מעידים אחרים ולפיכך היא, מלך" "גזירת אלא נאמן, שהוא ובוודאי לחותנו, להעיד פסול רבינו משה אפילו שהרי לזייף, חשוד

ט"ו. הלכה י"ג, פרק לעיל והשווה וברשב"ם). שם בתרא (בבא וכתב זייף חתנו, שמשנעשה בו, לחשוד שאין אילו47)לו, כי
ו. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר לזה, זה קרובים מהם שניים אפילו כשר, הוא הרי עדים, הרבה בו פסולים48)חתמו הם והרי

אחד הוזם שאם עצמך, הגע לזה? זה קרובים העדים יהו שלא "מניין ט) הלכה ג, פרק (סנהדרין הירושלמי כדברי לאחרים, להעיד
על נהרג היה לא כן, אומר אתה אם שניהם), שיזומו עד זוממים נעשים העדים אין (=שהרי חבירו שיוזם עד נהרג כלום מהם,
שניהם. שיזומו עד זומם נעשה אינו שהרי נהרג, היה לא עימו, מעיד היה לא שאילו להיהרג, לו גרמה הקרוב, עדות נמצאה פיו"?

א. כח, סנהדרין בבבלי זה למלווה.49)וכעין הלווה או ללוקח אלא50)המוכר כלל, עדים בו חתמו שלא שטר הוא: וכלל
עדות, לו אין ושוב מסירה, עדי ימותו שמא העולם, תיקון מפני אלא השטר על חותמים העדים שאין כשר, עדים, בפני שנתנו
ט"ו. הלכה א, פרק גירושין הלכות והשווה וברש"י) ב ג, (גיטין ויכירוה לאחרים חתימתם יראו ימותו שאם לחתום, נהגו לפיכך

(=את51) למוסרו (=הבעל) יבוא שמא מדרבנן, פסול פסולים, עדים בו יש רש"י: מפרש ב י, ובגיטין פסולים, עדים בו שחתמו
י"ז. הלכה שם גירושין הלכות והשווה עליהם, ויסמוך בפניהם לאשה) בפני52)הגט חלקו את אחד לכל פירש ולא אחד, בשטר

שם).53)עצמו. יוחנן וכרבי א הלכה א, פרק בגיטין וכן ז הלכה א, פרק מכות (ירושלמי כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות
להכשיר דיבורו" "חולקים בזה: אומרים ואין גופים, בשני אחד כמעשה זה הרי ולפלוני, לפלוני נתונים נכסי כל וכתב: שהואיל

משנה). (כסף היא אחת עדות שהכל הרחוק, גופים.54)עדות לשני נפרדים מעשים שני אלו כיתי55)הרי כשתי הם והרי
קיימת. השנייה הכת אחת, כת בטלה שאפילו גופים, לשני המעידות נפרדות, וכו'.56)עדים לשמעון ושמכרתי תימן: יד בכתב

אחד".57) בשטר שהם פי על "אף ו: סעיף נא, משפט חושן ערוך השולחן ולשון אחד, בשטר כתובים (בבא58)שהם אמרו וכן
ז, פרק עבדים הלכות והשווה בחבירו. תלוי דיבורו מקצת ואין דיבורו, חולקים אדם" בני ושני שדות ש"בשתי א) קכט, בתרא
עד קנה לא הנכסים אבל חורין בן הוא והרי קנה עצמו לך, קנוים ונכסיי עצמך בו: וכתוב (=שחרור) גט שהביא "עבד ב: הלכה
צריך ואין שיחרורו גט להביא נאמן שהוא מפני קנה, עצמו ואומרים, הדיבור שחולקים השטרות... כשאר בחותמיו הגט שיתקיים
הם הדברים שאלו והטעם, השטר". שיתקיים עד אותם יקנה לא ברורה, בראייה אלא אותם קונה אדם שאין הנכסים אבל לקיימו,
הדיבור", "חולקים בהם לומר יוצדק ולפיכך בזה, זה תלויים ואינם לחוד, הנכסים ונתינת לחוד, העבד שחרור נפרדים, מעשים כשני
כאומר: זה והרי לכאן, באו חדשות פנים חורין, בן הוא הרי וכשישתחרר הואיל גופים, כשני נידון אחד, גוף שהעבד פי על ואף

משנה). (כסף פלוני לאיש מתנה נכסיי נותן והריני עבדי, פלוני משחרר כולם1)הריני הפסולים עיר ובני בעדותו, הנוגע דין
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מעיד‰. האריס אין - ּפרֹות ּבּה יׁש אם הּׂשדה: על ִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹורר
ּכדי ּבעליה, ּביד להעמידּה האריס רֹוצה ׁשהרי עליה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלֹו
אבל מעיד. - ּפרֹות ּבּה אין ואם ּבּפרֹות; חלקֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּיּטל
ׁשּתתקּים מי ּכל ואמר: ּבידֹו הּׂשכירּות לקח אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּׂשֹוכר,
הּׂשכירּות נתן ּכבר ואם מעיד; זה הרי - יּטל ּבידֹו זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׂשדה
למערער הּׂשדה ּתצא ׁשאם ּכיון מעיד. אינֹו - הּׂשדה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלבעל
וכן מעיד. אינֹו ּבּה, ׁשּיׁשב הּׁשנים ּכל ּׂשכר לֹו לּתן חּיב -ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Âעל לערער יהּודה ּובא ערב, ראּובן והיה ׁשּלוה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשמעֹון

ל יׁש אם ידֹו, מּתחת קרקע והֹוציא הּלוה ׁשמעֹוןׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
להעיד לֹו יׁש הערב ראּובן הרי - החֹוב ּכנגד אחרת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּׂשדה
ּבזה; הנאה לֹו ׁשאין ׁשמעֹון. ׁשל ׁשהיא קרקע אֹותּה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
ּבעל מּמּנה ׁשּיּפרע אחרת ּׂשדה הרי - יהּודה לקחּה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאם
ׁשּזה אחריו ׁשּלקח ׁשני ללֹוקח מעיד ראׁשֹון לֹוקח וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָחֹובֹו.
ּדמי ּכנגד חֹורין ּבן ּׂשדה לּמֹוכר ׁשּיׁש והּוא ׁשּלֹו. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּׂשדה
ּבעמידת הנאה ראׁשֹון ללֹוקח ׁשאין ראׁשֹון. לֹוקח ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּׂשדה
הראׁשֹון לֹוקח - נטרף ׁשאפּלּו ׁשני; לֹוקח ּביד הּׂשדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָזה
ׁשּיגּבה אחרת ּׂשדה לֹו יׁש והרי חֹוזר, הּוא הּמֹוכר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעל

ִֶָמּמּנה.
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וערער‡. יהּודה ּובא מּׁשמעֹון, טּלית אֹו ּׂשדה ׁשּגזל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָראּובן
ׁשמעֹון אין - היא ׁשּלי זֹו טּלית אֹו זֹו ּׂשדה ואמר: ראּובן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָעל
זֹו ולא יהּודה ׁשל הּׂשדה זֹו ׁשאין לראּובן להעיד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיכֹול
אֹו זֹו ּׂשדה להעמיד רֹוצה ׁשמעֹון ׁשהרי יהּודה; ׁשל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּטּלית
מּיד לֹו ׁשּיחזירּו ּכדי מּמּנּו, גזלּה ׁשהּוא ראּובן, ּביד זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָטּלית
ׁשּמֹוציא ׁשמעֹון, ׁשל הראיה ׁשּתהיה אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּגזלן;
יהּודה. מּיד ּבּה להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו אפׁשר ראּובן, מּיד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
ּובא ללוי, הֹוריׁשּה אֹו הּגזּולה הּׂשדה ראּובן מכר אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ׁשל ׁשאינּה מעיד ׁשמעֹון אין - לוי על לערער ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיהּודה

לוי. מּיד להֹוציאּה לֹו יׁש רּוח נחת ׁשּמא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָיהּודה;
מת·. אם לערער, יהּודה ּובא ללוי, הּגזּולה הּטּלית ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמכר

אין ׁשהרי יהּודה; ׁשל ׁשאינּה עליה מעיד ׁשמעֹון - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָראּובן
ּביאּוׁש הּלֹוקח קנאּה ׁשּכבר לעֹולם, לׁשמעֹון חֹוזרת זֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָטּלית
ּדמיה. יּטל מּמי לֹו ואין הּגזלן ראּובן מת ּוכבר רׁשּות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוׁשּנּוי
על אף מעיד ׁשמעֹון אין - קּים ראּובן עדין אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָאבל
ׁשּיביא ּכדי יהּודה, ּביד ּתעמד ׁשּלא לֹו היא ׁשהנאה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּטּלית;
ּביד הּטּלית היתה אם וכן ּדמיה. ויׁשּלם ּגזלּה ׁשראּובן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָראיה
ׁשאם ׁשּסֹופּה מּפני עליה, מעיד ׁשמעֹון אין - ראּובן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָיֹורׁשי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. לחזר הּיֹורׁש ּביד ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּתעמד
יהּודה‚. ּובא ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹראּובן

מעיד ראּובן אין - ידֹו מּתחת ּולהֹוציאּה ׁשמעֹון על ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָלערער

רֹוצה הּוא הרי - אחריּות עליה ׁשאין ּפי על אף עליה. ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹו
ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי ׁשמעֹון, ּביד ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּתעמד

יׁשּלם. ולא רׁשע לוה יהיה ולא ּבחֹובֹו, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹויטרפּנה
לערער„. יהּודה ּובא לׁשמעֹון, טּלית אֹו ּפרה ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָראּובן

ׁשל ׁשהיא עליה לֹו מעיד ראּובן - ׁשמעֹון מּיד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָּולהֹוציא
ׁשל חֹובֹו ּבעל אין - ׁשמעֹון ּביד עמדה ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשמעֹון;
ּבּמה אּפֹותיקי. היּו ואפּלּו הּמּטלטלין, מן טֹורף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָראּובן
והּטּלית הּפרה ׁשּזֹו מֹודה ׁשמעֹון ּכׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּדברים
ׁשּלֹו; הן ׁשּבאמת יֹודע והּוא ּבוּדאי, הּמֹוכר ראּובן ׁשל ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהם
זכּות לאּבד מעיד ראּובן אין - ׁשמעֹון הֹודה לא אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹאבל
ויתּבע ׁשמעֹון יחזר - ׁשמעֹון ידי מּתחת ּתצא ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹיהּודה;
ּבאּו ׁשהרי ,ׁשּל ׁשאינֹו דבר לי מכרּת לֹו: ויאמר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדמים,
ׁשּיעיד אמּורים ּדברים ּבּמה יהּודה. ׁשל ׁשהן ואמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעדים
ׁשמעֹון? ּביד הּמּטלטלין ויעמיד יהּודה זכּות לאּבד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָראּובן
היתה לא זה ׁשראּובן יֹודעים ׁשהם והעידּו, עדים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּכׁשּבאּו
על אף - לכ עדים ּבאּו לא אם אבל מעֹולם; קרקע ְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹלֹו
ׁשּמא עליהן? מעיד אינֹו ולמה מעיד. אינֹו והּטּלית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּפרה
והקנה 'ּדאקני', וכתב קרקע, אּגב חֹובֹו לבעל אֹותם ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָהקנה

מּט הּפרהלֹו אף טֹורף חֹובֹו ּבעל ׁשּנמצא קרקע, אּגב לטלין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ
ּביד להעמידן רֹוצה ׁשהרי עליהן, יעיד לא לפיכ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהּטּלית;
ּכּיֹוצא ּכל וכן ויטרפם. חֹובֹו ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשמעֹון,
הּדּין ּבדעת אּלא ּתלּויין אינן אּלּו ּודברים אּלּו. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבדברים
לדבר הּגֹורם ּדבר וידע הּמׁשּפטים, עּקר ׁשּיבין ּבינתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹועצם
הנאה צד העד לזה ׁשּיׁש ימצא אם לראֹות. ויעמיק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחר,
יעיד לא זה הרי - ונפלאה רחֹוקה ּבדר אפּלּו זֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבעדּות
הּוא, ּבעדּותֹו נֹוגע ׁשּמא זה, ּבדבר יעיד ׁשּלא ּוכדר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבּה.
ּכׁשם ּפסּולין: מיני ׁשאר וכן דבר. ּבאֹותֹו ידּון לא ְְְְְִִֵֵֵָָָָָֹּכ

ּבדּינים. ּפֹוסלין ּכ ּבעדים, ְְְְִִִִֵֶַָָׁשּפֹוסלין
לזה,‰. זה הּקרֹובים ׁשנים ּבסנהדרין סֹומכין אין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּולפיכ

אּלּו אבל גדֹולה. ּבסנהדרי ּבין קטּנה ּבסנהדרי ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשנה, לעּבר ׁשבעה עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמֹוסיפין
ּבכ אין - קרֹובים ּבהן היה ׁשאם לי, יראה החדׁש, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹקּדּוׁש

ְּכלּום.
.Âואינֹו להעיד, ּכׁשר ויׁש להעיד. ּכׁשר - לדּון הּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָּכל

הּזקן וכן והמׁשחרר, והּגר והּׂשֹונא, האֹוהב לדּון. ְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻּכׁשר
להעיד, ּכׁשרין - מעיניו ּבאחת וסּומא והּממזר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָוהּסריס,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נפׁשֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָואינן

ה'תשע"א ב' אדר י"א חמישי יום

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ּוביראה,‡. ּבחכמה ּוגדֹולים רּבים אנׁשים לֹו ׁשהעידּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָמי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלווה. נכסי על המערער נגד הערב של עדותו המערער. נגד והשוכר האריס של עדותם לצד1)לעדות. הגורמים שונים דברים
לדון. ופסולים להעיד הכשרים בדיינים. גם פוסלים בעדות, הפוסלים פיסולים בהם. להתבונן הדיין ועל בעדות, האיסור1)הנאה

ששניים להראות כדי עד, עם לעמוד עד, שאינו לאדם האיסור ממון. בענייני עדים על האיום עצמית. ראיה בלא אחרים מפי להעיד
מעיד. ואינו עדותו הכובש אחד עד דין מעצמו. שיודה הלווה את ולהפחיד הם,

zecr zekld - 'a xc` `"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹומרים ׁשּלוה2ׁשהם אֹו ּפלֹונית עברה ׁשעבר ּפלֹוני ׁשראּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ראהּו3מּפלֹוני ּכאּלּו ּבלּבֹו הּדבר מאמין ׁשהּוא ּפי על אף ,4 ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָ

מּפיו הּלוה לֹו יֹודה אֹו ּבעיניו, הּדבר ׁשּיראה עד יעיד, לא -ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: מנה. לי הלוה ׁשּפלֹוני עד עלי היה לֹו: ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹויאמר
ּבראּיה ׁשּמתקּימת עדּות ל ואין ידע; אֹו ראה אֹו עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּוא

ממֹון עדּות אּלא ּבידיעה -5אֹו אחרים מּפי הּמעיד וכל . ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
תעּׂשה ּבלא ועֹובר ׁשקר, עד זה תענה6הרי לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ׁשקר. עד ְֲֵֵֶָברע

.·הּממֹון8מאּימין7לפיכ עדי על מאּימין9אף וכיצד . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
הּכל ּבפני עליהם] [מאּימין ּכח10עליהן? אֹותן ּומֹודיעין , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ׁשקר הּבא11עדּות ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּבּה הּמעיד ּובׁשת ,12. ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּגדֹול את ּומׁשּירין לחּוץ, האדם ּכל את מֹוציאין ּכ ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָואחר

ואֹומר לזה.13ׁשּבעדים, חּיב ׁשּזה יֹודע אּתה היא אמר לֹו: ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא אמר: אמר14אם ּפלֹוני איׁש אֹו לֹו, אני חּיב לי אמר ְֲִִִִִֶַַַַָָָָ

ּכלּום אמר לא - לֹו חּיב ׁשהּוא ּבפנינּו15לי ׁשּיאמר: עד , ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לֹו לֹו16הֹודה חּיב הּׁשני17ׁשהּוא העד את מכניסין והיּו . ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ונֹות נֹוּׂשאין - מכּונין דבריהן נמצאּו .ּכ אֹותֹו ניןּובֹודקין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָֻ
הּדין. וגֹומרין ְְִִַַָָּבּדבר,

עצמֹו‚. לבין ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ,18הּמטמין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָ

אצלי ל יׁש וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוהעדים
זֹו הרי - למחר ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא אני מתירא אבל ,וכ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּכ

עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות, .19אינּה ְִִֵֵֵֵֶֶַָ
הֹודאה„. ּדר ואמר עדים ּבפני הּמֹודה זה20אחד יׁש21: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

עלי היּו ׁשאמר: אֹו עדי, אּתם ׁשאמר: אֹו ,וכ ּכ אצלי ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹו
הּמלוה22עדים ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין הּלוה23, וׁשתק ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

לדבריו מאמין עדים24דר אּלּו הרי לֹומר25- צרי ואין . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מּידֹו קנּו לזה26אם ׁשּיׁש ׁשטר עלי ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הֹודאה הם הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל .וכ ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאצלי
ּפיו על .27ּומעידין ְִִִַ

ּכל‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד
לי ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר. איני - העֹולם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
עד זה הרי - נצטרף אם עּמֹו. והצטרף ל אחד, עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָעליו

.28ׁשקר ֶֶ
.Âׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד עם ועמד ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאמר

ויֹודה עדים ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ויפחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּלוה
על אף עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד אסּור זה הרי - ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָֹמעצמֹו

מעיד ׁשאינֹו ׁשקר29ּפי מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
.30ּתרחק ְִָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איננה.2) אומרים, ותיבת: ראו. שהם הנוסח: תימן יד כך.3)בכתב על להעיד ממנו מעין4)ומבקשים ה הלכה בסמוך ראה
או5)זה. מתנה, הם אם הודעתים, לא (=אבל ופלוני פלוני בפני לך מניתי מנה כיצד? ידיעה בלא "ראיה ב: לג, שבועות

ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע דרש הנתבע (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו, ופלוני פלוני יבואו פירעון), או הלוואה,
ויעידו ופלוני פלוני יבוא ופלוני, פלוני בפני לי הודית מנה כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה מעידים, אלו הרי לו, יפרע אזי
שהרג, החייב לו הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי על אלא מתקיימת העדות אין נפשות בעדות אבל ראייה", בלא ידיעה היא זו

להעיד. לו אסור המעשה, את ראה לא א.6)והעד לא, להם7)שם העידו ואפילו בעיניהם, הדבר לראות וצריכים הואיל
להעיד. להם אסור ביותר, נאמנים אימה.8)אנשים (סנהדרין9)מטילים נפשות עידי על שמאיימים כשם שקר, יעידו שלא

ג. הלכה י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל וראה א) דין.10)כט, בבית שעה באותה שרעב11)הנמצאים ועונשו, העוון חומר
"מפיץ (יח) שם וכן שקר", במתת מתהלל איש אין, וגשם ורוח "נשיאים יד) כה, (משלי ככתוב שקר, עדות על לעולם באים וחרב

שקר". עד ברעהו עונה איש שנון, וחץ על12)וחרב בזוי הוא הזה בעולם גם אלא בזוי, יישאר הוא הבא בעולם רק שלא
עצמה שאיזבל הרי - ומלך" אלהים ברכת לאמר ויעדוהו נגדו בליעל בני אנשים שניים "והושיבו י) כא, (מלכיםֿא, ככתוב שוכריו,

(שם). בליעל בני קוראתם: ואומרים.13)שוכרתם, תימן: יד ובכתב שבדיינים. פלוני15)הלווה.14)גדול לומר עשוי שאדם
שם, (סנהדרין עד מפי עד אלא זה אין חשוב, איש הוא אפילו פלוני" "איש אמר: אם וכן עשיר, יחזיקוהו שלא כדי בי, נושה

ב). לז, וברש"י).17)לתובע.16)ובדף א כט, (שם בדבר עדים לו שנהיה המוחבאים.18)נתכוון העדים את ראה שלא
תבעו19) ולמחר לך, אתן מה לי ואין למחר, בדין תכפיני "שמא ז: הלכה ו, פרק ונטען טוען הלכות והשווה (שם). אותם שיראה

בכל) כופר (=כדין היסת נשבע זה הרי מעולם, דברים היו לא שאמר: בין בו, הייתי משטה ואמר שטען בין העדים, באלו בדין
וכו'. עדי" "אתם הלווה שיאמר עד עדות, כאן שאין וכו'.20)ונפטר, לפניכם מודה אני בפניהם: שאמר הזה21)כגון התובע

בפנינו. שם22)העומד במשנה ששנינו למה בקשר שם בסנהדרין התלמוד מדברי רבינו הוציא זה וכל וכך. כך לו חייב שאני
דין התלמוד שהשווה הרי עדי", אתם שיאמר "צריך האומר: יהודה, לרב לו מסייע - לו" חייב שהוא לו הודה בפנינו שיאמר "עד
שבע (להיראות להשביע שלא או; בו, הייתי משטה עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי", "אתם לאמירתו: לו" "הודה

אֿב. הלכה ז, פרק ונטען טוען הלכות והשווה לד), קטן סעיף פא משפט לחושן (ש"ך נתכוונתי עצמי את עלי23)ועשיר) היו
הן. לי ואמר לתביעתי הודה שהלווה בו.24)עדים משטה אלא שאינו והיתול, שחוק דרך שתק אם ב25)פרט כט, סנהדרין

שם. רבינא של מידו,26)מאמרו וקנו שניים בפני הודה הוא: שכלל המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי סודר קניין קיבלו
הוד שטר לו וברש"י).כותבים (שם עומד לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי על אף פה,27)אה, על מלווה לעשותו

אחר בו להימלך הם צריכים שטר, עלי כיתבו להם; אמר ואפילו מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה עליו לכתוב להם אסור אבל
פרק ולווה מלווה בהלכות כמבואר המלווה, לידי השטר מוסרים אז ורק בשטר", "מלווה לעשותו הוא מסכים אם בשטר, שחתמו

א. הלכה א.28)י"א, הלכה לעיל כמבואר שקר", עד ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, עובר29)שבועות ואינו ֵ
וגו'. ברעך תענה לא (סמ"ע30)משום: לו חייב היה שלא כדין, שלא הנתבע, עימו ישתווה זה פחד ידי על שמא שם, שבועות ֵ

יד). קטן סעיף כח, משפט לחושן



עט zecr zekld - 'a xc` `"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹומרים ׁשּלוה2ׁשהם אֹו ּפלֹונית עברה ׁשעבר ּפלֹוני ׁשראּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ראהּו3מּפלֹוני ּכאּלּו ּבלּבֹו הּדבר מאמין ׁשהּוא ּפי על אף ,4 ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָ

מּפיו הּלוה לֹו יֹודה אֹו ּבעיניו, הּדבר ׁשּיראה עד יעיד, לא -ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: מנה. לי הלוה ׁשּפלֹוני עד עלי היה לֹו: ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹויאמר
ּבראּיה ׁשּמתקּימת עדּות ל ואין ידע; אֹו ראה אֹו עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּוא

ממֹון עדּות אּלא ּבידיעה -5אֹו אחרים מּפי הּמעיד וכל . ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
תעּׂשה ּבלא ועֹובר ׁשקר, עד זה תענה6הרי לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ׁשקר. עד ְֲֵֵֶָברע

.·הּממֹון8מאּימין7לפיכ עדי על מאּימין9אף וכיצד . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
הּכל ּבפני עליהם] [מאּימין ּכח10עליהן? אֹותן ּומֹודיעין , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ׁשקר הּבא11עדּות ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּבּה הּמעיד ּובׁשת ,12. ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּגדֹול את ּומׁשּירין לחּוץ, האדם ּכל את מֹוציאין ּכ ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָואחר

ואֹומר לזה.13ׁשּבעדים, חּיב ׁשּזה יֹודע אּתה היא אמר לֹו: ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא אמר: אמר14אם ּפלֹוני איׁש אֹו לֹו, אני חּיב לי אמר ְֲִִִִִֶַַַַָָָָ

ּכלּום אמר לא - לֹו חּיב ׁשהּוא ּבפנינּו15לי ׁשּיאמר: עד , ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לֹו לֹו16הֹודה חּיב הּׁשני17ׁשהּוא העד את מכניסין והיּו . ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ונֹות נֹוּׂשאין - מכּונין דבריהן נמצאּו .ּכ אֹותֹו ניןּובֹודקין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָֻ
הּדין. וגֹומרין ְְִִַַָָּבּדבר,

עצמֹו‚. לבין ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ,18הּמטמין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָ

אצלי ל יׁש וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוהעדים
זֹו הרי - למחר ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא אני מתירא אבל ,וכ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּכ

עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות, .19אינּה ְִִֵֵֵֵֶֶַָ
הֹודאה„. ּדר ואמר עדים ּבפני הּמֹודה זה20אחד יׁש21: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

עלי היּו ׁשאמר: אֹו עדי, אּתם ׁשאמר: אֹו ,וכ ּכ אצלי ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹו
הּמלוה22עדים ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין הּלוה23, וׁשתק ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

לדבריו מאמין עדים24דר אּלּו הרי לֹומר25- צרי ואין . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מּידֹו קנּו לזה26אם ׁשּיׁש ׁשטר עלי ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הֹודאה הם הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל .וכ ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאצלי
ּפיו על .27ּומעידין ְִִִַ

ּכל‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד
לי ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר. איני - העֹולם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
עד זה הרי - נצטרף אם עּמֹו. והצטרף ל אחד, עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָעליו

.28ׁשקר ֶֶ
.Âׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד עם ועמד ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאמר

ויֹודה עדים ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ויפחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּלוה
על אף עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד אסּור זה הרי - ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָֹמעצמֹו

מעיד ׁשאינֹו ׁשקר29ּפי מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איננה.2) אומרים, ותיבת: ראו. שהם הנוסח: תימן יד כך.3)בכתב על להעיד ממנו מעין4)ומבקשים ה הלכה בסמוך ראה
או5)זה. מתנה, הם אם הודעתים, לא (=אבל ופלוני פלוני בפני לך מניתי מנה כיצד? ידיעה בלא "ראיה ב: לג, שבועות

ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע דרש הנתבע (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו, ופלוני פלוני יבואו פירעון), או הלוואה,
ויעידו ופלוני פלוני יבוא ופלוני, פלוני בפני לי הודית מנה כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה מעידים, אלו הרי לו, יפרע אזי
שהרג, החייב לו הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי על אלא מתקיימת העדות אין נפשות בעדות אבל ראייה", בלא ידיעה היא זו

להעיד. לו אסור המעשה, את ראה לא א.6)והעד לא, להם7)שם העידו ואפילו בעיניהם, הדבר לראות וצריכים הואיל
להעיד. להם אסור ביותר, נאמנים אימה.8)אנשים (סנהדרין9)מטילים נפשות עידי על שמאיימים כשם שקר, יעידו שלא

ג. הלכה י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל וראה א) דין.10)כט, בבית שעה באותה שרעב11)הנמצאים ועונשו, העוון חומר
"מפיץ (יח) שם וכן שקר", במתת מתהלל איש אין, וגשם ורוח "נשיאים יד) כה, (משלי ככתוב שקר, עדות על לעולם באים וחרב

שקר". עד ברעהו עונה איש שנון, וחץ על12)וחרב בזוי הוא הזה בעולם גם אלא בזוי, יישאר הוא הבא בעולם רק שלא
עצמה שאיזבל הרי - ומלך" אלהים ברכת לאמר ויעדוהו נגדו בליעל בני אנשים שניים "והושיבו י) כא, (מלכיםֿא, ככתוב שוכריו,

(שם). בליעל בני קוראתם: ואומרים.13)שוכרתם, תימן: יד ובכתב שבדיינים. פלוני15)הלווה.14)גדול לומר עשוי שאדם
שם, (סנהדרין עד מפי עד אלא זה אין חשוב, איש הוא אפילו פלוני" "איש אמר: אם וכן עשיר, יחזיקוהו שלא כדי בי, נושה

ב). לז, וברש"י).17)לתובע.16)ובדף א כט, (שם בדבר עדים לו שנהיה המוחבאים.18)נתכוון העדים את ראה שלא
תבעו19) ולמחר לך, אתן מה לי ואין למחר, בדין תכפיני "שמא ז: הלכה ו, פרק ונטען טוען הלכות והשווה (שם). אותם שיראה

בכל) כופר (=כדין היסת נשבע זה הרי מעולם, דברים היו לא שאמר: בין בו, הייתי משטה ואמר שטען בין העדים, באלו בדין
וכו'. עדי" "אתם הלווה שיאמר עד עדות, כאן שאין וכו'.20)ונפטר, לפניכם מודה אני בפניהם: שאמר הזה21)כגון התובע

בפנינו. שם22)העומד במשנה ששנינו למה בקשר שם בסנהדרין התלמוד מדברי רבינו הוציא זה וכל וכך. כך לו חייב שאני
דין התלמוד שהשווה הרי עדי", אתם שיאמר "צריך האומר: יהודה, לרב לו מסייע - לו" חייב שהוא לו הודה בפנינו שיאמר "עד
שבע (להיראות להשביע שלא או; בו, הייתי משטה עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי", "אתם לאמירתו: לו" "הודה

אֿב. הלכה ז, פרק ונטען טוען הלכות והשווה לד), קטן סעיף פא משפט לחושן (ש"ך נתכוונתי עצמי את עלי23)ועשיר) היו
הן. לי ואמר לתביעתי הודה שהלווה בו.24)עדים משטה אלא שאינו והיתול, שחוק דרך שתק אם ב25)פרט כט, סנהדרין

שם. רבינא של מידו,26)מאמרו וקנו שניים בפני הודה הוא: שכלל המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי סודר קניין קיבלו
הוד שטר לו וברש"י).כותבים (שם עומד לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי על אף פה,27)אה, על מלווה לעשותו

אחר בו להימלך הם צריכים שטר, עלי כיתבו להם; אמר ואפילו מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה עליו לכתוב להם אסור אבל
פרק ולווה מלווה בהלכות כמבואר המלווה, לידי השטר מוסרים אז ורק בשטר", "מלווה לעשותו הוא מסכים אם בשטר, שחתמו

א. הלכה א.28)י"א, הלכה לעיל כמבואר שקר", עד ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, עובר29)שבועות ואינו ֵ
וגו'. ברעך תענה לא (סמ"ע30)משום: לו חייב היה שלא כדין, שלא הנתבע, עימו ישתווה זה פחד ידי על שמא שם, שבועות ֵ

יד). קטן סעיף כח, משפט לחושן
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.Êלחברֹו להעיד ׁשקר עדי אדם31הּׂשֹוכר מּדיני ּפטּור -32, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשמים ּבדיני ׁשּכבׁש33וחּיב אחד עד וכן העיד34. ולא עדּותֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמים ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור -35. ְְִִִִֵֵַַָָָָָ

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

זהּו‡. - ּבׁשקר ׁשהעיד ּבעדים ונֹודע ּבׁשקר, ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמי
ׁשרצה ּכמה לֹו לעּׂשֹות עּׂשה ּומצות זֹומם, עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנקרא
סקילה עליה ׁשחּיבין ּבעברה אם לחברֹו. ּבעדּותֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלעּׂשֹות
וכן נּׂשרפין; - ּבּׂשרפה ואם ּכּלן; נסקלין - והּוזּמּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻהעידּו
מהן אחד ּכל לֹוקה - ּבמלקּות העידּו ואם הּמיתֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאר
העידּו ואם אֹותֹו. ּומלקין ּכחֹו ואֹומדין מלקּות. מחּיבי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹֻּכׁשאר
ּכל העדים, מנין לפי ּביניהן הּממֹון מׁשּלׁשין - ממֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלחּיבֹו
ּתׁשלּומין. ּבמקֹום לֹוקין ואין לֹו. הּמּגיע חלק יּתן ואחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחד

ּכּתֹות·. ׁשּתי אבל ׁשהּוזּמּו; ּבעדים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּבּמה
אחת את עֹונׁשין אין - עדּות ּכאן ואין זֹו את זֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמכחיׁשֹות
ּומה הּׁשּקרנית. הּכת היא מי יֹודעים אנּו ׁשאין לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמהן,
זאת עצמּה. ּבעדּות - ההכחׁשה להזּמה? הכחׁשה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָָֹּבין
הּזה, הּדבר היה לא אֹומרת: וזאת הּזה, הּדבר היה ְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאֹומרת:
עצמן, ּבעדים - וההזּמה היה. ׁשּלא ּדבריה מּכלל יבֹוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹאֹו
לא אֹו הּדבר נהיה אם יֹודעים אינן ׁשהזּמּום העדים ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואּלּו
הּנפׁש, את ׁשהרג זה ראינּו ואמרּו: ׁשּבאּו עדים ּכיצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה.
ואחר ּפלֹוני; ּבמקֹום ּפלֹוני ּביֹום לפלֹוני, מנה הלוה ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָאֹו
ּובמקֹום זה ּביֹום ואמרּו: אחרים ׁשנים ּבאּו ונבּדקּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהעידּו
מעֹולם, דברים היּו ולא הּיֹום, ּכל אּלּו ועם עּמכם היינּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹזה
הכחׁשה. זֹו הרי - זה את הלוה זה ולא זה את הרג זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
אֹו ההֹורג וזה ?ּכ מעידים אּתם היא להם: אמרּו אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
ּבמדינה זה ּביֹום עּמנּו היה הּמלוה אֹו הּלוה אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנהרג
הרג לא ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה מכחׁשת; עדּות זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻאחרת!
נהיה ולא היּו עּמנּו ׁשהרי זה, את הלוה זה ולא זה, את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹזה
להם: אמרּו אם אבל אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹדבר
ּכמֹו ּבירּוׁשלים זה ּביֹום זה הרג זה אם יֹודעים אנּו אין ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאנּו
עצמכם ׁשאּתם מעידים ואנּו הרגֹו, לא אֹו אֹומרין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשאּתם
אֹו ונהרגין זֹוממים, אּלּו הרי - ּבבבל זה ּביֹום עּמנּו ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהייתם
עצמּה על הׁשּגיחּו לא ׁשהזּמּום והעדים הֹואיל ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָֹמׁשּלמין.

ׁשקר. אֹו היה אמת אם ּכלל עדּות ְֱִֵֶֶֶֶָָָׁשל
העדים‚. על האחרֹונים עדּות ּתֹורה ׁשהאמינה ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָוזֹו

הראׁשֹונים העדים היּו אפּלּו הּוא. הּכתּוב ּגזרת - ְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָהראׁשֹונים
ׁשאּתם מעידים, אנּו להם: ואמרּו והזּמּום ׁשנים ּובאּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמאה,

הרי - ּפלֹוני ּבמקֹום ּפלֹוני ּביֹום הייתם עּמנּו ּכּלכם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻהּמאה
וכן ּכׁשנים. ּומאה ּכמאה, ׁשהּׁשנים ּפיהם. על נענׁשין ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו
אחר הֹולכין אין - זֹו את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבׁשּתי

ׁשּתיהן. את דֹוחין אּלא ְִֵֶֶֶָָֹהרב,
ׁשהכחׁשּו„. ועדים התראה. צריכין אינן זֹוממין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֻעדים

מׁשּלמין; אֹו לֹוקין אֹו נהרגין אּלּו הרי - הּוזּמּו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָּולבּסֹוף
נגמרה. לא ׁשעדין אּלא היא, הזּמה ּתחּלת ׁשהכחׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני

את‰. ּומכחיׁשין ּבפניהם, אּלא העדים את מזּמין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאין
הרי - ּבפניהן ׁשּלא ׁשהּוזּמּו ועדים ּבפניהם. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהעדים
אֹותם ׁשיזּמּו קדם ׁשהזּמּום העדים מתּו אם ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻהכחׁשּו.
זה. את זה הכחיׁשּו ׁשהרי עדּות, ּכאן אין - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָּבפניהם

.Âהּנהרג ּבא אפּלּו הּוזּמּו, ולא ׁשהכחׁשּו נפׁשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻעדי
מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא מּפני לֹוקין; אינם - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּברגליו
מּכת אֹותן מּכין ּדין ּבית אבל עליו. לֹוקין ואין ּדין, ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּבית

ּׁשּיראּו. מה ּכפי ְְְִִֶַַמרּדּות
.Êההכרזה היא והיא הכרזה. צריכין זֹוממים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעדים

העידּו ּופלֹוני ּפלֹוני ועיר: עיר ּבכל וׁשֹולחין ּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָׁשּלהן?
אֹותן ענׁשנּו אֹו ּבפנינּו, לקּו אֹו והרגנּום, והּוזּמּו, ,וכ ְְְְְְֲֵַַַַַַָָָָּבכ

ויראּו. יׁשמעּו והּנׁשארים ׁשּנאמר: ּדינרין. וכ ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָּכ
.Áקנס - לׁשּלם ׁשחּיבין ּבמקֹום לׁשּלם זֹוממים העדים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחּיּוב

ׁשהעידּו, הרי ּכיצד? עצמן. ּפי על מׁשּלמין אין ּולפיכ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא,
עדּותן ׁשקרונחקרה עדּות ׁשניהם: אמרּו ּכ ואחר ּדין, ּבבית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

זה על העדנּו ׁשאמרּו: אֹו ּכלּום; זה אצל לזה ואין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהעדנּו,
אמרּו: אם אבל ּפיהן. על מׁשּלמין אין - והּוזמנּו וכ ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּבכ
לּתן ונתחּיבנּו ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו ּבבית והּוזמנּו זה, על ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהעדנּו
ׁשּנגמר ּבממֹון הֹודאה ׁשּזֹו מׁשּלמין; אּלּו הרי - וכ ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו

חלקֹו. מׁשּלם - ּכ האחד אמר ואם לּתנֹו. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּדינֹו

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
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הּנפׁש‡. את זה הרג הּבירה ּבמזרח ואמרּו: ׁשהעידּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
הּבירה ּבמערב להן: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּפלֹונית, ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָּבׁשעה
ּבמערב העֹומד יכֹול אם הּזאת: ּבעת עּמנּו הייתם ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּזאת
לראֹות יכֹול אינֹו ואם זֹוממין; אינן - ּׁשּבמזרח מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלראֹות
ׁשל עיניהם מאֹור ׁשּמא אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ
העידּו אם וכן אדם. מּכל יתר מרחֹוק ורֹואין רב, ְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָראׁשֹונים
ּובאּו ּבירּוׁשלים, הּנפׁש את זה הרג ּבּבקר ואמרּו: ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשנים
אם ּבלד: עּמנּו הייתם ּבערב זה ּביֹום להן: ואמרּו ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשנים
עד מּבקר ללד מירּוׁשלים הּסּוס על אפּלּו להּל אדם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיכֹול
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חבירו.31) לשמעון מראובן כסף גורם32)להוציא אלא זה שאין ראובן, את שהפסיד מה לשלם לחייבו יכול הדין בית אין
א). נו, קמא (בבא ופטור שכר33)לנזקין אם אבל (שם). חבירו את שהפסיד מה מעצמו, לשלם עליו שמים ידי לצאת כדי

ב. סעיף לב, משפט ובחושן שם כמבואר שגזל, ממון אותו להחזיר אדם בדיני חייב כדין, שלא ממון והוציא לעצמו, שקר עידי
נבואתו".34) את "הכובש א פט, בסנהדרין שנינו וכן עוונותינו" "יכבוש יט) ז, (מיכה ככתוב והעלים, מעיד35)עצר היה שאילו

וברש"י). שם קמא (בבא ממון הפסד לו שגרם נמצא משלם, והיה שקר, מלהישבע נמנע היה ושמא שבועה, הנתבע את מחייב היה
בגמרא וכמבואר עוונו" ונשא יגיד לא "אם ככתוב: שמים, בידי שחייבים העידו, ולא עדותם שכבשו עדים בשני לומר, צורך ואין

שאינ נשבעו לא ואפילו א. הלכה א פרק לעיל והשווה גדולשם, חטאם התובע, השבעת בלא עדותם וכבשו עדות, לו יודעים ם
פשיטא. המתחיל דיבור שם בתוספות כמבואר יישאו, ולבסוף1)ועוונם שהוכחשו עדים להזמה. הכחשה בין ומה זומם; עד דיני

עצמם. הודאת פי על זוממים תשלומי חיוב דין זוממים. בעדים והכרזה התראה העיר,1)הוזמו. במזרח שאירע מעשה על העידו

zecr zekld - 'a xc` a"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואין זֹוממין. אּלּו הרי - לאו ואם זֹוממין; אינן - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָערב
.הּדר את וקּפלּו להן נזּדּמן ּביֹותר קל ּכר ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹומרין:
אֹותן. ּומזּמין לעֹולם, מׁשערין לּכל הּידּוע הּמצּוי ּבּדבר ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹאּלא

ּבמקֹום·. הּנפׁש את זה הרג ּבּׁשּבת ּבאחד ׁשאמרּו: ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשנים
אחר ּבמקֹום הייתם עּמנּו זה ּביֹום ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָּפלֹוני,
העידּו אפּלּו ּבוּדאי; הרגֹו זה יֹום ׁשּלאחר ּבּיֹום אבל ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָרחֹוק,
עדיו עם ההֹורג זה הרי - הרגֹו ימים ּכּמה ׁשּקדם ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאחרֹונים
עדין ׁשהרג ׁשהעידּו ׁשּבעת הּוזּמּו. ׁשהרי נהרגין, ֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי עדים ׁשני ּבאּו אבל להרג. ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלא
ּובאּו להריגה, ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּבאחד ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָואמרּו:
ּפלֹוני ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָׁשנים
אין - ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּבׁשני אֹו ׁשּבת מערב אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרחֹוק,
ׁשהעידּו ּבעת מקֹום מּכל ׁשהרי נהרגין, ׁשהּוזּמּו אּלּו ֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעדים
ּכיצד? קנס. ּתׁשלּומי לענין וכן להריגה. ּדינֹו נגמר ּכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָעליו
וטבח ּגנב ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשנים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָּבאּו
הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ּדינֹו, ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָונגמר
אמרּו: אפּלּו ּדינֹו; נגמר ׁשּבת ּבערב אבל רחֹוק, ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבמקֹום
- ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּובׁשני ּומכר, וטבח ּגנב ּבּׁשּבת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָּבאחד
ּבעת מקֹום מּכל ׁשהרי מׁשּלמין, ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. היה חּיב עליו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהעידּו
ּדין:‚. ּבבית ׁשּיאמרּו עד זֹוממין נעּׂשין הּׁשטר עדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאין

אמרּו לא אם אבל אחרנּוהּו. ולא ּכתבנּוהּו ּבזמּנֹו זה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹׁשטר
ּבירּוׁשלים, ּבניסן ּבאחד ׁשטר ׁשל ׁשּזמּנֹו ּפי על אף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכן,
זה ּביֹום ּבבבל עּמהם היּו הּׁשטר ׁשעדי והעידּו עדים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּובאּו
ואחרּוהּו, ׁשּכתבּוהּו ׁשאפׁשר ּכׁשרים; והעדים ּכׁשר הּׁשטר -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ואחרּו ׁשם, זה ׁשטר ּכתבּו ּבאדר ּבאחד ּבירּוׁשלים ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּוכׁשהיּו
אם והּוזּמּו: ּכתבנּוהּו, ּבזמּנֹו אמרּו: ּבניסן. זמּנֹו וכתבּו ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָזמּנֹו
עדים אֹו הּׁשטר, על ׁשחתמּו הּיֹום ׁשּיֹודעים עדים ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש
ׁשהּוזּמּו ּכיון ּפלֹוני, ּביֹום ּבֹו ידם וחתימת הּׁשטר זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו
הּׁשטר; על ׁשחתמּו ׁשּנֹודע מּיֹום למפרע נפסלּו הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי - הּׁשטר על החתּומים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהעדים
ׁשראּו עדים אין אם אבל החתימה. ּבעת ּדין ּבבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעדּותן

אּלא נפסלין אין - מּקדם הּׁשטר ראּו ולא מעתעדּותן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
ּכתבנּוהּו; ּבזמּנֹו ואמרּו: ידן ּכתב ׁשּזה ּדין ּבבית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהעידּו
על חתמּו ּבּיֹום ּבֹו ּדין, ּבבית ׁשהעידּו זה ׁשּביֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאפׁשר
ּכתבנּו. ּבזמּנֹו ואמרּו: ׁשּקרּו והם ׁשנים, ּכּמה לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשטר

ה'תשע"א ב' אדר י"ב שישי יום
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ׁשּיהיּו‡. עד מׁשּלמין ולא לֹוקין ולא נהרגין זֹוממין עדים ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאין
לעדּות ראּויין ויזּמּו2ׁשניהם הּדין3, ׁשּנגמר אחר אבל4ׁשניהם . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבלבד מהן אחד הּוזם ּדין,5אם ּגמר קדם ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ונמצא ּדין ּגמר אחר אין6אֹו - ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּבּתֹורה עדּות לכל ונפסלּו ׁשהּוזּמּו ּפי על אף .7נענׁשין, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
נהרגין·. אינן - הּוזּמּו ּכ ואחר עליו ׁשהעידּו זה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנהרג

הּדין עּׂשה8מן לא ועדין - לעּׂשֹות זמם ּכאׁשר ׁשּנאמר: .9. ֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
זה הּקּבלה10ודבר עליו11מּפי ׁשהעידּו זה לקה אם אבל . ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
לֹוקין -12- ּבעדּותן זה ליד זה מּיד הּממֹון יצא אם וכן . ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לבעליו לֹו13חֹוזר ּומׁשּלמין ,14. ְְְִִֵַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נעשים כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה - המעשה בגוף והודאה לתאריך, רק המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר שבמערב והוזמו
בעונש1)זוממים. לעדות נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו לעדות כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

ולא גופני עונש חיוב לא בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים או טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות
שזינתה. כהן בת על בעדות הזמה עונש ממוני. לעיל2)חיוב כמבואר בטילה, עדותם הרי להעיד, פסול נמצא מהם אחד שאם

וממילא מתחייב, הנידון היה לא אחד עד פי על שהרי מנמק: ספר" וב"קרית משנה). (כסף נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק
זמם. כאשר בו; קורא אתה ויוזמו.3)אין שי"א: וינציאה אינם4)בדפוס - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא כא) כ, (דברים שנאמר

נפשו. את לקחו כבר וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות הדין שייגמר עד שנאמר5)נהרגים רש"י: ומפרש שם,
אחד, הכתוב לך שיפרוט עד שניים, כאן הרי "עד" שנאמר מקום כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו יח) (שם,

ג. הלכה לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם נהרגים.6)מכאן, אינם ושוב ממילא, עדותם בטלה זומם,7)ואז עד כדין
עדות. לכל פסול זה הרי ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם שאפילו ד, הלכה י, פרק לעיל אם8)המבואר לומר, וחומר, קל מדין

וחומר). קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא - כשנהרג נהרגים, - נהרג לאחיו,9)כשלא לעשות זמם "כאשר שם: מכות
הרי נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר, בהכרח הרי - עשה כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, - קיים" אחיו והרי
ואמרה תורה שהדגישה וזהו נהרגין. אין המתחיל דיבור ב יא, בחולין רש"י והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר זה
הנפש תחת שמשמעה נפש, תחת בו: לומר יצדק ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב כי נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם)

שם). (מלבי"ם נהרגים.10)שנהרגה העדים אין הנידון נהרג שגילה11)שאם לומר, יש הרי הדין, שמצד מסיני. משה שקיבל
עובדיה ורבי שם). (מלבי"ם עדותו פי על מעשה נעשה כשכבר נפטרנו לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב הכתוב
את להזים עדים יביאו הנהרג שקרובי סוף, לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר: שאם הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה
שלא עליהם, לומר הדיינים, על לעז להוציא שלא כדי ועוד, העולם. סוף עד וכן המזימים, את להזים יביאו הנהרגים וקרובי העדים,

לאמיתו. אמת דין (=שהוא12)דנו הקב"ה מניח היה לא מיתה, הנידון חייב היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק כי
אבל מוות, משפט לעדים אין ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי הוא, לאלוקים המשפט כי מישראל, נפש שתאבד להסכים בעדתֿא'ל) ניצב

יט). פסוק שם לתורה, ברמב"ן וראה משנה, (כסף כן לומר מקום אין מלקות -13)בעונש עשה" כאשר "לא בממון: לומר שאין
עונש על ורק וחומר, קל מדין אותם ומחייבים עונשים אנו בממון כי וגם זמם", "כאשר בו קוראים אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון
לבבא טוב יום בתוספות וראה זוממים). ועדים המתחיל דיבור ב ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים "אין הכלל: נאמר הגוף

ד. משנה ג, פרק (רדב"ז).14)בתרא כפל בתשלומי הנגנב זכה כאשר הקנס, בדמי הנידון וזכה
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ואין זֹוממין. אּלּו הרי - לאו ואם זֹוממין; אינן - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָערב
.הּדר את וקּפלּו להן נזּדּמן ּביֹותר קל ּכר ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹומרין:
אֹותן. ּומזּמין לעֹולם, מׁשערין לּכל הּידּוע הּמצּוי ּבּדבר ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹאּלא

ּבמקֹום·. הּנפׁש את זה הרג ּבּׁשּבת ּבאחד ׁשאמרּו: ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשנים
אחר ּבמקֹום הייתם עּמנּו זה ּביֹום ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָּפלֹוני,
העידּו אפּלּו ּבוּדאי; הרגֹו זה יֹום ׁשּלאחר ּבּיֹום אבל ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָרחֹוק,
עדיו עם ההֹורג זה הרי - הרגֹו ימים ּכּמה ׁשּקדם ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאחרֹונים
עדין ׁשהרג ׁשהעידּו ׁשּבעת הּוזּמּו. ׁשהרי נהרגין, ֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי עדים ׁשני ּבאּו אבל להרג. ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלא
ּובאּו להריגה, ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּבאחד ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָואמרּו:
ּפלֹוני ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָׁשנים
אין - ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּבׁשני אֹו ׁשּבת מערב אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרחֹוק,
ׁשהעידּו ּבעת מקֹום מּכל ׁשהרי נהרגין, ׁשהּוזּמּו אּלּו ֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעדים
ּכיצד? קנס. ּתׁשלּומי לענין וכן להריגה. ּדינֹו נגמר ּכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָעליו
וטבח ּגנב ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשנים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָּבאּו
הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ּדינֹו, ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָונגמר
אמרּו: אפּלּו ּדינֹו; נגמר ׁשּבת ּבערב אבל רחֹוק, ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבמקֹום
- ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּובׁשני ּומכר, וטבח ּגנב ּבּׁשּבת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָּבאחד
ּבעת מקֹום מּכל ׁשהרי מׁשּלמין, ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. היה חּיב עליו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהעידּו
ּדין:‚. ּבבית ׁשּיאמרּו עד זֹוממין נעּׂשין הּׁשטר עדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאין

אמרּו לא אם אבל אחרנּוהּו. ולא ּכתבנּוהּו ּבזמּנֹו זה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹׁשטר
ּבירּוׁשלים, ּבניסן ּבאחד ׁשטר ׁשל ׁשּזמּנֹו ּפי על אף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכן,
זה ּביֹום ּבבבל עּמהם היּו הּׁשטר ׁשעדי והעידּו עדים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּובאּו
ואחרּוהּו, ׁשּכתבּוהּו ׁשאפׁשר ּכׁשרים; והעדים ּכׁשר הּׁשטר -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ואחרּו ׁשם, זה ׁשטר ּכתבּו ּבאדר ּבאחד ּבירּוׁשלים ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּוכׁשהיּו
אם והּוזּמּו: ּכתבנּוהּו, ּבזמּנֹו אמרּו: ּבניסן. זמּנֹו וכתבּו ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָזמּנֹו
עדים אֹו הּׁשטר, על ׁשחתמּו הּיֹום ׁשּיֹודעים עדים ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש
ׁשהּוזּמּו ּכיון ּפלֹוני, ּביֹום ּבֹו ידם וחתימת הּׁשטר זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו
הּׁשטר; על ׁשחתמּו ׁשּנֹודע מּיֹום למפרע נפסלּו הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי - הּׁשטר על החתּומים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהעדים
ׁשראּו עדים אין אם אבל החתימה. ּבעת ּדין ּבבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעדּותן

אּלא נפסלין אין - מּקדם הּׁשטר ראּו ולא מעתעדּותן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
ּכתבנּוהּו; ּבזמּנֹו ואמרּו: ידן ּכתב ׁשּזה ּדין ּבבית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהעידּו
על חתמּו ּבּיֹום ּבֹו ּדין, ּבבית ׁשהעידּו זה ׁשּביֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאפׁשר
ּכתבנּו. ּבזמּנֹו ואמרּו: ׁשּקרּו והם ׁשנים, ּכּמה לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשטר
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ׁשּיהיּו‡. עד מׁשּלמין ולא לֹוקין ולא נהרגין זֹוממין עדים ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאין
לעדּות ראּויין ויזּמּו2ׁשניהם הּדין3, ׁשּנגמר אחר אבל4ׁשניהם . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבלבד מהן אחד הּוזם ּדין,5אם ּגמר קדם ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ונמצא ּדין ּגמר אחר אין6אֹו - ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּבּתֹורה עדּות לכל ונפסלּו ׁשהּוזּמּו ּפי על אף .7נענׁשין, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
נהרגין·. אינן - הּוזּמּו ּכ ואחר עליו ׁשהעידּו זה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנהרג

הּדין עּׂשה8מן לא ועדין - לעּׂשֹות זמם ּכאׁשר ׁשּנאמר: .9. ֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
זה הּקּבלה10ודבר עליו11מּפי ׁשהעידּו זה לקה אם אבל . ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
לֹוקין -12- ּבעדּותן זה ליד זה מּיד הּממֹון יצא אם וכן . ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לבעליו לֹו13חֹוזר ּומׁשּלמין ,14. ְְְִִֵַָָ
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נעשים כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה - המעשה בגוף והודאה לתאריך, רק המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר שבמערב והוזמו
בעונש1)זוממים. לעדות נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו לעדות כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

ולא גופני עונש חיוב לא בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים או טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות
שזינתה. כהן בת על בעדות הזמה עונש ממוני. לעיל2)חיוב כמבואר בטילה, עדותם הרי להעיד, פסול נמצא מהם אחד שאם

וממילא מתחייב, הנידון היה לא אחד עד פי על שהרי מנמק: ספר" וב"קרית משנה). (כסף נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק
זמם. כאשר בו; קורא אתה ויוזמו.3)אין שי"א: וינציאה אינם4)בדפוס - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא כא) כ, (דברים שנאמר

נפשו. את לקחו כבר וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות הדין שייגמר עד שנאמר5)נהרגים רש"י: ומפרש שם,
אחד, הכתוב לך שיפרוט עד שניים, כאן הרי "עד" שנאמר מקום כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו יח) (שם,

ג. הלכה לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם נהרגים.6)מכאן, אינם ושוב ממילא, עדותם בטלה זומם,7)ואז עד כדין
עדות. לכל פסול זה הרי ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם שאפילו ד, הלכה י, פרק לעיל אם8)המבואר לומר, וחומר, קל מדין

וחומר). קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא - כשנהרג נהרגים, - נהרג לאחיו,9)כשלא לעשות זמם "כאשר שם: מכות
הרי נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר, בהכרח הרי - עשה כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, - קיים" אחיו והרי
ואמרה תורה שהדגישה וזהו נהרגין. אין המתחיל דיבור ב יא, בחולין רש"י והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר זה
הנפש תחת שמשמעה נפש, תחת בו: לומר יצדק ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב כי נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם)

שם). (מלבי"ם נהרגים.10)שנהרגה העדים אין הנידון נהרג שגילה11)שאם לומר, יש הרי הדין, שמצד מסיני. משה שקיבל
עובדיה ורבי שם). (מלבי"ם עדותו פי על מעשה נעשה כשכבר נפטרנו לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב הכתוב
את להזים עדים יביאו הנהרג שקרובי סוף, לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר: שאם הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה
שלא עליהם, לומר הדיינים, על לעז להוציא שלא כדי ועוד, העולם. סוף עד וכן המזימים, את להזים יביאו הנהרגים וקרובי העדים,

לאמיתו. אמת דין (=שהוא12)דנו הקב"ה מניח היה לא מיתה, הנידון חייב היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק כי
אבל מוות, משפט לעדים אין ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי הוא, לאלוקים המשפט כי מישראל, נפש שתאבד להסכים בעדתֿא'ל) ניצב

יט). פסוק שם לתורה, ברמב"ן וראה משנה, (כסף כן לומר מקום אין מלקות -13)בעונש עשה" כאשר "לא בממון: לומר שאין
עונש על ורק וחומר, קל מדין אותם ומחייבים עונשים אנו בממון כי וגם זמם", "כאשר בו קוראים אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון
לבבא טוב יום בתוספות וראה זוממים). ועדים המתחיל דיבור ב ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים "אין הכלל: נאמר הגוף

ד. משנה ג, פרק (רדב"ז).14)בתרא כפל בתשלומי הנגנב זכה כאשר הקנס, בדמי הנידון וזכה



zecrפב zekld - 'a xc` a"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה‚. ּדין ּבבית העידּו אם מאה, אפּלּו ׁשלׁשה, העדים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָהיּו
דּבּור ּכדי ּבתֹו חברֹו אחר מהן אחד ּכל והעיד זה, ,15אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכּלן ׁשּיּוזּמּו עד נענׁשין אין - מקצתן אם16והּוזּמּו אבל . ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשאלת ּכדי ׁשהּוא דּבּור, מּכדי יתר לזה זה ּבין הפסק ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהיה

לרב ּתלמיד ׁשהּוזּמּו17ׁשלֹום והּׁשנים העדּות; נחלקה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
נענׁשין ודברי18- ּדבריהן ּבין ׁשהיה האחרים, והּׁשנים , ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נענׁשין אין - הפסק ׁשּבטלה19הראׁשֹונים ּפי על ואף . ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכּלּה אחת20העדּות ּכת ׁשהן מּפני ונפסלה21; הֹואיל , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּכּלּה נפסלה - .22מקצתּה ְְְִִָָָָֻ
הּׁשני„. ואמר עדּותֹו, ונחקרה האחד אני23העיד אף : ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הרי - ׁשניהן והּוזּמּו ּבזה, ּכּיֹוצא הן ׁשאמר: אֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹוהּו,
אחר ׁשאמר עד ׁשּכל מׁשּלמין. אֹו לֹוקין אֹו נהרגין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשניהן

'הן' חברֹו ׁשהעיד24עדּות ּכמֹו והעיד ׁשּנחקר ּכמי זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ׁשגגה25חברֹו זֹוממין לעדים ואין ּבּה26. ׁשאין לפי ,27 ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

לפיכ התראה28מעּׂשה. צריכים ׁשּבארנּו29אין ּכמֹו ,30. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבבת‰. הּמאה העידּו אם הּמאה את מזּמין ׁשהּׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשם

ׁשנים31אחת ּובאּו ּכת חמּׁשים היּו אפּלּו אֹותן מזּמין הן ּכ , ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ
ׁשמעֹון את ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ּכת ּכיצד? ׁשנים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאחר

והזּמּוה עדים ׁשני ּובאּו ׁשנּיה32ּבירּוׁשלים, ּכת ּובאת , ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבירּוׁשלים, ׁשמעֹון הרג ׁשראּובן עצמּה, עדּות אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהעידה
וכן הּׁשנּיה, הּכת זֹו גם והזּמּוה הּׁשנים אֹותן ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָועמדּו

נהרגין הן ּכּלן - מאה אפּלּו הרביעית, וכן על33הּׁשליׁשית, ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
הּׁשנים אּלּו .34ּפי ְִִֵַַ

.Â,ּבירּוׁשלים ׁשמעֹון את ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכת
העדים יהרגּו - ראׁשֹונה הּכת את והזּמה ׁשנּיה ּכת ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּובאה

ראּובן ויּנצל הּכת35הּזֹוממין, את והזּמה ׁשליׁשית ּכת ּבאה . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּוראּובן36הּׁשנּיה הּׁשנּיה הּכת ּתהרג הּכת37- ותּנצל , ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

ּתהרג - ׁשליׁשית הּכת את והזּמה רביעית ּכת ּבאה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָראׁשֹונה.
והראׁשֹונה הּׁשליׁשית ראּובן38הּכת ויּנצל הּׁשנּיה.39, והּכת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

נכנסת ּכת - זֹו את מזּמה זֹו ּכת, מאה הן אפּלּו וכת40וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.41יֹוצאת ֵ

.Êטרפה איׁש על ׁשהעידּו אין42עדים - והּוזּמּו ׁשהרג, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשהּוא לפי נהרגין, אין - ּבידיהן הרגּוהּו ׁשאפּלּו ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנהרגין;

ׁשחּיבין43טרפה ּבדבר והעידּו טרפה, ׁשהיּו העדים וכן .44 ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
יּוזּמּו ׁשאם נהרגין; אין - והּוזּמּו ּדין, ּבית מיתת ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָעליו

זֹוממיהן45זֹוממיהן אין טרפה46- אּלא הזּמּו ׁשּלא .47נהרגין, ְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ
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חבירו.15) של שקר16)סיומו עד "והנה אומר: שהכתוב ב), ה, (מכות כולם שיוזמו עד נהרגים אינם אחת עדות שהם מכיוון
(רש"י). כאחד הם הרי י"ז.17)העד" הלכה ב, פרק שבועות הלכות ראה רבי, עליך שלום שהאחרונים18)האומר: פי על אף

נפרדות. עדים כיתי כשתי הן הרי הוזמו, כאחד19)לא הדין בבית שהופיעו מפני אלא הוזמו? לא והלא ייענשו, למה לכאורה,
ה' פרץ אחזיהו עם "בהתחברך לז) כ, הימיםֿב (דברי אומר והכתוב רשע, עם ידם ששּתּו על לעונש הם שראויים אומר, הייתי
ייענשו לא משנה" ה"לחם ולדעת (רדב"ז). רשעים שהראשונים ידעו, ולא הואיל נענשים, שאינם רבינו משמיענו - מעשיך" את
אלא העידו שלא נמצא ידם, על מיתה נתחייב שכבר הראשונים, דיבור כדי אחר להעיד שבאו כיוון יוזמו, אם אפילו האחרונים

הרוג. אדם האחרונים.20)על עדות פי על נהרג הנידון הדין.21)שאין בית לפני אחת בבת והטעם,22)שהופיעו א. ו, מכות
המתחיל דיבור שם התוספות פירשו כאחת, נחשבים הם עדותם ביטול ולעניין נפרדות, עדויות כשתי נחשבים הם הזמה שלעניין
נחשבים הם כאחד, העידו שלא וכיוון דין, בבית העדתם משעת מתחילה ועדותם העדות, בהגדת תלוי הכול שבהזמה רבא, אמר
אחת, בבת הייתה וראייתם העדות, ראייתם משעת מתחלת שעדותם פסול, מהם אחד נמצא לעניין: אבל נפרדות, עדויות כשתי

לא. או דיבור כדי תוך העידו אם לי מה פסול, מהם אחד היה שראו שבעת דיבור.23)ומכיוון כדי רומי)24תוך בדפוסי
איננה. זו תיבה כמותו25)ווינציאה, אני אף אומר: השני "והעד ח הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות והשווה א. ס, סנהדרין

ונענשים.26)שמעתי". חייבים שוגגים היו (במדבר27)שאפילו אומר והכתוב בהם. שאין תימן: יד בכתב וכן רומי בדפוס
(רדב"ז), שגגה בו אין - מעשה בו שאין דבר שגגה, בו יש - מעשה בו שיש דבר - בשגגה" לעושה לכם יהיה אחת "תורה כט) טו,
בהן שיש פי על אף זוממים "ועדים שנינו: א משנה א, פרק כריתות ובתוספתא בגופו". מעשה דעביד "עד ב קנג, שבת והשווה
ועדים ואמו... אביו המקלל את מרבה אני "מה ב ד, ויקרא כהנים ובתורת מעשה". בהן שאין קרבן, בהם אין דין בית מיתת

מעשה. בהם שאין אלו יצאו ועשה, לומר: תלמוד בשגגה) קרבן הבאת (=לעניין שוגגים.28)זוממין? כשהם נענשים והם הואיל
ב.29) הלכה י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל רבינו כלשון היה, שוגג שמא למזיד, שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה שלא

עדותם (=שכל התראה בלא הנידון את להרוג רצו הם והלא זוממין, בעדים התראה להצריך אפשר איך נימקו: א לג, ובכתובות
כשם לאחיו", לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם אמרה: והתורה עליה), מעידים שהם ההתראה בו התרו ולא נבראה, ולא הייתה לא

התראה. בלא אף הם ייענשו כך התראה, בלא הנידון את להרוג ד.30)שרצו הלכה י"ח, י"ח,31)פרק פרק לעיל כמבואר
כשניים". ומאה כמאה "שהשניים ג והזימו.32)הלכה תימן: יד נהרגין.33)בכתב כולם מאה הם אפילו תימן: יד ובכתב

(מכות34) עליו להעיד הבא כל את להזים ביניהם, עצה שנטלו היא, וסוטה סרה עדות של כת זו, היא "איסטטית" אומרים ואין
וברש"י). א ב.36)הנידון.35)ה, הלכה לעיל כמבואר נהרגת, השנייה אין נהרגה אם כי הראשונה, הכת שנהרגה טרם

היא.37) כשרה הראשונה שהכת נתברר שהרי הראשונה.38)הנידון, את הזימה היא והרי היא, כשרה השנייה שהכת שנתברר
ונקי.39) צדיק הנידון ראובן הרי זוממת, הראשונה הכת יכולים41)להעיד.40)שאם שניים אם כי ונענשת. מלהעיד נפסלת

השניים את מזימים האחרים שניים וכל שניים, מזימים ששניים שכן, כל הקודמת, בהלכה כמבואר נפרדות, כיתות חמישים להזים
כת פטורה... הראשונה כת חייב, "...הנדון ו משנה א, פרק מכות בתוספתא מפורשים רבינו דברי ובאמת משנה). (כסף הקודמים

שם. דוד" ב"חסדי וכן יוצאה" אחת וכת נכנסת ראה42)אחת ימות, ובה רפואה לה שאין אומרים, שהרופאים מחלה, שחלה
ח. הלכה ב, פרק רוצח א).43)הלכות עח, (סנהדרין מת כאדם הוא שהרי אדם, מדיני פטור הטריפה את העובר44)וההורג

טריפה.46)מזימיהם.45)עליו. שהם העדים את להרוג שזממו המזימים עדות47)אלו נמצאת פטור, הטריפה את וההורג

zecr zekld - 'a xc` a"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áרׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו לא48עדים ּבֹו ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הרי - הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מיתה ולא ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֹמלקּות
לחּיבֹו ולא זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹאּלּו
ׁשהעידּו: ּכגֹון חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹממֹון.

אּמֹו נתּגרׁשה נחלצה49ּבפנינּו ּביֹום50אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָ
לֹוקין הן הרי - והּוזּמּו אדם51ּפלֹוני, על העידּו אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

ּבׁשגגה ּגֹולין52ׁשהרג ואינן לֹוקין, - והּוזּמּו על53, העידּו . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּנפׁש ׁשהרג זה ׁשל ואין54ׁשֹורֹו לֹוקין, הן הרי - והּוזּמּו , ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

הּכפר את עברי55מׁשּלמין ּבעבד ׁשּנמּכר עליו העידּו .56, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
לֹוקיןוהּוזּמּו הן57- הּקּבלה מּפי אּלּו דברים וארּבעה .58. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

.Ëהּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים: קּבלּו 59ּכ ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָ
ּבעדּותן הרׁשע את והזּמּום,60והצּדיקּו אחרים עדים ּובאּו , ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

הּצּדיק את עדים61והצּדיקּו הרי - הרׁשע את והרׁשיעּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּצּדיק62הראׁשֹונים הרׁשיעּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקים, ְִִִִִִִֶַַַַָֹ
ּבחלב63להלקֹותֹו ּבּׂשר ׁשאכל עליו העידּו אם אבל אֹו64. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ

לֹו ועּׂשיתם ׁשּנאמר: מּׁשּום לֹוקין אּלּו הרי - ׁשעטנז ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּלבׁש
זמם .65ּכאׁשר ֲֶַַָ

.Èּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
לּׂשרפה הּנֹואפת ודין לחנק נמצאּו66ראּובן ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

מּפי זה ודבר נּׂשרפין. ולא נחנקין אּלּו הרי - ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹזֹוממין
.67הּקּבלה ַַָָ

ועּׂשרים אחד 1ּפרק
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ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּגרׁש ׁשּפלֹוני ׁשהעידּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻעדים
לּתן סֹופֹו ּגרׁש, אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלֹוא ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָוהּוזּמּו;
זֹו, ׁשל ּבכתּבתּה לּתן אדם רֹוצה ּכּמה אֹומדין - ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻּכתּבה
זֹו. הנאה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין הנאה, ּבטֹובת אֹותּה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּתמּכר
אֹו חֹולה היתה האּׁשה ׁשאם ּובכתּבתּה. ּבאּׁשה ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָָָֻּומׁשערין
הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ׁשלֹום ׁשהיה אֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻזקנה,
אם ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם דמיה ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּכׁשּתּמכר
מן ּורחֹוקה הּגרּוׁשין מן קרֹובה ׁשּזֹו קטטה; ּביניהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
טֹובת לפי המרּבה ּכתּבה ׁשל הנאה טֹובת אין וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻהּמיתה.
- זּוז אלף ּכתּבתּה היתה ׁשאם הּמּועטת; ּכתּבה ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻהנאה
- מאה היתה ואם ּבמאה, הנאה ּבטֹובת נמּכרת היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
מה ּכפי אּלּו ּדברים ּבפחֹות. אּלא ּבעּׂשרה נמּכרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

הּדּינים. ְֲִֶַַַָּׁשּיׁשערּו
מּכאן·. לּתן מנת על זּוז אלף לפלֹוני ׁשחּיב זה על ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעידּו

אחר ׁשנים חמׁש עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹועד
אדם רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום, ְְְְְְִִִִֶַַָָָהּׁשלׁשים
לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידֹו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלּתן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
מׁשּלמין‚. - זֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהעידּו

הּׁשֹור ּדמי מׁשּלמין - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחצי
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ט. הלכה ב, פרק רוצח הלכות והשווה (שם). עדות אינה - להזימה יכול אתה שאי עדות וכל להזימה, יכול אתה שאי עדות זו,
הדי בית דן איך קשה, להזימם,ועדיין יכול אתה אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו, טריפה עדי פי על מתחילה ן

משנה). (כסף טריפה שהם הדין בית בהם הכיר לא עדותם, שבשעת וייתכן, עדות! זו אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי
בעמיו".49)אשמה.48) זרעו יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב לכהונה, ופסול חלל זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם
ב,50) למכות (ר"ן חכמים מדברי חלל זה, בן נמצא א). כד, (יבמות סופרים מדברי לכהן אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה
אומר:51)א). הכתוב שהרי - זמם" "כאשר בהם: לקיים חללים, ייעשו כהנים והם הוזמו אם לומר אפשר שאי שם, גמרא

"כאשר בו קיימת לא שוב זרעו, את ולא אותו רק נפסול ואם לעולם, זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו, ולא לו - לו ועשיתם
שם). (גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי גלות.52)זמם", שנאמר53)וחייב תחתיו, יגלו בהם לומר שאין

זוממיו. ולא הוא - הערים" אחת אל ינוס "הוא ה) יט, (דברים "אם54)ברוצח ל) כא, (שמות ככתוב נפשו, כופר לשלם וחייב
נפשו". פדיון ונתן עליו יושת ששורם55)כופר הבעלים על הוא כפרה אלא נזקים, תשלומי כשאר ממוני חיוב אינו שהכופר

פרק ממון נזקי הלכות והשווה וברש"י) ב עמוד (שם אדם שום שורם הרג לא שהרי כפרה", "בני אינם הזוממים ואלה אדם, הרג
דֿה. הלכה ולדעת56)י, בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב) כב, (שם ככתוב להימכר, דינו ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב

ממון, עדות אלא זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר כלומר, שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח יש מהרא"י" "נמוקי
לוקים. ואינם הזוממים שמשלמים ממון, חיובי כשאר רבו, את לעבוד אותו זממו,57)שמחייבים כאשר נמכרים אינם אבל

שם). (מכות בזממו ולא בגניבתו - "בגניבתו" ממש.58)שנאמר: זממו כאשר בהם לקיים ולא שילקו, מסיני, למשה נתקבל כך
הקבלה פי על אלא נתפרשו לא כורחך על מידות, י"ג ממדרש נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל שהבאנו הדרשות שכל

משנה). מפשע.59)(כסף נקי שהוא מי על הזמה60)שהעלילו איזו בעדותם החייב את זיכו אם כי להולמה, קשה זו לשון
בזוממי אלא לפרשה אפשר אי כורחך ועל הצדיק". את שהרשיעו "עדים אלא: נזכר לא ב) ב, (מכות בגמרא ואמנם בהם, תקיים
הרשע את ומצדיקים הצדיק, את מרשיעים נמצאו: (=הנידון), הרשע את ומזכים (=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין,

המלך). עמק הנידון.61)(הגהות הוא להרשיע.62)מעיקרו, שזממו העדים המנויים63)הם אלה וכל גלות, לחייבו אלא
הרשע" הכות בן אם והיה הרשע את והרשיעו הצדיק את "והצדיקו אֿב) כה, (דברים הכתוב מתכוון זה ועל הקודמת. ִבהלכה

ב. ד, שם כמבואר שקר", עד ברעך תענה מ"לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב זומם, עד שהוא זה64)ברשע על שחייב ֵ
ג. הלכה י, פרק לעיל ראה התורה, מן מקרא,65)מלקות של פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום בזה צורך אין כלומר,

ללקות. דינו הרי לחבירו, מלקות לחייב אדם זמם א66)שאם צ, ובסנהדרין ג. הלכה ג, פרק ביאה איסורי בהלכות כמבואר
איש. אשת בועל כל כשאר אלא בשריפה, בועלה ואין בשריפה היא - תישרף" באש מחללת "היא שם,67)אמרו: סנהדרין

חלוק, ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם מקום כל רש"י ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו לעשות זמם "כאשר שנאמר:
הכירו שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים תשע בן קטן שהיה כגון עדותם, פי על נידון הבועל היה לא ואפילו הוקשו. לו
בשריפה היא זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין דרשו כן כי בשריפה, ולא בחנק העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים

כהן). בת זוממי המתחיל דיבור א ב, למכות (תוספות בשריפה זוממיה כתובתה.1)ואין נפרעה ולא אשה גירושי על בעדות הזמה



פג zecr zekld - 'a xc` a"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áרׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו לא48עדים ּבֹו ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הרי - הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מיתה ולא ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֹמלקּות
לחּיבֹו ולא זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹאּלּו
ׁשהעידּו: ּכגֹון חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹממֹון.

אּמֹו נתּגרׁשה נחלצה49ּבפנינּו ּביֹום50אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָ
לֹוקין הן הרי - והּוזּמּו אדם51ּפלֹוני, על העידּו אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

ּבׁשגגה ּגֹולין52ׁשהרג ואינן לֹוקין, - והּוזּמּו על53, העידּו . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּנפׁש ׁשהרג זה ׁשל ואין54ׁשֹורֹו לֹוקין, הן הרי - והּוזּמּו , ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

הּכפר את עברי55מׁשּלמין ּבעבד ׁשּנמּכר עליו העידּו .56, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
לֹוקיןוהּוזּמּו הן57- הּקּבלה מּפי אּלּו דברים וארּבעה .58. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

.Ëהּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים: קּבלּו 59ּכ ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָ
ּבעדּותן הרׁשע את והזּמּום,60והצּדיקּו אחרים עדים ּובאּו , ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

הּצּדיק את עדים61והצּדיקּו הרי - הרׁשע את והרׁשיעּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּצּדיק62הראׁשֹונים הרׁשיעּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקים, ְִִִִִִִֶַַַַָֹ
ּבחלב63להלקֹותֹו ּבּׂשר ׁשאכל עליו העידּו אם אבל אֹו64. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ

לֹו ועּׂשיתם ׁשּנאמר: מּׁשּום לֹוקין אּלּו הרי - ׁשעטנז ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּלבׁש
זמם .65ּכאׁשר ֲֶַַָ

.Èּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
לּׂשרפה הּנֹואפת ודין לחנק נמצאּו66ראּובן ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

מּפי זה ודבר נּׂשרפין. ולא נחנקין אּלּו הרי - ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹזֹוממין
.67הּקּבלה ַַָָ

ועּׂשרים אחד 1ּפרק
¤¤¤¨§¤§¦

ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּגרׁש ׁשּפלֹוני ׁשהעידּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻעדים
לּתן סֹופֹו ּגרׁש, אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלֹוא ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָוהּוזּמּו;
זֹו, ׁשל ּבכתּבתּה לּתן אדם רֹוצה ּכּמה אֹומדין - ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻּכתּבה
זֹו. הנאה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין הנאה, ּבטֹובת אֹותּה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּתמּכר
אֹו חֹולה היתה האּׁשה ׁשאם ּובכתּבתּה. ּבאּׁשה ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָָָֻּומׁשערין
הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ׁשלֹום ׁשהיה אֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻזקנה,
אם ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם דמיה ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּכׁשּתּמכר
מן ּורחֹוקה הּגרּוׁשין מן קרֹובה ׁשּזֹו קטטה; ּביניהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
טֹובת לפי המרּבה ּכתּבה ׁשל הנאה טֹובת אין וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻהּמיתה.
- זּוז אלף ּכתּבתּה היתה ׁשאם הּמּועטת; ּכתּבה ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻהנאה
- מאה היתה ואם ּבמאה, הנאה ּבטֹובת נמּכרת היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
מה ּכפי אּלּו ּדברים ּבפחֹות. אּלא ּבעּׂשרה נמּכרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

הּדּינים. ְֲִֶַַַָּׁשּיׁשערּו
מּכאן·. לּתן מנת על זּוז אלף לפלֹוני ׁשחּיב זה על ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעידּו

אחר ׁשנים חמׁש עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹועד
אדם רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום, ְְְְְְִִִִֶַַָָָהּׁשלׁשים
לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידֹו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלּתן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
מׁשּלמין‚. - זֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהעידּו

הּׁשֹור ּדמי מׁשּלמין - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחצי
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ט. הלכה ב, פרק רוצח הלכות והשווה (שם). עדות אינה - להזימה יכול אתה שאי עדות וכל להזימה, יכול אתה שאי עדות זו,
הדי בית דן איך קשה, להזימם,ועדיין יכול אתה אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו, טריפה עדי פי על מתחילה ן

משנה). (כסף טריפה שהם הדין בית בהם הכיר לא עדותם, שבשעת וייתכן, עדות! זו אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי
בעמיו".49)אשמה.48) זרעו יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב לכהונה, ופסול חלל זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם
ב,50) למכות (ר"ן חכמים מדברי חלל זה, בן נמצא א). כד, (יבמות סופרים מדברי לכהן אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה
אומר:51)א). הכתוב שהרי - זמם" "כאשר בהם: לקיים חללים, ייעשו כהנים והם הוזמו אם לומר אפשר שאי שם, גמרא

"כאשר בו קיימת לא שוב זרעו, את ולא אותו רק נפסול ואם לעולם, זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו, ולא לו - לו ועשיתם
שם). (גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי גלות.52)זמם", שנאמר53)וחייב תחתיו, יגלו בהם לומר שאין

זוממיו. ולא הוא - הערים" אחת אל ינוס "הוא ה) יט, (דברים "אם54)ברוצח ל) כא, (שמות ככתוב נפשו, כופר לשלם וחייב
נפשו". פדיון ונתן עליו יושת ששורם55)כופר הבעלים על הוא כפרה אלא נזקים, תשלומי כשאר ממוני חיוב אינו שהכופר

פרק ממון נזקי הלכות והשווה וברש"י) ב עמוד (שם אדם שום שורם הרג לא שהרי כפרה", "בני אינם הזוממים ואלה אדם, הרג
דֿה. הלכה ולדעת56)י, בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב) כב, (שם ככתוב להימכר, דינו ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב

ממון, עדות אלא זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר כלומר, שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח יש מהרא"י" "נמוקי
לוקים. ואינם הזוממים שמשלמים ממון, חיובי כשאר רבו, את לעבוד אותו זממו,57)שמחייבים כאשר נמכרים אינם אבל

שם). (מכות בזממו ולא בגניבתו - "בגניבתו" ממש.58)שנאמר: זממו כאשר בהם לקיים ולא שילקו, מסיני, למשה נתקבל כך
הקבלה פי על אלא נתפרשו לא כורחך על מידות, י"ג ממדרש נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל שהבאנו הדרשות שכל

משנה). מפשע.59)(כסף נקי שהוא מי על הזמה60)שהעלילו איזו בעדותם החייב את זיכו אם כי להולמה, קשה זו לשון
בזוממי אלא לפרשה אפשר אי כורחך ועל הצדיק". את שהרשיעו "עדים אלא: נזכר לא ב) ב, (מכות בגמרא ואמנם בהם, תקיים
הרשע את ומצדיקים הצדיק, את מרשיעים נמצאו: (=הנידון), הרשע את ומזכים (=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין,

המלך). עמק הנידון.61)(הגהות הוא להרשיע.62)מעיקרו, שזממו העדים המנויים63)הם אלה וכל גלות, לחייבו אלא
הרשע" הכות בן אם והיה הרשע את והרשיעו הצדיק את "והצדיקו אֿב) כה, (דברים הכתוב מתכוון זה ועל הקודמת. ִבהלכה

ב. ד, שם כמבואר שקר", עד ברעך תענה מ"לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב זומם, עד שהוא זה64)ברשע על שחייב ֵ
ג. הלכה י, פרק לעיל ראה התורה, מן מקרא,65)מלקות של פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום בזה צורך אין כלומר,

ללקות. דינו הרי לחבירו, מלקות לחייב אדם זמם א66)שאם צ, ובסנהדרין ג. הלכה ג, פרק ביאה איסורי בהלכות כמבואר
איש. אשת בועל כל כשאר אלא בשריפה, בועלה ואין בשריפה היא - תישרף" באש מחללת "היא שם,67)אמרו: סנהדרין

חלוק, ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם מקום כל רש"י ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו לעשות זמם "כאשר שנאמר:
הכירו שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים תשע בן קטן שהיה כגון עדותם, פי על נידון הבועל היה לא ואפילו הוקשו. לו
בשריפה היא זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין דרשו כן כי בשריפה, ולא בחנק העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים

כהן). בת זוממי המתחיל דיבור א ב, למכות (תוספות בשריפה זוממיה כתובתה.1)ואין נפרעה ולא אשה גירושי על בעדות הזמה



zecrפד zekld - 'a xc` a"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העידּו אם ,לפיכ מּגּופֹו. אּלא נזק חצי מׁשּלם ׁשאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד;
מׁשּלמין - הּלּוכֹו ּבדר ּכלים ׁשּבר אֹו ּפרֹות ׁשאכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעליו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשלם. ְֵֵֵֶֶֶַָָֹנזק
את„. סּמא ּכ ואחר עבּדֹו ׁשן ׁשהּפיל ּפלֹוני על ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהעידּו

העידּו עינֹו. ּודמי העבד ּדמי לאדֹון מׁשּלמין - והּוזּמּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעינֹו,
ונמצא והּוזּמּו, ׁשּנֹו, את הּפיל ּכ ואחר עינֹו את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּסּמא
עינֹו את סּמא ּכ ואחר ׁשּנֹו את הּפיל ׁשהאדֹון ,הפ ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדבר

עי ּדמי מׁשּלמין ּבזה.- ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבד. ן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
והעיד‰. אחד עד ּבא לֹוקין. - ׁשהּוזּמּו ּוסתירה קּנּוי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעדי

מׁשּלם - זֹומם העד אֹותֹו [ונמצא ּוסתירה, קּנּוי אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּזנתה
והּטמאה], והּסתירה הּקּנּוי עדי והן ׁשנים, היּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻּכתּבתּה.
ולּמה לֹוקין. ואין הּכתּבה, ּכנגד מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻונמצאּו
ּבּה. התרּו ׁשּלא לפי ּבטמאה? העידּו והרי יהרגּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֻלא

.Â- והּוזּמּו מכר, אֹו וטבח ׁשּגנב זה על ׁשהעידּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים
אחרים ׁשנים והעידּו ׁשּגנב, ׁשנים העידּו הּכל. את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמׁשּלמין
מׁשּלמין הראׁשֹונים הרי - ואּלּו אּלּו והּוזּמּו מכר, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּטבח
הּוזּמּו ּוׁשלׁשה. ׁשנים מׁשּלמין ואחרֹונים ּכפל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתׁשלּומי
והעדים ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם הּגּנב הרי - ּבלבד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחרֹונים
נמצא וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי לּגּנב מׁשּלמין ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאחרֹונים
אחד נמצא ׁשנּיה. עדּות ּבטלה - זֹומם האחרֹונים מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחד
- ּגנבה אין ׁשאם העדּות; ּכל ּבטלה - זֹומם הראׁשֹונים ְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָמן

ּכלּום. לׁשּלם מחּיבּתֹו הּמכירה אֹו הּטביחה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָאין
.Êונמצאּו ׁשנים, ׁשלׁש זֹו ּׂשדה ׁשאכל ׁשהעידּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנים

ׁשנים העידּו הּׂשדה. ּדמי הּׂשדה לבעל מׁשּלמין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזֹוממין
ּוׁשנים ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ּוׁשנים ראׁשֹונה, ׁשנה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשאכלּה
ׁשאף ּביניהן. מׁשּלׁשין - ּכּלן והּוזּמּו ׁשליׁשית, ׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאכלּה
ּכעדּות הן הרי - הן עדּיֹות ׁשלׁש החזקה ׁשעדּות ּפי ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֻעל
ּכל עם מצטרף ואחד אחים, ׁשלׁשה ,לפיכ להזּמה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאחת
עדּיֹות, ׁשלׁש אּלּו הרי - ׁשנה ּבׁשנה והעידּו ואחד, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻאחד
הּוזּמּו ׁשאם להזּמה; אחת ּכעדּות והן החזקה, ּבהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותתקּים
וזה הּׂשדה, דמי חצי מׁשּלמין האחין ׁשלׁשה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכּלן

דמיה. חצי מׁשּלם מהן אחד ּכל עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנצטרף
.Á,מּועד זה ׁשּׁשֹור ּבעדּותן ׁשּנתקּים עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלׁש

נמצאּו ּפטּורין. ּכּלן - זֹוממין ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻונמצאת
ּפי על ׁשאף הּנזק; לׁשּלם חּיבין ּכּלן - זֹוממין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשלׁשּתן
ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם ּתם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
מּכירין ׁשהיּו אֹו רצּופין, ׁשּבאּו אֹו זה, את זה רֹומזין ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻּכּלן
מאּלּו אחת ׁשם אין אם אבל הּׁשֹור; הּכירּו ולא הּׁשֹור ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹּבעל
לא אֹומרין: הן ׁשהרי ּפטּורין; ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹ
אחרת ּכת ׁשּתבֹוא ידענּו ולא נזק, חצי לחּיבֹו אּלא ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאנּו

מּועד. ְֵֶָָויעּׂשה
.Ë,הראׁשֹונה עדּות ּומֹורה סֹורר ּבבן ׁשהעידּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

ׁשּבּה האחרֹונה עדּות עליו והעידּו אחריהם ׁשנים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובאּו
נהרגת, ואינּה לֹוקה הראׁשֹונה ּכת - ׁשּתיהן והּוזּמּו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיהרג,
האחרֹונה ּכת אבל ּבאנּו; להלקֹותֹו לֹומר: ׁשּיכֹולים ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָמּפני
האחרֹונה הּכת היתה נהרג. הּוא ּבלבד ּפיהן ׁשעל ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהרגת,
ּבפנינּו אֹומרים: ּוׁשנים גנב, ּבפנינּו אֹומרים: ׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָארּבעה,
נפׁש גנב ׁשּזה ׁשנים העידּו נהרגין. ּכּלן - והּוזּמּו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאכל,
ׁשנים העידּו נחנקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּומכרֹו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמּיּׂשראל
גנבה עדי ׁשהּוזּמּו ּבין ׁשּמכרֹו, אחרים ׁשנים והעידּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּגנבֹו,
נהרגת; ׁשהּוזּמה מהן ּכת ּכל - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ׁשנים העידּו למיתה. זה ׁשל חּיּובֹו ּתחּלת היא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּגנבה
- ׁשּגנבֹו עדים ׁשם היּו ולא והּוזּמּו, הּיּׂשראל, לזה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמכרֹו
מּפני נהרג, זה היה לא הּוזּמּו לא ׁשאפּלּו ּפטּורין; אּלּו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהרי
ׁשהּוזּמּו אחר גנבה עדי ּבאּו מכרּתי. עבּדי לֹומר: ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּיכֹול

מכירה איןעדי - זה את זה רֹומזין אֹותן ראינּו אפּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
ֱִֶָנהרגין.

.Èּכׁשהיא ׁשּזנתה עדים ׁשהביא אׁשּתֹו על רע ׁשם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹוציא
נהרגין. הּבעל עדי הרי - והזּמּום עדים אביה והביא ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָארּוסה,
האב עדי הרי - האב עדי והזּמּו עדים והביא הּבעל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָחזר
הּבעל ׁשעדי מּפני - נהרגין לּבעל. ממֹון ּומׁשּלמין ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנהרגין,
ׁשּנגמר מּפני - קנס ּומׁשּלמין ּבעדּותן, להריגה ּדינם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנגמר
לזה נפׁשֹות חּיבין ונמצאּו ּבעדּותן, קנס לׁשּלם הּבעל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּדין
נערה על ׁשּבא זה על ׁשהעידּו ׁשנים וכן לזה. ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּוממֹון
ׁשל ּבּתֹו על ּבא מׁשּלמין; ואין נהרגין - והּוזּמּו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהמארסה,
רבע ּפלֹוני לאביה. הּקנס ּומׁשּלמין נהרגין, - והּוזּמּו ְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָּפלֹוני,
- ּפלֹוני ׁשל ׁשֹורֹו מׁשּלמין; ואין נסקלין - והּוזּמּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָהּׁשֹור,
ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשֹור. לבעל הּׁשֹור ּדמי ּומׁשּלמין ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָֹנסקלין,

ֶָּבזה.

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
¤¤§©¦§¤§¦

אחד‡. עד ׁשּבא זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּתי
ּכאן אין - אחרת ּבעדּות והעידּו זֹו מּכת אחד ועד זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּכת
הּוא מי ידּוע ואין ׁשּקר, מהן אחד ּבוּדאי ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות;
ּכת ּובאה עדּות, והעידה עצמּה ּבפני זֹו ּכת ּבאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמּׁשניהן.
מהן אחד ּכל מקּבלין - עצמּה ּבפני אחרת עדּות והעידה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזֹו

עצמּה. ְְִֵַָּבפני
ּבמנה·. אחד ׁשטרֹות, ׁשני ׁשמעֹון על ׁשהֹוציא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָראּובן

זה ׁשטר ועדי הּׁשטרֹות, ּבׁשני ׁשמעֹון וכפר ּבמאתים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואחד
הּׁשטר ועדי זֹו, את זֹו ׁשהכחיׁשּו הׁשּתים מאֹותן אחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכת
ּבעל ׁשּיד מנה, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - הּׁשנּיה הּכת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּׁשני
ׁשּׁשבּועה לי, יראה הּׁשאר. על ויּׁשבע הּתחּתֹונה, על ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשטר
ּבמקצת; מֹודה ּכדין חפץ, ּבנקיטת - הּׁשאר על ׁשּיּׁשבע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
ׁשּכפר הּממֹון ּבמקצת מעידין ּכׁשרים עדים ׁשני עליו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גנוב. שור מכירת או טביחה בעדות הזמה שהוזמו. וסתירה קינוי עדי עינו. את וסימא עבדו שן שהפיל אדון על בעדות הזמה
בעדות הזמה ופרטיה. ומכירתו איש גניבת עדות ומורה, בסורר זוממים עדות והוזמו. שנים שלוש שדה באכילת עדים כתי שלוש

כאחד. ממון ותשלומי מיתה המחייבת רע, שם אחרת.1)הוצאת בעדות להעיד שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי שתי דין
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ּכמֹו עדים, מהעדאת ּגדֹולה ּפיו הֹודאת ּתהא ולא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹֻּבכּלֹו,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

מּׁשתיהן,‚. אחת ּכת ועדיו לוי, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא
ולוי הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָוהֹוציא
נׁשּבע וׁשמעֹון ונֹוטל, נׁשּבע ראּובן הרי - ּבׁשניהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָּכֹופר
ּבתּקנת זֹו ּוׁשבּועה אצלֹו. לֹו יׁש מהן אחד ׁשּבוּדאי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונֹוטל;

ּפנקסֹו. על חנוני ּכדין ְְְֲִִִִֶַָָָחכמים,
מהן,„. אחת ּכת ועדיו ׁשמעֹון, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא

מהן אחד וכל הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא
ראּובן ואין הֹואיל הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָּכֹופר
ּכחרס, מהן ׁשטר ּכל הרי - ׁשטרֹות מּׁשני אחד לקּים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיכֹול
אמּורים? ּדברים ּבּמה ונפטרין. הּסת נׁשּבעין הּנטענין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשני
ׁשטר הּמֹוציא ּכל אבל ּכאחת; להעיד הּכּתֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּכׁשּבאּו
ואם ּבֹו; גֹובה זה הרי - מּׁשתיהן אחת ּכת עדּות ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשּיׁש
הּכת עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר אחר, ּבין הּוא ּבין ,ּכ אחר ְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהֹוציא
מאחר; ּבין הראׁשֹון מּלוה ּבין ּבֹו, גֹובה זה הרי - ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּׁשנּיה

והעידה. עצמּה ּבפני ּבאה מּׁשתיהן ּכת ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
והביא‰. וחזר והּוזּמּו, עדּותן ונחקרה עדים ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

ּכת, מאה אפּלּו והּוזּמּו, עצמּה הּטענה ּבאֹותּה אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָעדים
הּטע ּבאֹותּה אחרים עדים הביא ּכ עצמּה,ואחר נה ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ׁשאף ּפיהן. על ּדנין - מכּונת האחרֹונים אּלּו עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻונמצאת
- ׁשּקרנים עדים להביא זֹו טענה ׁשּטען זה ׁשהחזק ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻעל
אבל מׁשּקרין. ׁשהן האחרֹונים העדים אּלּו החזקּו לא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻהרי
מּמּנּו ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיבֹואּו והּוא ערער, עליו ׁשּקרא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשטר
מחֹותמיו הּׁשטר ׁשּנתקּים ּפי על אף זה, ׁשטר לֹו לזּיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשאל
הּׁשטר עדי ּבאּו ׁשאם לי, ויראה לעֹולם. ּבֹו ּגֹובין אין -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבֹו. ּגֹובין - ידן ּכתב על ּבעצמן הן ְְְְִִֵֵַַַָָָוהעידּו
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"א ב' אדר י"ג קודש שבת
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לא מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשאמרּו הּתֹורה ּפי על לעּׂשֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָתעּׂשה,
ׁשּלא ג) מּדבריהם. לסּור ׁשּלא ב) הּגדֹול. ּדין ּבית ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלנּו
ּבפרּוׁשן ולא ׁשּבכתב ּבּמצֹות לא הּתֹורה, על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹלהֹוסיף
ׁשּלא ה) הּכל. מן לגרע ׁשּלא ד) הּׁשמּועה. מּפי ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּלמדנּו
ליראם. ח) לכּבדם. ז) להּכֹותם. ׁשּלא ו) ואם. אב ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹלקּלל
ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹט)

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ׁשּבירּוׁשלים‡. הּגדֹול ּדין ּפה2ּבית ׁשּבעל ּתֹורה עּקר ,3הם ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ההֹוראה עּמּודי יּׂשראל4והם לכל יֹוצא ּומׁשּפט חק ּומהם ,5, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּתֹורה הבטיחה יֹורּו6ועליהן אׁשר הּתֹורה ּפי על ׁשּנאמר: . ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עּׂשה מצות זֹו חּיב7- - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

עליהן הּדת מעּׂשה עליהן8לסמ .9ולּׁשען ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
תעּׂשה,·. ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוּׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

הּדבר מּכל תסּור לא ימין10ׁשּנאמר: ל יּגידּו אׁשר ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
מיתת11ּוּׂשמאל לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על לֹוקין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּדין ׁשּמֹורה12ּבית חכם ׁשּכל ּבחנק,13; מיתתֹו - ּדבריהם על ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּדברים אחד וגֹומר. בזדֹון יעּׂשה אׁשר והאיׁש ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
הּׁשמּועה מּפי אֹותן ּפה14ׁשּלמדּו ׁשּבעל ּתֹורה והם ,15; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּמּדֹות מן ּבאחת דעּתם מּפי ׁשּלמדּום ּדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָואחד
ּבהן נדרׁשת הּוא;16ׁשהּתֹורה ּכ זה ׁשּדבר ּבעיניהם ונראה , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

סיג ׁשעּׂשאּום ּדברים ּׁשהּׁשעה17ואחד מה ּולפי לּתֹורה, ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּגזרֹות והן אחד20והּמנהגֹות19והּתּקנֹות18צריכה, ּכל - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעידים שעדים בממון לכופר במקצת" "מודה שבועת חיוב פירעון. לעניין דינים מה - מוכחשים עדים ידי על החתומים שטרות
האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה אותה על עדים הביא ולבסוף והוזמו, אחת טענה על עדים כתי כמה המביא מקצתו. על

שני1) סופרים. לדברי קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל פה. שבעל תורה עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר
המקיל. אחר הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל - נוטה הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין היושב2)בתי

ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה שבמקדש, הגזית שבכתב,3)בלשכת התורה למצוות הפירוש שהיא
והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה ניתנו... בפירושן בסיני, למשה לו שניתנו המצוות "כל בהקדמתו: רבינו כלשון

פירושה". זו ממנו.4)- להוציא יש ומה הכתוב, את לפרש איך לכל5)מורים תורה יוצאה "שממנו ב פו, בסנהדרין משנה
כמשפט.6)ישראל". יפרשוה הם שרק מצוותיה, בפירוש עליהם, סמכה שם.7)התורה אליהן.8)ספרי, תימן: יד בכתב

שם).9) לתורה (מלבי"ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם ה' רוח כי פירושם. הדבר.10)על מן וכן11)בכתוב: שם. ספרי
להם". שמע - שמאל שהוא ימין ועל ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל "ימין שם: הוא:12)אמרו וכלל

עונש על להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה לאו ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים אין
ב). יג, (מכות ב הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר שמורד.13)מוות, שי"א: ויניציאה ובדפוס שממרה,

מסיני.14) למשה עד איש מפי איש לימדה15)ששמעו אלא כתבה, לא רבינו ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
בהקדמתו. רבינו כדברי פה בעל - וליהושע המובאת16)לזקנים ישמעאל" דרבי ב"ברייתא המנויות מידות עשרה שלוש הן

בהן". נדרשת שהתורה מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין כהנים". "תורת כגון,18)גדר.17)בראש
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת כמבואר19)איסור תיקנון, דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,

ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, רבים20)בעירובין בהם שהחזיקו
רבה בהושענא ערבה חיבוט או א) נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון, העולם, לתיקון או הדת, לחיזוק
העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת הוצאת של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל קריאת או א), מד, (סוכה
שבא עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו, יותר טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה ש"בראשונה
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ּכמֹו עדים, מהעדאת ּגדֹולה ּפיו הֹודאת ּתהא ולא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹֻּבכּלֹו,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

מּׁשתיהן,‚. אחת ּכת ועדיו לוי, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא
ולוי הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָוהֹוציא
נׁשּבע וׁשמעֹון ונֹוטל, נׁשּבע ראּובן הרי - ּבׁשניהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָּכֹופר
ּבתּקנת זֹו ּוׁשבּועה אצלֹו. לֹו יׁש מהן אחד ׁשּבוּדאי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונֹוטל;

ּפנקסֹו. על חנוני ּכדין ְְְֲִִִִֶַָָָחכמים,
מהן,„. אחת ּכת ועדיו ׁשמעֹון, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא

מהן אחד וכל הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא
ראּובן ואין הֹואיל הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָּכֹופר
ּכחרס, מהן ׁשטר ּכל הרי - ׁשטרֹות מּׁשני אחד לקּים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיכֹול
אמּורים? ּדברים ּבּמה ונפטרין. הּסת נׁשּבעין הּנטענין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשני
ׁשטר הּמֹוציא ּכל אבל ּכאחת; להעיד הּכּתֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּכׁשּבאּו
ואם ּבֹו; גֹובה זה הרי - מּׁשתיהן אחת ּכת עדּות ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשּיׁש
הּכת עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר אחר, ּבין הּוא ּבין ,ּכ אחר ְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהֹוציא
מאחר; ּבין הראׁשֹון מּלוה ּבין ּבֹו, גֹובה זה הרי - ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּׁשנּיה

והעידה. עצמּה ּבפני ּבאה מּׁשתיהן ּכת ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
והביא‰. וחזר והּוזּמּו, עדּותן ונחקרה עדים ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

ּכת, מאה אפּלּו והּוזּמּו, עצמּה הּטענה ּבאֹותּה אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָעדים
הּטע ּבאֹותּה אחרים עדים הביא ּכ עצמּה,ואחר נה ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ׁשאף ּפיהן. על ּדנין - מכּונת האחרֹונים אּלּו עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻונמצאת
- ׁשּקרנים עדים להביא זֹו טענה ׁשּטען זה ׁשהחזק ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻעל
אבל מׁשּקרין. ׁשהן האחרֹונים העדים אּלּו החזקּו לא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻהרי
מּמּנּו ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיבֹואּו והּוא ערער, עליו ׁשּקרא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשטר
מחֹותמיו הּׁשטר ׁשּנתקּים ּפי על אף זה, ׁשטר לֹו לזּיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשאל
הּׁשטר עדי ּבאּו ׁשאם לי, ויראה לעֹולם. ּבֹו ּגֹובין אין -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבֹו. ּגֹובין - ידן ּכתב על ּבעצמן הן ְְְְִִֵֵַַַָָָוהעידּו
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"א ב' אדר י"ג קודש שבת
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לא מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשאמרּו הּתֹורה ּפי על לעּׂשֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָתעּׂשה,
ׁשּלא ג) מּדבריהם. לסּור ׁשּלא ב) הּגדֹול. ּדין ּבית ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלנּו
ּבפרּוׁשן ולא ׁשּבכתב ּבּמצֹות לא הּתֹורה, על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹלהֹוסיף
ׁשּלא ה) הּכל. מן לגרע ׁשּלא ד) הּׁשמּועה. מּפי ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּלמדנּו
ליראם. ח) לכּבדם. ז) להּכֹותם. ׁשּלא ו) ואם. אב ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹלקּלל
ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹט)

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ׁשּבירּוׁשלים‡. הּגדֹול ּדין ּפה2ּבית ׁשּבעל ּתֹורה עּקר ,3הם ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ההֹוראה עּמּודי יּׂשראל4והם לכל יֹוצא ּומׁשּפט חק ּומהם ,5, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּתֹורה הבטיחה יֹורּו6ועליהן אׁשר הּתֹורה ּפי על ׁשּנאמר: . ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עּׂשה מצות זֹו חּיב7- - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

עליהן הּדת מעּׂשה עליהן8לסמ .9ולּׁשען ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
תעּׂשה,·. ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוּׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

הּדבר מּכל תסּור לא ימין10ׁשּנאמר: ל יּגידּו אׁשר ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
מיתת11ּוּׂשמאל לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על לֹוקין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּדין ׁשּמֹורה12ּבית חכם ׁשּכל ּבחנק,13; מיתתֹו - ּדבריהם על ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּדברים אחד וגֹומר. בזדֹון יעּׂשה אׁשר והאיׁש ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
הּׁשמּועה מּפי אֹותן ּפה14ׁשּלמדּו ׁשּבעל ּתֹורה והם ,15; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּמּדֹות מן ּבאחת דעּתם מּפי ׁשּלמדּום ּדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָואחד
ּבהן נדרׁשת הּוא;16ׁשהּתֹורה ּכ זה ׁשּדבר ּבעיניהם ונראה , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

סיג ׁשעּׂשאּום ּדברים ּׁשהּׁשעה17ואחד מה ּולפי לּתֹורה, ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּגזרֹות והן אחד20והּמנהגֹות19והּתּקנֹות18צריכה, ּכל - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעידים שעדים בממון לכופר במקצת" "מודה שבועת חיוב פירעון. לעניין דינים מה - מוכחשים עדים ידי על החתומים שטרות
האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה אותה על עדים הביא ולבסוף והוזמו, אחת טענה על עדים כתי כמה המביא מקצתו. על

שני1) סופרים. לדברי קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל פה. שבעל תורה עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר
המקיל. אחר הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל - נוטה הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין היושב2)בתי

ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה שבמקדש, הגזית שבכתב,3)בלשכת התורה למצוות הפירוש שהיא
והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה ניתנו... בפירושן בסיני, למשה לו שניתנו המצוות "כל בהקדמתו: רבינו כלשון

פירושה". זו ממנו.4)- להוציא יש ומה הכתוב, את לפרש איך לכל5)מורים תורה יוצאה "שממנו ב פו, בסנהדרין משנה
כמשפט.6)ישראל". יפרשוה הם שרק מצוותיה, בפירוש עליהם, סמכה שם.7)התורה אליהן.8)ספרי, תימן: יד בכתב

שם).9) לתורה (מלבי"ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם ה' רוח כי פירושם. הדבר.10)על מן וכן11)בכתוב: שם. ספרי
להם". שמע - שמאל שהוא ימין ועל ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל "ימין שם: הוא:12)אמרו וכלל

עונש על להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה לאו ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים אין
ב). יג, (מכות ב הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר שמורד.13)מוות, שי"א: ויניציאה ובדפוס שממרה,

מסיני.14) למשה עד איש מפי איש לימדה15)ששמעו אלא כתבה, לא רבינו ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
בהקדמתו. רבינו כדברי פה בעל - וליהושע המובאת16)לזקנים ישמעאל" דרבי ב"ברייתא המנויות מידות עשרה שלוש הן

בהן". נדרשת שהתורה מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין כהנים". "תורת כגון,18)גדר.17)בראש
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת כמבואר19)איסור תיקנון, דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,

ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, רבים20)בעירובין בהם שהחזיקו
רבה בהושענא ערבה חיבוט או א) נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון, העולם, לתיקון או הדת, לחיזוק
העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת הוצאת של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל קריאת או א), מד, (סוכה
שבא עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו, יותר טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה ש"בראשונה



mixnnפו zekld - 'a xc` b"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להן, לׁשמע עּׂשה מצות דברים הּׁשלׁשה מאּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואחד
תעּׂשה ּבלא עֹובר - מהן אחד ּכל על הּוא21והעֹובר הרי . ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

והּגזרֹות הּתּקנֹות אּלּו - יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי על ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָאֹומר:
ּולתּקן הּדת לחּזק ּכדי לרּבים ּבהם ׁשּיֹורּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּמנהגֹות,

וע ׁשּילמדּוהעֹולם; דברים אּלּו - יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
הּדין מן ּבהן;22אֹותן נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

מּפי איׁש ׁשּקּבלּו הּקּבלה זֹו - ל יּגידּו אׁשר הּדבר ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמּכל
.23איש ִ

קּבלה‚. לעֹולם24ּדברי מחלקת ּבהן אין ּדבר25- וכל . ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
רּבנּו. מּמׁשה קּבלה ׁשאינֹו ּבידּוע - מחלקת ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתמצא

הּדין מן ׁשּלמדין ּדין26ּודברים ּבית עליהן הסּכימּו אם , ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָ
אחר הֹולכין - ּבהן נחלקּו ואם הסּכימּו; הרי - ּכּלן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּגדֹול
והּתּקנֹות הּגזרֹות וכן הרּבים. אחר הּדין ּומֹוציאין ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹהרב,
לתּקן אֹו ּגזרה לגזר ׁשראּוי מקצתן ראּו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהּמנהגֹות,

הּזה הּמנהג העם ׁשּיּניחּו אֹו ׁשאין27ּתּקנה מקצתן וראּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מנהג להּניח ולא זֹו ּתּקנה לתּקן ולא זֹו ּגזרה לגזר ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹראּוי

רּבן,28זה אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו ונֹותנין נֹוּׂשאין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֻ
הרּבים אחר הּדבר .29ּומֹוציאין ִִִַַַַָָָ

ּביּׂשראל.„. מחלקת היתה לא קּים, הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכׁשהיה
לבית ׁשֹואל - מּיּׂשראל לאחד ספק ּבֹו ׁשּנֹולד ּדין ּכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאּלא
הּׁשֹואל הרי - לאו אם לֹו; אמרּו - ידעּו אם ׁשּבעירֹו. ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָּדין
לירּוׁשלים עֹולין ׁשלּוחיו עם אֹו ּדין ּבית אֹותֹו 30עם ְִִִִִִֵַָָ

הּבית ׁשּבהר ּדין לבית אם31וׁשֹואלין לֹו; אמרּו - ידעּו אם . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
העזרה ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּבאין הּכל - -32לאו ידעּו אם . ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּגזית ללׁשּכת ּבאין הּכל - לאו ואם להן; ּדין33אמרּו לבית ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ידּוע לּכל הּספק ּבֹו ׁשּנֹולד הּדבר היה אם וׁשֹואלין. ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּגדֹול
ׁשּדנּו הּמּדה מּפי ּבין הּקּבלה מּפי ּבין הּגדֹול, ּדין ּבית ִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאצל
ּדין ּבית אצל ּברּור הּדבר היה לא אם מּיד; אֹומרים - ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבּה

ּבׁשעתן ּבֹו ּדנין - עד34הּגדֹול ּבּדבר ונֹותנין ונֹוּׂשאין , ְְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ויאמרּו הרב, אחר וילכּו למנין יעמדּו אֹו ּכּלן, ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻׁשּיסּכימּו
ּדין ּבית מּׁשּבטל להן. והֹולכין הלכה, ּכ הּׁשֹואלים: ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָלכל
טעם ונֹותן מטּמא זה ּביּׂשראל, מחלקת רבתה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּגדֹול
וזה אֹוסר, זה לדבריו; טעם ונֹותן מטהר וזה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלדבריו,

.35מּתיר ִַ
ּבזמן‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו דינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני

להן36הּסנהדרין ּברּור הּדבר היה ׁשּלא עד אֹו ּבזמן37, ּבין , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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פרק אבל והלכות ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם ונהגו פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
א). הלכה תסור".21)ד, דלא לאו על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן וגו', הדבר" מן תסור "לא של

שווה.22) גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש הדין" זה - "למשפט א פז, (דברים23)סנהדרין הכתוב אומר וכן
שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון שורש המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקנך ויגדך אביך "שאל ז) לב,
בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר כשהוא ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת עושה שאינו מי
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה מן הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו היה תעשה,
להקל", דרבנן "ספיקא א לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי שהקילו מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי דאורייתא ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו כלי "ביטול אמרו: ב קכח, ושם
דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל חמור עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו שהחכמים מתרץ,
על ממרה זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל, יידון
- בסירובו עמד ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר
בשעה בניסן י"ד ביום החמץ שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם, על רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי
ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם וראה תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן: באמרו רבינו נתכוון ולזה שישית"

לו. והסכים מסיני.24)הזה משה מפי אחד:25)שקיבלו שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא עתה ועד מאז "שהרי
שאמר במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד כופר אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין המוציא
מפי מקובלים פירושים שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב

למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון בהם.26)משה" נדרשת שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" להם27)מ"גזירה להשאיר
כמנהגם. לבטלו.28)לנהוג גזרו29)אלא דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי בית ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו

שנים בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני על נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד ביום", בו
"ואם30)רבות. ב פח, סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן והמופלא "הוא א: משנה ז, פרק סנהדרין תוספתא

כן ואחרי לעירו, שסמוך דין לבית קודם שהלכו משמע הבית", הר פתח שעל לזה באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו,
משנה). (כסף זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני התלמוד שבנוסח וכנראה הבית, הר שעל שלפנים31)לזה המזרחי, בשער והוא

ב). פו, בסנהדרין (רש"י נשים עזרת לפני החיל, (שם).32)מן ישראל עזרת לפתח ובאים נשים, עזרת שהיא33)כשעברו
י"ז). הלכה ה, פרק הבחירה בית (הלכות יושבין" הסנהדרין היו חול של "ובחצי בחול, וחצייה בקודש חצייה העזרה, בתוך בנוייה

שעה.34) ונעשית35)באותה בישראל מחלוקות רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי "משרבו אמרו: ב פח, בסנהדרין
ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל שווים בהיותם אנשים שני "כל מסביר: המשנה, לפירוש בהקדמתו ורבינו תורות" כשתי תורה
סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה כאשר אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים... בשום בסברתם מחלוקת
שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל שסברת בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי הלל סברת כנגד

העיקרים". מן הגדול.36)בידו דין בית צריכים37)משבטל ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם הגדול הדין שבית טרם
לפני לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן. הדבר הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה. לעשות השואלים

mixnn zekld - 'a xc` b"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹוסר אחד מטּמא, ואחד מטהר אחד זה, אחר ּבזה ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ּתֹורה ּבׁשל נֹוטה: הּדין להיכן יֹודע אינ אם מּתיר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואחד
הּמקל אחר הּל - סֹופרים ּבׁשל הּמחמיר, אחר הּל -38. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַ

ׁשני 1ּפרק
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ּׁשּנראה‡. מה ּכפי הּמּדֹות מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו ּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּב אחריהם ועמד דין, ודנּו ,ּכ ׁשהּדין אחר,ּבעיניהם ּדין ית ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - אֹותֹו לסּתר אחר טעם לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹונראה
ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט אל ׁשּנאמר: ּבעיניו. ּׁשּנראה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמה
.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת חּיב אינ - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָההם

מנהג,·. והנהיגּו ּתּקנה ּתּקנּו אֹו גזרה ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית
אחר ּדין ּבית אחריהם ועמד יּׂשראל, ּבכל הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּופׁשט
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים, ּדברים לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּובּקׁש
מן גדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה
לא אבל ּבחכמה גדֹול היה ּובמנין. ּבחכמה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹהראׁשֹונים
ּדבריו. את לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבמנין,
אין - התקינּו אֹו הראׁשֹונים גזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
יהיּו והיא מהם. גדֹולים ׁשּיהיּו עד לבּטל יכֹולין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהאחרֹונים
ׁשל ּדין ּובית ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, מהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָגדֹולים
וקּבלּו ׁשהסּכימּו הּדֹור, חכמי מנין זה הּוא? ואחד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשבעים

ּבֹו. חלקּו ולא הּגדֹול ּדין ּבית ׁשאמרּו ְְְִֵֶַַָָָָָֹהּדבר
ּכדי‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה

ּדברים אבל ּתֹורה; ּדיני ּכׁשאר אּלא לּתֹורה, סיג ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָלעּׂשֹות
אּסּורן ּפׁשט אם סיג, לעּׂשֹות ּולאסרן לגזר ּדין ּבית ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשראּו
לעקרן יכֹול אחר ּגדֹול ּדין ּבית אין - [יּׂשראל] ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָּבכל

הראׁשֹונים. מן גדֹול היה אפּלּו ְֲִִִִִַָָָָָּולהּתירן,
על„. אף ׁשעה, לפי אּלּו ּדברים אף לעקר ּדין לבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹויׁש

חמּורין אּלּו גזרֹות יהּו ׁשּלא הראׁשֹונים; מן קטן ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹּפי
ּדין ּבית לכל יׁש ּתֹורה דברי ׁשאפּלּו עצמּה, ּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּדברי
הּדת לחּזק ׁשראּו ּדין ּבית ּכיצד? ׁשעה. הֹוראת ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלעקרֹו
מּכין - ּתֹורה ּדברי על העם יעברּו ׁשּלא ּכדי סיג ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולעּׂשֹות
לדֹורֹות הּדבר קֹובעין אין אבל ּכּדין; ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹועֹונׁשין
לבּטל ׁשעה לפי ראּו אם וכן הּוא. ּכ ׁשהלכה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָואֹומרים
להחזיר ּכדי תעּׂשה, לא מצות על לעבר אֹו עּׂשה ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹמצות
ּבדברים מּלהּכׁשל מּיּׂשראל רּבים להּציל אֹו לּדת ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָרּבים
ׁשהרֹופא ּכׁשם הּׁשעה. ּׁשּצריכה מה לפי עֹוּׂשין - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחרים
ּדין ּבית ּכ ּכּלֹו; ׁשּיחיה ּכדי זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻחֹות
ׁשעה, לפי מצֹות קצת על לעבר הּזמּנים מן ּבזמן ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹמֹורים
חּלל הראׁשֹונים: חכמים ׁשאמרּו ּכדר [ּכּלם]. ׁשּיתקּימּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכדי

הרּבה. ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ּכדי אחת, ׁשּבת ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו
אֹו‰. ּתּקנה לתּקן אֹו ּגזרה לגזר להן ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

רב אם ּתחּלה ולידע ּבּדבר להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹלהנהיג
ּולעֹולם לעמד. יכֹולין אין אם אֹו ּבהן לעמד יכֹולין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹהּצּבּור
יכֹולין הּצּבּור רב ּכן אם אּלא הּצּבּור, על ּגזרה ּגֹוזרין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּבּה. ֲַָֹלעמד
.Âלעמד יכֹולין הּקהל ׁשרב ודּמּו ּגזרה, ּדין ּבית ׁשּגזרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהרי

הּקהל ּברב ּפׁשטה ולא ּבּה העם ּפקּפקּו ׁשּגזרּוה ואחר ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּבּה,
ּבּה. ללכת העם את לכף רּׁשאין ואינן ּבטלה, זֹו הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

.Êׁשנים ּכן הּדבר ועמד יּׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ודּמּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגזרּו
ּבכל ּובדק אחר ּדין ּבית עמד מרּבה זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻרּבֹות,
יׁש - יּׂשראל ּבכל ּפֹוׁשטת הּגזרה אֹותּה ׁשאין וראה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיּׂשראל
הראׁשֹון ּדין מּבית ּפחֹות היה ואפּלּו לבּטל, רׁשּות ְְֲִִִִֵֵַַָָָָלֹו

ּובמנין. ְְְְִָָָּבחכמה
.Áּדבר להּתיר ימהר אל - דברים ׁשני ׁשהּתיר ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל

ְִִׁשליׁשי.
.Ëויעמד הּמּתר ּדבר ולאסר לגזר ּדין לבית ויׁש ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻהֹואיל

ׁשעה, לפי ּתֹורה אּסּורי להּתיר להן יׁש וכן לדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָאּסּורֹו
מּמּנּו? תגרע ולא עליו תסף לא הּתֹורה: ׁשהזהירה זה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמהּו
הּדבר ולקּבע מהן לגרע ולא ּתֹורה ּדברי על להֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ּבין הּתֹורה, מן ׁשהּוא ּבדבר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעֹולם
ּגדי תבּׁשל לא ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ּכיצד? ּפה. ׁשּבעל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה
לבּׁשל אסר הּכתּוב ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי אּמֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחלב
אבל חּיה; ּבּׂשר ּבין ּבהמה ּבּׂשר ּבין ּבחלב, ּבּׂשר ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹולאכל
ויּתיר ּדין ּבית יבֹוא אם הּתֹורה. מן ּבחלב מּתר - העֹוף ְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻּבּׂשר
העֹוף ּבּׂשר יאסר ואם גֹורע; זה הרי - ּבחלב חּיה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׂשר
זה הרי - הּתֹורה מן אסּור והּוא הּגדי ּבכלל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹויאמר
ואנּו הּתֹורה, מן מּתר העֹוף ּבּׂשר אמר: אם אבל ְְֲִִִַַַָָָָָָֻמֹוסיף.
הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא גזרה, ׁשהּוא לעם ונֹודיע אֹותֹו, ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנאסר
החּיה ּכ נתּפרׁש, ׁשּלא מּפני מּתר העֹוף ויאמרּו: ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻחֹובה
ּבּׂשר אף לֹומר: אחר ויבֹוא נתּפרׁשה; לא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
ּבּׂשר אף לֹומר: אחר ויבֹוא העז; מן חּוץ מּתרת, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבהמה
'אּמֹו', אּלא נאמר ׁשּלא הּכבּׂשה, אֹו ּפרה ּבחלב מּתר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהעז
אּמֹו ׁשאינּה העז ּבחלב אף לֹומר: אחר ויבֹוא מינֹו; ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיא
ּבחלב, ּבּׂשר ּכל נאסר לפיכ 'אּמֹו'; אּלא נאמר ׁשּלא ְְֱֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻמּתר,
לּתֹורה. סיג עֹוּׂשה אּלא מֹוסיף, זה אין - עֹוף ּבּׂשר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָאפּלּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
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ממרא‡. זקן אינֹו - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מֹודה ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
[ּומיתתֹו האּפיקֹורֹוסין, ּבכלל זה הרי אּלא ּבּתֹורה; ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהאמּור

אדם]. ְָָָּבכל
.·- ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּכֹופר ׁשהּוא ׁשּנתּפרסם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאחר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גדול38)הסנהדרין. האחד, נודע "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה. בן יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
בשל משניהם, גדול מי נודע ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה

משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן, וכו', המחמיר" אחר הלך דין1)תורה בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית יכול בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד קודמו,
ממנו. תגרע ולא עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל הציבור רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך

הכרזה.1) שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא. לזקן אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה
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אֹוסר אחד מטּמא, ואחד מטהר אחד זה, אחר ּבזה ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ּתֹורה ּבׁשל נֹוטה: הּדין להיכן יֹודע אינ אם מּתיר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואחד
הּמקל אחר הּל - סֹופרים ּבׁשל הּמחמיר, אחר הּל -38. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַ
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ּׁשּנראה‡. מה ּכפי הּמּדֹות מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו ּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּב אחריהם ועמד דין, ודנּו ,ּכ ׁשהּדין אחר,ּבעיניהם ּדין ית ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - אֹותֹו לסּתר אחר טעם לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹונראה
ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט אל ׁשּנאמר: ּבעיניו. ּׁשּנראה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמה
.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת חּיב אינ - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָההם

מנהג,·. והנהיגּו ּתּקנה ּתּקנּו אֹו גזרה ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית
אחר ּדין ּבית אחריהם ועמד יּׂשראל, ּבכל הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּופׁשט
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים, ּדברים לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּובּקׁש
מן גדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה
לא אבל ּבחכמה גדֹול היה ּובמנין. ּבחכמה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹהראׁשֹונים
ּדבריו. את לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבמנין,
אין - התקינּו אֹו הראׁשֹונים גזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
יהיּו והיא מהם. גדֹולים ׁשּיהיּו עד לבּטל יכֹולין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהאחרֹונים
ׁשל ּדין ּובית ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, מהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָגדֹולים
וקּבלּו ׁשהסּכימּו הּדֹור, חכמי מנין זה הּוא? ואחד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשבעים

ּבֹו. חלקּו ולא הּגדֹול ּדין ּבית ׁשאמרּו ְְְִֵֶַַָָָָָֹהּדבר
ּכדי‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה

ּדברים אבל ּתֹורה; ּדיני ּכׁשאר אּלא לּתֹורה, סיג ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָלעּׂשֹות
אּסּורן ּפׁשט אם סיג, לעּׂשֹות ּולאסרן לגזר ּדין ּבית ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשראּו
לעקרן יכֹול אחר ּגדֹול ּדין ּבית אין - [יּׂשראל] ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָּבכל

הראׁשֹונים. מן גדֹול היה אפּלּו ְֲִִִִִַָָָָָּולהּתירן,
על„. אף ׁשעה, לפי אּלּו ּדברים אף לעקר ּדין לבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹויׁש

חמּורין אּלּו גזרֹות יהּו ׁשּלא הראׁשֹונים; מן קטן ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹּפי
ּדין ּבית לכל יׁש ּתֹורה דברי ׁשאפּלּו עצמּה, ּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּדברי
הּדת לחּזק ׁשראּו ּדין ּבית ּכיצד? ׁשעה. הֹוראת ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלעקרֹו
מּכין - ּתֹורה ּדברי על העם יעברּו ׁשּלא ּכדי סיג ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולעּׂשֹות
לדֹורֹות הּדבר קֹובעין אין אבל ּכּדין; ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹועֹונׁשין
לבּטל ׁשעה לפי ראּו אם וכן הּוא. ּכ ׁשהלכה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָואֹומרים
להחזיר ּכדי תעּׂשה, לא מצות על לעבר אֹו עּׂשה ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹמצות
ּבדברים מּלהּכׁשל מּיּׂשראל רּבים להּציל אֹו לּדת ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָרּבים
ׁשהרֹופא ּכׁשם הּׁשעה. ּׁשּצריכה מה לפי עֹוּׂשין - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחרים
ּדין ּבית ּכ ּכּלֹו; ׁשּיחיה ּכדי זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻחֹות
ׁשעה, לפי מצֹות קצת על לעבר הּזמּנים מן ּבזמן ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹמֹורים
חּלל הראׁשֹונים: חכמים ׁשאמרּו ּכדר [ּכּלם]. ׁשּיתקּימּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכדי

הרּבה. ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ּכדי אחת, ׁשּבת ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו
אֹו‰. ּתּקנה לתּקן אֹו ּגזרה לגזר להן ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

רב אם ּתחּלה ולידע ּבּדבר להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹלהנהיג
ּולעֹולם לעמד. יכֹולין אין אם אֹו ּבהן לעמד יכֹולין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹהּצּבּור
יכֹולין הּצּבּור רב ּכן אם אּלא הּצּבּור, על ּגזרה ּגֹוזרין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּבּה. ֲַָֹלעמד
.Âלעמד יכֹולין הּקהל ׁשרב ודּמּו ּגזרה, ּדין ּבית ׁשּגזרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהרי

הּקהל ּברב ּפׁשטה ולא ּבּה העם ּפקּפקּו ׁשּגזרּוה ואחר ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּבּה,
ּבּה. ללכת העם את לכף רּׁשאין ואינן ּבטלה, זֹו הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

.Êׁשנים ּכן הּדבר ועמד יּׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ודּמּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגזרּו
ּבכל ּובדק אחר ּדין ּבית עמד מרּבה זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻרּבֹות,
יׁש - יּׂשראל ּבכל ּפֹוׁשטת הּגזרה אֹותּה ׁשאין וראה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיּׂשראל
הראׁשֹון ּדין מּבית ּפחֹות היה ואפּלּו לבּטל, רׁשּות ְְֲִִִִֵֵַַָָָָלֹו

ּובמנין. ְְְְִָָָּבחכמה
.Áּדבר להּתיר ימהר אל - דברים ׁשני ׁשהּתיר ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל

ְִִׁשליׁשי.
.Ëויעמד הּמּתר ּדבר ולאסר לגזר ּדין לבית ויׁש ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻהֹואיל

ׁשעה, לפי ּתֹורה אּסּורי להּתיר להן יׁש וכן לדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָאּסּורֹו
מּמּנּו? תגרע ולא עליו תסף לא הּתֹורה: ׁשהזהירה זה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמהּו
הּדבר ולקּבע מהן לגרע ולא ּתֹורה ּדברי על להֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ּבין הּתֹורה, מן ׁשהּוא ּבדבר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעֹולם
ּגדי תבּׁשל לא ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ּכיצד? ּפה. ׁשּבעל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה
לבּׁשל אסר הּכתּוב ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי אּמֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחלב
אבל חּיה; ּבּׂשר ּבין ּבהמה ּבּׂשר ּבין ּבחלב, ּבּׂשר ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹולאכל
ויּתיר ּדין ּבית יבֹוא אם הּתֹורה. מן ּבחלב מּתר - העֹוף ְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻּבּׂשר
העֹוף ּבּׂשר יאסר ואם גֹורע; זה הרי - ּבחלב חּיה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׂשר
זה הרי - הּתֹורה מן אסּור והּוא הּגדי ּבכלל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹויאמר
ואנּו הּתֹורה, מן מּתר העֹוף ּבּׂשר אמר: אם אבל ְְֲִִִַַַָָָָָָֻמֹוסיף.
הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא גזרה, ׁשהּוא לעם ונֹודיע אֹותֹו, ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנאסר
החּיה ּכ נתּפרׁש, ׁשּלא מּפני מּתר העֹוף ויאמרּו: ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻחֹובה
ּבּׂשר אף לֹומר: אחר ויבֹוא נתּפרׁשה; לא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
ּבּׂשר אף לֹומר: אחר ויבֹוא העז; מן חּוץ מּתרת, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבהמה
'אּמֹו', אּלא נאמר ׁשּלא הּכבּׂשה, אֹו ּפרה ּבחלב מּתר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהעז
אּמֹו ׁשאינּה העז ּבחלב אף לֹומר: אחר ויבֹוא מינֹו; ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיא
ּבחלב, ּבּׂשר ּכל נאסר לפיכ 'אּמֹו'; אּלא נאמר ׁשּלא ְְֱֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻמּתר,
לּתֹורה. סיג עֹוּׂשה אּלא מֹוסיף, זה אין - עֹוף ּבּׂשר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָאפּלּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ממרא‡. זקן אינֹו - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מֹודה ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
[ּומיתתֹו האּפיקֹורֹוסין, ּבכלל זה הרי אּלא ּבּתֹורה; ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהאמּור

אדם]. ְָָָּבכל
.·- ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּכֹופר ׁשהּוא ׁשּנתּפרסם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאחר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גדול38)הסנהדרין. האחד, נודע "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה. בן יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
בשל משניהם, גדול מי נודע ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה

משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן, וכו', המחמיר" אחר הלך דין1)תורה בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית יכול בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד קודמו,
ממנו. תגרע ולא עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל הציבור רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך

הכרזה.1) שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא. לזקן אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה
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ּכל ּכׁשאר הּוא והרי מעלין. ולא אֹותֹו] ְְֲֲִִִִֵַַָָֹ[מֹורידין
והּמֹוסרין הּׁשמים מן ּתֹורה אין והאֹומרין ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהאּפיקֹורֹוסין
לא צרי ואין יּׂשראל, ּבכלל אינם אּלּו ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוהּמּומרין.
- מהן אחד ההֹורג ּכל [אּלא דּינים, ולא התראה ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעדים

הּמכׁשֹול]. והסיר גדֹולה מצוה ְְְְִִִֵַָָָָעּׂשה
ּפה‚. ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּכפר ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּמה

הּקּלה ּדעּתֹו אחר והל לֹו, ׁשּנראּו ּובדברים ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבּתֹו
ּכצדֹוק ּתחּלה, ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה וכֹופר לּבֹו, ׁשרירּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואחר
ּובני האּלה הּתֹועים ּבני אבל אחריו. הּתֹועים ּכל וכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּוביּתֹוס
וגּדלּו הּקראים ּבין ונֹולדּו אבֹותם, אֹותם ׁשהּדיחּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָבניהם,
ּביניהם ׁשּנׁשּבה ּכתינֹוק הּוא הרי - ּדעּתם על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותם
ּכאנּוס. הּוא ׁשהרי הּמצֹות, ּבדרכי לאחז זריז ואינֹו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוגּדלּוהּו,
הּיהּודים וראה יהּודי, [ׁשהּוא ּכ אחר ׁשּׁשמע ּפי על ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָואף
אּלּו ּכ טעּותם]. על גּדלּוהּו ׁשהרי ּכאנּוס, הּוא הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָודתם
לפיכ ׁשּטעּו. הּקראים אבֹותם ּבדרכי האֹוחזים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
ׁשּיחזרּו עד ׁשלֹום, ּבדברי ּולמׁשכם ּבתׁשּובה, להחזירן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָראּוי

הּתֹורה. ְֵַַָלאיתן
מחכמי„. אחד חכם הּוא ּבּתֹורה האמּור ממרא זקן ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאבל

ּכמֹו ּתֹורה ּבדברי ּומֹורה ודן קּבלה ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיּׂשראל,
מן ּבדין מחלקת לֹו ׁשּבאת יּׂשראל, חכמי ּכל ויֹורּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּידּונּו
חלק אּלא לדבריהם, חזר ולא הּגדֹול, ּדין ּבית עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּדינים
ּתֹור עליו ּגזרה - ּכהֹוראתן ׁשּלא לעּׂשֹות והֹורה העליהם ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
ׁשהּוא ּפי על אף הּבא. לעֹולם חלק לֹו ויׁש ּומתוּדה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמיתה.
להם חלקה הּתֹורה הרי - קּבלּו והם קּבל הּוא ּדנים, והן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָדן
אינן - ּולהּניחֹו ּכבֹודן על למחל ּדין ּבית רצּו ואם ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּכבֹוד.

ּביּׂשראל. מחלֹוקֹות ירּבּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹיכֹולין,
ׁשהּגיע‰. חכם ׁשּיהא עד מיתה חּיב ממרא זקן ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

ׁשּזדֹונֹו ּבדבר ּדין ּבית על ויחלק ּבסנהדרין, סמּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלהֹוראה
ּכהֹוראתֹו לעּׂשֹות ויֹורה ּבתפּלין, אֹו חּטאת, וׁשגגתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּכרת
יֹוׁשבין והן עליהן ויחלק הֹוראתֹו, ּפי על הּוא יעּׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹאֹו
להֹוראה הּגיע ׁשּלא ּתלמיד היה אם אבל הּגזית. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹּבלׁשּכת
דבר מּמ יּפלא ּכי ׁשּנאמר: ּפטּור. - לעּׂשֹות ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָוהֹורה

מפלא. דבר אּלא מּמּנּו יּפלא ׁשּלא מי - ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלּמׁשּפט
.Âלאחרים ולּמד וׁשנה וחלק, ּדין, ּבית ׁשל מפלא חכם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻהיה

והאיׁש ׁשּנאמר: ּפטּור. - לעּׂשֹות הֹורה לא אבל ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹּכדבריו,
אֹו לעּׂשֹות יֹורה אּלא ּבזדֹון, ׁשּיאמר לא בזדֹון. יעּׂשה ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאׁשר

ּבעצמֹו. הּוא ְְֲֶַַיעּׂשה
.Ê:ׁשּנאמר ּפטּור. - עליהן והמרה למקֹומן חּוץ ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָמצאן

מיתה. לֹו ּגֹורם ׁשהּמקֹום מלּמד, - הּמקֹום אל ועלית ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוקמּת
ּדין לבית יׁש הּמיתה, מן ּפטּורין ׁשהן ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכל
מה ּכפי מּללּמד, ּולמנען ּולהּכֹותן ּולהפריׁשן לנּדֹותם ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָהּגדֹול

.לכ צרי ׁשהּדבר להן ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָּׁשּיראה
.Áחכם ּבֹו ויֹורה דבר ׁשּיּפלא ּבעת ממרא? זקן ּדנין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכיצד

ׁשּקּבל ּבדבר ּבין ּבעיניו ׁשּיראה ּבדבר ּבין להֹוראה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמּגיע
ּובאין לירּוׁשלים, עֹולין עּמֹו והחֹולקין הּוא הרי - ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָמרּבֹותיו
ּכ ּדין: ּבית להן אֹומרים הּבית. הר ּפתח ׁשעל ּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלבית
ּכּלן ּבאין - לאו ואם מּוטב; - וקּבל ׁשמע אם הּדין. ְְִִִִִֵַַָָָָָֻהּוא
הּוא ּכ הם: ּגם להם ואֹומרים העזרה, ּפתח ׁשעל ּדין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבית

ילכ - קּבלּו אם ּדיןהּדין. לבית ּבאין ּכּלן - לאו ואם להן; ּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻ
יּׂשראל. לכל יֹוצאת ּתֹורה ׁשּמּׁשם הּגזית, ללׁשּכת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּגדֹול
אֹומר ּדין ּובית יי. יבחר אׁשר ההּוא הּמקֹום מן ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
לעירֹו החכם זה חזר ּכּלן. ויֹוצאין הּדין, הּוא ּכ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻלהם:
הֹורה ּפטּור. זה הרי - למּוד ׁשהּוא ּכדר ולּמד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָוׁשנה
צרי ואינֹו מיתה, חּיב - ּכהֹוראתֹו ׁשעּׂשה אֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלעּׂשֹות
ּכיון אּלא לֹו. ׁשֹומעין אין - לדבריו טעם נתן אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהתראה.
לעּׂשֹות לאחרים ׁשהֹורה אֹו ּכהֹוראתֹו ׁשעּׂשה עדים ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאּו
אֹותֹו ותֹופסין ׁשּבעירֹו, ּדין ּבבית למיתה ּדינֹו ּגֹומרין -ְְְְְְִִִִִִֵֶָ
ּדין ּבבית אֹותֹו ממיתין ואין לירּוׁשלים. מּׁשם אֹותֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּומעלין
אּלא לירּוׁשלים, חּוץ ׁשּיצא הּגדֹול ּדין ּבבית ולא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבעירֹו,
הרגל ועד ׁשּבירּוׁשלים. הּגדֹול ּדין לבית אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעלין
יּׂשראל וכל ׁשּנאמר: ּברגל. אֹותֹו וחֹונקין אֹותֹו, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָמׁשּמרין
צריכין וארּבעה הכרזה. ׁשּצרי מּכלל ויראּו; ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיׁשמעּו
סֹורר ּובן והּמסית, זֹוממין, ועדים ממרא, זקן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָהכרזה:

ויראּו. יׁשמעּו נאמר: ּבכּלן ׁשהרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֻּומֹורה;
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עּמי‡. ּבגדי הן: ואּלּו ּבבגדים, חכמים עּׂשּו מעלֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָחמׁש
עצמן הארץ עּמי וכן ּבטהרה. חּליהן לאֹוכלי מדרס - ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהארץ
ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּובגדי ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין -ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ
והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ׁשני. מעּׂשר לאֹוכלי מדרס -ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ

זההּנקרא הרי לתרּומה אפּלּו ּכזבים. אינם - ּפרּוׁשים ים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָ
מעּׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע אם אפּלּו טהֹור, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּפרּוׁש
מדרס - ּתרּומה אֹוכלי ּובגדי ּתרּומה. לאֹוכלי מדרס - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָׁשני
ּובגדי לקדׁש. ּכזבין אינן - עצמן ּתרּומה אֹוכלי אבל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלקדׁש.
ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס - קדׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלי

לחּטאת. ּכזב אינֹו - לקדׁש הּטהֹור אבל ְְְֲֲֵֶַַָָָָָֹֻאדּמה.
ּבלא·. ׁשּטבל מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עּׂשּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ׁשּיתּכּון עד ׁשני ּבמעּׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכּונה
טהרה ּבחזקת זה הרי - למעּׂשר טבל למעּׂשר. ְְְְְֲֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלטּבל
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לתרּומה, החזק - לתרּומה טבל ּבתרּומה. ואסּור ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלמעּׂשר,
לחּטאת. ואסּור לקדׁש, החזק - לקדׁש טבל ּבקדׁש. ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻואסּור
לּקל. החזק - לחמּור ׁשהּטֹובל לּכל; החזק - לחּטאת ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻֻטבל
לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו מּכל לאחד נתּכּון ולא סתם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטבל
אֹו ידיו הּטֹובל וכן למעּׂשר. אפּלּו ּכׁשהיה וטמא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבלבד,
ומעלה הּמעּׂשר ּומן למעּׂשר. אפּלּו ּכּונה צרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהטּבילן
האּלּו הּמעלֹות וכל ּכּונה. צרי אינֹו לחּלין אבל ּכּונה, ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻצרי
- מקֹום מּכל וטבל הֹואיל ּתֹורה, ּדין אבל סֹופרים; ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָמּדברי

לּכל. טהֹור הּוא ֲֵַָֹהרי
נטמא‚. - מּלאכל לּבֹו את והּסיח לתרּומה טהֹור ׁשהיה ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹמי

ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבהּסח
והּסיח לתרּומה טהֹורֹות ידיו היּו ׁשמׁש. הערב צרי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
ידי נטמאּו ׁשּלא אני יֹודע ׁשאֹומר: ּפי על אף מּלאכל, ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלּבֹו
אם עסקנּיֹות. ׁשהּידים הּדעת, ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
צרי ּדעּתֹו הּמּסיח ׁשּכל לקדׁש וחמר קל ּכן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלתרּומה
ּבוּדאי ידע ולא מת מּטמאת עצמֹו ׁשמר לא ואם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹֹֻטבילה.
מּפני ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזאה צרי זה הרי - נטמא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא
מּׁשאר ּדעּתֹו והּסיח ּבמת נטמא ׁשּלא ידע ואם הּדעת. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּסח
לתרּומה. אף ׁשמׁש והערב טבילה צרי זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻטמאֹות

מּדבריהן. הּטבילֹות אּלּו ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָודבר
ּבּׁשוקים„. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא טמאה, ּבחזקת ׁשּיהיּו ּבּמדּברֹות, אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת - ׁשם הּנמצאין הרּקין וכן נטמאּו. ּבמת אֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה. הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה,
נמצאּו‰. אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים הּנמצאין הּכלים ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָּכל

הּכלים על טמאה גזרּו ׁשּלא הּטבילה. לבית ירידה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻדר
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינים מן חּוץ ּבירּוׁשלים, ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
סּכין מצא אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּנמצאת
מּיד, הּקדׁשים ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עּׂשר ּבארּבעה ְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָָָָָּבירּוׁשלים
על גזרּו ׁשּלא ּבׁשּבת; להיֹות עּׂשר ארּבעה חל ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹואפּלּו
- טֹוב ּביֹום מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּכינין
טהֹורין. טֹוב ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד; ּבּה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשֹוחט

.Âוׁשֹוחט ּומטּבילּה, עליה מּזה - עּׂשר ּבׁשלׁשה הּסּכין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמצא
עּׂשר ׁשלׁשה יֹום ּכאּלּו זה ּביֹום ׁשעּׂשאּוה מּפני למחר; ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָּבּה

ׁשּלּה. ְִִֶָׁשביעי
.Êטֹוב ּביֹום ּבין אצלֹו, הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמצא

טהֹורה, - טהֹורה אם ּכמֹוה: היא הרי - הּימים ּבׁשאר ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּבין
טמ טמאה.ואם - אה ְְְִֵֵָָ

.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל
הרּקין וכל מקֹום. ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻֻֻעליהן
הן ׁשהּפרּוׁשים טהֹורים; - ּבירּוׁשלים ּבּצדדין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּנמצאים
הארץ. עּמי ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמהּלכין
יּׂשראל ׁשּכל טהֹורים, - הּדר ׁשּבאמצע הרגל: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּובׁשעת
ּברגל ׁשהּטמאים טמאים, - וׁשּבּצדדין ּברגל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטהֹורים

הּדרכים. לצּדי ּפֹורׁשים והן ְְְְְִִִִֵֵַַָמעּטים
.Ëּכן ׁשליׁשי, עֹוּׂשה והּׁשני ׁשני עֹוּׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

ׁשליׁשי. ספק עֹוּׂשה ׁשני ּוספק ׁשני ספק עֹוּׂשה ראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶספק

.Èׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּתרּומה
אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו. ּבטמאה נּׂשרפין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתֹורה

נגע. לא אֹו זה ּבאב ְֶַַָָָֹנגע
.‡Èאֹותן אֹוכלין ואין עליהן ּׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָויׁש

ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, אּלא ּבהן, לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאכלין
ואין הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּׂשֹורפין.

קדׁשים. לֹומר ִִַָָָצרי
.·Èּתרּומה עליו ּׂשֹורפין אין - הּטמאה ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָֻאבל

אֹוכלין לא ּתֹולין, אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלעֹולם,
ּׂשֹורפין. ְְִֹולא

.‚Èּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ּׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
מארץ הּבא עפר ועל הּפרס. ּבית על הן: ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּדבריהם.

ו ועלהעּמים. הּנמצאים. הּכלים ועל הארץ. עם ּבגדי על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבמי ׁשּנתערב טמא אדם רגלי מי ועל הּנמצאים. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהרּקים
אם מראיתן ּבטלּו אם ידּוע ואין למחצה מחצה ּבהמה ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרגלי
אּלּו, מּׁשּׁשה אחד מחמת ּתרּומה נטמאת אם ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלא.
הֹואיל ּתּׂשרף, זֹו הרי - ּבספק טמאתן ׁשעּקר ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאף
טמאין והּזב ׁשהּמת הּתֹורה, מן טמאתן אּלּו ספקֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּווּדאי
האּלּו טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ׁשּנגעה ּתרּומה ואחת הּתֹורה. ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמן
מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי מהן אחת מחמת ׁשּנטמאת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאֹו
נגע אם מקֹום ּבכל לֹו נסּתּפק אם אבל ּתּׂשרף. זֹו הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבבגדים נגע אם נגע, לא אֹו העּמים ּובארץ הּפרס ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבבית
מּפני ּתֹולין. אּלּו הרי - נגע לא אֹו רגלים ּומי וכלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹֻורּקין
טהֹורים; אֹו הן טמאין ׁשּמא הּספק, מּפני טמאתן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשעּקר
ׁשני ונמצאּו נגע. לא ׁשּמא נגע ׁשּמא טמאין, ּתאמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואם
ּכמֹו ּתֹולין, אּלא ספקֹות ׁשני על ּׂשֹורפין ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָספקֹות,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א ב' אדר ח' שני יום

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

מים‡. ספק הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עּׂשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָׁשנים
ספק הּמים. ּפני על צפה טמאה ספק למקוה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשאּובים
מּספק. טמאים - עצמן לטמאת אבל אחרים. לטּמא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻמׁשקין
ּבין אחרים לטּמא ּבין עצמן לטמאת ּבין הּידים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֻספק
החּלין. ספק סֹופרים. ּדברי ספק מּטמאתן. ידים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻלטהרת
ׁשרצים. ספק ועֹומד. עֹובר ספק נגעים. ספק קרּבנֹות. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָספק

רׁשּיֹות. ׁשּתי ספק הרּבים. רׁשּות ְְְְְִֵֵֵַָֻספק
מים·. לּגין ׁשלׁשה ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻספק

ּפסלּוהּו. - למקוה ׁשּנפלּו נפלּו;ׁשאּובין לא ספק נפלּו ספק ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
טהֹור, ספקֹו - ּבהן אין אֹו ׁשעּור ּבהן יׁש ספק נפלּו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואפּלּו
זה ּבמקוה לטּבל לֹו מֹורין ואין ּבכׁשרּותֹו. הּמקוה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֹוהרי
טהרֹותיו - ועּׂשה טבל ואם לכּתחּלה; טהרֹות ְְְְְְֲֳִִַַַָָָָָָָולעּׂשֹות

ְטהֹורֹות.
צף‚. ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק

וירד ּבקרּקעֹות, אֹו ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל
זה הרי - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלּמים,
צפה טמאה ספק אמרּו ולא ׁשּנגע. וּדאי ׁשּידע עד ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻטהֹור,
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לתרּומה, החזק - לתרּומה טבל ּבתרּומה. ואסּור ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלמעּׂשר,
לחּטאת. ואסּור לקדׁש, החזק - לקדׁש טבל ּבקדׁש. ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻואסּור
לּקל. החזק - לחמּור ׁשהּטֹובל לּכל; החזק - לחּטאת ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻֻטבל
לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו מּכל לאחד נתּכּון ולא סתם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטבל
אֹו ידיו הּטֹובל וכן למעּׂשר. אפּלּו ּכׁשהיה וטמא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבלבד,
ומעלה הּמעּׂשר ּומן למעּׂשר. אפּלּו ּכּונה צרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהטּבילן
האּלּו הּמעלֹות וכל ּכּונה. צרי אינֹו לחּלין אבל ּכּונה, ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻצרי
- מקֹום מּכל וטבל הֹואיל ּתֹורה, ּדין אבל סֹופרים; ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָמּדברי

לּכל. טהֹור הּוא ֲֵַָֹהרי
נטמא‚. - מּלאכל לּבֹו את והּסיח לתרּומה טהֹור ׁשהיה ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹמי

ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבהּסח
והּסיח לתרּומה טהֹורֹות ידיו היּו ׁשמׁש. הערב צרי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
ידי נטמאּו ׁשּלא אני יֹודע ׁשאֹומר: ּפי על אף מּלאכל, ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלּבֹו
אם עסקנּיֹות. ׁשהּידים הּדעת, ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
צרי ּדעּתֹו הּמּסיח ׁשּכל לקדׁש וחמר קל ּכן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלתרּומה
ּבוּדאי ידע ולא מת מּטמאת עצמֹו ׁשמר לא ואם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹֹֻטבילה.
מּפני ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזאה צרי זה הרי - נטמא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא
מּׁשאר ּדעּתֹו והּסיח ּבמת נטמא ׁשּלא ידע ואם הּדעת. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּסח
לתרּומה. אף ׁשמׁש והערב טבילה צרי זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻטמאֹות

מּדבריהן. הּטבילֹות אּלּו ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָודבר
ּבּׁשוקים„. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא טמאה, ּבחזקת ׁשּיהיּו ּבּמדּברֹות, אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת - ׁשם הּנמצאין הרּקין וכן נטמאּו. ּבמת אֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה. הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה,
נמצאּו‰. אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים הּנמצאין הּכלים ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָּכל

הּכלים על טמאה גזרּו ׁשּלא הּטבילה. לבית ירידה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻדר
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינים מן חּוץ ּבירּוׁשלים, ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
סּכין מצא אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּנמצאת
מּיד, הּקדׁשים ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עּׂשר ּבארּבעה ְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָָָָָּבירּוׁשלים
על גזרּו ׁשּלא ּבׁשּבת; להיֹות עּׂשר ארּבעה חל ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹואפּלּו
- טֹוב ּביֹום מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּכינין
טהֹורין. טֹוב ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד; ּבּה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשֹוחט

.Âוׁשֹוחט ּומטּבילּה, עליה מּזה - עּׂשר ּבׁשלׁשה הּסּכין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמצא
עּׂשר ׁשלׁשה יֹום ּכאּלּו זה ּביֹום ׁשעּׂשאּוה מּפני למחר; ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָּבּה

ׁשּלּה. ְִִֶָׁשביעי
.Êטֹוב ּביֹום ּבין אצלֹו, הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמצא

טהֹורה, - טהֹורה אם ּכמֹוה: היא הרי - הּימים ּבׁשאר ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּבין
טמ טמאה.ואם - אה ְְְִֵֵָָ

.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל
הרּקין וכל מקֹום. ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻֻֻעליהן
הן ׁשהּפרּוׁשים טהֹורים; - ּבירּוׁשלים ּבּצדדין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּנמצאים
הארץ. עּמי ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמהּלכין
יּׂשראל ׁשּכל טהֹורים, - הּדר ׁשּבאמצע הרגל: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּובׁשעת
ּברגל ׁשהּטמאים טמאים, - וׁשּבּצדדין ּברגל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטהֹורים

הּדרכים. לצּדי ּפֹורׁשים והן ְְְְְִִִִֵֵַַָמעּטים
.Ëּכן ׁשליׁשי, עֹוּׂשה והּׁשני ׁשני עֹוּׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

ׁשליׁשי. ספק עֹוּׂשה ׁשני ּוספק ׁשני ספק עֹוּׂשה ראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶספק

.Èׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּתרּומה
אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו. ּבטמאה נּׂשרפין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתֹורה

נגע. לא אֹו זה ּבאב ְֶַַָָָֹנגע
.‡Èאֹותן אֹוכלין ואין עליהן ּׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָויׁש

ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, אּלא ּבהן, לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאכלין
ואין הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּׂשֹורפין.

קדׁשים. לֹומר ִִַָָָצרי
.·Èּתרּומה עליו ּׂשֹורפין אין - הּטמאה ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָֻאבל

אֹוכלין לא ּתֹולין, אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלעֹולם,
ּׂשֹורפין. ְְִֹולא

.‚Èּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ּׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
מארץ הּבא עפר ועל הּפרס. ּבית על הן: ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּדבריהם.

ו ועלהעּמים. הּנמצאים. הּכלים ועל הארץ. עם ּבגדי על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבמי ׁשּנתערב טמא אדם רגלי מי ועל הּנמצאים. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהרּקים
אם מראיתן ּבטלּו אם ידּוע ואין למחצה מחצה ּבהמה ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרגלי
אּלּו, מּׁשּׁשה אחד מחמת ּתרּומה נטמאת אם ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלא.
הֹואיל ּתּׂשרף, זֹו הרי - ּבספק טמאתן ׁשעּקר ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאף
טמאין והּזב ׁשהּמת הּתֹורה, מן טמאתן אּלּו ספקֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּווּדאי
האּלּו טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ׁשּנגעה ּתרּומה ואחת הּתֹורה. ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמן
מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי מהן אחת מחמת ׁשּנטמאת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאֹו
נגע אם מקֹום ּבכל לֹו נסּתּפק אם אבל ּתּׂשרף. זֹו הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבבגדים נגע אם נגע, לא אֹו העּמים ּובארץ הּפרס ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבבית
מּפני ּתֹולין. אּלּו הרי - נגע לא אֹו רגלים ּומי וכלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹֻורּקין
טהֹורים; אֹו הן טמאין ׁשּמא הּספק, מּפני טמאתן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשעּקר
ׁשני ונמצאּו נגע. לא ׁשּמא נגע ׁשּמא טמאין, ּתאמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואם
ּכמֹו ּתֹולין, אּלא ספקֹות ׁשני על ּׂשֹורפין ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָספקֹות,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א ב' אדר ח' שני יום

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

מים‡. ספק הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עּׂשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָׁשנים
ספק הּמים. ּפני על צפה טמאה ספק למקוה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשאּובים
מּספק. טמאים - עצמן לטמאת אבל אחרים. לטּמא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻמׁשקין
ּבין אחרים לטּמא ּבין עצמן לטמאת ּבין הּידים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֻספק
החּלין. ספק סֹופרים. ּדברי ספק מּטמאתן. ידים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻלטהרת
ׁשרצים. ספק ועֹומד. עֹובר ספק נגעים. ספק קרּבנֹות. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָספק

רׁשּיֹות. ׁשּתי ספק הרּבים. רׁשּות ְְְְְִֵֵֵַָֻספק
מים·. לּגין ׁשלׁשה ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻספק

ּפסלּוהּו. - למקוה ׁשּנפלּו נפלּו;ׁשאּובין לא ספק נפלּו ספק ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
טהֹור, ספקֹו - ּבהן אין אֹו ׁשעּור ּבהן יׁש ספק נפלּו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואפּלּו
זה ּבמקוה לטּבל לֹו מֹורין ואין ּבכׁשרּותֹו. הּמקוה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֹוהרי
טהרֹותיו - ועּׂשה טבל ואם לכּתחּלה; טהרֹות ְְְְְְֲֳִִַַַָָָָָָָולעּׂשֹות

ְטהֹורֹות.
צף‚. ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק

וירד ּבקרּקעֹות, אֹו ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל
זה הרי - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלּמים,
צפה טמאה ספק אמרּו ולא ׁשּנגע. וּדאי ׁשּידע עד ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻטהֹור,
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הן הרי - והּנגררין הּנתלים וכל ּבלבד. לׁשרץ אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָטהֹור
ְִָֻּכמּנחין.

ׁשהיה„. אֹו הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשרץ
ּבּׂשר אֹו הּנבלה נּמֹוח ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֻמּנח
ּפני על הּצפה זרע ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמת
הּיחיד ּברׁשּות ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּמים
ּפני על צף ׁשרץ ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָטמא,
ּוספקֹו הּמים, ּפני על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמים
ּפני על צפין חּטאת ּומי חּטאת מי ּגּבי על מּנח היה ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻטהֹור.
לפיכ ּכמּנח. אינֹו אֹו ּכמּנח הּוא אם ספק זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻהּמים

טהֹור. ׁשּספקֹו לי, ְִֵֵֶֶָָיראה
ּבכלים‰. ּבין הּמים ּפני על צפה טמאה ספק ׁשּטהרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכדר

הּמים ּפני על הּצפה טהרה ספק טהרּו ּכ ּבקרקעֹות, ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּבין
מת טמא ׁשהיא ערבה ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבין
וירדּו ּבתֹוכּה, ונתּון ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה ְְְְְְְְִִִַָָָָָָוכּכר
צף הּכּכר והרי הּניר ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלתֹוכּה
צּדֹו נגע וספק הּמים, לבין ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים ּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָעל
צף. ׁשהּוא מּפני ּבטהרתֹו, הּוא הרי - נגע לא ספק ְְֲֲֳִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּבערבה

.Â- לתרּומה הּגת: ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרץ
טמאה ׁשהיא מּפני טהֹור, ספקן - ּולפֹועלין טמא, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֻספקֹו

ָָצפה.
.Ê- עצמן לטמאת טהֹור, - אחרים לטּמא מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק

ּוזרקן טמאים מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו מּקל היה ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹטמא,
לא ספק ּבּכּכרֹות הּמׁשקין נגעּו ספק טהֹורֹות, ּכּכרֹות ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹלתֹו
טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹורֹות. - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָנגעּו
לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי הרי - נגעּו לא אֹו זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבכלי
נגעּו לא אֹו אחרים ּבמׁשקין הּטמאין אּלּו מׁשקין נגעּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹאם
אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. האחרים הּמׁשקין הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מׁשקין לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, מׁשקין לבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָרגלֹו
טמאין אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטהֹורין,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָֹּבספק.
.Áידֹו את הּטמא ּופׁשט מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחבית

הּמׁשקין - ּבהן נגע לא ספק ּבּמׁשקין נגע ספק ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹלאוירּה,
וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה; והחבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאין,
הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן מׁשקין נכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאם
ׁשאינן טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין טהֹורה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהחבית
הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. מן אּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
והחבית ּבספק, טמאין הּמׁשקין ּכל הרי - ׁשּבחבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמׁשקין
הּפת הרי - הּתּנּור לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָטהֹורה.

טהֹורין. ְְִַַוהּתּנּור
.Ë,טהרֹות ׁשם והיּו ׁשּזּלפן אֹו טמאים ּבמים ּביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמרּבץ

טהֹור. ספקֹו - נּתזּו לא ספק עליהן נּתזּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹספק
.Èאחר ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַזּלף

הרי - עליה ונׁשאל נטלּה ּתרּומה: ׁשל ּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכ
עד הּכּכר הּניח טהֹור. - לטּמא הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי - ׁשעליה הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּיּנגבּו
מׁשקין, ּכאן אין והרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו טמא, - הּיחיד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּברׁשּות

טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא

.‡Èּבין אחרים לטּמא ּבין להתטּמא ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָספק
ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור, - ְְְְֳִִֵֵַָָָָָָָָָָלטהרתן
ּולפניו טמאֹות ידיו ׁשהיּו אֹו נגע; לא ספק נגע ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹטמאין,
ידיו ׁשהיּו אֹו נגע; לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשני
ונגע טהֹורים ּכּכרים ׁשני ּולפניו טמאה ואחת טהֹורה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת
ידיו ׁשהיּו אֹו ּבּטהֹורה; ספק נגע ּבּטמאה וספק מהן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבאחד
ונגע טמא, ואחד טהֹור אחד ּכּכרים, ׁשני ּולפניו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָטהֹורֹות
ׁשהיּו אֹו נגע; ּבּטהֹור ספק נגע ּבּטמא ספק מהם, ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבאחד
טהֹור וכּכר טמא ּכּכר ּולפניו טמאה ואחת טהֹורה אחת ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָידיו
אֹו ּבּטהֹור והּטהֹורה ּבּטמא טמאה ספק ּבׁשניהן, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגע
ׁשהיּו, ּכמֹות הּידים - ּבּטמא והּטהֹורה ּבּטהֹור ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָטמאה
אֹו והטּבילן טמאֹות ידיו היּו אם וכן ׁשהיּו. ּכמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוהּכּכרים
ׁשהן ספק לּידים ּכׁשרים ּבהן ׁשּטהרּו ׁשהּמים ספק ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָנטלן,
דבר ׁשהיה ספק ּבהן, אין ספק ּכּׁשעּור ּבהן יׁש ספק ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּפסּולין,

טהֹורֹות. ידיו הרי - היה ׁשּלא ספק ידֹו על ְֲֵֵֵֶַָָָָָָֹחֹוצץ
.·Èאֹומרין - היא זֹו אי יֹודע ואינֹו טמאה אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה

ּבאחת נגע ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעּׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלֹו
טהֹורֹות. טהרֹותיו - ידיו ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות ְְֳִִֵֶֶֶָָָָָֹֹמהן

ה'תשע"א ב' אדר ט' שלישי יום

עּׂשר חמּׁשה ¨¨¨¦£¤¤ּפרק

וׁשתה‡. טמאין אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָספק
ראׁשֹו ׁשּבא ספק ׁשתה, וׁשּלא אכל ׁשּלא ספק טמאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹמׁשקין
מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ְְְְְִִִִֶַַָָָָֻֻורּבֹו
אם וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו וׁשּלא ּבא ׁשּלא ספק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹׁשאּובין
ּבמים ּבא אֹו טמאין מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָאכל
נגע וספק ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשה עליו נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻׁשאּובין
וכן טהֹורֹות. אּלּו טהרֹות הרי - נגע לא ספק אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹּבטהרֹות
טמאים ׁשהן מׁשקין והּׁשֹותה טמאים אכלין ספק ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהאֹוכל
טהֹור. - ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן טהֹור. זה הרי - ְְְְֲֵֵֵֵֶָָָָָָּבספק
- סֹופרים מּדברי ׁשהן טמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֻוכן
- סֹופרים מּדברי ׁשהּוא [הּטמאה] אב אבל טהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻספקן
ּכגֹון ּבספק, טמא עצמֹו האב היה ּכן אם אּלא טמא; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָספקֹו
ּכמֹו מּגען, ספק על ּׂשֹורפין ׁשאין העּמים, וארץ הּפרס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבית

ְֵֶַׁשּבארנּו.
והן·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻספק

להן ׁשּנֹולד ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? ּפרּוׁשים. ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּנקראים
הּספקֹות ּככל טהֹורים, אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֶַָָָֻספק

וּדאית. טמאה אּלא טמאה להן ואין ְְְִֵֶֶַָָָָָָֻֻֻּכּלן.
ס‚. עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות פקספק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ

זיבֹות חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון קרּבנֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
לאכל וטהֹור אחד קרּבן מביאה - לדֹות חמׁש ספק ְְְֱִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹאֹו
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חֹובה, עליו הּׁשאר ואין ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָּבּקדׁשים,

ּכּפרה. ְְֵַָָֻמחּסרי
טהֹור,„. ספקֹו - לטמאה נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? נגעים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻספק

נגעים. מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכמֹו
האילן‰. ּתחת ׁשּיֹוׁשב מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹספק
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לא ספק וטמא האילן עליו האהיל ספק עֹובר, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹוהּטהֹור
האילן ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן עליו; ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאהיל
הּטהֹור ונטמא הּמצֹורע עמד ספק ּתחּתיו, עֹובר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָוהּמצֹורע

טהֹור. ספקֹו - עמד לא ְֵֵַָָָֹספק
.Âדבר אֹו ׁשרץ זרק ּכיצד? הּנזרקין. ספק זה ׁשרצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָספק

נגע וספק הּטמאֹות, לבין ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָטמא
הּטהֹור הּכּכר ּומצא הֹואיל טהֹור, זה הרי - נגע לא ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹספק
ואין מציאתן, ּכׁשעת - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה. נֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשאינֹו
הן הרי אּלא ּבצּדֹו, נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹומרין

מציאתן. ְְִִַָָּכׁשעת
.Ê,ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה ּבפי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשרץ

נחה ׁשּלא מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹספק
מת ספק חי ספק ּבּכּכרֹות, ונֹוגע ּבֹו מהּלכת היתה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּטמאה.
ׁשּנטלּתּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
טמאֹות. אּלּו הרי - ּבפיה מת נמצא אם אבל לּה; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָוהלכה
אּלּו הרי - ּבפיה מת ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף ּבפיה, חי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָראּוהּו
ועברּו הּכלב ּבפי והּנבלה החלּדה ּבפי הּׁשרץ וכן ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורֹות.
טהֹור, ספקֹו - ּביניהן טהֹורים ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין
הארץ על ּבהן מנּקרין היּו קבּוע. מקֹום לּטמאה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמּפני
ּברׁשּות היּו אם מּספק למפרע ּומטּמאין ּכמּנחין, הן הרי -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִִֵֶַָָהּיחיד,
.Áּברׁשּות ׁשּמּנחת טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻֻספק

היתה טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה נגע ספק ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹהרּבים,
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה נגע וספק הּיחיד ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות
הּיחיד, ּברׁשּות אפּלּו חכמים ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָוכל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
.Ëהּיחיד ּברׁשּות טמא דבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻספק

ונגע ,להפ הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָודבר
את ׁשהסיט אֹו נגע, מהן זה ּבאי ידּוע ואין מהם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבאחד
הּטמא הּדבר היה אם הסיט, זה אי ידּוע ואין מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
והאהיל ּבאהל מטּמא מהן אחד ׁשהיה אֹו ּבמּׂשא, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
טהֹור. זה הרי - האהיל מהן זה אי ידּוע ואין מהן אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעל
לּׁשאל ּכׁשּיבֹוא טהֹור, הרּבים רׁשּות ׁשּספק ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף
זה הרי - טבל אם הפסד. ּבכ אין טבלּת, אם לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומרין
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועּׂשה טבל לא ואם ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻמׁשּבח;

טהֹור. - הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק
.Èטּלית וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ּׂשרּוף ׁשּנמצא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשרץ

ּבין חלּודה אֹו ׁשבּורה ׁשּנמצאת ּומחט ּבלּויה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנמצאת
ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ּבין טהֹורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָהּכלים
ואחר נּׂשרף ּבאכלין ׁשּנגע אחר ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּיחיד;

נׁשּב והּמחט הּטּלית ּבמּגע הּכלים החלידהׁשּנטמאּו אֹו רה ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות ׁשּכל ׁשּטהרה, עד הּטּלית ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻּובלתה

.‡È- אני טהֹור אֹומר והּוא נטמא, לֹו אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵָָׁשני
עסק לֹו אֹומרין אין כן, ּפי על ואף עצמֹו. ידי על נאמן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָֹהּוא
ויחּוׁש טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות עּׂשה אם אּלא ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָּבטהרֹות;
ּבין נטמא, לא אֹומרים ּוׁשנים נטמא, אֹומר עד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹלעצמֹו.
אֹומרים ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים ְְְְִִִִִִֵַַַָָָּברׁשּות
ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין נטמא, לא אֹומר אחד ועד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנטמא,

אֹומר ועד נטמא, אֹומר עד נטמא. זה הרי - הרּבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּברׁשּות
נטמא: לא אֹומרת ואּׁשה נטמא, אֹומרת אּׁשה נטמא; ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹלא

טהֹור. - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ְְִִִִֵַַָָָָּברׁשּות

ה'תשע"א ב' אדר י' רביעי יום
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הרּבים?‡. ּברׁשּות טמאה ספק חכמים טהרּו מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֻמּפני
מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ּבטמאה ּפסח עֹוּׂשין הּצּבּור ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשהרי
טמאה; לספק וחמר קל מּפניהן, נדחית וּדאית טמאה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻאם
ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהן, הּספקֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאּסּור
ׁשהרי הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאסּורֹות.
טמאה היא הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף ׁשּנסּתרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסֹוטה

ׁשּתׁשּתה. עד ְְְִֶֶַַָלבעלּה
ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּסֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ׁשםאבל טמאתם ספק ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֻ
זה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטהֹור
ארע מה מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל דעת ּבֹו יׁש ּבספק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשאינֹו קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש היה אם אבל ּכסֹוטה; ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָלֹו,
טהֹור. ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיֹודע
להּׁשאל דעת ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
וספק נגעּו וספק טמאה, ׁשם ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּנמצאּו
להּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי - נגעּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹלא
טהֹור. ספקֹו - הּיחיד ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאף

הּיחיד‚. ּברׁשּות ספקן - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּסּומא
אמּורים ּדברים ּבּמה להּׁשאל. דעת ּבֹו ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא,
הּדבר ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו לּׁשאל דעת ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול
ּבצד ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? טמא. זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא
הּתינֹוק ׁשּדר טמאה, העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה

זֹו. חזקה על ּׂשֹורפין ואין חזקתֹו. היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח
אֹו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהיּו

ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות
ּובין ּפרה, ׁשם היתה וטּמאּוהּו. ּבּבצק ונׁשכּו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָמׁשקין
טהֹור. הּבצק הרי - לׁשֹונּה את ׁשּתלח ּכדי והּבצק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשקין
- מּזה ּפחֹות ּפיה. את ׁשּתנּגב ּכדי - הּבהמה ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּובׁשאר
הּבצק ּבצד מׁשקין היּו אפּלּו ּכלב, היה ואם טמא. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּבצק
וליל הּמזֹון להּניח ּכלב ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבין יׁש אם הּתרנגֹולין: נקירת ּבּבצק נמצא הּמים. אל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלֹו
טהֹור; הּבצק - ּבארץ ּפיהן את ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשקין
ּבּמׁשקין ּבּבצק ונּקרּו ׁשּׁשתּו ׁשחזקתן טמא, - לאו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואם
צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּבפיהם.
טהֹור, הּבצק - עכּורים אבל ּבהן; נּכרת ּתינֹוק ׁשל ֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבבּואה
אם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה - ּבּמׁשקין נּקרּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו

ּפי על אף צלּולין, ּׂשֹורפיןהיּו אין - טמאה ּבחזקת ׁשהּבצק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּתֹולין. אּלא זֹו, חזקה ֲִֶַָָָעל

עּסה‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָאיזֹו
חתיכֹות ונמצאּו ׁשם, מטּפלין ּוצפרּדעים ּוׁשרצים ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָּבּבית
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לא ספק וטמא האילן עליו האהיל ספק עֹובר, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹוהּטהֹור
האילן ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן עליו; ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאהיל
הּטהֹור ונטמא הּמצֹורע עמד ספק ּתחּתיו, עֹובר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָוהּמצֹורע

טהֹור. ספקֹו - עמד לא ְֵֵַָָָֹספק
.Âדבר אֹו ׁשרץ זרק ּכיצד? הּנזרקין. ספק זה ׁשרצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָספק

נגע וספק הּטמאֹות, לבין ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָטמא
הּטהֹור הּכּכר ּומצא הֹואיל טהֹור, זה הרי - נגע לא ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹספק
ואין מציאתן, ּכׁשעת - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה. נֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשאינֹו
הן הרי אּלא ּבצּדֹו, נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹומרין

מציאתן. ְְִִַָָּכׁשעת
.Ê,ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה ּבפי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשרץ

נחה ׁשּלא מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹספק
מת ספק חי ספק ּבּכּכרֹות, ונֹוגע ּבֹו מהּלכת היתה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּטמאה.
ׁשּנטלּתּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
טמאֹות. אּלּו הרי - ּבפיה מת נמצא אם אבל לּה; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָוהלכה
אּלּו הרי - ּבפיה מת ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף ּבפיה, חי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָראּוהּו
ועברּו הּכלב ּבפי והּנבלה החלּדה ּבפי הּׁשרץ וכן ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורֹות.
טהֹור, ספקֹו - ּביניהן טהֹורים ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין
הארץ על ּבהן מנּקרין היּו קבּוע. מקֹום לּטמאה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמּפני
ּברׁשּות היּו אם מּספק למפרע ּומטּמאין ּכמּנחין, הן הרי -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִִֵֶַָָהּיחיד,
.Áּברׁשּות ׁשּמּנחת טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻֻספק

היתה טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה נגע ספק ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹהרּבים,
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה נגע וספק הּיחיד ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות
הּיחיד, ּברׁשּות אפּלּו חכמים ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָוכל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
.Ëהּיחיד ּברׁשּות טמא דבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻספק

ונגע ,להפ הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָודבר
את ׁשהסיט אֹו נגע, מהן זה ּבאי ידּוע ואין מהם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבאחד
הּטמא הּדבר היה אם הסיט, זה אי ידּוע ואין מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
והאהיל ּבאהל מטּמא מהן אחד ׁשהיה אֹו ּבמּׂשא, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
טהֹור. זה הרי - האהיל מהן זה אי ידּוע ואין מהן אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעל
לּׁשאל ּכׁשּיבֹוא טהֹור, הרּבים רׁשּות ׁשּספק ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף
זה הרי - טבל אם הפסד. ּבכ אין טבלּת, אם לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומרין
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועּׂשה טבל לא ואם ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻמׁשּבח;

טהֹור. - הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק
.Èטּלית וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ּׂשרּוף ׁשּנמצא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשרץ

ּבין חלּודה אֹו ׁשבּורה ׁשּנמצאת ּומחט ּבלּויה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנמצאת
ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ּבין טהֹורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָהּכלים
ואחר נּׂשרף ּבאכלין ׁשּנגע אחר ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּיחיד;

נׁשּב והּמחט הּטּלית ּבמּגע הּכלים החלידהׁשּנטמאּו אֹו רה ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות ׁשּכל ׁשּטהרה, עד הּטּלית ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻּובלתה

.‡È- אני טהֹור אֹומר והּוא נטמא, לֹו אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵָָׁשני
עסק לֹו אֹומרין אין כן, ּפי על ואף עצמֹו. ידי על נאמן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָֹהּוא
ויחּוׁש טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות עּׂשה אם אּלא ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָּבטהרֹות;
ּבין נטמא, לא אֹומרים ּוׁשנים נטמא, אֹומר עד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹלעצמֹו.
אֹומרים ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים ְְְְִִִִִִֵַַַָָָּברׁשּות
ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין נטמא, לא אֹומר אחד ועד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנטמא,

אֹומר ועד נטמא, אֹומר עד נטמא. זה הרי - הרּבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּברׁשּות
נטמא: לא אֹומרת ואּׁשה נטמא, אֹומרת אּׁשה נטמא; ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹלא

טהֹור. - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ְְִִִִֵַַָָָָּברׁשּות

ה'תשע"א ב' אדר י' רביעי יום

עּׂשר ׁשּׁשה ¨¨¨¦¤¤ּפרק

הרּבים?‡. ּברׁשּות טמאה ספק חכמים טהרּו מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֻמּפני
מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ּבטמאה ּפסח עֹוּׂשין הּצּבּור ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשהרי
טמאה; לספק וחמר קל מּפניהן, נדחית וּדאית טמאה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻאם
ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהן, הּספקֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאּסּור
ׁשהרי הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאסּורֹות.
טמאה היא הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף ׁשּנסּתרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסֹוטה

ׁשּתׁשּתה. עד ְְְִֶֶַַָלבעלּה
ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּסֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ׁשםאבל טמאתם ספק ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֻ
זה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטהֹור
ארע מה מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל דעת ּבֹו יׁש ּבספק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשאינֹו קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש היה אם אבל ּכסֹוטה; ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָלֹו,
טהֹור. ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיֹודע
להּׁשאל דעת ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
וספק נגעּו וספק טמאה, ׁשם ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּנמצאּו
להּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי - נגעּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹלא
טהֹור. ספקֹו - הּיחיד ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאף

הּיחיד‚. ּברׁשּות ספקן - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּסּומא
אמּורים ּדברים ּבּמה להּׁשאל. דעת ּבֹו ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא,
הּדבר ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו לּׁשאל דעת ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול
ּבצד ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? טמא. זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא
הּתינֹוק ׁשּדר טמאה, העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה

זֹו. חזקה על ּׂשֹורפין ואין חזקתֹו. היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח
אֹו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהיּו

ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות
ּובין ּפרה, ׁשם היתה וטּמאּוהּו. ּבּבצק ונׁשכּו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָמׁשקין
טהֹור. הּבצק הרי - לׁשֹונּה את ׁשּתלח ּכדי והּבצק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשקין
- מּזה ּפחֹות ּפיה. את ׁשּתנּגב ּכדי - הּבהמה ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּובׁשאר
הּבצק ּבצד מׁשקין היּו אפּלּו ּכלב, היה ואם טמא. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּבצק
וליל הּמזֹון להּניח ּכלב ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבין יׁש אם הּתרנגֹולין: נקירת ּבּבצק נמצא הּמים. אל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלֹו
טהֹור; הּבצק - ּבארץ ּפיהן את ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשקין
ּבּמׁשקין ּבּבצק ונּקרּו ׁשּׁשתּו ׁשחזקתן טמא, - לאו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואם
צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּבפיהם.
טהֹור, הּבצק - עכּורים אבל ּבהן; נּכרת ּתינֹוק ׁשל ֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבבּואה
אם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה - ּבּמׁשקין נּקרּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו

ּפי על אף צלּולין, ּׂשֹורפיןהיּו אין - טמאה ּבחזקת ׁשהּבצק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּתֹולין. אּלא זֹו, חזקה ֲִֶַָָָעל

עּסה‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָאיזֹו
חתיכֹות ונמצאּו ׁשם, מטּפלין ּוצפרּדעים ּוׁשרצים ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָּבּבית
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טמאה העּסה - ׁשרצים המטּפלים רב אם ּבעּסה: ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָֹמּבּׂשרן
טהֹורה. - צפרּדעים הרב ואם ְְְְְְִִִֵַָָָֹותּׂשרף,

.Âונתעּטף מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻהיּו
היּו אם ׁשּנתעּטף: ּבעת נגעּו לא ספק נגעּו וספק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבטּליתֹו
אדם ּבידי הּבאה טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו - הּיחיד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּברׁשּות
הּוא הרי - קרקע ּגּבי על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה. נׁשאלין -ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות היּו ואם לּׁשאל. דעת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמי

טמא. ספקֹו - יּגע ׁשּלא אפׁשר אי ואם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹטהֹור.
.Ê,ּתחּתיו נתּון ּומדרס הּדף ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּכר

ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמדרס, יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹואי
הּוא הרי - אחר ּבמקֹום הּכּכר ּומצא ּובא מדרֹון, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבמקֹום
זה. ּבמקֹום ּונתנֹו ּונטלֹו ּבא אדם אֹומר: ׁשאני ְְְְֲֳִֵֶֶָָָָָָָָּבטהרתֹו;
נפל ׁשּוּדאי טמא; - לכאן אדם ּבא ׁשּלא לי ּברי אמר: ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹואם

ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ְְְִֶַַַָָָונגע
.Áאף ּבידֹו, והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּתינֹוק

ספקֹו - הּטמאה ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל
ּבבית העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנם לּקטן אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור,
ּבהן נתמע ׁשּמא אֹומרין ואין טהֹורין, ּכליו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות
לא ּוכׁשּנמצאּו לּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשאין מּפני ּבקבר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹונגעּו

נֹוגעין, מציאתן.נמצאּו ּכׁשעת הּטמאֹות וכל ְְְְְְְִִִִַַָָָֻ
.Ëעל רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו ׁשל ּבידֹו ּתֹופּׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּתינֹוק

מּפני טמא, הּיחיד ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ּכתפֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּגּבי
עליו. נׁשאל ְִִֶָָָָׁשאביו

.Èיכֹול ׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָוארּבעה
- ּבמקֹומֹו ׁשהּוא ּכמֹו ּומצאּתּו ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלהּל
וגּפפּתּו. ונּׁשקּתּו ּבאה טמאה ׁשּמא אֹומרין ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָטהֹור,
מדרס ואין טהֹורין, ּבגדיו - ּולהּכנס לצאת הּתינֹוק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָהתחיל
עֹוּׂשין אין - טהֹורין ׁשהן ּפי על ואף הארץ. עם ּבגדי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשאר
ספקֹו - לּׁשאל דעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל טהרֹות. ּגּביהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
את לׁשמר דעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל הּיחיד. ּברׁשּות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹטמא
- ידיו את לׁשמר יֹודע טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין - ְְְִִֵֶַַַָָָֹּגּופֹו
אֹותֹו מטּבילין אֹותֹו? ּבֹודקין ּכיצד טהרֹות. ּגּבן על ְְְְִִִִֵַַַַָָאֹוכלין
- ּגּופֹו את לׁשמר יֹודע אם ּתרּומה. לׁשם חּלין לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֻונֹותנין
- ידיו את לׁשמר יֹודע ואם טהרֹות; ּגּופֹו אּגב ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹאֹוכלין

טהרֹות. ידיו אּגב ְְִַַָָָאֹוכלים

ה'תשע"א ב' אדר י"א חמישי יום

עּׂשר ׁשבעה ¨¨¨§¦¤¤ּפרק

ועל‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכזית
טמא האדם הרי - האהיל ׁשּלא ספק הּיחיד ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכלים
מּפני טהֹורים, והּכלים לּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּספק,
ּכלים ּבעּׂשרה ונתן ּבכלי הממּלא וכן לּׁשאל. ּדעת להן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשאין
אף טהֹורין, והּכלים טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָונמצא
ּתחּלה, היה ּבֹו ׁשּמּלא ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻעל
לּכלי היה ואם לּׁשאל. ּדעת ּבהן ואין ּכלים ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּפני

אז ּבֹו ּבֹוׁשּמּלא ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ואפׁשר הֹואיל נים, ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אחר זה דליים ּבעּׂשרה הממּלא וכן טמאים. ּכּלן - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּׁשרץ

ידּוע ואין אחר, לכלי אחד מּדלי ּכלים, ּבעּׂשרה ונתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
הרי - מהן אחד ּבכלי הּׁשרץ ונמצא האחרֹון, מן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון
אֹומר: ׁשאני טהֹורין; הּדליים עּׂשרת עם ּכלים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּתׁשעה
אזנים לּדליים יׁש ואם מּתחּלתֹו. הּׁשרץ היה זה ּבכלי ְְְְְֳִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמא
לכלי מּכלי המערה טמאין. הּכלים ּכל עם הּדליים ּכל הרי -ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
אֹומרין ואין טהֹור, העליֹון - ּבּתחּתֹון הּׁשרץ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָונמצא
ּכלים ׁשהן מּפני היה. ּבּתחּתֹון ׁשּמא אּלא נפל, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמהעליֹון

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּׁשאל. ּדעת להן ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואין
יׁש·. אם ׁשרץ, ּבּה ונמצא ּבטהרֹות ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻקּפה

ּכל הרי - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אזנים אֹו ׁשּולים, ְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָלּה
ּבדּוקה היתה אפּלּו טמאֹות. ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָהּטהרֹות
הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה,
אחרת לזוית וטלטלּה זֹו ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה נׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָואפּלּו
טמאה ׁשּמחזיקין לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻונמצא

לּׂשרף. לא אבל לתלֹות, למקֹום ְְְֲִִִָָָֹֹמּמקֹום
מׁשקיע‚. היה אם חבּיֹות: מּמּנּו ּוממּלא הּבֹור את ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּזֹולף

הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכל
וכּלן טמאה היא - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻּבראׁשֹונה
ׁשרץ נפל הראׁשֹונֹות את ׁשּמּלא אחר אֹומר: ׁשאני ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָטהֹורֹות;
ׁשּמלאן, עד החבּיֹות לתֹו ונֹותן ּבכלי זֹולף היה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלּבֹור.
וכּלן טמאה, ּבלבד היא - מהן ּבאחת הּׁשרץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻונמצא
עד ּבּה היה אֹו הּׁשרץ נפל ּבלבד ּבזֹו אֹומר: ׁשאני ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָטהֹורֹות;
מהן חבית ּכל ּבֹודק היה אם ,לפיכ לתֹוכּה. זלף ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
לתֹוכּה, ׁשּזֹולף אחר אֹותּה ּומכּסה הּיין ּבּה נֹותן ּכ ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָואחר
נמצא אם וכן טמאֹות. ּכּלן - מהן ּבאחת הּׁשרץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻונמצא

טמא. הּכל - ּבֹו ׁשּזֹולף ּבּכלי אֹו ּבּבֹור ְִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשרץ
ונמצא„. לּגג, אֹותן ּומעלה הּמעטן מן זיתים קֹוצה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהיה

- ּבּמעטן נמצא טהֹורים. ׁשּבּמעטן זיתים - ּבּגג ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשרץ
טהֹורים. הּזיתים - לזיתים ּכתל ּבין נמצא טמא. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּמעטן
ּבתֹו אם ּבּגג: והּגּוׁש זיתים ׁשל ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָנמצא
מן זה ּגּוׁש אֹומר: ׁשאני טמא, הּמעטן אף - ימים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשלׁשת
ימים ׁשלׁשה אחר נמצא ואם ּבתֹוכֹו; והּׁשרץ עלה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּמעטן
ּבּגג ׁשּמא טהֹור, הּמעטן הרי - לּגג הזיתים ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמּׁשהעלה

ימים. הּׁשלׁשה ּבתֹו גּוׁש ונעּׂשּו ְְְְְֲִִַַַָָנתקּבצּו
.‰- ּבּמקרצת ׁשרץ ונמצא העּסה מן מקרצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּקֹורץ

טמאה. לבּדּה העּסה - ּבעּסה נמצא טמאה. לבּדּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּמקרצת
טמאה. העּסה אף - הּמקרצת ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָנמצא

.Âגּבי על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגרעינה ׁשּנמצא טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאכל
הרי - טֹופח מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף רֹותח, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתבׁשיל
ּבתֹו ונּמֹוח ׁשם נפל ּכּלֹו האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהן
נמצאת גרעינתֹו. ונׁשארה הרתיחה מחמת אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָהּכּכר
אּלּו הרי - צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּגרעינה
ּגרעינה אֹומר: ׁשאני מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָטהֹורין,
אינּה ׁשהרי מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹזֹו

ְְַָמטּמאה.
.Êּגרעי ונמצאת טהֹורים ואכלין טמאין אכלין ּבּבית נההיּו ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ודמים טהֹורים דמים היּו אם וכן הרב. אחר הֹולכין - ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹּבּבית
אחר הֹולכים - האכל על דם ונמצא הּבית ּבתֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹטמאים
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ּובא ּדם, עליו ׁשּנמצא ּתרּומה ׁשל ּבכּכר היה מעּׂשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹהרב.
הּוא, ׁשרץ ּדם נאמר: ׁשאפּלּו וטהרּוהּו. חכמים לפני ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמעּׂשה

טהֹור. ׁשהּוא הּוא, חי ׁשרץ ּדם אֹומר: ֲִֵֵֶֶֶַַָהריני
.Áּבּה הּנמצא ּבּׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָעיר

ספק ׁשרץ ספק ּבּה הּנמצא היה אם וכן הרב. אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהֹולכים
הּזמן. ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הּל ּבנמצא הּכלל: ְְְִֵֶַַַַָָָֹזה
.Ëּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ּבחצר, ּגבבא ׁשּמגּבבת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא הּׁשרץ ׁשאין טהֹורה, זֹו הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבכברה ּכֹוברת היתה ּבֹו. נגעה ׁשּמא טמאה, זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָגבבא
נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה הּפרֹות ּבתֹו ׁשרץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונמצא
וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה, ספק זֹו הרי - הּכברה ּגּבי ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵֶַַָָָספק

ה'תשע"א ב' אדר י"ב שישי יום

עּׂשר ׁשמֹונה ¨¨¨§¤¤ּפרק

ּברׁשּות‡. ספקֹות, ּוספקי ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹּכל
למבֹוי נכנס ּכיצד? טמא. - הּיחיד ּברׁשּות טהֹור, - ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים
טמאה נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,

ׁש היתה ּבעתׁשּלא ׁשם היתה ּתאמר ואם ׁשם; היתה ספק ם ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹֹ
יׁש ּתאמר ואם ּבּה; אין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּנכנס,
היא ואפּלּו טמאה; אינּה ספק טמאה ׁשהיא ספק ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻּבּה,
רׁשּות ׁשהּמבֹוי טמא, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻטמאה,

ִַָהּיחיד.
ונגע·. הּיחיד, ּברׁשּות ּביניהן אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתׁשעה

ׁשרצים ּתׁשעה טמא. ספקֹו - זהּו אי יֹודע ואינֹו מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבאחד
ספקֹו - מהן ּבאחד ונגע הרּבים ּברׁשּות ּביניהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּוצפרּדע
עד טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה ְְִִֵֶַַַָָָָָָטהֹור.
טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבוּדאי; נטמאתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּיאמר
ועצם הּמת עצמֹות ,לפיכ נטמאתי. ׁשּלא וּדאי ׁשּיאמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹעד
מּבית וגּוׁשים טהֹורה מארץ גּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָנבלה
ואין הסיטֹו, אֹו מהן ּבאחד ונגע העּמים, מארץ אֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּפרס
מן ּוכזית הּמת מן ּכזית הסיט; ּובּמה מהן נגע ּבּמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָידּוע
מהן זה אי על ידּוע ואין מהן, אחד על והאהיל ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנבלה,
ּבאחד הל טמא, ואחד טהֹור אחד ׁשבילין, ׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאהיל;
ואין ,ּבּדר זה ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל זה ּבאי ידּוע ואין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהן
אחד אנׁשים, ׁשני ׁשהיּו אֹו טהֹור; אֹו טמא הּוא אם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָידּוע
מהן זה ּבאי ידּוע ואין מהן ּבאחד ונגע טהֹור, ואחד ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטמא

טהֹור. הּספקֹות אּלּו ּבכל - ְְֵֵַַָָָנגע
והּוא‚. ׁשלם היה אם דר ׁשל לרחּבֹו מׁשּכב מת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּמֹוצא

ׁשחזקתֹו לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
ּומפרק מׁשּבר ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ְְֲֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּנגע;
היה ואם טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשאפׁשר
טמא. ׁשם והעֹובר מצרפֹו, הּקבר - הּדר רחב לכל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹקבר

ׁשּנגע. חזקתֹו אּלא ספקֹות, ּכׁשאר זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאין
ׁשּיאמר:„. העת עד למפרע מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשרץ

ו ּפלֹוני ּביֹום הּזה הּמבֹוי את אפּלּוּבדקּתי ׁשרץ. ּבֹו היה לא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּכּבּוד. מקדם למפרע מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּכּבדֹו
- לח מצאֹו אם אבל יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
ּבּה ׁשּימּות ׁשאפׁשר ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאינֹו

ׁשּנמצא. ּבעת לח עּתה ְְְִִֵֶֶַַָָָויהיה
הרּקין‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻׁשני

ּבאחד ונגע ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּנמצאים
הּתרּומה, את עליו ּתֹולין - זהּו אי ידּוע ואין הסיטֹו אֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
ואם ּבּנמצא; ספק נגע ּבּטהֹור ספק ספקֹות: ׁשני ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּפני
ׁשני היּו טהֹור. ׁשהּוא ספק טמא ׁשהּוא ספק ּבּנמצא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתאמר
ונגע ׁשם ּומּנחין נגּובין היּו אם הרּבים: ּברׁשּות ְְְִִִִִִַַָָָָָָֻֻהרּקין
עליו, ּתֹולין - מהן אחד נּׂשא טהֹור; ספקֹו - מהן ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבאחד
אחד היה אם וכן הרּבים; ּברׁשּות מּנח אינֹו מּׁשּנּׂשאֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשהרי
מּנח אינֹו ׁשהרי עליו, ּתֹולין - הּלח הרק ּבֹו ונתלה לח ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמהן
על הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ׁשּיהיה ּכדי הרּבים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּברׁשּות
אֹו נּׂשאֹו אֹו הּנמצא ּברק נגע ׁשאם ּבארנּו, ּכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּבגדֹו.
הּפרס ּכבית הּתרּומה, את עליו ּׂשֹורפין - מקֹום ּבכל ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָהסיטֹו

מקֹום. ּבכל מּגען וּדאי על ׁשּׂשֹורפין ּבּה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
.Âאֹו ּבגדיו על ודרס אחד ּובא הרּבים ּברׁשּות ׁשּיׁשב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָמי

ועל הּתרּומה, את ּׂשֹורפין רּקֹו על - הרק ּבֹו ונגע ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשרקק
ּבגדיו - טמאין העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹּבגדיו

טהֹור. הּוא הרי - טהֹורים העיר רב ואם ְְְֲִִִִֵָָָֹמדרס,
.Êטמא זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי לֹו ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי

ּומצאֹו הרּבים ּברׁשּות לֹו אבד מת. טמא וטמא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָמדרס
טהֹור; - ּבּיֹום לבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום אּבדֹו אם הרּבים: ְְְְִִִִַַַָָָּברׁשּות
ׁשאבד אֹו ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
זה טמא. ּבחזקת זה הרי - אחריו ׁשל ּבּיֹום ּומצאֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּיֹום

טמא. - מקצתֹו אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹהּכלל:
.Áׁשעבר ּפי על אף הרּבים, ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּניח

הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו הּניחֹו טהֹור. - הּלילה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
לא ּתמיד, מצּוי דבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ּומּניח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוכח

עליו. ְָָָגזרּו
.Ëׁשהּוא מּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמאּבד

ׁשּמּור. ְְִֶַּבחזקת
.Èּוברׁשּות טהֹורין; אּלּו הרי - הרּבים ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָהּׁשֹוטח

מׁשּמרן היה ואם טמאים. ּבהן נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּיחיד
ׁשּנעלמּו מּפני טמאים, - להביאם והל נפלּו טהֹורים. -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבֹו אפּלּו ּומצאן הּיחיד ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמעיניו.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָּבּיֹום
.‡Èּבחזקת ׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר אחת ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשֹוטה

מקֹום. ּבכל לעֹולם ְְְָָָָֻטמאה
.·È:ּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי

לאו ואם טהֹורין, ּכליו - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאם
יׁשאלּנה. -ְִֶָָ

.‚Èּברׁש ׁשּיׁשן טהֹורים.מי ּכליו - ועמד הרּבים ּות ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
.„Èאם חי אם ידּוע ואין ּבּלילה ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָנגע

הּטמאֹות ׁשּכל טמא, זה הרי - מת ּומצאֹו עמד ּובּׁשחר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמת,
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ּובא ּדם, עליו ׁשּנמצא ּתרּומה ׁשל ּבכּכר היה מעּׂשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹהרב.
הּוא, ׁשרץ ּדם נאמר: ׁשאפּלּו וטהרּוהּו. חכמים לפני ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמעּׂשה

טהֹור. ׁשהּוא הּוא, חי ׁשרץ ּדם אֹומר: ֲִֵֵֶֶֶַַָהריני
.Áּבּה הּנמצא ּבּׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָעיר

ספק ׁשרץ ספק ּבּה הּנמצא היה אם וכן הרב. אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהֹולכים
הּזמן. ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הּל ּבנמצא הּכלל: ְְְִֵֶַַַַָָָֹזה
.Ëּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ּבחצר, ּגבבא ׁשּמגּבבת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא הּׁשרץ ׁשאין טהֹורה, זֹו הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבכברה ּכֹוברת היתה ּבֹו. נגעה ׁשּמא טמאה, זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָגבבא
נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה הּפרֹות ּבתֹו ׁשרץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונמצא
וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה, ספק זֹו הרי - הּכברה ּגּבי ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵֶַַָָָספק

ה'תשע"א ב' אדר י"ב שישי יום

עּׂשר ׁשמֹונה ¨¨¨§¤¤ּפרק

ּברׁשּות‡. ספקֹות, ּוספקי ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹּכל
למבֹוי נכנס ּכיצד? טמא. - הּיחיד ּברׁשּות טהֹור, - ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים
טמאה נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,

ׁש היתה ּבעתׁשּלא ׁשם היתה ּתאמר ואם ׁשם; היתה ספק ם ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹֹ
יׁש ּתאמר ואם ּבּה; אין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּנכנס,
היא ואפּלּו טמאה; אינּה ספק טמאה ׁשהיא ספק ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻּבּה,
רׁשּות ׁשהּמבֹוי טמא, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻטמאה,

ִַָהּיחיד.
ונגע·. הּיחיד, ּברׁשּות ּביניהן אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתׁשעה

ׁשרצים ּתׁשעה טמא. ספקֹו - זהּו אי יֹודע ואינֹו מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבאחד
ספקֹו - מהן ּבאחד ונגע הרּבים ּברׁשּות ּביניהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּוצפרּדע
עד טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה ְְִִֵֶַַַָָָָָָטהֹור.
טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבוּדאי; נטמאתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּיאמר
ועצם הּמת עצמֹות ,לפיכ נטמאתי. ׁשּלא וּדאי ׁשּיאמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹעד
מּבית וגּוׁשים טהֹורה מארץ גּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָנבלה
ואין הסיטֹו, אֹו מהן ּבאחד ונגע העּמים, מארץ אֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּפרס
מן ּוכזית הּמת מן ּכזית הסיט; ּובּמה מהן נגע ּבּמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָידּוע
מהן זה אי על ידּוע ואין מהן, אחד על והאהיל ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנבלה,
ּבאחד הל טמא, ואחד טהֹור אחד ׁשבילין, ׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאהיל;
ואין ,ּבּדר זה ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל זה ּבאי ידּוע ואין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהן
אחד אנׁשים, ׁשני ׁשהיּו אֹו טהֹור; אֹו טמא הּוא אם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָידּוע
מהן זה ּבאי ידּוע ואין מהן ּבאחד ונגע טהֹור, ואחד ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטמא

טהֹור. הּספקֹות אּלּו ּבכל - ְְֵֵַַָָָנגע
והּוא‚. ׁשלם היה אם דר ׁשל לרחּבֹו מׁשּכב מת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּמֹוצא

ׁשחזקתֹו לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
ּומפרק מׁשּבר ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ְְֲֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּנגע;
היה ואם טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשאפׁשר
טמא. ׁשם והעֹובר מצרפֹו, הּקבר - הּדר רחב לכל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹקבר

ׁשּנגע. חזקתֹו אּלא ספקֹות, ּכׁשאר זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאין
ׁשּיאמר:„. העת עד למפרע מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשרץ

ו ּפלֹוני ּביֹום הּזה הּמבֹוי את אפּלּוּבדקּתי ׁשרץ. ּבֹו היה לא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּכּבּוד. מקדם למפרע מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּכּבדֹו
- לח מצאֹו אם אבל יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
ּבּה ׁשּימּות ׁשאפׁשר ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאינֹו

ׁשּנמצא. ּבעת לח עּתה ְְְִִֵֶֶַַָָָויהיה
הרּקין‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻׁשני

ּבאחד ונגע ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּנמצאים
הּתרּומה, את עליו ּתֹולין - זהּו אי ידּוע ואין הסיטֹו אֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
ואם ּבּנמצא; ספק נגע ּבּטהֹור ספק ספקֹות: ׁשני ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּפני
ׁשני היּו טהֹור. ׁשהּוא ספק טמא ׁשהּוא ספק ּבּנמצא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתאמר
ונגע ׁשם ּומּנחין נגּובין היּו אם הרּבים: ּברׁשּות ְְְִִִִִִַַָָָָָָֻֻהרּקין
עליו, ּתֹולין - מהן אחד נּׂשא טהֹור; ספקֹו - מהן ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבאחד
אחד היה אם וכן הרּבים; ּברׁשּות מּנח אינֹו מּׁשּנּׂשאֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשהרי
מּנח אינֹו ׁשהרי עליו, ּתֹולין - הּלח הרק ּבֹו ונתלה לח ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמהן
על הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ׁשּיהיה ּכדי הרּבים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּברׁשּות
אֹו נּׂשאֹו אֹו הּנמצא ּברק נגע ׁשאם ּבארנּו, ּכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּבגדֹו.
הּפרס ּכבית הּתרּומה, את עליו ּׂשֹורפין - מקֹום ּבכל ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָהסיטֹו

מקֹום. ּבכל מּגען וּדאי על ׁשּׂשֹורפין ּבּה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
.Âאֹו ּבגדיו על ודרס אחד ּובא הרּבים ּברׁשּות ׁשּיׁשב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָמי

ועל הּתרּומה, את ּׂשֹורפין רּקֹו על - הרק ּבֹו ונגע ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשרקק
ּבגדיו - טמאין העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹּבגדיו

טהֹור. הּוא הרי - טהֹורים העיר רב ואם ְְְֲִִִִֵָָָֹמדרס,
.Êטמא זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי לֹו ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי

ּומצאֹו הרּבים ּברׁשּות לֹו אבד מת. טמא וטמא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָמדרס
טהֹור; - ּבּיֹום לבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום אּבדֹו אם הרּבים: ְְְְִִִִַַַָָָּברׁשּות
ׁשאבד אֹו ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
זה טמא. ּבחזקת זה הרי - אחריו ׁשל ּבּיֹום ּומצאֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּיֹום

טמא. - מקצתֹו אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹהּכלל:
.Áׁשעבר ּפי על אף הרּבים, ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּניח

הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו הּניחֹו טהֹור. - הּלילה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
לא ּתמיד, מצּוי דבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ּומּניח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוכח

עליו. ְָָָגזרּו
.Ëׁשהּוא מּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמאּבד

ׁשּמּור. ְְִֶַּבחזקת
.Èּוברׁשּות טהֹורין; אּלּו הרי - הרּבים ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָהּׁשֹוטח

מׁשּמרן היה ואם טמאים. ּבהן נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּיחיד
ׁשּנעלמּו מּפני טמאים, - להביאם והל נפלּו טהֹורים. -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבֹו אפּלּו ּומצאן הּיחיד ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמעיניו.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָּבּיֹום
.‡Èּבחזקת ׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר אחת ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשֹוטה

מקֹום. ּבכל לעֹולם ְְְָָָָֻטמאה
.·È:ּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי

לאו ואם טהֹורין, ּכליו - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאם
יׁשאלּנה. -ְִֶָָ

.‚Èּברׁש ׁשּיׁשן טהֹורים.מי ּכליו - ועמד הרּבים ּות ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
.„Èאם חי אם ידּוע ואין ּבּלילה ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָנגע

הּטמאֹות ׁשּכל טמא, זה הרי - מת ּומצאֹו עמד ּובּׁשחר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמת,
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- מת מצאֹו ּובּׁשחר ּבערב, חי ראּוהּו ואם מציאתן. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשעת
וטהֹור. הרּבים ּברׁשּות ספק זה ְְֲִִֵֵֶַָָָהרי

.ÂËאֹו מת אם ידּוע ואין ונתעּלף, הּיחיד ּברׁשּות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהמסּכן
והכניסּוהּו וחזרּו הרּבים לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָעדין
טמא, ספקֹו - הּיחיד ּברׁשּות ּכׁשהּוא הּיחיד: ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלרׁשּות
ׁשהיה ּבאחד מעּׂשה טהֹור. ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכׁשהּוא
מתחּלפֹות ּכּתֹות והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻמסּכן
ּכת אּלא חכמים טּמאּו ולא מת, נמצא ּובאחרֹונה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו,

ּבלבד. ְֲִַַָאחרֹונה
.ÊË,מּפיו צּנֹורא ונּתזה הּבֹור על ּומדּבר עֹומד ׁשהיה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטמא

- ׁשמן ׁשל ּבֹור היה אם הּגיע: לא ספק לּבֹור הּגיע ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹספק
ספקֹו - יין ׁשל ּבֹור היה ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָספקֹו

קֹולטת. הּבֹור ׁשּׂשפת מּפני מקֹום, ּבכל ְְְִֵֶֶֶַַָָָטהֹור

ה'תשע"א ב' אדר י"ג קודש שבת

עּׂשר ּתׁשעה ¨¨¨§¦¤¤ּפרק

מהן‡. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
והּזה ונאכלּו, טהרֹות ועּׂשה ,הל מהן זה ּבאי ידּוע ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
- טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשליׁשי

אּל ואּלּוהרי אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות אם טהֹורֹות. ּו ְֲִִֵֵֵֵַָָָ
טהר לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ׁשּבוּדאי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלּויֹות,
הן ׁשהרי יּׂשרפּו, והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבינתים
הּׁשבילין. ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא, טמא ׁשּזה ּבוּדאי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָטמאֹות
ואין נּכרת צּורתן ואין הרּבים ּברׁשּות והּצפרּדע הּׁשרץ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ונאכלּו, טהרֹות ועּׂשה מהן, ּבאחד ונגע הּׁשרץ, זהּו אי ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָידּוע
ואם טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני ונגע ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָוטבל,

ּבינתים טבל לא ואם ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹקּימֹות
יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות -ְְְְִִִַָָ

מהן·. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
אם טהרֹות: ועּׂשה ּבּׁשני והל חברֹו ּובא טהרֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָועּׂשה
עצמֹו ּבפני מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאּו
עליו וׁשאל האחד ׁשּבא אֹו ּכאחד, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשהּוא
ּוׁשּתי הלכנּו הּׁשבילים ּובׁשני היינּו ׁשנים ואמר: חברֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָועל
ׁשעּׂשּו ּוטהרֹות טמאין, ׁשניהם הרי - עּׂשינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָטהרֹות
ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? קּלה. ּבטמאה נטמאּו אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻנּׂשרפֹות.
טהרֹות, ועּׂשה מהם אחד את אכל טהֹור, ואחד טמא ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
זה נׁשאלּו אם טהרֹות: ועּׂשה הּׁשני את ואכל חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובא
סֹופרים, ּדברי ספק ׁשהן מּפני טהֹורין, ׁשניהן - זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַאחר
נׁשאלּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות מּכלל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
טמאין ׁשניהן - חברֹו ועל עליו ׁשּנׁשאל אֹו ּכאחת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשניהן
טמאה. מהן אחת וּדאי ׁשהרי נּׂשרפֹות, וטהרֹותם ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּספק,
ּכּלן - טהֹורין ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערב טמא אחד ּכּכר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻואפּלּו

ויּׂשרפּו. ְְְִִֵָטמאין
חמּׁשה‚. ּובאּו טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָּכּכר

אדם ּבני חמּׁשה ּובאּו מהן, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָּבני
טמאים, הראׁשֹונים - הּנׁשארים החמּׁשה ואכלּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָאחרים
והחמּׁשה ּבהן; ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להן ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּפני

ּבראׁשֹונים.האנׁש ּתֹולין ׁשהן מּפני טהֹורין, האחרֹונים ים ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשני„. ּבהן והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשני

האחד היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים,
הּטהֹור זה ואֹומרין: ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּתלּוי
הל הּתלּוי וזה ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל ְְְֲֳִֵֶַַַַַַָָָָָָהל

ּכאחד. ׁשניהן ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף הּטמא. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּׁשביל

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd 'a xc` b"iÎ'f -

ה'תשע"א ב' אדר ז' ראשון יום

.‡ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניז'ֿח'אדרב'
― הרצ"א ׁשּלאהּמצוה העד ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ּבדינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָלדּבר
ו עד יהא לא זה הרי יֹודע, אֹו ויֹורה(mb)חכם ּדּין ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ּבמהּֿׁשראה יעיד אּלא ―ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
והזהר להם, ּׁשּיראה מה ּכפי עדּותֹו ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻיעׂשּו
ּבדיני וזהּו העדּות. על נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אחד "ועד יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָנפׁשֹות

למּות" ּבנפׁש l)לאֿיענה ,dl xacna)וכפל ְְֲֶֶֶַַָָֹ
עלּֿפי יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹאתֿהאזהרה

אחד" e)עד ,fi mixac)ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: , ְְֵֶַַַָָֹ

לאֿ אחד "ועד אמרּו: סנהדרין ּובגמרא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהעד.
ּובארּו לחֹובה". ּבין לזכּות ּבין ― ּבנפׁש ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָיענה

ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ּכנֹוגע(d`xpy)ׁשּטעם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
לֹו ׁשאסּור הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ְְְְִִֵֵֶַָָּבעדּותֹו".

חֹובה. ולא זכּות לא ְְְֵַָֹֹללּמד

ה'תשע"א ב' אדר ח' שני יום

.ÁÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרפ"ח אֹוהּמצוה מּלענֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבתכלית היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציא
אחד עד "לאֿיקּום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹהּכׁשרּות,

ּולכלֿחּטאת" לכלֿעון eh)ּבאיׁש ,hi mixac)אמרּו ְְְְִַָָָָָֹ
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'a xc` b"iÎ'h ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(my ixtq)הּוא קם אבל קם, אינֹו "לכלֿעון :ְֲֵָָָָָֹ
aegaלׁשבּועה" razpd zxitk cbp cg` cr yi m`y) ְִָ

(dreay aiig Ð raezdמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
וסֹוטה ּוכתּבֹות ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות ְְְְִִִָָָֻֻזֹו
נזיקין. ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִֵֶוגּטין

ה'תשע"א ב' אדר ט' שלישי יום

.ÂÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישבתקודשט'ֿי"גאדרב'

― הרפ"ו מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָעדּות
חמס" עד להיֹות עםֿרׁשע יד "אלּֿתׁשת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָיתעּלה:

(` ,bk zeny)הּפרּוׁש mihtey)ּבא zyxt `zlikn): ֵַָ
― עד" חֹומס אלּֿתׁשת עד, רׁשע ֵֵֵֶֶַַָָָָ"אלּֿתׁשת

אתֿהחמסנים elלהֹוציא mlyne gka utg `ivend) ְְִִֶַַָ
(ezxenz,לעדּות ּפסּולין ׁשהן ְְְְִִֵֵֶֶַַָואתֿהּגזלנים

ּבאיׁש" עדֿחמס יקּום ּכי rxdׁשּנאמר: zxrae") ְֱִִֵֶֶַָָָ
(fh ,hi mixac Ð "jaxwnמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵָָָ

מּסנהדרין ג' ּבפרק .(fk.)זֹו ְְְִִֶֶֶַ

ה'תשע"א ב' אדר י' רביעי יום

.ÊÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרפ"ז מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
זה נגד זה אֹו לזה זה הּקרֹובים, maexwעדּות zaehl) ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ

(ezrxl e`אבֹות "לאֿיּומתּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַָָֹ
עלֿאבֹות" יּומתּו לא ּובנים ck,עלּֿבנים mixac) ְִִַַָָָֹ

(ehּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא .(my `vz ik zyxt): ְְְִֵֵַַָָֻ
על ּבנים ולא ּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו ְְִִֵֶַַָָָֹֹ"ׁשּלא
ׁשּנזּכר אּלא ממֹונֹות, לדיני הּדין והּוא אבֹות". ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעדּות
ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ׁשּלא הפלגה. ּדר נפׁשֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבדיני
על ונעׂשה ּכ על חׁשּוד הּקרֹוב אין נפׁש אּבּוד ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּכאן
ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד היא ׁשעדּותֹו ּכיון ּדבריו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָּפי
אתֿהּקרֹובים למׁשל הביא לפיכ לחׁשד. מקֹום ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכאן
האב אהבת והיא ּביֹותר, ּוגדֹולה חזקה ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָׁשאהבתם
הּבן על האב עדּות אפּלּו ואמרּו: לאב, והּבן ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָלּבן
ּגזרת היא ―וזֹו נקּבל לא מיתה לחּיבֹו היא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹואפּלּו
נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ׁשאין ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹהּכתּוב

ּבפר זֹו מצוה מּסנהדריןּדיני ג' .(fk:)ק ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

ה'תשע"א ב' אדר י"א חמישי יום

.‰Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרפ"ה מּלהעידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

עד ּברע "לאֿתענה אמרֹו: והּוא ׁשקר, ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָֹעדּות
fh)ׁשקר" ,k zeny)ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר . ְְֶֶַָָָָָ

ׁשוא" "עד ואמר: bi)אחר ,d mixac)על והעֹובר ְְְֵֵֵַַַָָָ
לֹו "ועׂשיתם הּכתּוב: עליו ּגזר הרי זה ֲֲִֵֶֶַַַָָָָָלאו

לאחיו" לעׂשֹות זמם hi)ּכאׁשר ,hi my)ּולׁשֹון . ְְֲֲִֶַַַָָ
exzi)הּמכלּתא zyxt)'וגֹו ּברע תענה "ולא : ְְְְְֲֲִֵֶַַָֹ

זה ּבלאו ויׁש זֹוממין". לעדים אזהרה ―ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו c:)מלקּות, ['zligza']).מּכֹות ְְְְִֵֶַַָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

ה'תשע"א ב' אדר י"ב שישי יום

.Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ
ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו אתֿהעדים לענֹוׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנצטּוינּו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבעדּותם, לעׂשֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָׁשּזממּו

לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו (mixac"ועׂשיתם ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ
(hi ,hiלהֹוציא העידּו אם זֹוממין: עדים ּדין ְְְִִִִִִֵֵֶוזהּו

מה על העידּו ואם ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ְִִִֵֵֶַַָָממֹון
ואם הּמיתה; ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּׁשמחּיב
אֹותם. נלקה ― מלקּות מהּֿׁשמחּיב על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָהעידּו
ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּוכבר
ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים יתקּים וכיצד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּה

מּכֹות. ּבמּסכת זה, ּבדין ְְִֶֶֶַַָאֹותם

ה'תשע"א ב' אדר י"ג קודש שבת

.„Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È˘ .‚È˘ .·È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקע"ד ׁשּנהּמצוה לביתהּצּוּוי לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג הּגדֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹּדין
ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין ּומּתר. ְְִִִֵֵֶֶָָָָֻאּסּור

epiax)ּבקּבלה dyn cr yi` itn yi`)ּדבר ּובין , ְֵַָָָָ
אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות ּבאחת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמדּוהּו

ּפרצה לגדֹור ּכדי עליו ׁשהסּכימּו (zexfbּדבר ְְְְִִִִֵֶָָָָָ
(dxezl biq mdy epinkgמּצב לאיזה ּבהתאם אֹו ,ְְְֵֵֶֶַָ

xecd)ׁשהּוא ly miipgexd eikxv itl)מּמה , ִֶַ
― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ְְִִֵֶֶֶַָָָָּׁשּנראה
ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו חּיבים ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹּכלֿזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, נעבֹור ּבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָּדבריהם,

וגֹו'" יֹורּו אׁשר הּתֹורה i`)"עלּֿפי ,fi mixac). ְֲִֶַַָ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt)ֿאׁשר הּמׁשּפט "ועל : ְְְְֲִִֵֶַַָ
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צה 'a xc` b"iÎ'h ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(my ixtq)הּוא קם אבל קם, אינֹו "לכלֿעון :ְֲֵָָָָָֹ
aegaלׁשבּועה" razpd zxitk cbp cg` cr yi m`y) ְִָ

(dreay aiig Ð raezdמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
וסֹוטה ּוכתּבֹות ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות ְְְְִִִָָָֻֻזֹו
נזיקין. ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִֵֶוגּטין

ה'תשע"א ב' אדר ט' שלישי יום

.ÂÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישבתקודשט'ֿי"גאדרב'

― הרפ"ו מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָעדּות
חמס" עד להיֹות עםֿרׁשע יד "אלּֿתׁשת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָיתעּלה:

(` ,bk zeny)הּפרּוׁש mihtey)ּבא zyxt `zlikn): ֵַָ
― עד" חֹומס אלּֿתׁשת עד, רׁשע ֵֵֵֶֶַַָָָָ"אלּֿתׁשת

אתֿהחמסנים elלהֹוציא mlyne gka utg `ivend) ְְִִֶַַָ
(ezxenz,לעדּות ּפסּולין ׁשהן ְְְְִִֵֵֶֶַַָואתֿהּגזלנים

ּבאיׁש" עדֿחמס יקּום ּכי rxdׁשּנאמר: zxrae") ְֱִִֵֶֶַָָָ
(fh ,hi mixac Ð "jaxwnמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵָָָ

מּסנהדרין ג' ּבפרק .(fk.)זֹו ְְְִִֶֶֶַ

ה'תשע"א ב' אדר י' רביעי יום

.ÊÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרפ"ז מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
זה נגד זה אֹו לזה זה הּקרֹובים, maexwעדּות zaehl) ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ

(ezrxl e`אבֹות "לאֿיּומתּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַָָֹ
עלֿאבֹות" יּומתּו לא ּובנים ck,עלּֿבנים mixac) ְִִַַָָָֹ

(ehּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא .(my `vz ik zyxt): ְְְִֵֵַַָָֻ
על ּבנים ולא ּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו ְְִִֵֶַַָָָֹֹ"ׁשּלא
ׁשּנזּכר אּלא ממֹונֹות, לדיני הּדין והּוא אבֹות". ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעדּות
ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ׁשּלא הפלגה. ּדר נפׁשֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבדיני
על ונעׂשה ּכ על חׁשּוד הּקרֹוב אין נפׁש אּבּוד ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּכאן
ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד היא ׁשעדּותֹו ּכיון ּדבריו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָּפי
אתֿהּקרֹובים למׁשל הביא לפיכ לחׁשד. מקֹום ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכאן
האב אהבת והיא ּביֹותר, ּוגדֹולה חזקה ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָׁשאהבתם
הּבן על האב עדּות אפּלּו ואמרּו: לאב, והּבן ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָלּבן
ּגזרת היא ―וזֹו נקּבל לא מיתה לחּיבֹו היא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹואפּלּו
נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ׁשאין ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹהּכתּוב

ּבפר זֹו מצוה מּסנהדריןּדיני ג' .(fk:)ק ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

ה'תשע"א ב' אדר י"א חמישי יום

.‰Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרפ"ה מּלהעידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

עד ּברע "לאֿתענה אמרֹו: והּוא ׁשקר, ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָֹעדּות
fh)ׁשקר" ,k zeny)ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר . ְְֶֶַָָָָָ

ׁשוא" "עד ואמר: bi)אחר ,d mixac)על והעֹובר ְְְֵֵֵַַַָָָ
לֹו "ועׂשיתם הּכתּוב: עליו ּגזר הרי זה ֲֲִֵֶֶַַַָָָָָלאו

לאחיו" לעׂשֹות זמם hi)ּכאׁשר ,hi my)ּולׁשֹון . ְְֲֲִֶַַַָָ
exzi)הּמכלּתא zyxt)'וגֹו ּברע תענה "ולא : ְְְְְֲֲִֵֶַַָֹ

זה ּבלאו ויׁש זֹוממין". לעדים אזהרה ―ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו c:)מלקּות, ['zligza']).מּכֹות ְְְְִֵֶַַָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

ה'תשע"א ב' אדר י"ב שישי יום

.Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ
ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו אתֿהעדים לענֹוׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנצטּוינּו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבעדּותם, לעׂשֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָׁשּזממּו

לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו (mixac"ועׂשיתם ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ
(hi ,hiלהֹוציא העידּו אם זֹוממין: עדים ּדין ְְְִִִִִִֵֵֶוזהּו

מה על העידּו ואם ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ְִִִֵֵֶַַָָממֹון
ואם הּמיתה; ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּׁשמחּיב
אֹותם. נלקה ― מלקּות מהּֿׁשמחּיב על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָהעידּו
ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּוכבר
ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים יתקּים וכיצד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּה

מּכֹות. ּבמּסכת זה, ּבדין ְְִֶֶֶַַָאֹותם

ה'תשע"א ב' אדר י"ג קודש שבת

.„Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È˘ .‚È˘ .·È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקע"ד ׁשּנהּמצוה לביתהּצּוּוי לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג הּגדֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹּדין
ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין ּומּתר. ְְִִִֵֵֶֶָָָָֻאּסּור

epiax)ּבקּבלה dyn cr yi` itn yi`)ּדבר ּובין , ְֵַָָָָ
אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות ּבאחת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמדּוהּו

ּפרצה לגדֹור ּכדי עליו ׁשהסּכימּו (zexfbּדבר ְְְְִִִִֵֶָָָָָ
(dxezl biq mdy epinkgמּצב לאיזה ּבהתאם אֹו ,ְְְֵֵֶֶַָ

xecd)ׁשהּוא ly miipgexd eikxv itl)מּמה , ִֶַ
― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ְְִִֵֶֶֶַָָָָּׁשּנראה
ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו חּיבים ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹּכלֿזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, נעבֹור ּבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָּדבריהם,

וגֹו'" יֹורּו אׁשר הּתֹורה i`)"עלּֿפי ,fi mixac). ְֲִֶַַָ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt)ֿאׁשר הּמׁשּפט "ועל : ְְְְֲִִֵֶַַָ
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ּוכבר עׂשה". מצות זֹו ― ּתעׂשה ל ְְְְֲֲִֵֶַַָֹיאמרּו
סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני .(ft.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

― השי"ב מּלחלֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה ּבעלי mdnyעל minkg) ֲֲֵֵֶַַַַַָָָ

(dt lray dxez milawn ep`ֿמּכלֿמה ִִַָָּומּלסּור
תסּור "לא אמרֹו: והּוא הּתֹורה ּבמעׂשי ְְְְֲֵֶַַַָָָֹּׁשּיצּוּו

"ל אׁשרֿיּגידּו ספרי(my)מןֿהּדבר ּולׁשֹון ְְְֲִִִֵֶַַָָ
(my mihtey zyxt)זֹו ― וגֹו' תסּור "לא :ְָֹ

והּוא ― זה לאו על והעֹובר לאֿתעׂשה". ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹמצות
ezrck)ממרא(mkg)זקן dxene oixcdpqd it)― ְֵֵַָ

ּבסֹוף המבארים המקּבלים ּבּתנאים חנק, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻחּיב

זֹו.(et:)סנהדרין מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם , ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ

― השי"ג מּלהֹוסיףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹּבּתֹורה

עליו" "לאֿתסף `)יתעּלה: ,bi my)ּובפרּוׁש . ְְִֵֵֶַָָֹֹ
מקֹומֹות ּבכּמה cere)אמרּו :gk dpyd y`x): ְְְַָָ

ּבלּֿתֹוסיף". על "עברּת ּבלֿתֹוסיף", על ְִִֵַַַַַָָ"עֹובר

― השי"ד מּלגרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹמןֿהּתֹורה,

מּמּנּו" תגרע "ולא מקֹומֹות(my)אמרֹו: ּובכּמה . ְְְְְִִֶַַָָֹ
"והרי ּבלּֿתגרע", על עֹובר "נמצא ְְְֲִִִֵֵַַַַָאֹומרים:

ּבלּֿתגרע". על ְְִַַַַָָעברּת
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת נשי ובנות חב"ד סניף בני ברק,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

במענה על מכתבן מב' אדר ב' והקודמו, בו כותבות אודות הרפיון שנראה בפעולות הסניף ושואלות 

עצה בזה מה לעשות בכדי שיהי' הסניף קיים גם להבא.

ומובן ופשוט שאם בכל הזמנים והמקומות ציוו רז"ל מעלין בקדש, על אחת כמה וכמה בתקופתנו 

זו ובארץ הקדושה, וכיון שאין כל ספק בזה, ז. א. שהסניף צריך להיות קיים ואדרבה עוד להתפתח, בודאי 

ישנם הנשים והאנשים שיכולים להביא זה לידי פועל וישנם האופנים והדרכים. וכיון שדברים אלו תלוים 

בתנאי המקום ובפרטי האישים, מהנכון הוא שתתאספנה כולן יחד לטכס עצה איך להחיות הפעולות להבא 

תחזורנה  השתתפותן,  נחלשה  ומסיבה  הסניף  בהנהלת  מקודם  שהיו  אלו  שגם  אפשר  הרי  ואז  ולפתחן, 

לעבודתן בסניף, וכיון שכנ"ל צריך לפתחו ולהגדילו יתוספו עליהן וגם בפעולותיהן ואין הדבר תלוי אלא 

ברצון, כי היכולת ישנה במילואה.

ובפרט שימי הפורים ממשמשים ובאים וסגולתן להאיר בעולם ולעורר עוד הפעם כמה גדול כחה 

של אשה הישראלית, ואפילו בזמן דהסתר אסתיר פני ביום ההוא, אפשר לה להאשה בפעולותי' לעשות 

גדולות וגם נצורות, וק"ל.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור בקרוב ולפורים שמח.

נ. ב. מוסג"פ השתתפותי הסמלית בפעולת הסניף להצלחה.

gkÎfk wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enyfkaiÎggkfÎ`
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(Á).„Â„ ÏÚÈÂ:בכך רגיל היה תמיד הוא הוה, לשון

.‰¯Â˘ Í‡Â·(:תרגום):דחגרא מעלנא ‡Ï(È)מן
.Ì˙Ë˘Ùנשכה לו ויעש כמו בנו"ן, מתחלפת למ"ד

עזרא ז)בספר יג לשכה:(נחמיה כמו ,(‚).˙Ó Ï‡ÂÓ˘Â
לדבר שבא לפי אלא שמואל, וימת נאמר כבר הרי

ואמר פתח אוב, בבעלת לדרוש שהוצרך בשאול

דורש, שאול היה ממנו קיים, היה שאילו מת, ושמואל

אוב: בעלת אשה לבקש והוצרך האובות, הסיר ושאול

.Â¯ÈÚ·Â ‰Ó¯· Â‰Â¯·˜ÈÂ Ï‡¯˘È ÏÎ ÂÏ Â„ÙÒÈÂ
וספדו(תרגום:) ברמתא וקברוהי ישראל כל עלוהי וספדו

לו', 'ויספדו על מוסב 'ובעירו' בקרתיה. אנש עלוהי

בעירו: איש וספדוהו כשקברוהו, ברמה ספדוהו

(Â).ÌÈ¯Â‡· Ì‚לא הכהנים, עיר נוב שהרג לפי

נענה:

cec zcevn
(Á).'ÂÎÂ ‰�‰ ÈÎהארץ מיושבי מעולם שהיו לפי לומר: רצה

היו לא לזה ממנה, לטרדם מלחמה עליהם באה ולא ההיא,
כרצונו: דוד בהם ועשה ‡ÈÎ˘.(È)נשמרים, ¯Ó‡ÈÂוכשהיה

מאומה עשיתם ולא היום פשטתם לא וכי לו: אומר אכיש
„Â„.מלחמה: ¯Ó‡ÈÂ,היום גם פשטנו כן משיב: דוד והיה

הירחמאלי נגב על לו אמר ופעם יהודה, נגב על לו אמר פעם
בעמו: שהבאיש יחשוב למען ÂÎÂ'.(È‡)וכו', ˘È‡Âמאנשי

וכו': שעליהםÓ‡Ï¯.הגשורי לאמר יגידו פן אמר; כי
עמו: בני על לא דוד,ÔÓ‡ÈÂ.(È·)פושטים, עם שהאמת חשב

בעמו: מהגבורותÔÎÏ.(·)שהבאיש תדע בי, והאמנת הואיל
אעשה: הדבר:ÔÎÏ.אשר יחשב ולכבוד לראשי, שומר אשימך תעשה, אשר הגבורות Ó˙.(‚)בעבור Ï‡ÂÓ˘Âלומר שבא לפי

בו: שואל היה חי, היה אם כי מת, ושמואל אמר לזה אוב, בעלת שאול שבקש וכמוÂ¯ÈÚ·Â.בענין לה, חוצה ולא העיר בתוך
למעלה א)שכתוב ברמה:(כה בביתו :.¯ÈÒ‰ ÏÂ‡˘Â:היו רבות כי אוב, בעלת אחר לחפש צריך היה לא הסיר, לא אם כי

(‰).„¯ÁÈÂ ‡¯ÈÂ:רב עם פלשתים שהיו חלום:·‰'.(Â)לפי שאלת וביודעים ותומים, ואורים בנביאים לומר: Â‰�Ú.רצה ‡ÏÂ
וכו' באורים גם בחלומות גם ששאל, מה בו]:בכל לשאול אנשים אליו ששלח לומר אפשר דוד, עם שהלך אביתר עם היו שהאורים ‡˘˙(Ê)[ואף

.·Â‡ ˙ÏÚ·בתורה נאמר וכן בנשים, יותר שמצויה יז)לפי כב תחיה:(שמות לא מכשפה :

oeiv zcevn
(Á).ÂË˘ÙÈÂ:הנלחמים כדרך ˘Â¯‰.התפזרו Í‡Â·אשר עד

המקום: שמכיר מי עם ידבר וכאלו לשור, ענינו‡Ï.(È)תבוא
שלל:Ì˙Ë˘Ù.לא: לשלול להלחם Â‰È„‰.נתפזרתם, ·‚�

יהודה: של יהודה:‰ÈÏ‡ÓÁ¯È.בדרומה מבני משפחה שם
.È�È˜‰וגרו לישראל מתחברים שהיו משה, חותן חובב מבני

יהודה: כמוÂËÙ˘Ó.(È‡)בנחלת יג)מנהגו, ב ומשפט(לעיל :
הנבאש,‰·‡È˘.(È·)הכהנים: כבדבר בהם מאס לומר רצה

ד)כמו יג בפלשתים:(לעיל ישראל נבאש :(‡).‡·ˆÏענין
חיל. ÌÈ�ÂÚ„È‰Â.(‚)קבוץ ˙Â·Â‡‰:קסם מיני שמות



צז gkÎfk wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enyfkaiÎggkfÎ`

çéæøbäå éøeLbä-ìà eèLôiå åéLðàå ãåc ìòiå(éø÷ éøæbäå)íìBòî øLà õøàä úBáLé äpä ék é÷ìîòäå ©©³©¨¦Æ©«£¨½̈©«¦§§²¤©§¦¬§©¦§¦−§©¦§¦−§¨«£¨«¥¦®¦´¥¹¨«Ÿ§³¨Æ̈¤Æ£¤´¥«½̈
:íéøöî õøà-ãòå äøeL EàBaèíéøîçå ø÷áe ïàö ç÷ìå äMàå Léà äiçé àìå õøàä-úà ãåã äkäå «£¬−¨§©¤¬¤¦§¨«¦§¦¨³¨¦Æ¤¨½̈¤§¬Ÿ§©¤−¦´§¦¨®§¨©Á¸Ÿ¨¹̈©«£Ÿ¦³

:Léëà-ìà àáiå áLiå íéãâáe íélîâeéäãeäé áâð-ìò ãåc øîàiå íBiä ízèLt-ìà Léëà øîàiå §©¦Æ§¨¦½©−̈¨©¨¬Ÿ¤¨¦«©´Ÿ¤¨¦½©§©§¤−©®©´Ÿ¤¨¦À©¤³¤§¨Æ
:éðéwä áâð-ìàå éìàîçøiä áâð-ìòåàéøîàì eðéìò eãbé-ït øîàì úâ àéáäì ãåã äiçé-àì äMàå Léàå §©¤´¤©§©§§¥¦½§¤¤−¤©¥¦«§¦̧§¦¹̈«Ÿ§©¤´¨¦À§¨¦¬©Æ¥½Ÿ¤©¦¬¨¥−¥®Ÿ

ìô äãNa áLé øLà íéîiä-ìk BètLî äëå ãåã äùò-äk:íézLáéLàáä øîàì ãåãa Léëà ïîàiå «Ÿ¨¨³Ÿ¨¦Æ§´Ÿ¦§¨½¨©̧¨¦½£¤¬¨©−¦§¥¬§¦§¦«©©«£¥¬¨¦−§¨¦´¥®Ÿ©§¥³
ô:íìBò ãáòì éì äéäå ìàøNéá Bnòa Léàáä¦§¦Æ§©´§¦§¨¥½§¨¬¨¦−§¤¬¤¨«

çëàìô eöa÷iå íää íéîia éäéåãåc-ìà Léëà øîàiå ìûøNéa íçläì àávì íäéðçî-úà íézL ©«§¦Æ©¨¦´¨¥½©¦§§¸§¦§¦³¤©«£¥¤Æ©¨½̈§¦¨¥−§¦§¨¥®©³Ÿ¤¨¦Æ¤¨¦½
éLðàå äzà äðçná àöz ézà ék òãz òãé:Eáäùòé-øLà úà òãú äzà ïëì Léëà-ìà ãåc øîàiå ¨´Ÿ©¥©À¦³¦¦Æ¥¥´©©«£¤½©−̈©«£¨¤«©³Ÿ¤¨¦Æ¤¨¦½¨¥Æ©¨´¥©½¥¬£¤©«£¤−Ÿ

ô:íéîiä-ìk Eîéùà éLàøì øîL ïëì ãåc-ìà Léëà øîàiå EcáòâìàøNé-ìk Bì-eãtñiå úî ìûeîLe ©§¤®©³Ÿ¤¨¦Æ¤¨¦½¨¥ÀŸ¥¯§Ÿ¦²£¦«Ÿ§−¨©¨¦«§¥´¥½©«¦§§Æ¨¦§¨¥½
:õøàäî íéðòciä-úàå úBáàä øéñä ìeàLå Bøéòáe äîøa eäøa÷iåãìô eöáwiåeðçiå eàáiå íézL ©¦§§ª¬¨«¨−̈§¦®§¨À¥¦²¨«Ÿ¬§¤©¦§Ÿ¦−¥«¨¨«¤©¦¨«§´§¦§¦½©¨−Ÿ©©«£´

:òaìba eðçiå ìàøNé-ìk-úà ìeàL õa÷iå íðeLáäìô äðçî-úà ìeàL àøiåBaì ãøçiå àøiå íézL §¥®©¦§³Ÿ¨Æ¤¨¦§¨¥½©©«£−©¦§«Ÿ©©©¬§¨−¤©«£¥´§¦§¦®©¦¾̈©¤«¡©¬¦−
:ãàîå:íéàéápa íb íéøeàa íb úBîìça íb ýåýé eäðò àìå ýåýéa ìeàL ìàLiåæìeàL øîàiå §«Ÿ©¦§©³¨Æ©Ÿ̈½§¬Ÿ¨−̈§Ÿ̈®©¯©«£Ÿ²©¬¨«¦−©¬©§¦¦«©¸Ÿ¤¨¹

úLà äpä åéìà åéãáò eøîàiå da-äLøãàå äéìà äëìàå áBà-úìòa úLà éì-eLwa åéãáòì©«£¨À̈©§¦Æ¥´¤©«£©½§¥«§¨¬¥¤−¨§¤§§¨¨®©«Ÿ§³£¨¨Æ¥½̈¦¥²¥¬¤
:øBc ïéòa áBà-úìòa©«£©−§¥¬«

i"yx

(Á).„Â„ ÏÚÈÂ:בכך רגיל היה תמיד הוא הוה, לשון

.‰¯Â˘ Í‡Â·(:תרגום):דחגרא מעלנא ‡Ï(È)מן
.Ì˙Ë˘Ùנשכה לו ויעש כמו בנו"ן, מתחלפת למ"ד

עזרא ז)בספר יג לשכה:(נחמיה כמו ,(‚).˙Ó Ï‡ÂÓ˘Â
לדבר שבא לפי אלא שמואל, וימת נאמר כבר הרי

ואמר פתח אוב, בבעלת לדרוש שהוצרך בשאול

דורש, שאול היה ממנו קיים, היה שאילו מת, ושמואל

אוב: בעלת אשה לבקש והוצרך האובות, הסיר ושאול

.Â¯ÈÚ·Â ‰Ó¯· Â‰Â¯·˜ÈÂ Ï‡¯˘È ÏÎ ÂÏ Â„ÙÒÈÂ
וספדו(תרגום:) ברמתא וקברוהי ישראל כל עלוהי וספדו

לו', 'ויספדו על מוסב 'ובעירו' בקרתיה. אנש עלוהי

בעירו: איש וספדוהו כשקברוהו, ברמה ספדוהו

(Â).ÌÈ¯Â‡· Ì‚לא הכהנים, עיר נוב שהרג לפי

נענה:

cec zcevn
(Á).'ÂÎÂ ‰�‰ ÈÎהארץ מיושבי מעולם שהיו לפי לומר: רצה

היו לא לזה ממנה, לטרדם מלחמה עליהם באה ולא ההיא,
כרצונו: דוד בהם ועשה ‡ÈÎ˘.(È)נשמרים, ¯Ó‡ÈÂוכשהיה

מאומה עשיתם ולא היום פשטתם לא וכי לו: אומר אכיש
„Â„.מלחמה: ¯Ó‡ÈÂ,היום גם פשטנו כן משיב: דוד והיה

הירחמאלי נגב על לו אמר ופעם יהודה, נגב על לו אמר פעם
בעמו: שהבאיש יחשוב למען ÂÎÂ'.(È‡)וכו', ˘È‡Âמאנשי

וכו': שעליהםÓ‡Ï¯.הגשורי לאמר יגידו פן אמר; כי
עמו: בני על לא דוד,ÔÓ‡ÈÂ.(È·)פושטים, עם שהאמת חשב

בעמו: מהגבורותÔÎÏ.(·)שהבאיש תדע בי, והאמנת הואיל
אעשה: הדבר:ÔÎÏ.אשר יחשב ולכבוד לראשי, שומר אשימך תעשה, אשר הגבורות Ó˙.(‚)בעבור Ï‡ÂÓ˘Âלומר שבא לפי

בו: שואל היה חי, היה אם כי מת, ושמואל אמר לזה אוב, בעלת שאול שבקש וכמוÂ¯ÈÚ·Â.בענין לה, חוצה ולא העיר בתוך
למעלה א)שכתוב ברמה:(כה בביתו :.¯ÈÒ‰ ÏÂ‡˘Â:היו רבות כי אוב, בעלת אחר לחפש צריך היה לא הסיר, לא אם כי

(‰).„¯ÁÈÂ ‡¯ÈÂ:רב עם פלשתים שהיו חלום:·‰'.(Â)לפי שאלת וביודעים ותומים, ואורים בנביאים לומר: Â‰�Ú.רצה ‡ÏÂ
וכו' באורים גם בחלומות גם ששאל, מה בו]:בכל לשאול אנשים אליו ששלח לומר אפשר דוד, עם שהלך אביתר עם היו שהאורים ‡˘˙(Ê)[ואף

.·Â‡ ˙ÏÚ·בתורה נאמר וכן בנשים, יותר שמצויה יז)לפי כב תחיה:(שמות לא מכשפה :

oeiv zcevn
(Á).ÂË˘ÙÈÂ:הנלחמים כדרך ˘Â¯‰.התפזרו Í‡Â·אשר עד

המקום: שמכיר מי עם ידבר וכאלו לשור, ענינו‡Ï.(È)תבוא
שלל:Ì˙Ë˘Ù.לא: לשלול להלחם Â‰È„‰.נתפזרתם, ·‚�

יהודה: של יהודה:‰ÈÏ‡ÓÁ¯È.בדרומה מבני משפחה שם
.È�È˜‰וגרו לישראל מתחברים שהיו משה, חותן חובב מבני

יהודה: כמוÂËÙ˘Ó.(È‡)בנחלת יג)מנהגו, ב ומשפט(לעיל :
הנבאש,‰·‡È˘.(È·)הכהנים: כבדבר בהם מאס לומר רצה

ד)כמו יג בפלשתים:(לעיל ישראל נבאש :(‡).‡·ˆÏענין
חיל. ÌÈ�ÂÚ„È‰Â.(‚)קבוץ ˙Â·Â‡‰:קסם מיני שמות



fiצח wxt mildz - miaezk

mildzfiaiÎc

ãéúôN øáãa íãà úBlòôì:õéøt úBçøà ézøîL éðà EäéúBìbòîa éøLà Cîz:éîòô eèBîð-ìa E ¦§ª´−¨¨¦§©´§¨¤®£¦¬¹¨©À§¦¨§¬¨¦«¨´Ÿ−£ª©§©§§¤®©¨¬§¨¨«
åéúàø÷-éðàðæà-èä ìà éððòú-ék E:éúøîà òîL éì Eæéãñç äìôäíéîîB÷únî íéñBç òéLBî E £¦§¨¦´¦«©«£¥´¦¥®©¨§§¬¦¹À§©´¦§¨¦«©§¥´−£¨¤¦´©¦®¦¹¦§«§¦À

ðéîéa:Eçéôðk ìöa ïéò-úa ïBLéàk éðøîL:éðøézñz Eèeôéwé Lôða éáéà éðecL eæ íéòLø éðtî ¦«¦¤«−¨§¥¦§¦´©¨®¦§¥¬§¹¨¤À©§¦¥«¦¦§¥´−§¨¦´©®¦«Ÿ§©¬§¹¤À¤©¦¬
:éìòé:úeàâá eøac Bîét eøâñ Bîaìçàéäzò eðøMàáéúë)éðåááñ(úBèðì eúéLé íäéðéò eðeááñ ¨¨«¤§¨¬¨«§®¦¹À¦§¬§¥«−©ª¥©¨´§¨®¥¥¤¬¹̈¦À¦§¬

:õøàaáé:íéøzñîa áLé øéôëëå óBøèì óBñëé äéøàk Bðéîc ¨¨«¤¦§ŸÀ−§©§¥¦§´¦§®¹§¦§¦ÀŸ¥¬§¦§¨¦«

i"yx

(„)È¯Â˘‡ ÍÂÓ˙ ,'Â‚Â ÍÈ˙Ù˘ ¯·„· Ì„‡ ˙ÂÏÚÙÏ
.'Â‚Âאני לפעול שבאתי אדם פעולת לכל והלאה מאז

מהם לנטות פריץ ארחות שפתיך דבר בשביל שמרתי

לא במעגלותיך תמיד אשורי לתמוך אך בהם אלך שלא

בדבר אדם לפעלות אחר פירוש פעמי, מהם נמוטו

לפי בפעולותיו להשתמש אדם שצריך לפי וגו' שפתיך

שמרתי אני תנאף לא אמרת אשר שפתיך דבר ישרת

בטובתך: כראוי שלא שעשיתי אע"פ פריץ ארחות

(‰).'Â‚Â È¯Â˘‡ ÍÂÓ˙אדם פעולת לכל והלאה מאז

והמשפט עיניך תחזינה המישרים את לפעול שבאתי

יצא: ‡Ï.(Â)מלפניך È��Ú˙ ÈÎ:שתענני אני בטוח כי

(Ê).ÍÈ„ÒÁ ‰ÏÙ‰אני ונפלינו כמו בלע"ז דשיבר"א

לג)ועמך בך(שמות החוסים את בימינך מושיע

הרי חוסים מושיע חסדיך הפלה עליהם ממתקוממים

את בימינך להושיע חסדיך הפלה מסורס מקרא זה

וגו': שבעיןÔÂ˘È‡Î.(Á)החוסים השחור הוא

אישון קרוי הוא שחרוריתו שם ועל בו תלוי שהאור

העין ריסי את שומר לו הכין והקב"ה חשך לשון

תמיד: אותו ˘„È�Â.(Ë)המכסין ÂÊזאת בשביל

אשר אויבי. אותי ÈÏÚ.ששודדים ÂÙÈ˜È ˘Ù�·ליטול

Â¯‚Ò.(È)נפשי: ÂÓ·ÏÁלבם סגרו ובשמנם בחלבם

מפניך: ליראה פעלך אל מהביט ‡˘Â�¯Â(È‡)ועיניהם
.Â�Â··Ò ‰˙Úועיניהם האויבים סבבונו עתה עקבנו את

שנתפלל לי ונראה בארץ לפשוט בארץ לנטות ישיתו

ויואב אוריה של מעשה לידו שבא לאחר זו תפילה דוד

רבה על צרים עמון בני בארץ היו יא)וישראל (ש"ב

שבידו עבירה בשביל שם יכשלו שלא דוד ויירא

הרעים א"י שכני וכל ואדום ומואב פלשתים וישמעו

עליהם: ויבאו אידם ליום יחמודÛÂÒÎÈ.(È·)המצפים

נכספת נכסוף כי לא)כמו :(בראשית

cec zcevn
(„).'Â‚Â ˙ÂÏÂÚÙÏפעולות על שפתיך בדבר שצוית מה

יעשה: אשר המעשה את ıÈ¯Ù.האדם ˙ÂÁ¯‡הפרוץ אורח
למי תת לבלי שמרתיו אני הנה המצות אורח המבטל וההרוס

המצות: אורח לבטל בו ללכת˙ÍÂÓ.(‰)ללכת רגלי סמוך
לנפול: ימעדו שלא בכדי ˙È��Ú.(Â)בנתיבותיך ÈÎידעתי כי

Â‚Â'.(Ê)שתענני: ÍÈ„ÒÁ ‰ÏÙ‰את המושיע אתה לומר רצה
מול לעשות בימינך הקמים מן חסדיך הפרש בך החוסים
החסד: תעשה בך להחוסים בלבד חסד להם עשות לבל רצונך

(Ë).È�Â„˘ ÂÊ:אותי שדדו נפשי·�Ù˘.אשר קחת בעבור
עלי: וסובבים פיהםÂÓ·ÏÁ.(È)מקיפים סגרו שחלבם על

בגאות: ידברו לזה כל מרוב השומן Â‚Â'.(È‡)מגודל Â�¯Â˘‡
ושמ אותנו ללכוד רגלינו עתה עלינו:מסבבים לארוב ואנה אנה בארץ לנטות עיניהם החומד„Â�ÂÈÓ.(È·)ים כאריה הוא דומה

·ÌÈ¯˙ÒÓ.לטרוף: ·˘ÂÈ:יראוהו לבל לארוב עצמו מטמין

oeiv zcevn
(‰).È¯˘‡אשוריו תמעד לא וכן הפוסעים ל"ז)הרגלים :(לקמן

.ÍÈ˙ÂÏ‚ÚÓ·:בנתיבותיך.ÂËÂÓ�לנפול ונטיה המעדה ענין
רגלם תמוט לעת ל"ב)כמו יפוÈÓÚÙ.:(דברים מה כמו רגלי

ז')פעמיך הפרשה:‰ÏÙ‰.(Ê):(ש"ה ÌÈÓÓÂ˜˙ÓÓ.ענין
למולך: ÔÈÚ.(Á)מהקמים ˙· ÔÂ˘È‡Îיקרא השחור הוא

קוטן על יורה והנו"ן קטן איש צורת בו שנראה על אישון
האור בא משם העין גלגל והוא עין בת הוא העצם ושם הדבר

עפר אדמת וכמו נרדפים בשמות הדבר י"ב)וכפל :(דניאל

(‡È).Â�¯Â˘‡:רגלינו(·È).ÛÂÒÎÈנכספת נכסוף כמו יחמוד
ל"א) :(בראשית

xe` ldi
יונתןשמרניח תרגם תסתירני. כנפיך בצל עין בת כאישון

יתי תטמור שכינתך בטולא עינא במציעות די כגלגל יתי נטר
תלוי שהמאור שבעין השחור הוא כאישון פי' ורש"י עכ"ל.
והקב"ה חשך לשון אישון קרוי הוא שחרוריתו שם ועל בו

עכ"ל: תמיד אותו המכסין העין ריסי את שומר לו הכין
דאיהוזח"ב(ב) בגין עין בת כאישון שמרני ע"א. דר"ד ויקהל

היכלא איהי דאתי עלמא בת. אקרי עינא דכל עיקר נקודא
לאבהן בגדפהא ונטלא קיימא איהי וכד עילאה. נקודה לההוא

עכ"ל: שבת כולא אקרי לעינא לאתעטרא
סעי'וע'(ג) א' אות ובמא"א בת. ערך בפרדס עין בת מענין

עין בת סוד והיא שבה שרשית נקודה המל' נק' אישון ע"ג
שעהמ"ט ק"ש בכוונת בפע"ח ע' כ' והי"נ עכ"ל דוקא בת

וע' עכ"ל. עין בת לאישון ומאיר על מ"ש המפיל בברכת
הוא עינו. כאישון יצרנהו ע"פ האזינו פ' בחומש בפירש"י
מזה ועמ"ש עכ"ל. ממנו יוצא שהמאור שבעין השחור
מזה וע' כו' יצרנהו יבוננהו יסובבנהו הנ"ל ע"פ באריכות
שעיקר שהטעם והענין יעיר. כנשר סד"ה האזינו פ' בלק"ת
כד ב"ן שם בירור זהו"ע שבעין. מהשחור נמשך הראיה
א"ח ע"ד מ"ה משם גבוה הוא הרי לנהורא מחשוכא אתהפך
שהוא הראיה מאיר דוקא בו לכן ס"ג בשם ומתעלה עט"ב
רני סד"ה מקץ פ' בת"א ועמ"ש כו'. ע"ב שם חכמה מבחי'
שם בירור ע"י דהיינו בת בחי' תתעלה שלע"ל בת. ושמחי
בעין עין גילוי יהי' שלע"ל עין בת אישון ענין יובן ומזה ב"ן
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עׂשה?549)ירּגיז.548)התערבּו.547) להקניטֹו550)מה ׁשּבחר ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
ּדברים551) הרּבה ּבֹו להסּפיק ויׁש ּובהּול, לחּוץ זמן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא

הּׁש ּתּכנס קדׁש.553)היה.552ּבת.ּבטרם ׁשּבת לכבֹוד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
להרּגיזֹו.554) ׁשרצה הּזקן.555)זה הּלל והכריז556)ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

אדם:558)הּלל.557)ּבקֹול: לאֹותֹו אּתה559)הּלל מה ּולׁשם ְְְִִֵֵֵַַָָָ
אֹותי? להּלל:560)מחּפׂש אדם אדם:561)אֹותֹו לאֹותֹו הּלל ְְְִִִֵֵֵַָָָָ

אדם:562) אֹותֹו ּבכבֹוד:563)ׁשאל אדם לאֹותֹו הּלל ְְִֵַָָָָָָ
לֹו:564) טֹובֹות567)מיּלדֹות.566)לּבבלּיים.565)וענה ְְְְִִַַַָָ

על568)ּומנּסֹות. לחׁשב והחל הּלל ׁשל מּביתֹו אדם אֹותֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
הּלל. את להרּגיז יצליח הּוא ׁשאּתּה ׁשאלה לׁשם569)עֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּוא. זמן,570)ּכְך ּפרק וׁשּוב571)ּכלֹומר: הּלל ׁשל לפתחֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָ
אדם:572)הכריז. לאֹותֹו מחּפׂש573)הּלל אּתה מה ּולׁשם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
אדם:574)אֹותי? אֹותֹו ה575)ׁשאל העם הן.576)ּבני ְִֵֵַַָָָָָ

וגם577) רּכֹות ּגם ּדּו־מׁשמעית; היא טרּוטֹות ְְְִִִַַַַַָָהּמּלה
ּבכבֹוד:578)עגּולֹות. אדם לאֹותֹו ּתרמּודים.579)הּלל ְְְֲִִֵַָָָ

יּכנס580) ׁשּלא ּכדי עיניהם צּורת את הּקּב"ה ׁשּנה ּכן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

מעט ּבגלל רּכֹות עיניהם אפן ּבכל אְך העין, לּזוּיֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹחֹול
היּו לא אּלּו עיניהם. את ּולרּכְך לחּדר ׁשּמצליח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹהחֹול
ּבּזוּיֹות, מצטּבר חֹול, הרּבה נכנס היה מלּוכסנֹות, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָעיניהם
את מרּכְך רק ולא ראּיתם ּבכׁשר ּופֹוגע למגלה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻּגֹורם
הּבאּורים לׁשני יפה זֹו מפרטת ּתׁשּובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעיניהם.

ׁשּוב. יעלה582)עֹוד.581)ּב"טרֹוטֹות". נֹוסף ׁשרעיֹון עד ְְֲִֶֶַַַָ
ּכְך. ואחר הכריז.583ּבראׁשֹו, ׁשּוב585)הּלל.)584ׁשּוב, ְְְִִִֵַַָֹ

אדם:586) לאֹותֹו אֹותי?587הּלל מחּפׂש אּתה מה ּולׁשם ְְְִִֵֵֵַַַָָָ
להּלל:588) אדם הּנּסּוח:589אֹותֹו אֹותֹו את הּלל:590)הּלל ְִִִִֵֵֵֶַַָָ
הּגּוף,591) רחב ּבגלל לא להתרחב, היתה צריכה רגלם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹּכף
המצּויֹות593)הם.592)אּלא ּבבּצֹות יטּבעּו ׁשּלא ּוכדי ְְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

והיא יֹותר, רחבה רגל ּכף הּקּב"ה להם העניק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבסביבתם,
היּו ואּלּו ּבֹוץ, יֹותר לדחף צריכה היא ּכי יּציבה ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹנֹותרת
ּברּכיהם עד ּבֹוססים היּו הם צרֹות, רגלים ּכּפֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהם
האפׁשרּויֹות לׁשּתי יפה זֹו מדּיקת ּתׁשּובה טֹובעני. ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻּבבֹוץ

להּציג. עמד ְִֶַַָׁשהּוא
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oiklede mind irva oia mixcy

itl mdilbx mihytzne mitgi

lr ecinrne lbxd wgec lrpndy

:ely qetc

l"fg zecb`a mixeriy jezn

עׂשה?549)ירּגיז.548)התערבּו.547) להקניטֹו550)מה ׁשּבחר ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
ּדברים551) הרּבה ּבֹו להסּפיק ויׁש ּובהּול, לחּוץ זמן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא

הּׁש ּתּכנס קדׁש.553)היה.552ּבת.ּבטרם ׁשּבת לכבֹוד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
להרּגיזֹו.554) ׁשרצה הּזקן.555)זה הּלל והכריז556)ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

אדם:558)הּלל.557)ּבקֹול: לאֹותֹו אּתה559)הּלל מה ּולׁשם ְְְִִֵֵֵַַָָָ
אֹותי? להּלל:560)מחּפׂש אדם אדם:561)אֹותֹו לאֹותֹו הּלל ְְְִִִֵֵֵַָָָָ

אדם:562) אֹותֹו ּבכבֹוד:563)ׁשאל אדם לאֹותֹו הּלל ְְִֵַָָָָָָ
לֹו:564) טֹובֹות567)מיּלדֹות.566)לּבבלּיים.565)וענה ְְְְִִַַַָָ

על568)ּומנּסֹות. לחׁשב והחל הּלל ׁשל מּביתֹו אדם אֹותֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
הּלל. את להרּגיז יצליח הּוא ׁשאּתּה ׁשאלה לׁשם569)עֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּוא. זמן,570)ּכְך ּפרק וׁשּוב571)ּכלֹומר: הּלל ׁשל לפתחֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָ
אדם:572)הכריז. לאֹותֹו מחּפׂש573)הּלל אּתה מה ּולׁשם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
אדם:574)אֹותי? אֹותֹו ה575)ׁשאל העם הן.576)ּבני ְִֵֵַַָָָָָ

וגם577) רּכֹות ּגם ּדּו־מׁשמעית; היא טרּוטֹות ְְְִִִַַַַַָָהּמּלה
ּבכבֹוד:578)עגּולֹות. אדם לאֹותֹו ּתרמּודים.579)הּלל ְְְֲִִֵַָָָ

יּכנס580) ׁשּלא ּכדי עיניהם צּורת את הּקּב"ה ׁשּנה ּכן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

מעט ּבגלל רּכֹות עיניהם אפן ּבכל אְך העין, לּזוּיֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹחֹול
היּו לא אּלּו עיניהם. את ּולרּכְך לחּדר ׁשּמצליח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹהחֹול
ּבּזוּיֹות, מצטּבר חֹול, הרּבה נכנס היה מלּוכסנֹות, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָעיניהם
את מרּכְך רק ולא ראּיתם ּבכׁשר ּופֹוגע למגלה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻּגֹורם
הּבאּורים לׁשני יפה זֹו מפרטת ּתׁשּובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעיניהם.

ׁשּוב. יעלה582)עֹוד.581)ּב"טרֹוטֹות". נֹוסף ׁשרעיֹון עד ְְֲִֶֶַַַָ
ּכְך. ואחר הכריז.583ּבראׁשֹו, ׁשּוב585)הּלל.)584ׁשּוב, ְְְִִִֵַַָֹ

אדם:586) לאֹותֹו אֹותי?587הּלל מחּפׂש אּתה מה ּולׁשם ְְְִִֵֵֵַַַָָָ
להּלל:588) אדם הּנּסּוח:589אֹותֹו אֹותֹו את הּלל:590)הּלל ְִִִִֵֵֵֶַַָָ
הּגּוף,591) רחב ּבגלל לא להתרחב, היתה צריכה רגלם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹּכף
המצּויֹות593)הם.592)אּלא ּבבּצֹות יטּבעּו ׁשּלא ּוכדי ְְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

והיא יֹותר, רחבה רגל ּכף הּקּב"ה להם העניק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבסביבתם,
היּו ואּלּו ּבֹוץ, יֹותר לדחף צריכה היא ּכי יּציבה ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹנֹותרת
ּברּכיהם עד ּבֹוססים היּו הם צרֹות, רגלים ּכּפֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהם
האפׁשרּויֹות לׁשּתי יפה זֹו מדּיקת ּתׁשּובה טֹובעני. ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻּבבֹוץ

להּציג. עמד ְִֶַַָׁשהּוא
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ïBòîL éaø øîà él äîm`d .df ote`a xaeq `ed dn -éaøc àîòè ©¦¨©©¦¦§©£¨§©¦
ïBòîL`edíeMîyàøkðéîc äáLçîxwy `idyàäå ,äìñt àì ¦§¦©£¨¨§¦§§¨Ÿ¨§¨§¨

,àeä àøkðéîc äáLçîxwy zaygn gaf myl dgpn s` ok m`e ©£¨¨§¦§§¨
.zlqet dpi`e `id zxkipdïBòîL éaøc àîòè àîìéc Bà`ed ¦§¨©£¨§©¦¦§

,'äçðnä úøBz úàæå' áéúëc íeMîdgpnd zxez' j`àì 'çáæå ¦¦§¦§Ÿ©©¦§¨§¤©Ÿ
,áéúkyl dgpn ok lre ,zg` dxez mdl oi`e.dleqt gaf m §¦

déì øîà,iq` iaxíeìk[ike-],ïBòîL éaø ìL Bzòc óBñì eðòbä ¨©¥§¦©§§©§¤©¦¦§
myl dgpna xeaqi dn rixkdl epicia oi`e ,enrha miwteqn ep` ok`

.gaf
ly enrh edn rixkdl iq` iax cia did `l recn `xnbd zyxtn

:oerny iaxdéì épLî àì äaøk`iryed axl aiyd `l iq` iax - §©¨Ÿ§©¥¥
da xkipy ycew iepiy zaygny meyn `ed oerny iax ly enrhy
daygn dpi`y milra iepiy zaygn la` ,zlqet dpi` xwy `idy

,zlqet dpi` zxkipdíeMîdf uexiz lr el dywedyééaàc àéLe÷ ¦§¨§©©¥
lirl(:a),iepiy leqt oiprl zepaxw x`yl dgpn dywedy myky

.ycew iepiy oiprl mb mdil` dyiwdl yi ok enk milraok enke
déì épLî àì àáøkmeyn `ed oerny iax ly enrhy ,iq` iax §¨¨Ÿ§©¥¥

,zegpnd lkl zg` dxeze 'dgpnd zxez z`f' xn`pyíeMî¦
k jk lr el dywedyàéLe÷lirl(:b)n mb yexcl yi ok m`y ,'úàæå §¨§Ÿ

'úàhçä úøBzalg z`hg xykeze ,ze`hgd lkl zg` dxezy ©©©¨
.xifp z`hg mylokekly evexizdéì épLî àì éMà áøiq` iax §©©¦Ÿ§©¥¥

,oerny iax xiykd zygxn myl zagna `weecy ,`iryed axl
itly ,ilkd z` wx `l` dgpnd my z` zepyl ayig `ly meyn

gaf myl dgpn df,dleqtíeMîk ef uexiz lr el dywedyàéLe÷ ¦§¨
,àáøc déøa àçà áøc.lqtz dlela myl daixg ok m`y §©£¨§¥§¨¨

`ly `l` zexiyk onyl `ly evnwpy zegpnd lk :dpyna epipy
,daeg myl elrúBàð÷ úçðîe àèBç úçðnî õeç.[dheq zgpn] ¦¦§©¥¦§©§¨
:`xnbd zl`eyàèBç úçðî àîìLa,dleqt dnyl `ly dvnwpy ¦§¨¨¦§©¥

ixdy'àðîçø dééø÷ 'úàhç,xn`py(`i d `xwie)'äéìò íéNé àì ©¨©§¨©£¨¨Ÿ¨¦¨¤¨
,'åâå 'àéä úàhç ék ,äðBáì äéìò ïzé àìå ïîLz`hgy myke ¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§¨¦©¨¦

.`heg zgpnl oicd `ed dleqt dnyl `ly dndaúçðî àlà¤¨¦§©
ïìðî úBàð÷.dleqt `id dnyl `ly dvnwp m`y §¨§¨¨

.dey dxifbn `ed leqtd xewn :`xnbd daiyndén÷ àpz éðúc§¨¥©¨©¥
.äáãð døúBî úBàð÷ úçðî ,ïîçð áøczern mc` yicwd m`y §©©§¨¦§©§¨¨¨§¨¨

oda gwly xg`l zexizi zern odn exzepe dheq zgpn jxevl
zeler odn e`iaie ,xeaiv zacpl el` zern elti ,ef dgpnl mixery

e .gafnldéì øîà,ongp iaxúøîà÷ øétLoky ,zxn` dti - ¨©¥©¦¨¨§©
da áéúk 'ïBò úøkæî'(eh d xacna),ze`pw zgpnaeok enkúàhçá ©§¤¤¨§¦¨§©¨

áéúk(fi i `xwie),'äãòä ïBò úà úàNì íëì ïúð dúBàå'yexcl yie §¦§¨¨©¨¤¨¥¤£¨¥¨
,'oeer' 'oeer' ly dey dxifbndøúBî úàhç äîzlerl axw,äáãð ©©¨¨¨§¨¨
døúBî úBàð÷ úçðî óàzlerl axw.äáãðzyxec ef dey dxifbne ©¦§©§¨¨¨§¨¨

,`xnbd cere`id ok enkúàhçë,sqep oic oiprläìeñt úàhç äî ©©¨©©¨§¨
ì àlLì àlL äìeñt úBàð÷ úçðî óà ,dîL.dîL ¤Ÿ¦§¨©¦§©§¨§¨¤Ÿ¦§¨

:`xnbd dywnäzòî àlàef dey dxifb zyxcpyleqt oiprl mb ¤¨¥©¨
,dnyl `lymbìeñt àäé íLàhgypykì àlLøîâc ,BîL- ¨¨§¥¨¤Ÿ¦§§¨©

ixdymbeilref dey dxifba cenll yily,úàhçî 'ïBò' 'ïBò'¨¨¥©¨
my`a xn`p oky .lqti `ed s` dleqt dnyl `ly z`hgy myke

ielz(gi-fi d `xwie).'ebe 'FpFr `Upe mW`e rci `le' ,§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£
:`xnbd zvxznïéðcdey dxifba'ïBò'ze`pw zgpna xn`py'ïBò'î ¨¦¨¥£
,z`hga xn`pyå'BðBò' ïéðc ïéàmy`a xn`py'ïBò'îxn`py §¥¨¦£¥£

.z`hga
:df uexiz `xnbd dgecdpéî à÷ôð éàî,'oer'l 'eper' oiaàðz àäå ©¨§¨¦¨§¨¨¨

ìàòîLé éaø éác,n dey dxifba miyxecy'ïäkä áLå'(hl ci `xwie) §¥©¦¦§¨¥§¨©Ÿ¥
lr rbepnd zia xbqdl oey`xd reayd seqa xn`py'ïäkä àáe'¨©Ÿ¥

(cn my)rbpd dyt m`y myky ,exbqdl ipyd reayd seqa xn`py
ziad xiwn zerbepnd mipa`d z` mivleg oey`xd reayd seqa
dyt m` ok enk ,mdizeaiaq z` hiha mighe [miwilgn-] mirivwne

.mighe mirivwne mivleg ipyd reayd seqa rbpdxn`p o`ky s`e
'`ae' xn`p o`ke 'aye',dxenb dey dxifb ef ixdoky'äáéL' àéä Bæ¦¦¨

,'äàéa' àéä Bædxifb s` yexcl yi ok m`e .dey odizy zernyne ¦¦¨
,el` zeaiz ly ozaizka iepiy yiy elit` 'epeer' 'oeer' ly dey

.dey odizy zernyn ixdy
ãBòålkn ,'oeer'n 'epeer' mipc oi` m` elit` `ld ,`xnbd dywn §
mewnøîâéìdey dxifba my`a dnyl `ly leqt [yexcp]''BðBò ¦§©£

ïBòî 'BðBò'z`hga xn`pyã ,ìBwä úòéîLcixdáéúëdad `xwie) £¥¨¦§¦©©§§¦
(`','BðBò àNðå ãébé àì íà.lirl `aenk 'epeer' xn`p my`a oke ¦Ÿ©¦§¨¨£

,`xnbd zvxznéøîb ék àlà`ziixad dyxcy dn -äåL äøéæb ¤¨¦¨§¦§¥¨¨¨
wx ,ze`pw zgpnl z`hgn 'oeer oeer' ly efìdy oiprøúBîaxw §©

l,éøîâc àeä äáãð.dnyl `ly leqt oiprl `leàîéz éëå`ld §¨¨§¨§¦§¦¥¨
y epicia dkld,äöçîì äåL äøéæb ïéàdyxecl xyt` ji` ok m`e ¥§¥¨¨¨§¤¡¨

,`id xacd zaeyz .dnyl `ly oiprl `le xzend oiprl wxélb©¥
àðîçølúàhç éabda xn`py(bl c `xwie)','úàhçì dúBà èçLå ©£¨¨©¥©¨§¨©¨§©¨

herin rnyn z`hga dnyl `ly leqtl xewnd `edy df aezkne
`weecy ,zepaxwd x`yldúBàhgy m` [z`hgd z`]ìdîL`id ¨¦§¨

äøLkhgy m`eì àlLdîL`idïéa íéLã÷ ìk ìáà ,äìeñt §¥¨¤Ÿ¦§¨§¨£¨¨¨¨¦¥
ehgypyìïîLeïéaehgypyì àlLïîLmd ixd.íéøLk ¦§¨¥¤Ÿ¦§¨§¥¦

leqt oiprl dey dxifbd dxn`p `ly xg`n :`xnbd zl`ey aey
,dnyl `lyàlL ïéìeñôc úBàð÷ úçðîe àèBç úçðî àlà¤¨¦§©¥¦§©§¨¦§¦¤Ÿ

ìïìðî ,ïîL.zeleqt ody ¦§¨§¨¨
:`xnbd zvxznéàî àîòè úàhç`ed `ld ,dleqt `idyíeMî ©¨©£¨©¦

da áéúëcz`hga`iyp(ck c `xwie)z`hg','àéä'`id'n rnyne ¦§¦¨¦
,dxiyk `id dnyl dhgype dziieda `idyk wxyok m`eénð àëä̈¨©¦

ze`pw zgpne `heg zgpnaeäa áéúk àä','àéäoda yexcl yie ¨§¦§¦
.onyl wx ehgyie eidi oziieday

`ld :`xnbd dywndéa áéúk àä énð íLà(d f `xwie)mW`','àeä ¨¨©¦¨§¦¥¨¨
.enyl `l` hgyi `le `di eziieday yexcl yi ea s` ok m`e

:`xnbd zvxzn'àeä' àeää,my`a xn`pyïéøeîéà úøè÷ä øçàì ©§©©©§¨©¥¦
,áéúëc àeä`l ok lre ,mcd zecear x`ye dhigy iabl xn`p `le ¦§¦

oi` ixdy enyl `ly dxhwd zngn elqetl aezkd `ay okzi
zakrn dxhwdd.àéðúãk,xn`p,akrl dhigya '`ed' gqtaìáà ¦§©§¨£¨

,ïéøeîéà úøè÷ä øçàì àlà 'àeä' Ba øîàð àì íLàdxhwdae ¨¨Ÿ¤¡©¤¨§©©©§¨©¥¦
elit` ixdy ,dnyl `ly leqt okzi `làeä[my`d]àìL Bîöò©§¤Ÿ

åéøeîéà eøè÷eällk.øLk §§¥¨¨¥
:`xnbd zl`ey'àeä' àlàåmy`a xn`py.éì änì §¤¨¨¨¦

yxcp df '`ed' :`xnbd daiynáø øîàc] .áø øîà àðeä áøãëì§¦§©¨¨©©§¨©©
íLà ,[áø øîà àðeä,xg` my`a extkzdy e` eilra ezny ¨¨©©¨¨

äéiòøì ÷zépL,men ea letiy cr eprxiy ick drexl xqnpy - ¤¦©¦§¦¨
íúñ BèçLe,`edy gaf dfi` myl daygn `la`ed ixdøLk §¨§¨¨¥

ìäìBò íeL.zler eincn e`iaie men ea letiy eteqy xg`n oky §¨
.dlerl enzqa cner `ed ixd ,xeaiv zacpm` `weece÷zéðyexita ¦©

,drexl xqnp xake diirxlïéàla` ,`nzqa xyk `ed ixd -m` ¦
÷zéð àìdiirxlàìeilr yi oiicry meyn ,mzq dhigya `ed xyk Ÿ¦©Ÿ

dnn `ed df oic xewne .dlerl enzqa cner epi`e my` mycøîà̈©
àø÷my`a','àeäezernynyBúééååäamy` lyàäélke ,cner §¨©£¨¨§¥

.dlerl enzqa cner epi` drexl ezxiqn ici lr epnn wzip `ly onf
ì àlL döîwL øîBòä úçðî ,áø øîà,dîL`id ixdäìeñt ¨©©¦§©¨¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨§¨

,ixnbløézäì úàáe ìéàBäycgd z`äøézä àìå,eze`ixdy ¦¨§©¦§Ÿ¦¦¨
`l` .zegpnd x`yk daeg myl dler dpi` dnyl `ly dvnwpyk
elr `ly elit` zexiyk zevxl e` xtkl ze`ad zegpn x`yy
dzilkz icil dribd `le xizdl d`ay ef dgpn la` ,daeg myl

.ixnbl zlqtp
øéæð íLàa øîBà äzà ïëåeny` `iane ezexifp ini jeza `nhpy §¥©¨¥©£©¨¦
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.zepyl xzen exn`i `ly ,`pngx lqtàðîçø äééø÷ úàèçdilr miyi `l" -

dleqt `id s` - dnyl `ly dleqt z`hg dn ,(d `xwie) "`id z`hg ik dpeal

.dnyl `lyäáãð äøúåîon xzei zernd eede ,dheq zgpnl zern yixtd -

ylyl epiidc ,dacpl elti - mixeryd

oda oipzep eide ycwna eidy zextey dxyr

odn oipew eid lha gafn didyke ,zern oze`

zexerde myl xyad ,zelerl miyak

.xeaiv zacp edl ixwe ,mipdkläá áéúë ïåò
dze`e" :aizk inp z`hgae ,"oer zxkfn" -

."dcrd oer z` z`yl mkl ozpúàèç äî
äáãð äøúåî"z`hg cle" idliya xn`ck -

rciedi yxc yxcn ef ,(a ,bk) dxenz zkqna

,"eidi mipdkl ze`hg sqke my` sqk" :odkd

- my` xzenne z`hg xzenn `ad xac

:aizk my`a .mipdkl zexere myl xyad

.[d `xwie] "eper `ype my`e rci `le"àéä åæ
äàéá àéä åæ äáéù:mipdk zxeza yxtn -

.reay el ozepe ghe dvewe uleg d`ia dn

lr s`e ,`peeb i`dk dey dxfb opixnb `nl`

oeyl mdipye li`ed ,zeaizd enc `lc ab

df la` mixg` zepeyl yie .od ziad z`ia

.xwirìå÷ úòéîùã åðåòîlew zrinyc -

.`id z`hgïìðî.z`hgn xnb `le li`ed -

äá áéúëã"`id z`hg" :`iyp z`hga -

.enyl `ly `ay `le ,[c `xwie]øîàð íùà
ïéøåîéà úøè÷ä øçàì àåä åázyxta -

dgafnd odkd mze` xihwde" :"oxd` z` ev"

my` jklide ,[f `xwie] "`ed my` 'dl dy`

dxhwda `dc ,enyl `lya liqti` `l

:wtinl `kile .`ed xwir e`l dxhwde ,aizk

,enyl `ly eixeni` exhwpy `le my` `ed

,xyk eixeni` exhwed `ly envr `ed `dc

zkqna "hgyp cinz" wxta opixn`ck

- eca`y e` eixeni` e`nhpc (a ,hp) migqt

gqt la` .xyad lk`pe ,dxtk akrn `l

"`ed gqt gaf" :dhigya "`ed" aizk z`hge

eze` hgye" :aizk `iyp gafa ,[ai zeny]

z`hg 'd iptl dlerd z` hgyi xy` mewna

.[c `xwie] "`edàåä àìàådnl ,my`c -

iläééòøì ÷úéðù ?,xg`a eilra extkzpy -

lk :ol `niiwe ,dzinl `lf` z`hgae

a`zqiykle ,drex my`a - dzn z`hgay

wzip xak m`e .dacpl einc eltie xkni

- mzq ehgye drexl edexqny ,diirxl

my oi`e dlerl enzq `dc ,dlerl xyk¥

[dlerl] dacp zexteyc ,eilr my`

.lirl izyxitck÷úéð àìedexqn `lc -

xykzn `l - mzq (myl) ehgye ,drexl

dxiwr irae eilr my` my oiicrc ,dlerl

dnk lkc ,dler myl `icda dihgyilc

.xykzn `l my` my dipin xwr `lcøîàã
àäé åúééåäá àåä àø÷.`ed leqt -äìåñô

.oilk`p oi` dixiye ,xihwdn -øéúäì- ¥©§¦

.ycgøéæð íùà:aizkck ,dxdh zexifp oipnl xiykdl my` `ian `nh xifp -

.(e xacna) 'ebe "elti mipey`xd minide my`l ezpy oa yak `iade"
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úàèç(a ,g) migafc `nw wxta cenll jixv did `l df mrh itl Ð `pngx diixw

aizkcn dl sili `l` ,i`w `l oizrnyc `pwqnae .cvd dna lewd zrinyc

."`ed"éàîwxte .(` ,dt oileg) "mcd ieqik"a Ð l`rnyi iax iac `pz `d dpin `wtp

.ef z` ef zeyigkn zeey zexfbdy itl ,opitli dil inccn :ipyn (a ,ak dcp) "zltnd"

,g) "odk dxed" wxt seqa zeixedae o`k la`

.ediiexzl edl opiyxc Ð yexcl xyt`c (a

,`iyw (a ,dn zegpn) "zlkzd" wxtac `idde

qpp oa xnbe ,mgld z` oiakrn miyak iab

mzde ,"dpiidz"n "eidi" xnb `le "eidi"n "eidi"

df oiakrn miyake mglc ediiexz slinl opivn

iygkn `l (a ,fi) zenaic ipy wxta oke .df z`

e` m`d on `le a`d onc slinl ivnc ,iccd`

.deeg` ixwin a`d on `le m`d on

øîâéìlr s` Ð lewd zrinyc epern eper

wxta cvd dna opitli `teb lewd zrinyc ab

dfi`" wxta `id `irae ,(a ,g) migafc `nwe

a` oipaa cnld xac i` (` ,`p migaf) "onewn

lkn ,`hiyti` `le dey dxfba cnlne xfeg

"eper"n "eper" xnblc ,xity jixt mewn

cnld xac `kdn hytp e` ,lewd zrinyc

:dniz .dey dxfba cnlne xfeg oi` a` oipaa

`lc sili (a ,g) "odk dxed" wxt zeixedac

dreaw z`hg wtq lr `l` ielz my` iziin

xn`pe ielz my`a "my`" xn`pc ,dey dxfba

"eper"n "eper" slip ,daxc`e .xeava "eny`e"

xninl irac `dc ,cxeie dlerc lewd zrinyc

`nw wxtae ,i`w `l ixinbc `ed dacp dxzenc

y`xc xiry silic `pgky` (` ,i) zereayc

!"eper" "oer"n ycgúàèçi`n `nrh

ka Ð `id da aizkcopitlic rnyn izkec dn

wxtae o`k ,"`id" da aizkc z`hga `aekir

xfril` iax ,zenewn ipya (a ,i) migafc `nw

z`hg :ryedi iax el xn` .my`d s` :xne`

z`hg mzd :cr 'ek dhigya "`id" da xn`p

mzdc ,dnize ."`id" da aizkc i`n `nrh

gqtd on ueg :xn` (a ,f my) `wxit `idda

epiax axd uxize !ipixg` i`xwn sili z`hgde

cge ,dler myl dhgyy z`hgl cgc :miig

.rxevne xifp z`hg myl dhgyy z`hgl

mylc lirl jixt i`n ,ok m` :eyexitl `iywe

meyn dvxze dxiyk `dz rxevne xifp z`hg

lkl zg` dxez "z`hgd zxez z`f" aizkc

akrl "`ed" yixc `kdc ,miwgec yie ?ze`hg

meyn ,`iyp xirya aizkc "`ed" epiid Ð

oixiyk opi` (` ,d) migafc `nw wxta xn`wc

dzin xg`l oi`aa epivn :opixn`e ,oi`a od dnl

d`iady dy`c ,oivxn mpi`e oixyk mdy

inp my`e ,dzler diyxei e`iai dzne dz`hg

"`ed" aizkc e`l i` ,`zyde .exzenl axw

`idc ,dawp z`hg :`pin` ded `iyp xirya

oebk ,mincl `l` dxzen daxw `l dteb

lqtc `ed Ð zeixg`l ze`hg izy yixtn

xkf iedc `iyp xiry la` ,dnyl `ly `pngx

`ly xykzil Ð exzenl dler axw diteb `ede

`l `ny Ð xnege lwa dipin ze`hg x`y etlil :`niz ike ."`ed" `pngx azk ,enyl

akrn `lc my`c "`ed"` iielbl `z` z`hgc "`ed"c :xnel yi cere .`iypn cigi opitli

opiyxc ded `l Ð gqta `l` azk `l i` `nye ,(my) migafc `nw wxta gqtc "`ed"k

.`kd yixcck akrnc ze`pw zgpne `heg zgpnc "`ed"d` iielbl `z` z`hgc ["`ed"] i`d ,inp i` .ikdøçàìzxeza yixc "`ed miycw ycew" aizkc `de Ð mixeni` zxhwd

`l` enyl edl rnyn `lc meyn ,dipin opitli `lc qxhpewa yxit (` ,d) migafc `nw wxte .oetva hgyp epi`c xifp li`e dcez hrnle ,daixw ezxenz oi`e axw `ed :mipdk

.milwy sqkn rxevn my`e xifp my` ihernl mipdk zxeza yixc ,"['dl] my` my` `ed my`" azkc ab lr s`e ."`ed my`" "`ed z`hg" oebk ,daxwd my mr "`ed" azkyk

.`ed `nlra `zknq`c d`xp ,dnyl `ly dhgyyl hxt Ð "`ed my`k z`hgk ik" :rxevn my` iab "didz z`f" zyxta ixtqa yixcc `deàìà`ped axckl il dnl `ed

(a ,fi dxenz) "miycw el`e" wxta iqxbc mixtqk `le ,(f `xwie) "`ed my` 'dl dy` dgafnd odkd mze` xihwde" :yixc `w oixeni` zxhwd xg`l azkc "`ed"c rnyn Ð

rxevne xifp my` ihernl dil yixc mipdk zxezac cere .`ped axckl dil iwen seqalc ,daixw ezxenz oi`e axw (`ed) `ed Ð "['dl] my` my` `ed my`" :`aiwr iaxc dizlina

.milwy sqkníùàmy`a dzn z`hgay lkc ixinbc (` ,gi) "miycw el`" wxta dxenza opixn` `d ?dlerl xyk i`n` :dniz `d Ð dlerl xyk mzq ehgye diirxl wzipy

extkzpy e` eilra ezny my` :(` ,ai) zereayc `nw wxtae (` ,br) "mixac el`" seqa migqta `ipzc `d izk` .xyk carica la` ,dligzkl ilin ipd :`niz ike !drex
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àøkðéîc äáLçî àäå ,äìñt àì àøkðéîc äáLçî©£¨¨§¦§§¨¨¨§¨§¨©£¨¨§¦§§¨
úàæå" :áéúëc íeLî ïBòîL éaøc àîòè àîìéc Bà ,àeä¦§¨©§¨§©¦¦§¦¦§¦§Ÿ
eðòbä íeìk :déì øîà ?áéúk àì çáæå ,"äçðnä úøBz©©¦§¨§¤©¨§¦£©¥§¦©§
äéì épLî àì äaøk ?ïBòîL éaø ìL Bzòc óBñì¯ §©§¤©¦¦§§©¨¨§©¥¥

äéì épLî àì àáøk ;ééaàc àéLe÷ íeLî¯àéLe÷ íeMî ¦§¨§©©¥§¨¨¨§©¥¥¦§¨
äéì épLî àì éLà áøk ;"úàhçä úøBz úàæå"¯íeMî §Ÿ©©©¨§©©¦¨§©¥¥¦

àèBç úçðnî õeç" .àáøc äéøa àçà áøc àéLe÷§¨§©©¨§¥§¨¨¦¦§©¥
àèBç úçðî àîìLa ."úBàð÷ úçðîe¯dééø÷ úàhç ¦§©§¨¦§¨¨¦§©¥©¨©§¥

ék äðBáì äéìò ïzé àìå ïîL äéìò íéNé àì" :àðîçø©£¨¨Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§¨¦
?ïìðî úBàð÷ úçðî àlà ,'åâå "àéä úàhç¯àpz éðúc ©¨¦¤¨¦§©§¨§¨©§¨¥©¨

:äéì øîà .äáãð døúBî úBàð÷ úçðî :ïîçð áøc dén÷©¥§©©§¨¦§©§¨¨¨§¨¨£©¥
:áéúk úàhçáe ,äa áéúk "ïBò úøkæî" ,zøîà÷ øétL©¦¨¨§©§©§¤¤¨§¦¨§©¨§¦
úàhç äî ,"äãòä ïBò úà úàNì íëì ïúð dúàå"§Ÿ¨¨©¨¤¨¥¤£¨¥¨©©¨

äáãð døúBî¯;äáãð døúBî úBàð÷ úçðî óà ¨¨§¨¨©¦§©§¨¨¨§¨¨
ì àlL äìeñt úàhç äî ,úàhçëådîL¯úçðî óà §©©¨©©¨§¨¤Ÿ¦§¨©¦§©

ì àlL äìeñt úBàð÷.dîL¯àäé íLà ,äzòî àlà §¨§¨¤Ÿ¦§¨¤¨¥©¨¨¨§¥
ì àlL ìeñt!úàhçî "ïBò" "ïBò" øîâc ,BîL¯ïéðc ¨¤Ÿ¦§§¨©¨¨¥©¨¨¦

."ïBò"î "BðBò" ïéðc ïéàå "ïBò"î "ïBò"¯?dpéî à÷ôð éàî ¨¥¨§¥¨¦£¥¨©©§¨¦¨
"ïäkä àáe" "ïäkä áLå" :ìàòîLé éaø éác àðz àäå§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨©Ÿ¥¨©Ÿ¥

¯"BðBò" "BðBò" øîâéì ,ãBòå !äàéa àéä Bæ ,äáéL àéä Bæ¦¦¨¦¦¨§¦§©££
!"BðBò àNðå ãébé àì íà" :áéúëc ,ìBwä úòéîLc ïBòî¥£¦§¦©©¦§¦¦Ÿ©¦§¨¨£

äåL äøéæb éøîb ék àlà¯.éøîâc àeä äáãð øúBîì ¤¨¦¨§¦§¥¨¨¨§©§¨¨§¨§¦
äöçîì äåL äøéæb ïéà :àîéz éëå¯éaâ àðîçø élb §¦¥¨¥§¥¨¨¨§¤¡¨©¥©£¨¨©¥

:úàhçä"úàhçì dúBà èçLå"¯ì dúBàdîL ©¨§¨©¨§©¨¨¦§¨
ì àlL ,äøéLkíéLã÷ ìk ìáà ,äìeñt dîL¯ì ïéaïîL §¥¨¤Ÿ¦§¨§¨£¨¨¨¨¦¥¦§¨
ì àlL ïéa.íéøLk ïîL¯úçðîe àèBç úçðî àlà ¥¤Ÿ¦§¨§¥¦¤¨¦§©¥¦§©

ì àlL ïéìeñôc úBàð÷?ïìðî ,ïîL¯éàî àîòè úàhç §¨¦§¦¤Ÿ¦§¨§¨©©¨©§¨©
¯éîð éëä ,"àéä" äa áéúëc íeMî¯eäa áéúk àä ¦¦§¦¨¦¨¦©¦¨§¦§

."àéä"¯!"àeä" déa áéúk àä ,éîð íLà¯"àeä" àeää ¦¨¨©¦¨§¦¥©
íLà ìáà :àéðúãk ,áéúëc àeä ïéøeîéà úøè÷ä øçàì§©©©§¨©¥¦¦§¦¦§©§¨£¨¨¨
àeä ,ïéøeîéà úøè÷ä øçàì àlà "àeä" Ba øîàð àìŸ¤¡©¤¨§©©©§¨©¥¦

åéøeîéà eøè÷eä àlL Bîöò¯.øLk¯änì "àeä" àlàå ©§¤Ÿ§§¥¨¨¥§¤¨¨¨
¯ ?éìBèçLe äéiòøì ÷zépL íLà :áø øîà àðeä áøãëì ¦§¦§©¨¨©©¨¨¤¦©¦§¦¨§¨
íúñ¯ì øLk÷zéð ;äìBò íeL¯÷zéð àì ,ïéà¯,àì §¨¨¥§¨¦©¦Ÿ¦©Ÿ

"àeä" :àø÷ øîà¯úçðî :áø øîà .àäé Búééåäa ¨©§¨©£¨¨§¥¨©©¦§©
ì àlL döîwL øîBòädîL¯úàáe ìéàBä ,äìeñt ¨¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨§¨¦¨

øéæp íLàa øîBà äzà ïëå .døézä àìå øézäì§©¦§Ÿ¦¦¨§¥©¨¥©£©¨¦
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קי oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxtzereay

'åë ùãå÷ éåðéù éì äî`xkpinc daygnc lkc ,edl xazqn `l dil ipyc `iepiye -

.zepyl xzen exn`i `ly ,`pngx lqtàðîçø äééø÷ úàèçdilr miyi `l" -

dleqt `id s` - dnyl `ly dleqt z`hg dn ,(d `xwie) "`id z`hg ik dpeal

.dnyl `lyäáãð äøúåîon xzei zernd eede ,dheq zgpnl zern yixtd -

ylyl epiidc ,dacpl elti - mixeryd

oda oipzep eide ycwna eidy zextey dxyr

odn oipew eid lha gafn didyke ,zern oze`

zexerde myl xyad ,zelerl miyak

.xeaiv zacp edl ixwe ,mipdkläá áéúë ïåò
dze`e" :aizk inp z`hgae ,"oer zxkfn" -

."dcrd oer z` z`yl mkl ozpúàèç äî
äáãð äøúåî"z`hg cle" idliya xn`ck -

rciedi yxc yxcn ef ,(a ,bk) dxenz zkqna

,"eidi mipdkl ze`hg sqke my` sqk" :odkd

- my` xzenne z`hg xzenn `ad xac

:aizk my`a .mipdkl zexere myl xyad

.[d `xwie] "eper `ype my`e rci `le"àéä åæ
äàéá àéä åæ äáéù:mipdk zxeza yxtn -

.reay el ozepe ghe dvewe uleg d`ia dn

lr s`e ,`peeb i`dk dey dxfb opixnb `nl`

oeyl mdipye li`ed ,zeaizd enc `lc ab

df la` mixg` zepeyl yie .od ziad z`ia

.xwirìå÷ úòéîùã åðåòîlew zrinyc -

.`id z`hgïìðî.z`hgn xnb `le li`ed -

äá áéúëã"`id z`hg" :`iyp z`hga -

.enyl `ly `ay `le ,[c `xwie]øîàð íùà
ïéøåîéà úøè÷ä øçàì àåä åázyxta -

dgafnd odkd mze` xihwde" :"oxd` z` ev"

my` jklide ,[f `xwie] "`ed my` 'dl dy`

dxhwda `dc ,enyl `lya liqti` `l

:wtinl `kile .`ed xwir e`l dxhwde ,aizk

,enyl `ly eixeni` exhwpy `le my` `ed

,xyk eixeni` exhwed `ly envr `ed `dc

zkqna "hgyp cinz" wxta opixn`ck

- eca`y e` eixeni` e`nhpc (a ,hp) migqt

gqt la` .xyad lk`pe ,dxtk akrn `l

"`ed gqt gaf" :dhigya "`ed" aizk z`hge

eze` hgye" :aizk `iyp gafa ,[ai zeny]

z`hg 'd iptl dlerd z` hgyi xy` mewna

.[c `xwie] "`edàåä àìàådnl ,my`c -

iläééòøì ÷úéðù ?,xg`a eilra extkzpy -

lk :ol `niiwe ,dzinl `lf` z`hgae

a`zqiykle ,drex my`a - dzn z`hgay

wzip xak m`e .dacpl einc eltie xkni

- mzq ehgye drexl edexqny ,diirxl

my oi`e dlerl enzq `dc ,dlerl xyk¥

[dlerl] dacp zexteyc ,eilr my`

.lirl izyxitck÷úéð àìedexqn `lc -

xykzn `l - mzq (myl) ehgye ,drexl

dxiwr irae eilr my` my oiicrc ,dlerl

dnk lkc ,dler myl `icda dihgyilc

.xykzn `l my` my dipin xwr `lcøîàã
àäé åúééåäá àåä àø÷.`ed leqt -äìåñô

.oilk`p oi` dixiye ,xihwdn -øéúäì- ¥©§¦

.ycgøéæð íùà:aizkck ,dxdh zexifp oipnl xiykdl my` `ian `nh xifp -

.(e xacna) 'ebe "elti mipey`xd minide my`l ezpy oa yak `iade"
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úàèç(a ,g) migafc `nw wxta cenll jixv did `l df mrh itl Ð `pngx diixw

aizkcn dl sili `l` ,i`w `l oizrnyc `pwqnae .cvd dna lewd zrinyc

."`ed"éàîwxte .(` ,dt oileg) "mcd ieqik"a Ð l`rnyi iax iac `pz `d dpin `wtp

.ef z` ef zeyigkn zeey zexfbdy itl ,opitli dil inccn :ipyn (a ,ak dcp) "zltnd"

,g) "odk dxed" wxt seqa zeixedae o`k la`

.ediiexzl edl opiyxc Ð yexcl xyt`c (a

,`iyw (a ,dn zegpn) "zlkzd" wxtac `idde

qpp oa xnbe ,mgld z` oiakrn miyak iab

mzde ,"dpiidz"n "eidi" xnb `le "eidi"n "eidi"

df oiakrn miyake mglc ediiexz slinl opivn

iygkn `l (a ,fi) zenaic ipy wxta oke .df z`

e` m`d on `le a`d onc slinl ivnc ,iccd`

.deeg` ixwin a`d on `le m`d on

øîâéìlr s` Ð lewd zrinyc epern eper

wxta cvd dna opitli `teb lewd zrinyc ab

dfi`" wxta `id `irae ,(a ,g) migafc `nwe

a` oipaa cnld xac i` (` ,`p migaf) "onewn

lkn ,`hiyti` `le dey dxfba cnlne xfeg

"eper"n "eper" xnblc ,xity jixt mewn

cnld xac `kdn hytp e` ,lewd zrinyc

:dniz .dey dxfba cnlne xfeg oi` a` oipaa

`lc sili (a ,g) "odk dxed" wxt zeixedac

dreaw z`hg wtq lr `l` ielz my` iziin

xn`pe ielz my`a "my`" xn`pc ,dey dxfba

"eper"n "eper" slip ,daxc`e .xeava "eny`e"

xninl irac `dc ,cxeie dlerc lewd zrinyc

`nw wxtae ,i`w `l ixinbc `ed dacp dxzenc

y`xc xiry silic `pgky` (` ,i) zereayc

!"eper" "oer"n ycgúàèçi`n `nrh

ka Ð `id da aizkcopitlic rnyn izkec dn

wxtae o`k ,"`id" da aizkc z`hga `aekir

xfril` iax ,zenewn ipya (a ,i) migafc `nw

z`hg :ryedi iax el xn` .my`d s` :xne`

z`hg mzd :cr 'ek dhigya "`id" da xn`p

mzdc ,dnize ."`id" da aizkc i`n `nrh

gqtd on ueg :xn` (a ,f my) `wxit `idda

epiax axd uxize !ipixg` i`xwn sili z`hgde

cge ,dler myl dhgyy z`hgl cgc :miig

.rxevne xifp z`hg myl dhgyy z`hgl

mylc lirl jixt i`n ,ok m` :eyexitl `iywe

meyn dvxze dxiyk `dz rxevne xifp z`hg

lkl zg` dxez "z`hgd zxez z`f" aizkc

akrl "`ed" yixc `kdc ,miwgec yie ?ze`hg

meyn ,`iyp xirya aizkc "`ed" epiid Ð

oixiyk opi` (` ,d) migafc `nw wxta xn`wc

dzin xg`l oi`aa epivn :opixn`e ,oi`a od dnl

d`iady dy`c ,oivxn mpi`e oixyk mdy

inp my`e ,dzler diyxei e`iai dzne dz`hg

"`ed" aizkc e`l i` ,`zyde .exzenl axw

`idc ,dawp z`hg :`pin` ded `iyp xirya

oebk ,mincl `l` dxzen daxw `l dteb

lqtc `ed Ð zeixg`l ze`hg izy yixtn

xkf iedc `iyp xiry la` ,dnyl `ly `pngx

`ly xykzil Ð exzenl dler axw diteb `ede

`l `ny Ð xnege lwa dipin ze`hg x`y etlil :`niz ike ."`ed" `pngx azk ,enyl

akrn `lc my`c "`ed"` iielbl `z` z`hgc "`ed"c :xnel yi cere .`iypn cigi opitli

opiyxc ded `l Ð gqta `l` azk `l i` `nye ,(my) migafc `nw wxta gqtc "`ed"k

.`kd yixcck akrnc ze`pw zgpne `heg zgpnc "`ed"d` iielbl `z` z`hgc ["`ed"] i`d ,inp i` .ikdøçàìzxeza yixc "`ed miycw ycew" aizkc `de Ð mixeni` zxhwd

`l` enyl edl rnyn `lc meyn ,dipin opitli `lc qxhpewa yxit (` ,d) migafc `nw wxte .oetva hgyp epi`c xifp li`e dcez hrnle ,daixw ezxenz oi`e axw `ed :mipdk

.milwy sqkn rxevn my`e xifp my` ihernl mipdk zxeza yixc ,"['dl] my` my` `ed my`" azkc ab lr s`e ."`ed my`" "`ed z`hg" oebk ,daxwd my mr "`ed" azkyk

.`ed `nlra `zknq`c d`xp ,dnyl `ly dhgyyl hxt Ð "`ed my`k z`hgk ik" :rxevn my` iab "didz z`f" zyxta ixtqa yixcc `deàìà`ped axckl il dnl `ed

(a ,fi dxenz) "miycw el`e" wxta iqxbc mixtqk `le ,(f `xwie) "`ed my` 'dl dy` dgafnd odkd mze` xihwde" :yixc `w oixeni` zxhwd xg`l azkc "`ed"c rnyn Ð

rxevne xifp my` ihernl dil yixc mipdk zxezac cere .`ped axckl dil iwen seqalc ,daixw ezxenz oi`e axw (`ed) `ed Ð "['dl] my` my` `ed my`" :`aiwr iaxc dizlina

.milwy sqkníùàmy`a dzn z`hgay lkc ixinbc (` ,gi) "miycw el`" wxta dxenza opixn` `d ?dlerl xyk i`n` :dniz `d Ð dlerl xyk mzq ehgye diirxl wzipy

extkzpy e` eilra ezny my` :(` ,ai) zereayc `nw wxtae (` ,br) "mixac el`" seqa migqta `ipzc `d izk` .xyk carica la` ,dligzkl ilin ipd :`niz ike !drex
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`oifgeקב mipya cenr c sc ± oey`x wxtzereay

òøåöî íùàe`a ,inp zeny` x`y :jixt onwle .dpgna `al exiykdl `ed `a -

!extk `le xtklçáæ ììâá:aizkc ,yakd mr d`a xnerd zgpnc .gafd mr -

.(bk `xwie) 'ebe "xnerd z` mktipd meia mziyre"ïîæ åì òåá÷ã.oqipa -åðéöî]
[÷ìéçù.exingd mixiyknae -äúàèç ïéùøåé åàéáé àìyngn zg` efc -

.dilra ezny z`hg ,zeznd ze`hg

opixn`ck ,`ed xiykn zclei z`hge

iptn :(` ,ek) "dhigy mc" wxta zezixka

dz`hgcne .miycwa lek`l dzxykny

`xwie) aizkck ,xtkl dzler - xiykdl

."dlerl cg`e z`hgl cg`" :zcleia (ai

ikd ,iaxw `l oixiykn iaxw oixtkn `nl`

aixwdl oixyk onyl `lya oixtkn inp

.ixnbl oileqt oixiykne ,elr `leïéðäð àì
.oday dler inc iptn ,opaxcn -àìå

ïéìòåî-,minlyl `al oiie`xy iptn

el`e z`hgl el` yixtd `le li`ed

e`lc ,dlirn oda oi` minlye .minlyl

`l` ,milra oenn `l` edpip 'd iycw

`nw wxta minc zwixf xg`l mixeni`a

.(a ,f) dlirn zkqncïéîåúñ`lc -

.dlerl el`e z`hgl el` yxitåìôé
äáãðìxifpa `id dkldc ,zexteyl -

in" wxta xifpa yxtn oke .ipiqn dynl

,ck) 'ek "exiag rnye xifp ipixd xn`y

.(açìîä íéì êéìåéezny z`hg oick -

.`lf` dzinlc dilraïéðäð àì-

.opaxcnïéìòåî àì`zrnya xn`c -

zeznd ze`hg :(` ,b) dlirnc `ziinw

mil zekledd zerneoilren oi` glnd

deab iycw e`le iniiw ceai`lc ,oda

.edpipéîã'åë íéîìùmy` inc la` -

,`nh xifpa `l` xedh xifpa epi`c ,`kil
åøéùëîå
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dxifb ,`l diteb `ed la` oi` einca ,dler einca `iaie xknie a`zqiy cr drxi Ð eilra

yexit jezne !drex my`ac ixinbc meyn :xninl dil ded .dxtk iptl eh` dxtk xg`l

dlerl xyk drexl exqnyne ,`nlra diirxl wzip `l` ixinb `lc rnyn qxhpewd

,cere .jk xnel `ed lecb dnize .eilr my` my oi` aeyc ,envra `ed elit` jli`e myn¥

mcew eh` wezip xg`l dxifb :xninl dil dedc

,br) migqta mzd `icda rnync ,cere .wezip

axc dizlin` wiiccn ,opaxc diirxl wezipc (`

Ð dlerl xyk mzq ehgy xn`c `kdc `ped

wzip `l ik ikd i` ,dxiwr ira `l xaqw `nl`

!dxtk iptl eh` dxtk xg`l dxifb :ipyne !inp

,"inp wzip `l ik" mzd qixb `l l`eny epiaxe

:yexit ,inp dligzkl ikd i` :qixb ikd `l`

i`n`e ,dxiwr ira `lc oeik mzq ehgeyl leki

i` `nlyac ?caric rnync ,mzq "ehgye" hwp

Ð dxiwr irac "dler myl ehgye" xn` ded

,wezip xg`l elit` caric hwpc `gip ded

ira `l ikc ipyne !exwerl gkyi `ny dxifb

.dxtk iptl enk dligzkl xeq` inp dxiwr

dil dedc ,cere .mixtqd dibny `ed wgece

`l mz epiaxe !wezip iptl eh` dxifb :iiepyl

,dk) xifpae (` ,d) migafc `nw wxtae o`k qixb

aexa epi` dxenzae ,"`l wzip `l oi` wzip" (a

ipy wxtae ,(` ,gi) "miycw el`e" wxta mixtq

"`ed"c `xwc ,xtq meya epi` (` ,gk) migafc

,iz`w wezip `la leqtl `l Ð `di eziieda

lkc `zkld ixinb ikde ,`id opaxc diirxc

oewzc meyne .dler axw my`a dzn z`hgay

cenlzd hwp ,dxtk iptl eh` dxifb diirx opax

dlerl xykc xninl `z` `xwe .drex my`a

zeidl eteqay dn Ð eziiedac ,dxiwr `la

dler epiidc ,dxiwr `la didi Ð dxiwr xg`l

ikc ,`zklid` `xw i`w i` yegl oi`e .ixinbck

"ezxt xaer gweld" wxta `pgky` `peeb i`d

jixhvi`e `xw jixhvi`c (` ,fh zexeka)

,br) migqta jixtc `d `gip `zyde .`zklid

yxtl yi cere .inp wzip `l ik ikd i` :(`

"`l wzip `l oi` wzip" xity `kd opiqxbc

.dxtk mcew `di eziieda Ð "`ed" `xw xn`c

ixde oey`xd `vnpe xg` yixtde ca`c `kide

`nei) "ixiry ipy" wxta ibiltc ,micner mdipy

xn` opgei iaxe oey`xa devn xn` axc (` ,cq

cin axw exiag `diy xn` `l ,ipya devn

.wzip `ly `l` ,dxtk xg`l epiid Ð inp wzip `l ik :jixtc (` ,br) migqtae .dxtk iptl eh` opixfbc meyn ,`l wzip `l oi` wzip jklid ,dxtk mcew `di my` ziiedac ,dler

!exwerl xkfp `diy ick wezip iraile Ð dxiwr irac (`nil) minly axwc gqtd xzene :xn`z m`e .dler myl exwerl xkfp `diy ick ,wezip irac `gip ded dxiwr ira i` `nlyac

`nlya :xn`z m`e .dpyd zeni x`ya llk dia xfbinl jiiy `le ,zevgn gqtd axr wx epnf oi`y gqt ip`yc :xnel yie ?my`a enk dxtk iptl eh` dia opixfb `l i`n` ,cere

dxenz) "miycw el`e" wxta opzc ,my` zxenz clee my` zxenz `l` .dler axwil `l diteb `edc ,dxtk mcew eh` eilra extkzpe ,dzin mcew eh` xfbinl `ki` eilra ezny my`

!dler axwi envr `ed ok m`e ,dler axwil yic dxtk mcew s` `lde ?`ki` dxifb i`n Ð mzd azezi`e ,axwi envr `ed `ny opixfbc ,dxtk mcew :`xnba xninl irae ,erxi (a ,k

iaxc (a ,dk) xifpn mz epiax yexitl dyw zvwe .dxtk iptl eteb my` eh` opixfbc :xnel yie."wx" aizkcn dyra dilr i`w dil aixwn i` ,my` zxenze z`hg cle :yixc l`rnyi

ezxenz oi`e daixw `ed Ð "`ed my`" xne` `ed ixd ,jixv epi` :xne` `aiwr iaxoi` :ipyne !drex my`a dzn z`hgay lk :dil opixnb `zklid `de ?`xw il dnl :jixte .daixw

.daxwdl dixeyk`l e`le daxwdn ihernl `z` "`ed"c rnyn ,'ek `ped axckl `xw `z` ike ,inp ikdïéøéùëîzclei z`hg :qxhpewa yxit Ð dzin xg`l ez`c eda zil

.(a ,dk zezixk) "ielz my` `iand" wxta `id dpyne ,my wc `l dihdix ab`e .miycwa lek`l dzxykny iptn :"dhigy mc" wxta opixn`ck ,`id xiyknéëäzxeza opiqxb

zxeza] rnyn oke .daeg myl dzler dl dzlre ,dzler xg` dz`hg d`ian dzid Ð dig dzid m` `id la` :rnyn Ð dz`hg miyxei e`iai `l dzne dzler 'ek dy`d mipdk

:opixn` (` ,hp migqt) "hgyp cinz" wxtac :dnize .(d dpyn ipy wxt) mipw zkqna oke ,dzler oinn dz`hg `iaz Ð dligz dzler d`iad m`y "rixfz ik dy`" zyxta [mipdk

,caric epiide ,xak dlrdy Ð "dlrde" xn` `pngxc rxevn zler ip`y :ipyncn ,xn`w caric elit`e .dnda zlerl mcew ser z`hg elit` dlerl zencew ze`hgd lky a` dpa df

died dia aizkc meyn Ð rxevna `xw irac `de .`nlra oicd `edc :miig epiax axd uxize !`l caric elit` `nlrac dpin rny ,`icda `xwa aizkck zncew dz`hg dligzklc

rxevn xcqa `l` ied `lc ,df mrhn `nlra leqtl oi` ,meia eal onf xqegn yi onwl opiwqnc ab lr s` .seqa oizrnya opixn`ck `aekir rnync ,`di eziieda Ð "didz z`f"

.onwl yxt`y enkàì`iai z`hg oinny Ð "dlerl cg`e z`hgl cg`" :['ebe] "ribz `l m`" [dyxta] "`xwie" zyxta mipdk zxeza zyazyn `qxibd Ð dz`hg oiyxei e`iai

m`y leki :`qxibd zeidl yi jke ."dlerl cg`e z`hgl cg`" xnel cenlz ?ez`hg oiyxei e`iaiy zne ezler `iad m`y oipne .ezler oiyxei e`iai Ð zne ez`hg `iad m`y ,dler

dzinl dilra ezny z`hgc ol `wtpc `ed `zklidnc ,`id `nlra `zknq`e .dlerl zncew z`hg :yexit ,"z`hgl cg`" xnel cenlz ?ez`hg oiyxei e`iaiy zne ezler `iad

.`lf`àì.`peeb i`d ik opz (a ,ck) "ip`e [xn`e exiag rnye xifp ipixd xn`y in"] wxta xifpa Ð oilren `le oipdpïéàå`ly rxevn my` iab jenqac ab lr s` Ð mgl oiperh

dliya rexf o`k epirhd dnl :dyw edine .`kile "xifpd itk lr" opirac meyn :qxhpewa yxitck ,cere .mgll ,zepaxwd lka ikiiyc ,mikqp oia wlgl yi Ð mikqp oerhc ipzw enyl

xqegn e` ,mizy oa `iade dpy oa epiidc d`xp ezevnk `ly ,cere .i`cn xzei dpeyn ied ezevnk `lyc :xnel yie ?(a ,gn zegpn) "zlkzd" wxta enyl `lye ezeevnk `lyn xzei
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dxifb ,`l diteb `ed la` oi` einca ,dler einca `iaie xknie a`zqiy cr drxi Ð eilra

yexit jezne !drex my`ac ixinbc meyn :xninl dil ded .dxtk iptl eh` dxtk xg`l

dlerl xyk drexl exqnyne ,`nlra diirxl wzip `l` ixinb `lc rnyn qxhpewd

,cere .jk xnel `ed lecb dnize .eilr my` my oi` aeyc ,envra `ed elit` jli`e myn¥

mcew eh` wezip xg`l dxifb :xninl dil dedc

,br) migqta mzd `icda rnync ,cere .wezip

axc dizlin` wiiccn ,opaxc diirxl wezipc (`

Ð dlerl xyk mzq ehgy xn`c `kdc `ped

wzip `l ik ikd i` ,dxiwr ira `l xaqw `nl`

!dxtk iptl eh` dxtk xg`l dxifb :ipyne !inp

,"inp wzip `l ik" mzd qixb `l l`eny epiaxe

:yexit ,inp dligzkl ikd i` :qixb ikd `l`

i`n`e ,dxiwr ira `lc oeik mzq ehgeyl leki

i` `nlyac ?caric rnync ,mzq "ehgye" hwp

Ð dxiwr irac "dler myl ehgye" xn` ded

,wezip xg`l elit` caric hwpc `gip ded

ira `l ikc ipyne !exwerl gkyi `ny dxifb

.dxtk iptl enk dligzkl xeq` inp dxiwr

dil dedc ,cere .mixtqd dibny `ed wgece

`l mz epiaxe !wezip iptl eh` dxifb :iiepyl

,dk) xifpae (` ,d) migafc `nw wxtae o`k qixb

aexa epi` dxenzae ,"`l wzip `l oi` wzip" (a

ipy wxtae ,(` ,gi) "miycw el`e" wxta mixtq

"`ed"c `xwc ,xtq meya epi` (` ,gk) migafc

,iz`w wezip `la leqtl `l Ð `di eziieda

lkc `zkld ixinb ikde ,`id opaxc diirxc

oewzc meyne .dler axw my`a dzn z`hgay

cenlzd hwp ,dxtk iptl eh` dxifb diirx opax

dlerl xykc xninl `z` `xwe .drex my`a

zeidl eteqay dn Ð eziiedac ,dxiwr `la

dler epiidc ,dxiwr `la didi Ð dxiwr xg`l

ikc ,`zklid` `xw i`w i` yegl oi`e .ixinbck

"ezxt xaer gweld" wxta `pgky` `peeb i`d

jixhvi`e `xw jixhvi`c (` ,fh zexeka)

,br) migqta jixtc `d `gip `zyde .`zklid

yxtl yi cere .inp wzip `l ik ikd i` :(`

"`l wzip `l oi` wzip" xity `kd opiqxbc

.dxtk mcew `di eziieda Ð "`ed" `xw xn`c

ixde oey`xd `vnpe xg` yixtde ca`c `kide

`nei) "ixiry ipy" wxta ibiltc ,micner mdipy

xn` opgei iaxe oey`xa devn xn` axc (` ,cq

cin axw exiag `diy xn` `l ,ipya devn
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`nlya :xn`z m`e .dpyd zeni x`ya llk dia xfbinl jiiy `le ,zevgn gqtd axr wx epnf oi`y gqt ip`yc :xnel yie ?my`a enk dxtk iptl eh` dia opixfb `l i`n` ,cere
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!dler axwi envr `ed ok m`e ,dler axwil yic dxtk mcew s` `lde ?`ki` dxifb i`n Ð mzd azezi`e ,axwi envr `ed `ny opixfbc ,dxtk mcew :`xnba xninl irae ,erxi (a ,k

iaxc (a ,dk) xifpn mz epiax yexitl dyw zvwe .dxtk iptl eteb my` eh` opixfbc :xnel yie."wx" aizkcn dyra dilr i`w dil aixwn i` ,my` zxenze z`hg cle :yixc l`rnyi

ezxenz oi`e daixw `ed Ð "`ed my`" xne` `ed ixd ,jixv epi` :xne` `aiwr iaxoi` :ipyne !drex my`a dzn z`hgay lk :dil opixnb `zklid `de ?`xw il dnl :jixte .daixw
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Búeøéæðì¯ïéîeúñ úBòî Bì eéäå úî .íéîìL ïlek àáì ïééeàøL éðtî ,ïéìòBî àìå ïéðäð àì¯ ¦§¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¦§¥¤§¦¨Ÿ¨§¨¦¥§¨¨§¦

úàhç éîc ,ïéLøBôî .äáãðì eìté¯éìBéäìBò éîc ;ïéìòBî àìå ïéðäð àì ,çìnä íéì C¯àéáé ¦§¦§¨¨§¨¦§¥©¨¦§©©¤©Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦§¥¨¨¦
íéîìL éîc ;ïäa ïéìòBîe äìBò ïäa¯.íçì ïéðeòè ïéàå ãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL ïäa àéáé ¨¤¨£¦¨¤§¥§¨¦¨¦¨¤§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥§¦¤¤

øîà à÷ éëä ,àtt áø øîà !äúéî øçàì eúà à÷å ,eäðéð íéøéLëîc øéæðã íéîìLe äìBò àäå§¨¨§¨¦§¨¦§©§¦¦¦§§¨¨§©©¦¨£©©©¨¨¦¨¨©
,àeä òeá÷ BðéàL øLëä øéæðãe ;äúéî øçàì àác òeá÷ øLëä eðéöî àì :äéîøé éaø©¦¦§§¨Ÿ¨¦¤§¥¨©§¨§©©¦¨§¨¦¤§¥¤¥¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zegpn(oey`x meil)

åokòøBöî íLàyzlik`a exiykdl ick ezxdh ini z`lna `ian §£©§¨
,miycwì àlL ïèçMLïéìeñt ïîL,ixnbleàáe ìéàBäzeny` ¤§¨¨¤Ÿ¦§¨§¦¦¨

el`,eøéLëä àìå øéLëäìlkk mpic mnyl `ly ehgypyk oky §©§¦§Ÿ¦§¦
xtkl mi`ay migaf x`yy `l` .daeg myl miler mpi`y migafd
e`ay el` zeny` la` ,mivxn mpi`yk elit` mixyk zevxl e`

.ixnbl mileqt md ixd ef mzilkz icil eribd `le xiykdl
:epizpynn ax ixac lr dywn `xnbdeöî÷pL úBçðnä ìk ,ïðz§©¨©§¨¤¦§§

ì àlLì íéìòaì eìò àlL àlà ,úBøéLk ïîLõeç ,äáBç íeL ¤Ÿ¦§¨§¥¤¨¤Ÿ¨©§¨¦§¨
úBàð÷ úçðîe àèBç úçðnî.zeleqt ody onyl `ly evnwpy ¦¦§©¥¦§©§¨

àúéà íàådnyl `ly dvnwpy xnerd zgpn mby ax ixack §¦¦¨
,dleqténð éðúéìmb zepyl dpynl dl did -'úçðnî õeç ¦§¥©¦¦¦§©
.'øîBòä̈¤

:`xnbd zvxznéðz÷ éky dgpn wx ,dpynaäàamc` ici lr ¦¨¨¥¨¨
,ãéçéydgpn la`äàad ici lréðz÷ àì øeaö,`id xnerd zgpne ¨¦¨¨¦Ÿ¨¨¥

.xeaiv zgpn
:`xnbd zvxzn ceréðz éky dgpn wx dpey dpynd -ììâa äàa ¦¨¦¨¨¦§©

[ipta-],dîöòd dgpn la`ììâa äàa[mr-]éðz÷ àì çáædpi`-] ©§¨¨¨¦§©¤©Ÿ¨¨¥
df meia axwd dlerd yak mr cgi d`a xnerd zgpne ,[dpey.

:`xnbd zvxzn ceréðz÷ ékwx dpynaðäCzegpnòeá÷ ïéàL ¦¨¨¥¨¨¤¥¨©
,ïîæ ïäì,mei lk ze`ay ze`pw zgpne `heg zgpn oebkla`àä ¨¤§©¨

[xnerd zgpn-]ïîæ dì òeá÷coqipa f"haéðz÷ àì. §¨©¨§©Ÿ¨¨¥
:mdilr dywne ,ax ixac jynd z` d`ian `xnbdïëå ,øî øîà̈©©§¥

ì àlL ïèçML òøBöî íLàå øéæð íLàa øîBà äzà,ïéìeñt ïîL ©¨¥©£©¨¦©£©§¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨§¦
.eøéLëä àìå øéLëäì eàáe ìéàBä`ld ,dyweïðz,(.a) migafa ¦¨§©§¦§Ÿ¦§¦§©

ì àlL ïèçML íéçáfä ìkíéìòaì eìò àlL àlà ,ïéøLk ïîL ¨©§¨¦¤§¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¦¤¨¤Ÿ¨©§¨¦
ìúàhçå çñtî õeç ,äáBç íeLmdy mnyl `ly ehgypy §¨¦¤©§©¨

.ixnbl mileqtàúéà íàåmy`e `nh xifp my` mby ax ixack §¦¦¨
,mileqt mnyl `ly ehgypy rxevnénð éðúéì'øéæð íLàî õeç ¦§¥©¦¥£©¨¦

,'òøBöî íLàåmeyn mileqt md mby.eøéLëä àìå øéLëäì eàác ©£©§¨§¨§©§¦§Ÿ¦§¦
:`xnbd zvxznäøtëìc úBìéòî íLàå úBìéæb íLà àkéàc ïåék¥¨§¦¨£©§¥©£©§¦¦§©¨¨

eúà,xiykdl `le [mi`a md-]déì à÷éñt àìdpynd dzid m` - ¨Ÿ§¦¨¥
did `l ,'my`d on ueg' dpey,dzpeek my` dfi`l dixacn xexa

.xtkl `ay my`l mb e` xiykdl `ay my`l wx m`d
:`xnbd dywnøéLëäì eàác òøBöî íLàå øéæð íLà àðL éàî©§¨£©¨¦©£©§¨§¨§©§¦
eøéLëä àìåmdy zelirn my`e zelifb my`n ,mileqt mdy §Ÿ¦§¦
`ld ,mixykéðämnyl `ly ehgypy zelirne zelifb zeny`énð ¨¥©¦

,eøtk àìå äøtëì eàaicil e`a `ly meyn lqtidl yi mdl mbe ¨§©¨¨§Ÿ¦§
.mzilkz

:`xnbd zvxznïéa áeúkä ÷lçL eðéöî ,äéîøé éaø øîàzepaxw ¨©©¦¦§§¨¨¦¤¦¥©¨¥
díéøtëîextkiy ilan s` mixyk mdyïéáed zepaxwïéøéLëî §©§¦¥©§¦¦

d zepaxwa oky .exiykd ok m` `l` mixyk mpi`yúéà ïéøtëî§©§¦¦
eúàc eäa-s` mi`ay mdn yiäúéî øçàìdn ,mdilra ly §§¨§©©¦¨

ok oi`yzepaxwadeúàc eäa úéì ïéøéLëîoaxw mey mda oi`y - ©§¦¦¥§§¨
`ayäúéî øçàì.milrad ly §©©¦¨

:eixacl di`x dinxi iax `ianïðúc(d"n a"t) mipiwazclei oica ¦§©
,dzxdh ini z`lna z`hge dler zaiegndäàéáäL äMàä̈¦¨¤¥¦¨

å dúàhçjk xg`äúîdzler z` d`iady mcew,eàéáédïéLøBé ©¨¨§¥¨¨¦§¦
z`.dúìBòz` d`iad m` la`äúîe dúìBòz` d`iady mcew ¨¨¨¨¥¨

,dz`hgeàéáé àìdïéLøBéz`.dúàhçipiqn dynl dkld oky Ÿ¨¦§¦©¨¨

dpyna x`eank ,dzinl zkled dilra ezny z`hgy ,`id
dze` xiykdl d`ay zclei z`hgy epl ixd .(`"n c"t) dxenza
xg`l la` ,dxiykn `idy ote`a `l` daixw dpi` miycwa lek`l
xtkl d`ay dzler eli`e ,daixw dpi` dxiykn dpi`y dzzin
ok m`e .dzin xg`l zxtkn dpi`y elit`e ,dzzin xg`l daixw
`ly ehgypy mixiyknd zepaxwy ,dnyl `ly oiprl oicd `ed
mixyk mixtknd zepaxw la` ,exiykd `ly meyn mileqt mnyl

.extik `le mnyl `ly ehgypy elit`
:uexizd z` zxzeq `xnbdé÷úîéaøc déøa äãeäé éaø dì ó ©§¦¨©¦§¨§¥§©¦

éæt ïa ïBòîL,dinxi iax lrøçàì eúàc eäa úéì éî énð ïéøéLëî ¦§¤¨¦©§¦¦©¦¦¥§§¨§©©
äúéî,dzin xg`l mi`a mdy mixiyknd zepaxwa mb oi` ike - ¦¨
ïðúäåxifp ,(.`i) dlirnaì úBòî Léøônäzepaxw jxev,Búeøéæð §¨§©©©§¦¨§§¦

ïéðäð àì,opaxcn mdn zepdil xeq` -åmle`ïéìòBî àìmda oi` - Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
,dxezd on dlirn oicàáì ïééeàøL éðtîzerndïlekl.íéîìL ¦§¥¤§¦¨Ÿ¨§¨¦

z`hg ,zepaxw dyly ezexifp ini z`lna `iadl aiig xifpd ixdy
drne drn lk oi`e ezexifpl mzqa zern yixtdyke ,minlye dler
odn zg` lkn zgwl ecia ,mieqn oaxwl zcgein dnvr ipta
oi` jkitl .zexg`d zerndn dlerde z`hgd z` `iadle ,minly
`idy dnvr ipta drn lk lr xnel yi oky ,dlirn el` zerna
.milw miycwa dlirn oic oi`e ,milw miycw mdy minlyl zycwen

y xifp :dpynd zxne` cerïéîeúñ úBòî Bì eéäå úîyixtdy - ¥§¨¨§¦
z`hgl eidi odn el` yxit `le mzqy `l` eizepaxwl zern eiiga

,minlyl el`e dlerl el`eeìtéolek el` zern.äáãðìm` la` ¦§¦§¨¨
eid el` zern,ïéLøBôîzryaydyxtddmyl drn lk lr yxit §¨¦

,dyicwn `ed oaxw dfi`z`éîcdéìBé úàhçCyxeidçìnä íéì §¥©¨¦§¨©¤©
,dzinl dpicy dilra ezny z`hga `id dkld oky ,mca`l ick

z`hgk mpicy z`hg incl oicd `edednvrjixvejkitl .mca`l
ïéðäð àì,opaxcn el` zernnåmle`ïéìòBî àìxg`n oky ,oda Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦

e .'d iycwl miaygp mpi` ceai`l zkll micner mdyéîcdäìBò §¥¨
,ezzin mcew xifpd gipdy el` zernayïäa àéáéyxeid.äìBò ¨¦¨¤¨

ïäa ïéìòBîeiycw myl eycwedy zern oick ,el` dler zerna £¦¨¤
e .dlirn mda yiy miycwíéîìL éîc,xifpd gipdy el` zernay §¥§¨¦

ïäa àéáéyxeidïéìëàðå .íéîìLel` minlyãçà íBéìoick cala ¨¦¨¤§¨¦§¤¡¨¦§¤¨
elit` oky ,mini ipyl milk`py minly x`yk `le ,xifp inly
mzyecwy xg`n mewn lkn ,dacp inly zxeza dzr miaxw mdy
onf oiprl xifp inly oick mpic ,xifp inly zyecw gkn d`a

.mzlik`åmle`ïéàmdíçì ïéðeòèmgldy meyn ,xifp inly oick §¥§¦¤¤
leki df oic oi`e ,xifpd itk lr gpen `edyk 'd iptl spen zeidl jixv

.ezzin xg`l miiwzdl
:eziiyew z` dcedi iax wiqnàäå[ixde-]øéæðc íéîìLe äìBò §¨¨§¨¦§¨¦

eäðéð íéøéLëîc,oii ziizya exizdl mi`a md okyemewn lknà÷ §©§¦¦¦§¨
eúà[mi`a md-],äúéî øçàìmelk mixiykn mpi`y elit`e ¨§©©¦¨

zepaxwa epivn `ly xn`y dinxi iax ixack `le .dry dze`a
.milrad zzin xg`l e`eaiy mixiyknd

:`xnbd zvxznàì ,äéîøé éaø øîà à÷ éëä ,àtt áø øîà̈©©¨¨¨¦¨¨©©¦¦§§¨Ÿ
eðéöîea yiy oaxwaòeá÷ øLëäxiykdl leki xg` xac mey oi`e ¨¦¤§¥¨©

,enewnae .äúéî øçàì àácminlye dlery dnøéæðãmiaxw §¨§©©¦¨§¨¦
el` zepaxw xykdy meyn `ed ,ezzin xg`lòeá÷ BðéàL øLëä¤§¥¤¥¨©

,àeä.oii ziizya xifpd xzen mdicrla mb minrtl `l`
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xcde"קד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zegpn(ipy meil)

øî øîàcxifpa dpyna epipy ixdy -(.dn),ìMî úçà ìò çlébïzL §¨©©¦©©©©¦§¨§¨
.àöédler z`hg ,zepaxw dyly ezexifp ini z`lna `ian xifpdy ¨¨

epzepe ey`x xry z` glbn `ed mzaxwd xg`le ,df xcqk minlye
.oii ziizya xzipe ,minlyd milyazn eay cecl zgzny y`a
glib m` carica j` ,minlyd zaxwd xg`l wx glbl eilr devnle
zaeg ici `vi cala z`hgd z` e` dlerd z` aixwdy xg`l
dlerd ik epl ixd .mizn z`nehae oii ziizya xzipe ,ezglbz

l` ,oiile zglbzl xifpd xykda miakrn mpi` minlydemb `
xiykn mpi` minlyde dlerdy `vnp .jka ezxizn cala z`hgd

.dzin xg`l mb mi`a md ok lre ,igxkde reaw
:lirl e`aedy ax ixac z` zxzeqy `ziixa d`ian `xnbd

éáéúéî,ì àlL èçLpL òøBöî íLàìò Bîcî ïzéð àlL Bà ,BîL ¥¦¥£©§¨¤¦§©¤Ÿ¦§¤Ÿ¦©¦¨©
úBðBäa éab,rxevndéøämy`å ,çaæî éaâì äìBò äæ`edïeòè ©¥§£¥¤¤§©¥¦§¥©§¨

zgpníéëñð,rxevn my` lk oickzlik`l eze` xiykn epi` j` §¨¦
miycw,éøöåBøéLëäì øçà íLà C`ziixaa yxetn ixd .jkl §¨¦¨¨©¥§©§¦

.ixnbl leqt enyl `ly rxevn my`y ax ixack `ly
:`xnbd dwiqnáøc àúáeézef `ziixa ixacn `id `kxit ok` - §§¨§©

.ax lr
zgpn oica ax lr wlegd yiwl yix zhiy z` d`ian `xnbd

:dnyl `ly dvnwpy xnerdúçðî ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå§©¦¦§¤¨¦¨©¦§©
ì àlL döîwL øîBòääøéLk dîLoick daeg myl dler dpi`e ¨¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨

.onyl `ly evnwpy zegpnd lkïéìëàð ïéà äéøéLemipdklãò §¨¤¨¥¤¡¨¦©
äpøézúå úøçà øîBòä úçðî [àázL] (àéáúù)ef dgpnl ¤¨Ÿ¦§©¨¤©¤¤§©¦¤¨

d`eazdn `a xnerd oky .dlik`aycgde ,ef dpy ly dycgd
axwy oey`xd xnerdy xg`ne .xnerd zaxwdl cr dlik`a xeq`
z` s`e ,ycgd z` xizn `ed oi` ,daeg myl dler epi` enyl `ly
xg` xner axweiy cr lk`p epi` ok lre ,dlik`a xizn epi` envr

.epxizie ezkldkøîBòä úçðî àéázL ãò ïéìëàð ïéà äéøéML)¤§¨¤¨¥¤¡¨¦©¤¨¦¦§©¨¤
.(úøçà©¤¤

:`xnbd dywnäáø÷ éëéä áø÷î`id `ld ,daixw `id ji`d - ¦§¨¥¦¨§¨
xn`p ixde ,dzaxwd zrya dlik`a dxeq`(eh dn l`wfgi)zg` dUe ,§¤©©

,'minlWle dlFrlE dgpnl l`xUi dwWOn miz`Od on o`Sd on¦©Ÿ¦©¨©¦¦©§¥¦§¨¥§¦§¨§¨§¦§¨¦
xn`py dnn minkg eyxce','ìàøNé ä÷Lnîiab lr miaixwny ¦©§¥¦§¨¥

`edy xac wx gafndìàøNéì øzenä ïî.dlik`a ¦©¨§¦§¨¥
:`xnbd zvxznïéà Lé÷ì Léø øáñ÷ ,äáäà øa àãà áø øîà̈©©£¨©©£¨¨¨©¥¨¦¥

íBia Báì ïîæ øqeçîaygp ,mei eze`a gafnl ie`x didiy xac lke §©§©§©
`l oiicr daxwdd zryay elit` ok lr .meid zligzn xak ie`xk
lkn l`xyil zxzen dnyl `ly dvnwpy ef xner zgpn dzid
ici lr meid jynda l`xyil xzezy xg`n oky ,dxiyk `id mewn

.l`xyi dwynk zaygp `id dzrn xak ,zxg` dgpn
:yiwl yix zhiy lr dywn `xnbdáøc déøa àãà áø áéúî̈¦©£¨§¥§©

,÷çöé,`ziixaa epipyúBôBòa LémipicïéàLmibdep,úBçðnaeLé ¦§¨¥¨¤¥©§¨¥
úBçðnamipicïéàLmibdepúBôBòa Lé .úBôBòa,zegpna oi`y dn ©§¨¤¥¨¥¨

,íéðL úáãða ïéàa úBôBòäLzetzeya ser zler mi`ian mipyy ¤¨¨¦§¦§©§©¦
å .(àáéúk Lôð úBçðî ìáà)lk okúãìBé äáæå áæ) äøtk éøñeçî £¨§¨¤¤§¦¨§§§¥©¨¨¨§¨¨¤¤

(òøBöîe.ser oaxw mi`ianåokeøzeäzeter,LãBwa ïøeqéà ììkî §¨§§¦§¨¦¨©¤
zeter eli`e ,dliap xeqi` meyn heicdl xeq` wlnpy ser oky

.dwilna mpic miycwúBçðna ïk ïéàM äîlk mda mibdep oi`y ©¤¥¥©§¨
zepaxw lk oi` oke ,zetzeya d`a dpi` dgpn oky ,el` mipic
xq`py xeqi` mey ea xzed `l oke ,dgpnn mi`a dxtk ixqegn

.heicdl
ez`f znerlúBçðna Lémipic,zeter lr mixziúBðeòè úBçðnäL ¥©§¨¤©§¨§

a unew zpizpéìk.zxyåzeperhy odn yi okäôeðú.gafnd iptl §¦§§¨
åzeperh okäLbäly dceg cbpk ,gafnd ly zinexc ziaxrn oxwl §©¨¨

.oxwdåokLé,ãéçiák øeaéva ïð.xeaiva `a xnerd okyïéàM äî §¤§¨©¦§©¨¦©¤¥
,úBôBòa ïkmiperh mpi`e ,ilka `le cia zeyrp mdizecear lky ¥¨

.cigia `l` xeaiva mi`a mpi`e ,dybde dtepz

:eziiyew z` `c` ax wiqnàúéà íàådnyl `ly xnerd zgpny §¦¦¨
`ld ,ycg xeqi` meyn dlik`a dxeq`dì úçkLî énð úBçðîa¦§¨©¦©§©©¨

øîBòä úçðî ,eäéð éàîe ,LãBwa ïøeqéà ììkî eøzeäc`ly §§¦§¨¦¨©¤©¦¦§©¨¤
.deabl daxwda zxzene heicdl dxeq`y dnyl

:`xnbd zvxzníBia Báì ïîæ øqeçî ïéàc ïåék,ef dgpn dcizre ¥¨§¥§©§©§©
,xg` xner zaxwd ici lr mei eze`a dlik`a zxzen zeidlåàì̈

àeä àøeqéàdpi` ok lre ,xeqi`l zaygp dpi` dzrn xak - ¦¨
.dxeqi` llkn dxzedl zaygp

:yiwl yix lr `xnbd dywn cerúLL áø áéúîepipyy dnn ¨¦©¥¤
oznl rxevnd zepeda lr mcd ozn z` micwdl yiy ,`ziixaa

m`e ,onydíéc÷äz` odkdïzîdïzîì ïîLdícici `vei epi` ¦§¦©©¤¤§©©¨
`l` ,onyd ozneðàlîébeld z`ïzéå øBæçéå ïîLzepedad lr §©§¤¤¤§©£§¦¥

ïîLlïzî øçàd.ícz` odkd micwd m` okeïzîdúBðBäa ¤¤©©©©¨©©§
onydnòáL ïzîìici `vei epi` ,miycwd ycew cbpk onyd ze`fd §©©¤©

`l` ,ze`fdepàlîébeld z`ïzéå øBæçéå ïîLepnnúBðBäa ïzî §©§¤¤¤§©£§¦¥©©§
lòáL ïzî øçà.ze`fddúøîà éàåy,íBia Báì ïîæ øqeçî ïéà ©©©©¤©§¦¨§©¥§©§©§©

ïzéå øBæçé éànà,zepedad lr ony aeyãáò ãáòc éàî`ld - ©©©£§¦¥©©£©£©
zepedad lr ozpy dna ezaeg ici z`vl el yie ,ieyr dyry dn
oky ,dpnf mcew dpzipy elit` ze`fdd raye mcd oznl mcew
ink `id ixd ,ze`fdde mcd ozn xg`l meia ea dpnf ribiy xg`n

.meid zligzn xak dpnf ribdy
:`xnbd zvxznòøBöî úBëìä éðàL ,àtt áø øîàipic lkn ¨©©¨¨¨¦¦§§¨
meyn ,miycweäa àáéúëcoeyl'c ,'äééåäixdáeúkä øîà`xwie) ¦§¦¨§£¨¨§¨©©¨

(a ci,'òøBönä úøBz äéäz úàæ'e'äéäz'rnyny,àäz dúééåäa Ÿ¦§¤©©§¨¦§¤©£¨¨¨§¥
.dxiyk `id dazkpy xcqk ziyrp `idyk `weece

:yiwl yix lr zeywdl `xnbd dkiynnàtt áø áéúî,epipy `ld ¨¦©¨¨
mcew rxevn my` zaxwdy ,`ziixaam`e ,ez`hg zaxwdlíéc÷ä¦§¦

zhigy z` odkdBúàhçrxevnd lyìzhigyäéäé àì ,BîLà ©¨¦£¨Ÿ¦§¤
ñøîî øçà[axrn-]dîãamy`d zhigy xg`l cr z`hgd ly ©¥§¨¥§¨¨

,gafnd lr epwxfi f`e mcd yexwi `ly ick ezwixfeàlàzlqtp ¤¨
e ,ef z`hgdúøeö øaeòzd`xn dpzyiy xgnl cr dze` egipie - §©¨¨

,dpila lqtze dxyaåjk xg`.äôéøOä úéáì àöúxqegn oi` m`e §¥¥§¥©§¥¨
`ld ,dpnf mcw dhgypy meyn ef z`hg zlqtp recn meia eal onf

.my`d xg`l meia ea dpnf `eai
dywn .eziiyew z` zyxtne `tt ax ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

:`xnbdáéúBî à÷ éànà[dywd-]àtt áø àäå ,àtt áøenvr ©©¨¦©¨¨§¨©¨¨
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ez`hg z` leqtl yi df mrhn ok m`e ,ea akrn eizepaxw zaxwd
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:`xnbd zvxzndéì àéL÷ à÷ éëä àtt áø àlà,éléî éðä àîéà ¤¨©¨¨¨¦¨©§¨¥¥¨¨¥¦¥

äãBáòwx rxevnd zepaxw xcqa akrl 'diied' dxn`py - £¨
la` ,onyde mcd ozna oebk ,oaxwd zecearaäãBáò åàì äèéçL§¦¨¨£¨

àéällka dpi` ok lre ,xfa s` dxiyke dpedk dkixv dpi` ixdy ¦
dlqetl yi onf xqegn meyny `l` .`dz dziieda 'didz' zyxc

pnf ribd `l oiicr ixdy ,my`d zaxwd mcew,dåmle`ïéà éà §¦¥
ñøîî øçà àäé ,íBia Báì ïîæ øqeçîmiizpiaå ,dîãamcew §©§©§©§¥©¥§¨¥§¨¨§

áéø÷ìdíLà,enc wxfieúàhç áø÷éì øãäå. ©§¦¨¨©£©¦§©©¨
:evexiz z` d`iane `tt ax ixac xwirl zxfeg `xnbdøîà àlà¤¨¨©

,àtt áøyiwl yix zrcly dne ,meia eal mb onf xqegn yi mlerl ©¨¨
dpi`y meyn zlqtp dpi` dnyl `ly dvnwpy xnerd zgpn

,'l`xyi dwynn'øáñ÷c ,Lé÷ì Léøc àîòè eðééädn mvry ©§©£¨§¥¨¦§¨¨©
yøéàädçøæîoqipa f"h meiaøézîzaxwd iptl elit`e ,ycgd z` ¥¦¦§¨©¦

mewn lkn ,xnerd zaeg myl dler ef dgpn oi`y s` ok lr .xnerd
.dlik`a zxzen `ideäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøc§©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§
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oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

.dxdh zexifp ligzdl exiykneãçà íåéìedfi`"a opixn`ck xifp inly xnegk -

mgl miperh oi`e .(` ,cp migaf) "onewn.`kile xifpd itk lr ozpe opirac -òåá÷-

.[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .`ed `l` milrad xiykn xg` xac mey my oi`c

ïúùìùî úçà ìò:xifpa opixn`e ,"oii xifpd dzyi xg`e" aizkc ,z`hg lr elit` -

wxta xity mzd silie .icigi dyrn xg`

.(` ,en) "oipin dyly"íéëñð ïåòèåoick -

,v zegpn) "zecn izy" wxta rxevn my`

.(aåøéùëäì.ldwda rxevnl -àúáåéú
áøã`ae li`ed ,leqtc lirl xn`c -

.xiykd `le xiykdlïéìëàð ïéà äéøéùå-

.ycg xeqi` meynìàøùé ä÷ùîîweqt -

.zepaxwa l`wfgia `edøúåîä ïî-

.xeq`d on `le ,mikqp e`iai l`xyi dwynl

íåéá åáì ïîæ øñåçî ïéàmeide li`ed -

zgpn axwzy xg` l`xyil zxzen `dz

.deabl `id onf zxqegn `le ,zxg` xnerd

íéðù úáãðá ïéàá úåôåòzegpnd" wxta -

lkl" :xne` iax (a ,cw zegpn) "mikqpde

oi`a lkd - "eaixwi xy` mzeacpe mdixcp

da xn`py iptn dgpnd on ueg ,zetzeya

."ytp"äøôë éøñåçîåzeter oi`ian olek -

kdl.rxevne zcleie dafe af ,miycwa oxiy

ïøåñéà ììëî ùã÷ì åøúåäå,heicdl -

.miycwa dxyke oilega dxeq` dwilnc

éìë úåðåòè úåçðî"mgld izy" wxta -

ixdy ,ilk oiperh oi` zeter .(` ,ev zegpn)

.oxetiva ozwilnäùâäålk" wxta -

- dybd .(` ,q my) "dvn ze`a zegpnd

cbpk gafn ly zinexc ziaxrn oxwa dyibn

zegpn) "dax unewd" wxta ,oxw ly dceg

.(a ,hiøîåòä úçðîzeter .xeaiva dpyi -

zacp iab mipdk zxeza ,xeaiva oi`a oi`

ser `ian cigid - (aixwde) "epaxw" :serd

.xeaivd `leàúéà íàå,xeq` ycg oiicrc -

,deabl daxwc gkzyi` inp xnerd zgpn

!heicdl xeq`y dnàåä àøåñéà åàì-

.inc zxg`d xnerd zgpn daxwc o`nkc

ïîù ïúî,micwdl jixv mc ozn .rxevnc -

ozi my`d mc mewn lr oipra xen`y enk

.onydåðàìîé.bell -òáù ïúîìdfde" -

.'ebe "minrt ray erav`a onyd onàäé àì
íãá ñøîî øçàmcn dfiyk yexwi `ly -

.my`däúøåö øáåòúxgnl cr dpgipz -

zigelgil d`xn xaerze ,dpila lqtize

onf lkc .miycw oeifa meyn ,dpnid xya

ok m` `l` ,oitxyp oi` dpila elqtp `ly

zial `vz ipzwcn ,`nl` .eteba eleqt

.meia eal onf xqegn yi - dtixydàáéúëã
äééåädcear e`l dhigy la` .dceara -

.xfa dxyk `dc `idùé÷ì ùéøã àîòè àìàxaqwc ,xhwp dvnew xn`c -
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çìéâez`hg `iaiy cr oiia zezyl exy `lc opaxl elit`e Ð `vi ozylyn cg` lr

.(` ,en xifp) oipin "dyly" wxtaàúáåéú,bilte `ed `pz ax :xninl ivn ded Ð

.izkec dnka xn`wck

úåçðîäùdwiln erac ,zeter iabl `lew `id ef ,daxc` :xn`z m`e Ð ilk zeperh

,ixii` dyecwac :xnel yie !odk ly envra

.zetera ok oi`y dn ,zxy ilka eycwl jixvy

íàå:yexit Ð dl zgkyn inp zegpna `zi`

.dxyk `dzy `zi` m`eéàåoi`

seqal Ð ozie xefgi i`n` meia eal onf xqegn

`neiac :dnize .meia eal onf xqegn yic opiwqn

`ly "dweg" jixvn (a ,q) "el e`ived" wxta

`l "dweg" `aizk `lc `kide ,xcqd z` dpyi

icda `wecc :xnel yie !dpyn m` opiyiig

ribd `l oiicry dna ,onf xqegn aiyg rxevn

mixetkd mei zcear xcq la` ,ozxdh onf

.onf xqegn aiyg `l Ð dxtklc

äèéçù:qxhpewd yxit Ð `id dcear e`l

,ok xnel xyt` i`e .xfa `pngx dxyk`cn

(a ,e) oiwxita onwl dl iziin diteb xf xykd`c

ayiil yi edine .(a ,ci) migafc `nw wxt seqae

dhigya odk ira `l mewn meyac oeikc ,eyexit

mewn yic ,l`nyl inc `le .`id dcear e`l Ð

.dxtn [migafa] dlr jixt ikdle ,oini jixvy

dcear e`l :yxtn y"pilxe`n wgvi iax axde

`l ok m` ,miycwae oilega deeyy itl Ð `id

yxtl d`xpe .dhigy mewnd dev dcear mrhn

migafc ipy wxta opixyk`cn `id dcear e`lc

hgye oetva eci hiyede mexca cnr (` ,ek)

eze` :opiyxcc ,leqt lawnae ,miycw iycwa

.oetva lawn la` ,oetva hgey `le oetva

miptl eci hiyede uega cnr oixiykn minlyae

wxta opiyxcc ,dleqt ezlaw laiw m`e ,hgye

'd iptl xwad oa" :(a ,al migaf) "mileqtd lk""

ezlaw Ð laiw m` la` ,'d iptl hgey `le

"ezxyl 'd iptl cenrl" aizkc meyn dleqt

dxyk`cn dpin rny .'d iptl zexiy lk `nl`

Ð hgye miptl eci hiyede uega cnr `pngx

xn`cn ,cere .`id zexiy e`l dhigyc llkn

dlzpc (` ,ek my) ipy wxta `zrny `idda

xn` jxi lr dhigy ,dxiyk ezhigy hgye

e`l dhigy `nl` ,jxi lr hgey `le `pngx

xiykn did `l Ð `id dcear i`c ,`id dcear

xn` laiwe dlzp `dc ,`peeb i`dka `pngx dl

,edine .jka zexiy oi`c meyn dleqt ezlawc

(a ,ci) migafc `nw wxtae (a ,e) onwl jixtcn

xn`c ,dxtn (a ,gq my) "serd z`hg" wxtae

zvw rnyn ,dleqt xfa dxt zhigy :ax

yi yxity dn itl mb ,edine .qxhpewd yexitk

ipnizd oernyl ok m`c ,`iyw la` .eayiil

dhigy `ied ,hgypd on miptl hgeyd ly eici ediy (a ,al my) "oileqtd lk" wxta irac

.dcearäèéçùdcearc xaq yiwl oa oerny iaxc iiepyl ivn `l Ð `id dcear e`l

sxh" wxtae ,`id dcearc dpin iwiic ded `id gafn iycw i`c rnyne ,`id ziad wca iycwc ipyne ,xfa dxt zhigyn onwl jixtc ab lr s`c .zwelgn mey epivn `l dfac ,`id

zhigyc xn`c o`nl `ki` (` ,an `nei) "itlwaziad wca iycwc ab lr s` dleqt xfa dxt zhigy ogky`c oeik mewn lknc ,weic df oi` Ð `ed gafn iycw exte ,dleqt xfa ext

(a ,ci) migafa `dc ,rcz .dpedk irac mirbp ze`xn` dedc icin :yxtnck ,dlqtc dcear dhigy oi` dxta `dc ,dcear iedc meyn e`l dxt iab aezkd dlqty dn ok m` ,`id

rnyn (` ,hi) "dax unewd"a onwle .`id ziad wca iycwc dxt ip`ye ,`id dcear e`l dhigy oerny iaxl :mzd opiwqne ,opaxe oerny iax zwelgn xfa dkled :sqei axe dax ixn`

opixn`c `dn `iyw edine .milra opira `l `nlrac llkn Ð "el xy` z`hgd xt z` (oxd`) hgye" oxd` ly ext iab `pngx ilbcn :opixn`wc ,dleqt xfa ext zhigy oerny iaxlc

?ipyn `w i`n ok m` ,ext opirci dxtnc oeike .`id ziad wca iycwc dxt ip`y :ipyne !'eke aizkd inp ext ,dwege xfrl` da aizkc dxt `py i`n :(` ,an `nei) "itlwa sxh" wxta

gafn iycw `edy ext la` .day mixac x`y` enk dhigy` dwege xfrl` cinrdl yi ok m` ,dcear da jiiy `le ziad wca iycw `idy dxta mzd ip`y :xn`w ikdc ,uxzl lwe

.`id dcear e`lc ,dhigy` `le ,eay dcear` `l` dwege oxd` cinrdl `xaq oi` Ð

äèéçùxn`w `l diiedc :xnel yie !diied da aizkc meyn ,dnca qxnn xg` `di `ly xn`wc `ed dlaw meyn `nlice ,`id dcearc dlaw `ki` `d :dniz Ð `id dcear e`l

.dyxt dze`a aizkc icin` `l`àìàmigafc `nw wxtac :dnize .meia eal onf xqegn yi `tt ax xaqc `kd rnyn Ð yiwl oa oerny iaxc `nrh epiid `tt ax xn`

!meia eal onf xqegn oi`c ,`ed exwirn iegc e`l Ð dlila e` zixgy diyxt` i`c `tt ax wiqn ,enyl `ly oia enyl oia xyr drax`a ehgyy gqt `xiza oa liqtc `d iab (` ,ai)

Ð eny`l ez`hg micwd :ipzw `wecc ?my`d aixwiy mcew z`hgd yixtdl lekiy rxevna `tt ax dcen `l in oizrnyc `idda eh`c ,`kdc jdl dyxtd zencl oi`c :xnel yie

onf xqegn oi`c dlr wiqnc ,odilr lixbdy uega ohgyy mixetkd mei ixiry iab (a ,aq) "mixiry ipy" wxt `neic `idde .dnca qxnn xg` `di `l :ipzwck ,my`d mcew ehgyy

.meia ea ifgc oeik cren ld` gztl ie`x aiyg ueg ihegy iablc ,o`k ok enk zencl oi` Ð biltc o`n `kile meia eal
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øî øîàcxifpa dpyna epipy ixdy -(.dn),ìMî úçà ìò çlébïzL §¨©©¦©©©©¦§¨§¨
.àöédler z`hg ,zepaxw dyly ezexifp ini z`lna `ian xifpdy ¨¨

epzepe ey`x xry z` glbn `ed mzaxwd xg`le ,df xcqk minlye
.oii ziizya xzipe ,minlyd milyazn eay cecl zgzny y`a
glib m` carica j` ,minlyd zaxwd xg`l wx glbl eilr devnle
zaeg ici `vi cala z`hgd z` e` dlerd z` aixwdy xg`l
dlerd ik epl ixd .mizn z`nehae oii ziizya xzipe ,ezglbz

l` ,oiile zglbzl xifpd xykda miakrn mpi` minlydemb `
xiykn mpi` minlyde dlerdy `vnp .jka ezxizn cala z`hgd

.dzin xg`l mb mi`a md ok lre ,igxkde reaw
:lirl e`aedy ax ixac z` zxzeqy `ziixa d`ian `xnbd

éáéúéî,ì àlL èçLpL òøBöî íLàìò Bîcî ïzéð àlL Bà ,BîL ¥¦¥£©§¨¤¦§©¤Ÿ¦§¤Ÿ¦©¦¨©
úBðBäa éab,rxevndéøämy`å ,çaæî éaâì äìBò äæ`edïeòè ©¥§£¥¤¤§©¥¦§¥©§¨

zgpníéëñð,rxevn my` lk oickzlik`l eze` xiykn epi` j` §¨¦
miycw,éøöåBøéLëäì øçà íLà C`ziixaa yxetn ixd .jkl §¨¦¨¨©¥§©§¦

.ixnbl leqt enyl `ly rxevn my`y ax ixack `ly
:`xnbd dwiqnáøc àúáeézef `ziixa ixacn `id `kxit ok` - §§¨§©

.ax lr
zgpn oica ax lr wlegd yiwl yix zhiy z` d`ian `xnbd

:dnyl `ly dvnwpy xnerdúçðî ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå§©¦¦§¤¨¦¨©¦§©
ì àlL döîwL øîBòääøéLk dîLoick daeg myl dler dpi`e ¨¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨

.onyl `ly evnwpy zegpnd lkïéìëàð ïéà äéøéLemipdklãò §¨¤¨¥¤¡¨¦©
äpøézúå úøçà øîBòä úçðî [àázL] (àéáúù)ef dgpnl ¤¨Ÿ¦§©¨¤©¤¤§©¦¤¨

d`eazdn `a xnerd oky .dlik`aycgde ,ef dpy ly dycgd
axwy oey`xd xnerdy xg`ne .xnerd zaxwdl cr dlik`a xeq`
z` s`e ,ycgd z` xizn `ed oi` ,daeg myl dler epi` enyl `ly
xg` xner axweiy cr lk`p epi` ok lre ,dlik`a xizn epi` envr

.epxizie ezkldkøîBòä úçðî àéázL ãò ïéìëàð ïéà äéøéML)¤§¨¤¨¥¤¡¨¦©¤¨¦¦§©¨¤
.(úøçà©¤¤

:`xnbd dywnäáø÷ éëéä áø÷î`id `ld ,daixw `id ji`d - ¦§¨¥¦¨§¨
xn`p ixde ,dzaxwd zrya dlik`a dxeq`(eh dn l`wfgi)zg` dUe ,§¤©©

,'minlWle dlFrlE dgpnl l`xUi dwWOn miz`Od on o`Sd on¦©Ÿ¦©¨©¦¦©§¥¦§¨¥§¦§¨§¨§¦§¨¦
xn`py dnn minkg eyxce','ìàøNé ä÷Lnîiab lr miaixwny ¦©§¥¦§¨¥

`edy xac wx gafndìàøNéì øzenä ïî.dlik`a ¦©¨§¦§¨¥
:`xnbd zvxznïéà Lé÷ì Léø øáñ÷ ,äáäà øa àãà áø øîà̈©©£¨©©£¨¨¨©¥¨¦¥

íBia Báì ïîæ øqeçîaygp ,mei eze`a gafnl ie`x didiy xac lke §©§©§©
`l oiicr daxwdd zryay elit` ok lr .meid zligzn xak ie`xk
lkn l`xyil zxzen dnyl `ly dvnwpy ef xner zgpn dzid
ici lr meid jynda l`xyil xzezy xg`n oky ,dxiyk `id mewn

.l`xyi dwynk zaygp `id dzrn xak ,zxg` dgpn
:yiwl yix zhiy lr dywn `xnbdáøc déøa àãà áø áéúî̈¦©£¨§¥§©

,÷çöé,`ziixaa epipyúBôBòa LémipicïéàLmibdep,úBçðnaeLé ¦§¨¥¨¤¥©§¨¥
úBçðnamipicïéàLmibdepúBôBòa Lé .úBôBòa,zegpna oi`y dn ©§¨¤¥¨¥¨

,íéðL úáãða ïéàa úBôBòäLzetzeya ser zler mi`ian mipyy ¤¨¨¦§¦§©§©¦
å .(àáéúk Lôð úBçðî ìáà)lk okúãìBé äáæå áæ) äøtk éøñeçî £¨§¨¤¤§¦¨§§§¥©¨¨¨§¨¨¤¤

(òøBöîe.ser oaxw mi`ianåokeøzeäzeter,LãBwa ïøeqéà ììkî §¨§§¦§¨¦¨©¤
zeter eli`e ,dliap xeqi` meyn heicdl xeq` wlnpy ser oky

.dwilna mpic miycwúBçðna ïk ïéàM äîlk mda mibdep oi`y ©¤¥¥©§¨
zepaxw lk oi` oke ,zetzeya d`a dpi` dgpn oky ,el` mipic
xq`py xeqi` mey ea xzed `l oke ,dgpnn mi`a dxtk ixqegn

.heicdl
ez`f znerlúBçðna Lémipic,zeter lr mixziúBðeòè úBçðnäL ¥©§¨¤©§¨§

a unew zpizpéìk.zxyåzeperhy odn yi okäôeðú.gafnd iptl §¦§§¨
åzeperh okäLbäly dceg cbpk ,gafnd ly zinexc ziaxrn oxwl §©¨¨

.oxwdåokLé,ãéçiák øeaéva ïð.xeaiva `a xnerd okyïéàM äî §¤§¨©¦§©¨¦©¤¥
,úBôBòa ïkmiperh mpi`e ,ilka `le cia zeyrp mdizecear lky ¥¨

.cigia `l` xeaiva mi`a mpi`e ,dybde dtepz

:eziiyew z` `c` ax wiqnàúéà íàådnyl `ly xnerd zgpny §¦¦¨
`ld ,ycg xeqi` meyn dlik`a dxeq`dì úçkLî énð úBçðîa¦§¨©¦©§©©¨

øîBòä úçðî ,eäéð éàîe ,LãBwa ïøeqéà ììkî eøzeäc`ly §§¦§¨¦¨©¤©¦¦§©¨¤
.deabl daxwda zxzene heicdl dxeq`y dnyl

:`xnbd zvxzníBia Báì ïîæ øqeçî ïéàc ïåék,ef dgpn dcizre ¥¨§¥§©§©§©
,xg` xner zaxwd ici lr mei eze`a dlik`a zxzen zeidlåàì̈

àeä àøeqéàdpi` ok lre ,xeqi`l zaygp dpi` dzrn xak - ¦¨
.dxeqi` llkn dxzedl zaygp

:yiwl yix lr `xnbd dywn cerúLL áø áéúîepipyy dnn ¨¦©¥¤
oznl rxevnd zepeda lr mcd ozn z` micwdl yiy ,`ziixaa

m`e ,onydíéc÷äz` odkdïzîdïzîì ïîLdícici `vei epi` ¦§¦©©¤¤§©©¨
`l` ,onyd ozneðàlîébeld z`ïzéå øBæçéå ïîLzepedad lr §©§¤¤¤§©£§¦¥

ïîLlïzî øçàd.ícz` odkd micwd m` okeïzîdúBðBäa ¤¤©©©©¨©©§
onydnòáL ïzîìici `vei epi` ,miycwd ycew cbpk onyd ze`fd §©©¤©

`l` ,ze`fdepàlîébeld z`ïzéå øBæçéå ïîLepnnúBðBäa ïzî §©§¤¤¤§©£§¦¥©©§
lòáL ïzî øçà.ze`fddúøîà éàåy,íBia Báì ïîæ øqeçî ïéà ©©©©¤©§¦¨§©¥§©§©§©

ïzéå øBæçé éànà,zepedad lr ony aeyãáò ãáòc éàî`ld - ©©©£§¦¥©©£©£©
zepedad lr ozpy dna ezaeg ici z`vl el yie ,ieyr dyry dn
oky ,dpnf mcew dpzipy elit` ze`fdd raye mcd oznl mcew
ink `id ixd ,ze`fdde mcd ozn xg`l meia ea dpnf ribiy xg`n

.meid zligzn xak dpnf ribdy
:`xnbd zvxznòøBöî úBëìä éðàL ,àtt áø øîàipic lkn ¨©©¨¨¨¦¦§§¨
meyn ,miycweäa àáéúëcoeyl'c ,'äééåäixdáeúkä øîà`xwie) ¦§¦¨§£¨¨§¨©©¨

(a ci,'òøBönä úøBz äéäz úàæ'e'äéäz'rnyny,àäz dúééåäa Ÿ¦§¤©©§¨¦§¤©£¨¨¨§¥
.dxiyk `id dazkpy xcqk ziyrp `idyk `weece

:yiwl yix lr zeywdl `xnbd dkiynnàtt áø áéúî,epipy `ld ¨¦©¨¨
mcew rxevn my` zaxwdy ,`ziixaam`e ,ez`hg zaxwdlíéc÷ä¦§¦

zhigy z` odkdBúàhçrxevnd lyìzhigyäéäé àì ,BîLà ©¨¦£¨Ÿ¦§¤
ñøîî øçà[axrn-]dîãamy`d zhigy xg`l cr z`hgd ly ©¥§¨¥§¨¨

,gafnd lr epwxfi f`e mcd yexwi `ly ick ezwixfeàlàzlqtp ¤¨
e ,ef z`hgdúøeö øaeòzd`xn dpzyiy xgnl cr dze` egipie - §©¨¨

,dpila lqtze dxyaåjk xg`.äôéøOä úéáì àöúxqegn oi` m`e §¥¥§¥©§¥¨
`ld ,dpnf mcw dhgypy meyn ef z`hg zlqtp recn meia eal onf

.my`d xg`l meia ea dpnf `eai
dywn .eziiyew z` zyxtne `tt ax ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

:`xnbdáéúBî à÷ éànà[dywd-]àtt áø àäå ,àtt áøenvr ©©¨¦©¨¨§¨©¨¨
òøBöî úBëìä éðàL øîàc àeämeyn,äééåä eäa àáéúëcxcqe §¨©¨¦¦§§¨¦§¦¨§£¨¨

ez`hg z` leqtl yi df mrhn ok m`e ,ea akrn eizepaxw zaxwd
.eny`l dncwy
:`xnbd zvxzndéì àéL÷ à÷ éëä àtt áø àlà,éléî éðä àîéà ¤¨©¨¨¨¦¨©§¨¥¥¨¨¥¦¥

äãBáòwx rxevnd zepaxw xcqa akrl 'diied' dxn`py - £¨
la` ,onyde mcd ozna oebk ,oaxwd zecearaäãBáò åàì äèéçL§¦¨¨£¨

àéällka dpi` ok lre ,xfa s` dxiyke dpedk dkixv dpi` ixdy ¦
dlqetl yi onf xqegn meyny `l` .`dz dziieda 'didz' zyxc

pnf ribd `l oiicr ixdy ,my`d zaxwd mcew,dåmle`ïéà éà §¦¥
ñøîî øçà àäé ,íBia Báì ïîæ øqeçîmiizpiaå ,dîãamcew §©§©§©§¥©¥§¨¥§¨¨§

áéø÷ìdíLà,enc wxfieúàhç áø÷éì øãäå. ©§¦¨¨©£©¦§©©¨
:evexiz z` d`iane `tt ax ixac xwirl zxfeg `xnbdøîà àlà¤¨¨©

,àtt áøyiwl yix zrcly dne ,meia eal mb onf xqegn yi mlerl ©¨¨
dpi`y meyn zlqtp dpi` dnyl `ly dvnwpy xnerd zgpn

,'l`xyi dwynn'øáñ÷c ,Lé÷ì Léøc àîòè eðééädn mvry ©§©£¨§¥¨¦§¨¨©
yøéàädçøæîoqipa f"h meiaøézîzaxwd iptl elit`e ,ycgd z` ¥¦¦§¨©¦

mewn lkn ,xnerd zaeg myl dler ef dgpn oi`y s` ok lr .xnerd
.dlik`a zxzen `ideäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøc§©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§

yíéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa eléôàlreta xnerd zaxwda jxev oi` £¦¦§©¤¥©¦§¨©¨
,ycgd z` xizdl ick
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oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

.dxdh zexifp ligzdl exiykneãçà íåéìedfi`"a opixn`ck xifp inly xnegk -

mgl miperh oi`e .(` ,cp migaf) "onewn.`kile xifpd itk lr ozpe opirac -òåá÷-

.[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .`ed `l` milrad xiykn xg` xac mey my oi`c

ïúùìùî úçà ìò:xifpa opixn`e ,"oii xifpd dzyi xg`e" aizkc ,z`hg lr elit` -

wxta xity mzd silie .icigi dyrn xg`

.(` ,en) "oipin dyly"íéëñð ïåòèåoick -

,v zegpn) "zecn izy" wxta rxevn my`

.(aåøéùëäì.ldwda rxevnl -àúáåéú
áøã`ae li`ed ,leqtc lirl xn`c -

.xiykd `le xiykdlïéìëàð ïéà äéøéùå-

.ycg xeqi` meynìàøùé ä÷ùîîweqt -

.zepaxwa l`wfgia `edøúåîä ïî-

.xeq`d on `le ,mikqp e`iai l`xyi dwynl

íåéá åáì ïîæ øñåçî ïéàmeide li`ed -

zgpn axwzy xg` l`xyil zxzen `dz

.deabl `id onf zxqegn `le ,zxg` xnerd

íéðù úáãðá ïéàá úåôåòzegpnd" wxta -

lkl" :xne` iax (a ,cw zegpn) "mikqpde

oi`a lkd - "eaixwi xy` mzeacpe mdixcp

da xn`py iptn dgpnd on ueg ,zetzeya

."ytp"äøôë éøñåçîåzeter oi`ian olek -

kdl.rxevne zcleie dafe af ,miycwa oxiy

ïøåñéà ììëî ùã÷ì åøúåäå,heicdl -

.miycwa dxyke oilega dxeq` dwilnc

éìë úåðåòè úåçðî"mgld izy" wxta -

ixdy ,ilk oiperh oi` zeter .(` ,ev zegpn)

.oxetiva ozwilnäùâäålk" wxta -

- dybd .(` ,q my) "dvn ze`a zegpnd

cbpk gafn ly zinexc ziaxrn oxwa dyibn

zegpn) "dax unewd" wxta ,oxw ly dceg

.(a ,hiøîåòä úçðîzeter .xeaiva dpyi -

zacp iab mipdk zxeza ,xeaiva oi`a oi`

ser `ian cigid - (aixwde) "epaxw" :serd

.xeaivd `leàúéà íàå,xeq` ycg oiicrc -

,deabl daxwc gkzyi` inp xnerd zgpn

!heicdl xeq`y dnàåä àøåñéà åàì-

.inc zxg`d xnerd zgpn daxwc o`nkc

ïîù ïúî,micwdl jixv mc ozn .rxevnc -

ozi my`d mc mewn lr oipra xen`y enk

.onydåðàìîé.bell -òáù ïúîìdfde" -

.'ebe "minrt ray erav`a onyd onàäé àì
íãá ñøîî øçàmcn dfiyk yexwi `ly -

.my`däúøåö øáåòúxgnl cr dpgipz -

zigelgil d`xn xaerze ,dpila lqtize

onf lkc .miycw oeifa meyn ,dpnid xya

ok m` `l` ,oitxyp oi` dpila elqtp `ly

zial `vz ipzwcn ,`nl` .eteba eleqt

.meia eal onf xqegn yi - dtixydàáéúëã
äééåädcear e`l dhigy la` .dceara -

.xfa dxyk `dc `idùé÷ì ùéøã àîòè àìàxaqwc ,xhwp dvnew xn`c -
øéàä
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çìéâez`hg `iaiy cr oiia zezyl exy `lc opaxl elit`e Ð `vi ozylyn cg` lr

.(` ,en xifp) oipin "dyly" wxtaàúáåéú,bilte `ed `pz ax :xninl ivn ded Ð

.izkec dnka xn`wck

úåçðîäùdwiln erac ,zeter iabl `lew `id ef ,daxc` :xn`z m`e Ð ilk zeperh

,ixii` dyecwac :xnel yie !odk ly envra

.zetera ok oi`y dn ,zxy ilka eycwl jixvy

íàå:yexit Ð dl zgkyn inp zegpna `zi`

.dxyk `dzy `zi` m`eéàåoi`

seqal Ð ozie xefgi i`n` meia eal onf xqegn

`neiac :dnize .meia eal onf xqegn yic opiwqn

`ly "dweg" jixvn (a ,q) "el e`ived" wxta

`l "dweg" `aizk `lc `kide ,xcqd z` dpyi

icda `wecc :xnel yie !dpyn m` opiyiig

ribd `l oiicry dna ,onf xqegn aiyg rxevn

mixetkd mei zcear xcq la` ,ozxdh onf

.onf xqegn aiyg `l Ð dxtklc

äèéçù:qxhpewd yxit Ð `id dcear e`l

,ok xnel xyt` i`e .xfa `pngx dxyk`cn

(a ,e) oiwxita onwl dl iziin diteb xf xykd`c

ayiil yi edine .(a ,ci) migafc `nw wxt seqae

dhigya odk ira `l mewn meyac oeikc ,eyexit

mewn yic ,l`nyl inc `le .`id dcear e`l Ð

.dxtn [migafa] dlr jixt ikdle ,oini jixvy

dcear e`l :yxtn y"pilxe`n wgvi iax axde

`l ok m` ,miycwae oilega deeyy itl Ð `id

yxtl d`xpe .dhigy mewnd dev dcear mrhn

migafc ipy wxta opixyk`cn `id dcear e`lc

hgye oetva eci hiyede mexca cnr (` ,ek)

eze` :opiyxcc ,leqt lawnae ,miycw iycwa

.oetva lawn la` ,oetva hgey `le oetva

miptl eci hiyede uega cnr oixiykn minlyae

wxta opiyxcc ,dleqt ezlaw laiw m`e ,hgye

'd iptl xwad oa" :(a ,al migaf) "mileqtd lk""

ezlaw Ð laiw m` la` ,'d iptl hgey `le

"ezxyl 'd iptl cenrl" aizkc meyn dleqt

dxyk`cn dpin rny .'d iptl zexiy lk `nl`

Ð hgye miptl eci hiyede uega cnr `pngx

xn`cn ,cere .`id zexiy e`l dhigyc llkn

dlzpc (` ,ek my) ipy wxta `zrny `idda

xn` jxi lr dhigy ,dxiyk ezhigy hgye

e`l dhigy `nl` ,jxi lr hgey `le `pngx

xiykn did `l Ð `id dcear i`c ,`id dcear

xn` laiwe dlzp `dc ,`peeb i`dka `pngx dl

,edine .jka zexiy oi`c meyn dleqt ezlawc

(a ,ci) migafc `nw wxtae (a ,e) onwl jixtcn

xn`c ,dxtn (a ,gq my) "serd z`hg" wxtae

zvw rnyn ,dleqt xfa dxt zhigy :ax

yi yxity dn itl mb ,edine .qxhpewd yexitk

ipnizd oernyl ok m`c ,`iyw la` .eayiil

dhigy `ied ,hgypd on miptl hgeyd ly eici ediy (a ,al my) "oileqtd lk" wxta irac

.dcearäèéçùdcearc xaq yiwl oa oerny iaxc iiepyl ivn `l Ð `id dcear e`l

sxh" wxtae ,`id dcearc dpin iwiic ded `id gafn iycw i`c rnyne ,`id ziad wca iycwc ipyne ,xfa dxt zhigyn onwl jixtc ab lr s`c .zwelgn mey epivn `l dfac ,`id

zhigyc xn`c o`nl `ki` (` ,an `nei) "itlwaziad wca iycwc ab lr s` dleqt xfa dxt zhigy ogky`c oeik mewn lknc ,weic df oi` Ð `ed gafn iycw exte ,dleqt xfa ext

(a ,ci) migafa `dc ,rcz .dpedk irac mirbp ze`xn` dedc icin :yxtnck ,dlqtc dcear dhigy oi` dxta `dc ,dcear iedc meyn e`l dxt iab aezkd dlqty dn ok m` ,`id

rnyn (` ,hi) "dax unewd"a onwle .`id ziad wca iycwc dxt ip`ye ,`id dcear e`l dhigy oerny iaxl :mzd opiwqne ,opaxe oerny iax zwelgn xfa dkled :sqei axe dax ixn`

opixn`c `dn `iyw edine .milra opira `l `nlrac llkn Ð "el xy` z`hgd xt z` (oxd`) hgye" oxd` ly ext iab `pngx ilbcn :opixn`wc ,dleqt xfa ext zhigy oerny iaxlc

?ipyn `w i`n ok m` ,ext opirci dxtnc oeike .`id ziad wca iycwc dxt ip`y :ipyne !'eke aizkd inp ext ,dwege xfrl` da aizkc dxt `py i`n :(` ,an `nei) "itlwa sxh" wxta

gafn iycw `edy ext la` .day mixac x`y` enk dhigy` dwege xfrl` cinrdl yi ok m` ,dcear da jiiy `le ziad wca iycw `idy dxta mzd ip`y :xn`w ikdc ,uxzl lwe

.`id dcear e`lc ,dhigy` `le ,eay dcear` `l` dwege oxd` cinrdl `xaq oi` Ð

äèéçùxn`w `l diiedc :xnel yie !diied da aizkc meyn ,dnca qxnn xg` `di `ly xn`wc `ed dlaw meyn `nlice ,`id dcearc dlaw `ki` `d :dniz Ð `id dcear e`l

.dyxt dze`a aizkc icin` `l`àìàmigafc `nw wxtac :dnize .meia eal onf xqegn yi `tt ax xaqc `kd rnyn Ð yiwl oa oerny iaxc `nrh epiid `tt ax xn`

!meia eal onf xqegn oi`c ,`ed exwirn iegc e`l Ð dlila e` zixgy diyxt` i`c `tt ax wiqn ,enyl `ly oia enyl oia xyr drax`a ehgyy gqt `xiza oa liqtc `d iab (` ,ai)

Ð eny`l ez`hg micwd :ipzw `wecc ?my`d aixwiy mcew z`hgd yixtdl lekiy rxevna `tt ax dcen `l in oizrnyc `idda eh`c ,`kdc jdl dyxtd zencl oi`c :xnel yie

onf xqegn oi`c dlr wiqnc ,odilr lixbdy uega ohgyy mixetkd mei ixiry iab (a ,aq) "mixiry ipy" wxt `neic `idde .dnca qxnn xg` `di `l :ipzwck ,my`d mcew ehgyy

.meia ea ifgc oeik cren ld` gztl ie`x aiyg ueg ihegy iablc ,o`k ok enk zencl oi` Ð biltc o`n `kile meia eal
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`oifgeקו mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay

:opinbxzne "mvr cr" :(bk `xwie) aizkc ,ycgd xizn oqipa xyr dyyc gxfn xi`d

"dtyi mdey yiyxz" :(gk zeny) aizkc ,meid zi`xn epiid "oxka"e ,oxka cr

devnc - oilk`p dixiy oi`c i`de .mil dnec ezi`xny ,`ni mexk :opinbxzn

,gq zegpn) "l`rnyi iax" wxta yiwl yixl opikxtck .xnerd z`ad cr oizndl

.devnl :ipyne !"mk`iad cr" aizk `de :(`

äîäá úçðîå íéøåëéá úçðî ïéàéáî ïéà-

.mikqp zgpn epiidàì íçìä éúùì íãå÷
àéáéoaxw" :mipdk zxeza opixn`c -

oipne .zegpnd lkl ziy`x `diy - "ziy`x

mixekial s`?xivw ixeka" :xnel cenlz

."mihgøùë àéáä íàåwxta yxtn `nrh -

.(` ,gq zegpn) "l`rnyi iax"éåàøù éîá
äãåáòì.mileqtd on cg` ihernl -øáãáå

äãåáòì éåàøäzgpn la` .oihg zgpn oebk -

`l` die`x dpi` mixery ly xnerd

oaxw meyn `le ,xizdl ,cala ef dcearl

die`x e`l - dheq zgpn meyn i`e .`iz`

.yxb xner lye ,gnw dheq zgpnc ,`id

.`iz`w oer xxalc ,`id dcear e`lc ,cere

meyn - ze`pw zgpna daygn dlqtc i`de

`iddn gafnd znibt .z`hg diixw `pngxc

zeny) "jizeler z` eilr zgafe" :`wtp `xw

elek "eilr" ,aizk mly `edy onfa - (k

"miycw iycw" wxta migaf zkqna ,rnyna

znibt zrya unewa lbit m`e .(` ,hp)

gafnd owzi m`e ,`ed lebit e`l - gafnd

.epxihwi meid eze`aäèîì ø÷áä ïîm`"c -

:opiyxc lirlc `xwa ."xwad on epaxw dler

raexd `ivedl - "dndad on"on" ,raxpde

- "o`vd on"e ,carpd `ivedl - "xwad

on" xne` `edyk .dvwend z` `ivedl

.'ek dhnl "xwadàåä ïéã àìäådtixhc -

`xw il dnle ,axwz `løúéä ììëî ?-

.heicdl zexzen zendad x`y lkyïëù
äúøñåà äúùåã÷yecw `edy xaca -

.heicdl zxq`p da - dwiln epiidc ,deabl

,zetixh meyn dyecw dpi` dtixh la`

il dnl `xw izk`eäúáùä íà äî ?`d -

!zexzen mdy oicd on `iven jpi`äî
øîåòä úçðîìzxznc dzevn daexn oky -¤¤

.dtixha xn`z ,ycgïéøåñà ïéçéôñ-

xeriaa oiaiige ,eda zbdep ziriay zyecw

,dcyay digl dlk `dc ,dxary dpyn

.olek exrazp `de oxizn xnerd oi` jklid

íéøåñà ïéçéôñsilic ,jli`e xeriad on -

ike ,"epz`eaz z` seq`p `le rxfp `l od"n

mitqe` `kidn mirxef oi`y xg`n?cnil

cxzyn xeriae .mixeq` ody migitqd lr

,dcyay digl dlk dl `iedc ,diipy driax

ly ywe oaza oitxeye oipdp izn cr :`ipzck

zkqna ,dipy driax cxzyn - ziriay

`kixhvi` `aiwr iaxl jklid .(a ,e) ziprz

.dtixh `ivedl `xwøîàã ïàîì åìéôàå-

.(` ,fl) `nw wxt seqa oiyecw zkqnaùãç
àúééøåàã åàì õøàì õåçádil aiyg `le -

e`l zxznc ,`zeax da yi ikd elit` ,xzid

`l lnxke ilwe mgl"c e`l - dkezay

elit` zxzn dnvr dgpn jezay "elk`z

xeari `l - mixiy elk`p m`y ,`aiwr iaxl

,ziriay meyn `l` ycg meyn olke`d

melk zxzn dpi`y dtixha xn`z?il dnle

`xw'åë àçà áø øîà ?ikdl `nlic -

."lk`z `l dtixh" meyn xeari `l dlke`dy ,dkezay e`l xizdl xnerd zgpnk axwz inp dtixh :`pin` jzrc `wlq ,`xw jixhvi`êëá äúåöî ïëùxyt` i`y -

dxiyk `iadl xyt`y dtixha xn`z ,xg` oipra xzen ycg oi`y ,oyid on `iadlàåä àøáâ ?`ki` deabl xzen i`ne -äåáâì úøúåî úáù ?.oitqene oicinz aixwdl -

êëá äúåöî ïëù.dxiyka xyt` dtixh la` ,meia ea `l` oitqene oicinz aixwdl xyt` i`y -
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øéàäonwl gkenck ,`ki` `din dyr ,e`ld xiznc idp :xn`z m`e Ð xizn gxfnd

edine !devnl "mkidl` oaxw z` mk`iad cr"c (` ,gq) "l`rnyi iax" wxta

Ð devn jzrc `wlq i`e ,i`kf oa opgei oax zpwzn jixtc ,`teb `zrny `idda `iyw

dpkd xeqi`a elit` ?dyr meyn xefbp `l i`n` ,`iyew i`n ?xefbile ewil devn meyn

opixfbc (a ,d) dviac `nw wxta ogky` opaxc

`l` epi`c d`xp jkitl !ycwnd zia dpai `ny

.`kil dyr elit`e ,`nlra xgaend on devn

éîáodkdy it lr s`c Ð dcearl ie`xy

,enc z` ewxfe oileqt elaiwyk e` ,lqtp

`ipdnc jzrc `wlq Ð gafnd mbtpy e`

seqa `vei iab ogky`ck ,lebta eraewl daygn

.[` ,ai] oiwxitøáãáåyxit Ð dcearl ie`xd

zgpn iwet`l ,`heg zgpn oebk :qxhpewa

dcearl `l` die`x dpi`c ,mixery ly xnerd

lqtiz `l ze`pw zgpn ok m`c :`iywe .cala ef

xnerd zgpn aiygc :yxtl d`xpe !dnyl `ly

deabl elit`c meyn ,dcearl ie`x oi`y xac

yexitle .xnerd mcew ycg aixwdl xeq`

`lc xnerd zgpnac ,wegcl zvw yi qxhpewd

`le ,`id xeaivc `dc ,milra iepiy dia jiiy

ie`x ied `lc oeik ycw iepiy (inp) da leqt

`heg zgpn ip`yc uxiz qxhpewae .dcearl

xner ixd :`niz ike .`pngx diixw z`hgc

mzdc Ð `cg !dheq iab dcearl ie`x oixery

,dcearl ie`x df oi` Ð cere ,yxb `kde gnw

.`iz` oer xxalc

ïëùdzyecwy :yexit Ð dzxqe` dzyecw

zxzen dpi`e ,dwelg zeidl dl znxeb

.oileg x`yk dhigyaéáøëxn`c `aiwr

.xeriad xg`l :qxhpewa yxit Ð oixeq` migitq

digl dlkc ecen opax `dac ,mz epiaxl `iywe

iaxc ,cere !ziaay jzndal dlk dcyay

migqt) "ebdpy mewn" wxta dl yixc `aiwr

eli`e ,"seq`p `le rxfp `l od"c `xwn (a ,`p

,cere !"digle jzndal"n ol `wtp xeria xg`l

f` ,daxc`y ,xeria did `l xnerd zryac

cr dcyay digl dlk dpi`e d`elina d`eazd

wxtae !oeygxna sxegd zenia zipiny dpy

.izyxit (my) "ebdpy mewn"

ïëùyxit Ð dkezay e`l xizdl d`a

ixiy lke`d da xeari `ly :qxhpewa

.ziriay meyn `l` ,ycgc e`l meyn xnerd

ziriay xeqi` xner xizi `l m` :dniz edfe

:jixtw i`n ,cere !"l`xyi dwynn" o`k ixwi`

elk`iy dkezay e`l zxzdl axwiz inp dtixh

xeqi` xizn epi` `lde ?dtixh ly oaxwd

!dtixh xeqi` xizi dnle ,ziriay
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.ìeñt àéáä íàå ,(ìàøNé ä÷Lnî ïðéòác)okeì íãB÷íçlä ézL §¨¦©¦©§¥¦§¨¥§¦¥¦¨¤¦§¥©¤¤
zereayd bga miaxwdàéáé àìmixekiae zegpneø÷éàc íeMî) Ÿ¨¦¦§¦§

å ,(íéøekamle`àéáä íàcaricaøîà ÷çöé éaø øîàå .øLk ¦¦§¦¥¦¨¥§¨©©¦¦§¨¨©
eðL àì ,Lé÷ì Léømileqt xnerd mcewyøNò äòaøàa àlà ¥¨¦Ÿ¨¤¨§©§¨¨¨¨

øNò äMîçáe,oqipaéì àéL÷å) .øLk àéáä íà øNò äMLa ìáà ©£¦¨¨¨£¨§¦¨¨¨¦¥¦¨¥§©§¨¦
øáñ÷ àîìà (ïîæ øqeçîk eåäéìy dn mvry yiwl yixøéàä ¤¡¦§©§©©§¨¨¨©¥¦

øézî çøænä.xnerd zaxwd iptl elit` ycgd z` ©¦§¨©¦
:enyl `ly xner oica ziyily dhiy d`ian `xnbd,øîà àáøå§¨¨¨©

ì àlL döîwL øîBòä úçðîå ,äøéLk dîLmbïéìëàð äéøéL ¦§©¨¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨§§¨¤¨¤¡¨¦
L .døézäì úøçà øîBòä úçðî äëéøö dðéàåokäáLçî ïéà §¥¨§¦¨¦§©¨¤©¤¤§©¦¨¤¥©£¨¨

úìòBîleqtl,äãBáòì éeàøä øáãáe ,äãBáòì éeàøL éîa àlà ¤¤¤¨§¦¤¨©£¨§¨¨¨¨©£¨
.äãBáòì éeàøä íB÷îáe`l` zlqet daygn oi`éeàøL éîa §¨¨¨©£¨§¦¤¨

é÷etàì ,äãBáòì[`ivedl-]íeî ìòa ïäkxg`n oky ,lbity ©£¨§©¥Ÿ¥©©
.zlqet ezaygn oi` dcearl leqt `edyå`l` zlqet dpi`øáãa §§¨¨
øîBòä úçðî é÷etàì ,äãBáòì éeàøädaygna zlqtp dpi`y ¨¨©£¨§©¥¦§©¨¤

meynàéæç àìc,ycgd z` xizdl wx `l` oaxwl die`x dpi`y - §Ÿ©§¨
cef dgpn ly dxwir lk ixd,àeä Lecçze`a zegpnd lk oky §¦

.mixeryn d`a efe mihignå`l` zlqet daygn oi`éeàøä íB÷îa §§¨¨¨
é÷etàì ,äãBáòìy drya leqt zaygnçaænä íbôðx epi`eie` ©£¨§©¥¦§©©¦§¥©

dgpnd oi` mebt gafndy drya dvinwa odkd lbit m`e .dcearl
.jka zlqtp

:gafnl dtixh leqt xewna dpc `xnbd,ïðaø eðzxn`p(a ` `xwie), ¨©¨¨
.'mkpAxw z` EaixwY o`Sd onE xwAd on'øîBà àeäLk(b ` my)'m` ¦©¨¨¦©Ÿ©§¦¤¨§©§¤§¤¥¦

FpAxw dlrähîì 'ø÷aä ïî,øîBì ãeîìz ïéàLixdy 'xwad on' Ÿ¨¨§¨¦©¨¨§©¨¤¥©§©
,dlrnl azkp xakàlàazkpäôøhä úà àéöBäìdlqetle ¤¨§¦¤©§¥¨

,df herin epl dnl ,dywe .gafnlïéc àìäå[xnege lw-]àeä ©£Ÿ¦
.gafnl die`x didz `l dtixhyäîedndaíeî ìòaelit`y ©©©

L`idèBéãäì úøzen`id mewn lkn dlik`a,dBáâì äøeñà ¤¤¤§¤§£¨§¨©
èBéãäì äøeñàL äôéøèike dlik`aL ïéc Bðéàdidzäøeñà §¥¨¤£¨§¤§¥¦¤£¨

.dBáâì,df xnege lw lr jextl yiy `l`L eçéëBé íãå áìçmd §¨©¥¤¨¨¦¤
èBéãäì ïéøeñàdlik`aåmd ok it lr s`,dBáâì ïéøzeîmc oky £¦§¤§§¨¦§¨©

`kxit zegcl yi j` .eilr xhwen malge gafnd lr wxfp zepaxwd
,efïkL íãå áìçl äîmd,øzéä ììkî ïéàala` mixeq` md wxe ©§¥¤¨¨¤¥¨¦¦§¨¤¥

j` ,zxzen dndad x`yäøeñà dlekL äôéøèa øîàz,dlik`a Ÿ©¦§¥¨¤¨£¨
eok meynúøzeî àäz àìs`.dBáâì,xnel yiy `l`ä÷éìî Ÿ§¥¤¤§¨©§¦¨

miycw seraL ,çéëBzixdøeqéà älekdliapèBéãäì äøeñàå ¦©¤¨¦©£¨§¤§
,dlik`aå`id ok it lr s`.dBáâì úøzeîdi`x oi` aey ok m` §¤¤§¨©

`kxit mb zegcl yi j` .deabl mb dxeq` heicdl dxeq`y dliapy
,ef,dzøñBà dúMeã÷ ïkL ä÷éìîl äîdwilnd dyrn ixdy ©¦§¦¨¤¥§¨¨©§¨

heicdl eze` xqe`y df `ed oaxw zyecwa serd z` ycwnd
,dliap xeqi`aèBéãäì äøñàð àéä çaænì dúMeã÷ úòLa)¦§©§¨¨©¦§¥©¦¤¤§¨§¤§

,(èBéãäì äøñàð àì ïëì íãB÷ ìáà dú÷éìî eðééäcok lre §©§§¦¨¨£¨¤¨¥Ÿ¤¤§¨§¤§
.gafnl s` dlqetl daiq epi` heicdl dxeqi`ïk ïéàM äî©¤¥¥

,dzøñBà dúMeã÷ ïéàL äôéøèaoial dzyecw oia xyw oi`e ¦§¥¨¤¥§¨¨©§¨
.gafnl s` dxqe`l df xeqi`l yi ok lre ,dxeqi`

:`ziixad zniiqnäzáLä íàålkn ,df xnege lw zegcl yiy §¦¥©§¨
mewn,ähîì 'ø÷aä ïî' øîBà àeäLkgkenøîBì ãeîìz ïéàL §¤¥¦©¨¨§©¨¤¥©§©

`l` 'xwad on'.äôéøhä úà àéöBäì§¦¤©§¥¨
:`xnbd zl`eyäî`ed'äzáLä íà'lwd lr daeyzd `id dn - ¨¦¥©§¨

.xnege
ì àcà øî çé÷ø ïîéñ)(d"éLéL ¦¨§¦©©©¨§¦¥

:`xnbd daiyn,áø øîà,xnege lwa dtixh leqtl oi`íeMî ¨©©¦
çéëBz øîBòä úçðî øîéîì àkéàcepi` heicdl dtixh xeqi`y §¦¨§¥©¦§©¨¤¦©

,deabl mb dxqe`l daiqLef dgpn ixdèBéãäì äøeñà,ycg meyn ¤£¨§¤§

å`id ok it lr s`.dBáâì úøzeî §¤¤§¨©
:`xnbd dgecïkL øîBòä úçðîl äî`ide daexn dzevnúøzî ©§¦§©¨¤¤¥©¤¤

xeqi`Lãçoi`y dn ,deabl zxzen `id ok meyne ,ze`eazd lka ¨¨
.heicdl dxeq` `idy meyn dtixh mda leqtl yiy zepaxw x`ya

xnerd zgpnn gikedl yi :`xnbd daiynúéòéáMazxzn dpi`y ©§¦¦
mewn lkne ,ef dpya rexfl xeq` ixdy ,ycg xeqi`n ze`eaz x`y

.deabl zxzen `id
xner zgpnn :`xnbd dgec aeyénð úéòéáL,di`x oi`ïkL`id §¦¦©¦¤¥

ïéçéôñ úøzîd`eaz lyúéòéáMa,ycg xeqi`nmigitq ixdy ©¤¤§¦¦©§¦¦
.dxezd on mixzenzxaeq `ziixad :`xnbd daiynàáé÷ò éaøk§©¦£¦¨

úéòéáMa íéøeñà ïéçéôñ ,øîàcxnerdy `vnpe ,dxezd on §¨©§¦¦£¦©§¦¦
.deabl xzen `ed mewn lkne melk xizn epi` ziriaya

,éMà áøì àaà øa àçà áø déì øîà`ldénð àáé÷ò éaøìyi ¨©¥©£¨©©¨§©©¦§©¦£¦¨©¦
øîBòä úçðîl äî ,CBøôìziriayaäöeça Lãç úøzî ïkL ¦§©§¦§©¨¤¤¥©¤¤¨¨§¨

õøàì.ziriay xeqi` ea lg `ly ¨¨¤
:dywd ceråàì õøàì äöeça Lãç' øîàc ïàîì eléôàå©£¦§©§¨©¨¨§¨¨¨¤¨
,'àúééøBàcziriaya xnerd zgpnl dn ,jextl yi mbäàa ïkL §©§¨¤¥¨¨
åàì øézäìycg lyLepyidëBúa,dvnew zxhwd ici lr oky §©¦¨¤§¨

.ycg xeqi`n dixiiy mixzip
:ef `iyew lr `xnbd ddnz,àðéáøì ézôécî àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¦¦§¦§©¦¨
áéø÷z énð äôéøè éëä éàdxeq` `idy elit` gafnl [axwz-] ¦¨¦§¥¨©¦¦§¦

,heicdløézúåd z`åàìdtixh lyLepyi,dëBúalr exari `le §©¦¨¤§¨
.dzlik`

:eixac z` izticn `g` ax wiqnàlàl z`a m`dgkedd z` jext ¤¨
xnernéøtéëä C,Cëa dúåöî ïkL øîBòä úçðîl äîd`iadl ¨¦¨¦©§¦§©¨¤¤¥¦§¨¨§¨

dtixha ok oi`y dn ,dycg d`eazn `l` d`a dpi`e ,ycgd on
.dxiykn mb oaxw `iadl xyt`y

:xen`d xnege lwd lr zetqep zekxit d`ian `xnbdLé÷ì Léø¥¨¦
,øîà,deabl mb xeq` heicdl xeq`y xacy xnege lwa gikedl oi` ¨©

èBéãäì øeñàL ,çéëBé úøèwä íhôî øîéîì àkéàc íeMî¦§¦¨§¥©§©¥©§Ÿ¤¦©¤¨§¤§
.dBáâì øzeîe¨§¨©

d `ld :`xnbd ddnzàøáb íhôî[mc`-],àeäxzid ea jiiy dne §©¥©§¨
.deabl

:yiwl yix ixaca `xnbd zyxtnçéëBé úøèwä íeht àìà¤¨¦©§Ÿ¤¦©
ì øeñàLjxevå ,èBéãäok it lr s`øzeîdnhtl.dBáâì ¤¨§¤§§¨§¨©

:`xnbd dgecïkL úøèwä íehôl äîlkBúåöî`idCëa- ©§¦©§Ÿ¤¤¥¦§¨§¨
.dtixh lr epnn gikedl oi`e ,heicdl xeq`y df dyrna

øîà àðéáøc déøa øîlwa gikedl oi`y ,`ziixad ixac xe`iaa ©§¥§©¦¨¨©
,deabl mb xeq` heicdl xeq`y xacy xnegeøîéîì àkéàc íeMî¦§¦¨§¥©

a mitqene micinz zecearL ,eçéëBé úaLzaya dk`lnäøeñà ©¨¦¤£¨
å ,èBéãäì`id ok it lr s`úøzeîìzecear jxev.dBáâ §¤§§¤¤§¨©

:`xnbd dgecl äîdììkî äøzeä ïkL úaLmbèBéãä ìöà ©§©¨¤¥§¨¦§¨¨¥¤¤§
,äìéîa.mewn meya dxzed `l dtixh la` ,zaya dxzedy §¦¨

:`xnbd dywn,àeä èBéãä CøBö äìéî eèà`ld,àéä äåöî äìéî ¨¦¨¤¤§¦¨¦§¨¦
didiy okzi heicdl xeq`y xac elit`y zayn gikedl yi ok m`e

.deabl xzen:`xnbd daiynàlà,zayn di`xd z` zegcl yi jk ¤¨
l äî,Cëa dúåöî ïkL úaLwx miaxw zayd itqene icinz ixdy ©§©¨¤¥¦§¨¨§¨

.dnvr zaya
øîà àaà øa àãà áølwa gikedl oi`y ,`ziixad ixac xe`iaa ©£¨©©¨¨©

deabl mb xeq` heicdl xeq`y xacy xnegeøîéîì àkéàc íeMî¦§¦¨§¥©
L ,eçéëBé íéàìkmdèBéãäì ïéøeñà,dyialaåok it lr s`ïéøzeî ¦§©¦¦¤£¦§¤§§¨¦

ìzceardBáâ.odk ly ehpa`a §¨©
:`xnbd dgeca èBéãä ìöà ïììkî eøzeä ïkL íéàìël äîiheg ©§¦§©¦¤¥§¦§¨¨¥¤¤§§

ly xnvúéöéöla` ,deab jxevl mb exzed ok lre ,mizyt cbaa ¦¦
.deabl s` dxqe`l yi heicdl dxzed `l mewn meyay dtixh

igc lr `xnbd dywn:ef d,àeä èBéãä CøBö úéöéö eèà`ld ¨¦¦¤¤§
,àéä äåöîelit`y dtixh lr mi`lkn gikedl yi aey ok m`e ¦§¨¦

.deabl mixzen md mewn lkn llk heicdl exzed `lydaiyn
:`xnbdàlà,mi`lkn di`xd z` zegcl yi jk ¤¨
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zegpn(iyily meil)

íéàìël äîdpedk icbaaLlk,Cëa Búåönwx mixyk ixdy ©§¦§©¦¤¦§¨§¨
ixeqi` x`yl mdn gikedl oi`e ,eicgi mizyte xnvn miieyryk

.deabl mixzen eidiy heicd
øîà éãéà áøc déøa àLéL áødkixvnd `ziixad ixac xe`iaa ©¦¨§¥§©¦¦¨©

,gafnl dtixh leqtl dyxcøîéîì àkéàc íeMîxacn mpn`y ¦§¦¨§¥©
j` ,gafnl dtixh xizdl okziy gikedl xyt` i` cala cg`

éúéúå àðéc øcäéìcnlie df oic xefgi -ajxc''ãvä äîszeynd ¤§©¦¨§¥¥§¨©©
dxeq` `idy elit`y ,dwilnn gikedl yi oky .mixac ipyn

jextz m`e .deabl zxzen `id heicdl'dúMeã÷ ïkL ä÷éìîl äî©¦§¦¨¤¥§¨¨
'dzøñBàaiydl yi,eçéëBé íãå áìçdyrnd `ly elit`y ©§¨¥¤¨¨¦

mixzen md mewn lkn ,heicdl mze` xqe` deabl mze` ycwny
.deabljextz m`eììkî íéàa ïkL íãå áìçl äîly dnda ©§¥¤¨¨¤¥¨¦¦§¨
,øzéäaiydl yiçéëBz ä÷éìîelek xeq` wlnpy serdy elit`y ¤¥§¦¨¦©

ewn lkn ,heicdl.deabl xzen `ed mïécä øæçåzxfeg aeye - §¨©©¦
.dlilg xfege ,egikei mce alg aiydl yi aeye dwilnn `kxitdàìŸ

äæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàøezpekzk df ly ezpekz oi` - §¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
mewn lkne ,df lyL ïäaL äåMä ãvämdïéøzeîe èBéãäì ïéøeñà ©©©¨¤¤¨¤¤£¦§¤§¨¦

.dBáâìok m`e,äôøè àéáà éðà óàyL ét ìò óà`idäøeñà §¨©©£¦¨¦§¥¨©©¦¤£¨
.dBáâì úøzeî àäz èBéãäì§¤§§¥¤¤§¨©

:`xnbd zkxetïäaL äåMä ãväl äî[mce alge dwilna]ïkLlk ©§©©©¨¤¤¨¤¤¥
dúåöî`id mzcear ly,Cëa`edy xaca wx dniiwl xyt`e ¦§¨¨§¨

.dtixha ok oi`y dn .heicdl xeq`
,éMà áø øîà àlà,xnege lwa dtixh leqtl oi`àkéàc íeMî ¤¨¨©©©¦¦§¦¨

àëøt àðéãc àøwéòî øîéîìoky ,exwirn jxten df xnege lwy - §¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨
dì úéúééî à÷ àëéäî,eyxecl z`a oipn -ìòál äî ,íeî ìòaî ¥¥¨¨©§¥¨¦©©©§©©

Ba äNò ïkL íeîd mipdkd oic z` aezkdk ïéáéø÷îzepaxwd oic ¤¥¨¨©§¦¦§
d,ïéáéø÷leqt men lra odk jk leqt men lra oaxwy myky §¥¦

zlqet dpi` s`y okzi odka zlqet dpi`y dtixh la` .dcearl
.dndad z`

äNò àlL ,çéëBé ïôBc àöBé ,éMà áøì àáñ àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¨¨§©©¦¥¤¦©¤Ÿ¨¨
,ïéáéø÷k ïéáéø÷î Baodka `le df leqt xn`p oaxwa wx oky ©§¦¦¦§¥¦

,aixwnde`edèBéãäì øzeîdlik`løeñàådaxwda,dBáâìm`e §¨§¤§§¨§¨©
oky lky heicdl dxeq`d dtixh lr xnege lwa epnn cenll yi ok

.deabl dxeq` `idyjextz m`eLBã÷ Bðéà ïkL ïôBc àöBél äî©§¥¤¤¥¥¨
,äøBëáaaiydl yi ,dxekaa dyecwy dtixha ok oi`y dnìòa ¦§¨©©

,çéëBé íeîmewn lkn mipdkl ozipe dxeka oic ea bdepy elit`y ¦©
,jextz m`e .gafnl xeq`ïéáéø÷î Ba äNò ïkL íeî ìòál äî©§©©¤¥¨¨©§¦¦

,ïéáéø÷kaiydl yiéàøk äæ éàø àì ,ïécä øæçå .çéëBé ïôBc àöBé ¦§¥¦¥¤¦©§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦
,äæ éàøk äæ éàø àìå äæmewn lkneL ïäaL äåMä ãvämd ¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤

å .dBáâì íéøeñàå èBéãäì íéøzeny mdn cenll yi ok m`ïkL ìë ¨¦§¤§©£¦§¨©§¨¤¥
äøeñà àäz èBéãäì äøeñàL äôøèmb.dBáâì §¥¨¤£¨§¤§§¥£¨§¨©

,jextl yi `ld :iy` ax eaiydïäaL äåMä ãväl äîmen lraa] ©§©©©¨¤¤¨¤
[otec `veieïììkî eøzeä àì ïkLike ,mewn meyaøîàzmb ¤¥Ÿ§¦§¨¨Ÿ©
äôéøèadììkî äøzeäL`id mby dwilna epicy miycw sera ¦§¥¨¤§¨¦§¨¨

.gafnl dxeq`
dììkî äøzeäL äôøè ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦§¥¨¤§¨¦§¨¨

,àéä éàî.dxeqi` xzipy da epivn okideàîéìéàdxzedy ©¦¦¥¨
a,dBáâì óBòä úìBòc ä÷éìî`ldééeøzLà úBôBòa énð íeî ìòa §¦¨§©¨§¨©©©©¦§¦§§¥

éøzLà.zetera deabl exeqi` llkn [xzed-]oic yi okyúenz ¦§§¥©
úeøëæåwx,äîäaayie ,men da oi`yk `l` gafnl dxiyk dpi`y §¦§©§¥¨

,mixkfn `l` mi`a mpi`y dnda zepaxwåmle`ïéàoicúenz §¥©
,úBôBòa úeøëæå.daxwdl mixyk dawpe men lra ser mbeàlà §¦§¨¤¨

l jzpeek i`ce,óBòä úàhçc ä÷éìîdtixh xeqi` llkn dxzedy §¦¨§©©¨
zlk`pe,íéðäkìmen lran dcnell xyt` i` ok lre`veie,otec ©Ÿ£¦

ixdy ,mipdk zlik` oiprl mllkn exzedy mda epivn `l oky
,`kxit dpi` ef mb j` .dlik`a exq`p `l mlernd ixdyíéðäkŸ£¦

eëæ à÷ dBáb ïçìeMîmilke`yke ,deabl daxwdk `idy mzlik`a ¦§©¨©¨¨
xeqi` mzlik`a xzip serd z`hga men lraok m`e .deabl men

mb ixdy ,dwilna dllkn dxzedy dtixhl dn jextl oi` aey

.serd z`hga mipdkd zlik`a ellkn xzed men xeqi`
:`xnbd dwiqnéøt àlàåéëä C,otec `veie men lran cenild lr §¤¨¨¦¨¦

,økéð ïîeî ïkL ïäaL äåMä ãväl äîoke ,lkl ielb men ixdy ©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¨¦¨
,clep jky mircei lkde lew el yi otec `veiike j`äôéøèa øîàzŸ©¦§¥¨
zxzen `idy okzi `ld ,gafnl dxeq`yïkLy dtixh yiïéà ¤¥¥

økéð dîeî.miirn ipaa dtixh oebk ,lkléøèöéà éëä íeMîàø÷ C ¨¦¨¦¨¦¦§§¦§¨
.gafnl dtixh leqtl

:dtixh leqtl mixg` zexewn epivny dnn dywn `xnbdåleqt ik §
àëäî äôéøè[xwad on'n],à÷ôð`ldà÷ôð íúäî,xn`py dnn §¥¨¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨

l`wfgia(eh dn)','ìàøNé ä÷Lnî`l` gafnl miaixwn oi`yïî ¦©§¥¦§¨¥¦
xacdìàøNéì øzenädtixh mb leqtl yi o`kne ,dlik`a ©¨§¦§¨¥
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.mixen`d miaezkd

äðùî

ïöîwL ,úBçðnä ìk ãçàå àèBç úçðî ãçàmileqtd on cg` ¤¨¦§©¥§¤¨¨©§¨¤§¨¨
oebk ,dcearl,íéøeték øqeçî ,íéãâa øqeçî ,íBé ìeáè ,ïðBà ,øæ̈¥§§©§¨¦§©¦¦
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:`xnbd daiynìzhiyéøèöéà ïBòîL éaøCzgpna mby xnel §©¦¦§¦§§¦

.el` mileqt mibdep `hegàeä ïéãa ,ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§§¦
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oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxtzereay

äåáâì íéàìë.odk ly ehpa` -êëá åúåöîly `l` hpa` `di `ly aezkd zxifb -

`pzik yycn :(a ,c) zenai opixn`e ,'ebe "onbx`e zlkz" :(hl zeny) aizkc ,mi`lk

.`xnr zlkzøîà éãéà áøã äéøá àùéù áø`ki`c meyn ,`xw jixhvi` ikdl -

.deabl zxzen dtixhc cvd dna iziipe `pic xcdip :xninlïéáéø÷ë ïéáéø÷îmenc -

liqt `l zetixh la` .gafa enk odka leqt

"el` oinen" wxta zexekaa opzc ,mipdka

,dndaa oileqte mc`a oixyk el`e :(a ,dn)

ikdl .otec `veie dtixhe epa z`e eze`

.`xw jixhvi`áøì [àáñ] àçà áø äéì øîà
éùà`xw il dnl izk`e -?.xninl `ki` `d

çéëåé ïôåã àöåéxyk otec `vei odky -

opixn`c ,leqt otec `vei oaxwe ,dcearl

.otec `veil hxt - "clei ik" :mipdk zxeza

äøåëáá ùåã÷ åðéàù ïôåã àöåéì äî-

dtixha xn`z ,(bi zeny) aizk "mgx xht"c

jkld !eztixh mr clep m` dxekaa dyecwy

.`xw jixhvi`çéëåé íåî ìòáycwy -

,dtixh `ia` ip` s` ,deabl xeq`e dxekaa

`xw il dnle'åë äåùä ãöä ?il dnle -

`xwä÷éìî ?jzegc ,dligzkl `id dtixh -

`nw wxta opixn`ck ,zwxtne dxcy

llkn deabl dxzede .(a ,k) oileg zhigyc

dtixh `ia` ip` s` ,ixzyi` heicdl dxeqi`

.(`xw il dnle)óåòä úàèçã ä÷éìî
íéðäëìogky` `l otec `veie men lraae -

mey oda oi`c ,xeqi` llkn mipdkl xzid

.mipdk iabl xeqi`åëæã àåä äåáâ ïçìåùî-

xzid zetera men lraa ogky` deab iabe

il dnle ,'ek cvdl dn `kile ,xeqi` llkn

`xwøëéð ïîåî íåî ìòá ?leqt onen oi`y -

lr" wxta zexekaa opixn`ck ,ielba `l`

,xkip enen otec `veie .(` ,fl) "oinen el`

.mircei lkde `lw dil zi`cïéàù ùé äôéøè
øëéð íîåî.miirn ipaa oebk -äì äúéä àìù

øùåëä úòù`inec ,dn` irnn dtxhpc -

,`xw `edda aizkc mxkd i`lke dlxrc

dwynn miz`nd on o`vd on" :dia aizkc

zkqna "oixaer el`" wxta opixn`e ,"l`xyi

xzend on - "miz`nd on" :(` ,gn) migqt

dlxrl o`kn ,xeaa exiizypy ze`n izy

.miz`na dlhayúçú øåáòé øùà ìë
èáùämeyn ,zxaer dpi`y dtixhl hxt -

`xw i`de .zxaer dl aiyg `l zeig dl oi`c

dipin zepaxw x`y opixnbe xyrna aizk

xn`pe "en` zgz" o`k xn`p ,dey dxfba

zexekac iriyz wxta 'ek "hayd zgz" oldl

.(` ,fp)äðùîïðåàå øæyxtn ipd lke -

.dleqt ozcearc i`xwn (a ,eh) migafa

"oitxypd od el`" seqa oixcdpqa ozxdf`e

).(` ,btìøòzngn eig` ezny ,lxr odk -

.dlináùåé.aizk "zxyl cenrl" -éáâ ìò
åøéáç ìâø åà äîäá éáâ ìò åà íéìë-

xac `di `ly opirac :yxtn (` ,ck) migafa

.dtvxd oial eilbx oia uvegìàîùyxtn -

.leqtc olpn `xnbaäøéúá ïáedlek` -

.jpd lke ope`e xf` ,biltøåøö åãéá äìò-

e` gln oke ,xexvd mewn xqg unew `vnp

.dpealõøåáî:`pixg` `pyil .yecb -

qtl eizerav` iy`x oia uveg gnw d`xpy

.eciåéúåòáöà éùàøálr ehyt `ly ,hrn -

.cid lk qtàøîâøãåäî åðáø÷ àäé àìù
.d`p dgpnd `dz `ly -úàèçáìç-

dpi` z`hg .z`hg mzq epiid (alg epiid)

.(a ,v zegpn) zecn izy wxta mikqp dperh
éà
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äîmewn lkn ,xnv ly zilha miiwl xyt`c ab lr s`e Ð jka ezevn oky mi`lkl

dypd cib :`nile ,xn`z m`e .jka miiwl xyt` `l ziviva aiigy ozyt ly oicqa

ike .(a ,v oileg) "dypd cib" yixa xn`ck ,deabl ixye jka ezevn oi`c ,gikei xaegna

ici lr `l` xzid el oi`c oeik :xnel yie !egikei jpd Ð xaegn oky dypd cibl dn `niz

."gikei" dipin carinl jiiy `l ,xeaig

ìòáil d`xpe Ð zetera xzed inp men

.otec `veie xa` xqegnn slinl ivn `zydc

.xity lkd iz` ,xkip onen oky :xn`yk seqale

ïëùonf xqegnc xnel oi`e Ð xkip onen

raexe carpe dvwene epa z`e eze`e

d lkc ,egikei xigne opz`exzei ,lew mdl yi ip

oi`y miirn ipaa dtixhnikid ik ,llk rcei

.lew el yic meyn xkip enen otec `vei aiygc

cenll oi` deabl dxeq`e heicdl `ixyc digne

okye ,deabl dpina oi` oky digl dnc ,dtixh

.xkip dnen

àéîåã:xn`z m`e Ð mxkd i`lke dlxrc

migqt) "dry lk" wxt opixn` `de

zxne` z`f :(` ,fhw oileg) "xyad lk"ae (` ,dk

mdl dzide li`ed ,xq`p oxwir mxkd i`lk

mi`lkc :xnel yie !dyxyd mcew xyekd zry

mdn oiyery miapra ixii` `xw i`da iaizkc

on" :(` ,gn migqt) opiyxcck ,mikqpl oii

,xeaa exiizypy ze`n izy xzenn Ð "miz`nd

ovxgc `wecc ,xyekd zry mdl dzid `l edpd

mcew xyekd zry el dzidy `ed rxfpy

m`e .mikqp oiyer oi` ovxgd one ,dyxyd

zry mdl dzid onvr miapr mze` :xn`z

dnc :xnel yie !miz`n etiqedy mcew xyekd

lcby mi`lk dyrpy xg` xeqi`a sqezpy

zry (ok ixg`) mlern el did `l Ð ok ixg`

okl mcew lcby dn s` xqzinc i`de .xyekd

yixtdl dfn df licadl xyt` i`y itl Ð

.mzaexrz

áúëab lr s` Ð xeari xy` lk `pngx

xyekd zry el dzidy `kidc gkenc

iziin ikd elit` ,"l`xyi dwyn"n opitli `l

dxenz) "oixeq`d lk" wxta `zkec lka dil

i`xw `zlz ici lrc meyn ,carp iab (` ,hk

.wlgl oi`c opiwqn

ïöî÷ùoii iiezy oicd `ede Ð 'ek ope` xf

opixn`ck ,dcear ilgne dzina y`x irexte

`pze ,(a ,bt oixcdpq) "oitxypd od el`" wxta

.xiiyeïáÐ oinia uenwie xefgi xne` `xiza

ileqt edlek` oicd `edc `xnba gkenc i`nl

icda l`ny leqt aixr `lc denzl yi ,lirlc

jzrc `wlqc meyn :xnel yie !lirlc ileqt

mixetikd meia `xiykd dil zi`c oeik l`nyc

.dxfg da lirez `le ,dcear reaw Ð

øñçab` Ð eizerav` iy`xa evnwy

s` ,ea `veik xqg yxtne xfeg Ð xzi yxtnc

.`ed xqg meyn hxewe xibxbe xexvc ab lr

`ly
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äðBáì ìL èøB÷ Bà çìî øbøb Bà øBøö Bãéa äìòå õî÷ .ïéîéa õBî÷éå øBæçéå øéæçé :øîBà¯ ¥©£¦§©£§¦§§¨¦¨©§¨¨§¨§©§¥¤©¤¤§¨
øñçäå øúiä õîBwä :eøîàL éðtî ,ìeñt¯øúiä eäæéàå .ìeñt¯øñçå ,õøBáî BöîwL¯ ¨¦§¥¤¨§©¤©¨¥§¤¨¥¨§¥¤©¨¥¤§¨§¨§¨¥

.åéúBòaöà éLàøa BöîwLàøîâ?"úBçðnä ìk ãçàå àèBç úçðî ãçà" àðúîì éì änì ¤§¨§¨¥¤§§¨¨¨¦§¦§¨¤¨¦§©¥§¤¨¨©§¨
!ïðBàå øæ ïöîwL úBçðnä ìk :éðúéì¯éøèöéà ïBòîL éaøìïéãa :ïBòîL éaø øîà ,àéðúc ;C ¦§¥¨©§¨¤§¨¨¨§¥§©¦¦§¦§§¦§©§¨¨©©¦¦§§¦

?äðeòè dðéà äî éðtîe ,økNð àèBç àäé àlL ,äðBáìe ïîL äðeòè àèBç úçðî àäzL àeä¤§¥¦§©¥§¨¤¤§¨¤Ÿ§¥¥¦§¨¦§¥¨¥¨§¨
,íéëñð äðeòè áìç úàhç àäzL àeä ïéãáe ;øceäî Bðaø÷ àäé àlL¤Ÿ§¥¨§¨§¨§¦¤§¥©©¥¤§¨§¨¦
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zegpn(iyily meil)

íéàìël äîdpedk icbaaLlk,Cëa Búåönwx mixyk ixdy ©§¦§©¦¤¦§¨§¨
ixeqi` x`yl mdn gikedl oi`e ,eicgi mizyte xnvn miieyryk

.deabl mixzen eidiy heicd
øîà éãéà áøc déøa àLéL áødkixvnd `ziixad ixac xe`iaa ©¦¨§¥§©¦¦¨©

,gafnl dtixh leqtl dyxcøîéîì àkéàc íeMîxacn mpn`y ¦§¦¨§¥©
j` ,gafnl dtixh xizdl okziy gikedl xyt` i` cala cg`

éúéúå àðéc øcäéìcnlie df oic xefgi -ajxc''ãvä äîszeynd ¤§©¦¨§¥¥§¨©©
dxeq` `idy elit`y ,dwilnn gikedl yi oky .mixac ipyn

jextz m`e .deabl zxzen `id heicdl'dúMeã÷ ïkL ä÷éìîl äî©¦§¦¨¤¥§¨¨
'dzøñBàaiydl yi,eçéëBé íãå áìçdyrnd `ly elit`y ©§¨¥¤¨¨¦

mixzen md mewn lkn ,heicdl mze` xqe` deabl mze` ycwny
.deabljextz m`eììkî íéàa ïkL íãå áìçl äîly dnda ©§¥¤¨¨¤¥¨¦¦§¨
,øzéäaiydl yiçéëBz ä÷éìîelek xeq` wlnpy serdy elit`y ¤¥§¦¨¦©

ewn lkn ,heicdl.deabl xzen `ed mïécä øæçåzxfeg aeye - §¨©©¦
.dlilg xfege ,egikei mce alg aiydl yi aeye dwilnn `kxitdàìŸ

äæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàøezpekzk df ly ezpekz oi` - §¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
mewn lkne ,df lyL ïäaL äåMä ãvämdïéøzeîe èBéãäì ïéøeñà ©©©¨¤¤¨¤¤£¦§¤§¨¦

.dBáâìok m`e,äôøè àéáà éðà óàyL ét ìò óà`idäøeñà §¨©©£¦¨¦§¥¨©©¦¤£¨
.dBáâì úøzeî àäz èBéãäì§¤§§¥¤¤§¨©

:`xnbd zkxetïäaL äåMä ãväl äî[mce alge dwilna]ïkLlk ©§©©©¨¤¤¨¤¤¥
dúåöî`id mzcear ly,Cëa`edy xaca wx dniiwl xyt`e ¦§¨¨§¨

.dtixha ok oi`y dn .heicdl xeq`
,éMà áø øîà àlà,xnege lwa dtixh leqtl oi`àkéàc íeMî ¤¨¨©©©¦¦§¦¨

àëøt àðéãc àøwéòî øîéîìoky ,exwirn jxten df xnege lwy - §¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨
dì úéúééî à÷ àëéäî,eyxecl z`a oipn -ìòál äî ,íeî ìòaî ¥¥¨¨©§¥¨¦©©©§©©

Ba äNò ïkL íeîd mipdkd oic z` aezkdk ïéáéø÷îzepaxwd oic ¤¥¨¨©§¦¦§
d,ïéáéø÷leqt men lra odk jk leqt men lra oaxwy myky §¥¦

zlqet dpi` s`y okzi odka zlqet dpi`y dtixh la` .dcearl
.dndad z`

äNò àlL ,çéëBé ïôBc àöBé ,éMà áøì àáñ àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¨¨§©©¦¥¤¦©¤Ÿ¨¨
,ïéáéø÷k ïéáéø÷î Baodka `le df leqt xn`p oaxwa wx oky ©§¦¦¦§¥¦

,aixwnde`edèBéãäì øzeîdlik`løeñàådaxwda,dBáâìm`e §¨§¤§§¨§¨©
oky lky heicdl dxeq`d dtixh lr xnege lwa epnn cenll yi ok

.deabl dxeq` `idyjextz m`eLBã÷ Bðéà ïkL ïôBc àöBél äî©§¥¤¤¥¥¨
,äøBëáaaiydl yi ,dxekaa dyecwy dtixha ok oi`y dnìòa ¦§¨©©

,çéëBé íeîmewn lkn mipdkl ozipe dxeka oic ea bdepy elit`y ¦©
,jextz m`e .gafnl xeq`ïéáéø÷î Ba äNò ïkL íeî ìòál äî©§©©¤¥¨¨©§¦¦

,ïéáéø÷kaiydl yiéàøk äæ éàø àì ,ïécä øæçå .çéëBé ïôBc àöBé ¦§¥¦¥¤¦©§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦
,äæ éàøk äæ éàø àìå äæmewn lkneL ïäaL äåMä ãvämd ¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤

å .dBáâì íéøeñàå èBéãäì íéøzeny mdn cenll yi ok m`ïkL ìë ¨¦§¤§©£¦§¨©§¨¤¥
äøeñà àäz èBéãäì äøeñàL äôøèmb.dBáâì §¥¨¤£¨§¤§§¥£¨§¨©

,jextl yi `ld :iy` ax eaiydïäaL äåMä ãväl äîmen lraa] ©§©©©¨¤¤¨¤
[otec `veieïììkî eøzeä àì ïkLike ,mewn meyaøîàzmb ¤¥Ÿ§¦§¨¨Ÿ©
äôéøèadììkî äøzeäL`id mby dwilna epicy miycw sera ¦§¥¨¤§¨¦§¨¨

.gafnl dxeq`
dììkî äøzeäL äôøè ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦§¥¨¤§¨¦§¨¨

,àéä éàî.dxeqi` xzipy da epivn okideàîéìéàdxzedy ©¦¦¥¨
a,dBáâì óBòä úìBòc ä÷éìî`ldééeøzLà úBôBòa énð íeî ìòa §¦¨§©¨§¨©©©©¦§¦§§¥

éøzLà.zetera deabl exeqi` llkn [xzed-]oic yi okyúenz ¦§§¥©
úeøëæåwx,äîäaayie ,men da oi`yk `l` gafnl dxiyk dpi`y §¦§©§¥¨

,mixkfn `l` mi`a mpi`y dnda zepaxwåmle`ïéàoicúenz §¥©
,úBôBòa úeøëæå.daxwdl mixyk dawpe men lra ser mbeàlà §¦§¨¤¨

l jzpeek i`ce,óBòä úàhçc ä÷éìîdtixh xeqi` llkn dxzedy §¦¨§©©¨
zlk`pe,íéðäkìmen lran dcnell xyt` i` ok lre`veie,otec ©Ÿ£¦

ixdy ,mipdk zlik` oiprl mllkn exzedy mda epivn `l oky
,`kxit dpi` ef mb j` .dlik`a exq`p `l mlernd ixdyíéðäkŸ£¦

eëæ à÷ dBáb ïçìeMîmilke`yke ,deabl daxwdk `idy mzlik`a ¦§©¨©¨¨
xeqi` mzlik`a xzip serd z`hga men lraok m`e .deabl men

mb ixdy ,dwilna dllkn dxzedy dtixhl dn jextl oi` aey

.serd z`hga mipdkd zlik`a ellkn xzed men xeqi`
:`xnbd dwiqnéøt àlàåéëä C,otec `veie men lran cenild lr §¤¨¨¦¨¦

,økéð ïîeî ïkL ïäaL äåMä ãväl äîoke ,lkl ielb men ixdy ©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¨¦¨
,clep jky mircei lkde lew el yi otec `veiike j`äôéøèa øîàzŸ©¦§¥¨
zxzen `idy okzi `ld ,gafnl dxeq`yïkLy dtixh yiïéà ¤¥¥

økéð dîeî.miirn ipaa dtixh oebk ,lkléøèöéà éëä íeMîàø÷ C ¨¦¨¦¨¦¦§§¦§¨
.gafnl dtixh leqtl

:dtixh leqtl mixg` zexewn epivny dnn dywn `xnbdåleqt ik §
àëäî äôéøè[xwad on'n],à÷ôð`ldà÷ôð íúäî,xn`py dnn §¥¨¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨

l`wfgia(eh dn)','ìàøNé ä÷Lnî`l` gafnl miaixwn oi`yïî ¦©§¥¦§¨¥¦
xacdìàøNéì øzenädtixh mb leqtl yi o`kne ,dlik`a ©¨§¦§¨¥

.dlik`a dxeq`y
,'xwad on'n dtixh leqt cenll jixv recn :`xnbd dywn cer

`ldîdnda xyrna xn`py dn(al fk `xwie)úçz øBáòé øLà ìk' ¦Ÿ£¤©£©©
à÷ôð 'èáMä,dðéàL äôéøèì èøtk zaygpúøáBòhayd zgz ©¨¤¨§¨§¨¦§¥¨¤¥¨¤¤

.gafnl dleqt `idy ,ze`ixaa zxaer dpi`e zeig dl oi`y meyn
,`xnbd zvxznéëéøömeyn ,el` miaezk lkä÷Lnî' éàc §¦¦§¦¦©§¥

'ìàøNécalaéèeòîì àðéîà äåäwx df aezknäúéä àìc àëéä ¦§¨¥£¨¨¦¨§©¥¥¨§Ÿ¨§¨
dìdtixhl,øLBkä úòLmlerne dtxhp dn` irna xaky oebke ¨§©©¤

,dxiyk dzid `líøkä éàìëå äìøòc àéîecaezkd zligzay §¨§¨§¨§¦§¥©¤¤
.mixeq` mzligzny xen`dìáàm`øLBkä úòL dì äúéäoebke £¨¨§¨¨§©©¤

,dzcil xg`l dtxhpyàîéàyøLkúzok lr .gafnlàðîçø áúk ¥¨¦§©©¨©©£¨¨
','øBáòé øLà ìkdleqt xyekd zry dl dzidyk mby epcnll Ÿ£¤©£

.gafnlàðîçø áúk éàåwx'éèeòîì àðéîà äåä ,'øBáòé øLà ìk §¦¨©©£¨¨Ÿ£¤©££¨¨¦¨§©¥
wxc àëéämcewå äôøèðwxdLéc÷ä óBqáì,gafnlàéîec ¥¨§¦§§¨§§©¦§¦¨§¨

øNòîcdnda xyrnn my dhrnzd oky ,aezkd xn`p eay dnda §©£¥
.dtxhp xakyìáàm`dLéc÷äd`ixaåwx,äôøèð óBqáì £¨¦§¦¨§§©¦§§¨

àéæç äåä dLc÷àc àðcéòác-dzid oiicr dyicwdy onfay ¦§¦§¨§©§§¨£¨©§¨
,gafnl die`xàîéàyøLkúzok lr .gafnlïî' àðîçø áúk ¥¨¦§©©¨©©£¨¨¦

,'ø÷aäy `vnp .daxwdl dlqtp df ote`a mby epcnlléëéøölk ©¨¨§¦¦
.mixen`d miaezkd

äðùî

ïöîwL ,úBçðnä ìk ãçàå àèBç úçðî ãçàmileqtd on cg` ¤¨¦§©¥§¤¨¨©§¨¤§¨¨
oebk ,dcearl,íéøeték øqeçî ,íéãâa øqeçî ,íBé ìeáè ,ïðBà ,øæ̈¥§§©§¨¦§©¦¦

odkíéìk éab ìò ãîBò ,áLBé ,àîè ,ìøò ,åéìâøå åéãé õçø àlL¤Ÿ§ª¨¨§©§¨¨¥¨¥¥¥©©¥¥¦
e`äîäa éab ìòe`ìeñt ,Bøéáç éìâø éab ìò.zeleqt zegpnd - ©©¥§¥¨©©¥©§¥£¥¨

m` okea õî÷i.ìeñt ìàîO ã ¨©§§Ÿ¨
,øîBà àøéúa ïa`l` ,jka zlqtp dgpnd oi`øéæçéunewd z` ¤§¥¨¥©£¦

ilkl.ïéîia õBî÷éå øBæçéå§©£§¦§©¨¦
m`Bãéa äìòå õî÷unewd mrøBøö,[oa`-]Bà çìî øbøb Bà ¨©§¨¨§¨§©§¥¤©

äðBáì ìL èøB÷,dgpnd lr dpezpdìeñt,dleqt ezvinw -éðtî ¤¤§¨¨¦§¥
eøîàL,minkg.ìeñt øñçäå øúiä õîBwä`ed unewd xeriyy ¤¨§©¤©¨¥§¤¨¥¨

epnn xzei e` xeriyn zegt unw m`e ,odkd ly evnew `ln
ixd gnwd caln xg` xac unewa axrzdyke ,dleqt dvinwd

.df xac cbpk unewd xeriyn xqgp
eäæéàåunewdøúiä,leqtyõøBáî BöîwL.yecbe `ln -åunewd §¥¤©¨¥¤§¨§¨§

dåéúBòaöà éLàøa BöîwL ,øñçzerav`d z` stek `le ,cala ¨¥¤§¨§¨¥¤§§¨
.eizerav` z` ltiwy ici lr unw `l` ,cid sk lr

àøîâ

:`xnbd zl`eyàðúéîì éì änì'ìk ãçàå àèBç úçðî ãçà ¨¨¦§¦§¨¤¨¦§©¥§¤¨¨
éðúéì ,'úBçðnä'ïðBàå øæ ïöîwL úBçðnä ìkleqt 'eke'eze.`l ©§¨¦§¥¨©§¨¤§¨¨¨§¥
:`xnbd daiynìzhiyéøèöéà ïBòîL éaøCzgpna mby xnel §©¦¦§¦§§¦

.el` mileqt mibdep `hegàeä ïéãa ,ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§§¦
äðBáìe ïîL äðeòè àèBç úçðî àäzL,zegpn x`ykickàlL ¤§¥¦§©¥§¨¤¤§¨¤Ÿ

økNð àèBç àäé.mdinc z` jeqgläðeòè dðéà äî éðtîeony §¥¥¦§¨¦§¥¨¥¨§¨
ick ,dpealeBðaø÷ àäé àlL`hegd ly.øceäî ¤Ÿ§¥¨§¨§¨

eok enkíéëñð äðeòè áìç úàhç àäzL àeä ïéãá,zepaxw x`yk §¦¤§¥©©¥¤§¨§¨¦
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oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxtzereay

äåáâì íéàìë.odk ly ehpa` -êëá åúåöîly `l` hpa` `di `ly aezkd zxifb -

`pzik yycn :(a ,c) zenai opixn`e ,'ebe "onbx`e zlkz" :(hl zeny) aizkc ,mi`lk

.`xnr zlkzøîà éãéà áøã äéøá àùéù áø`ki`c meyn ,`xw jixhvi` ikdl -

.deabl zxzen dtixhc cvd dna iziipe `pic xcdip :xninlïéáéø÷ë ïéáéø÷îmenc -

liqt `l zetixh la` .gafa enk odka leqt

"el` oinen" wxta zexekaa opzc ,mipdka

,dndaa oileqte mc`a oixyk el`e :(a ,dn)

ikdl .otec `veie dtixhe epa z`e eze`

.`xw jixhvi`áøì [àáñ] àçà áø äéì øîà
éùà`xw il dnl izk`e -?.xninl `ki` `d

çéëåé ïôåã àöåéxyk otec `vei odky -

opixn`c ,leqt otec `vei oaxwe ,dcearl

.otec `veil hxt - "clei ik" :mipdk zxeza

äøåëáá ùåã÷ åðéàù ïôåã àöåéì äî-

dtixha xn`z ,(bi zeny) aizk "mgx xht"c

jkld !eztixh mr clep m` dxekaa dyecwy

.`xw jixhvi`çéëåé íåî ìòáycwy -

,dtixh `ia` ip` s` ,deabl xeq`e dxekaa

`xw il dnle'åë äåùä ãöä ?il dnle -

`xwä÷éìî ?jzegc ,dligzkl `id dtixh -

`nw wxta opixn`ck ,zwxtne dxcy

llkn deabl dxzede .(a ,k) oileg zhigyc

dtixh `ia` ip` s` ,ixzyi` heicdl dxeqi`

.(`xw il dnle)óåòä úàèçã ä÷éìî
íéðäëìogky` `l otec `veie men lraae -

mey oda oi`c ,xeqi` llkn mipdkl xzid

.mipdk iabl xeqi`åëæã àåä äåáâ ïçìåùî-

xzid zetera men lraa ogky` deab iabe

il dnle ,'ek cvdl dn `kile ,xeqi` llkn

`xwøëéð ïîåî íåî ìòá ?leqt onen oi`y -

lr" wxta zexekaa opixn`ck ,ielba `l`

,xkip enen otec `veie .(` ,fl) "oinen el`

.mircei lkde `lw dil zi`cïéàù ùé äôéøè
øëéð íîåî.miirn ipaa oebk -äì äúéä àìù

øùåëä úòù`inec ,dn` irnn dtxhpc -

,`xw `edda aizkc mxkd i`lke dlxrc

dwynn miz`nd on o`vd on" :dia aizkc

zkqna "oixaer el`" wxta opixn`e ,"l`xyi

xzend on - "miz`nd on" :(` ,gn) migqt

dlxrl o`kn ,xeaa exiizypy ze`n izy

.miz`na dlhayúçú øåáòé øùà ìë
èáùämeyn ,zxaer dpi`y dtixhl hxt -

`xw i`de .zxaer dl aiyg `l zeig dl oi`c

dipin zepaxw x`y opixnbe xyrna aizk

xn`pe "en` zgz" o`k xn`p ,dey dxfba

zexekac iriyz wxta 'ek "hayd zgz" oldl

.(` ,fp)äðùîïðåàå øæyxtn ipd lke -

.dleqt ozcearc i`xwn (a ,eh) migafa

"oitxypd od el`" seqa oixcdpqa ozxdf`e

).(` ,btìøòzngn eig` ezny ,lxr odk -

.dlináùåé.aizk "zxyl cenrl" -éáâ ìò
åøéáç ìâø åà äîäá éáâ ìò åà íéìë-

xac `di `ly opirac :yxtn (` ,ck) migafa

.dtvxd oial eilbx oia uvegìàîùyxtn -

.leqtc olpn `xnbaäøéúá ïáedlek` -

.jpd lke ope`e xf` ,biltøåøö åãéá äìò-

e` gln oke ,xexvd mewn xqg unew `vnp

.dpealõøåáî:`pixg` `pyil .yecb -

qtl eizerav` iy`x oia uveg gnw d`xpy

.eciåéúåòáöà éùàøálr ehyt `ly ,hrn -

.cid lk qtàøîâøãåäî åðáø÷ àäé àìù
.d`p dgpnd `dz `ly -úàèçáìç-

dpi` z`hg .z`hg mzq epiid (alg epiid)

.(a ,v zegpn) zecn izy wxta mikqp dperh
éà
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äîmewn lkn ,xnv ly zilha miiwl xyt`c ab lr s`e Ð jka ezevn oky mi`lkl

dypd cib :`nile ,xn`z m`e .jka miiwl xyt` `l ziviva aiigy ozyt ly oicqa

ike .(a ,v oileg) "dypd cib" yixa xn`ck ,deabl ixye jka ezevn oi`c ,gikei xaegna

ici lr `l` xzid el oi`c oeik :xnel yie !egikei jpd Ð xaegn oky dypd cibl dn `niz

."gikei" dipin carinl jiiy `l ,xeaig

ìòáil d`xpe Ð zetera xzed inp men

.otec `veie xa` xqegnn slinl ivn `zydc

.xity lkd iz` ,xkip onen oky :xn`yk seqale

ïëùonf xqegnc xnel oi`e Ð xkip onen

raexe carpe dvwene epa z`e eze`e

d lkc ,egikei xigne opz`exzei ,lew mdl yi ip

oi`y miirn ipaa dtixhnikid ik ,llk rcei

.lew el yic meyn xkip enen otec `vei aiygc

cenll oi` deabl dxeq`e heicdl `ixyc digne

okye ,deabl dpina oi` oky digl dnc ,dtixh

.xkip dnen

àéîåã:xn`z m`e Ð mxkd i`lke dlxrc

migqt) "dry lk" wxt opixn` `de

zxne` z`f :(` ,fhw oileg) "xyad lk"ae (` ,dk

mdl dzide li`ed ,xq`p oxwir mxkd i`lk

mi`lkc :xnel yie !dyxyd mcew xyekd zry

mdn oiyery miapra ixii` `xw i`da iaizkc

on" :(` ,gn migqt) opiyxcck ,mikqpl oii

,xeaa exiizypy ze`n izy xzenn Ð "miz`nd

ovxgc `wecc ,xyekd zry mdl dzid `l edpd

mcew xyekd zry el dzidy `ed rxfpy

m`e .mikqp oiyer oi` ovxgd one ,dyxyd

zry mdl dzid onvr miapr mze` :xn`z

dnc :xnel yie !miz`n etiqedy mcew xyekd

lcby mi`lk dyrpy xg` xeqi`a sqezpy

zry (ok ixg`) mlern el did `l Ð ok ixg`

okl mcew lcby dn s` xqzinc i`de .xyekd

yixtdl dfn df licadl xyt` i`y itl Ð

.mzaexrz

áúëab lr s` Ð xeari xy` lk `pngx

xyekd zry el dzidy `kidc gkenc

iziin ikd elit` ,"l`xyi dwyn"n opitli `l

dxenz) "oixeq`d lk" wxta `zkec lka dil

i`xw `zlz ici lrc meyn ,carp iab (` ,hk

.wlgl oi`c opiwqn

ïöî÷ùoii iiezy oicd `ede Ð 'ek ope` xf

opixn`ck ,dcear ilgne dzina y`x irexte

`pze ,(a ,bt oixcdpq) "oitxypd od el`" wxta

.xiiyeïáÐ oinia uenwie xefgi xne` `xiza

ileqt edlek` oicd `edc `xnba gkenc i`nl

icda l`ny leqt aixr `lc denzl yi ,lirlc

jzrc `wlqc meyn :xnel yie !lirlc ileqt

mixetikd meia `xiykd dil zi`c oeik l`nyc

.dxfg da lirez `le ,dcear reaw Ð

øñçab` Ð eizerav` iy`xa evnwy

s` ,ea `veik xqg yxtne xfeg Ð xzi yxtnc

.`ed xqg meyn hxewe xibxbe xexvc ab lr
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`oifgeקי mipya cenr e sc ± oey`x wxtzereay

éëä éàipd lke ope`e xf onc laiwy migafd lk :ipzw (a ,eh) migaf zkqna -

!'ek migafd lk cg`e alg z`hg cg` :oizipzn ik inp ipzil - oizipzncåäìåë
òîùî.oerny iax bilt `le -êéøèöà`heg zgpn `ied inp ikd e`lac ab lr s` -

`yixcn :`nizc ednc ,diipzinl jixhv` ikd elit` - oerny iax bilt `le ,llka

,daeg myl elr `l dnyl `lyc ipzwc

daxl (a ,a zegpn) oiwxit yixa `pniwe`

inp `tiq ,oerny iaxk `lc oizipzn `axle

iaxk `lc 'ek xf ovnwy zegpnd lk :ipzwc

,`tiqa inp bilt `yixa biltcnc ,oerny

epaxw oi`c ikid ikc `heg zgpna xn`e

.dxyk oileqt dl ivnw ik ,xcednòîùî à÷
ïì`lc "`heg zgpn cg`" dxizi dpyn -

iaxc ,oerny iaxl `l` diipznl jixhv`

.`tiqa dcen inp oernyåúéá êåúî àéáé àì
åðàìîéåilk zyecw :ixaqwc .oexyrl zlq -

,dilr oitiqen oi` aeyc ,dgpn myl draw

oiwxit i`da opixn`ck ,oexqga `lqtine

.dxqgyl hxt - "dgpnd on" :(a ,h zegpn)

åúéá êåúî àéáé,draw dvinw :xaqwc -

i`xen` ibilt `peeb i`dke .eda unw `l `de

.(` ,h my) oizrnya onwlìàîù àðù éàîå
oileqt x`yac `pin` ded [i`n`] ,xnelk -

l`nya `l` ixecd`l xiykn `líåéá ?
íéøåôëäskd z`e epinia dzgnd z` lhp -

.el`nyaäèéçùáwxta onwl opixn`ck -

eaixwde" :(` ,hi zegpn) iyilyz` oxd` ipa

lr cnil ,dpedk zevn jli`e dlawn - "mcd

.xfa dxyky dhigydäìò áø øîàåepiid -

da aizke xfrl` da aizkc ,dleqtc `nrh

.`aekir "dweg"e ,"dweg"äøô éðàù-

dcearc e`l - xfa dleqt dhigyc `nrhc

eda `kiiy `lc ziad wca iycw `dc ,`id

.da leqt xfc `id aezkd zxifb `l` .dcear

àåä ïëã ìë åàìåziad wca iycwa -

oky lk `l gafn iycwa ,dcear daeyg?
,miycw zhigya xyk xf ikd elit`e

dvinw iabe .dceara xykd ogky` `nl`

,`xiza oal dxfga `zpwz dil zi` inp

axc il dnleàùéù áø øîà ?mlerl -

dxt iab odk `irac i`de .dcear e`l

dedc icin ,`id aezkd zxifb - dnec`

.mirbp [ze`xn`]äîáî óìéðå,xnelk -

il dnl axc?oa xiyknc l`ny `py i`n

meia xykd dil zi`c - dxfga `xiza

oa inp xyknc `prci `p` inp xf ,mixetkd

mcew dnaa xykd dil zi` `dc ,`xiza

!zexekaa dceardy ,oxd` ycwzpyéëå
ïðéôìé àì äîáî àîéúlcap `l oiicrc -

.oxd`àöåéì ïéðî àéðúäåixeni`n -

it lr s`y ,mirlwl ueg dlere z`hg

"oilev cvik"a opixn`ck ,leqt `edy

,"dnc z` `aed `l od"n (` ,at migqt)

cxi `l - dlr m`øùë àöåé éøäù ?
äîáá.mirlw my eid `ly -úàæà àðú

êéîñ äìåòä úøåúdcp zkqna xn`ck -

lkl zg` dxez :(a ,n) "otec `vei" wxta

dna hwpc i`de .ecxi `l elr m`y oilerd

xwir la` ,`id `nlra `knq zvw -

.sili mzdn `nrhíùî õî÷å`ln -

:(a `xwie) aizk `xwc diyix .evnew

unwe" ,"mipdkd oxd` ipa l` d`iade"

x`yk oetva dvinw opira `lc ol rnyn `we .md gxfnae ,dn` dxyr zg` l`xyi ilbx zqixc mewn epiide ,unew my micner xfd ilbxy mewnn :rnyn "myn

.unewl dxyk dxfrd lk `l` ,miycwáéúë àîúñzexf leqt cg`e l`ny leqt cg`e (cg`) ,zelqt meyn dvnew exifgde xak unwy mewnn - "myn unwe" -

!rnynaùãé÷ åìéôàå õîå÷áã áø ïì òîùî à÷ àìà.icin ol rnyn ded `l ,ax ixiin yciwc e`l i`c .`xiza oa xiykn ,ilk ozna unew -íéøáã äîá
íéøåîà.dxfga xiykn `xiza oac -àî÷ àðúî.mezgpd dcedi iaxe oiiq`i oa iqei iaxc` `ziixaa biltc -àéä äãåáò ïéìåñô úöéî÷ éà`l elit` leqtl -

.dxfga owzz `l - ilka unew ozpàéä äãåáò åàì éàå!dxfga xyt`e aiyg `l inp ilk ozn car ik ,ziyrp oileqtae li`ed ,aiyg `lc -
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àìùmikqp enr oi` oia mikqp enr yi oia `lde ?xkyp dna :dniz Ð xkyp `heg `di

,dpna eikqpe `ed `iai Ð "xey ilr ixd" :(a ,fw) `xza wxta onwl opze ,rlqk ied

oi`y it lr s` ,rlqa inp ycwn z`neh ly z`hgae .rlqa eikqpe `ed `iai Ð "yak"

.`ed `kxit e`le !mikqp dnrìéàåäaxl :dniz Ð oerny iaxk `lc `yix opinwe`e

i`n ,oerny iaxk `iz`c ,oiwxit yixc iy`

?xninl `ki`àìÐ ep`lnie ezia jezn `iai

myl draw ilk zyecw :xaqwc ,oexyr zleq

,oexqga `lqtine dilr oitiqen oi` aeyc ,dgpn

Ð "dgpnd on" :(a ,h) `wxit i`da opixn`ck

`dc :dywe .qxhpewa yxit jk ,dxqgyl hxt

dgpn :xn`c ,onwl azezi` yiwl oa oerny iax

ezia jezn `iai `l Ð dvinw mcew dxqgy

oal onwl `xw il dnl :dyw cere !dp`lnie

ol iziz `pn ,uenwie xefgie "myn unwe" `xiza

edlekc :yxtl d`xpe ?draw ilk zyecwc

,draw `l ilk zyecwc opgei iaxk [dil `xiaq]

`l i` draw i` ibilt mileqt zvinwa `l`

yexit xnel dvex ikdc xninl ivne ,draw

.qxhpewdéðàù`id ziad wca iycwc dxt

oilegc `nw wxtae .biltc o`n `kilc rnyn Ð

.izyxit (a ,`i) zereayc `nw wxtae (` ,`i)

ike:qxhpewa yxit Ð opitli `l dnan `niz

xnel dvexy rnyn .oxd` lcapy mcew

xyt` i`e .dnaa xf xzed `l oxd` xg`lc

(` ,giw) migafc `xza wxta gkenck ,ok xnel

epiide ,xfd z` xiykdl (yi`) "yi`" :yixcc

(bi ` l`eny) epivn cere .oxd` lcapy xg`l

.dnaa eaixwdy l`enye le`yéøäù`vei

xyk mcc `vei ixde :xn`z m`e Ð dnaa xyk

:(` ,ct migaf) "ycwn gafnd" wxta opze ,dnaa

m` dcedi iaxl ,mirlwl ueg dnc `viye

la` ,ecxi i`ce oixa`dc :xnel yie !cxz dzlr

.gafnd ilzekn gpwzn epi` mcdàìà`nrh

df oipra jixt `l mewn meya Ð opireny`c

axl dil jixhvi` i`n` ,`kd dil `iywc

dxeby `nye .`ziixaa `ipzc `d opireny`l

.lk ita dzid

íå÷îîoiwxita onwl Ð zecner xfd ilbxy

`pin` jzrc `wlq ,jixhv` :yxtn

oxwa dybd dn ,"unwe dyibde" aizke li`ed

`l qxhpewae .'ek dvinw s` zinexc ziaxrn

.ok yxitïåéëåil dn aizk `nzq `xwc

"ycwn gafnd" wxta :xn`z m`e Ð 'ek l`ny

z` ewxfe oileqt elaiwy :opzc (` ,ct migaf)

oileqta dl opinwene ,cxi `l dlr m`y onc

z`f"n (`kd) dl iaxne ,xeav zcearl efgc

dn `nzq `xwc oeikc jixt `l i`n`e ."dxezd

opiyxcc meyn :xnel yie ?efg `l il dne efg il

.oiherin el` ixd Ð "dlerd `id z`f"
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מנחות. פרק ראשון - כל המנחות דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zegpn(iyily meil)

ickøkNð àèBç àäé àlLn xzei eilr lwdlzegpn x`yajeqgle ¤Ÿ§¥¥¦§¨
inc z` el,mikqpdäðeòè dðéà äî éðtîeick ,mikqpàäé àlL ¦§¥¨¥¨§¨¤Ÿ§¥

.øceäî Bðaø÷̈§¨§¨
lk' mzqa dpey dpynd dzid eli` :dzaeyz z` `xnbd dwiqn

'zegpndïBòîL éaø øîàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñzepaxwa ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨©©¦¦§
`ed dxezd oevxy `hegBðaø÷ àäé àlL`hegd ly,øceäîlr ¤Ÿ§¥¨§¨§¨

ok,øLkúz énð ïéìeñt dì éöî÷ éklr zelqtp zegpn x`y wxe ¦¨§¦¨§¦©¦¦§©©
.mileqt zvinw iciïì òîLî à÷dpynd dkxved ok lr - ¨©§©¨

ici lr evnwpy zegpnd x`y oiae `heg zgpn oiay ,eprinydl
.zelqtp mileqt
:`xnbd dywnéðúéì énð íúä éëä éàmigafa dpyna mb ok m` ¦¨¦¨¨©¦¦§¥

(:eh)siqedl dl did ,migaf mc zlawl mileqtd z` zhxtnd'ãçà¤¨
ïðBàå øæ ïîc eìawL íéçáfä ìk ãçàå áìç úàhç,'mileqt 'eke ©©¥¤§¤¨¨©§¨¦¤¦§¨¨¨§¥

àîéìåyéøèöà ïBòîL éaøìClr lqtp `heg oaxw mby eprinydl §¥¨§©¦¦§¦§§¦
recne ,xcedn didi `ly dxezd oevxy elit`e ,mileqt zlaw ici

.`l eze 'migafd lk' mzqa dzpyàîìàc ,myn gken `l` -ïåék ©§¨¥¨
déì àðúc'ìk'migafdõeç' éðz÷ àìåalg z`hgn',eälekmigaf §¨¨¥¨§Ÿ¨¨¥§

llkd on `vei `la,òîLî,z`hgl oicd `edy yxtl jxev oi`e ©§©
ok m`eàðúc ïåék énð àëä'ìkzegpndõeç' éðz÷ àìå 'zgpnn ¨¨©¦¥¨§¨¨¨§Ÿ¨¨¥
`heg',eäleka zegpn,òîLî`edy yxtl dpynd dkxved dnle §©§©

.`heg zgpnl oicd
:`xnbd zvxznéøèöàCelit` ,'`heg zgpn cg`' siqedl dpynd ¦§§¦

oky .`heg zgpn mb llek 'zegpnd lk'y,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨
àLéøì àðîé÷Bàå ìéàBäzncewd dpynd z` epcnrdy xg`n - ¦§¦§¨§¥¨

zegpna mb xn`p dnyl `ly leqty zxaeqdk àìczhiyéaø §Ÿ§©¦
ïBòîLlirl x`eank migafa wx xn`p df leqty xaeqd(:a)ok m` , ¦§

dy xazqnàôéñ[epizpyn]énðzxaeqk àìczhiyïBòîL éaø ¥¨©¦§Ÿ§©¦¦§
ezhiyle ,xcedn `hegd oaxw didi `ly `ed dxezd oevxy xaeqd

.mileqt ici lr mb dxiyk `heg zgpn didzïì òîLî à÷mby ¨©§©¨
.dleqt mileqt ici lr dvnwpy `heg zgpn oerny iax zhiyl

kl unewd zxfgd dliren m`d dpc `xnbd:dleqt dvinw xg`l il
õîwL øæ ,áø øîà,dgpnd z`øéæçé,dgpnd ilkl unewd z` ¨©©¨¤¨©©£¦

.dxykdl dgpnd xefgz jkae ,uenwie xyk odk xefgi jk xg`e
:`xnbd dywnïðz 'ìñt' ïðà àäåleqty epizpyna epipy ixde - §¨£©¨©§©

dleqt dgpndy ef oeyln rnyne ,dze` lqt dgpn z` unwy
.dpwz dl oi` aeye ,ixnbl

:`xnbd zvxznìñt ,'ìñt' éàîdgpnd z`øéæçiL ãòz` dil` ©¨©¨©©¤©£¦
.dxykdl zxfeg `id okn xg`l j` ,unewd

:df uexiz `xnbd dgecàøéúa ïa eðééä éëä éàixacl mb ok` m` - ¦¨¦©§¤§¥¨
oa zhiyk `id mzhiyy `vnp ,ilkl unewd zxfgd dliren minkg
uenwie xefgie unewd z` xifgi l`nya unw m`y xaeqd `xiza
.minkg lr welgl `a `xiza oay rnyn dpynd ixacn ixde ,oinia

:`xnbd zvxzndéúéàc éà[epyi m`-]déðéòa õîB÷ì`ed oiicre ¦§¦¥§¤§¥¥
miiw,àøéúa ïác déìò ïðaø éâéìt àìexifgdl xyt` lkd ixacle Ÿ§¦¦©¨¨£¥§¤§¥¨

,aey uenwleéâéìt ékote`aõîB÷ øñçcc .miiw eppi` xake dfïðaø ¦§¦¦§¨¥¤©¨¨
éøáñ,zxy ilka dycwzdy xg`l dgpnd gnwn xqgp m`yàì ¨§¦Ÿ
àéáéxg` gnwepàlîéå Búéa CBzîdgpnd z` milydl ilkl ¨¦¦¥¦©§¤

oldl `ziixad zyxec oky .ie`xd dxeriyl(:h)xn`py dnn`xwie)

(b amixaeqe .dleqt `idy dxqg dgpnl hxt ,'dgpnd on zxzepde'
xyt` i` aey dry dze`ne ,dgpnd z` raew ilkd yeciwy minkg
leqta dvnwpy dgpn jkitl .zxg` zleq dil` sxvle dzepyl
unew xeriyk dxeriyn xqgp oky ,dleqt oira eppi` xak unewde

.xg` gnwa enilydl xyt` i`e dfe,øáñ àøéúa ïaxg`l s` ¤§¥¨¨©
lr dpwzl xyt` ,dleqtd dvinwd ici lr dgpnd xeriy xqgpy

y iciàéáéxg` gnwepàlîéå Búéa CBzîz` milydl ick ilkl ¨¦¦¥¦©§¤
dgpnd z` zraew dvinwd ezhiyl oky .ie`xd dxeriyl dgpnd
xg`ne .dilr siqedl xyt` oiicr dvinwd cre ,ilkd yeciw `le

,dvinwd mcew enk df ixd ,dpi`y ink zaygp dleqt dvinwy
.xg` gnw ici lr dnilydl xyt` oiicre

:df uexiz `xnbd dgecéëä éàdpynd zxne` recn'àøéúa ïa ¦¨¦¤§¥¨
,'ïéîia õBî÷éå øBæçéå øéæçé øîBài` aey oira unewd oi`yk ixd ¥©£¦§©£§¦§©¨¦

`l` ,ilkl exifgdl xyt`àéáéå øéæçé øîBà àøéúa ïa'xg` gnw ¤§¥¨¥©£¦§¨¦
déì éòaéî 'ïéîia õBî÷éå øBæçéå epàlîéå Búéa CBzîly `pzl ¦¥¦©§¤§©£§¦§©¨¦¦¨¥¥

.`xiza oa zhiy xe`iaa xnel dpynd
ote`a ax ixac z` zyxtne ,mcewd dvexizn da zxfeg `xnbd

:xg`áø øîà à÷ ék,'xifgi unwy xf'ìzhiy itàøéúa ïaxn` ¦¨¨©©§¤§¥¨
ok` minkg zhiyl j` ,ok.ilkl unewd zxfgd lirez `l

`ld :`xnbd dywnàèéLtzxfgd dliren `xiza oa zrcly §¦¨
,l`nya unewl dliren `idy myk ,xf ici lr unwpy unewd

.df xac eprinydl ax jxved recne
:`xnbd zvxznàøéúa ïa øLëî à÷ àì ïàk ãò ,àîéúc eäî©§¥¨©¨Ÿ¨©§©¤§¥¨

unewd zxfgd ici lr dgpnd z`àlàdvnwpyk,ìàîOameyn ¤¨©§Ÿ
lecbd odkd oky ,mixetikd meia l`ny zceara xykd ep`vny
sk z`e epinia milgbd zzgn z` lhep miycwd ycewl qpkpy

,el`nya zxehwdìáàunwpy unewaàì ïéìeñt øàLalirez £¨¦§¨§¦Ÿ
.mewn meya xykd mdl oi`y meyn ,ilkl ezxfgdïì òîLî à÷̈©§©¨

wx `le ,mileqtd lka unewd zxfgd dliren `xiza oa zrcly ,ax
.l`nya dvinwa
:`xnbd zl`eyàðL éàîa dvnwpy dgpnìàîNoa zrcly ©§¨§Ÿ

meyn evnewle xefgle unewd z` xifgdl xyt` `xizaïçkLàc§©§§¨
[ep`vny-]a àøéLëä dìzcear,íéøetkä íBézcear `ldénð øæ ¨¤§¥¨§©¦¦¨©¦

,äèéçLa àøéLëä dì ïçkLàok m`e .xfa dxiyk dhigy oky ©§§¨¨¤§¥¨¦§¦¨
z` `xiza oa xn` xf zvinwa mby eprinydl ax jxved recn

.eixac
:`xnbd zvxzn,àéä äãBáò åàì äèéçLdxiyk `id ok lre §¦¨¨£¨¦

okzi ok lre ,xfa xykd mey ep`vn `l dceara la` ,xfa
`l unewd zxfgd s`e dgpnd z` ixnbl zlqet xf zvinwy

.dxiykdl lirez
:df uexiz lr `xnbd dywnå`id dhigy ikàì,dcearéaø øîàäå §Ÿ§¨¨©©¦
äøt úèéçL ,áø øîà àøéædnec`,äìò áø øîàå ,äìeñt øæa ¥¨¨©©§¦©¨¨§¨§¨§¨©©¨¨

y meyn dleqt `idy'da áéúk 'äweç'å 'øæòìà.xn`p okyxacna) ¤§¨¨§¨§¦¨
(a hidpgOl uEgn l` Dz` `ivFde odMd xfrl` l` Dz` mYzpE§©¤Ÿ¨¤¤§¨¨©Ÿ¥§¦Ÿ¨¤¦©©£¤

da xn`p oke ,'eiptl Dz` hgWe(`k hi my),'mlFr zTgl mdl dzide' §¨©Ÿ¨§¨¨§¨§¨¨¤§ª©¨
ok lre ,miakrn ea exn`py mihxtd lk 'dweg' ea xn`py mewn lke

.xfrl`k odk ici lr `l` dzhigy dxiyk oi`epivny xg`ne
.dcear `id dhigyy gken ,dnec` dxt zhigya zakrn dpedky

:`xnbd zvxznéðàLzhigyäøtdzhigy leqt mrhy ,dnec` ¨¦¨¨
,dcear `idy meyn epi` xfacixdàéä úéaä ÷ãa éLã÷dpi`e §¨§¥¤¤©©¦¦

`l` .zepaxwd zcear da zkiiy oi` jk oiae ,gafn zyecwa dyecw
dperh `id dcear dpi`y elit`y ,`id aezkd zxifb gxkda
.dcear `idy miycw zhigy lkl dpnn gikedl oi` ok m`e ,dpedk

:df uexiz lr `xnbd ddnzïëc ìk åàìå[oky lk-],àeäm` `ld §¨¨§¥
úéaä ÷ãa éLã÷dnec` dxt enkeòa[mikixv-]äpeäkmeyn ¨§¥¤¤©©¦¨§¨

oipr mda jiiy oi`y elit` dcear oic mzhigyl dxezd dpzpy
,dceary xnel okzi ikeäpeäk eòa àì çaæî éLã÷aygiz `le ¨§¥¦§¥©Ÿ¨§¨

meyn xfa dxiyk dhigyy xnel oi` ok m`e .dceark mzhigy
ef dcear dxezd dxiykdy meyn `ed gxkda `l` ,dcear dpi`y
enk `ld ,dnewnl dxen`d `iyewd zxfeg aey df itle ,xfa mb
,mixetikd mei zceara df leqt dxez dxiykdy l`nya epivny

.dhigy zceara zexf leqt dxez dxiykd ok enk
:`xnbd zvxzn,éãéà áøc déøa àLéL áø øîàdhigy mlerl ¨©©¦¨§¥§©¦¦

`idy xfa dxt zhigya dxn`py aezkd zxifbe ,dcear dpi`
aezkd zxifb `l` ,dcear oic dxezd dl dpzpy meyn dpi` dleqt

,dpedka `l` dxiyk didz `ly `id `nlraäåäc éãéîenk-] ¦¦©£¨
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zegpn(iyily meil)

ickøkNð àèBç àäé àlLn xzei eilr lwdlzegpn x`yajeqgle ¤Ÿ§¥¥¦§¨
inc z` el,mikqpdäðeòè dðéà äî éðtîeick ,mikqpàäé àlL ¦§¥¨¥¨§¨¤Ÿ§¥

.øceäî Bðaø÷̈§¨§¨
lk' mzqa dpey dpynd dzid eli` :dzaeyz z` `xnbd dwiqn

'zegpndïBòîL éaø øîàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñzepaxwa ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨©©¦¦§
`ed dxezd oevxy `hegBðaø÷ àäé àlL`hegd ly,øceäîlr ¤Ÿ§¥¨§¨§¨

ok,øLkúz énð ïéìeñt dì éöî÷ éklr zelqtp zegpn x`y wxe ¦¨§¦¨§¦©¦¦§©©
.mileqt zvinw iciïì òîLî à÷dpynd dkxved ok lr - ¨©§©¨

ici lr evnwpy zegpnd x`y oiae `heg zgpn oiay ,eprinydl
.zelqtp mileqt
:`xnbd dywnéðúéì énð íúä éëä éàmigafa dpyna mb ok m` ¦¨¦¨¨©¦¦§¥

(:eh)siqedl dl did ,migaf mc zlawl mileqtd z` zhxtnd'ãçà¤¨
ïðBàå øæ ïîc eìawL íéçáfä ìk ãçàå áìç úàhç,'mileqt 'eke ©©¥¤§¤¨¨©§¨¦¤¦§¨¨¨§¥

àîéìåyéøèöà ïBòîL éaøìClr lqtp `heg oaxw mby eprinydl §¥¨§©¦¦§¦§§¦
recne ,xcedn didi `ly dxezd oevxy elit`e ,mileqt zlaw ici

.`l eze 'migafd lk' mzqa dzpyàîìàc ,myn gken `l` -ïåék ©§¨¥¨
déì àðúc'ìk'migafdõeç' éðz÷ àìåalg z`hgn',eälekmigaf §¨¨¥¨§Ÿ¨¨¥§

llkd on `vei `la,òîLî,z`hgl oicd `edy yxtl jxev oi`e ©§©
ok m`eàðúc ïåék énð àëä'ìkzegpndõeç' éðz÷ àìå 'zgpnn ¨¨©¦¥¨§¨¨¨§Ÿ¨¨¥
`heg',eäleka zegpn,òîLî`edy yxtl dpynd dkxved dnle §©§©

.`heg zgpnl oicd
:`xnbd zvxznéøèöàCelit` ,'`heg zgpn cg`' siqedl dpynd ¦§§¦

oky .`heg zgpn mb llek 'zegpnd lk'y,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨
àLéøì àðîé÷Bàå ìéàBäzncewd dpynd z` epcnrdy xg`n - ¦§¦§¨§¥¨

zegpna mb xn`p dnyl `ly leqty zxaeqdk àìczhiyéaø §Ÿ§©¦
ïBòîLlirl x`eank migafa wx xn`p df leqty xaeqd(:a)ok m` , ¦§

dy xazqnàôéñ[epizpyn]énðzxaeqk àìczhiyïBòîL éaø ¥¨©¦§Ÿ§©¦¦§
ezhiyle ,xcedn `hegd oaxw didi `ly `ed dxezd oevxy xaeqd

.mileqt ici lr mb dxiyk `heg zgpn didzïì òîLî à÷mby ¨©§©¨
.dleqt mileqt ici lr dvnwpy `heg zgpn oerny iax zhiyl

kl unewd zxfgd dliren m`d dpc `xnbd:dleqt dvinw xg`l il
õîwL øæ ,áø øîà,dgpnd z`øéæçé,dgpnd ilkl unewd z` ¨©©¨¤¨©©£¦

.dxykdl dgpnd xefgz jkae ,uenwie xyk odk xefgi jk xg`e
:`xnbd dywnïðz 'ìñt' ïðà àäåleqty epizpyna epipy ixde - §¨£©¨©§©

dleqt dgpndy ef oeyln rnyne ,dze` lqt dgpn z` unwy
.dpwz dl oi` aeye ,ixnbl

:`xnbd zvxznìñt ,'ìñt' éàîdgpnd z`øéæçiL ãòz` dil` ©¨©¨©©¤©£¦
.dxykdl zxfeg `id okn xg`l j` ,unewd

:df uexiz `xnbd dgecàøéúa ïa eðééä éëä éàixacl mb ok` m` - ¦¨¦©§¤§¥¨
oa zhiyk `id mzhiyy `vnp ,ilkl unewd zxfgd dliren minkg
uenwie xefgie unewd z` xifgi l`nya unw m`y xaeqd `xiza
.minkg lr welgl `a `xiza oay rnyn dpynd ixacn ixde ,oinia

:`xnbd zvxzndéúéàc éà[epyi m`-]déðéòa õîB÷ì`ed oiicre ¦§¦¥§¤§¥¥
miiw,àøéúa ïác déìò ïðaø éâéìt àìexifgdl xyt` lkd ixacle Ÿ§¦¦©¨¨£¥§¤§¥¨

,aey uenwleéâéìt ékote`aõîB÷ øñçcc .miiw eppi` xake dfïðaø ¦§¦¦§¨¥¤©¨¨
éøáñ,zxy ilka dycwzdy xg`l dgpnd gnwn xqgp m`yàì ¨§¦Ÿ
àéáéxg` gnwepàlîéå Búéa CBzîdgpnd z` milydl ilkl ¨¦¦¥¦©§¤

oldl `ziixad zyxec oky .ie`xd dxeriyl(:h)xn`py dnn`xwie)

(b amixaeqe .dleqt `idy dxqg dgpnl hxt ,'dgpnd on zxzepde'
xyt` i` aey dry dze`ne ,dgpnd z` raew ilkd yeciwy minkg
leqta dvnwpy dgpn jkitl .zxg` zleq dil` sxvle dzepyl
unew xeriyk dxeriyn xqgp oky ,dleqt oira eppi` xak unewde

.xg` gnwa enilydl xyt` i`e dfe,øáñ àøéúa ïaxg`l s` ¤§¥¨¨©
lr dpwzl xyt` ,dleqtd dvinwd ici lr dgpnd xeriy xqgpy

y iciàéáéxg` gnwepàlîéå Búéa CBzîz` milydl ick ilkl ¨¦¦¥¦©§¤
dgpnd z` zraew dvinwd ezhiyl oky .ie`xd dxeriyl dgpnd
xg`ne .dilr siqedl xyt` oiicr dvinwd cre ,ilkd yeciw `le

,dvinwd mcew enk df ixd ,dpi`y ink zaygp dleqt dvinwy
.xg` gnw ici lr dnilydl xyt` oiicre

:df uexiz `xnbd dgecéëä éàdpynd zxne` recn'àøéúa ïa ¦¨¦¤§¥¨
,'ïéîia õBî÷éå øBæçéå øéæçé øîBài` aey oira unewd oi`yk ixd ¥©£¦§©£§¦§©¨¦

`l` ,ilkl exifgdl xyt`àéáéå øéæçé øîBà àøéúa ïa'xg` gnw ¤§¥¨¥©£¦§¨¦
déì éòaéî 'ïéîia õBî÷éå øBæçéå epàlîéå Búéa CBzîly `pzl ¦¥¦©§¤§©£§¦§©¨¦¦¨¥¥

.`xiza oa zhiy xe`iaa xnel dpynd
ote`a ax ixac z` zyxtne ,mcewd dvexizn da zxfeg `xnbd

:xg`áø øîà à÷ ék,'xifgi unwy xf'ìzhiy itàøéúa ïaxn` ¦¨¨©©§¤§¥¨
ok` minkg zhiyl j` ,ok.ilkl unewd zxfgd lirez `l

`ld :`xnbd dywnàèéLtzxfgd dliren `xiza oa zrcly §¦¨
,l`nya unewl dliren `idy myk ,xf ici lr unwpy unewd

.df xac eprinydl ax jxved recne
:`xnbd zvxznàøéúa ïa øLëî à÷ àì ïàk ãò ,àîéúc eäî©§¥¨©¨Ÿ¨©§©¤§¥¨

unewd zxfgd ici lr dgpnd z`àlàdvnwpyk,ìàîOameyn ¤¨©§Ÿ
lecbd odkd oky ,mixetikd meia l`ny zceara xykd ep`vny
sk z`e epinia milgbd zzgn z` lhep miycwd ycewl qpkpy

,el`nya zxehwdìáàunwpy unewaàì ïéìeñt øàLalirez £¨¦§¨§¦Ÿ
.mewn meya xykd mdl oi`y meyn ,ilkl ezxfgdïì òîLî à÷̈©§©¨

wx `le ,mileqtd lka unewd zxfgd dliren `xiza oa zrcly ,ax
.l`nya dvinwa
:`xnbd zl`eyàðL éàîa dvnwpy dgpnìàîNoa zrcly ©§¨§Ÿ

meyn evnewle xefgle unewd z` xifgdl xyt` `xizaïçkLàc§©§§¨
[ep`vny-]a àøéLëä dìzcear,íéøetkä íBézcear `ldénð øæ ¨¤§¥¨§©¦¦¨©¦

,äèéçLa àøéLëä dì ïçkLàok m`e .xfa dxiyk dhigy oky ©§§¨¨¤§¥¨¦§¦¨
z` `xiza oa xn` xf zvinwa mby eprinydl ax jxved recn

.eixac
:`xnbd zvxzn,àéä äãBáò åàì äèéçLdxiyk `id ok lre §¦¨¨£¨¦

okzi ok lre ,xfa xykd mey ep`vn `l dceara la` ,xfa
`l unewd zxfgd s`e dgpnd z` ixnbl zlqet xf zvinwy

.dxiykdl lirez
:df uexiz lr `xnbd dywnå`id dhigy ikàì,dcearéaø øîàäå §Ÿ§¨¨©©¦
äøt úèéçL ,áø øîà àøéædnec`,äìò áø øîàå ,äìeñt øæa ¥¨¨©©§¦©¨¨§¨§¨§¨©©¨¨

y meyn dleqt `idy'da áéúk 'äweç'å 'øæòìà.xn`p okyxacna) ¤§¨¨§¨§¦¨
(a hidpgOl uEgn l` Dz` `ivFde odMd xfrl` l` Dz` mYzpE§©¤Ÿ¨¤¤§¨¨©Ÿ¥§¦Ÿ¨¤¦©©£¤

da xn`p oke ,'eiptl Dz` hgWe(`k hi my),'mlFr zTgl mdl dzide' §¨©Ÿ¨§¨¨§¨§¨¨¤§ª©¨
ok lre ,miakrn ea exn`py mihxtd lk 'dweg' ea xn`py mewn lke

.xfrl`k odk ici lr `l` dzhigy dxiyk oi`epivny xg`ne
.dcear `id dhigyy gken ,dnec` dxt zhigya zakrn dpedky

:`xnbd zvxznéðàLzhigyäøtdzhigy leqt mrhy ,dnec` ¨¦¨¨
,dcear `idy meyn epi` xfacixdàéä úéaä ÷ãa éLã÷dpi`e §¨§¥¤¤©©¦¦

`l` .zepaxwd zcear da zkiiy oi` jk oiae ,gafn zyecwa dyecw
dperh `id dcear dpi`y elit`y ,`id aezkd zxifb gxkda
.dcear `idy miycw zhigy lkl dpnn gikedl oi` ok m`e ,dpedk

:df uexiz lr `xnbd ddnzïëc ìk åàìå[oky lk-],àeäm` `ld §¨¨§¥
úéaä ÷ãa éLã÷dnec` dxt enkeòa[mikixv-]äpeäkmeyn ¨§¥¤¤©©¦¨§¨

oipr mda jiiy oi`y elit` dcear oic mzhigyl dxezd dpzpy
,dceary xnel okzi ikeäpeäk eòa àì çaæî éLã÷aygiz `le ¨§¥¦§¥©Ÿ¨§¨

meyn xfa dxiyk dhigyy xnel oi` ok m`e .dceark mzhigy
ef dcear dxezd dxiykdy meyn `ed gxkda `l` ,dcear dpi`y
enk `ld ,dnewnl dxen`d `iyewd zxfeg aey df itle ,xfa mb
,mixetikd mei zceara df leqt dxez dxiykdy l`nya epivny

.dhigy zceara zexf leqt dxez dxiykd ok enk
:`xnbd zvxzn,éãéà áøc déøa àLéL áø øîàdhigy mlerl ¨©©¦¨§¥§©¦¦

`idy xfa dxt zhigya dxn`py aezkd zxifbe ,dcear dpi`
aezkd zxifb `l` ,dcear oic dxezd dl dpzpy meyn dpi` dleqt

,dpedka `l` dxiyk didz `ly `id `nlraäåäc éãéîenk-] ¦¦©£¨
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zegpn(iriax meil)

ìBñôìå LBc÷z dézëeãì õîB÷ì déì øcäî éëå`edyk ixde - §¦©§©¥§¤§§¥¦§§¦§
`ed ixd ,dgpnd ly oey`xd zxy ilka enewnl unewd z` xifgn
el yi dry dze`ae ,ezcear z` xnebe unew zyecwa eycwn

.leqta carpy meyn lqtdl
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,ïðçBé éaø øîày di`x o`kn -éìk ¨©©¦¨¨Ÿ¤¤§¥

ïéLc÷î ïéà úøLsebd zyecwa mkezay dn z`àlàepzip ok m` ¨¥¥§©§¦¤¨
mkezaúòcîlr `ly epzipyk `le ,ilkd mycwiy [zrc lr-] ¦©©

epevx oi` oey`xd ilkl unewd z` leqtd xifgnyke .mycwl zrc
zncewd dvinwd z` lhal ezrca `l` ,ef dpizpa unewd ycwziy
,mezgpd dcedi iaxe oiiq`i oa iqei iax zrcl ok lr .aey uenwle
ezpizp mcew oey`xd ilkl unewd z` xifgdl `xiza oa xiykd
epi` oey`xd ilkl ezxfgda oky ,eycwl zpn lr xg` zxy ilka

.ezcear dxnbp `l oiicre ycwzn
ilkl unewd z` xifgn leqtdy meyn `weec ike :`xnbd dywn

,yecw epi` eycwl zrc lr `ly oey`xdàämy epzep did m` ¨
úòcîzxyd ilk eid eycwl ickïéLc÷î.eze`àäå,`ed ok `l ¦©©§©§¦§¨
ixdyeLc÷iL eäî úøL éìk ,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî àòa§¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨§¥¨¥©¤§©§

miycw,ïéìeñt,xf ici lr evnwpy mivnw oebkmixzen eidiy oiprl §¦
áø÷éì äléçzëì.gafnd iab lrdéì øîàå,opgei iaxïéàzxy ilk §©§¦¨¦§©§¨©¥¥

ïéLc÷îrecn ok m`e .dxhwdl mxiykdl leqta evnwpy mivnw §©§¦
leqtd unewd ozip m` `xiza oa zhiya mixen`d mi`pzd zrcl
ycwzd `l ixde ,exifgdl xyt` i` aey eycwl zrc lr xg` ilkl

.ilka ozip `l oiicry unewk `ed ixde ,llk
:`xnbd zvxzndéì øîàzxy ilk ok`ïéLc÷î ïéàmivnw ¨©¥¥§©§¦

mxiykdl mileqtáø÷éì,gafnd iab lrìáàmdïéLc÷îmze` ¦§©£¨§©§¦
ìñtéìmiie`x mpi`y elit` oky ,dgpnd ilkl mzxfgd lirez `ly ¦¨¥

dxnbp xak mycwl zrc lr ilka epzip m` mewn lkn ,dxhwdl
lkk dgpnd z` zlqet `id ixde ,df yeciwa mzvinw zcear

.dleqt dcear
d`ian `xnbdunewd oi` recn ,dxen`d `iyewd lr sqep uexiz

:oey`xd ilkl ezxfga ycwzn,øîà íøîò áøxn`z m` elit` ©©§¨¨©
`xiza oa ixac z` cinrdl yi ,zrcn `ly mb miycwn zxy ilky
leki epi`y ote`a oey`xd ilkl ezxfg ici lr unewd z` xiyknd

,ea ycwzdlàñéáì BøéæçäL ïBâk[dgpnd ilk-]äLeãbzleqa §¤¤¡¦§¦¨§¨
,dizecb lr dlere`l` ilkd llg jeza epi` unewdy `vnpe

.ekeza `l` ycwn epi` zxy ilke ,eilrn
:`xnbd dywnõî÷ éëéä õî÷îe,dyecbd `qiadn dligzkln ¦§¨¥¦¨©

dnn `le ilkd jezay zleqdn zeidl dkixv dvinwd ixd

.el dvegny:`xnbd zvxznäôeôè àñéáì BøéæçäL ïBâk àlà¤¨§¤¤¡¦§¦¨§¨
dzid dligzay `vnpe ,dizecb lr dler dpi` j` ixnbl d`lny
lrn exifgn `ed unewd z` xifgnyk j` ,ilkd jezn dvinwd

.ilkd llgl
:`xnbd dywn aeydéì õî÷c ïåéëå`ld ,dtethd `qiadnãáò §¥¨§¨©¥¨©

,àîeb déìok m`edéì øcäî à÷ àðîc déåeâì øcäî ék`edyk - ¥¨¦©§©§©¥§¨¨¨©§©¥
llg jeza `idy ef `neba epzep `ed ixd `qial unewd z` xifgn
meyn dgpnd z` leqtle ilkd gkn ycwzdl el yi aeye ,ilkd

.leqta dcarpy:`xnbd zvxznàðôcà déì çpî déì øcäî ékî¦¦©§©©©©¥©©§¨
àìénî ìôðå ,déì ãéðîe ,àðîcexifgn epi` unewd z` xifgnyk - §¨¨¥¦¥§¨©¦¥¨

z` rprpn `ed jk xg`e ,ilkd otec lr egipn `l` `nebd jezl
ycwzn unewd oi`e .ilkd llg jezl eil`n unewd letiy ick ilkd

meyn ,ekezl ezlitpace ,myl ltp `linnBøéæçäL éîk äNòð §©£¨§¦¤¤¡¦
óBwälkn ,zrcn `ly mb miycwn zxy ilk m` s`e .leqtd `le ©

.`linn `le mc`d gkn mkeza xacd ozpiy jixv mewn
`xiza oa xiykd ji` ,lirl d`aedy `iyewa oecl `xnbd zxfeg
df ilkl ezxfga mb `ld ,oey`xd ilkl leqtd unewd z` xifgdl

:ycwzn `ed,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîàlr uxzl yi `ld ¨©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
ef `iyewdî÷Bìå`xiza oa ixac z`ìò çpenä éìëì BøéæçäL ïBâk §§¨§¤¤¡¦¦§¦©¨©

,ò÷ø÷ éab`le odkd cia `edyk `l` ycwn zxy ilk oi`y xn`pe ©¥©§©
.rwxw iab lr gpen `edykàlàok evxiz `ly jkndpéî òîL ¤¨§©¦¨

yò÷ø÷ éab ìòL éìkî ïéöîB÷. §¦¦§¦¤©©¥©§©
déì øîà:dinxi iaxl `xif iaxïì àéòaéàc àéòáa úòâð à÷- ¨©¥¨¨§©§¨£¨§¦©§¨¨

.mi`xen`d epixag ea ewtzqdy wtqa dz` rbepéðz éîéáà éaøc§©¦£¦¦¨¥
zkqn z` [dpy-]éa úBçðî[ly eyxcn ziaa-],àcñç áø §¨¥©¦§¨

:zl`eye `xif ax ixac rvn`a dwiqtn `xnbdåikáø éa éîéáà §£¦¦¥©
éðz àcñç,[cnl-]éîéáàî éòìa éáàè éôìe÷ ,àcñç áø øîàäå ¦§¨¨¦§¨¨©©¦§¨§¥¨¦©§¦¥£¦¦

àzòîL àäc dìòdidy ,inia`n [izbtq-] izrla zeaeh ze`kd - £¨§¨§©§¨
oikxra dpyna epipyy .iziiyew lr ize` dfan(:`k)minezid mey' ,

mdn zeabdl ick minezi iqkpl oic zia micxeiyky ,'mei miyly
lky mei miyly jyna miqkpd lr fixkdl mdilr ,mdia` aeg z`
mey dkldly ,inia` xn`e .mze` dpwie `eai mzepwl dvexd
,il uxize .'mei miyly' epipy `ld ,el iziywde .mei miyy minezid

m`ïéôeöø æéøëäì àaa el icìL,íBé íéLwx mifixkn m` la` ¨§©§¦§¦§Ÿ¦
inia(éðLå) éLéîçå éðLyi ,mda miayei oic ziay minid mdy ¥¦©£¦¦§¥¦

jyna fixkdlíBé íéMLiyinge ipy ini xyr dpeny yi mkezayk ¦¦
okzi ji`e ,inia` ly ecinlz did `cqg ax ik epl ixd .dfxkd ly

.zegpn zkqn elv` inia` cnly:`xnbd zvxznàzëqî éîéáà£¦¦©¤§¨
zegpndéì øwòúéà àøwòúéà,epnn dgkype [dxwrp-]àúàå ¦§©§¨¦§©©¥©£¨

déøîb éøekãàì àcñç áøc dén÷.ezreny z` epxikfiy ick - ©¥§©¦§¨§©§¥§¨¥
:`xnbd dywndéaâì éúéìå déì çìLéìågelyl el did `ld - §¦§©¥§¥¥§©¥

.eiptl inia` `a dnle ,epxikfie elv` `eaiy `cqg axlzvxzn
:`xnbdøáñ,inia`éôè àúléî àòéézñî éëärbiiziy jkay - ¨©¨¦¦§©§¨¦§¨§¥

oky ,ezrenya xkfdl ecia xacd xzei riizqi `cqg ax iptl `eal
wgvi ax xn`(:e dlibn).'oin`z iz`vne izrbi'

:rwxw iab lry ilka dvinw oica `xif ax ixacl zxfeg `xnbdòâẗ©
ïîçð áø déae ,`cqg axn ezxfg zrya inia`adéì øîà,ãöék ¥©©§¨¨©¥¥©

,ïéöîB÷ilk lr inia` ed`xd .dgpnd z` mivnew okidn xnelk §¦
e rwxw iab lr gpenddéì øîà,äæ éìkîilk did eli` mivnew ¨©¥¦§¦¤

.zxydéì øîà,ongp axøîà .ò÷ø÷ éab ìòL éìkî ïéöîB÷ éëå ¨©¥§¦§¦¦§¦¤©©¥©§©¨©
déìote`a wx `ed df ilkn mivnewy izxn`y dn ,inia`daâîc ¥§©§©

ïäk déì.ecia ¥Ÿ¥
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למשך בעמוד חכק

oifge` mipy` cenr f sc ± oey`x wxtzereay

:jixt `weìåñôéìå ùåã÷éì äéúëåãì õîå÷ì äéì øãäî éë,ilk ozn car `dc -

!xg` zxy ilk il dne df zxy ilk il dncúòãî àìàdil aidi `l `de -

.yicwilc `zrc` mzdlïéìåñô åùã÷éùedn ,ilkl ozepe xf unw m` oebk -

exihwdl ilk epyicwiyìñôéì ?dizrc` dipiadi ik dyecwa ilk `edd drawc -

jezl ez dixecd`l ivn `le ,iyecwl

.dcear dlekl xnb df leqt `dc ,miixiyd

øîà íøîò áøzrcn `ly `niz elit` -

oixifgny ,yicw `l `kde .oiycwn inp

xie` jezl dxifgn oi`y ,dyecb `qial

.eycwn ilkd oi`e ilkdàñéázxy ilk -

.dgpn oillea eayõî÷ éëéä õî÷îå-

df ilkn unewyk dligz?,`ed yecb `lde

oerhd xac lkc ,opira ilkd jezn dvinwe

.ekez `l` ilk aeyg oi` ilkäôåôè-

jezn unewyke ,dyecb dpi`y ,`"lyit*

unew ixd xifgnyke ,ezirvn`a unw ilk

:jixtwe .jenqa yxtnck ilk zycebaàäã
àîåâ ãáò õî÷ éëunewl xcdn ike -

:ipyne !ilk jez dil ded `nebaøãäî éë
àðîã àúéðôåãà äéìlv` ilkd icva -

ebk iede ,exifgd `neb,`pnl ciipe ,ilkd yc

ie`x `diy ick ,`nebl `linn unew litpe

- `pnl ltp `linnc oeike ,odk zvinwl

dil ycwn `le sewd exifgdy ink dyrp

`ly oiycwn zxy ilkc ab lr s`e .ilk

ynn edi` dil xcdn ik ilin ipd ,zrcn

(i`d) .dil ycwn - yecwil `lc `zrc`

.rwxw iab lr gpeny oda exifgny ilkl

ïéöîå÷ikde .rwxw iab lry ilkn unew -

unew [xifgd :xg` gqep] (oiycwn) inp

.rwxw iab lry [ilkdn :xg` gqep] leladn

ïì àéòáéàãjd `irai` epixagl ,xnelk -

.yxtncke inia`n ira ongp axc ,`ira

éáè éôìå÷.zeaeh ze`kd -éîéáàî éòìá
dcpn didy ,xnelk ,inia`n izrla -

.eze`àúòîù àäã äìòoikxr zkqna -

miyly minezid mey :`cg `pzc ,[` ,ak]

:inia` dl uxzne .miyy :jci` `ipze ,mei

fixkn - zayd zeni lk oitevx fixkdl `a

.mei miylyéùéîçå éðù æéøëäì àá-

mei cr ligzny mein mei miyy cr fixkn

dfxkd ini xyr dpeny epiidc ,wqety

minezi iqkp dpwi in fixkne ,mei miyya

`cqg ax dide .xweia exkniy ick ,elld

ax `nl` ,inia` ifane ,uexizd gayn

!ded inia`c cinlz `cqgàúëñî éîéáà
äéì ø÷òéà úåçðîã.epnid dgkzyp -

äéì çìùéìå.diabl izilc `cqg axl -

àúìéî òééúñî"iz`vne izrbi" meyn -

.(a ,e dlibn)ïîçð áø äéá òâô.inia`a -äæ éìëîiab lr gpen ilk d`x -

.dvinwl ie`x did (df) ycew ly m` ,df ilk :xn`we ,rwxwúà ïéùã÷î ãöéëå
õîå÷ä.dvinw xg`l -íéðäë äùìù äúëøöåäcg` ,milk ipy diabdl mipy -

ipy diabdl leki epi` cg` odke .unew iyilye ,ekezl ozepy cg`e epnid uenwiy

.l`nya dcear oi`c ,milkdãéîú`nei zkqna ,ea oikef mipdk xyr dyly -

.(` ,dk) ipy wxtaììëä äæ.`id oizipzn -è÷ð úåãåáò øãñodky eze` -

.izgp `l mipdkc `piipnl la` ,ef xg` ef dyer cg`åàâì ïéãáò äî.lkida -

ïéñðëð.zayd meia -éøãñ éðù.zkxrnd yy zekxrnd mizy ,miptd mgl ly -
åìéàå

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

éëå,ilkl unew oia oiwiqtn mixiyy it lr s`e Ð yecwil dizkecl unewl dil xcdn

.uveg epi` epina oinøîàÐ zrcn `l` oiycwn oi` zxy ilk zxne` z`f opgei ax

mipeny lr dhgyy [dcez iab] (a ,gr) "dcezd" wxta onwl opgei iaxe diwfg ibiltc `de

jeznc ,mzd ip`y Ð zrcn `ly oiycwn zxy ilk `nlr ilekc `ax xn`we ,zelg

`de .zrcn `ly inp ycwn Ð zrcn ycwny

diwfgc (` ,p dkeq) "daxre alel" seqa rnync

`d iab ,zrcn `ly oiycwn oi` zxy ilk xaq

jixte ,zaya edyrn jk lega edyrnk :opzc

mind lk oi` mzd !zycewna iziipe :`xnba

oie`xc oeik "dcezd"a la` ,ycwzdl oie`x

oeikc ,oeir jixve .zrcn `ly ycwn Ð ycwl

!ycwzdl oie`x mlek ixd Ð minl xeriy oi`c

ilkc ab lr s` ,`ed epnfa `lyc oeikc ,d`xpe

a opiwqnck epnfa `ly oiycwn zxyizy" seq

oi` `din zrcn `ly ,(` ,w onwl) "mgld

.onf xqegn oi` dlilc ab lr s`e ,oiycwn

ïéà:xht epiax axd dywd Ð axwil miycwn

"ycwn gafnd" wxt migafa qxhpewd yexitlc

oiycwnc opgei iax eaiydy rnyn (a ,ft)

iax dipin ira ,mzd xn`wc .axwil dligzkl

z` eycwiy edn :opgei iaxn yiwl oa oerny

`w oeict oiprlc qxhpewa my yxite ?oileqtd

ycwn i`c ,iradil xn` .oeict mdl oi` ilkd

ie`xd z` oiycwn yakde gafny myk :dezipz

s`e .mdl ie`xd z` oiycwn zxy ilk jk mdl

`l elr m`c oiprl ixii` yake gafnc ab lr

:dil xn` .oeict oiprl di`x dpin izii` ,ecxi

:`pipz inp `d .il `irain `w axwil dligzkl

aw e`l i`n ,onc z` ewxfe oileqt elaiwyel

Ð oixyk ewxf `d :yexit ?oileqt ewxfe oileqt

iycwn `nl` .mixa`d elri dligzkl s`

mzd opzc `dn dyw cere !axwil dligzkl

old :ecxi `l elr m` el`e ;[a ,ct migaf]

epnfl ueg epnfl ueg hgypde `nhde `veide

mcd wxfpya ixii` edleke .enewnl uege

miycw ixeni` :`ler xn`wc ,`xnba gkenck

eyrp ,ecxi `l Ð minc zwixf iptl olrdy milw

inp op` s` ,`xif iax xn` .gafn ly engl

.mirlwl ueg dnc `viye dnc jtypy :`pipz

m` zxn` wxef epi` wexfl `a m`c mzd dne

ipd lkn iziin `lcne .'ek `kd ,ecxi `l elr

ikd elit`e ,ixiin dwixf xg`c dpin rny

oiycwn oi` `nl` ,elri `l dligzkl

,zegcl yi edine !mixa`d axwil dligzkl

cere ."mnc z` [mileqt] ewxfe" i`w edlek`c

:opixn` (a ,fh migqt) izkec dnkac ,dyw

`l dnle .dvxed wxf m`e ,wexfi `l mcd `nhp

!axwil dligzkl oiycwn zxy ilk `d ?wexfi

jtyp :opixn` (` ,aq `nei) "ixiry ipy" wxtae

dn`l jtyi oileqt mca oke ?jtyi dnl .mcd jtyi glzynd zn ,glzynd zeni mcd

,oeict mdl oi` ilka eycwedyn e`nhp :opz (a ,w zegpn) "zegpnd" wxtae .[` ,gr migaf]

`de .leg ilkl jk xg` dxirya ipd lk :zegcl yie !axw `l axwin `d :rnync

epiid Ð oiycwn oi` el aiydy rnync `dc ,qxhpewd yexitl ayiil yi inp oizrnyc

yexitl dyw cere .oileqt [ewxfe] (owxefe) inp i` ,mileqt elaiwy ,`l :my dgecy itl

rcei did opgei iax mby rnyn ,dil `irain `w axwil dlgzkl :xn`wcnc ,qxhpewd

!oeict oiprl llk ixiin `le carica dil `iranc xeaq didy `l` ,dil `irainw axwilc

lr s`c .ecxi `l elr m`c oiprl oileqtd oiycwn m` dil `iranc ,mz epiax yexitle

.gafnl leqtd oia wiqtny rxb Ð ilk `ki`c `zyd ,mycwn gafn did ilk e`l i`c ab

mileqt elaiwy :`pipz inp `dc ,jixte .dlric ycwn ilk jk Ð cxi `lc ycwn gafndy myk `nlicc ,edilrn m` ilka leqt unewd eyciw m` dil `irain axwil dligzklc wiqne

jk oizipznc `yexite ,miiqn `w dpynd `l` ,wiic oileqt oeyln e`l Ð oileqt ewxfe oileqt elaiw e`l i`n :xn`wc `de .ewexfi `l dligzkl la` ,caric Ð ewxf rnync ,ewxfe

.oileqta opgei iax wcwc `ly llkn ,dl iwen inp oileqta igcc yiwl oa oerny iax `dc rcz .`edøîàeaiyd yecig i`n :denzl yi ,odk dil dabnc wiqnc i`nl Ð df ilkn dil

.ur ly zxy ilk oiyerc (a ,p dkeq) "lilgd" wxta xn`c dcedi iaxa iqei iaxk ,did ur ly ,inp i` .zkpgn ezceary ,gynp `ly it lr s` opirny` `nye ?"df ilkn"

jiiy][`ad cenrlïëù.`zlinn `zlin sili `l edi`c ,ef `la dyecw ef `l :(` ,g) onwl xn`c `pipg iaxk `lc `zlin `d Ð oikifa weliqa epivn
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øîà íøîò áøzrcn `ly `niz elit` -

oixifgny ,yicw `l `kde .oiycwn inp

xie` jezl dxifgn oi`y ,dyecb `qial
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dil ycwn `le sewd exifgdy ink dyrp

`ly oiycwn zxy ilkc ab lr s`e .ilk

ynn edi` dil xcdn ik ilin ipd ,zrcn

(i`d) .dil ycwn - yecwil `lc `zrc`

.rwxw iab lr gpeny oda exifgny ilkl

ïéöîå÷ikde .rwxw iab lry ilkn unew -

unew [xifgd :xg` gqep] (oiycwn) inp

.rwxw iab lry [ilkdn :xg` gqep] leladn

ïì àéòáéàãjd `irai` epixagl ,xnelk -

.yxtncke inia`n ira ongp axc ,`ira

éáè éôìå÷.zeaeh ze`kd -éîéáàî éòìá
dcpn didy ,xnelk ,inia`n izrla -

.eze`àúòîù àäã äìòoikxr zkqna -

miyly minezid mey :`cg `pzc ,[` ,ak]

:inia` dl uxzne .miyy :jci` `ipze ,mei

fixkn - zayd zeni lk oitevx fixkdl `a

.mei miylyéùéîçå éðù æéøëäì àá-

mei cr ligzny mein mei miyy cr fixkn

dfxkd ini xyr dpeny epiidc ,wqety

minezi iqkp dpwi in fixkne ,mei miyya

`cqg ax dide .xweia exkniy ick ,elld

ax `nl` ,inia` ifane ,uexizd gayn

!ded inia`c cinlz `cqgàúëñî éîéáà
äéì ø÷òéà úåçðîã.epnid dgkzyp -

äéì çìùéìå.diabl izilc `cqg axl -

àúìéî òééúñî"iz`vne izrbi" meyn -

.(a ,e dlibn)ïîçð áø äéá òâô.inia`a -äæ éìëîiab lr gpen ilk d`x -

.dvinwl ie`x did (df) ycew ly m` ,df ilk :xn`we ,rwxwúà ïéùã÷î ãöéëå
õîå÷ä.dvinw xg`l -íéðäë äùìù äúëøöåäcg` ,milk ipy diabdl mipy -

ipy diabdl leki epi` cg` odke .unew iyilye ,ekezl ozepy cg`e epnid uenwiy

.l`nya dcear oi`c ,milkdãéîú`nei zkqna ,ea oikef mipdk xyr dyly -

.(` ,dk) ipy wxtaììëä äæ.`id oizipzn -è÷ð úåãåáò øãñodky eze` -

.izgp `l mipdkc `piipnl la` ,ef xg` ef dyer cg`åàâì ïéãáò äî.lkida -

ïéñðëð.zayd meia -éøãñ éðù.zkxrnd yy zekxrnd mizy ,miptd mgl ly -
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éëå,ilkl unew oia oiwiqtn mixiyy it lr s`e Ð yecwil dizkecl unewl dil xcdn

.uveg epi` epina oinøîàÐ zrcn `l` oiycwn oi` zxy ilk zxne` z`f opgei ax

mipeny lr dhgyy [dcez iab] (a ,gr) "dcezd" wxta onwl opgei iaxe diwfg ibiltc `de

jeznc ,mzd ip`y Ð zrcn `ly oiycwn zxy ilk `nlr ilekc `ax xn`we ,zelg

`de .zrcn `ly inp ycwn Ð zrcn ycwny

diwfgc (` ,p dkeq) "daxre alel" seqa rnync

`d iab ,zrcn `ly oiycwn oi` zxy ilk xaq

jixte ,zaya edyrn jk lega edyrnk :opzc

mind lk oi` mzd !zycewna iziipe :`xnba

oie`xc oeik "dcezd"a la` ,ycwzdl oie`x

oeikc ,oeir jixve .zrcn `ly ycwn Ð ycwl

!ycwzdl oie`x mlek ixd Ð minl xeriy oi`c

ilkc ab lr s` ,`ed epnfa `lyc oeikc ,d`xpe

a opiwqnck epnfa `ly oiycwn zxyizy" seq

oi` `din zrcn `ly ,(` ,w onwl) "mgld

.onf xqegn oi` dlilc ab lr s`e ,oiycwn

ïéà:xht epiax axd dywd Ð axwil miycwn

"ycwn gafnd" wxt migafa qxhpewd yexitlc

oiycwnc opgei iax eaiydy rnyn (a ,ft)

iax dipin ira ,mzd xn`wc .axwil dligzkl

z` eycwiy edn :opgei iaxn yiwl oa oerny

`w oeict oiprlc qxhpewa my yxite ?oileqtd

ycwn i`c ,iradil xn` .oeict mdl oi` ilkd

ie`xd z` oiycwn yakde gafny myk :dezipz

s`e .mdl ie`xd z` oiycwn zxy ilk jk mdl

`l elr m`c oiprl ixii` yake gafnc ab lr

:dil xn` .oeict oiprl di`x dpin izii` ,ecxi

:`pipz inp `d .il `irain `w axwil dligzkl

aw e`l i`n ,onc z` ewxfe oileqt elaiwyel

Ð oixyk ewxf `d :yexit ?oileqt ewxfe oileqt

iycwn `nl` .mixa`d elri dligzkl s`

mzd opzc `dn dyw cere !axwil dligzkl

old :ecxi `l elr m` el`e ;[a ,ct migaf]

epnfl ueg epnfl ueg hgypde `nhde `veide

mcd wxfpya ixii` edleke .enewnl uege

miycw ixeni` :`ler xn`wc ,`xnba gkenck

eyrp ,ecxi `l Ð minc zwixf iptl olrdy milw

inp op` s` ,`xif iax xn` .gafn ly engl

.mirlwl ueg dnc `viye dnc jtypy :`pipz

m` zxn` wxef epi` wexfl `a m`c mzd dne

ipd lkn iziin `lcne .'ek `kd ,ecxi `l elr

ikd elit`e ,ixiin dwixf xg`c dpin rny

oiycwn oi` `nl` ,elri `l dligzkl

,zegcl yi edine !mixa`d axwil dligzkl

cere ."mnc z` [mileqt] ewxfe" i`w edlek`c

:opixn` (a ,fh migqt) izkec dnkac ,dyw

`l dnle .dvxed wxf m`e ,wexfi `l mcd `nhp

!axwil dligzkl oiycwn zxy ilk `d ?wexfi

jtyp :opixn` (` ,aq `nei) "ixiry ipy" wxtae

dn`l jtyi oileqt mca oke ?jtyi dnl .mcd jtyi glzynd zn ,glzynd zeni mcd

,oeict mdl oi` ilka eycwedyn e`nhp :opz (a ,w zegpn) "zegpnd" wxtae .[` ,gr migaf]

`de .leg ilkl jk xg` dxirya ipd lk :zegcl yie !axw `l axwin `d :rnync

epiid Ð oiycwn oi` el aiydy rnync `dc ,qxhpewd yexitl ayiil yi inp oizrnyc

yexitl dyw cere .oileqt [ewxfe] (owxefe) inp i` ,mileqt elaiwy ,`l :my dgecy itl

rcei did opgei iax mby rnyn ,dil `irain `w axwil dlgzkl :xn`wcnc ,qxhpewd

!oeict oiprl llk ixiin `le carica dil `iranc xeaq didy `l` ,dil `irainw axwilc

lr s`c .ecxi `l elr m`c oiprl oileqtd oiycwn m` dil `iranc ,mz epiax yexitle

.gafnl leqtd oia wiqtny rxb Ð ilk `ki`c `zyd ,mycwn gafn did ilk e`l i`c ab

mileqt elaiwy :`pipz inp `dc ,jixte .dlric ycwn ilk jk Ð cxi `lc ycwn gafndy myk `nlicc ,edilrn m` ilka leqt unewd eyciw m` dil `irain axwil dligzklc wiqne

jk oizipznc `yexite ,miiqn `w dpynd `l` ,wiic oileqt oeyln e`l Ð oileqt ewxfe oileqt elaiw e`l i`n :xn`wc `de .ewexfi `l dligzkl la` ,caric Ð ewxf rnync ,ewxfe

.oileqta opgei iax wcwc `ly llkn ,dl iwen inp oileqta igcc yiwl oa oerny iax `dc rcz .`edøîàeaiyd yecig i`n :denzl yi ,odk dil dabnc wiqnc i`nl Ð df ilkn dil

.ur ly zxy ilk oiyerc (a ,p dkeq) "lilgd" wxta xn`c dcedi iaxa iqei iaxk ,did ur ly ,inp i` .zkpgn ezceary ,gynp `ly it lr s` opirny` `nye ?"df ilkn"

jiiy][`ad cenrlïëù.`zlinn `zlin sili `l edi`c ,ef `la dyecw ef `l :(` ,g) onwl xn`c `pipg iaxk `lc `zlin `d Ð oikifa weliqa epivn
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`oifgeקיד mipya cenr f sc ± oey`x wxtzereay

éðú÷ àì äéáâî åìéàå`nl` ,oikifad weliq zrya ogleyd diabn xg` `diy -

z` xizny unewk mgld z` oixizn oikifae .oikifa weliq eid rwxw lry ilkn

dzide" :(ck `xwie) aizkc ,dxkf` ixwin inp oikifae dxkf` ixwin unewc ,dgpnd

'ebe dgpnd on zxzepde" :(a my) aizkc lek`l mixiy xizn unewe ,"dxkf`l mgll

'd iy`n."è÷ð úåãåáò øãñe`l ddabde -

.`id zeaeyg zeceard onäçðî ïéùã÷î-

.rwxw iab lry ilka dpzep ezian d`ianyk

ïéëéæá øåãéñá åðéöî ïëù(lr) xcqny -

lr ,unew ody oikifae ,mixiy `edy mgld

`inec epiidc .rwxw iab lry ogleyd

cgi oiaxernc ,ezian d`ianyk dgpnc

.mixiyde unewdéàî õîå÷ ùåãé÷`lc -

epiidc ,owlqn `edyk oikifaa ogky`

cin `l` ,ilk meyl epzep `diy ,dvinw

unew yeciw hytnl `kil jkld .exihwn

.mzdníãî:(` `xwie) aizkc [mc] zlawn -

:mipdk zxeza opixn`e ,"oxd` ipa eaixwde"

unew yeciwe .mcd zlaw ef - "eaixwde"

cbpk dvinw ,mc ly zecear rax` cbpk

ik dklede ,dlaw cbpk unew yeciwe ,dhigy

mc ly zecear rax`) cbpk dxhwde ,dkled

.dwixf (cbpk yeciwe dhigy cbpk dvinwéîå
éëä àáø øîà.opitli mcnc -íãî óìéì-

ze`fd xeriy law m` .oi`vgl yciw `l mce

mixirye mixt mc e` ,rxevn my` mcc

k dyr `l - milk ipya ,oitxypd,mel

.onwl opixn`ckàéääî,yeciw epi` i`cec -

.opitli mcncùãé÷.z`hg in -äàæä éãë-

.dfie oilerab iy`x leahiy ickùãé÷ àì-

zpizp ,yeciw xg`l eaxire xfgy it lr s`e

.xt`d lr minéàî íãámcn laiw m` -

,diifd oiperhy mitxypd mixte mixiry

xeriye df ilka ze`fd yly xeriy laiwe

edn ,df ilka ze`fd rax`àéðú àáø øîà ?
.yciw `l mcac -âôñî àìå íãá ìáèå-

.ilkd ipteca erav` gpwníãárnyn -

.`xwirn mc [xeriy `diy]íãä ïî äæäå
ïéðòáù.`id i`n yxtn onwl -àðéîà äåä

úåìéáè øåòéù ìá÷ àìã áâ ìò óàlk -

lk zrya `diy calae ,exwirn ze`fd

.xeriy ick dliahe dliahíãá àðîçø áúë
.`xwirn mc [xeriy `diy] rnync -

òáöàáù íéøéù éèåòîìleahl jixvy -

:rnyn ikdc .d`fde d`fd lk oia erav`a

lahe" - dlrnl oipra xen`d mcd on dfde

ilkay mc eze`n ,"mca erav`a odkd

.rav`ay `le ,ze`fd lk dfi ea - laehy

äæî äéämixirye mixt oebk ,z`hg mcn -

.oitxypdäæä àìù ãò`edd ifg izk`c -

.mc aiyg ,mipt z`fdl cbad lr ltpy mc

ñåáë ãâáä ïåòèådfi xy`e" :aizkck -

dfdyn m`e ,(e `xwie) 'ebe "cbad lr dncn

.mc aiyg `l ltpøîâ àìù ãò åàì éàî-

elit`e ,qeaik oerhc ipzw ,ze`fd ray lk

rav` ixiyn `l` ltp `l?.d`fdl oixyk `nl`åãéî äàæä äúöé àìù ãòecin d`fd dzviyn la` .eilr ltp d`fd xwirc ,qeaik oerh cbad lr ltp zkextd lr -

.qeaik oerh oi` - rav`ay mixiyn epiidc ,cbad lr ltpúåæäìî øîâ.cren ld` ipt gkp l` dgynd xda dnec` dxt mc z`fd -àì øîâ àìrav`ay miixiy `nl` -

:ipyne !gepiw jixv `le ,mixykåòáöà çð÷î øîâ àì åãé ìë çð÷î øîâ.d`fde d`fd lk oia -äøô ìù äôåâá åãé ìë çð÷î øîâ àîìùáztxyp eiptl dxt ixdy -

."eipirl dxtd z` sxye" :(hi xacna) aizkc ,xdd on cxeiy xg`låòáöà àìà.d`fde d`fd lk oia -çð÷î éàîáseba gpwl dgynd xdn cxei d`fde d`fd lk oia ike -

dxtd÷øæî úôùá ?`edda dici xtke :[xqiw oexip] (oc` xfeap) iab (` ,ep) oihib zkqna opixn`ck ,ea eci gpwny my lr - `xfr xtqa "adf ixetk" oiwxfnl ixwc epiide -

.`xabéëä øæòìà áø øîà éîåoi`vgl yciw `l mca s` -ìåãâ ïäë éúéáç ?lr" :(e `xwie) aizkc ,"miziag" dl ixw zagn my lre .mei lka oiaixwny dti`d zixiyr -

."dyrz onya zagnïéàöçì äðéà.oilegl d`vie ,yciw `l - df ilka eivge df ilka oexyr ivg ozp m`y -ïéàöçì äáéø÷ù.axra dzivgne xweaa dzivgn -
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íãî.mc zlaw ecbpk unew yeciwc Ð dl opitliøãämwc ,`xaq jdn Ð `ax dia

.diax ongp axc `zhiya `ax

øîâ.(h"n b"t) dxt zkqna `id dpyn Ð zefdlnçð÷îixdy Ð dxt ly dteba eci

yxit jk ,"eipirl dxtd z` sxye" :aizkc ,xdd on cxeiy xg`l ztxyp eiptl dxt

meyn `l` `xw iziin `lc d`xpe .dnly epiax

dnc `nl` Ð "sexyi dnc z`e" ditiqa aizkc

.dxtd seba eci gpwn jkitle ,dtixy oerh
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àúëìäîe ,àéä àúëìä ?éàî íãa :eäì àéòaéàå .Lcé÷¦¥§¦©£¨§§¨©¦§§¨¦¥¦§§¨
àîòè éàî íúä àîìc Bà ;ïðéôìé àì¯ìáèå" :áéúëc ¨¨§¦©¦§¨¨¨©©§¨¦§¦§¨©

øîà ,øîzéàå ?"íca ìáèå" :áéúëä éîð àëä ,"íéná©©¦¨¨©¦¨§¦§¨©©¨§¦§©¨©
,àáø øîà .Lcé÷ àì íãa óà :øæòìà éaø øîà à÷éøæ éaø©¦§¦¨¨©©¦¤§¨¨©§¨Ÿ¦¥£©¨¨

"ìáèå" :çépî ïäk éðôa éëä éîð àéðz¯,âétñî àìå ©§¨©¦¨¦¦§¥Ÿ¥©¦©§¨©§Ÿ§©¥
"íca"¯"ícä ïî" ,Bøwéòî äìéáè øeòéL íca àäiL¯ ©¨¤§¥©¨¦§¦¨¥¦¨¦©¨

éøèöéàå .ïéðòaL ícä ïîéøèöéàå "ìáèå" ázëîì CC ¦©¨¤¨¦§¨§¦§§¦§¦§©§¨©§¦§§¦
óà àðéîà äåä ,"ìáèå" àðîçø áúk éàc ,"íca" ázëîì§¦§©©¨§¦¨©©£¨¨§¨©£¨¨¦¨©

,úBìéáè øeòéL ìaé÷ àìc áb ìòòáL äàfä eðééäc ©©§¨¦¥¦§¦§©§©¨¨¤©
Bøwéòî ,íéîòt¯àðîçø áúk éàå ;"íca" àðîçø áúk §¨¦¥¦¨§©©£¨¨©¨§¦¨©©£¨¨

âétñî eléôà àðéîà äåä ,"íca"¯."ìáèå" àðîçø áúk ©¨£¨¨¦¨£¦§©¥§©©£¨¨§¨©
éèeòîì :àáø øîà ?éàî éèeòîì "ïéðòaL ícä ïî"¦©¨¤¨¦§¨§©¥©£©¨¨§©¥
íéøéL :øîàc ,øæòìà éaøì déì òéiñî .òaöàaL íéøéL¦©¦¤¨¤§©§©©©¥§©¦¤§¨¨§¨©¦©¦

òaöàaL¯:àáøì àcà áø øa ïéáø déì øîà .ïéìeñt ¤¨¤§©§¦£©¥¨¦©©©¨§¨¨
äæzðå äfî äéä :àéðz ,íøîò áø øîà Eãéîìz éøîà̈§¦©§¦¤¨©©©§¨©§¨¨¨©¤§¦§¨

äfä àlL ãò íà ,Bãiî äàfä¯äfäMî ,ñeaék ïeòè¯øîb àlL ãò åàì éàî ;ñeaék ïeòè ïéà ©¨¨¦¨¦©¤Ÿ¦¨¨¦¦¤¦¨¥¨¦©¨©¤Ÿ¨©
òaöàaL íéøéLc dpéî òîL ?Búàfä øîbMîe Búàfä¯!íéøLk¯Bãiî äúöé àlL ãò ,àì ©¨¨¦¤¨©©¨¨§©¦¨§¦©¦¤¨¤§©§¥¦¨©¤Ÿ¨§¨¦¨

äàfä¯øàLpM änî äæzðå Bãiî äàfä äàöiMîe ,ñeaék ïeòè¯:ééaà déáéúéà .ñeaék ïeòè ïéà ©¨¨¨¦¦¤¨§¨©¨¨¦¨§¦§¨¦©¤¦§©¥¨¦¥¦¥©©¥
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:éðúéîì déì éòaéà ,äøt ìL dôeâa zøîà éàc ?çp÷î éàîa ,Bòaöà çp÷î øîb àì àlà ,"åéðéòì§¥¨¤¨Ÿ¨©§©¥©¤§¨§©§©¥©§¦¨§©§§¨¤¨¨¦¨¥¥§¦§¥
úôNa :ééaà øîà .çepé÷ éòa àìc dpéî òîL ,éëä éðú÷ àìcî ;äøt ìL dôeâa Bòaöàå Bãé çp÷î§©¥©¨§¤§¨§¨¤¨¨¦§¨¨¨¥¨¦§©¦¨§¨¨¥¦©£©©©¥¦§©

ìBãb ïäk éúéáç :øîzéà àäå ?éëä øæòìà éaø øîà éîe .'åâå "áäæ éøBôk" :áéúëãk ,÷øæî¯éaø ¦§¨§¦§¦§¥¨¨¦¨©©¦¤§¨¨¨¦§¨¦§©£¦¥Ÿ¥¨©¦
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ïçìeMä úà déaâî eléàåoikifad weliq zryaéðz÷ àìoia §¦©§¦©¤©§¨Ÿ¨¨¥
dxizn dvinwdy myk ixde .miptd mgl zcearl miyxcpd mipdkd
.mgld z` xizn oikifad weliq ok enk ,dlik`a dgpnd ixiiy z`
dvinwl oicd `ed ,rwxw iab lr gpend oglyn mb xyk `edy jkne

.rwxw iab lr gpend ilkn s` dxiyk `idy
ike :`xnbd dgecíúä zøîà åàìoic iabl lirl d`aedy dpyna ¨£©§§¨¨
z` `pzdy lebitøãñdè÷ð úBãBáòok m`e ,mipdkd oipn z` `le ¥¤£¨©

énð àëäz` wx `pzdy xnel yi ef dpynaøãñd,è÷ð úBãBáò ¨¨©¦¥¤£¨©
odkd z` `le ,mipyid weliqe miycgd mikifade mgld zgpd mdy

.oglyd z` diabnd
:ef digc `xnbd dgecéîc éî`ld ,lirl d`aedy dpynl ef dpyn ¦¨¥

íéðäëc àðééðîì úéçð àì íúäok lre ,zeceard xcql wx `l` ¨¨Ÿ¨¦§¦§¨¨§Ÿ£¦
la` .daeyg dcear dpi`y ddabd xikfn epi`àëäixdúéçð ¨¨¨¦

,íéðäëc àðééðîì,'eke 'oiqpkp mipdk drax`' dpy okyeàúéà íà §¦§¨¨§Ÿ£¦¦¦¨
`pzl el did oglyd z` diabi xg`yéðúéìmbz`däéaâî.àlà ¦§¥©§¦©¤¨

dpynd eze` dxikfd `ly jkndpéî òîLyìòL éìkî ïéöîB÷ §©¦¨§¦¦§¦¤©
.ò÷ø÷ éab©¥©§©

ok` :`xnbd dwiqndpéî òîLiab lry ilkn mivnewy ef dpynn §©¦¨
.rwxw

:xen`d oecipa `ax zhiy z` d`ian `xnbdéì àèéLt ,àáø øîà̈©¨¨§¦¨¦
yïéëéæa ÷eléña eðéöî ïkL ,ò÷ø÷ éab ìòL éìkî ïéöîB÷§¦¦§¦¤©©¥©§©¤¥¨¦§¦§¦¦

.oikifa weliqk `id dvinwde ,rwxwd iab lr gpen `edyk oglydn
y `hiyt okeäçðî ïéLc÷îmb dzvinw mcewéab ìòL éìëa §©§¦¦§¨¦§¦¤©©¥

ïéëéæa øecéña eðéöî ïkL ,ò÷ø÷lr gpen `edyk oglyd lr mgle ©§©¤¥¨¦§¦§¦¦
,unewk md dpeald ikifae miixiyk `ed mgld oky .rwxw iab

j` .dvnwpy mcew dgpnk md mxeciq zryaeàáø éòaaLecé÷ ¨¥¨¨¦
éàî õîB÷.epicdì ïðéôìé äçðnîilka mb dzenk ycwzn `ede ¤©¦¦§¨¨§¦©¨

,rwxw iab lr gpenddì ïðéôìé ícî Bà`l` dwixfl xyk epi`y ¦¨¨§¦©¨
.rwxw iab lry ilka `le odkd ciay ilka lawznyk

øãä[jk xg`-]dèLty rixkde ,`axdì ïðéôìé ícîyeciwy £©©§¨¦¨¨§¦©¨
.odkd ici lr dabend ilka `weec `ed unew

:`xnbd dywnB÷lçL õîB÷ ,øîzà àäå ,éëä àáø øîà éîe¦¨©¨¨¨¦§¨¦§©¤¤¦§
íàå .LBã÷ ,øîà àáøå ,LBã÷ Bðéà ,øîà ïîçð áø ,íéìë éðLa¦§¥¥¦©©§¨¨©¥¨§¨¨¨©¨§¦

àúéàmcd zlawn unew yeciw micnl `ax zrclyóìéìunew ¦¨¥©
ícî.cg` ilka mly xeriy ea yiyk `l` ycwzi `ly oiprl mb ¦¨

.jenqa x`eaiy itk ,cg` ilka lawzdl jixv mcd xeriy lk oky
:`xnbd zvxznøãä[xfg-],àéääî àáø déaax ixacl dcede £©¥¨¨¥©¦

.oi`vgl ycwzn unew oi`y eax ongp
:`xnbd zl`ey,ïéàöçì LBã÷ àìc ïìðî íãåipta ilk lka m` §¨§¨¨§Ÿ¨©£¨¦

.mcd xeriykn zegt lawzd envr`ed df oic xewn :`xnbd daiyn
n,ìeàL ïa àôéìçz áø éðúcici lr mze` miycwny z`hg in §¨¥©©£¦¨¤¨

xeriyk ,d`fd ick `ed mxeriy ,dnec` dxt xt` mr ilka mzpizp
m`e .mdn zefdle aef` ly milerab iy`x mda leahl ie`xdLcé÷¦¥

,milk ipya mze`éãkî úBçte dliah xeriyúBçôe äæ éìëa äàfä ¨¦§¥©¨¨¦§¦¤¨
éãkîe dliah xeriyíãa eäì àéòaéàå .Lcé÷ àì ,äæ éìëa äàfä ¦§¥©¨¨¦§¦¤Ÿ¦¥§¦©§¨§§¨

maxir jk xg`e milk ipya lawzdyéàîm`d .epicàúëìädynl ©¦§§¨
ipiqnàéä,cg` ilka z`hg inaïðéôìé àì àúëìäîexg` xac lr ¦¥¦§§¨Ÿ¨§¦©

.oda zyxcp dxezdy zecin b"in zg` meyaíúä ,àîìc Bàina ¦§¨¨¨
`l` ,df oic epcnl dkldn `l z`hgàîòè éàî,cg` ilk jixv ©©£¨

meynáéúëc(gi-fi hi xacna)gwle .ilM l` miIg min eilr ozpe'aFf` ¦§¦§¨©¨¨©¦©¦¤¤¦§¨©¥
,'íéna ìáèådidzy rnyn ,'minA' `le 'minA' xn`py jkne §¨©©©¦©§

xt`d zpizp zrya xake ,dlrnl mixkfpd min mze`a dliahd
ok m`e .dliah xeriy mda didiy jixv mdilrénð àëäodk xta ¨¨©¦

,giynáéúëä(e c `xwie)ìáèå'odMdz`FrAv`,'ícaxn`py dnne ¨§¦§¨©©Ÿ¥¤¤§¨©¨
xg`ne ,dligznlawzdymc eze`a leahiyrnyn 'mcA' `le 'mcA'©§
jixv ezlawzligznxak ,ze`fdrayxeriyjixvdliahdzryay

.df xeriyk ea didiyóà ,øæòìà éaø øîà à÷éøæ éaø øîà ,øîzéàå§¦§©¨©©¦§¦¨¨©©¦¤§¨¨©
Lcé÷ àì íãa.cg` ilka mcd xeriy lk lawzd ok m` `l` §¨Ÿ¦¥

éëä énð àéðz ,àáø øîà`ziixaa(çépî ïäk éðôa)mcd oi`y ¨©¨¨©§¨©¦¨¦¦§¥Ÿ¥©¦©
,oi`vgl ycwznyly xen`d aezkdn `ziixad zyxec oky

.zeyxc',âétñî àìå 'ìáèåiptecay mca erav` z` gpwi `ly §¨©§Ÿ§©¥

.ilkd jezay mca dplahi `l` ilkdøeòéL íca àäiL ,'íca'©¨¤§¥©¨¦
Bøwéòî äìéáè.milk ipy sexivn df xeriy lawziy `le,'ícä ïî' §¦¨¥¦¨¦©¨
,ïéðòaL ícä ïî.jenqa df oic x`eaie ¦©¨¤¨¦§¨

:zepey`xd zeyxcd izyay jxevd z` `xnbd zyxtnéøèöéàåC §¦§§¦
ázëîìmbéøèöéàå ,'ìáèå'ázëîì Cmbàðîçø áúk éàc .'íca' §¦§©§¨©§¦§§¦§¦§©©¨§¦¨©©£¨¨

wx'àðéîà äåä ,'ìáèåcìaé÷ àìc áb ìò óàkøeòéLd lkúBìéáè §¨©£¨¨¦¨©©©§Ÿ¦¥¦§¦
cg` ilkaBøwéòî (íéîòt òáL äàfä eðééäc).d`fdl xyk mcd §©§©¨¨¤©§¨¦¥¦¨

ok lr,'íca' àðîçø áúkjixv dlawd zryn xaky epcnll ¨©©£¨¨©¨
.cg` ilka df xeriyk lawziyàðîçø áúk éàåwx'äåä ,'íca §¦¨©©£¨¨©¨£¨

àðéîàyeléôàm`âétñî,dxiyk ez`fd ilkd ipteca dze`lr ¨¦¨£¦§©¥
ok'ìáèå' àðîçø áúk.dliah jixvdl ¨©©£¨¨§¨©

:`ziixad ixac jynd lr `xnbd zl`ey','ïéðòaL ícä ïî¦©¨¤¨¦§¨
.éàî éèeòîì:daiyneL íéøéL éèeòîì ,àáø øîàex`ypòaöàa §©¥©¨©¨¨§©¥¦©¦¤¨¤§©

z` gpwl jixv ok lre ,dixg`y d`fdl mileqt mdy d`fddn
.d`fd lk xg`l erav`

:`xnbd zxne`déì òéiñîef `ziixaíéøéL ,øîàc øæòìà éaøì §©©¥§©¦¤§¨¨§¨©¦©¦
ïéìeñt òaöàaL.d`fdl ¤¨¤§©§¦

:xfrl` iaxe `ax ixac lr dywn `xnbdáø øa ïéáø déì øîà̈©¥¨¦©©
Cãéîìz éøîà ,àáøì àãàyàéðz ,íøîò áø øîàcba qeaik oica £¨§¨¨¨§¦©§¦¨¨©©©§¨©§¨

,eilry z`hg mcnäéäodkdäfîlr zeiniptd ze`hgd mcn ¨¨©¤
,zkextdBãiî äàfä äæzðå,cbad lräfä àlL ãò íàeilr fzip §¦§¨©¨¨¦¨¦©¤Ÿ¦¨

`ed ixd ,mcd.ñeaék ïeòèm` j`äfäMîfzipïéà`edïeòè ¨¦¦¤¦¨¥¨
,ñeaék.z`hg mcl aygp epi`e d`fdl ie`x epi` xak df mc oky ¦

åàì éàîm`y ,`ed 'dfdyn'e 'dfd `ly cr' yexitmcd fzip ©¨
erav`nøîb àlL ãòz`lkBúàfä,qeaik oerh [ze`fdd ray-] ©¤Ÿ¨©©¨¨

,erav`ay miixiydn fzip m` elit`eåfzip m` wxøîbMîlk z` §¦¤¨©
Búàfäepi`oerhqeaik.ok m`eòaöàaL íéøéLc dpéî òîL ©¨¨§©¦¨§¦©¦¤¨¤§©
íéøLkx`ean ixdy ,qeaik jixvn did `l ok `l m`y ,d`fdl §¥¦

migafa dpyna(.bv).qeaik jixvn d`fdl ie`xd mc wxy
:`ax el uxizàìerav`ay mcdn fzip m` `l` ,`ed okàlL ãò Ÿ©¤Ÿ

äàfä Bãiî äúöémiixiyl df mc dyrp `l oiicre.ñeaék ïeòè ¨§¨¦¨©¨¨¨¦
åmle`äàfä äúöiMîzg`å Bãiîjk xg`äæzðlrcbadänî §¦¤¨§¨©¨¨¦¨§¦§¨¦©

øàLpL,erav` lr dpnnïéà`ed,ñeaék ïeòèmpi` miixiyd oky ¤¦§¨¥¨¦
.d`fdl miie`x
ééaà déáéúéàdxt zkqna epipy `ld ,`axl(h"n b"t)y xg`lyøîb ¥¦¥©©¥¨©

odkdúBfälîdid ,dnec` dxt mcn ze`fd rayçp÷îmcd z` ¦§©§©¥©
lry,äøt ìL dôeâa Bãé.dnr cgi dncn x`ypd lk sxyiy ick ¨§¨¤¨¨

xg`l wxy rnyneyøîb,ze`fdd lk z`ïéàeci z` gpwn - ¨©¦
y onf lk la` ,mcdnøîb àìolek z`àìgken ok m`e ,dgpwn did Ÿ¨©Ÿ

.d`fdl elqtp `l erav` lry mcd ixiiyy
déì øîày xg`ly `l` ,gpwn d`fdl d`fd oia s` ,`axøîbz` ¨©¥¨©

did ze`fddçp÷îlk z`Bãé,dnc lk sxyiy icky lk la`àì §©¥©¨Ÿ
øîbdidçp÷îz` d`fd d`fd oiaBòaöàlk z` `le cala.eci ¨©§©¥©¤§¨

:`xnbd zl`eyàîìLaykøîbzefdlçp÷îz`ìL dôeâa Bãé ¦§¨¨¨©§©¥©¨§¨¤
,äøtk ,xdd zizgza eiptl ztxyp dxtd ixdyáéúëc(d hi xacna) ¨¨¦§¦

,'åéðéòì äøtä úà óøNå'.eci z` da gpwn `ed xddn ezcixiae §¨©¤©¨¨§¥¨
àlày onf lkBòaöà çp÷î øîb àì,d`fdl d`fd oia mcd ixiiyn ¤¨Ÿ¨©§©¥©¤§¨

çp÷î éàîadgynd xd lr cner did d`fdd zrya ixd .dze` §©§©¥©
xazqn `le ,ezizgza z`vnp dxtde lkidd gztl lenn

.d`fd lk xg`l dxta erav` z` gpwle zcxl edegixhdyéàc)§¦
dôeâa Bòaöàå Bãé çp÷î éðúéîì déì éòaéà äøt ìL dôeâa úøîà̈§©§¨¤¨¨¦¨¥¥§¦§¥§©¥©¨§¤§¨§¨

.(çeðé÷ éòa àìã äpéî òîL éëä éðz÷ àìcî äøt ìLzvxzn ¤¨¨¦§Ÿ¨¨¥¨¦§©¦¨§Ÿ¨¥¦©
:`xnbd÷øæî úôNa ,ééaà øîàlre .erav` z` gpwn did [ilkd-] ¨©©©¥¦§©¦§¨

,'xetk' mb wxfnd iexw mcd gepiw myáéúëãk(i ` `xfr)iwxfn lr §¦§¦
mcd','åâå 'áäæ éøBôk.iewipe gepiw `id 'xetik zernyn oky §¥¨¨

epi` mcy xfrl` iax mya `wixf iax ixaca oecl `xnbd zxfeg
:oi`vgl ycwznéëä øæòìà éaø øîà éîe,`l` ycwzn mcd oi`y ¦¨©©¦¤§¨¨¨¦

` ilka.cgøîzéà àäåadðéà øîà ïðçBé éaø ,ìBãb ïäk ézéáç §¨¦§©£¦¥Ÿ¥¨©¦¨¨¨©¥¨
,ïéàöçì äLBã÷zycwzn dpi` xg` ilka dpnn ivg lk yciw m`e §¨©£¨¦
e .sebd zyecwaL CBzî ,øîà øæòìà éaø`id,ïéàöçì äáøw ©¦¤§¨¨¨©¦¤§¥¨©£¨¦

s` ,axra dzivgne xweaa dzivgn.ïéàöçì äLBã÷§¨©£¨¦
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:dziiyew z` `xnbd zniiqnàúéà íàåycwzn epi` mcy §¦¦¨
,oi`vglóìéì[cenll yi `ld-]ícî`id s`y oiziag zgpn lr ¥©¦¨

.oi`vgl ycwzz `làîéz éëåyàì àúlénî àúléî øæòìà éaø §¦¥¨©¦¤§¨¨¦§¨¦¦§¨Ÿ
øîb,xacn xac cnel epi` ±döîwL äçðî ,øæòìà éaø øîà àäå ¨©§¨¨©©¦¤§¨¨¦§¨¤§¨¨

,äøLk ìëéäa.dxfra `ed dnewn xwiry elit`eeðéöî ïkL ©¥¨§¥¨¤¥¨¦
ïéëéæa ÷eléñamiptd mgl ly unewk mdy ,lkiday ogleydn §¦§¦¦

myke .my dxiyk dvinw lk s` ok lre ,dvinwk `ed mweliqe
.mcl oiziag zencl el yi s` ,xacl xac xfrl` iax my dncny

:`xnbd zvxznéìé äçðnî äçðîódncn `ed ok lre ,xfrl` iax ¦§¨¦¦§¨¨¦
la` ,oikifa weliql dvinwéìé àì ícî äçðî,óepi` mcy s`e ¦§¨¦¨Ÿ¨¦

.oi`vgl miycwzn oiziag oi`vgl ycwzn
:`xnbd dywn aeyéìé éî äçðnî äçðîeó,xfrl` iax,àéðúäå ¦§¨¦¦§¨¦¨¦§¨©§¨

m`d÷øt àlL ãòoikifad z` wliqe miptd mgl zkxrnlñøôð ©¤Ÿ¥§¨¦§©
[xayp-]ïéëéæaä úà åéìò øéè÷î ïéàå ,ìeñt íçlä ,dîçì.oky ©§¨©¤¤¨§¥©§¦¨¨¤©§¦¦

weliq mcew qxtpy mgld s`e ,zlqtp dvinw mcew dxqgpy dgpn
aygp weliqd oky ,dvinw mcew dxqgpy dgpnk `ed oikifad

m`e .dvinwkd÷øtMîoikifad z` wliqe [dwxity xg`l-]ñøôð ¦¤¥§¨¦§©
ìeñt íçlä ,dîçì,dlik`låmle`,ïéëéæaä úà åéìò øéè÷îoick ©§¨©¤¤¨§©§¦¨¨¤©§¦¦

.oldl x`eaiy itk ,dxhwdl dvinw oia exqgpy dgpn ixiiyøîàå§¨©
,øæòìà éaø,'oikifad z` eilr xihwn dwxityn' epipyy dnàì ©¦¤§¨¨Ÿ

y xg`l `weecLnî d÷øt,oikifad z` wliqeòébäL ïåék àlà ¥§¨©¨¤¨¥¨¤¦¦©
÷øôì dpîæzayd mei zevg xg`lL ét ìò óàoiicrd÷øt àl §©¨§¨¥©©¦¤Ÿ¥§¨

àéîc d÷øtL éîkmgld qxtp m`e ,dwxtp xaky enk ef ixd ± §¦¤¥§¨¨§¨
.oikifad z` mixihwn okn xg`l
:dziiyew z` `xnbd zniiqnéànàåxg`l oikifad z` mixihwn §©©

miptd mgl z` xfrl` iax dncny xg`n `ld ,mgld qxtpy
,unewe dgpnl oikifadeéåäézmcew dngl qxtpy zkxrnd ¤¡¥

dwxtpyäöéî÷ íãB÷ äøñçL äçðîkoi`e ixnbl zlqtpy §¦§¨¤¨§¨¤§¦¨
xaeq gxkda `l` .unwdl dpnf ribd xaky elit` dze` mivnew
dvinw xykd cnl ji`e ,dgpnn dgpn micnl oi`y xfrl` iax

.oikifa weliqn lkida:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àämicnly s` ¨Ÿ©§¨
a wlgl yi mewn lkn ,dgpnn dgpnmzq oial miptd mgl zgpn oi

mzqa oky .dgpnäøéøa øéøa àì äçðî[xxean-]dãéc õîB÷cr ¦§¨Ÿ¨¦§¦¨¤¦¨
dpnn wlg dfi` dvinwd cr reci oi` ixdy ,lreta zvnwp `idy
dxqgp m` ok lre ,dvnwp xaky enk zaygp dpi`e unwdl cizr

.dvinwl die`x dpi` aeyåmle`àämiptd mgl zgpnäøéøa øéøa §¨¨¦§¦¨
dãéc õîB÷mcew mixxean dly dvnew mdy dpeald ikifa ± ¤¦¨

,mweliqåok lràéîc d÷øôc ïàîk ÷øôì dpîæ òébäL ïåéëixd ± §¥¨¤¦¦©§©¨§¨¥§©§¥§¨¨§¨
oi` aey okn xg`l dxqgp m` s`e ,dvnwpe dwxtp xaky enk `id

.dxhwdn lqtp dvnew
:`xnbd dywn aey,äzòî àlàmiptd mgl zkxrny elit` ¤¨¥©¨

qxtp m` mewn lkn ,dvnwp xaky enk `id wxtl dpnf ribdy
dnglïéøéè÷î ïéàc äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéLk éåäéz¤¡¥§¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨§¥©§¦¦

,ïäéìò õîB÷.oikifad z` dilr mixihwn recneike :`xnbd zvxzn ¤£¥¤
eäðéð àúâeìt åàìoldl yiwl yixe opgei iax ewlgp `l ike ±(.h) ¨§§¨¦§

y xnel yi ok m`e ,df xacaøîàc ïàîk dì øáñ øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©¨§©§¨©
.ïäéìò õîB÷ øéè÷î äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨©§¦¤£¥¤

:xfrl` iaxe opgei iax zwelgna oecl zxfeg `xnbdézéáç àôeb¨£¦¥
k,øîà øæòìà éaøå ,ïéàöçì äLBã÷ dðéà øîà ïðçBé éaø ,ìBãb ïäŸ¥¨©¦¨¨¨©¥¨§¨©£¨¦§©¦¤§¨¨¨©

ïéàöçì äLBã÷ ïéàöçì äáøwL CBzî.àîòè éàî ,àçà áø øîà ¦¤§¥¨©£¨¦§¨©£¨¦¨©©£¨©©£¨
,ïðçBé éaøcc meynàø÷ øîà(bi e `xwie)äçðî'cinYdúéöçî §©¦¨¨¨©§¨¦§¨¨¦©£¦¨

.'xwAAy ,rnyn 'dzivgn dgpn'neäçðî àéáäoexyr ly dnily ©Ÿ¤¥¦¦§¨
,cg` ilkaåwxeäéöBç Ck øçà.mipyl §©©¨¥

:xfrl` iax zhiy lr `xnbd dywn,éáéúéîoldl dpyna epipy(:p), ¥¦¥
íìL ïBøOò àéáî àlà ,ïéàöç úBàa eéä àì ìBãb ïäk ézéáç£¦¥Ÿ¥¨Ÿ¨¨£¨¦¤¨¥¦¦¨¨¥

åjk xg`øîàð eléà ,àéðúå .eäöBçoiziagaéúééä ,'úéöçî äçðî' §¥§©§¨¦¤¡©¦§¨©£¦¨¦¦
øîBàyBúéaî ïBøOò éöç àéáîaáéø÷îe úéøçLjk xg`e ,eze` ¥¥¦£¦¦¨¦¥©£¦©§¦
`ianïBøOò éöçxg`Búéaîaáéø÷îe úéáøòok lr .eze`ãeîìz £¦¦¨¦¥©§¦©§¦©§

,'ø÷aa dúéöçî' øîBìy epcnll,àéáî àeä íìMî äöçîoky ©©£¦¨©Ÿ¤¤¡¨¦¨¥¥¦
,oexyr ly dnily dgpnn ivg `id `"da 'dzivgn' zernyn

.dzevgl jk xg`e dlek z` `iadl eilr mcewy:`xnbd zvxzn
xn`p df oicäåöîì`ed carica cala oexyr ivg yciw m`e ,cala §¦§¨

.xyk
:df uexiz `xnbd dgec,éMà áøì ìéúk éaî àäéáb áø déì øîà̈©¥©§¦¨¦¥§¦§©©¦
da áéúk 'äweç' àäåxn`py ,oiziag zgpna(eh e my),'mlFr wg' §¨¨§¦¨¨¨

ok m`e ,miakrn ea mixen`d mipicd lk 'dweg' ea xn`py mewn lke
.akri df oic s`

déì øîà,iy` axàëøöð àìef dyxcàlàwxíìL dàéáäì ¨©¥Ÿ©§§¨¤¨©£¦¨¨¥
Búéaî.cg` ilka dycwl jxev oi` j` ,zg` zaa dyicwdle ¦¥

:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîemiyecw mpi` oiziagy ¦¨©©¦¨¨¨¦
,oi`vgl,øîzéà àäåm`ïBøOò éöç Léøôäick zxy ilka epzpe §¨¦§©¦§¦£¦¦¨
eycwléñBäì Bzòãåó,oexyrl exeriy z` milydle eilrøîà áø §©§§¦©¨©

LBã÷ Bðéà.exeriy z` milyiy cr,øîà ïðçBé éaøådf oexyr ivg ¥¨§©¦¨¨¨©
LBã÷.exeriy z` milydy iptl elit`àúéà íàåoiziag zgpny ¨§¦¦¨

dyecw dpi`,oi`vglïézéáçî óìéìopi`y zegpnd lk lr ¥©¥£¦¦
ipta ycwzn oexyr ivgy opgei iax xn` ji`e ,oi`vgl zeycwzn

.envréìé àì àúlénî àúléî ïðçBé éaø àîéz éëåóepi` ok lre §¦¥¨©¦¨¨¦§¨¦¦§¨Ÿ¨¦
,zegpn x`yl oiziagn cnelïèçML íéîìL ,ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨§¨¦¤§¨¨

,ïéøéLk ìëéäameyn ,dxfra `weec mhgeyl jixv oi`eáéúëc ©¥¨§¥¦¦§¦
minly zyxta(a b my)','ãòBî ìäà çút BèçLedlzy jkne §¨¤©Ÿ¤¥

ld`y rnyn ,[lkidk `edy] cren ld` gzta dhigyd z` aezkd
`idy gxkda dxfra dxiyk mzhigy m`e ,xwird `ed cren

,lkida mb dxiykLokàly xazqn.øwéòî øeîç ìôè àäéok m` ¤Ÿ§¥¨¥¨¥¦¨
,oiziagn dgpn cenll el yi s` dxfrn lkid opgei iax cnly myk

.oi`vgl dyecw dgpny xn` ji`ea m` :`xnbd zvxznBzòc©§
éñBäìóoexyrd ivg lr,éðàL.ilka ycwzn `ed dzrn xakedne §¦¨¦

oi`yk wx `ed oi`vgl miycwzn oi` oiziagy opgei iax xn`y
.mi`vgd ipy z` sxvl ezrca,àéðúcmi`iypd zgpna xn`p §©§¨

(bi f xacna)mdipW'íéàìîe ,'zlqøîBìk) íéîìL àlà íéàìî ïéà §¥¤§¥¦Ÿ¤¥§¥¦¤¨§¥¦§©
,(íìL ïBøOò àäiL ãò LBã÷ BðéàLilka zycwzn dgpnd oi`y ¤¥¨©¤§¥¦¨¨¥

.mlyd dxeriy z` da yiyk `l`éúîéà ,éñBé éaø øîàåilkd oi` §¨©©¦¥¥¨©
,xeriy ivg ycwnéñBäì Bzòc ïéàL ïîæaóle eilrz` milyd ¦§©¤¥©§§¦

,ilkd eze`a exeriyéñBäì BzòcL ïîæa ìáàó,enilydle eilr £¨¦§©¤©§§¦
LBã÷ ïBLàø ïBLàøcin ycwzn ilka ozipy zvwne zvwn lk ± ¦¦¨

.ezpizp zrya
:`xnbd zl`ey .ax zhiy z` zxxan `xnbdáøåivgy xaeqd §©

,eilr siqedl ezrcayk elit` ycwzn epi` oexyrïàîk ïézéáça©£¦¦§©
,déì àøéáñmpi`y opgei iaxk xeaql gxken `ed dxe`kl `ld §¦¨¥

ixdy ,oi`vgl miycwznøæòìà éaøk éà,oi`vgl miycwzn mdy ¦§©¦¤§¨¨
ïézéáçî óìéì,oda ycwzn oexyr ivg mby zegpn x`y lréëå ¥©¥£¦¦§¦

éìé àì àúlénî àúléî áø àîéz,óx`yl oiziagn cnl epi`e ¥¨©¦§¨¦¦§¨Ÿ¨¦
,zegpnïkL ,(äðBáì àìáe) ïîL àìa äLBã÷ äçðî ,áø øîàäå§¨¨©©¦§¨§¨§Ÿ¤¤§Ÿ§¨¤¥

àìa .íéëñð úçðîa eðéöî ïkL ,äðBáì àìa .íéðtä íçìa eðéöî̈¦§¤¤©¨¦§Ÿ§¨¤¥¨¦§¦§©§¨¦§Ÿ
àèBç úçðîa eðéöî ïkL ,äðBáì àìáe ïîLax cnly epl ixd . ¤¤§Ÿ§¨¤¥¨¦§¦§©¥

zegpn x`yl oiziag zgpnn cenll yi s` ok m`e ,dgpnl dgpn
.oi`vgl yeciw oiprl
`l` :`xnbd dwiqnéçøk ìò,déì àøéáñ ïðçBé éaøk áø Cmeyy ©¨§¨©§©¦¨¨§¦¨¥

.oiziag zgpn `l s`e ,oi`vgl dyecw dpi` dgpn
zleq yeciw zece` ax ixacl day `xnbdcg` lk ,dpeale ony

:envr ipta,áø øîà ,àôebda yi ,zleq oexyr `idy ,dgpn mzq ¨¨©©
yi ok it lr s`e ,ilka zycwzn `id jke ,dpeal dilr ozepe ony

y cenlläçðîzeidl dlekiäLBã÷s` ilkaàìada ozpy,ïîL ¦§¨§¨§Ÿ¤¤
øñç ïBøOòk dðéc ïéàå)ycwzn epi`yíéðtä íçìa eðéöî ïkL ,( §¥¦¨§¦¨¨¥¤¥¨¦§¤¤©¨¦

miptd mgl mry `l` .ycwzn `ede ,ony ea oi`e dgpnk aygpd
da yiy dgpny `l` epnid cenll oi` ok lre ,dpeal mb dpyi

.ony `la zycwzn dpeal
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למשך בעמוד חכק

oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

àúéà íàå!mcn dgpn slil ,oi`vgl yciw `l mcc -äøùë ìëéäá äöî÷ùs`e -

.zepaxw x`yk dxfra dpicc ab lrïéëéæá ÷åìéñá åðéöî ïëù.lkida `idc -

.dvinw epiid weliqc ,lkida dvinw `ki`c `nl`ä÷øô àìù ãòmgl zkxrnl -

.zaya miptdìåñô íçìäonwl opixn`e ,dvinw mcew dxqgy dgpn dl `iedc -

mglae .dxqgyl hxt - "dgpnd on" :(` ,h)

ycw]" :(a ,ai) onwl xn` diteb miptd

- dizelgn zg` dqxtp m`y ,"`id [miycw

.zeleqt olekíçìä äîçì ñøôð ä÷øôùî
ìåñôqxtp (dvn) weliq xg`lc ab lr s` -

dvinw oia exqgy mixiy iedc ,dleqt -

ab lr s`c (a ,h) onwl opixn`e ,dxhwdl

mixeq` miixiy - ediilr unew oixihwnc

.dlik`aïéëéæá åéìò øéè÷îåopixnb [`lc] -

.dgpnn÷øôì äðîæ òéâäyy exary -

migqt) "hgyp cinz" wxta xn`ck ,zery

.raya oikifa ,yya oitqen :(` ,gpíãå÷
äöéî÷,lqtine ,dwxit `l oiicr `dc -

hxt - "dgpnd on" :onwl xn` `dc

dgpn sili `l `nl` .xeriykn dxqgykl

!dgpnnéìé äçðîî äçðî íìåòìó`le -

`l dgpnc ,zegpn x`yl miptd mgl inc

mcew jkld ,cgia lkdy ,dcic unew xixa

,`inc dvnwc o`nk xninl `kil dvinw

c.dyrn xqegn `døéøá íéðôä íçì ìáà
åäãéã õîå÷.diytp it`a oikifaa i`wc -

dvnwc o`nk - wextl dpnf ribdyn ,jkld

.`incàéä àúâåìô àìå.oizrnya onwl -

äúéöçî äçðîdzivgn cinz dgpn" -

ly dnily dgpn `iad - xnebe "xwaa

jk xg`e ,oexyrn dzegt dgpn oi`c ,oexyr

.edivegäúéöçîly dzivgn rnyn -

.eiptly ef dnily`xw jixvn ik :ipyne

m` mlerle .`nlra devnl - mly `iadl

aey d`vei dpi`e ,ycewn - oi`vgl dycw

.oilegläá áéúë ä÷åç àäåmler wg" -

'dl!mly jezn :rnync ,(e `xwie) 'ebe "

åúéáî íìù ïåøùò àéáäì àìàoiprl la` -

.oi`vgl ycwn dvx m` ,zxy ilka yeciw

éñåäì åúòãåóopixn`ck ,oexyr milydl -

oi`c (` ,bw) "mikqpde zegpnd" wxta onwl

ilr ixd" xne`dc ,oexyrn dzegt dgpn

.mly oexyr `ian - "oexyr ivgàúéà íàå
.yecw epi` oiziag iabc -åèçùåminlya -

.aizkãòåî ìäà çúôoeike .dxfra -

,xyk (mly) lkidc oky lk - dxyk dxfry

on dxeng ,lth `idy dxfr `dz `lc

!dxfrn lkid sili `nl` .xwirdíéàìî-

."zlq mi`ln mdipy"íéàìî ïéàeidy -

- mi`ln `l` ,zlq miwxfnd ynn mi`ln

.eid minly ekeza eycwy zepexyrd lk

áøåepi`y oexyr ivg yixtna xn`c -

.yecwïéúéáçî.yecwle -àúìéîî àúìéî
éìé àìóxn` `l zegpn x`y jklid -

eycwlc `ed oic oiziagc ,oiziagk eedilc

.`l dgpn x`y la` ,oi`vgläùåã÷ äçðî
ïîù àìázxy ilka zleq oexyr ozp m` -

`vi `le .ony my oi`y it lr s`,oilegl

.daixwdle ony `iadl jixveíéðôä íçìá åðéöî ïëù.oikifa oebk da yi dpeal la` ,ony da oi`e dgpn `idy -íéëñð úçðîcinza aizkck ,gafd lk mr oi`ad -

.dpeal da oi`e ,'ebe "onya dlela dgpnl zlq dti`d zixiyr" :(gk xacna)äéì àøéáñ ïðçåé éáøë êçøë ìò.oiziagn zegpn x`y xnb jkld ,dycw `lc oiziaga -

éàä àìá éàä!ediicda miptd mgl iz` `d :`iyw i`e .zlqe ony `la dpeald z` oiycwny oikifaa epivn oky - zlqe ony `la dpeale ,dpeal `lae zlq `la ony -

.zleqe ony `la okezay dpeal oiycwn zxy ilkc ogky` edine ,oikifaa dpeald mr ycwzn epi` ixdy ,`id `kxit e`l
àì
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äçðî:xn`w `l i`n` ,xn`z m`e Ð oikifa weliqa epivn oky dxyk lkida dvnwpy

,lkida ohgyy minly iab jenqa xn`ck ,xwird on xeng lth `di `ly ick

aizk mzdc :xnel yi ?zegpn ixiye miycw iycw milke`e lkida oiqpkp mipdk iabe

xeng lth `di `ly xninl jiiy cren ld` xvga ,(e my) "cren ld` gzt" (b `xwie)

.cren ld`a aezkd dlzy itl ,xwird on

øéè÷î:qxhpewa yxit Ð oikifad z` eilr

el did `le .dgpnn opixnb `lc

xn`c o`nl dpin jixt (a ,h) onwlc ,ok yxtl

xihwn oi` dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy

dreny mb .`id xfrl` iax :ipyne ,odilr unew

.ayiil xyt` i` ef

éàî`nil :xn`z m`e Ð opgei iaxc `nrh

ecia did dlaw `nye !mcn silic meyn

iaxc iwet`lc ,lirl ziyixtck inp i` .df mrh

oey`x) ."jezn"c `nrh xfrl` iax yxtn opgei

.(iqei iaxc dil zile Ð yecw oey`x

éáøìå`heg zgpnl gynp dnl oexyr `pipg

iaxl gynp dnl oexyr ivg izk` :dniz Ð

gken (` ,ft) "zecn izy" wxta onwlc ?`pipg

dperh oiziag zgpne ,oiziag zgpnl gynpc

eid dligznc meyn :xnel yie !dpeale ony

,onyd mr `qiaa oiziag ly dgpnd oiycwn

xg` leg ilkl `ivedl xaca i`pb dide

ep` df mrhe .oexyr ivg gynp jkle ,dycwzpy

dyecw dpi`c lirl xn`c opgei iaxl inp oikixv

i`pb did dnily dycwzpy xg`c ,oi`vgl

xnel jixve .leg ilkl zxy ilkn d`ivedl

`qiaa oiaxrn eid `ly `pipg iaxl `zyd

did dnvr `qiad jeza `l` ,onyd mr dgpnd

lkd did m`y .xg` cvl dfe cg` cvl df

ivga wlgl ok ixg` oileki eid `l axern

lr scer `idy ony dvgne bel iptn ,oexyr

,ok xnel jixv inp `nlr ilekle .oexyr ivgd

eidy gken (my) "zecn izy"c oizipznac

dcna onyde ,oexyr ivga zleqd oiwlgn

iaxl :xn`z m`e .dvgne bel zwfgn `idy

ipyc (my) "zecn izy" wxta onwl xn`c ,xi`n

b cg` ,ycwna eid zepexyr,wegn cg`e yec

wegnae
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àúléî øæòìà éaø ,àîéz éëå !ícî óìéì ,àúéà íàå§¦¦¨¥©¦¨§¦¥¨©¦¤§¨¨¦§¨
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.zepaxw x`yk dxfra dpicc ab lrïéëéæá ÷åìéñá åðéöî ïëù.lkida `idc -

.dvinw epiid weliqc ,lkida dvinw `ki`c `nl`ä÷øô àìù ãòmgl zkxrnl -

.zaya miptdìåñô íçìäonwl opixn`e ,dvinw mcew dxqgy dgpn dl `iedc -

mglae .dxqgyl hxt - "dgpnd on" :(` ,h)

ycw]" :(a ,ai) onwl xn` diteb miptd

- dizelgn zg` dqxtp m`y ,"`id [miycw

.zeleqt olekíçìä äîçì ñøôð ä÷øôùî
ìåñôqxtp (dvn) weliq xg`lc ab lr s` -

dvinw oia exqgy mixiy iedc ,dleqt -

ab lr s`c (a ,h) onwl opixn`e ,dxhwdl

mixeq` miixiy - ediilr unew oixihwnc

.dlik`aïéëéæá åéìò øéè÷îåopixnb [`lc] -

.dgpnn÷øôì äðîæ òéâäyy exary -

migqt) "hgyp cinz" wxta xn`ck ,zery

.raya oikifa ,yya oitqen :(` ,gpíãå÷
äöéî÷,lqtine ,dwxit `l oiicr `dc -

hxt - "dgpnd on" :onwl xn` `dc

dgpn sili `l `nl` .xeriykn dxqgykl

!dgpnnéìé äçðîî äçðî íìåòìó`le -

`l dgpnc ,zegpn x`yl miptd mgl inc

mcew jkld ,cgia lkdy ,dcic unew xixa

,`inc dvnwc o`nk xninl `kil dvinw

c.dyrn xqegn `døéøá íéðôä íçì ìáà
åäãéã õîå÷.diytp it`a oikifaa i`wc -

dvnwc o`nk - wextl dpnf ribdyn ,jkld

.`incàéä àúâåìô àìå.oizrnya onwl -

äúéöçî äçðîdzivgn cinz dgpn" -

ly dnily dgpn `iad - xnebe "xwaa

jk xg`e ,oexyrn dzegt dgpn oi`c ,oexyr

.edivegäúéöçîly dzivgn rnyn -

.eiptly ef dnily`xw jixvn ik :ipyne

m` mlerle .`nlra devnl - mly `iadl

aey d`vei dpi`e ,ycewn - oi`vgl dycw

.oilegläá áéúë ä÷åç àäåmler wg" -

'dl!mly jezn :rnync ,(e `xwie) 'ebe "

åúéáî íìù ïåøùò àéáäì àìàoiprl la` -

.oi`vgl ycwn dvx m` ,zxy ilka yeciw

éñåäì åúòãåóopixn`ck ,oexyr milydl -

oi`c (` ,bw) "mikqpde zegpnd" wxta onwl

ilr ixd" xne`dc ,oexyrn dzegt dgpn

.mly oexyr `ian - "oexyr ivgàúéà íàå
.yecw epi` oiziag iabc -åèçùåminlya -

.aizkãòåî ìäà çúôoeike .dxfra -

,xyk (mly) lkidc oky lk - dxyk dxfry

on dxeng ,lth `idy dxfr `dz `lc

!dxfrn lkid sili `nl` .xwirdíéàìî-

."zlq mi`ln mdipy"íéàìî ïéàeidy -

- mi`ln `l` ,zlq miwxfnd ynn mi`ln

.eid minly ekeza eycwy zepexyrd lk

áøåepi`y oexyr ivg yixtna xn`c -

.yecwïéúéáçî.yecwle -àúìéîî àúìéî
éìé àìóxn` `l zegpn x`y jklid -

eycwlc `ed oic oiziagc ,oiziagk eedilc

.`l dgpn x`y la` ,oi`vgläùåã÷ äçðî
ïîù àìázxy ilka zleq oexyr ozp m` -

`vi `le .ony my oi`y it lr s`,oilegl

.daixwdle ony `iadl jixveíéðôä íçìá åðéöî ïëù.oikifa oebk da yi dpeal la` ,ony da oi`e dgpn `idy -íéëñð úçðîcinza aizkck ,gafd lk mr oi`ad -

.dpeal da oi`e ,'ebe "onya dlela dgpnl zlq dti`d zixiyr" :(gk xacna)äéì àøéáñ ïðçåé éáøë êçøë ìò.oiziagn zegpn x`y xnb jkld ,dycw `lc oiziaga -

éàä àìá éàä!ediicda miptd mgl iz` `d :`iyw i`e .zlqe ony `la dpeald z` oiycwny oikifaa epivn oky - zlqe ony `la dpeale ,dpeal `lae zlq `la ony -

.zleqe ony `la okezay dpeal oiycwn zxy ilkc ogky` edine ,oikifaa dpeald mr ycwzn epi` ixdy ,`id `kxit e`l
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aizk mzdc :xnel yi ?zegpn ixiye miycw iycw milke`e lkida oiqpkp mipdk iabe

xeng lth `di `ly xninl jiiy cren ld` xvga ,(e my) "cren ld` gzt" (b `xwie)

.cren ld`a aezkd dlzy itl ,xwird on

øéè÷î:qxhpewa yxit Ð oikifad z` eilr

el did `le .dgpnn opixnb `lc

xn`c o`nl dpin jixt (a ,h) onwlc ,ok yxtl

xihwn oi` dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy
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.ayiil xyt` i` ef
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?éúîéà :éñBé éaø øîàå ;íìL ïBøOò àäiL ãò LBã÷ BðéàL ,øîBìk ,íéîìL àlà íéàìî ïéà¥§¥¦¤¨§¥¦§©¤¥¨©¤§¥¦¨¨¥§¨©©¦¥¥¨©
éñBäì Bzòc ïéàL ïîæaéñBäì BzòcL ïîæa ìáà ,óó¯ïàîk ïéúéáça áøå .LBã÷ ïBLàø ïBLàø ¦§©¤¥©§§¦£¨¦§©¤©§§¦¦¦¨§©©£¦¦§©

éìé àì àúlénî àúléî áø ,àîéz éëå !ïézéáçî óìéì ,øæòìà éaøk éà ?déì àøéáñøîàäå ,ó §¦¨¥¦§©¦¤§¨¨¥©¥£¦¦§¦¥¨©¦§¨¦¦§¨¨¨¥§¨¨©
(äðBáì àìáe) ïîL àìa äLBã÷ äçðî :áø¯äðBáì àìa ;íéðtä íçìa eðéöî ïkL¯ïkL ©¦§¨§¨§Ÿ¤¤§Ÿ§¨¤¥¨¦§¤¤©¨¦§Ÿ§¨¤¥
äðBáì àìáe ïîL àìa ;íéëñð úçðîa eðéöî¯éçøk ìò !àèBç úçðîa eðéöî ïkLCéaøk áø ¨¦§¦§©§¨¦§Ÿ¤¤§Ÿ§¨¤¥¨¦§¦§©¥©¨§¥©§©¦

øñç ïBøOòk äðéc ïéàå ,ïîL àìa äLBã÷ äçðî :áø øîà ,àôeb .déì àøéáñ ïðçBé¯ïkL ¨¨§¦¨¥¨¨©©¦§¨§¨§Ÿ¤¤§¥¦¨§¦¨¨¥¤¥
äðBáì àìa ,íéðtä íçìa eðéöî¯äðBáì àìáe ïîL àìa ,íéëñð úçðîa eðéöî ïkL¯ïkL ¨¦§¤¤©¨¦§Ÿ§¨¤¥¨¦§¦§©§¨¦§Ÿ¤¤§Ÿ§¨¤¥

¯ ïîL ;éàä àìa éàäå éàä àìa éàä éLã÷ äðBáìe ïîLå .àèBç úçðîa eðéöîâBìa eðéöî ïkL ¨¦§¦§©¥§¤¤§¨¨§¦©§¨©§©§¨©¤¤¤¥¨¦§
äðBáì ,òøBöî ìL ïîL¯:øîà àðéðç éaøå .ïéëéæaa äàaä äðBála eðéöî ïkL ¤¤¤§¨§¨¤¥¨¦©§¨©¨¨©¨¦¦§©¦£¦¨¨©
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`oifgeקיח mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

åæ àìá äùåã÷ åæ àìycwn zxy ilk oi` ,dpeale ony zeperhd zegpnd lka -

.ilka cgia ozyly ok m` `l` ,mdn cg`ïåøùò àðéðç éáøìåycwna dzidy -

.(` ,ft zegpn) "zecn izy" wxta xn`ck ,zegpn jxevlçùîð äîìonya -

ekeza oezpd z` ycwl ick dgynd?oi`c ,`pipg iaxl melk ycwzn epi` `ld

ly oexyrd mr dpeal `le ony `l wifgn

:ipyne !zleqàèåç úçðî êøåöì,gynp -

.`ed `zcixb zleqcáøã àäìzxy ilkc -

ifg `lc ab lr s` ,`zcixb zleq ycwn

.ony `la xihwdlïðúãmigaf zkqna -

.[` ,gt] "el ie`xd ycwn gafnd" wxta

ùáé ìù úåãîivge oexyr ,eid mizy -

.(` ,ft zegpn) "zecn izy" wxta ,oexyràì
åðù`l` ,yai oiycwn gld ilk oi`c -

izy" wxta 'ek oid ivge oid - gl zecna

`l` `ifg `l dcn lkc .(` ,ft my) "zecn

,oiycwin `l (gl) jkld ,cecnl `zlinl

gla oi`c ,yai cecnl `ifg `l gl zcnc

.oexyr ivge oexyr(íã ìù) úå÷øæî ìáà-

.yai oiycwn ,gl ilk odyíéàìî íäéðù
úìñdperhc irzynw mikqp zgpnae -

,zlq eycw dxrwe wxfnc xn`we ,ony

oiycwn zxy ilkc l`enyl dil zi` `nl`

`iyw `pipg iaxl :xn`z m`e .ony ila zlq

edi` !yai oiycwn yai zecn :ipzwc oizipzn

.`heg zgpnc oexyra dl iwenäçì äçðî
àéäwetiz `l `xw i`dne ,onya dlelac -

!yai oiycwn oiwxfncùáéì àìà àëøöð àì
äáùoihxw `la xyt` i` dlela dgpn -

ikd elit`e ,onyd oda ribi `ly yai zlq

yai eze`c ikid ike .oiwxfna oiycwzn

`la inp yai zlqc inp `xazqn ,ycwzn

.oiycwin ony (zlq)äçðî àîéà úéòáéàå
àéîã ùáéë íã éáâìlelv `ed mcc -

dl ycwn ikd elit`e ,dqirk `ied dgpne

inp dxenb dyai jkld ,mc ilk `edy wxfn

.ycwnúåãîåò øæä éìâødn` dxyr zg` -

.l`xyi zqixc mewn ,gxfna dxfrd zqipka

!opira dxfr `nl`àøéúá ïá`wec e`l -

.`id `ziixac `neiq `l` ,hwpàëøöð àì
lk xiykdl `l` "myn unwe" i`d -

,lkid e`le dxfr :dpin wcinl e`le ,dxfrd

dgpne dlera .`xw jixhvi` diteblc

,oetv aizk dlerae ,miycw iycw [xn`p]

jxi lr eze` hgye" :(` `xwie) xn`py

."dpetv gafndìéìë [äìåë] äìåò,deabl -

'ebe "migzpd z` oxd` ipa ekxre" :xn`py

.(my)úàèçîdperh dgpnc opixnb ied -

lk xiykdl "unwe" jixhvi` ikdl ,oetv

.dxfrdúåúéøë éáééç ìò.oibbey -íùàî
zreay lr `l` ,zxk lr `a epi` [my`c] -

,oetv oerhe ,dtexg dgtye zelirne xwy

dlerd z` ehgyi xy` mewna" :aizkc

.(f my) "my`d z` ehgyiíéîã éðéî-

la` ,(fi my) "xtki ytpa `ed mcd ik" :aizk mca dxtk xwirc ,ozxtk dxeng

.mcd oin dpi`y dgpna xn`zêéøèöéà àìà."unwe" -äùâädgpnd lk yibny -

,hi zegpn) iyily wxta ziaxrn zinexc oxw ly dcega ilkd ribne ,dvinw mcew

.(aïì òîùî à÷.unewe dxfra dvxiy mewn lkl dybd xg` dxifgn dvx m`c -

íéåâ åôé÷ä.zezywe mignx iptn dxfra lek`l mileki mipdk oi`e ,dnglnl -

ìëéäì ïéñðëð.lkidl dxfrn e`vic d`ivi jda miycw elqtilc opixn` `le -
ùã÷á
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oi`c ?`pipg iaxl gynp [dnl] (`l) wegnd oexyre ,lecb odk iziagl oiccen eid wegnae

.`heg zgpnl wegna cecnle mrt meya zerhl `ai ot :xnel yie !ony `la dyecw dgpn

zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta xn`c opgei iaxk xaq xi`n iaxc uxzl oi` la`

(` ,v my) "zecn izy" wxta .eycwzp `l yai zcnc ,dzyil lr aiigc opixnb (a ,fp

opzc `d iab ,eycwzpc xi`n iax xaqc rnyn

dl iwene ,zeyecb eid ycwnay zecn lk :mzd

,ycwnc xyt` yecb oexyr elit`e .xi`n iaxk

,dyecb `qial oxifgdy lirl xn`c `dc

(a ,ft my) "zecn izy" wxta inp ol `iraine

rnyn ,`l e` yecba iycwn i` ogley iab

,jixv `l yecb `edd Ð iycwn `l milk x`yc

dfe .ycwn ilk ly ezcn `edy df yecb la`¥

zgpn :lirl xn`c xfrl` iaxl ,zeywdl oi`

xi`n iaxl wegn oexyr ,oi`vgl dyecw oiziag

`ai `ly ziyixtc `nrh e`lac ?gynp dnl

`xwn e`le .dnily ycwl devn Ð zerhl

`iadl lirl `pniwe` `eddc ,"dzivgn"c

.dia `aizk dwegc meyn akrle mly ezian

izy" wxta onwl xn`c oerny iaxl :xn`z m`e

bel ly my dzid dxizi dcnc (a ,ft) "zecn

bel ,lecb odk iziagl ccen did day dvgne

?gynp dnl ,axra dvgne bele xweaa dvgne

yie !`pipg iaxl envr ipta yecw ony oi`c oeik

mr ony oibel dyly oigipn dligzc :xnel

i`pb didy ,lirl ziyixtcke ,`qiaa zlqd

.leg ilkl zxy ilkn `ivedléìëgld

wcwcy dn Ð 'ek yaid zecne gld z` oiycwn

"zecn" yai lyle "ilk" gl lyl ixwc ,`pzd

oiprk zeyrl oiwcwcn eid yai lyac meyn Ð

.zecn x`y lk jxck ,`zliz yecb `diy df

,eilr dcn my gl ly lr mb mewn lkn

la` zecn `l` `py `l :l`eny xn`wck

izy" wxtae .ixii` gl lyae ,oiycwn zewxfn

eid zecn ray :opz (a ,ft zegpn) "zecn

"ycwn gafnd" wxtae .glc aiyg `we ,ycwna

eid milk dnkc qxhpewd yxit (` ,gt migaf)

zexrwe zewxfn oebk ,zecn mpi`y gll micgein

oicgein eid `l yail la` ,onyle oiil mcl

oexyr ,ycwna eidy yai ly zecn izy `l`

gl ilk Ð dgpn ea oipzepy milkc .oexyr ivge

.jkl oiie`x zexrwe zewxfny ,eid

ìáàmdipy xn`py ['ek] oiycwn zewxfn

(wiicc) :qxhpewa yxit Ð zleq mi`ln

edfe .ony `la eyciw zexrwe zewxfn `nl`c

dgpnc dil `pne ,"onya dlela" aizkdc ,dniz

wiicc :l`eny iax yxite ?ony `la dyecw

ie`x epi`y oiycwn zewxfnc (`yix) xaqcn

ilka ycwzdl die`xe li`ed ,dgpn enk ,dl

zycwzn zlq zgpn s` Ð `qia epiidc xg`

ilkl die`x dpi`y it lr s` dpeale ony `la

zgpn oebk ,xg` ilka zycwzne li`ed ,df

ipzwc ,l`eny iax wcwc dpynd oeylne .`heg

myk :(` ,et migaf) "ycwn gafnd" wxt

zxy ilk" ipzw `lcne .miycwn milk jk mdl ie`xd z` oiycwn yakde gafndy

zewxfn oebk ,mdl ie`x epi`y it lr s` oiycwnc dpin rny "mdl ie`xd z` oiycwn

dpin opitli `lc `de .df weicl l`eny iax jxved mpg lre .dgpnd z` oiycwny mc ly

Ð zecn,yxtl yi cere .yai zcicnl efe gl zcicnl ef `l` mlern e`xp `lc meyn

"mikqpe zegpn oiycwn" xn`w `le ,oiycwn zewxfn la` :l`eny xn`cn cenlzd wiicc

,`zlinn `zln opitlic .xn`w `heg zgpn elit`c dpin rny Ð `xw `edda aizkc

ilkd df oky lk Ð cg` lkl ie`xe li`ed ,mdl ie`x oi`y dn dxrwe wxfn oiycwncne

.`heg zgpna epivny enk ,ony `la dyecw dgpnc axk `zlinn `zlin opitlic oky lk ,mi`iypn dryn zexec l`eny silicn wiicc ,yxtl yi cer .ekeza zeidl ie`xy dn ycwny

`ed Ð ecnliy oipr lka dryn zexec silic oeik mewn lkn ,ipnif xqixz `xw dia `pzc meyn `l` dryn zexec l`eny sili `lc (a ,hi) "dax unewd"a onwl gkenc ab lr s`e

.`zlinn `zlin oicd

iax
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éaøìe .Bæ àìa äLBã÷ Bæ àìå ,Bæ àìa äLBã÷ Bæ àìŸ§¨§Ÿ§Ÿ§¨§Ÿ§©¦
àlà éeNò Bðéà àìäå ?çLîð änì ïBøOò ,àðéðç£¦¨¦¨¨¨¦§©©£Ÿ¥¨¤¨
!ïîL àìa LBã÷ Bðéà çîwäå ,ãáìa çî÷ úãéãîì¯ ¦§¦©¤©¦§¨§©¤©¥¨§Ÿ¤¤

?çLîð änì âBìå .àèBç úçðîì¯óàå .òøBöî ìL âBìì §¦§©¥§¨¨¦§©§¤§¨§©
úà ïéLc÷î çlä éìk :ïðúc ,áøc àäì dì øáñ ìàeîL§¥¨©¨§¨§©¦§©§¥©©§©§¦¤
çlä éìk ïéàå ,Láiä úà ïéLc÷î Láiä úBcîe ,çlä©©¦©¨¥§©§¦¤©¨¥§¥§¥©©
;çlä úà ïéLc÷î Láiä úBcî àìå ,Láiä úà ïéLc÷î§©§¦¤©¨¥§Ÿ¦©¨¥§©§¦¤©©
íc ìL úB÷øæî ìáà ,úBcî àlà eðL àì :ìàeîL øîàå§¨©§¥Ÿ¨¤¨¦£¨¦§¨¤¨
úìñ íéàìî íäéðL" :øîàpL ,Láiä úà úBLc÷î§©§¤©¨¥¤¤¡©§¥¤§¥¦Ÿ¤
ézôcî àçà áø déì øîà ."äçðîì ïîMá äìeìa§¨©¤¤§¦§¨£©¥©©¨¦¦§¦
àlà àëøöð àì :déì øîà !àéä äçì äçðî :àðéáøì§¨¦¨¦§¨©¨¦£©¥¨¦§§¨¤¨
øáñ÷ Czòã à÷ìñ éàå .äðBáì eðééäc ,daL Láiì©¨¥¤¨§©§§¨§¦¨§¨©§¨¨¨©
éëéä daL Láé ,ïlek eäiL ãò äLBã÷ äçðî ïéà ìàeîL§¥¥¦§¨§¨©¤§¨¨¥¤¨¥¦
!ïîMä éðtî ,ïä íéçì ïlek àìäå ?dì zçkLî©§©©§¨©£Ÿ¨©¦¥¦§¥©¤¤
úéòaéàå .éàä àìa éàä ìàeîL øáñ÷ :dpéî òîL àlà¤¨§©¦¨¨¨©§¥©§¨©§¦¨¥
éaø øîà ,àôeb .àéîc Láék íc éaâì äçðî :àîéà¥¨¦§¨§©¥¨§¨¥¨§¨¨¨©©¦

ìëéäa döîwL äçðî :øæòìà¯eðéöî ïkL ,äøLk ¤§¨¨¦§¨¤§¨¨©¥¨§¥¨¤¥¨¦
"íMî õî÷å" :äéîøé éaø áéúî .ïéëéæa ÷eléña¯íB÷nî §¦¨¦¦§¦©¦¦§§¨§¨©¦¨¦¨

õî÷ íàL ïépî :øîBà àøéúa ïa ;úBãîBò øfä éìâøL¤©§¥©¨§¤§¥¨¥¦©¦¤¦¨©
õî÷å" :øîBì ãeîìz ?ïéîéa õBî÷éå øéæçiL ìàîNa¦§Ÿ¤©£¦§¦§§¨¦©§©§¨©

"íMî¯áéúBî àeä :éøîàc àkéà !øák õîwL íB÷nî ¦¨¦¨¤¨©§¨¦¨§¨§¦¦
á÷òé éaø déì øîà ,éøîàc àkéà ;dì ÷øôî àeäå dì̈§§¨¥¨¦¨§¨§¦£©¥©¦©£Ÿ
àlà àëøöð àì ,Cì àøañà :àôéìçz øa äéîøé éaøì§©¦¦§§¨©©£¦¨©§§¨¨¨¦§§¨¤¨
äìBòå ìéàBä :øîàz àlL ,dlek äøæò ìk úà øéLëäì§©§¦¤¨£¨¨¨¤ŸŸ©¦§¨
äðeòè äìBò äî ,íéLã÷ éLã÷ äçðîe íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¦§¨¨§¥¨¨¦¨¨§¨

ïBôö¯.ïBôö äðeòè äçðî óà¯!ìéìk ïkL äìBòl äî ¨©¦§¨§¨¨©§¨¤¥¨¦
¯.úàhçî¯!úBúéøë éáéiç ìò úøtëî ïkL úàhçl äî ¥©¨©§©¨¤¥§©¤¤©©¨¥¨¥
¯.íLàî¯,éîð eälekî !íéîã éðéî ïkL íLàl äî ¥¨¨©§¨¨¤¥¦¥¨¦¦§©¦

éøèöéà àlà !íéîã éðéî ïkL,àðéîà Czòã à÷ìñ ,C ¤¥¦¥¨¦¤¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨
çaænä ìà dLébäå ïäkä ìà dáéø÷äå" :áéúëe ìéàBä¦§¦§¦§¦¨¤©Ÿ¥§¦¦¨¤©¦§¥©

úéáøòî úéîBøc ïø÷a äLbä äî ,"õî÷å¯äöéî÷ óà §¨©©©¨¨§¤¤§¦©£¨¦©§¦¨
.ïì òîLî à÷ ,úéáøòî úéîBøc ïø÷a éîðøîà ,àôeb ©¦§¤¤§¦©£¨¦¨©§©¨¨¨©

ìëéäa ïèçML íéîìL :ïðçBé éaø¯:øîàpL ,ïéøLk ©¦¨¨§¨¦¤§¨¨©¥¨§¥¦¤¤¡©
ïî øeîç ìôè àäé àìå ,"ãòBî ìäà çút BèçLe"§¨¤©Ÿ¤¥§Ÿ§¥¨¥¨¦
íàL ïépî :øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø ,éáéúéî .øwéòä̈¦¨¥¦¥©¦§¨¤§¥¨¥¦©¦¤¦
ïéìëBàå ìëéäì ïéñðëð íéðäkäL ,äøæòä úà íéBb eôéwä¦¦¦¤¨£¨¨¤©Ÿ£¦¦§¨¦©¥¨§§¦
:øîBì ãeîìz ?úBçðî éøéLe íéLã÷ éLã÷a§¨§¥¨¨¦§¨¥§¨©§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zegpn(iying meil)

,Bæ àìa äLBã÷ Bæ àìå Bæ àìa äLBã÷ Bæ àìzeperhd zegpndy Ÿ§¨§Ÿ§Ÿ§¨§Ÿ
onyd oi` oke ,dpeal `la e` ony `la zeycwzn opi` dpeale ony
mpi`y ,envr ipta mdn cg` lk miyecw el` zegpnay dpealde

.cg` ilka cgi mlek z` ozep `edy zra wx `l` miycwzn
:`xnbd zl`ey,àðéðç éaøìexeriya zxy ilkïBøOòdidy §©¦£¦¨¦¨

oldl x`eank ,dgpnl zleq oexyr zcicn xear ycwna(.ft),änì̈¨
çLîð,ea ccnpd oexyrd z` ycwl dgynd onyaBðéà àìäå) ¦§¨©£Ÿ¥
éeNòmelk ycwl df oexyrçî÷ úãéãîì àlàzleqd,ãáìaixdy ¨¤¨¦§¦©¤©¦§©

,dpeale ony mb zleqd oexyr mr ekeza qipkdl xyt` i`ezrcl
`pipg iaxïîL àìa LBã÷ Bðéà çîwädpeale,(dzid `ly `vnpe ©¤©¥¨§Ÿ¤¤

.ef dgiyna zlrezgynp :`xnbd daiynìyeciwàèBç úçðî §¦§©¥
zycwzn `id ok lre ,cala zleq oexyr `l` dpeale ony da oi`y

.df ilka dzpizp zra
:`xnbd zl`eyexeriya zxyd ilkâBìzcicn xear ycwna didy

oldl x`eank ,dgpnl ony bel(:ft),,çLîð änìonya ,`pipg iaxl ¨¨¦§¨
beld oi` ezrcl `lde ,ekeza oezpd beld z` ycwl icka dgynd

.enry dpealde dgpnd `ll yecwgynp :`xnbd daiynìyeciw §
âBìonyòøBöî ìL,dpeal `lae zleq `la envr ipta `a `edy ¤§¨

.df ilka ezpizp zra ycwzn `ed ok lre
:ony `la zycwzn zleqy ax zrck xaeq l`enyìàeîL óàå§©§¥

c àäì dì øáñxn`ïðúc ,áømigafa(.gt),çlä éìkmilk ± ¨©¨§¨§©¦§©§¥©©
elaiw mday zewxfn oke ,'eke oid ivge oid oebk ,onyde oiid zcicnl
zlawl milk x`ye ,gafnd lr mwxefl dndad zepaxw inc z`

,gldçlä úà ïéLc÷î,onye oii oebk ,mda gpedyLáiä úBcîe± §©§¦¤©©¦©¨¥
ivg zcna ilke oexyr zcna ilk mde ,zleqd z` eccn mda milkd

,oexyrLáiä úà ïéLc÷î.mda ccnpd [zleqd-]çlä éìk ïéàå §©§¦¤©¨¥§¥§¥©©
Láiä úà ïéLc÷îmda gpedyçlä úà ïéLc÷î Láiä úBcî àìå §©§¦¤©¨¥§Ÿ¦©¨¥§©§¦¤©©

.mdly mpi`y milka miycwzn mpi`y ,mda gpedy,ìàeîL øîàå§¨©§¥
eðL àì,yaid z` miycwn gld ilk oi`y dpynaàlàaúBcî Ÿ¨¤¨¦

`l` zeycwn opi`y itl ,[gld zcicnl eyniyy milkd-] gld
,gld `l` oda ccnp oi`e ,dcicn jxc,(íc ìL) úB÷øæî ìáàs` £¨¦§¨¤¨

md z`f lka gl ilk mdy,Láiä úà úBLc÷îdcn ilk mpi`y itl §©§¤©¨¥
,dcicn jxc `ly mb miycwn mdeøîàpL`mi`iypd zepaxw zece ¤¤¡©

(bi f xacna)'ebe sqM cg` wxfn 'ebe zg` sqM zxrw FpAxwe'íäéðL §¨§¨©£©¤¤©©¦§¨¤¨¤¤§¥¤
,'äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî,yai xac `idy zleqdy ixd §¥¦Ÿ¤§¨©¤¤§¦§¨

l`eny xn`y dnne .mc zlawl creind wxfna dycwzpe dgped
dyecw dgpny `id ezrcy gken ,yaid z` zeycwn zewxfny

.ax ixacke ,dpeal `lae ony `la
:l`eny ixac z` zxxan `xnbdézôcî àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¦¦§¦

,àðéáøì`lde ,mi`iypd zgpn `id dn ike,àéä äçì äçðîixdy §©¦¨¦§¨©¨¦
dlela zleq mi`ln mdipy' weqta xen`ke ,onya dlela `id

.ony `la dyai zleq ycwn wxfny epnid cenll oi`e ,'onyaøîà̈©
déì,`piaxàëøöð àìl`eny ixac ekxved `l ±,äaL Láiì àlà ¥Ÿ©§§¨¤¨©¨¥¤¨

lr s`y ,onya dti eaxrzp `ly dgpnay miyaid miwlgl xnelk
miphw miwlg da eidi `ly xyt` i` onya dlela zleqdy it
df yaiy oeike ,wxfna miycwzn md ok it lr s`e miyai exzepy
xnel xazqn ,gl xacl `l` crein epi`y s` wxfna ycwzn

.ony `ll dyai zleq mb ea zycwzny
äLBã÷ äçðî ïéà ìàeîL øáñ÷ Czòc à÷ìñ éàå äðBáì eðééäc)§©§§¨§¦¨§¨©§¨¨¨©§¥¥¦§¨§¨
ïä íéçì ïlek àìäå äl úçkLî éëéä äaL Láé ïlek eäéL ãò©¤§¨¨¥¤¨¥¦©§©©¨©£Ÿ¨©¦¥

.(éàä àìa éàä ìàeîL øáñ÷ äpéî òîL àlà ïîLä éðtîuexiz ¦§¥©¤¤¤¨§©¦¨¨¨©§¥©§Ÿ©
:sqepäçðî ,àîéà úéòaéàå,onya dlela `idy elit`,íc éaâì §¦¨¥¥¨¦§¨§©¥¨

àéîc Láékonya dlelad zleqd eli`e lelv mcd oky ,[zaygp-] §¨¥¨§¨
xacl crein epi`y s` wxfna zycwzn `idy oeike ,dqirk dar
`idy xnel l`enyl xazqn ,mck gl xacl `l` dzenk yai
dxn`y dne ,llk ony `ll ixnbl dyai `idyk mb ea zycwzn
.cala gld zecinl dzpeek ,yai miycwn mpi` gld ilky dpynd

lirl e`aedy xfril` iax ixacl day `xnbd(`"r):éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦
ìëéäa döîwL äçðî ,øæòìà,äøLkdxfra `ed dzvinw oicy s` ¤§¨¨¦§¨¤§¨¨©¥¨§¥¨

,zepaxw x`ykïéëéæa ÷eléña eðéöî ïkLdpeald ikifa zlihp-] ¤¥¨¦§¦¨¦¦
ef dceary ,[oevigd gafna mxihwdl zpn lr lkiday ogleydn
s`y jkn cenll yie ,lkida ziyrp dzide ,dgpna dvinwk zaygp

.my dxiyk dvinwd
:mixaca dpc `xnbd,äéîøé éaø áéúîweqta xn`p ,`ziixaa epipy ¥¦©¦¦§§¨

(a a `xwie)mipdMd oxd` ipA l` D`iade' ,dgpnd z`ad zece`õî÷å ¤¡¦¨¤§¥©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©
íMîodkd unewy ,'myn' zaizn yexcl yie ,'Fvnw `lníB÷nî ¦¨§Ÿª§¦§

,úBãîBò øfä éìâøLxen`d 'd`iade' lr zxfeg 'myn' zaiz ixdy ¤©§¥©¨§
mewnn unewe ,dgpnd z` `iand l`xyi epiidc ,weqtd zligza
hrnl aezkd `ay rnyne ,l`xyi zxfrn ,dgpnd z` xfd `iany

.lkidae mle`a `le dxfra `l` dxiyk dvinwd oi`yàøéúa ïa¤§¥¨
,øîBà,xg` oicl zyxcp ef daizõî÷ íàL ïépîodkdaci,ìàîO ¥¦©¦¤¦¨©§§Ÿ
øéæçéLxefgie ilkd jezl unwy dn z`a õBî÷éåci,ïéîioi`e ¤©£¦§¦§§¨¦

,l`nya dvnwy dna dgpnd dlqtp xaky mixne`øîBì ãeîìz©§©
,'íMî õî÷å'unewy,øák õîwL íB÷nîote`a unw m`y epiide §¨©¦¨¦¨¤¨©§¨

oi`y cenll yi `nw `pz ixacny dywe .uenwle xefgl leki ,leqt
.xfrl` iax xn`y itk `lye ,lkida `le dxfra `l` mivnew

:`xnbd zxne`dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä éøîàc àkéàyi ± ¦¨§¨§¦¥¨§§¨¥¨
mb `ede ,xen`ke ,`ziixad on dywdy `ed dinxi iaxy exn`y

,oldlc uexizd z` uxizyéøîàc àkéàmya z`f exn`y yie ± ¦¨§¨§¦
y ,awri iaxàøañà ,àôéìçz øa äéîøé éaøì á÷òé éaø déì øîà̈©¥©¦©£Ÿ§©¦¦§§¨©©£¦¨©§§¨

àëøöð àì ,Cìuenwl oi`y xnel 'myn unwe' cenild jxved `l ± ¨Ÿ©§§¨
,lkidae mle`aàlà,etebldlek äøæòä ìk úà øéLëäì,dvinwl ¤¨§©§¦¤¨¨£¨¨¨
øîàz àlLyäìBòå ìéàBäíéLã÷ éLã÷äçðîå,íéLã÷ éLã÷yi ¤ŸŸ©¦§¨¨§¥¨¨¦§¦§¨¨§¥¨¨¦

,xnele a` oipaa efn ef cenllïBôö äðeòè äìBò äî,dzhigya ¨¨§¨¨
,gafnl oetvny dxfrd wlga `l` dxiyk dpi`yäçðî óà`dz ©¦§¨

ïBôö äðeòèjkle ,dxfrd x`ya dvinw xiykdl oi`e ,dzvinwa §¨¨
zxfr epiidc] ea zecner xfd ilbxy mewnd mby xnel ,df cenil `a

.lkidde dxfrd x`y oky lke ,dvinwl xyk [l`xyizl`ey
,efn ef cnlp cvik :`xnbdïkL äìBòl äîdaixw,ìéìkdxya lky ©¨¨¤¥¨¦

dpnid cenll oi`e ,oetv dperhe dxeng `id jkitle ,gafnd lr axw
`vnpe .mipdkl milk`p dixiiye lilk dpi`y dgpna oetv jixvdl
.dxfrd lka dxiyk dvinwy cnll weqtd z` jixvy uxzl oi`y

dgpna oetv cenll did xyt` oiicr :`xnbd daiyn,úàhçî¥©¨
.miycw iycw odizyyjextl xyt` :`xnbd dgecúàhçl äî©©©¨

dxeng `idy,úBúéøk éáéiç ìò úøtëî ïkLdpi`y dgpna xn`z ¤¥§©¤¤©©¨¥§¥
.mdilr zxtknoetv cenll did xyt` oiicr :`xnbd daiyn

dgpnaíLàîmiycw iycw `edy zxk mpi`y mi`hg lr `ad ¥¨¨
.ezhigya oetv oerhe:`xnbd dgecïkL íLàl äîon `ed ©¨¨¨¤¥

mdy zepaxwd,íéîc éðéîlre gnevd on d`a `idy dgpna xn`z ¦¥¨¦
.epnn dlw `id ok

:`xnbd zxne`énð eälekîzepaxwd lkn cenll uetgz m` mb ± ¦§©¦
s` oke ,lilk dpi` z`hg `ld lilk dlery s`y ,cgi mixen`d
iaiig lr xtkn epi` my` `ld zezixk iaiig lr zxtkn z`hgy
ip` s` ,oetv miperhe miycw iycw mdy mda deyd cvd ,zezixk
z`f mby `l` .oetv orhzy miycw iycw `idy dgpnd z` `ia`

mixen`d zepaxwd lkl dn jextl yiy ,zegcl yiïkLmdéðéî ¤¥¦¥
íéîc.oetv miperhe mixeng md okle:`xnbd zvxznàlàcenild ¨¦¤¨

'zecner xfd ilbxy mewnn myn unwe'éøèöéàClk z` xiykdl ¦§§¦
y meyn ,xg` mrhn dvinwl dxfrdàðéîà Czòc à÷ìñyìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦

áéúëe(g a my)'dl dN`n dUri xW` dgpOd z` z`ade'dáéø÷äå §¦§¥¥¨¤©¦§¨£¤¥¨¤¥¥¤©§¦§¦¨
'çaænä ìà dLébäå ïäkä ìàaezk oke(a a my)ipA l` D`iade' ¤©Ÿ¥§¦¦¨¤©¦§¥©¤¡¦¨¤§¥

mipdMd oxd`õî÷ådybd yiwdl aezkd `a ,'ebe 'Fvnw `ln mXn ©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©¦¨§Ÿª§
xnele efl ef dvinweäLbä äîziyrpúéáøòî úéîBøc ïø÷aly ¨©¨¨§¤¤§¦©£¨¦

,gafndénð äöéî÷ óàziyrp `dz [ok mb-]úéîBøc ïø÷a ©§¦¨©¦§¤¤§¦
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קיט oifge` mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

åæ àìá äùåã÷ åæ àìycwn zxy ilk oi` ,dpeale ony zeperhd zegpnd lka -

.ilka cgia ozyly ok m` `l` ,mdn cg`ïåøùò àðéðç éáøìåycwna dzidy -

.(` ,ft zegpn) "zecn izy" wxta xn`ck ,zegpn jxevlçùîð äîìonya -

ekeza oezpd z` ycwl ick dgynd?oi`c ,`pipg iaxl melk ycwzn epi` `ld

ly oexyrd mr dpeal `le ony `l wifgn

:ipyne !zleqàèåç úçðî êøåöì,gynp -

.`ed `zcixb zleqcáøã àäìzxy ilkc -

ifg `lc ab lr s` ,`zcixb zleq ycwn

.ony `la xihwdlïðúãmigaf zkqna -

.[` ,gt] "el ie`xd ycwn gafnd" wxta

ùáé ìù úåãîivge oexyr ,eid mizy -

.(` ,ft zegpn) "zecn izy" wxta ,oexyràì
åðù`l` ,yai oiycwn gld ilk oi`c -

izy" wxta 'ek oid ivge oid - gl zecna

`l` `ifg `l dcn lkc .(` ,ft my) "zecn

,oiycwin `l (gl) jkld ,cecnl `zlinl

gla oi`c ,yai cecnl `ifg `l gl zcnc

.oexyr ivge oexyr(íã ìù) úå÷øæî ìáà-

.yai oiycwn ,gl ilk odyíéàìî íäéðù
úìñdperhc irzynw mikqp zgpnae -

,zlq eycw dxrwe wxfnc xn`we ,ony

oiycwn zxy ilkc l`enyl dil zi` `nl`

`iyw `pipg iaxl :xn`z m`e .ony ila zlq

edi` !yai oiycwn yai zecn :ipzwc oizipzn

.`heg zgpnc oexyra dl iwenäçì äçðî
àéäwetiz `l `xw i`dne ,onya dlelac -

!yai oiycwn oiwxfncùáéì àìà àëøöð àì
äáùoihxw `la xyt` i` dlela dgpn -

ikd elit`e ,onyd oda ribi `ly yai zlq

yai eze`c ikid ike .oiwxfna oiycwzn

`la inp yai zlqc inp `xazqn ,ycwzn

.oiycwin ony (zlq)äçðî àîéà úéòáéàå
àéîã ùáéë íã éáâìlelv `ed mcc -

dl ycwn ikd elit`e ,dqirk `ied dgpne

inp dxenb dyai jkld ,mc ilk `edy wxfn

.ycwnúåãîåò øæä éìâødn` dxyr zg` -

.l`xyi zqixc mewn ,gxfna dxfrd zqipka

!opira dxfr `nl`àøéúá ïá`wec e`l -

.`id `ziixac `neiq `l` ,hwpàëøöð àì
lk xiykdl `l` "myn unwe" i`d -

,lkid e`le dxfr :dpin wcinl e`le ,dxfrd

dgpne dlera .`xw jixhvi` diteblc

,oetv aizk dlerae ,miycw iycw [xn`p]

jxi lr eze` hgye" :(` `xwie) xn`py

."dpetv gafndìéìë [äìåë] äìåò,deabl -

'ebe "migzpd z` oxd` ipa ekxre" :xn`py

.(my)úàèçîdperh dgpnc opixnb ied -

lk xiykdl "unwe" jixhvi` ikdl ,oetv

.dxfrdúåúéøë éáééç ìò.oibbey -íùàî
zreay lr `l` ,zxk lr `a epi` [my`c] -

,oetv oerhe ,dtexg dgtye zelirne xwy

dlerd z` ehgyi xy` mewna" :aizkc

.(f my) "my`d z` ehgyiíéîã éðéî-

la` ,(fi my) "xtki ytpa `ed mcd ik" :aizk mca dxtk xwirc ,ozxtk dxeng

.mcd oin dpi`y dgpna xn`zêéøèöéà àìà."unwe" -äùâädgpnd lk yibny -

,hi zegpn) iyily wxta ziaxrn zinexc oxw ly dcega ilkd ribne ,dvinw mcew

.(aïì òîùî à÷.unewe dxfra dvxiy mewn lkl dybd xg` dxifgn dvx m`c -

íéåâ åôé÷ä.zezywe mignx iptn dxfra lek`l mileki mipdk oi`e ,dnglnl -

ìëéäì ïéñðëð.lkidl dxfrn e`vic d`ivi jda miycw elqtilc opixn` `le -
ùã÷á
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oi`c ?`pipg iaxl gynp [dnl] (`l) wegnd oexyre ,lecb odk iziagl oiccen eid wegnae

.`heg zgpnl wegna cecnle mrt meya zerhl `ai ot :xnel yie !ony `la dyecw dgpn

zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta xn`c opgei iaxk xaq xi`n iaxc uxzl oi` la`

(` ,v my) "zecn izy" wxta .eycwzp `l yai zcnc ,dzyil lr aiigc opixnb (a ,fp

opzc `d iab ,eycwzpc xi`n iax xaqc rnyn

dl iwene ,zeyecb eid ycwnay zecn lk :mzd

,ycwnc xyt` yecb oexyr elit`e .xi`n iaxk

,dyecb `qial oxifgdy lirl xn`c `dc

(a ,ft my) "zecn izy" wxta inp ol `iraine

rnyn ,`l e` yecba iycwn i` ogley iab

,jixv `l yecb `edd Ð iycwn `l milk x`yc

dfe .ycwn ilk ly ezcn `edy df yecb la`¥

zgpn :lirl xn`c xfrl` iaxl ,zeywdl oi`

xi`n iaxl wegn oexyr ,oi`vgl dyecw oiziag

`ai `ly ziyixtc `nrh e`lac ?gynp dnl

`xwn e`le .dnily ycwl devn Ð zerhl

`iadl lirl `pniwe` `eddc ,"dzivgn"c

.dia `aizk dwegc meyn akrle mly ezian

izy" wxta onwl xn`c oerny iaxl :xn`z m`e

bel ly my dzid dxizi dcnc (a ,ft) "zecn

bel ,lecb odk iziagl ccen did day dvgne

?gynp dnl ,axra dvgne bele xweaa dvgne

yie !`pipg iaxl envr ipta yecw ony oi`c oeik

mr ony oibel dyly oigipn dligzc :xnel

i`pb didy ,lirl ziyixtcke ,`qiaa zlqd

.leg ilkl zxy ilkn `ivedléìëgld

wcwcy dn Ð 'ek yaid zecne gld z` oiycwn

"zecn" yai lyle "ilk" gl lyl ixwc ,`pzd

oiprk zeyrl oiwcwcn eid yai lyac meyn Ð

.zecn x`y lk jxck ,`zliz yecb `diy df

,eilr dcn my gl ly lr mb mewn lkn

la` zecn `l` `py `l :l`eny xn`wck

izy" wxtae .ixii` gl lyae ,oiycwn zewxfn

eid zecn ray :opz (a ,ft zegpn) "zecn

"ycwn gafnd" wxtae .glc aiyg `we ,ycwna

eid milk dnkc qxhpewd yxit (` ,gt migaf)

zexrwe zewxfn oebk ,zecn mpi`y gll micgein

oicgein eid `l yail la` ,onyle oiil mcl

oexyr ,ycwna eidy yai ly zecn izy `l`

gl ilk Ð dgpn ea oipzepy milkc .oexyr ivge

.jkl oiie`x zexrwe zewxfny ,eid

ìáàmdipy xn`py ['ek] oiycwn zewxfn

(wiicc) :qxhpewa yxit Ð zleq mi`ln

edfe .ony `la eyciw zexrwe zewxfn `nl`c

dgpnc dil `pne ,"onya dlela" aizkdc ,dniz

wiicc :l`eny iax yxite ?ony `la dyecw

ie`x epi`y oiycwn zewxfnc (`yix) xaqcn

ilka ycwzdl die`xe li`ed ,dgpn enk ,dl

zycwzn zlq zgpn s` Ð `qia epiidc xg`

ilkl die`x dpi`y it lr s` dpeale ony `la

zgpn oebk ,xg` ilka zycwzne li`ed ,df

ipzwc ,l`eny iax wcwc dpynd oeylne .`heg

myk :(` ,et migaf) "ycwn gafnd" wxt

zxy ilk" ipzw `lcne .miycwn milk jk mdl ie`xd z` oiycwn yakde gafndy

zewxfn oebk ,mdl ie`x epi`y it lr s` oiycwnc dpin rny "mdl ie`xd z` oiycwn

dpin opitli `lc `de .df weicl l`eny iax jxved mpg lre .dgpnd z` oiycwny mc ly

Ð zecn,yxtl yi cere .yai zcicnl efe gl zcicnl ef `l` mlern e`xp `lc meyn

"mikqpe zegpn oiycwn" xn`w `le ,oiycwn zewxfn la` :l`eny xn`cn cenlzd wiicc

,`zlinn `zln opitlic .xn`w `heg zgpn elit`c dpin rny Ð `xw `edda aizkc

ilkd df oky lk Ð cg` lkl ie`xe li`ed ,mdl ie`x oi`y dn dxrwe wxfn oiycwncne

.`heg zgpna epivny enk ,ony `la dyecw dgpnc axk `zlinn `zlin opitlic oky lk ,mi`iypn dryn zexec l`eny silicn wiicc ,yxtl yi cer .ekeza zeidl ie`xy dn ycwny

`ed Ð ecnliy oipr lka dryn zexec silic oeik mewn lkn ,ipnif xqixz `xw dia `pzc meyn `l` dryn zexec l`eny sili `lc (a ,hi) "dax unewd"a onwl gkenc ab lr s`e

.`zlinn `zlin oicd

iax
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éaøìe .Bæ àìa äLBã÷ Bæ àìå ,Bæ àìa äLBã÷ Bæ àìŸ§¨§Ÿ§Ÿ§¨§Ÿ§©¦
àlà éeNò Bðéà àìäå ?çLîð änì ïBøOò ,àðéðç£¦¨¦¨¨¨¦§©©£Ÿ¥¨¤¨
!ïîL àìa LBã÷ Bðéà çîwäå ,ãáìa çî÷ úãéãîì¯ ¦§¦©¤©¦§¨§©¤©¥¨§Ÿ¤¤

?çLîð änì âBìå .àèBç úçðîì¯óàå .òøBöî ìL âBìì §¦§©¥§¨¨¦§©§¤§¨§©
úà ïéLc÷î çlä éìk :ïðúc ,áøc àäì dì øáñ ìàeîL§¥¨©¨§¨§©¦§©§¥©©§©§¦¤
çlä éìk ïéàå ,Láiä úà ïéLc÷î Láiä úBcîe ,çlä©©¦©¨¥§©§¦¤©¨¥§¥§¥©©
;çlä úà ïéLc÷î Láiä úBcî àìå ,Láiä úà ïéLc÷î§©§¦¤©¨¥§Ÿ¦©¨¥§©§¦¤©©
íc ìL úB÷øæî ìáà ,úBcî àlà eðL àì :ìàeîL øîàå§¨©§¥Ÿ¨¤¨¦£¨¦§¨¤¨
úìñ íéàìî íäéðL" :øîàpL ,Láiä úà úBLc÷î§©§¤©¨¥¤¤¡©§¥¤§¥¦Ÿ¤
ézôcî àçà áø déì øîà ."äçðîì ïîMá äìeìa§¨©¤¤§¦§¨£©¥©©¨¦¦§¦
àlà àëøöð àì :déì øîà !àéä äçì äçðî :àðéáøì§¨¦¨¦§¨©¨¦£©¥¨¦§§¨¤¨
øáñ÷ Czòã à÷ìñ éàå .äðBáì eðééäc ,daL Láiì©¨¥¤¨§©§§¨§¦¨§¨©§¨¨¨©
éëéä daL Láé ,ïlek eäiL ãò äLBã÷ äçðî ïéà ìàeîL§¥¥¦§¨§¨©¤§¨¨¥¤¨¥¦
!ïîMä éðtî ,ïä íéçì ïlek àìäå ?dì zçkLî©§©©§¨©£Ÿ¨©¦¥¦§¥©¤¤
úéòaéàå .éàä àìa éàä ìàeîL øáñ÷ :dpéî òîL àlà¤¨§©¦¨¨¨©§¥©§¨©§¦¨¥
éaø øîà ,àôeb .àéîc Láék íc éaâì äçðî :àîéà¥¨¦§¨§©¥¨§¨¥¨§¨¨¨©©¦

ìëéäa döîwL äçðî :øæòìà¯eðéöî ïkL ,äøLk ¤§¨¨¦§¨¤§¨¨©¥¨§¥¨¤¥¨¦
"íMî õî÷å" :äéîøé éaø áéúî .ïéëéæa ÷eléña¯íB÷nî §¦¨¦¦§¦©¦¦§§¨§¨©¦¨¦¨

õî÷ íàL ïépî :øîBà àøéúa ïa ;úBãîBò øfä éìâøL¤©§¥©¨§¤§¥¨¥¦©¦¤¦¨©
õî÷å" :øîBì ãeîìz ?ïéîéa õBî÷éå øéæçiL ìàîNa¦§Ÿ¤©£¦§¦§§¨¦©§©§¨©

"íMî¯áéúBî àeä :éøîàc àkéà !øák õîwL íB÷nî ¦¨¦¨¤¨©§¨¦¨§¨§¦¦
á÷òé éaø déì øîà ,éøîàc àkéà ;dì ÷øôî àeäå dì̈§§¨¥¨¦¨§¨§¦£©¥©¦©£Ÿ
àlà àëøöð àì ,Cì àøañà :àôéìçz øa äéîøé éaøì§©¦¦§§¨©©£¦¨©§§¨¨¨¦§§¨¤¨
äìBòå ìéàBä :øîàz àlL ,dlek äøæò ìk úà øéLëäì§©§¦¤¨£¨¨¨¤ŸŸ©¦§¨
äðeòè äìBò äî ,íéLã÷ éLã÷ äçðîe íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¦§¨¨§¥¨¨¦¨¨§¨

ïBôö¯.ïBôö äðeòè äçðî óà¯!ìéìk ïkL äìBòl äî ¨©¦§¨§¨¨©§¨¤¥¨¦
¯.úàhçî¯!úBúéøë éáéiç ìò úøtëî ïkL úàhçl äî ¥©¨©§©¨¤¥§©¤¤©©¨¥¨¥
¯.íLàî¯,éîð eälekî !íéîã éðéî ïkL íLàl äî ¥¨¨©§¨¨¤¥¦¥¨¦¦§©¦

éøèöéà àlà !íéîã éðéî ïkL,àðéîà Czòã à÷ìñ ,C ¤¥¦¥¨¦¤¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨
çaænä ìà dLébäå ïäkä ìà dáéø÷äå" :áéúëe ìéàBä¦§¦§¦§¦¨¤©Ÿ¥§¦¦¨¤©¦§¥©

úéáøòî úéîBøc ïø÷a äLbä äî ,"õî÷å¯äöéî÷ óà §¨©©©¨¨§¤¤§¦©£¨¦©§¦¨
.ïì òîLî à÷ ,úéáøòî úéîBøc ïø÷a éîðøîà ,àôeb ©¦§¤¤§¦©£¨¦¨©§©¨¨¨©

ìëéäa ïèçML íéîìL :ïðçBé éaø¯:øîàpL ,ïéøLk ©¦¨¨§¨¦¤§¨¨©¥¨§¥¦¤¤¡©
ïî øeîç ìôè àäé àìå ,"ãòBî ìäà çút BèçLe"§¨¤©Ÿ¤¥§Ÿ§¥¨¥¨¦
íàL ïépî :øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø ,éáéúéî .øwéòä̈¦¨¥¦¥©¦§¨¤§¥¨¥¦©¦¤¦
ïéìëBàå ìëéäì ïéñðëð íéðäkäL ,äøæòä úà íéBb eôéwä¦¦¦¤¨£¨¨¤©Ÿ£¦¦§¨¦©¥¨§§¦
:øîBì ãeîìz ?úBçðî éøéLe íéLã÷ éLã÷a§¨§¥¨¨¦§¨¥§¨©§©

ùã÷á"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zegpn(iying meil)

,Bæ àìa äLBã÷ Bæ àìå Bæ àìa äLBã÷ Bæ àìzeperhd zegpndy Ÿ§¨§Ÿ§Ÿ§¨§Ÿ
onyd oi` oke ,dpeal `la e` ony `la zeycwzn opi` dpeale ony
mpi`y ,envr ipta mdn cg` lk miyecw el` zegpnay dpealde

.cg` ilka cgi mlek z` ozep `edy zra wx `l` miycwzn
:`xnbd zl`ey,àðéðç éaøìexeriya zxy ilkïBøOòdidy §©¦£¦¨¦¨

oldl x`eank ,dgpnl zleq oexyr zcicn xear ycwna(.ft),änì̈¨
çLîð,ea ccnpd oexyrd z` ycwl dgynd onyaBðéà àìäå) ¦§¨©£Ÿ¥
éeNòmelk ycwl df oexyrçî÷ úãéãîì àlàzleqd,ãáìaixdy ¨¤¨¦§¦©¤©¦§©

,dpeale ony mb zleqd oexyr mr ekeza qipkdl xyt` i`ezrcl
`pipg iaxïîL àìa LBã÷ Bðéà çîwädpeale,(dzid `ly `vnpe ©¤©¥¨§Ÿ¤¤

.ef dgiyna zlrezgynp :`xnbd daiynìyeciwàèBç úçðî §¦§©¥
zycwzn `id ok lre ,cala zleq oexyr `l` dpeale ony da oi`y

.df ilka dzpizp zra
:`xnbd zl`eyexeriya zxyd ilkâBìzcicn xear ycwna didy

oldl x`eank ,dgpnl ony bel(:ft),,çLîð änìonya ,`pipg iaxl ¨¨¦§¨
beld oi` ezrcl `lde ,ekeza oezpd beld z` ycwl icka dgynd

.enry dpealde dgpnd `ll yecwgynp :`xnbd daiynìyeciw §
âBìonyòøBöî ìL,dpeal `lae zleq `la envr ipta `a `edy ¤§¨

.df ilka ezpizp zra ycwzn `ed ok lre
:ony `la zycwzn zleqy ax zrck xaeq l`enyìàeîL óàå§©§¥

c àäì dì øáñxn`ïðúc ,áømigafa(.gt),çlä éìkmilk ± ¨©¨§¨§©¦§©§¥©©
elaiw mday zewxfn oke ,'eke oid ivge oid oebk ,onyde oiid zcicnl
zlawl milk x`ye ,gafnd lr mwxefl dndad zepaxw inc z`

,gldçlä úà ïéLc÷î,onye oii oebk ,mda gpedyLáiä úBcîe± §©§¦¤©©¦©¨¥
ivg zcna ilke oexyr zcna ilk mde ,zleqd z` eccn mda milkd

,oexyrLáiä úà ïéLc÷î.mda ccnpd [zleqd-]çlä éìk ïéàå §©§¦¤©¨¥§¥§¥©©
Láiä úà ïéLc÷îmda gpedyçlä úà ïéLc÷î Láiä úBcî àìå §©§¦¤©¨¥§Ÿ¦©¨¥§©§¦¤©©

.mdly mpi`y milka miycwzn mpi`y ,mda gpedy,ìàeîL øîàå§¨©§¥
eðL àì,yaid z` miycwn gld ilk oi`y dpynaàlàaúBcî Ÿ¨¤¨¦

`l` zeycwn opi`y itl ,[gld zcicnl eyniyy milkd-] gld
,gld `l` oda ccnp oi`e ,dcicn jxc,(íc ìL) úB÷øæî ìáàs` £¨¦§¨¤¨

md z`f lka gl ilk mdy,Láiä úà úBLc÷îdcn ilk mpi`y itl §©§¤©¨¥
,dcicn jxc `ly mb miycwn mdeøîàpL`mi`iypd zepaxw zece ¤¤¡©

(bi f xacna)'ebe sqM cg` wxfn 'ebe zg` sqM zxrw FpAxwe'íäéðL §¨§¨©£©¤¤©©¦§¨¤¨¤¤§¥¤
,'äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî,yai xac `idy zleqdy ixd §¥¦Ÿ¤§¨©¤¤§¦§¨

l`eny xn`y dnne .mc zlawl creind wxfna dycwzpe dgped
dyecw dgpny `id ezrcy gken ,yaid z` zeycwn zewxfny

.ax ixacke ,dpeal `lae ony `la
:l`eny ixac z` zxxan `xnbdézôcî àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¦¦§¦

,àðéáøì`lde ,mi`iypd zgpn `id dn ike,àéä äçì äçðîixdy §©¦¨¦§¨©¨¦
dlela zleq mi`ln mdipy' weqta xen`ke ,onya dlela `id

.ony `la dyai zleq ycwn wxfny epnid cenll oi`e ,'onyaøîà̈©
déì,`piaxàëøöð àìl`eny ixac ekxved `l ±,äaL Láiì àlà ¥Ÿ©§§¨¤¨©¨¥¤¨

lr s`y ,onya dti eaxrzp `ly dgpnay miyaid miwlgl xnelk
miphw miwlg da eidi `ly xyt` i` onya dlela zleqdy it
df yaiy oeike ,wxfna miycwzn md ok it lr s`e miyai exzepy
xnel xazqn ,gl xacl `l` crein epi`y s` wxfna ycwzn

.ony `ll dyai zleq mb ea zycwzny
äLBã÷ äçðî ïéà ìàeîL øáñ÷ Czòc à÷ìñ éàå äðBáì eðééäc)§©§§¨§¦¨§¨©§¨¨¨©§¥¥¦§¨§¨
ïä íéçì ïlek àìäå äl úçkLî éëéä äaL Láé ïlek eäéL ãò©¤§¨¨¥¤¨¥¦©§©©¨©£Ÿ¨©¦¥

.(éàä àìa éàä ìàeîL øáñ÷ äpéî òîL àlà ïîLä éðtîuexiz ¦§¥©¤¤¤¨§©¦¨¨¨©§¥©§Ÿ©
:sqepäçðî ,àîéà úéòaéàå,onya dlela `idy elit`,íc éaâì §¦¨¥¥¨¦§¨§©¥¨

àéîc Láékonya dlelad zleqd eli`e lelv mcd oky ,[zaygp-] §¨¥¨§¨
xacl crein epi`y s` wxfna zycwzn `idy oeike ,dqirk dar
`idy xnel l`enyl xazqn ,mck gl xacl `l` dzenk yai
dxn`y dne ,llk ony `ll ixnbl dyai `idyk mb ea zycwzn
.cala gld zecinl dzpeek ,yai miycwn mpi` gld ilky dpynd

lirl e`aedy xfril` iax ixacl day `xnbd(`"r):éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦
ìëéäa döîwL äçðî ,øæòìà,äøLkdxfra `ed dzvinw oicy s` ¤§¨¨¦§¨¤§¨¨©¥¨§¥¨

,zepaxw x`ykïéëéæa ÷eléña eðéöî ïkLdpeald ikifa zlihp-] ¤¥¨¦§¦¨¦¦
ef dceary ,[oevigd gafna mxihwdl zpn lr lkiday ogleydn
s`y jkn cenll yie ,lkida ziyrp dzide ,dgpna dvinwk zaygp

.my dxiyk dvinwd
:mixaca dpc `xnbd,äéîøé éaø áéúîweqta xn`p ,`ziixaa epipy ¥¦©¦¦§§¨

(a a `xwie)mipdMd oxd` ipA l` D`iade' ,dgpnd z`ad zece`õî÷å ¤¡¦¨¤§¥©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©
íMîodkd unewy ,'myn' zaizn yexcl yie ,'Fvnw `lníB÷nî ¦¨§Ÿª§¦§

,úBãîBò øfä éìâøLxen`d 'd`iade' lr zxfeg 'myn' zaiz ixdy ¤©§¥©¨§
mewnn unewe ,dgpnd z` `iand l`xyi epiidc ,weqtd zligza
hrnl aezkd `ay rnyne ,l`xyi zxfrn ,dgpnd z` xfd `iany

.lkidae mle`a `le dxfra `l` dxiyk dvinwd oi`yàøéúa ïa¤§¥¨
,øîBà,xg` oicl zyxcp ef daizõî÷ íàL ïépîodkdaci,ìàîO ¥¦©¦¤¦¨©§§Ÿ
øéæçéLxefgie ilkd jezl unwy dn z`a õBî÷éåci,ïéîioi`e ¤©£¦§¦§§¨¦

,l`nya dvnwy dna dgpnd dlqtp xaky mixne`øîBì ãeîìz©§©
,'íMî õî÷å'unewy,øák õîwL íB÷nîote`a unw m`y epiide §¨©¦¨¦¨¤¨©§¨

oi`y cenll yi `nw `pz ixacny dywe .uenwle xefgl leki ,leqt
.xfrl` iax xn`y itk `lye ,lkida `le dxfra `l` mivnew

:`xnbd zxne`dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä éøîàc àkéàyi ± ¦¨§¨§¦¥¨§§¨¥¨
mb `ede ,xen`ke ,`ziixad on dywdy `ed dinxi iaxy exn`y

,oldlc uexizd z` uxizyéøîàc àkéàmya z`f exn`y yie ± ¦¨§¨§¦
y ,awri iaxàøañà ,àôéìçz øa äéîøé éaøì á÷òé éaø déì øîà̈©¥©¦©£Ÿ§©¦¦§§¨©©£¦¨©§§¨

àëøöð àì ,Cìuenwl oi`y xnel 'myn unwe' cenild jxved `l ± ¨Ÿ©§§¨
,lkidae mle`aàlà,etebldlek äøæòä ìk úà øéLëäì,dvinwl ¤¨§©§¦¤¨¨£¨¨¨
øîàz àlLyäìBòå ìéàBäíéLã÷ éLã÷äçðîå,íéLã÷ éLã÷yi ¤ŸŸ©¦§¨¨§¥¨¨¦§¦§¨¨§¥¨¨¦

,xnele a` oipaa efn ef cenllïBôö äðeòè äìBò äî,dzhigya ¨¨§¨¨
,gafnl oetvny dxfrd wlga `l` dxiyk dpi`yäçðî óà`dz ©¦§¨

ïBôö äðeòèjkle ,dxfrd x`ya dvinw xiykdl oi`e ,dzvinwa §¨¨
zxfr epiidc] ea zecner xfd ilbxy mewnd mby xnel ,df cenil `a

.lkidde dxfrd x`y oky lke ,dvinwl xyk [l`xyizl`ey
,efn ef cnlp cvik :`xnbdïkL äìBòl äîdaixw,ìéìkdxya lky ©¨¨¤¥¨¦

dpnid cenll oi`e ,oetv dperhe dxeng `id jkitle ,gafnd lr axw
`vnpe .mipdkl milk`p dixiiye lilk dpi`y dgpna oetv jixvdl
.dxfrd lka dxiyk dvinwy cnll weqtd z` jixvy uxzl oi`y

dgpna oetv cenll did xyt` oiicr :`xnbd daiyn,úàhçî¥©¨
.miycw iycw odizyyjextl xyt` :`xnbd dgecúàhçl äî©©©¨

dxeng `idy,úBúéøk éáéiç ìò úøtëî ïkLdpi`y dgpna xn`z ¤¥§©¤¤©©¨¥§¥
.mdilr zxtknoetv cenll did xyt` oiicr :`xnbd daiyn

dgpnaíLàîmiycw iycw `edy zxk mpi`y mi`hg lr `ad ¥¨¨
.ezhigya oetv oerhe:`xnbd dgecïkL íLàl äîon `ed ©¨¨¨¤¥

mdy zepaxwd,íéîc éðéîlre gnevd on d`a `idy dgpna xn`z ¦¥¨¦
.epnn dlw `id ok

:`xnbd zxne`énð eälekîzepaxwd lkn cenll uetgz m` mb ± ¦§©¦
s` oke ,lilk dpi` z`hg `ld lilk dlery s`y ,cgi mixen`d
iaiig lr xtkn epi` my` `ld zezixk iaiig lr zxtkn z`hgy
ip` s` ,oetv miperhe miycw iycw mdy mda deyd cvd ,zezixk
z`f mby `l` .oetv orhzy miycw iycw `idy dgpnd z` `ia`

mixen`d zepaxwd lkl dn jextl yiy ,zegcl yiïkLmdéðéî ¤¥¦¥
íéîc.oetv miperhe mixeng md okle:`xnbd zvxznàlàcenild ¨¦¤¨

'zecner xfd ilbxy mewnn myn unwe'éøèöéàClk z` xiykdl ¦§§¦
y meyn ,xg` mrhn dvinwl dxfrdàðéîà Czòc à÷ìñyìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦

áéúëe(g a my)'dl dN`n dUri xW` dgpOd z` z`ade'dáéø÷äå §¦§¥¥¨¤©¦§¨£¤¥¨¤¥¥¤©§¦§¦¨
'çaænä ìà dLébäå ïäkä ìàaezk oke(a a my)ipA l` D`iade' ¤©Ÿ¥§¦¦¨¤©¦§¥©¤¡¦¨¤§¥

mipdMd oxd`õî÷ådybd yiwdl aezkd `a ,'ebe 'Fvnw `ln mXn ©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©¦¨§Ÿª§
xnele efl ef dvinweäLbä äîziyrpúéáøòî úéîBøc ïø÷aly ¨©¨¨§¤¤§¦©£¨¦

,gafndénð äöéî÷ óàziyrp `dz [ok mb-]úéîBøc ïø÷a ©§¦¨©¦§¤¤§¦
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zegpn(iyiy meil)

'ebe mnW` lklE mz`Hg lklE mzgpn lkl mpAxw lM'Lã÷a ¨¨§¨¨§¨¦§¨¨§¨©¨¨§¨£¨¨§Ÿ¤
,'epìëàz íéLãwämy lek`l xzeny ,lkidl dpeekdy rnyne ©¢¨¦Ÿ§¤

.miycw iycwàø÷ éì änì àäådyw opgei iax zxaq itle ±recn §¨¨¨¦§¨
,df weqtl `xiza oa dcedi iax jxvedàîéìz`f cenll el did ± ¥¨

dgpn iabl xn`py dnn(h e `xwie)eipaE oxd` Elk`i dPOn zxzFPde'§©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨
'ebeàäé àìå ,'äeìëàé ãòBî ìäà øöça`edy cren ld` xvg ©£©Ÿ¤¥Ÿ§¨§Ÿ§¥

ïî øeîç ìôè`edy envr cren ld`,øwéòälek`l xyt` m`y ¨¥¨¦¨¦¨
`l` ,lkidae cren ld`a lek`l xyt`y oky lk xvgae dxfra
`ly ef `xaq zngn lkidl dxfrdn mipic cenll oi`y gxkda
minly zhigyy gikedl oi` jkl dnecae ,xwird on xeng lth didi

.ok gikedy opgei iax lr dywe ,ef `xaq meyn lkida dxiyk
,minly zhigy iabl my ,mixacd oia wlgl yi :`xnbd zvxzn

äãBáò`idoeike ,cy xacd caeknãáBò íãàeax z`Baø íB÷îa £¨§¨¨¥¦§©
ok lrïðéøîày ef `xaq [ep` mixne`-]ïî øeîç ìôè àäé àì ¨§¦©Ÿ§¥¨¥¨¦
,øwéòä,lkida hegyl leki `edy oky lk dxfra hgey `ed m`e ¨¦¨

iabl mle` ,d"awd ly enewn xzei aygpyäìéëàiycw ly £¦¨
oeik ,miycwïéàLdidiy ux` jxc zcinn dfíB÷îa ìëBà íãà ¤¥¨¨¥¦§

,Baø,df oiprl ok lràø÷ áúëc àîòèweqta xn`py iptn `weec ± ©©£¨§¨©§¨
,'eplk`z miycwd ycewa'àø÷ áúk àì àädid `l m` la` ± ¨Ÿ¨©§¨

,ok azkpïðéøîà àì øwéòä ïî øeîç ìôè àäé àìepiid `l-] Ÿ§¥¨¥¨¦¨¦¨Ÿ¨§¦©
,'`lew' zaygp xzei ycewnd mewna dlik` daxc`y ,[mixne`
jkn cenll oi`e ,xwira `le lwp lthay zpzep `xaqd dfae
okle ,dpnn xengd lkida mb lek`l xzen didiy ,dxfra milke`y
weqtn lkida dlik`d xzid z` yexcl `xiza oa dcedi iax jxved
.dhigy iabl ef `xaq xn`y opgei iaxl dxizq eixacn oi`e ,cgein

:dxfrl uegn dllapy dgpn zece` zwelgn d`ian `xnbdøîzéà¦§©
,yxcnd ziaa xn`p ±dììan dgpnlïðçBé éaø ,äøæò úîBçì õeç §¨¨§©£¨¨©¦¨¨

,øîàdgpnd,äìeñte ,mipta zeyridl dlilad lry meynLéø ¨©§¨¥
,øîà Lé÷ìdgpnd.äøLk ¨¦¨©§¥¨

:mzwelgn inrh z` zx`an `xnbdLé÷ì Léøyøîàdgpndy ¥¨¦¨©
,äøLk`ed enrháéúëc(` a my)'dl dgpn oAxw aixwz iM Wtpe' §¥¨¦§¦§¤¤¦©§¦¨§©¦§¨©

FpAxw didi zlq,'äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéåo`k xkfp `le Ÿ¤¦§¤¨§¨§¨©¨¤¨¤¤§¨©¨¤¨§Ÿ¨
,llk mipdkøãäåeixg`ly weqta wxe ±(a a my)xn`pìà dàéáäå' ©£©¤¡¦¨¤

,'õî÷å íéðäkä ïøäà éðawxy miweqtd on x`azneäöéîwî §¥©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©¦§¦¨
ãnéì ,äðeäk úåöî Cìéàåaezkd dfaìòzeceardäìéìáe ä÷éöé §¥©¦§©§¨¦¥©§¦¨§¦¨

dvinwl mcew zeyrpdïéøLkLodíéðt ,àéòa àì äðeäëcîe .øæa ¤§¥¦§¨¦¦§¨Ÿ¨£¨§¦
àéòa àì énðcenll yi ,dpedk zekixv el` zecear oi`y dnne ± ©¦Ÿ¨£¨

,dxfrl uegn lla m` jkitle ,mipta zeyridl zekixv opi` s`y
.dgpnd dxiykïðçBé éaøåyøîàdgpndy,äìeñt`ed enrh §©¦¨¨¨©§¨

yäúéiNòc ïåékdlilad lyéìëazxy,àeäok lréäð[mpn` s`-] ¥¨©£¦¨¨¦§¦§¦
àéòa úäéî íéðt ,àéòa àì äpeäëcdperh dlilad oi`y mbd ± ¦§¨Ÿ¨£¨§¦¦©¨£¨

dlqtp uega dzyrp m`e ,mipta zeyridl dilr mle` ,dpedk
jeza zeyridl dkixv zxy ilka ziyrpd dcear lky ,dgpnd

.`weec dxfrd
:opgei iaxl zriiqn `ziixadéúååk àéðzezrck `ziixaa epipy ± ©§¨§¨¥

øæ dììa ,ïðçBé éaøc,dgpnl,äøLkn dlla m` mle`úîBçì õeç §©¦¨¨§¨¨¨§¥¨§©
.äìeñt ,äøæòä̈£¨¨§¨

dgpn zece` yiwl yixe opgei iax oia zewelgn izy d`ian `xnbd
oldl :dvinw xg`l dxqgye dvinw mcew dxqgy(a"r)epipy

xn`py ,dleqt dpny e` dzleq xeriyn dxqgy dgpny(b a `xwie)

hxt 'dgpnd on' miyxece ,'eipalE oxd`l dgpOd on zxzFPde'§©¤¤¦©¦§¨§©£Ÿ§¨¨
.dpnn xqgpy dgpnläçðî ,øîzéàda yiyk ilka dycwzpy ¦§©¦§¨

,dxeriyäøñçL[dpnn xqgpy-]ø ,äöéî÷ íãB÷,øîà ïðçBé éa ¤¨§¨¤§¦¨©¦¨¨¨©
Búéa CBzî àéáé,dxqgy dn itk ony e` zleq,äpàlîéåoi`y ¨¦¦¥¦©§¤¨

e ,dvinw xg` dxqgya `l` dgpna lqet oexqg,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©
àéáé àìony e` zleq,äpàlîéå Búéa CBzîoi`e `id dleqt `l` Ÿ¨¦¦¥¦©§¤¨

.dgpna oexqg lqet dvinw mcew mby ,dpwz dl
ïðçBé éaøyøîàdvinw mcew dxqg m`yàéáîony e` zleqCBzî ©¦¨¨¨©¥¦¦

,äpàlîéå Búéady `ed enrhdéì äòá÷ äöéî÷dvinwd wx ± ¥¦©§¤¨§¦¨¨§¨¥
mcew la` ,mzepyl xyt` i`e dgpn mya onyde zleqd z` zraew
lre .cgi ilka eycwzp xaky s` ,mixg`a mtilgdl `ed leki okl

,ezian `iaiy dnn xqgd z` milydl `ed leki mdn xqg m` ok
e .dleqt dxqgy dgpny xn`p jk lr `leLé÷ì Léøyøîàyàì ¥¨¦¨©Ÿ

,äpàlîéå Búéa CBzî àéáéy `ed enrhdéì äòá÷ éìk úMeã÷± ¨¦¦¥¦©§¤¨§©§¦¨§¨¥
m`y xn`p dilry dgpn mya dze` raew ilka dgpnd yeciw

.dleqt dxqg
:yiwl yix lr dywn `xnbdïa ïBòîL éaøì ïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨§©¦¦§¤

Lé÷ìmirbpa dpynn(i"n c"it)rxevn ly ony bel ,da epipyy ¨¦
e ,zxy ilka ycwzpyâBlä øñç,bel ea oi`e exeriyníàok rxi` ¨©©¦

÷öé àlL ãò,zil`nyd etk lr beld z` odkd [wviy iptl-] ©¤Ÿ¨©
epàlîébel xeriyl mlyeiy crs`y dpynd ixacn gkene . §©§¤

s` df itle ,ezepyl xyt` i`y ote`a rawp `l ilka beld ycwzpy
,dxqgyk dze`lnl lkei `ly da zraew ilk zyecw oi` dgpna

.yiwl yix ixack `lye opgei iax ixacke
:`xnbd dwiqnàúáeézixacy yiwl yix ixacl `id daeyz ok` ± §§¨

.eixac z` mixzeq dpynd
:ztqep zwelgníéøéL ,øîzéàxzepy dn ,xnelk ,dgpn ly ¦§©¦©¦

,dvnwpy xg`l dgpnaeøñçLozcin dhrnzpeïéadäöéî÷ ¤¨§¥§¦¨
äøè÷äì,gafnd iab lr unewd ly,øîà ïðçBé éaølka exqgy s` §©§¨¨©¦¨¨¨©

z`føéè÷îd z`,øîà Lé÷ì Léøå ,ïäéìò õîB÷dgpndy oeik ©§¦¤£¥¤§¥¨¦¨©
,dzr dxiqg.ïäéìò õîB÷ øéè÷î ïéà¥©§¦¤£¥¤

:`xnbd zxne` .ewlgp dna zx`an `xnbdàaélà[ezrca-]éaøc ©¦¨§©¦
,øæòéìà,cin e`aei eixacyéâéìt àì àîìò élekopgei iax oia ± ¡¦¤¤¥¨§¨Ÿ§¦¦

s` unewd z` xihwdl `ed lekiy ,miwleg mpi` yiwl yix oiae
,miixiyd exqgyéâéìt ék,ewlgp dna ±àaélà[ezrca-]éaøc ¦§¦¦©¦¨§©¦

,òLBäénewd z` xihwdl `ed leki eixacl mb m`d`ed oi`y e` u §ª©
.exihwdl leki

ïðúcoldl dpyna(.ek),äéøéL eàîèðy e` ,dgpnd lyeôøNð ¦§©¦§§§¨¤¨¦§§
äéøéLy e`äéøéL eãáà,mpi`eúcîk[zhiy itk-],øæòéìà éaø §¨¤¨¨§§¨¤¨§¦©©¦¤¦¤¤
xn`y(.fr migqt)miiw exya oi` m` s` oaxw ly enc wexfl xyt`y

dgpnd ixiiy eca`y o`k s` ,[ca` e` sxyp e` `nhpy oebk]äøLk§¥¨
,dvnew z` xihwdl dgpnd,òLBäé éaø úcîkxn`y(my)oi` m`y §¦©©¦§ª©

,dgpnd ixiiy eca`y o`k s` ,mcd z` wxef epi` miiw oaxwd xya
,äìeñtmicen lkdy xexa .dvnew z` xihwdl cer xyt` i`e §¨

xyad oi` m` mb mcd z` wexfl xyt`y xaeqd xfril` iaxly
miixiyd oi` m` mb dgpnd unew z` xihwdl xyt` oke miiw
z` xihwdl `ed leki dvnwpy xg` dgpnd dxqg m`y ,miniiw
xya ca` m`y xn`y ryedi iax zrca `l` ewlgp `l .dvnew
oi`y dgpnd ixiiy eca` m`y oke ,enc z` wxef oi`y oaxwd

.dvnew z` xihwdl
ìñôc ïàî,dxhwdl dvinw oia dxqgy dgpn lqetd yiwl yix ± ©§¨©

md eixacy xaeqkixac,òLBäé éaø.xen`keøLëîc ïàîeiaxe ± §©¦§ª©©§©§©
y `id ezrc ,ef dgpn xiyknd opgeiòLBäé éaø øîà àì ïàk ãò©¨Ÿ¨©©¦§ª©

íúä,dvnew z` xihwn epi`y ,dgpnd ixiiy eca`a [my-]àlà ¨¨¤¨
ote`aøéizLéà àìc,xac dpnid x`yp `ly ±àëéä ìáà §Ÿ¦§©©£¨¥¨

øéizLéàc,zifk dpnid xiizypy ote`a ±äãBî òLBäé éaø eléôà §¦§©©£¦©¦§ª©¤
déì.unewd z` xihwny [xfril` iaxl-] ¥

xqgy oaxw lqt `l ryedi iaxy x`ean da `ziixa d`ian `xnbd
:zifk epnid xiizypy ote`aàéðúc,exya ca`y gaf iabl `ziixaa §©§¨

äøBzaL íéçáfä ìk ,øîBà òLBäé éaømxya sxyp e` ca`py ©¦§ª©¥¨©§¨¦¤©¨
ote`a ,dwixf mcewøNa úéfk íäî øéizLpLdlik`lúéfk Bà ¤¦§©¥¥¤©©¦¨¨©©¦

áìç,dxhwdl÷øBæz`,ícäz` e` xizdl d`a mcd zwixfy ¥¤¥©¨
`idy zifk o`k yi ixde ,dlik`l xyad z` e` dxhwdl mialgd

wx mdn xiizyp m` mle` .ezxiznøNa úéæ éöçke,áìç úéæ éöçk ©£¦©¦¨¨©£¦©¦¥¤
,zifk mda yi el` mi`vg ipy sxvp m`y s`,ícä úà ÷øBæ Bðéà¥¥¤©¨

,gafnl e` mc`l mly zifk zxzn dwixfd oi` df ote`ay meyn
.cgi zetxhvn gafn zlik`e mc` zlik` oi`eáeoaxw,äìBòm` §¨

,sxyp e` exya ca`y ok rxi`eléôàxiizypéöçëå øNa úéæ éöçk £¦©£¦©¦¨¨§©£¦
,áìç úéæ,mly zifk xiizyp cgiaeäìBòaL éðtî ,ícä úà ÷øBæ ©¦¥¤¥¤©¨¦§¥¤¨¨

,ìéìk dlekxya oia welig da oi`e ,gafnd lr zxhwen dlek `idy ¨¨¦
.dxhwdl mly zifk dxizn dwixfdy `vnpe ,alglóà ,äçðnáe©¦§¨©

úîéi÷ dlekL ét ìò,xac dxqg `le÷Bøæé àì.mcd z` ©¦¤¨©¤¤Ÿ¦§
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zegpn(iyiy meil)

'ebe mnW` lklE mz`Hg lklE mzgpn lkl mpAxw lM'Lã÷a ¨¨§¨¨§¨¦§¨¨§¨©¨¨§¨£¨¨§Ÿ¤
,'epìëàz íéLãwämy lek`l xzeny ,lkidl dpeekdy rnyne ©¢¨¦Ÿ§¤

.miycw iycwàø÷ éì änì àäådyw opgei iax zxaq itle ±recn §¨¨¨¦§¨
,df weqtl `xiza oa dcedi iax jxvedàîéìz`f cenll el did ± ¥¨

dgpn iabl xn`py dnn(h e `xwie)eipaE oxd` Elk`i dPOn zxzFPde'§©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨
'ebeàäé àìå ,'äeìëàé ãòBî ìäà øöça`edy cren ld` xvg ©£©Ÿ¤¥Ÿ§¨§Ÿ§¥

ïî øeîç ìôè`edy envr cren ld`,øwéòälek`l xyt` m`y ¨¥¨¦¨¦¨
`l` ,lkidae cren ld`a lek`l xyt`y oky lk xvgae dxfra
`ly ef `xaq zngn lkidl dxfrdn mipic cenll oi`y gxkda
minly zhigyy gikedl oi` jkl dnecae ,xwird on xeng lth didi

.ok gikedy opgei iax lr dywe ,ef `xaq meyn lkida dxiyk
,minly zhigy iabl my ,mixacd oia wlgl yi :`xnbd zvxzn

äãBáò`idoeike ,cy xacd caeknãáBò íãàeax z`Baø íB÷îa £¨§¨¨¥¦§©
ok lrïðéøîày ef `xaq [ep` mixne`-]ïî øeîç ìôè àäé àì ¨§¦©Ÿ§¥¨¥¨¦
,øwéòä,lkida hegyl leki `edy oky lk dxfra hgey `ed m`e ¨¦¨

iabl mle` ,d"awd ly enewn xzei aygpyäìéëàiycw ly £¦¨
oeik ,miycwïéàLdidiy ux` jxc zcinn dfíB÷îa ìëBà íãà ¤¥¨¨¥¦§

,Baø,df oiprl ok lràø÷ áúëc àîòèweqta xn`py iptn `weec ± ©©£¨§¨©§¨
,'eplk`z miycwd ycewa'àø÷ áúk àì àädid `l m` la` ± ¨Ÿ¨©§¨

,ok azkpïðéøîà àì øwéòä ïî øeîç ìôè àäé àìepiid `l-] Ÿ§¥¨¥¨¦¨¦¨Ÿ¨§¦©
,'`lew' zaygp xzei ycewnd mewna dlik` daxc`y ,[mixne`
jkn cenll oi`e ,xwira `le lwp lthay zpzep `xaqd dfae
okle ,dpnn xengd lkida mb lek`l xzen didiy ,dxfra milke`y
weqtn lkida dlik`d xzid z` yexcl `xiza oa dcedi iax jxved
.dhigy iabl ef `xaq xn`y opgei iaxl dxizq eixacn oi`e ,cgein

:dxfrl uegn dllapy dgpn zece` zwelgn d`ian `xnbdøîzéà¦§©
,yxcnd ziaa xn`p ±dììan dgpnlïðçBé éaø ,äøæò úîBçì õeç §¨¨§©£¨¨©¦¨¨

,øîàdgpnd,äìeñte ,mipta zeyridl dlilad lry meynLéø ¨©§¨¥
,øîà Lé÷ìdgpnd.äøLk ¨¦¨©§¥¨

:mzwelgn inrh z` zx`an `xnbdLé÷ì Léøyøîàdgpndy ¥¨¦¨©
,äøLk`ed enrháéúëc(` a my)'dl dgpn oAxw aixwz iM Wtpe' §¥¨¦§¦§¤¤¦©§¦¨§©¦§¨©

FpAxw didi zlq,'äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéåo`k xkfp `le Ÿ¤¦§¤¨§¨§¨©¨¤¨¤¤§¨©¨¤¨§Ÿ¨
,llk mipdkøãäåeixg`ly weqta wxe ±(a a my)xn`pìà dàéáäå' ©£©¤¡¦¨¤

,'õî÷å íéðäkä ïøäà éðawxy miweqtd on x`azneäöéîwî §¥©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©¦§¦¨
ãnéì ,äðeäk úåöî Cìéàåaezkd dfaìòzeceardäìéìáe ä÷éöé §¥©¦§©§¨¦¥©§¦¨§¦¨

dvinwl mcew zeyrpdïéøLkLodíéðt ,àéòa àì äðeäëcîe .øæa ¤§¥¦§¨¦¦§¨Ÿ¨£¨§¦
àéòa àì énðcenll yi ,dpedk zekixv el` zecear oi`y dnne ± ©¦Ÿ¨£¨

,dxfrl uegn lla m` jkitle ,mipta zeyridl zekixv opi` s`y
.dgpnd dxiykïðçBé éaøåyøîàdgpndy,äìeñt`ed enrh §©¦¨¨¨©§¨

yäúéiNòc ïåékdlilad lyéìëazxy,àeäok lréäð[mpn` s`-] ¥¨©£¦¨¨¦§¦§¦
àéòa úäéî íéðt ,àéòa àì äpeäëcdperh dlilad oi`y mbd ± ¦§¨Ÿ¨£¨§¦¦©¨£¨

dlqtp uega dzyrp m`e ,mipta zeyridl dilr mle` ,dpedk
jeza zeyridl dkixv zxy ilka ziyrpd dcear lky ,dgpnd

.`weec dxfrd
:opgei iaxl zriiqn `ziixadéúååk àéðzezrck `ziixaa epipy ± ©§¨§¨¥

øæ dììa ,ïðçBé éaøc,dgpnl,äøLkn dlla m` mle`úîBçì õeç §©¦¨¨§¨¨¨§¥¨§©
.äìeñt ,äøæòä̈£¨¨§¨

dgpn zece` yiwl yixe opgei iax oia zewelgn izy d`ian `xnbd
oldl :dvinw xg`l dxqgye dvinw mcew dxqgy(a"r)epipy

xn`py ,dleqt dpny e` dzleq xeriyn dxqgy dgpny(b a `xwie)

hxt 'dgpnd on' miyxece ,'eipalE oxd`l dgpOd on zxzFPde'§©¤¤¦©¦§¨§©£Ÿ§¨¨
.dpnn xqgpy dgpnläçðî ,øîzéàda yiyk ilka dycwzpy ¦§©¦§¨

,dxeriyäøñçL[dpnn xqgpy-]ø ,äöéî÷ íãB÷,øîà ïðçBé éa ¤¨§¨¤§¦¨©¦¨¨¨©
Búéa CBzî àéáé,dxqgy dn itk ony e` zleq,äpàlîéåoi`y ¨¦¦¥¦©§¤¨

e ,dvinw xg` dxqgya `l` dgpna lqet oexqg,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©
àéáé àìony e` zleq,äpàlîéå Búéa CBzîoi`e `id dleqt `l` Ÿ¨¦¦¥¦©§¤¨

.dgpna oexqg lqet dvinw mcew mby ,dpwz dl
ïðçBé éaøyøîàdvinw mcew dxqg m`yàéáîony e` zleqCBzî ©¦¨¨¨©¥¦¦

,äpàlîéå Búéady `ed enrhdéì äòá÷ äöéî÷dvinwd wx ± ¥¦©§¤¨§¦¨¨§¨¥
mcew la` ,mzepyl xyt` i`e dgpn mya onyde zleqd z` zraew
lre .cgi ilka eycwzp xaky s` ,mixg`a mtilgdl `ed leki okl

,ezian `iaiy dnn xqgd z` milydl `ed leki mdn xqg m` ok
e .dleqt dxqgy dgpny xn`p jk lr `leLé÷ì Léøyøîàyàì ¥¨¦¨©Ÿ

,äpàlîéå Búéa CBzî àéáéy `ed enrhdéì äòá÷ éìk úMeã÷± ¨¦¦¥¦©§¤¨§©§¦¨§¨¥
m`y xn`p dilry dgpn mya dze` raew ilka dgpnd yeciw

.dleqt dxqg
:yiwl yix lr dywn `xnbdïa ïBòîL éaøì ïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨§©¦¦§¤

Lé÷ìmirbpa dpynn(i"n c"it)rxevn ly ony bel ,da epipyy ¨¦
e ,zxy ilka ycwzpyâBlä øñç,bel ea oi`e exeriyníàok rxi` ¨©©¦

÷öé àlL ãò,zil`nyd etk lr beld z` odkd [wviy iptl-] ©¤Ÿ¨©
epàlîébel xeriyl mlyeiy crs`y dpynd ixacn gkene . §©§¤

s` df itle ,ezepyl xyt` i`y ote`a rawp `l ilka beld ycwzpy
,dxqgyk dze`lnl lkei `ly da zraew ilk zyecw oi` dgpna

.yiwl yix ixack `lye opgei iax ixacke
:`xnbd dwiqnàúáeézixacy yiwl yix ixacl `id daeyz ok` ± §§¨

.eixac z` mixzeq dpynd
:ztqep zwelgníéøéL ,øîzéàxzepy dn ,xnelk ,dgpn ly ¦§©¦©¦

,dvnwpy xg`l dgpnaeøñçLozcin dhrnzpeïéadäöéî÷ ¤¨§¥§¦¨
äøè÷äì,gafnd iab lr unewd ly,øîà ïðçBé éaølka exqgy s` §©§¨¨©¦¨¨¨©

z`føéè÷îd z`,øîà Lé÷ì Léøå ,ïäéìò õîB÷dgpndy oeik ©§¦¤£¥¤§¥¨¦¨©
,dzr dxiqg.ïäéìò õîB÷ øéè÷î ïéà¥©§¦¤£¥¤

:`xnbd zxne` .ewlgp dna zx`an `xnbdàaélà[ezrca-]éaøc ©¦¨§©¦
,øæòéìà,cin e`aei eixacyéâéìt àì àîìò élekopgei iax oia ± ¡¦¤¤¥¨§¨Ÿ§¦¦

s` unewd z` xihwdl `ed lekiy ,miwleg mpi` yiwl yix oiae
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,dgpnd ixiiy eca`y o`k s` ,mcd z` wxef epi` miiw oaxwd xya
,äìeñtmicen lkdy xexa .dvnew z` xihwdl cer xyt` i`e §¨

xyad oi` m` mb mcd z` wexfl xyt`y xaeqd xfril` iaxly
miixiyd oi` m` mb dgpnd unew z` xihwdl xyt` oke miiw
z` xihwdl `ed leki dvnwpy xg` dgpnd dxqg m`y ,miniiw
xya ca` m`y xn`y ryedi iax zrca `l` ewlgp `l .dvnew
oi`y dgpnd ixiiy eca` m`y oke ,enc z` wxef oi`y oaxwd
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'åâå íéùã÷ä ùã÷álkle mz`hg lkl" :aizk dipin lirle ,"gxw gwie" zyxta -

:(e `xwie) aizk `icda - dxfr i`c ,lkid rnync ,"miycwd ycwa 'ebe mny`

.xwirn xeng lth `di `lc `nrh i`dn opitlic `zi` m`e ."cren ld` xvga"àä
àø÷ éì äîì"delk`i cren ld` xvga" :(e my) `xw jci`n slil ,`xiza oal -

dnl "miycwd ycwa" i`de ,lkid oky lke

`pngx aizkc il?jixhvi`c i`d :ipyne

`lc opireny`l e`l "miycwd ycwa"

ixyinl `l` ,lkid zqipka miycw ilqtin

`di `lc `eddn `wtp `lc ,lkida dlik`

.xwirn xeng lthàéä äãåáòãux` jxcc -

lth `di `l :opixn` ,eax ipta cearl `id

lek`l ux` jxc oi` ,dlik` la` .'eke

`ed xwirc oeikc opixn` `l - eax mewna

opirny` `l i` ,dieeba lik` ivnc oky lk

.`xwäì äòá÷ äöéî÷`lc dnk lkc -

on" dia `pixw `le ,dgpn `ixwin `l uinw

lk .onwl yxtnck ,dxqgyl hxt - "dgpnd

df wewf :xnelk zegpna xen`c zeriaw oeyl

`iadl epnn zvw zepyl leki dz` oi`e ,dfl

.cgi erawedy itl ,eizgz xg`éìë úùåã÷
äì äòá÷"dgpnd on" da `pixwe ,mya -

.dxqgykl hxtâåìä øñçly ony -

- zil`nyd etk lr wvi `ly cr ,rxevn

`edy bel edl drawc opixn` `le ,dp`lni

.zxy ilkéâéìô àì àîìò éìåë`kid dnc -

xfril` iax xyknw etxyp e` mixiy eca`c

`ki`c ,exqg oky lk - unew xihwdl onwl

.dzvwna xeiyøæòéìà éáø úãîëxn`c -

ziyre" :(` ,fr migqt) "oilev cvik" wxta

oi`y it lr s` mc - "mcde xyad jizeler

.(mc oi`y it lr s` xya) xyaäøùë-

`inec mixiy `la unewc ,unewd xihwdl

la mcc.xya `òùåäé éáø úãîë:xn`c -

,xya oi` mc oi` m` ,mc oi` xya oi` m`

.unewd xihwdl leqtúéæë åà øùá úéæë
áìç,hr) "oilev cvik"a ol `wtp migqta -

:(fi `xwie) aizkc ,wixf inp alg meync (`

,"algd xihwde 'ebe mcd z` odkd wxfe"

.xya oi`y it lr s` alg :`nl`úéæ éöçë
÷øåæ ïéà áìçzlik`e xya zlik` oi`y -

xizdl `l` dpi` mc zwixf .oitxhvn gafn

eca`c oeike ,mc`l xyae gafnl mixeni`

.dnl dwixf mdipyäìåòáåoia xya oiac -

.mitxhvn ,iwlq gafnl edlek alg
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éáø`le .rxb dxfrd znegl ueg lla ,dxyk lla `lc ab lr s` Ð dleqt xn` opgei

mewn lka dnc dvin `nrh opilzc (a ,bq) "miycw iycw" wxta migafc `iddl inc

.uega `kde mipta mzdc ,dxyk dvin `le dfid m`y Ð dxyk gafnaùéøxn` yiwl

`l opgei iax elit`e .`veia `lqtin `l `id dyecwc ab lr s`c rnyn `kd Ð dxyk

la` ,uega dlilad dyrc meyn `l` bilt

"zlkzd" wxta rnyn oke .`l `vei meyn

iaxk i`pz ipd :zyy ax xn`c (` ,fn zegpn)

(`id) `ycwn dhigy :xn`c ,edl `xiaq

(` ,gn my) `zrny seqae .`veia `liqti`

dhigy xn`c oeik ,iaxk `lc `d :xn`w

Ð i`xa` i` ?`kid edl wixtc ,`ycwn

dhigyc meyn rnyn .`veia edl eliqti`

Ð ikd e`l `d ,`veia liqti`c `ed `ycwn

wxta ycwn xepz dil zi`c ab lr s`c ,`l

,zegcl yi edine .(a ,ar zegpn) "l`rnyi iax"

mr oi`ad mikqp `dc ,ip`y gafd mr oi`ac

,gaf zhigya `l` dpila elqtin `l gafd

,(` ,hr) "dcezd" wxta onwl ixirf xn`ck

oilqtp Ð ilka eycw :opz onvr ipta eli`e

ipy wxta opzc `dn di`x cer yie .dpila

enxw :mgld izye zegpn iab (` ,h) dlirnc

xqegnae mei leaha lqtil exyked Ð xepza

ab lr s`e .ipzw `l `vei la` ,dpilae mixetik

ab`) ipzinl ivn ded migafe zeter iabc

miptd mgle mgld izy ab` ipz `l (`pixg`

,el migqt) "dry lk" wxta xn`c `de .zegpne

mewna ,`zil oifixfac idp :zegpnc dyil iab (`

jxcy ,hwp `zlinc `gxe` Ð `zi` oifixf

wxta opixn`c `de .oifixf mewna dzeyrl

oiycwn oi` :(` ,gt migaf) "ycwn gafnd"

mei leaha epiid Ð lqtil oiycwn la` axwil

.`veia `l la` ,dpilae mixetik xqegnae

(a ,ft) "zecn izy" yixa onwl yxit qxhpewae

.`veiae dpila lqtil oiycwn la` :ogley iab

yxit (` ,gt migaf) "ycwn gafnd" wxtae

`vi m` `veia lqtil oiycwn la` :qxhpewa

dne .okzi `le ,mei leah ea rbp e` mirlwl ueg

iab (a ,k) migafc ipy wxta dnly epiax yxity

jxck ,milbxe mici yeciwa lirezy edn d`ivi

oi` Ð `veia milqtpd ilka eycwy miycwd lk

,llk jka ielz mrhd:mzd xn`w `dc (cere)

wxta wiicc `de .dizrc gqn igeq` yixtc oeik

ozyil zxn` :(a ,dv zegpn) "mgld izy"

,dycwzp `l yai zcn `nl` Ð uega ozkixre

(` ,bq my) "dvn ze`a zegpnd lk" seqa oke

Ð minrt izy "xepz" "xepz" oerny iax yixcc

.xepza oyicwd `dzye xepza oziit` `dzy

libx ied mlerl :xne` oerny iax opzde ,jixte

:xn`z m`e .dycwzpy xg`l uegl `ivedl `ed xrekn xacc meyn `l` ,`veia liqtin ied dycwzpc meyn e`l Ð ib`t ia` zexyke dxfra zexyk miptd mgle mgld izy xnel

oixizn mdl oi`y :(a ,dn migafa) opixn`ck ,ilk yeciw liren mze`a `nye ?`veia lqtin `ni` dvinw da zilc lecb odk iziage mipdk zgpn ,`veia `lqtin `l ilk zyecwac oeike

.ilka ycwiyn Ðäöéî÷î.dvinw zryn oiligzny ,ixii` dgpnay zecear rax`a `kd `l` .gafnd lv` axw xf oi`y ,dpedk era inp dtepze dybd Ð dpedk zevn jli`e

,xnerd zgpnae .ony da zilc ,dlilae dwivi oi` ze`pw zegpnae .(` ,`q zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta opzck ,ze`pwe xner zgpna `l` dtepz `kilc ,`gip ikd e`la edine

."odkd unwe" da aizk `l ony dperhc ab lr s`äðåäëãîåz` hgye" :(` `xwie) aizkc ,mipt `irae dpedk `ira `lc dhigy ixd :xn`z m`e Ð `ira `l inp mipt `ira `l

'd iptl xwad oa.minc ipin oky ,inp i` .dlaw meyn mzd ip`yc :xnel yie !miptl xwad oa `diy opirac (a ,al migaf) "oileqtd lk" wxta opiyxcck "øñçwvi `ly cr beld

.zepepve ztl onehdc oizipznn jixtc (a ,p zay) "oipneh dna" wxta [dyw] `peeb i`dke .yiwl oa oerny iax rcei did `ly dnize ,(i"n c"it) mirbp zkqna `id dpyn Ð ep`lni

ãòbiltc oerny iaxk `iddc :xnel yie !dwivi xg`l epiide ,'ek ony ep`lni mc oznl ony ozn micwd :`ipz (` ,d) lirlc ,dnize .ep`lni `l wviyn `d :rnyn Ð ep`lni wvi `ly

dny `l Ð ziyrp leqtac li`ed ,mc ozn mcew ozp xaky it lr s`e .dwivi xg`l elit`e ,ep`lniy Ð ozp `ly cr xqg m`y ,`nei zkqna dl iziine (i"n c"it) mirbp zkqna

.dwivi dny `l leqta ziyrpd dwivic ,`nw `pzk inp `iz` mrh i`dne ,dpznïàîikid ik `xazqnc (` ,gr migqt) "oilev cvik" wxta iqei iax xn`c `d Ð ryedi iaxk liqtc

`d :xn`z m`e .miixiy exqga zegpna ibilt Ð xiizyp `la migafa ibiltc ikid ik `l` .yiwl oa oerny iaxl `wec e`l Ð zegpna ibilt ikd migafa ryedi iaxe xfril` iax ibiltc

mixiy exqgc `kid i`xw `kil diciclc ,xn`w opgei iaxl mzdc :xnel yie !"dgpnd" ,jenqa yixcc i`xw `ki` inp zegpna `de ,iaizk migafa iaizk ik i`xw xwirc mzd xn`wc

.mdilr unew xihwnc ,zifk cr
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äúãéáò éàî äçðî.dgpna yi dwixf i`n -íéëñð úçðîá.gafd mr mi`ad -

.dgpnd on .mcd wexfi `l - zniiw dgpne gaf ly xyae alg ca` m`íéøäå
äçáæîä øéè÷äå äúøëæà úà äçðîä ïî ïäëäi`e ,zniiw dlekl `zi`c cr -

.dzxkf` z` xihwi `l - `løáë äúéäù,unewd zrya dnily xak dzidy -

.xihwi ,dnily dpi` `zydc ab lr s`

ïéëéæá øéè÷îåoia exqgy mixiy `nl` -

ediilr mixihwn dxhwdl dvinw (weliq)

.unewd'åë øæòìà éáø øîàå`l -

.`kd `pz lirl `pzc icii` `l` ,jixhvi`

äîéìù äðùî.dpyn mzq -éøúùéî
åäééáâì äàîåèxacna) cinza aizkc -

zaya elit` rnyne ,"ecrena" :(gk

.d`neheúøîåà úàæ,ikd ipy `lcn -

lra oi`e ,inc men lrak oexqg dpin rny

oexqg ,jkld .cigian ith xeava ixy men

- cigia leqt ied i` ,dxhwdl dvinw oiac

kld .xeava inp leqt ded.wizyi` jàäì
àúòîùxeav :dil ipy `le ,wizyi`c -

.ip`yïðé÷ñò àì éî`zbelt (meync) -

oi` yiwl yix xn`w inp ikc ,lirlc

inp xeav zgpna - mdilr unew oixihwn

.miptd mglc mikifa oebk ,xn`ïåøùò úìñ
"zecn izy" wxta xn`c ,ony bel ira -

."ony bele dgpnl" :(` ,gt zegpn)ïî)
äøñçùì èøô äçðîä ïî úøúåðäå (äçðîä

àéä.rnyn dnily dgpnc -øñçùå
äöîå÷dzkldk dieyrd dgpn ixiyc -

unewd"a ol `wtp xqgd unewe .rnyn

`ln" aizkcn leqtc (` ,fk zegpn) "dax

.ipnif ixz "evnewäúðåáìî øéè÷ä àìùå
íåìë,fk zegpn) "[dax] unewd"a `wtp -

.ef z` ef zeakrn unewe dpeal zxhwdc (`

íåìë äúðåáìîzvw xihwd m` la` -

`wxit i`da onwl xn`ck ,mixiyd milk`p

.dxyk dxhwd zrya dxqg m`c (` ,ai)

éàø÷ éøúla` ."dgpnd on"e "zleqn" -

`z` ditebl i`dc ,aiyg `l "dpnyn"

ixz il dnl zleqa la` ,dvinw mcewl

i`xwäöéî÷ íãå÷ì åàì ?`iai `lc -

.dp`lnie ezia jeznåøñçù íéøéùìoi`c -

.mdilr unew oixihwnäìéëàá íéøåñà-

`l` irzyn `l "dgpnd on"c `xw i`dc

.mixiyaúøúåðä ïî úøúåð(oebk) -

on zexzep mixiyd lk eid dligznc

ixiy mixzepd eid mixiy exqgyke ,unewd

.mixiyøáë äúéäùdzid unewd zrya -

dvinw oia dxqgy it lr s` ,dnily

xak dnily dzidy dgpnd on zxzepde :rnyn ikde .dxhwd zrya xak dzidy :xg` oeyl .ixirfc` i`pi iax bilte ."dgpnd on zxzepde" dia `pixw ,dxhwdl

`xiza oa) .ediipia `ki` oiyxec zernyne ,ixirfc epiide .dxiqg dgpnn mixiy eyrpy mixiy mze` elk`i `l la` ,eipae oxd` elk`i - mixiy el` eyrpy drya

.(oinia uenwie xefgie ilkd jezl unew xne`äéôåâì.zipni `le zil`ny -áéúë àðéøçà úéìàîù.xiyrl inp -àîéàåxg` herinl - `pixg` l`ny `z` ikdl -

!rxevnc onya dxyk odkc oini elit`c ,zeaxl `l` herin xg` herin oi`e ,`l zipni :opirny ediiexznc ,herináéúë àðéøçà úéìàîùherin rnyn i`e ,ipra -

il dnl `zlz ,herin xg`éáéúë úéìàîù òáøà ?e`lc izxz jpdc ediilr iielbl cge ,[oini `l` epi` sk xn`pc mewn lkc iielbl cge :xg` gqep] ditebl cg -

ied `xza i`d aizkcn `l` .il dnl `xza i`d ok m`c ,zil`ny `nlra s` zil`ny o`k dn :`z` ikdl dinwc i`d :xn`z `ly cge ,ez` herin xg` herinl

:opireny`l ixze .oinia ipzyi` zeipra ipzy`e li`ed :xn`z `ly ,xiyrl cge ipra cg ,ediitebl ixz zil`ny :xg` oeyl .oicnln oi`e cg`k oi`ad miaezk ipy edl

`dc ,iieyw`l `kil inp herin xg` herin oi`e .zil`ny ci `nlra s` zil`ny o`k dn :`pin` ded cg aizk i`c ,oiaezk ipy edl eedc .xg` `le zil`ny o`k

oinec oi` cenlzday cg`k oi`ad oiaezk ipy lkc ,`xidp `l ipyil ipd .il dnl ipd lk ok m`e ,`l zipni dpin opirny edleknipd - oicnln oi` opixn` ikc ,el`l

oi`ad mixac ipy opi` - iaizk `zlin `cgac ,`kd la` .dipin jci` slipe cg aezkp - ediipin slinl `gip i`c opixn`c ,mixac ipya oiaezk ipy dlibyk ilin

zil`ny o`k dn :slinl i`c .oini ded sk lk `nlra la` ,zil`ny jl dlib o`k :dl opitli `xizi jpd lk aizkcnc :ipira d`xpe .edpip ixizi i`xw `l` ,cg`k

,'eke zil`ny o`k dn cge ,ditebl cg .wezype `zlz aezkpe ibq `xizi `cga ok m`e ,`ed zenewnd lkl oipr edpz o`k oipr epi` m`c ickn ,zil`ny `nlra s`

.`ed herin xg` herin xn`z `ly cgeäéîøé éáø äéì øîàlr" inp yixc ,rxevnc zil`ny lk (dyxcl ipr rxevn zyxta iepyd lk) zyxcc oeik :`xif iaxl -

.ipra oia xiyr rxevn onya oia ,"zipnid elbx oda lre zipnid eci odaéì äîì,`id zipnid eci lrc `prci `p` ,onyd z` ozi my`d mc lr aizkc oeik -
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ïúåàxiizyp `l eli`k `ed ixd ixiq`c oeik :xn`z m`e Ð dlik`a oixeq` miixiy

`lc `kidc ryedi ax xn`w migaf lka `d ?mdilr unew xihwn j`ide ,melk

`lc oeikc ,gafk `dz gafn dgpn opitlic oeik :xnel yie !mcd wxef oi`c melk xiizyp

,oexqg ici lr lqtp gaf oi`c oeikc ,`nhpl df oia wlgl jixve .oira od eli`k ied eca`

gafk dil opicar Ð oilqtp miixiyc ab lr s`

.mdilr unew xihwdlïúåàod dn miixiy

m`c `dn dhytinl ivn ded Ð dlik`a

.leqt mgld dngl qxtp dwxtpynïéàherin

wezyle :xn`z m`e Ð zeaxl `l` herin xg`

lka zeywdl ivn `peeb i`d ike !ediiexzn

.herin xg` herinìòÐ 'ek zipnid eci oda

lr" aizkc oeikc ,ira `w xiyrc oia iprc oia

`linn "my`d mc mewn lr"e "my`d mc

jepzn irainl ivnc oicd `ede .onya opirci

`w rxevnc "sk" yexcl ligzdy itle ,ofe`
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;íéëñð úçðî :àtt áø øîà ?dúãéáò éàî äçðî¦§¨©£¦§¨£©©©¨¦§©§¨¦
àéúà çáæ éãäáe ìéàBä :àðéîà Czòã à÷ìñ¯déôeb ék ¨§¨©§¨¨¦¨¦©£¥¤©¨§¨¦¥

.ïì òîLî à÷ ,àéîc çáæc¯,àëä éðàL ?ìñôc ïàîe §¤©¨§¨¨©§©¨©§¨©¨¥¨¨
dúøkæà úà äçðnä ïî ïäkä íéøäå" :àø÷ øîàc§¨©§¨§¥¦©Ÿ¥¦©¦§¨¤©§¨¨¨

¯ "äçðnä" ,"äçaænä øéè÷äåäçðî dleëì àúéàc ãò §¦§¦©¦§¥¨©¦§¨©§¦¨§¨¦§¨
.øéè÷é àì¯"äçðnä ïî" ?Cãéàå¯øák äúéäL äçðî Ÿ©§¦§¦¨¦©¦§¨¦§¨¤¨§¨§¨

dðéà àzLäc áb ìò óà ,øéè÷é äöéî÷ úòLa äîéìL§¥¨¦§©§¦¨©§¦©©©§¨§¨¥¨
d÷øt àlL ãò :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà .äîéìL§¥¨¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦©¤Ÿ¥§¨

íçlä ñøôð¯íàå ,ïéëéæaä úà åéìò øéè÷î ïéàå ,ìeñt ¦§©©¤¤¨§¥©§¦¨¨¤©¨¦¦§¦
dîçì ñøôð d÷øtMî¯úà åéìò øéè÷îe ìeñt íçlä ¦¤¥§¨¦§©©§¨©¤¤¨©§¦¨¨¤

àlL ét ìò óàå ÷øôì dpîæ òébäL ïåék àlà ,Lnî d÷øt àì :øæòìà éaø øîàå ;ïéëéæaä©¨¦¦§¨©©¦¤§¨¨Ÿ¥§¨©¨¤¨¥¨¤¦¦©§©¨§¨¥§©©¦¤Ÿ
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áéúé .øeaöa íeî ìòa ïéàå ,éîc íeî ìòák ïBøqçä :úøîBà úàæ ,äáäà øa àcà áø øîà£©©©¨©©£¨Ÿ¤¤©¦¨§©©¨¥§¥©©§¦¨¥
éaøc ïðé÷ñò àì éî :àtt áøì äéòîL øa óñBé áø déì øîà .àúòîL àäì øîà÷å àtt áø©©¨§¨¨©§¨§©£¨£©¥©¥©§©§¨§©©¨¦¨¨§¦©§©¦

:àãç àðz ,eékìî áø øîà .éâéìôe ?àéä øeaéöc øîBòä úçðîa Lé÷ì Léøå ïðçBé"dúìqî"¯ ¨¨§¥¨¦§¦§©¨¤§¦¦§¦¦¨©©©§¦¨¨£¨¦¨§¨
"dðîMî" ,äìeñt àeäL ìk äøñç íàL¯:Cãéà àéðúå ;ìeñt àeäL ìk äøñç íàL ¤¦¨§¨¨¤§¨¦©§¨¤¦¨§¨¨¤¨§©§¨¦¨

"äçðnä ïî úøúBpäå"¯dúðBálî øéè÷ä àlLå döîe÷ øñçLå àéä äøñçL äçðîì èøt §©¤¤¦©¦§¨§¨§¦§¨¤¨§¨¦§¤¨©§¨§¤Ÿ¦§¦¦§¨¨
ì ãçå ,äöéî÷ íãB÷ äøñçL äçðîì ãç åàì ?éì änì úBøñça éàø÷ éøz ;íeìkeøñçL íéøéL §§¥§¨¥©£¥¨¨¦¨©§¦§¨¤¨§¨¤§¦¨§©§¦©¦¤¨§

!eäééåøúa ïðçBé éaøc àzáeéúe ?äøè÷äì äöéî÷ ïéa¯,äöéî÷ íãB÷ äøñçL äçðîì ãç ,àì ¥§¦¨§©§¨¨§§¨§©¦¨¨§©§©§¨©§¦§¨¤¨§¨¤§¦¨
äpàlîéå Búéaî àéáî éàc¯àì éàå ,ïéà¯ì ãçå ;àìóàc ,äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL §¦¥¦¦¥¦©§¤¨¦§¦¨¨§©§¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨§©

íéøéL øîBàä éøáãì :eäì àéòaéàc .äìéëàì íéøeñà íéøéL ïúBà ,ïäéìò õîB÷ øéè÷îc áb ìò©©§©§¦¤£¥¤¨¦©¦£¦©£¦¨§¦©£¨§§¦§¥¨¥¦©¦
,éøéòæ øîà ?äìéëàa ïä äî íéøéL ïúBà ,ïäéìò õîB÷ øéè÷î äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL¤¨§¥§¦¨§©§¨¨©§¦¤£¥¤¨¦©¦©¥©£¦¨£©§¥¦

"úøúBpäå" :àø÷ øîà¯"äçðnäî" :øîà éàpé éaøå ;úøúBpä ïî úøúBpä àìå¯äúéäL äçðî ¨©§¨§©¤¤§Ÿ©¤¤¦©¤¤§©¦©©¨©¥©¦§¨¦§¨¤¨§¨
àlîéå äçðnä úà áø÷iå" :àø÷ øîàc ,àøéæ éaø øîà ?éléî éðä àðî ."ìàîNa õî÷" .øák§¨¨©¦§Ÿ§¨¨¥¦¥£©©¦¥¨§¨©§¨©©§¥¤©¦§¨©§©¥
ïäkä ók ìò ÷öéå ïîMä âBlî ïäkä ç÷ìå" :øîBà àeäLk ,eäî òãBé éðéà äæ ók ,"äpnî Btë©¦¤¨©¤¥¦¥©©§¤¥§¨©©Ÿ¥¦©¨¤§¨©©©©Ÿ¥

"úéìàîOä¯.ïéîé àlà Bðéà ók øîàpL íB÷î ìk àä ,úéìàîN ïàk¯!déôeâì déì éòaéî àäå ©§¨¦¨§¨¦¨¨¨¤¤¡©©¥¤¨¨¦§¨¦¨¥¥§¥
¯.áéúk àðéøçà úéìàîN¯!úBaøì àlà èeòéî øçà èeòéî ïéà :àîéàå¯àðéøçà úéìàîN §¨¦©£¦¨§¦§¥¨¥¦©©¦¤¨§©§¨¦©£¦¨

¯ .úéìàîN øçà ïéàå úéìàîN ïàk ,áéúkúéìàîN ïàk äî ,äaøcà :àîéàå¯àîìòa óà §¦¨§¨¦§¥©¥§¨¦§¥¨©§©¨©¨§¨¦©§¨§¨
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קכג oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

äúãéáò éàî äçðî.dgpna yi dwixf i`n -íéëñð úçðîá.gafd mr mi`ad -

.dgpnd on .mcd wexfi `l - zniiw dgpne gaf ly xyae alg ca` m`íéøäå
äçáæîä øéè÷äå äúøëæà úà äçðîä ïî ïäëäi`e ,zniiw dlekl `zi`c cr -

.dzxkf` z` xihwi `l - `løáë äúéäù,unewd zrya dnily xak dzidy -

.xihwi ,dnily dpi` `zydc ab lr s`

ïéëéæá øéè÷îåoia exqgy mixiy `nl` -

ediilr mixihwn dxhwdl dvinw (weliq)

.unewd'åë øæòìà éáø øîàå`l -

.`kd `pz lirl `pzc icii` `l` ,jixhvi`

äîéìù äðùî.dpyn mzq -éøúùéî
åäééáâì äàîåèxacna) cinza aizkc -

zaya elit` rnyne ,"ecrena" :(gk

.d`neheúøîåà úàæ,ikd ipy `lcn -

lra oi`e ,inc men lrak oexqg dpin rny

oexqg ,jkld .cigian ith xeava ixy men

- cigia leqt ied i` ,dxhwdl dvinw oiac

kld .xeava inp leqt ded.wizyi` jàäì
àúòîùxeav :dil ipy `le ,wizyi`c -

.ip`yïðé÷ñò àì éî`zbelt (meync) -

oi` yiwl yix xn`w inp ikc ,lirlc

inp xeav zgpna - mdilr unew oixihwn

.miptd mglc mikifa oebk ,xn`ïåøùò úìñ
"zecn izy" wxta xn`c ,ony bel ira -

."ony bele dgpnl" :(` ,gt zegpn)ïî)
äøñçùì èøô äçðîä ïî úøúåðäå (äçðîä

àéä.rnyn dnily dgpnc -øñçùå
äöîå÷dzkldk dieyrd dgpn ixiyc -

unewd"a ol `wtp xqgd unewe .rnyn

`ln" aizkcn leqtc (` ,fk zegpn) "dax

.ipnif ixz "evnewäúðåáìî øéè÷ä àìùå
íåìë,fk zegpn) "[dax] unewd"a `wtp -

.ef z` ef zeakrn unewe dpeal zxhwdc (`

íåìë äúðåáìîzvw xihwd m` la` -

`wxit i`da onwl xn`ck ,mixiyd milk`p

.dxyk dxhwd zrya dxqg m`c (` ,ai)

éàø÷ éøúla` ."dgpnd on"e "zleqn" -

`z` ditebl i`dc ,aiyg `l "dpnyn"

ixz il dnl zleqa la` ,dvinw mcewl

i`xwäöéî÷ íãå÷ì åàì ?`iai `lc -

.dp`lnie ezia jeznåøñçù íéøéùìoi`c -

.mdilr unew oixihwnäìéëàá íéøåñà-

`l` irzyn `l "dgpnd on"c `xw i`dc

.mixiyaúøúåðä ïî úøúåð(oebk) -

on zexzep mixiyd lk eid dligznc

ixiy mixzepd eid mixiy exqgyke ,unewd

.mixiyøáë äúéäùdzid unewd zrya -

dvinw oia dxqgy it lr s` ,dnily

xak dnily dzidy dgpnd on zxzepde :rnyn ikde .dxhwd zrya xak dzidy :xg` oeyl .ixirfc` i`pi iax bilte ."dgpnd on zxzepde" dia `pixw ,dxhwdl

`xiza oa) .ediipia `ki` oiyxec zernyne ,ixirfc epiide .dxiqg dgpnn mixiy eyrpy mixiy mze` elk`i `l la` ,eipae oxd` elk`i - mixiy el` eyrpy drya

.(oinia uenwie xefgie ilkd jezl unew xne`äéôåâì.zipni `le zil`ny -áéúë àðéøçà úéìàîù.xiyrl inp -àîéàåxg` herinl - `pixg` l`ny `z` ikdl -

!rxevnc onya dxyk odkc oini elit`c ,zeaxl `l` herin xg` herin oi`e ,`l zipni :opirny ediiexznc ,herináéúë àðéøçà úéìàîùherin rnyn i`e ,ipra -

il dnl `zlz ,herin xg`éáéúë úéìàîù òáøà ?e`lc izxz jpdc ediilr iielbl cge ,[oini `l` epi` sk xn`pc mewn lkc iielbl cge :xg` gqep] ditebl cg -

ied `xza i`d aizkcn `l` .il dnl `xza i`d ok m`c ,zil`ny `nlra s` zil`ny o`k dn :`z` ikdl dinwc i`d :xn`z `ly cge ,ez` herin xg` herinl

:opireny`l ixze .oinia ipzyi` zeipra ipzy`e li`ed :xn`z `ly ,xiyrl cge ipra cg ,ediitebl ixz zil`ny :xg` oeyl .oicnln oi`e cg`k oi`ad miaezk ipy edl

`dc ,iieyw`l `kil inp herin xg` herin oi`e .zil`ny ci `nlra s` zil`ny o`k dn :`pin` ded cg aizk i`c ,oiaezk ipy edl eedc .xg` `le zil`ny o`k

oinec oi` cenlzday cg`k oi`ad oiaezk ipy lkc ,`xidp `l ipyil ipd .il dnl ipd lk ok m`e ,`l zipni dpin opirny edleknipd - oicnln oi` opixn` ikc ,el`l

oi`ad mixac ipy opi` - iaizk `zlin `cgac ,`kd la` .dipin jci` slipe cg aezkp - ediipin slinl `gip i`c opixn`c ,mixac ipya oiaezk ipy dlibyk ilin

zil`ny o`k dn :slinl i`c .oini ded sk lk `nlra la` ,zil`ny jl dlib o`k :dl opitli `xizi jpd lk aizkcnc :ipira d`xpe .edpip ixizi i`xw `l` ,cg`k

,'eke zil`ny o`k dn cge ,ditebl cg .wezype `zlz aezkpe ibq `xizi `cga ok m`e ,`ed zenewnd lkl oipr edpz o`k oipr epi` m`c ickn ,zil`ny `nlra s`

.`ed herin xg` herin xn`z `ly cgeäéîøé éáø äéì øîàlr" inp yixc ,rxevnc zil`ny lk (dyxcl ipr rxevn zyxta iepyd lk) zyxcc oeik :`xif iaxl -

.ipra oia xiyr rxevn onya oia ,"zipnid elbx oda lre zipnid eci odaéì äîì,`id zipnid eci lrc `prci `p` ,onyd z` ozi my`d mc lr aizkc oeik -
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ïúåàxiizyp `l eli`k `ed ixd ixiq`c oeik :xn`z m`e Ð dlik`a oixeq` miixiy

`lc `kidc ryedi ax xn`w migaf lka `d ?mdilr unew xihwn j`ide ,melk

`lc oeikc ,gafk `dz gafn dgpn opitlic oeik :xnel yie !mcd wxef oi`c melk xiizyp

,oexqg ici lr lqtp gaf oi`c oeikc ,`nhpl df oia wlgl jixve .oira od eli`k ied eca`

gafk dil opicar Ð oilqtp miixiyc ab lr s`

.mdilr unew xihwdlïúåàod dn miixiy

m`c `dn dhytinl ivn ded Ð dlik`a

.leqt mgld dngl qxtp dwxtpynïéàherin

wezyle :xn`z m`e Ð zeaxl `l` herin xg`

lka zeywdl ivn `peeb i`d ike !ediiexzn

.herin xg` herinìòÐ 'ek zipnid eci oda

lr" aizkc oeikc ,ira `w xiyrc oia iprc oia

`linn "my`d mc mewn lr"e "my`d mc

jepzn irainl ivnc oicd `ede .onya opirci

`w rxevnc "sk" yexcl ligzdy itle ,ofe`

oia iprc oia dia zyxc i`n oda lr wiqn

.xiyrc
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;íéëñð úçðî :àtt áø øîà ?dúãéáò éàî äçðî¦§¨©£¦§¨£©©©¨¦§©§¨¦
àéúà çáæ éãäáe ìéàBä :àðéîà Czòã à÷ìñ¯déôeb ék ¨§¨©§¨¨¦¨¦©£¥¤©¨§¨¦¥

.ïì òîLî à÷ ,àéîc çáæc¯,àëä éðàL ?ìñôc ïàîe §¤©¨§¨¨©§©¨©§¨©¨¥¨¨
dúøkæà úà äçðnä ïî ïäkä íéøäå" :àø÷ øîàc§¨©§¨§¥¦©Ÿ¥¦©¦§¨¤©§¨¨¨

¯ "äçðnä" ,"äçaænä øéè÷äåäçðî dleëì àúéàc ãò §¦§¦©¦§¥¨©¦§¨©§¦¨§¨¦§¨
.øéè÷é àì¯"äçðnä ïî" ?Cãéàå¯øák äúéäL äçðî Ÿ©§¦§¦¨¦©¦§¨¦§¨¤¨§¨§¨

dðéà àzLäc áb ìò óà ,øéè÷é äöéî÷ úòLa äîéìL§¥¨¦§©§¦¨©§¦©©©§¨§¨¥¨
d÷øt àlL ãò :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà .äîéìL§¥¨¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦©¤Ÿ¥§¨

íçlä ñøôð¯íàå ,ïéëéæaä úà åéìò øéè÷î ïéàå ,ìeñt ¦§©©¤¤¨§¥©§¦¨¨¤©¨¦¦§¦
dîçì ñøôð d÷øtMî¯úà åéìò øéè÷îe ìeñt íçlä ¦¤¥§¨¦§©©§¨©¤¤¨©§¦¨¨¤

àlL ét ìò óàå ÷øôì dpîæ òébäL ïåék àlà ,Lnî d÷øt àì :øæòìà éaø øîàå ;ïéëéæaä©¨¦¦§¨©©¦¤§¨¨Ÿ¥§¨©¨¤¨¥¨¤¦¦©§©¨§¨¥§©©¦¤Ÿ
zøîàå ,äîéìL äðLî Cì àðéîà àðà :déì øîà .àéä øæòéìà éaø ?épî àä :déì øîà !d÷øét¥§¨£©¥¨©¦©¦¡¦¤¤¦£©¥£¨¨¦¨¨¦§¨§¥¨§¨§©§
.÷ézLéà !øLëî éîð ãeáàå óeøN eléôà ?ñøôð àéøéà éàî ,øæòéìà éaø éà ?øæòéìà éaø zà éì¦©§©¦¡¦¤¤¦©¦¡¦¤¤©¦§¨¦§©£¦¨§¨©¦©§©¦§¦
!úBøñç éîð éøzLéà ,eäééaâì äàîeè éøzLéàå ìéàBä ,éðàL øeaö :déì àîéì ?÷úL éànàå§©©¨©¥¨¥¦¨¥¦§¦§§¥§¨§©©§¦§§¥©¦£¥
áéúé .øeaöa íeî ìòa ïéàå ,éîc íeî ìòák ïBøqçä :úøîBà úàæ ,äáäà øa àcà áø øîà£©©©¨©©£¨Ÿ¤¤©¦¨§©©¨¥§¥©©§¦¨¥
éaøc ïðé÷ñò àì éî :àtt áøì äéòîL øa óñBé áø déì øîà .àúòîL àäì øîà÷å àtt áø©©¨§¨¨©§¨§©£¨£©¥©¥©§©§¨§©©¨¦¨¨§¦©§©¦

:àãç àðz ,eékìî áø øîà .éâéìôe ?àéä øeaéöc øîBòä úçðîa Lé÷ì Léøå ïðçBé"dúìqî"¯ ¨¨§¥¨¦§¦§©¨¤§¦¦§¦¦¨©©©§¦¨¨£¨¦¨§¨
"dðîMî" ,äìeñt àeäL ìk äøñç íàL¯:Cãéà àéðúå ;ìeñt àeäL ìk äøñç íàL ¤¦¨§¨¨¤§¨¦©§¨¤¦¨§¨¨¤¨§©§¨¦¨

"äçðnä ïî úøúBpäå"¯dúðBálî øéè÷ä àlLå döîe÷ øñçLå àéä äøñçL äçðîì èøt §©¤¤¦©¦§¨§¨§¦§¨¤¨§¨¦§¤¨©§¨§¤Ÿ¦§¦¦§¨¨
ì ãçå ,äöéî÷ íãB÷ äøñçL äçðîì ãç åàì ?éì änì úBøñça éàø÷ éøz ;íeìkeøñçL íéøéL §§¥§¨¥©£¥¨¨¦¨©§¦§¨¤¨§¨¤§¦¨§©§¦©¦¤¨§

!eäééåøúa ïðçBé éaøc àzáeéúe ?äøè÷äì äöéî÷ ïéa¯,äöéî÷ íãB÷ äøñçL äçðîì ãç ,àì ¥§¦¨§©§¨¨§§¨§©¦¨¨§©§©§¨©§¦§¨¤¨§¨¤§¦¨
äpàlîéå Búéaî àéáî éàc¯àì éàå ,ïéà¯ì ãçå ;àìóàc ,äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL §¦¥¦¦¥¦©§¤¨¦§¦¨¨§©§¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨§©

íéøéL øîBàä éøáãì :eäì àéòaéàc .äìéëàì íéøeñà íéøéL ïúBà ,ïäéìò õîB÷ øéè÷îc áb ìò©©§©§¦¤£¥¤¨¦©¦£¦©£¦¨§¦©£¨§§¦§¥¨¥¦©¦
,éøéòæ øîà ?äìéëàa ïä äî íéøéL ïúBà ,ïäéìò õîB÷ øéè÷î äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL¤¨§¥§¦¨§©§¨¨©§¦¤£¥¤¨¦©¦©¥©£¦¨£©§¥¦

"úøúBpäå" :àø÷ øîà¯"äçðnäî" :øîà éàpé éaøå ;úøúBpä ïî úøúBpä àìå¯äúéäL äçðî ¨©§¨§©¤¤§Ÿ©¤¤¦©¤¤§©¦©©¨©¥©¦§¨¦§¨¤¨§¨
àlîéå äçðnä úà áø÷iå" :àø÷ øîàc ,àøéæ éaø øîà ?éléî éðä àðî ."ìàîNa õî÷" .øák§¨¨©¦§Ÿ§¨¨¥¦¥£©©¦¥¨§¨©§¨©©§¥¤©¦§¨©§©¥
ïäkä ók ìò ÷öéå ïîMä âBlî ïäkä ç÷ìå" :øîBà àeäLk ,eäî òãBé éðéà äæ ók ,"äpnî Btë©¦¤¨©¤¥¦¥©©§¤¥§¨©©Ÿ¥¦©¨¤§¨©©©©Ÿ¥

"úéìàîOä¯.ïéîé àlà Bðéà ók øîàpL íB÷î ìk àä ,úéìàîN ïàk¯!déôeâì déì éòaéî àäå ©§¨¦¨§¨¦¨¨¨¤¤¡©©¥¤¨¨¦§¨¦¨¥¥§¥
¯.áéúk àðéøçà úéìàîN¯!úBaøì àlà èeòéî øçà èeòéî ïéà :àîéàå¯àðéøçà úéìàîN §¨¦©£¦¨§¦§¥¨¥¦©©¦¤¨§©§¨¦©£¦¨

¯ .úéìàîN øçà ïéàå úéìàîN ïàk ,áéúkúéìàîN ïàk äî ,äaøcà :àîéàå¯àîìòa óà §¦¨§¨¦§¥©¥§¨¦§¥¨©§©¨©¨§¨¦©§¨§¨
!úéìàîN éîð¯éaøì äéîøé éaø déì øîà .øéLòa éøúe éðòa éøz ,éáéúk úéìàîN äòaøà ©¦§¨¦©§¨¨§¨¦§¦¦§¥§¨¦§¥§¨¦£©¥©¦¦§§¨§©¦

?éì änì øéLò òøBöîc ïîLa áéúëc "úéðîiä Bìâø ïäa ìòå úéðîiä Bãé ïäa ìò" :àøéæ¥¨©Ÿ¤¨©§¨¦§©Ÿ¤©§©§¨¦¦§¦§¤¤¦§¨¨¦¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zegpn(iyiy meil)

oi`y xaeq dxhwdl dvinw oia exqgy miixiya xiyknd opgei iax
oldlc ryedi iax ixacn cenll(.ek)yiy ,eca`y miixiya lqty

miixiydn xzep `ly xaecn myy meyn ,exqgy miixiya mb leqtl
xihwdl xyt`e zifk xeriy mdn xzepy xaecn o`k eli`e ,melk
xzep m` xqgy dnda oaxw lr mc miwxefy itke ,unewd z` eilr

.xya zifk epnid
:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac seq z` zx`an `xnbdäçðî¦§¨

,mcd z` wxef epi` zniiw dlek elit`y `ziixaa epipyyéàî©
dzãéáòmc da oi` `lde ,da yi dwixf dn xnelk ,diyrn dn ± £¦§¨

.llk:`xnbd daiyn,àtt áø øîàl `ziixad zpeekíéëñð úçðî ¨©©¨¨¦§©§¨¦
s` mcd z` wxef epi` ,oaxwd xya lk ca` m`y ,gafd mr d`ad

c meyn ,ok xnel `ziixad dkixve .zniiw mikqpd zgpn lkyà÷ìñ̈§¨
àðéîà Czòcy ,xnel jzrc lr dler did ±çáæ éãäáe ìéàBä ©§¨¨¦¨¦©£¥¤©

àéîc çáæc déôeb ék àéúàok lr ,oaxwd mr d`a dgpndy oeik ± ¨§¨¦¥§¤©¨§¨
wlg ixdy ,mcd z` wexfl lkeiy dxeiya ic didie etebn wlgk `id

,miiw oaxwd onïì òîLî à÷,ok xacd oi`y `ziixad epzrinyn ± ¨©§©¨
`yiy jixvy `l`.`weec xya e` alg x

zrc z` zx`ane ,yiwl yixe opgei iax zwelgnl zxfeg `xnbd
:`xnbd zxne` .dixiiy exqgy dgpn lqetd yiwl yixìñôc ïàîe©§¨©

dixiiy zvwn exqgy dgpny ryedi iax zrca xne`d yiwl yix ±
lr s`e ,dvnew z` xihwn oi` zifk xzepy s` ,dxhwdl dvinw oia
ewxefl xyt` zifk epnid xzepe exya zvwn ca`y dnda oaxwy it

c ,xaeq ,ryedi iax zrcl mbàëä éðàL,dnda oaxwn dgpn dpey ± ¨¦¨¨
,ozvwn wx exqga mb leqtl cgein cenil epyi dgpna o`kyøîàc§¨©

àø÷weqta xn`py ±(h a `xwie)úà äçðnä ïî ïäkä íéøäå' §¨§¥¦©Ÿ¥¦©¦§¨¤
,'äçaænä øéè÷äå dúøkæàdaizd z` yexcl yie'äçðnä' ©§¨¨¨§¦§¦©¦§¥¨©¦§¨

unewd z` wx xihwiy dxezd zxne`e ,dzenilya dgpnl dzpeeky
epiide 'dgpnd' on `adàúéàc ãò[dpyi m` wx-]äçðî dleëì ©§¦¨§¨¦§¨

øéè÷é (àì).xac dpnid xqgp `le Ÿ©§¦
:`xnbd zxxan .opgei iax zrc z` zx`an `xnbdCãéàåiax ± §¦¨

dvinw oia dxqgy dgpn xiykne yiwl yix lr wlegd opgei
.ezrck `ly yiwl yix yxc epnny df weqt yexci cvik ,dxhwdl

weqtd z` yexci opgei iax :`xnbd zxne`'äçðnä ïî'dpeekdy ¦©¦§¨
läçðîdnilydäöéî÷ úòLa äîéìL) øák äúéäLdze`y ¦§¨¤¨§¨§¨§¥¨¦§©§¦¨

àzLäc áb ìò óà ,øéè÷é[dzry-].(äîéìL dðéà ©§¦©©©§©§¨¥¨§¥¨
oia qxtpy miptd mgl zece` `ziixan yiwl yix lr dywn `xnbd

:mzxhwdl oikifad weliqdéáéúéà[dywd-]Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦
y miptd mgl zkxrn ,`ziixand÷øt àlL ãòon [dwliq-] ©¤Ÿ¥§¨

ogleydñøôð[jzgp-],[dîçì]ìeñt íçlä`ed ixdy ,dlik`l ¦§©©§¨©¤¤¨
,xqgå ,ïéëéæaä úà åéìò øéè÷î ïéàåeli`d÷øtMî íàzkxrnl §¥©§¦¨¨¤©§¦¦§¦¦¤¥§¨
mgld,ìeñt íçlä ,dîçì ñøôð,lqtpe xqg ixdyåok it lr s` ¦§©©§¨©¤¤¨§

,ïéëéæaä úà åéìò øéè÷î,`ziixad ixac o`k créaø øîàå ©§¦¨¨¤©§¦¦§¨©©¦
àì ,øæòìày ote`a wx `ziixad dlqtàlà ,Lnî d÷øtmb dlqt ¤§¨¨Ÿ¥§¨©¨¤¨

mgld qxtp m`ïåék[xg`-]dpîæ òébäLdkxrnd lyóàå ,÷øôì ¥¨¤¦¦©§©¨§¨¥§©
d÷øét àlL ét ìòm`y ,`ziixaa x`ean `vnp ok m`e .oiicr ©¦¤Ÿ¥§¨

dvinwk `id ef dlihpe] ,dxhwdl oikifad z` lhpe ogleyd on dwxt
oicd `ed ok m`e ,oikifad z` xihwn ,mgld qxtp jk xg`e ,[dgpna

.mdilr unew xihwny dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy iabl
`iyew uexiza opgei iaxl yiwl yix oia ozne `yn d`ian `xnbd

:efdéì øîà,ef `ziixan ilr zeywdl jl oi` ,opgei iaxl yiwl yix ¨©¥
xnel xyt`yépî àä,ef `ziixa dpyy `ed in ±,àéä øæòéìà éaø ¨©¦©¦¡¦¤¤¦

`ede ,mdilr unew xihwn ,eca`e miixiyd lk exqg m` mby xn`y
.oikifad z` xihwny ,ixnbl ca` elit` e` mgld qxtp m`y oicd

déì øîà,yiwl yixl opgei iaxàðéîà àðà[xne` ip` `ld-]Cì ¨©¥£¨£¦¨¨
äîéìL äðLîwx `idy da xn`p `le mzqa dzpypy `ziixa ± ¦§¨§¥¨

,ipelt `pz zhiylzà éì zøîàåyøæòéìà éaøj`id ,dinza ,`id ©£©§§¦©§©¦¡¦¤¤
,ok xnel okziéà[m`-]øæòéìà éaø,`idàéøéà éàîhwp recn ± ¦©¦¡¦¤¤©¦§¨

m` `weec `pzdñøôðjkn rnyny ,oikifad z` xihwn dngl ¦§©

xfril` iax `ld ,mgld on xzep oiicryeléôàaãeáàå óeøNmgld £¦¨§¨
elekénð[ok mb-],øLëî,lkd zrck dzpyp `ziixady jgxk lrae ©¦©§©

epi` miixiyd lk etxyp e` eca` m`y xaeqd ryedi iax mby
epi` mgld lk sxyp e` ca` m` jkl dnecae ,mdilr unew xihwn
,unewd z` xihwn mzvwn exqg m` mewn lkn ,oikifad z` xihwn
,oikifad z` xihwny zifk epnid xzepe mgld qxtp m` mb ok lre

.jixack `lye
:`xnbd zxne`÷ézLéà`ly itl ,aiyd `le yiwl yix [wzy-] ¦§¦

.opgei iax eilr dywdy ef `iyewl uexiz `vn
:`xnbd zl`ey .ef `iyew uxzl ozip m`d dpc `xnbdéànàå§©©

[recne-]÷úL,aiyd `le yiwl yixdéì àîéìel xnel did leki ± ¨©¥¨¥
,dxqgy dgpn lr xqgy miptd mgln zeywdl oi`y opgei iaxl

oaxw `edy miptd mgly itléðàL ,øeaözgpnn `ed [dpey-] ¦¨¦
y ,cigiéøzLéàå ìéàBä[dxzede-]eäééaâì äàîeè,mlv`-] ¦§¦§§¥§¨§©©§

,[xeav zepaxwaénð éøzLéà[mb exzed-].úBøñç:`xnbd daiyn ¦§§¥©¦£¥
úøîBà úàæ ,äáäà øa àãà áø øîàyix ok aiyd `ly df - ¨©©£¨©©£¨Ÿ¤¤

y ,xne` ,opgei iaxl yiwlïBøqçädgpnaéîc íeî ìòák,[dnec-] ©¦¨§©©¨¥
íeî ìòa ïéàåmb xyk,øeaöacigi zgpna lqet xqg m` ok lre §¥©©§¦

mgl enk xeaiv zgpna df leqt xiykdle 'ip`y xeaiv' xnel oi`
.ok uxiz `le yiwl yix wzy jk meyne ,miptd

:`xnbd zxne`áéúé[ayi-]àzòîL àäì øîà÷å àtt áøxn`e ± ¨¦©¨¨§¨¨©§¨§©§¨
edpr `le wzy yiwl yixe yiwl yixl dywd opgei iaxy ef dreny

.cigi zepaxwn jka mipey xeaiv zepaxwydéì øîà[el-]óñBé áø ¨©¥©¥
,àtt áøì äéòîL øa,jk zeprl el did recn ikeïðé÷ñò àì éî± ©§©§¨§©¨¨¦Ÿ¨§¦©

zwelgnd oecp oi` m`døîBòä úçðîa Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøcmb §©¦¨¨§¥¨¦§¦§©¨¤
,okcoaxwéâéìôe ,àéä øeaéöyiwl yix ly ezrce ,ewlg da mbe ± §¦¦§¦¦

iaxl aiyd `l jkitl ,dleqt dxhwdl dvinw oia dxqg m`y `id
.df weliga opgei

:xqg leqtl zexewn d`ian `xnbdàãç àðz ,Bikìî áø øîà± ¨©©©§¦¨¨£¨
dgpna xn`p ,zg` `ziixaa epipy(a a `xwie)oxd` ipA l` D`iade'¤¡¦¨¤§¥©£Ÿ

,'ebe 'Dzpal lM lr DpnXnE DYlQn Fvnw `ln mXn unwe mipdMd©Ÿ£¦§¨©¦¨§Ÿª§¦¨§¨¦©§¨©¨§Ÿ¨¨
xn`py dnn yexcl yie'dzìqî'cnll aezkd `ay ,'zleqn' `le ¦¨§¨

äøñç íàLzleqdäìeñt ,àeäL ìkdnn yexcl yi oke .dgpnd ¤¦¨§¨¨¤§¨
xn`py'dðîMî'cnll aezkd `ay ,'onyn' `leäøñç íàL ¦©§¨¤¦¨§¨
onydn.ìeñt ,àeäL ìk̈¤¨

Cãéà àéðúådgpna xn`p ,zxg` `ziixaa epipye ±(b a my)úøúBpäå' §©§¨¦¨§©¤¤
äçðnä ïîdlik`a dxzedy ,''d iX`n miWcw Wcw eipalE oxd`l ¦©¦§¨§©£Ÿ§¨¨Ÿ¤¨¨¦¥¦¥

,dnily dgpn drnyny ,'dgpn' wxàéä äøñçL äçðîì èøt§¨§¦§¨¤¨§¨¦
,dlik`a dxzed `ly ,[diixiy-]edzyrpy dgpn wxy mb rnyn

dgpn mb hrnl yi ok lre ,zlk`p dpewizkå ,döîe÷ øñçLok ¤¨©§¨§
dgpn,íeìk dúðBálî øéè÷ä àlLmiaezkd on yxcp ixdyoldl) ¤Ÿ¦§¦§§¨¨§

(.fklka .unewd z` zakrn dpeald zxhwdye leqt xqg unewy
weqtn xqg leqt yxcp ,`xnbd d`iady zeziixad izyn cg`

.'dgpnd on'n zxg`ae 'dpnyne dzlqn'n zg`a ,xg`
:dxqgy dgpn leqtl zeyxc izy zekxvp recn zx`an `xnbd
dpey`xa ,xg` weqtn zeziixadn zg` lka yxcp xqg leqt

,le`yl yie .'dgpnd on'n dipyae 'dpnyne dzlqn'néàø÷ éøz§¥§¨¥
[miweqtd on zeyxcd izy-]aleqtåàì ,éì änì ,úBøñçm`d ± §£¥¨¨¦¨

el` miweqt ipy e`ay xnel oi`ãçcnll [cg`-]äøñçL äçðîì ©§¦§¨¤¨§¨
äöéî÷ íãB÷,da xqgd z` `lnl dpwz oi`e dleqt `idyãçå ¤§¦¨§©

cnllìäøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéLjka zlqtp dgpndy §¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨
,unewd z` xihwdl oi`eàúáeéúeeixac lr `id [`kxite-]éaøc §§¨§©¦

eäééåøúa ïðçBédgpn oia xiykd opgei iaxy ,[el` mipecip ipya-] ¨¨§©§©§
dgpn oiae ,dp`lnie ezian `iaiy ici lr dvinw mcew dxqgy
x`eanke ,unewd z` xihwdl lekiy dxhwdl dvinw oia dxqgy

lirl(`"r).mdipya leqtl zeyxec zeziixad eli`e ,
:`xnbd dgecàì,zeyxcd izy z` x`al yi jk `l` ,zxn`y itk Ÿ

weqtãçcnll `aéàc äöéî÷ íãB÷ äøñçL äçðîì[m`y-] ©§¦§¨¤¨§¨¤§¦¨§¦

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

116

למשך בעמוד חכק



xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zegpn(ycew zay meil)

àäc)áúkxiyr rxevna xak(fi ci `xwie)`dz onyd zpizpyíc ìò' §¨¨©©©
,'íLàäxn`p ipr rxevna oke(gk ci my)oeike ,'mW`d mC mFwn lr' ¨¨¨©§©¨¨¨

,zeipnid elbx odeae eci odea lr mcd on zzl eilry ep` mirceiy
aezkl dxezd dkxved dnle ,my ozip onydy z`f mb ep` mircei

oini lbxe ci zepeda lr dyriz ezpizpy aey.(`xif iax el aiyd
:dinxi iaxlãçcnlløéLëäìd z`ïéããölr'y ,dpizpl odead ly ©§©§¦§¨¦

odead iccv mb ok lre ,mewn eze`l jenqa yxtzn 'ebe 'odea
,mixykãçåcnllïéããö écéö ìBñôì` epiidc ,odead lyeciv z §©¦§¦¥§¨¦

ozep `ed odead 'lr' wxy ,skd cbpky oezgzd xyad `edy ipyd
.eizgz `le

`dz dpizpdy xiyra xn`py weqtd :`xnbd zl`eyíc ìò'©©
,'íLàä`dz dpizpdy ipra xn`py weqtde,'íLàä íc íB÷î ìò' ¨¨¨©§©¨¨¨

eúà éàîìcnlpe mdn cg`a azkiy ic `lde ,mdipy e`a dnl ± §©¨
.ipyd z` epnn:`xnbd daiynéëéøö éðäel` miweqt ipy ± ¨¥§¦¦

c ,mikxvpàðîçø áúk éàwxàðéîà äåä ,'íLàä íc ìò'epi`y ¦¨©©£¨¨©©¨¨¨£¨£¦¨
m` ok lre ,ynn my`d mc lr `l` onyd z` ozepdéúéà[epyi-] ¦¥

,odead lr oiicr mclïéàm` la` ,onyd z` eilr ozep ,ok ok` ± ¦
íB÷î ìò' àðîçø áúk ,àì çp÷úðz` ozepy cnll ,'mW`d mC ¦§©©Ÿ¨©©£¨¨©§©¨¨¨

.envr mcd lr `weec e`le mcd ly enewna onydàðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨
wxíB÷î ìò','mW`d mCàðéîà äåämewn lr onyd z` ozepy ©§©¨¨¨£¨£¦¨

ok lre ,envr mcd lr `le mcdà÷åcm`çp÷úð,mcdìáàm` ©§¨¦§©©£¨
déúéà,odead lr oiicr mcl [epyi-]éåä àîéàmcdäöéöçoia ¦¥¥¨¨¥£¦¨

,onyl odeadïì òîLî à÷weqtd,'íLàä íc ìò'mb ozip onydy ¨©§©¨©©¨¨¨
.envr my`d mc lr

:`xif iax ixac lr dywn `axáéúëc øçàî ,àáø øîàzpizpa ¨©¨¨¥©©¦§¦
onyd,'íLàä [íc] íB÷î ìò'å 'íLàä íc ìò'onydy ep` mirceie ©©¨¨¨§©§©¨¨¨

,enewn lr e` mcd lr ozipíca 'úéðîé' àáéúëelr oziy aezke - §¦¨§¨¦©¨
onyd mby dfn ep` mirceie ,zipnid elbx odea lre zipnid eci odea

,ok m` ,oini lbxe ci zepeda lr ozipïäa ìò'å 'úéðîéä Bãé ïäa ìò'©Ÿ¤¨©§¨¦§©Ÿ¤
änì ,éðòå øéLò òøBöîc ïîLa [éáéúëc] (éáéúëå) 'úéðîéä Bìâø©§©§¨¦¦§¦¦§¤¤¦§¨¨¦§¨¦¨¨

,éìlr' onyd zepizpa mb xnel dxezd dkixv dzidy s`y ,xnelk ¦
,miccv iciv leqtle miccv xiykdl icka 'elbx odea lr'e 'eci odea
cia zeyrp ody oda xnel dkixv dzid `l mle` ,lirl xen`ke

.mcd oznn ep` mircei xak df hxt ixdy ,`weec oini lbxe
`xif iax lr wlege ,el` lka 'zipni' ekxved dnl x`an `ax

:dleqt l`nya dvinwy oicd xewn `id 'zil`ny'yøîà àlà¤¨¨©
,àáøodeaa od ,ci odeaa od ,xiyr rxevna oini dxezd dazky dn ¨¨

dvinw lr mdn cenll ,dyxcl mi`a mlek ,ofe` jepza ode ,lbx
lr' .oinia eyriy ,'ofe`e lbx ci' exn`p mda s`y ,drivxe dvilg

o`k xn`p ,dey dxifbl `a 'zipnid eci odea'ãé'dvinwa xn`pe,'ãé' ¨¨
cnll `a df ixde ,oini my s` oini o`k dnäöéî÷ìia `dzy.oin ¦§¦¨

o`k xn`p ,dey dxifbl `a ,'zipnid elbx odea lr' oke'ìâø'xn`pe ¤¤
dvilga,'ìâø'cnll `a df ixde ,oini my s` oini o`k dnäöéìçì ¤¤©£¦¨

`a ,'zipnid xdhnd of` KEpY lr' oke .oini lbxa ziyrp `dzy©§Ÿ¤©¦©¥©§¨¦
o`k xn`p ,dey dxifbl'ïæBà'drivxa xn`pe,'ïæBà's` oini o`k dn ¤¤

cnll `a df ixde ,oini myäòéöøìmyl .oini ofe`a ziyrp `dzy ¦§¦¨
lr xiyr rxevn ly onyd zepzna 'zipni' dxezd dazk el` lk

.ofe`d jepz lre lbx odea lr ,ci odea
minrt dnk dyxta xn`p recn `ax zrcl zx`an `xnbd
`ax zrcl zcnlp oinia dvinwy xg`n :`xnbd zxxan .'zil`ny'
zwivia dxen`d] 'zil`ny'n `le ,xen`ke ,'ci ci' dey dxifbdn

lirl `xif iax xn`y itk [zil`nyd odkd sk lr onyd(:h)ok m` ,
àúà éàîì (éðòc) 'úéìàîN'.dazekl dxezd dkxved dnl - §¨¦§¨¦§©£¨
,éãéà áøc déøa àLéL áø øîàl`ny ci wxy xnel dxezd d`a ¨©©¦¨§¥§©¦¦

e ,onyd zwivil dxiykìBñôéìci.òøBöîa ïäëc ïéîédne ¦§¨¦§Ÿ¥¦§¨
meyn ,z`f xnel dxezd dkxvedyàlL íB÷îa äîe øîàz àlL¤ŸŸ©©¦§¤Ÿ

ìàîN äúaøúðxiyk didzyzecear x`y lka oebk ,dcearl d ¦§©§¨§Ÿ

,zepaxwdïéîé äúaøúð,mda dxiyk `idyäúaøúpL íB÷îa ¦§©§¨¨¦¦§¤¦§©§¨
ìàîNsk lr onyd zwivia o`k xnelk ,dcearl dxiyk `idy §Ÿ

,zil`nyd odkdïéîé äúaøúpL ïéc Bðéàdwivil dxiyk `id mby ¥¦¤¦§©§¨¨¦
`vnpe .oini sk leqtl ,'zil`ny' aey dxn`e dxezd dxfg okl .ef
dpey`xd ,xiyra 'zil`ny' dxn`py minrtd izy ekxvedy

.oinia leqtl dipyde ,l`nya xiykdl
zl`ey .dyxtay mixezid x`y eyxci cvik zx`an `xnbd

:`xnbdCãéàålr onyd z` wveiy oda xn`py zexg`d minrtd ± §¦¨
d odkd skå ,'úéìàîN'zepeda lr ozip onydy dn okìâøå ãé §¨¦§¨§¤¤
c ,'úéðîé'rxevn zyxta mixen`,àúà éàîì ,éðòz`f lky xg` §¨¦§¨¦§©£¨

.xiyr rxevna xn`p xaklk lr dxezd dxfgy dn :`xnbd daiyn
`ed ,ipr rxevna z`fàðúãëì`ziixa epyy dn itl ±éácziaa-] §¦§¨¨§¥

[ly eyxcnäøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé éaøzg` mrtúéðLðå ©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥
,dipy mrtøác ìéáLa àlà úéðLð àìxzei e` cg`,da LcçúpL Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨

ab` ipr rxevna onyd dyrn lr day o`k oke ,dxezd jxc oky
.xiyrd iaeign mipey mdy eizepaxw iaeig z` dycigy jk

:`weec oinia zeyrp zecear el` llk d`ian `xnbdø øîàøa äa ¨©©¨©
íB÷î ìk ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ,äpç øa,zepaxwd zeceara ©©¨¨©©¦¦§¤¨¦¨¨

äøîàpLeaàlà dðéà ,'äpeäë'e 'òaöà'ci rav`,ïéîél`nye ¤¤¤§¨¤§©§¨¥¨¤¨¨¦
.da leqt

:`xnbd zxne`Czòc à÷ìñ à÷y xnel,ïðéòa 'äpeäë'e 'òaöà' ¨¨§¨©§¨¤§©§¨¨¦©
,oini jixv odizy exn`py mewna wxyáéúëãkz`hg oaxwa`xwie) §¦§¦

(dk cå ,'Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå'xy`ky xacd mrh §¨©©Ÿ¥¦©©©¨§¤§¨§
c meyn oinil dpeekdy ep` mircei odizy exn`pøîâ[z`f micnl-] ¨©

dey dxifbaòøBönî,xiyráéúëcea xn`py ±(fh ci my)ìáèå' ¦§¨¦§¦§¨©
,'úéðîéä Bòaöà úà ïäkäyxetne 'dpedk'e 'rav`' exn`p my dn ©Ÿ¥¤¤§¨©§¨¦

dpeekd 'dpedk'e 'rav`' exn`py mewn lk s` ,oini `idy weqta
.oinil

:`xnbd zl`eyäöéî÷ éøädgpna,'äpeäk' àlà da àáéúk àìc £¥§¦¨§Ÿ§¦¨¨¤¨§¨
xn`py(ai d my)z` Fvnw `Fln dPOn odMd unwe odMd l` D`iade'¤¡¦¨¤©Ÿ¥§¨©©Ÿ¥¦¤¨§ª§¤

,'dzxMf`ïðúe(.e lirl),ìeñt ìàîOa õî÷`ly dcear mby gkene ©§¨¨¨§©¨©©§Ÿ¨
.`weec oini dperh 'rav`' da xn`p:`xnbd daiyn,àáø øîàoi` ¨©¨¨

`l` odizya jxev,'äpeäk' Bà 'òaöà' Bàda xn`py dcear lky ¤§©§¨
da xn`py dvinw jk meyne ,`weec oinia ziyrp el`n zg`

.`weec oinia dpic 'rav`' da xn`p `ly s` 'dpedk'
ééaà déì øîàe ,`axlíéøáà úëìBä éøädler oaxw lyLákì ¨©¥©©¥£¥¨©¥¨¦©¤¤
,dcear `idyeäa áéúëc[mixai`a-]áéúëc ,'äpeäk'(bi ` my) ¦§¦§§¨¦§¦

øî øîàå ,'äçaænä [øéè÷äå] ìkä úà ïäkä áéø÷äå'ikBæ §¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦©¦§¥¨§¨©©
å ,Lákì íéøáà úëìBäok it lr s`ïðúcinza(:`l)xcq zece` ¨©¥¨¦©¤¤§§©

y`xd z` `yp odkdy ,gafnd lr dxhwdl cinzd ixa` zkled
z`e oini ciaïéîé ìL ìâøä`ypacidøBò úéáe ,ìàîNmewnd ± ¨¤¤¤¨¦§§Ÿ¥¨

did xerd hyted mynyõeçì.neda dxn`py dceary gke ©
.l`nya zeyridl dleki ,cal 'dpedk':iia`l `ax el aiydék¦

ïðéøîàda xn`py dcear lka oini jixvy,'äpeäk' Bà 'òaöà' Bà ¨§¦©¤§©§¨
`l` df oi`øáãa[dceara-],äøtk ákòîä`l e`yr `l m`y §¨¨©§©¥©¨¨

okle ,z`f micnl myny rxevn my` mc z`fdl dneca ,xtkzp
akrnd xac dpi` dxhwdl dkled j` ,dvinwl myn cenll ozip
ok lre ,jka lqtp `l eixa`e eialg exhwed `l m` elit`y ,dxtk

.da dxiyk l`ny s`
:`xnbd zl`eyéøäåzcear,äìa÷y,àeä äøtk ákòîä øác ©£¥©¨¨¨¨©§©¥©¨¨

,eilra extkzp `le oaxwd lqtp ilka mcd lawzp `l m`yås` §
áéúëc ,'äpeäk' da áúë(d ` my)úà íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå' ¨©¨§¨¦§¦§¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤

,'ícä,weqta dxen`d daxwddy miyxece,ícä úìa÷ Bæ`vnpe ©¨©¨©©¨
,dlawa 'dpedk' xn`pyïðúemigafa(:eh)ìa÷mcd z`aci,ìàîO §©¦¥§§Ÿ

ìñt,oaxwd z`,øéLëî ïBòîL éaøåmewna s`y eixacn gkene ¨©§©¦¦§©§¦
.oini `weec jixv oi` dxtk akrn `ede 'dpedk' ea dxn`pydaiyn

m`d :`xnbdúøîà÷ ïBòîL éaøìok` ,[xne` dz`-]ïBòîL éaø §©¦¦§¨¨§©©¦¦§
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למשך בעמוד חכק

oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay

!dipin lirl my`d mca lbxe ci oda azk `dcãç.lbxc oia cic oia ,"oda lr" -

ïéããö øéùëäìaizkck ,jenqa - "lr" :(` ,ev zegpn) onwl opiyxcc ,oda ly -

."dypn dhn eilre"ìò ãçåxya ,oiccv iciv leqtl - lbxc oia cic oia ,oda -

.zgz `le opixn` lrc ,skd cbpky oezgzdíùàä íã ìòmc mewn lr"e ,xiyrc -

.iprc "my`déì äîìi`xw ixz ,xnelk -

il dnl?ozic opireny`l diazk cg `nlya

"mc mewn" `l` ,elv` `le mcd lr ony

il dnlïéà äéúéà àðéîà äåä ?dizi` -

ozi `l mcd gpwzp la` ,onyd ozi mcl

.onydäöéöç àéåä,lqtile ,odal ony oia -

lr" jixhvi` ikdl - "oda lr" xn` `pngxc

."mcíãá úéðîé áúëå 'åë àáø øîàdnl -

onya zipni azknle xcdinl il?aezkl `l

ixizi "oda lr"c idp !xiyra `le ipra `l

oiccv xiykdl xiyrce iprc ekixhvi`

il dnl zipni `l` ,oiccv iciv leqtle?
àáø øîà àìàdvinw dwt`c i`nl `zil -

,zil`ny drax`c zyxcn leqt l`nyc

iprc ony oia xiyrc ony oiac zipni ok m`c

il dnl?`iddl xiyrc onyc zipni `l`

.`iz` dyxcäöéî÷ì ãé ãérxevna aizk -

aizke ,jixhvi` `lc zipnid eci xiyr

ci dn ,(h `xwie) "etk `lnie" :ci dvinwa

.zipni dvinwc s` - zipni rxevnìâø-

dxifba dvilg yxcinl ,xiyr rxevnc ony

dvilga inp aizkc ,"lbx" "lbx"c dey

dn ,(dk mixac) "elbx lrn elrp dvlge"

.zipni dvilg s` - zipni rxevnc lbxïæåàå
yxcnl iz` ,jixhvi` `lc xiyr onyc -

z` eipc` rvxe" :aizkc ,drivxc "of`" "of`"

s` - zipni rxevnc dn ,(`k zeny) "epf`

zyxetn dey dxifb jde .zipni drivxc

yixc `l iprce .(` ,eh) oiyecwc `nw wxta

dxn`py dyxt lk :onwlck ,`ax edl

.'ek zipyp `l zipypeàúà éàîì úéìàîù-

`nlya ?`z` i`nl ,jixhvi` `l xiyrc

`l` ,zipni `le zil`ny - ditebl `nw

i`nl `piipz?ìàîù äúáøúðù íå÷îá-

oky lk - zil`ny lirl aizkc `kd oebk

`pixg` zil`ny `z` ikdl !oini dzaxzpy

,akrl aezkd eilr dpiyc ,diteb xiyra

herin ied :`iyw i`e .zipni `le zil`ny

`nw zil`nyc ,`id `kxit e`l !herin xg`

dey dxfb ol `niiwc oeikc ,`ed herin e`l

yexcp inp `pin` ded ,dvinwl "ci" "ci"c

jixhvi`e ,zipni iedizc sk i`d dey dxfb

lk mlerle ,l`ny ixeyk`l l`ny azkinl

zil`ny `pngx azk ikdl - oini oky

.oini ihernl ,`pixg`éðòã úéìàîù êãéàå
`z` i`nl ,xzein -äá ùãçúðù ?.cxeie dler oaxw ycgzp ipr zyxte -ïðéòá äðåäëå òáöà ïéúòã à÷ìñ à÷oebk ,dpedke rav` [aizk] ok m` `l` oini opixn` `lc -

dn ,(ci `xwie) "zipnid erav` z` odkd lahe" dia aizkc xiyr rxevnn xnbc ,`ed zipni i`ce `idd - (c `xwie) "erav`a z`hgd mcn odkd gwle" dia aizkc z`hg

.oini inp `nlrc s` - oini `kdc dpedke rav`ïðúåxcq :(` ,dk) `nei zkqna opixn`c meyn ,l`nya jilen did oini ly lbxd :mixa` zkleda (a ,`l) cinz zkqna -

s`e ,l`nya jxide ,oinia jilen did aeyge cak `edy y`xd jkld .aiygc `ed oini lbx i`ce - `yix icda lif`cn lbx i`de .zg` zaa `yep did lbxde y`xd ,mixa`

:ipyne !odk eda azkc ab lräðåäë åà òáöà åà íìåòìxyt`c ,`akrn `lc dkled iwet`l .rxevnc ze`fdc `inec ,dxtk akrnd xaca - oini `l` dpi` opixn` ike -

.dfl df ehiyei daxd mipdk yi m` ,inp i` .yakd lv` gzple heytläøôë àáëòîã äìá÷ àäåoxd` ipa eaixwde" :dpedk da azke ,ilka mcd lawzi `ly xyt` i`c -

!l`nya dlaw xiykn oerny iax :opze ,mcd zlaw ef "eaixwde" :mipdk zxeza opixn`e ,(` `xwie) "mcd z`úøîà÷ ïåòîù éáøìzkxt oerny iaxcn ,xnelk -?.dinza

éòá éúøú.leqtc xn` `w opaxl ,dpedk e` rav` e` yiwl yix xn`w ike .dpedke rav` -à äðéà ãéïéîé àì:ipyne .[xiyr] rxevnc zipnid ecin xnbc -àéòá àì òáöà
äðåäë.dpedk `la rav` ixd ,"erav`a dfde xtd mcn gwle" :"zen ixg`"a dl zgkyne .oini `l` epi` - odk azk `lc ab lr s` ,rav` azkc `kidc -àéòá äðåäë
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`oifgeקכו mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

àúééøáá âéìô`l` aizk `lc ,dvinwn aizil :`iyw i`e .oizipznl oicd `ede -

epiid :uixz !oerny iax bilt `le ,leqt l`nya unw :(` ,e zegpn) opze ,dpedk

miycw ycw"n leqt l`nyc dil `wtpc - onwl opixn`ck ,dgpna bilt `lc `nrh

."my`ke z`hgk (dgpnk) `idà÷ôð äðåäëîxn`e ,"odkd unwe" da aizk `dc -

e` rav` aizkc `kidc ,opaxl lirl `ax

il dnl "ci" "ci" ,oini `l` epi` dpedk?
õîå÷ ùåãé÷ìilka unewl ycwn ikc -

.ilkd jezl epinia edpziïåòîù éáøìå
õîå÷ ùåãé÷ éòá àìãiyily wxta -

zxy ilka `ly :ipzwc ,(` ,ek zegpn)

ixz ibilte ,xiykn oerny iaxe dleqt

ongp axe i`pi iax ,`xnba onwl i`xen`

- oerny iaxc `nrh :xn` cg ,wgvi xa

zxy ilkn unwc oeikc ,ilk ozn ira `lc

.qxg ly dciwna elit` exihwne edlrn

,yeciw oerhy unewa micen lkd :xn` cge

- zxy ilka `ly oerny iax xyknc `de

:jixtwc epiide .xn`w dgpnd zxhwda

- unew yeciw ira `lc oerny iaxle

inp xn`c ongp axle ,i`pi iax yxtnck

l`nya ,unew yeciw ira oerny iax

yeciwl oerny iax xiyknc dil opirny

- ilka dcaerl `a :onwl opixn`ck ,unew

.my`k l`nya dcaeräîì àáøã ãé ãé
äôåâ äöéî÷ì éà éì,oinia iedizc -

,dpedkn dil `wtp `l oerny iaxlc

`ira dpedk oerny iaxl :lirl opixn`ck

.rav`ïåòîù éáøã àîòè éàî:xn`c -

wxta ,dxyk - dcaer zxy ilka `ly

.(` ,ek zegpn) iyily'åâå íéùã÷ éùã÷.aizk dgpna -ãéá äãáåòì àá-

,z`hgk oinia dcaer - ecia xihwde jilede unw `l` ,ilka unew yciw `ly

z`hgd mcn odkd gwle" :dpedke rav` da aizkc ,`id oinia cal [z`hgc]

.(c `xwie) "erav`aéìëá äãáåòìunew yeciwl dcaer - ilka unew yciwy -

`wtp `kdn z`hgl iyw`cn ,`nl` .l`ny dia aizkc rxevn my`k ,l`nya

il dnl "ci" "ci"e ,opira oini cia zeyrpd dgpn zecear lkcúçðîã õîå÷ì ?
àèåç."ci" "ci" jixhvi` -
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éøäåÐ `ziixaa bilt iia` xn` oerny iax bilt `le leqt l`nya wxf opze 'ek dwixf

:y"pilxe`n awri epiax axd dywd cere !mewn meya dpyna `a df oi`c :dniz

z`f"c `ywidn `iz` mewn lkn ,dpedk `l` da azk `lc idp ?oerny iax bilt i`n`

z`hg dn :(` ,gv) "z`hg mc" wxt migafae (` ,bt) "dcezd" seqa onwl xn`c "dxezd

,zipnid eciae meiae oilegd on `l` d`a dpi`

dpg xa xa daxcn zipnid eci :jixte .'ek lk s`

epi` dpedke rav` xn`py mewn lkc ,`wtp

dl xaq ,inp i` .daqp ick :ipyne !oini `l`

`icda rnyn .rav` `ira dpedkc oerny iaxk

aiyde !z`hgn zepaxw x`y sili oerny iaxc

opze 'ek dwiln ixde" :`kd opiqxbc ,mz epiax el

wxta migafa `id dpyne ,"dleqt l`nya wln

lk :mzd dl opz ikd ,(` ,gq) "serd z`hg"

d`nhn dpi`e dleqt ozwiln ewlny mileqtd

dlila e` l`nya wln ,drilad zia` micba

cenlzd jxc oky ,xvewa d`iad cenlzde .'ek

eazke o`k erh mixteqde ,zeipyn dnk xvwl

,mz epiax xn` cere .dwixf dwiln mewna

`pz i`dc xninl opivn ,dwixf opiqxb elit`c

dl xaq `l oerny iax la` ,oerny iaxk xaq

zepaxw x`ya dwixfa oini sili `lc ,dizeek

opiqxb elit`c ,mz epiax yexitl dywe .z`hgn

oerny iax xyknc `ed zn` oigxk lr ,wlnc

wxta dl iziine jenqa gkenck ,l`nya dwixf

i`n :(` ,dk) ipy wxte (` ,`i) migafc `nw

dcaer Ð ilka dcaerl `a ?oerny iaxc `nrh

`edy my` zwixfa epiide ,my`k l`nya

inp z`hg elit`c ,ixiin `l dlawac .l`nya

wxta gkenck ,oerny iaxl dlawa oini ira `l

`pz i`dc ,uxzl jixve !'ek dlawa ci xn`p ike :oerny iax xn`c ,(` ,ck) migafc ipy

,mz epiax yexitl :xn`z m`e .dizeek dl xaq `l oerny iax la` ,oerny iaxk dl xaq

ipyd z`e" aizkcn (` ,`k) oilegc `nw wxta ol `wtp dwiln Ð "wln" qixb inp i`

`l` d`a dpi` dnda z`hg dn ,dnda z`hg htynk :opiyxcc "htynk dler dyri

,ipyne !`wtp dpg xa xa daxcn zipni :jixt inp mzde .zipnid eciae meiae oilegd on

enk `ywid dil zi`c o`nl zeter iwtp "dxezd z`f"c inp `ywidne .rav` ira dpedkc

ixiin d`fdae ,`wtp `l dhigy cbpk `idy dwilnc :xnel yie !oiwxit yixa izyxity

lr (` ,ck) migafc ipy wxta biltc `pz `eddk dl xaq `pz `edd ,inp i` .oini `irac

zkc rav` iwene ,eixg`le eiptl yxcp `xwn xaqwc meyn l`nya dlaw lqete ,oerny iaxjiiy `l dlawc ,z`hgn oinia dwiln xity opitli edcicle .dlaw lr mb z`hg iab ai

`l` ,dwilna oini ira ded `l inp serd zlera Ð dcegl d`fda `l` dnda z`hga oini dil zile ,xyk l`nya law xn`wc oerny iax la` .dwiln opitlie ,sera `zilc `zlinl

,`iz` oerny iaxk jgxk lr `d .oerny iaxk `iz` `l 'ek l`nya wlnc (` ,gq) "serd z`hg" wxt migafc oizipzn ok m` ,dwilna bilt oerny iaxc oeik :xn`z m`e .`wec d`fda

:yexit ,xeqi`d z` zxzn dhigy jdc oeikc `xnba yxtne ,'ek micba `nhn epi` ycewa eleqty lkc meyn :`nrh yxtne ,drilad zia` micba `nhn epi` dlila e` :`tiq ipzwcn

`cga oerny iaxk dl xaq `pz `eddc :xnel yie !(a ,fk) migafc ipy wxta "dlerd `id z`f"n dl hrnnc ,cxz dlila dhgyp dcedi iaxlc ,oerny iaxk epiide .cxi `l dlr m`y

my) "ycwn gafnd" yixac :xn`z m`e .dndaa `l` iherin iaizk `lc ,ycewa eleqt dedc oeik ,dlil meyn ecxi `lc zetera dcen did dcedi iax elit` ,inp i` .`cga dilr bilte

yixcc o`nk xaq dcedi iaxc :xnel yie !dndan xzei sera daxd lqet miyakn yixcc o`ne ,el ie`xd z` ycwn gafnc miyake dlern ililbd iqei iaxe `aiwr iax iwtn (a ,bt

migafd lk `pzc oeikne Ð leqt l`nya wxf :opze ,dpedk `l` da `aizk `lc dwixf ixde :yxtne ,mixtqd zqxib ayiin l`eny epiaxe .mzdc zeyxc x`yn e` ,miyak `le dlern

lke dwixfa oerny iax xyknc ,`xizidc gk opireny`l dil ded Ð dwixf` bilt ded i`e .dlaw` `l` oerny iax bilt `le ,dxtk xwir `idy dwixf oky lk leqt l`nya laiwy

i`xen`c `zbelt `d ?"dxezd z`f"c `yiwida z`hgn zepaxw x`ya oini opitli ikid ,oinia iedc rxevn rav`n dey dxfbn z`hgc rav` opitlic oeike :xn`z m`e .dlawa oky

rav` dia `aizk `lc dwixf ixde :jixt ikdc ,ith ikd `gipc oky lkc jk jezn d`xpe !`l e` `yiwida cnlne xfeg dey dxfba cnld xac i` (` ,p migaf) "onewn edfi`" yixa `id

i`n` `yiwida cnlne xfeg oi` xn`c o`nl `l` ,`yiwida cnlne xfeg dey dxfbn cnld xac xn`c o`nl `gipd !z`hgc `yiwidn oini opiyxcc ab lr s`e ,oerny iax bilt `le

"dcezd" wxta ipync `iepy jci`e ,`yiwida cnlne xfeg xn`c o`nk epiid Ð rav` `ira dpedkc oerny iaxk dl xaq :(` ,ak) oilega ipync `d ,`zyde ?oerny iax bilt `l

.ediieexz ipyn (` ,gv zegpn) "z`hg mc" seqa la` ,daqp ickc `iepiy `zil (` ,ak) oilegc `nw wxta edine .`yiwida cnlne xfeg oi` xn`c o`nk ied ,daqp ick :(` ,bt zegpn)

Ð z`hgk oinia dcaer cia dcaerl `a :yixcc ,jenqa oikixv ep` df uexizle .oey`x cnln `edc leg rxevnc oeik ,`yiwida cnlne xfegc `nlr ilek ecen `kdc xyt` ,edine

.dl opitli dey dxfbn diteb `yiwide ,z`hg epiidcâéìôwa dywd Ð `ziixaa:uxize !oerny iax bilt `le ,lqt l`nya unw :opze ,dpedk `l` da aizk `lc dvinwn izil :qxhpe

xyknc ,bilt `icda `d ?dwixfn dil `iyw i`n ,jenqac `ziixal rci i`c :dywe ."my`ke z`hgk `id miycw iycw"n leqt l`nyc dil witpc ,oerny iax bilt `lc `nrh epiidc

.`wtp "ci" "ci"n :ipyn dedc d`xpe !my` zwixfk epiidc ,my`k l`nya dcaer Ð ilka dcaerl :ipzwck ,l`nya dwixfïàîìå'xa ongp ax epiid Ð unew yeciw ira inp xn`c

.`nlr ilekk oerny iaxc dizlin iyextl `gip mewn lkne ,(` ,ek) "dax unewd"a onwl azezi`e .wgvi

ìàîùáunewd ozepyk la` ,xihwdl ilka unewd dlrna ixiin mzdc :dywe .my`k l`nya dcaer Ð ilka dcaerl `a ,onwl opixn`ck :qxhpewa yxit Ð xykn ixeyk`

xyknc dlawn sicr `lc meyn Ð l`nya xyknc :qxhpewa yxit (` ,dk) migafae !oinia dvinwdy enk ,oinia dpizp irac jl `ni` mlerl Ð eycwl zxy ilka

yeciw irac o`n :xn`z m`e .dlawn sicrc yxcnl dil xazqn `l `nye !`axc "ci" "ci" `xw da aizkc meyn sicrc jl `ni` mlerlc ,dyw df mbe .l`nya oerny iax

cia d`lrda e` ,`kd rnynck dteb dvinwa Ð cia dcaerl `a yxtn dedc :xnel yie !`iig iaxc dixa dcedi` bilt ,(` ,ek) ,"dax unewd"a onwl ongp ax epiid ,unew

.ilka ycwzpy xg`l xihwdlõîå÷ì.dvinwl "ci" "ci" lirl opitli dipine ,`heg zgpna aizk `l "dpnn etk `lnie"c ab lr s` Ð `heg zgpncõî÷ecia dlre

`ly oexyrd mvnvl zelibx oi`y :xnel yie !lirl oxn`ck dleqte ,dvinw mcew dxqgy dgpn dl `iedc ,inp miixiya x`yp elit` ?dlr `ixi` i`n :xn`z m`e Ð xexv

.oileqtn ziyrpd dvinwl dleqt dvinw oia wlgl yi ,inp i` .dizeek `lc `pz ol mzq `nye !uenwie xefgic `nip `xiza oa dcedi iaxle :xn`z m`e .xzei hrn ea `di
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÷øæ :ïðúe ,äpeäk àlà déa áúk àìc ä÷éøæ éøäå©£¥§¦¨§¨¨©¥¤¨§¨§©¨©
ìàîNa¯:ééaà øîà !ïBòîL éaø âéìt àìå ,ìeñt ¦§Ÿ¨§¨¨¥©¦¦§£©©©¥

ìàîNa ìa÷ :àéðúc ,àúééøáa âéìt¯éaøå ,ìeñt ¨¥§¨©§¨§©§¨¦¥¦§Ÿ¨§©¦
ìàîNa ÷øæ ;øéLëî ïBòîL¯ïBòîL éaøå ,ìeñt ¦§©§¦¨©¦§Ÿ¨§©¦¦§

¯ .øéLëî,äöéî÷ì "ãé" "ãé" :àáø øîàc àä àlàå ©§¦§¤¨¨©£©¨¨¨¨¦§¦¨
!à÷ôð äpeäkî ?éì änì¯Lecé÷ì ãçå ,õîB÷ì ãç ¨¨¦¦§¨¨§¨©§¤§©§¦

.õîB÷¯ïàîìe ,õîB÷ Lecé÷ éòa àìc ïBòîL éaøì ¤§©¦¦§§¨¨¥¦¤§©
ìàîNáe ,ïBòîL éaøì õîB÷ Lecé÷ éòác éîð øîàc§¨©©¦§¨¥¦¤§©¦¦§¦§Ÿ
äöéî÷ì éà ?éì änì àáøc "ãé" "ãé" ,øLëî éøeLëà©§¥©§©¨¨§¨¨¨¨¦¦¦§¦¨

ïBòîL éaøc àaélà dôeb¯éaøc déøa äãeäé éaøcî ¨©¦¨§©¦¦§¦§©¦§¨§¥§©¦
éàî :àéiç éaøc déøa äãeäé éaø øîàc ,à÷ôð àéiç¦¨¨§¨§¨©©¦§¨§¥§©¦¦¨©
àéä íéLã÷ Lã÷" :àø÷ øîàc ?ïBòîL éaøc àîòè©§¨§©¦¦§§¨©§¨Ÿ¤¨¨¦¦

¯ ãia dãáBòì àa ,"íLàëå úàhçkïéîéa dãáBò ©©¨§¨¨¨¨§§¨©¨§¨§¨¦
éìëa dãáBòì àa ,úàhçk¯ìàîNa dãáBò ©©¨¨§§¨¦§¦§¨¦§Ÿ

!íLàk¯,àèBç úçðîc õîB÷ì àlà àëøöð àì ¨¨¨¨¦§§¨¤¨§¤§¦§©¥
àlL ïBòîL éaø øîàå ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¨©©¦¦§¤Ÿ
,øLëzz ìàîNa éîð dì õéî÷ ék ,øceäî Bðaø÷ àäé§¥¨§¨§¨¦¨¥¨©¦¦§Ÿ¦©§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zegpn(ycew zay meil)

:`xnbd zl`eydéa áúk àìc ä÷éøæ éøäåda xn`p `ly ±àlà ©£¥§¦¨§Ÿ¨©¥¤¨
,'äpeäk'xn`py(d ` `xwie)Ewxfe mCd z` mipdMd oxd` ipA Eaixwde' §¨§¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨§¨§

,'crFn ld` gzR xW` aiaq gAfOd lr mCd z`ïðúeepipye ± ¤©¨©©¦§¥©¨¦£¤¤©Ÿ¤¥§©
m`y dpyna÷øæmcd z`aciìeñt ,ìàîO,oaxwdâéìt àìå ¨©§§Ÿ¨§Ÿ¨¦

[wleg-]ïBòîL éaøleqtl dcal 'dpedk'a icy gkene ,jk lr ©¦¦§
wx oerny iaxly lirl xen`k `lye ,l`nya dzyrpy dcear

.`weec oinia zeyridl dpic 'rav`' da xn`py dcear
:`xnbd daiyn,ééaà øîàdpyna oerny iax wlgp `ly s` ¨©©©¥

mewn lkn ,dnvrâéìt[wlgp-]àéðúc ,àúééøáam` ,`ziixaa ¨¦§¨©§¨§©§¨
ìa÷mcd z` odkdaciìeñt ,ìàîOenc lawzp `ly itl ,oaxwd ¦¥§§Ÿ¨
,oick,øéLëî ïBòîL éaøåm` oke÷øæenc z` odkdaci,ìàîO §©¦¦§©§¦¨©§§Ÿ
ìeñt,oick mcd wxfp `ly itl ,oaxwd.øéLëî ïBòîL éaøåmrhde ¨§©¦¦§©§¦

xn`p `ly meyn `ed ,el` zeceara l`ny xiykn oerny iaxy
.cala 'dpedk' `l` 'rav`' oda

lirl x`azpy dna oecl day `xnbd(`"r)mb minkg zrcly
,`weec oini cia zeyridl dkixv ,cala 'dpedk' da xn`py dcear
iweqta zeyxcd zece` zncewd `ibeqa `ax ixac lr dfn zl`eye

:`xnbd dywn .rxevn oaxwàä àlàå[df xac-]àáø øîàclirl §¤¨¨§¨©¨¨
(`"r)dxifbl `a 'zipnid eci odea lr' xiyr rxevna xn`py dny

o`k xn`p ,dey'ãé'dvinwa xn`pe,ãéxn`py(fi h `xwie)z` axwIe' ¨¨©©§¥¤
`a df ixde ,ecia dpnn unwy epiide ,'dPOn FRk `Nnie dgpOd©¦§¨©§©¥©¦¤¨

cnlläöéî÷ì,dywe ,oinia `dzyéì änìoeik `ld ,df cenil ¦§¦¨¨¨¦
ok m` ,'dpedk' dvinwa xn`pyà÷ôð 'äpeäk'î[cenll xyt`-] ¦§¨¨§¨

.`weec oinia zeyridl dvinwd lry
dyxtd seba dxen`d 'dpedk' ,el` micenil ipy :`xnbd zvxzn

,mikxvp mdipy ,xiyr rxevnn 'ci ci' dey dxifbd oke,õîB÷ì ãç©§¤
,oinia ezvinwy cnll,õîB÷ Lecé÷ì ãçåilka egipnyky cnll §©§¦¤

.epinia `edyk egipn ,eycwl
:`xnbd zl`ey .ef dey dxifbn oerny iax yxec dn zxxan `xnbd

,ïBòîL éaøìoldl i`pi iax xn`y(.ek)ezrcaéòa àìcepi`y-] §©¦¦§§Ÿ¨¥
[jixvnõîB÷ Lecé÷,llk dgpnaøîàc ïàîìeongp ax zrcle ± ¦¤§©§¨©

wgvi xaénðxn`y ,dyw [ok mb-](my)éòácdgpna [jixvy-] ©¦§¨¥
e ,ïBòîL éaøì õîB÷ Lecé÷yeciwd dyrpyk mewn lkn,ìàîNa ¦¤§©¦¦§¦§Ÿ

øLëî éøeLëà]dey dxifb ,dyw ,[exiykn `ed ixd-c 'ãé ãé'xn` ©§¥©§©¨¨§
àáølirl(`"r),éà ,éì änìcnll d`a [m`-]dôeb äöéî÷ì ¨¨¨¨¦¦¦§¦¨¨

[dnvr-]àaélà[ezhiya-]ïBòîL éaøc`ld ,oinia ziyrp `dzy ©¦¨§©¦¦§
îeixacdéøa äãeäé éaøc[epa-]à÷ôð àéiç éaøccenll yi-] ¦§©¦§¨§¥§©¦¦¨¨§¨

,[z`fàîòè éàî ,àéiç éaøc déøa äãeäé éaø øîàcenrh edn ± §¨©©¦§¨§¥§©¦¦¨©©£¨
ïBòîL éaøcxn`y(.ek oldl)zxy ilka dycwzp `ly dgpny §©¦¦§

,dxiykàø÷ øîàcweqta xn`p -(i e `xwie)dgpn zece`Lã÷' §¨©§¨Ÿ¤
,'íLàëå úàhçk àéä íéLã÷,my`l mbe z`hgl mb dywedy dne ¨¨¦¦©©¨§¨¨¨

m`y ,my`k ode z`hgk od da bedpl xyt`y cnll icka edfàä
,ãia dãáBòì`la dxhwdl unewd z` ecia zelrdl `ay epiid §§¨©¨

,zxy ilka epycwiyïéîia dãáBò`edyk unewd z` dlrn ± §¨©¨¦
,epiniakoaxwúàhç,zipnid erav`a gafnd lr encn ozep `edy §©¨

m` eli`e,éìka dãáBòì àadvexy epiiddxhwdl ezelrdl ¨§§¨©§¦
,zxy ilka `edykdãáBòmb,ìàîOaeycwl citwdl jixv epi`e §¨©§Ÿ

,epinia epziy ici lr zxy ilkakoaxwíLàgafnd lr enc zwixfy §¨¨
cnlp dgpn zvinwa oini oicy ixd .l`nya mb zeyridl dleki
,'ci ci' dey dxifbdn ecnell jixv oi`e ,z`hgl dywedy dnn

.ef dey dxifb zkxvp recn oerny iax zrcl dywe
:`xnbd daiynàëøöð àìunewl ef dey dxifb dkxved `l ok` ± Ÿ©§§¨
,zegpn x`ya,àèBç úçðîc õîB÷ì àlàezvinw s`y cnll ¤¨§¤§¦§©¥

`weec z`f ycgl jxev yiy dne .`weec oini cia zeyridl dkixv
y meyn ,eaàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrc lr dler did ± ¨§¨©§¨£¦¨

yïBòîL éaø øîàå ìéàBäony dperh `heg zgpn oi` jkly ¦§¨©©¦¦§
meyn ,dpealeBðaø÷ àäé àlL`hegd ly,øceäîxyt` ok lre ¤Ÿ§¥¨§¨§¨

cénð dì õéî÷ ékdgpnd z` uenwi m` mby ±,øLkúz ìàîNa ¦¨¦¨©¦¦§Ÿ¦§©©
ïì òîLî÷yi `heg zgpna mby 'ci ci' dey dxifbd zcnln ± ¨©§©¨

.`weec oinia uenwl
dpyna epipy(.e lirl),Bãéa äìòå õî÷mbøBøö[xtr yeb-]øbøb Bà ¨©§¨¨§¨§©§¥

çìî,dgpnd jezl eqpkpy ¤©

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zegpn(iying meil)

úéáøòî,dxfrd lka `le ,gafnd lyïì òîLî à÷,'myn unwe' ©£¨¦¨©§©¨
iax ycige ,dxfra mewn lka ziyrpy ,zecner xfd ilbxy mewnn

.dxiyk lkida s`y xfril`
lirl e`aedy opgei iax ixacl day `xnbd(`"r):éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦

íéîìL ,ïðçBéøîàpL ,ïéøLk ìëéäa ïèçML(a b `xwie)çút BèçLe' ¨¨§¨¦¤§¨¨©¥¨§¥¦¤¤¡©§¨¤©
'ãòBî ìäàoeike ,[okynay cren ld`k `ed ycwnay lkidde] Ÿ¤¥

jka minlyd zhigyl dxfrd xykd z` dxezd dzlzy
,lkidl dlith dxfrdy ixd ,lkidd gzta ziyrp dhigydy

ey xnel yi dzrn,øwéòä ïî øeîç ìôè àäé àìmzhigy m`e Ÿ§¥¨¥¨¦¨¦¨
.lkida dxiyk `idy oky lk dxfra dxiyk

:mixaca dpc `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyàøéúa ïa äãeäé éaø ¥¦¥©¦§¨¤§¥¨
äøæòä úà íéáëBë éãáBò eôéwä íàL ïépî ,øîBàoi`e mgldl ¥¦©¦¤¦¦¦§¥¨¦¤¨£¨¨

ipa`e mivig dkezl mixei mdy meyn da lek`l mileki mipdkd
,ze`xhqilaïéìëBàå ìëéäì ïéñðëð íéðäkäLmyíéLã÷ éLã÷a ¤©Ÿ£¦¦§¨¦©¥¨§§¦§¨§¥¨¨¦
úBçðî éøéLemeyn jka milqtp mpi`e ,dxfra lk`dl mpicy s` §¨¥§¨

,lkidl dxfrdn e`viy oeik '`vei'øîBì ãeîìz(i-h gi xacna) ©§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zegpn(ycew zay meil)

éòa ézøzcnll ick ,'dpedk' mbe 'rav`' mb ,[odizy z` jixvn-] ©§¥¨¥
`l` xn`p `l dlaway oeike ,`weec oinia ziyrp `dzy dcear lr

.l`nya xiykn `ed ok lr 'dpedk'
:`xnbd zl`eyézøz ïBòîL éaø éòa éîezcear leqtl icka ¦¨¥©¦¦§©§¥

,l`nyíB÷î ìk ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúäå[dcear-]äøîàpL §¨©§¨©¦¦§¥¨¨¤¤¤§¨
ea,ãé,ilka `le cia ziyrpyàlà dðéàci,ïéîémewn lk oke ¨¥¨¤¨¨¦

ea dxn`pyàlà dðéà 'òaöà'rav`,ïéîé'rav`'a icy gkene ¤§©¥¨¤¨¨¦
.calaoerny iax zrcl :`xnbd daiynàéòa àì 'òaöà'dpi`-] ¤§©Ÿ¨£¨
[dkixv,'äpeäk','rav`'a ziyrp dceardy da xn`py jka icy §¨

la` ,oinia dyrizy jixvdl ickaàéòa 'äpeäk'[dkixv-],'òaöà' §¨¨£¨¤§©
xewn epl oi` ,dlaw oebk ,'rav`' `la 'dpedk' wx xn`py dcearay

.`weec oini da jixvdl
:`xnbd zl`eyàlàdxez dxn`y dn'ïäk'dlawa,,éì änì ¤¨Ÿ¥¨¨¦

'dpedk'n cenll oi` oerny iaxl ixdy ,epnn micnl dn ,xnelk
oda xn`p m` wxe j` ielz lkdy ,oini jixvdl zeceara xen`d

.'rav`'odkd didiy xnel aezkd `a :`xnbd zvxznBðeäëa± §¦
.dpedk icbaa yeal
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קכז oifge` mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

àúééøáá âéìô`l` aizk `lc ,dvinwn aizil :`iyw i`e .oizipznl oicd `ede -

epiid :uixz !oerny iax bilt `le ,leqt l`nya unw :(` ,e zegpn) opze ,dpedk

miycw ycw"n leqt l`nyc dil `wtpc - onwl opixn`ck ,dgpna bilt `lc `nrh

."my`ke z`hgk (dgpnk) `idà÷ôð äðåäëîxn`e ,"odkd unwe" da aizk `dc -

e` rav` aizkc `kidc ,opaxl lirl `ax

il dnl "ci" "ci" ,oini `l` epi` dpedk?
õîå÷ ùåãé÷ìilka unewl ycwn ikc -

.ilkd jezl epinia edpziïåòîù éáøìå
õîå÷ ùåãé÷ éòá àìãiyily wxta -

zxy ilka `ly :ipzwc ,(` ,ek zegpn)

ixz ibilte ,xiykn oerny iaxe dleqt

ongp axe i`pi iax ,`xnba onwl i`xen`

- oerny iaxc `nrh :xn` cg ,wgvi xa

zxy ilkn unwc oeikc ,ilk ozn ira `lc

.qxg ly dciwna elit` exihwne edlrn

,yeciw oerhy unewa micen lkd :xn` cge

- zxy ilka `ly oerny iax xyknc `de

:jixtwc epiide .xn`w dgpnd zxhwda

- unew yeciw ira `lc oerny iaxle

inp xn`c ongp axle ,i`pi iax yxtnck

l`nya ,unew yeciw ira oerny iax

yeciwl oerny iax xiyknc dil opirny

- ilka dcaerl `a :onwl opixn`ck ,unew

.my`k l`nya dcaeräîì àáøã ãé ãé
äôåâ äöéî÷ì éà éì,oinia iedizc -

,dpedkn dil `wtp `l oerny iaxlc

`ira dpedk oerny iaxl :lirl opixn`ck

.rav`ïåòîù éáøã àîòè éàî:xn`c -

wxta ,dxyk - dcaer zxy ilka `ly

.(` ,ek zegpn) iyily'åâå íéùã÷ éùã÷.aizk dgpna -ãéá äãáåòì àá-

,z`hgk oinia dcaer - ecia xihwde jilede unw `l` ,ilka unew yciw `ly

z`hgd mcn odkd gwle" :dpedke rav` da aizkc ,`id oinia cal [z`hgc]

.(c `xwie) "erav`aéìëá äãáåòìunew yeciwl dcaer - ilka unew yciwy -

`wtp `kdn z`hgl iyw`cn ,`nl` .l`ny dia aizkc rxevn my`k ,l`nya

il dnl "ci" "ci"e ,opira oini cia zeyrpd dgpn zecear lkcúçðîã õîå÷ì ?
àèåç."ci" "ci" jixhvi` -

åà
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éøäåÐ `ziixaa bilt iia` xn` oerny iax bilt `le leqt l`nya wxf opze 'ek dwixf

:y"pilxe`n awri epiax axd dywd cere !mewn meya dpyna `a df oi`c :dniz

z`f"c `ywidn `iz` mewn lkn ,dpedk `l` da azk `lc idp ?oerny iax bilt i`n`

z`hg dn :(` ,gv) "z`hg mc" wxt migafae (` ,bt) "dcezd" seqa onwl xn`c "dxezd

,zipnid eciae meiae oilegd on `l` d`a dpi`

dpg xa xa daxcn zipnid eci :jixte .'ek lk s`

epi` dpedke rav` xn`py mewn lkc ,`wtp

dl xaq ,inp i` .daqp ick :ipyne !oini `l`

`icda rnyn .rav` `ira dpedkc oerny iaxk

aiyde !z`hgn zepaxw x`y sili oerny iaxc

opze 'ek dwiln ixde" :`kd opiqxbc ,mz epiax el

wxta migafa `id dpyne ,"dleqt l`nya wln

lk :mzd dl opz ikd ,(` ,gq) "serd z`hg"

d`nhn dpi`e dleqt ozwiln ewlny mileqtd

dlila e` l`nya wln ,drilad zia` micba

cenlzd jxc oky ,xvewa d`iad cenlzde .'ek

eazke o`k erh mixteqde ,zeipyn dnk xvwl

,mz epiax xn` cere .dwixf dwiln mewna

`pz i`dc xninl opivn ,dwixf opiqxb elit`c

dl xaq `l oerny iax la` ,oerny iaxk xaq

zepaxw x`ya dwixfa oini sili `lc ,dizeek

opiqxb elit`c ,mz epiax yexitl dywe .z`hgn

oerny iax xyknc `ed zn` oigxk lr ,wlnc

wxta dl iziine jenqa gkenck ,l`nya dwixf

i`n :(` ,dk) ipy wxte (` ,`i) migafc `nw

dcaer Ð ilka dcaerl `a ?oerny iaxc `nrh

`edy my` zwixfa epiide ,my`k l`nya

inp z`hg elit`c ,ixiin `l dlawac .l`nya

wxta gkenck ,oerny iaxl dlawa oini ira `l

`pz i`dc ,uxzl jixve !'ek dlawa ci xn`p ike :oerny iax xn`c ,(` ,ck) migafc ipy

,mz epiax yexitl :xn`z m`e .dizeek dl xaq `l oerny iax la` ,oerny iaxk dl xaq

ipyd z`e" aizkcn (` ,`k) oilegc `nw wxta ol `wtp dwiln Ð "wln" qixb inp i`

`l` d`a dpi` dnda z`hg dn ,dnda z`hg htynk :opiyxcc "htynk dler dyri

,ipyne !`wtp dpg xa xa daxcn zipni :jixt inp mzde .zipnid eciae meiae oilegd on

enk `ywid dil zi`c o`nl zeter iwtp "dxezd z`f"c inp `ywidne .rav` ira dpedkc

ixiin d`fdae ,`wtp `l dhigy cbpk `idy dwilnc :xnel yie !oiwxit yixa izyxity

lr (` ,ck) migafc ipy wxta biltc `pz `eddk dl xaq `pz `edd ,inp i` .oini `irac

zkc rav` iwene ,eixg`le eiptl yxcp `xwn xaqwc meyn l`nya dlaw lqete ,oerny iaxjiiy `l dlawc ,z`hgn oinia dwiln xity opitli edcicle .dlaw lr mb z`hg iab ai

`l` ,dwilna oini ira ded `l inp serd zlera Ð dcegl d`fda `l` dnda z`hga oini dil zile ,xyk l`nya law xn`wc oerny iax la` .dwiln opitlie ,sera `zilc `zlinl

,`iz` oerny iaxk jgxk lr `d .oerny iaxk `iz` `l 'ek l`nya wlnc (` ,gq) "serd z`hg" wxt migafc oizipzn ok m` ,dwilna bilt oerny iaxc oeik :xn`z m`e .`wec d`fda

:yexit ,xeqi`d z` zxzn dhigy jdc oeikc `xnba yxtne ,'ek micba `nhn epi` ycewa eleqty lkc meyn :`nrh yxtne ,drilad zia` micba `nhn epi` dlila e` :`tiq ipzwcn

`cga oerny iaxk dl xaq `pz `eddc :xnel yie !(a ,fk) migafc ipy wxta "dlerd `id z`f"n dl hrnnc ,cxz dlila dhgyp dcedi iaxlc ,oerny iaxk epiide .cxi `l dlr m`y

my) "ycwn gafnd" yixac :xn`z m`e .dndaa `l` iherin iaizk `lc ,ycewa eleqt dedc oeik ,dlil meyn ecxi `lc zetera dcen did dcedi iax elit` ,inp i` .`cga dilr bilte

yixcc o`nk xaq dcedi iaxc :xnel yie !dndan xzei sera daxd lqet miyakn yixcc o`ne ,el ie`xd z` ycwn gafnc miyake dlern ililbd iqei iaxe `aiwr iax iwtn (a ,bt

migafd lk `pzc oeikne Ð leqt l`nya wxf :opze ,dpedk `l` da `aizk `lc dwixf ixde :yxtne ,mixtqd zqxib ayiin l`eny epiaxe .mzdc zeyxc x`yn e` ,miyak `le dlern

lke dwixfa oerny iax xyknc ,`xizidc gk opireny`l dil ded Ð dwixf` bilt ded i`e .dlaw` `l` oerny iax bilt `le ,dxtk xwir `idy dwixf oky lk leqt l`nya laiwy

i`xen`c `zbelt `d ?"dxezd z`f"c `yiwida z`hgn zepaxw x`ya oini opitli ikid ,oinia iedc rxevn rav`n dey dxfbn z`hgc rav` opitlic oeike :xn`z m`e .dlawa oky

rav` dia `aizk `lc dwixf ixde :jixt ikdc ,ith ikd `gipc oky lkc jk jezn d`xpe !`l e` `yiwida cnlne xfeg dey dxfba cnld xac i` (` ,p migaf) "onewn edfi`" yixa `id

i`n` `yiwida cnlne xfeg oi` xn`c o`nl `l` ,`yiwida cnlne xfeg dey dxfbn cnld xac xn`c o`nl `gipd !z`hgc `yiwidn oini opiyxcc ab lr s`e ,oerny iax bilt `le

"dcezd" wxta ipync `iepy jci`e ,`yiwida cnlne xfeg xn`c o`nk epiid Ð rav` `ira dpedkc oerny iaxk dl xaq :(` ,ak) oilega ipync `d ,`zyde ?oerny iax bilt `l

.ediieexz ipyn (` ,gv zegpn) "z`hg mc" seqa la` ,daqp ickc `iepiy `zil (` ,ak) oilegc `nw wxta edine .`yiwida cnlne xfeg oi` xn`c o`nk ied ,daqp ick :(` ,bt zegpn)

Ð z`hgk oinia dcaer cia dcaerl `a :yixcc ,jenqa oikixv ep` df uexizle .oey`x cnln `edc leg rxevnc oeik ,`yiwida cnlne xfegc `nlr ilek ecen `kdc xyt` ,edine

.dl opitli dey dxfbn diteb `yiwide ,z`hg epiidcâéìôwa dywd Ð `ziixaa:uxize !oerny iax bilt `le ,lqt l`nya unw :opze ,dpedk `l` da aizk `lc dvinwn izil :qxhpe

xyknc ,bilt `icda `d ?dwixfn dil `iyw i`n ,jenqac `ziixal rci i`c :dywe ."my`ke z`hgk `id miycw iycw"n leqt l`nyc dil witpc ,oerny iax bilt `lc `nrh epiidc

.`wtp "ci" "ci"n :ipyn dedc d`xpe !my` zwixfk epiidc ,my`k l`nya dcaer Ð ilka dcaerl :ipzwck ,l`nya dwixfïàîìå'xa ongp ax epiid Ð unew yeciw ira inp xn`c

.`nlr ilekk oerny iaxc dizlin iyextl `gip mewn lkne ,(` ,ek) "dax unewd"a onwl azezi`e .wgvi

ìàîùáunewd ozepyk la` ,xihwdl ilka unewd dlrna ixiin mzdc :dywe .my`k l`nya dcaer Ð ilka dcaerl `a ,onwl opixn`ck :qxhpewa yxit Ð xykn ixeyk`

xyknc dlawn sicr `lc meyn Ð l`nya xyknc :qxhpewa yxit (` ,dk) migafae !oinia dvinwdy enk ,oinia dpizp irac jl `ni` mlerl Ð eycwl zxy ilka

yeciw irac o`n :xn`z m`e .dlawn sicrc yxcnl dil xazqn `l `nye !`axc "ci" "ci" `xw da aizkc meyn sicrc jl `ni` mlerlc ,dyw df mbe .l`nya oerny iax

cia d`lrda e` ,`kd rnynck dteb dvinwa Ð cia dcaerl `a yxtn dedc :xnel yie !`iig iaxc dixa dcedi` bilt ,(` ,ek) ,"dax unewd"a onwl ongp ax epiid ,unew

.ilka ycwzpy xg`l xihwdlõîå÷ì.dvinwl "ci" "ci" lirl opitli dipine ,`heg zgpna aizk `l "dpnn etk `lnie"c ab lr s` Ð `heg zgpncõî÷ecia dlre

`ly oexyrd mvnvl zelibx oi`y :xnel yie !lirl oxn`ck dleqte ,dvinw mcew dxqgy dgpn dl `iedc ,inp miixiya x`yp elit` ?dlr `ixi` i`n :xn`z m`e Ð xexv

.oileqtn ziyrpd dvinwl dleqt dvinw oia wlgl yi ,inp i` .dizeek `lc `pz ol mzq `nye !uenwie xefgic `nip `xiza oa dcedi iaxle :xn`z m`e .xzei hrn ea `di
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zegpn(ycew zay meil)

:`xnbd zl`eydéa áúk àìc ä÷éøæ éøäåda xn`p `ly ±àlà ©£¥§¦¨§Ÿ¨©¥¤¨
,'äpeäk'xn`py(d ` `xwie)Ewxfe mCd z` mipdMd oxd` ipA Eaixwde' §¨§¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨§¨§

,'crFn ld` gzR xW` aiaq gAfOd lr mCd z`ïðúeepipye ± ¤©¨©©¦§¥©¨¦£¤¤©Ÿ¤¥§©
m`y dpyna÷øæmcd z`aciìeñt ,ìàîO,oaxwdâéìt àìå ¨©§§Ÿ¨§Ÿ¨¦

[wleg-]ïBòîL éaøleqtl dcal 'dpedk'a icy gkene ,jk lr ©¦¦§
wx oerny iaxly lirl xen`k `lye ,l`nya dzyrpy dcear

.`weec oinia zeyridl dpic 'rav`' da xn`py dcear
:`xnbd daiyn,ééaà øîàdpyna oerny iax wlgp `ly s` ¨©©©¥

mewn lkn ,dnvrâéìt[wlgp-]àéðúc ,àúééøáam` ,`ziixaa ¨¦§¨©§¨§©§¨
ìa÷mcd z` odkdaciìeñt ,ìàîOenc lawzp `ly itl ,oaxwd ¦¥§§Ÿ¨
,oick,øéLëî ïBòîL éaøåm` oke÷øæenc z` odkdaci,ìàîO §©¦¦§©§¦¨©§§Ÿ
ìeñt,oick mcd wxfp `ly itl ,oaxwd.øéLëî ïBòîL éaøåmrhde ¨§©¦¦§©§¦

xn`p `ly meyn `ed ,el` zeceara l`ny xiykn oerny iaxy
.cala 'dpedk' `l` 'rav`' oda

lirl x`azpy dna oecl day `xnbd(`"r)mb minkg zrcly
,`weec oini cia zeyridl dkixv ,cala 'dpedk' da xn`py dcear
iweqta zeyxcd zece` zncewd `ibeqa `ax ixac lr dfn zl`eye

:`xnbd dywn .rxevn oaxwàä àlàå[df xac-]àáø øîàclirl §¤¨¨§¨©¨¨
(`"r)dxifbl `a 'zipnid eci odea lr' xiyr rxevna xn`py dny

o`k xn`p ,dey'ãé'dvinwa xn`pe,ãéxn`py(fi h `xwie)z` axwIe' ¨¨©©§¥¤
`a df ixde ,ecia dpnn unwy epiide ,'dPOn FRk `Nnie dgpOd©¦§¨©§©¥©¦¤¨

cnlläöéî÷ì,dywe ,oinia `dzyéì änìoeik `ld ,df cenil ¦§¦¨¨¨¦
ok m` ,'dpedk' dvinwa xn`pyà÷ôð 'äpeäk'î[cenll xyt`-] ¦§¨¨§¨

.`weec oinia zeyridl dvinwd lry
dyxtd seba dxen`d 'dpedk' ,el` micenil ipy :`xnbd zvxzn

,mikxvp mdipy ,xiyr rxevnn 'ci ci' dey dxifbd oke,õîB÷ì ãç©§¤
,oinia ezvinwy cnll,õîB÷ Lecé÷ì ãçåilka egipnyky cnll §©§¦¤

.epinia `edyk egipn ,eycwl
:`xnbd zl`ey .ef dey dxifbn oerny iax yxec dn zxxan `xnbd

,ïBòîL éaøìoldl i`pi iax xn`y(.ek)ezrcaéòa àìcepi`y-] §©¦¦§§Ÿ¨¥
[jixvnõîB÷ Lecé÷,llk dgpnaøîàc ïàîìeongp ax zrcle ± ¦¤§©§¨©

wgvi xaénðxn`y ,dyw [ok mb-](my)éòácdgpna [jixvy-] ©¦§¨¥
e ,ïBòîL éaøì õîB÷ Lecé÷yeciwd dyrpyk mewn lkn,ìàîNa ¦¤§©¦¦§¦§Ÿ

øLëî éøeLëà]dey dxifb ,dyw ,[exiykn `ed ixd-c 'ãé ãé'xn` ©§¥©§©¨¨§
àáølirl(`"r),éà ,éì änìcnll d`a [m`-]dôeb äöéî÷ì ¨¨¨¨¦¦¦§¦¨¨

[dnvr-]àaélà[ezhiya-]ïBòîL éaøc`ld ,oinia ziyrp `dzy ©¦¨§©¦¦§
îeixacdéøa äãeäé éaøc[epa-]à÷ôð àéiç éaøccenll yi-] ¦§©¦§¨§¥§©¦¦¨¨§¨

,[z`fàîòè éàî ,àéiç éaøc déøa äãeäé éaø øîàcenrh edn ± §¨©©¦§¨§¥§©¦¦¨©©£¨
ïBòîL éaøcxn`y(.ek oldl)zxy ilka dycwzp `ly dgpny §©¦¦§

,dxiykàø÷ øîàcweqta xn`p -(i e `xwie)dgpn zece`Lã÷' §¨©§¨Ÿ¤
,'íLàëå úàhçk àéä íéLã÷,my`l mbe z`hgl mb dywedy dne ¨¨¦¦©©¨§¨¨¨

m`y ,my`k ode z`hgk od da bedpl xyt`y cnll icka edfàä
,ãia dãáBòì`la dxhwdl unewd z` ecia zelrdl `ay epiid §§¨©¨

,zxy ilka epycwiyïéîia dãáBò`edyk unewd z` dlrn ± §¨©¨¦
,epiniakoaxwúàhç,zipnid erav`a gafnd lr encn ozep `edy §©¨

m` eli`e,éìka dãáBòì àadvexy epiiddxhwdl ezelrdl ¨§§¨©§¦
,zxy ilka `edykdãáBòmb,ìàîOaeycwl citwdl jixv epi`e §¨©§Ÿ

,epinia epziy ici lr zxy ilkakoaxwíLàgafnd lr enc zwixfy §¨¨
cnlp dgpn zvinwa oini oicy ixd .l`nya mb zeyridl dleki
,'ci ci' dey dxifbdn ecnell jixv oi`e ,z`hgl dywedy dnn

.ef dey dxifb zkxvp recn oerny iax zrcl dywe
:`xnbd daiynàëøöð àìunewl ef dey dxifb dkxved `l ok` ± Ÿ©§§¨
,zegpn x`ya,àèBç úçðîc õîB÷ì àlàezvinw s`y cnll ¤¨§¤§¦§©¥

`weec z`f ycgl jxev yiy dne .`weec oini cia zeyridl dkixv
y meyn ,eaàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrc lr dler did ± ¨§¨©§¨£¦¨

yïBòîL éaø øîàå ìéàBäony dperh `heg zgpn oi` jkly ¦§¨©©¦¦§
meyn ,dpealeBðaø÷ àäé àlL`hegd ly,øceäîxyt` ok lre ¤Ÿ§¥¨§¨§¨

cénð dì õéî÷ ékdgpnd z` uenwi m` mby ±,øLkúz ìàîNa ¦¨¦¨©¦¦§Ÿ¦§©©
ïì òîLî÷yi `heg zgpna mby 'ci ci' dey dxifbd zcnln ± ¨©§©¨

.`weec oinia uenwl
dpyna epipy(.e lirl),Bãéa äìòå õî÷mbøBøö[xtr yeb-]øbøb Bà ¨©§¨¨§¨§©§¥

çìî,dgpnd jezl eqpkpy ¤©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zegpn(iying meil)

úéáøòî,dxfrd lka `le ,gafnd lyïì òîLî à÷,'myn unwe' ©£¨¦¨©§©¨
iax ycige ,dxfra mewn lka ziyrpy ,zecner xfd ilbxy mewnn

.dxiyk lkida s`y xfril`
lirl e`aedy opgei iax ixacl day `xnbd(`"r):éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦

íéîìL ,ïðçBéøîàpL ,ïéøLk ìëéäa ïèçML(a b `xwie)çút BèçLe' ¨¨§¨¦¤§¨¨©¥¨§¥¦¤¤¡©§¨¤©
'ãòBî ìäàoeike ,[okynay cren ld`k `ed ycwnay lkidde] Ÿ¤¥

jka minlyd zhigyl dxfrd xykd z` dxezd dzlzy
,lkidl dlith dxfrdy ixd ,lkidd gzta ziyrp dhigydy

ey xnel yi dzrn,øwéòä ïî øeîç ìôè àäé àìmzhigy m`e Ÿ§¥¨¥¨¦¨¦¨
.lkida dxiyk `idy oky lk dxfra dxiyk

:mixaca dpc `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyàøéúa ïa äãeäé éaø ¥¦¥©¦§¨¤§¥¨
äøæòä úà íéáëBë éãáBò eôéwä íàL ïépî ,øîBàoi`e mgldl ¥¦©¦¤¦¦¦§¥¨¦¤¨£¨¨

ipa`e mivig dkezl mixei mdy meyn da lek`l mileki mipdkd
,ze`xhqilaïéìëBàå ìëéäì ïéñðëð íéðäkäLmyíéLã÷ éLã÷a ¤©Ÿ£¦¦§¨¦©¥¨§§¦§¨§¥¨¨¦
úBçðî éøéLemeyn jka milqtp mpi`e ,dxfra lk`dl mpicy s` §¨¥§¨

,lkidl dxfrdn e`viy oeik '`vei'øîBì ãeîìz(i-h gi xacna) ©§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zegpn(ycew zay meil)

éòa ézøzcnll ick ,'dpedk' mbe 'rav`' mb ,[odizy z` jixvn-] ©§¥¨¥
`l` xn`p `l dlaway oeike ,`weec oinia ziyrp `dzy dcear lr

.l`nya xiykn `ed ok lr 'dpedk'
:`xnbd zl`eyézøz ïBòîL éaø éòa éîezcear leqtl icka ¦¨¥©¦¦§©§¥

,l`nyíB÷î ìk ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúäå[dcear-]äøîàpL §¨©§¨©¦¦§¥¨¨¤¤¤§¨
ea,ãé,ilka `le cia ziyrpyàlà dðéàci,ïéîémewn lk oke ¨¥¨¤¨¨¦

ea dxn`pyàlà dðéà 'òaöà'rav`,ïéîé'rav`'a icy gkene ¤§©¥¨¤¨¨¦
.calaoerny iax zrcl :`xnbd daiynàéòa àì 'òaöà'dpi`-] ¤§©Ÿ¨£¨
[dkixv,'äpeäk','rav`'a ziyrp dceardy da xn`py jka icy §¨

la` ,oinia dyrizy jixvdl ickaàéòa 'äpeäk'[dkixv-],'òaöà' §¨¨£¨¤§©
xewn epl oi` ,dlaw oebk ,'rav`' `la 'dpedk' wx xn`py dcearay

.`weec oini da jixvdl
:`xnbd zl`eyàlàdxez dxn`y dn'ïäk'dlawa,,éì änì ¤¨Ÿ¥¨¨¦

'dpedk'n cenll oi` oerny iaxl ixdy ,epnn micnl dn ,xnelk
oda xn`p m` wxe j` ielz lkdy ,oini jixvdl zeceara xen`d

.'rav`'odkd didiy xnel aezkd `a :`xnbd zvxznBðeäëa± §¦
.dpedk icbaa yeal
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קכח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zegpn(iyily meil)

dkld [dpyiyc ,íéòâð úBàønài`ceaeäðéð äãBáò åàì,ålr s` ©©§§¨¦§¨£¨¦§§
zxifb ok itaezkd`idc.äpeäk éòá̈¦§¨

:`xnbd dywn aeyóìéðåxf xykd `xiza oa zhiyl,äîaîixdy §¥©¦¨¨
mykyiy meyn dgpnd z` zlqet dpi` l`ny zvinw ezhiyly

xf zvinwa lqtdl dl oi` ok enk ,mixetikd meia xykd l`nyl
xefgie ilkl unewd zxfgd lireze ,dnaa xykd xfl el yiy meyn
oa zhiyly eprinydl ax jxved recn ok m`e .dpvnwie xyk

.xf zvinwa unewd zxfgd dliren `xizaàì äîaî àîéz éëå§¦¥¨¦¨¨Ÿ
,ïðéôìéelcap `l oiicr zenaa mixf zcear xykd onfay meyn ¨§¦©

dry dze`a xf xzid ok lre ,dcearl l`xyi x`yn erxfe oxd`
,exeqi` llkn xykedy xacl aygp epi`å,ok xnel xyt` i` ixd §

cïépî ,àéðúäìxaclqtpyleqta,àöBéixa`e z`hg ixeni` oebk ¨©§¨¦©¦§¥
,dxfrd zevignl uegn e`viy dleräìò íàLaey gafnd iab lr ¤¦¨¨

ãøé àì,epnn,äîaa øLk àöBé éøäLxykd el yiy xac lke Ÿ¥¥¤£¥¥¨¥©¨¨
ixde .cxi `l dlr m` mewn lkn ycwna leqt `edy elit` ,dnaa
mirlw dl oi`y meyn `ed dnaa `vei leqt oi`y dn mrh
s`e ,dizevignl uegn d`ivi ly ze`ivn da zkiiy oi`e [zevign]
ok m`e .cxi `l dlry `veiy ycwnl mb dpnn micnl ep` ok it lr
,dgpnd z` zlqet xf zvinw oi`y ,zexf oiprl mb dnan cenll yi
`l oiicr dry dze`ay meyn `id dnaa xf xykd zaiqy elit`e

.dceara dpedk oic xn`p
de ,dnan micnl oi` mlerl :`xnbd zvxznàpz`ziixad ly ©¨

,cxi `l dlry `veiy xaeqdéîñ 'äìBòä úøBz úàf'à,déì C ©Ÿ©¨¨¨¦¥
mixykl oia gafnd lr milerd lkl zg` dxezy yxec `ed myny
xyk `veiy meyn enrh xwir oi`e .ecxi `l elr m`y ,mileqtl oiae

z`f xn` `le ,dnaa.`nlra jnql `l`
:`xnbd dywn ceràlàike ,ax ixac lr dyw oiicràîòèeprciy ¤¨©£¨

meyn wx `ed xf zvinwa xifgdl xiykn `xiza oayáø ïðéòîLàc§©§§¦©©
,okàðéîà äåä éëä åàì àäyàøéúa ïa ìñt ïéìeñt øàLa`le ¨¨¨¦£¨¨¦¨¦§¨§¦¨©¤§¥¨

,l`ny zvinwa `l` xiykdéaøå äãeäé éaøa éñBé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¥§©¦§¨§©¦
ïéìeñtä ìëa àøéúa ïa äéä øéLëî ,íéøîBà ïBòîL éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¦§§¦©§¦¨¨¤§¥¨§¨©§¦

ïlekdnl ok m`e ,ilkl unewd z` exifgde dgpnd z` evnwy ¨
.z`f eprinydl ax jxved

:`xnbd dywn ceråok,àéðúdgpna xn`p(a a `xwie)'l` D`iade §©§¨¤¡¦¨¤
mipdMd oxd` ipA,'íMî õî÷åmby o`kneøfä éìâøL íB÷nî §¥©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©¦¨¦§¤©§¥©¨
dgpnd z` `iandúBãîBò,dgpnd z` uenwl odkd leki myy §

x`y zhigyk gafnd oetva `weec zeidl dkixv dvinwd oi`e
.dvinwl dxiyk dxfrd lk `l` ,miycw iycwøîBà àøéúa ïa¤§¥¨¥

,zxg` dyxc df aezkn yexcl yiyìàîOa õî÷ íàL ïépî¦©¦¤¦¨©©§Ÿ
øéæçiLilkl unewd z`õî÷å' øîBì ãeîìz ,ïéîia õBî÷éå øBæçéå ¤©£¦§©£§¦§©¨¦©§©§¨©

'íMî(a a `xwie)øák õîwL íB÷nî ,uenwie aeyi dleqt dvinw ¦¨¦§¤¨©§¨
.zexykada áéúk àîúñ àø÷c ïåéëå`edy df aezky xg`ne - §¥¨¦§¨§¨¨§¦¨

,mzqa azkp `xiza oa ly ezhiy xewnél äîa dvinwäîe ìàîN ©¦§Ÿ©
éla dvinw.ïéìeñtä øàLeprinydl ax jxved dnl ok m`e ¦§¨©§¦

.mileqtd lka `xiza oa xiykdy
ixac z` zyxtne ,mcewd dvexizn da zxfeg `xnbd ef `iyew gkn

:xg` ote`a ax,áø ïì òîLî÷ àä àlàxfa xiykn `xiza oay ¤¨¨¨©§©¨©
yeléôàå õî÷y xg`lLcé÷,zxy ilkl ezpizp ici lr unewd z` ¨©©£¦¦¥

odk xefgie dgpnd ly oey`xd ilkl unewd z` xifgdl xyt`y
.dpvnwie xykéàpz éðäî é÷etàìemze` zhiy icin `ivedle - §©¥¥¨¥©¨¥

.xen`d ote`a milqetd mi`pzïééñàé ïa éñBé ïa éñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥¤¥¤©§¨
íéøeîà íéøác äna ,eøîà íBzçpä äãeäé éaøåoa xiykdy §©¦§¨©©§¨§©¤§¨¦£¦

k `weec ,`xizaõîwLleqtdåoiicrLcé÷ àìz`unewdici lr ¤¨©§Ÿ¦¥
xg` ilkl ezpizp,ìáàxak m`Lcé÷ilka eze`ìñtgpnd z`,d £¨¦¥¨©

.uenwle aeyle oey`xd ilkl exifgdl xyt` i` aeye
éøîàc àkéàåm` wxy ,jtidl ax ixac z` miyxtn yie -õî÷ §¦¨§¨§¦¨©

xfd,ilka unewd z` yciw `l oiicreïéàla` ,`xiza oa xiykd - ¦
xak m`Lcé÷eze`àì.aey uenwle exifgdl xiykdéðäk ,ïàîk ¦¥Ÿ§©§¨¥

àn÷ àpzî é÷etàìe ,éàpzmi`pz mze`k ,ax xaeq in enke - ©¨¥§©¥¦©¨©¨
dxen`d `ziixaa `nw `pz zhiyn `ivedl `ae ,lirl e`aedy
xf unwy xg`l mb `xiza oa xiykdy xaeqe el` mi`pz lr wlegd

.yciwe
é÷úîéàpz éðä éøáñ à÷ éàî ,ïîçð áø dì ó`weec mixiyknd ©§¦¨©©§¨©¨¨§¦¨¥©¨¥

,jytp dnn `ld .yciw `le unwy leqtaïéìeñt úöéî÷ éà¦§¦©§¦
àéä äãBáòdcear da dzyrpy meyn dgpnd z` leqtl dgekae £¨¦

ok m` ,dleqtéìk ïzî déì ãéáò àìc áb ìò óà`ly elit` - ©©©§Ÿ¨¦¥©©§¦
meyn lqtdl dgpnl dl yi ilk ozn zcear unewa leqtd dyr

e ,dvinwd ly dleqtd dceardàéä äãBáò åàì ïéìeñt úöéî÷ éà¦§¦©§¦¨£¨¦
,dgpnd z` leqtl dgeka oi`e dpi`y ink `id ixdedì ãáò ék¦£©¨

äåä éàî éìk ïzîdn ilk ozn zcear leqtd dyr m` mb `ld ©©§¦©£¨
elkei `l recne ,zlqet dpi`e melk zaygp dpi` ezcear ixd ,jka

.mixyka uenwle aeyle ilkl unewd z` xifgdl
øãä[jk xg`-]ïîçð áø øîài`pz zhiy z` uxzl,el` míìBòì £©¨©©©§¨§¨

mileqt zvinwå ,àéä äãBáòmle`äøîb àì[dxnbp-]dúãBáòly £¨¦§Ÿ¨§¨£¨¨
dvinwd,éìk ïzî dì ãéáòc ãòzlqet leqtd zcear oi` ok lr ©§¨¦¨©©§¦

aey uenwle exifgdl xyt` oiicre ,ilka unewd z` yciwy mcew
.mixyka

:`xnbd dywneléôà ,éëä éàoiicr m`Lcé÷ àìz` leqtd ¦¨¦£¦Ÿ¦¥
,xg` ilka unewd
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למשך בילור המס' מנקות היום שהישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zegpn(iriax meil)

z`øãñd [oipn-]íéðäk.dnvr dcear dze`a lebita milqetd ¥¤Ÿ£¦
iab lry ilkn dvinw oica zyy ax zhiy z` d`ian `xnbd

:rwxwdéðéî eòa[epnn el`y-]õBî÷ì eäî ,úLL áøcîz` ¨¦¥¦§©¥¤©¦§
dgpndîjezL éìkgpen.ò÷ø÷ éab ìò ¦§¦¤©©¥©§©

déì øîà,zyy axåàâì ïéãáò äî éæç ÷etmiyer dn d`xe `v - ¨©¥£¦¨¨§¦§¨
oldl dpyna epipyy .miptd mgl zceara lkidd mipta(:hv),

ïéñðëð íéðäk äòaøàzay icn,lkidlíéðLmifge`éðL íãéa ©§¨¨Ÿ£¦¦§¨¦§©¦§¨¨§¥

íéøãñ,xcq lkl mingl dyy lyíéðLemiwifgnïéëéæá éðL íãéa §¨¦§©¦§¨¨§¥§¦¦
.dpeal lyäòaøàåmixg` mipdkíäéðôì ïéîc÷îdrax` ly §©§¨¨§©§¦¦§¥¤

,el`íéðLickíéøãñ éðL ìBhéì,dxary zayn mgl ly mipyi §©¦¦§¥§¨¦
íéðLeickïéëéæá éðL ìBhéìeidy dry dze`ae .dpeal ly mipyi §©¦¦§¥§¦¦

oglyd lr migpend mipyid mikifade mgld z` miwlqn el` mipdk
mgld z` eilr migipn mixg`d mipdkd eid ,dxary zayn

.miycgd mikifade
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למשך בילור המס' מנקות היום רביעי עמ' ל



קכט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zegpn(iyily meil)

dkld [dpyiyc ,íéòâð úBàønài`ceaeäðéð äãBáò åàì,ålr s` ©©§§¨¦§¨£¨¦§§
zxifb ok itaezkd`idc.äpeäk éòá̈¦§¨

:`xnbd dywn aeyóìéðåxf xykd `xiza oa zhiyl,äîaîixdy §¥©¦¨¨
mykyiy meyn dgpnd z` zlqet dpi` l`ny zvinw ezhiyly

xf zvinwa lqtdl dl oi` ok enk ,mixetikd meia xykd l`nyl
xefgie ilkl unewd zxfgd lireze ,dnaa xykd xfl el yiy meyn
oa zhiyly eprinydl ax jxved recn ok m`e .dpvnwie xyk

.xf zvinwa unewd zxfgd dliren `xizaàì äîaî àîéz éëå§¦¥¨¦¨¨Ÿ
,ïðéôìéelcap `l oiicr zenaa mixf zcear xykd onfay meyn ¨§¦©

dry dze`a xf xzid ok lre ,dcearl l`xyi x`yn erxfe oxd`
,exeqi` llkn xykedy xacl aygp epi`å,ok xnel xyt` i` ixd §

cïépî ,àéðúäìxaclqtpyleqta,àöBéixa`e z`hg ixeni` oebk ¨©§¨¦©¦§¥
,dxfrd zevignl uegn e`viy dleräìò íàLaey gafnd iab lr ¤¦¨¨

ãøé àì,epnn,äîaa øLk àöBé éøäLxykd el yiy xac lke Ÿ¥¥¤£¥¥¨¥©¨¨
ixde .cxi `l dlr m` mewn lkn ycwna leqt `edy elit` ,dnaa
mirlw dl oi`y meyn `ed dnaa `vei leqt oi`y dn mrh
s`e ,dizevignl uegn d`ivi ly ze`ivn da zkiiy oi`e [zevign]
ok m`e .cxi `l dlry `veiy ycwnl mb dpnn micnl ep` ok it lr
,dgpnd z` zlqet xf zvinw oi`y ,zexf oiprl mb dnan cenll yi
`l oiicr dry dze`ay meyn `id dnaa xf xykd zaiqy elit`e

.dceara dpedk oic xn`p
de ,dnan micnl oi` mlerl :`xnbd zvxznàpz`ziixad ly ©¨

,cxi `l dlry `veiy xaeqdéîñ 'äìBòä úøBz úàf'à,déì C ©Ÿ©¨¨¨¦¥
mixykl oia gafnd lr milerd lkl zg` dxezy yxec `ed myny
xyk `veiy meyn enrh xwir oi`e .ecxi `l elr m`y ,mileqtl oiae

z`f xn` `le ,dnaa.`nlra jnql `l`
:`xnbd dywn ceràlàike ,ax ixac lr dyw oiicràîòèeprciy ¤¨©£¨

meyn wx `ed xf zvinwa xifgdl xiykn `xiza oayáø ïðéòîLàc§©§§¦©©
,okàðéîà äåä éëä åàì àäyàøéúa ïa ìñt ïéìeñt øàLa`le ¨¨¨¦£¨¨¦¨¦§¨§¦¨©¤§¥¨

,l`ny zvinwa `l` xiykdéaøå äãeäé éaøa éñBé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¥§©¦§¨§©¦
ïéìeñtä ìëa àøéúa ïa äéä øéLëî ,íéøîBà ïBòîL éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¦§§¦©§¦¨¨¤§¥¨§¨©§¦

ïlekdnl ok m`e ,ilkl unewd z` exifgde dgpnd z` evnwy ¨
.z`f eprinydl ax jxved

:`xnbd dywn ceråok,àéðúdgpna xn`p(a a `xwie)'l` D`iade §©§¨¤¡¦¨¤
mipdMd oxd` ipA,'íMî õî÷åmby o`kneøfä éìâøL íB÷nî §¥©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©¦¨¦§¤©§¥©¨
dgpnd z` `iandúBãîBò,dgpnd z` uenwl odkd leki myy §

x`y zhigyk gafnd oetva `weec zeidl dkixv dvinwd oi`e
.dvinwl dxiyk dxfrd lk `l` ,miycw iycwøîBà àøéúa ïa¤§¥¨¥

,zxg` dyxc df aezkn yexcl yiyìàîOa õî÷ íàL ïépî¦©¦¤¦¨©©§Ÿ
øéæçiLilkl unewd z`õî÷å' øîBì ãeîìz ,ïéîia õBî÷éå øBæçéå ¤©£¦§©£§¦§©¨¦©§©§¨©

'íMî(a a `xwie)øák õîwL íB÷nî ,uenwie aeyi dleqt dvinw ¦¨¦§¤¨©§¨
.zexykada áéúk àîúñ àø÷c ïåéëå`edy df aezky xg`ne - §¥¨¦§¨§¨¨§¦¨

,mzqa azkp `xiza oa ly ezhiy xewnél äîa dvinwäîe ìàîN ©¦§Ÿ©
éla dvinw.ïéìeñtä øàLeprinydl ax jxved dnl ok m`e ¦§¨©§¦

.mileqtd lka `xiza oa xiykdy
ixac z` zyxtne ,mcewd dvexizn da zxfeg `xnbd ef `iyew gkn

:xg` ote`a ax,áø ïì òîLî÷ àä àlàxfa xiykn `xiza oay ¤¨¨¨©§©¨©
yeléôàå õî÷y xg`lLcé÷,zxy ilkl ezpizp ici lr unewd z` ¨©©£¦¦¥

odk xefgie dgpnd ly oey`xd ilkl unewd z` xifgdl xyt`y
.dpvnwie xykéàpz éðäî é÷etàìemze` zhiy icin `ivedle - §©¥¥¨¥©¨¥

.xen`d ote`a milqetd mi`pzïééñàé ïa éñBé ïa éñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥¤¥¤©§¨
íéøeîà íéøác äna ,eøîà íBzçpä äãeäé éaøåoa xiykdy §©¦§¨©©§¨§©¤§¨¦£¦

k `weec ,`xizaõîwLleqtdåoiicrLcé÷ àìz`unewdici lr ¤¨©§Ÿ¦¥
xg` ilkl ezpizp,ìáàxak m`Lcé÷ilka eze`ìñtgpnd z`,d £¨¦¥¨©

.uenwle aeyle oey`xd ilkl exifgdl xyt` i` aeye
éøîàc àkéàåm` wxy ,jtidl ax ixac z` miyxtn yie -õî÷ §¦¨§¨§¦¨©

xfd,ilka unewd z` yciw `l oiicreïéàla` ,`xiza oa xiykd - ¦
xak m`Lcé÷eze`àì.aey uenwle exifgdl xiykdéðäk ,ïàîk ¦¥Ÿ§©§¨¥

àn÷ àpzî é÷etàìe ,éàpzmi`pz mze`k ,ax xaeq in enke - ©¨¥§©¥¦©¨©¨
dxen`d `ziixaa `nw `pz zhiyn `ivedl `ae ,lirl e`aedy
xf unwy xg`l mb `xiza oa xiykdy xaeqe el` mi`pz lr wlegd

.yciwe
é÷úîéàpz éðä éøáñ à÷ éàî ,ïîçð áø dì ó`weec mixiyknd ©§¦¨©©§¨©¨¨§¦¨¥©¨¥

,jytp dnn `ld .yciw `le unwy leqtaïéìeñt úöéî÷ éà¦§¦©§¦
àéä äãBáòdcear da dzyrpy meyn dgpnd z` leqtl dgekae £¨¦

ok m` ,dleqtéìk ïzî déì ãéáò àìc áb ìò óà`ly elit` - ©©©§Ÿ¨¦¥©©§¦
meyn lqtdl dgpnl dl yi ilk ozn zcear unewa leqtd dyr

e ,dvinwd ly dleqtd dceardàéä äãBáò åàì ïéìeñt úöéî÷ éà¦§¦©§¦¨£¨¦
,dgpnd z` leqtl dgeka oi`e dpi`y ink `id ixdedì ãáò ék¦£©¨

äåä éàî éìk ïzîdn ilk ozn zcear leqtd dyr m` mb `ld ©©§¦©£¨
elkei `l recne ,zlqet dpi`e melk zaygp dpi` ezcear ixd ,jka

.mixyka uenwle aeyle ilkl unewd z` xifgdl
øãä[jk xg`-]ïîçð áø øîài`pz zhiy z` uxzl,el` míìBòì £©¨©©©§¨§¨

mileqt zvinwå ,àéä äãBáòmle`äøîb àì[dxnbp-]dúãBáòly £¨¦§Ÿ¨§¨£¨¨
dvinwd,éìk ïzî dì ãéáòc ãòzlqet leqtd zcear oi` ok lr ©§¨¦¨©©§¦

aey uenwle exifgdl xyt` oiicre ,ilka unewd z` yciwy mcew
.mixyka

:`xnbd dywneléôà ,éëä éàoiicr m`Lcé÷ àìz` leqtd ¦¨¦£¦Ÿ¦¥
,xg` ilka unewd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zegpn(iriax meil)

z`øãñd [oipn-]íéðäk.dnvr dcear dze`a lebita milqetd ¥¤Ÿ£¦
iab lry ilkn dvinw oica zyy ax zhiy z` d`ian `xnbd

:rwxwdéðéî eòa[epnn el`y-]õBî÷ì eäî ,úLL áøcîz` ¨¦¥¦§©¥¤©¦§
dgpndîjezL éìkgpen.ò÷ø÷ éab ìò ¦§¦¤©©¥©§©

déì øîà,zyy axåàâì ïéãáò äî éæç ÷etmiyer dn d`xe `v - ¨©¥£¦¨¨§¦§¨
oldl dpyna epipyy .miptd mgl zceara lkidd mipta(:hv),

ïéñðëð íéðäk äòaøàzay icn,lkidlíéðLmifge`éðL íãéa ©§¨¨Ÿ£¦¦§¨¦§©¦§¨¨§¥

íéøãñ,xcq lkl mingl dyy lyíéðLemiwifgnïéëéæá éðL íãéa §¨¦§©¦§¨¨§¥§¦¦
.dpeal lyäòaøàåmixg` mipdkíäéðôì ïéîc÷îdrax` ly §©§¨¨§©§¦¦§¥¤

,el`íéðLickíéøãñ éðL ìBhéì,dxary zayn mgl ly mipyi §©¦¦§¥§¨¦
íéðLeickïéëéæá éðL ìBhéìeidy dry dze`ae .dpeal ly mipyi §©¦¦§¥§¦¦

oglyd lr migpend mipyid mikifade mgld z` miwlqn el` mipdk
mgld z` eilr migipn mixg`d mipdkd eid ,dxary zayn

.miycgd mikifade
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zegpn(iyiy meil)

Búéaî àéáîonye zleqïéà ,äpàlîéåixacke ,dxiyk `id ok` ± ¥¦¦¥¦©§¤¨¦
,opgei iaxàì éàåxqgd z` `line `iadàì.dxiykeweqtãç`a §¦ŸŸ©

cnllìøéè÷îc áb ìò óàc äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL §¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨§©©©§©§¦
,ïäéìò õîB÷z`f lka ,opgei iax ixackeíéøeñà íéøéL ïúBà ¤£¥¤¨¦©¦£¦

.äìéëàì`y df itl `vnpe.opgei iax ixac z` zexzeq zeyxcd oi ©£¦¨
,exqgy miixiy lr unew xihwny opgei iaxl mby x`azpy xg`n
:z`f micnl okidn zwelgn `xnbd d`ian ,milk`p miixiyd oi`

eäì àéòaéàc,daiyid ipa ewtzqpy ±éøáãìopgei iaxøîBàä §¦©§¨§§¦§¥¨¥
yäøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéLyïúBà ,ïäéìò õîB÷ øéè÷î ¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨©§¦¤£¥¤¨

,äìéëàa ïä äî íéøéLmpi`y e` dlik`a mixzen md m`d ¦©¦¨¥©£¦¨
.mixzenàø÷ øîà ,éøéòæ øîàweqta xn`p -(my)úøúBpäå'on ¨©§¦¦¨©§¨§©¤¤¦

xnelk ,envr xzepd wxy yexcl yie ,'eipalE oxd`l dgpOd©¦§¨§©£Ÿ§¨¨
,eipae oxd`l dlik`l mipzip ,unewd on miixiydàìåexqg m` §Ÿ

miaygp md f`y ,miixiyd,øîà éàpé éaøå .úøúBpä ïî úøúBpä©¤¤¦©¤¤§©¦©©¨©
xn`py ,zxg` dyxcn `ed dlik`a mixzen miixiyd oi`y xewnd

zxzFPde','äçðnä ïîl dpeekdyøák äúéäL äçðîzra dnily §©¤¤¦©¦§¨¦§¨¤¨§¨§¨
.okl mcew dxqgpy dgpnn `le dxhwdd

dpyna epipy(.e lirl),['åëå] ìàîOa õî÷.leqt ¨©©§Ÿ
:`xnbd zxxan .df oic ly exewn z` zx`an `xnbdéléî éðä àðî§¨¨¥¦¥

.dleqt l`nya dvinwy ,df oic epcnl okidn ±:`xnbd zxne`
àø÷ øîàc ,àøéæ éaø øîàweqta xn`py -(fi h `xwie)úà áø÷iå' ¨©©¦¥¨§¨©§¨©©§¥¤
,'äpnî Btë àlîéå äçðnä,etka dvnwy epiideäæ ók,ea unwy ©¦§¨©§©¥©¦¤¨©¤

,eäî òãBé éðéàmle` ,l`ny ci sk e` oini ci sk m`øîBà àeäLk ¥¦¥©©§¤¥
xiyr rxevn zepaxwa(eh ci my)ìò ÷öéå ïîMä âlî ïäkä ç÷ìå'§¨©©Ÿ¥¦Ÿ©¨¤§¨©©

,'úéìàîOä ïäkä ókodkd sk' lr wveiy aezkd yibcd ©©Ÿ¥©§¨¦
`weecy epcnll ,'zil`nydïàkd ciay skd `id skd,úéìàîN ¨§¨¦

àäx`ya [la`-]Bðéà ,ók øîàpL íB÷î ìkxacnàlàci ska ¨¨¨¤¤¡©©¥¤¨
,ïéîé`id dpeekd ,ska ziyrp dgpnd zvinwy xn`py oeik dzrne ¨¦

.zipnid cid skl
lv` aezkd yibcdy dnn yexcl xyt` cvik :`xnbd zl`ey
sk xn`py mewn lk x`yay ,zil`nyd odkd sk lr wveiy rxevn

,oini skl dpeekddéôeâì déì éòaéî àäå,etebl weqtd jxvp `ld ± §¨¦¨¥¥§¥
,zipnid `le zil`nyd odkd sk lr `weec `id ef dwiviy cnll
sk ode oini sk od xyk sk xn`py mewn lk x`yay okzi oiicre

.l`ny:`xnbd daiynàðéøçà 'úéìàîN'[zxg`-],áéúkxn`py §¨¦©£¦¨§¦
(fh ci my)FRM lr xW` onXd on zipnid FrAv` z` odMd lahe'§¨©©Ÿ¥¤¤§¨©§¨¦¦©¤¤£¤©©

ska xaecny o`k mb yibcdl aezkd gxhy dnne ,'zil`nVd©§¨¦

,l`ny sk jixvy mcewd weqtd on mircei ep` xaky xg` ,l`ny
.oini skl `id dpeekd sk xn`py mewn lk x`yay cenll yi

:`xnbd zl`eyàîéàåy llkd z` rxevna o`k xn`p `nye ±ïéà §¥¨¥
,úBaøì àlà èeòéî øçà èeòéîdxezd dhriny oeik ok lry ¦©©¦¤¨§©

elit`y zeaxl aezkd `a ,epini sk lr onyd on ozil `ly miinrt
.dxiyk oini sk:`xnbd daiynàðéøçà 'úéìàîN'[ztqep-],áéúk §¨¦©£¦¨§¦

ipr rxevn zepaxwa mb xn`py(ek ci my)sM lr odMd wvi onXd onE'¦©¤¤¦Ÿ©Ÿ¥©©
`weecy wiicl yie ,'zil`nVd odMdïàkcid sk `id skd ©Ÿ¥©§¨¦¨

dïéàå ,úéìàîNskúéìàîN øçàdzrne ,`weec zipni `l` §¨¦§¥©¥§¨¦
.oini ci ska dyrz ,ska ziyrpy dgpnd zvinw

:`xnbd zl`eyàîéàåxn`p `nye ±,äaøcà'zil`ny'd `a §¥¨©§©¨
xnele cnll ziyilydïàk äîd ska xaecnàîìòa óà úéìàîN ©¨§¨¦©§¨§¨

énðd skl dpeekd sk xn`p xy`k [ok mb zenewn x`ya-].úéìàîN ©¦§¨¦
:`xnbd zvxznéøz ,éáéúk 'úéìàîN' äòaøà[mizy-]éøúe éðòa ©§¨¨§¨¦§¦¦§¥¤¨¦§¥

[mizye-],øéLòaod ipra zg` mrt cere xiyra minrtd izy ¤¨¦
xn`py weqta `id ziriaxd mrtde ,lirl e`aedy miweqta

ipr rxevna(fk ci my)lr xW` onXd on zipnid FrAv`A odMd dGde'§¦¨©Ÿ¥§¤§¨©§¨¦¦©¤¤£¤©
`id skd rxevna `weecy cenll yi el` lkne ,'zil`nVd FRM©©§¨¦
eli`y .`weec oini skl dpeekd zenewn x`ya eli`e ,zil`ny
skl `id dpeekd sk xn`py mewn lkay cnll dxezd zpeek dzid
oic sebl zg` ,'zil`ny' xn`iy minrt ylya ic did ,l`ny
,mewn lkl cnll dipy ,zil`nya `idy rxevn ly ony zwivi
xg` herinl e`a zepey`xd mizydy xn`p `ly icka ziyilye
dxezd dazky xg`ne .rxevn ly ony bell oini sk zeaxl herin
ozil yi o`k wxy cnll d`ay jgxk lr ,ztqep mrt 'zil`ny'

.oini skl dpeekd zenewn x`ya eli`e ,ef ska
:rxevn zepaxwa mitqep miweqt zyxec `xnbdéaø déì øîà̈©¥©¦

,àøéæ éaøì äéîøé,dyxta eltkpy 'zil`ny'd lk z` zyxcy oeik ¦§§¨§©¦¥¨
zece` le`yl yiy ,da eltkpy mitqep miweqt mb yexcïäa ìò'©Ÿ¤

áéúëc 'úéðîéä Bìâø ïäa ìòå úéðîéä Bãé[azkpy-]ïîLa ¨©§¨¦§©Ÿ¤©§©§¨¦¦§¦§¤¤
(øéLò) òøBöîcrxevna xn`py ,onyd beln odkd mdilr ozepy ¦§¨¨¦

xiyr(fi ci my)of` KEpY lr odMd oYi FRM lr xW` onXd xzInE'¦¤¤©¤¤£¤©©¦¥©Ÿ¥©§Ÿ¤
mC lr zipnid Flbx odA lre zipnid Fci odA lre zipnid xdHOd©¦©¥©§¨¦§©Ÿ¤¨©§¨¦§©Ÿ¤©§©§¨¦©©

ipr rxevna xn`pe ,'mW`d(gk ci my)lr xW` onXd on odMd ozpe' ¨¨¨§¨©©Ÿ¥¦©¤¤£¤©
Flbx odA lre zipnid Fci odA lre zipnid xdHOd of` KEpY lr FRM©©§Ÿ¤©¦©¥©§¨¦§©Ÿ¤¨©§¨¦§©Ÿ¤©§

,'mW`d mC mFwn lr zipnid,éì änì ©§¨¦©§©¨¨¨¨¨¦
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למשך בילור המס' מנקות היום שישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zegpn(iying meil)

mb dyecw ,zleq epiidc ,dgpny cenll yi cereàìadilr ozpy §Ÿ
íéëñð úçðîa eðéöî ïkL ,äðBáì.zycwzn `ide dpeal da oi`y §¨¤¥¨¦§¦§©§¨¦

`l` dpnid cenll oi` ok lre ,ony da yi mikqp zgpny `l`
.dpeal `la zycwzn ony da yiy dgpny

s` dyecw dgpny ,dfn xzei cenll yi cereàìada yiyïîL §Ÿ¤¤
àìáedilr ozpyäðBáì,llke llkàèBç úçðîa eðéöî ïkLoi`y §Ÿ§¨¤¥¨¦§¦§©¥

.zycwzn `ide dpeal `le ony `l da

åokcenll yiyéLã÷ äðBáìe ïîL[zxy ilka miycwzn-]éàä §¤¤§¨¨§¦©
éàä àìa éàäå éàä àìadpeal oke dpeale zleq `la ecal ony ± §Ÿ©§©§Ÿ©

,onye zleq `la dcalïîL,ecal `edyk ycwznâBìa eðéöî ïkL ¤¤¤¥¨¦§
òøBöî ìL ïîLe ,ycwzne envr ipta `a `edyäðBáìzycwzn ¤¤¤§¨§¨
,dcal `idykïéëéæáa äàaä äðBáìa eðéöî ïkLzycwzn `idy ¤¥¨¦¦§¨©¨¨¦§¦¦

.dcal
:ax lr zwlegd drc d`ian `xnbd,øîà àðéðç éaøå§©¦£¦¨¨©
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c"agקל 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

ÊÎBL‡¯a ÔÈlÈÙ˙e C¯ca BÏ ‰ÎLÁL ÈÓ[`tB˙È·Ï Ì‰a CÏÈÏ ¯zeÓ BÏ ‰ÎLÁÂ ‰„OaL L¯„n‰ ˙È·a ·LBiL B‡ ¦¤£¥¨©¤¤§¦¦§Ÿ¤¥§¥©¦§¨¤©¨¤©£¥¨¨¥¥¨¤§¥

˙aLa ÔÈlÈÙ˙a ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡104˙È·a B‡ ‰cÈLa ÔÁÈ�È ‡lL ÔÈlÈÙz‰ ÔBÈÊa ÌeMÓ ÌB˜Ó ÏkÓ ©©¦¤¨¨¥¦§¦¦§©¨¦¨¨¦¦¨©§¦¦¤Ÿ©¦¨§¦¨§¥

Ô‰a CÏ‰Ó ‡e‰LÎe ÌL ÔÚÈ�ˆÈL B˙Èa „Ú Ô‰a Le·Ï CÏÈÏ BÏ e¯Èz‰ ¯nzLn‰ ÌB˜Ó B�È‡L ‰„OaL L¯„n‰©¦§¨¤©¨¤¤¥¨©¦§©¥¦¦¥¥¨¨¤©¥¤©§¦¨¨§¤§©¥¨¤

È¯ˆÔˆÏBÁ ÌL ÔÈ¯ÓzLÓ Ô‰L ‰ÓBÁÏ CeÓÒ ˙Èa LÈ Ì‡Â e‰e„LÁÈ ‡lL ÌÈ‡B¯‰ È�tÓ Ô˙BÒÎÏ Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈp‰Ï C ¨¦§©¦©¨£¥¤§©¨¦§¥¨¦¤Ÿ©§§§¦¥©¦¨©¨¤¥¦§©§¦¨§¨

'Ï ÔÓÈqa ‰Ê ¯‡a˙� ¯·Îe) B˙Èa „Ú Ô‰a CÏÈ ‡ÏÂ ÌL ÔÚÈ�ˆÓe105:( ©§¦¨¨§Ÿ¥¥¨¤©¥§¨¦§¨¥¤§¦¨
כז סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק
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`zax `zkld

åùàøá ïéìéôúå [àôמצאן אלא בראשו, אינן אפילו -

משום ללבשן לו מותר - בשדה מונחים או הרבים ברשות
התפילין. בזיון

בלבד אחד תפילין זוג היינו - לבישה דרך שיהיה ובתנאי
בחול ללבשן שרגיל כדרך -103.

zetqede mipeiv

ברה"ר103) בשבת תפילין שמצא מי נג: נא- סעיפים שא סי'
בהם וכיוצא מכלבים משתמרים שאינן מקום בכל או בשדה או
קשורות רצועות בהם יש אם יעשה כיצד בזיון לידי לבא ויכולין
בחול כדרכן שילבישן דהיינו זוג זוג לעיר יכניסן ללבשן שיכול
בעיר וחולצן ונכנס ראשו על ראש ושל זרועו על יד של תפילין
ויוצא וחוזר ראשון) המשתמר מקום שהוא החיצונה (בחצר
זוגות ב' ללבוש יכול ואינו כולן שיכניס עד אחר זוג ולובש
אינו שבת שהרי תוסיף בבל בזה יעבור שלא פי על אף כאחת
בל שייך לא בזמנה שלא המצוה על וכשמוסיף כלל תפילין זמן
זוגות ב' לעולם לובש אין שבחול כיון מקום מכל כלל תוסיף
ולא הוא כמשוי אלא לבישה דרך נקרא אינו השני זוג א"כ
כדרך שהוא אחד זוג אלא התפילין בזיון משום חכמים התירו
בזיון במקום שלא איסורו ואין כמשוי נראה ואינו בחול לבישה

למעלה. שנתבאר כמו בידו יביאנו שמא גזירה משום אלא
עוד שם �·-�‚ועיין ÌÈÙÈÚÒבאופן התפילין עם שנוהג שפעמים

שמטלטלן או במקומן, עליהן לשמור שנשאר ידי על שונה

לו. והולך התפילין מכסה ופעמים אמות, מד' פחות פחות
(104:‚"Ò ‡˘ 'ÈÒפטור (בשבת) בתפילין לבוש יצא אם וכן

אם אפילו סופרים מדברי אסור אבל מלבוש) דרך והן (הואיל
שאינו כגון תוסיף בל משום בלבישתן איסור שאין בענין הוא
אסור מקום מכל . . שנתבאר כמו תפילין מצות לשם מתכוין
הכסא לבית ליכנס יצטרך שמא גזירה סופרים מדברי בהן לצאת
או הרבים ברשות אמות ד' בידו ויביאן וישכח מעליו ויסירן

להצניען. כדי היחיד לרשות הרבים מרשות
וקידש105) בראשו ותפילין המדרש בבית היושב וכן ד: סעיף

לחלוץ יכול ואינו תפילין זמן שאין טוב ויום שבת בערב עליו
המשתמר מקום שאינו מפני שבשדה המדרש בבית שם ולהניחן
התירו התפילין בזיון שמשום לביתו שיבא עד עליהן ידו מניח

לעיר. מלבוש דרך להכניסן
שם ומניחן חולצן שם שמשתמרין לחומה קרוב בית יש ואם
בלילי בין טוב ויום שבתות בלילי בין בעיר יותר בהן ילך ולא

החול.

•
zexitd zkxa zekld - jexr ogley

מבושלים‡ בין חיין בין האדמה פרי בורא מברך הירקות על
ירקות מיני ואפילו ומבושלים חיין שטובין קטניות מיני וכן
אדם בני רוב דרך אם מחיין יותר מבושלים שטובים וקטניות
חיין. כשהם גם האדמה פרי בורא מברך חיין כשהם ג"כ לאכלם

אלא חיין לאכלם אדם בני רוב דרך שאין ירקות מיני (ואפילו
בפני לאכלם ובא בהם וכיוצא בצלים כגון אחר דבר או פת ע"י
חיין לאכלם ראוים ואינם שהזקינו ובצל שום מקום ומכל עצמן)
(כמו שהכל עליהם מברך במאוד שורפים שהם מפני פת בלא

לגריעותא). ונשתנו הואיל החומץ על

בישלם אפילו האדמה פרי בורא עליהם מברך מבושלים וכשהם
בתבשיל ליתנם הוא מבושלים אכילתם שדרך ואע"פ עצמן בפני
בתבשיל כשהם שגם כיון מקום מכל עצמן בפני לאכלם ולא
אצל טפילה שהיא אע"פ חשובה ואכילתם להאכל דרכם

בורא עליהם לברך [מ]חשיבתם זו אכילתם דרך הרי התבשיל
פת. בלא האדמה פרי

אין בתבשיל שכשהם בהם וכיוצא וכמון לשבת דומין ואין
כשבישלם אף לפיכך כלל לאכילה עשוין שאינן חשוב אכילתם
שהכל אלא עליהם מברך אינו חיים אוכלם אפילו או עצמן בפני

ר"ד: בסי' כמ"ש

שהם· בהם וכיוצא כרשים וכן הזקינו שלא ובצל שום אבל
מתקלקלים הם עצמן בפני אותם וכשמבשלים חיים טובים

חיי כמו טוב טעמן שנשתנוואין כיון שהכל עליהם מברכים ן
כיון ונשתבחו אחר דבר או בשר עם נתבשלו ואפילו לגריעותא
פרי בורא לברך להם מועיל אין עצמן מצד השבח שאין

האדמה.

ואח"כ לגריעותא ונשתנה במים שנתבשל לאגוז דומין ואינן
ע"פ אף העץ פרי בורא עליו שמברכים ונתקן בדבש טגנוהו
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שהאגוז לפי ר"ב בסי' כמ"ש מהדבש אלא והשבח התיקון שאין
משא"כ ולהכשירו לתקנו אליו טפל הוא והדבש עיקר הוא
מקבלים והם עיקר הוא שמשביחן שהתבשיל בו וכיוצא בשום

ממילא: טעם

אלא‚ פת) עם (אפילו חיין לאכלם דרך שאין ירקות מיני יש
כגון כמבושלים שדינם כבושים או מלוחים או מבושלים
שהכל חיין כשהם עליהם מברך בהם וכיוצא ותרדין דלעת כרוב

האדמה. פרי בורא כבושים או ומבושלים בדברו נהיה

הוא אכילתם דרך [ו]מערי"ן) ריבי"ן (שקורין לפתות מיני וכן
כשהם האדמה פרי בורא עליהם ומברך מבושלים לאכלם
משתנים היו אם ואפילו בחרדל או בחומץ כבושים או מבושלים
הבשר מחמת ונשתבחו בשר בלא מבושלים היו אם לגריעותא
דרך הרי בהם טעם שיתן כדי בשר עם לבשלם בכך שדרכם כיון
משא"כ האדמה פרי בורא עליהם לברך מחשיבם זו אכילתם
התבשיל שיתן כדי בתבשיל ליתנם דרכם שאין בו וכיוצא בשום
אכילתם דרך אין לפיכך בו טעם הם שיתנו כדי אלא טעם בהם
מברך חיים וכשהם עצמן בפני מחשיבותם יותר מחשיבתם זו
אותן: נוטעים כן דעת שעל אכילתם דרך זו שאין שהכל עליהם

דרך„ זו שאין שהכל מברך חיים האוכלם יבשים קטניות וכן
אפילו האדמה פרי בורא מברך רטובים בעודם אבל אכילתם
גנות בשל אמורים דברים במה לאכילה הראוים השרביטין על

דרכם בשדות הנזרעים אבל חיים לאכלן דעת על נזרעים שהן
כשהם עליהם מברכים אין ולפיכך מבושלים ולהאכל להניחם
על בין הקטניות על בין שהכל אלא רטובים בעודם אפילו חיים

השרביטין:

כעל‰ בדברו נהיה שהכל מימיהם על מברך שסחטן ירקות
האדמה פרי בורא מברך בישולם מי על אבל פירות מי שאר

ר"ב: בסימן שנתבאר כמו

Âברכתו נשתנית לא קטנות לחתיכות נחתך אפילו מחותך ירק
ר"ב: בסימן שנתבאר דרך ועל

סעיפים ו' ובו ירקות ברכת דיני רה סימן א חלק

ועיקר‡ הואיל יצא האדמה פרי בורא האילן פירות על בירך
בורא הארץ פירות על בירך אם אבל הארץ מן הוא האילן
עץ פרי הוא אם בפרי מסופק הוא אם לפיכך יצא לא העץ פרי
ועל נפשך ממה ויצא האדמה פרי בורא יברך האדמה פרי או

ויין. פת על ואפילו יצא בדברו נהיה שהכל בירך אם הכל

ברכתו דבר כל על לברך צריך לכתחילה אבל בדיעבד זה וכל
שנתבאר כמו שלמד אחר ספק לו נולד כן אם אלא לו המיוחדת

[ר"ב]: (ר"ד) בסימן

א סעיף הפירות בברכת וטעות הפסק דין רו סימן א חלק
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הקדושה הנשמה של רוחנית עבודה – התפלה

ה ענין את רבינו שביאר "התכללות"[לאחר

מוקדם תנאי שהוא ישראל, נשמות כל עם וההתאחדות

האמור את לבאר ראשון, לענין חוזר – התפלה לעבודת

" היא בתפלה האדם שעבודת מהלעיל ויתבונן שישמע

[תפלת]"אתה"ש פירוש מפיו, מוציא ישראל, כנסת הוא ,

ונשמתו :]"חיותו

Y óåâä àìù ,åáìá øåîâé ,íãàä ììôúéùë ,ïëìå
÷ø ,ììôúîä àéä Y äåàúîä úéîäáä ùôð ùåøéô

.ììôúîä àéä ìòîî äåìà ÷ìç ùôð
התפלה בענין גדול יסוד לנו יוצא לעיל מהאמור

הפנימי: תוכנה לפי

– (כנ"ל) הוא תפלה של ומהותה ענינה כל
זו שהתחברות אלקות, עם וההתחברות ההתקשרות

ידי על שרשהנשמתהיא עם ומחוברת הקשורה האדם
וזוהי כנ"ל). נחלתו", חבל ("יעקב למעלה ומקורה

אתעבוד ולקלוט "לשמוע" – בתפלה האדם ת
תשוקתה ואת הקדושה נשמתו של ההתעוררות
שיבאר (כפי באלקות להדבק והתמידית הטבעית

בסמוך).

ענין לשום מקום אין התפלה בעבודת כן, ואם
הכח (שהיא הבהמית נפשו היינו – הגוף אל השייך
הגוף "לא כי וחומריים), גשמיים ענינים לכל המתאוה
היא ממעל אלוקה חלק נפש רק המתפלל, . .

המתפלל".

כלומר:

מקרבו לסלק צריך האדם התפלה שבעת פשוט זה
ונפשו גופו של החומריות והתאוות הרצונות כל את
הקב"ה לפני שעומד במחשבתו ולהתרכז הבהמית
ותאוות שרצונות ופשוט, מובן שהרי – אליו ומתפלל

הרצוי'. כוונה עם כדבעי לתפלה בסתירה הן הגוף

תוכנה לפי כדבעי שבתפלה רבינו מוסיף כאן אך
ובנפש בגוף שמקורו רגש לשום מקום אין הפנימי

הבהמית.

הנרגשת באלקות הדביקות האדםבנשמתשכן,
"חפצה שהנשמה בתכלית, רוחנית דביקות היא
בינה [המפריד הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה
ומקורה בשרשה ולידבק חיים] באלקים שרשה לבין
שהאדם – הגוף "ישות" ועצם ב"ה", החיים חיי בה'
– עצמו בפני נפרד ודבר כ"יש" עצמו את וחש רואה
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שהאגוז לפי ר"ב בסי' כמ"ש מהדבש אלא והשבח התיקון שאין
משא"כ ולהכשירו לתקנו אליו טפל הוא והדבש עיקר הוא
מקבלים והם עיקר הוא שמשביחן שהתבשיל בו וכיוצא בשום

ממילא: טעם

אלא‚ פת) עם (אפילו חיין לאכלם דרך שאין ירקות מיני יש
כגון כמבושלים שדינם כבושים או מלוחים או מבושלים
שהכל חיין כשהם עליהם מברך בהם וכיוצא ותרדין דלעת כרוב

האדמה. פרי בורא כבושים או ומבושלים בדברו נהיה

הוא אכילתם דרך [ו]מערי"ן) ריבי"ן (שקורין לפתות מיני וכן
כשהם האדמה פרי בורא עליהם ומברך מבושלים לאכלם
משתנים היו אם ואפילו בחרדל או בחומץ כבושים או מבושלים
הבשר מחמת ונשתבחו בשר בלא מבושלים היו אם לגריעותא
דרך הרי בהם טעם שיתן כדי בשר עם לבשלם בכך שדרכם כיון
משא"כ האדמה פרי בורא עליהם לברך מחשיבם זו אכילתם
התבשיל שיתן כדי בתבשיל ליתנם דרכם שאין בו וכיוצא בשום
אכילתם דרך אין לפיכך בו טעם הם שיתנו כדי אלא טעם בהם
מברך חיים וכשהם עצמן בפני מחשיבותם יותר מחשיבתם זו
אותן: נוטעים כן דעת שעל אכילתם דרך זו שאין שהכל עליהם

דרך„ זו שאין שהכל מברך חיים האוכלם יבשים קטניות וכן
אפילו האדמה פרי בורא מברך רטובים בעודם אבל אכילתם
גנות בשל אמורים דברים במה לאכילה הראוים השרביטין על

דרכם בשדות הנזרעים אבל חיים לאכלן דעת על נזרעים שהן
כשהם עליהם מברכים אין ולפיכך מבושלים ולהאכל להניחם
על בין הקטניות על בין שהכל אלא רטובים בעודם אפילו חיים

השרביטין:

כעל‰ בדברו נהיה שהכל מימיהם על מברך שסחטן ירקות
האדמה פרי בורא מברך בישולם מי על אבל פירות מי שאר

ר"ב: בסימן שנתבאר כמו

Âברכתו נשתנית לא קטנות לחתיכות נחתך אפילו מחותך ירק
ר"ב: בסימן שנתבאר דרך ועל

סעיפים ו' ובו ירקות ברכת דיני רה סימן א חלק

ועיקר‡ הואיל יצא האדמה פרי בורא האילן פירות על בירך
בורא הארץ פירות על בירך אם אבל הארץ מן הוא האילן
עץ פרי הוא אם בפרי מסופק הוא אם לפיכך יצא לא העץ פרי
ועל נפשך ממה ויצא האדמה פרי בורא יברך האדמה פרי או

ויין. פת על ואפילו יצא בדברו נהיה שהכל בירך אם הכל

ברכתו דבר כל על לברך צריך לכתחילה אבל בדיעבד זה וכל
שנתבאר כמו שלמד אחר ספק לו נולד כן אם אלא לו המיוחדת

[ר"ב]: (ר"ד) בסימן

א סעיף הפירות בברכת וטעות הפסק דין רו סימן א חלק

•
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הקדושה הנשמה של רוחנית עבודה – התפלה

ה ענין את רבינו שביאר "התכללות"[לאחר

מוקדם תנאי שהוא ישראל, נשמות כל עם וההתאחדות

האמור את לבאר ראשון, לענין חוזר – התפלה לעבודת

" היא בתפלה האדם שעבודת מהלעיל ויתבונן שישמע

[תפלת]"אתה"ש פירוש מפיו, מוציא ישראל, כנסת הוא ,

ונשמתו :]"חיותו

Y óåâä àìù ,åáìá øåîâé ,íãàä ììôúéùë ,ïëìå
÷ø ,ììôúîä àéä Y äåàúîä úéîäáä ùôð ùåøéô

.ììôúîä àéä ìòîî äåìà ÷ìç ùôð
התפלה בענין גדול יסוד לנו יוצא לעיל מהאמור

הפנימי: תוכנה לפי

– (כנ"ל) הוא תפלה של ומהותה ענינה כל
זו שהתחברות אלקות, עם וההתחברות ההתקשרות

ידי על שרשהנשמתהיא עם ומחוברת הקשורה האדם
וזוהי כנ"ל). נחלתו", חבל ("יעקב למעלה ומקורה

אתעבוד ולקלוט "לשמוע" – בתפלה האדם ת
תשוקתה ואת הקדושה נשמתו של ההתעוררות
שיבאר (כפי באלקות להדבק והתמידית הטבעית

בסמוך).

ענין לשום מקום אין התפלה בעבודת כן, ואם
הכח (שהיא הבהמית נפשו היינו – הגוף אל השייך
הגוף "לא כי וחומריים), גשמיים ענינים לכל המתאוה
היא ממעל אלוקה חלק נפש רק המתפלל, . .

המתפלל".

כלומר:

מקרבו לסלק צריך האדם התפלה שבעת פשוט זה
ונפשו גופו של החומריות והתאוות הרצונות כל את
הקב"ה לפני שעומד במחשבתו ולהתרכז הבהמית
ותאוות שרצונות ופשוט, מובן שהרי – אליו ומתפלל

הרצוי'. כוונה עם כדבעי לתפלה בסתירה הן הגוף

תוכנה לפי כדבעי שבתפלה רבינו מוסיף כאן אך
ובנפש בגוף שמקורו רגש לשום מקום אין הפנימי

הבהמית.

הנרגשת באלקות הדביקות האדםבנשמתשכן,
"חפצה שהנשמה בתכלית, רוחנית דביקות היא
בינה [המפריד הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה
ומקורה בשרשה ולידבק חיים] באלקים שרשה לבין
שהאדם – הגוף "ישות" ועצם ב"ה", החיים חיי בה'
– עצמו בפני נפרד ודבר כ"יש" עצמו את וחש רואה
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באלקות; הנשמה של זו דביקות על ומסתירה מעלימה
ונפשו גופו את פחות מרגיש שהאדם ככל ולפיכך,
נשמתו את יותר להרגיש ביכולתו כך הבהמית,

לאלקות. ומשתוקקת המתגעגעת הקדושה

היא האדם של התפלה עבודת ראשית כן, ועל
מציאות את ולשכוח הקדושה נשמתו בחיי להתרכז
ביטוי תהי' לא שתפלתו (וכלֿשכן הבהמית ונפשו גופו
הגשמיים); לצרכיהם הבהמית ונפשו גופו רצונות
עבודת ורק אך שלו התפלה עבודת תהי' ובמילא
היינו איבערלעבעניש"), נשמה ("א הקדושה ַהנשמה
באלקות. ולהידבק להתחבר התשוקה רגשי התעוררות

רגשי של ביטוי היא כזאת תפלה נשמתווכמובן,

בלבד הבהמית,הקדושה נפשו רגשי תערובת שום (בלי
נפש ש"רק באופן הגשמיים), לצרכי' רק המתאוית

המתפללת". היא ממעל אלקה חלק

øîàðä íéðéðòä ìëå äìôúä éøáã åá øáãî àéäå
.äá

אינם הגשמי מפיו היוצאים התפלה דיבורי וכן
ביטוי נפשואלא של וטהורים קדושים רגשות של

לאלקות, המתגעגעת אתשהיאהאלקית ה"מדברת"
בה". הנאמרים ענינים "וכל התפלה דיבורי

[áéù÷éå] åðæàì òéîùé íà éë ,øáã äùòé àì àéäå
.úçáùîå úøîæî øùà äìôúäå äðøä ìà

באלקות והדביקות האהבה שרגשי מאחר –

של הם התפלה בעת להרגיש צריך נפשושהאדם

התפלההאלקית בעת האדם יגיעת שכל נמצא, ,

במזמורי המתוארים ה' גדולת בעניני (בהתבוננות
(היינו לעשות כדי אינה – שבלב) ובעבודה התפלה,

שגופוולחדשליצור לפעול רק אלא לאלקות, אהבה (

"ישמעו" הבהמית תשוקתויקלטוונפשו את בתוכם
ושרשה. במקורה להידבק הקדושה הנשמה

נמצאת אכן עצמה, מצד הקדושה הנשמה [שהרי
בחייתמידיתבהשתוקקות ומקורה בשרשה "לידבק

להקב"ה ומשבחת" "מזמרת והיא (כנ"ל), ב"ה" החיים
"השמעתמיד – הוא התפלה עבודת של וענינה ;

שנקבעה רצון" ה"עת היא שאז היינו כו'", לאזניך
בהתגלות לבוא תוכל הנשמה תשוקת שבה מלמעלה
ונפש בגוף גם ונרגשת "נשמעת" שתהא כך כדי עד
ובעבודה בהתבוננות האדם יגיעת ידי (על הבהמית

שבלב)].

"רינת" נקראת באלקות להידבק הנשמה תשוקת –
האדם,זמרתו" בטבע גם שרואים כפי הנשמה, "

בשיר פורץ הוא הרי ומתפעל, מתרגש לבו שכאשר
וזמר.

התפלה, עבודת של ומהותה ענינה שנתבאר [לאחר

חז לשון את זה פי על לבאר רבינו ""ממשיך פניל קבלת

:]"שכינה

äãåáòä úàæ ,ïë äùòéå ,ïë åáìá øîâé øùàëå
."äðéëù éðô úìá÷" úàø÷ð

מחליט שהאדם – התפלה בעת זו נעלית עבודה
תפלת אל "לשמוע" בפועל) החלטתו את (ומקיים
בתוכו אותה ולקלוט חיים באלקים הנשמה ודביקות

" נקראת – שכינה".קבלתובפנימיותו פני

" ענין להבין כדי שכינהקבלת[אך לבארפני צריך – "

" בביטוי הפנימי התוכן את :]"שכינהפניתחילה

úìôðúîå úððçúîä ìàøùé úñðë úãåáòù ,ùåøéô
."äðéëùä éðô" àø÷ð 'ä éðôì

נשמות של ושרשן שמקורן הסוד בתורת מבואר
כי ה"שכינה", בחינת היא באלקות למעלה ישראל

שם "על הוא שכינה היינוששוכנתהתואר בנבראים, "

נשמות בתוך השוכנת האלקית ההארה דרגת שזוהי
ישראל;

היינו ישראל, נשמות של התפלה ועבודת
שרשן עם ומחוברות קשורות להיות השתוקקותן
דבוקות תהיינה זה ידי שעל ישראל") ("כנסת למעלה
בשם נקראת – ה'") לפני ("להתנפל חיים באלקים

השכינה".פני"

éðô úìá÷" àø÷ð äìôúå äúðø íãàä úòéîù ïéðòå
.äëåúáù äî ìá÷îä éìëë ,"äðéëùä

" פועלקבלתוענין שהאדם הוא שכינה" פני
הבהמיתשגופובעצמו לשמועונפשו "כלי" ייעשו

עם מהותה בכל הקשורה נשמתו, תפלת אל ולהקשיב
של שההשתוקקות עד השכינה"), ("פני למעלה שרשה
בפנימיות ונכנסת אצלו נקלטת תהי' האלקית נפשו

בתוכו. דבר המקבל כלי כמו לבבו,

.äì ùåáì àìà äðéàù ,ùåøéô
הדבר אל וטפל בטל להיות – הוא "כלי" של גדרו

הלובשו.שניתן האדם אל הבטל "לבוש" כמו בתוכו,

" ענין הוא התפלהקבלתוכך לפני שכינה": פני
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נפשו אל הבהמית נפשו ואת גופו את מבטל האדם
התפלה בעת שלהם המציאות שכל כך כדי עד האלקית
את בתוכם לקבל ו"לבוש" קיבול" "כלי היותם היא
כנ"ל). שכינה", "פני (הנקראת הקדושה הנשמה תפלת

äáù áåèä ìá÷ì ìëåé àì øùà ,òø éìë ùéå
åááìå åéðæà óåôëì ìëåé àìù åðééäã ,åðèìôúå

.äãåáòäå äìôúä éøáã ïéáäì
כלי יש משל, דרך על גשמי, שבכלי כשם והנה,

ויש שיכולטוב ושלם חזק כלי שיש היינו – רע כלי
כלי ויש בו, שנותנים מה את בתוכו ולהחזיק לקבל
מה את ולהחזיק לקבל יכול שאינו ורעוע חלש
גם כך – בתוכו מתקיים אינו והדבר בתוכו שנותנים

" בענין השכינה:קבלתבנמשל, פני "

נפשו ואת גופו את שזיכך אדם הוא טוב" "כלי
בתוכם ולקלוט לקבל יכולים שהם כך כדי עד הבהמית
לה' והתשוקה שהאהבה היינו הנשמה, תפלת את
מתקבלת התפלה בעת הקדושה בנשמתו המתעוררת

פנימי; באופן בתוכו ונקלטת אצלו

שגופו כזה במצב הנמצא אדם הוא רע" ו"כלי
יכולת מבלי מאד, אצלו חשובים הגופניים ורצונותיו
כלי רק תהי' הגוף מציאות שכל עד אותם לבטל
הנשמה דביקות את לקלוט היינו הטוב", "לקבל
לה' האהבה והתעוררות התפלה דיבורי ולכן, באלקות.
בלבד זו שלא ונמצא אצלו, נקלטים אינם ("העבודה")
גופו על מאומה פועלת אינה ועבודתה הנשמה שתפלת
אותה. "פולטים" הם להיפך, אלא הבהמית, ונפשו

.äðéëùä éðô ìéá÷äì ïéëåæ ïéà àø÷ð äæ
פני להקביל זוכין "אין אומרים כזה אדם על
לקבל טוב" "כלי להיות זוכה שאינו פירוש שכינה",
(הנקראת הקדושה נשמתו ותפלת עבודת את בתוכו

כנ"ל). השכינה" "פני

åøéñäìå åúåçãì ,åéúåìåáçúå øöéä äùòî àåäù
áùå ïéáé åááìáå åéðæàá òîùé" éúìáì ,'ä éøçàî

"åì àôøå
ויתבונן "ישמע" הגוף שאם ומבין יודע הרע היצר
הרי הקדושה, נשמתו ועבודת תפלת את בתוכו ויקלוט

האדם את ומסיר דוחה הוא ולכן לטוב, עליו יפעול זה

ועל הנשמה; תפלת את לקבל טוב" "כלי גופו מלהיות

הכבד ואזניו הזה העם לב "השמן הנביא אמר זה

יבין ולבבו ישמע ובאזניו בעיניו יראה פן השע, ועיניו

לו". ורפא ושב –

" ענין לבאר המאמר, לתחילת חוזר שיר[ועתה

:]"השירים

úéèøô àåä íéøéùä ùåøéô ,íéøéùä øéù åäæå
àåä íéøéùä øéùå ,åøéáçî ìãáåî ãçà ìë ,ìàøùé

.ìàøùé úñðë
ב" הפנימי הפירוש יובן הנ"ל כל פי שירעל

לשון – "שירים" א) בחינות: שתי על דקאי השירים",

יחיד. לשון – "שיר" ב) רבים.

פירוש:

ו שהואיש באופן באלקות ומתדבק מתפלל האדם

גופו את זיכך טרם (כי עצמו מציאות את עדיין מרגיש

מתפלל כשהוא גם ולפיכך, לגמרי). הבהמית ונפשו

של ה' אהבת את בלבו ומגלה הקדושהומעורר ,נשמתו

הפרטיים והחושים הכוחות לפי רק היא דביקותו הרי

שלו.

כי רבים, לשון – "שירים" נקראת כזו תפלה

במדריגת מחבירו" "מובדל הוא אדם כל כזו בתפלה

הם אלו ישראל בני ו"שירי" שתפלות ונמצא תפלתו,

עניינו לפי אחד כל ("שירים"), "ריבוי" בבחינת

ומדריגתו.

רז"ל שאמרו כפי היא האדם תפלת כאשר אך

מה לאזנך מוציאשאתה"השמע – ישראל" "כנסת –

תפלת היא שתפלתו היינו בלבדמפיך", (שרקנשמתו

למעלה, שרשה בה נרגש ובמילא המתפללת"), "היא

"הם ישראל כל ששם ישראל" כנסת "בחינת היא

– אחד" כ"גוף יחד ודבוקים שלימה", [אחת] קומה

בחינת יחיד, לשון "שיר" זה "שיר"אחדותהרי שזהו ,

יחד. ישראל נשמות כללות של אחד
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נפשו אל הבהמית נפשו ואת גופו את מבטל האדם
התפלה בעת שלהם המציאות שכל כך כדי עד האלקית
את בתוכם לקבל ו"לבוש" קיבול" "כלי היותם היא
כנ"ל). שכינה", "פני (הנקראת הקדושה הנשמה תפלת

äáù áåèä ìá÷ì ìëåé àì øùà ,òø éìë ùéå
åááìå åéðæà óåôëì ìëåé àìù åðééäã ,åðèìôúå

.äãåáòäå äìôúä éøáã ïéáäì
כלי יש משל, דרך על גשמי, שבכלי כשם והנה,

ויש שיכולטוב ושלם חזק כלי שיש היינו – רע כלי
כלי ויש בו, שנותנים מה את בתוכו ולהחזיק לקבל
מה את ולהחזיק לקבל יכול שאינו ורעוע חלש
גם כך – בתוכו מתקיים אינו והדבר בתוכו שנותנים

" בענין השכינה:קבלתבנמשל, פני "

נפשו ואת גופו את שזיכך אדם הוא טוב" "כלי
בתוכם ולקלוט לקבל יכולים שהם כך כדי עד הבהמית
לה' והתשוקה שהאהבה היינו הנשמה, תפלת את
מתקבלת התפלה בעת הקדושה בנשמתו המתעוררת

פנימי; באופן בתוכו ונקלטת אצלו

שגופו כזה במצב הנמצא אדם הוא רע" ו"כלי
יכולת מבלי מאד, אצלו חשובים הגופניים ורצונותיו
כלי רק תהי' הגוף מציאות שכל עד אותם לבטל
הנשמה דביקות את לקלוט היינו הטוב", "לקבל
לה' האהבה והתעוררות התפלה דיבורי ולכן, באלקות.
בלבד זו שלא ונמצא אצלו, נקלטים אינם ("העבודה")
גופו על מאומה פועלת אינה ועבודתה הנשמה שתפלת
אותה. "פולטים" הם להיפך, אלא הבהמית, ונפשו

.äðéëùä éðô ìéá÷äì ïéëåæ ïéà àø÷ð äæ
פני להקביל זוכין "אין אומרים כזה אדם על
לקבל טוב" "כלי להיות זוכה שאינו פירוש שכינה",
(הנקראת הקדושה נשמתו ותפלת עבודת את בתוכו

כנ"ל). השכינה" "פני

åøéñäìå åúåçãì ,åéúåìåáçúå øöéä äùòî àåäù
áùå ïéáé åááìáå åéðæàá òîùé" éúìáì ,'ä éøçàî

"åì àôøå
ויתבונן "ישמע" הגוף שאם ומבין יודע הרע היצר
הרי הקדושה, נשמתו ועבודת תפלת את בתוכו ויקלוט

האדם את ומסיר דוחה הוא ולכן לטוב, עליו יפעול זה

ועל הנשמה; תפלת את לקבל טוב" "כלי גופו מלהיות

הכבד ואזניו הזה העם לב "השמן הנביא אמר זה

יבין ולבבו ישמע ובאזניו בעיניו יראה פן השע, ועיניו

לו". ורפא ושב –

" ענין לבאר המאמר, לתחילת חוזר שיר[ועתה

:]"השירים

úéèøô àåä íéøéùä ùåøéô ,íéøéùä øéù åäæå
àåä íéøéùä øéùå ,åøéáçî ìãáåî ãçà ìë ,ìàøùé

.ìàøùé úñðë
ב" הפנימי הפירוש יובן הנ"ל כל פי שירעל

לשון – "שירים" א) בחינות: שתי על דקאי השירים",

יחיד. לשון – "שיר" ב) רבים.

פירוש:

ו שהואיש באופן באלקות ומתדבק מתפלל האדם

גופו את זיכך טרם (כי עצמו מציאות את עדיין מרגיש

מתפלל כשהוא גם ולפיכך, לגמרי). הבהמית ונפשו

של ה' אהבת את בלבו ומגלה הקדושהומעורר ,נשמתו

הפרטיים והחושים הכוחות לפי רק היא דביקותו הרי

שלו.

כי רבים, לשון – "שירים" נקראת כזו תפלה

במדריגת מחבירו" "מובדל הוא אדם כל כזו בתפלה

הם אלו ישראל בני ו"שירי" שתפלות ונמצא תפלתו,

עניינו לפי אחד כל ("שירים"), "ריבוי" בבחינת

ומדריגתו.

רז"ל שאמרו כפי היא האדם תפלת כאשר אך

מה לאזנך מוציאשאתה"השמע – ישראל" "כנסת –

תפלת היא שתפלתו היינו בלבדמפיך", (שרקנשמתו

למעלה, שרשה בה נרגש ובמילא המתפללת"), "היא

"הם ישראל כל ששם ישראל" כנסת "בחינת היא

– אחד" כ"גוף יחד ודבוקים שלימה", [אחת] קומה

בחינת יחיד, לשון "שיר" זה "שיר"אחדותהרי שזהו ,

יחד. ישראל נשמות כללות של אחד
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מצד‡Í(ל) שלא הפנים הארת בסיבת הב' המדרגה הנה
והוא למעלה מלמטה הבא הוא החכמה אור
כשיתפעל כמו דוקא הלב בפנימית שבאה השמחה מחמת
ויעלו הלב המשמח מיין או ביותר ונפלאה טובה מבשורה
שיצהבו עד למעלה מלמטה הפנים אל שבלב הדמים
פנים מצהבת יותר הרבה ושמחה אורה ברוב פניו ויתאדמו
ע"פ במ"א (וכמ"ש הנ"ל חדשה וחכמה שכל המצאת שע"י
דחכמה דמשמן משמן פנים להצהיל אנוש לבב ישמח ויין
שיש כידוע הוא והענין כו') לבד פנים אור הצהלת נקרא
בפנימית מתאחד הלב ופנימית וחיצוניות פנימית בלב
השגת כמו המוח בחיצוניות הלב וחיצוניות דוקא המוח
בחיצוניות אהבה יוליד המוח בחיצוניות והתבוננות שכל
להיות יוכל כי תמיד כא' קשורים אינם אבל כידוע הלב
מיגעי' לכל כידוע כלל בלב יתפעל ולא במוח שיתפעל
מזה הלב התפעלות יפעול שלא הבורא בגדולת בהתבוננות
וחיבור יחוד אין ולב מוח שבחיצוניות מפני לפרקים רק
עם תמידי וקשר וחיבור יחוד יש הלב בפנימית אבל כ"כ
שמיד רואים שאנו כמו ממש לאחדים והיו המוח פנימית
הלב בפנימית יתפעל מיד המוח בפנימית אדם שיתפעל
בהתפעלות באלקות השגתו כח בפנימית יוקלט כאשר והוא
עצמו הזה הביטול התפעלות פנימית יוקלט מיד הביטול
חכמה הרבה ראה ולבי וכן כו' ירננו ובשרי לבי כמו בלב
הלב נקודת פנימית התפעלות וכן שבלב השכל עין ונקרא
משום כלל יגיעה מבלי המוח פנימית התפעלות מיד יעשה
שבמוח חיצוניות מהשגה (משא"כ ממש כא' שמתאחדים
התפעלות עושה הלב בפנימית השמחה לענין וכן כו')

פתאום בהפלגה שבאה טובה מבשורה (וראי' המוח פנימית
בבשורה וכן נשמתה פרחה לשרה דיצחק כבשורה ללב
הלב שפנימית לפי כו' יעקב רוח ותחי נאמר ליעקב דיוסף
ונקרא כו' המוח מכלי שלמעלה ממש הנפש בעצם נוגע
כו') החיים רוח ששם הימני בחלל (שהוא הלב תעלומת
שבחלל הנפש הוא בדם רק הוא המשמח שיין ואע"פ
מחומו הלב שמשמח למעלה מלמטה שעולה השמאלי
במוח כח ומוסיף הלב נקודת נפתח עי"ז מ"מ וחריפותו
כמו חכמתו בעצם כחו מכפי יותר שכליים לחדש החכמה
כל שמגלה לזקנים ישן יין וכמו כו' אדרדקי חמרא אגברו
לא' קדימה שאין מתפרשין דלא ריעין תרין ונק' הפנימית
כו' בפנימיותם ולבא מוחא הנסתרות וכמ"ש כלל זולתו על
שיעלו הדמים קיבוץ עושה הלב בפנימית השמחה ונמצא
ביותר פניו שיאירו או"ח) (בבחי' למעלה מלמטה בפנים
שניהם היו ובמ"ת או"י) (שנק' החכמה שע"י הפנים מאור
למטה מלמעלה פניהם האירו כו' פניך באור שהרי כא'
ותענוג שמחה מרוב נשמתן פרחה דיבור כל ועל כנ"ל
עשה שבנפשם מ"ה כ"ח שפנימי' מפני למעלה) מלמטה
רוחם להכיל יוכלו שלא עד בלבם ותענוג השמחה פנימי'
בין המוח פנימית עם מתאחד הלב דפנימית ראיה ומזה
בשורה או המשמח יין ע"י הלב בשמחת למעלה מלמטה
שנמשך המוח בפנימית הנפש בשמחת מלמעלה בין טובה
כו' מפזז שהיה בדוד וכמו כו' את שראו במ"ת כמו או ללב
שזהו נפשאי חדאי ר"ש שאמר וכמו בד"ת ונשמח כמו (או
כמו או כמשי"ת) ש"מ שמחה משא"כ החכמה באור רק

וד"ל: וכה"ג המים בניסוך השואבה בית שמחת
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˘„˜Ïחדשים ראש לכם הזה החדש שנאמר (ד') חדשים
תהא זו עדות הפי' ובא ב'): י"ב (שמות וגו'
ואיש איש לכל מסורה אינה זו שמצוה כלומר לכם מסורה
וישבות ימים ששה ימנה איש שכל בראשית שבת כמו
כל שכשיראה נאמר שלא החדש בקביעת משא"כ בשביעי
ויקבע החשבון ע"פ ימנה או הלבנה את ג"כ ואיש איש
והמועד ר"ח אינו וחדשו כלום ולא עשה לא שא"כ ר"ח
בפסח חמץ לאכול ומותר מועד אינו חשבונו ע"פ שנקבע

ב"ד אלא לעולם יעשו לא זו מצוה אבל וכו' חשבונו של
מפי איש שהוא ידוע והסמיכות בא"י הסמוך שלשה של
העבור במלאכת מונים היום שהיותינו וזה מרע"ה עד איש
מפני לא יו"ט היום וזה ר"ח היום שזה ואומרים שבידינו
קבלנו שכך מפני אבל פנים בשום יו"ט נקבענו חשבונינו
קידש הוא בארץ ונסמך בדורו גדול שהי' הנשיא הלל שר'
וע"ז אליהו שיבא עד לבא העתידים שנים ועיבר חדשים

היום: סומכים אנו
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עלייתÔÈ·‰ÏÂא) הוא החדש קדוש ענין הנה הענין, שרש
העליון קדש שנק' אבא באור חדש הנק' המל'
אא"ס התלבשות הוא שבחכמה ולפי הבדלה ל' קדש כי
כלל ומהותם מערכם ואינו הנמצאים מכל מובדל שהוא
מתקדש שהחדש החדש וקידוש קדש, ג"כ החכמה נק' לכך
יובן הדבר וביאור אבא. מאור לקבל המל' עליית היינו ג"כ
וגו' בחדשו חדש מדי והיה הפסוק בפי' במ"א עפמ"ש
לר"ח שבת שבין בהפרש בסידור שנדפס כ"ג) ס"ו (ישעי'
עולה שבר"ח והוא בשבת שאינו מה בר"ח מעלה שיש
בתמיד נאמר ולכן ז"א ע"י שלא אבא מאור לקבל המל'
בתמיד משא"כ זכר ל' ט"ו) כ"ח (במדבר ונסכו דר"ח
שבשבת לפי נקבה ל' י') כ"ח (במדבר ונסכה כתיב דשבת
ממקור בפ"ע מקבלת הרי בר"ח אבל לו טפלה היא
הוא שהדבור וידוע ה' דבר היא המל' הנה כי ההמשכה,
יאהוב אם כמו המדות שמגלה ע"ש דאתגלייא עלמא הנק'
ונמצא וחיבה אהבה דברי עמו דיבורו יהי' לזולתו אדם
יגלנה בלבו שיש התפארות וכן הדבור ע"י האהבה מתגלה

והדב המקורים הם המדות ונמצא כו' הדבור בחי'ע"י ור
עוד יש והנה כלום מגרמי' ל"ל עצמו ומצד מהם מקבל
כלל מקבל בחי' אינו כאשר והוא מזה נעלה בדבור בחי'
חכמה דברי כשמדבר כמו השכל מן שמקבל כ"א מהמדות
הוא השכל אלא כלל זה לדבור שייכות למדות שאין ושכל
למדות מקור הוא שהשכל וכמו בדבור גילויו שנובע מקורו
בהשוואה המדות עם הדבור אז והרי לדבור מקור הוא כן
ר"ח בין ההפרש יובן זה ועד"מ לשניהן, א' ומקור א'
מקבלת שבהם לפי המעשה ימי שנק' המעשה ימי ו' לשאר
במל' דאצי' חסד מאיר ראשון יום דאצי' המדות מן המל'
ניצוצים רפ"ח לברר כדי הארתם ועיקר כו' גבורה ב' יום
מרע סור בחי' ה' בעבודת כמו והוא דבי"ע בנוגה שנפלו
שזהו היום כל באדם שיש ט"ו) ל"ד (תלים טוב ועשה
היראה או מהאהבה רשימו מחמת בא והוא הבירורים עיקר
מקבלים והם זה לבירור המקוריים שהן בתפלה לו שהיה
לא ר"ח אבל תיקון, ל' המעשה ימי נק' וע"כ כו' השכל מן
וכמ"ש מלאכה בעשיית שמותר אע"פ המעשה יום נק'
אשר המקום אל ובאת י"ט) י"ח כ' (שמ"א כו' חדש מחר
המעשה יום נק' אינו שר"ח מכלל המעשה ביום שם נסתרת
ע"י שלא החכמה מאור לקבל ה' דבר בחי' עולה שבו לפי
במשל כנ"ל פי' בנוק', חדשים מוחי' נמשך ואז המדות
ע"י שלא עליונה חכמה מעצמות מקבל שהדבור
מעת יותר ביטול בבחי' הדבור ואז במדות התלבשותה
יש בחי' הוא המדות מן כשמקבל כי המדות מן קבלתו
אבל בדבור, כשמתגלים וכ"ש יש בחי' האהבה כי ודבר
היא החכמה כי ביטול בבחי' הוא החכמה מן כשמקבל
וכמא' אין בחי' ג"כ צ"ל ממנו מקבל וכשהדבור אין בחי'
ובקרירות בנחת י"ז) ט' (קהלת נשמעים בנחת חכמים דברי

הוא ה' ובעבודת יש, בבחי' כשהוא ולא מציאותו בביטול
מה אלא עצמו מצד מדבר שאינו הלכה זו ה' בדבר העסק
ימושו לא בפיך שמתי אשר ודברי כמ"ש בפיו ה' ששם
המשנה אני להב"י המגיד וכמאמר כ"א) נ"ט (ישעי' מפיך
שהיא המל' מקבלת בר"ח למעלה וכמ"כ בפיך המדברת
בה שהושם מה ומדברת והחכמה השכל מן ה' דבר
ראש שנק' וזהו כו' ביטול בבחי' הדבור ואז ית' מחכמתו
בעולם ית' מחכמתו חדשים מוחי' התחדשות ע"ש חדש
ההעלאה פי' והמשכה העלאה ג"כ בזה יש והנה הדבור,
ואח"כ תחלה בהחכמה ונכלל עולה שהדבור מה הוא
יש בבחי' כשהדבור כי בדבור החכמה גילוי הוא ההמשכה
תחלה שמתבטל ע"י אלא החכמה מאור לקבל לו א"א
עמקות לגלות וכשצריך המדבר באדם עד"מ כמו והוא
איך בשכלו ומעמיק מלדבר פוסק הוא אזי בדבור השכל
רב שתיק ענין וכן בחכמה הדבור עליית ענין והוא לדבר

שענין א') ו' (ביצה בגמ' אורשנז' ביטול הוא זו שתיקה
ויתגלה אח"כ ישוב שעי"ז כדי בחכמתו והתכללותו הדבור
שהשיב אלם ביונת וכנזכר להם להשיב בדבור החכמה
העלאת שהוא החדש קידוש ענין וזהו הסוד. ע"פ להם
אור בה נמשך ואח"כ למעלה מלמטה אבא באור המל'
החדש באמצע הנה כי כמשי"ת, למטה מלמעלה אבא
מהשמש רחוקה היא ואז ודבר יש בבחי' מליאה הלבנה
קטנה נקודה היא המולד ובעת חדש בסוף כשנסתרת אבל
מאיר השמש ואור מהשמש לקבל עולת שאז ביטול בבחי'
הדבור ביטול ע"י שצ"ל אבא אור הוא המולד בעת עליה
החדש את המקדשים ב"ד ע"י הוא זו והעלאה כנ"ל דוקא
מקודש אומר ב"ד וראש מרע"ה עד איש מפי איש סמוכים
באור המל' ועולת החדש מתקדש זאת ובאמירתו מקודש
אל מהמסמיך הארה המשכת ענינה הסמיכה כי והענין אבא
משה הארת בהם יש הרי סמוכים כשהב"ד ולכן הנסמך
השתלשלות כמה דרך שנמשכה ואע"פ אבא יסוד שהוא
האחרון למוסמך וחיבור קשר יש מ"מ וכו' ליהושע ממשה
סמיכה נותן הוא מקודש אומר כשהוא ולזאת משה עם
אבא באור חדש הנק' ית' מלכותו מדת להעלות אבא מיסוד
כלום יועיל לא מקודש אומר אחר איש הי' אם זה וזולת
שאינו מאחר אבא באור המל' את להעלות לו א"א כי
משא"כ כו' חדש חדשו אין ואז כנ"ל אבא מיסוד מוסמך
בלא ממילא הוא בשבת המל' שעליית בראשית בשבת
הוא שבת בו כי מטעם וקיימא מיקדשא שבת כי פעולתינו
נח הוא ובשבת ליש מאין בוימ"ב העולם מעשייתו ית'
וכן וכו' רקיע יהי אור יהי דהדיוטא מילין מלדבר ושובת
זו מלאכה בעסק מושפלים שהיו ית' וחכמתו מדותיו גם
ונחת ויורד מתגלה התענוג ועולם בעצמותם עולים הם
כי ושבת שבת כל הוא וככה טוב בכי מלאכתו מגמר ינחת
בראשית שבת הוא שבת וכל מע"ב יום בכל מחדש הוא
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קלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

עלייתÔÈ·‰ÏÂא) הוא החדש קדוש ענין הנה הענין, שרש
העליון קדש שנק' אבא באור חדש הנק' המל'
אא"ס התלבשות הוא שבחכמה ולפי הבדלה ל' קדש כי
כלל ומהותם מערכם ואינו הנמצאים מכל מובדל שהוא
מתקדש שהחדש החדש וקידוש קדש, ג"כ החכמה נק' לכך
יובן הדבר וביאור אבא. מאור לקבל המל' עליית היינו ג"כ
וגו' בחדשו חדש מדי והיה הפסוק בפי' במ"א עפמ"ש
לר"ח שבת שבין בהפרש בסידור שנדפס כ"ג) ס"ו (ישעי'
עולה שבר"ח והוא בשבת שאינו מה בר"ח מעלה שיש
בתמיד נאמר ולכן ז"א ע"י שלא אבא מאור לקבל המל'
בתמיד משא"כ זכר ל' ט"ו) כ"ח (במדבר ונסכו דר"ח
שבשבת לפי נקבה ל' י') כ"ח (במדבר ונסכה כתיב דשבת
ממקור בפ"ע מקבלת הרי בר"ח אבל לו טפלה היא
הוא שהדבור וידוע ה' דבר היא המל' הנה כי ההמשכה,
יאהוב אם כמו המדות שמגלה ע"ש דאתגלייא עלמא הנק'
ונמצא וחיבה אהבה דברי עמו דיבורו יהי' לזולתו אדם
יגלנה בלבו שיש התפארות וכן הדבור ע"י האהבה מתגלה

והדב המקורים הם המדות ונמצא כו' הדבור בחי'ע"י ור
עוד יש והנה כלום מגרמי' ל"ל עצמו ומצד מהם מקבל
כלל מקבל בחי' אינו כאשר והוא מזה נעלה בדבור בחי'
חכמה דברי כשמדבר כמו השכל מן שמקבל כ"א מהמדות
הוא השכל אלא כלל זה לדבור שייכות למדות שאין ושכל
למדות מקור הוא שהשכל וכמו בדבור גילויו שנובע מקורו
בהשוואה המדות עם הדבור אז והרי לדבור מקור הוא כן
ר"ח בין ההפרש יובן זה ועד"מ לשניהן, א' ומקור א'
מקבלת שבהם לפי המעשה ימי שנק' המעשה ימי ו' לשאר
במל' דאצי' חסד מאיר ראשון יום דאצי' המדות מן המל'
ניצוצים רפ"ח לברר כדי הארתם ועיקר כו' גבורה ב' יום
מרע סור בחי' ה' בעבודת כמו והוא דבי"ע בנוגה שנפלו
שזהו היום כל באדם שיש ט"ו) ל"ד (תלים טוב ועשה
היראה או מהאהבה רשימו מחמת בא והוא הבירורים עיקר
מקבלים והם זה לבירור המקוריים שהן בתפלה לו שהיה
לא ר"ח אבל תיקון, ל' המעשה ימי נק' וע"כ כו' השכל מן
וכמ"ש מלאכה בעשיית שמותר אע"פ המעשה יום נק'
אשר המקום אל ובאת י"ט) י"ח כ' (שמ"א כו' חדש מחר
המעשה יום נק' אינו שר"ח מכלל המעשה ביום שם נסתרת
ע"י שלא החכמה מאור לקבל ה' דבר בחי' עולה שבו לפי
במשל כנ"ל פי' בנוק', חדשים מוחי' נמשך ואז המדות
ע"י שלא עליונה חכמה מעצמות מקבל שהדבור
מעת יותר ביטול בבחי' הדבור ואז במדות התלבשותה
יש בחי' הוא המדות מן כשמקבל כי המדות מן קבלתו
אבל בדבור, כשמתגלים וכ"ש יש בחי' האהבה כי ודבר
היא החכמה כי ביטול בבחי' הוא החכמה מן כשמקבל
וכמא' אין בחי' ג"כ צ"ל ממנו מקבל וכשהדבור אין בחי'
ובקרירות בנחת י"ז) ט' (קהלת נשמעים בנחת חכמים דברי

הוא ה' ובעבודת יש, בבחי' כשהוא ולא מציאותו בביטול
מה אלא עצמו מצד מדבר שאינו הלכה זו ה' בדבר העסק
ימושו לא בפיך שמתי אשר ודברי כמ"ש בפיו ה' ששם
המשנה אני להב"י המגיד וכמאמר כ"א) נ"ט (ישעי' מפיך
שהיא המל' מקבלת בר"ח למעלה וכמ"כ בפיך המדברת
בה שהושם מה ומדברת והחכמה השכל מן ה' דבר
ראש שנק' וזהו כו' ביטול בבחי' הדבור ואז ית' מחכמתו
בעולם ית' מחכמתו חדשים מוחי' התחדשות ע"ש חדש
ההעלאה פי' והמשכה העלאה ג"כ בזה יש והנה הדבור,
ואח"כ תחלה בהחכמה ונכלל עולה שהדבור מה הוא
יש בבחי' כשהדבור כי בדבור החכמה גילוי הוא ההמשכה
תחלה שמתבטל ע"י אלא החכמה מאור לקבל לו א"א
עמקות לגלות וכשצריך המדבר באדם עד"מ כמו והוא
איך בשכלו ומעמיק מלדבר פוסק הוא אזי בדבור השכל
רב שתיק ענין וכן בחכמה הדבור עליית ענין והוא לדבר

שענין א') ו' (ביצה בגמ' אורשנז' ביטול הוא זו שתיקה
ויתגלה אח"כ ישוב שעי"ז כדי בחכמתו והתכללותו הדבור
שהשיב אלם ביונת וכנזכר להם להשיב בדבור החכמה
העלאת שהוא החדש קידוש ענין וזהו הסוד. ע"פ להם
אור בה נמשך ואח"כ למעלה מלמטה אבא באור המל'
החדש באמצע הנה כי כמשי"ת, למטה מלמעלה אבא
מהשמש רחוקה היא ואז ודבר יש בבחי' מליאה הלבנה
קטנה נקודה היא המולד ובעת חדש בסוף כשנסתרת אבל
מאיר השמש ואור מהשמש לקבל עולת שאז ביטול בבחי'
הדבור ביטול ע"י שצ"ל אבא אור הוא המולד בעת עליה
החדש את המקדשים ב"ד ע"י הוא זו והעלאה כנ"ל דוקא
מקודש אומר ב"ד וראש מרע"ה עד איש מפי איש סמוכים
באור המל' ועולת החדש מתקדש זאת ובאמירתו מקודש
אל מהמסמיך הארה המשכת ענינה הסמיכה כי והענין אבא
משה הארת בהם יש הרי סמוכים כשהב"ד ולכן הנסמך
השתלשלות כמה דרך שנמשכה ואע"פ אבא יסוד שהוא
האחרון למוסמך וחיבור קשר יש מ"מ וכו' ליהושע ממשה
סמיכה נותן הוא מקודש אומר כשהוא ולזאת משה עם
אבא באור חדש הנק' ית' מלכותו מדת להעלות אבא מיסוד
כלום יועיל לא מקודש אומר אחר איש הי' אם זה וזולת
שאינו מאחר אבא באור המל' את להעלות לו א"א כי
משא"כ כו' חדש חדשו אין ואז כנ"ל אבא מיסוד מוסמך
בלא ממילא הוא בשבת המל' שעליית בראשית בשבת
הוא שבת בו כי מטעם וקיימא מיקדשא שבת כי פעולתינו
נח הוא ובשבת ליש מאין בוימ"ב העולם מעשייתו ית'
וכן וכו' רקיע יהי אור יהי דהדיוטא מילין מלדבר ושובת
זו מלאכה בעסק מושפלים שהיו ית' וחכמתו מדותיו גם
ונחת ויורד מתגלה התענוג ועולם בעצמותם עולים הם
כי ושבת שבת כל הוא וככה טוב בכי מלאכתו מגמר ינחת
בראשית שבת הוא שבת וכל מע"ב יום בכל מחדש הוא
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c"agקלו i`iyp epizeax zxezn

צריך העולם כי ידינו על ולא וממילא מאליו הוא וכ"ז
השבת אין ולכן השביתה יהי' וממילא עכ"פ להתהוות
ששה ימנה מישראל איש כל אלא שיקדשוהו לב"ד שייך
עליית אבל שובת ית' שהוא ביום בשביעי וישבות ימים

אומר ב"ד שראש במה דוקא ידינו על הוא שבר"ח המל'
אינו ר"ח הב"ד זולת רבים או א' ימנה אם ולכן מקודש
המל' עליית נעשית שלא לצד באמת חודש אינו כי כלום

דוקא: המוסמך ע"י זולתי ידם על

ycegd yeciw zevn

•

1
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3

4

5

6

7

8

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

בחי'Â‰�‰ד) שהיא דאצי' מל' בבחי' הנ"ל כל כדוגמת
עוד כמו"כ יובן כנ"ל, לבי"ע אצי' בין ממוצע
בחי' ג"כ שהוא ממש עליון כתר בבחי' מעלה למעלה
א"ס שבחי' ידוע להיות לנאצלים, המאציל בין ממוצע
הפשוט א"ס בבחי' הוא העליון המאציל מבחי' הנמשך
הי"ס בחי' לגבי כלל בערך ואינו הפשיטות בתכלית
ממש מוגבלים ונק' פרטים, נאצלים בבחי' שהן דנאצלים
שתרד א"א ע"כ כנ"ל, הפשוט אוא"ס בחי' ערך לגבי
בחי' והיינו ביניהם, הממוצע ע"י לא אם אליהם השפע
כנודע ממש, הפשוט א"ס הארת מתעלם שבו עליון כתר
בחי' שהוא דא"ס מל' מבחי' הוא הכתר פנימי' שבחי'
בבחי' השפע שמתעלם וע"י ממש, שבמאציל התחתונה
ומקור שרש בחי' אח"כ נעשה דוקא ע"י בפנימיותה כתר
כנודע כו', משניהם היא כלולה שג"כ ונמצא כו', לנאצלים
שבמאציל התחתונה מבחי' עדיין הכתר פנימי' שבחי'
הפשוט אא"ס הארת ומתלבש מתעלם שבו להיות ממש
החיצוני' בחי' משא"כ כנ"ל, ממש דא"ס מל' שמבחי'
בבחי' שנחשב ולמטה שבכתר חכ' מבחי' שהוא שבה
אלו בחי' ב' שג"כ מזה מובן ונמצא לנאצלים. וראש מקור
הוי' ג"כ ונק' וגילוי, העלם בחי' שהם וארץ ים ג"כ נק'
לבחי' שמעלים פנימי' שבחי' דהיינו וממלא, וסובב ואלקי'
בחי' שהוא ים בחי' נק' כנ"ל ממש הפשוט אוא"ס הארת
שבמאציל התחתונה מדריגה סוף להיות סוף ונק' ההעלם,
מהשתל' למעלה להיותו סוכ"ע בחי' שהוא הוי' ונק' כנ"ל,
שמתלבש הכתר חיצוני' בחי' משא"כ כנ"ל, כו' הנאצלים
ארץ בחי' נק' ממש הגילוי בבחי' הנאצלים בבחי' ממש
בהשתל' הגילוי בבחי' ממלא בחי' שהוא אלקי' ובחי'
מעלה למעלה עוד יובן הנה וכמו"כ כנ"ל. כו' מדריגות
בחי' בין ממוצע בחי' ג"כ שנק' עצמו דא"ס מל' בבחי'
הנאצלים, ובין האמיתי) יש (שנק' ממש המאציל עצמיות

סובב וגילוי, העלם וארץ, ים בחי' מב' היא כלולה שג"כ
ומקו"פ הצמצום בחי' שע"י וכנודע ואלקים, הוי' וממלא,
נמשך דוקא אח"כ ממש העצמי העלם בחי' שהוא דוקא
ההשתל', כל ושרש מקור שממנו והחוט הקו הארת בחי'
בחי' נק' ממש המאציל מעצמות ההשתל' כללות ולגבי
נק' וע"כ הגילוי, בחי' שהוא ממכ"ע בבחי' הקו"ח הארת
הצמצום העלם בחי' משא"כ אלקי', ובחי' ארץ זו בחי'
אוא"ס לבחי' להעלים העצמי העלם בחי' שהוא ומק"פ
סוכ"ע בבחי' ההשתל' בכללות נק' החלל כל את הממלא
ונק' העלם בחי' שהוא סוף ים נק' וע"כ מהשתל', שמובדל

כו'. סובב שהוא הוי'
‰�‰Âרום עד מעלה למעלה וארץ ים בבחי' הנ"ל כל

המאציל מעצמות האור כשנמשך הוא כ"ז המעלות,
שאז דוקא, ההשתל' כדרך לנבראים ומנאצלים לנאצלים
כנ"ל כו' בתחלה בו השפע שמתעלם ממוצע ע"י כ"א א"א
מאיר שהוא פסח של ז' בליל אמנם וארץ. ים נק' שלזאת
האמיתי) יש (והיינו ממש המאציל עצמיות בבחי' אז
מעלה ושם להשתל', ושרש מקור מלהיות מעלה שלמעלה
גם כי ממש שוים וארץ ים בחי' שהם וגילוי העלם ומטה
קדים ברוח לפניהם הולך וה' וכמ"ש כו', יחשיך לא חשך
של קדמונו מבחי' שהוא קדים ברוח פי' הלילה כל עזה
נמשך שממנו ומקו"פ הצמצום מבחי' שלמעלה עולם
המים ויבקעו ממילא ואזי כנ"ל, בכלל עולם שנק' הקו"ח
דהיינו ממש, ליבשה הים ונהפך ממש נד כמו ונצבו
השפע בבחי' הן ממש, גילוי נעשה העלם שמבחי'
שבכולם לבי"ע נאצלים מבחי' הן לנאצלים, שממאציל
מטעם והיינו כלל, ממוצע ע"י שלא ליבשה עצמו הים נהפך
קרי"ס נק' ולכן אז, נתגלה העצמי העלם שבחי' להיות הנ"ל
שהוא לגמרי הפרסא סילוק בחי' דהיינו הים שנקרע דהיינו
ממש. המשפיע של שפע לבחי' שמעלים הממוצע בחי'
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בחכ'Â‰�‰לא) שזהו ארץ יסד בחכמה הוי' במ"ש ידוע
אוא"ס וגילוי התלבשות שאין לפי דוקא דתורה
לעולם קדמה שהתו' לפי הוא והטעם דוקא דתו' בחכ' רק
שעשועים מבחי' שזהו שעשועים אצלו ואהי' וכמ"ש
התענוג בחי' שהוא בעצמותו שעשועי שנק' העצמים
כו'. לגמרי החכ' מבחי' שלמעלה העצמי הפשוט
ב"פ שעשועים פי' שזהו ואו"י מאו"ח כלול והשעשועים
כו'. הוי' וישע כמו והטיה תנועה לשון הוא דשעה כו'. ש"ע
ותענוג דאו"ח תענוג הפכים התנועות ב' היינו ש"ע וב"פ
בחי' וזהו במ"א. כמ"ש כו' יחד שניהם שכולל דאו"י
שזהו עצמו סוף שבאין הפשוט שבתענוג חו"ג התכללות
כו'. תכלית אין עד ולמטה קץ אין עד למעלה א"ס שאור מה

משתעשע להיות דא"ס העצמים השעשועים מבחי' וירד
התכללות בבחי' ג"כ כו') תורה טעמי (שזהו דתוה"ק בחכ'
ב' ג"כ שכולל למו דת אש מימינו כמ"ש שבתורה דחו"ג
שעשועים מבחי' ששרשה לפי והיינו כו'. דחו"ג הבחי'
ולמטה כו' למעלה דאוא"ס מחו"ג שכלול דא"ס העצמים
כוללת השתלשלות בסדר ונמשכה שירדה כמו גם לזאת כו'.
מדת שהוא אמת התורה נק' ולכן דחו"ג. הבחי' ב' ג"כ
אין ולכן הנ"ל. דחו"ג וירידה לעלי' הכולל המיצוע

כו'. דוקא דתורה בחכ' אלא אוא"ס התלבשות
.¯ÂˆÈ˜שכלולים העצמיים משעשועים שרשה תורה

ובה חו"ג. כוללת ולכן ואו"י, דאו"ח מהפכים
א"ס. אור התלבשות
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האצילות. לאור לבושים שהם בי"ע עולמות מטה, למטה עד גבול בלי – אוא"ס התפשטות
דחיצוניות חיצוניות – עולמות חיצוניות, – מלאכים דבי"ע, מפנימיות – הנשמות (רוב) מקור

עלp‰Â‰יג) קאי ּתכלית", אין עד "למּטה ּׁשאֹומר מה ¿ƒ≈ְְִֵֵֵֶַַַַַָָ
התּפּׁשטּות ּבבחינת ׁשהּוא וההתּפּׁשטּות ְְְְְְִִִִִֶַַַַַהּגּלּוי
למּטה עד מּמׁש ּגבּול ּובלי ׁשעּור ואין סֹוף אין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָּבבחינת
אֹור וזהּו ּתחּתֹונֹות, והּיֹותר אחרֹונֹות הּיֹותר ּבּמדרגֹות ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָמּטה
הּוא האֹור ׁשההתּפּׁשטּות ּתכלית, אין עד למּטה סֹוף ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָאין
מּטה הּיֹותר מדרגה עד ּכלל, ּגבּול ּובלי סֹוף אין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָּבבחינת
ועֹולם הּצמצּום, ׁשּלפני סֹוף האין עֹולמֹות ּדהּנה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָמּטה,
ּכלים הם הרי ּבגלּוי, סֹוף אין האֹור מאיר ּדׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָהאצילּות
מּמׁש, אלקּות הם הרי הּכלים ּדגם להיֹות סֹוף, אין ְְְֱֲִִֵֵֵֵַַַָֹלאֹור
וכן ּבגּלּוי, ׁשם מאיר סֹוף אין ּדהאֹור ּכלל ּפלא אין ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָואם
אבל הּגלּוי, סֹוף אין אֹור לקּבל יכֹולים ּׁשהם מה ּפלא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
ּדכלים מּטה, ּבחינת הם הרי עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָעֹולמֹות

לנׁשמתא ּכגּופא הם יצירהוּדאצילּות ּבריאה ּכן ּׁשאין מה , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
"ּדכּמה אלּיהּו" ּב"פתח וכמבאר לבּוׁשים, ּבחינת הם ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹעׂשּיה

ּדקאי לֹון", ּתּקינת ׁשהםזלבּוׁשין עׂשּיה יצירה ּבריאה על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּדאצילּות הּכלים לאֹור ּבלבד לבּוׁשים ּבבחינתרק (ׁשהם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַ

ּבהם) הּמתלּבׁש ּכּנ"ל ּוכמאמרּגּופא מקּננא12, עּלאה "אּמא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
הריחּבכּורסּיא" ּדאצילּות, ּבינה ּבחינת הּוא עּלאה ּדאּמא , ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ

הּבריאה, עֹולם ׁשהּוא הּכּסא עֹולם ּבכּורסּיא, מקּננא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהיא
ספירן ואפןטׁשית נקראים[מלכּות]ּביצירה ּדלכן ּבעׂשּיה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

לאֹור לבּוׁשים רק ׁשהם לפי מּטה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה
ּדמּנייהּו אֹומר עׂשּיה יצירה ּדבריאה ּובלבּוׁשין ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַָָָָהאצילּות,

נׁשא לבני נׁשמתין רביּפרחין ּדהּנה הּנׁשמֹות, ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ּדבריאה13הּנׁשמֹות נׁשמֹות חדהן ורק עׂשּיה, יצירה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
רביאּבדרא אבל ּדאצילּות, נׁשמֹות הם הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹ

ׁשּבבריאה אּלא עׂשּיה, יצירה ּדבריאה נׁשמֹות הם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהּנׁשמֹות
ּומלאכים ּפנימּיים הם הּנׁשמֹות הּנה ּגּופא עׂשּיה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָיצירה

ּדחיצֹונּיּות, חיצֹונּיּות הם ועֹולמֹות ְְִִִִִִֵָחיצֹונים,
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וא"ו.12) תיקון זוהר וש"נ.13)תיקוני יונתי, פסוק על ביאור עוד השירים שיר תורה לקוטי ראה

לנשמה.ו. שהכוונה.ז.כגוף להם, תקנת לבושים הבריאה).ח.שכמה (-עולם בכסא (שוכנת) מקננת (-בינה) עליונה ששט.אמא

אדם.י.ספירות. לבני נשמות (מתהוים) פורחים בדור.יא.שמהם אחד
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בחכ'Â‰�‰לא) שזהו ארץ יסד בחכמה הוי' במ"ש ידוע
אוא"ס וגילוי התלבשות שאין לפי דוקא דתורה
לעולם קדמה שהתו' לפי הוא והטעם דוקא דתו' בחכ' רק
שעשועים מבחי' שזהו שעשועים אצלו ואהי' וכמ"ש
התענוג בחי' שהוא בעצמותו שעשועי שנק' העצמים
כו'. לגמרי החכ' מבחי' שלמעלה העצמי הפשוט
ב"פ שעשועים פי' שזהו ואו"י מאו"ח כלול והשעשועים
כו'. הוי' וישע כמו והטיה תנועה לשון הוא דשעה כו'. ש"ע
ותענוג דאו"ח תענוג הפכים התנועות ב' היינו ש"ע וב"פ
בחי' וזהו במ"א. כמ"ש כו' יחד שניהם שכולל דאו"י
שזהו עצמו סוף שבאין הפשוט שבתענוג חו"ג התכללות
כו'. תכלית אין עד ולמטה קץ אין עד למעלה א"ס שאור מה

משתעשע להיות דא"ס העצמים השעשועים מבחי' וירד
התכללות בבחי' ג"כ כו') תורה טעמי (שזהו דתוה"ק בחכ'
ב' ג"כ שכולל למו דת אש מימינו כמ"ש שבתורה דחו"ג
שעשועים מבחי' ששרשה לפי והיינו כו'. דחו"ג הבחי'
ולמטה כו' למעלה דאוא"ס מחו"ג שכלול דא"ס העצמים
כוללת השתלשלות בסדר ונמשכה שירדה כמו גם לזאת כו'.
מדת שהוא אמת התורה נק' ולכן דחו"ג. הבחי' ב' ג"כ
אין ולכן הנ"ל. דחו"ג וירידה לעלי' הכולל המיצוע

כו'. דוקא דתורה בחכ' אלא אוא"ס התלבשות
.¯ÂˆÈ˜שכלולים העצמיים משעשועים שרשה תורה

ובה חו"ג. כוללת ולכן ואו"י, דאו"ח מהפכים
א"ס. אור התלבשות
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האצילות. לאור לבושים שהם בי"ע עולמות מטה, למטה עד גבול בלי – אוא"ס התפשטות
דחיצוניות חיצוניות – עולמות חיצוניות, – מלאכים דבי"ע, מפנימיות – הנשמות (רוב) מקור

עלp‰Â‰יג) קאי ּתכלית", אין עד "למּטה ּׁשאֹומר מה ¿ƒ≈ְְִֵֵֵֶַַַַַָָ
התּפּׁשטּות ּבבחינת ׁשהּוא וההתּפּׁשטּות ְְְְְְִִִִִֶַַַַַהּגּלּוי
למּטה עד מּמׁש ּגבּול ּובלי ׁשעּור ואין סֹוף אין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָּבבחינת
אֹור וזהּו ּתחּתֹונֹות, והּיֹותר אחרֹונֹות הּיֹותר ּבּמדרגֹות ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָמּטה
הּוא האֹור ׁשההתּפּׁשטּות ּתכלית, אין עד למּטה סֹוף ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָאין
מּטה הּיֹותר מדרגה עד ּכלל, ּגבּול ּובלי סֹוף אין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָּבבחינת
ועֹולם הּצמצּום, ׁשּלפני סֹוף האין עֹולמֹות ּדהּנה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָמּטה,
ּכלים הם הרי ּבגלּוי, סֹוף אין האֹור מאיר ּדׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָהאצילּות
מּמׁש, אלקּות הם הרי הּכלים ּדגם להיֹות סֹוף, אין ְְְֱֲִִֵֵֵֵַַַָֹלאֹור
וכן ּבגּלּוי, ׁשם מאיר סֹוף אין ּדהאֹור ּכלל ּפלא אין ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָואם
אבל הּגלּוי, סֹוף אין אֹור לקּבל יכֹולים ּׁשהם מה ּפלא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
ּדכלים מּטה, ּבחינת הם הרי עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָעֹולמֹות

לנׁשמתא ּכגּופא הם יצירהוּדאצילּות ּבריאה ּכן ּׁשאין מה , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
"ּדכּמה אלּיהּו" ּב"פתח וכמבאר לבּוׁשים, ּבחינת הם ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹעׂשּיה

ּדקאי לֹון", ּתּקינת ׁשהםזלבּוׁשין עׂשּיה יצירה ּבריאה על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּדאצילּות הּכלים לאֹור ּבלבד לבּוׁשים ּבבחינתרק (ׁשהם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַ

ּבהם) הּמתלּבׁש ּכּנ"ל ּוכמאמרּגּופא מקּננא12, עּלאה "אּמא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
הריחּבכּורסּיא" ּדאצילּות, ּבינה ּבחינת הּוא עּלאה ּדאּמא , ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ

הּבריאה, עֹולם ׁשהּוא הּכּסא עֹולם ּבכּורסּיא, מקּננא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהיא
ספירן ואפןטׁשית נקראים[מלכּות]ּביצירה ּדלכן ּבעׂשּיה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

לאֹור לבּוׁשים רק ׁשהם לפי מּטה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה
ּדמּנייהּו אֹומר עׂשּיה יצירה ּדבריאה ּובלבּוׁשין ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַָָָָהאצילּות,

נׁשא לבני נׁשמתין רביּפרחין ּדהּנה הּנׁשמֹות, ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ּדבריאה13הּנׁשמֹות נׁשמֹות חדהן ורק עׂשּיה, יצירה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
רביאּבדרא אבל ּדאצילּות, נׁשמֹות הם הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹ

ׁשּבבריאה אּלא עׂשּיה, יצירה ּדבריאה נׁשמֹות הם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהּנׁשמֹות
ּומלאכים ּפנימּיים הם הּנׁשמֹות הּנה ּגּופא עׂשּיה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָיצירה

ּדחיצֹונּיּות, חיצֹונּיּות הם ועֹולמֹות ְְִִִִִִֵָחיצֹונים,
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האור־אין־ והאיר והאיר", "חזר הרי מקום מכל אך,

קושיא חיים" ה"עץ כך על שואל הצמצום. שלפני סוף

כביכול יאיר שלא היה הראשון הצמצום ענין כל חזקה,

עולם שיהיה כדי וזאת הצמצום, שלפני סוף אין האור

האור־ והאיר חזר העולם שנתהווה לאחר ואם גשמי,

הצמצום? איפוא פעל מה � הצמצום שלפני אין־סוף

את פעל הצמצום מאד, הרבה הצמצום פעל באמת אלא

עצמות ימשיכו עבודה ידי ושעל עבודה של הענין

הצמצום. שלפני אור־אין־סוף

תורה, בדברי להרהר צריכים ברחוב כשהולכים

דבר בדיבור, או במחשבה אם תהלים, חומש, בפסוק

לדבר דין פי על מותר אם בו שהולכים במקום התלוי

עסוק ואינו ברחוב הולך כשהוא אך תורה, דברי שם

אתה, דורך, אתה מי על האבן, לו אומרת תורה, בדברי

ממני, נעלה אתה במה אתה, מי עלי, דורך אתה מה גולם,

ולא ברחוב כשהולכים עליך. אדרוך לא שאני מדוע

ואילו הגאולה, את ח"ו מעכבים תורה, בדברי מהרהרים

הגאולה. את בכך יקרבו תורה בדברי כשיהרהרו

בחנויותיהם להיות צריך החסידיים העסקים לבעלי

אכן צריכים ללמוד. הפנוי ובזמן תהלים, או תניא חומש,

חשבון לערוך גם צריכים לטעות, ולא שטר על לחתום

צריכים השטר על החתימה ואחרי לפני אבל לקונה,

יצליחו ואז תהלים, פסוק לומר חומש, פסוק ללמוד

עולם שיהיה הראשון, הצמצום שפעל מה זה בעסקיהם.

חנויות עם חומריים, אנשים עם גשמי, רחוב עם

תורה, דברי יאמרו או ויהרהרו ברחוב ושילכו ושטרות,

תורה. וילמדו הגשמית בחנות שישבו

***

אגב, בדרך המוסגר, מאמר הוא האמור שכל אלא

המדות, בבירור להיות צריך העבודה ענין בתים. לבעלי

כמוך" לרעך את14"ואהבת כמו השני את פירושו אין

כמו עצמך את כמוך, הוא הפירוש טעות, זה לא, עצמו,

השני. את

שאבינו הטובה שהשנה השי"ת יעזור לחיים!

ממש בפועל תבוא לנו, נתן טאטע) זיסער (דער שבשמים

אז שיהיה והנגלה, הנראה שכתובתרצ"אבטוב למרות ,

באל"ף. שיהיה רוצים אנו אבל בה', תרצה

זו שבשנה הקדושה בברכתו בירך מכן לאחר

ברוסיה. לגלות שנשלחו אלה וכל האסירים כל ישוחררו

שצווארומשה נסים לו ונעשו וברח פרעה אצל היה רבנו

אלה ואילו פלא, וכדומה, חתכה לא והסכין כשיש נעשה

קשה לסיביר, הוגלו תורה הרבצת על נפשם שמסרו

תרצ"א שיהיה אנו רוצים ומספיק, די יותר, לסבול

החדרים את וההסתרים, ההעלמות כל שיוסרו באל"ף,

ללומדי ח"ו רעה לעשות וכשירצו לגמרי, יראו שלא

ידיהם. ישותקו � תורה

שיהיה ממך מבקש אני אבא לאביו, שאומר מבוגר בן

בן להכות אסור תורה פי על לו. להאזין האב על מספיק,

אבא אומר, המבוגר שהבן למה להאזין עליו מבוגר,

מכשול" תתן לא עור "ולפני הרי להכות, רוצים15מספיק ,

הרי מקווים ישראל בני כל באל"ף, תרצ"א שיהיה אנו

צריכים זו, לשנה לקוות שיש חושב אני ואילו למשיח,

ומצלא. שמגינא תורה היא לכך והעצה וכו', להתכונן

(שבריגא) ישראל אגודת לצעירי קרא מכן לאחר

לבואי שנים שלש תתמלאנה יומיים בעוד להם: ואמר

האם יודע, אינני � משם לצאת עלי היה מה לשם לכאן.

צרה מכל ישראל בני כל על השומרים מלאכים חסרו

שלא ישראל, כלל בתוך עלי גם שישמרו ח"ו רע ופגע

כבר הם כך על ורק מלאכים ישנם הכל על בי, יירו

מעל טפחים שלשה לעמוד יכולתי לא האם חסרו,

יודע, אינני � משם לצאת עלי היה מדוע הנה לקרקע,

לצעירי (הכוונה הם מובן. � לכאן באתי מה לשם אבל

שהיו מכפי מרובה במדה ב"ה נשתנו ישראל) אגודת

קודם.

כן וכלל, כלל ולהנהגתכם לשיטתכם מסכים אינני

שאין אלא שלכם, הלימוד לסדר וכלל כלל מסכים אינני

אתם ישראל), אגודת לצעירי (הכוונה לכם נוגע זה

ארץ), ודרך (תורה שלכם החדרים את להקים צריכים

הפרדסים אינם אמנם (הם שלכם והפרדסים הגנים

שלכם, השכל לפי אך השלום) עליו אבינו אברהם שעשה

טוב. בודאי זה הרי � אתכם שהדריכו ההדרכה לפי

לכם שיהיו צריך יותר, טובים להיות שעליכם בודאי

ויש כשרות, בודאי שלכם הציצית ופיאות, שלמים זקנים

ואילו עצמכם. לכם בהנוגע זהו � כדבעי להיות בכוחכם

הרי � אחרים אנשים עם לעשות שעליכם למה באשר

ובלבד פרדסים יהיו גנים, יהיו ב"חיות", להיות צריך זה

יהודים. שיהיו

שלמדו כמו בחדר ללמוד שרוצה מילד יודע הייתי אם

יפול שלא הכוחות כל את מגייס הייתי שעברו, בזמנים

אכן ושהוא מידיכם, אותו ולהציל שלכם הספר בבתי

ילדים אותם ברם, הישן. מהעולם מלמד אצל ילמד

כן גם שמבחוץ אחרים, בחדרים ר"ל ליפול ח"ו שעלולים
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ליה הכוחותנראים כל לגייס שצריכים בודאי הרי ודיים,

העזרה כל לכם לתת וצריכים אליכם, יבואו שהם

ויותר יותר להחזיק היכולת לכם שתהיה והתמיכה

אתם מדוע עבודה, הרבה כך כל לכם יש ילדים.

בעצמכם לעבוד עליכם כלל, אתכם מבין אינני שותקים,

במדרכות לעמוד עליכם אחרים. על להשפיע וגם

גמרא דף ללמוד הכנסת לבית יהודים ולסחוב הרחובות

עוררו להיות, צריכות לא כסף של מניעות שום וכדומה,

אברכים עם מדברים היו לא פעם וכו'. הגבירים את

המעוררים להיות אתם צריכים כיום ואילו כלל, כאלה

התורה. חיזוק בעניני

בעין מסתכל אני מדי, טוב אני מדוע ממני, תובעים

על שאסתכל לי נתנו זה שאת היא האמת אלא טובה,

אבי את שאלתי ארבע בגיל כשהייתי יפה. בעין יהודי

אחד. ואף אחד, ופה עינים שתי באדם השי"ת ברא מדוע

שאל הן, � עניתי אלף�בית, יודע אני אם אבי אותי שאל

ההבדל ומה וסין שין שישנן אני יודע אם שוב: אבי אותי

ובסין ימין, בצד היא הנקודה בשין לו: ועניתי ביניהן,

דברים ישנם אבי: לי אמר שמאל. בצד היא הנקודה

דברים וישנם הימנית בעין עליהם להסתכל שצריכים

ועל בסידור השמאלית, בעין עליהם להסתכל שצריכים

ועל צוקריה ועל הימנית, בעין להסתכל צריכים יהודי

הושרש מאז השמאלית. בעין להסתכל צריכים צעצוע

בעין להסתכל צריכים שיהיה, מי יהיה יהודי, שעל אצלי

יפה.

בהחזקת להתעסק שעליהם ולרא"וו, לרמ"ד אמר

האמצעים יחסרו ושלא (לעטלאנד) זו במדינה התורה

זאת, להם למסור שליח הנני זה ועל לכך, הדרושים

מסרתי. שליחותי שאת עדים יהודים, כולכם, ואתם

פולין הטובים, שכניכם על מסתכלים אינכם מדוע

בלי שהיא לענות אתם יכולים לפולין בקשר נו, וליטא,

הרי בליטא אך ירבו, כן ורחבה, גדולה מדינה הרע עין

שם וישנן כ"י, בלעטלאנד כמו יהודים מספר אותו ישנו

קטנה, ישיבה � עיירה ובכל גדולות, ישיבות כמה ב"ה

יראים ומלמדים תורה תלמוד חדרי ב"ה שם ישנם

שלמדו כפי באמת תורה שלומדים מלמדים ושלמים,

עברו. בשנים
חדורה שבליטא ישראל מבני ואשה איש כל אצל

בעיניהם העומד ישיבה בן אוהבים תורה, של יקרותה

נעלית. בדרגא

הישיבות היכן ובהו, תהו ר"ל � בלעטלאנד ומה

תלמו היכן החדריםשלכם, היכן שלכם, התורה די

שלכם?

לכל יפה בעין צדקה ב"ה נותנים המדינה וכל ריגא

להם אין עצמם הם אבל השי"ת, להם יעזור הישיבות,

היא אין ולכן סגורה עיר היתה ריגא אכן, דבר. שום

שנהייתם האחרונות השנים בעשר אך תורה, מקום

המדינה עשיית על לחשוב צריכים הייתם חפשית, מדינה

הגדולים והגבירים הבתים הבעלי ואתם תורה. למקום

חדרים הקימו תורה. להרבצת כספים לאסוף מחוייבים

ממש, תורה להחזקת לנצל צריך הכסף אך וישיבות,

קמץ א אלף קמץ הישן בדרך לומדים בו הראוי ָלמקום

וכו'. אלף פתח ּב, ָבית

***

� קמץ הן, קדושות התורה ונקודות התורה אותיות

מאירות והנקודות האותיות וקדושת חכמה, � פתח כתר,

יהודים להישאר אותן הלומדים שיחיו הילדים אתנשמות

וישרים. דתיים

האבות כל שעל יהודים, בין לפרסם צריכים היו

א, פתח א קמץ ללמוד צריכים שהילדים לדעת והאמהות

שרוצים ישראל בבני דור קם ממש. לחיים נוגע זה

הנקודות, וקדושת האותיות קדושת את ולשרש לעקור

טובה לבעלי ישראל, לאוהבי עצמם את עושים

הם רוצים בכך אך הילדים, טובת את כביכול המחפשים

והנקודות. האותיות קדושת את ישראל בבני ח"ו לעקור

הגדולים השונאים שהם יהודים, לכם, אומר אני

יתן לאפיקורסים. ילדיכם את עושים הם שלכם, ביותר

בני לכל ובריאות טובות ושנים ימים אריכות השי"ת

יהיו לא כאלה מילדים לנצח, חיים לא הרי אך ישראל,

קדישים. ח"ו

כל תלויים ובחינוך שב"חדר" היטב זכרו יהודים,

יהודי. ישאר שהילד חייכם
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ליה הכוחותנראים כל לגייס שצריכים בודאי הרי ודיים,

העזרה כל לכם לתת וצריכים אליכם, יבואו שהם

ויותר יותר להחזיק היכולת לכם שתהיה והתמיכה

אתם מדוע עבודה, הרבה כך כל לכם יש ילדים.

בעצמכם לעבוד עליכם כלל, אתכם מבין אינני שותקים,

במדרכות לעמוד עליכם אחרים. על להשפיע וגם

גמרא דף ללמוד הכנסת לבית יהודים ולסחוב הרחובות

עוררו להיות, צריכות לא כסף של מניעות שום וכדומה,

אברכים עם מדברים היו לא פעם וכו'. הגבירים את

המעוררים להיות אתם צריכים כיום ואילו כלל, כאלה

התורה. חיזוק בעניני

בעין מסתכל אני מדי, טוב אני מדוע ממני, תובעים

על שאסתכל לי נתנו זה שאת היא האמת אלא טובה,

אבי את שאלתי ארבע בגיל כשהייתי יפה. בעין יהודי

אחד. ואף אחד, ופה עינים שתי באדם השי"ת ברא מדוע

שאל הן, � עניתי אלף�בית, יודע אני אם אבי אותי שאל

ההבדל ומה וסין שין שישנן אני יודע אם שוב: אבי אותי

ובסין ימין, בצד היא הנקודה בשין לו: ועניתי ביניהן,

דברים ישנם אבי: לי אמר שמאל. בצד היא הנקודה

דברים וישנם הימנית בעין עליהם להסתכל שצריכים

ועל בסידור השמאלית, בעין עליהם להסתכל שצריכים

ועל צוקריה ועל הימנית, בעין להסתכל צריכים יהודי

הושרש מאז השמאלית. בעין להסתכל צריכים צעצוע

בעין להסתכל צריכים שיהיה, מי יהיה יהודי, שעל אצלי

יפה.

בהחזקת להתעסק שעליהם ולרא"וו, לרמ"ד אמר

האמצעים יחסרו ושלא (לעטלאנד) זו במדינה התורה

זאת, להם למסור שליח הנני זה ועל לכך, הדרושים

מסרתי. שליחותי שאת עדים יהודים, כולכם, ואתם

פולין הטובים, שכניכם על מסתכלים אינכם מדוע

בלי שהיא לענות אתם יכולים לפולין בקשר נו, וליטא,

הרי בליטא אך ירבו, כן ורחבה, גדולה מדינה הרע עין

שם וישנן כ"י, בלעטלאנד כמו יהודים מספר אותו ישנו

קטנה, ישיבה � עיירה ובכל גדולות, ישיבות כמה ב"ה

יראים ומלמדים תורה תלמוד חדרי ב"ה שם ישנם

שלמדו כפי באמת תורה שלומדים מלמדים ושלמים,

עברו. בשנים
חדורה שבליטא ישראל מבני ואשה איש כל אצל

בעיניהם העומד ישיבה בן אוהבים תורה, של יקרותה

נעלית. בדרגא

הישיבות היכן ובהו, תהו ר"ל � בלעטלאנד ומה

תלמו היכן החדריםשלכם, היכן שלכם, התורה די

שלכם?

לכל יפה בעין צדקה ב"ה נותנים המדינה וכל ריגא

להם אין עצמם הם אבל השי"ת, להם יעזור הישיבות,

היא אין ולכן סגורה עיר היתה ריגא אכן, דבר. שום

שנהייתם האחרונות השנים בעשר אך תורה, מקום

המדינה עשיית על לחשוב צריכים הייתם חפשית, מדינה

הגדולים והגבירים הבתים הבעלי ואתם תורה. למקום

חדרים הקימו תורה. להרבצת כספים לאסוף מחוייבים

ממש, תורה להחזקת לנצל צריך הכסף אך וישיבות,

קמץ א אלף קמץ הישן בדרך לומדים בו הראוי ָלמקום

וכו'. אלף פתח ּב, ָבית

***

� קמץ הן, קדושות התורה ונקודות התורה אותיות

מאירות והנקודות האותיות וקדושת חכמה, � פתח כתר,

יהודים להישאר אותן הלומדים שיחיו הילדים אתנשמות

וישרים. דתיים

האבות כל שעל יהודים, בין לפרסם צריכים היו

א, פתח א קמץ ללמוד צריכים שהילדים לדעת והאמהות

שרוצים ישראל בבני דור קם ממש. לחיים נוגע זה

הנקודות, וקדושת האותיות קדושת את ולשרש לעקור

טובה לבעלי ישראל, לאוהבי עצמם את עושים

הם רוצים בכך אך הילדים, טובת את כביכול המחפשים

והנקודות. האותיות קדושת את ישראל בבני ח"ו לעקור

הגדולים השונאים שהם יהודים, לכם, אומר אני

יתן לאפיקורסים. ילדיכם את עושים הם שלכם, ביותר

בני לכל ובריאות טובות ושנים ימים אריכות השי"ת

יהיו לא כאלה מילדים לנצח, חיים לא הרי אך ישראל,

קדישים. ח"ו

כל תלויים ובחינוך שב"חדר" היטב זכרו יהודים,

יהודי. ישאר שהילד חייכם
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להפתעתה רבקה. לבתו כחתן ברוך את רוצה ליאזנא, מאיזור הגנן אברהם, ר' כי מכבר ידעו אלה
אותה בידי בידיה, ההכרעה את משאיר הוא כי זו להצעה ברוך של תגובתו היתה לאה דבורה של

מתאים. השידוך אם שתקבענה דודתו, פריידא ובידי השנים, כל התנכר שאליה אחות

להיות צריכה היתה לפתע לברוך. מתאימה רבקה אם שבהחלטה האחריות בכובד חשה לאה דבורה
אברהם ר' של פרדסיו היו שבסביבתה לליאזנא, פריידא דודתה עם נסעה היא יחד. גם ואב אם - לאחיה
כי לדעת נוכחה לאה דבורה כולה. המשפחה בני ואת רבקה את מקרוב הכירו הן התפרנס. שמהם
ובעלת שמים יראת היתה אך במיוחד, מלומדת היתה לא היא אמנם לברוך. מתאים זיווג היא רבקה
צריכות אינן שנשים שסברו אלה עם נמנה אברהם ר' ולבריות. לשמים טובה זהב, ולב טובות מדות

ללמוד.

מלומדת היתה רחל שאמה לאה, דבורה של לרוחה היתה לא דיה מלומדת אינה שרבקה העובדה
שיעור אתו למדה משריי, העילוי בעלה, עם נישואיה לאחר הרי זאת מלבד הרבה. למדה וממנה גדולה
שמדותיה רבקה, את העריכה היא מאידך, גדולה. ללמדנית והיתה והפוסקים, התלמוד בספרי יוםֿיומי
דבורה בין שהיתה לב גלויית שיחה הכריעה הכף את בהשכלה. לה שחסר מה את השלימו הטובות
הבטיחה לאה דבורה ולדעת. תורה ללמוד העמוקה שאיפתה את רבקה הביעה שבמהלכה ורבקה לאה
להביאה לאה דבורה הספיקה שם ששהו הקצר הזמן במשך אתה. ללמוד התחילה ואף בכך, לה לסייע

עזרה. ללא בלימודיה ולהתקדם מסויימים בספרים בכוחותֿעצמה לעיין שתוכל מצב לידי

ביקשה זה עם יחד השידוך. על החיובית דעתן את ופריידא לאה דבורה הביעו דבר של בסופו
ובתם שרה ורעייתו אברהם ר' הגיעו קצר זמן כעבור בוויטבסק. בביתה תתקיים השידוכין שמסיבת

התנהרב אך לשידוך, הוא גם הסכים מצדו ברוך צנוע. באופן המסיבה את לקיים כדי לוויטבסק קה
לפחות אחת שנה של זמן בפסק מעוניין היה הוא האפשר. ככל רחוק למועד יידחה הנישואין שמועד
את זירז זו מסיבה הבורא. בעבודת הנכונה הדרך אחר חיפושיו את ולהשלים בנידודיו להמשיך כדי

נידודיו. לדרך יצא מכן לאחר ומיד ה"תנאים" קיום

מתקדמת כשהיא לעתיד, גיסתה בבית בוויטבסק הכלה רבקה נשארה ברוך נידודי תקופת במשך
לאה, דבורה של בעלה יצחק, יוסף לרבי היה בינתיים לאה. דבורה בהדרכת בלימודיה כך כדי תוך
ידע מצדו אברהם ר' יחוסו. ואת ברוך, של לעתיד חותנו אברהם, רבי את גם מקרוב להכיר ההזדמנות
ותוך הנידונה, לתקופה שקדם הזמן במשך ומהמעקב מבירוריו כתוצאה משפחתו, ועל ברוך על הרבה
יוסף רבי אל להתוודע תורו הגיע עתה ברוך. של יחוסו ואת גדלותו את מאד להעריך למד כך כדי
לדרכו. שיצא עד זה בנושא הרבה לשמוע הספיק לא אשר ברוך של במקומו בכך מעוניין שהיה יצחק,

כפיו. מיגיע ונהנה שמים ויראת תורה מושלם באופן בקרבו שמיזג איש היה אברהם שר' התברר
קיימו על סיפוק תחושת גם לו שסיפקה הגננות, מעבודת התפרנס אך גדול וצדיק גדול למדן היה הוא

לחם". תאכל אפיך "בזיעת

מחבר חיים, אברהם רבי לגאון רביעי דור היה הוא יחס. רמת ממשפחה היה אברהם ר' של מוצאו
אשר שור, בכור ממשפחת הירץ נפתלי ר' של בנו היה הוא קדשים". ו"צאן חיים" "תורת הספרים

לפולין. ממורביה הששי לאלף ת' בשנות הגיעה

בפולוצק. גדול עשיר של לחתנו והיה הישיבות מאחת צעיר כבחור כבוד אחר נלקח הירץ נפתלי ר'
העובדה והוא אותו ציער אחד דבר בתורה. העת כל ועסק חותנו שולחן על מזונות אכל שנה ארבעים
שני, בזיווג אשה נשא שהתאלמן, לאחר ושמונה, שבעים בגיל בהיותו בנים. ולא בנות רק לו שהיו

ברֿמצוה. לגיל הגיע זה שילדו עד חי הוא אברהם. ר' לו נולד וממנה
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רבי מפי תורה אברהם למד ושם לבישנקוביץ ואמו אברהם עברו הירץ נפתלי ר' צוואת פי על

המנוח. אביו של ידידו שהיה גדול, למדן זאב, אברהם

וילדה מסויים ישיבה לראש נישאה צעירה אשה בהיותה התפרנסה. שממנה חנות פתחה האלמנה

מסלץ העילוי עם יחד שלמד לייב אריה רבי לגאון נישאה והבת מפורסם, לרב נהיה הבן ובת. בן לו
מווילנא. כגאון לתהילה כך אחר שהתפרסם מי

באמצעות קשור היה אברהם שר' כך עם בבד עלֿידיבד לו, היו - מווילנא הגאון אל חורגו גיסו

הנסתרים, תנועת מנהיגי זה אחר זה שהיו לדורותיהם, בעליֿהשם על גם ידיעות בבישנקוביץ, מורו

החסידות. להופעת הקרקע את שהכשירו

דורו. וצדיקי גאוני ועל קודמים מדורות וצדיקים, גאונים על לספר מה הרבה אברהם לר' היה כך

ברוך. גיסו של לעתיד חותנו של סיפוריו את לשמוע מאד מעוניין היה משריי, העילוי יצחק, יוסף רבי

המקובלים חבורת מייסד מוורמייזא, בעלֿשם אליהו רבי של ביקור על אברהם ר' סיפר השאר בין

בפינסק. והנסתרים,

הישיבה בפינסק: ישיבות שלוש של שמם לתהילה יצא במיוחד בישיבותיה. מפורסמת היתה פינסק

הסבתא. לאה גולדה וישיבת שמעון, ר' ישיבת דבורה, חוה ורעייתו טעוול ר' עלֿשם

טעוול ר' רעייתו. דבורה וחוה טעוול ר' שעלֿשם הישיבה על הרבה לספר אברהם ר' ידע במיוחד

מפינסק. אותה שהפריד דווינה הנהר של השני בעברו שהיתה בקוברין נולד הוא מעניין. טיפוס היה
היה השטח התפרנס. הכוורת מן שרדה הדבש מן דבורים. כוורות ועליה אדמה חלקת מאביו ירש הוא

ממאה פחות לא לטעוול היו הנחלה פני על הצוף. את הדבורים מצצו שמהם שונים פרחים נטוע

ליד היתה האחוזה מזה. התעשר והוא עצומה, היתה הכוורות מן שרדה הדבש כמות כוורות. ועשרים

קוברין.

למרות שנה. עשרה שבע לגיל כשהגיע נפטר ואביו קטן, ילד בהיותו עליו מתה טעוול של אמו

להפריש נוהג היה וכן בכוונה, התפלל ביום פעמים שלוש ביותר. שמים ירא היה - פשוט בחור שהיה

אמנם ידע הוא רבה. בהתלהבות תהלים אומר היה לו שהיה פנוי זמן בכל לצדקה. מהכנסותיו מעשר

מעט. רק ידע המלות פירוש את אך לקרוא,

הוא התוצרת. את ולשווק בכוורות לטפל עסקיו, את לנהל איך היטב ידע מאד צעיר היותו למרות

העלולה קנאה, לעורר שלא כדי רווחיו, גודל את ידעו לא צדדיים שאנשים יותר "בריא" כי ידע גם

מעשר להפריש ודקדק הכנסותיו, את "העלים" לא מהקב"ה הרי זה לעומת ממשי. נזק להביא גם

המעשר. את לתת צדקות לאלו להחליט ידע שלא העובדה מאד אותו ציערה זאת עם לצדקה, מרווחיו

בסתר. מתן לתת רצה לכך נוסף נסיון. וחסר ידע חסר מאד, נבוך היה הוא
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רבי מפי תורה אברהם למד ושם לבישנקוביץ ואמו אברהם עברו הירץ נפתלי ר' צוואת פי על

המנוח. אביו של ידידו שהיה גדול, למדן זאב, אברהם

וילדה מסויים ישיבה לראש נישאה צעירה אשה בהיותה התפרנסה. שממנה חנות פתחה האלמנה

מסלץ העילוי עם יחד שלמד לייב אריה רבי לגאון נישאה והבת מפורסם, לרב נהיה הבן ובת. בן לו
מווילנא. כגאון לתהילה כך אחר שהתפרסם מי

באמצעות קשור היה אברהם שר' כך עם בבד עלֿידיבד לו, היו - מווילנא הגאון אל חורגו גיסו

הנסתרים, תנועת מנהיגי זה אחר זה שהיו לדורותיהם, בעליֿהשם על גם ידיעות בבישנקוביץ, מורו

החסידות. להופעת הקרקע את שהכשירו

דורו. וצדיקי גאוני ועל קודמים מדורות וצדיקים, גאונים על לספר מה הרבה אברהם לר' היה כך

ברוך. גיסו של לעתיד חותנו של סיפוריו את לשמוע מאד מעוניין היה משריי, העילוי יצחק, יוסף רבי

המקובלים חבורת מייסד מוורמייזא, בעלֿשם אליהו רבי של ביקור על אברהם ר' סיפר השאר בין

בפינסק. והנסתרים,

הישיבה בפינסק: ישיבות שלוש של שמם לתהילה יצא במיוחד בישיבותיה. מפורסמת היתה פינסק

הסבתא. לאה גולדה וישיבת שמעון, ר' ישיבת דבורה, חוה ורעייתו טעוול ר' עלֿשם

טעוול ר' רעייתו. דבורה וחוה טעוול ר' שעלֿשם הישיבה על הרבה לספר אברהם ר' ידע במיוחד

מפינסק. אותה שהפריד דווינה הנהר של השני בעברו שהיתה בקוברין נולד הוא מעניין. טיפוס היה
היה השטח התפרנס. הכוורת מן שרדה הדבש מן דבורים. כוורות ועליה אדמה חלקת מאביו ירש הוא

ממאה פחות לא לטעוול היו הנחלה פני על הצוף. את הדבורים מצצו שמהם שונים פרחים נטוע

ליד היתה האחוזה מזה. התעשר והוא עצומה, היתה הכוורות מן שרדה הדבש כמות כוורות. ועשרים

קוברין.

למרות שנה. עשרה שבע לגיל כשהגיע נפטר ואביו קטן, ילד בהיותו עליו מתה טעוול של אמו

להפריש נוהג היה וכן בכוונה, התפלל ביום פעמים שלוש ביותר. שמים ירא היה - פשוט בחור שהיה

אמנם ידע הוא רבה. בהתלהבות תהלים אומר היה לו שהיה פנוי זמן בכל לצדקה. מהכנסותיו מעשר

מעט. רק ידע המלות פירוש את אך לקרוא,

הוא התוצרת. את ולשווק בכוורות לטפל עסקיו, את לנהל איך היטב ידע מאד צעיר היותו למרות

העלולה קנאה, לעורר שלא כדי רווחיו, גודל את ידעו לא צדדיים שאנשים יותר "בריא" כי ידע גם

מעשר להפריש ודקדק הכנסותיו, את "העלים" לא מהקב"ה הרי זה לעומת ממשי. נזק להביא גם

המעשר. את לתת צדקות לאלו להחליט ידע שלא העובדה מאד אותו ציערה זאת עם לצדקה, מרווחיו

בסתר. מתן לתת רצה לכך נוסף נסיון. וחסר ידע חסר מאד, נבוך היה הוא
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פ"ב אדר ו' ב' ב"ה

שי' דוב ראובן מו"ה

וברכה. שלום

קיבלם. ובטח לו עניתי כבר מכתביו על

הדבר אפשר האם תי', ואמו שי' היתום הנער בדבר ...

מאתם זאת יחקור ע"כ ואשר מקום. באיזה קרובי' להם שאין

את יעורר כי גדולה למצוה לו יהי' מה דבר יודע וכאשר

איזה עבורם לקבל מהראוי וכן בעזרתו. שיהי' הרחוק הקרוב

לחם עם סל כמו קטן, עסק איזה לעשות שיוכל אחד בפעם סך

שלי חשבון על שיתן ובבקשה ברחוב, הנמכרים דברי' שאר או

מאות חמש סך זה דבר על אצלו) שנמצאי' מהכספי' (היינו

בגו"ר. לו ויצליח לו יעזור והשי"ת מדינתם. כסף של רו"כ

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

[ci jxk v"iixden w"b`]
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מיום 3/5.

כאשר תודיע שמה העברי בצירוף שם אמה, יזכירוה לברכה למילוי משאלות לבבם לטובה ובפרט 

בענין שידוך טוב ומתאים, ומענינים העיקרים בזה שימהרו ברכות בורא העולם ומנהיגו בהאמור, שתחליט 

בתוקף הכי גדול, אשר כשתמצא זיווגה המתאים ותנשא, תנהיג ביתה על יסודי התורה והמצוה כיאות 

לבנות יהודים אמיתיות, בשמירת חוקי ודיני טהרת המשפחה, כשרות, שמירת שבת וכו'. ורואים במוחש 

שכל זה תלוי ברצון האשה בעלת הבית, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, וכאשר השם יתברך הרואה ללבב 

זיווגה  יראה שהחליטה בזה על מנת לקיים כן בפועל. תתקרב על ידי זה ברכתו ברכת השי"ת שתמצא 

בקרוב ממש.

במה שכותבת אודות עניני פרנסה, לפלא קצת, כיון שלפי המצב בארץ ישראל עתה, מחפשים אחרי 

אלו שיכולים לעזור בעניני רפואה בבתי חולים ובבתי הבראה וכיוצא בזה.

ובמה שכותבת שצריך לדבר בעברית, בטח למדה השפה קצת והשאר הרי אפשר ללמוד גם במשך 

עבודתה, ואפשר שאינה מחפשת משרה במרץ הדרוש, ויהי רצון שגם בעניני פרנסה תצליח ותבשר טוב.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המענה בעברית אבל היא מצדה יכולה גם להבא 

לכתוב צרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.



קמג אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ט אד"ר עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון 

הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ונעם לי לקרות בו אשר עלה בידו להפיץ ספרי התניא, 

ובודאי ממשיך בזה בצירוף הסברה לכל אלו שנותן הספר להם אודות ענין החסידות וההכרח בה בפרט 

במיוחד בתקופתנו דטשטוש ערכין וחוסר בהירות עד כדי להחליף טוב ברע ורע בטוב וחשך לאור ואור 

לחשך, והרי דבר הוא שנקראת תורת החסידות בשם מאור שבתורה נשמתא דאורייתא ואור התורה.

במה ששואל לפרטים נוספים בההדרכות שנגעתי בהן במכתבי הקודם, - מובן שאין לקבוע בזה 

מסמרות, כיון שלא רק אין דיעותיהם שוות אלא שאין אחד דומה לחבירו.

ובמה שכותב אודות היסח הדעת, כמדומה גם העירותי במכתבי הקודם שהיסח הדעת הוא היפך 

המלחמה בדעת בלתי רצוי, כי הענין כפשוטו וכמשמעו, היסח לענין אחר.

מה שכותב אודות עצות לעורר השמחה, מבואר הענין בכמה מקומות ומהם בספר התניא וכמצוין 

במפתח שם.

ויהי רצון אשר מתאים לפתגם הידוע של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שלמרות 

וכדרך הסוחרים, שאיזה פעמים  גודל הענין דחשבון הנפש, צריך הוא להעשות בזמנים מיוחדים דוקא 

בשנה עושים חשבון זה, כי באם יתעסקו בזה על כל צעד ושעל, לא לבד שלא יועיל אלא שיזיק. גם הוא 

יאחז בהנהגה זו, וידחה החשבון לחדש אלול ולערב ראש חדש וכיו"ב, ומתוך שמחה ירבה בפעולות להאיר 

חלקו בעולם וגם זה ישפיע בדרך אור חוזר על הגדלת האור בנפשו פנימה.

וימים אלו מסוגלים להתחלה טובה בזה, עד שגם העלמות והסתרים דעד עתה לא רק שלא יפריעו 

אלא עוד יהפכו למסייעים, שהרי על חדש הפורים אומרת תוה"ק, והחדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר נהפך 

להם וגו' לשמחה וגו' ליום טוב.

וענין נהפך, תוכנו הוא, אשר גם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה מסוגל הוא חדש זה להפכם 

לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  י"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה רפאל נחמן שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק והקודמו, בו שואל פירוש מה שכתבתי לו שיכול לנצל כשרונותיו בחינוך 

חב"ד... נוסף על לימודו עם כתת תלמידים, צריך הוא להתענין בהשפעה על מבוגרים, שבודאי יש בזה 

גם אופנים שהם ע"מ לקבל פרס. ואם לע"ע אינם יש להשתדל ליוצרם. ופשוט שאין לחכות עד שאחרים 

יתעסקו ויבואו אליו בהצעה מפורטת, כי בתקופתנו זו צריך להיות יוצר המשרה ג"כ...

בברכה לפורים שמח,

מ. שניאורסאהן
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ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡(ו (ו, ≈»ƒ«««ƒ¿≈«

‰‡ÓËa elÙ‡ . . ˙aLa elÙ‡(ו ד, יומא (ירושלמי ¬ƒ¿«»¬ƒ¿À¿»

והתרּגׁשּות להתלהבּות רֹומז החיצֹון מזּבח על ּתמיד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָהאׁש

ה'. ּבאהבת ּבֹוער הּלב ּכאׁשר aLa˙ּגלּויה, elÙ‡אדם ּגם – ְְֲֲֵֵֶַַַַָ¬ƒ¿«»ַָָ

ּדחל' מ'עֹובדין ּומנּזר ּבהּׂשגה זֹו.iÁ·הּׁשקּוע 'אש' ּבלּבֹו לעֹורר ְְְְִֵַַַָָָָֹֻ«»ְְִֵֵ

‰‡ÓËa elÙ‡ח"ו אבּוד אינֹו ירּוד, הרּוחני ׁשּמּצבֹו אדם ּגם – ¬ƒ¿À¿»ִֵֶַַָָָָָָָ

זֹו. אש ּבלּבֹו לעֹורר ְְְִֵֵָויכֹול
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á-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤

:áéáñ çaænä-ìr ÷øæé Bîc-úàå íLàäâúàå ¨«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«§¥¬
áìçä-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk̈¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤©¥−¤

:áøwä-úà äqëîäã-úàå úéìkä ézL úàå ©«§©¤¬¤©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà áìçä©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìräíúà øéè÷äå ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ¨³
:àeä íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkäåøëæ-ìk ©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈«¨¨¨¬
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‰È‰z ÏÈÏk Ô‰k ˙Á�Ó ÏÎÂ(טז (ו, ¿»ƒ¿«…≈»ƒƒ¿∆

אין אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמנחה,

ּבמנחת כּו'). מקריביםÏ‡¯NÈקמח לעֹולם, הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְִֶַַƒ¿»≈ְִִֵֶַַַַַָָָ

מקּדיׁש וזה ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה', ּכליל הּקמץ את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹרק

ורק ּומלֹואּה" הארץ "לה' ּדר (על הּׁשירים את ּבאכילה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּומּתיר
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ּבמנחת א אדם"). לבני נתן "והארץ ּברכה ידי יֹוׁשבÔ‰kעל - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ…≈ֵ

ּכליל. נׂשרף הּקמח ּכל העֹולם, מן הּמבּדל ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻאהל,
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:äénrî àåääáë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©¦−¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
âëáNëå øBL áìç-ìk øîàì ìûøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤

:eìëàú àì æråãëäNré äôøè áìçå äìáð áìçå ¨¥−¬ŸŸ¥«§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−
:eäìëàú àì ìëàå äëàìî-ìëìäëìëà-ìk ék §¨§¨®̈§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«¦µ¨Ÿ¥´

ýåýéì äMà äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨¦¤−©«Ÿ̈®
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:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéììåéãé ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«¨¨´

äæçä-ìr áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ
éðäì äæçä úà epàéáé:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó §¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
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:ýåýéìåìBçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLà ©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNé éða úàî íúàæìúàæ Ÿ½̈¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®§©̧¦¦½
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ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

ep·È¯˜È ‰„Bz ÏÚ Ì‡(יב (ז, ƒ«»«¿ƒ∆

יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן ְְְִִִִֶַַַַָָָָה'ּטּור'

נרמזּוÏBÁ),ÌÈ¯eqÈ,ÌÈ,¯a„Ó‰סלה" מּדּוע להבין, ויׁש .( ֶָ∆ƒƒ»ƒ¿»ְְְְִִֵַַָ

ׁשל הּסּכנהkÒ�˙מּצבים ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה חּיים ִֶַָ«»«ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

והתגּברּוÈa‚Ó¯‰ׁשחלפה אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְֶָָ«¿ƒ»ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

והתקּים ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, מה ּדר ועל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעליה.

ׁשהערעּור (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּדין אתfÁÓ˜ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ¿«≈ֶ

ְַָהּׁשטר).

éòéáøçà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
ïîL úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−¤´¤
íéìéàä éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä©¦§®̈§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½

:úBvnä ìñ úàåâçút-ìà ìä÷ä äãrä-ìk úàå §¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©
:ãrBî ìäàãBúà ýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¬Ÿ¤¥«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®

:ãrBî ìäà çút-ìà äãrä ìäwzåääLî øîàiå ©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−
:úBNrì ýåýé äeö-øLà øácä äæ äãrä-ìà¤¨«¥®̈¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«

åíúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨®̈©¦§©¬Ÿ−̈
:íénaæèðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìr ïziå ©¨«¦©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½

ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà Búà Laìiå©©§¥³ŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ
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ּבמנחת א אדם"). לבני נתן "והארץ ּברכה ידי יֹוׁשבÔ‰kעל - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ…≈ֵ

ּכליל. נׂשרף הּקמח ּכל העֹולם, מן הּמבּדל ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻאהל,

éùéìùàéáéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−
:ýåýéìáéçáæ-ìr | áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìr íà ©«Ÿ̈«¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́

úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç äãBzä©À̈©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−
:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa íéçLî§ª¦´©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤

âéúãBz çáæ-ìr Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìr©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìLãéäîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå §¨¨«§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈

:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì ýåýéì©«Ÿ̈®©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«
åèìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©À¤µ©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®

:ø÷a-ãr epnî çépé-àìæèäáãð Bà | øãð-íàå «Ÿ©¦¬©¦¤−©«Ÿ¤§¦¤´¤´§¨À̈
ëàé Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæúøçnîe ì ¤µ©¨§¨½§²©§¦¬¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈

:ìëàé epnî øúBpäåæéíBia çáfä øNaî øúBpäå §©¨¬¦¤−¥«¨¥«§©−̈¦§©´©®̈©©Æ
:óøOé Làa éLéìMäçé-øNaî ìëàé ìëàä íàå ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©

Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä íBia åéîìL çáæ¤̧©§¨¹̈©´©§¦¦»´Ÿ¥«̈¤¼©©§¦´ŸÀ
epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt Bì áLçé àì̄Ÿ¥«¨¥²−¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−

:àOz dðårèéàì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå £Ÿ¨¬¦¨«§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé Làa ìëàé¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

ëøLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
àåää Lôpä äúøëðå åéìr Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénrîàëíãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå ¥«©¤«¨§¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ
ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa | Bà́¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²
Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ-øNaî¦§©¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤

:äénrî àåääáë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©¦−¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
âëáNëå øBL áìç-ìk øîàì ìûøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤

:eìëàú àì æråãëäNré äôøè áìçå äìáð áìçå ¨¥−¬ŸŸ¥«§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−
:eäìëàú àì ìëàå äëàìî-ìëìäëìëà-ìk ék §¨§¨®̈§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«¦µ¨Ÿ¥´

ýåýéì äMà äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨¦¤−©«Ÿ̈®
:äénrî úìëàä Lôpä äúøëðååëàì íc-ìëå §¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨§¨¨Æ´Ÿ
ìå óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú:äîäaæë-ìk «Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−§©§¥¨«¨

àåää Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð¤−¤£¤Ÿ©´¨®̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
:äénrîôçë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåèëøac ¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²

åéîìL çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéììåéãé ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«¨¨´

äæçä-ìr áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ
éðäì äæçä úà epàéáé:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó §¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

àìäæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàìáìäîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå §©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈

:íëéîìL éçáfî ïäkìâìíc-úà áéø÷nä ©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º¤©¯
÷BL äéäú Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬

:äðîì ïéîiäãì÷BL | úàå äôeðzä äæç-úà ék ©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´
éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì äîeøzä©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−
-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨

:ìàøNé éða úàî íìBòäìïøäà úçLî úàæ ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«´Ÿ¦§©³©«£ŸÆ
ïäëì íúà áéø÷ä íBéa ýåýé éMàî åéða úçLîe¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−

:ýåýéìåìBçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLà ©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNé éða úàî íúàæìúàæ Ÿ½̈¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìøäa äLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´

-úà áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷ô ¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

ep·È¯˜È ‰„Bz ÏÚ Ì‡(יב (ז, ƒ«»«¿ƒ∆

יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן ְְְִִִִֶַַַַָָָָה'ּטּור'

נרמזּוÏBÁ),ÌÈ¯eqÈ,ÌÈ,¯a„Ó‰סלה" מּדּוע להבין, ויׁש .( ֶָ∆ƒƒ»ƒ¿»ְְְְִִֵַַָ

ׁשל הּסּכנהkÒ�˙מּצבים ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה חּיים ִֶַָ«»«ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

והתגּברּוÈa‚Ó¯‰ׁשחלפה אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְֶָָ«¿ƒ»ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

והתקּים ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, מה ּדר ועל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעליה.

ׁשהערעּור (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּדין אתfÁÓ˜ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ¿«≈ֶ

ְַָהּׁשטר).

éòéáøçà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
ïîL úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−¤´¤
íéìéàä éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä©¦§®̈§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½

:úBvnä ìñ úàåâçút-ìà ìä÷ä äãrä-ìk úàå §¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©
:ãrBî ìäàãBúà ýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¬Ÿ¤¥«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®

:ãrBî ìäà çút-ìà äãrä ìäwzåääLî øîàiå ©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−
:úBNrì ýåýé äeö-øLà øácä äæ äãrä-ìà¤¨«¥®̈¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«

åíúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨®̈©¦§©¬Ÿ−̈
:íénaæèðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìr ïziå ©¨«¦©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½

ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà Búà Laìiå©©§¥³ŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ
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:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça Búà øbçiåçíNiå ©©§´ŸŸÀ§¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤
-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìr̈−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤

:íénzäèíNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå ©ª¦«©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤
øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä-ìr©©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́

ö øLàk Lãwä:äLî-úà ýåýé äeéäLî çwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³¤Æ
-ìk-úàå ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈§¤¨

:íúà Lc÷éå Ba-øLààéòáL çaænä-ìr epnî æiå £¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©
-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà çLîiå íéîrt§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤

:íLc÷ì Bpk-úàå øikäáéìr äçLnä ïîMî ÷öiå ©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−
:BLc÷ì Búà çLîiå ïøäà LàøâéäLî áø÷iå ´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹

èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

BLc˜Ï B˙B‡ ÁLÓiÂ(יב (ח, «ƒ¿«¿«¿

על ּדוקא היתה לּכהּנה אהרן ׁשּמׁשיחת לכ הּטעם לבאר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻיׁש

ּכנגד הּוא מׁשה מׁשה: מׁשהBz¯‰ידי ּתֹורת "זכרּו ּכּכתּוב , ְְֵֶֶֶֶֹֹ»ְִֶַַָֹ

ּכנגד הּוא ואהרן ּתקנּום.lÙz‰עבּדי", ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְֲִֶֶַַֹ¿ƒ»ְְְְִִִִִֶֶ

וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ׁשהיא הּתֹורה, מּכח לבֹוא צריכה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹוהּתפּלה

ּבּה". ּדכּוּלא ּבּה והפ ּבּה הפ" ְֲֲַַָָָָָָֹהּכל,

éùéîçãéåéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©®̈©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìr íäéãé-úàåèçwiå èçLiå ¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«©¦§À̈©¦©̧

áéáñ çaænä úBðø÷-ìr ïziå ícä-úà äLî¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©¨¦Æ
-ìà ÷öé ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈¨©Æ¤

:åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñéæè-úà çwiå §´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«©¦©À¤
ãákä úøúé úàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk̈©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænäæé-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå ©¦§¥«¨§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤
ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làa óøN BLøt¦§½¨©´¨¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàçéïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå ¤¤«©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeèé÷øæiå èçLiå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦©¦§®̈©¦§¸Ÿ

çaænä-ìr ícä-úà äLî:áéáñëìéàä-úàå ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦
-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð¦©−¦§¨®̈©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤

:øãtä-úàå íéçúpäàëíérøkä-úàå áøwä-úàå ©§¨¦−§¤©¨«¤§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦
äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî øè÷iå íéna õçø̈©´©¨®¦©©§¥Á¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨
øLàk ýåýéì àeä äMà ççéð-çéøì àeä äìòŸ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡ LbiÂ(יד (ח, ««≈∆«««»

רז"ל ב)אמרּו יב, .(שבת . ּפנקסֹו על "ּכתב יׁשמעאל ׁשרּבי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּובאנציקלֹוּפדיא ׁשמנה". חּטאת אביא הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלכׁשּיּבנה

אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ּבפׁשיטּות, ּכֹותב חּטאת ער ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּתלמּודית

ּכלל זה ראינּו ולא ע"כ. ׁשּלֹו, חּטאת חּיּובי לכּתב צרי ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹואחד

וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ראיה אינֹו ראינּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ(ואף

לנּו. סּפרּו לא ְֲִֵָֹאבֹותינּו

éùùáëeëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäàâë| èçLiå ©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦©¦§Ã̈

úéðîéä ïøäà-ïæà Ceðz-ìr ïziå Bîcî äLî çwiå©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬«Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®
:úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

ãë-ìr ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ©
ïäa-ìrå úéðîéä íãé ïäa-ìrå úéðîéä íðæà Ceðz§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤
çaænä-ìr ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñäë-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå ¨¦«©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨
-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìr øLà áìçä©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå úéìkä ézLåëìqîe §¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«¦©̧
úçà ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì | øLà úBvnä©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³©©Æ
-ìr íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ©

:ïéîiä ÷BL ìrå íéáìçäæëétk ìr ìkä-úà ïziå ©´£¨¦½§©−¬©¨¦«©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´
ðiå åéðá étk ìrå ïøäà:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó ©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çëäçaænä øè÷iå íäétk ìrî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìr©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéìèëäôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå ©«Ÿ̈«©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈
Lîì íéàlnä ìéàî ýåýé éðôìäðîì äéä ä ¦§¥´§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ(כח (ח, ««¿≈«ƒ¿≈»

Ô·Ï ˜eÏÁa . . LnL ‰LÓ(כח ח, (רש"י …∆ƒ≈¿»»»

"ּבחינת ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹלבן

מה לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעצמּיּות

. . ׁשהּצבע . . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגוונים, ׁשאר ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּׁשאין

מה הּדבר, עצם על הרּכבה . . הּדבר עצם על נֹוסף ּדבר ְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּוא

צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון ּכן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשאין

,éùù
éòéáùìøLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´

-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìr ïøäà-ìr æiå çaænä-ìr©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©

xihtn - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤
:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðaàìïøäà-ìà äLî øîàiå ¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ

íLå ãrBî ìäà çút øNaä-úà eìMa åéða-ìàå§¤¨À̈©§´¤©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ
íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå Búà eìëàz«Ÿ§´Ÿ½§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®

:eäìëàé åéðáe ïøäà øîàì éúéeö øLàkáìøúBpäå ©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«§©¨¬
:eôøNz Làa íçláe øNaaâìãrBî ìäà çútîe ©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹

íëéàlî éîé úàìî íBé ãr íéîé úráL eàöú àì³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®
:íëãé-úà àlîé íéîé úráL ékãìäNr øLàk ¦µ¦§©´¨¦½§©¥−¤¤§¤«©«£¤¬¨−̈

:íëéìr øtëì úNrì ýåýé äeö äfä íBia©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬£¥¤«
äìúráL äìéìå íîBé eáLz ãrBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´

eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®
:éúéeö ïë-ékåìíéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nriå ¦¥−ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½

:äLî-ãéa ýåýé äeö-øLàqqq £¤¦¨¬§Ÿ̈−§©¤«
.ïîéñ å"ö ,íé÷åñô å"ö

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ e·Lz „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙Ùe(לה (ח, ∆«…∆≈≈¿»»«¿»ƒ¿«»ƒ

ּבׁשני ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל ְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיֹוׁשב

ּובחל. ּבׁשּבת הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים (ׁשהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּובחמיׁשי

זה על הּנה – וכּדֹומה וליׁשן לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻואף

e·Lzנאמר „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙Ùeחזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ׁשאֹוכל מי - ֱֶַ∆«…∆≈≈¿ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ליד והּׁשינה האכילה ּבעת ּגם מצּוי ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּובריא

ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד 'עֹומד הּוא מֹועד'; אהל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ'ּפתח

(øéèôî) øåëæ úùøô éðù øôñá ïéàøå÷

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàøé àìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−

:íéýìûèééýìû ýåýé çéðäa äéäåE|-ìkî Eì ¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨

éáéàéýìû-ýåýé øLà õøàa áéáqî EEì ïúð E ¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈«Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³
úçzî ÷ìîr øëæ *øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«
.(ìåâñá) øëæ éðùáå (äøéöá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåà¥«¤¤«¤

.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



קמז xihtn - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤
:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðaàìïøäà-ìà äLî øîàiå ¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ

íLå ãrBî ìäà çút øNaä-úà eìMa åéða-ìàå§¤¨À̈©§´¤©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ
íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå Búà eìëàz«Ÿ§´Ÿ½§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®

:eäìëàé åéðáe ïøäà øîàì éúéeö øLàkáìøúBpäå ©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«§©¨¬
:eôøNz Làa íçláe øNaaâìãrBî ìäà çútîe ©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹

íëéàlî éîé úàìî íBé ãr íéîé úráL eàöú àì³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®
:íëãé-úà àlîé íéîé úráL ékãìäNr øLàk ¦µ¦§©´¨¦½§©¥−¤¤§¤«©«£¤¬¨−̈

:íëéìr øtëì úNrì ýåýé äeö äfä íBia©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬£¥¤«
äìúráL äìéìå íîBé eáLz ãrBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´

eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®
:éúéeö ïë-ékåìíéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nriå ¦¥−ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½

:äLî-ãéa ýåýé äeö-øLàqqq £¤¦¨¬§Ÿ̈−§©¤«
.ïîéñ å"ö ,íé÷åñô å"ö

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ e·Lz „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙Ùe(לה (ח, ∆«…∆≈≈¿»»«¿»ƒ¿«»ƒ

ּבׁשני ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל ְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיֹוׁשב

ּובחל. ּבׁשּבת הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים (ׁשהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּובחמיׁשי

זה על הּנה – וכּדֹומה וליׁשן לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻואף

e·Lzנאמר „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙Ùeחזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ׁשאֹוכל מי - ֱֶַ∆«…∆≈≈¿ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ליד והּׁשינה האכילה ּבעת ּגם מצּוי ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּובריא

ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד 'עֹומד הּוא מֹועד'; אהל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ'ּפתח

(øéèôî) øåëæ úùøô éðù øôñá ïéàøå÷

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
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לוח זמנים לשבוע פרשת צו - זכור 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
5:515:448:168:128:498:449:499:4617:5017:5418:1418:1817:3418:27באר שבע )ח(

5:505:438:168:118:488:439:499:4517:4917:5418:1318:1817:2418:27חיפה )ח(

5:485:408:158:108:468:429:479:4317:5017:5418:1418:1817:1418:26ירושלים )ח(

5:525:448:178:128:498:459:509:4617:4917:5418:1318:1817:3418:28תל אביב )ח(

6:095:578:338:269:058:5810:059:5918:0018:0918:2918:3817:5118:51אוסטריה וינה )ח(

7:127:189:479:4910:1910:2111:2211:2319:4619:3720:1220:0319:1920:13אוסטרליה מלבורן )ק(

6:126:018:358:289:089:0110:0710:0218:0218:1018:3018:3917:5218:43אוקראינה אודסה )ח(

5:555:438:188:118:518:449:509:4517:4417:5318:1418:2317:3518:27אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:226:098:448:379:179:0910:1610:1118:0818:1818:3918:4818:0018:52אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:146:018:378:299:099:0210:0910:0318:0218:1118:3218:4217:5318:46אוקראינה קייב )ח(

5:445:328:078:008:398:329:399:3417:3417:4218:0318:1217:2418:16אוקראינה דונייצק )ח(

6:386:269:018:559:339:2710:3310:2818:2918:3718:5719:0518:1919:18איטליה מילאנו )ח(

6:136:118:468:449:169:1410:1810:1718:3418:3218:5518:5318:1418:57אקוואדור קיטו )ח(

6:496:539:219:229:549:5510:5710:5719:1719:0819:4119:3318:5019:44ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:347:4110:1110:1410:4210:4511:4611:4720:1420:0420:4120:3119:4620:35ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:197:109:439:3710:1610:1011:1611:1219:1319:1919:3919:4519:0119:49ארה״ב בולטימור )ק(

7:086:589:339:2710:059:5911:0511:0119:0419:1019:3019:3718:5219:47ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

7:096:599:339:2710:0510:0011:0611:0119:0319:1019:2919:3618:5219:48ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:447:3410:0910:0310:4110:3511:4211:3719:4019:4720:0720:1419:2920:25ארה״ב דטרויט )ק(

7:317:249:579:5210:2910:2511:3011:2619:3119:3519:5519:5819:1720:08ארה״ב היוסטן )ק(

7:036:549:299:2410:019:5611:0110:5719:0319:0719:2719:3218:4919:41ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:307:249:569:5210:2810:2411:2911:2619:3119:3419:5419:5719:1620:06ארה״ב מיאמי )ק(

7:056:559:299:2310:019:5611:0110:5718:5819:0419:2419:3118:4619:43ארה״ב ניו הייבן )ק(

7:026:519:279:229:599:5310:5910:5518:5919:0619:2619:3318:4819:43ארה״ב שיקאגו )ק(

6:266:279:039:029:329:3210:3510:3518:5818:5319:2019:1518:3519:19בוליביה לה פאס )ח(

7:006:469:219:149:549:4610:5310:4818:4518:5519:1619:2618:3719:42בלגיה אנטוורפן )ח(

6:596:459:219:149:549:4610:5310:4818:4618:5619:1719:2718:3819:42בלגיה בריסל )ח(

6:145:598:368:289:089:0010:0710:0117:5818:1018:3218:4317:5218:47בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:036:058:368:369:079:0810:1010:1018:2918:2318:5218:4618:0518:52ברזיל ס.פאולו )ח(

5:495:518:228:228:538:549:569:5618:1518:1018:3818:3217:5218:38ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:166:038:398:329:119:0410:1110:0518:0418:1518:3618:4617:5719:01בריטניה לונדון )ח(

6:266:128:488:409:219:1210:2010:1418:1218:2318:4418:5618:0519:12בריטניה מנצ׳סטר )ח(

6:246:108:468:389:189:1010:1810:1218:0918:2018:4118:5218:0218:56גרמניה ברלין )ח(

6:406:279:048:579:369:2810:3610:3018:3018:4019:0119:1018:2219:14גרמניה פרנקפורט )ח(

6:016:048:378:379:079:0810:1010:1018:3318:2718:5618:5018:0918:54דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:476:429:139:109:469:4210:4710:4418:5018:5119:1219:1318:3319:17הודו בומביי )ח(

6:416:369:099:069:419:3810:4210:3918:4718:4919:0919:1118:3119:15הודו פונה )ח(

5:595:478:228:158:548:479:549:4917:4817:5718:1718:2617:3918:30הונגריה בודפשט )ח(

6:176:088:418:359:149:0810:1410:0918:1118:1718:3718:4417:5918:48טורקיה איסטנבול )ח(

6:376:289:028:569:349:2910:3410:3018:3218:3818:5819:0418:2019:08יוון אתונה )ח(

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

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 eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



לוח זמנים לשבוע פרשת צו - זכור 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
5:515:448:168:128:498:449:499:4617:5017:5418:1418:1817:3418:27באר שבע )ח(

5:505:438:168:118:488:439:499:4517:4917:5418:1318:1817:2418:27חיפה )ח(

5:485:408:158:108:468:429:479:4317:5017:5418:1418:1817:1418:26ירושלים )ח(

5:525:448:178:128:498:459:509:4617:4917:5418:1318:1817:3418:28תל אביב )ח(

6:095:578:338:269:058:5810:059:5918:0018:0918:2918:3817:5118:51אוסטריה וינה )ח(

7:127:189:479:4910:1910:2111:2211:2319:4619:3720:1220:0319:1920:13אוסטרליה מלבורן )ק(

6:126:018:358:289:089:0110:0710:0218:0218:1018:3018:3917:5218:43אוקראינה אודסה )ח(

5:555:438:188:118:518:449:509:4517:4417:5318:1418:2317:3518:27אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:226:098:448:379:179:0910:1610:1118:0818:1818:3918:4818:0018:52אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:146:018:378:299:099:0210:0910:0318:0218:1118:3218:4217:5318:46אוקראינה קייב )ח(

5:445:328:078:008:398:329:399:3417:3417:4218:0318:1217:2418:16אוקראינה דונייצק )ח(

6:386:269:018:559:339:2710:3310:2818:2918:3718:5719:0518:1919:18איטליה מילאנו )ח(

6:136:118:468:449:169:1410:1810:1718:3418:3218:5518:5318:1418:57אקוואדור קיטו )ח(

6:496:539:219:229:549:5510:5710:5719:1719:0819:4119:3318:5019:44ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:347:4110:1110:1410:4210:4511:4611:4720:1420:0420:4120:3119:4620:35ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:197:109:439:3710:1610:1011:1611:1219:1319:1919:3919:4519:0119:49ארה״ב בולטימור )ק(

7:086:589:339:2710:059:5911:0511:0119:0419:1019:3019:3718:5219:47ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

7:096:599:339:2710:0510:0011:0611:0119:0319:1019:2919:3618:5219:48ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:447:3410:0910:0310:4110:3511:4211:3719:4019:4720:0720:1419:2920:25ארה״ב דטרויט )ק(

7:317:249:579:5210:2910:2511:3011:2619:3119:3519:5519:5819:1720:08ארה״ב היוסטן )ק(

7:036:549:299:2410:019:5611:0110:5719:0319:0719:2719:3218:4919:41ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:307:249:569:5210:2810:2411:2911:2619:3119:3419:5419:5719:1620:06ארה״ב מיאמי )ק(

7:056:559:299:2310:019:5611:0110:5718:5819:0419:2419:3118:4619:43ארה״ב ניו הייבן )ק(

7:026:519:279:229:599:5310:5910:5518:5919:0619:2619:3318:4819:43ארה״ב שיקאגו )ק(

6:266:279:039:029:329:3210:3510:3518:5818:5319:2019:1518:3519:19בוליביה לה פאס )ח(

7:006:469:219:149:549:4610:5310:4818:4518:5519:1619:2618:3719:42בלגיה אנטוורפן )ח(

6:596:459:219:149:549:4610:5310:4818:4618:5619:1719:2718:3819:42בלגיה בריסל )ח(

6:145:598:368:289:089:0010:0710:0117:5818:1018:3218:4317:5218:47בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:036:058:368:369:079:0810:1010:1018:2918:2318:5218:4618:0518:52ברזיל ס.פאולו )ח(

5:495:518:228:228:538:549:569:5618:1518:1018:3818:3217:5218:38ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:166:038:398:329:119:0410:1110:0518:0418:1518:3618:4617:5719:01בריטניה לונדון )ח(

6:266:128:488:409:219:1210:2010:1418:1218:2318:4418:5618:0519:12בריטניה מנצ׳סטר )ח(

6:246:108:468:389:189:1010:1810:1218:0918:2018:4118:5218:0218:56גרמניה ברלין )ח(

6:406:279:048:579:369:2810:3610:3018:3018:4019:0119:1018:2219:14גרמניה פרנקפורט )ח(

6:016:048:378:379:079:0810:1010:1018:3318:2718:5618:5018:0918:54דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:476:429:139:109:469:4210:4710:4418:5018:5119:1219:1318:3319:17הודו בומביי )ח(

6:416:369:099:069:419:3810:4210:3918:4718:4919:0919:1118:3119:15הודו פונה )ח(

5:595:478:228:158:548:479:549:4917:4817:5718:1718:2617:3918:30הונגריה בודפשט )ח(

6:176:088:418:359:149:0810:1410:0918:1118:1718:3718:4417:5918:48טורקיה איסטנבול )ח(

6:376:289:028:569:349:2910:3410:3018:3218:3818:5819:0418:2019:08יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת צו - זכור 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
6:216:098:438:369:169:0910:1510:1018:0818:1718:3718:4617:5918:50מולדובה קישינב )ח(

6:396:349:119:079:419:3710:4310:4018:5318:5519:1519:1718:3719:21מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:216:288:558:589:289:3010:3110:3318:5718:4619:2419:1318:2819:17ניו זילנד צ. צ. )ח(

6:106:048:398:359:109:0610:1110:0818:1718:2018:4018:4318:0218:47נפאל קטמנדו )ח(

7:097:079:379:3510:1010:0811:1111:0919:2019:1819:4019:3919:0019:43סינגפור סינגפור )ח(

5:525:388:158:078:478:399:479:4117:4017:5018:1218:2217:3218:26פולין ורשא )ח(

6:106:108:398:389:129:1110:1410:1318:2518:2218:4718:4318:0418:47פרו לימה )ח(

6:546:439:199:129:509:4410:5010:4618:4718:5519:1519:2318:3719:35צרפת ליאון )ח(

7:056:539:299:2210:019:5411:0110:5618:5619:0519:2519:3518:4719:48צרפת פריז )ח(

5:565:548:298:278:598:5710:019:5918:1618:1518:3718:3617:5718:40קולומביה בוגוטה )ח(

7:307:199:559:4910:2710:2011:2711:2219:2519:3219:5219:5919:1420:11קנדה טורונטו )ק(

7:086:569:329:2510:049:5711:0410:5919:0019:0819:2819:3618:5019:49קנדה מונטריאול )ק(

5:595:508:228:178:558:509:559:5117:5217:5718:1718:2117:3918:25קפריסין לרנקה )ח(

6:466:319:109:019:419:3210:4010:3418:3318:4519:0719:1918:2719:35רוסיה מוסקבה )ח(

6:376:258:598:539:329:2510:3210:2718:2518:3418:5419:0318:1619:07רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:396:279:048:579:359:2910:3610:3018:3218:4119:0119:1018:2319:22שוייץ ציריך )ח(

6:256:218:528:499:249:2110:2510:2318:3018:3118:5218:5218:1318:56תאילנד 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

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 eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל א' י"ד בו, שעה 6 עם 22 דק'



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca
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