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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

ב



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח
לקראת חג הגאולה יב־יג תמוז, ה'תשד"מ

"לכל המשתתפים ולכל המשתתפות בהתוועדויות דחג הגאולה ולכל אחב"י – שליט"א

שלום וברכה מרובה!

כל  ועל  המתוועדים  כל  על  ומשפיעות  פעילות  והתוועדויות  שלום  ושבת  שמח  הגאולה  חג 

אחבנ"י – שליט"א.

ובפרט אשר, כדברי בעל הגאולה במכתבו המפורסם, לא אותו בלבד גאל הקב"ה כי אם גם 

את כל כו'.

בהמבצעים  מתחיל  ומצוותי'.  בתורה   – העיקר  שהוא  במעשה  ויפעול  שיבוא  שאת  וביתר 

הכלליים וכל פרטיהם.

ויקויים במהרה בימינו ממש הנאמר בספר תהלות נעים זמירות ישראל: וידעו כי אתה שמך 

ה' לבדך עליון על כל הארץ.

בגאולה הכללית )כולל גאולת כל אחד ואחת( האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

 בברכת חג הגאולה 

מנחם שניאורסאהן"

ג



c"i ,qgpit zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,(` xn`n) fenz

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ce¯a טֹוב ׁשּגמלני טֹובֹות לחיבים ,1הּגֹומל »ְְִִֵֶַַַָָ

 ֿ ּדּבּור ּבמאמרֹו הּגאּולה ּבעל ְְְֲִֵַַַַָָָּומבאר

(הּׁשני) זה ּפרׁשת 2הּמתחיל ּבׁשּבת ׁשאמרֹו , ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּקידּוׁש ּבעת ּכתֹוכן 3ּפנחס אמנם הּוא [ׁשּתֹוכנֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

(הראׁשֹון) הּגֹומל ּברּו ּדּבּורֿהּמתחיל ְֲִִִֵַַַַַָָָהּמאמר

וכּמה  ּכּמה ּבֹו ניתוּספּו אבל ּתּמּוז, ּבי"ג ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָׁשאמרֹו

ּבאריכּות  הּקֹודם הּמאמר את ׁשּמבארים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָענינים

ּברּכת  היא זֹו ּברכה ּדהּנה, יֹותר]. ְְְְִִִֵֵֵַָָּובבאּור

הּטֹוב  על יתּבר להּבֹורא וההֹודאה ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשבח

לּמה  להבין וצרי האדם, עם ׁשעֹוׂשה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָוהחסד

ׁשּבברּכת  הּנּסים, מּברּכת זֹו ּברכה נּוסח ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָנׁשּתּנה

מזּכיר  ואינֹו נס, לי ׁשעׂשה ּברּו אֹומר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָהּנס

זֹו, ּבברכה מהּֿׁשאיןּֿכן לעצמֹו, חֹובה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבברּכתֹו

חֹוב  ׁשמזּכיר טֹובֹות, לחיבים הּגֹומל ְְִִֵֵֶַַַָאֹומר

הּברכה  נּוסח להיֹות צרי היה ולכאֹורה ְְְְְְִִִַַַָָָָָָלעצמֹו,

הּנס. ּברּכת ּכנּוסח טֹוב, לי ׁשעׂשה ְְִִֵֶַַַָָָּברּו

ּדירידת  נֹודע הּנה זה "ּולהבין ּבּמאמר : ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּוממׁשי

ּבמאד  ועצּומה ּגדֹולה ירידה היא ּבּגּוף ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹהּנׁשמה

וכּו'". עלּיה צֹור היא זֹו וירידה וכּו', ְְְֲִִִִֶָָֹמאד

לעיל  צריכין 4ונתּבאר ּדארּבעה הענין ּכללּות ּדהּנה, ּבזה. הענינים קיׁשּור ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

וּיצעקּו5להֹודֹות  ועלֿידי סּכנה, ׁשל ּומּצב ּבמעמד היּו ׁשּתחלה ּבאֹופן הּוא ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הוי' הוי'6אל אל וּיזעקּו והֹוציא 7, הּקּב"ה הּצילם נּסי,, ּבאֹופן מהּסּכנה ם ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אדם  לבני ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' יֹודּו הּכלל 8ׁשּלכן הרי מּובן, אינֹו ולכאֹורה . ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

למגנא  ניסא קּודׁשאּֿבריֿהּוא עביד ׁשּלא להיֹות 9הּוא הּוצר מּדּוע ואםּֿכן , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
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ס"ב.1) פי"ג לאדה"ז הנהנין ברכת סדר במקומו. אדה"ז סידור ס"ב. סרי"ט או"ח טושו"ע ב. נד, ברכות תרפ"ז.2)ראה

ואילך. ריא ע' תרפ"ז בסה"מ ואח"כ ואילך. ב קפד, ח"א קונטרסים סה"מ - יד בקונטרס ד"ה 3)נדפס המאמר על נוסף

בסעודת  ש"ק בסעודת שאמרו ואילך) ריז ע' תרפ"ז בסה"מ ואח"כ ואילך. א קפח, ח"א קונטרסים (סה"מ קודש ידיכם שאו

סע"א). קעה, שם קונטרסים סה"מ (ראה חלק 4)הודאה התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתו תמוז די"ב הגומל ברוך ד"ה

.(145 ע' שם.5)נ כח.6)ברכות ו. קז, יט.7)תהלים יג. לא.8)שם, כא. טו. ח. הקדמה 9)שם, ח דרוש הר"ן דרשות ראה

הא'.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
להודות: שחייבים הארבעה של הגומל ברכת נוסח

·BË ÈÏÓbL ˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ ÏÓBb‰ Ce¯a1¯‡·Óe הרבי , »«≈¿«»ƒ∆¿»«ƒ¿»≈
‰Ïe‡b‰הריי"צ ÏÚa תמוז בי"בֿי"ג הסובייטית ברוסיה ממאסר שיצא «««¿»
Ê‰תרפ"ז ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa ברוך" אלו, במילים הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ∆

הראשון (‰ÈMהגומל" אחרי «≈ƒ
מיוסד  ועליו תמוז, בי"ג שנאמר

שנאמר  זה דיבורֿהמתחיל המאמר

לאור  ויוצא תשכ"ז, השנה, תמוז בי"ג

ב"דבר  אפשר בדרך ביאור עם

זו  שנה בלק לפרשת ,2)מלכות"
ÒÁt ˙L¯t ˙aLa B¯Ó‡L∆¬»¿«»»»«ƒ¿»

Le„Èw‰ ˙Úa3‡e‰ BÎBzL] ¿≈«ƒ∆¿
ÌÓ‡ כללי ÔÎB˙kבאופן »¿»¿∆

Ce¯a ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰««¬»ƒ««¿ƒ»
B¯Ó‡L (ÔBL‡¯‰) ÏÓBb‰«≈»ƒ∆¬»
Ba eÙqÂ˙È Ï·‡ ,Êenz ‚"Èa¿«¬»ƒ¿«¿
ÌÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡n‰ ˙‡ ÌÈ¯‡·nL∆¿»¬ƒ∆««¬»
¯e‡··e ˙eÎÈ¯‡a Ì„Bw‰«≈«¬ƒ¿≈

BÊ ‰Î¯a ,‰p‰c .[¯˙BÈ ברכת ≈¿ƒ≈¿»»
‰Á·Mהגומל  ˙k¯a ‡È‰ƒƒ¿««∆«

C¯a˙È ‡¯Ba‰Ï ‰‡„B‰‰Â¿«»»¿«≈ƒ¿»≈
‰NBÚL „ÒÁ‰Â ·Bh‰ ÏÚ««¿«∆∆∆∆
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì„‡‰ ÌÚƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ
BÊ ‰Î¯a ÁÒe ‰pzL ‰nÏ»»ƒ¿«»«¿»»

הגומל  ‰ÌÈqp,ברכת ˙k¯aÓƒƒ¿««ƒƒ
¯ÓB‡ Òp‰ ˙k¯·aL שמברך מי ∆¿ƒ¿««≈≈

לו  שנעשה נס על ומודה ה' את

ÈÏ ‰NÚL Ce¯a אישית,Ò »∆»»ƒ≈
‰·BÁ B˙k¯·a ¯ÈkÊÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»»
‰Î¯·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,BÓˆÚÏ¿«¿«∆≈≈ƒ¿»»
ÌÈ·ÈÁÏ ÏÓBb‰ ¯ÓB‡ ,BÊ≈«≈¿«»ƒ
·BÁ ¯ÈkÊÓL ,˙B·BË∆«¿ƒ

,BÓˆÚÏ טובות שגומל לה' ומודה ¿«¿
לחייבים  ‰È‰אפילו ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»»

‰Î¯a‰ ÁÒe ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««¿»»
ÁÒek ,·BË ÈÏ ‰NÚL Ce¯a»∆»»ƒ¿«

?.Òp‰ ˙k¯aƒ¿««≈

‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc Ú„B ‰p‰ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe" :¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»¿»ƒ∆ƒ≈«ƒƒ««¿»»
„‡Ó „‡Óa ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰ Ûeba יורדת הנשמה כי «ƒ¿ƒ»¿»«¬»ƒ¿…¿…

מאד  נמוך למקום מאד גבוה ˆC¯Bממקום ‡È‰ BÊ ‰„È¯ÈÂ ,'eÎÂ¿ƒƒ»ƒ∆
'eÎÂ ‰iÏÚ."ועצומה גדולה ירידה אכן שזוהי אף כדאית, היא ולכן ¬ƒ»¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â4 דיבור במאמר ¿ƒ¿»≈¿≈
זו, שנה של הגומל" "ברוך המתחיל

Êa‰תשכ"ז, ÌÈÈÚ‰ ¯eLÈƒ̃»ƒ¿»ƒ»∆
ברכת  של והשייכות הקשר ביאור

להודות  שצריכים הארבעה של הגומל

(ונקודת  למטה הנשמה ירידת ענין עם

הנשמה  שירידת שכשם היא הדברים

בסופו  אבל ועצומה, גדולה ירידה היא

כך  גדולה, לעלייה מביאה דבר של

ואחרֿכך  נמצא, האדם שבהם הסכנות

אותו  מביאות הגומל ומברך מהם יוצא

עבודת  והיא גדולה, לעלייה

‰ÔÈÚהניסיונות). ˙eÏÏk ,‰p‰c¿ƒ≈¿»»ƒ¿»
˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡c5 ¿«¿»»¿ƒƒ¿

‰ÏÁzL ÔÙB‡a ‡e‰ שזכו לפני ¿∆∆¿ƒ»
רפואה  או ÓÚÓa„להצלה eÈ‰»¿«¬»

È„ÈŒÏÚÂ ,‰kÒ ÏL ·vÓe«»∆«»»¿«¿≈
'ÈÂ‰ Ï‡ e˜ÚˆiÂ6Ï‡ e˜ÚÊiÂ , «ƒ¿¬∆¬»»«ƒ¿¬∆

'ÈÂ‰7, הלשונות לשתי בהתאם ¬»»
זה  בעניין העוסק בתהלים קז שבפרק

Ì‡ÈˆB‰Â ‰"aw‰ ÌÏÈv‰ƒƒ»«»»¿ƒ»
ÔÎlL ,Èq ÔÙB‡a ‰kq‰Ó≈««»»¿∆ƒƒ∆»≈
ÂÈ˙B‡ÏÙÂ BcÒÁ '‰Ï e„BÈ««¿¿ƒ¿¿»

Ì„‡ È·Ï8BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ . ƒ¿≈»»¿ƒ¿»≈
‡lL ‡e‰ ÏÏk‰ È¯‰ ,Ô·eÓ»¬≈«¿»∆…
‡ÒÈ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „È·Ú»ƒ¿»¿ƒƒ»

‡‚ÓÏ9, הוא ברוך הקדוש אין ¿«¿»
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 מפתח  כללי

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

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

  ברוך הגומל לחייבים טובותה "מאמר ד  )ג

ה  .................ז"כתש'ה, )מאמר א( תמוז ד"יפ פינחס "ש

  ה שאו ידיכם קודש"מאמר ד  )ד

יז   .................  ז"כתש'ה, )מאמר ב(ד תמוז "פ פינחס י"ש

  , פינחס פרשת שבתשיחת   )ה

כו   ..........................................  ז"תשכ'ה ,תמוז ד"י

  פינחספרשת  –לקוטי שיחות   )ו

טל ..............................................  יגכרך ) ק"בלה(

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

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

מד  .............  פינחספרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

מה  ...........  פינחסלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

פ  ..................  פינחסלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

פא ...................................  פינחסלשבוע פרשת  

צב  ..............  פינחסלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

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

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

צז   ............  פינחסלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

יזק   ..........  פינחסלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

כדק  ............  פינחסלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

טכק  ....................  הקכ-גכקתהלים פרק , טופרק  במלכים 

  בכורותמסכת  –משניות   )יח

לאק  ................................................  ביאור קהתי

 מאק  ................................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  תעניתמסכת   )כ

מבק  ............................................  לאד דף ע כהמדף 

חקס  .................................  הדרן על מסכת תענית  )כא

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

חעק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

חעק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  אור תורה  )כד

טעק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

פבק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

פגק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

פגק  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

פדק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'קונטרסים חלק א –ספר המאמרים   )כט

פהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

פהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  דש אגרות קו  )לא

פזק  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פחק  ..........................   ופרק פרקי אבות ביאורים ל  )לב

טפק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

חצק  ......................  פינחסלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

טצק  ......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה

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

ד



c"i ,qgpit zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,(` xn`n) fenz

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ce¯a טֹוב ׁשּגמלני טֹובֹות לחיבים ,1הּגֹומל »ְְִִֵֶַַַָָ

 ֿ ּדּבּור ּבמאמרֹו הּגאּולה ּבעל ְְְֲִֵַַַַָָָּומבאר

(הּׁשני) זה ּפרׁשת 2הּמתחיל ּבׁשּבת ׁשאמרֹו , ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּקידּוׁש ּבעת ּכתֹוכן 3ּפנחס אמנם הּוא [ׁשּתֹוכנֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

(הראׁשֹון) הּגֹומל ּברּו ּדּבּורֿהּמתחיל ְֲִִִֵַַַַַָָָהּמאמר

וכּמה  ּכּמה ּבֹו ניתוּספּו אבל ּתּמּוז, ּבי"ג ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָׁשאמרֹו

ּבאריכּות  הּקֹודם הּמאמר את ׁשּמבארים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָענינים

ּברּכת  היא זֹו ּברכה ּדהּנה, יֹותר]. ְְְְִִִֵֵֵַָָּובבאּור

הּטֹוב  על יתּבר להּבֹורא וההֹודאה ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשבח

לּמה  להבין וצרי האדם, עם ׁשעֹוׂשה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָוהחסד

ׁשּבברּכת  הּנּסים, מּברּכת זֹו ּברכה נּוסח ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָנׁשּתּנה

מזּכיר  ואינֹו נס, לי ׁשעׂשה ּברּו אֹומר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָהּנס

זֹו, ּבברכה מהּֿׁשאיןּֿכן לעצמֹו, חֹובה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבברּכתֹו

חֹוב  ׁשמזּכיר טֹובֹות, לחיבים הּגֹומל ְְִִֵֵֶַַַָאֹומר

הּברכה  נּוסח להיֹות צרי היה ולכאֹורה ְְְְְְִִִַַַָָָָָָלעצמֹו,

הּנס. ּברּכת ּכנּוסח טֹוב, לי ׁשעׂשה ְְִִֵֶַַַָָָּברּו

ּדירידת  נֹודע הּנה זה "ּולהבין ּבּמאמר : ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּוממׁשי

ּבמאד  ועצּומה ּגדֹולה ירידה היא ּבּגּוף ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹהּנׁשמה

וכּו'". עלּיה צֹור היא זֹו וירידה וכּו', ְְְֲִִִִֶָָֹמאד

לעיל  צריכין 4ונתּבאר ּדארּבעה הענין ּכללּות ּדהּנה, ּבזה. הענינים קיׁשּור ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

וּיצעקּו5להֹודֹות  ועלֿידי סּכנה, ׁשל ּומּצב ּבמעמד היּו ׁשּתחלה ּבאֹופן הּוא ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הוי' הוי'6אל אל וּיזעקּו והֹוציא 7, הּקּב"ה הּצילם נּסי,, ּבאֹופן מהּסּכנה ם ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אדם  לבני ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' יֹודּו הּכלל 8ׁשּלכן הרי מּובן, אינֹו ולכאֹורה . ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

למגנא  ניסא קּודׁשאּֿבריֿהּוא עביד ׁשּלא להיֹות 9הּוא הּוצר מּדּוע ואםּֿכן , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
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ס"ב.1) פי"ג לאדה"ז הנהנין ברכת סדר במקומו. אדה"ז סידור ס"ב. סרי"ט או"ח טושו"ע ב. נד, ברכות תרפ"ז.2)ראה

ואילך. ריא ע' תרפ"ז בסה"מ ואח"כ ואילך. ב קפד, ח"א קונטרסים סה"מ - יד בקונטרס ד"ה 3)נדפס המאמר על נוסף

בסעודת  ש"ק בסעודת שאמרו ואילך) ריז ע' תרפ"ז בסה"מ ואח"כ ואילך. א קפח, ח"א קונטרסים (סה"מ קודש ידיכם שאו

סע"א). קעה, שם קונטרסים סה"מ (ראה חלק 4)הודאה התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתו תמוז די"ב הגומל ברוך ד"ה

.(145 ע' שם.5)נ כח.6)ברכות ו. קז, יט.7)תהלים יג. לא.8)שם, כא. טו. ח. הקדמה 9)שם, ח דרוש הר"ן דרשות ראה

הא'.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
להודות: שחייבים הארבעה של הגומל ברכת נוסח

·BË ÈÏÓbL ˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ ÏÓBb‰ Ce¯a1¯‡·Óe הרבי , »«≈¿«»ƒ∆¿»«ƒ¿»≈
‰Ïe‡b‰הריי"צ ÏÚa תמוז בי"בֿי"ג הסובייטית ברוסיה ממאסר שיצא «««¿»
Ê‰תרפ"ז ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa ברוך" אלו, במילים הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ∆

הראשון (‰ÈMהגומל" אחרי «≈ƒ
מיוסד  ועליו תמוז, בי"ג שנאמר

שנאמר  זה דיבורֿהמתחיל המאמר

לאור  ויוצא תשכ"ז, השנה, תמוז בי"ג

ב"דבר  אפשר בדרך ביאור עם

זו  שנה בלק לפרשת ,2)מלכות"
ÒÁt ˙L¯t ˙aLa B¯Ó‡L∆¬»¿«»»»«ƒ¿»

Le„Èw‰ ˙Úa3‡e‰ BÎBzL] ¿≈«ƒ∆¿
ÌÓ‡ כללי ÔÎB˙kבאופן »¿»¿∆

Ce¯a ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰««¬»ƒ««¿ƒ»
B¯Ó‡L (ÔBL‡¯‰) ÏÓBb‰«≈»ƒ∆¬»
Ba eÙqÂ˙È Ï·‡ ,Êenz ‚"Èa¿«¬»ƒ¿«¿
ÌÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡n‰ ˙‡ ÌÈ¯‡·nL∆¿»¬ƒ∆««¬»
¯e‡··e ˙eÎÈ¯‡a Ì„Bw‰«≈«¬ƒ¿≈

BÊ ‰Î¯a ,‰p‰c .[¯˙BÈ ברכת ≈¿ƒ≈¿»»
‰Á·Mהגומל  ˙k¯a ‡È‰ƒƒ¿««∆«

C¯a˙È ‡¯Ba‰Ï ‰‡„B‰‰Â¿«»»¿«≈ƒ¿»≈
‰NBÚL „ÒÁ‰Â ·Bh‰ ÏÚ««¿«∆∆∆∆
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì„‡‰ ÌÚƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ
BÊ ‰Î¯a ÁÒe ‰pzL ‰nÏ»»ƒ¿«»«¿»»

הגומל  ‰ÌÈqp,ברכת ˙k¯aÓƒƒ¿««ƒƒ
¯ÓB‡ Òp‰ ˙k¯·aL שמברך מי ∆¿ƒ¿««≈≈

לו  שנעשה נס על ומודה ה' את

ÈÏ ‰NÚL Ce¯a אישית,Ò »∆»»ƒ≈
‰·BÁ B˙k¯·a ¯ÈkÊÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»»
‰Î¯·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,BÓˆÚÏ¿«¿«∆≈≈ƒ¿»»
ÌÈ·ÈÁÏ ÏÓBb‰ ¯ÓB‡ ,BÊ≈«≈¿«»ƒ
·BÁ ¯ÈkÊÓL ,˙B·BË∆«¿ƒ

,BÓˆÚÏ טובות שגומל לה' ומודה ¿«¿
לחייבים  ‰È‰אפילו ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»»

‰Î¯a‰ ÁÒe ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««¿»»
ÁÒek ,·BË ÈÏ ‰NÚL Ce¯a»∆»»ƒ¿«

?.Òp‰ ˙k¯aƒ¿««≈

‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc Ú„B ‰p‰ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe" :¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»¿»ƒ∆ƒ≈«ƒƒ««¿»»
„‡Ó „‡Óa ‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰ Ûeba יורדת הנשמה כי «ƒ¿ƒ»¿»«¬»ƒ¿…¿…

מאד  נמוך למקום מאד גבוה ˆC¯Bממקום ‡È‰ BÊ ‰„È¯ÈÂ ,'eÎÂ¿ƒƒ»ƒ∆
'eÎÂ ‰iÏÚ."ועצומה גדולה ירידה אכן שזוהי אף כדאית, היא ולכן ¬ƒ»¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â4 דיבור במאמר ¿ƒ¿»≈¿≈
זו, שנה של הגומל" "ברוך המתחיל

Êa‰תשכ"ז, ÌÈÈÚ‰ ¯eLÈƒ̃»ƒ¿»ƒ»∆
ברכת  של והשייכות הקשר ביאור

להודות  שצריכים הארבעה של הגומל

(ונקודת  למטה הנשמה ירידת ענין עם

הנשמה  שירידת שכשם היא הדברים

בסופו  אבל ועצומה, גדולה ירידה היא

כך  גדולה, לעלייה מביאה דבר של

ואחרֿכך  נמצא, האדם שבהם הסכנות

אותו  מביאות הגומל ומברך מהם יוצא

עבודת  והיא גדולה, לעלייה

‰ÔÈÚהניסיונות). ˙eÏÏk ,‰p‰c¿ƒ≈¿»»ƒ¿»
˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡c5 ¿«¿»»¿ƒƒ¿

‰ÏÁzL ÔÙB‡a ‡e‰ שזכו לפני ¿∆∆¿ƒ»
רפואה  או ÓÚÓa„להצלה eÈ‰»¿«¬»

È„ÈŒÏÚÂ ,‰kÒ ÏL ·vÓe«»∆«»»¿«¿≈
'ÈÂ‰ Ï‡ e˜ÚˆiÂ6Ï‡ e˜ÚÊiÂ , «ƒ¿¬∆¬»»«ƒ¿¬∆

'ÈÂ‰7, הלשונות לשתי בהתאם ¬»»
זה  בעניין העוסק בתהלים קז שבפרק

Ì‡ÈˆB‰Â ‰"aw‰ ÌÏÈv‰ƒƒ»«»»¿ƒ»
ÔÎlL ,Èq ÔÙB‡a ‰kq‰Ó≈««»»¿∆ƒƒ∆»≈
ÂÈ˙B‡ÏÙÂ BcÒÁ '‰Ï e„BÈ««¿¿ƒ¿¿»

Ì„‡ È·Ï8BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ . ƒ¿≈»»¿ƒ¿»≈
‡lL ‡e‰ ÏÏk‰ È¯‰ ,Ô·eÓ»¬≈«¿»∆…
‡ÒÈ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „È·Ú»ƒ¿»¿ƒƒ»

‡‚ÓÏ9, הוא ברוך הקדוש אין ¿«¿»
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ג  .................................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

  ברוך הגומל לחייבים טובותה "מאמר ד  )ג

ה  .................ז"כתש'ה, )מאמר א( תמוז ד"יפ פינחס "ש

  ה שאו ידיכם קודש"מאמר ד  )ד

יז   .................  ז"כתש'ה, )מאמר ב(ד תמוז "פ פינחס י"ש

  , פינחס פרשת שבתשיחת   )ה

כו   ..........................................  ז"תשכ'ה ,תמוז ד"י

  פינחספרשת  –לקוטי שיחות   )ו
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 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ז
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פא ...................................  פינחסלשבוע פרשת  
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טכק  ....................  הקכ-גכקתהלים פרק , טופרק  במלכים 

  בכורותמסכת  –משניות   )יח
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חעק  .................................................  ר הזקן"אדמו
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פגק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

פגק  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

פדק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'קונטרסים חלק א –ספר המאמרים   )כט

פהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

פהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  דש אגרות קו  )לא

פזק  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פחק  ..........................   ופרק פרקי אבות ביאורים ל  )לב

טפק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

חצק  ......................  פינחסלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

טצק  ......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה

ה



f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y

ואחרּֿכ סּכנה, ׁשל למּצב יּגיע ׁשהאדם ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּתחלה

ׁשּמּלכתחילה  מּוטב הרי נס, הּקּב"ה לֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָיעׂשה

ּדירידת  הענין מקּדים זה ועל הענין. ּכל היה ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹלא

עלּיה, צֹור ירידה ׁשהיא ּבגּוף ְְֲִִִֶֶַַָָָָהּנׁשמה

זֹו, ּבירידה הּצֹור מהּו מּובן, אינֹו ְְִִִֵֶַַָָָּדלכאֹורה

רמה  מאיגרא ועצּומה, ּגדֹולה ירידה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשהיא

עמיקּתא  סּכנה 10לבירא ּבחזקת הּדרכים וכל ,11, ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

מּוטב  והלא העלּיה, ּתהיה ׁשּלאחריֿזה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכדי

ועלּֿכרח למעלה. הּנׁשמה ּתׁשאר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּמּלכתחילה

למּטה  הּנׁשמה ירידת ׁשעלֿידי לֹומר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָצרי

ׁשּמּמּנּו מהּמקֹום יֹותר למעלה עלּיה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָנעׂשית

הארּבעה  ּבענין ּגם הּוא וכן הּירידה. ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה

עצמֹו, ּבפני ענין זה ׁשאין - להֹודֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּצריכין

ּבּגּוף, הּנׁשמה ירידת עם אחד ענין זהּו ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָאּלא

הארּבעה  נצלּו ׁשּמּמּנה הּסּכנה ענין ׁשּכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכיון

ירידת  מענין ּתֹוצאה היא להֹודֹות, ְְְְִִִִִֵֶַַָָׁשּצריכין

ּבמּצב  ּתחילה ׁשהיּו ׁשעלֿידיֿזה - ּבגּוף ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה

נעׂשה  אזי נס, עלֿידי מּמּנה ונצלּו סּכנה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשל

אדם, לבני ונפלאֹותיו חסּדֹו להוי' ּדיֹודּו ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָהענין

ּׁשּנתּבאר  מה ּגם וזהּו ּביֹותר. נעלה ענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

למּטה 12לעיל  ּבירידתּה הּנׁשמה עבֹודת ׁשּכללּות ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ועבֹודת  הּברּורים עבֹודת אֹופּנים, ּבׁשני ְֲֲִִִִֵֵַַַַַהיא

למּטה  הּנׁשמה ּבירידת הּכּונה ותכלית ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָהּנסיֹונֹות,

(ּכמבאר  הּנסיֹונֹות עבֹודת ּבׁשביל ּבעיקר ְְְְֲִִִִִַַַָָֹהיא

ּתלכּו אלקיכם הוי' אחרי ּכי 13ּבדּבּורֿהּמתחיל ,( ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ההעלמֹות  ּכל על מתּגּבר האדם ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּומעּכבים  הּמֹונעים הּנּסיֹון ׁשּבענין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָוההסּתרים

ונעׂשה  הּנּסיֹון מתהּפ אזי הוי', מעבֹודת ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָאֹותֹו

והגּבהה  הרמה ׁשּזֹוהי והרמה, נס ׁשל ענין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּמּנּו

מעלה  נעׂשה מּטה ׁשּמּמּטה ּביֹותר, נעלה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאֹופן

ְַָמעלה.
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ב.10) ה, חגיגה - חז"ל ג.11)לשון כה, אחרי לקו"ת וראה ב. פ"כ, קה"ר ה"ד. פ"ד ברכות ירושלמי - חז"ל לשון ע"פ

קמח. ע' תרצ"ב 150).12)סה"מ ע' נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה תמוז די"ב הגומל ברוך פ'13)ד"ה לקו"ת

ואריך. ב קפה, מצוותיך דרך ואילך. ב כא, ואילך. ב יט, ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לחינם  נס Ì„‡‰Lעושה ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÚecÓ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈««¿«ƒ¿¿ƒ»∆»»»

È¯‰ ,Ò ‰"aw‰ BÏ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â ,‰kÒ ÏL ·vÓÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿«»∆«»»¿««»«¬∆«»»≈¬≈
Ú‰ Ïk ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎlnL ·ËeÓÔÈ שלא לידי היינו בא היה »∆ƒ¿«¿ƒ»…»»»»ƒ¿»

ממנה.? לצאת צריך היה ולא סכנה

ÌÈc˜Ó ‰Ê ÏÚÂ הריי"צ הרבי ¿«∆«¿ƒ
הנזכר  È¯Èc„˙במאמר ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ«

‰„È¯È ‡È‰L Ûe‚a ‰ÓLp‰«¿»»«∆ƒ¿ƒ»
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰iÏÚ C¯Bˆ∆¬ƒ»¿ƒ¿»≈
,BÊ ‰„È¯Èa C¯Bv‰ e‰Ó ,Ô·eÓ»««∆ƒƒ»

למטה, מלמעלה הנשמה È‰L∆ƒ‡של
,‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»«¬»
‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ó≈ƒ¿»»»¿ƒ»

‡z˜ÈÓÚ10, נמוך לבור גבוה מגג ¬ƒ¿»
‰kÒ ˙˜ÊÁa ÌÈÎ¯c‰ ÏÎÂ11, ¿»«¿»ƒ¿∆¿««»»

קצרה  תפילה (לעניין אמרו ז"ל חכמינו

שכל  סכנה) במקום נמצא האדם כאשר

הם  יישוב) למקום (מחוץ הדרכים

נאמר  זה משקל ועל סכנה, בחזקת

של  הירידה גודל את להדגיש כדי כאן,

ועד  ומקורה, משורשה הנשמה

הזה, בעולם גשמי בגוף ההתלבשות

כי  מסוכנת, וממילא ארוכה, דרך שהיא

יש  סכנה" בחזקת הדרכים ש"כל מאחר

שליחות  את ימלא לא שהאדם חשש

הגדולה  והירידה כראוי, שלו הנשמה

היא  È‰z‰הזו ‰ÊŒÈ¯Á‡lL È„k¿≈∆¿«¬≈∆ƒ¿∆
דבר  של Ï‰Â‡בסופו ,‰iÏÚ‰»¬ƒ»«¬…

¯‡Lz ‰ÏÈÁ˙ÎlnL ·ËeÓ»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»≈
‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ למצב תגיע ולא «¿»»¿«¿»

סכנה. בהכרח EÁ¯kŒÏÚÂשל ¿«»¿¬
˙„È¯È È„ÈŒÏÚL ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«¿≈¿ƒ«
‰iÏÚ ˙ÈNÚ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»«¬≈¬ƒ»

דבר  של בסופו הנשמה «¿»¿ÏÚÓÏ‰של
‰˙È‰ epnnL ÌB˜n‰Ó ¯˙BÈ≈≈«»∆ƒ∆»¿»

‰„È¯i‰,כדאי הוא זה כל ולכן «¿ƒ»
גדולה  ירידה אכן היא שהירידה למרות

ÔÈÚaועצומה. Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«
- ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆¿ƒƒ¿
,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿
של  הכללית מהשליחות וייחודי שונה

בעולם ‡Á„האדם ÔÈÚ e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿»∆»
,Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ÌÚ של השליחות כללות ביטוי לידי באה ובו ƒ¿ƒ««¿»»«

בעולם ‰kq‰הנשמה ÔÈÚ ÏkL ÔÂÈk הגשמיתeÏˆ ‰pnnL ≈»∆»ƒ¿«««»»∆ƒ∆»ƒ¿
˙„È¯È ÔÈÚÓ ‰‡ˆBz ‡È‰ ,˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«

Ûe‚a ‰ÓLp‰ עלייה היא ותכליתה שכוונתה רוחנית וסכנה ירידה שהיא «¿»»«
- eÏˆÂגדולה ‰kÒ ÏL ·vÓa ‰ÏÈÁz eÈ‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆∆»¿ƒ»¿«»∆«»»¿ƒ¿

‰NÚ ÈÊ‡ ,Ò È„ÈŒÏÚ ‰pnÓƒ∆»«¿≈≈¬««¬»
BcÒÁ 'ÈÂ‰Ï e„BÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬»»«¿
e‰fL ,Ì„‡ È·Ï ÂÈ˙B‡ÏÙÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»»∆∆

,¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÈÚ עבודת" עניין ƒ¿»«¬∆¿≈
ומבאר. שהולך כפי הניסיונות",

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ12 ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈
הגומל" "ברוך דיבורֿהמתחיל במאמר

B·Ú„˙הראשון ˙eÏÏkL∆¿»¬«
‰hÓÏ d˙„È¯Èa ‰ÓLp‰«¿»»ƒƒ»»¿«»
בגוף  מלובשת כשהיא הזה לעולם

‡ÌÈpÙB,גשמי  ÈLa ‡È‰ƒƒ¿≈«ƒ
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú והפרדת בירור ¬««≈ƒ

(שהיא  לקדושה והעלאתו מהרע הטוב

הדברים  עם מגע ידי על בעיקר

המותרים) »¬»B·ÚÂ„˙הגשמיים
˙BBÈÒp‰ מול עומד אדם כאשר «ƒ¿

ומצוות  תורה בענייני ומעכב מונע

על  גם הפועלת (שהיא עליו ומתגבר

על  בירור להם שאין האסורים הדברים

בהם), השימוש ‰ek‰ידי ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ««»»
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èaƒƒ««¿»»¿«»ƒ
˙„B·Ú ÏÈ·La ¯˜ÈÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ¬«
Œ¯ea„a ¯‡·Ók) ˙BBÈÒp‰«ƒ¿«¿…»¿ƒ
ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È¯Á‡ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¬≈¬»»¡…≈∆

eÎÏz13 לרבנו תורה' ב'לקוטי ≈≈
‰‡„Ìהזקן  ¯L‡k Èk ,(ƒ«¬∆»»»

˙BÓÏÚ‰‰ Ïk ÏÚ ¯ab˙Óƒ¿«≈«»««¿»
ÔBÈqp‰ ÔÈÚaL ÌÈ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ∆¿ƒ¿««ƒ»
B˙B‡ ÌÈ·kÚÓe ÌÈÚBn‰«¿ƒ¿«¿ƒ
Ct‰˙Ó ÈÊ‡ ,'ÈÂ‰ ˙„B·ÚÓ≈¬«¬»»¬«ƒ¿«≈

epnÓ ‰NÚÂ ÔBÈqp‰ ענין במקום «ƒ»¿«¬∆ƒ∆
ה' לעבודת והפרעה מניעה «¿ÔÈÚƒשל

,‰Ó¯‰Â Ò ÏL שנאמר וכמו ∆≈«¬»»
התעלות  ההרים", על נסי "ארים

‰¯Ó‰,והתרוממות  È‰BfL∆ƒ¬»»
,¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰‰a‚‰Â¿«¿»»¿∆«¬∆¿≈

‰hÓ ‰hnnL את שמונע מדבר ∆ƒ«»«»
ה' ÏÚÓ‰עבודת ‰ÏÚÓ ‰NÚ.והתרוממות הגבהה «¬∆«¿»«¿»
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הּנׁשמה CÈLÓÓeב) ׁשּירידת לבאר ּבּמאמר «¿ƒְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

כּו', ּגדֹולה ירידה היא ְְִִַָָּבּגּוף

ּבגּוף, ּבֹואּה קדם למעלה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹּדהּנׁשמה

העליֹונים  ּבעֹולמֹות הּוא ּומּצבּה מעמדּה ְֲֲִֵֶַַָָָָָָָהרי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו יׂשראל 14הרּוחנּיים, אלקי הוי' חי ְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

אלקּות  ּומּׂשגת רֹואה והיא לפניו, עמדּתי ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹאׁשר

וקלֿוחֹומר  ּבמּכלֿׁשּכן ּבמאד, נפלאה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבהּׂשגה

עם  אׁשר והּגלּגּלים, הּכֹוכבים הּׁשמים ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָמּצבא

מּכלֿמקֹום  וגּוף, חֹומר ּבעלי נבראים ְְֱֲִִִֵֶַָָָָהיֹותם

חֹומרם, ּגּוף ּבעצם יֹותר עליֹונה ּבּמעלה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָלהיֹותם

ׁשּכתב  ּכמֹו יֹותר, ּגדֹולה הּׂשגתם ּגם הּנה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹלזאת

ּבעלי 15הרמּב"ם  ּכּולם והּגלּגּלים ׁשהּכֹוכבים ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּומפארים  מׁשּבחים כּו' הם והׂשּכל ודעה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָנפׁש

הּכֹוכבים  ודעת כּו', הּמלאכים ּכמֹו ְְְְְִִַַַַַָָָליֹוצרם

 ֿ ּומּכל כּו', הּמלאכים מּדעת מעּוטה ְְְְִִִִַַַַַַַָָָוהּגלּגּלים

יֹותר  למעלה עֹוד ׁשהיא הּמלאכים הּׂשגת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּכן

ּוכתיב  והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ׁשל 16מהּׂשגתם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּדהגם  לֹוהט, אׁש מׁשרתיו רּוחֹות מלאכיו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָעֹוׂשה

הּוא  ּגּופם הרי ּגּוף, ּבעלי ּכן ּגם הם ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשהּמלאכים

ּדּקים  יסֹודֹות ׁשהם ורּוח, ּדאׁש יסֹודֹות ְְְְִִֵֵֶַַמב'

מּצבא  יֹותר עֹוד מרּוּבה והּׂשגתם ְְְְִֵֵַָָָָָּביֹותר,

על  הּנׁשמֹות  מעלת ּדגדלה ידּוע והּנה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָהּׁשמים.

הּוא  הּמלאכים ּדׁשרׁש הּמלאכים, ְְְֲִִֶַַַַַַָָֹמעלת

ׁשּכתּוב 17מּדּבּור  ּוכמֹו נעׂשּו18, ׁשמים הוי' ּבדבר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָ

ׁשרׁשן  הּנׁשמֹות אבל צבאם, ּכל ּפיו ְְְְֲִַַָָָָָָָּוברּוח

Ó‡ÓÎe¯17מּמחׁשבה  ּבמחׁשבה.19, עלּו יׂשראל ֲִַָָ¿«¬«ְֲִֵַַָָָָ

ׁשהיא  ּכמֹו ּדהּנׁשמה היטב, מּובן זה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָּומּכל

היתה  ּבגּוף, להתלּבׁש ירידתּה קֹודם ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלמעלה

ואםּֿכן  ּבמאד, ונפלאה ּגדֹולה ּבאלקּות ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָֹֹהּׂשגתּה

ּבגּוף  להתלּבׁש למּטה יֹורדת הּנׁשמה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר

להּנׁשמה. ּגדֹולה ירידה זֹו הרי ְְְְְֲִִֵַַָָָָּגׁשמי,

LÈÂ אֹודֹות - ּבּמאמר הּנ"ל ׁשהּבאּור לֹומר, ¿≈ֲֵֶַַַַַַָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈLÓÓe הריי"צ·) הגומל"Ó‡na¯הרבי "ברוך (דיבורֿהמתחיל הנזכר «¿ƒ««¬»

איך Ï·‡¯השני) יותר ‰È‡בפרטיות Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯iL ¿»≈∆¿ƒ««¿»»«ƒ
d‡Ba Ì„˜ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰c ,'eÎ ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»¿«¿»»¿∆ƒ¿«¿»…∆»

d·vÓe d„ÓÚÓ È¯‰ ,Ûe‚aשלה הרוחנית והדרגה ‰e‡ה'מקום' «¬≈«¬»»«»»
ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚa»»»∆¿ƒ

·e˙kL BÓÎe ,ÌÈiÁe¯‰14ÈÁ »»ƒƒ¿∆»«
¯L‡ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈ƒ¿»≈¬∆

,ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ של פשוטו לפי »«¿ƒ¿»»
לאחאב  הנביא אליהו דברי הוא הפסוק

חסידות  פי ועל שבועה, לשון והוא

עצמה  על האומרת לנשמה הכוונה

ה', לפני עמדה למטה הירידה שקודם

מאד  נעלה הנשמה ומקור שורש היינו

˙e˜Ï‡ ˙‚OÓe ‰‡B¯ ‡È‰Â¿ƒ»«∆∆¡…
,„‡Óa ‰‡ÏÙ ‰‚O‰a¿«»»ƒ¿»»ƒ¿…
¯ÓBÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏkÓa¿ƒ»∆≈¿«»∆
ÌÈ·ÎBk‰ ÌÈÓM‰ ‡·vÓƒ¿»«»«ƒ«»ƒ
Ì˙BÈ‰ ÌÚ ¯L‡ ,ÌÈlbÏb‰Â¿««¿«ƒ¬∆ƒ¡»
,Ûe‚Â ¯ÓBÁ ÈÏÚa ÌÈ‡¯·ƒ¿»ƒ«¬≈∆¿

גשמית  מציאות היא «ŒÏkÓƒומציאותם
‰ÏÚna Ì˙BÈ‰Ï ÌB˜Ó»ƒ¿»¿«¬»
Ûeb ÌˆÚa ¯˙BÈ ‰BÈÏÚ∆¿»≈¿∆∆

,Ì¯ÓBÁ לנבראים שביחס מאחר ¿»
הזה  שבעולם והחומריים הגשמיים

חומר  ובעלי גוף בעלי הם התחתון,

ומעודן  מזוכך Ìbיותר ‰p‰ ˙‡ÊÏ¿…ƒ≈«
,¯˙BÈ ‰ÏB„b Ì˙‚O‰ מאשר «»»»¿»≈

החומריים  הנבראים של השגתם

הזה  kL˙·שבעולם BÓk¿∆»«
Ì"aÓ¯‰15ÌÈ·ÎBk‰L »«¿«∆«»ƒ
ÌÈlbÏb‰Â"השמים "צבא של ¿««¿«ƒ

ÌÏek אלא וחומר גוף רק לא הם »
Ì‰ ÏkN‰Â ‰Ú„Â LÙ ÈÏÚa«¬≈∆∆¿≈»¿«¿≈≈
ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈÁaLÓ 'eÎ¿«¿ƒ¿»¬ƒ
,'eÎ ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk Ì¯ˆBÈÏ¿¿»¿««¿»ƒ
ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙Ú„Â¿«««»ƒ¿««¿«ƒ

‰ËeÚÓ פחותה˙ÚcÓ ¿»ƒ««
ÔkLŒÏkÓe ,'eÎ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ»∆≈
„BÚ ‡È‰L ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‚O‰«»«««¿»ƒ∆ƒ
ÏL Ì˙‚O‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈≈«»»»∆
·È˙Îe ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰16 «»ƒ¿««¿«ƒ¿ƒ

˙BÁe¯ ÂÈÎ‡ÏÓ ‰NBÚ∆«¿»»
Ì‚‰c ,Ë‰BÏ L‡ ÂÈ˙¯LÓ¿»¿»≈≈«¬«

,Ûeb ÈÏÚa Ôk Ìb Ì‰ ÌÈÎ‡Ïn‰L דעתם זאת בכל בלבד, נפש ולא ∆««¿»ƒ≈«≈«¬≈
כי  ודעת, נפש יש להם שגם והגלגלים הכוכבים מדעת יותר ≈¬‰¯Èגדולה

ÌÙeb המלאכים B„BÒÈ˙של Ì‰L ,Áe¯Â L‡c ˙B„BÒÈ '·Ó ‡e‰ »ƒ¿¿≈¿«∆≈¿
,¯˙BÈa ÌÈwc רוח אש שהם הבריאה של הכללים היסודות ארבעת מבין «ƒ¿≈

הם  הרוח ויסוד האש יסוד עפר, מים

מהשניים  יותר ומעודנים, זכים 'דקים',

העפר  ויסוד המים יסוד האחרים,

Ì˙‚O‰Â המלאכים ae¯Ó‰של ¿«»»»¿»
ÌÈÓM‰ ‡·vÓ ¯˙BÈ „BÚ≈ƒ¿»«»«ƒ

והגלגלים. הכוכבים

˙ÏÚÓ ‰Ï„‚c Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«¿»¿»«¬«
˙ÏÚÓ ÏÚ ˙BÓLp‰«¿»««¬«
ÌÈÎ‡Ïn‰ L¯Lc ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿…∆««¿»ƒ

¯eacÓ ‡e‰17 ברוך הקדוש של ƒƒ
(כביכול), e˙kL·הוא BÓÎe18 ¿∆»

eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„aƒ¿«¬»»»«ƒ«¬
עליונים  לנבראים גם והכוונה

ÂÈtכהמלאכים  Áe¯·e הקדוש של ¿«ƒ
נבראו  הוא ˆ·‡Ìברוך Ïk צבא כל »¿»»

ÔL¯Lהשמים, ˙BÓLp‰ Ï·‡¬»«¿»»¿»
‰·LÁnÓ17¯Ó‡ÓÎe ,19 ƒ«¬»»¿«¬«

‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»««¬»»
גבוהה  דרגה היא העליונה והמחשבה

המחשבה  שבאדם כשם מהדיבור, יותר

לנפש  קרובה ויותר פנימית יותר היא

הוא  למחשבה שביחס הדיבור, מאשר

חיצוני. ויותר רחוק Ê‰יותר ÏkÓeƒ»∆
השגת  אודות לעיל האמור מכל

הכוכבים  להשגת ביחס המלאכים

שלמעלה  הנשמות והשגת והגלגלים

המלאכים  ‰ËÈ·,מהשגת Ô·eÓ»≈≈
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰c¿«¿»»¿∆ƒ¿«¿»

הרוחניים  העליונים ∆˜Ì„Bבעולמות
d˙„È¯È הזה LaÏ˙‰Ïלעולם ¿ƒ»»¿ƒ¿«≈

Ûe‚a,והחומרי ‰È˙‰הגשמי «»¿»
‰ÏB„b ˙e˜Ï‡a d˙‚O‰«»»»∆¡…¿»

ÔkŒÌ‡Â ,„‡Óa ‰‡ÏÙÂ מאחר ¿ƒ¿»»ƒ¿…¿ƒ≈
כך  כל היא למעלה הנשמה שמעלת

הרי  ‰ÓLp‰גדולה, ¯L‡k«¬∆«¿»»
Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ ˙„¯BÈ∆∆¿«»¿ƒ¿«≈¿
‰ÏB„b ‰„È¯È BÊ È¯‰ ,ÈÓLb«¿ƒ¬≈¿ƒ»¿»

.‰ÓLp‰Ï¿«¿»»
Ï"p‰ ¯e‡a‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«≈««
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f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y

ואחרּֿכ סּכנה, ׁשל למּצב יּגיע ׁשהאדם ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּתחלה

ׁשּמּלכתחילה  מּוטב הרי נס, הּקּב"ה לֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָיעׂשה

ּדירידת  הענין מקּדים זה ועל הענין. ּכל היה ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹלא

עלּיה, צֹור ירידה ׁשהיא ּבגּוף ְְֲִִִֶֶַַָָָָהּנׁשמה

זֹו, ּבירידה הּצֹור מהּו מּובן, אינֹו ְְִִִֵֶַַָָָּדלכאֹורה

רמה  מאיגרא ועצּומה, ּגדֹולה ירידה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשהיא

עמיקּתא  סּכנה 10לבירא ּבחזקת הּדרכים וכל ,11, ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

מּוטב  והלא העלּיה, ּתהיה ׁשּלאחריֿזה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכדי

ועלּֿכרח למעלה. הּנׁשמה ּתׁשאר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּמּלכתחילה

למּטה  הּנׁשמה ירידת ׁשעלֿידי לֹומר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָצרי

ׁשּמּמּנּו מהּמקֹום יֹותר למעלה עלּיה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָנעׂשית

הארּבעה  ּבענין ּגם הּוא וכן הּירידה. ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה

עצמֹו, ּבפני ענין זה ׁשאין - להֹודֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּצריכין

ּבּגּוף, הּנׁשמה ירידת עם אחד ענין זהּו ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָאּלא

הארּבעה  נצלּו ׁשּמּמּנה הּסּכנה ענין ׁשּכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכיון

ירידת  מענין ּתֹוצאה היא להֹודֹות, ְְְְִִִִִֵֶַַָָׁשּצריכין

ּבמּצב  ּתחילה ׁשהיּו ׁשעלֿידיֿזה - ּבגּוף ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה

נעׂשה  אזי נס, עלֿידי מּמּנה ונצלּו סּכנה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשל

אדם, לבני ונפלאֹותיו חסּדֹו להוי' ּדיֹודּו ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָהענין

ּׁשּנתּבאר  מה ּגם וזהּו ּביֹותר. נעלה ענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

למּטה 12לעיל  ּבירידתּה הּנׁשמה עבֹודת ׁשּכללּות ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ועבֹודת  הּברּורים עבֹודת אֹופּנים, ּבׁשני ְֲֲִִִִֵֵַַַַַהיא

למּטה  הּנׁשמה ּבירידת הּכּונה ותכלית ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָהּנסיֹונֹות,

(ּכמבאר  הּנסיֹונֹות עבֹודת ּבׁשביל ּבעיקר ְְְְֲִִִִִַַַָָֹהיא

ּתלכּו אלקיכם הוי' אחרי ּכי 13ּבדּבּורֿהּמתחיל ,( ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ההעלמֹות  ּכל על מתּגּבר האדם ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּומעּכבים  הּמֹונעים הּנּסיֹון ׁשּבענין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָוההסּתרים

ונעׂשה  הּנּסיֹון מתהּפ אזי הוי', מעבֹודת ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָאֹותֹו

והגּבהה  הרמה ׁשּזֹוהי והרמה, נס ׁשל ענין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּמּנּו

מעלה  נעׂשה מּטה ׁשּמּמּטה ּביֹותר, נעלה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאֹופן

ְַָמעלה.
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ואריך. ב קפה, מצוותיך דרך ואילך. ב כא, ואילך. ב יט, ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לחינם  נס Ì„‡‰Lעושה ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÚecÓ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈««¿«ƒ¿¿ƒ»∆»»»

È¯‰ ,Ò ‰"aw‰ BÏ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â ,‰kÒ ÏL ·vÓÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿«»∆«»»¿««»«¬∆«»»≈¬≈
Ú‰ Ïk ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎlnL ·ËeÓÔÈ שלא לידי היינו בא היה »∆ƒ¿«¿ƒ»…»»»»ƒ¿»

ממנה.? לצאת צריך היה ולא סכנה

ÌÈc˜Ó ‰Ê ÏÚÂ הריי"צ הרבי ¿«∆«¿ƒ
הנזכר  È¯Èc„˙במאמר ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ«

‰„È¯È ‡È‰L Ûe‚a ‰ÓLp‰«¿»»«∆ƒ¿ƒ»
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰iÏÚ C¯Bˆ∆¬ƒ»¿ƒ¿»≈
,BÊ ‰„È¯Èa C¯Bv‰ e‰Ó ,Ô·eÓ»««∆ƒƒ»

למטה, מלמעלה הנשמה È‰L∆ƒ‡של
,‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»«¬»
‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ó≈ƒ¿»»»¿ƒ»

‡z˜ÈÓÚ10, נמוך לבור גבוה מגג ¬ƒ¿»
‰kÒ ˙˜ÊÁa ÌÈÎ¯c‰ ÏÎÂ11, ¿»«¿»ƒ¿∆¿««»»

קצרה  תפילה (לעניין אמרו ז"ל חכמינו

שכל  סכנה) במקום נמצא האדם כאשר

הם  יישוב) למקום (מחוץ הדרכים

נאמר  זה משקל ועל סכנה, בחזקת

של  הירידה גודל את להדגיש כדי כאן,

ועד  ומקורה, משורשה הנשמה

הזה, בעולם גשמי בגוף ההתלבשות

כי  מסוכנת, וממילא ארוכה, דרך שהיא

יש  סכנה" בחזקת הדרכים ש"כל מאחר

שליחות  את ימלא לא שהאדם חשש

הגדולה  והירידה כראוי, שלו הנשמה

היא  È‰z‰הזו ‰ÊŒÈ¯Á‡lL È„k¿≈∆¿«¬≈∆ƒ¿∆
דבר  של Ï‰Â‡בסופו ,‰iÏÚ‰»¬ƒ»«¬…

¯‡Lz ‰ÏÈÁ˙ÎlnL ·ËeÓ»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»≈
‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ למצב תגיע ולא «¿»»¿«¿»

סכנה. בהכרח EÁ¯kŒÏÚÂשל ¿«»¿¬
˙„È¯È È„ÈŒÏÚL ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«¿≈¿ƒ«
‰iÏÚ ˙ÈNÚ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»«¬≈¬ƒ»

דבר  של בסופו הנשמה «¿»¿ÏÚÓÏ‰של
‰˙È‰ epnnL ÌB˜n‰Ó ¯˙BÈ≈≈«»∆ƒ∆»¿»

‰„È¯i‰,כדאי הוא זה כל ולכן «¿ƒ»
גדולה  ירידה אכן היא שהירידה למרות

ÔÈÚaועצומה. Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«
- ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆¿ƒƒ¿
,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿
של  הכללית מהשליחות וייחודי שונה

בעולם ‡Á„האדם ÔÈÚ e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿»∆»
,Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ÌÚ של השליחות כללות ביטוי לידי באה ובו ƒ¿ƒ««¿»»«

בעולם ‰kq‰הנשמה ÔÈÚ ÏkL ÔÂÈk הגשמיתeÏˆ ‰pnnL ≈»∆»ƒ¿«««»»∆ƒ∆»ƒ¿
˙„È¯È ÔÈÚÓ ‰‡ˆBz ‡È‰ ,˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«

Ûe‚a ‰ÓLp‰ עלייה היא ותכליתה שכוונתה רוחנית וסכנה ירידה שהיא «¿»»«
- eÏˆÂגדולה ‰kÒ ÏL ·vÓa ‰ÏÈÁz eÈ‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆∆»¿ƒ»¿«»∆«»»¿ƒ¿

‰NÚ ÈÊ‡ ,Ò È„ÈŒÏÚ ‰pnÓƒ∆»«¿≈≈¬««¬»
BcÒÁ 'ÈÂ‰Ï e„BÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬»»«¿
e‰fL ,Ì„‡ È·Ï ÂÈ˙B‡ÏÙÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»»∆∆

,¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÈÚ עבודת" עניין ƒ¿»«¬∆¿≈
ומבאר. שהולך כפי הניסיונות",

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ12 ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈
הגומל" "ברוך דיבורֿהמתחיל במאמר

B·Ú„˙הראשון ˙eÏÏkL∆¿»¬«
‰hÓÏ d˙„È¯Èa ‰ÓLp‰«¿»»ƒƒ»»¿«»
בגוף  מלובשת כשהיא הזה לעולם

‡ÌÈpÙB,גשמי  ÈLa ‡È‰ƒƒ¿≈«ƒ
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú והפרדת בירור ¬««≈ƒ

(שהיא  לקדושה והעלאתו מהרע הטוב

הדברים  עם מגע ידי על בעיקר

המותרים) »¬»B·ÚÂ„˙הגשמיים
˙BBÈÒp‰ מול עומד אדם כאשר «ƒ¿

ומצוות  תורה בענייני ומעכב מונע

על  גם הפועלת (שהיא עליו ומתגבר

על  בירור להם שאין האסורים הדברים

בהם), השימוש ‰ek‰ידי ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ««»»
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èaƒƒ««¿»»¿«»ƒ
˙„B·Ú ÏÈ·La ¯˜ÈÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ¬«
Œ¯ea„a ¯‡·Ók) ˙BBÈÒp‰«ƒ¿«¿…»¿ƒ
ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È¯Á‡ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¬≈¬»»¡…≈∆

eÎÏz13 לרבנו תורה' ב'לקוטי ≈≈
‰‡„Ìהזקן  ¯L‡k Èk ,(ƒ«¬∆»»»

˙BÓÏÚ‰‰ Ïk ÏÚ ¯ab˙Óƒ¿«≈«»««¿»
ÔBÈqp‰ ÔÈÚaL ÌÈ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ∆¿ƒ¿««ƒ»
B˙B‡ ÌÈ·kÚÓe ÌÈÚBn‰«¿ƒ¿«¿ƒ
Ct‰˙Ó ÈÊ‡ ,'ÈÂ‰ ˙„B·ÚÓ≈¬«¬»»¬«ƒ¿«≈

epnÓ ‰NÚÂ ÔBÈqp‰ ענין במקום «ƒ»¿«¬∆ƒ∆
ה' לעבודת והפרעה מניעה «¿ÔÈÚƒשל

,‰Ó¯‰Â Ò ÏL שנאמר וכמו ∆≈«¬»»
התעלות  ההרים", על נסי "ארים

‰¯Ó‰,והתרוממות  È‰BfL∆ƒ¬»»
,¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰‰a‚‰Â¿«¿»»¿∆«¬∆¿≈

‰hÓ ‰hnnL את שמונע מדבר ∆ƒ«»«»
ה' ÏÚÓ‰עבודת ‰ÏÚÓ ‰NÚ.והתרוממות הגבהה «¬∆«¿»«¿»

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

aeh iplnby zeaeh miaiigl lnebd jexa

הּנׁשמה CÈLÓÓeב) ׁשּירידת לבאר ּבּמאמר «¿ƒְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

כּו', ּגדֹולה ירידה היא ְְִִַָָּבּגּוף

ּבגּוף, ּבֹואּה קדם למעלה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹּדהּנׁשמה

העליֹונים  ּבעֹולמֹות הּוא ּומּצבּה מעמדּה ְֲֲִֵֶַַָָָָָָָהרי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו יׂשראל 14הרּוחנּיים, אלקי הוי' חי ְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

אלקּות  ּומּׂשגת רֹואה והיא לפניו, עמדּתי ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹאׁשר

וקלֿוחֹומר  ּבמּכלֿׁשּכן ּבמאד, נפלאה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבהּׂשגה

עם  אׁשר והּגלּגּלים, הּכֹוכבים הּׁשמים ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָמּצבא

מּכלֿמקֹום  וגּוף, חֹומר ּבעלי נבראים ְְֱֲִִִֵֶַָָָָהיֹותם

חֹומרם, ּגּוף ּבעצם יֹותר עליֹונה ּבּמעלה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָלהיֹותם

ׁשּכתב  ּכמֹו יֹותר, ּגדֹולה הּׂשגתם ּגם הּנה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹלזאת

ּבעלי 15הרמּב"ם  ּכּולם והּגלּגּלים ׁשהּכֹוכבים ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּומפארים  מׁשּבחים כּו' הם והׂשּכל ודעה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָנפׁש

הּכֹוכבים  ודעת כּו', הּמלאכים ּכמֹו ְְְְְִִַַַַַָָָליֹוצרם

 ֿ ּומּכל כּו', הּמלאכים מּדעת מעּוטה ְְְְִִִִַַַַַַַָָָוהּגלּגּלים

יֹותר  למעלה עֹוד ׁשהיא הּמלאכים הּׂשגת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּכן

ּוכתיב  והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ׁשל 16מהּׂשגתם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּדהגם  לֹוהט, אׁש מׁשרתיו רּוחֹות מלאכיו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָעֹוׂשה

הּוא  ּגּופם הרי ּגּוף, ּבעלי ּכן ּגם הם ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשהּמלאכים

ּדּקים  יסֹודֹות ׁשהם ורּוח, ּדאׁש יסֹודֹות ְְְְִִֵֵֶַַמב'

מּצבא  יֹותר עֹוד מרּוּבה והּׂשגתם ְְְְִֵֵַָָָָָּביֹותר,

על  הּנׁשמֹות  מעלת ּדגדלה ידּוע והּנה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָהּׁשמים.

הּוא  הּמלאכים ּדׁשרׁש הּמלאכים, ְְְֲִִֶַַַַַַָָֹמעלת

ׁשּכתּוב 17מּדּבּור  ּוכמֹו נעׂשּו18, ׁשמים הוי' ּבדבר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָ

ׁשרׁשן  הּנׁשמֹות אבל צבאם, ּכל ּפיו ְְְְֲִַַָָָָָָָּוברּוח

Ó‡ÓÎe¯17מּמחׁשבה  ּבמחׁשבה.19, עלּו יׂשראל ֲִַָָ¿«¬«ְֲִֵַַָָָָ

ׁשהיא  ּכמֹו ּדהּנׁשמה היטב, מּובן זה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָּומּכל

היתה  ּבגּוף, להתלּבׁש ירידתּה קֹודם ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלמעלה

ואםּֿכן  ּבמאד, ונפלאה ּגדֹולה ּבאלקּות ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָֹֹהּׂשגתּה

ּבגּוף  להתלּבׁש למּטה יֹורדת הּנׁשמה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר

להּנׁשמה. ּגדֹולה ירידה זֹו הרי ְְְְְֲִִֵַַָָָָּגׁשמי,

LÈÂ אֹודֹות - ּבּמאמר הּנ"ל ׁשהּבאּור לֹומר, ¿≈ֲֵֶַַַַַַָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈLÓÓe הריי"צ·) הגומל"Ó‡na¯הרבי "ברוך (דיבורֿהמתחיל הנזכר «¿ƒ««¬»

איך Ï·‡¯השני) יותר ‰È‡בפרטיות Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯iL ¿»≈∆¿ƒ««¿»»«ƒ
d‡Ba Ì„˜ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰c ,'eÎ ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»¿«¿»»¿∆ƒ¿«¿»…∆»

d·vÓe d„ÓÚÓ È¯‰ ,Ûe‚aשלה הרוחנית והדרגה ‰e‡ה'מקום' «¬≈«¬»»«»»
ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚa»»»∆¿ƒ

·e˙kL BÓÎe ,ÌÈiÁe¯‰14ÈÁ »»ƒƒ¿∆»«
¯L‡ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈ƒ¿»≈¬∆

,ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ של פשוטו לפי »«¿ƒ¿»»
לאחאב  הנביא אליהו דברי הוא הפסוק

חסידות  פי ועל שבועה, לשון והוא

עצמה  על האומרת לנשמה הכוונה

ה', לפני עמדה למטה הירידה שקודם

מאד  נעלה הנשמה ומקור שורש היינו

˙e˜Ï‡ ˙‚OÓe ‰‡B¯ ‡È‰Â¿ƒ»«∆∆¡…
,„‡Óa ‰‡ÏÙ ‰‚O‰a¿«»»ƒ¿»»ƒ¿…
¯ÓBÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏkÓa¿ƒ»∆≈¿«»∆
ÌÈ·ÎBk‰ ÌÈÓM‰ ‡·vÓƒ¿»«»«ƒ«»ƒ
Ì˙BÈ‰ ÌÚ ¯L‡ ,ÌÈlbÏb‰Â¿««¿«ƒ¬∆ƒ¡»
,Ûe‚Â ¯ÓBÁ ÈÏÚa ÌÈ‡¯·ƒ¿»ƒ«¬≈∆¿

גשמית  מציאות היא «ŒÏkÓƒומציאותם
‰ÏÚna Ì˙BÈ‰Ï ÌB˜Ó»ƒ¿»¿«¬»
Ûeb ÌˆÚa ¯˙BÈ ‰BÈÏÚ∆¿»≈¿∆∆

,Ì¯ÓBÁ לנבראים שביחס מאחר ¿»
הזה  שבעולם והחומריים הגשמיים

חומר  ובעלי גוף בעלי הם התחתון,

ומעודן  מזוכך Ìbיותר ‰p‰ ˙‡ÊÏ¿…ƒ≈«
,¯˙BÈ ‰ÏB„b Ì˙‚O‰ מאשר «»»»¿»≈

החומריים  הנבראים של השגתם

הזה  kL˙·שבעולם BÓk¿∆»«
Ì"aÓ¯‰15ÌÈ·ÎBk‰L »«¿«∆«»ƒ
ÌÈlbÏb‰Â"השמים "צבא של ¿««¿«ƒ

ÌÏek אלא וחומר גוף רק לא הם »
Ì‰ ÏkN‰Â ‰Ú„Â LÙ ÈÏÚa«¬≈∆∆¿≈»¿«¿≈≈
ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈÁaLÓ 'eÎ¿«¿ƒ¿»¬ƒ
,'eÎ ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk Ì¯ˆBÈÏ¿¿»¿««¿»ƒ
ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙Ú„Â¿«««»ƒ¿««¿«ƒ

‰ËeÚÓ פחותה˙ÚcÓ ¿»ƒ««
ÔkLŒÏkÓe ,'eÎ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ»∆≈
„BÚ ‡È‰L ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‚O‰«»«««¿»ƒ∆ƒ
ÏL Ì˙‚O‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈≈«»»»∆
·È˙Îe ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰16 «»ƒ¿««¿«ƒ¿ƒ

˙BÁe¯ ÂÈÎ‡ÏÓ ‰NBÚ∆«¿»»
Ì‚‰c ,Ë‰BÏ L‡ ÂÈ˙¯LÓ¿»¿»≈≈«¬«

,Ûeb ÈÏÚa Ôk Ìb Ì‰ ÌÈÎ‡Ïn‰L דעתם זאת בכל בלבד, נפש ולא ∆««¿»ƒ≈«≈«¬≈
כי  ודעת, נפש יש להם שגם והגלגלים הכוכבים מדעת יותר ≈¬‰¯Èגדולה

ÌÙeb המלאכים B„BÒÈ˙של Ì‰L ,Áe¯Â L‡c ˙B„BÒÈ '·Ó ‡e‰ »ƒ¿¿≈¿«∆≈¿
,¯˙BÈa ÌÈwc רוח אש שהם הבריאה של הכללים היסודות ארבעת מבין «ƒ¿≈

הם  הרוח ויסוד האש יסוד עפר, מים

מהשניים  יותר ומעודנים, זכים 'דקים',

העפר  ויסוד המים יסוד האחרים,

Ì˙‚O‰Â המלאכים ae¯Ó‰של ¿«»»»¿»
ÌÈÓM‰ ‡·vÓ ¯˙BÈ „BÚ≈ƒ¿»«»«ƒ

והגלגלים. הכוכבים

˙ÏÚÓ ‰Ï„‚c Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«¿»¿»«¬«
˙ÏÚÓ ÏÚ ˙BÓLp‰«¿»««¬«
ÌÈÎ‡Ïn‰ L¯Lc ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿…∆««¿»ƒ

¯eacÓ ‡e‰17 ברוך הקדוש של ƒƒ
(כביכול), e˙kL·הוא BÓÎe18 ¿∆»

eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„aƒ¿«¬»»»«ƒ«¬
עליונים  לנבראים גם והכוונה

ÂÈtכהמלאכים  Áe¯·e הקדוש של ¿«ƒ
נבראו  הוא ˆ·‡Ìברוך Ïk צבא כל »¿»»

ÔL¯Lהשמים, ˙BÓLp‰ Ï·‡¬»«¿»»¿»
‰·LÁnÓ17¯Ó‡ÓÎe ,19 ƒ«¬»»¿«¬«

‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»««¬»»
גבוהה  דרגה היא העליונה והמחשבה

המחשבה  שבאדם כשם מהדיבור, יותר

לנפש  קרובה ויותר פנימית יותר היא

הוא  למחשבה שביחס הדיבור, מאשר

חיצוני. ויותר רחוק Ê‰יותר ÏkÓeƒ»∆
השגת  אודות לעיל האמור מכל

הכוכבים  להשגת ביחס המלאכים

שלמעלה  הנשמות והשגת והגלגלים

המלאכים  ‰ËÈ·,מהשגת Ô·eÓ»≈≈
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰c¿«¿»»¿∆ƒ¿«¿»

הרוחניים  העליונים ∆˜Ì„Bבעולמות
d˙„È¯È הזה LaÏ˙‰Ïלעולם ¿ƒ»»¿ƒ¿«≈

Ûe‚a,והחומרי ‰È˙‰הגשמי «»¿»
‰ÏB„b ˙e˜Ï‡a d˙‚O‰«»»»∆¡…¿»

ÔkŒÌ‡Â ,„‡Óa ‰‡ÏÙÂ מאחר ¿ƒ¿»»ƒ¿…¿ƒ≈
כך  כל היא למעלה הנשמה שמעלת

הרי  ‰ÓLp‰גדולה, ¯L‡k«¬∆«¿»»
Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ ˙„¯BÈ∆∆¿«»¿ƒ¿«≈¿
‰ÏB„b ‰„È¯È BÊ È¯‰ ,ÈÓLb«¿ƒ¬≈¿ƒ»¿»
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f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y

ּובאּור  למעלה, ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה מעלת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּגֹודל

לא  הּוא הּמלאכים, מעלת על הּנׁשמֹות ְְֲֲִַַַַַַַַָָֹמעלת

הּנׁשמה  ׁשל הּירידה ועֹוצם ּגֹודל לבאר ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָרק

עד  יֹודעים ּכאׁשר (ּכי ּבּגּוף להתלּבׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַַָּבבֹואּה

למּטה, ירידתּה קֹודם הּנׁשמה מעלת ּגדלה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָּכּמה

עֹוד  אּלא הּירידה), ועֹוצם ּגֹודל יֹותר מּובן ְְֲִֵֶֶֶַַָָָאזי

ּבכללּות  ּבאּור יתוּסף ׁשעלֿידיֿזה לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹזאת,

הּנׁשמה  ירידת עלֿידי ׁשּדוקא הּמאמר, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָּתֹוכן

עבֹודתּה ולעבֹוד ּגׁשמי, ּבגּוף להתלּבׁש ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָלמּטה

אׁשר  וההסּתרים ההעלמֹות ריּבּוי על ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּבהתּגּבר ּות

מתעּלית  עלֿידיֿזה הּנה כּו', רּבּו ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַרּבּו

מּכמֹו יֹותר עֹוד העילּוי, לתכלית ְְְְִִִֵַַָָָהּנׁשמה

מעלתּה ּגדלה אז ׁשּגם הּירידה, קֹודם ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיתה

 ֿ ואףֿעל הּמלאכים, מּמעלת ּגם למעלה ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָּביֹותר,

ּבעילּוי  מתעּלית למּטה, ּבירידתּה הּנה ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּפיֿכן

ּכדלקּמן. ,ְְְֲִֵֶַָׁשּבאיןֿערֹו

עבֹודת ÔÈ·‰Ïeג) מעלת ּתחילה לבאר יׁש זה ¿»ƒְְֲֲִֵֵֶַַַָָ

ריּבּוי  על ּבהתּגּברּות ְְְְִִִַַַהּנסיֹונֹות

הּברּורים. עבֹודת לגּבי וההסּתרים ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָההעלמֹות

עלּֿדר הּוא ּביניהם  ׁשההפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּובהקּדים,

 ֿ ּבעלי לעבֹודת הּצּדיקים עבֹודת ּבין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַההפרׁש

ּכפי  היא הּצּדיקים עבֹודת ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֶַַַָּתׁשּובה,

יׁשר  האדם את עׂשה ׁשעבֹודתֹו20ׁשהאלקים , ֱֲִֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ּכבר  הּצּדיק ׁשהרי והסּתרים, העלמֹות ללא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹהיא

(ּכמבאר  מהרע לגמרי הּצֹואים הּבגדים את ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהסיר

הּבינֹוני 21ּבּתניא  ׁשאפילּו מּזה ּובמּכלֿׁשּכן ,( ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

כּו' מּימיו עבירה עבר ׁשּלא ּומּצב ּבמעמד ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹנמצא

ּבּתניא  ההעלמֹות 22(ּכדאיתא ּבהסרת אינּה ּבעֹולם ּבחלקֹו עבֹודתֹו וגם ,( ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

היא  עבֹודתֹו ּכללּות אּלא נסיֹונֹות, ׁשל ּבאֹופן העבֹודה ׁשּזֹוהי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָוההסּתרים,

מן  ּביציאה היא עבֹודתֹו הרי ּבעלּֿתׁשּובה, מהּֿׁשאיןּֿכן הּברּורים. ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעבֹודת

לּצּדיק  רׁשע ּדצֹופה ּומּצב מעמד רק זה ׁשאין והינּו ּבתֹוכֹו, נמצא ׁשּכבר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהרע
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כט.20) ז, קהלת פח 22)פ"י.21)ע"פ (ע' פירושים" ב"לקוטי שם לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, וראה פי"ב.

וש"נ. ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡na- הריי"צ הרבי BÓkשל ‰ÓLp‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb ˙B„B‡ ««¬»∆«¬««¿»»¿

˙ÏÚÓ ÏÚ ˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ ¯e‡·e ,‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»≈«¬««¿»««¬«
¯‡·Ï È„k ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ את יותר ולהמחיש ולהדגיש ««¿»ƒ…«¿≈¿»≈

Ûeba LaÏ˙‰Ï d‡B·a ‰ÓLp‰ ÏL ‰„È¯i‰ ÌˆBÚÂ Ï„Bb∆¿∆«¿ƒ»∆«¿»»¿»¿ƒ¿«≈«
‰nk „Ú ÌÈÚ„BÈ ¯L‡k Èk)ƒ«¬∆¿ƒ««»
Ì„B˜ ‰ÓLp‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„b»¿»«¬««¿»»∆
Ô·eÓ ÈÊ‡ ,‰hÓÏ d˙„È¯È¿ƒ»»¿«»¬«»
‰„È¯i‰ ÌˆBÚÂ Ï„Bb ¯˙BÈ≈∆¿∆«¿ƒ»

לירידה  שקדם למצב ‡l‡ביחס ,(∆»
,˙‡Ê „BÚ במאמר בא זה ביאור …

¯e‡a ÛqÂ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«≈≈
,¯Ó‡n‰ ÔÎBz ˙eÏÏÎa והנקודה ƒ¿»∆««¬»

והיא  שלו È„ÈŒÏÚהכללית ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿«»
,ÈÓLb Ûe‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ

d˙„B·Ú „B·ÚÏÂ ומצוות בתורה ¿«¬¬»»
ÈeaÈ¯ ÏÚ ˙e¯ab˙‰a¿ƒ¿«¿«ƒ
¯L‡ ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¿»¿«∆¿≈ƒ¬∆

,'eÎ ea¯ BÓk ea¯ רבו כלומר, «¿«
ÈlÚ˙Ó˙מאד  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆ƒ¿«≈

„BÚ ,ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ‰ÓLp‰«¿»»¿«¿ƒ»ƒ
Ì„B˜ ‰˙È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿∆»¿»∆

bL ,‰„È¯i‰‰Ï„b Ê‡ Ì «¿ƒ»∆«»»¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏ ,¯˙BÈa d˙ÏÚÓ«¬»»¿≈¿«¿»«
ŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÏÚnÓƒ«¬«««¿»ƒ¿««
,‰hÓÏ d˙„È¯Èa ‰p‰ ÔÎŒÈtƒ≈ƒ≈ƒƒ»»¿«»
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÈeÏÈÚa ˙ÈlÚ˙Óƒ¿«≈¿ƒ∆¿≈¬
הירידה  קודם שלה לדרגה ביחס אפילו

מאד, גבוהה דרגה «»¿Ôn˜Ï„k¿ƒ.שהיא
LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe להקדים ‚) ¿»ƒ∆≈

˙„B·Ú ˙ÏÚÓ ‰ÏÈÁz ¯‡·Ï¿»≈¿ƒ»«¬«¬«
ÏÚ ˙e¯ab˙‰a ˙BBÈÒp‰«ƒ¿¿ƒ¿«¿«
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ ÈeaÈƒ̄««¿»¿«∆¿≈ƒ
התורה  מקיום ומעכבים המונעים

‰ÌÈ¯e¯aוהמצוות  ˙„B·Ú Èa‚Ï¿«≈¬««≈ƒ
בדברים  הנמצא מהרע הטוב של

L¯Ù‰‰Lהגשמיים. ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆«∆¿≈
C¯cŒÏÚההבדל ‡e‰ Ì‰ÈÈa≈≈∆«∆∆

L¯Ù‰‰ ההבדל˙„B·Ú ÔÈa «∆¿≈≈¬«
ŒÈÏÚa ˙„B·ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«¬««¬≈
˙„B·Ú È¯‰L ,‰·eLz¿»∆¬≈¬«
ÌÈ˜Ï‡‰L ÈÙk ‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ¿ƒ∆»¡…ƒ

¯LÈ Ì„‡‰ ˙‡ ‰NÚ20, מלכתחילה‡ÏÏ ‡È‰ B˙„B·ÚL »»∆»»»»»∆¬»ƒ¿…
ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰ ¯·k ˜Ècv‰ È¯‰L ,ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰«¿»¿∆¿≈ƒ∆¬≈««ƒ¿»≈ƒ∆«¿»ƒ

‡Èza ¯‡·Ók) Ú¯‰Ó È¯Ó‚Ï ÌÈ‡Bv‰21‰fÓ ÔkLŒÏkÓ·e ,( «ƒ¿«¿≈≈»««¿…»««¿»¿ƒ»∆≈ƒ∆
‰¯È·Ú ¯·Ú ‡lL ·vÓe „ÓÚÓa ‡ˆÓ ÈBÈa‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«≈ƒƒ¿»¿«¬»«»∆…»«¬≈»

‡˙È‡„k) 'eÎ ÂÈÓiÓ שמובא כפי ƒ»»ƒ¿ƒ»
‡Èza22 הדרגות הגדרת לגבי ««¿»

לשונו: וזה ו"בינוני, "רשע" "צדיק",

לטוב  שלו הרע שנהפך גמור צדיק

ידי  על הוא לו וטוב צדיק נקרא ולכן

מהרע  לגמרי הצואים הבגדים הסרת

הזה  עולם בתענוגי מאד למאוס דהיינו

למלאת  אדם בני בתענוגות בם להתענג

ה' לעבודת ולא בלבד הגוף תאוות

ונשפעים  נמשכים היותם מפני

אחרא..." וסטרא Ì‚Âמהקליפה ,(¿«
B˙„B·Úהצדיק B˜ÏÁaשל ¬»¿∆¿
ÌÏBÚa חלק זה שגם העולם בבירור »»

זו  אין אבל הצדיק, של ה' מעבודת

העלמות  עם להתמודד שעליו הוכחה

חלק  באותו עבודתו כי והסתרים

ולהעלות  לברר עליו שמוטל בעולם

Ò‰a¯˙לקדושה  dÈ‡≈»«¬»«
‰Â ˙BÓÏÚ‰‰È‰BfL ,ÌÈ¯zÒ‰ ««¿»¿«∆¿≈ƒ∆ƒ

,˙BBÈÒ ÏL ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆ƒ¿
כי  קיימים לא הניסיונות לגביו כי

והצדיק  מהרע, בא וההסתר ההעלם

 ֿ ולסטרא ולקליפות לרע, שייך לא כבר

עליו  השפעה כל אין «∆‡l‡אחרא
B˙„B·Ú ˙eÏÏk הצדיק ‰È‡של ¿»¬»ƒ

ŒÔÈ‡MŒ‰Ó .ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú¬««≈ƒ«∆≈
B˙„B·Ú È¯‰ ,‰·eLzŒÏÚa Ôk≈««¿»¬≈¬»

‡È‰ כלל ‰¯Úבדרך ÔÓ ‰‡ÈˆÈa ƒƒƒ»ƒ»«
‡ˆÓ ¯·kLוקיים,BÎB˙a ∆¿»ƒ¿»¿

„ÓÚÓ ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L eÈ‰Â¿«¿∆≈∆««¬»
˜ÈcvÏ ÚL¯ ‰ÙBˆc ·vÓe«»¿∆»»««ƒ

'B‚23,,הקודם במאמר שמבואר כפי
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את 23גֹו' מכּתיר ׁשרׁשע מּזה, יתירה אּלא ,ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

היא 24הּצּדיק  ועבֹודתֹו הרע, ּבתֹו נמצא ׁשּכבר , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָ

ׁשּזהּו מּמּנּו, ולצאת הרע את ולׁשּבֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלהתּגּבר

החילּוק  ׁשּזהּו אּלא הּנסיֹונֹות. עבֹודת ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָעלּֿדר

ּכפי  הּנסיֹונֹות לעבֹודת הּברּורים עבֹודת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַׁשּבין

צּדיקים  אדם, ּבני סּוגי לׁשני ּבנֹוגע ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהּוא

ּגם  להיֹות צריכים לזה, ונֹוסף ְְְְְֲִִִֵֶַַָָּובעליּֿתׁשּובה,

 ֿ ּבעלי והן צּדיקים (הן מּיׂשראל אחד ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאצל

ברּורים  ׁשל העבֹודה אֹופּני ּב' ְֲִֵֵֶַָָָּתׁשּובה)

הּסּוגים  לב' ּבנֹוגע ׁשּמצינּו ועלּֿדר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָונסיֹונֹות.

סּוגי  ּב' ׁשהם עסקים, ּובעלי אהל ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָֹּדיֹוׁשבי

הּתֹורה, ּבלימּוד היא אהל יֹוׁשבי עבֹודת ְְֲֲִִֵֶַַָָֹעבֹודה,

הּמצֹות  ּבמעׂשה היא עסקים ּבעלי ְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַָועבֹודת

ּב' התּכּללּות להיֹות ׁשּצריכה ְְְְְֲִִִִִֶַָָּוגמילּותֿחסדים,

לימּוד  ענינם ׁשעיקר אהל יֹוׁשבי ׁשאצל ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּסּוגים,

ּגמילּותֿחסדים, ּגם להיֹות צרי ְְֲִִִִַַָָָהּתֹורה,

ז"ל  רּבֹותינּו אּלא 25ּוכמאמר לי אין האֹומר ּכל ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

להיֹות ּתֹו צריכים אּלא לֹו, אין ּתֹורה אפילּו ְְֲִִִִֵֶָָָרה,

ּוגמילּותֿחסדים  ּבעלי 26ּתֹורה אצל כן ּוכמֹו , ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָ

 ֿ ּוגמילּות הּמצֹות מעׂשה ענינם ׁשעיקר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָעסקים

לּתֹורה, עּתים קביעּות ּגם להיֹות צרי ְְֲִִִִִִַַָָָחסדים,

כּו' ׁשחרית אחד ּפרק ֿ 27עלּֿכל-ּפנים ועלּֿדר . ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּברּורים  ּדעבֹודת ההתּכּללּות להיֹות צריכה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָזה

הן  מּיׂשראל, אחד ּכל אצל הּנסיֹונֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָועבֹודת

הּכּונה  ׁשאין [אּלא ּבעליּֿתׁשּובה והן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצּדיקים

להעמיד  אֹו נּסיֹון ׁשל ענין אחר לחּזר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּצרי

ּבברכֹות  יֹום ּבכל ואדרּבה, ּבּנּסיֹון, עצמֹו ְְְְְְְִִֶַַַָָָאת

לידי 28הּׁשחר  כּו' ּתביאנּו אל מבּקׁשים אנּו ְְְִִִֵֵַַַַַָ

ּבּנּסיֹון], לעמֹוד מּוכן להיֹות ׁשּצרי אּלא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָנּסיֹון,

עבֹודת  היא עבֹודתם עיקר ׁשּצּדיקים ֲֲִִִִֶַַַַָָאף
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לב.23) לז, ד.24)תהלים א, ב.25)חבקוק קט, וש"נ.26)יבמות תלג. ע' תרצ"ב סה"מ א. ה, ויקרא לקו"ת ראה 27)ראה

ב. צט, ב.28)מנחות ס, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"יצרו  בגמרא ז"ל חכמינו מאמר פי על הראשון הגומל" "ברוך דיבורֿהמתחיל

לצדיק  רשע צופה שנאמר המיתו ומבקש יום בכל עליו מתגבר אדם של

יעזבנו  לא אלוקים שנאמר לו יכול אין עוזרו הקב"ה ואלמלא להמיתו ומבקש

ירידה  רק זו שאין למטה הנשמה של הירידה גודל יותר עוד מובן ומזה בידו,

שבגלל  אלא בקדושה, לדרגה מדרגה

למקום  היא הירידה הרע היצר

עם  מתערבת והקליפה הקליפות,

בפירוש  שם מבואר ועוד הקדושה,

העניינים  פנימיות פי על זה פסוק

אינו  "רשע", המכונה הרע, שהיצר

מצד  לו שיש ובהשפעה בחיות מסתפק

אלא  לקיומו ההכרחית במידה הקדושה

תוספת  לקבל ורוצה לצדיק" "צופה

שגם  מוסיף וכאן חיות, ותוספת יניקה

מסתפק  הרע היצר אין בכך

,‰fÓ ‰¯È˙È ‡l‡ ֿ הבעל שכאשר ∆»¿≈»ƒ∆
להתרחק  עבודתו את מתחיל תשובה

נמצא  הוא לאלוקות ולהתקרב הרע מן

כזה  ומצב ÈzÎÓ¯במעמד ÚL¯L∆»»«¿ƒ
˜Ècv‰ ˙‡24‡ˆÓ ¯·kL , ∆««ƒ∆¿»ƒ¿»

‡È‰ B˙„B·ÚÂ ,Ú¯‰ CB˙a¿»««¬»ƒ
¯ab˙‰Ï יצרו ‡˙על ¯BaLÏÂ ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿∆

ŒÏÚ e‰fL ,epnÓ ˙‡ˆÏÂ Ú¯‰»«¿»≈ƒ∆∆∆«
˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú C¯c שבה ∆∆¬««ƒ¿

את  ולנצח להתגבר נדרש האדם

ה'. עבודת על והעיכובים המניעות

e‰fL ‡l‡ על לעיל המבואר ∆»∆∆
לעבודת  הצדיקים עבודת בין ההבדל

ההבדל ‰eÏÈÁ˜הבעליֿתשובה  «ƒ
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈaL∆≈¬««≈ƒ
‡e‰L ÈÙk ˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÏ«¬««ƒ¿¿ƒ∆
,Ì„‡ Èa È‚eÒ ÈLÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿≈≈¿≈»»

ÌÈ˜Ècˆ היא עבודתם שעיקר «ƒƒ
הבירורים" «¿≈¬»eLzŒÈÏÚ·e·‰"עבודת

"עבודת  היא עבודתם שעיקר

ˆ¯ÌÈÎÈהניסיונות", ,‰ÊÏ ÛÒBÂ¿»¿∆¿ƒƒ
„Á‡ Ïk Ïˆ‡ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«≈∆»∆»

Ï‡¯NiÓ ודרגה מצב (‰Ôבכל ƒƒ¿»≈≈
(‰·eLzŒÈÏÚa Ô‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿≈«¬≈¿»
ÏL ‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ 'a«≈»¬»∆

˙BBÈÒÂ ÌÈ¯e¯· די ולא כאחד, ≈ƒ¿ƒ¿
העבודה. מאופני ‰ÌÈ‚eqבאחד '·Ï Ú‚Ba eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿≈«¿«ƒ

ישראל בעם ‡‰Ïהקיימים È·LBÈc לתורה זמנם כל את המקדישים ¿¿≈…∆
ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ·e,לפרנסתם B·Ú„‰העוסקים È‚eÒ 'a Ì‰L,שונים «¬≈¬»ƒ∆≈≈¬»

‡È‰ Ï‰‡ È·LBÈ ˙„B·Ú בעיקר˙„B·ÚÂ ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ¬«¿≈…∆ƒ¿ƒ«»«¬«
‡È‰ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa בעיקר,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ˙Bˆn‰ ‰NÚÓa «¬≈¬»ƒƒ¿«¬≈«ƒ¿¿ƒ¬»ƒ

צריך  אחד כל שבעצם מצינו זאת ובכל

האופנים  בשני ה' את לעבוד

˙eÏlk˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL של ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿
ÌÈ‚eq‰ 'a,ביחדÈ·LBÈ Ïˆ‡L «ƒ∆≈∆¿≈

„eÓÈÏ ÌÈÚ ¯˜ÈÚL Ï‰‡…∆∆ƒ«ƒ¿»»ƒ
Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰¯Bz‰«»»ƒƒ¿«
¯Ó‡ÓÎe ,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb¿ƒ¬»ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯25ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ Ïk «≈«»»≈≈
‰¯Bz eÏÈÙ‡ ,‰¯Bz ‡l‡ ÈÏƒ∆»»¬ƒ»
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‡l‡ ,BÏ ÔÈ‡≈∆»¿ƒƒƒ¿
ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz26 »¿ƒ¬»ƒ

ביחד, ÈÏÚaשניהם Ïˆ‡ ÔÎ BÓÎe¿≈≈∆«¬≈
‰NÚÓ ÌÈÚ ¯˜ÈÚL ÌÈ˜ÒÚ¬»ƒ∆ƒ«ƒ¿»»«¬≈
,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ¬»ƒ
˙eÚÈ·˜ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«¿ƒ
ÌÈt-ÏkŒÏÚ ,‰¯BzÏ ÌÈzÚƒƒ«»«»»ƒ

'eÎ ˙È¯ÁL „Á‡ ˜¯t27 ואי ∆∆∆»«¬ƒ
ללמוד  ולא במצוות רק לעסוק אפשר

כלל. תורה

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ»ƒ¿
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úc ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿«¬««≈ƒ
Ïk Ïˆ‡ ˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÂ«¬««ƒ¿≈∆»
ÌÈ˜Ècˆ Ô‰ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈«ƒƒ

‰·eLzŒÈÏÚa Ô‰Â את לחבר ויש ¿≈«¬≈¿»
באחת  להסתפק ולא יחד העבודות שתי

בלבד  ‰ek‰מהן ÔÈ‡L ‡l‡]∆»∆≈««»»
את  לעבוד צריך אחד שכל כאן באמור

הניסיונות  עבודת של בדרך גם ה'

¯fÁÏ CÈ¯vL ולהשתדל לחפש ∆»ƒ¿«≈
B‡ ÔBÈq ÏL ÔÈÚ ¯Á‡««ƒ¿»∆ƒ»
ÔBÈqpa BÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ∆«¿¿ƒ»

ÌBÈבכוונה, ÏÎa ,‰a¯„‡Â¿«¿«»¿»
¯ÁM‰ ˙BÎ¯·a28e‡ ¿ƒ¿«««»

È„ÈÏ 'eÎ e‡È·z Ï‡ ÌÈLw·Ó¿«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ≈
‡l‡ ,ÔBÈqהכוונהCÈ¯vL ƒ»∆»∆»ƒ

ÔBÈqpa „BÓÚÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï אם ƒ¿»«¬¿ƒ»
יבוא  שלא עדיף ואכן יבוא, ],וכאשר

ŒÈÏÚ·e ,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ‡È‰ Ì˙„B·Ú ¯˜ÈÚ ÌÈ˜ÈcvL Û‡«∆«ƒƒƒ«¬»»ƒ¬««≈ƒ«¬≈
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f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y

ּובאּור  למעלה, ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה מעלת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּגֹודל

לא  הּוא הּמלאכים, מעלת על הּנׁשמֹות ְְֲֲִַַַַַַַַָָֹמעלת

הּנׁשמה  ׁשל הּירידה ועֹוצם ּגֹודל לבאר ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָרק

עד  יֹודעים ּכאׁשר (ּכי ּבּגּוף להתלּבׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַַָּבבֹואּה

למּטה, ירידתּה קֹודם הּנׁשמה מעלת ּגדלה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָּכּמה

עֹוד  אּלא הּירידה), ועֹוצם ּגֹודל יֹותר מּובן ְְֲִֵֶֶֶַַָָָאזי

ּבכללּות  ּבאּור יתוּסף ׁשעלֿידיֿזה לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹזאת,

הּנׁשמה  ירידת עלֿידי ׁשּדוקא הּמאמר, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָּתֹוכן

עבֹודתּה ולעבֹוד ּגׁשמי, ּבגּוף להתלּבׁש ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָלמּטה

אׁשר  וההסּתרים ההעלמֹות ריּבּוי על ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּבהתּגּבר ּות

מתעּלית  עלֿידיֿזה הּנה כּו', רּבּו ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַרּבּו

מּכמֹו יֹותר עֹוד העילּוי, לתכלית ְְְְִִִֵַַָָָהּנׁשמה

מעלתּה ּגדלה אז ׁשּגם הּירידה, קֹודם ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיתה

 ֿ ואףֿעל הּמלאכים, מּמעלת ּגם למעלה ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָּביֹותר,

ּבעילּוי  מתעּלית למּטה, ּבירידתּה הּנה ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּפיֿכן

ּכדלקּמן. ,ְְְֲִֵֶַָׁשּבאיןֿערֹו

עבֹודת ÔÈ·‰Ïeג) מעלת ּתחילה לבאר יׁש זה ¿»ƒְְֲֲִֵֵֶַַַָָ

ריּבּוי  על ּבהתּגּברּות ְְְְִִִַַַהּנסיֹונֹות

הּברּורים. עבֹודת לגּבי וההסּתרים ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָההעלמֹות

עלּֿדר הּוא ּביניהם  ׁשההפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּובהקּדים,

 ֿ ּבעלי לעבֹודת הּצּדיקים עבֹודת ּבין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַההפרׁש

ּכפי  היא הּצּדיקים עבֹודת ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֶַַַָּתׁשּובה,

יׁשר  האדם את עׂשה ׁשעבֹודתֹו20ׁשהאלקים , ֱֲִֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ּכבר  הּצּדיק ׁשהרי והסּתרים, העלמֹות ללא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹהיא

(ּכמבאר  מהרע לגמרי הּצֹואים הּבגדים את ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהסיר

הּבינֹוני 21ּבּתניא  ׁשאפילּו מּזה ּובמּכלֿׁשּכן ,( ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

כּו' מּימיו עבירה עבר ׁשּלא ּומּצב ּבמעמד ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹנמצא

ּבּתניא  ההעלמֹות 22(ּכדאיתא ּבהסרת אינּה ּבעֹולם ּבחלקֹו עבֹודתֹו וגם ,( ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

היא  עבֹודתֹו ּכללּות אּלא נסיֹונֹות, ׁשל ּבאֹופן העבֹודה ׁשּזֹוהי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָוההסּתרים,

מן  ּביציאה היא עבֹודתֹו הרי ּבעלּֿתׁשּובה, מהּֿׁשאיןּֿכן הּברּורים. ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעבֹודת

לּצּדיק  רׁשע ּדצֹופה ּומּצב מעמד רק זה ׁשאין והינּו ּבתֹוכֹו, נמצא ׁשּכבר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהרע
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡na- הריי"צ הרבי BÓkשל ‰ÓLp‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb ˙B„B‡ ««¬»∆«¬««¿»»¿

˙ÏÚÓ ÏÚ ˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ ¯e‡·e ,‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»≈«¬««¿»««¬«
¯‡·Ï È„k ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ את יותר ולהמחיש ולהדגיש ««¿»ƒ…«¿≈¿»≈

Ûeba LaÏ˙‰Ï d‡B·a ‰ÓLp‰ ÏL ‰„È¯i‰ ÌˆBÚÂ Ï„Bb∆¿∆«¿ƒ»∆«¿»»¿»¿ƒ¿«≈«
‰nk „Ú ÌÈÚ„BÈ ¯L‡k Èk)ƒ«¬∆¿ƒ««»
Ì„B˜ ‰ÓLp‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„b»¿»«¬««¿»»∆
Ô·eÓ ÈÊ‡ ,‰hÓÏ d˙„È¯È¿ƒ»»¿«»¬«»
‰„È¯i‰ ÌˆBÚÂ Ï„Bb ¯˙BÈ≈∆¿∆«¿ƒ»

לירידה  שקדם למצב ‡l‡ביחס ,(∆»
,˙‡Ê „BÚ במאמר בא זה ביאור …

¯e‡a ÛqÂ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«≈≈
,¯Ó‡n‰ ÔÎBz ˙eÏÏÎa והנקודה ƒ¿»∆««¬»

והיא  שלו È„ÈŒÏÚהכללית ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿«»
,ÈÓLb Ûe‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ

d˙„B·Ú „B·ÚÏÂ ומצוות בתורה ¿«¬¬»»
ÈeaÈ¯ ÏÚ ˙e¯ab˙‰a¿ƒ¿«¿«ƒ
¯L‡ ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¿»¿«∆¿≈ƒ¬∆

,'eÎ ea¯ BÓk ea¯ רבו כלומר, «¿«
ÈlÚ˙Ó˙מאד  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆ƒ¿«≈

„BÚ ,ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ‰ÓLp‰«¿»»¿«¿ƒ»ƒ
Ì„B˜ ‰˙È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿∆»¿»∆

bL ,‰„È¯i‰‰Ï„b Ê‡ Ì «¿ƒ»∆«»»¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏ ,¯˙BÈa d˙ÏÚÓ«¬»»¿≈¿«¿»«
ŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÏÚnÓƒ«¬«««¿»ƒ¿««
,‰hÓÏ d˙„È¯Èa ‰p‰ ÔÎŒÈtƒ≈ƒ≈ƒƒ»»¿«»
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÈeÏÈÚa ˙ÈlÚ˙Óƒ¿«≈¿ƒ∆¿≈¬
הירידה  קודם שלה לדרגה ביחס אפילו

מאד, גבוהה דרגה «»¿Ôn˜Ï„k¿ƒ.שהיא
LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe להקדים ‚) ¿»ƒ∆≈

˙„B·Ú ˙ÏÚÓ ‰ÏÈÁz ¯‡·Ï¿»≈¿ƒ»«¬«¬«
ÏÚ ˙e¯ab˙‰a ˙BBÈÒp‰«ƒ¿¿ƒ¿«¿«
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ ÈeaÈƒ̄««¿»¿«∆¿≈ƒ
התורה  מקיום ומעכבים המונעים

‰ÌÈ¯e¯aוהמצוות  ˙„B·Ú Èa‚Ï¿«≈¬««≈ƒ
בדברים  הנמצא מהרע הטוב של

L¯Ù‰‰Lהגשמיים. ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆«∆¿≈
C¯cŒÏÚההבדל ‡e‰ Ì‰ÈÈa≈≈∆«∆∆

L¯Ù‰‰ ההבדל˙„B·Ú ÔÈa «∆¿≈≈¬«
ŒÈÏÚa ˙„B·ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«¬««¬≈
˙„B·Ú È¯‰L ,‰·eLz¿»∆¬≈¬«
ÌÈ˜Ï‡‰L ÈÙk ‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ¿ƒ∆»¡…ƒ

¯LÈ Ì„‡‰ ˙‡ ‰NÚ20, מלכתחילה‡ÏÏ ‡È‰ B˙„B·ÚL »»∆»»»»»∆¬»ƒ¿…
ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰ ¯·k ˜Ècv‰ È¯‰L ,ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰«¿»¿∆¿≈ƒ∆¬≈««ƒ¿»≈ƒ∆«¿»ƒ

‡Èza ¯‡·Ók) Ú¯‰Ó È¯Ó‚Ï ÌÈ‡Bv‰21‰fÓ ÔkLŒÏkÓ·e ,( «ƒ¿«¿≈≈»««¿…»««¿»¿ƒ»∆≈ƒ∆
‰¯È·Ú ¯·Ú ‡lL ·vÓe „ÓÚÓa ‡ˆÓ ÈBÈa‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«≈ƒƒ¿»¿«¬»«»∆…»«¬≈»

‡˙È‡„k) 'eÎ ÂÈÓiÓ שמובא כפי ƒ»»ƒ¿ƒ»
‡Èza22 הדרגות הגדרת לגבי ««¿»

לשונו: וזה ו"בינוני, "רשע" "צדיק",

לטוב  שלו הרע שנהפך גמור צדיק

ידי  על הוא לו וטוב צדיק נקרא ולכן

מהרע  לגמרי הצואים הבגדים הסרת

הזה  עולם בתענוגי מאד למאוס דהיינו

למלאת  אדם בני בתענוגות בם להתענג

ה' לעבודת ולא בלבד הגוף תאוות

ונשפעים  נמשכים היותם מפני

אחרא..." וסטרא Ì‚Âמהקליפה ,(¿«
B˙„B·Úהצדיק B˜ÏÁaשל ¬»¿∆¿
ÌÏBÚa חלק זה שגם העולם בבירור »»

זו  אין אבל הצדיק, של ה' מעבודת

העלמות  עם להתמודד שעליו הוכחה

חלק  באותו עבודתו כי והסתרים

ולהעלות  לברר עליו שמוטל בעולם

Ò‰a¯˙לקדושה  dÈ‡≈»«¬»«
‰Â ˙BÓÏÚ‰‰È‰BfL ,ÌÈ¯zÒ‰ ««¿»¿«∆¿≈ƒ∆ƒ

,˙BBÈÒ ÏL ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆ƒ¿
כי  קיימים לא הניסיונות לגביו כי

והצדיק  מהרע, בא וההסתר ההעלם

 ֿ ולסטרא ולקליפות לרע, שייך לא כבר

עליו  השפעה כל אין «∆‡l‡אחרא
B˙„B·Ú ˙eÏÏk הצדיק ‰È‡של ¿»¬»ƒ

ŒÔÈ‡MŒ‰Ó .ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú¬««≈ƒ«∆≈
B˙„B·Ú È¯‰ ,‰·eLzŒÏÚa Ôk≈««¿»¬≈¬»

‡È‰ כלל ‰¯Úבדרך ÔÓ ‰‡ÈˆÈa ƒƒƒ»ƒ»«
‡ˆÓ ¯·kLוקיים,BÎB˙a ∆¿»ƒ¿»¿

„ÓÚÓ ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L eÈ‰Â¿«¿∆≈∆««¬»
˜ÈcvÏ ÚL¯ ‰ÙBˆc ·vÓe«»¿∆»»««ƒ

'B‚23,,הקודם במאמר שמבואר כפי
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את 23גֹו' מכּתיר ׁשרׁשע מּזה, יתירה אּלא ,ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

היא 24הּצּדיק  ועבֹודתֹו הרע, ּבתֹו נמצא ׁשּכבר , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָ

ׁשּזהּו מּמּנּו, ולצאת הרע את ולׁשּבֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלהתּגּבר

החילּוק  ׁשּזהּו אּלא הּנסיֹונֹות. עבֹודת ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָעלּֿדר

ּכפי  הּנסיֹונֹות לעבֹודת הּברּורים עבֹודת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַׁשּבין

צּדיקים  אדם, ּבני סּוגי לׁשני ּבנֹוגע ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהּוא

ּגם  להיֹות צריכים לזה, ונֹוסף ְְְְְֲִִִֵֶַַָָּובעליּֿתׁשּובה,

 ֿ ּבעלי והן צּדיקים (הן מּיׂשראל אחד ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאצל

ברּורים  ׁשל העבֹודה אֹופּני ּב' ְֲִֵֵֶַָָָּתׁשּובה)

הּסּוגים  לב' ּבנֹוגע ׁשּמצינּו ועלּֿדר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָונסיֹונֹות.

סּוגי  ּב' ׁשהם עסקים, ּובעלי אהל ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָֹּדיֹוׁשבי

הּתֹורה, ּבלימּוד היא אהל יֹוׁשבי עבֹודת ְְֲֲִִֵֶַַָָֹעבֹודה,

הּמצֹות  ּבמעׂשה היא עסקים ּבעלי ְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַָועבֹודת

ּב' התּכּללּות להיֹות ׁשּצריכה ְְְְְֲִִִִִֶַָָּוגמילּותֿחסדים,

לימּוד  ענינם ׁשעיקר אהל יֹוׁשבי ׁשאצל ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּסּוגים,

ּגמילּותֿחסדים, ּגם להיֹות צרי ְְֲִִִִַַָָָהּתֹורה,

ז"ל  רּבֹותינּו אּלא 25ּוכמאמר לי אין האֹומר ּכל ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

להיֹות ּתֹו צריכים אּלא לֹו, אין ּתֹורה אפילּו ְְֲִִִִֵֶָָָרה,

ּוגמילּותֿחסדים  ּבעלי 26ּתֹורה אצל כן ּוכמֹו , ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָ

 ֿ ּוגמילּות הּמצֹות מעׂשה ענינם ׁשעיקר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָעסקים

לּתֹורה, עּתים קביעּות ּגם להיֹות צרי ְְֲִִִִִִַַָָָחסדים,

כּו' ׁשחרית אחד ּפרק ֿ 27עלּֿכל-ּפנים ועלּֿדר . ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּברּורים  ּדעבֹודת ההתּכּללּות להיֹות צריכה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָזה

הן  מּיׂשראל, אחד ּכל אצל הּנסיֹונֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָועבֹודת

הּכּונה  ׁשאין [אּלא ּבעליּֿתׁשּובה והן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצּדיקים

להעמיד  אֹו נּסיֹון ׁשל ענין אחר לחּזר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּצרי

ּבברכֹות  יֹום ּבכל ואדרּבה, ּבּנּסיֹון, עצמֹו ְְְְְְְִִֶַַַָָָאת

לידי 28הּׁשחר  כּו' ּתביאנּו אל מבּקׁשים אנּו ְְְִִִֵֵַַַַַָ

ּבּנּסיֹון], לעמֹוד מּוכן להיֹות ׁשּצרי אּלא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָנּסיֹון,

עבֹודת  היא עבֹודתם עיקר ׁשּצּדיקים ֲֲִִִִֶַַַַָָאף
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"יצרו  בגמרא ז"ל חכמינו מאמר פי על הראשון הגומל" "ברוך דיבורֿהמתחיל

לצדיק  רשע צופה שנאמר המיתו ומבקש יום בכל עליו מתגבר אדם של

יעזבנו  לא אלוקים שנאמר לו יכול אין עוזרו הקב"ה ואלמלא להמיתו ומבקש

ירידה  רק זו שאין למטה הנשמה של הירידה גודל יותר עוד מובן ומזה בידו,

שבגלל  אלא בקדושה, לדרגה מדרגה

למקום  היא הירידה הרע היצר

עם  מתערבת והקליפה הקליפות,

בפירוש  שם מבואר ועוד הקדושה,

העניינים  פנימיות פי על זה פסוק

אינו  "רשע", המכונה הרע, שהיצר

מצד  לו שיש ובהשפעה בחיות מסתפק

אלא  לקיומו ההכרחית במידה הקדושה

תוספת  לקבל ורוצה לצדיק" "צופה

שגם  מוסיף וכאן חיות, ותוספת יניקה

מסתפק  הרע היצר אין בכך

,‰fÓ ‰¯È˙È ‡l‡ ֿ הבעל שכאשר ∆»¿≈»ƒ∆
להתרחק  עבודתו את מתחיל תשובה

נמצא  הוא לאלוקות ולהתקרב הרע מן

כזה  ומצב ÈzÎÓ¯במעמד ÚL¯L∆»»«¿ƒ
˜Ècv‰ ˙‡24‡ˆÓ ¯·kL , ∆««ƒ∆¿»ƒ¿»

‡È‰ B˙„B·ÚÂ ,Ú¯‰ CB˙a¿»««¬»ƒ
¯ab˙‰Ï יצרו ‡˙על ¯BaLÏÂ ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿∆

ŒÏÚ e‰fL ,epnÓ ˙‡ˆÏÂ Ú¯‰»«¿»≈ƒ∆∆∆«
˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú C¯c שבה ∆∆¬««ƒ¿

את  ולנצח להתגבר נדרש האדם

ה'. עבודת על והעיכובים המניעות

e‰fL ‡l‡ על לעיל המבואר ∆»∆∆
לעבודת  הצדיקים עבודת בין ההבדל

ההבדל ‰eÏÈÁ˜הבעליֿתשובה  «ƒ
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈaL∆≈¬««≈ƒ
‡e‰L ÈÙk ˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÏ«¬««ƒ¿¿ƒ∆
,Ì„‡ Èa È‚eÒ ÈLÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿≈≈¿≈»»

ÌÈ˜Ècˆ היא עבודתם שעיקר «ƒƒ
הבירורים" «¿≈¬»eLzŒÈÏÚ·e·‰"עבודת

"עבודת  היא עבודתם שעיקר

ˆ¯ÌÈÎÈהניסיונות", ,‰ÊÏ ÛÒBÂ¿»¿∆¿ƒƒ
„Á‡ Ïk Ïˆ‡ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«≈∆»∆»

Ï‡¯NiÓ ודרגה מצב (‰Ôבכל ƒƒ¿»≈≈
(‰·eLzŒÈÏÚa Ô‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿≈«¬≈¿»
ÏL ‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ 'a«≈»¬»∆

˙BBÈÒÂ ÌÈ¯e¯· די ולא כאחד, ≈ƒ¿ƒ¿
העבודה. מאופני ‰ÌÈ‚eqבאחד '·Ï Ú‚Ba eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿≈«¿«ƒ

ישראל בעם ‡‰Ïהקיימים È·LBÈc לתורה זמנם כל את המקדישים ¿¿≈…∆
ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ·e,לפרנסתם B·Ú„‰העוסקים È‚eÒ 'a Ì‰L,שונים «¬≈¬»ƒ∆≈≈¬»

‡È‰ Ï‰‡ È·LBÈ ˙„B·Ú בעיקר˙„B·ÚÂ ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ¬«¿≈…∆ƒ¿ƒ«»«¬«
‡È‰ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa בעיקר,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ˙Bˆn‰ ‰NÚÓa «¬≈¬»ƒƒ¿«¬≈«ƒ¿¿ƒ¬»ƒ

צריך  אחד כל שבעצם מצינו זאת ובכל

האופנים  בשני ה' את לעבוד

˙eÏlk˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL של ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿
ÌÈ‚eq‰ 'a,ביחדÈ·LBÈ Ïˆ‡L «ƒ∆≈∆¿≈

„eÓÈÏ ÌÈÚ ¯˜ÈÚL Ï‰‡…∆∆ƒ«ƒ¿»»ƒ
Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰¯Bz‰«»»ƒƒ¿«
¯Ó‡ÓÎe ,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb¿ƒ¬»ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯25ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ Ïk «≈«»»≈≈
‰¯Bz eÏÈÙ‡ ,‰¯Bz ‡l‡ ÈÏƒ∆»»¬ƒ»
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‡l‡ ,BÏ ÔÈ‡≈∆»¿ƒƒƒ¿
ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz26 »¿ƒ¬»ƒ

ביחד, ÈÏÚaשניהם Ïˆ‡ ÔÎ BÓÎe¿≈≈∆«¬≈
‰NÚÓ ÌÈÚ ¯˜ÈÚL ÌÈ˜ÒÚ¬»ƒ∆ƒ«ƒ¿»»«¬≈
,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ¬»ƒ
˙eÚÈ·˜ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«¿ƒ
ÌÈt-ÏkŒÏÚ ,‰¯BzÏ ÌÈzÚƒƒ«»«»»ƒ

'eÎ ˙È¯ÁL „Á‡ ˜¯t27 ואי ∆∆∆»«¬ƒ
ללמוד  ולא במצוות רק לעסוק אפשר

כלל. תורה

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ»ƒ¿
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úc ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿«¬««≈ƒ
Ïk Ïˆ‡ ˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÂ«¬««ƒ¿≈∆»
ÌÈ˜Ècˆ Ô‰ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈«ƒƒ

‰·eLzŒÈÏÚa Ô‰Â את לחבר ויש ¿≈«¬≈¿»
באחת  להסתפק ולא יחד העבודות שתי

בלבד  ‰ek‰מהן ÔÈ‡L ‡l‡]∆»∆≈««»»
את  לעבוד צריך אחד שכל כאן באמור

הניסיונות  עבודת של בדרך גם ה'

¯fÁÏ CÈ¯vL ולהשתדל לחפש ∆»ƒ¿«≈
B‡ ÔBÈq ÏL ÔÈÚ ¯Á‡««ƒ¿»∆ƒ»
ÔBÈqpa BÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ∆«¿¿ƒ»

ÌBÈבכוונה, ÏÎa ,‰a¯„‡Â¿«¿«»¿»
¯ÁM‰ ˙BÎ¯·a28e‡ ¿ƒ¿«««»

È„ÈÏ 'eÎ e‡È·z Ï‡ ÌÈLw·Ó¿«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ≈
‡l‡ ,ÔBÈqהכוונהCÈ¯vL ƒ»∆»∆»ƒ

ÔBÈqpa „BÓÚÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï אם ƒ¿»«¬¿ƒ»
יבוא  שלא עדיף ואכן יבוא, ],וכאשר

ŒÈÏÚ·e ,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ‡È‰ Ì˙„B·Ú ¯˜ÈÚ ÌÈ˜ÈcvL Û‡«∆«ƒƒƒ«¬»»ƒ¬««≈ƒ«¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

ט



f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y

היא  עבֹודתם עיקר ּובעליּֿתׁשּובה ְֲֲִִִֵֵַַַָָָהּברּורים,

עבֹודת  ׁשּבין החילּוק ׁשּזהּו הּנסיֹונֹות, ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַעבֹודת

ּבני  לסּוגי ּבנֹוגע הּנסיֹונֹות לעבֹודת ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַהּברּורים

ּבסדר  החילּוק ּגם יׁשנֹו ועלּֿדרֿזה ּכּנ"ל. ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאדם,

העבֹודה  היתה הראׁשֹונים ׁשּבּדֹורֹות ְֲִִֶַַָָָָָהּדֹורֹות,

ּדעקבֹות  האחרֹונים ּבּדֹורֹות ואילּו יֹותר, ְְְְֲִִִֵֵַַָָּבנקל

להתּגּבר  רּבה ויגיעה ּבעבֹודה צֹור יׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמׁשיחא

ׁשעיקר  ּכ כּו', ועיּכּובים מניעֹות ריּבּוי ְְִִִִִֶַַָעל

ועלּֿפי  הּנסיֹונֹות. עבֹודת היא עּתה ְְֲֲִִִַַַַָָָהעבֹודה

הם  הּנסיֹונֹות ועבֹודת הּברּורים ׁשעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָהאמּור

ּבעליּֿתׁשּובה, ועבֹודת הּצּדיקים עבֹודת ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָעלּֿדר

על  הּנסיֹונֹות עבֹודת מעלת להבין ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָהּנה

 ֿ ּבעלי עבֹודת מעלת לבאר יׁש הּברּורים, ְֲֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָעבֹודת

הּצּדיקים. עבֹודת על ְֲִִַַַַָּתׁשּובה

ÔÈÚ‰Â היא ׁשהנהגתם הּצּדיקים ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יׁשר  האדם את עׂשה ׁשהאלקים ,20ּכפי ְֱִִֶֶָָָָָָָָֹ

ּבעלי  מהּֿׁשאיןּֿכן  והדרגה, ּבסדר היא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעבֹודתם

אּלא  והדרגה, ּבסדר אינּה עבֹודתם ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָּתׁשּובה,

ׁשּור  (א 29לדּלג ּדילּוג להיֹות צרי אצלם ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

אל  הּקצה מן למהּות, מּמהּות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָאיּבערׁשּפר ּונּג)

הרמּב"ם  ּובלׁשֹון ׂשנאּוי 30הּקצה, זה היה אמׁש : ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

והּיֹום  ותֹועבה, ּומרּוחק מׁשּוקץ הּמקֹום ְְְְְִֵֵַַָָָָלפני

ׁשעבֹודת  ּגם וזהּו וידיד. קרֹוב ונחמד אהּוב ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָהּוא

האהבה  ׁשּזֹוהי ּגבּול, ּבבחינת היא ְְֲִִִִִִֶַַַַָָהּצּדיקים

נפׁש ּובכל לבב ֿ 31ּדבכל ּבעלי עבֹודת ואילּו , ְְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָ

האהבה  ׁשּזֹוהי ּגבּול, ּבלי ּבבחינת היא ְְְְֲִִִִִֶַַָָָּתׁשּובה

ּבין 32מאד31ּדבכל  חילּוק ׁשּיׁש ּכׁשם והּנה, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָֹ

האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה לבעליּֿתׁשּובה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָצּדיקים

ּבּמאמר  ּכּמּובא מּלמעלה, ּכח ּונתינת ּבעזר ּגם חילּוק יׁש כן ׁשאמרּו33ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ז"ל  (זאט)34רּבֹותינּו ׂשֹובע מּלׁשֹון ׁשהּוא כּו', אֹותֹו ּדבעת 35מׁשּביעין והינּו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַ
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ובכ"מ.29) א. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת וראה ל. יח, תהלים ל. כב, שמואלֿב ה"ו.30)ע"פ פ"ז תשובה הל'

ה.31) ו, ואילך.32)ואתחנן סע"ד פ, לסוכות דרושים א. לט, תצא לקו"ת ג. לט, מקץ תו"א ע'33)ראה תרפ"ז סה"מ

ריג. ע' רפ"א.34)רט. תניא ב. ל, רלז.35)נדה ע' תרח"ץ סה"מ נז. ע' לתניא והערות קיצורים ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÏÈÁ‰ e‰fL ,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú ‡È‰ Ì˙„B·Ú ¯˜ÈÚ ‰·eLz¿»ƒ«¬»»ƒ¬««ƒ¿∆∆«ƒ
Èa È‚eÒÏ Ú‚Ba ˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈaL∆≈¬««≈ƒ«¬««ƒ¿¿≈«¿≈¿≈

Ï"pk ,Ì„‡,נכונה אכן הזו החלוקה כללי, שבאופן למרות זאת, ובכל »»««
התכללות  להיות צריכה תשובה, בבעלי ובין בצדיקים בין בפרט, אחד כל אצל

הסוגים. שני ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰של
לשני  ביחס קיים שההבדל כשם

ובעלי  צדיקים האמורים, הסוגים

Òa„¯תשובה, ˜eÏÈÁ‰ Ìb BLÈ∆¿««ƒ¿≈∆
ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯BcaL ,˙B¯Bc‰«∆«»ƒƒ

יותר, נעלים ‰B·Ú„‰שהיו ‰˙È‰»¿»»¬»
,¯˙BÈ Ï˜a.עיקר eÏÈ‡Âוהייתה ¿»≈≈¿ƒ

˙B·˜Úc ÌÈB¯Á‡‰ ˙B¯Bca«»«¬ƒ¿ƒ¿
‰„B·Úa C¯Bˆ LÈ ‡ÁÈLÓ¿ƒ»≈∆«¬»
ÏÚ ¯ab˙‰Ï ‰a¯ ‰ÚÈ‚ÈÂƒƒ»«»¿ƒ¿«≈«
,'eÎ ÌÈ·ekÈÚÂ ˙BÚÈÓ ÈeaÈƒ̄¿ƒ¿ƒƒ

˜ÈÚL Ck‡È‰ ‰zÚ ‰„B·Ú‰ ¯ »∆ƒ«»¬»«»ƒ
˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú עבודת" ולא ¬««ƒ¿

הבירורים".

˙„B·ÚL ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»»∆¬«
˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÂ ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ«¬««ƒ¿
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú C¯cŒÏÚ Ì‰≈«∆∆¬«««ƒƒ

הבירורים" ב"עבודת »¬»B·ÚÂ„˙שהיא
‰·eLzŒÈÏÚa ב"עבודת שהיא «¬≈¿»

ÔÈ·‰Ïהניסיונות", È„k ‰p‰ƒ≈¿≈¿»ƒ
ÏÚ ˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú ˙ÏÚÓ«¬«¬««ƒ¿«
¯‡·Ï LÈ ,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú¬««≈ƒ≈¿»≈
‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú ˙ÏÚÓ«¬«¬««¬≈¿»

,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÏÚ כפי «¬«««ƒƒ
שממשיך.

ÌÈ˜Ècv‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈««ƒƒ
ÈÙk ‡È‰ Ì˙‚‰‰L∆«¿»»»ƒ¿ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ‰NÚ ÌÈ˜Ï‡‰L∆»¡…ƒ»»∆»»»

¯LÈ20, הנכונה בדרך הולכים והם »»
Òa„¯והישרה, ‡È‰ Ì˙„B·Ú¬»»ƒ¿≈∆

,‰‚¯„‰Â מסודרת בהתקדמות ¿«¿»»
לדרגה מדרגה »Œ‰Óוהדרגתית

,‰·eLz ÈÏÚa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬≈¿»
,‰‚¯„‰Â ¯„Òa dÈ‡ Ì˙„B·Ú¬»»≈»¿≈∆¿«¿»»

¯eL ‚l„Ï ‡l‡29, משקל על ∆»¿«≈
לו  עוזר שה' בשירתו המלך דוד דברי

אויביו  ערי של החומות על לדלג

והדרגתית  מסודרת בצורה לא היא הבעליֿתשובה עבודת וכך אותן, ולכבוש

וקפיצה  דילוג בדרך (‡אלא ‚eÏÈc ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÏˆ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»»ƒƒ¿ƒ«
be¯tL¯ÚaÈ‡ וקפיצה דילוג באמצעות e‰ÓÏ˙,מעבר ˙e‰nÓ ( ƒ∆¿¿¿¿ƒ«¿«

מהותי שינוי הוא ‰wˆ‰,והמעבר Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ושינוי קיצוני, שינוי ƒ«»∆∆«»∆
ובאיטיות  בהדרגה מתבצע לא זה מסוג

ובמהירות  ב'דילוג' ¿ÔBLÏ·eƒאלא
Ì"aÓ¯‰30:התשובה מעלת לעניין »«¿«

ÈÙÏ Èe‡N ‰Ê ‰È‰ LÓ‡∆∆»»∆»ƒ¿≈
˜Áe¯Óe ı˜eLÓ ÌB˜n‰«»¿»¿»
·e‰‡ ‡e‰ ÌBi‰Â ,‰·ÚB˙Â¿≈»¿«»

„È„ÈÂ ·B¯˜ „ÓÁÂ שמדובר הרי ¿∆¿»»¿»ƒ
ביותר. קיצוני בשינוי

e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ּגם ¿∆ַ

‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚL∆¬«««ƒƒƒ
,Ïe·b ˙ÈÁ·a ברמה עבודה ƒ¿ƒ«¿

‰‡‰מוגבלת È‰BfL‰· שבכתוב ∆ƒ»«¬»
אלוקיך" ה' את «¿ÏÎ·cƒ"ואהבת

ELÙ ÏÎ·e E··Ï31eÏÈ‡Â , ¿»¿¿»«¿¿¿ƒ
‡È‰ ‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú¬««¬≈¿»ƒ
È‰BfL ,Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆ƒ

ÏÎ·c ‰·‰‡‰31E„‡Ó32 »«¬»ƒ¿»¿…∆
וחוזק  מופלג ריבוי שמשמעו ו"מאד"

גבול  בלי פירושו במיוחד p‰Â‰,רב .¿ƒ≈
ÌÈ˜Ècˆ ÔÈa ˜eÏÈÁ LiL ÌLk¿≈∆≈ƒ≈«ƒƒ
‰„B·Úa ‰·eLzŒÈÏÚ·Ï¿«¬≈¿»»¬»

,Ì„‡‰ LÙa שעבודת כאמור ¿∆∆»»»
לבבך  "בכל בבחינת היא הצדיקים

היא  תשובה בעלי ועבודת נפשך" ובכל

מאודך" "בכל LÈבבחינת ÔÎ BÓk¿≈≈
Ák ˙È˙e ¯ÊÚa Ìb ˜eÏÈÁƒ«»≈∆¿ƒ«…«

‰ÏÚÓlÓ יוכל למטה שהאדם כדי ƒ¿«¿»
עבודתו, את «»enk·‡לעבוד

¯Ó‡na33 הריי"צ הרבי של זה ««¬»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L34 שקודם ∆»¿«≈«

בגוף  הנשמה ÔÈÚÈaLÓ«¿ƒƒירידת
B˙B‡"רשע תהי ואל צדיק, "תהיה

‡e‰L ,'eÎ שבועה מלשון רק לא ∆

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

aeh iplnby zeaeh miaiigl lnebd jexa

לּה נֹותנים ּבגּוף, להתלּבׁש למּטה הּנׁשמה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָירידת

ההעלמֹות  את ּולנּצח להתּגּבר ׁשּתּוכל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹּכחֹות

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו וכן אלמלא 36וההסּתרים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

יׁש ּבזה ּגם הּנה לֹו, יכֹול אין עֹוזרֹו ְִֵֵֵֶַַָָָָהּקּב"ה

ׁשהעזר  לבעליּֿתׁשּובה, צּדיקים ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָחילּוק

ּבסדר  ׁשהיא הּצּדיקים לעבֹודת ּכח' ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹוה'נתינת

עלמין, ּכל ממּלא מּבחינת הּוא ּובגבּול, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָוהדרגה

ּבעליּֿתׁשּובה  לעבֹודת ּכח' וה'נתינת העזר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹואילּו

מּבחינת  הּוא ּגבּול, ּובלי ּדילּוג ּבבחינת ְְְְִִִִִִִֶַַׁשהיא

ׁשענין  הּטעם ּבאּור ּגם וכּידּוע עלמין. ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָסֹובב

ולא  ּדוקא, הּזה ּבעֹולם להיֹות יכֹול ְְְְִֶַַַָָָָָֹהּתׁשּובה

העליֹונים  ענין 37ּבעֹולמֹות על ּכח' ה'נתינת ּכי , ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ

הּקצה  אל הּקצה מן לגמרי ׁשּיתהּפ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתׁשּובה,

אין  ולכן עלמין, ּכל סֹובב מּבחינת היא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ(ּכּנ"ל),

ּבחינת  מאיר ׁשּׁשם העליֹונים, ּבעֹולמֹות ׁשּי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

ׁשּבֹו הּזה, ּבעֹולם ּדוקא אּלא עלמין, ּכל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָממּלא

ּגם  מּובן ּומּזה עלמין. ּכל סֹובב ּבחינת ְְְִִִִֵֶַַָָָָנמׁש

עבֹודת  עלּֿדר ׁשהיא הּנסיֹונֹות לעבֹודת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַּבנֹוגע

ההעלם  הּנּסיֹון ׁשּבענין ּדכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבעליּֿתׁשּובה,

עבֹודת  להיֹות צריכה ּביֹותר, ּגדֹול הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַָָוהסּתר

ּבבחינת  מּלמעלה ּכח' וה'נתינת העזר וגם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהאדם

ּבלי  למדרגת מּגיעים עלֿידיֿזה ולכן ּגבּול, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבלי

ּכמֹו נס, מּלׁשֹון ּגם הּוא ׁשּנּסיֹון ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶַָּגבּול,

נּסי  ההרים 38ארים על נס ׁשעלֿידיֿזה 39, ּכיון , ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבלי  לבחינת ,ּבער ׁשּלא ועלּיה הרמה ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹנעׂשה

ּבּנׁשמה  ׁשּנעׂשה העילּוי ּכללּות ּגם וזהּו ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּגבּול.

ּולהתּגּבר  ּבּגּוף להתלּבׁש למּטה ירידתּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָעלֿידי

ּתֹוכן  (ׁשּזהּו כּו' והסּתרים העלמֹות ריּבּוי ְְְִִֵֶֶֶֶַַָעל

 ֿ על ׁשּדוקא הּנסיֹונֹות), ועבֹודת הּתׁשּובה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָענין

ּגבּול. ּבלי לבחינת ּבאה ְְְְִִִֵֶַָָידיֿזה
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ב.36) נב, ואילך).37)סוכה סע"ב (עה, פרשתנו ריש לקו"ת כט.38)ראה ע' ח"א שה"ש אוה"ת וראה כב. מט, ישעי'

א.39) עג, להצ"צ סהמ"צ וראה יז. ל, ישעי' ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גם  (Ë‡Êאלא Ú·BN ÔBLlÓ אכילה לאחר Ú·c˙35)שביעה, eÈ‰Â , ƒ¿««¿«¿ƒ¿≈

,Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È אותה שבעה,עושים ¿ƒ««¿»»¿«»¿ƒ¿«≈«
היינו  ‡˙כביכול, ÁvÏe ¯ab˙‰Ï ÏÎezL ˙BÁk dÏ ÌÈ˙B¿ƒ»…∆«¿ƒ¿«≈¿«≈«∆

,ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ הניסיונות היינו עבודת את ‡e¯Óלעבוד ÔÎÂ ««¿»¿«∆¿≈ƒ¿≈»¿
a¯Ï"Ê eÈ˙B36‡ÏÓÏ‡ «≈«ƒ¿»≈

,BÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ B¯ÊBÚ ‰"aw‰«»»¿≈»
עזרה  לא ללא למטה האדם מלמעלה,

הרע, היצר על עליו, להתגבר יכול

עולה  אלו ז"ל חכמינו וממאמרי

מלמעלה  בסיוע תלוייה האדם שעבודת

‰Êa Ìb ‰p‰ הניתן מלמעלה בסיוע ƒ≈«»∆
למטה  האדם לעבודת ≈LÈבהתאם

ŒÈÏÚ·Ï ÌÈ˜Ècˆ ÔÈa ˜eÏÈÁƒ≈«ƒƒ¿«¬≈
˙È˙'‰Â ¯ÊÚ‰L ,‰·eLz¿»∆»≈∆¿«¿ƒ«
‡È‰L ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚÏ 'Ák…««¬«««ƒƒ∆ƒ

‰‚¯„‰Â ¯„Òa לדרגה מדרגה ¿≈∆¿«¿»»
מסודרת  של Ïe·‚·eבצורה באופן ƒ¿

עבודה  שהיא נפשך" ובכל לבבך "בכל

lÓÓ‡מוגבלת, ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«¿«≈
,ÔÈÓÏÚ Ïk,המוגבל האלוקי האור »»¿ƒ

התלבשות  של בצורה בעולמות המאיר

(ועל  ענינו לפי נברא בכל פנימית

ממלאה  הנשמה מה – נאמר זו הארה

ממלא  הוא ברוך הקדוש אף הגוף, את

העולם) Ák'את ˙È˙'‰Â והעזר ¿«¿ƒ«…«
eLzŒÈÏÚa·‰מלמעלה  ˙„B·ÚÏ«¬««¬≈¿»

‚eÏÈc ˙ÈÁ·a ‡È‰L ומעבר ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ
הפוך  למצב אחד ממצב קיצוני

Ïe·b,לחלוטין  ÈÏ·e'ה אהבת ¿ƒ¿
מאודך" "בכל ‰e‡בבחינת

ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁaÓ האור ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
את  ו'מקיף' ה'סובב' גבול, בלי האלוקי

בתוכם  מתלבש ולא מלמעלה העולמות

בפנימיות.

ÌÚh‰ ¯e‡a Ìb Úe„iÎÂ הפנימי ¿«»««≈«««
ÏBÎÈלכך  ‰·eLz‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»»

,‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿»»«∆«¿»
ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚa ‡ÏÂ37, ¿…»»»∆¿ƒ

מהגוף  מסתלקת שהנשמה ולאחר

אפשרות  לה אין כבר למעלה ועולה

תשובה  Ák'לעשות ˙È˙'‰ Èkƒ«¿ƒ«…«
‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ È¯Ó‚Ï Ct‰˙iL ,‰·eLz‰ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿««¿»∆ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ«»∆∆«»∆

,(Ï"pk),קיצוני שינוי שזהו לעיל Ïkכמבואר ··BÒ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ««ƒƒ¿ƒ«≈»

,ÔÈÓÏÚ,הבליֿגבול האלוקי BÓÏBÚa˙האור CiL ‰Ê ÔÈ‡ ÔÎÏÂ »¿ƒ¿»≈≈∆«»»»
‰,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa ¯È‡Ó ÌML ,ÌÈBÈÏÚ עולם בכל »∆¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

ומהותו  עניינו לפי דרגה CLÓובכל BaL ,‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc ‡l‡∆»«¿»»»«∆∆ƒ¿»
הבליֿגבול  האלוקי ÔÈÓÏÚ.האור Ïk ··BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«≈»»¿ƒ

˙„B·ÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈««¬«
C¯cŒÏÚ ‡È‰L ˙BBÈÒp‰«ƒ¿∆ƒ«∆∆

,‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú היא וגם ¬««¬≈¿»
מוגבלת  בלתי «≈¿ÔÂÈÎcעבודה

ÌÏÚ‰‰ ÔBÈqp‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««ƒ»«∆¿≈
,¯˙BÈa ÏB„b ‡e‰ ¯zÒ‰Â¿∆¿≈»¿≈
תורה  קיום על ועיכוב כמניעה ונראה

B·Ú„˙ומצוות  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬«
Ì„‡‰ מצידו¯ÊÚ‰ Ì‚Â »»»¿«»≈∆

'Ák ˙È˙'‰Â לשם מקבל שהאדם ¿«¿ƒ«…«
ÈÏaכך  ˙ÈÁ·a ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ ,Ïe·b¿¿»≈«¿≈∆
ÌÈÚÈbÓ ומתעליםÈÏa ˙‚¯„ÓÏ «ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ

Ìb ‡e‰ ÔBÈqpL e‰fL ,Ïe·b¿∆∆∆ƒ»«
,Ò ÔBLlÓ עלייה של לשון ƒ¿≈

והסכנה  הירידה עניין היפך ורוממות,

"נס"BÓkשבניסיון, של המשמעות ¿
Èqבפסוקים  ÌÈ¯‡38ÏÚ Ò , »ƒƒƒ≈«
ÌÈ¯‰‰39‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÂÈk , ∆»ƒ≈»∆«¿≈∆

בניסיון  ועומד מתגבר שהאדם ידי על

‰NÚ באדם ‰¯Ó‰ונפעלת «¬∆¬»»
‰iÏÚÂ והתעלות lL‡התרוממות «¬ƒ»∆…
,C¯Úa למצבו והשוואה יחס כל ללא ¿∆∆

התעלות קודם  בניסיון, שעמד

.Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿ƒ¿
ÈeÏÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»»ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰ÓLpa ‰NÚpL∆«¬∆«¿»»«¿≈
Ûeba LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ d˙„È¯È¿ƒ»»¿«»¿ƒ¿«≈«
˙BÓÏÚ‰ ÈeaÈ¯ ÏÚ ¯ab˙‰Ïe¿ƒ¿«≈«ƒ«¿»
ÔÈÚ ÔÎBz e‰fL) 'eÎ ÌÈ¯zÒ‰Â¿∆¿≈ƒ∆∆∆ƒ¿«
˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÂ ‰·eLz‰«¿»«¬««ƒ¿
כל  כיצד באריכות לעיל כמבואר

הנ  ירידת – הללו העניינים שמה שלושת

עבודת  הזה, בעולם ה' את לעבוד למטה

בעצם  הם – הניסיונות ועבודת התשובה

אחד  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰עניין ‡˜ÂcL ,(∆«¿»«¿≈∆
‰‡a הנשמהÏe·b ÈÏa ˙ÈÁ·Ï »»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿

הנעלה  מהמצב שיעור לאין נעלה מצב למעמד מתעלית היא דבר של ובסופו

להלן. עוד שיתבאר וכפי הירידה, קודם היתה שבו

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

י



f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y

היא  עבֹודתם עיקר ּובעליּֿתׁשּובה ְֲֲִִִֵֵַַַָָָהּברּורים,

עבֹודת  ׁשּבין החילּוק ׁשּזהּו הּנסיֹונֹות, ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַעבֹודת

ּבני  לסּוגי ּבנֹוגע הּנסיֹונֹות לעבֹודת ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַהּברּורים

ּבסדר  החילּוק ּגם יׁשנֹו ועלּֿדרֿזה ּכּנ"ל. ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאדם,

העבֹודה  היתה הראׁשֹונים ׁשּבּדֹורֹות ְֲִִֶַַָָָָָהּדֹורֹות,

ּדעקבֹות  האחרֹונים ּבּדֹורֹות ואילּו יֹותר, ְְְְֲִִִֵֵַַָָּבנקל

להתּגּבר  רּבה ויגיעה ּבעבֹודה צֹור יׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמׁשיחא

ׁשעיקר  ּכ כּו', ועיּכּובים מניעֹות ריּבּוי ְְִִִִִֶַַָעל

ועלּֿפי  הּנסיֹונֹות. עבֹודת היא עּתה ְְֲֲִִִַַַַָָָהעבֹודה

הם  הּנסיֹונֹות ועבֹודת הּברּורים ׁשעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָהאמּור

ּבעליּֿתׁשּובה, ועבֹודת הּצּדיקים עבֹודת ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָעלּֿדר

על  הּנסיֹונֹות עבֹודת מעלת להבין ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָהּנה

 ֿ ּבעלי עבֹודת מעלת לבאר יׁש הּברּורים, ְֲֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָעבֹודת

הּצּדיקים. עבֹודת על ְֲִִַַַַָּתׁשּובה

ÔÈÚ‰Â היא ׁשהנהגתם הּצּדיקים ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יׁשר  האדם את עׂשה ׁשהאלקים ,20ּכפי ְֱִִֶֶָָָָָָָָֹ

ּבעלי  מהּֿׁשאיןּֿכן  והדרגה, ּבסדר היא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעבֹודתם

אּלא  והדרגה, ּבסדר אינּה עבֹודתם ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָּתׁשּובה,

ׁשּור  (א 29לדּלג ּדילּוג להיֹות צרי אצלם ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

אל  הּקצה מן למהּות, מּמהּות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָאיּבערׁשּפר ּונּג)

הרמּב"ם  ּובלׁשֹון ׂשנאּוי 30הּקצה, זה היה אמׁש : ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

והּיֹום  ותֹועבה, ּומרּוחק מׁשּוקץ הּמקֹום ְְְְְִֵֵַַָָָָלפני

ׁשעבֹודת  ּגם וזהּו וידיד. קרֹוב ונחמד אהּוב ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָהּוא

האהבה  ׁשּזֹוהי ּגבּול, ּבבחינת היא ְְֲִִִִִִֶַַַַָָהּצּדיקים

נפׁש ּובכל לבב ֿ 31ּדבכל ּבעלי עבֹודת ואילּו , ְְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָ

האהבה  ׁשּזֹוהי ּגבּול, ּבלי ּבבחינת היא ְְְְֲִִִִִֶַַָָָּתׁשּובה

ּבין 32מאד31ּדבכל  חילּוק ׁשּיׁש ּכׁשם והּנה, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָֹ

האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה לבעליּֿתׁשּובה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָצּדיקים

ּבּמאמר  ּכּמּובא מּלמעלה, ּכח ּונתינת ּבעזר ּגם חילּוק יׁש כן ׁשאמרּו33ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ז"ל  (זאט)34רּבֹותינּו ׂשֹובע מּלׁשֹון ׁשהּוא כּו', אֹותֹו ּדבעת 35מׁשּביעין והינּו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַ
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ובכ"מ.29) א. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת וראה ל. יח, תהלים ל. כב, שמואלֿב ה"ו.30)ע"פ פ"ז תשובה הל'

ה.31) ו, ואילך.32)ואתחנן סע"ד פ, לסוכות דרושים א. לט, תצא לקו"ת ג. לט, מקץ תו"א ע'33)ראה תרפ"ז סה"מ

ריג. ע' רפ"א.34)רט. תניא ב. ל, רלז.35)נדה ע' תרח"ץ סה"מ נז. ע' לתניא והערות קיצורים ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÏÈÁ‰ e‰fL ,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú ‡È‰ Ì˙„B·Ú ¯˜ÈÚ ‰·eLz¿»ƒ«¬»»ƒ¬««ƒ¿∆∆«ƒ
Èa È‚eÒÏ Ú‚Ba ˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈaL∆≈¬««≈ƒ«¬««ƒ¿¿≈«¿≈¿≈

Ï"pk ,Ì„‡,נכונה אכן הזו החלוקה כללי, שבאופן למרות זאת, ובכל »»««
התכללות  להיות צריכה תשובה, בבעלי ובין בצדיקים בין בפרט, אחד כל אצל

הסוגים. שני ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰של
לשני  ביחס קיים שההבדל כשם

ובעלי  צדיקים האמורים, הסוגים

Òa„¯תשובה, ˜eÏÈÁ‰ Ìb BLÈ∆¿««ƒ¿≈∆
ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯BcaL ,˙B¯Bc‰«∆«»ƒƒ

יותר, נעלים ‰B·Ú„‰שהיו ‰˙È‰»¿»»¬»
,¯˙BÈ Ï˜a.עיקר eÏÈ‡Âוהייתה ¿»≈≈¿ƒ

˙B·˜Úc ÌÈB¯Á‡‰ ˙B¯Bca«»«¬ƒ¿ƒ¿
‰„B·Úa C¯Bˆ LÈ ‡ÁÈLÓ¿ƒ»≈∆«¬»
ÏÚ ¯ab˙‰Ï ‰a¯ ‰ÚÈ‚ÈÂƒƒ»«»¿ƒ¿«≈«
,'eÎ ÌÈ·ekÈÚÂ ˙BÚÈÓ ÈeaÈƒ̄¿ƒ¿ƒƒ

˜ÈÚL Ck‡È‰ ‰zÚ ‰„B·Ú‰ ¯ »∆ƒ«»¬»«»ƒ
˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú עבודת" ולא ¬««ƒ¿

הבירורים".

˙„B·ÚL ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»»∆¬«
˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÂ ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ«¬««ƒ¿
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú C¯cŒÏÚ Ì‰≈«∆∆¬«««ƒƒ

הבירורים" ב"עבודת »¬»B·ÚÂ„˙שהיא
‰·eLzŒÈÏÚa ב"עבודת שהיא «¬≈¿»

ÔÈ·‰Ïהניסיונות", È„k ‰p‰ƒ≈¿≈¿»ƒ
ÏÚ ˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú ˙ÏÚÓ«¬«¬««ƒ¿«
¯‡·Ï LÈ ,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú¬««≈ƒ≈¿»≈
‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú ˙ÏÚÓ«¬«¬««¬≈¿»

,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÏÚ כפי «¬«««ƒƒ
שממשיך.

ÌÈ˜Ècv‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈««ƒƒ
ÈÙk ‡È‰ Ì˙‚‰‰L∆«¿»»»ƒ¿ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ‰NÚ ÌÈ˜Ï‡‰L∆»¡…ƒ»»∆»»»

¯LÈ20, הנכונה בדרך הולכים והם »»
Òa„¯והישרה, ‡È‰ Ì˙„B·Ú¬»»ƒ¿≈∆

,‰‚¯„‰Â מסודרת בהתקדמות ¿«¿»»
לדרגה מדרגה »Œ‰Óוהדרגתית

,‰·eLz ÈÏÚa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬≈¿»
,‰‚¯„‰Â ¯„Òa dÈ‡ Ì˙„B·Ú¬»»≈»¿≈∆¿«¿»»

¯eL ‚l„Ï ‡l‡29, משקל על ∆»¿«≈
לו  עוזר שה' בשירתו המלך דוד דברי

אויביו  ערי של החומות על לדלג

והדרגתית  מסודרת בצורה לא היא הבעליֿתשובה עבודת וכך אותן, ולכבוש

וקפיצה  דילוג בדרך (‡אלא ‚eÏÈc ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÏˆ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»»ƒƒ¿ƒ«
be¯tL¯ÚaÈ‡ וקפיצה דילוג באמצעות e‰ÓÏ˙,מעבר ˙e‰nÓ ( ƒ∆¿¿¿¿ƒ«¿«

מהותי שינוי הוא ‰wˆ‰,והמעבר Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ושינוי קיצוני, שינוי ƒ«»∆∆«»∆
ובאיטיות  בהדרגה מתבצע לא זה מסוג

ובמהירות  ב'דילוג' ¿ÔBLÏ·eƒאלא
Ì"aÓ¯‰30:התשובה מעלת לעניין »«¿«

ÈÙÏ Èe‡N ‰Ê ‰È‰ LÓ‡∆∆»»∆»ƒ¿≈
˜Áe¯Óe ı˜eLÓ ÌB˜n‰«»¿»¿»
·e‰‡ ‡e‰ ÌBi‰Â ,‰·ÚB˙Â¿≈»¿«»

„È„ÈÂ ·B¯˜ „ÓÁÂ שמדובר הרי ¿∆¿»»¿»ƒ
ביותר. קיצוני בשינוי

e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ּגם ¿∆ַ

‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚL∆¬«««ƒƒƒ
,Ïe·b ˙ÈÁ·a ברמה עבודה ƒ¿ƒ«¿

‰‡‰מוגבלת È‰BfL‰· שבכתוב ∆ƒ»«¬»
אלוקיך" ה' את «¿ÏÎ·cƒ"ואהבת

ELÙ ÏÎ·e E··Ï31eÏÈ‡Â , ¿»¿¿»«¿¿¿ƒ
‡È‰ ‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú¬««¬≈¿»ƒ
È‰BfL ,Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆ƒ

ÏÎ·c ‰·‰‡‰31E„‡Ó32 »«¬»ƒ¿»¿…∆
וחוזק  מופלג ריבוי שמשמעו ו"מאד"

גבול  בלי פירושו במיוחד p‰Â‰,רב .¿ƒ≈
ÌÈ˜Ècˆ ÔÈa ˜eÏÈÁ LiL ÌLk¿≈∆≈ƒ≈«ƒƒ
‰„B·Úa ‰·eLzŒÈÏÚ·Ï¿«¬≈¿»»¬»

,Ì„‡‰ LÙa שעבודת כאמור ¿∆∆»»»
לבבך  "בכל בבחינת היא הצדיקים

היא  תשובה בעלי ועבודת נפשך" ובכל

מאודך" "בכל LÈבבחינת ÔÎ BÓk¿≈≈
Ák ˙È˙e ¯ÊÚa Ìb ˜eÏÈÁƒ«»≈∆¿ƒ«…«

‰ÏÚÓlÓ יוכל למטה שהאדם כדי ƒ¿«¿»
עבודתו, את «»enk·‡לעבוד

¯Ó‡na33 הריי"צ הרבי של זה ««¬»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L34 שקודם ∆»¿«≈«

בגוף  הנשמה ÔÈÚÈaLÓ«¿ƒƒירידת
B˙B‡"רשע תהי ואל צדיק, "תהיה

‡e‰L ,'eÎ שבועה מלשון רק לא ∆
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aeh iplnby zeaeh miaiigl lnebd jexa

לּה נֹותנים ּבגּוף, להתלּבׁש למּטה הּנׁשמה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָירידת

ההעלמֹות  את ּולנּצח להתּגּבר ׁשּתּוכל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹּכחֹות

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו וכן אלמלא 36וההסּתרים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

יׁש ּבזה ּגם הּנה לֹו, יכֹול אין עֹוזרֹו ְִֵֵֵֶַַָָָָהּקּב"ה

ׁשהעזר  לבעליּֿתׁשּובה, צּדיקים ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָחילּוק

ּבסדר  ׁשהיא הּצּדיקים לעבֹודת ּכח' ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹוה'נתינת

עלמין, ּכל ממּלא מּבחינת הּוא ּובגבּול, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָוהדרגה

ּבעליּֿתׁשּובה  לעבֹודת ּכח' וה'נתינת העזר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹואילּו

מּבחינת  הּוא ּגבּול, ּובלי ּדילּוג ּבבחינת ְְְְִִִִִִִֶַַׁשהיא

ׁשענין  הּטעם ּבאּור ּגם וכּידּוע עלמין. ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָסֹובב

ולא  ּדוקא, הּזה ּבעֹולם להיֹות יכֹול ְְְְִֶַַַָָָָָֹהּתׁשּובה

העליֹונים  ענין 37ּבעֹולמֹות על ּכח' ה'נתינת ּכי , ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ

הּקצה  אל הּקצה מן לגמרי ׁשּיתהּפ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתׁשּובה,

אין  ולכן עלמין, ּכל סֹובב מּבחינת היא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ(ּכּנ"ל),

ּבחינת  מאיר ׁשּׁשם העליֹונים, ּבעֹולמֹות ׁשּי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

ׁשּבֹו הּזה, ּבעֹולם ּדוקא אּלא עלמין, ּכל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָממּלא

ּגם  מּובן ּומּזה עלמין. ּכל סֹובב ּבחינת ְְְִִִִֵֶַַָָָָנמׁש

עבֹודת  עלּֿדר ׁשהיא הּנסיֹונֹות לעבֹודת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַּבנֹוגע

ההעלם  הּנּסיֹון ׁשּבענין ּדכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבעליּֿתׁשּובה,

עבֹודת  להיֹות צריכה ּביֹותר, ּגדֹול הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַָָוהסּתר

ּבבחינת  מּלמעלה ּכח' וה'נתינת העזר וגם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהאדם

ּבלי  למדרגת מּגיעים עלֿידיֿזה ולכן ּגבּול, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבלי

ּכמֹו נס, מּלׁשֹון ּגם הּוא ׁשּנּסיֹון ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶַָּגבּול,

נּסי  ההרים 38ארים על נס ׁשעלֿידיֿזה 39, ּכיון , ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבלי  לבחינת ,ּבער ׁשּלא ועלּיה הרמה ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹנעׂשה

ּבּנׁשמה  ׁשּנעׂשה העילּוי ּכללּות ּגם וזהּו ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּגבּול.

ּולהתּגּבר  ּבּגּוף להתלּבׁש למּטה ירידתּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָעלֿידי

ּתֹוכן  (ׁשּזהּו כּו' והסּתרים העלמֹות ריּבּוי ְְְִִֵֶֶֶֶַַָעל

 ֿ על ׁשּדוקא הּנסיֹונֹות), ועבֹודת הּתׁשּובה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָענין

ּגבּול. ּבלי לבחינת ּבאה ְְְְִִִֵֶַָָידיֿזה
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ב.36) נב, ואילך).37)סוכה סע"ב (עה, פרשתנו ריש לקו"ת כט.38)ראה ע' ח"א שה"ש אוה"ת וראה כב. מט, ישעי'

א.39) עג, להצ"צ סהמ"צ וראה יז. ל, ישעי' ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גם  (Ë‡Êאלא Ú·BN ÔBLlÓ אכילה לאחר Ú·c˙35)שביעה, eÈ‰Â , ƒ¿««¿«¿ƒ¿≈

,Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È אותה שבעה,עושים ¿ƒ««¿»»¿«»¿ƒ¿«≈«
היינו  ‡˙כביכול, ÁvÏe ¯ab˙‰Ï ÏÎezL ˙BÁk dÏ ÌÈ˙B¿ƒ»…∆«¿ƒ¿«≈¿«≈«∆

,ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ הניסיונות היינו עבודת את ‡e¯Óלעבוד ÔÎÂ ««¿»¿«∆¿≈ƒ¿≈»¿
a¯Ï"Ê eÈ˙B36‡ÏÓÏ‡ «≈«ƒ¿»≈

,BÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ B¯ÊBÚ ‰"aw‰«»»¿≈»
עזרה  לא ללא למטה האדם מלמעלה,

הרע, היצר על עליו, להתגבר יכול

עולה  אלו ז"ל חכמינו וממאמרי

מלמעלה  בסיוע תלוייה האדם שעבודת

‰Êa Ìb ‰p‰ הניתן מלמעלה בסיוע ƒ≈«»∆
למטה  האדם לעבודת ≈LÈבהתאם

ŒÈÏÚ·Ï ÌÈ˜Ècˆ ÔÈa ˜eÏÈÁƒ≈«ƒƒ¿«¬≈
˙È˙'‰Â ¯ÊÚ‰L ,‰·eLz¿»∆»≈∆¿«¿ƒ«
‡È‰L ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚÏ 'Ák…««¬«««ƒƒ∆ƒ

‰‚¯„‰Â ¯„Òa לדרגה מדרגה ¿≈∆¿«¿»»
מסודרת  של Ïe·‚·eבצורה באופן ƒ¿

עבודה  שהיא נפשך" ובכל לבבך "בכל

lÓÓ‡מוגבלת, ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«¿«≈
,ÔÈÓÏÚ Ïk,המוגבל האלוקי האור »»¿ƒ

התלבשות  של בצורה בעולמות המאיר

(ועל  ענינו לפי נברא בכל פנימית

ממלאה  הנשמה מה – נאמר זו הארה

ממלא  הוא ברוך הקדוש אף הגוף, את

העולם) Ák'את ˙È˙'‰Â והעזר ¿«¿ƒ«…«
eLzŒÈÏÚa·‰מלמעלה  ˙„B·ÚÏ«¬««¬≈¿»

‚eÏÈc ˙ÈÁ·a ‡È‰L ומעבר ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ
הפוך  למצב אחד ממצב קיצוני

Ïe·b,לחלוטין  ÈÏ·e'ה אהבת ¿ƒ¿
מאודך" "בכל ‰e‡בבחינת

ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁaÓ האור ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
את  ו'מקיף' ה'סובב' גבול, בלי האלוקי

בתוכם  מתלבש ולא מלמעלה העולמות

בפנימיות.

ÌÚh‰ ¯e‡a Ìb Úe„iÎÂ הפנימי ¿«»««≈«««
ÏBÎÈלכך  ‰·eLz‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»»

,‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿»»«∆«¿»
ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚa ‡ÏÂ37, ¿…»»»∆¿ƒ

מהגוף  מסתלקת שהנשמה ולאחר

אפשרות  לה אין כבר למעלה ועולה

תשובה  Ák'לעשות ˙È˙'‰ Èkƒ«¿ƒ«…«
‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ È¯Ó‚Ï Ct‰˙iL ,‰·eLz‰ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿««¿»∆ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ«»∆∆«»∆

,(Ï"pk),קיצוני שינוי שזהו לעיל Ïkכמבואר ··BÒ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ««ƒƒ¿ƒ«≈»

,ÔÈÓÏÚ,הבליֿגבול האלוקי BÓÏBÚa˙האור CiL ‰Ê ÔÈ‡ ÔÎÏÂ »¿ƒ¿»≈≈∆«»»»
‰,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa ¯È‡Ó ÌML ,ÌÈBÈÏÚ עולם בכל »∆¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

ומהותו  עניינו לפי דרגה CLÓובכל BaL ,‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc ‡l‡∆»«¿»»»«∆∆ƒ¿»
הבליֿגבול  האלוקי ÔÈÓÏÚ.האור Ïk ··BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«≈»»¿ƒ

˙„B·ÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈««¬«
C¯cŒÏÚ ‡È‰L ˙BBÈÒp‰«ƒ¿∆ƒ«∆∆

,‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú היא וגם ¬««¬≈¿»
מוגבלת  בלתי «≈¿ÔÂÈÎcעבודה

ÌÏÚ‰‰ ÔBÈqp‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««ƒ»«∆¿≈
,¯˙BÈa ÏB„b ‡e‰ ¯zÒ‰Â¿∆¿≈»¿≈
תורה  קיום על ועיכוב כמניעה ונראה

B·Ú„˙ומצוות  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬«
Ì„‡‰ מצידו¯ÊÚ‰ Ì‚Â »»»¿«»≈∆

'Ák ˙È˙'‰Â לשם מקבל שהאדם ¿«¿ƒ«…«
ÈÏaכך  ˙ÈÁ·a ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ ,Ïe·b¿¿»≈«¿≈∆
ÌÈÚÈbÓ ומתעליםÈÏa ˙‚¯„ÓÏ «ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ

Ìb ‡e‰ ÔBÈqpL e‰fL ,Ïe·b¿∆∆∆ƒ»«
,Ò ÔBLlÓ עלייה של לשון ƒ¿≈

והסכנה  הירידה עניין היפך ורוממות,

"נס"BÓkשבניסיון, של המשמעות ¿
Èqבפסוקים  ÌÈ¯‡38ÏÚ Ò , »ƒƒƒ≈«
ÌÈ¯‰‰39‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÂÈk , ∆»ƒ≈»∆«¿≈∆

בניסיון  ועומד מתגבר שהאדם ידי על

‰NÚ באדם ‰¯Ó‰ונפעלת «¬∆¬»»
‰iÏÚÂ והתעלות lL‡התרוממות «¬ƒ»∆…
,C¯Úa למצבו והשוואה יחס כל ללא ¿∆∆

התעלות קודם  בניסיון, שעמד

.Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿ƒ¿
ÈeÏÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»»ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰ÓLpa ‰NÚpL∆«¬∆«¿»»«¿≈
Ûeba LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ d˙„È¯È¿ƒ»»¿«»¿ƒ¿«≈«
˙BÓÏÚ‰ ÈeaÈ¯ ÏÚ ¯ab˙‰Ïe¿ƒ¿«≈«ƒ«¿»
ÔÈÚ ÔÎBz e‰fL) 'eÎ ÌÈ¯zÒ‰Â¿∆¿≈ƒ∆∆∆ƒ¿«
˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÂ ‰·eLz‰«¿»«¬««ƒ¿
כל  כיצד באריכות לעיל כמבואר

הנ  ירידת – הללו העניינים שמה שלושת

עבודת  הזה, בעולם ה' את לעבוד למטה

בעצם  הם – הניסיונות ועבודת התשובה

אחד  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰עניין ‡˜ÂcL ,(∆«¿»«¿≈∆
‰‡a הנשמהÏe·b ÈÏa ˙ÈÁ·Ï »»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿

הנעלה  מהמצב שיעור לאין נעלה מצב למעמד מתעלית היא דבר של ובסופו

להלן. עוד שיתבאר וכפי הירידה, קודם היתה שבו
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ּדּבּורֿהּמתחיל Ô·eÈÂד) ּבּמאמר המבאר עלּֿפי ¿»ְְֲִִִַַַַַַָָֹ

ּבן  ׁשמעֹון ּדרּבי הילּולא ענין ְְְְִִִִִֶַַָָלהבין

ז"ל 40יֹוחאי  רּבֹותינּו מאמר האי 41ּבפירּוׁש ְֲֵֵַַַַַָ

ּדמיא. הילּולא ּכבי מּניּה, ּדאזלינן ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָעלמא

ּגילּוי  ענינּה ניׂשּואין, ׂשמחת ׁשהיא ְְִִִִִִִֶֶַָָָׁשהילּולא

וזהּו ּגבּול , ּבלי ּתֹולדֹות להֹוליד האיןֿסֹוף ְְְְִִֵֶַָָֹּכח

ּבהאי  ׁשּדוקא ּדמיא, הילּולא ּכבי עלמא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהאי

ּגם  ׁשּזהּו ּגבּול, ּבלי לבחינת ּבאים ְְְְִִִִֶֶַַָָָעלמא

מּניּה. ּדאזלינן ,ההילּו ענין ְְְֲִִִִִִֵַַַָאמיּתית

ÔÈÚ‰Â מלאכים ּבין ההפרׁש ידּוע ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עֹומדים, נקראים ׁשּמלאכים ְְְְִִִִֶַָָָּונׁשמֹות,

מהּלכים  נקראֹות ׁשּכתּוב ּונׁשמֹות ּכמֹו ונתּתי 42, ְְְְְְִִִֶַַָָָָ

 ֿ ׁשאף והינּו, האּלה. העֹומדים ּבין מהּלכים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָל

ׁשל  ּבאֹופן היא הּמלאכים  עבֹודת ׁשּגם ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָעלּֿפי

אלקּות  ּבהּׂשגת לדרּגא מּדרּגא ְְְְֱֲִִַַַַָָָָֹעלּיה

זֹו עלּיה מּכלֿמקֹום ויראה, האהבה ְְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָּובהתּפעלּות

ּבעליתם  ׁשּגם והינּו, והדרגה. ּבסדר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהיא

לּמדרגה  ׁשּיכּות להם יׁש יֹותר , נעלית ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלמדריגה

העלּיה  ּכי עֹומדים, ּבׁשם נקראים ולכן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָהּקֹודמת,

נקראֹות  הּנׁשמֹות ורק ּגבּול, ּבבחינת היא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּלהם

ואף  ּגבּול. ּבלי ּבבחינת היא ׁשעלּיתן ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָמהּלכים,

עֹומדים, ּבׁשם נקראֹות הּנׁשמֹות ׁשּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּמצינּו

לפניו  עמדּתי אׁשר הוי' חי אלּיהּו ׁשאמר ,43ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

קֹודם  למעלה, היא הּנׁשמה ּכאׁשר ּדוקא זה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּומה  עמידה . ּבבחינת היא ׁשאז למּטה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָירידתּה

עלֿידי  זה הרי מהּלכים, ל ונתּתי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּׁשּכתּוב

זֹוכה  ׁשעלֿידיֿזה ּדוקא, ּבגּוף הּנׁשמה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָירידת

ּגבּול. ּבלי ּבבחינת מהּל ְְְְְִִִִֵַַלהיֹות

ÌÓ‡ ֿ ׁשעל יּתכן אי להבין, צרי ּגּופא הא »¿»ְִִִֵֵֶַָָָָָ

ּבגּוף, להתלּבׁש הּזה לעֹולם הּירידה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָידי
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ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡na ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ („¿»«ƒ«¿…»««¬»ƒ««¿ƒ¿»ƒƒ¿«

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ‡ÏeÏÈ‰40,תרנ"ד משנת הרש"ב, הרבי של ƒ»¿«ƒƒ¿∆»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa41 בגמראÔÈÏÊ‡c ‡ÓÏÚ È‡‰ ¿≈«¬««≈««»¿»¿»¿ƒ«

,dÈpÓ הולכים שאנו הזה ÈÓc‡ממנו העולם ‡ÏeÏÈ‰ È·k דומה ƒ≈¿≈ƒ»«¿»
והמשמעות  של לחתונה. הפנימית

היא  È‰L‡הדברים ‡ÏeÏÈ‰L∆ƒ»∆ƒ
ÈeÏÈb dÈÚ ,ÔÈ‡eNÈ ˙ÁÓNƒ¿«ƒƒƒ¿»»ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡‰ Ák לידי שבא כפי …«»≈
באדם  B„ÏBz˙ביטוי „ÈÏB‰Ï¿ƒ»
,Ïe·b ÈÏa שנולד אדם כל שהרי ¿ƒ¿

נוספים, ילדים ולהוליד להמשיך יכול

 ֿ שהקדושֿברוך ההולדה שכוח ונמצא

גבול, ללא הוא אדם בבני נתן הוא

È·k ‡ÓÏÚ È‡‰L e‰ÊÂ¿∆∆«»¿»¿≈
È‡‰a ‡˜ÂcL ,‡ÈÓc ‡ÏeÏÈ‰ƒ»«¿»∆«¿»¿«

‡ÓÏÚ הגשמי הזה והחומרי,בעולם »¿»
,Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·Ï ÌÈ‡a כפי »ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿

בא  ההולדה שהדבר בכוח ביטוי לידי

ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ Ìb e‰fL∆∆«¬ƒƒƒ¿«
,CeÏÈ‰‰ הגמרא ÔÈÏÊ‡cכלשון «ƒ¿»¿ƒ«

dÈpÓ הליכה כי ממנו, הולכים שאנו ƒ≈
רוחנית, התעלות של במובן אמיתית,

בלתי  והתעלות מתמדת הליכה היא

מבלי  מסויימת,פוסקת בדרגה להיעצר

ומבאר. שממשיך כפי

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
ÌÈÎ‡ÏÓ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈«¿»ƒ
ÌÈ‡¯˜ ÌÈÎ‡ÏnL ,˙BÓLe¿»∆«¿»ƒƒ¿»ƒ
˙B‡¯˜ ˙BÓLe ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿»ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,ÌÈÎl‰Ó42 ¿«¿ƒ¿∆»

זכריה  ÌÈÎl‰Óבנבואת EÏ Èz˙Â¿»«ƒ¿«¿¿ƒ
‰l‡‰ ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa כמבואר) ≈»¿ƒ»≈∆

"נודע  הזקן: לרבנו אור' ב'תורה

שכתוב  כמו עומדים נק' שהמלאכים

קודם  הנשמות וגם עומדים. שרפים

כן  גם נקראות הזה לעולם בואם

עמדתי  אשר ה' חי שכתוב כמו עומדים

לעולם  הנשמות ירידת אחרי רק לפניו.

הבהמית  ונפש בגוף בהתלבשותן הזה

שהמלאכים  והטעם מהלכים. נקראות

שרש  כי עומדים נקראים ונשמות

עלו  וישראל הדבור... מאותיות הם והמלאכים אותיות מבחינת הוא התהוותם

נקראים  ולכך דומם... בחי' הם והאותיות המחשבה מאותיות הם במחשבה

הילוך..."). בחינת להם שאין דומם כבחינת ÈtŒÏÚŒÛ‡Lעומדים ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ
‡b¯cÓ ‰iÏÚ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙„B·Ú ÌbL∆«¬«««¿»ƒƒ¿∆∆¬ƒ»ƒ«¿»

,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰ ˙eÏÚt˙‰·e ˙e˜Ï‡ ˙‚O‰a ‡b¯„Ï כן ואם ¿«¿»¿«»«¡…¿ƒ¿«¬»«¬»¿ƒ¿»
הליכה  יש במלאכים גם לכאורה

‡È‰ BÊ ‰iÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬ƒ»ƒ
‰‚¯„‰Â ¯„Òa,והתקדמות עליה ¿≈∆¿«¿»»

והיראה, האהבה ברגשי והן בהשגה הן

הדרגתית. ÌbLבצורה ,eÈ‰Â¿«¿∆«
˙ÈÏÚ ‰‚È¯„ÓÏ Ì˙ÈÏÚa«¬ƒ»»¿«¿≈»«¬≈
˙eÎiL Ì‰Ï LÈ ,¯˙BÈ≈≈»∆«»

˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„nÏ ואינם ««¿≈»«∆∆
לחלוטין  ממנה כמו מתנתקים

באיןֿערוך  של באופן ,בהתעלות
ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ המלאכיםÌLa ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÈ„ÓBÚ כלל הולכים אינם ,כאילו ¿ƒ
‡È‰ Ì‰lL ‰iÏÚ‰ Èkƒ»¬ƒ»∆»∆ƒ

,Ïe·b ˙ÈÁ·a הדרגתית עלייה ƒ¿ƒ«¿
B‡¯˜˙מוגבלת  ˙BÓLp‰ ˜¯Â¿««¿»ƒ¿»

ÌÈÎl‰Ó והעלייה ההליכה רק כי ¿«¿ƒ
ועלייה  הליכה היא הנשמות של

ÈÁ·a˙אמיתית, ‡È‰ Ô˙iÏÚL∆¬ƒ»»ƒƒ¿ƒ«
Ïe·b ÈÏa והתרחקות התנתקות תוך ¿ƒ¿

הקודמות. מהדרגות »¿Û‡Âמוחלטת
˙BÓLp‰ ÌbL eÈˆnL∆»ƒ∆««¿»
BÓk ,ÌÈ„ÓBÚ ÌLa ˙B‡¯˜ƒ¿»¿≈¿ƒ¿
¯L‡ 'ÈÂ‰ ÈÁ e‰iÏ‡ ¯Ó‡L∆»«≈ƒ»«¬»»¬∆

ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ43‰Ê È¯‰ , »«¿ƒ¿»»¬≈∆
‡È‰ ‰ÓLp‰ ¯L‡k ‡˜Âc«¿»«¬∆«¿»»ƒ
d˙„È¯È Ì„B˜ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¿ƒ»»
˙ÈÁ·a ‡È‰ Ê‡L ,‰hÓÏ¿«»∆»ƒƒ¿ƒ«

‰„ÈÓÚ מדברי לעיל רבנו (כמובא ¬ƒ»
אור'). ב'תורה e˙kM·הזקן ‰Óe«∆»

,ÌÈÎl‰Ó EÏ Èz˙Â המורה לשון ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ
אמיתית  הליכה È„ÈŒÏÚעל ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈

,‡˜Âc Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»««¿»
˙BÈ‰Ï ‰ÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆∆ƒ¿

Cl‰Ó ולהתעלותÈÏa ˙ÈÁ·a ¿«≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
.Ïe·b¿
‡Ùeb ‡‰ ÌÓ‡ עצמו ˆ¯CÈזה »¿»»»»ƒ

È„ÈŒÏÚL ÔÎzÈ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ≈ƒ»≈∆«¿≈
‰ÓLp‰ ‡·z ,Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ‰f‰ ÌÏBÚÏ ‰„È¯i‰ להתעלות «¿ƒ»»»«∆¿ƒ¿«≈«»…«¿»»
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ּגבּול, ּובלי מהּל ּבבחינת להיֹות הּנׁשמה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹּתבא

הּנׁשמה  ׁשּירידת ידּוע הרי אּדרּבה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָולכאֹורה

כּו' ּבעֹולם לפעֹול ּכדי היא יכֹול 44למּטה ואי , ְְְְִִֵֵַָָָָ

יּובן  הענין א ּבּנׁשמה. עילּוי לפעֹול ְְְִִִַַָָָָָָָהעֹולם

הּנׁשמה  התלּבׁשּות ענין ּכללּות ּבאּור ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבהקּדם

ּבאֹופן  היא זֹו ׁשהתלּבׁשּות וידּוע ְְְְִִֶֶַַַָּבּגּוף,

ּביחּוד  הּגּוף עם ּומתאחדת מתחּברת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּנׁשמה

ּבּתניא  וכּמבֹואר אפילּו45ּגמּור, האדם ׁשּנפׁש ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

הּגּוף  ממאֹורעי  מתּפעלת היא והאלקית ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהּׂשכלית

ּב (ועלּֿדרֿזה מחמת וצערֹו הּגּוף) לתענּוג נֹוגע ְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַ

המלּוּבׁשת  החּיּונית ּבּנפׁש מּמׁש ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהתלּבׁשּותּה

והינּו מּמׁש, ּבּגּוף 46ּבּגּוף הּנׁשמה ׁשהתלּבׁשּות , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ

האדם  ּכמׁשל  ׁשּזהּו הּגלּגּולים, ענין ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאינּה

אין  ּבּלבּוׁש נֹוגעים ׁשּכאׁשר ּבלבּוׁש, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָהמלּוּבׁש

מּמּנּו, נפרד הּוא ׁשהּלבּוׁש ּכיון לאדם, נֹוגע ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

הּגּוף, ממאֹורעי מתּפעלת הּנׁשמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּגמּור, יחּוד ׁשל ּבאֹופן ּבֹו ׁשּמתלּבׁשת ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּכיון

להיֹות  יכֹולה אי מּובן, אינֹו ְְְְִִֵֵָָָולכאֹורה

ּב' ׁשהם מאחר הּגּוף, עם הּנׁשמה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהתאחדּות

רּוחנית  היא הּנׁשמה ׁשהרי ּבתכלית, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהפכים

ׁשּבגׁשמּיּות. ּגׁשמי הּוא והּגּוף ְְְְְִִִֶֶַַַָׁשּברּוחנּיּות,

ׁשּגּופם  הּנבראים ּבׁשאר ּכמֹו זה ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָוהינּו,

ּב'תֹורה  וכּמבֹואר לזה, זה ּבער הם ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָונפׁשם

ׁשּנׁשּתּנה  הּטעם להבין  ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְִִִִֶַַַַַַָָאֹור'

הּנבראים  ּכל מּׁשאר האדם ּגּוף ׁשאצל 47יצירת , ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

היא  והּנפׁש צֹומח, ּבחינת הּוא הּגּוף ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַּבעליֿחּיים

למעלה  זֹו מדרגֹות ּב' היֹותן ׁשעם חי, ְְְְֱִִֵֶַַַַָָּבחינת

ּבנֹוגע  (ועלּֿדרֿזה יחד להתחּבר יכֹולֹות ולכן לזֹו, זֹו סמּוכֹות הן הרי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּזֹו,

ׁשּגּופם  (ּכּנ"ל ׁשּלהם הּגּופים ׁשּגם ּבמלאכים, ועלּֿדרֿזה ודֹומם), ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלצֹומח

ּבער הּוא ׁשהחֹומר והינּו נפׁשם, ּבער הם ורּוח) ּדאׁש הּדּקים יסֹודֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמב'

הּנׁשמה  ׁשהרי ּכלל, לזה זה ּבער אינם והּגּוף הּנׁשמה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּצּורה,

לעליֹון  אּדמה ׁשם על אדם עלּו48נקראת הּמחׁשבה, מּבחינת ׁשּׁשרׁשּה וכּנ"ל , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
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ב).44) (מח, פל"ז תניא ב).45)ראה (ס, קצט.46)פמ"ב ע' תרע"ח רכד. ע' תרנ"ד סה"מ גם ד.47)ראה ג, בראשית

ב.48) כ, א. ג, של"ה פל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר מאמרות עשרה ספר יד. יד, ישעי' - הכתוב לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  כל ונפלאה Ïe·b,גדולה ÈÏ·e Cl‰Ó ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«¿«≈¿ƒ¿

‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯iL Úe„È È¯‰ ,‰a¯c‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«¿«»¬≈»«∆¿ƒ««¿»»¿«»ƒ
'eÎ ÌÏBÚa ÏBÚÙÏ È„k44, לקדושה אותו ÏBÎÈלהעלות CÈ‡Â ¿≈ƒ¿»»¿≈»

ÌÏBÚ‰ והחומרי ÈeÏÈÚהגשמי ÏBÚÙÏכך כל ונפלא ÓLpa‰.?גדול »»ƒ¿ƒ«¿»»
¯e‡a Ìc˜‰a Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»¿∆¿≈≈
˙eLaÏ˙‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«ƒ¿«¿
Úe„ÈÂ ,Ûeba ‰ÓLp‰«¿»»«¿»«
ÔÙB‡a ‡È‰ BÊ ˙eLaÏ˙‰L∆ƒ¿«¿ƒ¿∆
˙¯aÁ˙Ó ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿«∆∆
„eÁÈa Ûeb‰ ÌÚ ˙„Á‡˙Óeƒ¿«∆∆ƒ«¿ƒ

,¯eÓb,מלאה בהתאחדות »
‡Èza ¯‡B·nÎÂ45LÙpL ¿«¿»««¿»∆∆∆

Ì„‡‰ הבהמית הנפש רק לא »»»
אלא  החיונית נפש eÏÈÙ‡¬ƒהנקראת

‰È‡הנפש  ˙È˜Ï‡‰Â ˙ÈÏÎO‰«ƒ¿ƒ¿»¡…ƒƒ
Ûeb‰ ÈÚ¯B‡ÓÓ ˙ÏÚt˙Óƒ¿»∆∆ƒ¿»≈«

B¯ÚˆÂ עליה פועל הגוף וצער ¿«¬
עליה  ∆∆∆»¿(ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ומשפיע

˙ÓÁÓ (Ûeb‰ ‚eÚ˙Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¬«≈¬«
LÙpa LnÓ d˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿»«»«∆∆

˙ÈeiÁ‰ הבהמית הנפש היא «ƒƒ
,LnÓ Ûeba ˙LaeÏÓ‰«¿∆∆««»

eÈ‰Â46‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰L , ¿«¿∆ƒ¿«¿«¿»»
ÔÈÚ BÓk dÈ‡ Ûeba«≈»¿ƒ¿«

,ÌÈÏebÏb‰ נפש שלפעמים «ƒ¿ƒ
אפילו  או מסוים בגוף 'מתגלגלת'

האריז"ל, בכתבי כמבואר חיים, בבעלי

גמורה  התאחדות לנפש שתהיה מבלי

'מגולגלת' היא בו הגוף ∆∆e‰fLעם
LaeÏÓ‰ Ì„‡‰ ÏLÓkƒ¿«»»»«¿»

Le·Ïa התלבשות אמנם שזו בגד, ƒ¿
גמורה, התאחדות לא בהחלט אבל

ÔÈ‡ Le·la ÌÈÚ‚B ¯L‡kL∆«¬∆¿ƒ«¿≈
ÔÂÈk ,Ì„‡Ï Ú‚B ‰Ê∆≈«»»»≈»
epnÓ „¯Ù ‡e‰ Le·l‰L∆«¿ƒ¿»ƒ∆
חלק  לא הוא והבגד לחלוטין,

האדם, של ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óממציאותו
˙ÏÚt˙Ó ‰ÓLp‰ Ôk≈«¿»»ƒ¿»∆∆

,Ûeb‰ ÈÚ¯B‡ÓÓ שקורה ומה ƒ¿»≈«
על  משפיע וכד') עונג או (צער בגוף

Baהנשמה ˙LaÏ˙nL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«∆∆
,¯eÓb „eÁÈ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ»
CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»≈

'a Ì‰L ¯Á‡Ó ,Ûeb‰ ÌÚ ‰ÓLp‰ ˙e„Á‡˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿ƒ¿«¬«¿»»ƒ«≈««∆≈
,˙ÈÏÎ˙a ÌÈÎÙ‰ לחלוטין ¯ÈÁe˙הפוכים ‡È‰ ‰ÓLp‰ È¯‰L ¬»ƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿»»ƒ»ƒ

,˙eiÁe¯aL,ביותר הנעלית eiÓL‚aL˙בצורה ÈÓLb ‡e‰ Ûeb‰Â ∆¿»ƒ¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ
ביותר. הנחותה ‰ÌÈ‡¯·pבצורה ¯‡La BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

‰Ê C¯Úa Ì‰ ÌLÙÂ ÌÙebL∆»¿«¿»≈¿∆∆∆
,‰ÊÏ ואפשר קרוב יחס ביניהם ויש »∆

ביניהם B˙'a¯‰להשוות ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿»
ÔÈ·‰Ï ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac '¯B‡ƒ««¿ƒ¿»ƒ
Ûeb ˙¯ÈˆÈ ‰pzLpL ÌÚh‰«««∆ƒ¿«»¿ƒ«

ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ¯‡MÓ Ì„‡‰47, »»»ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
‡e‰ Ûeb‰ ÌÈiÁŒÈÏÚa Ïˆ‡L∆≈∆«¬≈«ƒ«
‡È‰ LÙp‰Â ,ÁÓBˆ ˙ÈÁa¿ƒ«≈«¿«∆∆ƒ

Ô˙BÈ‰ ÌÚL ,ÈÁ ˙ÈÁa'a ¿ƒ««∆ƒ¡»
,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙B‚¯„Ó ואכן «¿≈¿«¿»ƒ

קיימות  שלא ויתרונות תכונות יש לחי

זאת  בכל ‰Ôבצומח, È¯‰ בחינות ¬≈≈
ו"חי" BÊוקרובות BÎeÓÒ˙"צומח" ¿

BÊÏ,במהותן˙BÏBÎÈ ÔÎÏÂ שתי ¿¿»≈¿
הללו  והדרגות ≈»¿aÁ˙‰Ï¿ƒ¯הבחינות

Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) „ÁÈ««¿«∆∆∆¿≈«
ÌÓB„Â ÁÓBˆÏ לצומח בהם שגם ¿≈«¿≈

ובכל  לדומם, שאין יתרונות יש אכן

קרוב  ביניהם היחס ŒÏÚÂזאת ,(¿«
ÌbL ,ÌÈÎ‡ÏÓa ‰ÊŒC¯c∆∆∆««¿»ƒ∆«
ÌÙebL Ï"pk) Ì‰lL ÌÈÙeb‰«ƒ∆»∆««∆»

המלאכים  B„BÒÈ˙של '·Óƒ¿
C¯Úa Ì‰ (Áe¯Â L‡c ÌÈwc‰««ƒ¿≈¿«≈¿∆∆

,ÌLÙ מהגוף נעלית הנפש ואמנם «¿»
קרוב  יחס ביניהם יש זאת בכל אבל

C¯Úa ‡e‰ ¯ÓBÁ‰L eÈ‰Â¿«¿∆«∆¿∆∆
‰¯ev‰ ולתכונות למהות ובהתאם «»

‰ÓLp‰שלהם, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿»»
‰ÊÏ ‰Ê C¯Úa ÌÈ‡ Ûeb‰Â¿«≈»¿∆∆∆»∆

,ÏÏk מקום כל ביניהם ואין להשוות ¿»
Ì„‡ ˙‡¯˜ ‰ÓLp‰ È¯‰L∆¬≈«¿»»ƒ¿≈»»

ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡ ÌL ÏÚ48, הוא «≈∆»∆»∆¿
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f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y

ּדּבּורֿהּמתחיל Ô·eÈÂד) ּבּמאמר המבאר עלּֿפי ¿»ְְֲִִִַַַַַַָָֹ

ּבן  ׁשמעֹון ּדרּבי הילּולא ענין ְְְְִִִִִֶַַָָלהבין

ז"ל 40יֹוחאי  רּבֹותינּו מאמר האי 41ּבפירּוׁש ְֲֵֵַַַַַָ

ּדמיא. הילּולא ּכבי מּניּה, ּדאזלינן ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָעלמא

ּגילּוי  ענינּה ניׂשּואין, ׂשמחת ׁשהיא ְְִִִִִִִֶֶַָָָׁשהילּולא

וזהּו ּגבּול , ּבלי ּתֹולדֹות להֹוליד האיןֿסֹוף ְְְְִִֵֶַָָֹּכח

ּבהאי  ׁשּדוקא ּדמיא, הילּולא ּכבי עלמא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהאי

ּגם  ׁשּזהּו ּגבּול, ּבלי לבחינת ּבאים ְְְְִִִִֶֶַַָָָעלמא

מּניּה. ּדאזלינן ,ההילּו ענין ְְְֲִִִִִִֵַַַָאמיּתית

ÔÈÚ‰Â מלאכים ּבין ההפרׁש ידּוע ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עֹומדים, נקראים ׁשּמלאכים ְְְְִִִִֶַָָָּונׁשמֹות,

מהּלכים  נקראֹות ׁשּכתּוב ּונׁשמֹות ּכמֹו ונתּתי 42, ְְְְְְִִִֶַַָָָָ

 ֿ ׁשאף והינּו, האּלה. העֹומדים ּבין מהּלכים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָל

ׁשל  ּבאֹופן היא הּמלאכים  עבֹודת ׁשּגם ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָעלּֿפי

אלקּות  ּבהּׂשגת לדרּגא מּדרּגא ְְְְֱֲִִַַַַָָָָֹעלּיה

זֹו עלּיה מּכלֿמקֹום ויראה, האהבה ְְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָּובהתּפעלּות

ּבעליתם  ׁשּגם והינּו, והדרגה. ּבסדר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהיא

לּמדרגה  ׁשּיכּות להם יׁש יֹותר , נעלית ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלמדריגה

העלּיה  ּכי עֹומדים, ּבׁשם נקראים ולכן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָהּקֹודמת,

נקראֹות  הּנׁשמֹות ורק ּגבּול, ּבבחינת היא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּלהם

ואף  ּגבּול. ּבלי ּבבחינת היא ׁשעלּיתן ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָמהּלכים,

עֹומדים, ּבׁשם נקראֹות הּנׁשמֹות ׁשּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּמצינּו

לפניו  עמדּתי אׁשר הוי' חי אלּיהּו ׁשאמר ,43ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

קֹודם  למעלה, היא הּנׁשמה ּכאׁשר ּדוקא זה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּומה  עמידה . ּבבחינת היא ׁשאז למּטה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָירידתּה

עלֿידי  זה הרי מהּלכים, ל ונתּתי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּׁשּכתּוב

זֹוכה  ׁשעלֿידיֿזה ּדוקא, ּבגּוף הּנׁשמה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָירידת

ּגבּול. ּבלי ּבבחינת מהּל ְְְְְִִִִֵַַלהיֹות

ÌÓ‡ ֿ ׁשעל יּתכן אי להבין, צרי ּגּופא הא »¿»ְִִִֵֵֶַָָָָָ

ּבגּוף, להתלּבׁש הּזה לעֹולם הּירידה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָידי
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.53 הערה 147 ע' חכ"ה לקו"ש וראה טז. ה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡na ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ („¿»«ƒ«¿…»««¬»ƒ««¿ƒ¿»ƒƒ¿«

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ‡ÏeÏÈ‰40,תרנ"ד משנת הרש"ב, הרבי של ƒ»¿«ƒƒ¿∆»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa41 בגמראÔÈÏÊ‡c ‡ÓÏÚ È‡‰ ¿≈«¬««≈««»¿»¿»¿ƒ«

,dÈpÓ הולכים שאנו הזה ÈÓc‡ממנו העולם ‡ÏeÏÈ‰ È·k דומה ƒ≈¿≈ƒ»«¿»
והמשמעות  של לחתונה. הפנימית

היא  È‰L‡הדברים ‡ÏeÏÈ‰L∆ƒ»∆ƒ
ÈeÏÈb dÈÚ ,ÔÈ‡eNÈ ˙ÁÓNƒ¿«ƒƒƒ¿»»ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡‰ Ák לידי שבא כפי …«»≈
באדם  B„ÏBz˙ביטוי „ÈÏB‰Ï¿ƒ»
,Ïe·b ÈÏa שנולד אדם כל שהרי ¿ƒ¿

נוספים, ילדים ולהוליד להמשיך יכול

 ֿ שהקדושֿברוך ההולדה שכוח ונמצא

גבול, ללא הוא אדם בבני נתן הוא

È·k ‡ÓÏÚ È‡‰L e‰ÊÂ¿∆∆«»¿»¿≈
È‡‰a ‡˜ÂcL ,‡ÈÓc ‡ÏeÏÈ‰ƒ»«¿»∆«¿»¿«

‡ÓÏÚ הגשמי הזה והחומרי,בעולם »¿»
,Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·Ï ÌÈ‡a כפי »ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿

בא  ההולדה שהדבר בכוח ביטוי לידי

ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ Ìb e‰fL∆∆«¬ƒƒƒ¿«
,CeÏÈ‰‰ הגמרא ÔÈÏÊ‡cכלשון «ƒ¿»¿ƒ«

dÈpÓ הליכה כי ממנו, הולכים שאנו ƒ≈
רוחנית, התעלות של במובן אמיתית,

בלתי  והתעלות מתמדת הליכה היא

מבלי  מסויימת,פוסקת בדרגה להיעצר

ומבאר. שממשיך כפי

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
ÌÈÎ‡ÏÓ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈«¿»ƒ
ÌÈ‡¯˜ ÌÈÎ‡ÏnL ,˙BÓLe¿»∆«¿»ƒƒ¿»ƒ
˙B‡¯˜ ˙BÓLe ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿»ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,ÌÈÎl‰Ó42 ¿«¿ƒ¿∆»

זכריה  ÌÈÎl‰Óבנבואת EÏ Èz˙Â¿»«ƒ¿«¿¿ƒ
‰l‡‰ ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa כמבואר) ≈»¿ƒ»≈∆

"נודע  הזקן: לרבנו אור' ב'תורה

שכתוב  כמו עומדים נק' שהמלאכים

קודם  הנשמות וגם עומדים. שרפים

כן  גם נקראות הזה לעולם בואם

עמדתי  אשר ה' חי שכתוב כמו עומדים

לעולם  הנשמות ירידת אחרי רק לפניו.

הבהמית  ונפש בגוף בהתלבשותן הזה

שהמלאכים  והטעם מהלכים. נקראות

שרש  כי עומדים נקראים ונשמות

עלו  וישראל הדבור... מאותיות הם והמלאכים אותיות מבחינת הוא התהוותם

נקראים  ולכך דומם... בחי' הם והאותיות המחשבה מאותיות הם במחשבה

הילוך..."). בחינת להם שאין דומם כבחינת ÈtŒÏÚŒÛ‡Lעומדים ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ
‡b¯cÓ ‰iÏÚ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙„B·Ú ÌbL∆«¬«««¿»ƒƒ¿∆∆¬ƒ»ƒ«¿»

,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰ ˙eÏÚt˙‰·e ˙e˜Ï‡ ˙‚O‰a ‡b¯„Ï כן ואם ¿«¿»¿«»«¡…¿ƒ¿«¬»«¬»¿ƒ¿»
הליכה  יש במלאכים גם לכאורה

‡È‰ BÊ ‰iÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬ƒ»ƒ
‰‚¯„‰Â ¯„Òa,והתקדמות עליה ¿≈∆¿«¿»»

והיראה, האהבה ברגשי והן בהשגה הן

הדרגתית. ÌbLבצורה ,eÈ‰Â¿«¿∆«
˙ÈÏÚ ‰‚È¯„ÓÏ Ì˙ÈÏÚa«¬ƒ»»¿«¿≈»«¬≈
˙eÎiL Ì‰Ï LÈ ,¯˙BÈ≈≈»∆«»

˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„nÏ ואינם ««¿≈»«∆∆
לחלוטין  ממנה כמו מתנתקים

באיןֿערוך  של באופן ,בהתעלות
ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ המלאכיםÌLa ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÈ„ÓBÚ כלל הולכים אינם ,כאילו ¿ƒ
‡È‰ Ì‰lL ‰iÏÚ‰ Èkƒ»¬ƒ»∆»∆ƒ

,Ïe·b ˙ÈÁ·a הדרגתית עלייה ƒ¿ƒ«¿
B‡¯˜˙מוגבלת  ˙BÓLp‰ ˜¯Â¿««¿»ƒ¿»

ÌÈÎl‰Ó והעלייה ההליכה רק כי ¿«¿ƒ
ועלייה  הליכה היא הנשמות של

ÈÁ·a˙אמיתית, ‡È‰ Ô˙iÏÚL∆¬ƒ»»ƒƒ¿ƒ«
Ïe·b ÈÏa והתרחקות התנתקות תוך ¿ƒ¿

הקודמות. מהדרגות »¿Û‡Âמוחלטת
˙BÓLp‰ ÌbL eÈˆnL∆»ƒ∆««¿»
BÓk ,ÌÈ„ÓBÚ ÌLa ˙B‡¯˜ƒ¿»¿≈¿ƒ¿
¯L‡ 'ÈÂ‰ ÈÁ e‰iÏ‡ ¯Ó‡L∆»«≈ƒ»«¬»»¬∆

ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ43‰Ê È¯‰ , »«¿ƒ¿»»¬≈∆
‡È‰ ‰ÓLp‰ ¯L‡k ‡˜Âc«¿»«¬∆«¿»»ƒ
d˙„È¯È Ì„B˜ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¿ƒ»»
˙ÈÁ·a ‡È‰ Ê‡L ,‰hÓÏ¿«»∆»ƒƒ¿ƒ«

‰„ÈÓÚ מדברי לעיל רבנו (כמובא ¬ƒ»
אור'). ב'תורה e˙kM·הזקן ‰Óe«∆»

,ÌÈÎl‰Ó EÏ Èz˙Â המורה לשון ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ
אמיתית  הליכה È„ÈŒÏÚעל ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈

,‡˜Âc Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»««¿»
˙BÈ‰Ï ‰ÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆∆ƒ¿

Cl‰Ó ולהתעלותÈÏa ˙ÈÁ·a ¿«≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
.Ïe·b¿
‡Ùeb ‡‰ ÌÓ‡ עצמו ˆ¯CÈזה »¿»»»»ƒ

È„ÈŒÏÚL ÔÎzÈ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ≈ƒ»≈∆«¿≈
‰ÓLp‰ ‡·z ,Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ‰f‰ ÌÏBÚÏ ‰„È¯i‰ להתעלות «¿ƒ»»»«∆¿ƒ¿«≈«»…«¿»»
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ּגבּול, ּובלי מהּל ּבבחינת להיֹות הּנׁשמה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹּתבא

הּנׁשמה  ׁשּירידת ידּוע הרי אּדרּבה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָולכאֹורה

כּו' ּבעֹולם לפעֹול ּכדי היא יכֹול 44למּטה ואי , ְְְְִִֵֵַָָָָ

יּובן  הענין א ּבּנׁשמה. עילּוי לפעֹול ְְְִִִַַָָָָָָָהעֹולם

הּנׁשמה  התלּבׁשּות ענין ּכללּות ּבאּור ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבהקּדם

ּבאֹופן  היא זֹו ׁשהתלּבׁשּות וידּוע ְְְְִִֶֶַַַָּבּגּוף,

ּביחּוד  הּגּוף עם ּומתאחדת מתחּברת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּנׁשמה

ּבּתניא  וכּמבֹואר אפילּו45ּגמּור, האדם ׁשּנפׁש ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

הּגּוף  ממאֹורעי  מתּפעלת היא והאלקית ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהּׂשכלית

ּב (ועלּֿדרֿזה מחמת וצערֹו הּגּוף) לתענּוג נֹוגע ְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַ

המלּוּבׁשת  החּיּונית ּבּנפׁש מּמׁש ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהתלּבׁשּותּה

והינּו מּמׁש, ּבּגּוף 46ּבּגּוף הּנׁשמה ׁשהתלּבׁשּות , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ

האדם  ּכמׁשל  ׁשּזהּו הּגלּגּולים, ענין ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאינּה

אין  ּבּלבּוׁש נֹוגעים ׁשּכאׁשר ּבלבּוׁש, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָהמלּוּבׁש

מּמּנּו, נפרד הּוא ׁשהּלבּוׁש ּכיון לאדם, נֹוגע ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

הּגּוף, ממאֹורעי מתּפעלת הּנׁשמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּגמּור, יחּוד ׁשל ּבאֹופן ּבֹו ׁשּמתלּבׁשת ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּכיון

להיֹות  יכֹולה אי מּובן, אינֹו ְְְְִִֵֵָָָולכאֹורה

ּב' ׁשהם מאחר הּגּוף, עם הּנׁשמה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהתאחדּות

רּוחנית  היא הּנׁשמה ׁשהרי ּבתכלית, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהפכים

ׁשּבגׁשמּיּות. ּגׁשמי הּוא והּגּוף ְְְְְִִִֶֶַַַָׁשּברּוחנּיּות,

ׁשּגּופם  הּנבראים ּבׁשאר ּכמֹו זה ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָוהינּו,

ּב'תֹורה  וכּמבֹואר לזה, זה ּבער הם ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָונפׁשם

ׁשּנׁשּתּנה  הּטעם להבין  ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְִִִִֶַַַַַַָָאֹור'

הּנבראים  ּכל מּׁשאר האדם ּגּוף ׁשאצל 47יצירת , ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

היא  והּנפׁש צֹומח, ּבחינת הּוא הּגּוף ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַּבעליֿחּיים

למעלה  זֹו מדרגֹות ּב' היֹותן ׁשעם חי, ְְְְֱִִֵֶַַַַָָּבחינת

ּבנֹוגע  (ועלּֿדרֿזה יחד להתחּבר יכֹולֹות ולכן לזֹו, זֹו סמּוכֹות הן הרי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּזֹו,

ׁשּגּופם  (ּכּנ"ל ׁשּלהם הּגּופים ׁשּגם ּבמלאכים, ועלּֿדרֿזה ודֹומם), ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלצֹומח

ּבער הּוא ׁשהחֹומר והינּו נפׁשם, ּבער הם ורּוח) ּדאׁש הּדּקים יסֹודֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמב'

הּנׁשמה  ׁשהרי ּכלל, לזה זה ּבער אינם והּגּוף הּנׁשמה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּצּורה,

לעליֹון  אּדמה ׁשם על אדם עלּו48נקראת הּמחׁשבה, מּבחינת ׁשּׁשרׁשּה וכּנ"ל , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
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ב).44) (מח, פל"ז תניא ב).45)ראה (ס, קצט.46)פמ"ב ע' תרע"ח רכד. ע' תרנ"ד סה"מ גם ד.47)ראה ג, בראשית

ב.48) כ, א. ג, של"ה פל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר מאמרות עשרה ספר יד. יד, ישעי' - הכתוב לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  כל ונפלאה Ïe·b,גדולה ÈÏ·e Cl‰Ó ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«¿«≈¿ƒ¿

‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯iL Úe„È È¯‰ ,‰a¯c‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«¿«»¬≈»«∆¿ƒ««¿»»¿«»ƒ
'eÎ ÌÏBÚa ÏBÚÙÏ È„k44, לקדושה אותו ÏBÎÈלהעלות CÈ‡Â ¿≈ƒ¿»»¿≈»

ÌÏBÚ‰ והחומרי ÈeÏÈÚהגשמי ÏBÚÙÏכך כל ונפלא ÓLpa‰.?גדול »»ƒ¿ƒ«¿»»
¯e‡a Ìc˜‰a Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»¿∆¿≈≈
˙eLaÏ˙‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«ƒ¿«¿
Úe„ÈÂ ,Ûeba ‰ÓLp‰«¿»»«¿»«
ÔÙB‡a ‡È‰ BÊ ˙eLaÏ˙‰L∆ƒ¿«¿ƒ¿∆
˙¯aÁ˙Ó ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿«∆∆
„eÁÈa Ûeb‰ ÌÚ ˙„Á‡˙Óeƒ¿«∆∆ƒ«¿ƒ

,¯eÓb,מלאה בהתאחדות »
‡Èza ¯‡B·nÎÂ45LÙpL ¿«¿»««¿»∆∆∆

Ì„‡‰ הבהמית הנפש רק לא »»»
אלא  החיונית נפש eÏÈÙ‡¬ƒהנקראת

‰È‡הנפש  ˙È˜Ï‡‰Â ˙ÈÏÎO‰«ƒ¿ƒ¿»¡…ƒƒ
Ûeb‰ ÈÚ¯B‡ÓÓ ˙ÏÚt˙Óƒ¿»∆∆ƒ¿»≈«

B¯ÚˆÂ עליה פועל הגוף וצער ¿«¬
עליה  ∆∆∆»¿(ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ומשפיע

˙ÓÁÓ (Ûeb‰ ‚eÚ˙Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¬«≈¬«
LÙpa LnÓ d˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿»«»«∆∆

˙ÈeiÁ‰ הבהמית הנפש היא «ƒƒ
,LnÓ Ûeba ˙LaeÏÓ‰«¿∆∆««»

eÈ‰Â46‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰L , ¿«¿∆ƒ¿«¿«¿»»
ÔÈÚ BÓk dÈ‡ Ûeba«≈»¿ƒ¿«

,ÌÈÏebÏb‰ נפש שלפעמים «ƒ¿ƒ
אפילו  או מסוים בגוף 'מתגלגלת'

האריז"ל, בכתבי כמבואר חיים, בבעלי

גמורה  התאחדות לנפש שתהיה מבלי

'מגולגלת' היא בו הגוף ∆∆e‰fLעם
LaeÏÓ‰ Ì„‡‰ ÏLÓkƒ¿«»»»«¿»

Le·Ïa התלבשות אמנם שזו בגד, ƒ¿
גמורה, התאחדות לא בהחלט אבל

ÔÈ‡ Le·la ÌÈÚ‚B ¯L‡kL∆«¬∆¿ƒ«¿≈
ÔÂÈk ,Ì„‡Ï Ú‚B ‰Ê∆≈«»»»≈»
epnÓ „¯Ù ‡e‰ Le·l‰L∆«¿ƒ¿»ƒ∆
חלק  לא הוא והבגד לחלוטין,

האדם, של ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óממציאותו
˙ÏÚt˙Ó ‰ÓLp‰ Ôk≈«¿»»ƒ¿»∆∆

,Ûeb‰ ÈÚ¯B‡ÓÓ שקורה ומה ƒ¿»≈«
על  משפיע וכד') עונג או (צער בגוף

Baהנשמה ˙LaÏ˙nL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«∆∆
,¯eÓb „eÁÈ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ»
CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»≈

'a Ì‰L ¯Á‡Ó ,Ûeb‰ ÌÚ ‰ÓLp‰ ˙e„Á‡˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿ƒ¿«¬«¿»»ƒ«≈««∆≈
,˙ÈÏÎ˙a ÌÈÎÙ‰ לחלוטין ¯ÈÁe˙הפוכים ‡È‰ ‰ÓLp‰ È¯‰L ¬»ƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿»»ƒ»ƒ

,˙eiÁe¯aL,ביותר הנעלית eiÓL‚aL˙בצורה ÈÓLb ‡e‰ Ûeb‰Â ∆¿»ƒ¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ
ביותר. הנחותה ‰ÌÈ‡¯·pבצורה ¯‡La BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

‰Ê C¯Úa Ì‰ ÌLÙÂ ÌÙebL∆»¿«¿»≈¿∆∆∆
,‰ÊÏ ואפשר קרוב יחס ביניהם ויש »∆

ביניהם B˙'a¯‰להשוות ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿»
ÔÈ·‰Ï ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac '¯B‡ƒ««¿ƒ¿»ƒ
Ûeb ˙¯ÈˆÈ ‰pzLpL ÌÚh‰«««∆ƒ¿«»¿ƒ«

ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ¯‡MÓ Ì„‡‰47, »»»ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
‡e‰ Ûeb‰ ÌÈiÁŒÈÏÚa Ïˆ‡L∆≈∆«¬≈«ƒ«
‡È‰ LÙp‰Â ,ÁÓBˆ ˙ÈÁa¿ƒ«≈«¿«∆∆ƒ

Ô˙BÈ‰ ÌÚL ,ÈÁ ˙ÈÁa'a ¿ƒ««∆ƒ¡»
,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙B‚¯„Ó ואכן «¿≈¿«¿»ƒ

קיימות  שלא ויתרונות תכונות יש לחי

זאת  בכל ‰Ôבצומח, È¯‰ בחינות ¬≈≈
ו"חי" BÊוקרובות BÎeÓÒ˙"צומח" ¿

BÊÏ,במהותן˙BÏBÎÈ ÔÎÏÂ שתי ¿¿»≈¿
הללו  והדרגות ≈»¿aÁ˙‰Ï¿ƒ¯הבחינות

Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) „ÁÈ««¿«∆∆∆¿≈«
ÌÓB„Â ÁÓBˆÏ לצומח בהם שגם ¿≈«¿≈

ובכל  לדומם, שאין יתרונות יש אכן

קרוב  ביניהם היחס ŒÏÚÂזאת ,(¿«
ÌbL ,ÌÈÎ‡ÏÓa ‰ÊŒC¯c∆∆∆««¿»ƒ∆«
ÌÙebL Ï"pk) Ì‰lL ÌÈÙeb‰«ƒ∆»∆««∆»

המלאכים  B„BÒÈ˙של '·Óƒ¿
C¯Úa Ì‰ (Áe¯Â L‡c ÌÈwc‰««ƒ¿≈¿«≈¿∆∆

,ÌLÙ מהגוף נעלית הנפש ואמנם «¿»
קרוב  יחס ביניהם יש זאת בכל אבל

C¯Úa ‡e‰ ¯ÓBÁ‰L eÈ‰Â¿«¿∆«∆¿∆∆
‰¯ev‰ ולתכונות למהות ובהתאם «»

‰ÓLp‰שלהם, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿»»
‰ÊÏ ‰Ê C¯Úa ÌÈ‡ Ûeb‰Â¿«≈»¿∆∆∆»∆

,ÏÏk מקום כל ביניהם ואין להשוות ¿»
Ì„‡ ˙‡¯˜ ‰ÓLp‰ È¯‰L∆¬≈«¿»»ƒ¿≈»»

ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡ ÌL ÏÚ48, הוא «≈∆»∆»∆¿
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f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y

והּוא  מּמׁש, ּגׁשמי הּוא הּגּוף ואילּו ְְְֲִִַַַַַָָָּבמחׁשבה,

ּבעליֿחּיים, מּגּופֹות יֹותר ּבמדרגה ְְֲִִֵֵֵַַַָָנמּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדֹומם, ּבבחינת גֹו'49ׁשנתהוה וּייצר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּנה  זה ּומּטעם האדמה. מן עפר האדם ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאת

נתלּבׁשה  ּביֹותר, נעלית ׁשהיא הּנׁשמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּדוקא

מעלת  ּגֹודל מּצד ּכי ּביֹותר, ּתחּתֹון ְְְֲִִֵֶַַַַּבגּוף

ּתחּתֹון הּנ ּגּוף ּגם ולהפ לברר ּבכחּה יׁש ׁשמה, ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָֹֹ

ּגּוף  להם ניּתן הּמלאכים מהּֿׁשאיןּֿכן ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכזה,

ּגׁשמי, ּגּוף לברר ּבכחם ׁשאין מּפני יֹותר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹרּוחני

כּו', אּדרּבה הרי ּגׁשמי ּגּוף להם נֹותנים היּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָואם

ׁשמחּזאי 50וכּידּוע  מּבני הּנפילים, מענין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָ

הּגּוף,51ועזאל  נגד עמדּו ולא למּטה ׁשּנפלּו , ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּיּוכלּו נפׁשם, ּבער רּוחני ּגּוף להם ניּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָולכן

מּובן  זה ּומ ּכל נפׁשם. לצּורת ּגּופם חֹומר ְְֲִֶֶַַַָָָָֹלהפ

ּכלל, לזה זה   ּבער אינם והּגּוף ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּנׁשמה

והּגּוף  הּנׁשמה חיּבּור להיֹות יכֹול אי ְְְְִִִֵֵַַָָָואםּֿכן

זה  ׁשעל הּוא, הענין א ּגמּור. ּביחּוד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשּיתאחדּו

הּנפיחה 49נאמר  ׁשענין חּיים, נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ

ּפנימי  ּכח מּצד האיןֿסֹוף 52הּוא ּכח ׁשּזהּו , ְִִִֵֶֶַַַָֹֹ

הּנפׁש את לחּבר הּכח נמׁש ּומּׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּבליּֿגבּול,

מּכלֿמקֹום  הפכים, ׁשני היֹותם ׁשעם הּגּוף. ְֱֲִִִִֵֶַָָָָעם

הּבליּֿגבּול. האיןֿסֹוף ּבכח יחּדו ְְְְְְִִֵַַַַָָֹיתחּברּו

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבהתלּבׁשּות ׁשּדוקא הּטעם יּובן ¿«ƒ∆ְְְְִֶַַַַַָָ

ל ונתּתי נאמר ּבּגּוף, ְְְֱִֶַַַַָָָהּנׁשמה

נעׂשית  ׁשהּנׁשמה האּלה, העֹומדים ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּלכים

למעלה  ּבהיֹותּה מהּֿׁשאיןּֿכן ,מהּל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבבחינת

הּמלאכים  ּכמֹו עמידה ּבבחינת היא ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָהרי

ּבּגּוף  הּנׁשמה התלּבׁשּות ּכי עֹומדים, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָׁשּנקראים

ּדוקא  ולכן הּבליּֿגב ּול, האיןֿסֹוף ּבכח ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹהיא

מתעּלית  היא הרי ּבּגּוף, הּנׁשמה ירידת ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָעלֿידי
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ז.49) ב, תעא.50)בראשית ע' ח"ב חתונה דרושי האמצעי אדמו"ר מאמרי ג. כה, בראשית תו"ח גם ילקוט 51)ראה

מד. רמז בראשית רפ"ב.52)שמעוני תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעצמו  הוא ברוך ‰LÁn·‰הקדוש ˙ÈÁaÓ dL¯ML Ï"pÎÂ¿««∆»¿»ƒ¿ƒ«««¬»»

ישראל  שבני ז"ל חכמינו כמאמר eÏÈ‡Âהעליונה, ,‰·LÁÓa eÏÚ»««¬»»¿ƒ
‰‚¯„Óa CeÓ ‡e‰Â ,LnÓ ÈÓLb ‡e‰ Ûeb‰ ומקור ובשורש ««¿ƒ«»¿»¿«¿≈»

מאלוקות  למעלה Â‰˙L‰שלו ,ÌÈiÁŒÈÏÚa ˙BÙebÓ ¯˙BÈ דווקא ≈ƒ«¬≈«ƒ∆ƒ¿«»
תחילה  נתהווה האדם »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙גוף
·e˙kL BÓk ,ÌÓBc49¯ˆÈiÂ ≈¿∆»«ƒ∆

ÔÓ ¯ÙÚ Ì„‡‰ ˙‡ 'B‚∆»»»»»ƒ
‰Ó„‡‰ בו נפח ה' כך אחר ורק »¬»»

ש  כך חיים, היה נשמת בריאתו בתחילת

ממש, כדומם היה האדם גוף שבו מצב

כך  נבראו החיים בעלי ואילו

את  האירו נפשותיהם שמלכתחילה

Âc˜‡גופם. ‰p‰ ‰Ê ÌÚhÓeƒ««∆ƒ≈«¿»
,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‡È‰L ‰ÓLp‰«¿»»∆ƒ«¬≈¿≈
,¯˙BÈa ÔBzÁz Ûe‚a ‰LaÏ˙ƒ¿«¿»¿«¿¿≈
,‰ÓLp‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb „vÓ Èkƒƒ«∆«¬««¿»»

dÁÎa LÈ וביכולתה¯¯·Ï ≈¿…»¿»≈
‰Êk ÔBzÁz Ûeb Ìb CÙ‰ÏÂ¿«¬…««¿»∆

לדומם, דומה עצמו »Œ‰Óשמצד
Ì‰Ï ÔzÈ ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈««¿»ƒƒ«»∆

BÈ˙¯,מלכתחילה  ÈÁe¯ Ûeb»ƒ≈
Ûeb ¯¯·Ï ÌÁÎa ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿…»¿»≈

ÈÓLb,האדם גוף כמו כך כל נחות «¿ƒ
Ûeb Ì‰Ï ÌÈ˙B eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ»∆
,'eÎ ‰a¯c‡ È¯‰ ÈÓLb«¿ƒ¬≈«¿«»

Úe„iÎÂ50,ÌÈÏÈÙp‰ ÔÈÚÓ ¿«»«≈ƒ¿««¿ƒƒ
בירידתם  אבל מאד גבוה משורש שהיו

חטאו È‡fÁÓLלמטה ÈaÓƒ¿≈«¿««
Ï‡ÊÚÂ51‡ÏÂ ‰hÓÏ eÏÙpL , «¬»≈∆»¿¿«»¿…

ÔzÈ ÔÎÏÂ ,Ûeb‰ „‚ e„ÓÚ»¿∆∆«¿»≈ƒ«
,ÌLÙ C¯Úa ÈÁe¯ Ûeb Ì‰Ï»∆»ƒ¿∆∆«¿»
ÌÙeb ¯ÓBÁ CÙ‰Ï eÏÎeiL∆¿«¬…∆»

) ' ÌLÙ ˙¯eˆÏ:במדרש כמסופר ¿««¿»
ועבדו  המבול דור שעמדו "כיוון

הקדושֿברוךֿהוא  היה זרה עבודה

מלאכים  שני עמדו מיד מתעצב.

ריבונו  לפניו: ואמרו ועזאל שמחזאי

כשבראת  לפניך אמרנו הלא עולם, של

אמר  תזכרנו? כי אנוש מה עולמך את

לו: אמרו עליו? יהא מה ועולם להם:

בו. מסתפקין היינו עולם של ריבונו

הרע  יצר בכם שולט היה בארץ שרויין אתם אם לפני וידוע גלוי להם: אמר

ותראה  הבריות עם ונדור רשות לנו תן לו: אמרו אדם. מבני קשים והייתם

קלקלו...").. מיד עמהן. ותדורו רדו להם: אמר שמך. מקדשין אנו «ÏkÓeƒאיך
Ûeb‰Â ‰ÓLp‰L Ô·eÓ ‰Êהאדם ÏÏk,של ‰ÊÏ ‰Ê C¯Úa ÌÈ‡ ∆»∆«¿»»¿«≈»¿∆∆∆»∆¿»

עצום  פער ביניהם יש eaÈÁ¯אלא ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈»ƒ¿ƒ
Ûeb‰Â ‰ÓLp‰ תתלבש שהנשמה «¿»»¿«

כזה  באופן eÁÈa„בגוף e„Á‡˙iL∆ƒ¿«¬¿ƒ
?¯eÓb»

‰Ê ÏÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«∆
¯Ó‡49 אופן לגבי נתינת בתורה ∆¡«

שבתחילה  (לאחר האדם בגוף הנשמה

כדומם) העפר מן נברא »ÁtiÂ«ƒהגוף
ÔÈÚL ,ÌÈiÁ ˙ÓL ÂÈt‡a¿«»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿«
Ák „vÓ ‡e‰ ‰ÁÈÙp‰«¿ƒ»ƒ«…«

ÈÓÈt52, שהאדם שרואים כפי ¿ƒƒ
יותר  גדולים כוחות מוציא הנופח

המדבר  האדם מאשר יותר ופנימיים

וחיצוניים  יותר חלשים כוחות המוציא

שעליו e‰fLיותר  הפנימי הכוח ∆∆
הוא "ויפח" ‰‡ÛBÒŒÔÈנאמר Ák…«»≈

CLÓ ÌMÓe ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»
ÌÚ LÙp‰ ˙‡ ¯aÁÏ Ák‰«…«¿«≈∆«∆∆ƒ
ÈL Ì˙BÈ‰ ÌÚL .Ûeb‰«∆ƒ¡»¿≈
e¯aÁ˙È ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈÎÙ‰¬»ƒƒ»»ƒ¿«¿
ŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÁÎa ÂcÁÈ«¿»¿…«»≈«¿ƒ

Ïe·b למעלה היותו שבגלל ¿
הפכים  שני לחבר בכוחו מההגבלות,

כאחד.

ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««
‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰a ‡˜ÂcL∆«¿»¿ƒ¿«¿«¿»»
EÏ Èz˙Â ¯Ó‡ ,Ûeba«∆¡«¿»«ƒ¿
ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa ÌÈÎl‰Ó«¿¿ƒ≈»¿ƒ

,‰l‡‰ היא הדברים ומשמעות »≈∆
˙ÈÁ·a ˙ÈNÚ ‰ÓLp‰L∆«¿»»«¬≈ƒ¿ƒ«
d˙BÈ‰a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,Cl‰Ó¿«≈«∆≈≈ƒ¿»
˙ÈÁ·a ‡È‰ È¯‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬≈ƒƒ¿ƒ«
ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk ‰„ÈÓÚ¬ƒ»¿««¿»ƒ

,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‡¯˜pL ההתעלות כי ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
בצורה  היא לדרגה מדרגה שלהם

לעיל, כמבואר Èkƒהדרגתית,
‡È‰ Ûeba ‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«¿»»«ƒ
,Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÁÎa¿…«»≈«¿ƒ¿

,Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÔÎÏÂ הארה שמחייבת פעולה ¿»≈«¿»«¿≈¿ƒ««¿»»«
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ּגם  וזהּו .ההילּו ענין ׁשּזהּו ּגב ּול, ּבלי  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַּבבחינת

ּדוקא, ּבגּופים לנׁשמֹות ניּתנה ׁשהּתֹורה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּטעם

ז"ל  רּבֹותינּו כּו'למ 53ּכמאמר ירדּתם צרים ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַ

ּבהיֹותּה ׁשּדוקא ּכיון ּביניכם, יׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויצרֿהרע

ּומצֹות  ּבתֹורה עבֹודתּה לעבֹוד יכֹולה ְְְֲֲִַַָָָָּבּגּוף

ועד  ּגבּול, ּבלי ועלּיה הילּו ׁשל ְְְְֲִִִֶֶַַָּבאֹופן

ּדמלּכא  ּבגּופא ׁשּלא 54לאׁשּתאבא עילּוי ׁשּזהּו , ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹ

קֹודם  הּנׁשמה ּומּצב מעמד לגּבי אפילּו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּבער

למּטה. ְְִַָָָירידתּה

לLÈÂה) ונתּתי הּכתּוב ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְִִֵַַָָ

האּלה, העֹומדים ּבין ְְְִִֵֵֶַָָמהּלכים

מעלת  אֹודֹות ּכאן ׁשּמדּוּבר  ּכיון ְְְֲִֵֶַַָָָָּדלכאֹורה,

נעׂשים  למּטה עבֹודתם ׁשעלֿידי ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָהּנׁשמֹות

אֹודֹות  להזּכיר  נֹוגע מה מהּלכים, ְְְְְִִִִֵַַַַַּבבחינת

הּוא, הענין  א עֹומדים. ׁשּנקראים  ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהּמלאכים

 ֿ על מהּלכים ּבבחינת נעׂשים הּנׁשמֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָׁשּכאׁשר

ּבין  ּפֹועלים הם הרי למּטה, עבֹודתם ְְֲֲֲִֵֵֵֵַָָָידי

יהיה  אצלם ׁשּגם מלאכים, האּלה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהעֹומדים

ההילּו ׁשעבֹודת 55ענין לפי הּדבר, וטעם . ְְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ּדכיון  הּמלאכים, ּבסּיּוע נעׂשית למּטה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָהּנׁשמֹות

היא  הרי ּגׁשמי, ּבגּוף  מלּוּבׁשת למּטה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּנׁשמה

ּגּפיף  ּבענין ּכּידּוע הּמלאכים, ׁשל לסּיּוע ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָצריכה

לֹון  ונׁשיק מזּככים 56לֹון ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְִִֵֶֶַַָ

ׁשּיּוכלּו והּתפּלה הּתֹורה אֹותּיֹות את ְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּמלאכים

ּבתהּלים  ׁשּכתּוב ּוכמֹו כּו'. למעלה ְְְְֲִִִֶַַָָלעלֹות

הּגאּולה  ּבעל ׁשל הּקאּפיטל (ׁשּזהּו פ"ח ְְְִִֶֶֶַַַַָָמזמֹור
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מוגבל, הבלתי סוף האין של ÈÏaוהתגלות ˙ÈÁ·a ˙ÈlÚ˙Ó ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ«¿ƒ

CeÏÈ‰‰ ÔÈÚ e‰fL ,Ïe·b.לעיל כמבואר אמיתית, הליכה ¿∆∆ƒ¿««ƒ
,‡˜Âc ÌÈÙe‚a ˙BÓLÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰L ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók53Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏLÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ 'eÎ ¿«¬««≈«¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆»«≈
,ÌÎÈÈa בשעה בגמרא: כמובא ≈≈∆

מלאכי  אמרו למרום, משה שעלה

ריבונו  הוא: ברוך הקדוש לפני השרת

אמר  בינינו? אשה לילוד מה עולם, של

לפניו: אמרו בא. תורה לקבל להן:

מאות  תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה

שנברא  קודם דורות וארבעה ושבעים

ודם, לבשר ליתנה מבקש אתה העולם

כי  אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה

בכל  שמך אדיר מה אדונינו ה' תפקדנו

השמים? על הודך תנה אשר הארץ

למשה: הוא ברוך הקדוש לו אמר

לפניו: אמר תשובה... להן החזיר

לי  נותן שאתה תורה עולם, של ריבונו

אשר  אלוקיך ה' אנכי בה, כתיב מה

להן: אמר מצרים. מארץ הוצאתיך

השתעבדתם, לפרעה ירדתם, למצרים

בה, כתיב מה לכם?... תהא למה תורה

קנאה  תגנוב. לא תנאף לא תרצח לא

מיד  ביניכם? יש הרע יצר ביניכם ? יש

הוא...." ברוך להקדוש לו «≈ÔÂÈkהודו
‰ÏBÎÈ Ûeba d˙BÈ‰a ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿»«¿»

B˙a¯‰הנשמה d˙„B·Ú „B·ÚÏ«¬¬»»¿»
CeÏÈ‰ ÏL ÔÙB‡a ˙BˆÓeƒ¿¿∆∆ƒ
„ÚÂ ,Ïe·b ÈÏa ‰iÏÚÂ«¬ƒ»¿ƒ¿¿«

‡kÏÓc ‡Ùe‚a ‡·‡zL‡Ï54, ¿ƒ¿»»»¿»¿«¿»
המלך, בגוף נכלל ולהיות להישאב,

כמבואר  כביכול, הוא, ברוך הקדוש

"שתכלית  הזקן: לרבנו אור' ב'תורה

להתלבש  הזה לעולם הנשמה ירידת

צורך  זו ירידה החיונית, ונפש בגוף

הקדוש  בזוהר ונקראת היא... עלייה

הנפש  עם הגוף התאחדות כמו להיות דהיינו דמלכא בגופא לאשתאבא

הנפש  מרגשת חסֿושלום בגוף אשר ומכה כאב שכל בו, בהתלבשותה

אפשר  ואי ממש לאחדים והיו מתאחדים שהם לפי הגוף ממקרי ומתפעלת

זה  יחוד ואין בלבד... במחשבה שעלו נשמותיהם מצד כזו העלאה להיות

שירידה  החיונית נפש עם בגוף בהתלבשותה אלא עצמה מצד בנשמה מתגלה

היא...". עליה צורך Èa‚Ïזו eÏÈÙ‡ C¯Úa ‡lL ÈeÏÈÚ e‰fL∆∆ƒ∆…¿∆∆¬ƒ¿«≈
.‰hÓÏ d˙„È¯È Ì„B˜ ‰ÓLp‰ ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»«¿»»∆¿ƒ»»¿«»

ÔÈa ÌÈÎl‰Ó EÏ Èz˙Â ·e˙k‰ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿≈«»¿»«ƒ¿«¿¿ƒ≈
˙B„B‡ Ô‡k ¯ae„nL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,‰l‡‰ ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»≈∆¿ƒ¿»≈»∆¿»»
˙ÈÁ·a ÌÈNÚ ‰hÓÏ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»∆«¿≈¬»»¿«»«¬ƒƒ¿ƒ«
ÌÈ‡¯˜pL ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙B„B‡ ¯ÈkÊ‰Ï Ú‚B ‰Ó ,ÌÈÎl‰Ó¿«¿ƒ«≈«¿«¿ƒ««¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

ÌÈ„ÓBÚ בחסרונם לדבר חשוב ולמה ¿ƒ
הנשמות.? לעומת המלאכים של

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ של שלאמיתו «»ƒ¿»
במעלת  לדבר מתכווין הכתוב דבר,

כיוון  בחסרונם ולא המלאכים

ÌÈNÚ ˙BÓLp‰ ¯L‡kL∆«¬∆«¿»«¬ƒ
ÌÈÎl‰Ó ˙ÈÁ·a בהתעלות ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ

הקודמת, לדרגה בערך שלא אמיתית,

È¯‰ ,‰hÓÏ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»¿«»¬≈
ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa ÌÈÏÚBt Ì‰≈¬ƒ≈»¿ƒ
ÌÏˆ‡ ÌbL ,ÌÈÎ‡ÏÓ ,‰l‡‰»≈∆«¿»ƒ∆«∆¿»

CeÏÈ‰‰ ÔÈÚ ‰È‰È55 סוף וסוף ƒ¿∆ƒ¿««ƒ
אמיתית. בהתעלות יתעלו המלאכים גם

,¯·c‰ ÌÚËÂ עבודת באמת מדוע ¿«««»»
במלאכים, גם עילוי פועלת הנשמות

‰hÓÏ ˙BÓLp‰ ˙„B·ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆¬««¿»¿«»
,ÌÈÎ‡Ïn‰ ÚeiÒa ˙ÈNÚ«¬≈¿ƒ«««¿»ƒ
‰hÓÏ ‰ÓLp‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿»»¿«»
È¯‰ ,ÈÓLb Ûe‚a ˙LaeÏÓ¿∆∆¿«¿ƒ¬≈
ÏL ÚeiÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆

Úe„ik ,ÌÈÎ‡Ïn‰ בקבלה ««¿»ƒ«»«
ÈLÂ˜וחסידות  ÔBÏ ÛÈtb ÔÈÚa¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ

ÔBÏ56, התורה אותיות ונישוק חיבוק

המלאכים  ידי על האדם של והתפילה

ÌÈÎkÊÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«¿ƒ
‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ˙‡ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆ƒ«»
˙BÏÚÏ eÏÎeiL ‰lÙz‰Â¿«¿ƒ»∆¿«¬

'eÎ ‰ÏÚÓÏ שהמלאכים ונמצא ¿«¿»
ישראל  בני של לעבודתם מסייעים

..." הזקן: לרבנו אור' ב'תורה וכמבואר

עלֿידי  למעלה עולות התפלה אותיות

מלאכים  שכמה כנודע המלאכים

וביאור  לה. נשיק שהמלאך בזוהר ואיתא התפילות. לקבל היכל בכל ממונים

שנושק. בדבר והבלו רוחו שמכניס עלֿדרךֿמשל הנושק כמו הוא זה עניין

האדם  דבור מבחינת להעלותם התפלה באותיות והבלו רוחו מכניס המלאך כך

התפלה  עולה וכך שלמטה מחשבה בחינת שהיא המלאכים דבור לבחינת

נמשך  ומשם התורה... וכן העליון... עולם עד עולם. ועד מעולם למעלה

חדשות...". אותיות

ÏL ÏËÈt‡w‰ e‰fL) Á"Ù ¯BÓÊÓ ÌÈl‰˙a ·e˙kL BÓÎe¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆«»ƒ¿∆
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f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y

והּוא  מּמׁש, ּגׁשמי הּוא הּגּוף ואילּו ְְְֲִִַַַַַָָָּבמחׁשבה,

ּבעליֿחּיים, מּגּופֹות יֹותר ּבמדרגה ְְֲִִֵֵֵַַַָָנמּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדֹומם, ּבבחינת גֹו'49ׁשנתהוה וּייצר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּנה  זה ּומּטעם האדמה. מן עפר האדם ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאת

נתלּבׁשה  ּביֹותר, נעלית ׁשהיא הּנׁשמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּדוקא

מעלת  ּגֹודל מּצד ּכי ּביֹותר, ּתחּתֹון ְְְֲִִֵֶַַַַּבגּוף

ּתחּתֹון הּנ ּגּוף ּגם ולהפ לברר ּבכחּה יׁש ׁשמה, ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָֹֹ

ּגּוף  להם ניּתן הּמלאכים מהּֿׁשאיןּֿכן ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכזה,

ּגׁשמי, ּגּוף לברר ּבכחם ׁשאין מּפני יֹותר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹרּוחני

כּו', אּדרּבה הרי ּגׁשמי ּגּוף להם נֹותנים היּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָואם

ׁשמחּזאי 50וכּידּוע  מּבני הּנפילים, מענין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָ

הּגּוף,51ועזאל  נגד עמדּו ולא למּטה ׁשּנפלּו , ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּיּוכלּו נפׁשם, ּבער רּוחני ּגּוף להם ניּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָולכן

מּובן  זה ּומ ּכל נפׁשם. לצּורת ּגּופם חֹומר ְְֲִֶֶַַַָָָָֹלהפ

ּכלל, לזה זה   ּבער אינם והּגּוף ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּנׁשמה

והּגּוף  הּנׁשמה חיּבּור להיֹות יכֹול אי ְְְְִִִֵֵַַָָָואםּֿכן

זה  ׁשעל הּוא, הענין א ּגמּור. ּביחּוד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשּיתאחדּו

הּנפיחה 49נאמר  ׁשענין חּיים, נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ

ּפנימי  ּכח מּצד האיןֿסֹוף 52הּוא ּכח ׁשּזהּו , ְִִִֵֶֶַַַָֹֹ

הּנפׁש את לחּבר הּכח נמׁש ּומּׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּבליּֿגבּול,

מּכלֿמקֹום  הפכים, ׁשני היֹותם ׁשעם הּגּוף. ְֱֲִִִִֵֶַָָָָעם

הּבליּֿגבּול. האיןֿסֹוף ּבכח יחּדו ְְְְְְִִֵַַַַָָֹיתחּברּו

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבהתלּבׁשּות ׁשּדוקא הּטעם יּובן ¿«ƒ∆ְְְְִֶַַַַַָָ

ל ונתּתי נאמר ּבּגּוף, ְְְֱִֶַַַַָָָהּנׁשמה

נעׂשית  ׁשהּנׁשמה האּלה, העֹומדים ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּלכים

למעלה  ּבהיֹותּה מהּֿׁשאיןּֿכן ,מהּל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבבחינת

הּמלאכים  ּכמֹו עמידה ּבבחינת היא ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָהרי

ּבּגּוף  הּנׁשמה התלּבׁשּות ּכי עֹומדים, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָׁשּנקראים

ּדוקא  ולכן הּבליּֿגב ּול, האיןֿסֹוף ּבכח ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹהיא

מתעּלית  היא הרי ּבּגּוף, הּנׁשמה ירידת ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָעלֿידי
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ז.49) ב, תעא.50)בראשית ע' ח"ב חתונה דרושי האמצעי אדמו"ר מאמרי ג. כה, בראשית תו"ח גם ילקוט 51)ראה

מד. רמז בראשית רפ"ב.52)שמעוני תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעצמו  הוא ברוך ‰LÁn·‰הקדוש ˙ÈÁaÓ dL¯ML Ï"pÎÂ¿««∆»¿»ƒ¿ƒ«««¬»»

ישראל  שבני ז"ל חכמינו כמאמר eÏÈ‡Âהעליונה, ,‰·LÁÓa eÏÚ»««¬»»¿ƒ
‰‚¯„Óa CeÓ ‡e‰Â ,LnÓ ÈÓLb ‡e‰ Ûeb‰ ומקור ובשורש ««¿ƒ«»¿»¿«¿≈»

מאלוקות  למעלה Â‰˙L‰שלו ,ÌÈiÁŒÈÏÚa ˙BÙebÓ ¯˙BÈ דווקא ≈ƒ«¬≈«ƒ∆ƒ¿«»
תחילה  נתהווה האדם »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙גוף
·e˙kL BÓk ,ÌÓBc49¯ˆÈiÂ ≈¿∆»«ƒ∆

ÔÓ ¯ÙÚ Ì„‡‰ ˙‡ 'B‚∆»»»»»ƒ
‰Ó„‡‰ בו נפח ה' כך אחר ורק »¬»»

ש  כך חיים, היה נשמת בריאתו בתחילת

ממש, כדומם היה האדם גוף שבו מצב

כך  נבראו החיים בעלי ואילו

את  האירו נפשותיהם שמלכתחילה

Âc˜‡גופם. ‰p‰ ‰Ê ÌÚhÓeƒ««∆ƒ≈«¿»
,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‡È‰L ‰ÓLp‰«¿»»∆ƒ«¬≈¿≈
,¯˙BÈa ÔBzÁz Ûe‚a ‰LaÏ˙ƒ¿«¿»¿«¿¿≈
,‰ÓLp‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb „vÓ Èkƒƒ«∆«¬««¿»»

dÁÎa LÈ וביכולתה¯¯·Ï ≈¿…»¿»≈
‰Êk ÔBzÁz Ûeb Ìb CÙ‰ÏÂ¿«¬…««¿»∆

לדומם, דומה עצמו »Œ‰Óשמצד
Ì‰Ï ÔzÈ ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈««¿»ƒƒ«»∆

BÈ˙¯,מלכתחילה  ÈÁe¯ Ûeb»ƒ≈
Ûeb ¯¯·Ï ÌÁÎa ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿…»¿»≈

ÈÓLb,האדם גוף כמו כך כל נחות «¿ƒ
Ûeb Ì‰Ï ÌÈ˙B eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ»∆
,'eÎ ‰a¯c‡ È¯‰ ÈÓLb«¿ƒ¬≈«¿«»

Úe„iÎÂ50,ÌÈÏÈÙp‰ ÔÈÚÓ ¿«»«≈ƒ¿««¿ƒƒ
בירידתם  אבל מאד גבוה משורש שהיו

חטאו È‡fÁÓLלמטה ÈaÓƒ¿≈«¿««
Ï‡ÊÚÂ51‡ÏÂ ‰hÓÏ eÏÙpL , «¬»≈∆»¿¿«»¿…

ÔzÈ ÔÎÏÂ ,Ûeb‰ „‚ e„ÓÚ»¿∆∆«¿»≈ƒ«
,ÌLÙ C¯Úa ÈÁe¯ Ûeb Ì‰Ï»∆»ƒ¿∆∆«¿»
ÌÙeb ¯ÓBÁ CÙ‰Ï eÏÎeiL∆¿«¬…∆»

) ' ÌLÙ ˙¯eˆÏ:במדרש כמסופר ¿««¿»
ועבדו  המבול דור שעמדו "כיוון

הקדושֿברוךֿהוא  היה זרה עבודה

מלאכים  שני עמדו מיד מתעצב.

ריבונו  לפניו: ואמרו ועזאל שמחזאי

כשבראת  לפניך אמרנו הלא עולם, של

אמר  תזכרנו? כי אנוש מה עולמך את

לו: אמרו עליו? יהא מה ועולם להם:

בו. מסתפקין היינו עולם של ריבונו

הרע  יצר בכם שולט היה בארץ שרויין אתם אם לפני וידוע גלוי להם: אמר

ותראה  הבריות עם ונדור רשות לנו תן לו: אמרו אדם. מבני קשים והייתם

קלקלו...").. מיד עמהן. ותדורו רדו להם: אמר שמך. מקדשין אנו «ÏkÓeƒאיך
Ûeb‰Â ‰ÓLp‰L Ô·eÓ ‰Êהאדם ÏÏk,של ‰ÊÏ ‰Ê C¯Úa ÌÈ‡ ∆»∆«¿»»¿«≈»¿∆∆∆»∆¿»

עצום  פער ביניהם יש eaÈÁ¯אלא ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈»ƒ¿ƒ
Ûeb‰Â ‰ÓLp‰ תתלבש שהנשמה «¿»»¿«

כזה  באופן eÁÈa„בגוף e„Á‡˙iL∆ƒ¿«¬¿ƒ
?¯eÓb»

‰Ê ÏÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«∆
¯Ó‡49 אופן לגבי נתינת בתורה ∆¡«

שבתחילה  (לאחר האדם בגוף הנשמה

כדומם) העפר מן נברא »ÁtiÂ«ƒהגוף
ÔÈÚL ,ÌÈiÁ ˙ÓL ÂÈt‡a¿«»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿«
Ák „vÓ ‡e‰ ‰ÁÈÙp‰«¿ƒ»ƒ«…«

ÈÓÈt52, שהאדם שרואים כפי ¿ƒƒ
יותר  גדולים כוחות מוציא הנופח

המדבר  האדם מאשר יותר ופנימיים

וחיצוניים  יותר חלשים כוחות המוציא

שעליו e‰fLיותר  הפנימי הכוח ∆∆
הוא "ויפח" ‰‡ÛBÒŒÔÈנאמר Ák…«»≈

CLÓ ÌMÓe ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»
ÌÚ LÙp‰ ˙‡ ¯aÁÏ Ák‰«…«¿«≈∆«∆∆ƒ
ÈL Ì˙BÈ‰ ÌÚL .Ûeb‰«∆ƒ¡»¿≈
e¯aÁ˙È ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈÎÙ‰¬»ƒƒ»»ƒ¿«¿
ŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÁÎa ÂcÁÈ«¿»¿…«»≈«¿ƒ

Ïe·b למעלה היותו שבגלל ¿
הפכים  שני לחבר בכוחו מההגבלות,

כאחד.

ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««
‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰a ‡˜ÂcL∆«¿»¿ƒ¿«¿«¿»»
EÏ Èz˙Â ¯Ó‡ ,Ûeba«∆¡«¿»«ƒ¿
ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa ÌÈÎl‰Ó«¿¿ƒ≈»¿ƒ

,‰l‡‰ היא הדברים ומשמעות »≈∆
˙ÈÁ·a ˙ÈNÚ ‰ÓLp‰L∆«¿»»«¬≈ƒ¿ƒ«
d˙BÈ‰a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,Cl‰Ó¿«≈«∆≈≈ƒ¿»
˙ÈÁ·a ‡È‰ È¯‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬≈ƒƒ¿ƒ«
ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk ‰„ÈÓÚ¬ƒ»¿««¿»ƒ

,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‡¯˜pL ההתעלות כי ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
בצורה  היא לדרגה מדרגה שלהם

לעיל, כמבואר Èkƒהדרגתית,
‡È‰ Ûeba ‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«¿»»«ƒ
,Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÁÎa¿…«»≈«¿ƒ¿

,Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÔÎÏÂ הארה שמחייבת פעולה ¿»≈«¿»«¿≈¿ƒ««¿»»«
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ּגם  וזהּו .ההילּו ענין ׁשּזהּו ּגב ּול, ּבלי  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַּבבחינת

ּדוקא, ּבגּופים לנׁשמֹות ניּתנה ׁשהּתֹורה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּטעם

ז"ל  רּבֹותינּו כּו'למ 53ּכמאמר ירדּתם צרים ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַ

ּבהיֹותּה ׁשּדוקא ּכיון ּביניכם, יׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויצרֿהרע

ּומצֹות  ּבתֹורה עבֹודתּה לעבֹוד יכֹולה ְְְֲֲִַַָָָָּבּגּוף

ועד  ּגבּול, ּבלי ועלּיה הילּו ׁשל ְְְְֲִִִֶֶַַָּבאֹופן

ּדמלּכא  ּבגּופא ׁשּלא 54לאׁשּתאבא עילּוי ׁשּזהּו , ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹ

קֹודם  הּנׁשמה ּומּצב מעמד לגּבי אפילּו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּבער

למּטה. ְְִַָָָירידתּה

לLÈÂה) ונתּתי הּכתּוב ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְִִֵַַָָ

האּלה, העֹומדים ּבין ְְְִִֵֵֶַָָמהּלכים

מעלת  אֹודֹות ּכאן ׁשּמדּוּבר  ּכיון ְְְֲִֵֶַַָָָָּדלכאֹורה,

נעׂשים  למּטה עבֹודתם ׁשעלֿידי ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָהּנׁשמֹות

אֹודֹות  להזּכיר  נֹוגע מה מהּלכים, ְְְְְִִִִֵַַַַַּבבחינת

הּוא, הענין  א עֹומדים. ׁשּנקראים  ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהּמלאכים

 ֿ על מהּלכים ּבבחינת נעׂשים הּנׁשמֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָׁשּכאׁשר

ּבין  ּפֹועלים הם הרי למּטה, עבֹודתם ְְֲֲֲִֵֵֵֵַָָָידי

יהיה  אצלם ׁשּגם מלאכים, האּלה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהעֹומדים

ההילּו ׁשעבֹודת 55ענין לפי הּדבר, וטעם . ְְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ּדכיון  הּמלאכים, ּבסּיּוע נעׂשית למּטה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָהּנׁשמֹות

היא  הרי ּגׁשמי, ּבגּוף  מלּוּבׁשת למּטה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּנׁשמה

ּגּפיף  ּבענין ּכּידּוע הּמלאכים, ׁשל לסּיּוע ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָצריכה

לֹון  ונׁשיק מזּככים 56לֹון ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְִִֵֶֶַַָ

ׁשּיּוכלּו והּתפּלה הּתֹורה אֹותּיֹות את ְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּמלאכים

ּבתהּלים  ׁשּכתּוב ּוכמֹו כּו'. למעלה ְְְְֲִִִֶַַָָלעלֹות

הּגאּולה  ּבעל ׁשל הּקאּפיטל (ׁשּזהּו פ"ח ְְְִִֶֶֶַַַַָָמזמֹור

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

ואילך.53) סע"ב פח, ב.54)שבת ריז, -55)זח"א מנחם (תורת פ"ד השבועות דחג א' דליל וראינה צאינה ד"ה גם ראה

.(7 ע' נ חלק ואילך.56)התוועדויות סע"ב מג, מקץ תו"א ב. רא, ח"ב ב. כג, ח"א זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מוגבל, הבלתי סוף האין של ÈÏaוהתגלות ˙ÈÁ·a ˙ÈlÚ˙Ó ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ«¿ƒ

CeÏÈ‰‰ ÔÈÚ e‰fL ,Ïe·b.לעיל כמבואר אמיתית, הליכה ¿∆∆ƒ¿««ƒ
,‡˜Âc ÌÈÙe‚a ˙BÓLÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰L ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók53Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏLÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ 'eÎ ¿«¬««≈«¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆»«≈
,ÌÎÈÈa בשעה בגמרא: כמובא ≈≈∆

מלאכי  אמרו למרום, משה שעלה

ריבונו  הוא: ברוך הקדוש לפני השרת

אמר  בינינו? אשה לילוד מה עולם, של

לפניו: אמרו בא. תורה לקבל להן:

מאות  תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה

שנברא  קודם דורות וארבעה ושבעים

ודם, לבשר ליתנה מבקש אתה העולם

כי  אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה

בכל  שמך אדיר מה אדונינו ה' תפקדנו

השמים? על הודך תנה אשר הארץ

למשה: הוא ברוך הקדוש לו אמר

לפניו: אמר תשובה... להן החזיר

לי  נותן שאתה תורה עולם, של ריבונו

אשר  אלוקיך ה' אנכי בה, כתיב מה

להן: אמר מצרים. מארץ הוצאתיך

השתעבדתם, לפרעה ירדתם, למצרים

בה, כתיב מה לכם?... תהא למה תורה

קנאה  תגנוב. לא תנאף לא תרצח לא

מיד  ביניכם? יש הרע יצר ביניכם ? יש

הוא...." ברוך להקדוש לו «≈ÔÂÈkהודו
‰ÏBÎÈ Ûeba d˙BÈ‰a ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿»«¿»

B˙a¯‰הנשמה d˙„B·Ú „B·ÚÏ«¬¬»»¿»
CeÏÈ‰ ÏL ÔÙB‡a ˙BˆÓeƒ¿¿∆∆ƒ
„ÚÂ ,Ïe·b ÈÏa ‰iÏÚÂ«¬ƒ»¿ƒ¿¿«

‡kÏÓc ‡Ùe‚a ‡·‡zL‡Ï54, ¿ƒ¿»»»¿»¿«¿»
המלך, בגוף נכלל ולהיות להישאב,

כמבואר  כביכול, הוא, ברוך הקדוש

"שתכלית  הזקן: לרבנו אור' ב'תורה

להתלבש  הזה לעולם הנשמה ירידת

צורך  זו ירידה החיונית, ונפש בגוף

הקדוש  בזוהר ונקראת היא... עלייה

הנפש  עם הגוף התאחדות כמו להיות דהיינו דמלכא בגופא לאשתאבא

הנפש  מרגשת חסֿושלום בגוף אשר ומכה כאב שכל בו, בהתלבשותה

אפשר  ואי ממש לאחדים והיו מתאחדים שהם לפי הגוף ממקרי ומתפעלת

זה  יחוד ואין בלבד... במחשבה שעלו נשמותיהם מצד כזו העלאה להיות

שירידה  החיונית נפש עם בגוף בהתלבשותה אלא עצמה מצד בנשמה מתגלה

היא...". עליה צורך Èa‚Ïזו eÏÈÙ‡ C¯Úa ‡lL ÈeÏÈÚ e‰fL∆∆ƒ∆…¿∆∆¬ƒ¿«≈
.‰hÓÏ d˙„È¯È Ì„B˜ ‰ÓLp‰ ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»«¿»»∆¿ƒ»»¿«»

ÔÈa ÌÈÎl‰Ó EÏ Èz˙Â ·e˙k‰ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿≈«»¿»«ƒ¿«¿¿ƒ≈
˙B„B‡ Ô‡k ¯ae„nL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,‰l‡‰ ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»≈∆¿ƒ¿»≈»∆¿»»
˙ÈÁ·a ÌÈNÚ ‰hÓÏ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»∆«¿≈¬»»¿«»«¬ƒƒ¿ƒ«
ÌÈ‡¯˜pL ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙B„B‡ ¯ÈkÊ‰Ï Ú‚B ‰Ó ,ÌÈÎl‰Ó¿«¿ƒ«≈«¿«¿ƒ««¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

ÌÈ„ÓBÚ בחסרונם לדבר חשוב ולמה ¿ƒ
הנשמות.? לעומת המלאכים של

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ של שלאמיתו «»ƒ¿»
במעלת  לדבר מתכווין הכתוב דבר,

כיוון  בחסרונם ולא המלאכים

ÌÈNÚ ˙BÓLp‰ ¯L‡kL∆«¬∆«¿»«¬ƒ
ÌÈÎl‰Ó ˙ÈÁ·a בהתעלות ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ

הקודמת, לדרגה בערך שלא אמיתית,

È¯‰ ,‰hÓÏ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»¿«»¬≈
ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa ÌÈÏÚBt Ì‰≈¬ƒ≈»¿ƒ
ÌÏˆ‡ ÌbL ,ÌÈÎ‡ÏÓ ,‰l‡‰»≈∆«¿»ƒ∆«∆¿»

CeÏÈ‰‰ ÔÈÚ ‰È‰È55 סוף וסוף ƒ¿∆ƒ¿««ƒ
אמיתית. בהתעלות יתעלו המלאכים גם

,¯·c‰ ÌÚËÂ עבודת באמת מדוע ¿«««»»
במלאכים, גם עילוי פועלת הנשמות

‰hÓÏ ˙BÓLp‰ ˙„B·ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆¬««¿»¿«»
,ÌÈÎ‡Ïn‰ ÚeiÒa ˙ÈNÚ«¬≈¿ƒ«««¿»ƒ
‰hÓÏ ‰ÓLp‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿»»¿«»
È¯‰ ,ÈÓLb Ûe‚a ˙LaeÏÓ¿∆∆¿«¿ƒ¬≈
ÏL ÚeiÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆

Úe„ik ,ÌÈÎ‡Ïn‰ בקבלה ««¿»ƒ«»«
ÈLÂ˜וחסידות  ÔBÏ ÛÈtb ÔÈÚa¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ

ÔBÏ56, התורה אותיות ונישוק חיבוק

המלאכים  ידי על האדם של והתפילה

ÌÈÎkÊÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«¿ƒ
‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ˙‡ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆ƒ«»
˙BÏÚÏ eÏÎeiL ‰lÙz‰Â¿«¿ƒ»∆¿«¬

'eÎ ‰ÏÚÓÏ שהמלאכים ונמצא ¿«¿»
ישראל  בני של לעבודתם מסייעים

..." הזקן: לרבנו אור' ב'תורה וכמבואר

עלֿידי  למעלה עולות התפלה אותיות

מלאכים  שכמה כנודע המלאכים

וביאור  לה. נשיק שהמלאך בזוהר ואיתא התפילות. לקבל היכל בכל ממונים

שנושק. בדבר והבלו רוחו שמכניס עלֿדרךֿמשל הנושק כמו הוא זה עניין

האדם  דבור מבחינת להעלותם התפלה באותיות והבלו רוחו מכניס המלאך כך

התפלה  עולה וכך שלמטה מחשבה בחינת שהיא המלאכים דבור לבחינת

נמשך  ומשם התורה... וכן העליון... עולם עד עולם. ועד מעולם למעלה

חדשות...". אותיות

ÏL ÏËÈt‡w‰ e‰fL) Á"Ù ¯BÓÊÓ ÌÈl‰˙a ·e˙kL BÓÎe¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆«»ƒ¿∆
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f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y

זה  ּתּמּוז ּבי"ב ׁשּמתחיל אלי57והּׂשמחה ואני ,( ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

תקּדמּך ּתפּלתי ּובּבקר ׁשּועּתי ואיתא 58הוי' , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

על  ממּונה ׁשהּוא מלא ּתהּלים', ְְְְְִִִֶֶַַַַּב'מדרׁש

אחרֹונה  ּכנסּיה ׁשּתתּפּלל עד ממּתין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּתפּלה

הּתפּלֹות  ּכל ונֹוטל יׂשראל, ׁשל האחרֹון) ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ(הּמנין

הּקּב"ה, ׁשל ּבראׁשֹו ונֹותנּה עטרה אֹותן ְְְְֲֶֶַָָָָָָֹועֹוׂשה

צּדיק  לראׁש ּברכֹות העֹולמים.59ׁשּנאמר חי , ְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשע  עלֿידי וכיון הּנׁשמֹות אצל ההילּו נין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

לכן  הּמלאכים, ּבסּיּוע נעׂשה למּטה, ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָעבֹודתם

אצל  ּגם ההילּו ענין הּנׁשמֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָּפֹועלים

מהּלכים. לבחינת לבא להם ׁשּסייעּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמלאכים

ׁשּגמלני e‰ÊÂו) טֹובֹות לחיבים הּגֹומל ּברּו ¿∆ְְִִֵֶַַַָָָ

הּמניעֹות  ּכל ׁשּמתּבּטלים ְְְִִִֶַַָטֹוב,

טּוב, ּבכל ּומתּברכים ּדהּנסיֹונֹות, ְְְְְְִִִִִַָָָוהעיּכּובים

ּבּמאמר  ׁשמסּים ּתֹורה 60ּוכפי אּלא טֹוב ,61ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו האמיּתי, טֹוב היא 62ׁשהּוא חּיים עץ ְֲִִִִֵֶֶַָָ

מחזיקי  ּדגם מאּוׁשר, ותֹומכיה ּבּה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָלּמחזיקים

הּנה  ּתֹורה, לֹומדי ׁשּלגּבי לֹומר, [ּדיׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָהּתֹורה

עבֹודת  ּבבחינת היא עבֹודתם ּתֹורה ְֲֲֲִִִִֵַַַָָָמחזיקי

טּוב, ּבכל ּומבֹורכים מאּוׁשרים הם ְְְְִִִֵַָָָהּנסיֹונֹות]

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגבּול, ּבלי הּברכה להמׁשכת 63ועד ְְְְְְְִֶַַַַָָָָ

ּביֹום  ּובפרט ּדי, ּבלי עד ּברכה לכם ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָוהריקֹותי

ּבעבֹודת  הּטירחא עלֿידי ּבאים (ׁשּלזה ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשּבת

ּדכל  רעוא חצֹות, ּולאחרי החֹול) ימי ְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַָָׁשׁשת

ּכיעקב 64רעוין  מצרים, ּבלי נחלה נמׁשכת ׁשאז , ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבֹו ונגּבה 65ׁשּכתּוב וצפֹונה וקדמה יּמה ,66ּופרצּת ְְְְֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

ׁשּבת  ּבערב ועלּֿדרֿזה הּבא, עֹולם מעין ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו

חּיים  טֹועמיה להיֹות צרי ׁשאז חצֹות, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָלאחרי

לאחרי 67זכּו הּׁשּׁשי ּבאלף אנּו עֹומדים והרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

יקּוים 68חצֹות  ׁשאז צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ׁשלמה לגאּולה נזּכה מּמׁש ּובקרֹוב , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדּבר.69הּיעּוד  הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל וראּו הוי' כבֹוד ונגלה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָָָָ
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וש"נ.57) .1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ יד.58)ראה ו.59)פסוק יו"ד, רטז.60)משלי ע' תרפ"ז ג.61)סה"מ פ"ו, אבות

יח.62) ג, יו"ד.63)משלי ג, סע"ב.64)מלאכי פח, זח"ב יד.65)ראה כח, ואילך.66)ויצא סע"א קיח, פע"ח 67)שבת ראה

ובכ"מ. .282 ע' חט"ו לקו"ש וראה ס"ח. שם אדה"ז שו"ע סוסק"א. סר"נ או"ח מג"א רפ"ג. השבת ספר 68)שער ראה

וש"נ. .254 ע' ח"א תש"נ השיחות ספר וש"נ. ואילך. 42 ע' שם שם. לקו"ש .331 ע' תש"ט ה.69)השיחות מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê Êenz ·"Èa ÏÈÁ˙nL ‰ÁÓO‰Â ‰Ïe‡b‰ ÏÚa57 בהתאם «««¿»¿«ƒ¿»∆«¿ƒ¿«∆

למשל  האדם, שנות למספר המתאים הפרק את שנה בכל לומר למנהג

נולד  הגאולה בעל הריי"צ והרבי י"ד, פרק לומר להתחיל שנה י"ג לו במלאות

תר"מ  תמוז È˙lÙzבי"ב ¯˜a·e ÈzÚeL 'ÈÂ‰ EÈÏ‡ È‡Â ,(«¬ƒ≈∆¬»»ƒ«¿ƒ«…∆¿ƒ»ƒ
jÓc˜˙58‡˙È‡Â מובא , ¿«¿∆»¿ƒ»

'ÌÈl‰z L¯„Ó'a,זה פסוק על ¿ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÚ ‰eÓÓ ‡e‰L C‡ÏÓ«¿«∆¿∆«
Ïlt˙zL „Ú ÔÈzÓÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¿ƒ«∆ƒ¿«≈
ÔÈn‰) ‰B¯Á‡ ‰iÒk¿≈ƒ»«¬»«ƒ¿»
ÏËBÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL (ÔB¯Á‡‰»«¬∆ƒ¿»≈¿≈

˙BlÙz‰ Ïk ישראל בני כל של »«¿ƒ
ËÚ¯‰ביחד  Ô˙B‡ ‰NBÚÂ כתר ¿∆»¬»»

,‰"aw‰ ÏL BL‡¯a d˙BÂ¿¿»¿…∆«»»
L‡¯Ï ˙BÎ¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿…

˜Ècˆ59ÔÂÈÎÂ .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ , «ƒ≈»»ƒ¿≈»
˙BÓLp‰ Ïˆ‡ CeÏÈ‰‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ≈∆«¿»
,‰hÓÏ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»¿«»
,ÌÈÎ‡Ïn‰ ÚeiÒa ‰NÚ«¬∆¿ƒ«««¿»ƒ
שהמלאכים  ידי על הן לעיל כמבואר

והתפילה  התורה אותיות את מזככים

את  מעלה שהמלאך ידי על והן

‰BÓLp˙התפילות  ÌÈÏÚBt ÔÎÏ»≈¬ƒ«¿»
Ïˆ‡ Ìb CeÏÈ‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ«≈∆
‡·Ï Ì‰Ï eÚÈÈqL ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆ƒ¿»∆»…

ÌÈÎl‰Ó ˙ÈÁ·Ï שמצד אף ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ
ולא  "עומדים" הם המלאכים עצמם

בהרחבה. לעיל כמבואר מהלכים,

ÌÈ·ÈÁÏ ÏÓBb‰ Ce¯a e‰ÊÂ (Â¿∆»«≈¿«»ƒ
,·BË ÈÏÓbL ˙B·BË∆¿»«ƒ
˙BÚÈn‰ Ïk ÌÈÏha˙nL∆ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
,˙BBÈÒp‰c ÌÈ·ekÈÚ‰Â¿»ƒƒ¿«ƒ¿
ÈÙÎe ,·eË ÏÎa ÌÈÎ¯a˙Óeƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ

¯Ó‡na ÌiÒÓL60·BË ÔÈ‡L ∆¿«≈««¬»∆≈
‰¯Bz ‡l‡61·BË ‡e‰L , ∆»»∆

·e˙kL BÓk ,ÈzÈÓ‡‰62ıÚ »¬ƒƒ¿∆»≈
da ÌÈ˜ÈÊÁnÏ ‡È‰ ÌÈiÁ«ƒƒ««¬ƒƒ»
Ì‚c ,¯Le‡Ó ‰ÈÎÓB˙Â¿¿∆»¿»¿«

‰¯Bz‰ È˜ÈÊÁÓ לומדי רק ולא «¬ƒ≈«»
בעצמם ÓBÏ¯,התורה LÈc]¿≈«

,‰¯Bz È„ÓBÏ Èa‚lL שהם ∆¿«≈¿≈»
בדרך  היא עבודתם שעיקר אוהל יושבי

הבירורים" È˜ÈÊÁÓ"עבודת ‰p‰ƒ≈«¬ƒ≈

Ì‰ [˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú ˙ÈÁ·a ‡È‰ Ì˙„B·Ú ‰¯Bz»¬»»ƒƒ¿ƒ«¬««ƒ¿≈
‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ‰Ï „ÚÂ ,·eË ÏÎa ÌÈÎ¯B·Óe ÌÈ¯Le‡Ó שהם ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«¿«¿»««¿»»

תורה בלומדי התמיכה ידי על לה e˙kL·זוכים BÓk ,Ïe·b ÈÏa63 ¿ƒ¿¿∆»
,Èc ÈÏa „Ú ‰Î¯a ÌÎÏ È˙B˜È¯‰Âגבול בלי ÌBÈaכלומר Ë¯Ù·e «¬ƒƒ»∆¿»»«¿ƒ«ƒ¿»¿

È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ‰ÊlL) ˙aM‰««»∆»∆»ƒ«¿≈
ÈÓÈ ˙LL ˙„B·Úa ‡Á¯Èh‰«ƒ¿»«¬«≈∆¿≈
‡ÂÚ¯ ,˙BˆÁ È¯Á‡Ïe (ÏBÁ‰«¿«¬≈¬«¬»

ÔÈÂÚ¯ ÏÎc64, בזוהר כמובא ¿»«¬ƒ
רצון  עת היא חצות אחר שבשבת

הרצונות" "רצון הנקראת מיוחדת

ÈÏa ‰ÏÁ ˙ÎLÓ Ê‡L∆»ƒ¿∆∆«¬»¿ƒ
,ÌÈ¯ˆÓ כמאמר גבולות, ללא ¿»ƒ

לו  שזוכה השכר שזהו ז"ל חכמינו

השבת  את e˙kL·המענג ·˜ÚÈk¿«¬…∆»
Ba65‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆ¯Ùe»«¿»»»»≈¿»

‰a‚Â ‰BÙˆÂ66, שנחלתו היינו ¿»»»∆¿»
הכיוונים, לכל ומתפשטת מתרחבת

גבול, והשכר e‰fLללא השבת ענין ∆∆
שבת  עונג על גבול ÌÏBÚבלי ÔÈÚÓ≈≈»

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,‡a‰ עניין מעין «»¿«∆∆∆
גם  הוא עצמה aL˙השבת ·¯Úa¿∆∆«»

CÈ¯ˆ Ê‡L ,˙BˆÁ È¯Á‡Ï¿«¬≈¬∆»»ƒ
eÎÊ ÌÈiÁ ‰ÈÓÚBË ˙BÈ‰Ï67, ƒ¿¬∆»«ƒ»

ולהתחיל  השבת ממאכלי לטעום

שבת  של ההתעלות מעין להתעלות

ÛÏ‡a e‡ ÌÈ„ÓBÚ È¯‰Â«¬≈¿ƒ»»∆∆
˙BˆÁ È¯Á‡Ï ÈMM‰68, כדברי «ƒƒ¿«¬≈¬

להתקיים  עתיד שהעולם ז"ל חכמינו

כשאנחנו  וכעת שנה, אלפים ששת

אנו  הרי השישי האלף מחצית לאחר

ח  אחר שבת ערב של צות במצב

‰Ïe‡‚Ï ‰kÊ LnÓ ·B¯˜·e¿»«»ƒ¿∆ƒ¿»
,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏL¿≈»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈

„eÚi‰ ÌÈe˜È Ê‡L69‰Ï‚Â ∆»¿««ƒ¿ƒ¿»
¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·Î¿¬»»¿»»»»

¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ וכמבואר «¿»ƒƒ¬»»ƒ≈
המשיח  שבביאת הכוונה בחסידות

שדבר  בכך יכיר הגשמי הבשר אפילו

הבריאה. כל את המחיה הוא ה'
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
e‡N'הוי את ּוברכּו קדׁש ּבזה 1ידיכם ּומדּיק . ¿ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ארּבעים  לפני ּבמאמרֹו הּגאּולה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָּבעל

תרפ"ז  ּפינחס ּפרׁשת ׁשּבתֿקֹודׁש ּביֹום ְְִֶַַָָָָָָׁשנה,

הּׁשני  ּׁשּבתֿקֹודׁש2(ּבּמאמר ּבסעּודת ׁשאמרֹו ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

הֹודאה  ּׁשּכתּוב 3ּבסעּודת מה להבין ּדצרי ,( ְְְִִִֶַַָָָָָ

ההמׁשכֹות  וכל הּברכֹות ּכל הלא הוי', את ְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָֹּוברכּו

ענין  מהּו אםּֿכן הוי', מּׁשם הם הּגילּויים ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכל

הוי'. ׁשם את לבר ׁשּצריכים הוי', את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּוברכּו

והוי' ּדלתּתא הוי' ׁשּיׁש ּבזה, הּביאּור ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּונקּודת

ּוברכּו קדׁש ידיכם ׂשאּו נאמר זה ועל ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּדלעילא,

קדׁש' ידיכם ּד'ּׂשאּו העבֹודה ׁשעלֿידי הוי', ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאת

ּתֹוספת  להמׁשי הוי'', את ּד'ברכּו הענין ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָנעׂשה

הוי' יברכ ואז ּדלתּתא, ּבהוי' והּגילּוי 4אֹור ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָ

מּצּיֹון  היא והּברכה נקּודת 4ּדלעילא. ׁשּמתּגּלה , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

צּיֹון  ּבמאמרי  (ּכמבֹואר הּיחידה ּבחינת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהּנׁשמה,

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּתּפדה ּובכּמה 5ּבמׁשּפט ְְְְִִִֵֶַָָָָ

האמיּתית 6מקֹומֹות  הּכּונה נׁשלמת ועלֿידיֿזה .( ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

וארץ  ׁשמים ׁשל 4ּדעֹוׂשה קּיּומם ׁשּיהיה והינּו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

 ֿ ׁשעל ּומצֹות הּתֹורה קּיּום עלֿידי וארץ ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשמים

העּמּודים  ג' ׁשלמּות הּוא ּדאז ׁשּבּלב, עבֹודה ְְֲִִֵֵֶַַָָָּפי

העֹולם  עליהם אׁשר ועבֹודה מצֹות ְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָּדתֹורה

.7עֹומד  ֵ

LÈÂ ה ּפרׁשת עם זה ענין ׁשּבּהלקּׁשר ּׁשבּוע, ¿≈ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

גֹו'8נאמר  לכם ּתהיה עצרת הּׁשמיני ּבּיֹום ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָ

ּכדאיתא  גֹו', אחד איל אחד ּפר גֹו' ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָוהקרבּתם

ּבחינת 9ּבּגמרא  עם קׁשּור זה ׁשענין יחידה. אּומה ּכנגד לּמה, יחידי ּפר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
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ב.1) קלד, ואילך.2)תהלים ריז ע' תרפ"ז 3.173)סה"מ ע' תרפ"ז השיחות ספר ג.4)ראה שם, ב 5)תהלים א, דברים

ובכ"מ.6)ואילך. ואילך). קצ ע' תשט"ו (סה"מ תשט"ו תפדה במשפט ציון ביום 7)ד"ה שלומדים הפרק - מ"ב פ"א אבות

זה. לה.8)הש"ק כט, ב.9)פרשתנו נה, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N1‰Êa ˜i„Óe בפסוק . ושואל ¿¿≈∆…∆»¿∆¬»»¿«≈»∆

הריי"צ  הרבי ‰Ïe‡b‰זה ÏÚa תמוז י"בֿי"ג הגאולה בחג ממאסר שנגאל «««¿»
תרפ"ז  שאמר B¯Ó‡Óaבשנת זה פסוק על חסידות ÈÙÏמאמר ¿«¬»ƒ¿≈

Ê"Ù¯˙ ÒÁÈt ˙L¯t L„B˜Œ˙aL ÌBÈa ,‰L ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ»»¿«»∆»»«ƒ¿»
ÈM‰ ¯Ó‡na)2B¯Ó‡L הרבי ««¬»«≈ƒ∆¬»

הגאולה  בעל »¿eÚÒaƒ„˙הריי"צ
‰‡„B‰ ˙„eÚÒa L„B˜Œ˙aM3 «»∆ƒ¿«»»

מהמאסר  גאולתו CÈ¯ˆcעל ,(¿»ƒ
·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï זה בפסוק ¿»ƒ«∆»

,'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e בני שעל היינו »¿∆¬»»
ה' את לברך Ïkישראל ‡Ï‰¬…»

˙BÎ¯a‰ לעולם ÏÎÂשבאות «¿»¿»
˙BÎLÓ‰‰ למטה ÏÎÂמלמעלה ««¿»¿»
ÌÈÈeÏÈb‰ האלוקיים האורות של «ƒƒ

‰ÈÂ',הנעלמים  ÌMÓ Ì‰ מידת ≈ƒ≈¬»»
והגילוי  הרחמים ≈ÔkŒÌ‡ƒהחסד,

,'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿«»¿∆¬»»
ÌÈÎÈ¯vL אנחנוÌL ˙‡ C¯·Ï ∆¿ƒƒ¿»≈∆≈

'ÈÂ‰ המקור הוא הוי' אדרבה והרי ¬»»
הברכות? של

LiL ,‰Êa ¯e‡Èa‰ ˙„e˜e¿««≈»∆∆≈
הוי' בשם דרגות z˙Ïc‡שתי 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«»

שלמטה  ÏÈÚÏc‡הוי' 'ÈÂ‰Â'הוי «¬»»ƒ¿≈»
Ó‡¯שלמעלה, ‰Ê ÏÚÂ זה בפסוק ¿«∆∆¡«

˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N¿¿≈∆…∆»¿∆
,'ÈÂ‰‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL של ¬»»∆«¿≈»¬»
˜„L'האדם  ÌÎÈ„È e‡O'cƒ¿¿≈∆…∆

להלן  יתבאר ‰ÔÈÚשתוכנה ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»
CÈLÓ‰Ï ,''ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·'c¿»¿∆¬»»¿«¿ƒ
'ÈÂ‰a ÈeÏÈb‰Â ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆¿«ƒ«¬»»

‡z˙Ïc בדרגה התעלות ולפעול ƒ¿«»
הוי', שם של EÎ¯·Èהתחתונה Ê‡Â¿»¿»∆¿

ממקור  לאדם ברכה תוספת ותהיה

הדרגה ÈÂ‰4‡ÏÈÚÏc'עליון  ¬»»ƒ¿≈»
הוי'. שם של ««¿»¿Î¯a‰Â‰הגבוהה

ÔBivÓ ‡È‰4, בהמשך) שכתוב כמו ƒƒƒ
את  וברכו קודש ידיכם "שאו לפסוק

מציון" ה' "יברכך «»¿lb˙nL∆ƒ‰הוי'")
הגילוי  אל מההעלם »¿e˜„˙ובאה

,‰ÓLp‰ והפנימית העמוקה הנקודה «¿»»
בנשמה  ‰ÈÁi„‰ביותר ˙ÈÁa של ¿ƒ««¿ƒ»

והכי  פנימית הכי לנקודה מתייחס "יחידה" והשם שמות כמה לה שיש הנשמה

È¯Ó‡Óaנעלית  ¯‡B·Ók) בפסוק הפותחים ËtLÓaהחסידות ÔBiˆ «¿»¿«¬»≈ƒ¿ƒ¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰„tz5 הזקן BÓB˜Ó˙לאדמו"ר ‰nÎ·e6 כיצד ƒ»∆¿ƒ≈»¿«»¿

פנימיות  "והיא הנשמה של והפנימית העמוקה לנקודה מתייחסת "ציון" בחינת

פועל ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הלב"). שהאדם ¿«¿≈∆
אלוקי  אור וגילוי המשכת תוספת

‰ek‰בעולם  ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»
˙ÈzÈÓ‡‰ הפנימית המטרה »¬ƒƒ

ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NBÚc4, של ¿≈»«ƒ»»∆
והארץ, השמים ¿»¿eÈ‰Âבריאת

ÌÈÓL ÏL ÌÓei˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»∆»«ƒ
ı¯‡Â הבריאה È„ÈŒÏÚוכללות »»∆«¿≈

ÈtŒÏÚL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿∆«ƒ
,·laL ‰„B·Ú התפילה עבודת ¬»∆«≈

Ê‡c עם הם והמצוות התורה כאשר ¿»
היא  "ציון" (וכאמור, שבלב עבודה

הלב) ‚'פנימיות ˙eÓÏL ‡e‰¿≈
nÚ‰˙BˆÓ ‰¯B˙c ÌÈ„e »«ƒ¿»ƒ¿

ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚ ¯L‡ ‰„B·ÚÂ«¬»¬∆¬≈∆»»
„ÓBÚ7 שלושה "על המשנה כדברי ≈

ועל  התורה על עומד העולם דברים

חסדים  גמילות ועל (תפילה) העבודה

(מצוות).

˙L¯t ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ»»«
,Úe·M‰,פינחס daLפרשת «»«∆»

¯Ó‡8˙¯ˆÚ ÈÈÓM‰ ÌBia ∆¡«««¿ƒƒ¬∆∆
'B‚ Ìz·¯˜‰Â 'B‚ ÌÎÏ ‰È‰zƒ¿∆»∆¿ƒ¿«¿∆
,'B‚ „Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯t«∆»«ƒ∆»

‡˙È‡„kשמובא Óba9¯‡כפי ƒ¿ƒ»«¿»»
,‰nÏ È„ÈÁÈ ¯t קרבן מדוע «¿ƒƒ»»

של  הוא עצרת שמיני יום של המוסף

אחד שהם k‚„פר ישראל עם ¿∆∆
‰„ÈÁÈ ‰Óe‡ מקרבנות בשונה »¿ƒ»

הסוכות  חג ימי שבעת של המוסף

שבעים  כנגד פרים שבעים ביחד שהם

העולם. Ê‰אומות ÔÈÚL העובדה ∆ƒ¿»∆
יחידה" "אומה הוא ישראל שעם

‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿ƒ««¿ƒ»
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f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y

זה  ּתּמּוז ּבי"ב ׁשּמתחיל אלי57והּׂשמחה ואני ,( ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

תקּדמּך ּתפּלתי ּובּבקר ׁשּועּתי ואיתא 58הוי' , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

על  ממּונה ׁשהּוא מלא ּתהּלים', ְְְְְִִִֶֶַַַַּב'מדרׁש

אחרֹונה  ּכנסּיה ׁשּתתּפּלל עד ממּתין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּתפּלה

הּתפּלֹות  ּכל ונֹוטל יׂשראל, ׁשל האחרֹון) ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ(הּמנין

הּקּב"ה, ׁשל ּבראׁשֹו ונֹותנּה עטרה אֹותן ְְְְֲֶֶַָָָָָָֹועֹוׂשה

צּדיק  לראׁש ּברכֹות העֹולמים.59ׁשּנאמר חי , ְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשע  עלֿידי וכיון הּנׁשמֹות אצל ההילּו נין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

לכן  הּמלאכים, ּבסּיּוע נעׂשה למּטה, ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָעבֹודתם

אצל  ּגם ההילּו ענין הּנׁשמֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָּפֹועלים

מהּלכים. לבחינת לבא להם ׁשּסייעּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמלאכים

ׁשּגמלני e‰ÊÂו) טֹובֹות לחיבים הּגֹומל ּברּו ¿∆ְְִִֵֶַַַָָָ

הּמניעֹות  ּכל ׁשּמתּבּטלים ְְְִִִֶַַָטֹוב,

טּוב, ּבכל ּומתּברכים ּדהּנסיֹונֹות, ְְְְְְִִִִִַָָָוהעיּכּובים

ּבּמאמר  ׁשמסּים ּתֹורה 60ּוכפי אּלא טֹוב ,61ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו האמיּתי, טֹוב היא 62ׁשהּוא חּיים עץ ְֲִִִִֵֶֶַָָ

מחזיקי  ּדגם מאּוׁשר, ותֹומכיה ּבּה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָלּמחזיקים

הּנה  ּתֹורה, לֹומדי ׁשּלגּבי לֹומר, [ּדיׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָהּתֹורה

עבֹודת  ּבבחינת היא עבֹודתם ּתֹורה ְֲֲֲִִִִֵַַַָָָמחזיקי

טּוב, ּבכל ּומבֹורכים מאּוׁשרים הם ְְְְִִִֵַָָָהּנסיֹונֹות]

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגבּול, ּבלי הּברכה להמׁשכת 63ועד ְְְְְְְִֶַַַַָָָָ

ּביֹום  ּובפרט ּדי, ּבלי עד ּברכה לכם ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָוהריקֹותי

ּבעבֹודת  הּטירחא עלֿידי ּבאים (ׁשּלזה ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשּבת

ּדכל  רעוא חצֹות, ּולאחרי החֹול) ימי ְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַָָׁשׁשת

ּכיעקב 64רעוין  מצרים, ּבלי נחלה נמׁשכת ׁשאז , ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבֹו ונגּבה 65ׁשּכתּוב וצפֹונה וקדמה יּמה ,66ּופרצּת ְְְְֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

ׁשּבת  ּבערב ועלּֿדרֿזה הּבא, עֹולם מעין ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו

חּיים  טֹועמיה להיֹות צרי ׁשאז חצֹות, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָלאחרי

לאחרי 67זכּו הּׁשּׁשי ּבאלף אנּו עֹומדים והרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

יקּוים 68חצֹות  ׁשאז צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ׁשלמה לגאּולה נזּכה מּמׁש ּובקרֹוב , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדּבר.69הּיעּוד  הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל וראּו הוי' כבֹוד ונגלה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָָָָ
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c"i ,qgpit zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,(a xn`n) fenz

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
e‡N'הוי את ּוברכּו קדׁש ּבזה 1ידיכם ּומדּיק . ¿ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ארּבעים  לפני ּבמאמרֹו הּגאּולה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָּבעל

תרפ"ז  ּפינחס ּפרׁשת ׁשּבתֿקֹודׁש ּביֹום ְְִֶַַָָָָָָׁשנה,

הּׁשני  ּׁשּבתֿקֹודׁש2(ּבּמאמר ּבסעּודת ׁשאמרֹו ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

הֹודאה  ּׁשּכתּוב 3ּבסעּודת מה להבין ּדצרי ,( ְְְִִִֶַַָָָָָ

ההמׁשכֹות  וכל הּברכֹות ּכל הלא הוי', את ְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָֹּוברכּו

ענין  מהּו אםּֿכן הוי', מּׁשם הם הּגילּויים ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכל

הוי'. ׁשם את לבר ׁשּצריכים הוי', את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּוברכּו

והוי' ּדלתּתא הוי' ׁשּיׁש ּבזה, הּביאּור ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּונקּודת

ּוברכּו קדׁש ידיכם ׂשאּו נאמר זה ועל ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּדלעילא,

קדׁש' ידיכם ּד'ּׂשאּו העבֹודה ׁשעלֿידי הוי', ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאת

ּתֹוספת  להמׁשי הוי'', את ּד'ברכּו הענין ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָנעׂשה

הוי' יברכ ואז ּדלתּתא, ּבהוי' והּגילּוי 4אֹור ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָ

מּצּיֹון  היא והּברכה נקּודת 4ּדלעילא. ׁשּמתּגּלה , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

צּיֹון  ּבמאמרי  (ּכמבֹואר הּיחידה ּבחינת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהּנׁשמה,

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּתּפדה ּובכּמה 5ּבמׁשּפט ְְְְִִִֵֶַָָָָ

האמיּתית 6מקֹומֹות  הּכּונה נׁשלמת ועלֿידיֿזה .( ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

וארץ  ׁשמים ׁשל 4ּדעֹוׂשה קּיּומם ׁשּיהיה והינּו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

 ֿ ׁשעל ּומצֹות הּתֹורה קּיּום עלֿידי וארץ ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשמים

העּמּודים  ג' ׁשלמּות הּוא ּדאז ׁשּבּלב, עבֹודה ְְֲִִֵֵֶַַָָָּפי

העֹולם  עליהם אׁשר ועבֹודה מצֹות ְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָּדתֹורה

.7עֹומד  ֵ

LÈÂ ה ּפרׁשת עם זה ענין ׁשּבּהלקּׁשר ּׁשבּוע, ¿≈ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

גֹו'8נאמר  לכם ּתהיה עצרת הּׁשמיני ּבּיֹום ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָ

ּכדאיתא  גֹו', אחד איל אחד ּפר גֹו' ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָוהקרבּתם

ּבחינת 9ּבּגמרא  עם קׁשּור זה ׁשענין יחידה. אּומה ּכנגד לּמה, יחידי ּפר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
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ב.1) קלד, ואילך.2)תהלים ריז ע' תרפ"ז 3.173)סה"מ ע' תרפ"ז השיחות ספר ג.4)ראה שם, ב 5)תהלים א, דברים

ובכ"מ.6)ואילך. ואילך). קצ ע' תשט"ו (סה"מ תשט"ו תפדה במשפט ציון ביום 7)ד"ה שלומדים הפרק - מ"ב פ"א אבות

זה. לה.8)הש"ק כט, ב.9)פרשתנו נה, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N1‰Êa ˜i„Óe בפסוק . ושואל ¿¿≈∆…∆»¿∆¬»»¿«≈»∆

הריי"צ  הרבי ‰Ïe‡b‰זה ÏÚa תמוז י"בֿי"ג הגאולה בחג ממאסר שנגאל «««¿»
תרפ"ז  שאמר B¯Ó‡Óaבשנת זה פסוק על חסידות ÈÙÏמאמר ¿«¬»ƒ¿≈

Ê"Ù¯˙ ÒÁÈt ˙L¯t L„B˜Œ˙aL ÌBÈa ,‰L ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ»»¿«»∆»»«ƒ¿»
ÈM‰ ¯Ó‡na)2B¯Ó‡L הרבי ««¬»«≈ƒ∆¬»

הגאולה  בעל »¿eÚÒaƒ„˙הריי"צ
‰‡„B‰ ˙„eÚÒa L„B˜Œ˙aM3 «»∆ƒ¿«»»

מהמאסר  גאולתו CÈ¯ˆcעל ,(¿»ƒ
·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï זה בפסוק ¿»ƒ«∆»

,'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e בני שעל היינו »¿∆¬»»
ה' את לברך Ïkישראל ‡Ï‰¬…»

˙BÎ¯a‰ לעולם ÏÎÂשבאות «¿»¿»
˙BÎLÓ‰‰ למטה ÏÎÂמלמעלה ««¿»¿»
ÌÈÈeÏÈb‰ האלוקיים האורות של «ƒƒ

‰ÈÂ',הנעלמים  ÌMÓ Ì‰ מידת ≈ƒ≈¬»»
והגילוי  הרחמים ≈ÔkŒÌ‡ƒהחסד,

,'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿«»¿∆¬»»
ÌÈÎÈ¯vL אנחנוÌL ˙‡ C¯·Ï ∆¿ƒƒ¿»≈∆≈

'ÈÂ‰ המקור הוא הוי' אדרבה והרי ¬»»
הברכות? של

LiL ,‰Êa ¯e‡Èa‰ ˙„e˜e¿««≈»∆∆≈
הוי' בשם דרגות z˙Ïc‡שתי 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«»

שלמטה  ÏÈÚÏc‡הוי' 'ÈÂ‰Â'הוי «¬»»ƒ¿≈»
Ó‡¯שלמעלה, ‰Ê ÏÚÂ זה בפסוק ¿«∆∆¡«

˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N¿¿≈∆…∆»¿∆
,'ÈÂ‰‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL של ¬»»∆«¿≈»¬»
˜„L'האדם  ÌÎÈ„È e‡O'cƒ¿¿≈∆…∆

להלן  יתבאר ‰ÔÈÚשתוכנה ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»
CÈLÓ‰Ï ,''ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·'c¿»¿∆¬»»¿«¿ƒ
'ÈÂ‰a ÈeÏÈb‰Â ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆¿«ƒ«¬»»

‡z˙Ïc בדרגה התעלות ולפעול ƒ¿«»
הוי', שם של EÎ¯·Èהתחתונה Ê‡Â¿»¿»∆¿

ממקור  לאדם ברכה תוספת ותהיה

הדרגה ÈÂ‰4‡ÏÈÚÏc'עליון  ¬»»ƒ¿≈»
הוי'. שם של ««¿»¿Î¯a‰Â‰הגבוהה

ÔBivÓ ‡È‰4, בהמשך) שכתוב כמו ƒƒƒ
את  וברכו קודש ידיכם "שאו לפסוק

מציון" ה' "יברכך «»¿lb˙nL∆ƒ‰הוי'")
הגילוי  אל מההעלם »¿e˜„˙ובאה

,‰ÓLp‰ והפנימית העמוקה הנקודה «¿»»
בנשמה  ‰ÈÁi„‰ביותר ˙ÈÁa של ¿ƒ««¿ƒ»

והכי  פנימית הכי לנקודה מתייחס "יחידה" והשם שמות כמה לה שיש הנשמה

È¯Ó‡Óaנעלית  ¯‡B·Ók) בפסוק הפותחים ËtLÓaהחסידות ÔBiˆ «¿»¿«¬»≈ƒ¿ƒ¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰„tz5 הזקן BÓB˜Ó˙לאדמו"ר ‰nÎ·e6 כיצד ƒ»∆¿ƒ≈»¿«»¿

פנימיות  "והיא הנשמה של והפנימית העמוקה לנקודה מתייחסת "ציון" בחינת

פועל ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הלב"). שהאדם ¿«¿≈∆
אלוקי  אור וגילוי המשכת תוספת

‰ek‰בעולם  ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»
˙ÈzÈÓ‡‰ הפנימית המטרה »¬ƒƒ

ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NBÚc4, של ¿≈»«ƒ»»∆
והארץ, השמים ¿»¿eÈ‰Âבריאת

ÌÈÓL ÏL ÌÓei˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»∆»«ƒ
ı¯‡Â הבריאה È„ÈŒÏÚוכללות »»∆«¿≈

ÈtŒÏÚL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿∆«ƒ
,·laL ‰„B·Ú התפילה עבודת ¬»∆«≈

Ê‡c עם הם והמצוות התורה כאשר ¿»
היא  "ציון" (וכאמור, שבלב עבודה

הלב) ‚'פנימיות ˙eÓÏL ‡e‰¿≈
nÚ‰˙BˆÓ ‰¯B˙c ÌÈ„e »«ƒ¿»ƒ¿

ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚ ¯L‡ ‰„B·ÚÂ«¬»¬∆¬≈∆»»
„ÓBÚ7 שלושה "על המשנה כדברי ≈

ועל  התורה על עומד העולם דברים

חסדים  גמילות ועל (תפילה) העבודה

(מצוות).

˙L¯t ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ»»«
,Úe·M‰,פינחס daLפרשת «»«∆»

¯Ó‡8˙¯ˆÚ ÈÈÓM‰ ÌBia ∆¡«««¿ƒƒ¬∆∆
'B‚ Ìz·¯˜‰Â 'B‚ ÌÎÏ ‰È‰zƒ¿∆»∆¿ƒ¿«¿∆
,'B‚ „Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯t«∆»«ƒ∆»

‡˙È‡„kשמובא Óba9¯‡כפי ƒ¿ƒ»«¿»»
,‰nÏ È„ÈÁÈ ¯t קרבן מדוע «¿ƒƒ»»

של  הוא עצרת שמיני יום של המוסף

אחד שהם k‚„פר ישראל עם ¿∆∆
‰„ÈÁÈ ‰Óe‡ מקרבנות בשונה »¿ƒ»

הסוכות  חג ימי שבעת של המוסף

שבעים  כנגד פרים שבעים ביחד שהם

העולם. Ê‰אומות ÔÈÚL העובדה ∆ƒ¿»∆
יחידה" "אומה הוא ישראל שעם

‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿ƒ««¿ƒ»
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f"kyz'd (a xn`n) ,fenz c"i ,qgpit t"y

יחיד  מּבחינת ׁשּמקּבלת הּוא ׁשענינּה ,10הּיחידה, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

צּיֹון, ּבחינת ׁשל ענינּה ׁשּזהּו עֹולם, ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָיחידֹו

ַַּכּנ"ל.

ּבעבֹודה CÈLÓÓeב) זה ּולהבין ּבּמאמר, «¿ƒְֲֲִֶַַָָָָ

העבֹודה  ּבדרכי האדם ְְְֲֵֶֶַָָָָָּבנפׁש

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו הּנה החסידּות, ׁשלׁש11ּבדר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּתיכף  ׁשחיטה, לסמיכה ּתיכף הן, ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָּתכיפֹות

כּו'. ּתפּלה לּגאּולה ּתיכף ּברכה, ידים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלנטילת

ּתֹוכף  ׁשהּוא מי ּכל ּבֹון, רּבי ּבר יֹוסי רּבי ִִִֵֵֶַַַַָָאמר

קרּבן  ּבאֹותֹו נֹוגע ּפסּול אין לׁשחיטה, ְְְְְִִִֵֵַָָָָסמיכה

ּוׁשחיטה, סמיכה אּלּו, ּדברים ׁשג' ּומבאר, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָוכּו'.

הם  ּותפּלה, ּוגאּולה ּוברכה, ידים ְְְְִִִֵַַָָָָָנטילת

הענינים, ּבג' והּפנימית האמיּתית ְְְְֲֲִִִִִִַָָָָָהעבֹודה

ּתפּלה  זֹו ׁשּבּלב ׁשהּוא 12עבֹודה הּמצֹות קּיּום , ְְֲִִִֵֶֶַַָָ

ענין  ׁשהּוא  הּתֹורה ולימ ּוד חסדים , ּגמילּות ְְְְֲִִִִִֶַַַָָענין

ּבפרטּיּות. לבאר ׁשּממׁשי ּכפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָהּגאּולה,

¯‡·Óe היא העבֹודה ׁשהתחלת ּבּמאמר, ¿»≈ְֲֲִֶַַַַָָָָ

ּתמּורת  היא ּדתפּלה הּתפּלה, ְְְֲִִִִַַַָָעבֹודת

הּקרּבן 13הּקרּבנֹות  ּבהבאת העבֹודה וראׁשית , ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָ

ּבסמיכה  ּדכתיב 14הּוא ראׁש15, על ידֹו וסמ ְְְִִִִַַָָָֹ

הּסמיכה  ּדעלֿידי עליו, לכּפר לֹו ונרצה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהעֹולה

ּדה  הּוא, והענין הּקרּבן. הרצאת ענין הּוא ּנה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

נגד  ׁשהם הּידים אצּבעֹות ּבעׂשר הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּסמיכה

יצירה  ּבספר ּכדאיתא ספירֹות, עׂשר 16עׂשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָ

ּובברּכת  אצּבעֹות, עׂשר מסּפר מה, ּבלי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָספירֹות

ּכתיב  יֹוסף ּבני את ואיתא 17יעקב ידיו, את ׂשּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

להמׁשי עיּלאה חכמה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבבחּיי,

ּכתיב  ּביהֹוׁשע וכן הּברכה. מקֹור ְְְְִִִֵַַָָָֻמּׁשם

עליו 18(ּבפרׁשתנּו ידיו את מׁשה וּיסמֹו ( ְְִֵֶֶַָָָָָָָֹ

יפה  ּבעין זאת עׂשה ׁשּמׁשה רׁש"י ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ[ּוכפירּוׁש

יד את וסמכּת לֹו אמר ׁשהּקּב"ה ּׁשּנצטּוה, מּמה ויֹותר מלא 19יֹותר ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה והּוא , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
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וש"נ.10) .57 ע' תרצ"ו סה"מ א. כה, ראה פ' לקו"ת ה"א.11)ראה פ"א ברכות א.12)ירושלמי ב, כו,13)תענית ברכות

ואילך.14)אֿב. קפד ע' תרנ"ג ואילך. רכח ע' ח"א תרל"א סה"מ גם ד.15)ראה א, מ"ג.16)ויקרא מח,17)פ"א ויחי

כג.18)יד. יח.19)כז, שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הנשמה, של והפנימיות העומק שהיא Ïa˜nL˙שבנשמה ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»∆¿«∆∆

שלה ההשפעה ואת שלה החיות ÈÁÈ„את ˙ÈÁaÓ10, גבוהה דרגה ƒ¿ƒ«»ƒ
נקרא הוא ברוך הקדוש שבה באלוקות ביותר ÌÏBÚ,ועמוקה ÏL B„ÈÁÈ¿ƒ∆»

,ÔBiˆ ˙ÈÁa ÏL dÈÚ e‰fL הנשמה ופנימיות עומק היחידה, בחינת ∆∆ƒ¿»»∆¿ƒ«ƒ
.Ï"pk««

CÈLÓÓe בעל ·) הריי"צ הרבי «¿ƒ
ÔÈ·‰Ïeהנזכר,Ó‡na¯הגאולה  ««¬»¿»ƒ

'‰ ‰„B·Úa ‰Ê הרוחניתLÙa ∆»¬»¿∆∆
C¯„a ‰„B·Ú‰ ÈÎ¯„a Ì„‡‰»»»¿«¿≈»¬»¿∆∆
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰ ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ≈»¿«≈

Ï"Ê11,Ô‰ ˙BÙÈÎz LÏL «»…¿ƒ≈
צריכים  שהם מצינו דברים בשלושה

ללא  לזה זה וסמוכים תכופים להיות

ביניהם  ÎÈÓÒÏ‰הפסק ÛÎÈz≈∆ƒ¿ƒ»
‰ËÈÁL צריכה הקרבן שחיטת ¿ƒ»

את  עליו שסומכים לאחר מיד להיות

ÌÈ„Èהידיים, ˙ÏÈËÏ ÛÎÈz≈∆ƒ¿ƒ«»«ƒ
‰Î¯a מיד ידיים נטילת על לברך יש ¿»»

הנטילה, Ïe‡bÏ‰לאחר ÛÎÈz≈∆ƒ¿»
‰lÙz שמונה תפילת את להתחיל יש ¿ƒ»

ישראל" "גאל ברכת לאחר מיד עשרה

Èa¯ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡ .'eÎ»««ƒ≈««ƒ
ÛÎBz ‡e‰L ÈÓ Ïk ,ÔBa»ƒ∆≈
ÏeÒt ÔÈ‡ ,‰ËÈÁLÏ ‰ÎÈÓÒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿

Ôa¯˜ B˙B‡a Ú‚B לו ומובטח ≈«¿»¿»
כשר יהיה ¿eÎÂ'.שקרבנו

¯‡·Óe הגאולה בעל הריי"צ הרבי ¿»≈
הנזכר, ‡elבמאמר ÌÈ¯·c '‚L∆¿»ƒ≈

להיות  צריכים שהם נאמר שעליהם

לזה, זה ËÈÁLe‰,סמוכים ‰ÎÈÓÒ¿ƒ»¿ƒ»
‰Ïe‡‚e ,‰Î¯·e ÌÈ„È ˙ÏÈË¿ƒ«»«ƒ¿»»¿»
‰„B·Ú‰ Ì‰ ,‰lÙ˙e¿ƒ»≈»¬»
'‚a ˙ÈÓÈt‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿ƒƒ¿

,ÌÈÈÚ‰,עומד העולם שעליהם »ƒ¿»ƒ
BÊכאמור, ·laL ‰„B·Ú¬»∆«≈
‰lÙz12‡e‰L ˙Bˆn‰ Ìei˜ , ¿ƒ»ƒ«ƒ¿∆

„eÓÈÏÂ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÔÈÚƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ‡e‰L ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿««¿»
¯‡·Ï CÈLÓnL ÈÙk¿ƒ∆«¿ƒ¿»≈

.˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ

‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰L ,¯Ó‡na ¯‡·Óeשלה הראשון ‰È‡השלב ¿»≈««¬»∆«¿»«»¬»ƒ
˙Ba¯w‰ ˙¯eÓz ‡È‰ ‰lÙ˙c ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú13, כדברי ¬««¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿««»¿»

הקרבנות כנגד התפילות את תקנו שחכמים ז"ל ההתחלה,ÈL‡¯Â˙חכמינו ¿≈ƒ
של הראשון ÎÈÓÒa‰השלב ‡e‰ Ôa¯w‰ ˙‡·‰a ‰„B·Ú‰14, »¬»«¬»««»¿»ƒ¿ƒ»

·È˙Îc15) בסדר שכתוב בתורה ƒ¿ƒ
הקרבנות) את CÓÒÂהקרבת המביא ¿»«

‰ÏBÚ‰הקרבן  L‡¯ ÏÚ B„È»«…»»
ŒÏÚc ,ÂÈÏÚ ¯tÎÏ BÏ ‰ˆ¯Â¿ƒ¿»¿«≈»»¿«
˙‡ˆ¯‰ ‡e‰ ‰ÎÈÓq‰ È„È¿≈«¿ƒ»«¿»«

Ôa¯w‰.'ה לפני רצוי נהיה הקרבן «»¿»
ÔÈÚ‰Â'ה'סמיכה של הרוחני הפנימי ¿»ƒ¿»

הקרבן ראש ÔÈÚעל ‰p‰c ,‡e‰¿ƒ≈ƒ¿«
˙BÚaˆ‡ ¯NÚa ‡e‰ ‰ÎÈÓq‰«¿ƒ»¿∆∆∆¿»
¯NÚ „‚ Ì‰L ÌÈ„i‰«»«ƒ∆≈∆∆∆∆
¯ÙÒa ‡˙È‡„k ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈∆

‰¯ÈˆÈ16ÈÏa ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿ƒ
‰Ó,מוגדרת מהות ללא מופשטות, «

˙k¯··e ,˙BÚaˆ‡ ¯NÚ ¯tÒÓƒ¿«∆∆∆¿»¿ƒ¿«
ÛÒBÈ Èa ˙‡ ·˜ÚÈ ואפרים מנשה «¬…∆¿≈≈

·È˙k17ÂÈ„È ˙‡ ÏkN את ושם ¿ƒƒ≈∆»»
יד  ואת הצעיר אפרים ראש על ימינו יד

הבכור, מנשה ראש על שמאלו

˙ÈÁa ‡e‰L ,ÈiÁ·a ‡˙È‡Â¿ƒ»ƒ¿«≈∆¿ƒ«
‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ לברך יעקב פעולת »¿»ƒ»»

בעשר  היינו ידיו, בשתי יוסף בני את

הספירות, עשר שכנגד האצבעות

העליונה, החכמה בבחינת קשורה

הספירות, עשר מבין הראשונה

ÌMÓ CÈLÓ‰Ï העליונה מהחכמה ¿«¿ƒƒ»
ÚLB‰Èa ÔÎÂ .‰Î¯a‰ ¯B˜Ó¿«¿»»¿≈ƒÀ«

e˙L¯Ùa) ·È˙k18 פרשת ¿ƒ¿»»»≈
פינחס  פרשת CBÓÒiÂהשבוע, («ƒ¿

ÂÈÏÚ ÂÈ„È ˙‡ ‰LÓ יהושע על …∆∆»»»»
מקומו  ממלא להיות אותו ומינה

ישראל  עם ≈¿[Le¯ÈÙÎeכמנהיג
ÔÈÚa ˙‡Ê ‰NÚ ‰LnL È"L«̄ƒ∆…∆»»…¿«ƒ

¯˙BÈÂ ¯˙BÈ ‰ÙÈ יותר הרבה »»≈¿≈
‰"aw‰L ,‰eËˆpM ‰nÓƒ«∆ƒ¿«»∆«»»

E„È ˙‡ zÎÓÒÂ BÏ ¯Ó‡19, יד »«¿»«¿»∆»¿
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'ied z` ekxae ycew mkici e`y

ׁשהּוא  יפה], ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו ְְְְִִֶַָָָָָוגדּוׁש,

הּוא  ׁשראׁשיתן ספירֹות, עׂשר מּבחינת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהמׁשכה

על  הּסמיכה ענין יּובן כן ּוכמֹו חכמה. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּבחינת

מ"ה  ּבגימטרּיא ׁשהאדם ממׁשי20הּקרּבן, , ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

ב"ן  ּבגימטרּיא הּבהמה, על עליֹון אֹור ,21ּבחינת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

וכּו'. להתעּלֹות ׁשּתּוכל ְְְְִִֵֶַַּבכדי

ּבּמּוזּכר LÈÂג) הּמּוסגר) (ּבּמאמר להֹוסיף ¿≈ְְְְֲִַַַָָָ

את  מׁשה ׁשּסמ הּסמיכה אֹודֹות ְְִֵֶֶֶַַָָֹלעיל

ּבחּייו, הּכל את לֹו ׁשּנתן ּבא ֹופן ׁשהיתה ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻיהֹוׁשע,

הּגאּולה, ּבעל אצל ּגם מצינּו ֿ זה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעלּֿדר

אדמו"ר  כ"ק אביו, ּבחּיי לנׂשיאּות ְְְִִִִֵֶַַָׁשּנסמ

כּו'. הּכל את לֹו ׁשּנתן נׁשמתֹוֿעדן, ְִֵֶֶֶַַָָֹ(מהורש"ב )

אצל  ּדּוגמתֹו מצינּו ׁשּלא מיּוחד ענין זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוהרי

ּדמׁשה  אתּפׁשטּותא נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹׁשאר

ודרא  ּדרא ֿ 22ׁשּבכל מהּבעלֿׁשם החל טֹוב,, ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבנֹו היה הסּתּלקּותֹו ׁשּלאחרי הראׁשֹונה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבּׁשנה

הּנׂשיאּות  עברה לאחריֿזה ורק מקֹומֹו, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָממּלא

הּמּגיד  ׁשנים 23להרב ּכּמה ּבמׁש הּנה אז, [וגם ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

אינֹו הּנׂשיאּות ׁשענין ה'ּתֹולדות' ּבעל סבּור ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהיה

כּו' אליו אם ּכי הּמּגיד, להרב ואםּֿכן 24ׁשּי ,[ ְְִִִִֵֵַַַַָָָ

את  הּבעלֿׁשםֿטֹוב נתן ׁשּבחּייו לֹומר ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָאיֿאפׁשר 

הּמּגיד, הרב אצל ועלּֿדרֿזה כּו'. לאחד ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכל

ממּלא  מי ידעּו לא הסּתּלקּותֹו לאחרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּתיכף

הרב  ׁשל ּבנֹו היה לכלֿלראׁש ׁשהרי ְְְְֲֵֶֶַָָָֹֹמקֹומֹו,

מקֹומֹו ממּלא היה ׁשּבתחילה ּגם 25הּמּגיד והיּו , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

מענּדל  מנחם רּבי ּכמֹו מיּוחדים, ּתלמידים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּכּמה

כּו' ׁשּנֹוסף 26מהאראדאק הּזקן, רּבנּו אצל וכן . ְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבנׂשיאּות, ׁשּנהגּו חסידים ּגם היּו הּבנים, ְֲֲִִִִִֶַַַָָָעל
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ובכ"מ.20) פ"ב. ורחל) לאה (שער לח שער פ"ג. התיקון) (שער יו"ד שער חיים עץ להאריז"ל 21)ראה הליקוטים ספר ראה

ב. יא, א).22)שמיני קיד, א. (קיב, תס"ט ע'23)תקו"ז ב חוברת "התמים" ואילך. 83 ע' שלום תורת השיחות ספר ראה

ואילך. ב) (עא, ועוד.24)מו קנב. ע' תש"מ) חב"ד, (כפר עז מגדל קצט 25)ראה ס"ע ח"א אדה"ז אגרות ֿקודש ראה

ח"א 26)ואילך. (לקו"ד תרצ"ג כסלו יט שיחת ב). (סב, פכ"ה רפ"ח. ספ"ד. ח"א רבי בית רא. ע' שם אגרותֿקודש ראה

ועוד. ואילך. 459 ע' ח"ב לקו"ש א). ל,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בלבד  רבנו e‰Â‡אחת B‡NÚÂמשה ,ÂÈ„È ÈzLa ‰NÚ יהושע את ¿»»ƒ¿≈»»«¬»

‡e‰L ,[‰ÙÈ ÔÈÚa B˙ÓÎÁ B‡lÓe ,Le„‚Â ‡ÏÓ ÈÏÎk סמיכה ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ¿»¿»¿«ƒ»»∆
אצבעות, עשר עם הידיים, B¯ÈÙÒ˙,בשתי ¯NÚ ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ

‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ Ô˙ÈL‡¯L.הראשונה הספירה ∆≈ƒ»¿ƒ«»¿»
‰ÎÈÓq‰ ÔÈÚ Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»ƒ¿««¿ƒ»

הידיים ‰Ôa¯w,בשתי ÏÚ««»¿»
‰"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a Ì„‡‰L20, ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»

ÏÚ ÔBÈÏÚ ¯B‡ ˙ÈÁa CÈLÓÓ«¿ƒ¿ƒ«∆¿«
Ô"· ‡i¯ËÓÈ‚a ,‰Ó‰a‰21, «¿≈»¿ƒ«¿ƒ»

ÏÎezL È„Îa הבהמה˙BlÚ˙‰Ï ƒ¿≈∆«¿ƒ¿«
ואלוקות  לקדושה וחומריות מגשמיות

'eÎÂ"מ"ה" של הפנימי עניינם ועל ¿
יכול  הוי' ששם בחסידות מבואר וב"ן"

'מילוי' של שונות בצורות נכתב להיות

אל"ף  במילוי נכתב הוי' שם וכאשר

הוא  הרי ה"א, וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו

מ"ה, שם ונקרא 45 בגימטריא עולה

היינו  ה' במילוי נכתב הוא כאשר ואילו

עולה  הוא הרי - ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד,

ועוד  ב"ן. שם ונקרא ,52 בגימטריא

מברר  מ"ה ששם בחסידות מבואר

את  ומעלה הרע מן הטוב את (מפריד

למטה  מלמעלה המשכה בדרך הטוב)

מלמטה  העלאה בדרך מברר ב"ן ושם

למעלה.

¯Ó‡na) ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ¿«¬»
ÏÈÚÏ ¯kÊena (¯‚Òen‰«¿»«¿»¿≈
‰LÓ CÓqL ‰ÎÈÓq‰ ˙B„B‡«¿ƒ»∆»«…∆
ÔÙB‡a ‰˙È‰L ,ÚLB‰È ˙‡∆¿À«∆»¿»¿∆

BÏ Ô˙pL ליהושע ‰Ïkמשה ˙‡ ∆»«∆«…
ÂÈiÁa על כוח נתינת בתור רק ולא ¿«»

מותו, eÈˆÓאחרי ‰ÊŒC¯cŒÏÚL∆«∆∆∆»ƒ
Ïˆ‡ Ìb הריי"צ ÏÚaהרבי «≈∆««

˙e‡ÈNÏ CÓÒpL ,‰Ïe‡b‰«¿»∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
,ÂÈ·‡ ÈiÁa אדמו"ר כ"ק ¿«≈»ƒ

Ô˙pL(מהורש"ב) ,Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆∆»«
'eÎ Ïk‰ ˙‡ BÏ לשורה אותו מינה ∆«…

את  לו ונתן הכלל בענייני תפקידים של

לנשיאות. הדרושים הרוחניים הכוחות Ê‰כל È¯‰Â‡lL „ÁeÈÓ ÔÈÚ «¬≈∆ƒ¿»¿»∆…

,eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯ ¯‡L Ïˆ‡ B˙Ó‚ec eÈˆÓ כלשון הם, שכולם »ƒ¿»≈∆¿»«≈¿ƒ≈
Â„¯‡הזוהר  ‡¯c ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡22, התפשטות ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»»»¿»»

אחד  ובאף ודור, דור בכל רבנו משה של והארה) התגלות של (במובן

הנשיא  בחיי הבא לנשיא העניינים כל נתינת היתה לא נשיאינו מרבותינו

BËŒÌLŒÏÚa‰Ó·,הקודם  ÏÁ‰»≈≈«««≈
È¯Á‡lL ‰BL‡¯‰ ‰MaL∆«»»»ƒ»∆¿«¬≈

Ba ‰È‰ B˙e˜lzÒ‰ צבי רבי ƒ¿«¿»»¿
ŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Â ,BÓB˜Ó ‡lÓÓ¿«≈¿¿«¿«¬≈
·¯‰Ï ˙e‡ÈNp‰ ‰¯·Ú ‰Ê∆»¿»«¿ƒ¿»«

„Èbn‰23 ֿ הבעל בחיי אופן, ובכל ««ƒ
אל  הנשיאות ענייני עברו לא שםֿטוב

‡Ê,המגיד  Ì‚Â] לאחר אפילו ¿«»
המגיד  אל עברה כן ≈p‰ƒ‰שהנשיאות

¯e·Ò ‰È‰ ÌÈL ‰nk CLÓa¿∆∆«»»ƒ»»»
'˙Â„ÏBz'‰ ÏÚa יוסף יעקב רבי «««¿…

יעקב  "תולדות הספר מחבר מפולנאה,

של  תלמידיו מגדולי שהיה יוסף"

‰e‡ÈNp˙הבעלֿשםֿטוב  ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ
Èk ,„Èbn‰ ·¯‰Ï CiL BÈ‡≈«»¿»«««ƒƒ

'eÎ ÂÈÏ‡ Ì‡24ŒÈ‡ ÔkŒÌ‡Â ,[ ƒ≈»¿ƒ≈ƒ
Ô˙ ÂÈiÁaL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆¿«»»«
Ïk‰ ˙‡ ·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈∆«…

'eÎ „Á‡Ï מקום היה לא כן אם כי ¿∆»
שנה, במשך בנו ידי על מקומו למילוי

ה'תולדות' בעל לסברת מקום היה ולא

למגיד. שייכת לא »¿ŒÏÚÂשהנשיאות
,„Èbn‰ ·¯‰ Ïˆ‡ ‰ÊŒC¯c∆∆∆≈∆»«««ƒ

ÛÎÈzL הראשון È¯Á‡Ïבזמן ∆≈∆¿«¬≈
ÈÓ eÚ„È ‡Ï B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿…»¿ƒ
ŒÏÎÏ È¯‰L ,BÓB˜Ó ‡lÓÓ¿«≈¿∆¬≈¿…
·¯‰ ÏL Ba ‰È‰ L‡¯Ï¿…»»¿∆»«

„Èbn‰'המלאך' אברהם רבי ««ƒ
‡lÓÓ ‰È‰ ‰ÏÈÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»»»¿«≈

BÓB˜Ó25‰nk Ìb eÈ‰Â , ¿¿»««»
Èa¯ BÓk ,ÌÈ„ÁeÈÓ ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ
˜‡„‡¯‡‰Ó ÏcÚÓ ÌÁÓ¿«≈∆¿¿≈»»»

'eÎ26 מיידית עברה לא והנשיאות

מהם. ¯eaלאחד Ïˆ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆«≈
,˙e‡ÈNa e‚‰pL ÌÈ„ÈÒÁ Ìb eÈ‰ ,ÌÈa‰ ÏÚ ÛÒBpL ,Ô˜f‰«»≈∆»««»ƒ»«¬ƒƒ∆»¬ƒ¿ƒ
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יחיד  מּבחינת ׁשּמקּבלת הּוא ׁשענינּה ,10הּיחידה, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

צּיֹון, ּבחינת ׁשל ענינּה ׁשּזהּו עֹולם, ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָיחידֹו

ַַּכּנ"ל.

ּבעבֹודה CÈLÓÓeב) זה ּולהבין ּבּמאמר, «¿ƒְֲֲִֶַַָָָָ

העבֹודה  ּבדרכי האדם ְְְֲֵֶֶַָָָָָּבנפׁש

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו הּנה החסידּות, ׁשלׁש11ּבדר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּתיכף  ׁשחיטה, לסמיכה ּתיכף הן, ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָּתכיפֹות

כּו'. ּתפּלה לּגאּולה ּתיכף ּברכה, ידים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלנטילת

ּתֹוכף  ׁשהּוא מי ּכל ּבֹון, רּבי ּבר יֹוסי רּבי ִִִֵֵֶַַַַָָאמר

קרּבן  ּבאֹותֹו נֹוגע ּפסּול אין לׁשחיטה, ְְְְְִִִֵֵַָָָָסמיכה

ּוׁשחיטה, סמיכה אּלּו, ּדברים ׁשג' ּומבאר, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָוכּו'.

הם  ּותפּלה, ּוגאּולה ּוברכה, ידים ְְְְִִִֵַַָָָָָנטילת

הענינים, ּבג' והּפנימית האמיּתית ְְְְֲֲִִִִִִַָָָָָהעבֹודה

ּתפּלה  זֹו ׁשּבּלב ׁשהּוא 12עבֹודה הּמצֹות קּיּום , ְְֲִִִֵֶֶַַָָ

ענין  ׁשהּוא  הּתֹורה ולימ ּוד חסדים , ּגמילּות ְְְְֲִִִִִֶַַַָָענין

ּבפרטּיּות. לבאר ׁשּממׁשי ּכפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָהּגאּולה,

¯‡·Óe היא העבֹודה ׁשהתחלת ּבּמאמר, ¿»≈ְֲֲִֶַַַַָָָָ

ּתמּורת  היא ּדתפּלה הּתפּלה, ְְְֲִִִִַַַָָעבֹודת

הּקרּבן 13הּקרּבנֹות  ּבהבאת העבֹודה וראׁשית , ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָ

ּבסמיכה  ּדכתיב 14הּוא ראׁש15, על ידֹו וסמ ְְְִִִִַַָָָֹ

הּסמיכה  ּדעלֿידי עליו, לכּפר לֹו ונרצה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהעֹולה

ּדה  הּוא, והענין הּקרּבן. הרצאת ענין הּוא ּנה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

נגד  ׁשהם הּידים אצּבעֹות ּבעׂשר הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּסמיכה

יצירה  ּבספר ּכדאיתא ספירֹות, עׂשר 16עׂשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָ

ּובברּכת  אצּבעֹות, עׂשר מסּפר מה, ּבלי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָספירֹות

ּכתיב  יֹוסף ּבני את ואיתא 17יעקב ידיו, את ׂשּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

להמׁשי עיּלאה חכמה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבבחּיי,

ּכתיב  ּביהֹוׁשע וכן הּברכה. מקֹור ְְְְִִִֵַַָָָֻמּׁשם

עליו 18(ּבפרׁשתנּו ידיו את מׁשה וּיסמֹו ( ְְִֵֶֶַָָָָָָָֹ

יפה  ּבעין זאת עׂשה ׁשּמׁשה רׁש"י ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ[ּוכפירּוׁש

יד את וסמכּת לֹו אמר ׁשהּקּב"ה ּׁשּנצטּוה, מּמה ויֹותר מלא 19יֹותר ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה והּוא , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הנשמה, של והפנימיות העומק שהיא Ïa˜nL˙שבנשמה ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»∆¿«∆∆

שלה ההשפעה ואת שלה החיות ÈÁÈ„את ˙ÈÁaÓ10, גבוהה דרגה ƒ¿ƒ«»ƒ
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ׁשהּוא  יפה], ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו ְְְְִִֶַָָָָָוגדּוׁש,

הּוא  ׁשראׁשיתן ספירֹות, עׂשר מּבחינת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהמׁשכה

על  הּסמיכה ענין יּובן כן ּוכמֹו חכמה. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּבחינת

מ"ה  ּבגימטרּיא ׁשהאדם ממׁשי20הּקרּבן, , ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

ב"ן  ּבגימטרּיא הּבהמה, על עליֹון אֹור ,21ּבחינת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

וכּו'. להתעּלֹות ׁשּתּוכל ְְְְִִֵֶַַּבכדי

ּבּמּוזּכר LÈÂג) הּמּוסגר) (ּבּמאמר להֹוסיף ¿≈ְְְְֲִַַַָָָ

את  מׁשה ׁשּסמ הּסמיכה אֹודֹות ְְִֵֶֶֶַַָָֹלעיל

ּבחּייו, הּכל את לֹו ׁשּנתן ּבא ֹופן ׁשהיתה ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻיהֹוׁשע,

הּגאּולה, ּבעל אצל ּגם מצינּו ֿ זה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעלּֿדר

אדמו"ר  כ"ק אביו, ּבחּיי לנׂשיאּות ְְְִִִִֵֶַַָׁשּנסמ

כּו'. הּכל את לֹו ׁשּנתן נׁשמתֹוֿעדן, ְִֵֶֶֶַַָָֹ(מהורש"ב )

אצל  ּדּוגמתֹו מצינּו ׁשּלא מיּוחד ענין זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוהרי

ּדמׁשה  אתּפׁשטּותא נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹׁשאר

ודרא  ּדרא ֿ 22ׁשּבכל מהּבעלֿׁשם החל טֹוב,, ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבנֹו היה הסּתּלקּותֹו ׁשּלאחרי הראׁשֹונה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבּׁשנה

הּנׂשיאּות  עברה לאחריֿזה ורק מקֹומֹו, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָממּלא

הּמּגיד  ׁשנים 23להרב ּכּמה ּבמׁש הּנה אז, [וגם ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

אינֹו הּנׂשיאּות ׁשענין ה'ּתֹולדות' ּבעל סבּור ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהיה

כּו' אליו אם ּכי הּמּגיד, להרב ואםּֿכן 24ׁשּי ,[ ְְִִִִֵֵַַַַָָָ

את  הּבעלֿׁשםֿטֹוב נתן ׁשּבחּייו לֹומר ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָאיֿאפׁשר 

הּמּגיד, הרב אצל ועלּֿדרֿזה כּו'. לאחד ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכל

ממּלא  מי ידעּו לא הסּתּלקּותֹו לאחרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּתיכף

הרב  ׁשל ּבנֹו היה לכלֿלראׁש ׁשהרי ְְְְֲֵֶֶַָָָֹֹמקֹומֹו,

מקֹומֹו ממּלא היה ׁשּבתחילה ּגם 25הּמּגיד והיּו , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

מענּדל  מנחם רּבי ּכמֹו מיּוחדים, ּתלמידים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּכּמה

כּו' ׁשּנֹוסף 26מהאראדאק הּזקן, רּבנּו אצל וכן . ְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבנׂשיאּות, ׁשּנהגּו חסידים ּגם היּו הּבנים, ְֲֲִִִִִֶַַַָָָעל
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f"kyz'd (a xn`n) ,fenz c"i ,qgpit t"y

מסטראׁשעלע, אהרן רּבי הּצּדיק הרב ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹּכמֹו

קיּבל  האמצעי ׁשאדמּו"ר לאחרי ׁשנים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכּמה

ּבפני  נׂשיאּות אהרן רּבי נהג הּנׂשיאּות, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹאת

(אֹודֹות 27עצמֹו הּזקן רּבנּו מאמר וכּידּוע , ְְֲֵֵַַַַַַַָָ

ׁשאמרּו מה על אהרן) ורּבי האמצעי ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹאדמּו"ר

כּו' והּנעימים הּנאהבים ֿ 28עליהם אי ואםּֿכן . ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָ

הּכל  את הּזקן רּבינּו נתן ׁשּבחּייו לֹומר ְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאפׁשר

ּבנֹו ׁשהיה האמצעי, לאדמּו"ר ּבנֹוגע וכן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאחד.

לאחרי  ׁשנים ּכּמה ׁשאפילּו ועד ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָוחתנֹו,

להפציר  צריכים היּו האמצעי אדמּו"ר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָהסּתּלקּות

הּנׂשיאּות  את לקּבל צדק' ּובקֹוׁשי 29ּב'צמח , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

זי מען האט קאם (קאם זאת ֲִֶַַָָֹּפעלּו

לֹו ׁשהיּו צדק', ל'צמח ּבנֹוגע וכן ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאֹויסּגע ּבעטן).

המקּוּבל  הּפתּגם ּגם [וכּידּוע ּבנים 30ׁשּׁשה ְְְִִִַַַַַָָָָָ

צדק' מפּתחא ׁשה'צמח הּדעת, ספירת הּוא ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָ

ׁשית  ּבׁשוה 31דכליל ׁשוה יהיּו ׁשּכּולם וצּוה ,[32, ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָ

לנׂשיא  נתמּנה ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו מי ׁשּדוקא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָועד

חׁשבּו לא צדק' ה'צמח ׁשל ּבחּייו הּנה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבפֹועל,

כּו' נתּגּלה לאחריֿזה ורק ּבנֹוגע 33אֹודֹותיו, וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

ועד  הּבכֹור , ּבנֹו ׁשהיה מהר"ׁש, ְְְְְֲֶַַַַָָָלאדמּו"ר

אדמּו"ר  רצה לא ׁשנים ּכּמה ְְִֶֶֶַַָָָָֹׁשּבמׁש

הּנׂשיאּות  את לקּבל נׁשמתֹוֿעדן .34(מהֹורׁש"ב) ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ענין  היה לא  הּדֹור ֹות ׁשבעת ּכל ׁשּבמׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹונמצא,

ּבחּייו  ׁשעֹוד (גלאטיק) ּבאֹופן הּנׂשיאּות ְְְְִִִֶֶַַַָמינּוי

מעלה  יׁש זה ּובענין כּו'. הּכל את לאחד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹמסר

ּבן  ׁשּלהיֹותֹו אדמּו"ר, מו"ח כ"ק אצל ְְְִֵֵֶֶֶֶַמיּוחדת

- ּכׁשּנֹולד (מּיד אביו ּבחּיי הּכל את קיּבל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיחיד,

מׁשה  ׁשּסמ הּסמיכה ּובדּוגמת עלּֿדר תרמ"ג), ּבׁשנת - הּנׂשיאּות את קיּבל ּכׁשאביו אֹו תר"ם, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבׁשנת

נאמר  עליו יהֹוׁשע, הּמּוסגר).35את מאמר (עדּֿכאן האֹוהל מּתֹו ימיׁש לא נער נּון ּבן ויהֹוׁשע ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
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ואילך).27) ב (ג, פ"ב ח"ב רבי בית א).28)ראה הערה א (ד, שם וש"נ.29)ראה .243 ס"ע תרצ"א השיחות ספר ראה

(30.60 ע' תש"ה .19 ע' תש"ב .322 ע' תרצ"ט השיחות ספר ב.31)ראה קעז, זח"ב רשימת 32)ראה - תו"מ גם ראה

רפד. ע' ואילך.33)היומן 69 ע' ח"א וסיפורים שמועות גם ח"א 34)ראה (לקו"ד תרצ"ה ושמח"ת שמע"צ שיחת ראה

ואילך). ב יא.35)קעח, לג, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈL ‰nkL ,ÚÏÚL‡¯ËÒÓ Ô¯‰‡ Èa¯ ˜Ècv‰ ·¯‰ BÓk¿»«««ƒ«ƒ«¬…ƒ¿¿«∆∆∆«»»ƒ
Èa¯ ‚‰ ,˙e‡ÈNp‰ ˙‡ ÏaÈ˜ ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡L È¯Á‡Ï¿«¬≈∆«¿»∆¿»ƒƒ≈∆«¿ƒ»««ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ˙e‡ÈN Ô¯‰‡27Ô˜f‰ ea¯ ¯Ó‡Ó Úe„iÎÂ , «¬…¿ƒƒ¿≈«¿¿«»««¬««≈«»≈
e¯Ó‡L ‰Ó ÏÚ (Ô¯‰‡ Èa¯Â ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡ ˙B„B‡)«¿»∆¿»ƒ¿«ƒ«¬…««∆»¿

ÌÈÓÈÚp‰Â ÌÈ·‰‡p‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ
'eÎ28 הזקן אדמו"ר מצד שגם הרי

את  מילא האמצעי אדמו"ר שבנו

בין  להשוואה מקום היה אחריו, מקומו

אהרן. ורבי האמצעי ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒאדמו"ר
Ô˙ ÂÈiÁaL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»«∆¿«»»«
.„Á‡Ï Ïk‰ ˙‡ Ô˜f‰ eÈa«̄≈«»≈∆«…¿∆»
¯"eÓ„‡Ï Ú‚Ba ÔÎÂ¿≈¿≈«¿«¿
,B˙ÁÂ Ba ‰È‰L ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ∆»»¿«¬»
מי  לחלוטין ברור היה לא ובתחילה

של  מקומו ממלא יהיה השניים מבין

האמצעי  היה ÚÂ„אדמו"ר לא כך כדי ¿«
מקומו  את ימלא מי מאליו מובן זה

È¯Á‡Ï ÌÈL ‰nk eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«»»ƒ¿«¬≈
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«¿»∆¿»ƒ
ÁÓˆ'a ¯ÈˆÙ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰»¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆«

Ïa˜Ï עצמו ˆ„˜' ‡˙על ∆∆¿«≈∆
˙e‡ÈNp‰29 של מקומו את ולמלא «¿ƒ

האמצעי, eÏÚtאדמו"ר ÈLB˜·e¿ƒ»¬
ÔÚÓ Ë‡‰ Ì‡˜ Ì‡˜) ˙‡Ê…««»∆

ÔËÚaÚbÒÈB‡ CÈÊ פעלו רב בקושי ƒ¿∆∆¿
לבקשה  להיענות ÔÎÂשיסכים .(¿≈

BÏ eÈ‰L ,'˜„ˆ ÁÓˆ'Ï Ú‚Ba¿≈««∆«∆∆∆»
Ìb Úe„iÎÂ] ÌÈa ‰MLƒ»»ƒ¿«»««

Ïae˜Ó‰ Ìb˙t‰30ÁÓˆ'‰L «ƒ¿»«¿»∆«∆«
,˙Úc‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰ '˜„∆̂∆¿ƒ««««

˙ÈL ÏÈÏÎ„ ‡ÁzÙÓ31 לשון «¿¿»¿»ƒƒ
הבסיס  ה"מפתח", כי שמשמעו הזוהר

ש  של העיקריות והיסוד, המידות שת

יסוד  הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד,

כשם  שבמוחין, הדעת כוח הוא

הדבר  עם והתקשרות התחברות ידי על דווקא היא המידות התעוררות שבאדם

הרגש], מתעורר לאחר eˆÂ‰שכלפיו ההנהגה סדר לגבי צדק' ה'צמח ¿ƒ»
ÂLa‰הסתלקותו  ‰ÂL eÈ‰È ÌÏekL32ÈÓ ‡˜ÂcL „ÚÂ , ∆»ƒ¿»∆¿»∆¿«∆«¿»ƒ

,ÏÚBÙa ‡ÈNÏ ‰pÓ˙ ¯·c ÏL BÙBÒaL מהר"ש הרבי הצעיר בנו ∆¿∆»»ƒ¿«»¿»ƒ¿«
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÏL ÂÈiÁa ‰p‰ƒ≈¿«»∆«∆«∆∆

ÂÈ˙B„B‡ e·LÁ ‡Ï שעתיד כמי …»¿»
אביו, של מקומו את »¿Â¯˜למלא

'eÎ ‰lb˙ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï33 ¿«¬≈∆ƒ¿«»
צדק'. ה'צמח אדמו"ר רצה כך שבעצם

,L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Ï Ú‚Ba ÔÎÂ¿≈¿≈«¿«¿«¬»
לאחר  מקומו ממלא מינוי לגבי

‰BÎa¯,הסתלקותו  Ba ‰È‰L∆»»¿«¿
זלמןֿאהרן  CLÓaLרבי „ÚÂ¿«∆¿∆∆

¯"eÓ„‡ ‰ˆ¯ ‡Ï ÌÈL ‰nk«»»ƒ…»»«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆

˙e‡ÈNp‰ ˙‡ Ïa˜Ï34. ¿«≈∆«¿ƒ
˙Ú·L Ïk CLÓaL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿∆∆»ƒ¿«

˙B¯Bc‰ הרבי ועד מהבעלֿשםֿטוב «
נ"ע  ÈeÈÓהרש"ב ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï…»»ƒ¿«ƒ

˜ÈË‡Ï‚) ÔÙB‡a ˙e‡ÈNp‰«¿ƒ¿∆¿«ƒ
'חלקה' ÂÈiÁaבצורה „BÚL (∆¿«»

.'eÎ Ïk‰ ˙‡ „Á‡Ï ¯ÒÓ»«¿∆»∆«…
˙„ÁeÈÓ ‰ÏÚÓ LÈ ‰Ê ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆≈«¬»¿∆∆
,¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Ïˆ‡≈∆«¿
˙‡ ÏaÈ˜ ,„ÈÁÈ Ôa B˙BÈ‰lL∆ƒ¿≈»ƒƒ≈∆
„ÏBpLk „iÓ) ÂÈ·‡ ÈiÁa Ïk‰«…¿«≈»ƒƒ«¿∆«
ÂÈ·‡Lk B‡ ,Ì"¯˙ ˙La -ƒ¿«¿∆»ƒ
˙La - ˙e‡ÈNp‰ ˙‡ ÏaÈƒ̃≈∆«¿ƒƒ¿«
˙Ó‚e„·e C¯cŒÏÚ ,(‚"Ó¯˙«∆∆¿¿«
˙‡ ‰LÓ CÓqL ‰ÎÈÓq‰«¿ƒ»∆»«…∆∆

¯Ó‡ ÂÈÏÚ ,ÚLB‰È35ÚLB‰ÈÂ ¿À«»»∆¡«ƒÀ«
CBzÓ LÈÓÈ ‡Ï ¯Ú Ôe Ôaƒ««…»ƒƒ

Ï‰B‡‰ היה משה בימי שכבר היינו »∆
משה  עם שלו בקשר מיוחד יהושע

.(¯‚Òen‰ ¯Ó‡Ó Ô‡kŒ„Ú)«»«¬»«¿»
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'ied z` ekxae ycew mkici e`y

ׁשהּוא CÈLÓÓeד) הּסמיכה, ׁשענין ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִֶֶַַַַָָ

ׁשּיּוכל  עליֹון אֹור ְְֶֶַַַָהמׁשכת

הּמּטה, ׁשעל ּבקריאתֿׁשמע מתחיל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָלהתקרב,

כּו', ּבנפׁשֹו צדק חׁשּבֹון האדם עֹוׂשה ְְְְֶֶֶֶַָָָָּדאז

ּדרּכֹו לעזֹוב ּגמּור והסּכם הסּכם אצלֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָונעׂשה

כּו', לאלקּות עצמֹו וליּתן ולמסֹור טֹובה, ְְְְֱִִֵֶַַָֹֹהּלא

ּבהתּבֹוננּות  הּתפּלה עבֹודת ּבאה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָּולאחריֿזה

ׁשּבא  עד קריאתֿׁשמע, ּוברכֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּדפסּוקיּֿדזמרה

לבב ּבכל גֹו' יצרי36לואהבּת ּבׁשני ועד 37, , ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

קּמי  ּכעבּדא העמידה ּבתפּלת העבֹודה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָלׁשלמּות

הּתפּלה 38מריּה ׁשאחר הּתֹורה ּבלימּוד הּנה ואז , ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

למּטה. מּלמעלה ּבנפׁשֹו אֹור ּגילּוי ְְְְְִִִֵַַַָָמאיר

ּבעל LÈÂה) ּדברי עם ּגם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַַַָ

ּפינחס  ּפרׁשת ׁשּבת ּבׂשיחת ְְְִִַַַַָָָָָהּגאּולה

לעיל  (ּכּמּוזּכר ה'ש"ת ּתּמּוז ׁשּבסּיּומּה39י"ד ,(40 ְְְִֵֶַַָָ

ּבלימּוד  יֹום ּבכל לעסֹוק הּצֹור אֹודֹות ְְְֲִֵֶַַָמעֹורר

הרב, ּבלׁשֹון לדּיק [ויׁש ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָֹ'ּדבריֿאלקיםֿחּיים'

וכאן  החסידּות, לימּוד הּוא הּלׁשֹון ְְֲִִִִֶַַָָָׁשּלפעמים

חּיים), אלקים (ּדברי דא"ח לימּוד הּוא ְֱִִִִֵַַַָֹהּלׁשֹון

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ּבפירּוׁש ואּלּו41ּכמבֹואר אּלּו ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָ

הרי  למּטה ׁשּנמׁש ּכפי ׁשּגם חּיים, אלקים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדברי

ׁשּיׁשנם  ּבאמרֹו, ּבגילּוי], חּיים' אלקים 'ּדברי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹזה

מּלימּוד  עצמם את ּופֹוטרים ׁשּמתנּצלים ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּכאּלּו

להם  ׁשאין ׁשֹונים, ּבתירּוצים יֹום, ּבכל ְְִִֵֵֶֶַָָדא"ח

ׁשהם  אֹו ּבפרנסה, לעסֹוק ׁשּצריכים ּכיון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָזמן

אבל  ּדרּבים. ּתֹורה ּבתלמּוד ּביֹותר ְְְְֲֲִִֵַַָָעסּוקים

ׁשּיׁש אמת הן ׁשוא. ׁשל ּתירּוצים הם הרי ְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָּבאמת

העסק  אֹודֹות הּטענה ּובפרט ּבפרנסה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָצֹור

אףֿעלּֿפיֿכן  אבל ּדרּבים, ּתֹורה ְְְֲִִֵַַַַָָּבתלמּוד

העיקר  אבל ּדוקא, זמן לריּבּוי הּכּונה אין חסידּות. ללמֹוד יֹום ּבכל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָצריכים

(א  קצר זמן יֹום ּבכל לֹומדים ּכאׁשר אפילּו ּבּנפׁש. הּקביעּות ׁשּתהיה ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּוא
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ה.36) ו, עה"פ.37)ואתחנן ופרש"י ספרי א. נד, ברכות א.)38משנה י, שבת ההתוועדות.39)ראה ספר 40)בהתחלת

.166 ע' ה'ש"ת קיץ ב.41)השיחות יג, עירובין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe של „) הפנימי e‰L‡התוכן ,‰ÎÈÓq‰ «¿ƒ««¬»∆ƒ¿««¿ƒ»∆

ÔBÈÏÚ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ האדם Ï‰˙˜¯·על ÏÎeiL,לאלוקותÏÈÁ˙Ó «¿»«∆¿∆«¿ƒ¿»≈«¿ƒ
˜„ˆ ÔBaLÁ Ì„‡‰ ‰NBÚ Ê‡c ,‰hn‰ ÏÚL ÚÓLŒ˙‡È¯˜aƒ¿ƒ«¿«∆««ƒ»¿»∆»»»∆¿∆∆

BLÙa הרוחני ומצבו מעמדו ולשפר eÎ',על לתקן עליו מה לב ושם ¿«¿
ÌkÒ‰ BÏˆ‡ ‰NÚÂ החלטה ¿«¬∆∆¿∆¿≈

¯eÓb ÌkÒ‰Â תקיפה החלטה ¿∆¿≈»
,‰·BË ‡l‰ Bk¯c ·BÊÚÏ«¬«¿«…»

BÓˆÚ ÔzÈÏÂ ¯BÒÓÏÂ להתמסר ¿ƒ¿¿ƒ≈«¿
מציאותו  eÎ',בכל ˙e˜Ï‡Ï∆¡…
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe לאחר הבא, השלב ¿«¬≈∆

הטובות  וההחלטות נפש' ה'חשבון

המיטה  שעל שמע ««a‡‰בקריאת
‰lÙz‰ ˙„B·Ú שחרית בתפילת ¬««¿ƒ»

˙eBa˙‰a ובביטול ה' בגדולת ¿ƒ¿¿
העליונים  הנבראים של לאלוקות

«¿ÓÊcŒÈ˜eÒÙcƒ¿≈¿ƒ¯‰והתחתונים 
„Ú ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÎ¯·eƒ¿¿ƒ«¿««

‡aL,השכלית מההתבוננות כתוצאה ∆»
ה' באהבת הלב רגש להתעוררות

E··Ï ÏÎa 'B‚ z·‰‡ÂÏ36, ולא ƒ¿»«¿»¿»¿»¿
אלא לבך' 'בכל EÈ¯ˆÈרק ÈLa37, ƒ¿≈¿»∆

הבהמית  והנפש הרע היצר שגם

לעיל, כמבואר לקדושה, »¿ÚÂ„יתהפכו
‰„B·Ú‰ ˙eÓÏLÏ של ƒ¿≈»¬»

התפילה  בעבודת לאלוקות ההתקרבות

‰ÈÓÚ„‰שהיא ˙lÙ˙a תפילת ƒ¿ƒ«»¬ƒ»
מגיע  האדם שאז שמונהֿעשרה

לאלוקות  מוחלט «¿»¿c·Úk‡לביטול
dÈ¯Ó Èn˜38, אדונו לפני עבד כמו «≈»≈

הם  שלו הרצונות וכל מציאותו שכל

האדון עבודת Ê‡Âבשביל לאחר ¿»
כזה  באופן למעלה מלמטה התפילה

¯Á‡L ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«»∆««
¯B‡ ÈeÏÈb ¯È‡Ó ‰lÙz‰ אלוקי «¿ƒ»≈ƒƒ

.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ BLÙa¿«¿ƒ¿«¿»¿«»
ÌÚ Ìb ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈ƒ¿»∆«ƒ
˙ÁÈNa ‰Ïe‡b‰ ÏÚa È¯·cƒ¿≈«««¿»¿ƒ«
Êenz „"È ÒÁÈt ˙L¯t ˙aL«»»»«ƒ¿»«

ÏÈÚÏ ¯kÊenk) בדברי ‰39'˘"˙ «¿»¿≈
זו  בהתוועדות dÓeiÒaLהרבי ,(40 ∆¿ƒ»

˜BÒÚÏ C¯Bv‰ ˙B„B‡ ¯¯BÚÓ¿≈«∆«¬
ŒÈ¯·c' „eÓÈÏa ÌBÈ ÏÎa¿»¿ƒƒ¿≈

'ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡ החסידות ‰¯·,תורת ÔBLÏa ˜i„Ï LÈÂ] הרבי ¡…ƒ«ƒ¿≈¿«≈ƒ¿»«
בשיחתו  Ô‡ÎÂהריי"צ ,˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈÏ ‡e‰ ÔBLl‰ ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬ƒ¿»
‡e‰ ÔBLl‰ דווקא,(ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·c) Á"‡„ „eÓÈÏ «»ƒ«ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ

¯‡B·Ók בחסידותÏ"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa41 יש שכאשר «¿»¿≈«¬««≈«
אזי  בתורה, מסויים בעניין דעות שתי

el‡Â el‡ כאחת הדעות שתי ≈¿≈
לנהוג  אפשר למעשה שהלכה (למרות

מהן) כאחת ‡ÌÈ˜Ïרק È¯·cƒ¿≈¡…ƒ
,ÌÈiÁ בחסידות מבואר כך ועל «ƒ

היא  הדברים של הפנימית שהמשמעות

CLÓpL ÈÙk ÌbL בתורה ה' דבר ∆«¿ƒ∆ƒ¿»
‰hÓÏ גשמיים בדברים והתלבש ¿«»

הגשמי  הזה בעולם Ê‰מעשיים È¯‰¬≈∆
,[ÈeÏÈ‚a 'ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·c'ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ¿ƒ

,B¯Ó‡a,זו בשיחה הריי"צ הרבי ¿»¿
ÌÈÏv˙nL el‡k ÌLiL∆∆¿»»≈∆ƒ¿«¿ƒ
והתנצלויות  ב'תירוצים' משתמשים

„eÓÈlÓ ÌÓˆÚ ˙‡ ÌÈ¯ËBÙe¿ƒ∆«¿»ƒƒ
ÌÈˆe¯È˙a ,ÌBÈ ÏÎa Á"‡„«¿»¿≈ƒ

,ÌÈBL,למשל Ì‰Ïכמו, ÔÈ‡L ƒ∆≈»∆
ÚÏ ÌÈÎÈ¯vL ÔÂÈk ÔÓÊ˜BÒ ¿«≈»∆¿ƒƒ«¬

ÌÈ˜eÒÚ Ì‰L B‡ ,‰Ò¯Ùa¿«¿»»∆≈¬ƒ
.ÌÈa¯c ‰¯Bz „eÓÏ˙a ¯˙BÈa¿≈¿«¿»¿«ƒ
ÌÈˆe¯Èz Ì‰ È¯‰ ˙Ó‡a Ï·‡¬»∆¡∆¬≈≈≈ƒ

‡ÂL ÏL מוצדקים נימוקים ולא ∆»¿
כי ˆC¯Bבאמת. LiL ˙Ó‡ Ô‰≈¡∆∆≈∆

‰Úh‰ Ë¯Ù·e ,‰Ò¯Ùa¿«¿»»ƒ¿»««¬»
‰¯Bz „eÓÏ˙a ˜ÒÚ‰ ˙B„B‡»≈∆¿«¿»

,ÌÈa¯c נחוץ דבר בוודאי שהוא ¿«ƒ
ביותר, ‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛונעלה Ï·‡¬»««ƒ≈

„BÓÏÏ ÌBÈ ÏÎa ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»ƒ¿
ÈeaÈ¯Ï ‰ek‰ ÔÈ‡ .˙e„ÈÒÁ¬ƒ≈««»»¿ƒ

,‡˜Âc ÔÓÊ להקדיש יכול שאינו ומי ¿««¿»
להסתפק  ייאלץ אכן רב זמן לכך

זמן  ‰e‡בפחות ¯˜ÈÚ‰ Ï·‡¬»»ƒ»
˙eÚÈ·w‰ ‰È‰zL יומית היום ∆ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈ„ÓBÏ ¯L‡k eÏÈÙ‡ .LÙpa«∆∆¬ƒ«¬∆¿ƒ
ÚÈÏ˜ ‡) ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÌBÈ ÏÎa¿»¿«»»«¿≈∆
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מסטראׁשעלע, אהרן רּבי הּצּדיק הרב ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹּכמֹו

קיּבל  האמצעי ׁשאדמּו"ר לאחרי ׁשנים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכּמה

ּבפני  נׂשיאּות אהרן רּבי נהג הּנׂשיאּות, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹאת

(אֹודֹות 27עצמֹו הּזקן רּבנּו מאמר וכּידּוע , ְְֲֵֵַַַַַַַָָ

ׁשאמרּו מה על אהרן) ורּבי האמצעי ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹאדמּו"ר

כּו' והּנעימים הּנאהבים ֿ 28עליהם אי ואםּֿכן . ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָ

הּכל  את הּזקן רּבינּו נתן ׁשּבחּייו לֹומר ְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאפׁשר

ּבנֹו ׁשהיה האמצעי, לאדמּו"ר ּבנֹוגע וכן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאחד.

לאחרי  ׁשנים ּכּמה ׁשאפילּו ועד ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָוחתנֹו,

להפציר  צריכים היּו האמצעי אדמּו"ר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָהסּתּלקּות

הּנׂשיאּות  את לקּבל צדק' ּובקֹוׁשי 29ּב'צמח , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

זי מען האט קאם (קאם זאת ֲִֶַַָָֹּפעלּו

לֹו ׁשהיּו צדק', ל'צמח ּבנֹוגע וכן ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאֹויסּגע ּבעטן).

המקּוּבל  הּפתּגם ּגם [וכּידּוע ּבנים 30ׁשּׁשה ְְְִִִַַַַַָָָָָ

צדק' מפּתחא ׁשה'צמח הּדעת, ספירת הּוא ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָ

ׁשית  ּבׁשוה 31דכליל ׁשוה יהיּו ׁשּכּולם וצּוה ,[32, ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָ

לנׂשיא  נתמּנה ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו מי ׁשּדוקא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָועד

חׁשבּו לא צדק' ה'צמח ׁשל ּבחּייו הּנה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבפֹועל,

כּו' נתּגּלה לאחריֿזה ורק ּבנֹוגע 33אֹודֹותיו, וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

ועד  הּבכֹור , ּבנֹו ׁשהיה מהר"ׁש, ְְְְְֲֶַַַַָָָלאדמּו"ר

אדמּו"ר  רצה לא ׁשנים ּכּמה ְְִֶֶֶַַָָָָֹׁשּבמׁש

הּנׂשיאּות  את לקּבל נׁשמתֹוֿעדן .34(מהֹורׁש"ב) ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ענין  היה לא  הּדֹור ֹות ׁשבעת ּכל ׁשּבמׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹונמצא,

ּבחּייו  ׁשעֹוד (גלאטיק) ּבאֹופן הּנׂשיאּות ְְְְִִִֶֶַַַָמינּוי

מעלה  יׁש זה ּובענין כּו'. הּכל את לאחד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹמסר

ּבן  ׁשּלהיֹותֹו אדמּו"ר, מו"ח כ"ק אצל ְְְִֵֵֶֶֶֶַמיּוחדת

- ּכׁשּנֹולד (מּיד אביו ּבחּיי הּכל את קיּבל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיחיד,

מׁשה  ׁשּסמ הּסמיכה ּובדּוגמת עלּֿדר תרמ"ג), ּבׁשנת - הּנׂשיאּות את קיּבל ּכׁשאביו אֹו תר"ם, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבׁשנת

נאמר  עליו יהֹוׁשע, הּמּוסגר).35את מאמר (עדּֿכאן האֹוהל מּתֹו ימיׁש לא נער נּון ּבן ויהֹוׁשע ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
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ואילך).27) ב (ג, פ"ב ח"ב רבי בית א).28)ראה הערה א (ד, שם וש"נ.29)ראה .243 ס"ע תרצ"א השיחות ספר ראה

(30.60 ע' תש"ה .19 ע' תש"ב .322 ע' תרצ"ט השיחות ספר ב.31)ראה קעז, זח"ב רשימת 32)ראה - תו"מ גם ראה

רפד. ע' ואילך.33)היומן 69 ע' ח"א וסיפורים שמועות גם ח"א 34)ראה (לקו"ד תרצ"ה ושמח"ת שמע"צ שיחת ראה

ואילך). ב יא.35)קעח, לג, תשא
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ÌÈL ‰nkL ,ÚÏÚL‡¯ËÒÓ Ô¯‰‡ Èa¯ ˜Ècv‰ ·¯‰ BÓk¿»«««ƒ«ƒ«¬…ƒ¿¿«∆∆∆«»»ƒ
Èa¯ ‚‰ ,˙e‡ÈNp‰ ˙‡ ÏaÈ˜ ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡L È¯Á‡Ï¿«¬≈∆«¿»∆¿»ƒƒ≈∆«¿ƒ»««ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ˙e‡ÈN Ô¯‰‡27Ô˜f‰ ea¯ ¯Ó‡Ó Úe„iÎÂ , «¬…¿ƒƒ¿≈«¿¿«»««¬««≈«»≈
e¯Ó‡L ‰Ó ÏÚ (Ô¯‰‡ Èa¯Â ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡ ˙B„B‡)«¿»∆¿»ƒ¿«ƒ«¬…««∆»¿

ÌÈÓÈÚp‰Â ÌÈ·‰‡p‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ
'eÎ28 הזקן אדמו"ר מצד שגם הרי

את  מילא האמצעי אדמו"ר שבנו

בין  להשוואה מקום היה אחריו, מקומו

אהרן. ורבי האמצעי ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒאדמו"ר
Ô˙ ÂÈiÁaL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»«∆¿«»»«
.„Á‡Ï Ïk‰ ˙‡ Ô˜f‰ eÈa«̄≈«»≈∆«…¿∆»
¯"eÓ„‡Ï Ú‚Ba ÔÎÂ¿≈¿≈«¿«¿
,B˙ÁÂ Ba ‰È‰L ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ∆»»¿«¬»
מי  לחלוטין ברור היה לא ובתחילה

של  מקומו ממלא יהיה השניים מבין

האמצעי  היה ÚÂ„אדמו"ר לא כך כדי ¿«
מקומו  את ימלא מי מאליו מובן זה

È¯Á‡Ï ÌÈL ‰nk eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«»»ƒ¿«¬≈
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«¿»∆¿»ƒ
ÁÓˆ'a ¯ÈˆÙ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰»¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆«

Ïa˜Ï עצמו ˆ„˜' ‡˙על ∆∆¿«≈∆
˙e‡ÈNp‰29 של מקומו את ולמלא «¿ƒ

האמצעי, eÏÚtאדמו"ר ÈLB˜·e¿ƒ»¬
ÔÚÓ Ë‡‰ Ì‡˜ Ì‡˜) ˙‡Ê…««»∆

ÔËÚaÚbÒÈB‡ CÈÊ פעלו רב בקושי ƒ¿∆∆¿
לבקשה  להיענות ÔÎÂשיסכים .(¿≈

BÏ eÈ‰L ,'˜„ˆ ÁÓˆ'Ï Ú‚Ba¿≈««∆«∆∆∆»
Ìb Úe„iÎÂ] ÌÈa ‰MLƒ»»ƒ¿«»««

Ïae˜Ó‰ Ìb˙t‰30ÁÓˆ'‰L «ƒ¿»«¿»∆«∆«
,˙Úc‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰ '˜„∆̂∆¿ƒ««««

˙ÈL ÏÈÏÎ„ ‡ÁzÙÓ31 לשון «¿¿»¿»ƒƒ
הבסיס  ה"מפתח", כי שמשמעו הזוהר

ש  של העיקריות והיסוד, המידות שת

יסוד  הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד,

כשם  שבמוחין, הדעת כוח הוא

הדבר  עם והתקשרות התחברות ידי על דווקא היא המידות התעוררות שבאדם

הרגש], מתעורר לאחר eˆÂ‰שכלפיו ההנהגה סדר לגבי צדק' ה'צמח ¿ƒ»
ÂLa‰הסתלקותו  ‰ÂL eÈ‰È ÌÏekL32ÈÓ ‡˜ÂcL „ÚÂ , ∆»ƒ¿»∆¿»∆¿«∆«¿»ƒ

,ÏÚBÙa ‡ÈNÏ ‰pÓ˙ ¯·c ÏL BÙBÒaL מהר"ש הרבי הצעיר בנו ∆¿∆»»ƒ¿«»¿»ƒ¿«
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÏL ÂÈiÁa ‰p‰ƒ≈¿«»∆«∆«∆∆

ÂÈ˙B„B‡ e·LÁ ‡Ï שעתיד כמי …»¿»
אביו, של מקומו את »¿Â¯˜למלא

'eÎ ‰lb˙ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï33 ¿«¬≈∆ƒ¿«»
צדק'. ה'צמח אדמו"ר רצה כך שבעצם

,L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Ï Ú‚Ba ÔÎÂ¿≈¿≈«¿«¿«¬»
לאחר  מקומו ממלא מינוי לגבי

‰BÎa¯,הסתלקותו  Ba ‰È‰L∆»»¿«¿
זלמןֿאהרן  CLÓaLרבי „ÚÂ¿«∆¿∆∆

¯"eÓ„‡ ‰ˆ¯ ‡Ï ÌÈL ‰nk«»»ƒ…»»«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆

˙e‡ÈNp‰ ˙‡ Ïa˜Ï34. ¿«≈∆«¿ƒ
˙Ú·L Ïk CLÓaL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿∆∆»ƒ¿«

˙B¯Bc‰ הרבי ועד מהבעלֿשםֿטוב «
נ"ע  ÈeÈÓהרש"ב ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï…»»ƒ¿«ƒ

˜ÈË‡Ï‚) ÔÙB‡a ˙e‡ÈNp‰«¿ƒ¿∆¿«ƒ
'חלקה' ÂÈiÁaבצורה „BÚL (∆¿«»

.'eÎ Ïk‰ ˙‡ „Á‡Ï ¯ÒÓ»«¿∆»∆«…
˙„ÁeÈÓ ‰ÏÚÓ LÈ ‰Ê ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆≈«¬»¿∆∆
,¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Ïˆ‡≈∆«¿
˙‡ ÏaÈ˜ ,„ÈÁÈ Ôa B˙BÈ‰lL∆ƒ¿≈»ƒƒ≈∆
„ÏBpLk „iÓ) ÂÈ·‡ ÈiÁa Ïk‰«…¿«≈»ƒƒ«¿∆«
ÂÈ·‡Lk B‡ ,Ì"¯˙ ˙La -ƒ¿«¿∆»ƒ
˙La - ˙e‡ÈNp‰ ˙‡ ÏaÈƒ̃≈∆«¿ƒƒ¿«
˙Ó‚e„·e C¯cŒÏÚ ,(‚"Ó¯˙«∆∆¿¿«
˙‡ ‰LÓ CÓqL ‰ÎÈÓq‰«¿ƒ»∆»«…∆∆

¯Ó‡ ÂÈÏÚ ,ÚLB‰È35ÚLB‰ÈÂ ¿À«»»∆¡«ƒÀ«
CBzÓ LÈÓÈ ‡Ï ¯Ú Ôe Ôaƒ««…»ƒƒ

Ï‰B‡‰ היה משה בימי שכבר היינו »∆
משה  עם שלו בקשר מיוחד יהושע

.(¯‚Òen‰ ¯Ó‡Ó Ô‡kŒ„Ú)«»«¬»«¿»
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ׁשהּוא CÈLÓÓeד) הּסמיכה, ׁשענין ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִֶֶַַַַָָ

ׁשּיּוכל  עליֹון אֹור ְְֶֶַַַָהמׁשכת

הּמּטה, ׁשעל ּבקריאתֿׁשמע מתחיל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָלהתקרב,

כּו', ּבנפׁשֹו צדק חׁשּבֹון האדם עֹוׂשה ְְְְֶֶֶֶַָָָָּדאז

ּדרּכֹו לעזֹוב ּגמּור והסּכם הסּכם אצלֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָונעׂשה

כּו', לאלקּות עצמֹו וליּתן ולמסֹור טֹובה, ְְְְֱִִֵֶַַָֹֹהּלא

ּבהתּבֹוננּות  הּתפּלה עבֹודת ּבאה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָּולאחריֿזה

ׁשּבא  עד קריאתֿׁשמע, ּוברכֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּדפסּוקיּֿדזמרה

לבב ּבכל גֹו' יצרי36לואהבּת ּבׁשני ועד 37, , ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

קּמי  ּכעבּדא העמידה ּבתפּלת העבֹודה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָלׁשלמּות

הּתפּלה 38מריּה ׁשאחר הּתֹורה ּבלימּוד הּנה ואז , ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

למּטה. מּלמעלה ּבנפׁשֹו אֹור ּגילּוי ְְְְְִִִֵַַַָָמאיר

ּבעל LÈÂה) ּדברי עם ּגם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַַַָ

ּפינחס  ּפרׁשת ׁשּבת ּבׂשיחת ְְְִִַַַַָָָָָהּגאּולה

לעיל  (ּכּמּוזּכר ה'ש"ת ּתּמּוז ׁשּבסּיּומּה39י"ד ,(40 ְְְִֵֶַַָָ

ּבלימּוד  יֹום ּבכל לעסֹוק הּצֹור אֹודֹות ְְְֲִֵֶַַָמעֹורר

הרב, ּבלׁשֹון לדּיק [ויׁש ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָֹ'ּדבריֿאלקיםֿחּיים'

וכאן  החסידּות, לימּוד הּוא הּלׁשֹון ְְֲִִִִֶַַָָָׁשּלפעמים

חּיים), אלקים (ּדברי דא"ח לימּוד הּוא ְֱִִִִֵַַַָֹהּלׁשֹון

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ּבפירּוׁש ואּלּו41ּכמבֹואר אּלּו ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָ

הרי  למּטה ׁשּנמׁש ּכפי ׁשּגם חּיים, אלקים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדברי

ׁשּיׁשנם  ּבאמרֹו, ּבגילּוי], חּיים' אלקים 'ּדברי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹזה

מּלימּוד  עצמם את ּופֹוטרים ׁשּמתנּצלים ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּכאּלּו

להם  ׁשאין ׁשֹונים, ּבתירּוצים יֹום, ּבכל ְְִִֵֵֶֶַָָדא"ח

ׁשהם  אֹו ּבפרנסה, לעסֹוק ׁשּצריכים ּכיון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָזמן

אבל  ּדרּבים. ּתֹורה ּבתלמּוד ּביֹותר ְְְְֲֲִִֵַַָָעסּוקים

ׁשּיׁש אמת הן ׁשוא. ׁשל ּתירּוצים הם הרי ְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָּבאמת

העסק  אֹודֹות הּטענה ּובפרט ּבפרנסה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָצֹור

אףֿעלּֿפיֿכן  אבל ּדרּבים, ּתֹורה ְְְֲִִֵַַַַָָּבתלמּוד

העיקר  אבל ּדוקא, זמן לריּבּוי הּכּונה אין חסידּות. ללמֹוד יֹום ּבכל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָצריכים

(א  קצר זמן יֹום ּבכל לֹומדים ּכאׁשר אפילּו ּבּנפׁש. הּקביעּות ׁשּתהיה ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּוא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe של „) הפנימי e‰L‡התוכן ,‰ÎÈÓq‰ «¿ƒ««¬»∆ƒ¿««¿ƒ»∆

ÔBÈÏÚ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ האדם Ï‰˙˜¯·על ÏÎeiL,לאלוקותÏÈÁ˙Ó «¿»«∆¿∆«¿ƒ¿»≈«¿ƒ
˜„ˆ ÔBaLÁ Ì„‡‰ ‰NBÚ Ê‡c ,‰hn‰ ÏÚL ÚÓLŒ˙‡È¯˜aƒ¿ƒ«¿«∆««ƒ»¿»∆»»»∆¿∆∆

BLÙa הרוחני ומצבו מעמדו ולשפר eÎ',על לתקן עליו מה לב ושם ¿«¿
ÌkÒ‰ BÏˆ‡ ‰NÚÂ החלטה ¿«¬∆∆¿∆¿≈

¯eÓb ÌkÒ‰Â תקיפה החלטה ¿∆¿≈»
,‰·BË ‡l‰ Bk¯c ·BÊÚÏ«¬«¿«…»

BÓˆÚ ÔzÈÏÂ ¯BÒÓÏÂ להתמסר ¿ƒ¿¿ƒ≈«¿
מציאותו  eÎ',בכל ˙e˜Ï‡Ï∆¡…
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe לאחר הבא, השלב ¿«¬≈∆

הטובות  וההחלטות נפש' ה'חשבון

המיטה  שעל שמע ««a‡‰בקריאת
‰lÙz‰ ˙„B·Ú שחרית בתפילת ¬««¿ƒ»

˙eBa˙‰a ובביטול ה' בגדולת ¿ƒ¿¿
העליונים  הנבראים של לאלוקות

«¿ÓÊcŒÈ˜eÒÙcƒ¿≈¿ƒ¯‰והתחתונים 
„Ú ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÎ¯·eƒ¿¿ƒ«¿««

‡aL,השכלית מההתבוננות כתוצאה ∆»
ה' באהבת הלב רגש להתעוררות

E··Ï ÏÎa 'B‚ z·‰‡ÂÏ36, ולא ƒ¿»«¿»¿»¿»¿
אלא לבך' 'בכל EÈ¯ˆÈרק ÈLa37, ƒ¿≈¿»∆

הבהמית  והנפש הרע היצר שגם

לעיל, כמבואר לקדושה, »¿ÚÂ„יתהפכו
‰„B·Ú‰ ˙eÓÏLÏ של ƒ¿≈»¬»

התפילה  בעבודת לאלוקות ההתקרבות

‰ÈÓÚ„‰שהיא ˙lÙ˙a תפילת ƒ¿ƒ«»¬ƒ»
מגיע  האדם שאז שמונהֿעשרה

לאלוקות  מוחלט «¿»¿c·Úk‡לביטול
dÈ¯Ó Èn˜38, אדונו לפני עבד כמו «≈»≈

הם  שלו הרצונות וכל מציאותו שכל

האדון עבודת Ê‡Âבשביל לאחר ¿»
כזה  באופן למעלה מלמטה התפילה

¯Á‡L ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«»∆««
¯B‡ ÈeÏÈb ¯È‡Ó ‰lÙz‰ אלוקי «¿ƒ»≈ƒƒ

.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ BLÙa¿«¿ƒ¿«¿»¿«»
ÌÚ Ìb ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈ƒ¿»∆«ƒ
˙ÁÈNa ‰Ïe‡b‰ ÏÚa È¯·cƒ¿≈«««¿»¿ƒ«
Êenz „"È ÒÁÈt ˙L¯t ˙aL«»»»«ƒ¿»«

ÏÈÚÏ ¯kÊenk) בדברי ‰39'˘"˙ «¿»¿≈
זו  בהתוועדות dÓeiÒaLהרבי ,(40 ∆¿ƒ»

˜BÒÚÏ C¯Bv‰ ˙B„B‡ ¯¯BÚÓ¿≈«∆«¬
ŒÈ¯·c' „eÓÈÏa ÌBÈ ÏÎa¿»¿ƒƒ¿≈

'ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡ החסידות ‰¯·,תורת ÔBLÏa ˜i„Ï LÈÂ] הרבי ¡…ƒ«ƒ¿≈¿«≈ƒ¿»«
בשיחתו  Ô‡ÎÂהריי"צ ,˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈÏ ‡e‰ ÔBLl‰ ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬ƒ¿»
‡e‰ ÔBLl‰ דווקא,(ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·c) Á"‡„ „eÓÈÏ «»ƒ«ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ

¯‡B·Ók בחסידותÏ"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa41 יש שכאשר «¿»¿≈«¬««≈«
אזי  בתורה, מסויים בעניין דעות שתי

el‡Â el‡ כאחת הדעות שתי ≈¿≈
לנהוג  אפשר למעשה שהלכה (למרות

מהן) כאחת ‡ÌÈ˜Ïרק È¯·cƒ¿≈¡…ƒ
,ÌÈiÁ בחסידות מבואר כך ועל «ƒ

היא  הדברים של הפנימית שהמשמעות

CLÓpL ÈÙk ÌbL בתורה ה' דבר ∆«¿ƒ∆ƒ¿»
‰hÓÏ גשמיים בדברים והתלבש ¿«»

הגשמי  הזה בעולם Ê‰מעשיים È¯‰¬≈∆
,[ÈeÏÈ‚a 'ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·c'ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ¿ƒ

,B¯Ó‡a,זו בשיחה הריי"צ הרבי ¿»¿
ÌÈÏv˙nL el‡k ÌLiL∆∆¿»»≈∆ƒ¿«¿ƒ
והתנצלויות  ב'תירוצים' משתמשים

„eÓÈlÓ ÌÓˆÚ ˙‡ ÌÈ¯ËBÙe¿ƒ∆«¿»ƒƒ
ÌÈˆe¯È˙a ,ÌBÈ ÏÎa Á"‡„«¿»¿≈ƒ

,ÌÈBL,למשל Ì‰Ïכמו, ÔÈ‡L ƒ∆≈»∆
ÚÏ ÌÈÎÈ¯vL ÔÂÈk ÔÓÊ˜BÒ ¿«≈»∆¿ƒƒ«¬

ÌÈ˜eÒÚ Ì‰L B‡ ,‰Ò¯Ùa¿«¿»»∆≈¬ƒ
.ÌÈa¯c ‰¯Bz „eÓÏ˙a ¯˙BÈa¿≈¿«¿»¿«ƒ
ÌÈˆe¯Èz Ì‰ È¯‰ ˙Ó‡a Ï·‡¬»∆¡∆¬≈≈≈ƒ

‡ÂL ÏL מוצדקים נימוקים ולא ∆»¿
כי ˆC¯Bבאמת. LiL ˙Ó‡ Ô‰≈¡∆∆≈∆

‰Úh‰ Ë¯Ù·e ,‰Ò¯Ùa¿«¿»»ƒ¿»««¬»
‰¯Bz „eÓÏ˙a ˜ÒÚ‰ ˙B„B‡»≈∆¿«¿»

,ÌÈa¯c נחוץ דבר בוודאי שהוא ¿«ƒ
ביותר, ‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛונעלה Ï·‡¬»««ƒ≈

„BÓÏÏ ÌBÈ ÏÎa ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»ƒ¿
ÈeaÈ¯Ï ‰ek‰ ÔÈ‡ .˙e„ÈÒÁ¬ƒ≈««»»¿ƒ

,‡˜Âc ÔÓÊ להקדיש יכול שאינו ומי ¿««¿»
להסתפק  ייאלץ אכן רב זמן לכך

זמן  ‰e‡בפחות ¯˜ÈÚ‰ Ï·‡¬»»ƒ»
˙eÚÈ·w‰ ‰È‰zL יומית היום ∆ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈ„ÓBÏ ¯L‡k eÏÈÙ‡ .LÙpa«∆∆¬ƒ«¬∆¿ƒ
ÚÈÏ˜ ‡) ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÌBÈ ÏÎa¿»¿«»»«¿≈∆
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f"kyz'd (a xn`n) ,fenz c"i ,qgpit t"y

ּבלּבֹו חקּוק להיֹות צרי זה הרי וילע), ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָקלינע

ׁשטיט  מען (וואּו ּומּצב מעמד ּבכל ׁשאז ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָונפׁשֹו,

ּׁשּלמד  מה זֹוכר ּכּולֹו, הּיֹום ּכל ּבמׁש ּגיט) ְֵֵֶֶֶַַַָָאּון

האב  וואס אה! טאן: כאּפ א זי וועט (ער ִֶֶַַַַָָָהּיֹום

ּכל  על לטֹובה ויפעל ּגעלערנט), היינט ְְְְְְִִִֶֶַַַָָאי

הּיֹום. ּבכל ְְִִַָָָהענינים

עסקינן ÔÈÚ‰Âו) ּברׁשיעי לא ּדהּנה, ,42ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ

ּפנאי  לֹו ׁשאין טענה לֹו ׁשּיׁש ְֲֵֵֶֶֶַַָָאּלא

מּזה, ויתירה ּבפרנסה, לעסֹוק ׁשּצרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבגלל

ּבגלל  דא"ח ללמֹוד ּפנאי לֹו ׁשאין היא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּטענתֹו

ּכיון  ולכאֹורה , ּדרּבים, ּתֹורה ּבתלמּוד ְְְְְְִִֵַַָָָָעסקֹו

ּכּולם  ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד 43ׁשּתלמּוד ּובפרט , ְְְְִֶֶֶַַָָָ

ּגדֹולה  הּיֹותר הּמעלה ׁשּזֹוהי ּדרּבים, ְְֲִִֵֶַַַַָָָּתֹורה

ּבמּסכת  ּבּגמרא (ּכדאיתא ּתֹורה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָּבתלמּוד

ׁשל 44מגילה  ּתירּוץ ׁשּזהּו אֹומרֹו מהּו אםּֿכן ,( ְְִִֵֵֶֶֶַָ

כּו'. ְָׁשוא

Ô·eÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ּבמאמר הּבאּור 45ּבהקּדם ¿»ְְְֲֵֵֵֶַַַַַ

'ערּו ּב'ׁשּולחן ּבהלכה ּפסק הּוא 46(וכן ְְְְֲֵַַָָָָ

'ערּו ׁשּולחן ּב'קיצּור העבֹודה 47וגם ׁשּסדר ( ְְְֲִֵֶֶַָָָָ

הּמדרׁש, לבית הּכנסת מּבית ליל ׁשּצרי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּוא

לימּוד  הּוא ענינֹו ׁשּכל חכם ּתלמיד ׁשּגם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָוהינּו,

ּתֹורה  לתלמּוד ועד הּמדרׁש, ּבבית ְְְְְִֵַַַַָָָהּתֹורה

אּלא  הּמדרׁש, לבית מּיד ליל לֹו אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּברּבים,

ׁשּלימּוד  ּכדי ּכי הּכנסת, לבית ּתחילה ליל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָצרי

צריכה  ּכדבעי יהיה הּמדרׁש) (ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּתֹורה

הּתפּלה  הקּדמת ׁשּבּה48להיֹות הּכנסת), (ּבבית ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ודעת, ּבינה חכמה מאּת חּננּו מהּקּב"ה ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמבּקׁש

הענין  יׁשנֹו הּתפּלה ׁשּבהתחלת לפניֿזה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָועֹוד
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ב. צו, ברכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚÏÈÂ יחסית קצר זמן BaÏaפרק ˜e˜Á ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ ,( «∆¬≈∆»ƒƒ¿»¿ƒ

ËÈb Ôe‡ ËÈËL ÔÚÓ e‡ÂÂ) ·vÓe „ÓÚÓ ÏÎa Ê‡L ,BLÙÂ¿«¿∆»¿»«¬»«»∆¿≈≈
הולכים  שרק והיכן עומדים שרק BÏek,היכן ÌBi‰ Ïk CLÓa גם ) ¿∆∆»«

לחלוטין, אחרים בעניינים שעוסק (Ú¯בשעה ÌBi‰ „ÓlM ‰Ó ¯ÎBÊ≈«∆»««∆
!‰‡ :Ô‡Ë t‡Î ‡ CÈÊ ËÚÂÂ∆ƒ««»«
ËÈÈ‰ CÈ‡ ·‡‰ Ò‡ÂÂ»»ƒ«ƒ¿

Ë¯ÚÏÚb מה אה, עצמו: את 'יתפוס ∆∆¿¿
היום  BËÏ·‰למדתי ÏÚÙÈÂ ,(¿ƒ¿«¿»

של  באופן החסידות לימוד בזכות

כל  זכור שהלימוד ובאופן נפש קביעות

כולו  ÏÎaהיום ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÚ«»»ƒ¿»ƒ¿»
.ÌBi‰«

‡Ï ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…
ÔÈ˜ÒÚ ÈÚÈL¯a42, אנו אין ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»

לומדים  (שלא ברשעים עוסקים

מוצדקת) סיבה ללא יום בכל חסידות

‡l‡ כזה ÚË‰באחד BÏ LiL ∆»∆≈«¬»
לכאורה  È‡tמוצדקת BÏ ÔÈ‡L∆≈¿«

˜BÒÚÏ CÈ¯vL ÏÏ‚aƒ¿«∆»ƒ«¬
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,‰Ò¯Ùa¿«¿»»ƒ≈»ƒ∆
È‡t BÏ ÔÈ‡L ‡È‰ B˙ÚhL∆«¬»ƒ∆≈¿«

ÏÏ‚a Á"‡„ „BÓÏÏB˜ÒÚ ƒ¿«ƒ¿«»¿
,ÌÈa¯c ‰¯Bz „eÓÏ˙a¿«¿»¿«ƒ
„eÓÏzL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»∆«¿

ÌÏek „‚k ‰¯Bz43, כנגד שקול »¿∆∆»
המצוות  Bz¯‰כל „eÓÏz Ë¯Ù·eƒ¿»«¿»

¯˙Bi‰ ‰ÏÚn‰ È‰BfL ,ÌÈa¯c¿«ƒ∆ƒ««¬»«≈
‰¯Bz „eÓÏ˙a ‰ÏB„b¿»¿«¿»
˙ÎqÓa ‡¯Óba ‡˙È‡„k)ƒ¿ƒ»«¿»»¿«∆∆

‰ÏÈ‚Ó44 כוהנים" הגמרא: לשון וזה ¿ƒ»
וישראל  בדוכנן ולויים בעבודתן

ובאין  עבודתן מבטלין כולן - במעמדן

של  סמכו מכאן מגילה. מקרא לשמוע

ובאין  תורה תלמוד שמבטלין רבי בית

וחומר  קל מגילה, מקרא לשמוע

חמורה  שהיא עבודה ומה מעבודה:

שכן. כל לא תורה תלמוד מבטלינן,

תורה? מתלמוד חמורה ועבודה

ביריחו  יהושע בהיות ויהי והכתיב

תמיד  בטלתם אמש לו: אמר לנגדו... עמד [מלאך] איש והנה וירא עיניו וישא

באת? מהן איזה על לו: אמר תורה. תלמוד בטלתם ועכשיו הערבים, בין של

רבי  אמר העמק. בתוך ההוא בלילה יהושע וילן מיד באתי. 'עתה לו: אמר

גדול  אוניא: בר שמואל רב ואמר הלכה. של בעומקה שלן מלמד יוחנן:

נאמר  שפעם הרי באתי'. 'עתה שנאמר תמידין, מהקרבת יותר תורה תלמוד

ומתרצת  להיפך. נאמר ופעם תורה, מלימוד חשובה הקרבנות שעבודת

דיחיד. והא יותר) חשוב דרבים תורה (תלמוד דרבים הא קשיא: לא הגמרא:

יש  אכן ברבים תורה שלתלמוד ומכאן

מיוחדת), e‰Óחשיבות ÔkŒÌ‡ מה ƒ≈«
האמורה  בשיחה הדברים כוונת

‡ÂL ÏL ıe¯Èz e‰fL B¯ÓB‡¿∆∆≈∆»¿
'eÎ בטענה אמת יש לכאורה והרי

עצמו  האדם של החסידות שלימוד

ובמיוחד  הפרנסה, טרדות מפני נדחה

ברבים? תורה תלמוד מפני

Ô·eÈÂ בטרדות העיסוק מדוע הטעם ¿»
דרבים, תורה בתלמוד ואפילו הפרנסה,

להימנעות  אמיתי כנימוק נחשב לא

ביומו  יום מידי חסידות מלימוד

¯Ó‡Óa ¯e‡a‰ Ìc˜‰a¿∆¿≈«≈¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯45˜Òt ‡e‰ ÔÎÂ) «≈«¿≈¿«

‰ÎÏ‰a בפועל ÔÁÏeL'aלמעשה «¬»»¿¿»
'Ce¯Ú46ˆÈ˜'a Ì‚ÂÔÁÏeL ¯e »¿«¿ƒ¿»
'Ce¯Ú47‰„B·Ú‰ ¯„qL ( »∆≈∆»¬»

ויום  יום בכל יהודי של ‰e‡הרוחנית
CÏÈÏ CÈ¯vL ללכת˙ÈaÓ ∆»ƒ≈≈ƒ≈

,L¯„n‰ ˙È·Ï ˙Òk‰ ולקבוע «¿∆∆¿≈«ƒ¿»
התפילה  לאחר תורה ¿»¿eÈ‰Â,לימוד

BÈÚ ÏkL ÌÎÁ „ÈÓÏz ÌbL∆««¿ƒ»»∆»ƒ¿»
היום  כל עיסוקו eÓÈÏ„ועיקר ‡e‰ƒ

„ÚÂ ,L¯„n‰ ˙È·a ‰¯Bz‰«»¿≈«ƒ¿»¿«
,ÌÈa¯a ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï הנעלה ¿«¿»»«ƒ

ביחיד, תורה מלימוד יותר ≈‡ÔÈמאד,
,L¯„n‰ ˙È·Ï „iÓ CÏÈÏ BÏ≈≈ƒ«¿≈«ƒ¿»
תורה  בלימוד יומו סדר את יתחיל לא

המדרש  CÏÈÏבבית CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒ≈≈
,˙Òk‰ ˙È·Ï ‰ÏÈÁz,להתפלל ¿ƒ»¿≈«¿∆∆

‰¯Bz‰ „eÓÈlL È„k Èkƒ¿≈∆ƒ«»
ÈÚ·„k ‰È‰È (L¯„n‰ ˙È·a)¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈

להיות  שצריך BÈ‰Ï˙כפי ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
המדרש) (בבית התורה לימוד לפני

‰lÙz‰ ˙Óc˜‰48˙È·a) «¿»««¿ƒ»¿≈
daL ,(˙Òk‰ המתפלל Ez‡Óהאדם epÁ ‰"aw‰Ó Lw·Ó «¿∆∆∆»¿«≈≈«»»»≈≈ƒ¿

,˙Ú„Â ‰Èa ‰ÓÎÁ התורה דברי את ולהבין ללמוד שיוכל BÚÂ„כדי »¿»ƒ»»»«¿
,‰ÊŒÈÙÏ שמונהֿעשרה בתפילת הדעת חונן בברכת הבקשה לפני ƒ¿≈∆
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'ied z` ekxae ycew mkici e`y

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, והענין הּתֹורה. מי 49ּדברּכת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ה' ּפי ּדּבר ואׁשר זאת את ויבן החכם ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהאיׁש

ה' וּיאמר וגֹו' הארץ אבדה מה על ויּגידּה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאליו

ּבּגמרא  ואיתא ּתֹורתי, את עזבם זה 50על ּדבר ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

עד  ּפרׁשּוהּו, ולא ולּנביאים, לחכמים ְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹנׁשאל

על  ה' וּיאמר ּדכתיב ּבעצמֹו, הּקּב"ה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּפרׁשֹו

רב  אמר יהּודה רב אמר וגֹו', ּתֹורתי את ְְְִֶַַַַָָָָָָעזבם

והינּו ּתחּלה, ּבּתֹורה מברכין ׁשּוּדאי 51ׁשאין , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

חכמים  היּו ּולפיכ ּתמיד, ּבּתֹורה היּו ְְֲִִִִַָָָָָָעֹוסקין

עד  הארץ, אבדה מה על ּתמהים ְְְִִִֵֶַַַָָָָּונביאים

מברכין  היּו ׁשּלא ּבעצמֹו, הּקּב"ה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּפרׁשֹו

הּתֹורה  היתה ׁשּלא ּכלֹומר, ּתחּלה, ְְְִֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה

לבר ראּוי ׁשּיהא ּכלּֿכ ּבעיניהם ְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָָָחׁשּובה

ּוכללּות  כּו'. לׁשמּה ּבּה עֹוסקים היּו ׁשּלא ְְְִִֶֶָָָָָָֹעליה,

ׁשּצרי הּוא הּתֹורה ּדברּכת ׁשהּתֹוכן ּבזה, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהענין

אּלא  אנֹוׁשי, ׂשכל אינּה ׁשה ּתֹורה ּולהרּגיׁש ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלידע

את  לנּו ׁשּנתן הּתֹורה, נֹותן הּקּב"ה, ׁשל ֵֶֶֶַַַָָָָָָּתֹורתֹו

ּברּכת  הקּדמת ללא הּוא הּלימּוד וכאׁשר ְְְְֲִִֶַַַַַָָֹּתֹורתֹו,

ׁשּלֹומד  אצלֹו ונרּגׁש ניּכר ׁשּלא הינּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהּתֹורה,

החּורּבן  ענין נעׂשה אזי הּקּב"ה, ׁשל ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָּתֹורתֹו

וזהּו עּמהם. והּׁשכינה יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּגלּות

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה (ללמֹוד 52ּגם זכה ְְִֵֶַַַַָָָ

זכה  לא חּיים, סם לֹו נעׂשית ּולקּימּה) ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹלׁשמּה

היא  ׁשהּתֹורה ׁשאף והינּו, מיתה. סם לֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָנעׂשית

העּמים  לעיני ּובינתכם ּכאׁשר 53חכמתכם הּנה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּבלבד  זֹו לא הרי זכה, לא ּכדבעי, אינֹו ְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹהּלימּוד

ׁשּיֹורד  זאת, עֹוד אּלא חּיים, סם לֹו נעׂשית ֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

מיתה  סם לֹו ׁשּנעׂשית ועד כּו', ּדחי אל ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָמּדחי

ְֲִַָָָרחמנאֿליצלן.

‰p‰Â הּתפּלה הקּדמת להיֹות ׁשּצריכה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

הּתֹורה  ּבלימּוד כן ּכמֹו הּתֹורה, ְְְִִֵַַָָללימּוד

דא"ח  לימּוד ענין ׁשּזהּו ׁשּבּתֹורה, הּתפּלה הקּדמת להיֹות צריכה .54ּגּופא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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יאֿיב.49) ט, א.50)ירמי' פא, שם.51)נדרים הר"ן (ובפרש"י).52)פי' ב עב, ו.53)יומא ד, קונטרס 54)ואתחנן ראה

פכ"ה. החיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz‰ ˙k¯·c ÔÈÚ‰ BLÈ ‰lÙz‰ ˙ÏÁ˙‰aL הכנה הוא שגם ∆¿«¿»««¿ƒ»∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿««»
ומבאר. שהולך כפי התורה, ללימוד והקדמה

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â49 ירמיהו ‰ÌÎÁבנבואת LÈ‡‰ ÈÓ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒƒ»ƒ∆»»
‰„·‡ ‰Ó ÏÚ d„ÈbÈÂ ÂÈÏ‡ '‰ Èt ¯ac ¯L‡Â ˙‡Ê ˙‡ Ô·ÈÂ¿»≈∆…«¬∆ƒ∆ƒ≈»¿«ƒ»«»»¿»

'B‚Â ı¯‡‰ החורבן היה מה בשל »»∆¿
הראשון) המקדש בית ∆…»Ó‡iÂ¯(של

,È˙¯Bz ˙‡ Ì·ÊÚ ÏÚ '‰«»¿»∆»ƒ
‡˙È‡Â מובא‡¯Óba50‰Ê ¯·c ¿ƒ»«¿»»»»∆

החורבן  ÌÈÓÎÁÏסיבת Ï‡Lƒ¿««¬»ƒ
„Ú ,e‰eL¯t ‡ÏÂ ,ÌÈ‡È·pÏÂ¿«¿ƒƒ¿…≈¿«
,BÓˆÚa ‰"aw‰ BL¯tL∆≈¿«»»¿«¿
Ì·ÊÚ ÏÚ '‰ ¯Ó‡iÂ ·È˙Îcƒ¿ƒ«…∆«»¿»
·¯ ¯Ó‡ ,'B‚Â È˙¯Bz ˙‡∆»ƒ¿»««

·¯ ¯Ó‡ ‰„e‰È התורה שעזיבת ¿»»««
היא  כאן מדובר ≈∆ÔÈ‡Lעליה

,‰lÁz ‰¯Bza ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ«»¿ƒ»
eÈ‰Â51eÈ‰ ÔÈ˜ÒBÚ È‡ceL , ¿«¿∆««¿ƒ»

,„ÈÓz ‰¯Bza בית בימי וגם «»»ƒ
ישראל  בני היו החורבן בעת ראשון

בתורה  ‰eÈעוסקים CÎÈÙÏe¿ƒ»»
ÏÚ ÌÈ‰Óz ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ«

ı¯‡‰ ‰„·‡ ‰Ó בא ולמה «»¿»»»∆
‰aw"‰החורבן, BL¯tL „Ú«∆≈¿«»»

ÔÈÎ¯·Ó eÈ‰ ‡lL ,BÓˆÚa¿«¿∆…»¿»¿ƒ
‡lL ,¯ÓBÏk ,‰lÁz ‰¯Bza«»¿ƒ»¿«∆…
‰·eLÁ ‰¯Bz‰ ‰˙È‰»¿»«»¬»
Èe‡¯ ‡‰iL CkŒÏk Ì‰ÈÈÚa¿≈≈∆»»∆¿≈»
eÈ‰ ‡lL ,‰ÈÏÚ C¯·Ï¿»≈»∆»∆…»

,'eÎ dÓLÏ da ÌÈ˜ÒBÚ כפי ¿ƒ»ƒ¿»
ומבאר. שממשיך

ÔÎBz‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆«∆
‰¯Bz‰ ˙k¯·c לפני הנאמרת ¿ƒ¿««»

ללימוד, והקדמה כהכנה התורה, לימוד

ה' תורת היא שהתורה מדגישים ובה

LÈb¯‰Ïe Ú„ÈÏ CÈ¯vL ‡e‰∆»ƒ≈«¿«¿ƒ
ותחושה  הכרה לידי ולבוא לדעת

עמוקה  ‡dÈפנימית ‰¯Bz‰L∆«»≈»
‡l‡ ,ÈLB‡ ÏÎN אלוקי שכל ≈∆¡ƒ∆»

Ô˙Bעליון  ,‰"aw‰ ÏL B˙¯Bz»∆«»»≈
,B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙pL ,‰¯Bz‰«»∆»«»∆»
‡ÏÏ ‡e‰ „eÓÈl‰ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆«ƒ¿…

,‰¯Bz‰ ˙k¯a ˙Óc˜‰ וחסרה «¿»«ƒ¿««»
הזו  וההקדמה שהאדם ‰eÈההכנה «¿

אבל  תורה לומד ÏLאכן B˙¯Bz „ÓBlL BÏˆ‡ Lb¯Â ¯kÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿»∆¿∆≈»∆
Ï‡¯NÈ Èa ÏL ˙eÏb‰Â Ôa¯eÁ‰ ÔÈÚ ‰NÚ ÈÊ‡ ,‰"aw‰«»»¬««¬∆ƒ¿««¿»¿«»∆¿≈ƒ¿»≈

Ì‰nÚ ‰ÈÎM‰Â.מכך כתוצאה בגלות היא השכינה ואף ¿«¿ƒ»ƒ»∆
Ìb e‰ÊÂ של הפנימי Ï"Êהתוכן eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó52‰ÎÊ ¿∆««∆»¿«≈«»»

„BÓÏÏ) תורהdÓi˜Ïe dÓLÏ ƒ¿ƒ¿»¿«¿»
המצוות  את BÏולעשות ˙ÈNÚ («¬≈

‰ÎÊ ‡Ï ,ÌÈiÁ ÌÒ כראוי (ללמוד ««ƒ…»»
המצוות) את ÌÒולקיים BÏ ˙ÈNÚ«¬≈«

‰˙ÈÓ רבי "אמר הגמרא: (ובלשון ƒ»
התורה  וזאת דכתיב מאי לוי בן יהושע

חיים  סם לו נעשית זכה משה, שם אשר

והיינו  מיתה. סם לו נעשית זכה לא

דלא  דחייא, סמא לה דאומן רבא דאמר

רבי  אמר דמותא. סמא לה אומן

כתיב  רמי, יונתן רבי נחמני: בר שמואל

וכתיב  לב משמחי ישרים ה' פקודי

לא  משמחתו, זכה צרופה. ה' אמרת

מגופיה  אמר לקיש ריש צורפתו. זכה

זכה  לא לחיים צורפתו זכה נפקא דקרא

למיתה"). Û‡Lצורפתו ,eÈ‰Â¿«¿∆«
ÌÎ˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ»¿«¿∆

ÌÈnÚ‰ ÈÈÚÏ ÌÎ˙È·e53, כך ƒ«¿∆¿≈≈»«ƒ
את  לתורה יש לימוד של אופן שבכל

שלה, המיוחדות והסגולות המעלות

זאת  ‰eÓÈl„בכל ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆«ƒ
ÈÚ·„k BÈ‡ בכך הכרה וחסרה ≈ƒ¿»≈

תורת  אלא אנושי שכל איננה שהתורה

Ïa·„ה', BÊ ‡Ï È¯‰ ,‰ÎÊ ‡Ï…»»¬≈…ƒ¿«
,ÌÈiÁ ÌÒ BÏ ˙ÈNÚ ‡lL∆…«¬≈««ƒ
ÈÁcÓ „¯BiL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆≈ƒ∆ƒ

,'eÎ ÈÁc Ï‡,תורה שלומד ולמרות ∆∆ƒ
ומידרדר  הולך הרוחני »¿ÚÂ„מצבו

‰˙ÈÓ ÌÒ BÏ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«ƒ»
.ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆¿ƒ»ƒ¿
‰lÙz‰ ˙Óc˜‰ הכנה בתור «¿»««¿ƒ»

ÔÎ BÓk ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏÏ¿ƒ«»¿≈
‡Ùeb ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa עצמו ¿ƒ«»»

˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»«
,‰¯BzaL ‰lÙz‰ התורה חלק «¿ƒ»∆«»

לתפילה  ÔÈÚשדומה e‰fL∆∆ƒ¿«
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ּבלּבֹו חקּוק להיֹות צרי זה הרי וילע), ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָקלינע

ׁשטיט  מען (וואּו ּומּצב מעמד ּבכל ׁשאז ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָונפׁשֹו,

ּׁשּלמד  מה זֹוכר ּכּולֹו, הּיֹום ּכל ּבמׁש ּגיט) ְֵֵֶֶֶַַַָָאּון

האב  וואס אה! טאן: כאּפ א זי וועט (ער ִֶֶַַַַָָָהּיֹום

ּכל  על לטֹובה ויפעל ּגעלערנט), היינט ְְְְְְִִִֶֶַַַָָאי

הּיֹום. ּבכל ְְִִַָָָהענינים

עסקינן ÔÈÚ‰Âו) ּברׁשיעי לא ּדהּנה, ,42ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ

ּפנאי  לֹו ׁשאין טענה לֹו ׁשּיׁש ְֲֵֵֶֶֶַַָָאּלא

מּזה, ויתירה ּבפרנסה, לעסֹוק ׁשּצרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבגלל

ּבגלל  דא"ח ללמֹוד ּפנאי לֹו ׁשאין היא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּטענתֹו

ּכיון  ולכאֹורה , ּדרּבים, ּתֹורה ּבתלמּוד ְְְְְְִִֵַַָָָָעסקֹו

ּכּולם  ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד 43ׁשּתלמּוד ּובפרט , ְְְְִֶֶֶַַָָָ

ּגדֹולה  הּיֹותר הּמעלה ׁשּזֹוהי ּדרּבים, ְְֲִִֵֶַַַַָָָּתֹורה

ּבמּסכת  ּבּגמרא (ּכדאיתא ּתֹורה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָּבתלמּוד

ׁשל 44מגילה  ּתירּוץ ׁשּזהּו אֹומרֹו מהּו אםּֿכן ,( ְְִִֵֵֶֶֶַָ

כּו'. ְָׁשוא

Ô·eÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ּבמאמר הּבאּור 45ּבהקּדם ¿»ְְְֲֵֵֵֶַַַַַ

'ערּו ּב'ׁשּולחן ּבהלכה ּפסק הּוא 46(וכן ְְְְֲֵַַָָָָ

'ערּו ׁשּולחן ּב'קיצּור העבֹודה 47וגם ׁשּסדר ( ְְְֲִֵֶֶַָָָָ

הּמדרׁש, לבית הּכנסת מּבית ליל ׁשּצרי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּוא

לימּוד  הּוא ענינֹו ׁשּכל חכם ּתלמיד ׁשּגם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָוהינּו,

ּתֹורה  לתלמּוד ועד הּמדרׁש, ּבבית ְְְְְִֵַַַַָָָהּתֹורה

אּלא  הּמדרׁש, לבית מּיד ליל לֹו אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּברּבים,

ׁשּלימּוד  ּכדי ּכי הּכנסת, לבית ּתחילה ליל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָצרי

צריכה  ּכדבעי יהיה הּמדרׁש) (ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּתֹורה

הּתפּלה  הקּדמת ׁשּבּה48להיֹות הּכנסת), (ּבבית ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ודעת, ּבינה חכמה מאּת חּננּו מהּקּב"ה ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמבּקׁש

הענין  יׁשנֹו הּתפּלה ׁשּבהתחלת לפניֿזה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָועֹוד
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ב. צו, ברכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚÏÈÂ יחסית קצר זמן BaÏaפרק ˜e˜Á ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ ,( «∆¬≈∆»ƒƒ¿»¿ƒ

ËÈb Ôe‡ ËÈËL ÔÚÓ e‡ÂÂ) ·vÓe „ÓÚÓ ÏÎa Ê‡L ,BLÙÂ¿«¿∆»¿»«¬»«»∆¿≈≈
הולכים  שרק והיכן עומדים שרק BÏek,היכן ÌBi‰ Ïk CLÓa גם ) ¿∆∆»«

לחלוטין, אחרים בעניינים שעוסק (Ú¯בשעה ÌBi‰ „ÓlM ‰Ó ¯ÎBÊ≈«∆»««∆
!‰‡ :Ô‡Ë t‡Î ‡ CÈÊ ËÚÂÂ∆ƒ««»«
ËÈÈ‰ CÈ‡ ·‡‰ Ò‡ÂÂ»»ƒ«ƒ¿

Ë¯ÚÏÚb מה אה, עצמו: את 'יתפוס ∆∆¿¿
היום  BËÏ·‰למדתי ÏÚÙÈÂ ,(¿ƒ¿«¿»

של  באופן החסידות לימוד בזכות

כל  זכור שהלימוד ובאופן נפש קביעות

כולו  ÏÎaהיום ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÚ«»»ƒ¿»ƒ¿»
.ÌBi‰«

‡Ï ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…
ÔÈ˜ÒÚ ÈÚÈL¯a42, אנו אין ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»

לומדים  (שלא ברשעים עוסקים

מוצדקת) סיבה ללא יום בכל חסידות

‡l‡ כזה ÚË‰באחד BÏ LiL ∆»∆≈«¬»
לכאורה  È‡tמוצדקת BÏ ÔÈ‡L∆≈¿«

˜BÒÚÏ CÈ¯vL ÏÏ‚aƒ¿«∆»ƒ«¬
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,‰Ò¯Ùa¿«¿»»ƒ≈»ƒ∆
È‡t BÏ ÔÈ‡L ‡È‰ B˙ÚhL∆«¬»ƒ∆≈¿«

ÏÏ‚a Á"‡„ „BÓÏÏB˜ÒÚ ƒ¿«ƒ¿«»¿
,ÌÈa¯c ‰¯Bz „eÓÏ˙a¿«¿»¿«ƒ
„eÓÏzL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»∆«¿

ÌÏek „‚k ‰¯Bz43, כנגד שקול »¿∆∆»
המצוות  Bz¯‰כל „eÓÏz Ë¯Ù·eƒ¿»«¿»

¯˙Bi‰ ‰ÏÚn‰ È‰BfL ,ÌÈa¯c¿«ƒ∆ƒ««¬»«≈
‰¯Bz „eÓÏ˙a ‰ÏB„b¿»¿«¿»
˙ÎqÓa ‡¯Óba ‡˙È‡„k)ƒ¿ƒ»«¿»»¿«∆∆

‰ÏÈ‚Ó44 כוהנים" הגמרא: לשון וזה ¿ƒ»
וישראל  בדוכנן ולויים בעבודתן

ובאין  עבודתן מבטלין כולן - במעמדן

של  סמכו מכאן מגילה. מקרא לשמוע

ובאין  תורה תלמוד שמבטלין רבי בית

וחומר  קל מגילה, מקרא לשמוע

חמורה  שהיא עבודה ומה מעבודה:

שכן. כל לא תורה תלמוד מבטלינן,

תורה? מתלמוד חמורה ועבודה

ביריחו  יהושע בהיות ויהי והכתיב

תמיד  בטלתם אמש לו: אמר לנגדו... עמד [מלאך] איש והנה וירא עיניו וישא

באת? מהן איזה על לו: אמר תורה. תלמוד בטלתם ועכשיו הערבים, בין של

רבי  אמר העמק. בתוך ההוא בלילה יהושע וילן מיד באתי. 'עתה לו: אמר

גדול  אוניא: בר שמואל רב ואמר הלכה. של בעומקה שלן מלמד יוחנן:

נאמר  שפעם הרי באתי'. 'עתה שנאמר תמידין, מהקרבת יותר תורה תלמוד

ומתרצת  להיפך. נאמר ופעם תורה, מלימוד חשובה הקרבנות שעבודת

דיחיד. והא יותר) חשוב דרבים תורה (תלמוד דרבים הא קשיא: לא הגמרא:

יש  אכן ברבים תורה שלתלמוד ומכאן

מיוחדת), e‰Óחשיבות ÔkŒÌ‡ מה ƒ≈«
האמורה  בשיחה הדברים כוונת

‡ÂL ÏL ıe¯Èz e‰fL B¯ÓB‡¿∆∆≈∆»¿
'eÎ בטענה אמת יש לכאורה והרי

עצמו  האדם של החסידות שלימוד

ובמיוחד  הפרנסה, טרדות מפני נדחה

ברבים? תורה תלמוד מפני

Ô·eÈÂ בטרדות העיסוק מדוע הטעם ¿»
דרבים, תורה בתלמוד ואפילו הפרנסה,

להימנעות  אמיתי כנימוק נחשב לא

ביומו  יום מידי חסידות מלימוד

¯Ó‡Óa ¯e‡a‰ Ìc˜‰a¿∆¿≈«≈¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯45˜Òt ‡e‰ ÔÎÂ) «≈«¿≈¿«

‰ÎÏ‰a בפועל ÔÁÏeL'aלמעשה «¬»»¿¿»
'Ce¯Ú46ˆÈ˜'a Ì‚ÂÔÁÏeL ¯e »¿«¿ƒ¿»
'Ce¯Ú47‰„B·Ú‰ ¯„qL ( »∆≈∆»¬»

ויום  יום בכל יהודי של ‰e‡הרוחנית
CÏÈÏ CÈ¯vL ללכת˙ÈaÓ ∆»ƒ≈≈ƒ≈

,L¯„n‰ ˙È·Ï ˙Òk‰ ולקבוע «¿∆∆¿≈«ƒ¿»
התפילה  לאחר תורה ¿»¿eÈ‰Â,לימוד

BÈÚ ÏkL ÌÎÁ „ÈÓÏz ÌbL∆««¿ƒ»»∆»ƒ¿»
היום  כל עיסוקו eÓÈÏ„ועיקר ‡e‰ƒ

„ÚÂ ,L¯„n‰ ˙È·a ‰¯Bz‰«»¿≈«ƒ¿»¿«
,ÌÈa¯a ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï הנעלה ¿«¿»»«ƒ

ביחיד, תורה מלימוד יותר ≈‡ÔÈמאד,
,L¯„n‰ ˙È·Ï „iÓ CÏÈÏ BÏ≈≈ƒ«¿≈«ƒ¿»
תורה  בלימוד יומו סדר את יתחיל לא

המדרש  CÏÈÏבבית CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒ≈≈
,˙Òk‰ ˙È·Ï ‰ÏÈÁz,להתפלל ¿ƒ»¿≈«¿∆∆

‰¯Bz‰ „eÓÈlL È„k Èkƒ¿≈∆ƒ«»
ÈÚ·„k ‰È‰È (L¯„n‰ ˙È·a)¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈

להיות  שצריך BÈ‰Ï˙כפי ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
המדרש) (בבית התורה לימוד לפני

‰lÙz‰ ˙Óc˜‰48˙È·a) «¿»««¿ƒ»¿≈
daL ,(˙Òk‰ המתפלל Ez‡Óהאדם epÁ ‰"aw‰Ó Lw·Ó «¿∆∆∆»¿«≈≈«»»»≈≈ƒ¿

,˙Ú„Â ‰Èa ‰ÓÎÁ התורה דברי את ולהבין ללמוד שיוכל BÚÂ„כדי »¿»ƒ»»»«¿
,‰ÊŒÈÙÏ שמונהֿעשרה בתפילת הדעת חונן בברכת הבקשה לפני ƒ¿≈∆
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ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, והענין הּתֹורה. מי 49ּדברּכת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ה' ּפי ּדּבר ואׁשר זאת את ויבן החכם ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהאיׁש

ה' וּיאמר וגֹו' הארץ אבדה מה על ויּגידּה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאליו

ּבּגמרא  ואיתא ּתֹורתי, את עזבם זה 50על ּדבר ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

עד  ּפרׁשּוהּו, ולא ולּנביאים, לחכמים ְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹנׁשאל

על  ה' וּיאמר ּדכתיב ּבעצמֹו, הּקּב"ה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּפרׁשֹו

רב  אמר יהּודה רב אמר וגֹו', ּתֹורתי את ְְְִֶַַַַָָָָָָעזבם

והינּו ּתחּלה, ּבּתֹורה מברכין ׁשּוּדאי 51ׁשאין , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

חכמים  היּו ּולפיכ ּתמיד, ּבּתֹורה היּו ְְֲִִִִַָָָָָָעֹוסקין

עד  הארץ, אבדה מה על ּתמהים ְְְִִִֵֶַַַָָָָּונביאים

מברכין  היּו ׁשּלא ּבעצמֹו, הּקּב"ה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּפרׁשֹו

הּתֹורה  היתה ׁשּלא ּכלֹומר, ּתחּלה, ְְְִֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה

לבר ראּוי ׁשּיהא ּכלּֿכ ּבעיניהם ְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָָָחׁשּובה

ּוכללּות  כּו'. לׁשמּה ּבּה עֹוסקים היּו ׁשּלא ְְְִִֶֶָָָָָָֹעליה,

ׁשּצרי הּוא הּתֹורה ּדברּכת ׁשהּתֹוכן ּבזה, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהענין

אּלא  אנֹוׁשי, ׂשכל אינּה ׁשה ּתֹורה ּולהרּגיׁש ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלידע

את  לנּו ׁשּנתן הּתֹורה, נֹותן הּקּב"ה, ׁשל ֵֶֶֶַַַָָָָָָּתֹורתֹו

ּברּכת  הקּדמת ללא הּוא הּלימּוד וכאׁשר ְְְְֲִִֶַַַַַָָֹּתֹורתֹו,

ׁשּלֹומד  אצלֹו ונרּגׁש ניּכר ׁשּלא הינּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהּתֹורה,

החּורּבן  ענין נעׂשה אזי הּקּב"ה, ׁשל ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָּתֹורתֹו

וזהּו עּמהם. והּׁשכינה יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּגלּות

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה (ללמֹוד 52ּגם זכה ְְִֵֶַַַַָָָ

זכה  לא חּיים, סם לֹו נעׂשית ּולקּימּה) ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹלׁשמּה

היא  ׁשהּתֹורה ׁשאף והינּו, מיתה. סם לֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָנעׂשית

העּמים  לעיני ּובינתכם ּכאׁשר 53חכמתכם הּנה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּבלבד  זֹו לא הרי זכה, לא ּכדבעי, אינֹו ְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹהּלימּוד

ׁשּיֹורד  זאת, עֹוד אּלא חּיים, סם לֹו נעׂשית ֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

מיתה  סם לֹו ׁשּנעׂשית ועד כּו', ּדחי אל ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָמּדחי

ְֲִַָָָרחמנאֿליצלן.

‰p‰Â הּתפּלה הקּדמת להיֹות ׁשּצריכה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

הּתֹורה  ּבלימּוד כן ּכמֹו הּתֹורה, ְְְִִֵַַָָללימּוד

דא"ח  לימּוד ענין ׁשּזהּו ׁשּבּתֹורה, הּתפּלה הקּדמת להיֹות צריכה .54ּגּופא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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‰¯Bz‰ ˙k¯·c ÔÈÚ‰ BLÈ ‰lÙz‰ ˙ÏÁ˙‰aL הכנה הוא שגם ∆¿«¿»««¿ƒ»∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿««»
ומבאר. שהולך כפי התורה, ללימוד והקדמה

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â49 ירמיהו ‰ÌÎÁבנבואת LÈ‡‰ ÈÓ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒƒ»ƒ∆»»
‰„·‡ ‰Ó ÏÚ d„ÈbÈÂ ÂÈÏ‡ '‰ Èt ¯ac ¯L‡Â ˙‡Ê ˙‡ Ô·ÈÂ¿»≈∆…«¬∆ƒ∆ƒ≈»¿«ƒ»«»»¿»

'B‚Â ı¯‡‰ החורבן היה מה בשל »»∆¿
הראשון) המקדש בית ∆…»Ó‡iÂ¯(של

,È˙¯Bz ˙‡ Ì·ÊÚ ÏÚ '‰«»¿»∆»ƒ
‡˙È‡Â מובא‡¯Óba50‰Ê ¯·c ¿ƒ»«¿»»»»∆

החורבן  ÌÈÓÎÁÏסיבת Ï‡Lƒ¿««¬»ƒ
„Ú ,e‰eL¯t ‡ÏÂ ,ÌÈ‡È·pÏÂ¿«¿ƒƒ¿…≈¿«
,BÓˆÚa ‰"aw‰ BL¯tL∆≈¿«»»¿«¿
Ì·ÊÚ ÏÚ '‰ ¯Ó‡iÂ ·È˙Îcƒ¿ƒ«…∆«»¿»
·¯ ¯Ó‡ ,'B‚Â È˙¯Bz ˙‡∆»ƒ¿»««

·¯ ¯Ó‡ ‰„e‰È התורה שעזיבת ¿»»««
היא  כאן מדובר ≈∆ÔÈ‡Lעליה

,‰lÁz ‰¯Bza ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ«»¿ƒ»
eÈ‰Â51eÈ‰ ÔÈ˜ÒBÚ È‡ceL , ¿«¿∆««¿ƒ»

,„ÈÓz ‰¯Bza בית בימי וגם «»»ƒ
ישראל  בני היו החורבן בעת ראשון

בתורה  ‰eÈעוסקים CÎÈÙÏe¿ƒ»»
ÏÚ ÌÈ‰Óz ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ«

ı¯‡‰ ‰„·‡ ‰Ó בא ולמה «»¿»»»∆
‰aw"‰החורבן, BL¯tL „Ú«∆≈¿«»»

ÔÈÎ¯·Ó eÈ‰ ‡lL ,BÓˆÚa¿«¿∆…»¿»¿ƒ
‡lL ,¯ÓBÏk ,‰lÁz ‰¯Bza«»¿ƒ»¿«∆…
‰·eLÁ ‰¯Bz‰ ‰˙È‰»¿»«»¬»
Èe‡¯ ‡‰iL CkŒÏk Ì‰ÈÈÚa¿≈≈∆»»∆¿≈»
eÈ‰ ‡lL ,‰ÈÏÚ C¯·Ï¿»≈»∆»∆…»

,'eÎ dÓLÏ da ÌÈ˜ÒBÚ כפי ¿ƒ»ƒ¿»
ומבאר. שממשיך

ÔÎBz‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆«∆
‰¯Bz‰ ˙k¯·c לפני הנאמרת ¿ƒ¿««»

ללימוד, והקדמה כהכנה התורה, לימוד

ה' תורת היא שהתורה מדגישים ובה

LÈb¯‰Ïe Ú„ÈÏ CÈ¯vL ‡e‰∆»ƒ≈«¿«¿ƒ
ותחושה  הכרה לידי ולבוא לדעת

עמוקה  ‡dÈפנימית ‰¯Bz‰L∆«»≈»
‡l‡ ,ÈLB‡ ÏÎN אלוקי שכל ≈∆¡ƒ∆»

Ô˙Bעליון  ,‰"aw‰ ÏL B˙¯Bz»∆«»»≈
,B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙pL ,‰¯Bz‰«»∆»«»∆»
‡ÏÏ ‡e‰ „eÓÈl‰ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆«ƒ¿…

,‰¯Bz‰ ˙k¯a ˙Óc˜‰ וחסרה «¿»«ƒ¿««»
הזו  וההקדמה שהאדם ‰eÈההכנה «¿

אבל  תורה לומד ÏLאכן B˙¯Bz „ÓBlL BÏˆ‡ Lb¯Â ¯kÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿»∆¿∆≈»∆
Ï‡¯NÈ Èa ÏL ˙eÏb‰Â Ôa¯eÁ‰ ÔÈÚ ‰NÚ ÈÊ‡ ,‰"aw‰«»»¬««¬∆ƒ¿««¿»¿«»∆¿≈ƒ¿»≈

Ì‰nÚ ‰ÈÎM‰Â.מכך כתוצאה בגלות היא השכינה ואף ¿«¿ƒ»ƒ»∆
Ìb e‰ÊÂ של הפנימי Ï"Êהתוכן eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó52‰ÎÊ ¿∆««∆»¿«≈«»»

„BÓÏÏ) תורהdÓi˜Ïe dÓLÏ ƒ¿ƒ¿»¿«¿»
המצוות  את BÏולעשות ˙ÈNÚ («¬≈

‰ÎÊ ‡Ï ,ÌÈiÁ ÌÒ כראוי (ללמוד ««ƒ…»»
המצוות) את ÌÒולקיים BÏ ˙ÈNÚ«¬≈«

‰˙ÈÓ רבי "אמר הגמרא: (ובלשון ƒ»
התורה  וזאת דכתיב מאי לוי בן יהושע

חיים  סם לו נעשית זכה משה, שם אשר

והיינו  מיתה. סם לו נעשית זכה לא

דלא  דחייא, סמא לה דאומן רבא דאמר

רבי  אמר דמותא. סמא לה אומן

כתיב  רמי, יונתן רבי נחמני: בר שמואל

וכתיב  לב משמחי ישרים ה' פקודי

לא  משמחתו, זכה צרופה. ה' אמרת

מגופיה  אמר לקיש ריש צורפתו. זכה

זכה  לא לחיים צורפתו זכה נפקא דקרא

למיתה"). Û‡Lצורפתו ,eÈ‰Â¿«¿∆«
ÌÎ˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ»¿«¿∆

ÌÈnÚ‰ ÈÈÚÏ ÌÎ˙È·e53, כך ƒ«¿∆¿≈≈»«ƒ
את  לתורה יש לימוד של אופן שבכל

שלה, המיוחדות והסגולות המעלות

זאת  ‰eÓÈl„בכל ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆«ƒ
ÈÚ·„k BÈ‡ בכך הכרה וחסרה ≈ƒ¿»≈

תורת  אלא אנושי שכל איננה שהתורה

Ïa·„ה', BÊ ‡Ï È¯‰ ,‰ÎÊ ‡Ï…»»¬≈…ƒ¿«
,ÌÈiÁ ÌÒ BÏ ˙ÈNÚ ‡lL∆…«¬≈««ƒ
ÈÁcÓ „¯BiL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆≈ƒ∆ƒ

,'eÎ ÈÁc Ï‡,תורה שלומד ולמרות ∆∆ƒ
ומידרדר  הולך הרוחני »¿ÚÂ„מצבו

‰˙ÈÓ ÌÒ BÏ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«ƒ»
.ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆¿ƒ»ƒ¿
‰lÙz‰ ˙Óc˜‰ הכנה בתור «¿»««¿ƒ»

ÔÎ BÓk ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏÏ¿ƒ«»¿≈
‡Ùeb ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa עצמו ¿ƒ«»»

˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»«
,‰¯BzaL ‰lÙz‰ התורה חלק «¿ƒ»∆«»
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לימּוד 55ּדהּנה  להיֹות יכֹול דא"ח, לימּוד ללא , ְְְִִִִֵַָֹ

ׁשּבּה, וההּׂשגה ההבנה טיב מּצד רק ְֲִִֶַַַַַַָָָָָָהּתֹורה

אנֹוׁשי, ּבׂשכל נתלּבׁשה ׁשהּתֹורה לפי ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָוהינּו

יכֹול  טֹובה, והּׂשגה הבנה לֹו ׁשּיׁש מי ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּלכן

אינֹוֿיהּודי, ׁשּגם ועד ּבׂשכלֹו, היטב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָלהבינּה

ּוכמֹו ׁשּבּתֹורה, הּׂשכל את להבין יכֹול ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלהבּדיל,

ׁשאין  לפי מּׁשבּועה, ּפטּור הּכל ׁשּכֹופר ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹהּדין

חֹובֹו ּבעל ּבפני ּפניו מעיז ּבזה,56אדם וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

 ֿ ועל ּבׂשכלֹו, זה להּׂשיג יכֹול אינֹוֿיהּודי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּגם

לזה  להּגיע יכֹול י ׂשראל ׁשאיׁש ֿ וכּמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחתּֿכּמה

יכֹול  ולכן והּׂשגתֹו, ׂשכלֹו עלֿידי ְְְְְְִֵֵַַַָָָָּבעצמֹו

אנֹוׁשי, ׂשכל הּוא הּתֹורה ענין ׁשּכל ְְֱִִֵֶֶַַַָָלחׁשֹוב

אינֹוֿיהּודי  ׁשּגם ּבּתֹורה ענינים ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהראיה,

לזה  והעצה והּׂשגתֹו. ּבׂשכלֹו אליהם להּגיע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיכֹול

ׁשּלֹומדים  ענין ּבכל ּכי דא"ח, לימּוד ְְְִִִִִֶַָָהיא

כו'. אלקי ענין ׁשּזהּו ּבגלּוי ר ֹואים ְְְֱִִִֶֶַָָֹּבדא"ח

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבּׂשיחה ּׁשּכתּוב מה יּובן ¿«ƒ∆ִֶַַָָָ

לימּוד  העּדר על ְְְִִֵֶֶַַַׁשההתנּצלּות

ּתֹורה  ּבתלמּוד ׁשעסּוק ּבגלל יֹום ּבכל ְְְְִֶַַַָָָדא"ח

לפעֹול  ּכדי ּכי ׁשוא, ׁשל ּתירּוץ הּוא ְְְְִִִֵֵֶַָּדרּבים

יהיה  ּדרּבים) הּתֹורה לימּוד (ּגם הּתֹורה ְְִִִִֶֶַַַַָָׁשּלימּוד

ּתֹורתֹו ׁשּזֹוהי  ונרּגׁש ניּכר ׁשּיהיה ּבאֹופן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּכדבעי,

ּבלימּוד  יֹותר עֹוד להֹוסיף יֹועיל לא הּקּב"ה, ְְִִִֵֶַָָֹׁשל

 ֿ ּתלמּוד מצות יקּים ׁשעלֿידיֿזה (אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָהּתֹורה

ׁשּבּתֹורה  החלק את ללמֹוד ּבהכרח אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה),

הּתֹורה, ּוברּכת הּתפּלה ענין ּבדּוגמת ְְְְְִִִֶַַַַַָָׁשהּוא

ּגליא  ּבלימּוד ּוכמֹו ּדוקא. דא"ח לימּוד ְְְְִִֶֶַַַָָׁשּזהּו

ּבעניני  ּדין לפסֹוק ׁשּיּוכל ׁשּכדי ּגּופא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּדתֹורה

ׁשּולחןֿערּו ללמֹוד יֹועיל לא והיּתר, ְְְִִִֵֶָָֹאיסּור

ּגם  הּוא ׁש'חֹוׁשןֿמׁשּפט' ּדאף ְְְִִֶֶֶַַָָחֹוׁשןֿמׁשּפט ,

'חֹוׁשןֿמׁשּפט' ילמד אם ּגם מּכלֿמקֹום ְְִִִִֶַַָָָָּתֹורה,

סֹו ועד ּדין מּתחילתֹו לפסֹוק יּוכל לא פֹו, ְְְִִִִַַָֹ

ללמֹוד  צרי זה ּובׁשביל והיּתר, איסּור ְְְְְִִִִִִֵֶֶָּבהלכֹות

ּכדי  כן ּוכמֹו ּדוקא. ּדעה' יֹורה ערּו ְְְְֵֵֵֶַָָָָ'ׁשּולחן
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פכ"אֿכב.55) ואילך. פי"א הנ"ל קונטרס גם סע"א.56)ראה ג, ב"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Á"‡„ „eÓÈÏ54 הח תורת חיים, אלוקים החסידות דברי לימוד כי סידות, ƒ«

התורה  שלימוד מבטיח אלוקות בענייני בהרחבה ומבואר במפורש מדובר בה

ה'. תורת שזו בכך הכרה מתוך כראוי , p‰c55„eÓÈÏ‰יהיה ‡ÏÏ , ¿ƒ≈¿…ƒ
‰·‰‰ ·ÈË „vÓ ˜¯ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,Á"‡„«»ƒ¿ƒ«»«ƒ«ƒ«¬»»

,daL ‰‚O‰‰Â הטוב השכל בגלל ¿««»»∆»
התורה, חכמת של ¿»¿eÈ‰Âוהמופלא

‰¯Bz‰L ÈÙÏ היא שבמקורה ¿ƒ∆«»
הוא  ברוך הקדוש של העליונה חכמתו

למטה  בירידתה אבל בעצמו,

ÔÎlL ,ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒ∆»≈
BÏ LiL ÈÓ ויכולות כישרונות ƒ∆≈

ÏBÎÈ ,‰·BË ‰‚O‰Â ‰·‰¬»»¿«»»»»
„ÚÂ ,BÏÎNa ·ËÈ‰ dÈ·‰Ï«¬ƒ»≈≈¿ƒ¿¿«
,ÏÈc·‰Ï ,È„e‰ÈŒBÈ‡ ÌbL∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ
ÏÎO‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÏBÎÈ»¿»ƒ∆«≈∆

השכליים  «»∆BzaL¯‰,הרעיונות
BÓÎe למשלÏk‰ ¯ÙBkL ÔÈc‰ ¿«ƒ∆≈«…

התביעה  את ומכחיש ממון שנתבע מי

Úe·MÓ‰לחלוטין  ¯eËt שהוא »ƒ¿»
למי  (בניגוד דבר לתובע חייב לא אכן

שחייב  התביעה במקצת שמודה

שבו  מהחלק פטור הוא אז ורק שבועה

כופר), ÊÈÚÓהוא Ì„‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»»≈ƒ
B·BÁ ÏÚa ÈÙa ÂÈt56 אכן ואם »»ƒ¿≈««

בחוב, לכפור מעז היה לא לו חייב היה

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ גם שמובנים דברים ¿«≈»∆
אנושי ‡È„e‰ÈŒBÈבהגיון ÌbL∆«≈¿ƒ

כתורת  התורה בקדושת הכרה לו שאין

BÏÎNa,ה' ‰Ê ‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ∆¿ƒ¿
LÈ‡L ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»∆ƒ

Ï‡¯NÈ בקדושֿברוךֿהוא שקשור ƒ¿»≈
שהוא  קלֿוחומר בנשמתו, ובתורה

‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ חלקים להבנת »¿«ƒ«¿∆
בתורה  È„ÈŒÏÚאלה BÓˆÚa¿«¿«¿≈

ÔÎÏÂ ,B˙‚O‰Â BÏÎN כיוון ƒ¿¿«»»¿»≈
בשכל  גם מתקבלים התורה שענייני

האנושי  האדם ÏBÎÈובהיגיון עלול »
תורה ÏkLבטעות BLÁÏ·הלומד «¿∆»

,ÈLB‡ ÏÎN ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»≈∆¡ƒ
‰¯Bza ÌÈÈÚ LiL ,‰È‡¯‰Â¿»¿»»∆≈ƒ¿»ƒ«»
ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ È„e‰ÈŒBÈ‡ ÌbL∆«≈¿ƒ»¿«ƒ«
.B˙‚O‰Â BÏÎNa Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿ƒ¿¿«»»

‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â תהיה שלא להבטיח ¿»≈»¿∆
שכל  היא התורה כאילו כזו טעות

חסֿושלום  eÓÈÏ„אנושי ‡È‰ƒƒ

e‰fL ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯ Á"‡„a ÌÈ„ÓBlL ÔÈÚ ÏÎa Èk ,Á"‡„«ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿«ƒ¿»∆∆
.'eÎ È˜Ï‡ ÔÈÚƒ¿»¡…ƒ

¯cÚ‰ ÏÚ ˙eÏv˙‰‰L ‰ÁÈOa ·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»«ƒ»∆«ƒ¿«¿«∆¿≈
ÌÈa¯c ‰¯Bz „eÓÏ˙a ˜eÒÚL ÏÏ‚a ÌBÈ ÏÎa Á"‡„ „eÓÈÏƒ«¿»ƒ¿«∆»¿«¿»¿«ƒ

‡ÂL ÏL ıe¯Èz ‡e‰ נימוק ולא ≈∆»¿
eÓÈlL„אמיתי, ÏBÚÙÏ È„k Èkƒ¿≈ƒ¿∆ƒ

‰¯Bz‰ זה (בכלל על Ìbונוסף «»«
‰È‰È (ÌÈa¯c ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¿«ƒƒ¿∆

,ÈÚ·„k להיות שצריך ÔÙB‡aכפי ƒ¿»≈¿∆
Lb¯Â ¯kÈ ‰È‰iL בלימוד גם ∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»

בדברים  שנתלבשה כפי בתורה הלכות

ÏLגשמיים  B˙¯Bz È‰BfL∆ƒ»∆
ÛÈÒB‰Ï ÏÈÚBÈ ‡Ï ,‰"aw‰«»»…ƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ¯˙BÈ „BÚ≈¿ƒ«»

ברבים  והן ביחיד הן »(‡Ûבכלל,
˙ÂˆÓ Ìi˜È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«≈ƒ¿«

,(‰¯BzŒ„eÓÏz תורה הלומד וגם «¿»
שהתורה  ולחשוב לטעות עלול הרבה

חסֿושלום  אנושי שכל «∆‡l‡היא
˜ÏÁ‰ ˙‡ „BÓÏÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈«ƒ¿∆«≈∆
ÔÈÚ ˙Ó‚e„a ‡e‰L ‰¯BzaL∆«»∆¿¿«ƒ¿«

,‰¯Bz‰ ˙k¯·e ‰lÙz‰ בהם «¿ƒ»ƒ¿««»
והביטול  ה' בגדולת ההכרה מודגשת

כל  ושל עצמו האדם של לאלוקות

„‡"Áהברואים  „eÓÈÏ e‰fL∆∆ƒ«
‡˜Âc לאלוקות התורה שייכות שבו «¿»

וניכרת. גלוייה

‰¯B˙c ‡ÈÏb „eÓÈÏa BÓÎe¿¿ƒ«¿»¿»
,‡Ùeb התורה של הגלוי החלק »

ÔÈcעצמו, ˜BÒÙÏ ÏÎeiL È„kL∆¿≈∆«ƒ¿ƒ
למעשה  הלכה ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒולהורות

,¯zÈ‰Â ¯eÒÈ‡ בחלקים המבו ארים ƒ¿≈∆
בחלק  ובעיקר ערוך' ב'שלחן שונים

דעה' BÓÏÏ„'יורה ÏÈÚBÈ ‡Ï…ƒƒ¿
,ËtLÓŒÔLBÁ Ce¯ÚŒÔÁÏeL¿»»∆ƒ¿»

ממונות, בדיני בעיקר »¿Û‡cהעוסק
Ìb ‡e‰ 'ËtLÓŒÔLBÁ'L∆∆ƒ¿»«

,‰¯Bz חלקי שאר כמו בדיוק »
ערוך' Ìbה'שולחן ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«

'ËtLÓŒÔLBÁ' „ÓÏÈ Ì‡ƒƒ¿«∆ƒ¿»
ÏÎeÈ ‡Ï ,BÙBÒ „ÚÂ B˙ÏÈÁzÓƒ¿ƒ»¿«…«
¯eÒÈ‡ ˙BÎÏ‰a ÔÈc ˜BÒÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·L·e ,¯zÈ‰Â¿≈∆ƒ¿ƒ∆»ƒ
‰¯BÈ Ce¯Ú ÔÁÏeL' „BÓÏÏƒ¿¿»»∆
È„k ÔÎ BÓÎe .‡˜Âc '‰Úc≈»«¿»¿≈¿≈
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'ied z` ekxae ycew mkici e`y

גֹו' ּתפּלס ּפן חּיים ּדאֹורח הענין אצלֹו ,57ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדוקא. חּיים' אֹורח ערּו 'ׁשּולחן ללמֹוד ְְְִִִַַַָָָָצרי

ּבכל  דא"ח ּבלימּוד להּצֹור ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַָוכן

ּכדבעי, ׁשּיהיה הּנגלה לימּוד על ּגם ׁשּפֹועל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיֹום,

הּיֹום. ּבכל ההנהגה ּכללּות על לטֹובה ְְְְֵַַַַָָָָָּופֹועל

ענין ÌiÒÓeז) ּכללּות ׁשּמבאר (לאחרי ּבּמאמר ¿«≈ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ

החל  ּדתפּלה, העבֹודה ְְֲִִֵַַָָָָָהקּדמת

עליֹון  אֹור המׁשכת ׁשהּוא הּסמיכה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמענין

הן, ּתכיפֹות ׁשלׁש וזהּו להתקרב), ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיּוכל

ּדתפּלה  הּקּוין, ּבג' העבֹודה היא ּכּולם ְְְֲִִִִִַַָָָָָּדכללּות

עבֹודת  ענין ׁשהּוא הּמצֹות וקּיּום ועבֹודה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָּתֹורה

העבֹודה  ׁשחיטה, לסמיכה ּתיכף ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהּברּורים.

הּוא  ּדׁשחיטה הּתפּלה, ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶַַָָָָּדקרּבנֹות

היא  ׁשהעבֹודה והינּו ורצֹון, המׁשכה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָמּלׁשֹון

ואז  טֹוב, ּפֹועל לידי יבא ׁשּבּתפּלה ההסּכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשר

ידים  לנטילת ּתיכף קרּבן. ּבאֹותֹו נֹוגע ּפסּול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

ּתיכף  כּו'. ׁשמים לׁשם יהיּו עׂשּיֹותיו ּדכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּברכה,

ּבאלקּות  ההתחּברּות ענין ׁשהּוא ּתפּלה, ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָֹלּגאּולה

הענין  נעׂשה ועלֿידיֿזה הּתֹורה. עסק ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידי

נקּודת  ׁשּמתּגּלה מּצּיֹון, (ּדלעילא) הוי' ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּדיברכ

כּו'. העליֹונה הּכּונה עלֿידֹו ונׁשלמת ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּנׁשמה,

מּודגׁשLÈÂח) לעיל האמּור ׁשּכל להֹוסיף, ¿≈ְְְִֵֶָָָָ

ׁשנה, ארּבעים לאחרי ּבעמדנּו ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָיֹותר

ּדרּביּה אּדעּתיּה איניׁש קאי ּובפרט 58ׁשאז , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

לימּוד  רק (לא ּבתֹורתֹו מפֹורׁשת להֹוראה ְְְְִֵֶֶַַָָָֹּבנֹוגע

ּבזה), וכּיֹוצא והּגאּולה הּמאסר מּסּפּור ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהֹוראה

ּבכל  דא"ח לימּוד אֹודֹות הּנ"ל ההֹוראה ְְִַַַַָָָּכמֹו

נפׁשֹו59יֹום  למסֹור ואחד אחד ּכל צרי ׁשּלכן ,ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשּזֹוהי ע  וכיון זֹו. ּוׁשליחּות הֹוראה קּיּום ל ְְִִִֵֶַָָָ

הּתֹורה  עניני ּככל זה הרי ּבּתֹורה, ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָהֹוראה

ׁשלֹום  נתיבֹותיה וכל נֹועם ּדרכי .60ׁשּדרכיה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

זֹו, הֹוראה לקּים ׁשּיּוכלּו ּכח נתינת יׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹּובוּדאי

טֹוב  יבֹור61ׁשהרי הּוא .62עין ְֲִֵֶַַ
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ו.57) ה, ב.58)משלי ה, ע"ז בנוגע 59)ראה גם הוא דרבי'" אדעתי' איניש ד"קאי שהענין (ס"ג), הנ"ל בשיחה גם ראה

כו'. אמירתם מזמן שנה ארבעים עברו לא שעדיין יז.60)לענינים ג, א.61)משלי קל, (אד"ר) זח"ג וראה ט. כב, שם

(המו"ל).62) הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ÒlÙz Ôt ÌÈiÁ Á¯B‡c ÔÈÚ‰ BÏˆ‡ ‰È‰iL57 מעגלותיה נעו ∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿»¿««ƒ∆¿«≈

ודרכי  מצוות פי  על החיים  אורח את  ולנהל התורה  את ללמוד  היינו תדע, לא

Âc˜‡התורה, 'ÌÈiÁ Á¯B‡ Ce¯Ú ÔÁÏeL' „BÓÏÏ CÈ¯ˆ שבו »ƒƒ¿¿»»««ƒ«¿»
ועוד. והמועדים השבת היומיות, המצוות הלכות Ú‚Baנתבארו  Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«

ÏÎa Á"‡„ „eÓÈÏa C¯Bv‰Ï¿«∆¿ƒ«¿»
„eÓÈÏ ÏÚ Ìb ÏÚBtL ,ÌBÈ∆≈««ƒ
ÏÚBÙe ,ÈÚ·„k ‰È‰iL ‰Ï‚p‰«ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿»≈≈
‰‚‰‰‰ ˙eÏÏk ÏÚ ‰·BËÏ¿»«¿»««¿»»

ÌBi‰ ÏÎa הוא החסידות לימוד ולכן ¿»«
בכלל, בתורה הלימוד לצורך הכרחי 

לשמש  יכול  לא בתורה שהעיסוק ובוודאי 

חסידות. לאי ֿלימוד מוצדק  נימוק 

È¯Á‡Ï) ¯Ó‡na ÌiÒÓe (Ê¿«≈««¬»¿«¬≈
˙Óc˜‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯‡·nL∆¿»≈¿»ƒ¿««¿»«
ÔÈÚÓ ÏÁ‰ ,‰lÙ˙c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ»»≈≈ƒ¿«
¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ,‰ÎÈÓq‰«¿ƒ»∆«¿»«

·¯˜˙‰Ï ÏÎeiL ÔBÈÏÚ כפי ∆¿∆«¿ƒ¿»≈
לעיל  LÏLשהוסבר  e‰ÊÂ ,(¿∆»…

ÌÏek ˙eÏÏÎc ,Ô‰ ˙BÙÈÎz¿ƒ≈ƒ¿»»
שלושת  לכל  המשותפת הכללית  הנקודה

להיות  שצריכים  האמורים הדברים

סמיכה  - לזה  זה  ותכופים סמוכים

גאולה  וברכה , ידיים נטילת  ושחיטה ,

a‚'ותפילה, ‰„B·Ú‰ ‡È‰ƒ»¬»¿
‰„B·ÚÂ ‰¯Bz ‰lÙ˙c ,ÔÈew‰««ƒƒ¿ƒ»»«¬»
ÔÈÚ ‡e‰L ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«

‰ ˙„B·ÚÌÈ¯e¯a מן הטוב הפרדת ¬««≈ƒ
מקיימים  בהם הגשמיים  שבדברים  הרע 

כפי  לקדושה , והעלאתם  המצוות את

ומפרט. שממשיך 

,‰ËÈÁL ‰ÎÈÓÒÏ ÛÎÈz≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‡e‰L ˙Ba¯˜c ‰„B·Ú‰»¬»¿»¿»∆

,‰lÙz‰ ÔÈÚ במקום שנתקנה ƒ¿««¿ƒ»
ÔBLlÓהקרבנות  ‡e‰ ‰ËÈÁLcƒ¿ƒ»ƒ¿

,ÔBˆ¯Â ‰ÎLÓ‰ חכמינו כמאמר «¿»»¿»
ומשך" אלא ושחט "אין  ¿»¿eÈ‰Âז "ל 

¯L‡ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¬∆
ÌkÒ‰‰ הטובה ההחלטה «∆¿≈

ÏÚBt È„ÈÏ ‡·È ‰lÙzaL∆«¿ƒ»»…ƒ≈«
,·BË, למעשה הלכה «¿Ê‡Âתוצאות

.Ôa¯˜ B˙B‡a Ú‚B ÏeÒt ÔÈ‡≈¿≈«¿»¿»
,‰Î¯a ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÛÎÈz≈∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»»

ÂÈ˙BiNÚ ÏÎc אפילו האדם, של  ¿»¬ƒ»

חולין , lÙz‰,בדברי  ‰Ïe‡bÏ ÛÎÈz .'eÎ ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰Èƒ¿¿≈»«ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒ»
˙e˜Ï‡a ˙e¯aÁ˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L הגאולה ÒÚ˜ענין  È„ÈŒÏÚ ∆ƒ¿««ƒ¿«¿∆¡…«¿≈≈∆
.‰¯Bz‰«»

‡ÏÈÚÏc) 'ÈÂ‰ EÎ¯·Èc ÔÈÚ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ העליון( ¿«¿≈∆«¬∆»ƒ¿»ƒ»∆¿¬»»ƒ¿≈»
˙„e˜ ‰lb˙nL ,ÔBivÓƒƒ∆ƒ¿«»¿«

,‰ÓLp‰ הנקראת ה "יחידה" בחינת «¿»»
‰ek‰"ציון" B„ÈŒÏÚ ˙ÓÏLÂ¿ƒ¿∆∆«»««»»

.'eÎ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»
¯eÓ‡‰ ÏkL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á¿≈¿ƒ∆»»»
e„ÓÚa ¯˙BÈ L‚„eÓ ÏÈÚÏ¿≈¿»≈¿»¿≈

תשכ"ז  ‡¯ÌÈÚaבשנת  È¯Á‡Ï¿«¬≈«¿»ƒ
,‰L בשנת והגאולה  המאסר  מאז »»
‡dÈzÚcתרפ"ז LÈÈ‡ È‡˜ Ê‡L∆»»≈ƒƒ««¿≈

dÈa¯c58,, רבו דעת על אדם עומד ¿«≈
שרק  מכך לומדים ז "ל  שחכמינו  כפי

ישראל  בני  שהיו  שנה ארבעים לאחר 

נתן  הוא ברוך שהקדוש  נאמר במדבר 

לראות  עיניים לדעת, "לב ישראל  לבני 

לשמוע" Ú‚Baואזניים Ë¯Ù·eƒ¿»¿≈«
B˙¯B˙a ˙L¯BÙÓ ‰‡¯B‰Ï של ¿»»¿∆∆¿»

הגאולה  בעל  הריי "צ  ¯˜הרבי ‡Ï)…«
¯Ò‡n‰ ¯etqÓ ‰‡¯B‰ „eÓÈÏƒ»»ƒƒ««¬»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰Ïe‡b‰Â שהם ¿«¿»¿«≈»∆
אמר לא  הגאולה בעל  שהרבי דברים 

‰Ï"pבמפורש  ‰‡¯B‰‰ BÓk ,(¿«»»««
ÏÎa Á"‡„ „eÓÈÏ ˙B„B‡ƒ«¿»

ÌBÈ59, ומפורש ברור  ציווי  שהיא

‡Á„בתורתו Ïk CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒ»∆»
Ìei˜ ÏÚ BLÙ ¯BÒÓÏ „Á‡Â¿∆»ƒ¿«¿«ƒ
ÔÂÈÎÂ .BÊ ˙eÁÈÏLe ‰‡¯B‰»»¿ƒ¿≈»
‰Ê È¯‰ ,‰¯Bza ‰‡¯B‰ È‰BfL∆ƒ»»«»¬≈∆
‰ÈÎ¯cL ‰¯Bz‰ ÈÈÚ ÏÎk¿»ƒ¿¿≈«»∆¿»∆»
‰È˙B·È˙ ÏÎÂ ÌÚB ÈÎ¯c«¿≈«¿»¿ƒ∆»

ÌBÏL60 להיות וצריך יכול וקיומה »
שלום. ובדרכי נועם »»¿È‡cÂ·eבדרכי 

Ák ˙È˙ LÈ ואחד אחד  לכל ≈¿ƒ«…«
Ìi˜Ï eÏÎeiLבפועלBÊ ‰‡¯B‰ ∆¿¿«≈»»

יום, בכל חסידות לימוד ≈¬∆È¯‰Lשל
·BË61C¯B·È ‡e‰ ÔÈÚ62 כי «ƒ¿«

בעין  היא הנתינה נותן , עין ' 'טוב כאשר 

עם  שיחד  בוודאי ולכן  יפה, ובעין  טובה

את  לקיים  הכוח גם ניתן  וההוראה  הציווי 

חסר ]. המאמר  [סיום ההוראה
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f"kyz'd (a xn`n) ,fenz c"i ,qgpit t"y

לימּוד 55ּדהּנה  להיֹות יכֹול דא"ח, לימּוד ללא , ְְְִִִִֵַָֹ

ׁשּבּה, וההּׂשגה ההבנה טיב מּצד רק ְֲִִֶַַַַַַָָָָָָהּתֹורה

אנֹוׁשי, ּבׂשכל נתלּבׁשה ׁשהּתֹורה לפי ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָוהינּו

יכֹול  טֹובה, והּׂשגה הבנה לֹו ׁשּיׁש מי ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּלכן

אינֹוֿיהּודי, ׁשּגם ועד ּבׂשכלֹו, היטב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָלהבינּה

ּוכמֹו ׁשּבּתֹורה, הּׂשכל את להבין יכֹול ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלהבּדיל,

ׁשאין  לפי מּׁשבּועה, ּפטּור הּכל ׁשּכֹופר ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹהּדין

חֹובֹו ּבעל ּבפני ּפניו מעיז ּבזה,56אדם וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

 ֿ ועל ּבׂשכלֹו, זה להּׂשיג יכֹול אינֹוֿיהּודי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּגם

לזה  להּגיע יכֹול י ׂשראל ׁשאיׁש ֿ וכּמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחתּֿכּמה

יכֹול  ולכן והּׂשגתֹו, ׂשכלֹו עלֿידי ְְְְְְִֵֵַַַָָָָּבעצמֹו

אנֹוׁשי, ׂשכל הּוא הּתֹורה ענין ׁשּכל ְְֱִִֵֶֶַַַָָלחׁשֹוב

אינֹוֿיהּודי  ׁשּגם ּבּתֹורה ענינים ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהראיה,

לזה  והעצה והּׂשגתֹו. ּבׂשכלֹו אליהם להּגיע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיכֹול

ׁשּלֹומדים  ענין ּבכל ּכי דא"ח, לימּוד ְְְִִִִִֶַָָהיא

כו'. אלקי ענין ׁשּזהּו ּבגלּוי ר ֹואים ְְְֱִִִֶֶַָָֹּבדא"ח

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבּׂשיחה ּׁשּכתּוב מה יּובן ¿«ƒ∆ִֶַַָָָ

לימּוד  העּדר על ְְְִִֵֶֶַַַׁשההתנּצלּות

ּתֹורה  ּבתלמּוד ׁשעסּוק ּבגלל יֹום ּבכל ְְְְִֶַַַָָָדא"ח

לפעֹול  ּכדי ּכי ׁשוא, ׁשל ּתירּוץ הּוא ְְְְִִִֵֵֶַָּדרּבים

יהיה  ּדרּבים) הּתֹורה לימּוד (ּגם הּתֹורה ְְִִִִֶֶַַַַָָׁשּלימּוד

ּתֹורתֹו ׁשּזֹוהי  ונרּגׁש ניּכר ׁשּיהיה ּבאֹופן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּכדבעי,

ּבלימּוד  יֹותר עֹוד להֹוסיף יֹועיל לא הּקּב"ה, ְְִִִֵֶַָָֹׁשל

 ֿ ּתלמּוד מצות יקּים ׁשעלֿידיֿזה (אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָהּתֹורה

ׁשּבּתֹורה  החלק את ללמֹוד ּבהכרח אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה),

הּתֹורה, ּוברּכת הּתפּלה ענין ּבדּוגמת ְְְְְִִִֶַַַַַָָׁשהּוא

ּגליא  ּבלימּוד ּוכמֹו ּדוקא. דא"ח לימּוד ְְְְִִֶֶַַַָָׁשּזהּו

ּבעניני  ּדין לפסֹוק ׁשּיּוכל ׁשּכדי ּגּופא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּדתֹורה

ׁשּולחןֿערּו ללמֹוד יֹועיל לא והיּתר, ְְְִִִֵֶָָֹאיסּור

ּגם  הּוא ׁש'חֹוׁשןֿמׁשּפט' ּדאף ְְְִִֶֶֶַַָָחֹוׁשןֿמׁשּפט ,

'חֹוׁשןֿמׁשּפט' ילמד אם ּגם מּכלֿמקֹום ְְִִִִֶַַָָָָּתֹורה,

סֹו ועד ּדין מּתחילתֹו לפסֹוק יּוכל לא פֹו, ְְְִִִִַַָֹ

ללמֹוד  צרי זה ּובׁשביל והיּתר, איסּור ְְְְְִִִִִִֵֶֶָּבהלכֹות

ּכדי  כן ּוכמֹו ּדוקא. ּדעה' יֹורה ערּו ְְְְֵֵֵֶַָָָָ'ׁשּולחן
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פכ"אֿכב.55) ואילך. פי"א הנ"ל קונטרס גם סע"א.56)ראה ג, ב"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Á"‡„ „eÓÈÏ54 הח תורת חיים, אלוקים החסידות דברי לימוד כי סידות, ƒ«

התורה  שלימוד מבטיח אלוקות בענייני בהרחבה ומבואר במפורש מדובר בה

ה'. תורת שזו בכך הכרה מתוך כראוי , p‰c55„eÓÈÏ‰יהיה ‡ÏÏ , ¿ƒ≈¿…ƒ
‰·‰‰ ·ÈË „vÓ ˜¯ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,Á"‡„«»ƒ¿ƒ«»«ƒ«ƒ«¬»»

,daL ‰‚O‰‰Â הטוב השכל בגלל ¿««»»∆»
התורה, חכמת של ¿»¿eÈ‰Âוהמופלא

‰¯Bz‰L ÈÙÏ היא שבמקורה ¿ƒ∆«»
הוא  ברוך הקדוש של העליונה חכמתו

למטה  בירידתה אבל בעצמו,

ÔÎlL ,ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒ∆»≈
BÏ LiL ÈÓ ויכולות כישרונות ƒ∆≈

ÏBÎÈ ,‰·BË ‰‚O‰Â ‰·‰¬»»¿«»»»»
„ÚÂ ,BÏÎNa ·ËÈ‰ dÈ·‰Ï«¬ƒ»≈≈¿ƒ¿¿«
,ÏÈc·‰Ï ,È„e‰ÈŒBÈ‡ ÌbL∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ
ÏÎO‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÏBÎÈ»¿»ƒ∆«≈∆

השכליים  «»∆BzaL¯‰,הרעיונות
BÓÎe למשלÏk‰ ¯ÙBkL ÔÈc‰ ¿«ƒ∆≈«…

התביעה  את ומכחיש ממון שנתבע מי

Úe·MÓ‰לחלוטין  ¯eËt שהוא »ƒ¿»
למי  (בניגוד דבר לתובע חייב לא אכן

שחייב  התביעה במקצת שמודה

שבו  מהחלק פטור הוא אז ורק שבועה

כופר), ÊÈÚÓהוא Ì„‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»»≈ƒ
B·BÁ ÏÚa ÈÙa ÂÈt56 אכן ואם »»ƒ¿≈««

בחוב, לכפור מעז היה לא לו חייב היה

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ גם שמובנים דברים ¿«≈»∆
אנושי ‡È„e‰ÈŒBÈבהגיון ÌbL∆«≈¿ƒ

כתורת  התורה בקדושת הכרה לו שאין

BÏÎNa,ה' ‰Ê ‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ∆¿ƒ¿
LÈ‡L ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»∆ƒ

Ï‡¯NÈ בקדושֿברוךֿהוא שקשור ƒ¿»≈
שהוא  קלֿוחומר בנשמתו, ובתורה

‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ חלקים להבנת »¿«ƒ«¿∆
בתורה  È„ÈŒÏÚאלה BÓˆÚa¿«¿«¿≈

ÔÎÏÂ ,B˙‚O‰Â BÏÎN כיוון ƒ¿¿«»»¿»≈
בשכל  גם מתקבלים התורה שענייני

האנושי  האדם ÏBÎÈובהיגיון עלול »
תורה ÏkLבטעות BLÁÏ·הלומד «¿∆»

,ÈLB‡ ÏÎN ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»≈∆¡ƒ
‰¯Bza ÌÈÈÚ LiL ,‰È‡¯‰Â¿»¿»»∆≈ƒ¿»ƒ«»
ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ È„e‰ÈŒBÈ‡ ÌbL∆«≈¿ƒ»¿«ƒ«
.B˙‚O‰Â BÏÎNa Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿ƒ¿¿«»»

‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â תהיה שלא להבטיח ¿»≈»¿∆
שכל  היא התורה כאילו כזו טעות

חסֿושלום  eÓÈÏ„אנושי ‡È‰ƒƒ

e‰fL ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯ Á"‡„a ÌÈ„ÓBlL ÔÈÚ ÏÎa Èk ,Á"‡„«ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿«ƒ¿»∆∆
.'eÎ È˜Ï‡ ÔÈÚƒ¿»¡…ƒ

¯cÚ‰ ÏÚ ˙eÏv˙‰‰L ‰ÁÈOa ·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»«ƒ»∆«ƒ¿«¿«∆¿≈
ÌÈa¯c ‰¯Bz „eÓÏ˙a ˜eÒÚL ÏÏ‚a ÌBÈ ÏÎa Á"‡„ „eÓÈÏƒ«¿»ƒ¿«∆»¿«¿»¿«ƒ

‡ÂL ÏL ıe¯Èz ‡e‰ נימוק ולא ≈∆»¿
eÓÈlL„אמיתי, ÏBÚÙÏ È„k Èkƒ¿≈ƒ¿∆ƒ

‰¯Bz‰ זה (בכלל על Ìbונוסף «»«
‰È‰È (ÌÈa¯c ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¿«ƒƒ¿∆

,ÈÚ·„k להיות שצריך ÔÙB‡aכפי ƒ¿»≈¿∆
Lb¯Â ¯kÈ ‰È‰iL בלימוד גם ∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»

בדברים  שנתלבשה כפי בתורה הלכות

ÏLגשמיים  B˙¯Bz È‰BfL∆ƒ»∆
ÛÈÒB‰Ï ÏÈÚBÈ ‡Ï ,‰"aw‰«»»…ƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ¯˙BÈ „BÚ≈¿ƒ«»

ברבים  והן ביחיד הן »(‡Ûבכלל,
˙ÂˆÓ Ìi˜È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«≈ƒ¿«

,(‰¯BzŒ„eÓÏz תורה הלומד וגם «¿»
שהתורה  ולחשוב לטעות עלול הרבה

חסֿושלום  אנושי שכל «∆‡l‡היא
˜ÏÁ‰ ˙‡ „BÓÏÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈«ƒ¿∆«≈∆
ÔÈÚ ˙Ó‚e„a ‡e‰L ‰¯BzaL∆«»∆¿¿«ƒ¿«

,‰¯Bz‰ ˙k¯·e ‰lÙz‰ בהם «¿ƒ»ƒ¿««»
והביטול  ה' בגדולת ההכרה מודגשת

כל  ושל עצמו האדם של לאלוקות

„‡"Áהברואים  „eÓÈÏ e‰fL∆∆ƒ«
‡˜Âc לאלוקות התורה שייכות שבו «¿»

וניכרת. גלוייה

‰¯B˙c ‡ÈÏb „eÓÈÏa BÓÎe¿¿ƒ«¿»¿»
,‡Ùeb התורה של הגלוי החלק »

ÔÈcעצמו, ˜BÒÙÏ ÏÎeiL È„kL∆¿≈∆«ƒ¿ƒ
למעשה  הלכה ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒולהורות

,¯zÈ‰Â ¯eÒÈ‡ בחלקים המבו ארים ƒ¿≈∆
בחלק  ובעיקר ערוך' ב'שלחן שונים

דעה' BÓÏÏ„'יורה ÏÈÚBÈ ‡Ï…ƒƒ¿
,ËtLÓŒÔLBÁ Ce¯ÚŒÔÁÏeL¿»»∆ƒ¿»

ממונות, בדיני בעיקר »¿Û‡cהעוסק
Ìb ‡e‰ 'ËtLÓŒÔLBÁ'L∆∆ƒ¿»«

,‰¯Bz חלקי שאר כמו בדיוק »
ערוך' Ìbה'שולחן ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«

'ËtLÓŒÔLBÁ' „ÓÏÈ Ì‡ƒƒ¿«∆ƒ¿»
ÏÎeÈ ‡Ï ,BÙBÒ „ÚÂ B˙ÏÈÁzÓƒ¿ƒ»¿«…«
¯eÒÈ‡ ˙BÎÏ‰a ÔÈc ˜BÒÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·L·e ,¯zÈ‰Â¿≈∆ƒ¿ƒ∆»ƒ
‰¯BÈ Ce¯Ú ÔÁÏeL' „BÓÏÏƒ¿¿»»∆
È„k ÔÎ BÓÎe .‡˜Âc '‰Úc≈»«¿»¿≈¿≈
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'ied z` ekxae ycew mkici e`y

גֹו' ּתפּלס ּפן חּיים ּדאֹורח הענין אצלֹו ,57ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדוקא. חּיים' אֹורח ערּו 'ׁשּולחן ללמֹוד ְְְִִִַַַָָָָצרי

ּבכל  דא"ח ּבלימּוד להּצֹור ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַָוכן

ּכדבעי, ׁשּיהיה הּנגלה לימּוד על ּגם ׁשּפֹועל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיֹום,

הּיֹום. ּבכל ההנהגה ּכללּות על לטֹובה ְְְְֵַַַַָָָָָּופֹועל

ענין ÌiÒÓeז) ּכללּות ׁשּמבאר (לאחרי ּבּמאמר ¿«≈ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ

החל  ּדתפּלה, העבֹודה ְְֲִִֵַַָָָָָהקּדמת

עליֹון  אֹור המׁשכת ׁשהּוא הּסמיכה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמענין

הן, ּתכיפֹות ׁשלׁש וזהּו להתקרב), ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיּוכל

ּדתפּלה  הּקּוין, ּבג' העבֹודה היא ּכּולם ְְְֲִִִִִַַָָָָָּדכללּות

עבֹודת  ענין ׁשהּוא הּמצֹות וקּיּום ועבֹודה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָּתֹורה

העבֹודה  ׁשחיטה, לסמיכה ּתיכף ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהּברּורים.

הּוא  ּדׁשחיטה הּתפּלה, ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶַַָָָָּדקרּבנֹות

היא  ׁשהעבֹודה והינּו ורצֹון, המׁשכה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָמּלׁשֹון

ואז  טֹוב, ּפֹועל לידי יבא ׁשּבּתפּלה ההסּכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשר

ידים  לנטילת ּתיכף קרּבן. ּבאֹותֹו נֹוגע ּפסּול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

ּתיכף  כּו'. ׁשמים לׁשם יהיּו עׂשּיֹותיו ּדכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּברכה,

ּבאלקּות  ההתחּברּות ענין ׁשהּוא ּתפּלה, ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָֹלּגאּולה

הענין  נעׂשה ועלֿידיֿזה הּתֹורה. עסק ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידי

נקּודת  ׁשּמתּגּלה מּצּיֹון, (ּדלעילא) הוי' ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּדיברכ

כּו'. העליֹונה הּכּונה עלֿידֹו ונׁשלמת ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּנׁשמה,

מּודגׁשLÈÂח) לעיל האמּור ׁשּכל להֹוסיף, ¿≈ְְְִֵֶָָָָ

ׁשנה, ארּבעים לאחרי ּבעמדנּו ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָיֹותר

ּדרּביּה אּדעּתיּה איניׁש קאי ּובפרט 58ׁשאז , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

לימּוד  רק (לא ּבתֹורתֹו מפֹורׁשת להֹוראה ְְְְִֵֶֶַַָָָֹּבנֹוגע

ּבזה), וכּיֹוצא והּגאּולה הּמאסר מּסּפּור ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהֹוראה

ּבכל  דא"ח לימּוד אֹודֹות הּנ"ל ההֹוראה ְְִַַַַָָָּכמֹו

נפׁשֹו59יֹום  למסֹור ואחד אחד ּכל צרי ׁשּלכן ,ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשּזֹוהי ע  וכיון זֹו. ּוׁשליחּות הֹוראה קּיּום ל ְְִִִֵֶַָָָ

הּתֹורה  עניני ּככל זה הרי ּבּתֹורה, ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָהֹוראה

ׁשלֹום  נתיבֹותיה וכל נֹועם ּדרכי .60ׁשּדרכיה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

זֹו, הֹוראה לקּים ׁשּיּוכלּו ּכח נתינת יׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹּובוּדאי

טֹוב  יבֹור61ׁשהרי הּוא .62עין ְֲִֵֶַַ
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ו.57) ה, ב.58)משלי ה, ע"ז בנוגע 59)ראה גם הוא דרבי'" אדעתי' איניש ד"קאי שהענין (ס"ג), הנ"ל בשיחה גם ראה

כו'. אמירתם מזמן שנה ארבעים עברו לא שעדיין יז.60)לענינים ג, א.61)משלי קל, (אד"ר) זח"ג וראה ט. כב, שם

(המו"ל).62) הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ÒlÙz Ôt ÌÈiÁ Á¯B‡c ÔÈÚ‰ BÏˆ‡ ‰È‰iL57 מעגלותיה נעו ∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿»¿««ƒ∆¿«≈

ודרכי  מצוות פי  על החיים  אורח את  ולנהל התורה  את ללמוד  היינו תדע, לא

Âc˜‡התורה, 'ÌÈiÁ Á¯B‡ Ce¯Ú ÔÁÏeL' „BÓÏÏ CÈ¯ˆ שבו »ƒƒ¿¿»»««ƒ«¿»
ועוד. והמועדים השבת היומיות, המצוות הלכות Ú‚Baנתבארו  Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«

ÏÎa Á"‡„ „eÓÈÏa C¯Bv‰Ï¿«∆¿ƒ«¿»
„eÓÈÏ ÏÚ Ìb ÏÚBtL ,ÌBÈ∆≈««ƒ
ÏÚBÙe ,ÈÚ·„k ‰È‰iL ‰Ï‚p‰«ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿»≈≈
‰‚‰‰‰ ˙eÏÏk ÏÚ ‰·BËÏ¿»«¿»««¿»»

ÌBi‰ ÏÎa הוא החסידות לימוד ולכן ¿»«
בכלל, בתורה הלימוד לצורך הכרחי 

לשמש  יכול  לא בתורה שהעיסוק ובוודאי 

חסידות. לאי ֿלימוד מוצדק  נימוק 

È¯Á‡Ï) ¯Ó‡na ÌiÒÓe (Ê¿«≈««¬»¿«¬≈
˙Óc˜‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯‡·nL∆¿»≈¿»ƒ¿««¿»«
ÔÈÚÓ ÏÁ‰ ,‰lÙ˙c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ»»≈≈ƒ¿«
¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ,‰ÎÈÓq‰«¿ƒ»∆«¿»«

·¯˜˙‰Ï ÏÎeiL ÔBÈÏÚ כפי ∆¿∆«¿ƒ¿»≈
לעיל  LÏLשהוסבר  e‰ÊÂ ,(¿∆»…

ÌÏek ˙eÏÏÎc ,Ô‰ ˙BÙÈÎz¿ƒ≈ƒ¿»»
שלושת  לכל  המשותפת הכללית  הנקודה

להיות  שצריכים  האמורים הדברים

סמיכה  - לזה  זה  ותכופים סמוכים

גאולה  וברכה , ידיים נטילת  ושחיטה ,

a‚'ותפילה, ‰„B·Ú‰ ‡È‰ƒ»¬»¿
‰„B·ÚÂ ‰¯Bz ‰lÙ˙c ,ÔÈew‰««ƒƒ¿ƒ»»«¬»
ÔÈÚ ‡e‰L ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«

‰ ˙„B·ÚÌÈ¯e¯a מן הטוב הפרדת ¬««≈ƒ
מקיימים  בהם הגשמיים  שבדברים  הרע 

כפי  לקדושה , והעלאתם  המצוות את

ומפרט. שממשיך 

,‰ËÈÁL ‰ÎÈÓÒÏ ÛÎÈz≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‡e‰L ˙Ba¯˜c ‰„B·Ú‰»¬»¿»¿»∆

,‰lÙz‰ ÔÈÚ במקום שנתקנה ƒ¿««¿ƒ»
ÔBLlÓהקרבנות  ‡e‰ ‰ËÈÁLcƒ¿ƒ»ƒ¿

,ÔBˆ¯Â ‰ÎLÓ‰ חכמינו כמאמר «¿»»¿»
ומשך" אלא ושחט "אין  ¿»¿eÈ‰Âז "ל 

¯L‡ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¬∆
ÌkÒ‰‰ הטובה ההחלטה «∆¿≈

ÏÚBt È„ÈÏ ‡·È ‰lÙzaL∆«¿ƒ»»…ƒ≈«
,·BË, למעשה הלכה «¿Ê‡Âתוצאות

.Ôa¯˜ B˙B‡a Ú‚B ÏeÒt ÔÈ‡≈¿≈«¿»¿»
,‰Î¯a ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÛÎÈz≈∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»»

ÂÈ˙BiNÚ ÏÎc אפילו האדם, של  ¿»¬ƒ»

חולין , lÙz‰,בדברי  ‰Ïe‡bÏ ÛÎÈz .'eÎ ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰Èƒ¿¿≈»«ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒ»
˙e˜Ï‡a ˙e¯aÁ˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L הגאולה ÒÚ˜ענין  È„ÈŒÏÚ ∆ƒ¿««ƒ¿«¿∆¡…«¿≈≈∆
.‰¯Bz‰«»

‡ÏÈÚÏc) 'ÈÂ‰ EÎ¯·Èc ÔÈÚ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ העליון( ¿«¿≈∆«¬∆»ƒ¿»ƒ»∆¿¬»»ƒ¿≈»
˙„e˜ ‰lb˙nL ,ÔBivÓƒƒ∆ƒ¿«»¿«

,‰ÓLp‰ הנקראת ה "יחידה" בחינת «¿»»
‰ek‰"ציון" B„ÈŒÏÚ ˙ÓÏLÂ¿ƒ¿∆∆«»««»»

.'eÎ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»
¯eÓ‡‰ ÏkL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á¿≈¿ƒ∆»»»
e„ÓÚa ¯˙BÈ L‚„eÓ ÏÈÚÏ¿≈¿»≈¿»¿≈

תשכ"ז  ‡¯ÌÈÚaבשנת  È¯Á‡Ï¿«¬≈«¿»ƒ
,‰L בשנת והגאולה  המאסר  מאז »»
‡dÈzÚcתרפ"ז LÈÈ‡ È‡˜ Ê‡L∆»»≈ƒƒ««¿≈

dÈa¯c58,, רבו דעת על אדם עומד ¿«≈
שרק  מכך לומדים ז "ל  שחכמינו  כפי

ישראל  בני  שהיו  שנה ארבעים לאחר 

נתן  הוא ברוך שהקדוש  נאמר במדבר 

לראות  עיניים לדעת, "לב ישראל  לבני 

לשמוע" Ú‚Baואזניים Ë¯Ù·eƒ¿»¿≈«
B˙¯B˙a ˙L¯BÙÓ ‰‡¯B‰Ï של ¿»»¿∆∆¿»

הגאולה  בעל  הריי "צ  ¯˜הרבי ‡Ï)…«
¯Ò‡n‰ ¯etqÓ ‰‡¯B‰ „eÓÈÏƒ»»ƒƒ««¬»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰Ïe‡b‰Â שהם ¿«¿»¿«≈»∆
אמר לא  הגאולה בעל  שהרבי דברים 

‰Ï"pבמפורש  ‰‡¯B‰‰ BÓk ,(¿«»»««
ÏÎa Á"‡„ „eÓÈÏ ˙B„B‡ƒ«¿»

ÌBÈ59, ומפורש ברור  ציווי  שהיא

‡Á„בתורתו Ïk CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒ»∆»
Ìei˜ ÏÚ BLÙ ¯BÒÓÏ „Á‡Â¿∆»ƒ¿«¿«ƒ
ÔÂÈÎÂ .BÊ ˙eÁÈÏLe ‰‡¯B‰»»¿ƒ¿≈»
‰Ê È¯‰ ,‰¯Bza ‰‡¯B‰ È‰BfL∆ƒ»»«»¬≈∆
‰ÈÎ¯cL ‰¯Bz‰ ÈÈÚ ÏÎk¿»ƒ¿¿≈«»∆¿»∆»
‰È˙B·È˙ ÏÎÂ ÌÚB ÈÎ¯c«¿≈«¿»¿ƒ∆»

ÌBÏL60 להיות וצריך יכול וקיומה »
שלום. ובדרכי נועם »»¿È‡cÂ·eבדרכי 

Ák ˙È˙ LÈ ואחד אחד  לכל ≈¿ƒ«…«
Ìi˜Ï eÏÎeiLבפועלBÊ ‰‡¯B‰ ∆¿¿«≈»»

יום, בכל חסידות לימוד ≈¬∆È¯‰Lשל
·BË61C¯B·È ‡e‰ ÔÈÚ62 כי «ƒ¿«

בעין  היא הנתינה נותן , עין ' 'טוב כאשר 

עם  שיחד  בוודאי ולכן  יפה, ובעין  טובה

את  לקיים  הכוח גם ניתן  וההוראה  הציווי 

חסר ]. המאמר  [סיום ההוראה
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.f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הקודמת ‡. בהתוועדות ה'ש"ת 1דובר בשנת תמוז י"ב הגאולה חג של ההתוועדות -2אודות
הקביעות  היתה שאז - בארצותֿהברית להשתקע בא הגאולה שבעל לאחרי הראשונה תמוז י"ב התוועדות

פינחס. פ' ועש"ק וביום חמישי ביום היו תמוז שי"בֿי"ג זו, בשנה כמו

ה'ש"ת  קיץ השיחות בספר שנדפסה (כפי היום בסעודת פינחס ש"פ שיחת גם ישנה לזה ),3ובהמשך
באמרו: פינחס, פרשת בתורה קורין שבו בזמן תר"מ) (בשנת לידתו אודות הגאולה בעל מדבר ובתחילתה

מסויימת  שייכות לה יש העולם, לאויר ויוצא יהודי נולד שבו בשבוע בתורה שקורין השבוע פרשת
זה. אדם של והמאורעות החיים לסדר

פינחס  פרשת ב' ביום נולדתי אני ובסביבתי 4וממשיך: עמי שאירעו המאורעות של דרובא ורובא .
פינחס. בפרשת ובגילוי בהעלם מרומזים כו',

הגאולה. בעל דברי כאן עד

מהמאסר ·. לגאולה שנה ארבעים שמלאו כיון אופן, בכל אבל זה, בענין התבוננו כבר אם יודע אינני
תשכ"ז), - (תרפ"ז

"הזית - בדוגמת הוא המאסר ענין שכללות ידוע שמנו"כשכותשין5והרי מוציא שזה 6אותו ובפרט ,
שלו  השביעי המאסר בו 7הי' שיש באופן הוא שמנו") ("מוציא המאסר שבענין שהעילוי והיינו, ,

בכ"מ  (כמבואר ההיקף ימי דשבעת השלימות בדוגמת שלם, ד"היקף" תשובת 8השלימות יסוד על ,
הידועה  -)9הרשב"א

דרבי'" אדעתי' איניש "קאי משנתו"10שאז וחכמת רבו של דעתו סוף על ש"עומד הזמן 11, זה הרי -
הגאולה  בעל נולד שבו השבוע בפרשת חייו ימי דברי על הרמז ולמצוא זה, בענין להתבונן ,12המתאים

הזקן  רבינו תקנת ע"פ שלישי, עד משני ב', ליום השייך הפרשה בחלק חלק 13ובפרט יום בכל ללמוד
זה. ליום במיוחד השייך הפרשה

לעיל ‚. המדובר בנוגע 14ובהקדם גם הוא דרבי'", אדעתי' איניש "קאי שאז שנה, דארבעים שהעילוי ,
שאירעו. מאז שנה ארבעים עברו לא שעדיין לענינים

זה  ענין למדים שממנה מהפרשה היום 15וכמובן עד גו' לראות ועינים לדעת לב לכם ה' נתן "ולא :
ש"ואולך לאחרי משנתו הזה", וחכמת רבו של דעתו סוף על עומד אדם "שאין גו'", שנה ארבעים אתכם

לפיכך, יקפיד, ואילך מכאן אבל הזה, היום עד המקום עליכם הקפיד לא ולפיכך שנה, ארבעים עד
וגו'" הזאת הברית דברי את לא 11ושמרתם שעדיין המצוות על גם יקפיד" ואילך ש"מכאן מובן, והרי -

עליהם. שנצטוו מאז שנה ארבעים עברו 

הרי  שאירע, מאז שנה ארבעים עברו שכבר אחד לענין בנוגע דרבי'" אדעתי' ש"קאי שכיון ועכצ"ל,
יכולים  בהם, היגיעה שע"י שאירעו, מאז שנה ארבעים עברו לא שעדיין הענינים שאר על גם פועל זה

הדברים. לעומק להגיע
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ואילך).1) 154 ע' (לעיל בתחלתה תמוז י"ב שיחת
ואילך.2) 155 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
ואילך.3) 158 ע'
(4.3 הערה 318 ע' חי"ח לקו"ש ראה
א.5) פל"ו, שמו"ר ב. נג, מנחות ראה
(6.26 ע' שלום תורת סה"ש
וש"נ.7) פ. ע' ריש ח"ג שלו אג"ק ראה
(סה"מ 8) תש"ה תש"ד, תרע"ח, השמיני ביום ויהי ד"ה

167 ע' תש"ה ואילך; 188 ע' תש"ד ואילך; רסט ע' תרע"ח

ואילך).
ס"ט.9) ח"א

ע"ב.10) ריש ה, ע"ז
ו.11) כט, תבוא פרש"י
ועוד.12) .4 שבהערה לקו"ש גם ראה
חשון).13) ב יום" ב"היום (נעתק 29 ע' תש"ב סה"ש
וש"נ.14) ואילך). 165 ע' (לעיל ואילך סי"ד תמוז י"ב שיחת
גֿד.15) שם, תבוא

f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y zgiy

בש"פ  הגאולה בעל לדברי בנוגע גם להיות יכול דרבי'" אדעתי' איניש ד"קאי שהענין בנדו"ד, ועד"ז
שבו  היום בפרשת מרומזים חייו ימי שדברי מאז), שנה ארבעים עברו לא שעדיין (אף ה'ש"ת פינחס
ביגיעה  צורך ללא בגלוי, שנראים לענינים בנוגע ועאכו"כ בהעלם, שמרומזים לענינים בנוגע אפילו - נולד

כלל.

היחוד „. בשער הזקן רבינו מ"ש ע"פ - הגאולה בעל של שמו על להתעכב יש לראש ולכל
המגיד 16והאמונה  תורת וכידוע כו'", לחיות כלי הוא בלה"ק לו יקראו אשר ש"שמו הפסוק 17, "וכל 18על

זה. בשם שנקרא הדבר של ענינו תוכן על מורה שהשם שמו", הוא חי' נפש האדם לו יקרא אשר
האריז"ל  בכתבי המבואר כידוע - אדם בני לשמות בנוגע והאם 19ובפרט האב בדעת שעולה שהשם

חיו  נמשכת זה דשם האותיות וע"י זו, לנשמה המתאים השם הוא להנולד, כו'.לקרוא הנשמה ת

תיכף  בהעלם כבר ישנו זה שם של ענינו הרי הבריתֿמילה, בעת היא בפועל השם שקריאת ואע"פ
הלידה. בעת ומיד

היום  בפרשת נרמז להיות צריך הגאולה בעל של ששמו בודאי הרי באדם, עיקרי הו"ע שהשם וכיון
זה. עיקרי ענין לגבי טפלים שהם הענינים משאר יותר נולד, שבו

ובכן:‰.
שמו  נתפרש - שלישי עד משני פינחס, דפרשת ב' יום של חת"ת) שיעורי מג' (א' חומש בשיעור

oey`xdבני" הגאולה: בעל של השם) ועיקר וגו'"sqei(התחלת ואפרים מנשה ובסיום 20למשפחותם ,
בני "אלה .21למשפחותם"sqeiהפרשה:

הענין: בהדגשת להוסיף ויש

ואפרים  מנשה משפחות את מונה שהרי - למשפחותם" יוסף "בני לומר הכתוב הוצרך לא לכאורה
עם  יחד נמנה לא לוי ששבט כיון שבטים, די"ב המנין את להשלים (כדי עצמם בפני שבטים ב' בתור

"בניכל שהם להזכיר הכתוב הוצרך לא ולכן עצמו), בפני נמנה אלא לשאר השבטים, שבנוגע כשם יוסף",
יעקב". "בני שהם הכתוב הזכיר לא השבטים

הבנים שהם הכוונה אין - ישראל" "בני בכתוב נאמר שבכ"מ שהרי [ומה ישראל, גם שנקרא יעקב של
ישראל]. עם של השם זהו אלא עצמו, יעקב של בניו שאינם שלאח"ז לדורות בנוגע גם נאמר זה לשון

ענינו  ביותר בזה מודגש הרי - בדבר הכרח אין שלכאורה אף יוסף", בני "אלה בכתוב שנאמר וכיון
יוסף. של

והעיקרי. הראשון שמו שזהו כיון - הגאולה לבעל השייכות ע"ד בהרמז גם ניתוסף ועפ"ז

.Â:הגאולה בעל של השני שמו הפרשה בכללות מרומז וכמו"כ
בשם  הנקרא הדבר של תוכנו על מורה שהשם כנ"ל הפרשה, כללות תוכן על שמורה - הפרשה שם

פינחס. הוא: - זה

פינחס  פ' בזהר מ"ש הגאולה.22וידוע בעל של השני שמו - דיצחק כחושבנא דפינחס שחושבנא ,

והכל  כבר, נדפס הזהר שספר כיון מ"מ, שבתורה, והנסתר הסוד מחלק הוא הזהר שספר שאע"פ ולהעיר,
שבגלוי. מהענינים נחשב זה הרי בו, ללמוד יכולים
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בתחלתו.16)
ואילך.17) סע"ב ד, בתחלתו או"ת
יט.18) ב, בראשית
ע'19) חי"ב אג"ק גם וראה כג. שער הגלגולים שער ראה

וש"נ. שנה.
כח.20) כו,
לז.21) שם,
ב.22) רלו, ח"ג

כו



.f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הקודמת ‡. בהתוועדות ה'ש"ת 1דובר בשנת תמוז י"ב הגאולה חג של ההתוועדות -2אודות
הקביעות  היתה שאז - בארצותֿהברית להשתקע בא הגאולה שבעל לאחרי הראשונה תמוז י"ב התוועדות

פינחס. פ' ועש"ק וביום חמישי ביום היו תמוז שי"בֿי"ג זו, בשנה כמו

ה'ש"ת  קיץ השיחות בספר שנדפסה (כפי היום בסעודת פינחס ש"פ שיחת גם ישנה לזה ),3ובהמשך
באמרו: פינחס, פרשת בתורה קורין שבו בזמן תר"מ) (בשנת לידתו אודות הגאולה בעל מדבר ובתחילתה

מסויימת  שייכות לה יש העולם, לאויר ויוצא יהודי נולד שבו בשבוע בתורה שקורין השבוע פרשת
זה. אדם של והמאורעות החיים לסדר

פינחס  פרשת ב' ביום נולדתי אני ובסביבתי 4וממשיך: עמי שאירעו המאורעות של דרובא ורובא .
פינחס. בפרשת ובגילוי בהעלם מרומזים כו',

הגאולה. בעל דברי כאן עד

מהמאסר ·. לגאולה שנה ארבעים שמלאו כיון אופן, בכל אבל זה, בענין התבוננו כבר אם יודע אינני
תשכ"ז), - (תרפ"ז

"הזית - בדוגמת הוא המאסר ענין שכללות ידוע שמנו"כשכותשין5והרי מוציא שזה 6אותו ובפרט ,
שלו  השביעי המאסר בו 7הי' שיש באופן הוא שמנו") ("מוציא המאסר שבענין שהעילוי והיינו, ,

בכ"מ  (כמבואר ההיקף ימי דשבעת השלימות בדוגמת שלם, ד"היקף" תשובת 8השלימות יסוד על ,
הידועה  -)9הרשב"א

דרבי'" אדעתי' איניש "קאי משנתו"10שאז וחכמת רבו של דעתו סוף על ש"עומד הזמן 11, זה הרי -
הגאולה  בעל נולד שבו השבוע בפרשת חייו ימי דברי על הרמז ולמצוא זה, בענין להתבונן ,12המתאים

הזקן  רבינו תקנת ע"פ שלישי, עד משני ב', ליום השייך הפרשה בחלק חלק 13ובפרט יום בכל ללמוד
זה. ליום במיוחד השייך הפרשה

לעיל ‚. המדובר בנוגע 14ובהקדם גם הוא דרבי'", אדעתי' איניש "קאי שאז שנה, דארבעים שהעילוי ,
שאירעו. מאז שנה ארבעים עברו לא שעדיין לענינים

זה  ענין למדים שממנה מהפרשה היום 15וכמובן עד גו' לראות ועינים לדעת לב לכם ה' נתן "ולא :
ש"ואולך לאחרי משנתו הזה", וחכמת רבו של דעתו סוף על עומד אדם "שאין גו'", שנה ארבעים אתכם

לפיכך, יקפיד, ואילך מכאן אבל הזה, היום עד המקום עליכם הקפיד לא ולפיכך שנה, ארבעים עד
וגו'" הזאת הברית דברי את לא 11ושמרתם שעדיין המצוות על גם יקפיד" ואילך ש"מכאן מובן, והרי -

עליהם. שנצטוו מאז שנה ארבעים עברו 

הרי  שאירע, מאז שנה ארבעים עברו שכבר אחד לענין בנוגע דרבי'" אדעתי' ש"קאי שכיון ועכצ"ל,
יכולים  בהם, היגיעה שע"י שאירעו, מאז שנה ארבעים עברו לא שעדיין הענינים שאר על גם פועל זה

הדברים. לעומק להגיע
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ואילך).1) 154 ע' (לעיל בתחלתה תמוז י"ב שיחת
ואילך.2) 155 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
ואילך.3) 158 ע'
(4.3 הערה 318 ע' חי"ח לקו"ש ראה
א.5) פל"ו, שמו"ר ב. נג, מנחות ראה
(6.26 ע' שלום תורת סה"ש
וש"נ.7) פ. ע' ריש ח"ג שלו אג"ק ראה
(סה"מ 8) תש"ה תש"ד, תרע"ח, השמיני ביום ויהי ד"ה

167 ע' תש"ה ואילך; 188 ע' תש"ד ואילך; רסט ע' תרע"ח

ואילך).
ס"ט.9) ח"א

ע"ב.10) ריש ה, ע"ז
ו.11) כט, תבוא פרש"י
ועוד.12) .4 שבהערה לקו"ש גם ראה
חשון).13) ב יום" ב"היום (נעתק 29 ע' תש"ב סה"ש
וש"נ.14) ואילך). 165 ע' (לעיל ואילך סי"ד תמוז י"ב שיחת
גֿד.15) שם, תבוא
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בש"פ  הגאולה בעל לדברי בנוגע גם להיות יכול דרבי'" אדעתי' איניש ד"קאי שהענין בנדו"ד, ועד"ז
שבו  היום בפרשת מרומזים חייו ימי שדברי מאז), שנה ארבעים עברו לא שעדיין (אף ה'ש"ת פינחס
ביגיעה  צורך ללא בגלוי, שנראים לענינים בנוגע ועאכו"כ בהעלם, שמרומזים לענינים בנוגע אפילו - נולד

כלל.

היחוד „. בשער הזקן רבינו מ"ש ע"פ - הגאולה בעל של שמו על להתעכב יש לראש ולכל
המגיד 16והאמונה  תורת וכידוע כו'", לחיות כלי הוא בלה"ק לו יקראו אשר ש"שמו הפסוק 17, "וכל 18על

זה. בשם שנקרא הדבר של ענינו תוכן על מורה שהשם שמו", הוא חי' נפש האדם לו יקרא אשר
האריז"ל  בכתבי המבואר כידוע - אדם בני לשמות בנוגע והאם 19ובפרט האב בדעת שעולה שהשם

חיו  נמשכת זה דשם האותיות וע"י זו, לנשמה המתאים השם הוא להנולד, כו'.לקרוא הנשמה ת

תיכף  בהעלם כבר ישנו זה שם של ענינו הרי הבריתֿמילה, בעת היא בפועל השם שקריאת ואע"פ
הלידה. בעת ומיד

היום  בפרשת נרמז להיות צריך הגאולה בעל של ששמו בודאי הרי באדם, עיקרי הו"ע שהשם וכיון
זה. עיקרי ענין לגבי טפלים שהם הענינים משאר יותר נולד, שבו

ובכן:‰.
שמו  נתפרש - שלישי עד משני פינחס, דפרשת ב' יום של חת"ת) שיעורי מג' (א' חומש בשיעור

oey`xdבני" הגאולה: בעל של השם) ועיקר וגו'"sqei(התחלת ואפרים מנשה ובסיום 20למשפחותם ,
בני "אלה .21למשפחותם"sqeiהפרשה:

הענין: בהדגשת להוסיף ויש

ואפרים  מנשה משפחות את מונה שהרי - למשפחותם" יוסף "בני לומר הכתוב הוצרך לא לכאורה
עם  יחד נמנה לא לוי ששבט כיון שבטים, די"ב המנין את להשלים (כדי עצמם בפני שבטים ב' בתור

"בניכל שהם להזכיר הכתוב הוצרך לא ולכן עצמו), בפני נמנה אלא לשאר השבטים, שבנוגע כשם יוסף",
יעקב". "בני שהם הכתוב הזכיר לא השבטים

הבנים שהם הכוונה אין - ישראל" "בני בכתוב נאמר שבכ"מ שהרי [ומה ישראל, גם שנקרא יעקב של
ישראל]. עם של השם זהו אלא עצמו, יעקב של בניו שאינם שלאח"ז לדורות בנוגע גם נאמר זה לשון

ענינו  ביותר בזה מודגש הרי - בדבר הכרח אין שלכאורה אף יוסף", בני "אלה בכתוב שנאמר וכיון
יוסף. של

והעיקרי. הראשון שמו שזהו כיון - הגאולה לבעל השייכות ע"ד בהרמז גם ניתוסף ועפ"ז

.Â:הגאולה בעל של השני שמו הפרשה בכללות מרומז וכמו"כ
בשם  הנקרא הדבר של תוכנו על מורה שהשם כנ"ל הפרשה, כללות תוכן על שמורה - הפרשה שם

פינחס. הוא: - זה

פינחס  פ' בזהר מ"ש הגאולה.22וידוע בעל של השני שמו - דיצחק כחושבנא דפינחס שחושבנא ,

והכל  כבר, נדפס הזהר שספר כיון מ"מ, שבתורה, והנסתר הסוד מחלק הוא הזהר שספר שאע"פ ולהעיר,
שבגלוי. מהענינים נחשב זה הרי בו, ללמוד יכולים
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בתחלתו.16)
ואילך.17) סע"ב ד, בתחלתו או"ת
יט.18) ב, בראשית
ע'19) חי"ב אג"ק גם וראה כג. שער הגלגולים שער ראה

וש"נ. שנה.
כח.20) כו,
לז.21) שם,
ב.22) רלו, ח"ג

כז
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כמ"פ  (כמדובר בהלכה גם משתקף זה שענין בנגלה 23ובפרט גם משתקף התורה בפנימיות ענין שכל
שזוהי  כיון ביו"ד, "פינחס" לכתוב שיש גיטין, לשמות בנוגע שמצינו כפי - להלכה) ועד דתורה

כשר)הגימטריא גט זה הרי יו"ד, ללא "פנחס" נכתב אם גם שבדיעבד, (אף .24ד"יצחק"

הפרטים: בכל גם אלא הענין, בכללות רק לא - שבדבר הדיוק בגודל להוסיף ויש

בזהר  ההלכה 25איתא [ולכן "פנחס" נאמר לפנ"ז משא"כ יו"ד, בתוספת "פינחס" נאמר פינחס שבפ'
זה  שענין שם, וכמבואר "פינחס"], או "פנחס" אופנים: בב' לכתוב שאפשר היא גיטין לשמות בנוגע

שנאמר  לאחרי שזהו"ע 26הוא הגוי', ראש עם קשור הברית שענין כיון שלום", בריתי את לו נותן "הנני
יו"ד. אות

"פינחס" נאמר שבה בפרשה שנולד - פינחס לפ' הגאולה בעל של בהשייכות הרמז יותר מודגש ועפ"ז
שמו  ד"יצחק", לחושבנא מתאים שזה יו"ד), ללא "פנחס", נאמר שבה בלק בפ' כמו (ולא יו"ד בתוספת

הגאולה. בעל של השני

.Ê השבוע בפרשת להרמז בנוגע גם להוסיף למאורעות ויש בשייכות שני, דיום הפרשה בחלק ובפרט ,
הפסוק  ולדוגמא: - חייו בנות".27ימי אם כי בנים לו היו "לא

.Á בפסוק - הגאולה לבעל בשייכות נוסף רמז השבוע בפרשת יש עצרת 28וכמו"כ השמיני "ביום
הפסוק): על רש"י פירוש (סי"ז) לקמן שיתבאר (וכפי לכם" תהי'

כנגד הוא דשמיניֿעצרת בזהר sqeiהיו"ט המבואר ע"פ חג 29- האבות: ג' כנגד הם הרגלים שג'
כמ"ש  אברהם, כנגד "קול 30הפסח שהרי יצחק, כנגד מ"ת, זמן השבועות, חג עוגות"; ועשי "לושי

יצחק  של דאילו השמאלי מהקרן הי' במ"ת כמ"ש 31השופר" יעקב, כנגד הסוכות וחג נסע 32; "ויעקב
יוסף  כנגד הוא שמע"צ הנה לזה, ובהמשך .33סוכותה";

הרי  כו', נדפס שכבר לאחרי הנה שבתורה, הנסתר לחלק שייך הזהר שספר שאע"פ (ס"ו), לעיל [וכאמור
שבגלוי]. לענינים שייך זה

ועוד: זאת

הסוכות, וחג השבועות חג הפסח, חג כמו "חג", בשם לא - הגדולה כנסת אנשי ע"י נקרא זה יו"ט
הקישור  על מורה - "שמיני" השם כי: היו"ט, של תוכנו את מבטא זה ששם כיון "עצרת", בשם אלא

נחלק שבו המיוחד הענין ואילו שלפניו; הסוכות חג ימי לשבעת הוא וההמשך שלפניו מהימים זה יו"ט
("איינגעהאלטן"), עצור מלשון "עצרת", של- ענין תוכן בירמי',xq`nשזהו הכתוב "34כלשון :xevr ַ

המטרה". בחצר הכלא) בבית וכלוא, (מעוכב

ענין  על רומז זה הרי - יוסף של היו"ט שהוא השמיני" ל"יום בנוגע נאמר ד"עצרת" שהענין וכיון
יוסף. הראשון ששמו הגאולה בעל של ("עצרת") המאסר

חכמים 35[ושייך  בלשון השבועות חג נקרא שבו השם הוא "עצרת" כי - "יצחק" - השני לשמו גם
חז"ל  במדרשי (36(וכמבואר עצרת ושמיני השבועות חג dfacדחג והרי אחד), ענינם הכתוב) מדבר

כנגד הוא ].wgviהשבועות
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וש"נ.23) .126 ע' לעיל גם ראה
שמות24) גיטין הל' שמואל בית שם.ראה למורה שי אנשים.

ועוד. שם. גיטין ובטיב
הובא 25) פרשתנו. ריש שי מנחת וראה א. רכ, ב. נז, ח"ג

י"ד  בלק, ש"פ שיחת גם וראה .32 הערה 355 ע' ח"ח בלקו"ש
וש"נ. .(97 ע' חי"ז (תו"מ סכ"ד תשט"ז תמוז

יב.כה,26)
לג.27) כו,
לה.28) כט,

ע"ב.29) ריש רנז, פרשתנו ח"ג
ו.30) יח, וירא
ספל"א.31) פרדר"א
יז.32) לג, וישלח
ע"ב.33) ריש רח, זח"א
ומצו"צ).34) (ובפרש"י א לג,
שליט"א.35) אדמו"ר כ"ק מענה ע"פ
טו).36) (פרשתנו עה"פ תנחומא
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(בשם  עצמו הגאולה בעל מדברי כמובן גדול, עילוי אצלו ניתוסף המאסר שע"י - בזה הענין וכללות
נ"ע) (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק תורת 6אביו, גילוי הי' פטרבורג שלאחרי הזקן, רבינו של למאסר בנוגע

הידוע  וע"פ ס"ב), (כנ"ל שמנו" מוציא אותו כשכותשין "הזית בדוגמת יותר , נעלה באופן 37החסידות

מארז"ל  גם 38בפירוש פסק הזקן, רבינו אודות בדבריו הרי מדעתו", ושלא מדעתו האדם מן "נפרעין
ביותר.envrlבנוגע גדול עילוי אצלו ניתוסף המאסר שע"י ,

שלפנ"ז, המאסרים מכל יותר חמור הי' - ס"ב) (כנ"ל השביעי המאסר שהי' - זה שמאסר ובפרט
קצר  לזמן הי' נשיאותו, בעת כבר שהי' הששי המאסר וגם נשיאותו, לפני היו שלפנ"ז המאסרים שהרי

מות  דין גזר עליו פסקו השביעי במאסר ואילו נתבטל, ותיכף אפילו 39בלבד, יותר חמור זה [והרי
הי' ששם הזקן, רבינו של הי'lelrמהמאסר כאן ואילו החיים, היפך של ענין מות],lretaלהיות דין גזר

כזכיות" לו נעשו ד"זדונות העילוי ע"ד שזהו הקצה, אל הקצה מן הדבר שנתהפך - הי' .40והנס

יוסף  של היו"ט שזהו עצרת", ד"שמיני בהיו"ט מרומז זה ענין - .41וכאמור

.Ë,לכאו"א הוראה גם מהוה זה וענין
כמ"פ - ובפרט 42כמדובר הוראה, בהם יש אלא בעלמא, דברים אינם ישראל נשיא של שדבריו

הצ"צ  של הידוע וכמאמר להדפיסם, צוה וגם ברבים, הדברים את אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק בנדו"ד,
דורות  לדורי הוא בדפוס שבא -43שדבר

אליו , בשייכות  רמזים  נולד , שבו  והיום  השבוע בפרשת ולמצוא הוראות לחפש  מהם ללמוד שיכול
הבעש"ט  תורת יסוד על - ה' לקונו.44בעבודת בעבודתו הוראה מהוה שומע או רואה שיהודי דבר שכל

הזקן  רבינו בתורת חידוש ניתוסף הפסוק 45ובזה -46על יחפץ" ודרכו כוננו גבר מצעדי "מה'
ד"מצעדי  הענין כללות שזהו הזולת, אל בנוגע שליחות גם זוהי אלא לעצמו, בנוגע רק לא היא שההוראה
לו  שיש - יחפץ" "ודרכו ועז"נ בעולם; בחלקו וגם הזולת, על לפעול כדי מעצמו שיוצא גו'", גבר

לו" יכול אינו עוזרו הקב"ה "אלמלי שהרי מלמעלה, זה על .47נתינת ֿכח

לעבו  בנוגע נולד שבה בתורה מהפרשה ללמוד וביכלתו שבכחו מישראל, לכאו"א שייך זה דתו וענין
גם  מהוה - בהפרשה עיונו ע"י שמקיים תורה תלמוד מצות על נוסף - זה ולימוד בעולם, ושליחותו

כו'. שליחותו את למלא כח נתינת

סוף  "על לעמוד דרבי'", אדעתי' ש"קאי באופן הרב, דברי של ואותיות בתיבות לדייק שיוסיפו ויה"ר
. הוא דעתו ש"המעשה ומעשה, דיבור במחשבה כאו"א אצל שיומשך ובאופן משנתו", וחכמת .
.48העיקר"

***

.È הגומל ברוך ד"ה המאמר את אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר הגאולה שלאחרי פינחס פ' הש"ק ביום
השני' בפעם טובות זה 49לחייבים ד"ה הראשון המאמר כמו שתוכנו ובביאור 50, באריכות שהוא אלא ,

הי' בלעדם גם שלכאורה הראשון, המאמר על השני במאמר שניתוספו החדשים הענינים מלבד יותר,
המאמר  תוכן בהבנת יותר עומק ידם על ניתוסף בפועל, אבל המאמר, תוכן .51מובן
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וש"נ.37) ואילך. סקי"ב בהוספות טוב שם כתר ראה
מט"ז.38) פ"ג אבות
וש"נ.39) .(193 ע' (לעיל סמ"ג תמוז י"ב שיחת גם ראה
ב.40) פו, יומא
ד"ה 41) הב' ובמאמר סי"ז, לקמן גם ראה - הענין לשלימות

.(226 ע' (לעיל פ"ג קודש ידיכם שאו
וש"נ.42) .23 הערה 369 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה
שפב.43) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
(נעתק 44) וש"נ ואילך. סרכ"ג בהוספות טוב שם כתר ראה

אייר). ט יום" ב"היום

יום"45) ב"היום (נעתק קג ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
חשון). יד יום" ב"היום (נעתק תקסא ע' ח"ג שם וראה תמוז). י

ועוד.
כג.46) לז, תהלים
וש"נ.47) ע"ב. ריש נב, סוכה
מי"ז.48) פ"א אבות
ואילך.49) ריא ע' תרפ"ז בסה"מ נדפס
ס"ד 50) דאשתקד תמוז כ"א פינחס, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 228 ע' חמ"ז (תו"מ ואילך
ואילך.51) רח ע' שם - תמוז בי"ג שנאמר

כח
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כמ"פ  (כמדובר בהלכה גם משתקף זה שענין בנגלה 23ובפרט גם משתקף התורה בפנימיות ענין שכל
שזוהי  כיון ביו"ד, "פינחס" לכתוב שיש גיטין, לשמות בנוגע שמצינו כפי - להלכה) ועד דתורה

כשר)הגימטריא גט זה הרי יו"ד, ללא "פנחס" נכתב אם גם שבדיעבד, (אף .24ד"יצחק"

הפרטים: בכל גם אלא הענין, בכללות רק לא - שבדבר הדיוק בגודל להוסיף ויש

בזהר  ההלכה 25איתא [ולכן "פנחס" נאמר לפנ"ז משא"כ יו"ד, בתוספת "פינחס" נאמר פינחס שבפ'
זה  שענין שם, וכמבואר "פינחס"], או "פנחס" אופנים: בב' לכתוב שאפשר היא גיטין לשמות בנוגע

שנאמר  לאחרי שזהו"ע 26הוא הגוי', ראש עם קשור הברית שענין כיון שלום", בריתי את לו נותן "הנני
יו"ד. אות

"פינחס" נאמר שבה בפרשה שנולד - פינחס לפ' הגאולה בעל של בהשייכות הרמז יותר מודגש ועפ"ז
שמו  ד"יצחק", לחושבנא מתאים שזה יו"ד), ללא "פנחס", נאמר שבה בלק בפ' כמו (ולא יו"ד בתוספת

הגאולה. בעל של השני

.Ê השבוע בפרשת להרמז בנוגע גם להוסיף למאורעות ויש בשייכות שני, דיום הפרשה בחלק ובפרט ,
הפסוק  ולדוגמא: - חייו בנות".27ימי אם כי בנים לו היו "לא

.Á בפסוק - הגאולה לבעל בשייכות נוסף רמז השבוע בפרשת יש עצרת 28וכמו"כ השמיני "ביום
הפסוק): על רש"י פירוש (סי"ז) לקמן שיתבאר (וכפי לכם" תהי'

כנגד הוא דשמיניֿעצרת בזהר sqeiהיו"ט המבואר ע"פ חג 29- האבות: ג' כנגד הם הרגלים שג'
כמ"ש  אברהם, כנגד "קול 30הפסח שהרי יצחק, כנגד מ"ת, זמן השבועות, חג עוגות"; ועשי "לושי

יצחק  של דאילו השמאלי מהקרן הי' במ"ת כמ"ש 31השופר" יעקב, כנגד הסוכות וחג נסע 32; "ויעקב
יוסף  כנגד הוא שמע"צ הנה לזה, ובהמשך .33סוכותה";

הרי  כו', נדפס שכבר לאחרי הנה שבתורה, הנסתר לחלק שייך הזהר שספר שאע"פ (ס"ו), לעיל [וכאמור
שבגלוי]. לענינים שייך זה

ועוד: זאת

הסוכות, וחג השבועות חג הפסח, חג כמו "חג", בשם לא - הגדולה כנסת אנשי ע"י נקרא זה יו"ט
הקישור  על מורה - "שמיני" השם כי: היו"ט, של תוכנו את מבטא זה ששם כיון "עצרת", בשם אלא

נחלק שבו המיוחד הענין ואילו שלפניו; הסוכות חג ימי לשבעת הוא וההמשך שלפניו מהימים זה יו"ט
("איינגעהאלטן"), עצור מלשון "עצרת", של- ענין תוכן בירמי',xq`nשזהו הכתוב "34כלשון :xevr ַ

המטרה". בחצר הכלא) בבית וכלוא, (מעוכב

ענין  על רומז זה הרי - יוסף של היו"ט שהוא השמיני" ל"יום בנוגע נאמר ד"עצרת" שהענין וכיון
יוסף. הראשון ששמו הגאולה בעל של ("עצרת") המאסר

חכמים 35[ושייך  בלשון השבועות חג נקרא שבו השם הוא "עצרת" כי - "יצחק" - השני לשמו גם
חז"ל  במדרשי (36(וכמבואר עצרת ושמיני השבועות חג dfacדחג והרי אחד), ענינם הכתוב) מדבר

כנגד הוא ].wgviהשבועות
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וש"נ.23) .126 ע' לעיל גם ראה
שמות24) גיטין הל' שמואל בית שם.ראה למורה שי אנשים.

ועוד. שם. גיטין ובטיב
הובא 25) פרשתנו. ריש שי מנחת וראה א. רכ, ב. נז, ח"ג

י"ד  בלק, ש"פ שיחת גם וראה .32 הערה 355 ע' ח"ח בלקו"ש
וש"נ. .(97 ע' חי"ז (תו"מ סכ"ד תשט"ז תמוז

יב.כה,26)
לג.27) כו,
לה.28) כט,

ע"ב.29) ריש רנז, פרשתנו ח"ג
ו.30) יח, וירא
ספל"א.31) פרדר"א
יז.32) לג, וישלח
ע"ב.33) ריש רח, זח"א
ומצו"צ).34) (ובפרש"י א לג,
שליט"א.35) אדמו"ר כ"ק מענה ע"פ
טו).36) (פרשתנו עה"פ תנחומא
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(בשם  עצמו הגאולה בעל מדברי כמובן גדול, עילוי אצלו ניתוסף המאסר שע"י - בזה הענין וכללות
נ"ע) (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק תורת 6אביו, גילוי הי' פטרבורג שלאחרי הזקן, רבינו של למאסר בנוגע

הידוע  וע"פ ס"ב), (כנ"ל שמנו" מוציא אותו כשכותשין "הזית בדוגמת יותר , נעלה באופן 37החסידות

מארז"ל  גם 38בפירוש פסק הזקן, רבינו אודות בדבריו הרי מדעתו", ושלא מדעתו האדם מן "נפרעין
ביותר.envrlבנוגע גדול עילוי אצלו ניתוסף המאסר שע"י ,

שלפנ"ז, המאסרים מכל יותר חמור הי' - ס"ב) (כנ"ל השביעי המאסר שהי' - זה שמאסר ובפרט
קצר  לזמן הי' נשיאותו, בעת כבר שהי' הששי המאסר וגם נשיאותו, לפני היו שלפנ"ז המאסרים שהרי

מות  דין גזר עליו פסקו השביעי במאסר ואילו נתבטל, ותיכף אפילו 39בלבד, יותר חמור זה [והרי
הי' ששם הזקן, רבינו של הי'lelrמהמאסר כאן ואילו החיים, היפך של ענין מות],lretaלהיות דין גזר

כזכיות" לו נעשו ד"זדונות העילוי ע"ד שזהו הקצה, אל הקצה מן הדבר שנתהפך - הי' .40והנס

יוסף  של היו"ט שזהו עצרת", ד"שמיני בהיו"ט מרומז זה ענין - .41וכאמור

.Ë,לכאו"א הוראה גם מהוה זה וענין
כמ"פ - ובפרט 42כמדובר הוראה, בהם יש אלא בעלמא, דברים אינם ישראל נשיא של שדבריו

הצ"צ  של הידוע וכמאמר להדפיסם, צוה וגם ברבים, הדברים את אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק בנדו"ד,
דורות  לדורי הוא בדפוס שבא -43שדבר

אליו , בשייכות  רמזים  נולד , שבו  והיום  השבוע בפרשת ולמצוא הוראות לחפש  מהם ללמוד שיכול
הבעש"ט  תורת יסוד על - ה' לקונו.44בעבודת בעבודתו הוראה מהוה שומע או רואה שיהודי דבר שכל

הזקן  רבינו בתורת חידוש ניתוסף הפסוק 45ובזה -46על יחפץ" ודרכו כוננו גבר מצעדי "מה'
ד"מצעדי  הענין כללות שזהו הזולת, אל בנוגע שליחות גם זוהי אלא לעצמו, בנוגע רק לא היא שההוראה
לו  שיש - יחפץ" "ודרכו ועז"נ בעולם; בחלקו וגם הזולת, על לפעול כדי מעצמו שיוצא גו'", גבר

לו" יכול אינו עוזרו הקב"ה "אלמלי שהרי מלמעלה, זה על .47נתינת ֿכח

לעבו  בנוגע נולד שבה בתורה מהפרשה ללמוד וביכלתו שבכחו מישראל, לכאו"א שייך זה דתו וענין
גם  מהוה - בהפרשה עיונו ע"י שמקיים תורה תלמוד מצות על נוסף - זה ולימוד בעולם, ושליחותו

כו'. שליחותו את למלא כח נתינת

סוף  "על לעמוד דרבי'", אדעתי' ש"קאי באופן הרב, דברי של ואותיות בתיבות לדייק שיוסיפו ויה"ר
. הוא דעתו ש"המעשה ומעשה, דיבור במחשבה כאו"א אצל שיומשך ובאופן משנתו", וחכמת .
.48העיקר"

***

.È הגומל ברוך ד"ה המאמר את אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר הגאולה שלאחרי פינחס פ' הש"ק ביום
השני' בפעם טובות זה 49לחייבים ד"ה הראשון המאמר כמו שתוכנו ובביאור 50, באריכות שהוא אלא ,

הי' בלעדם גם שלכאורה הראשון, המאמר על השני במאמר שניתוספו החדשים הענינים מלבד יותר,
המאמר  תוכן בהבנת יותר עומק ידם על ניתוסף בפועל, אבל המאמר, תוכן .51מובן
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וש"נ.37) ואילך. סקי"ב בהוספות טוב שם כתר ראה
מט"ז.38) פ"ג אבות
וש"נ.39) .(193 ע' (לעיל סמ"ג תמוז י"ב שיחת גם ראה
ב.40) פו, יומא
ד"ה 41) הב' ובמאמר סי"ז, לקמן גם ראה - הענין לשלימות

.(226 ע' (לעיל פ"ג קודש ידיכם שאו
וש"נ.42) .23 הערה 369 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה
שפב.43) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
(נעתק 44) וש"נ ואילך. סרכ"ג בהוספות טוב שם כתר ראה

אייר). ט יום" ב"היום

יום"45) ב"היום (נעתק קג ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
חשון). יד יום" ב"היום (נעתק תקסא ע' ח"ג שם וראה תמוז). י

ועוד.
כג.46) לז, תהלים
וש"נ.47) ע"ב. ריש נב, סוכה
מי"ז.48) פ"א אבות
ואילך.49) ריא ע' תרפ"ז בסה"מ נדפס
ס"ד 50) דאשתקד תמוז כ"א פינחס, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 228 ע' חמ"ז (תו"מ ואילך
ואילך.51) רח ע' שם - תמוז בי"ג שנאמר

כט
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וסיומם, בהתחלתם מודגש המאמרים ב' כללות שתוכן - ובהקדמה

והסוף - ההתחלה הוא שהעיקר והסוף,52כידוע ההתחלה הוא שהעיקר הברכה, לענין בנוגע ובפרט ,
שמצינו  ידי 53כפי יצא לא בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה "כל שהכלל הברכה, לנוסח בנוגע

הנוסח 54חובתו" שינוי להיות יכול שבזה הברכה, באמצע משא"כ הברכה, וסוף להתחלת בנוגע רק הוא ,
כו' המנהגים לחילוקי -בהתאם

ו  שם (ללא טוב" שגמלני טובות לחייבים הגומל "ברוך הברכה: נוסח - המאמר מלכות,בהתחלת
בהתוועדות  כמשנ"ת נוספת, פעם זאת לומר יכול הי' לא ומלכות, בשם אומר הי' אם שהרי כמובן,

נס),55הקודמת  אותו על אחת פעם רק מברכים הגומל שברכת

סתם  טוב "מהו הב': במאמר השאלה הקדמת (לאחרי טוב" ד"גמלני הענין בביאור - המאמר ובסיום
תורה". אלא טוב "אין - המיוחד") האמיתי טוב שהוא "שיתחזק 56. מלמעלה כח הנתינת בענין ומסיים ,

כו'. ועיכובים מהמניעות להתפעל מבלי כו'", בתורה בעבודתו

רק (לא ברכות נתינת - הוא המאמרים ב' כללות שתוכן בשפת ונמצא, שאומרים וכפי  ותפלה), בקשה
"ווינטשעניש ", לשון "): ("מאמע המאמרים.האם בשאר רגיל שאינו סגנון שזהו ַ

.‡È לעיל (כאמור המאמר שבסיום - הראשון המאמר על השני במאמר שניתוספו הענינים ובין
ל" בנוגע גם ברכה מוסיף והסיום) ההתחלה הוא dxezשהעיקר iwifgn"57 בה למחזיקים היא חיים "עץ :

מאושר  במאמר 58ותומכי' נזכר לא זה (שענין טוב" בכל ומבורכים מאושרים הם תורה מחזיקי דגם ,
הראשון).

להבין: צריך ולכאורה

יותר  מתאים הי' - הש"ק ביום נאמר השני המאמר ואילו חול, ביום נאמר הראשון שהמאמר כיון
לאורייתא" "תמכין תורה", ד"מחזיקי הענין את זמן 59להזכיר שזהו חול, ביום שנאמר הראשון במאמר ,

צריכים  שאז הש"ק, ביום משא"כ התורה", "מחזיקי להיות שצריכים בעליֿעסקים של העבודה
ולהתפלל התורה בלימוד להוסיף כו'בעליֿעסקים השו"ע xzeiבאריכות (כפס"ד אוהל יושבי ,60מאשר

בחסידות  אלא ),61והובא הש"ק, ביום כ"כ מתבטא אינו לאורייתא" "תמכין בתור המיוחד שענינם כך,
הש"ק? ביום שנאמר השני במאמר דוקא נזכר זה שענין הטעם ומהו החול, בימות הוא עיקרו

.·È:אפשר בדרך בזה הביאור לומר ויש
רז"ל  שבת 62אמרו שכולו "ליום לבוא, לעתיד יהי' השכר אלא ליכא", עלמא בהאי מצוה "שכר

העולמים" לחיי .63ומנוחה

השבת: יום הוא לזה המתאים שהזמן - מאושר" "תומכי' תורה", "מחזיקי של לשכר בנוגע י"ל ועד"ז

הטירדא  גודל המאמרים בב' שמבאר (וכפי העסק בעניני בעליֿהעסקים טרודים החול שבימות כיון
כו' לפרנסה ה"שכר",64בנוגע את לקבל המתאים הזמן זה אין - (
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ועוד.52) .249 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
וש"נ.53) רסנ"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.54) מ, ברכות
(55.(173 ע' (לעיל סכ"ד תמוז י"ב שיחת
מ"ג.56) פ"ו אבות
רטז.57) ע' שם סה"מ
יח.58) ג, משלי

ב.59) נג, זח"ג
וש"נ.60) ס"ה. סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע ראה
חמ"א 61) תו "מ ואילך. א ט, נח תו"א ס"א. אגה"ק תניא ראה

ואילך. 188 ע'
וש"נ.קידושי 62) ב. לט, ן
בסופה.63) תמיד
ריג.64) ע' ואילך; רח ס"ע
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בחייך" תראה הבא) (עולם "עולמך בבחי' - החול בימות השכר קבלת להם 65ואדרבה: תפריע -
ומתנו  "משאו שיהי' באופן לעשותה שצריכים העסק, בעניני החול ימי מעבודת אותם ותבלבל

הוא"66באמונה" ש"תורה ישראל ומנהג סופרים דברי של קל בדקדוק אפילו ח"ו להיכשל מבלי ,67,

השכר. לקבלת המוכשר הזמן הוא הרי העסק, בעניני עסוקים אינם שאז השבת, יום דוקא אלא

ד"ת  הענין (לא ולכן נזכר - טוב" בכל ומבורכים מאושרים הם תורה מחזיקי דגם מאושר, ומכי'
הש"ק. ביום שנאמר השני במאמר דוקא אלא) חול, ביום שנאמר הראשון במאמר

.‚È:גרמא שהזמן ענין עם זה לקשר ויש
נפלא  מאורע אירע האחרונים והסתרים 68בחדשים העלמות של באופן כו', נסיון של ענין שהי' -

נסי" ד"ארים ומצב מעמד נעשה זה ותמורת ביותר, מטה ההרים"69למטה על הנס "כמו "נס"70, שגם ,
מלובש  שאינו השתלשלות מסדר שלמעלה גילוי ההרים", על "נס ועאכו"כ הרמה, של הו"ע כשלעצמו
אירע  איך מבינים ואינם בהשתוממות, הארץ" עמי "כל עומדים הזה היום שעד והראי', הטבע, בדרכי

כזה! פלא דבר

הגמרא  כדברי - תורה לומדי של ההשתתפות גם ישנה זה בתורה)71ובענין עוסק (שהי' דוד "אילמלא
יואב  "אילמלא ולאידך, דוד); של במלחמותיו ליואב לו עומדת דוד של (זכותו מלחמה" יואב עשה לא
וזבולון, ישכר תורה, ותומכי תורה לומדי של ההשתתפות ובדוגמת ע"ד - בתורה" דוד עסק לא

לסחורה" בצאתך "הצלח בצאתך", זבולון ("שמח במסחר זבולון של תורתו 72שההצלחה בזכות היא (
ישכר" של פיו לתוך ונותן ש"משתכר זבולון, של התמיכה ע"י נעשית ישכר של ותורתו ישכר, .73של 

ש" באוהליך", וישכר בצאתך זבולון "שמח בכתוב שמצינו עד - למי קודם מי יודע איני micwdועדיין
oeleaf"היתה זבולון ידי על ישכר של "שתורתו זב 73לישכר", של שההצלחה היא (אע"פ במסחר ולון

ישכר). של תורתו בזכות

התורה) בזכות הוא במלחמה שנצחונם (אף תורה ללומדי קודמים למלחמה שהיוצאים גם מובן ומזה
תורה: תומכי מקדימת וק"ו במכ"ש -

כפיו  מיגיע ש"נותן שכיון הצדקה, שבמצות המעלה גודל מצד תורה תומכי של מעלתם שתגדל ככל
לצדקה  וכשנותנן אלו, מעות בו שנשתכר אחר עסק או מלאכתו בעשיית מלובש החיונית נפשו כח כל הרי
לקנות  יכול הי' אלו ובמעות הואיל מ"מ מיגיעו נהנה שאינו מי וגם לה', עולה החיונית נפשו כל הרי

לה'" נפשו חיי נותן הרי נפשו למלחמה 74חיי היוצאים של מעלתם לגודל וכלל כלל דומה זה אין -
השם  יחוד על מלחמה לעשות ממש) בפועל נפשות בסכנת עצמם את (להעמיד בכפם נפשם שמשימים

הרמב"ם  עליהם"75(כלשון שבא צר מיד ישראל "עזרת מצוה", ב"מלחמת ובפרט כשבאים 76), (אפילו
ותבן  קש עסקי נפשות).77על עסקי על שבאים כשמכריזים ועאכו"כ ,

הרמב"ם  שמסיים .78וכפי לבו בכל הנלחם "כל - במלחמה היוצאים של שכרם כוונתו גודל ותהי' .
ויזכה  בישראל, נכון בית לו ויבנה רעה, תגיעהו ולא נזק ימצא שלא לו מובטח בלבד, השם את לקדש

שנאמר  הבא, העולם לחיי ויזכה עולם, עד ולבניו מלחמות 79לו כי נאמן בית לאדוני ה' יעשה עשה כי
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סע"א.65) יז, ברכות
סע"א.66) לא, שבת וראה א. פו, יומא
ברמ"א 67) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

הימים 68) ששת במלחמת ישראל עם של הנצחון לנס הכוונה
)l"end.(

כב.69) מט, ישעי'
יז.70) ל, ישעי' הכתוב לשון ע"פ - א עג, להצ"צ סהמ"צ

כט. ע' שה"ש תרסה. ע' בשלח אוה"ת רפ"ה. ב"ב וראה

(ובפרש"י).71) א מט, סנהדרין
ובפרש"י.72) יח לג, ברכה
שם.73) פרש"י
ב).74) (מח, פל"ז תניא
עושה 75) הוא השם יחוד שעל "וידע ספ"ז: מלכים הל'

בכפו". נפשו וישים מלחמה,
רפ"ה.76) שם רמב"ם
ס"ו.77) סשכ"ט או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
ספ"ז.78) שם
כחֿכט.79) כה, שמואלֿא

ל



f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y zgiy

וסיומם, בהתחלתם מודגש המאמרים ב' כללות שתוכן - ובהקדמה

והסוף - ההתחלה הוא שהעיקר והסוף,52כידוע ההתחלה הוא שהעיקר הברכה, לענין בנוגע ובפרט ,
שמצינו  ידי 53כפי יצא לא בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה "כל שהכלל הברכה, לנוסח בנוגע

הנוסח 54חובתו" שינוי להיות יכול שבזה הברכה, באמצע משא"כ הברכה, וסוף להתחלת בנוגע רק הוא ,
כו' המנהגים לחילוקי -בהתאם

ו  שם (ללא טוב" שגמלני טובות לחייבים הגומל "ברוך הברכה: נוסח - המאמר מלכות,בהתחלת
בהתוועדות  כמשנ"ת נוספת, פעם זאת לומר יכול הי' לא ומלכות, בשם אומר הי' אם שהרי כמובן,

נס),55הקודמת  אותו על אחת פעם רק מברכים הגומל שברכת

סתם  טוב "מהו הב': במאמר השאלה הקדמת (לאחרי טוב" ד"גמלני הענין בביאור - המאמר ובסיום
תורה". אלא טוב "אין - המיוחד") האמיתי טוב שהוא "שיתחזק 56. מלמעלה כח הנתינת בענין ומסיים ,

כו'. ועיכובים מהמניעות להתפעל מבלי כו'", בתורה בעבודתו

רק (לא ברכות נתינת - הוא המאמרים ב' כללות שתוכן בשפת ונמצא, שאומרים וכפי  ותפלה), בקשה
"ווינטשעניש ", לשון "): ("מאמע המאמרים.האם בשאר רגיל שאינו סגנון שזהו ַ

.‡È לעיל (כאמור המאמר שבסיום - הראשון המאמר על השני במאמר שניתוספו הענינים ובין
ל" בנוגע גם ברכה מוסיף והסיום) ההתחלה הוא dxezשהעיקר iwifgn"57 בה למחזיקים היא חיים "עץ :

מאושר  במאמר 58ותומכי' נזכר לא זה (שענין טוב" בכל ומבורכים מאושרים הם תורה מחזיקי דגם ,
הראשון).

להבין: צריך ולכאורה

יותר  מתאים הי' - הש"ק ביום נאמר השני המאמר ואילו חול, ביום נאמר הראשון שהמאמר כיון
לאורייתא" "תמכין תורה", ד"מחזיקי הענין את זמן 59להזכיר שזהו חול, ביום שנאמר הראשון במאמר ,

צריכים  שאז הש"ק, ביום משא"כ התורה", "מחזיקי להיות שצריכים בעליֿעסקים של העבודה
ולהתפלל התורה בלימוד להוסיף כו'בעליֿעסקים השו"ע xzeiבאריכות (כפס"ד אוהל יושבי ,60מאשר

בחסידות  אלא ),61והובא הש"ק, ביום כ"כ מתבטא אינו לאורייתא" "תמכין בתור המיוחד שענינם כך,
הש"ק? ביום שנאמר השני במאמר דוקא נזכר זה שענין הטעם ומהו החול, בימות הוא עיקרו

.·È:אפשר בדרך בזה הביאור לומר ויש
רז"ל  שבת 62אמרו שכולו "ליום לבוא, לעתיד יהי' השכר אלא ליכא", עלמא בהאי מצוה "שכר

העולמים" לחיי .63ומנוחה

השבת: יום הוא לזה המתאים שהזמן - מאושר" "תומכי' תורה", "מחזיקי של לשכר בנוגע י"ל ועד"ז

הטירדא  גודל המאמרים בב' שמבאר (וכפי העסק בעניני בעליֿהעסקים טרודים החול שבימות כיון
כו' לפרנסה ה"שכר",64בנוגע את לקבל המתאים הזמן זה אין - (
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ועוד.52) .249 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
וש"נ.53) רסנ"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.54) מ, ברכות
(55.(173 ע' (לעיל סכ"ד תמוז י"ב שיחת
מ"ג.56) פ"ו אבות
רטז.57) ע' שם סה"מ
יח.58) ג, משלי

ב.59) נג, זח"ג
וש"נ.60) ס"ה. סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע ראה
חמ"א 61) תו "מ ואילך. א ט, נח תו"א ס"א. אגה"ק תניא ראה

ואילך. 188 ע'
וש"נ.קידושי 62) ב. לט, ן
בסופה.63) תמיד
ריג.64) ע' ואילך; רח ס"ע
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בחייך" תראה הבא) (עולם "עולמך בבחי' - החול בימות השכר קבלת להם 65ואדרבה: תפריע -
ומתנו  "משאו שיהי' באופן לעשותה שצריכים העסק, בעניני החול ימי מעבודת אותם ותבלבל

הוא"66באמונה" ש"תורה ישראל ומנהג סופרים דברי של קל בדקדוק אפילו ח"ו להיכשל מבלי ,67,

השכר. לקבלת המוכשר הזמן הוא הרי העסק, בעניני עסוקים אינם שאז השבת, יום דוקא אלא

ד"ת  הענין (לא ולכן נזכר - טוב" בכל ומבורכים מאושרים הם תורה מחזיקי דגם מאושר, ומכי'
הש"ק. ביום שנאמר השני במאמר דוקא אלא) חול, ביום שנאמר הראשון במאמר

.‚È:גרמא שהזמן ענין עם זה לקשר ויש
נפלא  מאורע אירע האחרונים והסתרים 68בחדשים העלמות של באופן כו', נסיון של ענין שהי' -

נסי" ד"ארים ומצב מעמד נעשה זה ותמורת ביותר, מטה ההרים"69למטה על הנס "כמו "נס"70, שגם ,
מלובש  שאינו השתלשלות מסדר שלמעלה גילוי ההרים", על "נס ועאכו"כ הרמה, של הו"ע כשלעצמו
אירע  איך מבינים ואינם בהשתוממות, הארץ" עמי "כל עומדים הזה היום שעד והראי', הטבע, בדרכי

כזה! פלא דבר

הגמרא  כדברי - תורה לומדי של ההשתתפות גם ישנה זה בתורה)71ובענין עוסק (שהי' דוד "אילמלא
יואב  "אילמלא ולאידך, דוד); של במלחמותיו ליואב לו עומדת דוד של (זכותו מלחמה" יואב עשה לא
וזבולון, ישכר תורה, ותומכי תורה לומדי של ההשתתפות ובדוגמת ע"ד - בתורה" דוד עסק לא

לסחורה" בצאתך "הצלח בצאתך", זבולון ("שמח במסחר זבולון של תורתו 72שההצלחה בזכות היא (
ישכר" של פיו לתוך ונותן ש"משתכר זבולון, של התמיכה ע"י נעשית ישכר של ותורתו ישכר, .73של 

ש" באוהליך", וישכר בצאתך זבולון "שמח בכתוב שמצינו עד - למי קודם מי יודע איני micwdועדיין
oeleaf"היתה זבולון ידי על ישכר של "שתורתו זב 73לישכר", של שההצלחה היא (אע"פ במסחר ולון

ישכר). של תורתו בזכות

התורה) בזכות הוא במלחמה שנצחונם (אף תורה ללומדי קודמים למלחמה שהיוצאים גם מובן ומזה
תורה: תומכי מקדימת וק"ו במכ"ש -

כפיו  מיגיע ש"נותן שכיון הצדקה, שבמצות המעלה גודל מצד תורה תומכי של מעלתם שתגדל ככל
לצדקה  וכשנותנן אלו, מעות בו שנשתכר אחר עסק או מלאכתו בעשיית מלובש החיונית נפשו כח כל הרי
לקנות  יכול הי' אלו ובמעות הואיל מ"מ מיגיעו נהנה שאינו מי וגם לה', עולה החיונית נפשו כל הרי

לה'" נפשו חיי נותן הרי נפשו למלחמה 74חיי היוצאים של מעלתם לגודל וכלל כלל דומה זה אין -
השם  יחוד על מלחמה לעשות ממש) בפועל נפשות בסכנת עצמם את (להעמיד בכפם נפשם שמשימים

הרמב"ם  עליהם"75(כלשון שבא צר מיד ישראל "עזרת מצוה", ב"מלחמת ובפרט כשבאים 76), (אפילו
ותבן  קש עסקי נפשות).77על עסקי על שבאים כשמכריזים ועאכו"כ ,

הרמב"ם  שמסיים .78וכפי לבו בכל הנלחם "כל - במלחמה היוצאים של שכרם כוונתו גודל ותהי' .
ויזכה  בישראל, נכון בית לו ויבנה רעה, תגיעהו ולא נזק ימצא שלא לו מובטח בלבד, השם את לקדש

שנאמר  הבא, העולם לחיי ויזכה עולם, עד ולבניו מלחמות 79לו כי נאמן בית לאדוני ה' יעשה עשה כי
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סע"א.65) יז, ברכות
סע"א.66) לא, שבת וראה א. פו, יומא
ברמ"א 67) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

הימים 68) ששת במלחמת ישראל עם של הנצחון לנס הכוונה
)l"end.(

כב.69) מט, ישעי'
יז.70) ל, ישעי' הכתוב לשון ע"פ - א עג, להצ"צ סהמ"צ

כט. ע' שה"ש תרסה. ע' בשלח אוה"ת רפ"ה. ב"ב וראה

(ובפרש"י).71) א מט, סנהדרין
ובפרש"י.72) יח לג, ברכה
שם.73) פרש"י
ב).74) (מח, פל"ז תניא
עושה 75) הוא השם יחוד שעל "וידע ספ"ז: מלכים הל'

בכפו". נפשו וישים מלחמה,
רפ"ה.76) שם רמב"ם
ס"ו.77) סשכ"ט או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
ספ"ז.78) שם
כחֿכט.79) כה, שמואלֿא

לי
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שכר  - אלקיך" ה' את החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה וגו' בך תמצא לא ורעה נלחם אדוני ה'
המלכות  ספירת על קאי - נאמן" "בית נכון", "בית ההשתלשלות: סדר כל שכולל ביותר "עד 80נעלה ,

ז"א  - בינה 81עולם" - הבא" "עולם העולם 82, "לחיי - מזה ולמעלה השתלשלות, סדר כללות שזהו ,
על אלא במלחמה, מנצחים שבזכותם תורה לומדי על לא - זה גדול שכר נאמר מי ועל mi`veidהבא".

dnglna!דוקא

הי' שדוד לכך נוסף הרי תורה, לומדי לגבי גם במלחמה דהיוצאים המעלה גודל שבגלל לומר, ויש
דוד  אנשי ש"נשבעו עד למלחמה, בעצמו יוצא דוד גם הי' במלחמה, ליואב עמדה וזכותו בתורה עוסק

ישראל" נר את תכבה ולא למלחמה אתנו עוד תצא לא לאמר .83לו

על  בעט, או בעפרון ("אנגעצייכנט"), רשום הי' זה שפסוק כידוע - תמוז לי"ב מהשייכות ָולהעיר
להמאסר  ובשייכות בקשר שלפניו), בדף אלא עצמו, בתהלים (לא אדמו"ר מו"ח כ"ק של התהלים ספר

.84והגאולה 

.„È המקום מרוזוב 85וכאן חאניע של נכדו את הנסים 86להזכיר (לאחרי השם קידוש על נפשו שמסר , ָ
באזארגן  אים וועט אויבערשטער דער "און דמו, יקום שהשם ובודאי לפנ"ז), אצלו שאירעו ַָוהנפלאות
הבא  העולם לחיי ויזכה עולם, עד ולבניו לו ויזכה בישראל, נכון בית לו ש"יבנה כאמור, איז", ער וואו

אלקיך".. ה' את החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה .
.ÂË:השליחות לענין בנוגע ההוראה גם וזוהי

כו'" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ש"כל בכך שמסתפקים כאלו כדבעי 87ישנם שישן לאחרי ;
איזו  לעשות ממנו דורשים כאשר הנה ה"עיתון", את קרא וגם ושתה, אכל אויסגעשלאפן"), גוט ָ("זיך

כו'". הקריב כאילו כו' בתורת העוסק  ש"כל הלכה פסק לו יש - פעולה

כמו"כ  תורה, בתומכי מעלה יש תורה ותומכי תורה ללומדי שבנוגע שכשם לו, אומרים זה על אך
הרמב"ם  מפס"ד גם וכמובן העיקר", ש"הוא בפועל, המעשה מעלת מצד לשליחות, ביציאה מעלה יש

בפועל  במלחמה שיוצאים לאלו דוקא ניתן השכר שגודל .88הנ"ל

***

.ÊË.טוב שגמלני טובות לחייבים הגומל ברוך ד"ה שיחה) (כעין א מאמר

***

.ÊÈ על רש"י פירוש עתה יתבאר - התפלה קודם עוד זה על הודיעו ומסתמא (ס"ח), לעיל כמוזכר
לכם" תהי' עצרת השמיני "ביום כרימון.28הפסוק קושיות מלא שהוא ,

שיש  הגאולה, ולענין הגאולה לבעל ובשייכות בקשר זה בפסוק הרמז אודות לעיל המוזכר ובהקדם
הצמחֿצדק: מדברי פלא דבר בזה להוסיף

עתה  זה שנדפס במדבר ספר על התורה' לכם 89ב'אור תהי' השמע"צ ביום ד"ה הצ"צ של מאמר ישנו שבו 90, ,
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רלו).80) (ע' בסופו תרל"ו רבים מים המשך
ב.81) מח, ויחי תו"א ב. קנה, קו"א תניא
רע"א).82) (קז, רס"ה אגה"ק תניא
יז.83) כא, שמואלֿב
(84.171 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
(85) מבכי חנוק בקול דיבר שליט"א אדמו"ר ).l"endכ"ק
ר'86) הרה"ח של נכדו - הי"ד מרוזוב דוד הר"ר הקדוש

- (1 הערה 28 ע' תרפ"ב סה"ש אודותו (ראה מרוזוב דוב אלחנן
ששת  מלחמת לאחרי תפקידו מילוי בעת השם קידוש על נהרג

תשכ"ז  תמוז דר"ח א' חוקת, ש"פ ההתשה), (במלחמת הימים
)l"end.(

ועוד.87) בסופה. מנחות
ואילך)88) א צח, (ח"ג בזהר מ"ש נזכר השיחה בסיום

בפועל  שעוסקים אלו אודות שבועות" ליל ב"תיקון שאומרים
כו'. התכשיטין בתיקון

ה'תשכ"ז.89) אייר י"ג - דבר" ה"פתח תאריך
שמע"צ 90) אוה"ת גם וראה ואילך. א'קצ ע' פרשתנו אוה"ת

ואילך. ב'תקמ ס"ע

f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y zgiy

ישראל "מקדש ביו"ט שאומרים מה רגלים,mipnfde"91מבאר או מועדים והל"ל זמנים, לשון מהו ד"צ"ל ,
נ  ומבאר שכן מאד", נמוכה מדרי' הוא הזמן אבל בכתוב, .92קראו מאד נמוכה בחי' היותו ש"עם ,.

קודש" "מקראי - היו"ט (שזהו"ע העליון קודש הארת בחי' ממשיכים שישראל הנותנת, שהיא ,93אדרבה,
ישראל  ענין והיינו ממש, הזמנים בבחי' גם העליון) קודש בחי' לזמנים".91המשכת דקדשינהו

לבאר  .94וממשיך לשמחה מועדים דוקא נק' שהיו"ט יובן ש"מכ"ז מדבר , דוקא הוא השמחה כי .
או המתעשר, עני כמו mixeq`dחידוש, zian `viy yeag,לבו ישמח ועי"ז לאורה, מאפילה יצא שהרי ,

בחי' להם ונמשך נקרא וכאשר הזמן, תחת בעצמן שהם דחול, ביומין חל שהוא יו"ט, ענין הוא וכך
. בזמן זו בחי' ומתגלה נמשך להיות מהזמן, שלמעלה העליון מקדש גדולה הארה השמחה יהי' אזי .

כו'". מאד

ד"יצא  הענין הרי - האסורים" מבית שיצא ו"חבוש המתעשר" "עני משלים, ב' שמביא שאף ולהעיר,
שעז"נ  האסורים", מבית שיצא ב"חבוש בעיקר מודגש הדברים) בהמשך וכופלו (שחוזר לאורה" מאפילה

גו'" וצלמות חושך "יושבי להודות: שחייבים הארבעה נימנו שבו .95בקאּפיטל ַ

.ÁÈ הפסוק על רש"י בפירוש "עצורים28הביאור לכם", תהי' עצרו "עצרת עצרת ד"א מלאכה. בעשיית
וכשבאין  אומות, ע' כנגד הקריבו הרגל ימות שכל לפי באגדה, ומדרשו לינה. שטעון מלמד מלצאת,

סעוד  לי עשו מכם בבקשה המקום להם אמר .ללכת אחד איל אחד פר מכם, שאהנה כדי קטנה כנגד ה .
עלי  קשה להם אומר והוא מאביהם הנפטרים כבנים זה, הוא חבה ולשון עוד, מעט לי התעכבו ישראל,
לפשש"מ, יותר קרוב הראשון שפירוש והטעם הפירושים, בב' הצורך - אחד" יום עוד עכבו פרידתכם

באגדה" "מדרשו ע"י הפירושים בב' -וההסברה
ואילך. 176 ע' חל"ג בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.ËÈ הנ"ל רש"י בפירוש הדברים המשך ולבאר להוסיף וכו',96ויש סעודה שעשה למלך "משל -
סוכה  במסכת תנחומא 97כדאיתא רבי ובמדרש ראשון 98. יום אכסנאי, לו שיש שמי ארץ, דרך תורה למדה ,

מאכילו  למחר קטניות, מאכילו למחר בהמה, בשר יאכילנו למחר דגים, יאכילנו למחר פטומות, יאכילנו
החג" כפרי והולך פוחת להבין:99ירק, צריך דלכאורה -

"משלא) הלשון "jlnlדיוק רש"י כותב שלפנ"ז כיון דלכאורה, - וכו'" סעודה הנפטרים mipakשעשה
mdia`nמשל" הול"ל כו'"?a`lכו'",

"כדאיתאב) לציין רש"י מדייק dkeqלמה zkqna מראיֿמקומות לציין רש"י של ענינו אין הרי - "
שלכ  הש"ס ), גליון "ומדרשו (כמו גופא: זה בפסוק וכמו וכיו"ב, דרשו", "רבותינו כותב כלל בדרך ן,

פעם  וכמדובר מקומו. לציין מבלי כדי 100באגדה", זה הרי מראהֿמקום, מציין רש"י שכאשר שעכצ"ל ,
כוונת  מהי להבין, וצריך  נוספים. במקומות נמצא ענין שאותו אף דוקא, זה למקום היא שכוונתו להדגיש

חז"ל  מדרשי בכמה נמצא זה שמשל אף דוקא, סוכה למסכת בציון ?101רש"י

במסכת ג) כדאיתא כו' למלך "משל והוסיף לכם", תהי' ב"עצרת פירושים ב' פירש שרש"י לאחרי
כו'"? ארץ דרך תורה למדה תנחומא, רבי "ובמדרש להוסיף צריך מה לשם - סוכה"

פרטי ד) כל להעתיק צריך למה מובן: אינו - תנחומא המדרש דברי את להביא צריך רש"י אם גם
. "פטומות .המאכלים: דגים .. בהמה בשר .. קטניות בפסוק?!. אלו ענינים נרמזו היכן - ירק" .

(ולהוסיף) דגים יאכילנו למחר פטומות, יאכילנו ראשון "יום רק להביא מספיק הי' (ולסיים)eke'ולכאורה
החג"? כפרי והולך פוחת
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א.91) מט, ברכות
א'קצו.92) ע' שם
ד.93) שם, ב. כג, אמור
א'רג.94) ע' שם
יו"ד.95) קז, תהלים
(96.32 הערה שבפנים לקו"ש ראה

ב.97) נה,
פרשתנו.98) סוף
(99.3 הערה 198 ע' חכ"ג לקו"ש גם ראה

וש"נ.100) .38 ע' חמ"ד תו"מ ראה
ועוד.101) טז. פרשתנו תנחומא כד. פכ"א, במדב"ר

לב
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שכר  - אלקיך" ה' את החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה וגו' בך תמצא לא ורעה נלחם אדוני ה'
המלכות  ספירת על קאי - נאמן" "בית נכון", "בית ההשתלשלות: סדר כל שכולל ביותר "עד 80נעלה ,

ז"א  - בינה 81עולם" - הבא" "עולם העולם 82, "לחיי - מזה ולמעלה השתלשלות, סדר כללות שזהו ,
על אלא במלחמה, מנצחים שבזכותם תורה לומדי על לא - זה גדול שכר נאמר מי ועל mi`veidהבא".

dnglna!דוקא

הי' שדוד לכך נוסף הרי תורה, לומדי לגבי גם במלחמה דהיוצאים המעלה גודל שבגלל לומר, ויש
דוד  אנשי ש"נשבעו עד למלחמה, בעצמו יוצא דוד גם הי' במלחמה, ליואב עמדה וזכותו בתורה עוסק

ישראל" נר את תכבה ולא למלחמה אתנו עוד תצא לא לאמר .83לו

על  בעט, או בעפרון ("אנגעצייכנט"), רשום הי' זה שפסוק כידוע - תמוז לי"ב מהשייכות ָולהעיר
להמאסר  ובשייכות בקשר שלפניו), בדף אלא עצמו, בתהלים (לא אדמו"ר מו"ח כ"ק של התהלים ספר

.84והגאולה 

.„È המקום מרוזוב 85וכאן חאניע של נכדו את הנסים 86להזכיר (לאחרי השם קידוש על נפשו שמסר , ָ
באזארגן  אים וועט אויבערשטער דער "און דמו, יקום שהשם ובודאי לפנ"ז), אצלו שאירעו ַָוהנפלאות
הבא  העולם לחיי ויזכה עולם, עד ולבניו לו ויזכה בישראל, נכון בית לו ש"יבנה כאמור, איז", ער וואו

אלקיך".. ה' את החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה .
.ÂË:השליחות לענין בנוגע ההוראה גם וזוהי

כו'" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ש"כל בכך שמסתפקים כאלו כדבעי 87ישנם שישן לאחרי ;
איזו  לעשות ממנו דורשים כאשר הנה ה"עיתון", את קרא וגם ושתה, אכל אויסגעשלאפן"), גוט ָ("זיך

כו'". הקריב כאילו כו' בתורת העוסק  ש"כל הלכה פסק לו יש - פעולה

כמו"כ  תורה, בתומכי מעלה יש תורה ותומכי תורה ללומדי שבנוגע שכשם לו, אומרים זה על אך
הרמב"ם  מפס"ד גם וכמובן העיקר", ש"הוא בפועל, המעשה מעלת מצד לשליחות, ביציאה מעלה יש

בפועל  במלחמה שיוצאים לאלו דוקא ניתן השכר שגודל .88הנ"ל

***

.ÊË.טוב שגמלני טובות לחייבים הגומל ברוך ד"ה שיחה) (כעין א מאמר

***

.ÊÈ על רש"י פירוש עתה יתבאר - התפלה קודם עוד זה על הודיעו ומסתמא (ס"ח), לעיל כמוזכר
לכם" תהי' עצרת השמיני "ביום כרימון.28הפסוק קושיות מלא שהוא ,

שיש  הגאולה, ולענין הגאולה לבעל ובשייכות בקשר זה בפסוק הרמז אודות לעיל המוזכר ובהקדם
הצמחֿצדק: מדברי פלא דבר בזה להוסיף

עתה  זה שנדפס במדבר ספר על התורה' לכם 89ב'אור תהי' השמע"צ ביום ד"ה הצ"צ של מאמר ישנו שבו 90, ,
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רלו).80) (ע' בסופו תרל"ו רבים מים המשך
ב.81) מח, ויחי תו"א ב. קנה, קו"א תניא
רע"א).82) (קז, רס"ה אגה"ק תניא
יז.83) כא, שמואלֿב
(84.171 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
(85) מבכי חנוק בקול דיבר שליט"א אדמו"ר ).l"endכ"ק
ר'86) הרה"ח של נכדו - הי"ד מרוזוב דוד הר"ר הקדוש

- (1 הערה 28 ע' תרפ"ב סה"ש אודותו (ראה מרוזוב דוב אלחנן
ששת  מלחמת לאחרי תפקידו מילוי בעת השם קידוש על נהרג

תשכ"ז  תמוז דר"ח א' חוקת, ש"פ ההתשה), (במלחמת הימים
)l"end.(

ועוד.87) בסופה. מנחות
ואילך)88) א צח, (ח"ג בזהר מ"ש נזכר השיחה בסיום

בפועל  שעוסקים אלו אודות שבועות" ליל ב"תיקון שאומרים
כו'. התכשיטין בתיקון

ה'תשכ"ז.89) אייר י"ג - דבר" ה"פתח תאריך
שמע"צ 90) אוה"ת גם וראה ואילך. א'קצ ע' פרשתנו אוה"ת

ואילך. ב'תקמ ס"ע
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ישראל "מקדש ביו"ט שאומרים מה רגלים,mipnfde"91מבאר או מועדים והל"ל זמנים, לשון מהו ד"צ"ל ,
נ  ומבאר שכן מאד", נמוכה מדרי' הוא הזמן אבל בכתוב, .92קראו מאד נמוכה בחי' היותו ש"עם ,.

קודש" "מקראי - היו"ט (שזהו"ע העליון קודש הארת בחי' ממשיכים שישראל הנותנת, שהיא ,93אדרבה,
ישראל  ענין והיינו ממש, הזמנים בבחי' גם העליון) קודש בחי' לזמנים".91המשכת דקדשינהו

לבאר  .94וממשיך לשמחה מועדים דוקא נק' שהיו"ט יובן ש"מכ"ז מדבר , דוקא הוא השמחה כי .
או המתעשר, עני כמו mixeq`dחידוש, zian `viy yeag,לבו ישמח ועי"ז לאורה, מאפילה יצא שהרי ,

בחי' להם ונמשך נקרא וכאשר הזמן, תחת בעצמן שהם דחול, ביומין חל שהוא יו"ט, ענין הוא וכך
. בזמן זו בחי' ומתגלה נמשך להיות מהזמן, שלמעלה העליון מקדש גדולה הארה השמחה יהי' אזי .

כו'". מאד

ד"יצא  הענין הרי - האסורים" מבית שיצא ו"חבוש המתעשר" "עני משלים, ב' שמביא שאף ולהעיר,
שעז"נ  האסורים", מבית שיצא ב"חבוש בעיקר מודגש הדברים) בהמשך וכופלו (שחוזר לאורה" מאפילה

גו'" וצלמות חושך "יושבי להודות: שחייבים הארבעה נימנו שבו .95בקאּפיטל ַ

.ÁÈ הפסוק על רש"י בפירוש "עצורים28הביאור לכם", תהי' עצרו "עצרת עצרת ד"א מלאכה. בעשיית
וכשבאין  אומות, ע' כנגד הקריבו הרגל ימות שכל לפי באגדה, ומדרשו לינה. שטעון מלמד מלצאת,

סעוד  לי עשו מכם בבקשה המקום להם אמר .ללכת אחד איל אחד פר מכם, שאהנה כדי קטנה כנגד ה .
עלי  קשה להם אומר והוא מאביהם הנפטרים כבנים זה, הוא חבה ולשון עוד, מעט לי התעכבו ישראל,
לפשש"מ, יותר קרוב הראשון שפירוש והטעם הפירושים, בב' הצורך - אחד" יום עוד עכבו פרידתכם

באגדה" "מדרשו ע"י הפירושים בב' -וההסברה
ואילך. 176 ע' חל"ג בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.ËÈ הנ"ל רש"י בפירוש הדברים המשך ולבאר להוסיף וכו',96ויש סעודה שעשה למלך "משל -
סוכה  במסכת תנחומא 97כדאיתא רבי ובמדרש ראשון 98. יום אכסנאי, לו שיש שמי ארץ, דרך תורה למדה ,

מאכילו  למחר קטניות, מאכילו למחר בהמה, בשר יאכילנו למחר דגים, יאכילנו למחר פטומות, יאכילנו
החג" כפרי והולך פוחת להבין:99ירק, צריך דלכאורה -

"משלא) הלשון "jlnlדיוק רש"י כותב שלפנ"ז כיון דלכאורה, - וכו'" סעודה הנפטרים mipakשעשה
mdia`nמשל" הול"ל כו'"?a`lכו'",

"כדאיתאב) לציין רש"י מדייק dkeqלמה zkqna מראיֿמקומות לציין רש"י של ענינו אין הרי - "
שלכ  הש"ס ), גליון "ומדרשו (כמו גופא: זה בפסוק וכמו וכיו"ב, דרשו", "רבותינו כותב כלל בדרך ן,

פעם  וכמדובר מקומו. לציין מבלי כדי 100באגדה", זה הרי מראהֿמקום, מציין רש"י שכאשר שעכצ"ל ,
כוונת  מהי להבין, וצריך  נוספים. במקומות נמצא ענין שאותו אף דוקא, זה למקום היא שכוונתו להדגיש

חז"ל  מדרשי בכמה נמצא זה שמשל אף דוקא, סוכה למסכת בציון ?101רש"י

במסכת ג) כדאיתא כו' למלך "משל והוסיף לכם", תהי' ב"עצרת פירושים ב' פירש שרש"י לאחרי
כו'"? ארץ דרך תורה למדה תנחומא, רבי "ובמדרש להוסיף צריך מה לשם - סוכה"

פרטי ד) כל להעתיק צריך למה מובן: אינו - תנחומא המדרש דברי את להביא צריך רש"י אם גם
. "פטומות .המאכלים: דגים .. בהמה בשר .. קטניות בפסוק?!. אלו ענינים נרמזו היכן - ירק" .

(ולהוסיף) דגים יאכילנו למחר פטומות, יאכילנו ראשון "יום רק להביא מספיק הי' (ולסיים)eke'ולכאורה
החג"? כפרי והולך פוחת
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א'רג.94) ע' שם
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(96.32 הערה שבפנים לקו"ש ראה

ב.97) נה,
פרשתנו.98) סוף
(99.3 הערה 198 ע' חכ"ג לקו"ש גם ראה

וש"נ.100) .38 ע' חמ"ד תו"מ ראה
ועוד.101) טז. פרשתנו תנחומא כד. פכ"א, במדב"ר
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כוונתו ה) ואם סתם; ו"דגים" סתם "פטומות" כמו סתם, "בהמה" ולא בהמה", "בשר הדיוק מהו
בנוגע  גם זה ענין להדגיש צריך - וכיו"ב מזנבה ולא הבהמה, מבשר חשוב, חלק ליתן שצריך להדגיש

ו"דגים"? ל"פטומות"

אברהם ו) אודות (ה"שטורעם") ה"רעש" כל קשיא"): שטורעם'דיקע ("די מרעישה היותר הקושיא
בא  שכאשר ארץ", "דרך ומלמדת התורה באה כאן ואילו אורחים; בהכנסת מעלתו גודל - הוא אבינו
והולך", ד"פוחת באופן הלאה, וכן דגים, רק ולמחר פטומות, תאכילנו הראשון ביום הנה אורח, אליך

סלט?!... בקצת אותו תפטור דבר של שבסופו ועד

זה,ז) ענין לומדים שבו הראשונה בפעם להיות צריך זה הרי ארץ", "דרך ללמד רוצה התורה כאשר
הפסח  דחג בקרבנות זה הרי - המועדים לקרבנות בנוגע בכל 102ובנדו"ד, מקריבים הפסח שבחג וכיון .

שוה  במספר וגו'", שנים בקר בני "פרים -103יום הוא אכסנאי" לו שיש ל"מי בנוגע מזה הלימוד הרי ,
באופן  זה הרי - הסוכות לחג בנוגע ואילו הפסח; חג ימי משבעת יום בכל פטומות להאכילו שצריך

בלבד! ירק שמאכילו עד והולך", ד"פוחת

בשבעת ח) הפרים הקרבת אודות שמדברים שלפנ"ז, לפסוקים לכאורה שייך זה ארץ" "דרך לימוד
אחד" איל אחד "פר הפסוק בפירוש זה ענין רש"י מביא ולמה והולך", ד"פוחת באופן הסוכות חג ימי

בשמע"צ? שנאמר

הנ"ל ט) הקושיות על אמור:104ונוסף מפרשת נוספת קושיא יש - אתר על

הפסוק  .105על השמיני כמלך "ביום אצלי, אתכם "עצרתי - היא" "עצרת רש"י: מפרש היא", עצרת .
עוד  עמי עכבו מכם בבקשה בני, אמר, להפטר, זמנן שהגיע כיון ימים, וכך לכך לסעודה בניו את שזימן
ב"עצרת", הפירושים ב' - זה רש"י שבפירוש הענינים שאר כל אבל פרידתכם". עלי קשה אחד, יום

אמור. בפ' רש"י הביא לא - תנחומא המדרש ודברי סוכה, למסכת הציון באגדה", "מדרשו

כדרכו  אמור, בפ' לפרשם רש"י צריך הי' - מקרא של בפשוטו מוכרחים אלו ענינים כל אם ולכאורה,
לחזור  צריך אינו ושוב הראשונה, בפעם בפרטיות שמפרשו פעמים, ב' שמופיע בענין התורה על בפירושו
בכללות  זאת מזכיר  השני' שבפעם או בעצמו, זאת זוכר למקרא חמש שהבן כיון השני', בפעם ולפרש

הדברים. פרטי השני' ובפעם הענין, כללות הראשונה בפעם לומר להיפך, לא אבל וברמז,

דוקא? בפרשתנו אלא) אמור, בפ' (לא הנ"ל הענינים פרטי כל רש"י מפרש למה להבין, צריך ועפ"ז

שלא  השאלות וגם הנ"ל, השאלות כל - רש"י שבפירוש השאלות כל על שהביאור כמ"פ, וכמדובר
לקמן. שיתבאר וכפי הכתובים, מפשטות מוכרח להיות צריך - נשאלו...

***

.Î אומות",לא ע' כנגד הקריבו הרגל ימות "שכל שלאחרי שמע"צ, של יחודו מפרש שרש"י חרי
. מכם שאהנה כדי קטנה סעודה לי "עשו לישראל הקב"ה היינו,אומר עוד", מעט לי התעכבו .

אפשר  שאי כיון אלא אביהם, אצל הבנים מהתעכבות ההנאה על אם כי הסעודה, על אינה שההדגשה
מקום  יש עדיין - אחד " איל אחד "פר קטנה", "סעודה עכ"פ עושים לכן סתם, והתעכבות ישיבה שתהי'

לשאלה:
היא  קטנה", "סעודה אחד", איל אחד "פר רק מקריבים שבשמע"צ לכך שהסיבה לומר ההכרח מהו
בפשטות, היא, הסיבה אולי - אביהם אצל ההתעכבות אם כי ה"סעודה", ענין נוגע לא בנ"י שאצל בגלל

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

יט.102) כח, פרשתנו
כד.103) שם, פרש"י
אדמו"ר104) כ"ק אמר השיחה את בהתחלת שימנו שליט"א

ובהתחלתמספ  הקושיות, (הקושיא ר מספרה את הזכיר קושיא כל

(יחד  הקושיות מספר את סיכם ובסוף וכו'), החמישית הרביעית,
קושיות!... י"ח בפרש"י): הראשון החלק על הקושיות עם

לו.105) כג, אמור
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אחד  "פר רק מקריבים ולכן להקריב, הרבה נשאר לא פרים, שבעים הרגל ימות כל שהקריבו שלאחרי
אחד"? איל

"משל רש"י: מוסיף דייקאjlnlולכן מלך - וכו'" סעודה הנפטרים שעשה "כבנים כתב שלפנ"ז (אף
mdia`n ביכולתו חסרון שאין מובן, הרי "מלך", אודות אלא) סתם, אב אודות (לא כאן שמדובר דכיון - ("

ועכצ"ל, פרים, ע' בשמע"צ גם להקריב הי' אפשר היכולת, שמצד כך, רק כו', שמקריבים לכך שהסיבה
כו'. ההתעכבות ענין אם כי  הסעודה, ענין כ"כ נוגע לא לבנ"י  שביחס בגלל - היא אחד" איל אחד "פר

.‡Î. "כבשים להקרבת בנוגע מאומה לפרש צריך אינו שפירש ורש"י ע"ד - בשמע"צ שבעה" .
"ולכבשים  הסוכות: חג ימי בשבעת להקרבתם פזורה 106בנוגע שה שנקראו ישראל כנגד קבועים,107, והם ,

כי: - תורה" שבמשנה קללות ושמונה תשעים מהם לכלות ושמונה, תשעים ומנינם
כמה  לפני שלמד מה זוכר - חת"ת שיעורי שלומד מי וכן - כדבעי חומש שלומד למקרא חמש הבן

אבימלך  עם אברהם של הברית כריתת אודות לבדהן",108חדשים הצאן כבשות שבע את אברהם "ויצב :
שבע  את כי "ויאמר לבדנה", הצבת אשר הצאן כבשות שבע הנה מה אברהם אל אבימלך "ויאמר

וגו'". לעדה לי תהי' בעבור מידי  תקח הכבשות

של ענין שזהו - בשמע"צ כבשים שבעה הקרבת ענין תוכן גם מובן daigdומזה lr zecr הקב"ה של
לבנ"י.

.·Î בכריתת הכבשים שבעת ענין בדוגמת הוא דשמע"צ הכבשים שבעת שענין האמור ע"פ אמנם,
מובן: אינו - אבימלך עם אברהם של ברית

הציג - לאבימלך אברהם בין ברית אין `mdxaבכריתת ולכאורה אבימלך; ולא הכבשות, שבעת את
מביאים כאן שהרי - לבנ"י הקב"ה של החיבה על להעדות בנוגע - לעניננו שמתאימה דוגמא i"paזו

הכבשים?! שבעת את

באופן זה שאין היינו, וכו'", סעודה שעשה למלך "משל וכותב רש"י מדייק זה, עושים mipadyולתרץ
- אדרבה אלא למלך, הכבשים jlndסעודה שבעת שהקרבת בנמשל, ודוגמתו לבנים, הסעודה את עושה

של פעולתו ע"יd"awdהיא הכבשים שבעת הצגת ע"י `mdxa(בדוגמת היא בפועל שההקרבה אף כי ,(
הקב"ה. של בשליחותו זאת עושים הם הרי בנ"י,

סוכה": במסכת "כדאיתא - רש"י כותב זה ועל

סוכה  במסכת הגמרא בשר 97לשון למלך "משל ליום הוא: גדולה, סעודה לי עשו לעבדיו שאמר ודם
ממך". שאהנה כדי קטנה סעודה לי עשה לאוהבו אמר אחרון

"משל וכותב הגמרא מלשון רש"י משנה מדוע dyryולכאורה: jlnl בשעה בה וכו'", סעודה
"אמר שהמלך להדיא מפורש eyrשבגמרא eicarl!?"סעודה לי

שזהו  - סוכה" במסכת כדאיתא וכו', סעודה שעשה למלך "משל בכתבו רש"י שכוונת הוא, הענין אך
הם  שעושים והסעודה סעודה, לי עשו לעבדיו אמר שהמלך דכיון סוכה, במסכת הדברים פירוש אכן

"משלezegilyaהיא שזהו נמצא, המלך, dyryשל jlnl!"סעודה

***

.‚Î:"'וכו ארץ דרך תורה למדה תנחומא, רבי "ובמדרש רש"י, וממשיך
פר  והקרבת הסוכות ימי בשבעת אומות ע' כנגד פרים ע' להקרבת בנוגע הכתובים פירוש על  נוסף
התורה, עניני בכל (כמו האדם להנהגת בנוגע לימוד גם בזה יש - בשמע"צ ישראל כנגד אחד איל אחד
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כוונתו ה) ואם סתם; ו"דגים" סתם "פטומות" כמו סתם, "בהמה" ולא בהמה", "בשר הדיוק מהו
בנוגע  גם זה ענין להדגיש צריך - וכיו"ב מזנבה ולא הבהמה, מבשר חשוב, חלק ליתן שצריך להדגיש

ו"דגים"? ל"פטומות"

אברהם ו) אודות (ה"שטורעם") ה"רעש" כל קשיא"): שטורעם'דיקע ("די מרעישה היותר הקושיא
בא  שכאשר ארץ", "דרך ומלמדת התורה באה כאן ואילו אורחים; בהכנסת מעלתו גודל - הוא אבינו
והולך", ד"פוחת באופן הלאה, וכן דגים, רק ולמחר פטומות, תאכילנו הראשון ביום הנה אורח, אליך

סלט?!... בקצת אותו תפטור דבר של שבסופו ועד

זה,ז) ענין לומדים שבו הראשונה בפעם להיות צריך זה הרי ארץ", "דרך ללמד רוצה התורה כאשר
הפסח  דחג בקרבנות זה הרי - המועדים לקרבנות בנוגע בכל 102ובנדו"ד, מקריבים הפסח שבחג וכיון .

שוה  במספר וגו'", שנים בקר בני "פרים -103יום הוא אכסנאי" לו שיש ל"מי בנוגע מזה הלימוד הרי ,
באופן  זה הרי - הסוכות לחג בנוגע ואילו הפסח; חג ימי משבעת יום בכל פטומות להאכילו שצריך

בלבד! ירק שמאכילו עד והולך", ד"פוחת

בשבעת ח) הפרים הקרבת אודות שמדברים שלפנ"ז, לפסוקים לכאורה שייך זה ארץ" "דרך לימוד
אחד" איל אחד "פר הפסוק בפירוש זה ענין רש"י מביא ולמה והולך", ד"פוחת באופן הסוכות חג ימי

בשמע"צ? שנאמר

הנ"ל ט) הקושיות על אמור:104ונוסף מפרשת נוספת קושיא יש - אתר על

הפסוק  .105על השמיני כמלך "ביום אצלי, אתכם "עצרתי - היא" "עצרת רש"י: מפרש היא", עצרת .
עוד  עמי עכבו מכם בבקשה בני, אמר, להפטר, זמנן שהגיע כיון ימים, וכך לכך לסעודה בניו את שזימן
ב"עצרת", הפירושים ב' - זה רש"י שבפירוש הענינים שאר כל אבל פרידתכם". עלי קשה אחד, יום

אמור. בפ' רש"י הביא לא - תנחומא המדרש ודברי סוכה, למסכת הציון באגדה", "מדרשו

כדרכו  אמור, בפ' לפרשם רש"י צריך הי' - מקרא של בפשוטו מוכרחים אלו ענינים כל אם ולכאורה,
לחזור  צריך אינו ושוב הראשונה, בפעם בפרטיות שמפרשו פעמים, ב' שמופיע בענין התורה על בפירושו
בכללות  זאת מזכיר  השני' שבפעם או בעצמו, זאת זוכר למקרא חמש שהבן כיון השני', בפעם ולפרש

הדברים. פרטי השני' ובפעם הענין, כללות הראשונה בפעם לומר להיפך, לא אבל וברמז,

דוקא? בפרשתנו אלא) אמור, בפ' (לא הנ"ל הענינים פרטי כל רש"י מפרש למה להבין, צריך ועפ"ז

שלא  השאלות וגם הנ"ל, השאלות כל - רש"י שבפירוש השאלות כל על שהביאור כמ"פ, וכמדובר
לקמן. שיתבאר וכפי הכתובים, מפשטות מוכרח להיות צריך - נשאלו...

***

.Î אומות",לא ע' כנגד הקריבו הרגל ימות "שכל שלאחרי שמע"צ, של יחודו מפרש שרש"י חרי
. מכם שאהנה כדי קטנה סעודה לי "עשו לישראל הקב"ה היינו,אומר עוד", מעט לי התעכבו .

אפשר  שאי כיון אלא אביהם, אצל הבנים מהתעכבות ההנאה על אם כי הסעודה, על אינה שההדגשה
מקום  יש עדיין - אחד " איל אחד "פר קטנה", "סעודה עכ"פ עושים לכן סתם, והתעכבות ישיבה שתהי'

לשאלה:
היא  קטנה", "סעודה אחד", איל אחד "פר רק מקריבים שבשמע"צ לכך שהסיבה לומר ההכרח מהו
בפשטות, היא, הסיבה אולי - אביהם אצל ההתעכבות אם כי ה"סעודה", ענין נוגע לא בנ"י שאצל בגלל
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יט.102) כח, פרשתנו
כד.103) שם, פרש"י
אדמו"ר104) כ"ק אמר השיחה את בהתחלת שימנו שליט"א

ובהתחלתמספ  הקושיות, (הקושיא ר מספרה את הזכיר קושיא כל

(יחד  הקושיות מספר את סיכם ובסוף וכו'), החמישית הרביעית,
קושיות!... י"ח בפרש"י): הראשון החלק על הקושיות עם

לו.105) כג, אמור
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אחד  "פר רק מקריבים ולכן להקריב, הרבה נשאר לא פרים, שבעים הרגל ימות כל שהקריבו שלאחרי
אחד"? איל

"משל רש"י: מוסיף דייקאjlnlולכן מלך - וכו'" סעודה הנפטרים שעשה "כבנים כתב שלפנ"ז (אף
mdia`n ביכולתו חסרון שאין מובן, הרי "מלך", אודות אלא) סתם, אב אודות (לא כאן שמדובר דכיון - ("

ועכצ"ל, פרים, ע' בשמע"צ גם להקריב הי' אפשר היכולת, שמצד כך, רק כו', שמקריבים לכך שהסיבה
כו'. ההתעכבות ענין אם כי  הסעודה, ענין כ"כ נוגע לא לבנ"י  שביחס בגלל - היא אחד" איל אחד "פר

.‡Î. "כבשים להקרבת בנוגע מאומה לפרש צריך אינו שפירש ורש"י ע"ד - בשמע"צ שבעה" .
"ולכבשים  הסוכות: חג ימי בשבעת להקרבתם פזורה 106בנוגע שה שנקראו ישראל כנגד קבועים,107, והם ,

כי: - תורה" שבמשנה קללות ושמונה תשעים מהם לכלות ושמונה, תשעים ומנינם
כמה  לפני שלמד מה זוכר - חת"ת שיעורי שלומד מי וכן - כדבעי חומש שלומד למקרא חמש הבן

אבימלך  עם אברהם של הברית כריתת אודות לבדהן",108חדשים הצאן כבשות שבע את אברהם "ויצב :
שבע  את כי "ויאמר לבדנה", הצבת אשר הצאן כבשות שבע הנה מה אברהם אל אבימלך "ויאמר

וגו'". לעדה לי תהי' בעבור מידי  תקח הכבשות

של ענין שזהו - בשמע"צ כבשים שבעה הקרבת ענין תוכן גם מובן daigdומזה lr zecr הקב"ה של
לבנ"י.

.·Î בכריתת הכבשים שבעת ענין בדוגמת הוא דשמע"צ הכבשים שבעת שענין האמור ע"פ אמנם,
מובן: אינו - אבימלך עם אברהם של ברית

הציג - לאבימלך אברהם בין ברית אין `mdxaבכריתת ולכאורה אבימלך; ולא הכבשות, שבעת את
מביאים כאן שהרי - לבנ"י הקב"ה של החיבה על להעדות בנוגע - לעניננו שמתאימה דוגמא i"paזו

הכבשים?! שבעת את

באופן זה שאין היינו, וכו'", סעודה שעשה למלך "משל וכותב רש"י מדייק זה, עושים mipadyולתרץ
- אדרבה אלא למלך, הכבשים jlndסעודה שבעת שהקרבת בנמשל, ודוגמתו לבנים, הסעודה את עושה

של פעולתו ע"יd"awdהיא הכבשים שבעת הצגת ע"י `mdxa(בדוגמת היא בפועל שההקרבה אף כי ,(
הקב"ה. של בשליחותו זאת עושים הם הרי בנ"י,

סוכה": במסכת "כדאיתא - רש"י כותב זה ועל

סוכה  במסכת הגמרא בשר 97לשון למלך "משל ליום הוא: גדולה, סעודה לי עשו לעבדיו שאמר ודם
ממך". שאהנה כדי קטנה סעודה לי עשה לאוהבו אמר אחרון

"משל וכותב הגמרא מלשון רש"י משנה מדוע dyryולכאורה: jlnl בשעה בה וכו'", סעודה
"אמר שהמלך להדיא מפורש eyrשבגמרא eicarl!?"סעודה לי

שזהו  - סוכה" במסכת כדאיתא וכו', סעודה שעשה למלך "משל בכתבו רש"י שכוונת הוא, הענין אך
הם  שעושים והסעודה סעודה, לי עשו לעבדיו אמר שהמלך דכיון סוכה, במסכת הדברים פירוש אכן

"משלezegilyaהיא שזהו נמצא, המלך, dyryשל jlnl!"סעודה

***

.‚Î:"'וכו ארץ דרך תורה למדה תנחומא, רבי "ובמדרש רש"י, וממשיך
פר  והקרבת הסוכות ימי בשבעת אומות ע' כנגד פרים ע' להקרבת בנוגע הכתובים פירוש על  נוסף
התורה, עניני בכל (כמו האדם להנהגת בנוגע לימוד גם בזה יש - בשמע"צ ישראל כנגד אחד איל אחד
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יח.106) כט,
יז.107) נ, ירמי'

כחֿל.108) כא, וירא
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כאו"א  של בעבודתו הוראה גם בזה יש וכיו"ב, פרעה כמו גוים, אודות סיפור מספרת התורה כאשר שגם
וכו'". ארץ דרך תורה "למדה תנחומא: ממדרש רש"י מביא זה ועל מישראל).

במ"א  במדרש שמצינו (כפי "אורח" לא - וכו'" אכסנאי לו שיש "מי מדייק "אכסנאי"109ורש"י אלא ,(
דוקא:

הטוב  הדבר לאורח ליתן יש יום שבכל בודאי הרי - אורחים הכנסת מצות אודות מדובר כאשר
אורחים, הכנסת מצות אודות מדובר לא כאן  אבל אבינו; אברהם מהנהגת שלמדים כפי ביותר, והמובחר

תשלום. תמורת מלון, בית באכסניא, ששוהה  "אכסנאי" אודות אלא

פטומות", יאכילנו ראשון "יום ארץ": דרך תורה "למדה זה ובענין

המ  הוא ש"פטומות" למקרא חמש לבן לפרש צריך לא שכן [ורש"י לכך (נוסף שהרי - ביותר ובחר
בשלח  בפ' למד כבר בפועל) המציאות "שליו",110היא להם נתן בשר, בנ"י ליתן רצה הקב"ה שכאשר ,

"פטומות"], שזהו מאד", ושמן עוף "מין

כדבעי  משלם אינו אם אבל "פטומות", ולהאכילנו להמשיך יכול אזי כדבעי, משלם האכסנאי וכאשר
כפרי  והולך "פוחת - כו'" יאכילנו "למחר אזי לשלם, שלא ממשיך ואם דגים", יאכילנו "למחר אזי -

החג". כפרי והולך ד"פוחת באופן עמו להתנהג יכולים אזי "פר"... כמו מתנהג שהוא כיון החג";

ישראל" של ממונם על חסה ש"התורה דכיון - תורה" ש"למדה ארץ" ה"דרך כאשר 111וזהו הנה ,
והולך", "פוחת אלא משובח, דבר ולהאכילו עבורו ממון לבזבז צריך אין כדבעי, משלם אינו האכסנאי

בלבד. ירק לו שנותן עד

צריך,- אינו עבורו, ממון לבזבז אבל שישלם... מי יהי' לא אז שהרי אפשר, אי כלל, להאכילו לא
ישראל. של ממונם על חסה התורה שהרי

הבעש"ט  תורת ע"פ בגלל 112ובפרט שזהו ישראל", של ממונם על חסה "התורה מארז"ל בפירוש
ע"פ  ליתנו שחייב דבר להזולת נותן כאשר ולכן, כו', לבררם שצריך בממונו שנמצאים הקדושה ניצוצות
הדבר; בירור נעשה עי"ז הרי התורה, חיוב ע"פ היא זו שנתינה כיון ואדרבה, בזבוז, זה אין תורה,
האיסור  על נוסף הנה שאז עליו, מעותיו את לבזבז לו אין כדבעי, שלא מתנהג הזולת כאשר משא"כ

כו'. הקדושה ניצוצות איבוד עם גם קשור זה הרי כפשוטו, תשחית דבל

.„Î:השאלה נשאלת עפ"ז אך
"פטומות", לאורחים נתן לא למה - אורחים בהכנסת ביותר ומהדר משתדל הי' אבינו שאברהם כיון

אלא "פטומות", לאחרי שני' דרגא שזוהי "דגים", לא (כמ"ש ואפילו בשר רק להם בקר 113נתן בן "ויקח
שלישית?! דרגא שזוהי גו'"),

היו  שלא כך, עופות, נמצאים לא ששם במדבר, הי' אברהם של שמקומו - בפשטות - בזה והביאור
צריך  והי' אורחים אליו כשבאו ולכן, שלהם), במרעה מתעסק (שהי' ובקר צאן אם כי "פטומות", לו
ללכת  יכול הי' לא וכמו"כ כו', ולפטמם לגדלם ולהתחיל עופות לחפש ללכת יכול הי' לא להאכילם,
דבר  ולהביא למהר שהוצרך וכיון הדבר, יתארך זמן כמה יודע מי שהרי דגים, לדוג כדי נהר לחפש
ואייתי  אמטי שתיקן קמא "קמא לפניהם", ויתן עשה אשר הבקר ובן וחלב חמאה "ויקח לכן מאכל,

.114קמייהו"

וטוב" רך בקר בן "ויקח - ביותר המובחר את אברהם נתן גופא שבזה כדי 113אלא היו פרים "ג' ,
בחרדל" לשונות ג' ה"לשון".115להאכילן - שבבהמה ביותר המובחר את להם שנתן היינו, ,
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יל"ש 109) בתחלתו. כג מזמור (ושוח"ט) תהלים מדרש
תתח. רמז דברים

ובפרש"י.110) יג טז,
לו.111) יד, מצורע פרש"י וראה וש"נ. א. כז, ר"ה

סק"ט.112) הריב"ש צוואת סרי"ח. כש"ט
ז.113) יח, וירא
ובפרש"י.114) ח שם,
עה"פ.115) פרש"י
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יאכילנו "למחר כאן רש"י דיוק גם מובן המובחר xyaועפ"ז לא - סתם) בהמה (ולא בהמה"
אלא הלשון, שזהו בלבד.xyaשבבהמה, בהמה

.‰Î הענין לעצם בנוגע ויפה טוב הוא כו'", ארץ דרך תורה "למדה בענין לעיל המבואר  כל אמנם,
איל  אחד "פר לפסוק זה כל שייך מה מובן, אינו עדיין אבל והולך"; ד"פוחת באופן הפרים ע' דהקרבת
באופן  הפרים ע' הקרבת אודות מדובר שבהם בפסוקים לפנ"ז, ולא כאן, רש"י הביאו שלכן אחד",

והולך"?! ד"פוחת
קפיצה  של באופן גם להיות יכול והולך" ד"פוחת שהענין למדים גו'" אחד שמ"פר - בזה והביאור

בערך: שלא

והולך" "פוחת להיות שיכול רק ללמוד יכולים הסוכות, ימי בשבעת הפרים ע' הקרבת jxraמסדר
dbxcdae. מ"פרים כמו -. ל"פרים עשר" שלשה הלאה,. וכן עשר, לעשתי עשר משנים עשר", שנים .

אלו  סוגים שג' בהמה", ל"בשר ומ"דגים" ל"דגים" מ"פטומות" - באכסנאי ודוגמתו פרים, לשבעה עד
לירידתjxraהם בקשר להקב"ה משה מדברי גם כמובן "eilydזל"ז, xwae("פטומות"): o`vd בשר)

כל את אם להם ומצא להם ישחט midבהמה) ibc"להם ומצא להם יאסף .116(דגים)

גם והולך" "פוחת להיות שיכול למדים בשמע"צ, גו'" אחד "פר מהקרבת jxraאמנם, `ly משבעה -
ל"קטניות". בהמה" מ"בשר - באכסנאי ודוגמתו אחד, לפר פרים

מאכילו "למחר ומסיים מוסיף אינה wxiורש"י "וכו'" שתיבת לכך (נוסף כי "וכו'", כותב ואינו ,"
יכול  בערך, שלא שהפחית לאחרי שגם נכלל תורה", ש"למדה ארץ" ב"דרך "ירק"), מתיבת יותר קצרה

מדרגה: עוד ולהפחית להוסיף

בשמע"צ מקריבים היו אם שמקריבים ipyגם וכיון לשתים; משבעה - שבאיןֿערוך דילוג זה הי' פרים,
יותר. עוד להפחית יכולים שבאיןֿערוך בהדילוג שגם מזה למדים אחד", "פר רק

ל"בשר  ומ"דגים" ל"דגים" מ"פטומות" בערך, רק (לא שהפחית לאחרי שגם - באכסנאי ודוגמתו
"למחר  - מדרגה עוד להפחית יכול ל"קטניות", בהמה" מ"בשר בערך, שלא באופן גם) אלא בהמה",

מ"קטניות".wxiיאכילנו גם למטה ,"

.ÂÎ שבעה" גם אלא) אחד", איל אחד "פר רק (לא מקריבים בשמע"צ הרי מובן: אינו עדיין אך
כבשים"?

קבועים" "הם שהכבשים הסוכות ימי דשבעת לקרבנות בנוגע רש"י מ"ש ע"פ פוחתים),106ויובן (ולא
סעודה  בכל להיות שמוכרח קבוע דבר שזהו לחם, אכילת - לאכסנאי בנוגע אפשר 117ודוגמתם ואי ,

ממנו. להפחית

אלא  עבורו, ממון לבזבז צריך לא כדבעי, משלם אינו שכאשר אכסנאי, עם ההנהגה סדר כלומר:
למקרא  חמש שהבן וכפי המוכרח, דבר זה שאין "בשר", כמו לענינים בנוגע רק זה הרי - והולך" "פוחת

כהוגן" שלא שאלו ש"בשר כבר אכזריות 118למד של לענין נחשב זה (ואין בזה להפחית יכולים ולכן ,
כהוגן" שאלו "לחם המוכרח, דבר שזהו ללחם בנוגע משא"כ אפשר 118כו'); שאי קבוע דבר זה הרי ,

ממנו. להפחית

.ÊÎבפרשתנו רש"י בפירוש הדברים לאריכות הטעם גם מובן אמור:עפ"ז בפ' ולא דוקא,
בשתים: - הוא לפרשתנו אמור פ ' בין החילוק

"עצרתא) נאמר אמור תהי'id`בפ' "עצרת נאמר ובפרשתנו ,"mkl'לב בנוגע החילוק מובן ועפ"ז ."
.(178 ע' הנ"ל בלקו"ש (כמשנ"ת כו'" באגדה "ומדרשו ב"עצרת", הפירושים
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כאו"א  של בעבודתו הוראה גם בזה יש וכיו"ב, פרעה כמו גוים, אודות סיפור מספרת התורה כאשר שגם
וכו'". ארץ דרך תורה "למדה תנחומא: ממדרש רש"י מביא זה ועל מישראל).

במ"א  במדרש שמצינו (כפי "אורח" לא - וכו'" אכסנאי לו שיש "מי מדייק "אכסנאי"109ורש"י אלא ,(
דוקא:

הטוב  הדבר לאורח ליתן יש יום שבכל בודאי הרי - אורחים הכנסת מצות אודות מדובר כאשר
אורחים, הכנסת מצות אודות מדובר לא כאן  אבל אבינו; אברהם מהנהגת שלמדים כפי ביותר, והמובחר

תשלום. תמורת מלון, בית באכסניא, ששוהה  "אכסנאי" אודות אלא

פטומות", יאכילנו ראשון "יום ארץ": דרך תורה "למדה זה ובענין

המ  הוא ש"פטומות" למקרא חמש לבן לפרש צריך לא שכן [ורש"י לכך (נוסף שהרי - ביותר ובחר
בשלח  בפ' למד כבר בפועל) המציאות "שליו",110היא להם נתן בשר, בנ"י ליתן רצה הקב"ה שכאשר ,

"פטומות"], שזהו מאד", ושמן עוף "מין

כדבעי  משלם אינו אם אבל "פטומות", ולהאכילנו להמשיך יכול אזי כדבעי, משלם האכסנאי וכאשר
כפרי  והולך "פוחת - כו'" יאכילנו "למחר אזי לשלם, שלא ממשיך ואם דגים", יאכילנו "למחר אזי -

החג". כפרי והולך ד"פוחת באופן עמו להתנהג יכולים אזי "פר"... כמו מתנהג שהוא כיון החג";

ישראל" של ממונם על חסה ש"התורה דכיון - תורה" ש"למדה ארץ" ה"דרך כאשר 111וזהו הנה ,
והולך", "פוחת אלא משובח, דבר ולהאכילו עבורו ממון לבזבז צריך אין כדבעי, משלם אינו האכסנאי

בלבד. ירק לו שנותן עד

צריך,- אינו עבורו, ממון לבזבז אבל שישלם... מי יהי' לא אז שהרי אפשר, אי כלל, להאכילו לא
ישראל. של ממונם על חסה התורה שהרי

הבעש"ט  תורת ע"פ בגלל 112ובפרט שזהו ישראל", של ממונם על חסה "התורה מארז"ל בפירוש
ע"פ  ליתנו שחייב דבר להזולת נותן כאשר ולכן, כו', לבררם שצריך בממונו שנמצאים הקדושה ניצוצות
הדבר; בירור נעשה עי"ז הרי התורה, חיוב ע"פ היא זו שנתינה כיון ואדרבה, בזבוז, זה אין תורה,
האיסור  על נוסף הנה שאז עליו, מעותיו את לבזבז לו אין כדבעי, שלא מתנהג הזולת כאשר משא"כ

כו'. הקדושה ניצוצות איבוד עם גם קשור זה הרי כפשוטו, תשחית דבל

.„Î:השאלה נשאלת עפ"ז אך
"פטומות", לאורחים נתן לא למה - אורחים בהכנסת ביותר ומהדר משתדל הי' אבינו שאברהם כיון

אלא "פטומות", לאחרי שני' דרגא שזוהי "דגים", לא (כמ"ש ואפילו בשר רק להם בקר 113נתן בן "ויקח
שלישית?! דרגא שזוהי גו'"),

היו  שלא כך, עופות, נמצאים לא ששם במדבר, הי' אברהם של שמקומו - בפשטות - בזה והביאור
צריך  והי' אורחים אליו כשבאו ולכן, שלהם), במרעה מתעסק (שהי' ובקר צאן אם כי "פטומות", לו
ללכת  יכול הי' לא וכמו"כ כו', ולפטמם לגדלם ולהתחיל עופות לחפש ללכת יכול הי' לא להאכילם,
דבר  ולהביא למהר שהוצרך וכיון הדבר, יתארך זמן כמה יודע מי שהרי דגים, לדוג כדי נהר לחפש
ואייתי  אמטי שתיקן קמא "קמא לפניהם", ויתן עשה אשר הבקר ובן וחלב חמאה "ויקח לכן מאכל,

.114קמייהו"

וטוב" רך בקר בן "ויקח - ביותר המובחר את אברהם נתן גופא שבזה כדי 113אלא היו פרים "ג' ,
בחרדל" לשונות ג' ה"לשון".115להאכילן - שבבהמה ביותר המובחר את להם שנתן היינו, ,
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ובפרש"י.110) יג טז,
לו.111) יד, מצורע פרש"י וראה וש"נ. א. כז, ר"ה
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יאכילנו "למחר כאן רש"י דיוק גם מובן המובחר xyaועפ"ז לא - סתם) בהמה (ולא בהמה"
אלא הלשון, שזהו בלבד.xyaשבבהמה, בהמה

.‰Î הענין לעצם בנוגע ויפה טוב הוא כו'", ארץ דרך תורה "למדה בענין לעיל המבואר  כל אמנם,
איל  אחד "פר לפסוק זה כל שייך מה מובן, אינו עדיין אבל והולך"; ד"פוחת באופן הפרים ע' דהקרבת
באופן  הפרים ע' הקרבת אודות מדובר שבהם בפסוקים לפנ"ז, ולא כאן, רש"י הביאו שלכן אחד",

והולך"?! ד"פוחת
קפיצה  של באופן גם להיות יכול והולך" ד"פוחת שהענין למדים גו'" אחד שמ"פר - בזה והביאור

בערך: שלא

והולך" "פוחת להיות שיכול רק ללמוד יכולים הסוכות, ימי בשבעת הפרים ע' הקרבת jxraמסדר
dbxcdae. מ"פרים כמו -. ל"פרים עשר" שלשה הלאה,. וכן עשר, לעשתי עשר משנים עשר", שנים .

אלו  סוגים שג' בהמה", ל"בשר ומ"דגים" ל"דגים" מ"פטומות" - באכסנאי ודוגמתו פרים, לשבעה עד
לירידתjxraהם בקשר להקב"ה משה מדברי גם כמובן "eilydזל"ז, xwae("פטומות"): o`vd בשר)

כל את אם להם ומצא להם ישחט midבהמה) ibc"להם ומצא להם יאסף .116(דגים)

גם והולך" "פוחת להיות שיכול למדים בשמע"צ, גו'" אחד "פר מהקרבת jxraאמנם, `ly משבעה -
ל"קטניות". בהמה" מ"בשר - באכסנאי ודוגמתו אחד, לפר פרים

מאכילו "למחר ומסיים מוסיף אינה wxiורש"י "וכו'" שתיבת לכך (נוסף כי "וכו'", כותב ואינו ,"
יכול  בערך, שלא שהפחית לאחרי שגם נכלל תורה", ש"למדה ארץ" ב"דרך "ירק"), מתיבת יותר קצרה

מדרגה: עוד ולהפחית להוסיף

בשמע"צ מקריבים היו אם שמקריבים ipyגם וכיון לשתים; משבעה - שבאיןֿערוך דילוג זה הי' פרים,
יותר. עוד להפחית יכולים שבאיןֿערוך בהדילוג שגם מזה למדים אחד", "פר רק

ל"בשר  ומ"דגים" ל"דגים" מ"פטומות" בערך, רק (לא שהפחית לאחרי שגם - באכסנאי ודוגמתו
"למחר  - מדרגה עוד להפחית יכול ל"קטניות", בהמה" מ"בשר בערך, שלא באופן גם) אלא בהמה",

מ"קטניות".wxiיאכילנו גם למטה ,"

.ÂÎ שבעה" גם אלא) אחד", איל אחד "פר רק (לא מקריבים בשמע"צ הרי מובן: אינו עדיין אך
כבשים"?

קבועים" "הם שהכבשים הסוכות ימי דשבעת לקרבנות בנוגע רש"י מ"ש ע"פ פוחתים),106ויובן (ולא
סעודה  בכל להיות שמוכרח קבוע דבר שזהו לחם, אכילת - לאכסנאי בנוגע אפשר 117ודוגמתם ואי ,

ממנו. להפחית

אלא  עבורו, ממון לבזבז צריך לא כדבעי, משלם אינו שכאשר אכסנאי, עם ההנהגה סדר כלומר:
למקרא  חמש שהבן וכפי המוכרח, דבר זה שאין "בשר", כמו לענינים בנוגע רק זה הרי - והולך" "פוחת

כהוגן" שלא שאלו ש"בשר כבר אכזריות 118למד של לענין נחשב זה (ואין בזה להפחית יכולים ולכן ,
כהוגן" שאלו "לחם המוכרח, דבר שזהו ללחם בנוגע משא"כ אפשר 118כו'); שאי קבוע דבר זה הרי ,

ממנו. להפחית

.ÊÎבפרשתנו רש"י בפירוש הדברים לאריכות הטעם גם מובן אמור:עפ"ז בפ' ולא דוקא,
בשתים: - הוא לפרשתנו אמור פ ' בין החילוק

"עצרתא) נאמר אמור תהי'id`בפ' "עצרת נאמר ובפרשתנו ,"mkl'לב בנוגע החילוק מובן ועפ"ז ."
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ולכן,ב) בפרשתנו, אם כי הסוכות, ימי בשבעת שהקריבו הפרים שבעים אודות נזכר לא אמור בפ'
וכו' סעודה שעשה למלך "משל - רש"י בפירוש הדברים אריכות ובמדרש כל סוכה, במסכת כדאיתא

ובאופן  הסוכות, בחג הפרים שבעים להקרבת בהמשך ובא קשור זה שכל כיון - וכו'" תנחומא רבי
לפרשתנו. רק שייך זה הרי בארוכה), (כמשנת"ל והולך" ד"פוחת

.ÁÎ:לקונו האדם בעבודת ההוראה ולבאר להוסיף  ויש
תהי' ד"עצרת הפירוש העבודה: סדר כללות נכלל זה רש"י בפירוש הענינים שבפרטי - ובהקדמה
(פי' לינה" שטעון מלמד מלצאת, "עצרו - למצוותֿעשה שנחלקות המצוות, ענין כללות עם קשור לכם"
התורה; לימוד - כו'" באגדה "ומדרשו הא'); (פי ' מלאכה" בעשיית "עצורים - לאֿתעשה ומצוות הב'),
אוה"ע, ושבעים העולם לעניני בשייכות היוםֿיומית ההנהגה באופן - כו'" ארץ דרך תורה "למדה ואח"כ
אותו  מאכילים משלם, אינו אם שגם ל"בן", בנוגע משא"כ זר, אדם שהוא "אכסנאי", של ענינו שזהו

"פטומות".

ה"גוי  היצה"ר, עם ההנהגה לאופן בנוגע - היא וכו'" ארץ דרך תורה ד"למדה מהענין ההוראה ובכן,
בקרבך" מפניך"119אשר אגרשנו מעט ד"מעט באופן עמו להתנהג שצריכים יאכילנו 120, ראשון "יום :

ירק". מאכילו למחר וכו' דגים יאכילנו למחר פטומות,

יולד"- אדם פרא "עיר להיותו הרי בלבד, "ירק" אלא לו יתן לא בתחילה מיד ירצה 121אם לא ,
"פטומות" לו ליתן ימשיך אם גיסא, ולאידך פטומות"; יאכילנו ראשון "יום ולכן כלל, אליו לשמוע
"למחר  הנה פטומות", יאכילנו ראשון ש"יום לאחרי ולכן, ווילדער"), ("א "פרא" יגדל אזי יום, ַבכל

והולך". ד"פוחת ההנהגה בסדר אותו מרגיל  וכך הלאה, וכן דגים", יאכילנו

הרמב"ם  מ"ש אלא 122[וע"ד אחת, בבת הכל תינוק ללמד להתחיל אפשר שאי החינוך, לענין בנוגע
ועד  וכו', כבוד בשביל ואח"כ ממון, בשביל ואח"כ ממתקים, בשביל ללמוד להרגילו יש לראש לכל
אינו  בעוה"ב שכר קבלת בשביל התורה לימוד שאפילו - נעלית היותר למדריגה מגיע דבר של שבסופו

דוקא]. לשמה תורה ללמוד צריך אלא הרצוי, דבר

והולך" ד"פוחת ההנהגה לסדר פעמים ג' ולהרגילו היצה"ר את לרתום שהצליח jxrולאחרי itl,
חזקה" הוי זימני "בתלת הנה - בהמה" ל"בשר ומ"דגים" ל"דגים", לפעול 123מ"פטומות" יכול ועכשיו ,

קפיצה של ענין jxraאצלו `ly. קטניות מאכילו "למחר ירק".: .

סוכה  במסכת הגמרא כדברי - אחד" ד"פר ומצב למעמד באים שסוכ"ס "פר97ועד :icigi. כנגד .
השבעים  הפר - הפרים לשבעים המשך להיות שיכול המנוי, אחד אינו אחד" ש"פר והיינו, יחידה", אומה

עולם" של "יחידו עם הקשורה יחידה", אומה "כנגד יחידי", "פר אלא .124ואחד,

***

.ËÎ כעין) ב מאמר ואמר) פתוח, סידורו את והשאיר אחרונה, ברכה ברך שליט"א אדמו"ר (כ"ק
קודש. ידיכם שאו ד"ה שיחה)

***
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ה"ה.
וש"נ.123) ע"ב. ריש קו, ב"מ
(124) הסיום ).l"endחסר
וש"נ.125) .(214 ע' (לעיל סס"ג תמוז י"ב שיחת ראה

הבשך מעבוד במ
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בפרשתנו ‡. הקרבנות פרשת מעתיק 1בתחילת
ומפרש: ישראל", בני את "צו התיבות את רש"י

למעלה  אמור עד 2מה הקב"ה לו אמר ה'. יפקוד
כו' משל עלי. בני את צוה בני, על מצוני שאתה

ב). סעיף (כדלקמן
את  "צו בתיבות לרש"י קשה מה להבין: וצריך
צו  תיבת משום ואם לפרשם? שהוצרך ישראל" בני
צו, פרשת בריש רש"י פירשה כבר הרי –
ולדורות  מיד זירוז, לשון אלא צו אין ובהדגשה:

היינו –mewn lkay"ל"צו אחר פירוש ?3אין

מפרשים  הסמיכות 4יש לבאר בא שרש"י
וזוהי  ה'". "יפקוד הקודמת לפרשה זו דפרשה
יפקוד  למעלה אמור "מה שכתב במה רש"י כוונת
להאמור  פרשתנו בין הקשר מהו כלומר: ה'",
כו'". הקב"ה לו "אמר ומתרץ ה'"? "יפקוד למעלה

כי: ברש"י, כן לפרש קשה אבל

לפרש  כשבא – בזה בכיוצא רש"י סגנון א)
כו'", נסמכה "למה הוא – פרשיות סמיכות

הפסוק  על עצמה זו בפרשה הר 5וכלשונו אל "עלה
פרשת  בריש כו'": כאן נסמכה "למה – העברים"
מרים  לפרשת מרגלים פרשת נסמכה "למה שלח:
פרשת  נסמכה "למה בהעלותך: פרשת בריש כו'":

ועוד. כו'". הנשיאים לפרשת המנורה

היא  מובנת – בנידוןֿדידן הפרשיות סמיכות ב)
zehyta שנה ארבעים (סוף עתה שעד כיון :

הקרבנות, פרשת עדיין נאמרה לא gxkenבמדבר)
תחילת קודם עתה, זה על לצוותם dpynהקב"ה

דבר ("אשר אימתי dynתורה עכשיו לא דאם ,("6?

גו' "צו הלשון כפל לרש"י דקשה לפרש אין גם

מיותר, לכאורה מהם אחד אשר – אליהם" ואמרת
כי:

קודם  מהכתוב להעתיק לרש"י הוהֿליה אז א)
בפירושו  - (או (אליהם)"7לפירושו "ואמרת גם (

הקושיא). נתעוררה עלֿידיֿזה (כי

מסעי  בפרשת לקמן לגבולות 8ב) (בשייכות
ואמרת  ישראל בני את "צו כן גם נאמר הארץ)

מידי  רש"י פירש ולא .9אליהם"

רבות  פעמים עוד בתורה נאמר בכלל "דבר 10ג)
רש"י  פירש ולא אליהם", ואמרת ישראל בני אל

לשון. כפל

קושיא. זו אין הפשט דרך על כי לומר ומוכרח
בזה. וכיוצא הציווי לחיזוק הוא הלשון וכפל

לבתֿמלך ·. משל בפירושו: ממשיך רש"י
לבעלה  מפקדת והיתה העולם, מן נפטרת שהיתה

בספרי  כדאיתא וכו' בניה .11על
מובן: ואינו

שאתה  "עד (והנמשל הכתוב בהבנת ניתוסף מה
זה? משל עלֿידי כו'") בני על מצוני

מהמשל:`daxcולכאורה יותר מובן הנמשל ,

איש  גו' ה' "יפקוד הקב"ה מאת משה בקשת א)
מדובר  שהרי היא, ומוכרחת מובנת העדה", על

מנהיג סובלlkבמינוי "שיהא ישראל `cgעם lk
cg`e"דעתו הוא 12לפי המדובר במשל, ואילו .
dipaa שהם (ב) מספר, מתי שהם (א) מלך, בת של

mipa שיהיה עלֿכלֿפנים) – (כלֿכך מוכרח ואינו –
בניו. על לו שיפקדו זקוק האב

עלי" בני את "צוה למשה הקב"ה מאמר ב)
וינסו  ה', ציווי על ישראל בני עברו שהרי מובן,
על  להזהירם צורך ויש במדבר, פעמים כמה אותו

במש  אבל ישכחו כך. שהבנים אדעתא תיסק למה ל,
עלֿזה? לצוותם ומוכרח אביהם, על
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ב.1) כח,
כט.2) כז,
בל'3) ולא ציווי בל' כתיבה אמאי "ק"ל כתב: לדוד במשכיל

ללמד  כאן "צו" נאמר בפשטות דהא מובן, אינו אבל – כו'" דבור
ו  "מיד הוא (פסוק zexeclשהציווי לאח"ז בפירש"י וכמפורש ,"

לדורות. צוה וכאן ד'):
פ'4) נסמכה למה כאן: בפס"ז וכ"ה טוב. דבק רע"ב, רא"ם,

כו'. הקרבנות לפ' ה' יפקוד
יב.5) כז,
נאמרה6) לא למה יקשה שעדיין דפ'lirlואף קרבנות בפ'

לומר  גדול (דדוחק מתורץ אינו לפירש"י גם הרי – אמור
לענות  בכדי אמור בפ' לעיל זו קרבנות פ' על ציוום לא שהקב"ה

כו'"!) מצוני שאתה "עד – ה'" "יפקוד משה בקשת על

אמור.7) ר"פ רש"י ראה
ב.8) לד,
כאן.9) כפירש"י לפרש שייך אין שם והרי

כג,10) ב. יח, ב. א, ויקרא: בחומש – בקונקורדנציא כמצויין
לח. יח, ב. טו, ב. ו, יב. ה, במדבר: בחומש ב. כז, ב. כה, י. ב.

י. לה, נא. לג,
עה"פ.11)
טז).12) (כז, עה"פ פרש"י

לח
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ולכן,ב) בפרשתנו, אם כי הסוכות, ימי בשבעת שהקריבו הפרים שבעים אודות נזכר לא אמור בפ'
וכו' סעודה שעשה למלך "משל - רש"י בפירוש הדברים אריכות ובמדרש כל סוכה, במסכת כדאיתא

ובאופן  הסוכות, בחג הפרים שבעים להקרבת בהמשך ובא קשור זה שכל כיון - וכו'" תנחומא רבי
לפרשתנו. רק שייך זה הרי בארוכה), (כמשנת"ל והולך" ד"פוחת

.ÁÎ:לקונו האדם בעבודת ההוראה ולבאר להוסיף  ויש
תהי' ד"עצרת הפירוש העבודה: סדר כללות נכלל זה רש"י בפירוש הענינים שבפרטי - ובהקדמה
(פי' לינה" שטעון מלמד מלצאת, "עצרו - למצוותֿעשה שנחלקות המצוות, ענין כללות עם קשור לכם"
התורה; לימוד - כו'" באגדה "ומדרשו הא'); (פי ' מלאכה" בעשיית "עצורים - לאֿתעשה ומצוות הב'),
אוה"ע, ושבעים העולם לעניני בשייכות היוםֿיומית ההנהגה באופן - כו'" ארץ דרך תורה "למדה ואח"כ
אותו  מאכילים משלם, אינו אם שגם ל"בן", בנוגע משא"כ זר, אדם שהוא "אכסנאי", של ענינו שזהו

"פטומות".

ה"גוי  היצה"ר, עם ההנהגה לאופן בנוגע - היא וכו'" ארץ דרך תורה ד"למדה מהענין ההוראה ובכן,
בקרבך" מפניך"119אשר אגרשנו מעט ד"מעט באופן עמו להתנהג שצריכים יאכילנו 120, ראשון "יום :

ירק". מאכילו למחר וכו' דגים יאכילנו למחר פטומות,

יולד"- אדם פרא "עיר להיותו הרי בלבד, "ירק" אלא לו יתן לא בתחילה מיד ירצה 121אם לא ,
"פטומות" לו ליתן ימשיך אם גיסא, ולאידך פטומות"; יאכילנו ראשון "יום ולכן כלל, אליו לשמוע
"למחר  הנה פטומות", יאכילנו ראשון ש"יום לאחרי ולכן, ווילדער"), ("א "פרא" יגדל אזי יום, ַבכל

והולך". ד"פוחת ההנהגה בסדר אותו מרגיל  וכך הלאה, וכן דגים", יאכילנו

הרמב"ם  מ"ש אלא 122[וע"ד אחת, בבת הכל תינוק ללמד להתחיל אפשר שאי החינוך, לענין בנוגע
ועד  וכו', כבוד בשביל ואח"כ ממון, בשביל ואח"כ ממתקים, בשביל ללמוד להרגילו יש לראש לכל
אינו  בעוה"ב שכר קבלת בשביל התורה לימוד שאפילו - נעלית היותר למדריגה מגיע דבר של שבסופו

דוקא]. לשמה תורה ללמוד צריך אלא הרצוי, דבר

והולך" ד"פוחת ההנהגה לסדר פעמים ג' ולהרגילו היצה"ר את לרתום שהצליח jxrולאחרי itl,
חזקה" הוי זימני "בתלת הנה - בהמה" ל"בשר ומ"דגים" ל"דגים", לפעול 123מ"פטומות" יכול ועכשיו ,

קפיצה של ענין jxraאצלו `ly. קטניות מאכילו "למחר ירק".: .

סוכה  במסכת הגמרא כדברי - אחד" ד"פר ומצב למעמד באים שסוכ"ס "פר97ועד :icigi. כנגד .
השבעים  הפר - הפרים לשבעים המשך להיות שיכול המנוי, אחד אינו אחד" ש"פר והיינו, יחידה", אומה

עולם" של "יחידו עם הקשורה יחידה", אומה "כנגד יחידי", "פר אלא .124ואחד,

***

.ËÎ כעין) ב מאמר ואמר) פתוח, סידורו את והשאיר אחרונה, ברכה ברך שליט"א אדמו"ר (כ"ק
קודש. ידיכם שאו ד"ה שיחה)

***
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ב.119) קה, שבת ראה
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ה"ה.
וש"נ.123) ע"ב. ריש קו, ב"מ
(124) הסיום ).l"endחסר
וש"נ.125) .(214 ע' (לעיל סס"ג תמוז י"ב שיחת ראה
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בפרשתנו ‡. הקרבנות פרשת מעתיק 1בתחילת
ומפרש: ישראל", בני את "צו התיבות את רש"י

למעלה  אמור עד 2מה הקב"ה לו אמר ה'. יפקוד
כו' משל עלי. בני את צוה בני, על מצוני שאתה

ב). סעיף (כדלקמן
את  "צו בתיבות לרש"י קשה מה להבין: וצריך
צו  תיבת משום ואם לפרשם? שהוצרך ישראל" בני
צו, פרשת בריש רש"י פירשה כבר הרי –
ולדורות  מיד זירוז, לשון אלא צו אין ובהדגשה:

היינו –mewn lkay"ל"צו אחר פירוש ?3אין

מפרשים  הסמיכות 4יש לבאר בא שרש"י
וזוהי  ה'". "יפקוד הקודמת לפרשה זו דפרשה
יפקוד  למעלה אמור "מה שכתב במה רש"י כוונת
להאמור  פרשתנו בין הקשר מהו כלומר: ה'",
כו'". הקב"ה לו "אמר ומתרץ ה'"? "יפקוד למעלה

כי: ברש"י, כן לפרש קשה אבל

לפרש  כשבא – בזה בכיוצא רש"י סגנון א)
כו'", נסמכה "למה הוא – פרשיות סמיכות

הפסוק  על עצמה זו בפרשה הר 5וכלשונו אל "עלה
פרשת  בריש כו'": כאן נסמכה "למה – העברים"
מרים  לפרשת מרגלים פרשת נסמכה "למה שלח:
פרשת  נסמכה "למה בהעלותך: פרשת בריש כו'":

ועוד. כו'". הנשיאים לפרשת המנורה

היא  מובנת – בנידוןֿדידן הפרשיות סמיכות ב)
zehyta שנה ארבעים (סוף עתה שעד כיון :

הקרבנות, פרשת עדיין נאמרה לא gxkenבמדבר)
תחילת קודם עתה, זה על לצוותם dpynהקב"ה

דבר ("אשר אימתי dynתורה עכשיו לא דאם ,("6?

גו' "צו הלשון כפל לרש"י דקשה לפרש אין גם

מיותר, לכאורה מהם אחד אשר – אליהם" ואמרת
כי:

קודם  מהכתוב להעתיק לרש"י הוהֿליה אז א)
בפירושו  - (או (אליהם)"7לפירושו "ואמרת גם (

הקושיא). נתעוררה עלֿידיֿזה (כי

מסעי  בפרשת לקמן לגבולות 8ב) (בשייכות
ואמרת  ישראל בני את "צו כן גם נאמר הארץ)

מידי  רש"י פירש ולא .9אליהם"

רבות  פעמים עוד בתורה נאמר בכלל "דבר 10ג)
רש"י  פירש ולא אליהם", ואמרת ישראל בני אל

לשון. כפל

קושיא. זו אין הפשט דרך על כי לומר ומוכרח
בזה. וכיוצא הציווי לחיזוק הוא הלשון וכפל

לבתֿמלך ·. משל בפירושו: ממשיך רש"י
לבעלה  מפקדת והיתה העולם, מן נפטרת שהיתה

בספרי  כדאיתא וכו' בניה .11על
מובן: ואינו

שאתה  "עד (והנמשל הכתוב בהבנת ניתוסף מה
זה? משל עלֿידי כו'") בני על מצוני

מהמשל:`daxcולכאורה יותר מובן הנמשל ,

איש  גו' ה' "יפקוד הקב"ה מאת משה בקשת א)
מדובר  שהרי היא, ומוכרחת מובנת העדה", על

מנהיג סובלlkבמינוי "שיהא ישראל `cgעם lk
cg`e"דעתו הוא 12לפי המדובר במשל, ואילו .
dipaa שהם (ב) מספר, מתי שהם (א) מלך, בת של

mipa שיהיה עלֿכלֿפנים) – (כלֿכך מוכרח ואינו –
בניו. על לו שיפקדו זקוק האב

עלי" בני את "צוה למשה הקב"ה מאמר ב)
וינסו  ה', ציווי על ישראל בני עברו שהרי מובן,
על  להזהירם צורך ויש במדבר, פעמים כמה אותו

במש  אבל ישכחו כך. שהבנים אדעתא תיסק למה ל,
עלֿזה? לצוותם ומוכרח אביהם, על
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ב.1) כח,
כט.2) כז,
בל'3) ולא ציווי בל' כתיבה אמאי "ק"ל כתב: לדוד במשכיל

ללמד  כאן "צו" נאמר בפשטות דהא מובן, אינו אבל – כו'" דבור
ו  "מיד הוא (פסוק zexeclשהציווי לאח"ז בפירש"י וכמפורש ,"

לדורות. צוה וכאן ד'):
פ'4) נסמכה למה כאן: בפס"ז וכ"ה טוב. דבק רע"ב, רא"ם,

כו'. הקרבנות לפ' ה' יפקוד
יב.5) כז,
נאמרה6) לא למה יקשה שעדיין דפ'lirlואף קרבנות בפ'

לומר  גדול (דדוחק מתורץ אינו לפירש"י גם הרי – אמור
לענות  בכדי אמור בפ' לעיל זו קרבנות פ' על ציוום לא שהקב"ה

כו'"!) מצוני שאתה "עד – ה'" "יפקוד משה בקשת על

אמור.7) ר"פ רש"י ראה
ב.8) לד,
כאן.9) כפירש"י לפרש שייך אין שם והרי

כג,10) ב. יח, ב. א, ויקרא: בחומש – בקונקורדנציא כמצויין
לח. יח, ב. טו, ב. ו, יב. ה, במדבר: בחומש ב. כז, ב. כה, י. ב.

י. לה, נא. לג,
עה"פ.11)
טז).12) (כז, עה"פ פרש"י

לט
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בהביאו ‚. רש"י בפירוש הדיוקים להבין יש גם
המשל:

לבתֿמלך  "משל הספרי מדברי מעתיק רש"י א)
לבעלה  מפקדת והיתה העולם, מן נפטרת שהיתה
 ֿ וממה בסיפרי". "כדאיתה ומוסיף כו'" בניה על
הלומד  ועל המשל, מקור לציין כוונתו אם נפשך:
משל  ולומר: לקצר הוהֿליה המקור, בפנים לעיין
להודיע  ברצונו ואם בספרי. כדאיתא כו' לבתֿמלך
בשלימותו, להעתיקו הוהֿליה – המשל של תוכנו

מהמשל. אחדים פרטים רק להביא ולא

שרש"י  אלה פרטים כי לומר צריך כן ועל
מהֿשאיןֿכן  – פירושו בהבנת עיקר הם מעתיקם,

שבזה? העיקר מהו להבין: וצריך השאר.

בספרי, רש"י) (כדברי הוא המשל של מקורו ב)
כו' משל (א) איתא: שם שהיתה jlnl,אבל (ב)

ezy` משנה רש"י ואילו כו'. מלך") "בת (ולא
משל (א) jln,וכותב: zal מפקדת שהיתה (ב)

dlra" לא – ").jln(סתם

בספרי  כזו גירסא רש"י מצא שבוודאי אף והנה,
אינו  מכלֿמקום בספרי"), "כדאיתא כותב (שהרי
גירסא  נקט ולא זו, בגירסא בחר למה מובן:
שלנו)? בספרים באה שהיא מזה (כנראה הרווחת

מתאים axc`y`ובפרט (הקב"ה) להנמשל –
דמלך. משל דוקא

מתאימה  זו גירסא שדוקא לומר צריך כן ועל
xwn`ל  ly eheyt להבין וצריך רש"י. פירוש דרך –

זה.

מציין  דכשרש"י פעמים, כמה דובר מקור 13ג)
"רבותינ  דבריו סותם כשאינו (בפרט ו"לפירושו

כבנידוןֿדידן  – מפרטו כיֿאם בזה, וכיוצא
הנמצא  דומה מאמר לשלול בכדי זה הרי "סיפרי"),
בפשוטו  לפירושו מתאים אינו אבל אחר במקום
קושיא  יתרץ במקור, שהעיון (או מקרא של

ממולח). תלמיד אצל שתתעורר

 ֿ על ו)לבאר (לרמז רש"י בא מה ובנידוןֿדידן
בספרי"? "כדאיתא המקור ציון הוספת ידי

בתנחומא  דומה 14והנה משל כן גם מביא

דומה, הדבר למה משל וזהֿלשונו: בנידוןֿדידן.
זמן  כל שושבין, לה והיה אשה שנשא למלך
בא  כו', מפייס השושבין אשתו על כועס שהמלך
לו  אמר המלך, מן מבקש התחיל למות השושבין
המלך, לו אמר אשתך. על דעתך תן ממך בבקשה
כו'. עלי אשתי את צו אשתי, על מצוני אתה מה

– שבתנחומא זה דמשל לומר, מקום לפיֿזה
"כדאיתא בכתבו לשלול רש"י –ixtqa15"בא

המשל  מתאים במה ביאור: צריך גופא הא אמנם
ה"שושבין" ממשל יותר רש"י שבפירוש

שבתנחומא?

זה:„. בכל והביאור
צו  ד"אין כנ"ל, רש"י, פירשה כבר "צו" תיבת

`l`לשוןfexif לא "צו" דהלשון מובן, ומזה ."
המתעסקים לאלה אלא –lretaיתכן הציווי בקיום

כו'. זירוז הצריכים שהם

הוא  הפרשה תוכן דילן: בכתוב קשה ולפיֿזה
דבר  שהוא במועדם, ה' קרבנות להקריב הציווי

עלֿידי אתmipdkdהנעשה "צו נאמר וכאן –ipa
l`xyi וכמו) בניו" ואת אהרן את "צו ולא ,"

צו) פרשת בריש המתעסקים 16שנאמר שהם ,
הקרבנות? בהקרבת

בני  את "צו רש"י מעתיק זו קושיא ולתרץ
ה'". יפקוד למעלה אמור "מה ומפרש: ישראל",
את  צוה בני, על מצוני שאתה עד הקב"ה, לו אמר
ישראל" בני את "צו דפירוש והיינו, עלי". בני
הקרבנות  הקרבת על דוקא (לאו הוא דידן בנידון

זירוז אלא) ולדורות", lkl"מיד illk על ישראל
כמענה  משה), של מיתתו (קודם הקב"ה

ה'".(בס  "יפקוד משה לדברי מיכות)

שמשה  כשם – "צו" לשון א) נאמר: ולכן
"ipevn) בציווי בני" הקב"ה cewtiעל ענה כך ה'"),
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וכן 13) יב. (כז, לעיל – בפרשתנו ראה כלל. מוכרח שאינו
ציון בלי – כו' משל יג): "שם, ששניהם אף – `zi`המקור

ixtqa.כאן "
ה'".14) "יפקוד עה"פ

לאשתו 15) "(למה"ד) המשל גם בזה נשלל ש(בדא"ג) וי"ל
(בסופו) בחרוזים" "צוארך י) (א, עה"פ שבשהש"ר כו '" מלך של

שבספרי כהמשל שתוכנו –epzqxibk'הי שם שגם את"ל ואפילו .
מובן  – כבספרי ו"בעלה") מלך" ("בת אחרת גירסא רש"י לפני
(2 אתר, על הוא הספרי (1 כי: לשהש"ר, ולא להספרי דמציין זה
הוא  לפירושו ההכרח (3 האמוראים). (בזמן לשהש"ר קודם
מובא  דשם להספרי מציין ולכן בפנים, כדלקמן "צו" מפירוש
משא"כ  ולדורות" כו' מיד "ציווי – "צו" דתיבת הפי' תוכן

בשהש"ר.
שקאי16) לומר כפירש"י:wxודוחק ד)"תשמרו" (הפרט על

לויים  ללמוד הו"ל דא"כ ועוד כו'. וישראל לוים כהנים שיהיו
" זה לפני ממש"נ i"paוישראל z`."
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" ישראל"devלמשה בני "את ב) עלי". בני את
משה  שביקש כשם – ובניו") "אהרן רק (ולא

שבזה "בני", על ה'" שווין,lk"יפקוד ישראל בני
ציווי  – עלי" בני את "צוה למשה הקב"ה ענה כך

llkaאחרֿכך ג) .siqen שימת" רק אינו זה שציווי
אליהם  "ואמרת כיֿאם הקב"ה, על (זכירה) לב"

לידי להביא צריך הציווי – גו'" קרבני .dyrnאת
להיות צריך המעשה שגם lklוכמובן rbep ישראל

– ניחוח" "ריח נעשה שעלֿידם הקרבנות, (פעולת
רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ).17"נחת

קשה:‰. – זה לפירוש אמנם
להקב"ה  נאמרו ה'") ("יפקוד משה דברי א)

" – הקב"ה ipevnבציווי אותו ענה (ולכן בני" על
"ev שמשה יתכן איך – כנ"ל) ישראל", בני את

כזה? בלשון להקב"ה ידבר

המוכרח  דבר היא ה'" "יפקוד משה בקשת ב)
עדת  תהיה "ולא וכמפורש ישראל, בני עם לקיום

רועה" להם אין אשר כצאן מענה 18ה' ואילו .
תכליתו  כו', קרבנות להקריב בני" את "צוה הקב"ה

– ניחוח" "ריח gexשיהיה zgp– כו'" לפני

כו'" לפני רוח ה"נחת האם ביותר: ותמוה
יותר  מוכרחת הקרבנות) הקרבת (שעלֿידי
בא  שהקב"ה עד העדה", על איש גו' ה' מ"יפקוד

" למשה את crבטענה צוה – בני על מצוני שאתה
עלי"?! בני

מבתֿמלך  "משל עלֿידי זה כל רש"י ומתרץ
לבעלה  מפקדת והיתה העולם, מן נפטרת שהיתה
נמשל  (דמשה זה משל עלֿידי – וכו'" בניה על
ובענין  העולם", מן ש"נפטרת (בעת מלך" ל"בת
(סתם)) "בעלה" – והקב"ה בניה"), על ש"מפקדת
בספרי" "כדאיתא רש"י מסיים (ולכן הנ"ל כל מובן

ג). סעיף כנ"ל שבתנחומא, המשל לשלול

Â.:בהמשל – והביאור
היא  תובעת מלך", "בת בהיותה האשה, א)

(סתם) מ"בעלה" (א)epi`yבתקיפות רק אבל מלך,
על כש"מפקדת (ב) העולם", מן ":dipaכש"נפטרת

הרי – נישואיה ימי נאמר lkaכל "והוא 19אשה
lyni"ל ובטלה כפופה שהיא אבל dlraבך" ."

ש"נפטרת (1 הזמן: mlerdכשבא on(2 ,"
על (סתם) "לבעלה לפקד ועוד dipaשמוכרחת ,"

jlndשהם ickp של התוקף וניעור חוזר אז הרי ,
מלך". "בת

ש  מבקש הבעל עליו,`ezyב) בניו את תצוה
סתם  "בעלה" שהוא כיון וזירוז: "צו" של ובלשון

`le מלך נכדי שהבנים לחשש מקום יש מלך,
כו'" בזיון מנהג בי שאשתו 20"ינהגו נחוץ ולכן ,

כך. על ותזהירם תזרזם מלך") "בת (שהיא

" היא הטענה פקדי crג) כו' מפקדתני שאת
כו'": עלי אם בני גם הנה מלך, היה אם בשלמא

להם, (כלֿכך) זקוק אינו – כבוד בו ינהגו לא בניו
מאחר  אבל וכו'. ועבדים שרים לו ויש הוא מלך כי

" הם lraשהוא ואם לבד, בניו אלא לו אין סתם, "
כו'. הרי כו' כבוד בו ינהגו לא

בהנמשל: הוא ועלֿדרךֿזה

על  איש גו' ה' "יפקוד משה בקשת בענין א)
גו' לפניהם יבא גו' לפניהם יצא אשר העדה

אשר כצאן גו' תהיה ולא יביאם, גו' `oiיוציאם
mdldrexבדבר – "df– משה –drexהוי ישראל

בתוקף  אמר הרי 21ואשר חטאתם, תשא אם "ועתה
ועוד  מחני" אין ואם מחני, לך אומר איני טוב
מלך" "בת דוגמת גדול בתוקף – בזה כיוצא

כביכול. הקב"ה – סתם ל"בעל" שנישאה

למסור  צריך שהיה בשעה פטירתו, עת וכשבאה
בני  בהנהגת מקומו שימלא לרועה מרעיתו צאן

" – ixekaישראל ipa"כהנים 22ישראל ו"ממלכת
בתוקף 23(שרים)" הקב"ה מאת (מ"בעלה") תבע –

מלך". "בת של

על  עברו מהם) ש(חלק ישראל בני לגבי ב)
אצלם  הקב"ה הרי פעמים, כמה הקב"ה ציווי
- רבינו שמשה צריך ולכן סתם, "בעלה" בדוגמת

– מלך" זירוז meeviה"בת של זה 24(בדיבור על (
")ev.("ישראל בני את
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ובפירש"י.17) ח פסוק
יז.18) כז,
טז.19) ג, בראשית

כאן.20) הספרי לשון
ובפירש"י.21) לב) (לב, תשא
כב.22) ד, שמות
ובפירש"י.23) ו יט, יתרו
שמתחלה 24) המרגלים לענין (ספכ"ט) בתניא המבואר ע"ד

איך  (משרע"ה) להם "שאמר וע"י ה'", ביכולת האמינו "לא
דברים וכששמעו עליהם.. ה' לבם..miywשקצף ונשבר נכנע אלו

עיי"ש. כו'", מאמינים הם עצמן וישראל

מ
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בהביאו ‚. רש"י בפירוש הדיוקים להבין יש גם
המשל:

לבתֿמלך  "משל הספרי מדברי מעתיק רש"י א)
לבעלה  מפקדת והיתה העולם, מן נפטרת שהיתה
 ֿ וממה בסיפרי". "כדאיתה ומוסיף כו'" בניה על
הלומד  ועל המשל, מקור לציין כוונתו אם נפשך:
משל  ולומר: לקצר הוהֿליה המקור, בפנים לעיין
להודיע  ברצונו ואם בספרי. כדאיתא כו' לבתֿמלך
בשלימותו, להעתיקו הוהֿליה – המשל של תוכנו

מהמשל. אחדים פרטים רק להביא ולא

שרש"י  אלה פרטים כי לומר צריך כן ועל
מהֿשאיןֿכן  – פירושו בהבנת עיקר הם מעתיקם,

שבזה? העיקר מהו להבין: וצריך השאר.

בספרי, רש"י) (כדברי הוא המשל של מקורו ב)
כו' משל (א) איתא: שם שהיתה jlnl,אבל (ב)

ezy` משנה רש"י ואילו כו'. מלך") "בת (ולא
משל (א) jln,וכותב: zal מפקדת שהיתה (ב)

dlra" לא – ").jln(סתם

בספרי  כזו גירסא רש"י מצא שבוודאי אף והנה,
אינו  מכלֿמקום בספרי"), "כדאיתא כותב (שהרי
גירסא  נקט ולא זו, בגירסא בחר למה מובן:
שלנו)? בספרים באה שהיא מזה (כנראה הרווחת

מתאים axc`y`ובפרט (הקב"ה) להנמשל –
דמלך. משל דוקא

מתאימה  זו גירסא שדוקא לומר צריך כן ועל
xwn`ל  ly eheyt להבין וצריך רש"י. פירוש דרך –

זה.

מציין  דכשרש"י פעמים, כמה דובר מקור 13ג)
"רבותינ  דבריו סותם כשאינו (בפרט ו"לפירושו

כבנידוןֿדידן  – מפרטו כיֿאם בזה, וכיוצא
הנמצא  דומה מאמר לשלול בכדי זה הרי "סיפרי"),
בפשוטו  לפירושו מתאים אינו אבל אחר במקום
קושיא  יתרץ במקור, שהעיון (או מקרא של

ממולח). תלמיד אצל שתתעורר

 ֿ על ו)לבאר (לרמז רש"י בא מה ובנידוןֿדידן
בספרי"? "כדאיתא המקור ציון הוספת ידי

בתנחומא  דומה 14והנה משל כן גם מביא

דומה, הדבר למה משל וזהֿלשונו: בנידוןֿדידן.
זמן  כל שושבין, לה והיה אשה שנשא למלך
בא  כו', מפייס השושבין אשתו על כועס שהמלך
לו  אמר המלך, מן מבקש התחיל למות השושבין
המלך, לו אמר אשתך. על דעתך תן ממך בבקשה
כו'. עלי אשתי את צו אשתי, על מצוני אתה מה

– שבתנחומא זה דמשל לומר, מקום לפיֿזה
"כדאיתא בכתבו לשלול רש"י –ixtqa15"בא

המשל  מתאים במה ביאור: צריך גופא הא אמנם
ה"שושבין" ממשל יותר רש"י שבפירוש

שבתנחומא?

זה:„. בכל והביאור
צו  ד"אין כנ"ל, רש"י, פירשה כבר "צו" תיבת

`l`לשוןfexif לא "צו" דהלשון מובן, ומזה ."
המתעסקים לאלה אלא –lretaיתכן הציווי בקיום

כו'. זירוז הצריכים שהם

הוא  הפרשה תוכן דילן: בכתוב קשה ולפיֿזה
דבר  שהוא במועדם, ה' קרבנות להקריב הציווי

עלֿידי אתmipdkdהנעשה "צו נאמר וכאן –ipa
l`xyi וכמו) בניו" ואת אהרן את "צו ולא ,"

צו) פרשת בריש המתעסקים 16שנאמר שהם ,
הקרבנות? בהקרבת

בני  את "צו רש"י מעתיק זו קושיא ולתרץ
ה'". יפקוד למעלה אמור "מה ומפרש: ישראל",
את  צוה בני, על מצוני שאתה עד הקב"ה, לו אמר
ישראל" בני את "צו דפירוש והיינו, עלי". בני
הקרבנות  הקרבת על דוקא (לאו הוא דידן בנידון

זירוז אלא) ולדורות", lkl"מיד illk על ישראל
כמענה  משה), של מיתתו (קודם הקב"ה

ה'".(בס  "יפקוד משה לדברי מיכות)

שמשה  כשם – "צו" לשון א) נאמר: ולכן
"ipevn) בציווי בני" הקב"ה cewtiעל ענה כך ה'"),
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וכן 13) יב. (כז, לעיל – בפרשתנו ראה כלל. מוכרח שאינו
ציון בלי – כו' משל יג): "שם, ששניהם אף – `zi`המקור

ixtqa.כאן "
ה'".14) "יפקוד עה"פ

לאשתו 15) "(למה"ד) המשל גם בזה נשלל ש(בדא"ג) וי"ל
(בסופו) בחרוזים" "צוארך י) (א, עה"פ שבשהש"ר כו '" מלך של

שבספרי כהמשל שתוכנו –epzqxibk'הי שם שגם את"ל ואפילו .
מובן  – כבספרי ו"בעלה") מלך" ("בת אחרת גירסא רש"י לפני
(2 אתר, על הוא הספרי (1 כי: לשהש"ר, ולא להספרי דמציין זה
הוא  לפירושו ההכרח (3 האמוראים). (בזמן לשהש"ר קודם
מובא  דשם להספרי מציין ולכן בפנים, כדלקמן "צו" מפירוש
משא"כ  ולדורות" כו' מיד "ציווי – "צו" דתיבת הפי' תוכן

בשהש"ר.
שקאי16) לומר כפירש"י:wxודוחק ד)"תשמרו" (הפרט על

לויים  ללמוד הו"ל דא"כ ועוד כו'. וישראל לוים כהנים שיהיו
" זה לפני ממש"נ i"paוישראל z`."

qgpit zyxt - zegiy ihewl

" ישראל"devלמשה בני "את ב) עלי". בני את
משה  שביקש כשם – ובניו") "אהרן רק (ולא

שבזה "בני", על ה'" שווין,lk"יפקוד ישראל בני
ציווי  – עלי" בני את "צוה למשה הקב"ה ענה כך

llkaאחרֿכך ג) .siqen שימת" רק אינו זה שציווי
אליהם  "ואמרת כיֿאם הקב"ה, על (זכירה) לב"

לידי להביא צריך הציווי – גו'" קרבני .dyrnאת
להיות צריך המעשה שגם lklוכמובן rbep ישראל

– ניחוח" "ריח נעשה שעלֿידם הקרבנות, (פעולת
רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ).17"נחת

קשה:‰. – זה לפירוש אמנם
להקב"ה  נאמרו ה'") ("יפקוד משה דברי א)

" – הקב"ה ipevnבציווי אותו ענה (ולכן בני" על
"ev שמשה יתכן איך – כנ"ל) ישראל", בני את

כזה? בלשון להקב"ה ידבר

המוכרח  דבר היא ה'" "יפקוד משה בקשת ב)
עדת  תהיה "ולא וכמפורש ישראל, בני עם לקיום

רועה" להם אין אשר כצאן מענה 18ה' ואילו .
תכליתו  כו', קרבנות להקריב בני" את "צוה הקב"ה

– ניחוח" "ריח gexשיהיה zgp– כו'" לפני

כו'" לפני רוח ה"נחת האם ביותר: ותמוה
יותר  מוכרחת הקרבנות) הקרבת (שעלֿידי
בא  שהקב"ה עד העדה", על איש גו' ה' מ"יפקוד

" למשה את crבטענה צוה – בני על מצוני שאתה
עלי"?! בני

מבתֿמלך  "משל עלֿידי זה כל רש"י ומתרץ
לבעלה  מפקדת והיתה העולם, מן נפטרת שהיתה
נמשל  (דמשה זה משל עלֿידי – וכו'" בניה על
ובענין  העולם", מן ש"נפטרת (בעת מלך" ל"בת
(סתם)) "בעלה" – והקב"ה בניה"), על ש"מפקדת
בספרי" "כדאיתא רש"י מסיים (ולכן הנ"ל כל מובן

ג). סעיף כנ"ל שבתנחומא, המשל לשלול

Â.:בהמשל – והביאור
היא  תובעת מלך", "בת בהיותה האשה, א)

(סתם) מ"בעלה" (א)epi`yבתקיפות רק אבל מלך,
על כש"מפקדת (ב) העולם", מן ":dipaכש"נפטרת

הרי – נישואיה ימי נאמר lkaכל "והוא 19אשה
lyni"ל ובטלה כפופה שהיא אבל dlraבך" ."

ש"נפטרת (1 הזמן: mlerdכשבא on(2 ,"
על (סתם) "לבעלה לפקד ועוד dipaשמוכרחת ,"

jlndשהם ickp של התוקף וניעור חוזר אז הרי ,
מלך". "בת

ש  מבקש הבעל עליו,`ezyב) בניו את תצוה
סתם  "בעלה" שהוא כיון וזירוז: "צו" של ובלשון

`le מלך נכדי שהבנים לחשש מקום יש מלך,
כו'" בזיון מנהג בי שאשתו 20"ינהגו נחוץ ולכן ,

כך. על ותזהירם תזרזם מלך") "בת (שהיא

" היא הטענה פקדי crג) כו' מפקדתני שאת
כו'": עלי אם בני גם הנה מלך, היה אם בשלמא

להם, (כלֿכך) זקוק אינו – כבוד בו ינהגו לא בניו
מאחר  אבל וכו'. ועבדים שרים לו ויש הוא מלך כי

" הם lraשהוא ואם לבד, בניו אלא לו אין סתם, "
כו'. הרי כו' כבוד בו ינהגו לא

בהנמשל: הוא ועלֿדרךֿזה

על  איש גו' ה' "יפקוד משה בקשת בענין א)
גו' לפניהם יבא גו' לפניהם יצא אשר העדה

אשר כצאן גו' תהיה ולא יביאם, גו' `oiיוציאם
mdldrexבדבר – "df– משה –drexהוי ישראל

בתוקף  אמר הרי 21ואשר חטאתם, תשא אם "ועתה
ועוד  מחני" אין ואם מחני, לך אומר איני טוב
מלך" "בת דוגמת גדול בתוקף – בזה כיוצא

כביכול. הקב"ה – סתם ל"בעל" שנישאה

למסור  צריך שהיה בשעה פטירתו, עת וכשבאה
בני  בהנהגת מקומו שימלא לרועה מרעיתו צאן

" – ixekaישראל ipa"כהנים 22ישראל ו"ממלכת
בתוקף 23(שרים)" הקב"ה מאת (מ"בעלה") תבע –

מלך". "בת של

על  עברו מהם) ש(חלק ישראל בני לגבי ב)
אצלם  הקב"ה הרי פעמים, כמה הקב"ה ציווי
- רבינו שמשה צריך ולכן סתם, "בעלה" בדוגמת

– מלך" זירוז meeviה"בת של זה 24(בדיבור על (
")ev.("ישראל בני את
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ובפירש"י.17) ח פסוק
יז.18) כז,
טז.19) ג, בראשית

כאן.20) הספרי לשון
ובפירש"י.21) לב) (לב, תשא
כב.22) ד, שמות
ובפירש"י.23) ו יט, יתרו
שמתחלה 24) המרגלים לענין (ספכ"ט) בתניא המבואר ע"ד

איך  (משרע"ה) להם "שאמר וע"י ה'", ביכולת האמינו "לא
דברים וכששמעו עליהם.. ה' לבם..miywשקצף ונשבר נכנע אלו

עיי"ש. כו'", מאמינים הם עצמן וישראל

מי
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ולא  – ("בעלה" כמו כביכול, הוא הקב"ה ג)
" לבניומלך) הזקוק כי mgllאב", מובן, ובמילא .

לו  כביכול המוכרח, דבר זה הרי עלי" בני את "צו
– קרבניyxetnkeיתברך "את הכתוב: inglבהמשך

של  הכרחי, דבר ומזונו לחמו הם שהקרבנות גו'",
כביכול  .25הקב"ה

.Ê:'ה בעבודת נפלאה הוראה ומזה
הוא,26הקשר  ישראל לנשמות הקב"ה שבין

כמו  לבן, אב שבין הקשר עלֿדרך כביכול,
אתם 27שנאמר  רק – אלקיכם לה' אתם בנים :

מלך  מבחינת הקב"ה 28(למעלה אלא שם אין .(
לזרים  ואין לבדך לך "יהיו בלבד, ישראל ונשמות

.29אתך"

ענין  הוא ישראל לנשמות הקב"ה בין זה וקשר
הקרבן  גם ולכן שינויים. בו שאין ונצחי תמידי

קרבן – לזה ביומו,cinzשבשייכות יום מדי ,
וזהו, כו'", (הקב"ה) לפני רוח ה"נחת ופועל

" הקב"ה.inglכביכול, של "

תקנום" תמידין במקום יעלה 30ו"תפילות דאם ,
הגדולה  החשיבות מהי המתפלל: אדם של בלבו
ביומו, יום ומדי שלי, התפילה עבודת של כלֿכך
מהתפילות  אחת חסֿושלום, תחסר, אם הרעש ומהו

החול? דימות פשוט ביום

רש"י  מפירוש וההוראה המענה באה זה על
שישמרו  עלי" בני את "צווה ביקש הקב"ה דילן:
– (ותפילות תמיד" ליום "שנים במועדו להקריב
ושזהו  "לחמי", עלֿזה ואומר במקומן) באות
ישראל. בני לכל רועה מ"יפקוד" יותר עוד חשוב
המיוחדים  בימים – תמיד יום בכל הוא שכן ומובן
ויום  יום ובכל – החול בימות פשוט וביום שבשנה
לפני  רוח "נחת ואחת אחד כל תפילת עלֿידי נעשה

רצוני". ונעשה שאמרתי

(`"lyz ,qgpit zyxt zay zgiyn)
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"אלו 25) – פירש"י ד"לחמי" מזה כדמוכח בפשש"מ, גם כ"ה
אשר  "לחם יא) ג, (ויקרא פירש שכבר ואף לא. ותו כו'" אימורין

של לחמו – שנאמר `yלה' בנדו"ד שאני הרי – גבוה" לשם
"ingl ופירש"י אלקיו, "לחם יז) כא, (אמור מש"נ ע"ד והוא – "

של`eiwl"מאכל (ולא ).y`dכו'"
43 בהערה ובהנסמן 18 ע' חי"ב לקו"ש ראה החסידות: ע"ד

שם.
כו'.26) קשרין תלת א): (עג, זח"ג ראה
א.27) יד, ראה
הי'28) אפי' ורחוקים.. וזרים נפרדים עם.. בלא מלך "דאין

(שעהיוה"א  עליהם" מלוכה שם שייך לא במאד רבים בנים לו
רפ"ז).

אשתכחי 29) לא א): לב, (ח"ג בזהר מש"כ וע"ד יז. ה, משלי

(הא' השמע"צ ביום סד"ה וראה בלחודוהי. ישראל אלא במלכא
ועוד. ה'שי"ת. השמע"צ ביום ד"ה תרס"ו). המשך –

ב.30) כו, ברכות

f"kyz'd ,fenz c"i ,qgpit t"y zgiy

ה  זו הרי - השלישית אצלי כאלו 126התוועדות ישנם שמסתמא כיון אבל, הגאולה. ליום בשייכות
הש"ק. ביום עוד נוספת התוועדות לערוך ישתדלו - התוועדויות שתי רק  היו שאצלם

חידקא  דר' רביעית סעודה כנגד - רביעית התוועדות ויוסיפו הרחבה של באופן זאת יעשו -127ואם
כנגד  - שישית והתוועדות שבנפש, יחידה כנגד - חמישית התוועדות יערכו אם ועאכו"כ משובח, זה הרי

י"ג. עד הלאה, וכן משנה, סדרי ששה

תצאו" בשמחה ד"כי באופן זה שיהי' אחד 128ויה"ר מענין שיוצאים אלא ח"ו, מהשמחה יציאה לא -
שמחה. מתוך להתוועדות) מהתוועדות - (ובנדו"ד למשנהו

תצאו". בשמחה "כי הניגון לנגן [וצוה
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ולא  – ("בעלה" כמו כביכול, הוא הקב"ה ג)
" לבניומלך) הזקוק כי mgllאב", מובן, ובמילא .

לו  כביכול המוכרח, דבר זה הרי עלי" בני את "צו
– קרבניyxetnkeיתברך "את הכתוב: inglבהמשך

של  הכרחי, דבר ומזונו לחמו הם שהקרבנות גו'",
כביכול  .25הקב"ה

.Ê:'ה בעבודת נפלאה הוראה ומזה
הוא,26הקשר  ישראל לנשמות הקב"ה שבין

כמו  לבן, אב שבין הקשר עלֿדרך כביכול,
אתם 27שנאמר  רק – אלקיכם לה' אתם בנים :

מלך  מבחינת הקב"ה 28(למעלה אלא שם אין .(
לזרים  ואין לבדך לך "יהיו בלבד, ישראל ונשמות

.29אתך"

ענין  הוא ישראל לנשמות הקב"ה בין זה וקשר
הקרבן  גם ולכן שינויים. בו שאין ונצחי תמידי

קרבן – לזה ביומו,cinzשבשייכות יום מדי ,
וזהו, כו'", (הקב"ה) לפני רוח ה"נחת ופועל

" הקב"ה.inglכביכול, של "

תקנום" תמידין במקום יעלה 30ו"תפילות דאם ,
הגדולה  החשיבות מהי המתפלל: אדם של בלבו
ביומו, יום ומדי שלי, התפילה עבודת של כלֿכך
מהתפילות  אחת חסֿושלום, תחסר, אם הרעש ומהו

החול? דימות פשוט ביום

רש"י  מפירוש וההוראה המענה באה זה על
שישמרו  עלי" בני את "צווה ביקש הקב"ה דילן:
– (ותפילות תמיד" ליום "שנים במועדו להקריב
ושזהו  "לחמי", עלֿזה ואומר במקומן) באות
ישראל. בני לכל רועה מ"יפקוד" יותר עוד חשוב
המיוחדים  בימים – תמיד יום בכל הוא שכן ומובן
ויום  יום ובכל – החול בימות פשוט וביום שבשנה
לפני  רוח "נחת ואחת אחד כל תפילת עלֿידי נעשה

רצוני". ונעשה שאמרתי

(`"lyz ,qgpit zyxt zay zgiyn)
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"אלו 25) – פירש"י ד"לחמי" מזה כדמוכח בפשש"מ, גם כ"ה
אשר  "לחם יא) ג, (ויקרא פירש שכבר ואף לא. ותו כו'" אימורין

של לחמו – שנאמר `yלה' בנדו"ד שאני הרי – גבוה" לשם
"ingl ופירש"י אלקיו, "לחם יז) כא, (אמור מש"נ ע"ד והוא – "

של`eiwl"מאכל (ולא ).y`dכו'"
43 בהערה ובהנסמן 18 ע' חי"ב לקו"ש ראה החסידות: ע"ד

שם.
כו'.26) קשרין תלת א): (עג, זח"ג ראה
א.27) יד, ראה
הי'28) אפי' ורחוקים.. וזרים נפרדים עם.. בלא מלך "דאין

(שעהיוה"א  עליהם" מלוכה שם שייך לא במאד רבים בנים לו
רפ"ז).

אשתכחי 29) לא א): לב, (ח"ג בזהר מש"כ וע"ד יז. ה, משלי

(הא' השמע"צ ביום סד"ה וראה בלחודוהי. ישראל אלא במלכא
ועוד. ה'שי"ת. השמע"צ ביום ד"ה תרס"ו). המשך –

ב.30) כו, ברכות
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קד

רמזים בשם "שדי" על מצות פרי' ורבי' להוליד בן ובת

להוליד  הוא  זה,  על  מצווה  שהזכר  ורבי',  פרי'  מצות 
בן ובת.

ן' ת'  האותיות האחרונות דמלוי1 שם שד"י2 שביסוד, 
ד', הוא מספר3 ב"ן ב"ת.

על  המורה  לו"י  הוא  ו'  ל'  י'  האמצעיות  והאותיות 
התחברות יסוד בנוקבתו, כמער איש ולוית4.

והאותיות הראשונות הוא שד"י שאמר5 די, הוא שד"י6 
ב"ן  ולהוליד  לו"י,  האמצעות  האותיות  בנוקבתו  ללוות 

ב"ת מספר האותיות האחרונות נת"ד.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד סו

קה

ביאור המדרש )יל"ש ישעי' רמז תמ"ט( "מחליק פטיש" 
)ישעי' מא, ז( "זה אברהם" זהו מה שנימול, ורמז בתיבת 

"פטיש" על מדת היסוד

)ישעי' מא, ז( "ויחזק חרש"7 זה ֵׁשם שהי' חרש ועשה 

1( מילוי שם שד"י, הוא: שי"ן דל"ת יו"ד.
כמ"ש  קודש.  ברית  האות  היסוד  למדות  שייך  "שד"י"  דשם   )2
)בראשית כח, ג( "ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך" לעיל סימן קב. 

וראה לעיל סימן ק הערה 4.
3( ן' ת' ד' בגימטריא 454, וכן ב"ן )52( + ב"ת )402( = 454.

4( )מלכים-א ז, לו( "כמער איש ולוית" פרש"י: כזכר ונקבה החבוקים 
בזרועותיהן. כמער, לשון אחיזה ודיבוק שזכר המעורה בנקבה ופירוש 

איש ולויותו ולפי משמעותו לויות לשון דיבוק וכו'.
מצודת ציון. ליות, ענין חיבור כמו ילוה אישי )בראשית כט(.

5( ראה )חגיגה יב, א(. זהר חלק ג' )פרשת ויקרא( דף יא ע"ב "שדי 
דאמר לעלמא די דהא די ספוקא הוא". ועיין אור התורה שיר השירים 

עמוד תשמב-ג.
6( להעיר מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד רכג וז"ל: 
פרש"י  ]וראה  כחץ".  יורה  הטיפה  כי  והשלכה  שדי'  מלשון  "שד"י 

בראשית מט, כה "ואת שדי ויברכך... ברכת שדים ורחם"[.
7( הכתוב מדבר בעושי פסילים לעבודה זרה "ויחזק חרש את צורף, 
מחליק פטיש את הולם פעם, אומר לדבק טוב הוא, ויחזקהו במסמרים 
העצים,  חרש  חרש,  ויחזק  וז"ל:  דוד  המצודת  ]ופירש  ימוט"  לא 
זריז  להיות  הצורף,  את  בדבריו  חיזק  זרה(,  )לעבודה  הֶּפֶסל  העושה 
במלאכת צפוי טס הזהב אשר יצפנו. מחליק פטיש, המכה בפטיש קטן 
להחליק את הטסין, הי' מזרז את המכה על הטסין בחוזק רב בהתחלת 
הרדוד, למען יתחיל הוא מעשהו. אומר לדבק, כאשר ידבק הטסין על 
הפסל ישמח ויאמר הנה טוב הוא וכן יפה לו. ויחזקהו, מחזק הצפוי 

על ידי מסמרים, למען לא יתפרד מעל הפסול.[
והכתוב ממשיך אחר כך "ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע 
מפרש  כאן  והמדרש  ע"ש.  זרה  מעבודה  שפורשים  אהבי"  אברהם 

כבשן  בתוך  שנצרף  אברהם  זה  צורף"  "את  התיבה,  את 
פטישו  שהחליק  פעם"  הולם  את  פטיש  "מחליק  האש, 

והלם את כל באי עולם פעם אחת.
ילקוט שמעוני ישעי' רמז תמ"ט

כו'  פטיש  מחליק  תמ"ט8  רמז  בישעי'  בילקוט  עיין 
באי  כל  את  והלם  פטישו  שהחליק  אברהם  על  שקאי 

העולם פעם אחת.
ענין החליק פטישו י"ל הוא מה שנימול.

בחי'  והיינו  ביסוד10,  והוא  שד"י,  מיל"ה  גי'  פטי"ש9 
יוסף צדיק עליון11.

בקר  שנמשך  מה  והוא  יוס"ף,  אברה"ם  בגי'  הפטיש 
דאברהם12 בבקר דיוסף, בזוה"ק פרשת בלק13 דף רד.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד דשם

הפסוק על ֵׁשם ואברהם.
8( המדרש הזה מובא גם בבראשית רבה פרשה מד, ז. אבל הלשון שם 
)המובא בפרש"י על ישעי' שם( הוא: "זה אברהם שהלם כל המלכים 

האלו פעם אחת" וד"ל.
9( פטי"ש בגי' 399, וכן מיל"ה )85( + שד"י )314( = 399.

10( ראה לעיל סימן ק הערה 4.
11( ראה לקמן סימן קח, דיוסף הוא בחי' מדת היסוד.

12( פירוש: )ראה הערה הבאה מ"ש בזוהר( אברהם הוא בחי' חסד 
)וזהו דאברהם "וישכם אברהם בבוקר", בקר אור, אור הוא בחי' חסד 
– שאור נברא ביום ראשון כנגד מדת החסד. עיין לעיל סימן פד הערה 
12(, ומדת "החסד" הוא התחלת ההשפעה, ויוסף הוא מדות "היסוד" 
סוף ההשפעה – ההתחלה והסוף דהששה מדות שנעשה "אחת". עיין 
בכל זה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת בלק על הזהר דף רד, 
ע"א. בלקוטי שיחות חלק לט, ביאורים בלקוטי לוי יצחק על אגרת 

התשובה סימן א.
"פעם  המדרש  לשון  דיוק  יובן  שם  המבואר  דעפ"י  הכוונה,  ]ואולי 

אחת", שנתקשו בו מפרשי המדרש", עיין ב"ר פרשה מד, ז[.
13( עמוד א. וז"ל: מה שכתוב )תהלים ה, ד( יהו"ה בקר תשמע קולי 
בקר אערך לך ואצפה. שואל תרי בקר אמאי )למה כתוב ב' פעמים 
מלת "בקר", ומשיב( אלא חד בקר דאברהם )אלא אחד הוא החסד 
וחד  בבקר(,  אברהם  וישכם  כז(  יט,  )בראשית  כמ"ש  אברהם,  של 
בקר דיוסף )ואחד הוא החסד של יוסף שהוא ביסוד(, דכתיב ביוסף 
)בראשית מד, ג( הבקר אור, ומתרגמינן צפרא נהיר, פי' התרגום על 
אור נהיר, הבקר האיר מצד החסד, נהיר ודאי אור ודאי, ור"ל כי בין 
בחסד ובין ביסוד כלולים כל הז' חסדים, כי מהחסד נמשכים החסדים 
)פי' ההשפעה(  פי' החסד  ליסוד, בסוד חסד דשריא בפום* אמה – 
מתגלה ושורה בראש ובפום אבר היסוד, לכן האור שלהם גדול מאד 

וכל אחד נקרא בקר )שע"ר ומפרשים(.
]ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז ח"ג עמוד 93. לקוטי שיחות 
חלק לט – שיחות על אגרת התשובה )א( עמוד 51 ואילך, ובהערה 

30 שם.[
*( ראה לקמן סימן קנז, הערה 12.

מגילקוט לוי יצחק על התורה



בן אהרן הכהן  בן אלעזר  פנחס*  יא –  כה, 
ישראל בקנאו את  בני  השיב את חמתי מעל 
ישראל  בני  את  כליתי  ולא  בתוכם  קנאתי 

בקנאתי

מסירת  של  בענין  צורך  יש  המשיח  גילוי  בשביל  א.  א. 
נפש דוקא.

מצינו אצל פינחס – פינחס זה אליהו1, מבשר הגאולה2:
נפשו  ומסר  הצדה,  עצמו  הניח   – לזמרי  שהרגו  פינחס 
ולכן, גם בשעה  גו'"3(,  )"בקנאו את קנאתי  ה'  לקנא קנאת 
שנתעלמה הלכה ממשה רבינו4, זכה פינחס לכוין אל ההלכה 
לו", הרי כן  לאמיתתה, שהרי אף ש"הבא לימלך אין מורין 

היא ה"הלכה"5.
ואחד  אחד  כל  של  רצונו  הנשמה  שמצד   – בזה  והענין 
מישראל לקיים את רצון הבורא6, ומצד הנשמה אין מקום 
לענין של טעות כו', אלא שכאשר ישנן פניות אישיות, הרי 
במעמד  נמצא  יהודי  כאשר  אבל  הנשמה.  על  מעלים  זה 
לקיים  לגמרי  ומתמסר  כלל,  עצמו  על  חושב  שאינו  ומצב 
ולמלא רצון הבורא – כפי שצריך להיות מצד הנשמה – אזי 

בודאי יכוין אל האמת7.
שלום8,  בריתי  את  לו  נותן  "הנני   – נפשו  מסירת  ומצד 
לבני  ויבשר  שיבוא  אליהו",  זה  ד"פינחס  הענין  ונעשה 
ישראל בשורת הגאולה על ידי משיח – כי, כאמור, בשביל 

גילוי המשיח יש צורך בענין של מסירת נפש דוקא.
ב. וכיון שבשביל גילוי המשיח יש צורך בענין של מסירת 
שתכליתה   – העבודה  ענין  שכללות  מובן,  הרי  דוקא,  נפש 

הוא ביאת המשיח – צריכה להיות מתוך מסירת נפש.
הוא  העולם  בבריאת  הכוונה  שתכלית   – בזה  והענין 
זה  ענין  והרי  בתחתונים9,  דירה  לו  להיות  הקב"ה  שנתאוה 

יושלם בביאת המשיח.
מרחפת  אלקים  "ורוח  הפסוק11  על  רז"ל10  שאמרו  וזהו 
על פני המים", "זה רוחו של מלך המשיח" – שהענין דרוחו 
תכלית  שזוהי  כיון  הבריאה,  מתחילת  כבר  ישנו  משיח  של 

כוונת הבריאה.

*( פסוק כה, יא פנחס... – בענין “פנחס זה אליהו” עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת פנחס סימן ח’ ובהנסמן שם, ובילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת שמות 

סימן ריט. רלה. רלט הערה 1. רנ. פרשת וארא סימן קלד. צו. קלב. קלט. קמ. פרשת 

ויקרא סימן קטו. פרשת אחרי סימן ב. ו. יב. יד. מא. פרשת בחוקותי סימן לה בפירוש 

נזר הקודש השלם. רכט. רמג. פרשת חוקת סימן קלח. קכז. פרשת בלק סימן קב. 

תקח. תכח. תקלט. תקמ. תקמג. ועיין גם כן פרשת ויגש סימן עב. פרשת וישב סימן 

מה. פרשת שלח סימן קנא.

1( נסמן באגרות-קודש כ”ק אדמו”ר חלק ג עמוד קס.

2( פירוש רש”י בחוקותי כו, מב. ועוד.

3( פינחס כה, יא.

4( סנהדרין פב, א. פירוש רש”י בלק כה, ו.

5( סנהדרין שם.

6( ראה רמב”ם הלכות גירושין סוף פרק ב.

7( ראה גם תורת מנחם – התוועדויות חלק ט עמוד 63.

8( פינחס כה, יב.

9( ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. בראשית רבה ספ”ג. במדבר רבה פי”ג, ו. תניא 

ריש פרק לו. ובכמה מקומות.

10( בראשית רבה פ”ב, ד. רפ”ח.

11( בראשית א, ב.

ולכן, כללות ענין העבודה, ובפרט בכל זמן משך הגלות, 
עצמו  את  להניח  היינו,  נפש,  מסירת  מתוך  להיות  צריכה 
הצדה, ולעבוד את ה’ באופן של אתכפיא וקבלת עול – כי 

לגילוי המשיח באים על ידי מסירת נפש דוקא.
בי"ת  שהאל"ף  כסלו12,  בי”ט  בהמדובר  הביאור  גם  וזהו 

של חסידות הוא ענין הנחת עצמותו, אתכפיא וקבלת עול.
– דלכאורה, הי' צריך להיות סדר העבודה באופן שתחילה 
תהי' עבודתו על פי שכלו ורצונו, ליתן גם לו תפיסת מקום 
)"מ'זָאל אים אויך געבן ַאן ָארט"(, ואחר כך ידרשו עבודה 
יותר, באופן של הנחת עצמותו, ואף על פי כן, מיד  נעלית 
ווָאס  איידער  )"נָאך  לראש  לכל  תובעים  העבודה  בתחלת 
ווָאס  ניט טָאן  זיך און  ווען"( אתכפיא וקבלת עול, "ברעכן 

עס ווילט זיך", ואדרבה "טָאן ווָאס עס ווילט זיך ניט" –
נפש,  המסירת  ענין  הוא  העבודה  עניני  בכל  המכוון  כי 
צדקנו,  משיח  של  אורו  לגילוי  זוכים  זה  ידי  על  שדוקא 

במהרה בימינו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א עמוד 280

בן  שמעון  רבי  אמר  חמתי[.  את  ]והשיב  פינחס...  ב. 
לקיש פינחס הוא אליהו13, א"ל הקב"ה אתה נתת שלום בין 
ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבא אתה הוא שעתיד 
ליתן שלום ביני לבין בני, שנאמר )מלאכי ג, כג-כד( הנה אנכי 
והנורא,  הגדול  יום  בא  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח 

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
ילקוט שמעוני רמז תשעא

לנחם  שיבא  לומר  נחמ”ו14  נחמ”ו  בגימטריא  פינח”ס  ג. 
נאוו על ההרים  ז( מה  נב,  )ישעי'  ולבשר לישראל כדכתיב 

וגו' וכתיב )מלאכי ג, כג( הנה אנכי שולח וגו'.
פענח רזא )מבעלי התוספות(

כי פנחס  סו:(  )קידושין  קטיעא  ו’  שלום.  בריתי  ד. את 
הוא אליהו15. וכן אליה כתיב חסר ו' ויעקוב מלא ו'16, שנטל ו' 
מאליהו למשכון עד שיבא עם המשיח ויגאל את בניו17. וזהו 
יגל יעקב ישמח ישראל )תהלים יד, ז( ישמח אותיות משיח. 
שישמח לימות המשיח ויחזיר הו’ ויהא אליהו שלם. שלום 

בגימטריא זהו משיח.
בעל הטורים

12( סעיף מ )תורת מנחם התוועדויות ה’תשי”ד חלק א עמוד 254(.

מדרש  עד.,  ז  חלק  לקוטים  וראה  כאן,  שמעוני  וילקוט  זרוע,  ערך  בערוך  מובא   )13

אגדה ומדרש הגדול כאן. וראה ב”מ קיג.: אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית 

הקברות של עכו”ם וכו’, אמר לי’ לאו כהן הוא מר )דאיכא למאן דאמר דאליהו הוא 

פנחס, דכתיב בי’ קנא קנאתי, וכן בפנחס בקנאו את קנאתי( כו’. וראה תרגום יונתן בן 

עוזיאל שמות ו, יח, בבא בתרא קכא: ובתוס’ שם ד”ה שבעה.

בפרשת  רזא  הפענח  מש”כ  ועיין  לישראל.  לבשר  ויבא  אליהו  הוא  שפנחס   )14

בחוקותי.

פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  תשעא(:  רמז  שמעוני  )ילקוט  במדרש 

פנחס סימן ח, ובהנסמן שם.

15( פדר”א מז, ועיין בבא מציעא קיד: רש”י ד”ה לאו כהן מר.

16( ויעקוב מלא ו' . . שיבא עם המשיח: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  גם  עיין  שם.  ובהנסמן  רכו,  סימן  בחוקותי 

פנחס סימן מב. מה. מו.

17( עיין מדרש חסרות ויתרות.
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ß fenz 'g oey`x mei ß

äë(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)té-úà áéLä ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçð ¦«§¨̧¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤
íëBúa éúàð÷-úà Bàð÷a ìàøNé-éða ìòî éúîç£¨¦Æ¥©´§¥«¦§¨¥½§©§¬¤¦§¨¦−§¨®

:éúàð÷a ìàøNé-éða-úà éúélë-àìå§«Ÿ¦¦¬¦¤§¥«¦§¨¥−§¦§¨¦«
i"yx£Ô‰k‰ Ô¯‰‡ŒÔa ¯ÊÚÏ‡ŒÔa ÒÁÈt∑(מב סוטה פב. ּבן (סנהדרין הראיתם אֹותֹו: מבּזים הּׁשבטים ׁשהיּו לפי ƒ¿»∆∆¿»»∆«¬…«…≈ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ

אחר  ויחסֹו הּכתּוב ּבא לפיכ מּיׂשראל, ׁשבט נׂשיא והרג אלילים לעבֹודת עגלים אּמֹו אבי ׁשּפּטם זה ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּפּוטי
‡˙È˙‡˜Œ.אהרן  B‡˜a∑ הּוא "קנאה" לׁשֹון ּכל לקצף. לי ׁשהיה הּקצף את ּבקצפֹו נקמתי, את ּבנקמֹו ֲַֹ¿«¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבלע"ז  אנפרטמנ"ט ּדבר, נקמת לנקם .הּמתחרה ְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

(áé):íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà ïëì̈¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«
i"yx£ÌBÏL È˙È¯aŒ˙‡∑(פב עּמֹו(סנהדרין ׁשעֹוׂשה למי וחּנּות טֹובה הּמחזיק ּכאדם ׁשלֹום, לברית לֹו דּתהא ∆¿ƒƒ»ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשלֹומֹותיו  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ּפירׁש ּכאן אף .טֹובה, ְִֵַַָָָָָ

(âé)íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®
éða-ìò øtëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz:ìàøNé ©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Bl ‰˙È‰Â∑ זאת ÌÏBÚ.ּבריתי ˙p‰k ˙È¯a∑ לא אהרן, ׁשל לזרעֹו ּכהּנה נּתנה ׁשּכבר ׁשאףֿעלּֿפי ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
לכן  קדם ׁשּנֹולד ּפינחס אבל המׁשחתן, אחר ׁשּיּולדּו ּולתֹולדֹותיהם עּמֹו ׁשּנמׁשחּו ּולבניו לאהרן אּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹנּתנה

ÓÈÓÏ¯:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יא  ·˙‡ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈtƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»¬≈»
È˙‡˜ ˙È Èp˜„a Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ È˙ÓÈÁ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˙ÈˆÈL ‡ÏÂ ÔB‰ÈÈa≈≈¿»≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈

:È˙‡˜a¿ƒ¿»ƒ

ÌÏL:יב  ÈÓÈ˜ ˙È dÏ ¯Ê‚ ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«»¬»¿«≈»¿»ƒ¿»

ÌÏÚיג  ˙p‰k ÌÈ˜ È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ È‰˙e¿≈≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿À«√»
Èa ÏÚ ¯tÎÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Èp˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈√»¡»≈¿«««¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
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E ,mFwpl ildidW svTd z` FtvwA ¦¦§§¨§¤©¤¤¤¨¨
,sFvwl ilornlE ixEarA z`f dUrW ¦¦§¤¨¨Ÿ©£¦§©©
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,oxd` lW Frxflzixal qgpR KxvEd §©§¤©£Ÿ§©¦§¨¦§¦

מה



qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g oey`x meil inei xeriy
לזמרי  ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא ּב'זבחים': ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא לא נמׁשח, .ולא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ÂÈ‰Ï‡Ï∑ּכמֹו אלהיו, יא)ּבׁשביל לי",(במדבר אּתה "המקּנא א): צּיֹון (זכריה ּבׁשביל - לצּיֹון" "וקּנאתי :. ≈…»ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ

(ãé)-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤
:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ úéðéãnä©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂ∑ לגנאי הרׁשע את יחס לׁשבח, הּצּדיק את ׁשּיחס ·Œ˙È‡·.ּבמקֹום ‡ÈN ¿≈ƒƒ¿»≈¿ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒ≈»
ÈÚÓMÏ∑ ׁשאףֿעלּֿפי ּפינחס, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אחר: ּדבר ׁשמעֹון. לׁשבט ׁשהיּו אבֹות ּבּתי מחמׁשת לאחד «ƒ¿…ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּמּכה  הּוא מי הּכתּוב הֹודיע לכ הּׁשם, לחּלּול מּלקּנא עצמֹו את מנע לא נׂשיא, היה .ׁשּזה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(åè)øeö-úá éaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´©®
ô :àeä ïéãîa áà-úéa úBnà LàǿŸª¬¥«¨²§¦§−̈«

i"yx£'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰ ÌLÂ∑ את להחטיא ּכדי לזנּות, מל ּבת ׁשהפקירּו מדינים, ׁשל ׂשנאתן להֹודיע ¿≈»ƒ»«À»¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
‡Bn˙.יׂשראל  L‡¯∑מדין מלכי מחמׁשת לא)אחד היה (במדבר והּוא וגֹו'", ואתֿצּור ואתֿרקם "אתֿאוי : ְִֵָ…Àְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשליׁשי  מנאֹו ּבּתֹו, להפקיר ּבעצמֹו ּבּזיֹון ׁשּנהג ּולפי אּמֹות"; "ראׁש ׁשּנאמר מּכּלם, ∑Œ˙Èa‡·.חׁשּוב ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ≈»
למדין היּו אבֹות ּבּתי כה)חמׁשה מהם (בראשית לאחד מל היה וזה ואלּדעה, ואבידע וחנֹו ועפר עיפה :. ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָ

Ècיד  ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ÌeLÂ¿«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ
˙Èa ·¯ ‡eÏÒ ¯a È¯ÓÊ ‡˙È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«≈

:ÔBÚÓL ˙È·Ï ‡a‡«»¿≈ƒ¿

ÈaÊkטו  ‡˙È„Ó ˙ÏÈË˜˙‡„ ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»≈»»¿ƒ
:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙Èa Èn‡ LÈ¯ ¯eˆ ˙·«≈À≈≈«»¿ƒ¿»
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clFPWeia` xfrl`l`le okl mcFw ¤©§¤§¨¨¨¦¤¨¥§Ÿ
gWnpohw f` didW itl](`"eb),[`l ¦§©§¦¤¨¨¨¨¨Ÿ

EpipW oke .o`M cr dPEdM llkl `ä¦§©§¨©¨§¥¨¦
AzkQnmigaf(:`w sc)odMzp `l' §©¤¤§¨¦Ÿ¦§©¥

'ixnfl FbxdW cr qgpiR(m"`x): ¦§¨©¤£¨§¦§¦
.åéäìàìdaiYd W`xAW c"nl zF` ¥Ÿ¨¨¤¤§Ÿ©¥¨

:'liaWA' zaiY mFwnA o`M zWOWn§©¤¤¨¦§¥©¦§¦
`Piw xW` zgY ,xnFlkEliaWA §©©©£¤¦¥¦§¦

,eidl`.FcFakle FprnlFnMEpivOW ¡Ÿ¨§©£§¦§§¤¨¦
:FznbEC'il dY` `Pwnd'(hk ,`i lirl) §¨©§©¥©¨¦

`Pwn dY` iz`pw ike :FWExiRW¤¥§¦¦§¨¦©¨§©¥
,rWFdi l` dWn zaEWY] ?iliaWA¦§¦¦§©¤¤§ª©
lr - dWn cFaM ornl - ciRwdW¤¦§¦§©©§¤©

mi`ApzOd ccinE cCl`,[dpgOA:oke ¤§¨¥¨©¦§©§¦©©£¤§¥
'oFIvl iz`Pw'(a ,g dixkf):FnM `EdW ¦¥¦§¦¤§

oFIv 'liaWA'cizrl dxEn`d d`Eap] ¦§¦¦§¨¨£¨¤¨¦
miiFBd E`FaIWM bFbnE bFB zngln lr©¦§¤¤¨§¤¨©¦
`Pw` f` - milWExi lr dnglOl©¦§¨¨©§¨©¦¨£©¥
mdilr KFRW` dlFcB dnge dxEarA©£¨§¥¨§¨¤§£¥¤

(w"cx)[:ci dxez
(ci).'Bâå ìàøNé Léà íLåxiMfdWM §¥¦¦§¨¥§§¤¦§¦

xn`p eiUrn z` aEzMd(e weqt lirl) ©¨¤©£¨¤¡©
`le ,'...`A l`xUi ipAn Wi` dPde'§¦¥¦¦§¥¦§¨¥¨§Ÿ

iM ,o`M cr FnW z` WxiRmFwnA ¥©¤§©¨¦§¨

,gaWl wiCSd z` qgiIWzxMfdA ¤¦¥¤©©¦§¤©§©§¨©
oA xfrl` oA qgpR' :eizFa` mWe FnW§§¥£¨¦§¨¤¤§¨¨¤

,'odMd oxd`qgiiFcbpMrWxd z` ©£Ÿ©Ÿ¥¦¥§¤§¤¨¨¨
:i`pbla` ziA `iUp `Elq oA ixnf' ¦§¨¦§¦¤¨§¦¥¨

`Ed wiCSd qEgIW mWM iM .'iprnXl©¦§Ÿ¦¦§¥¤¦©©¦
,FYgRWnlE eizFa`l zx`tze gaWM§¤©§¦§¤¤©£¨§¦§©§
mdl i`pbM `Ed rWxd qEgi KM̈¦¨¨¨¦§©¨¤

(`negpz)(l"kyn):
Mì áà-úéá àéNð.éðBòî`NW KFYn §¦¥¨©¦§¦¦¤Ÿ

rnWn 'oFrnW dHnl `iUp' xn`p¤¡©¨¦§©¥¦§©§©
zgRWn W`xM wx dzid FzE`iUPW¤§¦¨§¨©§Ÿ¦§©©

a` ziAzFa`ÎiYA zWngn cg`l ¥¨§¤¨¥£¥¤¨¥¨
oFrnW haWl EidWmdizFnWE] ¤¨§¥¤¦§§¥¤

oNdl miiEpn(biÎai ,ek)zgRWn,il`EnPd §¦§©¨¦§©©©§¥¦
.[ilE`Xde ,igxGd ,ipikId ,ipinIdoi`e ©¨¦¦©¨¦¦©©§¦©¨¦§¥

qEgiA `N` o`M xAcn aEzMd©¨§©¥¨¤¨§¦
.FhEWR itl Edf ,FYgRWnxg` xaC- ¦§©§¤§¦§¨¨©¥

'`iUp' :FWxcn iR lr xg` WExiR¥©¥©¦¦§¨¨¦
lr lFcbe `iUpl mB FzF` EPOW ,WOn©¨¤¦©§¨¦§¨©
d`x dn ,oM m`e ,haXd ipA lM̈§¥©¥¤§¦¥¨¨¨
Fcnrn z` o`M xiMfdl aEzMd©¨§©§¦¨¤©£¨

icM `N` ?FcFakElW FgaW ricFdl §¤¨§¥§¦©¦§¤
did dGW iRÎlrÎs`W - qgpiR¦§¨¤©©¦¤¤¨¨

`iUp,cAkpeFnvr z` rpn `l ¨¦§¦§¨Ÿ¨©¤©§
LricFd Kkl ,mXd lENigl `PwNn¦§©¥§¦©¥§¨¦£
dMEOd `Ed in aEzMd©¨¦©¤

(n"eviw):eh dxez
(eh).'Bâå äkenä äMàä íLålv` mB §¥¨¦¨©¨§©¥¤

Dcnrn z` xiMfd zixkPd dX`d̈¦¨©¨§¦¦§¦¤©£¨¨
icM - cAkPdLricFdldzid dOM cr ©¦§¨§¥§¦£©©¨¨§¨

mipicn lW oz`pUl`xUil- ¦§¨¨¤¦§¨¦§¦§¨¥
icM zEpfl KlnÎzA ExiwtdW¤¦§¦©¤¤¦§§¥

l`xUi z` `ihgdlWxtl oi` la`] §©£¦¤¦§¨¥£¨¥§¨¥
qgpR lW FgaW LricFdl aEzMd `AW¤¨©¨§¦£¦§¤¦§¨
ipAW itl ,Kln zA bFxdNn rpnp `NW¤Ÿ¦§©¦©£©¤¤§¦¤§¥
,mipicOd ipRn E`xizd `l l`xUi¦§¨¥Ÿ¦§¨§¦§¥©¦§¨¦
x`FanM ,l`xUIn mi`xi Eid md `N ¤̀¨¥¨§¥¦¦¦§¨¥©§¨

i"WxA(c ,ak lirl)l`xUi lW mz`xIn' §©¦¦¦§¨¨¤¦§¨¥
['mdipiA mFlW EUr(`negpz)(`"eb): ¨¨¥¥¤

.úBneà Làødid 'xEv'cg` Ÿ¨¨¤¨
z`e ie` z`' :oicn ikln zWngn¥£¥¤©§¥¦§¨¤¡¦§¤

xEv z`e mwx'rax z`e xEg z`eonwl) ¤¤§¤§¤§¤¤©
(g ,`l.lr KlFn did mdn cg` lMW¤¨¤¨¥¤¨¨¥©

,(KWndA x`FanM) oicOn wlg`Ede ¥¤¦¦§¨©§¨©¤§¥§
(xEv),mNEMn aEWg diditlxn`PW ¨¨¨¦¨§¦¤¤¡©

FA'zFOE` W`x',W`x' xn`p `le Ÿ§Ÿ¤¡©Ÿ
.'oicnA zFOE`d cg`bdPW itlE ©©¨§¦§¨§¦¤¨©

FYA xiwtdl FnvrA oFiGAzFpfl, ¦¨§©§§©§¦¦¦§
F`pnaEzMdiWilWmxiMfd `le] §¨©¨§¦¦§Ÿ¦§¦¨

xcq hwp `N` ,mzEaiWg xcq itl§¦¥¤£¦¨¤¨¨©¥¤
aFx itl F` ,mdizFpW itl oFbM ,xg ©̀¥§§¦§¥¤§¦

[dnFCke ,mzEkln ipA(`negpz)(w"ixdn): §¥©§¨§©¤
.áà-úéazFa`ÎiYA dXngiW`x) ¥¨£¦¨¨¥¨¨¥
(zFgRWnxtre dtir' :oicnl Eid ¦§¨¨§¦§¨¥¨¨¥¤

,'drCl`e rcia`e KFpgeonf xg`lE ©£©£¦¨§¤§¨¨§©©§©
mdn cg` lMW cr mdi`v`v EAxzp¦§©¤¡¨¥¤©¤¨¤¨¥¤

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g oey`x meil inei xeriy

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé):íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö̈−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
i"yx£¯B¯ˆ∑ אֹותם לאיב עליכם הֹוה, לׁשֹון ׁשמֹור, זכֹור, .ּכמֹו: »ְְְֲֵֵֶֶַָָָֹ

(çé)íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−
íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt øác-ìò©§©´§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa äknä©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬§«
i"yx£¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk∑ ואת ּפעֹור. אחר להטעֹותכם ּכדי לזנּות ּבנֹותיהם ׁשהפקירּו ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּכדאמרינן מהם, לצאת עתידה ׁשהיתה רּות מּפני להׁשמיד צּוה לא קמא'מֹואב .(לח)ּב'ּבּבא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 12Î13 'nr p zxaeg zeniyx t"r)

xFrR lW f"r - de`Y mWl dlik £̀¦¨§¥©£¨¤§

עלעלעלעל־־־־ּדּדּדּדברברברבר־־־־ּפּפּפּפעעעעֹוֹוֹוֹורררר לכםלכםלכםלכם אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ננננּכּכּכּכללללּוּוּוּו יח)ּבּבּבּבנכליהםנכליהםנכליהםנכליהם (כה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
רׁש"י ּכלׁשֹון היתה ּפעֹור פעור)עבֹודת ד"ה ג עבֹודתֹו".(כה, וזֹוהי רעי ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין "ע"ש ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּונ  ׁשפלה ע"ז אחר לטעֹות יׂשראל יכלּו ּכיצד ּכזֹו?!וקׁשה, חּותה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
החסידּות: ע"ד ּבזה הּבאּור ְֲִֵֶַַָוי"ל

ּתֹורה ּבלּקּוטי המקֹורֹות)איתא נסמנּו וׁשם ד. מו, העליֹונים.(שלח הּמלאכים "ּפסלת" ּבאמת הם הּגׁשמּיים הּתענּוגים ׁשּכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לׁשם  הּמאכל את אֹוכל אם והּנה, מהּמאכל. "מקּבל" ּבבחי' הּוא הרי - וכח חּיּות לֹו נֹותן והּמאכל מאכל, אֹוכל ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשאדם

לקדּׁשה הּמאכל את מעלה הּוא הרי פ"ז)ׁשמים ּבאכילה (תניא אבל אֹותֹו, ּומעלה הּמאכל על "מׁשּפיע" ּגם ׁשהּוא ונמצא ְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
הּמלאכים. ּומּפסלת מקּבל, אּלא אינֹו ותענּוג ּתאוה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלׁשם

ל"ּפסלת" ּומׁשּתחוה "עֹובד" הּוא ּכאּלּו זה הרי מהּמאכל, הּגּופנית ההנאה את רק הרֹוצה אדם ּפעֹור: ׁשל ע"ז ענין ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוזהּו
ְִַַָהּמלאכים.

åë(à)äLî-ìà ýåýé øîàiå ô äôbnä éøçà éäéå©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øæòìà ìàå§¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ לידע אֹותן מֹונה והּוא ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ׁשּנכנסּו לרֹועה מׁשל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּולהחזיר  למּות ּכׁשקרב עכׁשו ּבמנין, לֹו נמסרּו למׁשה, ונמסרּו מּמצרים ּכׁשּיצאּו אחר: ּדבר הּנֹותרֹות. ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמנין

ּבמנין  מחזירם .צאנֹו, ְְֲִִַָָֹ

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙È:יז  ÏË˜˙Â È‡È„Ó ˙È ˜Ú‡»≈»ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿

Ècיח  ÔB‰ÈÏÎa ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ È¯‡¬≈¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
ÈaÊk ˜ÒÚ ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ¿ƒ¿«≈«¿¿«≈«»¿ƒ
‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙·««»¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡˙BÓ„¿»»«≈«¿

LÓÏ‰א  ÈÈ ¯Ó‡Â ‡˙BÓ ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«»»«¬«¿»¿…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zcxtp dOE` oirM ,mlW haWM dUrp©£¨§¥¤¨¥§¥¨¦§¤¤
Dnvr iptA(c ,dk ziy`xa)dfe ,(xEv) ¦§¥©§¨§¤

.mdn cg`l Kln diddidW itlE ¨¨¤¤§¤¨¥¤§¦¤¨¨
aEWgdW`xM iExw `Ed ixd ,mNEMn ¤¨¦¨£¥¨§Ÿ

dXngd lkl(w"ixdn i"tr):fh dxez §¨©£¦¨
(fi).øBøöxFwn `id 'xFxv' zaiY ¨¥©¨¦§

,lrRd'xFkf' FnM(g ,k zeny)'xFnW' , ©Ÿ©§¨¨
(ai ,d mixac),o`M zWOWn `ideoFWl §¦§©¤¤¨§

deFd:xnFlkE .KXEnnaiI`l mkilr ¤§¨§©£¥¤§©¥
mzF`mixxFve miaiF` zFidl - ¨¦§§¦§§¦
mdl:gi dxez ¨¤
(gi)øác ìò 'Bâå íëì íä íéøøBö ék¦§¦¥¨¤§©§©

.øBòtdlEAgzA mkilr E`AW §¤¨£¥¤§©§¨

zEnMgzdezEpfl mdizFpa ExiwtdW §¦§©§¤¦§¦§¥¤¦§
mkzFrhdl icM(mkliWkdl)xg` §¥§©§§¤§©§¦§¤©©

.xFrRxn`PW FnM(aÎ` ,dk lirl)aWIe' §§¤¤¡©©¥¤
l` zFpfl mrd lgIe ,miHXA l`xUi¦§¨¥©¦¦©¨¤¨¨¦§¤
igafl mrl o`xwYe a`Fn zFpA§¨©¦§¤¨¨¨§¦§¥

'...odidl`:aEzMd xn`W Edfe] ¡Ÿ¥¤§¤¤¨©©¨
:FWExitE ,'mkl ElMp xW` mdilkpA'§¦§¥¤£¤¦§¨¤¥
mdA EnMgzd xW` mdizFlEAgzA§©§¥¤£¤¦§©§¨¤

mkl rxdl icM,fl ziy`xa i"yx eznbec d`x) §¥§¨©¨¤
(gi[.z` wx cinWdl EEhvPW mrHde§©©©¤¦§©§©§¦©¤

mipicOdeENi`dEv `l a`Fn z` ©¦§¨¦§¦¤¨Ÿ¦¨
zEx ipRn - cinWdldIa`FOd §©§¦¦§¥©£¦¨

,mdn z`vl dcizr dzidWxW` ¤¨§¨£¦¨¨¥¥¤£¤

,dcEdi haXn fral d`Vpe dxiIBzp¦§©§¨§¦§¨§Ÿ©¦¥¤§¨
ziA zEkln zlWlW lM d`vi mrxGnE¦©§¨¨§¨¨©§¤¤©§¥

giWOd Kln cr ,ceCopixn`cM ¨¦©¤¤©¨¦©¦§©§¦¨
AzkQn`OwÎ`aa(:gl sc)(a"a):` dxez §©¤¤¨¨©¨

åë(`)äôbnä éøçà éäéå'd xn`Ie ©§¦©£¥©©¥¨©Ÿ¤
ipA zcr lM W`x z` E`U ...dWn l ¤̀Ÿ¤§¤Ÿ¨£©§¥

l`xUi.'FbeiM rnWn aEzMd oFWNn ¦§¨¥§¦§©¨©§©¦
dEv Kkl ,dtBn mdA dzidW xg`n¥©©¤¨§¨¨¤©¥¨§¨¦¨

.mzFpnldrFxl lWn,o`vEqpkPW ¦§¨¨¨§¤Ÿ¤¦§§
`Ede ,oda Ebxde Fxcr KFzl mia`f§¥¦§¤§§¨§¨¤§

ozF` dpFnicM KM xg`oipn rcil ¤¨©©¨§¥¥©¦§©
xg` xaC .zFxzFPdsqFp mrh - ©¨¨¨©¥©©¨

iM ,ozFpnl dYr dESWE`vIWM ¤¦¨©¨¦§¨¦§¤¨§

מו



qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g oey`x meil inei xeriy
לזמרי  ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא ּב'זבחים': ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא לא נמׁשח, .ולא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ÂÈ‰Ï‡Ï∑ּכמֹו אלהיו, יא)ּבׁשביל לי",(במדבר אּתה "המקּנא א): צּיֹון (זכריה ּבׁשביל - לצּיֹון" "וקּנאתי :. ≈…»ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ

(ãé)-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤
:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ úéðéãnä©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂ∑ לגנאי הרׁשע את יחס לׁשבח, הּצּדיק את ׁשּיחס ·Œ˙È‡·.ּבמקֹום ‡ÈN ¿≈ƒƒ¿»≈¿ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒ≈»
ÈÚÓMÏ∑ ׁשאףֿעלּֿפי ּפינחס, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אחר: ּדבר ׁשמעֹון. לׁשבט ׁשהיּו אבֹות ּבּתי מחמׁשת לאחד «ƒ¿…ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּמּכה  הּוא מי הּכתּוב הֹודיע לכ הּׁשם, לחּלּול מּלקּנא עצמֹו את מנע לא נׂשיא, היה .ׁשּזה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(åè)øeö-úá éaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´©®
ô :àeä ïéãîa áà-úéa úBnà LàǿŸª¬¥«¨²§¦§−̈«

i"yx£'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰ ÌLÂ∑ את להחטיא ּכדי לזנּות, מל ּבת ׁשהפקירּו מדינים, ׁשל ׂשנאתן להֹודיע ¿≈»ƒ»«À»¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
‡Bn˙.יׂשראל  L‡¯∑מדין מלכי מחמׁשת לא)אחד היה (במדבר והּוא וגֹו'", ואתֿצּור ואתֿרקם "אתֿאוי : ְִֵָ…Àְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשליׁשי  מנאֹו ּבּתֹו, להפקיר ּבעצמֹו ּבּזיֹון ׁשּנהג ּולפי אּמֹות"; "ראׁש ׁשּנאמר מּכּלם, ∑Œ˙Èa‡·.חׁשּוב ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ≈»
למדין היּו אבֹות ּבּתי כה)חמׁשה מהם (בראשית לאחד מל היה וזה ואלּדעה, ואבידע וחנֹו ועפר עיפה :. ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָ

Ècיד  ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ÌeLÂ¿«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ
˙Èa ·¯ ‡eÏÒ ¯a È¯ÓÊ ‡˙È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«≈

:ÔBÚÓL ˙È·Ï ‡a‡«»¿≈ƒ¿

ÈaÊkטו  ‡˙È„Ó ˙ÏÈË˜˙‡„ ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»≈»»¿ƒ
:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙Èa Èn‡ LÈ¯ ¯eˆ ˙·«≈À≈≈«»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

iM ,Dnvr iptA zcgEindpYp `l §¤¤¦§¥©§¨¦Ÿ¦§¨
FOr EgWnPW eipalE oxd`l `N ¤̀¨§©£Ÿ§¨¨¤¦§§¦
xg` EcilFIW odizFclFzlE§§¥¤¤¦©©

ozgWnd(`n ,gk zeny d`x)qgpiR la` ©§¨¨¨£¨¦§¨
clFPWeia` xfrl`l`le okl mcFw ¤©§¤§¨¨¨¦¤¨¥§Ÿ
gWnpohw f` didW itl](`"eb),[`l ¦§©§¦¤¨¨¨¨¨Ÿ

EpipW oke .o`M cr dPEdM llkl `ä¦§©§¨©¨§¥¨¦
AzkQnmigaf(:`w sc)odMzp `l' §©¤¤§¨¦Ÿ¦§©¥

'ixnfl FbxdW cr qgpiR(m"`x): ¦§¨©¤£¨§¦§¦
.åéäìàìdaiYd W`xAW c"nl zF` ¥Ÿ¨¨¤¤§Ÿ©¥¨

:'liaWA' zaiY mFwnA o`M zWOWn§©¤¤¨¦§¥©¦§¦
`Piw xW` zgY ,xnFlkEliaWA §©©©£¤¦¥¦§¦

,eidl`.FcFakle FprnlFnMEpivOW ¡Ÿ¨§©£§¦§§¤¨¦
:FznbEC'il dY` `Pwnd'(hk ,`i lirl) §¨©§©¥©¨¦

`Pwn dY` iz`pw ike :FWExiRW¤¥§¦¦§¨¦©¨§©¥
,rWFdi l` dWn zaEWY] ?iliaWA¦§¦¦§©¤¤§ª©
lr - dWn cFaM ornl - ciRwdW¤¦§¦§©©§¤©

mi`ApzOd ccinE cCl`,[dpgOA:oke ¤§¨¥¨©¦§©§¦©©£¤§¥
'oFIvl iz`Pw'(a ,g dixkf):FnM `EdW ¦¥¦§¦¤§

oFIv 'liaWA'cizrl dxEn`d d`Eap] ¦§¦¦§¨¨£¨¤¨¦
miiFBd E`FaIWM bFbnE bFB zngln lr©¦§¤¤¨§¤¨©¦
`Pw` f` - milWExi lr dnglOl©¦§¨¨©§¨©¦¨£©¥
mdilr KFRW` dlFcB dnge dxEarA©£¨§¥¨§¨¤§£¥¤

(w"cx)[:ci dxez
(ci).'Bâå ìàøNé Léà íLåxiMfdWM §¥¦¦§¨¥§§¤¦§¦

xn`p eiUrn z` aEzMd(e weqt lirl) ©¨¤©£¨¤¡©
`le ,'...`A l`xUi ipAn Wi` dPde'§¦¥¦¦§¥¦§¨¥¨§Ÿ

iM ,o`M cr FnW z` WxiRmFwnA ¥©¤§©¨¦§¨

,gaWl wiCSd z` qgiIWzxMfdA ¤¦¥¤©©¦§¤©§©§¨©
oA xfrl` oA qgpR' :eizFa` mWe FnW§§¥£¨¦§¨¤¤§¨¨¤

,'odMd oxd`qgiiFcbpMrWxd z` ©£Ÿ©Ÿ¥¦¥§¤§¤¨¨¨
:i`pbla` ziA `iUp `Elq oA ixnf' ¦§¨¦§¦¤¨§¦¥¨

`Ed wiCSd qEgIW mWM iM .'iprnXl©¦§Ÿ¦¦§¥¤¦©©¦
,FYgRWnlE eizFa`l zx`tze gaWM§¤©§¦§¤¤©£¨§¦§©§
mdl i`pbM `Ed rWxd qEgi KM̈¦¨¨¨¦§©¨¤

(`negpz)(l"kyn):
Mì áà-úéá àéNð.éðBòî`NW KFYn §¦¥¨©¦§¦¦¤Ÿ

rnWn 'oFrnW dHnl `iUp' xn`p¤¡©¨¦§©¥¦§©§©
zgRWn W`xM wx dzid FzE`iUPW¤§¦¨§¨©§Ÿ¦§©©

a` ziAzFa`ÎiYA zWngn cg`l ¥¨§¤¨¥£¥¤¨¥¨
oFrnW haWl EidWmdizFnWE] ¤¨§¥¤¦§§¥¤

oNdl miiEpn(biÎai ,ek)zgRWn,il`EnPd §¦§©¨¦§©©©§¥¦
.[ilE`Xde ,igxGd ,ipikId ,ipinIdoi`e ©¨¦¦©¨¦¦©©§¦©¨¦§¥

qEgiA `N` o`M xAcn aEzMd©¨§©¥¨¤¨§¦
.FhEWR itl Edf ,FYgRWnxg` xaC- ¦§©§¤§¦§¨¨©¥

'`iUp' :FWxcn iR lr xg` WExiR¥©¥©¦¦§¨¨¦
lr lFcbe `iUpl mB FzF` EPOW ,WOn©¨¤¦©§¨¦§¨©
d`x dn ,oM m`e ,haXd ipA lM̈§¥©¥¤§¦¥¨¨¨
Fcnrn z` o`M xiMfdl aEzMd©¨§©§¦¨¤©£¨

icM `N` ?FcFakElW FgaW ricFdl §¤¨§¥§¦©¦§¤
did dGW iRÎlrÎs`W - qgpiR¦§¨¤©©¦¤¤¨¨

`iUp,cAkpeFnvr z` rpn `l ¨¦§¦§¨Ÿ¨©¤©§
LricFd Kkl ,mXd lENigl `PwNn¦§©¥§¦©¥§¨¦£
dMEOd `Ed in aEzMd©¨¦©¤

(n"eviw):eh dxez
(eh).'Bâå äkenä äMàä íLålv` mB §¥¨¦¨©¨§©¥¤

Dcnrn z` xiMfd zixkPd dX`d̈¦¨©¨§¦¦§¦¤©£¨¨
icM - cAkPdLricFdldzid dOM cr ©¦§¨§¥§¦£©©¨¨§¨

mipicn lW oz`pUl`xUil- ¦§¨¨¤¦§¨¦§¦§¨¥
icM zEpfl KlnÎzA ExiwtdW¤¦§¦©¤¤¦§§¥

l`xUi z` `ihgdlWxtl oi` la`] §©£¦¤¦§¨¥£¨¥§¨¥
qgpR lW FgaW LricFdl aEzMd `AW¤¨©¨§¦£¦§¤¦§¨
ipAW itl ,Kln zA bFxdNn rpnp `NW¤Ÿ¦§©¦©£©¤¤§¦¤§¥
,mipicOd ipRn E`xizd `l l`xUi¦§¨¥Ÿ¦§¨§¦§¥©¦§¨¦
x`FanM ,l`xUIn mi`xi Eid md `N ¤̀¨¥¨§¥¦¦¦§¨¥©§¨

i"WxA(c ,ak lirl)l`xUi lW mz`xIn' §©¦¦¦§¨¨¤¦§¨¥
['mdipiA mFlW EUr(`negpz)(`"eb): ¨¨¥¥¤

.úBneà Làødid 'xEv'cg` Ÿ¨¨¤¨
z`e ie` z`' :oicn ikln zWngn¥£¥¤©§¥¦§¨¤¡¦§¤

xEv z`e mwx'rax z`e xEg z`eonwl) ¤¤§¤§¤§¤¤©
(g ,`l.lr KlFn did mdn cg` lMW¤¨¤¨¥¤¨¨¥©

,(KWndA x`FanM) oicOn wlg`Ede ¥¤¦¦§¨©§¨©¤§¥§
(xEv),mNEMn aEWg diditlxn`PW ¨¨¨¦¨§¦¤¤¡©

FA'zFOE` W`x',W`x' xn`p `le Ÿ§Ÿ¤¡©Ÿ
.'oicnA zFOE`d cg`bdPW itlE ©©¨§¦§¨§¦¤¨©

FYA xiwtdl FnvrA oFiGAzFpfl, ¦¨§©§§©§¦¦¦§
F`pnaEzMdiWilWmxiMfd `le] §¨©¨§¦¦§Ÿ¦§¦¨

xcq hwp `N` ,mzEaiWg xcq itl§¦¥¤£¦¨¤¨¨©¥¤
aFx itl F` ,mdizFpW itl oFbM ,xg ©̀¥§§¦§¥¤§¦

[dnFCke ,mzEkln ipA(`negpz)(w"ixdn): §¥©§¨§©¤
.áà-úéazFa`ÎiYA dXngiW`x) ¥¨£¦¨¨¥¨¨¥
(zFgRWnxtre dtir' :oicnl Eid ¦§¨¨§¦§¨¥¨¨¥¤

,'drCl`e rcia`e KFpgeonf xg`lE ©£©£¦¨§¤§¨¨§©©§©
mdn cg` lMW cr mdi`v`v EAxzp¦§©¤¡¨¥¤©¤¨¤¨¥¤

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g oey`x meil inei xeriy

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé):íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö̈−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
i"yx£¯B¯ˆ∑ אֹותם לאיב עליכם הֹוה, לׁשֹון ׁשמֹור, זכֹור, .ּכמֹו: »ְְְֲֵֵֶֶַָָָֹ

(çé)íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−
íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt øác-ìò©§©´§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa äknä©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬§«
i"yx£¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk∑ ואת ּפעֹור. אחר להטעֹותכם ּכדי לזנּות ּבנֹותיהם ׁשהפקירּו ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּכדאמרינן מהם, לצאת עתידה ׁשהיתה רּות מּפני להׁשמיד צּוה לא קמא'מֹואב .(לח)ּב'ּבּבא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 12Î13 'nr p zxaeg zeniyx t"r)

xFrR lW f"r - de`Y mWl dlik £̀¦¨§¥©£¨¤§

עלעלעלעל־־־־ּדּדּדּדברברברבר־־־־ּפּפּפּפעעעעֹוֹוֹוֹורררר לכםלכםלכםלכם אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ננננּכּכּכּכללללּוּוּוּו יח)ּבּבּבּבנכליהםנכליהםנכליהםנכליהם (כה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
רׁש"י ּכלׁשֹון היתה ּפעֹור פעור)עבֹודת ד"ה ג עבֹודתֹו".(כה, וזֹוהי רעי ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין "ע"ש ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּונ  ׁשפלה ע"ז אחר לטעֹות יׂשראל יכלּו ּכיצד ּכזֹו?!וקׁשה, חּותה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
החסידּות: ע"ד ּבזה הּבאּור ְֲִֵֶַַָוי"ל

ּתֹורה ּבלּקּוטי המקֹורֹות)איתא נסמנּו וׁשם ד. מו, העליֹונים.(שלח הּמלאכים "ּפסלת" ּבאמת הם הּגׁשמּיים הּתענּוגים ׁשּכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לׁשם  הּמאכל את אֹוכל אם והּנה, מהּמאכל. "מקּבל" ּבבחי' הּוא הרי - וכח חּיּות לֹו נֹותן והּמאכל מאכל, אֹוכל ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשאדם

לקדּׁשה הּמאכל את מעלה הּוא הרי פ"ז)ׁשמים ּבאכילה (תניא אבל אֹותֹו, ּומעלה הּמאכל על "מׁשּפיע" ּגם ׁשהּוא ונמצא ְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
הּמלאכים. ּומּפסלת מקּבל, אּלא אינֹו ותענּוג ּתאוה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלׁשם

ל"ּפסלת" ּומׁשּתחוה "עֹובד" הּוא ּכאּלּו זה הרי מהּמאכל, הּגּופנית ההנאה את רק הרֹוצה אדם ּפעֹור: ׁשל ע"ז ענין ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוזהּו
ְִַַָהּמלאכים.

åë(à)äLî-ìà ýåýé øîàiå ô äôbnä éøçà éäéå©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øæòìà ìàå§¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ לידע אֹותן מֹונה והּוא ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ׁשּנכנסּו לרֹועה מׁשל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּולהחזיר  למּות ּכׁשקרב עכׁשו ּבמנין, לֹו נמסרּו למׁשה, ונמסרּו מּמצרים ּכׁשּיצאּו אחר: ּדבר הּנֹותרֹות. ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמנין

ּבמנין  מחזירם .צאנֹו, ְְֲִִַָָֹ

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙È:יז  ÏË˜˙Â È‡È„Ó ˙È ˜Ú‡»≈»ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿

Ècיח  ÔB‰ÈÏÎa ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ È¯‡¬≈¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
ÈaÊk ˜ÒÚ ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ¿ƒ¿«≈«¿¿«≈«»¿ƒ
‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙·««»¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡˙BÓ„¿»»«≈«¿

LÓÏ‰א  ÈÈ ¯Ó‡Â ‡˙BÓ ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«»»«¬«¿»¿…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zcxtp dOE` oirM ,mlW haWM dUrp©£¨§¥¤¨¥§¥¨¦§¤¤
Dnvr iptA(c ,dk ziy`xa)dfe ,(xEv) ¦§¥©§¨§¤

.mdn cg`l Kln diddidW itlE ¨¨¤¤§¤¨¥¤§¦¤¨¨
aEWgdW`xM iExw `Ed ixd ,mNEMn ¤¨¦¨£¥¨§Ÿ

dXngd lkl(w"ixdn i"tr):fh dxez §¨©£¦¨
(fi).øBøöxFwn `id 'xFxv' zaiY ¨¥©¨¦§

,lrRd'xFkf' FnM(g ,k zeny)'xFnW' , ©Ÿ©§¨¨
(ai ,d mixac),o`M zWOWn `ideoFWl §¦§©¤¤¨§

deFd:xnFlkE .KXEnnaiI`l mkilr ¤§¨§©£¥¤§©¥
mzF`mixxFve miaiF` zFidl - ¨¦§§¦§§¦
mdl:gi dxez ¨¤
(gi)øác ìò 'Bâå íëì íä íéøøBö ék¦§¦¥¨¤§©§©

.øBòtdlEAgzA mkilr E`AW §¤¨£¥¤§©§¨

zEnMgzdezEpfl mdizFpa ExiwtdW §¦§©§¤¦§¦§¥¤¦§
mkzFrhdl icM(mkliWkdl)xg` §¥§©§§¤§©§¦§¤©©

.xFrRxn`PW FnM(aÎ` ,dk lirl)aWIe' §§¤¤¡©©¥¤
l` zFpfl mrd lgIe ,miHXA l`xUi¦§¨¥©¦¦©¨¤¨¨¦§¤
igafl mrl o`xwYe a`Fn zFpA§¨©¦§¤¨¨¨§¦§¥

'...odidl`:aEzMd xn`W Edfe] ¡Ÿ¥¤§¤¤¨©©¨
:FWExitE ,'mkl ElMp xW` mdilkpA'§¦§¥¤£¤¦§¨¤¥
mdA EnMgzd xW` mdizFlEAgzA§©§¥¤£¤¦§©§¨¤

mkl rxdl icM,fl ziy`xa i"yx eznbec d`x) §¥§¨©¨¤
(gi[.z` wx cinWdl EEhvPW mrHde§©©©¤¦§©§©§¦©¤

mipicOdeENi`dEv `l a`Fn z` ©¦§¨¦§¦¤¨Ÿ¦¨
zEx ipRn - cinWdldIa`FOd §©§¦¦§¥©£¦¨

,mdn z`vl dcizr dzidWxW` ¤¨§¨£¦¨¨¥¥¤£¤

,dcEdi haXn fral d`Vpe dxiIBzp¦§©§¨§¦§¨§Ÿ©¦¥¤§¨
ziA zEkln zlWlW lM d`vi mrxGnE¦©§¨¨§¨¨©§¤¤©§¥

giWOd Kln cr ,ceCopixn`cM ¨¦©¤¤©¨¦©¦§©§¦¨
AzkQn`OwÎ`aa(:gl sc)(a"a):` dxez §©¤¤¨¨©¨

åë(`)äôbnä éøçà éäéå'd xn`Ie ©§¦©£¥©©¥¨©Ÿ¤
ipA zcr lM W`x z` E`U ...dWn l ¤̀Ÿ¤§¤Ÿ¨£©§¥

l`xUi.'FbeiM rnWn aEzMd oFWNn ¦§¨¥§¦§©¨©§©¦
dEv Kkl ,dtBn mdA dzidW xg`n¥©©¤¨§¨¨¤©¥¨§¨¦¨

.mzFpnldrFxl lWn,o`vEqpkPW ¦§¨¨¨§¤Ÿ¤¦§§
`Ede ,oda Ebxde Fxcr KFzl mia`f§¥¦§¤§§¨§¨¤§

ozF` dpFnicM KM xg`oipn rcil ¤¨©©¨§¥¥©¦§©
xg` xaC .zFxzFPdsqFp mrh - ©¨¨¨©¥©©¨

iM ,ozFpnl dYr dESWE`vIWM ¤¦¨©¨¦§¨¦§¤¨§

מז



qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g oey`x meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 326 'nr g"ig y"ewl t"r)

FxcrAW o`Sd dpFOW drFxl lWn̈¨§¤¤¤©Ÿ¤§¤§

ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ּכּכּכּכלללל־־־־עדתעדתעדתעדת |||| אתאתאתאת־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ההההּמּמּמּמּגּגּגּגפהפהפהפה........ׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו אחריאחריאחריאחרי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹותרתרתרתרֹוֹוֹוֹותתתת מניןמניןמניןמנין לידעלידעלידעלידע אאאאֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה והוהוהוהּוּוּוּואאאא ּבּבּבּבהןהןהןהן,,,, והרגוהרגוהרגוהרגּוּוּוּו עדרעדרעדרעדרֹוֹוֹוֹו לתלתלתלתֹוֹוֹוֹו זאביםזאביםזאביםזאבים ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנכנסכנסכנסכנסּוּוּוּו לרלרלרלרֹוֹוֹוֹועהעהעהעה ובפרש"י)ממממׁשׁשׁשׁשלללל א־ב. (כו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ואחד  אחד "ּכל ׁשם: ּוברׁש"י וגֹו'". אנׁשיו איׁש הרגּו יׂשראל ׁשֹופטי אל מׁשה "וּיאמר ּכתּוב ּבלק ּפרׁשת מּדּיני ּובסּיּום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אלפים". ּוׁשמֹונת רּבֹוא ׁשמֹונה יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל

ּבאּור: ְִֵָוצרי
ּבּה הּמּגפה ּבעקבֹות הּנֹותרים מנין לידע היה ׁשהּמנין היא רׁש"י) ׁשל מּמׁשלֹו הּמּובן (לפי ּבפרׁשתינּו הּכתּוב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמׁשמעּות

רּבֹוא מי"ז למעלה ׁשהרגּו נמצא יׂשראל ׁשֹופטי ידי על ההרּוגים חׁשּבֹון ּולפי מּיׂשראל, אלף כ"ד ּברמּב"ן)נפלּו רּבּוי (ּכּמּובא , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
מנין?! מצינּו לא וׁשם ּבּמּגפה, הּנֹופלים לגּבי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻמפלג

ּבזה: ֵֶַָהּבאּור
ּיּזהר  ׁשּמעּתה להבטיח ּכדי הּנֹותרֹות את מֹונה הּוא הּצאן, מן זאבים הרגּו ּכאׁשר הּצאן. על לׁשמר הּוא רֹועה ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹּתפקידֹו
יתרה  זהירּות ּתֹועיל לא ּבאׁשמתֹו ׁשאינֹו הּזק לגּבי ׁשהרי ּבּׁשֹומר, הּתלּוי ּבהּזק רק ׁשּי הּדבר ּברם, ּבׁשמירתם. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹיֹותר

ְִִָּבׁשמירה.
ּבׁשמירתם. להּזהר הּנֹותרים למנֹות טעם ואין ּבהריגתם, אׁשם מׁשה היה ולא ּכּדין, היתה החֹוטאים הריגת ּדידן: ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּובנּדֹון
זמרי  הריגת ואחר ּבֹו, ּפֹוגעין קּנאין ארמית ּדהּבֹועל ההלכה מּמׁשה ׁשּנתעּלמה מּכ ּכתֹוצאה ארעה הּמּגפה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמה־ׁשאין ־ּכן

ּבצאנֹו. זאבים ׁשּנכנסּו רֹועה ּבדגמת הּמּגפה, אחר הּנֹותרים את למנֹות הצר ולכן הּמּגפה, נעצרה ּפנחס ידי ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻעל

(á)Làø-úà eàN|íéøNò ïaî ìàøNé-éða úãò-ìk §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È·Ï∑ האם אחר ולא יתיחסּו האב ׁשבט .על ¿≈¬…»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(â)áàBî úáøòa íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìò©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

i"yx£Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ למנֹותם הּמקֹום ׁשּצּוה זאת, על עּמם להם:∑Ó‡Ï¯.ּדּברּו אמרּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְֶָָ
להּמנֹותצריכים ומעלה אּתם ׁשנה עׂשרים .מּבן ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

(ã)ýåýé äeö øLàk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLî-úà¤¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשּנאמר ומעלה, ׁשנה עׂשרים מּבן מנינם ל)ׁשּיהא עלֿהּפקדים (שמות העבר "ּכל : «¬∆ƒ»¿ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
.וגֹו'" ְ

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬»«¿

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk»»≈≈»¿ƒ¿»≈

ÈÓÓÏג  e¯Ó‡ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈
BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»««¿≈»ƒ≈

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÈÈד  „ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»
‡Ú¯‡Ó e˜Ù Èc Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ˙È»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fl Exqnp ,dWnl Exqnpe mixvOn¦¦§©¦§¦§§§Ÿ¤¦§§
,oipnAxn`PW(fl ,ai zeny)ipa ErqIe' §¦§¨¤¤¡©©¦§§¥

zF`n WWM dzMq qqnrxn l`xUi¦§¨¥¥©§§¥ªŸ¨§¥¥
'ilbx sl``Ed KMW dWnl f` xn`pe] ¤¤©§¦§¤¡©¨§¤¤¨
mxRqn(e"fxdn)[.,KkitlW eiWkrxaM ¦§¨¨§¦¨©§¨¤§¨

axTFPnf,'Fp`v' xifgdlE zEnl ¨¥§©¨§©£¦Ÿ
oipnA oxifgnaEzMd oFWlM]mildz) ©£¦¨§¦§¨¦§©¨

(f ,dv['Fzirxn o`ve FOr Epgp`e'©£©§©§Ÿ©§¦
(`negpz)(g"de`):a dxez

(a).íúBáà úéáìa`d haW lr §¥£¨©¥¤¨¨

m`d xg` `le ,Eqgizia`d m`W - ¦§©£§Ÿ©©¨¥¤¦¨¨
,oFrnW haXn m`de oaE`x haXn¦¥¤§¥§¨¥¦¥¤¦§
haWl qgiizn mdn clFPd oAd©¥©¨¥¤¦§©¥§¥¤

ipFrnXl `le ipaE`xd`xzaÎ`aa) ¨§¥¦§Ÿ©¦§¦
(:hw:b dxez
(b).íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå©§©¥Ÿ¤§¤§¨¨©Ÿ¥Ÿ¨

,xnFlMdESW z`f lr mOr ExAC §©¦§¦¨©Ÿ¤¦¨
.mzFpnl mFwOd'mz`' oFWlExEn`d ©¨¦§¨§Ÿ¨¨¨

FznbEC d`x] 'mOr' FnM `Ed o`M̈§¦¨§¥§¨
(d ,d dinxi)milcBd l` iN dkl`'¥£¨¦¤©§Ÿ¦

['mzF` dxAc`e: ©£©§¨¨
øîàì.dlrne dpW mixUr oAn ¥Ÿ¦¤¤§¦¨¨¨¨§¨

dzid KM ENi`M d`xp aEzMd oFWNn¦§©¨¦§¤§¦¨¨§¨
mixUr oAn' :mrd l` mdixaC zNigY§¦©¦§¥¤¤¨¨¦¤¤§¦

,'...dpWiE`xd oFWl df oi` mlE`e ¨¨§¨¥¤¨¨¨
KM `N` ,xEAiC zNigzl:mdl Exn` ¦§¦©¦¤¨¨¨§¨¤
zFpOil mY` mikixv'mixUr oAn §¦¦©¤¦¨¦¤¤§¦

'...dpW(`"eb):c dxez ¨¨
(c)øLàk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤¤§¦¨¨¨¨§¨©£¤

'Bâå äeö.,xnFlMoAn mpipn `dIW ¦¨§§©¤§¥¦§¨¨¦¤

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

ß fenz 'h ipy mei ß

(ä)úçtLî CBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ¦§©´©
:éàltä úçtLî àelôì éëðçä©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«

i"yx£ÈÎÁ‰ ˙ÁtLÓ∑ סבּורין ׁשבטיהם, על מתיחסין אּלּו מה ואֹומרים: אֹותם מבּזין האּמֹות ׁשהיּו לפי ƒ¿«««¬…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הטיל  לפיכ ּבנׁשֹותיהם! קלֿוחמר - מֹוׁשלים היּו ּבגּופם אם ּבאּמֹותיהם? הּמצרים ׁשלטּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהם
אבֹותיהם. ּבני ׁשהם עליהם אני מעיד לֹומר: זה, מּצד ויֹו"ד זה מּצד ה"א עליהם: ׁשמֹו ֿ הּוא ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּקדֹוׁשּֿברּו

ּדוד על ֿידי ׁשּמפר ׁש הּוא קכב)וזה  לׁשבטיהם,(תהילים עליהם מעיד הּזה הּׁשם - ליׂשראל". עדּות "ׁשבטיֿיּה : ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
קבּוע  ׁשהּׁשם לפי - הּימני" "מׁשּפחת לֹומר הצר לא ּבימנה אבל "הּפּלאי", "החנכי", ּכתיב: ּבכּלם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻֻלפיכ

ּבּסֹוף  וה"א ּבראׁש יֹו"ד .ּבֹו: ְֵַָֹ

(å)úçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©
:éîøkä©©§¦«

(æ)ìL íäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älàäL ¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³
ìLe úBàî òáLe óìà íéòaøàå:íéL §©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«

(ç):áàéìà àelô éðáe§¥¬©−¡¦¨«

(è)ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧
-ìòå äLî-ìò evä øLà äãòä éàéø÷ íøéáàå©«£¦¹̈§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©

:ýåýé-ìò íúväa çø÷-úãòa ïøäà©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
i"yx£ev‰ ¯L‡∑ מׁשה על יׂשראל ה'∑Ì˙v‰a.את על העם על הּׂש∑‰ev.את לריב יׂשראל את יאּו ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒְִִִִֵֶַָָ

הפעילּו לׁשֹון .מׁשה, ְְִִֶֹ

CBÁה  Ô·e‡¯ Èa Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬
:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CBÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

ÈÚ¯Ê˙ו  ÈÓ¯ÎÏ ÔB¯ˆÁ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ¿∆¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒ«¿ƒ
:ÈÓ¯k«¿ƒ

‡¯ÔÈÚaז  ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈«¬ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

‡ÈÏ‡·:ח  ‡elÙ È·e¿≈«¡ƒ»

„˙Ôט  ‡e‰ Ì¯È·‡Â Ô˙„Â Ï‡eÓ ·‡ÈÏ‡ È·e¿≈¡ƒ»¿≈¿»»«¬ƒ»»»
‰LÓ ÏÚ eLk˙‡c ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
ÔB‰ÈLBpk˙‡a Á¯˜„ ‡zLÎa Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…ƒ¿ƒ¿»¿…«¿ƒ¿«≈

:ÈÈ ÏÚ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dlrne dpW mixUr'd dEiSW FnM ¤§¦¨¨¨©§¨§¤¦¨
dpXA oFW`xd oipOA dWn z ¤̀¤©¦§¨¨¦©¨¨

mixvOn mz`vl dpFW`xd(ek gl zeny). ¨¦¨§¥¨¦¦§©¦
FnM ,mipipOd lkA oiCd okexn`PW §¥©¦§¨©¦§¨¦§¤¤¡©

(ciÎai ,l zeny)ipA W`x z` `Vz iM'¦¦¨¤Ÿ§¥
...l`xUimicEwRd lr xaFrd lM ¦§¨¥Ÿ¨¥©©§¦

'dlrne dpW mixUr oAn'Fbe ¦¤¤§¦¨¨¨¨§¨§
(m"`x):d dxez

(d).éëðçä úçtLîKix`n aEzMd ¦§©©©£Ÿ¦©¨©£¦
:miinrR dgRWn lM mW zxMfdA o`M̈§©§¨©¥¨¦§¨¨©£©¦
KM xg`e ,ixTird FnWA dNigY§¦¨¦§¨¦¨¦§©©¨
daiYd W`xA c"Eie `"d ztqFzA§¤¤¥§§Ÿ©¥¨

,xaCd mrhe .DtFqaEEidW itl §¨§©©©¨¨§¦¤¨
dn' mixnF`e mzF` oiGan zFOE`d̈§©¦¨§§¦¨

,mdihaW lr oiqgiizn EN`xW`M ¥¦§©£¦©¦§¥¤©£¤
in rcFi `EdW ghFA mdn cg` lM̈¤¨¥¤¥©¤¥©¦

M ,eia` `EdW md mixEaqmzFidA ¨¦¦§¦¥¤¦§¨
mixvnAmiIxvOd EhlW `l §¦§©¦Ÿ¨§©¦§¦¦

mdizFO`AdwfgA mzF` zgwl §¦¥¤¨©©¨§¨§¨
,dX`M mdl zFidl`ldmtEbA m` ¦§¨¤§¦¨£Ÿ¦§¨

'mdizFWpA xnFgeÎlw ,milWFn Eid, ¨§¦©¨¤¦§¥¤
l`xUi ipaA dAxd Wi ixd ,oMW oeike§¥¨¤¥£¥¥©§¥¦§¥¦§¨¥
xg` miqgizn mpi`e ,ixvn mdia`W¤£¦¤¦§¦§¥¨¦§©£¦©©

.haW mEWÎWFcTd liHd Kkitl ¥¤§¦¨¦¦©¨
cSn `"d - mdilr FnW `EdÎKExÄ§£¥¤¥¦©

df cSn c"Fie dflW zFIzF`d iYW] ¤§¦©¤§¥¨¦¤
- ['Di' :WFcTd mXdip` cirn ,xnFl ©¥©¨¨©¥¦£¦

.mdizFa` ipA mdW mdilrKke £¥¤¤¥§¥£¥¤§¨
ippd 'KFpg' zgRWn :aEzMd Wxcp¦§¨©¨¦§©©£¦§¦
ikpgd zgRWn DNEMW dilr cirn¥¦¨¤¨¤¨¦§©©©£Ÿ¦

.'ekecec iciÎlr WxFtOW `Ed dfe§¤¤§¨©§¥¨¦
(c ,akw mildz)'l`xUil zEcr Di ihaW'¦§¥¨¥§¦§¨¥

dGd mXd -(Di mW)mdilr cirn ©¥©¤¥¨¥¦£¥¤
azM mNEkA ,Kkitl .mdihaWl§¦§¥¤§¦¨§¨¨©
'dpni'A la` ,'i`ENRd' 'ikFpgd'©£¦©©¦£¨§¦§¨

(cn weqt oldl)xnFl KxvEd `ldpnil' Ÿ§©©§¦§¨
mXdW itl ,'ipnId zgRWnxaM ¦§©©©¦§¦§¦¤©¥§¨

FA rEaw- FnW xTirA -W`xA c"Ei ¨©§¦©§¨Ÿ
,sFQA `"deaEzMd Fxi`Wd Kkl §¥©§¨¦§¦©¨

Kke] 'dpnId zgRWn dpnil' :FzxEvM§¨§¦§¨¦§©©©¦§¨§¨
zFxMfp `"d c"Ei mXd zFIzF`W ,sicr̈¦¤¦©¥¥¦§¨

oxcqM FA(oexkfd)[(n"eviw ,l"kyn):e dxez §¦§¨
(h)evä øLà`Ed 'ESd' .dWn lr £¤¦©Ÿ¤¦

FnM] zwFlgnE aix oFWl(bi ,a zeny) §¦©£¤§
`le ,['miSp mixar miWp` ipW dPde'§¦¥§¥£¨¦¦§¦¦¦§Ÿ
FrnWn `dIW 'Evp xW`' o`M xn`p¤¡©¨£¤¨¤§¥©§¨
`N` ,dWn lr mnvr md 'Eax xW`'£¤¨¥©§¨©¤¤¨
,aixl mixg`l EnxBW 'ESd xW`'£¤¦¤¨§©£¥¦¨¦

מח



qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g oey`x meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 326 'nr g"ig y"ewl t"r)

FxcrAW o`Sd dpFOW drFxl lWn̈¨§¤¤¤©Ÿ¤§¤§

ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ּכּכּכּכלללל־־־־עדתעדתעדתעדת |||| אתאתאתאת־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ההההּמּמּמּמּגּגּגּגפהפהפהפה........ׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו אחריאחריאחריאחרי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹותרתרתרתרֹוֹוֹוֹותתתת מניןמניןמניןמנין לידעלידעלידעלידע אאאאֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה והוהוהוהּוּוּוּואאאא ּבּבּבּבהןהןהןהן,,,, והרגוהרגוהרגוהרגּוּוּוּו עדרעדרעדרעדרֹוֹוֹוֹו לתלתלתלתֹוֹוֹוֹו זאביםזאביםזאביםזאבים ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנכנסכנסכנסכנסּוּוּוּו לרלרלרלרֹוֹוֹוֹועהעהעהעה ובפרש"י)ממממׁשׁשׁשׁשלללל א־ב. (כו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ואחד  אחד "ּכל ׁשם: ּוברׁש"י וגֹו'". אנׁשיו איׁש הרגּו יׂשראל ׁשֹופטי אל מׁשה "וּיאמר ּכתּוב ּבלק ּפרׁשת מּדּיני ּובסּיּום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אלפים". ּוׁשמֹונת רּבֹוא ׁשמֹונה יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל

ּבאּור: ְִֵָוצרי
ּבּה הּמּגפה ּבעקבֹות הּנֹותרים מנין לידע היה ׁשהּמנין היא רׁש"י) ׁשל מּמׁשלֹו הּמּובן (לפי ּבפרׁשתינּו הּכתּוב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמׁשמעּות

רּבֹוא מי"ז למעלה ׁשהרגּו נמצא יׂשראל ׁשֹופטי ידי על ההרּוגים חׁשּבֹון ּולפי מּיׂשראל, אלף כ"ד ּברמּב"ן)נפלּו רּבּוי (ּכּמּובא , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
מנין?! מצינּו לא וׁשם ּבּמּגפה, הּנֹופלים לגּבי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻמפלג

ּבזה: ֵֶַָהּבאּור
ּיּזהר  ׁשּמעּתה להבטיח ּכדי הּנֹותרֹות את מֹונה הּוא הּצאן, מן זאבים הרגּו ּכאׁשר הּצאן. על לׁשמר הּוא רֹועה ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹּתפקידֹו
יתרה  זהירּות ּתֹועיל לא ּבאׁשמתֹו ׁשאינֹו הּזק לגּבי ׁשהרי ּבּׁשֹומר, הּתלּוי ּבהּזק רק ׁשּי הּדבר ּברם, ּבׁשמירתם. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹיֹותר

ְִִָּבׁשמירה.
ּבׁשמירתם. להּזהר הּנֹותרים למנֹות טעם ואין ּבהריגתם, אׁשם מׁשה היה ולא ּכּדין, היתה החֹוטאים הריגת ּדידן: ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּובנּדֹון
זמרי  הריגת ואחר ּבֹו, ּפֹוגעין קּנאין ארמית ּדהּבֹועל ההלכה מּמׁשה ׁשּנתעּלמה מּכ ּכתֹוצאה ארעה הּמּגפה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמה־ׁשאין ־ּכן

ּבצאנֹו. זאבים ׁשּנכנסּו רֹועה ּבדגמת הּמּגפה, אחר הּנֹותרים את למנֹות הצר ולכן הּמּגפה, נעצרה ּפנחס ידי ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻעל

(á)Làø-úà eàN|íéøNò ïaî ìàøNé-éða úãò-ìk §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È·Ï∑ האם אחר ולא יתיחסּו האב ׁשבט .על ¿≈¬…»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(â)áàBî úáøòa íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìò©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

i"yx£Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ למנֹותם הּמקֹום ׁשּצּוה זאת, על עּמם להם:∑Ó‡Ï¯.ּדּברּו אמרּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְֶָָ
להּמנֹותצריכים ומעלה אּתם ׁשנה עׂשרים .מּבן ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

(ã)ýåýé äeö øLàk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLî-úà¤¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשּנאמר ומעלה, ׁשנה עׂשרים מּבן מנינם ל)ׁשּיהא עלֿהּפקדים (שמות העבר "ּכל : «¬∆ƒ»¿ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
.וגֹו'" ְ

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬»«¿

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk»»≈≈»¿ƒ¿»≈

ÈÓÓÏג  e¯Ó‡ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈
BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»««¿≈»ƒ≈

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÈÈד  „ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»
‡Ú¯‡Ó e˜Ù Èc Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ˙È»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fl Exqnp ,dWnl Exqnpe mixvOn¦¦§©¦§¦§§§Ÿ¤¦§§
,oipnAxn`PW(fl ,ai zeny)ipa ErqIe' §¦§¨¤¤¡©©¦§§¥

zF`n WWM dzMq qqnrxn l`xUi¦§¨¥¥©§§¥ªŸ¨§¥¥
'ilbx sl``Ed KMW dWnl f` xn`pe] ¤¤©§¦§¤¡©¨§¤¤¨
mxRqn(e"fxdn)[.,KkitlW eiWkrxaM ¦§¨¨§¦¨©§¨¤§¨

axTFPnf,'Fp`v' xifgdlE zEnl ¨¥§©¨§©£¦Ÿ
oipnA oxifgnaEzMd oFWlM]mildz) ©£¦¨§¦§¨¦§©¨

(f ,dv['Fzirxn o`ve FOr Epgp`e'©£©§©§Ÿ©§¦
(`negpz)(g"de`):a dxez

(a).íúBáà úéáìa`d haW lr §¥£¨©¥¤¨¨

m`d xg` `le ,Eqgizia`d m`W - ¦§©£§Ÿ©©¨¥¤¦¨¨
,oFrnW haXn m`de oaE`x haXn¦¥¤§¥§¨¥¦¥¤¦§
haWl qgiizn mdn clFPd oAd©¥©¨¥¤¦§©¥§¥¤

ipFrnXl `le ipaE`xd`xzaÎ`aa) ¨§¥¦§Ÿ©¦§¦
(:hw:b dxez
(b).íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå©§©¥Ÿ¤§¤§¨¨©Ÿ¥Ÿ¨

,xnFlMdESW z`f lr mOr ExAC §©¦§¦¨©Ÿ¤¦¨
.mzFpnl mFwOd'mz`' oFWlExEn`d ©¨¦§¨§Ÿ¨¨¨

FznbEC d`x] 'mOr' FnM `Ed o`M̈§¦¨§¥§¨
(d ,d dinxi)milcBd l` iN dkl`'¥£¨¦¤©§Ÿ¦

['mzF` dxAc`e: ©£©§¨¨
øîàì.dlrne dpW mixUr oAn ¥Ÿ¦¤¤§¦¨¨¨¨§¨

dzid KM ENi`M d`xp aEzMd oFWNn¦§©¨¦§¤§¦¨¨§¨
mixUr oAn' :mrd l` mdixaC zNigY§¦©¦§¥¤¤¨¨¦¤¤§¦

,'...dpWiE`xd oFWl df oi` mlE`e ¨¨§¨¥¤¨¨¨
KM `N` ,xEAiC zNigzl:mdl Exn` ¦§¦©¦¤¨¨¨§¨¤
zFpOil mY` mikixv'mixUr oAn §¦¦©¤¦¨¦¤¤§¦

'...dpW(`"eb):c dxez ¨¨
(c)øLàk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤¤§¦¨¨¨¨§¨©£¤

'Bâå äeö.,xnFlMoAn mpipn `dIW ¦¨§§©¤§¥¦§¨¨¦¤

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

ß fenz 'h ipy mei ß

(ä)úçtLî CBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ¦§©´©
:éàltä úçtLî àelôì éëðçä©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«

i"yx£ÈÎÁ‰ ˙ÁtLÓ∑ סבּורין ׁשבטיהם, על מתיחסין אּלּו מה ואֹומרים: אֹותם מבּזין האּמֹות ׁשהיּו לפי ƒ¿«««¬…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הטיל  לפיכ ּבנׁשֹותיהם! קלֿוחמר - מֹוׁשלים היּו ּבגּופם אם ּבאּמֹותיהם? הּמצרים ׁשלטּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהם
אבֹותיהם. ּבני ׁשהם עליהם אני מעיד לֹומר: זה, מּצד ויֹו"ד זה מּצד ה"א עליהם: ׁשמֹו ֿ הּוא ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּקדֹוׁשּֿברּו

ּדוד על ֿידי ׁשּמפר ׁש הּוא קכב)וזה  לׁשבטיהם,(תהילים עליהם מעיד הּזה הּׁשם - ליׂשראל". עדּות "ׁשבטיֿיּה : ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
קבּוע  ׁשהּׁשם לפי - הּימני" "מׁשּפחת לֹומר הצר לא ּבימנה אבל "הּפּלאי", "החנכי", ּכתיב: ּבכּלם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻֻלפיכ

ּבּסֹוף  וה"א ּבראׁש יֹו"ד .ּבֹו: ְֵַָֹ

(å)úçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©
:éîøkä©©§¦«

(æ)ìL íäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älàäL ¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³
ìLe úBàî òáLe óìà íéòaøàå:íéL §©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«

(ç):áàéìà àelô éðáe§¥¬©−¡¦¨«

(è)ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧
-ìòå äLî-ìò evä øLà äãòä éàéø÷ íøéáàå©«£¦¹̈§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©

:ýåýé-ìò íúväa çø÷-úãòa ïøäà©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
i"yx£ev‰ ¯L‡∑ מׁשה על יׂשראל ה'∑Ì˙v‰a.את על העם על הּׂש∑‰ev.את לריב יׂשראל את יאּו ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒְִִִִֵֶַָָ

הפעילּו לׁשֹון .מׁשה, ְְִִֶֹ

CBÁה  Ô·e‡¯ Èa Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬
:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CBÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

ÈÚ¯Ê˙ו  ÈÓ¯ÎÏ ÔB¯ˆÁ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ¿∆¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒ«¿ƒ
:ÈÓ¯k«¿ƒ

‡¯ÔÈÚaז  ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈«¬ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

‡ÈÏ‡·:ח  ‡elÙ È·e¿≈«¡ƒ»

„˙Ôט  ‡e‰ Ì¯È·‡Â Ô˙„Â Ï‡eÓ ·‡ÈÏ‡ È·e¿≈¡ƒ»¿≈¿»»«¬ƒ»»»
‰LÓ ÏÚ eLk˙‡c ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
ÔB‰ÈLBpk˙‡a Á¯˜„ ‡zLÎa Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…ƒ¿ƒ¿»¿…«¿ƒ¿«≈

:ÈÈ ÏÚ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dlrne dpW mixUr'd dEiSW FnM ¤§¦¨¨¨©§¨§¤¦¨
dpXA oFW`xd oipOA dWn z ¤̀¤©¦§¨¨¦©¨¨

mixvOn mz`vl dpFW`xd(ek gl zeny). ¨¦¨§¥¨¦¦§©¦
FnM ,mipipOd lkA oiCd okexn`PW §¥©¦§¨©¦§¨¦§¤¤¡©

(ciÎai ,l zeny)ipA W`x z` `Vz iM'¦¦¨¤Ÿ§¥
...l`xUimicEwRd lr xaFrd lM ¦§¨¥Ÿ¨¥©©§¦

'dlrne dpW mixUr oAn'Fbe ¦¤¤§¦¨¨¨¨§¨§
(m"`x):d dxez

(d).éëðçä úçtLîKix`n aEzMd ¦§©©©£Ÿ¦©¨©£¦
:miinrR dgRWn lM mW zxMfdA o`M̈§©§¨©¥¨¦§¨¨©£©¦
KM xg`e ,ixTird FnWA dNigY§¦¨¦§¨¦¨¦§©©¨
daiYd W`xA c"Eie `"d ztqFzA§¤¤¥§§Ÿ©¥¨

,xaCd mrhe .DtFqaEEidW itl §¨§©©©¨¨§¦¤¨
dn' mixnF`e mzF` oiGan zFOE`d̈§©¦¨§§¦¨

,mdihaW lr oiqgiizn EN`xW`M ¥¦§©£¦©¦§¥¤©£¤
in rcFi `EdW ghFA mdn cg` lM̈¤¨¥¤¥©¤¥©¦

M ,eia` `EdW md mixEaqmzFidA ¨¦¦§¦¥¤¦§¨
mixvnAmiIxvOd EhlW `l §¦§©¦Ÿ¨§©¦§¦¦

mdizFO`AdwfgA mzF` zgwl §¦¥¤¨©©¨§¨§¨
,dX`M mdl zFidl`ldmtEbA m` ¦§¨¤§¦¨£Ÿ¦§¨

'mdizFWpA xnFgeÎlw ,milWFn Eid, ¨§¦©¨¤¦§¥¤
l`xUi ipaA dAxd Wi ixd ,oMW oeike§¥¨¤¥£¥¥©§¥¦§¥¦§¨¥
xg` miqgizn mpi`e ,ixvn mdia`W¤£¦¤¦§¦§¥¨¦§©£¦©©

.haW mEWÎWFcTd liHd Kkitl ¥¤§¦¨¦¦©¨
cSn `"d - mdilr FnW `EdÎKExÄ§£¥¤¥¦©

df cSn c"Fie dflW zFIzF`d iYW] ¤§¦©¤§¥¨¦¤
- ['Di' :WFcTd mXdip` cirn ,xnFl ©¥©¨¨©¥¦£¦

.mdizFa` ipA mdW mdilrKke £¥¤¤¥§¥£¥¤§¨
ippd 'KFpg' zgRWn :aEzMd Wxcp¦§¨©¨¦§©©£¦§¦
ikpgd zgRWn DNEMW dilr cirn¥¦¨¤¨¤¨¦§©©©£Ÿ¦

.'ekecec iciÎlr WxFtOW `Ed dfe§¤¤§¨©§¥¨¦
(c ,akw mildz)'l`xUil zEcr Di ihaW'¦§¥¨¥§¦§¨¥

dGd mXd -(Di mW)mdilr cirn ©¥©¤¥¨¥¦£¥¤
azM mNEkA ,Kkitl .mdihaWl§¦§¥¤§¦¨§¨¨©
'dpni'A la` ,'i`ENRd' 'ikFpgd'©£¦©©¦£¨§¦§¨

(cn weqt oldl)xnFl KxvEd `ldpnil' Ÿ§©©§¦§¨
mXdW itl ,'ipnId zgRWnxaM ¦§©©©¦§¦§¦¤©¥§¨

FA rEaw- FnW xTirA -W`xA c"Ei ¨©§¦©§¨Ÿ
,sFQA `"deaEzMd Fxi`Wd Kkl §¥©§¨¦§¦©¨

Kke] 'dpnId zgRWn dpnil' :FzxEvM§¨§¦§¨¦§©©©¦§¨§¨
zFxMfp `"d c"Ei mXd zFIzF`W ,sicr̈¦¤¦©¥¥¦§¨

oxcqM FA(oexkfd)[(n"eviw ,l"kyn):e dxez §¦§¨
(h)evä øLà`Ed 'ESd' .dWn lr £¤¦©Ÿ¤¦

FnM] zwFlgnE aix oFWl(bi ,a zeny) §¦©£¤§
`le ,['miSp mixar miWp` ipW dPde'§¦¥§¥£¨¦¦§¦¦¦§Ÿ
FrnWn `dIW 'Evp xW`' o`M xn`p¤¡©¨£¤¨¤§¥©§¨
`N` ,dWn lr mnvr md 'Eax xW`'£¤¨¥©§¨©¤¤¨
,aixl mixg`l EnxBW 'ESd xW`'£¤¦¤¨§©£¥¦¨¦

מט



qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

(é)çø÷-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©
íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa äãòä úBîa§´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ

:ñðì eéäiå Léà¦½©¦«§−§¥«
i"yx£ÒÏ eÈ‰iÂ∑,ּולזּכרֹון יז)לאֹות הּכהּנה (במדבר על עֹוד לחלק זר, איׁש יקרב לא אׁשר .למען «ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

(àé)ñ :eúî-àì çø÷-éðáe§¥−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£e˙ÓŒ‡Ï Á¯˜ È·e∑(קי סנהדרין ּבלּבם,(במ"ר ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה היּו הם ¿≈…«…≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

קי)לפיכ ׁשם (סנהדרין ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבּה מקֹום להם .נתּבּצר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr bl zegiy ihewl)

מתמתמתמתּוּוּוּו לאלאלאלא קרחקרחקרחקרח יא)ּוּוּוּובניבניבניבני (כו, ְְְְֵֵֵֵֹֹ ַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹ
ּכתיב  ועדתֹו קרח לגּבי דהנה לֹומר, ויש לּכאן? ענינֹו ּומה קרח, לפרׁשת לכאֹורה ׁשיך קרח ּבני הצלת סיּפּור לׁשאֹול, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹיׁש

לג) טז, אֹו(קרח ההּוא, הקהל מּתֹו ׁשנאבדּו ּבּכ נענׁשּו קרח ׁשּבני לֹומר, ויׁש הקהל. מּתֹו אֹותם ויאבדּו ׁשראה קהל תֹו ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ּכּפרּוׁש ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ּבמחלֹוקת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשּתּתפים

מּתֹוכֹו. ׁשיאבדּו סיּבה אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל מה־ׁשאין־ּכן זה. קהל רק מּתֹו קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
חּוקת ּבּפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש (ּכפי המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל היה לא ׁשּכבר לאחרי ּכי כב)ּבּפרׁשתנּו, ּכלּו(כ, ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

להם ׁשנתּבצר המקֹום מן קרח ּבני יצאּו מדּבר), רׁש"מתי מתּו.י)(ראה ׁשלא יׂשראל לבני התּברר ואז , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(áé)úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL éða§¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ
úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ïéîéì éìàeîpä©§´¥¦½§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©

:éðéëiä©¨«¦¦«

(âé)ì éçøfä úçtLî çøæì:éìeàMä úçtLî ìeàL §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«
i"yx£Á¯ÊÏ∑ו)הּוא ּבעׂשרה (שמות ׁשהרי ּבנימין, מּׁשבט חמׁש וכן ּבטלה אהד מׁשּפחת אבל צהר, לׁשֹון צחר, ¿∆«ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ÈÂ˙י  ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿¿»
˙È ‡˙M‡ ˙ÏÎ‡ „k ‡zLÎ„ ‡˙BÓa Á¯…̃«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»«∆»»»

:˙‡Ï BÂ‰Â ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»«¬¿»

e˙ÈÓ:יא  ‡Ï Á¯˜ È·e¿≈…«»ƒ

ÈÚ¯Ê˙יב  Ï‡eÓÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBÚÓL Èa¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:ÔÈÎÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ¿≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

Ïe‡L:יג  ˙ÈÚ¯Ê Ïe‡LÏ Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

EziqdW EpiidCl`xUi z`EaixIW §©§¤¥¦¤¦§¨¥¤¨¦
EwlgiedWn lr(oexkfd): §©§§©Ÿ¤

.íúväaE`iad KkaEmrd z` §©Ÿ¨§¨¥¦¤¨¨
wFlglmB'd lrlr zwFlgOd iM ©£©©¦©©£¤©

,mFwOd lr zwFlgnM zaWgp dWn¤¤§¤¤§©£¤©©¨
xn`PW FnM(`i ,fh lirl)lke dY` okl' §¤¤¡©¨¥©¨§¨

''d lr micrPd Lzcr: £¨§©Ÿ¨¦©
.evämdE`iVd(mixbn Eid ,Eziqd) ¦¥¦¦¥¦¨§¨¦

.dWn lr aixl l`xUi z``Ede ¤¦§¨¥¨¦©Ÿ¤§
'Elirtd' oFWl'ElrR' oFWl `le §¦§¦§Ÿ§¨£

mnvr mdW FrnWn `dIWm`W ,Eax ¤§¥©§¨¤¥©§¨¨¤¦
mFwnA oke .'Evp' xnFl did oM¥¨¨©¨§¥¦§

'mzSdA''mzFvpA' xnFl did §©Ÿ¨¨¨©¦§¨
(oexkfd):i dxez

(i).ñðì eéäiåo`M xEn`d 'qp' oFWl ©¦§§¥§¥¨¨¨
:FWExiR,oFxMflE zF`lgxw WpFrW ¥§§¦¨¤¤Ÿ©

oniql l`xUi ipal WOiW Fzcre©£¨¦¥¦§¥¦§¨¥§¦¨
oFxMflExf Wi` axwi `l xW` ornl §¦¨§©©£¤Ÿ¦§©¦¨

dPEdMd lr cFr wFlgl(dÎb ,fi lirl) ©£©©§¨
('qp' oeyl xe`iaa .g ,`k lirl i"yx d`x):`i dxez

(`i).eúî àì çø÷ éðáeKFYn §¥Ÿ©Ÿ¥¦
,Ezn `NW xnFl aEzMd KxvEdW¤§©©¨©¤Ÿ¥
zEnl miiE`x Eid dNigYAW rnWn©§©¤©§¦¨¨§¦¨

s`W itl ,Ezn `l sFQal K`Eid md ©§©Ÿ¥§¦¤©¥¨
dvraA (gxw zwFlgn zvrA),dNgY ¨¥¨©£©©£¤Ÿ©©§¦¨
rWaEdaEWz Exdxd zwFlgOd z ¦§©©©£¤¦§£§¨

,Kkitl .mAlaux`d dgzR xW`M §¦¨§¦¨©£¤¨§¨¨¨¤
,gxw iWp` lM z` rFlal diR z ¤̀¦¨¦§©¤¨©§¥Ÿ©

mPdibA DFaB mFwn mdl xSAzp- ¦§©¥¨¤¨¨©§¥¦Ÿ
,mdiYgYOW dnc`d dwGgzpEaWie ¦§©§¨¨£¨¨¤¦©§¥¤§¨§

.mWgxw mr dlF`W Ecxi `l Kke ¨§¨Ÿ¨§§¨¦Ÿ©
'mPdiB'] dziOd on ElSpe ,Fzcre©£¨§¦§¦©¦¨¥¦Ÿ
zgizR mFwnl iEPiM `Ed o`M xMfEOd©§¨¨¦¦§§¦©

ux`d iR(g"n`a)KM xg` Elr mXnE .[ ¦¨¨¤¦¨¨©©¨
ux`l mrd lM mr E`aE ,ux`d ipR lr©§¥¨¨¤¨¦¨¨¨§¤¤

l`xUi(.iw oixcdpq)y"n`e ,zg` drcl m"`x) ¦§¨¥

ax' d"c .f ,fh lirle .` ,an mildz i"yx i"tr

('mkl:ai dxez
(bi).çøæìzFgRWOd iW`x zFnW §¤©§¨¥©¦§¨

ExMfp xaM ,dWxRA o`M mihxFtnd©§¨¦¨©¨¨¨§¨¦§§
mixvnl EcxIW 'Wtp miraW' oipnA§¦§©¦§¦¤¤¤¨§§¦§©¦

(fkÎg ,en ziy`xa)z` zFeWdl Ep`AWkE .§¤¨§©§¤
o`M mixMfp mdW mdn Wi ,mdizFnW§¥¤¥¥¤¤¥¦§¨¦¨
oFrnW ipaA oFbM] hrn iEPiWA§¦§©§¦§¥¦§

'l`Enp' o`M `xwp oFW`xdW(ai weqt) ¤¨¦¦§¨¨§¥
'l`Eni' `xwp `Ed mWe(i weqt)oi`e - §¨¦§¨§¥§¥

Wi mlE` ,[`Ed cg` mW iM mElM KkA§¨§¦¥¤¨¨¥
Wi oke ,xMip iEPiWA mixMfPW mdn¥¤¤¦§¨¦§¦¦¨§¥¥

.ixnbl o`M mixqg mdizFnXWi"yx ¤§¥¤£¥¦¨§©§¦
,mixkipd miiepiyd oipr dn o`k x`al `a

zegtynd oexqge:dpn oFrnW ipaA¦§¥¦§¨¨
aEzMdiW`x WW ,mixvn icxFi lv` ©¨¥¤§¥¦§©¦¥¨¥

ziW`xaA] zFgRWn(i ,en)zFnWaE,e) ¦§¨¦§¥¦¦§
(eh,zFgRWn Wng wx dpn o`M ENi`e [§¦¨¨¨©¨¥¦§¨
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ירּוׁשלמית, ּבגמרא ּומצאתי מׁשּפחֹות. ׁשבע הרי לגד, אצּבן וכן חמּׁשה, אּלא מנה לא וכאן למצרים ירד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבנים

פ"א) יומא פ"א. למצרים,(סוטה לחזר לב ונתנּו ּביׂשראל, להּלחם הּכנענים ּובאּו ּכבֹוד, ענני נסּתּלקּו אהרן ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּכׁשּמת
ׁשּנאמר למֹוסרה, ההר מהר מּסעֹות ׁשמֹונה לאחֹוריהם י)וחזרּו ּבניֿיעקן (דברים מּבארֹות נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

אּלא  למפרע? יׁש מּסעֹות ׁשמֹונה ההר הר עד ּומּמֹוסרה מת? ההר ּבהר והלא אהרן". מת ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹמֹוסרה,
ארּבע  נפלּו לוי ּומּבני  מׁשּפחֹות, ׁשבע מהם והרגּו להחזירם, אחריהם לוי ּבני ורדפּו לאחֹוריהם, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשחזרּו

ידעּתי מׁשּפ לא והרביעית הּקרחי; מׁשּפחת אּלא ּכאן נמנּו לא יצהר ּומּבני ועּזיאלי, ׁשמעי מׁשּפחת חֹות: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמנין  ׁשמעֹון מּׁשבט ׁשחסר החסרֹון לפי אבל ּבלעם, ּבדבר ּבּמּגפה ׁשּמתּו ּדרׁש, ּתנחּומא ורּבי היא. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמה

ׁשמעֹון  ׁשל מּׁשבטֹו נפלּו אלף כ "ד ׁשּכל נראה סיני, ׁשּבמדּבר הראׁשֹון מּמנין .זה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(ãé)óìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
ñ :íéúàîe¨¨«¦

(åè)ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾
ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeL ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£ÈÊ‡Ï∑ׁשמֹו על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני אצּבֹון, מׁשּפחת ׁשּזֹו אני .אֹומר ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

‡ÔÈÙÏיד  ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

ˆÔBÙטו  ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ Èa¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:ÈeL ˙ÈÚ¯Ê ÈeLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

È¯Ú:טז  ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ ÈÊ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÈÊ‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

mFwnAW DnW slgEd mB odn zg`e§©©¥¤©§©§¨¤¦§
.'gxf' o`M dpn ,mW dpnPd 'xgv'Ÿ©©¦§¤¨¨¨¨¤©

'gxf' iM `Ed cg` mW ,mpn``Ed ¨§¨¥¤¨¦¤©
'xgFv'(eh ,e zeny),z"ig zFIzF`dW ©¤¨¦¥

'xgv' ixde ,minrtl zFtNgzn `"de§¥¦§©§¦§¨¦©£¥Ÿ©
FnM'xdFv' oFWlzgixf FrnWOW §§©¤©§¨§¦©

'gxf' zErnWnl dnFcA xF`la` . §¤§©§¨¤©£¨
'cdF`' zgRWnipA lv` zipnPd ¦§©©©©¦§¥¥¤§¥

oFrnW(my)aEzMd o`M DxiMfd `l ¦§Ÿ¦§¦¨¨©¨
W itl.dlhAdf oipn onfA ,xnFlM §¦¤¨§¨§©¦§©¦§¨¤

.diWp`n ExiIYWp `l xaMWng oke §¨Ÿ¦§©§¥£¨¤¨§¥¨¥
zFgRWnoinipA haXn,o`M zFxqg ¦§¨¦¥¤¦§¨¦£¥¨

,mixvnl cxi mipa dxUrA ixdW¤£¥©£¨¨¨¦¨©§¦§©¦
xn`PW(`k ,en ziy`xa)rlA onipa ipaE' ¤¤¡©§¥¦§¨¦¤©

W`xe ig` onrpe `xB lAW`e xkaë¤¤§©§¥¥¨§©£¨¥¦¨Ÿ
,'Cx`e miRge miRno`kemiweqt onwl) ª¦§ª¦¨¨§§§¨

(hlÎgl:dXng `N` dpn `lrlA Ÿ¨¨¤¨£¦¨¤©
lAW`dWlW) mtEge mtEtW mxig` ©§¥£¦¨§¨§¨§¨

miRn ig` :mFwnA md mipFxg`d̈©£¦¥¦§¥¦ª¦
xkA :md o`M ExqgW dXnge .(miRge§ª¦©£¦¨¤¨§¨¥¤¤

.Cx`e W`x onrp `xBoke)'oFAv`' ¥¨©£¨Ÿ¨¨§§§¥¤§
cbl(fh ,my ziy`xa)] (:'oexkfd' zqxibloke §¨§¥

zgRWn'deWi'o`M dxqg,[xW`liM ¦§©©¦§¨£¥¨¨§¨¥¦
mixvn icxFi lv`(fi ,my ziy`xa),Epnp ¥¤§¥¦§©¦¦§

ieWie deWie dpni' :xW` ipA drAx ©̀§¨¨§¥¨¥¦§¨§¦§¨§¦§¦
dWxRA xEn`d oipOA ENi`e ,'drixaE§¦¨§¦©¦§¨¨¨©¨¨¨

(cn weqt oldl)ieWie dpni wx mixMfp¦§¨¦©¦§¨§¦§¦
.drixaEixdmihaW dWlXn ElhAW §¦¨£¥¤¨§¦§¨§¨¦

zFgRWn raW(`negpz)iz`vnE . ¤©¦§¨¨¨¦
zinlWExi `xnbA(i"d `"t dheq)cviM ¦§¨¨§©§¦¥©
zFgRWOd ElHAzp`aen oldlc oiprdÎ) ¦§©§©¦§¨

(mixacd zagxd my d`xe .c ,`k lirl i"yxa-
cFakÎippr EwNYqp oxd` zOWMW¤§¤¥©£Ÿ¦§©§©§¥¨
,l`xUiA mgNdl miprpMd E`aE¨©§©£¦§¦¨¥§¦§¨¥
Exfge ,mixvnl xFfgl al Epzpe§¨§¥©£§¦§©¦§¨§
Îxdn - zFrQn dpnW mdixFg`l©£¥¤§Ÿ¨©¨¥Ÿ

xn`PW ,dxqFnl xdd(e ,i mixac)ipaE ¨¨§¥¨¤¤¡©§¥
owriÎipA zFx`An Erqp l`xUi¦§¨¥¨§¦§¥§¥©£¨
Îxda `lde - oxd` zn mW dxqFn¥¨¨¥©£Ÿ©£Ÿ§Ÿ
xddÎxd cr dxqFOnE ,zn xdd̈¨¥¦¥¨©Ÿ¨¨
ExfgW `N` ?Wi zFrQn raW¤©©¨¥¤¨¤¨§
mdixg` iel ipa Etcxe ,mdixFg`l©£¥¤§¨§§¥¥¦©£¥¤
zFgRWn raW mdn Ebxde mxifgdl§©£¦¨§¨§¥¤¤©¦§¨
oxd` lr ElA`zd dxqFnA mWe]§¨§¥¨¦§©§©©£Ÿ

,EdEciRqdednxbPW dxSd llbA §¦§¦¦§©©¨¨¤¦§§¨
,FzzinAdYr ENi`M mdipirA dide §¦¨§¨¨§¥¥¤§¦©¨

,['oxd` zn mW' xn`p Kkl - zn¥§¨¤¡©¨¥©£Ÿ
Eltp iel ipAnEmW.zFgRWn rAx` ¦§¥¥¦¨§¨©§©¦§¨

.inlWExid ixaC o`M cr`l ,mlE`e ©¨¦§¥©§©§¦§¨Ÿ
.zFgRWOd rAx` md in mW WxRzp¦§¨¥¨¦¥©§©©¦§¨

:i"yx xirne`le odizFnWA EpwcÄ©§¦§¥¤§Ÿ
:WlW m` iM mdn ExqgW Ep`vn̈¨¤¨§¥¤¦¦¨

e ,il`iGre ,irnW zgRWnzgRWn ok ¦§©©¦§¦§ª¦¥¦§¥¦§©©
ixdW ,ixdvIdnzWlXxdvi ipA ©¦§¨¦¤£¥¦§¤§¥¦§¨

'ixkfe btpe gxw'(`k ,e zeny)Epnp `l Ÿ©¨¤¤§¦§¦Ÿ¦§
,igxTd zgRWn `N` o`kKFYnE ¨¤¨¦§©©©¨§¦¦

df ixd DhErin `N` DA xiIYWp `NW¤Ÿ¦§©¥¨¤¨¦¨£¥¤
dlhA ENi`M.iYrci `l ziriaxde §¦¨§¨§¨§¦¦Ÿ¨©§¦

,Wxc `nEgpz iAxe .`id dnlMW ©¦§©¦©§¨¨©¤¨
l`xUi ihaXn ExqgPW zFgRWOd©¦§¨¤¤§§¦¦§¥¦§¨¥

mzF` mdmrlA xacA dtBOA EzOW ¥¨¤¥©©¥¨¦§©¦§¨
dWxRd sFqA dxEn`d dtbOd `id]¦©©¥¨¨£¨§©¨¨¨

zncFTd(hÎ` dk lirl)ici lr dnxbPW ©¤¤¤¦§§¨©§¥
mrlA zvr(fh ,`l oldl xen`k).[i"yx £©¦§¨

:eixac lr xirnoFxqgd itl la £̀¨§¦©¤§
,df oipnA oFrnW haXn xqgW¤¨©¦¥¤¦§§¦§¨¤

ipiq xAcnAW oFW`xd oipOnoiAW) ¦¦§¨¨¦¤§¦§©¦©¤¥
(dtbOd dzid mipipOd ipWd`xp §¥©¦§¨¦¨§¨©©¥¨¦§¤

sl` c"k lMWW,EltpmNEM Eid ¤¨¤¤¤¨§¨¨
.oFrnW lW FhaXndf oipnA ,oMW ¦¦§¤¦§¤¥§¦§¨¤

(ci weqt oldl)cnrmipW' lr FxRqn ¨©¦§¨©§©¦
oipOA ENi`e ,'miz`nE sl` mixUre§¤§¦¤¤¨¨¦§¦©¦§¨

oFW`xd(bk ,` lirl)FxRqn diddrWY' ¨¦¨¨¦§¨¦§¨
ixd ,'zF`n WlWE sl` miXnge©£¦¦¤¤§Ÿ¥£¥
miWlW oFrnW haW ipAn ExqgPW¤¤§§¦§¥¥¤¦§§¦

d`nE sl` draWe(miyxtn):ci dxez §¦§¨¤¤¥¨
(fh).éðæàì`l mixvn icxFi oipnA §¨§¦§¦§©§¥¦§©¦Ÿ

e ,df mW cb ipaA xMfpFGW ip` xnF` ¦§©¦§¥¨¥¤§¥£¦¤
'oFAv`' zgRWn(fh ,en ziy`xa),dpnPd ¦§©©¤§©¦§¤

oAv`e ipEW iBge oFitv'] eipA oiA mẄ¥¨¨¦§§©¦¦§¤§Ÿ
.o`M dxqg `ide ['il`x`e icFx`e ixr¥¦©£¦§©§¥¦§¦£¥¨¨
z`xwp `l dOl rcFi ipi`e§¥¦¥©¨¨Ÿ¦§¥

:FnW lr FYgRWn,'ipFAv`d' ¦§©§©§¨¤§¦
'ipf`'l dtNgzpe:fi dxez §¦§©§¨§¨§¦

נ



qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

(é)çø÷-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©
íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa äãòä úBîa§´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ

:ñðì eéäiå Léà¦½©¦«§−§¥«
i"yx£ÒÏ eÈ‰iÂ∑,ּולזּכרֹון יז)לאֹות הּכהּנה (במדבר על עֹוד לחלק זר, איׁש יקרב לא אׁשר .למען «ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

(àé)ñ :eúî-àì çø÷-éðáe§¥−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£e˙ÓŒ‡Ï Á¯˜ È·e∑(קי סנהדרין ּבלּבם,(במ"ר ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה היּו הם ¿≈…«…≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

קי)לפיכ ׁשם (סנהדרין ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבּה מקֹום להם .נתּבּצר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr bl zegiy ihewl)

מתמתמתמתּוּוּוּו לאלאלאלא קרחקרחקרחקרח יא)ּוּוּוּובניבניבניבני (כו, ְְְְֵֵֵֵֹֹ ַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹ
ּכתיב  ועדתֹו קרח לגּבי דהנה לֹומר, ויש לּכאן? ענינֹו ּומה קרח, לפרׁשת לכאֹורה ׁשיך קרח ּבני הצלת סיּפּור לׁשאֹול, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹיׁש

לג) טז, אֹו(קרח ההּוא, הקהל מּתֹו ׁשנאבדּו ּבּכ נענׁשּו קרח ׁשּבני לֹומר, ויׁש הקהל. מּתֹו אֹותם ויאבדּו ׁשראה קהל תֹו ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ּכּפרּוׁש ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ּבמחלֹוקת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשּתּתפים

מּתֹוכֹו. ׁשיאבדּו סיּבה אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל מה־ׁשאין־ּכן זה. קהל רק מּתֹו קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
חּוקת ּבּפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש (ּכפי המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל היה לא ׁשּכבר לאחרי ּכי כב)ּבּפרׁשתנּו, ּכלּו(כ, ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

להם ׁשנתּבצר המקֹום מן קרח ּבני יצאּו מדּבר), רׁש"מתי מתּו.י)(ראה ׁשלא יׂשראל לבני התּברר ואז , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(áé)úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL éða§¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ
úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ïéîéì éìàeîpä©§´¥¦½§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©

:éðéëiä©¨«¦¦«

(âé)ì éçøfä úçtLî çøæì:éìeàMä úçtLî ìeàL §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«
i"yx£Á¯ÊÏ∑ו)הּוא ּבעׂשרה (שמות ׁשהרי ּבנימין, מּׁשבט חמׁש וכן ּבטלה אהד מׁשּפחת אבל צהר, לׁשֹון צחר, ¿∆«ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ÈÂ˙י  ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿¿»
˙È ‡˙M‡ ˙ÏÎ‡ „k ‡zLÎ„ ‡˙BÓa Á¯…̃«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»«∆»»»

:˙‡Ï BÂ‰Â ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»«¬¿»

e˙ÈÓ:יא  ‡Ï Á¯˜ È·e¿≈…«»ƒ

ÈÚ¯Ê˙יב  Ï‡eÓÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBÚÓL Èa¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:ÔÈÎÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ¿≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

Ïe‡L:יג  ˙ÈÚ¯Ê Ïe‡LÏ Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

EziqdW EpiidCl`xUi z`EaixIW §©§¤¥¦¤¦§¨¥¤¨¦
EwlgiedWn lr(oexkfd): §©§§©Ÿ¤

.íúväaE`iad KkaEmrd z` §©Ÿ¨§¨¥¦¤¨¨
wFlglmB'd lrlr zwFlgOd iM ©£©©¦©©£¤©

,mFwOd lr zwFlgnM zaWgp dWn¤¤§¤¤§©£¤©©¨
xn`PW FnM(`i ,fh lirl)lke dY` okl' §¤¤¡©¨¥©¨§¨

''d lr micrPd Lzcr: £¨§©Ÿ¨¦©
.evämdE`iVd(mixbn Eid ,Eziqd) ¦¥¦¦¥¦¨§¨¦

.dWn lr aixl l`xUi z``Ede ¤¦§¨¥¨¦©Ÿ¤§
'Elirtd' oFWl'ElrR' oFWl `le §¦§¦§Ÿ§¨£

mnvr mdW FrnWn `dIWm`W ,Eax ¤§¥©§¨¤¥©§¨¨¤¦
mFwnA oke .'Evp' xnFl did oM¥¨¨©¨§¥¦§

'mzSdA''mzFvpA' xnFl did §©Ÿ¨¨¨©¦§¨
(oexkfd):i dxez

(i).ñðì eéäiåo`M xEn`d 'qp' oFWl ©¦§§¥§¥¨¨¨
:FWExiR,oFxMflE zF`lgxw WpFrW ¥§§¦¨¤¤Ÿ©

oniql l`xUi ipal WOiW Fzcre©£¨¦¥¦§¥¦§¨¥§¦¨
oFxMflExf Wi` axwi `l xW` ornl §¦¨§©©£¤Ÿ¦§©¦¨

dPEdMd lr cFr wFlgl(dÎb ,fi lirl) ©£©©§¨
('qp' oeyl xe`iaa .g ,`k lirl i"yx d`x):`i dxez

(`i).eúî àì çø÷ éðáeKFYn §¥Ÿ©Ÿ¥¦
,Ezn `NW xnFl aEzMd KxvEdW¤§©©¨©¤Ÿ¥
zEnl miiE`x Eid dNigYAW rnWn©§©¤©§¦¨¨§¦¨

s`W itl ,Ezn `l sFQal K`Eid md ©§©Ÿ¥§¦¤©¥¨
dvraA (gxw zwFlgn zvrA),dNgY ¨¥¨©£©©£¤Ÿ©©§¦¨
rWaEdaEWz Exdxd zwFlgOd z ¦§©©©£¤¦§£§¨

,Kkitl .mAlaux`d dgzR xW`M §¦¨§¦¨©£¤¨§¨¨¨¤
,gxw iWp` lM z` rFlal diR z ¤̀¦¨¦§©¤¨©§¥Ÿ©

mPdibA DFaB mFwn mdl xSAzp- ¦§©¥¨¤¨¨©§¥¦Ÿ
,mdiYgYOW dnc`d dwGgzpEaWie ¦§©§¨¨£¨¨¤¦©§¥¤§¨§

.mWgxw mr dlF`W Ecxi `l Kke ¨§¨Ÿ¨§§¨¦Ÿ©
'mPdiB'] dziOd on ElSpe ,Fzcre©£¨§¦§¦©¦¨¥¦Ÿ
zgizR mFwnl iEPiM `Ed o`M xMfEOd©§¨¨¦¦§§¦©

ux`d iR(g"n`a)KM xg` Elr mXnE .[ ¦¨¨¤¦¨¨©©¨
ux`l mrd lM mr E`aE ,ux`d ipR lr©§¥¨¨¤¨¦¨¨¨§¤¤

l`xUi(.iw oixcdpq)y"n`e ,zg` drcl m"`x) ¦§¨¥

ax' d"c .f ,fh lirle .` ,an mildz i"yx i"tr

('mkl:ai dxez
(bi).çøæìzFgRWOd iW`x zFnW §¤©§¨¥©¦§¨

ExMfp xaM ,dWxRA o`M mihxFtnd©§¨¦¨©¨¨¨§¨¦§§
mixvnl EcxIW 'Wtp miraW' oipnA§¦§©¦§¦¤¤¤¨§§¦§©¦

(fkÎg ,en ziy`xa)z` zFeWdl Ep`AWkE .§¤¨§©§¤
o`M mixMfp mdW mdn Wi ,mdizFnW§¥¤¥¥¤¤¥¦§¨¦¨
oFrnW ipaA oFbM] hrn iEPiWA§¦§©§¦§¥¦§

'l`Enp' o`M `xwp oFW`xdW(ai weqt) ¤¨¦¦§¨¨§¥
'l`Eni' `xwp `Ed mWe(i weqt)oi`e - §¨¦§¨§¥§¥

Wi mlE` ,[`Ed cg` mW iM mElM KkA§¨§¦¥¤¨¨¥
Wi oke ,xMip iEPiWA mixMfPW mdn¥¤¤¦§¨¦§¦¦¨§¥¥

.ixnbl o`M mixqg mdizFnXWi"yx ¤§¥¤£¥¦¨§©§¦
,mixkipd miiepiyd oipr dn o`k x`al `a

zegtynd oexqge:dpn oFrnW ipaA¦§¥¦§¨¨
aEzMdiW`x WW ,mixvn icxFi lv` ©¨¥¤§¥¦§©¦¥¨¥

ziW`xaA] zFgRWn(i ,en)zFnWaE,e) ¦§¨¦§¥¦¦§
(eh,zFgRWn Wng wx dpn o`M ENi`e [§¦¨¨¨©¨¥¦§¨

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy
ירּוׁשלמית, ּבגמרא ּומצאתי מׁשּפחֹות. ׁשבע הרי לגד, אצּבן וכן חמּׁשה, אּלא מנה לא וכאן למצרים ירד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבנים

פ"א) יומא פ"א. למצרים,(סוטה לחזר לב ונתנּו ּביׂשראל, להּלחם הּכנענים ּובאּו ּכבֹוד, ענני נסּתּלקּו אהרן ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּכׁשּמת
ׁשּנאמר למֹוסרה, ההר מהר מּסעֹות ׁשמֹונה לאחֹוריהם י)וחזרּו ּבניֿיעקן (דברים מּבארֹות נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

אּלא  למפרע? יׁש מּסעֹות ׁשמֹונה ההר הר עד ּומּמֹוסרה מת? ההר ּבהר והלא אהרן". מת ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹמֹוסרה,
ארּבע  נפלּו לוי ּומּבני  מׁשּפחֹות, ׁשבע מהם והרגּו להחזירם, אחריהם לוי ּבני ורדפּו לאחֹוריהם, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשחזרּו

ידעּתי מׁשּפ לא והרביעית הּקרחי; מׁשּפחת אּלא ּכאן נמנּו לא יצהר ּומּבני ועּזיאלי, ׁשמעי מׁשּפחת חֹות: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמנין  ׁשמעֹון מּׁשבט ׁשחסר החסרֹון לפי אבל ּבלעם, ּבדבר ּבּמּגפה ׁשּמתּו ּדרׁש, ּתנחּומא ורּבי היא. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמה

ׁשמעֹון  ׁשל מּׁשבטֹו נפלּו אלף כ "ד ׁשּכל נראה סיני, ׁשּבמדּבר הראׁשֹון מּמנין .זה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(ãé)óìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
ñ :íéúàîe¨¨«¦

(åè)ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾
ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeL ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£ÈÊ‡Ï∑ׁשמֹו על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני אצּבֹון, מׁשּפחת ׁשּזֹו אני .אֹומר ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

‡ÔÈÙÏיד  ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

ˆÔBÙטו  ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ Èa¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:ÈeL ˙ÈÚ¯Ê ÈeLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

È¯Ú:טז  ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ ÈÊ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÈÊ‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

mFwnAW DnW slgEd mB odn zg`e§©©¥¤©§©§¨¤¦§
.'gxf' o`M dpn ,mW dpnPd 'xgv'Ÿ©©¦§¤¨¨¨¨¤©

'gxf' iM `Ed cg` mW ,mpn``Ed ¨§¨¥¤¨¦¤©
'xgFv'(eh ,e zeny),z"ig zFIzF`dW ©¤¨¦¥

'xgv' ixde ,minrtl zFtNgzn `"de§¥¦§©§¦§¨¦©£¥Ÿ©
FnM'xdFv' oFWlzgixf FrnWOW §§©¤©§¨§¦©

'gxf' zErnWnl dnFcA xF`la` . §¤§©§¨¤©£¨
'cdF`' zgRWnipA lv` zipnPd ¦§©©©©¦§¥¥¤§¥

oFrnW(my)aEzMd o`M DxiMfd `l ¦§Ÿ¦§¦¨¨©¨
W itl.dlhAdf oipn onfA ,xnFlM §¦¤¨§¨§©¦§©¦§¨¤

.diWp`n ExiIYWp `l xaMWng oke §¨Ÿ¦§©§¥£¨¤¨§¥¨¥
zFgRWnoinipA haXn,o`M zFxqg ¦§¨¦¥¤¦§¨¦£¥¨

,mixvnl cxi mipa dxUrA ixdW¤£¥©£¨¨¨¦¨©§¦§©¦
xn`PW(`k ,en ziy`xa)rlA onipa ipaE' ¤¤¡©§¥¦§¨¦¤©

W`xe ig` onrpe `xB lAW`e xkaë¤¤§©§¥¥¨§©£¨¥¦¨Ÿ
,'Cx`e miRge miRno`kemiweqt onwl) ª¦§ª¦¨¨§§§¨

(hlÎgl:dXng `N` dpn `lrlA Ÿ¨¨¤¨£¦¨¤©
lAW`dWlW) mtEge mtEtW mxig` ©§¥£¦¨§¨§¨§¨

miRn ig` :mFwnA md mipFxg`d̈©£¦¥¦§¥¦ª¦
xkA :md o`M ExqgW dXnge .(miRge§ª¦©£¦¨¤¨§¨¥¤¤

.Cx`e W`x onrp `xBoke)'oFAv`' ¥¨©£¨Ÿ¨¨§§§¥¤§
cbl(fh ,my ziy`xa)] (:'oexkfd' zqxibloke §¨§¥

zgRWn'deWi'o`M dxqg,[xW`liM ¦§©©¦§¨£¥¨¨§¨¥¦
mixvn icxFi lv`(fi ,my ziy`xa),Epnp ¥¤§¥¦§©¦¦§

ieWie deWie dpni' :xW` ipA drAx ©̀§¨¨§¥¨¥¦§¨§¦§¨§¦§¦
dWxRA xEn`d oipOA ENi`e ,'drixaE§¦¨§¦©¦§¨¨¨©¨¨¨

(cn weqt oldl)ieWie dpni wx mixMfp¦§¨¦©¦§¨§¦§¦
.drixaEixdmihaW dWlXn ElhAW §¦¨£¥¤¨§¦§¨§¨¦

zFgRWn raW(`negpz)iz`vnE . ¤©¦§¨¨¨¦
zinlWExi `xnbA(i"d `"t dheq)cviM ¦§¨¨§©§¦¥©
zFgRWOd ElHAzp`aen oldlc oiprdÎ) ¦§©§©¦§¨

(mixacd zagxd my d`xe .c ,`k lirl i"yxa-
cFakÎippr EwNYqp oxd` zOWMW¤§¤¥©£Ÿ¦§©§©§¥¨
,l`xUiA mgNdl miprpMd E`aE¨©§©£¦§¦¨¥§¦§¨¥
Exfge ,mixvnl xFfgl al Epzpe§¨§¥©£§¦§©¦§¨§
Îxdn - zFrQn dpnW mdixFg`l©£¥¤§Ÿ¨©¨¥Ÿ

xn`PW ,dxqFnl xdd(e ,i mixac)ipaE ¨¨§¥¨¤¤¡©§¥
owriÎipA zFx`An Erqp l`xUi¦§¨¥¨§¦§¥§¥©£¨
Îxda `lde - oxd` zn mW dxqFn¥¨¨¥©£Ÿ©£Ÿ§Ÿ
xddÎxd cr dxqFOnE ,zn xdd̈¨¥¦¥¨©Ÿ¨¨
ExfgW `N` ?Wi zFrQn raW¤©©¨¥¤¨¤¨§
mdixg` iel ipa Etcxe ,mdixFg`l©£¥¤§¨§§¥¥¦©£¥¤
zFgRWn raW mdn Ebxde mxifgdl§©£¦¨§¨§¥¤¤©¦§¨
oxd` lr ElA`zd dxqFnA mWe]§¨§¥¨¦§©§©©£Ÿ

,EdEciRqdednxbPW dxSd llbA §¦§¦¦§©©¨¨¤¦§§¨
,FzzinAdYr ENi`M mdipirA dide §¦¨§¨¨§¥¥¤§¦©¨

,['oxd` zn mW' xn`p Kkl - zn¥§¨¤¡©¨¥©£Ÿ
Eltp iel ipAnEmW.zFgRWn rAx` ¦§¥¥¦¨§¨©§©¦§¨

.inlWExid ixaC o`M cr`l ,mlE`e ©¨¦§¥©§©§¦§¨Ÿ
.zFgRWOd rAx` md in mW WxRzp¦§¨¥¨¦¥©§©©¦§¨

:i"yx xirne`le odizFnWA EpwcÄ©§¦§¥¤§Ÿ
:WlW m` iM mdn ExqgW Ep`vn̈¨¤¨§¥¤¦¦¨

e ,il`iGre ,irnW zgRWnzgRWn ok ¦§©©¦§¦§ª¦¥¦§¥¦§©©
ixdW ,ixdvIdnzWlXxdvi ipA ©¦§¨¦¤£¥¦§¤§¥¦§¨

'ixkfe btpe gxw'(`k ,e zeny)Epnp `l Ÿ©¨¤¤§¦§¦Ÿ¦§
,igxTd zgRWn `N` o`kKFYnE ¨¤¨¦§©©©¨§¦¦

df ixd DhErin `N` DA xiIYWp `NW¤Ÿ¦§©¥¨¤¨¦¨£¥¤
dlhA ENi`M.iYrci `l ziriaxde §¦¨§¨§¨§¦¦Ÿ¨©§¦

,Wxc `nEgpz iAxe .`id dnlMW ©¦§©¦©§¨¨©¤¨
l`xUi ihaXn ExqgPW zFgRWOd©¦§¨¤¤§§¦¦§¥¦§¨¥

mzF` mdmrlA xacA dtBOA EzOW ¥¨¤¥©©¥¨¦§©¦§¨
dWxRd sFqA dxEn`d dtbOd `id]¦©©¥¨¨£¨§©¨¨¨

zncFTd(hÎ` dk lirl)ici lr dnxbPW ©¤¤¤¦§§¨©§¥
mrlA zvr(fh ,`l oldl xen`k).[i"yx £©¦§¨

:eixac lr xirnoFxqgd itl la £̀¨§¦©¤§
,df oipnA oFrnW haXn xqgW¤¨©¦¥¤¦§§¦§¨¤

ipiq xAcnAW oFW`xd oipOnoiAW) ¦¦§¨¨¦¤§¦§©¦©¤¥
(dtbOd dzid mipipOd ipWd`xp §¥©¦§¨¦¨§¨©©¥¨¦§¤

sl` c"k lMWW,EltpmNEM Eid ¤¨¤¤¤¨§¨¨
.oFrnW lW FhaXndf oipnA ,oMW ¦¦§¤¦§¤¥§¦§¨¤

(ci weqt oldl)cnrmipW' lr FxRqn ¨©¦§¨©§©¦
oipOA ENi`e ,'miz`nE sl` mixUre§¤§¦¤¤¨¨¦§¦©¦§¨

oFW`xd(bk ,` lirl)FxRqn diddrWY' ¨¦¨¨¦§¨¦§¨
ixd ,'zF`n WlWE sl` miXnge©£¦¦¤¤§Ÿ¥£¥
miWlW oFrnW haW ipAn ExqgPW¤¤§§¦§¥¥¤¦§§¦

d`nE sl` draWe(miyxtn):ci dxez §¦§¨¤¤¥¨
(fh).éðæàì`l mixvn icxFi oipnA §¨§¦§¦§©§¥¦§©¦Ÿ

e ,df mW cb ipaA xMfpFGW ip` xnF` ¦§©¦§¥¨¥¤§¥£¦¤
'oFAv`' zgRWn(fh ,en ziy`xa),dpnPd ¦§©©¤§©¦§¤

oAv`e ipEW iBge oFitv'] eipA oiA mẄ¥¨¨¦§§©¦¦§¤§Ÿ
.o`M dxqg `ide ['il`x`e icFx`e ixr¥¦©£¦§©§¥¦§¦£¥¨¨
z`xwp `l dOl rcFi ipi`e§¥¦¥©¨¨Ÿ¦§¥

:FnW lr FYgRWn,'ipFAv`d' ¦§©§©§¨¤§¦
'ipf`'l dtNgzpe:fi dxez §¦§©§¨§¨§¦

ני



qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

(æé)úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©
:éìàøàä̈«©§¥¦«

(çé)óìà íéòaøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(èé)õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øò äãeäé éða§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤
:ïòðk§¨«©

(ë)ì íúçtLîì äãeäé-éðá eéäiåúçtLî äìL ©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ
úçtLî çøæì éöøtä úçtLî õøôì éðìMä©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§¤¾©¦§©−©

:éçøfä©©§¦«

(àë)ìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá eéäiå©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾
:éìeîçä úçtLî¦§©−©¤¨«¦«

(áë)íéòáLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²
ñ :úBàî Lîçå óìà¤−¤©«£¥¬¥«

(âë)éòìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì øëùOé éða§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®
:éðetä úçtLî äeôì§ª¾̈¦§©−©©¦«

(ãë)ì éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL §¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©
:éðøîMä©¦§Ÿ¦«

i"yx£·eLÈÏ∑ והּנֹולדין מצרים. יֹורדי ׁשם על נקראּו הּמׁשּפחֹות ּכל ּכי מצרים, ּביֹורדי האמּור יֹוב הּוא ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
וארּד ּבמצרים, ּכּלם ׁשּנֹולדּו ּומנּׁשה אפרים מּמׁשּפחֹות חּוץ ׁשמם, על הּמׁשּפחֹות נקראּו לא והלאה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻמּׁשם
מעּברת  ּכׁשהיתה למצרים אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻונעמן
ׁשל  ּבנים ּבני ׁשהיּו ּומלּכיאל, וחבר ליהּודה, ּבנים ּבני ׁשהיּו וחמּול, ּכחצרֹון למׁשּפחֹות נחלקּו לכ ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמהם,
ונעמן  ארּד הּללּו ּומּׁשנים הרּבה ּבנים ּבני לבלע ׁשהיּו אני אֹומר לאו, ואם טֹוב, הרי היא, אּגדה ואם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאׁשר.

ÈÚ¯Ê˙יז  ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

‡¯ÔÈÚaיח  ÔB‰ÈÈÓÏ „‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÔB‡Âיט  ¯Ú ˙ÈÓe ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È Èa¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÈÚ¯Ê˙כ  ‰ÏLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‰„e‰È È· BÂ‰Â«¬¿≈¿»¿«¿¬«¿¿≈»«¿ƒ
:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆««¿ƒ»«

ÔB¯ˆÁכא  ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ ı¯Ù È· BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Ê ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

ÔÈÚ·Lכב  ÔB‰ÈÈÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג  ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ Èa¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:Èet ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚ¯Ê˙כד  ÔB¯ÓLÏ ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔB¯ÓLƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).áeLéìicxFiA xEn`d 'aFi' `Ed §¨¨¨§§¥
,mixvnxn`PW(bi weqt my),ipaE' ¦§©¦¤¤¡©§¥

oi`e .'oxnWe aFie dEtE rlFY xkyVi¦¨¨¨ª¨§§¦§Ÿ§¥
cg` lW ,`id dWcg dgRWOW xnFl©¤¦§¨¨£¨¨¦¤¤¨
xg`l clFPW xkyVi lW eipa ipAn¦§¥¨¨¤¦¨¨¤©§©©

,mixvnl mzcixizFgRWOd lk iM §¦¨¨§¦§©¦¦¨©¦§¨
E`xwpwx,mixvn icxFi mW lr ¦§§©©¥§¥¦§©¦

E`xwp `l d`lde mXn oiclFPde§©¨¦¦¨¨¨§¨Ÿ¦§§
zFgRWOn uEg ,mnW lr zFgRWOd©¦§¨©§¨¦¦§§

dXpnE mixt`sqFi ipAmNEk EclFPW ¤§©¦§©¤§¥¥¤§¨
mixvnA`l mdAWaEzMd wNig §¦§©¦¤¨¤Ÿ¦¥©¨

iW`xM miaWgp mNEke ,EclFp izni ¥̀¨©§§¨¤§¨¦§¨¥

.zFgRWneoinipA haWA Epivn mlE` ¦§¨§¨¨¦§¥¤¦§¨¦
mBWoinipA oA rla ipA onrpe Cx` ¤©©§§§©£¨§¥¤©¤¦§¨¦

zFgRWnM o`M Epnp(n weqt onwl),mbd ¦§¨§¦§¨£©
.mixvn icxFi oiA mW Epnp `NW¤Ÿ¦§¨¥§¥¦§©¦
dWn iAx lW FcFqiA iz`vnE¨¨¦¦¤©¦Ÿ¤

,oWxCditlmixvnl oO` dcxIW ©©§¨§¦¤¨§¨¦¨§¦§©¦
mdn zxAErn dzidWMminF`zE] §¤¨§¨§¤¤¥¤§¦

,'mixvn icxFi' oirM miaWgpe [Eid̈§¤§¨¦§¥§¥¦§©¦
zFgRWnl Ewlgp Kkl,mnvr iptA §¨¤§§§¦§¨¦§¥©§¨

,mdia` rlA zgRWnA millkp mpi`e§¥¨¦§¨¦§¦§©©¤©£¦¤
md ixdeMFnÎipa EidW lEnge oFxvg ©£¥¥§¤§§¨¤¨§¥

,dcEdil mipamixvn icxFIn Eide ¨¦¦¨§¨¦§¥¦§©¦

(ai weqt my ziy`xa)o`M mipnPW¤¦§¦¨
mnvr iptA zFgRWnM(`k weqt lirl)`le §¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ

oA) uxR zgRWnA aEzMd mzF` llM̈©¨©¨§¦§©©¤¤¤
,mdia` (dcEdieokl`iMlnE xag §¨£¦¤§¥¤¤©§¦¥

xW` lW mipaÎipa EidWEidWoiA ¤¨§¥¨¦¤¨¥¤¨¥
mixvn icxFi(fi weqt my ziy`xa)Epnpe §¥¦§©¦§¦§
zFgRWnM o`M(dn weqt oldl)Ellkp `le ¨§¦§¨§Ÿ¦§§

.mdia` (xW` oA) drixA zgRWn mr¦¦§©©§¦¨¤¨¥£¦¤
oWxCd dWn iAx ixaC l` dYr xfFg i"Wx©¦¥©¨¤¦§¥©¦¤©©§¨
,oinipA oA rla ipA onrpe Cx`W xnF`d̈¥¤©§§§©£¨§¥¤©¤¦§¨¦
mzcixiA mdn zxAErn mO` dzid̈§¨¦¨§¤¤¥¤¦¦¨¨
mixvn icxFiM miaWgp md KklE mixvnl§¦§©¦§¨¥¤§¨¦§§¥¦§©¦

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy
על  נקראּו הּללּו הּׁשנים ותֹולדֹות ּבלע, ׁשם על הּבנים ׁשאר ּתֹולדֹות ונקראּו רּבה מׁשּפחה אחד מּכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיצאה
ׁשם  על נקראת ואחת ׁשמֹו על נקראת אחת מׁשּפחֹות: לׁשּתי ׁשּנחלקּו מכיר ּבבני אֹומר אני וכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשמם.
אֹוני" "ּבן ׁשּקראתֹו אּמֹו, נבּואת מקצת נתקּימה ּכאן ּבנימין. ׁשל מּבניו חסרּו מׁשּפחֹות חמׁש ּבנֹו. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּגלעד

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו מצאתי  זֹו ּכּלּה. נתקּימה ּבּגבעה ּובפילג ׁש אנינּותי, ּבן -. ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(äë)äòaøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ìLe óìà íéMLåñ :úBàî L §¦¦²¤−¤§¬¥«

(åë)écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½
:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«

(æë)óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(çë):íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBé éða§¥¬¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−§¤§¨«¦

(èë)ëîe éøéënä úçtLî øéëîì äMðî éðaøé §¥´§©¤À§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−
:éãòìbä úçtLî ãòìâì ãòìb-úà ãéìBä¦´¤¦§¨®§¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«

(ì)÷ìçì éøæòéàä úçtLî øæòéà ãòìâ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤
:é÷ìçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦«

(àì)úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©
:éîëMä©¦§¦«

(áì)úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©
:éøôçä©«¤§¦«

(âì)úBða-íà ék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®
äkìî äìâç äòðå äìçî ãçôìö úBða íLå§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈

:äöøúå§¦§¨«

ÔÈzLכה  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯Î˘OÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿»

Ò¯„כו  ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÏe·Ê Èa¿≈¿À¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆
:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈«¿ƒ«¿¿≈

‡ÔÈÙÏכז  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÔÏe·Ê ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÌÈ¯Ù‡Â:כח  ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÛÒBÈ Èa¿≈≈¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ

ÈÎÓe¯כט  ¯ÈÎÓ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÈÎÓÏ ‰MÓ Èa¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»ƒ
:„ÚÏb ˙ÈÚ¯Ê „ÚÏ‚Ï „ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»

ÏÁÏ˜ל  ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏb Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆
:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈∆

ÈÚ¯Ê˙לא  ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ
:ÌÎL∆∆

ÈÚ¯Ê˙לב  ¯ÙÁÂ Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ
:¯ÙÁ≈∆

‡Ô‰lלג  ÔÈa dÏ BÂ‰ ‡Ï ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe¿»¿»«≈∆»¬≈¿ƒ∆»≈
‰Ï‚Á ‰ÚÂ ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙a ÌeLÂ Ôa¿»¿¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓƒ¿»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

:zFgRWn iW`xM zFpOdldcB` m`e §¦¨§¨¥¦§¨§¦©¨¨
`id- dUrOd did KMW ,EpizFAxn ¦¥©¥¤¨¨¨©©£¤

e`l m`e ,aFh ixdoM WCg m` - £¥§¦¨¦¦¥¥
EPYWP dn mrh `vnp `NW zngn¥£©¤Ÿ¦§¨©©©¦§©

- zFgRWnM EpnPW EN`ip` xnF` ¥¤¦§§¦§¨¥£¦
:xg` mrh dfA xnFl WIWEidW ¤¥©¨¤©©©¥¤¨

rlaloinipA oAmipXnE ,dAxd mipA §¤©¤¦§¨¦¨¦©§¥¦§©¦
cg` lMn d`vi ,onrpe Cx` ,ElNd©¨©§§§©£¨¨§¨¦¨¤¨

,dAx dgRWnE`vIX dOn xzFi ¦§¨¨©¨¥¦©¤¨§
,mdig` x`XnEKkitlE`xwp ¦§¨£¥¤§¦¨¦§§

,rlA mW lr mipAd x`W zFclFY§§¨©¨¦©¥¤©

eENi`E`xwp ElNd mipXd zFclFz §¦§©§©¦©¨¦§§
mdizFclFYmnW lrlcFB zngn §¥¤©§¨¥£©¤

.miiEAixxikn ipaA xnF` ip` okeoA ¦¨§¥£¦¥¦§¥¨¦¤
dXpn(hk weqt oldl)mrHd EdGW §©¤¤¤©©©

zg` ,zFgRWn iYWl EwlgPW¤¤§§¦§¥¦§¨©©
FnW lr z`xwp,'ixikOd zgRWn' ¦§¥©§¦§©©©¨¦¦

,FpA crlB mW lr z`xwp zg`eitl §©©¦§¥©¥¦§¨§§¦
`l ,xikn cilFdW mipAd x`XW¤§¨©¨¦¤¦¨¦Ÿ
FpaM KM lM dAx mYgRWn dzid̈§¨¦§©§¨©¨¨¨¦§
zFgRWnM mi`xwp EidIW cr ,crlB¦§¨©¤¦§¦§¨¦§¦§¨

.mnvr iptA¦§¥©§¨

oiprA ,oWxCd dWn iAx mWA sqFp xaC̈¨¨§¥©¦¤©©§¨¨¦§¨
zFgRWOd zFcF` (bi wEqR) dlrnl xEn`d̈¨§©§¨¨©¦§¨

:l`xUIn ExqgPWExqg zFgRWn Wng ¤¤§§¦¦§¨¥¨¥¦§¨¨§
dniIwzp o`M ,oinipA lW eipAn¦¨¨¤¦§¨¦¨¦§©§¨
oA' EY`xTW FO` z`Eap zvwn¦§¨§©¦¤§¨©¤

'ipF`(gi ,dl ziy`xa)-:FWExiRWoA ¦¤¥¤
`izEpip,[ixrv oA]aEdUrnWbliR £¦¦¤©£¦§©£¥¦¤¤

draBA(k mihtey)DNEk dniIwzpf`W ©¦§¨¦§©§¨¨¤¨
oinipA haW iWp` lM hrnM Ebxdp.Ff ¤¤§¦§©¨©§¥¥¤¦§¨¦

dWn iAx lW FcFqiA iz`vn̈¨¦¦¤©¦Ÿ¤
oWxCd(miyxtn ,g"n`a):dk dxez ©©§¨

נב



qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

(æé)úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©
:éìàøàä̈«©§¥¦«

(çé)óìà íéòaøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(èé)õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øò äãeäé éða§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤
:ïòðk§¨«©

(ë)ì íúçtLîì äãeäé-éðá eéäiåúçtLî äìL ©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ
úçtLî çøæì éöøtä úçtLî õøôì éðìMä©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§¤¾©¦§©−©

:éçøfä©©§¦«

(àë)ìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá eéäiå©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾
:éìeîçä úçtLî¦§©−©¤¨«¦«

(áë)íéòáLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²
ñ :úBàî Lîçå óìà¤−¤©«£¥¬¥«

(âë)éòìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì øëùOé éða§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®
:éðetä úçtLî äeôì§ª¾̈¦§©−©©¦«

(ãë)ì éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL §¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©
:éðøîMä©¦§Ÿ¦«

i"yx£·eLÈÏ∑ והּנֹולדין מצרים. יֹורדי ׁשם על נקראּו הּמׁשּפחֹות ּכל ּכי מצרים, ּביֹורדי האמּור יֹוב הּוא ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
וארּד ּבמצרים, ּכּלם ׁשּנֹולדּו ּומנּׁשה אפרים מּמׁשּפחֹות חּוץ ׁשמם, על הּמׁשּפחֹות נקראּו לא והלאה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻמּׁשם
מעּברת  ּכׁשהיתה למצרים אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻונעמן
ׁשל  ּבנים ּבני ׁשהיּו ּומלּכיאל, וחבר ליהּודה, ּבנים ּבני ׁשהיּו וחמּול, ּכחצרֹון למׁשּפחֹות נחלקּו לכ ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמהם,
ונעמן  ארּד הּללּו ּומּׁשנים הרּבה ּבנים ּבני לבלע ׁשהיּו אני אֹומר לאו, ואם טֹוב, הרי היא, אּגדה ואם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאׁשר.

ÈÚ¯Ê˙יז  ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

‡¯ÔÈÚaיח  ÔB‰ÈÈÓÏ „‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÔB‡Âיט  ¯Ú ˙ÈÓe ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È Èa¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÈÚ¯Ê˙כ  ‰ÏLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‰„e‰È È· BÂ‰Â«¬¿≈¿»¿«¿¬«¿¿≈»«¿ƒ
:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆««¿ƒ»«

ÔB¯ˆÁכא  ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ ı¯Ù È· BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Ê ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

ÔÈÚ·Lכב  ÔB‰ÈÈÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג  ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ Èa¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:Èet ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚ¯Ê˙כד  ÔB¯ÓLÏ ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔB¯ÓLƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).áeLéìicxFiA xEn`d 'aFi' `Ed §¨¨¨§§¥
,mixvnxn`PW(bi weqt my),ipaE' ¦§©¦¤¤¡©§¥

oi`e .'oxnWe aFie dEtE rlFY xkyVi¦¨¨¨ª¨§§¦§Ÿ§¥
cg` lW ,`id dWcg dgRWOW xnFl©¤¦§¨¨£¨¨¦¤¤¨
xg`l clFPW xkyVi lW eipa ipAn¦§¥¨¨¤¦¨¨¤©§©©

,mixvnl mzcixizFgRWOd lk iM §¦¨¨§¦§©¦¦¨©¦§¨
E`xwpwx,mixvn icxFi mW lr ¦§§©©¥§¥¦§©¦

E`xwp `l d`lde mXn oiclFPde§©¨¦¦¨¨¨§¨Ÿ¦§§
zFgRWOn uEg ,mnW lr zFgRWOd©¦§¨©§¨¦¦§§

dXpnE mixt`sqFi ipAmNEk EclFPW ¤§©¦§©¤§¥¥¤§¨
mixvnA`l mdAWaEzMd wNig §¦§©¦¤¨¤Ÿ¦¥©¨

iW`xM miaWgp mNEke ,EclFp izni ¥̀¨©§§¨¤§¨¦§¨¥

.zFgRWneoinipA haWA Epivn mlE` ¦§¨§¨¨¦§¥¤¦§¨¦
mBWoinipA oA rla ipA onrpe Cx` ¤©©§§§©£¨§¥¤©¤¦§¨¦

zFgRWnM o`M Epnp(n weqt onwl),mbd ¦§¨§¦§¨£©
.mixvn icxFi oiA mW Epnp `NW¤Ÿ¦§¨¥§¥¦§©¦
dWn iAx lW FcFqiA iz`vnE¨¨¦¦¤©¦Ÿ¤

,oWxCditlmixvnl oO` dcxIW ©©§¨§¦¤¨§¨¦¨§¦§©¦
mdn zxAErn dzidWMminF`zE] §¤¨§¨§¤¤¥¤§¦

,'mixvn icxFi' oirM miaWgpe [Eid̈§¤§¨¦§¥§¥¦§©¦
zFgRWnl Ewlgp Kkl,mnvr iptA §¨¤§§§¦§¨¦§¥©§¨

,mdia` rlA zgRWnA millkp mpi`e§¥¨¦§¨¦§¦§©©¤©£¦¤
md ixdeMFnÎipa EidW lEnge oFxvg ©£¥¥§¤§§¨¤¨§¥

,dcEdil mipamixvn icxFIn Eide ¨¦¦¨§¨¦§¥¦§©¦

(ai weqt my ziy`xa)o`M mipnPW¤¦§¦¨
mnvr iptA zFgRWnM(`k weqt lirl)`le §¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ

oA) uxR zgRWnA aEzMd mzF` llM̈©¨©¨§¦§©©¤¤¤
,mdia` (dcEdieokl`iMlnE xag §¨£¦¤§¥¤¤©§¦¥

xW` lW mipaÎipa EidWEidWoiA ¤¨§¥¨¦¤¨¥¤¨¥
mixvn icxFi(fi weqt my ziy`xa)Epnpe §¥¦§©¦§¦§
zFgRWnM o`M(dn weqt oldl)Ellkp `le ¨§¦§¨§Ÿ¦§§

.mdia` (xW` oA) drixA zgRWn mr¦¦§©©§¦¨¤¨¥£¦¤
oWxCd dWn iAx ixaC l` dYr xfFg i"Wx©¦¥©¨¤¦§¥©¦¤©©§¨
,oinipA oA rla ipA onrpe Cx`W xnF`d̈¥¤©§§§©£¨§¥¤©¤¦§¨¦
mzcixiA mdn zxAErn mO` dzid̈§¨¦¨§¤¤¥¤¦¦¨¨
mixvn icxFiM miaWgp md KklE mixvnl§¦§©¦§¨¥¤§¨¦§§¥¦§©¦

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy
על  נקראּו הּללּו הּׁשנים ותֹולדֹות ּבלע, ׁשם על הּבנים ׁשאר ּתֹולדֹות ונקראּו רּבה מׁשּפחה אחד מּכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיצאה
ׁשם  על נקראת ואחת ׁשמֹו על נקראת אחת מׁשּפחֹות: לׁשּתי ׁשּנחלקּו מכיר ּבבני אֹומר אני וכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשמם.
אֹוני" "ּבן ׁשּקראתֹו אּמֹו, נבּואת מקצת נתקּימה ּכאן ּבנימין. ׁשל מּבניו חסרּו מׁשּפחֹות חמׁש ּבנֹו. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּגלעד

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו מצאתי  זֹו ּכּלּה. נתקּימה ּבּגבעה ּובפילג ׁש אנינּותי, ּבן -. ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(äë)äòaøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ìLe óìà íéMLåñ :úBàî L §¦¦²¤−¤§¬¥«

(åë)écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½
:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«

(æë)óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(çë):íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBé éða§¥¬¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−§¤§¨«¦

(èë)ëîe éøéënä úçtLî øéëîì äMðî éðaøé §¥´§©¤À§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−
:éãòìbä úçtLî ãòìâì ãòìb-úà ãéìBä¦´¤¦§¨®§¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«

(ì)÷ìçì éøæòéàä úçtLî øæòéà ãòìâ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤
:é÷ìçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦«

(àì)úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©
:éîëMä©¦§¦«

(áì)úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©
:éøôçä©«¤§¦«

(âì)úBða-íà ék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®
äkìî äìâç äòðå äìçî ãçôìö úBða íLå§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈

:äöøúå§¦§¨«

ÔÈzLכה  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯Î˘OÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿»

Ò¯„כו  ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÏe·Ê Èa¿≈¿À¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆
:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈«¿ƒ«¿¿≈

‡ÔÈÙÏכז  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÔÏe·Ê ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÌÈ¯Ù‡Â:כח  ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÛÒBÈ Èa¿≈≈¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ

ÈÎÓe¯כט  ¯ÈÎÓ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÈÎÓÏ ‰MÓ Èa¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»ƒ
:„ÚÏb ˙ÈÚ¯Ê „ÚÏ‚Ï „ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»

ÏÁÏ˜ל  ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏb Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆
:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈∆

ÈÚ¯Ê˙לא  ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ
:ÌÎL∆∆

ÈÚ¯Ê˙לב  ¯ÙÁÂ Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ
:¯ÙÁ≈∆

‡Ô‰lלג  ÔÈa dÏ BÂ‰ ‡Ï ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe¿»¿»«≈∆»¬≈¿ƒ∆»≈
‰Ï‚Á ‰ÚÂ ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙a ÌeLÂ Ôa¿»¿¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓƒ¿»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

:zFgRWn iW`xM zFpOdldcB` m`e §¦¨§¨¥¦§¨§¦©¨¨
`id- dUrOd did KMW ,EpizFAxn ¦¥©¥¤¨¨¨©©£¤

e`l m`e ,aFh ixdoM WCg m` - £¥§¦¨¦¦¥¥
EPYWP dn mrh `vnp `NW zngn¥£©¤Ÿ¦§¨©©©¦§©

- zFgRWnM EpnPW EN`ip` xnF` ¥¤¦§§¦§¨¥£¦
:xg` mrh dfA xnFl WIWEidW ¤¥©¨¤©©©¥¤¨

rlaloinipA oAmipXnE ,dAxd mipA §¤©¤¦§¨¦¨¦©§¥¦§©¦
cg` lMn d`vi ,onrpe Cx` ,ElNd©¨©§§§©£¨¨§¨¦¨¤¨

,dAx dgRWnE`vIX dOn xzFi ¦§¨¨©¨¥¦©¤¨§
,mdig` x`XnEKkitlE`xwp ¦§¨£¥¤§¦¨¦§§

,rlA mW lr mipAd x`W zFclFY§§¨©¨¦©¥¤©

eENi`E`xwp ElNd mipXd zFclFz §¦§©§©¦©¨¦§§
mdizFclFYmnW lrlcFB zngn §¥¤©§¨¥£©¤

.miiEAixxikn ipaA xnF` ip` okeoA ¦¨§¥£¦¥¦§¥¨¦¤
dXpn(hk weqt oldl)mrHd EdGW §©¤¤¤©©©

zg` ,zFgRWn iYWl EwlgPW¤¤§§¦§¥¦§¨©©
FnW lr z`xwp,'ixikOd zgRWn' ¦§¥©§¦§©©©¨¦¦

,FpA crlB mW lr z`xwp zg`eitl §©©¦§¥©¥¦§¨§§¦
`l ,xikn cilFdW mipAd x`XW¤§¨©¨¦¤¦¨¦Ÿ
FpaM KM lM dAx mYgRWn dzid̈§¨¦§©§¨©¨¨¨¦§
zFgRWnM mi`xwp EidIW cr ,crlB¦§¨©¤¦§¦§¨¦§¦§¨

.mnvr iptA¦§¥©§¨

oiprA ,oWxCd dWn iAx mWA sqFp xaC̈¨¨§¥©¦¤©©§¨¨¦§¨
zFgRWOd zFcF` (bi wEqR) dlrnl xEn`d̈¨§©§¨¨©¦§¨

:l`xUIn ExqgPWExqg zFgRWn Wng ¤¤§§¦¦§¨¥¨¥¦§¨¨§
dniIwzp o`M ,oinipA lW eipAn¦¨¨¤¦§¨¦¨¦§©§¨
oA' EY`xTW FO` z`Eap zvwn¦§¨§©¦¤§¨©¤

'ipF`(gi ,dl ziy`xa)-:FWExiRWoA ¦¤¥¤
`izEpip,[ixrv oA]aEdUrnWbliR £¦¦¤©£¦§©£¥¦¤¤

draBA(k mihtey)DNEk dniIwzpf`W ©¦§¨¦§©§¨¨¤¨
oinipA haW iWp` lM hrnM Ebxdp.Ff ¤¤§¦§©¨©§¥¥¤¦§¨¦

dWn iAx lW FcFqiA iz`vn̈¨¦¦¤©¦Ÿ¤
oWxCd(miyxtn ,g"n`a):dk dxez ©©§¨

נג



qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

(ãì)íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²
ñ :úBàî òáLe óìà¤−¤§©¬¥«

(äì)ì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ
úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©

:éðçzä©©«£¦«

(åì):éðøòä úçtLî ïøòì çìúeL éða älàå§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÁÏ˙eL Èa ‰l‡Â∑ מׁשּפחה יצאה ּומערן ׁשּותלח, ׁשם על ּתֹולדֹותיהם נקראּו ׁשּותלח ּבני ׁשאר ¿≈∆¿≈»«¿ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וׁשבע  חמּׁשים זֹו ּבפרׁשה ותמצא וחׁשב, צא מׁשּפחֹות. לׁשּתי ׁשּותלח ּבני ונחׁשבּו ׁשמֹו, על ונקראת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹרּבה
ׁשּנאמר וזהּו וחמׁש, ׁשּׁשים הרי ׁשמֹונה לוי ּומּבני ז)מׁשּפחֹות, מעט,(דברים ה"א וגֹו'" המעט אּתם "ּכי : ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

א הּדרׁשן, מׁשה  רּבי ׁשל מיסֹודֹו הבנּתי זה אף ׁשבעים, ׁשהן העּמים ּכל מּמׁשּפחֹות חסרים אּתם ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹחמּׁשה
ּבדבריו  ּולהֹוסיף לפחֹות .הצרכּתי ְְְְְִִִִַָָֻ

(æì)íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älà¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄
ìLeóñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìà íéL §¦²¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−

ñ :íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

(çì)éòìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½
úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©

:éîøéçàä̈«£¦«¨¦«
i"yx£Ì¯ÈÁ‡Ï∑ אחירם נקרא מּמּנּו, ורם אחיו ׁשהיה יֹוסף ׁשם על ׁשּנקרא ּולפי למצרים, ׁשּירד אחי .הּוא «¬ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ÔÈLÓÁלד  ÔB‰ÈÈÓe ‰MÓ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«¿»

ÁÏ˙eLÏלה  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«
ÔÁ˙Ï ¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆¿««

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ»«

Ô¯Ú:לו  ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז  ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ Èa ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח  ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚ¯Ê Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:Ì¯ÈÁ‡¬ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(el)çìúeL éða älàåzgRWn oxrl §¥¤§¥¨©§¥¨¦§©©
.ipxrdglzEWl' xn`p mcFTd wEqRA ¨¥¨¦©¨©¥¤¡©§¤©

FpA caNOW ixd ,'iglzEXd zgRWn¦§©©©©§¦£¥¤¦§©§
W `N` ,mipA cFr Fl Eid oxripA x`W ¥¨¨¨¦¤¨¤§¨§¥

mW lr mdizFclFz E`xwp glzEW¤©¦§§§¥¤©¥
glzEW,mdia`d`vi oxrnE ¤©£¦¤¥¥¨¨§¨

FnW lr z`xwpe dAx dgRWn¦§¨¨©¨§¦§¥©§
,mig`d x`Xn cxtpAipa EaWgpe §¦§¨¦§¨¨©¦§¤§§§¥

:zFgRWn iYWl glzEWzgRWn ¤©¦§¥¦§¨¦§©©
glzEW ipA lM zllFMd) iglzEXd©©§¦©¤¤¨§¥¤©

.ipxrd zgRWnE ,(oxr caNn`v ¦§©¥¨¦§©©¨¥¨¦¥
dWxtA `vnze aFWgeFfmiXng ©£§¦§¨§¨¨¨£¦¦

,dpFnW iel ipAnE ,zFgRWn raWë¤©¦§¨¦§¥¥¦§¨
xn`PW FnM(gpÎfp miweqt oldl)zgRWn' §¤¤¡©¦§©©

zgRWn ...izdTd zgRWn ...iPWxBd©¥§ª¦¦§©©©§¨¦¦§©©
zgRWn ,iel zgRWn dN` .ixxOd©§¨¦¥¤¦§§Ÿ¥¦¦§©©

zgRWn ipxagd zgRWn ipaNd©¦§¦¦§©©©¤§Ÿ¦¦§©©
zgRWn iWEOd zgRWn ilgOd©©§¦¦§©©©¦¦§©©

'igxTdEdfe ;Wnge miXW ixd - ©¨§¦£¥¦¦§¨¥§¤
xn`PW(f ,f mixac)hrnd mY` iM' ¤¤¡©¦©¤©§©

'miOrd lMnl` dWn ixaCn] ¦¨¨©¦¦¦§¥¤¤
wWg miAExn mY`W ipRn `l :l`xUi¦§¨¥Ÿ¦§¥¤©¤§¦¨©
oiA mihrEn mkPd `ldW ,mkA 'd¨¤¤£Ÿ¦§¤¨¦¥

[miOrd x`W-'hrnÎd' zaiY §¨¨©¦¥©©§©
:daYkp ENi`M zWxcp,hrn `"d ¦§¤¤§¦¦§§¨¥§©

,Wng DNW `IxhniBW `"d zF`de§¨¥¤¦©§¦¨¤¨¨¥
:dfA zfnFxmixqg mY` Wng ¤¤¨¤¨¥©¤£¥¦

miraW odW ,miOrd lM zFgRWOn¦¦§§¨¨©¦¤¥¦§¦
(i wxt ziy`xa d`x)Wnge miXW mY`e§©¤¦¦§¨¥

.zFgRWn:i"yx xirnes`FfiYpad ¦§¨©¥©§¦
K` ,oWxCd dWn iAx lW FcFqin¦¤©¦Ÿ¤©©§¨©
eixacA siqFdlE zFgtl iYkxvEd§©§¦¦§§¦¦§¨¨

mpFWlM miYwYrd `lei"tr) §Ÿ¤§©§¦¦§¨
(`"aix:fl dxez
(gl).íøéçàìcxIW 'ig`' `Ed ©£¦¨¥¦¤¨©

mixvnlxn`PW FnM(`k ,en ziy`xa) §¦§©¦§¤¤¡©
`xB lAW`e xkae rlA onipa ipaE'§¥¦§¨¦¤©¨¤¤§©§¥¥¨
'Cx`e miRge miRn W`xe ig` onrpe. §©£¨¥¦¨Ÿª¦§ª¦¨¨§§

`xwPW itlEoMdidW sqFi mW lr §¦¤¦§¨¥©¥¥¤¨¨
.'mxig`' `xwp ,EPOn mxe eig`,oMW ¨¦§¨¦¤¦§¨£¦¨¤¥

zFnWA eipal `xFw did oinipA¦§¨¦¨¨¥§¨¨§¥
ca`pW eig` sqFi oiprl mifnFxd̈§¦§¦§©¥¨¦¤¤¡©
g`' xnFlM ,'ig`' FnW `xw dNigYaE]©§¦¨¨¨§¥¦§©¨
sqFi zNEcB Fl rcFPW xg`lE .'il did̈¨¦§©©¤©§©¥
lFcBd g`d mW lr 'mxig`' Fl `xẅ¨£¦¨©¥¨¨©¨

EPOn mxde(x"yl)[,bn ziy`xa i"yx) §¨¨¦¤
(l:hl dxez

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

(èì)ìúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçä©«¨¦«

i"yx£ÌÙeÙL∑על מּפים, האּמֹות הּוא ּבין ׁשפּוף יֹוסף ׁשהיה .ׁשם ¿»ִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

(î)écøàä úçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½
:éîòpä úçtLî ïîòðì§©£́½̈¦§©−©©©«£¦«

(àî)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
ñ :úBàî LLå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«

(áî)ì íúçtLîì ïã-éðá älàúçtLî íçeL ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©
:íúçtLîì ïc úçtLî älà éîçeMä©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

i"yx£ÌÁeLÏ∑ חׁשים .הּוא ¿»ִֻ

(âî)äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMLå§¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(ãî)äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈
:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî éåLéì§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

(äî)ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
:éìàékìnä úçtLî¦§©−©©©§¦«¥¦«

(åî):çøN øLà-úa íLå§¥¬©¨¥−¨«©
i"yx£Á¯N ¯L‡Œ˙a ÌLÂ∑ ּכאן מנאּה ּבחּיים, קּימת ׁשהיתה .לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàäL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

çî)(úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©
:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«

ÈÚ¯Ê˙לט  ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÙLÏƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ
:ÌÙeÁ»

‰‡¯Ècמ  ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÂ c¯‡ ÚÏ· È· BÂ‰Â«¬¿≈∆««¿¿¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ
:ÈÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÏ¿«¬»«¿ƒ«¬ƒ

ÔB‰ÈÈÓeמא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÈÚ¯Ê˙מב  ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ô„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôc ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

Úa¯‡Âמג  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ‰מד  ˙ÈÚ¯Ê ‰ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡ Èa¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Ê ‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה  ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ ‰ÚÈ¯· È·Ïƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ≈

Á¯Ò:מו  ¯L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

ÔÈLÓÁמז  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯L‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÚ¯Ê˙מח  Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:Èeb ˙ÈÚ¯Ê Èe‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hl)ì.íôeôL'miREn' `Ed(my)lr , ¦§¨¦©
sEtW sqFi didW mWltWe sEtM - ¥¤¨¨¥¨¨§¨¨

zFOE`d oiAmxhA) dNigYA mpn`] ¥¨¨§¨©§¦¨§¤¤
'miRn' F`xw (eig`l rxi` dn Fl rcFp©¨¥©§¨¦§¨ª¦

'dxFY cnl ia` iRO'W mW lri"yx) ©¥¤¦¦¨¦¨©¨
(my[(b ,dk dax ziy`xa i"tr):n dxez

(an)ì.íçeL'miWEg' `Ed(bk weqt my) §¨¦
EpivOW FnM] .zFIzF`d xcq KERidA§¦¥¤¨¦§¤¨¦

deW ozErnWOW zFaiY cFr¥¤©§¨¨¨¨
ÎdnlU' :oFbM ,zFtNgzn odizFIzF`e§¦¥¤¦§©§§©§¨

'dlnU(bk ,h ziy`xa - g ,ak zeny);ÎUaM' ¦§¨¤¤
'aUMai ,e lirl)(fi ,gi oldl -;'sriÎsir' ¤¤¨¥¨¥

(hk ,n diryi - gi ,dk mixac)[(g"n`a):bn dxez
(en).çøN øLà úa íLåzpeEM oi` §¥©¨¥¨©¥©¨©

,dgRWn W`xM DaiWgdl aEzMd©¨§©£¦¨§Ÿ¦§¨¨
m` iM dil` Eqgizi `l dipA ixdW¤£¥¨¤¨Ÿ¦§©£¥¤¨¦¦

xn`PW FnM] mdia` zgRWnllirl) §¦§©©£¦¤§¤¤¡©
(a ,``N` ,['mzFa` zial mzgRWnl'§¦§§Ÿ¨§¥£¨¤¨

W itl`idd zrAdzidoiicr §¦¤¨¥©¦¨§¨£©¦
,miIgA zniIwoiA dzidW s` lr ©¤¤©©¦©©¤¨§¨¥

Kkl ,mixvn icxFio`M D`pnicM §¥¦§©¦§¨§¨¨¨§¥
,KM lM mini dkix`dW DgaW ciBdl§©¦¦§¨¤¤¡¦¨¨¦¨¨

ux`d i`An zFidl dzkfexcq) §¨§¨¦§¦¨¥¨¨¤
(mler:fn dxez

נד



qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

(ãì)íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²
ñ :úBàî òáLe óìà¤−¤§©¬¥«

(äì)ì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ
úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©

:éðçzä©©«£¦«

(åì):éðøòä úçtLî ïøòì çìúeL éða älàå§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÁÏ˙eL Èa ‰l‡Â∑ מׁשּפחה יצאה ּומערן ׁשּותלח, ׁשם על ּתֹולדֹותיהם נקראּו ׁשּותלח ּבני ׁשאר ¿≈∆¿≈»«¿ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וׁשבע  חמּׁשים זֹו ּבפרׁשה ותמצא וחׁשב, צא מׁשּפחֹות. לׁשּתי ׁשּותלח ּבני ונחׁשבּו ׁשמֹו, על ונקראת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹרּבה
ׁשּנאמר וזהּו וחמׁש, ׁשּׁשים הרי ׁשמֹונה לוי ּומּבני ז)מׁשּפחֹות, מעט,(דברים ה"א וגֹו'" המעט אּתם "ּכי : ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

א הּדרׁשן, מׁשה  רּבי ׁשל מיסֹודֹו הבנּתי זה אף ׁשבעים, ׁשהן העּמים ּכל מּמׁשּפחֹות חסרים אּתם ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹחמּׁשה
ּבדבריו  ּולהֹוסיף לפחֹות .הצרכּתי ְְְְְִִִִַָָֻ

(æì)íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älà¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄
ìLeóñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìà íéL §¦²¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−

ñ :íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

(çì)éòìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½
úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©

:éîøéçàä̈«£¦«¨¦«
i"yx£Ì¯ÈÁ‡Ï∑ אחירם נקרא מּמּנּו, ורם אחיו ׁשהיה יֹוסף ׁשם על ׁשּנקרא ּולפי למצרים, ׁשּירד אחי .הּוא «¬ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ÔÈLÓÁלד  ÔB‰ÈÈÓe ‰MÓ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«¿»

ÁÏ˙eLÏלה  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«
ÔÁ˙Ï ¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆¿««

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ»«

Ô¯Ú:לו  ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז  ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ Èa ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח  ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚ¯Ê Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:Ì¯ÈÁ‡¬ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(el)çìúeL éða älàåzgRWn oxrl §¥¤§¥¨©§¥¨¦§©©
.ipxrdglzEWl' xn`p mcFTd wEqRA ¨¥¨¦©¨©¥¤¡©§¤©

FpA caNOW ixd ,'iglzEXd zgRWn¦§©©©©§¦£¥¤¦§©§
W `N` ,mipA cFr Fl Eid oxripA x`W ¥¨¨¨¦¤¨¤§¨§¥

mW lr mdizFclFz E`xwp glzEW¤©¦§§§¥¤©¥
glzEW,mdia`d`vi oxrnE ¤©£¦¤¥¥¨¨§¨

FnW lr z`xwpe dAx dgRWn¦§¨¨©¨§¦§¥©§
,mig`d x`Xn cxtpAipa EaWgpe §¦§¨¦§¨¨©¦§¤§§§¥

:zFgRWn iYWl glzEWzgRWn ¤©¦§¥¦§¨¦§©©
glzEW ipA lM zllFMd) iglzEXd©©§¦©¤¤¨§¥¤©

.ipxrd zgRWnE ,(oxr caNn`v ¦§©¥¨¦§©©¨¥¨¦¥
dWxtA `vnze aFWgeFfmiXng ©£§¦§¨§¨¨¨£¦¦

,dpFnW iel ipAnE ,zFgRWn raWë¤©¦§¨¦§¥¥¦§¨
xn`PW FnM(gpÎfp miweqt oldl)zgRWn' §¤¤¡©¦§©©

zgRWn ...izdTd zgRWn ...iPWxBd©¥§ª¦¦§©©©§¨¦¦§©©
zgRWn ,iel zgRWn dN` .ixxOd©§¨¦¥¤¦§§Ÿ¥¦¦§©©

zgRWn ipxagd zgRWn ipaNd©¦§¦¦§©©©¤§Ÿ¦¦§©©
zgRWn iWEOd zgRWn ilgOd©©§¦¦§©©©¦¦§©©

'igxTdEdfe ;Wnge miXW ixd - ©¨§¦£¥¦¦§¨¥§¤
xn`PW(f ,f mixac)hrnd mY` iM' ¤¤¡©¦©¤©§©

'miOrd lMnl` dWn ixaCn] ¦¨¨©¦¦¦§¥¤¤
wWg miAExn mY`W ipRn `l :l`xUi¦§¨¥Ÿ¦§¥¤©¤§¦¨©
oiA mihrEn mkPd `ldW ,mkA 'd¨¤¤£Ÿ¦§¤¨¦¥

[miOrd x`W-'hrnÎd' zaiY §¨¨©¦¥©©§©
:daYkp ENi`M zWxcp,hrn `"d ¦§¤¤§¦¦§§¨¥§©

,Wng DNW `IxhniBW `"d zF`de§¨¥¤¦©§¦¨¤¨¨¥
:dfA zfnFxmixqg mY` Wng ¤¤¨¤¨¥©¤£¥¦

miraW odW ,miOrd lM zFgRWOn¦¦§§¨¨©¦¤¥¦§¦
(i wxt ziy`xa d`x)Wnge miXW mY`e§©¤¦¦§¨¥

.zFgRWn:i"yx xirnes`FfiYpad ¦§¨©¥©§¦
K` ,oWxCd dWn iAx lW FcFqin¦¤©¦Ÿ¤©©§¨©
eixacA siqFdlE zFgtl iYkxvEd§©§¦¦§§¦¦§¨¨

mpFWlM miYwYrd `lei"tr) §Ÿ¤§©§¦¦§¨
(`"aix:fl dxez
(gl).íøéçàìcxIW 'ig`' `Ed ©£¦¨¥¦¤¨©

mixvnlxn`PW FnM(`k ,en ziy`xa) §¦§©¦§¤¤¡©
`xB lAW`e xkae rlA onipa ipaE'§¥¦§¨¦¤©¨¤¤§©§¥¥¨
'Cx`e miRge miRn W`xe ig` onrpe. §©£¨¥¦¨Ÿª¦§ª¦¨¨§§

`xwPW itlEoMdidW sqFi mW lr §¦¤¦§¨¥©¥¥¤¨¨
.'mxig`' `xwp ,EPOn mxe eig`,oMW ¨¦§¨¦¤¦§¨£¦¨¤¥

zFnWA eipal `xFw did oinipA¦§¨¦¨¨¥§¨¨§¥
ca`pW eig` sqFi oiprl mifnFxd̈§¦§¦§©¥¨¦¤¤¡©
g`' xnFlM ,'ig`' FnW `xw dNigYaE]©§¦¨¨¨§¥¦§©¨
sqFi zNEcB Fl rcFPW xg`lE .'il did̈¨¦§©©¤©§©¥
lFcBd g`d mW lr 'mxig`' Fl `xẅ¨£¦¨©¥¨¨©¨

EPOn mxde(x"yl)[,bn ziy`xa i"yx) §¨¨¦¤
(l:hl dxez

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

(èì)ìúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçä©«¨¦«

i"yx£ÌÙeÙL∑על מּפים, האּמֹות הּוא ּבין ׁשפּוף יֹוסף ׁשהיה .ׁשם ¿»ִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

(î)écøàä úçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½
:éîòpä úçtLî ïîòðì§©£́½̈¦§©−©©©«£¦«

(àî)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
ñ :úBàî LLå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«

(áî)ì íúçtLîì ïã-éðá älàúçtLî íçeL ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©
:íúçtLîì ïc úçtLî älà éîçeMä©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

i"yx£ÌÁeLÏ∑ חׁשים .הּוא ¿»ִֻ

(âî)äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMLå§¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(ãî)äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈
:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî éåLéì§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

(äî)ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
:éìàékìnä úçtLî¦§©−©©©§¦«¥¦«

(åî):çøN øLà-úa íLå§¥¬©¨¥−¨«©
i"yx£Á¯N ¯L‡Œ˙a ÌLÂ∑ ּכאן מנאּה ּבחּיים, קּימת ׁשהיתה .לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàäL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

çî)(úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©
:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«

ÈÚ¯Ê˙לט  ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÙLÏƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ
:ÌÙeÁ»

‰‡¯Ècמ  ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÂ c¯‡ ÚÏ· È· BÂ‰Â«¬¿≈∆««¿¿¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ
:ÈÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÏ¿«¬»«¿ƒ«¬ƒ

ÔB‰ÈÈÓeמא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÈÚ¯Ê˙מב  ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ô„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôc ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

Úa¯‡Âמג  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ‰מד  ˙ÈÚ¯Ê ‰ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡ Èa¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Ê ‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה  ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ ‰ÚÈ¯· È·Ïƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ≈

Á¯Ò:מו  ¯L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

ÔÈLÓÁמז  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯L‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÚ¯Ê˙מח  Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:Èeb ˙ÈÚ¯Ê Èe‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hl)ì.íôeôL'miREn' `Ed(my)lr , ¦§¨¦©
sEtW sqFi didW mWltWe sEtM - ¥¤¨¨¥¨¨§¨¨

zFOE`d oiAmxhA) dNigYA mpn`] ¥¨¨§¨©§¦¨§¤¤
'miRn' F`xw (eig`l rxi` dn Fl rcFp©¨¥©§¨¦§¨ª¦

'dxFY cnl ia` iRO'W mW lri"yx) ©¥¤¦¦¨¦¨©¨
(my[(b ,dk dax ziy`xa i"tr):n dxez

(an)ì.íçeL'miWEg' `Ed(bk weqt my) §¨¦
EpivOW FnM] .zFIzF`d xcq KERidA§¦¥¤¨¦§¤¨¦

deW ozErnWOW zFaiY cFr¥¤©§¨¨¨¨
ÎdnlU' :oFbM ,zFtNgzn odizFIzF`e§¦¥¤¦§©§§©§¨

'dlnU(bk ,h ziy`xa - g ,ak zeny);ÎUaM' ¦§¨¤¤
'aUMai ,e lirl)(fi ,gi oldl -;'sriÎsir' ¤¤¨¥¨¥

(hk ,n diryi - gi ,dk mixac)[(g"n`a):bn dxez
(en).çøN øLà úa íLåzpeEM oi` §¥©¨¥¨©¥©¨©

,dgRWn W`xM DaiWgdl aEzMd©¨§©£¦¨§Ÿ¦§¨¨
m` iM dil` Eqgizi `l dipA ixdW¤£¥¨¤¨Ÿ¦§©£¥¤¨¦¦

xn`PW FnM] mdia` zgRWnllirl) §¦§©©£¦¤§¤¤¡©
(a ,``N` ,['mzFa` zial mzgRWnl'§¦§§Ÿ¨§¥£¨¤¨

W itl`idd zrAdzidoiicr §¦¤¨¥©¦¨§¨£©¦
,miIgA zniIwoiA dzidW s` lr ©¤¤©©¦©©¤¨§¨¥

Kkl ,mixvn icxFio`M D`pnicM §¥¦§©¦§¨§¨¨¨§¥
,KM lM mini dkix`dW DgaW ciBdl§©¦¦§¨¤¤¡¦¨¨¦¨¨

ux`d i`An zFidl dzkfexcq) §¨§¨¦§¦¨¥¨¨¤
(mler:fn dxez

נה
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(èî)ì éøöiä úçtLî øöéì:éîlMä úçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

(ð)íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½
:úBàî òaøàå óìà íéòaøàå äMîç£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àð)óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤
ìLe úBàî òáL:íéL §©¬¥−§¦«

ß fenz 'i iyily mei ß

(áð):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âð):úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz älàì̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«
i"yx£ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑ הארץ חּלּוק ּבטרם עׂשרים לכלל ׁשּבאּו אףֿעלּֿפי  עׂשרים, מּבן לפחּותים ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

היה  ואם ואלף, אלף מאֹות ׁשׁש אּלּו אּלא ּבארץ חלק נטלּו לא חּלקּו, וׁשבע ּכבׁשּו ׁשנים ׁשבע ׁשהרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
לבּדֹו אביהם חלק אּלא נטלּו לא ּבנים ׁשּׁשה מהם .לאחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

(ãð)Léà Búìçð èéòîz èòîìå Búìçð äaøz áøì̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦ µ
:Búìçð ïzé åéã÷ô éôì§¦´§ª½̈ª©−©«£¨«

i"yx£B˙ÏÁ ‰a¯z ·¯Ï∑ החלקים היּו ׁשּלא ואףֿעלּֿפי רב, חלק נתנּו ּבאֹוכלֹוסין מרּבה ׁשהיה לׁשבט »««¿∆«¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
רּוח  עלּֿפי היה והּגֹורל ּגֹורל. ידי על אּלא עׂשּו לא - החלקים חּלקּו הּׁשבט רּבּוי לפי הּכל ׁשהרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשוים

ּבתרא' ּב'ּבבא ׁשּמפרׁש ּכמֹו קיח)הּקדׁש, הּקדׁש:(דף ּברּוח ואֹומר ותּמים ּבאּורים מלּבׁש היה הּכהן אלעזר : ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
ּבי"ב  ּגבּולים וי"ב ּפתקין, ּבי"ב ּכתּובים היּו והּׁשבטים עּמֹו. עֹולה ּפלֹוני ּתחּום עֹולה, ּפלֹוני ׁשבט ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָאם

ÌlL:מט  ˙ÈÚ¯Ê ÌlLÏ ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰ÈÈÓeנ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÁÂ„נא  ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:נב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈÓaנג  ‡ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»

Ôe¯ÚÊzנד  È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿¬
·‰È˙z È‰BÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«

:dzÒÁ‡«¬«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bp).õøàä ÷ìçz älàìxnFlM ¨¥¤¥¨¥¨¨¤§©
EqpkPW dN`l didY ux`d zTElg£©¨¨¤¦§¤¨¥¤¤¦§§

o`M xEn`d oipOd llkA`le ¦§©©¦§¨¨¨¨§Ÿ
mixUr oAn mizEgtlxn`PW FnM] ¦§¦¦¤¤§¦§¤¤¡©

(a weqt lirl)ipA zcr lM W`x z` E`U'§¤Ÿ¨£©§¥
,['dlrne dpW mixUr oAn l`xUi¦§¨¥¦¤¤§¦¨¨¨©§¨
('dN`kl' `le) 'dN`l' xn`PW KFYnE¦¤¤¡©¨¥¤§Ÿ§¨¥¤
oAn mizEgR EidW mzF` lM iM Epcnl̈©§¦¨¨¤¨§¦¦¤

,df oipn onfA mixUriRÎlrÎs` ¤§¦¦§©¦§¨¤©©¦
wENg mxhA mixUr llkl E`AW¤¨¦§©¤§¦§¤¤¦
EWaM mipW raW ixdW ,ux`d̈¨¤¤£¥¤©¨¦¨§

EwNg raWeEtlg mipW raW ,oMW] §¤©¦§¤¥¤©¨¦¨§
z` EniIQW cr ux`l EqpkPW f`n¥¨¤¦§§¨¨¤©¤¦§¤
zFtqFp mipW raW cFre ,DWEAiM¦¨§¤©¨¦¨
ux`d ighW lM zcicnA Ewqr odAW¤¨¤¨§¦§¦©¨¦§¥¨¨¤

mihaXl DzTElge(:giw migafa x`eank), ©£¨¨©§¨¦
EUrPW dAxd Eid ElNd mipXd KWnaE§¤¤©¨¦©¨¨©§¥¤©£

,[mixUr ipAux`A wlg Elhp `l §¥¤§¦Ÿ¨§¥¤¨¨¤
EN` `N`mdW ,calA o`M EpnPW ¤¨¥¤¦§¨¦§¨¤¥

sl`e sl` zF`nÎWWzF`n raW'E] ¥¥¤¤¨¨¤§©¥
['miWlWE(`p weqt)cg`l Eid m`e , §Ÿ¦§¦¨§¤¨

,mipa dXW mdnEid oipOd zrWAW ¥¤¦¨¨¦¤¦§©©¦§¨¨
,mixUrn mizEgRwlg `N` Elhp `l §¦¥¤§¦Ÿ¨§¤¨¥¤

,FCal mdia``le - 'dN`l' xn`PW £¦¤§©¤¤¡©¨¥¤§Ÿ
mixUrn mizEgRd mdipalm`] ¦§¥¤©§¦¥¤§¦¦

,ux`d zTElg onfA ig oiicr mdia £̀¦¤£©¦©¦§©£©¨¨¤
mc`l ribOd wlg lAwn `Ed ixd£¥§©¥¥¤©©¦©§¨¨
m`e ,mElM milAwn mpi` mde ,cigï¦§¥¥¨§©§¦§§¦
zTElgl df oipn oiA) miizpiA zn xaM§¨¥¥§©¦¥¦§¨¤©£©
Fwlg z` EPOn miWxFi md ixd (ux`d̈¨¤£¥¥§¦¦¤¤¤§

[lAwl iE`x didW(.fiw `xzaÎ`aa),oexkfd) ¤¨¨¨§©¥
(z"yn:cp dxez
(cp).Búìçð äaøz áøìhaWl ¨©©§¤©£¨§¥¤

wlg Epzp oiqFlkF`a dAExn didW¤¨¨§¤§§¦¨§¥¤
,axEpzp mihrEn eiqFlkF`W haWlE ©§¥¤¤§¨¨¦¨§

z` EwNig dNigYA :xnFlM] hrn wlg¥¤§©§©©§¦¨¦§¤
raWE sl`e sl` zF`n WW'l ux`d̈¨¤§¥¥¤¤¨¨¤§©
xRqnM mieW miwlg 'miWlWE zF`n¥§Ÿ¦£¨¦¨¦§¦§©

z` EwNig oMn xg`lE .micigid llM§©©§¦¦§©©¦¥¦§¤
mipFW minEgz xUr mipWl ux`d lM̈¨¨¤¦§¥¨¨§¦¦
Kke .eiWp` xRqn lcFbM haW lkl§¨¥¤§¤¦§©£¨¨§¨
mNEke ,Fzlgp mEgzA haW lM lgpzd¦§©¥¨¥¤¦§©£¨§¨

.[deW wlg DkFzA ElAiwiRÎlrÎs`e ¦§§¨¥¤¨¤§©©¦
lMd ixdW ,mieW miwlgd Eid `NW¤Ÿ¨©£¨¦¨¦¤£¥©Ÿ

EwNg haXd iEAx itlxUr mipW z` §¦¦©¥¤¦§¤§¥¨¨
,miwlgdz`f lkA`N` EUr `l ©£¨¦§¨ŸŸ¨¤¨

,lxFb iciÎlrxiMi haWe haW lMW ©§¥¨¤¨¥¤¨¥¤©¦
Fzlgpe Fwlg Edf ok` iM d`xie§¦§¤¦¨¥¤¤§§©£¨

,minXd on Fl crEinddid lxFBde ©§¨¦©¨©¦§©¨¨¨
WxFtOW FnM ,WcFTdÎgEx iRÎlr©¦©©¤§¤§¨

`xzaÎ`aaA(.akw)odMd xfrl` , §¨¨©§¨¤§¨¨©Ÿ¥
'miOEze mixE`'A WAEln didazM=] ¨¨§¨§¦§¦§©

iltM KFzA oEzp didW WxFtnd mW¥©§¨¤¨¨¨§¦§¥
ipa`AW zFIzF`d Eid FgMOW ,oWFgd©¤¤¦Ÿ¨¨¦¤§©§¥
,Ff xg` FfA zFxi`nE zFhlFA oWFgd©¤§§¦¨©©

[mil`FXl daEWzMÎgExA xnF`e ¦§¨©£¦§¥§©
dlFr ipFlR haW m`' ,WcFTddYr ©¤¦¥¤§¦¤©¨

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy
ׁש ׁשם ׁשל ּפתק ּבידֹו עֹולה ּפתקין: ׁשני ונֹוטל לתֹוכּה ידֹו מכניס והּנׂשיא ּבקלּפי, ּובללּום ּופתק ּפתקין, בטֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּפלֹוני, לׁשבט ּפלֹוני לגבּול עליתי הּגֹורל אני ואֹומר: צֹווח היה עצמֹו והּגֹורל לֹו, המפרׁש ּגבּול ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשל
רע  ּכר ּבית ּבׁשּומא: אּלא מחברֹו, מׁשּבח ּגבּול ׁשּיׁש לפי ּבמּדה, הארץ נתחּלקה ולא הּגֹורל". ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ"עלּֿפי

הּדמים  לפי הּכל טֹוב, סאה ּבית .ּכנגד ְְְִִֵֶֶַַָָֹ

(äð)ì õøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà-úBhî úBîL ©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«
:eìçðé íúáà£Ÿ−̈¦§¨«

i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑,הנחלֹות ׁשּכל ׁשּבּתֹורה, הנחלֹות מּכל זֹו נחלה הּכתּוב ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
להם  ׁשהיּו מצרים מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את יֹורׁשים מתים וכאן הּמתים, את יֹורׁשים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהחּיים
"לאּלה  ׁשּנאמר: ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל האחד ׁשלׁשה. ולזה אחד לזה הארץ, ּבבאי ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבנים
מּטֹותֿאבתם  "לׁשמֹות ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו אביהן אבי אצל נחלתן חזרה הארץ". ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּתחלק
יֹוצאי  למנין חּלקּוה מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות לפי חּלקּוה הּבנים, ׁשּנטלּו ׁשאחר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָינחלּו",

חלקים  ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני אּלא הארּבעה אּלּו נֹוטלין היּו לא Ï¯B‚a.מצרים, C‡∑יצאּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ«¿»ְָ

Ô‰ÓLÏנה  ‡Ú¯‡ ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¿»»
:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·Lƒ¿≈¬»«¿«¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

,lxFbA.'FOr dlFr ipFlR mEgY §¨§§¦¤¦
EzFnWÎmipWA miaEzk Eid mihaXd §©§¨¦¨§¦¦§¥

e ,oiwzR xUrokEaB a"ioilinEgY - ¨¨§¨¦§¥§¦§¥
Eid ,okl mcFw ErAwp xaMW miwlgd©£¨¦¤§¨¦§§¤¨¥¨

miaEzMoiwzR a"iA,mixg`mEllaE §¦§§¨¦£¥¦§¨
iRlwA-miwzRd ibEq ipW z` EaAxr §©§¦¦§§¤§¥¥©§¨¦

,[cxtp cvA bEq lM] dqtEwA`iUPde §§¨¨§©¦§¨§©¨¦
,xfrl` FxiMfdW haXd FzF` lW¤©¥¤¤¦§¦¤§¨¨
,oiwzR ipW lhFpe FkFzl Fci qipkn©§¦¨§§¥§¥§¨¦

,o`Mn wztE o`Mn wzReFcia dlFr ¤¤¦¨¤¤¦¨§¤§¨
lEaB lW wztE FhaW mW lW wzR¤¤¤¥¦§¤¤¤§

,Fl WxFtndlMdxfrl` xn`n itM ©§¨©Ÿ§¦©£©¤§¨¨
,WcTd gExAembdid Fnvr lxFBd §©©Ÿ¤§©©¨©§¨¨

izilr lxFBd ip`' xnF`e geFv¥©§¥£¦©¨¨¦¦
.'ipFlR haWl ,ipFlR lEabloiPnE ¦§§¦§¥¤§¦¦©¦

,xAcn did lxFBdWxn`PW(ep weqta) ¤©¨¨¨§©¥¤¤¡©
.lxFBd 'iR' lr:i"yx siqene`le ©¦©¨§Ÿ
ux`d dwNgzpdCnAcalA- ¦§©§¨¨¨¤§¦¨¦§¨

dizFlEaB z` EwNigWM xnFlM§©§¤¦§¤§¤¨
`l ,Flcb itM haWe haW lM ,mihaXl©§¨¦¨¥¤¨¥¤§¦¨§Ÿ
ghW lcFb itl wx xaCd z` Eraẅ§¤©¨¨©§¦¤¤©

,Daih itl mB `N` ,rwxTdWIW itl ©©§©¤¨©§¦¦¨§¦¤¥
Fxiagn gAEWn lEaBFznc`W §§¨¥£¥¤©§¨

mbd ,aFhe ax lEai d`ivFnE dIxFR¦¨¦¨§©§£©
.dCOA dPhw `idW`N`dTElgd ¤¦§©¨©¦¨¤¨©£¨

dzid`nEWA,rwxTd Kxr xEriWA - ¨§¨§¨§¦¤¤©©§©
:oFbMd`qÎziA cbpM rx xFMÎziA §¥©§¤¤¥§¨
,aFhz` iMlMdoiaXgn,minCd itl ¦¤©Ÿ§©§¦§¦©¨¦

,ghXd zCin od oFAWgA gwlp dide§¨¨¦§¨§¤§¥¦©©¤©
md 'd`q'E 'xEM'] dnc`d gaW ode§¥§©¨£¨¨§¨¥
zEOM zcicnl miWOWnd gtp ixEriW¦¥¤©©§©§¦¦§¦©©
oke 'xFM ziA' mpn` ;dnFCke miHg¦¦§©¤¨§¨¥§¥

lW zFCin ixEriW md ,'d`q ziA'¥§¨¥¦¥¦¤
rFxfl oYiPW rwxw :EpiidC .rwxw©§©§©§©§©¤¦©¦§©
.miHg d`q F` miHg xFM DghWA§¦§¨¦¦§¨¦¦
miHgd xEGiR otF` mdl rEci dide§¨¨¨©¨¤¤¦©¦¦
[mzrixf zxHnl iE`xd̈¨§©§©§¦¨¨

(g"n`a):dp dxez
(dp)ì.íúáà úBhî úBîLEN` ¦§©£Ÿ¨¥

.mixvn i`vFidlrnl ENi`e(bp weqta) §¥¦§©¦§¦§©§¨
'ux`d wlgY dN`l' :xnF` `Ed, ¥¨¥¤¥¨¥¨¨¤
micEwRd lr ExarW dN` EpiidC§©§¥¤¤¨§©©§¦
,(mixvn i`vFIn Eid `NW) df oipnA§¦§¨¤¤Ÿ¨¦§¥¦§©¦
?miaEzMd ipW EaXizi cviM ,oM m`e§¦¥¥©¦§©§§¥©§¦
zcgEin dTElgA dwNgzp ux`d `N ¤̀¨¨¨¤¦§©§¨©£¨§¤¤

e ,cgi zFxFCd ipXn dlElMddPiW ©§¨¦§¥©©©§¦¨
dlgp aEzMdFfzFlgPd lMn ©¨©£¨¦¨©§¨

miIgd zFlgPd lMW ,dxFYAW¤©¨¤¨©§¨©©¦
o`ke ,mizOd z` miWxFid s`mizn §¦¤©¥¦§¨©©¥¦

mig` ipW ?cviM .miIgd z` miWxFi§¦¤©©¦¥©§¥©¦
mipA mdl EidW mixvn i`vFIn¦§¥¦§©¦¤¨¨¤¨¦

ux`d i`aA,df oipnA micEwRddfl §¨¥¨¨¤©§¦§¦§¨¤¨¤
,dWlW dfle cg`oaE`x oFbM ¤¨§¨¤§Ÿ¨§§¥

i`vFIn EidW awri ipA oFrnWe§¦§§¥©£Ÿ¤¨¦§¥
oFrnWlE cg` oA oaE`xl ,mixvn¦§©¦¦§¥¥¤¨§¦§
Eid `l mipAde .mipA dWlW eig`̈¦§¨¨¦§©¨¦Ÿ¨
.df oipnA Ecwtp la` mixvn i`vFIn¦§¥¦§©¦£¨¦§§§¦§¨¤

oAdcg`doaE`x lW,cg` wlg lhp ©¥¨¤¨¤§¥¨©¥¤¤¨
dWlXdeoFrnW ipA,dWlW ElhplM §©§Ÿ¨§¥¦§¨§§Ÿ¨¨

cg` wlg cg`xn`PW(bp weqta) ¤¨¥¤¤¨¤¤¡©
,'ux`d wlgY dN`l'oiicr dfA K` ¨¥¤¥¨¥¨¨¤©¨¤£©¦

oMn xg`l iM ,dTElgd dxnbp `lŸ¦§§¨©£¨¦§©©¦¥
ENi`M mzF` oi`Fxlv` ozlgp dxfg ¦¨§¦¨§¨©£¨¨¥¤

odia`Îia`lM z` WixFd `Ede ,awri £¦£¦¤©£Ÿ§¦¤¨

eipA oFrnWe oaE`xl miwlgd zrAx ©̀§©©©£¨¦¦§¥§¦§¨¨
EwNgeoaE`xoFrnWemdipiAlMd §¦§§¥§¦§¥¥¤©Ÿ
deWA,miWxFId KxcMipW cg` lM §¨¤§¤¤©§¦¨¤¨§¥
,miwlgzFHn zFnWl' xn`PW Edfe £¨¦§¤¤¤¡©¦§©

,'Elgpi mzFa`mzF` miWixFn dYre £¨¦§¨§©¨¦¦¨
`vnp ,mdipal aEW oFrnWe oaE`x§¥§¦§¦§¥¤¦§¨
ipA zWlWl oke miwlg ipW oaE`x oal§¤§¥§¥£¨¦§¥¦§¤§¥
oFrnW ipaE] miwlg ipW oFrnW¦§§¥£¨¦§¥¦§
,[wlg WilW ipW cg` lM milAwn§©§¦¨¤¨§¥§¦¥¤
itl ,zFa`d ode mipAd od ExMfp Kkl§¨¦§§¥©¨¦§¥¨¨§¦
itl dEwNg ,mipAd ElhPW xg`W¤©©¤¨§©¨¦¦§¨§¦
ENi`e ,mixvOn E`vIW zFa`d̈¨¤¨§¦¦§©¦§¦

dEwNg dNgYnwxi`vFi oipnl ¦§¦¨¦§¨©§¦§©§¥
drAx`d EN` oilhFp Eid `l ,mixvn¦§©¦Ÿ¨§¦¥¨©§¨¨

miwlg ipW `N`cg` wlg oaE`x oA ¤¨§¥£¨¦¤§¥¥¤¤¨
,cg` wlg oFrnW ipA dWlWEeeiWkr §¨§¥¦§¥¤¤¨§©§¨

Elhpcgi oFrnWe oaE`x ipA zrAx` ¨§©§©©§¥§¥§¦§©©
.miwlg drAx`ux`d dzid ENi` oke ©§¨¨£¨¦§¥¦¨§¨¨¨¤

micEwRd ux`d i`al wx zwNgzn¦§©¤¤©§¨¥¨¨¤©§¦
mipAdn cg` lM milhFp Eid ,df oipnA§¦§¨¤¨§¦¨¤¨¥©¨¦
dxfgW EhwPW mrHde] cg` wlg¥¤¤¨§©©©¤¨§¤¨§¨
cIn `le (awri) 'odia` ia`'l mzlgp©£¨¨©£¦£¦¤©£Ÿ§Ÿ¦¨
`dIW icM ,(oFrnWe oaE`x) 'odia`'l©£¦¤§¥§¦§§¥¤§¥
miwlFg oFrnWe oaE`x rECn oaEn¨©©§¥§¦§§¦
Ehwp Kkl ,mdipAn ElATX dn mdipiA¥¥¤©¤¦§¦§¥¤§¨¨§
mzF` mi`Fx Ep`W xnFl 'odia` ia`'£¦£¦¤©¤¨¦¨
awrIn Ff dlgp EWxi md ENi`M§¦¥¨§©£¨¦©£Ÿ
[deWA miwlFg md Kkitl - mdia £̀¦¤§¦¨¥§¦§¨¤

(.fiw `xzaÎ`aa ,ixtq)(miyxtn):
.ìøBâa Cà,`Ed hErin oFWl 'K`' lM ©§¨¨©§¦

`ll dTElg WIW hrnl `A `Ed o`ke§¨¨§©¥¤¥£¨§Ÿ
:lxFBE`villMd on,alke rWFdi ¨¨§¦©§¨§ª©§¨¥

נו
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(èî)ì éøöiä úçtLî øöéì:éîlMä úçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

(ð)íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½
:úBàî òaøàå óìà íéòaøàå äMîç£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àð)óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤
ìLe úBàî òáL:íéL §©¬¥−§¦«

ß fenz 'i iyily mei ß

(áð):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âð):úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz älàì̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«
i"yx£ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑ הארץ חּלּוק ּבטרם עׂשרים לכלל ׁשּבאּו אףֿעלּֿפי  עׂשרים, מּבן לפחּותים ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

היה  ואם ואלף, אלף מאֹות ׁשׁש אּלּו אּלא ּבארץ חלק נטלּו לא חּלקּו, וׁשבע ּכבׁשּו ׁשנים ׁשבע ׁשהרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
לבּדֹו אביהם חלק אּלא נטלּו לא ּבנים ׁשּׁשה מהם .לאחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

(ãð)Léà Búìçð èéòîz èòîìå Búìçð äaøz áøì̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦ µ
:Búìçð ïzé åéã÷ô éôì§¦´§ª½̈ª©−©«£¨«

i"yx£B˙ÏÁ ‰a¯z ·¯Ï∑ החלקים היּו ׁשּלא ואףֿעלּֿפי רב, חלק נתנּו ּבאֹוכלֹוסין מרּבה ׁשהיה לׁשבט »««¿∆«¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
רּוח  עלּֿפי היה והּגֹורל ּגֹורל. ידי על אּלא עׂשּו לא - החלקים חּלקּו הּׁשבט רּבּוי לפי הּכל ׁשהרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשוים

ּבתרא' ּב'ּבבא ׁשּמפרׁש ּכמֹו קיח)הּקדׁש, הּקדׁש:(דף ּברּוח ואֹומר ותּמים ּבאּורים מלּבׁש היה הּכהן אלעזר : ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
ּבי"ב  ּגבּולים וי"ב ּפתקין, ּבי"ב ּכתּובים היּו והּׁשבטים עּמֹו. עֹולה ּפלֹוני ּתחּום עֹולה, ּפלֹוני ׁשבט ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָאם

ÌlL:מט  ˙ÈÚ¯Ê ÌlLÏ ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰ÈÈÓeנ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÁÂ„נא  ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:נב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈÓaנג  ‡ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»

Ôe¯ÚÊzנד  È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿¬
·‰È˙z È‰BÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«

:dzÒÁ‡«¬«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bp).õøàä ÷ìçz älàìxnFlM ¨¥¤¥¨¥¨¨¤§©
EqpkPW dN`l didY ux`d zTElg£©¨¨¤¦§¤¨¥¤¤¦§§

o`M xEn`d oipOd llkA`le ¦§©©¦§¨¨¨¨§Ÿ
mixUr oAn mizEgtlxn`PW FnM] ¦§¦¦¤¤§¦§¤¤¡©

(a weqt lirl)ipA zcr lM W`x z` E`U'§¤Ÿ¨£©§¥
,['dlrne dpW mixUr oAn l`xUi¦§¨¥¦¤¤§¦¨¨¨©§¨
('dN`kl' `le) 'dN`l' xn`PW KFYnE¦¤¤¡©¨¥¤§Ÿ§¨¥¤
oAn mizEgR EidW mzF` lM iM Epcnl̈©§¦¨¨¤¨§¦¦¤

,df oipn onfA mixUriRÎlrÎs` ¤§¦¦§©¦§¨¤©©¦
wENg mxhA mixUr llkl E`AW¤¨¦§©¤§¦§¤¤¦
EWaM mipW raW ixdW ,ux`d̈¨¤¤£¥¤©¨¦¨§

EwNg raWeEtlg mipW raW ,oMW] §¤©¦§¤¥¤©¨¦¨§
z` EniIQW cr ux`l EqpkPW f`n¥¨¤¦§§¨¨¤©¤¦§¤
zFtqFp mipW raW cFre ,DWEAiM¦¨§¤©¨¦¨
ux`d ighW lM zcicnA Ewqr odAW¤¨¤¨§¦§¦©¨¦§¥¨¨¤

mihaXl DzTElge(:giw migafa x`eank), ©£¨¨©§¨¦
EUrPW dAxd Eid ElNd mipXd KWnaE§¤¤©¨¦©¨¨©§¥¤©£

,[mixUr ipAux`A wlg Elhp `l §¥¤§¦Ÿ¨§¥¤¨¨¤
EN` `N`mdW ,calA o`M EpnPW ¤¨¥¤¦§¨¦§¨¤¥

sl`e sl` zF`nÎWWzF`n raW'E] ¥¥¤¤¨¨¤§©¥
['miWlWE(`p weqt)cg`l Eid m`e , §Ÿ¦§¦¨§¤¨

,mipa dXW mdnEid oipOd zrWAW ¥¤¦¨¨¦¤¦§©©¦§¨¨
,mixUrn mizEgRwlg `N` Elhp `l §¦¥¤§¦Ÿ¨§¤¨¥¤

,FCal mdia``le - 'dN`l' xn`PW £¦¤§©¤¤¡©¨¥¤§Ÿ
mixUrn mizEgRd mdipalm`] ¦§¥¤©§¦¥¤§¦¦

,ux`d zTElg onfA ig oiicr mdia £̀¦¤£©¦©¦§©£©¨¨¤
mc`l ribOd wlg lAwn `Ed ixd£¥§©¥¥¤©©¦©§¨¨
m`e ,mElM milAwn mpi` mde ,cigï¦§¥¥¨§©§¦§§¦
zTElgl df oipn oiA) miizpiA zn xaM§¨¥¥§©¦¥¦§¨¤©£©
Fwlg z` EPOn miWxFi md ixd (ux`d̈¨¤£¥¥§¦¦¤¤¤§

[lAwl iE`x didW(.fiw `xzaÎ`aa),oexkfd) ¤¨¨¨§©¥
(z"yn:cp dxez
(cp).Búìçð äaøz áøìhaWl ¨©©§¤©£¨§¥¤

wlg Epzp oiqFlkF`a dAExn didW¤¨¨§¤§§¦¨§¥¤
,axEpzp mihrEn eiqFlkF`W haWlE ©§¥¤¤§¨¨¦¨§

z` EwNig dNigYA :xnFlM] hrn wlg¥¤§©§©©§¦¨¦§¤
raWE sl`e sl` zF`n WW'l ux`d̈¨¤§¥¥¤¤¨¨¤§©
xRqnM mieW miwlg 'miWlWE zF`n¥§Ÿ¦£¨¦¨¦§¦§©

z` EwNig oMn xg`lE .micigid llM§©©§¦¦§©©¦¥¦§¤
mipFW minEgz xUr mipWl ux`d lM̈¨¨¤¦§¥¨¨§¦¦
Kke .eiWp` xRqn lcFbM haW lkl§¨¥¤§¤¦§©£¨¨§¨
mNEke ,Fzlgp mEgzA haW lM lgpzd¦§©¥¨¥¤¦§©£¨§¨

.[deW wlg DkFzA ElAiwiRÎlrÎs`e ¦§§¨¥¤¨¤§©©¦
lMd ixdW ,mieW miwlgd Eid `NW¤Ÿ¨©£¨¦¨¦¤£¥©Ÿ

EwNg haXd iEAx itlxUr mipW z` §¦¦©¥¤¦§¤§¥¨¨
,miwlgdz`f lkA`N` EUr `l ©£¨¦§¨ŸŸ¨¤¨

,lxFb iciÎlrxiMi haWe haW lMW ©§¥¨¤¨¥¤¨¥¤©¦
Fzlgpe Fwlg Edf ok` iM d`xie§¦§¤¦¨¥¤¤§§©£¨

,minXd on Fl crEinddid lxFBde ©§¨¦©¨©¦§©¨¨¨
WxFtOW FnM ,WcFTdÎgEx iRÎlr©¦©©¤§¤§¨

`xzaÎ`aaA(.akw)odMd xfrl` , §¨¨©§¨¤§¨¨©Ÿ¥
'miOEze mixE`'A WAEln didazM=] ¨¨§¨§¦§¦§©

iltM KFzA oEzp didW WxFtnd mW¥©§¨¤¨¨¨§¦§¥
ipa`AW zFIzF`d Eid FgMOW ,oWFgd©¤¤¦Ÿ¨¨¦¤§©§¥
,Ff xg` FfA zFxi`nE zFhlFA oWFgd©¤§§¦¨©©

[mil`FXl daEWzMÎgExA xnF`e ¦§¨©£¦§¥§©
dlFr ipFlR haW m`' ,WcFTddYr ©¤¦¥¤§¦¤©¨
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ׁש ׁשם ׁשל ּפתק ּבידֹו עֹולה ּפתקין: ׁשני ונֹוטל לתֹוכּה ידֹו מכניס והּנׂשיא ּבקלּפי, ּובללּום ּופתק ּפתקין, בטֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּפלֹוני, לׁשבט ּפלֹוני לגבּול עליתי הּגֹורל אני ואֹומר: צֹווח היה עצמֹו והּגֹורל לֹו, המפרׁש ּגבּול ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשל
רע  ּכר ּבית ּבׁשּומא: אּלא מחברֹו, מׁשּבח ּגבּול ׁשּיׁש לפי ּבמּדה, הארץ נתחּלקה ולא הּגֹורל". ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ"עלּֿפי

הּדמים  לפי הּכל טֹוב, סאה ּבית .ּכנגד ְְְִִֵֶֶַַָָֹ

(äð)ì õøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà-úBhî úBîL ©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«
:eìçðé íúáà£Ÿ−̈¦§¨«

i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑,הנחלֹות ׁשּכל ׁשּבּתֹורה, הנחלֹות מּכל זֹו נחלה הּכתּוב ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
להם  ׁשהיּו מצרים מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את יֹורׁשים מתים וכאן הּמתים, את יֹורׁשים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהחּיים
"לאּלה  ׁשּנאמר: ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל האחד ׁשלׁשה. ולזה אחד לזה הארץ, ּבבאי ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבנים
מּטֹותֿאבתם  "לׁשמֹות ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו אביהן אבי אצל נחלתן חזרה הארץ". ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּתחלק
יֹוצאי  למנין חּלקּוה מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות לפי חּלקּוה הּבנים, ׁשּנטלּו ׁשאחר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָינחלּו",

חלקים  ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני אּלא הארּבעה אּלּו נֹוטלין היּו לא Ï¯B‚a.מצרים, C‡∑יצאּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ«¿»ְָ

Ô‰ÓLÏנה  ‡Ú¯‡ ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¿»»
:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·Lƒ¿≈¬»«¿«¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

,lxFbA.'FOr dlFr ipFlR mEgY §¨§§¦¤¦
EzFnWÎmipWA miaEzk Eid mihaXd §©§¨¦¨§¦¦§¥

e ,oiwzR xUrokEaB a"ioilinEgY - ¨¨§¨¦§¥§¦§¥
Eid ,okl mcFw ErAwp xaMW miwlgd©£¨¦¤§¨¦§§¤¨¥¨

miaEzMoiwzR a"iA,mixg`mEllaE §¦§§¨¦£¥¦§¨
iRlwA-miwzRd ibEq ipW z` EaAxr §©§¦¦§§¤§¥¥©§¨¦

,[cxtp cvA bEq lM] dqtEwA`iUPde §§¨¨§©¦§¨§©¨¦
,xfrl` FxiMfdW haXd FzF` lW¤©¥¤¤¦§¦¤§¨¨
,oiwzR ipW lhFpe FkFzl Fci qipkn©§¦¨§§¥§¥§¨¦

,o`Mn wztE o`Mn wzReFcia dlFr ¤¤¦¨¤¤¦¨§¤§¨
lEaB lW wztE FhaW mW lW wzR¤¤¤¥¦§¤¤¤§

,Fl WxFtndlMdxfrl` xn`n itM ©§¨©Ÿ§¦©£©¤§¨¨
,WcTd gExAembdid Fnvr lxFBd §©©Ÿ¤§©©¨©§¨¨

izilr lxFBd ip`' xnF`e geFv¥©§¥£¦©¨¨¦¦
.'ipFlR haWl ,ipFlR lEabloiPnE ¦§§¦§¥¤§¦¦©¦

,xAcn did lxFBdWxn`PW(ep weqta) ¤©¨¨¨§©¥¤¤¡©
.lxFBd 'iR' lr:i"yx siqene`le ©¦©¨§Ÿ
ux`d dwNgzpdCnAcalA- ¦§©§¨¨¨¤§¦¨¦§¨

dizFlEaB z` EwNigWM xnFlM§©§¤¦§¤§¤¨
`l ,Flcb itM haWe haW lM ,mihaXl©§¨¦¨¥¤¨¥¤§¦¨§Ÿ
ghW lcFb itl wx xaCd z` Eraẅ§¤©¨¨©§¦¤¤©

,Daih itl mB `N` ,rwxTdWIW itl ©©§©¤¨©§¦¦¨§¦¤¥
Fxiagn gAEWn lEaBFznc`W §§¨¥£¥¤©§¨

mbd ,aFhe ax lEai d`ivFnE dIxFR¦¨¦¨§©§£©
.dCOA dPhw `idW`N`dTElgd ¤¦§©¨©¦¨¤¨©£¨

dzid`nEWA,rwxTd Kxr xEriWA - ¨§¨§¨§¦¤¤©©§©
:oFbMd`qÎziA cbpM rx xFMÎziA §¥©§¤¤¥§¨
,aFhz` iMlMdoiaXgn,minCd itl ¦¤©Ÿ§©§¦§¦©¨¦

,ghXd zCin od oFAWgA gwlp dide§¨¨¦§¨§¤§¥¦©©¤©
md 'd`q'E 'xEM'] dnc`d gaW ode§¥§©¨£¨¨§¨¥
zEOM zcicnl miWOWnd gtp ixEriW¦¥¤©©§©§¦¦§¦©©
oke 'xFM ziA' mpn` ;dnFCke miHg¦¦§©¤¨§¨¥§¥

lW zFCin ixEriW md ,'d`q ziA'¥§¨¥¦¥¦¤
rFxfl oYiPW rwxw :EpiidC .rwxw©§©§©§©§©¤¦©¦§©
.miHg d`q F` miHg xFM DghWA§¦§¨¦¦§¨¦¦
miHgd xEGiR otF` mdl rEci dide§¨¨¨©¨¤¤¦©¦¦
[mzrixf zxHnl iE`xd̈¨§©§©§¦¨¨

(g"n`a):dp dxez
(dp)ì.íúáà úBhî úBîLEN` ¦§©£Ÿ¨¥

.mixvn i`vFidlrnl ENi`e(bp weqta) §¥¦§©¦§¦§©§¨
'ux`d wlgY dN`l' :xnF` `Ed, ¥¨¥¤¥¨¥¨¨¤
micEwRd lr ExarW dN` EpiidC§©§¥¤¤¨§©©§¦
,(mixvn i`vFIn Eid `NW) df oipnA§¦§¨¤¤Ÿ¨¦§¥¦§©¦
?miaEzMd ipW EaXizi cviM ,oM m`e§¦¥¥©¦§©§§¥©§¦
zcgEin dTElgA dwNgzp ux`d `N ¤̀¨¨¨¤¦§©§¨©£¨§¤¤

e ,cgi zFxFCd ipXn dlElMddPiW ©§¨¦§¥©©©§¦¨
dlgp aEzMdFfzFlgPd lMn ©¨©£¨¦¨©§¨

miIgd zFlgPd lMW ,dxFYAW¤©¨¤¨©§¨©©¦
o`ke ,mizOd z` miWxFid s`mizn §¦¤©¥¦§¨©©¥¦

mig` ipW ?cviM .miIgd z` miWxFi§¦¤©©¦¥©§¥©¦
mipA mdl EidW mixvn i`vFIn¦§¥¦§©¦¤¨¨¤¨¦

ux`d i`aA,df oipnA micEwRddfl §¨¥¨¨¤©§¦§¦§¨¤¨¤
,dWlW dfle cg`oaE`x oFbM ¤¨§¨¤§Ÿ¨§§¥

i`vFIn EidW awri ipA oFrnWe§¦§§¥©£Ÿ¤¨¦§¥
oFrnWlE cg` oA oaE`xl ,mixvn¦§©¦¦§¥¥¤¨§¦§
Eid `l mipAde .mipA dWlW eig`̈¦§¨¨¦§©¨¦Ÿ¨
.df oipnA Ecwtp la` mixvn i`vFIn¦§¥¦§©¦£¨¦§§§¦§¨¤

oAdcg`doaE`x lW,cg` wlg lhp ©¥¨¤¨¤§¥¨©¥¤¤¨
dWlXdeoFrnW ipA,dWlW ElhplM §©§Ÿ¨§¥¦§¨§§Ÿ¨¨

cg` wlg cg`xn`PW(bp weqta) ¤¨¥¤¤¨¤¤¡©
,'ux`d wlgY dN`l'oiicr dfA K` ¨¥¤¥¨¥¨¨¤©¨¤£©¦

oMn xg`l iM ,dTElgd dxnbp `lŸ¦§§¨©£¨¦§©©¦¥
ENi`M mzF` oi`Fxlv` ozlgp dxfg ¦¨§¦¨§¨©£¨¨¥¤

odia`Îia`lM z` WixFd `Ede ,awri £¦£¦¤©£Ÿ§¦¤¨

eipA oFrnWe oaE`xl miwlgd zrAx ©̀§©©©£¨¦¦§¥§¦§¨¨
EwNgeoaE`xoFrnWemdipiAlMd §¦§§¥§¦§¥¥¤©Ÿ
deWA,miWxFId KxcMipW cg` lM §¨¤§¤¤©§¦¨¤¨§¥
,miwlgzFHn zFnWl' xn`PW Edfe £¨¦§¤¤¤¡©¦§©

,'Elgpi mzFa`mzF` miWixFn dYre £¨¦§¨§©¨¦¦¨
`vnp ,mdipal aEW oFrnWe oaE`x§¥§¦§¦§¥¤¦§¨
ipA zWlWl oke miwlg ipW oaE`x oal§¤§¥§¥£¨¦§¥¦§¤§¥
oFrnW ipaE] miwlg ipW oFrnW¦§§¥£¨¦§¥¦§
,[wlg WilW ipW cg` lM milAwn§©§¦¨¤¨§¥§¦¥¤
itl ,zFa`d ode mipAd od ExMfp Kkl§¨¦§§¥©¨¦§¥¨¨§¦
itl dEwNg ,mipAd ElhPW xg`W¤©©¤¨§©¨¦¦§¨§¦
ENi`e ,mixvOn E`vIW zFa`d̈¨¤¨§¦¦§©¦§¦

dEwNg dNgYnwxi`vFi oipnl ¦§¦¨¦§¨©§¦§©§¥
drAx`d EN` oilhFp Eid `l ,mixvn¦§©¦Ÿ¨§¦¥¨©§¨¨

miwlg ipW `N`cg` wlg oaE`x oA ¤¨§¥£¨¦¤§¥¥¤¤¨
,cg` wlg oFrnW ipA dWlWEeeiWkr §¨§¥¦§¥¤¤¨§©§¨

Elhpcgi oFrnWe oaE`x ipA zrAx` ¨§©§©©§¥§¥§¦§©©
.miwlg drAx`ux`d dzid ENi` oke ©§¨¨£¨¦§¥¦¨§¨¨¨¤

micEwRd ux`d i`al wx zwNgzn¦§©¤¤©§¨¥¨¨¤©§¦
mipAdn cg` lM milhFp Eid ,df oipnA§¦§¨¤¨§¦¨¤¨¥©¨¦
dxfgW EhwPW mrHde] cg` wlg¥¤¤¨§©©©¤¨§¤¨§¨
cIn `le (awri) 'odia` ia`'l mzlgp©£¨¨©£¦£¦¤©£Ÿ§Ÿ¦¨
`dIW icM ,(oFrnWe oaE`x) 'odia`'l©£¦¤§¥§¦§§¥¤§¥
miwlFg oFrnWe oaE`x rECn oaEn¨©©§¥§¦§§¦
Ehwp Kkl ,mdipAn ElATX dn mdipiA¥¥¤©¤¦§¦§¥¤§¨¨§
mzF` mi`Fx Ep`W xnFl 'odia` ia`'£¦£¦¤©¤¨¦¨
awrIn Ff dlgp EWxi md ENi`M§¦¥¨§©£¨¦©£Ÿ
[deWA miwlFg md Kkitl - mdia £̀¦¤§¦¨¥§¦§¨¤

(.fiw `xzaÎ`aa ,ixtq)(miyxtn):
.ìøBâa Cà,`Ed hErin oFWl 'K`' lM ©§¨¨©§¦

`ll dTElg WIW hrnl `A `Ed o`ke§¨¨§©¥¤¥£¨§Ÿ
:lxFBE`villMd on,alke rWFdi ¨¨§¦©§¨§ª©§¨¥

נז



qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy
אֹומר הּוא וכן וכלב, א)יהֹוׁשע ואֹומר(שופטים מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון לכלב "וּיּתנּו יט): "עלּֿפי (יהושע : ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשאל" אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ועבדים ∑Ì˙·‡Œ˙BhÓ.ה' ּגרים .יצאּו ְֲִֶֶָָָָ«¬…»ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a zegiy ihewl)

הארץהארץהארץהארץ אתאתאתאת יחלקיחלקיחלקיחלק ּבּבּבּבגגגגֹוֹוֹוֹורלרלרלרל נה)אאאא (כו, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
טפי זהיר הּוא ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי קיח)לכל 'חלּוקת (ׁשּבת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי לכל - מטעם הארץ' למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה לכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּבּתניא הזקן אדמֹו"ר ּובלׁשֹון ודעת. מטעם למעלה היא זּו 'חלּוקה' וגם ז)ודעת, סימן סֹוף הקֹודׁש הזה (אגרת האֹור יתרֹון : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ודּוגמתֹו . . . ּבמחׁשבה עלה ׁשּכ הדעת, מּבחינת למעלה אלא מּוׂשג, ודעת טעם ּבחינת אינֹו - ּפרטיֹות לנׁשמֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּפרטי
ממׁש. הגֹורל ּבחינת הּוא ְְִַַַַָָָלמטה

(åð)ñ :èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«

i"yx£¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑:נאמר לכ הּקדׁש, ּברּוח ׁשּנתחּלקה מּגיד ׁשּפירׁשּתי; ּכמֹו מדּבר, היה הּגֹורל «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
."עלּֿפיֿה'" ִַ

(æð)úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô älàå§¥̧¤§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©

:éøønä©§¨¦«

(çð)älà|úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©

:íøîò-úà ãìBä úä÷e éçøwä©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«
i"yx£ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑ הּיצהרי מן ּוקצת והעּזיאלי הּׁשמעי מׁשּפחת ּכאן .חסר ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

(èð)íLå|äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîò úLà §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬
ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì dúàŸ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ

:íúçà íéøî úàå äLî-úàå§¤¤½§¥−¦§¨¬£Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡∑(יב הֹורתּה(סוטה ואין ּבמצרים] [לדתּה ּבמצרים, ילדּתּה אׁשּתֹו ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

ÔÈaנו  ÔB‰zÒÁ‡ ‚Ït˙z ‡·„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈«¬«¿¿≈
:È¯ÈÚÊÏ È‡ÈbÒ«ƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔBL¯‚Ïנז  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ÈÈÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿¿≈¿
È¯¯ÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜Ï ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»ƒ

ÔB¯·Áנח  ˙ÈÚ¯Ê È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓ ˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:Ì¯ÓÚ ˙È „ÈÏB‡≈»«¿»

„ÏÈ„˙נט  ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ Ì¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'d xacA mwlg z` ElAiTW`Ed oke ¤¦§¤¤§¨¦§©§¥
xnF`(k ,` mihtey)z` alkl EpYIe' ¥©¦§§¨¥¤

'dWn xAC xW`M oFxagFnM] ¤§©£¤¦¤Ÿ¤§
xn`PW(el ,` mixac)ux`d z` oY` Fle' ¤¤¡©§¤¥¤¨¨¤

lr i"WxA x`Fanke - 'DA KxC xW £̀¤¨©¨§©§¨§©¦©
wEqRd(ak ,bi lirl).['oFxag cr `aIe'eok ©¨©¨Ÿ©¤§§¥

`Ed ,oEp oA rWFdiAxnF`(p ,hi ryedi) ¦ª©¦¥
xW` xird z` Fl Epzp 'd iRÎlr'©¦¨§¤¨¦£¤

l`W'mixt` xdA gxq zpnY z` ¨¨¤¦§©¤©§©¤§¨¦
mdiR lre ,miOEze mixE`A El`W']¨£§¦§¦§©¦¤
'l`W xW` z`Gd xird z` Fl Epzp̈§¤¨¦©Ÿ£¤¨©

(c"evn)[(ixtq)(yeal):

.íúáà úBhîiM aEzMd dfA cOil ©£Ÿ¨¦¥¨¤©¨¦
miqgiizOd dN`l wx dwNgzp ux`d̈¨¤¦§©§¨©§¥¤©¦§©£¦

;(mihaXd) zFHOd on cg`lE`vion §¤¨¦©©©§¨¦¨§¦
llMd,mixbeokmicar('miprpM') ©§¨¥¦§¥£¨¦§©£¦

,l`xUil miiEpTdmpi`e li`FdW ©§¦§¦§¨¥¤¦§¥¨
mpi` ,l`xUiA haW mEXn mi`Ä¦¦¥¤§¦§¨¥¥¨
ux`A dlgpe wlg milhFp§¦¥¤§©£¨¨¨¤

(i"`a):ep dxez
(ep)ìøBbä ét-ìòhrnl ax oiA.mbd ©¦©¨¥©¦§¨£©

lxFbA K`' :mcFTd wEqRA xn`p xaMW¤§¨¤¡©©¨©¥©§¨
iR lr' aEzMd o`M siqFd '...wlgi¥¨¥¦¨©¨©¦

iM xnFl 'lxFBd,xAcn did lxFBd ©¨©¦©¨¨¨§©¥

dlrnl iYWxiRW FnM(cp weqta), §¤¥©§¦§©§¨
EciBndfAdwNgzPWux`dÎgExa ©¦¨¤¤¦§©§¨¨¨¤§©

,WcFTdz` lAiw haWe haW lke ©¤§¨¥¤¨¥¤¦¥¤
.'d z`n Fl crEind Fzlgpe Fwlg¤§§©£¨©§¨¥¥

'iR' lr xn`p Kkl)(zqxible ,m"`x) §¨¤¡©©¦
(n"eviw:fp dxez

(gp).éåì úBçtLî älào`M xqg ¥¤¦§§¥¦¨¥¨
zvwE il`iGrde irnXd zFgRWn¦§§©¦§¦§¨¨¦¥¦§¨

,ixdvId onipA 'ixkfe btp' :EpiidC ¦©¦§¨¦§©§¤¤§¦§¦§¥
xdvi'mi`elin'ae ,bi weqt lirl i"yxa x`eank) ¦§¨¦

(my:hp dxez
(hp).íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà£¤¨§¨Ÿ¨§¥¦§¦§¨¦

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy
אּלא  מֹוצא אּתה אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים, מנין הׁשלימה והיא ילדּתּה. החֹומה לתֹו ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבמצרים.

ותׁשע  .ׁשּׁשים ְִִֵַ

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤¤§¨−̈
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

(àñ)éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
ék äìòîå Lãç-ïaî|éða CBúa eã÷túä àì ¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑,נחלה להם לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה ׁשנה. עׂשרים ּבני נמנין להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש ׁשּנאמר: נחלה, ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן .והּנמנין ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

(âñ)eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

(ãñ)ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑ מחּבבֹות היּו ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא הּנׁשים על את אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
אֹומרים האנׁשים יד)הארץ; לכ(במדבר אחּזה", "ּתנהּֿלנּו אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש "נּתנה : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

לכאן  צלפחד ּבנֹות ּפרׁשת .נסמכה ְְְְְְִַָָָָָָ

È˙ס  ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„ ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

‡M˙‡סא  ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe¿≈»√»¿»

Ïkסב  ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈÓ˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È· B‚a ‡ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

BÓסג  Èc ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

Ô¯‰‡Âסד  ‰LÓ ÈÈnÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ Èa ˙È BÓ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mixvnA DYcli FYW`lW FYW` - ¦§§¨©¨§¦§©¦¦§¤
dcli ielmixvnA ,iell cakFi z` ¥¦¨§¨¤¤¤§¥¦§¦§©¦

zaiY xiMfd `NW aEzMd xSiwe]§¦¥©¨¤Ÿ¦§¦¥©
dcli xW`' :xn`p ENi`kE ,'FYW`'¦§§¦¤¡©£¤¨§¨

.['...FYW` DzF`wx ,mpn`eDzcil ¨¦§§¨§¨©¥¨¨
dzidDzxFd oi`e ,mixvnA ¨§¨§¦§©¦§¥¨¨

,mixvnAiMdnFgd KFzl EqpkPWM §¦§©¦¦§¤¦§§§©¨
,miraW oipn dnilWd `ide ,DYcli§¨©¨§¦¦§¦¨¦§©¦§¦

xn`p oMW(fk ,en ziy`xa)WtPd lM' ¤¥¤¡©¨©¤¤
,'miraW awri zial d`AdixdW ©¨¨§¥©£Ÿ¦§¦¤£¥

ohxtazFnXd hExitA wFCaY m` - ¦§¨¨¦¦§§¥©¥
mW mixEn`d`N` `vFn dY` i` ¨£¦¨¦©¨¥¤¨
,rWze miXWdclFPW cakFi sExivaE ¦¦¨¥©§¥¤¤¤§¨

oipn mlWEd mixvnl mzqipM zrWA¦§©§¦¨¨§¦§©¦§©¦§©
miraW:q dxez ¦§¦

(aq)éða CBúa eã÷túä àì ék¦Ÿ¨§¨§§§¥
.ìàøNéoipnA Epnp miIeld ,xnFlM ¦§¨¥§©©§¦¦¦§§¦§¨

Ellkp `le ,'dlrne WcFg oAn' ,cxtp¦§¨¦¤¤¨©§¨§Ÿ¦§§
mrd x`W oipOAipAn oipnp zFidl ©¦§¨§¨¨¨¦§¦§¦¦§¥
.dpW mixUrKiWnn aEzMde ¤§¦¨¨§©¨©§¦

:WxtnEmrH dnE?xaCdïzð àì ék §¨¥©©©©¨¨¦Ÿ¦©
.äìçð íäìux`A wlg lFgpl ¨¤©£¨¦§¥¤¨¨¤
,mrd x`WMmixUr oAn oipnPde ¦§¨¨¨§©¦§¦¦¤¤§¦

xn`PW ,dlgp ipa Eid dpWlirl) ¨¨¨§¥©£¨¤¤¡©
(cp weqtoYEi eicEwt itl Wi`'¦§¦§¨©
'FzlgpxRqn aFx itl haW lM] ©£¨¨¥¤§¦¦§©

la` ,[Fzlgp lcFB didi KM eiWp £̀¨¨¨¦§¤¤©£¨£¨
did `l iel ipA lW mpipn mrh©©¦§¨¨¤§¥¥¦Ÿ¨¨
mzEaiWg mEXn `N` KM mEXn¦¨¤¨¦£¦¨
xRqnA iElY xaCd oi` Kkl ,mcFakE§¨§¨¥©¨¨¨§¦§©
WcFg oAn `N` ,dlgpl iE`xd mipẄ¦¨¨§©£¨¤¨¦¤¤

(g"n`a):bq dxez
(cq)äéä àì älàáe'Bâå Léà`le §¥¤Ÿ¨¨¦§§Ÿ

.Wi` mdn xzFpoFWl aEzMd hwp ©¥¤¦¨©©¨§

mdn xzFp `le' :xn`p `NW] 'Wi`'¦¤Ÿ¤¡©§Ÿ©¥¤
mdilr dxfbPW dxfBdW ,o`Mn ,['mc`̈¨¦¨¤©§¥¨¤¦§§¨£¥¤
,milBxnd `hg xEarA xAcOA zEnl̈©¦§¨©£¥§©§©§¦

miWp`d lr wx dzidlr la` ¨§¨©©¨£¨¦£¨©
,milBxnd zxfb dxfbp `l miWPd©¨¦Ÿ¦§§¨§¥©©§©§¦
;ux`d z` zFaAgn Eid odW itl§¦¤¥¨§©§¤¨¨¤
,miaEzMd zFpFWlA `vFn dY` oMW¤¥©¨¥¦§©§¦

iMW`x dpYp' mixnF` miWp`d ¦¨£¨¦§¦¦§¨Ÿ
'dnixvn daEWpe(c ,ci lirl)xn`PW] §¨¨¦§¨§¨¤¤¡©

,['...eig` l` Wi` Exn`Ie'eENi` ©Ÿ§¦¤¨¦§¦
miWPd(cgtlv zFpA)dpY' zFxnF` ©¨¦§§¨§¨§§¨

'dGg` EpN(c ,fk onwl)dknqp Kkl . ¨£ª¨§¨¦§§¨
,o`kl cgtlvÎzFpA zWxRicM ¨¨©§§¨§¨§¨§¥

zOErl ,ux`l ozAgA ogaW ciBdl§©¦¦§¨§¦¨¨¨¨¤§©
milBxnd xFcA miWp`d(`negpz)i"tr) ¨£¨¦§©§©§¦

(i ,`k x"acna:dq dxez

נח



qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy
אֹומר הּוא וכן וכלב, א)יהֹוׁשע ואֹומר(שופטים מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון לכלב "וּיּתנּו יט): "עלּֿפי (יהושע : ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשאל" אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ועבדים ∑Ì˙·‡Œ˙BhÓ.ה' ּגרים .יצאּו ְֲִֶֶָָָָ«¬…»ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a zegiy ihewl)

הארץהארץהארץהארץ אתאתאתאת יחלקיחלקיחלקיחלק ּבּבּבּבגגגגֹוֹוֹוֹורלרלרלרל נה)אאאא (כו, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
טפי זהיר הּוא ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי קיח)לכל 'חלּוקת (ׁשּבת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי לכל - מטעם הארץ' למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה לכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּבּתניא הזקן אדמֹו"ר ּובלׁשֹון ודעת. מטעם למעלה היא זּו 'חלּוקה' וגם ז)ודעת, סימן סֹוף הקֹודׁש הזה (אגרת האֹור יתרֹון : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ודּוגמתֹו . . . ּבמחׁשבה עלה ׁשּכ הדעת, מּבחינת למעלה אלא מּוׂשג, ודעת טעם ּבחינת אינֹו - ּפרטיֹות לנׁשמֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּפרטי
ממׁש. הגֹורל ּבחינת הּוא ְְִַַַַָָָלמטה

(åð)ñ :èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«

i"yx£¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑:נאמר לכ הּקדׁש, ּברּוח ׁשּנתחּלקה מּגיד ׁשּפירׁשּתי; ּכמֹו מדּבר, היה הּגֹורל «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
."עלּֿפיֿה'" ִַ

(æð)úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô älàå§¥̧¤§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©

:éøønä©§¨¦«

(çð)älà|úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©

:íøîò-úà ãìBä úä÷e éçøwä©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«
i"yx£ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑ הּיצהרי מן ּוקצת והעּזיאלי הּׁשמעי מׁשּפחת ּכאן .חסר ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

(èð)íLå|äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîò úLà §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬
ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì dúàŸ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ

:íúçà íéøî úàå äLî-úàå§¤¤½§¥−¦§¨¬£Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡∑(יב הֹורתּה(סוטה ואין ּבמצרים] [לדתּה ּבמצרים, ילדּתּה אׁשּתֹו ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

ÔÈaנו  ÔB‰zÒÁ‡ ‚Ït˙z ‡·„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈«¬«¿¿≈
:È¯ÈÚÊÏ È‡ÈbÒ«ƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔBL¯‚Ïנז  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ÈÈÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿¿≈¿
È¯¯ÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜Ï ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»ƒ

ÔB¯·Áנח  ˙ÈÚ¯Ê È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓ ˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:Ì¯ÓÚ ˙È „ÈÏB‡≈»«¿»

„ÏÈ„˙נט  ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ Ì¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'d xacA mwlg z` ElAiTW`Ed oke ¤¦§¤¤§¨¦§©§¥
xnF`(k ,` mihtey)z` alkl EpYIe' ¥©¦§§¨¥¤

'dWn xAC xW`M oFxagFnM] ¤§©£¤¦¤Ÿ¤§
xn`PW(el ,` mixac)ux`d z` oY` Fle' ¤¤¡©§¤¥¤¨¨¤

lr i"WxA x`Fanke - 'DA KxC xW £̀¤¨©¨§©§¨§©¦©
wEqRd(ak ,bi lirl).['oFxag cr `aIe'eok ©¨©¨Ÿ©¤§§¥

`Ed ,oEp oA rWFdiAxnF`(p ,hi ryedi) ¦ª©¦¥
xW` xird z` Fl Epzp 'd iRÎlr'©¦¨§¤¨¦£¤

l`W'mixt` xdA gxq zpnY z` ¨¨¤¦§©¤©§©¤§¨¦
mdiR lre ,miOEze mixE`A El`W']¨£§¦§¦§©¦¤
'l`W xW` z`Gd xird z` Fl Epzp̈§¤¨¦©Ÿ£¤¨©

(c"evn)[(ixtq)(yeal):

.íúáà úBhîiM aEzMd dfA cOil ©£Ÿ¨¦¥¨¤©¨¦
miqgiizOd dN`l wx dwNgzp ux`d̈¨¤¦§©§¨©§¥¤©¦§©£¦

;(mihaXd) zFHOd on cg`lE`vion §¤¨¦©©©§¨¦¨§¦
llMd,mixbeokmicar('miprpM') ©§¨¥¦§¥£¨¦§©£¦

,l`xUil miiEpTdmpi`e li`FdW ©§¦§¦§¨¥¤¦§¥¨
mpi` ,l`xUiA haW mEXn mi`Ä¦¦¥¤§¦§¨¥¥¨
ux`A dlgpe wlg milhFp§¦¥¤§©£¨¨¨¤

(i"`a):ep dxez
(ep)ìøBbä ét-ìòhrnl ax oiA.mbd ©¦©¨¥©¦§¨£©

lxFbA K`' :mcFTd wEqRA xn`p xaMW¤§¨¤¡©©¨©¥©§¨
iR lr' aEzMd o`M siqFd '...wlgi¥¨¥¦¨©¨©¦

iM xnFl 'lxFBd,xAcn did lxFBd ©¨©¦©¨¨¨§©¥

dlrnl iYWxiRW FnM(cp weqta), §¤¥©§¦§©§¨
EciBndfAdwNgzPWux`dÎgExa ©¦¨¤¤¦§©§¨¨¨¤§©

,WcFTdz` lAiw haWe haW lke ©¤§¨¥¤¨¥¤¦¥¤
.'d z`n Fl crEind Fzlgpe Fwlg¤§§©£¨©§¨¥¥

'iR' lr xn`p Kkl)(zqxible ,m"`x) §¨¤¡©©¦
(n"eviw:fp dxez

(gp).éåì úBçtLî älào`M xqg ¥¤¦§§¥¦¨¥¨
zvwE il`iGrde irnXd zFgRWn¦§§©¦§¦§¨¨¦¥¦§¨

,ixdvId onipA 'ixkfe btp' :EpiidC ¦©¦§¨¦§©§¤¤§¦§¦§¥
xdvi'mi`elin'ae ,bi weqt lirl i"yxa x`eank) ¦§¨¦

(my:hp dxez
(hp).íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà£¤¨§¨Ÿ¨§¥¦§¦§¨¦

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy
אּלא  מֹוצא אּתה אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים, מנין הׁשלימה והיא ילדּתּה. החֹומה לתֹו ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבמצרים.

ותׁשע  .ׁשּׁשים ְִִֵַ

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤¤§¨−̈
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

(àñ)éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
ék äìòîå Lãç-ïaî|éða CBúa eã÷túä àì ¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑,נחלה להם לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה ׁשנה. עׂשרים ּבני נמנין להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש ׁשּנאמר: נחלה, ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן .והּנמנין ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

(âñ)eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

(ãñ)ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑ מחּבבֹות היּו ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא הּנׁשים על את אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
אֹומרים האנׁשים יד)הארץ; לכ(במדבר אחּזה", "ּתנהּֿלנּו אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש "נּתנה : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

לכאן  צלפחד ּבנֹות ּפרׁשת .נסמכה ְְְְְְִַָָָָָָ

È˙ס  ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„ ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

‡M˙‡סא  ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe¿≈»√»¿»

Ïkסב  ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈÓ˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È· B‚a ‡ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

BÓסג  Èc ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

Ô¯‰‡Âסד  ‰LÓ ÈÈnÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ Èa ˙È BÓ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mixvnA DYcli FYW`lW FYW` - ¦§§¨©¨§¦§©¦¦§¤
dcli ielmixvnA ,iell cakFi z` ¥¦¨§¨¤¤¤§¥¦§¦§©¦

zaiY xiMfd `NW aEzMd xSiwe]§¦¥©¨¤Ÿ¦§¦¥©
dcli xW`' :xn`p ENi`kE ,'FYW`'¦§§¦¤¡©£¤¨§¨

.['...FYW` DzF`wx ,mpn`eDzcil ¨¦§§¨§¨©¥¨¨
dzidDzxFd oi`e ,mixvnA ¨§¨§¦§©¦§¥¨¨

,mixvnAiMdnFgd KFzl EqpkPWM §¦§©¦¦§¤¦§§§©¨
,miraW oipn dnilWd `ide ,DYcli§¨©¨§¦¦§¦¨¦§©¦§¦

xn`p oMW(fk ,en ziy`xa)WtPd lM' ¤¥¤¡©¨©¤¤
,'miraW awri zial d`AdixdW ©¨¨§¥©£Ÿ¦§¦¤£¥

ohxtazFnXd hExitA wFCaY m` - ¦§¨¨¦¦§§¥©¥
mW mixEn`d`N` `vFn dY` i` ¨£¦¨¦©¨¥¤¨
,rWze miXWdclFPW cakFi sExivaE ¦¦¨¥©§¥¤¤¤§¨

oipn mlWEd mixvnl mzqipM zrWA¦§©§¦¨¨§¦§©¦§©¦§©
miraW:q dxez ¦§¦

(aq)éða CBúa eã÷túä àì ék¦Ÿ¨§¨§§§¥
.ìàøNéoipnA Epnp miIeld ,xnFlM ¦§¨¥§©©§¦¦¦§§¦§¨

Ellkp `le ,'dlrne WcFg oAn' ,cxtp¦§¨¦¤¤¨©§¨§Ÿ¦§§
mrd x`W oipOAipAn oipnp zFidl ©¦§¨§¨¨¨¦§¦§¦¦§¥
.dpW mixUrKiWnn aEzMde ¤§¦¨¨§©¨©§¦

:WxtnEmrH dnE?xaCdïzð àì ék §¨¥©©©©¨¨¦Ÿ¦©
.äìçð íäìux`A wlg lFgpl ¨¤©£¨¦§¥¤¨¨¤
,mrd x`WMmixUr oAn oipnPde ¦§¨¨¨§©¦§¦¦¤¤§¦

xn`PW ,dlgp ipa Eid dpWlirl) ¨¨¨§¥©£¨¤¤¡©
(cp weqtoYEi eicEwt itl Wi`'¦§¦§¨©
'FzlgpxRqn aFx itl haW lM] ©£¨¨¥¤§¦¦§©

la` ,[Fzlgp lcFB didi KM eiWp £̀¨¨¨¦§¤¤©£¨£¨
did `l iel ipA lW mpipn mrh©©¦§¨¨¤§¥¥¦Ÿ¨¨
mzEaiWg mEXn `N` KM mEXn¦¨¤¨¦£¦¨
xRqnA iElY xaCd oi` Kkl ,mcFakE§¨§¨¥©¨¨¨§¦§©
WcFg oAn `N` ,dlgpl iE`xd mipẄ¦¨¨§©£¨¤¨¦¤¤

(g"n`a):bq dxez
(cq)äéä àì älàáe'Bâå Léà`le §¥¤Ÿ¨¨¦§§Ÿ

.Wi` mdn xzFpoFWl aEzMd hwp ©¥¤¦¨©©¨§

mdn xzFp `le' :xn`p `NW] 'Wi`'¦¤Ÿ¤¡©§Ÿ©¥¤
mdilr dxfbPW dxfBdW ,o`Mn ,['mc`̈¨¦¨¤©§¥¨¤¦§§¨£¥¤
,milBxnd `hg xEarA xAcOA zEnl̈©¦§¨©£¥§©§©§¦

miWp`d lr wx dzidlr la` ¨§¨©©¨£¨¦£¨©
,milBxnd zxfb dxfbp `l miWPd©¨¦Ÿ¦§§¨§¥©©§©§¦
;ux`d z` zFaAgn Eid odW itl§¦¤¥¨§©§¤¨¨¤
,miaEzMd zFpFWlA `vFn dY` oMW¤¥©¨¥¦§©§¦

iMW`x dpYp' mixnF` miWp`d ¦¨£¨¦§¦¦§¨Ÿ
'dnixvn daEWpe(c ,ci lirl)xn`PW] §¨¨¦§¨§¨¤¤¡©

,['...eig` l` Wi` Exn`Ie'eENi` ©Ÿ§¦¤¨¦§¦
miWPd(cgtlv zFpA)dpY' zFxnF` ©¨¦§§¨§¨§§¨

'dGg` EpN(c ,fk onwl)dknqp Kkl . ¨£ª¨§¨¦§§¨
,o`kl cgtlvÎzFpA zWxRicM ¨¨©§§¨§¨§¨§¥

zOErl ,ux`l ozAgA ogaW ciBdl§©¦¦§¨§¦¨¨¨¨¤§©
milBxnd xFcA miWp`d(`negpz)i"tr) ¨£¨¦§©§©§¦

(i ,`k x"acna:dq dxez

נט



qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy

(äñ)-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ
òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî øúBð©³¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

ñ :ïeð-ïa¦«

æë(à)ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî åéúða úBîL§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

i"yx£ÛÒBÈŒÔa ‰MÓ ˙ÁtLÓÏ∑ חּבב יֹוסף : ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ּכבר והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר הארץ, נ)את "ּתנהּֿלנּו(בראשית ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו וגֹו'", אתֿעצמתי "והעלתם : ְְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּבאחד  הּכתּוב  ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ׁשּמעׂשיו מי ׁשּכל צּדיקים, ּכּלם ׁשהיּו ,ּוללּמד ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻאחּזה".
ּכגֹון לגנאי, יחסֹו ואם צּדיק. ּבן צּדיק זה הרי לׁשבח, ליחסֹו כה)מהם ּבן (מ"ב ּבןֿנתניה יׁשמעאל "ּבא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

היּו רׁשעים עּמֹו הּנזּכרים ׁשּכל ּבידּוע B‚Â'.אליׁשמע" ‰Ú ‰ÏÁÓ∑אֹומר הּוא לו)ּולהּלן "וּתהיינה (במדבר : ְְְֱִִִִִֶַַָָָָָָָ«¿»…»¿ְְִֵֶַַָָ
סדרן  את ׁשּנה לפיכ ּכזֹו, זֹו ׁשקּולֹות ׁשּכּלן מּגיד, תרצה", .מחלה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ

(á)éðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑ אהרן ׁשּמת אחר הארּבעים ּבׁשנת אּלא לפניהם עמדּו ׁשּלא ÈÙÏ.מּגיד, ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹƒ¿≈
‰LÓ∑ ּדברי ודרׁשהּו, הּמקרא סרס אּלא יֹודע? אלעזר ידע, לא מׁשה אם אפׁשר, אלעזר? לפני ּכ ואחר …∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ּכ לפני ועמדּו יֹוׁשבים היּו הּמדרׁש ּבבית אֹומר: אלעזר רּבי מּׁשּום  חנן אּבא יאׁשּיה. ספרי)ּלםרּבי קיט, .(ב"ב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

a„Óa¯‡סה  Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L‡ ÔB‰Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א  „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰MÓ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú ‰ÏÁÓ d˙a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

‰k‡ב  ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zLk ÏÎÂ ‡i·¯·¯ Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊƒ¿»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

æë(`).óñBé ïá äMðî úçtLîì§¦§§Ÿ§©¤¤¥
xn`p dOloa dXpn zgRWnl' aEW ¨¨¤¡©§¦§§Ÿ§©¤¤

,'sqFi'dXpn oA' xn`p xak `lde ¥©£Ÿ§¨¤¡©¤§©¤
?sqFi oA `Ed dXpn iM Eprci xakE§¨¨©§¦§©¤¤¥

`N`z` WiBcdlE xFfgl aEzMd `A ¤¨¨©¨©£§©§¦¤
,sqFil mqEgiz` aAg sqFi ,Ll xnFl ¦¨§¥©§¥¦¥¤

,ux`dzFidl dvx `NWxEaw ¨¨¤¤Ÿ¨¨¦§¨
mixvnAxn`PW(dk ,p ziy`xa)rAWIe' §¦§©¦¤¤¡©©©§©

cwti cwR xn`l l`xUi ipA z` sqFi¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ¨Ÿ¦§Ÿ
mkz` midl`izFnvr z` mzilrde ¡Ÿ¦¤§¤§©£¦¤¤©§©

'dGn'Fbee ,mbeizFpadCn mdA dzid ¦¤§§©§¨¨§¨¨¤¦¨
W Ffxn`PW ,ux`d z` EaAgonwl) ¤¦§¤¨¨¤¤¤¡©

(c weqte ;'dGg` EpN dpY'WxiR dOl §¨¨£ª¨§¨¨¥©
z` aEzMdlM`NW] sqFi cr mqEgi ©¨¤¨¦¨©¥¤Ÿ

zFgRWnl cgtlv zFpA' :xn`e xSiw¦¥§¨©§§¨§¨§¦§§
,['sqFi oA dXpnmNEk EidW LcOll §©¤¤¥§©¤§¤¨¨

miwiCvcrlB ,xtg ,cgtlv :EpiidC) ©¦¦§©§§¨§¨¥¤¦§¨
minkg EraTW llMd iR lr `Ede ,('eke§©¦©§¨¤¨§£¨¦

,miaEzMd zFpFWlAeiUrOW in lMW ¦§©§¦¤¨¦¤©£¨
minEzq eizFa` dUrnErEci oi`W - ©£¥£¨§¦¤¥¨©

,mirWx F` Eid miwiCv m`Ll hxtE ¦©¦¦¨§¨¦¨©§
,gaWl Fqgil mdn cg`A aEzMd©¨§¤¨¥¤§©£§¤©

.wiCv oA wiCv df ixd,o`M oFbkE £¥¤©¦¤©¦§¨

sqFi l` ozF` qgiie aEzMd ogAXW¤¦§¨©¨§¦¥¨¤¥
cOln df ixd ,ux`d zEaiag oiprl§¦§©£¦¨¨¤£¥¤§©¥
Eid ,oqEgiA odOr mixMfPd lM mBW¤©¨©¦§¨¦¦¨¤§¦¨¨

.miwiCvoFbM ,i`pbl Fqgi m`eFf ©¦¦§¦¦£¦§©§
oA dilcB zbixd dUrnA EpivOW¤¨¦§©£¥£¦©§©§¨¤

xn`PW mwig`(dk ,dk aÎmikln)`A' £¦¨¤¤¡©¨
...rnWil` oA dipzp oA l`rnWi¦§¨¥¤§©§¨¤¡¦¨¨
EdilcB z` EMIe FY` miWp` dxUre©£¨¨£¨¦¦©©¤§©§¨

ixd - 'znIemixMfPd lMW rEciA ©¨Ÿ£¥§¨©¤¨©¦§¨¦
FOr,qEgi FzF`A.Eid mirWx,xnFlM ¦§¦§¨¦¨§©

iUrOW calA l`rnWi wx `lŸ©¦§¨¥¦§¨¤©£¥
dipzp mB `N` ,miWxFtn FzrWx¦§¨§¨¦¤¨©§©§¨
s` ,'minEzq' mdiUrOW rnWil`e¤¡¦¨¨¤©£¥¤§¦©
lrW iR lr s`e] Eid mirWx md¥§¨¦¨§©©¦¤©

oNdl xn`p cgtlv(b weqt)F`hga iM' §¨§¨¤¡©§©¨¦§¤§
xaMW `hgd FzF` caNn ixd - 'zn¥£¥¦§©©¥§¤§¨
mi`hg FA Eid `l ,FzzinA Fl xRMzp¦§©¥§¦¨Ÿ¨£¨¦

mitqFp(my i"yx d`x)n"eviw ,g"n`a)[(ixtq) ¨¦
(i"gp ,x"cq):

äòð äìçî.dvxze dMlnE dlbge ©§¨Ÿ¨§¨§¨¦§¨§¦§¨
oNdlE(`i ,el onwl)xnF` `EdxcqA §©¨¥§¥¤
:xg`dvxze dlgn dpiidYe'dlbge ©¥©¦§¤¨©§¨§¦§¨§¨§¨

'drpe dMlnEoNEMW ciBn -Eid ¦§¨§Ÿ¨©¦¤¨¨

,zFlEwWFfkFf,lkA zFeW Eide §¨§¨¨§¨
,odizFlrnoxcq z` dPW Kkitl ©£¥¤§¦¨¦¨¤¦§¨

dpFW`x zFxMfPd iM xn`Y `NW¤ŸŸ©¦©¦§¨¦¨
xzFi zFaEWg:a dxez £¥

(a).øæòìà éðôìå äLî éðôì`l ¦§¥Ÿ¤§¦§¥¤§¨¨Ÿ
,'oxd`e dWn iptl' :xn`p`NW ciBn ¤¡©¦§¥¤§©£Ÿ©¦¤Ÿ

zpWA `N` mdiptl Ecnr̈§¦§¥¤¤¨¦§©
oxd` zOW xg` ,mirAx`dcOllE] ¨©§¨¦©©¤¥©£Ÿ§©¥

Exdn `NW ,oznkge ozEripv lr©§¦¨§¨§¨¨¤Ÿ¦£
cr EpiYnd `N` ,opiiprA skiY xAcl§©¥¥¤§¦§¨¨¤¨©§¦©
xW`M ,dUrnl rbFp xaCd `dIW¤§¥©¨¨¥©§©£¤©£¤

ux`l ozqipkl KEnq Ecnr(miyxtn)[ ¨§¨¦§¦¨¨¨¨¤
(ixtq):

.äLî éðôì!?xfrl` iptl KMÎxg`e ¦§¥Ÿ¤§©©¨¦§¥¤§¨¨
ikexWt`W,rci `l dWn m` §¦¤§¨¤¦Ÿ¤Ÿ¨©

`xwOd qxq `N` !?rcFi xfrl ¤̀§¨¨¥©¤¨¨¥©¦§¨
EdWxcexn`p ENi`M df `xwn d`x - §¨§¥§¥¦§¨¤§¦¤¡©

lM iptl dpcFnrYe' :KEtd xcqA§¥¤¨©©£§¨¦§¥¨
iptle xfrl` iptle mi`iUPde dcrd̈¥¨§©§¦¦§¦§¥¤§¨¨§¦§¥
z` cIn gixhdl Evx `NW itlE .'dWn¤§¦¤Ÿ¨§©§¦©¦¨¤
mr mzl`WA Eligzd ,milFcBd©§¦¦§¦¦§¥¨¨¦
Ekld aiWdl Erci `NWkE ,miPhTd©§©¦§¤Ÿ¨§§¨¦¨§
E`aE EriBdW cr ,mdn milFcBd lv ¥̀¤©§¦¥¤©¤¦¦¨

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy

(â)äãòä CBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈
úî Bàèçá-ék çø÷-úãòa ýåýé-ìò íéãòBpä©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½

:Bì eéä-àì íéðáe¨¦−Ÿ¨¬«
i"yx£'B‚Â ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â∑(ספרי קיח, מתלֹוננים (שם ּבחטא לא לֹומר נזקקּו מת", "ּבחטאֹו לֹומר: ּבאֹות ׁשהיּו לפי ¿…»»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

עּמֹו. אחרים את החטיא ולא מת לבּדֹו ּבחטאֹו אּלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על ׁשהּצּו קרח ּבעדת צו)ולא (שבת ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
היה  הּמעּפילים מן אֹומר: ׁשמעֹון ורּבי היה. עצים מקֹוׁשׁש אֹומר: עקיבא .רּבי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

(ã)ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL òøbé änì̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬
:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðz ïa Bì−¥®§¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«

i"yx£eÈ·‡ŒÌL Ú¯bÈ ‰nÏ∑ ליבם אּמנּו ּתתיּבם זרע, חׁשּובֹות הּנקבֹות אין ואם עֹומדֹות, ּבן ּבמקֹום אנּו »»ƒ»«≈»ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
קיט) Ôa.(ב"ב BÏ ÔÈ‡ Èk∑היּו ׁשחכמנּיֹות מּגיד, ּכלּום; ּתֹובעֹות היּו לא ּבן, לֹו היה אם .הא ƒ≈≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

(ä)ètLî-úà äLî áø÷iåïô :ýåýé éðôì ©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÔËtLÓŒ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ∑(ח לֹומר (סנהדרין עטרה ׁשּנטל על נפרע וכאן מּמּנּו, הלכה א)נתעּלמה :(דברים ««¿≈…∆∆ƒ¿»»ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

אלי" ּתקרבּון מּכם יקׁשה אׁשר שם)"והּדבר מׁשה,(סנהדרין עלֿידי להּכתב זֹו ּפרׁשה היתה ראּויה אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ידן  על ונכּתבה צלפחד ּבנֹות ׁשּזכּו .אּלא ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָ

B‚aג  ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa ˙ÈÓ ‡e·‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È¯‡ Á¯˜„ ‡zLÎa ÈÈ ÏÚ encÊ‡c ‡zLÎ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e ˙ÈÓ d·BÁ·¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

d˙ÈÚ¯Êד  BbÓ ‡e·‡„ ‡ÓL ÚÓ˙È ‡ÓÏ¿»ƒ¿¿«¿»¿»»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ‡Ï ·‰ ¯a dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈»«»»«¬»»¿¬≈

:‡e·‡»»

ÈÈ:ה  Ì„˜ Ô‰Èc ˙È ‰LÓ ·¯˜Â¿»≈…∆»ƒ¿»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

KM .dWn l``A` .dIW`i iAx ixaC ¤¤¨¦§¥©¦Ÿ¦¨©¨
ÎziaA ,xnF` xfrl` iAx mEXn opg̈¨¦©¦¤§¨¨¥§¥
iptl Ecnre ,miaWFi Eid WxcOd©¦§¨¨§¦§¨§¦§¥

mNEkziA iaWFi lM z` El`We ¨§¨£¤¨§¥¥
dpFn aEzMde .zg` mrtA WxcOd©¦§¨§©©©©§©¨¤

mzEaiWg xcq itl mzF`(ixtq) ¨§¦¥¤£¦¨
(l"kyn):b dxez

(b).'Bâå äéä àì àeäåW itlKWndA §Ÿ¨¨§§¦¤§¤§¥
odixaC,'zn F`hgA' xnFl zF`a Eid ¦§¥¤¨¨©§¤§¥

KklEwwfpe miCwdl,xnFliM`l §¨¦§§§©§¦§©¦Ÿ
mippFlzn `hga,F`hg dideok`l §¥§¦§§¦¨¨¤§§¥Ÿ
ESdW gxw zcra(wFlgl EnxBW)lr ©£©Ÿ©¤¦¤¨§©£©

F`hga `N` ,did `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¨¤¨§¤§
mixg` z` `ihgd `le ,zn FCal§©¥§Ÿ¤¡¦¤£¥¦

,FOrFwlg z` ciqti KM mEXn xW` ¦£¤¦¨©§¦¤¤§
ux`A(ixtq).zn FllbAW `hgd EdnE ¨¨¤©©¥§¤¦§¨¥

?xAcOA mdia`xnF` `aiwr iAx £¦¤©¦§¨©¦£¦¨¥
did mivr WWFwn(elÎal ,eh lirl d`x), §¥¥¦¨¨

'miliRrO'd on xnF` oFrnW iAxe§©¦¦§¥¦©©§¦¦
did(dnÎn ,ci lirl d`x)(:ev zay) ¨¨
(`"eb):c dxez
(c).eðéáà íL òøbé änìxg`n ¨¨¦¨©¥¨¦¥©©

m` iM mipA eixg` xi`Wd `l Epia`W¤¨¦Ÿ¦§¦©£¨¨¦¦¦
ixd ,zFpAEp`zFcnFr oA mFwnA ¨£¥¨¦§¥§

,Fzlgp z` zWxlzFawPd oi` m`e ¨¤¤¤©£¨§¦¥©§¥

rxf zFaEWg,FWxil icMoM m` £¤©§¥§¨§¦¥
maIl EpO` mAizYiExw lrAd ig`) ¦§©¥¦¥©¨¨£¦©©©¨

cg`l EpO` `UPYW ,xnFlM .('mai'¨¨§©¤¦¨¥¦¥§¤¨
ig`nzbdFPd 'mEAi' zevnM ,Epia` ¥£¥¨¦§¦§©¦©¤¤

`l ,rxf eixg` xi`Wd `le zOW inA§¦¤¥§Ÿ¦§¦©£¨¤©Ÿ
cg` lr `id devOW ,zFpA `le mipÄ¦§Ÿ¨¤¦§¨¦©¤¨
,dpnl`d z` `Vil zOd ig`n¥£¥©¥¦¨¤¨©§¨¨
z` WxFi `Ede ,eig` mW KkA miwdlE§¨¦§¨¥¨¦§¥¤

zOd iqkp(eÎd ,dk mixac d`x)mzprhe] ¦§¥©¥§©£¨¨
zFaEWg m` :'KWtP dOn' KxcA dzid̈§¨§¤¤¦©©§¨¦£
m`e .FzF` Wxip ,Epia` rxfM Ep`̈§¤©¨¦¦©§¦
zFgtl ixd ,rxfM zFaEWg EPpi ¥̀¤£§¤©£¥§¨
ca`Y `l Kke ,mAiind eig` EPWxii¦¨¤¨¦©§©¥§¨ŸŸ©
KkA iM ,FYgRWOn Epia` zlgp©£©¨¦¦¦§©§¦§¨
Fwlg rxBi `l ,zFpA eixg` xi`WdW¤¦§¦©£¨¨Ÿ¦¨©¤§

[llM rxf xi`Wd `NW iOn`xzaÎ`aa) ¦¦¤Ÿ¦§¦¤©§¨
(:hiw(d"ei):

.ïa Bì ïéà ék`dEp` o`Mn - ¦¥¥¨¦¨¨
W ,mirnFWEid `l ,oA Fl did m` §¦¤¦¨¨¥Ÿ¨

mElM zFraFzozriaY dzid `l iM §§¦Ÿ¨§¨§¦¨¨
mr cgi dXxiA wlg ElHi zFpAd s`W¤©©¨¦§¥¤©§ª¨©©¦

.mipAdciBnaEzMd dfAzFIpnkgW ©¨¦©¦¨¤©¨¤©§¨¦
,EidzFrcFi Eide,cg` oA Wi xW`MW ¨§¨§¤©£¤¥¥¤¨

zFpAd oi`e FCalA WxFId `Ed ixd£¥©¥¦§©§¥©¨
.FOr zFWxFilke li`Fd ,o`M mlE`e §¦§¨¨¦§¨

,oiCd dPYWi `OW ,zFpA wx md Frxf©§¥©¨¤¨¦§©¤©¦
F` ,Epia` zlgp z` zFWxFi Ep` f`W¤¨¨§¤©£©¨¦
,EPWxii Epia` ig`e znAiizn m`dW¤¨¥¦§©¤¤©£¦¨¦¦¨¤

dlrnl x`Fanke(my)(a"a):d dxez §©§¨§©§¨
(d).ïètLî úà äLî áø÷iåEwlgp ©©§¥Ÿ¤¤¦§¨¨¤§§

xaMW mixnF` Wi ,df oiprA EpizFAx©¥§¦§¨¤¥§¦¤§¨
zFlgp zWxR d"awd iRn dWn rnẄ©¤¦¦¨¨©§¨

zrMW `N` ,oNdl dxEn`ddnNrzp ¨£¨§©¨¤¨¤¨¥¦§©§¨
dkldFf,EPOnaEW lF`Wl KxvEde £¨¨¦¤§§©¦§

,ohRWO dnrxtp o`kelhPW lr ©¦§¨¨§¨¦§©©¤¨©
dxhrlW oFWl hwPW lr Wprp - £¨¨¤¡©©¤¨©¨¤

,Fnvr lr cFaMxW` xaCde' :xnFl ¨©©§©§©¨¨£¤
'il` oEaixwY mMn dWwi(fi ,` mixac) ¦§¤¦¤©§¦¥©

dWn xn` mipiICd iEPin zWxtA]§¨¨©¦©©¨¦¨©¤
mipiICd on Wi`W xaCd iM ,l`xUil§¦§¨¥¦©¨¨¤¦¦©©¨¦
`le .aiW`e il` `aEi ,aiWdl rci `lŸ¥©§¨¦¨¥©§¨¦§Ÿ
,rci `l `Ed mB m`W xnFl siqFd¦©¤¦©Ÿ¥©

.[dpikXd iptl hRWOd z` WiBixaC ©¦¤©¦§¨¦§¥©§¦¨¨¨
xg`:dfA zxg` drC -zFlgp zWxR ©¥¥¨©¤¤¨¤¨¨©§¨

E ,Fl dxn`p `l oiicr ok`diE`x ¨¥£©¦Ÿ¤¤§¨§¨
dWxt dzidFfdWn iciÎlr azMdl ¨§¨¨¨¨§¦¨¥©§¥Ÿ¤

,zFevn x`W KxcM Fl xn`dlE`N` §¥¨¥§¤¤§¨¦§¤¨
oci lr daYkpe cgtlvÎzFpa EkGW¤¨§§¨§¨§¦§§¨©¨¨
KM lr FzF` El`We E`AW ici lr©§¥¤¨§¨£©¨

Î`aa)(.g oixcdpq ;.hiw `xza(i"gp):e dxez

ס



qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy

(äñ)-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ
òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî øúBð©³¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

ñ :ïeð-ïa¦«

æë(à)ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî åéúða úBîL§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

i"yx£ÛÒBÈŒÔa ‰MÓ ˙ÁtLÓÏ∑ חּבב יֹוסף : ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ּכבר והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר הארץ, נ)את "ּתנהּֿלנּו(בראשית ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו וגֹו'", אתֿעצמתי "והעלתם : ְְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּבאחד  הּכתּוב  ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ׁשּמעׂשיו מי ׁשּכל צּדיקים, ּכּלם ׁשהיּו ,ּוללּמד ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻאחּזה".
ּכגֹון לגנאי, יחסֹו ואם צּדיק. ּבן צּדיק זה הרי לׁשבח, ליחסֹו כה)מהם ּבן (מ"ב ּבןֿנתניה יׁשמעאל "ּבא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

היּו רׁשעים עּמֹו הּנזּכרים ׁשּכל ּבידּוע B‚Â'.אליׁשמע" ‰Ú ‰ÏÁÓ∑אֹומר הּוא לו)ּולהּלן "וּתהיינה (במדבר : ְְְֱִִִִִֶַַָָָָָָָ«¿»…»¿ְְִֵֶַַָָ
סדרן  את ׁשּנה לפיכ ּכזֹו, זֹו ׁשקּולֹות ׁשּכּלן מּגיד, תרצה", .מחלה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ

(á)éðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑ אהרן ׁשּמת אחר הארּבעים ּבׁשנת אּלא לפניהם עמדּו ׁשּלא ÈÙÏ.מּגיד, ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹƒ¿≈
‰LÓ∑ ּדברי ודרׁשהּו, הּמקרא סרס אּלא יֹודע? אלעזר ידע, לא מׁשה אם אפׁשר, אלעזר? לפני ּכ ואחר …∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ּכ לפני ועמדּו יֹוׁשבים היּו הּמדרׁש ּבבית אֹומר: אלעזר רּבי מּׁשּום  חנן אּבא יאׁשּיה. ספרי)ּלםרּבי קיט, .(ב"ב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

a„Óa¯‡סה  Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L‡ ÔB‰Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א  „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰MÓ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú ‰ÏÁÓ d˙a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

‰k‡ב  ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zLk ÏÎÂ ‡i·¯·¯ Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊƒ¿»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

æë(`).óñBé ïá äMðî úçtLîì§¦§§Ÿ§©¤¤¥
xn`p dOloa dXpn zgRWnl' aEW ¨¨¤¡©§¦§§Ÿ§©¤¤

,'sqFi'dXpn oA' xn`p xak `lde ¥©£Ÿ§¨¤¡©¤§©¤
?sqFi oA `Ed dXpn iM Eprci xakE§¨¨©§¦§©¤¤¥

`N`z` WiBcdlE xFfgl aEzMd `A ¤¨¨©¨©£§©§¦¤
,sqFil mqEgiz` aAg sqFi ,Ll xnFl ¦¨§¥©§¥¦¥¤

,ux`dzFidl dvx `NWxEaw ¨¨¤¤Ÿ¨¨¦§¨
mixvnAxn`PW(dk ,p ziy`xa)rAWIe' §¦§©¦¤¤¡©©©§©

cwti cwR xn`l l`xUi ipA z` sqFi¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ¨Ÿ¦§Ÿ
mkz` midl`izFnvr z` mzilrde ¡Ÿ¦¤§¤§©£¦¤¤©§©

'dGn'Fbee ,mbeizFpadCn mdA dzid ¦¤§§©§¨¨§¨¨¤¦¨
W Ffxn`PW ,ux`d z` EaAgonwl) ¤¦§¤¨¨¤¤¤¡©

(c weqte ;'dGg` EpN dpY'WxiR dOl §¨¨£ª¨§¨¨¥©
z` aEzMdlM`NW] sqFi cr mqEgi ©¨¤¨¦¨©¥¤Ÿ

zFgRWnl cgtlv zFpA' :xn`e xSiw¦¥§¨©§§¨§¨§¦§§
,['sqFi oA dXpnmNEk EidW LcOll §©¤¤¥§©¤§¤¨¨

miwiCvcrlB ,xtg ,cgtlv :EpiidC) ©¦¦§©§§¨§¨¥¤¦§¨
minkg EraTW llMd iR lr `Ede ,('eke§©¦©§¨¤¨§£¨¦

,miaEzMd zFpFWlAeiUrOW in lMW ¦§©§¦¤¨¦¤©£¨
minEzq eizFa` dUrnErEci oi`W - ©£¥£¨§¦¤¥¨©

,mirWx F` Eid miwiCv m`Ll hxtE ¦©¦¦¨§¨¦¨©§
,gaWl Fqgil mdn cg`A aEzMd©¨§¤¨¥¤§©£§¤©

.wiCv oA wiCv df ixd,o`M oFbkE £¥¤©¦¤©¦§¨

sqFi l` ozF` qgiie aEzMd ogAXW¤¦§¨©¨§¦¥¨¤¥
cOln df ixd ,ux`d zEaiag oiprl§¦§©£¦¨¨¤£¥¤§©¥
Eid ,oqEgiA odOr mixMfPd lM mBW¤©¨©¦§¨¦¦¨¤§¦¨¨

.miwiCvoFbM ,i`pbl Fqgi m`eFf ©¦¦§¦¦£¦§©§
oA dilcB zbixd dUrnA EpivOW¤¨¦§©£¥£¦©§©§¨¤

xn`PW mwig`(dk ,dk aÎmikln)`A' £¦¨¤¤¡©¨
...rnWil` oA dipzp oA l`rnWi¦§¨¥¤§©§¨¤¡¦¨¨
EdilcB z` EMIe FY` miWp` dxUre©£¨¨£¨¦¦©©¤§©§¨

ixd - 'znIemixMfPd lMW rEciA ©¨Ÿ£¥§¨©¤¨©¦§¨¦
FOr,qEgi FzF`A.Eid mirWx,xnFlM ¦§¦§¨¦¨§©

iUrOW calA l`rnWi wx `lŸ©¦§¨¥¦§¨¤©£¥
dipzp mB `N` ,miWxFtn FzrWx¦§¨§¨¦¤¨©§©§¨
s` ,'minEzq' mdiUrOW rnWil`e¤¡¦¨¨¤©£¥¤§¦©
lrW iR lr s`e] Eid mirWx md¥§¨¦¨§©©¦¤©

oNdl xn`p cgtlv(b weqt)F`hga iM' §¨§¨¤¡©§©¨¦§¤§
xaMW `hgd FzF` caNn ixd - 'zn¥£¥¦§©©¥§¤§¨
mi`hg FA Eid `l ,FzzinA Fl xRMzp¦§©¥§¦¨Ÿ¨£¨¦

mitqFp(my i"yx d`x)n"eviw ,g"n`a)[(ixtq) ¨¦
(i"gp ,x"cq):

äòð äìçî.dvxze dMlnE dlbge ©§¨Ÿ¨§¨§¨¦§¨§¦§¨
oNdlE(`i ,el onwl)xnF` `EdxcqA §©¨¥§¥¤
:xg`dvxze dlgn dpiidYe'dlbge ©¥©¦§¤¨©§¨§¦§¨§¨§¨

'drpe dMlnEoNEMW ciBn -Eid ¦§¨§Ÿ¨©¦¤¨¨

,zFlEwWFfkFf,lkA zFeW Eide §¨§¨¨§¨
,odizFlrnoxcq z` dPW Kkitl ©£¥¤§¦¨¦¨¤¦§¨

dpFW`x zFxMfPd iM xn`Y `NW¤ŸŸ©¦©¦§¨¦¨
xzFi zFaEWg:a dxez £¥

(a).øæòìà éðôìå äLî éðôì`l ¦§¥Ÿ¤§¦§¥¤§¨¨Ÿ
,'oxd`e dWn iptl' :xn`p`NW ciBn ¤¡©¦§¥¤§©£Ÿ©¦¤Ÿ

zpWA `N` mdiptl Ecnr̈§¦§¥¤¤¨¦§©
oxd` zOW xg` ,mirAx`dcOllE] ¨©§¨¦©©¤¥©£Ÿ§©¥

Exdn `NW ,oznkge ozEripv lr©§¦¨§¨§¨¨¤Ÿ¦£
cr EpiYnd `N` ,opiiprA skiY xAcl§©¥¥¤§¦§¨¨¤¨©§¦©
xW`M ,dUrnl rbFp xaCd `dIW¤§¥©¨¨¥©§©£¤©£¤

ux`l ozqipkl KEnq Ecnr(miyxtn)[ ¨§¨¦§¦¨¨¨¨¤
(ixtq):

.äLî éðôì!?xfrl` iptl KMÎxg`e ¦§¥Ÿ¤§©©¨¦§¥¤§¨¨
ikexWt`W,rci `l dWn m` §¦¤§¨¤¦Ÿ¤Ÿ¨©

`xwOd qxq `N` !?rcFi xfrl ¤̀§¨¨¥©¤¨¨¥©¦§¨
EdWxcexn`p ENi`M df `xwn d`x - §¨§¥§¥¦§¨¤§¦¤¡©

lM iptl dpcFnrYe' :KEtd xcqA§¥¤¨©©£§¨¦§¥¨
iptle xfrl` iptle mi`iUPde dcrd̈¥¨§©§¦¦§¦§¥¤§¨¨§¦§¥
z` cIn gixhdl Evx `NW itlE .'dWn¤§¦¤Ÿ¨§©§¦©¦¨¤
mr mzl`WA Eligzd ,milFcBd©§¦¦§¦¦§¥¨¨¦
Ekld aiWdl Erci `NWkE ,miPhTd©§©¦§¤Ÿ¨§§¨¦¨§
E`aE EriBdW cr ,mdn milFcBd lv ¥̀¤©§¦¥¤©¤¦¦¨

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy

(â)äãòä CBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈
úî Bàèçá-ék çø÷-úãòa ýåýé-ìò íéãòBpä©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½

:Bì eéä-àì íéðáe¨¦−Ÿ¨¬«
i"yx£'B‚Â ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â∑(ספרי קיח, מתלֹוננים (שם ּבחטא לא לֹומר נזקקּו מת", "ּבחטאֹו לֹומר: ּבאֹות ׁשהיּו לפי ¿…»»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

עּמֹו. אחרים את החטיא ולא מת לבּדֹו ּבחטאֹו אּלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על ׁשהּצּו קרח ּבעדת צו)ולא (שבת ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
היה  הּמעּפילים מן אֹומר: ׁשמעֹון ורּבי היה. עצים מקֹוׁשׁש אֹומר: עקיבא .רּבי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

(ã)ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL òøbé änì̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬
:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðz ïa Bì−¥®§¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«

i"yx£eÈ·‡ŒÌL Ú¯bÈ ‰nÏ∑ ליבם אּמנּו ּתתיּבם זרע, חׁשּובֹות הּנקבֹות אין ואם עֹומדֹות, ּבן ּבמקֹום אנּו »»ƒ»«≈»ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
קיט) Ôa.(ב"ב BÏ ÔÈ‡ Èk∑היּו ׁשחכמנּיֹות מּגיד, ּכלּום; ּתֹובעֹות היּו לא ּבן, לֹו היה אם .הא ƒ≈≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

(ä)ètLî-úà äLî áø÷iåïô :ýåýé éðôì ©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÔËtLÓŒ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ∑(ח לֹומר (סנהדרין עטרה ׁשּנטל על נפרע וכאן מּמּנּו, הלכה א)נתעּלמה :(דברים ««¿≈…∆∆ƒ¿»»ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

אלי" ּתקרבּון מּכם יקׁשה אׁשר שם)"והּדבר מׁשה,(סנהדרין עלֿידי להּכתב זֹו ּפרׁשה היתה ראּויה אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ידן  על ונכּתבה צלפחד ּבנֹות ׁשּזכּו .אּלא ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָ

B‚aג  ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa ˙ÈÓ ‡e·‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È¯‡ Á¯˜„ ‡zLÎa ÈÈ ÏÚ encÊ‡c ‡zLÎ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e ˙ÈÓ d·BÁ·¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

d˙ÈÚ¯Êד  BbÓ ‡e·‡„ ‡ÓL ÚÓ˙È ‡ÓÏ¿»ƒ¿¿«¿»¿»»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ‡Ï ·‰ ¯a dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈»«»»«¬»»¿¬≈

:‡e·‡»»

ÈÈ:ה  Ì„˜ Ô‰Èc ˙È ‰LÓ ·¯˜Â¿»≈…∆»ƒ¿»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

KM .dWn l``A` .dIW`i iAx ixaC ¤¤¨¦§¥©¦Ÿ¦¨©¨
ÎziaA ,xnF` xfrl` iAx mEXn opg̈¨¦©¦¤§¨¨¥§¥
iptl Ecnre ,miaWFi Eid WxcOd©¦§¨¨§¦§¨§¦§¥

mNEkziA iaWFi lM z` El`We ¨§¨£¤¨§¥¥
dpFn aEzMde .zg` mrtA WxcOd©¦§¨§©©©©§©¨¤

mzEaiWg xcq itl mzF`(ixtq) ¨§¦¥¤£¦¨
(l"kyn):b dxez

(b).'Bâå äéä àì àeäåW itlKWndA §Ÿ¨¨§§¦¤§¤§¥
odixaC,'zn F`hgA' xnFl zF`a Eid ¦§¥¤¨¨©§¤§¥

KklEwwfpe miCwdl,xnFliM`l §¨¦§§§©§¦§©¦Ÿ
mippFlzn `hga,F`hg dideok`l §¥§¦§§¦¨¨¤§§¥Ÿ
ESdW gxw zcra(wFlgl EnxBW)lr ©£©Ÿ©¤¦¤¨§©£©

F`hga `N` ,did `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¨¤¨§¤§
mixg` z` `ihgd `le ,zn FCal§©¥§Ÿ¤¡¦¤£¥¦

,FOrFwlg z` ciqti KM mEXn xW` ¦£¤¦¨©§¦¤¤§
ux`A(ixtq).zn FllbAW `hgd EdnE ¨¨¤©©¥§¤¦§¨¥

?xAcOA mdia`xnF` `aiwr iAx £¦¤©¦§¨©¦£¦¨¥
did mivr WWFwn(elÎal ,eh lirl d`x), §¥¥¦¨¨

'miliRrO'd on xnF` oFrnW iAxe§©¦¦§¥¦©©§¦¦
did(dnÎn ,ci lirl d`x)(:ev zay) ¨¨
(`"eb):c dxez
(c).eðéáà íL òøbé änìxg`n ¨¨¦¨©¥¨¦¥©©

m` iM mipA eixg` xi`Wd `l Epia`W¤¨¦Ÿ¦§¦©£¨¨¦¦¦
ixd ,zFpAEp`zFcnFr oA mFwnA ¨£¥¨¦§¥§

,Fzlgp z` zWxlzFawPd oi` m`e ¨¤¤¤©£¨§¦¥©§¥

rxf zFaEWg,FWxil icMoM m` £¤©§¥§¨§¦¥
maIl EpO` mAizYiExw lrAd ig`) ¦§©¥¦¥©¨¨£¦©©©¨

cg`l EpO` `UPYW ,xnFlM .('mai'¨¨§©¤¦¨¥¦¥§¤¨
ig`nzbdFPd 'mEAi' zevnM ,Epia` ¥£¥¨¦§¦§©¦©¤¤

`l ,rxf eixg` xi`Wd `le zOW inA§¦¤¥§Ÿ¦§¦©£¨¤©Ÿ
cg` lr `id devOW ,zFpA `le mipÄ¦§Ÿ¨¤¦§¨¦©¤¨
,dpnl`d z` `Vil zOd ig`n¥£¥©¥¦¨¤¨©§¨¨
z` WxFi `Ede ,eig` mW KkA miwdlE§¨¦§¨¥¨¦§¥¤

zOd iqkp(eÎd ,dk mixac d`x)mzprhe] ¦§¥©¥§©£¨¨
zFaEWg m` :'KWtP dOn' KxcA dzid̈§¨§¤¤¦©©§¨¦£
m`e .FzF` Wxip ,Epia` rxfM Ep`̈§¤©¨¦¦©§¦
zFgtl ixd ,rxfM zFaEWg EPpi ¥̀¤£§¤©£¥§¨
ca`Y `l Kke ,mAiind eig` EPWxii¦¨¤¨¦©§©¥§¨ŸŸ©
KkA iM ,FYgRWOn Epia` zlgp©£©¨¦¦¦§©§¦§¨
Fwlg rxBi `l ,zFpA eixg` xi`WdW¤¦§¦©£¨¨Ÿ¦¨©¤§

[llM rxf xi`Wd `NW iOn`xzaÎ`aa) ¦¦¤Ÿ¦§¦¤©§¨
(:hiw(d"ei):

.ïa Bì ïéà ék`dEp` o`Mn - ¦¥¥¨¦¨¨
W ,mirnFWEid `l ,oA Fl did m` §¦¤¦¨¨¥Ÿ¨

mElM zFraFzozriaY dzid `l iM §§¦Ÿ¨§¨§¦¨¨
mr cgi dXxiA wlg ElHi zFpAd s`W¤©©¨¦§¥¤©§ª¨©©¦

.mipAdciBnaEzMd dfAzFIpnkgW ©¨¦©¦¨¤©¨¤©§¨¦
,EidzFrcFi Eide,cg` oA Wi xW`MW ¨§¨§¤©£¤¥¥¤¨

zFpAd oi`e FCalA WxFId `Ed ixd£¥©¥¦§©§¥©¨
.FOr zFWxFilke li`Fd ,o`M mlE`e §¦§¨¨¦§¨

,oiCd dPYWi `OW ,zFpA wx md Frxf©§¥©¨¤¨¦§©¤©¦
F` ,Epia` zlgp z` zFWxFi Ep` f`W¤¨¨§¤©£©¨¦
,EPWxii Epia` ig`e znAiizn m`dW¤¨¥¦§©¤¤©£¦¨¦¦¨¤

dlrnl x`Fanke(my)(a"a):d dxez §©§¨§©§¨
(d).ïètLî úà äLî áø÷iåEwlgp ©©§¥Ÿ¤¤¦§¨¨¤§§

xaMW mixnF` Wi ,df oiprA EpizFAx©¥§¦§¨¤¥§¦¤§¨
zFlgp zWxR d"awd iRn dWn rnẄ©¤¦¦¨¨©§¨

zrMW `N` ,oNdl dxEn`ddnNrzp ¨£¨§©¨¤¨¤¨¥¦§©§¨
dkldFf,EPOnaEW lF`Wl KxvEde £¨¨¦¤§§©¦§

,ohRWO dnrxtp o`kelhPW lr ©¦§¨¨§¨¦§©©¤¨©
dxhrlW oFWl hwPW lr Wprp - £¨¨¤¡©©¤¨©¨¤

,Fnvr lr cFaMxW` xaCde' :xnFl ¨©©§©§©¨¨£¤
'il` oEaixwY mMn dWwi(fi ,` mixac) ¦§¤¦¤©§¦¥©

dWn xn` mipiICd iEPin zWxtA]§¨¨©¦©©¨¦¨©¤
mipiICd on Wi`W xaCd iM ,l`xUil§¦§¨¥¦©¨¨¤¦¦©©¨¦
`le .aiW`e il` `aEi ,aiWdl rci `lŸ¥©§¨¦¨¥©§¨¦§Ÿ
,rci `l `Ed mB m`W xnFl siqFd¦©¤¦©Ÿ¥©

.[dpikXd iptl hRWOd z` WiBixaC ©¦¤©¦§¨¦§¥©§¦¨¨¨
xg`:dfA zxg` drC -zFlgp zWxR ©¥¥¨©¤¤¨¤¨¨©§¨

E ,Fl dxn`p `l oiicr ok`diE`x ¨¥£©¦Ÿ¤¤§¨§¨
dWxt dzidFfdWn iciÎlr azMdl ¨§¨¨¨¨§¦¨¥©§¥Ÿ¤

,zFevn x`W KxcM Fl xn`dlE`N` §¥¨¥§¤¤§¨¦§¤¨
oci lr daYkpe cgtlvÎzFpa EkGW¤¨§§¨§¨§¦§§¨©¨¨
KM lr FzF` El`We E`AW ici lr©§¥¤¨§¨£©¨

Î`aa)(.g oixcdpq ;.hiw `xza(i"gp):e dxez

סי



qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy

ß fenz `"i iriax mei ß

(å):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æ)úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö úBða ïk¥À§´§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´
ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáà éçà CBúa äìçð©«£½̈§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

:ïäì̈¤«
i"yx£˙¯·c „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑ עינן ׁשראתה מּגיד, ּבּמרֹום; לפני זֹו ּפרׁשה ּכתּובה ּכ "יאּות". ּכתרּגּומֹו: ≈¿¿»¿»…¿…ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מׁשה  ׁשל עינֹו ראתה ּׁשּלא c·¯˙.מה „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑ ֿהּואׁשהּקדֹוׁשּֿברּו אדם אׁשרי תבעּו; יפה ֲֵֶֶֶַָָֹֹ≈¿¿»¿»…¿…ְְֵֶֶַַָָָָָָ
לדבריו  Ôzz.מֹודה Ô˙∑(קיח ּבנכסי (ב"ב אחיו עם וחלקֹו מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה אביהן, חלק חלקים: ׁשני ְִֶָָ»…ƒ≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

עברה)∑z¯·Ú‰Â.חפר  (ס"א העברה קטז)לׁשֹון ׁשם (ב"ב על אחר: ּדבר ליֹורׁשֹו. ּבן מּניח ׁשאינֹו ּבמי הּוא ֵֶ¿«¬«¿»ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּלא אֹותּה; יֹורׁשין ּובעלּה ׁשּבנּה לׁשבט, מּׁשבט נחלה מעברת קכ)ׁשהּבת אּלא (ב"ב נצטּוה לא נחלה ּתּסב ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

אֹומר: הּוא ּובבת "ּונתּתם", אֹומר הּוא ּבכּלן לבּתֹו", אתֿנחלתֹו "והעברּתם וכן ּבלבד. הּדֹור ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻלאֹותֹו
."והעברּתם" ְְֲֶַַ

(ç)ïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ
:Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå Bì ïéà¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«

(è):åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

(é):åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

ÓÈÓÏ¯:ו  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïז  Ôzz ÔzÓ ÔÏlÓÓ „ÁÙÏˆ ˙a ˙e‡È»¿«¿»¿»¿«¿»ƒ«ƒ≈¿
˙È ¯·Ú˙Â Ô‰e·‡ ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ˙„eÁ‡¬««¬»»¿¬≈¬»¿«¬«»

:Ô‰Ï Ô‰e·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬∆¿≈

‡¯Èח  ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¬≈
dzÒÁ‡ ˙È Ôe¯aÚ˙Â dÏ ˙ÈÏ ¯·e ˙eÓÈ¿«≈≈¿«¿¿»«¬«¿≈

:dz¯·Ïƒ¿«≈

‡dzÒÁט  ˙È Ôez˙Â ‡z¯a dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dzÒÁי  ˙È Ôez˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e·‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).úøác ãçôìö úBða ïk'oM' oFWl ¥§§¨§¨Ÿ§Ÿ§¥
o`M FWExiRFnEBxzM:qFlwpE`A ¥¨§©§§§§

.'zE`i'(oFkp ,dti)ok`edaEzM KM ¨¨¤¨§¨¥¨§¨
dWxRFfdpkEn `idWMmFxOA iptl ¨¨¨§¤¦¨¨§¨©©¨

KWndA xn`YW itkE -ciBn .aEzMd §¦¤¥¨¥©¤§¥©¦©¨
opir dz`xW(olkU 'ipir')`NX dn ¤¨£¨¥¨¥¥¦§¨©¤Ÿ

dWn lW Fpir dz`x(`negpz)(i"gp): ¨£¨¥¤Ÿ¤
.úøác ãçôìö úBða ïk,Eraz dti ¥§§¨§¨Ÿ§Ÿ¨¤¨§
.ozriazA Ewcv xnFlMmc` ixW` §©¨§¦§¦¨¨©§¥¨¨

eixacl dcFn `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¤¦§¨¨
(ixtq):

.ïzz ïúð,dpizp oFWl miinrR xiMfd ¨Ÿ¦¥¦§¦©£©¦§§¦¨
mdl oYil WIW xnFl- miwlg ipW ©¤¥¦¥¨¤§¥£¨¦

wlgcgtlvi`vFIn didW odia` ¥¤§¨§¨£¦¤¤¨¨¦§¥
,mixvn.FzF` zFWxFi odeeokFwlg ¦§©¦§¥§§¥¤§

wlgW cgtlv lWiqkpA eig` mr ¤§¨§¨¤¨©¦¤¨§¦§¥
xtgmdia`i`vFIn did `Ed mBW ¥¤£¦¤¤©¨¨¦§¥

mixvn(m"`x): ¦§©¦
.zøáòäå'Yzpe' oFWl aEzMd hwp `l §©£©§¨Ÿ¨©©¨§§¨©¨

zErnWn lr fFnxl ,'Yxarde' `N ¤̀¨§©£©§¨¦§©©§¨
W ,Ff daizA zxg``Ed 'dxar' oFWl ©¤¤§¥¨¤§¤§¨

(mrf ,qrM),mFwOd lW FR` oFxg iM ©©©©¦£©¤©¨
dxFW didoA giPn Fpi`W inA ¨¨¤§¦¤¥©¦©¥

FWxil.FpFrA oM Wprp xW`xaC §¨§£¤¤¡©¥©£¨¨
xg`xW`M iM ,df oFWll xg` mrh - ©¥©©©¥§¨¤¦©£¤

oFWl hFwpl iE`x zWxFi zAd©©¤¤¨¦§§
,'dxard'zxarn zAdW mW lr ©£¨¨©¥¤©©©£¤¤

dlgpdiEUr `id di`EVip xg`l - ©£¨§©©¦¤¨¦£¨
,Dl zpYiPd dlgPd z` xiardl§©£¦¤©©£¨©¦¤¤¨

W ,haWl haXncg`l z`Vp m` ¦¥¤§¥¤¤¦¦¥§¤¨
f` ixd ,xg` haW ipAnDlraE DpA ¦§¥¥¤©¥£¥¨§¨©§¨

DzF` oiWxFilr mirAwp mihaXde] §¦¨§©§¨¦¦§¨¦©
[a`d qEgi iR.:i"yx xirnes`e ¦¦¨¨§©

zWxFId zA lM iM l`xUi ExdfEdW¤§£¦§¨¥¦¨©©¤¤

ipAn cg`l `weeC `UPY ,dia` zlgp©£©¨¦¨¦¨¥©§¨§¤¨¦§¥
,mlFrl bdFp df xaC oi` - DhaW¦§¨¥¨¨¤¥§¨

WiEEiSddlgp aFQz `N'ipal ¤©¦Ÿ¦©£¨¦§¥
'dHn l` dHOn l`xUi(f ,el onwl)`l ¦§¨¥¦©¤¤©¤Ÿ

,calA xFCd FzF`l `N` dEhvp¦§©¨¤¨§©¦§©
,mdipiA DzF` wFlgl ux`l miqpkPd©¦§¨¦¨¨¤©£¨¥¥¤
EniIQW xg`l `Ad xFCd ipA mlE`¨§¥©©¨§©©¤¦§
mixYEn ,mihaXd zTElg lM z ¤̀¨£©©§¨¦¨¦
oFWl hwpe .FpFvx itM cg` lM `UPdl§¦¨¥¨¤¨§¦§§¨©§

'Yxarde'mW lr ,zAd zlgp lv` §©£©§¨¥¤©£©©©©¥
mi`Ad zFxFCd(.kw `xzaÎ`aa)oke ; ©©¨¦§¥

xn`p dWxRd KWndAmYxarde' §¤§¥©¨¨¨¤¡©§©£©§¤
'FYal Fzlgp z`(g weqt onwl)oNEkA , ¤©£¨§¦§¨

'mYzpE' xnF` `Ed(`i .i .h :miweqta oebk), ¥§©¤
'mYxarde' xnF` `Ed zaaE,m"`x) §©¥§©£©§¤

(i"`a:g dxez

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy

(àé)Búìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
ìäúéäå dúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈

ýåýé äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
ô :äLî-úà¤¤«

i"yx£BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ∑(קט ב"ב האב (ספרי. מׁשּפחת אּלא קרּויה מׁשּפחה .ואין  ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(áé)íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−
:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úà äàøe äfä©¤®§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה להם",(במדבר ּתּתן "נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשאמר ּכיון לכאן? נסמכה לּמה ¬≈∆«»¬»ƒְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּגזרתי  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לארץ? ואּכנס הּגזרה הּתרה ׁשּמא להנחיל, הּמקֹום צּוה אֹותי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻאמר:

עֹומדת לי (ספרי)ּבמקֹומּה ּכמדּמה ואמר: ׂשמח ראּובן, ּובני ּגד ּבני לנחלת מׁשה ׁשּנכנס ּכיון אחר: ּדבר . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לחצר  אחריו, והּוא - לּׁשער נכנס ׁשּלֹו. ּפּלטין לפתח יּכנס ׁשּלא ּבנֹו על  ׁשּגזר למל מׁשל נדרי. לי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּתר 
אסּור  אּתה ואיל מּכאן ּבני, לֹו: אמר לּקיטֹון, לּכנס ׁשּבא ּכיון אחריו. והּוא - לּטרקלין אחריו, והּוא -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

.לּכנס  ִֵָ

(âé)énò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåäzà-íb E §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨
éçà ïøäà óñàð øLàk:E ©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡ ¯L‡k∑.מּמּנּו טֹוב אּתה אין אחר: ּדבר אהרן. ׁשל למיתתֹו מׁשה ׁשּנתאּוה מּכאן, «¬∆∆¡««¬…»ƒְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לב) לא (דברים אׁשר "על ׁשּכתב : מקֹום ּבכל להּפטר. זמנכם הּגיע לא עדין אֹותי, קּדׁשּתם אם הא ֿקּדׁשּתם". ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

È˙יא  Ôez˙Â È‰e·‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓ dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dzÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈ È·Ï È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‰„ÔÈיב  È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

Ók‡יג  z‡ Û‡ CÈnÚÏ Lk˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»«»¿¿»
:CeÁ‡ Ô¯‰‡ LÈk˙‡ È„ƒƒ¿¿ƒ«¬…»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i)ì.BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥©¨Ÿ¥¨¦¦§©§
`weeC didi aFxTd FzF` ,xnFlM§©©¨¦§¤©§¨

,'FYgRWOn'diExw 'dgRWn' oi`e ¦¦§©§§¥¦§¨¨§¨
a`d cSn `N`,m`d cSn `le ¤¨¦©¨¨§Ÿ¦©¨¥

zF`xwn dAxdA xEn`d oFWNked`x) §©¨¨¨§©§¥¦§¨
(` wxt lirl'mza` zial mzgRWnl'§¦§§Ÿ¨§¥£Ÿ¨

miWxFi oi` m`d on mig`d' :Kkitl]§¦¨¨©¦¦¨¥¥§¦
df miWxFi a`d on mig`e ,df z` df¤¤¤§©¦¦¨¨§¦¤

'df z`(e"d ,`"t zelgp m"anx)[`xzaÎ`aa) ¤¤
(:hw:ai dxez

(ai)...íéøáòä øä ìà äìòYtq`pe £¥¤©¨£¨¦§¤¡©§¨
.'ebe LiOr l`dknqp dOl?o`kl ¤©¤¨¨¦§§¨§¨

riBd `l oiicr `idd zrA ixd ,xnFlM§©£¥¨¥©¦£©¦Ÿ¦¦©
z` miIQW xg`l cr `N` ,Fzzin mFi¦¨¤¨©§©©¤¦¥¤
f`e] mixaC xtqA mixEn`d eixaC lM̈§¨¨¨£¦§¥¤§¨¦§¨
mixard xd l` dlr' :aEW deEhvp¦§©¨£¥¤©¨£¨¦

'...dGd(hn ,al my d`x)N` .[,`oeiM ©¤¤¨¥¨
xn`WFlozp' `EdÎKExAÎWFcTd ¤¨©©¨¨¨Ÿ

'mdl oYY(f weqt lirl)xn` ,:dWn ¦¥¨¤¨©¤
ligpdl mFwOd dEv izF`'ozlgp z` ¦¦¨©¨§©§¦¤©£¨¨

,ux`A,oM m` .rWFdi z` `le`OW ¨¨¤§Ÿ¤§ª©¦¥¤¨
dxifBd dxYEd'daixn in'A dxfbPW §¨©§¥¨¤¦§§¨§¥§¦¨

(ai ,k lirl)Fl xn` ,'ux`l qpM`e§¤¨¥¨¨¤¨©

DnFwnA izxfB' ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¥¨¦¦§¨
'zcnFrxd l` zFlrl dY` cizre ¤¤§¨¦©¨©£¤©

.KM lr dEhvY xW`M mixardxaC ¨£¨¦©£¤¦§©¤©¨¨¨
xg`dknqPW Kkl xg` mrh - ©¥©©©¥§¨¤¦§§¨

:o`kl FzzindWn qpkPW oeiM ¦¨§¨¥¨¤¦§©Ÿ¤
,oaE`x ipaE cb ipA zlgpldpYPW §©£©§¥¨§¥§¥¤¦§¨

xg`l dgxfn oCxId xarA mdl̈¤§¥¤©©§¥¦§¨¨§©©
bFre oFgiq znglnA DWEAMoldl d`x) ¦¨§¦§¤¤¦§

(bl ,alxYEdW dOEcnM' :xn`e gnÜ©§¨©¦§¤¤©
ixcp il(izrEaW)d"awd rAWp xW` ¦¦§¦§¨¦£¤¦§©

'ux`l qpM` `NW ilr(`k ,c mixac d`x); ¨©¤Ÿ¤¨¥¨¨¤
qpMi `NW FpA lr xfBW Klnl lWn̈¨§¤¤¤¨©©§¤Ÿ¦¨¥

FNW oihlR gztlziA KFY l` - §¤©¨¨¦¤¤¥
,FzEklnoihlR l` KlFd KlOd dide ©§§¨¨©¤¤¥¤¨¨¦

,eixg` KlFde FOr dElzn FpaE ,FNW¤§¦§©¤¦§¥©£¨
qpkpKlOd`Ede ,xrXlKlFd (oAd) ¦§©©¤¤©©©§©¥¥

oilwxHl ;eixg` `Ede ,xvgl ;eixg ©̀£¨¤¨¥§©£¨©§©§¦
,(Fzia iptNW lkidd);eixg` `Ede ©¥¨¤¦§¥¥§©£¨

oFhiTl qpMil `AW oeiM)inipRd xcg ¥¨¤¨¦¨¥©¦¤¤©§¦¦
,(zEklOd ziaA,ipA' ,Fl xn`o`M cr §¥©©§¨©§¦©¨

,ixg` zkll i`Xx ziidKli`e o`Mn ¨¦¨©©¨¤¤©£©¦¨§¥¨
'qpMil xEq` dY`KlFd d"awd KM - ©¨¨¦¨¥¨¥

,l`xUi ux` l` FWcw dep mFwn l ¤̀§§¥¨§¤¤¤¦§¨¥

ux`l eixg` KlFde FOr dElzn dWnE¤¦§©¤¦§¥©£¨§¤¤
oeiM ,oaE`xE cb ipA zlgpA bFre oFgiq¦§§©£©§¥¨§¥¥¨
l` qpMdl oCxId z` xFarl EcnrW¤¨§©£¤©©§¥§¦¨¥¤
Lpi` Kli`e o`Mn Fl xn` ,ux`d KFY¨¨¤¨©¦¨§¥¨¥§

ixg` KlFd(ixtq),y"n` ,l"kyn) ¥©£©
(a"a:bi dxez
(bi)éçà ïøäà óñàð øLàk.EmBW ©£¤¤¡©©£Ÿ¨¦¤©

.dzin DzF`A zEnl dMfY dY`o`Mn ©¨¦§¤¨§¨¦¨¦¨
oxd` lW Fzzinl dWn dE`zPW¤¦§©¨Ÿ¤§¦¨¤©£Ÿ
dzin `id] 'dwiWp zzin' dzidW¤¨§¨¦©§¦¨¦¦¨
lr dPpi`W ,miwiCSd lv` zcgEin§¤¤¥¤©©¦¦¤¥¤¨©
d"awd ici lr `N` zeOd K`ln ici§¥©§©©¨¤¤¨©§¥
z` wWFPW inM dAig KxcA ,FnvrA§©§§¤¤¦¨§¦¤¥¤

[eil` zwACzn FgExe FadF`lirl d`x) £§¦§©¤¤¥¨
(ek weqt mye .` ,k(ixtq)xg` xaC .KxC - ¨¨©¥¤¤

xnF` KM :mixaCd z` Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥¤©§¨¦¨¥
,zn oxd`W mrHd FzF`n ,d"awd Fl¥©©©¤©£Ÿ¥

iM .dY` mB zEnYaFh dY` oi` ¨©©¨¦¥©¨
,EPOnoM iYxfbe iYcRwd mkipW lrW ¦¤¤©§¥¤¦§©§¦§¨©§¦¥

daixn in dUrnA(`i ,k lirl)xW` lr' §©£¥¥§¦¨©£¤
mYWCw `l'l`xUi ipA KFzA izF` Ÿ¦©§¤¦§§¥¦§¨¥
(`p ,al mixac)`d ,Ep` KM KFYn - ¨¦¨¨
W ,mirnFWoiicr ,izF` mYWCw m` §¦¤¦¦©§¤¦£©¦

סב
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ß fenz `"i iriax mei ß

(å):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æ)úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö úBða ïk¥À§´§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´
ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáà éçà CBúa äìçð©«£½̈§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

:ïäì̈¤«
i"yx£˙¯·c „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑ עינן ׁשראתה מּגיד, ּבּמרֹום; לפני זֹו ּפרׁשה ּכתּובה ּכ "יאּות". ּכתרּגּומֹו: ≈¿¿»¿»…¿…ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מׁשה  ׁשל עינֹו ראתה ּׁשּלא c·¯˙.מה „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑ ֿהּואׁשהּקדֹוׁשּֿברּו אדם אׁשרי תבעּו; יפה ֲֵֶֶֶַָָֹֹ≈¿¿»¿»…¿…ְְֵֶֶַַָָָָָָ
לדבריו  Ôzz.מֹודה Ô˙∑(קיח ּבנכסי (ב"ב אחיו עם וחלקֹו מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה אביהן, חלק חלקים: ׁשני ְִֶָָ»…ƒ≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

עברה)∑z¯·Ú‰Â.חפר  (ס"א העברה קטז)לׁשֹון ׁשם (ב"ב על אחר: ּדבר ליֹורׁשֹו. ּבן מּניח ׁשאינֹו ּבמי הּוא ֵֶ¿«¬«¿»ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּלא אֹותּה; יֹורׁשין ּובעלּה ׁשּבנּה לׁשבט, מּׁשבט נחלה מעברת קכ)ׁשהּבת אּלא (ב"ב נצטּוה לא נחלה ּתּסב ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

אֹומר: הּוא ּובבת "ּונתּתם", אֹומר הּוא ּבכּלן לבּתֹו", אתֿנחלתֹו "והעברּתם וכן ּבלבד. הּדֹור ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻלאֹותֹו
."והעברּתם" ְְֲֶַַ

(ç)ïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ
:Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå Bì ïéà¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«

(è):åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

(é):åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

ÓÈÓÏ¯:ו  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïז  Ôzz ÔzÓ ÔÏlÓÓ „ÁÙÏˆ ˙a ˙e‡È»¿«¿»¿»¿«¿»ƒ«ƒ≈¿
˙È ¯·Ú˙Â Ô‰e·‡ ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ˙„eÁ‡¬««¬»»¿¬≈¬»¿«¬«»

:Ô‰Ï Ô‰e·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬∆¿≈

‡¯Èח  ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¬≈
dzÒÁ‡ ˙È Ôe¯aÚ˙Â dÏ ˙ÈÏ ¯·e ˙eÓÈ¿«≈≈¿«¿¿»«¬«¿≈

:dz¯·Ïƒ¿«≈

‡dzÒÁט  ˙È Ôez˙Â ‡z¯a dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dzÒÁי  ˙È Ôez˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e·‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).úøác ãçôìö úBða ïk'oM' oFWl ¥§§¨§¨Ÿ§Ÿ§¥
o`M FWExiRFnEBxzM:qFlwpE`A ¥¨§©§§§§

.'zE`i'(oFkp ,dti)ok`edaEzM KM ¨¨¤¨§¨¥¨§¨
dWxRFfdpkEn `idWMmFxOA iptl ¨¨¨§¤¦¨¨§¨©©¨

KWndA xn`YW itkE -ciBn .aEzMd §¦¤¥¨¥©¤§¥©¦©¨
opir dz`xW(olkU 'ipir')`NX dn ¤¨£¨¥¨¥¥¦§¨©¤Ÿ

dWn lW Fpir dz`x(`negpz)(i"gp): ¨£¨¥¤Ÿ¤
.úøác ãçôìö úBða ïk,Eraz dti ¥§§¨§¨Ÿ§Ÿ¨¤¨§
.ozriazA Ewcv xnFlMmc` ixW` §©¨§¦§¦¨¨©§¥¨¨

eixacl dcFn `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¤¦§¨¨
(ixtq):

.ïzz ïúð,dpizp oFWl miinrR xiMfd ¨Ÿ¦¥¦§¦©£©¦§§¦¨
mdl oYil WIW xnFl- miwlg ipW ©¤¥¦¥¨¤§¥£¨¦

wlgcgtlvi`vFIn didW odia` ¥¤§¨§¨£¦¤¤¨¨¦§¥
,mixvn.FzF` zFWxFi odeeokFwlg ¦§©¦§¥§§¥¤§

wlgW cgtlv lWiqkpA eig` mr ¤§¨§¨¤¨©¦¤¨§¦§¥
xtgmdia`i`vFIn did `Ed mBW ¥¤£¦¤¤©¨¨¦§¥

mixvn(m"`x): ¦§©¦
.zøáòäå'Yzpe' oFWl aEzMd hwp `l §©£©§¨Ÿ¨©©¨§§¨©¨

zErnWn lr fFnxl ,'Yxarde' `N ¤̀¨§©£©§¨¦§©©§¨
W ,Ff daizA zxg``Ed 'dxar' oFWl ©¤¤§¥¨¤§¤§¨

(mrf ,qrM),mFwOd lW FR` oFxg iM ©©©©¦£©¤©¨
dxFW didoA giPn Fpi`W inA ¨¨¤§¦¤¥©¦©¥

FWxil.FpFrA oM Wprp xW`xaC §¨§£¤¤¡©¥©£¨¨
xg`xW`M iM ,df oFWll xg` mrh - ©¥©©©¥§¨¤¦©£¤

oFWl hFwpl iE`x zWxFi zAd©©¤¤¨¦§§
,'dxard'zxarn zAdW mW lr ©£¨¨©¥¤©©©£¤¤

dlgpdiEUr `id di`EVip xg`l - ©£¨§©©¦¤¨¦£¨
,Dl zpYiPd dlgPd z` xiardl§©£¦¤©©£¨©¦¤¤¨

W ,haWl haXncg`l z`Vp m` ¦¥¤§¥¤¤¦¦¥§¤¨
f` ixd ,xg` haW ipAnDlraE DpA ¦§¥¥¤©¥£¥¨§¨©§¨

DzF` oiWxFilr mirAwp mihaXde] §¦¨§©§¨¦¦§¨¦©
[a`d qEgi iR.:i"yx xirnes`e ¦¦¨¨§©

zWxFId zA lM iM l`xUi ExdfEdW¤§£¦§¨¥¦¨©©¤¤

ipAn cg`l `weeC `UPY ,dia` zlgp©£©¨¦¨¦¨¥©§¨§¤¨¦§¥
,mlFrl bdFp df xaC oi` - DhaW¦§¨¥¨¨¤¥§¨

WiEEiSddlgp aFQz `N'ipal ¤©¦Ÿ¦©£¨¦§¥
'dHn l` dHOn l`xUi(f ,el onwl)`l ¦§¨¥¦©¤¤©¤Ÿ

,calA xFCd FzF`l `N` dEhvp¦§©¨¤¨§©¦§©
,mdipiA DzF` wFlgl ux`l miqpkPd©¦§¨¦¨¨¤©£¨¥¥¤
EniIQW xg`l `Ad xFCd ipA mlE`¨§¥©©¨§©©¤¦§
mixYEn ,mihaXd zTElg lM z ¤̀¨£©©§¨¦¨¦
oFWl hwpe .FpFvx itM cg` lM `UPdl§¦¨¥¨¤¨§¦§§¨©§

'Yxarde'mW lr ,zAd zlgp lv` §©£©§¨¥¤©£©©©©¥
mi`Ad zFxFCd(.kw `xzaÎ`aa)oke ; ©©¨¦§¥

xn`p dWxRd KWndAmYxarde' §¤§¥©¨¨¨¤¡©§©£©§¤
'FYal Fzlgp z`(g weqt onwl)oNEkA , ¤©£¨§¦§¨

'mYzpE' xnF` `Ed(`i .i .h :miweqta oebk), ¥§©¤
'mYxarde' xnF` `Ed zaaE,m"`x) §©¥§©£©§¤

(i"`a:g dxez

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy

(àé)Búìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
ìäúéäå dúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈

ýåýé äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
ô :äLî-úà¤¤«

i"yx£BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ∑(קט ב"ב האב (ספרי. מׁשּפחת אּלא קרּויה מׁשּפחה .ואין  ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(áé)íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−
:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úà äàøe äfä©¤®§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה להם",(במדבר ּתּתן "נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשאמר ּכיון לכאן? נסמכה לּמה ¬≈∆«»¬»ƒְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּגזרתי  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לארץ? ואּכנס הּגזרה הּתרה ׁשּמא להנחיל, הּמקֹום צּוה אֹותי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻאמר:

עֹומדת לי (ספרי)ּבמקֹומּה ּכמדּמה ואמר: ׂשמח ראּובן, ּובני ּגד ּבני לנחלת מׁשה ׁשּנכנס ּכיון אחר: ּדבר . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לחצר  אחריו, והּוא - לּׁשער נכנס ׁשּלֹו. ּפּלטין לפתח יּכנס ׁשּלא ּבנֹו על  ׁשּגזר למל מׁשל נדרי. לי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּתר 
אסּור  אּתה ואיל מּכאן ּבני, לֹו: אמר לּקיטֹון, לּכנס ׁשּבא ּכיון אחריו. והּוא - לּטרקלין אחריו, והּוא -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

.לּכנס  ִֵָ

(âé)énò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåäzà-íb E §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨
éçà ïøäà óñàð øLàk:E ©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡ ¯L‡k∑.מּמּנּו טֹוב אּתה אין אחר: ּדבר אהרן. ׁשל למיתתֹו מׁשה ׁשּנתאּוה מּכאן, «¬∆∆¡««¬…»ƒְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לב) לא (דברים אׁשר "על ׁשּכתב : מקֹום ּבכל להּפטר. זמנכם הּגיע לא עדין אֹותי, קּדׁשּתם אם הא ֿקּדׁשּתם". ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

È˙יא  Ôez˙Â È‰e·‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓ dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dzÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈ È·Ï È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‰„ÔÈיב  È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

Ók‡יג  z‡ Û‡ CÈnÚÏ Lk˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»«»¿¿»
:CeÁ‡ Ô¯‰‡ LÈk˙‡ È„ƒƒ¿¿ƒ«¬…»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i)ì.BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥©¨Ÿ¥¨¦¦§©§
`weeC didi aFxTd FzF` ,xnFlM§©©¨¦§¤©§¨

,'FYgRWOn'diExw 'dgRWn' oi`e ¦¦§©§§¥¦§¨¨§¨
a`d cSn `N`,m`d cSn `le ¤¨¦©¨¨§Ÿ¦©¨¥

zF`xwn dAxdA xEn`d oFWNked`x) §©¨¨¨§©§¥¦§¨
(` wxt lirl'mza` zial mzgRWnl'§¦§§Ÿ¨§¥£Ÿ¨

miWxFi oi` m`d on mig`d' :Kkitl]§¦¨¨©¦¦¨¥¥§¦
df miWxFi a`d on mig`e ,df z` df¤¤¤§©¦¦¨¨§¦¤

'df z`(e"d ,`"t zelgp m"anx)[`xzaÎ`aa) ¤¤
(:hw:ai dxez

(ai)...íéøáòä øä ìà äìòYtq`pe £¥¤©¨£¨¦§¤¡©§¨
.'ebe LiOr l`dknqp dOl?o`kl ¤©¤¨¨¦§§¨§¨

riBd `l oiicr `idd zrA ixd ,xnFlM§©£¥¨¥©¦£©¦Ÿ¦¦©
z` miIQW xg`l cr `N` ,Fzzin mFi¦¨¤¨©§©©¤¦¥¤
f`e] mixaC xtqA mixEn`d eixaC lM̈§¨¨¨£¦§¥¤§¨¦§¨
mixard xd l` dlr' :aEW deEhvp¦§©¨£¥¤©¨£¨¦

'...dGd(hn ,al my d`x)N` .[,`oeiM ©¤¤¨¥¨
xn`WFlozp' `EdÎKExAÎWFcTd ¤¨©©¨¨¨Ÿ

'mdl oYY(f weqt lirl)xn` ,:dWn ¦¥¨¤¨©¤
ligpdl mFwOd dEv izF`'ozlgp z` ¦¦¨©¨§©§¦¤©£¨¨

,ux`A,oM m` .rWFdi z` `le`OW ¨¨¤§Ÿ¤§ª©¦¥¤¨
dxifBd dxYEd'daixn in'A dxfbPW §¨©§¥¨¤¦§§¨§¥§¦¨

(ai ,k lirl)Fl xn` ,'ux`l qpM`e§¤¨¥¨¨¤¨©

DnFwnA izxfB' ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¥¨¦¦§¨
'zcnFrxd l` zFlrl dY` cizre ¤¤§¨¦©¨©£¤©

.KM lr dEhvY xW`M mixardxaC ¨£¨¦©£¤¦§©¤©¨¨¨
xg`dknqPW Kkl xg` mrh - ©¥©©©¥§¨¤¦§§¨

:o`kl FzzindWn qpkPW oeiM ¦¨§¨¥¨¤¦§©Ÿ¤
,oaE`x ipaE cb ipA zlgpldpYPW §©£©§¥¨§¥§¥¤¦§¨

xg`l dgxfn oCxId xarA mdl̈¤§¥¤©©§¥¦§¨¨§©©
bFre oFgiq znglnA DWEAMoldl d`x) ¦¨§¦§¤¤¦§

(bl ,alxYEdW dOEcnM' :xn`e gnÜ©§¨©¦§¤¤©
ixcp il(izrEaW)d"awd rAWp xW` ¦¦§¦§¨¦£¤¦§©

'ux`l qpM` `NW ilr(`k ,c mixac d`x); ¨©¤Ÿ¤¨¥¨¨¤
qpMi `NW FpA lr xfBW Klnl lWn̈¨§¤¤¤¨©©§¤Ÿ¦¨¥

FNW oihlR gztlziA KFY l` - §¤©¨¨¦¤¤¥
,FzEklnoihlR l` KlFd KlOd dide ©§§¨¨©¤¤¥¤¨¨¦

,eixg` KlFde FOr dElzn FpaE ,FNW¤§¦§©¤¦§¥©£¨
qpkpKlOd`Ede ,xrXlKlFd (oAd) ¦§©©¤¤©©©§©¥¥

oilwxHl ;eixg` `Ede ,xvgl ;eixg ©̀£¨¤¨¥§©£¨©§©§¦
,(Fzia iptNW lkidd);eixg` `Ede ©¥¨¤¦§¥¥§©£¨

oFhiTl qpMil `AW oeiM)inipRd xcg ¥¨¤¨¦¨¥©¦¤¤©§¦¦
,(zEklOd ziaA,ipA' ,Fl xn`o`M cr §¥©©§¨©§¦©¨

,ixg` zkll i`Xx ziidKli`e o`Mn ¨¦¨©©¨¤¤©£©¦¨§¥¨
'qpMil xEq` dY`KlFd d"awd KM - ©¨¨¦¨¥¨¥

,l`xUi ux` l` FWcw dep mFwn l ¤̀§§¥¨§¤¤¤¦§¨¥

ux`l eixg` KlFde FOr dElzn dWnE¤¦§©¤¦§¥©£¨§¤¤
oeiM ,oaE`xE cb ipA zlgpA bFre oFgiq¦§§©£©§¥¨§¥¥¨
l` qpMdl oCxId z` xFarl EcnrW¤¨§©£¤©©§¥§¦¨¥¤
Lpi` Kli`e o`Mn Fl xn` ,ux`d KFY¨¨¤¨©¦¨§¥¨¥§

ixg` KlFd(ixtq),y"n` ,l"kyn) ¥©£©
(a"a:bi dxez
(bi)éçà ïøäà óñàð øLàk.EmBW ©£¤¤¡©©£Ÿ¨¦¤©

.dzin DzF`A zEnl dMfY dY`o`Mn ©¨¦§¤¨§¨¦¨¦¨
oxd` lW Fzzinl dWn dE`zPW¤¦§©¨Ÿ¤§¦¨¤©£Ÿ
dzin `id] 'dwiWp zzin' dzidW¤¨§¨¦©§¦¨¦¦¨
lr dPpi`W ,miwiCSd lv` zcgEin§¤¤¥¤©©¦¦¤¥¤¨©
d"awd ici lr `N` zeOd K`ln ici§¥©§©©¨¤¤¨©§¥
z` wWFPW inM dAig KxcA ,FnvrA§©§§¤¤¦¨§¦¤¥¤

[eil` zwACzn FgExe FadF`lirl d`x) £§¦§©¤¤¥¨
(ek weqt mye .` ,k(ixtq)xg` xaC .KxC - ¨¨©¥¤¤

xnF` KM :mixaCd z` Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥¤©§¨¦¨¥
,zn oxd`W mrHd FzF`n ,d"awd Fl¥©©©¤©£Ÿ¥

iM .dY` mB zEnYaFh dY` oi` ¨©©¨¦¥©¨
,EPOnoM iYxfbe iYcRwd mkipW lrW ¦¤¤©§¥¤¦§©§¦§¨©§¦¥

daixn in dUrnA(`i ,k lirl)xW` lr' §©£¥¥§¦¨©£¤
mYWCw `l'l`xUi ipA KFzA izF` Ÿ¦©§¤¦§§¥¦§¨¥
(`p ,al mixac)`d ,Ep` KM KFYn - ¨¦¨¨
W ,mirnFWoiicr ,izF` mYWCw m` §¦¤¦¦©§¤¦£©¦

סג
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ּבּקׁש לכ האמינּו, ׁשּלא ּבעֹון ּבּמדּבר למּות הּמדּבר ּדֹור על ּגזרה ׁשּנגזרה לפי סרחֹונם, ּכתב ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ"מיתתם",

היה הּממרים מן הּוא אף יאמרּו: ׁשּלא סרחֹונֹו, ׁשּיּכתב פ)מׁשה ּבביתּֿדין:(יומא ׁשּלֹוקֹות נׁשים לׁשּתי מׁשל . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
להֹודיע  סרחֹונם, הזּכיר מיתתן, ׁשהזּכיר מקֹום ּבכל ּכאן, אף וכּו', ׁשביעית ּפּגי אכלה ואחת קלקלה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָאחת

ּבלבד  זֹו אּלא ּבהם היתה .ׁשּלא ְְִֶֶֶַָָָָֹ

(ãé)äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈
Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðéòì íéná éðLéc÷äì§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−

ñ :ïö-øaãî¦§©¦«
i"yx£L„˜ ˙·È¯ÓŒÈÓ Ì‰∑ׁשהמרּו היּו הם ּבמרה, ׁשהמרּו הם אחר: ּדבר אחר. עֹון ּבהם אין לבּדם, הם ≈≈¿ƒ«»≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

צין  ּבמדּבר ׁשהמרּו עצמם הם .ּביםֿסּוף , ְְְְְִִִֵֶַַַָ

(åè):øîàì ýåýé-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â '‰ŒÏ‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ ועֹוסקין צרּכן מּניחין העֹולם מן ׁשּכׁשּנפטרין צּדיקים, ׁשל ׁשבחן להֹודיע «¿«≈…∆∆¿ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

צּבּור  לאו ∑Ó‡Ï¯.ּבצרכי אם ּפרנס להם ממּנה אּתה אם הׁשיבני לֹו: .אמר ְְִֵָ≈…ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

(æè)Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−
:äãòä-ìò©¨«¥¨«

i"yx£'‰ „˜ÙÈ∑,"לבנֹותיו צלפחד נחלת "ּתן ה ּמקֹום: לֹו ׁשאמר מׁשה ׁשּׁשמע ׁשעה (במ"ר)ּכיון הּגיע  אמר: ƒ¿…ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

„ˆÔיד  ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·È¯Ò È„ ‡Ók¿»ƒ»∆¿«≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zLk ˙evÓa¿«¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טו  ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»

ÏÚטז  ¯·b ‡¯Òa ÏÎÏ ‡iÁe¯ dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»ƒ¿»¿««
:‡zLk¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Frd on xhRdl mkPnf riBd `lml Ÿ¦¦©§©§¤§¦¨¥¦¨¨
ux`l miqpkp mziide(ixtq).siqene ¦§¦¤¦§¨¦¨¨¤

:i"yxazM mzzin azMW mFwn lkA§¨¨¤¨©¦¨¨¨©
mpgxEq.(mdNW `hg ,mlEwlw)`le §¨¨¦§¨¥§¤¨¤§Ÿ

`N` ,mzEpbA xAcl icMdxfbPW itl §¥§©¥¦§¨¤¨§¦¤¦§§¨
xAcOA zEnl xAcOd xFC lr dxfb§¥¨©©¦§¨¨©¦§¨

Epin`d `NW oFrAdUrIW d"awa ©£¤Ÿ¤¡¦¤©£¤
ErnWe ,ux`d WEAikA miQp mdl̈¤¦¦§¦¨¨¤§¨§

Exn`W milBxnd ixacl:(`l ,bi lirl) §¦§¥©§©§¦¤¨§
`Ed wfg iM mrd l` zFlrl lkEp `l'Ÿ©©£¤¨¨¦¨¨

'EPOnazMIW dWn WTA Kkl ¦¤§¨¦¥Ÿ¤¤¦¨¥
Exn`i `NW ,FpgxEqxFCdW mWM iM §¨¤ŸŸ§¦§¥¤©

Exnde 'd lFwA rFnWl Ep`in `Edd©¥£¦§©§§¦§
- FxaC z`mixnOd on `Ed s` ¤§¨©¦©©§¦

.'didWxRzIW Fl sicr did Kkitl ¨¨§¦¨¨¨¨¦¤¦§¨¥
lrW mrd ExAqi xW`n ,lTd F`hg¤§©©¥£¤¦§§¨¨¤©

.Wprp `Ed xEng `hgiYWl lWn ¥§¨¤¡¨¨¨¦§¥
zFwFNW miWpzFWprpe,oiCÎziaA ¨¦¤§¤¡¨§¥¦

dlwlw zg`,dxEng dxiarAzg`e ©©¦§§¨©£¥¨£¨§©©
'Eke ziriaW iBR dlk`dlk` - ¨§¨©¥§¦¦§¨§¨

oMxv lM ElXAzp `l oiicrW mip`Y§¥¦¤£©¦Ÿ¦§©§¨¨§¨
otF`A wx mlk`l Wi ziriaW zFxitE]¥§¦¦¥§¨§¨©§¤

mdA xn`PW ,iE`xd(e ,dk `xwie) ¨¨¤¤¡©¨¤
lr miwFle .cqtdl `le - 'dlk`l'§¨§¨§Ÿ§¤§¥§¦©
opAxCn 'zECxn zMn' df xEQi ¦̀¤©©©§¦§©¨©

(oexkfd),[iBR dlk`W Ff odl dxn`̈§¨¨¤¤¨§¨©¥
dn lr EricFd mMn dWTaA :ziriaW§¦¦§©¨¨¦¤¦©¨
mBW mi`Fxd Exn`i `NW ,dwFl ip £̀¦¨¤ŸŸ§¨¦¤©
dn .iYxag lW oFr FzF` lr dwFl ip £̀¦¨©¨¤£¤§¦¤
Elze ziriaW iBR E`iad ,EUr̈¥¦©¥§¦¦§¨
diptl oifixkn Eide ,Dx`EvA§©¨¨§¨©§¦¦§¨¤¨
`id ziriaW iwqr lr' :mixnF`e§§¦©¦§¥§¦¦¦

'dwFl(:et `nei),o`M s`dWn lv` ¨©¨¥¤¤
,oxd`eozzin xiMfdW mFwn lkA §©£Ÿ§¨¨¤¦§¦¦¨¨

dzid `NW ricFdl ,opgxEq xiMfd¦§¦§¨¨§¦©¤Ÿ¨§¨
`N` mdaFf:calAci dxez ¨¤¤¨¦§¨

(ci).Lã÷ úáéøî éî íäxEn`d 'md' ¥¥§¦©¨¥¥¨¨
xnFlM ,hErin oFWlM FWxtl Wi o`M̈¥§¨§¦§¦§©

wxmCal mdoFrd Eid ('daixn in') ©¥§©¨¥§¦¨¨¤¨
,mdNWexg` xaC .xg` oFr mdA oi` ¤¨¤§¥¨¤¨©¥¨¨©¥

miOd md - 'md' oFWlA Wxtl Wi¥§¨¥¦§¥¥©©¦
ElWkp l`xUi xW` xaMn mirEcid©§¦¦§¨£¤¦§¨¥¦§§

:minrR dOM mdAmdmiOdWmllbA ¨¤©¨§¨¦¥©©¦¤¦§¨¨
Exnd'd iR z`dxnaxn`PW FnM] ¦§¤¦§¨¨§¤¤¡©

(ckÎbk ,eh zeny)Elki `le ,dzxn E`aIe'©¨Ÿ¨¨¨§Ÿ¨§
lr mrd EpNIe ...dxOn min zYWl¦§Ÿ©¦¦¨¨©¦Ÿ¨¨©

;['dYWP dn xn`N dWnEid mdmiOd Ÿ¤¥Ÿ©¦§¤¥¨©©¦
WmllbA,sEqÎmia Exndxn`PW FnM ¤¦§¨¨¦§§©§¤¤¡©

(f ,ew mildz)'sEq miA mi lr ExnIe'd`x) ©©§©¨§©
('minrt xyr df' d"c .ak ,ci lirl i"yx;emd §¥

mnvrmiOdWmllbAExnddWn ©§¨©©¦¤¦§¨¨¦§¤
oxd`e,oivÎxAcna:xn`PW Edfemd' §©£Ÿ§¦§©¦§¤¤¤¡©¥

'oiv xAcn Wcw zaixn inxe` ,a"a) ¥§¦©¨¥¦§©¦
(dngd:eh dxez
(eh).'Bâå 'ä ìà äLî øaãéåricFdl ©§©¥Ÿ¤¤§§¦©

on mixhtPWMW ,miwiCv lW ogaW¦§¨¤©¦¦¤§¤¦§¨¦¦
oMxv migiPn mlFrd(mnvr ikxv) ¨¨©¦¦¨§¨¨§¥©§¨
.xEAv ikxvA oiwqFrexn`p xW`M iM §§¦§¨§¥¦¦©£¤¤¡©

...mixard xd l` dlr' :dWnl§¤£¥¤©¨£¨¦
bF`cl ligzd cIn ,'LiOr l` Ytq`pe§¤¡©§¨¤©¤¦¨¦§¦¦§
`l'W icM ,iE`xM FnFwn z` `Nni in¦§©¥¤§¨¨§¥¤Ÿ
mdl oi` xW` o`SM 'd zcr didY¦§¤£©©Ÿ£¤¥¨¤

'drx(fi weqt oldl)(ixtq): Ÿ¤
.øîàì`ld ?'xn`l' xnFl cEnlY dn ¥Ÿ©©§©¥Ÿ£Ÿ

xn` :zFnFwn x`WaM FWxtl oi` o`M̈¥§¨§§¦§¨§¡Ÿ
oFbM] mixg`l dN`d mixaCd z ¤̀©§¨¦¨¥¤©£¥¦§
KM `N` ,['xn`l dWn l` 'd xAcie'©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ¤¨¨
dWn xn` xW`MW ,FWxtl Wi¥§¨§¤©£¤¨©¤
'ebe 'zgExd idl` 'd cwti' d"awdl§¦§Ÿ¡Ÿ¥¨Ÿ

e KiWndipaiWd' :Fl xn`xn`l ¦§¦§¨©£¦¥¦Ÿ
e izWTA z` YlAiw m`ddPnn dY` ©¦¦©§¨¤©¨¨¦§©¨§©¤

qpxR mdl,(bidpn)'e`l m`(ixtq) ¨¤©§¨©§¦¦¨
(`"eb):fh dxez
(fh).'ä ãB÷ôéiMdWn rnXW oe ¦§¥¨¤¨©Ÿ¤

cgtlv zlgp oY' mFwOd Fl xn`W¤¨©©¨¥©£©§¨§¨

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy
ּכדאי  לפני, ּבמחׁשבה עלתה ּכ לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ּגדּלתי. את ּבני ׁשּירׁשּו צרכי, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשאתּבע

ׁשלמה ׁשאמר וזהּו האהל. מּתֹו מׁש ׁשּלא ׁשּמּוׁשֹו, ׂשכר לּטל יהֹוׁשע כז)הּוא ּפריּה"(משלי יאכל ּתאנה "נצר :. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻ
˙Áe¯‰ È‰Ï‡∑,ואחד אחד ּכל ׁשל ּדעּתֹו לפני וידּוע ּגלּוי עֹולם! ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר נאמר? לּמה ¡…≈»…ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּדעּתֹו לפי ואחד אחד ּכל סֹובל ׁשּיהא מנהיג עליהם מּנה לזה; זה ּדֹומין .ואינן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(æé)øLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ïàvk ýåýé úãò äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ

:äòø íäì-ïéà øLà£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«
i"yx£Ì‰ÈÙÏ ‡ˆÈŒ¯L‡∑,לּמלחמה חילֹותיהם את ּומׁשּלחין ּבבּתיהם ׁשּיֹוׁשבים האּמֹות, מלכי ּכדר לא ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ׁשּנאמר ועֹוג, ּבסיחֹון ׁשּנלחמּתי אני, ׁשעׂשיתי ּכמֹו כא)אּלא יהֹוׁשע,(במדבר ׁשעׂשה ּוכדר אתֹו". "אלּֿתירא : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה)ׁשּנאמר אֹומר(יהושע הּוא ּבדוד וכן וגֹו'". אּתה הלנּו לֹו וּיאמר אליו יהֹוׁשע וּיל" יח): יֹוצא (ש"א "ּכיֿהּוא : ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבראׁש ונכנס ּבראׁש יֹוצא - לפניהם" Ì‡ÈˆBÈ.ּובא ¯L‡Â∑ ּבזכּיֹותיו.Ì‡È·È ¯L‡Â∑ ּדבר ּבזכּיֹותיו. ְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈ְִָָָֻ
לֹו ּתעׂשה ׁשּלא יביאם" "ואׁשר לארץ אחר: מכניסן ׁשאיני לי, עֹוׂשה ׁשאּתה  ּכדר. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(çé)ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½
:åéìò Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léà¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

i"yx£EÏŒÁ˜∑ מקֹום ׁשל ּבניו להנהיג ׁשּזכית ,אׁשרי ּבדברים: אּתה ∑EÏ.קחּנּו זה את ,ל ׁשּבדּוק את «¿ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ¿ְֶֶֶֶַָָ

È„Âיז  ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zLk È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ¯ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

Ôeיח  ¯a ÚLB‰È ˙È CÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

xn` ,'eizFpalcFnll il Wi ,FAlA ¦§¨¨©§¦¥¦¦§
zOd zlgp lHal iE`x oi`W o`Mn¦¨¤¥¨§©¥©£©©¥
,eixg` Frxfl FWixFdl ilAn ,lilM̈¦¦§¦§¦§©§©£¨

ixd KM m`erAz`W drW riBd' §¦¨£¥¦¦©¨¨¤¤§©
.'izNEcB z` ipa EWxiIW - iMxv̈§¦¤¦§¨©¤§¨¦
Kk `l' ,`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`̈©©¨¨Ÿ¨

i`cM ;iptl daWgna dzlr(iE`x) ¨§¨§©£¨¨§¨©§©¨
,FWEOW xkU lFHil rWFdi `Ed§ª©¦§©¦

'ld`d KFYn Wn `NW(`i ,bl zeny) ¤Ÿ¨¦¨Ÿ¤
xq `le ,cinY dWn z` zxWn didW]¤¨¨§¨¥¤¤¨¦§Ÿ¨
z` `Ed Wxii KkitlE ,[Fld` KFYn¦¨¢§¦¨¦©¤

,LzNEcBdnlW xn`W Edfe,fk ilyn) §¨§§¤¤¨©§ŸŸ
(giDixR lk`i dp`Y xvFpxnWe ¥§¥¨Ÿ©¦§¨§Ÿ¥

'cAki eipc`ur z` xnFXdW mWM] £Ÿ¨§ª¨§¥¤©¥¤¥
,DixRn lFk`l i`Mf xW` `Ed dp`Yd©§¥¨£¤©©¤¡¦¦§¨
,EdzxWnE eipFc` z` xnFXd KM̈©¥¤£¨§¨§¥

[eipFc` oirM cAMzi(`negpz)`qxibd i"tr) ¦§©¥§¥£¨
(ixtqa:

úBçeøä éäìà.xUA lkl,xnFlM ¡Ÿ¥¨§¨¨¨§©
gEx'] mc` lM lW zFgExd idl ¡̀Ÿ¥¨¤¨¨¨©
,eizFaWgn ,FYrC :FWExiR 'mc`d̈¨¨¥©§©§§¨

e .[eizFpFvxExn`p dOlxiMfd dOl - §¨§¨¨¤¡©¨¨¦§¦
?FzNitzl dnCwdM df x`FYKMW itl ©¤§©§¨¨¦§¦¨§¦¤¨

iElB ,mlFr lW FpFAx' :eiptl xn`̈©§¨¨¦¤¨¨
cg` lM lW FYrC Liptl rEcie§¨©§¨¤©§¤¨¤¨
dPn ;dfl df oinFC opi`e ,cg`e§¤¨§¥¨¦¤¨¤©¥

laFq `dIW bidpn mdilrlM z` £¥¤©§¦¤§¥¥¤¨
mr bdpznE ,mc`d ipA ibEqcg` lM ¥§¥¨¨¨¦§©¥¦¨¤¨

'FYrc itl cg`e(`negpz),y"n`) §¤¨§¦©§
(h"ac:fi dxez
(fi).íäéðôì àöé øLà`vi xW` £¤¥¥¦§¥¤£¤¥¥

;'mdiptl' mgNdlikln KxcM `l §¦¨¥¦§¥¤Ÿ§¤¤©§¥
mdiYaA miaWFIW zFOE`d̈¤§¦§¨¥¤
,dnglOl mdizFliIg z` oigNWnE§©§¦¤©¨¥¤©¦§¨¨
iYnglPW ,ip` iziUrW FnM `N ¤̀¨§¤¨¦¦£¦¤¦§©§¦

invrAbFraE oFgiqaipWikln §©§¦§¦§§¥©§¥
mglp Fnvr dWOW oiPnE .ixFn`d̈¡¦¦©¦¤¤©§¦§©

,mdOrWoMxn`Pzngln mcFw Fl ¦¨¤¤¥¤¡©¤¦§¤¤
bFr(cl ,`k lirl)FzF` `xiY l`'iM ©¦¨¦

xW`M Fl ziUre ...Fz` iYzp LciA§¨§¨©¦Ÿ§¨¦¨©£¤
xn`p `le] 'ixn`d Kln ogiql ziUr̈¦¨§¦Ÿ¤¤¨¡Ÿ¦§Ÿ¤¡©
mkciA iM E`xiY l`' miAx oFWlA¦§©¦©¦§¦§¤§¤

['...iYzprWFdi dUrW KxckE , ¨©¦§¤¤¤¨¨§ª©
,ux`d WEAiM znglnAxn`PWryedi) §¦§¤¤¦¨¨¤¤¤¡©

(bi ,d`VIe ,FgixiA rWFdi zFidA idie'©§¦¦§§ª©¦¦©¦¨
FCbpl cnr Wi` dPde `xIe eipir¥¨©©§§¦¥¦Ÿ¥§¤§

FciA dtElW FAxgeeil` rWFdi KlIe , §©§§¨§¨©¥¤§ª©¥¨
dY` Epld Fl xn`IeEpixvl m`'Fbe ©Ÿ¤£¨©¨¦§¨¥§

`Ed iM dNigYA rci `l rWFdi]§ª©Ÿ¨©©§¦¨¦
,dnglOA mdl xFfrl `Ad 'd K`ln©§©©¨©£¨¤©¦§¨¨
miaiF`d on `Ed ilE`W xEaq dide§¨¨¨¤©¦¨§¦
z`vNn rpnp `l z`f lkaE ,('Epixvl')§¨¥§¨ŸŸ¦§©¦¨¥

,[eil` zWble Fz`xwl`Ed cecA oke ¦§¨§¨¤¤¥¨§¥§¨¦
xnF`(fh ,gi `Îl`eny)l`xUi lke' ¥§¨¦§¨¥

ceC z` ad` dcEdie`vFi `Ed iM ¦¨Ÿ¥¤¨¦¦¥
'mdiptl `aeqpkpe W`xa `vFi - ¨¨¦§¥¤¥§Ÿ§¦§¨

W`xA,dnglnl mi`vFi mdWM - §Ÿ§¤¥§¦§¦§¨¨
miaWe mi`A mdWkE ;mW`xA `Ed§Ÿ¨§¤¥¨¦§¨¦
`EdWM mpFgvpA mignU md ,dPOn¦¤¨¥§¥¦¦¦§¨§¤

mW`xA KlFd(ixtq)(`"ry ,i"gp): ¥§Ÿ¨
.íàéöBé øLàådnglOd l` ©£¤¦¥¤©¦§¨¨

.eizFIkfAmrd ESxzIW ,xnFlM ¦§ª¨§©¤¦§©¨¨
Wi iM mrcFiA ,eixg` zklle z`vl̈¥§¨¤¤©£¨§§¨¦¥
lWMi `NW eizFIEkf lr KFnql¦§©§¨¤Ÿ¦¨¥

FYnglnA(a"a): §¦§©§
.íàéáé øLàåeizFikfA`iaie xifgIW ©£¤§¦¥¦§ª¨¤©£¦§¨¦

`le ,mFlWA dnglOd on mNEM z ¤̀¨¦©¦§¨¨§¨§Ÿ
.Wi` mdn lFRixg` xaCWExiR - ¦¥¤¦¨¨©¥¥

:dfA xg`'m`iai xW`e'-mdl dPn ©¥¨¤©£¤§¦¥©¥¨¤
;ux`d l` m`iadl dMfIW bidpn©§¦¤¦§¤©£¦¨¤¨¨¤
dUFr dY`W KxcM Fl dUrz `NW¤Ÿ©£¤§¤¤¤©¨¤
ux`l oqipkn ipi`W ,il¦¤¥¦©§¦¨¨¨¤

(`"n):gi dxez
(gi).Eì ç÷xEn`d 'dgiwl' oFWl lM ©§¨§§¦¨¨¨

z` KFWnle zgwl :FWExiR ,mc` iRlM§©¥¨¨¥¨©©§¦§¤
:o`M s`e .mixacA FaalEPgw §¨¦§¨¦§©¨¨¤

mixaca:Fl xFn`ezikGW LixW`' ¦§¨¦¤¡©§¤¤¨¦¨
'mFwn lW eipA bidpdl(i"`a): §©§¦¨¨¤¨

סד



qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy
ּבּקׁש לכ האמינּו, ׁשּלא ּבעֹון ּבּמדּבר למּות הּמדּבר ּדֹור על ּגזרה ׁשּנגזרה לפי סרחֹונם, ּכתב ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ"מיתתם",

היה הּממרים מן הּוא אף יאמרּו: ׁשּלא סרחֹונֹו, ׁשּיּכתב פ)מׁשה ּבביתּֿדין:(יומא ׁשּלֹוקֹות נׁשים לׁשּתי מׁשל . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
להֹודיע  סרחֹונם, הזּכיר מיתתן, ׁשהזּכיר מקֹום ּבכל ּכאן, אף וכּו', ׁשביעית ּפּגי אכלה ואחת קלקלה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָאחת

ּבלבד  זֹו אּלא ּבהם היתה .ׁשּלא ְְִֶֶֶַָָָָֹ

(ãé)äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈
Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðéòì íéná éðLéc÷äì§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−

ñ :ïö-øaãî¦§©¦«
i"yx£L„˜ ˙·È¯ÓŒÈÓ Ì‰∑ׁשהמרּו היּו הם ּבמרה, ׁשהמרּו הם אחר: ּדבר אחר. עֹון ּבהם אין לבּדם, הם ≈≈¿ƒ«»≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

צין  ּבמדּבר ׁשהמרּו עצמם הם .ּביםֿסּוף , ְְְְְִִִֵֶַַַָ

(åè):øîàì ýåýé-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â '‰ŒÏ‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ ועֹוסקין צרּכן מּניחין העֹולם מן ׁשּכׁשּנפטרין צּדיקים, ׁשל ׁשבחן להֹודיע «¿«≈…∆∆¿ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

צּבּור  לאו ∑Ó‡Ï¯.ּבצרכי אם ּפרנס להם ממּנה אּתה אם הׁשיבני לֹו: .אמר ְְִֵָ≈…ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

(æè)Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−
:äãòä-ìò©¨«¥¨«

i"yx£'‰ „˜ÙÈ∑,"לבנֹותיו צלפחד נחלת "ּתן ה ּמקֹום: לֹו ׁשאמר מׁשה ׁשּׁשמע ׁשעה (במ"ר)ּכיון הּגיע  אמר: ƒ¿…ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

„ˆÔיד  ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·È¯Ò È„ ‡Ók¿»ƒ»∆¿«≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zLk ˙evÓa¿«¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טו  ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»

ÏÚטז  ¯·b ‡¯Òa ÏÎÏ ‡iÁe¯ dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»ƒ¿»¿««
:‡zLk¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Frd on xhRdl mkPnf riBd `lml Ÿ¦¦©§©§¤§¦¨¥¦¨¨
ux`l miqpkp mziide(ixtq).siqene ¦§¦¤¦§¨¦¨¨¤

:i"yxazM mzzin azMW mFwn lkA§¨¨¤¨©¦¨¨¨©
mpgxEq.(mdNW `hg ,mlEwlw)`le §¨¨¦§¨¥§¤¨¤§Ÿ

`N` ,mzEpbA xAcl icMdxfbPW itl §¥§©¥¦§¨¤¨§¦¤¦§§¨
xAcOA zEnl xAcOd xFC lr dxfb§¥¨©©¦§¨¨©¦§¨

Epin`d `NW oFrAdUrIW d"awa ©£¤Ÿ¤¡¦¤©£¤
ErnWe ,ux`d WEAikA miQp mdl̈¤¦¦§¦¨¨¤§¨§

Exn`W milBxnd ixacl:(`l ,bi lirl) §¦§¥©§©§¦¤¨§
`Ed wfg iM mrd l` zFlrl lkEp `l'Ÿ©©£¤¨¨¦¨¨

'EPOnazMIW dWn WTA Kkl ¦¤§¨¦¥Ÿ¤¤¦¨¥
Exn`i `NW ,FpgxEqxFCdW mWM iM §¨¤ŸŸ§¦§¥¤©

Exnde 'd lFwA rFnWl Ep`in `Edd©¥£¦§©§§¦§
- FxaC z`mixnOd on `Ed s` ¤§¨©¦©©§¦

.'didWxRzIW Fl sicr did Kkitl ¨¨§¦¨¨¨¨¦¤¦§¨¥
lrW mrd ExAqi xW`n ,lTd F`hg¤§©©¥£¤¦§§¨¨¤©

.Wprp `Ed xEng `hgiYWl lWn ¥§¨¤¡¨¨¨¦§¥
zFwFNW miWpzFWprpe,oiCÎziaA ¨¦¤§¤¡¨§¥¦

dlwlw zg`,dxEng dxiarAzg`e ©©¦§§¨©£¥¨£¨§©©
'Eke ziriaW iBR dlk`dlk` - ¨§¨©¥§¦¦§¨§¨

oMxv lM ElXAzp `l oiicrW mip`Y§¥¦¤£©¦Ÿ¦§©§¨¨§¨
otF`A wx mlk`l Wi ziriaW zFxitE]¥§¦¦¥§¨§¨©§¤

mdA xn`PW ,iE`xd(e ,dk `xwie) ¨¨¤¤¡©¨¤
lr miwFle .cqtdl `le - 'dlk`l'§¨§¨§Ÿ§¤§¥§¦©
opAxCn 'zECxn zMn' df xEQi ¦̀¤©©©§¦§©¨©

(oexkfd),[iBR dlk`W Ff odl dxn`̈§¨¨¤¤¨§¨©¥
dn lr EricFd mMn dWTaA :ziriaW§¦¦§©¨¨¦¤¦©¨
mBW mi`Fxd Exn`i `NW ,dwFl ip £̀¦¨¤ŸŸ§¨¦¤©
dn .iYxag lW oFr FzF` lr dwFl ip £̀¦¨©¨¤£¤§¦¤
Elze ziriaW iBR E`iad ,EUr̈¥¦©¥§¦¦§¨
diptl oifixkn Eide ,Dx`EvA§©¨¨§¨©§¦¦§¨¤¨
`id ziriaW iwqr lr' :mixnF`e§§¦©¦§¥§¦¦¦

'dwFl(:et `nei),o`M s`dWn lv` ¨©¨¥¤¤
,oxd`eozzin xiMfdW mFwn lkA §©£Ÿ§¨¨¤¦§¦¦¨¨

dzid `NW ricFdl ,opgxEq xiMfd¦§¦§¨¨§¦©¤Ÿ¨§¨
`N` mdaFf:calAci dxez ¨¤¤¨¦§¨

(ci).Lã÷ úáéøî éî íäxEn`d 'md' ¥¥§¦©¨¥¥¨¨
xnFlM ,hErin oFWlM FWxtl Wi o`M̈¥§¨§¦§¦§©

wxmCal mdoFrd Eid ('daixn in') ©¥§©¨¥§¦¨¨¤¨
,mdNWexg` xaC .xg` oFr mdA oi` ¤¨¤§¥¨¤¨©¥¨¨©¥

miOd md - 'md' oFWlA Wxtl Wi¥§¨¥¦§¥¥©©¦
ElWkp l`xUi xW` xaMn mirEcid©§¦¦§¨£¤¦§¨¥¦§§

:minrR dOM mdAmdmiOdWmllbA ¨¤©¨§¨¦¥©©¦¤¦§¨¨
Exnd'd iR z`dxnaxn`PW FnM] ¦§¤¦§¨¨§¤¤¡©

(ckÎbk ,eh zeny)Elki `le ,dzxn E`aIe'©¨Ÿ¨¨¨§Ÿ¨§
lr mrd EpNIe ...dxOn min zYWl¦§Ÿ©¦¦¨¨©¦Ÿ¨¨©

;['dYWP dn xn`N dWnEid mdmiOd Ÿ¤¥Ÿ©¦§¤¥¨©©¦
WmllbA,sEqÎmia Exndxn`PW FnM ¤¦§¨¨¦§§©§¤¤¡©

(f ,ew mildz)'sEq miA mi lr ExnIe'd`x) ©©§©¨§©
('minrt xyr df' d"c .ak ,ci lirl i"yx;emd §¥

mnvrmiOdWmllbAExnddWn ©§¨©©¦¤¦§¨¨¦§¤
oxd`e,oivÎxAcna:xn`PW Edfemd' §©£Ÿ§¦§©¦§¤¤¤¡©¥

'oiv xAcn Wcw zaixn inxe` ,a"a) ¥§¦©¨¥¦§©¦
(dngd:eh dxez
(eh).'Bâå 'ä ìà äLî øaãéåricFdl ©§©¥Ÿ¤¤§§¦©

on mixhtPWMW ,miwiCv lW ogaW¦§¨¤©¦¦¤§¤¦§¨¦¦
oMxv migiPn mlFrd(mnvr ikxv) ¨¨©¦¦¨§¨¨§¥©§¨
.xEAv ikxvA oiwqFrexn`p xW`M iM §§¦§¨§¥¦¦©£¤¤¡©

...mixard xd l` dlr' :dWnl§¤£¥¤©¨£¨¦
bF`cl ligzd cIn ,'LiOr l` Ytq`pe§¤¡©§¨¤©¤¦¨¦§¦¦§
`l'W icM ,iE`xM FnFwn z` `Nni in¦§©¥¤§¨¨§¥¤Ÿ
mdl oi` xW` o`SM 'd zcr didY¦§¤£©©Ÿ£¤¥¨¤

'drx(fi weqt oldl)(ixtq): Ÿ¤
.øîàì`ld ?'xn`l' xnFl cEnlY dn ¥Ÿ©©§©¥Ÿ£Ÿ

xn` :zFnFwn x`WaM FWxtl oi` o`M̈¥§¨§§¦§¨§¡Ÿ
oFbM] mixg`l dN`d mixaCd z ¤̀©§¨¦¨¥¤©£¥¦§
KM `N` ,['xn`l dWn l` 'd xAcie'©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ¤¨¨
dWn xn` xW`MW ,FWxtl Wi¥§¨§¤©£¤¨©¤
'ebe 'zgExd idl` 'd cwti' d"awdl§¦§Ÿ¡Ÿ¥¨Ÿ

e KiWndipaiWd' :Fl xn`xn`l ¦§¦§¨©£¦¥¦Ÿ
e izWTA z` YlAiw m`ddPnn dY` ©¦¦©§¨¤©¨¨¦§©¨§©¤

qpxR mdl,(bidpn)'e`l m`(ixtq) ¨¤©§¨©§¦¦¨
(`"eb):fh dxez
(fh).'ä ãB÷ôéiMdWn rnXW oe ¦§¥¨¤¨©Ÿ¤

cgtlv zlgp oY' mFwOd Fl xn`W¤¨©©¨¥©£©§¨§¨

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy
ּכדאי  לפני, ּבמחׁשבה עלתה ּכ לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ּגדּלתי. את ּבני ׁשּירׁשּו צרכי, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשאתּבע

ׁשלמה ׁשאמר וזהּו האהל. מּתֹו מׁש ׁשּלא ׁשּמּוׁשֹו, ׂשכר לּטל יהֹוׁשע כז)הּוא ּפריּה"(משלי יאכל ּתאנה "נצר :. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻ
˙Áe¯‰ È‰Ï‡∑,ואחד אחד ּכל ׁשל ּדעּתֹו לפני וידּוע ּגלּוי עֹולם! ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר נאמר? לּמה ¡…≈»…ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּדעּתֹו לפי ואחד אחד ּכל סֹובל ׁשּיהא מנהיג עליהם מּנה לזה; זה ּדֹומין .ואינן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(æé)øLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ïàvk ýåýé úãò äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ

:äòø íäì-ïéà øLà£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«
i"yx£Ì‰ÈÙÏ ‡ˆÈŒ¯L‡∑,לּמלחמה חילֹותיהם את ּומׁשּלחין ּבבּתיהם ׁשּיֹוׁשבים האּמֹות, מלכי ּכדר לא ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ׁשּנאמר ועֹוג, ּבסיחֹון ׁשּנלחמּתי אני, ׁשעׂשיתי ּכמֹו כא)אּלא יהֹוׁשע,(במדבר ׁשעׂשה ּוכדר אתֹו". "אלּֿתירא : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה)ׁשּנאמר אֹומר(יהושע הּוא ּבדוד וכן וגֹו'". אּתה הלנּו לֹו וּיאמר אליו יהֹוׁשע וּיל" יח): יֹוצא (ש"א "ּכיֿהּוא : ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבראׁש ונכנס ּבראׁש יֹוצא - לפניהם" Ì‡ÈˆBÈ.ּובא ¯L‡Â∑ ּבזכּיֹותיו.Ì‡È·È ¯L‡Â∑ ּדבר ּבזכּיֹותיו. ְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈ְִָָָֻ
לֹו ּתעׂשה ׁשּלא יביאם" "ואׁשר לארץ אחר: מכניסן ׁשאיני לי, עֹוׂשה ׁשאּתה  ּכדר. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(çé)ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½
:åéìò Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léà¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

i"yx£EÏŒÁ˜∑ מקֹום ׁשל ּבניו להנהיג ׁשּזכית ,אׁשרי ּבדברים: אּתה ∑EÏ.קחּנּו זה את ,ל ׁשּבדּוק את «¿ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ¿ְֶֶֶֶַָָ

È„Âיז  ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zLk È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ¯ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

Ôeיח  ¯a ÚLB‰È ˙È CÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

xn` ,'eizFpalcFnll il Wi ,FAlA ¦§¨¨©§¦¥¦¦§
zOd zlgp lHal iE`x oi`W o`Mn¦¨¤¥¨§©¥©£©©¥
,eixg` Frxfl FWixFdl ilAn ,lilM̈¦¦§¦§¦§©§©£¨

ixd KM m`erAz`W drW riBd' §¦¨£¥¦¦©¨¨¤¤§©
.'izNEcB z` ipa EWxiIW - iMxv̈§¦¤¦§¨©¤§¨¦
Kk `l' ,`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`̈©©¨¨Ÿ¨

i`cM ;iptl daWgna dzlr(iE`x) ¨§¨§©£¨¨§¨©§©¨
,FWEOW xkU lFHil rWFdi `Ed§ª©¦§©¦

'ld`d KFYn Wn `NW(`i ,bl zeny) ¤Ÿ¨¦¨Ÿ¤
xq `le ,cinY dWn z` zxWn didW]¤¨¨§¨¥¤¤¨¦§Ÿ¨
z` `Ed Wxii KkitlE ,[Fld` KFYn¦¨¢§¦¨¦©¤

,LzNEcBdnlW xn`W Edfe,fk ilyn) §¨§§¤¤¨©§ŸŸ
(giDixR lk`i dp`Y xvFpxnWe ¥§¥¨Ÿ©¦§¨§Ÿ¥

'cAki eipc`ur z` xnFXdW mWM] £Ÿ¨§ª¨§¥¤©¥¤¥
,DixRn lFk`l i`Mf xW` `Ed dp`Yd©§¥¨£¤©©¤¡¦¦§¨
,EdzxWnE eipFc` z` xnFXd KM̈©¥¤£¨§¨§¥

[eipFc` oirM cAMzi(`negpz)`qxibd i"tr) ¦§©¥§¥£¨
(ixtqa:

úBçeøä éäìà.xUA lkl,xnFlM ¡Ÿ¥¨§¨¨¨§©
gEx'] mc` lM lW zFgExd idl ¡̀Ÿ¥¨¤¨¨¨©
,eizFaWgn ,FYrC :FWExiR 'mc`d̈¨¨¥©§©§§¨

e .[eizFpFvxExn`p dOlxiMfd dOl - §¨§¨¨¤¡©¨¨¦§¦
?FzNitzl dnCwdM df x`FYKMW itl ©¤§©§¨¨¦§¦¨§¦¤¨

iElB ,mlFr lW FpFAx' :eiptl xn`̈©§¨¨¦¤¨¨
cg` lM lW FYrC Liptl rEcie§¨©§¨¤©§¤¨¤¨
dPn ;dfl df oinFC opi`e ,cg`e§¤¨§¥¨¦¤¨¤©¥

laFq `dIW bidpn mdilrlM z` £¥¤©§¦¤§¥¥¤¨
mr bdpznE ,mc`d ipA ibEqcg` lM ¥§¥¨¨¨¦§©¥¦¨¤¨

'FYrc itl cg`e(`negpz),y"n`) §¤¨§¦©§
(h"ac:fi dxez
(fi).íäéðôì àöé øLà`vi xW` £¤¥¥¦§¥¤£¤¥¥

;'mdiptl' mgNdlikln KxcM `l §¦¨¥¦§¥¤Ÿ§¤¤©§¥
mdiYaA miaWFIW zFOE`d̈¤§¦§¨¥¤
,dnglOl mdizFliIg z` oigNWnE§©§¦¤©¨¥¤©¦§¨¨
iYnglPW ,ip` iziUrW FnM `N ¤̀¨§¤¨¦¦£¦¤¦§©§¦

invrAbFraE oFgiqaipWikln §©§¦§¦§§¥©§¥
mglp Fnvr dWOW oiPnE .ixFn`d̈¡¦¦©¦¤¤©§¦§©

,mdOrWoMxn`Pzngln mcFw Fl ¦¨¤¤¥¤¡©¤¦§¤¤
bFr(cl ,`k lirl)FzF` `xiY l`'iM ©¦¨¦

xW`M Fl ziUre ...Fz` iYzp LciA§¨§¨©¦Ÿ§¨¦¨©£¤
xn`p `le] 'ixn`d Kln ogiql ziUr̈¦¨§¦Ÿ¤¤¨¡Ÿ¦§Ÿ¤¡©
mkciA iM E`xiY l`' miAx oFWlA¦§©¦©¦§¦§¤§¤

['...iYzprWFdi dUrW KxckE , ¨©¦§¤¤¤¨¨§ª©
,ux`d WEAiM znglnAxn`PWryedi) §¦§¤¤¦¨¨¤¤¤¡©

(bi ,d`VIe ,FgixiA rWFdi zFidA idie'©§¦¦§§ª©¦¦©¦¨
FCbpl cnr Wi` dPde `xIe eipir¥¨©©§§¦¥¦Ÿ¥§¤§

FciA dtElW FAxgeeil` rWFdi KlIe , §©§§¨§¨©¥¤§ª©¥¨
dY` Epld Fl xn`IeEpixvl m`'Fbe ©Ÿ¤£¨©¨¦§¨¥§

`Ed iM dNigYA rci `l rWFdi]§ª©Ÿ¨©©§¦¨¦
,dnglOA mdl xFfrl `Ad 'd K`ln©§©©¨©£¨¤©¦§¨¨
miaiF`d on `Ed ilE`W xEaq dide§¨¨¨¤©¦¨§¦
z`vNn rpnp `l z`f lkaE ,('Epixvl')§¨¥§¨ŸŸ¦§©¦¨¥

,[eil` zWble Fz`xwl`Ed cecA oke ¦§¨§¨¤¤¥¨§¥§¨¦
xnF`(fh ,gi `Îl`eny)l`xUi lke' ¥§¨¦§¨¥

ceC z` ad` dcEdie`vFi `Ed iM ¦¨Ÿ¥¤¨¦¦¥
'mdiptl `aeqpkpe W`xa `vFi - ¨¨¦§¥¤¥§Ÿ§¦§¨

W`xA,dnglnl mi`vFi mdWM - §Ÿ§¤¥§¦§¦§¨¨
miaWe mi`A mdWkE ;mW`xA `Ed§Ÿ¨§¤¥¨¦§¨¦
`EdWM mpFgvpA mignU md ,dPOn¦¤¨¥§¥¦¦¦§¨§¤

mW`xA KlFd(ixtq)(`"ry ,i"gp): ¥§Ÿ¨
.íàéöBé øLàådnglOd l` ©£¤¦¥¤©¦§¨¨

.eizFIkfAmrd ESxzIW ,xnFlM ¦§ª¨§©¤¦§©¨¨
Wi iM mrcFiA ,eixg` zklle z`vl̈¥§¨¤¤©£¨§§¨¦¥
lWMi `NW eizFIEkf lr KFnql¦§©§¨¤Ÿ¦¨¥

FYnglnA(a"a): §¦§©§
.íàéáé øLàåeizFikfA`iaie xifgIW ©£¤§¦¥¦§ª¨¤©£¦§¨¦

`le ,mFlWA dnglOd on mNEM z ¤̀¨¦©¦§¨¨§¨§Ÿ
.Wi` mdn lFRixg` xaCWExiR - ¦¥¤¦¨¨©¥¥

:dfA xg`'m`iai xW`e'-mdl dPn ©¥¨¤©£¤§¦¥©¥¨¤
;ux`d l` m`iadl dMfIW bidpn©§¦¤¦§¤©£¦¨¤¨¨¤
dUFr dY`W KxcM Fl dUrz `NW¤Ÿ©£¤§¤¤¤©¨¤
ux`l oqipkn ipi`W ,il¦¤¥¦©§¦¨¨¨¤

(`"n):gi dxez
(gi).Eì ç÷xEn`d 'dgiwl' oFWl lM ©§¨§§¦¨¨¨

z` KFWnle zgwl :FWExiR ,mc` iRlM§©¥¨¨¥¨©©§¦§¤
:o`M s`e .mixacA FaalEPgw §¨¦§¨¦§©¨¨¤

mixaca:Fl xFn`ezikGW LixW`' ¦§¨¦¤¡©§¤¤¨¦¨
'mFwn lW eipA bidpdl(i"`a): §©§¦¨¨¤¨

סה



qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy
Ba.מּכיר  Áe¯Œ¯L‡∑ ואחד אחד ּכל ׁשל רּוחֹו ּכנגד להל ׁשּיּוכל ׁשאלּת, ÂÈÏÚ.ּכאׁשר E„ÈŒ˙‡ zÎÓÒÂ∑ ִַ¬∆«ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«¿»∆»¿»»

מׁשה  ּבימי ראׁש להרים לֹו היה לא עליו: יאמרּו ׁשּלא ,ּבחּיי ׁשּידרׁש מתרּגמן לֹו .ּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻ

â ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bk zegiy ihewl)

עליועליועליועליו ידידידיד אתאתאתאת וסמכוסמכוסמכוסמכּתּתּתּת יהיהיהיהֹוֹוֹוֹושעשעשעשע אתאתאתאת לללל יח)קחקחקחקח (כז, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
לֹומר, ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מל ּכׁשמעמידין ׁשהרי המׁשחה, ּבׁשמן יהֹוׁשע את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻיׁש

ּבּת נׂשיאּות עיקרּה יהֹושע ׁשקׁשּורה ׁשמלכּות סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ממׁשה. הּתֹורה מקּבל הּוא ׁשהרי ֹורה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּכמאמר א)לּתֹורה, יד, ּבׁשמן.(סנהדרין מׁשיחה ידי על ולא איׁש, מּפי איׁש סמּוכין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

(èé)-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨
:íäéðéòì Búà äúéeöå äãòä̈«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

i"yx£B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתקּבל מנת על הם; סרבנים הם, ׁשּטרחנין ּדע, יׂשראל: .על ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ë)éða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£ÂÈÏÚ E„B‰Ó ‰z˙Â∑ ּפנים עֹור קרּון ּכחּמה,∑E„B‰Ó.זה מׁשה ּפני למדין: נמצאנּו ,הֹוד ּכל ולא ¿»«»≈¿»»ִֵֶָ≈¿ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
ּכּלבנה  יהֹוׁשע Ï‡¯NÈ.ּפני Èa ˙„ÚŒÏk eÚÓLÈ ÔÚÓÏ∑ ׁשּנֹוהגין ּכדר ויראה ּכבֹוד ּבֹו נֹוהגין ׁשּיהיּו ְְְֵַַָָֻ¿««ƒ¿¿»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶָָ

ּב. ְ

(àë)ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬
àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò ýåýé éðôì íéøeàä̈«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²

:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
i"yx£„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ∑זז הּזה הּכבֹוד ׁשאין ׁשּׁשאלּת, ׁשאלת נוטל)הרי ׁשאף (ס"א ,אבי מּבית ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

Ì„˜ÏÂיט  ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»≈»√»∆¿»»«¬»¿»√»
:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È „wÙ˙e ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿≈≈

dpÓכ  ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓ Ôz˙Â¿ƒ≈ƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dÏכא  Ï‡LÈÂ Ìe˜È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿¿ƒ¿«≈
ÔÈ˜Ù ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a¿ƒ«»√»¿»«≈¿≈¿»¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:‡zLk ÏÎÂ dnÚƒ≈¿»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.EìickA FzF` gwFl `EdW xg`n §¥©©¤¥©¦§¥
gw' xnFl Fl did ,mrd z` bidpIW¤©§¦¤¨¨¨¨©©
mdl gw :FWExiR KM `N` .'mdl̈¤¤¨¨¥©¨¤

,'Ll' `EdW Wi` bidpnlz`rWFdi §©§¦¦¤§¤§ª©
,Ll wEcAWiMxiMn dY` df z` ¤¨§¦¤¤©¨©¦

Kkl iE`x `EdW FA rcFie(`"eb): §¥©¤¨§¨
.Ba çeø øLàYl`W xW`M(YWTA) £¤©©£¤¨©§¨¦©§¨

LzNtzA(fh weqt lirl)bidpnA xga`W , ¦§¦¨§¤¤§©§©§¦
lM lW FgEx cbpM KFldl lkEiW¤©©£§¤¤¤¨

cg`e cg`xW`' Wi`d `Ed ok`e - ¤¨§¤¨§¨¥¨¦£¤
mr FzbdpdA KNdzdl rcie 'FA gEx©§¥©§¦§©¥§©§¨¨¦
mYrcA mipFXd mc` ipA ibEq lM̈¥§¥¨¨©¦§©§¨

mpiipraE(ixtq): §¦§¨¨
.åéìò Eãé úà zëîñåFl oYrWFdil §¨©§¨¤¨§¨¨¤¦ª©

'onBxEzn'mkgd cvA cnFrd mc`] §§§¨¨¨¨¥§©¤¨¨
eixaC z` mBxznE ,miAxA WxFCW¤¥¨©¦§©§¥¤§¨¨

[xEAiSl mxiAqnEWFxcIWmdiptA ©§¦¨©¦¤¦§¦§¥¤
,LiIgAicMeilr Exn`i `NWxg` §©¤§¥¤ŸŸ§¨¨©©
LzzinFl did `l'zEWx rWFdil ¦¨§Ÿ¨¨¦ª©§

dWn iniA W`x mixdldYr wxe §¨¦Ÿ¦¥Ÿ¤§©©¨

zFidl Fnvr xiYkd FAx zzin xg`l§©©¦©©¦§¦©§¦§
z` Yknqe' xn`p Kkl .'Epilr bidpn©§¦¨¥§¨¤¡©§¨©§¨¤
LiIgA dYrn Edkinqd - 'eilr Lcï§¨¨©§¦¥¥©¨§©¤
KxcM ,mNEM ipirl LzEWxA WFxcie§¦§¦§§§¥¥¨§¤¤

mkgdmr miAxA WxFCd xgaPd ¤¨¨©¦§¨©¥¨©¦¦
mrd EwRwti `l Kke ,FCvl onBxEzn§§§¨§¦§¨Ÿ§©§§¨¨

eilr(`"eb):hi dxez ¨¨
(hi).Búà äúéeöådn o`M xn`p `l §¦¦¨ŸŸ¤¡©¨©

oaEn oiprd KFYn mpn` ,FzF` dEvi§©¤¨§¨¦¨¦§¨¨
EPEvIWlrzFcF`.l`xUixn` Kke ¤§©¤©¦§¨¥§¨¨©

:Flmd mipaxq ,md oipgxHW rC- ©¤¨§¨¦¥¨§¨¦¥
F` ,mbidpn z` migixhOW minrR§¨¦¤©§¦¦¤©§¦¨
ipixde ,FlFwA rFnWl miaxqOW¤§¨§¦¦§©§©£¥¦

,W`xn z`f Ll ricFnzpnÎlr ¦©§Ÿ¥Ÿ©§¨
Lilr lAwYWmzF` lFAqlxacnaÎixtq) ¤§©¥¨¤¦§¨

(fi ,`i(ai ,` mixac i"`a):k dxez
(k).åéìò EãBäî äzúðå'LcFd' §¨©¨¥§¨¨§

o`M xEn`dmipR xFr oExiw df- ¨¨¨¤¦¨¦
ipR xFr zgixff`n Kkl dkGW ,dWn §¦©§¥¤¤¨¨§¨¥¨

xn`PW FnM] ipiq xdn FYcx,cl zeny) ¦§¥©¦©§¤¤¡©

(dlÎhkipWE ipiq xdn dWn zcxA idie'©§¦§¤¤Ÿ¤¥©¦©§¥
ipa E`xe ...dWn ciA zcrd zglªŸ¨¥ª§©Ÿ¤§¨§¥
ipR xFr oxw iM dWn ipR z` l`xUi¦§¨¥¤§¥Ÿ¤¦¨©§¥
,rWFdi lr Lci KFnqY xW`ke .['dWnŸ¤§©£¤¦§¨§©§ª©

eilr mB dGd cFdd on ozPi: ¦¨¥¦©©¤©¨¨
.EãBäî`dIW 'LcFd dYzpe' xn`p `l ¥§Ÿ¤¡©§¨©¨§¤§¥

'LcFdn' `N` ,cFdd lM FrnWn`le ©§¨¨©¤¨¥§§Ÿ
.LcFd lk,EPOn wlg m` iMEpivnp ¨§¦¦¥¤¦¤¦§¥

rWFdi ipR ,dOgM dWn ipR ,oicnl§¥¦§¥Ÿ¤©©¨§¥§ª©
dpaNMxF` didWFxF` oirn widan F ©§¨¨¤¨¨©§¦¥

dWn lW(.dr `xzaÎ`aa ,ixtq)(i"`a): ¤¤
.ìàøNé éða úãò ìk eòîLé ïòîì§©©¦§§¨£©§¥¦§¨¥
eixaC z` ElAwie ErnWi ornl ,xnFlM§©§©©¦§§¦©§¤§¨¨
KxcM d`xie cFaM FA oibdFp EidIW¤¦§£¦¨§¦§¨§¤¤

LA oibdFPWKinqn dY`W mzF`xA ¤£¦§¦§¨¤©¨©§¦
LcFd oirn lAwl dkFf `Ede ,FzF`,`"eb) §¤§©¥¥¥§

(i"`a:`k dxez
(`k).ãîòé ïäkä øæòìà éðôìåixd §¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥©£Ÿ£¥
LlYl`XW Lzl`WYWTaELipAW §§¥¨§¤¨©§¨¦©§¨¤¨¤

LzNEcB z` EWxii(fi weqt lirlck)Wok` ¦§¤§¨§¤¨¥

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iying meil inei xeriy
לאלעזר  צרי יהא BÏ.יהֹוׁשע Ï‡LÂ∑ למלחמה לצאת ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑ אלעזר ∑Ú‰ŒÏÎÂ„‰.ׁשל ְְְְִֵֶַָָָֻ¿»«ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ¿»»≈»

עג)סנהדרין .(יומא ְְִֶַ

(áë)çwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
éðôìå ïäkä øæòìà éðôì eäãîòiå òLBäé-úà¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑(ספרי) הּבא לעֹולם יׂשראל ּפרנסי ׂשכר מּתן והֹודיעֹו ּבדברים .לקחֹו «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑וסמכּת" לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּׁשּנצטּוה, מּמה ויֹותר יֹותר יפה, ּבעין «ƒ¿…∆»»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יפה  ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו וגדּוׁש, מלא ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה והּוא ;"אתֿיד.'‰ ¯ac ¯L‡k∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָ«¬∆ƒ∆

עליו  מהֹודֹו נתן ההֹוד: לענין .אף ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz a"i iying mei ß

çë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì éîçì©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ מצּוני ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ה'", "יפקד למעלה? אמּור מה «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
מפּקדת והיתה העֹולם, מן נפטרת ׁשהיתה מל לבת מׁשל עלי. ּבני את צּוה ּבני, ּבניה לב על על עלּה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּספרי  ּכדאיתא הּדם (ספרי)∑˜¯Èa.וכּו', אֹומר∑ÈÓÁÏ.זה הּוא וכן אמּורין, ג אּלּו הּכהן )(ויקרא "והקטירם : ְְְִִִֵַָ»¿»ƒֶַָ«¿ƒְְְִִִֵֵֵֵֵַָֹ

e„·¯כב  d˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈¿«
Ì„˜e ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È»¿À««¬ƒ≈√»∆¿»»«¬»√»

:‡zLk Ïk»¿ƒ¿»

„Èכג  ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯Èaב  ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Èa¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:dÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

dYrndGd cFaMd oi`zbdpd lW ¥©¨¥©¨©¤¤©§¨©
l`xUin ffzgRWOLia` ziA,s`W ¦§¨¥¨¦¦§©©¥¨¦¤©

xfrl`l Kixv `di rWFdioxd` oA §ª©§¥¨¦§¤§¨¨¤©£Ÿ
'mixE`d hRWnA' EPOn lF`Wl ,Lig`̈¦¦§¦¤§¦§©¨¦

(`negpz):
.Bì ìàLåeilr `di xaC lM lr `l §¨©Ÿ©¨¨¨§¥¨¨

oFbM `N` ,'minEze mixE`'A lF`Wl¦§§¦§¦¤¨§
,dnglOl z`vl KxhvIWMeilr if` §¤¦§¨¥¨¥©¦§¨¨£©¨¨

dNigY mdA lF`Wl(cp ,ek lirl i"yx d`x). ¦§¨¤§¦¨
eiR lr' :wEqRd KWnd zErnWnkE§©§¨¤§¥©¨©¦

'E`ai eiR lre E`vi,xnFlM -dnglOl ¥§§©¦¨Ÿ§©©¦§¨¨
(g"n`a):

.åét ìòxfrl` lWE`Faie E`vi ©¦¤¤§¨¨¥§§¨
dnglOl ,FY` l`xUi lke rWFdi§ª©§¨¦§¨¥¦©¦§¨¨

(oexkfd):
.äãòä ìëåd EpiidCoixcdpqmdW §¨¨¥¨§©§©©§¤§¦¤¥

miwEwf Eidi md mB iM ,dcrd xTir¦©¨¥¨¦©¥¦§§¦
x`WA oFbM mixE`d xacA lF`Wl¦§¦§©¨¦§¦§¨

la`] xEAiSd llkl mirbFPd mipiipr¦§¨¦©§¦¦§©©¦£¨
mixE`'A mil`FW oi` cigi ikxv̈§¥¨¦¥£¦§¦

['miOEze(a"a ,g"n`a):ak dxez §¦
(ak).òLBäé úà çwiåmixaca Fgwl ©¦©¤§ª©§¨¦§¨¦

(jl gw d"c ,gi weqt lirl x`eank)FricFde§¦
l`xUiÎiqpxR xkU oYnibidpn) ©©§©©§§¥¦§¨¥©§¦¥

(l`xUi`Ad mlFrl(ixtq):bk dxez ¦§¨¥¨¨©¨
(bk).åéãé úà Cîñiå'Fci' xn`p `l ©¦§Ÿ¤¨¨Ÿ¤¡©¨

itl ,'eici' `N` ,zg` ci FrnWn didW¤¨¨©§¨¨©©¤¨¨¨§¦
FknQW,dti oirAKkA oiEMzdW ¤§¨§©¦¨¨¤¦§©¥§¨

eilr FgExn liv`dldOn xzFie xzFi §©£¦¥¨¨¥§¥¦©
xn` `EdÎKExAÎWFcTdW ,dEhvPX¤¦§©¨¤©¨¨¨©

'Lci' z` Yknqe Fl(gi weqt lirl)`Ede , §¨©§¨¤¨§§
F`Ure ,eici iYWA dUrrWFdil ¨¨¦§¥¨¨©£¨¦ª©

E WEcbe `ln ilkMF`NnnFznkg ¦§¦¨¥§¨¦§¥¨§¨
dti oirA(ixtq)(i"`a): §©¦¨¨

.'ä øac øLàkxW` lM z` dUr ©£¤¦¤¨¨¤¨£¤
'd xAiCcFdd oiprl s`Fl xn`W ¦¥©§¦§©©¤¨©

'eilr LcFdn dYzpe'(k weqt lirl)ozp , §¨©¨¥§¨¨¨©
:eilr FcFdn` dxez ¥¨¨

çë(a).ìàøNé éða úà åödWxRd ©¤§¥¦§¨¥©¨¨¨
:zncFTd l` dxEWw z`GdxEn` dn ©Ÿ§¨¤©¤¤¨¨

dlrnl(fh ,fk lirl)...'d cFwti -Wi` §©§¨¦§¦
,'ebe dcrd lrÎKExAÎWFcTd Fl xn` ©¨¥¨¨©©¨¨

,ipA lr ipEvn dY`W cr' ,`Ed©¤©¨§©¥¦©¨©
,iE`x bidpn mdl cinrdlz` dEv §©£¦¨¤©§¦¨©¥¤

ilr ipA.'zFpAxTd z` iptl aixwdl ¨©¨©§©§¦§¨©¤©¨§¨
on zxhtp dzidW KlnÎzal lWn̈¨§©¤¤¤¨§¨¦§¤¤¦

mlFrdlr Dlral zcTtn dzide ¨¨§¨§¨§©¤¤§©§¨©
ixtqa `zi`cM ,'Eke dipAzA] ¨¤¨§¦§¦¨§¦§¥©

dzEve ,Dzxihtl KEnq dzid KlOd©¤¤¨§¨¨¦§¦¨¨§¦§¨
ipaA il xdGd LOn dWTaA :DlrA z ¤̀©§¨§©¨¨¦§¦¨¥¦§¨©
Y`W cr ,Dl xn` .(mdilr giBWdl)§©§¦©£¥¤¨©¨©¤©§
,ilr ipA z` iEv ,ipA lr izF` dEvn§©¨¦©¨©©¦¤¨©¨©

.cFakA iOr Ebdpie iA Ecxni `NWKM ¤Ÿ¦§§¦§¦§£¦¦§¨¨
dY`W cr ,dWnl d"awd Fl xn`̈©§¤©¤©¨

סו



qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy
Ba.מּכיר  Áe¯Œ¯L‡∑ ואחד אחד ּכל ׁשל רּוחֹו ּכנגד להל ׁשּיּוכל ׁשאלּת, ÂÈÏÚ.ּכאׁשר E„ÈŒ˙‡ zÎÓÒÂ∑ ִַ¬∆«ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«¿»∆»¿»»

מׁשה  ּבימי ראׁש להרים לֹו היה לא עליו: יאמרּו ׁשּלא ,ּבחּיי ׁשּידרׁש מתרּגמן לֹו .ּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻ

â ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bk zegiy ihewl)

עליועליועליועליו ידידידיד אתאתאתאת וסמכוסמכוסמכוסמכּתּתּתּת יהיהיהיהֹוֹוֹוֹושעשעשעשע אתאתאתאת לללל יח)קחקחקחקח (כז, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
לֹומר, ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מל ּכׁשמעמידין ׁשהרי המׁשחה, ּבׁשמן יהֹוׁשע את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻיׁש

ּבּת נׂשיאּות עיקרּה יהֹושע ׁשקׁשּורה ׁשמלכּות סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ממׁשה. הּתֹורה מקּבל הּוא ׁשהרי ֹורה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּכמאמר א)לּתֹורה, יד, ּבׁשמן.(סנהדרין מׁשיחה ידי על ולא איׁש, מּפי איׁש סמּוכין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

(èé)-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨
:íäéðéòì Búà äúéeöå äãòä̈«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

i"yx£B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתקּבל מנת על הם; סרבנים הם, ׁשּטרחנין ּדע, יׂשראל: .על ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ë)éða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£ÂÈÏÚ E„B‰Ó ‰z˙Â∑ ּפנים עֹור קרּון ּכחּמה,∑E„B‰Ó.זה מׁשה ּפני למדין: נמצאנּו ,הֹוד ּכל ולא ¿»«»≈¿»»ִֵֶָ≈¿ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
ּכּלבנה  יהֹוׁשע Ï‡¯NÈ.ּפני Èa ˙„ÚŒÏk eÚÓLÈ ÔÚÓÏ∑ ׁשּנֹוהגין ּכדר ויראה ּכבֹוד ּבֹו נֹוהגין ׁשּיהיּו ְְְֵַַָָֻ¿««ƒ¿¿»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶָָ

ּב. ְ

(àë)ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬
àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò ýåýé éðôì íéøeàä̈«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²

:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
i"yx£„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ∑זז הּזה הּכבֹוד ׁשאין ׁשּׁשאלּת, ׁשאלת נוטל)הרי ׁשאף (ס"א ,אבי מּבית ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

Ì„˜ÏÂיט  ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»≈»√»∆¿»»«¬»¿»√»
:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È „wÙ˙e ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿≈≈

dpÓכ  ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓ Ôz˙Â¿ƒ≈ƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dÏכא  Ï‡LÈÂ Ìe˜È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿¿ƒ¿«≈
ÔÈ˜Ù ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a¿ƒ«»√»¿»«≈¿≈¿»¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:‡zLk ÏÎÂ dnÚƒ≈¿»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.EìickA FzF` gwFl `EdW xg`n §¥©©¤¥©¦§¥
gw' xnFl Fl did ,mrd z` bidpIW¤©§¦¤¨¨¨¨©©
mdl gw :FWExiR KM `N` .'mdl̈¤¤¨¨¥©¨¤

,'Ll' `EdW Wi` bidpnlz`rWFdi §©§¦¦¤§¤§ª©
,Ll wEcAWiMxiMn dY` df z` ¤¨§¦¤¤©¨©¦

Kkl iE`x `EdW FA rcFie(`"eb): §¥©¤¨§¨
.Ba çeø øLàYl`W xW`M(YWTA) £¤©©£¤¨©§¨¦©§¨

LzNtzA(fh weqt lirl)bidpnA xga`W , ¦§¦¨§¤¤§©§©§¦
lM lW FgEx cbpM KFldl lkEiW¤©©£§¤¤¤¨

cg`e cg`xW`' Wi`d `Ed ok`e - ¤¨§¤¨§¨¥¨¦£¤
mr FzbdpdA KNdzdl rcie 'FA gEx©§¥©§¦§©¥§©§¨¨¦
mYrcA mipFXd mc` ipA ibEq lM̈¥§¥¨¨©¦§©§¨

mpiipraE(ixtq): §¦§¨¨
.åéìò Eãé úà zëîñåFl oYrWFdil §¨©§¨¤¨§¨¨¤¦ª©

'onBxEzn'mkgd cvA cnFrd mc`] §§§¨¨¨¨¥§©¤¨¨
eixaC z` mBxznE ,miAxA WxFCW¤¥¨©¦§©§¥¤§¨¨

[xEAiSl mxiAqnEWFxcIWmdiptA ©§¦¨©¦¤¦§¦§¥¤
,LiIgAicMeilr Exn`i `NWxg` §©¤§¥¤ŸŸ§¨¨©©
LzzinFl did `l'zEWx rWFdil ¦¨§Ÿ¨¨¦ª©§

dWn iniA W`x mixdldYr wxe §¨¦Ÿ¦¥Ÿ¤§©©¨

zFidl Fnvr xiYkd FAx zzin xg`l§©©¦©©¦§¦©§¦§
z` Yknqe' xn`p Kkl .'Epilr bidpn©§¦¨¥§¨¤¡©§¨©§¨¤
LiIgA dYrn Edkinqd - 'eilr Lcï§¨¨©§¦¥¥©¨§©¤
KxcM ,mNEM ipirl LzEWxA WFxcie§¦§¦§§§¥¥¨§¤¤

mkgdmr miAxA WxFCd xgaPd ¤¨¨©¦§¨©¥¨©¦¦
mrd EwRwti `l Kke ,FCvl onBxEzn§§§¨§¦§¨Ÿ§©§§¨¨

eilr(`"eb):hi dxez ¨¨
(hi).Búà äúéeöådn o`M xn`p `l §¦¦¨ŸŸ¤¡©¨©

oaEn oiprd KFYn mpn` ,FzF` dEvi§©¤¨§¨¦¨¦§¨¨
EPEvIWlrzFcF`.l`xUixn` Kke ¤§©¤©¦§¨¥§¨¨©

:Flmd mipaxq ,md oipgxHW rC- ©¤¨§¨¦¥¨§¨¦¥
F` ,mbidpn z` migixhOW minrR§¨¦¤©§¦¦¤©§¦¨
ipixde ,FlFwA rFnWl miaxqOW¤§¨§¦¦§©§©£¥¦

,W`xn z`f Ll ricFnzpnÎlr ¦©§Ÿ¥Ÿ©§¨
Lilr lAwYWmzF` lFAqlxacnaÎixtq) ¤§©¥¨¤¦§¨

(fi ,`i(ai ,` mixac i"`a):k dxez
(k).åéìò EãBäî äzúðå'LcFd' §¨©¨¥§¨¨§

o`M xEn`dmipR xFr oExiw df- ¨¨¨¤¦¨¦
ipR xFr zgixff`n Kkl dkGW ,dWn §¦©§¥¤¤¨¨§¨¥¨

xn`PW FnM] ipiq xdn FYcx,cl zeny) ¦§¥©¦©§¤¤¡©

(dlÎhkipWE ipiq xdn dWn zcxA idie'©§¦§¤¤Ÿ¤¥©¦©§¥
ipa E`xe ...dWn ciA zcrd zglªŸ¨¥ª§©Ÿ¤§¨§¥
ipR xFr oxw iM dWn ipR z` l`xUi¦§¨¥¤§¥Ÿ¤¦¨©§¥
,rWFdi lr Lci KFnqY xW`ke .['dWnŸ¤§©£¤¦§¨§©§ª©

eilr mB dGd cFdd on ozPi: ¦¨¥¦©©¤©¨¨
.EãBäî`dIW 'LcFd dYzpe' xn`p `l ¥§Ÿ¤¡©§¨©¨§¤§¥

'LcFdn' `N` ,cFdd lM FrnWn`le ©§¨¨©¤¨¥§§Ÿ
.LcFd lk,EPOn wlg m` iMEpivnp ¨§¦¦¥¤¦¤¦§¥

rWFdi ipR ,dOgM dWn ipR ,oicnl§¥¦§¥Ÿ¤©©¨§¥§ª©
dpaNMxF` didWFxF` oirn widan F ©§¨¨¤¨¨©§¦¥

dWn lW(.dr `xzaÎ`aa ,ixtq)(i"`a): ¤¤
.ìàøNé éða úãò ìk eòîLé ïòîì§©©¦§§¨£©§¥¦§¨¥
eixaC z` ElAwie ErnWi ornl ,xnFlM§©§©©¦§§¦©§¤§¨¨
KxcM d`xie cFaM FA oibdFp EidIW¤¦§£¦¨§¦§¨§¤¤

LA oibdFPWKinqn dY`W mzF`xA ¤£¦§¦§¨¤©¨©§¦
LcFd oirn lAwl dkFf `Ede ,FzF`,`"eb) §¤§©¥¥¥§

(i"`a:`k dxez
(`k).ãîòé ïäkä øæòìà éðôìåixd §¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥©£Ÿ£¥
LlYl`XW Lzl`WYWTaELipAW §§¥¨§¤¨©§¨¦©§¨¤¨¤

LzNEcB z` EWxii(fi weqt lirlck)Wok` ¦§¤§¨§¤¨¥

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iying meil inei xeriy
לאלעזר  צרי יהא BÏ.יהֹוׁשע Ï‡LÂ∑ למלחמה לצאת ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑ אלעזר ∑Ú‰ŒÏÎÂ„‰.ׁשל ְְְְִֵֶַָָָֻ¿»«ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ¿»»≈»

עג)סנהדרין .(יומא ְְִֶַ

(áë)çwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
éðôìå ïäkä øæòìà éðôì eäãîòiå òLBäé-úà¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑(ספרי) הּבא לעֹולם יׂשראל ּפרנסי ׂשכר מּתן והֹודיעֹו ּבדברים .לקחֹו «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑וסמכּת" לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּׁשּנצטּוה, מּמה ויֹותר יֹותר יפה, ּבעין «ƒ¿…∆»»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יפה  ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו וגדּוׁש, מלא ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה והּוא ;"אתֿיד.'‰ ¯ac ¯L‡k∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָ«¬∆ƒ∆

עליו  מהֹודֹו נתן ההֹוד: לענין .אף ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz a"i iying mei ß

çë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì éîçì©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ מצּוני ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ה'", "יפקד למעלה? אמּור מה «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
מפּקדת והיתה העֹולם, מן נפטרת ׁשהיתה מל לבת מׁשל עלי. ּבני את צּוה ּבני, ּבניה לב על על עלּה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּספרי  ּכדאיתא הּדם (ספרי)∑˜¯Èa.וכּו', אֹומר∑ÈÓÁÏ.זה הּוא וכן אמּורין, ג אּלּו הּכהן )(ויקרא "והקטירם : ְְְִִִֵַָ»¿»ƒֶַָ«¿ƒְְְִִִֵֵֵֵֵַָֹ

e„·¯כב  d˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈¿«
Ì„˜e ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È»¿À««¬ƒ≈√»∆¿»»«¬»√»

:‡zLk Ïk»¿ƒ¿»

„Èכג  ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯Èaב  ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Èa¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:dÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

dYrndGd cFaMd oi`zbdpd lW ¥©¨¥©¨©¤¤©§¨©
l`xUin ffzgRWOLia` ziA,s`W ¦§¨¥¨¦¦§©©¥¨¦¤©

xfrl`l Kixv `di rWFdioxd` oA §ª©§¥¨¦§¤§¨¨¤©£Ÿ
'mixE`d hRWnA' EPOn lF`Wl ,Lig`̈¦¦§¦¤§¦§©¨¦

(`negpz):
.Bì ìàLåeilr `di xaC lM lr `l §¨©Ÿ©¨¨¨§¥¨¨

oFbM `N` ,'minEze mixE`'A lF`Wl¦§§¦§¦¤¨§
,dnglOl z`vl KxhvIWMeilr if` §¤¦§¨¥¨¥©¦§¨¨£©¨¨

dNigY mdA lF`Wl(cp ,ek lirl i"yx d`x). ¦§¨¤§¦¨
eiR lr' :wEqRd KWnd zErnWnkE§©§¨¤§¥©¨©¦

'E`ai eiR lre E`vi,xnFlM -dnglOl ¥§§©¦¨Ÿ§©©¦§¨¨
(g"n`a):

.åét ìòxfrl` lWE`Faie E`vi ©¦¤¤§¨¨¥§§¨
dnglOl ,FY` l`xUi lke rWFdi§ª©§¨¦§¨¥¦©¦§¨¨

(oexkfd):
.äãòä ìëåd EpiidCoixcdpqmdW §¨¨¥¨§©§©©§¤§¦¤¥

miwEwf Eidi md mB iM ,dcrd xTir¦©¨¥¨¦©¥¦§§¦
x`WA oFbM mixE`d xacA lF`Wl¦§¦§©¨¦§¦§¨

la`] xEAiSd llkl mirbFPd mipiipr¦§¨¦©§¦¦§©©¦£¨
mixE`'A mil`FW oi` cigi ikxv̈§¥¨¦¥£¦§¦

['miOEze(a"a ,g"n`a):ak dxez §¦
(ak).òLBäé úà çwiåmixaca Fgwl ©¦©¤§ª©§¨¦§¨¦

(jl gw d"c ,gi weqt lirl x`eank)FricFde§¦
l`xUiÎiqpxR xkU oYnibidpn) ©©§©©§§¥¦§¨¥©§¦¥

(l`xUi`Ad mlFrl(ixtq):bk dxez ¦§¨¥¨¨©¨
(bk).åéãé úà Cîñiå'Fci' xn`p `l ©¦§Ÿ¤¨¨Ÿ¤¡©¨

itl ,'eici' `N` ,zg` ci FrnWn didW¤¨¨©§¨¨©©¤¨¨¨§¦
FknQW,dti oirAKkA oiEMzdW ¤§¨§©¦¨¨¤¦§©¥§¨

eilr FgExn liv`dldOn xzFie xzFi §©£¦¥¨¨¥§¥¦©
xn` `EdÎKExAÎWFcTdW ,dEhvPX¤¦§©¨¤©¨¨¨©

'Lci' z` Yknqe Fl(gi weqt lirl)`Ede , §¨©§¨¤¨§§
F`Ure ,eici iYWA dUrrWFdil ¨¨¦§¥¨¨©£¨¦ª©

E WEcbe `ln ilkMF`NnnFznkg ¦§¦¨¥§¨¦§¥¨§¨
dti oirA(ixtq)(i"`a): §©¦¨¨

.'ä øac øLàkxW` lM z` dUr ©£¤¦¤¨¨¤¨£¤
'd xAiCcFdd oiprl s`Fl xn`W ¦¥©§¦§©©¤¨©

'eilr LcFdn dYzpe'(k weqt lirl)ozp , §¨©¨¥§¨¨¨©
:eilr FcFdn` dxez ¥¨¨

çë(a).ìàøNé éða úà åödWxRd ©¤§¥¦§¨¥©¨¨¨
:zncFTd l` dxEWw z`GdxEn` dn ©Ÿ§¨¤©¤¤¨¨

dlrnl(fh ,fk lirl)...'d cFwti -Wi` §©§¨¦§¦
,'ebe dcrd lrÎKExAÎWFcTd Fl xn` ©¨¥¨¨©©¨¨

,ipA lr ipEvn dY`W cr' ,`Ed©¤©¨§©¥¦©¨©
,iE`x bidpn mdl cinrdlz` dEv §©£¦¨¤©§¦¨©¥¤

ilr ipA.'zFpAxTd z` iptl aixwdl ¨©¨©§©§¦§¨©¤©¨§¨
on zxhtp dzidW KlnÎzal lWn̈¨§©¤¤¤¨§¨¦§¤¤¦

mlFrdlr Dlral zcTtn dzide ¨¨§¨§¨§©¤¤§©§¨©
ixtqa `zi`cM ,'Eke dipAzA] ¨¤¨§¦§¦¨§¦§¥©

dzEve ,Dzxihtl KEnq dzid KlOd©¤¤¨§¨¨¦§¦¨¨§¦§¨
ipaA il xdGd LOn dWTaA :DlrA z ¤̀©§¨§©¨¨¦§¦¨¥¦§¨©
Y`W cr ,Dl xn` .(mdilr giBWdl)§©§¦©£¥¤¨©¨©¤©§
,ilr ipA z` iEv ,ipA lr izF` dEvn§©¨¦©¨©©¦¤¨©¨©

.cFakA iOr Ebdpie iA Ecxni `NWKM ¤Ÿ¦§§¦§¦§£¦¦§¨¨
dY`W cr ,dWnl d"awd Fl xn`̈©§¤©¤©¨

סז



qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iying meil inei xeriy
אּׁשה" לחם מזּבחי ∑ÈM‡Ï.הּמזּבחה לאּׁשי עֹומדין (ספרי)∑e¯ÓLz.הּנּתנין ויׂשראלים ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ְִִֵֶֶֶַָ¿ƒ«ְְְִִִִִֵַָƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֹ

מעמדֹות ותּקנּו למדּו מּכאן ּגּביו, כז)על הּתמידים ∑B„ÚBÓa.(תענית מֹועד הּוא יֹום .ּבכל ְְְֲִִַַַָָָָ¿¬ְְִִֵַָ

(â)ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑ לביתּֿדין ÌBiÏ.אזהרה ÌÈL∑.ּכנגד ּכפ ׁשּוטֹו נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקר ֹו ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ
טּבעֹות ׁשל ּבמזרחן הערּבים ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר ׁשל ּתמיד סב)הּיֹום, .(יומא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

(ã)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£„Á‡ N·k‰Œ˙‡∑"ּתצּוה "ואּתה ּבפר ׁשת נאמר ׁשּכבר כט)אףֿעלּֿפי וגֹו'"(שמות אׁשרּֿתעׂשה "וזה : ∆«∆∆∆»ְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
לדֹורֹות  צּוה וכאן הּמּלּואים, לימי אזהרה היתה .היא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

ÈÈג  Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

‡n¯‡ד  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,ipal bidpn zFcF` lr iPOn WTan§©¥¦¤¦©©§¦§¨©
zaxwdA ipEcAkIW ilr ipA z` dEv©¥¤¨©¨©¤§©§¦§©§¨©
maixwdl iA Ecxni `le ,zFpAxTd©¨§¨§Ÿ¦§§¦§©§¦¨

[xkp idl`l: ¥Ÿ¥¥¨
.éðaø÷?'ingl' EdnE 'ipAxw' Edn ¨§¨¦©¨§¨¦©©§¦
'ipAxw'mCd dfwxfPd oAxTd mC - ¨§¨¦¤©¨©©¨§¨©¦§¨

zxRM xTir iElY FAW gAfOd lr©©¦§¥©¤¨¦©©¨©
;oAxTd.éîçìEN`dmixEni`iwlg - ©¨§¨©§¦¥¨¥¦¤§¥

.gAfOd W`A mixhwPd dndAdoke ©§¥¨©¦§¨¦§¥©¦§¥©§¥
W EpivnxnF` `Edlr df oFWl ¨¦¤¥¨¤©
mixEni`d(fh ,b `xwie)odMd mxihwde' ¨¥¦§¦§¦¨©Ÿ¥

'dX` mgl dgAfOd(ixtq): ©¦§¥¨¤¤¦¤
.éMàìingl ixEn`iX`l oipYPd §¦©¥¥©§¦©¦¨¦§¦¥
igAfniNW gAfOd W`A mitxUPd - ¦§§¦©¦§¨¦§¥©¦§¥©¤¦

,miAx oFWlA diExw W`dW minrR]§¨¦¤¨¥§¨¦§©¦
oFbM(dl ,c `xwie),''d iX` lr ...xihwde §§¦§¦©¦¥

`l o`M oke ,''d W` lr xn`p `NW¤Ÿ¤¡©©¥§¥¨Ÿ
,'iX`l' `N` 'iX`l' xn`plr `Ede ¤¡©§¦¦¤¨§¦©§©

dOM DA WIW W`d KxCW mWmicwFn ¥¤¤¤¨¥¤¥¨©¨§¦
[mixrFA(i"`a): £¦
eøîLz.'ebe aixwdloFWNd ¦§§§©§¦©¨

hEWRd FWExiR caNn '...ExnWY'¦§§¦§©¥©¨
mFi lke FzkldM Faixwdl EciRwIW¤©§¦§©§¦§¦§¨§¨
zErnWnA mB minkg EdEWxC ,FPnfA¦§©§¨£¨¦©§©§¨
zaxwd lr 'zrC zpizpE dcinr'£¦¨§¦©©©©©§¨©

,EpiidC .oAxTdmIelE mipdk EidIW ©¨§¨§©§¤¦§Ÿ£¦§¦¦
eiAB lr oicnFr mil`xUiecaNn §¦§§¥¦§¦©©¨¦§©

zcFarA miwqFrd xnWOd ipdMŸ£¥©¦§¨¨§¦©£©

.Fnvr oAxTdxEAiSd zFpAxw ,oMW ©¨§¨©§¤¥¨§§©¦
miaxwp mde l`xUi lM oFnOn mi`Ä¦¦¨¨¦§¨¥§¥¦§¨¦
lMW xg`nE ,mzEgilWaE mnrHn¦©§¨¦§¦¨¥©©¤¨
on ,'oAxTd ilra'M miaWgp mrd̈¨¤§¨¦§©£¥©¨§¨¦
.Fzaxwd zrA migkFp EidIW iE`xd̈¨¤¦§§¦§¥©§¨¨

'zFcnrn' EpTze Ecnl o`Mn(.fk ziprz) ¦¨¨§§¦§©£¨
(g"n`a ,i"gp):
.BãòBîa,icinY oAxw `EdW mbd §££©¤¨§¨§¦¦

'FcrFnA' oFWl FA KiIWiMmFi lkA ©¨§§£¦§¨
,micinYd crFn `Edmdl Wi oMW ¥©§¦¦¤¥¥¨¤
xEn`M ,miaEvw miPnf(c weqta)z`' §©¦§¦¨¨¤

UaMd z`e ,xwAa dUrY cg` UaMd©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤
'miAxrd oiA dUrY ipXd©¥¦©£¤¥¨©§¨¦

(`"eb):b dxez
(b).íäì zøîàåwEqRA xn`p xaM §¨©§¨¨¤§¨¤¡©©¨

Yxn`e l`xUi ipA z` ev' mcFTd©¥©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
l`xUi lM lr `id devOdW ,'mdil £̀¥¤¤©¦§¨¦©¨¦§¨¥
xEn`d ENi`e .mdigElW md mipdMde§©Ÿ£¦¥§¥¤§¦¨¨
mB zFAxl `A ,'mdl Yxn`e' :o`M̈§¨©§¨¨¤¨§©©

oiCÎzial dxdf`z` ExidfIW ©§¨¨§¥¦¤©§¦¤
ihxtE oAxTd ipiC lM lr mipdMd©Ÿ£¦©¨¦¥©¨§¨§¨¥

eizFkld(ixtq)(x"cq): ¦§¨
.íBiì íéðL`Ed WExiRd:FhEWtM §©¦©©¥¦§

.mFi lkl miUak ipWFxTire §¥§¨¦§¨§¦¨
'mFIl' oFWl lW (FWxcn=)Oll `Ac ¦§¨¤§©¨§©¥

EidIWmicinYdmFId cbpM oihgWp ¤¦§©§¦¦¦§¨¦§¤¤©
-:dOgd gkFp xnFlMxgW lW cinY §©©©©¨¨¦¤©©

hgXi,axrnAcr hgFXd axwzIW ¦¨¥§©£¨¤¦§¨¥©¥©

mFwOA ,axrn cvl xWt`W dOM©¨¤¤§¨§©©£¨©¨
lv riBn oi`e mW zgxFf dOgdW¤©©¨©©¨§¥©¦©¥

,DxF` z` xiYqdl igxfOd lzFMlWe ¤©¦§¨¦§©§¦¤¨§¤
miAxrd oiAcSn zgxFf dOgd f`W ¥¨©§©¦¤¨©©¨©©¦©
hFgWi ,axrnzFrAh lW ogxfnA- ©£¨¦§§¦§¨¨¤©¨

iM ,gxfOl daFxw xzFId zrAHA©©©©©¥§¨©¦§¨¦
iaxrOd lzFMn wgxzn `EdW KFYn¦¤¦§©¥¦¤©©£¨¦
oiA z`vnPd dOgd eilr gxfY¦§©¨¨©©¨©¦§¥¥

axrn cvA miiAxrd(:aq `nei ,ixtq) ¨©§©¦§©©£¨
(`"eb):c dxez
(c).ãçà Nákä úàiRÎlrÎs` ¤©¤¤¤¨©©¦

'dEvY dY`e' zWxtA xn`p xaMW¤§¨¤¡©§¨¨©§©¨§©¤
(gl ,hk zeny),'Fbe dUrY xW` dfemWe §¤£¤©£¤§§¨

,micinYd zFpAxw ihxR lM EWxRzp¦§¨§¨§¨¥¨§§©§¦¦
itl ,o`M mdilr xFfgl aEzMd KxvEd§©©¨©££¥¤¨§¦

d dWxRdWinil dxdf` dzid `id ¤©¨¨¨©¦¨§¨©§¨¨¦¥
mi`ENOdmipdMd KEPig ini zraW] ©¦¦¦§©§¥¦©Ÿ£¦

oMWOd zcFar dNgd mxhA mzcFarl©£¨¨§¤¤¥¥¨£©©¦§¨
[drEaTdzFxFcl dEv o`kes`e] ©§¨§¨¦¨§§©

mW xn`p xaMW(a"n weqta)cinY zlr' ¤§¨¤¡©¨Ÿ©¨¦
'mkizxcl-xnFl mFwn did §ŸŸ¥¤¨¨¨©

`ll devOd llM wx zbdFp zFxFCNW¤©¤¤©§¨©¦§¨§Ÿ
mpn` WIW oFbM) dizFkld ihxR§¨¥¦§¤¨§¤¥¨§¨
`weeC e`l K` ,mFIl mipW aixwdl§©§¦§©¦©©¨©§¨
o`M xfg Kkl (miiAxrd oiaaE xwFAA©¤§¥¨©§©¦§¨¨©¨
mB bdFp lMdW xnFl devOd ihxR lr©§¨¥©¦§¨©¤©Ÿ¥©

[zFxFCl(l"kyn):d dxez ©
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â ycew zegiyn zecewp ã(941 'nr b zegiy ihewl)

א א א א  ההההּכּכּכּכבבבבׂשׂשׂשׂש בבבבּבּבּבּבקרקרקרקראתאתאתאת ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ד)חדחדחדחד (כח, ֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
על  ּתמידית הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז להקּב"ה. ּבהתמסרּות היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָיהּודי
להפנֹות  חזקה החלטה היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד המזּבח. על וחלּבֹו דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ּכּולֹו. היֹום ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכל

('חלב'). ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ורק ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ל'מזּבח', רק ('דם') וההתלהבּות החמימּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָאת

(ä)ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤
:ïéää úòéáø úéúk̈¦−§¦¦¬©¦«

i"yx£‰ÁÓÏ ˙ÏÒ∑ נסכים .מנחת …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

(å)äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìòŸ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰a ‰ÈNÚ‰∑ ּתמיד עֹולת הּקיׁש סיני, ּבהר העׂשּויה אחר: ּדבר הּמּלּואים. ּבימי ׁשּנעׂשּו ּכאֹותן »¬À»¿«ƒ«ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּבּה ׁשּכתּוב מּתןּֿתֹורה לפני ׁשּנתקרבה א ֹותּה סיני, הר כד)לעֹולת ׁשּטעּונה (שמות מלּמד ּבאּגנת", "וּיׂשם : ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

.ּכלי  ְִ

â ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr e zFgiU ihEwl)¦¥¦

סיניסיניסיניסיני ּבּבּבּבהרהרהרהר העהעהעהעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּויהיהיהיה ּתּתּתּתמידמידמידמיד ו)עעעעֹוֹוֹוֹולתלתלתלת (כח, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
המילּואים ּבימי ׁשנעׂשּו ּבהתמסרּות .(רש"י)ּכאֹותן להיֹות מסּוגל יהּודי ׁשּכל לּכ רֹומז לה', ּכליל ׁשהיה הּתמיד, קרּבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הּביטּול  ּכח את המעֹורר הּוא ׁשהּוא רּבינּו, ממׁשה ּבאה זּו לעבֹודה והסיּוע ּכח והנתינת להקּב"ה. ּתמידית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹוהתּבטלּות
התחיל  ׁשהּוא ּובכ ּבכהּונה, רּבינּו מׁשה ׁשימׁש המילּואים ּבימי המילּואים: לימי ּתמיד עֹולת ּבין הקׁשר זהּו ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבנׁשמה.

ויהּודי. יהּודי לּכל הצינֹור' את 'ּפתח הּתמיד ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָּבהקרבת

(æ)Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úòéáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²
:ýåýéì øëL Cñð¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

i"yx£BkÒÂ∑ יין.Cq‰ L„wa∑(ספרי)יתנּסכּו הּמזּבח ÎL¯.על CÒ∑(צו מּגּתֹו(ב"ב ליין ּפרט המׁשּכר, .יין ¿ƒ¿ִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ∆∆≈»ְְְִִִִֵַַַַָ

zÏeÒ‡ה  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
˙eÚ·¯ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡È‰ƒ»

„ÈÈÒו  ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„ ‡¯È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

L„e˜a‡ז  „Á ‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿¿»
:ÈÈ Ì„˜ ˜ÈzÚ ¯ÓÁc Ceq Cq˙Èƒ¿««ƒ«¬««ƒ√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).äçðîì úìñ`idmikqp zgpn Ÿ¤§¦§¨¦¦§©§¨¦
,dlFr oAxw lM mr d`Ad zlFq zgpn¦§©¤©¨¨¦¨¨§©¨

mikqPd zWxtA x`FanM(fiÎ` ,eh lirl) ©§¨§¨¨©©§¨¦
zgpn' z`xwpe]mW lr 'mikqp §¦§¥¦§©§¨¦©¥

oii mB oAxTd KxFvl DOr mi`iaOW¤§¦¦¦¨§¤©¨§¨©©¦
mikqpl(f weqta xen`k)dgpOn dpFWA ¦§¨¦§¤¦¦§¨

DOr oi`ian oi`W Dnvr iptA d`Ad©¨¨¦§¥©§¨¤¥§¦¦¦¨
[mikqp(i"`a):e dxez §¨¦

(e).éðéñ øäa äéNòämicinYd zFlFr ¨£ª¨§©¦©©§¦¦
md ,zFxFCl zFbdFPdozF`MmicinYd ©£©¥§¨©§¦¦

mi`ENOd iniA EUrPWmwEdWM ¤©£¦¥©¦¦§¤©
.ipiq xdl KEnq oMWOddid ENi`kE ©¦§¨¨§©¦©§¦¨¨

xn`pzlFrM''...diEUrd cinYxaC ¤¡¨§©¨¦¨£¨¨¨
xg`oFWlA xg` WExiR -diEUrd' ©¥¥©¥¦§¨£¨

'ipiq xdAWiTd -oiC aEzMd deWde §©¦©¦¦§¦§¨©¨¦

,ipiq xd zlFrl cinY zlFr`ide ©¨¦§©©¦©§¦
DzF`dlFrdÎoYn iptl daxwPW ¨¨¨¤¦§§¨¦§¥©©

- dxFYxd lv` dWn dpAW gAfOA ¨©¦§¥©¤¨¨¤¥¤©
xn`PW FnM ipiq(dÎc ,ck zeny)oaIe' ¦©§¤¤¡©©¦¤

lWIe ...xdd zgY gAfnipA ixrp z` g ¦§¥©©©¨¨©¦§©¤©£¥§¥
'...zlr ElrIe l`xUiDA aEzMWmy) ¦§¨¥©©£ŸŸ¤¨¨

(e ,ckmCd ivg dWn gTIe'mUIe ©¦©Ÿ¤£¦©¨©¨¤
zFpB`A'gAfOd lr wxf mCd ivge ¨©¨©£¦©¨¨©©©¦§¥©

lAiTW zFxrw oirM milM = 'zFpB`']©¨¥¦§¥§¨¤¦¥
E .[oAxTd mC z` mdAcOlndfA ¨¤¤©©¨§¨§©¥¨¤

,aEzMdWmCd zlAw,ilk dpErH`le ©¨¤©¨©©¨§¨¤¦§Ÿ
lr wFxfi mXnE Fci sM KFY l` lAwIW¤§©¥¤©¨¦¨¦§©
zlFr :aEzMd xnF` Kke .gAfOd©¦§¥©§¨¥©¨©
diEUrd dlFrd DzF`M didY cinYd©¨¦¦§¤§¨¨¨¨£¨
cinY zlFr' xn`p ENi`kE .ipiq xdA§©¦©§¦¤¡©©¨¦

diEUrM'ipiq xdA(ixtq),i"`a) ©£¨§©¦©
(x"yl:f dxez

(f).Bkñðåzwivi :FWExiR 'Kqp'.oii §¦§¤¤¥§¦©©¦
mikqPd zWxtA WxFtnke(d ,eh lirl) §©§¨§¨¨©©§¨¦

'oidd ziriax KqPl oiie': §©¦©¤¤§¦¦©¦
.Cqä Lãwa- oiId z` EkQpi okide ©Ÿ¤©¥§¥¨§©§¤©©¦

EpiidC ,'...KQd WcTA' aEzMd Wxtn§¨¥©¨©Ÿ¤©¥§©§
EkQpzi gAfOd lrgAfOdW EpivnE] ©©¦§¥©¦§©¥¨¦¤©¦§¥©
xn`PW 'Wcw' iExw(eh ,c lirldNke' ¨Ÿ¤¤¤¡©§¦¨

`'WcTd z` zFQkl eipaE oxd- ©£Ÿ¨¨§©¤©Ÿ¤
gAfOde oFx`d(i"yx)[(x"yl) ¨¨§©¦§¥©

.øëL CñðKEQip zevnl oiIdW cOln ¤¤¥¨§©¥¤©©¦§¦§©¦
didiFYBn oiil hxR ,xMWnd oii- ¦§¤©¦©§©¥§¨§©¦¦¦

'zB') FYBn dYr df `vFId Wcg oii©¦¨¨©¥¤©¨¦¦©
Exar `NW (miaprd zkixC mFwn `Ed§§¦©¨£¨¦¤Ÿ¨§

סח



qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iying meil inei xeriy
אּׁשה" לחם מזּבחי ∑ÈM‡Ï.הּמזּבחה לאּׁשי עֹומדין (ספרי)∑e¯ÓLz.הּנּתנין ויׂשראלים ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ְִִֵֶֶֶַָ¿ƒ«ְְְִִִִִֵַָƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֹ

מעמדֹות ותּקנּו למדּו מּכאן ּגּביו, כז)על הּתמידים ∑B„ÚBÓa.(תענית מֹועד הּוא יֹום .ּבכל ְְְֲִִַַַָָָָ¿¬ְְִִֵַָ

(â)ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑ לביתּֿדין ÌBiÏ.אזהרה ÌÈL∑.ּכנגד ּכפ ׁשּוטֹו נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקר ֹו ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ
טּבעֹות ׁשל ּבמזרחן הערּבים ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר ׁשל ּתמיד סב)הּיֹום, .(יומא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

(ã)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£„Á‡ N·k‰Œ˙‡∑"ּתצּוה "ואּתה ּבפר ׁשת נאמר ׁשּכבר כט)אףֿעלּֿפי וגֹו'"(שמות אׁשרּֿתעׂשה "וזה : ∆«∆∆∆»ְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
לדֹורֹות  צּוה וכאן הּמּלּואים, לימי אזהרה היתה .היא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

ÈÈג  Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

‡n¯‡ד  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,ipal bidpn zFcF` lr iPOn WTan§©¥¦¤¦©©§¦§¨©
zaxwdA ipEcAkIW ilr ipA z` dEv©¥¤¨©¨©¤§©§¦§©§¨©
maixwdl iA Ecxni `le ,zFpAxTd©¨§¨§Ÿ¦§§¦§©§¦¨

[xkp idl`l: ¥Ÿ¥¥¨
.éðaø÷?'ingl' EdnE 'ipAxw' Edn ¨§¨¦©¨§¨¦©©§¦
'ipAxw'mCd dfwxfPd oAxTd mC - ¨§¨¦¤©¨©©¨§¨©¦§¨

zxRM xTir iElY FAW gAfOd lr©©¦§¥©¤¨¦©©¨©
;oAxTd.éîçìEN`dmixEni`iwlg - ©¨§¨©§¦¥¨¥¦¤§¥

.gAfOd W`A mixhwPd dndAdoke ©§¥¨©¦§¨¦§¥©¦§¥©§¥
W EpivnxnF` `Edlr df oFWl ¨¦¤¥¨¤©
mixEni`d(fh ,b `xwie)odMd mxihwde' ¨¥¦§¦§¦¨©Ÿ¥

'dX` mgl dgAfOd(ixtq): ©¦§¥¨¤¤¦¤
.éMàìingl ixEn`iX`l oipYPd §¦©¥¥©§¦©¦¨¦§¦¥
igAfniNW gAfOd W`A mitxUPd - ¦§§¦©¦§¨¦§¥©¦§¥©¤¦

,miAx oFWlA diExw W`dW minrR]§¨¦¤¨¥§¨¦§©¦
oFbM(dl ,c `xwie),''d iX` lr ...xihwde §§¦§¦©¦¥

`l o`M oke ,''d W` lr xn`p `NW¤Ÿ¤¡©©¥§¥¨Ÿ
,'iX`l' `N` 'iX`l' xn`plr `Ede ¤¡©§¦¦¤¨§¦©§©

dOM DA WIW W`d KxCW mWmicwFn ¥¤¤¤¨¥¤¥¨©¨§¦
[mixrFA(i"`a): £¦
eøîLz.'ebe aixwdloFWNd ¦§§§©§¦©¨

hEWRd FWExiR caNn '...ExnWY'¦§§¦§©¥©¨
mFi lke FzkldM Faixwdl EciRwIW¤©§¦§©§¦§¦§¨§¨
zErnWnA mB minkg EdEWxC ,FPnfA¦§©§¨£¨¦©§©§¨
zaxwd lr 'zrC zpizpE dcinr'£¦¨§¦©©©©©§¨©

,EpiidC .oAxTdmIelE mipdk EidIW ©¨§¨§©§¤¦§Ÿ£¦§¦¦
eiAB lr oicnFr mil`xUiecaNn §¦§§¥¦§¦©©¨¦§©

zcFarA miwqFrd xnWOd ipdMŸ£¥©¦§¨¨§¦©£©

.Fnvr oAxTdxEAiSd zFpAxw ,oMW ©¨§¨©§¤¥¨§§©¦
miaxwp mde l`xUi lM oFnOn mi`Ä¦¦¨¨¦§¨¥§¥¦§¨¦
lMW xg`nE ,mzEgilWaE mnrHn¦©§¨¦§¦¨¥©©¤¨
on ,'oAxTd ilra'M miaWgp mrd̈¨¤§¨¦§©£¥©¨§¨¦
.Fzaxwd zrA migkFp EidIW iE`xd̈¨¤¦§§¦§¥©§¨¨

'zFcnrn' EpTze Ecnl o`Mn(.fk ziprz) ¦¨¨§§¦§©£¨
(g"n`a ,i"gp):
.BãòBîa,icinY oAxw `EdW mbd §££©¤¨§¨§¦¦

'FcrFnA' oFWl FA KiIWiMmFi lkA ©¨§§£¦§¨
,micinYd crFn `Edmdl Wi oMW ¥©§¦¦¤¥¥¨¤
xEn`M ,miaEvw miPnf(c weqta)z`' §©¦§¦¨¨¤

UaMd z`e ,xwAa dUrY cg` UaMd©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤
'miAxrd oiA dUrY ipXd©¥¦©£¤¥¨©§¨¦

(`"eb):b dxez
(b).íäì zøîàåwEqRA xn`p xaM §¨©§¨¨¤§¨¤¡©©¨

Yxn`e l`xUi ipA z` ev' mcFTd©¥©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
l`xUi lM lr `id devOdW ,'mdil £̀¥¤¤©¦§¨¦©¨¦§¨¥
xEn`d ENi`e .mdigElW md mipdMde§©Ÿ£¦¥§¥¤§¦¨¨
mB zFAxl `A ,'mdl Yxn`e' :o`M̈§¨©§¨¨¤¨§©©

oiCÎzial dxdf`z` ExidfIW ©§¨¨§¥¦¤©§¦¤
ihxtE oAxTd ipiC lM lr mipdMd©Ÿ£¦©¨¦¥©¨§¨§¨¥

eizFkld(ixtq)(x"cq): ¦§¨
.íBiì íéðL`Ed WExiRd:FhEWtM §©¦©©¥¦§

.mFi lkl miUak ipWFxTire §¥§¨¦§¨§¦¨
'mFIl' oFWl lW (FWxcn=)Oll `Ac ¦§¨¤§©¨§©¥

EidIWmicinYdmFId cbpM oihgWp ¤¦§©§¦¦¦§¨¦§¤¤©
-:dOgd gkFp xnFlMxgW lW cinY §©©©©¨¨¦¤©©

hgXi,axrnAcr hgFXd axwzIW ¦¨¥§©£¨¤¦§¨¥©¥©

mFwOA ,axrn cvl xWt`W dOM©¨¤¤§¨§©©£¨©¨
lv riBn oi`e mW zgxFf dOgdW¤©©¨©©¨§¥©¦©¥

,DxF` z` xiYqdl igxfOd lzFMlWe ¤©¦§¨¦§©§¦¤¨§¤
miAxrd oiAcSn zgxFf dOgd f`W ¥¨©§©¦¤¨©©¨©©¦©
hFgWi ,axrnzFrAh lW ogxfnA- ©£¨¦§§¦§¨¨¤©¨

iM ,gxfOl daFxw xzFId zrAHA©©©©©¥§¨©¦§¨¦
iaxrOd lzFMn wgxzn `EdW KFYn¦¤¦§©¥¦¤©©£¨¦
oiA z`vnPd dOgd eilr gxfY¦§©¨¨©©¨©¦§¥¥

axrn cvA miiAxrd(:aq `nei ,ixtq) ¨©§©¦§©©£¨
(`"eb):c dxez
(c).ãçà Nákä úàiRÎlrÎs` ¤©¤¤¤¨©©¦

'dEvY dY`e' zWxtA xn`p xaMW¤§¨¤¡©§¨¨©§©¨§©¤
(gl ,hk zeny),'Fbe dUrY xW` dfemWe §¤£¤©£¤§§¨

,micinYd zFpAxw ihxR lM EWxRzp¦§¨§¨§¨¥¨§§©§¦¦
itl ,o`M mdilr xFfgl aEzMd KxvEd§©©¨©££¥¤¨§¦

d dWxRdWinil dxdf` dzid `id ¤©¨¨¨©¦¨§¨©§¨¨¦¥
mi`ENOdmipdMd KEPig ini zraW] ©¦¦¦§©§¥¦©Ÿ£¦

oMWOd zcFar dNgd mxhA mzcFarl©£¨¨§¤¤¥¥¨£©©¦§¨
[drEaTdzFxFcl dEv o`kes`e] ©§¨§¨¦¨§§©

mW xn`p xaMW(a"n weqta)cinY zlr' ¤§¨¤¡©¨Ÿ©¨¦
'mkizxcl-xnFl mFwn did §ŸŸ¥¤¨¨¨©

`ll devOd llM wx zbdFp zFxFCNW¤©¤¤©§¨©¦§¨§Ÿ
mpn` WIW oFbM) dizFkld ihxR§¨¥¦§¤¨§¤¥¨§¨
`weeC e`l K` ,mFIl mipW aixwdl§©§¦§©¦©©¨©§¨
o`M xfg Kkl (miiAxrd oiaaE xwFAA©¤§¥¨©§©¦§¨¨©¨
mB bdFp lMdW xnFl devOd ihxR lr©§¨¥©¦§¨©¤©Ÿ¥©

[zFxFCl(l"kyn):d dxez ©

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iying meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã(941 'nr b zegiy ihewl)

א א א א  ההההּכּכּכּכבבבבׂשׂשׂשׂש בבבבּבּבּבּבקרקרקרקראתאתאתאת ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ד)חדחדחדחד (כח, ֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
על  ּתמידית הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז להקּב"ה. ּבהתמסרּות היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָיהּודי
להפנֹות  חזקה החלטה היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד המזּבח. על וחלּבֹו דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ּכּולֹו. היֹום ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכל

('חלב'). ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ורק ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ל'מזּבח', רק ('דם') וההתלהבּות החמימּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָאת

(ä)ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤
:ïéää úòéáø úéúk̈¦−§¦¦¬©¦«

i"yx£‰ÁÓÏ ˙ÏÒ∑ נסכים .מנחת …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

(å)äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìòŸ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰a ‰ÈNÚ‰∑ ּתמיד עֹולת הּקיׁש סיני, ּבהר העׂשּויה אחר: ּדבר הּמּלּואים. ּבימי ׁשּנעׂשּו ּכאֹותן »¬À»¿«ƒ«ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּבּה ׁשּכתּוב מּתןּֿתֹורה לפני ׁשּנתקרבה א ֹותּה סיני, הר כד)לעֹולת ׁשּטעּונה (שמות מלּמד ּבאּגנת", "וּיׂשם : ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

.ּכלי  ְִ

â ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr e zFgiU ihEwl)¦¥¦

סיניסיניסיניסיני ּבּבּבּבהרהרהרהר העהעהעהעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּויהיהיהיה ּתּתּתּתמידמידמידמיד ו)עעעעֹוֹוֹוֹולתלתלתלת (כח, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
המילּואים ּבימי ׁשנעׂשּו ּבהתמסרּות .(רש"י)ּכאֹותן להיֹות מסּוגל יהּודי ׁשּכל לּכ רֹומז לה', ּכליל ׁשהיה הּתמיד, קרּבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הּביטּול  ּכח את המעֹורר הּוא ׁשהּוא רּבינּו, ממׁשה ּבאה זּו לעבֹודה והסיּוע ּכח והנתינת להקּב"ה. ּתמידית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹוהתּבטלּות
התחיל  ׁשהּוא ּובכ ּבכהּונה, רּבינּו מׁשה ׁשימׁש המילּואים ּבימי המילּואים: לימי ּתמיד עֹולת ּבין הקׁשר זהּו ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבנׁשמה.

ויהּודי. יהּודי לּכל הצינֹור' את 'ּפתח הּתמיד ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָּבהקרבת

(æ)Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úòéáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²
:ýåýéì øëL Cñð¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

i"yx£BkÒÂ∑ יין.Cq‰ L„wa∑(ספרי)יתנּסכּו הּמזּבח ÎL¯.על CÒ∑(צו מּגּתֹו(ב"ב ליין ּפרט המׁשּכר, .יין ¿ƒ¿ִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ∆∆≈»ְְְִִִִֵַַַַָ

zÏeÒ‡ה  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
˙eÚ·¯ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡È‰ƒ»

„ÈÈÒו  ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„ ‡¯È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

L„e˜a‡ז  „Á ‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿¿»
:ÈÈ Ì„˜ ˜ÈzÚ ¯ÓÁc Ceq Cq˙Èƒ¿««ƒ«¬««ƒ√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).äçðîì úìñ`idmikqp zgpn Ÿ¤§¦§¨¦¦§©§¨¦
,dlFr oAxw lM mr d`Ad zlFq zgpn¦§©¤©¨¨¦¨¨§©¨

mikqPd zWxtA x`FanM(fiÎ` ,eh lirl) ©§¨§¨¨©©§¨¦
zgpn' z`xwpe]mW lr 'mikqp §¦§¥¦§©§¨¦©¥

oii mB oAxTd KxFvl DOr mi`iaOW¤§¦¦¦¨§¤©¨§¨©©¦
mikqpl(f weqta xen`k)dgpOn dpFWA ¦§¨¦§¤¦¦§¨

DOr oi`ian oi`W Dnvr iptA d`Ad©¨¨¦§¥©§¨¤¥§¦¦¦¨
[mikqp(i"`a):e dxez §¨¦

(e).éðéñ øäa äéNòämicinYd zFlFr ¨£ª¨§©¦©©§¦¦
md ,zFxFCl zFbdFPdozF`MmicinYd ©£©¥§¨©§¦¦

mi`ENOd iniA EUrPWmwEdWM ¤©£¦¥©¦¦§¤©
.ipiq xdl KEnq oMWOddid ENi`kE ©¦§¨¨§©¦©§¦¨¨

xn`pzlFrM''...diEUrd cinYxaC ¤¡¨§©¨¦¨£¨¨¨
xg`oFWlA xg` WExiR -diEUrd' ©¥¥©¥¦§¨£¨

'ipiq xdAWiTd -oiC aEzMd deWde §©¦©¦¦§¦§¨©¨¦

,ipiq xd zlFrl cinY zlFr`ide ©¨¦§©©¦©§¦
DzF`dlFrdÎoYn iptl daxwPW ¨¨¨¤¦§§¨¦§¥©©

- dxFYxd lv` dWn dpAW gAfOA ¨©¦§¥©¤¨¨¤¥¤©
xn`PW FnM ipiq(dÎc ,ck zeny)oaIe' ¦©§¤¤¡©©¦¤

lWIe ...xdd zgY gAfnipA ixrp z` g ¦§¥©©©¨¨©¦§©¤©£¥§¥
'...zlr ElrIe l`xUiDA aEzMWmy) ¦§¨¥©©£ŸŸ¤¨¨

(e ,ckmCd ivg dWn gTIe'mUIe ©¦©Ÿ¤£¦©¨©¨¤
zFpB`A'gAfOd lr wxf mCd ivge ¨©¨©£¦©¨¨©©©¦§¥©

lAiTW zFxrw oirM milM = 'zFpB`']©¨¥¦§¥§¨¤¦¥
E .[oAxTd mC z` mdAcOlndfA ¨¤¤©©¨§¨§©¥¨¤

,aEzMdWmCd zlAw,ilk dpErH`le ©¨¤©¨©©¨§¨¤¦§Ÿ
lr wFxfi mXnE Fci sM KFY l` lAwIW¤§©¥¤©¨¦¨¦§©
zlFr :aEzMd xnF` Kke .gAfOd©¦§¥©§¨¥©¨©
diEUrd dlFrd DzF`M didY cinYd©¨¦¦§¤§¨¨¨¨£¨
cinY zlFr' xn`p ENi`kE .ipiq xdA§©¦©§¦¤¡©©¨¦

diEUrM'ipiq xdA(ixtq),i"`a) ©£¨§©¦©
(x"yl:f dxez

(f).Bkñðåzwivi :FWExiR 'Kqp'.oii §¦§¤¤¥§¦©©¦
mikqPd zWxtA WxFtnke(d ,eh lirl) §©§¨§¨¨©©§¨¦

'oidd ziriax KqPl oiie': §©¦©¤¤§¦¦©¦
.Cqä Lãwa- oiId z` EkQpi okide ©Ÿ¤©¥§¥¨§©§¤©©¦

EpiidC ,'...KQd WcTA' aEzMd Wxtn§¨¥©¨©Ÿ¤©¥§©§
EkQpzi gAfOd lrgAfOdW EpivnE] ©©¦§¥©¦§©¥¨¦¤©¦§¥©
xn`PW 'Wcw' iExw(eh ,c lirldNke' ¨Ÿ¤¤¤¡©§¦¨

`'WcTd z` zFQkl eipaE oxd- ©£Ÿ¨¨§©¤©Ÿ¤
gAfOde oFx`d(i"yx)[(x"yl) ¨¨§©¦§¥©

.øëL CñðKEQip zevnl oiIdW cOln ¤¤¥¨§©¥¤©©¦§¦§©¦
didiFYBn oiil hxR ,xMWnd oii- ¦§¤©¦©§©¥§¨§©¦¦¦

'zB') FYBn dYr df `vFId Wcg oii©¦¨¨©¥¤©¨¦¦©
Exar `NW (miaprd zkixC mFwn `Ed§§¦©¨£¨¦¤Ÿ¨§

סט



qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iying meil inei xeriy

(ç)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNòz Bkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯∑ רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ≈«ƒ…«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

(è)éðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®§¥´
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

(é):dkñðå ãéîzä úìò-ìò BzaLa úaL úìòŸ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«

i"yx£BzaLa ˙aL ˙ÏÚ∑ יקריב אני ׁשֹומע זֹו, ּבׁשּבת הקריב ׁשּלא הרי אחרת; ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא …«««¿««ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
קרּבנֹו ּבטל - יֹומֹו עבר ׁשאם מּגיד, "ּבׁשּבּתֹו", לֹומר: ּתלמּוד הּבאה? לּׁשּבת ‰ÈÓz„.ׁשּתים ˙ÏÚŒÏÚ∑ ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ«…««»ƒ

ק (ספרי) ׁשאין ּומּגיד, הּתמיד; עֹולת ׁשל ּכבׂשים ׁשני אֹותן לבד מּוספין, הּתמידין,אּלּו ׁשני ּבין אּלא רבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
זה  לתלמּוד הּתמיד" "עלֿעֹולת נאמר הּמּוספין ּבכל .וכן ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָ

(àé)íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸
äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîz§¦¦«

(áé)ìLeøtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe ãçàä̈«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤

:ãçàä ìéàì̈©−¦¨«¤¨«
i"yx£ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ נסכים ּבפרׁשת קצּובין הן ׁשּכן ּפר, נסּכי .ּכמׁשּפט ¿…»∆¿…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

iLÓL‡ח  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯n‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
Ôa¯˜ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

L‡ט  Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ‡˙aLc ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
‡˙ÁÓ„ ‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ÔÈÓÏL«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

:dkÒÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÚ˙‡י  ÏÚ ‡zaLa „·Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ¬««¿»¿ƒ¿¬≈¿««»«¬»»
:dkÒÂ ‡¯È„¿̇ƒ»¿ƒ¿«

ÈÈיא  Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜z ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e¿≈≈«¿≈¿»¿¬»»√»¿»
Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿««ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L ‡L¿»«¿»«¿ƒ

ÏÈÙc‡יב  ‡˙ÁÓ ‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ‡˙Ï˙e¿»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e „Á ‡¯B˙Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:„Á ‡¯Î„Ï ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

xMWn Fpi`e li`Fd ,mFi mirAx` eilr̈¨©§¨¦¦§¥§©¥
FA mikQpn oi`(.fv `xzaÎ`aa)zekxa) ¥§©§¦

(.fk:g dxez
(g).ççéð çéøaFh gixM `Ed oAxTd ¥©¦Ÿ©©¨§¨§¥©

`id dpeEMde .md lWn ixace ,iptl§¨©§¦§¥¨¨¥§©©¨¨¦
l `EdWiYxn`W iptl gExÎzgp ¤§©©©§¨©¤¨©§¦

ipFvx dUrpe(ixtq)(m"`x):h dxez §©£¨§¦
(i).BzaLa úaL úìòlM zlFr Ÿ©©©§©©©¨

.FNW zAXA ,zAWFf zAW zlFr `le ©¨©©¨¤§Ÿ©©¨
W ixd .zxg` zAWAm`aixwd `N §©¨©¤¤£¥¤¦Ÿ¦§¦

zAWAFfip` rnFW ,`xwn `lnl` §©¨¥©£¦¦§¨¥¦§¨
iM df- d`Ad zAXl miYW aixwi ¤¦©§¦§©¦©©¨©¨¨

'FYAWA' xnFl cEnlYciBn ,dfA ©§©§©©©¦¨¤
FnFi xar m`W,aixwd `lelhA ¤¦¨©§Ÿ¦§¦¨¥

FpAxwoinElWY Fl oi`e(ixtq): ¨§¨§¥©§¦
.ãéîzä úìò ìòzpeEM xTiraEzMd ©Ÿ©©¨¦¦©©¨©©¨
iM EprinWdl `EdEN`md miUaMd §©§¦¥¦¥©§¨¦¥

zFpAxw,oitqFpmi`A mdWozF` cal ¨§¨¨¦¤¥¨¦§©¨

.cinYd zlFr lW miUak ipW§¥§¨¦¤©©¨¦
drAx` miaxwp zAXd mFiAW EpiidC§©§¤§©©¨¦§¨¦©§¨¨
sqEnl mipWE micinYl mipW :miUak§¨¦§©¦©§¦¦§©¦§©
lkA aEzMd Wxtn ok FnkE .zAXd©©¨§¥§¨¥©¨§¨
`NW icM ,dWxRA mixEn`d oitqEOd©¨¦¨£¦©¨¨¨§¥¤Ÿ
KFzA milElM xaM micinYd iM xn`YŸ©¦©§¦¦§¨§¦§
ickA ,mlE`e .mitqEOd xRqn¦§©©¨¦§¨¦§¥
lkA xn`IW iC did z`f EprinWdl§©§¦¥Ÿ¨¨©¤Ÿ©§¨
,'cinYd zlFr cal' oFWl mitqEOd©¨¦§§©©©¨¦
lr' oFWlA mdn wlgA hwPW EdnE©¤¨©§¥¤¥¤¦§©

'cinYd zlFrini x`WaE ,Wcg W`xaE ,zAWA) ©©¨¦§©¨§ŸŸ¤¦§¨§¥

(ck ,ci :miweqta oldl - gqRd?icM `N` ©¤©¤¨§¥
E`Fai mitqEOd zFpAxTW cOll§©¥¤¨§§©¨¦¨

,micinYd mr mitxFvnMciBnEdfA ¦§¨¦¦©§¦¦©¦¨¤
,oicinYd ipW oiA `N` oiaxw oi`W¤¥§¥¦¤¨¥§¥©§¦¦
'mdOr' mi`aM mzF` oi`Fx KkA iM¦§¨¦¨§¨¦¦¨¤
zErnWnA 'lr' oFWl o`M WxRzie]§¦§¨¥¨§©§©§¨

FnM 'mr':(h ,ai zeny)eirxM lr FW`x' ¦§Ÿ©§¨¨

.['FAxw lremcFw mEaixwi m` la` §©¦§£¨¦©§¦¤
oiA lW cinY xg`l F` xgW lW cinŸ¦¤©©§©©¨¦¤¥
mi`aM miaWgp mpi` ,miiAxrd̈©§©¦¥¨¤§¨¦§¨¦

,mdn micxtpM `N` ,'mdOr'lkA oke ¦¨¤¤¨§¦§¨¦¥¤§¥§¨
'cinYd zlFr lr' xn`p oitqEOd©¨¦¤¡©©©©¨¦

df cEnlzlxaMW itl xnFlM - §©§¤§©§¦¤§¨
W`xaE zAXd sqEnA 'lr' oFWl xn`p¤¡©§©§©©©¨§Ÿ
micnlp ixd ,gqRd ini x`WaE WcFg¤¦§¨§¥©¤©£¥¦§¨¦
mdW ,micrFOd x`W itqEn lM mdn¥¤¨§¥§¨©£¦¤¥
xn`p ENi`kE micinYd ipW oiA mi`Ä¦¥§¥©§¦¦§¦¤¡©

mNEkA oMwnr i"tre ,i"`a ,`"eb) ¥§¨
(a"ivpd:`i dxez

(ai)ìLe.íéðBøNò äLiMqp hRWnM §Ÿ¨¤§¦§¦§©¦§¥
,xtmipFxUr dWlW FOr mi`iaOW ¨¤§¦¦¦§¨¤§¦

,oidd ivg KqPl oiie dgpnloMWod §¦§¨§©¦©¤¤£¦©¦¤¥¥
mikqp zWxtA oiaEvw(h ,eh lirl)oke] §¦§¨¨©§¨¦§¥

mixEn`d KqPde dgpOd ixEriW lM̈¦¥©¦§¨§©¤¤¨£¦
[mW miWxFtn xaM ,o`M:bi dxez ¨§¨§¨¦¨

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(âé)Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOò ïøOòå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä̈«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

(ãé)ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´
Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe ìéàì̈©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ

:äðMä éLãçì BLãça§¨§½§¨§¥−©¨¨«
i"yx£BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ ּתׁשלּומין לֹו אין וׁשּוב קרּבנֹו, ּבטל יֹומֹו עבר .ׁשאם ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(åè)úìò-ìò ýåýéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
ñ :Bkñðå äNòé ãéîzä©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£'B‚Â ÌÈfÚ ¯ÈÚNe∑ וק מקּדׁש טמאת על לכּפר ּבאין הּמּוספין ׂשעירי ׁשּמפרׁשּכל ּכמֹו הּכל דׁשיו, ¿ƒƒƒ¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשבּועֹות ט)ּבמּסכת ּבֹו(דף ׁשאין על ׁשּמכּפר ללּמד ּתלמּודֹו "לה'", ּבֹו ׁשּנאמר ראׁשֿחדׁש, ׂשעיר ונׁשּתּנה . ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ

למדין  הּׂשעירין ּוׁשאר ּבלבד, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא ּבחטא מּכיר ׁשאין ּבּסֹוף, ולא ּבתחּלה לא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹידיעה
ּבאּגדה ּומדרׁשֹו ס)מּמּנּו. הּירח (חולין את ׁשּמעטּתי על עלי ּכּפרה הביאּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר :.˙ÏÚŒÏÚ ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ«…«

‰NÚÈ „ÈÓz‰∑ הּזה הּקרּבן לחּטאת ∑BkÒÂ.ּכל נסכים ׁשאין הּׂשעיר, על מּוסב "ונסּכֹו" .אין «»ƒ≈»∆ְֶַַָָָ¿ƒ¿ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ß fenz b"i iyiy mei ß

(æè)Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñt¤−©©«Ÿ̈«

ÏÈÙc‡יג  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»À¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ „Á ‡¯n‡Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

B˙Ï¯‡יד  È‰È ‡È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯Â ‡¯Î„Ï ‡È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡Á¯È LÈ¯ ˙ÏÚ ‡c ‡¯ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁ¯È ÈLÈ¯ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

ÏÚטו  ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»√»¿»«
:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÓBÈ‡טז  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È·e¿«¿»«¿»»¿«¿«««¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ¿»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).BLãça Lãç úìò úàæzlFr ŸŸ©Ÿ¤§¨§©
,'FWcgA' wx axTY WcFg W`xm`W Ÿ¤¦¨¥©§¨§¤¦

FnFi xaraixwd `le,FpAxw lhA ¨©§Ÿ¦§¦¨¥¨§¨
oinElWY Fl oi` aEWeonfA Faixwdl §¥©§¦§©§¦¦§©

xg`:eh dxez ©¥
(eh).'Bâå íéfò øéòNeixirU lM §¦¦¦§¨§¦¥

oitqEOdx`WE WcFg W`x lW ©¨¦¤Ÿ¤§¨
micrFnz`nEh lr xRkl oi`A £¦¨¦§©¥©§©

,eiWcwe WCwn`nh lM lr xnFlM ¦§¨§¨¨¨§©©¨¨¥
lk`W F` ,WCwOl qpkpe bbXW¤¨©§¦§©©¦§¨¤¨©

,eilr Fz`nEh cFrA miWcwFnM lMd ¨¨¦§§¨¨¨©Ÿ§
zFrEaW zkQnA WxFtOW(.h sc) ¤§¨§©¤¤§

mitqFp zFbbW ibEq Ex`Azp mXW]¤¨¦§¨£¥§¨¨¦
lW z`Hgd ixirU mixRkn mdilrW¤£¥¤§©§¦§¦¥©©¨¤

,[mixERiMd mFiÎW`x xirU dPYWpe ©¦¦§¦§©¨§¦Ÿ
WcgmicrFOd x`WAnFA xn`PW Ÿ¤¦¦§¨©£¦¤¤¡©
''dl'lr xRkOW LcOll ,bbFW bEq ©§©¤§¤§©¥©¥

`le dNgYa `l drici FA oi`W¤¥§¦¨Ÿ©§¦¨§Ÿ
- sFQaFzbbW xW`M `weeC xnFlM ©§©©§¨©£¤¦§¨

,`nhPW llM rci `NW otF`A dzid̈§¨§¤¤Ÿ¨©§¨¤¦§¨
lk` F` WCwOl KM qpkPW xg`l mbe§©§©©¤¦§©¨©¦§¨¨©

,Fz`nEh Fl drcFp `l miWcwoi`W ¨¨¦Ÿ§¨§¨¤¥
gA xiMn`EdÎKExAÎWFcTd `N` `h ©¦©¥§¤¨©¨¨

wx ,calAxirU xRkn FfM dbbW lr ¦§©©©§¨¨¨§©¥§¦
,WcFg W`xeokmixirVd x`W Ÿ¤§¥§¨©§¦¦

d.EPOn oicnlz`Hgl' xn`p Kkl ©§¥¦¦¤§¨¤¡©§©¨
in la`] 'dl wx rEcId `hgl - ''dl©©¥§©¨©©©£¨¦
oFbM ,sFQaE dNigYA drici Fl dzidW¤¨§¨§¦¨©§¦¨©§
KM xg`e ,`nhPW dNigYn rcIW¤¨©¦§¦¨¤¦§¨§©©¨
lk` F` WCwOl qpkpe Fz`nEHn gkẄ©¦§¨§¦§©©¦§¨¨©
ixd ,Fz`nEHn xMfp aEWe ,miWcẅ¨¦§¦§©¦§¨£¥

mW` oAxw `ian `Ed(b ,d `xwie d`x)[. ¥¦¨§©¨¨
,dcB`a FWxcnEz`Hgl' xn`p dOl ¦§¨¨©¨¨¨¨¤¡©§©¨

- WcFg W`xA ''dlÎWFcTd xn` ©§Ÿ¤¨©©¨
lr ilr dxRk E`iad' ,`EdÎKExÄ¨¦©¨¨¨©©

'gxId z` iYhrOWi"WxA x`FanM] ¤¦©§¦¤©¨¥©©§¨§©¦
wEqRd lr(fh ,` ziy`xa)midl` UrIe' ©©¨©©©¡Ÿ¦

dNigYAW ,'milcBd zx`Od ipW z ¤̀§¥©§ŸŸ©§Ÿ¦¤©§¦¨

,mlcbA mieW dpaNde dOgd Eid̈©©¨§©§¨¨¨¦§¨§¨
xWt` i`'W dpaNd dnrxzp xW`ke§©£¤¦§©£¨©§¨¨¤¦¤§¨
'cg` xzkA EWOYWIW mikln ipWl¦§¥§¨¦¤¦§©§§¤¤¤¨
`ide ,DxF` z` d"awd hrin¦¥¤¨§¦

[WcFg W`x lkA aEW zWCgznoileg) ¦§©¤¤§¨Ÿ¤
(:q(miyxtn):

.äNòé ãéîzä úìBò ìòmbdxn`PW ©©©¨¦¥¨¤£©¤¤¡©
lr wx dpeEMd oi` cigi oFWlA 'dUri'¥¨¤¦§¨¦¥©©¨¨©©

`N` ,calA xirVddGd oAxTd lM ©¨¦¦§¨¤¨¨©¨§¨©¤
mB EpiidC ,cinYd zlFr lr dUri¥¨¤©©©¨¦§©§©
xn`p `le] miWaMde mili`de mixRd©¨¦§¨¥¦§©§¨¦§Ÿ¤¡©
miaWgp mNEM iM ,miAx oFWlA 'EUri'¥¨¦§©¦¦¨¤§¨¦

[cg` oAxw oirM(l"kyn): §¥¨§¨¤¨
.Bkñðå,xirVd lr aqEn 'FMqpe' oi` §¦§¥§¦§¨©©¨¦

itlz`Hgl mikqp oi`Wm` iM] §¦¤¥§¨¦§©¨¦¦
`Ed `N` [calA minlWE dlFrl§¨§¨¦¦§¨¤¨
z` :xnFlkE .'cinYd zlFr' lr aqEn¨©©©¨¦§©¤
lr sqFpA EUrY z`Hgl miGrd xirU§¦¨¦¦§©¨©£§¨©

FMqp lre cinYd oAxw(oexkfd):fh dxez ¨§©©¨¦§©¦§

ע



qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iying meil inei xeriy

(ç)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNòz Bkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯∑ רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ≈«ƒ…«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

(è)éðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®§¥´
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

(é):dkñðå ãéîzä úìò-ìò BzaLa úaL úìòŸ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«

i"yx£BzaLa ˙aL ˙ÏÚ∑ יקריב אני ׁשֹומע זֹו, ּבׁשּבת הקריב ׁשּלא הרי אחרת; ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא …«««¿««ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
קרּבנֹו ּבטל - יֹומֹו עבר ׁשאם מּגיד, "ּבׁשּבּתֹו", לֹומר: ּתלמּוד הּבאה? לּׁשּבת ‰ÈÓz„.ׁשּתים ˙ÏÚŒÏÚ∑ ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ«…««»ƒ

ק (ספרי) ׁשאין ּומּגיד, הּתמיד; עֹולת ׁשל ּכבׂשים ׁשני אֹותן לבד מּוספין, הּתמידין,אּלּו ׁשני ּבין אּלא רבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
זה  לתלמּוד הּתמיד" "עלֿעֹולת נאמר הּמּוספין ּבכל .וכן ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָ

(àé)íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸
äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîz§¦¦«

(áé)ìLeøtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe ãçàä̈«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤

:ãçàä ìéàì̈©−¦¨«¤¨«
i"yx£ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ נסכים ּבפרׁשת קצּובין הן ׁשּכן ּפר, נסּכי .ּכמׁשּפט ¿…»∆¿…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

iLÓL‡ח  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯n‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
Ôa¯˜ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

L‡ט  Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ‡˙aLc ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
‡˙ÁÓ„ ‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ÔÈÓÏL«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

:dkÒÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÚ˙‡י  ÏÚ ‡zaLa „·Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ¬««¿»¿ƒ¿¬≈¿««»«¬»»
:dkÒÂ ‡¯È„¿̇ƒ»¿ƒ¿«

ÈÈיא  Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜z ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e¿≈≈«¿≈¿»¿¬»»√»¿»
Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿««ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L ‡L¿»«¿»«¿ƒ

ÏÈÙc‡יב  ‡˙ÁÓ ‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ‡˙Ï˙e¿»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e „Á ‡¯B˙Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:„Á ‡¯Î„Ï ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

xMWn Fpi`e li`Fd ,mFi mirAx` eilr̈¨©§¨¦¦§¥§©¥
FA mikQpn oi`(.fv `xzaÎ`aa)zekxa) ¥§©§¦

(.fk:g dxez
(g).ççéð çéøaFh gixM `Ed oAxTd ¥©¦Ÿ©©¨§¨§¥©

`id dpeEMde .md lWn ixace ,iptl§¨©§¦§¥¨¨¥§©©¨¨¦
l `EdWiYxn`W iptl gExÎzgp ¤§©©©§¨©¤¨©§¦

ipFvx dUrpe(ixtq)(m"`x):h dxez §©£¨§¦
(i).BzaLa úaL úìòlM zlFr Ÿ©©©§©©©¨

.FNW zAXA ,zAWFf zAW zlFr `le ©¨©©¨¤§Ÿ©©¨
W ixd .zxg` zAWAm`aixwd `N §©¨©¤¤£¥¤¦Ÿ¦§¦

zAWAFfip` rnFW ,`xwn `lnl` §©¨¥©£¦¦§¨¥¦§¨
iM df- d`Ad zAXl miYW aixwi ¤¦©§¦§©¦©©¨©¨¨

'FYAWA' xnFl cEnlYciBn ,dfA ©§©§©©©¦¨¤
FnFi xar m`W,aixwd `lelhA ¤¦¨©§Ÿ¦§¦¨¥

FpAxwoinElWY Fl oi`e(ixtq): ¨§¨§¥©§¦
.ãéîzä úìò ìòzpeEM xTiraEzMd ©Ÿ©©¨¦¦©©¨©©¨
iM EprinWdl `EdEN`md miUaMd §©§¦¥¦¥©§¨¦¥

zFpAxw,oitqFpmi`A mdWozF` cal ¨§¨¨¦¤¥¨¦§©¨

.cinYd zlFr lW miUak ipW§¥§¨¦¤©©¨¦
drAx` miaxwp zAXd mFiAW EpiidC§©§¤§©©¨¦§¨¦©§¨¨
sqEnl mipWE micinYl mipW :miUak§¨¦§©¦©§¦¦§©¦§©
lkA aEzMd Wxtn ok FnkE .zAXd©©¨§¥§¨¥©¨§¨
`NW icM ,dWxRA mixEn`d oitqEOd©¨¦¨£¦©¨¨¨§¥¤Ÿ
KFzA milElM xaM micinYd iM xn`YŸ©¦©§¦¦§¨§¦§
ickA ,mlE`e .mitqEOd xRqn¦§©©¨¦§¨¦§¥
lkA xn`IW iC did z`f EprinWdl§©§¦¥Ÿ¨¨©¤Ÿ©§¨
,'cinYd zlFr cal' oFWl mitqEOd©¨¦§§©©©¨¦
lr' oFWlA mdn wlgA hwPW EdnE©¤¨©§¥¤¥¤¦§©

'cinYd zlFrini x`WaE ,Wcg W`xaE ,zAWA) ©©¨¦§©¨§ŸŸ¤¦§¨§¥

(ck ,ci :miweqta oldl - gqRd?icM `N` ©¤©¤¨§¥
E`Fai mitqEOd zFpAxTW cOll§©¥¤¨§§©¨¦¨

,micinYd mr mitxFvnMciBnEdfA ¦§¨¦¦©§¦¦©¦¨¤
,oicinYd ipW oiA `N` oiaxw oi`W¤¥§¥¦¤¨¥§¥©§¦¦
'mdOr' mi`aM mzF` oi`Fx KkA iM¦§¨¦¨§¨¦¦¨¤
zErnWnA 'lr' oFWl o`M WxRzie]§¦§¨¥¨§©§©§¨

FnM 'mr':(h ,ai zeny)eirxM lr FW`x' ¦§Ÿ©§¨¨

.['FAxw lremcFw mEaixwi m` la` §©¦§£¨¦©§¦¤
oiA lW cinY xg`l F` xgW lW cinŸ¦¤©©§©©¨¦¤¥
mi`aM miaWgp mpi` ,miiAxrd̈©§©¦¥¨¤§¨¦§¨¦

,mdn micxtpM `N` ,'mdOr'lkA oke ¦¨¤¤¨§¦§¨¦¥¤§¥§¨
'cinYd zlFr lr' xn`p oitqEOd©¨¦¤¡©©©©¨¦

df cEnlzlxaMW itl xnFlM - §©§¤§©§¦¤§¨
W`xaE zAXd sqEnA 'lr' oFWl xn`p¤¡©§©§©©©¨§Ÿ
micnlp ixd ,gqRd ini x`WaE WcFg¤¦§¨§¥©¤©£¥¦§¨¦
mdW ,micrFOd x`W itqEn lM mdn¥¤¨§¥§¨©£¦¤¥
xn`p ENi`kE micinYd ipW oiA mi`Ä¦¥§¥©§¦¦§¦¤¡©

mNEkA oMwnr i"tre ,i"`a ,`"eb) ¥§¨
(a"ivpd:`i dxez

(ai)ìLe.íéðBøNò äLiMqp hRWnM §Ÿ¨¤§¦§¦§©¦§¥
,xtmipFxUr dWlW FOr mi`iaOW ¨¤§¦¦¦§¨¤§¦

,oidd ivg KqPl oiie dgpnloMWod §¦§¨§©¦©¤¤£¦©¦¤¥¥
mikqp zWxtA oiaEvw(h ,eh lirl)oke] §¦§¨¨©§¨¦§¥

mixEn`d KqPde dgpOd ixEriW lM̈¦¥©¦§¨§©¤¤¨£¦
[mW miWxFtn xaM ,o`M:bi dxez ¨§¨§¨¦¨

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(âé)Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOò ïøOòå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä̈«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

(ãé)ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´
Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe ìéàì̈©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ

:äðMä éLãçì BLãça§¨§½§¨§¥−©¨¨«
i"yx£BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ ּתׁשלּומין לֹו אין וׁשּוב קרּבנֹו, ּבטל יֹומֹו עבר .ׁשאם ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(åè)úìò-ìò ýåýéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
ñ :Bkñðå äNòé ãéîzä©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£'B‚Â ÌÈfÚ ¯ÈÚNe∑ וק מקּדׁש טמאת על לכּפר ּבאין הּמּוספין ׂשעירי ׁשּמפרׁשּכל ּכמֹו הּכל דׁשיו, ¿ƒƒƒ¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשבּועֹות ט)ּבמּסכת ּבֹו(דף ׁשאין על ׁשּמכּפר ללּמד ּתלמּודֹו "לה'", ּבֹו ׁשּנאמר ראׁשֿחדׁש, ׂשעיר ונׁשּתּנה . ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ

למדין  הּׂשעירין ּוׁשאר ּבלבד, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא ּבחטא מּכיר ׁשאין ּבּסֹוף, ולא ּבתחּלה לא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹידיעה
ּבאּגדה ּומדרׁשֹו ס)מּמּנּו. הּירח (חולין את ׁשּמעטּתי על עלי ּכּפרה הביאּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר :.˙ÏÚŒÏÚ ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ«…«

‰NÚÈ „ÈÓz‰∑ הּזה הּקרּבן לחּטאת ∑BkÒÂ.ּכל נסכים ׁשאין הּׂשעיר, על מּוסב "ונסּכֹו" .אין «»ƒ≈»∆ְֶַַָָָ¿ƒ¿ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ß fenz b"i iyiy mei ß

(æè)Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñt¤−©©«Ÿ̈«

ÏÈÙc‡יג  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»À¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ „Á ‡¯n‡Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

B˙Ï¯‡יד  È‰È ‡È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯Â ‡¯Î„Ï ‡È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡Á¯È LÈ¯ ˙ÏÚ ‡c ‡¯ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁ¯È ÈLÈ¯ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

ÏÚטו  ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»√»¿»«
:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÓBÈ‡טז  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È·e¿«¿»«¿»»¿«¿«««¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ¿»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).BLãça Lãç úìò úàæzlFr ŸŸ©Ÿ¤§¨§©
,'FWcgA' wx axTY WcFg W`xm`W Ÿ¤¦¨¥©§¨§¤¦

FnFi xaraixwd `le,FpAxw lhA ¨©§Ÿ¦§¦¨¥¨§¨
oinElWY Fl oi` aEWeonfA Faixwdl §¥©§¦§©§¦¦§©

xg`:eh dxez ©¥
(eh).'Bâå íéfò øéòNeixirU lM §¦¦¦§¨§¦¥

oitqEOdx`WE WcFg W`x lW ©¨¦¤Ÿ¤§¨
micrFnz`nEh lr xRkl oi`A £¦¨¦§©¥©§©

,eiWcwe WCwn`nh lM lr xnFlM ¦§¨§¨¨¨§©©¨¨¥
lk`W F` ,WCwOl qpkpe bbXW¤¨©§¦§©©¦§¨¤¨©

,eilr Fz`nEh cFrA miWcwFnM lMd ¨¨¦§§¨¨¨©Ÿ§
zFrEaW zkQnA WxFtOW(.h sc) ¤§¨§©¤¤§

mitqFp zFbbW ibEq Ex`Azp mXW]¤¨¦§¨£¥§¨¨¦
lW z`Hgd ixirU mixRkn mdilrW¤£¥¤§©§¦§¦¥©©¨¤

,[mixERiMd mFiÎW`x xirU dPYWpe ©¦¦§¦§©¨§¦Ÿ
WcgmicrFOd x`WAnFA xn`PW Ÿ¤¦¦§¨©£¦¤¤¡©
''dl'lr xRkOW LcOll ,bbFW bEq ©§©¤§¤§©¥©¥

`le dNgYa `l drici FA oi`W¤¥§¦¨Ÿ©§¦¨§Ÿ
- sFQaFzbbW xW`M `weeC xnFlM ©§©©§¨©£¤¦§¨

,`nhPW llM rci `NW otF`A dzid̈§¨§¤¤Ÿ¨©§¨¤¦§¨
lk` F` WCwOl KM qpkPW xg`l mbe§©§©©¤¦§©¨©¦§¨¨©

,Fz`nEh Fl drcFp `l miWcwoi`W ¨¨¦Ÿ§¨§¨¤¥
gA xiMn`EdÎKExAÎWFcTd `N` `h ©¦©¥§¤¨©¨¨

wx ,calAxirU xRkn FfM dbbW lr ¦§©©©§¨¨¨§©¥§¦
,WcFg W`xeokmixirVd x`W Ÿ¤§¥§¨©§¦¦

d.EPOn oicnlz`Hgl' xn`p Kkl ©§¥¦¦¤§¨¤¡©§©¨
in la`] 'dl wx rEcId `hgl - ''dl©©¥§©¨©©©£¨¦
oFbM ,sFQaE dNigYA drici Fl dzidW¤¨§¨§¦¨©§¦¨©§
KM xg`e ,`nhPW dNigYn rcIW¤¨©¦§¦¨¤¦§¨§©©¨
lk` F` WCwOl qpkpe Fz`nEHn gkẄ©¦§¨§¦§©©¦§¨¨©
ixd ,Fz`nEHn xMfp aEWe ,miWcẅ¨¦§¦§©¦§¨£¥

mW` oAxw `ian `Ed(b ,d `xwie d`x)[. ¥¦¨§©¨¨
,dcB`a FWxcnEz`Hgl' xn`p dOl ¦§¨¨©¨¨¨¨¤¡©§©¨

- WcFg W`xA ''dlÎWFcTd xn` ©§Ÿ¤¨©©¨
lr ilr dxRk E`iad' ,`EdÎKExÄ¨¦©¨¨¨©©

'gxId z` iYhrOWi"WxA x`FanM] ¤¦©§¦¤©¨¥©©§¨§©¦
wEqRd lr(fh ,` ziy`xa)midl` UrIe' ©©¨©©©¡Ÿ¦

dNigYAW ,'milcBd zx`Od ipW z ¤̀§¥©§ŸŸ©§Ÿ¦¤©§¦¨

,mlcbA mieW dpaNde dOgd Eid̈©©¨§©§¨¨¨¦§¨§¨
xWt` i`'W dpaNd dnrxzp xW`ke§©£¤¦§©£¨©§¨¨¤¦¤§¨
'cg` xzkA EWOYWIW mikln ipWl¦§¥§¨¦¤¦§©§§¤¤¤¨
`ide ,DxF` z` d"awd hrin¦¥¤¨§¦

[WcFg W`x lkA aEW zWCgznoileg) ¦§©¤¤§¨Ÿ¤
(:q(miyxtn):

.äNòé ãéîzä úìBò ìòmbdxn`PW ©©©¨¦¥¨¤£©¤¤¡©
lr wx dpeEMd oi` cigi oFWlA 'dUri'¥¨¤¦§¨¦¥©©¨¨©©

`N` ,calA xirVddGd oAxTd lM ©¨¦¦§¨¤¨¨©¨§¨©¤
mB EpiidC ,cinYd zlFr lr dUri¥¨¤©©©¨¦§©§©
xn`p `le] miWaMde mili`de mixRd©¨¦§¨¥¦§©§¨¦§Ÿ¤¡©
miaWgp mNEM iM ,miAx oFWlA 'EUri'¥¨¦§©¦¦¨¤§¨¦

[cg` oAxw oirM(l"kyn): §¥¨§¨¤¨
.Bkñðå,xirVd lr aqEn 'FMqpe' oi` §¦§¥§¦§¨©©¨¦

itlz`Hgl mikqp oi`Wm` iM] §¦¤¥§¨¦§©¨¦¦
`Ed `N` [calA minlWE dlFrl§¨§¨¦¦§¨¤¨
z` :xnFlkE .'cinYd zlFr' lr aqEn¨©©©¨¦§©¤
lr sqFpA EUrY z`Hgl miGrd xirU§¦¨¦¦§©¨©£§¨©

FMqp lre cinYd oAxw(oexkfd):fh dxez ¨§©©¨¦§©¦§

עי



qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(æé)íéîé úòáL âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−¨®¦§©´¨¦½
:ìëàé úBvî©−¥«¨¥«

(çé)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ אסּורה - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו הּמּתרת האבד ּדבר ּכגֹון: לכם, הּצריכה מלאכה אפּלּו »¿∆∆¬…»ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
טֹוב  .ּביֹום ְ

(èé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
íîéîz äðL éða íéNáë äòáLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯t∑ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד אברהם"(בראשית רץ "ואלֿהּבקר :.ÌÈÏÈ‡∑ יצחק ׁשל אילֹו .ּכנגד »ƒְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ

ÌÈN·k∑יעקב ל)ּכנגד זאת (שם ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו יעקב". הפריד "והּכׂשבים :. ¿»ƒְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

(ë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
:eNòz ìéàì íéðøNò éðLe øtì©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

(àë)ì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä©§¨¦«

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

(ãë)äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑ החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא  »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

bÁ‡יז  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
:ÏÈÎ‡˙È ¯ÈËt ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ«ƒƒ¿¬≈

È·Ú„˙יח  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

Èaיט  ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈
‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÂ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙≈¿≈¿««¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡כ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz«¿¿

Ôkכא  „Á ‡¯n‡Ï „aÚz ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:כב  ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z¯‡כג  ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

ÌÁÏכד  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).äãBáò úëàìî ìkENit` ¨§¤¤£¨£¦
xaC oFbM ,mkl dkixSd dk`ln§¨¨©§¦¨¨¤§¨¨

ca`dcqtd icil `al lElrd xaC =] ¨¨¥¨¨¤¨¨Ÿ¦¥¤§¥
diE`xd dk`lOd z` EUri `l m ¦̀Ÿ©£¤©§¨¨¨§¨

[FA zFUrdllW FNEgA xYEOd §¥¨©¨§¤
aFhÎmFia dxEq` ,crFnx`Fanke] ¥£¨§§©§¨

i"WxA(dcear zk`ln d"c g ,bk `xwie)oFWNW §©¦¤§
daEWg dk`ln FrnWnA Wi 'dcFar'£¨¥§©§¨§¨¨£¨
cqtd WIW dvEgpE§¨¤¥¤§¥

[DzripnA:hi dxez ¦§¦¨¨
(hi).íéøtxn`PW ,mdxa` cbpM ¨¦§¤¤©§¨¨¤¤¡©

(f ,gi ziy`xa)'mdxa` ux xwAd l`e'§¤©¨¨¨©§¨¨
mik`lOd zWlW eil` E`A xW`M]©£¤¨¥¨§¤©©§¨¦
oikde Fzial mqipkde ,miWp` zEncA¦§£¨¦§¦§¦¨§¥§¥¦

[daEWg dCErq mxEarA: ©£¨§¨£¨
.íéìéàwgvi lW Fli` cbpMcwrPW ¥¦§¤¤¥¤¦§¨¤¤¡©

,dlFrl FzFlrdl icM gAfOd iAB lr©©¥©¦§¥©§¥§©£§¨
xn`PW ,li` FzxEnY aixwde:(bi ,ak my) §¦§¦§¨©¦¤¤¡©

zgY dlrl EdlrIe li`d z` gTIe'©¦©¤¨©¦©©£¥§Ÿ¨©©
'FpA: §

.íéNákxn`PW ,awri cbpMy)(n ,l m §¨¦§¤¤©£Ÿ¤¤¡©
'awri cixtd miaUMde'FzFidA] §©§¨¦¦§¦©£Ÿ¦§

zFlEAgzl awri KxvEd oal lv ¥̀¤¨¨§©©£Ÿ§©§
didW ,iE`xM FxkU lAwl icM zFpFW§¥§©¥§¨¨¨¤¨¨

'mipn zxUr' Ftilgn(f ,`l my d`x)[. ©£¦£¤¤Ÿ¦
izi`x oWxCd dWn iAx lW FcFqiA¦¤©¦Ÿ¤©©§¨¨¦¦

:z`fk dxez Ÿ
(ck).íBiì eNòz älàkxnFlM ¨¥¤©£©§©

bg inin mFi lkA EUrY dGd xRqOM©¦§¨©¤©£§¨¦¥©
zFSOdoiklFde oizgFt Eidi `NW ©©¤Ÿ¦§£¦§§¦

mFil mFInbgd ixtMzFpAxwM - ¦§§¨¥¤¨§¨§§
zFMEQd bgAW mixRd(elÎai ,hk oldl) ©¨¦¤§©©

(ixtq):dk dxez

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(äë)-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
ñ :eNòú àì äãáò úëàìî§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤

:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑ למנחת ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן הּבאה .חּטים ִִִֶַָָָָ

(æë)íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä øtì©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬
ô :íäékñðå íëì-eéäé¦«§¨¤−§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑רּבֹותינּו למדּו ּתמימים; יהיּו הּנסכים פז)אף ׁשהעלה (מנחות ׁשהּיין מּכאן, , ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לנסכים  ּפסּול .קמחין ְְִִִָָָ

èë(à)Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éòéáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ
äòeøz íBé eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈

:íëì äéäé¦«§¤¬¨¤«

(á)ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNòå©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

ÔBÎÏכה  È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÁÓ˙‡כו  ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡L Èa¿≈¿»

Ïz˙‡כח  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל  ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא  d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒÂ ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

Ú¯ÚÓא  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿

ÈÈב  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).íéøekaä íBéáe`EdÎbg §©¦¦©
zFrEaXddxivw ixEMA' iExw ©¨©¨¦¥§¦

'miHg(ak ,cl zeny)iYW mW lr , ¦¦©¥§¥
mgNddgpnl f` mi`iaOW,bk `xwie) ©¤¤¤§¦¦¨§¦§¨

(fiÎfhmiHg zgpnl mipFW`x mdW¤¥¦¦§¦§©¦¦
Wcgd on d`AddgpOd `id - ©¨¨¦¤¨¨¦©¦§¨

dWcgd dHgd on d`Ad dpFW`xd̈¦¨©¨¨¦©¦¨©£¨¨
o`xTW FnkE ,dpXd DzF` lW¤¨©¨¨§¤§¨¨

aEzMd(my)oi`e ,'dWcg dgpn' ©¨¦§¨£¨¨§¥
Wcgd lEaid on dgpn mEW oi`ian§¦¦¦§¨¦©§¤¨¨
zaxwd mcFw (mixFrU zgpn s`)©¦§©§¦¤©§¨©

zFrEaXd bgA mgNd iYW(:ct zegpn) §¥©¤¤§©©¨
(i"gp):fk dxez

(`l).íäékñðå íëì eéäé íéîéîz§¦¦¦§¨¤§¦§¥¤
FxTire ,mEn `ll FWExiR 'mininY'§¦¦¥§Ÿ§¦¨
aEzMd Fkinqde ,migaGd lr aqEn¨©©§¨¦§¦§¦©¨

iM xnFl ,mikqPd lv`mikqPd s` ¥¤©§¨¦©¦©©§¨¦
,o`Mn EpizFAx Ecnl .mininz Eidi¦§§¦¦¨§©¥¦¨
mikqpl lEqR oignw dlrdW oiIdW¤©©¦¤¤¡¨§¨¦¨¦§¨¦
,oiId ipR lr dEdzPW oal wa` oin -¦¨¨¨¨¤¦§©¨©§¥©©¦
,lwlEwnM `Ed ixd mikqp oiprNW¤§¦§©§¨¦£¥¦§§©
mEn zlrA dndA znbEcM lEqtE¨§§©§¥¨©£©

oAxwl dlEqRd(.ft my),f"n g"t zegpn a"rx) ©§¨§¨§¨
(c"nrd:` dxez

עב



qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(æé)íéîé úòáL âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−¨®¦§©´¨¦½
:ìëàé úBvî©−¥«¨¥«

(çé)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ אסּורה - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו הּמּתרת האבד ּדבר ּכגֹון: לכם, הּצריכה מלאכה אפּלּו »¿∆∆¬…»ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
טֹוב  .ּביֹום ְ

(èé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
íîéîz äðL éða íéNáë äòáLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯t∑ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד אברהם"(בראשית רץ "ואלֿהּבקר :.ÌÈÏÈ‡∑ יצחק ׁשל אילֹו .ּכנגד »ƒְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ

ÌÈN·k∑יעקב ל)ּכנגד זאת (שם ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו יעקב". הפריד "והּכׂשבים :. ¿»ƒְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

(ë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
:eNòz ìéàì íéðøNò éðLe øtì©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

(àë)ì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä©§¨¦«

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

(ãë)äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑ החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא  »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

bÁ‡יז  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
:ÏÈÎ‡˙È ¯ÈËt ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ«ƒƒ¿¬≈

È·Ú„˙יח  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

Èaיט  ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈
‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÂ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙≈¿≈¿««¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡כ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz«¿¿

Ôkכא  „Á ‡¯n‡Ï „aÚz ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:כב  ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z¯‡כג  ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

ÌÁÏכד  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).äãBáò úëàìî ìkENit` ¨§¤¤£¨£¦
xaC oFbM ,mkl dkixSd dk`ln§¨¨©§¦¨¨¤§¨¨

ca`dcqtd icil `al lElrd xaC =] ¨¨¥¨¨¤¨¨Ÿ¦¥¤§¥
diE`xd dk`lOd z` EUri `l m ¦̀Ÿ©£¤©§¨¨¨§¨

[FA zFUrdllW FNEgA xYEOd §¥¨©¨§¤
aFhÎmFia dxEq` ,crFnx`Fanke] ¥£¨§§©§¨

i"WxA(dcear zk`ln d"c g ,bk `xwie)oFWNW §©¦¤§
daEWg dk`ln FrnWnA Wi 'dcFar'£¨¥§©§¨§¨¨£¨
cqtd WIW dvEgpE§¨¤¥¤§¥

[DzripnA:hi dxez ¦§¦¨¨
(hi).íéøtxn`PW ,mdxa` cbpM ¨¦§¤¤©§¨¨¤¤¡©

(f ,gi ziy`xa)'mdxa` ux xwAd l`e'§¤©¨¨¨©§¨¨
mik`lOd zWlW eil` E`A xW`M]©£¤¨¥¨§¤©©§¨¦
oikde Fzial mqipkde ,miWp` zEncA¦§£¨¦§¦§¦¨§¥§¥¦

[daEWg dCErq mxEarA: ©£¨§¨£¨
.íéìéàwgvi lW Fli` cbpMcwrPW ¥¦§¤¤¥¤¦§¨¤¤¡©

,dlFrl FzFlrdl icM gAfOd iAB lr©©¥©¦§¥©§¥§©£§¨
xn`PW ,li` FzxEnY aixwde:(bi ,ak my) §¦§¦§¨©¦¤¤¡©

zgY dlrl EdlrIe li`d z` gTIe'©¦©¤¨©¦©©£¥§Ÿ¨©©
'FpA: §

.íéNákxn`PW ,awri cbpMy)(n ,l m §¨¦§¤¤©£Ÿ¤¤¡©
'awri cixtd miaUMde'FzFidA] §©§¨¦¦§¦©£Ÿ¦§

zFlEAgzl awri KxvEd oal lv ¥̀¤¨¨§©©£Ÿ§©§
didW ,iE`xM FxkU lAwl icM zFpFW§¥§©¥§¨¨¨¤¨¨

'mipn zxUr' Ftilgn(f ,`l my d`x)[. ©£¦£¤¤Ÿ¦
izi`x oWxCd dWn iAx lW FcFqiA¦¤©¦Ÿ¤©©§¨¨¦¦

:z`fk dxez Ÿ
(ck).íBiì eNòz älàkxnFlM ¨¥¤©£©§©

bg inin mFi lkA EUrY dGd xRqOM©¦§¨©¤©£§¨¦¥©
zFSOdoiklFde oizgFt Eidi `NW ©©¤Ÿ¦§£¦§§¦

mFil mFInbgd ixtMzFpAxwM - ¦§§¨¥¤¨§¨§§
zFMEQd bgAW mixRd(elÎai ,hk oldl) ©¨¦¤§©©

(ixtq):dk dxez

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(äë)-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
ñ :eNòú àì äãáò úëàìî§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤

:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑ למנחת ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן הּבאה .חּטים ִִִֶַָָָָ

(æë)íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä øtì©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬
ô :íäékñðå íëì-eéäé¦«§¨¤−§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑רּבֹותינּו למדּו ּתמימים; יהיּו הּנסכים פז)אף ׁשהעלה (מנחות ׁשהּיין מּכאן, , ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לנסכים  ּפסּול .קמחין ְְִִִָָָ

èë(à)Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éòéáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ
äòeøz íBé eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈

:íëì äéäé¦«§¤¬¨¤«

(á)ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNòå©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

ÔBÎÏכה  È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÁÓ˙‡כו  ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡L Èa¿≈¿»

Ïz˙‡כח  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל  ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא  d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒÂ ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

Ú¯ÚÓא  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿

ÈÈב  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).íéøekaä íBéáe`EdÎbg §©¦¦©
zFrEaXddxivw ixEMA' iExw ©¨©¨¦¥§¦

'miHg(ak ,cl zeny)iYW mW lr , ¦¦©¥§¥
mgNddgpnl f` mi`iaOW,bk `xwie) ©¤¤¤§¦¦¨§¦§¨

(fiÎfhmiHg zgpnl mipFW`x mdW¤¥¦¦§¦§©¦¦
Wcgd on d`AddgpOd `id - ©¨¨¦¤¨¨¦©¦§¨

dWcgd dHgd on d`Ad dpFW`xd̈¦¨©¨¨¦©¦¨©£¨¨
o`xTW FnkE ,dpXd DzF` lW¤¨©¨¨§¤§¨¨

aEzMd(my)oi`e ,'dWcg dgpn' ©¨¦§¨£¨¨§¥
Wcgd lEaid on dgpn mEW oi`ian§¦¦¦§¨¦©§¤¨¨
zaxwd mcFw (mixFrU zgpn s`)©¦§©§¦¤©§¨©

zFrEaXd bgA mgNd iYW(:ct zegpn) §¥©¤¤§©©¨
(i"gp):fk dxez

(`l).íäékñðå íëì eéäé íéîéîz§¦¦¦§¨¤§¦§¥¤
FxTire ,mEn `ll FWExiR 'mininY'§¦¦¥§Ÿ§¦¨
aEzMd Fkinqde ,migaGd lr aqEn¨©©§¨¦§¦§¦©¨

iM xnFl ,mikqPd lv`mikqPd s` ¥¤©§¨¦©¦©©§¨¦
,o`Mn EpizFAx Ecnl .mininz Eidi¦§§¦¦¨§©¥¦¨
mikqpl lEqR oignw dlrdW oiIdW¤©©¦¤¤¡¨§¨¦¨¦§¨¦
,oiId ipR lr dEdzPW oal wa` oin -¦¨¨¨¨¤¦§©¨©§¥©©¦
,lwlEwnM `Ed ixd mikqp oiprNW¤§¦§©§¨¦£¥¦§§©
mEn zlrA dndA znbEcM lEqtE¨§§©§¥¨©£©

oAxwl dlEqRd(.ft my),f"n g"t zegpn a"rx) ©§¨§¨§¨
(c"nrd:` dxez

עג



qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

(ã)ì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ä):íëéìò øtëì úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

(å)ãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ
äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−

ñ :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּׁשנה ראׁש ּביֹום ׁשהּוא חדׁש, ראׁש .מּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

(æ)äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì øBNòáe¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúépòå íëì̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

(ç)ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«

(è)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(é)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(àé)íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ
ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ∑ חּטאת הּוא ׁשּגם מֹות", ּב"אחרי האמּור ּבפנים הּנעׂשה ÏÚÂ˙.ׂשעיר ƒ¿««««ƒÀƒְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ¿…«
„ÈÓz‰∑הּללּו עֹולֹות ּתעׂשּו הּתמיד עֹולת "ּתעׂשּו"∑Ì‰ÈkÒÂ.ּומּלבד ועל הּכתּובים הּמּוספין על מּוסב «»ƒְֲִִַַַַַָָ¿ƒ¿≈∆ְְֲִִַַַַַָָ

צּוּוי. לׁשֹון ּבכל והּוא האמּורים "ונסּכיהם" ּכל וכן ונסּכיהם. אּלה את ּתעׂשּו ּומנחתּה הּתמיד עֹולת מּלבד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

Ïz˙‡ג  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡ÔÈ¯n:ד  ‡Ú·LÏ „Á ‡¯n‡Ï „Á ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡ה  ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

È„z¯‡ו  ˙ÏÚÂ d˙ÁÓe ‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

Ú¯ÚÓז  ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈¿»«
Ïk ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»«¿»≈»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡z„È·Úƒƒ¿»»«¿¿

·¯ÂÚ‡ח  ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡ט  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ú·LÏ‡י  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

hÁÓ‡˙‡יא  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

èë(e).Lãçä úìò ãálî`NW s` ¦§©Ÿ©©Ÿ¤©¤Ÿ
lW z`Hgd xirU z` aEzMd xiMfd¦§¦©¨¤§¦©©¨¤

lM lr `id dpeEMd ,WcFg W`xitqEn Ÿ¤©©¨¨¦©¨§¥
dpXdÎW`x mFia `EdW WcgÎW`xŸŸ¤¤§Ÿ©¨¨
xn`PW FnM ,ixWY WcFg W`xA lgd]©¨§Ÿ¤¦§¦§¤¤¡©

(` weqt lirl)cg`A iriaXd WcgaE'©Ÿ¤©§¦¦§¤¨
['Wcgl:f dxez ©Ÿ¤

(`i).íéøetkä úàhç ãálî,xnFlM ¦§©©©©¦¦§©
d caNnxEn`d ,miptA dUrPd xirU ¦§©©¨¦©©£¤¦§¦¨¨

AzWxR'zFnÎixg`'(kÎh ,fh `xwie), §¨¨©©£¥
z`Hg `Ed mBWxn`PW FnMweqt my) ¤©©¨§¤¤¡©

(h'z`Hg EdUre': §¨¨©¨
.ãéîzä úìòådxEn` 'caNn' zaiY §Ÿ©©¨¦¥©¦§©£¨

dxn`p ENi`kE zFpAxTd ipW lr©§¥©¨§¨§¦¤¤§¨
mixERiMd z`Hg caNn :miinrR©£©¦¦§©©©©¦¦
zFlFr EUrY cinYd zlFr caNnE¦§©©©¨¦©£

ElNd(`"eb ,m"`x): ©¨
.íäékñðåiMqp lr aEzMd zpeEM oi` §¦§¥¤¥©¨©©¨©¦§¥

dxn`p xaM ixdW ,micinYd zFlFr©§¦¦¤£¥§¨¤¤§¨
mnFwnA mdiMqp zevn(gÎf :miweqt lirl) ¦§©¦§¥¤¦§¨

,o`M mdilr zFEvlE xFfgl KxFv oi`e§¥¤©£§©£¥¤¨
`Ed `N`oitqEOd lr aqEn ¤¨¨©©¨¦

miaEzMddWxRAxMfEd `l oiicrW ©§¦©¨¨¨¤£©¦Ÿ§©
mdiMqp aEIg mdAokemB WxRzi ¨¤¦¦§¥¤§¥¦§¨¥©

...EUrY''mdiMqpesqEn lv` xEn`d ©£§¦§¥¤¨¨¥¤¨
cinYd zlr caNn'] zFrEaXd bg©©¨¦§©Ÿ©©¨¦

FzgpnEEUrYmkl Eidi mninY ¦§¨©£§¦¦¦§¨¤
['mdiMqpe(`l ,gk lirl d`x),WoFWl `Ed §¦§¥¤¤§

iEEivlr `le) mitqEOd lr xEn`d ¦¨¨©©¨¦§Ÿ©
:xn`p did ENi`kE ,(micinYdcaNn' ©§¦¦§¦¨¨¤¡¨¦§©

z` EUrY ,DzgpnE cinYd zlFr©©¨¦¦§¨¨©£¤
d mitqEOdlM oke .'mdiMqpe dN` ©¨¦¨¥¤§¦§¥¤§¥¨

zFcrFOd lkA mixEn`d 'mdiMqp'¦§¥¤¨£¦§¨©£

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
ואינן  הּתמיד על מּוסּבים ׁשּבהם, "ּונסכיה" "ונסּכיהם", "ונסּכּה", ׁשּכל החג, קרּבנֹות מּׁשל חּוץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּמֹועדֹות,

ויֹום  יֹום ּבכל לעצמן ּכתּובין מּוספין ׁשל נסּכיהם ׁשהרי צּוּוי, .לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ß fenz c"i ycew zay ß

(áé)Lã÷-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ
íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬

:íéîé úòáL ýåýéì âç©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

(âé)íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaäðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:eéäé íîéîz øNò äòaøà©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«

(ãé)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
ì ãçàä øtììLìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦

ì ãçàä:íìéàä éðL ¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«

(åè)øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòå§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈
:íéNák§¨¦«

(æè)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(æé)íìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(çé)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑(נז ׁשּמתמעטים (סוכה ּגילּולים עֹובדי אּמֹות ׁשבעים ּכנגד הם, ׁשבעים החג ּפרי ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
הּיּסּורין  מן עליהם מגּנין היּו הּמקּדׁש ּובימי להם, היא ּכליה סימן יׂשראל ∑ÌÈN·kÏÂ.והֹולכים, ּכנגד ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ¿«¿»ƒְְִֵֶֶָ

ÚÈ·L‡‰יב  ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

ÂÚ¯a‡יג  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

Ïz˙‡יד  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏeÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈ¯Bz ¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ï „Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa¯‡Ï˙טו  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈ¯n‡ ¯NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚ¯יז  È¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ‡È˙ ‡ÓBÈ·e¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïיח  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

Ff dWxtAWmitqEOd lr miaqEnuEg ¤§¨¨¨¨¦©©¨¦
bgd zFpAxw lXn,(zFMEQd bg) ¦¤¨§§¤¨©©

'dikqpE' 'mdiMqpe' 'DMqpe' lMW¤¨§¦§¨§¦§¥¤§¨¤¨
opi`e ,cinYd lr miaqEn mdAW¤¨¤¨¦©©¨¦§¥¨

iEEiv oFWliMqp lr o`M zFEvl - §¦§©¨©¦§¥
cinYd,,miEEv zxMfd wx `N` ©¨¦¤¨©©§¨©¦¨

'mdiMqpe micinYd caNn' :xnFlkE§©¦§©©§¦¦§¦§¥¤
,mnFwnA mdilr mziEhvp xaMW¤§¨¦§©¦¤£¥¤¦§¨
bgAW itl .ElNd mitqEOd z` EUrY©£¤©¨¦©¨§¦¤§©
zFEvl `A `EdW Wxtl oi` zFMEQd©¥§¨¥¤¨§©

,mitqEOd iMqp lrlW mdiMqp ixdW ©¦§¥©¨¦¤£¥¦§¥¤¤
mFie mFi lkA onvrl miaEzM oitqEn¨¦§¦§©§¨§¨¨
aEW lRkl mrh oi`e ,dWxRd DzF`A§¨©¨¨¨§¥©©¦§Ÿ

maEIg z`zqxib i"tr miyxtn) ¤¦¨
(x"etc:ai dxez
(gi).íéøtì íäékñðå íúçðîeixR ¦§¨¨§¦§¥¤©¨¦¨¥

miraW cbpM - md miraW bgd¤¨¦§¦¥§¤¤¦§¦
zFOE`mlFrd(i wxt ziy`xaa mhexit d`x), ¨¨

mWM ,fnx mxRqnA WieWmixRd §¥§¦§¨¨¤¤§¥¤©¨¦
,miklFde mihrnzOKMdilM oniq ¦§©£¦§§¦¨¦©§¨¨

,mdl `idmihrnzn Eidi md mBW ¦¨¤¤©¥¦§¦§©£¦
.miklFdeEid WCwOd iniaEzFpAxTd §§¦¦¥©¦§¨¨©¨§¨

ElNd,oixEQId on mdilr miPibn ©¨§¦¦£¥¤¦©¦¦
mnvrl miiFBd Eciqtd FpAxEgA ENi`e§¦§§¨¦§¦©¦§©§¨
md xW`M l`xUi la` .mzxRM z ¤̀©¨¨¨£¨¦§¨¥©£¤¥
dlrn zFpAxTd zxFY cEOilA miwqFr§¦§¦©©¨§¨©£¤
FnM ,mEaixwd ENi`M d"awd mdilr£¥¤§¦¦§¦§

xn`PW(ci ,c ryed)mixR dnNWpE' ¤¤¡©§©§¨¨¦
'EpiztU(:dp dkeq)(:`l dlibn): §¨¥

.íéNákìåW l`xUi cbpMmzFidA §©§¨¦§¤¤¦§¨¥¤¦§¨

עד



qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

(ã)ì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ä):íëéìò øtëì úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

(å)ãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ
äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−

ñ :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּׁשנה ראׁש ּביֹום ׁשהּוא חדׁש, ראׁש .מּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

(æ)äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì øBNòáe¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúépòå íëì̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

(ç)ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«

(è)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(é)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(àé)íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ
ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ∑ חּטאת הּוא ׁשּגם מֹות", ּב"אחרי האמּור ּבפנים הּנעׂשה ÏÚÂ˙.ׂשעיר ƒ¿««««ƒÀƒְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ¿…«
„ÈÓz‰∑הּללּו עֹולֹות ּתעׂשּו הּתמיד עֹולת "ּתעׂשּו"∑Ì‰ÈkÒÂ.ּומּלבד ועל הּכתּובים הּמּוספין על מּוסב «»ƒְֲִִַַַַַָָ¿ƒ¿≈∆ְְֲִִַַַַַָָ

צּוּוי. לׁשֹון ּבכל והּוא האמּורים "ונסּכיהם" ּכל וכן ונסּכיהם. אּלה את ּתעׂשּו ּומנחתּה הּתמיד עֹולת מּלבד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

Ïz˙‡ג  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡ÔÈ¯n:ד  ‡Ú·LÏ „Á ‡¯n‡Ï „Á ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡ה  ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

È„z¯‡ו  ˙ÏÚÂ d˙ÁÓe ‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

Ú¯ÚÓז  ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈¿»«
Ïk ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»«¿»≈»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡z„È·Úƒƒ¿»»«¿¿

·¯ÂÚ‡ח  ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡ט  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ú·LÏ‡י  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

hÁÓ‡˙‡יא  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

èë(e).Lãçä úìò ãálî`NW s` ¦§©Ÿ©©Ÿ¤©¤Ÿ
lW z`Hgd xirU z` aEzMd xiMfd¦§¦©¨¤§¦©©¨¤

lM lr `id dpeEMd ,WcFg W`xitqEn Ÿ¤©©¨¨¦©¨§¥
dpXdÎW`x mFia `EdW WcgÎW`xŸŸ¤¤§Ÿ©¨¨
xn`PW FnM ,ixWY WcFg W`xA lgd]©¨§Ÿ¤¦§¦§¤¤¡©

(` weqt lirl)cg`A iriaXd WcgaE'©Ÿ¤©§¦¦§¤¨
['Wcgl:f dxez ©Ÿ¤

(`i).íéøetkä úàhç ãálî,xnFlM ¦§©©©©¦¦§©
d caNnxEn`d ,miptA dUrPd xirU ¦§©©¨¦©©£¤¦§¦¨¨

AzWxR'zFnÎixg`'(kÎh ,fh `xwie), §¨¨©©£¥
z`Hg `Ed mBWxn`PW FnMweqt my) ¤©©¨§¤¤¡©

(h'z`Hg EdUre': §¨¨©¨
.ãéîzä úìòådxEn` 'caNn' zaiY §Ÿ©©¨¦¥©¦§©£¨

dxn`p ENi`kE zFpAxTd ipW lr©§¥©¨§¨§¦¤¤§¨
mixERiMd z`Hg caNn :miinrR©£©¦¦§©©©©¦¦
zFlFr EUrY cinYd zlFr caNnE¦§©©©¨¦©£

ElNd(`"eb ,m"`x): ©¨
.íäékñðåiMqp lr aEzMd zpeEM oi` §¦§¥¤¥©¨©©¨©¦§¥

dxn`p xaM ixdW ,micinYd zFlFr©§¦¦¤£¥§¨¤¤§¨
mnFwnA mdiMqp zevn(gÎf :miweqt lirl) ¦§©¦§¥¤¦§¨

,o`M mdilr zFEvlE xFfgl KxFv oi`e§¥¤©£§©£¥¤¨
`Ed `N`oitqEOd lr aqEn ¤¨¨©©¨¦

miaEzMddWxRAxMfEd `l oiicrW ©§¦©¨¨¨¤£©¦Ÿ§©
mdiMqp aEIg mdAokemB WxRzi ¨¤¦¦§¥¤§¥¦§¨¥©

...EUrY''mdiMqpesqEn lv` xEn`d ©£§¦§¥¤¨¨¥¤¨
cinYd zlr caNn'] zFrEaXd bg©©¨¦§©Ÿ©©¨¦

FzgpnEEUrYmkl Eidi mninY ¦§¨©£§¦¦¦§¨¤
['mdiMqpe(`l ,gk lirl d`x),WoFWl `Ed §¦§¥¤¤§

iEEivlr `le) mitqEOd lr xEn`d ¦¨¨©©¨¦§Ÿ©
:xn`p did ENi`kE ,(micinYdcaNn' ©§¦¦§¦¨¨¤¡¨¦§©

z` EUrY ,DzgpnE cinYd zlFr©©¨¦¦§¨¨©£¤
d mitqEOdlM oke .'mdiMqpe dN` ©¨¦¨¥¤§¦§¥¤§¥¨

zFcrFOd lkA mixEn`d 'mdiMqp'¦§¥¤¨£¦§¨©£

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
ואינן  הּתמיד על מּוסּבים ׁשּבהם, "ּונסכיה" "ונסּכיהם", "ונסּכּה", ׁשּכל החג, קרּבנֹות מּׁשל חּוץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּמֹועדֹות,

ויֹום  יֹום ּבכל לעצמן ּכתּובין מּוספין ׁשל נסּכיהם ׁשהרי צּוּוי, .לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ß fenz c"i ycew zay ß

(áé)Lã÷-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ
íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬

:íéîé úòáL ýåýéì âç©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

(âé)íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaäðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:eéäé íîéîz øNò äòaøà©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«

(ãé)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
ì ãçàä øtììLìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦

ì ãçàä:íìéàä éðL ¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«

(åè)øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòå§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈
:íéNák§¨¦«

(æè)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(æé)íìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(çé)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑(נז ׁשּמתמעטים (סוכה ּגילּולים עֹובדי אּמֹות ׁשבעים ּכנגד הם, ׁשבעים החג ּפרי ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
הּיּסּורין  מן עליהם מגּנין היּו הּמקּדׁש ּובימי להם, היא ּכליה סימן יׂשראל ∑ÌÈN·kÏÂ.והֹולכים, ּכנגד ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ¿«¿»ƒְְִֵֶֶָ

ÚÈ·L‡‰יב  ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

ÂÚ¯a‡יג  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

Ïz˙‡יד  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏeÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈ¯Bz ¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ï „Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa¯‡Ï˙טו  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈ¯n‡ ¯NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚ¯יז  È¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ‡È˙ ‡ÓBÈ·e¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïיח  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

Ff dWxtAWmitqEOd lr miaqEnuEg ¤§¨¨¨¨¦©©¨¦
bgd zFpAxw lXn,(zFMEQd bg) ¦¤¨§§¤¨©©

'dikqpE' 'mdiMqpe' 'DMqpe' lMW¤¨§¦§¨§¦§¥¤§¨¤¨
opi`e ,cinYd lr miaqEn mdAW¤¨¤¨¦©©¨¦§¥¨

iEEiv oFWliMqp lr o`M zFEvl - §¦§©¨©¦§¥
cinYd,,miEEv zxMfd wx `N` ©¨¦¤¨©©§¨©¦¨

'mdiMqpe micinYd caNn' :xnFlkE§©¦§©©§¦¦§¦§¥¤
,mnFwnA mdilr mziEhvp xaMW¤§¨¦§©¦¤£¥¤¦§¨
bgAW itl .ElNd mitqEOd z` EUrY©£¤©¨¦©¨§¦¤§©
zFEvl `A `EdW Wxtl oi` zFMEQd©¥§¨¥¤¨§©

,mitqEOd iMqp lrlW mdiMqp ixdW ©¦§¥©¨¦¤£¥¦§¥¤¤
mFie mFi lkA onvrl miaEzM oitqEn¨¦§¦§©§¨§¨¨
aEW lRkl mrh oi`e ,dWxRd DzF`A§¨©¨¨¨§¥©©¦§Ÿ

maEIg z`zqxib i"tr miyxtn) ¤¦¨
(x"etc:ai dxez
(gi).íéøtì íäékñðå íúçðîeixR ¦§¨¨§¦§¥¤©¨¦¨¥

miraW cbpM - md miraW bgd¤¨¦§¦¥§¤¤¦§¦
zFOE`mlFrd(i wxt ziy`xaa mhexit d`x), ¨¨

mWM ,fnx mxRqnA WieWmixRd §¥§¦§¨¨¤¤§¥¤©¨¦
,miklFde mihrnzOKMdilM oniq ¦§©£¦§§¦¨¦©§¨¨

,mdl `idmihrnzn Eidi md mBW ¦¨¤¤©¥¦§¦§©£¦
.miklFdeEid WCwOd iniaEzFpAxTd §§¦¦¥©¦§¨¨©¨§¨

ElNd,oixEQId on mdilr miPibn ©¨§¦¦£¥¤¦©¦¦
mnvrl miiFBd Eciqtd FpAxEgA ENi`e§¦§§¨¦§¦©¦§©§¨
md xW`M l`xUi la` .mzxRM z ¤̀©¨¨¨£¨¦§¨¥©£¤¥
dlrn zFpAxTd zxFY cEOilA miwqFr§¦§¦©©¨§¨©£¤
FnM ,mEaixwd ENi`M d"awd mdilr£¥¤§¦¦§¦§

xn`PW(ci ,c ryed)mixR dnNWpE' ¤¤¡©§©§¨¨¦
'EpiztU(:dp dkeq)(:`l dlibn): §¨¥

.íéNákìåW l`xUi cbpMmzFidA §©§¨¦§¤¤¦§¨¥¤¦§¨

עה



qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
נ)ׁשּנקראּו קללֹות (ירמיה ּוׁשמֹונה ּתׁשעים מהם לכּלֹות ּוׁשמֹונה, ּתׁשעים ּומנינם קבּועים. והם ּפזּורה", "ׂשה : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו לדרׁש, אּלא הּלׁשֹון ׁשּנה ולא הּיֹום, ּתמידי ׁשני על "ונסּכיהם" נאמר: ּבּׁשני ּתֹורה. ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּבמׁשנה
זכרֹונםֿלברכה ע"ב)רּבֹותינּו ק"ג יֹו"ד (שבת מ"ם - ּכמׁשּפטם - ּבּׁשביעי ּונסכיה, - ּבּׁשּׁשי ונסּכיהם, - ּבּׁשני : ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבחג  הּתֹורה מן הּמים לנּסּו רמז "מים", ּכאן הרי .מ"ם, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(èé)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :íäékñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¥¤«

(ë)íéðL íìéà øNò-ézLò íéøt éLéìMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(àë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(áë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(âë)íéNák íéðL íìéà äøNò íéøt éòéáøä íBiáe©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ãë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(äë)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(åë)íéNák íéðL íìéà äòLz íéøt éLéîçä íBiáe©¯©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(æë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

ÏÚÓ˙יט  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯Îcכ  ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bz ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכא  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כב  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכג  ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכד  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙כה  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכו  ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bz ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e¿»¬ƒ»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכז  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

zElbA'dxEft dU' E`xwP(fi ,p dinxi) §¨¦§§¤§¨
xcrd on cxtPd dU FnM],[eok` §¤©¦§¨¦¨¥¤§¨¥

miUaMd zFpAxwmirEaw md ¨§§©§¨¦¥§¦
mpi`e ,bgd inin mFi lkA mxRqnA§¦§¨¨§¨¦¥¤¨§¥¨

,mihrnzn,dpFnWE mirWY mpipnE ¦§©£¦¦§¨¨¦§¦§¨
l`xUi lr dpibn zFpAxTd zEkGW¤§©¨§¨§¦¨©¦§¨¥
zFllw dpFnWE mirWY mdn zFNkl§©¥¤¦§¦§¤§¨

.dxFz dpWnAWmixac xtq).(gqÎeh ,gk ¤§¦§¥¨
:i"yx siqenexn`p bgd ini aFxA§§¥¤¨¤¡©

micinYd ipW iM ,cigi oFWlA] 'DMqpe'§¦§¨¦§¨¦¦§¥©§¦¦
zlFr' :cg` oAxw oirM miaWgp¤§¨¦§¥¨§¨¤¨©

ENi`e ,['cinYdAd mFIxn`p ipX ©¨¦§¦©©¥¦¤¡©
'mdiMqpe'(hi weqt),miAx oFWlAlr §¦§¥¤¦§©¦©

,mFId icinz ipWhFwpl iE`x dide §¥§¦¥©§¨¨¨¦§
,deW oFWlA minId lkAdPW `le §¨©¨¦§¨¨¤§Ÿ¦¨

`N` oFWNdicM:`"q) Wxcil ©¨¤¨§¥¦¨¥
l"f EpizFAx Exn`W FnM ,(WFxcl¦§§¤¨§©¥©

(:a ziprz ,ixtq)'mdiMqpe' xn`p ipXA ,- ©¥¦¤¡©§¦§¥¤

;zxYEin m"n zF` ixdiXXA £¥¥§¤¤©¦¦
'dikqpE'zxYEin c"Ei zF` -(`l weqt); §¨¤¨§¤¤

'mhRWnM' iriaXAzxYEin m"n - ©§¦¦§¦§¨¨¥§¤¤
(bl weqt),:cgi mtExivaE,m"n c"Ei m"n §¥¨©©¥¥

do`k ixzaiYKEQpl fnx - 'min' £¥¨¥©©¦¤¤§¦
bgA dxFYd on miOddlAwzPW] ©©¦¦©¨¤¨¤¦§©§¨

bgA min KQpl 'ipiQn dWnl dkld'£¨¨§¤¦¦©§©¥©¦§©
KEQip mr cgi gAfOd iAB lr zFMEQd©©©¥©¦§¥©©©¦¦

[xgW lW cinYd oAxwA oiId:hi dxez ©©¦§¨§©©¨¦¤©©

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy

(çë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èë)íéNák íéðL íìéà äðîL íéøt éMMä íBiáe©¯©¦¦²¨¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(àì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :äéëñðe§¨¤«¨

(áì)íéNák íéðL íìéà äòáL íéøt éòéáMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(âì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:íètLîk íøtñîa§¦§¨−̈§¦§¨¨«

(ãì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(äì)úëàìî-ìk íëì äéäz úøöò éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ∑.מלאכה ּבעׂשּית ׁשּטעּון (ספרי)עצּורים מלּמד, מּלצאת. עצרּו עצרת, אחר: ּדבר ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבאּגדה ּומדרׁשֹו נה)לינה. ׁשּכ(סוכה לפי אמר : ללכת, ּוכׁשּבאין אּמֹות, ׁשבעים ּכנגד הקריבּו הרגל ימֹות ל ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

מּכם  ׁשאהנה ּכדי קטּנה סעּדה לי עׂשּו מּכם, ּבבּקׁשה הּמקֹום: .להם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(åì)øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

i"yx£„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯t∑ הּנפטרים ּכבנים זה הּוא חּבה ּולׁשֹון עֹוד, מעט לי התעּכבּו יׂשראל, ּכנגד (אּלּו) «∆»«ƒ∆»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

È„z¯‡כח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯Îcכט  ‡ÈÓz ÔÈ¯Bz ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïל  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לא  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:‡‰kÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯Îcלב  ‡Ú·L ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïלג  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿

È„z¯‡לד  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿«

È·Ú„˙לה  Ïk ÔBÎÏ È‰È Lk ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

ÂÚ¯a‡לו  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dl),íëì äéäz úøöòEidYW £¤¤¦§¤¨¤¤¦§
,dk`ln ziIUrA mixEvritkE £¦©£¦©§¨¨§¦

dk`ln lM' :WxtnE siqFn aEzMdW¤©¨¦§¨¥¨§¨¨
'EUrz `lxg` xaC .sqFp WExiR - Ÿ©£¨¨©¥¥¨

oFWlA'zxvr',z`vNn Exvr - ¦§£¤¤¦§¦¨¥
dpil oErHW cOlnlbxl dlFrdW - §©¥¤¨¦¨¤¨¤¨¤¤

,ipinXd mFi cr milWExiA ddYWpe§¦§©¨¦¨©¦©©§¦¦
wxe ,bgd i`vFnA mW oEll aiIg©¨¨¨§¨¥¤¨§©
`Ed KM mpn`e ,xFfgl Fl xYEn xwFAA©¤¨©£§¨§¨¨
micnl mNEMW] aFh mFi lkA oiCd©¦§¨¤¨§¥¦

FA xn`PW gqRn(f ,fh mixac)ziptE' ¦¤©¤¤¡©¨¦¨
mFiAW `N` ,['Lild`l Yklde xwAa©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤¤¨¤§
aEzMd KxvEd ,bg lW ipinW§¦¦¤©§©©¨
iptA bgM aEWg `Ed iM EprinWdl§©§¦¥¦¨§©¦§¥
Fpi`e ,dpil oiC FA aiIgzOW Fnvr©§¤¦§©¥¦¦¨§¥

.zFMEQd inil KWndM aWgpFWxcnE ¤§¨§¤§¥¦¥©¦§¨
:dcB`a,'zxvr' `xwp dOllMW itl ¨©¨¨¨¨¦§¨£¤¤§¦¤¨

miraW cbpM Eaixwd lbxd zFni§¨¤¤¦§¦§¤¤¦§¦
zFOE`(gi weqt lirl x`eank),oi`AWkE§¤¨¦
l`xUimFwOd mdl xn` ,zkll ¦§¨¥¨¤¤¨©¨¤©¨

dPhw dCErq il EUr ,mMn dWTaA'§©¨¨¦¤£¦§¨§©¨
hrn EaMrzde'mMn dpd`W icM. §¦§©§§©§¥¤¥¡¤¦¤

,mFId zFpAxw EN` ?'dCErQ'd idnE©¦©§¨¥¨§§©
oNdlckE(:dp dkeq):el dxez §¦§©¨

(el).ãçà ìéà ãçà øtcbpM EN` ©¤¨©¦¤¨¥§¤¤
.l`xUicgEinE 'cg`' mr mdW ¦§¨¥¤¥©¤¨§¨
d"awdl`Ed miBgd mFY xg`l xW` , §£¤§©©©©¦

,mdl xnF`,cFr hrn il EaMrzd ¥¨¤¦§©§¦§©
,lFgd inil skiY ExfgY l`eoFWlE §©©§§¥¤¦¥©§

mixhtPd mipaM ,df `Ed dAg¦¨¤§¨¦©¦§¨¦

עו



qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
נ)ׁשּנקראּו קללֹות (ירמיה ּוׁשמֹונה ּתׁשעים מהם לכּלֹות ּוׁשמֹונה, ּתׁשעים ּומנינם קבּועים. והם ּפזּורה", "ׂשה : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו לדרׁש, אּלא הּלׁשֹון ׁשּנה ולא הּיֹום, ּתמידי ׁשני על "ונסּכיהם" נאמר: ּבּׁשני ּתֹורה. ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּבמׁשנה
זכרֹונםֿלברכה ע"ב)רּבֹותינּו ק"ג יֹו"ד (שבת מ"ם - ּכמׁשּפטם - ּבּׁשביעי ּונסכיה, - ּבּׁשּׁשי ונסּכיהם, - ּבּׁשני : ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבחג  הּתֹורה מן הּמים לנּסּו רמז "מים", ּכאן הרי .מ"ם, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(èé)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :íäékñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¥¤«

(ë)íéðL íìéà øNò-ézLò íéøt éLéìMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(àë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(áë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(âë)íéNák íéðL íìéà äøNò íéøt éòéáøä íBiáe©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ãë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(äë)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(åë)íéNák íéðL íìéà äòLz íéøt éLéîçä íBiáe©¯©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(æë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

ÏÚÓ˙יט  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯Îcכ  ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bz ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכא  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כב  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכג  ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכד  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙כה  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכו  ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bz ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e¿»¬ƒ»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכז  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

zElbA'dxEft dU' E`xwP(fi ,p dinxi) §¨¦§§¤§¨
xcrd on cxtPd dU FnM],[eok` §¤©¦§¨¦¨¥¤§¨¥

miUaMd zFpAxwmirEaw md ¨§§©§¨¦¥§¦
mpi`e ,bgd inin mFi lkA mxRqnA§¦§¨¨§¨¦¥¤¨§¥¨

,mihrnzn,dpFnWE mirWY mpipnE ¦§©£¦¦§¨¨¦§¦§¨
l`xUi lr dpibn zFpAxTd zEkGW¤§©¨§¨§¦¨©¦§¨¥
zFllw dpFnWE mirWY mdn zFNkl§©¥¤¦§¦§¤§¨

.dxFz dpWnAWmixac xtq).(gqÎeh ,gk ¤§¦§¥¨
:i"yx siqenexn`p bgd ini aFxA§§¥¤¨¤¡©

micinYd ipW iM ,cigi oFWlA] 'DMqpe'§¦§¨¦§¨¦¦§¥©§¦¦
zlFr' :cg` oAxw oirM miaWgp¤§¨¦§¥¨§¨¤¨©

ENi`e ,['cinYdAd mFIxn`p ipX ©¨¦§¦©©¥¦¤¡©
'mdiMqpe'(hi weqt),miAx oFWlAlr §¦§¥¤¦§©¦©

,mFId icinz ipWhFwpl iE`x dide §¥§¦¥©§¨¨¨¦§
,deW oFWlA minId lkAdPW `le §¨©¨¦§¨¨¤§Ÿ¦¨

`N` oFWNdicM:`"q) Wxcil ©¨¤¨§¥¦¨¥
l"f EpizFAx Exn`W FnM ,(WFxcl¦§§¤¨§©¥©

(:a ziprz ,ixtq)'mdiMqpe' xn`p ipXA ,- ©¥¦¤¡©§¦§¥¤

;zxYEin m"n zF` ixdiXXA £¥¥§¤¤©¦¦
'dikqpE'zxYEin c"Ei zF` -(`l weqt); §¨¤¨§¤¤

'mhRWnM' iriaXAzxYEin m"n - ©§¦¦§¦§¨¨¥§¤¤
(bl weqt),:cgi mtExivaE,m"n c"Ei m"n §¥¨©©¥¥

do`k ixzaiYKEQpl fnx - 'min' £¥¨¥©©¦¤¤§¦
bgA dxFYd on miOddlAwzPW] ©©¦¦©¨¤¨¤¦§©§¨

bgA min KQpl 'ipiQn dWnl dkld'£¨¨§¤¦¦©§©¥©¦§©
KEQip mr cgi gAfOd iAB lr zFMEQd©©©¥©¦§¥©©©¦¦

[xgW lW cinYd oAxwA oiId:hi dxez ©©¦§¨§©©¨¦¤©©

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy

(çë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èë)íéNák íéðL íìéà äðîL íéøt éMMä íBiáe©¯©¦¦²¨¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(àì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :äéëñðe§¨¤«¨

(áì)íéNák íéðL íìéà äòáL íéøt éòéáMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(âì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:íètLîk íøtñîa§¦§¨−̈§¦§¨¨«

(ãì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(äì)úëàìî-ìk íëì äéäz úøöò éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ∑.מלאכה ּבעׂשּית ׁשּטעּון (ספרי)עצּורים מלּמד, מּלצאת. עצרּו עצרת, אחר: ּדבר ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבאּגדה ּומדרׁשֹו נה)לינה. ׁשּכ(סוכה לפי אמר : ללכת, ּוכׁשּבאין אּמֹות, ׁשבעים ּכנגד הקריבּו הרגל ימֹות ל ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

מּכם  ׁשאהנה ּכדי קטּנה סעּדה לי עׂשּו מּכם, ּבבּקׁשה הּמקֹום: .להם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(åì)øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

i"yx£„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯t∑ הּנפטרים ּכבנים זה הּוא חּבה ּולׁשֹון עֹוד, מעט לי התעּכבּו יׂשראל, ּכנגד (אּלּו) «∆»«ƒ∆»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

È„z¯‡כח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯Îcכט  ‡ÈÓz ÔÈ¯Bz ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïל  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לא  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:‡‰kÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯Îcלב  ‡Ú·L ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïלג  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿

È„z¯‡לד  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿«

È·Ú„˙לה  Ïk ÔBÎÏ È‰È Lk ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

ÂÚ¯a‡לו  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dl),íëì äéäz úøöòEidYW £¤¤¦§¤¨¤¤¦§
,dk`ln ziIUrA mixEvritkE £¦©£¦©§¨¨§¦

dk`ln lM' :WxtnE siqFn aEzMdW¤©¨¦§¨¥¨§¨¨
'EUrz `lxg` xaC .sqFp WExiR - Ÿ©£¨¨©¥¥¨

oFWlA'zxvr',z`vNn Exvr - ¦§£¤¤¦§¦¨¥
dpil oErHW cOlnlbxl dlFrdW - §©¥¤¨¦¨¤¨¤¨¤¤

,ipinXd mFi cr milWExiA ddYWpe§¦§©¨¦¨©¦©©§¦¦
wxe ,bgd i`vFnA mW oEll aiIg©¨¨¨§¨¥¤¨§©
`Ed KM mpn`e ,xFfgl Fl xYEn xwFAA©¤¨©£§¨§¨¨
micnl mNEMW] aFh mFi lkA oiCd©¦§¨¤¨§¥¦

FA xn`PW gqRn(f ,fh mixac)ziptE' ¦¤©¤¤¡©¨¦¨
mFiAW `N` ,['Lild`l Yklde xwAa©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤¤¨¤§
aEzMd KxvEd ,bg lW ipinW§¦¦¤©§©©¨
iptA bgM aEWg `Ed iM EprinWdl§©§¦¥¦¨§©¦§¥
Fpi`e ,dpil oiC FA aiIgzOW Fnvr©§¤¦§©¥¦¦¨§¥

.zFMEQd inil KWndM aWgpFWxcnE ¤§¨§¤§¥¦¥©¦§¨
:dcB`a,'zxvr' `xwp dOllMW itl ¨©¨¨¨¨¦§¨£¤¤§¦¤¨

miraW cbpM Eaixwd lbxd zFni§¨¤¤¦§¦§¤¤¦§¦
zFOE`(gi weqt lirl x`eank),oi`AWkE§¤¨¦
l`xUimFwOd mdl xn` ,zkll ¦§¨¥¨¤¤¨©¨¤©¨

dPhw dCErq il EUr ,mMn dWTaA'§©¨¨¦¤£¦§¨§©¨
hrn EaMrzde'mMn dpd`W icM. §¦§©§§©§¥¤¥¡¤¦¤

,mFId zFpAxw EN` ?'dCErQ'd idnE©¦©§¨¥¨§§©
oNdlckE(:dp dkeq):el dxez §¦§©¨

(el).ãçà ìéà ãçà øtcbpM EN` ©¤¨©¦¤¨¥§¤¤
.l`xUicgEinE 'cg`' mr mdW ¦§¨¥¤¥©¤¨§¨
d"awdl`Ed miBgd mFY xg`l xW` , §£¤§©©©©¦

,mdl xnF`,cFr hrn il EaMrzd ¥¨¤¦§©§¦§©
,lFgd inil skiY ExfgY l`eoFWlE §©©§§¥¤¦¥©§

mixhtPd mipaM ,df `Ed dAg¦¨¤§¨¦©¦§¨¦

עז



qgpit zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
ּכדאיתא  וכּו' סעּדה ׁשעׂשה למל מׁשל אחד. יֹום עֹוד עּכבּו ּפרדתכם, עלי קׁשה להם: אֹומר והּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻמאביהם

סּכה נה)ּבמּסכת מאכילֹו(דף ראׁשֹון יֹום אכסנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ארץ, ּדר ּתֹורה לּמדה ּתנחּומא: רּבי ּובמדרׁש . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
- ירק מאכילֹו למחר קטנּיֹות, מאכילֹו למחר ּבהמה, ּבׂשר מאכילֹו למחר ּדגים, מאכילֹו למחר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָּפטּומֹות,

החג  ּכפרי והֹול .ּפֹוחת ְְֵֵֵֶָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a zegiy ihewl)

אחדאחדאחדאחד אילאילאילאיל אחדאחדאחדאחד לו)ּפּפּפּפרררר (כט, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
אחד יֹום עֹוד עּכבּו ּפרידתכם, עלי  אלא .(רש"י)קׁשה ּפרידתכם? הלׁשֹון ּומהּו ּפרידתנּו, עלי קׁשה לֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אחד  יהּודי ּבין הלבבֹות ּפירּוד ׁשּכן, הקּב"ה. מצד לא יׂשראל, מצד ּבא יׂשראל ּובני הקּב"ה ּבין ׁשהּפירּוד לנּו, רמזּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרמז
ּכאחד. ּכּולנּו - אבינּו ּברכנּו ּכמאמר: ׁשּבׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין חלילה, לּפירּוד, הגֹורם הּוא הּוא  ּפרידתכם, ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלחבירֹו,

(æì)íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnk©¦§¨«

(çì)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èì)íëéøãpî ãáì íëéãòBîa ýåýéì eNòz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

ìe:íëéîìL §©§¥¤«
i"yx£ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑ לחֹובה הּקצּוב ÌÎÈ¯„pÓ.ּדבר „·Ï∑,ּברגל קרּבנֹות לּדר ּבאתם אם ≈∆«¬«¿¬≈∆ְַָָָָ¿«ƒƒ¿≈∆ְִִֶֶֶָָָָֹ

ולעלֹות  לחזר לֹו יקׁשה ׁשּמא ּברגל, ּתקריבּום הּׁשנה, ּכל ׁשּנדרּתם נדבֹות אֹו נדרים אֹו ּבידכם, היא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמצוה
ּתאחר" ּב"בל עֹובר ונמצא נדריו, ּולהקריב .לירּוׁשלים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

ì(à)äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬
ôôô :äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,מקֹום ׁשל ּדבריו ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הענין, להפסיק «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

Î„Ï¯‡לז  ‡¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

a¯לט  ÔBÎÈ„ÚBÓa ÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ƒ≈«¿¿√»¿»¿¬≈«
ÔBÎ˙ÁÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙·„Â ÔBÎÈ¯„pÓƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎÏe ÔBÎÈkÒÏe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»
Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È»…∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(micxtPd)mdl xnF` `Ede mdia`n ©¦§¨¦¥£¦¤§¥¨¤
mFi cFr EaMr ,mkzcixR ilr dWw'¨¨¨©§¦©§¤©§

'cg`,'Ek dCErq dUrW Klnl lWn ¤¨¨¨§¤¤¤¨¨§¨
dMEq zkQna `zi`cM(my)lWn - ¦§¦¨§©¤¤¨¨¨

il EUr eicarl xn`W mce xUA Klnl§¤¤¨¨¨¨¤¨©©£¨¨£¦
xn` oFxg`d mFil ,dlFcB dCErq§¨§¨§¨©£¨©
icM dPhw dCErq il dUr FadF`l§££¥¦§¨§©¨§¥
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i`pqk` Fl WIW iOWlkF`d gxF`) ¤¦¤¤©§§©¥©¨¥

(Flv`zFnEht EPlik`i oFW`x mFi - ¤§¦©£¦¤§
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,FGn dzEgR mzEaiWgWxgnl ¤£¦¨§¨¦§¨¨
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wx mpi` ,dWxRA mixEn`d zFpAxTd©¨§¨¨£¦©¨¨¨¥¨©
`N` devnldaFgl aEvTd xaClkA §¦§¨¤¨¨¨©¨§¨§¨

FA WxFtnd itM crFn: ¥§¦©§¨
íëéøãpî ãáì.mkizacpewx md EN` §©¦¦§¥¤§¦§Ÿ¥¤¥¥©

W ,devnlzFpAxw xFCil mz`A m` §¦§¨¤¦¨¤¦¨§¨

mixcp F` ;mkcia `id devn ,lbxÄ¤¤¦§¨¦§¤§¤§¨¦
dpXd lM mYxcPW zFacp F`xakE §¨¤§©§¤¨©¨¨§¨

,mdA mYaiIgzp,lbxA mEaixwd ¦§©©§¤¨¤©§¦¨¤¤
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milbx WlW eilr ExarIW cr Fxcp¦§©¤©©§¨¨¨§¨¦

xn`PW ,'dUrz `l'A xaFr(ak ,bk mixac) ¥§Ÿ©£¤¤¤¡©
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xn`PW(my)mz`ade dOW z`aE' ¤¤¡©¨¨¨¨©£¥¤
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ì(`).ìàøNé éða ìà äLî øîàiå©Ÿ¤Ÿ¤¤§¥¦§¨¥
EprinWdl aEzMd Kixv did `lŸ¨¨¨¦©¨§©§¦¥

qgpit zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
ליׂשראל; זֹו ּפרׁשה ואמר מׁשה ׁשחזר ולֹומר, ּתחּלה להפסיק הצר מׁשה, ׁשל ּבדּבּורֹו מתחלת נדרים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻּופרׁשת

ּדבריו: התחיל נדרים ּבפרׁשת אּלא זֹו, להם אמר ׁשּלא ּבמׁשמע י ׁש כן, לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשאם

סימן. לחל"ק פסוקים, פינחס קס"ח פרשת חסלת

äö÷ 'îòá äñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì ñçðéô úùøôì äøèôä
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qgpit zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
ּכדאיתא  וכּו' סעּדה ׁשעׂשה למל מׁשל אחד. יֹום עֹוד עּכבּו ּפרדתכם, עלי קׁשה להם: אֹומר והּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻמאביהם

סּכה נה)ּבמּסכת מאכילֹו(דף ראׁשֹון יֹום אכסנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ארץ, ּדר ּתֹורה לּמדה ּתנחּומא: רּבי ּובמדרׁש . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
- ירק מאכילֹו למחר קטנּיֹות, מאכילֹו למחר ּבהמה, ּבׂשר מאכילֹו למחר ּדגים, מאכילֹו למחר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָּפטּומֹות,

החג  ּכפרי והֹול .ּפֹוחת ְְֵֵֵֶָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a zegiy ihewl)

אחדאחדאחדאחד אילאילאילאיל אחדאחדאחדאחד לו)ּפּפּפּפרררר (כט, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
אחד יֹום עֹוד עּכבּו ּפרידתכם, עלי  אלא .(רש"י)קׁשה ּפרידתכם? הלׁשֹון ּומהּו ּפרידתנּו, עלי קׁשה לֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אחד  יהּודי ּבין הלבבֹות ּפירּוד ׁשּכן, הקּב"ה. מצד לא יׂשראל, מצד ּבא יׂשראל ּובני הקּב"ה ּבין ׁשהּפירּוד לנּו, רמזּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרמז
ּכאחד. ּכּולנּו - אבינּו ּברכנּו ּכמאמר: ׁשּבׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין חלילה, לּפירּוד, הגֹורם הּוא הּוא  ּפרידתכם, ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלחבירֹו,

(æì)íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnk©¦§¨«

(çì)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èì)íëéøãpî ãáì íëéãòBîa ýåýéì eNòz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

ìe:íëéîìL §©§¥¤«
i"yx£ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑ לחֹובה הּקצּוב ÌÎÈ¯„pÓ.ּדבר „·Ï∑,ּברגל קרּבנֹות לּדר ּבאתם אם ≈∆«¬«¿¬≈∆ְַָָָָ¿«ƒƒ¿≈∆ְִִֶֶֶָָָָֹ

ולעלֹות  לחזר לֹו יקׁשה ׁשּמא ּברגל, ּתקריבּום הּׁשנה, ּכל ׁשּנדרּתם נדבֹות אֹו נדרים אֹו ּבידכם, היא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמצוה
ּתאחר" ּב"בל עֹובר ונמצא נדריו, ּולהקריב .לירּוׁשלים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים וכו' מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך נתקבל מכתבו מכ"ח אייר, שנתעכב בהלוכו יתר על הרגיל.

בנוגע לשאלת ההפרדה.  ביקורו בכמה מדינות  על תוצאות  לי  על טרחתו לכתוב  ות"ח ת"ח 

ובודאי לדכוותי' למותר להאריך בטענות המנגדים לענין ההפרדה שהן טענות בשכל אנושי הבאות 

להצדיק את העובדא או את הרצון. וכמו כל הענינים גם זה משתקף בתורתנו תורת חיים, גם להלכה 

למעשה, שמוצאים אנו בה ב' הוראות מן הקצה אל הקצה בענין זה: לא נחשדו ישראל כו' )קדושין פב, 

א(; ואין אפוטרופס כו' )חולין יא, ב(.

כמו כן בודאי למותר לעורר את כ' שינצל כל כחותיו לעסוק בענין ההפרדה גם להבא, שאף על 

פי ואת"ל שעתה עדיין קשה להגשימו, אבל אין אתנו יודע עד מה, והחוב על איש ישראל לעשות כל 

התלוי בו והשם הטוב בעיניו יעשה.

תודתי מיוחדה עבור הפ"ש ממוסדות חינוך החב"דיים שביקר, ובודאי גם זה למותר לבקשו 

לסייע בביסוסם והתפתחותם, והרי השפעת כ' מגעת בכמה וכמה מקומות ומשרדים וכו'. 

ובהמצאנו למחרתו של יום הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר פרשת מאסרו ומס"נ שלו 

יהי רצון שכל אחד ואחד בתוך כלל ישראל ימלא תפקידו המוטל עליו מההשגחה  לכ',  ידועה  בטח 

העליונה בשטח התורה והמצות בכלל, וביחוד בחינוך על טהרת הקדש, אשר תמיד היתה בעי' חיונית 

המוחים  וטשטוש  הבלבולים  רבת  זה  עם  וביחד  המאורעות  רבת  בתקופתנו  וכמה  כמה  אחת  ועל 

והגבולים.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בענינים הכלליים והפרטיים גם יחד.

עט



לשבוע פרשת פינחס תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ח' תמוז
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום רביעי - י"א תמוז
מפרק ס 

עד סוף פרק סה

יום שני - ט' תמוז
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום חמישי - י"ב תמוז
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום שלישי - י' תמוז
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שישי - י"ג תמוז
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

שבת קודש - י"ד תמוז
פרק כ, מפרק עב עד סוף פרק עו

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

fenz 'hÎ'g ipyÎoey`x mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ח' ראשון יום
פרק יא  ,176 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîàá ìáà,ht 'nr cr:à"îá ù"îë

תמוז  ט' שני יום
יום ראשון ֿ שני ח 'ֿ ט 'תמוז 

,ht 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ø .áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî

àéä ¯ äìòî ìL øeacä úBiúBà úðéça ,úîàa ìáà£¨¤¡¤§¦©¦©¦¤©§¨¦
,íéàøápä ìëNå äîëç úeäîe úâøãnî äìòî äìòîì- §©§¨©§¨¦©§¥©¨¨§¨§¥¤©¦§¨¦

,lkydn dhnle mnec ly oipr ody mc`d zeize`k `ly
éøäLdaxda dlrnl od dlrnly xeaicd zeize`y di`x ± ¤£¥

dn `id mi`xapd lkyn
yúBiúBàå øîàîa§©£©§¦

eðîìöa íãà äNòð"©£¤¨¨§©§¥
ãàä àøáð ¯ "'Bâåìòa í §¦§¨¨¨¨©©

,ìëNå äîëçoeeike - ¨§¨¨¥¤
mi`a xeaicd zeize`ny
ody ixd ,lkye dnkg
dnkgn dlrn dlrnl

,lkyeelôà Bà± £¦
lkye dnkge mc`dy

eedzpïBéìòä ìáäa©¤¤¨¤§
:áéúëãk ,ãáìenk - §©§¦§¦

aezky1:åétàa çtiå"©¦©§©¨
"íéiç úîLð2- , ¦§©©¦

gtepy ,df "lad"ne
lra xevi deedzp ,mc`a

.dnkge lkyïk íàå± §¦¥
deedzp ladde xeaicdny
,lkye dnkg lra mc`

,ixdìáäå øeacä©¦§¤¤
øB÷î àeä ,ïBéìòä̈¤§§
ìëOäå äîëçä©¨§¨§©¥¤
,ïBLàøä íãà úîLðaL¤§¦§©¨¨¨¦

úììBkäly eznyp ± ©¤¤
zllek oey`xd mc`íéìBãb íäL ,íé÷écvä úBîLð ìk̈¦§©©¦¦¤¥§¦

.úøMä éëàìnîdpeilr dbixcn `ed mdly lkyd `linne ± ¦©§£¥©¨¥
ladde xeaicdn deedzd df lke ± mik`lnd lkyn mb xzei

,oeilrdúBðéça ïä Cøaúé Bøeac úBiúBàL éôì ,eðéäå§©§§¦¤¦¦¦§¨¥¥§¦
Búeäîa úBãçéîä ,Cøaúé åéúBcnî úeiçå úBçk úBëLîä©§¨Ÿ§©¦¦¨¦§¨¥©§ª¨§¨

àeäL ,ãeçiä úéìëúa Búeîöòå,jxazi ±äìòî äìòîì §©§§©§¦©¦¤§©§¨©§¨
.íéàøápaL äîëç úâøãnî õ÷ ïéàìzeize`d mb okle ± §¥¥¦©§¥©¨§¨¤©¦§¨¦

,mi`xap ly lkyde dnkgd oipra zekynpdíLa eàø÷ð àìå§Ÿ¦§§§¥
,íéàøápä éaâì "úBiúBà","zeize`" odl mi`xewy dn - ¦§©¥©¦§¨¦

od ,xen`k ,oky .mi`xap iabl df oi` ,lkye dnkgn dhnly
,lkyde dnkgd oiprn dlrn dlrnlåéúBcî éaâì àlà¤¨§©¥¦¨

.ïîöòáe ïãBáëa Cøaúé¦§¨¥¦§¨§©§¨
mya ze`xwp od ±
`l ody itk ,"zeize`"
zeize` xy`n xzei
mikynpd miielibe

.zecnn,äpäåd -zeize` §¦¥
,dlrnlyéðéî á"ë ïä¥¦¥

úBçëå úeiç úBëLîä©§¨©§Ÿ
ïäaL ,äfî äæ íéðBL¦¤¦¤¤¨¤
úBîìBòä ìk eàøáð¦§§¨¨¨
ìëå íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦§¨
,íëBúaL íéàeøaä©§¦¤§¨
BðBöøa äìò CkL¤¨¨¨¦§
àøáì Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥¦§Ÿ
éðéî á"ëa íìBòä̈¨§¦¥

úBëLîä,zegek ± ©§¨
úBçt àì ,à÷åc úBðBL©§¨Ÿ¨

.øúBé àìå,a"k xy`n ± §Ÿ¥
ïä ïäå3úBiúBà á"ë §¥¥¦

ìå äôa úBòeáwä,ïBL- ©§§¤§¨
,mc`d ly epeylae eita

ïðúãkepcnly enk ± §¦§©
äøéöé øôñad"awdy ± §¥¤§¦¨

dta zeize`d z` raw
.oeyleáúëa ïúðeîúe]ody itk ,azka zeize`d zpenz ± §¨¨¦§¨

`id "e" :oebk ± zlaewnd ozxeva (xn`na) dxeza zeriten
,"c"ei"dn jynpd ewe dlrnln "c"ei"øeiö ìò äøBî àéä¦¨©¦

,äëLîää,dkyndd ote` dfi`a -¯ [ïn÷ì øàaúiL Bîk ©©§¨¨§¤¦§¨¥§©¨
ïä ,íãàä LôðaL äáLçnäå øeacä úBiúBà íbL¤©¦©¦§©©£¨¨¤§¤¤¨¨¨¥

,ïúeîöòå ïúeänî ,LôpaL úBcnäå ìëOäî úBëLîä- ©§¨¥©¥¤§©¦¤©¤¤¦¨¨§©§¨
,zecnde lkyd ly:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.áé ÷øtdxyr"d zeize`y owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
`ed jexa yecwd ly zeyecwd eizecnn zekynd od "zexn`n

ze`xwp ody zexnl ,okle) envr d"awd mr cegid zilkza zecgeind

zeize` ,xnelk .mi`xap ly lkyde dnkgd oipr odn deedzn ,zeize`

;mi`xap ly lkyde dnkgd oiprn dlrn dlrnl od "zexn`n dxyr"

j` ,zekynp od odn zeyecwd zecnd iabl wx "zeize`" ze`xwp od

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
øåáãä úåéúåà 'éçá úîàá ìáà
äîëç úåäîå úåâøãîî äìòî äìòîì àéä äìòî ìù

ìëùå'éàøáðäéøäùøîàîá'åéúåàåäùòðíãàåðéîìöá
'åâåàøáðíãàäìòáäîëçìëùååà'éôàìáäáïåéìòä

ìáäå øåáãä ë"àå íééç úîùð åéôàá çôéå 'éúëãë ãáì
íãà úîùðáù ìëùäå äîëçä øå÷î àåä ïåéìòä
íéìåãâ íäù íé÷éãöä úåîùð ìë úììåëä ïåùàøä
'éçá ïä 'úé åøåáéã úåéúåàù éôì åðééäå úøùä éëàìîî
åúåäîá úåãçåéîä 'úé åéúåãîî úåéçå úåçë úåëùîä

òåõ÷ ïéàì äìòî äìòîì àåäù ãåçéä úéìëúá åúåîö
úåéúåà íùá åàø÷ð àìå íéàøáðáù äîëç úâøãîî
ïîöòáå ïãåáëá 'úé åéúåãî éáâì àìà íéàøáðä éáâì
äæî äæ íéðåù úåçëå úåéç úåëùîä éðéî á"ë ïä äðäå
ìëå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìë åàøáð ïäáù
àåøáì 'úé åúîëçå åðåöøá äìò êëù íëåúáù íéàåøáä
àìå úåçô àì à÷åã úåðåù úåëùîä éðéî á"ëá íìåòä
ïðúãë ïåùìå äôá úåòåá÷ä úåéúåà á"ë ïä ïäå øúåé
äëùîää øåéö ìò äøåî àéä áúëá ïúðåîúå] äøéöé 'ñá
ùôðáù äáùçîäå øåáãä úåéúåà íâù [ïî÷ì ù"îë
ïúåäîî ùôðáù 'åãîäå ìëùäî úåëùîä ïä íãàä

:à"îá ù"îë ïúåîöòå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

כ.1. ב, ˘ËÈÏ"‡2.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ובח"א ואותיות" מ"מאמר דלמטה מדרי' שזהו מוכח "אפילו" מדקאמר "לכאורה :
פ"ד באגה"ת עפמש"נ והבי' – ית'! וחכמתו ממח' כו' ופנימי' מתוכיותו הוא גו' דויפח פנימי'˘˙ÏÁ‰רפ"ב מבחי' Î"Á‡Âנמשכת

‰„¯È.'כו"˘"ÈÈÚ..3.להלן שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה

פ



fenz 'hÎ'g ipyÎoey`x mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ח' ראשון יום
פרק יא  ,176 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîàá ìáà,ht 'nr cr:à"îá ù"îë

תמוז  ט' שני יום
יום ראשון ֿ שני ח 'ֿ ט 'תמוז 

,ht 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ø .áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî

àéä ¯ äìòî ìL øeacä úBiúBà úðéça ,úîàa ìáà£¨¤¡¤§¦©¦©¦¤©§¨¦
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,lkydn dhnle mnec ly oipr ody mc`d zeize`k `ly
éøäLdaxda dlrnl od dlrnly xeaicd zeize`y di`x ± ¤£¥

dn `id mi`xapd lkyn
yúBiúBàå øîàîa§©£©§¦

eðîìöa íãà äNòð"©£¤¨¨§©§¥
ãàä àøáð ¯ "'Bâåìòa í §¦§¨¨¨¨©©

,ìëNå äîëçoeeike - ¨§¨¨¥¤
mi`a xeaicd zeize`ny
ody ixd ,lkye dnkg
dnkgn dlrn dlrnl

,lkyeelôà Bà± £¦
lkye dnkge mc`dy

eedzpïBéìòä ìáäa©¤¤¨¤§
:áéúëãk ,ãáìenk - §©§¦§¦

aezky1:åétàa çtiå"©¦©§©¨
"íéiç úîLð2- , ¦§©©¦

gtepy ,df "lad"ne
lra xevi deedzp ,mc`a

.dnkge lkyïk íàå± §¦¥
deedzp ladde xeaicdny
,lkye dnkg lra mc`

,ixdìáäå øeacä©¦§¤¤
øB÷î àeä ,ïBéìòä̈¤§§
ìëOäå äîëçä©¨§¨§©¥¤
,ïBLàøä íãà úîLðaL¤§¦§©¨¨¨¦

úììBkäly eznyp ± ©¤¤
zllek oey`xd mc`íéìBãb íäL ,íé÷écvä úBîLð ìk̈¦§©©¦¦¤¥§¦

.úøMä éëàìnîdpeilr dbixcn `ed mdly lkyd `linne ± ¦©§£¥©¨¥
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mya ze`xwp od ±
`l ody itk ,"zeize`"
zeize` xy`n xzei
mikynpd miielibe
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éðéî á"ëa íìBòä̈¨§¦¥

úBëLîä,zegek ± ©§¨
úBçt àì ,à÷åc úBðBL©§¨Ÿ¨

.øúBé àìå,a"k xy`n ± §Ÿ¥
ïä ïäå3úBiúBà á"ë §¥¥¦

ìå äôa úBòeáwä,ïBL- ©§§¤§¨
,mc`d ly epeylae eita

ïðúãkepcnly enk ± §¦§©
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יום שני ט 'תמוז 

ääâä
úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä
êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ
øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî
çëäå 'åéçäå øåàä úåìâúäå äëùîää
êùîð àåä êéà åæ úåàá êùîðå äìâðä
åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãîî äìâúðå

:('åëå åúîëçå

(xzei `le zegt `l) zekynd ibeq a"k `wec mde (mi`xapd iabl `l

`exal d"awd ly eznkge epevxa dlr jk ,oky .zeize`d a"k od el`e

.zekynd ibeq a"ka mlerd z`

i ,jkl m`zda ,mxaibeq a"k wx mpyiy oeeik :dl`y xxerzdl dlek

cvik ,cala zekynd

lk mevr ieaix mdn deedzn

cg` mipey mi`xap ly jk

epax z`f xiaqi - ipydn

.a"i wxt ,df wxta owfd

`"hily x"enc` w"k zxrd:

) cere"f"treoaezzekix`

dxe`klc - dfa onwl 'iad

mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy

'lzydd 'qadpte`e`le -

oipr 'ial ycwend xrya

cegid(`l` -oipr yibcny

lretae xzei cer cegidlkc :

wx md mi`xapda"k

."'eke zekynd

÷ø,dn ±íéàeøaäL ©¤©§¦
íäéðéîì íé÷lçúî± ¦§©§¦§¦¥¤

,mipeydúeììëaoebk ± ¦§¨
"ig"d oin e` "xacn"d oin
i`xapa illkd lcadd ±

,dfd mlerd,úeèøôáe- ¦§¨
oina .miihxt mipinae
igd oina :enk ,cg` illk

- ,dnecke zeter ,zeige zenda - mipin ibeq lk mpyi envr
:dyrp ,mipin daxd jk lk ly dl` ,xetqn miax milcadìò©

íéôeøvä ééepL éãézetxhvn zeize`dy drya .zeize` ly ± §¥¦¥©¥¦
sexivl zetxhvn odyke ,dfk oin deedzn ± miieqn sexivl

,xg` oin deedzn ± xg`.ìéòì økæpk ,úBøeîúe íéôelçå± §¦¦§©¦§¨§¥
zg` ze`y ,zexenze mitelig ly oiprd epyiy ,'` wxta xkfpk
mixkfp mpi` mdizenyy mi`xapde ,zxg` ze`a ztlgzn
ici lr zexn`n dxyrn mzeig jynp ,"zexn`n dxyr"a

,zexg` zeize`a zetlgzn zexn`n dxyrd zeize`yìk ék¦¨
,éèøt ãçéî çëå úeiç úëLîä àéä úBà]w"k zxrd ¦©§¨©©§Ÿ©§ª¨§¨¦

`"hily x"enc`oeik ± dyw dxe`kle" :f"nf milcaencin

ji`e ,mxagnegka:["uxzne ?mxaglúBiúBà eôøèöpLëe§¤¦§¨§¦
äáz úBéäì äaøä,cgia miax mipey zegek ,xnelk ±éæà ©§¥¦§¥¨£©

øtñî éôk íéëLîpä úeiçå úBçk éðéî éeaø ãálî¦§©¦¦¥Ÿ§©©¦§¨¦§¦¦§©
úàæ ãBò ,äázaL úBiúBàä,gek cer epyi ±ìò äìBòä ¨¦¤©¥¨Ÿ¨¨©

äðlk:`ede ,miihxtd zegekd lk lr dlerd ±çk úëLîä ª¨¨©§¨©Ÿ©
úBçkä éðéî ìk ãâðk äìe÷Le úììBkä úéììk úeiçå ïBéìò¤§§©§¨¦©¤¤§¨§¤¤¨¦¥©Ÿ

,ïäéab ìò äìBòå úBiúBàä ìL úBièøt úeiçäåly - §©©§¨¦¤¨¦§¨©©¥¤
,miihxtd zegekdàéäå,illkd zeigde gekdn ef dkynd ± §¦

ïzôøöîe ïzøaçî± §©¤§¨§¨¤§¨
z` ztxvne zxagn

,miihxtd zegekdãçé1, ©©
úeiçå çk òétLäì§©§¦©Ÿ©§©
,Bæ äáúa àøápä íìBòì̈¨©¦§¨§¥¨

Bììëìote`a mlerl ± ¦§¨
,illk.åéèøôìå± §¦§¨¨

miihxtd mi`xapl
.mlerayéôìe) ääâä§¦

á"ëî úBàå úBà ìkL¤¨¨¦
àéä ,äøBzä úBiúBà¦©¨¦
çëå úeiç úëLîä©§¨©©§Ÿ©
BðéàL éèøt ãçéî§ª¨§¨¦¤¥
,úøçà úBàa CLîð¦§¨§©¤¤
áúëa ïúðeîz íb Cëì§¨©§¨¨¦§¨
äðeîúa àéä úBà ìk ¯¨¦¦§¨

,úéèøt úãçéîxeiva - §ª¤¤§¨¦
,cgein ihxtäøBnä± ©¨

d`xn ze`d zpenzìò©
äëLîää øeiödfi`a ± ¦©©§¨¨

,dkyndd ote`e xeiv
úeiçäå øBàä úelbúäå§¦§©¨§©©
CLîðå äìâpä çkäå§©Ÿ©©¦§¤§¦§¨

éà ,Bæ úBàa-LBãwä ìL åéúBcnî älbúðå CLîð àeä C §¥¦§¨§¦§©¤¦¦¨¤©¨
:('eëå Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa,owfd epax `ian oldl - ¨§§¨§¨§

"riwx idi") cg` xn`nn mi`xap ji` dnbec ,xtqd mipta2

.zenlerd ly miillkde miihxtd mi`xapd (lynlw"k zxrd

`"hily x"enc`" :lcebemd mipiprdy enk mb cegid oipr
minyd `av lke miriwxd 'f lkc ,f"deraxn`nn 'ek zeig ±

."!! 'ebe riwx idic cg`d:øîàîaL úBáúa ,ìLî-Cøc ïBâk§¤¤¨¨§¥¤§©£©
ïäa eàøápL ,"'Bâå òé÷ø éäé","riwx idi" milna ±'æ §¦¨¦©§¤¦§§¨¤

íéòé÷ø3íéîMä àáö ìëå,minyay mi`xapd ±,íäa øLà §¦¦§¨§¨©¨©¦£¤¨¤
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk4,íé÷çL" :riwxd - §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¨¦

,"miwgy" `xwpyíé÷écvì ïî úBðçBèå úBãîBò íéçø BaL¤¥©¦§§£¨©©¦¦
,ìeáæ ,'eëå,"leaf" `xwpy riwxd -úéáe íéìLeøé BaL §§¤§¨©¦¥

,ïBëî ,'eëå çaæîe Lc÷nä,"oekn" `xwpy riwxd -BaL ©¦§¨¦§¥©§¨¤
,"'eëå ãøa úBøöBàå âìL úBøöBàcg` lkl yi ixd - §¤¤§§¨¨§

epipr ,miriwxd zraynillkd,riwx `edy dnmipiprde
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø áé ÷øôúåììëá íäéðéîì íé÷ìçúî íéàåøáäù

íéôåìéçå íéôåøéöä ééåðéù é"ò úåèøôáå
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä úåà ìë éë ì"ðë úåøåîúå
ãáìî éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå éèøô
úåéúåàä øôñî éôë íéëùîðä úåéçå úåçë éðéî éåáéø
ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòä úàæ ãåò äáéúáù

úåéçåúéììë'ììåëäãâðë äìå÷ùåìëéðéî'åçëäúåéçäå
ïúøáçî àéäå ïäéáâ ìò äìåòå úåéúåàä ìù úåéèøô
àøáðä íìåòì úåéçå çë òéôùäì ãçé ïúôøöîå

* åéèøôìå åììëì åæ äáéúá
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
ïäá åàøáðù 'åâå òé÷ø éäé
íéîùä àáö ìëå íéòé÷ø 'æ
ì"æø øîàîë íäá øùà
íééçø åáù íé÷çù
ïî úåðçåèå úåãîåò
åáù ìåáæ 'åëå íé÷éãöì
çáæîå ÷î"äáå íéìùåøé

úåøöåà åáù ïåëî 'åëåãøá úåøöåàå âìùúåììëù 'åëå
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'וכל א'. ותיבה ונברא דבר נעשים יחד) (ומצרפתן זל"ז. שייכים שנעשים – חבר מלשון "(מחברתן) :
ב. כ, חגיגה אחת חתיכה – מצרף ‰„ÔÂÈÓרש"י ÛÎ ‡Ï·Â."למעשה ולהלכה ובכ"מ ו.2.. א, ˘ËÈÏ"‡3.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

ומזה  הם רקיעים דז' ס"ל יודא ר' דגם משמע ב) (לב, ובזח"א ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ) ב. (י, הזוהר "כפסק
רפ"ג'. יסוה"ת הל' לרמב"ם מפרש וראה כו'. חדא אמר ומר פליגי דלא בחגיגה להמפרשים כ"ק 4.סיוע ביאור ראה ב. יב, חגיגה

הפרק. לסוף שליט"א אדמו"ר

fenz 'i iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י' שלישי יום
,178 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé

miihxtd± "leaf"a ,"'eke miigx" ± "miwgy"a :ea mi`vnpd
.d`ld jke "'eke milyexi"íéòé÷øä úeììkLmzedn ± ¤§¨¨§¦¦

,miriwx xeza illkdúBáz úeììëa íéîi÷å íéiçå eàøáð¦§§§©¦§©¨¦¦§¨¥
"'eëå òé÷ø éäé" øîàîaL ,elàmilna melbd illkd xe`a ± ¥¤§©£©§¦¨¦©§

eedzp ,'ebe "riwx idi"
xeza miriwxd zray

llkmiriwx ly5;éèøôe§¨¥
íéòé÷ø 'æaL íéàeøaä6, ©§¦¤§§¦¦

éçå íäî èøt ìk àøáð¦§¨¨§¨¥¤§©
óeøö äæéàî íi÷å§©¨¥¥¤¥
,elà úBázî úBiúBà¦¦¥¥
ïäéôelç Bà¦¥¤

ïäL ,ïäéúBøeîúe± §¥¤¤¥
mditelige mitexivd

,mdizexenzeúðéça éôk§¦§¦©
éèøtä àøápä úeiç©©¦§¨©§¨¦

.àeääsexiv eze`ay ± ©
wiiecna deedzn miieqn

.`xap eze` ly zeigl miyxcpe mini`znd zeigde gekdék¦
úeiçäå úBçkä úâéøàå úákøä àeä ,óeøö éepL ìk̈¦¥©§¨©©£¦©©Ÿ§©©

,éepLa"oa`" dlnl zetxhvnd ,oÎaÎ` zeize`d ,lynl - §¦
`ed sexivdyk `wec df ixd ± (oa` ly gekde zeigd ,myd)
lawzn ,dpzyn zeize`d xcqy drya j` ;oÎaÎ` :df xcq itl
oze` ody oeeiky zexnl ± zeize` yly ly xg` sexiv
dfy oeeik j` ± zegek oze` mb ,dxe`kl ,`linne ,zeize`

gek ly xg` beq jkn deedzn ,zegek ly xg` dakxd ote`a
,zeigeóeøöa úîãBwä úBà ìkL,"oa`" dlna :dnbecl ± ¤¨©¤¤§¥

,ef dln sexiva dpey`xd `id "`"dyàéäå úøáBbä àéä¦©¤¤§¦
,Bæ äàéøáa øwòägek `ed ,dpey`xd ze`d ly gekd - ¨¦¨¦§¦¨

zakxda iy`xde ixwird
`ed m` ± zegekd zbix`e
`ed cqgd ,cqg ly gek
gek m`e ;zexabzda
`ed gek eze` ixd ,xg`

,zexabzdaøàMäå± §©§¨
zegekde ,zeize`d x`y

,ze`han odyúBìôè§¥
äéìà(gekl) ze`l ± ¥¤¨

,dpey`xdúBììëðå§¦§¨
,døBàadze` ly - §¨

ze`7,äæ-éãé-ìòå± §©§¥¤
`ed zeize`d sexivy
dpey`xd ze`de ,xg`

,zxg` `id df sexiva.äLãç äiøa úàøáðxacd jky ± ¦§¥§¦¨£¨¨
.zeize` ly xg` sexivaBà úBiúBà éôelça ïëå§¥§¦¥¦

,ïäéúBøeîz"r" ze`a ztlgzn dnbecl "`" ze`yk -, §¥¤
`l` ,zeize` oze` ly otexiv dpeyy wx `l o`ky ,dnecke
zetilgnd ,ixnbl zexg` zeize` xak opyi ycgd sexivay

,zencewd zeize`d z`éúeçt úBLãç úBàéøa úBàøáð¦§¨§¦£¨§¥
.ïîöò úBiúBàäî íéàøápä Cøòa äìònä©©£¨§¤¤©¦§¨¦¥¨¦©§¨

ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî-Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàå ,çøiä©¨¥©§©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald on xi`nd ±àeä
.LîMä ìL øBàä øBà± ¨¤©¤¤

ynyd ly xe`d `l
xe` `l` ,dnvr
lawny xacn uvepznd

.ynydn exe`äëëå§¨¨
,ìLî-Cøc Lnî©¨¤¤¨¨
úBøîànaL úBiúBàä̈¦¤©©£¨
úëLîä úeììk ïä¥§¨©§¨©
çkäå øBàäå úeiçä©©§¨§©Ÿ©
-LBãwä ìL åéúBcnî¦¦¨¤©¨
àøáì ,àeä-Ceøä¦§Ÿ
,Léì ïéàî úBîìBòä̈¨¥©¦§¥

.Cøaúé BðBöø CLî ïîæ ìk ïîi÷ìe ïúBéçäìeeigi mdy ± §©£¨§©§¨¨§©¤¤§¦§¨¥

.mnvr "zexn`n"dn d`a ef zillk zeig .eniiwzieúeììkîe¦§¨
,Bfä äìBãb äøàäå äëLîä,mnvr "zexn`n"dny -øéàä ©§¨¨§¤¨¨§¨©¥¦

éLîäå 'ääpnî C §¦§¦¦¤¨
,da àöBik äéúBãìBz- §¤¨©¥¨

,ef dkynd ly,äéôðòå- ©£¨¤¨
,zillkd dkyndd ly
úëLîäå úBãìBz ïäL¤¥§§©§¨©

,úBiúBàäî øBàä- ¨¥¨¦
,"zexn`n"ayïä ïäå± §¥¥

zpigaay zex`dd
,zeclezúBiúBà éôelç¦¥¦

ïäa àøáe ,ïäéúBøeîúe§¥¤¨¨¨¤
mdy ,"zeclez"a ±
ly zexenzde miteligd

,zeize`díéàeøa§¦
,ãBò 'ä øéàä ïëå .íìBò ìëaL íéèøtsqep ote`a - §¨¦¤§¨¨§¥¥¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åìà úåáéú úåììëá íéîéé÷å íééçå åàøáð íéòé÷øä
íéòé÷ø 'æáù íéàåøáä éèøôå 'åëå òé÷ø éäé øîàîáù
úåéúåà óåøéö äæéàî íéé÷å éçå íäî èøô ìë àøáð
'éçá éôë ïäù ïäéúåøåîúå ïäéôåìéç åà åìà úåáéúî
àåä óåøéö éåðéù ìë éë àåää éèøôä àøáðä úåéç
úåà ìëù éåðéùá úåéçäå 'åçåëä úâéøàå úáëøä
äàéøáá ø÷éòä àéäå úøáåâä àéä óåøéöá úîãå÷ä
úàøáð æ"éòå äøåàá úåììëðå äéìà úåìéôè øàùäå åæ
ïäéúåøåîú åà úåéúåà éôåìéçá ïëå äùãç äéøá
íéàøáðä êøòá äìòîä éúåçô 'åùãç úåàéøá úåàøáð

ïîöò úåéúåàäî

äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî
êéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כי בזה, הדיוק (שחקים Ë¯Ù"וי"ל בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') (דשחקים הרקיע
ספ"א". לעיל עיין ˘ËÈÏ"‡6.וכו'). ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כנ"ל עצמו. הרקיע "כולל :.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יובן "עפ"ז :

א)". קה, (שבת התורה מן שהוא שאחז"ל ועד הר"ת ענין

פב



fenz 'h ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
יום שני ט 'תמוז 

ääâä
úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä
êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ
øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî
çëäå 'åéçäå øåàä úåìâúäå äëùîää
êùîð àåä êéà åæ úåàá êùîðå äìâðä
åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãîî äìâúðå

:('åëå åúîëçå

(xzei `le zegt `l) zekynd ibeq a"k `wec mde (mi`xapd iabl `l

`exal d"awd ly eznkge epevxa dlr jk ,oky .zeize`d a"k od el`e

.zekynd ibeq a"ka mlerd z`

i ,jkl m`zda ,mxaibeq a"k wx mpyiy oeeik :dl`y xxerzdl dlek

cvik ,cala zekynd

lk mevr ieaix mdn deedzn

cg` mipey mi`xap ly jk

epax z`f xiaqi - ipydn

.a"i wxt ,df wxta owfd

`"hily x"enc` w"k zxrd:

) cere"f"treoaezzekix`

dxe`klc - dfa onwl 'iad

mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy

'lzydd 'qadpte`e`le -

oipr 'ial ycwend xrya

cegid(`l` -oipr yibcny

lretae xzei cer cegidlkc :

wx md mi`xapda"k

."'eke zekynd

÷ø,dn ±íéàeøaäL ©¤©§¦
íäéðéîì íé÷lçúî± ¦§©§¦§¦¥¤

,mipeydúeììëaoebk ± ¦§¨
"ig"d oin e` "xacn"d oin
i`xapa illkd lcadd ±

,dfd mlerd,úeèøôáe- ¦§¨
oina .miihxt mipinae
igd oina :enk ,cg` illk

- ,dnecke zeter ,zeige zenda - mipin ibeq lk mpyi envr
:dyrp ,mipin daxd jk lk ly dl` ,xetqn miax milcadìò©

íéôeøvä ééepL éãézetxhvn zeize`dy drya .zeize` ly ± §¥¦¥©¥¦
sexivl zetxhvn odyke ,dfk oin deedzn ± miieqn sexivl

,xg` oin deedzn ± xg`.ìéòì økæpk ,úBøeîúe íéôelçå± §¦¦§©¦§¨§¥
zg` ze`y ,zexenze mitelig ly oiprd epyiy ,'` wxta xkfpk
mixkfp mpi` mdizenyy mi`xapde ,zxg` ze`a ztlgzn
ici lr zexn`n dxyrn mzeig jynp ,"zexn`n dxyr"a

,zexg` zeize`a zetlgzn zexn`n dxyrd zeize`yìk ék¦¨
,éèøt ãçéî çëå úeiç úëLîä àéä úBà]w"k zxrd ¦©§¨©©§Ÿ©§ª¨§¨¦

`"hily x"enc`oeik ± dyw dxe`kle" :f"nf milcaencin

ji`e ,mxagnegka:["uxzne ?mxaglúBiúBà eôøèöpLëe§¤¦§¨§¦
äáz úBéäì äaøä,cgia miax mipey zegek ,xnelk ±éæà ©§¥¦§¥¨£©

øtñî éôk íéëLîpä úeiçå úBçk éðéî éeaø ãálî¦§©¦¦¥Ÿ§©©¦§¨¦§¦¦§©
úàæ ãBò ,äázaL úBiúBàä,gek cer epyi ±ìò äìBòä ¨¦¤©¥¨Ÿ¨¨©

äðlk:`ede ,miihxtd zegekd lk lr dlerd ±çk úëLîä ª¨¨©§¨©Ÿ©
úBçkä éðéî ìk ãâðk äìe÷Le úììBkä úéììk úeiçå ïBéìò¤§§©§¨¦©¤¤§¨§¤¤¨¦¥©Ÿ

,ïäéab ìò äìBòå úBiúBàä ìL úBièøt úeiçäåly - §©©§¨¦¤¨¦§¨©©¥¤
,miihxtd zegekdàéäå,illkd zeigde gekdn ef dkynd ± §¦

ïzôøöîe ïzøaçî± §©¤§¨§¨¤§¨
z` ztxvne zxagn

,miihxtd zegekdãçé1, ©©
úeiçå çk òétLäì§©§¦©Ÿ©§©
,Bæ äáúa àøápä íìBòì̈¨©¦§¨§¥¨

Bììëìote`a mlerl ± ¦§¨
,illk.åéèøôìå± §¦§¨¨

miihxtd mi`xapl
.mlerayéôìe) ääâä§¦

á"ëî úBàå úBà ìkL¤¨¨¦
àéä ,äøBzä úBiúBà¦©¨¦
çëå úeiç úëLîä©§¨©©§Ÿ©
BðéàL éèøt ãçéî§ª¨§¨¦¤¥
,úøçà úBàa CLîð¦§¨§©¤¤
áúëa ïúðeîz íb Cëì§¨©§¨¨¦§¨
äðeîúa àéä úBà ìk ¯¨¦¦§¨

,úéèøt úãçéîxeiva - §ª¤¤§¨¦
,cgein ihxtäøBnä± ©¨

d`xn ze`d zpenzìò©
äëLîää øeiödfi`a ± ¦©©§¨¨

,dkyndd ote`e xeiv
úeiçäå øBàä úelbúäå§¦§©¨§©©
CLîðå äìâpä çkäå§©Ÿ©©¦§¤§¦§¨

éà ,Bæ úBàa-LBãwä ìL åéúBcnî älbúðå CLîð àeä C §¥¦§¨§¦§©¤¦¦¨¤©¨
:('eëå Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa,owfd epax `ian oldl - ¨§§¨§¨§

"riwx idi") cg` xn`nn mi`xap ji` dnbec ,xtqd mipta2

.zenlerd ly miillkde miihxtd mi`xapd (lynlw"k zxrd

`"hily x"enc`" :lcebemd mipiprdy enk mb cegid oipr
minyd `av lke miriwxd 'f lkc ,f"deraxn`nn 'ek zeig ±

."!! 'ebe riwx idic cg`d:øîàîaL úBáúa ,ìLî-Cøc ïBâk§¤¤¨¨§¥¤§©£©
ïäa eàøápL ,"'Bâå òé÷ø éäé","riwx idi" milna ±'æ §¦¨¦©§¤¦§§¨¤

íéòé÷ø3íéîMä àáö ìëå,minyay mi`xapd ±,íäa øLà §¦¦§¨§¨©¨©¦£¤¨¤
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk4,íé÷çL" :riwxd - §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¨¦

,"miwgy" `xwpyíé÷écvì ïî úBðçBèå úBãîBò íéçø BaL¤¥©¦§§£¨©©¦¦
,ìeáæ ,'eëå,"leaf" `xwpy riwxd -úéáe íéìLeøé BaL §§¤§¨©¦¥

,ïBëî ,'eëå çaæîe Lc÷nä,"oekn" `xwpy riwxd -BaL ©¦§¨¦§¥©§¨¤
,"'eëå ãøa úBøöBàå âìL úBøöBàcg` lkl yi ixd - §¤¤§§¨¨§

epipr ,miriwxd zraynillkd,riwx `edy dnmipiprde
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø áé ÷øôúåììëá íäéðéîì íé÷ìçúî íéàåøáäù

íéôåìéçå íéôåøéöä ééåðéù é"ò úåèøôáå
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä úåà ìë éë ì"ðë úåøåîúå
ãáìî éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå éèøô
úåéúåàä øôñî éôë íéëùîðä úåéçå úåçë éðéî éåáéø
ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòä úàæ ãåò äáéúáù

úåéçåúéììë'ììåëäãâðë äìå÷ùåìëéðéî'åçëäúåéçäå
ïúøáçî àéäå ïäéáâ ìò äìåòå úåéúåàä ìù úåéèøô
àøáðä íìåòì úåéçå çë òéôùäì ãçé ïúôøöîå

* åéèøôìå åììëì åæ äáéúá
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
ïäá åàøáðù 'åâå òé÷ø éäé
íéîùä àáö ìëå íéòé÷ø 'æ
ì"æø øîàîë íäá øùà
íééçø åáù íé÷çù
ïî úåðçåèå úåãîåò
åáù ìåáæ 'åëå íé÷éãöì
çáæîå ÷î"äáå íéìùåøé

úåøöåà åáù ïåëî 'åëåãøá úåøöåàå âìùúåììëù 'åëå
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'וכל א'. ותיבה ונברא דבר נעשים יחד) (ומצרפתן זל"ז. שייכים שנעשים – חבר מלשון "(מחברתן) :
ב. כ, חגיגה אחת חתיכה – מצרף ‰„ÔÂÈÓרש"י ÛÎ ‡Ï·Â."למעשה ולהלכה ובכ"מ ו.2.. א, ˘ËÈÏ"‡3.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

ומזה  הם רקיעים דז' ס"ל יודא ר' דגם משמע ב) (לב, ובזח"א ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ) ב. (י, הזוהר "כפסק
רפ"ג'. יסוה"ת הל' לרמב"ם מפרש וראה כו'. חדא אמר ומר פליגי דלא בחגיגה להמפרשים כ"ק 4.סיוע ביאור ראה ב. יב, חגיגה

הפרק. לסוף שליט"א אדמו"ר

fenz 'i iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י' שלישי יום
,178 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé

miihxtd± "leaf"a ,"'eke miigx" ± "miwgy"a :ea mi`vnpd
.d`ld jke "'eke milyexi"íéòé÷øä úeììkLmzedn ± ¤§¨¨§¦¦

,miriwx xeza illkdúBáz úeììëa íéîi÷å íéiçå eàøáð¦§§§©¦§©¨¦¦§¨¥
"'eëå òé÷ø éäé" øîàîaL ,elàmilna melbd illkd xe`a ± ¥¤§©£©§¦¨¦©§

eedzp ,'ebe "riwx idi"
xeza miriwxd zray

llkmiriwx ly5;éèøôe§¨¥
íéòé÷ø 'æaL íéàeøaä6, ©§¦¤§§¦¦

éçå íäî èøt ìk àøáð¦§¨¨§¨¥¤§©
óeøö äæéàî íi÷å§©¨¥¥¤¥
,elà úBázî úBiúBà¦¦¥¥
ïäéôelç Bà¦¥¤

ïäL ,ïäéúBøeîúe± §¥¤¤¥
mditelige mitexivd

,mdizexenzeúðéça éôk§¦§¦©
éèøtä àøápä úeiç©©¦§¨©§¨¦

.àeääsexiv eze`ay ± ©
wiiecna deedzn miieqn

.`xap eze` ly zeigl miyxcpe mini`znd zeigde gekdék¦
úeiçäå úBçkä úâéøàå úákøä àeä ,óeøö éepL ìk̈¦¥©§¨©©£¦©©Ÿ§©©

,éepLa"oa`" dlnl zetxhvnd ,oÎaÎ` zeize`d ,lynl - §¦
`ed sexivdyk `wec df ixd ± (oa` ly gekde zeigd ,myd)
lawzn ,dpzyn zeize`d xcqy drya j` ;oÎaÎ` :df xcq itl
oze` ody oeeiky zexnl ± zeize` yly ly xg` sexiv
dfy oeeik j` ± zegek oze` mb ,dxe`kl ,`linne ,zeize`

gek ly xg` beq jkn deedzn ,zegek ly xg` dakxd ote`a
,zeigeóeøöa úîãBwä úBà ìkL,"oa`" dlna :dnbecl ± ¤¨©¤¤§¥

,ef dln sexiva dpey`xd `id "`"dyàéäå úøáBbä àéä¦©¤¤§¦
,Bæ äàéøáa øwòägek `ed ,dpey`xd ze`d ly gekd - ¨¦¨¦§¦¨

zakxda iy`xde ixwird
`ed m` ± zegekd zbix`e
`ed cqgd ,cqg ly gek
gek m`e ;zexabzda
`ed gek eze` ixd ,xg`

,zexabzdaøàMäå± §©§¨
zegekde ,zeize`d x`y

,ze`han odyúBìôè§¥
äéìà(gekl) ze`l ± ¥¤¨

,dpey`xdúBììëðå§¦§¨
,døBàadze` ly - §¨

ze`7,äæ-éãé-ìòå± §©§¥¤
`ed zeize`d sexivy
dpey`xd ze`de ,xg`

,zxg` `id df sexiva.äLãç äiøa úàøáðxacd jky ± ¦§¥§¦¨£¨¨
.zeize` ly xg` sexivaBà úBiúBà éôelça ïëå§¥§¦¥¦

,ïäéúBøeîz"r" ze`a ztlgzn dnbecl "`" ze`yk -, §¥¤
`l` ,zeize` oze` ly otexiv dpeyy wx `l o`ky ,dnecke
zetilgnd ,ixnbl zexg` zeize` xak opyi ycgd sexivay

,zencewd zeize`d z`éúeçt úBLãç úBàéøa úBàøáð¦§¨§¦£¨§¥
.ïîöò úBiúBàäî íéàøápä Cøòa äìònä©©£¨§¤¤©¦§¨¦¥¨¦©§¨

ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî-Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàå ,çøiä©¨¥©§©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald on xi`nd ±àeä
.LîMä ìL øBàä øBà± ¨¤©¤¤

ynyd ly xe`d `l
xe` `l` ,dnvr
lawny xacn uvepznd

.ynydn exe`äëëå§¨¨
,ìLî-Cøc Lnî©¨¤¤¨¨
úBøîànaL úBiúBàä̈¦¤©©£¨
úëLîä úeììk ïä¥§¨©§¨©
çkäå øBàäå úeiçä©©§¨§©Ÿ©
-LBãwä ìL åéúBcnî¦¦¨¤©¨
àøáì ,àeä-Ceøä¦§Ÿ
,Léì ïéàî úBîìBòä̈¨¥©¦§¥

.Cøaúé BðBöø CLî ïîæ ìk ïîi÷ìe ïúBéçäìeeigi mdy ± §©£¨§©§¨¨§©¤¤§¦§¨¥

.mnvr "zexn`n"dn d`a ef zillk zeig .eniiwzieúeììkîe¦§¨
,Bfä äìBãb äøàäå äëLîä,mnvr "zexn`n"dny -øéàä ©§¨¨§¤¨¨§¨©¥¦

éLîäå 'ääpnî C §¦§¦¦¤¨
,da àöBik äéúBãìBz- §¤¨©¥¨

,ef dkynd ly,äéôðòå- ©£¨¤¨
,zillkd dkyndd ly
úëLîäå úBãìBz ïäL¤¥§§©§¨©

,úBiúBàäî øBàä- ¨¥¨¦
,"zexn`n"ayïä ïäå± §¥¥

zpigaay zex`dd
,zeclezúBiúBà éôelç¦¥¦

ïäa àøáe ,ïäéúBøeîúe§¥¤¨¨¨¤
mdy ,"zeclez"a ±
ly zexenzde miteligd

,zeize`díéàeøa§¦
,ãBò 'ä øéàä ïëå .íìBò ìëaL íéèøtsqep ote`a - §¨¦¤§¨¨§¥¥¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åìà úåáéú úåììëá íéîéé÷å íééçå åàøáð íéòé÷øä
íéòé÷ø 'æáù íéàåøáä éèøôå 'åëå òé÷ø éäé øîàîáù
úåéúåà óåøéö äæéàî íéé÷å éçå íäî èøô ìë àøáð
'éçá éôë ïäù ïäéúåøåîúå ïäéôåìéç åà åìà úåáéúî
àåä óåøéö éåðéù ìë éë àåää éèøôä àøáðä úåéç
úåà ìëù éåðéùá úåéçäå 'åçåëä úâéøàå úáëøä
äàéøáá ø÷éòä àéäå úøáåâä àéä óåøéöá úîãå÷ä
úàøáð æ"éòå äøåàá úåììëðå äéìà úåìéôè øàùäå åæ
ïäéúåøåîú åà úåéúåà éôåìéçá ïëå äùãç äéøá
íéàøáðä êøòá äìòîä éúåçô 'åùãç úåàéøá úåàøáð

ïîöò úåéúåàäî

äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî
êéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כי בזה, הדיוק (שחקים Ë¯Ù"וי"ל בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') (דשחקים הרקיע
ספ"א". לעיל עיין ˘ËÈÏ"‡6.וכו'). ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כנ"ל עצמו. הרקיע "כולל :.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יובן "עפ"ז :

א)". קה, (שבת התורה מן שהוא שאחז"ל ועד הר"ת ענין

פג



fenz `"i iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"א רביעי יום
פרק א  ,180 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr:àúééøáä ì"ëò

(zeize`dn)éLîäåäøàäc äøàäc äøàä ãéøBäå Clirl ± §¦§¦§¦¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
`edy xe` ,ux`d lr xi`nd dpald xe` lynk dfy ,xaec
dbixcnl cxei dfy xaecn o`k eli`e ,ynydn dx`dn dx`d

cer mikenp minevnvle
dx`dc dx`d `ede ,xzei
,ziyily dx`d ± dx`dc

.úBiúBàä úBøàäî± ¥¤¨¨¦
zeize`dn xi`nd xe`dn
dx`dc dx`d edf ±

.dx`dcéLîä ïëåC §¥¦§¦
,ãBòdx`dd z` -

'eke dx`ddnãò ãéøBäå§¦©
úðéçáa ähî ähîì§©¨©¨¦§¦©

ìzLä,úeìL- ¦§©§§
,dzncewn dkenp zrah lky ,zlylykíîBcä àøápL ãò©¤¦§¨©¥

Lnî,zeig lk mda d`xp `ly minnecd mixacd ±íéðáàk ©¨©£¨¦
"øôò"å "ïáà" ïäéúBîLe ,øôòåly ezeig `ed mydy ± §¨¨§¥¤¤¤§¨¨

,oey`xd wxta xkfpk ,utgd'eë íéôelçc íéôelç íä¥¦¦§¦¦
,'eë úBøeîúc úBøeîúe§¦§
zeize`dy ,xnelk -
dipy mrt zetlgzn

,xzeie:ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
eze`ivne ezeigy ,ixd
zeize`d od ,`xap lk ly
`xapde ,"'d xac" ly
xac"l ze`ivna lha
d`ixad lky jk ,"'ied
ez` zcge`ne dlha

.jxazi
älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

,"jexr ogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x ,"daeyzd

lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn `"hily iaxde

dlbpa wqet - "jexr ogleyd

.dxezc

eizegiya dxni` dpyi

mcewd iaxd ly zeyecwd

zegiyd xtq) ocrÎeznyp

drax` cbpk md "`ipz"d iwlg drax`y ,(jli`e 142 cenr `"yz'd

.jexrÎogleyd iwlg

iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr ogley"ay

:dlbp it lr mbe

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd zeciqg it lr

d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz daeyz)

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d izy

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

iptn (zeipynd yexitl ezncwda xne` m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p weqtay

df jxc lre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib - "d`vie" dligza

" did dligzay ,minid ixac xcqayxbiedax yxcnae ,"mc`d z`

l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk 'g `wqt `"k dyxt ziy`xa

did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl oiicr dlekiy ,"dyxbzpy

,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw" oeyln ,"eizeevna epycw"

itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy oiyeciw enk dfy ,e"n wxt

- zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd jk - ('i wxta oldl xne` `edy

,"daeyz"l zekiiyd zpaen `linne ,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry

gxkdd ony `l` - oiyexib ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky

xyt` i`y ,"`ipz"a f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy

ilan 'ied zcear oipr didiy

.daeyzd oipr df iptl didiy

- `hg ici lr : cere z`f

dgley"mkn`: aezkk) "

,("mkn` dgley mkrytae"

ici lre ,"ezian dglye" ,oiyexibd oipr - "dgley"daeyzdk" ixd ,

,oiyexibd oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi` 'd xn`

lr zyxetn di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df iptl didy

,et `nei) `xnbdy itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd oipr zekiiy

`iane ,dxezay dyrzÎ`l dgec daeyzy ,xne` opgei iaxy zxne` (a

ez`n dklde ezy` z` yi` glyi od xn`l" (` ,b dinxi) weqtdn

xne` - "il` iaeye miax mirx zipf z`e ,cer dil` aeyid xg` yi`l

aeyi `l" ly oiprd dgec daeyzd oipry ,xnelk .`ed jexa yecwd

oipr `ed daeyzd oipry ,`xnbdn xexa ixd ."dzgwl oey`xd dlra

.oiyexib ixg`y oiyeciwdiyilyd wlgd zekiiy o`kn ,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"d xtq lydaeyzd zxb`ogley"d ly iyilyd wlgl ,"

" - "jexrxfrd oa`."miyp" ly mipiprd - "

øtàéðz .à ÷,`ziixaa epcnl ±óBñazkqn ±àîBé1: ¤¤©§¨§¨
ìL,íä äøtk é÷elç äLlr mc`l zpzipd dxtkd ote`a - §Ÿ¨¦¥©¨¨¥

beqn dxiar xar m` :zepey mikxc yly opyi ,`hgy `hg
beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn ote` miiw ,miieqn

,xg` `ed dxtkd ote` mb ,xg`:ãçà ìk íò äáeLúe- §¨¦¨¤¨
oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mr cgi .dxtkd ipte` zylya

:daeyzdäNò úåöî ìò øáòdidy dyrÎzevn miiw `l ± ¨©©¦§©£¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
äèîì ãò ãéøåäå ãåò êéùîä ïëå 'åéúåàä úåøàäî
ùîî íîåãä àøáðù ãò úåìùìúùä 'éçáá äèî

íéðáàëøôòåïäéúåîùåïáàøôòåíäíéôåìéçíéôåìéçã
:ì"ðë 'åë úåøåîúã úåøåîúå 'åë

éðù ÷ìç íìùð
äìòúéå êøáúé ä"æòá

äáåùúä úøâà
àéðú à ÷øôäøôë é÷åìç äùìù àîåé óåñá

øáò .ãçà ìë íò äáåùúå íä
1

2

א.1. פו,

fenz `"i iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dniiwl aiiegnáLådaeyza xfge ±ãò íMî ææ Bðéà §¨¥¨¦¨©
;Bì ïéìçBnL,cin el milgen ,xnelk -úåöî ìò øáò ¤£¦¨©©¦§©

äNòú-àì,ezeyrl `ly deevn dxezdy xac dyr ±¯ áLå Ÿ©£¤§¨
øtëî íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLzdpi` dnvr daeyzd ± §¨¨§©¦¦§©¥

dcnl qgia dwitqn
dxtk ly daexnd
dze` iabl zyxcpd
drityn daeyzd ,dxiar
cr ± eze` eyipri `ly
`ede ,dxtkd ly dpnfl
`ed ea ,mixetikd mei
dxiard lr xtkzn

.xary-ìò-óàc ,Leøt)¥§©©
ïéðòìc ábzexnl ± ©¦§¦§©

iablyäNòú-àì úà äçBcL ,äìBãb äNò úåöî ,íei÷2- ¦¦§©£¥§¨¤¨¤Ÿ©£¤
,xnelk ,dyrzÎ`le dyr ly micebipd ea yiy oipr oncfnyk :
f` dgec - dyrÎzevn miiwi dyrzÎ`l lr xeariy ici lr
ick xacd z` miiwl el xzene ,"dyrzÎ`l"d z` "dyr"d
Îzevn meiwy ixd ;ziviva mi`lk :dnbecl ."dyr"d z` miiwl
,mixne` ep` o`k eli`e ,dyrzÎ`l meiwn dlrnl `ed dyr
lr xtkl ick cala daeyz dwitqn dyrÎzevn zxiar lry
on `l` ,dwitqn cala daeyz oi` dyrzÎ`l zxiar lre .jk
epax cner ef dl`y - ?dxtk myl xetik meil wwcfdl gxkdd
mixxerznd mipiprd zeinipt mb oiap oexztdne .xeztl owfd

dyrÎzevn meiw ici lrdxiar ici lr llegznd mbtde
wqt `a mipiprd zeiniptl m`zdae ,dyrzÎ`l lr melyeÎqg
Î`l zegcl dilr cvik dyrÎzevn meiwl rbepa dkldd
okez .dyrzÎ`l zxiar lr zyxcpd dxtkd ote`e ,dyrz
`edy jk lr sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa :`ed dxvwa uexizd
xe` jk ici lr jynp mb ,xacd z` zeyrl d"awd ieeiv miiwn
xa` enk `id devn lk ,oky ,eytpae mipeilrd zenlera rtye

):`"hily x"enc` w"k zxrdl"fx 'lke"3cbpk oixai` g"nx
zeig jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,("r"n g"nx
xe`n zeig rty dkiynne ilk `id dyrÎzevn lk jk ,ytpdn
jk - ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`ed jexa seq oi`
ici lr zkynpd zeigd (zeinipta zkynp ,xnelk) zyalzn
zexnl ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera - dyrÎzevn meiw
- dilr xaer epi`y ici lr - dyrzÎ`l miiwn `edy dryay
`ly ieeivd miiwn o`k mb `ed d"awd ieeiv meiw oipray

l"f epinkg xn`nk ,zeyrl4einin dxiar xar `le ayi" :
) xky el mipzep:`"hily x"enc` w"k zxrd(wx la`eli`k

xacdy enk ,diyre dlert jxc df oi`y zeid ,"devn dyr
`ed - diyrÎi` ici lr - dlily ici lr `l` ,dyrÎzevna
ici lr xe` jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn
d"qy ici lr "d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn g"nx
,gn sc ,f"l wxt oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l zeevn
zxxerzne ,dyrzÎ`le dyr cgi miybtpyk ,eppipra o`ke ,(`

ici lry xnel o`k jiiy `ly ixd ,zegcl odn efi` dl`y
dyer ixd `ed ,oky ,"d`nehd gex" x`yiz xacd z` dyriy
zevn z` zegcl eilr devn dxezdy ,dxezd ieeivl m`zda
Îzevn zegcl eilr deevz dxezd m` mb eli`e .dyrzÎ`ld
oi` seq seq ixd - dyr

o`kdyrnz` jiyniy
xqgi ixd xe`de ,xe`d
z` dyrd dgec okl .f`
oexqgd :dyrzÎ`ld

epyiylibx ote`a
- dyrzÎ`l miniiwnyk
ly geeixde ,o`k oi`
- dyr zevn ziiyr
.epyi - xe`d zkynd
,dyr zevn lr dxiarl rbepa mby ,dxe`kl ixd ,jkl m`zda
didz - eytpae zenlera rtyde xe`d zkynd dxqg f`y
Î`l lr dxiara xacdy itk ,xzei dlecb zyxcpd dxtkd
lry - jtidl ixd ,xen`k ,"`nei"a `xnbd ixac itle ,dyrz
,`l` - ?xzei dlecb dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l lr dxiar
zkynda ,dyrÎzevn meiwa dpyiy zepeilrdy `ed xaqdd
,oky ,dxtkd ici lr oewizl zpzip `l - ziwl`d ytpa xe`
wx d`a dxtkd .dnilyn dxtkd oi` ,jiyndl xiqgdy xe`d
lre - devnd z` miiw `le 'd ieeiv lr xary lr xtkl ick
d`a ,dyrzÎ`l lr dxiara ,eli`e .cala daeyz dwitqn jk

z` owzl ick dxtkdlkici lry oeeike ,dlwlw dxiardy dn
mbe eytpa mbt mxbp ,dyrzÎ`ld lr - dlerta - dxiard
on `l` ,xacd z` owzl cala daeyza ic oi` okl ,dlrnl
owzl egeka `ed `wecy ,xetik mei ly dxtkl wwcfdl gxkdd
epax xne` z`fe .dlrnle eytpa mxbpy mbtd z` xiqdle

:owfdeðéäly oipra okl ±meiwÎ`ln dyrÎzevn dlecb ± ©§
,dyrzÎ`ld z` dgec `ide ,dyrzíei÷ éãé ìòL íeMî¦¤©§¥¦

éLîî äNò úåöîúøàäî íéðBéìò úBîìBòa òôLå øBà C ¦§©£¥©§¦§¤©§¨¤§¦¥¤¨©
øäfa áeúkL Bîk) àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà5ç"îøc , ¥¨§¤¨©Ÿ©¦§¨

ïéãewt,dyrÎzeevn 248 ±àkìîc ïéøáà ç"îø ïepàod ± ¦¦¦§¨¥¨¦§©§¨
ze`xwpd zeliv`d mler ly zecn ± ("`kln" ixa` 248
jiynne ytpd gekl ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,"`kln"
`id devn lk jk ,ilk ynyn `ed eil` ytpdn gekd ekeza
lr zkynpd ,dlrnly zecndn zcgein dkyndl ilke xa`
xe` mikiynn ,devn meiw ici lry ,ixd .devn dze` meiw ici

,mipeilrd zenlera rtye,úé÷ìàä BLôð ìò íâå`ed - §©©©§¨¡Ÿ¦
meiw ici lr ± `ed jexa seq oi` zx`dn rtye xe` jiynn

,devnd:íéøîBàL Bîkep`y dkxaa mixne` ep`y enk - §¤§¦
:devn meiw lr mikxan;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"ici lry - £¤¦§¨§¦§¨

,df mrh iptne .ytpd lr dyecw zkynp ,zeevnici lry
dyrÎzevn ly zepeilrd dpyi - ,rtye xe` jynp dyrÎzevn

,"dyrz `l" dgec "dyr"e ,dyrzÎ`l iablïéðòì ìáà£¨§¦§©
,äáeLzÎzevn lr xaryk owzl ick ,daeyzd oipr iabl - §¨
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תמוז  י"א רביעי יום
פרק א  ,180 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr:àúééøáä ì"ëò

(zeize`dn)éLîäåäøàäc äøàäc äøàä ãéøBäå Clirl ± §¦§¦§¦¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
`edy xe` ,ux`d lr xi`nd dpald xe` lynk dfy ,xaec
dbixcnl cxei dfy xaecn o`k eli`e ,ynydn dx`dn dx`d

cer mikenp minevnvle
dx`dc dx`d `ede ,xzei
,ziyily dx`d ± dx`dc

.úBiúBàä úBøàäî± ¥¤¨¨¦
zeize`dn xi`nd xe`dn
dx`dc dx`d edf ±

.dx`dcéLîä ïëåC §¥¦§¦
,ãBòdx`dd z` -

'eke dx`ddnãò ãéøBäå§¦©
úðéçáa ähî ähîì§©¨©¨¦§¦©

ìzLä,úeìL- ¦§©§§
,dzncewn dkenp zrah lky ,zlylykíîBcä àøápL ãò©¤¦§¨©¥

Lnî,zeig lk mda d`xp `ly minnecd mixacd ±íéðáàk ©¨©£¨¦
"øôò"å "ïáà" ïäéúBîLe ,øôòåly ezeig `ed mydy ± §¨¨§¥¤¤¤§¨¨

,oey`xd wxta xkfpk ,utgd'eë íéôelçc íéôelç íä¥¦¦§¦¦
,'eë úBøeîúc úBøeîúe§¦§
zeize`dy ,xnelk -
dipy mrt zetlgzn

,xzeie:ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
eze`ivne ezeigy ,ixd
zeize`d od ,`xap lk ly
`xapde ,"'d xac" ly
xac"l ze`ivna lha
d`ixad lky jk ,"'ied
ez` zcge`ne dlha

.jxazi
älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

,"jexr ogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x ,"daeyzd

lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn `"hily iaxde

dlbpa wqet - "jexr ogleyd

.dxezc

eizegiya dxni` dpyi

mcewd iaxd ly zeyecwd

zegiyd xtq) ocrÎeznyp

drax` cbpk md "`ipz"d iwlg drax`y ,(jli`e 142 cenr `"yz'd

.jexrÎogleyd iwlg

iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr ogley"ay

:dlbp it lr mbe

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd zeciqg it lr

d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz daeyz)

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d izy

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

iptn (zeipynd yexitl ezncwda xne` m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p weqtay

df jxc lre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib - "d`vie" dligza

" did dligzay ,minid ixac xcqayxbiedax yxcnae ,"mc`d z`

l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk 'g `wqt `"k dyxt ziy`xa

did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl oiicr dlekiy ,"dyxbzpy

,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw" oeyln ,"eizeevna epycw"

itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy oiyeciw enk dfy ,e"n wxt

- zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd jk - ('i wxta oldl xne` `edy

,"daeyz"l zekiiyd zpaen `linne ,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry

gxkdd ony `l` - oiyexib ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky

xyt` i`y ,"`ipz"a f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy

ilan 'ied zcear oipr didiy

.daeyzd oipr df iptl didiy

- `hg ici lr : cere z`f

dgley"mkn`: aezkk) "

,("mkn` dgley mkrytae"

ici lre ,"ezian dglye" ,oiyexibd oipr - "dgley"daeyzdk" ixd ,

,oiyexibd oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi` 'd xn`

lr zyxetn di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df iptl didy

,et `nei) `xnbdy itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd oipr zekiiy

`iane ,dxezay dyrzÎ`l dgec daeyzy ,xne` opgei iaxy zxne` (a

ez`n dklde ezy` z` yi` glyi od xn`l" (` ,b dinxi) weqtdn

xne` - "il` iaeye miax mirx zipf z`e ,cer dil` aeyid xg` yi`l

aeyi `l" ly oiprd dgec daeyzd oipry ,xnelk .`ed jexa yecwd

oipr `ed daeyzd oipry ,`xnbdn xexa ixd ."dzgwl oey`xd dlra

.oiyexib ixg`y oiyeciwdiyilyd wlgd zekiiy o`kn ,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"d xtq lydaeyzd zxb`ogley"d ly iyilyd wlgl ,"

" - "jexrxfrd oa`."miyp" ly mipiprd - "

øtàéðz .à ÷,`ziixaa epcnl ±óBñazkqn ±àîBé1: ¤¤©§¨§¨
ìL,íä äøtk é÷elç äLlr mc`l zpzipd dxtkd ote`a - §Ÿ¨¦¥©¨¨¥

beqn dxiar xar m` :zepey mikxc yly opyi ,`hgy `hg
beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn ote` miiw ,miieqn

,xg` `ed dxtkd ote` mb ,xg`:ãçà ìk íò äáeLúe- §¨¦¨¤¨
oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mr cgi .dxtkd ipte` zylya

:daeyzdäNò úåöî ìò øáòdidy dyrÎzevn miiw `l ± ¨©©¦§©£¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
äèîì ãò ãéøåäå ãåò êéùîä ïëå 'åéúåàä úåøàäî
ùîî íîåãä àøáðù ãò úåìùìúùä 'éçáá äèî

íéðáàëøôòåïäéúåîùåïáàøôòåíäíéôåìéçíéôåìéçã
:ì"ðë 'åë úåøåîúã úåøåîúå 'åë

éðù ÷ìç íìùð
äìòúéå êøáúé ä"æòá

äáåùúä úøâà
àéðú à ÷øôäøôë é÷åìç äùìù àîåé óåñá

øáò .ãçà ìë íò äáåùúå íä
1

2

א.1. פו,

fenz `"i iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dniiwl aiiegnáLådaeyza xfge ±ãò íMî ææ Bðéà §¨¥¨¦¨©
;Bì ïéìçBnL,cin el milgen ,xnelk -úåöî ìò øáò ¤£¦¨©©¦§©

äNòú-àì,ezeyrl `ly deevn dxezdy xac dyr ±¯ áLå Ÿ©£¤§¨
øtëî íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLzdpi` dnvr daeyzd ± §¨¨§©¦¦§©¥

dcnl qgia dwitqn
dxtk ly daexnd
dze` iabl zyxcpd
drityn daeyzd ,dxiar
cr ± eze` eyipri `ly
`ede ,dxtkd ly dpnfl
`ed ea ,mixetikd mei
dxiard lr xtkzn

.xary-ìò-óàc ,Leøt)¥§©©
ïéðòìc ábzexnl ± ©¦§¦§©

iablyäNòú-àì úà äçBcL ,äìBãb äNò úåöî ,íei÷2- ¦¦§©£¥§¨¤¨¤Ÿ©£¤
,xnelk ,dyrzÎ`le dyr ly micebipd ea yiy oipr oncfnyk :
f` dgec - dyrÎzevn miiwi dyrzÎ`l lr xeariy ici lr
ick xacd z` miiwl el xzene ,"dyrzÎ`l"d z` "dyr"d
Îzevn meiwy ixd ;ziviva mi`lk :dnbecl ."dyr"d z` miiwl
,mixne` ep` o`k eli`e ,dyrzÎ`l meiwn dlrnl `ed dyr
lr xtkl ick cala daeyz dwitqn dyrÎzevn zxiar lry
on `l` ,dwitqn cala daeyz oi` dyrzÎ`l zxiar lre .jk
epax cner ef dl`y - ?dxtk myl xetik meil wwcfdl gxkdd
mixxerznd mipiprd zeinipt mb oiap oexztdne .xeztl owfd

dyrÎzevn meiw ici lrdxiar ici lr llegznd mbtde
wqt `a mipiprd zeiniptl m`zdae ,dyrzÎ`l lr melyeÎqg
Î`l zegcl dilr cvik dyrÎzevn meiwl rbepa dkldd
okez .dyrzÎ`l zxiar lr zyxcpd dxtkd ote`e ,dyrz
`edy jk lr sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa :`ed dxvwa uexizd
xe` jk ici lr jynp mb ,xacd z` zeyrl d"awd ieeiv miiwn
xa` enk `id devn lk ,oky ,eytpae mipeilrd zenlera rtye

):`"hily x"enc` w"k zxrdl"fx 'lke"3cbpk oixai` g"nx
zeig jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,("r"n g"nx
xe`n zeig rty dkiynne ilk `id dyrÎzevn lk jk ,ytpdn
jk - ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`ed jexa seq oi`
ici lr zkynpd zeigd (zeinipta zkynp ,xnelk) zyalzn
zexnl ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera - dyrÎzevn meiw
- dilr xaer epi`y ici lr - dyrzÎ`l miiwn `edy dryay
`ly ieeivd miiwn o`k mb `ed d"awd ieeiv meiw oipray

l"f epinkg xn`nk ,zeyrl4einin dxiar xar `le ayi" :
) xky el mipzep:`"hily x"enc` w"k zxrd(wx la`eli`k

xacdy enk ,diyre dlert jxc df oi`y zeid ,"devn dyr
`ed - diyrÎi` ici lr - dlily ici lr `l` ,dyrÎzevna
ici lr xe` jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn
d"qy ici lr "d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn g"nx
,gn sc ,f"l wxt oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l zeevn
zxxerzne ,dyrzÎ`le dyr cgi miybtpyk ,eppipra o`ke ,(`

ici lry xnel o`k jiiy `ly ixd ,zegcl odn efi` dl`y
dyer ixd `ed ,oky ,"d`nehd gex" x`yiz xacd z` dyriy
zevn z` zegcl eilr devn dxezdy ,dxezd ieeivl m`zda
Îzevn zegcl eilr deevz dxezd m` mb eli`e .dyrzÎ`ld
oi` seq seq ixd - dyr

o`kdyrnz` jiyniy
xqgi ixd xe`de ,xe`d
z` dyrd dgec okl .f`
oexqgd :dyrzÎ`ld

epyiylibx ote`a
- dyrzÎ`l miniiwnyk
ly geeixde ,o`k oi`
- dyr zevn ziiyr
.epyi - xe`d zkynd
,dyr zevn lr dxiarl rbepa mby ,dxe`kl ixd ,jkl m`zda
didz - eytpae zenlera rtyde xe`d zkynd dxqg f`y
Î`l lr dxiara xacdy itk ,xzei dlecb zyxcpd dxtkd
lry - jtidl ixd ,xen`k ,"`nei"a `xnbd ixac itle ,dyrz
,`l` - ?xzei dlecb dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l lr dxiar
zkynda ,dyrÎzevn meiwa dpyiy zepeilrdy `ed xaqdd
,oky ,dxtkd ici lr oewizl zpzip `l - ziwl`d ytpa xe`
wx d`a dxtkd .dnilyn dxtkd oi` ,jiyndl xiqgdy xe`d
lre - devnd z` miiw `le 'd ieeiv lr xary lr xtkl ick
d`a ,dyrzÎ`l lr dxiara ,eli`e .cala daeyz dwitqn jk

z` owzl ick dxtkdlkici lry oeeike ,dlwlw dxiardy dn
mbe eytpa mbt mxbp ,dyrzÎ`ld lr - dlerta - dxiard
on `l` ,xacd z` owzl cala daeyza ic oi` okl ,dlrnl
owzl egeka `ed `wecy ,xetik mei ly dxtkl wwcfdl gxkdd
epax xne` z`fe .dlrnle eytpa mxbpy mbtd z` xiqdle

:owfdeðéäly oipra okl ±meiwÎ`ln dyrÎzevn dlecb ± ©§
,dyrzÎ`ld z` dgec `ide ,dyrzíei÷ éãé ìòL íeMî¦¤©§¥¦

éLîî äNò úåöîúøàäî íéðBéìò úBîìBòa òôLå øBà C ¦§©£¥©§¦§¤©§¨¤§¦¥¤¨©
øäfa áeúkL Bîk) àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà5ç"îøc , ¥¨§¤¨©Ÿ©¦§¨

ïéãewt,dyrÎzeevn 248 ±àkìîc ïéøáà ç"îø ïepàod ± ¦¦¦§¨¥¨¦§©§¨
ze`xwpd zeliv`d mler ly zecn ± ("`kln" ixa` 248
jiynne ytpd gekl ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,"`kln"
`id devn lk jk ,ilk ynyn `ed eil` ytpdn gekd ekeza
lr zkynpd ,dlrnly zecndn zcgein dkyndl ilke xa`
xe` mikiynn ,devn meiw ici lry ,ixd .devn dze` meiw ici

,mipeilrd zenlera rtye,úé÷ìàä BLôð ìò íâå`ed - §©©©§¨¡Ÿ¦
meiw ici lr ± `ed jexa seq oi` zx`dn rtye xe` jiynn

,devnd:íéøîBàL Bîkep`y dkxaa mixne` ep`y enk - §¤§¦
:devn meiw lr mikxan;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"ici lry - £¤¦§¨§¦§¨

,df mrh iptne .ytpd lr dyecw zkynp ,zeevnici lry
dyrÎzevn ly zepeilrd dpyi - ,rtye xe` jynp dyrÎzevn

,"dyrz `l" dgec "dyr"e ,dyrzÎ`l iablïéðòì ìáà£¨§¦§©
,äáeLzÎzevn lr xaryk owzl ick ,daeyzd oipr iabl - §¨
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äáåùúä úøâà
ìò øáò åì ïéìçåîù ãò íùî ææ åðéà áùå ò"î ìò
â"òàã 'éô) .øôëî ë"äåéå äìåú äáåùú áùå ú"ìî
íåùî åðééä .ú"ì úà äçåãù äìåãâ ò"î íåé÷ ïéðòìã
íéðåéìò úåîìåòá òôùå øåà êéùîî ò"î íåé÷ é"òù
ïéãå÷ô ç"îøã øäæá ù"îë) ä"á ñ"à øåà úøàäî
ù"îë úé÷ìàä åùôð ìò íâå (àëìîã ïéøáà ç"îø ïåðéà
ïéìçåîù óà äáåùú ïéðòì ìáà .åéúåöîá åðùã÷ øùà
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ובכ"מ.2. ב. ג, ע"ב.3.יבמות סוף כג, מט"ו.4.מכות פ"ג מכות ל'.5.משנה תיקון זהר תיקוני

פה



fenz `"i iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dyróàjk lr dwitqn dnvr daeyzdy zexnl ±ïéìçBnL ©¤£¦
øîàî äNò àìå Cøaúé Búeëìîa ãønL ìò Lðòä Bì¨Ÿ¤©¤¨©§©§¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©

,Cìnä,z`f lka ,j` ,cala daeyz zpwzn z`f z` .d"awd - ©¤¤
,ixdy ,dyrÎzevn lr dxiard z` lilk zpwzn `id oi`

øBàä íB÷î-ìkî± ¦¨¨¨
meiw ici lr jiynn didy

,dyrÎzevnøcòðmb ± ¤§¨
,daeyza xfgy ixg`
eðéúBaø øîàîëe ,'eëå§§©£©©¥

äëøáì íðBøëæ6ìò ¦§¨¦§¨¨©
÷eñt7ìëeé àì úeòî" : ¨§ª¨Ÿ©

ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì¦§Ÿ¤¤¦¥
úéáøò ìL òîL úàéø÷§¦©§©¤©§¦

,"'eëå Bàowzl ozip `l - §
miyeryk mb ,z`f

,daeyzøäæpL óàc§©¤¦§¨
úàéø÷ úBø÷ì äzòî¥©¨¦§§¦©
úéáøò ìL òîL§©¤©§¦

íìBòì úéøçLå,epiid ± §©£¦§¨
lr daeyza xfeg `edy
mcewn xiqgdy dn

,rny z`ixw `exwlïéà¥
ïwúì úìòBî BúáeLz§¨¤¤§©¥

;úçà íòt ìhaM äî- ©¤¦¥©©©©
,oky .rny z`ixw
rtyde xe`d zkynd

ici lr jiynn didydze`miptÎlkÎlr .dxqg ± rny z`ixw
dn ,ixdxyt`yokle ,cala daeyza owzn `ed ± owzl el

miiql ick sqep xac oi`e ,ezxtk myl cala daeyz dwitqn
.dxtkd z`÷aãpL éãé ìò ,äNòú-àì úåöî ìò øáBòäå§¨¥©¦§©Ÿ©£¤©§¥¤¦§©

a òøäBLôðlr e` dyrn ici lr rx ly dlert dyeryk ± ¨©§©§
,df ici lr dpd ,daygn ici lr e` xeaic iciíât äNBò¤§¨

äávç øB÷îe dLøLa äìòîì,dnypd ly ±'éc íéLeála) §©§¨§¨§¨¨ª§¨©§¦§
,äiNòc úBøéôñ,diyrd mleray zexitq xyr iyeala - §¦©£¦¨

øäæ éðewúa áeúkL Bîk8eäépîc ,ïBì úðéwz ïéLeáì" : §¤¨§¦¥Ÿ©§¦§¦©§¦©§
"'eëå àLð éðáì ïéúîLð ïéçøt,odl zpwzd miyeal ± ¨§¦¦§¨¦¦§¥¨¨§

ep` mi`ex .(mc` ipal zenyp zegxet mdny ,"zexitq"l
mdny "zexitq"l miyeal ly oipr epyiy ,df "xdf ipewiz"n
lr dyrp ± ytpa mbt dyrp dxiar ici lryke ,zeytpd ze`a

,ytpd yxeya mb mbt jk iciCëì,okl ±BLôðì äøtk ïéà §¨¥©¨¨§©§
äìòîì àìå`id "dxtk" ly dzernyn ,oldl xn`iy itk ± §Ÿ§©§¨

z` zewpl dgeka oi` cala daeyz dpd ,mbtd iewipe zxqd
,dlrnle ytpa mbtd,íéøetkä íBé ãò.xtkn envr meidy - ©©¦¦

:áeúkL Bîkxetik meil rbepa -9:Lãwä ìò øtëå" §¤¨§¦¤©©Ÿ¤
"eøäèz 'ä éðôì" ,"'Bâå íäéòLtîe ìàøNé éða úBàîhî10 ¦ª§§¥¦§¨¥¦¦§¥¤§¦§¥¦§¨

.à÷éc "'ä éðôì" ¯±iptl,dlrnl epiid "iptl" .`wec 'd ¦§¥©§¨
mei ly dxdhdy ixd .mkzxdh `eaz myn ,'ied myn dlrnl
mewnn d`a ,xetik
myn dlrnly dbixcnne
`ed okl xy` ,'ied
mewndn dlrnl
rbet mda dbixcnde
ici lr deedznd mbtd
± dyrzÎ`l lr mixaery
lr dxtkd f` dpyi okle
miptÎlkÎlr .ef dxiar
zevn lr dxiaray ,`vei
xzei xeng xac epyi dyr

`nÎ`l lr dxiara xy
.dyrzãîìì ïéà ïëìå§¨¥¥¦§Ÿ
ïàkî`ziixadn ± ¦¨

± dyrÎzevnay zxne`d
oilgen daeyz miyeryk
Î`la eli`e ,mewna el
wx dxtkd d`a dyrz
xyt` i` ± xetik meia

cenll-ñç àl÷ íeLª¨©
,äNò úåöîa íBìLå§¨§¦§©£¥

èøôáecenll xeq`y ± ¦§¨
`lew mey,äøBz ãeîìúa,dxez cenil ly dyrÎzevna - §©§¨

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà äaøcàå11-LBãwä øzéå : §©§©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¥©¨
àeä-Ceøa,zeniieqn zeaiqpa ±ìòenk zexeng zexiar ± ¨©

ïäL óà ,'eëå äøæ äãBáòoypery s` ±úBúéîe úBúéøk £¨¨¨§©¤¥§¦¦
.(äøBz ãeîìz ìeha ìò øzéå àìå ,ïéc-úéaxne` oldl ± ¥¦§Ÿ¦¥©¦©§¨

:`ziixaaïéc-úéa úBúéîe úBúéøk ìò øáòzexiar lr ± ¨©©§¦¦¥¦
- oic zia ici lr dzin e` zxk oyperyíéøetkä íBéå äáeLz§¨§©¦¦

,ïéìBz,el` zexiar lr dlrnln ypridl `ly -ïéøeqéå ¦§¦¦
,Leøt) ïé÷øîî,`ed "oiwxnn" -àeäå ,äøtkä ïéøîBb §¨§¦¥§¦©©¨¨§

lîì àéä äøtk ék ,Lôpä çöçöì äôéèLe ä÷éøî ïBLïBL ¦§§¦¨§¦¨§©§¥©©¤¤¦©¨¨¦§
,(àèçä Ceìëì çp÷nL ,çep÷zezixk ly zexiaray ixd - ¦©¤§©¥©¦§©¥§

ly mipipr ici lr dyrpy iewipd witqn `l ,oic zia zezine
ici lr wexinde iewipd mb yxcp `l` ,xetik meie daeyz

,olvilÎ`pngx mixeqiøîàpL12íòLt èáLá ézã÷ôe" : ¤¤¡©¨©§¦§¥¤¦§¨
."íðBò íéòâðáeyxcp odilry el`k zexiar opyiy ixd ± ¦§¨¦£¨

zezixk oypery zexiard ,ode ± l"x oixeqi ici lr iewipd
.oic zia zezineì ïàk ãòàúéøaä ïBL.`nei zkqn seqay - ©¨§©¨©§¨
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äáåùúä úøâà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé
íìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"÷ úåø÷ì äúòî øäæðù
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

:àúééøáä ì"ëò
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א.6. כו, ה.7.ברכות א, טז.9.בהקדמה.8.קהלת טז, מות ל.10.אחרי טז, ה"ז.11.שם, פ"א חגיגה פט,12.ירושלמי תהלים
כג.

fenz a"i iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ב חמישי יום
,`v 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåöî äðäå,182 'nr cr:äàøéî à"ë

äáeLzä úåöî ,äpäå13àèçä úáéæò àéä äøBzä ïî §¦¥¦§©©§¨¦©¨¦£¦©©¥§
ãáìa,dxezd on daeyzd oipr `id ,cala `hgd zaifr ± ¦§©

àúéàãk)aezky itk ±ïéøãäðñc â ÷øt àøîba14ïLçáe ¦§¦¨©§¨¨¤¤§©§¤§¦§Ÿ¤
ãì ïîéñ óBñ ètLî15úeãò ïéðòì16,(z` afer `ed m`y - ¦§¨¦¨§¦§©¥

xfeg epi`e cala `hgd
dyry `hg eze` lr
± zecrl leqt eze`

zecrl xyk edixd17,
áìa Baìa øîâiL eðéäc§©§¤¦§Ÿ§¦§¥
ãBò áeLé ìáì ,íìL̈¥§©¨
ãøîì ,äìñëì§¦§¨¦§Ÿ

Cøaúé Búeëìîa18àìå , §©§¦§¨¥§Ÿ
ãBò øáòélr ±úåöî ©£Ÿ¦§©

Cìnä,mler ly ekln ± ©¤¤
d"awdïä ,íBìLå-ñç©§¨¥

äNò úåöîa19ïä §¦§©£¥¥
äNòú àì úåöîa20. §¦§©Ÿ©£¤
ì Leøt øwò eäæåïBL §¤¦©¥§

,"äáeLz",xnelk -ì,BLôð ìëáe Baì ìëa 'ä ìà áeL §¨¨¤§¨¦§¨©§

ìå BãáòìáeúkL Bîk ,åéúBöî ìk øîL21òé" :òLø áæ §¨§§¦§Ÿ¨¦§¨§¤¨©£Ÿ¨¨
;"'Bâå 'ä ìà áLéå ,åéúáLçî ïåà Léàå Bkøcweqtd - ©§§¦¨¤©§§Ÿ¨§¨Ÿ¤§

z` afer ryxdy dna ± d"awd l` eaey `hazn dna :xne`
.ely `hgd zeaygn z` afer `hegde ,zncewd ekxc

íéávð úLøôáe22:áéúk §¨¨©¦¨¦§¦
aezk -23:'ä ãò záLå"§©§¨©

é÷ìàBì÷á zòîLå E ¡Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ
"'Bâå Eááì ìëa ,'Bâå24. §§¨§¨§§

ixd ±25daeyzd oipry
ici lr ,'d l` aeyl ,`ed
xac ,elewa drinyd
lka zeyridl jixvy

aezk mb jke .ald26:
'ä ãò ìàøNé äáeL"¨¦§¨¥©

é÷ìà;"'Bâå Eoke - ¡Ÿ¤§
aezk27:'ä eðáéLä"£¦¥
éìà"'Bâå E28.lkn ± ¥¤§

xexa ,mixen`d miweqtd
`le eizeevn z` miiwl ,'d l` aeyl `ed daeyzd oipry
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äáåùúä úøâà
à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå

ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
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.13‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ה"ב פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב :
בתוכן דתשובה דס"ל מורה הל' דפשטות -‰ÂˆÓ ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת

היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן  רק ולא - בתחלתה) ותשובה  וידוי מצות תשובה,ÈÙÏלהצ"צ הל'
שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע הם): להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה

אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ‰˙˘Â·‰'ובסהמ"צ ÌÚ.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה .".14

ב. ואילך.15.כה, כט ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא
רק  שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות  מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ˘ËÈÏ"‡17.ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :
(·Ï‡דגם היא תשובה - דברים מחילה ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים -,Ú"Ù· בסוף וכמשנ"ת
תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו  לא "ולכן - ורפ"ב מנחת ÏÏÎהפרק  ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין ."

שסד". מצוה ˘ËÈÏ"‡:18.חינוך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל - הדברים המשך "כל
בדוגמאÈÏÏÎענין [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". במל' למרוד ישוב ג"כ ˘·˜ÌÂÈ"דלא המצות

עליו יקבל בתחלה הכללי ענין הקדמת Î"Á‡Âצ"ל ˘"ÓÂÚ יעזוב לראי': שמביא בהכתובים גם וכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול
דרכו - יחיד (ל' דרכו בקולו·ÏÏÎרשע (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,'Â‚Â("פרט") ֶַ

במל"ת". הן במ"ע "הן החלטות ב' שצ"ל וכן המצות). פרטי - ˘ËÈÏ"‡19.(ציוויו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- ועשה קום צ"ל "שבזה :
עליו". מקבל ˘ËÈÏ"‡:20.ובכ"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- מל"ת על משא"כÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, ישעיה 21.עשיית

ז. ˘ËÈÏ"‡:22.נה, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰,דברים סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ולא
·ÌÎוכהתחלתה È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי ועיקר ועוד 'בכל È˘גו'. דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו ללמוד

ב.23.לבבך'". ל, הרבי 24.נצבים כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם
תשובה  הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני שזה לומר" ש"יש שליט"א,

ה"ב". ˘ËÈÏ"‡:25.פ"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ה"ה פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין -

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה מ"ב) פרשה להרס"ג לסהמ"צ ב.26.הרי"פ יד, 27.הושע

כב. ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח דע"י ‰˜„ÌÈסדרם רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא
(דחלק ב "ה הוי' שם השפעת מוריד העלאת ‰ÈÂ'החטא צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' עמו

Ï"‰Îיעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .ÂÎ¯„ Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב )˘·Ï·גו'
גו' ושבת ועז"נ - (Í··Ïגו'·˜ÂÏÂכו' התבוננות (ראשונה) ה' שובה¯˜גו'. ועז"נ - חסרונו) שכל Ï‡¯˘Èבזה - י' המעלה). (שם

פו
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,dyróàjk lr dwitqn dnvr daeyzdy zexnl ±ïéìçBnL ©¤£¦
øîàî äNò àìå Cøaúé Búeëìîa ãønL ìò Lðòä Bì¨Ÿ¤©¤¨©§©§¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©

,Cìnä,z`f lka ,j` ,cala daeyz zpwzn z`f z` .d"awd - ©¤¤
,ixdy ,dyrÎzevn lr dxiard z` lilk zpwzn `id oi`

øBàä íB÷î-ìkî± ¦¨¨¨
meiw ici lr jiynn didy

,dyrÎzevnøcòðmb ± ¤§¨
,daeyza xfgy ixg`
eðéúBaø øîàîëe ,'eëå§§©£©©¥

äëøáì íðBøëæ6ìò ¦§¨¦§¨¨©
÷eñt7ìëeé àì úeòî" : ¨§ª¨Ÿ©

ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì¦§Ÿ¤¤¦¥
úéáøò ìL òîL úàéø÷§¦©§©¤©§¦

,"'eëå Bàowzl ozip `l - §
miyeryk mb ,z`f

,daeyzøäæpL óàc§©¤¦§¨
úàéø÷ úBø÷ì äzòî¥©¨¦§§¦©
úéáøò ìL òîL§©¤©§¦

íìBòì úéøçLå,epiid ± §©£¦§¨
lr daeyza xfeg `edy
mcewn xiqgdy dn

,rny z`ixw `exwlïéà¥
ïwúì úìòBî BúáeLz§¨¤¤§©¥

;úçà íòt ìhaM äî- ©¤¦¥©©©©
,oky .rny z`ixw
rtyde xe`d zkynd

ici lr jiynn didydze`miptÎlkÎlr .dxqg ± rny z`ixw
dn ,ixdxyt`yokle ,cala daeyza owzn `ed ± owzl el

miiql ick sqep xac oi`e ,ezxtk myl cala daeyz dwitqn
.dxtkd z`÷aãpL éãé ìò ,äNòú-àì úåöî ìò øáBòäå§¨¥©¦§©Ÿ©£¤©§¥¤¦§©

a òøäBLôðlr e` dyrn ici lr rx ly dlert dyeryk ± ¨©§©§
,df ici lr dpd ,daygn ici lr e` xeaic iciíât äNBò¤§¨

äávç øB÷îe dLøLa äìòîì,dnypd ly ±'éc íéLeála) §©§¨§¨§¨¨ª§¨©§¦§
,äiNòc úBøéôñ,diyrd mleray zexitq xyr iyeala - §¦©£¦¨

øäæ éðewúa áeúkL Bîk8eäépîc ,ïBì úðéwz ïéLeáì" : §¤¨§¦¥Ÿ©§¦§¦©§¦©§
"'eëå àLð éðáì ïéúîLð ïéçøt,odl zpwzd miyeal ± ¨§¦¦§¨¦¦§¥¨¨§

ep` mi`ex .(mc` ipal zenyp zegxet mdny ,"zexitq"l
mdny "zexitq"l miyeal ly oipr epyiy ,df "xdf ipewiz"n
lr dyrp ± ytpa mbt dyrp dxiar ici lryke ,zeytpd ze`a

,ytpd yxeya mb mbt jk iciCëì,okl ±BLôðì äøtk ïéà §¨¥©¨¨§©§
äìòîì àìå`id "dxtk" ly dzernyn ,oldl xn`iy itk ± §Ÿ§©§¨

z` zewpl dgeka oi` cala daeyz dpd ,mbtd iewipe zxqd
,dlrnle ytpa mbtd,íéøetkä íBé ãò.xtkn envr meidy - ©©¦¦

:áeúkL Bîkxetik meil rbepa -9:Lãwä ìò øtëå" §¤¨§¦¤©©Ÿ¤
"eøäèz 'ä éðôì" ,"'Bâå íäéòLtîe ìàøNé éða úBàîhî10 ¦ª§§¥¦§¨¥¦¦§¥¤§¦§¥¦§¨

.à÷éc "'ä éðôì" ¯±iptl,dlrnl epiid "iptl" .`wec 'd ¦§¥©§¨
mei ly dxdhdy ixd .mkzxdh `eaz myn ,'ied myn dlrnl
mewnn d`a ,xetik
myn dlrnly dbixcnne
`ed okl xy` ,'ied
mewndn dlrnl
rbet mda dbixcnde
ici lr deedznd mbtd
± dyrzÎ`l lr mixaery
lr dxtkd f` dpyi okle
miptÎlkÎlr .ef dxiar
zevn lr dxiaray ,`vei
xzei xeng xac epyi dyr

`nÎ`l lr dxiara xy
.dyrzãîìì ïéà ïëìå§¨¥¥¦§Ÿ
ïàkî`ziixadn ± ¦¨

± dyrÎzevnay zxne`d
oilgen daeyz miyeryk
Î`la eli`e ,mewna el
wx dxtkd d`a dyrz
xyt` i` ± xetik meia

cenll-ñç àl÷ íeLª¨©
,äNò úåöîa íBìLå§¨§¦§©£¥

èøôáecenll xeq`y ± ¦§¨
`lew mey,äøBz ãeîìúa,dxez cenil ly dyrÎzevna - §©§¨

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà äaøcàå11-LBãwä øzéå : §©§©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¥©¨
àeä-Ceøa,zeniieqn zeaiqpa ±ìòenk zexeng zexiar ± ¨©

ïäL óà ,'eëå äøæ äãBáòoypery s` ±úBúéîe úBúéøk £¨¨¨§©¤¥§¦¦
.(äøBz ãeîìz ìeha ìò øzéå àìå ,ïéc-úéaxne` oldl ± ¥¦§Ÿ¦¥©¦©§¨

:`ziixaaïéc-úéa úBúéîe úBúéøk ìò øáòzexiar lr ± ¨©©§¦¦¥¦
- oic zia ici lr dzin e` zxk oyperyíéøetkä íBéå äáeLz§¨§©¦¦

,ïéìBz,el` zexiar lr dlrnln ypridl `ly -ïéøeqéå ¦§¦¦
,Leøt) ïé÷øîî,`ed "oiwxnn" -àeäå ,äøtkä ïéøîBb §¨§¦¥§¦©©¨¨§

lîì àéä äøtk ék ,Lôpä çöçöì äôéèLe ä÷éøî ïBLïBL ¦§§¦¨§¦¨§©§¥©©¤¤¦©¨¨¦§
,(àèçä Ceìëì çp÷nL ,çep÷zezixk ly zexiaray ixd - ¦©¤§©¥©¦§©¥§

ly mipipr ici lr dyrpy iewipd witqn `l ,oic zia zezine
ici lr wexinde iewipd mb yxcp `l` ,xetik meie daeyz

,olvilÎ`pngx mixeqiøîàpL12íòLt èáLá ézã÷ôe" : ¤¤¡©¨©§¦§¥¤¦§¨
."íðBò íéòâðáeyxcp odilry el`k zexiar opyiy ixd ± ¦§¨¦£¨

zezixk oypery zexiard ,ode ± l"x oixeqi ici lr iewipd
.oic zia zezineì ïàk ãòàúéøaä ïBL.`nei zkqn seqay - ©¨§©¨©§¨
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äáåùúä úøâà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé
íìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"÷ úåø÷ì äúòî øäæðù
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

:àúééøáä ì"ëò
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א.6. כו, ה.7.ברכות א, טז.9.בהקדמה.8.קהלת טז, מות ל.10.אחרי טז, ה"ז.11.שם, פ"א חגיגה פט,12.ירושלמי תהלים
כג.
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תמוז  י"ב חמישי יום
,`v 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåöî äðäå,182 'nr cr:äàøéî à"ë

äáeLzä úåöî ,äpäå13àèçä úáéæò àéä äøBzä ïî §¦¥¦§©©§¨¦©¨¦£¦©©¥§
ãáìa,dxezd on daeyzd oipr `id ,cala `hgd zaifr ± ¦§©

àúéàãk)aezky itk ±ïéøãäðñc â ÷øt àøîba14ïLçáe ¦§¦¨©§¨¨¤¤§©§¤§¦§Ÿ¤
ãì ïîéñ óBñ ètLî15úeãò ïéðòì16,(z` afer `ed m`y - ¦§¨¦¨§¦§©¥

xfeg epi`e cala `hgd
dyry `hg eze` lr
± zecrl leqt eze`

zecrl xyk edixd17,
áìa Baìa øîâiL eðéäc§©§¤¦§Ÿ§¦§¥
ãBò áeLé ìáì ,íìL̈¥§©¨
ãøîì ,äìñëì§¦§¨¦§Ÿ

Cøaúé Búeëìîa18àìå , §©§¦§¨¥§Ÿ
ãBò øáòélr ±úåöî ©£Ÿ¦§©

Cìnä,mler ly ekln ± ©¤¤
d"awdïä ,íBìLå-ñç©§¨¥

äNò úåöîa19ïä §¦§©£¥¥
äNòú àì úåöîa20. §¦§©Ÿ©£¤
ì Leøt øwò eäæåïBL §¤¦©¥§

,"äáeLz",xnelk -ì,BLôð ìëáe Baì ìëa 'ä ìà áeL §¨¨¤§¨¦§¨©§

ìå BãáòìáeúkL Bîk ,åéúBöî ìk øîL21òé" :òLø áæ §¨§§¦§Ÿ¨¦§¨§¤¨©£Ÿ¨¨
;"'Bâå 'ä ìà áLéå ,åéúáLçî ïåà Léàå Bkøcweqtd - ©§§¦¨¤©§§Ÿ¨§¨Ÿ¤§

z` afer ryxdy dna ± d"awd l` eaey `hazn dna :xne`
.ely `hgd zeaygn z` afer `hegde ,zncewd ekxc

íéávð úLøôáe22:áéúk §¨¨©¦¨¦§¦
aezk -23:'ä ãò záLå"§©§¨©

é÷ìàBì÷á zòîLå E ¡Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ
"'Bâå Eááì ìëa ,'Bâå24. §§¨§¨§§

ixd ±25daeyzd oipry
ici lr ,'d l` aeyl ,`ed
xac ,elewa drinyd
lka zeyridl jixvy

aezk mb jke .ald26:
'ä ãò ìàøNé äáeL"¨¦§¨¥©

é÷ìà;"'Bâå Eoke - ¡Ÿ¤§
aezk27:'ä eðáéLä"£¦¥
éìà"'Bâå E28.lkn ± ¥¤§

xexa ,mixen`d miweqtd
`le eizeevn z` miiwl ,'d l` aeyl `ed daeyzd oipry
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äáåùúä úøâà
à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå

ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
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.13‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ה"ב פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב :
בתוכן דתשובה דס"ל מורה הל' דפשטות -‰ÂˆÓ ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת

היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן  רק ולא - בתחלתה) ותשובה  וידוי מצות תשובה,ÈÙÏלהצ"צ הל'
שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע הם): להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה

אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ‰˙˘Â·‰'ובסהמ"צ ÌÚ.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה .".14

ב. ואילך.15.כה, כט ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא
רק  שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות  מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ˘ËÈÏ"‡17.ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :
(·Ï‡דגם היא תשובה - דברים מחילה ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים -,Ú"Ù· בסוף וכמשנ"ת
תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו  לא "ולכן - ורפ"ב מנחת ÏÏÎהפרק  ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין ."

שסד". מצוה ˘ËÈÏ"‡:18.חינוך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל - הדברים המשך "כל
בדוגמאÈÏÏÎענין [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". במל' למרוד ישוב ג"כ ˘·˜ÌÂÈ"דלא המצות

עליו יקבל בתחלה הכללי ענין הקדמת Î"Á‡Âצ"ל ˘"ÓÂÚ יעזוב לראי': שמביא בהכתובים גם וכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול
דרכו - יחיד (ל' דרכו בקולו·ÏÏÎרשע (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,'Â‚Â("פרט") ֶַ

במל"ת". הן במ"ע "הן החלטות ב' שצ"ל וכן המצות). פרטי - ˘ËÈÏ"‡19.(ציוויו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- ועשה קום צ"ל "שבזה :
עליו". מקבל ˘ËÈÏ"‡:20.ובכ"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- מל"ת על משא"כÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, ישעיה 21.עשיית

ז. ˘ËÈÏ"‡:22.נה, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰,דברים סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ולא
·ÌÎוכהתחלתה È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי ועיקר ועוד 'בכל È˘גו'. דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו ללמוד

ב.23.לבבך'". ל, הרבי 24.נצבים כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם
תשובה  הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני שזה לומר" ש"יש שליט"א,

ה"ב". ˘ËÈÏ"‡:25.פ"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ה"ה פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין -

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה מ"ב) פרשה להרס"ג לסהמ"צ ב.26.הרי"פ יד, 27.הושע

כב. ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח דע"י ‰˜„ÌÈסדרם רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא
(דחלק ב "ה הוי' שם השפעת מוריד העלאת ‰ÈÂ'החטא צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' עמו

Ï"‰Îיעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .ÂÎ¯„ Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב )˘·Ï·גו'
גו' ושבת ועז"נ - (Í··Ïגו'·˜ÂÏÂכו' התבוננות (ראשונה) ה' שובה¯˜גו'. ועז"נ - חסרונו) שכל Ï‡¯˘Èבזה - י' המעלה). (שם

פז
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.zexiar mey zeyrlàéä äáeLzäL ,ïBîää úòãk àìå§Ÿ§©©¤¨¤©§¨¦
.úéðòzä.xary zexiard lr ±úBúéøk ìò øáòL éî elôàå ©©£¦©£¦¦¤¨©©§¦

,íéøeqé éãé ìò àéä Búøtk øîbL ,ïéc-úéa úBúéîe- ¦¥¦¤§©©¨¨¦©§¥¦¦
,`nei zkqna `ziixadn lirl xkfpk-Ceøa-LBãwäL eðéä©§¤©¨¨

íéøeqé åéìò àéáî àeä¥¦¨¨¦¦
xnb md dl` mixeqie ±

,ezxtkáeúkL Bîëe)11: §¤¨
¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe"¨©§¦§¥¤§

,(à÷éã "ézã÷ôe"- ¨©§¦©§¨
d"awdyz` `ian

mixeqid,eðéäå29izn - §©§
xnbl mixeqi d"awd `ian
df ixd ,dxtkd
äéeöø BúáeLzLk§¤§¨§¨
BáeLa ,Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§
BLôðå Baì ìëa 'ä ìà¤§¨¦§©§
éæà ,äáäàî¥©£¨£©
àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
¯ "'eëå íéðtä íénë"å§©©¦©¨¦§
,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
'ä ãñçå äáäàä øøBòì§¥¨©£¨§¤¤

,äfä íìBòa íéøeqéa BðBò ÷øîìzexxerzd ici lr - §¨¥£§¦¦¨¨©¤
frd epevx z` `han mc`dy itk ,"miptd mink"e ,dhnln
zexxerzd lret df xac ± 'd l` ezad` cvn 'd l` aeyl
eze` wxnl ,cqge dad`a eqgiizi eil` mby ,dlrnl dliawn

,dfd mlera mixeqi ici lr eizepeern lilkáeúkL Bîëe30: §¤¨
."'Bâå çéëBé 'ä áäàé øLà úà ék"eze` wxnl ick ± ¦¤£¤¤¡©¦©§

cvn ,`ian d"awdy ,dl` mixeqi .dfd mlera ± eizepeern
mixeqid md dl` ± dad` jezn 'd l` ayy inl ,ezad`
ici lr `ed ozxtk xnby zexiara ,ytpd zxtk miniiqnd
lr lawn mc`y mixeqie zeiprzl dpeekd oi` ,j` .mixeqi

.envrâ"îqäå í"aîøä eøékæä àì ïëìå,fh r"n ±íeL §¨¥Ÿ¦§¦¨©§©§©§©
óà ,äáeLzä úåöîa ììk úéðòz,`l ±úBúéîe úBúéøëa ©£¦§¨§¦§©©§¨©¦§¦¦

,ïéc-úéazzin e` zxk `ed oypery zexiar lr daeyza mb - ¥¦
itk ± mixeqid oipr ixd `ed el` zexiar zxtk xnby ,oic zia

mixikfn b"nqde m"anxd oi` ,okÎitÎlrÎs` ± zxne` `xnbdy
mixen`d mixeqidy iptn ± ziprzd oipr z` el` zexiara mb

,zeiprzl mipeekn mpi`éeceä ÷øxeaica mihxtne micezny ± ©©¦
,e`hgy mi`hgd z`,äìéçî úLwáe,zexiard lr -Bîk ©¨©§¦¨§

äøBza áeúkL31: ¤¨©¨
íúàhç úà ecåúäå"§¦§©¤©¨¨

"'Bâå32.iecied z` ± §
mixikfn ok dlign zywae
zevna b"nqde m"anxd
wlg edf ,oky ,daeyzd
xac ly enrh .daeyzdn
dxiara ik ,`ed (aezk)
."dnyp"e "seb" epyi
`ed dxiard dyrn
de`zde oevxde ,"seb"d
`ed ,dxiard z` zeyrl
`edy drya ."dnyp"d
ixd eilr ,daeyz dyer
mbe "seb"d z` mb lhal
ly "dnyp"d z`
z` dpd .dxiard
lr dhxgd ici lr milhan - de`zde oevxd z` - "dnyp"d
xrv .dxiard z` dyry lr xrhvn `ede el dxegy ,xard
beprzd z` lhan dxiard lr xrvde ,beprzn jtidd ixd `ed
,la` ,mikixv .dxiar dze`a de`zde oevxd ea eid ezaiqay
`adl rpnidl jkae ,dxiard ly "seb"d z` mb lhal ixd
dyrn z` lhaiy dyrn o`k oi` ixde - ef dxiar zeyrln
,eita `iven `edy iecied dpd .dxiard "seb" `edy ,dxiard
lr .dxiard "seb" z` lhan df - "dyrn ied eizty zniwr"e
zeiprz eli`e .daeyzdn wlg `edy iecied oipr edf ,mipt lk

.daeyzdn wlg opi`ìàBéa áeúkM äîe33ìëa éãò eáeL" : ©¤¨§¥¨©§¨
,"'Bâ éëááe íBöa íëááìziprzd oipr o`k ixd aezk - §©§¤§¦§¦

,"il` eaey"n wlgkeðéäick df ixd ±ìháì±w"k zxrd ©§§©¥
`"hily x"enc`ly oipr :cizrzaifr ± daeyze)xard,(
äøæâpL äøæbä,f` ±íéøeqé éãé ìò øBcä ïBò ÷øîì ©§¥¨¤¦§§¨§¨¥£©©§¥¦¦
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äáåùúä úøâà
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

כו' שבכחו ועז"נ˘¯˘הנעלם - כו'). הכחות בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ‰'ועיקר Â·È˘‰
שנאמר: והסדר, הענין ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ· רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -

) שלום בקש נק'È¯Á‡Ïמ"ע) שלכן - וע"ט -Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,
וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה -Ê"Î'בבי טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - וכאן ·Ú"Ùתשובות -

מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו מהן שכאו"א כמו חלקי „'-
ורא  ה' חלול הד' וכפרה - א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה מצות ÏÎ"מוסיף

תלוי' כריתות על גם למלאותה·‡„Ìהתשובה ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, נשא
.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה

דגם מובן מהל' אבל (·Ï‡וכמשל"ק. היא תשובה – דברים מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם הוזכרו
‡Ï‡ הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם – כשעושים – מחילה ובקשת שוידוי
"ולכן·Ú"Ùענין - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,‡Ï להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו

.17 הערה לעיל ראה - שסד". מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי יב.33.מצות ב,

fenz b"i iyiy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ג שישי יום
,182 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë êà .á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

.äaøàaoi` j` .ziprzd oipr yxcp ,dxifbd z` lhal icky ± §©§¤
.daeyzn wlg ziprzdïépòúnL úBiðòz ìëa íòhä eäæå§¤©©©§¨©£¦¤¦§©¦

,øeavä ìò àáz àlL äøö ìk ìòick d`a ziprzdy - ©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©©¦
fbd zxv z` lhal.dxiøzñà úlâîa áeúkL Bîëe34± §¤¨¦§¦©¤§¥

lihdl dywia xzq`y
zxifb lhal ick ziprz

.ondéøôña áeúkM äîe©¤¨§¦§¥
øôñ íLàøáe ,øñenä©¨§Ÿ¨¥¤
,íéãéñç øôñå ç÷Bøä̈¥©§¥¤£¦¦
íéôebñå úBiðòz äaøä©§¥©£¦§¦¦
úBúéøk ìò øáBòì̈¥©§¦

ïéc úéa úBúéîe35ïëå ,± ¦¥¦§¥
daxd mi`ian md

,zeiprzòøæ àéöBîì§¦¤©
äúéî áiçL ,äìháì§©¨¨¤©¨¦¨

äøBza áeúkL Bîk ,íéîL éãéa36,ïðBàå øò éabmda - ¦¥¨©¦§¤¨©¨©¥¥§¨
`hg diddf,miny icia dzin ly yperd z` `iad xy` dfe ,

Bðéãå,dlhal rxf `ivend ly ±äæ ïéðòì úBúéøk éáiçk± §¦§©¨¥§¦§¦§¨¤
xary inl zeiprz daxd mixen`d xqend ixtq mi`ian okle
xnbl mixeqi xeza ze`a zeiprzdy ,dxe`kl ixd .df `hg lr
eli`e ,`wec mixeqid oipr yxcp zezixk iaiigay ,dxtkd

,zezixk iaiig ly mzxtk mixnebd mixeqidy ixd xn`p ,lirl
zeiprzd `le ,dlrnln mc`d lr mi`iany mixeqid `wec md

:owfd epax xiaqn ± ?mixeqi xeza envr lr lawn `edy,eðéä©§
;íBìLå-ñç äìòî ìL íéøeqé Lðòî ìöpì éãk) -zxrd §¥¦¨¥¥Ÿ¤¦¦¤©§¨©§¨

:`"hily x"enc` w"k

`le ± (l"pk) cizrlc oipr
lr `edy ± daeyz
eilr xfbp `ny ,(xard
yper dlrnln melyeÎqg
lr jkn lvpii ,mixeqi ly

,zeiprzd iciéãk íâå§©§¥
úøtk øîb øäîìe æøæì§¨¥§©¥§©©¨©

;BLôðgka yi dfay - ©§
,xefrl zeiprzdéìeà íâå§©©

ìëa 'ä ìà áL Bðéà¥¨¤§¨
:äàøiî íà-ék ,äáäàî BLôðå Baìmink"d oi` f`y - ¦§©§¥©£¨¦¦¦¦§¨

"miptd`ed okle ,mixeqi ici lr ezxtk xenbl xfer ,dlrnly
zeiprzd oipra mixeqi envr lr lawn37oipr ,mvra j` .

(oic zia zezine zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd mixeqid
mc`d lr mi`iany mixeqil `l` ,zeiprz ixeqil dpeekd oi`

.ezxtk z` xenbl ick ,dlrnln olvilÎ`pngx

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

`ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z` aefrl

oi` ± (oic zia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi ici lr

zeiprz ixeqil dpeekd

`l` ,envr lr xfeb mc`dy

mixeqil ,`id dpeekd

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd
,zeiprz mey jkìçîpL¤¦§©

ìò øáòM äî éøîâì Bì§©§¥©¤¨©©
Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤

,mleréöçå øác Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL äáeLz äNòLk§¤¨¨§¨§¥¨§¥©§¦¦¨¨©£¦
äæ ìò BLðòì ïécä íBéa øác,e`hg lr ±íìBòa íBìLå-ñç ¨¨§©¦§¨§©¤©§¨¨¨

íðîà .àaä íìBòa ïécä ïî éøîâì øèôðå ,àaäick ± ©¨§¦§©§©§¥¦©¦¨¨©¨¨§¨
íã÷k Cøaúé åéðôì áéáçå ävøîe 'ä éðôì ïBöøì äéäiL¤¦§¤§¨¦§¥§ª¤§¨¦§¨¨¦§¨¥§Ÿ¤
çeø úçð úBéäì ,àèçä©¥§¦§©©©

BúãBáòî BðB÷ìmyl ± §¥£¨
,jkéøö äéäàéáäì C ¨¨¨¦§¨¦

ìò elôà äìBò ïaø÷̈§¨¨£¦©
ïéàL äl÷ äNò-úåöî¦§©£¥©¨¤¥
-úéa úúéîe úøk dä¨¥¦©¥

,ïécxar edyinyk mb - ¦
did ,efk dyrÎzevn lr
± dler oaxw `iadl eilr

leki eidykaixwdl mi
sqepa ± zepaxw
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù

êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë
ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
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טז.34. ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא גזירה דלבטל "
ועכצ  כו'. אחרת.ואסתר הכוונה שכאן ז-ו.36."ל  לח, ˘ËÈÏ"‡:37.וישב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

(קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות – אדה"ז בי' כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי
– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע – אולי וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על מספר È˜ÂÏÈÁתפלה

לכאו"א כו' חומריות ·Ú"Ùהתעניות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד פכ"ט ח"א ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .
התבוננות)". וע"י הקליפה – הגוף

פח



fenz a"i iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zexiar mey zeyrlàéä äáeLzäL ,ïBîää úòãk àìå§Ÿ§©©¤¨¤©§¨¦
.úéðòzä.xary zexiard lr ±úBúéøk ìò øáòL éî elôàå ©©£¦©£¦¦¤¨©©§¦

,íéøeqé éãé ìò àéä Búøtk øîbL ,ïéc-úéa úBúéîe- ¦¥¦¤§©©¨¨¦©§¥¦¦
,`nei zkqna `ziixadn lirl xkfpk-Ceøa-LBãwäL eðéä©§¤©¨¨

íéøeqé åéìò àéáî àeä¥¦¨¨¦¦
xnb md dl` mixeqie ±

,ezxtkáeúkL Bîëe)11: §¤¨
¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe"¨©§¦§¥¤§

,(à÷éã "ézã÷ôe"- ¨©§¦©§¨
d"awdyz` `ian

mixeqid,eðéäå29izn - §©§
xnbl mixeqi d"awd `ian
df ixd ,dxtkd
äéeöø BúáeLzLk§¤§¨§¨
BáeLa ,Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§
BLôðå Baì ìëa 'ä ìà¤§¨¦§©§
éæà ,äáäàî¥©£¨£©
àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
¯ "'eëå íéðtä íénë"å§©©¦©¨¦§
,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
'ä ãñçå äáäàä øøBòì§¥¨©£¨§¤¤

,äfä íìBòa íéøeqéa BðBò ÷øîìzexxerzd ici lr - §¨¥£§¦¦¨¨©¤
frd epevx z` `han mc`dy itk ,"miptd mink"e ,dhnln
zexxerzd lret df xac ± 'd l` ezad` cvn 'd l` aeyl
eze` wxnl ,cqge dad`a eqgiizi eil` mby ,dlrnl dliawn

,dfd mlera mixeqi ici lr eizepeern lilkáeúkL Bîëe30: §¤¨
."'Bâå çéëBé 'ä áäàé øLà úà ék"eze` wxnl ick ± ¦¤£¤¤¡©¦©§

cvn ,`ian d"awdy ,dl` mixeqi .dfd mlera ± eizepeern
mixeqid md dl` ± dad` jezn 'd l` ayy inl ,ezad`
ici lr `ed ozxtk xnby zexiara ,ytpd zxtk miniiqnd
lr lawn mc`y mixeqie zeiprzl dpeekd oi` ,j` .mixeqi

.envrâ"îqäå í"aîøä eøékæä àì ïëìå,fh r"n ±íeL §¨¥Ÿ¦§¦¨©§©§©§©
óà ,äáeLzä úåöîa ììk úéðòz,`l ±úBúéîe úBúéøëa ©£¦§¨§¦§©©§¨©¦§¦¦

,ïéc-úéazzin e` zxk `ed oypery zexiar lr daeyza mb - ¥¦
itk ± mixeqid oipr ixd `ed el` zexiar zxtk xnby ,oic zia

mixikfn b"nqde m"anxd oi` ,okÎitÎlrÎs` ± zxne` `xnbdy
mixen`d mixeqidy iptn ± ziprzd oipr z` el` zexiara mb

,zeiprzl mipeekn mpi`éeceä ÷øxeaica mihxtne micezny ± ©©¦
,e`hgy mi`hgd z`,äìéçî úLwáe,zexiard lr -Bîk ©¨©§¦¨§

äøBza áeúkL31: ¤¨©¨
íúàhç úà ecåúäå"§¦§©¤©¨¨

"'Bâå32.iecied z` ± §
mixikfn ok dlign zywae
zevna b"nqde m"anxd
wlg edf ,oky ,daeyzd
xac ly enrh .daeyzdn
dxiara ik ,`ed (aezk)
."dnyp"e "seb" epyi
`ed dxiard dyrn
de`zde oevxde ,"seb"d
`ed ,dxiard z` zeyrl
`edy drya ."dnyp"d
ixd eilr ,daeyz dyer
mbe "seb"d z` mb lhal
ly "dnyp"d z`
z` dpd .dxiard
lr dhxgd ici lr milhan - de`zde oevxd z` - "dnyp"d
xrv .dxiard z` dyry lr xrhvn `ede el dxegy ,xard
beprzd z` lhan dxiard lr xrvde ,beprzn jtidd ixd `ed
,la` ,mikixv .dxiar dze`a de`zde oevxd ea eid ezaiqay
`adl rpnidl jkae ,dxiard ly "seb"d z` mb lhal ixd
dyrn z` lhaiy dyrn o`k oi` ixde - ef dxiar zeyrln
,eita `iven `edy iecied dpd .dxiard "seb" `edy ,dxiard
lr .dxiard "seb" z` lhan df - "dyrn ied eizty zniwr"e
zeiprz eli`e .daeyzdn wlg `edy iecied oipr edf ,mipt lk

.daeyzdn wlg opi`ìàBéa áeúkM äîe33ìëa éãò eáeL" : ©¤¨§¥¨©§¨
,"'Bâ éëááe íBöa íëááìziprzd oipr o`k ixd aezk - §©§¤§¦§¦

,"il` eaey"n wlgkeðéäick df ixd ±ìháì±w"k zxrd ©§§©¥
`"hily x"enc`ly oipr :cizrzaifr ± daeyze)xard,(
äøæâpL äøæbä,f` ±íéøeqé éãé ìò øBcä ïBò ÷øîì ©§¥¨¤¦§§¨§¨¥£©©§¥¦¦
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äáåùúä úøâà
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
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כו' שבכחו ועז"נ˘¯˘הנעלם - כו'). הכחות בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ‰'ועיקר Â·È˘‰
שנאמר: והסדר, הענין ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ· רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -

) שלום בקש נק'È¯Á‡Ïמ"ע) שלכן - וע"ט -Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,
וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה -Ê"Î'בבי טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - וכאן ·Ú"Ùתשובות -

מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו מהן שכאו"א כמו חלקי „'-
ורא  ה' חלול הד' וכפרה - א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה מצות ÏÎ"מוסיף

תלוי' כריתות על גם למלאותה·‡„Ìהתשובה ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, נשא
.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה

דגם מובן מהל' אבל (·Ï‡וכמשל"ק. היא תשובה – דברים מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם הוזכרו
‡Ï‡ הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם – כשעושים – מחילה ובקשת שוידוי
"ולכן·Ú"Ùענין - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,‡Ï להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו

.17 הערה לעיל ראה - שסד". מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי יב.33.מצות ב,

fenz b"i iyiy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ג שישי יום
,182 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë êà .á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

.äaøàaoi` j` .ziprzd oipr yxcp ,dxifbd z` lhal icky ± §©§¤
.daeyzn wlg ziprzdïépòúnL úBiðòz ìëa íòhä eäæå§¤©©©§¨©£¦¤¦§©¦

,øeavä ìò àáz àlL äøö ìk ìòick d`a ziprzdy - ©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©©¦
fbd zxv z` lhal.dxiøzñà úlâîa áeúkL Bîëe34± §¤¨¦§¦©¤§¥

lihdl dywia xzq`y
zxifb lhal ick ziprz

.ondéøôña áeúkM äîe©¤¨§¦§¥
øôñ íLàøáe ,øñenä©¨§Ÿ¨¥¤
,íéãéñç øôñå ç÷Bøä̈¥©§¥¤£¦¦
íéôebñå úBiðòz äaøä©§¥©£¦§¦¦
úBúéøk ìò øáBòì̈¥©§¦

ïéc úéa úBúéîe35ïëå ,± ¦¥¦§¥
daxd mi`ian md

,zeiprzòøæ àéöBîì§¦¤©
äúéî áiçL ,äìháì§©¨¨¤©¨¦¨

äøBza áeúkL Bîk ,íéîL éãéa36,ïðBàå øò éabmda - ¦¥¨©¦§¤¨©¨©¥¥§¨
`hg diddf,miny icia dzin ly yperd z` `iad xy` dfe ,

Bðéãå,dlhal rxf `ivend ly ±äæ ïéðòì úBúéøk éáiçk± §¦§©¨¥§¦§¦§¨¤
xary inl zeiprz daxd mixen`d xqend ixtq mi`ian okle
xnbl mixeqi xeza ze`a zeiprzdy ,dxe`kl ixd .df `hg lr
eli`e ,`wec mixeqid oipr yxcp zezixk iaiigay ,dxtkd

,zezixk iaiig ly mzxtk mixnebd mixeqidy ixd xn`p ,lirl
zeiprzd `le ,dlrnln mc`d lr mi`iany mixeqid `wec md

:owfd epax xiaqn ± ?mixeqi xeza envr lr lawn `edy,eðéä©§
;íBìLå-ñç äìòî ìL íéøeqé Lðòî ìöpì éãk) -zxrd §¥¦¨¥¥Ÿ¤¦¦¤©§¨©§¨

:`"hily x"enc` w"k

`le ± (l"pk) cizrlc oipr
lr `edy ± daeyz
eilr xfbp `ny ,(xard
yper dlrnln melyeÎqg
lr jkn lvpii ,mixeqi ly

,zeiprzd iciéãk íâå§©§¥
úøtk øîb øäîìe æøæì§¨¥§©¥§©©¨©

;BLôðgka yi dfay - ©§
,xefrl zeiprzdéìeà íâå§©©

ìëa 'ä ìà áL Bðéà¥¨¤§¨
:äàøiî íà-ék ,äáäàî BLôðå Baìmink"d oi` f`y - ¦§©§¥©£¨¦¦¦¦§¨

"miptd`ed okle ,mixeqi ici lr ezxtk xenbl xfer ,dlrnly
zeiprzd oipra mixeqi envr lr lawn37oipr ,mvra j` .

(oic zia zezine zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd mixeqid
mc`d lr mi`iany mixeqil `l` ,zeiprz ixeqil dpeekd oi`

.ezxtk z` xenbl ick ,dlrnln olvilÎ`pngx

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

`ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z` aefrl

oi` ± (oic zia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi ici lr

zeiprz ixeqil dpeekd

`l` ,envr lr xfeb mc`dy

mixeqil ,`id dpeekd

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd
,zeiprz mey jkìçîpL¤¦§©

ìò øáòM äî éøîâì Bì§©§¥©¤¨©©
Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤

,mleréöçå øác Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL äáeLz äNòLk§¤¨¨§¨§¥¨§¥©§¦¦¨¨©£¦
äæ ìò BLðòì ïécä íBéa øác,e`hg lr ±íìBòa íBìLå-ñç ¨¨§©¦§¨§©¤©§¨¨¨

íðîà .àaä íìBòa ïécä ïî éøîâì øèôðå ,àaäick ± ©¨§¦§©§©§¥¦©¦¨¨©¨¨§¨
íã÷k Cøaúé åéðôì áéáçå ävøîe 'ä éðôì ïBöøì äéäiL¤¦§¤§¨¦§¥§ª¤§¨¦§¨¨¦§¨¥§Ÿ¤
çeø úçð úBéäì ,àèçä©¥§¦§©©©

BúãBáòî BðB÷ìmyl ± §¥£¨
,jkéøö äéäàéáäì C ¨¨¨¦§¨¦

ìò elôà äìBò ïaø÷̈§¨¨£¦©
ïéàL äl÷ äNò-úåöî¦§©£¥©¨¤¥
-úéa úúéîe úøk dä¨¥¦©¥

,ïécxar edyinyk mb - ¦
did ,efk dyrÎzevn lr
± dler oaxw `iadl eilr

leki eidykaixwdl mi
sqepa ± zepaxw
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù

êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë
ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
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טז.34. ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא גזירה דלבטל "
ועכצ  כו'. אחרת.ואסתר הכוונה שכאן ז-ו.36."ל  לח, ˘ËÈÏ"‡:37.וישב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

(קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות – אדה"ז בי' כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי
– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע – אולי וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על מספר È˜ÂÏÈÁתפלה

לכאו"א כו' חומריות ·Ú"Ùהתעניות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד פכ"ט ח"א ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .
התבוננות)". וע"י הקליפה – הגוף

פט



fenz b"i iyiy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ezaeyzlúøBú'a äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eLøcL Bîk§¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§©
÷eñt ìò 'íéðäk1;"Bì äöøðå"in lr dvxn dlerdy - Ÿ£¦©¨§¦§¨

,dyr zevn lr xary,íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba àúéàãëå§¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
migaf zkqn ly oey`x wxta zxne` `xnbdy enke -2äìBòc§¨

,äNò úåöî ìò úøtëî§©¤¤©¦§©£¥
øçàì ïBøBc àéäå§¦§©©
ìçîðå äáeLz äNòL¤¨¨§¨§¦§©
çøqL íãàëe ,Lðòä Bì¨Ÿ¤§¨¨¤¨©
éãé ìò Bñiôe Cìna©¤¤¦§©§¥

ïéèéì÷øt,miplczy ± §©§¦¦
,Bì ìçîe,jlnd --óà ¨©©

çìBL ïë-ét-ìòdf ± ©¦¥¥©
,jlna gxqyïBøBc
åéðôì äçðîeiptl ± ¦§¨§¨¨

ick ,jlndBì ävøúiL¤¦§©¤
Cìnä éðt úBàøìjk ± ¦§§¥©¤¤

,dler oaxw ly epipr mb
daeyz dyry ixg`y
± e`hg lr el elgne
ick dpzn oaxwd deedn
iptl aiage dvexn didiy
iptl didy enk d"awd

.`hgyìe)ïBL`xnbd ± §
"dler"d lr zxne`y

`idyïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥
äøBza áeúkM äî©¤¨©¨
"åéìò øtëì Bì äöøðå"§¦§¨§©¥¨¨

,BLôð úøtk Bæ ïéà ¯- ¥©¨©©§
eytp zxtkl dpeekd oi`
,daeyzd ici lr d`ad

àlà:`id dpeekd ± ¤¨
úBéäì 'ä éðôì øtëì§©¥¦§¥¦§

,BðB÷ì çeø úçð- ©©©§
lk d"awd iptl dgnizy

enk d"awd lr aed` aey didi `hegde ,`hgd awr drtyd
,`hgy iptl,àøîba íL àúéàãkzxne` `xnbdy itk - ¦§¦¨¨©§¨¨

"dler"d d`a ,dxtkd xak dzidy ixg`y ,my,oexec xeza
áeúkL Bîëe3.("ïBöøì äéäé íéîz" :k ±oaxw ly epipr l §¤¨¨¦¦§¤§¨

df lk .df iptl dzid xak dxtkd oky ,zevxl `ed "dler"d
eid ,daeyz eyry ixg`y ,zepaxw aixwdl mileki eidyk did
,`hgd iptl enk aiage dvexn zeidl ick oaxw `iadl mikixv
àeä úéðòzä ¯ 'äî ïBöø ÷éôäì ïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨§¨¦¨¥©©£¦

àøîba áeúkL Bîk ,ïaø÷ íB÷îa4:`id dprznd zltzy - ¦§¨§¨§¤¨©§¨¨
èòîúpL éîãå éaìç èeòî àäiL",mevd ici lr ±elàk ¤§¥¦¤§¦§¨¦¤¦§©¥§¦

éðôì ézáø÷ä"'eëå Ely oipr `ed ziprzd oipry ,ixd ± ¦§©§¦§¨¤§

.`hgd iptl enk d"awd iptl dvexn zeidl ,oaxweðéöî ïëìå§¨¥¨¦
ì÷ øác ìòL ,íéàøBîàå íéàpz änëa,lw `hg lr ±eéä §©¨©¨¦¤¡¨¦¤©¨¨©¨

Bîk ,ãàî äaøä úBiðòz íépòúî5äéøæò ïa øæòìà éaø ¦§©¦©£¦©§¥§Ÿ§©¦¤§¨¨¤£©§¨
äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé äøt àäzL øézî äéäL¤¨¨©¦¤§¥¨¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨
íéîëçå ,úaLa§©¨©£¨¦
úçà íòôe ,íéøñBà§¦©©©©
ìL Búøt ïk äàöé̈§¨¥¨¨¤

,da äçî àìå BzðëL- §¤§§Ÿ¦¨¨
,jkn rpnizyeøçLäå§ª§£

,úBîBvä éðtî åépL- ¦¨¦§¥©
,mvyíi÷ àlL ìò©¤Ÿ¦¥

;åéøáç éøácminkgd - ¦§¥£¥¨
.df xac exq`yéaø ïëå§¥©¦
øîàL òLBäé6éðLBa" : §ª©¤¨©§¦

,"éànL úéa íëéøácî¦¦§¥¤¥©©
éðtî åépL eøçLäå§ª§£¦¨¦§¥

;úBîBvälr mvy - ©
zia lr jk `hazdy

,i`nyíòt àðeä áøå§©¨©©
Bì äëtäúð úçà©©¦§©§¨
,ïélôz ìL äòeöø§¨¤§¦¦

úBîBö 'î äpòúäå7; §¦§©¨
úBaø äpäëåmi`pza ± §¨¥¨©

`l el` zeiprz ± .mipey
mbe ,daeyz ly oipr eid
ick mixeqi ly oipr `l
ixdy ± dxtkd z` xenbl
el`k mi`hg dl` eid `l
lr dxtk xnb miyxecd
zeiprzd `l` ,mixeqi ici
ick ,oaxw mewna e`a
iptl aiage dvexn zeidl
.`hgd iptl enk d"awd

äæ ãBñé ìòåoipr yiy ± §©§¤
lr dxtk xnb miyxec mpi`y milw mi`hg lr mb zeiprz ly
,df ceqi lr dpd ,oaxw mewna od zeiprzd `l` ,mixeqi ici

,úîàä úîëç ét ìò åéãéîìúì ì"æ é"øàä ãnìitk - ¦¥¨£¦©§©§¦¨©¦¨§©¨¡¤
,dlawd zxez z`xwpyúBðBò änëì úBîBvä øtñî¦§©©§©¨£

,íéîL éãéa äúéî àìå úøk ïäa ïéàL óà ,íéàèçå- ©£¨¦©¤¥¨¤¨¥§Ÿ¦¨¦¥¨©¦
,mixeqi ici lr dxtk xnb yxcp mdayà"ð÷ ñòkä ìò Bîk§©©©©

,zg`e miying d`n ±ïðaøc øeqéà ìò elôàå ;'eëå úBiðòz©£¦§©£¦©¦§©¨¨
íðéé íúñ Bîk,ieb ly oii ±â"ò äpòúéylye miray ± §§¨¥¨¦§©¤

älôz Bîk ïðaøc äNò úåöî ìeha ìò ïëå ;'eëå úBiðòz8 ©£¦§§¥©¦¦§©£¥§©¨¨§§¦¨
à"ñ äpòúé ¯zg`e miyy ±ãBñ ,ììk Cøãå .'eëå úBiðòz ¦§©¤©£¦§§¤¤§¨

-Ceøa ïBéìòä ïBöø úelbúäì äàìôð älâñ àéä úéðòzä©©£¦¦§ª¨¦§¨¨§¦§©§¨¤§¨
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äáåùúä úøâà
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
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ד.1. א, ב.2.ויקרא כא.3.ד, כב, א.4.אמור יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קטן 8.מועד

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בלק לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן להוכיח "אין

fenz c"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ד קודש שבת יום
,av 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

ïaøwä Bîk ,àeä§©¨§¨
Ba øîàpL9çBçéð çéø" : ¤¤¡©¥©¦©

,"'äì.d"awl gex zgp - ©
äéòLéa áeúkL Bîëe10: §¤¨¦©§¨

íBéå íBö àø÷z äæìä"£¨¤¦§¨§
ììkî ,"'äì ïBöø,ixd ± ¨©¦§¨

íBé àeä äöøpä íBväL¤©©¦§¤
:ïBöø̈

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

,`hgd lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw

didiy ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyrÎzevn lr dxiara mb

xfegd didiy ,"el dvxpe"

iptl aiage ievx daeyza

ixd ,`hgd iptl enk d"awd

`iadl zepaxw epl oi`y ,zrk

`a ± "el dvxpe"d z` mci lr

lr .oaxwd mewna ziprzd

,l"fix`d cnil df ceqi

z` ,dlawd znkgl m`zda

ax xtqn lr zenevd xtqn

dl`k mb ,mi`hge zepeer ly

zxk yper mdilr oi`y

.miny icia dzine

øñenä éîëç ,äpäå§¦¥©§¥©¨
íéðBøçàäixg`y ± ¨©£¦

,l"fix`de÷ìçð± ¤§§
,mdizericaàèçL éîa§¦¤¨¨

íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦
,íéøîBà Léc :úBaø©§¥§¦

éøvLøtñî úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©¦§©
àèç BúBàì úBîBvä©§¥§
éôk úBaø íéîòt§¨¦©§¦

øtñnL ,äìháì òøæ àéöBnä ïBâk ;àèç øLà øtñnä©¦§¨£¤¨¨§©¦¤©§©¨¨¤¦§©
Løôîä úBîBvä,df `hg lr ±ì"æ é"øàäî äáeLz éðewúa ©©§Ÿ̈§¦¥§¨¥¨£¦©

ã"ô ïä,rax`e mipeny ±Bà øNò äæa àèç íàå ,úBiðòz ¥©£¦§¦¨¨¨¤¤¤
éøö ,ìLî-Cøc-ìò íéîòt íéøNòBà øNò úBðòúäì C ¤§¦§¨¦©¤¤¨¨¨¦§¦§©¤¤

,íìBòì ïëå ,ã"ô íéîòt íéøNòzeiprzd xtqn cinzy - ¤§¦§¨¦§¥§¨
,`hg eze` lr xary minrtd xtqn itl `ed ,`hg lklàéîec§¨

,enk ±úàhç ïaø÷clk :`"hily x"enc` w"k zxrd ± §¨§©©¨
,ze`hgd;íòôe íòt ìk ìò àéáäì áiçL.`hgy -Léå± ¤©¨§¨¦©¨©©©©§¥

,xqend inkg oiaïénãî,mieeyn ±äìBò ïaø÷ì äæ ïéðò §©¦¦§¨¤§¨§©¨

äNò úåöî ìò äàaä1äNò úBöî änk ìò øáò elôàc , ©¨¨©¦§©£¥©£¦¨©©©¨¦§£¥
øtkúî ¯,d"awd iptl dvxzne ±àúéàãk ,úçà äìBòa ¦§©¥§¨©©¦§¦¨

íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba2wxta zxne` `xnbdy enk - ©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
.migaf zkqn ly oey`x,äæa úìa÷îä äòøëäåizy oia - §©§¨¨©§ª¤¤¨¤

,xqend inkg ly zericd
`idíéîòt 'â úBpòúäì§¦§©§¨¦

úBîBvä øtñî éôk§¦¦§©©
eðéäc ,äæ àèçc:oebk ± §¥§¤§©§

á"ðømiyng miz`n ±
minrt yly ,mipye

drax`e mipenyúBîBö
òøæ úáëL úBàöBä ìò©¨¦§©¤©
øàLa ïëå ,äìháì§©¨¨§¥¦§¨

úBðBòå íéàèçxary ± £¨¦©£
,minrt daxd mdilr
xtqnk minrt yly mevi
eze`l reawd zenevd

.`hgíòhäårecn ± §©©©
,`wec minrt ylyàeä

øäfa áúkM äî ét ìò©¦©¤¨©©Ÿ©
çð úLøt óBñ LBãwä3: ©¨¨¨©Ÿ©

én÷ Lð øa áçc ïåék"¥¨§¨©©©¥
,àeä-êéøa-àLã÷- ª§¨§¦

iptl `heg mc`yk
,d"awdàãç àðîæ± ¦§¨¨¨

,`hg eze` `hegy dpey`xd mrta,'eë eîéLø ãéáòdf - ¨¦§¦
my xne` ± `hg eze` dipy mrt `hg m` .dlrnl myex dyer

,myexd wfgzn ± xdfaäàúéìz àðîæmrt `hg m` ± ¦§¨§¦¨¨
,`hg eze` ziyilyàc àøèqî àîúk àeää èMtúà¦§©¥©¦§¨¦¦§¨¨

,"'eë àc àøèñìcvn `hgd zeawra mbtde mzkd hytzn - §¦§¨¨
`l` ,cala wfg myex e` ,cala myex df oi` :xnelk ,cv l`

,cv l` cvn xcegd mbtéøö Cëìâ ïk íb úBîBvä øtñî C' §¨¨¦¦§©©©¥
.'eëå íéîòteze` ziyilyd mrta e`hg ici lry oeeik ± §¨¦§

.dlrnl mbtd ly xzeia dlecbd zehytzdd deedzn ,`hg
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù

äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç
ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â
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א) כ, ח"א רבי (בית הידוע אדה"ז ובמכ' ג). כי·ÂËÈ˘Ù˙(ע, וביאור], שקו"ט יואל משנת וראה מה"ת התפלה Ú"ÎÏדתפלה זמני
כו'". ס"א להתענות האריז"ל ציווה זה וכשביטל דרבנן ג.9.הם א, ה.10.ויקרא ˘ËÈÏ"‡1.נח, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משא"כ" :

קדשים". לפיה"מ הרמב"ם בהקדמת הקרבנות סוגי ראה – אחרות ב.2.עולות ז, א. ו, ב. ב.3.ה, עג,

צ



fenz b"i iyiy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ezaeyzlúøBú'a äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eLøcL Bîk§¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§©
÷eñt ìò 'íéðäk1;"Bì äöøðå"in lr dvxn dlerdy - Ÿ£¦©¨§¦§¨

,dyr zevn lr xary,íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba àúéàãëå§¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
migaf zkqn ly oey`x wxta zxne` `xnbdy enke -2äìBòc§¨

,äNò úåöî ìò úøtëî§©¤¤©¦§©£¥
øçàì ïBøBc àéäå§¦§©©
ìçîðå äáeLz äNòL¤¨¨§¨§¦§©
çøqL íãàëe ,Lðòä Bì¨Ÿ¤§¨¨¤¨©
éãé ìò Bñiôe Cìna©¤¤¦§©§¥

ïéèéì÷øt,miplczy ± §©§¦¦
,Bì ìçîe,jlnd --óà ¨©©

çìBL ïë-ét-ìòdf ± ©¦¥¥©
,jlna gxqyïBøBc
åéðôì äçðîeiptl ± ¦§¨§¨¨

ick ,jlndBì ävøúiL¤¦§©¤
Cìnä éðt úBàøìjk ± ¦§§¥©¤¤

,dler oaxw ly epipr mb
daeyz dyry ixg`y
± e`hg lr el elgne
ick dpzn oaxwd deedn
iptl aiage dvexn didiy
iptl didy enk d"awd

.`hgyìe)ïBL`xnbd ± §
"dler"d lr zxne`y

`idyïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥
äøBza áeúkM äî©¤¨©¨
"åéìò øtëì Bì äöøðå"§¦§¨§©¥¨¨

,BLôð úøtk Bæ ïéà ¯- ¥©¨©©§
eytp zxtkl dpeekd oi`
,daeyzd ici lr d`ad

àlà:`id dpeekd ± ¤¨
úBéäì 'ä éðôì øtëì§©¥¦§¥¦§

,BðB÷ì çeø úçð- ©©©§
lk d"awd iptl dgnizy

enk d"awd lr aed` aey didi `hegde ,`hgd awr drtyd
,`hgy iptl,àøîba íL àúéàãkzxne` `xnbdy itk - ¦§¦¨¨©§¨¨

"dler"d d`a ,dxtkd xak dzidy ixg`y ,my,oexec xeza
áeúkL Bîëe3.("ïBöøì äéäé íéîz" :k ±oaxw ly epipr l §¤¨¨¦¦§¤§¨

df lk .df iptl dzid xak dxtkd oky ,zevxl `ed "dler"d
eid ,daeyz eyry ixg`y ,zepaxw aixwdl mileki eidyk did
,`hgd iptl enk aiage dvexn zeidl ick oaxw `iadl mikixv
àeä úéðòzä ¯ 'äî ïBöø ÷éôäì ïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨§¨¦¨¥©©£¦

àøîba áeúkL Bîk ,ïaø÷ íB÷îa4:`id dprznd zltzy - ¦§¨§¨§¤¨©§¨¨
èòîúpL éîãå éaìç èeòî àäiL",mevd ici lr ±elàk ¤§¥¦¤§¦§¨¦¤¦§©¥§¦

éðôì ézáø÷ä"'eëå Ely oipr `ed ziprzd oipry ,ixd ± ¦§©§¦§¨¤§

.`hgd iptl enk d"awd iptl dvexn zeidl ,oaxweðéöî ïëìå§¨¥¨¦
ì÷ øác ìòL ,íéàøBîàå íéàpz änëa,lw `hg lr ±eéä §©¨©¨¦¤¡¨¦¤©¨¨©¨

Bîk ,ãàî äaøä úBiðòz íépòúî5äéøæò ïa øæòìà éaø ¦§©¦©£¦©§¥§Ÿ§©¦¤§¨¨¤£©§¨
äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé äøt àäzL øézî äéäL¤¨¨©¦¤§¥¨¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨
íéîëçå ,úaLa§©¨©£¨¦
úçà íòôe ,íéøñBà§¦©©©©
ìL Búøt ïk äàöé̈§¨¥¨¨¤

,da äçî àìå BzðëL- §¤§§Ÿ¦¨¨
,jkn rpnizyeøçLäå§ª§£

,úBîBvä éðtî åépL- ¦¨¦§¥©
,mvyíi÷ àlL ìò©¤Ÿ¦¥

;åéøáç éøácminkgd - ¦§¥£¥¨
.df xac exq`yéaø ïëå§¥©¦
øîàL òLBäé6éðLBa" : §ª©¤¨©§¦

,"éànL úéa íëéøácî¦¦§¥¤¥©©
éðtî åépL eøçLäå§ª§£¦¨¦§¥

;úBîBvälr mvy - ©
zia lr jk `hazdy

,i`nyíòt àðeä áøå§©¨©©
Bì äëtäúð úçà©©¦§©§¨
,ïélôz ìL äòeöø§¨¤§¦¦

úBîBö 'î äpòúäå7; §¦§©¨
úBaø äpäëåmi`pza ± §¨¥¨©

`l el` zeiprz ± .mipey
mbe ,daeyz ly oipr eid
ick mixeqi ly oipr `l
ixdy ± dxtkd z` xenbl
el`k mi`hg dl` eid `l
lr dxtk xnb miyxecd
zeiprzd `l` ,mixeqi ici
ick ,oaxw mewna e`a
iptl aiage dvexn zeidl
.`hgd iptl enk d"awd

äæ ãBñé ìòåoipr yiy ± §©§¤
lr dxtk xnb miyxec mpi`y milw mi`hg lr mb zeiprz ly
,df ceqi lr dpd ,oaxw mewna od zeiprzd `l` ,mixeqi ici

,úîàä úîëç ét ìò åéãéîìúì ì"æ é"øàä ãnìitk - ¦¥¨£¦©§©§¦¨©¦¨§©¨¡¤
,dlawd zxez z`xwpyúBðBò änëì úBîBvä øtñî¦§©©§©¨£

,íéîL éãéa äúéî àìå úøk ïäa ïéàL óà ,íéàèçå- ©£¨¦©¤¥¨¤¨¥§Ÿ¦¨¦¥¨©¦
,mixeqi ici lr dxtk xnb yxcp mdayà"ð÷ ñòkä ìò Bîk§©©©©

,zg`e miying d`n ±ïðaøc øeqéà ìò elôàå ;'eëå úBiðòz©£¦§©£¦©¦§©¨¨
íðéé íúñ Bîk,ieb ly oii ±â"ò äpòúéylye miray ± §§¨¥¨¦§©¤

älôz Bîk ïðaøc äNò úåöî ìeha ìò ïëå ;'eëå úBiðòz8 ©£¦§§¥©¦¦§©£¥§©¨¨§§¦¨
à"ñ äpòúé ¯zg`e miyy ±ãBñ ,ììk Cøãå .'eëå úBiðòz ¦§©¤©£¦§§¤¤§¨

-Ceøa ïBéìòä ïBöø úelbúäì äàìôð älâñ àéä úéðòzä©©£¦¦§ª¨¦§¨¨§¦§©§¨¤§¨
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äáåùúä úøâà
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
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ד.1. א, ב.2.ויקרא כא.3.ד, כב, א.4.אמור יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קטן 8.מועד

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בלק לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן להוכיח "אין

fenz c"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ד קודש שבת יום
,av 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

ïaøwä Bîk ,àeä§©¨§¨
Ba øîàpL9çBçéð çéø" : ¤¤¡©¥©¦©

,"'äì.d"awl gex zgp - ©
äéòLéa áeúkL Bîëe10: §¤¨¦©§¨

íBéå íBö àø÷z äæìä"£¨¤¦§¨§
ììkî ,"'äì ïBöø,ixd ± ¨©¦§¨

íBé àeä äöøpä íBväL¤©©¦§¤
:ïBöø̈

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

,`hgd lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw

didiy ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyrÎzevn lr dxiara mb

xfegd didiy ,"el dvxpe"

iptl aiage ievx daeyza

ixd ,`hgd iptl enk d"awd

`iadl zepaxw epl oi`y ,zrk

`a ± "el dvxpe"d z` mci lr

lr .oaxwd mewna ziprzd

,l"fix`d cnil df ceqi

z` ,dlawd znkgl m`zda

ax xtqn lr zenevd xtqn

dl`k mb ,mi`hge zepeer ly

zxk yper mdilr oi`y

.miny icia dzine

øñenä éîëç ,äpäå§¦¥©§¥©¨
íéðBøçàäixg`y ± ¨©£¦

,l"fix`de÷ìçð± ¤§§
,mdizericaàèçL éîa§¦¤¨¨

íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦
,íéøîBà Léc :úBaø©§¥§¦

éøvLøtñî úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©¦§©
àèç BúBàì úBîBvä©§¥§
éôk úBaø íéîòt§¨¦©§¦

øtñnL ,äìháì òøæ àéöBnä ïBâk ;àèç øLà øtñnä©¦§¨£¤¨¨§©¦¤©§©¨¨¤¦§©
Løôîä úBîBvä,df `hg lr ±ì"æ é"øàäî äáeLz éðewúa ©©§Ÿ̈§¦¥§¨¥¨£¦©

ã"ô ïä,rax`e mipeny ±Bà øNò äæa àèç íàå ,úBiðòz ¥©£¦§¦¨¨¨¤¤¤
éøö ,ìLî-Cøc-ìò íéîòt íéøNòBà øNò úBðòúäì C ¤§¦§¨¦©¤¤¨¨¨¦§¦§©¤¤

,íìBòì ïëå ,ã"ô íéîòt íéøNòzeiprzd xtqn cinzy - ¤§¦§¨¦§¥§¨
,`hg eze` lr xary minrtd xtqn itl `ed ,`hg lklàéîec§¨

,enk ±úàhç ïaø÷clk :`"hily x"enc` w"k zxrd ± §¨§©©¨
,ze`hgd;íòôe íòt ìk ìò àéáäì áiçL.`hgy -Léå± ¤©¨§¨¦©¨©©©©§¥

,xqend inkg oiaïénãî,mieeyn ±äìBò ïaø÷ì äæ ïéðò §©¦¦§¨¤§¨§©¨

äNò úåöî ìò äàaä1äNò úBöî änk ìò øáò elôàc , ©¨¨©¦§©£¥©£¦¨©©©¨¦§£¥
øtkúî ¯,d"awd iptl dvxzne ±àúéàãk ,úçà äìBòa ¦§©¥§¨©©¦§¦¨

íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba2wxta zxne` `xnbdy enk - ©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
.migaf zkqn ly oey`x,äæa úìa÷îä äòøëäåizy oia - §©§¨¨©§ª¤¤¨¤

,xqend inkg ly zericd
`idíéîòt 'â úBpòúäì§¦§©§¨¦

úBîBvä øtñî éôk§¦¦§©©
eðéäc ,äæ àèçc:oebk ± §¥§¤§©§

á"ðømiyng miz`n ±
minrt yly ,mipye

drax`e mipenyúBîBö
òøæ úáëL úBàöBä ìò©¨¦§©¤©
øàLa ïëå ,äìháì§©¨¨§¥¦§¨

úBðBòå íéàèçxary ± £¨¦©£
,minrt daxd mdilr
xtqnk minrt yly mevi
eze`l reawd zenevd

.`hgíòhäårecn ± §©©©
,`wec minrt ylyàeä

øäfa áúkM äî ét ìò©¦©¤¨©©Ÿ©
çð úLøt óBñ LBãwä3: ©¨¨¨©Ÿ©

én÷ Lð øa áçc ïåék"¥¨§¨©©©¥
,àeä-êéøa-àLã÷- ª§¨§¦

iptl `heg mc`yk
,d"awdàãç àðîæ± ¦§¨¨¨

,`hg eze` `hegy dpey`xd mrta,'eë eîéLø ãéáòdf - ¨¦§¦
my xne` ± `hg eze` dipy mrt `hg m` .dlrnl myex dyer

,myexd wfgzn ± xdfaäàúéìz àðîæmrt `hg m` ± ¦§¨§¦¨¨
,`hg eze` ziyilyàc àøèqî àîúk àeää èMtúà¦§©¥©¦§¨¦¦§¨¨

,"'eë àc àøèñìcvn `hgd zeawra mbtde mzkd hytzn - §¦§¨¨
`l` ,cala wfg myex e` ,cala myex df oi` :xnelk ,cv l`

,cv l` cvn xcegd mbtéøö Cëìâ ïk íb úBîBvä øtñî C' §¨¨¦¦§©©©¥
.'eëå íéîòteze` ziyilyd mrta e`hg ici lry oeeik ± §¨¦§

.dlrnl mbtd ly xzeia dlecbd zehytzdd deedzn ,`hg
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù

äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç
ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

א) כ, ח"א רבי (בית הידוע אדה"ז ובמכ' ג). כי·ÂËÈ˘Ù˙(ע, וביאור], שקו"ט יואל משנת וראה מה"ת התפלה Ú"ÎÏדתפלה זמני
כו'". ס"א להתענות האריז"ל ציווה זה וכשביטל דרבנן ג.9.הם א, ה.10.ויקרא ˘ËÈÏ"‡1.נח, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משא"כ" :

קדשים". לפיה"מ הרמב"ם בהקדמת הקרבנות סוגי ראה – אחרות ב.2.עולות ז, א. ו, ב. ב.3.ה, עג,

צי



היום יום . . . 

ה'תש"גח תמוזיום ראשון

חומש: בלק, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אבל האמת . . . כמ"ש במ"א.

ר  ֲאׁשֶ "ְלַמַען  ָהָיה  לוֹם  ָ ָעָליו־ַהּשׁ ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  רּוְך־הּוא  דוֹׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ תוֹ  ִחּבָ ר  ִעּקַ ּדְ ָמִצינּו 
ֶעֶרְך  ּבְ ֵאינוֹ  ְסיוֹנוֹת,  ַהּנִ ּבְ ֲעבוָֹדתוֹ  ּגֶֹדל  ָכל  ּדְ ַהְינּו,  יתוֹ".  ּבֵ ְוֶאת  ָניו  ּבָ "ֶאת   – ר  ְיַחּבֵ ֵפרּוׁשוֹ  ּכְ  – ה"  ְיַצּוֶ

ה ֲאֵחִרים. ַזּכֶ ּיְ ֶ ר ֲאֵחִרים, ַמה ּשׁ ה ִויַחּבֵ יַצּוֶ י ָהא ]=ֶזה[ ּדִ ְלַגּבֵ

ה'תש"גט תמוזיום שני

חומש: בלק, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק יב. רק . . . ־178־ עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע בַאדַארפען הָאבען א סּפעציעלע ישועה און הצלה 
פאר זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

יוֵֹתר ְלָכְך  טּוַח ְבּ יֶהם, ָהֶאְמָצִעי ַהּבָ ָלה ְמֻיֶחֶדת ְלַיְלּדֵ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַהּצָ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ ל ַההוִֹרים ּבְ ּכָ
לוְֹמֵדי ּתוָֹרה. הּוא ִלְתמְֹך ּבְ

ה'תש"גי תמוזיום שלישי

חומש: בלק, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: כי הן ד"מ . . . כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט 
אין א ָארט, איז עס צוליב א כוונה טָאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן 
א מצוה שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז 
ער דער כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - ווָאס בא נשמות 

איז דָאס על פי התורה.

יַע  ַמּגִ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכוָֹננּו".  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  "ּתוָֹרה":  ָאַמר  יאּותוֹ  ְנׂשִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ְוֵהן  קוֹם  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ֵהן  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשוֹת  ָנה  ּוָ ּכַ ל  ׁשֶ ּבְ ֶזה  ֲהֵרי  ְלָמקוֹם, 
ֲעָלה  ַהּמַ ִיְתרוֹן  ַח.  ּלֵ ַהְמׁשַ ל  ׁשֶ ּכֹחוֹ  ְמָצא, הּוא  ּנִ ׁשֶ ִליַח ֵהיָכן  ׁשָ ל ַמְעָלה.  ׁשֶ ִליַח  ׁשָ ְיהּוִדי הּוא  ַלֲחֵברוֹ. 

י ַהּתוָֹרה. מוֹת ֶזהּו ַעל ּפִ ׁשָ ּנְ ּבַ ת ַמְלָאִכים – ׁשֶ מוֹת ְלֻעּמַ ְנׁשָ ּבִ

ה'תש"גיא תמוזיום רביעי

חומש: בלק, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק א. תניא בסוף . . . הברייתא.

א,  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ ָסה  ִנְדּפְ ]=תקנ"ט[,  טוֹ"ב  "ר  ְמַבּשֵׂ ַנת  ׁשְ זָאלְקִווי  פּוס  ּדְ ַתְנָיא  ּבְ
ֶרת. תֶֹכן ָהִאּגֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ְולֹא ֶנְחְלָקה ִלְפָרִקים, ּגַ

יום 
ראשון
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היום יום . . . 

ה'תש"גיב תמוז, חג הגאולהיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה מצות . . . .־182־ מיראה.

ַנת תר"ם. יוֹם  ׁשְ ָמתוֹ ֵעֶדן[ ּבִ ִליָט"א ]ַאְדמוֹ"ר ְמהוַֹרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמוֹ"ר ׁשְ ַ בוֹד ְקֻדּשׁ ֶדת ֶאת ּכְ יוֹם ֻהּלֶ
ַמֲאָסר – ַעל  פּוס ּבְ ָהָיה ּתָ ר ָהְגָלה – ַאֲחֵרי ׁשֶ לּותוֹ ֲאׁשֶ י ִמּגָ הּוא ָחְפׁשִ ַנת תרפ"ז – ׁשֶ ׁשְ ר – ּבִ ׂשֵ ּבוֹ ִנְתּבַ

ֲהדּות. ִחּזּוק ַהּתוָֹרה ְוַהּיַ ֲעבוָֹדתוֹ ּבְ

ּמּוז  ה י"ב ְוי"ג ּתַ ֻאּלָ ֵני ְיֵמי ַהּגְ ׁשְ ָמתוֹ ֵעֶדן[: ּבִ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמוֹ"ר ׁשְ ַ בוֹד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֵמֵאת  ע  ֻהְקּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוִלְבָרָכה  ְלטוָֹבה  ַאַנ"ׁש,  ִיְתַוֲעדּו  ְלטוָֹבה  ָעֵלינּו  ִאים  ַהּבָ
יק  ֵקן זצוקללה"ה נבג"ם ִזי"ַע ]=ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ָאִבינּו ָהִראׁשוֹן הוֹד כ"ק ֲאדִֹני ָאִבי ְזֵקִני מוִֹרי ְוַרּבִ
ַאַנ"ׁש  רּו  ְיַדּבְ זוֹ  ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ָעֵלינּו[.  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ְמרוִֹמים,  ִגְנֵזי  ּבְ ָמתוֹ  ִנׁשְ א,  ַהּבָ י ָהעוָֹלם  ְלַחּיֵ ִלְבָרָכה,  ְוָקדוֹׁש 

י  ְרָכִתי ּכִ ּמּוד, ְוִהְנִני ׁשוֵֹלַח ָלֶהם ֶאת ּבִ עּוֵרי ַהּלִ ִחּזּוק ְקִביעּות ׁשִ ֶבת ַאִחים ּבְ ׁשֶ ְחיּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּיִ ׁשֶ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו ֲאֵליֶהם ּבְ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ה'תש"גיג תמוז, חג הגאולהיום שישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ב. אך כל . . . יום רצון.

ָמתוֹ ֵעֶדן[ ְלֵחרּות. ִליָט"א ]ַאְדמוֹ"ר ְמהוַֹרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמוֹ"ר ׁשְ ַ בוֹד ְקֻדּשׁ יוֹם ּבוֹ ָיָצא ּכְ

ב  ִהְתַעּכֵ ִסיָון תרפ"ז.  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ְרִביִעי  ְליוֹם  ית אוֹר  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָעה  ׁשָ ַעל  ֶרַבע  ֻהְתַחל  ֲאָסר  ַהּמַ
ַתּמּוז  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  ָ לֹשׁ ׁשְ ָהְרִביִעי  יוֹם  ַהּיוֹם,  ֲחצוֹת  ַאַחר  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ַעד   – קַאְסְטרַאמַא  ִעיר  ּבָ  – לּות  ּגָ ּבַ

תרפ"ז.

ה: ִהְנִני ׁשוֵֹלַח ַמֲאָמר...  ֻאּלָ ָמתוֹ ֵעֶדן[ ְלַחג ַהּגְ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמוֹ"ר ׁשְ ַ בוֹד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֶכם  ִעּמָ ֶכם  ִאּתְ ְוִלְהיוֹת  ְלַהְצָלָחה,  בוֵֹתיֶכם  מוֹׁשְ ְמקוֹם  ָכל  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ְיִדיֵדנּו  ִעם  פּוִתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
ִדְבֵרי  ]=ֲחִסידּות,  ִלּמּוֵדי דַא"ח  י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוׁשְ ְקִביעּות  ּבִ ַהֲחִסידּות  ְרֵכי  ּדַ ִחּזּוק  ְדַבר  ּבִ ִהְתַוֲעדּוְתֶכם  ּבְ
ָללּות ַאַנ"ׁש, ֵהם  ּמּוד... ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו ְיָבֵרְך ֶאת ּכְ ִקּיּום ִעְנְיֵני ַהּלִ ֱאלוִֹקים ַחִיים[ ּוְלִהְתעוֵֹרר ּבְ

ֶפׁש ְוַעד  ֵמיָטב, ִמּנֶ י ּדְ ָכל ִמּלֵ ָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תוְֹך ּכְ יָתם ַזְרָעם ְוֶזַרע ַזְרָעם ּבְ ּבֵ
ר. ׂשָ ּבָ

ה'תש"גיד תמוזשבת

חומש: בלק, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק ג'. והנה . . . 184 ג"פ כו'.

ג'  יוֹם  ְלָבָניו  ִאְמרוָֹתיו  ּבְ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמוֹ"ר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יו:  רּוׁשָ ִמּדְ ֶאָחד  ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְלׁשוֹן  ֶזה 
ּדּוִרית  ּכַ ִהיא  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַהּתוְֹכִנים,  ַית  ֻקׁשְ ְלָהִבין  ָבָריו:  ּדְ ְוֶזה  ָאַמר,  ַנת תקס"ב  ׁשְ ָלק  ּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ
ְוֵתרּוָצם  ַאמֶעִריָקא...  ּבְ ה  ַמּטָ ִמּלְ נּו  ֶנְגּדֵ ּכְ ִרים  ַהּדָ ָאָדם  ֵני  ּבְ נוְֹפִלים אוָֹתם  ֵאיָנם  ה  ָלּמָ ַתּפּוַח,  ּכְ ה  ַוֲעֻגּלָ
ִלים  ים ְמַקּבְ ּלִ ְלּגַ ָעה ּגַ ׁשְ ַהּתִ ים ׁשֶ ֵעץ ַחּיִ ה ְמבָֹאר ּבְ ִהּנֵ רּוץ הּוא, ּדְ י ַהּתֵ נּו ַז"ל ָאַמר, ּכִ ֵאינוֹ ֱאֶמת... ְוַרּבֵ
ֵהם  ֵני ָאָדם ׁשֶ ה אוָֹתם ּבְ ה זוֹ[ ִהּנֵ ּבָ ה, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]ִמּסִ ִחיַנת ִעּגּוִלים, ּוְבָהִעּגּול ֵאין ּבוֹ ַמְעָלה ּוַמּטָ ִמּבְ
ם  ׁשָ ָעֵלינּו, ְוָהָאֶרץ ּדְ ָוָאה ַאַחת ִעם ָהָרִקיַע ׁשֶ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה, ֲהֵרי ָהָרִקיַע ׁשֶ נּו ְלַמּטָ ֶנְגּדֵ ּכְ

ָעֶליָה. י ָהָרִקיַע ׁשֶ ה ְלַגּבֵ ִהיא ַמּטָ
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ה'תשע"ד  תמוז ח' ראשון יום במעילה  שליחות

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰äìBò øOa eéä íà ìáà£¨¦¨§©¨
øeqàa áiç àeä éøäL .ãáìa ìëBàä àlà ìòî àì ¯ Ba àöBiëå§©¥Ÿ¨©¤¨¨¥¦§©¤£¥©¨§¦
øáãì çéìL ïéà dlk äøBzä ìëáe ,äìéònä ìò øúé øçà©¥¨¥©©§¦¨§¨©¨ª¨¥¨¦©¦§©

.dcáì äìéòîa àlà ,äøáò£¥¨¤¨¦§¦¨§©¨
האחרונים המלך הקשו שער עה, סי' אה"ע מהדו"ק ביהודה (נודע

ועוד):

מב,ב)בגמרא ריבתה (קידושין דברים שבשלושה מבואר
שליח  השולח - מעילה א. עבירה: לדבר שליחות תורה
ושלח  שה או שור גנב - ומכירה טביחה ב. בקדשים. למעול
שליח  שלח – יד שליחות ג. למכרו. או לטבחו שליח
להלכה  הביאם הרמב"ם ואף שאצלו. בפיקדון יד לשלוח

הי"א). פ"ג גו"א הל' ה"י. פ"ב גניבה "אין (הל' כאן כתב מדוע כן ואם
במעילה אלא עבירה לדבר "?dcalשליח

ביהודה': ה'נודע ומבאר
א. כפולה: משמעות יש עבירה' לדבר שליח 'אין לדין
שתלוי  המעשה ב. השליח. מעשה על חייב המשלח אין

חל. אינו בשליחות
הכלל  מן יוצאת מעילה האמורים, הדברים ובשלושת
האומר  ולכן קיים, המעשה וגם חייב שהמשלח בכך
והאורחים  נתן והשליח לאורחים הקדש בשר תן לשלוחו

במעילת  כי מעלו, לא האורחים אבל מעל המשלח אכלו,
מועל' אחר מועל ו'אין לחולין, הבשר יצא (מעילה המשלח

ב) אבל יט, המעשה, קיום היא לחולין ההקדש ויציאת
לקיום  אבל המשלח חיוב לגבי שליחות יש ומכירה בטביחה
וכן  לפנינו טבוח השור כי שליחות, בדין צורך אין המעשה
קיום  אבל המשלח את לחייב שליחות יש – יד בשליחות

. בשליחות תלוי אינו המעשה
כאשר  הקודמת: ההלכה את תחילה מבאר כאן והרמב"ם

בשר לאורחים לתת שליחותו את קיים wcaהשליח iycwn
ziad חלה שהשליחות כיוון האורחים ולא המשלח מעל ,

המעשה קיום לחולין)לענין הוציאה שייך (המעילה אכן זה וענין ,
לבדה". "במעילה רק

היא  כשהשליחות השניה, ההלכה את גם לבאר ומוסיף
" לאורחים dlerלתת xya אלא מעל לא - בו וכיוצא

המעילה  על נוסף איסור קיים בעולה כי בלבד", האוכל
ה"א) פי"א מעה"ק הל' "אין (ראה (כי חלה לא השליחות ובזה ,
עבירה") לדבר אינו שליח המשלח א. המשמעויות: בשתי

לחולין  שההוצאה ומאחר חל, אינו המעשה ב. חייב,
האוכל  אלא מעל "לא האוכלים, ידי על רק נעשתה

בלבד".

ה'תשע"ד  תמוז ט' שני יום שבקדושה  ולדבר הפסח לשחיטת למנין צירוף

:ÈŒË ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰èçLð çñtä©¤©¦§¨
ìLaZ ìàøOé úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå :øîàpL .úBzk L §¨¦¤¤¡©§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥

ìMî ïéúçBt ïéàå .ìàøOéå ,äãòå ,ìä÷úk ìëa íãà éða íéL ¨¨§¥¨§¦§¨¥§¥£¦¦§¦§¥¨¨§¨©
ìL älçza íéñðëð Z íéMîç ìkä eéä .úëå,ïéèçBLå íéL ¨©¨©Ÿ£¦¦¦§¨¦©§¦¨§¦§£¦

ïéñðëðå äøOò ïéàöBéå ïéøæBçå ,äøOò ïéñðëðå äøOò íéàöBéå§§¦£¨¨§¦§¨¦£¨¨§§¦§§¦£¨¨§¦§¨¦
.äøOò£¨¨

הכתוב  בכוונת הסתפקו שחז"ל משום הוא הדין טעם
צריכה  השחיטה האם ישראל": עדת קהל כל אותו "ושחטו
וכן  אנשים, עשרה – ('קהל' שלושים בנוכחות להיערך

עשרה. של קבוצות בשלוש או ו'ישראל'), 'עדה'
ולאחר  כאחד, שלושים שוחטים הספק מן לצאת וכדי
שעדיין  אחרים עשרה ונכנסים מתוכם עשרה יוצאים מכן
שיש  נמצא האחרים, העשרים במעמד ושוחטים שחטו לא

אח  ובכל קבוצות שלוש ידי כאן ויוצאים אנשים, שלושים ת
שלוש  צריך אם ובין כאחד איש שלושים צריך אם בין חובה

עשרה. של קבוצות
מסוים  מספר נדרש שכאשר מכך, ללמוד יש ולכאורה

חייבים  יהיו שכולם צורך אין שבקדושה, לדבר אנשים של
בכך די אלא שבקרבן yilyyבדבר כשם חייבים, מתוכם

רק  יש הראשונה הקבוצה לאחר הבאות בקבוצות פסח
מהקבוצה  עשרים מצטרפים ואליהם שחטו, שלא עשרה
שבקדושה  דבר אמירת לענין ואולם שחטו. שכבר הראשונה

בשלחןֿערוך א)נפסק סט, ששה (או"ח אחר לחזר "וצריך :
דהיינו שמעו, העשרה"!aexשלא

לומר: יש ההבדל ובטעם
ידי  יצאו לא שעדיין בעשרה די פסח קרבן בשחיטת
כי  יצאו, שכבר עשרים עוד מצטרפים אליהם כאשר  חובתם
(שלושים), מעשרה גדול מספר כאן חייבה שהתורה פי על אף
דברים  שאר לענין אנשים לעשרה חשיבות קיימת עדיין
שכבר  באנשים די שלושים למנין השלמה ולשם בקדושה,
להסתפק  אין שבקדושה דבר אמירת לגבי אך חובה, ידי יצאו
משליש), יותר (דהיינו חובה ידי יצאו שלא אנשים בארבעה
רוב  נדרש אלא כלל, חשיבות אין ארבעה שלמספר משום

לה)עשרה סי' ח"ב שאל חיים א. סי' תפילה הלכות אליהו קול .(ראה

ה'תשע"ד  תמוז י' שלישי יום מתבטל? אינו הפסול הכבש מדוע

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰eáøòúpL äMîç£¦¨¤¦§¨§
eàöé ílk Z ïäî ãçà øBòa úìaé úàöîðå ïäéçñt úBøBò¦§¥¤§¦§¨©¤¤§¤¨¥¤ª¨¥§

.äôøOä úéáì§¥©§¥¨
היתר  ברוב שנתערב איסור תורה מדין להקשות: ויש
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הכשרים  ברוב הפסול הקרבן יתבטל לא ומדוע בטל,
כולם? וייאכלו

להתכבד' הראויה ל'חתיכה דומה הדבר כי מתרצים יש
חשיבותה מפני בטילה קא,ס"א)שאינה סי' יו"ד אמנם (שו"ע .

אינו  כי אומרים יש שלם: כבש של בדינו נחלקו הפוסקים
כבש  להגיש הדרך אין כי להתכבד הראויה לחתיכה  נחשב
ואינו  מאחר בחשיבותו חסרון שאין אומרים ויש שלם,

חיתוך אלא ס"ג)מחוסר דעת'(שם ה'חות וכתב סק"ה). כי (שם
אינו  הפסול הקרבן ולכן השניה כדעה להוכיח יש מכאן
שלם. שהוא אף להתכבד' הראויה 'חתיכה מטעם ברוב בטל

מועיל ביטול דין אחר: באופן מתרצים cixedlויש
oexqgלא dlrnאך siqedl בהיתר שנתערב באיסור ולכן, .

(האיסור) שבו החיסרון את מהמיעוט להוריד מועיל הרוב

מצות  לשם שלא שנאפתה מצה אך להיתר, נהפך והוא
למצה  תיהפך לא לשמן שנאפו מצות ברוב שנתערבה מצוה
בו. שאין מעלה המיעוט על מחיל אינו הביטול כי כשרה,
כל  בו נעשה לא פסול והקרבן מאחר כאן: הדין והוא
השחיטה  שהרי קדשים, כשאר באכילה להתירו הכשר
ברוב  וביטול באכילה, להתירו בו מועילות אינן והזריקה
בשחיטה  שהוכשר הרוב מעלת את המיעוט על מחיל אינו

ד)וזריקה סי' יו"ט .(עונג
חסד' מז)וה'תורת סי' רוב (א"ח כלל אין זה בנידון מיישב:

אסורים  והאחרים לבעליו, רק מותר קרבן כל כי היתר של
ואם  למנוייו, אלא נאכל אינו הפסח כי בלאוֿהכי עליו
"כולם  כן ועל היתר רוב כנגדו אין הפסול, הוא שלו הקרבן

השריפה". לבית יצאו

ה'תשע"ד  תמוז י"א רביעי יום מהמצוה  שבעים להיות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰øçánä ïî äåöî¦§¨¦©ª§¨
äâéâç éîìL áéø÷ä íà ,Cëéôì .òáO úìéëà çñtä øOa ìëàì¤¡Ÿ§©©¤©£¦©©§¦¨¦¦§¦©§¥£¦¨

Z øOò äòaøàaøOa ìëBà Ck øçàå älçz ïäî ìëBà §©§¨¨¨¨¥¥¤§¦¨§©©¨¥§©
.epnî òaOì éãk ,çñtä©¤©§¥¦§Ÿ©¦¤

בכל  אלא פסח בקרבן רק נאמר לא שובע' 'אכילת דין
את  תחילה אוכלים מדוע לתמוה: יש כן, ואם הקרבנות,
הפסח  בשר את לאחריה לאכול כדי החגיגה קרבן בשר
את  לאכול כדי תחילה הפסח בשר את אוכלים ואין לשובע,

לשובע? החגיגה בשר
לבאר: ויש

א) טעמים: משני השובע על להיאכל צריך פסח קרבן
פסח  קרבן ב) הקרבנות. שבכל השובע על אכילה דין מחמת
זה  ומטעם המלכים, כדרך צלי נאכל ולכן חירות, דרך נאכל
השובע  על לאכול עדיף ולכן השובע. על לאוכלו צריך
חגיגה  קרבן מאשר לדבר, טעמים שני יש שבו פסח קרבן

לדבר אחד טעם רק יש 91)שבו ע' בהעלותך חמדה .(כלי

לומר: יש ועוד
אוכל  כך ואחר תחילה מהן "אוכל הרמב"ם כתב כאן

הפסח epnnבשר reayl ick תהא שהשביעה משמע ומזה ,"
כתב הקרבנות בשאר אך עצמו, הפסח הקרבנות מבשר מעשה (הל'

הי"א) חולין פ"י עמה אוכלין מועטת, אכילה להם "היתה :
שתהיה כדי raeydותרומות mr zlk`p משמע זה ומלשון ,"

ייאכל שהקרבן הוא raeydשהעיקר mr שגמר צורך ואין ,
תהיה  שהשביעה אפשר אלא בקרבן דווקא יהא הסעודה
יצא  'שלא הוא זה דין יסוד כי עמו, יחד הנאכל אחר ממאכל

רעב' רבו קכ)משולחן פסחים יישאר (תוס' שלא הוא והעיקר ,
עצמו. מהקרבן שישבע דווקא ולאו האכילה לאחר רעב

בשר  את ואחריו החגיגה בשר את תחילה לאכול יש ולכן
וגם  הפסח של שובע אכילת דין גם מתקיים בכך כי הפסח,
לאוכלה  צורך אין שמחמתו החגיגה של שובע אכילת דין

רעב נשאר לא הסעודה שבגמר ובלבד בסוף (קובץ דוקא

תשלט) ע' ח"א פסח – .המועדים

ה'תשע"ד  תמוז י"ב חמישי יום לגוי? הפסח מן אכילה איסור חל מי על

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ïî úéæk ìéëànä©©£¦§©¦¦
éøä Z øéëOì Bà áLBz øâì Bà äøæ äãBáòì øîeîì ...çñtä©¤©§¨©£¨¨¨§¥¨§¨¦£¥
...éøëðì epnî ïéìéëàî ïéàå ...ä÷Bì Bðéàå .äOòú àìa øáBò äæ¤¥§Ÿ©£¤§¥¤§¥©£¦¦¦¤§¨§¦

.Ba ìëàé àì øéëOå áLBz :øîàpL¤¤¡©¨§¨¦ŸŸ©
בן  'כל שהאיסור הרמב"ם מלשון מדייק משנה' וה'כסף

בו' יאכל לא ושכיר 'תושב בו', יאכל לא יב,מג)נכר לא (שמות
אלא  התורה, לאזהרת ישמעו שלא תושב לגר או לגוי נאמר
אם  מקום ומכל להם, להאכילם הישראל על איסור הוא
בתורה, מפורש לא להאכיל האיסור כי לוקה אינו האכיל

הבאה בהלכה הנאמר מבשר (ח)אבל כזית שאכל "ערל
וזו  בו', יאכל לא ערל 'וכל מהפסוק נלמד לוקה" הפסח

עצמו. ישראל לערל אזהרה
הרא"ש כתב ב)וגם ע, יבמות הרא"ש באה (תוספות לא שהתורה

אזהרה  מצינו דלא יאכל, שלא העכו"ם את "להזהיר

להם". יאכיל שלא ישראל להזהיר אלא לעכו"ם,
פערלא הגרי"פ קעה):ותמה ל"ת לרס"ג (סהמ"צ

ולילה  'יום שנאמר לגוי אזהרות בתורה מצאנו כן הרי
ישבותו' ח,כב)לא מיתה (בראשית חייב ששבת שגוי ומכאן
ב) נח, מהפסוק (סנהדרין נלמד נח לבני החי מן אבר איסור וכן ,

תאכלו' לא דמו בנפשו בשר א)'אך נז, מצוות (שם שאר וגם
בתורה! כתובות נח בני

ומבאר:
ציוה 'תורה קה eplכתוב מורשה וכוונת משה יעקב' לת

ידי על שנאמרה לגוי אזהרה מצינו שלא היא ,dynהדברים
בה  שיש יתכן לא משה ידי על נאמרה הפסח שפרשת וכיון

לגויים. אזהרה
הצל"ח א)אך עג, שאזהרת (פסחים הרמב"ם בשיטת סובר

יאכל  לא ושכיר 'תושב וכן בו' יאכל לא נכר בן 'כל התורה

צד
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ה'תשע"ד  תמוז ח' ראשון יום במעילה  שליחות

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰äìBò øOa eéä íà ìáà£¨¦¨§©¨
øeqàa áiç àeä éøäL .ãáìa ìëBàä àlà ìòî àì ¯ Ba àöBiëå§©¥Ÿ¨©¤¨¨¥¦§©¤£¥©¨§¦
øáãì çéìL ïéà dlk äøBzä ìëáe ,äìéònä ìò øúé øçà©¥¨¥©©§¦¨§¨©¨ª¨¥¨¦©¦§©

.dcáì äìéòîa àlà ,äøáò£¥¨¤¨¦§¦¨§©¨
האחרונים המלך הקשו שער עה, סי' אה"ע מהדו"ק ביהודה (נודע

ועוד):

מב,ב)בגמרא ריבתה (קידושין דברים שבשלושה מבואר
שליח  השולח - מעילה א. עבירה: לדבר שליחות תורה
ושלח  שה או שור גנב - ומכירה טביחה ב. בקדשים. למעול
שליח  שלח – יד שליחות ג. למכרו. או לטבחו שליח
להלכה  הביאם הרמב"ם ואף שאצלו. בפיקדון יד לשלוח

הי"א). פ"ג גו"א הל' ה"י. פ"ב גניבה "אין (הל' כאן כתב מדוע כן ואם
במעילה אלא עבירה לדבר "?dcalשליח

ביהודה': ה'נודע ומבאר
א. כפולה: משמעות יש עבירה' לדבר שליח 'אין לדין
שתלוי  המעשה ב. השליח. מעשה על חייב המשלח אין

חל. אינו בשליחות
הכלל  מן יוצאת מעילה האמורים, הדברים ובשלושת
האומר  ולכן קיים, המעשה וגם חייב שהמשלח בכך
והאורחים  נתן והשליח לאורחים הקדש בשר תן לשלוחו

במעילת  כי מעלו, לא האורחים אבל מעל המשלח אכלו,
מועל' אחר מועל ו'אין לחולין, הבשר יצא (מעילה המשלח

ב) אבל יט, המעשה, קיום היא לחולין ההקדש ויציאת
לקיום  אבל המשלח חיוב לגבי שליחות יש ומכירה בטביחה
וכן  לפנינו טבוח השור כי שליחות, בדין צורך אין המעשה
קיום  אבל המשלח את לחייב שליחות יש – יד בשליחות

. בשליחות תלוי אינו המעשה
כאשר  הקודמת: ההלכה את תחילה מבאר כאן והרמב"ם

בשר לאורחים לתת שליחותו את קיים wcaהשליח iycwn
ziad חלה שהשליחות כיוון האורחים ולא המשלח מעל ,

המעשה קיום לחולין)לענין הוציאה שייך (המעילה אכן זה וענין ,
לבדה". "במעילה רק

היא  כשהשליחות השניה, ההלכה את גם לבאר ומוסיף
" לאורחים dlerלתת xya אלא מעל לא - בו וכיוצא

המעילה  על נוסף איסור קיים בעולה כי בלבד", האוכל
ה"א) פי"א מעה"ק הל' "אין (ראה (כי חלה לא השליחות ובזה ,
עבירה") לדבר אינו שליח המשלח א. המשמעויות: בשתי

לחולין  שההוצאה ומאחר חל, אינו המעשה ב. חייב,
האוכל  אלא מעל "לא האוכלים, ידי על רק נעשתה

בלבד".

ה'תשע"ד  תמוז ט' שני יום שבקדושה  ולדבר הפסח לשחיטת למנין צירוף

:ÈŒË ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰èçLð çñtä©¤©¦§¨
ìLaZ ìàøOé úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå :øîàpL .úBzk L §¨¦¤¤¡©§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥

ìMî ïéúçBt ïéàå .ìàøOéå ,äãòå ,ìä÷úk ìëa íãà éða íéL ¨¨§¥¨§¦§¨¥§¥£¦¦§¦§¥¨¨§¨©
ìL älçza íéñðëð Z íéMîç ìkä eéä .úëå,ïéèçBLå íéL ¨©¨©Ÿ£¦¦¦§¨¦©§¦¨§¦§£¦

ïéñðëðå äøOò ïéàöBéå ïéøæBçå ,äøOò ïéñðëðå äøOò íéàöBéå§§¦£¨¨§¦§¨¦£¨¨§§¦§§¦£¨¨§¦§¨¦
.äøOò£¨¨

הכתוב  בכוונת הסתפקו שחז"ל משום הוא הדין טעם
צריכה  השחיטה האם ישראל": עדת קהל כל אותו "ושחטו
וכן  אנשים, עשרה – ('קהל' שלושים בנוכחות להיערך

עשרה. של קבוצות בשלוש או ו'ישראל'), 'עדה'
ולאחר  כאחד, שלושים שוחטים הספק מן לצאת וכדי
שעדיין  אחרים עשרה ונכנסים מתוכם עשרה יוצאים מכן
שיש  נמצא האחרים, העשרים במעמד ושוחטים שחטו לא

אח  ובכל קבוצות שלוש ידי כאן ויוצאים אנשים, שלושים ת
שלוש  צריך אם ובין כאחד איש שלושים צריך אם בין חובה

עשרה. של קבוצות
מסוים  מספר נדרש שכאשר מכך, ללמוד יש ולכאורה

חייבים  יהיו שכולם צורך אין שבקדושה, לדבר אנשים של
בכך די אלא שבקרבן yilyyבדבר כשם חייבים, מתוכם

רק  יש הראשונה הקבוצה לאחר הבאות בקבוצות פסח
מהקבוצה  עשרים מצטרפים ואליהם שחטו, שלא עשרה
שבקדושה  דבר אמירת לענין ואולם שחטו. שכבר הראשונה

בשלחןֿערוך א)נפסק סט, ששה (או"ח אחר לחזר "וצריך :
דהיינו שמעו, העשרה"!aexשלא

לומר: יש ההבדל ובטעם
ידי  יצאו לא שעדיין בעשרה די פסח קרבן בשחיטת
כי  יצאו, שכבר עשרים עוד מצטרפים אליהם כאשר  חובתם
(שלושים), מעשרה גדול מספר כאן חייבה שהתורה פי על אף
דברים  שאר לענין אנשים לעשרה חשיבות קיימת עדיין
שכבר  באנשים די שלושים למנין השלמה ולשם בקדושה,
להסתפק  אין שבקדושה דבר אמירת לגבי אך חובה, ידי יצאו
משליש), יותר (דהיינו חובה ידי יצאו שלא אנשים בארבעה
רוב  נדרש אלא כלל, חשיבות אין ארבעה שלמספר משום

לה)עשרה סי' ח"ב שאל חיים א. סי' תפילה הלכות אליהו קול .(ראה

ה'תשע"ד  תמוז י' שלישי יום מתבטל? אינו הפסול הכבש מדוע

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰eáøòúpL äMîç£¦¨¤¦§¨§
eàöé ílk Z ïäî ãçà øBòa úìaé úàöîðå ïäéçñt úBøBò¦§¥¤§¦§¨©¤¤§¤¨¥¤ª¨¥§

.äôøOä úéáì§¥©§¥¨
היתר  ברוב שנתערב איסור תורה מדין להקשות: ויש
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הכשרים  ברוב הפסול הקרבן יתבטל לא ומדוע בטל,
כולם? וייאכלו

להתכבד' הראויה ל'חתיכה דומה הדבר כי מתרצים יש
חשיבותה מפני בטילה קא,ס"א)שאינה סי' יו"ד אמנם (שו"ע .

אינו  כי אומרים יש שלם: כבש של בדינו נחלקו הפוסקים
כבש  להגיש הדרך אין כי להתכבד הראויה לחתיכה  נחשב
ואינו  מאחר בחשיבותו חסרון שאין אומרים ויש שלם,

חיתוך אלא ס"ג)מחוסר דעת'(שם ה'חות וכתב סק"ה). כי (שם
אינו  הפסול הקרבן ולכן השניה כדעה להוכיח יש מכאן
שלם. שהוא אף להתכבד' הראויה 'חתיכה מטעם ברוב בטל

מועיל ביטול דין אחר: באופן מתרצים cixedlויש
oexqgלא dlrnאך siqedl בהיתר שנתערב באיסור ולכן, .

(האיסור) שבו החיסרון את מהמיעוט להוריד מועיל הרוב

מצות  לשם שלא שנאפתה מצה אך להיתר, נהפך והוא
למצה  תיהפך לא לשמן שנאפו מצות ברוב שנתערבה מצוה
בו. שאין מעלה המיעוט על מחיל אינו הביטול כי כשרה,
כל  בו נעשה לא פסול והקרבן מאחר כאן: הדין והוא
השחיטה  שהרי קדשים, כשאר באכילה להתירו הכשר
ברוב  וביטול באכילה, להתירו בו מועילות אינן והזריקה
בשחיטה  שהוכשר הרוב מעלת את המיעוט על מחיל אינו

ד)וזריקה סי' יו"ט .(עונג
חסד' מז)וה'תורת סי' רוב (א"ח כלל אין זה בנידון מיישב:

אסורים  והאחרים לבעליו, רק מותר קרבן כל כי היתר של
ואם  למנוייו, אלא נאכל אינו הפסח כי בלאוֿהכי עליו
"כולם  כן ועל היתר רוב כנגדו אין הפסול, הוא שלו הקרבן

השריפה". לבית יצאו

ה'תשע"ד  תמוז י"א רביעי יום מהמצוה  שבעים להיות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰øçánä ïî äåöî¦§¨¦©ª§¨
äâéâç éîìL áéø÷ä íà ,Cëéôì .òáO úìéëà çñtä øOa ìëàì¤¡Ÿ§©©¤©£¦©©§¦¨¦¦§¦©§¥£¦¨

Z øOò äòaøàaøOa ìëBà Ck øçàå älçz ïäî ìëBà §©§¨¨¨¨¥¥¤§¦¨§©©¨¥§©
.epnî òaOì éãk ,çñtä©¤©§¥¦§Ÿ©¦¤

בכל  אלא פסח בקרבן רק נאמר לא שובע' 'אכילת דין
את  תחילה אוכלים מדוע לתמוה: יש כן, ואם הקרבנות,
הפסח  בשר את לאחריה לאכול כדי החגיגה קרבן בשר
את  לאכול כדי תחילה הפסח בשר את אוכלים ואין לשובע,

לשובע? החגיגה בשר
לבאר: ויש

א) טעמים: משני השובע על להיאכל צריך פסח קרבן
פסח  קרבן ב) הקרבנות. שבכל השובע על אכילה דין מחמת
זה  ומטעם המלכים, כדרך צלי נאכל ולכן חירות, דרך נאכל
השובע  על לאכול עדיף ולכן השובע. על לאוכלו צריך
חגיגה  קרבן מאשר לדבר, טעמים שני יש שבו פסח קרבן

לדבר אחד טעם רק יש 91)שבו ע' בהעלותך חמדה .(כלי

לומר: יש ועוד
אוכל  כך ואחר תחילה מהן "אוכל הרמב"ם כתב כאן

הפסח epnnבשר reayl ick תהא שהשביעה משמע ומזה ,"
כתב הקרבנות בשאר אך עצמו, הפסח הקרבנות מבשר מעשה (הל'

הי"א) חולין פ"י עמה אוכלין מועטת, אכילה להם "היתה :
שתהיה כדי raeydותרומות mr zlk`p משמע זה ומלשון ,"

ייאכל שהקרבן הוא raeydשהעיקר mr שגמר צורך ואין ,
תהיה  שהשביעה אפשר אלא בקרבן דווקא יהא הסעודה
יצא  'שלא הוא זה דין יסוד כי עמו, יחד הנאכל אחר ממאכל

רעב' רבו קכ)משולחן פסחים יישאר (תוס' שלא הוא והעיקר ,
עצמו. מהקרבן שישבע דווקא ולאו האכילה לאחר רעב

בשר  את ואחריו החגיגה בשר את תחילה לאכול יש ולכן
וגם  הפסח של שובע אכילת דין גם מתקיים בכך כי הפסח,
לאוכלה  צורך אין שמחמתו החגיגה של שובע אכילת דין

רעב נשאר לא הסעודה שבגמר ובלבד בסוף (קובץ דוקא

תשלט) ע' ח"א פסח – .המועדים

ה'תשע"ד  תמוז י"ב חמישי יום לגוי? הפסח מן אכילה איסור חל מי על

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ïî úéæk ìéëànä©©£¦§©¦¦
éøä Z øéëOì Bà áLBz øâì Bà äøæ äãBáòì øîeîì ...çñtä©¤©§¨©£¨¨¨§¥¨§¨¦£¥
...éøëðì epnî ïéìéëàî ïéàå ...ä÷Bì Bðéàå .äOòú àìa øáBò äæ¤¥§Ÿ©£¤§¥¤§¥©£¦¦¦¤§¨§¦

.Ba ìëàé àì øéëOå áLBz :øîàpL¤¤¡©¨§¨¦ŸŸ©
בן  'כל שהאיסור הרמב"ם מלשון מדייק משנה' וה'כסף

בו' יאכל לא ושכיר 'תושב בו', יאכל לא יב,מג)נכר לא (שמות
אלא  התורה, לאזהרת ישמעו שלא תושב לגר או לגוי נאמר
אם  מקום ומכל להם, להאכילם הישראל על איסור הוא
בתורה, מפורש לא להאכיל האיסור כי לוקה אינו האכיל

הבאה בהלכה הנאמר מבשר (ח)אבל כזית שאכל "ערל
וזו  בו', יאכל לא ערל 'וכל מהפסוק נלמד לוקה" הפסח

עצמו. ישראל לערל אזהרה
הרא"ש כתב ב)וגם ע, יבמות הרא"ש באה (תוספות לא שהתורה

אזהרה  מצינו דלא יאכל, שלא העכו"ם את "להזהיר

להם". יאכיל שלא ישראל להזהיר אלא לעכו"ם,
פערלא הגרי"פ קעה):ותמה ל"ת לרס"ג (סהמ"צ

ולילה  'יום שנאמר לגוי אזהרות בתורה מצאנו כן הרי
ישבותו' ח,כב)לא מיתה (בראשית חייב ששבת שגוי ומכאן
ב) נח, מהפסוק (סנהדרין נלמד נח לבני החי מן אבר איסור וכן ,

תאכלו' לא דמו בנפשו בשר א)'אך נז, מצוות (שם שאר וגם
בתורה! כתובות נח בני

ומבאר:
ציוה 'תורה קה eplכתוב מורשה וכוונת משה יעקב' לת

ידי על שנאמרה לגוי אזהרה מצינו שלא היא ,dynהדברים
בה  שיש יתכן לא משה ידי על נאמרה הפסח שפרשת וכיון

לגויים. אזהרה
הצל"ח א)אך עג, שאזהרת (פסחים הרמב"ם בשיטת סובר

יאכל  לא ושכיר 'תושב וכן בו' יאכל לא נכר בן 'כל התורה

צה
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המאכיל  לישראל ולא האוכלים לתושב או לגוי נאמרה בו'
ש  הרמב"ם שכתב ומה הכתובים) לשון lik`nd(כפשטות

מכשול', תיתן לא עיור ל'לפני כוונתו בלאֿתעשה, עובר
עיור' 'לפני משום לבןֿנח החי מן אבר להושיט שאסור כשם

ב) כב, .(פסחים
היא  האזהרה הרמב"ם לדעת אם דבריו: על שתמה ויש

הוא  המאכיל על החיוב ששיעור כתב מדוע האוכל, לגוי
השיעורין  ניתנו "שלא שהוא בכל חייב בןֿנוח והרי בכזית

בלבד" לישראל ה"י)אלא פ"ט מלכים משום (הל' להתחייב ועליו
מכזית פחות האכילו אם גם עיור' ח"א 'לפני הלוי מהרי"א (שו"ת

! קגא) סי'

עיון. וצריך

ה'תשע"ד  תמוז י"ג שישי יום בישיבה  התורה קריאת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰àeäLk Bìa÷î Cìnäå§©¤¤§©§§¤
.úBiLøtä àøB÷å ...áLé Z äöø íàå .ãîBò¥§¦¨¨¨©§¥©¨¨¦

הלכה  ס"א)נפסקה קמא, סי' צריכה (או"ח התורה שקריאת
יצא  לא ה'טור' לדעת בישיבה, קרא ואם בעמידה. להיות
הוא  זה שדין כתב אברהם' ה'מגן אך ולקרוא, לחזור וצריך

בדיעבד. מעכב ואינו לכתחילה
שהמלך  זו מהלכה דבריו להוכיח אברהם' ה'מגן ורצה
כבוד  משום הוא ההיתר טעם ולכאורה בישיבה, קורא
לכתחילה, היא העמידה אדם בני בשאר שגם ומכאן המלך,
היו  לא בישיבה בקריאה חובה ידי יוצאים אין אם כי
מותר  חכם שלתלמיד כשם המלך, כבוד משום זאת מתירים
הפוסקים  הוכיחו ומזה תורתו, כבוד מפני בישיבה להעיד
כי  בדיעבד, מעכבת ואינה לכתחילה היא בעדות שהעמידה

חכם. לתלמיד אף זאת מתירים היו לא כן אם
מכבוד  גדול המלך כבוד כי זו, ראיה לדחות יתכן אך
להתיר  אין חכם תלמיד של כבודו ומשום חכם, תלמיד

המלך  כבוד משום אך בדיעבד, מעכבת היא אם ישיבה
שם)מתירים השקל ומחצית מג"א .(ראה

למלך  התורה בקריאת הישיבה היתר שטעם שכתבו ויש
הישיבה  איסור שעיקר משום אלא כבודו, משום אינו
אך  חובה, ידי אחרים להוציא כשבא הוא התורה בקריאת
אלא  חובה ידי אחרים להוציא נועדה לא המלך קריאת
הרגילים. הקריאה דיני עליה חלים לא ולכן במצוות לחזקם

הגמרא דבר פי על לומר יש טעם א)ועוד כא, לגבי (מגילה
אומר אחד "כתוב להר: בעלותו משה של 'ay`eלימודו

'ואנכי אומר אחד וכתוב –izcnrבהר' רכות בהר'...
קלים  דברים כשלמד כלומר, מיושב". – קשות מעומד,
דעתו  שתתיישב כדי ישב קשים דברים וכשלמד עמד,
היא  הישיבה כאשר לשבת שמותר ומכאן כראוי, להבינם
שאיננה  שבקריאה לחלק יש לזה ובדומה הלימוד, לתועלת
ארוכה  שהיא המלך בקריאת אך לעמוד, יש כך כל ארוכה

ג) הלכה לעיל בישיבה(כנזכר לקרוא לו א)הותר מא, סוטה שבע .(באר

ה'תשע"ד  תמוז י"ד קודש שבת לקדשים  בכור בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰,øBëaá íeî ìéènä©©¦©§
Lð Bðéàå BúBà ïéñðB÷ Z äøáò äOòå ìéàBä,äæ íeî ìò èç ¦§¨¨£¥¨§¦§¥¦§¨©¤

øzî Z àèBçä äæ úî íàå .åéìàî øçà íeî Ba ìtiL ãò©¤¦Ÿ©¥¥¥¨§¦¥¤©¥ª¨
ì Bðáì.åéøçà Bða eñð÷ àlL . .BèçL ¦§§¨¢¤Ÿ¨§§©£¨

ואכילה, בשחיטה להתירו כדי בבכור מום המטיל
"כל  על שעבר כיון הבכור את עליו ואוסרים אותו קונסים

בו" יהיה לא כא)מום כב, ירוויח (ויקרא שלא כדי שנקנס ואף .
בכור  הרי – אחר מום בו נולד אם חכמים לדעת מהעבירה,

מותר א)זה לד, .(בכורות
בכור  לשחוט שהאיסור עולה כאן הרמב"ם מדברי והנה,

קנס הוא מום בו מותר opaxcnשהטיל התורה מן אבל
לשחוט  לבנו מותר החוטא זה מת "אם ולכן ולאכלו לשחטו

אחריו". בנו קנסו שלא אותו...
האחרונים בכורות והקשו אלגזי מהרי"ט ה"א. פ"ד להלן למלך (משנה

מג. אות :ועוד)פ"ה
המוקדשין פסולי ה"ה)בהלכות -(פי"ח הרמב"ם כתב

כזית מהם האוכל מום, בהם שהוטל הם dwel"קדשים הרי ,
ויאכלו  אחר מום להם שיולד עד תועבה', 'כל בכלל

אוסרת מום הטלת כן ואם dxezdבמומן". on!
אלגזי מהרי"ט :(שם)וביאר

הוא  לאכלו אסור בקדשים מום שהמטיל ההלכה מקור
צט)ב'ספרי' פיסקא אליעזר (דברים, רבי לדעת כי נאמר שם

'לא  תעשה, בלא עובר ממנה ואכל בכור של אוזן "צורם
וסוברים  עליו חולקים 'אחרים' אבל תועבה'", כל תאכל
הכתוב  עליהם כי מדבר", הכתוב המוקדשין "בפסולי שרק

א)אומר יז, יהיה (דברים אשר ושה שור אלוקיך לה' תזבח "לא
בכלל  אינו בכור אבל הוא", אלקיך ה' תועבת כי . . מום בו

התורה. מן נאסר לא מום בו הטיל ואם המוקדשין פסולי
לקדשים? בכור בין ההבדל ומה

מום  בהם שנפל לאחר גם בקדושתם עומדים קדשים
מום  הטלת ולכן מועל. אותם שפדו לפני מהם והאוכל
הטיל  אם וגם התורה מן שאסורה 'תועבה' היא בקדשים
קדושה, מעט בהם יש עדיין אותם, שפדה לאחר מום בהם
שם  עליו חל לא וכבר לחולין יוצא מום בו שנפל בכור אבל
קנס  הוא ואיסורו כ'תועבה' מוגדר אינו וממילא קדשים

העבירה. ממעשה ירוויח שלא כדי מדרבנן

dlirn zekld - dcear xtq - fenz 'g oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyc"ryz'd fenz c"iÎ'g -

ה'תשע"ד  תמוז ח' ראשון יום

-dcearxtq
dlirn zFkld¦§§¦¨

ה  ¤¤ּפרק
הּבית‡. לבדק הּמקּדיׁש המקדש]אחד הוצאות ּדבר [- ְְִִֶֶֶַַַַָָָ

לבדק  הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהראּוי
אֹו ותֹורים, ּכבׂשים ּכגֹון לּמזּבח, הראּוי ּדבר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית
אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק הראּוי ּדבר לּמזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמקּדיׁש
לזה  לא ראּויין ׁשאינן ּדברים ולזה לזה הּמקּדיׁש אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקֹורה,
קרקע, אֹו וציר וחמץ ּתרנגֹולין הּמקּדיׁש ּכגֹון לזה, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹולא
מֹועלין  - אפר אֹו עפר אֹו זבל מלאה אׁשּפה הקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו
הראּויין  ּדברים ׁשּיּפדּו עד ׁשהקּדׁשּו, מּׁשעה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻֻּבכּלן

ְִָלהּפדֹות.
מּקדׁשי ·. ּבהם ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית, בדק קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבׁשוה  נהנה ואם למעילה; זה עם זה מצטרפין - ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמזּבח
מעל  מּכּלן, .ּפרּוטה ְִַָָָֻ

אכילתֹו‚. - חברֹו ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו, והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאכל
מצטרפין  ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו, ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית

מעל  ּבפרּוטה, הניה הּכל מן נעׂשה ואם .למעילה; ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹ
מרּבה „. לזמן מצטרפת מן הּמעילה הּיֹום נהנה ּכיצד? . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

אחד ּבהעלם ימים ּכּמה לאחר ונהנה שלא ההקּדׁש, -] ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הראשונה] מעילתו על בנתיים לו אּלּונודע הרי -ֲֵֵ
ּומעל. לפרּוטה, ְְְִִִַָָָמצטרפין

הּנהנה ‰. אבל הּקרקע; מן ּבתלּוׁש אּלא מעילה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין
פגם  אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה .ּבּקרקע ְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹֻ

נטל  ּפטּור; - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש, ׂשדה החֹורׁש ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
- הקּדׁש ּבׂשדה הּדׁש מעל. - ּופגמּה ּבֹו, ונהנה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמאבקּה
ּופגם  ּבאבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ׁשהאבק ֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמעל;
לעׂשב  אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ׂשדה חרׁש אם וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה.
אֹו הקּדׁש, ּבמערת הּדר מעל. - העׂשב ונטל ּבּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּנתן

איל  לא ּבצל ׁשּנהנה, ּפי על אף - הקּדׁש ׁשל ׁשֹוב אֹו ן, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אבל  מעל. לא ּבֹו הּדר - ּבנּוי ּבית הּמקּדיׁש וכן ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹמעל;
מעל, ׁשם הּדר - ּבית ּבהן ּובנה ואבנים עצים ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Â ׂשדה הקּדיׁש ּכיצד? ּבהן. מֹועלין הקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּגּדּולי

אבל  ּבהן; מֹועלין - פרֹות ועׂשה אילן עׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
- יֹונים ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה
הּזבל  וכ ּבהן. מֹועלין אין הקּדׁש, ּגּדּולי ואינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהֹואיל
ּומה  מֹועלין; ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשּבחצר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוהּפרׁש

לּלׁשּכה  ּדמיהן ויּפלּו יּמכרּו, ּבהן? לקרבנות]ּיעׂשה -]. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמים  להנֹות אסּור - הקּדׁש ׂשדה מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמעין

הּמים  יצאּו מעל. לא והּנהנה הּׂשדה; ּבתֹו מּמּנּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיֹוצאין
הקּדׁש ּבׂשדה הּגדלה ערבה ּבהן. להנֹות מּתר - לּׂשדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחּוץ
לׂשדה  הּסמּו הדיֹוט ׁשל אילן מֹועלין. ולא נהנין לא -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
לבין  ּבינֹו אם - הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָהקּדׁש,
ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש עד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשדה
רחֹוק  האילן היה מעל; לא ּבהן והּנהנה אסּורין, ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּׂשדה

מעל. ּבהן הּנהנה - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ׁשל יתר אילן ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּׂשדה  ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו הדיֹוט, לׂשדה הּסמּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש

ּבהן; מֹועלין אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם רחֹוק - היה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׂשדה  ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתר

מֹועלין  ולא נהנין לא .הדיֹוט, ְְֱֲִִֶֶֹֹ
.Ê העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן

ׁשּבֹו, הּביצים עם הּקן, ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ועׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעצים
והּנהנה  ּבהן; נהנין אין - לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעם

מעל  .לא ַָֹ
.Á ּבין ּבאילנֹות, ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש

ׁשּביניהם  אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן .ּבכל ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
.Ëׁשּׁשּפּו -[שייפו]ּגזּברים אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

אבל  ׁשּקצצּו; ּבעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹועלין
עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת, ולא ּבּׁשּפּוי, לא מֹועלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹאין
ׁשּלא  ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא

למלאכה. ְְִִַָָיצלח
.È על אף ּבׂשערֹו, ולא ּבֹו, מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש

זמן  וכל לֹו; מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי
ּומׁשּביח  הֹול מחּבר, .ׁשהּוא ְְִֵֶַַָֻ

.‡È ואף זרען; ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה הקּדׁש, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזֹורע
ּבהן  מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולים הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ,על ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

וחמ  קרן מהן מׁשּלמין ּבחּלה.ואין וחּיבין ׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
.·È וׁשני ראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים

מּתר. רביעי, מעל. לא והּנהנה ּבֹו; להנֹות אסּור ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי,
קדׁשי  אבל הּבית; בדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אסּור  לעֹולם ,ואיל מרביעי אף - .מזּבח ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
.‚È;ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח  ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ּובביציהן  ּבהן מֹועלין - הּבית לבדק ׁשּבארנּו.ּתֹורים ּכמֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.„È;קדׁשים ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּכתנֹות
ּבהן  מֹועלין אין ּבהן, להנֹות ונּתנּו הֹואיל - .והחדׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.ÂË.ּבהן מֹועלין הקּדי ׁשּו, הּבית לבדק אם - גֹויים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָקדׁשי
ׁשּנאמר  הּתֹורה, מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

יׂשראל" ּבני אל "ּדּבר ּבהן ּבּקרּבנֹות: להנֹות אסּור אבל ; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊË.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול
ׁשעלת  אחר הּקטרת ּבׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל  ּתימרּתּה, ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל .הּתימרת; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

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

צו



v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

המאכיל  לישראל ולא האוכלים לתושב או לגוי נאמרה בו'
ש  הרמב"ם שכתב ומה הכתובים) לשון lik`nd(כפשטות

מכשול', תיתן לא עיור ל'לפני כוונתו בלאֿתעשה, עובר
עיור' 'לפני משום לבןֿנח החי מן אבר להושיט שאסור כשם

ב) כב, .(פסחים
היא  האזהרה הרמב"ם לדעת אם דבריו: על שתמה ויש

הוא  המאכיל על החיוב ששיעור כתב מדוע האוכל, לגוי
השיעורין  ניתנו "שלא שהוא בכל חייב בןֿנוח והרי בכזית

בלבד" לישראל ה"י)אלא פ"ט מלכים משום (הל' להתחייב ועליו
מכזית פחות האכילו אם גם עיור' ח"א 'לפני הלוי מהרי"א (שו"ת

! קגא) סי'

עיון. וצריך

ה'תשע"ד  תמוז י"ג שישי יום בישיבה  התורה קריאת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰àeäLk Bìa÷î Cìnäå§©¤¤§©§§¤
.úBiLøtä àøB÷å ...áLé Z äöø íàå .ãîBò¥§¦¨¨¨©§¥©¨¨¦

הלכה  ס"א)נפסקה קמא, סי' צריכה (או"ח התורה שקריאת
יצא  לא ה'טור' לדעת בישיבה, קרא ואם בעמידה. להיות
הוא  זה שדין כתב אברהם' ה'מגן אך ולקרוא, לחזור וצריך

בדיעבד. מעכב ואינו לכתחילה
שהמלך  זו מהלכה דבריו להוכיח אברהם' ה'מגן ורצה
כבוד  משום הוא ההיתר טעם ולכאורה בישיבה, קורא
לכתחילה, היא העמידה אדם בני בשאר שגם ומכאן המלך,
היו  לא בישיבה בקריאה חובה ידי יוצאים אין אם כי
מותר  חכם שלתלמיד כשם המלך, כבוד משום זאת מתירים
הפוסקים  הוכיחו ומזה תורתו, כבוד מפני בישיבה להעיד
כי  בדיעבד, מעכבת ואינה לכתחילה היא בעדות שהעמידה

חכם. לתלמיד אף זאת מתירים היו לא כן אם
מכבוד  גדול המלך כבוד כי זו, ראיה לדחות יתכן אך
להתיר  אין חכם תלמיד של כבודו ומשום חכם, תלמיד

המלך  כבוד משום אך בדיעבד, מעכבת היא אם ישיבה
שם)מתירים השקל ומחצית מג"א .(ראה

למלך  התורה בקריאת הישיבה היתר שטעם שכתבו ויש
הישיבה  איסור שעיקר משום אלא כבודו, משום אינו
אך  חובה, ידי אחרים להוציא כשבא הוא התורה בקריאת
אלא  חובה ידי אחרים להוציא נועדה לא המלך קריאת
הרגילים. הקריאה דיני עליה חלים לא ולכן במצוות לחזקם

הגמרא דבר פי על לומר יש טעם א)ועוד כא, לגבי (מגילה
אומר אחד "כתוב להר: בעלותו משה של 'ay`eלימודו

'ואנכי אומר אחד וכתוב –izcnrבהר' רכות בהר'...
קלים  דברים כשלמד כלומר, מיושב". – קשות מעומד,
דעתו  שתתיישב כדי ישב קשים דברים וכשלמד עמד,
היא  הישיבה כאשר לשבת שמותר ומכאן כראוי, להבינם
שאיננה  שבקריאה לחלק יש לזה ובדומה הלימוד, לתועלת
ארוכה  שהיא המלך בקריאת אך לעמוד, יש כך כל ארוכה

ג) הלכה לעיל בישיבה(כנזכר לקרוא לו א)הותר מא, סוטה שבע .(באר

ה'תשע"ד  תמוז י"ד קודש שבת לקדשים  בכור בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰,øBëaá íeî ìéènä©©¦©§
Lð Bðéàå BúBà ïéñðB÷ Z äøáò äOòå ìéàBä,äæ íeî ìò èç ¦§¨¨£¥¨§¦§¥¦§¨©¤

øzî Z àèBçä äæ úî íàå .åéìàî øçà íeî Ba ìtiL ãò©¤¦Ÿ©¥¥¥¨§¦¥¤©¥ª¨
ì Bðáì.åéøçà Bða eñð÷ àlL . .BèçL ¦§§¨¢¤Ÿ¨§§©£¨

ואכילה, בשחיטה להתירו כדי בבכור מום המטיל
"כל  על שעבר כיון הבכור את עליו ואוסרים אותו קונסים

בו" יהיה לא כא)מום כב, ירוויח (ויקרא שלא כדי שנקנס ואף .
בכור  הרי – אחר מום בו נולד אם חכמים לדעת מהעבירה,

מותר א)זה לד, .(בכורות
בכור  לשחוט שהאיסור עולה כאן הרמב"ם מדברי והנה,

קנס הוא מום בו מותר opaxcnשהטיל התורה מן אבל
לשחוט  לבנו מותר החוטא זה מת "אם ולכן ולאכלו לשחטו

אחריו". בנו קנסו שלא אותו...
האחרונים בכורות והקשו אלגזי מהרי"ט ה"א. פ"ד להלן למלך (משנה

מג. אות :ועוד)פ"ה
המוקדשין פסולי ה"ה)בהלכות -(פי"ח הרמב"ם כתב

כזית מהם האוכל מום, בהם שהוטל הם dwel"קדשים הרי ,
ויאכלו  אחר מום להם שיולד עד תועבה', 'כל בכלל

אוסרת מום הטלת כן ואם dxezdבמומן". on!
אלגזי מהרי"ט :(שם)וביאר

הוא  לאכלו אסור בקדשים מום שהמטיל ההלכה מקור
צט)ב'ספרי' פיסקא אליעזר (דברים, רבי לדעת כי נאמר שם

'לא  תעשה, בלא עובר ממנה ואכל בכור של אוזן "צורם
וסוברים  עליו חולקים 'אחרים' אבל תועבה'", כל תאכל
הכתוב  עליהם כי מדבר", הכתוב המוקדשין "בפסולי שרק

א)אומר יז, יהיה (דברים אשר ושה שור אלוקיך לה' תזבח "לא
בכלל  אינו בכור אבל הוא", אלקיך ה' תועבת כי . . מום בו

התורה. מן נאסר לא מום בו הטיל ואם המוקדשין פסולי
לקדשים? בכור בין ההבדל ומה

מום  בהם שנפל לאחר גם בקדושתם עומדים קדשים
מום  הטלת ולכן מועל. אותם שפדו לפני מהם והאוכל
הטיל  אם וגם התורה מן שאסורה 'תועבה' היא בקדשים
קדושה, מעט בהם יש עדיין אותם, שפדה לאחר מום בהם
שם  עליו חל לא וכבר לחולין יוצא מום בו שנפל בכור אבל
קנס  הוא ואיסורו כ'תועבה' מוגדר אינו וממילא קדשים

העבירה. ממעשה ירוויח שלא כדי מדרבנן

dlirn zekld - dcear xtq - fenz 'g oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyc"ryz'd fenz c"iÎ'g -

ה'תשע"ד  תמוז ח' ראשון יום

-dcearxtq
dlirn zFkld¦§§¦¨

ה  ¤¤ּפרק
הּבית‡. לבדק הּמקּדיׁש המקדש]אחד הוצאות ּדבר [- ְְִִֶֶֶַַַַָָָ

לבדק  הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהראּוי
אֹו ותֹורים, ּכבׂשים ּכגֹון לּמזּבח, הראּוי ּדבר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית
אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק הראּוי ּדבר לּמזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמקּדיׁש
לזה  לא ראּויין ׁשאינן ּדברים ולזה לזה הּמקּדיׁש אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקֹורה,
קרקע, אֹו וציר וחמץ ּתרנגֹולין הּמקּדיׁש ּכגֹון לזה, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹולא
מֹועלין  - אפר אֹו עפר אֹו זבל מלאה אׁשּפה הקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו
הראּויין  ּדברים ׁשּיּפדּו עד ׁשהקּדׁשּו, מּׁשעה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻֻּבכּלן

ְִָלהּפדֹות.
מּקדׁשי ·. ּבהם ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית, בדק קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבׁשוה  נהנה ואם למעילה; זה עם זה מצטרפין - ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמזּבח
מעל  מּכּלן, .ּפרּוטה ְִַָָָֻ

אכילתֹו‚. - חברֹו ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו, והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאכל
מצטרפין  ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו, ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית

מעל  ּבפרּוטה, הניה הּכל מן נעׂשה ואם .למעילה; ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹ
מרּבה „. לזמן מצטרפת מן הּמעילה הּיֹום נהנה ּכיצד? . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

אחד ּבהעלם ימים ּכּמה לאחר ונהנה שלא ההקּדׁש, -] ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הראשונה] מעילתו על בנתיים לו אּלּונודע הרי -ֲֵֵ
ּומעל. לפרּוטה, ְְְִִִַָָָמצטרפין

הּנהנה ‰. אבל הּקרקע; מן ּבתלּוׁש אּלא מעילה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין
פגם  אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה .ּבּקרקע ְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹֻ

נטל  ּפטּור; - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש, ׂשדה החֹורׁש ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
- הקּדׁש ּבׂשדה הּדׁש מעל. - ּופגמּה ּבֹו, ונהנה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמאבקּה
ּופגם  ּבאבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ׁשהאבק ֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמעל;
לעׂשב  אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ׂשדה חרׁש אם וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה.
אֹו הקּדׁש, ּבמערת הּדר מעל. - העׂשב ונטל ּבּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּנתן

איל  לא ּבצל ׁשּנהנה, ּפי על אף - הקּדׁש ׁשל ׁשֹוב אֹו ן, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אבל  מעל. לא ּבֹו הּדר - ּבנּוי ּבית הּמקּדיׁש וכן ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹמעל;
מעל, ׁשם הּדר - ּבית ּבהן ּובנה ואבנים עצים ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Â ׂשדה הקּדיׁש ּכיצד? ּבהן. מֹועלין הקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּגּדּולי

אבל  ּבהן; מֹועלין - פרֹות ועׂשה אילן עׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
- יֹונים ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה
הּזבל  וכ ּבהן. מֹועלין אין הקּדׁש, ּגּדּולי ואינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהֹואיל
ּומה  מֹועלין; ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשּבחצר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוהּפרׁש

לּלׁשּכה  ּדמיהן ויּפלּו יּמכרּו, ּבהן? לקרבנות]ּיעׂשה -]. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמים  להנֹות אסּור - הקּדׁש ׂשדה מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמעין

הּמים  יצאּו מעל. לא והּנהנה הּׂשדה; ּבתֹו מּמּנּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיֹוצאין
הקּדׁש ּבׂשדה הּגדלה ערבה ּבהן. להנֹות מּתר - לּׂשדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחּוץ
לׂשדה  הּסמּו הדיֹוט ׁשל אילן מֹועלין. ולא נהנין לא -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
לבין  ּבינֹו אם - הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָהקּדׁש,
ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש עד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשדה
רחֹוק  האילן היה מעל; לא ּבהן והּנהנה אסּורין, ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּׂשדה

מעל. ּבהן הּנהנה - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ׁשל יתר אילן ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּׂשדה  ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו הדיֹוט, לׂשדה הּסמּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש

ּבהן; מֹועלין אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם רחֹוק - היה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׂשדה  ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתר

מֹועלין  ולא נהנין לא .הדיֹוט, ְְֱֲִִֶֶֹֹ
.Ê העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן

ׁשּבֹו, הּביצים עם הּקן, ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ועׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעצים
והּנהנה  ּבהן; נהנין אין - לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעם

מעל  .לא ַָֹ
.Á ּבין ּבאילנֹות, ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש

ׁשּביניהם  אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן .ּבכל ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
.Ëׁשּׁשּפּו -[שייפו]ּגזּברים אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

אבל  ׁשּקצצּו; ּבעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹועלין
עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת, ולא ּבּׁשּפּוי, לא מֹועלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹאין
ׁשּלא  ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא

למלאכה. ְְִִַָָיצלח
.È על אף ּבׂשערֹו, ולא ּבֹו, מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש

זמן  וכל לֹו; מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי
ּומׁשּביח  הֹול מחּבר, .ׁשהּוא ְְִֵֶַַָֻ

.‡È ואף זרען; ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה הקּדׁש, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזֹורע
ּבהן  מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולים הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ,על ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

וחמ  קרן מהן מׁשּלמין ּבחּלה.ואין וחּיבין ׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
.·È וׁשני ראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים

מּתר. רביעי, מעל. לא והּנהנה ּבֹו; להנֹות אסּור ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי,
קדׁשי  אבל הּבית; בדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אסּור  לעֹולם ,ואיל מרביעי אף - .מזּבח ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
.‚È;ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח  ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ּובביציהן  ּבהן מֹועלין - הּבית לבדק ׁשּבארנּו.ּתֹורים ּכמֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.„È;קדׁשים ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּכתנֹות
ּבהן  מֹועלין אין ּבהן, להנֹות ונּתנּו הֹואיל - .והחדׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.ÂË.ּבהן מֹועלין הקּדי ׁשּו, הּבית לבדק אם - גֹויים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָקדׁשי
ׁשּנאמר  הּתֹורה, מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

יׂשראל" ּבני אל "ּדּבר ּבהן ּבּקרּבנֹות: להנֹות אסּור אבל ; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊË.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול
ׁשעלת  אחר הּקטרת ּבׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל  ּתימרּתּה, ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל .הּתימרת; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
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ו  ¤¤ּפרק
ּכגֹון ‡. - יּפגמּו ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש

ּכגֹון  - ׁשּיּפגמּו ּדברים ויׁש טהֹור; זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
והּנהנה  ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל, ּונחׁשת ּכסף ּוכלי ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבגדים,
נהנה  אם - ּבּקרקע מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ּפרּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבׁשוה
הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבדבר
אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר נהנה מעל. -ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפרּוטה  ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל, לא - ּבקרּדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻּבקע
ויהנה  ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו

אֹוּכאחת  ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי נהנה . ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָ
ולא  אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנהנה
לא  זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ּׁשּפגם ּבמה ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנהנה
ּבׁשוה  הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ּבׁשוה ׁשּיהנה עד ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמעל;

מּבגד ּפרּוטה מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ּבבגּדֹו ּותפרּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָָהקּדׁש,
הפסיד  ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ׁשהּתירּה ּבּבגד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹוהפסיד
ּופגם  ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה הרי - ּכל ּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּמטלית
מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו ּוכבר אחר. ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדבר

מרּבה. לזמן ְְֲִִֶַַֻואפּלּו
ׁשּנהנה ·. ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי

לכֹוס  ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותם  ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה  ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת .והּגּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּפגם  ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש
מּדבריהם זֹו ּומעילה חכמים]למתה. ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

נתחּלל ‚. - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל
ואינֹו הֹואיל - ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
הּוא  הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב

מעל  ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּדברים ּבהויתֹו, ּבּמה . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
והקנהּו חּלין, ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל
ּוכלי „. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין

ּבלבד  ונהנה ּתׁשמיׁש הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
ּונתנֹו הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ְְְֱֲֶַַַַָָָָָָָֹֻֻּובקע

מ  לא חברֹו אבל מעל, הּוא - זהב על.לחברֹו ׁשל ּבכֹוס ׁשתה ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
וׁשתה  חברֹו ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָונהנה
מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ּכּלן - ְְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻונהנה
ונהנה  החמֹור, ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא -ְֱֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ּובא  ּופגם, ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָָָּבפרּוטה
החמֹור  נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה עליו, ורכב ְְֱֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻחברֹו
לא  וחברֹו מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו מכרֹו, אֹו מּתנה, ְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֹלחברֹו

טֹובת מעל  לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם הּמׁשאיל וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

הּדין  והּוא לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע מּתר וחברֹו ׁשּבֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהניה
ְִֵָלבהמה.

אחר ‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת
חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל על ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
קדּׁשת  ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת ּוכלי והּנסכים, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻוהעֹופֹות,

הן  .הּגּוף ֵַ
.Â והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּבהמת

קדּׁשת  ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי לפדיֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻעֹומדת
ּבלבד  הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ואם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּדמים;

.מעל  ַָ
.Êּונתנּה הקּדׁש, ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו

ּתחת  ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
אּלּו ׁשאין לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹידֹו

ׁשה  - ּבזדֹון ּבמֹועל אּלא אמּורים, נתחּלל הּדברים לא רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לא  - ׁשּלֹו ׁשהיא ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהקּדׁש.

ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו, אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ּבמּתנה.מעל אֹותּה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אחר  מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר .מֹועל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Á לא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל

ּגּבי  על נתנּה מעל; - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתחּתיה  ׁשּידּור עד מעל, לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון

הּנּכרת  הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה; .ּבׁשוה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ
.Ë ׁשּלא ּפי על אף - לּבּלן ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל

ׁשּירצה  עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - וכן רחץ . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשעדין  ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאם

מלאכּתֹו. עׂשּו ְְַָֹלא
.Èמעל הּגֹוי, מן אם - מׁש ולא חפץ ּבּה שמעות קנה -] ְִִֵֶַַַָָָָָֹ

בגוי] מעלקונות לא מּיׂשראל, ואם ישראל ; [שקנין ְְִִִֵַָָֹ
.במשיכה]

.‡È אף - חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא
מעל  חל, ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי הּמביא על ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּכּפרה  מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו
עד ׁשה  מֹועלין אין וכּלן מעל; - ההקּדׁש מן ּכּפרתֹו ביא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הּדם. מן ׁשּיּזרק ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכאן  ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף - ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההקּדׁש

עליו. לכּפר ּדם ְְִֵַַָָָזריקת
.·Èויקנּו הּתרּומה, ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן

ׁשהרי  הּׁשֹוקל, ימעל - ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
ּדמּה ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה .חלקֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

.‚Èחברֹו ּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהפריׁש
מעל  ידי - על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו . ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָ

ּתֹורם  ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל הּתרּומה, נתרמה אם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
הּגיע  ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָעל
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נתרמה  לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה; זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשקל
הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה,

ז  ¤¤ּפרק
לׁשליח ‡. ּונתנֹו הקּדׁש, מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי

ׁשליחּותֹו, הּׁשליח עׂשה אם - חּלין ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עׂשה  אּלא ׁשליחּותֹו, עׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח

ׁשּמעל  הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ּבעל הּׁשליח ּכיצד? . ְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָ
הל לאֹורחין', ּבׂשר מאֹותֹו לי 'ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבית
להם  ונתן ּכּכר', להם 'ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר, להם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונתן
מן  לֹו והביא החּלֹון', מן לי 'הבא לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבׂשר,
החּלֹון  מן והביא הּמגּדל', מן 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמגּדל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעל; הּׁשליח והביא - הּׁשליח הל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף - לֹו ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון, ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָמן
מעל  הּבית ּבעל - הּמגּדל' מן אּלא ׁשּיביא בלּבי היה ,'לא ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי
להן  ׁשאין קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח היה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
לא  ואם מעל; הּבית ּבעל ּכמאמרֹו, עׂשּו אם  - ְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹׁשליחּות

ּפטּור. הּבית ּבעל ׁשליחּותֹו, 'ּתן עׂשּו לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִֵַַַַַָָָ
'טלּו להן: ואמר הּׁשליח הל ּבׂשר', ׁשל חתיכה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָלאֹורחי
ּדברֹו; נעׂשה ׁשהרי מעל, הּבית ּבעל ׁשּתים', ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָׁשּתים

ּפטּור  הּבית,והּׁשליח ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
'טלּו הּׁשליח: להן אמר אם אבל הּׁשליחּות. את עקר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי' ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּתים
עׂשה  מהן אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשלׁש
לפי  חּיב חברֹו נמצא מּדעּתֹו; והֹוסיף חברֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָׁשליחּות
זה  על חּיב והּוא הּׁשליחּות, נעקרה ולא ּדבריו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו

מּדעּתֹו. ְִִֶַׁשהֹוסיף
בדק ·. מּקדׁשי החתיכֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

המקדש]הּבית רכוש וכּיֹוצא [- עֹולה ּבׂשר היּו אם אבל . ְְֲִִֵַַַַָָָ
ּבאּסּור  חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד; האֹוכל אּלא מעל לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו,

עולה]אחת אכילת יתר[- ּובכל [בנוסף], הּמעילה; על ְְִֵַַַַָָָ
לבּדּה ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא
לי ‚. 'הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו, הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנֹותן

נרֹות, ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות', ּובחציּה נרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּבחציּה
נרֹות', ּבכּלּה לי 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ּפתילֹות, ּבכּלּה ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻאֹו
ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ּפתילֹות', 'ּבכּלּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו
לא  ׁשהרי מעל, לא הּבית ּבעל ּפטּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹּפתילֹות
לא  ׁשהרי מעל, לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ׁשליחּותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹנעׂשית
לי  'הבא לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ׁשליחּות ֹו ְְֲִִִִֵַַָָָָָעקר
מּמקֹום  ּפתילֹות ּובחציּה ּפלֹוני, מּמקֹום נרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָּבחציּה
ּופתילֹות  ּפתילֹות, מּמקֹום נרֹות והביא והל ְְְְְְִִִִִֵֵַָּפלֹוני',

מעל  הּׁשליח - נרֹות .מּמקֹום ְִִֵַַַָָ
.„והל אתרֹוג', לי 'הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן

מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּׁשוה  אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור; הּבית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל

ּבפרּוטה  לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם לפיכ פרּוטֹות; ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּתי
מעלּו ׁשניהן - פרּוטֹות ׁשּתי .ׁשוה ְְְֲֵֵֶֶָָ

ונזּכר ‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח
הּׁשליח  - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל

ׁשֹוגג, ׁשהּוא חּיב מעל, הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו מעילה, ׁשהיא ּבקרּבן וידע הּׁשליח אף נזּכר . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

מעילה, מּקרּבן ּפטּורין ׁשניהן - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש
ּכׁשּיֹוציא חּיב ב:]והחנוני ּפרּוטה [כשיתמש אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָ

לחנוני  הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי - ּבמעֹותיו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנתערבה
הּמּקח  ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש לֹו ׁשּנתן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּפרּוטה

ְְֵֶלהקּדׁש.
.Â ׁשּיהיה עד החטא, מן החנוני להּציל ּכדי יעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
מקֹום  ּבכל הקּדׁש ׁשל 'ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָּכלי
הּכלי  אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעׂשה זה'; על מחּללת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא

הּמעֹות  ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני ויּתר ּפרּוטה הקּדׁש, וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּבכיס  'ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ׁשּנתערבה הקּדׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ואם  ּבּכיס; יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה, מחּלל - הקּדׁש' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזה
הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל, לא - חּלל ולא ְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהֹוציא

.Ê- הקּדׁש' מּׁשורי ו'ׁשֹור הקּדׁש', מּכיסי 'ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:
את  מביא עֹוׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
הקּדׁש; זה הרי הּוא, הקּדׁש 'אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגדֹול
ויהנה  זה'; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש לאו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואם

.ּבּקטן  ַָָ
.Á ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל

לי  ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מזיד  היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה .ׁשאינֹו ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

.Ë ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית, ּבעל אצל הקּדׁש מעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמפקיד
להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהֹוציאן

הרׁשהּו לא הּפּקדֹון ּובעל .ּבהן, ְִִֶַַַָָָֹ
.È ולא חתּומין היּו ולא חנוני, אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן

הּדין  מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל - מׁשּנה קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון  ּבעל ּפטּורין: ׁשניהן הֹוציאן, אם - ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
ּפטּור  והחנוני ּבהן'; 'הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן מּפני -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻ

ּברׁשּות  .הׁשּתּמׁש ְְִִֵַ
.‡Èׁשהכניסה הקּדׁש[בנישואיה]האּׁשה ׁשל מעֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָָ

הקּדׁשֹות  לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלבעלּה,
ימעל. ּבחפציו, הּמעֹות הּבעל לכׁשּיֹוציא - ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּבירּׁשה

ה'תשע"ד  תמוז ט' שני יום

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּפסקּו‡. ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפֹועלין

אכלּו, ואם הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא מזֹונֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֹעּמהן
מזֹונֹות  ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש אּלא .מעלּו; ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבכרׁשיני·. בהמה]הּדׁש מאכל חֹוסם [- זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ
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ו  ¤¤ּפרק
ּכגֹון ‡. - יּפגמּו ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש

ּכגֹון  - ׁשּיּפגמּו ּדברים ויׁש טהֹור; זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
והּנהנה  ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל, ּונחׁשת ּכסף ּוכלי ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבגדים,
נהנה  אם - ּבּקרקע מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ּפרּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבׁשוה
הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבדבר
אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר נהנה מעל. -ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפרּוטה  ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל, לא - ּבקרּדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻּבקע
ויהנה  ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו

אֹוּכאחת  ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי נהנה . ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָ
ולא  אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנהנה
לא  זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ּׁשּפגם ּבמה ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנהנה
ּבׁשוה  הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ּבׁשוה ׁשּיהנה עד ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמעל;

מּבגד ּפרּוטה מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ּבבגּדֹו ּותפרּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָָהקּדׁש,
הפסיד  ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ׁשהּתירּה ּבּבגד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹוהפסיד
ּופגם  ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה הרי - ּכל ּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּמטלית
מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו ּוכבר אחר. ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדבר

מרּבה. לזמן ְְֲִִֶַַֻואפּלּו
ׁשּנהנה ·. ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי

לכֹוס  ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותם  ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה  ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת .והּגּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּפגם  ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש
מּדבריהם זֹו ּומעילה חכמים]למתה. ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

נתחּלל ‚. - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל
ואינֹו הֹואיל - ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
הּוא  הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב

מעל  ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּדברים ּבהויתֹו, ּבּמה . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
והקנהּו חּלין, ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל
ּוכלי „. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין

ּבלבד  ונהנה ּתׁשמיׁש הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
ּונתנֹו הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ְְְֱֲֶַַַַָָָָָָָֹֻֻּובקע

מ  לא חברֹו אבל מעל, הּוא - זהב על.לחברֹו ׁשל ּבכֹוס ׁשתה ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
וׁשתה  חברֹו ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָונהנה
מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ּכּלן - ְְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻונהנה
ונהנה  החמֹור, ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא -ְֱֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ּובא  ּופגם, ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָָָּבפרּוטה
החמֹור  נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה עליו, ורכב ְְֱֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻחברֹו
לא  וחברֹו מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו מכרֹו, אֹו מּתנה, ְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֹלחברֹו

טֹובת מעל  לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם הּמׁשאיל וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

הּדין  והּוא לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע מּתר וחברֹו ׁשּבֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהניה
ְִֵָלבהמה.

אחר ‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת
חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל על ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
קדּׁשת  ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת ּוכלי והּנסכים, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻוהעֹופֹות,

הן  .הּגּוף ֵַ
.Â והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּבהמת

קדּׁשת  ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי לפדיֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻעֹומדת
ּבלבד  הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ואם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּדמים;

.מעל  ַָ
.Êּונתנּה הקּדׁש, ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו

ּתחת  ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
אּלּו ׁשאין לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹידֹו

ׁשה  - ּבזדֹון ּבמֹועל אּלא אמּורים, נתחּלל הּדברים לא רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לא  - ׁשּלֹו ׁשהיא ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהקּדׁש.

ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו, אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ּבמּתנה.מעל אֹותּה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אחר  מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר .מֹועל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Á לא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל

ּגּבי  על נתנּה מעל; - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתחּתיה  ׁשּידּור עד מעל, לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון

הּנּכרת  הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה; .ּבׁשוה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ
.Ë ׁשּלא ּפי על אף - לּבּלן ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל

ׁשּירצה  עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - וכן רחץ . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשעדין  ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאם

מלאכּתֹו. עׂשּו ְְַָֹלא
.Èמעל הּגֹוי, מן אם - מׁש ולא חפץ ּבּה שמעות קנה -] ְִִֵֶַַַָָָָָֹ

בגוי] מעלקונות לא מּיׂשראל, ואם ישראל ; [שקנין ְְִִִֵַָָֹ
.במשיכה]

.‡È אף - חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא
מעל  חל, ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי הּמביא על ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּכּפרה  מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו
עד ׁשה  מֹועלין אין וכּלן מעל; - ההקּדׁש מן ּכּפרתֹו ביא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הּדם. מן ׁשּיּזרק ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכאן  ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף - ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההקּדׁש

עליו. לכּפר ּדם ְְִֵַַָָָזריקת
.·Èויקנּו הּתרּומה, ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן

ׁשהרי  הּׁשֹוקל, ימעל - ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
ּדמּה ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה .חלקֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

.‚Èחברֹו ּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהפריׁש
מעל  ידי - על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו . ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָ

ּתֹורם  ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל הּתרּומה, נתרמה אם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
הּגיע  ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָעל
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נתרמה  לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה; זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשקל
הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה,

ז  ¤¤ּפרק
לׁשליח ‡. ּונתנֹו הקּדׁש, מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי

ׁשליחּותֹו, הּׁשליח עׂשה אם - חּלין ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עׂשה  אּלא ׁשליחּותֹו, עׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח

ׁשּמעל  הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ּבעל הּׁשליח ּכיצד? . ְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָ
הל לאֹורחין', ּבׂשר מאֹותֹו לי 'ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבית
להם  ונתן ּכּכר', להם 'ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר, להם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונתן
מן  לֹו והביא החּלֹון', מן לי 'הבא לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבׂשר,
החּלֹון  מן והביא הּמגּדל', מן 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמגּדל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעל; הּׁשליח והביא - הּׁשליח הל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף - לֹו ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון, ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָמן
מעל  הּבית ּבעל - הּמגּדל' מן אּלא ׁשּיביא בלּבי היה ,'לא ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי
להן  ׁשאין קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח היה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
לא  ואם מעל; הּבית ּבעל ּכמאמרֹו, עׂשּו אם  - ְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹׁשליחּות

ּפטּור. הּבית ּבעל ׁשליחּותֹו, 'ּתן עׂשּו לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִֵַַַַַָָָ
'טלּו להן: ואמר הּׁשליח הל ּבׂשר', ׁשל חתיכה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָלאֹורחי
ּדברֹו; נעׂשה ׁשהרי מעל, הּבית ּבעל ׁשּתים', ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָׁשּתים

ּפטּור  הּבית,והּׁשליח ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
'טלּו הּׁשליח: להן אמר אם אבל הּׁשליחּות. את עקר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי' ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּתים
עׂשה  מהן אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשלׁש
לפי  חּיב חברֹו נמצא מּדעּתֹו; והֹוסיף חברֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָׁשליחּות
זה  על חּיב והּוא הּׁשליחּות, נעקרה ולא ּדבריו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו

מּדעּתֹו. ְִִֶַׁשהֹוסיף
בדק ·. מּקדׁשי החתיכֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

המקדש]הּבית רכוש וכּיֹוצא [- עֹולה ּבׂשר היּו אם אבל . ְְֲִִֵַַַַָָָ
ּבאּסּור  חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד; האֹוכל אּלא מעל לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו,

עולה]אחת אכילת יתר[- ּובכל [בנוסף], הּמעילה; על ְְִֵַַַַָָָ
לבּדּה ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא
לי ‚. 'הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו, הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנֹותן

נרֹות, ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות', ּובחציּה נרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּבחציּה
נרֹות', ּבכּלּה לי 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ּפתילֹות, ּבכּלּה ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻאֹו
ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ּפתילֹות', 'ּבכּלּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו
לא  ׁשהרי מעל, לא הּבית ּבעל ּפטּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹּפתילֹות
לא  ׁשהרי מעל, לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ׁשליחּותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹנעׂשית
לי  'הבא לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ׁשליחּות ֹו ְְֲִִִִֵַַָָָָָעקר
מּמקֹום  ּפתילֹות ּובחציּה ּפלֹוני, מּמקֹום נרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָּבחציּה
ּופתילֹות  ּפתילֹות, מּמקֹום נרֹות והביא והל ְְְְְְִִִִִֵֵַָּפלֹוני',

מעל  הּׁשליח - נרֹות .מּמקֹום ְִִֵַַַָָ
.„והל אתרֹוג', לי 'הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן

מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּׁשוה  אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור; הּבית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל

ּבפרּוטה  לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם לפיכ פרּוטֹות; ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּתי
מעלּו ׁשניהן - פרּוטֹות ׁשּתי .ׁשוה ְְְֲֵֵֶֶָָ

ונזּכר ‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח
הּׁשליח  - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל

ׁשֹוגג, ׁשהּוא חּיב מעל, הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו מעילה, ׁשהיא ּבקרּבן וידע הּׁשליח אף נזּכר . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

מעילה, מּקרּבן ּפטּורין ׁשניהן - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש
ּכׁשּיֹוציא חּיב ב:]והחנוני ּפרּוטה [כשיתמש אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָ

לחנוני  הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי - ּבמעֹותיו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנתערבה
הּמּקח  ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש לֹו ׁשּנתן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּפרּוטה

ְְֵֶלהקּדׁש.
.Â ׁשּיהיה עד החטא, מן החנוני להּציל ּכדי יעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
מקֹום  ּבכל הקּדׁש ׁשל 'ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָּכלי
הּכלי  אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעׂשה זה'; על מחּללת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא

הּמעֹות  ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני ויּתר ּפרּוטה הקּדׁש, וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּבכיס  'ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ׁשּנתערבה הקּדׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ואם  ּבּכיס; יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה, מחּלל - הקּדׁש' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזה
הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל, לא - חּלל ולא ְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהֹוציא

.Ê- הקּדׁש' מּׁשורי ו'ׁשֹור הקּדׁש', מּכיסי 'ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:
את  מביא עֹוׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
הקּדׁש; זה הרי הּוא, הקּדׁש 'אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגדֹול
ויהנה  זה'; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש לאו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואם

.ּבּקטן  ַָָ
.Á ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל

לי  ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מזיד  היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה .ׁשאינֹו ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

.Ë ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית, ּבעל אצל הקּדׁש מעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמפקיד
להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהֹוציאן

הרׁשהּו לא הּפּקדֹון ּובעל .ּבהן, ְִִֶַַַָָָֹ
.È ולא חתּומין היּו ולא חנוני, אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן

הּדין  מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל - מׁשּנה קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון  ּבעל ּפטּורין: ׁשניהן הֹוציאן, אם - ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
ּפטּור  והחנוני ּבהן'; 'הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן מּפני -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻ

ּברׁשּות  .הׁשּתּמׁש ְְִִֵַ
.‡Èׁשהכניסה הקּדׁש[בנישואיה]האּׁשה ׁשל מעֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָָ

הקּדׁשֹות  לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלבעלּה,
ימעל. ּבחפציו, הּמעֹות הּבעל לכׁשּיֹוציא - ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּבירּׁשה

ה'תשע"ד  תמוז ט' שני יום

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּפסקּו‡. ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפֹועלין

אכלּו, ואם הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא מזֹונֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֹעּמהן
מזֹונֹות  ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש אּלא .מעלּו; ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבכרׁשיני·. בהמה]הּדׁש מאכל חֹוסם [- זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ
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הראּוי  ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: הּפרה, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת
לֹו.

על ‚. אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין
אין  - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ּכיצד? ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּמעֹות.
עד  ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ּבהמת לֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָנֹותנין
נֹותנין  חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; על אֹותן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּמחּללין
מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם - ּבׂשכרֹו לאּמן ְְְְְִִִִִֶָָָָָֻאֹותן

הּלׁשּכה  מּתרּומת .הּבהמה ְְְִִֵַַַָָ
מן „. ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין

אּלא  קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
החל  מן הּכל יּׁשען ּבֹונין אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
הּגזּברין  צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמחּללין
מּמעֹות  אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא  להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש,

וימעל  עליהן אדם .יּׁשען ְְֲִִֵֵֶָָָֹ
.‰- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין

ּבת  ּבאּמה סלע, וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
ּוכׁשּמֹוׁשחין אצּבע; ּׁשּבנּו,[כשמודדים]עׂשרים מה להן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

וארּבע  עׂשרים ּבת ּגדֹולה ּבאּמה להן ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמֹוׁשחין
ׁשאין  מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות

ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין
.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית [משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶַַֹ

אבל  ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ּובעצים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמלח
ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש מלח יּתנּו ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻלא

.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח
ּבֹו מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש .וׁשעל ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

.Á ּולידע הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי
ידע  ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ה', אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - עּלה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּדברי  ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. יפרץ ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּפן
אם  ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם  אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים
מנהג  ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעליהם
וחמר  קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבה', מעל - ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹחל
אדם  יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ׁשחקק ְְִִֶַַַַָָָָָָֹלּמצוֹות

א  דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ׁשּלא מּפני כן ּבהן לא ׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
החל  ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ולא ה', נאמר על  הרי . ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ועׂשיתם  מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את "ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּתֹורה:
לחּקים  ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ואמרּו ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֻאתם",
החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, והעׂשּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻּכמׁשּפטים:
מן  ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ּבהן ׁשּיּזהר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּׁשמירה,
וטֹובת  ּגלּוי, ׁשּטעמן הּמצוֹות הן והּמׁשּפטים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּפטים.
ּדמים  ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָעׂשּיתן
ּגלּוי. טעמן ׁשאין הּמצוֹות הן והחּקים, ואם; אב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻוכּבּוד
להרהר  רׁשּות ל ואין ,ל ׁשחקקּתי חּקים חכמים: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻאמרּו

מׁשיבין  העֹולם ואּמֹות ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻּבהן.
ועגלה  ּבחלב, ּובׂשר חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעליהן
ּדוד  היה וכּמה הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה, ּופרה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻערּופה,

הּמינים מן מצטער ׁשהיּו[אפיקורסים]הּמל והּגֹויים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ּבתׁשּובֹות  אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים; על ְְְְְִִִִִֶַַַָָֻמׁשיבין
ּדבקה  מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשקר
לב  ּבכל - אני זדים; ׁשקר, עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,
אמּונה; מצֹותי "ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר
הן. החּקים מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני". רדפּוני, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשקר
העֹולם  הּקרּבנֹות עבֹודת על ׁשאף חכמים, אמרּו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָלפיכ
לחּיי  היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ׁשּבעׂשּית - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻעֹומד
ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוייה ּתֹורה והקּדימה הּבא; ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעֹולם
אֹותם  יעׂשה אׁשר מׁשּפטי, ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ"ּוׁשמרּתם

ּבהם". וחי ֶַָָָָָהאדם
ּדסּיען. רחמנא ּומנין ּברי ׁשדי. ּבעזרת ׁשמיני, ספר נגמר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

ּבית  הלכֹות ּפרקים: ותׁשעים חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָּפרקים
עׂשרה  הּמקּדׁש, ּכלי הלכֹות פרקים; ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהּבחירה,
הלכֹות  פרקים; ּתׁשעה הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָפרקים;
הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות פרקים; ׁשבעה מזּבח, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאּסּורי
עׂשרה  ּומּוספין, ּתמידין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְֲִִִִִִָָָָָָָּתׁשעה
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻפרקים;
הלכֹות  פרקים; חמּׁשה הּכּפּורים, יֹום עבֹודת ְְְֲֲִִִִִִַַָָהלכֹות

פרקים. ׁשמֹונה ְְְִִָָָמעילה,

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

ערב  מנחת ּכּפי מׂשאת ,לפני קטרת ּתפּלתי .ּתּכֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
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הלכֹות  ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי  הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש
לׁשחט  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹעׂשרה
ׁשּלא  (ג) החמץ; על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּפסח
הּפסח  ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּתלין
ּפסח  ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
הּׁשני; לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשני
הּפסח  מּבׂשר יֹוציא ׁשּלא (ח) ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ(ז)
ׁשּלא  (י) מׁשּמד; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (ט) לחבּורה; ְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹֻחּוץ
ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹיאכיל
ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹ(יב)
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ׁשני  מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(יד)
עׂשר  ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹלּבקר;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשליׁשי. יֹום ְְְִִִִִֵֵֵַָעד

א  ¤¤ּפרק
ניסן,‡. לחדׁש עׂשר ּבארּבעה הּפסח לׁשחט עׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות

העּזים  מן אֹו הּכבׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות; ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
חּיבין  האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבלבד,

זֹו. ְְִָּבמצוה
ולא ·. עׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון, זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי

רחֹוקה ּבדר ולא טמא, לא והּוא המקדש]הקריב, [מבית ְְְְְִִֵֶֶָָֹֹ
ּפטּור. ּבׁשגגה, ּבּטלּה ואם ּכרת; חּיב זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּקדׁשים ‚. ּכׁשאר ּבעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ;אין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבמֹות הּתר ּבׁשעת בכל אף להקריב מותר כשהיה -] ְִֵֶַַַָ

ּבבמתמקום] הּפסח את מקריבין היּו לא אּלא [מזבח], יחיד ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכאּלּו לֹוקה, - יחיד ּבבמת מקריבֹו ׁשהיה ּומי צּבּור. ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבבמת
ּבאחד  הּפסח את לזּבח תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּבּׁשּוק, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהקריבֹו

הּׁשמּועה מּפי - "רבינו]ׁשערי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְְִִֶֶַָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד, ּבבמת לׁשֹוחט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאזהרה

חצֹות „. אחר - הּפסח חצֹות,ׁשחיטת קדם ׁשחטֹו ואם ; ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹ
מאחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ּבין [קרבן]ּפסּול. ׁשל ּתמיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ואחר  הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהערּבים;
סֹוף  עד הּפסחים, את לׁשחט מתחילין הּנרֹות, את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמטיבין
הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות, אחר ׁשחטֹו ואם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיֹום.

ממרס אחד ויהיה ּכׁשר; יקרוש]- שלא ּבדם [מערבב ְְְְִֵֵֶֶַָָָ
הּפסח  ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהּפסח,

ּכׁשר. הּתמיד, ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחריו;
ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו, הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט

ׁשּלא  - זבחי" ּדם חמץ על תזּבח "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
את  הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט, אחד קּים. והחמץ הּפסח, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיזּבח

האמּורין את הּמקטיר ואחד היה [אברים]הּדם, אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשאֹוכלין  חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות אֹו מהן, אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּברׁשּות
והּפסח  לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ּבׁשעת חמץ ּכזית זה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּפסח

ֵָּכׁשר.
.Â ׁשפיכה טעּון הּפסח, זריקה]ּדם ולא היסֹוד [- ּכנגד ְְְִֶֶֶַַַַָָ

המזבח] אֹותֹו,[בסיס מפׁשיטין - ּדמֹו ׁשּׁשֹופכין ואחר .ְְְִִִֶַַַָ
אֹותן  ּומקטירין אמּוריו, את ּומֹוציאין ּבטנֹו, את ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָוקֹורעין
עם  ּפסחֹו נֹוטל הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָחלבין,
לערב. ואכלֹו וצֹולהּו, לירּוׁשלים, לביתֹו ויֹוצא ׁשּלֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהעֹור

.Êׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורין, הבוקר]הּמּניח [עד ְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבלינה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹונפסלּו

ּבקר" עד חּגי חלב לֹוקה;ילין אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף . ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מעׂשה. ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶַלפי

.Á עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה, ּכל ּפסחים חלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמקטירין
להיֹות  עׂשר ארּבעה ּכׁשחל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשחר.
חל  אם אבל טֹוב; ּביֹום קרבין ׁשּבת חלבי ׁשהרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשּבת
טֹוב  ּביֹום חל חלבי מקטירין אין ּבחל, להיֹות עׂשר .ארּבעה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

.Ë ּכּתֹות ּבׁשלׁש נׁשחט ּכל הּפסח אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּפֹוחתין  ואין ויׂשראל. ועדה, קהל, - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל

וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָֹמּׁשלׁשים
.È;וׁשֹוחטין ׁשלׁשים, ּבּתחּלה נכנסין - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹֹהיּו

עׂשרה, ויֹוצאין וחֹוזרין עׂשרה; ונכנסין עׂשרה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאין
עׂשרה  .ונכנסין ְְֲִִָָָ

.‡È,הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָהיּו
נׁשחט?לכּתחּלה  ּכיצד ּכׁשר. אחת, ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

ּדלתֹות  ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָנכנסה
ׁשהם  זמן וכל ּפסחיהם. את לׁשחט ּומתחילין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעזרה,
את  ּגמרּו אם ההּלל. את הּלוּים קֹוראין ּומקריבין, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָׁשֹוחטין

ועד  ׁשֹוניןההּלל, - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא [קוראים ין ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
ּומעֹולם שוב] מׁשּלׁשין. - להקריב ׁשלמּו ולא ׁשנּו, ואם ;ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹ

ׁשּלׁשּו. ְִֹלא
.·È ּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה, קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָֹעל

ּותקיעה  ּותרּועה ּתקיעה - לֹוּבחצֹוצרֹות ואין הֹואיל ;-] ְְְְְֲִִִֵַָָָ
ׁשחיטה.לפסח] ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת לתקע ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹנסכים

.‚È ּכסף מזרקי ּובידיהם ׁשּורֹות, ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים
זהב  ׁשּכּלּה וׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי
היּו ולא נֹואי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבין, היּו ולא זהב; -ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ

ׁשּולים הּדם.[ישרות]לּמזרקין ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
.„Èוחברֹו לחברֹו, נֹותנֹו - הּכהן וקּבל הּׁשֹוחט, ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָֹׁשחט

אצל  הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלחברֹו,
היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח; הּקרֹוב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכהן

הריקן  את מחזיר ּכ ואחר מלא, אחד מזרק ותֹולין ּומקּבל . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
וקֹורעֹו ּכּלֹו, את בטנו]ּומפׁשיטין את ּוממחה[- את [מנקה], ְְְְִִֶֶֶַַֻ

והּפרׁש[מעיו]קרביו הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד ;[זוהמה], ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
האמּורין, את הּכהן ּומֹוציא ּומקטירן ּומֹולחן, ּבכלי, ונֹותנן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּברזל  ׁשל מסמרֹות ּומפׁשיטין? ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַעל
ּומפׁשיטין; ּתֹולין ׁשּבהם ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהיּו
היּו חלקין ּדּקין מּקלין לתלֹות, מקֹום מצא ׁשּלא מי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹוכל

ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו, ּכתף ועל ּכתפֹו על מּניח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשם,
.ÂËהעזרה,[סיימו]ׁשלמּו ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְֲִִִַַָָָָ

ונכנסה  ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה; ונכנסה הראׁשֹונה, ּכת ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָויֹוצאת
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעׂשה ּכ ראׁשֹונה, ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשליׁשית.

העזרה. את רֹוחצין ויצאת, ׁשליׁשית ּכת ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשלמה
.ÊËּכ ּבחל, ּכמעׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל

ּבׁשּבת  העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. אּסּור מעׂשהּו ׁשאין ; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מדרבנן]ׁשבּות איסור -]צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּוא. הּתר ּבּמקּדׁש, - ׁשבּות אּסּור ְְֲִִֵֶַָָעבֹודה.
.ÊÈ;ּבׁשּבת לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּבהר  ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ּכת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - והּׁשנּיה בין הּבית; -] ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

להר  ּבעזרה.הבית]העזרה ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְֲִִִִַָָָָ
ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד הּכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹוׁשֹוהין

ְֵלביתֹו.
.ÁÈ והקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת
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הראּוי  ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: הּפרה, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת
לֹו.

על ‚. אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין
אין  - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ּכיצד? ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּמעֹות.
עד  ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ּבהמת לֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָנֹותנין
נֹותנין  חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; על אֹותן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּמחּללין
מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם - ּבׂשכרֹו לאּמן ְְְְְִִִִִֶָָָָָֻאֹותן

הּלׁשּכה  מּתרּומת .הּבהמה ְְְִִֵַַַָָ
מן „. ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין

אּלא  קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
החל  מן הּכל יּׁשען ּבֹונין אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
הּגזּברין  צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמחּללין
מּמעֹות  אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא  להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש,

וימעל  עליהן אדם .יּׁשען ְְֲִִֵֵֶָָָֹ
.‰- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין

ּבת  ּבאּמה סלע, וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
ּוכׁשּמֹוׁשחין אצּבע; ּׁשּבנּו,[כשמודדים]עׂשרים מה להן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

וארּבע  עׂשרים ּבת ּגדֹולה ּבאּמה להן ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמֹוׁשחין
ׁשאין  מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות

ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין
.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית [משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶַַֹ

אבל  ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ּובעצים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמלח
ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש מלח יּתנּו ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻלא

.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח
ּבֹו מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש .וׁשעל ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

.Á ּולידע הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי
ידע  ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ה', אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - עּלה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּדברי  ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. יפרץ ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּפן
אם  ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם  אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים
מנהג  ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעליהם
וחמר  קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבה', מעל - ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹחל
אדם  יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ׁשחקק ְְִִֶַַַַָָָָָָֹלּמצוֹות

א  דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ׁשּלא מּפני כן ּבהן לא ׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
החל  ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ולא ה', נאמר על  הרי . ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ועׂשיתם  מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את "ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּתֹורה:
לחּקים  ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ואמרּו ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֻאתם",
החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, והעׂשּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻּכמׁשּפטים:
מן  ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ּבהן ׁשּיּזהר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּׁשמירה,
וטֹובת  ּגלּוי, ׁשּטעמן הּמצוֹות הן והּמׁשּפטים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּפטים.
ּדמים  ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָעׂשּיתן
ּגלּוי. טעמן ׁשאין הּמצוֹות הן והחּקים, ואם; אב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻוכּבּוד
להרהר  רׁשּות ל ואין ,ל ׁשחקקּתי חּקים חכמים: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻאמרּו

מׁשיבין  העֹולם ואּמֹות ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻּבהן.
ועגלה  ּבחלב, ּובׂשר חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעליהן
ּדוד  היה וכּמה הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה, ּופרה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻערּופה,

הּמינים מן מצטער ׁשהיּו[אפיקורסים]הּמל והּגֹויים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ּבתׁשּובֹות  אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים; על ְְְְְִִִִִֶַַַָָֻמׁשיבין
ּדבקה  מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשקר
לב  ּבכל - אני זדים; ׁשקר, עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,
אמּונה; מצֹותי "ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר
הן. החּקים מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני". רדפּוני, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשקר
העֹולם  הּקרּבנֹות עבֹודת על ׁשאף חכמים, אמרּו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָלפיכ
לחּיי  היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ׁשּבעׂשּית - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻעֹומד
ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוייה ּתֹורה והקּדימה הּבא; ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעֹולם
אֹותם  יעׂשה אׁשר מׁשּפטי, ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ"ּוׁשמרּתם

ּבהם". וחי ֶַָָָָָהאדם
ּדסּיען. רחמנא ּומנין ּברי ׁשדי. ּבעזרת ׁשמיני, ספר נגמר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

ּבית  הלכֹות ּפרקים: ותׁשעים חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָּפרקים
עׂשרה  הּמקּדׁש, ּכלי הלכֹות פרקים; ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהּבחירה,
הלכֹות  פרקים; ּתׁשעה הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָפרקים;
הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות פרקים; ׁשבעה מזּבח, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאּסּורי
עׂשרה  ּומּוספין, ּתמידין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְֲִִִִִִָָָָָָָּתׁשעה
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻפרקים;
הלכֹות  פרקים; חמּׁשה הּכּפּורים, יֹום עבֹודת ְְְֲֲִִִִִִַַָָהלכֹות

פרקים. ׁשמֹונה ְְְִִָָָמעילה,

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

ערב  מנחת ּכּפי מׂשאת ,לפני קטרת ּתפּלתי .ּתּכֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
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הלכֹות  ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי  הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש
לׁשחט  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹעׂשרה
ׁשּלא  (ג) החמץ; על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּפסח
הּפסח  ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּתלין
ּפסח  ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
הּׁשני; לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשני
הּפסח  מּבׂשר יֹוציא ׁשּלא (ח) ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ(ז)
ׁשּלא  (י) מׁשּמד; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (ט) לחבּורה; ְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹֻחּוץ
ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹיאכיל
ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹ(יב)
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ׁשני  מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(יד)
עׂשר  ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹלּבקר;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשליׁשי. יֹום ְְְִִִִִֵֵֵַָעד

א  ¤¤ּפרק
ניסן,‡. לחדׁש עׂשר ּבארּבעה הּפסח לׁשחט עׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות

העּזים  מן אֹו הּכבׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות; ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
חּיבין  האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבלבד,

זֹו. ְְִָּבמצוה
ולא ·. עׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון, זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי

רחֹוקה ּבדר ולא טמא, לא והּוא המקדש]הקריב, [מבית ְְְְְִִֵֶֶָָֹֹ
ּפטּור. ּבׁשגגה, ּבּטלּה ואם ּכרת; חּיב זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּקדׁשים ‚. ּכׁשאר ּבעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ;אין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבמֹות הּתר ּבׁשעת בכל אף להקריב מותר כשהיה -] ְִֵֶַַַָ

ּבבמתמקום] הּפסח את מקריבין היּו לא אּלא [מזבח], יחיד ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכאּלּו לֹוקה, - יחיד ּבבמת מקריבֹו ׁשהיה ּומי צּבּור. ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבבמת
ּבאחד  הּפסח את לזּבח תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּבּׁשּוק, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהקריבֹו

הּׁשמּועה מּפי - "רבינו]ׁשערי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְְִִֶֶַָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד, ּבבמת לׁשֹוחט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאזהרה

חצֹות „. אחר - הּפסח חצֹות,ׁשחיטת קדם ׁשחטֹו ואם ; ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹ
מאחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ּבין [קרבן]ּפסּול. ׁשל ּתמיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ואחר  הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהערּבים;
סֹוף  עד הּפסחים, את לׁשחט מתחילין הּנרֹות, את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמטיבין
הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות, אחר ׁשחטֹו ואם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיֹום.

ממרס אחד ויהיה ּכׁשר; יקרוש]- שלא ּבדם [מערבב ְְְְִֵֵֶֶַָָָ
הּפסח  ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהּפסח,

ּכׁשר. הּתמיד, ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחריו;
ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו, הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט

ׁשּלא  - זבחי" ּדם חמץ על תזּבח "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
את  הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט, אחד קּים. והחמץ הּפסח, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיזּבח

האמּורין את הּמקטיר ואחד היה [אברים]הּדם, אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשאֹוכלין  חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות אֹו מהן, אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּברׁשּות
והּפסח  לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ּבׁשעת חמץ ּכזית זה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּפסח

ֵָּכׁשר.
.Â ׁשפיכה טעּון הּפסח, זריקה]ּדם ולא היסֹוד [- ּכנגד ְְְִֶֶֶַַַַָָ

המזבח] אֹותֹו,[בסיס מפׁשיטין - ּדמֹו ׁשּׁשֹופכין ואחר .ְְְִִִֶַַַָ
אֹותן  ּומקטירין אמּוריו, את ּומֹוציאין ּבטנֹו, את ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָוקֹורעין
עם  ּפסחֹו נֹוטל הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָחלבין,
לערב. ואכלֹו וצֹולהּו, לירּוׁשלים, לביתֹו ויֹוצא ׁשּלֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהעֹור

.Êׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורין, הבוקר]הּמּניח [עד ְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבלינה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹונפסלּו

ּבקר" עד חּגי חלב לֹוקה;ילין אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף . ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מעׂשה. ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶַלפי

.Á עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה, ּכל ּפסחים חלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמקטירין
להיֹות  עׂשר ארּבעה ּכׁשחל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשחר.
חל  אם אבל טֹוב; ּביֹום קרבין ׁשּבת חלבי ׁשהרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשּבת
טֹוב  ּביֹום חל חלבי מקטירין אין ּבחל, להיֹות עׂשר .ארּבעה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

.Ë ּכּתֹות ּבׁשלׁש נׁשחט ּכל הּפסח אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּפֹוחתין  ואין ויׂשראל. ועדה, קהל, - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל

וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָֹמּׁשלׁשים
.È;וׁשֹוחטין ׁשלׁשים, ּבּתחּלה נכנסין - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹֹהיּו

עׂשרה, ויֹוצאין וחֹוזרין עׂשרה; ונכנסין עׂשרה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאין
עׂשרה  .ונכנסין ְְֲִִָָָ

.‡È,הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָהיּו
נׁשחט?לכּתחּלה  ּכיצד ּכׁשר. אחת, ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

ּדלתֹות  ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָנכנסה
ׁשהם  זמן וכל ּפסחיהם. את לׁשחט ּומתחילין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעזרה,
את  ּגמרּו אם ההּלל. את הּלוּים קֹוראין ּומקריבין, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָׁשֹוחטין

ועד  ׁשֹוניןההּלל, - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא [קוראים ין ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
ּומעֹולם שוב] מׁשּלׁשין. - להקריב ׁשלמּו ולא ׁשנּו, ואם ;ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹ

ׁשּלׁשּו. ְִֹלא
.·È ּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה, קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָֹעל

ּותקיעה  ּותרּועה ּתקיעה - לֹוּבחצֹוצרֹות ואין הֹואיל ;-] ְְְְְֲִִִֵַָָָ
ׁשחיטה.לפסח] ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת לתקע ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹנסכים

.‚È ּכסף מזרקי ּובידיהם ׁשּורֹות, ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים
זהב  ׁשּכּלּה וׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי
היּו ולא נֹואי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבין, היּו ולא זהב; -ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ

ׁשּולים הּדם.[ישרות]לּמזרקין ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
.„Èוחברֹו לחברֹו, נֹותנֹו - הּכהן וקּבל הּׁשֹוחט, ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָֹׁשחט

אצל  הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלחברֹו,
היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח; הּקרֹוב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכהן

הריקן  את מחזיר ּכ ואחר מלא, אחד מזרק ותֹולין ּומקּבל . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
וקֹורעֹו ּכּלֹו, את בטנו]ּומפׁשיטין את ּוממחה[- את [מנקה], ְְְְִִֶֶֶַַֻ

והּפרׁש[מעיו]קרביו הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד ;[זוהמה], ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
האמּורין, את הּכהן ּומֹוציא ּומקטירן ּומֹולחן, ּבכלי, ונֹותנן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּברזל  ׁשל מסמרֹות ּומפׁשיטין? ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַעל
ּומפׁשיטין; ּתֹולין ׁשּבהם ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהיּו
היּו חלקין ּדּקין מּקלין לתלֹות, מקֹום מצא ׁשּלא מי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹוכל

ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו, ּכתף ועל ּכתפֹו על מּניח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשם,
.ÂËהעזרה,[סיימו]ׁשלמּו ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְֲִִִַַָָָָ

ונכנסה  ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה; ונכנסה הראׁשֹונה, ּכת ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָויֹוצאת
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעׂשה ּכ ראׁשֹונה, ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשליׁשית.

העזרה. את רֹוחצין ויצאת, ׁשליׁשית ּכת ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשלמה
.ÊËּכ ּבחל, ּכמעׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל

ּבׁשּבת  העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. אּסּור מעׂשהּו ׁשאין ; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מדרבנן]ׁשבּות איסור -]צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּוא. הּתר ּבּמקּדׁש, - ׁשבּות אּסּור ְְֲִִֵֶַָָעבֹודה.
.ÊÈ;ּבׁשּבת לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּבהר  ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ּכת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - והּׁשנּיה בין הּבית; -] ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

להר  ּבעזרה.הבית]העזרה ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְֲִִִִַָָָָ
ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד הּכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹוׁשֹוהין

ְֵלביתֹו.
.ÁÈ והקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת
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קדם  לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחלביו
זמן  לֹו קבּוע ׁשהרי - אבל הּׁשּבת "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

הרבים]הרּכבתֹו לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו אלפיים , -] ְְֲִַַַָָָָ
לעיר] מחוץ יּבלּתֹואמה וחתיכת מום], אינן [שהיא - ּבכלי ְְֲִִִֵַַַַָ

ואם  הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדֹוחין
יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹיכֹול
צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ּבכלי אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחֹותכּה
אפׁשר  ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן - קרביו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהדחת

הּׁשּבת. לאחר ְֲַַַַַָָלעׂשֹותן
.ËÈנֹותנּה אּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא סּכין, הביא ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשכח

לעזרה  ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו ּבצמרֹו, אֹו הּכבׂש, קרני ,ּבין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשם הקרבן]ּומקּדיׁשֹו את מחּמר[- ׁשהּוא ּפי על ואף .-] ְְְִִֵֶַַַַָ

משא] עם בהמה הּואמנהיג יד ּכלאחר מחּמר - [-ּבׁשּבת ְְְִֵַַַַָָ
הרגילה] בדרך ּדברים לא ּבּמה מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְְִִִֵֶַַָָָֻ

ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ּבׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹאמּורים?
עֹובד  ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹאבל

הּתיר  מה ּומּפני הֹואיל ּבּקדׁשים. ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש ּו ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָ
אדם  מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר זמן, לֹו ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻוקבּוע

חֹוׁשׁש.[קרבן] ואינֹו טֹוב, ּביֹום ְְֲִֵֵָחגיגתֹו
.Î הרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

ּבׁשּבת  ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט אחר זה זה מאה אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה

הּוא. אנּוס ׁשהרי - לּׁשני ְֲִִֵֵֶֶַָָויּדחה

ב  ¤¤ּפרק
למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין החבורה אין -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ

בו] ׁשהן שהשתתפה מלּמד, - הּׂשה" על "ּתכּסּו ׁשּנאמר: ,ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
'ּבני  הּנקראין הן הּמתמּנין, ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמתמּנין

ֲָחבּורה'.
ׁשּיהיה ·. והּוא, ּכׁשר; - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָויחיד

ּכּלֹו את לאכל על ראּוי לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

לאכל ‚. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין היה אין . ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאכל  יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
חבּורה  אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ"איׁש
אין  - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

עליהם. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין
ועבדים „. קטּנים אֹו ועבדים, נׁשים חבּורה עֹוׂשין -אין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

נׁשים, ּכּלּה חבּורה עֹוׂשין אבל ּביניהן; ׁשּתהיה קּלּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
הּקטּנים, על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻאפּלּו
קטּנים, ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא - חבּורה ּבני מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו

ּדעת ּבני ממנו]ׁשאינן ּכּלּה[ויותירו חבּורה עֹוׂשין אין וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוננים אֹו זקנים אֹו שחייב חֹולים קרובו שמת [ביום ְְִִִֵ

נקבר] וטרם עליו, לאכל להתאבל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִֶֶַַָֹֻ
ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ואכילתן הֹואיל -ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
אין  וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ואם ּפסּול. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָלידי

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּכּלּה חבּורה ּבֹו,[יחמירו]עֹוׂשין ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ואם ּפסּול; לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָויביאּוהּו

-ׁשחטֹו‰. אחד ][וכיון ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל יכֹול שלא מהן [יהודים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹונימולו] ּפסּול. - לטמאים ׁשּיכֹול [בשיתוף]אֹו למי ְְְִִִֵֶָָָ
למנּוייו, וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלאכל

ּכׁשר;[נימולים]למּולים - ולטמאים לטהֹורים ולערלים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָ
לא  ּכאּלּו והאחרים, ּכהלכה; אֹוכלין לֹו, הראּויין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאּלּו

עליהם. ֲֵֶַָחׁשב
.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם ּדמֹו וזרק למּולים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָׁשחטֹו

למּולים, ׁשחטֹו הּקרּבן. עּקר ׁשהּוא חמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים  מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול, - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו

הּפסח ּבּזריקה  - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו . ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
מחׁשבת  ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין
.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

אין  - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה  ׁשעת .עד ְְִַַָ
.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ועל [- הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ׁשּלא  ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹידי
ולא  הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמּדעּתן.

- אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי אּלא על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּדעּתן;

.Ëוׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָׁשחט
רּבם  ּבׁשל יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהּכנענּיים,

.[אדונם]
.Èוׁשפחתֹו ועבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשחט

מּזה, ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הם וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהעברּיים,
עצמן  ּבׁשל אּלא יֹוצאין .ואינן ְְְְִֵֶֶַָָָ

.‡È וׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
- ּבעלּה לבית עליה ליל נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
מּׁשל  ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוׁשחט
והּוא, - רֹוצה ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל ,ואיל מּכאן ְִִִִֵֶַָָָָָָָֹאביה;
יתֹום  וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום לּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתברר

אּפיטרֹוּפין עליו עליו]ׁשּׁשחטּו האחראי מּמקֹום [- יאכל , ְֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּגדֹול  אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה רֹוצה. ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא
על  עצמֹו והממּנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ּכממּנה נעׂשה -ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו ּפסחים, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשני
.·Èׁשּתפין ׁשני ׁשל עליו]עבד שחטו ּבזמן [ושניהם - ְְִִֵֶֶֶַָֻ

אינן  ואם ׁשניהם; מּׁשל יאכל לא זה, על זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּפידין
יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום ְְִִִִֶֶַַָֹמקּפידין,

.‚È מּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין  ּבן ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא .רּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻ

.„È לכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנין ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. [-אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ
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מהשותפות] אינֹויוצאים - ׁשּנׁשחט ּכיון ׁשּיּׁשחט; עד ,ְִִֵֵֵֶֶַַָָ
וחזרּו עליו, נמנּו עליו. נׁשחט ׁשהרי ידֹו, את למׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיכֹול
אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ראׁשֹונים - עליו ונמנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָאחרים

ׁשרּבּו ואחרֹונים ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות עד [שנוספו]ּופטּורים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַ
וחּיבין  אֹוכלין, אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו נמצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשני. ּפסח ֲִֵֶַַלעׂשֹות
.ÂË ּבני ּבהם ידעּו ולא חלקֹו, על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהממּנה

אחר  חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא  מּׁשּלהם, אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
וכן  ׁשנּיה. חבּורה עליו, ׁשּמּנה האחרים עם חלקֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאֹוכל

ּגרּגרן מהן אחד ׁשהיה חבּורה רּׁשאין [זולל]ּבני - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ואם  ּבחבּורתֹו; ויאכלהּו חלקֹו, לֹו ונֹותנין מהם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹלהֹוציאֹו

לחלק  רּׁשאין אינן זֹולל, .אינֹו ִֵֵֵֵֵַָָָ

ה'תשע"ד  תמוז י' שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
על ‡. אף - הּפסח' את עלי ּוׁשחט 'צא לעבּדֹו: ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹהאֹומר

עליו  וׁשחט והל ׁשנה, ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ׁשּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפי
- טלה עליו וׁשחט והל ּגדי, לׁשחט ּדרּכֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּגדי,
לי  'ׁשחט לֹו: ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; יאכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרי
מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - וטלה ּגדי וׁשחט הל ּפלֹוני'. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּמין
ואם  ּפסחים. ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; לבית יצאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּגדי  וׁשחט עליו, לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה, אֹו מל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה

מלכּות  ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, מן יאכל - .וטלה ְְְִִִֶַַָָֹ
לֹו·. וקבע הּפסח', את עלי ּוׁשחט 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהאֹומר

וטלה  ּגדי ׁשֹוחט זה הרי - לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּגדי
טלה  ואם ׁשּלי; וטלה ׁשּלֹו ּגדי לי, אמר ּגדי 'אם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָואֹומר:
לֹו, אמר מה הּׁשֹולח ׁשכח ׁשּלי'; ּוגדי ׁשּלֹו טלה לי, ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאמר
ׁשּיּזרק  קדם הּׁשֹולח ׁשכח ואם הּׂשרפה. לבית יצאּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשניהם
הּדם, ׁשּנזרק אחר ׁשכח ׁשני; ּפסח לעׂשֹות חּיבין ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּדם,
'צא  לעבּדֹו: ּבאֹומר הּדין וכן ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַּפטּורין
רּבֹו; לֹו ּׁשאמר מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי', ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוׁשחט

ויאמר [בתנאי]והּוא וטלה, ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
והרי  ,רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחט ּכדי ׁשניהם 'ׁשחט ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹלֹו:
אם  ּכלּום'; ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ׁשּל מהן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחד
ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ּכן, הרֹועה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
את ‚. עלינּו ּוׁשחט ל' לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבני

הּוא  וׁשחט עלי', ׁשחטּו 'ואּתם להם: הּוא ואמר ְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסח',
והאחרֹון  ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלן - הם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֻוׁשחטּו

הּׂשרפה  לבית .יצא ְְֵֵֵֵַָ
ּובּקׁש„. 'צא לאחד: אמרּו ּפסחּה, ׁשאבד [חפש חבּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

והם הפסח] ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל עלינּו', ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּוׁשחט
הּוא  - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם - ּוׁשחטּוהּו אחר ּפסח ְְְִִִֵֶֶַַַָָלקחּו
ׁשּלהן  אם יּׂשרף; והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאֹוכל
אין  מּׁשּלֹו; אֹוכל והּוא מּׁשּלהן, אֹוכלין הן - ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנׁשחט

- ּכאחת ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהן איזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע
לבית  יצא וׁשּלהן עּמֹו, אֹוכלין אינן והן מּׁשּלֹו, אֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָהּוא

ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּורין ְְֲִִִֵֵֶַַַָהּׂשרפה,
ּולׁשחטֹו:‰. ׁשאבד ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר

והם  וׁשחט, ּומצא הל עלי', אּתם ׁשחטּו - אחרּתי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'אם
אֹוכלין  הם - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהם אם - וׁשחטּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלקחּו
נׁשחט  ׁשּלֹו ואם יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּלהם,
ידּוע  אין מּׁשּלהם; אֹוכלים והם מּׁשּלֹו, אֹוכל הּוא - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָראׁשֹון
הם  - ּכאחד ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאיזה
לבית  יצא וׁשּלֹו עּמהם, אֹוכל אינֹו והּוא מּׁשּלהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹוכלין

ׁשני  ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּור .הּׂשרפה, ְֲִִֵֵֶַַַָָ
.Âצאּואבד' להם: ואמר ּפסח, לֹו ואבד ּפסח, להם ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עלינּו', ּוׁשחט ּובּקׁש 'צא לֹו: ואמרּו עלי', וׁשחטּו ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָֹּובּקׁשּו
מן  ּכּלן אֹוכלין - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ּומצא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻוהל
נׁשחט  מהן איזה ידּוע אין ואם יּׂשרף; והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון,
יּׂשרפּו, ׁשניהם - ּכאחת ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָראׁשֹון,
הם  והלכּו לבּקׁש, הּוא הל ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּופטּורין
ּבלּבם  ׁשהיה ּפי על אף - ּכלּום לזה זה אמרּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבּקׁש,
רמיזֹות  ׁשם ׁשהיה אֹו חברֹו, על מהם אחד ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיׁשחט
על  יׁשחט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ּבהם הּדעת ׁשאמּדן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּודברים
אינם  ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא ּפרׁשּו ולא הֹואיל - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹחברֹו

לזה  זה .אחראין ֲִֶֶַָָ
.Ê- ׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהם ׁשּנתערבּו חבּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹׁשּתי

לֹוקחין  והּׁשנּיה הּתערבת, מן אחד ּכבׂש לֹוקחין זֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחבּורה
מּבני  ואחד אּלּו, אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשני,
מהן  חבּורה וכל הראׁשֹונה; אצל ּבא הּׁשנּיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָחבּורה
הּפסח  הּוא ׁשּלנּו 'אם אצלם: ׁשּבא האחד לזה ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹומרת
ׁשּל ואם ׁשּלנּו; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּזה,
.'ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו, מׁשּוכֹות ידינּו הּזה, הּפסח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
עׂשר  אֹו אדם, ּבני חמּׁשה חמּׁשה ׁשל חבּורֹות חמׁש ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוכן
מּכל  אחד להם מֹוׁשכין - עׂשרה עׂשרה ׁשל  ְֲֲֲִִֶֶֶָָָָָָָחבּורֹות
ואחר  ואֹומרים; מתנים הם וכ האחרת, לחבּורה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָחבּורה

ׁשֹוחטין  ּכ. ֲִָ
.Á מן אחד ּפסח לֹו לֹוקח זה - ּפסחיהם ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

ּפסחֹו על עּמֹו ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּתערבת,
ּכדי  הּׁשּוק, מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר הּׁשּוק, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
אצל  מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר חבּורֹות; ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מהן  אחד ּכל ּומתנה האחר, אצל מאּלּו אחד ויבֹוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו,
הּוא  ׁשּלי 'אם ואֹומר: ׁשנּיה מחבּורה אצלֹו ׁשּבא חברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעם

ׁשּלּפסח ואם ׁשּלי; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ונמצא  .'ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי, מּפסח מׁשּוכה ידי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא,

ּכלּום  הפסידּו .ׁשּלא ְְִִֶֹ
.Ëונמצא [חבורות]חמּׁשה ּפסחיהם, עֹורֹות ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

מום]יּבלת לבית [שהיא יצאּו ּכּלם - מהם אחד ּבעֹור ְְְֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ּבפסח  חּיבין ּדמים, זריקת קדם נתערבּו ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשרפה;
ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין זריקה, אחר נתערבּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשני.

ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה נמצא ׁשני, ּפסח הקריבּו בפסח ׁשאם -] ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
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קדם  לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחלביו
זמן  לֹו קבּוע ׁשהרי - אבל הּׁשּבת "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

הרבים]הרּכבתֹו לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו אלפיים , -] ְְֲִַַַָָָָ
לעיר] מחוץ יּבלּתֹואמה וחתיכת מום], אינן [שהיא - ּבכלי ְְֲִִִֵַַַַָ

ואם  הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדֹוחין
יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹיכֹול
צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ּבכלי אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחֹותכּה
אפׁשר  ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן - קרביו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהדחת

הּׁשּבת. לאחר ְֲַַַַַָָלעׂשֹותן
.ËÈנֹותנּה אּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא סּכין, הביא ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשכח

לעזרה  ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו ּבצמרֹו, אֹו הּכבׂש, קרני ,ּבין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשם הקרבן]ּומקּדיׁשֹו את מחּמר[- ׁשהּוא ּפי על ואף .-] ְְְִִֵֶַַַַָ

משא] עם בהמה הּואמנהיג יד ּכלאחר מחּמר - [-ּבׁשּבת ְְְִֵַַַַָָ
הרגילה] בדרך ּדברים לא ּבּמה מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְְִִִֵֶַַָָָֻ

ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ּבׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹאמּורים?
עֹובד  ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹאבל

הּתיר  מה ּומּפני הֹואיל ּבּקדׁשים. ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש ּו ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָ
אדם  מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר זמן, לֹו ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻוקבּוע

חֹוׁשׁש.[קרבן] ואינֹו טֹוב, ּביֹום ְְֲִֵֵָחגיגתֹו
.Î הרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

ּבׁשּבת  ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט אחר זה זה מאה אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה

הּוא. אנּוס ׁשהרי - לּׁשני ְֲִִֵֵֶֶַָָויּדחה

ב  ¤¤ּפרק
למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין החבורה אין -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ

בו] ׁשהן שהשתתפה מלּמד, - הּׂשה" על "ּתכּסּו ׁשּנאמר: ,ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
'ּבני  הּנקראין הן הּמתמּנין, ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמתמּנין

ֲָחבּורה'.
ׁשּיהיה ·. והּוא, ּכׁשר; - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָויחיד

ּכּלֹו את לאכל על ראּוי לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

לאכל ‚. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין היה אין . ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאכל  יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
חבּורה  אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ"איׁש
אין  - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

עליהם. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין
ועבדים „. קטּנים אֹו ועבדים, נׁשים חבּורה עֹוׂשין -אין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

נׁשים, ּכּלּה חבּורה עֹוׂשין אבל ּביניהן; ׁשּתהיה קּלּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
הּקטּנים, על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻאפּלּו
קטּנים, ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא - חבּורה ּבני מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו

ּדעת ּבני ממנו]ׁשאינן ּכּלּה[ויותירו חבּורה עֹוׂשין אין וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוננים אֹו זקנים אֹו שחייב חֹולים קרובו שמת [ביום ְְִִִֵ

נקבר] וטרם עליו, לאכל להתאבל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִֶֶַַָֹֻ
ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ואכילתן הֹואיל -ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
אין  וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ואם ּפסּול. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָלידי

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּכּלּה חבּורה ּבֹו,[יחמירו]עֹוׂשין ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ואם ּפסּול; לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָויביאּוהּו

-ׁשחטֹו‰. אחד ][וכיון ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל יכֹול שלא מהן [יהודים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹונימולו] ּפסּול. - לטמאים ׁשּיכֹול [בשיתוף]אֹו למי ְְְִִִֵֶָָָ
למנּוייו, וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלאכל

ּכׁשר;[נימולים]למּולים - ולטמאים לטהֹורים ולערלים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָ
לא  ּכאּלּו והאחרים, ּכהלכה; אֹוכלין לֹו, הראּויין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאּלּו

עליהם. ֲֵֶַָחׁשב
.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם ּדמֹו וזרק למּולים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָׁשחטֹו

למּולים, ׁשחטֹו הּקרּבן. עּקר ׁשהּוא חמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים  מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול, - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו

הּפסח ּבּזריקה  - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו . ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
מחׁשבת  ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין
.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

אין  - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה  ׁשעת .עד ְְִַַָ
.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ועל [- הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ׁשּלא  ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹידי
ולא  הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמּדעּתן.

- אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי אּלא על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּדעּתן;

.Ëוׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָׁשחט
רּבם  ּבׁשל יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהּכנענּיים,

.[אדונם]
.Èוׁשפחתֹו ועבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשחט

מּזה, ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הם וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהעברּיים,
עצמן  ּבׁשל אּלא יֹוצאין .ואינן ְְְְִֵֶֶַָָָ

.‡È וׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
- ּבעלּה לבית עליה ליל נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
מּׁשל  ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוׁשחט
והּוא, - רֹוצה ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל ,ואיל מּכאן ְִִִִֵֶַָָָָָָָֹאביה;
יתֹום  וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום לּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתברר

אּפיטרֹוּפין עליו עליו]ׁשּׁשחטּו האחראי מּמקֹום [- יאכל , ְֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּגדֹול  אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה רֹוצה. ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא
על  עצמֹו והממּנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ּכממּנה נעׂשה -ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו ּפסחים, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשני
.·Èׁשּתפין ׁשני ׁשל עליו]עבד שחטו ּבזמן [ושניהם - ְְִִֵֶֶֶַָֻ

אינן  ואם ׁשניהם; מּׁשל יאכל לא זה, על זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּפידין
יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום ְְִִִִֶֶַַָֹמקּפידין,

.‚È מּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין  ּבן ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא .רּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻ

.„È לכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנין ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. [-אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ
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מהשותפות] אינֹויוצאים - ׁשּנׁשחט ּכיון ׁשּיּׁשחט; עד ,ְִִֵֵֵֶֶַַָָ
וחזרּו עליו, נמנּו עליו. נׁשחט ׁשהרי ידֹו, את למׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיכֹול
אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ראׁשֹונים - עליו ונמנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָאחרים

ׁשרּבּו ואחרֹונים ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות עד [שנוספו]ּופטּורים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַ
וחּיבין  אֹוכלין, אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו נמצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשני. ּפסח ֲִֵֶַַלעׂשֹות
.ÂË ּבני ּבהם ידעּו ולא חלקֹו, על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהממּנה

אחר  חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא  מּׁשּלהם, אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
וכן  ׁשנּיה. חבּורה עליו, ׁשּמּנה האחרים עם חלקֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאֹוכל

ּגרּגרן מהן אחד ׁשהיה חבּורה רּׁשאין [זולל]ּבני - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ואם  ּבחבּורתֹו; ויאכלהּו חלקֹו, לֹו ונֹותנין מהם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹלהֹוציאֹו

לחלק  רּׁשאין אינן זֹולל, .אינֹו ִֵֵֵֵֵַָָָ

ה'תשע"ד  תמוז י' שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
על ‡. אף - הּפסח' את עלי ּוׁשחט 'צא לעבּדֹו: ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹהאֹומר

עליו  וׁשחט והל ׁשנה, ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ׁשּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפי
- טלה עליו וׁשחט והל ּגדי, לׁשחט ּדרּכֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּגדי,
לי  'ׁשחט לֹו: ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; יאכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרי
מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - וטלה ּגדי וׁשחט הל ּפלֹוני'. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּמין
ואם  ּפסחים. ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; לבית יצאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּגדי  וׁשחט עליו, לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה, אֹו מל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה

מלכּות  ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, מן יאכל - .וטלה ְְְִִִֶַַָָֹ
לֹו·. וקבע הּפסח', את עלי ּוׁשחט 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהאֹומר

וטלה  ּגדי ׁשֹוחט זה הרי - לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּגדי
טלה  ואם ׁשּלי; וטלה ׁשּלֹו ּגדי לי, אמר ּגדי 'אם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָואֹומר:
לֹו, אמר מה הּׁשֹולח ׁשכח ׁשּלי'; ּוגדי ׁשּלֹו טלה לי, ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאמר
ׁשּיּזרק  קדם הּׁשֹולח ׁשכח ואם הּׂשרפה. לבית יצאּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשניהם
הּדם, ׁשּנזרק אחר ׁשכח ׁשני; ּפסח לעׂשֹות חּיבין ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּדם,
'צא  לעבּדֹו: ּבאֹומר הּדין וכן ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַּפטּורין
רּבֹו; לֹו ּׁשאמר מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי', ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוׁשחט

ויאמר [בתנאי]והּוא וטלה, ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
והרי  ,רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחט ּכדי ׁשניהם 'ׁשחט ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹלֹו:
אם  ּכלּום'; ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ׁשּל מהן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחד
ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ּכן, הרֹועה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
את ‚. עלינּו ּוׁשחט ל' לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבני

הּוא  וׁשחט עלי', ׁשחטּו 'ואּתם להם: הּוא ואמר ְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסח',
והאחרֹון  ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלן - הם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֻוׁשחטּו

הּׂשרפה  לבית .יצא ְְֵֵֵֵַָ
ּובּקׁש„. 'צא לאחד: אמרּו ּפסחּה, ׁשאבד [חפש חבּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

והם הפסח] ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל עלינּו', ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּוׁשחט
הּוא  - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם - ּוׁשחטּוהּו אחר ּפסח ְְְִִִֵֶֶַַַָָלקחּו
ׁשּלהן  אם יּׂשרף; והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאֹוכל
אין  מּׁשּלֹו; אֹוכל והּוא מּׁשּלהן, אֹוכלין הן - ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנׁשחט

- ּכאחת ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהן איזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע
לבית  יצא וׁשּלהן עּמֹו, אֹוכלין אינן והן מּׁשּלֹו, אֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָהּוא

ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּורין ְְֲִִִֵֵֶַַַָהּׂשרפה,
ּולׁשחטֹו:‰. ׁשאבד ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר

והם  וׁשחט, ּומצא הל עלי', אּתם ׁשחטּו - אחרּתי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'אם
אֹוכלין  הם - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהם אם - וׁשחטּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלקחּו
נׁשחט  ׁשּלֹו ואם יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּלהם,
ידּוע  אין מּׁשּלהם; אֹוכלים והם מּׁשּלֹו, אֹוכל הּוא - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָראׁשֹון
הם  - ּכאחד ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאיזה
לבית  יצא וׁשּלֹו עּמהם, אֹוכל אינֹו והּוא מּׁשּלהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹוכלין

ׁשני  ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּור .הּׂשרפה, ְֲִִֵֵֶַַַָָ
.Âצאּואבד' להם: ואמר ּפסח, לֹו ואבד ּפסח, להם ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עלינּו', ּוׁשחט ּובּקׁש 'צא לֹו: ואמרּו עלי', וׁשחטּו ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָֹּובּקׁשּו
מן  ּכּלן אֹוכלין - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ּומצא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻוהל
נׁשחט  מהן איזה ידּוע אין ואם יּׂשרף; והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון,
יּׂשרפּו, ׁשניהם - ּכאחת ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָראׁשֹון,
הם  והלכּו לבּקׁש, הּוא הל ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּופטּורין
ּבלּבם  ׁשהיה ּפי על אף - ּכלּום לזה זה אמרּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבּקׁש,
רמיזֹות  ׁשם ׁשהיה אֹו חברֹו, על מהם אחד ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיׁשחט
על  יׁשחט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ּבהם הּדעת ׁשאמּדן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּודברים
אינם  ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא ּפרׁשּו ולא הֹואיל - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹחברֹו

לזה  זה .אחראין ֲִֶֶַָָ
.Ê- ׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהם ׁשּנתערבּו חבּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹׁשּתי

לֹוקחין  והּׁשנּיה הּתערבת, מן אחד ּכבׂש לֹוקחין זֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחבּורה
מּבני  ואחד אּלּו, אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשני,
מהן  חבּורה וכל הראׁשֹונה; אצל ּבא הּׁשנּיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָחבּורה
הּפסח  הּוא ׁשּלנּו 'אם אצלם: ׁשּבא האחד לזה ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹומרת
ׁשּל ואם ׁשּלנּו; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּזה,
.'ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו, מׁשּוכֹות ידינּו הּזה, הּפסח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
עׂשר  אֹו אדם, ּבני חמּׁשה חמּׁשה ׁשל חבּורֹות חמׁש ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוכן
מּכל  אחד להם מֹוׁשכין - עׂשרה עׂשרה ׁשל  ְֲֲֲִִֶֶֶָָָָָָָחבּורֹות
ואחר  ואֹומרים; מתנים הם וכ האחרת, לחבּורה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָחבּורה

ׁשֹוחטין  ּכ. ֲִָ
.Á מן אחד ּפסח לֹו לֹוקח זה - ּפסחיהם ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

ּפסחֹו על עּמֹו ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּתערבת,
ּכדי  הּׁשּוק, מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר הּׁשּוק, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
אצל  מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר חבּורֹות; ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מהן  אחד ּכל ּומתנה האחר, אצל מאּלּו אחד ויבֹוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו,
הּוא  ׁשּלי 'אם ואֹומר: ׁשנּיה מחבּורה אצלֹו ׁשּבא חברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעם

ׁשּלּפסח ואם ׁשּלי; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ונמצא  .'ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי, מּפסח מׁשּוכה ידי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא,

ּכלּום  הפסידּו .ׁשּלא ְְִִֶֹ
.Ëונמצא [חבורות]חמּׁשה ּפסחיהם, עֹורֹות ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

מום]יּבלת לבית [שהיא יצאּו ּכּלם - מהם אחד ּבעֹור ְְְֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ּבפסח  חּיבין ּדמים, זריקת קדם נתערבּו ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשרפה;
ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין זריקה, אחר נתערבּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשני.

ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה נמצא ׁשני, ּפסח הקריבּו בפסח ׁשאם -] ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
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ּכׁשרראשון] היבלת]קרּבן היתה בו שלא חּלין [- מביא ְִִֵֵָָָֻ
הוא]לעזרה חול - שלו שני שהפסח על [- ּכּלם נמנּו ואם ; ְְֲִִַָָָָֻ

אחד שני]ּפסח בפסח וזה [- למחּיב, ׁשּלא נׁשחט נמצא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
מהם  אחד ּכל התנה ואם למנּוייו; ׁשּלא ׁשּנׁשחט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמי

הּפסח ּדם ׁשלמים', יהיה ּפסח אינֹו 'אם [דינו]ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
יּתן  לא ּבזריקה והּנּתנין ּבזריקה, הּׁשלמים ודם ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹּבׁשפיכה

ׁשני. מּפסח ּפטּורין לפיכ לכּתחּלה. ּבׁשפיכה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותן

ד  ¤¤ּפרק
הּמקּדׁשין ‡. ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר אינֹוּכבר ׁשהּפסח , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּבמחׁשבת  ׁשחטֹו ואם ּבעליו, ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנׁשחט
הּׁשם בעליו]ׁשּנּוי או הפסח לשם הּׁשֹוחט [שלא ּפסּול. , ִֵֵַַָ

'אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ּבני על הּפסח ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת
היה  אם - ׁשחטּתיו' לׁשמֹו ׁשּלא עליכם, ׁשּׁשחטּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח

ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומכין להם, מן]נאמן הּדין [- ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ
מׁשּבח, זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

ּבּׁשני. ּפסח ְִִֵֶַַָויביא
על ·. אף - זריקה קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא, הּפסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר

ׁשהאמּורין הנקרבים]ּפי את [האברים יזרק לא טהֹורין, ְְִִִִֵֶֶָֹֹ
זרק ואם לאכילה. אּלא ּבא הּפסח ׁשאין לא [הדם]הּדם; , ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

התקבל]הרצה -[לא הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע לא ואם . ְְְִִֶַַַַָָֹֻ
ׁשהּציץ הגדול]הרצה; הכהן הּבׂשר [של ׁשגגת על מרּצה ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻ

- האברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא,
נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל הּטמאים, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַׂשֹורף
נאכל  והּבׂשר הּדם, את זֹורק - קּים והּבׂשר ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאמּורים,
הּדם; את יזרק לא ׁשּנׁשחט, אחר הּבעלים נטמאּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלערב.
הּציץ  ׁשאין ׁשני, ּבפסח חּיבין לפיכ הרצה. לא זרק, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואם

הּגּוף טמאת על האדם]מרּצה ּבטמאת [- נטמא אם אּלא , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻֻ
לאיש]הּתהֹום ידועה אינה שקיומה טומאה ּכמֹו[- , ְְַ

הּמקּדׁש.ׁשּבאר  ּביאת ּבהלכֹות נּו ְְְְִִִֵֶַַַָ
עׂשר ‚. ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח

מׁשכּו[בניסן] אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד; יּׂשרף -ְְְְִִִִֵֵַָָָָ
ידיהם השחיטה]את לפני אֹו[מהשותפות, נטמאּו אפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶ

צּורתֹו ׁשּתעבר עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמתּו
בלינה] ׁשּפסּולֹו[ייפסל ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר ,ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

הבשר]ּבגּופֹו שנטמא ּבּבעלים [כגון אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף , ְְִִִֵַַָָָָ
שנטמאו] אם [- ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו, ּתעבר -ְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

מתּו, אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחטֹו
ּבּמה  מּיד. יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָּדברים
טהֹורים  זכּו מקצתם, נטמאּו אם אבל חבּורה; ּבני ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָּכל
אחר  מקצתם ׁשּנטמאּו ּפי על אף טמאים. ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבחלקם
אבל  התחילּו; לא ׁשעדין הּטהֹורים זכּו לאכל, ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשהתחילּו
הּטהֹורים  זכּו לא - מקצתם ונטמאּו ּכּלם, התחילּו ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֻאם
וחלק  חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים אּלא טמאים, ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבחלקם
ׁשלם  נטמא מקצתם. מתּו אם הּדין, והּוא יּׂשרף. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּטמאים

הּבירה[כולו] לפני אֹותֹו ׂשֹורפין - רּבֹו ּבפני [המקדש]אֹו ְְְִִִִֵֵַָֻ

ו  ּבֹו. ׁשּיּזהרּו ּכדי לבּיׁשן, ּכדי מעצי הּכל אֹותֹו ׂשֹורפין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ
אֹותם יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי שורפים הּמערכה, היו אם -] ְְְֲֵֶַַַָָָֹ

שלהם] הנותרים]ויאמרּובעצים עצים ייקח 'מעצי [אם : ְְֲֵֵֹ
ּובקׁש ּבקנים ׂשרפּוהּו אם ,לפיכ ּגנבּו'; [שאינם הּמערכה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

למזבח] נטמא ראויים ׂשֹורפין. - עצמם מּׁשל לׂשרף ורצּו ,ְְְְְִִִִֶַָָָֹ
הּנֹותר וכן הקרבן]מעּוטֹו, ּבחצרֹותיהם [מן אֹותֹו ׂשֹורפין - ְְְְִִֵֵֶַַָ

מהם  יׁשאירּו ׁשּלא הּמערכה; מעצי לא אבל עצמם, ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמעצי
ּבהם. וימעלּו ְְְֲִֶֶָָאצלם,

ירעה „. - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו, נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמפריׁש
ּפסח  ּבדמיו ויביא ויּמכר, מּום ּבֹו ׁשּיּפל נפל עד לא ואם ; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשלמים. ּבדמיו יביא ּפסחֹו, ׁשהקריב עד מּום ְְְְִִִִִֶַָָָָָּבּה
הּפסח,‰. לׁשם אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש

יביאּנּו עליו, אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים; לׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻאּלא
ּפסח  חצֹות לׁשם אחר אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

זה  הרי - חצֹות קדם אביו מת אם אבל עׂשר; ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּבעה
ויביא  ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני לפסח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנדחה

ּבּׁשני. זה ִֵֶֶַַּפסח
.Â והרי אחר, ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו, ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמי

ּפסח  לׁשם ׁשּירצה מהם איזה יקריב - עֹומדין ,ׁשניהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
ׁש יקרב זה והּׁשני הרי ּפסחֹו, ׁשּׁשחט אחר מצאֹו למים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

המיר אם וכן ׁשלמים. אחרת]יקרב בהמה ּבזה [החליף ְְְִִִִֵֵֶַָָ
זֹו ּתמּורה הרי ׁשחיטה, אחר שהחליפה הּנמצא הבהמה -] ְְְֲִִֵַַַָָָ

ג"כ] זה - ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹּתקרב
וראּוי  ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין  הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו
אין  - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻקדם
ויביא  מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמּורתֹו

ׁשלמים. ְְִֶָָָּבדמיה
.Êּפסח[- שנה בן שיקרב דינו ׁשנתֹו[- [אחר ׁשעברה ְְֶֶַָָָ

הּפסחשהפרישו] מחמת הּבאים והּׁשלמים פסח , [כגון: ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
ונמצא] אחר, בעליו והקריב לכל שאבד ּכׁשלמים הם הרי -ְְֲִִֵֵָָ

סמיכה טעּונין ידים]ּדבר: ּותנּופת [יין]ּונסכים[סמיכת , ְְְְִִִַָָָָ
ּבפסח.[הנפת] ּכן ּׁשאין מה - וׁשֹוק ְֵֵֶֶֶַַָָחזה

.Á ׁשלמים ּכּלם יקרבּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב נתערב ּפסח ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבדמי  ויביא מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים

זה[כשווי] מּמין ׁשּבהם עולה]הּיפה כגון הּיפה [- ּובדמי , ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים, כל ׁשּבהם על שהוסיף הכסף -] ְְְִִֶֶַַָָָ

-אחד] ּבבכֹורֹות נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
מּום. ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד הּכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹירעּו
'ּכל  ויאמר: ׁשּבּתערבת, ּכּיפה יפה ׁשהיא ּבהמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹויביא
ויקריבּנה  זֹו'; על ּתחּול קדּׁשתֹו הּפסח, ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻמקֹום

ְִָׁשלמים.
.Ë ׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר, ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהפריׁש

חורין]נׁשּתחרר בן וחצי עבד חצי שהיה עד [- ונׁשּתחרר, , ְְְְְִִֵֵַַַ
והביא ׂשערֹות, ׁשּתי הביא שגדל]ׁשּלא קטן זה [- הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹ

נדחין חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם ,[מקדושתם]מקריבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו
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.Èוהֹותירּו לפסחֹו, מעֹות יביא [עודף]הּמפריׁש הּמֹותר - ְְְְִִִִַַַָָָ
הממּנה -[משתף]ׁשלמים. חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

הּמעֹות פסח]הרי לקניית שהקדישו מהן [שלהם ׁשּיּקח ֲִֵֵֶֶַַָ
השותפות]ּבחלקן הפריׁש[תמורת ׁשּזה ּפי על אף חּלין; , ְְְִִִִֶֶֶַַָֻ

מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָטלה
מנת  ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי - ּפסחֹו על ּומּנהּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות,

זה]ּכן חגיגתם [שבתנאי ואת ּפסחיהם את יׂשראל הקּדיׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
וחגיגתם  ּפסחיהם מעֹות .ואת ְְְֲִִֵֶֶַָָ

.‡È;ּומרֹור מּצה וכן ּכּפסח; הּפסח, צלּית ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים
לקח  ואם ּכּפסח. הם הרי הּפסח, מכׁשירי והם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהֹואיל
עּמֹו למּנֹותם ּכדי עּמֹו, אֹותם ׁשּמּנה מּמי הּפסח ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּמעֹות
- ּבהם ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות אֹו ּומרֹור, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמּצה

חּלין  הּמעֹות .הרי ֲִֵַָֻ

ה  ¤¤ּפרק
ׁשֹוחטין ‡. ׁשאין הּפסח, ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי

רחֹוקה ּבדר ׁשהיה אֹו ּבאנס [מהמקדש]עליו, נאנס אֹו , ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפסח  ׁשֹוחט זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ׁשּׁשגג, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאחר,
ּפסח  ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני חדׁש ׁשל עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
ׁשאין  הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני עׂשה מצות - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה

ּבפני רגל אּלא לראׁשֹון, ּתׁשלּומין לפיכהּׁשני עצמֹו; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכרת. עליו ִֵַָָָָחּיבין

אם ·. - ּבראׁשֹון הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹּכיצד?
ּכרת  חּיב ּבּׁשני, הקריב ולא אף הזיד נאנס אֹו ׁשגג ואם ; ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

זה הרי ּבראׁשֹון, הקריב ולא הזיד ּפטּור. מקריב ּבּׁשני, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
זה  הרי ׁשּׁשגג, ּפי על אף - ּבּׁשני הקריב לא ואם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבּׁשני;
מזיד. והיה ּבמֹועדֹו, ה' קרּבן הקריב לא ׁשהרי ּכרת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחּיב
את  עׂשה ולא רחֹוקה, ּבדר אֹו טמא ׁשהיה מי ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכבר  ּכרת; חּיב אינֹו ּבּׁשני, ׁשהזיד ּפי על אף - ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

הּכרת. מן ראׁשֹון ּבפסח ְְִִִֵֶַַַָנפטר
וזרקּו‚. וׁשחטּו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה עליו [שלוחיו]ּומי ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ

עבורו] ּבפסח [- וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על אף -ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ִֵׁשני.

יׁשב „. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון, ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול  ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא
הּקרּבן  זמן ׁשעבר עד עד ּבטמאתֹו מל ׁשּלא ערל וכן , ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

לא  אם ,לפיכ ּבראׁשֹון; מזיד זה הרי - הּקרּבן זמן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשעבר
ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני, את ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשה

ּפסח ‰. מּלעׂשֹות אֹותֹו מעּכבת עצמֹו ׁשּמילת ּכּכׁשם - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבין  ּגדֹולים ּבין עבדיו ּכל ּומילת הּקטּנים ּבניו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמילת
ואז  זכר, כל לֹו "הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו, מעּכבת ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנים
הּפסח  אֹותם, ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ואם לעׂשתֹו"; ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיקרב

אמהֹותיו טבילת וכן עבדּות [שפחותיו]ּפסּול. לׁשם ְְְְְִֵֵַַַָָ
אֹותֹו הּקּבלהמעּכבת מּפי - זה ודבר רבינו]; ,[ממשה ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהּטבילה
.Âאֹותֹו מעּכבת ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,

עבד [להשתתף]מּלהּמנֹות "וכל ׁשּנאמר: - הּפסח על ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּקטן. את להֹוציא ְִִֶַָָאיׁש",

.Ê קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּגר
ׁשני  ּפסח לעׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ּבין ואם ׁשהגּדיל ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפטּור. ּבראׁשֹון, עליו ֲִָָָָָׁשחטּו
.Á ּבין והּׁשגגה, האנס מּפני ּבין - לּׁשני ׁשּנדחּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים

רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר הּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּפני
ׁשֹוחטין  אין ,לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו, ׁשֹוחטין; ְֲֲֲִִִִֵֵָָָרצּו,

ׁשני ּבפסח ּבׁשּבת עצמן ּבפני בשבת]עליהן שחל -]; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
איזֹו מּתר. חבּורה, מּבני אחת האּׁשה היתה אם ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָֻאבל
לחֹומת  חּוץ מיל עׂשר חמּׁשה רחֹוקה? ּדר ְְֲִִִֶֶַָָָָהיא

ְִַָירּוׁשלים.
.Ëירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה עם [ב]מי עׂשר ארּבעה יֹום ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ּבדר זה הרי - יתר אֹו מיל עׂשר חמּׁשה הּׁשמׁש, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעלּית
רחֹוקה, ּבדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ּבינֹו היה ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרחֹוקה;
ּברגליו  ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים להּגיע ׁשּיכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּפני

ּבדחקן הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע, ולא הל [-ּבנחת. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
בדרכים] ּברגליו עומס חֹולה והיה ּבירּוׁשלים, ׁשהיה אֹו ,ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

אנּוס, זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר עד לעזרה הּגיע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹולא
חבּוׁש ׁשהיה מי רחֹוקה. ּבדר לחֹומת [אסור]ואינֹו חּוץ ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

עליו, ׁשֹוחטין - לערב לצאת והבטיחּוהּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָירּוׁשלים,
חבּוׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. לערב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשּיצא
ׁשֹוחטין  אין ּגֹוים, ּביד חבּוׁש היה אם אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָּביד

ׁשּיצא עד יוציאוהו]עליו לא עליו,[שמא ׁשחטּו ואם . ְֲִֵֵֶַָָָָָ
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם אֹוכל; זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹויצא

האֹונן וכן עליו. נׁשחט ׁשהרי שחייב ׁשני, קרובו [-מת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
נקבר] וטרם עליו, יכֹולין להתאבל ׁשאינן והּזקן ְְְִֵֵֶֶַַָָוהחֹולה

ּבמת, נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהם, ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאכל
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין אינם ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹוהרי

ִֵׁשני.

ה'תשע"ד  תמוז י"א רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
יכֹול ‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאיזה

ּכגֹון  טמאתֹו, מּפני עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלאכל
נּדֹות  ּובֹועלי ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות ּבנבלה זבים הּנֹוגע אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ

טֹובל, זה הרי - עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשרץ
אֹוכל  ׁשמׁשֹו, ּכׁשּיעריב ולערב ׁשּיטּבל, אחר עליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשֹוחטין

הּפסח. ֶֶַַאת
ׁשּלֹו·. ׁשביעי ׁשחל מת טהרתו]טמא יום להיֹות [- ְְְִִִֵֵֶֶָ

הּוא  והרי עליו, והּזה ׁשּטבל ּפי על אף - עׂשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּבארּבעה
נדחה  אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין - לערב קדׁשים לאכל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹראּוי
לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלפסח
מּפי  - ההּוא" ּבּיֹום הּפסח לעׂשֹות יכלּו ולא ְְֲִִֶַַַַַָָָֹאדם,

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ׁשּלהם [מסורת ׁשּׁשביעי למדּו, ְְְִִֶֶֶַָָָ
לערב, יאכלּו והם עליהם יּׁשחט אם ׁשאלּו, זה ועל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהיה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהם. ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּופרׁש

עליהן מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות [אם ּבׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
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ּכׁשרראשון] היבלת]קרּבן היתה בו שלא חּלין [- מביא ְִִֵֵָָָֻ
הוא]לעזרה חול - שלו שני שהפסח על [- ּכּלם נמנּו ואם ; ְְֲִִַָָָָֻ

אחד שני]ּפסח בפסח וזה [- למחּיב, ׁשּלא נׁשחט נמצא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
מהם  אחד ּכל התנה ואם למנּוייו; ׁשּלא ׁשּנׁשחט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמי

הּפסח ּדם ׁשלמים', יהיה ּפסח אינֹו 'אם [דינו]ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
יּתן  לא ּבזריקה והּנּתנין ּבזריקה, הּׁשלמים ודם ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹּבׁשפיכה

ׁשני. מּפסח ּפטּורין לפיכ לכּתחּלה. ּבׁשפיכה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותן

ד  ¤¤ּפרק
הּמקּדׁשין ‡. ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר אינֹוּכבר ׁשהּפסח , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּבמחׁשבת  ׁשחטֹו ואם ּבעליו, ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנׁשחט
הּׁשם בעליו]ׁשּנּוי או הפסח לשם הּׁשֹוחט [שלא ּפסּול. , ִֵֵַַָ

'אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ּבני על הּפסח ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת
היה  אם - ׁשחטּתיו' לׁשמֹו ׁשּלא עליכם, ׁשּׁשחטּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח

ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומכין להם, מן]נאמן הּדין [- ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ
מׁשּבח, זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

ּבּׁשני. ּפסח ְִִֵֶַַָויביא
על ·. אף - זריקה קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא, הּפסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר

ׁשהאמּורין הנקרבים]ּפי את [האברים יזרק לא טהֹורין, ְְִִִִֵֶֶָֹֹ
זרק ואם לאכילה. אּלא ּבא הּפסח ׁשאין לא [הדם]הּדם; , ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

התקבל]הרצה -[לא הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע לא ואם . ְְְִִֶַַַַָָֹֻ
ׁשהּציץ הגדול]הרצה; הכהן הּבׂשר [של ׁשגגת על מרּצה ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻ

- האברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא,
נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל הּטמאים, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַׂשֹורף
נאכל  והּבׂשר הּדם, את זֹורק - קּים והּבׂשר ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאמּורים,
הּדם; את יזרק לא ׁשּנׁשחט, אחר הּבעלים נטמאּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלערב.
הּציץ  ׁשאין ׁשני, ּבפסח חּיבין לפיכ הרצה. לא זרק, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואם

הּגּוף טמאת על האדם]מרּצה ּבטמאת [- נטמא אם אּלא , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻֻ
לאיש]הּתהֹום ידועה אינה שקיומה טומאה ּכמֹו[- , ְְַ

הּמקּדׁש.ׁשּבאר  ּביאת ּבהלכֹות נּו ְְְְִִִֵֶַַַָ
עׂשר ‚. ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח

מׁשכּו[בניסן] אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד; יּׂשרף -ְְְְִִִִֵֵַָָָָ
ידיהם השחיטה]את לפני אֹו[מהשותפות, נטמאּו אפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶ

צּורתֹו ׁשּתעבר עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמתּו
בלינה] ׁשּפסּולֹו[ייפסל ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר ,ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

הבשר]ּבגּופֹו שנטמא ּבּבעלים [כגון אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף , ְְִִִֵַַָָָָ
שנטמאו] אם [- ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו, ּתעבר -ְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

מתּו, אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחטֹו
ּבּמה  מּיד. יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָּדברים
טהֹורים  זכּו מקצתם, נטמאּו אם אבל חבּורה; ּבני ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָּכל
אחר  מקצתם ׁשּנטמאּו ּפי על אף טמאים. ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבחלקם
אבל  התחילּו; לא ׁשעדין הּטהֹורים זכּו לאכל, ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשהתחילּו
הּטהֹורים  זכּו לא - מקצתם ונטמאּו ּכּלם, התחילּו ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֻאם
וחלק  חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים אּלא טמאים, ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבחלקם
ׁשלם  נטמא מקצתם. מתּו אם הּדין, והּוא יּׂשרף. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּטמאים

הּבירה[כולו] לפני אֹותֹו ׂשֹורפין - רּבֹו ּבפני [המקדש]אֹו ְְְִִִִֵֵַָֻ

ו  ּבֹו. ׁשּיּזהרּו ּכדי לבּיׁשן, ּכדי מעצי הּכל אֹותֹו ׂשֹורפין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ
אֹותם יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי שורפים הּמערכה, היו אם -] ְְְֲֵֶַַַָָָֹ

שלהם] הנותרים]ויאמרּובעצים עצים ייקח 'מעצי [אם : ְְֲֵֵֹ
ּובקׁש ּבקנים ׂשרפּוהּו אם ,לפיכ ּגנבּו'; [שאינם הּמערכה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

למזבח] נטמא ראויים ׂשֹורפין. - עצמם מּׁשל לׂשרף ורצּו ,ְְְְְִִִִֶַָָָֹ
הּנֹותר וכן הקרבן]מעּוטֹו, ּבחצרֹותיהם [מן אֹותֹו ׂשֹורפין - ְְְְִִֵֵֶַַָ

מהם  יׁשאירּו ׁשּלא הּמערכה; מעצי לא אבל עצמם, ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמעצי
ּבהם. וימעלּו ְְְֲִֶֶָָאצלם,

ירעה „. - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו, נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמפריׁש
ּפסח  ּבדמיו ויביא ויּמכר, מּום ּבֹו ׁשּיּפל נפל עד לא ואם ; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשלמים. ּבדמיו יביא ּפסחֹו, ׁשהקריב עד מּום ְְְְִִִִִֶַָָָָָּבּה
הּפסח,‰. לׁשם אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש

יביאּנּו עליו, אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים; לׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻאּלא
ּפסח  חצֹות לׁשם אחר אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

זה  הרי - חצֹות קדם אביו מת אם אבל עׂשר; ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּבעה
ויביא  ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני לפסח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנדחה

ּבּׁשני. זה ִֵֶֶַַּפסח
.Â והרי אחר, ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו, ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמי

ּפסח  לׁשם ׁשּירצה מהם איזה יקריב - עֹומדין ,ׁשניהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
ׁש יקרב זה והּׁשני הרי ּפסחֹו, ׁשּׁשחט אחר מצאֹו למים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

המיר אם וכן ׁשלמים. אחרת]יקרב בהמה ּבזה [החליף ְְְִִִִֵֵֶַָָ
זֹו ּתמּורה הרי ׁשחיטה, אחר שהחליפה הּנמצא הבהמה -] ְְְֲִִֵַַַָָָ

ג"כ] זה - ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹּתקרב
וראּוי  ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין  הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו
אין  - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻקדם
ויביא  מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמּורתֹו

ׁשלמים. ְְִֶָָָּבדמיה
.Êּפסח[- שנה בן שיקרב דינו ׁשנתֹו[- [אחר ׁשעברה ְְֶֶַָָָ

הּפסחשהפרישו] מחמת הּבאים והּׁשלמים פסח , [כגון: ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
ונמצא] אחר, בעליו והקריב לכל שאבד ּכׁשלמים הם הרי -ְְֲִִֵֵָָ

סמיכה טעּונין ידים]ּדבר: ּותנּופת [יין]ּונסכים[סמיכת , ְְְְִִִַָָָָ
ּבפסח.[הנפת] ּכן ּׁשאין מה - וׁשֹוק ְֵֵֶֶֶַַָָחזה

.Á ׁשלמים ּכּלם יקרבּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב נתערב ּפסח ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבדמי  ויביא מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים

זה[כשווי] מּמין ׁשּבהם עולה]הּיפה כגון הּיפה [- ּובדמי , ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים, כל ׁשּבהם על שהוסיף הכסף -] ְְְִִֶֶַַָָָ

-אחד] ּבבכֹורֹות נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
מּום. ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד הּכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹירעּו
'ּכל  ויאמר: ׁשּבּתערבת, ּכּיפה יפה ׁשהיא ּבהמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹויביא
ויקריבּנה  זֹו'; על ּתחּול קדּׁשתֹו הּפסח, ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻמקֹום

ְִָׁשלמים.
.Ë ׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר, ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהפריׁש

חורין]נׁשּתחרר בן וחצי עבד חצי שהיה עד [- ונׁשּתחרר, , ְְְְְִִֵֵַַַ
והביא ׂשערֹות, ׁשּתי הביא שגדל]ׁשּלא קטן זה [- הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹ

נדחין חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם ,[מקדושתם]מקריבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו
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.Èוהֹותירּו לפסחֹו, מעֹות יביא [עודף]הּמפריׁש הּמֹותר - ְְְְִִִִַַַָָָ
הממּנה -[משתף]ׁשלמים. חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

הּמעֹות פסח]הרי לקניית שהקדישו מהן [שלהם ׁשּיּקח ֲִֵֵֶֶַַָ
השותפות]ּבחלקן הפריׁש[תמורת ׁשּזה ּפי על אף חּלין; , ְְְִִִִֶֶֶַַָֻ

מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָטלה
מנת  ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי - ּפסחֹו על ּומּנהּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות,

זה]ּכן חגיגתם [שבתנאי ואת ּפסחיהם את יׂשראל הקּדיׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
וחגיגתם  ּפסחיהם מעֹות .ואת ְְְֲִִֵֶֶַָָ

.‡È;ּומרֹור מּצה וכן ּכּפסח; הּפסח, צלּית ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים
לקח  ואם ּכּפסח. הם הרי הּפסח, מכׁשירי והם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהֹואיל
עּמֹו למּנֹותם ּכדי עּמֹו, אֹותם ׁשּמּנה מּמי הּפסח ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּמעֹות
- ּבהם ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות אֹו ּומרֹור, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמּצה

חּלין  הּמעֹות .הרי ֲִֵַָֻ

ה  ¤¤ּפרק
ׁשֹוחטין ‡. ׁשאין הּפסח, ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי

רחֹוקה ּבדר ׁשהיה אֹו ּבאנס [מהמקדש]עליו, נאנס אֹו , ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפסח  ׁשֹוחט זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ׁשּׁשגג, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאחר,
ּפסח  ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני חדׁש ׁשל עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
ׁשאין  הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני עׂשה מצות - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה

ּבפני רגל אּלא לראׁשֹון, ּתׁשלּומין לפיכהּׁשני עצמֹו; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכרת. עליו ִֵַָָָָחּיבין

אם ·. - ּבראׁשֹון הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹּכיצד?
ּכרת  חּיב ּבּׁשני, הקריב ולא אף הזיד נאנס אֹו ׁשגג ואם ; ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

זה הרי ּבראׁשֹון, הקריב ולא הזיד ּפטּור. מקריב ּבּׁשני, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
זה  הרי ׁשּׁשגג, ּפי על אף - ּבּׁשני הקריב לא ואם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבּׁשני;
מזיד. והיה ּבמֹועדֹו, ה' קרּבן הקריב לא ׁשהרי ּכרת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחּיב
את  עׂשה ולא רחֹוקה, ּבדר אֹו טמא ׁשהיה מי ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכבר  ּכרת; חּיב אינֹו ּבּׁשני, ׁשהזיד ּפי על אף - ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

הּכרת. מן ראׁשֹון ּבפסח ְְִִִֵֶַַַָנפטר
וזרקּו‚. וׁשחטּו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה עליו [שלוחיו]ּומי ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ

עבורו] ּבפסח [- וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על אף -ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ִֵׁשני.

יׁשב „. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון, ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול  ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא
הּקרּבן  זמן ׁשעבר עד עד ּבטמאתֹו מל ׁשּלא ערל וכן , ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

לא  אם ,לפיכ ּבראׁשֹון; מזיד זה הרי - הּקרּבן זמן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשעבר
ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני, את ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשה

ּפסח ‰. מּלעׂשֹות אֹותֹו מעּכבת עצמֹו ׁשּמילת ּכּכׁשם - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבין  ּגדֹולים ּבין עבדיו ּכל ּומילת הּקטּנים ּבניו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמילת
ואז  זכר, כל לֹו "הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו, מעּכבת ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנים
הּפסח  אֹותם, ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ואם לעׂשתֹו"; ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיקרב

אמהֹותיו טבילת וכן עבדּות [שפחותיו]ּפסּול. לׁשם ְְְְְִֵֵַַַָָ
אֹותֹו הּקּבלהמעּכבת מּפי - זה ודבר רבינו]; ,[ממשה ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהּטבילה
.Âאֹותֹו מעּכבת ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,

עבד [להשתתף]מּלהּמנֹות "וכל ׁשּנאמר: - הּפסח על ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּקטן. את להֹוציא ְִִֶַָָאיׁש",

.Ê קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּגר
ׁשני  ּפסח לעׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ּבין ואם ׁשהגּדיל ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפטּור. ּבראׁשֹון, עליו ֲִָָָָָׁשחטּו
.Á ּבין והּׁשגגה, האנס מּפני ּבין - לּׁשני ׁשּנדחּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים

רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר הּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּפני
ׁשֹוחטין  אין ,לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו, ׁשֹוחטין; ְֲֲֲִִִִֵֵָָָרצּו,

ׁשני ּבפסח ּבׁשּבת עצמן ּבפני בשבת]עליהן שחל -]; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
איזֹו מּתר. חבּורה, מּבני אחת האּׁשה היתה אם ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָֻאבל
לחֹומת  חּוץ מיל עׂשר חמּׁשה רחֹוקה? ּדר ְְֲִִִֶֶַָָָָהיא

ְִַָירּוׁשלים.
.Ëירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה עם [ב]מי עׂשר ארּבעה יֹום ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ּבדר זה הרי - יתר אֹו מיל עׂשר חמּׁשה הּׁשמׁש, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעלּית
רחֹוקה, ּבדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ּבינֹו היה ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרחֹוקה;
ּברגליו  ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים להּגיע ׁשּיכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּפני

ּבדחקן הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע, ולא הל [-ּבנחת. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
בדרכים] ּברגליו עומס חֹולה והיה ּבירּוׁשלים, ׁשהיה אֹו ,ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

אנּוס, זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר עד לעזרה הּגיע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹולא
חבּוׁש ׁשהיה מי רחֹוקה. ּבדר לחֹומת [אסור]ואינֹו חּוץ ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

עליו, ׁשֹוחטין - לערב לצאת והבטיחּוהּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָירּוׁשלים,
חבּוׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. לערב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשּיצא
ׁשֹוחטין  אין ּגֹוים, ּביד חבּוׁש היה אם אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָּביד

ׁשּיצא עד יוציאוהו]עליו לא עליו,[שמא ׁשחטּו ואם . ְֲִֵֵֶַָָָָָ
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם אֹוכל; זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹויצא

האֹונן וכן עליו. נׁשחט ׁשהרי שחייב ׁשני, קרובו [-מת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
נקבר] וטרם עליו, יכֹולין להתאבל ׁשאינן והּזקן ְְְִֵֵֶֶַַָָוהחֹולה

ּבמת, נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהם, ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאכל
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין אינם ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹוהרי

ִֵׁשני.

ה'תשע"ד  תמוז י"א רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
יכֹול ‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאיזה

ּכגֹון  טמאתֹו, מּפני עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלאכל
נּדֹות  ּובֹועלי ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות ּבנבלה זבים הּנֹוגע אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ

טֹובל, זה הרי - עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשרץ
אֹוכל  ׁשמׁשֹו, ּכׁשּיעריב ולערב ׁשּיטּבל, אחר עליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשֹוחטין

הּפסח. ֶֶַַאת
ׁשּלֹו·. ׁשביעי ׁשחל מת טהרתו]טמא יום להיֹות [- ְְְִִִֵֵֶֶָ

הּוא  והרי עליו, והּזה ׁשּטבל ּפי על אף - עׂשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּבארּבעה
נדחה  אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין - לערב קדׁשים לאכל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹראּוי
לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלפסח
מּפי  - ההּוא" ּבּיֹום הּפסח לעׂשֹות יכלּו ולא ְְֲִִֶַַַַַָָָֹאדם,

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ׁשּלהם [מסורת ׁשּׁשביעי למדּו, ְְְִִֶֶֶַָָָ
לערב, יאכלּו והם עליהם יּׁשחט אם ׁשאלּו, זה ועל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהיה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהם. ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּופרׁש

עליהן מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות [אם ּבׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
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ׁשאין נטמא] הּמת, מן טמאֹות ּבׁשאר טמא היה אם אבל ;ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
אחר  ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ׁשֹוחטין - עליהן מגּלח  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנזיר

ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ּוכׁשּיעריב עליו, ויּזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּיטּבל
ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה זיבה]זב ימים [של ׁשבעת וספר , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ואם  לערב; אֹוכל והּוא עליו, ׁשֹוחטין - ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָוטבל
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּור זה הרי הּדם, ׁשּנזרק אחר זֹוב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָראה

וכן -]ׁשני. ודינה דם, שראתה יֹום[אשה [טהור]ׁשֹומרת ְִֵֵֶֶ
יֹום הּׁשּמּור[הטמא]ּכנגד ּביֹום טֹובלת הטהור]- ּכמֹו[- , ְְְִֶֶֶֶַ

אֹוכלת  והיא עליה, וׁשֹוחטין אסּורֹות, ּבביאֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּבארנּו
ּפטּורה  הּפסח, ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ראת ואם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלערב;
ׁשּלּה ּבּׁשביעי הּנּדה על ׁשֹוחטין ואין ׁשני. ּפסח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹות
לאכל  ראּויה ואינּה ׁשמיני, ליל עד טֹובלת אינּה ׁשהרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשיעי. ליל עד ְִִִֵַָָקדׁשים
ּכּפּורים„. קרבן]מחּסרי הביאו וטרם שנטהרו [טמאים ְְִִֵֻ

ׁשֹוחטין  - עׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהם הבאת יֹום ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשחל
קדם  ּבין עׂשר, ּבארּבעה קרּבנֹותיהם ּומקריבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליהם
לערב. ּפסחיהם ואֹוכלין ׁשחיטתֹו; אחר ּבין הּפסח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשחיטת
- ּדין לבית קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד עליהם, ׁשֹוחטין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין

אֹותם. יקריבּו ולא יפׁשעּו, ְְְְִִֶַָָֹׁשּמא
וראה ‰. עׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשמיני ׁשחל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמצרע
ונטמא]קרי נׁשים [- לעזרת ונכנס טֹובל, זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף קרּבנֹותיו. שיטהר ּומביא טמא -] ְְְְִִֵֶַַָָ
להּכנס בערב] ואּסּורֹו הֹואיל נׁשים, לעזרת להּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָאסּור

מּד חכמים]בריהםׁשם ּביאת [של ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
יבֹוא  - ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש,

ּדבריהם. ׁשל אּסּור וידחה ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָעׂשה
.Â עליו מּזין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטמא

עׂשר  ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא
עליו; ּומּזין עׂשר, ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָּבניסן,

ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו ׁשֹוחטין ׁשני.ואין לפסח יּדחה אּלא , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשבּות מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור חכמים]והלא ,[איסור ְְֲִִַַַָָָֹ

מּפני  ּכרת? ּבמקֹום ּדבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּפסח
ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא השבת]ׁשּבּיֹום יום -], ְְִֶֶַַָָָ

העמידּו לפיכ ּכרת; עליו ׁשחּיבין הּקרּבן זמן ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאינֹו
לבֹוא  לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ּבמקֹומם, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדבריהם

ּכרת. ּבמקֹום ְֲִֵַָֹלעמד
.Ê אחר עליו ׁשֹוחטין הּפסח, ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

- וטבל ּומל עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמל.
ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב; אֹוכל ׁשאינֹו עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

הּקבר במת]מן כנוגע -]ּכ ואחר ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּביֹום  הּבאה לּׁשנה למת זה ּגר יטמא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיטהר
ּכ 'אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל עׂשר, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארּבעה

טבל  ּכׁשּמלּתי: יׂשראל לי והלא עׂשּו לערב'. ואכלּתי ּתי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּדבריהם  העמידּו והיא ּבכרת, והּפסח מּדבריהם, זֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגזרה
מּפני  עׂשר? ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן, ּביֹום ּכרת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבמקֹום
טֹובל  ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול עד ּבּמצוֹות, מתחּיב הּגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשאין
לפיכ הּגרּות; ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד

ׁשּלא  לֹו יׁש הּמל זה ׁשהרי - זה ּבמקֹום ּדבריהם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעמידּו
ּכלל. חּיּוב לידי יבֹוא ולא ׁשּיבריא, עד ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹלטּבל

.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא ונחרש]מי - קבר בו שהיה ,[שדה ְְִֵֶַָָ
מנּפח זה ולא [העפר]הרי עצם, מצא לא ואם ;והֹול ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּבבית  ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו, ואֹוכל ׁשֹוחט - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָנטמא
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו מּדבריהם, הּפרס ּבית ׁשּטמאת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּפרס;
ּכרת, ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו ולא מת, טמאת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָֹֻּבהלכֹות

ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן ׁשּבארנּו; אדם]ּכמֹו ברגלי הקבר -], ְְְְֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסח. לעֹוׂשה ֶֶַָָטהֹור

.Ë לערב הּפסח לאכל ראּוי לילה האֹונן, ׁשאנינּות מּפני . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכרת, ּבמקֹום זה ּבדבר ּדבריהם העמידּו לא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמּדבריהם,
ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל, עליו, ׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

ּדעּתֹו יּסיח ולא אנינותו]מאנינּותֹו, בזמן נטמא אולי -]. ְְֲִִֵַַַֹ
ׁשּכבר  חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה
- חצֹות קדם הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח. ּבקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנתחּיב
עליו, ׁשחטּו ואם לּׁשני; יּדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאין
עׂשר, ּבׁשלׁשה מת לֹו מת לערב. ואֹוכל טֹובל - הּדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוזרקּו
אֹונן  קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עׂשר ּבארּבעה ְְְְְֲֵֵַָָָָָָּוקברֹו

חכמים]מּדבריהם מּדבריהם;[של לילֹו ּתֹופס ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶ
ּבׁשאר  אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ

ׁשמּועה ויֹום יום הּקדׁשים. ל' בתוך קרובו, שמת שמע -] ְְֳִַָָ
עצמֹותממיתתו] לּקּוט אחר]ויֹום לקבר הוריו, ,[מקברי ְֲִָ

מתֹו עצמֹות לֹו ׁשּלּקטּו מי ,לפיכ הּקבּורה; ּכיֹום הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָהרי
ׁשֹוחטין  - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע אֹו עׂשר, ארּבעה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּביֹום

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל ְְֳִֵֵֶֶַָָָָעליו,
.Èּבגל חֹופר ׁשהיה אבנים]מי על [לחפש]לבּקׁש[מפולת ְְִֵֵֶַַַָָ

והרי  ּבּגל, מת ׁשם יּמצא ׁשּמא עליו; ׁשֹוחטין אין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמת
מת  ׁשם נמצא ולא עליו, ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹהּוא
- הּדם ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכגֹון  הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל ּגל המת]ׁשהיה מעל היה כולו וודאי חּיב [- זה הרי - ֲֵֶֶַַָָָָֹ
על  עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר, ספק ואם ׁשני; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבפסח
הרי  - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּטמאה

ׁשני. מּפסח ּפטּור ִִֵֶֶַָזה
.‡Èונמצא ,ּבּדר ׁשעבר שעבר]מי מׁשּכב [לאחר מת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הּתהֹום טמאת הּמת היה אם - ּדר ׁשל שלא לרחּבּה -] ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מעולם] שם הימצאו על טמא ידעו ׁשהּוא ּפי על אף ,ִֵֶַַָ

ואף  ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח, טהֹור זה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלּתרּומה,
טהֹור  הּתהֹום, טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
הּקצה  אל הּקצה מן והּוא ׁשלם, ׁשהּמת ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפסח;

מעליו] שעבר ׁשּיּודע [וודאי עד ּפסחֹו, עֹוׂשה זה הרי -ְֲִִֵֶֶֶַַָ
מהּל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי
אֹו רֹוכב, היה אם אבל יּגע. ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּברגליו,
טמאת  ׁשהיא ּפי על אף טמא, זה הרי - מּׂשא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוען
וׁשּלא  יסיט, וׁשּלא יּגע, ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּתהֹום;

נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָֻיאהיל.
.·È נֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי
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ׁשני  ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהיה ;לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר נֹודע [ממשה אם אבל . ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ

ידּועה ּבטמאה טמא ׁשהיה הימצאה]לֹו על אדם שידע -], ְְְֵֶָָָָָֻ
ׁשני. ּבפסח ְִֵֶַַָחּיב

.‚Èוהּזה ּבמת, ׁשּנטמא בימי]מי הפרה, מאפר [עליו ְְְִִֵֶָָֻ
ולא  הּתהֹום, ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי

ּכך  ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ועׂשה לֹוידע, נֹודע ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּכיון  ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיה
נטמא  אם אבל הראׁשֹונה. טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֻׁשּטבל
ׁשעׂשה  עד ידע ולא לטמאתֹו, ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֻֻּבטמאת
עד  טמא, הּטמא ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּפסח

לּדבר ׁשרגלים - וּדאי טהֹור שוודאי ׁשּיהיה מסתבר -] ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
.נטמא]

ז  ¤¤ּפרק
מעּוט ‡. היּו אם - ראׁשֹון ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

אבל  הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל,
ּכלי  אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם

המקדש]הּׁשרת נדחין,[כלי אינם - מת טמאת טמאים ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֻ
הּטהֹורים, עם הּטמאים ּבטמאה, הּפסח ּכּלם יקריבּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻאּלא
- אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבטמאת  - זה ודבר נדחה. הּצּבּור ואין נדחים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻיחידים

הּמקּדׁש. ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמת
ּכּלם ·. - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו

ּבטהרה, לעצמם עֹוׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְֳִִִִַַָָָָעֹוׂשין
ּבטמאה  אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה, לעצמם עֹוׂשין .והּטמאים ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָֻֻ

- אחד אפּלּו הּטהֹורים, על עֹודפין הּמת טמאי היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואם
ּבטמאה. ּכּלם ְְֲַָָֻֻיעׂשּו

ּובזמן ‚. טהֹורים, ּומחצה מת, טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו
- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים, ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאּתה
לא  עֹוׂשין אינם והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוׂשים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהּטהֹורים
מּפני  הראׁשֹון, את עֹוׂשין אין הּׁשני: את ולא הראׁשֹון ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאת
ּבּׁשני  ׁשהּנׁשים מּפני הּׁשני, את עֹוׂשין ואין מעּוט; ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהם
את  עֹוׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ונמצאּו ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָרׁשּות,

.הּׁשני  ִֵַ
ּומעּוטן „. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו

ׁשהם  לפי הראׁשֹון, עֹוׂשין אין מת טמאי אֹותם - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָטמאי
את  עֹוׂשין הּיחידים ׁשאין - הּׁשני את עֹוׂשין ואינן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמעּוט;
וכאן  הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעׂשּו ּבזמן אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשני
הּמעּוט  אּלּו יעׂשּו לא ּבראׁשֹון, הּקהל רב עׂשה ולא ְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹהֹואיל

הּׁשני  את למת .הּטמאים ְְִִֵֵֵֶַַ
.‰- ּבהם וכּיֹוצא זבים ּומעּוט מת, טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיּו

אינם  ּבהם וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון. את עֹוׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
עֹוׂשין  אינם הּׁשני: את ולא הראׁשֹון את לא ְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹעֹוׂשין,
ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבראׁשֹון,
ּבא  אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוׂשין ׁשאין ּבּׁשני, עֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינם

אין  ּבטמאה, הראׁשֹון נעׂשה אם אבל ּבטהרה, ְְְֲֲֳִִִֵַָָָָָָָֻהראׁשֹון
ׁשני  ּפסח .ׁשם ִֵֶַָ

.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו
את  לא עֹוׂשין אינן מת טמאי אֹותם - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹּוׁשליׁש

ולא  הם הראׁשֹון ׁשהרי ראׁשֹון, עֹוׂשים אינם הּׁשני: את ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ׁשהרי  יעׂשּו, לא ּובּׁשני הּזבים; עם טהֹורים לגּבי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּועטים

ּבראׁשֹון  עׂשּו הּפסח מעּוט מׁשערים ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבכל  מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים הּקהל רב אם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹלידע

נמנין עׂשרים ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר - על [משתתפים]האֹוכלין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ
אּלא  עליהם; לׁשחט אחד ּביד אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפסח

ועד לעזרה, הּנכנסים ּבכל כ]מׁשערין [עדיין]ׁשהם[- ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ
אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה, ּכת ׁשּתּכנס קדם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּבחּוץ

.Êּבספק ׁשּנטמא ב:]יחיד נטמא האם ספק הּיחיד [- רׁשּות ְְְִִִִֵֶַָָָ
כטמא] ודינו יּדחה [- זה הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָ

רׁשּות  ּבספק ׁשּנטמא וצּבּור מת; טמאי ּכׁשאר ׁשני, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפסח
ּבטמאה. ּכּלם יעׂשּו ְְֲִַַָָָֻֻהּיחיד,

.Á,ּכטהֹור נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻּפסח
לאכילה  אּלא ּבא לא טמא,ׁשּמּתחּלתֹו לכל נאכל ואינֹו ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּולכּיֹוצא  הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
ׁשהּטמאה  הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻּבהם,

נּדֹות וזבֹות זבים ּכגֹון מּגּופם, עליהם ויֹולדֹות יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ
מּפי  ּפטּורין; אכלּו, ואם מּמּנּו. יאכלּו לא - ְְְְְִִִִִִֶָָֹֹֹּומצרעים

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לטהֹורין,[מסורת ׁשהּנאכל למדּו, ְְְֱִִֶֶַַָָָ
חּיבין  אין לטמאין, והּנאכל טמאה; מּׁשּום עליו ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחּיבין
האמּורין  מן מת טמאי אכלּו אפּלּו טמאה. מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻעליו

הנקרבים] אמּורים,[האברים ּדברים ּבּמה ּפטּורין. ְְֲִִִֶֶַָׁשּלֹו,
זריקת  קדם הּצּבּור ּבׁשּנטמאּו ּבטמאה? יאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּפסח

יאכל. לא הּדם, זריקת לאחר נטמאּו אם אבל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּדם;
.Ë- זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה, ְְְְְְֳִִִֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

אחר  יטמאּו ׁשּמא ּגזרה, יאכל; לא והּפסח הּדם, את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹורק
ּבטמאה  ויאכלּוהּו אחרת, ּבׁשנה ׁשרת זריקה ּכלי היּו . ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

את  מטּמאין ואינם הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבׁשרץ  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָטמאים
את  ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאדם,
ּפי  על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא אֹותֹו יעׂשּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּבׂשר,
ולא  ּבלאו, ׁשהיא ּבׂשר ּבטמאת ׁשּיאכל מּוטב טמא; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּוא
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ׁשהם הּגּוף טמאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיאכלּוהּו

הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי

ח  ¤¤ּפרק
מצות‡. - עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח ּבׂשר ,עׂשה אכילת ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּומּצֹות, אׁש צלי הּזה, ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
יאכלהּו". מררים ְְִַֹֹֻעל

ּומרֹור,·. מּצה מצאּו לא אם מעּכבין; ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין
לבּדֹו הּפסח ּבׂשר ּבאכילת חֹובתֹו ידי מרֹור יֹוצא אבל . ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

יאכלהּו". מררים "על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו - ּפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻּבלא
ׂשבע;‚. אכילת הּפסח ּבׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻמצוה
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ׁשאין נטמא] הּמת, מן טמאֹות ּבׁשאר טמא היה אם אבל ;ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
אחר  ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ׁשֹוחטין - עליהן מגּלח  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנזיר

ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ּוכׁשּיעריב עליו, ויּזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּיטּבל
ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה זיבה]זב ימים [של ׁשבעת וספר , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ואם  לערב; אֹוכל והּוא עליו, ׁשֹוחטין - ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָוטבל
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּור זה הרי הּדם, ׁשּנזרק אחר זֹוב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָראה

וכן -]ׁשני. ודינה דם, שראתה יֹום[אשה [טהור]ׁשֹומרת ְִֵֵֶֶ
יֹום הּׁשּמּור[הטמא]ּכנגד ּביֹום טֹובלת הטהור]- ּכמֹו[- , ְְְִֶֶֶֶַ

אֹוכלת  והיא עליה, וׁשֹוחטין אסּורֹות, ּבביאֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּבארנּו
ּפטּורה  הּפסח, ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ראת ואם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלערב;
ׁשּלּה ּבּׁשביעי הּנּדה על ׁשֹוחטין ואין ׁשני. ּפסח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹות
לאכל  ראּויה ואינּה ׁשמיני, ליל עד טֹובלת אינּה ׁשהרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשיעי. ליל עד ְִִִֵַָָקדׁשים
ּכּפּורים„. קרבן]מחּסרי הביאו וטרם שנטהרו [טמאים ְְִִֵֻ

ׁשֹוחטין  - עׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהם הבאת יֹום ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשחל
קדם  ּבין עׂשר, ּבארּבעה קרּבנֹותיהם ּומקריבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליהם
לערב. ּפסחיהם ואֹוכלין ׁשחיטתֹו; אחר ּבין הּפסח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשחיטת
- ּדין לבית קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד עליהם, ׁשֹוחטין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין

אֹותם. יקריבּו ולא יפׁשעּו, ְְְְִִֶַָָֹׁשּמא
וראה ‰. עׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשמיני ׁשחל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמצרע
ונטמא]קרי נׁשים [- לעזרת ונכנס טֹובל, זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף קרּבנֹותיו. שיטהר ּומביא טמא -] ְְְְִִֵֶַַָָ
להּכנס בערב] ואּסּורֹו הֹואיל נׁשים, לעזרת להּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָאסּור

מּד חכמים]בריהםׁשם ּביאת [של ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
יבֹוא  - ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש,

ּדבריהם. ׁשל אּסּור וידחה ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָעׂשה
.Â עליו מּזין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטמא

עׂשר  ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא
עליו; ּומּזין עׂשר, ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָּבניסן,

ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו ׁשֹוחטין ׁשני.ואין לפסח יּדחה אּלא , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשבּות מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור חכמים]והלא ,[איסור ְְֲִִַַַָָָֹ

מּפני  ּכרת? ּבמקֹום ּדבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּפסח
ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא השבת]ׁשּבּיֹום יום -], ְְִֶֶַַָָָ

העמידּו לפיכ ּכרת; עליו ׁשחּיבין הּקרּבן זמן ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאינֹו
לבֹוא  לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ּבמקֹומם, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדבריהם

ּכרת. ּבמקֹום ְֲִֵַָֹלעמד
.Ê אחר עליו ׁשֹוחטין הּפסח, ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

- וטבל ּומל עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמל.
ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב; אֹוכל ׁשאינֹו עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

הּקבר במת]מן כנוגע -]ּכ ואחר ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּביֹום  הּבאה לּׁשנה למת זה ּגר יטמא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיטהר
ּכ 'אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל עׂשר, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארּבעה

טבל  ּכׁשּמלּתי: יׂשראל לי והלא עׂשּו לערב'. ואכלּתי ּתי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּדבריהם  העמידּו והיא ּבכרת, והּפסח מּדבריהם, זֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגזרה
מּפני  עׂשר? ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן, ּביֹום ּכרת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבמקֹום
טֹובל  ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול עד ּבּמצוֹות, מתחּיב הּגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשאין
לפיכ הּגרּות; ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד

ׁשּלא  לֹו יׁש הּמל זה ׁשהרי - זה ּבמקֹום ּדבריהם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעמידּו
ּכלל. חּיּוב לידי יבֹוא ולא ׁשּיבריא, עד ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹלטּבל

.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא ונחרש]מי - קבר בו שהיה ,[שדה ְְִֵֶַָָ
מנּפח זה ולא [העפר]הרי עצם, מצא לא ואם ;והֹול ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּבבית  ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו, ואֹוכל ׁשֹוחט - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָנטמא
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו מּדבריהם, הּפרס ּבית ׁשּטמאת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּפרס;
ּכרת, ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו ולא מת, טמאת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָֹֻּבהלכֹות

ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן ׁשּבארנּו; אדם]ּכמֹו ברגלי הקבר -], ְְְְֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסח. לעֹוׂשה ֶֶַָָטהֹור

.Ë לערב הּפסח לאכל ראּוי לילה האֹונן, ׁשאנינּות מּפני . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכרת, ּבמקֹום זה ּבדבר ּדבריהם העמידּו לא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמּדבריהם,
ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל, עליו, ׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

ּדעּתֹו יּסיח ולא אנינותו]מאנינּותֹו, בזמן נטמא אולי -]. ְְֲִִֵַַַֹ
ׁשּכבר  חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה
- חצֹות קדם הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח. ּבקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנתחּיב
עליו, ׁשחטּו ואם לּׁשני; יּדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאין
עׂשר, ּבׁשלׁשה מת לֹו מת לערב. ואֹוכל טֹובל - הּדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוזרקּו
אֹונן  קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עׂשר ּבארּבעה ְְְְְֲֵֵַָָָָָָּוקברֹו

חכמים]מּדבריהם מּדבריהם;[של לילֹו ּתֹופס ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶ
ּבׁשאר  אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ

ׁשמּועה ויֹום יום הּקדׁשים. ל' בתוך קרובו, שמת שמע -] ְְֳִַָָ
עצמֹותממיתתו] לּקּוט אחר]ויֹום לקבר הוריו, ,[מקברי ְֲִָ

מתֹו עצמֹות לֹו ׁשּלּקטּו מי ,לפיכ הּקבּורה; ּכיֹום הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָהרי
ׁשֹוחטין  - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע אֹו עׂשר, ארּבעה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּביֹום

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל ְְֳִֵֵֶֶַָָָָעליו,
.Èּבגל חֹופר ׁשהיה אבנים]מי על [לחפש]לבּקׁש[מפולת ְְִֵֵֶַַַָָ

והרי  ּבּגל, מת ׁשם יּמצא ׁשּמא עליו; ׁשֹוחטין אין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמת
מת  ׁשם נמצא ולא עליו, ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹהּוא
- הּדם ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכגֹון  הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל ּגל המת]ׁשהיה מעל היה כולו וודאי חּיב [- זה הרי - ֲֵֶֶַַָָָָֹ
על  עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר, ספק ואם ׁשני; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבפסח
הרי  - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּטמאה

ׁשני. מּפסח ּפטּור ִִֵֶֶַָזה
.‡Èונמצא ,ּבּדר ׁשעבר שעבר]מי מׁשּכב [לאחר מת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הּתהֹום טמאת הּמת היה אם - ּדר ׁשל שלא לרחּבּה -] ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מעולם] שם הימצאו על טמא ידעו ׁשהּוא ּפי על אף ,ִֵֶַַָ

ואף  ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח, טהֹור זה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלּתרּומה,
טהֹור  הּתהֹום, טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
הּקצה  אל הּקצה מן והּוא ׁשלם, ׁשהּמת ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפסח;

מעליו] שעבר ׁשּיּודע [וודאי עד ּפסחֹו, עֹוׂשה זה הרי -ְֲִִֵֶֶֶַַָ
מהּל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי
אֹו רֹוכב, היה אם אבל יּגע. ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּברגליו,
טמאת  ׁשהיא ּפי על אף טמא, זה הרי - מּׂשא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוען
וׁשּלא  יסיט, וׁשּלא יּגע, ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּתהֹום;

נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָֻיאהיל.
.·È נֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי
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ׁשני  ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהיה ;לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר נֹודע [ממשה אם אבל . ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ

ידּועה ּבטמאה טמא ׁשהיה הימצאה]לֹו על אדם שידע -], ְְְֵֶָָָָָֻ
ׁשני. ּבפסח ְִֵֶַַָחּיב

.‚Èוהּזה ּבמת, ׁשּנטמא בימי]מי הפרה, מאפר [עליו ְְְִִֵֶָָֻ
ולא  הּתהֹום, ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי

ּכך  ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ועׂשה לֹוידע, נֹודע ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּכיון  ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיה
נטמא  אם אבל הראׁשֹונה. טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֻׁשּטבל
ׁשעׂשה  עד ידע ולא לטמאתֹו, ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֻֻּבטמאת
עד  טמא, הּטמא ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּפסח

לּדבר ׁשרגלים - וּדאי טהֹור שוודאי ׁשּיהיה מסתבר -] ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
.נטמא]

ז  ¤¤ּפרק
מעּוט ‡. היּו אם - ראׁשֹון ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

אבל  הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל,
ּכלי  אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם

המקדש]הּׁשרת נדחין,[כלי אינם - מת טמאת טמאים ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֻ
הּטהֹורים, עם הּטמאים ּבטמאה, הּפסח ּכּלם יקריבּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻאּלא
- אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבטמאת  - זה ודבר נדחה. הּצּבּור ואין נדחים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻיחידים

הּמקּדׁש. ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמת
ּכּלם ·. - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו

ּבטהרה, לעצמם עֹוׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְֳִִִִַַָָָָעֹוׂשין
ּבטמאה  אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה, לעצמם עֹוׂשין .והּטמאים ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָֻֻ

- אחד אפּלּו הּטהֹורים, על עֹודפין הּמת טמאי היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואם
ּבטמאה. ּכּלם ְְֲַָָֻֻיעׂשּו

ּובזמן ‚. טהֹורים, ּומחצה מת, טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו
- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים, ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאּתה
לא  עֹוׂשין אינם והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוׂשים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהּטהֹורים
מּפני  הראׁשֹון, את עֹוׂשין אין הּׁשני: את ולא הראׁשֹון ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאת
ּבּׁשני  ׁשהּנׁשים מּפני הּׁשני, את עֹוׂשין ואין מעּוט; ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהם
את  עֹוׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ונמצאּו ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָרׁשּות,

.הּׁשני  ִֵַ
ּומעּוטן „. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו

ׁשהם  לפי הראׁשֹון, עֹוׂשין אין מת טמאי אֹותם - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָטמאי
את  עֹוׂשין הּיחידים ׁשאין - הּׁשני את עֹוׂשין ואינן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמעּוט;
וכאן  הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעׂשּו ּבזמן אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשני
הּמעּוט  אּלּו יעׂשּו לא ּבראׁשֹון, הּקהל רב עׂשה ולא ְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹהֹואיל

הּׁשני  את למת .הּטמאים ְְִִֵֵֵֶַַ
.‰- ּבהם וכּיֹוצא זבים ּומעּוט מת, טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיּו

אינם  ּבהם וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון. את עֹוׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
עֹוׂשין  אינם הּׁשני: את ולא הראׁשֹון את לא ְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹעֹוׂשין,
ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבראׁשֹון,
ּבא  אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוׂשין ׁשאין ּבּׁשני, עֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינם

אין  ּבטמאה, הראׁשֹון נעׂשה אם אבל ּבטהרה, ְְְֲֲֳִִִֵַָָָָָָָֻהראׁשֹון
ׁשני  ּפסח .ׁשם ִֵֶַָ

.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו
את  לא עֹוׂשין אינן מת טמאי אֹותם - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹּוׁשליׁש

ולא  הם הראׁשֹון ׁשהרי ראׁשֹון, עֹוׂשים אינם הּׁשני: את ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ׁשהרי  יעׂשּו, לא ּובּׁשני הּזבים; עם טהֹורים לגּבי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּועטים

ּבראׁשֹון  עׂשּו הּפסח מעּוט מׁשערים ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבכל  מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים הּקהל רב אם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹלידע

נמנין עׂשרים ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר - על [משתתפים]האֹוכלין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ
אּלא  עליהם; לׁשחט אחד ּביד אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפסח

ועד לעזרה, הּנכנסים ּבכל כ]מׁשערין [עדיין]ׁשהם[- ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ
אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה, ּכת ׁשּתּכנס קדם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּבחּוץ

.Êּבספק ׁשּנטמא ב:]יחיד נטמא האם ספק הּיחיד [- רׁשּות ְְְִִִִֵֶַָָָ
כטמא] ודינו יּדחה [- זה הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָ

רׁשּות  ּבספק ׁשּנטמא וצּבּור מת; טמאי ּכׁשאר ׁשני, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפסח
ּבטמאה. ּכּלם יעׂשּו ְְֲִַַָָָֻֻהּיחיד,

.Á,ּכטהֹור נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻּפסח
לאכילה  אּלא ּבא לא טמא,ׁשּמּתחּלתֹו לכל נאכל ואינֹו ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּולכּיֹוצא  הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
ׁשהּטמאה  הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻּבהם,

נּדֹות וזבֹות זבים ּכגֹון מּגּופם, עליהם ויֹולדֹות יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ
מּפי  ּפטּורין; אכלּו, ואם מּמּנּו. יאכלּו לא - ְְְְְִִִִִִֶָָֹֹֹּומצרעים

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לטהֹורין,[מסורת ׁשהּנאכל למדּו, ְְְֱִִֶֶַַָָָ
חּיבין  אין לטמאין, והּנאכל טמאה; מּׁשּום עליו ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחּיבין
האמּורין  מן מת טמאי אכלּו אפּלּו טמאה. מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻעליו

הנקרבים] אמּורים,[האברים ּדברים ּבּמה ּפטּורין. ְְֲִִִֶֶַָׁשּלֹו,
זריקת  קדם הּצּבּור ּבׁשּנטמאּו ּבטמאה? יאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּפסח

יאכל. לא הּדם, זריקת לאחר נטמאּו אם אבל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּדם;
.Ë- זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה, ְְְְְְֳִִִֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

אחר  יטמאּו ׁשּמא ּגזרה, יאכל; לא והּפסח הּדם, את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹורק
ּבטמאה  ויאכלּוהּו אחרת, ּבׁשנה ׁשרת זריקה ּכלי היּו . ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

את  מטּמאין ואינם הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבׁשרץ  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָטמאים
את  ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאדם,
ּפי  על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא אֹותֹו יעׂשּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּבׂשר,
ולא  ּבלאו, ׁשהיא ּבׂשר ּבטמאת ׁשּיאכל מּוטב טמא; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּוא
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ׁשהם הּגּוף טמאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיאכלּוהּו

הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי

ח  ¤¤ּפרק
מצות‡. - עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח ּבׂשר ,עׂשה אכילת ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּומּצֹות, אׁש צלי הּזה, ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
יאכלהּו". מררים ְְִַֹֹֻעל

ּומרֹור,·. מּצה מצאּו לא אם מעּכבין; ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין
לבּדֹו הּפסח ּבׂשר ּבאכילת חֹובתֹו ידי מרֹור יֹוצא אבל . ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

יאכלהּו". מררים "על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו - ּפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻּבלא
ׂשבע;‚. אכילת הּפסח ּבׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻמצוה
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אֹוכל  - עׂשר ּבארּבעה חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
מּמּנּו לׂשּבע ּכדי הּפסח ּבׂשר אֹוכל ּכ ואחר ּתחּלה, .מהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבׂשר  אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, אּלא אכל לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואם
עׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבלילי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפסח

יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ּבֹו: ְְֱִֶֶַַַֹֹֻׁשּנאמר
אׁש„. צלי אּלא נאכלין אינם ּכזית ּוׁשניהם מהם והאֹוכל ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעט]נא מבּׁשל [צלוי ׁשּנאמר:אֹו לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֻ

נא  אכל ּבּמים". מבּׁשל ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ"אל
נכללּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ּכאחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּומבּׁשל
אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא מּמּנּו אכל אחד. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּבלאו
לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה - אׁש" צלי אם "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹוקה,
ּפטּור. יֹום, מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל; נא אכילת על חּיב ְְֲֲִִִַַַָָָָָָֻצלי,

עׂשה ‰. מצות על עבר יֹום, מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ,אכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
לא  "ּבּלילה", - הּזה" ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּכלל הּבא ולאו מ:]ּבּיֹום; הנלמד הּוא.[- עׂשה עׂשה, ְְֲֲִֵֵַַָָָ
.Âּבֹו ׁשהתחיל הּבׂשר הּוא - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָ"נא"

עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט, ונצלה האּור ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמעׂשה
מצות  ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבׂשר מּמּנּו אכל אם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל

האעׂשה  - אׁש" "צלי ׁשּנאמר: אסּור.[הרי], צלי, ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ואכלֹו ,ׁשּנתחר עד צרּכֹו ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָָָצלהּו

.Ê,ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ"מבּׁשל"
ּפרֹות  ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ׁשּנתּבּׁשל "ּובׁשל ּבין ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּכל. רּבה ְִַָָֹֻמבּׁשל",
.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו

חּיב  - ואכלֹו קדרה, צלי אֹותֹוׁשעׂשהּו לסּו מּתר אבל ; ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻ
ּומּתר  הּמים. מן חּוץ ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּוׁשאר וׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּביין

ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקין ׁשּנצלה, אחר הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלטּבל
.Ë מּתכֹות ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את צֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין

היה  אם ,לפיכ אחר; ּדבר צלי לא אׁש", "צלי ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
צֹולין  ואין עליו. צֹולין האּור, ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּכלי
וצֹולה  ּכּלֹו, חם הּׁשּפּוד ׁשהרי - מּתכת ׁשל ּבׁשּפּוד ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻאֹותֹו

מהאש]מקֹומֹו ולא השפוד מחום נצלה ונמצא, -]. ְ
.È,ּבּתּנּור ותלהּו האׁש, ּכל את וגרף הּתּנּור, את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק

אׁש צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - על וצלהּו וצלהּו חתכֹו . ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
חרסית  אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי ּגחלים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּבי

סיד] צלי [מין זה ׁשאין אסּור; זה הרי - טבריה חּמי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
נקבּותֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ּכיצד ְֲִִִֵֵֵַַַאׁש.

והאׁש[אחוריו] הּתּנּור, לתֹו אֹותֹו ותֹולה עץ, ׁשל ְְְְֵֵֶֶַַַָּבׁשּפּוד
ולא למּט לֹו; חּוצה ּבּתּנּור, מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ה. ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבתֹוכֹו גופו]יּתנם וׁשּפּוד [בתוך הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה , ְְְְִִִֵֶֶַ
את[עץ]ׁשל יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו [-רּמֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָֹֹ

העץ]מימיויצאו] ויבּׁשלֹו.[של ְִֵַָ
.‡È מּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרׂשֹו הּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע

החרׂש צלי .ׁשהּוא ְִֶֶֶַ
.·È;מקֹומֹו את יקלף - אליו וחזר החרׂש, על מרטּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנטף

אסּורה, - ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכל
צלי  ּבׂשר אינּה .ׁשהרי ֲִֵֵֶָָָָ

.‚Èהּסלת על ׁשּלֹו הרטב מן והתחמם נטף [החמה, ִֶֶֶַַַָָֹֹ
ויׁשליכּנּוהרוטב] מקֹומֹו, את יקמץ מפני - הסולת, את -] ְְְְִִֶֶַֹ

הפסול] .הרוטב
.„È.יאכלּו הּכהנים, חבּורת אם - ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו

הּוא חי אם - יׂשראל ׁשל צליה]ואם לפני יּדיחּנּו[- , ְְִִִִֵֶֶַַָ
מעׂשר  ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יקלף צלי, ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוינּגב;

ּדמים יעׂשּנּו לא - בממון]ׁשני לפדותו חבּורה;[- ּבני על ְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאין
ּגדי  אפּלּו הּתערבת, מּפני - ּכאחד ּפסחים ׁשני צֹולין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹואין

.וטלה  ְֶָ
.ÂËּבארנּו אּלא ּכבר נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

העברה מן להרחיק ּכדי חצֹות, אחר עד יאכלו שלא -] ְְְֲֲִִֵֵַַָָ
השחר] עמוד עד שיעלה הּלילה, ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין ;ְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה
טעּון ּבני [אמירת]ׁשהּוא וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבתחּלת  אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין חֹוזרין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָחבּורה
ְַַָהּלילה.

ה'תשע"ד  תמוז י"ב חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
מֹוציאין ‡. ואין אחת, ּבחבּורה אּלא נאכל אינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסח

ּבׂשר  ּכזית מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשּנאמר: לֹוקה, - עׂשר חמּׁשה ּבלילי לחבּורה ְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחבּורה
ׁשּיּניחּנּו והּוא, חּוצה"; הּבׂשר מן הּבית מן תֹוציא ְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ"לא

ּכׁשּבת ּבֹו, ּכתּובה ׁשהֹוצאה - שבת]ּבחּוץ לפיכ,[כדיני ; ְְְִֶַַָָָָָ
אחר  מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה, עקירה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָצרי
האגף  מן נפסל. הראׁשֹון, ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון - ּבפסח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹוציא

המשקוף] שברוחב הדלת ּומן [מקום ּכלפנים; ְְְְִִִִִולפנים,
- הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ּכלחּוץ; ולחּוץ, ְְְְֲֲֳִֶֶַַַַַַַָָהאגף
והעלּיֹות, הּגּגים ּכלפנים; הּכתלים, ועבי החּלֹונֹות ְְְְְֲֳִִִִִִַַַַַַָָָּכלחּוץ.

הּבית. ּבכלל ְִִֵַַַָאינם
ּבין ·. ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּבׂשר

ּבאכילה  נאסר - קדׁשים ּבׁשגגה קדׁשי ּכבׂשר הּוא והרי ; ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
חּוץ  ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו לעזרה, חּוץ ְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשּיצא

טרפה  ׁשהּכל - ירּוׁשלים ּכמֹולחֹומת אכילתֹו, על ולֹוקין , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּכל  הּבׂשר; את וקֹולף לעצם, מּגיע ׁשהּוא עד ויֹורד ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבׂשר

ׁשּבחּוץ וכל יאכל, - שיצא]ׁשּבפנים ּוכׁשהּוא [- יּׂשרף. - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבקֹופיץ חֹות לעצם, גדול]מּגיע דינו],[סכין היה [כך אם ְִִִֵֶֶַַָָָ

קֹולף  עצם, ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח היה ואם קדׁשים; ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשאר
ּומׁשליכֹו הּפרק, מן מקצתֹו ׁשּיצא האבר ּומפרק הּפרק, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעד

ַלחּוץ.
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ּכל ‚. צריכה אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי
הּקף לּה לעׂשֹות מהן "מן [מחיצה]חבּורה ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּׁשמּועה מּפי - חּוצה" רבינו]הּבׂשר ממשה למדּו,[מסורת ְְִִַַָָָָָ
חּוצה לֹו לּתן הֹופכין [גבול]ׁשּצרי ואּלּו אכילתֹו; למקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ

היל ּפניהם את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, היל ּפניהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאת
מערּבבין. יהּוא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִֵֶָֹֻואֹוכלין

ׁשּתי „. ּבין הּבית, ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגין הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו [סוגר]החבּורֹות את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

אוכל] חבּורתֹו,[ואינו אצל ׁשּמּגיע עד ּפניו, את ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּומחזיר
חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה אֹוכל ּכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואחר
מּפני  - ואֹוכלת חבּורתּה, מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ְֱִִֵֶֶֶָֹׁשהיא
אֹוכלין;‰. אינן מּביניהן, מחיצה ׁשּנפרצה חבּורֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתי

אינן  - ּביניהם מחיצה ונעׂשית אחת, חבּורה היתה אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק; עד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה  מחבּורה נעקרין .ואין ְֱֲֲִֵֵֶַָָָ
.Âׁשלׁש ׁשּנכנסּו חבּורה ּפסחן,ּבני לאכל יתר אֹו מהם ה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

ּבני  ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם - חבּורה ּבני ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
ולא  הּׁשאר על לכּלם המעֹורר וחזר הּפסחים, לאכל ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻאדם
ממּתינים  ואין ׁשּיׂשּבעּו, עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאּו
אּלּו ּומצאּו ,ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָלּׁשאר;
חלקם. ּדמי להם מׁשּלמים אינן - הּכל ׁשאכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלׁשה
ּבּמה  ממּתינים. אּלּו הרי ּבלבד, ׁשנים נכנסּו אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָאבל
ּבעת  אבל לאכל. ּכניסתם ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּדברים

לחברֹו;[שיוצאים]ׁשּנפטרין להמּתין צרי אדם אין , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
להמּתין. צרי ואינֹו יצא, - מּלאכל ּבלבד אחד ּגמר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאפּלּו

.Ê מּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה לעבֹודה למׁשּמד שהשתמד]ׁשני, לגר [יהודי אֹו , ְְֲִִֵֵַָָָָֻ

נח]ּתֹוׁשב בני מצוות ז' ששומר ׂשכיר[נכרי הרי [גוי]אֹו - ֲִֵָָ
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
נכר; אל העֹובד זה ּבּתֹורה, האמּור נכר" ּו"בן ְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמרּדּות.
- ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב ּגר אפּלּו לגֹוי, מּמּנּו מאכילין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָואין

ּבֹו". יאכל לא וׂשכיר "ּתֹוׁשב ְֱִֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
.Á וכל ערל" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפסח מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אֹוכל  אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא "ּבֹו" ּבֹו"; יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל
ּתֹוׁשב  לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן ּומרֹור. מּצה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻהּוא

ְִָּולׂשכיר.
.Ë הּפסח מּלׁשחט אֹותֹו מעּכבת ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשם

מּלאכל  אֹותֹו מעּכבת ּכ יאכל - אז אתֹו, "ּומלּת ׁשּנאמר: , ְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ּכיצד? ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבֹו".
הרי  - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמ ּנֹו הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבן
ראּוי  הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל, אסּור ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
ׁשחיטה? קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח, ׁשחיטת אחר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלמילה

חּמה ׁשחלצּתּו ונרפא]ּכגֹון ימים [שנחלה ׁשבעת ׁשּצרי , ְְֲִִִֶֶַַַָָָָ
אחר  ונרּפאת עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון הבראתֹו, מּיֹום לעת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמעת

טמטּום ׁשהיה אֹו מינו]ׁשחיטה, נודע ולא - ונקרע [סתום ְְְְִִֶַָָָֻ
זכר. ונמצא הּפסח ׁשחיטת ְְְִִֶַַַַַָָָאחר

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר

בֹו" תׁשּברּו לא לא "ועצם "ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן ; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
עצם, ּבֹו ׁשבר אם - ּבטמאה ׁשּבא ּפסח אבל בֹו". ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻיׁשּברּו

הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; רבינו]אינֹו ממשה למדּו:[מסורת ְְִִֵֶַָָ
את  הּׁשֹובר אחד ּבטמא. ולא ּבטהֹור, - בֹו" תׁשּברּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ"לא
יֹום, מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עׂשר, חמּׁשה ּבלילי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהעצם

לֹוקה; זה הרי - ימים ּכּמה אחר ׁשּׁשבר ֲִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
מּבׂשרֹו,·. הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ׂשֹורפין ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלפיכ

ּתּקלה  לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא .ּכדי ְִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבׂשר,‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין

ּכזית  עליו וׁשאין מח, ּבֹו ׁשאין עצם אבל  מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר  ּבׂשר, ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבׂשר
ׁשהּמקֹום  ּפי על אף חּיב, - הּבׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבׂשר  ּפנּוי .ׁשּׁשבר ִֶַָָָָ
לֹוקה „. אחד, ּבעצם הּׁשֹובר אחר .והּׁשֹובר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מּׁשּום ‰. חּיב אינֹו ּגידים, והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף

עצם  .ׁשבירת ְִֶֶַ
.Âנא ׁשהּוא מעט]ּפסח את [צלוי ּבֹו וׁשבר מבּׁשל, אֹו ְְֶֶֶַַָָָֻ

ויציאה ּבטמאה נפסל אפּלּו לֹוקה. - שיצא העצם -] ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻ
החבורה] אכילת ּבהם,ממקום ׁשבירת וכּיֹוצא אּסּור ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֶַַָ

הּכׁשר  ׁשעת לֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהעצם.
כשר] שהיה ׁשעת [זמן לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ,ְְְְֲִִַַָָָֹ

ׁשּנתּפּגל ּכגֹון בהקרבה]הּכׁשר, הּזמן [נפסל ּבמחׁשבת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹ
זמנו] אחר לאוכלו הּׁשם[שחשב ׁשּנּוי ּבמחׁשבת [-כגון אֹו ְֲִֵֶֶַַ

בעליו] לשם העצם.שלא ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין -ְִִֵֶֶַָ
.Êהאליה עצם אינּה[הזנב]ׁשבר ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לאכילה. ְֲִַָָראּויה
Áמּתרין אּלּו הרי רּכים, עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהּסחּוסחים,

.לאכלם  ְְָָ
.Ë,אֹותם יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ,ור קטן ּגדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה

עצם  הּׁשֹובר ׁשאחד - לֹוקה אכל, ואם עצם; ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
ּבּׁשֹור  ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם הּׁשֹובר אֹו ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקׁשה,
הּגדי  מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ׁשּיתּבּׁשל אחר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּגדֹול

ּכנפים ראׁשי ּכגֹון צלּיתֹו, אחר עצמות]הר ּוסחּוסחים.[- ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.È ראּויין ׁשהן ּפי על אף - להקׁשֹות ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין

נמנין אין - ּבפסח ונאכלין עּתה, [מחשבים]לאכילה ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
נוספים]עליהם משתתפים מּפני [- ׁשּבראׁש, מח על ונמנין . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

מח  על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּיכֹול
אינֹו ׁשהרי - ראׁשיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּקֹולית,

העצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו, ְְִִִֶֶֶַָָָיכֹול
.‡È,ואֹוכל הּבׂשר את חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם

ּוכׁשּיּגיע  רצה; אם ּומפרקן הּפרק, מן העצמֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחֹות
והעצמֹות  הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו, הּנׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָלגיד

אכילה  ּבׁשעת ׁשּיֹוצאין אֹותֹווהּקרּומֹות מנּקין ׁשאין - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
צֹולין  אּלא אֹותֹו, מחּתכין ואין הּבׂשר, ׁשלם ּכׁשאר .אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
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אֹוכל  - עׂשר ּבארּבעה חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
מּמּנּו לׂשּבע ּכדי הּפסח ּבׂשר אֹוכל ּכ ואחר ּתחּלה, .מהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבׂשר  אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, אּלא אכל לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואם
עׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבלילי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפסח

יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ּבֹו: ְְֱִֶֶַַַֹֹֻׁשּנאמר
אׁש„. צלי אּלא נאכלין אינם ּכזית ּוׁשניהם מהם והאֹוכל ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעט]נא מבּׁשל [צלוי ׁשּנאמר:אֹו לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֻ

נא  אכל ּבּמים". מבּׁשל ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ"אל
נכללּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ּכאחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּומבּׁשל
אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא מּמּנּו אכל אחד. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּבלאו
לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה - אׁש" צלי אם "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹוקה,
ּפטּור. יֹום, מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל; נא אכילת על חּיב ְְֲֲִִִַַַָָָָָָֻצלי,

עׂשה ‰. מצות על עבר יֹום, מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ,אכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
לא  "ּבּלילה", - הּזה" ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּכלל הּבא ולאו מ:]ּבּיֹום; הנלמד הּוא.[- עׂשה עׂשה, ְְֲֲִֵֵַַָָָ
.Âּבֹו ׁשהתחיל הּבׂשר הּוא - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָ"נא"

עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט, ונצלה האּור ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמעׂשה
מצות  ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבׂשר מּמּנּו אכל אם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל

האעׂשה  - אׁש" "צלי ׁשּנאמר: אסּור.[הרי], צלי, ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ואכלֹו ,ׁשּנתחר עד צרּכֹו ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָָָצלהּו

.Ê,ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ"מבּׁשל"
ּפרֹות  ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ׁשּנתּבּׁשל "ּובׁשל ּבין ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּכל. רּבה ְִַָָֹֻמבּׁשל",
.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו

חּיב  - ואכלֹו קדרה, צלי אֹותֹוׁשעׂשהּו לסּו מּתר אבל ; ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻ
ּומּתר  הּמים. מן חּוץ ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּוׁשאר וׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּביין

ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקין ׁשּנצלה, אחר הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלטּבל
.Ë מּתכֹות ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את צֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין

היה  אם ,לפיכ אחר; ּדבר צלי לא אׁש", "צלי ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
צֹולין  ואין עליו. צֹולין האּור, ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּכלי
וצֹולה  ּכּלֹו, חם הּׁשּפּוד ׁשהרי - מּתכת ׁשל ּבׁשּפּוד ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻאֹותֹו

מהאש]מקֹומֹו ולא השפוד מחום נצלה ונמצא, -]. ְ
.È,ּבּתּנּור ותלהּו האׁש, ּכל את וגרף הּתּנּור, את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק

אׁש צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - על וצלהּו וצלהּו חתכֹו . ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
חרסית  אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי ּגחלים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּבי

סיד] צלי [מין זה ׁשאין אסּור; זה הרי - טבריה חּמי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
נקבּותֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ּכיצד ְֲִִִֵֵֵַַַאׁש.

והאׁש[אחוריו] הּתּנּור, לתֹו אֹותֹו ותֹולה עץ, ׁשל ְְְְֵֵֶֶַַַָּבׁשּפּוד
ולא למּט לֹו; חּוצה ּבּתּנּור, מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ה. ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבתֹוכֹו גופו]יּתנם וׁשּפּוד [בתוך הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה , ְְְְִִִֵֶֶַ
את[עץ]ׁשל יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו [-רּמֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָֹֹ

העץ]מימיויצאו] ויבּׁשלֹו.[של ְִֵַָ
.‡È מּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרׂשֹו הּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע

החרׂש צלי .ׁשהּוא ְִֶֶֶַ
.·È;מקֹומֹו את יקלף - אליו וחזר החרׂש, על מרטּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנטף

אסּורה, - ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכל
צלי  ּבׂשר אינּה .ׁשהרי ֲִֵֵֶָָָָ

.‚Èהּסלת על ׁשּלֹו הרטב מן והתחמם נטף [החמה, ִֶֶֶַַַָָֹֹ
ויׁשליכּנּוהרוטב] מקֹומֹו, את יקמץ מפני - הסולת, את -] ְְְְִִֶֶַֹ

הפסול] .הרוטב
.„È.יאכלּו הּכהנים, חבּורת אם - ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו

הּוא חי אם - יׂשראל ׁשל צליה]ואם לפני יּדיחּנּו[- , ְְִִִִֵֶֶַַָ
מעׂשר  ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יקלף צלי, ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוינּגב;

ּדמים יעׂשּנּו לא - בממון]ׁשני לפדותו חבּורה;[- ּבני על ְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאין
ּגדי  אפּלּו הּתערבת, מּפני - ּכאחד ּפסחים ׁשני צֹולין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹואין

.וטלה  ְֶָ
.ÂËּבארנּו אּלא ּכבר נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

העברה מן להרחיק ּכדי חצֹות, אחר עד יאכלו שלא -] ְְְֲֲִִֵֵַַָָ
השחר] עמוד עד שיעלה הּלילה, ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין ;ְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה
טעּון ּבני [אמירת]ׁשהּוא וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבתחּלת  אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין חֹוזרין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָחבּורה
ְַַָהּלילה.

ה'תשע"ד  תמוז י"ב חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
מֹוציאין ‡. ואין אחת, ּבחבּורה אּלא נאכל אינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסח

ּבׂשר  ּכזית מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשּנאמר: לֹוקה, - עׂשר חמּׁשה ּבלילי לחבּורה ְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחבּורה
ׁשּיּניחּנּו והּוא, חּוצה"; הּבׂשר מן הּבית מן תֹוציא ְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ"לא

ּכׁשּבת ּבֹו, ּכתּובה ׁשהֹוצאה - שבת]ּבחּוץ לפיכ,[כדיני ; ְְְִֶַַָָָָָ
אחר  מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה, עקירה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָצרי
האגף  מן נפסל. הראׁשֹון, ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון - ּבפסח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹוציא

המשקוף] שברוחב הדלת ּומן [מקום ּכלפנים; ְְְְִִִִִולפנים,
- הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ּכלחּוץ; ולחּוץ, ְְְְֲֲֳִֶֶַַַַַַַָָהאגף
והעלּיֹות, הּגּגים ּכלפנים; הּכתלים, ועבי החּלֹונֹות ְְְְְֲֳִִִִִִַַַַַַָָָּכלחּוץ.

הּבית. ּבכלל ְִִֵַַַָאינם
ּבין ·. ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּבׂשר

ּבאכילה  נאסר - קדׁשים ּבׁשגגה קדׁשי ּכבׂשר הּוא והרי ; ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
חּוץ  ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו לעזרה, חּוץ ְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשּיצא

טרפה  ׁשהּכל - ירּוׁשלים ּכמֹולחֹומת אכילתֹו, על ולֹוקין , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּכל  הּבׂשר; את וקֹולף לעצם, מּגיע ׁשהּוא עד ויֹורד ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבׂשר

ׁשּבחּוץ וכל יאכל, - שיצא]ׁשּבפנים ּוכׁשהּוא [- יּׂשרף. - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבקֹופיץ חֹות לעצם, גדול]מּגיע דינו],[סכין היה [כך אם ְִִִֵֶֶַַָָָ

קֹולף  עצם, ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח היה ואם קדׁשים; ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשאר
ּומׁשליכֹו הּפרק, מן מקצתֹו ׁשּיצא האבר ּומפרק הּפרק, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעד

ַלחּוץ.
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ּכל ‚. צריכה אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי
הּקף לּה לעׂשֹות מהן "מן [מחיצה]חבּורה ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּׁשמּועה מּפי - חּוצה" רבינו]הּבׂשר ממשה למדּו,[מסורת ְְִִַַָָָָָ
חּוצה לֹו לּתן הֹופכין [גבול]ׁשּצרי ואּלּו אכילתֹו; למקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ

היל ּפניהם את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, היל ּפניהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאת
מערּבבין. יהּוא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִֵֶָֹֻואֹוכלין

ׁשּתי „. ּבין הּבית, ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגין הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו [סוגר]החבּורֹות את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

אוכל] חבּורתֹו,[ואינו אצל ׁשּמּגיע עד ּפניו, את ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּומחזיר
חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה אֹוכל ּכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואחר
מּפני  - ואֹוכלת חבּורתּה, מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ְֱִִֵֶֶֶָֹׁשהיא
אֹוכלין;‰. אינן מּביניהן, מחיצה ׁשּנפרצה חבּורֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתי

אינן  - ּביניהם מחיצה ונעׂשית אחת, חבּורה היתה אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק; עד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה  מחבּורה נעקרין .ואין ְֱֲֲִֵֵֶַָָָ
.Âׁשלׁש ׁשּנכנסּו חבּורה ּפסחן,ּבני לאכל יתר אֹו מהם ה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

ּבני  ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם - חבּורה ּבני ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
ולא  הּׁשאר על לכּלם המעֹורר וחזר הּפסחים, לאכל ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻאדם
ממּתינים  ואין ׁשּיׂשּבעּו, עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאּו
אּלּו ּומצאּו ,ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָלּׁשאר;
חלקם. ּדמי להם מׁשּלמים אינן - הּכל ׁשאכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלׁשה
ּבּמה  ממּתינים. אּלּו הרי ּבלבד, ׁשנים נכנסּו אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָאבל
ּבעת  אבל לאכל. ּכניסתם ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּדברים

לחברֹו;[שיוצאים]ׁשּנפטרין להמּתין צרי אדם אין , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
להמּתין. צרי ואינֹו יצא, - מּלאכל ּבלבד אחד ּגמר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאפּלּו

.Ê מּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה לעבֹודה למׁשּמד שהשתמד]ׁשני, לגר [יהודי אֹו , ְְֲִִֵֵַָָָָֻ

נח]ּתֹוׁשב בני מצוות ז' ששומר ׂשכיר[נכרי הרי [גוי]אֹו - ֲִֵָָ
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
נכר; אל העֹובד זה ּבּתֹורה, האמּור נכר" ּו"בן ְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמרּדּות.
- ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב ּגר אפּלּו לגֹוי, מּמּנּו מאכילין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָואין

ּבֹו". יאכל לא וׂשכיר "ּתֹוׁשב ְֱִֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
.Á וכל ערל" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפסח מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אֹוכל  אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא "ּבֹו" ּבֹו"; יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל
ּתֹוׁשב  לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן ּומרֹור. מּצה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻהּוא

ְִָּולׂשכיר.
.Ë הּפסח מּלׁשחט אֹותֹו מעּכבת ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשם

מּלאכל  אֹותֹו מעּכבת ּכ יאכל - אז אתֹו, "ּומלּת ׁשּנאמר: , ְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ּכיצד? ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבֹו".
הרי  - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמ ּנֹו הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבן
ראּוי  הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל, אסּור ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
ׁשחיטה? קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח, ׁשחיטת אחר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלמילה

חּמה ׁשחלצּתּו ונרפא]ּכגֹון ימים [שנחלה ׁשבעת ׁשּצרי , ְְֲִִִֶֶַַַָָָָ
אחר  ונרּפאת עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון הבראתֹו, מּיֹום לעת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמעת

טמטּום ׁשהיה אֹו מינו]ׁשחיטה, נודע ולא - ונקרע [סתום ְְְְִִֶַָָָֻ
זכר. ונמצא הּפסח ׁשחיטת ְְְִִֶַַַַַָָָאחר

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר

בֹו" תׁשּברּו לא לא "ועצם "ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן ; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
עצם, ּבֹו ׁשבר אם - ּבטמאה ׁשּבא ּפסח אבל בֹו". ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻיׁשּברּו

הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; רבינו]אינֹו ממשה למדּו:[מסורת ְְִִֵֶַָָ
את  הּׁשֹובר אחד ּבטמא. ולא ּבטהֹור, - בֹו" תׁשּברּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ"לא
יֹום, מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עׂשר, חמּׁשה ּבלילי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהעצם

לֹוקה; זה הרי - ימים ּכּמה אחר ׁשּׁשבר ֲִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
מּבׂשרֹו,·. הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ׂשֹורפין ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלפיכ

ּתּקלה  לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא .ּכדי ְִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבׂשר,‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין

ּכזית  עליו וׁשאין מח, ּבֹו ׁשאין עצם אבל  מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר  ּבׂשר, ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבׂשר
ׁשהּמקֹום  ּפי על אף חּיב, - הּבׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבׂשר  ּפנּוי .ׁשּׁשבר ִֶַָָָָ
לֹוקה „. אחד, ּבעצם הּׁשֹובר אחר .והּׁשֹובר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מּׁשּום ‰. חּיב אינֹו ּגידים, והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף

עצם  .ׁשבירת ְִֶֶַ
.Âנא ׁשהּוא מעט]ּפסח את [צלוי ּבֹו וׁשבר מבּׁשל, אֹו ְְֶֶֶַַָָָֻ

ויציאה ּבטמאה נפסל אפּלּו לֹוקה. - שיצא העצם -] ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻ
החבורה] אכילת ּבהם,ממקום ׁשבירת וכּיֹוצא אּסּור ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֶַַָ

הּכׁשר  ׁשעת לֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהעצם.
כשר] שהיה ׁשעת [זמן לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ,ְְְְֲִִַַָָָֹ

ׁשּנתּפּגל ּכגֹון בהקרבה]הּכׁשר, הּזמן [נפסל ּבמחׁשבת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹ
זמנו] אחר לאוכלו הּׁשם[שחשב ׁשּנּוי ּבמחׁשבת [-כגון אֹו ְֲִֵֶֶַַ

בעליו] לשם העצם.שלא ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין -ְִִֵֶֶַָ
.Êהאליה עצם אינּה[הזנב]ׁשבר ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לאכילה. ְֲִַָָראּויה
Áמּתרין אּלּו הרי רּכים, עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהּסחּוסחים,

.לאכלם  ְְָָ
.Ë,אֹותם יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ,ור קטן ּגדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה

עצם  הּׁשֹובר ׁשאחד - לֹוקה אכל, ואם עצם; ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
ּבּׁשֹור  ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם הּׁשֹובר אֹו ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקׁשה,
הּגדי  מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ׁשּיתּבּׁשל אחר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּגדֹול

ּכנפים ראׁשי ּכגֹון צלּיתֹו, אחר עצמות]הר ּוסחּוסחים.[- ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.È ראּויין ׁשהן ּפי על אף - להקׁשֹות ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין

נמנין אין - ּבפסח ונאכלין עּתה, [מחשבים]לאכילה ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
נוספים]עליהם משתתפים מּפני [- ׁשּבראׁש, מח על ונמנין . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

מח  על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּיכֹול
אינֹו ׁשהרי - ראׁשיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּקֹולית,

העצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו, ְְִִִֶֶֶַָָָיכֹול
.‡È,ואֹוכל הּבׂשר את חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם

ּוכׁשּיּגיע  רצה; אם ּומפרקן הּפרק, מן העצמֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחֹות
והעצמֹות  הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו, הּנׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָלגיד

אכילה  ּבׁשעת ׁשּיֹוצאין אֹותֹווהּקרּומֹות מנּקין ׁשאין - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
צֹולין  אּלא אֹותֹו, מחּתכין ואין הּבׂשר, ׁשלם ּכׁשאר .אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
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יחסר  ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; - חתיכֹות חתיכֹות חתכֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָֹואם
עד  הּפסח מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא להׁשּתּדל אדם צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאבר.
ּבּׁשני  וכן ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "[ו]לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּבקר,
מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹנאמר:
לֹוקה  ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר - ּבּׁשני ּבין ּבראׁשֹון ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹּבין
. מּמּנּו "והּנתר ׁשּנאמר: לעׂשה, נּתק ׁשהרי - זה לאו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעל

ּתׂשרפּו". ּבאׁש .ְִֵָֹ
.·È ׁשלמים עּמֹו מקריבין ּבראׁשֹון, הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין

אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן - עׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היא קטּנים  וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

ּבּתֹורה:ה  נאמר זה ועל עׂשר'; ארּבעה 'חגיגת ּנקראת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
עּמֹו מביאין אימתי ּובקר". צאן ,אלהי לה' ּפסח ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"וזבחּת

ּבחל ּבא ׁשהּוא ּבזמן זֹו? בחול]חגיגה י"ד ּובטהרה [שחל ְְְֲֳִִֶַָָָָֹ
ישבעו ּובמעט ולא פסח, קרבן באותו השתתפו [כשרבים ְָֻ
אֹוממנו] ּבׁשּבת, להיֹות עׂשר ארּבעה יֹום חל אם אבל .ְְְֲִִַַָָָָָָָ

אין  - מרּבים הּפסחים ׁשהיּו אֹו ּבטמאה, הּפסח ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּבא
ּבלבד. הּפסחים אּלא מקריבין ואין חגיגה, עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָמביאין

.‚È והיא חֹובה; ואינּה רׁשּות, - עׂשר ארּבעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחגיגת
ואסּור  ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת
ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה חגיגת מּבׂשר ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָלהּניח
- הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ"ולא
ּבׂשר  למּניח אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלּבקר";
"לּבקר", ׁשּנאמר: - עׂשר ׁשּׁשה ליֹום עׂשר ארּבעה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחגיגת
יׂשרף  אּלא לֹוקה; אינֹו והּמֹותיר, הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹעד

הּנֹותרים. ּכׁשאר מּמּנה, ְִִִֶַַָָָָהּנֹותר
.„È וכל הּׁשלחן, על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבׂשר

עּמֹו, מתּבערין - הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָֻהּתבׁשילין
מּפני  ּגזרה, עצמֹו: ּכּפסח חצֹות עד אּלא נאכלים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואינם

.הּתערבת  ֲֶַַֹ
.ÂË אסּור - הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְִִִֵֵֶֶַַַָָמה

חמץ על נׁשחט ואינֹו יּמצא', ּוב'בל יראה' ּב'בל [-ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
הבעלים] ברשות חמץ חּוץ כשיש מּמּנּו מֹוציאין ואין ,ְִִִֵֶ

וטעּון עּמֹו[אמירת]לחבּורה, ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל ְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
טמאת  הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה ׁשּיבֹוא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לבית  חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְְֲִִִֵֵֵַַָָואינֹו
ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָֻאכילתֹו,
ונאכלין  ּבעׂשּיתם, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוׁשניהם
ואין  מהם, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה על אחד ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצלי
לראׁשֹון  הּׁשני יׁשוה לא ולּמה העצם. את ּבהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשֹוברין
יעׂשּו הּפסח חּקת "ּככל ׁשּנאמר: מאחר הּדברים, ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻלכל
ׁשאינֹו ללּמד הּפסח, חּקי מּקצת ּבֹו ׁשּפרׁש לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹותֹו"?
הּמצוֹות  והן ּבֹו; ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשוה
ּבמצרים, ׁשּנאמר זה ׁשּכלל הּפסח". "חּקת והם ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּבגּופֹו,

הּגעת  טעּון וׁשהּוא מּבעׂשֹור, הּפסח ּבאגּדת ּדם ׁשּיּלקח ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
אין  - ּבחּפזֹון וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאזֹוב

ּבפסח  אּלא נעׂשּו ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותם
ּבלבד. ְְִִִַַמצרים

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ה'; ּפני את להראֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹלא
ׁשּלא (ד) ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁש לחג ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹֹ(ב)
לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו הּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹיראה
הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל (ו) ּברגלים; ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻמּתנֹותיו

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשמּטה. ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָּבמֹוצאי

א ¤¤ּפרק
מּׁשלׁשה ‡. רגל ּבכל יׂשראל נצטּוּו עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשלׁש

;"זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;"אלהי לה' "ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
ׁשּיראה  היא - ּבּתֹורה האמּורה הראּיה ."ּבחּג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וׂשמחּת
קרּבן  עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָּפניו

העֹוף  מן ּבין ּביֹום עֹולה, לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
עׂשה, מצות עׂשה ׁשּלא ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
פני  יראּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא
מעׂשה. עׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם".
טֹוב  ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב היא - ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ׁשאין  ידּוע, והּדבר להראֹות; ּכׁשּיבֹוא חג, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשהן  אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלמים
הּׂשמחה  ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין - והחגיגה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהראּיה

יתר ׁשלמים ׁשּיקריב הּוא - ּברגלים על [בנוסף]האמּורה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי הּנקראין הן ואּלּו חגיגה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלמי
."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ואכלּת ׁשלמים, ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ"וזבחּת

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִַָָָונׁשים
הּתֹורה ·. מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ׁשּנאמר:הראּיה , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ
ולא  ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי  להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

ּכ ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: אלהי".עׁשרֹו, ה' ברּכת ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבעת ‚. ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלמי

קרּבנֹות  ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים אדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה
אין  ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהראּיה,
ּכּמה  ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה יביא לא ּכסף, ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבידֹו
ולּמה  קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו אסּור ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹזהּובים,
ימצא  לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ׁשּיעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאסרּו

סיגים  הּמעֹות יּמצאּו ׁשּמא אֹו טובים]למּכר, .[לא ְְִִִִֶַָָָֹ
וׁשלמי „. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

הרגל  ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי ׁשּנאמר:חגיגתֹו, , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ראּויין  ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ"ׁשבעת

ּתׁשלּומי  וכּלם הם.לחגיגה, ראׁשֹון ְְֲִִֵֵַַָָֻ
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הקריב ּומצוה‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִַַָָֹ
ּבּׁשני  יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין המאחר ּבראׁשֹון, וכל . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.Âחג ולא הרגל הקריב]עבר ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ

קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ
לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:

.Ê חֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי
ואף  ׁשמיני; ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאת

הּוא  ראׁשֹון ּתׁשלּומי חג הּׁשמיני, ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹ
ּכל  ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ׁשׁשת הּׁשבּועֹות ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּׁשמּועה  מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים
רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ז'נאמר, לו [יש ֱֶֶַַַָ

לתׁשלּומין.ימים] הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג
.Á הּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת

ּכקרּבנֹות  קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
למחר  חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ׁשּבארנּו.הּצּבּור; ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּביֹום  מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה  וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב

חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי
.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב

סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ
מעּכבת  אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ,ׁשעֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מּׁשּום  עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו
בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ

.Èלהביאּה חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו עֹולת מּתר הּמפריׁש . ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ
"אּלה  ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריב
- מּכלל ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתעׂשּו
ועֹולת  מצרע עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּקרבין

להביא "ּולמנחתיכם", על]יֹולדת; מלמד חֹוטא [- מנחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ
קנאֹות סוטה]ּומנחת ׁשלמי [של לרּבֹות "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְְִֵֵֶַַַַָ

ּבּמֹועד קרבין הּכל המועד]נזיר. ּביֹום[חול קרבין ואין , ְְְְִִִֵֵֵֵַַָֹ
טֹוב.

.‡Èלֹו ׁשהיּו משפחתו]אֹוכליןמי מעטין [- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ
חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה [שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ

לגמרי] ּונכסים [שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;
מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

א  אלהי ה' ל"."ּכברּכת נתן ׁשר ְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ד  תמוז י"ג שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
האנׁשים,‡. וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָנׁשים

וסּומא  וקטן וׁשֹוטה ואּלם מחרׁש חּוץ - ּבראּיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָחּיבים
מאד  והענג והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, וטמא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוחּגר

עׂשר, האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות יכֹולין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינן
אף  - החרׁש ּבראּיה. חּיבין האנׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפטּורין;
מן  ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו מדּבר, ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
- אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת, ּבעינֹו הּסּומה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהראּיה.
טמטּום  ּפטּור. ׁשֹומע, ׁשהּוא ּפי על אף - האּלם ְִִֵֵֶַַַָָָֻּפטּור.

מינו] ידוע ונקבה]ואנּדרּגינס[לא זכר סימני בו -[יש ְְְִַַַ
ּבן  וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אּׁשה. ספק ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָּפטּורין,
אּלּו ׁשּכל ּומּנין ׁשּבֹו. עבדּות צד מּפני ּפטּור, - ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָחֹורין
,"זכּור ּכל "יראה אֹומר: הּוא הרי הראּיה? מן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָּפטּורין
ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עׂשה ּומצות הּנׁשים. את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוציא
ּכל  "ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד ּבּה; חּיבין העבדים ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָאין
יׂשראל  ּכל "ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל",
ּבאים  הם ּכ ה', לפני להראֹות ּבאין ׁשהם  ּכׁשם - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָלראֹות"

הדר  ׁשאינֹולראֹות סּומה להֹוציא - ׁשכינתֹו ּובית קדׁשֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ׁשלמה, ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָרֹואה,

ׁשאינֹוּגמּורה  מי להֹוציא - יׁשמעּו" "למען נאמר: וׁשם . ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו" "ּולמען ּגמּורה. ׁשמיעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשֹומע
ּבעלת" ונאמר: ללּמד. מצּוה ללמד המצּוה ׁשּכל ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻֻמדּבר,
להֹוציא  ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי - ה'" ּפני את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלראֹות
ּביאת  ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר וענג. וזקן וחֹולה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹחּגר

לביאה ראּוי הּטמא ׁשאין הערל,[למקדש]הּמקּדׁש, וכן ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכּטמא. ֵַָָמאּוס

וכּיֹוצא ·. הּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהמקּמץ,
לרפּואה  אֹו העֹורֹות לעּבּוד נחׁשת ּבהן המצרף וכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

והעּבדנין ׁשּלֹו, עורות]ּבּמחצב ׁשהן [מעבדי ּפי על אף - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּומלּבּוׁשן, ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן מּפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמאּוסין

להראֹות. יׂשראל ּבכלל ְְְְִִִֵֵַָָועֹולין
מירּוׁשלים ‚. ולעלֹות אביו, ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל

לחּנכֹו ּכדי ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - הּבית ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָלהר
חּגר ּבּמצוֹות  הּקטן היה ואם ."זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

על  אף לחּנכֹו, חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש אֹו סּומה ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָאֹו
ּפטּור  היה - ּכ ּגדֹול היה ׁשאּלּו לרפּואה; ראּוי ׁשהּוא ,ּפי ְִִִֶֶָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּבחגיגה„. חּיב ּבראּיה, החּיב חגיגה]ּכל קרבן וכל [- ; ְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבׂשמחה  חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור הראּיה, מן ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
וערל  וקטן וׁשֹוטה מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו מחרׁש חּוץ -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הם  הרי חּיּוב, ּבני ׁשאינם מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
מּפני  - וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצוֹות מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּפטּורין
ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינם ּבּקדׁשים אֹוכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָׁשאינם
מעׂשה  ּובהלכֹות הּמקּדׁש ּביאת ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּבארנּו

ְַָָהּקרּבנֹות.
.‰- ּבּׁשני ונתרּפא ראׁשֹון, ּביֹום סּומה אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי

- ּפטּור היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה; ּומן הראּיה מן ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּפטּור
ׁשּבארנּו ּכמֹו הם, ראׁשֹון ּתׁשלּומי החג ימֹות אם ׁשּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

למחר, ׁשּטהר ּפי על אף - הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבלילי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָנטמא
להביא  חּיב זה הרי - ראׁשֹון ּביֹום נטמא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּפטּור;

ּכׁשּיטהר. הרגל, ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָחגיגתֹו
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יחסר  ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; - חתיכֹות חתיכֹות חתכֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָֹואם
עד  הּפסח מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא להׁשּתּדל אדם צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאבר.
ּבּׁשני  וכן ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "[ו]לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּבקר,
מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹנאמר:
לֹוקה  ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר - ּבּׁשני ּבין ּבראׁשֹון ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹּבין
. מּמּנּו "והּנתר ׁשּנאמר: לעׂשה, נּתק ׁשהרי - זה לאו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעל

ּתׂשרפּו". ּבאׁש .ְִֵָֹ
.·È ׁשלמים עּמֹו מקריבין ּבראׁשֹון, הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין

אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן - עׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היא קטּנים  וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

ּבּתֹורה:ה  נאמר זה ועל עׂשר'; ארּבעה 'חגיגת ּנקראת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
עּמֹו מביאין אימתי ּובקר". צאן ,אלהי לה' ּפסח ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"וזבחּת

ּבחל ּבא ׁשהּוא ּבזמן זֹו? בחול]חגיגה י"ד ּובטהרה [שחל ְְְֲֳִִֶַָָָָֹ
ישבעו ּובמעט ולא פסח, קרבן באותו השתתפו [כשרבים ְָֻ
אֹוממנו] ּבׁשּבת, להיֹות עׂשר ארּבעה יֹום חל אם אבל .ְְְֲִִַַָָָָָָָ

אין  - מרּבים הּפסחים ׁשהיּו אֹו ּבטמאה, הּפסח ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּבא
ּבלבד. הּפסחים אּלא מקריבין ואין חגיגה, עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָמביאין

.‚È והיא חֹובה; ואינּה רׁשּות, - עׂשר ארּבעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחגיגת
ואסּור  ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת
ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה חגיגת מּבׂשר ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָלהּניח
- הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ"ולא
ּבׂשר  למּניח אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלּבקר";
"לּבקר", ׁשּנאמר: - עׂשר ׁשּׁשה ליֹום עׂשר ארּבעה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחגיגת
יׂשרף  אּלא לֹוקה; אינֹו והּמֹותיר, הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹעד

הּנֹותרים. ּכׁשאר מּמּנה, ְִִִֶַַָָָָהּנֹותר
.„È וכל הּׁשלחן, על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבׂשר

עּמֹו, מתּבערין - הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָֻהּתבׁשילין
מּפני  ּגזרה, עצמֹו: ּכּפסח חצֹות עד אּלא נאכלים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואינם

.הּתערבת  ֲֶַַֹ
.ÂË אסּור - הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְִִִֵֵֶֶַַַָָמה

חמץ על נׁשחט ואינֹו יּמצא', ּוב'בל יראה' ּב'בל [-ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
הבעלים] ברשות חמץ חּוץ כשיש מּמּנּו מֹוציאין ואין ,ְִִִֵֶ

וטעּון עּמֹו[אמירת]לחבּורה, ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל ְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
טמאת  הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה ׁשּיבֹוא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לבית  חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְְֲִִִֵֵֵַַָָואינֹו
ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָֻאכילתֹו,
ונאכלין  ּבעׂשּיתם, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוׁשניהם
ואין  מהם, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה על אחד ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצלי
לראׁשֹון  הּׁשני יׁשוה לא ולּמה העצם. את ּבהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשֹוברין
יעׂשּו הּפסח חּקת "ּככל ׁשּנאמר: מאחר הּדברים, ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻלכל
ׁשאינֹו ללּמד הּפסח, חּקי מּקצת ּבֹו ׁשּפרׁש לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹותֹו"?
הּמצוֹות  והן ּבֹו; ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשוה
ּבמצרים, ׁשּנאמר זה ׁשּכלל הּפסח". "חּקת והם ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּבגּופֹו,

הּגעת  טעּון וׁשהּוא מּבעׂשֹור, הּפסח ּבאגּדת ּדם ׁשּיּלקח ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
אין  - ּבחּפזֹון וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאזֹוב

ּבפסח  אּלא נעׂשּו ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותם
ּבלבד. ְְִִִַַמצרים

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-zepaxwdxtqdbibg zFkld¦§£¦¨
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ה'; ּפני את להראֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹלא
ׁשּלא (ד) ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁש לחג ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹֹ(ב)
לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו הּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹיראה
הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל (ו) ּברגלים; ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻמּתנֹותיו

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשמּטה. ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָּבמֹוצאי

א ¤¤ּפרק
מּׁשלׁשה ‡. רגל ּבכל יׂשראל נצטּוּו עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשלׁש

;"זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;"אלהי לה' "ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
ׁשּיראה  היא - ּבּתֹורה האמּורה הראּיה ."ּבחּג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וׂשמחּת
קרּבן  עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָּפניו

העֹוף  מן ּבין ּביֹום עֹולה, לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
עׂשה, מצות עׂשה ׁשּלא ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
פני  יראּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא
מעׂשה. עׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם".
טֹוב  ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב היא - ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ׁשאין  ידּוע, והּדבר להראֹות; ּכׁשּיבֹוא חג, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשהן  אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלמים
הּׂשמחה  ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין - והחגיגה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהראּיה

יתר ׁשלמים ׁשּיקריב הּוא - ּברגלים על [בנוסף]האמּורה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי הּנקראין הן ואּלּו חגיגה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלמי
."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ואכלּת ׁשלמים, ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ"וזבחּת

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִַָָָונׁשים
הּתֹורה ·. מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ׁשּנאמר:הראּיה , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ
ולא  ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי  להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

ּכ ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: אלהי".עׁשרֹו, ה' ברּכת ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבעת ‚. ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלמי

קרּבנֹות  ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים אדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה
אין  ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהראּיה,
ּכּמה  ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה יביא לא ּכסף, ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבידֹו
ולּמה  קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו אסּור ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹזהּובים,
ימצא  לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ׁשּיעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאסרּו

סיגים  הּמעֹות יּמצאּו ׁשּמא אֹו טובים]למּכר, .[לא ְְִִִִֶַָָָֹ
וׁשלמי „. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

הרגל  ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי ׁשּנאמר:חגיגתֹו, , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ראּויין  ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ"ׁשבעת

ּתׁשלּומי  וכּלם הם.לחגיגה, ראׁשֹון ְְֲִִֵֵַַָָֻ
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הקריב ּומצוה‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִַַָָֹ
ּבּׁשני  יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין המאחר ּבראׁשֹון, וכל . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.Âחג ולא הרגל הקריב]עבר ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ

קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ
לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:

.Ê חֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי
ואף  ׁשמיני; ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאת

הּוא  ראׁשֹון ּתׁשלּומי חג הּׁשמיני, ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹ
ּכל  ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ׁשׁשת הּׁשבּועֹות ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּׁשמּועה  מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים
רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ז'נאמר, לו [יש ֱֶֶַַַָ

לתׁשלּומין.ימים] הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג
.Á הּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת

ּכקרּבנֹות  קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
למחר  חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ׁשּבארנּו.הּצּבּור; ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּביֹום  מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה  וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב

חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי
.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב

סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ
מעּכבת  אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ,ׁשעֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מּׁשּום  עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו
בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ

.Èלהביאּה חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו עֹולת מּתר הּמפריׁש . ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ
"אּלה  ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריב
- מּכלל ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתעׂשּו
ועֹולת  מצרע עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּקרבין

להביא "ּולמנחתיכם", על]יֹולדת; מלמד חֹוטא [- מנחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ
קנאֹות סוטה]ּומנחת ׁשלמי [של לרּבֹות "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְְִֵֵֶַַַַָ

ּבּמֹועד קרבין הּכל המועד]נזיר. ּביֹום[חול קרבין ואין , ְְְְִִִֵֵֵֵַַָֹ
טֹוב.

.‡Èלֹו ׁשהיּו משפחתו]אֹוכליןמי מעטין [- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ
חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה [שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ

לגמרי] ּונכסים [שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;
מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

א  אלהי ה' ל"."ּכברּכת נתן ׁשר ְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ד  תמוז י"ג שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
האנׁשים,‡. וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָנׁשים

וסּומא  וקטן וׁשֹוטה ואּלם מחרׁש חּוץ - ּבראּיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָחּיבים
מאד  והענג והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, וטמא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוחּגר

עׂשר, האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות יכֹולין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינן
אף  - החרׁש ּבראּיה. חּיבין האנׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפטּורין;
מן  ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו מדּבר, ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
- אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת, ּבעינֹו הּסּומה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהראּיה.
טמטּום  ּפטּור. ׁשֹומע, ׁשהּוא ּפי על אף - האּלם ְִִֵֵֶַַַָָָֻּפטּור.

מינו] ידוע ונקבה]ואנּדרּגינס[לא זכר סימני בו -[יש ְְְִַַַ
ּבן  וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אּׁשה. ספק ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָּפטּורין,
אּלּו ׁשּכל ּומּנין ׁשּבֹו. עבדּות צד מּפני ּפטּור, - ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָחֹורין
,"זכּור ּכל "יראה אֹומר: הּוא הרי הראּיה? מן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָּפטּורין
ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עׂשה ּומצות הּנׁשים. את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוציא
ּכל  "ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד ּבּה; חּיבין העבדים ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָאין
יׂשראל  ּכל "ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל",
ּבאים  הם ּכ ה', לפני להראֹות ּבאין ׁשהם  ּכׁשם - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָלראֹות"

הדר  ׁשאינֹולראֹות סּומה להֹוציא - ׁשכינתֹו ּובית קדׁשֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ׁשלמה, ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָרֹואה,

ׁשאינֹוּגמּורה  מי להֹוציא - יׁשמעּו" "למען נאמר: וׁשם . ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו" "ּולמען ּגמּורה. ׁשמיעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשֹומע
ּבעלת" ונאמר: ללּמד. מצּוה ללמד המצּוה ׁשּכל ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻֻמדּבר,
להֹוציא  ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי - ה'" ּפני את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלראֹות
ּביאת  ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר וענג. וזקן וחֹולה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹחּגר

לביאה ראּוי הּטמא ׁשאין הערל,[למקדש]הּמקּדׁש, וכן ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכּטמא. ֵַָָמאּוס

וכּיֹוצא ·. הּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהמקּמץ,
לרפּואה  אֹו העֹורֹות לעּבּוד נחׁשת ּבהן המצרף וכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

והעּבדנין ׁשּלֹו, עורות]ּבּמחצב ׁשהן [מעבדי ּפי על אף - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּומלּבּוׁשן, ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן מּפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמאּוסין

להראֹות. יׂשראל ּבכלל ְְְְִִִֵֵַָָועֹולין
מירּוׁשלים ‚. ולעלֹות אביו, ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל

לחּנכֹו ּכדי ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - הּבית ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָלהר
חּגר ּבּמצוֹות  הּקטן היה ואם ."זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

על  אף לחּנכֹו, חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש אֹו סּומה ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָאֹו
ּפטּור  היה - ּכ ּגדֹול היה ׁשאּלּו לרפּואה; ראּוי ׁשהּוא ,ּפי ְִִִֶֶָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּבחגיגה„. חּיב ּבראּיה, החּיב חגיגה]ּכל קרבן וכל [- ; ְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבׂשמחה  חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור הראּיה, מן ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
וערל  וקטן וׁשֹוטה מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו מחרׁש חּוץ -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הם  הרי חּיּוב, ּבני ׁשאינם מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
מּפני  - וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצוֹות מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּפטּורין
ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינם ּבּקדׁשים אֹוכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָׁשאינם
מעׂשה  ּובהלכֹות הּמקּדׁש ּביאת ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּבארנּו

ְַָָהּקרּבנֹות.
.‰- ּבּׁשני ונתרּפא ראׁשֹון, ּביֹום סּומה אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי

- ּפטּור היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה; ּומן הראּיה מן ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּפטּור
ׁשּבארנּו ּכמֹו הם, ראׁשֹון ּתׁשלּומי החג ימֹות אם ׁשּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

למחר, ׁשּטהר ּפי על אף - הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבלילי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָנטמא
להביא  חּיב זה הרי - ראׁשֹון ּביֹום נטמא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּפטּור;

ּכׁשּיטהר. הרגל, ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָחגיגתֹו
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.Â עֹולה להביא חּיב אינֹו החג, ימי ּבכל לעזרה ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמי
פני  יראּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה - ׁשּיּכנס עת ּבכל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבידֹו

ראׁשֹון,ריקם" יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא אינֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מקּבלין  - ׁשּיבֹוא עת ּבכל הביא ואם ראׁשֹון. ּתׁשלּומי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאֹו

ּומקריב  אין מּמּנּו, ׁשהראּיה, ראּיה; עֹולת לׁשם אֹותּה ין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשעּור. ִָלּה

.Ê מקצתן מהן והקריב לחגיגתֹו, ּבהמֹות עׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהפריׁש
ׁשהרי  הּׁשאר, ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב - ּופסק ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשֹון,
יכֹול  ולא הּיֹום, ּדחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם אֹותן; ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּיר

למחר  הּׁשאר מקריב - הּיֹום .להקריבן ְְְְְִִַַַַָָָָ
.Á ּכׁשאר החּלין, מן אּלא ּכּלּה ּבאה אינּה ראּיה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעֹולת

ּבאֹות  חגיגה, ׁשלמי אבל ּבהן. חּיב ׁשאדם ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
מן  לֹוקח - חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֻמּמעֹות
ׁשּיהיה  והּוא, חגיגה; ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתערבת
חגיגה  ׁשּׁשלמי מּפני - החּלין מן ראׁשֹונה אכילה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשעּור

החּלין  מן אּלא ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל .חֹובה, ְִִֵֶֶַָָָָֹֻ
.Ë;ּבהמה ּבמעׂשר חגיגה, ׁשלמי חֹובת ידי אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָויֹוצא

טֹוב  ּביֹום אֹותֹו מביאין ּביֹום ואין יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
טֹוב.

.È ּונדבֹות ּבנדרים ׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצאין
ּובבכֹור  ּובאׁשם ּבחּטאת - והּכהנים ּבהמה, ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹּובמעׂשר

ׁשּמצוה  וׁשֹוק; לפני ּובחזה ּבׂשר ּבאכילת לׂשמח היא זֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבעֹופֹות  לא חֹובתם, ידי יֹוצאין אין אבל אכלּו. והרי ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָֹה',

המׂשּמח  ּבׂשר ׁשאינם - ּבמנחֹות ּבפסחים,ולא ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
של]ׁשחגיגת חגיגה קרבן עׂשר[- רׁשּות;[בניסן]ארּבעה ְְֲִֶַַָָָָ

ּבּה יֹוצא אבל חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם אין ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָלפיכ
ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.‡È יֹום מערב ּוׁשחטם נדבה, אֹו נדר ׁשלמים לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמי
ידי  ּבהם יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלם ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
ּבהן  יֹוצא אבל החּלין; מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹובת

ׂשמחה  חֹובת .ידי ְְִֵַָ
.·È מהם ואכל הֹואיל - הרגל קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאף

ׂשמחה  ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּברגל,
ׂשמחה  .ּבׁשעת ְְִִַָ

.‚Èאדם יביא מּפני [קרבן]לא עׂשר, ארּבעה ּביֹום ּתֹודה ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה[לחמי] עמה]החמץ קדׁשים [שמביאין מביאין ׁשאין ; ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּכמֹו ׂשמחה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא - הביא ואם הּפסּול. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָלבית
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È לׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
חגיגה; ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו ּתֹודה, להביא חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָחגיגה'

החּלין  מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשלמי ׁשאין אדם ּכׁשּיזּבח . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּוב  הּוא אֹוכל יהיה לא - ׂשמחה וׁשלמי ואׁשּתֹוחגיגה ניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לׂשּמח  חּיב אּלא ּגמּורה, מצוה ׁשעׂשה וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד,
והּיתֹום  והּגר "והּלוי ׁשּנאמר: והאמללים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהענּיים
ׁשאכל  ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקם הּכל, מאכיל - ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוהאלמנה"
ּכלחם  "זבחיהם נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ׂשּמח ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזבחיו,
ּומצוה  לנפׁשם". לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים

נחלה, ולא חלק, לא לֹו ׁשאין לפי - הּכל מן יתר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּלוי
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי ,לפיכ ּבּבׂשר; מּתנֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻואין
ּכדי  ׁשּלהם, מעׂשר עם ּבׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם,
מּלׂשּמחֹו, הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּברגלים מעׂשרֹותיו מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוׁשיהה

הּלוי". את ּתעזב ּפן ,ל "הּׁשמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

ג  ¤¤ּפרק
להקהיל ‡. עׂשה ונׁשים מצות אנׁשים יׂשראל, ּכל את ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבאזניהם  ולקרֹות לרגל, ּכׁשּיעלּו ׁשמּטה מֹוצאי ּבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוטף,
הּתֹורה  ּומחּזקֹות מן ּבמצוֹות אֹותם מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּבמעד  ׁשנים, ׁשבע "מּקץ ׁשּנאמר: - האמת ּבדת ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידיהם
וגֹו' לראֹות יׂשראל ּכל ּבבֹוא הּסּכֹות, ּבחג - הּׁשמּטה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻׁשנת
אׁשר  ּוגר והּטף, והּנׁשים האנׁשים העם, את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהקהל

.". . ְִֶָּבׁשערי
הקהל ·. מּמצות ּפטּור הראּיה, מן הּפטּור מן ּכל חּוץ - ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

- הקהל מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל; והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
לביאה  ראּוי אינֹו וזה יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ׁשהּטמטּום[למקדש] ּברּור, והּדבר מינו]. בו ניכר [לא ְְֶַַָָָֻ
ונקבה]והאנּדרֹוגינס זכר סימני בו ׁשהרי [יש חּיבין, ְְְֲִִֵֶַַַָָ

חּיבֹות. ִַַָָהּנׁשים
חג ‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹוראין? היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָאימתי

ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
קֹוראין  היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ,והּמל. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מׁשּבח. זה הרי - מעּמד קרא ואם יֹוׁשב; ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻֻוקֹורא
סֹוף  עד הּדברים', 'אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמאיכן
אֹותּה; וגֹומר ׁשמע', אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע'; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
עד  הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ל'עּׂשר ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומדּלג
אּתם  ּכרת אׁשר הּברית "מּלבד עד ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָסֹוף

ּופֹוסק. ְֵֵֹּבחרב",
ּכדי „. ירּוׁשלם, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד

העם  את היתה,להקהיל עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ויֹוׁשב  עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג, העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,

וחּזן סביביו. ּתֹורה,[שמש]מתקּבצין ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש כהן ונֹותנֹו [של ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ

-גדול] לּמל נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֹ
עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
קֹורא  ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. רצה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשהּוא  עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
ּבבּתי  ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּגֹומר,
אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ּומֹוסיף ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָֹּכנסּיֹות.
מּכל  בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו 'מֹודים יׂשראל', ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבעּמ
ׁשּמברכין  ּכדר והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעּמים'

ּכמטּבען ּברכֹות ׁשלׁש הרי הרגיל]ּבּתפּלה; .[כלשונם ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹ
'הּׁשֹוכן  ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש על מתּפּלל - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹרביעית
מלכּותם, ׁשּתעמד יׂשראל על מתּפּלל - חמיׁשית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבצּיֹון';
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על  מתּפּלל - ׁשּׁשית ּביׂשראל'; 'הּבֹוחר ּבּה: ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָוחֹותם
'מקּדׁש ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, האל ׁשּירצה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכהנים
ּׁשהּוא  מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן - ׁשביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּכהנים';
עּמ את ה' 'הֹוׁשע ּבּה: וחֹותם לׁשֹונֹו, צחּות לפי ְְְְִֵֶַַַָָיכֹול
ׁשֹומע  ה' אּתה ּברּו להּוׁשע, צריכין ׁשעּמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל,

ְִָּתפּלה'.
הּקדׁש‰. ּבלׁשֹון והּברכֹות את הּקריאה "ּתקרא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" לעֹוזֹות הּתֹורה ׁשם ְְִִֵֶַַַַָָָֹ
הקודש] לשון מבינים שאינם .[אנשים

(.Â) ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירים, ׁשאינם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוגרים
ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ויראה ּבאימה לׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאזנם

אפּלּוּבסיני  ּכּלּה,. הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים חכמים ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֻ
לׁשמע  יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. ּגדֹולה ּבכּונה לׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹחּיבין
לחּזק  אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו, לקריאה לּבֹו מכּון -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

האמת  ּומּפי ּדת ּבּה, נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ויראה ; ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ּדברי  להׁשמיע הּוא, ׁשליח ׁשהּמל - ׁשֹומעּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּגבּורה

ֵָהאל.
.Ê לאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום

ּדֹוחין הּׁשּבת  ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּׁשּבת. ֶַַָאת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-zepaxwdxtqzFxFkA zFkld¦§§
מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ּבכֹורֹות; להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִֶֶַַָָֹלא
ׁשּלא (ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ(ב)
יּגאל ׁשּלא (ה) ּבהמה; מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיּפדה
ׁשּמעׂשה לפי - הּבכֹור עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמעׂשר

עּמֹו ּכללֹו והּכתּוב אחד, ּדמם ׁשניהם "ואת ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבכֹור.ּתזרק" ודם מעׂשר ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ¤¤ּפרק
ּבאדם ‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות

ׁשלמים  ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
טרפֹות ׁשהיּו למות]ּבין כל [נוטות לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָ

וכּלן  ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ּפטר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבכֹור,
ֲִַֹלּכהנים.

נפּדין ·. - חמֹור ּובכֹור אדם ּובכֹור ּבכֹור לּכהן; ּופדיֹונן , ְְְְְֲִִִֵַָָָֹ
זֹורקין  קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה

ּבמע  ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין הּקרּבנֹות,ּדמֹו ׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
את  תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
א . . ּתפּדה הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור
."ל יהיה ּובׂשרם . . הם קדׁש - תפּדה לא . . ׁשֹור ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹּבכֹור

ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
אם  לּכהן. הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין

למי  מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - ְְְְֲִִַָָָָרצה
יהיה  "וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; אפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֻׁשּירצה,
יאכלּנּו, יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ּפּסח מּום, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹבֹו

ּכהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל"; ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹּכּצבי
זה „. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הקּדיׁשֹוקדׁש' לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹ
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָואין
,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר . . אלהי ה' לפני ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ואכלּת

"וצאנ ּבקר ׁשּובכרת מּמקֹום ּדגן,- מעׂשר מביא אּתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
מביא  אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן; ּבקר ּבכֹור מביא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּתה

אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי ּדגן, יאכל {מעׂשר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ÔÈÏÂÁÎ)ּבמּומֹו ‡È‰ È¯‰) מקּבלין } אין - הביא ואם . ְְְְִִִֵֵַ

ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב; ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָֹמּמּנּו,
(.Â),הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמצוה

ּבקדּׁשתן  ּכׁשהן ּבמקּדׁשין, נֹוהגת ואינּה ּדגן; מעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻּכמֹו
הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם

.Ê לוּיים ּכהנים טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל
- ּבכֹור נֹולד אם - לּכהן ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויׂשראלים.

ׁשּבארנּו ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו הּבׂשר מקריב ׁשאר ואֹוכל , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹו'". ְְְְְְְֲֵֵָָָָָֹּובצאנ
ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻּכהנים

.Áשיהיה]הּבכֹור ּבין [מצוה ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַָָָ
בׁשנה  ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' "לפני ׁשּנאמר: - מּום ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבעל

מּו בֹו יהיה וכי . מֹונה . ּומאימתי ּתאכלּנּו". ּבׁשערי . . ם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
שנתו]לֹו ּתם[לתחילת אם מּיֹום [שלם]? לֹו מֹונה - הּוא ִִֶָ

מֹונה  - מּום ּבעל נֹולד ואם להקרבה. ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשמיני,
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום בהריון לֹו [שהיה ְֳִֶֶָָָָ

נראהמלא] ׁשהרי אם [ראוי], אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע ְְֳִִִֶֶַַַָָָָֹלא

.Ë עׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד
יֹום  ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֹֻחדׁש;
לאחר  מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום

לפני ׁשנתֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין ׁשנתֹו, ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּגמר
יֹום, ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹמּום

ְֵֵָויאכל.
.È ויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן .הּבכֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

.‡Èנראה ׁשּלא מום]ועד רּׁשאי [בו לחכם, להראֹותֹו ְְְְְִֶַַַַָָָֹ
- לחכם להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹלקּימֹו
עׂשר  ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי ׁשנתֹו, ּבתֹו מּום ּבֹו נֹולד ְְְְְִֵַַַַָָָָאם

נֹולד יֹום.[המום]חדׁש; ׁשלׁשים מקּימֹו ׁשנתֹו, אחר ְְְְִֶַַַַָֹֹ
.·È ּתמימ לבנה ׁשנת היא - ּבכֹור ׁשל עׂשר ׁשנה ׁשנים ה, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
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.Â עֹולה להביא חּיב אינֹו החג, ימי ּבכל לעזרה ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמי
פני  יראּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה - ׁשּיּכנס עת ּבכל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבידֹו

ראׁשֹון,ריקם" יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא אינֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מקּבלין  - ׁשּיבֹוא עת ּבכל הביא ואם ראׁשֹון. ּתׁשלּומי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאֹו

ּומקריב  אין מּמּנּו, ׁשהראּיה, ראּיה; עֹולת לׁשם אֹותּה ין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשעּור. ִָלּה

.Ê מקצתן מהן והקריב לחגיגתֹו, ּבהמֹות עׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהפריׁש
ׁשהרי  הּׁשאר, ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב - ּופסק ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשֹון,
יכֹול  ולא הּיֹום, ּדחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם אֹותן; ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּיר

למחר  הּׁשאר מקריב - הּיֹום .להקריבן ְְְְְִִַַַַָָָָ
.Á ּכׁשאר החּלין, מן אּלא ּכּלּה ּבאה אינּה ראּיה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעֹולת

ּבאֹות  חגיגה, ׁשלמי אבל ּבהן. חּיב ׁשאדם ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
מן  לֹוקח - חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֻמּמעֹות
ׁשּיהיה  והּוא, חגיגה; ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתערבת
חגיגה  ׁשּׁשלמי מּפני - החּלין מן ראׁשֹונה אכילה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשעּור

החּלין  מן אּלא ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל .חֹובה, ְִִֵֶֶַָָָָֹֻ
.Ë;ּבהמה ּבמעׂשר חגיגה, ׁשלמי חֹובת ידי אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָויֹוצא

טֹוב  ּביֹום אֹותֹו מביאין ּביֹום ואין יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
טֹוב.

.È ּונדבֹות ּבנדרים ׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצאין
ּובבכֹור  ּובאׁשם ּבחּטאת - והּכהנים ּבהמה, ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹּובמעׂשר

ׁשּמצוה  וׁשֹוק; לפני ּובחזה ּבׂשר ּבאכילת לׂשמח היא זֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבעֹופֹות  לא חֹובתם, ידי יֹוצאין אין אבל אכלּו. והרי ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָֹה',

המׂשּמח  ּבׂשר ׁשאינם - ּבמנחֹות ּבפסחים,ולא ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
של]ׁשחגיגת חגיגה קרבן עׂשר[- רׁשּות;[בניסן]ארּבעה ְְֲִֶַַָָָָ

ּבּה יֹוצא אבל חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם אין ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָלפיכ
ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.‡È יֹום מערב ּוׁשחטם נדבה, אֹו נדר ׁשלמים לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמי
ידי  ּבהם יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלם ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
ּבהן  יֹוצא אבל החּלין; מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹובת

ׂשמחה  חֹובת .ידי ְְִֵַָ
.·È מהם ואכל הֹואיל - הרגל קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאף

ׂשמחה  ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּברגל,
ׂשמחה  .ּבׁשעת ְְִִַָ

.‚Èאדם יביא מּפני [קרבן]לא עׂשר, ארּבעה ּביֹום ּתֹודה ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה[לחמי] עמה]החמץ קדׁשים [שמביאין מביאין ׁשאין ; ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּכמֹו ׂשמחה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא - הביא ואם הּפסּול. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָלבית
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È לׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
חגיגה; ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו ּתֹודה, להביא חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָחגיגה'

החּלין  מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשלמי ׁשאין אדם ּכׁשּיזּבח . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּוב  הּוא אֹוכל יהיה לא - ׂשמחה וׁשלמי ואׁשּתֹוחגיגה ניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לׂשּמח  חּיב אּלא ּגמּורה, מצוה ׁשעׂשה וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד,
והּיתֹום  והּגר "והּלוי ׁשּנאמר: והאמללים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהענּיים
ׁשאכל  ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקם הּכל, מאכיל - ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוהאלמנה"
ּכלחם  "זבחיהם נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ׂשּמח ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזבחיו,
ּומצוה  לנפׁשם". לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים

נחלה, ולא חלק, לא לֹו ׁשאין לפי - הּכל מן יתר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּלוי
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי ,לפיכ ּבּבׂשר; מּתנֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻואין
ּכדי  ׁשּלהם, מעׂשר עם ּבׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם,
מּלׂשּמחֹו, הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּברגלים מעׂשרֹותיו מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוׁשיהה

הּלוי". את ּתעזב ּפן ,ל "הּׁשמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

ג  ¤¤ּפרק
להקהיל ‡. עׂשה ונׁשים מצות אנׁשים יׂשראל, ּכל את ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבאזניהם  ולקרֹות לרגל, ּכׁשּיעלּו ׁשמּטה מֹוצאי ּבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוטף,
הּתֹורה  ּומחּזקֹות מן ּבמצוֹות אֹותם מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּבמעד  ׁשנים, ׁשבע "מּקץ ׁשּנאמר: - האמת ּבדת ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידיהם
וגֹו' לראֹות יׂשראל ּכל ּבבֹוא הּסּכֹות, ּבחג - הּׁשמּטה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻׁשנת
אׁשר  ּוגר והּטף, והּנׁשים האנׁשים העם, את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהקהל

.". . ְִֶָּבׁשערי
הקהל ·. מּמצות ּפטּור הראּיה, מן הּפטּור מן ּכל חּוץ - ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

- הקהל מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל; והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
לביאה  ראּוי אינֹו וזה יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ׁשהּטמטּום[למקדש] ּברּור, והּדבר מינו]. בו ניכר [לא ְְֶַַָָָֻ
ונקבה]והאנּדרֹוגינס זכר סימני בו ׁשהרי [יש חּיבין, ְְְֲִִֵֶַַַָָ

חּיבֹות. ִַַָָהּנׁשים
חג ‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹוראין? היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָאימתי

ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
קֹוראין  היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ,והּמל. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מׁשּבח. זה הרי - מעּמד קרא ואם יֹוׁשב; ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻֻוקֹורא
סֹוף  עד הּדברים', 'אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמאיכן
אֹותּה; וגֹומר ׁשמע', אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע'; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
עד  הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ל'עּׂשר ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומדּלג
אּתם  ּכרת אׁשר הּברית "מּלבד עד ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָסֹוף

ּופֹוסק. ְֵֵֹּבחרב",
ּכדי „. ירּוׁשלם, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד

העם  את היתה,להקהיל עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ויֹוׁשב  עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג, העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,

וחּזן סביביו. ּתֹורה,[שמש]מתקּבצין ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש כהן ונֹותנֹו [של ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ

-גדול] לּמל נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֹ
עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
קֹורא  ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. רצה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשהּוא  עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
ּבבּתי  ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּגֹומר,
אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ּומֹוסיף ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָֹּכנסּיֹות.
מּכל  בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו 'מֹודים יׂשראל', ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבעּמ
ׁשּמברכין  ּכדר והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעּמים'

ּכמטּבען ּברכֹות ׁשלׁש הרי הרגיל]ּבּתפּלה; .[כלשונם ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹ
'הּׁשֹוכן  ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש על מתּפּלל - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹרביעית
מלכּותם, ׁשּתעמד יׂשראל על מתּפּלל - חמיׁשית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבצּיֹון';
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על  מתּפּלל - ׁשּׁשית ּביׂשראל'; 'הּבֹוחר ּבּה: ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָוחֹותם
'מקּדׁש ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, האל ׁשּירצה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכהנים
ּׁשהּוא  מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן - ׁשביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּכהנים';
עּמ את ה' 'הֹוׁשע ּבּה: וחֹותם לׁשֹונֹו, צחּות לפי ְְְְִֵֶַַַָָיכֹול
ׁשֹומע  ה' אּתה ּברּו להּוׁשע, צריכין ׁשעּמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל,

ְִָּתפּלה'.
הּקדׁש‰. ּבלׁשֹון והּברכֹות את הּקריאה "ּתקרא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" לעֹוזֹות הּתֹורה ׁשם ְְִִֵֶַַַַָָָֹ
הקודש] לשון מבינים שאינם .[אנשים

(.Â) ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירים, ׁשאינם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוגרים
ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ויראה ּבאימה לׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאזנם

אפּלּוּבסיני  ּכּלּה,. הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים חכמים ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֻ
לׁשמע  יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. ּגדֹולה ּבכּונה לׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹחּיבין
לחּזק  אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו, לקריאה לּבֹו מכּון -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

האמת  ּומּפי ּדת ּבּה, נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ויראה ; ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ּדברי  להׁשמיע הּוא, ׁשליח ׁשהּמל - ׁשֹומעּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּגבּורה

ֵָהאל.
.Ê לאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום

ּדֹוחין הּׁשּבת  ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּׁשּבת. ֶַַָאת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-zepaxwdxtqzFxFkA zFkld¦§§
מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ּבכֹורֹות; להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִֶֶַַָָֹלא
ׁשּלא (ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ(ב)
יּגאל ׁשּלא (ה) ּבהמה; מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיּפדה
ׁשּמעׂשה לפי - הּבכֹור עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמעׂשר

עּמֹו ּכללֹו והּכתּוב אחד, ּדמם ׁשניהם "ואת ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבכֹור.ּתזרק" ודם מעׂשר ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ¤¤ּפרק
ּבאדם ‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות

ׁשלמים  ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
טרפֹות ׁשהיּו למות]ּבין כל [נוטות לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָ

וכּלן  ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ּפטר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבכֹור,
ֲִַֹלּכהנים.

נפּדין ·. - חמֹור ּובכֹור אדם ּובכֹור ּבכֹור לּכהן; ּופדיֹונן , ְְְְְֲִִִֵַָָָֹ
זֹורקין  קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה

ּבמע  ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין הּקרּבנֹות,ּדמֹו ׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
את  תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
א . . ּתפּדה הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור
."ל יהיה ּובׂשרם . . הם קדׁש - תפּדה לא . . ׁשֹור ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹּבכֹור

ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
אם  לּכהן. הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין

למי  מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - ְְְְֲִִַָָָָרצה
יהיה  "וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; אפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֻׁשּירצה,
יאכלּנּו, יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ּפּסח מּום, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹבֹו

ּכהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל"; ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹּכּצבי
זה „. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הקּדיׁשֹוקדׁש' לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹ
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָואין
,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר . . אלהי ה' לפני ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ואכלּת

"וצאנ ּבקר ׁשּובכרת מּמקֹום ּדגן,- מעׂשר מביא אּתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
מביא  אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן; ּבקר ּבכֹור מביא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּתה

אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי ּדגן, יאכל {מעׂשר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ÔÈÏÂÁÎ)ּבמּומֹו ‡È‰ È¯‰) מקּבלין } אין - הביא ואם . ְְְְִִִֵֵַ

ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב; ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָֹמּמּנּו,
(.Â),הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמצוה

ּבקדּׁשתן  ּכׁשהן ּבמקּדׁשין, נֹוהגת ואינּה ּדגן; מעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻּכמֹו
הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם

.Ê לוּיים ּכהנים טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל
- ּבכֹור נֹולד אם - לּכהן ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויׂשראלים.

ׁשּבארנּו ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו הּבׂשר מקריב ׁשאר ואֹוכל , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹו'". ְְְְְְְֲֵֵָָָָָֹּובצאנ
ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻּכהנים

.Áשיהיה]הּבכֹור ּבין [מצוה ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַָָָ
בׁשנה  ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' "לפני ׁשּנאמר: - מּום ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבעל

מּו בֹו יהיה וכי . מֹונה . ּומאימתי ּתאכלּנּו". ּבׁשערי . . ם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
שנתו]לֹו ּתם[לתחילת אם מּיֹום [שלם]? לֹו מֹונה - הּוא ִִֶָ

מֹונה  - מּום ּבעל נֹולד ואם להקרבה. ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשמיני,
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום בהריון לֹו [שהיה ְֳִֶֶָָָָ

נראהמלא] ׁשהרי אם [ראוי], אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע ְְֳִִִֶֶַַַָָָָֹלא

.Ë עׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד
יֹום  ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֹֻחדׁש;
לאחר  מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום

לפני ׁשנתֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין ׁשנתֹו, ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּגמר
יֹום, ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹמּום

ְֵֵָויאכל.
.È ויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן .הּבכֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

.‡Èנראה ׁשּלא מום]ועד רּׁשאי [בו לחכם, להראֹותֹו ְְְְְִֶַַַַָָָֹ
- לחכם להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹלקּימֹו
עׂשר  ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי ׁשנתֹו, ּבתֹו מּום ּבֹו נֹולד ְְְְְִֵַַַַָָָָאם

נֹולד יֹום.[המום]חדׁש; ׁשלׁשים מקּימֹו ׁשנתֹו, אחר ְְְְִֶַַַַָֹֹ
.·È ּתמימ לבנה ׁשנת היא - ּבכֹור ׁשל עׂשר ׁשנה ׁשנים ה, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
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אחד  טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עׂשר ׁשלׁשה ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹּומֹונה
אדר  חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון, אדר ׁשל עׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום  ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה - ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני
ׁשּנֹולד  וזה ׁשנה. לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל  אדר חצי עד ׁשנה, לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה; .ׁשנה ְְִִִֶַַָָָָָֹ

.‚È ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשנתֹו לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָעבר 
תעׂשה  ּבלא אּלא עֹובר נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ׁשֹוחטֹו מּום, ּבעל היה ואם ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָמקריבֹו;
מּקיׁש ,"וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר
אף  לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ּמעׂשר מה - למעׂשר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכֹור

לחברּתּה. מּׁשנה נפסל אינֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָּבכֹור
.„È ּגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין

לּכהן. ויּתנּנּו מעט, ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן,
ּדּקה, ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים ּובגּסה, יֹום; ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹׁשלׁשים
רּׁשאי  אינֹו - לעצמי' אטּפל ואני זה, זמן ּבתֹו לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַ'ּתנהּו

מּתנֹותיו על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; לו]לּתנֹו שיתנו כדי -], ְְְְִֵֶֶַַַַָ
ּבתרּומֹות  ּבארנּו הּגרנֹות ּוכבר ּבבית המסּיעין ׁשהּכהנים , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

להן  נֹותנין אין - הרֹועים ּובתֹו הּמטּבחים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּובבית
ּבׂשכרן. ְְִֵֶַָָמּתנֹותיהן

.ÂËּתנהּו' זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום, ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה
ּבתֹו לי 'ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים, ׁשהיה אֹו ׁשאכלּנּו', ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹלי

לֹו נֹותנֹו זה הרי - עּתה' ׁשאקריבּנּו זה, לי,זמן ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּירצה. ּכהן לכל נּתן ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשהּבכֹור

.ÊË לֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן
מעׂשר  ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמן
ׁשאכל  זר וכן ."וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ותירׁש ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּדגנ

זריקה לפני ּבין מּבכֹור, הדם]ּכזית לאחר [זריקת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָ
הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; - רבינו]זריקה ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִֶַָָָ

ּבין  זריקה לפני ּבין ּבכֹור, ׁשאכל לזר אף אזהרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּזֹו
זריקה. ְְִַַָלאחר

.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין - ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור
אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה". לא עז, בכֹור אֹו ּכׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
ּבֹו לּכהן אין לקרּבן, עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון - ּתם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא

למכרֹו ּכדי ּביתזכּות ׁשאין הּזה ּובּזמן הֹואיל [מקדש]; , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפי  על ואף למכרֹו, מּתר הּוא הרי לאכילה, עֹומד ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻוהּוא

ליׂשראל. ּבין לכהן, ּבין - ּתמים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹׁשהּוא
.ÁÈ ּבפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור

ׁשחּוט;[בזמן] ּבין חי ּבין הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּבית
אבל  ּבּבית, מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָּוכׁשהּוא

ּבּׁשּוק בקדשים]לא זלזול ּבהלכֹות [שזה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֶַַֹ
מּפני  נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ּבׂשר אבל מזּבח. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָאּסּורי

ׁשּנמנּו וכהנים קדׁש; ּבׂשר -]ׁשהּוא הּבכֹור,[ששותפים על ְְְְֲִִֶֶֶַַַֹֹ
מנה ּכנגד מנה לׁשקל מול מּתרין חלק משקל ע"פ [חולקים ְְִִֶֶָָָָָֹֻ

.חלק]
.ËÈלהפׁשיטֹו מּתר זה הרי מּום, ּבעל ּבכֹור ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט

להרּגיל רצה אם ׁשּירצה: ּדר רגליו]ּבאיזה מרּגיל.[דרך , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
הרגל, מן להפׁשיטֹו רצה אם - הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן

ְִַמפׁשיט.

ה'תשע"ד  תמוז י"ד קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
הּקבּועין‡. הּמּומין עוברים]ּכל את [שאינם הּפֹוסלין ְְִִִֶַַַָ

עליהן ונפּדין לחולין]הּקדׁשים, אחד [-אותם נפל אם - ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבארנּו ּוכבר מקֹום; ּבכל עליו נׁשחט זה הרי ּבּבכֹור, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמהן
להיֹות  מהן וׁשהראּוי מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות הּמּומין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותן

וׁשּׁשים. ׁשבעה - ְְְִִִָָָּבזכר
ׁשם·. ׁשּמנינּו הּדברים -]וכל אך מומין ׁשאין [שאינם ְְִִֵֶֶַָָָָ

ולא  ּבהן, קרבין הּקדׁשים ואין הּמבחר, מן מהן ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּקרּבן
קרב, ולא עליהם, נׁשחט הּבכֹור אין ּכ - עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹנפּדין
נֹולד  אם וכן קבּוע. מּום לֹו ׁשּיּולד עד עֹומד יהיה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
ולא  מקֹום, ּבכל נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר מּום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹּבּבכֹור
ויּׁשחט  קבּוע, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה יהיה אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹקרב,

ָָעליו.
עברה‚. ּבֹו נעברה אם הבהמה]וכן על אדם אֹו[שבא , ְְֲִֵֵֶֶָָ

ּפי על אֹו אחד, ּבעד נהרג]הּבעלים[עדות]ׁשהרג ואינו -], ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשהקצה זרה]אֹו לעבודה נעבד[יועד אֹו ירעה [כע"ז], - ְְֱִֶֶֶַָֻ

מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעד
ּדפן„. קיסרי]יֹוצא בניתוח ׁשניהן [נולד - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ

והאחרֹון, רחם; ּפטר ׁשאינֹו מּפני הראׁשֹון, ּבכֹור: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינן
ּדר וזכר ּדפן, ּדר נקבה יצאת אפּלּו אחר. ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּפני

ּבכֹור  אינֹו - .רחם ְֵֶֶ
אנּדרּגינס‰. ׁשהּוא ונקבה]ּבכֹור זכר סימני בו אין [יש - ְְְִֵֶַַַ

ּכלּום, ּבֹו לּכהן ׁשאין ּכנקבה; הּוא והרי ּכלל, קדּׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּבֹו
טמטּום נֹולד החּלין. ּכׁשאר אֹותֹו וגֹוזזין ּבֹו [לא ועֹובדין ְְְְְְִִִִַַָֻֻ

מינו] ּבין ניכר לבעליו, ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָ
נקבּות. מּמקֹום ׁשהטיל ּבין זכרּות, מּמקֹום מים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשהטיל

.Â ּפטּור - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז, ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרחל
הּבכֹורה  הּוא מן ׁשּיהיה עד ׁשֹור", ּבכֹור א" ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָ

הרי  - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם ׁשֹור. ּובכֹורֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשֹור,
מּׁשּנּוי  ּגדֹול מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּבעל והּוא ּבכֹור, ְְְִִֵֶֶַַַָָזה
ּפרה  אפּלּו מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּברּיתֹו,
זה  הרי - ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש חמֹור, ּכמין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּילדה
אבל  ּבכֹורה. ּדין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹּבכֹור
מקצת  ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּגמל אֹו סּוס ּכמין ילדה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָאם
לבעליו. יאכל ,לפיכ ּבכֹור; ספק הּוא הרי אּמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָסימני

מּידֹו. מֹוציאין אין ּכהן, ּתפסֹו ְְִִִִֵֵָָֹואם
.Ê,אֹותֹו קֹונסין עברה, ועׂשה הֹואיל - ּבּבכֹור מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמּטיל

מאליו ואינֹו אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מ ּום על .נׁשחט ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מּום  על אֹותֹו לׁשחט לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ְְְִִִֵֵֶַַָֹֻואם

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשעׂשה
.Áּדבלה [גרם]הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון - מּום ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
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אֹו[תאנה] אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָעל
ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהל
לא  זה הרי - מּום ּבֹו להּטיל לגֹוי ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונקטעה,
לֹו אסּור לדעּתֹו, ׁשּנעׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹיׁשחט
עליו. ׁשֹוחט זה הרי לדעּתֹו, ׁשּלא נעׂשה ואם עליו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשחט

.Ë וׁשמע ׁשֹוחטֹו', הייתי מּום, זה ּבבכֹור נפל 'אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעׂשה  לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועׂשה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגֹוי,

.ּבדעּתֹו ְְַ
.Èּבֹו ונפל מּום, להּטיל הּמרּגיל מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָראינּוהּו

הרי  - נתּכּון לא אֹו לּמּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמּום,
ּבמקֹום  ׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחט לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹזה

נחלקה ׁשאכל וכיון ּבעצים, מסרג ׂשפתֹו[נחתכה]ּדחּוק ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
חבר היה אפּלּו חכם]- עליו;[תלמיד יׁשחט לא זה הרי , ְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם, את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה

מ  ּבֹו זֹוּבעט ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו ּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו  יׁשחט זה הרי -. ְֲִֵֶָָֹ

.·È הּגֹוי וכן ׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהּטילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַקטּנים
ּכדי  עׂשּו ואם עליו; ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעׂשה

עליו  יׁשחט לא .להּתירֹו, ְְִִַָָֹֹ
.‚Èּדם ׁשאחזֹו יּקיז[חלה]ּבכֹור ׁשּלא [דם]- ּובלבד , ְְֲִִֶֶַַָָֹ

הרי  זֹו, ּבהּקזה מּום ּבֹו נעׂשה ואם מּום; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָיתּכּון
עליו. נׁשחט ְִֶָָָזה

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להּטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ׁשם  ׁשאין הּזה ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט

ּבזמן [מקדש]ּבית אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אסּור. קּים, ְִֶַַָָָׁשהּמקּדׁש

.ÂË לדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחד, עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
זה  מּום נפל 'ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו נאמן; -ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו  ויּׁשחט .מאליו', ְִֵֵֵָָָָ
.ÊË הרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבֹוא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל

ויּׁשחט  ּבכּונה'; נעׂשּו ולא נפלּו, 'מאליהן לֹומר: ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעליהן
הרֹוע  ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יׂשראלי,עליהן. ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּביד של]והּבכֹור ּכהן,[- הרֹועה היה אם אבל הּכהן. ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
אינֹו זה הרי - הּיׂשראלּיים ּבעליו ּביד הּוא עדין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּבכֹור
ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו, וחֹוׁשדין ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָנאמן;

לֹו.
.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר, לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן

זה  את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להם, חֹוׁשׁשין משקר,ואין -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ
כשיצטרך] חברו לו שיעיד חׁשּודין בכדי הּכהנים ׁשּכל ;ֲֲִִֶַָֹ

נאמנין  אין ּולפיכ ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָלהּטיל
חֹוטא  אדם ׁשאין לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמם; ידי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
על  לֹו מעידין ּכהן, ׁשל ּביתֹו ּובני ּבניו אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאחר.

ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַָֹהּבכֹור;
.ÁÈ עד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן, ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור

זה  מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
הּכהן  ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
והּתירֹו לממחה, זה מּום 'הראיתי ואמר: ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין, ואין נאמן; זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה'

ּתם ּבכֹור קדׁשים [שלם]וׁשּמא לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא - הּוא ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבחּוץ,

.ËÈ זה 'ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן 
לֹו, לחש ּכדי - ּברׁשּותי' נפל ולא ּבמּומֹו, יׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹנתנֹו
מתירא  והּוא להּגלֹות, עׂשּוי ׁשהּדבר הּטילֹו; הּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא

'ּתמים ויאמרּו: ּבעליו, יּׁשאלּו ׁשּנתנּוהּוׁשּמא ּבעת היה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹ
.לֹו'

ג  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

ּבכֹורֹות  'הּתר לֹו: ואמר רׁשּות, יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנׂשיא
אּלא ּבמּומן' יּתירֹו לא לּכל, וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו ; ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹ

אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ׁשּנטל רֹואה,[מומחה]ממחה ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו.חּוץ  ְְִַמּבכֹור

הּגלּויין ·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה, ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה  אֹו ידֹו, נקטעה אֹו עינֹו, ׁשּנסּתמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהּמבהקין,

הּכנסת ּבני ׁשלׁשה ּפי על יׁשחט זה הרי - [חכמים רגלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
בקיאים] ּבֹושאינם ונפל לארץ, לחּוצה ׁשּיצא ּבכֹור וכן ;ְְְְֵֶֶַָָָָָָ

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על נּתר זה הרי - מבהק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּום
.‚- עּמֹו ּכהן ׁשּיהיה עד ליׂשראל, הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין

עליו', לׁשחט ּומּתר הּוא, 'מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְִֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּכהן; יּתנּנּו ולא לעצמֹו, ויׁשחטּנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹויל
ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹֻחׁשּוד
- עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם, היה אם ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ

לּכ ּגלּוי הּמּום היה לֹו. רגלֹורֹואין אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון ל, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ
מדקּדק  ּבחזקת זה הרי הּממחה, לחכם והביאֹו הֹואיל -ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ּכהן  עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו, רֹואין לפיכ עצמֹו; .על ְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אף „. - מּומֹו את הראה ּכ ואחר הּבכֹור, את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

ּכגֹון  ּבּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה, ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל - רגלֹו אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

אסּור  זה ׁשּמת.הרי ּכבכֹור ויּקבר ; ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
ּובדקֹו‰. ּכיסין, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור

הרּגּוזֹו על והֹוׁשיבּוהּו השדרה]הּממחה, ולא [סוף ּומעכֹו, ְְְְֲִִֶַַַֹֻ
ונמצאת  ונׁשחט, הּממחה, והּתירֹו ׁשנּיה, ּביצה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻיצאת

ּבּכסלים ּדבּוקה הֹואיל [מעיים]הּׁשנּיה מּתר, זה הרי - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
ּפי  על ׁשּנׁשחט ּפי על אף - נמע לא אם אבל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָֹּומעכֹו;

יּקבר. זה הרי ְֲִֵֵֶֶָֻממחה,
.Â- ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור, את וראה ממחה, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמי

מּביתֹו ויׁשּלם יּקבר, זה לדּקה,הרי רביע מׁשּלם? וכּמה ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּקנסּו מּפני ּדמיו? ּכל יׁשּלם לא מה ּומּפני לגּסה. ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּומחצה

הּבהמה ּבעל אֹותּה[הגסה]את יׁשהה ׁשּלא ּכדי , ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
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אחד  טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עׂשר ׁשלׁשה ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹּומֹונה
אדר  חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון, אדר ׁשל עׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום  ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה - ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני
ׁשּנֹולד  וזה ׁשנה. לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל  אדר חצי עד ׁשנה, לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה; .ׁשנה ְְִִִֶַַָָָָָֹ

.‚È ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשנתֹו לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָעבר 
תעׂשה  ּבלא אּלא עֹובר נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ׁשֹוחטֹו מּום, ּבעל היה ואם ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָמקריבֹו;
מּקיׁש ,"וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר
אף  לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ּמעׂשר מה - למעׂשר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכֹור

לחברּתּה. מּׁשנה נפסל אינֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָּבכֹור
.„È ּגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין

לּכהן. ויּתנּנּו מעט, ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן,
ּדּקה, ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים ּובגּסה, יֹום; ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹׁשלׁשים
רּׁשאי  אינֹו - לעצמי' אטּפל ואני זה, זמן ּבתֹו לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַ'ּתנהּו

מּתנֹותיו על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; לו]לּתנֹו שיתנו כדי -], ְְְְִֵֶֶַַַַָ
ּבתרּומֹות  ּבארנּו הּגרנֹות ּוכבר ּבבית המסּיעין ׁשהּכהנים , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

להן  נֹותנין אין - הרֹועים ּובתֹו הּמטּבחים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּובבית
ּבׂשכרן. ְְִֵֶַָָמּתנֹותיהן

.ÂËּתנהּו' זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום, ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה
ּבתֹו לי 'ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים, ׁשהיה אֹו ׁשאכלּנּו', ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹלי

לֹו נֹותנֹו זה הרי - עּתה' ׁשאקריבּנּו זה, לי,זמן ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּירצה. ּכהן לכל נּתן ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשהּבכֹור

.ÊË לֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן
מעׂשר  ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמן
ׁשאכל  זר וכן ."וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ותירׁש ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּדגנ

זריקה לפני ּבין מּבכֹור, הדם]ּכזית לאחר [זריקת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָ
הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; - רבינו]זריקה ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִֶַָָָ

ּבין  זריקה לפני ּבין ּבכֹור, ׁשאכל לזר אף אזהרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּזֹו
זריקה. ְְִַַָלאחר

.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין - ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור
אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה". לא עז, בכֹור אֹו ּכׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
ּבֹו לּכהן אין לקרּבן, עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון - ּתם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא

למכרֹו ּכדי ּביתזכּות ׁשאין הּזה ּובּזמן הֹואיל [מקדש]; , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפי  על ואף למכרֹו, מּתר הּוא הרי לאכילה, עֹומד ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻוהּוא

ליׂשראל. ּבין לכהן, ּבין - ּתמים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹׁשהּוא
.ÁÈ ּבפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור

ׁשחּוט;[בזמן] ּבין חי ּבין הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּבית
אבל  ּבּבית, מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָּוכׁשהּוא

ּבּׁשּוק בקדשים]לא זלזול ּבהלכֹות [שזה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֶַַֹ
מּפני  נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ּבׂשר אבל מזּבח. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָאּסּורי

ׁשּנמנּו וכהנים קדׁש; ּבׂשר -]ׁשהּוא הּבכֹור,[ששותפים על ְְְְֲִִֶֶֶַַַֹֹ
מנה ּכנגד מנה לׁשקל מול מּתרין חלק משקל ע"פ [חולקים ְְִִֶֶָָָָָֹֻ

.חלק]
.ËÈלהפׁשיטֹו מּתר זה הרי מּום, ּבעל ּבכֹור ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט

להרּגיל רצה אם ׁשּירצה: ּדר רגליו]ּבאיזה מרּגיל.[דרך , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
הרגל, מן להפׁשיטֹו רצה אם - הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן

ְִַמפׁשיט.

ה'תשע"ד  תמוז י"ד קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
הּקבּועין‡. הּמּומין עוברים]ּכל את [שאינם הּפֹוסלין ְְִִִֶַַַָ

עליהן ונפּדין לחולין]הּקדׁשים, אחד [-אותם נפל אם - ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבארנּו ּוכבר מקֹום; ּבכל עליו נׁשחט זה הרי ּבּבכֹור, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמהן
להיֹות  מהן וׁשהראּוי מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות הּמּומין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותן

וׁשּׁשים. ׁשבעה - ְְְִִִָָָּבזכר
ׁשם·. ׁשּמנינּו הּדברים -]וכל אך מומין ׁשאין [שאינם ְְִִֵֶֶַָָָָ

ולא  ּבהן, קרבין הּקדׁשים ואין הּמבחר, מן מהן ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּקרּבן
קרב, ולא עליהם, נׁשחט הּבכֹור אין ּכ - עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹנפּדין
נֹולד  אם וכן קבּוע. מּום לֹו ׁשּיּולד עד עֹומד יהיה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
ולא  מקֹום, ּבכל נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר מּום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹּבּבכֹור
ויּׁשחט  קבּוע, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה יהיה אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹקרב,

ָָעליו.
עברה‚. ּבֹו נעברה אם הבהמה]וכן על אדם אֹו[שבא , ְְֲִֵֵֶֶָָ

ּפי על אֹו אחד, ּבעד נהרג]הּבעלים[עדות]ׁשהרג ואינו -], ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשהקצה זרה]אֹו לעבודה נעבד[יועד אֹו ירעה [כע"ז], - ְְֱִֶֶֶַָֻ

מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעד
ּדפן„. קיסרי]יֹוצא בניתוח ׁשניהן [נולד - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ

והאחרֹון, רחם; ּפטר ׁשאינֹו מּפני הראׁשֹון, ּבכֹור: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינן
ּדר וזכר ּדפן, ּדר נקבה יצאת אפּלּו אחר. ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּפני

ּבכֹור  אינֹו - .רחם ְֵֶֶ
אנּדרּגינס‰. ׁשהּוא ונקבה]ּבכֹור זכר סימני בו אין [יש - ְְְִֵֶַַַ

ּכלּום, ּבֹו לּכהן ׁשאין ּכנקבה; הּוא והרי ּכלל, קדּׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּבֹו
טמטּום נֹולד החּלין. ּכׁשאר אֹותֹו וגֹוזזין ּבֹו [לא ועֹובדין ְְְְְְִִִִַַָֻֻ

מינו] ּבין ניכר לבעליו, ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָ
נקבּות. מּמקֹום ׁשהטיל ּבין זכרּות, מּמקֹום מים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשהטיל

.Â ּפטּור - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז, ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרחל
הּבכֹורה  הּוא מן ׁשּיהיה עד ׁשֹור", ּבכֹור א" ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָ

הרי  - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם ׁשֹור. ּובכֹורֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשֹור,
מּׁשּנּוי  ּגדֹול מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּבעל והּוא ּבכֹור, ְְְִִֵֶֶַַַָָזה
ּפרה  אפּלּו מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּברּיתֹו,
זה  הרי - ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש חמֹור, ּכמין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּילדה
אבל  ּבכֹורה. ּדין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹּבכֹור
מקצת  ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּגמל אֹו סּוס ּכמין ילדה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָאם
לבעליו. יאכל ,לפיכ ּבכֹור; ספק הּוא הרי אּמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָסימני

מּידֹו. מֹוציאין אין ּכהן, ּתפסֹו ְְִִִִֵֵָָֹואם
.Ê,אֹותֹו קֹונסין עברה, ועׂשה הֹואיל - ּבּבכֹור מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמּטיל

מאליו ואינֹו אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מ ּום על .נׁשחט ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מּום  על אֹותֹו לׁשחט לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ְְְִִִֵֵֶַַָֹֻואם

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשעׂשה
.Áּדבלה [גרם]הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון - מּום ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
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אֹו[תאנה] אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָעל
ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהל
לא  זה הרי - מּום ּבֹו להּטיל לגֹוי ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונקטעה,
לֹו אסּור לדעּתֹו, ׁשּנעׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹיׁשחט
עליו. ׁשֹוחט זה הרי לדעּתֹו, ׁשּלא נעׂשה ואם עליו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשחט

.Ë וׁשמע ׁשֹוחטֹו', הייתי מּום, זה ּבבכֹור נפל 'אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעׂשה  לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועׂשה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגֹוי,

.ּבדעּתֹו ְְַ
.Èּבֹו ונפל מּום, להּטיל הּמרּגיל מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָראינּוהּו

הרי  - נתּכּון לא אֹו לּמּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמּום,
ּבמקֹום  ׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחט לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹזה

נחלקה ׁשאכל וכיון ּבעצים, מסרג ׂשפתֹו[נחתכה]ּדחּוק ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
חבר היה אפּלּו חכם]- עליו;[תלמיד יׁשחט לא זה הרי , ְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם, את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה

מ  ּבֹו זֹוּבעט ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו ּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו  יׁשחט זה הרי -. ְֲִֵֶָָֹ

.·È הּגֹוי וכן ׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהּטילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַקטּנים
ּכדי  עׂשּו ואם עליו; ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעׂשה

עליו  יׁשחט לא .להּתירֹו, ְְִִַָָֹֹ
.‚Èּדם ׁשאחזֹו יּקיז[חלה]ּבכֹור ׁשּלא [דם]- ּובלבד , ְְֲִִֶֶַַָָֹ

הרי  זֹו, ּבהּקזה מּום ּבֹו נעׂשה ואם מּום; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָיתּכּון
עליו. נׁשחט ְִֶָָָזה

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להּטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ׁשם  ׁשאין הּזה ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט

ּבזמן [מקדש]ּבית אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אסּור. קּים, ְִֶַַָָָׁשהּמקּדׁש

.ÂË לדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחד, עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
זה  מּום נפל 'ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו נאמן; -ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו  ויּׁשחט .מאליו', ְִֵֵֵָָָָ
.ÊË הרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבֹוא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל

ויּׁשחט  ּבכּונה'; נעׂשּו ולא נפלּו, 'מאליהן לֹומר: ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעליהן
הרֹוע  ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יׂשראלי,עליהן. ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּביד של]והּבכֹור ּכהן,[- הרֹועה היה אם אבל הּכהן. ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
אינֹו זה הרי - הּיׂשראלּיים ּבעליו ּביד הּוא עדין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּבכֹור
ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו, וחֹוׁשדין ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָנאמן;

לֹו.
.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר, לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן

זה  את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להם, חֹוׁשׁשין משקר,ואין -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ
כשיצטרך] חברו לו שיעיד חׁשּודין בכדי הּכהנים ׁשּכל ;ֲֲִִֶַָֹ

נאמנין  אין ּולפיכ ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָלהּטיל
חֹוטא  אדם ׁשאין לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמם; ידי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
על  לֹו מעידין ּכהן, ׁשל ּביתֹו ּובני ּבניו אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאחר.

ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַָֹהּבכֹור;
.ÁÈ עד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן, ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור

זה  מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
הּכהן  ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
והּתירֹו לממחה, זה מּום 'הראיתי ואמר: ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין, ואין נאמן; זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה'

ּתם ּבכֹור קדׁשים [שלם]וׁשּמא לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא - הּוא ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבחּוץ,

.ËÈ זה 'ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן 
לֹו, לחש ּכדי - ּברׁשּותי' נפל ולא ּבמּומֹו, יׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹנתנֹו
מתירא  והּוא להּגלֹות, עׂשּוי ׁשהּדבר הּטילֹו; הּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא

'ּתמים ויאמרּו: ּבעליו, יּׁשאלּו ׁשּנתנּוהּוׁשּמא ּבעת היה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹ
.לֹו'

ג  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

ּבכֹורֹות  'הּתר לֹו: ואמר רׁשּות, יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנׂשיא
אּלא ּבמּומן' יּתירֹו לא לּכל, וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו ; ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹ

אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ׁשּנטל רֹואה,[מומחה]ממחה ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו.חּוץ  ְְִַמּבכֹור

הּגלּויין ·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה, ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה  אֹו ידֹו, נקטעה אֹו עינֹו, ׁשּנסּתמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהּמבהקין,

הּכנסת ּבני ׁשלׁשה ּפי על יׁשחט זה הרי - [חכמים רגלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
בקיאים] ּבֹושאינם ונפל לארץ, לחּוצה ׁשּיצא ּבכֹור וכן ;ְְְְֵֶֶַָָָָָָ

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על נּתר זה הרי - מבהק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּום
.‚- עּמֹו ּכהן ׁשּיהיה עד ליׂשראל, הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין

עליו', לׁשחט ּומּתר הּוא, 'מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְִֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּכהן; יּתנּנּו ולא לעצמֹו, ויׁשחטּנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹויל
ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹֻחׁשּוד
- עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם, היה אם ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ

לּכ ּגלּוי הּמּום היה לֹו. רגלֹורֹואין אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון ל, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ
מדקּדק  ּבחזקת זה הרי הּממחה, לחכם והביאֹו הֹואיל -ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ּכהן  עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו, רֹואין לפיכ עצמֹו; .על ְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אף „. - מּומֹו את הראה ּכ ואחר הּבכֹור, את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

ּכגֹון  ּבּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה, ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל - רגלֹו אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

אסּור  זה ׁשּמת.הרי ּכבכֹור ויּקבר ; ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
ּובדקֹו‰. ּכיסין, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור

הרּגּוזֹו על והֹוׁשיבּוהּו השדרה]הּממחה, ולא [סוף ּומעכֹו, ְְְְֲִִֶַַַֹֻ
ונמצאת  ונׁשחט, הּממחה, והּתירֹו ׁשנּיה, ּביצה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻיצאת

ּבּכסלים ּדבּוקה הֹואיל [מעיים]הּׁשנּיה מּתר, זה הרי - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
ּפי  על ׁשּנׁשחט ּפי על אף - נמע לא אם אבל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָֹּומעכֹו;

יּקבר. זה הרי ְֲִֵֵֶֶָֻממחה,
.Â- ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור, את וראה ממחה, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמי

מּביתֹו ויׁשּלם יּקבר, זה לדּקה,הרי רביע מׁשּלם? וכּמה ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּקנסּו מּפני ּדמיו? ּכל יׁשּלם לא מה ּומּפני לגּסה. ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּומחצה

הּבהמה ּבעל אֹותּה[הגסה]את יׁשהה ׁשּלא ּכדי , ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
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מום] בה יפול טרם יותר ,[מלהקריבה עוד נקנס - [ובדקה

הוראת  על יעבור שלא כדי בלבד, רבע של פיצוי ומקבל

יׂשר חז"ל] ּבארץ ּדּקה ּבהמה יגּדל אל.ולא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
.Ê על ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָהּנֹוטל

ׁשאין  חכמים ּבֹו וידעּו ּגדֹול, ממחה היה ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּפיו,
ׁשּנמצא  ּבין והּבּקּור, הראּיה על ׂשכר לֹו ּופסקּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכמֹותֹו,

ּתמים  ׁשּנמצא ּבין מּום זֹו,ּבעל ּבהמה על ׂשכר יּטל ולא . ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשּמביאין  זמן ּכל לעֹולם אֹותּה ורֹואה אחת; מּפעם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָחּוץ

חׁשד. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְֲִֵֵֶָָָֹאֹותּה,
.Á אין - חּלין לׁשם אֹותן למּכר הּבכֹורֹות על ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻהחׁשּוד

לבׂשר  ּדֹומה ׁשהּוא מּפני צבאים, ּבׂשר אפּלּו מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָלֹוקחין
עבּודין ׁשאינן עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחין ואין [לא העגל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָ

ויאמר:מעובדים] זכרּותֹו, יחּת ׁשּמא נקבה, ׁשל אפּלּו ,ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ
מלּבן; אפּלּו צמר, מּמּנּו לֹוקחין ואין הּוא'. נקבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻ'עֹור

צֹואי לֹומר, צרי טוּוי,[מלוכלך]ואין מּמּנּו לֹוקחין אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָ
צמר]ּולבדין מחתיכות ׁשאינֹו[יריעות - עבּודין ועֹורֹות , ְְֲִִֵֶָ

אצלֹו, לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ּתמים, ּבכֹור עֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמעּבד
רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ויקנסּו הּדּינים, יׁשמעּו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָׁשּמא

.Ë לּממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט
ּׁשּלא  ּומה הּדמים; את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו מה -ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
את  ּבמאכיל הּדין וכן הּדמים. את ויחזיר יּקבר, - ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאכל

ּוממּכר.הּטרפה  מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
.Èהּואּב ּתמים אם - טרפה ׁשּנמצא במקדש כֹור [ונשחט ְְְִִִֵֶָָָ

ּכמֹולקרבן] יּׂשרף, העֹור - ׁשהפׁשט אחר טרפה ונמצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ואם  יּקבר. והּבׂשר הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבארנּו

ויאֹותּו יּקבר, הּבׂשר - נׁשחט הּכהנים [יהנו]ּבמּומֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ממחה. ּפי על ׁשּנׁשחט והּוא, ְְְְִִֶֶַַֻּבעֹורֹו;

.‡È מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור
ּבגּזתֹו נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם אבל [צמרו]- ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ

הּוא  הרי - נׁשר אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז צמר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכל
ואפּלּו מּום. ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו נׁשר אפּלּו ּבהניה, ֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָאסּור
אֹותֹו הרי - מיתתֹו אחר לֹומר צרי ואין ׁשחיטתֹו, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָאחר
ּבמעׂשר  וכן עֹומד. ּבאּסּורֹו מחּיים, מּמּנּו ׁשּנׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּצמר
זֹו ּגזרה ּגזרּו ׁשּלא מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבהמה.
לכּפרה  ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, והּמעׂשר הּבכֹור על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשּינׁשר  הּצמר ּכל לּקח ּכדי אצלֹו, אֹותן יׁשהה ׁשּמא -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבין  ּתמים ּבין ּבׁשנתֹו, לאכלֹו ׁשּמצוה ּבארנּו, ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן.

מּום. ַַּבעל
.·Èמדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה במחובר]ּבכֹור ומעורב ,[תלוש ְְְֶֶֶָָָֻ

הּגּזה מן עּמֹו נראה ׁשהּוא את - שהיה ּוׁשחטֹו ניכר שלא -] ְְִִִִֶֶֶַָָ
הּצמר תלוש] והּוא עּמֹו, נראה ׁשאינֹו ואת ּבהניה; מּתר ,ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ראׁשֹו ּכלּפי הפּו חוץ]ׁשעּקרֹו כלפי קצותיו אסּור,[שב' - ְִֵֶַָָָֹ
מחּיים. ׁשּנׁשר ּכמי ְִִֵֶֶֶַַָׁשּזה

.‚È,חּלין ּבגּזי ׁשּנתערבה - מּום ּבעל אפּלּו ּבכֹור, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֻּגּזת
ּדבר  הּוא הרי אסּורים; הּכל - אלפים ּבכּמה אחת ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹאפּלּו

ׁשהּוא  ּבכל ּומקּדׁש הּסיטחׁשּוב, מלא האֹורג שיעור . -] ְְְִֵֵֶַַָָָֹ

הּמקּדׁשין,אריגה] מּצמר יּדלק; ּבבגד, הּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמּצמר
ׁשהּוא. ּבכל ְְֵֶַָמקּדׁש

ד  ¤¤ּפרק
ּבּבכֹורה ‡. חּיבת הּׁשּתפין, "ּבקרּבהמת נאמר לא . ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּפרה  ׁשּתף היה ׁשאם הּגֹוי; ׁשּתפּות למעט אּלא ,"ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻוצאנ
הרי  - ּבּולד אֹו ּבאם מאלף אחד לּגֹוי היה אפּלּו ּבעּבר, ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאֹו
אחד, אבר מּׁשניהן ּבאחד לֹו היה הּבכֹורה. מן ּפטּור ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
מּום  ּבעל יהיה ,יחת ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - רגל אֹו יד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכגֹון
יּפסל  ולא הּגֹוי, אבר ׁשּיחת אפׁשר ואם ּפטּור; זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבּבכֹורה. חּיב זה הרי -ְֲֵֶַַָָ
ּפרתֹו.· עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּלֹוקח

רּׁשאי  ׁשאינֹו ּפי על אף - מן לנכרי ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְִֵֶַַָָָהּבכֹורה,

ּבּה,[ישראל]‚. מּטּפל להיֹות הּגֹוי מן ּבהמה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָהמקּבל
-[יחלקו]והּולדֹות ּכזה מּיׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ּביניהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבבני  רחם ּכל "ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּורין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
ּביׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל",

קצּוב„. ּבממֹון הּגֹוי מן צאן הישראל המקּבל ויתן -] ְְִֵַַַָָֹ
תקופה] לאחר ּופסקהכסף הּׂשכר [סיכם], ׁשּיהיה עּמֹו ְִִֶֶַַָָָ

ברווח]ּביניהן יתחלקו הבהמות יתייקרו אם ּפחתּו[- ואם , ְֲִִֵֵֶ
הן,[יוזלו] יׂשראל ׁשּברׁשּות ּפי על אף - ליׂשראל ּפחתּו ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ממֹון  אצלֹו הּגֹוי ימצא לא ואם הֹואיל ּכקנינֹו, הן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהרי
נעׂשה  - ּומּולדֹותיהן האּלּו הּבהמֹות מן יגּבה מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגּבֹות
הּגֹוי  יד והרי ולדֹותיהן, ועל עליהן אחריּות לֹו ׁשּיׁש ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּכמי
ולד  אבל ּוולדֹותיהן. הן הּבכֹורה, מן ּופטּורין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבאמצע,
עליהן  לּגֹוי ואין הן, יׂשראל ׁשל ׁשהרי - חּיבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָולדֹות

ְרׁשּות.
מּגֹוי ‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לּגֹוי, מעֹות ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל

בכסף]ּבדיניהן - התורה שע"פ גוי ׁשּלא [בקנין ּפי על אף - ְִִֵֶֶַַֹ
מּיׂשראל  הּגֹוי קנה אם וכן ּבּבכֹורה; וחּיבת קנה ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמׁש
ּופטּורה  קנה ,מׁש ׁשּלא ּפי על אף - מעֹות ונתן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבדיניהן,

הּבכֹורה. ְִַָמן
.Â,ּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק  ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר .אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
.Êּבּכרה אם ידּוע ואין הּגֹוי, מן ּבהמה ילדה]הּלֹוקח -] ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ויאכל  ּבכֹור, ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ּבּכרה, לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו
מום]ּבמּומֹו לו ׁשהּמֹוציא [כשיהיה לּכהן; ואינֹו לּבעלים, ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,
.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגֹוי מן מניקה ּבהמה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלקח

ואפּלּו ׁשּילדה; ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
הרי  - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה

הּבכֹורה  מן ּפטּורה חֹולבתזֹו ׁשהיא ּבהמה וכן [נותנת . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
חֹולבֹות חלב] אינן הּבהמֹות, ׁשרב - הּבכֹורה מן ּפטּורה ,ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

ילדּו. ּכבר אם ְְִֶָָָאּלא
.Ëעד הּלֹוקח ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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ׁשֹותק  הּיׂשראלי ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה, ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם  .מכרּה ְְָָָ
.Èצּורתֹו נתּבארה לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה ּדּקה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבהמה

אמרּו אם - 'טּנּוף' הּנקרא הּוא וזה לּכל, ונּכרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרּבה
מן  ּפטּורה זֹו הרי - ׁשּנפסד' אּלא הּוא, 'עּבר ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻהרֹועים:

הּלֹוקח הּבכֹורה  ,לפיכ חכם; לרֹועה להראֹותֹו וצרי , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה, היתה אפּלּו הּגֹוי, מן ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות  הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה

ׁשליה ׁשהּפילה ּגּסה ּבהמה וכן העובר]הּגֹוי. הרי [שק - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד; ּבלא ׁשליה ׁשאין ולד, סימן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹזה
מתקּדׁש ׁשאין - לּכלבים הּׁשליה אֹותּה להׁשלי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
ּומחצה  זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכרים, אּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּבכֹורה
אּמֹו, סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנקבֹות;
הן  הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה. מתקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאינֹו
ּבהמת  אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּנקבֹות. ּבּה ׁשהּזכרים ּתּקבר, - ׁשליה ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èחררת ׁשהּפילה ּגּסה זֹו[חתיכת]ּבהמה הרי - ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
הּבכֹורה  מן עליו נפטרה ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ּכל  נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. והפסידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּדם,
קֹוברין  ולּמה קדּׁשה; זֹו ּבחררה ׁשאין ּפי על אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבּכרת,

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר לפרסם ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה?
.·Èּבארנּו לארּבעים ּכבר נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבהמה  ולד אבל ולד. אינֹו מארּבעים, לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד  מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה טּנּוף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָֹאחר
.‚Èׁשּיצאת ריקנית [מעוברת]מלאה[לשדה]ּבהמה ּובאה , ְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

הּבא ׁשאינֹו[הנולד]- ּדבר ׁשּמא מּספק; ּבכֹור ּכן אחר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
עד  רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ואין הּפילה, ּבּבכֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפֹוטר

ּכפּקה ראׁש טוויה]ׁשּיעּגילּו ה]ׁשל['כדור' [חוט ערב[חוט ְְִִֵֶֶֶַָֹ
.טוויה]

.„Èּומׁשלי אבר, אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו, והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים;

הּבכֹורה  מן והּניחֹוונפטרה אבר חת ואם השליכו . [ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
וחת לכלב] ּכל , הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד והּניחֹו, אבר  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּיצא  ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה קבּורה, צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאברים
נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ּבין ׁשלם ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻֻרּבֹו,

ְְֵַַלמפרע.
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לגֹוי, ּומכרֹו ׁשליׁש, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָיצא

ּדפן  ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש
ׁשהרב [הרחם] קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ,ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ

ּולמפרע רחם, ּדר יצא לא לכתחילה הראׁשֹון אם רק -] ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מהרחם] מתקּדׁש.יצא ְִֵַהּוא

.ÊË עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא
מהדופן] יצא הּיֹוצא.[והשאר ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ספק  זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו והּוא העּבר, חצי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻיצא
הּבא  ,לפיכ נפטרה; לא אֹו הּבכֹורה, מן נפטרה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹאם

ּבכֹור. ספק - ְְֲֵַָאחריו
.ÊÈּבסיב ׁשּכרכֹו דקל]ּבכֹור נגע [סיבי ולא והֹוציאֹו, ְְְְְִִֶַָָֹ

עליו  ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ׁשּכרכֹו אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּברחם,
זה  הרי מקֹום, מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל - ויצא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאחֹותֹו,

ּבכֹור. ְְֵספק
.ÁÈ- לזה ונכנס מּזה ויצא לזה, זה רחמים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק

ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אֹו רחם, ּפטר ׁשהרי רחמּההּבכֹור, ׁשּיפטר עד נפטרה, לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.ולדּה ְָָ
.ËÈויצא הרחם, ּבית ּכתלי ברחם]נפּתחּו נגע הרי [ולא - ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ

אוירֹו. אֹו מקּדׁשת, רחם נגיעת אם ספק ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָזה
.Îהרחם ּבית ּכתלי ספק [ונתלו]נעקרּו זה הרי - ּבצּוארֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש, ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם
.‡Îונעלמו]נגממּו אינֹו[הצטמקו הרחם, ּבית ּכתלי ְְְִֵֵֵֶֶָָ

ּדר ויצא הּפרּוץ, על מרּבה ועֹומד מקצתֹו, נפרץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקדֹוׁש.
ּדר ויצא העֹומד, על מרּבה הּפרּוץ ׁשהיה אֹו ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּפרּוץ,

ּבכֹור. ספק זה הרי - ְְֲֵֵֵֶָהעֹומד
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ּומּׁשּתביא ‡. אביה; ׁשּמכרּה הּקטּנה היא עברּיה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָאמה

נערה  ותעׂשה ׁשנה, עׂשרה ׁשּתים אחר ׂשערֹות אינֹוׁשּתי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לֹו ויׁש רׁשּות, ּבּה לֹו יׁש ׁשעדין ּפי על אף למכרּה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיכֹול
אילֹונית  ׁשהיא הּקטּנה אף ׁשּירצה. מי לכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלקּדׁשּה

לאביה  יׁש - ׂשערֹות ׁשּתי להבאת ראּויה ואינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבסימניה,
- והאנּדרּגינס הּטמטּום אבל קטּנה. ׁשהיא זמן ּכל ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻלמכרּה
עברּיה. אמה ּבדין ולא עברי, עבד ּבדין לא נמּכר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹאינֹו

ולא ·. העני, ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאין
ּכלּום  לֹו ּכסּות נׁשאר ואפּלּו מּטלטלין, ולא קרקע, לא - ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹ

אחר  לפּדֹותּה האב את ּכֹופין כן, ּפי על ואף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשעליו;
אֹו ׁשּמת, אֹו האב, ּברח מׁשּפחה. ּפגם מּׁשּום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמכרּה,

ׁשּתצא. עד עֹובדת זֹו הרי - לפּדֹותּה לֹו היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ּבכסף ‚. נקנית עברּיה ּובׁשטר.אמה כסף, ּבׁשוה אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
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מום] בה יפול טרם יותר ,[מלהקריבה עוד נקנס - [ובדקה

הוראת  על יעבור שלא כדי בלבד, רבע של פיצוי ומקבל

יׂשר חז"ל] ּבארץ ּדּקה ּבהמה יגּדל אל.ולא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
.Ê על ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָהּנֹוטל

ׁשאין  חכמים ּבֹו וידעּו ּגדֹול, ממחה היה ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּפיו,
ׁשּנמצא  ּבין והּבּקּור, הראּיה על ׂשכר לֹו ּופסקּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכמֹותֹו,

ּתמים  ׁשּנמצא ּבין מּום זֹו,ּבעל ּבהמה על ׂשכר יּטל ולא . ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשּמביאין  זמן ּכל לעֹולם אֹותּה ורֹואה אחת; מּפעם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָחּוץ

חׁשד. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְֲִֵֵֶָָָֹאֹותּה,
.Á אין - חּלין לׁשם אֹותן למּכר הּבכֹורֹות על ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻהחׁשּוד

לבׂשר  ּדֹומה ׁשהּוא מּפני צבאים, ּבׂשר אפּלּו מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָלֹוקחין
עבּודין ׁשאינן עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחין ואין [לא העגל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָ

ויאמר:מעובדים] זכרּותֹו, יחּת ׁשּמא נקבה, ׁשל אפּלּו ,ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ
מלּבן; אפּלּו צמר, מּמּנּו לֹוקחין ואין הּוא'. נקבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻ'עֹור

צֹואי לֹומר, צרי טוּוי,[מלוכלך]ואין מּמּנּו לֹוקחין אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָ
צמר]ּולבדין מחתיכות ׁשאינֹו[יריעות - עבּודין ועֹורֹות , ְְֲִִֵֶָ

אצלֹו, לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ּתמים, ּבכֹור עֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמעּבד
רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ויקנסּו הּדּינים, יׁשמעּו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָׁשּמא

.Ë לּממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט
ּׁשּלא  ּומה הּדמים; את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו מה -ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
את  ּבמאכיל הּדין וכן הּדמים. את ויחזיר יּקבר, - ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאכל

ּוממּכר.הּטרפה  מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
.Èהּואּב ּתמים אם - טרפה ׁשּנמצא במקדש כֹור [ונשחט ְְְִִִֵֶָָָ

ּכמֹולקרבן] יּׂשרף, העֹור - ׁשהפׁשט אחר טרפה ונמצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ואם  יּקבר. והּבׂשר הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבארנּו

ויאֹותּו יּקבר, הּבׂשר - נׁשחט הּכהנים [יהנו]ּבמּומֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ממחה. ּפי על ׁשּנׁשחט והּוא, ְְְְִִֶֶַַֻּבעֹורֹו;

.‡È מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור
ּבגּזתֹו נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם אבל [צמרו]- ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ

הּוא  הרי - נׁשר אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז צמר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכל
ואפּלּו מּום. ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו נׁשר אפּלּו ּבהניה, ֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָאסּור
אֹותֹו הרי - מיתתֹו אחר לֹומר צרי ואין ׁשחיטתֹו, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָאחר
ּבמעׂשר  וכן עֹומד. ּבאּסּורֹו מחּיים, מּמּנּו ׁשּנׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּצמר
זֹו ּגזרה ּגזרּו ׁשּלא מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבהמה.
לכּפרה  ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, והּמעׂשר הּבכֹור על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשּינׁשר  הּצמר ּכל לּקח ּכדי אצלֹו, אֹותן יׁשהה ׁשּמא -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבין  ּתמים ּבין ּבׁשנתֹו, לאכלֹו ׁשּמצוה ּבארנּו, ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן.

מּום. ַַּבעל
.·Èמדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה במחובר]ּבכֹור ומעורב ,[תלוש ְְְֶֶֶָָָֻ

הּגּזה מן עּמֹו נראה ׁשהּוא את - שהיה ּוׁשחטֹו ניכר שלא -] ְְִִִִֶֶֶַָָ
הּצמר תלוש] והּוא עּמֹו, נראה ׁשאינֹו ואת ּבהניה; מּתר ,ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ראׁשֹו ּכלּפי הפּו חוץ]ׁשעּקרֹו כלפי קצותיו אסּור,[שב' - ְִֵֶַָָָֹ
מחּיים. ׁשּנׁשר ּכמי ְִִֵֶֶֶַַָׁשּזה

.‚È,חּלין ּבגּזי ׁשּנתערבה - מּום ּבעל אפּלּו ּבכֹור, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֻּגּזת
ּדבר  הּוא הרי אסּורים; הּכל - אלפים ּבכּמה אחת ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹאפּלּו

ׁשהּוא  ּבכל ּומקּדׁש הּסיטחׁשּוב, מלא האֹורג שיעור . -] ְְְִֵֵֶַַָָָֹ

הּמקּדׁשין,אריגה] מּצמר יּדלק; ּבבגד, הּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמּצמר
ׁשהּוא. ּבכל ְְֵֶַָמקּדׁש

ד  ¤¤ּפרק
ּבּבכֹורה ‡. חּיבת הּׁשּתפין, "ּבקרּבהמת נאמר לא . ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּפרה  ׁשּתף היה ׁשאם הּגֹוי; ׁשּתפּות למעט אּלא ,"ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻוצאנ
הרי  - ּבּולד אֹו ּבאם מאלף אחד לּגֹוי היה אפּלּו ּבעּבר, ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאֹו
אחד, אבר מּׁשניהן ּבאחד לֹו היה הּבכֹורה. מן ּפטּור ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
מּום  ּבעל יהיה ,יחת ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - רגל אֹו יד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכגֹון
יּפסל  ולא הּגֹוי, אבר ׁשּיחת אפׁשר ואם ּפטּור; זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבּבכֹורה. חּיב זה הרי -ְֲֵֶַַָָ
ּפרתֹו.· עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּלֹוקח

רּׁשאי  ׁשאינֹו ּפי על אף - מן לנכרי ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְִֵֶַַָָָהּבכֹורה,

ּבּה,[ישראל]‚. מּטּפל להיֹות הּגֹוי מן ּבהמה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָהמקּבל
-[יחלקו]והּולדֹות ּכזה מּיׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ּביניהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבבני  רחם ּכל "ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּורין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
ּביׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל",

קצּוב„. ּבממֹון הּגֹוי מן צאן הישראל המקּבל ויתן -] ְְִֵַַַָָֹ
תקופה] לאחר ּופסקהכסף הּׂשכר [סיכם], ׁשּיהיה עּמֹו ְִִֶֶַַָָָ

ברווח]ּביניהן יתחלקו הבהמות יתייקרו אם ּפחתּו[- ואם , ְֲִִֵֵֶ
הן,[יוזלו] יׂשראל ׁשּברׁשּות ּפי על אף - ליׂשראל ּפחתּו ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ממֹון  אצלֹו הּגֹוי ימצא לא ואם הֹואיל ּכקנינֹו, הן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהרי
נעׂשה  - ּומּולדֹותיהן האּלּו הּבהמֹות מן יגּבה מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגּבֹות
הּגֹוי  יד והרי ולדֹותיהן, ועל עליהן אחריּות לֹו ׁשּיׁש ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּכמי
ולד  אבל ּוולדֹותיהן. הן הּבכֹורה, מן ּופטּורין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבאמצע,
עליהן  לּגֹוי ואין הן, יׂשראל ׁשל ׁשהרי - חּיבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָולדֹות

ְרׁשּות.
מּגֹוי ‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לּגֹוי, מעֹות ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל

בכסף]ּבדיניהן - התורה שע"פ גוי ׁשּלא [בקנין ּפי על אף - ְִִֵֶֶַַֹ
מּיׂשראל  הּגֹוי קנה אם וכן ּבּבכֹורה; וחּיבת קנה ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמׁש
ּופטּורה  קנה ,מׁש ׁשּלא ּפי על אף - מעֹות ונתן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבדיניהן,

הּבכֹורה. ְִַָמן
.Â,ּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק  ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר .אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
.Êּבּכרה אם ידּוע ואין הּגֹוי, מן ּבהמה ילדה]הּלֹוקח -] ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ויאכל  ּבכֹור, ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ּבּכרה, לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו
מום]ּבמּומֹו לו ׁשהּמֹוציא [כשיהיה לּכהן; ואינֹו לּבעלים, ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,
.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגֹוי מן מניקה ּבהמה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלקח

ואפּלּו ׁשּילדה; ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
הרי  - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה

הּבכֹורה  מן ּפטּורה חֹולבתזֹו ׁשהיא ּבהמה וכן [נותנת . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
חֹולבֹות חלב] אינן הּבהמֹות, ׁשרב - הּבכֹורה מן ּפטּורה ,ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

ילדּו. ּכבר אם ְְִֶָָָאּלא
.Ëעד הּלֹוקח ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

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

micar zekld - oipw xtq - fenz 'g oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשֹותק  הּיׂשראלי ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה, ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם  .מכרּה ְְָָָ
.Èצּורתֹו נתּבארה לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה ּדּקה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבהמה

אמרּו אם - 'טּנּוף' הּנקרא הּוא וזה לּכל, ונּכרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרּבה
מן  ּפטּורה זֹו הרי - ׁשּנפסד' אּלא הּוא, 'עּבר ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻהרֹועים:

הּלֹוקח הּבכֹורה  ,לפיכ חכם; לרֹועה להראֹותֹו וצרי , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה, היתה אפּלּו הּגֹוי, מן ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות  הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה

ׁשליה ׁשהּפילה ּגּסה ּבהמה וכן העובר]הּגֹוי. הרי [שק - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד; ּבלא ׁשליה ׁשאין ולד, סימן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹזה
מתקּדׁש ׁשאין - לּכלבים הּׁשליה אֹותּה להׁשלי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
ּומחצה  זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכרים, אּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּבכֹורה
אּמֹו, סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנקבֹות;
הן  הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה. מתקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאינֹו
ּבהמת  אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּנקבֹות. ּבּה ׁשהּזכרים ּתּקבר, - ׁשליה ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èחררת ׁשהּפילה ּגּסה זֹו[חתיכת]ּבהמה הרי - ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
הּבכֹורה  מן עליו נפטרה ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ּכל  נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. והפסידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּדם,
קֹוברין  ולּמה קדּׁשה; זֹו ּבחררה ׁשאין ּפי על אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבּכרת,

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר לפרסם ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה?
.·Èּבארנּו לארּבעים ּכבר נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבהמה  ולד אבל ולד. אינֹו מארּבעים, לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד  מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה טּנּוף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָֹאחר
.‚Èׁשּיצאת ריקנית [מעוברת]מלאה[לשדה]ּבהמה ּובאה , ְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

הּבא ׁשאינֹו[הנולד]- ּדבר ׁשּמא מּספק; ּבכֹור ּכן אחר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
עד  רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ואין הּפילה, ּבּבכֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפֹוטר

ּכפּקה ראׁש טוויה]ׁשּיעּגילּו ה]ׁשל['כדור' [חוט ערב[חוט ְְִִֵֶֶֶַָֹ
.טוויה]

.„Èּומׁשלי אבר, אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו, והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים;

הּבכֹורה  מן והּניחֹוונפטרה אבר חת ואם השליכו . [ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
וחת לכלב] ּכל , הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד והּניחֹו, אבר  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּיצא  ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה קבּורה, צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאברים
נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ּבין ׁשלם ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻֻרּבֹו,

ְְֵַַלמפרע.
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לגֹוי, ּומכרֹו ׁשליׁש, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָיצא

ּדפן  ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש
ׁשהרב [הרחם] קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ,ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ

ּולמפרע רחם, ּדר יצא לא לכתחילה הראׁשֹון אם רק -] ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מהרחם] מתקּדׁש.יצא ְִֵַהּוא

.ÊË עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא
מהדופן] יצא הּיֹוצא.[והשאר ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ספק  זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו והּוא העּבר, חצי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻיצא
הּבא  ,לפיכ נפטרה; לא אֹו הּבכֹורה, מן נפטרה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹאם

ּבכֹור. ספק - ְְֲֵַָאחריו
.ÊÈּבסיב ׁשּכרכֹו דקל]ּבכֹור נגע [סיבי ולא והֹוציאֹו, ְְְְְִִֶַָָֹ

עליו  ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ׁשּכרכֹו אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּברחם,
זה  הרי מקֹום, מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל - ויצא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאחֹותֹו,

ּבכֹור. ְְֵספק
.ÁÈ- לזה ונכנס מּזה ויצא לזה, זה רחמים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק

ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אֹו רחם, ּפטר ׁשהרי רחמּההּבכֹור, ׁשּיפטר עד נפטרה, לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.ולדּה ְָָ
.ËÈויצא הרחם, ּבית ּכתלי ברחם]נפּתחּו נגע הרי [ולא - ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ

אוירֹו. אֹו מקּדׁשת, רחם נגיעת אם ספק ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָזה
.Îהרחם ּבית ּכתלי ספק [ונתלו]נעקרּו זה הרי - ּבצּוארֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש, ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם
.‡Îונעלמו]נגממּו אינֹו[הצטמקו הרחם, ּבית ּכתלי ְְְִֵֵֵֶֶָָ

ּדר ויצא הּפרּוץ, על מרּבה ועֹומד מקצתֹו, נפרץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקדֹוׁש.
ּדר ויצא העֹומד, על מרּבה הּפרּוץ ׁשהיה אֹו ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּפרּוץ,

ּבכֹור. ספק זה הרי - ְְֲֵֵֵֶָהעֹומד
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ּומּׁשּתביא ‡. אביה; ׁשּמכרּה הּקטּנה היא עברּיה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָאמה

נערה  ותעׂשה ׁשנה, עׂשרה ׁשּתים אחר ׂשערֹות אינֹוׁשּתי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לֹו ויׁש רׁשּות, ּבּה לֹו יׁש ׁשעדין ּפי על אף למכרּה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיכֹול
אילֹונית  ׁשהיא הּקטּנה אף ׁשּירצה. מי לכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלקּדׁשּה

לאביה  יׁש - ׂשערֹות ׁשּתי להבאת ראּויה ואינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבסימניה,
- והאנּדרּגינס הּטמטּום אבל קטּנה. ׁשהיא זמן ּכל ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻלמכרּה
עברּיה. אמה ּבדין ולא עברי, עבד ּבדין לא נמּכר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹאינֹו

ולא ·. העני, ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאין
ּכלּום  לֹו ּכסּות נׁשאר ואפּלּו מּטלטלין, ולא קרקע, לא - ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹ

אחר  לפּדֹותּה האב את ּכֹופין כן, ּפי על ואף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשעליו;
אֹו ׁשּמת, אֹו האב, ּברח מׁשּפחה. ּפגם מּׁשּום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמכרּה,

ׁשּתצא. עד עֹובדת זֹו הרי - לפּדֹותּה לֹו היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ּבכסף ‚. נקנית עברּיה ּובׁשטר.אמה כסף, ּבׁשוה אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
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ׁשּצרי  מּפני ּבפרּוטה, נקנית ּבדמים ואינּה לקנֹותּה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבׁשטר? ּכיצד ותצא. ּפדיֹונּה ׁשּתגרע ּכדי לגרעֹון, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשראּויין
'ּבּתי  ,'ל מכּורה 'ּבּתי החרׂש: על אֹו הּניר על לֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּכֹותב
האב  עברּיה, אמה ּוׁשטר האדֹון; ּביד ונֹותן ,'ל ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָקנּויה

ְּכֹותבֹו.
ּבית „. ׁשּמכרּוהּו ּכעבד ׁשנים ׁשׁש עֹובדת עברּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאמה
העברּיה";ּדין  אֹו העברי, אחי ל יּמכר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשׁש, ּבתֹו יֹובל ּבּה ּפגע ואם ׁשבע. ּבתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָויֹוצאה
ּבן, ׁשהּניח ּפי על אף - האדֹון מת ואם ּכעבד . חּנם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאה
וכן  ּכן". ּתעׂשה לאמת "ואף ׁשּנאמר: ּכנרצע, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹוצאה
ּומחל  ׁשחרּור, ׁשטר לּה ּכתב ואם ויֹוצאה; ּפדיֹונּה, ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמגרעת

ּכעבד. חּנם יֹוצאה - הּׁשאר ְְְִֶֶַַָָָעל
ּבסימנין ‰. יֹוצאה ׁשהיא עברּיה, אמה ּכיון יתרה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

כסף. ּבלא לחרּות יֹוצאה - נערה ונעׂשית סימנין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהביאה
יֹוצאה  זֹו הרי - ׁשּלקחּה יֹום מאחר סימנין הביאה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאפּלּו
יציאה  הּכתּוב לּה רּבה - חּנם" "ויצאה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחרּות,
ׁשהיא  למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי העבד; על יתר ּבחּנם, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
ׁשּתבּגר, עד אביה לרׁשּות ותחזר נערּות, סימני ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת
ימי  לּה ׁשאין אילֹונית הּבת היתה אביה. מרׁשּות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָותצא
ּתצא  ׁשּבגרה, ּכיון - לבגרּות מּקטנּותּה יֹוצאה אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנערּות,

ְֵלחרּות.
.Â אברים ּבראׁשי יֹוצאה עברּיה אמה "לא אין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אֹו ׁשּנֹו הּפיל אם - עברי עבד וכן העבדים". ּכצאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחברֹו, החֹובל ּכדין לֹו מׁשּלם עינֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַסּמא
ּבׁשני  נקנית עברּיה ׁשאמה למד, נמצאת חֹובל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבהלכֹות
- דברים ּבׁשּׁשה עצמּה וקֹונה ּבׁשטר; אֹו ּבכסף, - ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָדברים
ּובמיתת  ׁשחרּור, ּובׁשטר ּכסף, ּובגרעֹון ּוביֹובל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנים,

ּובסימנין. ְִִָָאדֹון,
.Ê ּכׁשאר היא הרי - לבנֹו אֹו לעצמֹו האדֹון אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיעד

ּבמיתת  אּלא אּלּו, מּכל ּבאחד יֹוצאה ואינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָהארּוסֹות,
ּכיצד  ּפדּיה. למצות קֹודמת יעּוד ּומצות ּבגט; אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּבעל,
לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר יעּוד? ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמצות
ּבסֹוף  אפּלּו לאּׁשה'; לי אּת 'הרי לי', מארסת אּת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹ'הרי
ּכלּום, לּה לּתן צרי ואינֹו החּמה. לׁשקיעת סמּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשׁש
איׁשּות, מנהג ּבּה ונֹוהג נּתנּו. לקּדּוׁשין הראׁשֹונֹות ְְְְִִִִִִֵֶַָָָׁשּמעֹות

ואינֹו ׁשפחּות. מנהג ׁשּנאמר:לא ּכאחת, ׁשּתים מיעד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ
ונתן  ּגדֹול, ּבנֹו היה אם לבנֹו? מיעדּה וכיצד ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָ"יעדּה".
ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר האב הרי - לֹו ליעדּה לאביו  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָרׁשּות

לבני'. מקּדׁשת אּת ְְְֲִִֵֶֶַֻ'הרי
.Á אּלא לבנֹו, ולא לֹו לא עברּיה אמה מיעד האדֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאין

אביה [בהסכמתה]מּדעּתּה קּבל ׁשּכבר ּפי על אף , ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
מת  ואם מּדעּתּה. - "יעדּה" אֹומר: הּוא הרי  ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמעֹותיה;
לחרּות  יצאת ׁשהרי לֹו, ליעדּה יכֹול ּבנֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָהאדֹון

האדֹון. ְִַָָּבמיתת
.Ëלפיכ ּכנּׂשּואין; ואינֹו ּכארּוסין, כהן]הּיעּוד הוא [אם ְְְְִִִִִֵֵַָ

ׁשּתּכנס  עד - נדריה מפר ולא יֹורׁשּה, ולא לּה, מּטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאינֹו

לֹו, יעדּה לא - לּה" יעׂשה לא אּלה ׁשלׁש "ואם ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻלחּפה.
חּנם" "ויצאה ּכסף; ּבגרעֹון נפּדית ולא לבנֹו, יעדּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹולא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו סימנין, ּבהבאת -ְְֲִִֵֶַַַָָ
.È.עברי ּכעבד עצמּה ּבהן ׁשּקֹונה הּדרכים אֹותן על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיתר

אחר, לאיׁש לּתנּה ולא עברּיה, אמה למּכר יכֹול האדֹון ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹאין
ּכלּום, עׂשה לא - נתן אֹו מכר ואם קרֹוב. ּבין רחֹוק, ְְִֵֵַַָָָָָָֹּבין

למכר  ימׁשל לא נכרי "לעם -ׁשּנאמר: עברי עבד וכן ּה". ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
הצר ׁשּלא לי, ויראה לּתנֹו. ולא לאחר, למכרֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֻלא
ליעדּה לֹו ׁשּיׁש מּפני אּלא ּבאמה, זה ּדבר לאסר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכתּוב

למכרּה". ימׁשל לא נכרי "לעם נאמר: לכ ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹלבנֹו;
.‡Èאֹו עליו לּה ׁשּיׁש למי אּלא נמּכרת עברּיה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאין

ליעּוד  ראּויה ׁשּתהיה ּכדי קּדּוׁשין, ּבנֹו מֹוכר על ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ
יכֹול  האדֹון ׁשאין ּפי על ׁשאף - לאביו ּבּתֹו את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאדם
אינֹו אבל אחיו. ּבת האמה ׁשהרי לבנֹו, היא ראּויה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָליעדּה,
לאדֹון, ראּויה ׁשאינּה מּפני - לבנֹו ּבּתֹו את למּכר ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹיכֹול
אביו. אחֹות ׁשהיא מּפני ּבנֹו, לבן ולא אחֹותֹו, היא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָֹׁשהרי

.·È לכהן אלמנה ּכגֹון לפסּולין, ּבּתֹו את למּכר לאדם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
ׁשהן  ּפי על ׁשאף הדיֹוט; לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגדֹול,

ּבהן  ּתֹופסין קּדּוׁשין .ּבלאו, ְְִִִֶָָ
.‚Èונתארמלה קטּנה, ּכׁשהיא ּבּתֹו אֹו[נתאלמנה]המקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

את  למּכר יכֹול אדם ׁשאין למכרּה; יכֹול אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹנתּגרׁשה
אחר  לׁשפחּות מֹוכרּה אבל איׁשּות; אחר לׁשפחּות ְְְְְֲִִִִַַַַָָּבּתֹו
האדֹון, אֹותּה ויעד ּתחּלה, לׁשפחּות מכרּה ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשפחּות.
- קטּנה ּכׁשהיא האב לרׁשּות וחזרה ּגרׁשּה אֹו האדֹון ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּומת

ּגדֹול. לכהן אפּלּו ׁשנּיה, ּפעם מֹוכרּה האב אם הרי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
ׁשהיא  ּפי על אף - לּה וחלץ הּיעּוד, מן יבם לפני ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפלה
הּכהּנה, מן נפסלה הרי קטּנה, ׁשהיא מּפני ּפסּולה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻחליצה
ּכמֹו ּבּה, ּתֹופסין וקּדּוׁשין הֹואיל לכהן, למכרּה לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵָָָֹויׁש

ְִֵֶָׁשּנתּבאר.
.„È ּבגרעֹון אֹו ּבּיֹובל אֹו ּבּׁשנים ויצאת ּבּתֹו, את ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוכר

ׁשנּיה  ּפעם ּולמכרּה לחזר לֹו יׁש - קטּנה היא ועדין ,ּכסף, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשאמרנּו. ְְֶַָּכמֹו

.ÂË אם - לאחר וקּדׁשּה הל ּכ ואחר ּבּתֹו, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ולא  לֹו לא האדֹון, יעד לא ואם מיעד. ליעד, האדֹון ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹרצה
אׁשת  ותעׂשה קּדּוׁשיה יּגמרּו אדֹון, מרׁשּות ּכׁשּתצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָלבנֹו

.איׁש ִ
.ÊË ליעד ׁשּלא מנת על האדֹון על ּופסק ּבּתֹו, את ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר

מה  על ׁשהתנה מיעד; ליעד, האדֹון רצה אם - ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותּה
ּבטל  ׁשּתנאֹו ּבּתֹורה, .ּׁשּכתּוב ְֵֶֶַָָָָ

ה'תשע"ד  תמוז ט' שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ּכנעני‡. גוי]עבד את [כל וקֹונה דברים, ּבחמּׁשה נקנה - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

אֹו ּבחזקה, אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנה ּבׁשלׁשה: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹעצמֹו
ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, עצמֹו את וקֹונה ּבמׁשיכה; אֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבחליפין,
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ונקנה  ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ועבד אברים. ּבראׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹו
זה  ספר ּבתחּלת ּבארנּו ּוכבר הּבהמה. ּכמׁשיכת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמׁשיכה

ּבהן. נקנין ׁשהעבדים הּדרכים ְְֲִִִִֶֶַָָָָָּכל
לרּבֹו·. אחד ׁשּנתן ּכגֹון ּבכסף? עצמֹו את קֹונה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּכיון  - לחרּות' ּבהם עבּד ׁשּיצא מנת 'על לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמעֹות
ואינֹו לחרּות. העבד יצא כסף, ׁשוה אֹו הּכסף הרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּקּבל
ׁשּלא  לאדם וזכין לֹו, היא ׁשּזכּות - העבד ּדעת ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹצרי
מנת  'על לֹו: ואמר מעֹות לעבד אחד נתן אם וכן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפניו.
יצא  הּמעֹות, וקּבל האדֹון רצה אם - לחרּות' ּבהן ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּתצא
ׁשּלא  הּמעֹות; העבד קנה לא רצה, לא ואם לחרּות; ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהעבד
אֹו הּכסף ואחד לחרּות. ּבהן ׁשּיצא מנת על אּלא לֹו ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנתן

לֹו. עצמֹו להקנֹות ּבין לקנֹותֹו ּבין כסף, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַׁשוה
החרׂש‚. על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? 'הרי ּכיצד : ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

עסק  לי 'אין אֹו ,'עצמ ׁשל אּתה 'הרי אֹו חֹורין', ּבן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאּתה
ּגט  ׁשל ּגּופֹו הּוא ׁשּזה זה, ּבענין ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ,'ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּב
ׁשהיּו אֹו עדים, ׁשני ּבפני הּׁשטר את לֹו ּומסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשחרּור,
יצא  זה הרי - לבינֹו ּבינֹו לֹו ּומסרֹו ּבֹו חתּומים ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָהעדים
ּבכתב: ׁשּלא לֹו אמר ּכאחד. ּבאין וידֹו ּגּטֹו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלחרּות,
ּפי  על אף - 'עצמ ׁשל אּתה 'הרי חֹורין', ּבן אּתה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ'הרי
- מּידֹו ׁשּקנה ּפי על ואף ּדין, ּבבית עדים עליו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהעיד
ּבכסף  אּלא לחרּות, יֹוצא העבד ׁשאין נׁשּתחרר; לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעדין

ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר לׁשפחתֹו:[עיקרי]אֹו והּכֹותב אברים. ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
ּכלּום. אמר לא אדם', לכל מּתרת אּת ְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻ'הרי

וחּסרֹו„. ּבכּונה, עבּדֹו את הּמּכה אברים? ּבראׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד
לחרּות, יצא - חֹוזרין ׁשאין אברים וארּבעה מעׂשרים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
אּלא  ּבּתֹורה נאמר לא לּמה ּכן, אם ׁשחרּור. ּגט ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי
ׁשּבּגלּוי  מּומין ועין, ּׁשן מה מהן: לדּון ו"עין"? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ׁשן"
יצא  חֹוזר, ׁשאינֹו ׁשּבּגלּוי מּום ּכל אף - חֹוזרין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינן
החֹות אֹו ּבּביצים, עבּדֹו המסרס אבל לחרּות. ּבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהעבד
וכן  ׁשּבּגלּוי. מּומין ׁשאינן לחרּות, יֹוצא אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָלׁשֹונֹו
לחזר. סֹופֹו ׁשהרי לחרּות, יֹוצא אינֹו - הּקטן ׁשן ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמּפיל

וטבלּו‰. ׁשּמלּו עבדים אּלא אברים ּבראׁשי יֹוצא ,אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
עבד  אבל מצוֹות; ּבמקצת יׁשנן אינֹוׁשהרי ּבגּיּותֹו, ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

חֹוזרין: ׁשאינן אברים ראׁשי הן ואּלּו אברים. ּבראׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָיֹוצא
וראׁש האזנים, ראׁשי עׂשרים, ורגלים ידים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאצּבעֹות
העינים  אבל ׁשּבאּׁשה; ּדּדין וראׁשי הּגוּיה, וראׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהחטם,

ּבּתֹורה. מפרׁשין הן הרי ְְֲִִִֵֵַַַָָֹוהּׁשּנים,
.Â,הּיד ּגב על נסּפרת אם - וחתכּה יתרה, אצּבע לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה

לחרּות  ּבּה יֹוצא וחטטּהעבד סמּויה, עינֹו היתה [עקר . ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ
והּוא אותה] אבר. חּסרֹו ׁשהרי לחרּות, ּבּה יֹוצא עבד -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָ

ּבֹו עֹוׂשה ואינֹו ּבטל, ׁשהיה אברים מראׁשי לאחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּדין
לחרּות. ויצא אבר חּסרֹו הרי חתכֹו, ׁשאם - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָמלאכה

.Ê יֹוצא עבד - וחרׁשּה אזנֹו על וסּמאּה, עינֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכהּו
ואינֹו אזנֹו ּכנגד רֹואה, ואינֹו עינֹו ּכנגד הּכהּו לחרּות; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבהן

לחרּות  ּבהן יֹוצא עבד אין - .ׁשֹומע ְֵֵֵֵֶֶֶַָ
.Á אם - ונדנדה ׁשּנֹו על מאֹורּה, וחּסר עינֹו על ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּכהּו

יצא  לאו, ואם לחרּות; יֹוצא אינֹו ּבהן, להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָיכֹול
.לחרּות  ְֵ

.Ëוהּכהּו מנּודנדת, ׁשּנֹו אֹו מאֹורּה, וחּסר ּכהה עינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָהיתה
אם  - הּכהה העין סּמא אֹו הּנֹודדת, הּׁשן והּפיל ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאדֹון
לאו, ואם לחרּות; יצא ׁשהּוא, ּכל ּכבר ּבהן מׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

לחרּות  יצא .לא ְֵָָֹ
.Èידֹו על אינֹו[והתנפחה]וצבתהּכהּו - לחזר וסֹופּה ידֹו, ְְֲִֵַַָָָָָָֹ

יצא  - הּלחי מן עצם ּבֹו ודלּדל ּבזקנֹו, ּתלׁש לחרּות. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹוצא
העצם. ּבאֹותֹו הּקבּועין הּׁשּנים מעׂשה ּבּטל ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,

.‡È אבן ׁשּזרק ּכגֹון - כּונה ּבלא עינֹו סּמא אֹו ׁשּנֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפיל
לא  - אצּבעֹו חתכה אֹו ׁשּנֹו והּפילה ּבעבד ונפלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלבהמה,

לחרּות  יּפיל",יצא אמתֹו ׁשן אֹו עבּדֹו ׁשן "אם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּיתּכּון. ְִֵֶַַעד

.·È ׁשּבמעיה העּבר עין וסּמא ׁשפחתֹו, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהֹוׁשיט
לֹו ׁשּיתּכּון ּדבר ידע לא ׁשהרי לחרּות, יצא לא -. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.‚È חתר' וסּמאּה, עיני' לי 'ּכחל לֹו: ואמר רֹופא, רּבֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹהיה
ּפי  על ׁשאף לחרּות; ויצא ּבאדֹון, ׂשחק - והּפילּה ׁשּני' ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלי
ּולסּכן  העבד ּבאברי לנּגע נתּכּון הרי להּזיק, נתּכּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
והיה  ּכֹואבת, העבד עין היתה אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהם.

לחרּות  יצא ׁשהרי - לֹו ועקרּה רֹופא, .רּבֹו ְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ
.„È לחרּות יצא זה הרי - עינֹו את וסּמה עבּדֹו, ׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמּפיל

עינֹו ּדמי לֹו ונֹותן ּבזה.ּבׁשּנֹו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.ÂË ׁשּתפין ׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֻמי

ׁשחבל  לרּבֹו מיחד ׁשאינֹו לפי אברים, ּבראׁשי י ֹוצא אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
.ּבֹו

.ÊËּברזל צאן הבעל]עבדי של המלאה -[באחריותו ְְֵֶַַֹ
האּׁשה. לא אבל הּבעל; חּסרן אם אברים, ּבראׁשי ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹוצאין

מלֹוג ובבעלותה]ועבדי האשה ידי על אינן [שהובאו - ְְְֵֵַָ
לֹו אין ׁשהרי הּבעל, הּפילן אם לא אברים, ּבראׁשי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹיֹוצאין
ׁשאינן  מּפני האּׁשה, אֹותן הּפילה אם ולא ּפרֹות, אּלא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבהן

לּה. ְִָָֻמיחדין
.ÊÈ מקֹום ּבכל נֹוהג אינֹו אברים, ּבראׁשי העבד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיציאת

ׁשהּוא  מּפני סמּוכין, ּדין ּבית אּלא ּבֹו ּדנין ואין זמן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּובכל
ו'סּמית קנס  ׁשּני', את 'הּפלּת לרּבֹו: ׁשאמר עבד ,לפיכ . ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשאם  ּפטּור; - זה' עׂשיתי 'לא אֹומר: והאדֹון עיני', ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאת
עדים, ּבלא לחרּות להֹוציאֹו חּיב אינֹו מעצמֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹיֹודה
ׁשּכל  ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור; - ּבקנס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּמֹודה

מּלׁשּלמֹו. ּפטּור - ּבקנס ְְְִִֶַָָמֹודה

ה'תשע"ד  תמוז י' שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב

ע  לפלֹוני זה ּבגט 'זכה אף ואמר: חֹורין, ּבן יצא - בּדי' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; הּגט הּגיע ׁשּלא ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי' זה ּגט 'ּתנּו אמר: אם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹאבל
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ׁשּצרי  מּפני ּבפרּוטה, נקנית ּבדמים ואינּה לקנֹותּה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבׁשטר? ּכיצד ותצא. ּפדיֹונּה ׁשּתגרע ּכדי לגרעֹון, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשראּויין
'ּבּתי  ,'ל מכּורה 'ּבּתי החרׂש: על אֹו הּניר על לֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּכֹותב
האב  עברּיה, אמה ּוׁשטר האדֹון; ּביד ונֹותן ,'ל ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָקנּויה

ְּכֹותבֹו.
ּבית „. ׁשּמכרּוהּו ּכעבד ׁשנים ׁשׁש עֹובדת עברּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאמה
העברּיה";ּדין  אֹו העברי, אחי ל יּמכר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשׁש, ּבתֹו יֹובל ּבּה ּפגע ואם ׁשבע. ּבתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָויֹוצאה
ּבן, ׁשהּניח ּפי על אף - האדֹון מת ואם ּכעבד . חּנם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאה
וכן  ּכן". ּתעׂשה לאמת "ואף ׁשּנאמר: ּכנרצע, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹוצאה
ּומחל  ׁשחרּור, ׁשטר לּה ּכתב ואם ויֹוצאה; ּפדיֹונּה, ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמגרעת

ּכעבד. חּנם יֹוצאה - הּׁשאר ְְְִֶֶַַָָָעל
ּבסימנין ‰. יֹוצאה ׁשהיא עברּיה, אמה ּכיון יתרה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

כסף. ּבלא לחרּות יֹוצאה - נערה ונעׂשית סימנין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהביאה
יֹוצאה  זֹו הרי - ׁשּלקחּה יֹום מאחר סימנין הביאה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאפּלּו
יציאה  הּכתּוב לּה רּבה - חּנם" "ויצאה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחרּות,
ׁשהיא  למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי העבד; על יתר ּבחּנם, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
ׁשּתבּגר, עד אביה לרׁשּות ותחזר נערּות, סימני ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת
ימי  לּה ׁשאין אילֹונית הּבת היתה אביה. מרׁשּות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָותצא
ּתצא  ׁשּבגרה, ּכיון - לבגרּות מּקטנּותּה יֹוצאה אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנערּות,

ְֵלחרּות.
.Â אברים ּבראׁשי יֹוצאה עברּיה אמה "לא אין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אֹו ׁשּנֹו הּפיל אם - עברי עבד וכן העבדים". ּכצאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחברֹו, החֹובל ּכדין לֹו מׁשּלם עינֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַסּמא
ּבׁשני  נקנית עברּיה ׁשאמה למד, נמצאת חֹובל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבהלכֹות
- דברים ּבׁשּׁשה עצמּה וקֹונה ּבׁשטר; אֹו ּבכסף, - ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָדברים
ּובמיתת  ׁשחרּור, ּובׁשטר ּכסף, ּובגרעֹון ּוביֹובל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנים,

ּובסימנין. ְִִָָאדֹון,
.Ê ּכׁשאר היא הרי - לבנֹו אֹו לעצמֹו האדֹון אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיעד

ּבמיתת  אּלא אּלּו, מּכל ּבאחד יֹוצאה ואינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָהארּוסֹות,
ּכיצד  ּפדּיה. למצות קֹודמת יעּוד ּומצות ּבגט; אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּבעל,
לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר יעּוד? ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמצות
ּבסֹוף  אפּלּו לאּׁשה'; לי אּת 'הרי לי', מארסת אּת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹ'הרי
ּכלּום, לּה לּתן צרי ואינֹו החּמה. לׁשקיעת סמּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשׁש
איׁשּות, מנהג ּבּה ונֹוהג נּתנּו. לקּדּוׁשין הראׁשֹונֹות ְְְְִִִִִִֵֶַָָָׁשּמעֹות

ואינֹו ׁשפחּות. מנהג ׁשּנאמר:לא ּכאחת, ׁשּתים מיעד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ
ונתן  ּגדֹול, ּבנֹו היה אם לבנֹו? מיעדּה וכיצד ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָ"יעדּה".
ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר האב הרי - לֹו ליעדּה לאביו  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָרׁשּות

לבני'. מקּדׁשת אּת ְְְֲִִֵֶֶַֻ'הרי
.Á אּלא לבנֹו, ולא לֹו לא עברּיה אמה מיעד האדֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאין

אביה [בהסכמתה]מּדעּתּה קּבל ׁשּכבר ּפי על אף , ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
מת  ואם מּדעּתּה. - "יעדּה" אֹומר: הּוא הרי  ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמעֹותיה;
לחרּות  יצאת ׁשהרי לֹו, ליעדּה יכֹול ּבנֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָהאדֹון

האדֹון. ְִַָָּבמיתת
.Ëלפיכ ּכנּׂשּואין; ואינֹו ּכארּוסין, כהן]הּיעּוד הוא [אם ְְְְִִִִִֵֵַָ

ׁשּתּכנס  עד - נדריה מפר ולא יֹורׁשּה, ולא לּה, מּטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאינֹו

לֹו, יעדּה לא - לּה" יעׂשה לא אּלה ׁשלׁש "ואם ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻלחּפה.
חּנם" "ויצאה ּכסף; ּבגרעֹון נפּדית ולא לבנֹו, יעדּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹולא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו סימנין, ּבהבאת -ְְֲִִֵֶַַַָָ
.È.עברי ּכעבד עצמּה ּבהן ׁשּקֹונה הּדרכים אֹותן על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיתר

אחר, לאיׁש לּתנּה ולא עברּיה, אמה למּכר יכֹול האדֹון ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹאין
ּכלּום, עׂשה לא - נתן אֹו מכר ואם קרֹוב. ּבין רחֹוק, ְְִֵֵַַָָָָָָֹּבין

למכר  ימׁשל לא נכרי "לעם -ׁשּנאמר: עברי עבד וכן ּה". ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
הצר ׁשּלא לי, ויראה לּתנֹו. ולא לאחר, למכרֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֻלא
ליעדּה לֹו ׁשּיׁש מּפני אּלא ּבאמה, זה ּדבר לאסר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכתּוב

למכרּה". ימׁשל לא נכרי "לעם נאמר: לכ ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹלבנֹו;
.‡Èאֹו עליו לּה ׁשּיׁש למי אּלא נמּכרת עברּיה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאין

ליעּוד  ראּויה ׁשּתהיה ּכדי קּדּוׁשין, ּבנֹו מֹוכר על ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ
יכֹול  האדֹון ׁשאין ּפי על ׁשאף - לאביו ּבּתֹו את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאדם
אינֹו אבל אחיו. ּבת האמה ׁשהרי לבנֹו, היא ראּויה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָליעדּה,
לאדֹון, ראּויה ׁשאינּה מּפני - לבנֹו ּבּתֹו את למּכר ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹיכֹול
אביו. אחֹות ׁשהיא מּפני ּבנֹו, לבן ולא אחֹותֹו, היא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָֹׁשהרי

.·È לכהן אלמנה ּכגֹון לפסּולין, ּבּתֹו את למּכר לאדם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
ׁשהן  ּפי על ׁשאף הדיֹוט; לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגדֹול,

ּבהן  ּתֹופסין קּדּוׁשין .ּבלאו, ְְִִִֶָָ
.‚Èונתארמלה קטּנה, ּכׁשהיא ּבּתֹו אֹו[נתאלמנה]המקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

את  למּכר יכֹול אדם ׁשאין למכרּה; יכֹול אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹנתּגרׁשה
אחר  לׁשפחּות מֹוכרּה אבל איׁשּות; אחר לׁשפחּות ְְְְְֲִִִִַַַַָָּבּתֹו
האדֹון, אֹותּה ויעד ּתחּלה, לׁשפחּות מכרּה ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשפחּות.
- קטּנה ּכׁשהיא האב לרׁשּות וחזרה ּגרׁשּה אֹו האדֹון ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּומת

ּגדֹול. לכהן אפּלּו ׁשנּיה, ּפעם מֹוכרּה האב אם הרי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
ׁשהיא  ּפי על אף - לּה וחלץ הּיעּוד, מן יבם לפני ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפלה
הּכהּנה, מן נפסלה הרי קטּנה, ׁשהיא מּפני ּפסּולה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻחליצה
ּכמֹו ּבּה, ּתֹופסין וקּדּוׁשין הֹואיל לכהן, למכרּה לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵָָָֹויׁש

ְִֵֶָׁשּנתּבאר.
.„È ּבגרעֹון אֹו ּבּיֹובל אֹו ּבּׁשנים ויצאת ּבּתֹו, את ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוכר

ׁשנּיה  ּפעם ּולמכרּה לחזר לֹו יׁש - קטּנה היא ועדין ,ּכסף, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשאמרנּו. ְְֶַָּכמֹו

.ÂË אם - לאחר וקּדׁשּה הל ּכ ואחר ּבּתֹו, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ולא  לֹו לא האדֹון, יעד לא ואם מיעד. ליעד, האדֹון ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹרצה
אׁשת  ותעׂשה קּדּוׁשיה יּגמרּו אדֹון, מרׁשּות ּכׁשּתצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָלבנֹו

.איׁש ִ
.ÊË ליעד ׁשּלא מנת על האדֹון על ּופסק ּבּתֹו, את ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר

מה  על ׁשהתנה מיעד; ליעד, האדֹון רצה אם - ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותּה
ּבטל  ׁשּתנאֹו ּבּתֹורה, .ּׁשּכתּוב ְֵֶֶַָָָָ

ה'תשע"ד  תמוז ט' שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ּכנעני‡. גוי]עבד את [כל וקֹונה דברים, ּבחמּׁשה נקנה - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

אֹו ּבחזקה, אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנה ּבׁשלׁשה: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹעצמֹו
ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, עצמֹו את וקֹונה ּבמׁשיכה; אֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבחליפין,
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ונקנה  ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ועבד אברים. ּבראׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹו
זה  ספר ּבתחּלת ּבארנּו ּוכבר הּבהמה. ּכמׁשיכת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמׁשיכה

ּבהן. נקנין ׁשהעבדים הּדרכים ְְֲִִִִֶֶַָָָָָּכל
לרּבֹו·. אחד ׁשּנתן ּכגֹון ּבכסף? עצמֹו את קֹונה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּכיון  - לחרּות' ּבהם עבּד ׁשּיצא מנת 'על לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמעֹות
ואינֹו לחרּות. העבד יצא כסף, ׁשוה אֹו הּכסף הרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּקּבל
ׁשּלא  לאדם וזכין לֹו, היא ׁשּזכּות - העבד ּדעת ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹצרי
מנת  'על לֹו: ואמר מעֹות לעבד אחד נתן אם וכן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפניו.
יצא  הּמעֹות, וקּבל האדֹון רצה אם - לחרּות' ּבהן ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּתצא
ׁשּלא  הּמעֹות; העבד קנה לא רצה, לא ואם לחרּות; ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהעבד
אֹו הּכסף ואחד לחרּות. ּבהן ׁשּיצא מנת על אּלא לֹו ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנתן

לֹו. עצמֹו להקנֹות ּבין לקנֹותֹו ּבין כסף, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַׁשוה
החרׂש‚. על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? 'הרי ּכיצד : ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

עסק  לי 'אין אֹו ,'עצמ ׁשל אּתה 'הרי אֹו חֹורין', ּבן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאּתה
ּגט  ׁשל ּגּופֹו הּוא ׁשּזה זה, ּבענין ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ,'ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּב
ׁשהיּו אֹו עדים, ׁשני ּבפני הּׁשטר את לֹו ּומסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשחרּור,
יצא  זה הרי - לבינֹו ּבינֹו לֹו ּומסרֹו ּבֹו חתּומים ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָהעדים
ּבכתב: ׁשּלא לֹו אמר ּכאחד. ּבאין וידֹו ּגּטֹו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלחרּות,
ּפי  על אף - 'עצמ ׁשל אּתה 'הרי חֹורין', ּבן אּתה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ'הרי
- מּידֹו ׁשּקנה ּפי על ואף ּדין, ּבבית עדים עליו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהעיד
ּבכסף  אּלא לחרּות, יֹוצא העבד ׁשאין נׁשּתחרר; לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעדין

ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר לׁשפחתֹו:[עיקרי]אֹו והּכֹותב אברים. ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
ּכלּום. אמר לא אדם', לכל מּתרת אּת ְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻ'הרי

וחּסרֹו„. ּבכּונה, עבּדֹו את הּמּכה אברים? ּבראׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד
לחרּות, יצא - חֹוזרין ׁשאין אברים וארּבעה מעׂשרים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
אּלא  ּבּתֹורה נאמר לא לּמה ּכן, אם ׁשחרּור. ּגט ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי
ׁשּבּגלּוי  מּומין ועין, ּׁשן מה מהן: לדּון ו"עין"? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ׁשן"
יצא  חֹוזר, ׁשאינֹו ׁשּבּגלּוי מּום ּכל אף - חֹוזרין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינן
החֹות אֹו ּבּביצים, עבּדֹו המסרס אבל לחרּות. ּבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהעבד
וכן  ׁשּבּגלּוי. מּומין ׁשאינן לחרּות, יֹוצא אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָלׁשֹונֹו
לחזר. סֹופֹו ׁשהרי לחרּות, יֹוצא אינֹו - הּקטן ׁשן ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמּפיל

וטבלּו‰. ׁשּמלּו עבדים אּלא אברים ּבראׁשי יֹוצא ,אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
עבד  אבל מצוֹות; ּבמקצת יׁשנן אינֹוׁשהרי ּבגּיּותֹו, ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

חֹוזרין: ׁשאינן אברים ראׁשי הן ואּלּו אברים. ּבראׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָיֹוצא
וראׁש האזנים, ראׁשי עׂשרים, ורגלים ידים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאצּבעֹות
העינים  אבל ׁשּבאּׁשה; ּדּדין וראׁשי הּגוּיה, וראׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהחטם,

ּבּתֹורה. מפרׁשין הן הרי ְְֲִִִֵֵַַַָָֹוהּׁשּנים,
.Â,הּיד ּגב על נסּפרת אם - וחתכּה יתרה, אצּבע לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה

לחרּות  ּבּה יֹוצא וחטטּהעבד סמּויה, עינֹו היתה [עקר . ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ
והּוא אותה] אבר. חּסרֹו ׁשהרי לחרּות, ּבּה יֹוצא עבד -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָ

ּבֹו עֹוׂשה ואינֹו ּבטל, ׁשהיה אברים מראׁשי לאחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּדין
לחרּות. ויצא אבר חּסרֹו הרי חתכֹו, ׁשאם - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָמלאכה

.Ê יֹוצא עבד - וחרׁשּה אזנֹו על וסּמאּה, עינֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכהּו
ואינֹו אזנֹו ּכנגד רֹואה, ואינֹו עינֹו ּכנגד הּכהּו לחרּות; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבהן

לחרּות  ּבהן יֹוצא עבד אין - .ׁשֹומע ְֵֵֵֵֶֶֶַָ
.Á אם - ונדנדה ׁשּנֹו על מאֹורּה, וחּסר עינֹו על ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּכהּו

יצא  לאו, ואם לחרּות; יֹוצא אינֹו ּבהן, להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָיכֹול
.לחרּות  ְֵ

.Ëוהּכהּו מנּודנדת, ׁשּנֹו אֹו מאֹורּה, וחּסר ּכהה עינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָהיתה
אם  - הּכהה העין סּמא אֹו הּנֹודדת, הּׁשן והּפיל ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאדֹון
לאו, ואם לחרּות; יצא ׁשהּוא, ּכל ּכבר ּבהן מׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

לחרּות  יצא .לא ְֵָָֹ
.Èידֹו על אינֹו[והתנפחה]וצבתהּכהּו - לחזר וסֹופּה ידֹו, ְְֲִֵַַָָָָָָֹ

יצא  - הּלחי מן עצם ּבֹו ודלּדל ּבזקנֹו, ּתלׁש לחרּות. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹוצא
העצם. ּבאֹותֹו הּקבּועין הּׁשּנים מעׂשה ּבּטל ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,

.‡È אבן ׁשּזרק ּכגֹון - כּונה ּבלא עינֹו סּמא אֹו ׁשּנֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפיל
לא  - אצּבעֹו חתכה אֹו ׁשּנֹו והּפילה ּבעבד ונפלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלבהמה,

לחרּות  יּפיל",יצא אמתֹו ׁשן אֹו עבּדֹו ׁשן "אם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּיתּכּון. ְִֵֶַַעד

.·È ׁשּבמעיה העּבר עין וסּמא ׁשפחתֹו, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהֹוׁשיט
לֹו ׁשּיתּכּון ּדבר ידע לא ׁשהרי לחרּות, יצא לא -. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.‚È חתר' וסּמאּה, עיני' לי 'ּכחל לֹו: ואמר רֹופא, רּבֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹהיה
ּפי  על ׁשאף לחרּות; ויצא ּבאדֹון, ׂשחק - והּפילּה ׁשּני' ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלי
ּולסּכן  העבד ּבאברי לנּגע נתּכּון הרי להּזיק, נתּכּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
והיה  ּכֹואבת, העבד עין היתה אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהם.

לחרּות  יצא ׁשהרי - לֹו ועקרּה רֹופא, .רּבֹו ְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ
.„È לחרּות יצא זה הרי - עינֹו את וסּמה עבּדֹו, ׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמּפיל

עינֹו ּדמי לֹו ונֹותן ּבזה.ּבׁשּנֹו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.ÂË ׁשּתפין ׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֻמי

ׁשחבל  לרּבֹו מיחד ׁשאינֹו לפי אברים, ּבראׁשי י ֹוצא אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
.ּבֹו

.ÊËּברזל צאן הבעל]עבדי של המלאה -[באחריותו ְְֵֶַַֹ
האּׁשה. לא אבל הּבעל; חּסרן אם אברים, ּבראׁשי ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹוצאין

מלֹוג ובבעלותה]ועבדי האשה ידי על אינן [שהובאו - ְְְֵֵַָ
לֹו אין ׁשהרי הּבעל, הּפילן אם לא אברים, ּבראׁשי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹיֹוצאין
ׁשאינן  מּפני האּׁשה, אֹותן הּפילה אם ולא ּפרֹות, אּלא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבהן

לּה. ְִָָֻמיחדין
.ÊÈ מקֹום ּבכל נֹוהג אינֹו אברים, ּבראׁשי העבד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיציאת

ׁשהּוא  מּפני סמּוכין, ּדין ּבית אּלא ּבֹו ּדנין ואין זמן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּובכל
ו'סּמית קנס  ׁשּני', את 'הּפלּת לרּבֹו: ׁשאמר עבד ,לפיכ . ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשאם  ּפטּור; - זה' עׂשיתי 'לא אֹומר: והאדֹון עיני', ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאת
עדים, ּבלא לחרּות להֹוציאֹו חּיב אינֹו מעצמֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹיֹודה
ׁשּכל  ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור; - ּבקנס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּמֹודה

מּלׁשּלמֹו. ּפטּור - ּבקנס ְְְִִֶַָָמֹודה

ה'תשע"ד  תמוז י' שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב

ע  לפלֹוני זה ּבגט 'זכה אף ואמר: חֹורין, ּבן יצא - בּדי' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; הּגט הּגיע ׁשּלא ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי' זה ּגט 'ּתנּו אמר: אם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹאבל
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לידֹו הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות העבד יצא לפיכולא ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מיתה. לאחר יּתנּו לא ומת, לעבּדי' זה ּגט 'ּתנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהאֹומר:

אֹו:·. חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּכֹותב
- חֹורין' ּבן הּוא 'הרי אֹו: חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָ'נעׂשה
לא  חֹורין', ּבן 'אעׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב לחרּות; יצא זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהרי

לחרּות  .יצא ְֵָָ
אֹומר:‚. והּוא חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָהאֹומר:

אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - עׂשאני' ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'לא
ולא  ּכתב 'לא אֹומר: והּוא לֹו', ונתּתי ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹ'ּכתבּתי
עד  עבד זה והרי עד, ּכמאה ּדין ּבעל הֹודאת - לי' ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנתן

ּבפנינּו .ׁשּיׁשחררֹו ְְְְֵֶַָ
אל „. ׁשפחתי 'ּפלֹונית ואמר: מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמי

ואסּור  ּכׁשהיתה; ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשים' ּבּה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיׁשּתעּבדּו
הּמת  ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, להׁשּתעּבד .לּיֹורׁשים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

הּיֹורׁשין, את ּכֹופין - רּוח' קֹורת לּה 'עׂשּו אמר: אם ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכן
צּוה  ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא אֹותה מׁשעּבדין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָואין

אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין 'ׁשחררּוה', ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָואמר:
נׁשים;‰. לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָּבׁשּׁשה

הּׁשט  ּכׁשאר הן הרי הּדברים, הן רֹות ּובׁשאר ואּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ּכּותי  ּבעד ּוכׁשרין ּגֹויים, ׁשל ּבערּכאֹות ּפסּולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהּׁשּׁשה:

והתגיירו] בשומרון שהתיישבו ּכתיבה [גויים ּוצריכין ,ְְִִִָ
ּבמחּבר נכּתבין ואין עצמֹו, המׁשחרר ואין [לקרקע]לׁשם , ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻֻ

נׁשים  ּגּטי ואחד זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָעדיהם
ּובמביא ּבמֹולי ׁשוין עבדים, שליח]וׁשחרּורי ע"י .[השטר ְְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּכׁשרים  ּגֹויים, ׁשל ּבערּכאֹות העֹולים הּׁשטרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
מּגּטי  חּוץ - הלואה ּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו הּתנאים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּבכל

עבדים. וׁשחרּורי ְְֲִִִֵָָנׁשים
.Â חּוץ - ּפסּול ּכּותי, אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכל

אחד  ּבעד ּכׁשרין ׁשהם עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמּגּטי
חבר  ּכּותי ׁשּיהיה והּוא, ּכּותי; אחד ועד .[ת"ח]יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

למדין  אנּו ּדבריהם, לכל ּכגֹויים ׁשהּכּותים הּזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובּזמן
לּצדֹוקין בתושבע"פ]מהם מאמינים שאינם צדוק ,[תלמידי ְִֵֶַ

ׁשּיגזרּו קדם הּזמן, ּבאֹותֹו הּכּותי ּכמֹו הּזה ּבּזמן ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַֹׁשהּצדֹוקין
אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט ּדבריהם. לכל ּכגֹויים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָעליהם
חפׁשה  "אֹו אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט לׁשמּה; לּה", ְְְְְִִֵֵַָָָָֻ"וכתב
אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט לׁשמּה. ׁשּיכּתב עד לּה", נּתן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלא
הּכתּוב  יצא - נתינה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי ונתן", ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ"וכתב
ּונתינה; קציצה מחּסר הּוא ׁשהרי קֹוצץ, ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻּבמחּבר
אּלא  מחּסר יהיה לא לּה", "נּתן אֹומר: הּוא ׁשחרּור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּובגט
עדיהן  חֹותמין אין עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי אחד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָנתינה.
ּבהלכֹות  הּדבר טעם ּבארנּו ּוכבר זה. ּבפני זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ִֵּגרּוׁשין.
.Ê ּובמביא ּבמֹולי ׁשוין הן ׁשחרּור וכיצד גט ׁשהּמביא ? ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבארץ
'ּבפני  הּׁשליח: ואמר לקּימֹו, עדים אין אם לארץ, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובחּוצה
האדֹון  ּבא ואם קּיּומֹו; הּוא זה - נחּתם' ּובפני ְְְְִִִֶֶַַַָָָָנכּתב

ּבגּטי  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, מׁשּגיחין אין - ּכן אחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַוערער
צריכה  ואינּה ּגּטּה מביאה עצמּה ׁשהאּׁשה ּכׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָנׁשים.
ׁשּׁשטר  העבד ּכ - ידּה מּתחת יֹוצא והּגט הֹואיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלקּימֹו,
ּוכׁשם  לקּימֹו. צרי אינֹו ידֹו, מּתחת יֹוצא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָׁשחרּורֹו
עליה, התנה אם נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומרת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהאּׁשה
'ּבפני  ואמר ּגט ׁשהביא העבד ּכ - ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
קּיּום. צרי ואין הּדר אֹותּה על נאמן נחּתם', ּובפני ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנכּתב

.Á והעבד העבד; ּגט מביא אּׁשה , ּגט להביא הּכׁשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכל
ר  מּיד לא אבל חברֹו, ׁשל רּבֹו מּיד לחברֹו ּגט ּבֹומקּבל ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ

מקּבל  ּפי ׁשל על אף לׁשפחתֹו, ארּוסין ׁשטר הּכֹותב . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ּבּלׁשֹון  אין - ּבֹו' והתקּדׁשי לחרּות, ּבֹו 'צאי לּה: ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשאמר

מׁשחררת. ולא מקּדׁשת ואינּה ׁשחרּור, לׁשֹון ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻהּזה

ה'תשע"ד  תמוז י"א רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּובין ‡. ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו ׁשּיהיה צרי - ׁשחרּור ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגט

זכּות  ּבֹו לאדֹון יּׁשאר ולא לעבּדֹו:אדֹוניו, הּכֹותב ,לפיכ . ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
'חּוץ  אֹו ּפלֹוני', מּמקֹום חּוץ ,ל קנּויין נכסי וכל עצמ'ְְְְְְְִִִַַָָָ
ׁשאינֹו ּומּתֹו ּבטל; והּגט ּכֹורת, זה אין - ּפלֹונית' ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמּטּלית
וכן  ּכלּום. הּנכסים מן קנה ולא העבד, נׁשּתחרר לא - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּגט

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·'ל קנּויין ּונכסי עצמ' ּבֹו: וכתּוב ּגּטֹו, ׁשהביא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָעבד

קנה, לא הּנכסים אבל חֹורין; ּבן הּוא והרי קנה, עצמֹו -ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּׁשטרֹות  ּכׁשאר ּבחֹותמיו הּגט ׁשּיתקּים היה עד אם וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

קנה  ולא קנה, עצמֹו - 'ל קנּויין נכסי 'ּכל ּבֹו: ְְְְְִַַָָָָָָָֹּכתּוב
הּדּבּור  ׁשחֹולקין ּבחֹותמיו; הּגט ׁשּיתקּים עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּנכסים
ׁשחרּורֹו, גט להביא נאמן ׁשהּוא מּפני קנה, עצמֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָואֹומרין:
אֹותם  קֹונה אדם ׁשאין הּנכסים, אבל לקּימֹו; צרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָואינֹו

לא - ּברּורה ּבראיה הּׁשטר.אּלא ׁשּיתקּים עד אֹותם יקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אּלא ‚. עצמן; קנּו לא - אחד ּבׁשטר עבדים ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהמׁשחרר

נכסיו  ּכל הּכֹותב ,לפיכ ואחד. אחד לכל ׁשטר ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָּכֹותבין
ּכתב  ואם קנּו. לא עצמן אף - אחד ּבׁשטר עבדיו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלׁשני
ּדברים  ּבּמה זה. את זה ּומׁשחררין קנּו, - ׁשטרֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשני
נתּונים  נכסי 'ּכל מּׁשניהם: ׁשטר ּבכל ּבׁשּכתב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמּורים?
לפלֹוני  נכסי 'חצי ּכתב: אם אבל עבדי'. ּופלֹוני ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָלפלֹוני
קנּו לא ׁשטרֹות, ּבׁשני אף - עבּדי' לפלֹוני נכסי וחצי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹעבּדי
זה  ואין חציֹו, ּבֹו ׁשּיר והרי הּנכסים, מּכלל ׁשהעבד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכלּום;
ּכלּום  הּנכסים מן קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא וכיון .ׁשחרּור; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

והרי „. חציֹו, העבד קנה לא - ּבׁשטר עבּדֹו חצי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמׁשחרר
ׁשּלקח  ּכגֹון ּבכסף, חציֹו ׁשחרר אם אבל ּכׁשהיה. עבד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
עבד  חציֹו ונמצא קנה, - חציֹו לׁשחרר מנת על ּדמיו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחצי
חציֹו ּבׁשּׁשחרר אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹורין. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָוחציֹו
אֹו חציֹו, ּומכר חציֹו ׁשחרר אם אבל חציֹו; והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,
מרׁשּותֹו, ּכּלֹו ויצא הֹואיל - מּתנה חציֹו ונתן חציֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשחרר
וכן  חֹורין. ּבן וחציֹו עבד חציֹו זה והרי חציֹו, העבד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָקנה
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ּבין  חלקֹו, את מהם אחד ׁשּׁשחרר ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֻעבד
וחציֹו עבד חציֹו והרי חציֹו; העבד קנה - ּבׁשטר ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבכסף

חֹורין. ִֶּבן
חֹו‰. ּבת אּת 'הרי המעּברת: לׁשפחתֹו ּוולדהּכֹותב רין, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

- חֹורין' ּבן ּוולד ׁשפחה, אּת 'הרי קּימין. ּדבריו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעבד'
חציּה ׁשּמׁשחרר ּכמי ׁשּזה ּכלּום; אמר .לא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

.Âחרּופה חלקו]ׁשפחה את שחרר השותפים אם [אחד - ְֲִִָָ
- ּגמּורה איׁש אׁשת ותעׂשה הּנׁשאר, חציּה לׁשחרר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָרצה
ּגֹומר  הּכסף ׁשאף ּבכסף; ּבין ּבׁשטר ּבין מׁשחרר, זה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהרי

ְִָׁשחרּורּה.
.Ê לא מּתר ואינֹו הֹואיל - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֻמי

ּבן  אֹותֹו ועֹוׂשה רּבֹו, את ּכֹופין חֹורין, ּבבת ולא ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹּבׁשפחה
אמּורים? ּדברים ּבּמה דמיו. ּבחצי עליו ׁשטר וכֹותב ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָחֹורין,

ּורבּיה  ּפרּיה על מצּוה ׁשהאיׁש מּפני הּׁשפחה ּבעבד, אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ואת  אחד יֹום רּבּה את ועֹובדת ׁשהיא, ּכמֹות ּתּׁשאר -ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּכֹופין  - הפקר מנהג חּטאים ּבּה נהגּו ואם אחד. יֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעצמּה

דמיה. ּבחצי ׁשטר עליה וכֹותב לׁשחררּה, רּבּה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת
.Á והקנה רּבֹו ׁשעמד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָמי

- לׁשחררֹו ּדין ּבית אֹותֹו יכּפּו ׁשּלא ּכדי קטן לבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹחציֹו
לֹו וכֹותב אּפֹוטרֹוּפֹוס; לּקטן ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵַַַָָמעמידין
ּבחצי  חֹוב ׁשטר עליו וכֹותב ׁשחרּור, ּגט ְְְְֲִִֵֵַַַָָָהאּפֹוטרֹוּפֹוס
- ּגעּגּועין עליו לֹו ויׁש ּבעבד, הּקטן נסר ואם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָדמיו.

ּתינֹוק [מרחיקים]מפליגין ׁשל ׁשּדעּתֹו ּבמעֹות, מּמּנּו אֹותֹו ְְְִִִִֶֶֶַַָ
הּמעֹות  אצל .קרֹובה ְֵֶַָָ

.Ëמרע למות]ׁשכיב לעבּדֹו,[הנוטה נכסיו ּכל ׁשּכתב ְְְְְִֶַַַָָָָ
עליו  יצא ׁשהרי ּבעבד; חֹוזר ואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָועמד

חֹורין. ּבן ִֵֶׁשם

ה'תשע"ד  תמוז י"ב חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
וכֹופין ‡. חֹורין, ּבן יצא - לגֹויים עבּדֹו את את הּמֹוכר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

לֹו וכֹותב ּבדמיו, עׂשרה עד הּגֹויים מן ולקנֹותֹו לחזר ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹרּבֹו
עד  אפּלּו למכרֹו, הּגֹוי רצה לא ואם ויֹוצא. ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹגט
ּגֹובין  אין - זה ּוקנס יתר. אֹותֹו מחּיבין אין - ּבדמיו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָעׂשרה

ממחין. ּדין ּבית אּלא ּבֹו, ודנין מת [סמוכים]אֹותֹו ואם ְְְִִִִֵֵֶָָֻ
העבד  את להחזיר הּיֹורׁש את קֹונסין אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמֹוכר,

ְְְַּולׁשחררֹו.
על·. שעבוד]לוה זמן [ידי לֹו קבע אם - הּגֹוי מן עבּדֹו ְְִִַַַַַָָָ

ּגּוף  ּתקנה ,ל אחזיר ולא ּפלֹוני זמן הּגיע 'אם לֹו: ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹואמר
'ּתקנה  לֹו: אמר ואם מּיד; לחרּות יצא זה הרי - זה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ׁשּבאּו אֹו ּבחֹובֹו, הּגֹוי ּגבהּו לחרּות. יצא לא ידיו', ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹמעׂשה
ּבעבּדֹו מּידן עצמֹו ּופדה להרגֹו ּובּקׁשּו מצרין האדֹון ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָעל

מּפנ  לחרּות, יצא לא ּברצֹונֹו.- ׁשּלא מּמּנּו ׁשּנלקח י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
על ‚. אף - מּגדֹוליו אֹו הּמל מעבדי לאחד עבּדֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשהיה  מּפני לחרּות; העבד יצא מהן, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּפי
אחר  ּבממֹון לפּיסֹו .יכֹול ְְְֵַַָָ

חּוץ „. מּמלאכּתֹו, חּוץ מכרֹו יֹום, לׁשלׁשים לגֹוי ְְְְְְִִִַָָֹמכרֹו
ספק  זה הרי - טֹובים וימים הּׁשּבתֹות מן חּוץ הּמצוֹות, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמן

נׁשּתחרר  לא אֹו נׁשּתחרר ּכדי אם העבד ּתפׂש אם ,לפיכ ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מֹוציאין  אין - הּגֹוי מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי לרּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָדמיו

ִָמּידֹו.
ׁשּמכרֹו‰. אֹו זרה, עבֹודה עֹובד לגֹוי עבּדֹו הּמֹוכר ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָאחד

מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ּתֹוׁשב, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָלגר
דמיו  ּכדי ּתפׂש אם ,לפיכ ספק; זה הרי מׁשּמד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻליׂשראל
מֹוציאין  אין - המׁשּמד מּיד ּבהן לצאת ּכדי ראׁשֹון, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמרּבֹו

.מּידֹו ִָ
.Â את וכֹופין חֹורין; ּבן יצא לארץ, לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר

הּדמים  ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני מה רּבֹו ּומּפני . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
העבד  יצא לא לקחֹו, לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח ּכאן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקנסּו
- לעּכֹו ואפּלּו לסּוריה, עבּדֹו והּמֹוכר לארץ. ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָלחּוצה

לחּו לארץ.ּכמֹוכר צה ְְֵֶָָָ
.Ê,לחזר ודעּתֹו יׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן

ּכמי  הן אם ספק אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּמכרה

ׁשּלּה הּגּוף ׁשהרי לֹו, ּכמכּורין .אינן ְֲִִֵֵֶֶַָָ
.Á את אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריה, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא  מנת על רּבֹו ּבׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו  ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יׂשראל. לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר

לׁשחררֹו הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם .ּומכרֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
.Ëרּבֹו את ּכֹופין - יׂשראל לארץ לעלֹות ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד

רצה  לׁשם. ׁשּיעלהּו למי אֹותֹו ׁשימּכר אֹו עּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹלעלֹות
עבּדֹו, את להֹוציא יכֹול אינֹו - לארץ לחּוצה לצאת ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאדֹון

ׁשּירצה  ׁשהארץ עד הּזה, ּבּזמן אפּלּו זמן, ּבכל זה ודין . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּגֹויים. ְִַּביד

.È מחזירין אין - יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעבד
אדניו, אל עבד תסּגיר "לא נאמר: ועליו לעבד ּות, ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו
לֹו ׁשּיכּתב לרּבֹו ואֹומרין אדניו". מעם אליך יּנצל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאׁשר
ידֹו ׁשּתּׂשיג עד ּבדמיו, חֹוב ׁשטר לֹו ויכּתב ׁשחרּור, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹגט
ּדין  ּבית מפקיעין - לׁשחררֹו האדֹון רצה לא ואם לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹויּתן

מעליו  ׁשעּבּודֹו לֹו.את ויל , ְְִֵֵֵֶָָ
.‡Èלֹו והֹוסיף צדק; ּגר הּוא הרי לארץ, ׁשּברח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד

ׁשפל  ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ׁשּמֹונה למי אחרת אזהרה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב
ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: עליו, וצּוה הּגר, מן  יתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָרּוח
ּדברים. הֹונית אף זֹו ּתֹונּנּו", לא לֹו, ּבּטֹוב ׁשערי ְְְִֶֶַַַַַָָָֹּבאחד
לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר הּזה, הּגר את ׁשהּמֹונה למד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת
תֹונה", לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש תֹונּו "לא ְֲִִִִֵֶֶֹֹמּׁשּום
ּכמֹו תלחצּנּו", "לא מּׁשּום עֹובר וכן ּתֹונּנּו". "לא ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹּומּׁשּום

הֹוניה. ּבענין ְְְִֵֶַַָָׁשּבארנּו
.·È ּולקּבל למּול רצה ולא סתם, הּגֹוי מן עבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּקֹונה

ואם  חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - העבדים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמצוֹות
ואם  לארץ. לחּוצה אֹו לגֹויים, ּומֹוכרֹו חֹוזר - רצה ְְְְִִֵֶָָָָָֹלא
לקּימֹו מּתר זה הרי - ימּול ׁשּלא ּבתחּלה עליו העבד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻהתנה
לארץ  לחּוצה אֹו לגֹויים ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, ׁשּירצה זמן .ּכל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
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לידֹו הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות העבד יצא לפיכולא ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מיתה. לאחר יּתנּו לא ומת, לעבּדי' זה ּגט 'ּתנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהאֹומר:

אֹו:·. חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּכֹותב
- חֹורין' ּבן הּוא 'הרי אֹו: חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָ'נעׂשה
לא  חֹורין', ּבן 'אעׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב לחרּות; יצא זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהרי

לחרּות  .יצא ְֵָָ
אֹומר:‚. והּוא חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָהאֹומר:

אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - עׂשאני' ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'לא
ולא  ּכתב 'לא אֹומר: והּוא לֹו', ונתּתי ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹ'ּכתבּתי
עד  עבד זה והרי עד, ּכמאה ּדין ּבעל הֹודאת - לי' ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנתן

ּבפנינּו .ׁשּיׁשחררֹו ְְְְֵֶַָ
אל „. ׁשפחתי 'ּפלֹונית ואמר: מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמי

ואסּור  ּכׁשהיתה; ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשים' ּבּה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיׁשּתעּבדּו
הּמת  ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, להׁשּתעּבד .לּיֹורׁשים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

הּיֹורׁשין, את ּכֹופין - רּוח' קֹורת לּה 'עׂשּו אמר: אם ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכן
צּוה  ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא אֹותה מׁשעּבדין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָואין

אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין 'ׁשחררּוה', ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָואמר:
נׁשים;‰. לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָּבׁשּׁשה

הּׁשט  ּכׁשאר הן הרי הּדברים, הן רֹות ּובׁשאר ואּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ּכּותי  ּבעד ּוכׁשרין ּגֹויים, ׁשל ּבערּכאֹות ּפסּולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהּׁשּׁשה:

והתגיירו] בשומרון שהתיישבו ּכתיבה [גויים ּוצריכין ,ְְִִִָ
ּבמחּבר נכּתבין ואין עצמֹו, המׁשחרר ואין [לקרקע]לׁשם , ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻֻ

נׁשים  ּגּטי ואחד זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָעדיהם
ּובמביא ּבמֹולי ׁשוין עבדים, שליח]וׁשחרּורי ע"י .[השטר ְְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּכׁשרים  ּגֹויים, ׁשל ּבערּכאֹות העֹולים הּׁשטרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
מּגּטי  חּוץ - הלואה ּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו הּתנאים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּבכל

עבדים. וׁשחרּורי ְְֲִִִֵָָנׁשים
.Â חּוץ - ּפסּול ּכּותי, אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכל

אחד  ּבעד ּכׁשרין ׁשהם עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמּגּטי
חבר  ּכּותי ׁשּיהיה והּוא, ּכּותי; אחד ועד .[ת"ח]יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

למדין  אנּו ּדבריהם, לכל ּכגֹויים ׁשהּכּותים הּזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובּזמן
לּצדֹוקין בתושבע"פ]מהם מאמינים שאינם צדוק ,[תלמידי ְִֵֶַ

ׁשּיגזרּו קדם הּזמן, ּבאֹותֹו הּכּותי ּכמֹו הּזה ּבּזמן ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַֹׁשהּצדֹוקין
אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט ּדבריהם. לכל ּכגֹויים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָעליהם
חפׁשה  "אֹו אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט לׁשמּה; לּה", ְְְְְִִֵֵַָָָָֻ"וכתב
אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט לׁשמּה. ׁשּיכּתב עד לּה", נּתן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלא
הּכתּוב  יצא - נתינה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי ונתן", ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ"וכתב
ּונתינה; קציצה מחּסר הּוא ׁשהרי קֹוצץ, ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻּבמחּבר
אּלא  מחּסר יהיה לא לּה", "נּתן אֹומר: הּוא ׁשחרּור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּובגט
עדיהן  חֹותמין אין עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי אחד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָנתינה.
ּבהלכֹות  הּדבר טעם ּבארנּו ּוכבר זה. ּבפני זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ִֵּגרּוׁשין.
.Ê ּובמביא ּבמֹולי ׁשוין הן ׁשחרּור וכיצד גט ׁשהּמביא ? ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבארץ
'ּבפני  הּׁשליח: ואמר לקּימֹו, עדים אין אם לארץ, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובחּוצה
האדֹון  ּבא ואם קּיּומֹו; הּוא זה - נחּתם' ּובפני ְְְְִִִֶֶַַַָָָָנכּתב

ּבגּטי  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, מׁשּגיחין אין - ּכן אחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַוערער
צריכה  ואינּה ּגּטּה מביאה עצמּה ׁשהאּׁשה ּכׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָנׁשים.
ׁשּׁשטר  העבד ּכ - ידּה מּתחת יֹוצא והּגט הֹואיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלקּימֹו,
ּוכׁשם  לקּימֹו. צרי אינֹו ידֹו, מּתחת יֹוצא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָׁשחרּורֹו
עליה, התנה אם נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומרת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהאּׁשה
'ּבפני  ואמר ּגט ׁשהביא העבד ּכ - ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
קּיּום. צרי ואין הּדר אֹותּה על נאמן נחּתם', ּובפני ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנכּתב

.Á והעבד העבד; ּגט מביא אּׁשה , ּגט להביא הּכׁשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכל
ר  מּיד לא אבל חברֹו, ׁשל רּבֹו מּיד לחברֹו ּגט ּבֹומקּבל ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ

מקּבל  ּפי ׁשל על אף לׁשפחתֹו, ארּוסין ׁשטר הּכֹותב . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ּבּלׁשֹון  אין - ּבֹו' והתקּדׁשי לחרּות, ּבֹו 'צאי לּה: ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשאמר

מׁשחררת. ולא מקּדׁשת ואינּה ׁשחרּור, לׁשֹון ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻהּזה

ה'תשע"ד  תמוז י"א רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּובין ‡. ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו ׁשּיהיה צרי - ׁשחרּור ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגט

זכּות  ּבֹו לאדֹון יּׁשאר ולא לעבּדֹו:אדֹוניו, הּכֹותב ,לפיכ . ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
'חּוץ  אֹו ּפלֹוני', מּמקֹום חּוץ ,ל קנּויין נכסי וכל עצמ'ְְְְְְְִִִַַָָָ
ׁשאינֹו ּומּתֹו ּבטל; והּגט ּכֹורת, זה אין - ּפלֹונית' ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמּטּלית
וכן  ּכלּום. הּנכסים מן קנה ולא העבד, נׁשּתחרר לא - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּגט

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·'ל קנּויין ּונכסי עצמ' ּבֹו: וכתּוב ּגּטֹו, ׁשהביא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָעבד

קנה, לא הּנכסים אבל חֹורין; ּבן הּוא והרי קנה, עצמֹו -ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּׁשטרֹות  ּכׁשאר ּבחֹותמיו הּגט ׁשּיתקּים היה עד אם וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

קנה  ולא קנה, עצמֹו - 'ל קנּויין נכסי 'ּכל ּבֹו: ְְְְְִַַָָָָָָָֹּכתּוב
הּדּבּור  ׁשחֹולקין ּבחֹותמיו; הּגט ׁשּיתקּים עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּנכסים
ׁשחרּורֹו, גט להביא נאמן ׁשהּוא מּפני קנה, עצמֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָואֹומרין:
אֹותם  קֹונה אדם ׁשאין הּנכסים, אבל לקּימֹו; צרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָואינֹו

לא - ּברּורה ּבראיה הּׁשטר.אּלא ׁשּיתקּים עד אֹותם יקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אּלא ‚. עצמן; קנּו לא - אחד ּבׁשטר עבדים ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהמׁשחרר

נכסיו  ּכל הּכֹותב ,לפיכ ואחד. אחד לכל ׁשטר ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָּכֹותבין
ּכתב  ואם קנּו. לא עצמן אף - אחד ּבׁשטר עבדיו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלׁשני
ּדברים  ּבּמה זה. את זה ּומׁשחררין קנּו, - ׁשטרֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשני
נתּונים  נכסי 'ּכל מּׁשניהם: ׁשטר ּבכל ּבׁשּכתב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמּורים?
לפלֹוני  נכסי 'חצי ּכתב: אם אבל עבדי'. ּופלֹוני ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָלפלֹוני
קנּו לא ׁשטרֹות, ּבׁשני אף - עבּדי' לפלֹוני נכסי וחצי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹעבּדי
זה  ואין חציֹו, ּבֹו ׁשּיר והרי הּנכסים, מּכלל ׁשהעבד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכלּום;
ּכלּום  הּנכסים מן קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא וכיון .ׁשחרּור; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

והרי „. חציֹו, העבד קנה לא - ּבׁשטר עבּדֹו חצי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמׁשחרר
ׁשּלקח  ּכגֹון ּבכסף, חציֹו ׁשחרר אם אבל ּכׁשהיה. עבד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
עבד  חציֹו ונמצא קנה, - חציֹו לׁשחרר מנת על ּדמיו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחצי
חציֹו ּבׁשּׁשחרר אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹורין. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָוחציֹו
אֹו חציֹו, ּומכר חציֹו ׁשחרר אם אבל חציֹו; והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,
מרׁשּותֹו, ּכּלֹו ויצא הֹואיל - מּתנה חציֹו ונתן חציֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשחרר
וכן  חֹורין. ּבן וחציֹו עבד חציֹו זה והרי חציֹו, העבד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָקנה
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ּבין  חלקֹו, את מהם אחד ׁשּׁשחרר ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֻעבד
וחציֹו עבד חציֹו והרי חציֹו; העבד קנה - ּבׁשטר ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבכסף

חֹורין. ִֶּבן
חֹו‰. ּבת אּת 'הרי המעּברת: לׁשפחתֹו ּוולדהּכֹותב רין, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

- חֹורין' ּבן ּוולד ׁשפחה, אּת 'הרי קּימין. ּדבריו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעבד'
חציּה ׁשּמׁשחרר ּכמי ׁשּזה ּכלּום; אמר .לא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

.Âחרּופה חלקו]ׁשפחה את שחרר השותפים אם [אחד - ְֲִִָָ
- ּגמּורה איׁש אׁשת ותעׂשה הּנׁשאר, חציּה לׁשחרר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָרצה
ּגֹומר  הּכסף ׁשאף ּבכסף; ּבין ּבׁשטר ּבין מׁשחרר, זה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהרי

ְִָׁשחרּורּה.
.Ê לא מּתר ואינֹו הֹואיל - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֻמי

ּבן  אֹותֹו ועֹוׂשה רּבֹו, את ּכֹופין חֹורין, ּבבת ולא ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹּבׁשפחה
אמּורים? ּדברים ּבּמה דמיו. ּבחצי עליו ׁשטר וכֹותב ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָחֹורין,

ּורבּיה  ּפרּיה על מצּוה ׁשהאיׁש מּפני הּׁשפחה ּבעבד, אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ואת  אחד יֹום רּבּה את ועֹובדת ׁשהיא, ּכמֹות ּתּׁשאר -ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּכֹופין  - הפקר מנהג חּטאים ּבּה נהגּו ואם אחד. יֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעצמּה

דמיה. ּבחצי ׁשטר עליה וכֹותב לׁשחררּה, רּבּה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת
.Á והקנה רּבֹו ׁשעמד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָמי

- לׁשחררֹו ּדין ּבית אֹותֹו יכּפּו ׁשּלא ּכדי קטן לבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹחציֹו
לֹו וכֹותב אּפֹוטרֹוּפֹוס; לּקטן ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵַַַָָמעמידין
ּבחצי  חֹוב ׁשטר עליו וכֹותב ׁשחרּור, ּגט ְְְְֲִִֵֵַַַָָָהאּפֹוטרֹוּפֹוס
- ּגעּגּועין עליו לֹו ויׁש ּבעבד, הּקטן נסר ואם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָדמיו.

ּתינֹוק [מרחיקים]מפליגין ׁשל ׁשּדעּתֹו ּבמעֹות, מּמּנּו אֹותֹו ְְְִִִִֶֶֶַַָ
הּמעֹות  אצל .קרֹובה ְֵֶַָָ

.Ëמרע למות]ׁשכיב לעבּדֹו,[הנוטה נכסיו ּכל ׁשּכתב ְְְְְִֶַַַָָָָ
עליו  יצא ׁשהרי ּבעבד; חֹוזר ואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָועמד

חֹורין. ּבן ִֵֶׁשם

ה'תשע"ד  תמוז י"ב חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
וכֹופין ‡. חֹורין, ּבן יצא - לגֹויים עבּדֹו את את הּמֹוכר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

לֹו וכֹותב ּבדמיו, עׂשרה עד הּגֹויים מן ולקנֹותֹו לחזר ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹרּבֹו
עד  אפּלּו למכרֹו, הּגֹוי רצה לא ואם ויֹוצא. ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹגט
ּגֹובין  אין - זה ּוקנס יתר. אֹותֹו מחּיבין אין - ּבדמיו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָעׂשרה

ממחין. ּדין ּבית אּלא ּבֹו, ודנין מת [סמוכים]אֹותֹו ואם ְְְִִִִֵֵֶָָֻ
העבד  את להחזיר הּיֹורׁש את קֹונסין אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמֹוכר,

ְְְַּולׁשחררֹו.
על·. שעבוד]לוה זמן [ידי לֹו קבע אם - הּגֹוי מן עבּדֹו ְְִִַַַַַָָָ

ּגּוף  ּתקנה ,ל אחזיר ולא ּפלֹוני זמן הּגיע 'אם לֹו: ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹואמר
'ּתקנה  לֹו: אמר ואם מּיד; לחרּות יצא זה הרי - זה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ׁשּבאּו אֹו ּבחֹובֹו, הּגֹוי ּגבהּו לחרּות. יצא לא ידיו', ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹמעׂשה
ּבעבּדֹו מּידן עצמֹו ּופדה להרגֹו ּובּקׁשּו מצרין האדֹון ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָעל

מּפנ  לחרּות, יצא לא ּברצֹונֹו.- ׁשּלא מּמּנּו ׁשּנלקח י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
על ‚. אף - מּגדֹוליו אֹו הּמל מעבדי לאחד עבּדֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשהיה  מּפני לחרּות; העבד יצא מהן, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּפי
אחר  ּבממֹון לפּיסֹו .יכֹול ְְְֵַַָָ

חּוץ „. מּמלאכּתֹו, חּוץ מכרֹו יֹום, לׁשלׁשים לגֹוי ְְְְְְִִִַָָֹמכרֹו
ספק  זה הרי - טֹובים וימים הּׁשּבתֹות מן חּוץ הּמצוֹות, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמן

נׁשּתחרר  לא אֹו נׁשּתחרר ּכדי אם העבד ּתפׂש אם ,לפיכ ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מֹוציאין  אין - הּגֹוי מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי לרּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָדמיו

ִָמּידֹו.
ׁשּמכרֹו‰. אֹו זרה, עבֹודה עֹובד לגֹוי עבּדֹו הּמֹוכר ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָאחד

מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ּתֹוׁשב, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָלגר
דמיו  ּכדי ּתפׂש אם ,לפיכ ספק; זה הרי מׁשּמד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻליׂשראל
מֹוציאין  אין - המׁשּמד מּיד ּבהן לצאת ּכדי ראׁשֹון, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמרּבֹו

.מּידֹו ִָ
.Â את וכֹופין חֹורין; ּבן יצא לארץ, לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר

הּדמים  ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני מה רּבֹו ּומּפני . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
העבד  יצא לא לקחֹו, לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח ּכאן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקנסּו
- לעּכֹו ואפּלּו לסּוריה, עבּדֹו והּמֹוכר לארץ. ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָלחּוצה

לחּו לארץ.ּכמֹוכר צה ְְֵֶָָָ
.Ê,לחזר ודעּתֹו יׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן

ּכמי  הן אם ספק אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּמכרה

ׁשּלּה הּגּוף ׁשהרי לֹו, ּכמכּורין .אינן ְֲִִֵֵֶֶַָָ
.Á את אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריה, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא  מנת על רּבֹו ּבׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו  ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יׂשראל. לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר

לׁשחררֹו הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם .ּומכרֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
.Ëרּבֹו את ּכֹופין - יׂשראל לארץ לעלֹות ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד

רצה  לׁשם. ׁשּיעלהּו למי אֹותֹו ׁשימּכר אֹו עּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹלעלֹות
עבּדֹו, את להֹוציא יכֹול אינֹו - לארץ לחּוצה לצאת ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאדֹון

ׁשּירצה  ׁשהארץ עד הּזה, ּבּזמן אפּלּו זמן, ּבכל זה ודין . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּגֹויים. ְִַּביד

.È מחזירין אין - יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעבד
אדניו, אל עבד תסּגיר "לא נאמר: ועליו לעבד ּות, ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו
לֹו ׁשּיכּתב לרּבֹו ואֹומרין אדניו". מעם אליך יּנצל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאׁשר
ידֹו ׁשּתּׂשיג עד ּבדמיו, חֹוב ׁשטר לֹו ויכּתב ׁשחרּור, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹגט
ּדין  ּבית מפקיעין - לׁשחררֹו האדֹון רצה לא ואם לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹויּתן

מעליו  ׁשעּבּודֹו לֹו.את ויל , ְְִֵֵֵֶָָ
.‡Èלֹו והֹוסיף צדק; ּגר הּוא הרי לארץ, ׁשּברח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד

ׁשפל  ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ׁשּמֹונה למי אחרת אזהרה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב
ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: עליו, וצּוה הּגר, מן  יתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָרּוח
ּדברים. הֹונית אף זֹו ּתֹונּנּו", לא לֹו, ּבּטֹוב ׁשערי ְְְִֶֶַַַַַָָָֹּבאחד
לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר הּזה, הּגר את ׁשהּמֹונה למד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת
תֹונה", לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש תֹונּו "לא ְֲִִִִֵֶֶֹֹמּׁשּום
ּכמֹו תלחצּנּו", "לא מּׁשּום עֹובר וכן ּתֹונּנּו". "לא ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹּומּׁשּום

הֹוניה. ּבענין ְְְִֵֶַַָָׁשּבארנּו
.·È ּולקּבל למּול רצה ולא סתם, הּגֹוי מן עבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּקֹונה

ואם  חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - העבדים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמצוֹות
ואם  לארץ. לחּוצה אֹו לגֹויים, ּומֹוכרֹו חֹוזר - רצה ְְְְִִֵֶָָָָָֹלא
לקּימֹו מּתר זה הרי - ימּול ׁשּלא ּבתחּלה עליו העבד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻהתנה
לארץ  לחּוצה אֹו לגֹויים ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, ׁשּירצה זמן .ּכל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
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עצמֹו הּפיל ּכ ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ׁשּמל עבד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
ולא  יׂשראל ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול רּבֹו ואין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹלּגיסֹות,
מן  ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי - העֹולם אּמֹות ְֲִִִֵֵֶָָָָָֹֻֻּבדיני

ׁשל  ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ׁשהּוא הּגֹויים; מּפני ּגֹויים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
מּידם. ְִִַָָּכמּציל

.‚È ׁשחרּור ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ואם הּמפקיר ; ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש ׁשהפקיר, האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת

.„È,רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם - האסּורין מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד
ׁשחרּור  גט לֹו וכֹותב רּבֹו, את וכֹופין לחרּות; .יצא ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

.ÂË ּכל ראׁשֹון, רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם - ׁשּנׁשּבה ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעבד
ואם  ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, יׁשּתעּבד עבד לׁשם אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַהּפֹודה

חֹורין  ּבן זה הרי חֹורין, ּבן לׁשם נתיאׁשּפדהּו לא ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
נֹוטל  עבד, לׁשם אֹותֹו הּפֹודה הרי - ראׁשֹון רּבֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַמּמּנּו
חֹוזר  חֹורין, ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; וחֹוזר מרּבֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּפדיֹונֹו

כלּום. ּבלא הראׁשֹון ְְְִַָֹלרּבֹו
.ÊËהיּפֹוּתיקי רּבֹו ׁשעׂשהּו לגביה]עבד לבעל [שישמש ְִֵֵֶֶֶַַַָָ

חֹוב  לבעל וכֹופין מׁשחרר. זה הרי - וׁשחררֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָֻחֹובֹו,
לאחר  ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם; ּתּקּון מּפני הּוא, ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹלׁשחררֹו

אּתה'. 'עבּדי לֹו: ויאמר ְְְִַַַַָֹזמן,
.ÊÈ ּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד

ּבספר  ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹּבראׁשֹו,
חּיב ּת ׁשאין הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּצּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹורה

לכּתב  רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבהן
ׁשחרּור  גט העבדים,לֹו את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

יצא  - 'ל 'מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹו
לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ׁשּכיון ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלחרּות;
ׁשהמׁשחרר  אֹומר, אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ׁשהפקיע ּדעּתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּגּלה
ׁשּלא  ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא לׁשֹון, ּבכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹעבּדֹו
- זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ׁשעּבּוד עליו לֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָנׁשאר
ׁשחרּור, ּגט לֹו לכּתב אֹותֹו וכֹופין ּבֹו; לחזר יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹׁשאינֹו
אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ּכתב. לא ׁשעדין ּפי על ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹאף
קרא  אֹו רּבֹו, ּבפני ּתפּלין ׁשהּניח אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשהּו
לא  - מחה ולא רּבֹו, ּבפני הּכנסת ּבבית ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשלׁשה

לחרּות. ְֵָָיצא
.ÁÈ ּתֹורה עבּדֹו את ללּמד לאדם לא ואסּור לּמדֹו, ואם ; ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

לחרּות. ְֵָָיצא
.ËÈרּבֹו ּבפני וטבל העבד וקדם הּגֹוי, מן עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח

צרי רּבֹו, ּבפני וׁשּלא לחרּות; יצא - חֹורין ּבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלׁשם
ּבּמים  לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ .לפרׁש. ְְְְִִִֵַַַָָָָ

.Î והטּבילֹויׂשר ּגֹוי, ּתינֹוק ׁשּמצא אֹו קטן, ּבגֹוי ׁשּתקף אל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבן  לׁשם עבד; זה הרי עבד, לׁשם ּגר; זה הרי - ּגר ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶלׁשם

חֹורין  ּבן זה הרי .חֹורין, ֲִִֵֶֶ
.‡Î עצמן קנּו - ּבפניו וטבלּו ועבדיו ׁשפחֹותיו ׁשּקדמּו ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּגר

חֹורין  .ּבני ְִֵ

ה'תשע"ד  תמוז י"ג שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. ּפי על אף - ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

ונקנה  ונמּכר ּדבר, לכל ּכנעני עבד הּולד זה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשפחתֹו,
העבדים. ּכׁשאר לעֹולם, ּבֹו ְְְְֲִִִִַָָָָּומׁשּתּמׁשין

מּיׂשראל ·. עבד הּקֹונה מן אחד אֹו ּתֹוׁשב, ּגר מן אֹו , ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
האּמֹות. מּׁשאר מאחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּגֹוי
מּׁשאר  אחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן
הּוא  והרי לעבד, ליׂשראל עצמֹו את למּכר לֹו יׁש - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאּמֹות
ׁשּנאמר: ּובנֹותיו, ּבניו מֹוכר וכן ּדבר; לכל ּכנעני ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
הֹולידּו אׁשר עּמכם, אׁשר ּומּמׁשּפחּתם ּתּקנּו, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָ"מהם
ּדבר. לכל ּכנעני עבד הּוא הרי מאּלּו, אחד וכל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבארצכם".

האּמֹות ‚. מן הרי אחד - ׁשּלנּו ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
אבל  ּבארצכם". הֹולידּו "אׁשר ׁשּנאמר: ּכנעני, עבד ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּבן
לפי  עבד, הּבן אין - האּמֹות מן אחת על ׁשּבא ׁשּלנּו ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעבד

חייס לֹו אין ועבד ּבארצכם", הֹולידּו "אׁשר [אין ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
אליו] .מייחסים

אם „. וכן ּומכרם, ׁשביה והביא מלחמה, ׁשעׂשה ּגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמל
עֹוׂשה  ׁשהיא מאּמה ויגנב ׁשּיל ׁשּירצה מי לכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻהרׁשה
ׁשּכל  ּדיניו היּו אם וכן לעצמֹו, וימּכר יביא מלחמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹעּמֹו
לא  אֹו וכ ּכ ׁשעׂשה מי אֹו יּמכר, הּמס יּתן ׁשּלא ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמי
ּבדינין  הּנלקח ועבד ּדין; ּדיניו הרי - יּמכר וכ ּכ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיעׂשה

ּדבר  לכל ּכנעני ּכעבד הּוא הרי .אּלּו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָ
אּלא ‰. ּבֹו לֹו ואין ּגּופֹו, קנה לא - לעבדּות ּגֹוי ׁשּקנה ְְְֵֶֶַָָָָָֹּגֹוי

ידיו  ּגּופֹומעׂשה הרי ליׂשראל, מכרֹו אם כן, ּפי על אף ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ליׂשראל. ְְִֵָָקנּוי

.Â קטּנים אפּלּו עבדים, קֹונה ואינּה ׁשפחֹות; קֹונה ,האּׁשה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָ
החׁשד לזנות]מּפני קנת [שזהו זֹו הרי אֹותן, קנת ואם . ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

ּבן  עבד לקנֹות אּלא אסּורה ׁשאינּה לי, ויראה ּכאיׁש. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּגּופן
לׁשחרר  לאדם אסּור וכן ּולמעלה. ּומּתׁשע ׁשנים, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּתׁשע
ׁשּנאמר: ּבעׂשה, עֹובר - המׁשחררֹו וכל ּכנעני; ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעבד
ׁשּבארנּו, ּכמֹו מׁשחרר ׁשחררֹו, ואם ּתעבדּו". ּבהם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֻ"לעלם
אֹותן  ּבכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשחרּור ּגט לכּתב אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹוכֹופין
אפּלּו מצוה, לדבר לׁשחררֹו ּומּתר ׁשּבארנּו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻהּדרכים
ּבבית  עׂשרה ׁשם היּו ׁשּלא ּכגֹון ּדבריהם; ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמצוה
וכן  הּמנין; ּבֹו ּומׁשלים עבּדֹו, מׁשחרר זה הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּכנסת
מנהג  ּבּה נֹוהגין העם ׁשהיּו ׁשפחה וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
רּבּה את ּכֹופין - לחּטאים מכׁשֹול היא והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהפקר,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמכׁשֹול. ויסּור ׁשּתּנׂשא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּומׁשחררּה,

.Ê,'זנ ואיני עּמי 'עׂשה הּכנעני: לעבּדֹו לֹומר הרב ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
הּצדקה; מן יתּפרנס אֹו הּפתחים, על לֹו ויׁשאל יל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאּלא

ׁשּביניהם  עבדים להחיֹות מצּוין ּדברים ׁשּיׂשראל ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
לׁשמר  לגדֹולים נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ּבעבדיו; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאמּורים?
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אֹו יברחּו הם ּכראּוי, ויׁשקם עבדיו יאכיל לא ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹממֹונם,
אבל  אדם. מּכל יתר עצמֹו ממֹון על חס ואדם ְְֲִֵַַָָָָָָָָָָימּותּו,
חּיב  מלֹוג, נכסי ּבתֹורת אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעבדים
ׁשאם  אֹותם; הכניסה ּכן מנת ׁשעל ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבמזֹונֹותיהם
ּבאחריּותן  חּיב אינֹו והרי יברחּו, אֹו ימּותּו - אֹותם יזּון .לא ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹ

.Áּבפר ּכנעני ּבעבד לעבד ּכ,מּתר ׁשהּדין ּפי על ואף . ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ורֹודף  רחמן אדם ׁשּיהיה החכמה ודרכי חסידּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּדת
ויאכילהּו לֹו, יצר ולא עבּדֹו על עּלֹו יכּביד ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֻצדק,
היּו הראׁשֹונים חכמים מׁשקהּו. ּומּכל מאכלֹו מּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָויׁשקהּו
ּומקּדימין  אֹוכלין, ׁשהיּו ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל לעבד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָנֹותנין
אֹומר: הּוא הרי עצמן. מזֹונֹות על והעבדים הּבהמֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָמזֹון
יד  אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם, יד אל עבדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ"ּכעיני
לעבדּות  ּבדברים; ולא ּבּיד לא יבּזהּו, לא וכן ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹֹּגברּתּה".
וכעס, צעקה עליו ירּבה ולא לבּוׁשה. לא הּכתּוב, ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָֹֹמסרֹו
ּבדברי  מפרׁש וכן טענֹותיו. ויׁשמע ּבנחת, עּמֹו ידּבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹאּלא
עבּדי  מׁשּפט אמאס "אם ּבהן: ׁשהׁשּתּבח הּטֹובים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאּיֹוב
ּברחם  ויכנּנּו עׂשהּו, עׂשני בּבטן הלא עּמדי, ּברבם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻואמתי
ּבּגֹויים  אּלא מצּויה והעּזּות האכזרּיּות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד".
יׂשראל  והם אבינּו, אברהם ׁשל זרעֹו אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהערלים,
וצּום  הּתֹורה טֹובת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם ְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהׁשּפיע
וכן  הּכל. על הם רחמנים - צּדיקים ּומׁשּפטים ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּבחּקים
הּוא  ּבהם, להּדּמֹות ׁשּצּונּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבמּדֹותיו
מרחמין  - המרחם וכל מעׂשיו". ּכל על "ורחמיו ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָאֹומר:

."והרּב ורחמ רחמים, ל "ונתן ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָעליו,
ׁשּדי. ּבעזרת עׂשר, ׁשנים ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּברי
ׁשלׁשים  מכירה, הלכֹות וחמּׁשה: ׁשבעים ּפרקיו, ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָֹּומנין
הלכֹות  ּפרקים; עׂשר ׁשנים ּומּתנה, זכּיה הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּפרקים;
וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ארּבעה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻׁשכנים,

ּפרקים. ּתׁשעה עבדים, הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָעׂשרה
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הלכֹות  ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
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מצוֹות  וארּבע עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹיׁש
ׂשכר; וׁשֹומר ׂשכיר ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלא

ׂשכיר  ׂשכר יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ(ב)
ּבֹו; ׁשעֹוׂשה המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) זמּנֹו; ְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻאחר
מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר יאכל ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ(ה)
ׁשּלא  (ז) ּׁשאכל; מה על יתר ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(ו)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבהמה. ׁשאר וכן ּבדיׁשֹו, ׁשֹור ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָֹיחסם

אּלּו.ּבפרקים  ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. נאמרּו ׁשֹומרים להם;ארּבעה יׁש ּדינין ּוׁשלׁשה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ונֹוׂשא  והּׁשֹואל, חּנם, ׁשֹומר ׁשֹומרין: הארּבעה הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָואּלּו
והּׂשֹוכר. ְֵַָָׂשכר,

ׁשּלהן ·. ּדינין ׁשלׁשה הן הּפּקדֹון ואּלּו ׁשּנגנב חּנם ׁשֹומר : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּגדֹול  אנס הּפּקדֹון נאנס אם לֹומר צרי ואין אבד, אֹו ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו,

נׁשּבע [גמור] זה הרי - נׁשּבת אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ּכגֹון ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ּופטּור, הּׁשֹומרין, ּכדר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּׁשמר
- הּכל מׁשּלם הּׁשֹואל האלהים". אל הּבית ּבעל ונקרב . .ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ
מּזה, ּגדֹול אנס ארעֹו ּבין נגנב, אֹו הּׁשאּול, ּדבר ׁשאבד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבין
ׁשּכן  נׁשּבת; אֹו נׁשּברה אֹו הּׁשאּולה הּבהמה ׁשּמתה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכגֹון
ׁשּלם  עּמֹו, אין ּבעליו - מת אֹו "ונׁשּבר ּבׁשֹואל: ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּכתּוב
להן: יׁש אחד ּדין ׁשניהם הּׂשֹוכר, אֹו ׂשכר נֹוׂשא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשּלם".
ׁשמירתֹו על ׂשכר ׁשּנטל אֹו הּׂשכּור, הּדבר אבד אֹו נגנב ְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָאם
ּכגֹון  - מּזה ּגדֹול אנס ארעֹו ואם מׁשּלמין. אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ
- נטרפה אֹו נׁשּבת, אֹו נׁשּברה, אֹו ּומתה, ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָׁשהיתה
אֹו "ּומת ׁשּנאמר: ּופטּורין, ׁשּנאנסה, נׁשּבעין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהרי
יּגנב  ּגנב "אם וגֹו', ה'" ׁשבּועת - ראה אין נׁשּבה, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹנׁשּבר
נׁשּבע  - חּנם ׁשֹומר אֹומר: נמצאת לבעליו". יׁשּלם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמעּמֹו
ּבׁשעת  הּמתה מן חּוץ הּכל, את מׁשּלם - והּׁשֹואל הּכל; ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹעל
את  מׁשּלמין - והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמלאכה
ּכגֹון  הּגדֹולים האנסין על ונׁשּבעין הּגנבה, ואת ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאבדה
ּבספינה  הּדבר ׁשאבד אֹו ּוטרפה, ּומתה ּוׁשבּויה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשבּורה
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מזּין, ּבליסטיס נלקח אֹו ּבּים, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻׁשּטבעה

ּגדֹולים. אנסין ְְֳִִִָָמּׁשאר
הׁשאילֹו,‚. אֹו ּבׂשכר, ּבין ּבחּנם ּבין חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּמפקיד

הּבעלים את הּׁשֹומר ׁשאל אם - לֹו הׂשּכיר החפץ]אֹו [של ְְִִִִֵֶַַַָָ
מּכלּום; ּפטּור הּׁשֹומר הרי - ׂשכרן אֹו ׁשּלהן, הּדבר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָעם
זה  הרי - הּפׁשיעה מחמת ואבד ׁשּׁשמר, ּבּדבר ּפׁשע ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאפּלּו
הּוא, ׂשכיר אם יׁשּלם; לא עּמֹו, ּבעליו "אם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,
אֹו הּבעלים ּבׁשּׁשאל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׂשכרֹו". ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּבא
ׁשם  הּבעלים ׁשאין ּפי על ואף החפץ, ׁשּנטל ּבעת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׂשכרן
נטל  אם אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו והאבדה, הּגנבה ּבעת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעּמֹו
ׂשכר  לרׁשּותֹו ׁשּבא ואחר ּתחּלה, ׁשֹומר עליו ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחפץ,
ּבעת  ׁשם עֹומדין ׁשהיּו ּפי על אף - ׁשאלן אֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּבעלים
אין  "ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם, זה הרי הּׁשמּור, הּדבר ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאנס

עּמֹו היה למדּו, הּׁשמּועה מּפי יׁשּלם". ׁשּלם [עבד עּמֹו, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
הּגנבה אצלו] ּבעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על אף - הּׁשאלה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבעת

ּפי  על אף - הּׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה לא ּפטּור; ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹוהּמיתה,
הּדין  והּוא חּיב. הּׁשבּויה, אֹו הּמיתה ּבעת עּמֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
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עצמֹו הּפיל ּכ ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ׁשּמל עבד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
ולא  יׂשראל ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול רּבֹו ואין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹלּגיסֹות,
מן  ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי - העֹולם אּמֹות ְֲִִִֵֵֶָָָָָֹֻֻּבדיני

ׁשל  ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ׁשהּוא הּגֹויים; מּפני ּגֹויים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
מּידם. ְִִַָָּכמּציל

.‚È ׁשחרּור ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ואם הּמפקיר ; ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש ׁשהפקיר, האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת

.„È,רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם - האסּורין מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד
ׁשחרּור  גט לֹו וכֹותב רּבֹו, את וכֹופין לחרּות; .יצא ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

.ÂË ּכל ראׁשֹון, רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם - ׁשּנׁשּבה ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעבד
ואם  ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, יׁשּתעּבד עבד לׁשם אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַהּפֹודה

חֹורין  ּבן זה הרי חֹורין, ּבן לׁשם נתיאׁשּפדהּו לא ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
נֹוטל  עבד, לׁשם אֹותֹו הּפֹודה הרי - ראׁשֹון רּבֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַמּמּנּו
חֹוזר  חֹורין, ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; וחֹוזר מרּבֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּפדיֹונֹו

כלּום. ּבלא הראׁשֹון ְְְִַָֹלרּבֹו
.ÊËהיּפֹוּתיקי רּבֹו ׁשעׂשהּו לגביה]עבד לבעל [שישמש ְִֵֵֶֶֶַַַָָ

חֹוב  לבעל וכֹופין מׁשחרר. זה הרי - וׁשחררֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָֻחֹובֹו,
לאחר  ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם; ּתּקּון מּפני הּוא, ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹלׁשחררֹו

אּתה'. 'עבּדי לֹו: ויאמר ְְְִַַַַָֹזמן,
.ÊÈ ּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד

ּבספר  ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹּבראׁשֹו,
חּיב ּת ׁשאין הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּצּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹורה

לכּתב  רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבהן
ׁשחרּור  גט העבדים,לֹו את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

יצא  - 'ל 'מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹו
לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ׁשּכיון ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלחרּות;
ׁשהמׁשחרר  אֹומר, אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ׁשהפקיע ּדעּתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּגּלה
ׁשּלא  ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא לׁשֹון, ּבכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹעבּדֹו
- זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ׁשעּבּוד עליו לֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָנׁשאר
ׁשחרּור, ּגט לֹו לכּתב אֹותֹו וכֹופין ּבֹו; לחזר יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹׁשאינֹו
אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ּכתב. לא ׁשעדין ּפי על ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹאף
קרא  אֹו רּבֹו, ּבפני ּתפּלין ׁשהּניח אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשהּו
לא  - מחה ולא רּבֹו, ּבפני הּכנסת ּבבית ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשלׁשה

לחרּות. ְֵָָיצא
.ÁÈ ּתֹורה עבּדֹו את ללּמד לאדם לא ואסּור לּמדֹו, ואם ; ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

לחרּות. ְֵָָיצא
.ËÈרּבֹו ּבפני וטבל העבד וקדם הּגֹוי, מן עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח

צרי רּבֹו, ּבפני וׁשּלא לחרּות; יצא - חֹורין ּבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלׁשם
ּבּמים  לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ .לפרׁש. ְְְְִִִֵַַַָָָָ

.Î והטּבילֹויׂשר ּגֹוי, ּתינֹוק ׁשּמצא אֹו קטן, ּבגֹוי ׁשּתקף אל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבן  לׁשם עבד; זה הרי עבד, לׁשם ּגר; זה הרי - ּגר ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶלׁשם

חֹורין  ּבן זה הרי .חֹורין, ֲִִֵֶֶ
.‡Î עצמן קנּו - ּבפניו וטבלּו ועבדיו ׁשפחֹותיו ׁשּקדמּו ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּגר

חֹורין  .ּבני ְִֵ

ה'תשע"ד  תמוז י"ג שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. ּפי על אף - ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

ונקנה  ונמּכר ּדבר, לכל ּכנעני עבד הּולד זה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשפחתֹו,
העבדים. ּכׁשאר לעֹולם, ּבֹו ְְְְֲִִִִַָָָָּומׁשּתּמׁשין

מּיׂשראל ·. עבד הּקֹונה מן אחד אֹו ּתֹוׁשב, ּגר מן אֹו , ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
האּמֹות. מּׁשאר מאחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּגֹוי
מּׁשאר  אחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן
הּוא  והרי לעבד, ליׂשראל עצמֹו את למּכר לֹו יׁש - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאּמֹות
ׁשּנאמר: ּובנֹותיו, ּבניו מֹוכר וכן ּדבר; לכל ּכנעני ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
הֹולידּו אׁשר עּמכם, אׁשר ּומּמׁשּפחּתם ּתּקנּו, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָ"מהם
ּדבר. לכל ּכנעני עבד הּוא הרי מאּלּו, אחד וכל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבארצכם".

האּמֹות ‚. מן הרי אחד - ׁשּלנּו ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
אבל  ּבארצכם". הֹולידּו "אׁשר ׁשּנאמר: ּכנעני, עבד ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּבן
לפי  עבד, הּבן אין - האּמֹות מן אחת על ׁשּבא ׁשּלנּו ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעבד

חייס לֹו אין ועבד ּבארצכם", הֹולידּו "אׁשר [אין ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
אליו] .מייחסים

אם „. וכן ּומכרם, ׁשביה והביא מלחמה, ׁשעׂשה ּגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמל
עֹוׂשה  ׁשהיא מאּמה ויגנב ׁשּיל ׁשּירצה מי לכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻהרׁשה
ׁשּכל  ּדיניו היּו אם וכן לעצמֹו, וימּכר יביא מלחמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹעּמֹו
לא  אֹו וכ ּכ ׁשעׂשה מי אֹו יּמכר, הּמס יּתן ׁשּלא ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמי
ּבדינין  הּנלקח ועבד ּדין; ּדיניו הרי - יּמכר וכ ּכ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיעׂשה

ּדבר  לכל ּכנעני ּכעבד הּוא הרי .אּלּו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָ
אּלא ‰. ּבֹו לֹו ואין ּגּופֹו, קנה לא - לעבדּות ּגֹוי ׁשּקנה ְְְֵֶֶַָָָָָֹּגֹוי

ידיו  ּגּופֹומעׂשה הרי ליׂשראל, מכרֹו אם כן, ּפי על אף ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ליׂשראל. ְְִֵָָקנּוי

.Â קטּנים אפּלּו עבדים, קֹונה ואינּה ׁשפחֹות; קֹונה ,האּׁשה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָ
החׁשד לזנות]מּפני קנת [שזהו זֹו הרי אֹותן, קנת ואם . ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

ּבן  עבד לקנֹות אּלא אסּורה ׁשאינּה לי, ויראה ּכאיׁש. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּגּופן
לׁשחרר  לאדם אסּור וכן ּולמעלה. ּומּתׁשע ׁשנים, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּתׁשע
ׁשּנאמר: ּבעׂשה, עֹובר - המׁשחררֹו וכל ּכנעני; ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעבד
ׁשּבארנּו, ּכמֹו מׁשחרר ׁשחררֹו, ואם ּתעבדּו". ּבהם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֻ"לעלם
אֹותן  ּבכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשחרּור ּגט לכּתב אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹוכֹופין
אפּלּו מצוה, לדבר לׁשחררֹו ּומּתר ׁשּבארנּו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻהּדרכים
ּבבית  עׂשרה ׁשם היּו ׁשּלא ּכגֹון ּדבריהם; ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמצוה
וכן  הּמנין; ּבֹו ּומׁשלים עבּדֹו, מׁשחרר זה הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּכנסת
מנהג  ּבּה נֹוהגין העם ׁשהיּו ׁשפחה וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
רּבּה את ּכֹופין - לחּטאים מכׁשֹול היא והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהפקר,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמכׁשֹול. ויסּור ׁשּתּנׂשא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּומׁשחררּה,

.Ê,'זנ ואיני עּמי 'עׂשה הּכנעני: לעבּדֹו לֹומר הרב ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
הּצדקה; מן יתּפרנס אֹו הּפתחים, על לֹו ויׁשאל יל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאּלא

ׁשּביניהם  עבדים להחיֹות מצּוין ּדברים ׁשּיׂשראל ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
לׁשמר  לגדֹולים נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ּבעבדיו; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאמּורים?
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אֹו יברחּו הם ּכראּוי, ויׁשקם עבדיו יאכיל לא ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹממֹונם,
אבל  אדם. מּכל יתר עצמֹו ממֹון על חס ואדם ְְֲִֵַַָָָָָָָָָָימּותּו,
חּיב  מלֹוג, נכסי ּבתֹורת אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעבדים
ׁשאם  אֹותם; הכניסה ּכן מנת ׁשעל ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבמזֹונֹותיהם
ּבאחריּותן  חּיב אינֹו והרי יברחּו, אֹו ימּותּו - אֹותם יזּון .לא ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹ

.Áּבפר ּכנעני ּבעבד לעבד ּכ,מּתר ׁשהּדין ּפי על ואף . ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ורֹודף  רחמן אדם ׁשּיהיה החכמה ודרכי חסידּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּדת
ויאכילהּו לֹו, יצר ולא עבּדֹו על עּלֹו יכּביד ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֻצדק,
היּו הראׁשֹונים חכמים מׁשקהּו. ּומּכל מאכלֹו מּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָויׁשקהּו
ּומקּדימין  אֹוכלין, ׁשהיּו ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל לעבד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָנֹותנין
אֹומר: הּוא הרי עצמן. מזֹונֹות על והעבדים הּבהמֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָמזֹון
יד  אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם, יד אל עבדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ"ּכעיני
לעבדּות  ּבדברים; ולא ּבּיד לא יבּזהּו, לא וכן ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹֹּגברּתּה".
וכעס, צעקה עליו ירּבה ולא לבּוׁשה. לא הּכתּוב, ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָֹֹמסרֹו
ּבדברי  מפרׁש וכן טענֹותיו. ויׁשמע ּבנחת, עּמֹו ידּבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹאּלא
עבּדי  מׁשּפט אמאס "אם ּבהן: ׁשהׁשּתּבח הּטֹובים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאּיֹוב
ּברחם  ויכנּנּו עׂשהּו, עׂשני בּבטן הלא עּמדי, ּברבם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻואמתי
ּבּגֹויים  אּלא מצּויה והעּזּות האכזרּיּות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד".
יׂשראל  והם אבינּו, אברהם ׁשל זרעֹו אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהערלים,
וצּום  הּתֹורה טֹובת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם ְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהׁשּפיע
וכן  הּכל. על הם רחמנים - צּדיקים ּומׁשּפטים ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּבחּקים
הּוא  ּבהם, להּדּמֹות ׁשּצּונּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבמּדֹותיו
מרחמין  - המרחם וכל מעׂשיו". ּכל על "ורחמיו ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָאֹומר:

."והרּב ורחמ רחמים, ל "ונתן ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָעליו,
ׁשּדי. ּבעזרת עׂשר, ׁשנים ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּברי
ׁשלׁשים  מכירה, הלכֹות וחמּׁשה: ׁשבעים ּפרקיו, ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָֹּומנין
הלכֹות  ּפרקים; עׂשר ׁשנים ּומּתנה, זכּיה הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּפרקים;
וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ארּבעה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻׁשכנים,

ּפרקים. ּתׁשעה עבדים, הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָעׂשרה
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הלכֹות  ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
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מצוֹות  וארּבע עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹיׁש
ׂשכר; וׁשֹומר ׂשכיר ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלא

ׂשכיר  ׂשכר יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ(ב)
ּבֹו; ׁשעֹוׂשה המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) זמּנֹו; ְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻאחר
מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר יאכל ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ(ה)
ׁשּלא  (ז) ּׁשאכל; מה על יתר ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(ו)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבהמה. ׁשאר וכן ּבדיׁשֹו, ׁשֹור ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָֹיחסם

אּלּו.ּבפרקים  ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. נאמרּו ׁשֹומרים להם;ארּבעה יׁש ּדינין ּוׁשלׁשה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ונֹוׂשא  והּׁשֹואל, חּנם, ׁשֹומר ׁשֹומרין: הארּבעה הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָואּלּו
והּׂשֹוכר. ְֵַָָׂשכר,

ׁשּלהן ·. ּדינין ׁשלׁשה הן הּפּקדֹון ואּלּו ׁשּנגנב חּנם ׁשֹומר : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּגדֹול  אנס הּפּקדֹון נאנס אם לֹומר צרי ואין אבד, אֹו ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו,

נׁשּבע [גמור] זה הרי - נׁשּבת אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ּכגֹון ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ּופטּור, הּׁשֹומרין, ּכדר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּׁשמר
- הּכל מׁשּלם הּׁשֹואל האלהים". אל הּבית ּבעל ונקרב . .ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ
מּזה, ּגדֹול אנס ארעֹו ּבין נגנב, אֹו הּׁשאּול, ּדבר ׁשאבד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבין
ׁשּכן  נׁשּבת; אֹו נׁשּברה אֹו הּׁשאּולה הּבהמה ׁשּמתה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכגֹון
ׁשּלם  עּמֹו, אין ּבעליו - מת אֹו "ונׁשּבר ּבׁשֹואל: ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּכתּוב
להן: יׁש אחד ּדין ׁשניהם הּׂשֹוכר, אֹו ׂשכר נֹוׂשא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשּלם".
ׁשמירתֹו על ׂשכר ׁשּנטל אֹו הּׂשכּור, הּדבר אבד אֹו נגנב ְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָאם
ּכגֹון  - מּזה ּגדֹול אנס ארעֹו ואם מׁשּלמין. אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ
- נטרפה אֹו נׁשּבת, אֹו נׁשּברה, אֹו ּומתה, ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָׁשהיתה
אֹו "ּומת ׁשּנאמר: ּופטּורין, ׁשּנאנסה, נׁשּבעין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהרי
יּגנב  ּגנב "אם וגֹו', ה'" ׁשבּועת - ראה אין נׁשּבה, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹנׁשּבר
נׁשּבע  - חּנם ׁשֹומר אֹומר: נמצאת לבעליו". יׁשּלם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמעּמֹו
ּבׁשעת  הּמתה מן חּוץ הּכל, את מׁשּלם - והּׁשֹואל הּכל; ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹעל
את  מׁשּלמין - והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמלאכה
ּכגֹון  הּגדֹולים האנסין על ונׁשּבעין הּגנבה, ואת ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאבדה
ּבספינה  הּדבר ׁשאבד אֹו ּוטרפה, ּומתה ּוׁשבּויה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשבּורה
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מזּין, ּבליסטיס נלקח אֹו ּבּים, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻׁשּטבעה

ּגדֹולים. אנסין ְְֳִִִָָמּׁשאר
הׁשאילֹו,‚. אֹו ּבׂשכר, ּבין ּבחּנם ּבין חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּמפקיד

הּבעלים את הּׁשֹומר ׁשאל אם - לֹו הׂשּכיר החפץ]אֹו [של ְְִִִִֵֶַַַָָ
מּכלּום; ּפטּור הּׁשֹומר הרי - ׂשכרן אֹו ׁשּלהן, הּדבר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָעם
זה  הרי - הּפׁשיעה מחמת ואבד ׁשּׁשמר, ּבּדבר ּפׁשע ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאפּלּו
הּוא, ׂשכיר אם יׁשּלם; לא עּמֹו, ּבעליו "אם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,
אֹו הּבעלים ּבׁשּׁשאל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׂשכרֹו". ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּבא
ׁשם  הּבעלים ׁשאין ּפי על ואף החפץ, ׁשּנטל ּבעת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׂשכרן
נטל  אם אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו והאבדה, הּגנבה ּבעת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעּמֹו
ׂשכר  לרׁשּותֹו ׁשּבא ואחר ּתחּלה, ׁשֹומר עליו ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחפץ,
ּבעת  ׁשם עֹומדין ׁשהיּו ּפי על אף - ׁשאלן אֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּבעלים
אין  "ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם, זה הרי הּׁשמּור, הּדבר ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאנס

עּמֹו היה למדּו, הּׁשמּועה מּפי יׁשּלם". ׁשּלם [עבד עּמֹו, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
הּגנבה אצלו] ּבעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על אף - הּׁשאלה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבעת

ּפי  על אף - הּׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה לא ּפטּור; ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹוהּמיתה,
הּדין  והּוא חּיב. הּׁשבּויה, אֹו הּמיתה ּבעת עּמֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
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ּפׁשיעה  אפּלּו ּפטּורין; ּבּבעלים ׁשּכּלן הּׁשֹומרין, ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֻלׁשאר
ּפטּור. ְִַָָּבּבעלים,

.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל
אפּלּוחּיב  להׁשאיל; רּׁשאי הּׁשֹואל ואין ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

לא  - מצוה עֹוׂשה ּבֹו הּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ספר ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשאל
אפּלּו להׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן לאחר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַיׁשאילּנּו
לֹו: אֹומר זה ׁשהרי לאחר; יׂשּכירּנּו לא ּתֹורה, ספר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהׂשּכירֹו
ּומסר  הּׁשֹומר עבר אחר'. ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'אין
ּכדר הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש אם - ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָלׁשֹומר
עדים  יׁש ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור - ונאנס ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשֹומרין,
לׁשּלם  הראׁשֹון הּׁשֹומר חּיב - עדים ׁשם אין ואם ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנאנס.
עם  ּדין הּוא ויעׂשה אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלּבעלים,
לׁשֹומר  ּומסר חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון היה אפּלּו הּׁשני. ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹומר
נאמן  'אּתה לֹו: לֹומר החפץ לבעל יׁש ׁשהרי חּיב; - ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׂשכר
ּדר היה אם ,לפיכ נאמן'. אינֹו וזה להּׁשבע, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאצלי
הרי  הּׁשני, הּׁשֹומר אצל זה ּדבר ּתמיד להפקיד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּבעלים
אֹומר  הּוא ׁשהרי - מּלׁשּלם ּפטּור הראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָהּׁשֹומר
אמׁש 'הׁשאלּתם, אֹו אצלי' ׁשהפקדּתם הּדבר 'זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלּבעלים:

אני [אתמול] ׁשהפקדּתי זה אצל אֹותֹו מפקידין ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַהייתם
ׁשמירתֹו? ימעט ּכיצד ׁשמירתֹו. ימעט ׁשּלא והּוא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאצלֹו';
הּׁשני  אֹותֹו אצל והפקידֹו ּבׂשכר, אצלֹו מפקד ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכגֹון

והפק  אצלֹו, ׁשאּול ׁשהיה אֹו הּׁשני ּבחּנם, אֹותֹו אצל ידֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
על  אף ּומׁשּלם, הּוא ּפֹוׁשע ׁשמירתֹו, ּומעט הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבׂשכר
הּדבר  הֹוציא הּוא ׁשהרי ּבּבעלים, ׂשכר אֹו ׁשּׁשאל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפי

אחר. ׁשֹומר ליד מּידֹו ְִֵֵַַַָָהּׁשמּור
ראׁשֹון ‰. ׁשֹומר ּבּה ׁשּיּפטר ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם

ׁשּנתן  ׂשכר ׁשֹומר ּכיצד? ּפטּור. זה הרי - ׁשמירתֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדין
הּׁשֹומר  הביא אם - חּנם לׁשֹומר אצלֹו הּׁשמּורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּבהמה
הראׁשֹון  הּׁשֹומר הרי ּכדרּכּה, הּבהמה ׁשּמתה עדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹּפטּור;
.Â ההניה - ּבׁשמירתֹו והֹוסיף אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹומר

השני] מחברֹו,[תשלומי ּפרה הּׂשֹוכר ּכיצד? ְֲִֵֵֵֵַַַָָָלּבעלים.
הֹואיל  - הּׁשֹואל ּביד ּכדרּכּה ּומתה לאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוהׁשאילּה
זה  ׁשאין לּבעלים; הּפרה ּדמי יחזרּו ּבּכל, חּיב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּׁשֹואל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ׁשל ּבפרתֹו סחֹורה עֹוׂשה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּׂשֹוכר
הֹואיל  - לבעליו אחר ּביד וׁשּלחֹו ּפּקדֹון, ּבידֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיה
- הּבעלים ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָוהּׁשֹומר
מחזיר. הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון ּולהחזיר לחזר ּבא ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹאם

ּכפרן הראׁשֹון הּׁשֹומר החזק זה]ואם בפקדון אינֹו[שכפר - ְְְִִֵֵַַַָָֻ
ׁשעדין  ּפי על אף הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון להחזיר ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָיכֹול

ראׁשֹון. ׁשל ּבאחריּותֹו ְֲִִֶַַָָהּפּקדֹון
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ה'תשע"ד  תמוז ח' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ח 'ֿ ט 'תמוז 

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו צמר(fefbl)האזהרה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא eh,הּקדׁשים mixac) ְְְְֳִֶַָָָֹֹֹ
(hiאסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור מן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֻ

האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה
ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:

(xzeia dphw zenk).לֹוקה ― ֿ הּקדׁשים ֳִִֶַָמן

ה'תשע"ד  תמוז ט' שני יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

הקודם. ביום נדפסה הקי"ד ְִַַָהּמצוה

― הנ"ה הּפסחהּמצוה ּכבׂש לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ
ּכל אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ְְְְְְֲִִֶַָָָֹֹּביֹום

הערּבים" ּבין ֿ יׂשראל עדת e)קהל ,ai zeny)העֹובר ֿ וכל . ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ
זה הרי ― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָעל
נתּבאר ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָחּיב

ּפסחים ודֹוחה(v`:)ּבגמרא לּנׁשים חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ
להיֹות ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ֿ הּׁשּבת. ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָאת
ּבֹו הּתֹורה ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּבּׁשּבת,
ּובדר טהֹור ֿ הּוא אׁשר "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָהּוא

ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל ֿ היה bi)לא ,h xacna). ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹ
ּכרתֹות מּסכת `)ּובריׁש dpyn ` wxt)את מנּו ּכאׁשר , ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ

מצות ּכּלן והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהּמצות
עׂשה". ּבמצות והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ֿ תעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹלא

זֹו הקּדמה הקּדמנּו millkd)ּוכבר seqay "dncwd"a). ְְְְִַַָָָ
ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ חמץ על ֿ תזּבח "לא אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפסח

ֿ זבחי" gi)ּדם ,bk zeny)זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְִִִִֶֶַַָָ
igaf")עצמֹו mc ung lr וכּו'(".. ֿ תׁשחט לא :(dk ,cl my), ְְְִַַֹ

לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוענינֹו:
ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ּברׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹיהא
מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ּברׁשּות ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹהּזֹורק

lrחבּורה mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d lr) ֲָ
(cg` oaxwּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו ֿ אחד וכל ;ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ
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ּובּמכלּתא לֹוקה. ― my)העת mihtyn zyxt)ֿלא" : ְְִֵֶַָָֹ
ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ֿ זבחי" ּדם ֿ חמץ על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹתׁשחט
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קּים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהחמץ

.(bq.)מפסחים ְִִָ

― הקט"ז אמּוריהּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפסח

ֿ ּבקר" עד ֿ חּגי חלב ֿ ילין gi)"ולא ,bk my)ּולׁשֹון . ְְִִֵֶֶַַָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב ּבא ֿ ילין" "לא : ְְִִַַָָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד
(dxhwd `ll mb gafnd lr epl m` hrnl)נכּפל ּוכבר .ְְִַָ

ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּלאו
הּפסח" חג זבח dk)לּבקר ,cl my). ֶֶַַַַַָֹ

ה'תשע"ד  תמוז י' שלישי יום

.Á .Â .Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ז ּפסחהּמצוה ׁשחיטת על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָ

`xii)ׁשני c"ia)והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַ
ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו

אתֹו" יעׂשּו i`)הערּבים ,h xacna)לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ֿ ּׁשהקּדמּת מה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָסֹותר
זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמצוה
ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכבר
ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻׁשהּוא

ּפסחים ּובגמרא על(bv.)עצמֹו. ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת וחּיב ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון

ה על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת חּיב חנניהאֹומר: רּבי ּׁשני; ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
אּלאֿ ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ֿ עקביא ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן
ואמר: הּתלמּוד ׁשאל ּכ ֿ אחר ׁשני". עׂשה לא ֿ ּכן ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאם
הּוא, עצמֹו ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ"ּבמאי
נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָורּבי
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם עליו. ֿ ּׁשרמזנּו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמה
― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכלֹומר
ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּדברי
ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ֿ עקביא ּבן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחנניה
אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהקריב
ּומצוה ּכרּבי. ֿ זה ּבכל וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין v`:)זֹו migqt) ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאּׁשה

ּפסחים .(av.)ּבגמרא ְְִִָָָ

― הנ"ו הּפסחהּמצוה ּכבׂש לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
צלי, ׁשּיהא והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבליל
אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּיאכל

ּומּצֹות ֿ אׁש צלי הּזה ּבּלילה ֿ הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:
יאכלהּו" ֿ מררים g)על ,ai zeny)עלי יקׁשה ואּולי . ְְְְִֶַַַַָֹֹֻ

ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה מּדּוע ויאמר: ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמקׁשה
מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ אחת, ּכמצוה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומרֹור
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה מּצה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשאכילת
ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― gpw)עצמּה dyr zevn)וכן ; ְְְְֲֵֵֵֶַָָָ
אבל ׁשהזּכרנּו; ּכמֹו מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָנכֹון
מצוה למנֹותֹו ואין הּפסח לאכילת טפל הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמרֹור
לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :לכ הראיה עצמּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפני
הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין מרֹור ׁשּיׁש ּבין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצוה,

הּפ ּבׂשר עם אּלא נאכל יתעּלה:אינֹו אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות i`)"על ,h xacna)אכל ואּלּו . ְְְִִַַַָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹמרֹור
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּקּים

(`a zyxt)― יאכלהּו" ֿ מררים על ּומּצֹות ֿ אׁש "צלי :ְְְִִֵַַֹֹֻ
ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמּגיד
אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ּכללּותם. היא ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמצוה
ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ְְְְְֵַַַַַָָָֹֻּתלמּוד
ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאין
וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְְְְֵַַַָָָָָֹֻידי
אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו ְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻנאמר:

iptlׂשבע lk`i driay ickl witqn epi` m`e ,epnn rayiy) ַֹ
(dbibgd xyan dfאכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ

raeydׂשבע", lr zeidl jixv gqtd xya lr `weec recne) ַֹ
(Ð:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה ֿ הּבׂשר את ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן

אמרם והּוא kw.)הּתלמּוד, migqt)הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָ
עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ֿ הּתֹורה ׁשּמן לפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדרּבנן",
ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ּפסחים. ּבמּסכת מבארים זֹו מצוה ּדיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוגם

― הנ"ח ּפסחהּמצוה ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות "על זה: על ּדיני(my)ּגם וגם . ְְְִִֵֶַַַַַֹֹֻ
ּבפסחים נתּבארּו זֹו חֹובה(dv.)מצוה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּנׁשים,
fp)ׁשּבארנּו dyr zevn)ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִִֵֶַַָָֹ

ֵָספק.
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ּפׁשיעה  אפּלּו ּפטּורין; ּבּבעלים ׁשּכּלן הּׁשֹומרין, ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֻלׁשאר
ּפטּור. ְִַָָּבּבעלים,

.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל
אפּלּוחּיב  להׁשאיל; רּׁשאי הּׁשֹואל ואין ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

לא  - מצוה עֹוׂשה ּבֹו הּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ספר ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשאל
אפּלּו להׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן לאחר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַיׁשאילּנּו
לֹו: אֹומר זה ׁשהרי לאחר; יׂשּכירּנּו לא ּתֹורה, ספר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהׂשּכירֹו
ּומסר  הּׁשֹומר עבר אחר'. ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'אין
ּכדר הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש אם - ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָלׁשֹומר
עדים  יׁש ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור - ונאנס ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשֹומרין,
לׁשּלם  הראׁשֹון הּׁשֹומר חּיב - עדים ׁשם אין ואם ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנאנס.
עם  ּדין הּוא ויעׂשה אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלּבעלים,
לׁשֹומר  ּומסר חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון היה אפּלּו הּׁשני. ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹומר
נאמן  'אּתה לֹו: לֹומר החפץ לבעל יׁש ׁשהרי חּיב; - ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׂשכר
ּדר היה אם ,לפיכ נאמן'. אינֹו וזה להּׁשבע, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאצלי
הרי  הּׁשני, הּׁשֹומר אצל זה ּדבר ּתמיד להפקיד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּבעלים
אֹומר  הּוא ׁשהרי - מּלׁשּלם ּפטּור הראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָהּׁשֹומר
אמׁש 'הׁשאלּתם, אֹו אצלי' ׁשהפקדּתם הּדבר 'זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלּבעלים:

אני [אתמול] ׁשהפקדּתי זה אצל אֹותֹו מפקידין ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַהייתם
ׁשמירתֹו? ימעט ּכיצד ׁשמירתֹו. ימעט ׁשּלא והּוא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאצלֹו';
הּׁשני  אֹותֹו אצל והפקידֹו ּבׂשכר, אצלֹו מפקד ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכגֹון

והפק  אצלֹו, ׁשאּול ׁשהיה אֹו הּׁשני ּבחּנם, אֹותֹו אצל ידֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
על  אף ּומׁשּלם, הּוא ּפֹוׁשע ׁשמירתֹו, ּומעט הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבׂשכר
הּדבר  הֹוציא הּוא ׁשהרי ּבּבעלים, ׂשכר אֹו ׁשּׁשאל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפי

אחר. ׁשֹומר ליד מּידֹו ְִֵֵַַַָָהּׁשמּור
ראׁשֹון ‰. ׁשֹומר ּבּה ׁשּיּפטר ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם

ׁשּנתן  ׂשכר ׁשֹומר ּכיצד? ּפטּור. זה הרי - ׁשמירתֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדין
הּׁשֹומר  הביא אם - חּנם לׁשֹומר אצלֹו הּׁשמּורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּבהמה
הראׁשֹון  הּׁשֹומר הרי ּכדרּכּה, הּבהמה ׁשּמתה עדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹּפטּור;
.Â ההניה - ּבׁשמירתֹו והֹוסיף אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹומר

השני] מחברֹו,[תשלומי ּפרה הּׂשֹוכר ּכיצד? ְֲִֵֵֵֵַַַָָָלּבעלים.
הֹואיל  - הּׁשֹואל ּביד ּכדרּכּה ּומתה לאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוהׁשאילּה
זה  ׁשאין לּבעלים; הּפרה ּדמי יחזרּו ּבּכל, חּיב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּׁשֹואל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ׁשל ּבפרתֹו סחֹורה עֹוׂשה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּׂשֹוכר
הֹואיל  - לבעליו אחר ּביד וׁשּלחֹו ּפּקדֹון, ּבידֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיה
- הּבעלים ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָוהּׁשֹומר
מחזיר. הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון ּולהחזיר לחזר ּבא ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹאם

ּכפרן הראׁשֹון הּׁשֹומר החזק זה]ואם בפקדון אינֹו[שכפר - ְְְִִֵֵַַַָָֻ
ׁשעדין  ּפי על אף הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון להחזיר ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָיכֹול

ראׁשֹון. ׁשל ּבאחריּותֹו ְֲִִֶַַָָהּפּקדֹון
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ה'תשע"ד  תמוז ח' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ח 'ֿ ט 'תמוז 

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו צמר(fefbl)האזהרה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא eh,הּקדׁשים mixac) ְְְְֳִֶַָָָֹֹֹ
(hiאסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור מן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֻ

האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה
ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:

(xzeia dphw zenk).לֹוקה ― ֿ הּקדׁשים ֳִִֶַָמן

ה'תשע"ד  תמוז ט' שני יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

הקודם. ביום נדפסה הקי"ד ְִַַָהּמצוה

― הנ"ה הּפסחהּמצוה ּכבׂש לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ
ּכל אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ְְְְְְֲִִֶַָָָֹֹּביֹום

הערּבים" ּבין ֿ יׂשראל עדת e)קהל ,ai zeny)העֹובר ֿ וכל . ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ
זה הרי ― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָעל
נתּבאר ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָחּיב

ּפסחים ודֹוחה(v`:)ּבגמרא לּנׁשים חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ
להיֹות ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ֿ הּׁשּבת. ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָאת
ּבֹו הּתֹורה ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּבּׁשּבת,
ּובדר טהֹור ֿ הּוא אׁשר "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָהּוא

ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל ֿ היה bi)לא ,h xacna). ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹ
ּכרתֹות מּסכת `)ּובריׁש dpyn ` wxt)את מנּו ּכאׁשר , ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ

מצות ּכּלן והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהּמצות
עׂשה". ּבמצות והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ֿ תעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹלא

זֹו הקּדמה הקּדמנּו millkd)ּוכבר seqay "dncwd"a). ְְְְִַַָָָ
ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ חמץ על ֿ תזּבח "לא אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפסח

ֿ זבחי" gi)ּדם ,bk zeny)זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְִִִִֶֶַַָָ
igaf")עצמֹו mc ung lr וכּו'(".. ֿ תׁשחט לא :(dk ,cl my), ְְְִַַֹ

לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוענינֹו:
ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ּברׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹיהא
מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ּברׁשּות ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹהּזֹורק

lrחבּורה mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d lr) ֲָ
(cg` oaxwּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו ֿ אחד וכל ;ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ
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ּובּמכלּתא לֹוקה. ― my)העת mihtyn zyxt)ֿלא" : ְְִֵֶַָָֹ
ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ֿ זבחי" ּדם ֿ חמץ על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹתׁשחט
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קּים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהחמץ

.(bq.)מפסחים ְִִָ

― הקט"ז אמּוריהּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפסח

ֿ ּבקר" עד ֿ חּגי חלב ֿ ילין gi)"ולא ,bk my)ּולׁשֹון . ְְִִֵֶֶַַָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב ּבא ֿ ילין" "לא : ְְִִַַָָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד
(dxhwd `ll mb gafnd lr epl m` hrnl)נכּפל ּוכבר .ְְִַָ

ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּלאו
הּפסח" חג זבח dk)לּבקר ,cl my). ֶֶַַַַַָֹ

ה'תשע"ד  תמוז י' שלישי יום

.Á .Â .Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ז ּפסחהּמצוה ׁשחיטת על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָ

`xii)ׁשני c"ia)והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַ
ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו

אתֹו" יעׂשּו i`)הערּבים ,h xacna)לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ֿ ּׁשהקּדמּת מה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָסֹותר
זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמצוה
ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכבר
ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻׁשהּוא

ּפסחים ּובגמרא על(bv.)עצמֹו. ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת וחּיב ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון

ה על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת חּיב חנניהאֹומר: רּבי ּׁשני; ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
אּלאֿ ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ֿ עקביא ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן
ואמר: הּתלמּוד ׁשאל ּכ ֿ אחר ׁשני". עׂשה לא ֿ ּכן ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאם
הּוא, עצמֹו ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ"ּבמאי
נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָורּבי
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם עליו. ֿ ּׁשרמזנּו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמה
― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכלֹומר
ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּדברי
ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ֿ עקביא ּבן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחנניה
אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהקריב
ּומצוה ּכרּבי. ֿ זה ּבכל וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין v`:)זֹו migqt) ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאּׁשה

ּפסחים .(av.)ּבגמרא ְְִִָָָ

― הנ"ו הּפסחהּמצוה ּכבׂש לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
צלי, ׁשּיהא והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבליל
אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּיאכל

ּומּצֹות ֿ אׁש צלי הּזה ּבּלילה ֿ הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:
יאכלהּו" ֿ מררים g)על ,ai zeny)עלי יקׁשה ואּולי . ְְְְִֶַַַַָֹֹֻ

ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה מּדּוע ויאמר: ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמקׁשה
מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ אחת, ּכמצוה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומרֹור
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה מּצה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשאכילת
ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― gpw)עצמּה dyr zevn)וכן ; ְְְְֲֵֵֵֶַָָָ
אבל ׁשהזּכרנּו; ּכמֹו מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָנכֹון
מצוה למנֹותֹו ואין הּפסח לאכילת טפל הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמרֹור
לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :לכ הראיה עצמּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפני
הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין מרֹור ׁשּיׁש ּבין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצוה,

הּפ ּבׂשר עם אּלא נאכל יתעּלה:אינֹו אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות i`)"על ,h xacna)אכל ואּלּו . ְְְִִַַַָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹמרֹור
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּקּים

(`a zyxt)― יאכלהּו" ֿ מררים על ּומּצֹות ֿ אׁש "צלי :ְְְִִֵַַֹֹֻ
ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמּגיד
אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ּכללּותם. היא ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמצוה
ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ְְְְְֵַַַַַָָָֹֻּתלמּוד
ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאין
וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְְְְֵַַַָָָָָֹֻידי
אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו ְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻנאמר:

iptlׂשבע lk`i driay ickl witqn epi` m`e ,epnn rayiy) ַֹ
(dbibgd xyan dfאכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ

raeydׂשבע", lr zeidl jixv gqtd xya lr `weec recne) ַֹ
(Ð:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה ֿ הּבׂשר את ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן

אמרם והּוא kw.)הּתלמּוד, migqt)הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָ
עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ֿ הּתֹורה ׁשּמן לפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדרּבנן",
ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ּפסחים. ּבמּסכת מבארים זֹו מצוה ּדיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוגם

― הנ"ח ּפסחהּמצוה ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות "על זה: על ּדיני(my)ּגם וגם . ְְְִִֵֶַַַַַֹֹֻ
ּבפסחים נתּבארּו זֹו חֹובה(dv.)מצוה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּנׁשים,
fp)ׁשּבארנּו dyr zevn)ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִִֵֶַַָָֹ

ֵָספק.
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― הקכ"ה קרּבןהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל oi`vgl)הּפסח lyean),ּבלבד צלי אּלא , ְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו ֿ ּתאכלּו "אל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא
(h ,ai zeny),זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג ּכלּוםהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו ֿ הּמקֹום מן הּפסח (mixagdמּבׂשר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

("gqt"d lr mipnpdֿלא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָֹלאכלֹו,
חּוצה" ֿ הּבׂשר מן ֿ הּבית מן fn)תֹוציא ,my)ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָ

והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמכלּתא:
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו (idy`הּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

(zexzi zexneg zlraּפסחים ּובגמרא .(.dt):אמרּו ְְְִִָָָָ
ֿ ּפי ֿ על אף לחבּורה, מחבּורה הּפסח ּבׂשר ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ"הּמֹוציא

טהֹור ― ֿ תעׂשה ּבלא ileqtׁשהּוא lr exfb opaxy s`) ְֲֶֶַָֹ
(micid z` e`nhiy xzepe lebit enk miycwהרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ

וׁשם ֿ תעׂשה". ּבלא ּפסח(dt:)זה ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה (mewnaמחבּורה ֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

dwitqn dpi`e ,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy
(ixdy ,cala dxiwrּבֹו ּכתּובה epice'הֹוצאה' ."gqt"a) ְָָָ

(;df oeyl aezky sqep mewnl deeyאז הּניח ואם ְִִִַַַָָּכּׁשּבת";
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתחּיב

ְִִָמּפסחים.

― הקכ"ח אתֿהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ֿ ּבןֿ "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּפסח

ּבֹו" ֿ יאכל לא bn)נכר ,my)המתרּגם אמר .("qelwpe`") ְְֵֵַַַַָָֹֹ
ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ֿ ּבר ּכל הּקּבלה: ֿ ּפי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָעל
ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ֿ נכר ֿ ּבן "ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּמכלּתא:

זרה". ֲָָָעבֹודה

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
zeevnd)ּתֹוׁשב 'f envrÎlr laiwy gp oa)והּוא ֿ הּפסח, מן ְִֶַַָ

ּבֹו" ֿ יאכל לא וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: dn)אמרֹו ,my). ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" ֿ יאכל לא ֿ ערל "וכל אמרֹו: והּוא gn)הּפסח, ,my); ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ בֹו" ֿ תׁשּברּו לא "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

(en ,my)אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
(.ct migqt)זה הרי ― טהֹור ּבפסח ֿ העצם את "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

― הקכ"ב מּלהּמצוה ׁשהזהרנּו עצםהאזהרה ׁשּבֹור ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

"ועצם ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמעצמֹות
בֹו" תׁשּברּו ai)לא ,h xacna)הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַֹ

ּפסחים ּובגמרא מלקּות. אֹומר(dt.)חּיב "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ
לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" ֿ תׁשּברּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ועצם

(eprci xak z`f ik dheytd zernynl wx `a epi`)ׁשּכבר ;ְֶָ
ipy)נאמר gqta bedpl yiy)הּפסח ֿ חּקת ּככל ,(oey`xd) ְֱֶֶַַַַָֻ
(my)האוי ―(:y o`kn cenll z`f lka yiy dne)אחד ֵֶָָ

מח ּבֹו ׁשּיׁש zenvrd)עצם jezay oOyd)ׁשאין עצם ואחד ֵֶֶֶַֹª¨ְֵֶֶֶֶָ
ז' ּבפרק העצם ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו

.(bt.)מּפסחים ְִִָ

ה'תשע"ד  תמוז י"ב חמישי יום

.ÁÈ˜ .ËÈ˜ .ÊÈ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר

ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו "ולא אמרֹו: i)והּוא ,ai `xwie). ְְְִִֶֶַָֹֹ
ּבארנּו v`)ּוכבר dyr zevn)ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ

dyrd)לעׂשה meiw iciÎlr lhazn)והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ
ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד אמרּו:(my)מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ֿ תעׂשה, לא על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר
עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט מּלהׁשאירהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר didyּדבר in iciÎlr xii`a c"ia axwpd) ְִִֵֶַַָָ

(oey`x gqta qep`:עליו אמרֹו והּוא ּבקר, "לאֿעד ְְֶַָָָֹֹ
ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ai)יׁשאירּו ,h xacna)לעׂשה נּתק זה וגם . ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ִָּכראׁשֹון.

― הקי"ח מּבׂשרהּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחגיגה

מּפסחים הּׁשליׁשי(r`.)ו' לּיֹום ,(daxwdl)ּתאכל אּלא , ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ֿ הּבׂשר מן ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבמׁש

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח c)אׁשר ,fh mixac). ְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ֿ הּבׂשר מן ֿ ילין "לא :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻּובא
ׁשּתאכל מדּבר הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ― ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוגֹו'"
― "לּבקר" אֹומר: ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹלׁשני
לה' ּפסח "וזבחּת יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלבקרֹו

ּובקר" צאן אלהי(a ,my)ׁשל זֹו מחגיגה והּנֹותר . ְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹ
ׁשהּוא לפי ּבאׁש יּׂשרף ― הּׁשליׁשי לּיֹום עׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָארּבעה
נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ― נֹותר ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבכלל
מקֹומֹות ּבכּמה ּבלבד, י"ד חגיגת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָּדיני

ּפסחים חגיגה(r`.)מּמּסכת .(gÎf)ּומּסכת ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ

― הנ"ג והּואהּמצוה הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
זכּור ֿ ּכל יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמרֹו

"אלהי ה' fh)אתּֿפני ,fh mixac)ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹ
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לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ֿ ּבן ּכל עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ―ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ׁשּמקריב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּזה

אמרם והזּכרנּו e:)הקּדמנּו dbibg)נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
וׂשמח ראּיה חגיגה, ּברגל: ּגםיׂשראל נתּבארּו ּוכבר ה". ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

חגיגה ּבמּסכת ראּיה, מצות ּכלֹומר, זֹו. מצוה .(c.)ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִֵַַַָָָוגם

― הנ"ב לּמקּדׁשהּמצוה לרגל לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
רגלים "ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹׁשלׁש

ּבּׁשנה" לי ci)ּתחג ,bk zeny),ּבּכתּוב נתּבאר ּוכבר . ְְִִֵַַָָָָָָֹ
ּוכבר להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלּיה

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי i`)נכּפל ,fh mixac): ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ"ׁשלׁש

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצות(e:)וׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָנצטּוּו
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזֹו

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

ה'תשע"ד  תמוז י"ג שישי יום
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― הנ"ד ּברגלים,הּמצוה ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ
"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fh mixac)והיא , ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש הּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמצוה
קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ׁשאליו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון
ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים ֿ ּפנים, ֿ ּכל על ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשלמים

ּבּתלמּוד נקראים והם f:)חגיגה, dbibg).ׂשמחה ׁשלמי : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים הקרבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָועל
ואכלּת ׁשלמים "וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבׂשמחה".

ה'" לפני וׂשמחּת f)ׁשם ,fk my)ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּוב חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו ּבחּג"מצוה "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרם והּוא עֹוד, ֿ ּׁשאמרּו g.)מה my)מיני ֿ ּבכל "ׂשמח : ְְְְְִֵֶַַָָָָ

הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת מּזה: ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָׂשמחה",
מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָּולביׁשת
ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ולּנׁשים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלּקטּנים

y`x)לבד zelw icil e`eai `ly ick ,my `wec)והיא , ְְִָ
אמרֹו ּבכלל נכנס ֿ זה וכל ― ֿ הּׁשֹואבה ּבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׂשמחת
ׁשתּית חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ"וׂשמחּת
ּגמרא ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻהּיין

ּברגל.(hw.)ּפסחים ּביתֹו ּובני ּבניו לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבן יהּודה רּבי "ּתניא אמרּו: וׁשם ּבּיין". מׂשּמחם? ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָּבּמה
אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבתירא
וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבבׂשר,
לבבֿ יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ׂשמחה אין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעכׁשו

eh)אנֹוׁש" ,cw mildz)להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: ואמרּו . ְְֱֲִֶָָָָָ

(cgeina ognynd xaca)ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְִֶָָָָונׁשים
והחלּוׁשים הענּים זֹו ּבׂשמחה לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּתֹורה

והאלמנה" והּיתֹום "והּגר יתעּלה: אמר (mixacוהּגרים, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
(ci ,fh.

― הקנ"ו ּבליהּמצוה לרגל מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיהא

ריקם" פני ֿ יראּו eh)"ולא ,bk zeny)ּפנים ֿ ֿ ּכל על אּלא , ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָיהיּו

ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

― הרכ"ט אתֿהּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשלמּות מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהלוּים
ֿ ּתעזב ּפן ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּלׂשּמחם

"ימי ֿ ּכל ֿ הּלוי hi)את ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִִֵֵֶֶַָָ
(my d`xּֿבלא ― ֿ ּתעזב ּפן ֿ תעׂשה, ּבלא ― "הּׁשמר :ְְֲֲִֶֶֶַַָֹֹֹ

ֲֶַתעׂשה".

― הט"ז ּכּלֹוהּמצוה העם את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻ
ּכּמה וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ֿ מֹוצאי ּכל ׁשל סּכֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבּׁשני
יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים ֿ העם את ai)"הקהל ,`l my) ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ―(.cl):ּכׁשאמרּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה ֿ מצות onfd)"ּכל i`pza miielzy)נׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּפטּורֹות",
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻעׂשה

ֿ הּכללֹות" מן למדין llkd"אין on `vei mb yi llk lka" ik) ְְִִֵֵַָ
("'ek onfdy .. zevn lk ly llkdn d`vi ldwd zevneּוכבר .ְָ

יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבארּו
סֹוטה מּמּסכת ז' ּבפרק ― ֿ ּיּקרא .(n`.)ּומה ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבהם, לעׂשֹות ֿ ּׁשחֹובה למה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר
ֿ רחם ּכל ּפטר ֿ ּבכֹור כל ֿ לי "קּדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל a)ּבבני ,bi zeny)הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
צּוּוי ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹהּוא
ׁשאנחנּו הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָזה
יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמדּברים

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר(hi ,eh mixac). ְְְְְֱִִֶַַַָָָֹֹ
ּב לּכהנים,ודין ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו חלּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָמקריבים
ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּדיני

חּלה `)מּסכת dpyn c wxt)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין , ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון bk)ּבארץ. ,ci mixac ,d`x zyxt)יהא "יכֹול : ְְְִֵֵֶָָָ

ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מעלה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹלֹומר:

וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר(bk ,ci my)מּמקֹום ― ְְְְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא cala)ׁשאּתה l`xyi ux`)מביא אּתה , ְִִֵֵַַַַָָָָָ
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― הקכ"ה קרּבןהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל oi`vgl)הּפסח lyean),ּבלבד צלי אּלא , ְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו ֿ ּתאכלּו "אל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא
(h ,ai zeny),זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג ּכלּוםהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו ֿ הּמקֹום מן הּפסח (mixagdמּבׂשר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

("gqt"d lr mipnpdֿלא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָֹלאכלֹו,
חּוצה" ֿ הּבׂשר מן ֿ הּבית מן fn)תֹוציא ,my)ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָ

והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמכלּתא:
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו (idy`הּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

(zexzi zexneg zlraּפסחים ּובגמרא .(.dt):אמרּו ְְְִִָָָָ
ֿ ּפי ֿ על אף לחבּורה, מחבּורה הּפסח ּבׂשר ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ"הּמֹוציא

טהֹור ― ֿ תעׂשה ּבלא ileqtׁשהּוא lr exfb opaxy s`) ְֲֶֶַָֹ
(micid z` e`nhiy xzepe lebit enk miycwהרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ

וׁשם ֿ תעׂשה". ּבלא ּפסח(dt:)זה ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה (mewnaמחבּורה ֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

dwitqn dpi`e ,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy
(ixdy ,cala dxiwrּבֹו ּכתּובה epice'הֹוצאה' ."gqt"a) ְָָָ

(;df oeyl aezky sqep mewnl deeyאז הּניח ואם ְִִִַַַָָּכּׁשּבת";
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתחּיב

ְִִָמּפסחים.

― הקכ"ח אתֿהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ֿ ּבןֿ "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּפסח

ּבֹו" ֿ יאכל לא bn)נכר ,my)המתרּגם אמר .("qelwpe`") ְְֵֵַַַַָָֹֹ
ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ֿ ּבר ּכל הּקּבלה: ֿ ּפי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָעל
ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ֿ נכר ֿ ּבן "ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּמכלּתא:

זרה". ֲָָָעבֹודה

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
zeevnd)ּתֹוׁשב 'f envrÎlr laiwy gp oa)והּוא ֿ הּפסח, מן ְִֶַַָ

ּבֹו" ֿ יאכל לא וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: dn)אמרֹו ,my). ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" ֿ יאכל לא ֿ ערל "וכל אמרֹו: והּוא gn)הּפסח, ,my); ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ בֹו" ֿ תׁשּברּו לא "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

(en ,my)אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
(.ct migqt)זה הרי ― טהֹור ּבפסח ֿ העצם את "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

― הקכ"ב מּלהּמצוה ׁשהזהרנּו עצםהאזהרה ׁשּבֹור ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

"ועצם ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמעצמֹות
בֹו" תׁשּברּו ai)לא ,h xacna)הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַֹ

ּפסחים ּובגמרא מלקּות. אֹומר(dt.)חּיב "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ
לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" ֿ תׁשּברּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ועצם

(eprci xak z`f ik dheytd zernynl wx `a epi`)ׁשּכבר ;ְֶָ
ipy)נאמר gqta bedpl yiy)הּפסח ֿ חּקת ּככל ,(oey`xd) ְֱֶֶַַַַָֻ
(my)האוי ―(:y o`kn cenll z`f lka yiy dne)אחד ֵֶָָ

מח ּבֹו ׁשּיׁש zenvrd)עצם jezay oOyd)ׁשאין עצם ואחד ֵֶֶֶַֹª¨ְֵֶֶֶֶָ
ז' ּבפרק העצם ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו

.(bt.)מּפסחים ְִִָ

ה'תשע"ד  תמוז י"ב חמישי יום
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― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר

ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו "ולא אמרֹו: i)והּוא ,ai `xwie). ְְְִִֶֶַָֹֹ
ּבארנּו v`)ּוכבר dyr zevn)ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ

dyrd)לעׂשה meiw iciÎlr lhazn)והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ
ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד אמרּו:(my)מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ֿ תעׂשה, לא על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר
עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט מּלהׁשאירהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר didyּדבר in iciÎlr xii`a c"ia axwpd) ְִִֵֶַַָָ

(oey`x gqta qep`:עליו אמרֹו והּוא ּבקר, "לאֿעד ְְֶַָָָֹֹ
ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ai)יׁשאירּו ,h xacna)לעׂשה נּתק זה וגם . ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ִָּכראׁשֹון.

― הקי"ח מּבׂשרהּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחגיגה

מּפסחים הּׁשליׁשי(r`.)ו' לּיֹום ,(daxwdl)ּתאכל אּלא , ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ֿ הּבׂשר מן ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבמׁש

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח c)אׁשר ,fh mixac). ְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ֿ הּבׂשר מן ֿ ילין "לא :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻּובא
ׁשּתאכל מדּבר הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ― ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוגֹו'"
― "לּבקר" אֹומר: ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹלׁשני
לה' ּפסח "וזבחּת יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלבקרֹו

ּובקר" צאן אלהי(a ,my)ׁשל זֹו מחגיגה והּנֹותר . ְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹ
ׁשהּוא לפי ּבאׁש יּׂשרף ― הּׁשליׁשי לּיֹום עׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָארּבעה
נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ― נֹותר ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבכלל
מקֹומֹות ּבכּמה ּבלבד, י"ד חגיגת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָּדיני

ּפסחים חגיגה(r`.)מּמּסכת .(gÎf)ּומּסכת ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ

― הנ"ג והּואהּמצוה הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
זכּור ֿ ּכל יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמרֹו

"אלהי ה' fh)אתּֿפני ,fh mixac)ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹ
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לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ֿ ּבן ּכל עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ―ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ׁשּמקריב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּזה

אמרם והזּכרנּו e:)הקּדמנּו dbibg)נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
וׂשמח ראּיה חגיגה, ּברגל: ּגםיׂשראל נתּבארּו ּוכבר ה". ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

חגיגה ּבמּסכת ראּיה, מצות ּכלֹומר, זֹו. מצוה .(c.)ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִֵַַַָָָוגם

― הנ"ב לּמקּדׁשהּמצוה לרגל לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
רגלים "ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹׁשלׁש

ּבּׁשנה" לי ci)ּתחג ,bk zeny),ּבּכתּוב נתּבאר ּוכבר . ְְִִֵַַָָָָָָֹ
ּוכבר להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלּיה

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי i`)נכּפל ,fh mixac): ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ"ׁשלׁש

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצות(e:)וׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָנצטּוּו
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזֹו

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

ה'תשע"ד  תמוז י"ג שישי יום
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― הנ"ד ּברגלים,הּמצוה ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ
"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fh mixac)והיא , ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש הּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמצוה
קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ׁשאליו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון
ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים ֿ ּפנים, ֿ ּכל על ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשלמים

ּבּתלמּוד נקראים והם f:)חגיגה, dbibg).ׂשמחה ׁשלמי : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים הקרבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָועל
ואכלּת ׁשלמים "וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבׂשמחה".

ה'" לפני וׂשמחּת f)ׁשם ,fk my)ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּוב חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו ּבחּג"מצוה "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרם והּוא עֹוד, ֿ ּׁשאמרּו g.)מה my)מיני ֿ ּבכל "ׂשמח : ְְְְְִֵֶַַָָָָ

הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת מּזה: ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָׂשמחה",
מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָּולביׁשת
ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ולּנׁשים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלּקטּנים

y`x)לבד zelw icil e`eai `ly ick ,my `wec)והיא , ְְִָ
אמרֹו ּבכלל נכנס ֿ זה וכל ― ֿ הּׁשֹואבה ּבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׂשמחת
ׁשתּית חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ"וׂשמחּת
ּגמרא ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻהּיין

ּברגל.(hw.)ּפסחים ּביתֹו ּובני ּבניו לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבן יהּודה רּבי "ּתניא אמרּו: וׁשם ּבּיין". מׂשּמחם? ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָּבּמה
אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבתירא
וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבבׂשר,
לבבֿ יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ׂשמחה אין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעכׁשו

eh)אנֹוׁש" ,cw mildz)להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: ואמרּו . ְְֱֲִֶָָָָָ

(cgeina ognynd xaca)ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְִֶָָָָונׁשים
והחלּוׁשים הענּים זֹו ּבׂשמחה לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּתֹורה

והאלמנה" והּיתֹום "והּגר יתעּלה: אמר (mixacוהּגרים, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
(ci ,fh.

― הקנ"ו ּבליהּמצוה לרגל מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיהא

ריקם" פני ֿ יראּו eh)"ולא ,bk zeny)ּפנים ֿ ֿ ּכל על אּלא , ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָיהיּו

ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

― הרכ"ט אתֿהּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשלמּות מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהלוּים
ֿ ּתעזב ּפן ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּלׂשּמחם

"ימי ֿ ּכל ֿ הּלוי hi)את ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִִֵֵֶֶַָָ
(my d`xּֿבלא ― ֿ ּתעזב ּפן ֿ תעׂשה, ּבלא ― "הּׁשמר :ְְֲֲִֶֶֶַַָֹֹֹ

ֲֶַתעׂשה".

― הט"ז ּכּלֹוהּמצוה העם את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻ
ּכּמה וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ֿ מֹוצאי ּכל ׁשל סּכֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבּׁשני
יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים ֿ העם את ai)"הקהל ,`l my) ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ―(.cl):ּכׁשאמרּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה ֿ מצות onfd)"ּכל i`pza miielzy)נׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּפטּורֹות",
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻעׂשה

ֿ הּכללֹות" מן למדין llkd"אין on `vei mb yi llk lka" ik) ְְִִֵֵַָ
("'ek onfdy .. zevn lk ly llkdn d`vi ldwd zevneּוכבר .ְָ

יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבארּו
סֹוטה מּמּסכת ז' ּבפרק ― ֿ ּיּקרא .(n`.)ּומה ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבהם, לעׂשֹות ֿ ּׁשחֹובה למה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר
ֿ רחם ּכל ּפטר ֿ ּבכֹור כל ֿ לי "קּדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל a)ּבבני ,bi zeny)הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
צּוּוי ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹהּוא
ׁשאנחנּו הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָזה
יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמדּברים

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר(hi ,eh mixac). ְְְְְֱִִֶַַַָָָֹֹ
ּב לּכהנים,ודין ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו חלּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָמקריבים
ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּדיני

חּלה `)מּסכת dpyn c wxt)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין , ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון bk)ּבארץ. ,ci mixac ,d`x zyxt)יהא "יכֹול : ְְְִֵֵֶָָָ

ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מעלה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹלֹומר:

וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר(bk ,ci my)מּמקֹום ― ְְְְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא cala)ׁשאּתה l`xyi ux`)מביא אּתה , ְִִֵֵַַַַָָָָָ
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אי ּדגן, מעׂשר מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכֹורֹות;
אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּתה
א קרב, אינֹו לארץ חּוצה ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָנֹוהגת

הּוא oiznieקדוׁש ,daxwdl ie`xy onfÎlk elk`l xeq`y) ָ
(eilr ik ,men ea letiyּבמּומֹו ux`aלהאכל od ,el` mipice) ְְֵֵָ

(md ixd ,ux`l dvega ode l`xyiּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְִֵֵֶַָָּבין
הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּובין

זֹו. ּבמצוה ְְִִַָָחּיבים

ה'תשע"ד  תמוז י"ד קודש שבת יום

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקמ"ד אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

"לא אמרֹו: והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְְִִִִַַָָָֹהּבכֹור
"ּבקר ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל fi)תּוכל ,ai mixac). ְְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹ

ספרי my)ּולׁשֹון d`x zyxt),הּבכֹור זה ― "ּובכרת" : ְְְְִֵֶַֹֹ
לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ללּמד הּכתּוב ּבא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא
ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ֿ תעׂשה. ּבלא ׁשעֹובר ּדמים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזריקת
ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹזה
ּובׁשני לירּוׁשלים. חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹוגם
― זה לאו על והעֹובר ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי הּדין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהענינים

ֶלֹוקה.

― הק"ח ּבכֹורהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אֹו ֿ ׁשֹור ּבכֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז ֿ בכֹור אֹו ּכׂשב gi,בכֹור xacna) ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹ
(fiּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ

(alÎ`l)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt seq)הּוא "ּבּבכֹור : ְְְִַָ
הּוא". נמּכר אבל ― תפּדה" "לא ְְֲִִֵֶָָֹאֹומר
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(Ï).Ì˙ÂÈÏ ÌÈ˘Ú ˙˘ ארבע בשנת לומר לו היה
אלא  שנה, עשרה שש יותם מלכות ימי כל שהרי לאחז,
ליותם  למנותם הכתוב רצה רשע, אחז שהיה לפי

עולם: בסדר הוא כך בחיים, לאחז ולא בקבר,
(ÊÏ).Ì‰‰ ÌÈÓÈ:יותם של ימיו ÁÈÏ˘‰Ï.בסוף

לגרות:

 
(Ï).Ì˙ÂÈÏ ÌÈ˘Ú ˙˘ובסוף לעזריה, בנ''ב מלך  פקח כי

בנו, יותם  מלך הבאה  השנה ובתחלת עזריה , מת ההיא  השנה 
אחת שנה  והם  שנה , כ' מלך ופקח שנה, ט ''ז  מלכותו וימי
מות אחרי שנים וג' יותם , ממלכות וט''ז עזריה, ממלכות
ובתחילת יותם , מלכות מהתחלת בי''ט כן אם וכלו יותם,

מ  הבאה וראההשנה יותם  מלכות  להתחלת כ ' והיא הושע, לך 
בחיים : הרשע בנו אחז לימי  ולא בקבר , הצדיק  יותם  לימי הושע  שנות למנות ˘˙ÌÈ.(Ï)הכתוב ˙˘שנה מלך  פקח כי

לפקח: ב ' בשנת  והיא  הבאה , בשנה  מלך ויותם עוזיה, בימי ÂÎÂ'.(Ï‚)אחת  ˘˘Â: היו ‰.(Ï‰)ומקוטעות ‡Â‰:לומר רצה
הנקרא זהו ואולי מחדש ועשהו שנפל  או  שהיתה, ממה וגדול נכבד  בנין עליו י)עשה  כו החדש :(ירמיהו ה ' שער :(ÊÏ)ÌÈÓÈ

.Ì‰‰: יותם מות  ˘Ú‰.(‡)אחרי Ú˘ ˙˘ מלך ואז לפקח , בי''ז וכלו שנה, ט''ז מלכותו  וימי לפקח , בב ' מלך  יותם  כי 
ÂÎÂ'.()אחז: ˘˘Â:היו ‡˘.(‚)ומקוטעות ÈÚ‰:אש מדורות שתי בין בנו שמעביר המולך , עבודת ÂÏÎÈ(‰)היא ‡ÏÂ

.ÌÁÏ‰Ï:ירושלים על  במלחמה התגברו ‡ÏÈ˙.(Â)לא ˙‡ 'ÂÎÂ È˘‰ למעלה האמור היא  כב)זו והשיבה(יד עזריה  בנה אשר 
לארם: והשיבה  רצין בא  ועתה לקחהÏ˘ÈÂ.ליהודה , טרם מאז, בה  ישבו כאשר בה ישבו  והאדומים היהודים , משם  גלה

אדום: במקום  באו כי מאז, שלהם היתה  כאילו לארם , השיב אמר  לזה לאדום, להחזיר  ארם  שבא  ולפי אמציה

 
(ËÎ).‰ÎÚÓ ˙È Ï‡:העיר שם הגליל :‰‚ÏÈÏ‰.כן ארץ 
(ÊÏ).ÏÁ‰:התחיל.ÁÈÏ˘‰Ïכמו ולהסית, יז)לגרות  ח :(שמות

בך: משליח  מצור:ÂˆÈÂ.(‰)גירש :‰ÈÂ˘.(‚)הנני מלשון
(Â).Ï˘ÈÂכמו השלכה , א)ענין ז רבים:(דברים גוים ונשל  :

(Á).'‰ ˙È:'ה בבית 

קכח



fenz c"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אי ּדגן, מעׂשר מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכֹורֹות;
אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּתה
א קרב, אינֹו לארץ חּוצה ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָנֹוהגת

הּוא oiznieקדוׁש ,daxwdl ie`xy onfÎlk elk`l xeq`y) ָ
(eilr ik ,men ea letiyּבמּומֹו ux`aלהאכל od ,el` mipice) ְְֵֵָ

(md ixd ,ux`l dvega ode l`xyiּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְִֵֵֶַָָּבין
הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּובין

זֹו. ּבמצוה ְְִִַָָחּיבים

ה'תשע"ד  תמוז י"ד קודש שבת יום

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקמ"ד אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

"לא אמרֹו: והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְְִִִִַַָָָֹהּבכֹור
"ּבקר ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל fi)תּוכל ,ai mixac). ְְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹ

ספרי my)ּולׁשֹון d`x zyxt),הּבכֹור זה ― "ּובכרת" : ְְְְִֵֶַֹֹ
לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ללּמד הּכתּוב ּבא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא
ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ֿ תעׂשה. ּבלא ׁשעֹובר ּדמים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזריקת
ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹזה
ּובׁשני לירּוׁשלים. חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹוגם
― זה לאו על והעֹובר ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי הּדין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהענינים

ֶלֹוקה.

― הק"ח ּבכֹורהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אֹו ֿ ׁשֹור ּבכֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז ֿ בכֹור אֹו ּכׂשב gi,בכֹור xacna) ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹ
(fiּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ

(alÎ`l)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt seq)הּוא "ּבּבכֹור : ְְְִַָ
הּוא". נמּכר אבל ― תפּדה" "לא ְְֲִִֵֶָָֹאֹומר
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,inler jetdzyéúàc àîìòì Cì àðáéäé`ad mlera jl oz` - ¨¦§¨¨§¨§¨§¨¥
ïééëc ïBîñøôà àçLîc àúååøäð éøñéìzzexdp xyr dyly - §¥§¥©©§¨¨§¦§¨£©§§©§¨

xedh oenqxt` onynkzexdpúìâéãå úøt,[lwcig]eäa zbðòîc §§¨§¦§©§¦©§©§§
.dfl dfn leihe dvigxa mda bprzzy -dén÷ì éøîàizxn` - £©¦§©¥

ike ,eiptléàä`ad mlera il ozep dz` df wx -,él øîà .àì eúå ©§Ÿ¨©¦
àðáéäé éàî Cøáçìemixac jl oz` m` jxagl oz` dn ike - §©§¨©¨¥§¨

.mitqepàðéòa déì úéìc àøábî àðàå ,déì éøîàozzy dvex ip` - £©¦¥§£¨¦©§¨§¥¥§¦¨
e .`ad mlera ewlg z` lawl zekf el oi`y ryxd wlg ilïééçî©§¨

éàúetà àìèe÷ñàa,igvn lr rav`a j`ln ipkid -él øîàå §¤§§¨©©§¨©¦
,zegicae dgny jeznéøéb Ca éøéb ,éøa øæòìà.iviga ja izikd - ¤§¨¨§¦¦¥¨¦¥

:minybd lr ziprz minkg exfby miyrn `iadl `xnbd zxfeg
àúéðòz øæb àðéðç øa àîç éaø,minyb zxivr lràøèéî àúà àìå ©¦¨¨©£¦¨¨©©£¦¨§Ÿ¨¨¦§¨

.myb cxi `l oiicre -àúéðòz øæb éåì ïa òLBäé éaø àäå ,déì eøîà̈§¥§¨©¦§ª©¤¥¦¨©©£¦¨
,àøèéî éúàå.`l jlv` recne,àðà àä ,eäì øîàeéàåéì øa àä §¨¥¦§¨¨©§¨£¨¨©¥¨

sicr `ede dlrn dze`a epipy oi` xnelk ,iel oa dfe ip` df -
,ipnnïézòc ïéekéðå éúéðc déì eøîàcgi epzrc oiekpe il` `eaiy - ¦§¥§¥¥§¦©¥©§¦

,dlitzaeäééaì àøeaéö éøáúc øLôéàeripki xeaivdy okzi f`e - ¤§¨§¨§¦¦¨¦©§
,mail z`àøèéî éúàc.myb cxi df zekfay -éîçø ïeòaeywia - §¨¥¦§¨¨©£¥

mingx ryedi iaxe `ng iaxàøèéî éúà àìåcxi `l oiicre - §Ÿ¨¥¦§¨
.mybeäì øîà,xeaivl `ng iaxeëì àçéðmilawn mz` m`d - ¨©§¦¨§

minikqneøèî àáiLwxeðìéáLa.xeaivd zekf `la [epzekfa] ¤¨Ÿ¨¨¦§¦¥
éðt éqk ,òé÷ø òé÷ø ,øîà .ïä ,déì eøîàCe .myb cxie miaraàì ¨§¥¥¨©¨¦©¨¦©©¦¨©¦Ÿ

éqkéàe xfg .mippra riwxd dqkzd `l oiicr -éðt ïéfò änk ,øîà ¦©¥¨©©¨©¦§¥
,òé÷øf`e .miwicvd zxifbl mirney mpi`yàøèéî àúàå éqkéà ¨¦©¦©¥§¨¨¦§¨

.myb cxie mippra riwxd dqkzd -
:sqep dyrnàúéðòz øæb éåì,minyb zxivr lr.àøèéî àúà àìå ¥¦¨©©£¦¨§Ÿ¨¨¦§¨

íçøî äzà ïéàå ,íBøna záLéå úéìò ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨¨¦¨§¨©§¨©¨§¥©¨§©¥

éða ìò,Ef`e ,mdilr mgxzy md miie`xy s`å .àøèéî àúàmle` ©¨¤¨¨¦§¨§
ielòìhéà.dlrn itlk mixac gihdy oeik ,xbig dyrp -éaø øîà ¦§©¨©©¦

,øæòìày cnlp df dyrnnäìòî étìk íéøác íãà çéhé ìà íìBòì ¤§¨¨§¨©©¦©¨¨§¨¦§©¥©§¨
,gevipe oeifa jxcaäìòî étìk íéøác çéèä ìBãb íãà éøäL¤£¥¨¨¨¥¦©§¨¦§©¥©£¨

eðîe ,òìhéàå,lecb mc` eze` `ed ine -,éåìlecb mc` didy §¦§©©¥¦
.znerxz oeyla xaicy meyn xbig dyrp j` ,eixac lr dprpy

:`xnbd dywndéì àîøb àäå,xbig zeidl el mxb df xac ike - §¨¨§¨¥
éaøc dén÷ äcé÷ éåçà éåì àäå`id dn iax iptl d`xd ixde - §¨¥¦©£¥¦¨©¥§©¦

eilceb ipy urpy ,dxeza dxen`d 'dciw'wype stekzde ux`a
,swfe dtvxleswfyk,òìhéàzvxzn .el dnxb dciwdy x`eane ¦§©

:`xnbddéì àîøb àäå àä`hgdy ,jkl el enxb mixacd ipy - ¨§¨¨§¨¥
.dciwa xbig dyrpy el mxb dlrn itlk mixac gihdy

:minybd lr mkg zlitza dyrneäðéòîL éðééìeì øa àéiç éaø©¦¦¨©§¨¦©§¦§
päìéððò Cl`xyi ux` inya eidy mippr rny -,éøîà÷cxnelk §©¨£¨¥§¨¨§¦

,mdl xne` mdilr dpennd xydyàiî éáúéðå eúéðcixepe e`ea - ¥§¦§¥©¨
minyb ináàBîe ïBnòa.l`xyi ux`a o`k `leBðBaø ,åéðôì øîà §©¨¨©§¨¨¦

íìBòä úBneà ìk ìò zøæç ìàøNé Enòì äøBz zúpLk ,íìBò ìL¤¨§¤¨©¨¨§©§¦§¨¥¨©§§©¨¨¨
,øèî íäì ïúBð äzà åéLëòå ,äeìaé÷ àìåelaiwy l`xyil `le §Ÿ¦§¨§©§¨©¨¥¨¤¨¨

,mipprd lr deive .dxezd z`àëä eãLminybd z` ecixed - §¨¨
ok`e .l`xyi ux`a o`keäézëecà deéãLz` mipprd ecixed - ©§©§©§

.mnewna minybd
:enya dyxc `xnbd d`ian df `xen`a dyrnd xkfedy ab`

áéúëc éàî ,éðééìeì øa àéiç éaø Løcmildza(bi av)øîzk ÷écö' ¨©©¦¦¨©§¨¦©¦§¦©¦©¨¨
,'äbNé ïBðáìa æøàk çøôéixdøîàð íàk `edyøîàð änì øîz ¦§¨§¤¤©§¨¦§¤¦¤¡©¨¨¨¨¤¡©

k `edy.øîz øîàð änì æøà øîàð íàå ,æøày ,x`iaeøîàð eléà ¤¤§¦¤¡©¤¤¨¨¤¡©¨¨¦¤¡©
øîBà éúééä ,æøà øîàð àìå øîz,xnzk wx `ed wicvdyøîz äî ¨¨§Ÿ¤¡©¤¤¨¦¦¥©¨¨
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(Ï).Ì˙ÂÈÏ ÌÈ˘Ú ˙˘ ארבע בשנת לומר לו היה
אלא  שנה, עשרה שש יותם מלכות ימי כל שהרי לאחז,
ליותם  למנותם הכתוב רצה רשע, אחז שהיה לפי

עולם: בסדר הוא כך בחיים, לאחז ולא בקבר,
(ÊÏ).Ì‰‰ ÌÈÓÈ:יותם של ימיו ÁÈÏ˘‰Ï.בסוף

לגרות:

 
(Ï).Ì˙ÂÈÏ ÌÈ˘Ú ˙˘ובסוף לעזריה, בנ''ב מלך  פקח כי

בנו, יותם  מלך הבאה  השנה ובתחלת עזריה , מת ההיא  השנה 
אחת שנה  והם  שנה , כ' מלך ופקח שנה, ט ''ז  מלכותו וימי
מות אחרי שנים וג' יותם , ממלכות וט''ז עזריה, ממלכות
ובתחילת יותם , מלכות מהתחלת בי''ט כן אם וכלו יותם,

מ  הבאה וראההשנה יותם  מלכות  להתחלת כ ' והיא הושע, לך 
בחיים : הרשע בנו אחז לימי  ולא בקבר , הצדיק  יותם  לימי הושע  שנות למנות ˘˙ÌÈ.(Ï)הכתוב ˙˘שנה מלך  פקח כי

לפקח: ב ' בשנת  והיא  הבאה , בשנה  מלך ויותם עוזיה, בימי ÂÎÂ'.(Ï‚)אחת  ˘˘Â: היו ‰.(Ï‰)ומקוטעות ‡Â‰:לומר רצה
הנקרא זהו ואולי מחדש ועשהו שנפל  או  שהיתה, ממה וגדול נכבד  בנין עליו י)עשה  כו החדש :(ירמיהו ה ' שער :(ÊÏ)ÌÈÓÈ

.Ì‰‰: יותם מות  ˘Ú‰.(‡)אחרי Ú˘ ˙˘ מלך ואז לפקח , בי''ז וכלו שנה, ט''ז מלכותו  וימי לפקח , בב ' מלך  יותם  כי 
ÂÎÂ'.()אחז: ˘˘Â:היו ‡˘.(‚)ומקוטעות ÈÚ‰:אש מדורות שתי בין בנו שמעביר המולך , עבודת ÂÏÎÈ(‰)היא ‡ÏÂ

.ÌÁÏ‰Ï:ירושלים על  במלחמה התגברו ‡ÏÈ˙.(Â)לא ˙‡ 'ÂÎÂ È˘‰ למעלה האמור היא  כב)זו והשיבה(יד עזריה  בנה אשר 
לארם: והשיבה  רצין בא  ועתה לקחהÏ˘ÈÂ.ליהודה , טרם מאז, בה  ישבו כאשר בה ישבו  והאדומים היהודים , משם  גלה

אדום: במקום  באו כי מאז, שלהם היתה  כאילו לארם , השיב אמר  לזה לאדום, להחזיר  ארם  שבא  ולפי אמציה

 
(ËÎ).‰ÎÚÓ ˙È Ï‡:העיר שם הגליל :‰‚ÏÈÏ‰.כן ארץ 
(ÊÏ).ÏÁ‰:התחיל.ÁÈÏ˘‰Ïכמו ולהסית, יז)לגרות  ח :(שמות

בך: משליח  מצור:ÂˆÈÂ.(‰)גירש :‰ÈÂ˘.(‚)הנני מלשון
(Â).Ï˘ÈÂכמו השלכה , א)ענין ז רבים:(דברים גוים ונשל  :

(Á).'‰ ˙È:'ה בבית 

קכט
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(‡).È˘ÂÈ‰ 'Â‚Â È˘:יתירה ‰ÚÏ‚(„)יו"ד

.ÌÈ‡˘‰:שבענו השאננים הגוים שבזו ‰ÊÂ.לעג
ירושלים: היא היונים גיא חד ÌÈÂÈ‡‚Ï.את כתיב

תרין: Â.(‚)וקרינן ÌÙ‡ ˙ÂÁ:בנו אפם כשחרה

.˙ÂÁ:בעשות חולי:ÏÁ‰.(„)כמו לשון
(Ê).‰ËÏÓ [ÂÙˆÎ] ÂÈ˘Ù אשר כצפור מהם

יוקשים: מפח נמלטה

 
(‡).'Â‚Â È˙‡˘ ÍÈÏ‡:לעזרה ומביטים צופים להיות

.È˘ÂÈ‰: בשמים היושב È„.()אתה  Ï‡ יד אל  צופים 
אשר עד  מלצפות  חדלים ואינם מה דבר להם ליתן אדוניהם

להם: .(‚)יתן ÈÎממנו נשבע עד הרבה  בזיון לנו בא
מליצה : ענין והוא הרבוי נפשנו˙.(„)לגודל  שבעה הרבה

והשקט : שאנן  היושבי' הבבלי' הלעג  הבזיון‰ÊÂ.מן מן
הבזיון: למרבית  במ "ש  הדבר וכפל  אותנו בזו  והמאנים הגאים  אשר ר "ל  יוני' לגאי היא ‰'.(‡)אשר  ÈÏÂÏאשר ה' לא אם

עמנו : Â‚Â'.היה  Ó‡È:'וגו ה' לולי ישראל  נא  יאמר  המקרא  ולאבד:ÌÂ˜.()סרס להרוג אדם עלינו קם אשר ‡ÈÊ.(‚)בעת
אותנו בולעים  היו  אזי  עמנו  ה' היה  לא חיאם אוכלו  אם כי יבושל  עד ימתין  לא לאכול  התאב כי  על  מליצה ענין והוא חיים 

חי: לבלוע  ממהרים היו לבלעני תאותם  מרוב  כאילו  בנו:ÂÁ˙.ואמר אפם  חרה האויבים‰ÌÈÓ.(„)בעת המון דימה
רבים: מים נפשינו:ÏÁ‰.לשטיפת על  עבר היה מים ושלש‰ÌÈÂ„Ê.(‰)נחל  פעמים  הדבר  וכפל  וברשע בזדון השוטפים 

מקום: בכל  המליצה וכדרך  ‰'.(Â)להתחזקות  ÍÂ:לשניהם טרף להיות אותנו עזב  שלא  ה ' ברוך  כמוÂÙˆÎ.(Ê)אבל 
בה : להלכד  המוקש מרשת  נמלטה  אשר ˘.הצפור  ÁÙ‰אמר לצפור שהמשיל ועל  מידם נמלטנו  ועי"ז נפלו הרשעים  ר"ל 

הצפור: בהצלת  הנופל ידינו:ÂÊÚ.(Á)לשון בכח  העזר באה  ולא  וארץ  שמים עושה  ה' שם  בהזכרת באה שלנו העזר 
(‡).'‰ ÌÈÁËÂ‰:כנו על  ישב ולעולם  ממקומו ינטה  לא אשר ציון כהר  המה בה' הבוטחים כמוÌÈÏ˘ÂÈ.()אותם

עולם: עד  עליהם להגין בו הבוטחים עמו סביבות ה ' כן לה  מסבבים שההרים  ירושלים 

 
(‡).È˘ÂÈ‰:יתירה כמו‚˙‰.()היו "ד  האדון אשת  היא

גברתי  שרי יז)מפני ההשקט ‰˘‡ÌÈ.(„):(בראשית ענין 
מואב שאנן כמו מח)והמנוחה מלהÌÈÂÈ‡‚Ï.:(ירמיה היא 

יונה לא ואיש כמו וגזל אונאה ומלשון  גאוה מלשון מורכבת
יח) :(יחזקאל

 
שיר פכ"הא בשלח  רבות וגו '. עיני את  נשאתי אליך המעלות 

כד"א למרום עיניהם  ויתלו תשובה  כשיעשו אבל  ע"ב  דקמ "ב 
יש ע "ש. כו ' למרום  שפלים  לשום  כו ' עיני את נשאתי אליך 
מעלה כלפי מסתכלים שישראל בזמן  בענין ממ "ש להעיר 
אל  דבר  בכל  להביט  שצריך  דהיינו  כו ' לבם את  ומשעבדים 
נחושת. נחש משה ויעש  בד "ה עמ"ש ה'. מאת  שהכל  שרשו 
מתבונן אדם  של שהמחשבה שבמקום תברכו כה בד "ה  ומ"ש

כו': לו ממעל  עומדים שרפים וזהו  כולו הוא שם ומחשב

עיני ואשא מל'. על דקאי מפרש  ע"ב  דר"ח  ויגש זח "א  (ב )
אליך  פי' סע"א דרכ "ט ויחי ובפ' כו ' ז "א אל היינו ההרים אל
שבה או"א דהיינו קראתיך  ממעמקים ע"ד היינו נשאתי
ע "ב דרס "ה  ואתחנן בפ' פי' וכן  כו '. הכתר אור  מלובש 
כו'. ממו"ס  המקבל  כו' אבא יסוד  זהו דהיושבי שהיו"ד 
זהו ויו"ד סוכ"ע . שמים כי לפרש ויש האריך . שם  והרמ "ז
שלמעלה יחו"ע שמים א "נ לסוכ"ע. מקור  להיות  הקו צמצום 

חשיבי: כלא  ולמטה היש 
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ה ה נ ש מ ר ו א ב
בכורים. ספק בענין ללמד מוסיפה משנתנו

eka ‡HL ÌÈL‡ ÈL ÏL ÌÈL ÈzL,ילדו לא שעדיין ― ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ∆ƒ¿
ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ,ונתערבו ―,Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰Ê ¿»¿¿≈¿»ƒ∆≈»≈¿»ƒ«…≈

Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰ÊÂ הוא בכור בודאי זכר כל שהרי ― ¿∆≈»≈¿»ƒ«…≈
Ô‰Óלאמו. „Á‡ ˙Ó,מהולדות אחד ―GL CB˙aÌBÈ ÌÈL― ≈∆»≈∆¿¿ƒ

מת, מי של בכורו ידוע אין e˙והרי „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡ שני ― ƒ¿…≈∆»»¿
הפדיון, דמי את ÌÈÚÏÒהאבות LÓÁ Ô‰Ï ÈÊÁÈ והאבות ― «¬ƒ»∆»≈¿»ƒ

שכתבו  בכגון כאן שמדובר מבואר, בגמרא ביניהם. אותן מחלקים
כתבו  לא אם אבל חברו; בשביל לתבוע יכול שאחד לזה, זה הרשאה
בנך  לא לו: ולומר מהם אחד כל לדחות הכהן יכול לזה, זה הרשאה

א א א א ).).).).מת מטמטמטמט,,,, e˙((((בכורות בכורות בכורות בכורות  ÌÈ‰Î ÈLÏ Ì‡ מהם אחד שכל ― ƒƒ¿≈…¬ƒ»¿
אחר, לכהן הפדיון דמי Ì„iÓנתן ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ את ― ≈»¿ƒ¿ƒƒ»»

בידי. החי של פדיונו לומר: יכול כהן שכל ˜e‰הפדיון, ÎÊ― »»¿≈»
ונתערבו, ונקבה, זכר ילדו האנשים שני של הנשים שתי  ««‰‡B˙אם

ÔÈeËt שלי הנקבה אומר: אחד שכל לכהן, סלעים חמש מליתן ― ¿ƒ
BÓˆÚהיא, ˙‡ ˙BcÙÏ iÁ Ôa‰Â,הוא בכור ודאי שהרי ― ¿«≈«»ƒ¿∆«¿

כשיגדל  הבן חייב בכורו, בנו את פדה לא האב שאם היא, והלכה
עצמו. את ÎÊÂלפדות ˙B˜ ÈzL שתי הנשים שתי ילדו ― ¿≈¿≈¿»»

וזכר, B˜˙נקבות ÈzLe ÌÈÎÊ ÈL B‡,ונתערבו ―Ô‡k ÔÈ‡ ¿≈¿»ƒ¿≈¿≈≈»
ÌeÏk Ô‰kÏ.בכור כאן ואין תחילה יצאו הנקבות שמא ― «…≈¿

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈL‡ ÈL ÏL ‰ka ‡HL ˙Á‡Â ‰ka ˙Á‡ נשים שתי ― ««ƒ¿»¿««∆ƒ¿»∆¿≈¬»ƒ
ילדה, לא עדיין ואחת בכור ילדה כבר מהן אחת אנשים, שני של

ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ,ונתערבו ―Ô˙B ,BzL‡ ‰ka ‡HL ‰Ê ¿»¿¿≈¿»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿≈
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ.בכור לו ילדה אשתו שהרי ―‰˜e ÎÊ »≈¿»ƒ«…≈»»¿≈»

ונתערבו, ונקבה, זכר ילדו אלו נשים שתי אם ―Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…≈
ÌeÏk.הנקבה את ילדה אשתי לומר: יכול אשתו בכרה שלא שזה ― ¿

GL CB˙a Ôa‰ ˙ÓÌBÈ ÌÈL בכור לענין כאן עוברת משנתנו ― ≈«≈¿¿ƒ
להיוולדו, יום שלושים בתוך מת הבכור שאם Ètודאי, ÏÚ Û‡««ƒ

Ô‰kÏ Ô˙pL,סלעים חמש פדיונו, דמי את לכהן נתן כבר שהאב ― ∆»««…≈

ÌÈÚÏÒ LÓÁ BÏ ÈÊÁÈ הסלעים חמש את לאב הכהן יחזיר ― «¬ƒ»≈¿»ƒ
שלושים  בתוך מת והבכור שהואיל הטעם, מפרשים יש ממנו. שקיבל

בפדיונו חייב אביו ואין הוא, שנפל הוברר הרי ויש ((((רש רש רש רש """"י י י י ););););יום,
בתוך  מת אם נפל, ואינו חדשיו לו שכלו בו ידענו שאפילו מפרשים,

נאמר שהרי לפדותו, חייב אביו אין טזטזטזטז):):):):שלושים, יחיחיחיח,,,, "ופדוייו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
 פדיונו זמן הגיע לא ועוד GL((((תוספותתוספותתוספותתוספות););););תפדה", Á‡ÏÌÈL ¿««¿ƒ

ÌBÈ,יום שלושים לאחר הבכור מת ―Ô˙ ‡HL Èt ÏÚ Û‡― ««ƒ∆»«
לכהן, פדיונו עדיין לכהן,ÔzÈהאב סלעים חמש ליתן האב  חייב ― ƒ≈

כתוב שבבכור מערכין, ערך" "ערך, שווה בגזירה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר שלמדים

טזטזטזטז):):):): ומת "תפדהיחיחיחיח,,,, עלי, פלוני ערך האומר: בערכין מה ,"
חייב פלוני, ד ד ד ד ),),),),אותו ה ה ה ה ,,,, לכהן ((((ערכיןערכיןערכיןערכין ליתן אביו חייב שמת בבכור אף

בבבב).).).).פדיונו נא נא נא נא ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  GL((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ÌBÈa ˙ÓÌÈL הבכור הבן מת ― ≈¿¿ƒ
שלושים, ÂÈÙlLביום ÌBÈk,שלושים שלפני ביום מת כאילו ― ¿∆¿»»

פדיונו, לכהן שנתן פי על ואף יום, שלושים בתוך כמת שדינו כלומר
כאן שנאמר לו, טזטזטזטז):):):):יחזיר יחיחיחיח,,,, "ופדויו((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ."תפדה

מ מ מ מ ):):):):ונאמר גגגג,,,, זכר...((((במדבר במדבר במדבר במדבר  בכור כל "פקוד   מה ,"
ומעלה. חודש מבן כאן: אף שלושים, לאחר שמשמעו "ומעלה", שם:

Ô˙ Ì‡ :ÓB‡ ‡È˜Ú Èa,לכהן פדיונו כבר ―ÏhÈ ‡G― «ƒ¬ƒ»≈ƒ»«ƒ…
שקיבל; הסלעים חמש את להחזיר זה בכגון חייב  הכהן שאין הכהן, מן

Ô˙ ‡G Ì‡Â,עדיין ―ÔzÈ ‡G לו שספק ליתן, חייב אינו ― ¿ƒ»«ƒ≈
ומעלה חודש מבן בבכור צריך אם עקיבא אם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););לרבי הלכך

הראיה. עליו מחברו שהמוציא יתן, לא נתן לא ואם יטול, לא נתן
  GL CB˙a ‡‰ ˙ÓÌBÈ ÌÈL יודעים ואין ― ≈»»¿¿ƒ

פדיונו, לכהן נתן cÙ‰אם ‡HL ˙˜ÊÁa שאין הבכור, הבן ― ¿∆¿«∆ƒ¿»
שלושים, בתוך בנו את לפדות רגיל cÙpL‰אדם ‰È‡ ‡ÈiL „Ú«∆»ƒ¿»»∆ƒ¿»

בפדיון. הוא חייב ראיה, הביא לא ואם ―GL Á‡ÏÌBÈ ÌÈL ¿««¿ƒ
יום, שלושים לאחר האב מת ―‰cÙpL ˙˜ÊÁa,הבן ―„Ú ¿∆¿«∆ƒ¿»«

‰cÙ ‡HL BÏ eÓ‡iL אביו שציוה לבן שיאמרו עד כלומר ― ∆…¿∆ƒ¿»
כך על גמורה עדות צריך ואין נפדה, שלא לומר מיתתו ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).בשעת

אחרת: גירסה ויש     שיביא עד כלומר ―
אביו פדאו שלא ראיה טובטובטובטוב").").").").הכהן יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  BcÙÏ˙,((((עייןעייןעייןעיין ‡e‰ƒ¿

˙BcÙÏ Be נפדה שלא משום עצמו, את לפדות חייב אדם אם ― ¿ƒ¿

   

קל



    



            ¦À©©«Å£¬−¥¤¨¨´¦¤¥©®¹©«Ÿ§¦À©¨¨«¦¦¥̧§¥¥¶£¨¦¿¤©³£¥¤À§¥¥´
              ¦§¨»¤©¶§¦Å§¨¬¥´−¥¥¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©¹À¤§¨¥«¨¥´§Ÿ̈´¨¥®¦©¹À¨©¬§«

       ©©»¨«§¨¨¶©Å§¥¬©©¬©©©«£©¦®©¹À¦§¥¬¦«


              ¦¬©©«£À§Å̈¦¬¥´−§Ÿ̈¤¨´¨¨®«Ÿ©¹̈À¦§¨¥«¥´−§Ÿ̈¤¨´¨¨®§−¨¥´
            ¨¨«−£©©¦´§¨®©«£−©¨´¨«−£©©©´¦§¨®©¹À§¨¨©¬©©§¥«−£©¨©´

          ©©§¥®©¹©À¦©¥«¦«¨¬§Ÿ̈®¤−Ÿ§¨¨¬¤¹À¤§¦¥¤«©§¥À§¦¬¦§§¨»¦©¶
          «Å§¦¬©©¬¦¹§À̈©«£©¬§¦§¨«§−¤§¥§¥´§Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤



            ¦À©©«Å£¬©«Ÿ§¦¬©«Ÿ̈®§«©¦¬Ÿ¦¹À§¨¬¥¥«§«¨©¦ À¨¦»¨¦¶¨¬ Å−©«Ÿ̈
   ̈¦´§©®¥« ¹©À̈§©¨«


(‡).È˘ÂÈ‰ 'Â‚Â È˘:יתירה ‰ÚÏ‚(„)יו"ד

.ÌÈ‡˘‰:שבענו השאננים הגוים שבזו ‰ÊÂ.לעג
ירושלים: היא היונים גיא חד ÌÈÂÈ‡‚Ï.את כתיב

תרין: Â.(‚)וקרינן ÌÙ‡ ˙ÂÁ:בנו אפם כשחרה

.˙ÂÁ:בעשות חולי:ÏÁ‰.(„)כמו לשון
(Ê).‰ËÏÓ [ÂÙˆÎ] ÂÈ˘Ù אשר כצפור מהם

יוקשים: מפח נמלטה

 
(‡).'Â‚Â È˙‡˘ ÍÈÏ‡:לעזרה ומביטים צופים להיות

.È˘ÂÈ‰: בשמים היושב È„.()אתה  Ï‡ יד אל  צופים 
אשר עד  מלצפות  חדלים ואינם מה דבר להם ליתן אדוניהם

להם: .(‚)יתן ÈÎממנו נשבע עד הרבה  בזיון לנו בא
מליצה : ענין והוא הרבוי נפשנו˙.(„)לגודל  שבעה הרבה

והשקט : שאנן  היושבי' הבבלי' הלעג  הבזיון‰ÊÂ.מן מן
הבזיון: למרבית  במ "ש  הדבר וכפל  אותנו בזו  והמאנים הגאים  אשר ר "ל  יוני' לגאי היא ‰'.(‡)אשר  ÈÏÂÏאשר ה' לא אם

עמנו : Â‚Â'.היה  Ó‡È:'וגו ה' לולי ישראל  נא  יאמר  המקרא  ולאבד:ÌÂ˜.()סרס להרוג אדם עלינו קם אשר ‡ÈÊ.(‚)בעת
אותנו בולעים  היו  אזי  עמנו  ה' היה  לא חיאם אוכלו  אם כי יבושל  עד ימתין  לא לאכול  התאב כי  על  מליצה ענין והוא חיים 

חי: לבלוע  ממהרים היו לבלעני תאותם  מרוב  כאילו  בנו:ÂÁ˙.ואמר אפם  חרה האויבים‰ÌÈÓ.(„)בעת המון דימה
רבים: מים נפשינו:ÏÁ‰.לשטיפת על  עבר היה מים ושלש‰ÌÈÂ„Ê.(‰)נחל  פעמים  הדבר  וכפל  וברשע בזדון השוטפים 

מקום: בכל  המליצה וכדרך  ‰'.(Â)להתחזקות  ÍÂ:לשניהם טרף להיות אותנו עזב  שלא  ה ' ברוך  כמוÂÙˆÎ.(Ê)אבל 
בה : להלכד  המוקש מרשת  נמלטה  אשר ˘.הצפור  ÁÙ‰אמר לצפור שהמשיל ועל  מידם נמלטנו  ועי"ז נפלו הרשעים  ר"ל 

הצפור: בהצלת  הנופל ידינו:ÂÊÚ.(Á)לשון בכח  העזר באה  ולא  וארץ  שמים עושה  ה' שם  בהזכרת באה שלנו העזר 
(‡).'‰ ÌÈÁËÂ‰:כנו על  ישב ולעולם  ממקומו ינטה  לא אשר ציון כהר  המה בה' הבוטחים כמוÌÈÏ˘ÂÈ.()אותם

עולם: עד  עליהם להגין בו הבוטחים עמו סביבות ה ' כן לה  מסבבים שההרים  ירושלים 

 
(‡).È˘ÂÈ‰:יתירה כמו‚˙‰.()היו "ד  האדון אשת  היא

גברתי  שרי יז)מפני ההשקט ‰˘‡ÌÈ.(„):(בראשית ענין 
מואב שאנן כמו מח)והמנוחה מלהÌÈÂÈ‡‚Ï.:(ירמיה היא 

יונה לא ואיש כמו וגזל אונאה ומלשון  גאוה מלשון מורכבת
יח) :(יחזקאל

 
שיר פכ"הא בשלח  רבות וגו '. עיני את  נשאתי אליך המעלות 

כד"א למרום עיניהם  ויתלו תשובה  כשיעשו אבל  ע"ב  דקמ "ב 
יש ע "ש. כו ' למרום  שפלים  לשום  כו ' עיני את נשאתי אליך 
מעלה כלפי מסתכלים שישראל בזמן  בענין ממ "ש להעיר 
אל  דבר  בכל  להביט  שצריך  דהיינו  כו ' לבם את  ומשעבדים 
נחושת. נחש משה ויעש  בד "ה עמ"ש ה'. מאת  שהכל  שרשו 
מתבונן אדם  של שהמחשבה שבמקום תברכו כה בד "ה  ומ"ש

כו': לו ממעל  עומדים שרפים וזהו  כולו הוא שם ומחשב

עיני ואשא מל'. על דקאי מפרש  ע"ב  דר"ח  ויגש זח "א  (ב )
אליך  פי' סע"א דרכ "ט ויחי ובפ' כו ' ז "א אל היינו ההרים אל
שבה או"א דהיינו קראתיך  ממעמקים ע"ד היינו נשאתי
ע "ב דרס "ה  ואתחנן בפ' פי' וכן  כו '. הכתר אור  מלובש 
כו'. ממו"ס  המקבל  כו' אבא יסוד  זהו דהיושבי שהיו"ד 
זהו ויו"ד סוכ"ע . שמים כי לפרש ויש האריך . שם  והרמ "ז
שלמעלה יחו"ע שמים א "נ לסוכ"ע. מקור  להיות  הקו צמצום 

חשיבי: כלא  ולמטה היש 
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ה ה נ ש מ ר ו א ב
בכורים. ספק בענין ללמד מוסיפה משנתנו

eka ‡HL ÌÈL‡ ÈL ÏL ÌÈL ÈzL,ילדו לא שעדיין ― ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ∆ƒ¿
ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ,ונתערבו ―,Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰Ê ¿»¿¿≈¿»ƒ∆≈»≈¿»ƒ«…≈

Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰ÊÂ הוא בכור בודאי זכר כל שהרי ― ¿∆≈»≈¿»ƒ«…≈
Ô‰Óלאמו. „Á‡ ˙Ó,מהולדות אחד ―GL CB˙aÌBÈ ÌÈL― ≈∆»≈∆¿¿ƒ

מת, מי של בכורו ידוע אין e˙והרי „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡ שני ― ƒ¿…≈∆»»¿
הפדיון, דמי את ÌÈÚÏÒהאבות LÓÁ Ô‰Ï ÈÊÁÈ והאבות ― «¬ƒ»∆»≈¿»ƒ

שכתבו  בכגון כאן שמדובר מבואר, בגמרא ביניהם. אותן מחלקים
כתבו  לא אם אבל חברו; בשביל לתבוע יכול שאחד לזה, זה הרשאה
בנך  לא לו: ולומר מהם אחד כל לדחות הכהן יכול לזה, זה הרשאה

א א א א ).).).).מת מטמטמטמט,,,, e˙((((בכורות בכורות בכורות בכורות  ÌÈ‰Î ÈLÏ Ì‡ מהם אחד שכל ― ƒƒ¿≈…¬ƒ»¿
אחר, לכהן הפדיון דמי Ì„iÓנתן ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ את ― ≈»¿ƒ¿ƒƒ»»

בידי. החי של פדיונו לומר: יכול כהן שכל ˜e‰הפדיון, ÎÊ― »»¿≈»
ונתערבו, ונקבה, זכר ילדו האנשים שני של הנשים שתי  ««‰‡B˙אם

ÔÈeËt שלי הנקבה אומר: אחד שכל לכהן, סלעים חמש מליתן ― ¿ƒ
BÓˆÚהיא, ˙‡ ˙BcÙÏ iÁ Ôa‰Â,הוא בכור ודאי שהרי ― ¿«≈«»ƒ¿∆«¿

כשיגדל  הבן חייב בכורו, בנו את פדה לא האב שאם היא, והלכה
עצמו. את ÎÊÂלפדות ˙B˜ ÈzL שתי הנשים שתי ילדו ― ¿≈¿≈¿»»

וזכר, B˜˙נקבות ÈzLe ÌÈÎÊ ÈL B‡,ונתערבו ―Ô‡k ÔÈ‡ ¿≈¿»ƒ¿≈¿≈≈»
ÌeÏk Ô‰kÏ.בכור כאן ואין תחילה יצאו הנקבות שמא ― «…≈¿

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈL‡ ÈL ÏL ‰ka ‡HL ˙Á‡Â ‰ka ˙Á‡ נשים שתי ― ««ƒ¿»¿««∆ƒ¿»∆¿≈¬»ƒ
ילדה, לא עדיין ואחת בכור ילדה כבר מהן אחת אנשים, שני של

ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ,ונתערבו ―Ô˙B ,BzL‡ ‰ka ‡HL ‰Ê ¿»¿¿≈¿»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿≈
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ.בכור לו ילדה אשתו שהרי ―‰˜e ÎÊ »≈¿»ƒ«…≈»»¿≈»

ונתערבו, ונקבה, זכר ילדו אלו נשים שתי אם ―Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…≈
ÌeÏk.הנקבה את ילדה אשתי לומר: יכול אשתו בכרה שלא שזה ― ¿

GL CB˙a Ôa‰ ˙ÓÌBÈ ÌÈL בכור לענין כאן עוברת משנתנו ― ≈«≈¿¿ƒ
להיוולדו, יום שלושים בתוך מת הבכור שאם Ètודאי, ÏÚ Û‡««ƒ

Ô‰kÏ Ô˙pL,סלעים חמש פדיונו, דמי את לכהן נתן כבר שהאב ― ∆»««…≈

ÌÈÚÏÒ LÓÁ BÏ ÈÊÁÈ הסלעים חמש את לאב הכהן יחזיר ― «¬ƒ»≈¿»ƒ
שלושים  בתוך מת והבכור שהואיל הטעם, מפרשים יש ממנו. שקיבל

בפדיונו חייב אביו ואין הוא, שנפל הוברר הרי ויש ((((רש רש רש רש """"י י י י ););););יום,
בתוך  מת אם נפל, ואינו חדשיו לו שכלו בו ידענו שאפילו מפרשים,

נאמר שהרי לפדותו, חייב אביו אין טזטזטזטז):):):):שלושים, יחיחיחיח,,,, "ופדוייו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
 פדיונו זמן הגיע לא ועוד GL((((תוספותתוספותתוספותתוספות););););תפדה", Á‡ÏÌÈL ¿««¿ƒ

ÌBÈ,יום שלושים לאחר הבכור מת ―Ô˙ ‡HL Èt ÏÚ Û‡― ««ƒ∆»«
לכהן, פדיונו עדיין לכהן,ÔzÈהאב סלעים חמש ליתן האב  חייב ― ƒ≈

כתוב שבבכור מערכין, ערך" "ערך, שווה בגזירה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר שלמדים

טזטזטזטז):):):): ומת "תפדהיחיחיחיח,,,, עלי, פלוני ערך האומר: בערכין מה ,"
חייב פלוני, ד ד ד ד ),),),),אותו ה ה ה ה ,,,, לכהן ((((ערכיןערכיןערכיןערכין ליתן אביו חייב שמת בבכור אף

בבבב).).).).פדיונו נא נא נא נא ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  GL((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ÌBÈa ˙ÓÌÈL הבכור הבן מת ― ≈¿¿ƒ
שלושים, ÂÈÙlLביום ÌBÈk,שלושים שלפני ביום מת כאילו ― ¿∆¿»»

פדיונו, לכהן שנתן פי על ואף יום, שלושים בתוך כמת שדינו כלומר
כאן שנאמר לו, טזטזטזטז):):):):יחזיר יחיחיחיח,,,, "ופדויו((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ."תפדה

מ מ מ מ ):):):):ונאמר גגגג,,,, זכר...((((במדבר במדבר במדבר במדבר  בכור כל "פקוד   מה ,"
ומעלה. חודש מבן כאן: אף שלושים, לאחר שמשמעו "ומעלה", שם:

Ô˙ Ì‡ :ÓB‡ ‡È˜Ú Èa,לכהן פדיונו כבר ―ÏhÈ ‡G― «ƒ¬ƒ»≈ƒ»«ƒ…
שקיבל; הסלעים חמש את להחזיר זה בכגון חייב  הכהן שאין הכהן, מן

Ô˙ ‡G Ì‡Â,עדיין ―ÔzÈ ‡G לו שספק ליתן, חייב אינו ― ¿ƒ»«ƒ≈
ומעלה חודש מבן בבכור צריך אם עקיבא אם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););לרבי הלכך

הראיה. עליו מחברו שהמוציא יתן, לא נתן לא ואם יטול, לא נתן
  GL CB˙a ‡‰ ˙ÓÌBÈ ÌÈL יודעים ואין ― ≈»»¿¿ƒ

פדיונו, לכהן נתן cÙ‰אם ‡HL ˙˜ÊÁa שאין הבכור, הבן ― ¿∆¿«∆ƒ¿»
שלושים, בתוך בנו את לפדות רגיל cÙpL‰אדם ‰È‡ ‡ÈiL „Ú«∆»ƒ¿»»∆ƒ¿»

בפדיון. הוא חייב ראיה, הביא לא ואם ―GL Á‡ÏÌBÈ ÌÈL ¿««¿ƒ
יום, שלושים לאחר האב מת ―‰cÙpL ˙˜ÊÁa,הבן ―„Ú ¿∆¿«∆ƒ¿»«

‰cÙ ‡HL BÏ eÓ‡iL אביו שציוה לבן שיאמרו עד כלומר ― ∆…¿∆ƒ¿»
כך על גמורה עדות צריך ואין נפדה, שלא לומר מיתתו ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).בשעת

אחרת: גירסה ויש     שיביא עד כלומר ―
אביו פדאו שלא ראיה טובטובטובטוב").").").").הכהן יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  BcÙÏ˙,((((עייןעייןעייןעיין ‡e‰ƒ¿

˙BcÙÏ Be נפדה שלא משום עצמו, את לפדות חייב אדם אם ― ¿ƒ¿
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בנו, את לפדות וחייב אביו, ידי Baעל ˙‡ Ì„B˜ ‡e‰ פדיונו ― ≈∆¿
בנו. לפדיון ˜BÓ„Bקודם Ba :ÓB‡ ‰„e‰È Èa בנו פדיון ― «ƒ¿»≈¿¿

לפדיונו, ‡ÂÈקודם ÏÚ B˙ÂˆnL,אביו על היתה פדיונו מצוות ― ∆ƒ¿»«»ƒ
לפדותו, חייב היה ÂÈÏÚשאביו Ba ˙ÂˆÓe בנו פדיון ומצוות ― ƒ¿«¿»»

רבי  אף סלעים חמש אלא לו אין שאם מבואר, בגמרא עליו. מוטלת
נחלקו  לא עדיפה; עצמו פדיון שמצוות לבנו, קודם שהוא מודה יהודה
ששוויים  קרקעות מכר בפדיונו אביו שנתחייב שלאחר בכגון אלא

סלעים רבי ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),חמש סלעים; חמש ששוויים נכסים בידו ויש
היא בשטר ככתובה בתורה הכתובה מלוה סובר: """"תוספותתוספותתוספותתוספותיהודה ((((עייןעייןעייןעיין

אומר אומר אומר אומר "),"),"),"), יהודה יהודה יהודה יהודה  """"רבי רבי רבי רבי  המתחילהמתחילהמתחילהמתחיל דיבור דיבור דיבור דיבור  גגגג,,,, במשנהבמשנהבמשנהבמשנה טובטובטובטוב"""" הכהן יום יום יום יום  ויכול
כלומר  אביו, על שמצוותו לקוחות, שבידי מהנכסים פדיונו לגבות
בנו  את הוא פודה הלכך לכהן, הנכסים אותם נשתעבדו שמאביו
ככתובה  אינה בתורה הכתובה שמלוה סוברים, וחכמים שבידו. בנכסים
יהא  לא בנו, פדיון בשביל שבידו הנכסים את לכהן יתן ואם בשטר,
מלקוחות, פדיונו את לגבות יכול הכהן שאין עצמו, את לפדות במה לו

בנו. את קודם הוא הלכך 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

" טז): יח, (במדבר בתורה כתוב הבן פדיון בענין    
― הקודש" בשקל המשנה בלשון קרויים אלו  כמו

האמור  השקל הוא במשנה האמור שהסלע הוא, כלל ואמנם בפרקנו; ששנינו
גרעיני  בגודל גרעינים, 320 כמשקל משה בימי היה ומשקלו מקום, בכל בתורה

מלבר ששית משקלו על הוסיפו שני בית בימי מזוקק. מכסף שעורה,
ל-384 משקלו שהעלו ונמצא גרעינים), 64) הקודם מהמשקל חמישית דהיינו

צורי" "סלע הנקרא והוא מזוקק, מכסף גרעינים     
"איש "חזון פי על ― פדיון של הסלעים", ש"חמש ללמד, באה משנתנו

שעורה  גרעיני בגודל גרעינים 1920 כמשקל נקי כסף היינו צורי, סלע לפי הן הבן
    בתורה הנזכר "כסף" שכל ללמדנו המשנה באה זה ענין ואגב

צור מדינת של ה"מנה" מטבע לפי אותו מחשבים      

Ôa ÏL ÌÈÚÏÒ LÓÁ,הבן פדיון של ―ÈBˆ ‰Óa מחשבים ― »≈¿»ƒ∆≈¿»∆ƒ
למשנתנו. בהקדמה לעיל שבארנו כמו הצורי, ה"מנה" לפי אותן

GL„Ú ÏL ÌÈL בענין בתורה הנזכרים שקלים" "שלושים ― ¿ƒ∆∆∆
שכתוב לבלבלבלב):):):):עבד, כא כא כא כא ,,,, אמה,((((שמות שמות שמות שמות  או השור יגח עבד "אם 

,"לאדוניו zÙÓ‰יתן ÏLÂ ÒB‡ ÏL ÌÈMÓÁÂ נערה ― «¬ƒƒ∆≈¿∆¿«∆
באונס שכתוב כטכטכטכט):):):):בתולה; כבכבכבכב,,,, לאבי ((((דבריםדבריםדבריםדברים עמה השוכב האיש "ונתן

הנערה כתוב ובמפתה טזטזטזטז):):):):", כב כב כב כב ,,,, ישקול ((((שמות שמות שמות שמות  "כסף
ש  מאונס מפתה ולמדים הבתולות", כמוהר  חמישים היינו

Úשקל, ÌL ‡ÈˆBÓ ÏL ‰‡Óeבו שכתוב אשתו, על ((((דברים דברים דברים דברים ― ≈»∆ƒ≈»
יטיטיטיט):):):): אותוכבכבכבכב,,,, "וענשו ,"ÈBˆ ‰Óa ,L„w‰ Ï˜La ÌlkÀ»¿∆∆«…∆¿»∆ƒ

בהם  הכוונה "כסף", אלא "שקלים" בהם כתוב שלא אלו אף ―
שחייבים לשקלים כסף ברם, צורי. מנה לפי אותם שמחשבים

מדינה" "סלע וכל מדינה, כסף לפי אותו מחשבים סופרים מדברי
הצורי הסלע של שמינית כדי ערכה     

         ÌlÎÂ¿À»
ÔÈcÙ נפדים והקדשות, אדם בכור כגון הנפדים, וכל כלומר: ― ƒ¿ƒ

ÛÒk ‰ÂLe ,ÛÒÎa,כסף בשווה בין כסף של במטבעות בין ― ¿∆∆¿»∆∆∆
מטבעות, במקום כסף בשווה לשלם שאפשר ÔÓכלומר ıeÁƒ

ÌÈÏ˜M‰,למקדש שנה בכל ליתן אחד כל שחייב השקל מחצית ― «¿»ƒ
בגמרא  ובברייתא כסף. בשווה ולא כסף של במטבע אלא ניתן אינו

שנו:    אלא נפדה שאינו שני מעשר (היינו
כסף), בשווה ולא כסף של שצריך במטבע ראיה (עולת
במסכ  ששנינו כמו כסף, במעה אינה להביא ב, משנה א פרק חגיגה ת

כסף). בשווה ולא כסף של במטבע אלא נקנית

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈ„Bt ÔÈ‡,אדם בכור ―ÌÈ„Úa ‡G ששנינו פי על אף ― ≈ƒ«¬»ƒ
אין  מקום מכל כסף, בשווה הבכור את שפודים הקודמת במשנה
במקום  לכהן עבד לתת יכול האב שאין דהיינו בעבדים, אותו פודים

בנו, לפדיון סלעים BËLa˙חמש ‡GÂ חוב שטר לו היה שאם ― ¿ƒ¿»
פדוי, בנו אין בנו, בפדיון שיגבנו לכהן ונתנו סלעים, בחמש חברו על

˙BÚ˜˜a ‡GÂ לכהן שיתן בקרקע בנו את לפדות יכול האב אין ― ¿¿«¿»
וכלל", ופרט "כלל במידת זה למדים בגמרא סלעים; חמש במקום

טזטזטזטז):):):):שכתוב יחיחיחיח,,,, חמשת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  כסף בערכך תפדה חודש מבן "ופדוייו
ודורשים: שקלים",  ,כלל ―  

,פרט ― כתוב ש"תפדה" פי על (ואף וכלל חזר ―
― וכלל. ופרט בכלל הכתוב את דנים לפרט, ופרט רשרשרשרש""""ייייקודם כלל ;(

המיטלטל  דבר מפורש הפרט מה הפרט, כעין אלא דן אתה אי וכלל
הבכור, את בו פודים ממון וגופו המיטלטל דבר כל אף ממון, וגופו
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לקרקעות, שהוקשו עבדים יצאו מיטלטלים, שאינם קרקעות יצאו
ממון, גופם אין מיטלטלים שהם פי על שאף שטרות ¿GÂ‡יצאו

˙BLc˜‰a ולא בעבדים לא פודים אין ההקדשות שאף כלומר ― ¿∆¿≈
בקרקעות ולא LÓÁ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בשטרות BÏ iÁ ‡e‰L ,Ô‰kÏ ˙k»««…≈∆«»»≈

ÌÈÚÏÒ,בנו פדיון משום ―BÏ ÔzÏ iÁ,הסלעים חמש את ― ¿»ƒ«»ƒ∆
Èe„t BÈ‡ Be,לכשיתן פדוי בנו תורה "דבר אמרו: בגמרא ― ¿≈»

בשטרות". פודים יאמרו: שמא גזירה פדוי? בנו אין אמרו: טעם ומה
CÎÈÙÏ,בנו לפדיון אחרות סלעים חמש לכהן ליתן וחייב הואיל ― ¿ƒ»

‰zÓ BÏ ÔzÏ Ô‰k‰ ‰ˆ Ì‡ חמש הבכור לאבי להחזיר ― ƒ»»«…≈ƒ∆«»»
מתנה, לו וליתנן של È‡Mהסלעים, דעתו אם ברם, כן. לעשות ― ««

הסלעים, חמש הכהן לו יחזיר שבוודאי כך, על סומכת הבכור אבי
פדוי בנו ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).אין iÁ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ,„‡Â Ba ÔBÈ„t LÈÙn‰««¿ƒƒ¿¿¿»««»
B˙eÈÁ‡a,אחרות סלעים חמש לכהן לתת וצריך ―:Ó‡pL ¿«¬»∆∆¡«

"‰cÙ˙ ‰„t"e "ClŒ‰È‰È" ובבהמה באדם רחם... פטר "כל ― ƒ¿∆»»…ƒ¿∆
 אך :הכהן לאהרן נאמר זה פסוק האדם", בכור את

פדוי. הבכור יהיה אז הפדיון כסף לך לכשיהיה

ט ה נ ש מ ר ו א ב

פי  נוטל הוא הירושה של נכסים באלו לנחלה, בכור בענין ללמד באה משנתנו

שניים.

ÌÈL Èt ÏËB BÎa‰,חלקים שני ―‡‰ ÈÒÎa בנכסי ― «¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»»
בנים, ארבעה היו אם כגון שמת, מאביהם לבנים שנפלו הירושה
לכל  אחד וחלק לבכור, חלקים שני חלקים: לחמישה הירושה תיחלק

הבנים; משאר ‰‡Ìאחד ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡Â אבל ― ¿≈≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈
כל  אלא חלקים, שני נוטל הבכור אין מאמם הבנים שירשו בנכסים

לנחלה בבכור הכתוב מן למדים שכן בשווה; חולקים ((((דברים דברים דברים דברים האחים

יזיזיזיז):):):): אונוכא כא כא כא ,,,, ראשית הוא האב,"כי בנכסי ― הבכורה" משפט
האם בנכסי ÁMa((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ולא ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡Â במה ― ¿≈≈ƒ¿«ƒ«¿»

אלא  ביניהם, שחלקום קודם אביהם מיתת לאחר הנכסים שהשביחו
הבכור  ובהם אביהם, מיתת בשעת שווים היו כמה הנכסים, את שמים

שכתוב שניים, פי בשעת ((((שםשםשםשם):):):):נוטל לאב ― לו" ימצא אשר "בכל
אמרו ובגמרא בשווה. האחים כל חולקים בשבח אבל ((((בבאבבאבבאבבאמיתה;

בבבב):):):): צה צה צה צה ,,,, ששמים קמא קמא קמא קמא  כלומר בדמים", אותו ומעלה בשבח לו "שמין
שנטל  והבכור שחלקו, עד אביהם שמת משעה הנכסים השביחו כמה

החלק  של השבח ששווה מה כפי מעות יתן בקרקעות חלקים שני
כולם בין יחלקו המעות ואותן הבכורה, בזכות שנטל ((((רשרשרשרש""""ייייהשני

ב ב ב ב ).).).). נא נא נא נא ,,,, ÊÁnk˜בכורות בכורות בכורות בכורות  Èe‡a ‡GÂ שניים פי נוטל הבכור ואין ― ¿»»¿«À¿»
היו  שראויים אלא מיתתו בשעת בהם מוחזק האב היה שלא בנכסים
שכתוב  להלן, שנבאר כמו מותו, לאחר לבניו ונפלו בירושה, לו ליפול

((((שם שם שם שם ):):):):   d˙a˙Îa ‰M‡‰ ‡GÂ אשה וכן ― ¿»ƒ»ƒ¿À»»
השבח  מן אותה גובה אינה שמת, בעלה מנכסי כתובתה לגבות הבאה
שהיו  הנכסים מן ולא בעלה, מיתת לאחר הירושה נכסי שהשביחו

בהם; מוחזק היה לא ועדיין לבעלה בירושה ליפול ¿GÂ‡ראויים
Ô‰È˙BBÊÓa ˙Ba‰ הבנות שתהיינה הוא, הכתובה מתנאי שכן ― «»ƒ¿≈∆

שתבגרנה עד או שתארסנה עד מותו לאחר אביהן מנכסי ((((משנהמשנהמשנהמשנהניזונות

יא יא יא יא ),),),), ד ד ד ד ,,,, שאינ כתובות כתובות כתובות כתובות  ללמד, משנתנו שהשביחו ובאה השבח מן ניזונות ן
מתנאי  והמזונות שהואיל הראוי, מן ולא אביהן, מיתת לאחר הנכסים

ככתובה; דינן הן, ‰Ìiהכתובה ‡GÂ אחיו אשת את שהמייבם ― ¿«»»
ואחר  האב מת ואם אחיו, נכסי כל את יורש זה הרי בנים, בלא שמת
בירושה  להם שנפלו בנכסים האחים חלקו לא ועדיין האח, מת כך
אינו  אבל האב, בנכסי אחיו של חלקו את גם היבם יורש מאביהם,
מיתת  לאחר האב נכסי שהשביחו בשבח אחיו של חלקו את נוטל
ואחר  האח מת אם כגון בראוי, נוטל אינו וכן שחלקו; קודם האח
בגמרא  האב; בנכסי אחיו חלק את נוטל הייבם אין האב, מת כך

ייבום בפרשת שכתוב הטעם, וווו):):):):מבואר כה כה כה כה ,,,, הבכור ((((דבריםדבריםדבריםדברים "והיה
אלא  הכתוב בא שלא ופירושו המת", אחיו שם על יקום תלד אשר
פי  על ואף ― אחיו, אשת את לייבם האחים בגדול שמצוה ללמדנו,
שווה  גזירה באה כאן פשוטו, מידי יוצא מקרא אין התורה שבכל

"יקום כתוב: שכן מפשוטו, הכתוב את ומוציאה  ובפרשת אחיו",
כתוב """"ויחי וווו):):):): מח מח מח מח ,,,, ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  "שם" מה בנחלתם", יקראו אחיהם

שאין  כלומר נחלה, ― כאן האמור "שם" אף נחלה, ― שם האמור
על  שמו שייקרא לייבם, היבמה שתלד הבכור לבן כאן הכתוב כוונת

הוא: הכתוב ופירוש לייבם, היא הכוונה אלא המת, האח שם
  ,שבהם הגדול והיינו האחים, אם ילדה אשר ―ֵ

לעיל, שהבאנו כמו לייבם, בו שמצוה    יטול ―
ייבם  לכל הדין והוא אשתו; את שייבם לאחר המת אחיו נחלת את
המת, בעלה נחלת את יורש הוא הרי היבמה את שייבם שלאחר אחר,
של  שדינו למדים "בכור", לייבם קראֹו והכתוב הואיל מקום מכל ―
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בנו, את לפדות וחייב אביו, ידי Baעל ˙‡ Ì„B˜ ‡e‰ פדיונו ― ≈∆¿
בנו. לפדיון ˜BÓ„Bקודם Ba :ÓB‡ ‰„e‰È Èa בנו פדיון ― «ƒ¿»≈¿¿

לפדיונו, ‡ÂÈקודם ÏÚ B˙ÂˆnL,אביו על היתה פדיונו מצוות ― ∆ƒ¿»«»ƒ
לפדותו, חייב היה ÂÈÏÚשאביו Ba ˙ÂˆÓe בנו פדיון ומצוות ― ƒ¿«¿»»

רבי  אף סלעים חמש אלא לו אין שאם מבואר, בגמרא עליו. מוטלת
נחלקו  לא עדיפה; עצמו פדיון שמצוות לבנו, קודם שהוא מודה יהודה
ששוויים  קרקעות מכר בפדיונו אביו שנתחייב שלאחר בכגון אלא

סלעים רבי ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),חמש סלעים; חמש ששוויים נכסים בידו ויש
היא בשטר ככתובה בתורה הכתובה מלוה סובר: """"תוספותתוספותתוספותתוספותיהודה ((((עייןעייןעייןעיין

אומר אומר אומר אומר "),"),"),"), יהודה יהודה יהודה יהודה  """"רבי רבי רבי רבי  המתחילהמתחילהמתחילהמתחיל דיבור דיבור דיבור דיבור  גגגג,,,, במשנהבמשנהבמשנהבמשנה טובטובטובטוב"""" הכהן יום יום יום יום  ויכול
כלומר  אביו, על שמצוותו לקוחות, שבידי מהנכסים פדיונו לגבות
בנו  את הוא פודה הלכך לכהן, הנכסים אותם נשתעבדו שמאביו
ככתובה  אינה בתורה הכתובה שמלוה סוברים, וחכמים שבידו. בנכסים
יהא  לא בנו, פדיון בשביל שבידו הנכסים את לכהן יתן ואם בשטר,
מלקוחות, פדיונו את לגבות יכול הכהן שאין עצמו, את לפדות במה לו

בנו. את קודם הוא הלכך 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

" טז): יח, (במדבר בתורה כתוב הבן פדיון בענין    
― הקודש" בשקל המשנה בלשון קרויים אלו  כמו

האמור  השקל הוא במשנה האמור שהסלע הוא, כלל ואמנם בפרקנו; ששנינו
גרעיני  בגודל גרעינים, 320 כמשקל משה בימי היה ומשקלו מקום, בכל בתורה

מלבר ששית משקלו על הוסיפו שני בית בימי מזוקק. מכסף שעורה,
ל-384 משקלו שהעלו ונמצא גרעינים), 64) הקודם מהמשקל חמישית דהיינו

צורי" "סלע הנקרא והוא מזוקק, מכסף גרעינים     
"איש "חזון פי על ― פדיון של הסלעים", ש"חמש ללמד, באה משנתנו

שעורה  גרעיני בגודל גרעינים 1920 כמשקל נקי כסף היינו צורי, סלע לפי הן הבן
    בתורה הנזכר "כסף" שכל ללמדנו המשנה באה זה ענין ואגב

צור מדינת של ה"מנה" מטבע לפי אותו מחשבים      

Ôa ÏL ÌÈÚÏÒ LÓÁ,הבן פדיון של ―ÈBˆ ‰Óa מחשבים ― »≈¿»ƒ∆≈¿»∆ƒ
למשנתנו. בהקדמה לעיל שבארנו כמו הצורי, ה"מנה" לפי אותן

GL„Ú ÏL ÌÈL בענין בתורה הנזכרים שקלים" "שלושים ― ¿ƒ∆∆∆
שכתוב לבלבלבלב):):):):עבד, כא כא כא כא ,,,, אמה,((((שמות שמות שמות שמות  או השור יגח עבד "אם 

,"לאדוניו zÙÓ‰יתן ÏLÂ ÒB‡ ÏL ÌÈMÓÁÂ נערה ― «¬ƒƒ∆≈¿∆¿«∆
באונס שכתוב כטכטכטכט):):):):בתולה; כבכבכבכב,,,, לאבי ((((דבריםדבריםדבריםדברים עמה השוכב האיש "ונתן

הנערה כתוב ובמפתה טזטזטזטז):):):):", כב כב כב כב ,,,, ישקול ((((שמות שמות שמות שמות  "כסף
ש  מאונס מפתה ולמדים הבתולות", כמוהר  חמישים היינו

Úשקל, ÌL ‡ÈˆBÓ ÏL ‰‡Óeבו שכתוב אשתו, על ((((דברים דברים דברים דברים ― ≈»∆ƒ≈»
יטיטיטיט):):):): אותוכבכבכבכב,,,, "וענשו ,"ÈBˆ ‰Óa ,L„w‰ Ï˜La ÌlkÀ»¿∆∆«…∆¿»∆ƒ

בהם  הכוונה "כסף", אלא "שקלים" בהם כתוב שלא אלו אף ―
שחייבים לשקלים כסף ברם, צורי. מנה לפי אותם שמחשבים

מדינה" "סלע וכל מדינה, כסף לפי אותו מחשבים סופרים מדברי
הצורי הסלע של שמינית כדי ערכה     

         ÌlÎÂ¿À»
ÔÈcÙ נפדים והקדשות, אדם בכור כגון הנפדים, וכל כלומר: ― ƒ¿ƒ

ÛÒk ‰ÂLe ,ÛÒÎa,כסף בשווה בין כסף של במטבעות בין ― ¿∆∆¿»∆∆∆
מטבעות, במקום כסף בשווה לשלם שאפשר ÔÓכלומר ıeÁƒ

ÌÈÏ˜M‰,למקדש שנה בכל ליתן אחד כל שחייב השקל מחצית ― «¿»ƒ
בגמרא  ובברייתא כסף. בשווה ולא כסף של במטבע אלא ניתן אינו

שנו:    אלא נפדה שאינו שני מעשר (היינו
כסף), בשווה ולא כסף של שצריך במטבע ראיה (עולת
במסכ  ששנינו כמו כסף, במעה אינה להביא ב, משנה א פרק חגיגה ת

כסף). בשווה ולא כסף של במטבע אלא נקנית

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈ„Bt ÔÈ‡,אדם בכור ―ÌÈ„Úa ‡G ששנינו פי על אף ― ≈ƒ«¬»ƒ
אין  מקום מכל כסף, בשווה הבכור את שפודים הקודמת במשנה
במקום  לכהן עבד לתת יכול האב שאין דהיינו בעבדים, אותו פודים

בנו, לפדיון סלעים BËLa˙חמש ‡GÂ חוב שטר לו היה שאם ― ¿ƒ¿»
פדוי, בנו אין בנו, בפדיון שיגבנו לכהן ונתנו סלעים, בחמש חברו על

˙BÚ˜˜a ‡GÂ לכהן שיתן בקרקע בנו את לפדות יכול האב אין ― ¿¿«¿»
וכלל", ופרט "כלל במידת זה למדים בגמרא סלעים; חמש במקום

טזטזטזטז):):):):שכתוב יחיחיחיח,,,, חמשת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  כסף בערכך תפדה חודש מבן "ופדוייו
ודורשים: שקלים",  ,כלל ―  

,פרט ― כתוב ש"תפדה" פי על (ואף וכלל חזר ―
― וכלל. ופרט בכלל הכתוב את דנים לפרט, ופרט רשרשרשרש""""ייייקודם כלל ;(

המיטלטל  דבר מפורש הפרט מה הפרט, כעין אלא דן אתה אי וכלל
הבכור, את בו פודים ממון וגופו המיטלטל דבר כל אף ממון, וגופו
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לקרקעות, שהוקשו עבדים יצאו מיטלטלים, שאינם קרקעות יצאו
ממון, גופם אין מיטלטלים שהם פי על שאף שטרות ¿GÂ‡יצאו

˙BLc˜‰a ולא בעבדים לא פודים אין ההקדשות שאף כלומר ― ¿∆¿≈
בקרקעות ולא LÓÁ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בשטרות BÏ iÁ ‡e‰L ,Ô‰kÏ ˙k»««…≈∆«»»≈

ÌÈÚÏÒ,בנו פדיון משום ―BÏ ÔzÏ iÁ,הסלעים חמש את ― ¿»ƒ«»ƒ∆
Èe„t BÈ‡ Be,לכשיתן פדוי בנו תורה "דבר אמרו: בגמרא ― ¿≈»

בשטרות". פודים יאמרו: שמא גזירה פדוי? בנו אין אמרו: טעם ומה
CÎÈÙÏ,בנו לפדיון אחרות סלעים חמש לכהן ליתן וחייב הואיל ― ¿ƒ»

‰zÓ BÏ ÔzÏ Ô‰k‰ ‰ˆ Ì‡ חמש הבכור לאבי להחזיר ― ƒ»»«…≈ƒ∆«»»
מתנה, לו וליתנן של È‡Mהסלעים, דעתו אם ברם, כן. לעשות ― ««

הסלעים, חמש הכהן לו יחזיר שבוודאי כך, על סומכת הבכור אבי
פדוי בנו ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).אין iÁ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ,„‡Â Ba ÔBÈ„t LÈÙn‰««¿ƒƒ¿¿¿»««»
B˙eÈÁ‡a,אחרות סלעים חמש לכהן לתת וצריך ―:Ó‡pL ¿«¬»∆∆¡«

"‰cÙ˙ ‰„t"e "ClŒ‰È‰È" ובבהמה באדם רחם... פטר "כל ― ƒ¿∆»»…ƒ¿∆
 אך :הכהן לאהרן נאמר זה פסוק האדם", בכור את

פדוי. הבכור יהיה אז הפדיון כסף לך לכשיהיה

ט ה נ ש מ ר ו א ב

פי  נוטל הוא הירושה של נכסים באלו לנחלה, בכור בענין ללמד באה משנתנו

שניים.

ÌÈL Èt ÏËB BÎa‰,חלקים שני ―‡‰ ÈÒÎa בנכסי ― «¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»»
בנים, ארבעה היו אם כגון שמת, מאביהם לבנים שנפלו הירושה
לכל  אחד וחלק לבכור, חלקים שני חלקים: לחמישה הירושה תיחלק

הבנים; משאר ‰‡Ìאחד ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡Â אבל ― ¿≈≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈
כל  אלא חלקים, שני נוטל הבכור אין מאמם הבנים שירשו בנכסים

לנחלה בבכור הכתוב מן למדים שכן בשווה; חולקים ((((דברים דברים דברים דברים האחים

יזיזיזיז):):):): אונוכא כא כא כא ,,,, ראשית הוא האב,"כי בנכסי ― הבכורה" משפט
האם בנכסי ÁMa((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ולא ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡Â במה ― ¿≈≈ƒ¿«ƒ«¿»

אלא  ביניהם, שחלקום קודם אביהם מיתת לאחר הנכסים שהשביחו
הבכור  ובהם אביהם, מיתת בשעת שווים היו כמה הנכסים, את שמים

שכתוב שניים, פי בשעת ((((שםשםשםשם):):):):נוטל לאב ― לו" ימצא אשר "בכל
אמרו ובגמרא בשווה. האחים כל חולקים בשבח אבל ((((בבאבבאבבאבבאמיתה;

בבבב):):):): צה צה צה צה ,,,, ששמים קמא קמא קמא קמא  כלומר בדמים", אותו ומעלה בשבח לו "שמין
שנטל  והבכור שחלקו, עד אביהם שמת משעה הנכסים השביחו כמה

החלק  של השבח ששווה מה כפי מעות יתן בקרקעות חלקים שני
כולם בין יחלקו המעות ואותן הבכורה, בזכות שנטל ((((רשרשרשרש""""ייייהשני

ב ב ב ב ).).).). נא נא נא נא ,,,, ÊÁnk˜בכורות בכורות בכורות בכורות  Èe‡a ‡GÂ שניים פי נוטל הבכור ואין ― ¿»»¿«À¿»
היו  שראויים אלא מיתתו בשעת בהם מוחזק האב היה שלא בנכסים
שכתוב  להלן, שנבאר כמו מותו, לאחר לבניו ונפלו בירושה, לו ליפול

((((שם שם שם שם ):):):):   d˙a˙Îa ‰M‡‰ ‡GÂ אשה וכן ― ¿»ƒ»ƒ¿À»»
השבח  מן אותה גובה אינה שמת, בעלה מנכסי כתובתה לגבות הבאה
שהיו  הנכסים מן ולא בעלה, מיתת לאחר הירושה נכסי שהשביחו

בהם; מוחזק היה לא ועדיין לבעלה בירושה ליפול ¿GÂ‡ראויים
Ô‰È˙BBÊÓa ˙Ba‰ הבנות שתהיינה הוא, הכתובה מתנאי שכן ― «»ƒ¿≈∆

שתבגרנה עד או שתארסנה עד מותו לאחר אביהן מנכסי ((((משנהמשנהמשנהמשנהניזונות

יא יא יא יא ),),),), ד ד ד ד ,,,, שאינ כתובות כתובות כתובות כתובות  ללמד, משנתנו שהשביחו ובאה השבח מן ניזונות ן
מתנאי  והמזונות שהואיל הראוי, מן ולא אביהן, מיתת לאחר הנכסים

ככתובה; דינן הן, ‰Ìiהכתובה ‡GÂ אחיו אשת את שהמייבם ― ¿«»»
ואחר  האב מת ואם אחיו, נכסי כל את יורש זה הרי בנים, בלא שמת
בירושה  להם שנפלו בנכסים האחים חלקו לא ועדיין האח, מת כך
אינו  אבל האב, בנכסי אחיו של חלקו את גם היבם יורש מאביהם,
מיתת  לאחר האב נכסי שהשביחו בשבח אחיו של חלקו את נוטל
ואחר  האח מת אם כגון בראוי, נוטל אינו וכן שחלקו; קודם האח
בגמרא  האב; בנכסי אחיו חלק את נוטל הייבם אין האב, מת כך

ייבום בפרשת שכתוב הטעם, וווו):):):):מבואר כה כה כה כה ,,,, הבכור ((((דבריםדבריםדבריםדברים "והיה
אלא  הכתוב בא שלא ופירושו המת", אחיו שם על יקום תלד אשר
פי  על ואף ― אחיו, אשת את לייבם האחים בגדול שמצוה ללמדנו,
שווה  גזירה באה כאן פשוטו, מידי יוצא מקרא אין התורה שבכל

"יקום כתוב: שכן מפשוטו, הכתוב את ומוציאה  ובפרשת אחיו",
כתוב """"ויחי וווו):):):): מח מח מח מח ,,,, ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  "שם" מה בנחלתם", יקראו אחיהם

שאין  כלומר נחלה, ― כאן האמור "שם" אף נחלה, ― שם האמור
על  שמו שייקרא לייבם, היבמה שתלד הבכור לבן כאן הכתוב כוונת

הוא: הכתוב ופירוש לייבם, היא הכוונה אלא המת, האח שם
  ,שבהם הגדול והיינו האחים, אם ילדה אשר ―ֵ

לעיל, שהבאנו כמו לייבם, בו שמצוה    יטול ―
ייבם  לכל הדין והוא אשתו; את שייבם לאחר המת אחיו נחלת את
המת, בעלה נחלת את יורש הוא הרי היבמה את שייבם שלאחר אחר,
של  שדינו למדים "בכור", לייבם קראֹו והכתוב הואיל מקום מכל ―
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כבמוחזק, בראוי ולא בשבח שניים פי נוטל אינו בכור מה כבכור, הייבם
שבארנו  כמו כבמוחזק, בראוי ולא בשבח אחיו חלק נוטל אינו ייבם אף

במשנתנו,ÔlÎÂלעיל. שנימנו אלו כל ―,ÁMa ÔÈÏËB ÔÈ‡ ¿À»≈¿ƒ«¿»
˜ÊÁnk Èe‡a ‡GÂ בה שיש זו, שפיסקה מבואר, בגמרא ― ¿»»¿«À¿»

כדלקמן: לרבות באה לשון, כפל משום   שאפילו ―
תבואה  כגון האחים, ידי על טרחה כל ללא מאליהם, הנכסים השביחו
שהיו  תמרים או שיבולים, גדלו ועכשיו אביהם, כשמת שחת שהיתה
אלו  כל נוטלים אין זה בשבח אף גדולים, תמרים הם ועכשיו סמדר

במשנה; שנימנו   אביֿאביהם בנכסי אפילו ―
סבורים  שכן שניים; פי נוטל הבכור אין אביהם, מיתת לאחר שמת
ירושת  להם שנפלה בכגון אלא "ראוי" נקרא שלא לומר, היינו
אבל  יורשו, אביהם אם שספק משום אביהם, מיתת לאחר אחיֿאביהם
ואביהם  הואיל אביהם, מיתת לאחר להם שנפלו אביֿאביהם בנכסי
הבכור  בהם ויטול בהם, מוחזק היה כאילו זה הרי יורשם, היה ודאי
נכסי  שכל להשמיענו, זו פיסקה על המשנה חוזרת לפיכך שניים; פי
שלא  דהיינו מיתתו, בשעת ממש בהם מוחזק אביהם היה שלא ירושה
אביהם, מיתת לאחר להם שנפלו אביֿאביהם נכסי ואפילו ברשותו, היו
פי  בהם נוטל הבכור ואין "ראוי", בכלל אלא "מוחזק" בכלל אינם
בכתובתה, האשה ― במשנה שנימנו אלו לכל הדין והוא שניים;
ממש, במוחזק אלא נוטלים שאינם ― והייבם במזונותיהן, והבנות

לעיל. שבארנו כמו בראוי, ולא

י ה נ ש מ ר ו א ב

כה-כח): כה, (ויקרא בתורה כתוב     (ממכרו)
   היא הרי בירושה, לו שנפלה שדהו מכר אדם שאם מכאן,

שנת  עד אלא לצמיתות נמכרת אחוזה שדה שאין היובל, שנת בתחילת לו חוזרת
כג). שם, (שם היובל

el‡,להלן המנויים ―‰BÎa‰ :ÏBia ÔÈÊBÁ ÔÈ‡L― ≈∆≈»¿ƒ«≈«¿»
שכתוב  ביובל, לאחים חוזר אינו אחיו על יתיר מקבל שהבכור החלק

יזיזיזיז):):):):בבכור כאכאכאכא,,,, לו((((דבריםדבריםדבריםדברים "לתת  חלקיו שני  הכתוב מקיש ― "
ביובל, חוזר אינו פשוט כאח שמקבל החלק מה לזה, זה הבכור של
ואינו  לו, ירושה דין כבכור, שמקבל הנוסף החלק אף היא, שירושה

ביובל. ‡BzLחוזר ˙‡ LBi‰Â הבעל שירושת התנא, שסובר ― ¿«≈∆ƒ¿
שכתוב היא, התורה יא יא יא יא ):):):):מן כזכזכזכז,,,, לשארו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  נחלתו את "ונתתם

ובא  אשתו, זו "שארו" ודרשו: אותה", וירש ממשפחתו אליו הקרוב
הבעל  ירושת שאין ומכאן אשתו, את יורש שהבעל ללמד הכתוב

התורה  מן אינה הבעל שירושת סובר, הרמב"ם אבל ביובל. חוזרת
לפי  ביובל, חוזרת שאינה הוא פוסק מקום ומכל סופרים; מדברי אלא

תורה, כשל לדבריהם חיזוק עשו ‡ÂÈÁשחכמים ˙L‡ ˙‡ ÌaÈÓ‰Â¿«¿«≈∆≈∆»ƒ
אחיו, לשאר ביובל מחזירם אינו המת, אחיו נכסי כל את שיורש ―

הקודמת, במשנה שבארנו כמו כבכור, הנותן zn‰Â‰שדינו ― ¿««»»
ביובל, לו חוזרת אינה במתנה, לחברו È‡Óשדהו Èa Èc― ƒ¿≈«ƒ≈ƒ

אבל  שנמכרה, בשדה אלא ביובל שחוזרת תורה אמרה שלא הסובר,
ביובל. חוזרת אינה מתנה, בתורת או ירושה, בתורת אדם שקיבל שדה

ÎÓk ‰zÓ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ כדין לנותן ביובל וחוזרת ― «¬»ƒ¿ƒ«»»¿∆∆
שכתוב שנמכרה, יגיגיגיג):):):):שדה כה כה כה כה ,,,, תשובו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הזאת היובל "בשנת

למעלה  כבר נאמר שהרי הוא, מיותר זה ופסוק אחוזתו", אל איש
י י י י ):):):): המתנה ((((פסוקפסוקפסוקפסוק את לרבות הוא בא אלא אחוזתו", אל איש "ושבתם

ביובל. Ôlkשחוזרת :ÓB‡ ÊÚÏ‡ Èa לעיל שנימנו אלו כל ― «ƒ∆¿»»≈À»
ÏBiaבמשנה, ÔÈÊBÁ,כמכר שמתנה כחכמים, סובר אלעזר רבי ― ¿ƒ«≈

כתוב: בבכור שכן ירושה, ולא הם מתנה במשנה שנזכרו אלו וכל
" ;"מתנה" הבכור של לחלקו קוראה שהתורה ומכאן שנים", פי

כירושה; ולא כמתנה ודינה סופרים, מדברי אלא אינה הבעל וירושת
כבכור. דינו הרי אחיו אשת את Ba˜‰והמייבם Ôa ÔÁBÈ Èa«ƒ»»∆¿»

‰ÁtLÓ ÈÏ ÈÊÁÈ ,BzL‡ ˙‡ LBi‰ :ÓB‡ בגמרא ― ≈«≈∆ƒ¿«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»
היא, התורה מן הבעל שירושת סובר ברוקה בן יוחנן שרבי מבואר,
למשפחתה, ששייך הקברות בית מאשתו שירש בבעל מדובר שכאן אלא
אחרים, בידי נשאר שלה הקברות בית שיהא למשפחה הוא שפגם וכיון
והם  המשפחה, לבני הקברות בית את שיחזיר חכמים אמרו לפיכך

דמיו, את לו ‰ÌÈÓcיתנו ÔÓ Ì‰Ï ‰kÈÂ,אשתו קבר דמי את ― ƒ«∆»∆ƒ«»ƒ
בקבורתה. הוא חייב שהרי ,כמכר שמתנה 

  .הקברות בית בענין

א ה נ ש מ ר ו א ב

השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר מעשר "וכל לב): כז, (ויקרא בתורה כתוב
מכל  מעשרה אחד להפריש שמצוה ללמד, בא זה פסוק לה'". קודש יהיה העשירי

ושנה שנה בכל לאדם שיוולדו טהורות בהמות     פרקנו
זה  שפרק למסכתנו, בפתיחה הזכרנו וכבר בהמה. מעשר של הדינים בפרטי עוסק
אלא  רבות, בהלכות לבכור דומה בהמה שמעשר משום בכורות, במסכת סודר
כדין  בירושלים לבעלים נאכל ובשרו אמוריו, ומקריבים בו, חלק לכהן שאין
התוספות  בעלי ― מקום. בכל בטומאה נאכל הוא הרי מום, בו נפל ואם שלמים.

ששווי  ופסח, ומעשר בכור להזכיר התנא רגיל מקום "בכל במתנותיהם,מבארים: ם
פסחים". במסכת שונה מרובים שדיניו ופסח בכור; אגב מעשר התנא שונה לכן
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ı‡Ï ‰ˆeÁe ,ı‡a ‚‰B ‰Ó‰a NÚÓ ישראל בארץ בין ― «¿«¿≈»≈»»∆¿»»»∆
לארץ, בחוץ ‰Èa˙ובין ÈÙa ‡HLÂ ,˙Èa‰ ÈÙa בזמן בין ― ƒ¿≈««ƒ¿∆ƒ¿≈««ƒ

שבזמן  אלא קיים, המקדש בית שאין בזמן ובין קיים המקדש שבית
קיים המקדש בית שאין      

         
 (((( גמרא גמרא גמרא גמרא ונאכל ―――― מום, בו שיפול עד להמתין צריך

משום  בהמה מעשר חכמים ביטלו שעכשיו אמרו, בגמרא מקום. בכל
ועבודה, גיזה באיסור ייכשל מום בו שיפול עד שמא תקלה, חשש

מום בו שיפול קודם ישחטנו שמא או   
  .(".(".(".("טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין ――――ÔÈlÁa מ בהמה ― עשר «Àƒ

חולין, בבהמות ÔÈLc˜naנוהג ‡G Ï‡,קלים בקדשים אפילו ― ¬»«À¿»ƒ
הם בעלים שממון שלמים, כגון    מעשר אין

בהמה: במעשר שכתוב בהם, נוהג בהמה  שכבר ולא
בבבב).).).).קדוש נג נג נג נג ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  Ô‡ve((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ,˜aa ‚‰BÂ:שכתוב כמו ― ¿≈«»»«…

מעשר "וכל ,"‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÌÈOÚ˙Ó ÔÈ‡Â מן ― ¿≈»ƒ¿«¿ƒƒ∆«∆
או  הצאן, על הבקר;הבקר על הצאן ÌÈfÚeמן ,ÌÈNka― «¿»ƒ»ƒƒ

ובעזים, בכבשים Ê‰ונוהג ÏÚ ‰fÓ ÔÈOÚ˙Óe הכבשים מן ― ƒ¿«¿ƒƒ∆«∆
לקמן; הטעם כמבואר הכבשים, על העזים מן או העזים, ««∆L„Áaעל

זו, בשנה שנולדו בבהמות ונוהג ―ÔLie שנולדו ובבהמות ― «»»
בהמה  מעשר ששנת מבואר, ה-ו במשניות להלן שעברה; בשנה

אלול; חודש בראש Ê‰מתחילה ÏÚ ‰fÓ ÔÈOÚ˙Ó ÔÈ‡Â― ¿≈»ƒ¿«¿ƒƒ∆«∆
מן  זה למדים ובגמרא החדש; על הישן מן או הישן, על החדש מן

כבכבכבכב):):):):הכתוב יד יד יד יד ,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים :מדבר הכתוב מעשרות בשני ―
למעשר  בהמה מעשר והוקש דגן; מעשר ואחד בהמה מעשר אחד
שהרי  להיפך, או הישן על החדש מן מעשרים אין דגן מעשר מה דגן:
אף  לחברתה, משנה מעשרים שאין מכאן, ודרשו שנה", "שנה כתוב:

להיפך. או הישן על החדש מן מעשרין אין בהמה ««∆È‰L‰מעשר
ÔÈca הכבשים מן מעשרים שאין וחומר, בקל לדון אפשר שהיה ― «ƒ

ולהיפך: העזים Ê‰על ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡L ÔLi‰Â L„Á‰ Ì‡ ‰Ó»ƒ∆»»¿«»»∆≈»ƒ¿«ƒ∆
‰Êa או שעברה, בשנה שנולדו וכבשים זו בשנה שנולדו כבשים ― »∆

פי  על ואף בזה, זה כלאים אינם שעברה, משנה ועזים זו משנה עזים
Ê‰כן ÏÚ ‰fÓ ÔÈOÚ˙Ó ÔÈ‡,לעיל ששנינו כמו ―ÌÈNk‰ ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆«∆«¿»ƒ

‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk Ì‰L ÌÈfÚ‰Â,הם שונים מינים ששני ―BÈ‡ ¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«ƒ∆»∆≈
‰Ê ÏÚ ‰fÓ eOÚ˙È ‡HL ÔÈ„?וחומר קל אינו כלום ―„eÓÏz ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆«∆«¿

"Ô‡ˆÂ" :ÓBÏבקר מעשר "וכל ―,"Ô‡ˆ Ïk ÚÓLÓ «»…«¿«»…
„Á‡ הכלולים המינים שכל היא, "צאן" המלה של משמעותה ― ∆»

בהמה, מעשר לענין אחד כמין נחשבים והעזים, הכבשים "צאן", בשם
גורסים: ויש זה. על מזה ומעשרים    כל ―

כולם  ועזים כבשים והרי בהמה, למעשר אחד הוא צאן של המשמעות
שכתוב צאן, בשם יייי):):):):קרויים א א א א ,,,, מן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  קרבנו הצאן מן "ואם

זה על מזה הם מתעשרים הלכך העזים". מן או ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכתהכשבים

שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").

ב ה נ ש מ ר ו א ב

כדי  שונים, במקומות לאדם שיש הבהמות מצטרפות כיצד ללמד, באה משנתנו
במעשר. להתחייב

‰ÚB ‰Ó‰a Ï‚ ‡GÓk ÛËˆÓ ‰Ó‰a NÚÓ בהמותיו ― «¿«¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¿≈»»
במעשר, החייבות בהמות עשר של עדר להיות מצטרפות אדם של
רועה  כשהיא שבהמה מרחק כדי בו שיש בשטח הן נמצאות אם

ומשמרה. בה שולטת הרועה של ועינו והולכת ‰È‡מרחיקה ‰nÎÂ¿«»ƒ
ÏÈÓ NÚ ‰ML ?‰ÚB ‰Ó‰a Ï‚ חמש לו יש אם כגון ― ∆∆¿≈»»ƒ»»»ƒ

אינו  ביניהן והמרחק אחר בכפר בהמות וחמש אחד בכפר בהמות
מיל עשר ששה אלא    לעדר מצטרפות הן הרי

עשר  מששה יותר הוא ביניהן המרחק אם אבל במעשר. וחייבות אחד
מלהתעשר. ופטורות מצטרפות אינן el‡Ïמיל, el‡ ÔÈa ‰È‰»»≈≈»≈

GLÏÈÓ ÌÈLe ÌÈL אחד בכפר בהמות תשע לו שהיו כגון ― ¿ƒ¿«ƒƒ
מיל, ושניים שלושים ביניהן והמרחק אחר, בכפר בהמות «≈‡ÔÈותשע

ÔÈÙËˆÓ הבהמות שאין ברישא שנינו כבר ואמנם אחד; לעדר ― ƒ¿»¿ƒ
שפיסקה  אלא מיל, עשר ששה על יתיר מזו זו רחוקות כשהן מצטרפות

שלאחריה: הפיסקה משום נשנתה ÚˆÓ‡aזו BÏ ‰È‰ אם ― »»»∆¿«
מיל, ושניים שלושים מזו זו הרחוקות בהמותיו, שבין המרחק באמצע
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כבמוחזק, בראוי ולא בשבח שניים פי נוטל אינו בכור מה כבכור, הייבם
שבארנו  כמו כבמוחזק, בראוי ולא בשבח אחיו חלק נוטל אינו ייבם אף

במשנתנו,ÔlÎÂלעיל. שנימנו אלו כל ―,ÁMa ÔÈÏËB ÔÈ‡ ¿À»≈¿ƒ«¿»
˜ÊÁnk Èe‡a ‡GÂ בה שיש זו, שפיסקה מבואר, בגמרא ― ¿»»¿«À¿»

כדלקמן: לרבות באה לשון, כפל משום   שאפילו ―
תבואה  כגון האחים, ידי על טרחה כל ללא מאליהם, הנכסים השביחו
שהיו  תמרים או שיבולים, גדלו ועכשיו אביהם, כשמת שחת שהיתה
אלו  כל נוטלים אין זה בשבח אף גדולים, תמרים הם ועכשיו סמדר

במשנה; שנימנו   אביֿאביהם בנכסי אפילו ―
סבורים  שכן שניים; פי נוטל הבכור אין אביהם, מיתת לאחר שמת
ירושת  להם שנפלה בכגון אלא "ראוי" נקרא שלא לומר, היינו
אבל  יורשו, אביהם אם שספק משום אביהם, מיתת לאחר אחיֿאביהם
ואביהם  הואיל אביהם, מיתת לאחר להם שנפלו אביֿאביהם בנכסי
הבכור  בהם ויטול בהם, מוחזק היה כאילו זה הרי יורשם, היה ודאי
נכסי  שכל להשמיענו, זו פיסקה על המשנה חוזרת לפיכך שניים; פי
שלא  דהיינו מיתתו, בשעת ממש בהם מוחזק אביהם היה שלא ירושה
אביהם, מיתת לאחר להם שנפלו אביֿאביהם נכסי ואפילו ברשותו, היו
פי  בהם נוטל הבכור ואין "ראוי", בכלל אלא "מוחזק" בכלל אינם
בכתובתה, האשה ― במשנה שנימנו אלו לכל הדין והוא שניים;
ממש, במוחזק אלא נוטלים שאינם ― והייבם במזונותיהן, והבנות

לעיל. שבארנו כמו בראוי, ולא

י ה נ ש מ ר ו א ב

כה-כח): כה, (ויקרא בתורה כתוב     (ממכרו)
   היא הרי בירושה, לו שנפלה שדהו מכר אדם שאם מכאן,

שנת  עד אלא לצמיתות נמכרת אחוזה שדה שאין היובל, שנת בתחילת לו חוזרת
כג). שם, (שם היובל

el‡,להלן המנויים ―‰BÎa‰ :ÏBia ÔÈÊBÁ ÔÈ‡L― ≈∆≈»¿ƒ«≈«¿»
שכתוב  ביובל, לאחים חוזר אינו אחיו על יתיר מקבל שהבכור החלק

יזיזיזיז):):):):בבכור כאכאכאכא,,,, לו((((דבריםדבריםדבריםדברים "לתת  חלקיו שני  הכתוב מקיש ― "
ביובל, חוזר אינו פשוט כאח שמקבל החלק מה לזה, זה הבכור של
ואינו  לו, ירושה דין כבכור, שמקבל הנוסף החלק אף היא, שירושה

ביובל. ‡BzLחוזר ˙‡ LBi‰Â הבעל שירושת התנא, שסובר ― ¿«≈∆ƒ¿
שכתוב היא, התורה יא יא יא יא ):):):):מן כזכזכזכז,,,, לשארו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  נחלתו את "ונתתם

ובא  אשתו, זו "שארו" ודרשו: אותה", וירש ממשפחתו אליו הקרוב
הבעל  ירושת שאין ומכאן אשתו, את יורש שהבעל ללמד הכתוב

התורה  מן אינה הבעל שירושת סובר, הרמב"ם אבל ביובל. חוזרת
לפי  ביובל, חוזרת שאינה הוא פוסק מקום ומכל סופרים; מדברי אלא

תורה, כשל לדבריהם חיזוק עשו ‡ÂÈÁשחכמים ˙L‡ ˙‡ ÌaÈÓ‰Â¿«¿«≈∆≈∆»ƒ
אחיו, לשאר ביובל מחזירם אינו המת, אחיו נכסי כל את שיורש ―

הקודמת, במשנה שבארנו כמו כבכור, הנותן zn‰Â‰שדינו ― ¿««»»
ביובל, לו חוזרת אינה במתנה, לחברו È‡Óשדהו Èa Èc― ƒ¿≈«ƒ≈ƒ

אבל  שנמכרה, בשדה אלא ביובל שחוזרת תורה אמרה שלא הסובר,
ביובל. חוזרת אינה מתנה, בתורת או ירושה, בתורת אדם שקיבל שדה

ÎÓk ‰zÓ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ כדין לנותן ביובל וחוזרת ― «¬»ƒ¿ƒ«»»¿∆∆
שכתוב שנמכרה, יגיגיגיג):):):):שדה כה כה כה כה ,,,, תשובו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הזאת היובל "בשנת

למעלה  כבר נאמר שהרי הוא, מיותר זה ופסוק אחוזתו", אל איש
י י י י ):):):): המתנה ((((פסוקפסוקפסוקפסוק את לרבות הוא בא אלא אחוזתו", אל איש "ושבתם

ביובל. Ôlkשחוזרת :ÓB‡ ÊÚÏ‡ Èa לעיל שנימנו אלו כל ― «ƒ∆¿»»≈À»
ÏBiaבמשנה, ÔÈÊBÁ,כמכר שמתנה כחכמים, סובר אלעזר רבי ― ¿ƒ«≈

כתוב: בבכור שכן ירושה, ולא הם מתנה במשנה שנזכרו אלו וכל
" ;"מתנה" הבכור של לחלקו קוראה שהתורה ומכאן שנים", פי

כירושה; ולא כמתנה ודינה סופרים, מדברי אלא אינה הבעל וירושת
כבכור. דינו הרי אחיו אשת את Ba˜‰והמייבם Ôa ÔÁBÈ Èa«ƒ»»∆¿»

‰ÁtLÓ ÈÏ ÈÊÁÈ ,BzL‡ ˙‡ LBi‰ :ÓB‡ בגמרא ― ≈«≈∆ƒ¿«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»
היא, התורה מן הבעל שירושת סובר ברוקה בן יוחנן שרבי מבואר,
למשפחתה, ששייך הקברות בית מאשתו שירש בבעל מדובר שכאן אלא
אחרים, בידי נשאר שלה הקברות בית שיהא למשפחה הוא שפגם וכיון
והם  המשפחה, לבני הקברות בית את שיחזיר חכמים אמרו לפיכך

דמיו, את לו ‰ÌÈÓcיתנו ÔÓ Ì‰Ï ‰kÈÂ,אשתו קבר דמי את ― ƒ«∆»∆ƒ«»ƒ
בקבורתה. הוא חייב שהרי ,כמכר שמתנה 

  .הקברות בית בענין

א ה נ ש מ ר ו א ב

השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר מעשר "וכל לב): כז, (ויקרא בתורה כתוב
מכל  מעשרה אחד להפריש שמצוה ללמד, בא זה פסוק לה'". קודש יהיה העשירי

ושנה שנה בכל לאדם שיוולדו טהורות בהמות     פרקנו
זה  שפרק למסכתנו, בפתיחה הזכרנו וכבר בהמה. מעשר של הדינים בפרטי עוסק
אלא  רבות, בהלכות לבכור דומה בהמה שמעשר משום בכורות, במסכת סודר
כדין  בירושלים לבעלים נאכל ובשרו אמוריו, ומקריבים בו, חלק לכהן שאין
התוספות  בעלי ― מקום. בכל בטומאה נאכל הוא הרי מום, בו נפל ואם שלמים.

ששווי  ופסח, ומעשר בכור להזכיר התנא רגיל מקום "בכל במתנותיהם,מבארים: ם
פסחים". במסכת שונה מרובים שדיניו ופסח בכור; אגב מעשר התנא שונה לכן
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ı‡Ï ‰ˆeÁe ,ı‡a ‚‰B ‰Ó‰a NÚÓ ישראל בארץ בין ― «¿«¿≈»≈»»∆¿»»»∆
לארץ, בחוץ ‰Èa˙ובין ÈÙa ‡HLÂ ,˙Èa‰ ÈÙa בזמן בין ― ƒ¿≈««ƒ¿∆ƒ¿≈««ƒ

שבזמן  אלא קיים, המקדש בית שאין בזמן ובין קיים המקדש שבית
קיים המקדש בית שאין      

         
 (((( גמרא גמרא גמרא גמרא ונאכל ―――― מום, בו שיפול עד להמתין צריך

משום  בהמה מעשר חכמים ביטלו שעכשיו אמרו, בגמרא מקום. בכל
ועבודה, גיזה באיסור ייכשל מום בו שיפול עד שמא תקלה, חשש

מום בו שיפול קודם ישחטנו שמא או   
  .(".(".(".("טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין ――――ÔÈlÁa מ בהמה ― עשר «Àƒ

חולין, בבהמות ÔÈLc˜naנוהג ‡G Ï‡,קלים בקדשים אפילו ― ¬»«À¿»ƒ
הם בעלים שממון שלמים, כגון    מעשר אין

בהמה: במעשר שכתוב בהם, נוהג בהמה  שכבר ולא
בבבב).).).).קדוש נג נג נג נג ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  Ô‡ve((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ,˜aa ‚‰BÂ:שכתוב כמו ― ¿≈«»»«…

מעשר "וכל ,"‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÌÈOÚ˙Ó ÔÈ‡Â מן ― ¿≈»ƒ¿«¿ƒƒ∆«∆
או  הצאן, על הבקר;הבקר על הצאן ÌÈfÚeמן ,ÌÈNka― «¿»ƒ»ƒƒ

ובעזים, בכבשים Ê‰ונוהג ÏÚ ‰fÓ ÔÈOÚ˙Óe הכבשים מן ― ƒ¿«¿ƒƒ∆«∆
לקמן; הטעם כמבואר הכבשים, על העזים מן או העזים, ««∆L„Áaעל

זו, בשנה שנולדו בבהמות ונוהג ―ÔLie שנולדו ובבהמות ― «»»
בהמה  מעשר ששנת מבואר, ה-ו במשניות להלן שעברה; בשנה

אלול; חודש בראש Ê‰מתחילה ÏÚ ‰fÓ ÔÈOÚ˙Ó ÔÈ‡Â― ¿≈»ƒ¿«¿ƒƒ∆«∆
מן  זה למדים ובגמרא החדש; על הישן מן או הישן, על החדש מן

כבכבכבכב):):):):הכתוב יד יד יד יד ,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים :מדבר הכתוב מעשרות בשני ―
למעשר  בהמה מעשר והוקש דגן; מעשר ואחד בהמה מעשר אחד
שהרי  להיפך, או הישן על החדש מן מעשרים אין דגן מעשר מה דגן:
אף  לחברתה, משנה מעשרים שאין מכאן, ודרשו שנה", "שנה כתוב:

להיפך. או הישן על החדש מן מעשרין אין בהמה ««∆È‰L‰מעשר
ÔÈca הכבשים מן מעשרים שאין וחומר, בקל לדון אפשר שהיה ― «ƒ

ולהיפך: העזים Ê‰על ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡L ÔLi‰Â L„Á‰ Ì‡ ‰Ó»ƒ∆»»¿«»»∆≈»ƒ¿«ƒ∆
‰Êa או שעברה, בשנה שנולדו וכבשים זו בשנה שנולדו כבשים ― »∆

פי  על ואף בזה, זה כלאים אינם שעברה, משנה ועזים זו משנה עזים
Ê‰כן ÏÚ ‰fÓ ÔÈOÚ˙Ó ÔÈ‡,לעיל ששנינו כמו ―ÌÈNk‰ ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆«∆«¿»ƒ

‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk Ì‰L ÌÈfÚ‰Â,הם שונים מינים ששני ―BÈ‡ ¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«ƒ∆»∆≈
‰Ê ÏÚ ‰fÓ eOÚ˙È ‡HL ÔÈ„?וחומר קל אינו כלום ―„eÓÏz ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆«∆«¿

"Ô‡ˆÂ" :ÓBÏבקר מעשר "וכל ―,"Ô‡ˆ Ïk ÚÓLÓ «»…«¿«»…
„Á‡ הכלולים המינים שכל היא, "צאן" המלה של משמעותה ― ∆»

בהמה, מעשר לענין אחד כמין נחשבים והעזים, הכבשים "צאן", בשם
גורסים: ויש זה. על מזה ומעשרים    כל ―

כולם  ועזים כבשים והרי בהמה, למעשר אחד הוא צאן של המשמעות
שכתוב צאן, בשם יייי):):):):קרויים א א א א ,,,, מן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  קרבנו הצאן מן "ואם

זה על מזה הם מתעשרים הלכך העזים". מן או ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכתהכשבים

שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").
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כדי  שונים, במקומות לאדם שיש הבהמות מצטרפות כיצד ללמד, באה משנתנו
במעשר. להתחייב

‰ÚB ‰Ó‰a Ï‚ ‡GÓk ÛËˆÓ ‰Ó‰a NÚÓ בהמותיו ― «¿«¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¿≈»»
במעשר, החייבות בהמות עשר של עדר להיות מצטרפות אדם של
רועה  כשהיא שבהמה מרחק כדי בו שיש בשטח הן נמצאות אם

ומשמרה. בה שולטת הרועה של ועינו והולכת ‰È‡מרחיקה ‰nÎÂ¿«»ƒ
ÏÈÓ NÚ ‰ML ?‰ÚB ‰Ó‰a Ï‚ חמש לו יש אם כגון ― ∆∆¿≈»»ƒ»»»ƒ

אינו  ביניהן והמרחק אחר בכפר בהמות וחמש אחד בכפר בהמות
מיל עשר ששה אלא    לעדר מצטרפות הן הרי

עשר  מששה יותר הוא ביניהן המרחק אם אבל במעשר. וחייבות אחד
מלהתעשר. ופטורות מצטרפות אינן el‡Ïמיל, el‡ ÔÈa ‰È‰»»≈≈»≈

GLÏÈÓ ÌÈLe ÌÈL אחד בכפר בהמות תשע לו שהיו כגון ― ¿ƒ¿«ƒƒ
מיל, ושניים שלושים ביניהן והמרחק אחר, בכפר בהמות «≈‡ÔÈותשע

ÔÈÙËˆÓ הבהמות שאין ברישא שנינו כבר ואמנם אחד; לעדר ― ƒ¿»¿ƒ
שפיסקה  אלא מיל, עשר ששה על יתיר מזו זו רחוקות כשהן מצטרפות

שלאחריה: הפיסקה משום נשנתה ÚˆÓ‡aזו BÏ ‰È‰ אם ― »»»∆¿«
מיל, ושניים שלושים מזו זו הרחוקות בהמותיו, שבין המרחק באמצע
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רחוקה  היא שאין ונמצא אחת, בהמה לו היתה לעיל, שבארנו כמו
מן  אחד לכל מצטרפת היא והרי מיל, עשר ששה אלא הצדדים משני

בהמות, עשר של לעדר להשלימו ÚˆÓ‡aהצדדים ÔOÚÓe ‡ÈÓ≈ƒ¿«¿»»∆¿«
כולן  כאילו ומעשרן לדיר, וכונסן הללו הבהמות כל את מביא ―
לו  כשיוולדו אחר, לעדר מצטרפות בדיר הנותרות והתשע באמצע;

בהמות עוד כך בבבב).).).).אחר נד נד נד נד ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  ורשורשורשורש""""יייי ‡ÓB:((((גמרא גמרא גמרא גמרא  È‡Ó Èa«ƒ≈ƒ≈
‰Ó‰a NÚÓÏ ˜ÈÒÙÓ Ôci‰ בהמות עשר לאדם יש שאם ― ««¿≈«¿ƒ¿«¿«¿≈»

מצטרפות  אינן זה, מצד וחמש זה מצד חמש כגון הירדן, עברי משני
שנאמר  לפי הטעם, מבואר בגמרא המעשר. מן ופטורות אחד, לעדר

כ כ כ כ ):):):): יחיחיחיח,,,, עשאו "והירדן((((יהושעיהושעיהושעיהושע הכתוב ― קדמה" לפאת אותו
עצמו. בפני גבול   

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בהמה. ממעשר פטורות בהמות אלו ללמד, באה משנתנו

Áe˜l‰,מחברו אדם שקנה וצאן בקר  ―‰zÓ BÏ ÔzpL B‡― «»«∆ƒ««»»
במתנה, מחברו Ó‰a‰שקיבל NÚnÓ eËt חייב אדם שאין ― »ƒ«¿«¿≈»

הכתוב מן זה למדים בגמרא אצלו. שנולדו הבהמות אלא ((((שמותשמותשמותשמותלעשר

כחכחכחכח----כטכטכטכט):):):): תעשהר"בכו כב כב כב כב ,,,, כן לי, תתן :ודרשו ,"
ובמתנהמה בלקוח אינם      אף

 ,נאמר בבכור זה שכתוב פי על ואף ובמתנה. בלקוח אינם
" בו: שכתוב משום מעשרֿבהמה, ממנו למדים מקום מכל 

צריך הבכור ואין לצאנך", אמו,לשורך מרחם הוא קדוש שהרי
בהמה. למעשר ענין תנהו לבכור, ענין אינו ‰ÔÈÙzMואם ÌÈÁ‡‰»«ƒ«À»ƒ

אביהם, בירושת שותפים שהם ―ÔBaÏwa ÔÈiÁL היא קלבון ― ∆«»ƒ«»¿
במסכת  ושנינו למקדש, השקל מחצית על מוסיפים שהיו מטבע תוספת
מתנה, בתורת שכנו בשביל או עני בשביל שהשוקל ז), (א, שקלים
מתנה, בתורת בניו בשביל מנכסיו לשוקל הדין והוא הקלבון, מן פטור
כאחד  שקליהם חצאי את השוקלים השותפים אבל הקלבון; מן שפטור

― אחרים לדעת ― (או בקלבון השותפים).חייבים כמספר
וחזרו  מאביהם שירשו בנכסים חלקו האחים שאם ללמד, באה משנתנו
בקלבון, שחייבים כשותפים, דינם והרי להלן, כמבואר ונשתתפו,

‰Ó‰a NÚnÓ ÌÈeËt,בשותפות להם שנולדו הולדות מכל ― ¿ƒƒ«¿«¿≈»
בהמה; ממעשר פוטרת Ó‰a‰שהשותפות NÚÓa ÔÈiÁLÂ― ¿∆«»ƒ¿«¿«¿≈»

הנכסים  שנחשבים מעולם, הירושה בנכסי האחים חלקו לא אם כגון
וחייב  אביהם, ברשות הם עדיין מהולדות כאילו בהמה במעשר הם ים

הירושה, מבהמות להם ‰ÔBaÏwשנולדו ÔÓ ÌÈeËt האב כדין ― ¿ƒƒ«»¿
לעיל. שהזכרנו כמו בניו, בשביל מנכסיו ‰Èa˙ששוקל ˙ÒÈÙzÓ e»̃ƒ¿ƒ«««ƒ

כאן  אין רש"י פירוש ולפי הירושה. מנכסי היינו הבית, מרכוש ―
במעות האחים שקנו הכוונה     אלא

היינו ("קנו" אביהם בירושת בהמות להם """"תפארתתפארתתפארתתפארתשנפלו ――――

לעיל:ישראל ישראל ישראל ישראל """" ששנינו ההלכה את לפרש המשנה כאן ובאה ,(
     מאביהם בהמות ירשו האחים שאם ―

בירושה, חלקו בהמה;ÔÈiÁולא במעשר ―ÔÈeËt ,Â‡Ï Ì‡Â «»ƒ¿ƒ»¿ƒ
פטורין", לאו, "ואם הפיסקה את מפרשת והמשנה בהמה. ממעשר ―

הירושה,e˜ÏÁדהיינו: בנכסי האחים ―eÙzzLÂ eÊÁÂ― »¿¿»¿¿ƒ¿«¿
ולפיכך אחרים, כשותפים דינם ÔÈeËÙeהרי ,ÔBaÏwa ÔÈiÁ«»ƒ«»¿¿ƒ

‰Ó‰a NÚnÓ לפי המשנה את בארנו ― לעיל. שבארנו כמו ― ƒ«¿«¿≈»
שותפותם  ימי כל בהמה ממעשר פטורין ששותפים הסובר רש"י,
ממעשר  פטורים בשותפות להם הנולדים הולדות שאף והיינו לעולם,

במשנתנו: גירסתו ומכאן בהמה,  שהם (האחים
השותפים  שאין סובר, הרמב"ם אבל לעיל). שבארנו כמו שותפים,
אבל  בתחילה, בהן שנשתתפו מהבהמות אלא בהמה ממעשר פטורים
שנשתתפו  הבהמות מאלו מכן לאחר בשותפות להם הנולדים הולדות

במשנתנו: גורס הרמב"ם שכן במעשר; חייבים בהם, 
אחרת בדרך המשנה כל את ומפרש השותפים), או  ((((עיין עיין עיין עיין (האחים

יייי;;;; ו ו ו ו ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות ,,,, הלהלהלהל'''' להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""םםםם תורה תורה תורה תורה  במשנה במשנה במשנה במשנה  להרמב להרמב להרמב להרמב """"ם ם ם ם ,,,, המשניות המשניות המשניות המשניות  בפירוש בפירוש בפירוש בפירוש 

שםשםשםשם).).).). משנה משנה משנה משנה """" ב ב ב ב """"לחם לחם לחם לחם  מעירים ועייןועייןועייןועיין יש הבית" מתפיסת "קנו בענין ―
בהמות  ממש קנו האחים אם אף שלכאורה רש"י, של פירושו על

במעשר חייבים שלהן הולדות אביהם, להם שהוריש ((((הרש הרש הרש הרש """"ש ש ש ש ).).).).מכספים

לאו  "ואם שונה היא שתחילה בסיפא, המשנה לשון על מתעכבים כן
שבארנו  כמו הזאת, הפיסקה את לפרש חוזרת היא כך ואחר פטורין",
לגמרי  מיותרת ― פטורין" לאו "ואם ― זו שפיסקה והרי לעיל,

ראםראםראםראם).).).). דפוסדפוסדפוסדפוס ―――― ובליקוטים ובליקוטים ובליקוטים ובליקוטים  ישראלישראלישראלישראל",",",", בבבב""""תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((עייןעייןעייןעיין

ד ה נ ש מ ר ו א ב

OÚ˙‰Ï ÈcÏ ÒÎ Ïk‰ כדי לדיר נכנסים הבהמות כל ― «…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«≈
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ומוקצה ונרבע, רובע, לרבות "הכל" מבואר; בגמרא לעשרן;
   ונעבד   

  שכל ואנדרוגינוס; וטומטום, כלב, ומחיר זונה, ואתנן
שהואיל  להתעשר, לדיר נכנסים לקרבן, פסולים שהם פי על אף אלו,

שכתוב כמו בהמה, מעשר לגבי מום בבעל התורה הקפידה ((((ויקראויקראויקראויקראולא

לגלגלגלג):):):): הקפידה;כזכזכזכז,,,, לא הללו בפסולים אף לרע", טוב בין יבקר "לא
במומו. ייאכל עשירי, מהם יצא ‰ÌÈ‡Ïkואם ÔÓ ıeÁ הנולד ― ƒ«ƒ¿«ƒ

הדין והוא ורחל; עז מתיש או עז כמין שילדה רחל דהיינו 
הוא, כלאים שבכלל כבש, כמין שי Ùh‰Â‰שילדה בהמה ש ― ¿«¿≈»

הטרפה, מסימני אחד „ÔÙבה ‡ˆBÈÂ בטן דופן דרך שהּוצא ― ¿≈…∆
שנחתכה, ÔÓÊהאם qÁÓe,ללידתו ימים שבעת בתוך ―ÌB˙ÈÂ ¿À«¿«¿»

בברייתא  להתעשר. נכנסים אינם אלו כל במשנתנו; להלן כמפורש ―
בקדשים הכתוב מן אלו כל נלמדים כזכזכזכז):):):):בגמרא כבכבכבכב,,,, או ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "שור

ודרשו: אמו", תחת ימים שבעת והיה יולד כי עז או כשב 
,לכלאים פרט ― ,לנדמה פרט ―  פרט ―

דופן, ליוצא  ,זמן למחוסר פרט ― 
שנאמר  מקדשים, שווה בגזירה למדים בהמה ומעשר ליתום; פרט ―

בהמה לב לב לב לב ):):):):במעשר כז כז כז כז ,,,, יעבור((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אשר ונאמר "כל השבט",
" שנימנו שם: הללו השמות לכל פרט בקדשים מה ― אמו"

הללו. השמות לכל פרט בהמה במעשר אף למדים לעיל, ―
כגון  עוברת, שאינה לטרפה פרט ― יעבור" אשר "כל שכתוב: ממה
והוא  הטרפויות, מן אחת שהיא ולמעלה, הארכובה מן רגליה שנחתכו

הטרפויות. שאר לכל ‡Bהדין ,Bn‡ ‰˙nL Ïk ?ÌB˙È e‰ÊÈ‡≈∆»»∆≈»ƒ
‰ËÁLpL,לידתו עם ―‰ËÁL elÙ‡ :ÓB‡ ÚLB‰È Èa ∆ƒ¿¬»«ƒ¿À«≈¬ƒƒ¿¬»

Ìi˜ ÁÏM‰Â Bn‡,קיים אמו ועור ―ÌB˙È ‰Ê ÔÈ‡ אינו ― ƒ¿«∆««»≈∆»
מבוא  בגמרא יתום. בשעת נקרא האם כשמתה נוהגים שהיו טעמו, ר

היתה  כאילו זה והרי לחממו, כדי בעורה הולד את כורכים היו הלידה
להתעשר. לדיר ונכנס יתום, זה אין הלכך חיה; אמו

ה ה נ ש מ ר ו א ב

זמנים  בהמה; למעשר בשנה זמנים שלושה קבעו שחכמים ללמד, באה זו משנה
במשנתנו: קרויים אלו ,ופירות תבואה של המעשר מענין מושאל לשון

אסור  לגורן שהובאו שלאחר דהיינו למעשר, קובע הגורן ופירות בתבואה שכן
השנה, במשך הנולדות בבהמות חכמים תיקנו גם וכך שיעשרם, עד לאכלם

אסור  הללו הזמנים אחד ומשהגיע בהמה, למעשר קובעים בשנה זמנים ששלושה

בגמרא  הבאה. במשנה כמבואר שיעשרן, עד מבהמותיו לשחוט או למכור לו

שהבהמות  זמנים שלושה כנגד הם בהמה מעשר של הזמנים ששלשת אמרו

שמאחרות  בהמות ויש החורף, בתחילת לילד שמבכירות בהמות שיש בהם, יולדות

הקיץ. בתקופת שיולדות ויש לעצרת, פסח שבין בתקופה לילד

GL‰Ó‰a NÚÓÏ ˙Bb L"גרנות" הם בשנה פרקים שלושה ― »¿»¿«¿«¿≈»
הללו  הפרקים אחד וכשהגיע לעיל, שבארנו כמו בהמה, מעשר לענין
לאכול  ואסור לפרק, פרק בין לו שנולדו הבהמות את לעשר צריך

א) שיעשרן: עד למכרן ולא ‰ÁÒtמהן ÒÙa;הפסח חג לפני ― ƒ¿…«∆«
פחות  "פרוס" שאין הפסח, קודם יום עשר חמישה מבואר: ובגמרא

שלשון יום, עשר הזמן מחמישה מחצית והיינו חצי, פירושו:
"שואלים  בברייתא: ושנינו פסח, בהלכות בו ודורשים ששואלים

ב) יום"; שלושים לפסח קודם פסח בהלכות ‰ˆÚ˙ודורשים ÒÙaƒ¿…»¬∆∆
ג) השבועות; חג קודם יום עשר חמישה ―‚Á‰ ÒÙa חמישה ― ƒ¿…∆»

ל  יום אלול;עשר חודש של האחרון היום דהיינו הסוכות, חג פני
‡È˜Ú Èa Èc הזמנים שלשת חכמים שקבעו מבואר, בגמרא ― ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»

שמותר  פי על שאף רגלים, לעולי מצויות הבהמות שתהיינה כדי הללו,
הבאה, במשנה כמבואר המעשר, זמן שהגיע קודם ולשחוט למכור
לו  שניחא שיעשרו, עד ומלשחוט מלמכור נמנעים היו מקום מכל
ממעשר  שהרי כלום, בו חסר שאינו בדבר בממונו מצוה לקיים לאדם
ומכאן, כולו; אוכלו והשאר ודמו, חלבו אלא מקריב אינו בהמה
מלמכור  נמנעים הרבה היו הללו, בזמנים לעשר מתקנים היו לא שאילו

לעוליֿרגלים. מצויות בהמות היו ולא עדיין, עישרו שלא ∆Ôaמשום
ÓB‡ È‡fÚ(א כדלקמן: הם הפרקים שלשת ―‰ÚL˙Â ÌÈNÚa ««≈¿∆¿ƒ¿ƒ¿»

„‡a אלא הפסח, קודם יום עשר חמישה סובר: עזאי בן אף ― «¬»
יום) (כ"ט חסר פעמים לניסן הסמוך אדר חודש עקיבא רבי שלדעת
פעמים  הפסח קודם יום עשר שחמישה ונמצא יום), (ל' מלא פעמים
לו  קבע לא ולפיכך באדר, בשלושים פעמים באדר ותשעה בעשרים
וחמישה  חסר, לעולם לניסן הסמוך שאדר סובר, עזאי בן אבל זמן;

ב) באדר; ותשעה בעשרים לעולם הפסח קודם יום «∆¿Á‡a„עשר
ÔÂÈÒa הנולדות הבהמות הן ומעטות שהואיל טעמו, מבואר בגמרא ― ¿ƒ»

מהן  יאכלו עצרת, קודם יום עשר חמישה יעשר אם לעצרת, פסח בין
לעולי  מצויות בהמות תהיינה ולא העצרת, שעד הימים במשך הרבה
חג  קודם ימים חמישה היינו בסיון, באחד המעשר זמן הלכך רגלים;
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רחוקה  היא שאין ונמצא אחת, בהמה לו היתה לעיל, שבארנו כמו
מן  אחד לכל מצטרפת היא והרי מיל, עשר ששה אלא הצדדים משני

בהמות, עשר של לעדר להשלימו ÚˆÓ‡aהצדדים ÔOÚÓe ‡ÈÓ≈ƒ¿«¿»»∆¿«
כולן  כאילו ומעשרן לדיר, וכונסן הללו הבהמות כל את מביא ―
לו  כשיוולדו אחר, לעדר מצטרפות בדיר הנותרות והתשע באמצע;

בהמות עוד כך בבבב).).).).אחר נד נד נד נד ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  ורשורשורשורש""""יייי ‡ÓB:((((גמרא גמרא גמרא גמרא  È‡Ó Èa«ƒ≈ƒ≈
‰Ó‰a NÚÓÏ ˜ÈÒÙÓ Ôci‰ בהמות עשר לאדם יש שאם ― ««¿≈«¿ƒ¿«¿«¿≈»

מצטרפות  אינן זה, מצד וחמש זה מצד חמש כגון הירדן, עברי משני
שנאמר  לפי הטעם, מבואר בגמרא המעשר. מן ופטורות אחד, לעדר

כ כ כ כ ):):):): יחיחיחיח,,,, עשאו "והירדן((((יהושעיהושעיהושעיהושע הכתוב ― קדמה" לפאת אותו
עצמו. בפני גבול   

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בהמה. ממעשר פטורות בהמות אלו ללמד, באה משנתנו

Áe˜l‰,מחברו אדם שקנה וצאן בקר  ―‰zÓ BÏ ÔzpL B‡― «»«∆ƒ««»»
במתנה, מחברו Ó‰a‰שקיבל NÚnÓ eËt חייב אדם שאין ― »ƒ«¿«¿≈»

הכתוב מן זה למדים בגמרא אצלו. שנולדו הבהמות אלא ((((שמותשמותשמותשמותלעשר

כחכחכחכח----כטכטכטכט):):):): תעשהר"בכו כב כב כב כב ,,,, כן לי, תתן :ודרשו ,"
ובמתנהמה בלקוח אינם      אף

 ,נאמר בבכור זה שכתוב פי על ואף ובמתנה. בלקוח אינם
" בו: שכתוב משום מעשרֿבהמה, ממנו למדים מקום מכל 

צריך הבכור ואין לצאנך", אמו,לשורך מרחם הוא קדוש שהרי
בהמה. למעשר ענין תנהו לבכור, ענין אינו ‰ÔÈÙzMואם ÌÈÁ‡‰»«ƒ«À»ƒ

אביהם, בירושת שותפים שהם ―ÔBaÏwa ÔÈiÁL היא קלבון ― ∆«»ƒ«»¿
במסכת  ושנינו למקדש, השקל מחצית על מוסיפים שהיו מטבע תוספת
מתנה, בתורת שכנו בשביל או עני בשביל שהשוקל ז), (א, שקלים
מתנה, בתורת בניו בשביל מנכסיו לשוקל הדין והוא הקלבון, מן פטור
כאחד  שקליהם חצאי את השוקלים השותפים אבל הקלבון; מן שפטור

― אחרים לדעת ― (או בקלבון השותפים).חייבים כמספר
וחזרו  מאביהם שירשו בנכסים חלקו האחים שאם ללמד, באה משנתנו
בקלבון, שחייבים כשותפים, דינם והרי להלן, כמבואר ונשתתפו,

‰Ó‰a NÚnÓ ÌÈeËt,בשותפות להם שנולדו הולדות מכל ― ¿ƒƒ«¿«¿≈»
בהמה; ממעשר פוטרת Ó‰a‰שהשותפות NÚÓa ÔÈiÁLÂ― ¿∆«»ƒ¿«¿«¿≈»

הנכסים  שנחשבים מעולם, הירושה בנכסי האחים חלקו לא אם כגון
וחייב  אביהם, ברשות הם עדיין מהולדות כאילו בהמה במעשר הם ים

הירושה, מבהמות להם ‰ÔBaÏwשנולדו ÔÓ ÌÈeËt האב כדין ― ¿ƒƒ«»¿
לעיל. שהזכרנו כמו בניו, בשביל מנכסיו ‰Èa˙ששוקל ˙ÒÈÙzÓ e»̃ƒ¿ƒ«««ƒ

כאן  אין רש"י פירוש ולפי הירושה. מנכסי היינו הבית, מרכוש ―
במעות האחים שקנו הכוונה     אלא

היינו ("קנו" אביהם בירושת בהמות להם """"תפארתתפארתתפארתתפארתשנפלו ――――

לעיל:ישראל ישראל ישראל ישראל """" ששנינו ההלכה את לפרש המשנה כאן ובאה ,(
     מאביהם בהמות ירשו האחים שאם ―

בירושה, חלקו בהמה;ÔÈiÁולא במעשר ―ÔÈeËt ,Â‡Ï Ì‡Â «»ƒ¿ƒ»¿ƒ
פטורין", לאו, "ואם הפיסקה את מפרשת והמשנה בהמה. ממעשר ―

הירושה,e˜ÏÁדהיינו: בנכסי האחים ―eÙzzLÂ eÊÁÂ― »¿¿»¿¿ƒ¿«¿
ולפיכך אחרים, כשותפים דינם ÔÈeËÙeהרי ,ÔBaÏwa ÔÈiÁ«»ƒ«»¿¿ƒ

‰Ó‰a NÚnÓ לפי המשנה את בארנו ― לעיל. שבארנו כמו ― ƒ«¿«¿≈»
שותפותם  ימי כל בהמה ממעשר פטורין ששותפים הסובר רש"י,
ממעשר  פטורים בשותפות להם הנולדים הולדות שאף והיינו לעולם,

במשנתנו: גירסתו ומכאן בהמה,  שהם (האחים
השותפים  שאין סובר, הרמב"ם אבל לעיל). שבארנו כמו שותפים,
אבל  בתחילה, בהן שנשתתפו מהבהמות אלא בהמה ממעשר פטורים
שנשתתפו  הבהמות מאלו מכן לאחר בשותפות להם הנולדים הולדות

במשנתנו: גורס הרמב"ם שכן במעשר; חייבים בהם, 
אחרת בדרך המשנה כל את ומפרש השותפים), או  ((((עיין עיין עיין עיין (האחים

יייי;;;; ו ו ו ו ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות ,,,, הלהלהלהל'''' להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""םםםם תורה תורה תורה תורה  במשנה במשנה במשנה במשנה  להרמב להרמב להרמב להרמב """"ם ם ם ם ,,,, המשניות המשניות המשניות המשניות  בפירוש בפירוש בפירוש בפירוש 

שםשםשםשם).).).). משנה משנה משנה משנה """" ב ב ב ב """"לחם לחם לחם לחם  מעירים ועייןועייןועייןועיין יש הבית" מתפיסת "קנו בענין ―
בהמות  ממש קנו האחים אם אף שלכאורה רש"י, של פירושו על

במעשר חייבים שלהן הולדות אביהם, להם שהוריש ((((הרש הרש הרש הרש """"ש ש ש ש ).).).).מכספים

לאו  "ואם שונה היא שתחילה בסיפא, המשנה לשון על מתעכבים כן
שבארנו  כמו הזאת, הפיסקה את לפרש חוזרת היא כך ואחר פטורין",
לגמרי  מיותרת ― פטורין" לאו "ואם ― זו שפיסקה והרי לעיל,

ראםראםראםראם).).).). דפוסדפוסדפוסדפוס ―――― ובליקוטים ובליקוטים ובליקוטים ובליקוטים  ישראלישראלישראלישראל",",",", בבבב""""תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((עייןעייןעייןעיין

ד ה נ ש מ ר ו א ב

OÚ˙‰Ï ÈcÏ ÒÎ Ïk‰ כדי לדיר נכנסים הבהמות כל ― «…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«≈
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ומוקצה ונרבע, רובע, לרבות "הכל" מבואר; בגמרא לעשרן;
   ונעבד   

  שכל ואנדרוגינוס; וטומטום, כלב, ומחיר זונה, ואתנן
שהואיל  להתעשר, לדיר נכנסים לקרבן, פסולים שהם פי על אף אלו,

שכתוב כמו בהמה, מעשר לגבי מום בבעל התורה הקפידה ((((ויקראויקראויקראויקראולא

לגלגלגלג):):):): הקפידה;כזכזכזכז,,,, לא הללו בפסולים אף לרע", טוב בין יבקר "לא
במומו. ייאכל עשירי, מהם יצא ‰ÌÈ‡Ïkואם ÔÓ ıeÁ הנולד ― ƒ«ƒ¿«ƒ

הדין והוא ורחל; עז מתיש או עז כמין שילדה רחל דהיינו 
הוא, כלאים שבכלל כבש, כמין שי Ùh‰Â‰שילדה בהמה ש ― ¿«¿≈»

הטרפה, מסימני אחד „ÔÙבה ‡ˆBÈÂ בטן דופן דרך שהּוצא ― ¿≈…∆
שנחתכה, ÔÓÊהאם qÁÓe,ללידתו ימים שבעת בתוך ―ÌB˙ÈÂ ¿À«¿«¿»

בברייתא  להתעשר. נכנסים אינם אלו כל במשנתנו; להלן כמפורש ―
בקדשים הכתוב מן אלו כל נלמדים כזכזכזכז):):):):בגמרא כבכבכבכב,,,, או ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "שור

ודרשו: אמו", תחת ימים שבעת והיה יולד כי עז או כשב 
,לכלאים פרט ― ,לנדמה פרט ―  פרט ―

דופן, ליוצא  ,זמן למחוסר פרט ― 
שנאמר  מקדשים, שווה בגזירה למדים בהמה ומעשר ליתום; פרט ―

בהמה לב לב לב לב ):):):):במעשר כז כז כז כז ,,,, יעבור((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אשר ונאמר "כל השבט",
" שנימנו שם: הללו השמות לכל פרט בקדשים מה ― אמו"

הללו. השמות לכל פרט בהמה במעשר אף למדים לעיל, ―
כגון  עוברת, שאינה לטרפה פרט ― יעבור" אשר "כל שכתוב: ממה
והוא  הטרפויות, מן אחת שהיא ולמעלה, הארכובה מן רגליה שנחתכו

הטרפויות. שאר לכל ‡Bהדין ,Bn‡ ‰˙nL Ïk ?ÌB˙È e‰ÊÈ‡≈∆»»∆≈»ƒ
‰ËÁLpL,לידתו עם ―‰ËÁL elÙ‡ :ÓB‡ ÚLB‰È Èa ∆ƒ¿¬»«ƒ¿À«≈¬ƒƒ¿¬»

Ìi˜ ÁÏM‰Â Bn‡,קיים אמו ועור ―ÌB˙È ‰Ê ÔÈ‡ אינו ― ƒ¿«∆««»≈∆»
מבוא  בגמרא יתום. בשעת נקרא האם כשמתה נוהגים שהיו טעמו, ר

היתה  כאילו זה והרי לחממו, כדי בעורה הולד את כורכים היו הלידה
להתעשר. לדיר ונכנס יתום, זה אין הלכך חיה; אמו

ה ה נ ש מ ר ו א ב

זמנים  בהמה; למעשר בשנה זמנים שלושה קבעו שחכמים ללמד, באה זו משנה
במשנתנו: קרויים אלו ,ופירות תבואה של המעשר מענין מושאל לשון

אסור  לגורן שהובאו שלאחר דהיינו למעשר, קובע הגורן ופירות בתבואה שכן
השנה, במשך הנולדות בבהמות חכמים תיקנו גם וכך שיעשרם, עד לאכלם

אסור  הללו הזמנים אחד ומשהגיע בהמה, למעשר קובעים בשנה זמנים ששלושה

בגמרא  הבאה. במשנה כמבואר שיעשרן, עד מבהמותיו לשחוט או למכור לו

שהבהמות  זמנים שלושה כנגד הם בהמה מעשר של הזמנים ששלשת אמרו

שמאחרות  בהמות ויש החורף, בתחילת לילד שמבכירות בהמות שיש בהם, יולדות

הקיץ. בתקופת שיולדות ויש לעצרת, פסח שבין בתקופה לילד

GL‰Ó‰a NÚÓÏ ˙Bb L"גרנות" הם בשנה פרקים שלושה ― »¿»¿«¿«¿≈»
הללו  הפרקים אחד וכשהגיע לעיל, שבארנו כמו בהמה, מעשר לענין
לאכול  ואסור לפרק, פרק בין לו שנולדו הבהמות את לעשר צריך

א) שיעשרן: עד למכרן ולא ‰ÁÒtמהן ÒÙa;הפסח חג לפני ― ƒ¿…«∆«
פחות  "פרוס" שאין הפסח, קודם יום עשר חמישה מבואר: ובגמרא

שלשון יום, עשר הזמן מחמישה מחצית והיינו חצי, פירושו:
"שואלים  בברייתא: ושנינו פסח, בהלכות בו ודורשים ששואלים

ב) יום"; שלושים לפסח קודם פסח בהלכות ‰ˆÚ˙ודורשים ÒÙaƒ¿…»¬∆∆
ג) השבועות; חג קודם יום עשר חמישה ―‚Á‰ ÒÙa חמישה ― ƒ¿…∆»

ל  יום אלול;עשר חודש של האחרון היום דהיינו הסוכות, חג פני
‡È˜Ú Èa Èc הזמנים שלשת חכמים שקבעו מבואר, בגמרא ― ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»

שמותר  פי על שאף רגלים, לעולי מצויות הבהמות שתהיינה כדי הללו,
הבאה, במשנה כמבואר המעשר, זמן שהגיע קודם ולשחוט למכור
לו  שניחא שיעשרו, עד ומלשחוט מלמכור נמנעים היו מקום מכל
ממעשר  שהרי כלום, בו חסר שאינו בדבר בממונו מצוה לקיים לאדם
ומכאן, כולו; אוכלו והשאר ודמו, חלבו אלא מקריב אינו בהמה
מלמכור  נמנעים הרבה היו הללו, בזמנים לעשר מתקנים היו לא שאילו

לעוליֿרגלים. מצויות בהמות היו ולא עדיין, עישרו שלא ∆Ôaמשום
ÓB‡ È‡fÚ(א כדלקמן: הם הפרקים שלשת ―‰ÚL˙Â ÌÈNÚa ««≈¿∆¿ƒ¿ƒ¿»

„‡a אלא הפסח, קודם יום עשר חמישה סובר: עזאי בן אף ― «¬»
יום) (כ"ט חסר פעמים לניסן הסמוך אדר חודש עקיבא רבי שלדעת
פעמים  הפסח קודם יום עשר שחמישה ונמצא יום), (ל' מלא פעמים
לו  קבע לא ולפיכך באדר, בשלושים פעמים באדר ותשעה בעשרים
וחמישה  חסר, לעולם לניסן הסמוך שאדר סובר, עזאי בן אבל זמן;

ב) באדר; ותשעה בעשרים לעולם הפסח קודם יום «∆¿Á‡a„עשר
ÔÂÈÒa הנולדות הבהמות הן ומעטות שהואיל טעמו, מבואר בגמרא ― ¿ƒ»

מהן  יאכלו עצרת, קודם יום עשר חמישה יעשר אם לעצרת, פסח בין
לעולי  מצויות בהמות תהיינה ולא העצרת, שעד הימים במשך הרבה
חג  קודם ימים חמישה היינו בסיון, באחד המעשר זמן הלכך רגלים;
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ג) ‡aהשבועות; ‰ÚL˙Â ÌÈNÚa הבהמות סובר: עזאי שבן ― ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»
להלן. טעמו כמבואר עצמן, בפני מתעשרות אלול בחודש הנולדות

ÌÈÓB‡ ÔBÚÓL ÈaÂ ÊÚÏ‡ Èa:הזמנים שלשת הם אלו ― «ƒ∆¿»»¿«ƒƒ¿¿ƒ
ÔÒÈaא) „Á‡a בברייתא) גמליאל בן שמעון כרבן הם שסוברים ― ¿∆»¿ƒ»

ק  שבתות שתי הפסח בהלכות ודורשים ששואלים הפסח,בגמרא), ודם
שייראה  הפסח, מהלכות זה שאף זמן, לאותו קבעו הבהמות עישור ואף

ב) הבהמה; מעשר את ויביא במקדש ÔÂÈÒaברגל „Á‡a כדעת ― ¿∆»¿ƒ»
ג) לעיל; ביארנו וטעמו עזאי, ÏeÏ‡aבן ‰ÚL˙Â ÌÈNÚa― ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»∆¡

לקמן. הטעם ÏeÏ‡a,כמפורש ‰ÚL˙Â ÌÈNÚa eÓ‡ ‰nÏÂ¿»»»¿¿∆¿ƒ¿ƒ¿»∆¡
ÈL˙a „Á‡a eÓ‡ ‡GÂ?בניסן באחד שאמרו כמו ―ÈtÓ ¿»¿¿∆»¿ƒ¿≈ƒ¿≈

BË ÌBÈ ‡e‰L,השנה ראש ―BË ÌBÈa OÚÏ LÙ‡ È‡Â ∆¿ƒ∆¿»¿«≈¿
ראש  בתשרי שבאחד א) נאמרו: תשובות ששתי מבואר, בגמרא ―

בהמה למעשר א א א א ),),),),השנה א א א א ,,,, השנה השנה השנה השנה  ראשראשראשראש בין ((((משנה משנה משנה משנה  היכר לעשות ויש
החדש  על הישן מן ולא הישן על החדש מן מעשרים שאין לישן, חדש
את  לעדר  יצרפו שמא חשש שאין פי על ואף א); משנה לעיל (עיין
מעשרים  אין מקום מכל הם, זמן מחוסרי שהרי בתשרי, באחד הנולדים
בתשרי  שאחד מפני ב) לחדש; הישן בין היכר שיהא כדי יום, באותו
העשירי  את שצובע משום טוב, ביום לעשר אפשר ואי טוב, יום הוא

טוב; ביום לצבוע ואסור ניכר, ÌÈNÚaשיהא e‰eÓÈc˜‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
ÏeÏ‡a ‰ÚL˙Â בקיץ הנולדים של המעשר זמן את הקדימו ― ¿ƒ¿»∆¡

באלול. ותשעה העשרים ÏeÏ‡aליום „Á‡a :ÓB‡ È‡Ó Èa«ƒ≈ƒ≈¿∆»∆¡
‰Ó‰a NÚÓÏ ‰M‰ L‡ ראש במסכת טעמו כמבואר ― …«»»¿«¿«¿≈»

א א א א ););););השנה חחחח,,,, היכר ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  משום באב בכ"ט מעשרים שלדעתו ונראה
טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום ‰‡ÔÈiÏeÏ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  :ÓB‡ È‡fÚ Ôa בחודש הנולדים ― ∆««≈»¡ƒƒ

ÔÓˆÚאלול, ÈÙa ÔÈOÚ˙Ó עם למעשר מצטרפים שאינם ― ƒ¿«¿ƒƒ¿≈«¿»
טעמו: מבואר בגמרא בברייתא לאחריו. או אלול לפני שנולדו אלו

          מאיר (שרבי
ורבי  אלעזר ורבי בהמה, למעשר השנה ראש באלול באחד אומר:

כמי), הלכה יודע ואיני בתשרי, באחד אומרים: שמעון

 ,אחרים בחדשים הנולדים עם מתעשרים שאינם
בישן. חדש ספק משום

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הקובעים  הזמנים בענין ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
בהמה. למעשר

ÏeÏ‡a ‰ÚL˙Â ÌÈNÚ „Ú ÈL˙a „Á‡Ó ÌÈ„ÏBp‰ Ïk― »«»ƒ≈∆»¿ƒ¿≈«∆¿ƒ¿ƒ¿»∆¡
השנה, כל ÔÈÙËˆÓבמשך el‡ È‰.להתעשר אחד לעדר ― ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

השנה  ראש בתשרי שאחד שמעון, ורבי אלעזר כרבי סוברת משנתנו
בהמה. L‡למעשר Á‡Ï ‰MÓÁÂ ‰M‰ L‡ ÈÙÏ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ¿≈…«»»«¬ƒ»¿««…

‰M‰ לפני נולדו מהם שחמישה טלאים עשרה לאדם יש אם ― «»»
השנה, ראש לאחר נולדו וחמישה השנה ÔÈÙËˆÓראש ÔÈ‡― ≈»ƒ¿»¿ƒ

זה. על זה מתעשרין וישן חדש שאין במעשר, ÈÙÏלהתחייב ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ¿≈
Ôb‰ Á‡Ï ‰MÓÁÂ Ôb‰ אלא שנה, באותה נולדו אם אבל ― «…∆«¬ƒ»¿«««…∆

בהמה, למעשר "גורן" שהוא הזמנים אחד לפני נולדו שחמישה
הזמן, אותו לאחר נולדו וחמישה הקודמת, במשנה ‡elכמבואר È‰¬≈≈

ÔÈÙËˆÓ.להתעשר החייבים טלאים עשרה של אחד לעדר ―Ì‡ ƒ¿»¿ƒƒ
Ó‡ ‰nÏ ÔkGL' :'‰Ó‰a NÚÓÏ ˙Bb L כל אם ― ≈»»∆¡«»¿»¿«¿«¿≈»

פרקים  שלושה קבעו מה לשם מצטרפים, השנה במשך הנולדים
בהמה? למעשר BkÓÏכ"גרנות" zÓ ,Ôb‰ ÚÈb‰ ‡HL „ÚL∆«∆ƒƒ««…∆À»ƒ¿

ËBÁLÏÂ,שיעשרן קודם בהמותיו ―Ôb‰ ÚÈb‰ הקובע הזמן ― ¿ƒ¿ƒƒ««…∆
הקודמת, במשנה כמבואר חכמים, תקנת לפי בהמה G‡למעשר

ËÁLÈ;שיעשרן עד בהמותיו ―ËÁL Ì‡Â,שעישר קודם ― ƒ¿…¿ƒ»«
eËt.באכילה מותרת והבהמה מעונש, ― »

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ÔOÚÓ „ˆÈk?הבהמות את ―ÈcÏ ÔÒBk,גדר מוקף מקום ― ≈«¿«¿»¿»«ƒ
˙‡ˆÏ ÔÈÏBÎÈ ÌÈL eÈ‰È ‡HL È„k ,ÔË˜ Á˙t Ô‰Ï ‰NBÚÂ¿∆»∆∆«»»¿≈∆ƒ¿¿«ƒ¿ƒ»≈

˙Á‡k,הבאה במשנה כמבואר קלקול, לידי יבוא שלא ―‰BÓe ¿««∆
GL ,ÌÈL ,„Á‡ :ËMa,‰ML ,‰MÓÁ ,‰Úa‡ ,‰L «≈∆∆»¿«ƒ¿»«¿»»¬ƒ»ƒ»

   

     

         –   
   –        

   –    –      
  –    –      
–    –  

  –      

                    
                 

                      
                     

                            
                      

           
                     

                      
                  

                       
                     
                      

                   
                       

 

‡˜Òa B˜BÒ ,ÈÈNÚ ‡ˆBi‰Â ;‰ÚLz ,‰BÓL ,‰ÚL― ƒ¿»¿»ƒ¿»¿«≈¬ƒƒ¿¿ƒ¿»
אדום, בצבע NÚÓצובעו ‰Ê È‰ :ÓB‡Âשכתוב כמו ((((ויקראויקראויקראויקרא― ¿≈¬≈∆«¬≈

לב לב לב לב ):):):): לה'".כזכזכזכז,,,, קודש יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר G‡"כל
‡˜Òa B˜Ò,העשירי את צבע לא ―ËMa Ì‡Ó ‡GÂ― ¿»¿ƒ¿»¿¿»»«≈∆

בשבט, הטלאים את מנה שלא ÌÈ„ÓBÚאו B‡ ,ÌÈˆe Ì‡nL B‡∆¿»»¿ƒ¿ƒ
מהדיר, יוצאים כשהם ולא ―ÌÈOÚÓ el‡ È‰:שכתוב ― ¬≈≈¿À»ƒ

  :ודרשו .מקום מכל ―BÏ ‰È‰»»
‰NÚ ÏËÂ ,‰‡Ó,מנין בלא ―„Á‡ ÏËÂ ,‰NÚ או ― ≈»¿»«¬»»¬»»¿»«∆»

מנין, בלא אחד ונטל עשרה לו NÚÓשהיו ‰Ê ÔÈ‡:שכתוב ― ≈∆«¬≈
  .עשירי זה ‡ÓB:ואין ‰„e‰È Èaa ÈÒBÈ Èa«ƒ≈≈«ƒ¿»≈

NÚÓ ‰Ê È‰ מעשר מה דגן, למעשר בהמה מעשר שהוקש ― ¬≈∆«¬≈
שכתוב  מעשר, ותרומת גדולה מתרומה שנלמד ― במחשבה דגן

""""בהם כזכזכזכז):):):): יחיחיחיח,,,, ודרשו:((((במדבר במדבר במדבר במדבר  תרומתכם", לכם
במחשבה. ניטל בהמה מעשר אף ― ובמחשבה באומד שניטלות

    ÔÎB˙Ï ÔÈÈeÓ‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜― »«∆»ƒ«¿ƒ¿»
אחד  וקפץ עשירי, וקידש אחד אחד מהדיר היוצאים את מונה היה

נימנו, לא שעדיין באלו ונתערב הדיר לתוך המנויין ‡elמן È‰¬≈≈
ÌÈeËt אחד שכל לפי בהמה, ממעשר פטורים שבדיר אותם כל ― ¿ƒ

פטור  המנוי והרי אחר, או הדיר לתוך שקפץ המנוי הוא אם ספק מהן
כול  מספק הלכך פטוריםמלהתעשר; מפרשים((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ם ((((לפילפילפילפיויש

הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא ):):):):     יצא לא שעדיין פי על אף ―
והיה הואיל מקום מכל עשירי,     כדי בדיר שנשאר כלומר

כל  לפיכך להתעשר, הראוי מנין היוצאים ונמצאו המנין, את להשלים
פוטר הראוי שמנין מלהתעשר, כבר נפטרו אם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),המנויים ולכן

ספק  משום פטורים כולן עדיין, נמנו שלא אלו לתוך מהם אחד קפץ
שבתוכם הרשהרשהרשהרש""""שששש););););המנוי חידושיחידושיחידושיחידושי ועייןועייןועייןועיין שלמה שלמה שלמה שלמה ";";";"; """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  עייןעייןעייןעיין גרשוםגרשוםגרשוםגרשום;;;; ((((רבנורבנורבנורבנו

ÔÎB˙Ï ÌÈOÚÓ‰ ÔÓ נקרא שכבר מאלו אחד  הדיר לתוך קפץ ― ƒ«¿À»ƒ¿»
ספק  שבדיר בהמה כל הרי השאר, עם ונתערב מעשר, שם עליהם

לפיכך לתוכם, שקפצה זו היא שמא e‡zÒiLמעשר, „Ú eÚÈ ÔlkÀ»ƒ¿«∆ƒ¿»¬
מום, בהם שיפול עד ירעו שבדיר אלו כל ―ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿¿»

ÌÈÏÚaÏ.אחרת תקנה להם אין הספק משום שכן ― «¿»ƒ

ח ה נ ש מ ר ו א ב

עישורן. בשעת במניינן שטעה בבהמות דנה זו משנה

˙Á‡k ÌÈL e‡ˆÈ ביחד שניים יצאו למנותן כשהתחיל אם ― »¿¿«ƒ¿««
הפתח, ÌÈLברוחב ÌÈL Ô˙B‡ ‰BÓ שקורא זוגות, זוגות ― ∆»¿«ƒ¿«ƒ

העשירי  והזוג וכו', "שלושה" קורא השלישי ולזוג "שניים", השני לזוג
מעשר. בקדושת ‡Á„קדוש Ô‡Ó שיצאו הראשונים השניים אם ― ¿»»∆»

"שלושה",כ  ― ולרביעי "שניים", מנה והשלישי "אחד", מנה אחד
כולם, ÔÈÏ˜Ï˜Óוכן ÈÈNÚÂ ÈÚÈLz למניינו שהתשיעי לפי ― ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿À¿»ƒ

לכל, ברור לא ואף עשר, אחד הוא למניינו והעשירי העשירי, הוא
וירעו  מקולקלים שניהם הלכך עשירי, הוא תשיעי לו שקרא שאותו

במומם. וייאכלו מום בהם שיפול Á‡k˙עד ÈÈNÚÂ ÈÚÈLz e‡ˆÈ»¿¿ƒƒ«¬ƒƒ¿««
כאחד, יצאו והעשירי התשיעי אבל אחד, אחד יצאו הראשונים ―

ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÈÈNÚÂ ÈÚÈLz,העשירי הוא מי ידוע שאין לפי ― ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿À¿»ƒ
שיסתאבו. עד ירעו ÈÈNÚÏÂ:הלכך ,ÈÈNÚ :ÈÚÈLzÏ ‡»̃»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¬ƒƒ

ÈÈNÚ :NÚ „Á‡Ïe ,ÈÚÈLz לעשירי וקרא במניינו שטעה ― ¿ƒƒ¿««»»¬ƒƒ
"עשירי", קראם עשר ולאחד לתשיעי ואילו «¿«¿ÔzLÏL"תשיעי",

ÔÈLc˜Óשכתוב יעבור ((((שם שם שם שם ):):):):― אשר כל וצאן בקר מעשר "וכל ¿À»ƒ
ודרשו: קודש", יהיה העשירי השבט תחת  תשיעי לרבות ―

ושנים  שמיני ברם, מקודשים. הם הרי עשירי, קראם שאם עשר, ואחד
העשירי  של טעותו שאין מקודשים, אינם עשירי, קראם אם עשר,
ודבר  עשר; והאחד התשיעי דהיינו לו, בסמוך אלא למעשר מקדשת

הקבלה מפי הלכה BÓeÓa((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ).).).).זה ÏÎ‡ ÈÚÈLz‰ שממתינים ― «¿ƒƒ∆¡»¿
במומו, וייאכל מום בו שיפול NÚÓעד ÈÈNÚ‰Â,כדינו ―„Á‡Â ¿»¬ƒƒ«¬≈¿««

ÌÈÓÏL ˜ NÚשכתוב א א א א ):):):):― ג ג ג ג ,,,, שלמים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זבח "ואם »»»≈¿»ƒ
ודרשו: מקריב", הוא הבקר מן אם האחד קרבנו, את לרבות ―

" לשלמים, שלמים,עשר קרב שאינו התשיעי את להוציא ― הבקר"
בא  עשר שהאחד לפי התשיעי, את ומוציאים עשר האחד את ומרבים
תמורה) (עושה מקדש והקדש קודם, בא והתשיעי העשירי קדושת אחר

לפניו ולא eÓz‰((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),לאחריו ‰NBÚÂ שקרב עשר האחד ― ¿∆¿»
מתקדשת, היא הרי אחרת בבהמה המירו שאם תמורה, עושה שלמים

הקרבנות, כל È‡Óכדין Èa Èc עשר האחד שדין הסובר ― ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
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ג) ‡aהשבועות; ‰ÚL˙Â ÌÈNÚa הבהמות סובר: עזאי שבן ― ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»
להלן. טעמו כמבואר עצמן, בפני מתעשרות אלול בחודש הנולדות

ÌÈÓB‡ ÔBÚÓL ÈaÂ ÊÚÏ‡ Èa:הזמנים שלשת הם אלו ― «ƒ∆¿»»¿«ƒƒ¿¿ƒ
ÔÒÈaא) „Á‡a בברייתא) גמליאל בן שמעון כרבן הם שסוברים ― ¿∆»¿ƒ»

ק  שבתות שתי הפסח בהלכות ודורשים ששואלים הפסח,בגמרא), ודם
שייראה  הפסח, מהלכות זה שאף זמן, לאותו קבעו הבהמות עישור ואף

ב) הבהמה; מעשר את ויביא במקדש ÔÂÈÒaברגל „Á‡a כדעת ― ¿∆»¿ƒ»
ג) לעיל; ביארנו וטעמו עזאי, ÏeÏ‡aבן ‰ÚL˙Â ÌÈNÚa― ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»∆¡

לקמן. הטעם ÏeÏ‡a,כמפורש ‰ÚL˙Â ÌÈNÚa eÓ‡ ‰nÏÂ¿»»»¿¿∆¿ƒ¿ƒ¿»∆¡
ÈL˙a „Á‡a eÓ‡ ‡GÂ?בניסן באחד שאמרו כמו ―ÈtÓ ¿»¿¿∆»¿ƒ¿≈ƒ¿≈

BË ÌBÈ ‡e‰L,השנה ראש ―BË ÌBÈa OÚÏ LÙ‡ È‡Â ∆¿ƒ∆¿»¿«≈¿
ראש  בתשרי שבאחד א) נאמרו: תשובות ששתי מבואר, בגמרא ―

בהמה למעשר א א א א ),),),),השנה א א א א ,,,, השנה השנה השנה השנה  ראשראשראשראש בין ((((משנה משנה משנה משנה  היכר לעשות ויש
החדש  על הישן מן ולא הישן על החדש מן מעשרים שאין לישן, חדש
את  לעדר  יצרפו שמא חשש שאין פי על ואף א); משנה לעיל (עיין
מעשרים  אין מקום מכל הם, זמן מחוסרי שהרי בתשרי, באחד הנולדים
בתשרי  שאחד מפני ב) לחדש; הישן בין היכר שיהא כדי יום, באותו
העשירי  את שצובע משום טוב, ביום לעשר אפשר ואי טוב, יום הוא

טוב; ביום לצבוע ואסור ניכר, ÌÈNÚaשיהא e‰eÓÈc˜‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
ÏeÏ‡a ‰ÚL˙Â בקיץ הנולדים של המעשר זמן את הקדימו ― ¿ƒ¿»∆¡

באלול. ותשעה העשרים ÏeÏ‡aליום „Á‡a :ÓB‡ È‡Ó Èa«ƒ≈ƒ≈¿∆»∆¡
‰Ó‰a NÚÓÏ ‰M‰ L‡ ראש במסכת טעמו כמבואר ― …«»»¿«¿«¿≈»

א א א א ););););השנה חחחח,,,, היכר ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  משום באב בכ"ט מעשרים שלדעתו ונראה
טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום ‰‡ÔÈiÏeÏ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  :ÓB‡ È‡fÚ Ôa בחודש הנולדים ― ∆««≈»¡ƒƒ

ÔÓˆÚאלול, ÈÙa ÔÈOÚ˙Ó עם למעשר מצטרפים שאינם ― ƒ¿«¿ƒƒ¿≈«¿»
טעמו: מבואר בגמרא בברייתא לאחריו. או אלול לפני שנולדו אלו

          מאיר (שרבי
ורבי  אלעזר ורבי בהמה, למעשר השנה ראש באלול באחד אומר:

כמי), הלכה יודע ואיני בתשרי, באחד אומרים: שמעון

 ,אחרים בחדשים הנולדים עם מתעשרים שאינם
בישן. חדש ספק משום

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הקובעים  הזמנים בענין ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
בהמה. למעשר

ÏeÏ‡a ‰ÚL˙Â ÌÈNÚ „Ú ÈL˙a „Á‡Ó ÌÈ„ÏBp‰ Ïk― »«»ƒ≈∆»¿ƒ¿≈«∆¿ƒ¿ƒ¿»∆¡
השנה, כל ÔÈÙËˆÓבמשך el‡ È‰.להתעשר אחד לעדר ― ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

השנה  ראש בתשרי שאחד שמעון, ורבי אלעזר כרבי סוברת משנתנו
בהמה. L‡למעשר Á‡Ï ‰MÓÁÂ ‰M‰ L‡ ÈÙÏ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ¿≈…«»»«¬ƒ»¿««…

‰M‰ לפני נולדו מהם שחמישה טלאים עשרה לאדם יש אם ― «»»
השנה, ראש לאחר נולדו וחמישה השנה ÔÈÙËˆÓראש ÔÈ‡― ≈»ƒ¿»¿ƒ

זה. על זה מתעשרין וישן חדש שאין במעשר, ÈÙÏלהתחייב ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ¿≈
Ôb‰ Á‡Ï ‰MÓÁÂ Ôb‰ אלא שנה, באותה נולדו אם אבל ― «…∆«¬ƒ»¿«««…∆

בהמה, למעשר "גורן" שהוא הזמנים אחד לפני נולדו שחמישה
הזמן, אותו לאחר נולדו וחמישה הקודמת, במשנה ‡elכמבואר È‰¬≈≈

ÔÈÙËˆÓ.להתעשר החייבים טלאים עשרה של אחד לעדר ―Ì‡ ƒ¿»¿ƒƒ
Ó‡ ‰nÏ ÔkGL' :'‰Ó‰a NÚÓÏ ˙Bb L כל אם ― ≈»»∆¡«»¿»¿«¿«¿≈»

פרקים  שלושה קבעו מה לשם מצטרפים, השנה במשך הנולדים
בהמה? למעשר BkÓÏכ"גרנות" zÓ ,Ôb‰ ÚÈb‰ ‡HL „ÚL∆«∆ƒƒ««…∆À»ƒ¿

ËBÁLÏÂ,שיעשרן קודם בהמותיו ―Ôb‰ ÚÈb‰ הקובע הזמן ― ¿ƒ¿ƒƒ««…∆
הקודמת, במשנה כמבואר חכמים, תקנת לפי בהמה G‡למעשר

ËÁLÈ;שיעשרן עד בהמותיו ―ËÁL Ì‡Â,שעישר קודם ― ƒ¿…¿ƒ»«
eËt.באכילה מותרת והבהמה מעונש, ― »

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ÔOÚÓ „ˆÈk?הבהמות את ―ÈcÏ ÔÒBk,גדר מוקף מקום ― ≈«¿«¿»¿»«ƒ
˙‡ˆÏ ÔÈÏBÎÈ ÌÈL eÈ‰È ‡HL È„k ,ÔË˜ Á˙t Ô‰Ï ‰NBÚÂ¿∆»∆∆«»»¿≈∆ƒ¿¿«ƒ¿ƒ»≈

˙Á‡k,הבאה במשנה כמבואר קלקול, לידי יבוא שלא ―‰BÓe ¿««∆
GL ,ÌÈL ,„Á‡ :ËMa,‰ML ,‰MÓÁ ,‰Úa‡ ,‰L «≈∆∆»¿«ƒ¿»«¿»»¬ƒ»ƒ»
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‡˜Òa B˜BÒ ,ÈÈNÚ ‡ˆBi‰Â ;‰ÚLz ,‰BÓL ,‰ÚL― ƒ¿»¿»ƒ¿»¿«≈¬ƒƒ¿¿ƒ¿»
אדום, בצבע NÚÓצובעו ‰Ê È‰ :ÓB‡Âשכתוב כמו ((((ויקראויקראויקראויקרא― ¿≈¬≈∆«¬≈

לב לב לב לב ):):):): לה'".כזכזכזכז,,,, קודש יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר G‡"כל
‡˜Òa B˜Ò,העשירי את צבע לא ―ËMa Ì‡Ó ‡GÂ― ¿»¿ƒ¿»¿¿»»«≈∆

בשבט, הטלאים את מנה שלא ÌÈ„ÓBÚאו B‡ ,ÌÈˆe Ì‡nL B‡∆¿»»¿ƒ¿ƒ
מהדיר, יוצאים כשהם ולא ―ÌÈOÚÓ el‡ È‰:שכתוב ― ¬≈≈¿À»ƒ

  :ודרשו .מקום מכל ―BÏ ‰È‰»»
‰NÚ ÏËÂ ,‰‡Ó,מנין בלא ―„Á‡ ÏËÂ ,‰NÚ או ― ≈»¿»«¬»»¬»»¿»«∆»

מנין, בלא אחד ונטל עשרה לו NÚÓשהיו ‰Ê ÔÈ‡:שכתוב ― ≈∆«¬≈
  .עשירי זה ‡ÓB:ואין ‰„e‰È Èaa ÈÒBÈ Èa«ƒ≈≈«ƒ¿»≈

NÚÓ ‰Ê È‰ מעשר מה דגן, למעשר בהמה מעשר שהוקש ― ¬≈∆«¬≈
שכתוב  מעשר, ותרומת גדולה מתרומה שנלמד ― במחשבה דגן

""""בהם כזכזכזכז):):):): יחיחיחיח,,,, ודרשו:((((במדבר במדבר במדבר במדבר  תרומתכם", לכם
במחשבה. ניטל בהמה מעשר אף ― ובמחשבה באומד שניטלות

    ÔÎB˙Ï ÔÈÈeÓ‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜― »«∆»ƒ«¿ƒ¿»
אחד  וקפץ עשירי, וקידש אחד אחד מהדיר היוצאים את מונה היה

נימנו, לא שעדיין באלו ונתערב הדיר לתוך המנויין ‡elמן È‰¬≈≈
ÌÈeËt אחד שכל לפי בהמה, ממעשר פטורים שבדיר אותם כל ― ¿ƒ

פטור  המנוי והרי אחר, או הדיר לתוך שקפץ המנוי הוא אם ספק מהן
כול  מספק הלכך פטוריםמלהתעשר; מפרשים((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ם ((((לפילפילפילפיויש

הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא ):):):):     יצא לא שעדיין פי על אף ―
והיה הואיל מקום מכל עשירי,     כדי בדיר שנשאר כלומר

כל  לפיכך להתעשר, הראוי מנין היוצאים ונמצאו המנין, את להשלים
פוטר הראוי שמנין מלהתעשר, כבר נפטרו אם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),המנויים ולכן

ספק  משום פטורים כולן עדיין, נמנו שלא אלו לתוך מהם אחד קפץ
שבתוכם הרשהרשהרשהרש""""שששש););););המנוי חידושיחידושיחידושיחידושי ועייןועייןועייןועיין שלמה שלמה שלמה שלמה ";";";"; """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  עייןעייןעייןעיין גרשוםגרשוםגרשוםגרשום;;;; ((((רבנורבנורבנורבנו

ÔÎB˙Ï ÌÈOÚÓ‰ ÔÓ נקרא שכבר מאלו אחד  הדיר לתוך קפץ ― ƒ«¿À»ƒ¿»
ספק  שבדיר בהמה כל הרי השאר, עם ונתערב מעשר, שם עליהם

לפיכך לתוכם, שקפצה זו היא שמא e‡zÒiLמעשר, „Ú eÚÈ ÔlkÀ»ƒ¿«∆ƒ¿»¬
מום, בהם שיפול עד ירעו שבדיר אלו כל ―ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿¿»

ÌÈÏÚaÏ.אחרת תקנה להם אין הספק משום שכן ― «¿»ƒ

ח ה נ ש מ ר ו א ב

עישורן. בשעת במניינן שטעה בבהמות דנה זו משנה

˙Á‡k ÌÈL e‡ˆÈ ביחד שניים יצאו למנותן כשהתחיל אם ― »¿¿«ƒ¿««
הפתח, ÌÈLברוחב ÌÈL Ô˙B‡ ‰BÓ שקורא זוגות, זוגות ― ∆»¿«ƒ¿«ƒ

העשירי  והזוג וכו', "שלושה" קורא השלישי ולזוג "שניים", השני לזוג
מעשר. בקדושת ‡Á„קדוש Ô‡Ó שיצאו הראשונים השניים אם ― ¿»»∆»

"שלושה",כ  ― ולרביעי "שניים", מנה והשלישי "אחד", מנה אחד
כולם, ÔÈÏ˜Ï˜Óוכן ÈÈNÚÂ ÈÚÈLz למניינו שהתשיעי לפי ― ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿À¿»ƒ

לכל, ברור לא ואף עשר, אחד הוא למניינו והעשירי העשירי, הוא
וירעו  מקולקלים שניהם הלכך עשירי, הוא תשיעי לו שקרא שאותו

במומם. וייאכלו מום בהם שיפול Á‡k˙עד ÈÈNÚÂ ÈÚÈLz e‡ˆÈ»¿¿ƒƒ«¬ƒƒ¿««
כאחד, יצאו והעשירי התשיעי אבל אחד, אחד יצאו הראשונים ―

ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÈÈNÚÂ ÈÚÈLz,העשירי הוא מי ידוע שאין לפי ― ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿À¿»ƒ
שיסתאבו. עד ירעו ÈÈNÚÏÂ:הלכך ,ÈÈNÚ :ÈÚÈLzÏ ‡»̃»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¬ƒƒ

ÈÈNÚ :NÚ „Á‡Ïe ,ÈÚÈLz לעשירי וקרא במניינו שטעה ― ¿ƒƒ¿««»»¬ƒƒ
"עשירי", קראם עשר ולאחד לתשיעי ואילו «¿«¿ÔzLÏL"תשיעי",

ÔÈLc˜Óשכתוב יעבור ((((שם שם שם שם ):):):):― אשר כל וצאן בקר מעשר "וכל ¿À»ƒ
ודרשו: קודש", יהיה העשירי השבט תחת  תשיעי לרבות ―

ושנים  שמיני ברם, מקודשים. הם הרי עשירי, קראם שאם עשר, ואחד
העשירי  של טעותו שאין מקודשים, אינם עשירי, קראם אם עשר,
ודבר  עשר; והאחד התשיעי דהיינו לו, בסמוך אלא למעשר מקדשת

הקבלה מפי הלכה BÓeÓa((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ).).).).זה ÏÎ‡ ÈÚÈLz‰ שממתינים ― «¿ƒƒ∆¡»¿
במומו, וייאכל מום בו שיפול NÚÓעד ÈÈNÚ‰Â,כדינו ―„Á‡Â ¿»¬ƒƒ«¬≈¿««

ÌÈÓÏL ˜ NÚשכתוב א א א א ):):):):― ג ג ג ג ,,,, שלמים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זבח "ואם »»»≈¿»ƒ
ודרשו: מקריב", הוא הבקר מן אם האחד קרבנו, את לרבות ―

" לשלמים, שלמים,עשר קרב שאינו התשיעי את להוציא ― הבקר"
בא  עשר שהאחד לפי התשיעי, את ומוציאים עשר האחד את ומרבים
תמורה) (עושה מקדש והקדש קודם, בא והתשיעי העשירי קדושת אחר

לפניו ולא eÓz‰((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),לאחריו ‰NBÚÂ שקרב עשר האחד ― ¿∆¿»
מתקדשת, היא הרי אחרת בבהמה המירו שאם תמורה, עושה שלמים

הקרבנות, כל È‡Óכדין Èa Èc עשר האחד שדין הסובר ― ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
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שלמים. קרבן כל NBÚ‰כדין ‰eÓz LÈ ÈÎÂ :‰„e‰È Èa Ó‡»««ƒ¿»¿ƒ≈¿»»
‰eÓz,תמורה משום קדוש עשר שהאחד סובר, יהודה רבי ― ¿»

וכיון  העשירי, תחת יהיה זה אמר: כאילו הריהו עשירי, שכשקראו
שכתוב תמורה, עושה תמורה שאין הדין הרי תמורה ((((ויקראויקראויקראויקראשהוא

לגלגלגלג):):):): ודרשו:כזכזכזכז,,,, קודש", יהיה ותמורתו הוא "והיה 
.תמורתו תמורת ‰È‰ולא el‡ :È‡Ó Èa ÌeMÓ eÓ‡»¿ƒ«ƒ≈ƒƒ»»

˜ ‰È‰ ‡G ,‰eÓz שאילו העשירי, תמורת עשר האחד אין ― ¿»»»»≈
אינה  בהמה מעשר שתמורת שלמים, קרב היה לא "תמורה" היה

טהורה בהמה בבכור שכתוב יזיזיזיז):):):):קריבה, יחיחיחיח,,,, קודש ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  תפדה, "לא
מבכור. בהמה מעשר ולמדים תמורתם, ולא קריבים הם ודרשו: הם",

     ,ÈÈNÚ :ÈÚÈLzÏ ‡»̃»«¿ƒƒ¬ƒƒ

ÈÈNÚ :NÚ „Á‡Ïe ,ÈÈNÚ :ÈÈNÚÏÂ קרא שלעשירי ― ¿»¬ƒƒ¬ƒƒ¿««»»¬ƒƒ
"עשירי", עשר לאחד וגם לתשיעי גם וקרא שטעה אלא "עשירי", אמנם

Lc˜Ó NÚ „Á‡ ÔÈ‡ שוב "עשירי", לעשירי וקרא שהואיל ― ≈««»»¿À»
עשר. האחד על חלה קדושתו ÌLאין ˜Ú ‡HL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»∆∆¡«≈

epnÓ ÈÈNÚ,העשירי מן ―Lc˜Ó NÚ „Á‡ ÔÈ‡ כמו ― ¬ƒƒƒ∆≈««»»¿À»
אמרו: בגמרא לעיל. שביארנו  יצא שאפילו לרבות, בא

וקראֹו: עשר האחד יצא כך ואחר כלל, בשם קראֹו ולא ושתק העשירי
ואף  מעצמו; נתקדש שהעשירי לפי עשר, האחד נתקדש לא עשירי,
אין  ממנו, עשירי שם נעקר ולא הואיל "עשירי", קראו שלא פי על

מקודש. עשר האחד

   

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' תמוז, בהנוגע לנסיעה על חדש תשרי הבע"ל לכאן.

והנה העיקר חסר במכתבו, והוא שע"פ המדובר בכ"מ גודל הענין דהפצת המעינות, מובן וגם 

פשוט שלכל לראש זהו גם מענינו הוא, ובפרט ע"פ החינוך שקבל ובמה שרואה ממעשי אבות שליט"א 

שליט"א  אחב"י  אברכים  בסביבתו  שנמצאים  בשעה  וביחוד  המעינות,  בהפצת  חייו  שנות  במשך 

הספרדים, שרק מקרוב נודע להם ע"ד ענין המעינות, וע"פ מוצאם שייכים לפנימיות התורה לימוד 

הזהר מקדם קדמתא, הרי חובתו בזה גדולה פי כמה בתוככי שאר התמימים ובני התמימים מרוסיא 

שנפגשים עתה עם אחינו הספרדים, ולצערי עד עתה לא שמעתי כלום מהשתדלותו בזה, וגם במכתבו 

אין מזכיר עד"ז, ובטח ימלא במכתבו הבא, ויהי רצון שתהיינה בשורות טובות טוב העושה פירות טוב 

דקדושה וגם טוב במלופים וכמבואר הענין בדא"ח )עיין לקו"ת שה"ש - י, סע"ד(.

ובהמצאנו בערב ימי חג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שמסר נפשו 

על ענין הפצת המעינות, יהי רצון שתתגלגל זכות ליומין זכאין להתעוררות פנימיות בזה ושיביא לבכן 

ולפועל ולבשו"ט.

המחכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

מובן שכהנ"ל מופנה לכל חבריו מבני התמימים ואנ"ש שי'.

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הכפורים: ביום ועירוב הוצאה דיני זו מברייתא לומדת הגמרא ב: עמוד סו ©øîà̈דף

,íøôø,בשבת אפילו השעיר את לשלח להתיר מיוחד לימוד שהוצרכו úàæמכך ©§¨Ÿ
úøîBàשאיסוריáeøéòחצרותäàöBäåרק נאמר לרשות ìïéàåמרשות ,úaL ¤¤¥§¨¨§©¨§¥

íéøetkä,איסור íBéì äàöBäå áeøéò,הכפורים ביום גם אלו איסורים היו שאילו ¥§¨¨§©¦¦
אף  שהרי בשבת, הכפורים יום כשחל שעיר של שילוחו להתיר פסוק צריכים היו לא

הרי  שישלחנו , התורה כתבה כן פי על ואף לנושאו אסור היה בחול הכפורים יום כשחל

בשבת. כשחל הדין הוא כן ואם שילוח, מצות משום זה איסור שנדחה

בברייתא, דרשו äàîeèa.עוד eléôàå 'ézò':הגמרא àúëìäשואלת éàîì- ¦¦©£¦§§¨§©¦§§¨
אלא  אינו טומאה איסור הלא בטומאה, אפילו שישתלח להתיר הוצרכו אופן באיזה

לעיר. חוץ המשתלח לשעיר עניינו ומה הקדשים, בטומאת או למקדש טמא בכניסת

הגמרא: úLL,משיבה áø øîàבא Lהפסוק øîBìאפילו,BçlLî àîèð íà ¨©©¥¤©¤¦¦§¨§©§
ו  מאתמול, המזומן ביד אלא אחר ביד ישלחנו לא מקום שהואñðëðמכל àîèאף ¦§¨¨¥

äøæòì,בציבור הותרה שטומאה כיון הגדול, מהכהן השעיר את לעזאזל BçlLîeלקבל ¨£¨¨§©§
כדינו.

המשתלח: שעיר בדיני שאלות כמה אליעזר רבי את ששאלו ברייתא מביאה הגמרא

,øæòéìà éaø úà eìàLאםäìç,ברגליו להלך יכול ואינו המשתלח eäîהשעיר ¨£¤©¦¡¦¤¤¨¨©
eäáékøiL מותר האם המשלח - Bôúkשירכיבהו ìò מלאכת על המשלח עובר ובכך ¤©§¦¥©§¥

הכפורים. ביום íäì,הוצאה øîàוהיה השעיר, היה וחזק בריא àeäאדרבה ìBëé ¨©¨¤¨
ízàåעצמו éðà áékøäì מעניית אליעזר רבי השתמט אלו ובדברים ואתכם], [-אותי §©§¦£¦§©¤

אם שאלוהו, עוד לשאלתם. BçlLîתשובה äìç,ללכת יכול epçlLiLואינו eäî ¨¨§©§©¤§©§¤
גדול מאתמול.øçàשליחãéaהכהן לכך מוכן íBìLaשאינו àäà ,íäì øîà §©©¥¨©¨¤¡¥§¨

,ízàå éðà על לשאול לכם ומה להחליפו, אנו נזדקק לא השליח כשיחלה אף כלומר, £¦§©¤
אם שאלוהו, עוד שאלתם. על השיבם ולא לצוקBôçcכך, השעיר úîאת àìå §¨§Ÿ¥

epúéîéåלהצריכו eäîהשעיר, åéøçà ãøiLíäì øîà הפסוק. ה את (שופטים ©¤¥¥©£¨¦¦¤¨©¨¤
éáéBàלא) ìë eãáàé ïk',''ä E לומר דבריו את והיסב לשאלתם, השיב לא כלומר, ¥Ÿ§¨§¤

ה'. אויבי כל יאבדו וכן והלואי מהצוק, בדחיפה השעיר מת שלא אירע לא שמעולם

אלו: בדינים חכמים דעת את הגמרא äìçמביאה ,íéøîBà íéîëçå,השעיר ©£¨¦§¦¨¨
Báékøîהמשלח,Bôúk ìò.השעיר לשילוח הותר הוצאה  שאיסור äìçמפני ©§¦©§¥¨¨

,øçà ãéa epçlùé ,BçlLî.מאתמול לכך מוכן אינו שהשני úî,אף àìå Bôçc §©§§©§¤§©©¥§¨§Ÿ¥
.epúéîéå åéøçà ãøé¥¥©£¨¦¦¤

ברורות: תשובות עליהם השיב ולא אליעזר רבי את ששאלו נוספות שאלות מביאה éðBìtהגמרא ,øæòéìà éaø úà eìàL̈£¤©¦¡¦¤¤§¦
בדורם àaäשחי íìBòì eäî.הבא לעולם בהם ויזכה טובים מעשיו האם -,íäì øîàשמאéðBìt ìò àlà éðezìàL àì ©¨¨©¨¨©¨¤Ÿ§©§¦¤¨©§¦

שאלוהו, עוד השיבם. ולא שאלתם את דחה ובכך הטובים, במעשיו ידוע שהיה אחר אדם -äòBø ìéväì eäî ה ïîאת äNák ©§©¦¤¦§¨¦
éøàä.מזונותיו את ממנו נוטל שבכך אף שטרף, הכבשה את הארי מפי להציל הכבשה בעל שאינו לרועה מותר האם -øîà ¨£¦¨©
,íäìשמא.äNákä ìò àlà éðezìàL àì,שאלוהו íäìשוב øîà .éøàä ïî äòBøä ìéväì eäîשמאéðezìàL àì ¨¤Ÿ§©§¦¤¨©©¦§¨©§©¦¨¤¦¨£¦¨©¨¤Ÿ§©§¦

äòBøä ìò àlà,שאלוהו עוד הארי. מפי להצילו מותר כריתות,øæîîאם חייבי על מהבא הנולד -Løéì àeä äî בנכסי ¤¨©¨¤©§¥©¦©
שאלתם שמא להם, אמר íaéìאביו. eäî,שאלוהו עוד בנים. בלי שמת אחיו אשת Búéaאת úà ãeñì eäî לאחר הזה בזמן ©§©¥©¨¤¥

שאלתם שמא להם, אמר אבילות. משום איסור בזה יש האם המקדש, בית ÷Bøá.חורבן úà ãeñì eäî©¨¤¦§
אלו, בתשובותיו הטעם הברייתא: íéøáãaמבארת ïâéìôäL éðtî àì מה יודע היה שלא מפני אחרים לדברים שהניעם - Ÿ¦§¥¤¦§¦¨¦§¨¦

להשיב, ידע שודאי íìBòî.להשיב, Baø étî òîL àlL øác øîà àlL éðtî àlà¤¨¦§¥¤Ÿ¨©¨¨¤Ÿ¨©¦¦©¥¨
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שלמים. קרבן כל NBÚ‰כדין ‰eÓz LÈ ÈÎÂ :‰„e‰È Èa Ó‡»««ƒ¿»¿ƒ≈¿»»
‰eÓz,תמורה משום קדוש עשר שהאחד סובר, יהודה רבי ― ¿»

וכיון  העשירי, תחת יהיה זה אמר: כאילו הריהו עשירי, שכשקראו
שכתוב תמורה, עושה תמורה שאין הדין הרי תמורה ((((ויקראויקראויקראויקראשהוא

לגלגלגלג):):):): ודרשו:כזכזכזכז,,,, קודש", יהיה ותמורתו הוא "והיה 
.תמורתו תמורת ‰È‰ולא el‡ :È‡Ó Èa ÌeMÓ eÓ‡»¿ƒ«ƒ≈ƒƒ»»

˜ ‰È‰ ‡G ,‰eÓz שאילו העשירי, תמורת עשר האחד אין ― ¿»»»»≈
אינה  בהמה מעשר שתמורת שלמים, קרב היה לא "תמורה" היה

טהורה בהמה בבכור שכתוב יזיזיזיז):):):):קריבה, יחיחיחיח,,,, קודש ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  תפדה, "לא
מבכור. בהמה מעשר ולמדים תמורתם, ולא קריבים הם ודרשו: הם",

     ,ÈÈNÚ :ÈÚÈLzÏ ‡»̃»«¿ƒƒ¬ƒƒ

ÈÈNÚ :NÚ „Á‡Ïe ,ÈÈNÚ :ÈÈNÚÏÂ קרא שלעשירי ― ¿»¬ƒƒ¬ƒƒ¿««»»¬ƒƒ
"עשירי", עשר לאחד וגם לתשיעי גם וקרא שטעה אלא "עשירי", אמנם

Lc˜Ó NÚ „Á‡ ÔÈ‡ שוב "עשירי", לעשירי וקרא שהואיל ― ≈««»»¿À»
עשר. האחד על חלה קדושתו ÌLאין ˜Ú ‡HL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»∆∆¡«≈

epnÓ ÈÈNÚ,העשירי מן ―Lc˜Ó NÚ „Á‡ ÔÈ‡ כמו ― ¬ƒƒƒ∆≈««»»¿À»
אמרו: בגמרא לעיל. שביארנו  יצא שאפילו לרבות, בא

וקראֹו: עשר האחד יצא כך ואחר כלל, בשם קראֹו ולא ושתק העשירי
ואף  מעצמו; נתקדש שהעשירי לפי עשר, האחד נתקדש לא עשירי,
אין  ממנו, עשירי שם נעקר ולא הואיל "עשירי", קראו שלא פי על

מקודש. עשר האחד

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הכפורים: ביום ועירוב הוצאה דיני זו מברייתא לומדת הגמרא ב: עמוד סו ©øîà̈דף

,íøôø,בשבת אפילו השעיר את לשלח להתיר מיוחד לימוד שהוצרכו úàæמכך ©§¨Ÿ
úøîBàשאיסוריáeøéòחצרותäàöBäåרק נאמר לרשות ìïéàåמרשות ,úaL ¤¤¥§¨¨§©¨§¥

íéøetkä,איסור íBéì äàöBäå áeøéò,הכפורים ביום גם אלו איסורים היו שאילו ¥§¨¨§©¦¦
אף  שהרי בשבת, הכפורים יום כשחל שעיר של שילוחו להתיר פסוק צריכים היו לא

הרי  שישלחנו , התורה כתבה כן פי על ואף לנושאו אסור היה בחול הכפורים יום כשחל

בשבת. כשחל הדין הוא כן ואם שילוח, מצות משום זה איסור שנדחה

בברייתא, דרשו äàîeèa.עוד eléôàå 'ézò':הגמרא àúëìäשואלת éàîì- ¦¦©£¦§§¨§©¦§§¨
אלא  אינו טומאה איסור הלא בטומאה, אפילו שישתלח להתיר הוצרכו אופן באיזה

לעיר. חוץ המשתלח לשעיר עניינו ומה הקדשים, בטומאת או למקדש טמא בכניסת

הגמרא: úLL,משיבה áø øîàבא Lהפסוק øîBìאפילו,BçlLî àîèð íà ¨©©¥¤©¤¦¦§¨§©§
ו  מאתמול, המזומן ביד אלא אחר ביד ישלחנו לא מקום שהואñðëðמכל àîèאף ¦§¨¨¥

äøæòì,בציבור הותרה שטומאה כיון הגדול, מהכהן השעיר את לעזאזל BçlLîeלקבל ¨£¨¨§©§
כדינו.

המשתלח: שעיר בדיני שאלות כמה אליעזר רבי את ששאלו ברייתא מביאה הגמרא

,øæòéìà éaø úà eìàLאםäìç,ברגליו להלך יכול ואינו המשתלח eäîהשעיר ¨£¤©¦¡¦¤¤¨¨©
eäáékøiL מותר האם המשלח - Bôúkשירכיבהו ìò מלאכת על המשלח עובר ובכך ¤©§¦¥©§¥

הכפורים. ביום íäì,הוצאה øîàוהיה השעיר, היה וחזק בריא àeäאדרבה ìBëé ¨©¨¤¨
ízàåעצמו éðà áékøäì מעניית אליעזר רבי השתמט אלו ובדברים ואתכם], [-אותי §©§¦£¦§©¤

אם שאלוהו, עוד לשאלתם. BçlLîתשובה äìç,ללכת יכול epçlLiLואינו eäî ¨¨§©§©¤§©§¤
גדול מאתמול.øçàשליחãéaהכהן לכך מוכן íBìLaשאינו àäà ,íäì øîà §©©¥¨©¨¤¡¥§¨

,ízàå éðà על לשאול לכם ומה להחליפו, אנו נזדקק לא השליח כשיחלה אף כלומר, £¦§©¤
אם שאלוהו, עוד שאלתם. על השיבם ולא לצוקBôçcכך, השעיר úîאת àìå §¨§Ÿ¥

epúéîéåלהצריכו eäîהשעיר, åéøçà ãøiLíäì øîà הפסוק. ה את (שופטים ©¤¥¥©£¨¦¦¤¨©¨¤
éáéBàלא) ìë eãáàé ïk',''ä E לומר דבריו את והיסב לשאלתם, השיב לא כלומר, ¥Ÿ§¨§¤

ה'. אויבי כל יאבדו וכן והלואי מהצוק, בדחיפה השעיר מת שלא אירע לא שמעולם

אלו: בדינים חכמים דעת את הגמרא äìçמביאה ,íéøîBà íéîëçå,השעיר ©£¨¦§¦¨¨
Báékøîהמשלח,Bôúk ìò.השעיר לשילוח הותר הוצאה  שאיסור äìçמפני ©§¦©§¥¨¨

,øçà ãéa epçlùé ,BçlLî.מאתמול לכך מוכן אינו שהשני úî,אף àìå Bôçc §©§§©§¤§©©¥§¨§Ÿ¥
.epúéîéå åéøçà ãøé¥¥©£¨¦¦¤

ברורות: תשובות עליהם השיב ולא אליעזר רבי את ששאלו נוספות שאלות מביאה éðBìtהגמרא ,øæòéìà éaø úà eìàL̈£¤©¦¡¦¤¤§¦
בדורם àaäשחי íìBòì eäî.הבא לעולם בהם ויזכה טובים מעשיו האם -,íäì øîàשמאéðBìt ìò àlà éðezìàL àì ©¨¨©¨¨©¨¤Ÿ§©§¦¤¨©§¦

שאלוהו, עוד השיבם. ולא שאלתם את דחה ובכך הטובים, במעשיו ידוע שהיה אחר אדם -äòBø ìéväì eäî ה ïîאת äNák ©§©¦¤¦§¨¦
éøàä.מזונותיו את ממנו נוטל שבכך אף שטרף, הכבשה את הארי מפי להציל הכבשה בעל שאינו לרועה מותר האם -øîà ¨£¦¨©
,íäìשמא.äNákä ìò àlà éðezìàL àì,שאלוהו íäìשוב øîà .éøàä ïî äòBøä ìéväì eäîשמאéðezìàL àì ¨¤Ÿ§©§¦¤¨©©¦§¨©§©¦¨¤¦¨£¦¨©¨¤Ÿ§©§¦

äòBøä ìò àlà,שאלוהו עוד הארי. מפי להצילו מותר כריתות,øæîîאם חייבי על מהבא הנולד -Løéì àeä äî בנכסי ¤¨©¨¤©§¥©¦©
שאלתם שמא להם, אמר íaéìאביו. eäî,שאלוהו עוד בנים. בלי שמת אחיו אשת Búéaאת úà ãeñì eäî לאחר הזה בזמן ©§©¥©¨¤¥

שאלתם שמא להם, אמר אבילות. משום איסור בזה יש האם המקדש, בית ÷Bøá.חורבן úà ãeñì eäî©¨¤¦§
אלו, בתשובותיו הטעם הברייתא: íéøáãaמבארת ïâéìôäL éðtî àì מה יודע היה שלא מפני אחרים לדברים שהניעם - Ÿ¦§¥¤¦§¦¨¦§¨¦

להשיב, ידע שודאי íìBòî.להשיב, Baø étî òîL àlL øác øîà àlL éðtî àlà¤¨¦§¥¤Ÿ¨©¨¨¤Ÿ¨©¦¦©¥¨
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קמי



"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc ziprz(oey`x meil)

àôeqék íeMîdpi` `ide zete` dizexagy ,dyead zngn - ¦¦¨
.melk dyeràzLéa àzáaéL Cä dì äåä,drx dpky dl dzid - £¨¨©¦©§¨¦§¨

yéãéî àìå eäì úéìc àðòãé éãkî ,äøîàoi`y ip` zrcei ixd - ¨§¨¦§¦¨©§¨§¥§§Ÿ¦¦
ok m`e ,melk `le mdléàä élek éàîn ,xnelk ,df lk dn -d ©¥©

.oyr dlrn mxepzy daiqdàáaà àôøèå àìæàdwtce dkld - ¨§¨§¨§¨©¨¨
,mzia xry lràôñkéàdzpky d`xzy dy`d dyiiazd - ¦©§¨

,wix dxepzyàðBøcðéàì àìéiòå.iniptd xcgl dqpkpe -ãéáòúéà §©§¨§¦§§¨¦§£¦
àLéì àìî àðbàå àîçì àìî àøepúì àéæçc ,àñéð dìdl dyrp - ¨¦¨§©§¨§©¨¨¥©§¨§©¨¨¨¥¦¨

dqir d`ln dxrwde mgl `ln xepzdy dpkyd dz`xy qp
.dyelipydì äøîà,dpkydàúéðìt àúéðìt,zipelt zipelt - ¨§¨¨§¨¦¨§¨¦¨
àñî éúéià,dcxn i`iad -éøç à÷céîçì CC,jngl jxgp xaky - ©§¥¨¨§¨¨¦©§¦

.sxyidl cneredì äøîà,`pipg iax zy`éìééò éëäì àðà óà- ¨§¨¨©£¨§¨¦£©¦
.dcxnd z` `iadl ,jk jxevl izqpkp ,ixcgl izqpkpy ip` mb

àðz,jk lr `ziixaaàéä óàok`,äñðëð äcøî àéáäìdxn` `le ¨¨©¦§¨¦©§¤¦§§¨
`l` ,dyead iptn wx jkúãîeìnL éðtî[dlibx]íéqða,dzid ¦§¥¤§¤¤§¦¦

.df qp 'd dl dyri i`cey drci dyiiazdy xg`e
:`qec oa `pipg iax zelcba sqep dyrneäúéáã déì äøîà- ¨§¨¥§¦§

,ezy`éàä élek øòèöðå ìéæéð úîéà ãòlk xrhvpe jlp izn cr - ©¥©¥¦§¦§©¥¥©
.zeiprd on jkãéáòð éàî ,dì øîà,el dxn` .dyrp dn -éòa ¨©¨©©£¦§¥

éãéî Cì eáúéðc éîçø.minyd on xac jl epziy mingx ywa - ©£¥§¥§¨¦¦
ok`eéîçø àòae ,mingx `pipg iax ywia -äúöéminyd onïéîk ¨¨©£¥¨§¨§¦
úqét[sk]déì eáäéå ,ãé`pipg iaxl epzpe -àøBúôc àòøk ãç ¦©¨§¨£¥©©§¨¦§¨

àáäãc.adf ogley ly zg` lbx -[àéæç] (éàæç)zy` dz`x - §©£¨©§¨
`pipg iaxàîìça,dl exn`y ,melga -éìëàc é÷écö éãéúò §¤§¨£¦¥©¦¥§¨§¦

éòøk úìz déì úéàc àáäãc àøBútàlek`l miwicvd micizr - ©§¨§©£¨§¦¥§©©§¥
,milbx yly lra adf ogley lr `ad mleraúìëBà (zàå)§©§¤¤

éòøk éøúc àøBútà.cala milbx izy lra adf ogley lr - ©§¨¦§¥©§¥
z`f drnyyk(déì äøîà),`pipg iaxl dxn`ìëéîc Cì àçéð ¨§¨¥¦¨¨§¥¨

íìMîc àøBútà àîìò élek éìëàlky jipira xacd aeh - ¨§¦¥¨§¨©§¨§¦§¨
,mlyen ogley lr `al cizrl elk`i miwicvdàøBútà ïðàå©£©©§¨

ñçîcøxqg ogley lr lk`p ep` eli`e -,[dì øîà] (äéì äøîà) §¦£©¨©¨
ãéáòð éàîeel dxn` ,z`f owzl ick dyrp dn -éîçø éòa ©©£¦§¥©£¥

péî eäðéì÷LðcC.adfd lbx z` dxfga jnn elhiy mingx ywa - §¦§§¦§¦¨
ok`eeäeì÷Le éîçø éòaz` epnn elhpe mingx `pipg iax ywia - ¨¥©£¥§¨

.adfd lbxàðz,`ziixaaïBøçà ñð äéä ìBãbz` epnn elhpy ¨¨¨¨¨¥©£
lbxdïBLàøä ïî øúBémeyn epiide .el depzpyéøéîâczxeqny - ¥¦¨¦¦§¦¦

,epiciaéáäé áäéîcxg` j` ,mc` ipal mipzep wx minyd ony - §¥©¨£¦
mipzepyéì÷L àì ì÷Léî,mdl ozipy xac mdn milhep `l - ¦§¨Ÿ¨§¦

.jk rxi` o`k eli`e
a :ezelcba sqep dyrnéLîL éa ãçoia cg` zay axr - ©¥¦§¥

,zeynydàáéöò úååäc dézøáì dééæç.daevr ezay d`x -øîà ©§¥¦§©¥©£©£¦¨¨©
úáéöò éàîì ,éza ,dì.daevr jpd recn -ìL éìk ,déì äøîà ¨¦¦§©£¦©¨§¨¥§¦¤

,ïîL ìL éìëa él ólçúð õîBç,xpd jezl uneg epnn izwxede ¤¦§©¥¦¦§¦¤¤¤
ì øBà epnî éz÷ìãäåCì útëéà éàî ,éza ,dì øîà .úaL`ld ,jka §¦§©§¦¦¤§©¨¨©¨¦¦©¦§©¨

,÷Bìãéå ïîMì øîàL éî,'d `edyàðz .÷Bìãéå õîBçì øîàé àeä ¦¤¨©©¤¤§¦§Ÿ©©¤§¦§¨¨
y ,did jk ok`y ,`ziixaaäéäxpdíBiä ìk CìBäå ÷ìBclil lk - ¨¨¥§¥¨©

zayd meieBlekepnî eàéáäL ãò ,zay i`venaøeàxp wilcdl ©¤¥¦¦¤
xg`ìa eilr jxa.äìcáä §©§¨¨

:ezelcba sqep dyrnðä déì eåä àñBc ïa àðéðç éaøéféò Ceid - ©¦£¦¨¤¨£¥¨¨¦¥
.mifir eldéì eøîàe epizecya zerex jifir ,eipkyïãñôî à÷od - ¨§¥¨©§§¨

e ,mdita xwyy `pipg iax rci .mze` zeciqtnøîà,mdlà÷ éà ¨©¦¨
ïãñôî,mkizecy zeciqtny jk ok` m` -éaec eäðéìëéðelk`i - ©§§¨¦§¦§¥

,zecyay mia`fd mze`àì éàå,zeciqtn od oi` m`e -àãç ìk §¦Ÿ¨£¨
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`rx`c `xn `xwpd `ede ,did `xen` Ð

ze`xed lra .(a,k) dcp zkqna l`xyi ux`c

yix zen ixg`( opgei iax yniy `ede ,did

.ipre wegc dide ,yiwlàúìéî ãáòmc fiwd Ð.

àîåúã àøá.mey ly rlv ,meyd oa Ðùìç
äéáéì.dtlrzp Ðàúéöåö.uevip Ðäéúåôàî

.egvnn Ðøùôàå éàä éìåëilek :dinza Ð

`l `nlc `witq jd izk`e ,zcar i`d

ipefnc `zrya `pinxzin?åà àùéôð ééçã
àðééçãdnn miax md xak iziigy iig ini Ð

.zeigl cizr ip`yúééçã øîàxaky dn Ð

epiide .zeigl cizr dz`y dnn miaexn ziig

jiigc i`de .ikd dpiky xn` ik ika `wcÐ

liihle ,oda uegxl `zeexdp xyr dyly meyn

.dfl dfn odaàðéòá àì éëä éàdiaxgizc Ð

.`nlrlàì åúåmixac il ozep dz` oi` ike Ð

.mixg`àðéáäé à÷ éàî êøáçìå äéì øîàÐ

xtqa qixb `l `pira dil zilc `xabn `p`

.aezk ily xtqae .iaxéàúåôà àìåè÷ñàáÐ

rav` wiacny ,dipin wtpc `zivev epiid

.rav`d oxetva dkne ,lcebd mr `cxvåøâéà
éøéâ êádeecgl .iviga izikd :xnelk Ð

.ok xn` `nlraéàåéì øá àäå àðà àä`ed Ð

.i`pin sicr `ed ,cg` yi` ip`e cg` yi`

éøáúã.mixaey Ðåðìéáùá øèî àáéùÐ

.cg` zrcl oinikqne ,mkilr mz` milawn

ïéæò äîë.`xeavn oiqk `lc Ðäãé÷ éåçà éåì
z` wyepe dgeye ,ux`a eilceb ipy urep Ð

.dtvxdäéì àîøâ àäå àäel mxb `hgd Ð

.dciwa rlvpy
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cvik zeiprz xcqa cenr dk sc ± iyily wxtziprz
éìçî åòæâ ïéàó.wqtp m` Ð÷éãö óàsilgn erfb oi` wicv ,xkf el oi` Ðepi` Ð

.miznd ziigzaúåøéô äùåò åðéà ÷éãö.cizrl xky el oi` Ðäî÷ùä úìåúádrihp Ð

.mlern dvvwp `lyïãñ`ede .darzne xfege uvwpy ,f"rla w"pexh* ,oiwfd xaky Ð

.(`,gk migqt) aizi dipcqa `pcq :oeylníéçôè éðù.silgn erfb xaky Ð÷÷ôä ïî
.oezgzd xyw Ðíéæøà éðéîoz`" xn`py Ð

'ebe "qcde dhy fx` xacna,zlz edl xivae Ð

mdilr etiqed :yxtn (`,bk) dpyd y`xae

.mibenl` mipenl` mipel`øæòéìà éáøá äùòî
ñåð÷øåä ïáeprzdy zeiprz dxyr yly Ð

lirl) opzck ,dxyr yly exnby cr eklde

.'ek eprp `le el` exar :(a,aiøåáöä åìéçúä
úàöì.zqpkd zian Ðíúð÷ú íéøá÷Ð

iptn mknvr exaw ekl `l` ,mkl oi` .dinza

.arxdåòâlr xey drbi m`" enk ,ewrv Ð

.(e ` l`eny) "erbe jeld" (e aei`) "elilaåéäéå
íúéðòúî ïé÷ñåô øåáöä:(ziy`xa) opzc Ð

la` ,'ek cer oixfeb oic zia eprp `le el` exar

eprpilin ipde .zeprzdl oikixv oi` aey ÐÐ

dlegd lr dprzn didy cigi la` ,xeav

dxare dxv lr e` ,`txzpedprzn ixd Ð

.izrny jk .(a,i) lirl oxn`ck ,milyneàìîë
äùéøçîä êøáwnera minybd eyhyh m` Ð

.dyixgnd ziprn zxey xeriyk rwxwdêøá
jenq eze` oikixane ,ea oiyxegy ilkd `ed Ð

xnelk .ea oiyxegyk rwxwlmlzd `lin ,

oixewy ,ezyixgn mlza mind e`xiy

.`"xhlew**äáøçáoeik ,gth dyiai rwxw Ð

gth minybd da eqpkpe ,`id daixgci`ce Ð

.ecxi minyb aexäãåáòádcy oebk ,dyexg Ð

daxd minyb da miqpkpd xip,migth dyly Ð

e` gtha da oiqpkp oihren minyba elit`c

.miigthaçôè ìë êì ïéàminybd eqpkpyk Ð

gth rwxwd wneraxabzne dler medz Ð

`rx`c `kneqc ab lr s`e .migth dyly

(a,bp dkeq) "lilgd" wxta icinxb `tl`Ð

.`iipdn `zeaihx ikd elit`àéðúäåmedz Ð

.migth ipy ez`xwl `veiíééçôè éðú÷ã àä
äãåáòá àì åúågth eqpkpc ab lr s`c Ð

eda witp `l ikd`e ,zigpc `ed `zxet rwxwa

.miigth ,`zxet `l` ,migth dyly dilawl

äãåáò äðéàùádyly dilaiwl medz witpe ,zigpc `ed ith gth da eqpkp ikc Ð

.migthòáà.raep lgp oeyl Ðíéòéø éðù ìå÷.oiid jeqipe mind jeqip Ðíåäú ìà íåäú
àøå÷.mipezgz mine mipeilr min Ðêéøåðö.miltq ipy oze` Ðàéãéø éàäj`ln Ð

.eny jk minybd lr dpenndàìâéòì éîã.`zlz opiqxb `le Ðäàìéò àîåäú ïéá
äàúúìiwypc `kid ,qepiiwe`l riwxd oia Ð

.riwxe `rx`äàìò àîåäú.mipeilrd min Ð

êéîéî øåùç.riwxa Ðêéîéî òáàdhnl Ð

.rwxwaõøàá åàøð íéðöðä,xnelk Ð

,ux`a e`xp oikeqipdy bga min oikqpnyk

epi`y df upk dzxiagl dpyn `l` oi`a oi`y

ribd xinfd zre .dpyl dpyn `l` `veiÐ

xezd lew f` ,bgd zexinf,xeyl dnec j`ln Ð

xey mebxzbga min oikqpny dryay ,xez Ð

e`xp mipvpd ,ernynk :xg` oeyl .ok xne` `ed

.rnyp xezd lewy drya ,ribd xinfdeíãå÷
åîéìùé àì äîçä õðäediilr lg `l izk`c Ð

.minyb izgp ik ziprzúåöç íãå÷zevgc Ð

oeik ,ziprzd lg jli`e zevgn .`id dlik` onf

.dcerq zrya ecrq `lyáåè íåé åùòåÐ

.dgny jeznìåãâä ììäidl`l eced" Ð

ea xn`py iptne ."ecqg mlerl ik midl`d

migqt idliya opixn`ck ,"xya lkl mgl ozep"

.(`,giw)'åë åðéöî ïëùmc` jl oi`y ,xnelk Ð

zery ryzn eilr lg ziprz oi`y mlera

ryza lek`l okxcy mikln ipa elit` ,jli`e

cry ,zeryodizehna mipyi od zery yly

migqta opixn`cke ,oilke`e zery dyy oideye

lek`l libxy ,jlnd qtixb` elit` :(a,fw)

meia zery ryza.jygzy cr lk`i `l Ð

a`g`e ,"iptn a`g` rpkp ik zi`xd" xn`py

,jli`e zery ryzn `l` eilr eziprz dlg `l

xnb `ly ,lek`l leki did zery ryz cre

meid eze` edil` `ay `l` .zeprzdl ezrca

dil xn`e ,il`rxfid zeap mxka qpkpy

ewli" ,(`k ` mikln) 'ebe "zyxi mbe zgvxd"

"mevie" aizke ,(ziy`xa) 'ebe "mialkdÐ

.meid eze` dprzdyïðéñøâ éëäl`eny Ð

upd mcew minyb ecxie `ziprz xfb ohwd

.dngdàåä øåáö çáùe`xw `l oiicry Ð

.eprpeäîåã øáãä äîì.'eke Ð
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תענית. סדר תעניות אלו - פרק שלישי דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc ziprz(oey`x meil)

Bòæb ïéàlwcd lyéìçîó,uvwp m` ycgn gnev -óàdñç ÷écö ¥¦§©£¦©©¦©
éìçî Bòæb ïéà íBìLå,ó,miznd ziigza mw epi` ,xnelkøîàð Cëì §¨¥¦§©£¦§¨¤¡©

k' ea'æøàe .silgn erfbyøîàð eìéàk' wxøîàð àìå ,'æøàk','øîz ¤¤¦¤¡©¤¤§Ÿ¤¡©¨¨
øîBà éúééä,fx`k `edyñç ÷écö óà ,úBøét äNBò ïéà æøà äî ¨¦¦¥¨¤¤¥¤¥©©¦©

,úBøét äNBò ïéà íBìLå`le dfd mlera wx xky lawny xnelk §¨¥¤¥
,`ad mleraøîàð Cëìk''øîzzexit dyeryøîàðåk''æøàerfby §¨¤¡©¨¨§¤¡©¤¤

.silgn
:`xnbd dywnåikéìçî Bòæb æøààéðúäå ,ó,`ziixaaïìéà ç÷Blä §¤¤¦§©£¦§¨©§¨©¥©¦¨

õB÷ì Bøéáçîick epnn wlg gipdl jixv ,eitpra ynzydl eze` ¥£¥¨
okle ,gnvie xefgiy,çôè ò÷øwä ïî Bäéaâîurdn xiiyn ,xnelk ©§¦¦©©§©¤©

rwxwdn gthõöB÷åe .myäî÷Mä ïcñá,oiwfdy dnwyd ur - §¥§©©©¦§¨
diabn ,darzpe lcbe xfge uvwpyíéçôè éðLick xzei jixvy §¥§¨¦

,migth ipya ic gnve uvwp xaky dnwyd ocq `weece .genvl
mle`úìeúáaur zrihp -äî÷Mäjixv ,mlern dvvwp `ly ¦§©©¦§¨

diabdlìLíéçôè äLe .gnvze xefgzy ick,íéðôâáe íéð÷áuvew §Ÿ¨§¨¦§¨¦¦§¨¦
÷÷tä ïîoli`ay oezgzd xywd -,äìòîìexfeg dfa wxy ¦©§¨§©§¨
e .gneveíéæøàáe íéì÷ãá`l` ,llk diabdl jixv epi`øôBç ¦§¨¦©£¨¦¥

ähîìoli`l zgznLéøLîe,miyxyd z` s` xwere -ïéàL éôì §©¨§¨¥§¦¤¥
éìçî Bòæbóyxetne .llk ddabd lirez `le ,ezvivw xg`l llk ¦§©£¦

.`iig iax zyxck `lye ,silgn epi` fx` ly erfby
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäxn`y `iig iax ixaca o`k - ¨¨§©©§¦¨

,xaecn dna silgn erfbyíéæøà éðéî øàLazenya mi`xwpd ¦§¨¦¥£¨¦
,mixg`íéæøà éðéî äøNò ,àðeä øa äaø øîàc ,àðeä øa äaøãk¦§©¨©¨§¨©©¨©¨£¨¨¦¥£¨¦

øîàpL ,ïä(hi `n diryi)'Bâå ñãäå ähL æøà øaãna ïzà'onW ure ¥¤¤¡©¤¥©¦§¨¤¤¦¨©£©§§¥¨¤
,mipin dray ixd ,'eCgi xEX`zE xdcY WFxA daxrA miU`̈¦¨£¨¨§¦§¨§©©§¨
'mipenl`' ,'mipel`' ,mipin dyly minkg mdilr etiqede

'mibenl`'e(.bk d"x).
:minyb zxivr lr dlitza weqrl day `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaøæòéìà éaøa äNòî,qepwxed oaìL øæbLäøNò L ©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©§Ÿ¤§¥
øeavä ìò úBéðòz,minyb zxivr lråoiicr.íéîLb eãøé àì ©£¦©©¦§Ÿ¨§§¨¦

ad ziprzúàöì øeavä eìéçúä äðBøçà.zqpkd zianíäì øîà ©©£¨¦§¦©¦¨¥¨©¨¤
m`d ,xfril` iax,íëîöòì íéøá÷ ízðwz,minyb oi`y oeiky ¦©§¤§¨¦§©§§¤

e .arxa ezenz i`ceeòb[ewrv]äiëáa íòä ìk,mzxv lreãøéå ¨¨¨¨¦§¦¨§¨§
.íéîLbeäáézä éðôì ãøiL ,øæòéìà éaøa äNòî áeLlr lltzdl §¨¦©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©¦§¥©¥¨

,minyb zxivrøNò øîàåúBëøa òaøàå íézlitza zexn`pd §¨©¤§¦§©§©§¨
ziprz(.eh lirl),.äðòð àìåeåéøçà àáé÷ò éaø ãøé,daizd iptl §Ÿ©£¨¨©©¦£¦¨©£¨

ðòîì eðkìî eðéáà ,äzà àlà Cìî eðì ïéà eðkìî eðéáà ,øîàåE §¨©¨¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨¨¦©§¥§©©§
.íéîLb eãøéå ,eðéìò íçøeïðaø éðpøî eåämi`iven minkgd eid - ©¥¨¥§¨§§¨¦£§©§¥©¨¨

.xfril` iaxn lecb `edy oeik dprp `aiwr iaxy lewúa äúöé̈§¨©
äfL àlà ,äfî ìBãb äfL éðtî àì ,äøîàå ìB÷`aiwr iax -øéáòî §¨§¨Ÿ¦§¥¤¤¨¦¤¤¨¤¤©£¦

åéúBcî ìò,eze` mixrvnl dcina cecnl wcwcn epi` -äæåiax - ©¦¨§¤
xfril`.åéúBcî ìò øéáòî Bðéà¥©£¦©¦¨

lirl epipy(:ai)zeiprz 'b oixfeb oic zia ,eprp `le el` exar'
`ed dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd 'xeaivd lr zexg`
oic zia etiqei `ly ick zcxl mikixvy minybd zcixi xeriy

:zetqep zeiprz xefbléúî ãò ,ïðaø eðzy xeriydíéîLbä eäé ¨©¨¨©¨©§©§¨¦
å ïéãøBéf`,íúéðòzî ïé÷ñBt øeaväz` eyhyhie minyb ecxiyk §¦§©¦§¦¦©£¦¨

xeriya dnc`dCøa àìîk[czi].øéàî éaø éøác ,äLéøçnä ¦§Ÿ¤¤©©£¥¨¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçå`l` ,dey xeriyd oi`äáøçadyai rwxwa - ©£¨¦§¦§£¥¨

wnera eyhyhiy cr,çôèe ,ax myb cxi i`ce f`yúéðBðéáa ¤©§¥¦
xeriya,íééçôèeäãeáòácr da qpkp hren myb s`y ,dyexg - §¨©¦©£¨

`ed xeriyd ,miigthìL.íéçôè äL §Ÿ¨§¨¦
:df oipra zxg` `ziixaEì ïéà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥§

xeriya mybçôècxeidïéàL ,äìòîlîdBúàø÷ì àöBé íBäzon ¤©¦§©§¨¤¥§¥¦§¨
rwxwdìLíéçôè äL:`xnbd dywn .dnc`d zewydlàéðz àäå §Ÿ¨§¨¦§¨©§¨

`veiy ,zxg` `ziixaaíééçôè:`xnbd zvxzn .gth myb cbpk §¨©¦
ïàk ,àéL÷ àìxaecn ,migth ipy dlery zx`and `ziixaa - Ÿ©§¨¨

arwxwäãeáòminyb `l` df oi`y oeik ,gth da qpkpyky §£¨
e ,migth ipy wx mz`xwl dler medzd ,mihrenïàkiax ixaca - ¨

xaecn oernyaäãeáò dðéàLdlrnln gth xeriyk qpkpyky §¤¥¨£¨
.migth dyly dler medzde ,ax myb cxi

:medzd in z`ivi oipra ceríénä úà ïéëqðnLk ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¤§©§¦¤©©¦
âça,gafnd lr [zekeq]Bøéáçì øîBà íBäzmipeilrd mind - ¤¨§¥©£¥

,dfl df mixne` medzay mipezgzde minyayòaà`ved - ©©
zriapéîéî,Eyíéòéø éðL ìB÷oiid jeqipe mind jeqip mdyéðà ¥¤§¥¥¦£¦

øîàpL ,òîBL(g an mildz)éøBpö ìB÷ì àøB÷ íBäz ìà íBäz','Bâå 'E ¥©¤¤¡©§¤§¥§¦¤§
gafnd lr oiide mind mda mikqpny miltqd epiid 'jixepiv'e

.zekeqd bga
:df oipra sqep xn`néàä él éæç éãéãì ,äaø øîàj`ln eze` - ¨©©¨§¦¦¨¦¦©

enyy minybd lr dpennd,àéãéøeàñøéôe (àúìz) àìâéòì éîc ¦§¨¨¥§¥§¨§¨¨¦§¨
déúååôN,wgeyk d`xpe zegeexn eiztye lbrl dnec -àîéé÷å ¦§¨¥§©§¨

äàléò àîBäúì äàzz àîBäz ïéaoeilrd medzd oia cnere - ¥§¨©¨¨¦§¨¦¨¨
ux`d miwyepy mewna qepiiwe`l riwxd oia xnelk ,oezgzl

e ,riwxdeøBLç ,déì øîà äàléò àîBäúì[jtyd]éîéîE,ux`l ¦§¨¦¨¨¨©¥£¥¤
eéîéî òaà ,déì øîà äàzz àîBäúì,EøîàpL(ai a mixiyd xiy) ¦§¨©¨¨¨©¥©©¥¤¤¤¡©

'Bâå õøàá eàøð íéðvpä'rnWp xFYd lFwe riBd xinGd zr ©¦¨¦¦§¨¨¤§¥©¨¦¦¦©§©¦§©
d`xpy upk mind jeqip onf ribnyk dpya mrt ,xnelk ,'Epvx`A§©§¥
j`lnd lew f` ,ribd bgd zexinf zre ,dpya mrt wx ux`a
`iadl zenedzl xne`y epvx`a rnyp ,xeyk d`xpy `icix

.odinin
:dpyna epipy'åë änçä õpä íãB÷ íéîLb eãøéå ïépòúî eéä`l ¨¦§©¦§¨§§¨¦¤¨¥©©¨

zevg mcew ,xne` xfril` iax .enilyi dngd upd xg`l ,enilyi
.enilyi zevg xg`l ,enilyi `l
:ef oirk zwelgn d`iand `ziixaïépòúî eéä ,ïðaø eðzzia exfb - ¨©¨¨¨¦§©¦

,minyb zxivr iptn zeprzdl oicõpä íãB÷ íéîLb íäì eãøéå§¨§¨¤§¨¦¤¨¥
änçä,ziprzd mei lyeîéìLé àìminyb ecxiyky ,mziprz ©©¨Ÿ©§¦
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.íéîLb eãøéå ,äiëáa íòä ìk eòb '?íëîöòì íéøá÷§¨¦§©§§¤¨¨¨¨¦§¦¨§¨§§¨¦
øîàå äáézä éðôì ãøiL øæòéìà éaøa äNòî áeL©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©¦§¥©¥¨§¨©
àáé÷ò éaø ãøé .äðòð àìå ,úBëøa òaøàå íéøNò¤§¦§©§©§¨§Ÿ©£¨¨©©¦£¦¨
.äzà àlà Cìî eðì ïéà ,eðkìî ,eðéáà' :øîàå ,åéøçà©£¨§¨©¨¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨

ðòîì ,eðkìî ,eðéáà.íéîLb eãøéå ,'eðéìò íçø E ¨¦©§¥§©©§©¥¨¥§¨§§¨¦
éðtî àì' :äøîàå ìB÷ úa äúöé .ïðaø éðpøî eåä̈§©§¦©¨©¨§¨©§¨§¨Ÿ¦§¥
äæå ,åéúBcéî ìò øéáòî äfL àlà ,äfî ìBãb äfL¤¤¨¦¤¤¨¤¤©£¦©¦¨§¤
eäé éúî ãò :ïðaø eðz ."'åéúBcî ìò øéáòî Bðéà¥©£¦©¦¨¨©¨©©¨©§
àìîk ?íúéðòzî ïé÷ñBt øeaväå ,ïéãøBé íéîLbä©§¨¦§¦§©¦§¦¦©£¦¨¦§Ÿ
:íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác .äLéøçnä Cøa¤¤©©£¥¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

ìL ,äãeáòa .íééçôè ,úéðBðéáa .çôè ,äáøçaäL ©£¥¨¤©§¥¦§¨©¦©£¨§¨
."íéçôè:øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø" :àéðz §¨¦©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥

Búàø÷ì àöBé íBäz ïéàL äìòîìî çôè Eì ïéà¥§¤©¦§©§¨¤¥§¥¦§¨
ìL.àéL÷ àì !"íééçôè" :àéðz àäå ."íéçôè äL §¨§¨¦§¨©§¨§¨©¦¨©§¨

" .äãeáò dðéàLa ïàk ,äãeáòa ïàkéîéî òaà' :Bøéáçì øîBà íBäz ,âça íénä úà ïéëqðnLk :øæòìà éaø øîàéðL ìB÷ ,E ¨©£¨¨§¤¥¨£¨¨©©¦¤§¨¨§¤§©§¦¤©©¦¤¨§¥©£¥©©¥¤§¥
éøBpö ìB÷ì àøB÷ íBäz ìà íBäz' :øîàpL ,'òîBL éðà íéòéø."''åâå ,Eàìâéòì éîc àéãéø éàä éì éæç éãéãì :äaø øîà ¥¦£¦¥©¤¤¡©§¤§¥§¦¤£©©¨§¦¦£¦¦©¦§¨¨¥§¦§¨

éîéî øBLç" :déì øîà äàléò àîBäúì .äàléò àîBäúì äàzz àîBäz ïéa àîéé÷å ,déúååôN àñøéôåäàzz àîBäúì ."E §¦§¨¦§¨¥§©§¨¥§¨©¨¨¦§¨¦¨¨¦§¨¦¨¨£©¥£¥¤¦§¨©¨¨
éîéî òaà" :déì øîà."'åâå ,õøàá eàøð íéðvpä" :øîàpL ,"E:ïðaø eðz ."'åë ,änçä õðä íãB÷ íéîLb eãøéå ,ïépòúî eéä" £©¥©©¥¤¤¤¡©©¦¨¦¦§¨¨¤¨¦§©¦§¨§§¨¦¤¨¥©©¨¨©¨©

:øîBà äãeäé 'ø .øéàî 'ø éøác .eîéìLé ,änçä õðä øçàì .eîéìLé àì ,änçä õðä íãB÷ íéîLb íäì eãøéå ,ïépòúî eéä"¨¦§©¦§¨§¨¤§¨¦¤¨¥©©¨Ÿ©§¦§©©¨¥©©¨©§¦¦§¥¥¦§¨¥
ìLé ,úBòL òLz øçàì .eîéìLé àì ,úBòL òLz íãB÷ :øîBà éñBé éaø .eîéìLé ,úBöç øçàì .eîéìLé àì ,úBöç íãB÷,eîé ¤£Ÿ©§¦§©©£©§¦©¦¥¥¤¥©¨Ÿ©§¦§©©¥©¨©§¦

øæb äàéNð äãeäé 'ø .'åâå ,áàçà òðëð ék úéàøä' :øîàpL ,äìòîìe úBòL òLzî äpòúäL ìàøNé Cìî áàçàa eðéöî ïkL¤¥¨¦§©§¨¤¤¦§¨¥¤¦§©¨¦¥©¨§©§¨¤¤¡©£¨¦¨¦¦§©©§¨§¨§¦¨§©
.eðéðL "úBöç øçà"å "úBöç íãB÷" :éîà éaø déì øîà .eäðéîeìLàì øáñ .änçä õðä øçàì íéîLb íäì eãøéå ,àúéðòzìàeîL ©£¦¨§¨§¨¤§¨¦§©©¨¥©©¨§©§©§¦§£©¥©¦©¦¤£§©©£¨¦§¥

íëì ìBLîà" :íäì øîà .àeä øeaö ìL BçáL øîBì íòä ïéøeáñk .änçä õðä íãB÷ íéîLb íäì eãøéå ,àúéðòz øæb ïèwä©¨¨¨©©£¦¨§¨§¨¤§¨¦¤¨¥©©¨¦§¦¨¨©¦§¤¦¨©¨¤¤§¨¤
."'BìB÷ òîLà ìàå Bì eðz' :íäì øîà .Baøî ñøt LwánL ãáòì ?äîBc øácä äîì .ìLî,àúéðòz øæb ïèwä ìàeîL áeL ¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¤§©¥§¨¥©¨©¨¤§§©¤§©§¥©¨¨¨©©£¦¨

øeaö ìL çáL àì' :ìàeîL íäì øîà .àeä øeaö ìL BçáL øîBì íòä íéøeáñk .änçä úòé÷L øçàì íéîLb íäì eãøéå§¨§¨¤§¨¦§©©§¦©©©¨¦§¦¨¨©¦§¤¦¨©¨¤§¥Ÿ¤©¤¦
,øòèöéå ÷î÷îúiL ãò Bì eðézîä' :íäì øîàå ,Baøî ñøt LwánL ãáòì ?äîBc øácä äîì .ìLî íëì ìBLîà àlà .àeä¤¨¤§¨¤¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¤§©¥§¨¥©§¨©¨¤©§¦©¤¦§©§¥§¦§©¥

."'Bì eðz Ck øçàåìå,"íLbä ãéøBî" :øîà ;à÷éæ áLðe ,"çeøä áéMî" :øîà ?éîc éëéä øeaö ìL BçáL ,ïèwä ìàeîL §©©¨§§¦§¥©¨¨¦§¤¦¥¦¨¥£©©¦¨©§©¦¨£©¦©¤¤
.àøèéî àúàåìlä íéøîBà ïéàL éôì :eäééååøz éøîàc àáøå ééaà ?àøwéòî ìlä àîéðå ."'åë ,ãBìa úéðòz eøæâå äNòî" ©£¨¦§¨©£¤§¨§©£¦§§¥¨©¥¥¦¨¨©©¥§¨¨§¨§¦©§©§§¦¤¥§¦©¥

àìà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc ziprz(oey`x meil)

Bòæb ïéàlwcd lyéìçîó,uvwp m` ycgn gnev -óàdñç ÷écö ¥¦§©£¦©©¦©
éìçî Bòæb ïéà íBìLå,ó,miznd ziigza mw epi` ,xnelkøîàð Cëì §¨¥¦§©£¦§¨¤¡©

k' ea'æøàe .silgn erfbyøîàð eìéàk' wxøîàð àìå ,'æøàk','øîz ¤¤¦¤¡©¤¤§Ÿ¤¡©¨¨
øîBà éúééä,fx`k `edyñç ÷écö óà ,úBøét äNBò ïéà æøà äî ¨¦¦¥¨¤¤¥¤¥©©¦©

,úBøét äNBò ïéà íBìLå`le dfd mlera wx xky lawny xnelk §¨¥¤¥
,`ad mleraøîàð Cëìk''øîzzexit dyeryøîàðåk''æøàerfby §¨¤¡©¨¨§¤¡©¤¤

.silgn
:`xnbd dywnåikéìçî Bòæb æøààéðúäå ,ó,`ziixaaïìéà ç÷Blä §¤¤¦§©£¦§¨©§¨©¥©¦¨

õB÷ì Bøéáçîick epnn wlg gipdl jixv ,eitpra ynzydl eze` ¥£¥¨
okle ,gnvie xefgiy,çôè ò÷øwä ïî Bäéaâîurdn xiiyn ,xnelk ©§¦¦©©§©¤©

rwxwdn gthõöB÷åe .myäî÷Mä ïcñá,oiwfdy dnwyd ur - §¥§©©©¦§¨
diabn ,darzpe lcbe xfge uvwpyíéçôè éðLick xzei jixvy §¥§¨¦

,migth ipya ic gnve uvwp xaky dnwyd ocq `weece .genvl
mle`úìeúáaur zrihp -äî÷Mäjixv ,mlern dvvwp `ly ¦§©©¦§¨

diabdlìLíéçôè äLe .gnvze xefgzy ick,íéðôâáe íéð÷áuvew §Ÿ¨§¨¦§¨¦¦§¨¦
÷÷tä ïîoli`ay oezgzd xywd -,äìòîìexfeg dfa wxy ¦©§¨§©§¨
e .gneveíéæøàáe íéì÷ãá`l` ,llk diabdl jixv epi`øôBç ¦§¨¦©£¨¦¥

ähîìoli`l zgznLéøLîe,miyxyd z` s` xwere -ïéàL éôì §©¨§¨¥§¦¤¥
éìçî Bòæbóyxetne .llk ddabd lirez `le ,ezvivw xg`l llk ¦§©£¦

.`iig iax zyxck `lye ,silgn epi` fx` ly erfby
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäxn`y `iig iax ixaca o`k - ¨¨§©©§¦¨

,xaecn dna silgn erfbyíéæøà éðéî øàLazenya mi`xwpd ¦§¨¦¥£¨¦
,mixg`íéæøà éðéî äøNò ,àðeä øa äaø øîàc ,àðeä øa äaøãk¦§©¨©¨§¨©©¨©¨£¨¨¦¥£¨¦

øîàpL ,ïä(hi `n diryi)'Bâå ñãäå ähL æøà øaãna ïzà'onW ure ¥¤¤¡©¤¥©¦§¨¤¤¦¨©£©§§¥¨¤
,mipin dray ixd ,'eCgi xEX`zE xdcY WFxA daxrA miU`̈¦¨£¨¨§¦§¨§©©§¨
'mipenl`' ,'mipel`' ,mipin dyly minkg mdilr etiqede

'mibenl`'e(.bk d"x).
:minyb zxivr lr dlitza weqrl day `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaøæòéìà éaøa äNòî,qepwxed oaìL øæbLäøNò L ©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©§Ÿ¤§¥
øeavä ìò úBéðòz,minyb zxivr lråoiicr.íéîLb eãøé àì ©£¦©©¦§Ÿ¨§§¨¦

ad ziprzúàöì øeavä eìéçúä äðBøçà.zqpkd zianíäì øîà ©©£¨¦§¦©¦¨¥¨©¨¤
m`d ,xfril` iax,íëîöòì íéøá÷ ízðwz,minyb oi`y oeiky ¦©§¤§¨¦§©§§¤

e .arxa ezenz i`ceeòb[ewrv]äiëáa íòä ìk,mzxv lreãøéå ¨¨¨¨¦§¦¨§¨§
.íéîLbeäáézä éðôì ãøiL ,øæòéìà éaøa äNòî áeLlr lltzdl §¨¦©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©¦§¥©¥¨

,minyb zxivrøNò øîàåúBëøa òaøàå íézlitza zexn`pd §¨©¤§¦§©§©§¨
ziprz(.eh lirl),.äðòð àìåeåéøçà àáé÷ò éaø ãøé,daizd iptl §Ÿ©£¨¨©©¦£¦¨©£¨

ðòîì eðkìî eðéáà ,äzà àlà Cìî eðì ïéà eðkìî eðéáà ,øîàåE §¨©¨¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨¨¦©§¥§©©§
.íéîLb eãøéå ,eðéìò íçøeïðaø éðpøî eåämi`iven minkgd eid - ©¥¨¥§¨§§¨¦£§©§¥©¨¨

.xfril` iaxn lecb `edy oeik dprp `aiwr iaxy lewúa äúöé̈§¨©
äfL àlà ,äfî ìBãb äfL éðtî àì ,äøîàå ìB÷`aiwr iax -øéáòî §¨§¨Ÿ¦§¥¤¤¨¦¤¤¨¤¤©£¦

åéúBcî ìò,eze` mixrvnl dcina cecnl wcwcn epi` -äæåiax - ©¦¨§¤
xfril`.åéúBcî ìò øéáòî Bðéà¥©£¦©¦¨

lirl epipy(:ai)zeiprz 'b oixfeb oic zia ,eprp `le el` exar'
`ed dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd 'xeaivd lr zexg`
oic zia etiqei `ly ick zcxl mikixvy minybd zcixi xeriy

:zetqep zeiprz xefbléúî ãò ,ïðaø eðzy xeriydíéîLbä eäé ¨©¨¨©¨©§©§¨¦
å ïéãøBéf`,íúéðòzî ïé÷ñBt øeaväz` eyhyhie minyb ecxiyk §¦§©¦§¦¦©£¦¨

xeriya dnc`dCøa àìîk[czi].øéàî éaø éøác ,äLéøçnä ¦§Ÿ¤¤©©£¥¨¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçå`l` ,dey xeriyd oi`äáøçadyai rwxwa - ©£¨¦§¦§£¥¨

wnera eyhyhiy cr,çôèe ,ax myb cxi i`ce f`yúéðBðéáa ¤©§¥¦
xeriya,íééçôèeäãeáòácr da qpkp hren myb s`y ,dyexg - §¨©¦©£¨

`ed xeriyd ,miigthìL.íéçôè äL §Ÿ¨§¨¦
:df oipra zxg` `ziixaEì ïéà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥§

xeriya mybçôècxeidïéàL ,äìòîlîdBúàø÷ì àöBé íBäzon ¤©¦§©§¨¤¥§¥¦§¨
rwxwdìLíéçôè äL:`xnbd dywn .dnc`d zewydlàéðz àäå §Ÿ¨§¨¦§¨©§¨

`veiy ,zxg` `ziixaaíééçôè:`xnbd zvxzn .gth myb cbpk §¨©¦
ïàk ,àéL÷ àìxaecn ,migth ipy dlery zx`and `ziixaa - Ÿ©§¨¨

arwxwäãeáòminyb `l` df oi`y oeik ,gth da qpkpyky §£¨
e ,migth ipy wx mz`xwl dler medzd ,mihrenïàkiax ixaca - ¨

xaecn oernyaäãeáò dðéàLdlrnln gth xeriyk qpkpyky §¤¥¨£¨
.migth dyly dler medzde ,ax myb cxi

:medzd in z`ivi oipra ceríénä úà ïéëqðnLk ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¤§©§¦¤©©¦
âça,gafnd lr [zekeq]Bøéáçì øîBà íBäzmipeilrd mind - ¤¨§¥©£¥

,dfl df mixne` medzay mipezgzde minyayòaà`ved - ©©
zriapéîéî,Eyíéòéø éðL ìB÷oiid jeqipe mind jeqip mdyéðà ¥¤§¥¥¦£¦

øîàpL ,òîBL(g an mildz)éøBpö ìB÷ì àøB÷ íBäz ìà íBäz','Bâå 'E ¥©¤¤¡©§¤§¥§¦¤§
gafnd lr oiide mind mda mikqpny miltqd epiid 'jixepiv'e

.zekeqd bga
:df oipra sqep xn`néàä él éæç éãéãì ,äaø øîàj`ln eze` - ¨©©¨§¦¦¨¦¦©

enyy minybd lr dpennd,àéãéøeàñøéôe (àúìz) àìâéòì éîc ¦§¨¨¥§¥§¨§¨¨¦§¨
déúååôN,wgeyk d`xpe zegeexn eiztye lbrl dnec -àîéé÷å ¦§¨¥§©§¨

äàléò àîBäúì äàzz àîBäz ïéaoeilrd medzd oia cnere - ¥§¨©¨¨¦§¨¦¨¨
ux`d miwyepy mewna qepiiwe`l riwxd oia xnelk ,oezgzl

e ,riwxdeøBLç ,déì øîà äàléò àîBäúì[jtyd]éîéîE,ux`l ¦§¨¦¨¨¨©¥£¥¤
eéîéî òaà ,déì øîà äàzz àîBäúì,EøîàpL(ai a mixiyd xiy) ¦§¨©¨¨¨©¥©©¥¤¤¤¡©

'Bâå õøàá eàøð íéðvpä'rnWp xFYd lFwe riBd xinGd zr ©¦¨¦¦§¨¨¤§¥©¨¦¦¦©§©¦§©
d`xpy upk mind jeqip onf ribnyk dpya mrt ,xnelk ,'Epvx`A§©§¥
j`lnd lew f` ,ribd bgd zexinf zre ,dpya mrt wx ux`a
`iadl zenedzl xne`y epvx`a rnyp ,xeyk d`xpy `icix

.odinin
:dpyna epipy'åë änçä õpä íãB÷ íéîLb eãøéå ïépòúî eéä`l ¨¦§©¦§¨§§¨¦¤¨¥©©¨

zevg mcew ,xne` xfril` iax .enilyi dngd upd xg`l ,enilyi
.enilyi zevg xg`l ,enilyi `l
:ef oirk zwelgn d`iand `ziixaïépòúî eéä ,ïðaø eðzzia exfb - ¨©¨¨¨¦§©¦

,minyb zxivr iptn zeprzdl oicõpä íãB÷ íéîLb íäì eãøéå§¨§¨¤§¨¦¤¨¥
änçä,ziprzd mei lyeîéìLé àìminyb ecxiyky ,mziprz ©©¨Ÿ©§¦

ecxi .mdilr ziprzd dlg `l oiicr,eîéìLé ,änçä õpä øçàì§©©¨¥©©¨©§¦
,ziprzd mdilr dlg xakyeäé éaø .øéàî éaø éøác,øîBà äãecxi ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

úBöç íãB÷,meid,eîéìLé àìe,eîéìLé ,úBöç øçàìdlik` onfy ¤£Ÿ©§¦§©©£©§¦
.dlik` onfa ecrq `lyk dlg ziprzde ,meid zevgaéñBé éaø©¦¥

,øîBàecxi m`,eîéìLé àì ,úBòL òLz íãB÷e,úBòL òLz øçàì ¥¤¥©¨Ÿ©§¦§©©¥©¨
,eîéìLéonf ribd f`y `vnpe ,zery ryz cr mikln zlik` onfy ©§¦

,ziprzd zxkipe lkd ly mzcerqìàøNé Cìî áàçàa eðéöî ïkL¤¥¨¦§©§¨¤¤¦§¨¥
,il`rxfid zeap mxk zgiwl lr edil` egikedykäpòúäLwx ¤¦§©¨

,äìòîìe úBòL òLzî,mevl el aygpeøîàpL(hk `k '` mikln) ¦¥©¨§©§¨¤¤¡©
,'Bâå 'áàçà òðëð ék úéàøä'ziprz envr lr laiw `l `ede £¨¦¨¦¦§©©§¨§

lgd ,jk lr ypriy el xn`e edil` egikedyk `l` ,dligzn
e`hg lr aeyle mevl(hi `k my)drya df didy minkg elaiwe ,

.ziriyzd
:df oipra dyrn `xnbd d`ianàúéðòz øæb dàéNð äãeäé éaølr ©¦§¨§¦¨¨©©£¦¨

,minyb zxivränçä õpä øçàì íéîLb íäì eãøéå,zevg mcew §¨§¨¤§¨¦§©©¨¥©©¨
øáñdcedi iaxeäðéîeìLàì.mziprz milydl xeaivl zexedl - ¨©§©§¦§

eðéðL úBöç øçàå úBöç íãB÷ ,énà éaø déì øîàznlyd oiprl ¨©¥©¦©¦¤£§©©£¨¦
.dnilydl jixv oi` zevg mcew ecxiy oeike ,ziprzd

:df oirk xg` dyrníéîLb íäì eãøéå ,àúéðòz øæb ïèwä ìàeîL§¥©¨¨¨©©£¦¨§¨§¨¤§¨¦
øîBì íòä ïéøeáqk .änçä õpä íãB÷y,àeä øeaö ìL BçáLeprpy ¤¨¥©©¨¦§¦¨¨©¦§¤¦

.elltzdy mcewíäì øîàe ,ok xacd oi` ,l`enyíëì ìBLîà ¨©¨¤¤§¨¤
ñøt LwánL ãáòì ,äîBc øácä äîì ,[ìLî][dpzn],Baøîeøîà ¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¤§©¥§¨¥©¨©

íäì,eizxynl -Bì eðzopgziy mcew cin,BìB÷ òîLà ìàås`e ¨¤§§©¤§©
renyl dvex epi`y oeik epzlitz mcew cin minyb 'd cixed epl

.eplew z`
:ohwd l`enya dnec oipra xg` dyrnáeLy dyrn didìàeîL§¥

änçä úòé÷L øçàì íéîLb íäì eãøéå ,àúéðòz øæb ïèwämei ly ©¨¨¨©©£¦¨§¨§¨¤§¨¦§©©§¦©©©¨
e ,ziprzdøîBì íòä íéøeáqëy,àeä øeaö ìL BçáL'd laiwy ¦§¦¨¨©¦§¤¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc ziprz(ipy meil)

,äàìî ñøëå äòáN Lôð ìò àlàea xn`py iptn(dk elw mildz)ozp' ¤¨©¤¤§¥¨§¤¤§¥¨Ÿ¥
oia edexn` okle ,raeyd lr xn`dl ie`xe 'xUA lkl mgl¤¤§¨¨¨

.mzlik` xg` miiaxrd
:`xnbd dywnéðéà,oicd jk ike -éáì òìwéà àtt áø àäå ¥¦§¨©¨¨¦§©§¥

øáBb éáàc àzLéðkia` ly zqpkd zial oncfd `tt ax ixde - §¦§¨©£¦¨
,minyb zxivr zra xaeb,úBöç ãò íéîLb íäì eãøéå ,úéðòz øæâå§¨©©£¦§¨§¨¤§¨¦©£

,zevg mcew ,xnelkøîàåexn` mdlìlälecbdeìëà Ck øçàå §¨©¦©¥§©©¨¨§
,eúLå:`xnbd zvxzn .dlik`d mcew exne`l ozipy x`eane §¨

àæBçî éða éðàLmipey df zqpk zia okW day `fegn xird ipa - ©¦§¥§¨¨©
,miyp`d x`ynúeøëL eäa éçéëLc,mzcerqa dievn zexkyy - ¦§¦¦§¦§

zepyl mdl dxed okle ,lld xnel elkei `le exkzyiy yyg yie
.mzlik` mcew exne`le ef dkldn

åìà úåéðòú øãñ êìò ïøãä

íé÷øô äùìùá ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
meie zecnrnae zeiprza mitk z`iyp ipnf zx`an dpynd

:mixetikdìLaíé÷øt äL[mipnf],äðMadíéðäkeidúà ïéàNBð ¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦§¦¤
ïäétkmrd z` jxalt òaøàäçðna ,óñeîa ,úéøçLa ,íBia íéîò ©¥¤©§©§¨¦©§©£¦§¨§¦§¨

íéøòL úìéòðáe,miwxt dyly mze` md el`e .dlirp zlitz - ¦§¦©§¨¦
.íéøetkä íBéáe úBãîònáe ,úBiðòza©©£¦©©£¨§©¦¦

:mpipr zx`an `id ,zecnrna mb dpynd zxacny ab`ïä elà¥¥
úBãîòî,mnrh dneøîàpL éôì(a gk xacna)ìàøNé éða úà åö','ebe ©£¨§¦¤¤¡©©¤§¥¦§¨¥

éîçì éðaø÷ úà`a cinzdy ,'FcrFnA il aixwdl ExnWY ,'ebe ¤¨§¨¦©§¦¦§§§©§¦¦§£
,ea wlg yi mlekle ,l`xyi lk ilwyníãà ìL Bðaø÷ Càéä éëå§¦¥©¨§¨¤¨¨

,åéab ìò ãîBò Bðéà àeäå áø÷okzi `le ,exneyl leki epi` ixd ¨¥§¥¥©©¨
okl ,mei lk cinzd oaxw iab lr ecnri l`xyi lkyeðé÷úä¦§¦

úBøîLî äòaøàå íéøNò íéðBLàøä íéàéáðxnyn lky ,mipdk ly §¦¦¨¦¦¤§¦§©§¨¨¦§¨
e ,ycwnd ziaa cg` reay caerãîòî äéä øîLîe øîLî ìk ìò©¨¦§¨¦§¨¨¨©£¨

miyp`íéðäk ìL íéìLeøéae,íéìàøNé ìLå íiåì ìLmicner eidy ¦¨©¦¤Ÿ£¦¤§¦¦§¤¦§¨¥¦
yke .l`xyi lk zegilya mdig` oaxw lrîæ òébäøîLnä ï ¦¦©§©©¦§¨

úBìòìeze` ynyn eay reayd ribdyk ,xnelk ,milyexil ©£
,xnyníiåìe íéðäkeid xnynay,íéìLeøéì íéìBòmipdkd Ÿ£¦§¦¦¦¦¨©¦

,xiyl mielde dcearløîLî BúBàaL ìàøNéåiyp`e ,xnelk - §¦§¨¥¤§¦§¨
,milyexia mixc eid `ly el` ,xnyn eze` ly cnrndïéñpkúî¦§©§¦

ïäéøòìmi`ivene ,miprzne ,oevxa oaxwd lawziy milltzne §¨¥¤
dxez xtqïéàøB÷åeaazeiyxtúéLàøa äNòî.oldlck §§¦§©£¤§¥¦

:miprzn cnrnd iyp` eid mini el`a zx`an dpyndéLðàå)§©§¥
òeáLa íéîé äòaøà ïépòúî eéä ãîònä,dfíBé ãòå éðL íBiî ©©£¨¨¦§©¦©§¨¨¨¦§¨©¦¥¦§©

ïépòúî eéä àìå .éLéîça,úaMä ãBák éðtî ,úaL áøòeqpki `ly £¦¦§Ÿ¨¦§©¦¤¤©¨¦§¥§©©¨
,miarx mdyk zayläçeðnî eàöé àlL éãk ,úaLa ãçàa àìå§Ÿ§¤¨§©¨§¥¤Ÿ¥§¦§¨

âðBòåzay lyeúeîéå úéðòúå äòéâéìjk meyn.( §¤¦¦¨§©£¦§¨
mi`xew eidy ziy`xa dyrn zeiyxt z` dpen dpynd

:zecnrnaïBLàøä íBia,zeiyxt izy mi`xew reaya'úéLàøa' ©¨¦§¥¦

'òé÷ø éäé'å(gÎ` ` ziy`xa)'ziy`xa' zyxtay meyn ,iyrn day §§¦¨¦©
mi`exw dylyl `exwl jixve ,miweqt dryz oi` oey`x mei
idi' zyxt z` `exwl mitiqen okl ,miweqt dyly cg` lkle

,mi`ad minia miyer oke .ipy mei iyrn day 'riwxéðMami`xew ©¥¦
'íénä eåwé'å 'òé÷ø éäé'(biÎe ` my)'úBøBàî éäé'å 'íénä eåwé' éLéìMa , §¦¨¦©§¦¨©©¦©§¦¦¦¨©©¦§§¦§

(hiÎh my)'íénä eöøLé'å 'úBøBàî éäé' éòéáøa ,(bkÎci ` my)éLéîça , ¨§¦¦§¦§§¦§§©©¦©£¦¦
'õøàä àöBz'å 'íénä eöøLé'(`lÎk ` my)'õøàä àöBz'(å) éMMa , ¦§§©©¦§¥¨¨¤©¦¦§¥¨¨¤

e'íéîMä elëéå'(bÎ` a ,`lÎck ` my)miweqtd z` miwlgn eide . ©§ª©¨©¦
dy jk ,mi`exw dylyl zeiyxt oze`ayäLøtdäìBãboian ¨¨¨§¨

,miweqt dyy da yiy epiidc ,odizyå ,íéðLa dúBà ïéøB÷z` ¦¨¦§©¦§
äpèwämi`xew.ãéçéa ©§©¨§¨¦

df lke :dpynd zx`anúéøçLaeäçðnáe .óñeîámi`ian eid `l §©£¦§¨§¦§¨
`l` ,ziprzd gxeh iptn dxez xtqïéñðëðzqpkd zialïéøB÷å ¦§¨¦§¦

mei eze` ly d`ixwd z`ïäét ìò[dt lra]ky jxcúà ïéøB÷ ©¦¤§¦¤
z`ixwòîL.aeïéñðëð eéä àì äçðîa úaL áøòzqpkd zial llk §©¤¤©¨§¦§¨Ÿ¨¦§¨¦

,`exwl.úaMä ãBák éðtî¦§¥§©©¨
:cnrn oi` mday miniìlä Ba LiL íBé ìksqen ea oi`y s` mly ¨¤¥©¥

,dkepgd iniakïéàeaúéøçLa ãîòîmdl oi`y ,milyexi iyp`l ¥©£¨§©£¦
cnrn ea did j` ,lldd z` `exwl mikixvy meyn jkl i`pt

axwy meiae .dgpnaïéà ,óñeî ïaø÷s` cnrn,äìéòðaitl ¨§¨¨¥¦§¦¨
axwy meiae .sqend zaxwda micexhyïaø÷díéöòmiacpn eidy ¨§¨¥¦

,gafnlïéàcnrn,äçðîa,eze` dgece el mcew mivr oaxwyéøác ¥§¦§¨¦§¥
,äðBL òLBäé éaø äéä Ck ,éàfò ïa Bì øîà .àáé÷ò éaøaxwy meia ©¦£¦¨¨©¤©©¨¨¨©¦§ª©¤

ïéà ,óñeî ïaø÷cnrn,äçðnaaxwy meiaeïéà íéöò ïaø÷cnrn ¨§¨¨¥©¦§¨¨§¨¥¦¥
äìéòða.z`f rnyyke.éàfò ïák äðBL úBéäì àáé÷ò éaø øæç ¦§¦¨¨©©¦£¦¨¦§¤§¤©©

ipnf z` dpynd zx`an ,mivrd oaxw meia cnrn oic xe`ia ab`
:mzaxwdïîæzaxwdíòäå íéðäk éöòa didäòLz,dpya mipnf §©£¥Ÿ£¦§¨¨¦§¨

.gafnl mivr mixqg eid `l m` s` miaixwn eid mdaïñéða ãçàa§¤¨§¦¨
e`iadïa çøà éðahay,äãeäédlebd ipa elry dryay itl §¥¨©¤§¨

gx` ipa eacp oqipa cg`ae ,gafnl mivr eid `l l`xyi ux`l
e ,mivræenúa íéøNòáe`iadäãeäé ïa ãåc éða,[dcedi hayn] §¤§¦§©§¥¨¦¤§¨

e,äãeäé ïa LBòøt éða áàa äMîçáe,áëø ïa áãðBé éða Ba äòáLá ©£¦¨§¨§¥©§¤§¨§¦§¨§¥¨¨¤¥¨
eïa äàðñ éða Ba äøNòáhay,ïîéðaeïa àezæ éða Ba øNò äMîçá ¨£¨¨§¥§¨¨¤¦§¨¦©£¦¨¨¨§¥©¤

íänòå ,äãeäée`iadBèáLa äòhL éî ìëå íiåìe íéðäkepi`y - §¨§¦¨¤Ÿ£¦§¦¦§¨¦¤¨¨§¦§
,`ed hay dfi`n rceiåea e`iad okéòöB÷ éðáe éìò éáðBb éða §§¥§¥¡¦§¥§¥

,úBòéö÷e,äãeäé ïa áàBî úçô éða Ba íéøNòáeéða ìeìàa íéøNòá §¦§¤§¦§¥©©¨¤§¨§¤§¦¤¡§¥
LBòøt éða eáL úáèa ãçàa .äãeäé ïa ïéãòaixwdl dcedi hayn ¨¦¤§¨§¤¨§¥¥¨§¥©§

mrt mivr.äiðLeãîòî Ba äéä àì úáèa ãçàa,llkBa äéäLmb §¦¨§¤¨§¥¥Ÿ¨¨©£¨¤¨¨
ìlä,zixgy ly cnrn dgece ,dkepg meynåmbóñeî ïaø÷meyn ©¥§¨§¨¨

,dgpn ly cnrn dgece ,yceg y`xåmbíéöò ïaø÷,ea `aedy §¨§¨¥¦
.dlirp ly cnrn dgece

lr dlitzl epwzpy zereaw opi`y zeiprzd ipic xe`ia xg`l
xyr dray ,mireawd zenevd ipipr dpynd zx`an ,zexv

:a`a dryze fenzaeðéúBáà úà eòøéà íéøác äMîçzetewza £¦¨§¨¦¥§¤£¥
zepeyäMîçå ,æenúa øNò äòáLamixac.áàa äòLúazhxtne §¦§¨¨¨§©©£¦¨§¦§¨§¨

:dpynd,æenúa øNò äòáLa§¦§¨¨¨§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc ziprz(oey`x meil)

.mziprze mzlitzàlà ,àeä øeaö ìL çáL àì ,ìàeîL íäì øîà̈©¨¤§¥Ÿ¤©¤¦¤¨
,Baøî ñøt LwánL ãáòì ,äîBc øácä äîì ,ìLî íëì ìBLîà¤§¨¤¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¤§©¥§¨¥©

Bì eðézîä ,íäì øîàåcin ezywa e`lnz l`e÷î÷îúiL ãò §¨©¨¤©§¦©§¦§©§¥
ylgiy][,Bì eðz Ck øçàå ,øòèöéåwx minybd epzip epl s`e §¦§©¥§©©¨§

.meid lk epxrhvde epprzdy xg`l
:`xnbd zxxanìåïèwä ìàeîLdf oi`y xn` mixwnd ipyay §¦§¥©¨¨

,xeaivd gayéîc éëéä øeaö ìL BçáLecxiyk ote` dfi`a - ¦§¤¦¥¦¨¥
:`xnbd daiyn .xeaivd gay dfa yi mzlitz ici lr minyb

ykøîàxeaivd gilye ,çeøä áéMîcin,à÷éæ áLðeãéøBî øîà ¨©©¦¨©¨©¦¨¨©¦

e ,íLbäcin,àøèéî àúàmdl dpere mzlitza 'd utgy gkeny ©¤¤¨¨¦§¨
.cin

:dpyna epipyãeìa úéðòz eøæâå äNòîmcew minyb mdl ecxie ©£¤§¨§©£¦§
zevg,'åëmiaxrd oia e`ae ,aeh mei eyre ezye elk`e e`vie

.lecbd lld e`xwe
:`xnbd zl`eyìlä àîéðålecbdàøwéòîrecne ,eryepy drya §¥¨©¥¥¦¨¨

:`xnbd daiyn .ezye elk`y xg` cr epizndéøîàc àáøå éiaà©©¥§¨¨§¨§¦
ìlä íéøîBà ïéàL éôì ,eäééååøzlecbd ©§©§§¦¤¥§¦©¥
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הבשך מיאור חבס' תענית חיום ראשון עב' מ

cvik zeiprz xcq` cenr ek sc ± iyily wxtziprz
äòáù ùôðá àìà(elw mildz) "xya lkl mgl ozep" ea aezky jezn Ðxn`dl d`p Ð

.rayd lrøáåâ éáàã.mewn e` ,mc` my Ðåäá çéëùã`le iryte ,zexkye oii Ð

.lld exn`i

åìà úåéðòú øãñ êìò ïøãä

'éðúîóñåîá íé÷øô äùìùá`xnba yxtn .

zekxaa yxetn .mixry zlirp

yi dlirp izni` xgyd zltz wxta inlyexi

ixry zlirp `''ie ycwn ixry zlirp mixne`

dltz xnba axr zrl oze` milrepy miny

mziprz lka dlirp zltz lltzdl eid oibdepe

:t''kdeia oilltzny jxckúåãîòî ïä åìà.

oevxa lawziy mdixra oilltzn oiprznd

:onwlck mdig` oaxwéðá úà åö øîàðù éôì
'åâå ìàøùélk ly milwyd on `a cinzdy .

lr oicner l`xyi lk ediy xyt` i`e l`xyi

:mnewna zeidl zecnrn epine mpaxw iab

íéðåùàøä íéàéáð:yxtn `xnba cece l`eny .

øîùî ìë ìòly zexnyn mixyre drax` .

xnyn lk lre mepwiz cece l`enye eid mipdk

xira oicnere oireawy milyexia cnrn did

mixcd el` cale mdig` oaxw lr oicnere

l`xyiy xir lka zecnrn eid milyexia

mixyre drax` cbpk zecnrn c''kl ewlgp

zecn h''n ly `ziixaa `ipzck zexnyn

miel mipdk milyexia cnrn did opzc epiide

:mil`xyieíéåìå íéðäëmiler eid xnyn ly .

lkne xiyl miele dcearl mipdk milyexia

lr cenrl milyexia oireaw eid zecnrnd

:mdig` oaxwíäéøòì ïéñðëúî åéä øàùäå.

oevxa lawziy mdig` oaxw lr oilltzne

:mziprz meia dxez xtq oi`ivene oiprzne

úéùàøá äùòîá ïéøå÷å:`nrh yxtn `xnbae .

ïåùàøä íåéá:reay ly .'åë úéùàøá ïéøå÷.

oi`y itl riwx idi zyxte dpey`x dyxt

ick miweqt dryz dcal ziy`xa zyxta

:olek oke l`xyi iel odk z`ixwàöåúå éùùá
åìåëéå ãò õøàäoi` ux`d `vez zyxtay itl .

:elekie xne` jkitl miweqt dpeny `l` da

äìåãâ äùøôdze` oixew elld zeiyxtay .

da yi ziy`xa ly dpey`x dyxt oebk mipya

opixn`ck mipya dze` oixew eid miweqt dyng

riwx idi ipyd meiae cg`a riwx idi `xnba

meia miweqt 'd da yiy mipya eewi cg`a

:miweqt 'e da yiy mipya zexe`n idie miweqt 'd `l` da oi`y cg`a eewi iyilydïäéô ìò äúåà ïéøå÷ådphw dyxt ipzw `xwirn xn`w i`n `xnba irae envr ipta cg` lk .

:`kil dlirpa dyxt .mdit lr `pz xcde oixew dxez xtqac rnync 'ekúéøçù ãîòî åá ïéà ììä åá ùéù íåé ìëyiy mdig` oaxw lr oilltzn eid `l milyexia eidy oze` .

:cnrnd z` oigec eid lldd iptne lld z` oixewy mcnrn zeyrl i`pt odl oi`y itl lld eaóñåî ïáø÷oky lke milyexia dlirpa cnrn oi` milyexia sqen oaxw ea yiy mei .

micexh cnrn ly mipdkdy llk i`pt mdl did `le zenda izy `la sqen jl oi` cg` `edy cinzn xzei zenda aixwdl ea yiy sqena oicexh eidy itl sqenl dkenqd dgpna

:dlirpc cnrn 'it` dgece min ae`yle mivr aehgl micexh eid oday l`xyie sqenaíéöò ïáø÷did `l elit` mivr oaxw ea didy mei eze`e mipnf 'hn cg` oebk yxtn `xnba .

:dlirp ly [`le] el jenqd cnrn dgece dgpnl mcew mivr oaxwy iptn mivr oaxw iptn dgpn ly cnrn dgcp did sqen eaäçðîá ïéà óñåî ïáø÷ ùøåã òùåäé éáø äéä êë.

:`xnba yxtn `nrheíòäå íéðäë éöò ïîæ:mivr miacpzny .äòùúdaxd mivr eid elit`e meid eze` oaxw oiaixwn eide mivr `iadl miacpzn mrde mipdkd eid mipnf 'hd el`a .

:mipnf dryz el`a oiaixwne oiacpzn el` eid dkxrnläãåäé ïá çøà éðácec ipa eacpzdy fenza 'k cr mivr mdl wtqe oqipa cg`a dligz eacpzd md dlebd ipa elryky .

:did dcedi hayne l`eny gx`ãåã éðá:ikd exwin i`n` yxtn 'nbae od zg` dgtyn zerivw irvew ipae ilr iapeb ipa dcedi oa `ezf oinipa oa d`pq :jlnd cec zgtynn .éðá
äéðù ùåòøô éðá åáù åáù úáèá ãçàá ïéãò:mipnfd el` odl eraw i`n` yxtn `xnbae .úáèá ãçàá:'ek cnrn ea did `l [dkepge] g''x didy .
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éðàùelk`iy mcew lecbd lld mixne` eid ikdle - zexky eda igikyc `fegn ipa

,dltzd mcew dxnfc iweqta `weece ,zixgy xnel oibdep dxnfc iweqtae .ezyie

.d`ln qxkae dray ytpa `l` eze` mixne` oi` dltz zrya la`

åìà úéðòú øãñ êìò ïøãä

ìëá- zixgy cnrn ea oi` lld ea yiy mei

`l aeh mei x`yac ,dkepg epiidc :yexit

.sqen oaxw `la dl zgkyn

ïáø÷oiaxwy mei :yexit - dlirp ea oi` sqen

md oicexhy itl ,dlirp ea oi` - sqen ea

.dlirp xnel i`pt mdl oi`e sqena

ïáø÷dgpnd crc meyn - dgpn ea oi` mivr

ea yi la` .mivrd oaxwa micexh eid

,dlirp zry cr mixg`n eid `l jk lkc ,dlirp

i`fr oa xn`c.'eke did jk
dgpn
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àäå ?éðéà .äàìî ñøëå äòáN Lôð ìò àlà¤¨©¤¤§¥¨§¤¤§¥¨¦¦§¨
øæâå ,øáBb éáàc àzLéðë éáì òì÷éà àtt áø©©¨¦§©§¥§¦§¨©£¦¨§¨©
,ìlä øîàå ,úBöç ãò íéîLb íäì eãøéå ,úéðòz©£¦§¨§¨¤§¨¦©£§¨©©¥
éçéëLc ,àæBçî éða éðàL !eúLå eìëà Ck øçàå§©©¨¨§§¨¨¥§¥§¨¦§¦¦

.úeøëL eäa§¦§

ïøãäåìà úåéðòú øãñ êìò

äðùîìLaïéàNBð íéðäk ,äðMa íé÷øt äL ¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦§¦
,úéøçLa ,íBia íéîòt òaøà ïäétk úà¤©¥¤©§©§¨¦©§©£¦

,úBãîòî ïä elà .íéøetkä íBéáe úBãîònáe ,úBiðòza :íéøòL úìéòðáe äçðna ,óñeîa§¨§¦§¨¦§¦©§¨¦©©£¦©©£¨§©¦¦¥¥©£¨
Bðéà àeäå ,áø÷ íãà ìL Bðaø÷ Càéä éëå 'éîçì éðaø÷ úà ìàøNé éða úà åö' øîàpL éôì§¦¤¤¡©©¤§¥¦§¨¥¤¨§¨¦©§¦§¦¥©¨§¨¤¨¨¨¥§¥
,øîLîe øîLî ìk ìò .úBøîLî äòaøàå íéøNò íéðBLàøä íéàéáð eðé÷úä ?åéab ìò ãîBò¥©©¨¦§¦§¦¦¨¦¦¤§¦§©§¨¨¦§¨©¨¦§¨¦§¨
íéðäk ,úBìòì øîLnä ïîæ òébä .íéìàøNé ìLå íiåì ìL íéðäk ìL íéìLeøéa ãîòî äéä̈¨©£¨¦¨©¦¤Ÿ£¦¤§¦¦§¤¦§¨¥¦¦¦©§©©¦§¨©£Ÿ£¦
.úéLàøa äNòîa ïéàøB÷å ïäéøòì ïéñpkúî øîLî BúBàaL ìàøNéå ,íéìLeøéì íéìBò íiåìe§¦¦¦¦¨©¦§¦§¨¥¤§¦§¨¦§©§¦§¨¥¤§§¦§©£¥§¥¦
ïépòúî eéä àìå .éLéîç íBé ãòå éðL íBiî ,òeáLa íéîé äòaøà ïépòúî eéä ãîònä éLðàå)§©§¥©©£¨¨¦§©¦©§¨¨¨¦§¨©¦¥¦§©£¦¦§Ÿ¨¦§©¦
äòéâéì âðBòå äçeðnî eàöé àlL éãk ¯ úaLa ãçàa àìå ,úaMä ãBák éðtî ¯ úaL áøò¤¤©¨¦§¥§©©¨§Ÿ§¤¨§©¨§¥¤Ÿ¥§¦§¨§¤¦¦¨
éLéìMa .'íénä eåwé'å 'òé÷ø éäé' éðMa .'òé÷ø éäé'å 'úéLàøa' ïBLàøä íBia .(eúeîéå ,úéðòúå§©£¦§¨©¨¦§¥¦§§¦¨¦©©¥¦§¦¨¦©§¦¨©©¦©§¦¦
'íénä eöøLé' éLéîça .'íénä eöøLé'å 'úBøBàî éäé' éòéáøa .'úBøBàî éäé'å 'íénä eåwé'¦¨©©¦§§¦§¨§¦¦§¦§§¦§§©©¦©£¦¦¦§§©©¦
,íéðLa dúBà ïéøB÷ äìBãb äLøt .'íéîMä elëéå' 'õøàä àöBz'(å) éMMa .'õøàä àöBz'å§¥¨¨¤©¦¦§¥¨¨¤©§ª©¨©¦¨¨¨§¨¦¨¦§©¦
úaL áøò .òîL úà ïéøB÷k ,ïäét ìò ïéøB÷å ïéñðëð äçðnáe óñeîá ,úéøçLa .ãéçéa äpèwäå§©§©¨§¨¦§©£¦§¨§¦§¨¦§¨¦§¦©¦¤§¦¤§©¤¤©¨
ïaø÷ .úéøçLa ãîòî ïéà ,ìlä Ba LiL íBé ìk .úaMä ãBák éðtî ¯ ïéñðëð eéä àì ,äçðîa§¦§¨Ÿ¨¦§¨¦¦§¥§©©¨¨¤¥©¥¥©£¨§©£¦¨§¨
äéä Ck ,éàfò ïa Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,äçðîa ïéà ¯ íéöò ïaø÷ .äìéòða ïéà ¯ óñeî¨¥¦§¦¨¨§¨¥¦¥§¦§¨¦§¥©¦£¦¨¨©¤©©¨¨¨
úBéäì àáé÷ò éaø øæç .äìéòða ïéà ¯ íéöò ïaø÷ ,äçðna ïéà ¯ óñeî ïaø÷ :äðBL òLBäé éaø©¦§ª©¤¨§¨¨¥©¦§¨¨§¨¥¦¥¦§¦¨¨©©¦£¦¨¦§
íéøNòá .äãeäé ïa çøà éða ¯ ïñéða ãçàa .äòLz ,íòäå íéðäk éöò ïîæ .éàfò ïák äðBL¤§¤©©§©£¥Ÿ£¦§¨¨¦§¨§¤¨§¦¨§¥¨©¤§¨§¤§¦
áãðBé éða ¯ Ba äòáLá .äãeäé ïa LBòøt éða ¯ áàa äMîçá .äãeäé ïa ãåc éða ¯ æenúa§©§¥¨¦¤§¨©£¦¨§¨§¥©§¤§¨§¦§¨§¥¨¨
íänòå ,äãeäé ïa àezæ éða ¯ Ba øNò äMîçá .ïîéða ïa äàðñ éða ¯ Ba äøNòá .áëø ïa¤¥¨¨£¨¨§¥§¨¨¤¦§¨¦©£¦¨¨¨§¥©¤§¨§¦¨¤
éða ¯ Ba íéøNòá .úBòéö÷ éòöB÷ éðáe éìò éáðBb éðáe ,BèáLa äòhL éî ìëå íiåìe íéðäkŸ£¦§¦¦§¨¦¤¨¨§¦§§¥§¥¡¦§¥§¥§¦§¤§¦§¥
LBòøt éða eáL ¯ úáèa ãçàa .äãeäé ïa ïéãò éða ¯ ìeìàa íéøNòá .äãeäé ïa áàBî úçô©©¨¤§¨§¤§¦¤¡§¥¨¦¤§¨§¤¨§¥¥¨§¥©§
äMîç .íéöò ïaø÷å óñeî ïaø÷å ìlä Ba äéäL ,ãîòî Ba äéä àì ,úáèa ãçàa .äiðL§¦¨§¤¨§¥¥Ÿ¨¨©£¨¤¨¨©¥§¨§¨¨§¨§¨¥¦£¦¨

a äòLúa äMîçå ,æenúa øNò äòáLa eðéúBáà úà eòøéà íéøác,æenúa øNò äòáLa .áà §¨¦¥§¤£¥§¦§¨¨¨§©©£¦¨§¦§¨§¨§¦§¨¨¨§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc ziprz(ipy meil)

,äàìî ñøëå äòáN Lôð ìò àlàea xn`py iptn(dk elw mildz)ozp' ¤¨©¤¤§¥¨§¤¤§¥¨Ÿ¥
oia edexn` okle ,raeyd lr xn`dl ie`xe 'xUA lkl mgl¤¤§¨¨¨

.mzlik` xg` miiaxrd
:`xnbd dywnéðéà,oicd jk ike -éáì òìwéà àtt áø àäå ¥¦§¨©¨¨¦§©§¥

øáBb éáàc àzLéðkia` ly zqpkd zial oncfd `tt ax ixde - §¦§¨©£¦¨
,minyb zxivr zra xaeb,úBöç ãò íéîLb íäì eãøéå ,úéðòz øæâå§¨©©£¦§¨§¨¤§¨¦©£

,zevg mcew ,xnelkøîàåexn` mdlìlälecbdeìëà Ck øçàå §¨©¦©¥§©©¨¨§
,eúLå:`xnbd zvxzn .dlik`d mcew exne`l ozipy x`eane §¨

àæBçî éða éðàLmipey df zqpk zia okW day `fegn xird ipa - ©¦§¥§¨¨©
,miyp`d x`ynúeøëL eäa éçéëLc,mzcerqa dievn zexkyy - ¦§¦¦§¦§

zepyl mdl dxed okle ,lld xnel elkei `le exkzyiy yyg yie
.mzlik` mcew exne`le ef dkldn

åìà úåéðòú øãñ êìò ïøãä

íé÷øô äùìùá ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
meie zecnrnae zeiprza mitk z`iyp ipnf zx`an dpynd

:mixetikdìLaíé÷øt äL[mipnf],äðMadíéðäkeidúà ïéàNBð ¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦§¦¤
ïäétkmrd z` jxalt òaøàäçðna ,óñeîa ,úéøçLa ,íBia íéîò ©¥¤©§©§¨¦©§©£¦§¨§¦§¨

íéøòL úìéòðáe,miwxt dyly mze` md el`e .dlirp zlitz - ¦§¦©§¨¦
.íéøetkä íBéáe úBãîònáe ,úBiðòza©©£¦©©£¨§©¦¦

:mpipr zx`an `id ,zecnrna mb dpynd zxacny ab`ïä elà¥¥
úBãîòî,mnrh dneøîàpL éôì(a gk xacna)ìàøNé éða úà åö','ebe ©£¨§¦¤¤¡©©¤§¥¦§¨¥

éîçì éðaø÷ úà`a cinzdy ,'FcrFnA il aixwdl ExnWY ,'ebe ¤¨§¨¦©§¦¦§§§©§¦¦§£
,ea wlg yi mlekle ,l`xyi lk ilwyníãà ìL Bðaø÷ Càéä éëå§¦¥©¨§¨¤¨¨

,åéab ìò ãîBò Bðéà àeäå áø÷okzi `le ,exneyl leki epi` ixd ¨¥§¥¥©©¨
okl ,mei lk cinzd oaxw iab lr ecnri l`xyi lkyeðé÷úä¦§¦

úBøîLî äòaøàå íéøNò íéðBLàøä íéàéáðxnyn lky ,mipdk ly §¦¦¨¦¦¤§¦§©§¨¨¦§¨
e ,ycwnd ziaa cg` reay caerãîòî äéä øîLîe øîLî ìk ìò©¨¦§¨¦§¨¨¨©£¨

miyp`íéðäk ìL íéìLeøéae,íéìàøNé ìLå íiåì ìLmicner eidy ¦¨©¦¤Ÿ£¦¤§¦¦§¤¦§¨¥¦
yke .l`xyi lk zegilya mdig` oaxw lrîæ òébäøîLnä ï ¦¦©§©©¦§¨

úBìòìeze` ynyn eay reayd ribdyk ,xnelk ,milyexil ©£
,xnyníiåìe íéðäkeid xnynay,íéìLeøéì íéìBòmipdkd Ÿ£¦§¦¦¦¦¨©¦

,xiyl mielde dcearløîLî BúBàaL ìàøNéåiyp`e ,xnelk - §¦§¨¥¤§¦§¨
,milyexia mixc eid `ly el` ,xnyn eze` ly cnrndïéñpkúî¦§©§¦

ïäéøòìmi`ivene ,miprzne ,oevxa oaxwd lawziy milltzne §¨¥¤
dxez xtqïéàøB÷åeaazeiyxtúéLàøa äNòî.oldlck §§¦§©£¤§¥¦

:miprzn cnrnd iyp` eid mini el`a zx`an dpyndéLðàå)§©§¥
òeáLa íéîé äòaøà ïépòúî eéä ãîònä,dfíBé ãòå éðL íBiî ©©£¨¨¦§©¦©§¨¨¨¦§¨©¦¥¦§©

ïépòúî eéä àìå .éLéîça,úaMä ãBák éðtî ,úaL áøòeqpki `ly £¦¦§Ÿ¨¦§©¦¤¤©¨¦§¥§©©¨
,miarx mdyk zayläçeðnî eàöé àlL éãk ,úaLa ãçàa àìå§Ÿ§¤¨§©¨§¥¤Ÿ¥§¦§¨

âðBòåzay lyeúeîéå úéðòúå äòéâéìjk meyn.( §¤¦¦¨§©£¦§¨
mi`xew eidy ziy`xa dyrn zeiyxt z` dpen dpynd

:zecnrnaïBLàøä íBia,zeiyxt izy mi`xew reaya'úéLàøa' ©¨¦§¥¦

'òé÷ø éäé'å(gÎ` ` ziy`xa)'ziy`xa' zyxtay meyn ,iyrn day §§¦¨¦©
mi`exw dylyl `exwl jixve ,miweqt dryz oi` oey`x mei
idi' zyxt z` `exwl mitiqen okl ,miweqt dyly cg` lkle

,mi`ad minia miyer oke .ipy mei iyrn day 'riwxéðMami`xew ©¥¦
'íénä eåwé'å 'òé÷ø éäé'(biÎe ` my)'úBøBàî éäé'å 'íénä eåwé' éLéìMa , §¦¨¦©§¦¨©©¦©§¦¦¦¨©©¦§§¦§

(hiÎh my)'íénä eöøLé'å 'úBøBàî éäé' éòéáøa ,(bkÎci ` my)éLéîça , ¨§¦¦§¦§§¦§§©©¦©£¦¦
'õøàä àöBz'å 'íénä eöøLé'(`lÎk ` my)'õøàä àöBz'(å) éMMa , ¦§§©©¦§¥¨¨¤©¦¦§¥¨¨¤

e'íéîMä elëéå'(bÎ` a ,`lÎck ` my)miweqtd z` miwlgn eide . ©§ª©¨©¦
dy jk ,mi`exw dylyl zeiyxt oze`ayäLøtdäìBãboian ¨¨¨§¨

,miweqt dyy da yiy epiidc ,odizyå ,íéðLa dúBà ïéøB÷z` ¦¨¦§©¦§
äpèwämi`xew.ãéçéa ©§©¨§¨¦

df lke :dpynd zx`anúéøçLaeäçðnáe .óñeîámi`ian eid `l §©£¦§¨§¦§¨
`l` ,ziprzd gxeh iptn dxez xtqïéñðëðzqpkd zialïéøB÷å ¦§¨¦§¦

mei eze` ly d`ixwd z`ïäét ìò[dt lra]ky jxcúà ïéøB÷ ©¦¤§¦¤
z`ixwòîL.aeïéñðëð eéä àì äçðîa úaL áøòzqpkd zial llk §©¤¤©¨§¦§¨Ÿ¨¦§¨¦

,`exwl.úaMä ãBák éðtî¦§¥§©©¨
:cnrn oi` mday miniìlä Ba LiL íBé ìksqen ea oi`y s` mly ¨¤¥©¥

,dkepgd iniakïéàeaúéøçLa ãîòîmdl oi`y ,milyexi iyp`l ¥©£¨§©£¦
cnrn ea did j` ,lldd z` `exwl mikixvy meyn jkl i`pt

axwy meiae .dgpnaïéà ,óñeî ïaø÷s` cnrn,äìéòðaitl ¨§¨¨¥¦§¦¨
axwy meiae .sqend zaxwda micexhyïaø÷díéöòmiacpn eidy ¨§¨¥¦

,gafnlïéàcnrn,äçðîa,eze` dgece el mcew mivr oaxwyéøác ¥§¦§¨¦§¥
,äðBL òLBäé éaø äéä Ck ,éàfò ïa Bì øîà .àáé÷ò éaøaxwy meia ©¦£¦¨¨©¤©©¨¨¨©¦§ª©¤

ïéà ,óñeî ïaø÷cnrn,äçðnaaxwy meiaeïéà íéöò ïaø÷cnrn ¨§¨¨¥©¦§¨¨§¨¥¦¥
äìéòða.z`f rnyyke.éàfò ïák äðBL úBéäì àáé÷ò éaø øæç ¦§¦¨¨©©¦£¦¨¦§¤§¤©©

ipnf z` dpynd zx`an ,mivrd oaxw meia cnrn oic xe`ia ab`
:mzaxwdïîæzaxwdíòäå íéðäk éöòa didäòLz,dpya mipnf §©£¥Ÿ£¦§¨¨¦§¨

.gafnl mivr mixqg eid `l m` s` miaixwn eid mdaïñéða ãçàa§¤¨§¦¨
e`iadïa çøà éðahay,äãeäédlebd ipa elry dryay itl §¥¨©¤§¨

gx` ipa eacp oqipa cg`ae ,gafnl mivr eid `l l`xyi ux`l
e ,mivræenúa íéøNòáe`iadäãeäé ïa ãåc éða,[dcedi hayn] §¤§¦§©§¥¨¦¤§¨

e,äãeäé ïa LBòøt éða áàa äMîçáe,áëø ïa áãðBé éða Ba äòáLá ©£¦¨§¨§¥©§¤§¨§¦§¨§¥¨¨¤¥¨
eïa äàðñ éða Ba äøNòáhay,ïîéðaeïa àezæ éða Ba øNò äMîçá ¨£¨¨§¥§¨¨¤¦§¨¦©£¦¨¨¨§¥©¤

íänòå ,äãeäée`iadBèáLa äòhL éî ìëå íiåìe íéðäkepi`y - §¨§¦¨¤Ÿ£¦§¦¦§¨¦¤¨¨§¦§
,`ed hay dfi`n rceiåea e`iad okéòöB÷ éðáe éìò éáðBb éða §§¥§¥¡¦§¥§¥

,úBòéö÷e,äãeäé ïa áàBî úçô éða Ba íéøNòáeéða ìeìàa íéøNòá §¦§¤§¦§¥©©¨¤§¨§¤§¦¤¡§¥
LBòøt éða eáL úáèa ãçàa .äãeäé ïa ïéãòaixwdl dcedi hayn ¨¦¤§¨§¤¨§¥¥¨§¥©§

mrt mivr.äiðLeãîòî Ba äéä àì úáèa ãçàa,llkBa äéäLmb §¦¨§¤¨§¥¥Ÿ¨¨©£¨¤¨¨
ìlä,zixgy ly cnrn dgece ,dkepg meynåmbóñeî ïaø÷meyn ©¥§¨§¨¨

,dgpn ly cnrn dgece ,yceg y`xåmbíéöò ïaø÷,ea `aedy §¨§¨¥¦
.dlirp ly cnrn dgece

lr dlitzl epwzpy zereaw opi`y zeiprzd ipic xe`ia xg`l
xyr dray ,mireawd zenevd ipipr dpynd zx`an ,zexv

:a`a dryze fenzaeðéúBáà úà eòøéà íéøác äMîçzetewza £¦¨§¨¦¥§¤£¥
zepeyäMîçå ,æenúa øNò äòáLamixac.áàa äòLúazhxtne §¦§¨¨¨§©©£¦¨§¦§¨§¨

:dpynd,æenúa øNò äòáLa§¦§¨¨¨§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc ziprz(oey`x meil)

.mziprze mzlitzàlà ,àeä øeaö ìL çáL àì ,ìàeîL íäì øîà̈©¨¤§¥Ÿ¤©¤¦¤¨
,Baøî ñøt LwánL ãáòì ,äîBc øácä äîì ,ìLî íëì ìBLîà¤§¨¤¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¤§©¥§¨¥©

Bì eðézîä ,íäì øîàåcin ezywa e`lnz l`e÷î÷îúiL ãò §¨©¨¤©§¦©§¦§©§¥
ylgiy][,Bì eðz Ck øçàå ,øòèöéåwx minybd epzip epl s`e §¦§©¥§©©¨§

.meid lk epxrhvde epprzdy xg`l
:`xnbd zxxanìåïèwä ìàeîLdf oi`y xn` mixwnd ipyay §¦§¥©¨¨

,xeaivd gayéîc éëéä øeaö ìL BçáLecxiyk ote` dfi`a - ¦§¤¦¥¦¨¥
:`xnbd daiyn .xeaivd gay dfa yi mzlitz ici lr minyb

ykøîàxeaivd gilye ,çeøä áéMîcin,à÷éæ áLðeãéøBî øîà ¨©©¦¨©¨©¦¨¨©¦

e ,íLbäcin,àøèéî àúàmdl dpere mzlitza 'd utgy gkeny ©¤¤¨¨¦§¨
.cin

:dpyna epipyãeìa úéðòz eøæâå äNòîmcew minyb mdl ecxie ©£¤§¨§©£¦§
zevg,'åëmiaxrd oia e`ae ,aeh mei eyre ezye elk`e e`vie

.lecbd lld e`xwe
:`xnbd zl`eyìlä àîéðålecbdàøwéòîrecne ,eryepy drya §¥¨©¥¥¦¨¨

:`xnbd daiyn .ezye elk`y xg` cr epizndéøîàc àáøå éiaà©©¥§¨¨§¨§¦
ìlä íéøîBà ïéàL éôì ,eäééååøzlecbd ©§©§§¦¤¥§¦©¥
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cvik zeiprz xcq` cenr ek sc ± iyily wxtziprz
äòáù ùôðá àìà(elw mildz) "xya lkl mgl ozep" ea aezky jezn Ðxn`dl d`p Ð

.rayd lrøáåâ éáàã.mewn e` ,mc` my Ðåäá çéëùã`le iryte ,zexkye oii Ð

.lld exn`i

åìà úåéðòú øãñ êìò ïøãä

'éðúîóñåîá íé÷øô äùìùá`xnba yxtn .

zekxaa yxetn .mixry zlirp

yi dlirp izni` xgyd zltz wxta inlyexi

ixry zlirp `''ie ycwn ixry zlirp mixne`

dltz xnba axr zrl oze` milrepy miny

mziprz lka dlirp zltz lltzdl eid oibdepe

:t''kdeia oilltzny jxckúåãîòî ïä åìà.

oevxa lawziy mdixra oilltzn oiprznd

:onwlck mdig` oaxwéðá úà åö øîàðù éôì
'åâå ìàøùélk ly milwyd on `a cinzdy .

lr oicner l`xyi lk ediy xyt` i`e l`xyi

:mnewna zeidl zecnrn epine mpaxw iab

íéðåùàøä íéàéáð:yxtn `xnba cece l`eny .

øîùî ìë ìòly zexnyn mixyre drax` .

xnyn lk lre mepwiz cece l`enye eid mipdk

xira oicnere oireawy milyexia cnrn did

mixcd el` cale mdig` oaxw lr oicnere

l`xyiy xir lka zecnrn eid milyexia

mixyre drax` cbpk zecnrn c''kl ewlgp

zecn h''n ly `ziixaa `ipzck zexnyn

miel mipdk milyexia cnrn did opzc epiide

:mil`xyieíéåìå íéðäëmiler eid xnyn ly .

lkne xiyl miele dcearl mipdk milyexia

lr cenrl milyexia oireaw eid zecnrnd

:mdig` oaxwíäéøòì ïéñðëúî åéä øàùäå.

oevxa lawziy mdig` oaxw lr oilltzne

:mziprz meia dxez xtq oi`ivene oiprzne

úéùàøá äùòîá ïéøå÷å:`nrh yxtn `xnbae .

ïåùàøä íåéá:reay ly .'åë úéùàøá ïéøå÷.

oi`y itl riwx idi zyxte dpey`x dyxt

ick miweqt dryz dcal ziy`xa zyxta

:olek oke l`xyi iel odk z`ixwàöåúå éùùá
åìåëéå ãò õøàäoi` ux`d `vez zyxtay itl .

:elekie xne` jkitl miweqt dpeny `l` da

äìåãâ äùøôdze` oixew elld zeiyxtay .

da yi ziy`xa ly dpey`x dyxt oebk mipya

opixn`ck mipya dze` oixew eid miweqt dyng

riwx idi ipyd meiae cg`a riwx idi `xnba

meia miweqt 'd da yiy mipya eewi cg`a

:miweqt 'e da yiy mipya zexe`n idie miweqt 'd `l` da oi`y cg`a eewi iyilydïäéô ìò äúåà ïéøå÷ådphw dyxt ipzw `xwirn xn`w i`n `xnba irae envr ipta cg` lk .

:`kil dlirpa dyxt .mdit lr `pz xcde oixew dxez xtqac rnync 'ekúéøçù ãîòî åá ïéà ììä åá ùéù íåé ìëyiy mdig` oaxw lr oilltzn eid `l milyexia eidy oze` .

:cnrnd z` oigec eid lldd iptne lld z` oixewy mcnrn zeyrl i`pt odl oi`y itl lld eaóñåî ïáø÷oky lke milyexia dlirpa cnrn oi` milyexia sqen oaxw ea yiy mei .

micexh cnrn ly mipdkdy llk i`pt mdl did `le zenda izy `la sqen jl oi` cg` `edy cinzn xzei zenda aixwdl ea yiy sqena oicexh eidy itl sqenl dkenqd dgpna

:dlirpc cnrn 'it` dgece min ae`yle mivr aehgl micexh eid oday l`xyie sqenaíéöò ïáø÷did `l elit` mivr oaxw ea didy mei eze`e mipnf 'hn cg` oebk yxtn `xnba .

:dlirp ly [`le] el jenqd cnrn dgece dgpnl mcew mivr oaxwy iptn mivr oaxw iptn dgpn ly cnrn dgcp did sqen eaäçðîá ïéà óñåî ïáø÷ ùøåã òùåäé éáø äéä êë.

:`xnba yxtn `nrheíòäå íéðäë éöò ïîæ:mivr miacpzny .äòùúdaxd mivr eid elit`e meid eze` oaxw oiaixwn eide mivr `iadl miacpzn mrde mipdkd eid mipnf 'hd el`a .

:mipnf dryz el`a oiaixwne oiacpzn el` eid dkxrnläãåäé ïá çøà éðácec ipa eacpzdy fenza 'k cr mivr mdl wtqe oqipa cg`a dligz eacpzd md dlebd ipa elryky .

:did dcedi hayne l`eny gx`ãåã éðá:ikd exwin i`n` yxtn 'nbae od zg` dgtyn zerivw irvew ipae ilr iapeb ipa dcedi oa `ezf oinipa oa d`pq :jlnd cec zgtynn .éðá
äéðù ùåòøô éðá åáù åáù úáèá ãçàá ïéãò:mipnfd el` odl eraw i`n` yxtn `xnbae .úáèá ãçàá:'ek cnrn ea did `l [dkepge] g''x didy .
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,dltzd mcew dxnfc iweqta `weece ,zixgy xnel oibdep dxnfc iweqtae .ezyie

.d`ln qxkae dray ytpa `l` eze` mixne` oi` dltz zrya la`
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.sqen oaxw `la dl zgkyn

ïáø÷oiaxwy mei :yexit - dlirp ea oi` sqen

md oicexhy itl ,dlirp ea oi` - sqen ea

.dlirp xnel i`pt mdl oi`e sqena

ïáø÷dgpnd crc meyn - dgpn ea oi` mivr

ea yi la` .mivrd oaxwa micexh eid

,dlirp zry cr mixg`n eid `l jk lkc ,dlirp
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miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtziprz
úåçåìä åøáúùð.yxtn `xnba Ðãéîúä ìèáåaixwdln dxfb zeklnd dxfby itl Ð

.cerìëéäá íìö ãîòåäåzyxta inlyexi mebxza yxetnck ,dypn ecinrdy Ð

.(eq ediryi) 'ebe "i`qk minyd"åðéúåáà ìòmiyp`a yi` d`xi m`" xacnd xec Ð

.(` mixac) 'ebe "ux`d z` dfd rxd xecd dl`døúéáoixc l`xyi eide ,dlecb xir Ð

`wy` :(`,fp) "oiwfipd" wxt ,oihib zkqna ,da

.xzia axg wtqixc'åë áàá äòùú ìçù úáù
.reay Ðïéøúåî éùéîçáa`a dryz lg m` Ð

zay axralgyke ,iyinga qakl oixzen Ð

zaya iriaxa a`a dryzjixhvi` `l Ð

epy `l :`xnba opixn`ck ,oixzenc ipzinl

.'ek eiptl `l`ïéìéùáú éðùe` ,mibce xya Ð

,eilry dviae bc e` ,eilry miviae xya

.(a,ciw) "migqt iaxr" wxta xn`ckäðùéÐ

.yxtn `xnbaäèîä úééôë`le ,dipt lr Ð

.dilr oyiiïéìåàù,efn ef zel`ey oleky Ð

.'ek yiial `ly ick ,zexiyr elit`ïéðåòè
äìéáèzg` lk oi`y itl ,meyaliy mcew Ð

.dzid dcp `ny ,dzxaga d`iwaúåìåçåÐ

.(`k mihtey) "zelegna legl" enkêìîá
äîìù.ely melydy jlna Ðåîàzqpk Ð

.l`xyiäøåú ïúî äæepzipy ,mixetkd mei Ð

.zepexg`d zegel ea

àøîâïéììôúîù ïîæ ìëzixgy epiidc Ð

.dlirpe dgpneíåéá íéîòô äòáøà ïäî ùéÐ

.sqen ea yiy ,mixetkd meiàîòè éàî àîåé ìë
äçðîá åäééãé éðäë éùøô àì`nei lkc Ð

`kync oipnife ,crq xaky ,zexky dia `giky

.dixng icda dici yixte ,xkzyne dizcerq

oii" xn`py ,eitk z` `yil xeq` oii iezy odke

z`iype ,(i `xwie) 'ebe "mk`eaa zyz l` xkye

.onwlck ,dcear oirn mitkàðãéàäÐ

,zexky `giky `l zecnrnae zeiprza

.(a,fk) onwlck oiprzn inp zecnrnaeïðéøæâÐ

.mini x`y eh` ziprzàîåé ìëá äúéìã äìéòð
.ziprzd meia `l` Ðà÷øéôá ïðéùøããÐ

dizeek mewilc opirac ,xi`n iaxk dkld

.`nlrïðéøåà ééåøåàxi`n iaxk Ðez` i` Ð

`wxita la` ,onwl`hiyt `lc ,opiyxc `l Ð

o`ne .xi`n iaxk dkld iedizc i`d ilek dil

ebdp xn`cla` ,odili`n ebdp od :rnyn Ð

rnyn bdpne .xwir epi`yi bdpn zxez Ð

.`ed xyk bdpne ,xacaäëìä øîà ïîçð áøå
éñåé éáøë äëìäå éñåé éáøëwiqt `w `xnb Ð

.iqei iaxk dkld dl iwene ,`nzq xcdne

.'ek `pci`d `l`e jixt `w ikd`eêåîñã ïåéë
'åëå äîçä úòé÷ùìzriwy cr oixg`ny Ð

zial oikled opi`e ,dry lk oilltzne ,dngd

eidy enk dlrnle dvgne zery yyn zqpkd

.minid oze`l oiyeràéîã äìéòð úìôúëÐ

,`nei lkc dgpn meyn xfbinl `kil `zydc

.`nei lka `zil `d ik `zgpncàäéî øåëù
íéôë úàéùðá øåñà`l xi`n iax elit`c Ð

.`ed zexky e`l `pci`dc meyn `l` xn`w

êøáî ïäë úùøôl`xyi ipa z` ekxaz dk" Ð

.(e xacna) "mdl xen`'åë úøùî äîcaer Ð

,ynn oii iiezy `l` xqzin `lc ,dcear

ovxga `d ,'ebe "zyz l` xkye oii" aizkcÐ

.xzen
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äçðîeda zilc ziprzc `neia elit` - opax exfb zexky eda igiky `nei lkc dlirpe

(`,i) zayc `nw wxtae zexky `kiiy dgpnac rnyn `kdc :`iywe .zexky

`kiiy `l dgpnac mzd xn`wc `dc :xnel yie !zexky `kiiy `l dgpnac `icda xn`w

zexky giky xzeic (zay iabl) melk e`l dgpnc zexky ziaxr iabl xnel dvex !zexky

dgpna mlerl la` ,dgpnan (xzei) ziaxra

.sqene zixgy iabl zexky jiiy

ïàîå- opixen `l inp iiexe` ebdp xn`c

.(a,eh) dpyd y`xc `nw wxta epyxit

àðãéàäåediici ipdk iqxtc `nlr bedp

.dngd zriwyl jenq dgpna

dgpna mitk z`iyp xnel mrd ebdp `l jkle

meid cera dgpn oilltzny itl mixetkd meia

z`iyp yi zeiprz x`ya dgpna la` ,lecb

yi mixetkd meia dlirpa mewn lkn la` .mitk

.mitk z`iyp
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,øéòä äò÷áeäå ,ãéîzä ìèáe ,úBçelä eøazLð¦§©§©¨¥©¨¦§§§¨¨¦
.ìëéäa íìö ãéîòäå äøBzä úà ñBîèñBtà óøNå§¨©©§§¤©¨§¤¡¦¤¤©¥¨
,õøàì eñðké àlL eðéúBáà ìò øæâð áàa äòLúa§¦§¨§¨¦§©©£¥¤Ÿ¦¨§¨¨¤
äLøçðå ,øúéa äãkìðå ,äiðMáe äðBLàøa úéaä áøçå§¨©©©¦¨¦¨©§¦¨§¦§§¨¥¨§¤§§¨
ìçL úaL .äçîNa ïéèòîî ,áà ñðëpMî .øéòä̈¦¦¤¦§¨¨§©£¦§¦§¨©¨¤¨
.ñaëlîe øtñlî øeñà ,dëBúa úBéäì áàa äòLz¦§¨§¨¦§§¨¨¦§©¥¦§©¥
äòLz áøò .úaMä ãBáë éðtî ïéøzeî éLéîçáe©£¦¦¨¦¦§¥§©©¨¤¤¦§¨
øNa ìëàé àì .ïéìéLáú éðL íãà ìëàé àì ,áàa§¨ŸŸ©¨¨§¥©§¦¦ŸŸ©¨¨
.äpLé :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .ïéé äzLé àìå§Ÿ¦§¤©¦©¨¦§¤©§¦¥¥§©¤
Bì eãBä àìå ,ähnä úéiôëa áéiçî äãeäé éaø©¦§¨§©¥¦§¦©©¦¨§Ÿ
áàa øNò äMîçk ìàøNéì íéáBè íéîé eéä àì :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .íéîëç£¨¦¨©©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¨¨¦¦§¦§¨¥©£¦¨¨¨§¨
ïéàL éî úà Léiáì àlL ,ïéìeàL ïáì éìëa úBàöBé íéìLeøé úBða ïäaL ,íéøetkä íBéëe§©¦¦¤¨¤§§¨©¦§¦§¥¨¨§¦¤Ÿ§©¥¤¦¤¥

.äìéáè ïéðeòè íéìkä ìk .Bì?úBøîBà eéä äîe .íéîøka úBìBçå úBàöBé íéìLeøé úBðáe ¨©¥¦§¦§¦¨§§¨©¦§§©§¨¦¤¨§
éðéò àð àN !øeça"éðéò ïzz ìà .Cì øøBa äzà äî äàøe Eéðéò ïz .éåpa E."äçtLna E ¨¨¨¥¤§¥¨©¨¥¨©¦¥¥¤©Ÿ¥¥¤©¦§¨¨

äeììäéå ,äéãé éøtî dì eðz" :øîBàå ."ìläúz àéä 'ä úàøé äMà ,éôiä ìáäå ,ïçä ø÷L"¤¤©¥§¤¤©Ÿ¦¦¨¦§©¦¦§©¨§¥§¨¦§¦¨¤¨¦©§¨
äøhòL äøèòa äîìL Cìna ,ïBiö úBða ,äðéàøe äðéàö" :øîBà àeä ïëå ."äéNòî íéøòMá©§¨¦©£¤¨§¥¥§¤¨§¤¨§¦©¤¤§ŸŸ©£¨¨¤¦§¨
úçîN íBéáe" .äøBz ïzî äæ ¯ "Búpúç íBéa" ."Baì úçîN íBéáe ,Búpúç íBéa Bnà Bì¦§£ª¨§¦§©¦§£ª¨¤©©¨§¦§©

eðéîéa äøäîa äðaiL ,Lc÷nä úéa ïéða äæ ¯ "Baì.àøîâìLa"íéðäk äðMa íé÷øt äL ¦¤¦§©¥©¦§¨¤¦¨¤¦§¥¨§¨¥¦§¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦
?óñeî àkéà éî úBãîòîe úBiðòz ."'åë ,íäétk úà ïéàNBð:éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç §¦¤©¥¤©£¦©£¨¦¦¨¨©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

ìLa",íBéa íéîòt äòaøà ïäî Léå ,ïéìltúnL ïîæ ìk ïäétk úà ïéàNBð íéðäk íé÷øt äL ¦§¨§¨¦Ÿ£¦§¦¤©¥¤¨§©¤¦§©§¦§¥¥¤©§¨¨§¨¦§
ìL ïä elàå .íéøòL úìéòðe ,äçðî ,óñeîe ,úéøçLíBéå ,úBãîòîe ,úBiðòz :íé÷øt äL ©£¦¨¦§¨§¦©§¨¦§¥¥§¨§¨¦©£¦©£¨§

."íéøetkä:íéøîBà íéîëç ìáà ,øéàî éaø éøác Bæ :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ©¦¦¨©©©§¨¨©©¨©£¦§¥©¦¥¦£¨£¨¦§¦
.íétk úàéNð ïäa ïéà äìéòðe äçðî ;íétk úàéNð ïäa Lé óñeîe úéøçL?íéîëç ïàî ©£¦¨¥¨¤§¦©©©¦¦§¨§¦¨¥¨¤§¦©©©¦©£¨¦

éøác .íétk úàéNð ïäa Lé ïlek ¯ äìéòðe äçðî ,óñeîe úéøçL" :àéðúc ,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§©§¨©£¦¨¦§¨§¦¨¨¥¨¤§¦©©©¦¦§¥
ïäa ïéà äìéòðe äçðî ;íétk úàéNð ïäa Lé óñeîe úéøçL :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø©¦¥¦©¦§¨¥©£¦¨¥¨¤§¦©©©¦¦§¨§¦¨¥¨¤
."íétk úàéNð da ïéà äçðî ;íétk úàéNð da Lé äìéòð :øîBà éñBé éaø .íétk úàéNð§¦©©©¦©¦¥¥§¦¨¥¨§¦©©©¦¦§¨¥¨§¦©©©¦
íeMî àúçðîa eäééãé éðäk éNøt àì éàî àîòè àîBé ìk :øáñ øéàî éaø ?éâìtéî÷ éàîa§©¨¦©§¦©¦¥¦¨©¨¨©£¨©¨¨§¦¨£¥¨©§§¦§¨¨¦

.úeøëL àkéì àðcéàä .úeøëL,úeøëL çéëL àì àîBé ìëc ,óñeîe úéøçL :øáñ äãeäé éaø ¦§¨¦¨¨¥¨¦§©¦§¨¨©©£¦¨§¨¨¨§¦©¦§
.ïðaø eäa eøæb ,úeøëL àçéëL àîBé ìëc ,äìéòðe äçðî .ïðaø eäa eøæb àì:øáñ éñBé éaø ¨¨§§©¨©¦§¨§¦¨§¨¨§¦¨¦§¨§§©¨©©¦¥¨©

øîà .ïðaø da eøæb àì ,àîBé ìëa dúéìc ,äìéòð .ïðaø da eøæb ,àîBé ìëa äúéàc ,äçðî¦§¨§¦¨§¨¨¨§¨©¨©§¦¨§¥¨§¨¨¨¨§¨©¨©¨©
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.àéîc äìéòð úléôúkøîà ?éléî éðäðî .íétk úàéNða øeñà øBkL úäéî àîìò éleëc ¦§¦©§¦¨¨§¨§¥¨§¨¦©¦¨¦§¦©©©¦§¨¨¥¦¥¨©
:øîBì ?øéæð úLøôì Cøáî ïäk úLøt äëîñð änì :àøt÷ øa íeMî éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨¨¨¦§§¨¨¨©Ÿ¥§¨¥§¨¨©¨¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc ziprz(ipy meil)

úBçelä eøazLðl`xyi z` d`xe ipiq xdn cxiyk dyn ici lr ¦§©§©
,lbrl micaerìèáeoaxwãéîzäzeklnd zxifba,äò÷áeäåzneg ¨©©¨¦§§§¨

øéòä,milyexióøNåipeeid xyd,äøBzä úà ñBîèñBtàlk xnelk ¨¦§¨©©§§¤©¨
,`vny dxez xtqãéîòäådypn jlndìëéäa íìözia ly §¤¡¦¤¤©¥¨

.oey`xd ycwnd
:a`a dryza erxi`y zerxe`ndeðéúBáà ìò øæâð áàa äòLúa§¦§¨§¨¦§©©£¥

xacnd xecaäðBLàøa úéaä áøçå ,õøàì eñðké àlLziaa - ¤Ÿ¦¨§¨¨¤§¨©©©¦¨¦¨
,oey`xäiðMáe,ipy ziaa -äãkìðådlecbd xirdøúéaebxdpe ©§¦¨§¦§§¨¥¨

,ipy zia oaxeg xg`l l`xyin zeaax daxdøéòä äLøçðå§¤§§¨¨¦
.milyexi

ibdpn minkg ea epiwzd ,a` ycega erxi`y el` zexv iptn
:zelia`,äçîNa ïéèòîî áà ñðëpMîmiwqer oi`e migny oi`y ¦¤¦§¨¨§©£¦§¦§¨

e .dgny ly drihpe oipaaúaL[reay]äì áàa äòLz ìçLúBé ©¨¤¨¦§¨§¨¦§
áe ,ñaëlîe øtñlî øeñà ,dëBúameiïéøzeî éLéîçlgyk qakl §¨¨¦§©¥¦§©¥§£¦¦¨¦

iyiya a`a dryz.úaMä ãBák éðtîaeìëàé àì áàa äòLz áøò ¦§¥§©©¨¤¤¦§¨§¨ŸŸ©
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ïöøça øzeî.oiia xeq`y s` ¨§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc ziprz(iyily meil)

:`xnbd dywnéàmb yexcp ,zxyn odkl jxan odk miyiwnäî ¦©
àì íeî ìòa úøLn,ycwna cearl xyk epi` -ìòa Cøáî ïäk óà §¨¥©©Ÿ©Ÿ¥§¨¥©©

àì íeî.eitk z` `yil men lra odkl xzen recne ,jxal xeq` - Ÿ
c ,jk xnel oi` :`xnbd zvxznL÷zéà àäjxan odk ixdy - ¨¦§©

ywed,øéæðìodka lqet epi` jk xifpa lqet epi` meny myke §¨¦
.jxan

:`xnbd dywnúL÷îc úéæç éàîejxan odk zywdy zi`x dne - ©¨¦§©§©
àlewìxizdl xifple ,ovxga xizdl zxyn odkl ,mipiiprd ipya §¨

,men lraaàøîeçì Léwàodkle ,ovxga exq`l xifpl ,mdipya ©¦§§¨
mpi` el` micenil :`xnbd zvxzn .men lraa xeq`l zxyn

`l` ,dxezd on mixenb miywidïðaøcî eäðéð àzëîñàjnq - ©§©§¨¦§¦§©¨¨
,miweqtdn mdixacl minkg e`vnyedidy oii iiezya wx okl §

ehwp mipicd x`ya j` ,exq` ,xeq`l mrh mdl.àlewì§¨
:dpyna epipy.'åë 'ìàøNé éða úà åö' øîàpL éôì úBãîòî ïä elà¥¥©£¨§¦¤¤¡©©¤§¥¦§¨¥

:`xnbd zxxanøîà÷ éàîmd dn l`eyy jka `pzd zpeek dn - ©¨¨©
:`xnbd zx`an .mxewn dn aiyneúBãîòî ïä elà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥¥©£¨

,dpynd jynda exkfpyäîedíòhyøîàpL éôì ,úBãîòî eðwéz ©©©¦§©£¨§¦¤¤¡©
(a gk xacna)éMàì éîçì éðaø÷ úà íäéìà zøîàå ìàøNé éða úà åö'©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¤¨§¨¦©§¦§¦©

ly oaxw `ed cinzdy miyxece ,'FcrFnA il aixwdl ExnWY 'ebe¦§§§©§¦¦§£
,l`xyi lkCàéäåy okziìò ãîBò Bðéà àeäå áø÷ íãà ìL Bðaø÷ §¥©¨§¨¤¨¨¨¥§¥¥©

,åéabepi` m` xenyi cvike ,'aixwdl exnyz' weqta xn`p `lde ©¨
.cinz zaxwd lka ecnri l`xyi lky okzi `le ,eiab lr cner

okl,íéðBLàøä íéàéáð eðé÷úä,oldlck cece l`enye dyn mdy ¦§¦§¦¦¨¦¦
úBøîLî äòaøàå íéøNòycwnd ziaa zxyn xnyn lky ,mipdk ¤§¦§©§¨¨¦§¨

e ,cg` reayíéðäk ìL íéìLeøéa ãîòî äéä øîLîe øîLî ìk ìò©¨¦§¨¦§¨¨¨©£¨¦¨©¦¤Ÿ£¦
,íéìàøNé ìLå íiåì ìLå.oaxwd lr l`xyi lk zegilya ecnriy §¤§¦¦§¤¦§¨¥¦

ykeïîæ òébädíiåìe íéðäk ,úBìòì øîLîxnyn eze`ayïéìBò ¦¦©§©¦§¨©£Ÿ£¦§¦¦¦
íéìLeøéìmzcear ligzdl ick ,xnynd onf ly zayd mcew ¦¨©¦

mixc mpi`e xnyn eze`a mcnrn onfy l`xyie .zaya
,ziy`xa dyrna mi`xewe mdixra miqpkzn ,milyexia
.dpyna x`eank ,miprzne oevxl zepaxwd elawziy milltzne
eidy zexnynd oipr z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:ycwnaúBøîLî äòaøàå íéøNò ,ïðaø eðzeid ycwna ecary ¨©¨¨¤§¦§©§¨¨¦§¨
a.Bçéøéa äøNò íézLe ,ìàøNé õøàike :`xnbd dywníézL §¤¤¦§¨¥§¥¤§¥¦¦§¥

äøNòeid zexnynBçéøéaok m` ,l`xyi ux`ay c"kn uegïLéôð ¤§¥¦¦§¦¨
àáeè eäì,zexnyn dyye miyly yiy dlery ,xzei miax md - §¨

:`xnbd zayiin .dpyna x`eank c"k `leàlàxnel jixv ¤¨
y ,`ziixad zpeekyïäî äøNò íézLdrax`e mixyrn - §¥¤§¥¥¤

eid zexnynd,Bçéøéa.oldlcke egixi jxc elry xnelk ¦¦
:oziilr xcq x`al dkiynn `ziixad,úBìòì øîLnä ïîæ òébä¦¦©§©©¦§¨©£

íéìLeøéì ìàøNé õøàî äìBò äéä øîLnä éöç,dcearléöçå £¦©¦§¨¨¨¤¥¤¤¦§¨¥¦¨©¦©£¦
Bçéøiî äìBò äéä øîLnä,milyexil dkenqdíéî e÷tñiL éãk ©¦§¨¨¨¤¦§¦§¥¤§©§©¦

íéìLeøéaL íäéçàì ïBæîezexnyn a"i e`vnpe ,dceara miweqrd ¨©£¥¤¤¦¨©¦
.egixi jxc miler

zra mi`vnp mpi` m` oaxwd z` milqetd mixacd hexit
:ezaxwdíéìàøNéå íiåìe íéðäk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ£¦§¦¦§¦§¨¥¦

,ïaøwä úà ïéákòîzra my mi`vnp mpi` m` eaixwdl oi`e §©§¦¤©¨§¨
x`eank oaxwd lr cnrna my eidiy mikixv ixdy ,ezaxwd

mpn` .dpynaàúéðúîa[`ziixa]øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àðz §©§¦¨¨¨©¦¦§¤¤§¨¨
,xne`.ïaøwä úà ïéákòî øéL éìëe íiåìe íéðäkxaq l`eny eli`e Ÿ£¦§¦¦§¥¦§©§¦¤©¨§¨

:`xnbd zxxan .miakrn xiy ilk oi`y.éâìôéî÷ éàîazx`an §©¨¦§§¦
:`xnbdøîl`eny -,øáñyøwéòd zevnäøéL`ed ycwna,äta ©¨©¦¨¦¨©¤

miield ixiya icy xaq okle ,lewd z` zetil wx e`a xiyd ilke

.oaxwd z` miakrn xiy ilk oi`eøîexfrl` oa oerny iax - ©
,øáñyøwéòd,éìëa äøéL.oaxwd z` akrny xaq okle ¨©¦¨¦¨¦§¦

:mpiipne zexnynd zpwz xcq xe`iaøîà àéøeb øa àîç áø øîà̈©©¨¨©§¨¨©
úBøîLî äðBîL ìàøNéì íäì ïwéz äLî ,áø,dpedkäòaøà ©Ÿ¤¦¥¨¤§¦§¨¥§¨¦§¨©§¨¨

zexnynîipaî äòaøàå øæòìàipa,øîúéàeixg`eìàeîL àa ¦¤§¨¨§©§¨¨¦¦¨¨¨§¥
zexnyn dpeny cer owzl siqede `iapd,äøNò LL ìò ïãéîòäå§¤¡¦¨©¥¤§¥

eãåc àádpeny cer siqedeL ,äòaøàå íéøNò ìò ïãéîòäåxg`l ¨¨¦§¤¡¦¨©¤§¦§©§¨¨¤
zexnyn c"k oipn(giÎf ck '` minid ixac)øîàp(`l ek my)úðLa' ¤¡©¦§©

,'ãòìb øæòéa ìéçä éøBab íäá àöniå eLøãð ãåc úeëìîì íéòaøàä̈©§¨¦§©§¨¦¦§¨©¦¨¥¨¤¦¥©©¦§©§¥¦§¨
didy onf eze`a dzyrp c"kl zexnynd zwelg s`y rnyne

.df oipnl mwligy `ed cecy x`eane ,l`eny zxiht xg`l
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyìàøNéì íäì ïwéz äLî ¥¦¥Ÿ¤¦¥¨¤§¦§¨¥

ãåc àa ,øîúéàî äòaøàå øæòìàî äòaøà ,úBøîLî äðBîL§¨¦§¨©§¨¨¥¤§¨¨§©§¨¨¥¦¨¨¨¨¦
øîàpL ,òaøàå íéøNò ìò ïãéîòäå ìàeîLe(ak h my)ãåc ãqé änä' §¥§¤¡¦¨©¤§¦§©§©¤¤¡©¥¨¦©¨¦

,'íúðeîàa äàøä ìàeîLezexnyn ecqi l`enye cec xnelk §¥¨Ÿ¤¤¡¨¨
lk z` cgi epwizy rnyne .minid lkl meniiwe ,diele dpedk
siqed l`enyy `ng ax ixack `le ,zexnynd drax`e mixyr

:`xnbd zvxzn .c"k cr cec siqed jk xg`e xyr dyy créëä̈¦
øîà÷,`ziixaa `pzdìò íeãéîòä éúîøä ìàeîLe ãåc ìL BãBñéî ¨¨©¦¤¨¦§¥¨¨¨¦¤¡¦©

òaøàå íéøNòl`eny ,zexnyn epwiz mdipy xnelk ,zexnyn ¤§¦§©§©
ligz mcinrdcgie ,drax`e mixyr lr cece ,xyr dyy lr d

.drax`e mixyr epwzp
:lirl `ziixaa xen`d lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

øæòìàî äðBîL ,úBøîLî äøNò LL ìàøNéì íäì ïwéz äLî ,Cãéà¦¨Ÿ¤¦¥¨¤§¦§¨¥¥¤§¥¦§¨§¨¥¤§¨¨
å ,øîúéàî äðBîLejk xg`,øîúéà éða ìò øæòìà éða eaøLk §¨¥¦¨¨§§¤¨§¥¤§¨¨©§¥¦¨¨

òaøàå íéøNò ìò íeãéîòäå íe÷lçipan xyr dyy ,zexnyn ¦§§¤¡¦©¤§¦§©§©
,xnzi` ipan dpenye xfrl`øîàpL(c ck my)øæòìà éðá eàönéå' ¤¤¡©©¦¨§§¥¤§¨¨

íéLàø øæòìà éðáì íe÷ìçiå øîúéà éða ïî íéøábä éLàøì íéaø©¦§¨¥©§¨¦¦§¥¦¨¨©©§§¦§¥¤§¨¨¨¦
øîBàå .'äðBîL íúBáà úéáì øîúéà éðáìå øNò äML úBáà úéáì§¥¨¦¨¨¨§¦§¥¦¨¨§¥£¨§¨§¥

(e ck my),'øîúéàì æeçà æeçàå øæòìàì æeçà ãçà áà úéa',xnelk ¥¨¤¨¨§¤§¨¨§¨¨§¦¨¨
el feg` didy a` zia lk cbpk xfrl`l cg` a` zia etiqed
dligzn didy a` ziae ,zexnyn xyr dyy e`vnpe ,dligzn

.melk mda etiqed `le ,dligzak feg` x`yp xnzi`l feg`
:`xnbd zxxanøîBàå éàî.ipyd weqtd siqedl `a dn - ©§¥
:`xnbd zx`anàîéz éëåc ,oey`xd weqtd z` yxtz m`y -éë §¦¥¨¦

øæòìà éða éLéôðc éëéädyyl drax`n mdilr siqedl ekxvede ¥¦¦§¦¦§¥¤§¨¨
,xyrøîúéà éða éLéôð énð éëämdl yi dzr wxyäðîL ¨¦©¦§¦¦§¥¦¨¨§Ÿ¨

j` ,zexnynàøwéòîdyn inia -äòaøàcalaeåä,eli`e ¥¦¨¨©§¨¨£
cg` lkl zexnyn dpeny eid dyn inia xaky xn`p `ziixaa

,mdnòîL àzipyd weqtd onæeçàå øæòìàì æeçà ãçà áà úéa' ¨§©¥¨¤¨¨§¤§¨¨§¨
,'øîúéàì æeçàoipn `l` ,xnzi` ipal zexnyn etqep `ly ¨§¦¨¨

.dligzak feg` xzep mdl feg` didy zexnynd
zniiqn .zexnyn xyr dyy owiz dyny ef `ziixaa x`ean

`ed df xac :dziiyew z` `xnbdàzáeézeixac lr `kxit -áøc §§¨§©
àéøeb øa àîç.zexnyn dpeny wx mdl owiz dyny xn`y ¨¨©§¨

:`xnbd zvxznàéä éàpz ,àéøeb øa àîç áø Eì øîàxacd - ¨©§©¨¨©§¨©¨¥¦
`ziixa lr zwleg lirl `ziixad ixdy ,mi`pz zwelgna iepy

,efàpz éàä ék éøîàc àðàå`ziixaa `pzd itk izxn` ip`e - ©£¨§¨§¦¦©©¨
,dpey`xdøîàcowiz dynyäðBîL.zexnyn §¨©§¨

:zexnynd zpwz xcq oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
äìBbä ïî eìò úBøîLî äòaøà ,ïðaøzia oipa mcew l`xyi ux`l ©¨¨©§¨¨¦§¨¨¦©¨

,ipyønéàå øeçLô ,[íéøç] äéòãé ,ïä elàå(hlÎel a `xfr d`x).eãîò §¥¥§©£¨¨¦©§§¦¥¨§
íäéðéaL íéàéáð,dingpe `xfr mdy §¦¦¤¥¥¤
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miwxt dyelya` cenr fk sc ± iriax wxtziprz
øîà÷ éàî.'ebe "iy`l ingl ipaxw z`" `xw iziine ,zecnrn edip i`n ira `wc Ðéëä

úåãîòî ïä åìà øîà÷zecnrn oewz i`n `nrhe .onwlc Ðipa z` ev" xn`py itl Ð

:opiqxb ikd .'ebe "iy`l ingl ipaxw z` mdil` zxn`e l`xyiäòáøàå íéøùò ïðáø åðú
åçéøéá á"é åçéøéá øùò íéðùå ìàøùé õøàá åéä úåøîùîdinzaàìà !àáåè åäì éùéôð

åçéøéá ïäî øùò íéðùå :àîéàrnyn `yixa Ð

l`xyi ux` zexiiray drax`e mixyrd cal

miyely edl eedc ,egixia xyr mipy eid

oze`ny rnyn ,odn xyr mipye .dyye

ikd .egixia xyr mipy eid drax`e mixyrd

:opiqxbäìåò øîùîä éöç øîùîä ïîæ òéâä
éãë åçéøéì äìåò øîùîä éöçå íéìùåøéì

íéìùåøéáù íäéçàì ïåæîå íéî å÷ôñéùÐ

egixia xyr mipy eid cvik ,xnelk?ribdyk

,zaya milyexil zelrl xnynd onf

oikled oiivg ,xnynd iyp` miwlgzn

egixil oikled oiivge dcearl milyexil

oefne min my oipwzne ,milyexil dkenqd

drax`e mixyrd lk oiyer jke .mdig`l

xg` oeyl .egixia xyr mipy `vnp .zexnyn

.il `xidpëòîïáø÷ä úà ïéácnrn oi` m` Ð

lk lr :(`,ek lirl) opzck ,milyexia olekn

miel mipdk ly ,milyexia cnrn did xnyn

iedilc opira milra edlekc oeik .mil`xyie

.dcear iab lr edenkúà ïéáëòî øéù éìëå
ïáø÷ä,(a,p) dkeq zkqn idliya `zbelt Ð

.zyxetn (`,`i) oikxraeäôá äøéù ø÷éòÐ

miel `ki`c oeike ,`nlra `lw ineqal ilkeÐ

.xiy ilk meyn akrn `léìëá äøéù ø÷éòÐ

.(ziy`xa) "lilgd" wxta oke ,aea`äòáøà
øæòìàîodn dyry ,xfrl` ly eipan Ð

.dl xnb `xnbe .zexnyn drax`ãåã ãñé äîä
íúðåîàá äàåøä ìàåîùåaxc `zaeize Ð

,xyr dyy lr mcinrd l`eny :xn`c ,`ng

opirny `dc .drax`e mixyr lr ocinrd cece

.edpipwz iccd icda ediiexzc dpinìù åãåñéî
éúîøä ìàåîù`a ,xyr dyy lr ocinrdy Ð

mixtq zi` .drax`e mixyr lr ocinrde cec

mecinrd cece l`eny ly eceqin :oda aezky

elired mdipy :xnelk ,drax`e mixyr lr

lr cece xyr dyy lr mcinrd l`enye ,xaca

.drax`e mixyríéáø øæòìà éðá åàöîéå
øæòìà éðá å÷ìçéå øîúéà éðáî íéøáâä éùàøì
øîúéà éðáìå øùò äùù íúåáà úéáì íéùàø
ãçà áà úéá øîåàå äðåîù íúåáà úéáì íéùàø

øîúéàì æåçà æåçàå øæòìàì æåçàe`vnie" Ð

"mixabd iy`xl miax xfrl` ipa,xnelk Ð

miax eid xfrl` ipa ly mixabd iy`x

"e`vnie" i`de .xnzi`nokl mcewc rnyn Ð

"mewlgie" ,odilr etiqed eiykre ,mireaw eid

dligzn didy "feg` cg`" .a` zia e"il

epiidc lxeba cg` feg` ,dpeny epiidc xfrl`l

.xyr dyy edl eede ,dpeny inpøîúéàì æåçà æåçàå.a` zia mey mdilr eaxd `ly ,dligzak dzr mifeg` xnzi`l feg` dligzn didy dn Ðøîåàå éàî`xwirn `niz ike Ð

.xnzi`l drax`e xfrl`l drax` eedøîúéà éðá éùéôð éîð éëä øæòìà éðá éùéôðã éëéä éëåxfrl`ce ,dpeny lr `l` edpinwe` `l xnzi`l `dc ,ith iyitp xfrl` ipa ,edine Ð

.xyr dyy lrøîúéàì æåçà æåçàå òîù àú.drax`e drax` xn`c `ng axl `iywe ,dfn dpenye dfn dpeny ,xyr dyy mdl owiz dync dpin rnye ,iniiw iniiwck `nl` Ð

cqi dnd 'ebe mirax`d zpyae lirl azkc `de.zexnyn xyr dyy mdl owiz dyn [la`] ,irzyn drax`e mixyr cr odilr etiqedy dna Ðàéä éàðú`pz `ki` `dc Ð

.dizeek `pni`w `p`e ,odipyn zexnyn dpeny odl owiz dyn ipzwc lirlcäìåâä ïî åìò.zelrl evx `le ,exiizyp l`xyin daxdy ,elr `l x`yde .ipy ziaa Ðøîéàå øåçùô
.(ck '` minid ixac) zexnyn drax`e mixyr iab aizk `l xegytc ,il `irane Ð

íå÷ìçå
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éàdey dxifb opitlic oeik :yexit - `l men lra jxan s` `l men lra zxyn dn

ywzi` `d :ipyne .'eke jxan s` ,`l - men lra zxync ,zxyn enk `nip - zxynn

cenll dvex cenlzdc opifg `wcn ,mipdk zkxa jxan men lrac d`xp o`kn .'eke xifpl

`yep men lra odk mitk z`iyp oiprlc d`xp ok m` .dil opigce men lrale zxynn jxan

`yep - ezc xindy odkc gikedl yi o`kne .eitk

`ly enk dxeza zexwle eitk `yil xyke ,eitk

eipeg ziaa eyniyy mipdkc `dn di`xe .xind

mdig` mr wlg milhep la` ,ycwna eynyi `l

oinen ilrak mdy xn`wcn .oinen ilra enk

zeyrl ie`x men lray dcear lkc rnyn

.eitk `yep men lra odke ,eyri

éàîå- `xnegl yiw` `lewl zyw`c zifg

xifpl odk zywnc zifg i`n :yexit

ok enk - men lra ied xifpy enk xnele ,lwdl

zxyn dn ,zxynl zyw`e .xyk men lra odk

.ovxga xzen jxan odk s` - ovxga xzen

xeq` xifpy enkc `nipe :yexit ,`xnegl dyw`

zxyn odk enke ,ovxga xeq` odk s` ovxga
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miwxt dyelya` cenr fk sc ± iriax wxtziprz
øîà÷ éàî.'ebe "iy`l ingl ipaxw z`" `xw iziine ,zecnrn edip i`n ira `wc Ðéëä

úåãîòî ïä åìà øîà÷zecnrn oewz i`n `nrhe .onwlc Ðipa z` ev" xn`py itl Ð

:opiqxb ikd .'ebe "iy`l ingl ipaxw z` mdil` zxn`e l`xyiäòáøàå íéøùò ïðáø åðú
åçéøéá á"é åçéøéá øùò íéðùå ìàøùé õøàá åéä úåøîùîdinzaàìà !àáåè åäì éùéôð

åçéøéá ïäî øùò íéðùå :àîéàrnyn `yixa Ð

l`xyi ux` zexiiray drax`e mixyrd cal

miyely edl eedc ,egixia xyr mipy eid

oze`ny rnyn ,odn xyr mipye .dyye

ikd .egixia xyr mipy eid drax`e mixyrd

:opiqxbäìåò øîùîä éöç øîùîä ïîæ òéâä
éãë åçéøéì äìåò øîùîä éöçå íéìùåøéì

íéìùåøéáù íäéçàì ïåæîå íéî å÷ôñéùÐ

egixia xyr mipy eid cvik ,xnelk?ribdyk

,zaya milyexil zelrl xnynd onf

oikled oiivg ,xnynd iyp` miwlgzn

egixil oikled oiivge dcearl milyexil

oefne min my oipwzne ,milyexil dkenqd

drax`e mixyrd lk oiyer jke .mdig`l

xg` oeyl .egixia xyr mipy `vnp .zexnyn

.il `xidpëòîïáø÷ä úà ïéácnrn oi` m` Ð

lk lr :(`,ek lirl) opzck ,milyexia olekn

miel mipdk ly ,milyexia cnrn did xnyn

iedilc opira milra edlekc oeik .mil`xyie

.dcear iab lr edenkúà ïéáëòî øéù éìëå
ïáø÷ä,(a,p) dkeq zkqn idliya `zbelt Ð

.zyxetn (`,`i) oikxraeäôá äøéù ø÷éòÐ

miel `ki`c oeike ,`nlra `lw ineqal ilkeÐ

.xiy ilk meyn akrn `léìëá äøéù ø÷éòÐ

.(ziy`xa) "lilgd" wxta oke ,aea`äòáøà
øæòìàîodn dyry ,xfrl` ly eipan Ð

.dl xnb `xnbe .zexnyn drax`ãåã ãñé äîä
íúðåîàá äàåøä ìàåîùåaxc `zaeize Ð

,xyr dyy lr mcinrd l`eny :xn`c ,`ng

opirny `dc .drax`e mixyr lr ocinrd cece

.edpipwz iccd icda ediiexzc dpinìù åãåñéî
éúîøä ìàåîù`a ,xyr dyy lr ocinrdy Ð

mixtq zi` .drax`e mixyr lr ocinrde cec

mecinrd cece l`eny ly eceqin :oda aezky

elired mdipy :xnelk ,drax`e mixyr lr

lr cece xyr dyy lr mcinrd l`enye ,xaca

.drax`e mixyríéáø øæòìà éðá åàöîéå
øæòìà éðá å÷ìçéå øîúéà éðáî íéøáâä éùàøì
øîúéà éðáìå øùò äùù íúåáà úéáì íéùàø
ãçà áà úéá øîåàå äðåîù íúåáà úéáì íéùàø

øîúéàì æåçà æåçàå øæòìàì æåçàe`vnie" Ð

"mixabd iy`xl miax xfrl` ipa,xnelk Ð

miax eid xfrl` ipa ly mixabd iy`x

"e`vnie" i`de .xnzi`nokl mcewc rnyn Ð

"mewlgie" ,odilr etiqed eiykre ,mireaw eid

dligzn didy "feg` cg`" .a` zia e"il

epiidc lxeba cg` feg` ,dpeny epiidc xfrl`l

.xyr dyy edl eede ,dpeny inpøîúéàì æåçà æåçàå.a` zia mey mdilr eaxd `ly ,dligzak dzr mifeg` xnzi`l feg` dligzn didy dn Ðøîåàå éàî`xwirn `niz ike Ð

.xnzi`l drax`e xfrl`l drax` eedøîúéà éðá éùéôð éîð éëä øæòìà éðá éùéôðã éëéä éëåxfrl`ce ,dpeny lr `l` edpinwe` `l xnzi`l `dc ,ith iyitp xfrl` ipa ,edine Ð

.xyr dyy lrøîúéàì æåçà æåçàå òîù àú.drax`e drax` xn`c `ng axl `iywe ,dfn dpenye dfn dpeny ,xyr dyy mdl owiz dync dpin rnye ,iniiw iniiwck `nl` Ð

cqi dnd 'ebe mirax`d zpyae lirl azkc `de.zexnyn xyr dyy mdl owiz dyn [la`] ,irzyn drax`e mixyr cr odilr etiqedy dna Ðàéä éàðú`pz `ki` `dc Ð

.dizeek `pni`w `p`e ,odipyn zexnyn dpeny odl owiz dyn ipzwc lirlcäìåâä ïî åìò.zelrl evx `le ,exiizyp l`xyin daxdy ,elr `l x`yde .ipy ziaa Ðøîéàå øåçùô
.(ck '` minid ixac) zexnyn drax`e mixyr iab aizk `l xegytc ,il `irane Ð
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éàdey dxifb opitlic oeik :yexit - `l men lra jxan s` `l men lra zxyn dn

ywzi` `d :ipyne .'eke jxan s` ,`l - men lra zxync ,zxyn enk `nip - zxynn

cenll dvex cenlzdc opifg `wcn ,mipdk zkxa jxan men lrac d`xp o`kn .'eke xifpl

`yep men lra odk mitk z`iyp oiprlc d`xp ok m` .dil opigce men lrale zxynn jxan

`yep - ezc xindy odkc gikedl yi o`kne .eitk

`ly enk dxeza zexwle eitk `yil xyke ,eitk

eipeg ziaa eyniyy mipdkc `dn di`xe .xind

mdig` mr wlg milhep la` ,ycwna eynyi `l

oinen ilrak mdy xn`wcn .oinen ilra enk

zeyrl ie`x men lray dcear lkc rnyn

.eitk `yep men lra odke ,eyri

éàîå- `xnegl yiw` `lewl zyw`c zifg

xifpl odk zywnc zifg i`n :yexit

ok enk - men lra ied xifpy enk xnele ,lwdl

zxyn dn ,zxynl zyw`e .xyk men lra odk

.ovxga xzen jxan odk s` - ovxga xzen

xeq` xifpy enkc `nipe :yexit ,`xnegl dyw`

zxyn odk enke ,ovxga xeq` odk s` ovxga

!xeq` men lra jxan odk s` men lra xeq`

.'eke `zknq` :ipyne

øî,mixyk lkd jkle - dta dxiy xwir xaq

,dxiy xnel ,mixfnn elit` mileqt elit`

dxiy xwir xn`c o`nle .dta `l` ied `lc

`dc ,miel e` mipdk ediy jixv ok m` ,ilka

.yecw did xnf ilkd
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miwxt dyelyaa cenr fk sc ± iriax wxtziprz
íå÷ìçå.wlga cg`e cg` lk ly iepk eazke ,drax`e mixyrl Ðéôì÷á íåðúðå íåììá

.drax` oze`n ewlgy zexnyn iy`x slw zekizg rax`e mixyr lr eazk Ðàá
äéòãéeedc slw zekizg yng wlge ewlg lhepe odn cg` `a ,dirci ly dxnyn Ð

ef ecia oiler eidy ,xcqay dpey`x zayl did oey`x ecia dler didy ine ,yy edl

ef xg`.ef xg` ef odizezaya oicaer eid jk Ð

åðúä êëåycwna didy aixiedi elit`y Ð

.dlebd on dler ,zexnynl oey`x oey`xàì
äéòãé äçãédlr `l dlgzne li`ed Ð

dircin zeyrpd zexnyn lk `l` ,aixiedi

caere `a aixiedie ,aixiedil dcearl zencew

dircic dyye xg` xnyn mewna odixg`

.zexnyna zeaxdl `ly dyng oze` oiyer

úåãîòî àìîìàù éôì éñà áø øîàiwqir Ð

.o`hga milk eid od ,oiyer l`xyiy zepaxw

oilk odyneoi` ozekfa micnerd ux`e miny Ð

.'ek oiniiwznìåáîä øåã éùðàëxg`ny Ð

lry li`ede ,miiwzn mlerd oi` oilk ody

iyp` oixew jkl ,cner mlerd oaxw iwqir

ziy`xa dyrna odixra cnrn.éúð÷ú øáë
'åë íäìsili `kidn 'ek oda oixewy onf lk Ð

.mebnb .i`dl dløîùî éùðà ïðáø åðú
ïäéçà ïáø÷ ìò ïéììôúî.mei lkay micinz Ð

øîùî éùðàeidy drax`e mixyr oze` Ð

.odixraíéä éãøåé ìò éðùáipya aizkc Ð

jixve ,"mind jeza riwx idi" (` ziy`xa)

.xacd lr zevxle xikfdléëìåä ìò éùéìùá
úåøáãî"dyaid d`xze" aizkc Ðidz Ð

zeig iptn ewefi `ly ,dikledl dyai die`x

.zerxàøëñàä ìò éòéáøáelzp eay Ð

"zexe`n idi" (ziy`xa) dia aizke ,zexe`nd

.aizk zx`n Ð'åë úåøáåò ìòådia aizkc Ð

."dig ytp uxy mind evxyi" (my)éðôî
íéøöåðä.mdly aeh mei eze` miyery Ð

äøéöéì éùéìùlkae ,iyy meia `xap mc`c Ð

(cl ziy`xa) aizkck ,yelg ied iyily mei

."mia`ek mzeida iyilyd meia idie"äîùð
äøéúéepy Ð.ylg iede ,epnn dze` oilhäîùð
äøéúé.dizye dlik`l ezrc miaigxny Ðïåéë
úáùù.zayd z` xnye gpy Ðùôð äãáà éåå

.ytp iee :oewixhepa yxec ytpie Ðúéùàøá
íéðùá.ziy`xa ziprz meia oixew iele odk Ð

éåä é÷åñô àúìú.`xab cgl eda `ibqe Ðáø
âìåã øîà,miweqt dyly `xew oey`xd Ð

mipyde ,oey`xd ea miiqy weqta ligzn ipyde

enrdyxta oixiiyn oi` meyne .dyly ixd Ð

`lc meyn ,`kil miweqt dylyn zegt

.xyt`÷ñåôoey`x ,mipyl weqtd wiqtn Ð

eze` ivg milyn iele ,ivge miweqt ipy `xew

epd mipy mr odkd `xwy weqtd.mixzàðéðç 'ø
àø÷iwae `qxiba drceie ,`xwn lra didy Ð

.dinrhaìåãâ øòöizxfge izgxh daxd Ð

jxevl mipyl weqtd weqtl il xiziy eilr

`exwl oileki opi`y ,iptl micnely zewepiz

.elek weqtøùôà àì éîð éëä.dxez xtq iab Ð

ipy `l` oey`xd `xw `ly xnel oixeaq oey`xd z`ixw erny `ly oiqpkpd mc` ipa ,oey`xd ea miiqy weqta ligzne blec ipy m` ,oi`veide oiqpkpd meyn ,xyt` i` belicae

.miweqt ipya dil `ibqc ipy i`d ixaqc oi`vei zxfb `ki` mipy `l` xiiyn epi`e miweqt dyly `xew oey`xdyke ,`axeg dipin witpe miweqtíé÷åñô äùù ìù äùøô éáéúéî
.i`w dpyd zeni x`y` Ðäùìù íéøîåà ùéå.opiqxb ikd :izixg` dyxtn Ð(øîàã ïàîì÷åñôéì ÷ñåô øîàã ïàîì âåìãéì âìåã`xew i`n` oiweqt dyng ly dyxt ,xnelk Ð

zxg` dyxta oiweqt dyly ipy?.weqtil e` belcil
úéàã
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áøik el oi`y ipyde ,miweqt dyly dyxtd y`xn `xew oey`xd :yexit - blec xn`

miycg iy`xa inp oke .oey`xd `xwy dnn `xewe cg` weqt blcn - miweqt ipy m`

?dyxta dlrnl `xew epi` i`n` ?oiblcn i`n`e :ozp xa dcedi epiax axd dywde .oiblcn

it lr s` (bl zeny) "il` xne` dz` d`x"n `ed `xew cren ly elega zaya `dc

"jl lqt"n m` ik zlgzn dpi` dyxtd xwiry

d`x `xew `ed ikd meync :xnel yie !(cl my)

dyxtd dze` lky itl dlrn ly dyxta

,ycg y`xc dyxt la` .`piipr cga irzyn

jkle ,`piipr cgn llk irzyn `l dpin lirl

dfne .blec `l` ,dlrn ly dyxta `xew epi`

zaye zay lka opixw `lc `d` epbdpnl di`x

ep`y ,aeh meia oiyer ep`y enk zay ly dyxt

dyxta oi`y itl rxe`nd itl - zeiyxt oixew

blcpy xnel oi`c .miweqt dyly zay ly

.`piipr cgn ied `lc ,lirl

äøæâ:yexit - oi`veide oiqpkpd meyn

`xwy mipey`xd e`x `ly oiqpkpdy

cg` weqt `xewy ipyd e`xie miweqt dyly

ipy `l` `xw `l oey`xdy exn`i dlrnln

dyly `xew oey`xdyk ,oi`veide .miweqt

`ki` ,miweqt ipy `l` xiiyn epi`e miweqt

ipya dil `ibq ipy i`d ixaqc ,oi`vei zxifb

.miweqt
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íeðúðe íeììa .äòaøàå íéøNò ìò íeãéîòäå íe÷lçå§¦§§¤¡¦©¤§¦§©§¨¨§¨§¨
åéøáç ÷ìçå B÷ìç ìèðå äéòãé àa .éôì÷a¯àa .LL §©§¥¨§©§¨§¨©¤§§¥¤£¥¨¥¨

åéøáç ÷ìçå B÷ìç ìèðå íéøç¯,øeçLt ïëå .LL ¨¦§¨©¤§§¥¤£¥¨¥§¥©§
áéøéBäé eléôàL íäéðéaL íéàéáð eðúä ïëå .ønéà ïëå§¥¦¥§¥¦§§¦¦¤¥¥¤¤£¦§¨¦
àlà ,BîB÷nî äéòãé äçcé àì ,äìBò úøîLî LàøŸ¦§¤¤¤Ÿ¦¨¤§©§¨¦§¤¨

."Bì ìôè áéøéBäéå øwéò äéòãéBúBàaL ìàøNéå" §©§¨¦¨¦¨¦¨¥§¦§¨¥¤§
."úéLàøa äNòîa ïéøB÷å ïäéøòa ïéñpkúî øîLî¦§¨¦§©§¦§¨¥¤§¦§©£¥§¥¦
:éñà áø øîà àçà øa á÷òé éaø øîà ?éléî éðäðî§¨¨¥¦¥¨©©¦©£Ÿ©©¨¨©©©¦
:øîàpL ,õøàå íéîL eîéi÷úð àì ,úBãîòî àìîìà¦§¨¥©£¨Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©
øîà "?äpLøéà ék òãà äna ,íéäìà 'ä :øîàéå"©Ÿ©¡Ÿ¦©¨¥©¦¦¨¤¨¨©
ïéàèBç ìàøNé ànL !íìBò ìL BðBaø" :íäøáà©§¨¨¦¤¨¤¨¦§¨¥§¦

éðôì"?äâltä øBãëe ìeanä øBãk íäì äNBò äzà ,E §¨¤©¨¤¨¤§§©©§©©¨¨
!íìBò ìL BðBaø" :åéðôì øîà ."åàì" :déì øîà£©¥¨¨©§¨¨¦¤¨
äìâò éì äç÷" :déì øîà "?äpLøéà äna ,éðòéãBä¦¥¦©¨¦¨¤¨£©¥§¨¦¤§¨

lLîlLî æòå úLìL BðBaø" :åéðôì øîà ."'åâå ,úL §ª¤¤§¥§ª¤¤¨©§¨¨¦¤
ïéàL ïîæa .íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa çðéz !íìBò¨¥©¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§©¤¥
ïéàøBwL ïîæa .úBðaø÷ øãñ íäì ézðwz øák" :Bì øîà "?íäéìò àäz äî íéi÷ Lc÷nä úéa¥©¦§¨©¨©§¥£¥¤¨©§¨¦©§¦¨¤¥¤¨§¨¦§©¤§¦

."íäéúBðBò ìk ìò íäì ìçBî éðàå ,éðôì íeáéø÷ä eléàk íäéìò éðà äìòî ,éðôì ïäaeðz ¨¤§¨©©£¤£¦£¥¤§¦¦§¦§¨©©£¦¥¨¤©¨£¥¤¨
ïéñpkúî ãîòî éLðàå .ïBöøa ìa÷úiL íäéçà ïaø÷ ìò ïéìltúî eéä øîLî éLðà" :ïðaø©¨©©§¥¦§¨¨¦§©§¦©¨§©£¥¤¤¦§©¥§¨§©§¥©£¨¦§©§¦
ìò ,éðMa .éLéîçáe ,éòéáøa ,éLéìMa ,úaLa éðMa :úBiðòz òaøà ïéáLBéå úñðkä úéáì§¥©§¤¤§§¦©§©©£¦©¥¦§©¨©§¦¦¨§¦¦©£¦¦©¥¦©
.úB÷Bðézä ìò ìBtéz àlL àøkñà ìò ,éòéáøa .úBøaãî éëìBä ìò ,éLéìMa .íiä éãøBé§¥©¨©§¦¦©§¥¦§¨¨§¦¦©©§¨¨¤Ÿ¦©©¦
áøòáe .íäéða úà e÷éðiL ,úB÷éðéî .eìété àlL ,úBøaeò .úB÷éðéîe úBøaeò ìò ,éLéîça©£¦¦©¨¥¦¨¤Ÿ©¦¥¦¤¥¦¤§¥¤§¤¤

."dîöò úaMa øîBçå ì÷ ,úaMä ãBáë éðtî ïépòúî eéä àì úaLéàî úaLa ãçàa ©¨Ÿ¨¦§©¦¦§¥§©©¨©¨¤©©¨©§¨§¤¨§©¨©
àeäL éðtî :øîà éðîçð øa ìàeîL éaø .íéøöBpä éðtî :ïðçBé éaø øîà ?àì àîòè©§¨¨¨©©¦¨¨¦§¥©§¦©¦§¥©©§¨¦¨©¦§¥¤

î :øîà Lé÷ì Léø .äøéöéì éLéìLäøéúé äîLð :Lé÷ì Léø øîàc .äøéúé äîLð éðt §¦¦¦¦¨¥¨¦¨©¦§¥§¨¨§¥¨§¨©¥¨¦§¨¨§¥¨
"Lôpéå úáL" :øîàpL ,epnî dúBà ïéìèBð úaL éàöBîa .úaL áøòa íãàa Ba äðzéð¦§¨§¨¨§¤¤©¨§¨¥©¨§¦¨¦¤¤¤¡©¨©©¦¨©

¯.Lôð äãáà ,éå ,úáML ïåék'úéLàøa'" :àðz ."'òé÷ø éäé'å ,'úéLàøa' :ïBLàøä íBia" ¥¨¤¨©©¨§¨¤¤©¨¦§¥¦¦§¦¨¦©¨¨§¥¦
"úéLàøa" àlà .eåä é÷eñt àúìz ,ãçàa "òé÷ø éäé" àîìLa ."ãçàa 'òé÷ø éäé' .íéðLa¦§©¦§¦¨¦©§¤¨¦§¨¨§¦¨¦©§¤¨§¨¨§¥¨¤¨§¥¦

ìMî úBçôé ìà äøBza àøBwä" :àéðúå ,ïééåä é÷eñt äMéîç ?àîòè éàî íéðLaäL ¦§©¦©©£¨£¦¨§¥¨§¨§©§¨©¥©¨©¦§¦§¨
.÷ñBt :øîà ìàeîLe .âìBc :øîà áø !"íé÷eñt:øîà àì àîòè éàî ,âìBc øîàc ,áøå §¦©¨©¥§¥¨©¥§©§¨©¥©©§¨¨£©

."÷ñBt :øîà ìàeîLe" .déì ïðé÷ñt àì ïðà ,äLî dé÷ñt àìc à÷eñt ìk :øáñ÷ ?÷ñBt¥¨¨©¨§¨§¨§¨¥¤£©¨¨§¦©¥§¥¨©¥
àìå ,ìBãbä àðéðç éaø ìöà éì äéä ìBãb øòö :àø÷ àðéðç éaø øîàäå ?ïðé÷ñt éîe¦¨§¦©§¨¨©©¦£¦¨¨¨©©¨¨¨¦¥¤©¦£¦¨©¨§Ÿ

.ïéeNò ãnìúäìe ìéàBä ,ïaø úéa ìL úB÷Bðéúì àlà ÷Bñôì éì øézäíúä :ìàeîLe ¦¦¦¦§¤¨§¦¤¥©¨¦§¦§©¥£¦§¥¨¨
àîòè éàî ."÷ñBt :øîà ìàeîLe" .øLôà àì éîð àëä .øLôà àìc íeMî éàî àîòè©£¨©¦§¨¤§¨¨¨©¦¨¤§¨§¥¨©¥©©£¨

.ïéàöBéä íeMî äøæâe ,ïéñðëpä íeMî äøéæb ?âìBc :øîà àìäML ìL äLøt" :éáéúéî ¨£©¥§¥¨¦©¦§¨¦§¥¨¦©§¦¥¦¦¨¨¨¤¦¨
ìL àøB÷ ïBLàøä íàå .ãéçéa äMîç ìLå ,íéðLa dúBà ïéøB÷ íé÷eñtàøB÷ éðMä ,äL §¦¦¨¦§©¦§¤£¦¨§¨¦§¦¨¦¥§¨©¥¦¥

ìL :íéøîBà Léå .úøçà äLøtî ãçàå ,Bæ äLøtî íéðLäLøôa ïéìéçúî ïéàL éôì ,äL §©¦¦¨¨¨§¤¨¦¨¨¨©¤¤§¥§¦§¨§¦¤¥©§¦¦§¨¨¨
ìMî úBçt÷Bñôéì ÷ñBt øîàc ïàîìe âBìãéì âìBc øîàc ïàîì ïé÷eñt äLíúä éðàL ¨¦§¨§¦§©§¨©¥¦§§©§¨©¥¦§¨¥¨¨
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תענית. בשלשה פרקים - פרק רביעי דף כז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc ziprz(iyily meil)

íe÷lçå,dyyl xnyn lkäòaøàå íéøNò ìò íeãéîòäå,zexnyn §¦§§¤¡¦©¤§¦§©§¨¨
xcqk `edy millekd zexnynd drax` xcq erci mpn`e
ly zexnynd dyy z` xcql cvik erci `l j` ,lirl e`aedy
iy`x drax`e mixyr zeny z` ze`wzt lr eazk okle ,cg` lk

e ,zexnyndíeììallek xnyn lk ly ze`wzt dyy eaxr - §¨
envr ipta,éôl÷a íeðúðeeàázxnynn cg`ìèðå äéòãéwzt §¨§©§¦¨§©£¨§¨©
azkp eayå ,B÷ìçazkp mday ze`wzt dyng cer lhp÷ìç ¤§§¥¤

zexnyn dyng,åéøáçmd cgiy,LLze`wztd ziilr xcqae £¥¨¥
e .df xg` df zay lk ycwna micaer el` zexnyn eidàácg` ¨

zxnynnåéøáç ÷ìçå B÷ìç ìèðå [íéøç]md cgiyïëå ,LL ¨¦§¨©¤§§¥¤£¥¨¥§¥
(áéãéåäé) eléôàL ,íäéðéaL íéàéáð eðúä ïëå .ønéà ïëå ,øeçLô©§§¥¦¥§¥¦§§¦¦¤¥¥¤¤£¦

[áéøéBäé]didy,úøîLî Làøycwna oey`xd xnynd xnelk §¨¦Ÿ¦§¤¤
,dlebd on dlr `l dligzay ,oey`xdäìBò,jk xg` dpnnàì ¤Ÿ

BîB÷nî äéòãé äçcédlr `l aixiedi ixdy ,aixiedi zngn ¦¨¤§©£¨¦§
,dirci `l` dlebd on dligzaàlàe`viy zexnynd lk ¤¨

xnynnäéòãémdøwéò,aixiedil dceara mincewe(áéãéåäéå) §©£¨¦¨
,Bì ìôè [áéøéBäéå],mdn cg` xnyn mewna mdixg` caere ¦§¨¦¨¥

ycgn miwlgzny ,dirci zexnynn mizigtn jk meyne
.zexnyna zeaxdl `ly ,zexnyn dyngl

:dpyna epipyïéøB÷å ïäéøòa ïéñpkúî øîLî BúBàaL ìàøNéå§¦§¨¥¤§¦§¨¦§©§¦§¨¥¤§¦
.úéLàøa äNòîa§©£¤§¥¦
:`xnbd zl`ey,éléî éðäðîdyrna d`ixwd oipr dn xnelk §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .zecnrnl ziy`xaøîà àçà øa á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ©©¨¨©
úBãîòî àìîìà ,éqà áøepwzp mdilry zepaxwd iwqr epiidc ©©¦¦§¨¥©£¨

,zecnrnd,õøàå íéîL eîéi÷úð àì,mdi`hga milk l`xyi eidy Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤
,miniiw eid `l mzekfa micnerd ux`e minyeøîàpLoia zixaa ¤¤¡©

mixzad(g eh ziy`xa),'äpLøéà ék òãà äna íéäìà 'ä øîàiå'©Ÿ©¡Ÿ¦©¨¥©¦¦¨¤¨
y miyxeceíäøáà øîà,'d iptlìàøNé ànL ,íìBò ìL BðBaø ¨©©§¨¨¦¤¨¤¨¦§¨¥
éðôì ïéàèBçEeíäì äNBò äzàdilkäâltä øBãëe ,ìeanä øBãk §¦§¨¤©¨¤¨¤§©©§©©¨¨

.miiwzn mlerd oi`e ,mlera mxfitydéì øîà,'dåéðôì øîà .åàì ¨©¥©¨©§¨¨
,mdxa`,äpLøéà äna éðòéãBä ,íìBò ìL BðBaøil xen` ,xnelk ¦¤¨¦¥¦©¨¦¨¤¨

z` zyxl elkeie ,dilk mda didz `ly mdizepeer lr xtki dn
.ux`ddéì øîàd"awdlLî äìâò él äç÷'lLî æòå úL'åâå 'úL ¨©¥§¨¦¤§¨§ª¤¤§¥§ª¤¤

(h eh my).mdilr extki zepaxwdy xnelk ,åéðôì øîà,mdxa` ¨©§¨¨
íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa çðéz ,íìBò ìL BðBaøj` ,zepaxw yiy ¦¤¨¦©¦§©¤¥©¦§¨©¨

íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa,zepaxw oi`eíäéìò àäz äîlvpdl ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©§¥£¥¤
.mdizepeera dilknBì øîà,'d,úBðaø÷ øãñ íäì ézðwz øák ¨©§¨¦©§¦¨¤¥¤¨§¨

,éðôì íeáéø÷ä eléàk íäéìò éðà äìòî ,éðôì ïäa ïéàøBwL ïîæa¦§©¤§¦¨¤§¨©©£¤£¦£¥¤§¦¦§¦§¨©
.íäéúBðBò ìk ìò íäì ìçBî éðàåjxevl epwzpy zecnrna okle ©£¦¥¨¤©¨£¥¤

miiwzn mlerdy ,ziy`xa dyrna mi`xew eid ,zepaxwd
.x`eank mzekfa

:zecnrna zelitzd oipra `ziixa d`ian `xnbdéLðà ,ïðaø eðz̈©¨¨©§¥
øîLîmilyexia eidy cnrnd iyp` epiidcïaø÷ ìò ïéìltúî eéä ¦§¨¨¦§©§¦©¨§¨

ly cinzdíäéçàl`xyi ipaéLðàå ,ïBöøa ìa÷úiLdãîòîc"kn £¥¤¤¦§©¥§¨§©§¥©£¨
eid ,mdixra evawzdy zexnynïéáLBéå ,úñðkä úéáì ïéñpkúî¦§©§¦§¥©§¤¤§§¦

úBiðòz òaøà,reay eze`a,éòéáøa ,éLéìMa ,úaLa éðMa ©§©©£¦©¥¦§©¨©§¦¦¨§¦¦
,éLéîçáe:`ziixad zhxtne .milltzneéðMamiprzn eid ©£¦¦©¥¦

milltzneíiä éãøBé ìòxn`p df meiay ,eizexrqn ewfpi `ly ©§¥©¨
ziy`xa dyrna(e ` ziy`xa)lr dfa fnxpe ,'miOd KFzA riwx idi'§¦¨¦©§©¨¦

e .epnn ewfpi `ly zevxle lltzdl yiy ,midéëìBä ìò éLéìMá©§¦¦©§¥
úBøaãîxn`p df meiay ,zerx zeign ewfpi `ly(h ` my)d`xze' ¦§¨§¥¨¤

.dikledl dyaid die`x `dzy milltzny fnxpe ,'dWAId©©¨¨
eàøkñà ìò éòéáøáwpgl mxebd oexba ileg -ìò ìBtéz àlL ¨§¦¦©©§§¨¤Ÿ¦©

,úB÷Bðézämda xn`py ,zexe`nd elzp df meiae xg`ny(ci ` my) ©¦
df meia dpkq yi ,[dllw] dx`n oeyln yxcpe ,'e xqg 'zx`n'§ŸŸ

e .zewepiza `xkq`d letiz `ly,úB÷éðéîe úBøaeò ìò éLéîçálr ©£¦¦©¨¥¦
deìété àlL úBøaeòd lre ,odizecle,íäéða úà e÷éðiL úB÷éðéî ¨¤Ÿ©¦¥¦¤¥¦¤§¥¤

xn`p df meiay(k ` my)yiy fnxl ,'dIg Wtp uxW miOd EvxWi'¦§§©©¦¤¤¤¤©¨
.eigiy miclepd lre cledl micizrd zewepizd lr lltzdl

eéä àì úaL áøòáecnrnd iyp`úaMä ãBák éðtî ,ïépòúî`ly §¤¤©¨Ÿ¨¦§©¦¦§¥§©©¨
e ,mipern dil` eqpkiøîBçå ì÷miprzn eid `ly.dîöò úaLa ©¨¤§©¨©§¨

:`xnbd zxxanàì àîòè éàî úaLa ãçàadaiyn .miprzn eid §¤¨§©¨©©£¨Ÿ
:`xnbdíéøöBpä éðtî ,ïðçBé éaø øîàaeh mei eze` miyery ¨©©¦¨¨¦§¥©§¦

.dpkq icil e`eaie mdilr qerkl milelr ea eprzi m`e ,mdly
àeäL éðtî ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaømeiäøéöéì éLéìLmc` ly ©¦§¥©©§¨¦¨©¦§¥¤§¦¦¦¦¨

reawl oi`e ,yelg mc`d df meiae ,zay axra `xapy oey`xd
.ziprz eaäøéúé äîLð éðtî ,øîà Lé÷ì Léømc`d on zwlzqnd ¥¨¦¨©¦§¥§¨¨§¥¨

,oey`x mei lilaíãàa Ba äðzéð äøéúé äîLð ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦§¨¨§¥¨¦§¨¨¨¨
úaL áøòae ,dizye dlik`l ezrc daigxneïéìèBð úaL éàöBîa §¤¤©¨§¨¥©¨§¦
epnî dúBà,yelg didpeøîàpL(fi `l zeny),'Lôpiå úáL'miyxece ¨¦¤¤¤¡©¨©©¦¨©

yúáML ïåékzay i`vena ,dxare zayd z` xnye gpy -éå ¥¨¤¨©©
,Lôð äãáàoi` okle ,ytp ie 'ytpie' oewixhepa miyxecymiraew ¨§¨¤¤

.ziprz ea
:dpyna epipy.'òé÷ø éäé'å 'úéLàøa' ïBLàøä íBia©¨¦§¥¦¦§¦¨¦©

:el` zeiyxta mi`xewd oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd
,àðzzyxt'úéLàøa'z`xwp dzidíéðLae ,mi`exw ipy -éäé' ¨¨§¥¦¦§©¦§¦

.ãçàa 'òé÷ø̈¦©§¤¨
:`xnbd dywnãçàa 'òé÷ø éäé' àîìLac oeik epiidé÷eñt àúìz ¦§¨¨§¦¨¦©§¤¨§¨¨§¥

,eåä,oldlck miweqt dylyn zegtl dxezl zelrl oi`eàlà £¤¨
,(àîòè éàî) íéðLa 'úéLàøa'ixdé÷eñt äMîçcala,ïééåä §¥¦¦§©¦©©£¨£¦¨§¥©§¨

ìMî úBçôé ìà äøBza àøBwä ,(ïðúe),íé÷eñt äLozip cvike §©©¥©¨©¦§¦§Ÿ¨§¦
.mipyl miweqt dyng ly dyxt wlgl

:mikxc izya `xnbd zvxzn,øîà áøipyd,âìBcoey`xd xnelk ©¨©¥
xcqk `ly `xew epiidc blcn ipyde ,miweqt dyly `xew
siqene ,oey`xd ea miiqy weqtd z` `exwl xfegy ,oey`xd

.miweqt ipy eilr,øîà ìàeîLeoey`xd÷ñBtweqtd rvn`a §¥¨©¥
ipy z`e weqtd ly ipyd eivg z` `exwl jiynn ipyde ,iyilyd

.mixzepd miweqtd
:ax zhiya dpc `xnbd÷ñBt øîà àì àîòè éàî ,âìBc øîàc áøå§©§¨©¥©©£¨Ÿ¨©¥

c :`xnbd zx`an .l`enykäLî dé÷ñt àìc à÷eñt ìk øáñ÷̈¨©¨§¨§Ÿ¨§¥Ÿ¤
ervn`a,déì ïðé÷ñt àì ïðàz` ipiqn epl xqn dyn xnelk £¨Ÿ©§¦¨¥

ipyl weqt wlgl mi`yx ep` oi`e ,miweqtl zwlegn dxezd
xefgi ipydy xnel ax jxved okle ,miweqt ipyk e`xewle miwlg

.weqtd z` `exwl
:`xnbd dywn .l`eny zhiya dpc `xnbdìàeîLey,÷ñBt øîà §¥¨©¥

,eixacl dywïðé÷ñt éîe,weqt rvn`aàø÷ àðéðç éaø øîàäå- ¦©§¦¨§¨¨©©¦£¦¨¨¨
,einrhe `xwnd zqxiba iwa didy `xewd lraél äéä ìBãb øòö©©¨¨¨¦

daxd izgxh -ìBãbä àðéðç éaø ìöàrvn`a weqtl il xiziy ¥¤©¦£¦¨©¨
weqt `exwl mileki mpi`y mcnln ip`y zewepizd jxevl ,weqt

,mlyìéàBä ,ïaø úéa ìL úB÷Bðézì àlà ÷Bñôì él øézä àìå§Ÿ¦¦¦¦§¤¨©¦¤¥©¨¦
,ïéeNò ãnìúäìel`eny xizd cvik dxezd z`ixw jxevl j` §¦§©¥£¦

.weqtl
:`xnbd zvxznìàeîLeixd ,aiynéàî àîòè íúäxizd recn - §¥¨¨©£¨©

,eløLôà àìc íeMî,xg` ote`a zewepizd cnllénð àëä ¦§Ÿ¤§¨¨¨©¦
,oey`x meia cnrn iyp` ly dxezd z`ixwaøLôà àìd`xewl Ÿ¤§¨

itk ozip `ly xaq axk blcl ixdy ,xg` ote`a miyp` ipya
.x`eaiy

:`xnbd zxxan .ezhiya oecl dkiynn `xnbdìàeîLeyøîà §¥¨©
âìBc øîà àì àîòè éàî ,÷ñBt:`xnbd daiyn .axkíeMî äøéæb ¥©©£¨Ÿ¨©¥§¥¨¦

ïéñðëpäz` ernyiyke ,`exwl oey`xd xnby xg` zqpkd zial ©¦§¨¦
ipy wx `xw oey`xdy exaqi oey`xd miiqy weqta ligzn ipyd
`xwiy ic dxezl dlerdy exn`iy leykn jkn `vie ,miweqt

,miweqt ipyïéàöBiä íeMî äøéæâee`xie ,oey`xd `xwy xg`l §¥¨¦©§¦
ipy wx `xwi ipydy exaqie ,miweqt ipy wx dyxta ex`ypy

.xen`d leyknd jkn `vie ,miweqt
:zehiyd izyl dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyyäLøt ¥¦¥¨¨¨

dxezaäMîç ìLå ,íéðLa dúBà ïéøB÷ ,íé÷eñt äML ìLmiweqt ¤¦¨§¦¦¨¦§©¦§¤£¦¨
mi`xew ,dwlgl ozip `lyìL àøB÷ ïBLàøä [íàå ,ãéçéa],äL §¨¦§¦¨¦¥§Ÿ¨

,úøçà äLøtî ãçàå Bæ äLøtî íéðL àøB÷ éðMäoipnl milydl ©¥¦¥§©¦¦¨¨¨§¤¨¦¨¨¨©¤¤
.miweqt dyly,íéøîBà Léå`xew ipydyìLäLdyxtn miweqt §¥§¦§Ÿ¨

,zxg`ïéìéçúî ïéàL éôì`exwläLøôayda exzepúBçt §¦¤¥©§¦¦§¨¨¨¨
ìMî.ïé÷eñt äL,zxg` dyxtn `xew recn ,dyweøîàc ïàîì ¦§Ÿ¨§¦§©§¨©

âBìãéì âìBc,iyilyd weqtd lr xefgie ipyd÷ñBt øîàc ïàîìe ¥¦§§©§¨©¥
÷Bñôéì:`xnbd zvxzn .mipyl ewlgpe iyilyd weqta oey`xd ¦§

íúä éðàL,dpyd lk ly dxezd z`ixwa ©¦¨¨
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קנב



miwxt dyelyaa cenr fk sc ± iriax wxtziprz
íå÷ìçå.wlga cg`e cg` lk ly iepk eazke ,drax`e mixyrl Ðéôì÷á íåðúðå íåììá

.drax` oze`n ewlgy zexnyn iy`x slw zekizg rax`e mixyr lr eazk Ðàá
äéòãéeedc slw zekizg yng wlge ewlg lhepe odn cg` `a ,dirci ly dxnyn Ð

ef ecia oiler eidy ,xcqay dpey`x zayl did oey`x ecia dler didy ine ,yy edl

ef xg`.ef xg` ef odizezaya oicaer eid jk Ð

åðúä êëåycwna didy aixiedi elit`y Ð

.dlebd on dler ,zexnynl oey`x oey`xàì
äéòãé äçãédlr `l dlgzne li`ed Ð

dircin zeyrpd zexnyn lk `l` ,aixiedi

caere `a aixiedie ,aixiedil dcearl zencew

dircic dyye xg` xnyn mewna odixg`

.zexnyna zeaxdl `ly dyng oze` oiyer

úåãîòî àìîìàù éôì éñà áø øîàiwqir Ð

.o`hga milk eid od ,oiyer l`xyiy zepaxw

oilk odyneoi` ozekfa micnerd ux`e miny Ð

.'ek oiniiwznìåáîä øåã éùðàëxg`ny Ð

lry li`ede ,miiwzn mlerd oi` oilk ody

iyp` oixew jkl ,cner mlerd oaxw iwqir

ziy`xa dyrna odixra cnrn.éúð÷ú øáë
'åë íäìsili `kidn 'ek oda oixewy onf lk Ð

.mebnb .i`dl dløîùî éùðà ïðáø åðú
ïäéçà ïáø÷ ìò ïéììôúî.mei lkay micinz Ð

øîùî éùðàeidy drax`e mixyr oze` Ð

.odixraíéä éãøåé ìò éðùáipya aizkc Ð

jixve ,"mind jeza riwx idi" (` ziy`xa)

.xacd lr zevxle xikfdléëìåä ìò éùéìùá
úåøáãî"dyaid d`xze" aizkc Ðidz Ð

zeig iptn ewefi `ly ,dikledl dyai die`x

.zerxàøëñàä ìò éòéáøáelzp eay Ð

"zexe`n idi" (ziy`xa) dia aizke ,zexe`nd

.aizk zx`n Ð'åë úåøáåò ìòådia aizkc Ð

."dig ytp uxy mind evxyi" (my)éðôî
íéøöåðä.mdly aeh mei eze` miyery Ð

äøéöéì éùéìùlkae ,iyy meia `xap mc`c Ð

(cl ziy`xa) aizkck ,yelg ied iyily mei

."mia`ek mzeida iyilyd meia idie"äîùð
äøéúéepy Ð.ylg iede ,epnn dze` oilhäîùð
äøéúé.dizye dlik`l ezrc miaigxny Ðïåéë
úáùù.zayd z` xnye gpy Ðùôð äãáà éåå

.ytp iee :oewixhepa yxec ytpie Ðúéùàøá
íéðùá.ziy`xa ziprz meia oixew iele odk Ð

éåä é÷åñô àúìú.`xab cgl eda `ibqe Ðáø
âìåã øîà,miweqt dyly `xew oey`xd Ð

mipyde ,oey`xd ea miiqy weqta ligzn ipyde

enrdyxta oixiiyn oi` meyne .dyly ixd Ð

`lc meyn ,`kil miweqt dylyn zegt

.xyt`÷ñåôoey`x ,mipyl weqtd wiqtn Ð

eze` ivg milyn iele ,ivge miweqt ipy `xew

epd mipy mr odkd `xwy weqtd.mixzàðéðç 'ø
àø÷iwae `qxiba drceie ,`xwn lra didy Ð

.dinrhaìåãâ øòöizxfge izgxh daxd Ð

jxevl mipyl weqtd weqtl il xiziy eilr

`exwl oileki opi`y ,iptl micnely zewepiz

.elek weqtøùôà àì éîð éëä.dxez xtq iab Ð

ipy `l` oey`xd `xw `ly xnel oixeaq oey`xd z`ixw erny `ly oiqpkpd mc` ipa ,oey`xd ea miiqy weqta ligzne blec ipy m` ,oi`veide oiqpkpd meyn ,xyt` i` belicae

.miweqt ipya dil `ibqc ipy i`d ixaqc oi`vei zxfb `ki` mipy `l` xiiyn epi`e miweqt dyly `xew oey`xdyke ,`axeg dipin witpe miweqtíé÷åñô äùù ìù äùøô éáéúéî
.i`w dpyd zeni x`y` Ðäùìù íéøîåà ùéå.opiqxb ikd :izixg` dyxtn Ð(øîàã ïàîì÷åñôéì ÷ñåô øîàã ïàîì âåìãéì âìåã`xew i`n` oiweqt dyng ly dyxt ,xnelk Ð

zxg` dyxta oiweqt dyly ipy?.weqtil e` belcil
úéàã
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áøik el oi`y ipyde ,miweqt dyly dyxtd y`xn `xew oey`xd :yexit - blec xn`

miycg iy`xa inp oke .oey`xd `xwy dnn `xewe cg` weqt blcn - miweqt ipy m`

?dyxta dlrnl `xew epi` i`n` ?oiblcn i`n`e :ozp xa dcedi epiax axd dywde .oiblcn

it lr s` (bl zeny) "il` xne` dz` d`x"n `ed `xew cren ly elega zaya `dc

"jl lqt"n m` ik zlgzn dpi` dyxtd xwiry

d`x `xew `ed ikd meync :xnel yie !(cl my)

dyxtd dze` lky itl dlrn ly dyxta

,ycg y`xc dyxt la` .`piipr cga irzyn

jkle ,`piipr cgn llk irzyn `l dpin lirl

dfne .blec `l` ,dlrn ly dyxta `xew epi`

zaye zay lka opixw `lc `d` epbdpnl di`x

ep`y ,aeh meia oiyer ep`y enk zay ly dyxt

dyxta oi`y itl rxe`nd itl - zeiyxt oixew

blcpy xnel oi`c .miweqt dyly zay ly

.`piipr cgn ied `lc ,lirl

äøæâ:yexit - oi`veide oiqpkpd meyn

`xwy mipey`xd e`x `ly oiqpkpdy

cg` weqt `xewy ipyd e`xie miweqt dyly

ipy `l` `xw `l oey`xdy exn`i dlrnln

dyly `xew oey`xdyk ,oi`veide .miweqt

`ki` ,miweqt ipy `l` xiiyn epi`e miweqt

ipya dil `ibq ipy i`d ixaqc ,oi`vei zxifb

.miweqt
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íeðúðe íeììa .äòaøàå íéøNò ìò íeãéîòäå íe÷lçå§¦§§¤¡¦©¤§¦§©§¨¨§¨§¨
åéøáç ÷ìçå B÷ìç ìèðå äéòãé àa .éôì÷a¯àa .LL §©§¥¨§©§¨§¨©¤§§¥¤£¥¨¥¨

åéøáç ÷ìçå B÷ìç ìèðå íéøç¯,øeçLt ïëå .LL ¨¦§¨©¤§§¥¤£¥¨¥§¥©§
áéøéBäé eléôàL íäéðéaL íéàéáð eðúä ïëå .ønéà ïëå§¥¦¥§¥¦§§¦¦¤¥¥¤¤£¦§¨¦
àlà ,BîB÷nî äéòãé äçcé àì ,äìBò úøîLî LàøŸ¦§¤¤¤Ÿ¦¨¤§©§¨¦§¤¨

."Bì ìôè áéøéBäéå øwéò äéòãéBúBàaL ìàøNéå" §©§¨¦¨¦¨¦¨¥§¦§¨¥¤§
."úéLàøa äNòîa ïéøB÷å ïäéøòa ïéñpkúî øîLî¦§¨¦§©§¦§¨¥¤§¦§©£¥§¥¦
:éñà áø øîà àçà øa á÷òé éaø øîà ?éléî éðäðî§¨¨¥¦¥¨©©¦©£Ÿ©©¨¨©©©¦
:øîàpL ,õøàå íéîL eîéi÷úð àì ,úBãîòî àìîìà¦§¨¥©£¨Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©
øîà "?äpLøéà ék òãà äna ,íéäìà 'ä :øîàéå"©Ÿ©¡Ÿ¦©¨¥©¦¦¨¤¨¨©
ïéàèBç ìàøNé ànL !íìBò ìL BðBaø" :íäøáà©§¨¨¦¤¨¤¨¦§¨¥§¦

éðôì"?äâltä øBãëe ìeanä øBãk íäì äNBò äzà ,E §¨¤©¨¤¨¤§§©©§©©¨¨
!íìBò ìL BðBaø" :åéðôì øîà ."åàì" :déì øîà£©¥¨¨©§¨¨¦¤¨
äìâò éì äç÷" :déì øîà "?äpLøéà äna ,éðòéãBä¦¥¦©¨¦¨¤¨£©¥§¨¦¤§¨

lLîlLî æòå úLìL BðBaø" :åéðôì øîà ."'åâå ,úL §ª¤¤§¥§ª¤¤¨©§¨¨¦¤
ïéàL ïîæa .íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa çðéz !íìBò¨¥©¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§©¤¥
ïéàøBwL ïîæa .úBðaø÷ øãñ íäì ézðwz øák" :Bì øîà "?íäéìò àäz äî íéi÷ Lc÷nä úéa¥©¦§¨©¨©§¥£¥¤¨©§¨¦©§¦¨¤¥¤¨§¨¦§©¤§¦

."íäéúBðBò ìk ìò íäì ìçBî éðàå ,éðôì íeáéø÷ä eléàk íäéìò éðà äìòî ,éðôì ïäaeðz ¨¤§¨©©£¤£¦£¥¤§¦¦§¦§¨©©£¦¥¨¤©¨£¥¤¨
ïéñpkúî ãîòî éLðàå .ïBöøa ìa÷úiL íäéçà ïaø÷ ìò ïéìltúî eéä øîLî éLðà" :ïðaø©¨©©§¥¦§¨¨¦§©§¦©¨§©£¥¤¤¦§©¥§¨§©§¥©£¨¦§©§¦
ìò ,éðMa .éLéîçáe ,éòéáøa ,éLéìMa ,úaLa éðMa :úBiðòz òaøà ïéáLBéå úñðkä úéáì§¥©§¤¤§§¦©§©©£¦©¥¦§©¨©§¦¦¨§¦¦©£¦¦©¥¦©
.úB÷Bðézä ìò ìBtéz àlL àøkñà ìò ,éòéáøa .úBøaãî éëìBä ìò ,éLéìMa .íiä éãøBé§¥©¨©§¦¦©§¥¦§¨¨§¦¦©©§¨¨¤Ÿ¦©©¦
áøòáe .íäéða úà e÷éðiL ,úB÷éðéî .eìété àlL ,úBøaeò .úB÷éðéîe úBøaeò ìò ,éLéîça©£¦¦©¨¥¦¨¤Ÿ©¦¥¦¤¥¦¤§¥¤§¤¤

."dîöò úaMa øîBçå ì÷ ,úaMä ãBáë éðtî ïépòúî eéä àì úaLéàî úaLa ãçàa ©¨Ÿ¨¦§©¦¦§¥§©©¨©¨¤©©¨©§¨§¤¨§©¨©
àeäL éðtî :øîà éðîçð øa ìàeîL éaø .íéøöBpä éðtî :ïðçBé éaø øîà ?àì àîòè©§¨¨¨©©¦¨¨¦§¥©§¦©¦§¥©©§¨¦¨©¦§¥¤

î :øîà Lé÷ì Léø .äøéöéì éLéìLäøéúé äîLð :Lé÷ì Léø øîàc .äøéúé äîLð éðt §¦¦¦¦¨¥¨¦¨©¦§¥§¨¨§¥¨§¨©¥¨¦§¨¨§¥¨
"Lôpéå úáL" :øîàpL ,epnî dúBà ïéìèBð úaL éàöBîa .úaL áøòa íãàa Ba äðzéð¦§¨§¨¨§¤¤©¨§¨¥©¨§¦¨¦¤¤¤¡©¨©©¦¨©

¯.Lôð äãáà ,éå ,úáML ïåék'úéLàøa'" :àðz ."'òé÷ø éäé'å ,'úéLàøa' :ïBLàøä íBia" ¥¨¤¨©©¨§¨¤¤©¨¦§¥¦¦§¦¨¦©¨¨§¥¦
"úéLàøa" àlà .eåä é÷eñt àúìz ,ãçàa "òé÷ø éäé" àîìLa ."ãçàa 'òé÷ø éäé' .íéðLa¦§©¦§¦¨¦©§¤¨¦§¨¨§¦¨¦©§¤¨§¨¨§¥¨¤¨§¥¦

ìMî úBçôé ìà äøBza àøBwä" :àéðúå ,ïééåä é÷eñt äMéîç ?àîòè éàî íéðLaäL ¦§©¦©©£¨£¦¨§¥¨§¨§©§¨©¥©¨©¦§¦§¨
.÷ñBt :øîà ìàeîLe .âìBc :øîà áø !"íé÷eñt:øîà àì àîòè éàî ,âìBc øîàc ,áøå §¦©¨©¥§¥¨©¥§©§¨©¥©©§¨¨£©

."÷ñBt :øîà ìàeîLe" .déì ïðé÷ñt àì ïðà ,äLî dé÷ñt àìc à÷eñt ìk :øáñ÷ ?÷ñBt¥¨¨©¨§¨§¨§¨¥¤£©¨¨§¦©¥§¥¨©¥
àìå ,ìBãbä àðéðç éaø ìöà éì äéä ìBãb øòö :àø÷ àðéðç éaø øîàäå ?ïðé÷ñt éîe¦¨§¦©§¨¨©©¦£¦¨¨¨©©¨¨¨¦¥¤©¦£¦¨©¨§Ÿ

.ïéeNò ãnìúäìe ìéàBä ,ïaø úéa ìL úB÷Bðéúì àlà ÷Bñôì éì øézäíúä :ìàeîLe ¦¦¦¦§¤¨§¦¤¥©¨¦§¦§©¥£¦§¥¨¨
àîòè éàî ."÷ñBt :øîà ìàeîLe" .øLôà àì éîð àëä .øLôà àìc íeMî éàî àîòè©£¨©¦§¨¤§¨¨¨©¦¨¤§¨§¥¨©¥©©£¨

.ïéàöBéä íeMî äøæâe ,ïéñðëpä íeMî äøéæb ?âìBc :øîà àìäML ìL äLøt" :éáéúéî ¨£©¥§¥¨¦©¦§¨¦§¥¨¦©§¦¥¦¦¨¨¨¤¦¨
ìL àøB÷ ïBLàøä íàå .ãéçéa äMîç ìLå ,íéðLa dúBà ïéøB÷ íé÷eñtàøB÷ éðMä ,äL §¦¦¨¦§©¦§¤£¦¨§¨¦§¦¨¦¥§¨©¥¦¥

ìL :íéøîBà Léå .úøçà äLøtî ãçàå ,Bæ äLøtî íéðLäLøôa ïéìéçúî ïéàL éôì ,äL §©¦¦¨¨¨§¤¨¦¨¨¨©¤¤§¥§¦§¨§¦¤¥©§¦¦§¨¨¨
ìMî úBçt÷Bñôéì ÷ñBt øîàc ïàîìe âBìãéì âìBc øîàc ïàîì ïé÷eñt äLíúä éðàL ¨¦§¨§¦§©§¨©¥¦§§©§¨©¥¦§¨¥¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc ziprz(iyily meil)

íe÷lçå,dyyl xnyn lkäòaøàå íéøNò ìò íeãéîòäå,zexnyn §¦§§¤¡¦©¤§¦§©§¨¨
xcqk `edy millekd zexnynd drax` xcq erci mpn`e
ly zexnynd dyy z` xcql cvik erci `l j` ,lirl e`aedy
iy`x drax`e mixyr zeny z` ze`wzt lr eazk okle ,cg` lk

e ,zexnyndíeììallek xnyn lk ly ze`wzt dyy eaxr - §¨
envr ipta,éôl÷a íeðúðeeàázxnynn cg`ìèðå äéòãéwzt §¨§©§¦¨§©£¨§¨©
azkp eayå ,B÷ìçazkp mday ze`wzt dyng cer lhp÷ìç ¤§§¥¤

zexnyn dyng,åéøáçmd cgiy,LLze`wztd ziilr xcqae £¥¨¥
e .df xg` df zay lk ycwna micaer el` zexnyn eidàácg` ¨

zxnynnåéøáç ÷ìçå B÷ìç ìèðå [íéøç]md cgiyïëå ,LL ¨¦§¨©¤§§¥¤£¥¨¥§¥
(áéãéåäé) eléôàL ,íäéðéaL íéàéáð eðúä ïëå .ønéà ïëå ,øeçLô©§§¥¦¥§¥¦§§¦¦¤¥¥¤¤£¦

[áéøéBäé]didy,úøîLî Làøycwna oey`xd xnynd xnelk §¨¦Ÿ¦§¤¤
,dlebd on dlr `l dligzay ,oey`xdäìBò,jk xg` dpnnàì ¤Ÿ

BîB÷nî äéòãé äçcédlr `l aixiedi ixdy ,aixiedi zngn ¦¨¤§©£¨¦§
,dirci `l` dlebd on dligzaàlàe`viy zexnynd lk ¤¨

xnynnäéòãémdøwéò,aixiedil dceara mincewe(áéãéåäéå) §©£¨¦¨
,Bì ìôè [áéøéBäéå],mdn cg` xnyn mewna mdixg` caere ¦§¨¦¨¥

ycgn miwlgzny ,dirci zexnynn mizigtn jk meyne
.zexnyna zeaxdl `ly ,zexnyn dyngl

:dpyna epipyïéøB÷å ïäéøòa ïéñpkúî øîLî BúBàaL ìàøNéå§¦§¨¥¤§¦§¨¦§©§¦§¨¥¤§¦
.úéLàøa äNòîa§©£¤§¥¦
:`xnbd zl`ey,éléî éðäðîdyrna d`ixwd oipr dn xnelk §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .zecnrnl ziy`xaøîà àçà øa á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ©©¨¨©
úBãîòî àìîìà ,éqà áøepwzp mdilry zepaxwd iwqr epiidc ©©¦¦§¨¥©£¨

,zecnrnd,õøàå íéîL eîéi÷úð àì,mdi`hga milk l`xyi eidy Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤
,miniiw eid `l mzekfa micnerd ux`e minyeøîàpLoia zixaa ¤¤¡©

mixzad(g eh ziy`xa),'äpLøéà ék òãà äna íéäìà 'ä øîàiå'©Ÿ©¡Ÿ¦©¨¥©¦¦¨¤¨
y miyxeceíäøáà øîà,'d iptlìàøNé ànL ,íìBò ìL BðBaø ¨©©§¨¨¦¤¨¤¨¦§¨¥
éðôì ïéàèBçEeíäì äNBò äzàdilkäâltä øBãëe ,ìeanä øBãk §¦§¨¤©¨¤¨¤§©©§©©¨¨

.miiwzn mlerd oi`e ,mlera mxfitydéì øîà,'dåéðôì øîà .åàì ¨©¥©¨©§¨¨
,mdxa`,äpLøéà äna éðòéãBä ,íìBò ìL BðBaøil xen` ,xnelk ¦¤¨¦¥¦©¨¦¨¤¨

z` zyxl elkeie ,dilk mda didz `ly mdizepeer lr xtki dn
.ux`ddéì øîàd"awdlLî äìâò él äç÷'lLî æòå úL'åâå 'úL ¨©¥§¨¦¤§¨§ª¤¤§¥§ª¤¤

(h eh my).mdilr extki zepaxwdy xnelk ,åéðôì øîà,mdxa` ¨©§¨¨
íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa çðéz ,íìBò ìL BðBaøj` ,zepaxw yiy ¦¤¨¦©¦§©¤¥©¦§¨©¨

íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa,zepaxw oi`eíäéìò àäz äîlvpdl ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©§¥£¥¤
.mdizepeera dilknBì øîà,'d,úBðaø÷ øãñ íäì ézðwz øák ¨©§¨¦©§¦¨¤¥¤¨§¨

,éðôì íeáéø÷ä eléàk íäéìò éðà äìòî ,éðôì ïäa ïéàøBwL ïîæa¦§©¤§¦¨¤§¨©©£¤£¦£¥¤§¦¦§¦§¨©
.íäéúBðBò ìk ìò íäì ìçBî éðàåjxevl epwzpy zecnrna okle ©£¦¥¨¤©¨£¥¤

miiwzn mlerdy ,ziy`xa dyrna mi`xew eid ,zepaxwd
.x`eank mzekfa

:zecnrna zelitzd oipra `ziixa d`ian `xnbdéLðà ,ïðaø eðz̈©¨¨©§¥
øîLîmilyexia eidy cnrnd iyp` epiidcïaø÷ ìò ïéìltúî eéä ¦§¨¨¦§©§¦©¨§¨

ly cinzdíäéçàl`xyi ipaéLðàå ,ïBöøa ìa÷úiLdãîòîc"kn £¥¤¤¦§©¥§¨§©§¥©£¨
eid ,mdixra evawzdy zexnynïéáLBéå ,úñðkä úéáì ïéñpkúî¦§©§¦§¥©§¤¤§§¦

úBiðòz òaøà,reay eze`a,éòéáøa ,éLéìMa ,úaLa éðMa ©§©©£¦©¥¦§©¨©§¦¦¨§¦¦
,éLéîçáe:`ziixad zhxtne .milltzneéðMamiprzn eid ©£¦¦©¥¦

milltzneíiä éãøBé ìòxn`p df meiay ,eizexrqn ewfpi `ly ©§¥©¨
ziy`xa dyrna(e ` ziy`xa)lr dfa fnxpe ,'miOd KFzA riwx idi'§¦¨¦©§©¨¦

e .epnn ewfpi `ly zevxle lltzdl yiy ,midéëìBä ìò éLéìMá©§¦¦©§¥
úBøaãîxn`p df meiay ,zerx zeign ewfpi `ly(h ` my)d`xze' ¦§¨§¥¨¤

.dikledl dyaid die`x `dzy milltzny fnxpe ,'dWAId©©¨¨
eàøkñà ìò éòéáøáwpgl mxebd oexba ileg -ìò ìBtéz àlL ¨§¦¦©©§§¨¤Ÿ¦©

,úB÷Bðézämda xn`py ,zexe`nd elzp df meiae xg`ny(ci ` my) ©¦
df meia dpkq yi ,[dllw] dx`n oeyln yxcpe ,'e xqg 'zx`n'§ŸŸ

e .zewepiza `xkq`d letiz `ly,úB÷éðéîe úBøaeò ìò éLéîçálr ©£¦¦©¨¥¦
deìété àlL úBøaeòd lre ,odizecle,íäéða úà e÷éðiL úB÷éðéî ¨¤Ÿ©¦¥¦¤¥¦¤§¥¤

xn`p df meiay(k ` my)yiy fnxl ,'dIg Wtp uxW miOd EvxWi'¦§§©©¦¤¤¤¤©¨
.eigiy miclepd lre cledl micizrd zewepizd lr lltzdl

eéä àì úaL áøòáecnrnd iyp`úaMä ãBák éðtî ,ïépòúî`ly §¤¤©¨Ÿ¨¦§©¦¦§¥§©©¨
e ,mipern dil` eqpkiøîBçå ì÷miprzn eid `ly.dîöò úaLa ©¨¤§©¨©§¨

:`xnbd zxxanàì àîòè éàî úaLa ãçàadaiyn .miprzn eid §¤¨§©¨©©£¨Ÿ
:`xnbdíéøöBpä éðtî ,ïðçBé éaø øîàaeh mei eze` miyery ¨©©¦¨¨¦§¥©§¦

.dpkq icil e`eaie mdilr qerkl milelr ea eprzi m`e ,mdly
àeäL éðtî ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaømeiäøéöéì éLéìLmc` ly ©¦§¥©©§¨¦¨©¦§¥¤§¦¦¦¦¨

reawl oi`e ,yelg mc`d df meiae ,zay axra `xapy oey`xd
.ziprz eaäøéúé äîLð éðtî ,øîà Lé÷ì Léømc`d on zwlzqnd ¥¨¦¨©¦§¥§¨¨§¥¨

,oey`x mei lilaíãàa Ba äðzéð äøéúé äîLð ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦§¨¨§¥¨¦§¨¨¨¨
úaL áøòae ,dizye dlik`l ezrc daigxneïéìèBð úaL éàöBîa §¤¤©¨§¨¥©¨§¦
epnî dúBà,yelg didpeøîàpL(fi `l zeny),'Lôpiå úáL'miyxece ¨¦¤¤¤¡©¨©©¦¨©

yúáML ïåékzay i`vena ,dxare zayd z` xnye gpy -éå ¥¨¤¨©©
,Lôð äãáàoi` okle ,ytp ie 'ytpie' oewixhepa miyxecymiraew ¨§¨¤¤

.ziprz ea
:dpyna epipy.'òé÷ø éäé'å 'úéLàøa' ïBLàøä íBia©¨¦§¥¦¦§¦¨¦©

:el` zeiyxta mi`xewd oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd
,àðzzyxt'úéLàøa'z`xwp dzidíéðLae ,mi`exw ipy -éäé' ¨¨§¥¦¦§©¦§¦

.ãçàa 'òé÷ø̈¦©§¤¨
:`xnbd dywnãçàa 'òé÷ø éäé' àîìLac oeik epiidé÷eñt àúìz ¦§¨¨§¦¨¦©§¤¨§¨¨§¥

,eåä,oldlck miweqt dylyn zegtl dxezl zelrl oi`eàlà £¤¨
,(àîòè éàî) íéðLa 'úéLàøa'ixdé÷eñt äMîçcala,ïééåä §¥¦¦§©¦©©£¨£¦¨§¥©§¨

ìMî úBçôé ìà äøBza àøBwä ,(ïðúe),íé÷eñt äLozip cvike §©©¥©¨©¦§¦§Ÿ¨§¦
.mipyl miweqt dyng ly dyxt wlgl

:mikxc izya `xnbd zvxzn,øîà áøipyd,âìBcoey`xd xnelk ©¨©¥
xcqk `ly `xew epiidc blcn ipyde ,miweqt dyly `xew
siqene ,oey`xd ea miiqy weqtd z` `exwl xfegy ,oey`xd

.miweqt ipy eilr,øîà ìàeîLeoey`xd÷ñBtweqtd rvn`a §¥¨©¥
ipy z`e weqtd ly ipyd eivg z` `exwl jiynn ipyde ,iyilyd

.mixzepd miweqtd
:ax zhiya dpc `xnbd÷ñBt øîà àì àîòè éàî ,âìBc øîàc áøå§©§¨©¥©©£¨Ÿ¨©¥

c :`xnbd zx`an .l`enykäLî dé÷ñt àìc à÷eñt ìk øáñ÷̈¨©¨§¨§Ÿ¨§¥Ÿ¤
ervn`a,déì ïðé÷ñt àì ïðàz` ipiqn epl xqn dyn xnelk £¨Ÿ©§¦¨¥

ipyl weqt wlgl mi`yx ep` oi`e ,miweqtl zwlegn dxezd
xefgi ipydy xnel ax jxved okle ,miweqt ipyk e`xewle miwlg

.weqtd z` `exwl
:`xnbd dywn .l`eny zhiya dpc `xnbdìàeîLey,÷ñBt øîà §¥¨©¥

,eixacl dywïðé÷ñt éîe,weqt rvn`aàø÷ àðéðç éaø øîàäå- ¦©§¦¨§¨¨©©¦£¦¨¨¨
,einrhe `xwnd zqxiba iwa didy `xewd lraél äéä ìBãb øòö©©¨¨¨¦

daxd izgxh -ìBãbä àðéðç éaø ìöàrvn`a weqtl il xiziy ¥¤©¦£¦¨©¨
weqt `exwl mileki mpi`y mcnln ip`y zewepizd jxevl ,weqt

,mlyìéàBä ,ïaø úéa ìL úB÷Bðézì àlà ÷Bñôì él øézä àìå§Ÿ¦¦¦¦§¤¨©¦¤¥©¨¦
,ïéeNò ãnìúäìel`eny xizd cvik dxezd z`ixw jxevl j` §¦§©¥£¦

.weqtl
:`xnbd zvxznìàeîLeixd ,aiynéàî àîòè íúäxizd recn - §¥¨¨©£¨©

,eløLôà àìc íeMî,xg` ote`a zewepizd cnllénð àëä ¦§Ÿ¤§¨¨¨©¦
,oey`x meia cnrn iyp` ly dxezd z`ixwaøLôà àìd`xewl Ÿ¤§¨

itk ozip `ly xaq axk blcl ixdy ,xg` ote`a miyp` ipya
.x`eaiy

:`xnbd zxxan .ezhiya oecl dkiynn `xnbdìàeîLeyøîà §¥¨©
âìBc øîà àì àîòè éàî ,÷ñBt:`xnbd daiyn .axkíeMî äøéæb ¥©©£¨Ÿ¨©¥§¥¨¦

ïéñðëpäz` ernyiyke ,`exwl oey`xd xnby xg` zqpkd zial ©¦§¨¦
ipy wx `xw oey`xdy exaqi oey`xd miiqy weqta ligzn ipyd
`xwiy ic dxezl dlerdy exn`iy leykn jkn `vie ,miweqt

,miweqt ipyïéàöBiä íeMî äøéæâee`xie ,oey`xd `xwy xg`l §¥¨¦©§¦
ipy wx `xwi ipydy exaqie ,miweqt ipy wx dyxta ex`ypy

.xen`d leyknd jkn `vie ,miweqt
:zehiyd izyl dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyyäLøt ¥¦¥¨¨¨

dxezaäMîç ìLå ,íéðLa dúBà ïéøB÷ ,íé÷eñt äML ìLmiweqt ¤¦¨§¦¦¨¦§©¦§¤£¦¨
mi`xew ,dwlgl ozip `lyìL àøB÷ ïBLàøä [íàå ,ãéçéa],äL §¨¦§¦¨¦¥§Ÿ¨

,úøçà äLøtî ãçàå Bæ äLøtî íéðL àøB÷ éðMäoipnl milydl ©¥¦¥§©¦¦¨¨¨§¤¨¦¨¨¨©¤¤
.miweqt dyly,íéøîBà Léå`xew ipydyìLäLdyxtn miweqt §¥§¦§Ÿ¨

,zxg`ïéìéçúî ïéàL éôì`exwläLøôayda exzepúBçt §¦¤¥©§¦¦§¨¨¨¨
ìMî.ïé÷eñt äL,zxg` dyxtn `xew recn ,dyweøîàc ïàîì ¦§Ÿ¨§¦§©§¨©

âBìãéì âìBc,iyilyd weqtd lr xefgie ipyd÷ñBt øîàc ïàîìe ¥¦§§©§¨©¥
÷Bñôéì:`xnbd zvxzn .mipyl ewlgpe iyilyd weqta oey`xd ¦§

íúä éðàL,dpyd lk ly dxezd z`ixwa ©¦¨¨

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

117

118

119

120

121

122

123

124

125

קנג



"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc ziprz(iriax meil)

àçååø déì úéàc,dixg`ly dyxtd on mb d`ixwa geex el yiy - §¦¥©§¨
`l zecnrnd zeiyxt z`ixwa o`k j` ,mei ly epiprn lkdy
meia 'riwx idi'e 'ziy`xa' caln zexg` zeiyxta `exwl ozip

.weqtl e` blcl jixv okle ,oey`xd
:dpyna epipyóñeîáe úéøçLa ,íéðLa dúBà ïéøB÷ äìBãb äLøẗ¨¨§¨¦¨¦§©¦§©£¦§¨

äçðnáee oiqpkp'åë ïäét ìò ïéøB÷.rny z` oixewk §¦§¨¦©¦¤
:dpynd ixac yexita zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§

,daiyidøîà÷ éëéä,xnel `pzd zpeek dn -óñeîáe úéøçLa ¥¦¨¨©§©£¦§¨
dúBà ïéøB÷[zecnrnd z`ixw z`]dúBà ïéøB÷ äçðnáe ,øôqa ¦¨©¥¤§¦§¨¦¨

a,òîL úà ïéøB÷k ät ìò.dgpn lr wx xn`p 'odit lr oixew'eBà ©¤§¦¤§©
éðz÷ éëä àîìc,dpyna `pzd dpy jk `ny -ïéøB÷ úéøçLa ¦§¨¨¦¨¨¥§©£¦¦

dúBà ïéøB÷ äçðnáe óñeîáe ,øôqa dúBàa,òîL úà ïéøB÷k ät ìò ¨©¥¤§¨§¦§¨¦¨©¤§¦¤§©
.dt lra mi`xew sqena s`y

:`xnbd zhyetòîL àzn wtqd heytl rnye `a -,`ziixa ¨§©
àéðúc,ef d`ixw oipraïéøB÷å úñðkä úéáì ïéñðëð óñeîáe úéøçLa §©§¨§©£¦§¨¦§¨¦§¥©§¤¤§¦

äðMä ìk ïéøBwL Cøãk,dxez xtqaìò dúBà àøB÷ ãéçé äçðnáe §¤¤¤¦¨©¨¨§¦§¨¨¦¥¨©
ät.mzaeg ici miaxd z` `ivene ,zqpkd ziaaéëå ,éñBé éaø øîà ¤¨©©¦¥§¦

,øeaöa ät ìò äøBz éøác úBø÷ì ìBëé ãéçéazkay mixac `ld ¨¦¨¦§¦§¥¨©¤§¦
dt lra mxn`l xeq`(:q oihib),ïéñðëð ïlek àlàzqpkd zial ¤¨¨¦§¨¦

dúBà ïéøB÷åa envrl cg` lk,òîL úà ïéøB÷k ät ìòdf ote`ae §¦¨©¤§¦¤§©
eid sqenay x`eane .azkay mixac dt lra xnel xeqi` oi`

.dt lra dgpna wxe ,xtqa mi`xew
:dpyna epipy,'åë ãîòî Ba ïéà ìlä Ba LiL íBé ìkmivr oaxw ¨¤¥©¥¥©£¨

.dlirpa oi`
:`xnbd zxxanäæì äæ ïéa Løôä äîdgpn oia lcadd dn - ©¤§¥¥¤¨¤

.dgpna `le dlirpa cnrnd z` wx dgec mivr oaxwy ,dlirpl
:`xnbd daiyneìlän dgpn -,äøBz éøácdgcp dcnrn oi` okle ©¨¦§¥¨

,mivr oaxw iptneìläån dlirp -,íéøôBñ éøácdgcp okle §©¨¦§¥§¦
.dcnrn

:dpyna epipy.'åë íòäå íéðäk éöò ïîæ§©£¥Ÿ£¦§¨¨
:el` micgein mipnf oipr zx`and `ziixaeëøöeä änì ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨§§

íòäå íéðäk éöò ïîæ øîBìzenieqn zegtyn mday mipnf - ©§©£¥Ÿ£¦§¨¨
oky ,mivr oaxw ze`ianeøîà,minkgäìBbä éða eìòLkux`l ¨§§¤¨§¥©¨

,ipy zia oipaa dpey`xd zelbd xg`l l`xyiíéöò eàöî àìŸ¨§¥¦
dkxrnllaäkL,ycwna mivrd lyeãîòåzegtynelà ©¦§¨§¨§¥

dpyna zexkfendeðúä Cëå .íälMî eácðúäå[epiwzd]íéàéáð §¦§©§¦¤¨¤§¨¦§§¦¦
L ,ïäéðéaLdf xkyaeléôàd m`ì,íéöò äàìî äkLdpyd lkay ¤¥¥¤¤£¦¦§¨§¥¨¥¦

el` mipnfa ,df ote`a mixg` mivr milawn oi`eéäézegtynelà ¦§¥
øîàpL ,ïälMî ïéácðúî(dl i dingp)ïaø÷ ìò eðìtä úBìøBbäå' ¦§©§¦¦¤¨¤¤¤¡©§©¨¦©§©ª§©

eðéúBáà úéáì eðéäìà úéáì àéáäì íòäå íiåìä íéðäkä íéöòä̈¥¦©Ÿ£¦©§¦¦§¨¨§¨¦§¥¡Ÿ¥§¥£¥
áeúkk eðéäìà 'ä çaæî ìò øòáì äðLá äðL íéðneæî íézòì§¦¦§¨¦¨¨§¨¨§©¥©¦§¥©¡Ÿ¥©¨

.'äøBza©¨
:dpyna epipy'åë éî ìëå íiåìe íéðäk íänòåipae ilr iapeb ipae §¦¨¤Ÿ£¦§¦¦§¨¦

.zerivw irvew
:`ziixad zyxtnéòöB÷ éðáe éìò éáðBb éða eéä äî ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨§¥§¥¡¦§¥§¥

,úBòéö÷.jk mny `xwp recn xnelkäøæb úçà íòt ,eøîà §¦¨§©©©©¨§¨
eàéáé àlLå ,äëøònì íéöò eàéáé àlL ìàøNé ìò äøéæb úeëìnä©©§§¥¨©¦§¨¥¤Ÿ¨¦¥¦©©£¨¨§¤Ÿ¨¦

úBàãæBøt eáéLBäå ,íéìLeøéì íéøekamixney -,íéëøcä ìò ¦¦¦¨©¦§¦§§¨©©§¨¦
,mixekiae mivr milyexil elri `ly exnyiyáéLBäL Cøãk§¤¤¤¦

eìòé àlL èáð ïa íòáøéihay zxyrìàøNémilyexil,ìâøì ¨¨§¨¤§¨¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤
milyexia jlnd mragx ly ezeklnl exfgiy yygymikln d`x)

(ai '`e .eNò äîdéàøéå (øåãä åúåàáù) ïéøLkd[øBcä BúBàaL] àèç ©¨§¥¦§¦§¥¥§¤§©
e enixrd ,mixekiad z` `iadl ickélñ eàéáäd zexitíéøeka ¥¦©¥¦¦

úBòéö÷a íetéçå,me`xi `ly zeyai mip`z -éìòå ,íeìèðe`edy §¦¦§¦§¨¤¡¦
elhp zerivwd zyizk ilk,ïäéôúk ìò.milyexil elreïåéëå ©¦§¥¤§¥¨

ìöà eòébäLdíäì eøîà ,úBàãæBøtmixneyd,ïéëìBä ízà ïëéäì ¤¦¦¥¤§§¨¨§¨¤§¥¨©¤§¦
íäì ïéøîBà,mixykdäìéáã éìebéò éðL úBNòìzeyai mip`z - §¦¨¤©£§¥¦¥§¥¨

zeyezkL úLzënay jxca z`vnp.eðéôúk ìòL éìòáe ,eðéðôl ©©§¤¤¤§¨¥¤¡¦¤©§¥¥
eïäî eøáòL ïåék,mixneyd mze`n -íélña íeøhéòetiie exhir - ¥¨¤¨§¥¤¦§§©¦

,mixekiad mkezay milqd z`.íéìLeøéì íeàéáäåiapeb e`xwpe ¤¡¦¦¨©¦
irvew ipae ,ilrd ici lr mixneyd on miapbzn eidy iptn ilr
.[milnfi`] zerevwna dliacd ilebir z` ekzgy iptn zerivw

ïä ïä ,àðzeyr ,ilr iapeb ipa dyrn oirk -.éúôBúpä éàîìñ éða ¨¨¥¥§¥©§©©§¨¦
:dyrnd z` d`iand `ziixaéàîìñ éða ïä äî ,ïðaø eðz̈©¨¨©¥§¥©§©

àlL ìàøNé ìò äøéæb úeëìnä äøæb úçà íòt ,eøîà .éúôBúpä©§¨¦¨§©©©©¨§¨©©§§¥¨©¦§¨¥¤Ÿ
áéLBäL Cøãk íéëøcä ìò úBàãæBøt eáéLBäå ,äëøònì íéöò eàéáé̈¦¥¦©©£¨¨§¦§§¨©©§¨¦§¤¤¤¦
éàøé eNò äî .ìâøì ìàøNé eìòé àlL íéëøcä ìò èáð ïa íòáøé̈¨§¨¤§¨©©§¨¦¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤¤¨¦§¥

ïäéøéæb eàéáä ,øBcä BúBàaL àèç,mdly mivrd ixfb -eNòåmdn ¥§¤§©¥¦§¦¥¤§¨
eçépäå ,úBîleñmze`íäì eëìäå íäéôúk ìòe .milyexilïåék ¨§¦¦©¦§¥¤§¨§¨¤¥¨

ïìöà eòébäL,mixneyd lv` -,ïéëìBä ízà ïëéäì íäì eøîà ¤¦¦¤§¨¨§¨¤§¥¨©¤§¦
å ,eðéðôlL CáBMî úBìæBb àéáäì íäì eøîàz`f dyrpúBîìeña ¨§¨¤§¨¦¨¦¨¤§¨¥§§¨

.eðéôúk ìòLeíéìLeøéì íeìòäå íeàéáäå íe÷øét ïäî eøáòL ïåék ¤©§¥¥¥¨¤¨§¥¤¥§¤¡¦§¤¡¦¨©¦
.dkxrnløîBà àeä íäa àöBik ìòå íäéìòå(f i ilyn)÷écö øëæ' ©£¥¤§©©¥¨¤¥¥¤©¦

'äëøáì,zeevnd lr mnvr exqnyåéøáçå èáð ïa íòáøé ìòå ¦§¨¨§©¨¨§¨¤§¨©£¥¨
jtidl eyryøîàð(my).'á÷øé íéòLø íLå' ¤¡©§¥§¨¦¦§¨

:dpyna epipy.äãeäé ïa áàBî úçô éða Ba íéøNòa§¤§¦§¥©©¨¤§¨
:ef dgtyn dzid in zx`and `ziixaïa áàBî úçô éða ,àðz̈¨§¥©©¨¤

äãeäé ïa ãåc éða ïä ïä ,äãeäée`iady dpyna okl mcew xn`py §¨¥¥§¥¨¦¤§¨
`xwp cecy meyn 'a`en zgt ipa' mi`xwpe ,fenza mixyra mivr

,dia`end zexn `ay my lr ok,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¥¥
dcedi oa a`en zgt ipa,äéeøö ïa áàBé éða ïä ïä`a `ed s`y ¥¥§¥¨¤§¨

.cec ly ezeg` dzid diexv en`y ,dia`end zexn
:dpyna epipy.'åëå äãeäé ïa ïéãò éða ìeìàa íéøNòa§¤§¦¤¡§¥¨¦¤§¨

:ef dgtyn dzid in zx`and `ziixa,äãeäé ïa ïéãò éða ,ïðaø eðz̈©¨¨§¥¨¦¤§¨
ïä ïäzgtynäãeäé ïa ãåc éða,fenza mixyra mivr e`iady ¥¥§¥¨¦¤§¨

'ipvrd Fpicr' `xwp cecy meyn 'oicr ipa' mny didebk 'a l`eny) £¦¨¤§¦
(g,,äéeøö ïa áàBé éða ïä ïä ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥¥§¥¨¤§¨

.a`ei `ed 'ipvrd epicr'y
:dpyna epipy.'åë äiðL LBòøt éða eáL úáèa ãçàa§¤¨§¥¥¨§¥©§§¦¨

:`xnbd dywnïéúéðúî éðî,dpynd dzpyp `pz dfi` zhiyk - ©¦©§¦¦
,éñBé éaø àìå äãeäé éaø àìå øéàî éaø àìixdyéàkøéàî éaø Ÿ©¦¥¦§Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦¥¦

oa cec ipa md a`a mixyra e`iady dcedi oa a`en zgt ipay
,lirlcke ,fenza mixyra xak e`iady dcediéðúéìdpyi - ¦§¥

a`a mixyra mda mb `pzd'äiðL äãeäé ïa ãåc éða eáL'ipaak ¨§¥¨¦¤§¨§¦¨
e ,yerxtäãeäé éaø éàdcedi oa cec ipa md dcedi oa oicr ipay ¦©¦§¨
,lirlckéðúéìlel`a mixyra mda mbäãeäé ïa ãåc éða eáL ¦§¥¨§¥¨¦¤§¨

,äiðLeéñBé éaø éàa`ei ipa od zegtynd izyy,lirlck diexv oa §¦¨¦©¦¥
éðúéìlel`a mixyra mda.äiðL äéeøö ïa áàBé éða eáLjkne ¦§¥¨§¥¨¤§¨§¦¨

x`ean ,yerxt ipa iabl `l` dpyna ef oeyl dxkfed `ly
.el` mi`pzn cg`k zxaeq dpi`y

:`xnbd zvxzníìBòìk dpyndéaøc àaélà éàpz éøúe ,éñBé éaø §¨©¦¥§¥©¨¥©¦¨§©¦
éñBéxn`y `pzdy ,iqei iax zhiya mi`pz ipy dfa ewlgpe - ¥

a`en zgt ipay xaq ,a`ei ipa md dcedi oa oicr ipay enya
zgt ipay xn`y `pzde ,zxg` dgtyn `l` a`ei ipa mpi`
dgtyn `l` a`ei ipa mpi` oicr ipay xaq ,a`ei ipa md a`en
ok eyr `le ,`iadl eay `l a`ei ipa ok` mdipy zrcle ,zxg`

.dpyna x`eank yerxt ipa `l`
:dpyna epipy.'åë ãîòî Ba äéä àì úáèa ãçàa§¤¨§¥¥Ÿ¨¨©£¨

,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéL÷ øî déì øîà̈©¥©§¦¨§¥§©¦§¨§©©¦
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miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtziprz
àçååø äéì úéàã`l `dc ,`geex dil zil `kd la` .zxg` dyxtn zexwl lekiy Ð

."riwx idie" "ziy`xa" `l` ixwinl ivnäæì äæ ïéá ùøôä äîmivr oaxwc `py i`n Ð

igc `l dgpnc cnrne ,dlirpc cnrn igc?äøåú éøáã åììäopixn`ck ,dgpn Ð

zeptl dcya geyl wgvi `vie" xn`py ,dgpn zltz owiz epia` wgvi :(a,ek) zekxaa

wefig oikixve .mixteq ixacn dlirpce ,"axr

.`kd opiqxb `låìà åãîòipzwc onf Ð

oizipzna`idd meyn ,zepnl ekxved ikd` Ð

`lc ikid ik mi`iap jpd edl cearc dpwz

.ediixz`n edpigcilúåàãæåøô.mixney Ð

íéøåëáleky` d`exe edcy jezl qpkp mc` Ð

iaydxkiay dp`z ,xkinb dilr xyew Ð

.mixeka dze` dyereúåòéö÷ámip`z Ð

ikd .oilebr odn oiyere oze` oiyzek ,miyai

:opiqxbïäéôúë ìò éìòäå.(`ikea) Ðúùúëîá
åðéðôìùedfe .jenqa iptl xg` mewna `edy Ð

ilr iapebze`cfextd on oiapbzny my lr Ð

.ilr iwqr lréúôåúðä éàîìñ éðá ïä ïäÐ

.eyr df dyrn oirkäãåäé ïá ãåã éðá ïä ïäÐ

a`en zgt dil exw ikd`e .l`xyi jln cecÐ

.dia`end zexn `ayäéåøö ïá áàåé`ay Ð

cec zeg` a`ei m` diexv ik .dia`end zexn

mdizeig`e" (a '` minid ixac) xn`py ,dzid

."libia`e diexvãåã éðá ïä ïä ïéãò éðáikdl Ð

(bk a) l`eny xtqa dil ixw,ipvrd epicr

dxeza wqery dryayenvr ocrn Ð

dnglnl `veiyke ,zrlezk.urk dywzn Ð

äéåøö ïá áàåé éðá ïä ïä`id `zbelt Ð

,cec df ipvrd epicr xn` cg (dbibg zkqna)

.a`ei df xn` cgeäéðù ãåã éðá åáù éðúéìÐ

.cec epiid a`en zgt xi`n 'x xn`w `dc'øìå
äãåäéipzw oizipznae .cec epiid oicr ipa Ð

,a`en zgt ipa ipzw xcde cec ipa `icda

oicr ipa dcedi iaxle xi`n iaxlc,cec epiid Ð

.dil irain dipy eayéñåé 'øìåzgt xn`c Ð

.dil irain dipy eay ,a`ei epiid oicre a`en

éñåé 'øã àáéìà éàðú éøúå éñåé 'ø íìåòìÐ

a`ei ipa epiid dcedi oa oicr ipa xn`c o`ncÐ

ikdle ,a`ei epiid a`en zgt ipac dl xaq `l

ipa eay ipzw `ldil `xiaq `le .dipy a`ei

cec ipa od odc inpdipy cec ipa eay ok m`c Ð

.od zxg` dgtyn `l` ,ipzinl dil irain

a`ei ipa epiid a`en zgt ipa xn`c o`ne`l Ð

dgtyn `l` ,a`ei epiid oicr ipac dil `xiaq

.od zxg`
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äîdgec sqen oaxwc ,mivr oaxwl sqen oaxw oia yxtd dn :xnelk - dfl df oia yxtd

?dgpn igc `l mivr oaxwe dgpn

åììäiedc ,mivr oaxw la` .dxez ixacn iedc dgpn igcw ikdle ,sqen - dxez ixac

`igc `l la` ,mixteq ixacn `iedc dlirp `l` `igc `l jklde ,mixteq ixacn

.dxez ixacn `iedc dgpnéðá'eke a`en zgt

e`ay ,zgt ipa e`xwp jkle - cec ipa od od

.dia`end zexn

ïädzid diexvc :yexit - diexv oa a`ei ipa od

(a '` minid ixac) aizkck ,cec zeg`

zex rxfn mi`a mde ,"diexv mdizeig`e"

.dia`end

éàdcedi oa a`en zgt ipa xn`wc - xi`n iax

ik oizipzna ipzil ,dcedi oa cec ipa od od

,did dcedi oa a`en zgt ipa 'ek mixyra xn`w

enk ,dipy eay dcedi oa cec ipa ipzinl dil ded

,dcedi 'x i` .dipy yerxt ipa eay xne`y

wcdcedi oa cec ipa od od dcedi oa oicr ipa xn`

- iqei 'x i` .dipy dcedi oa cec ipa eay ipzil -

i`pz ixz :ipyne !dipy a`ei ipa eay ipzil

`ail` iwen `l i`n` :`iywe .iqei 'xc `ail`e

ixdy ?xi`n iaxc `ail` i`pz ixze xi`n iaxc

oizipznc `nzqc xi`n iaxk `nwe`l ol yi ith

,iqei iaxk dl iwen ikdlc :il d`xpe !xi`n 'xk

dizeek `xazqne ,enr ewenip iqei iaxc meyn

.eixiagn elit`e mewn lka
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.àçååø déì úéàcíéðLa dúBà ïéøB÷ äìBãb äLøt §¦¥©§¨¨¨¨§¨¦¨¦§©¦
óñenáe úéøçMaïäét ìò ïéøB÷ äçðnáeåëàéòaéà :' ©©£¦©¨©¦§¨¦©¦¤¦©£¨

øôqa dúBà ïéøB÷ óñenáe úéøçMa øîà÷ éëéä eäì§¥¦¨¨©©©£¦©¨¦¨©¥¤
Bà òîL úà ïéøB÷k ät ìò dúBà ïéøB÷ äçðnáe©¦§¨¦¨©¤§¦¤§©
óñenáe øôqa dúBà ïéøB÷ úéøçMa éðú÷ éëä àîìc¦§¨¨¦¨¨¥©©£¦¦¨©¥¤©¨
àz òîL úà ïéøB÷k ät ìò dúBà ïéøB÷ äçðnáe©¦§¨¦¨©¤§¦¤§©¨
úñðkä úéáì ïéñðëð óñenáe úéøçMa àéðúc òîL§©§©§¨©©£¦©¨¦§¨¦§¥©§¤¤
àøB÷ ãéçé äçðnáe äðMä ìk ïéøBwL Cøãk ïéøB÷å§¦§¤¤¤¦¨©¨¨©¦§¨¨¦¥

øîà ät ìò dúBàéaøúBø÷ì ìBëé ãéçé éëå éñBé ¨©¤¨©©¦¥§¦¨¦¨¦§
ïéøB÷å ïéñðëð ïlek àlà øeaéva ät ìò äøBú éøác¦§¥¨©¤©¦¤¨¨¦§¨¦§¦

.òîL úà ïéøB÷k ät ìò dúBàBa LiL íBé ìk" ¨©¤§¦¤§©¨¤¥
ãîòî Ba ïéà ìläåë'eìlä äæì äæ ïéa Løôä äî ." ©¥¥©£¨©¤§¥¥¤¨¤©¨

" .íéøôBñ éøác eìläå ,äøBú éøácíéðäë éöò ïîæ ¦§¥¨§©¨¦§¥§¦§©£¥Ÿ£¦
éöò ïîæ øîBì eëøöeä änì" :ïðaø eðz ."'åë ,íòäå§¨¨¨©¨©¨¨§§©§©£¥
àöî àì ,äìBbä éða eìòLk :eøîà ?íòäå íéðäëe Ÿ£¦§¨¨¨§§¤¨§¥©¨Ÿ¨§

la íéöòCëå .íälMî eácðúäå elà eãîòå ,äkL ¥¦©¦§¨§¨§¥§¦§©§¦¤¨¤§¨
ì eléôàL ïäéðéaL íéàéáð eðúä,íéöò äàìî äkL ¦§§¦¦¤¥¥¤¤£¦¦§¨§¥¨¥¦

,íòäå ,íiåìä ,íéðäkä íéöòä ïaø÷ ìò eðìtä úBìøBbäå' :øîàpL ,ïälMî ïéácðúî elà eéäé¦§¥¦§©§¦¦¤¨¤¤¤¡©§©¨¦©§©ª§©¨¥¦©Ÿ£¦©§¦¦§¨¨
,eðéäìà 'ä çaæî ìò øòáì ,äðLá äðL íéðnæî íézòì ,eðéúBáà úéáì ,eðéäìà úéáì àéáäì§¨¦§¥¡Ÿ¥§¥£¥§¦¦§ª¨¦¨¨§¨¨§©¥©¦§©¡Ÿ¥

."'äøBza áeúkk'åë ,éî ìëå íiåìe íéðäk íänòå"éðáe éìò éáðBâ éða eéä äî" :ïðaø eðz ." ©¨©¨§¦¨¤Ÿ£¦§¦¦§¨¦¨©¨©¤¨§¥§¥¡¦§¥
íéöò eàéáé àlL ìàøNé ìò ãîL äòLøä úeëìî äøæb úçà íòt :eøîà ?úBòéö÷ éòöB÷§¥§¦¨§©©©©¨§¨©§¨§¨¨§¨©¦§¨¥¤Ÿ¨¦¥¦
áéLBäL Cøãk íéëøcä ìò úBàãæBøt eáéLBäå ,íéìLeøéì íéøeka eàéáé àlLå äëøònì©©£¨¨§¤Ÿ¨¦¦¦¦¨©¦§¦§§¨©©§¨¦§¤¤¤¦

.ìâøì ìàøNé eìòé àlL èáð ïa íòáøéeàéáä ?øBcä BúBàaL àèç éàøéå ïéøLk eNò äî ¨¨§¨¤§¨¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤¤¨§¥¦§¦§¥¥§¤§©¥¦
eøîà ,úBàãæBøt ìöà eòébäL ïåéëå .ïäéôúk ìò éìòå íeìèðe ,úBòéö÷a íetéçå íéøeká élñ©¥¦¦§¦¦§¦§¨¤¡¦©¦§¥¤§¥¨¤¦¦¥¤§§¨¨§
éìòáe eðéðôlL úLzëna äìéáã éìebò éðL úBNòì' :íäì ïéøîBà '?ïéëìBä ízà ïëéäì' :íäì̈¤§¥¨©¤§¦§¦¨¤©£§¥¦¥§¥¨©©§¤¤¤§¨¥¤¡¦

."íéìLeøéì íeàéáäå íélña íeøhéò ,ïäî eøáòL ïåék .'eðéôúk ìòLéàîìñ éða ïä ïä" :àðz ¤©§¥¥¥¨¤¨§¥¤¦§§©¦¤¡¦¦¨©¦¨¨¥¥§¥©§©
äòLøä úeëìî äøæb úçà íòt :eøîà ?éúôBúpä éàîìñ éða ïä äî" :ïðaø eðz ."éúôBúpä©§¨¦¨©¨©©¥§¥©§©©§¨¦¨§©©©©¨§¨©§¨§¨¨
áéLBäL Cøãk íéëøcä ìò úBàãæBøt eáéLBäå ,äëøònì íéöò eàéáé àlL ìàøNé ìò ãîL§¨©¦§¨¥¤Ÿ¨¦¥¦©©£¨¨§¦§§¨©©§¨¦§¤¤¤¦

íòáøé?øBcä BúBàaL àèç éàøé eNò äî .ìâøì ìàøNé eìòé àlL íéëøcä ìò èáð ïa ¨¨§¨¤§¨©©§¨¦¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤¤¨¦§¥¥§¤§©
:íäì eøîà ,ïìöà eòébäL ïåék .íäì eëìäå íäéôúk ìò eçépäå ,úBîleñ eNòå ïäéøéæb eàéáä¥¦§¦¥¤§¨¨§¦¦©¦§¥¤§¨§¨¤¥¨¤¦¦¤§¨¨§¨¤
.'eðéôúk ìòL úBîleqáe ,eðéðôlL CáBMî úBìæBb àéáäì' :íäì eøîà '?ïéëìBä ízà ïëéäì'§¥¨©¤§¦¨§¨¤§¨¦¨¦¨¤§¨¥©¨¤©§¥¥

äa àöBik ìòå íäéìòå .íéìLeøéì íeìòäå ,íeàéáäå íe÷øét ,ïäî eøáòL ïåék:øîBà àeä í ¥¨¤¨§¥¤¥§¤¡¦§¤¡¦¨©¦©£¥¤§©©¥¨¤¥
."'á÷øé íéòLø íLå' :øîàð åéøáçå èáð ïa íòáøé ìòå ,'äëøáì ÷écö øëæ'"úçô éða" :àðz ."äãeäé ïa áàBî úçô éða ,Ba íéøNòa ¥¤©¦¦§¨¨§©¨¨§¨¤§¨©£¥¨¤¡©§¥§¨¦¦§¨§¤§¦§¥©©¨¤§¨¨¨§¥©©

" ."äéeøö ïa áàBé éða ïä ïä :øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác .äãeäé ïa ãåã éða ïä ïä äãeäé ïa áàBîïa ïéãò éða ,ìeìàa íéøNòa ¨¤§¨¥¥§¥¨¦¤§¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¥¥§¥¨¤§¨§¤§¦¤¡§¥¨¦¤
éða" :ïðaø eðz ."'åëå ,äãeäé."äéeøö ïa áàBé éða ïä ïä :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác .äãeäé ïa ãåã éða ïä ïä äãeäé ïa ïéãò §¨¨©¨©§¥¨¦¤§¨¥¥§¥¨¦¤§¨¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥¥§¥¨¤§¨

"éða eáL éðúéì ,øéàî éaø éà .éñBé éaø àìå ,äãeäé éaø àìå ,øéàî éaø àì ?'éðúî épî ."'åë ,äiðL LBòøô éða eáL ,úáèa ãçàa§¤¨§¥¥¨§¥©§§¦¨©¦©§¦¨©¦¥¦§¨©¦§¨§¨©¦¥¦©¦¥¦¦§¥¨§¥
!äiðL äéeøö ïa áàBé éða eáL éðúéì ,éñBé éaø éà .äiðL äãeäé ïa ãåã éða eáL éðúéì ,äãeäé éaø éà .äiðL äãeäé ïa ãåãíìBòì ¨¦¤§¨§¦¨¦©¦§¨¦§¥¨§¥¨¦¤§¨§¦¨¦©¦¥¦§¥¨§¥¨¤§¨§¦¨§¨

.éñBé éaøc àaélà éàpz éøúe ,éñBé éaø:éLà áøì àcñç áøc déøa àLéL÷ øî déì øîà ."'åë ,ãîòî Ba äéä àì úáèa ãçàa" ©¦¥§¥©¨¥©¦¨§©¦¥§¤¨§¥¥Ÿ¨¨©£¨£©¥¨§¦¨§¥§©¦§¨§©©¦
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קנד



"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc ziprz(iriax meil)

àçååø déì úéàc,dixg`ly dyxtd on mb d`ixwa geex el yiy - §¦¥©§¨
`l zecnrnd zeiyxt z`ixwa o`k j` ,mei ly epiprn lkdy
meia 'riwx idi'e 'ziy`xa' caln zexg` zeiyxta `exwl ozip

.weqtl e` blcl jixv okle ,oey`xd
:dpyna epipyóñeîáe úéøçLa ,íéðLa dúBà ïéøB÷ äìBãb äLøẗ¨¨§¨¦¨¦§©¦§©£¦§¨

äçðnáee oiqpkp'åë ïäét ìò ïéøB÷.rny z` oixewk §¦§¨¦©¦¤
:dpynd ixac yexita zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§

,daiyidøîà÷ éëéä,xnel `pzd zpeek dn -óñeîáe úéøçLa ¥¦¨¨©§©£¦§¨
dúBà ïéøB÷[zecnrnd z`ixw z`]dúBà ïéøB÷ äçðnáe ,øôqa ¦¨©¥¤§¦§¨¦¨

a,òîL úà ïéøB÷k ät ìò.dgpn lr wx xn`p 'odit lr oixew'eBà ©¤§¦¤§©
éðz÷ éëä àîìc,dpyna `pzd dpy jk `ny -ïéøB÷ úéøçLa ¦§¨¨¦¨¨¥§©£¦¦

dúBà ïéøB÷ äçðnáe óñeîáe ,øôqa dúBàa,òîL úà ïéøB÷k ät ìò ¨©¥¤§¨§¦§¨¦¨©¤§¦¤§©
.dt lra mi`xew sqena s`y

:`xnbd zhyetòîL àzn wtqd heytl rnye `a -,`ziixa ¨§©
àéðúc,ef d`ixw oipraïéøB÷å úñðkä úéáì ïéñðëð óñeîáe úéøçLa §©§¨§©£¦§¨¦§¨¦§¥©§¤¤§¦

äðMä ìk ïéøBwL Cøãk,dxez xtqaìò dúBà àøB÷ ãéçé äçðnáe §¤¤¤¦¨©¨¨§¦§¨¨¦¥¨©
ät.mzaeg ici miaxd z` `ivene ,zqpkd ziaaéëå ,éñBé éaø øîà ¤¨©©¦¥§¦

,øeaöa ät ìò äøBz éøác úBø÷ì ìBëé ãéçéazkay mixac `ld ¨¦¨¦§¦§¥¨©¤§¦
dt lra mxn`l xeq`(:q oihib),ïéñðëð ïlek àlàzqpkd zial ¤¨¨¦§¨¦

dúBà ïéøB÷åa envrl cg` lk,òîL úà ïéøB÷k ät ìòdf ote`ae §¦¨©¤§¦¤§©
eid sqenay x`eane .azkay mixac dt lra xnel xeqi` oi`

.dt lra dgpna wxe ,xtqa mi`xew
:dpyna epipy,'åë ãîòî Ba ïéà ìlä Ba LiL íBé ìkmivr oaxw ¨¤¥©¥¥©£¨

.dlirpa oi`
:`xnbd zxxanäæì äæ ïéa Løôä äîdgpn oia lcadd dn - ©¤§¥¥¤¨¤

.dgpna `le dlirpa cnrnd z` wx dgec mivr oaxwy ,dlirpl
:`xnbd daiyneìlän dgpn -,äøBz éøácdgcp dcnrn oi` okle ©¨¦§¥¨

,mivr oaxw iptneìläån dlirp -,íéøôBñ éøácdgcp okle §©¨¦§¥§¦
.dcnrn

:dpyna epipy.'åë íòäå íéðäk éöò ïîæ§©£¥Ÿ£¦§¨¨
:el` micgein mipnf oipr zx`and `ziixaeëøöeä änì ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨§§

íòäå íéðäk éöò ïîæ øîBìzenieqn zegtyn mday mipnf - ©§©£¥Ÿ£¦§¨¨
oky ,mivr oaxw ze`ianeøîà,minkgäìBbä éða eìòLkux`l ¨§§¤¨§¥©¨

,ipy zia oipaa dpey`xd zelbd xg`l l`xyiíéöò eàöî àìŸ¨§¥¦
dkxrnllaäkL,ycwna mivrd lyeãîòåzegtynelà ©¦§¨§¨§¥

dpyna zexkfendeðúä Cëå .íälMî eácðúäå[epiwzd]íéàéáð §¦§©§¦¤¨¤§¨¦§§¦¦
L ,ïäéðéaLdf xkyaeléôàd m`ì,íéöò äàìî äkLdpyd lkay ¤¥¥¤¤£¦¦§¨§¥¨¥¦

el` mipnfa ,df ote`a mixg` mivr milawn oi`eéäézegtynelà ¦§¥
øîàpL ,ïälMî ïéácðúî(dl i dingp)ïaø÷ ìò eðìtä úBìøBbäå' ¦§©§¦¦¤¨¤¤¤¡©§©¨¦©§©ª§©

eðéúBáà úéáì eðéäìà úéáì àéáäì íòäå íiåìä íéðäkä íéöòä̈¥¦©Ÿ£¦©§¦¦§¨¨§¨¦§¥¡Ÿ¥§¥£¥
áeúkk eðéäìà 'ä çaæî ìò øòáì äðLá äðL íéðneæî íézòì§¦¦§¨¦¨¨§¨¨§©¥©¦§¥©¡Ÿ¥©¨

.'äøBza©¨
:dpyna epipy'åë éî ìëå íiåìe íéðäk íänòåipae ilr iapeb ipae §¦¨¤Ÿ£¦§¦¦§¨¦

.zerivw irvew
:`ziixad zyxtnéòöB÷ éðáe éìò éáðBb éða eéä äî ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨§¥§¥¡¦§¥§¥

,úBòéö÷.jk mny `xwp recn xnelkäøæb úçà íòt ,eøîà §¦¨§©©©©¨§¨
eàéáé àlLå ,äëøònì íéöò eàéáé àlL ìàøNé ìò äøéæb úeëìnä©©§§¥¨©¦§¨¥¤Ÿ¨¦¥¦©©£¨¨§¤Ÿ¨¦

úBàãæBøt eáéLBäå ,íéìLeøéì íéøekamixney -,íéëøcä ìò ¦¦¦¨©¦§¦§§¨©©§¨¦
,mixekiae mivr milyexil elri `ly exnyiyáéLBäL Cøãk§¤¤¤¦

eìòé àlL èáð ïa íòáøéihay zxyrìàøNémilyexil,ìâøì ¨¨§¨¤§¨¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤
milyexia jlnd mragx ly ezeklnl exfgiy yygymikln d`x)

(ai '`e .eNò äîdéàøéå (øåãä åúåàáù) ïéøLkd[øBcä BúBàaL] àèç ©¨§¥¦§¦§¥¥§¤§©
e enixrd ,mixekiad z` `iadl ickélñ eàéáäd zexitíéøeka ¥¦©¥¦¦

úBòéö÷a íetéçå,me`xi `ly zeyai mip`z -éìòå ,íeìèðe`edy §¦¦§¦§¨¤¡¦
elhp zerivwd zyizk ilk,ïäéôúk ìò.milyexil elreïåéëå ©¦§¥¤§¥¨

ìöà eòébäLdíäì eøîà ,úBàãæBøtmixneyd,ïéëìBä ízà ïëéäì ¤¦¦¥¤§§¨¨§¨¤§¥¨©¤§¦
íäì ïéøîBà,mixykdäìéáã éìebéò éðL úBNòìzeyai mip`z - §¦¨¤©£§¥¦¥§¥¨

zeyezkL úLzënay jxca z`vnp.eðéôúk ìòL éìòáe ,eðéðôl ©©§¤¤¤§¨¥¤¡¦¤©§¥¥
eïäî eøáòL ïåék,mixneyd mze`n -íélña íeøhéòetiie exhir - ¥¨¤¨§¥¤¦§§©¦

,mixekiad mkezay milqd z`.íéìLeøéì íeàéáäåiapeb e`xwpe ¤¡¦¦¨©¦
irvew ipae ,ilrd ici lr mixneyd on miapbzn eidy iptn ilr
.[milnfi`] zerevwna dliacd ilebir z` ekzgy iptn zerivw

ïä ïä ,àðzeyr ,ilr iapeb ipa dyrn oirk -.éúôBúpä éàîìñ éða ¨¨¥¥§¥©§©©§¨¦
:dyrnd z` d`iand `ziixaéàîìñ éða ïä äî ,ïðaø eðz̈©¨¨©¥§¥©§©

àlL ìàøNé ìò äøéæb úeëìnä äøæb úçà íòt ,eøîà .éúôBúpä©§¨¦¨§©©©©¨§¨©©§§¥¨©¦§¨¥¤Ÿ
áéLBäL Cøãk íéëøcä ìò úBàãæBøt eáéLBäå ,äëøònì íéöò eàéáé̈¦¥¦©©£¨¨§¦§§¨©©§¨¦§¤¤¤¦
éàøé eNò äî .ìâøì ìàøNé eìòé àlL íéëøcä ìò èáð ïa íòáøé̈¨§¨¤§¨©©§¨¦¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤¤¨¦§¥

ïäéøéæb eàéáä ,øBcä BúBàaL àèç,mdly mivrd ixfb -eNòåmdn ¥§¤§©¥¦§¦¥¤§¨
eçépäå ,úBîleñmze`íäì eëìäå íäéôúk ìòe .milyexilïåék ¨§¦¦©¦§¥¤§¨§¨¤¥¨

ïìöà eòébäL,mixneyd lv` -,ïéëìBä ízà ïëéäì íäì eøîà ¤¦¦¤§¨¨§¨¤§¥¨©¤§¦
å ,eðéðôlL CáBMî úBìæBb àéáäì íäì eøîàz`f dyrpúBîìeña ¨§¨¤§¨¦¨¦¨¤§¨¥§§¨

.eðéôúk ìòLeíéìLeøéì íeìòäå íeàéáäå íe÷øét ïäî eøáòL ïåék ¤©§¥¥¥¨¤¨§¥¤¥§¤¡¦§¤¡¦¨©¦
.dkxrnløîBà àeä íäa àöBik ìòå íäéìòå(f i ilyn)÷écö øëæ' ©£¥¤§©©¥¨¤¥¥¤©¦

'äëøáì,zeevnd lr mnvr exqnyåéøáçå èáð ïa íòáøé ìòå ¦§¨¨§©¨¨§¨¤§¨©£¥¨
jtidl eyryøîàð(my).'á÷øé íéòLø íLå' ¤¡©§¥§¨¦¦§¨

:dpyna epipy.äãeäé ïa áàBî úçô éða Ba íéøNòa§¤§¦§¥©©¨¤§¨
:ef dgtyn dzid in zx`and `ziixaïa áàBî úçô éða ,àðz̈¨§¥©©¨¤

äãeäé ïa ãåc éða ïä ïä ,äãeäée`iady dpyna okl mcew xn`py §¨¥¥§¥¨¦¤§¨
`xwp cecy meyn 'a`en zgt ipa' mi`xwpe ,fenza mixyra mivr

,dia`end zexn `ay my lr ok,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¥¥
dcedi oa a`en zgt ipa,äéeøö ïa áàBé éða ïä ïä`a `ed s`y ¥¥§¥¨¤§¨

.cec ly ezeg` dzid diexv en`y ,dia`end zexn
:dpyna epipy.'åëå äãeäé ïa ïéãò éða ìeìàa íéøNòa§¤§¦¤¡§¥¨¦¤§¨

:ef dgtyn dzid in zx`and `ziixa,äãeäé ïa ïéãò éða ,ïðaø eðz̈©¨¨§¥¨¦¤§¨
ïä ïäzgtynäãeäé ïa ãåc éða,fenza mixyra mivr e`iady ¥¥§¥¨¦¤§¨

'ipvrd Fpicr' `xwp cecy meyn 'oicr ipa' mny didebk 'a l`eny) £¦¨¤§¦
(g,,äéeøö ïa áàBé éða ïä ïä ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥¥§¥¨¤§¨

.a`ei `ed 'ipvrd epicr'y
:dpyna epipy.'åë äiðL LBòøt éða eáL úáèa ãçàa§¤¨§¥¥¨§¥©§§¦¨

:`xnbd dywnïéúéðúî éðî,dpynd dzpyp `pz dfi` zhiyk - ©¦©§¦¦
,éñBé éaø àìå äãeäé éaø àìå øéàî éaø àìixdyéàkøéàî éaø Ÿ©¦¥¦§Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦¥¦

oa cec ipa md a`a mixyra e`iady dcedi oa a`en zgt ipay
,lirlcke ,fenza mixyra xak e`iady dcediéðúéìdpyi - ¦§¥

a`a mixyra mda mb `pzd'äiðL äãeäé ïa ãåc éða eáL'ipaak ¨§¥¨¦¤§¨§¦¨
e ,yerxtäãeäé éaø éàdcedi oa cec ipa md dcedi oa oicr ipay ¦©¦§¨
,lirlckéðúéìlel`a mixyra mda mbäãeäé ïa ãåc éða eáL ¦§¥¨§¥¨¦¤§¨

,äiðLeéñBé éaø éàa`ei ipa od zegtynd izyy,lirlck diexv oa §¦¨¦©¦¥
éðúéìlel`a mixyra mda.äiðL äéeøö ïa áàBé éða eáLjkne ¦§¥¨§¥¨¤§¨§¦¨

x`ean ,yerxt ipa iabl `l` dpyna ef oeyl dxkfed `ly
.el` mi`pzn cg`k zxaeq dpi`y

:`xnbd zvxzníìBòìk dpyndéaøc àaélà éàpz éøúe ,éñBé éaø §¨©¦¥§¥©¨¥©¦¨§©¦
éñBéxn`y `pzdy ,iqei iax zhiya mi`pz ipy dfa ewlgpe - ¥

a`en zgt ipay xaq ,a`ei ipa md dcedi oa oicr ipay enya
zgt ipay xn`y `pzde ,zxg` dgtyn `l` a`ei ipa mpi`
dgtyn `l` a`ei ipa mpi` oicr ipay xaq ,a`ei ipa md a`en
ok eyr `le ,`iadl eay `l a`ei ipa ok` mdipy zrcle ,zxg`

.dpyna x`eank yerxt ipa `l`
:dpyna epipy.'åë ãîòî Ba äéä àì úáèa ãçàa§¤¨§¥¥Ÿ¨¨©£¨

,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéL÷ øî déì øîà̈©¥©§¦¨§¥§©¦§¨§©©¦
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miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtziprz
àçååø äéì úéàã`l `dc ,`geex dil zil `kd la` .zxg` dyxtn zexwl lekiy Ð

."riwx idie" "ziy`xa" `l` ixwinl ivnäæì äæ ïéá ùøôä äîmivr oaxwc `py i`n Ð

igc `l dgpnc cnrne ,dlirpc cnrn igc?äøåú éøáã åììäopixn`ck ,dgpn Ð

zeptl dcya geyl wgvi `vie" xn`py ,dgpn zltz owiz epia` wgvi :(a,ek) zekxaa

wefig oikixve .mixteq ixacn dlirpce ,"axr

.`kd opiqxb `låìà åãîòipzwc onf Ð

oizipzna`idd meyn ,zepnl ekxved ikd` Ð

`lc ikid ik mi`iap jpd edl cearc dpwz

.ediixz`n edpigcilúåàãæåøô.mixney Ð

íéøåëáleky` d`exe edcy jezl qpkp mc` Ð

iaydxkiay dp`z ,xkinb dilr xyew Ð

.mixeka dze` dyereúåòéö÷ámip`z Ð

ikd .oilebr odn oiyere oze` oiyzek ,miyai

:opiqxbïäéôúë ìò éìòäå.(`ikea) Ðúùúëîá
åðéðôìùedfe .jenqa iptl xg` mewna `edy Ð

ilr iapebze`cfextd on oiapbzny my lr Ð

.ilr iwqr lréúôåúðä éàîìñ éðá ïä ïäÐ

.eyr df dyrn oirkäãåäé ïá ãåã éðá ïä ïäÐ

a`en zgt dil exw ikd`e .l`xyi jln cecÐ

.dia`end zexn `ayäéåøö ïá áàåé`ay Ð

cec zeg` a`ei m` diexv ik .dia`end zexn

mdizeig`e" (a '` minid ixac) xn`py ,dzid

."libia`e diexvãåã éðá ïä ïä ïéãò éðáikdl Ð

(bk a) l`eny xtqa dil ixw,ipvrd epicr

dxeza wqery dryayenvr ocrn Ð

dnglnl `veiyke ,zrlezk.urk dywzn Ð

äéåøö ïá áàåé éðá ïä ïä`id `zbelt Ð

,cec df ipvrd epicr xn` cg (dbibg zkqna)

.a`ei df xn` cgeäéðù ãåã éðá åáù éðúéìÐ

.cec epiid a`en zgt xi`n 'x xn`w `dc'øìå
äãåäéipzw oizipznae .cec epiid oicr ipa Ð

,a`en zgt ipa ipzw xcde cec ipa `icda

oicr ipa dcedi iaxle xi`n iaxlc,cec epiid Ð

.dil irain dipy eayéñåé 'øìåzgt xn`c Ð

.dil irain dipy eay ,a`ei epiid oicre a`en

éñåé 'øã àáéìà éàðú éøúå éñåé 'ø íìåòìÐ

a`ei ipa epiid dcedi oa oicr ipa xn`c o`ncÐ

ikdle ,a`ei epiid a`en zgt ipac dl xaq `l

ipa eay ipzw `ldil `xiaq `le .dipy a`ei

cec ipa od odc inpdipy cec ipa eay ok m`c Ð

.od zxg` dgtyn `l` ,ipzinl dil irain

a`ei ipa epiid a`en zgt ipa xn`c o`ne`l Ð

dgtyn `l` ,a`ei epiid oicr ipac dil `xiaq

.od zxg`
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äîdgec sqen oaxwc ,mivr oaxwl sqen oaxw oia yxtd dn :xnelk - dfl df oia yxtd

?dgpn igc `l mivr oaxwe dgpn

åììäiedc ,mivr oaxw la` .dxez ixacn iedc dgpn igcw ikdle ,sqen - dxez ixac

`igc `l la` ,mixteq ixacn `iedc dlirp `l` `igc `l jklde ,mixteq ixacn

.dxez ixacn `iedc dgpnéðá'eke a`en zgt

e`ay ,zgt ipa e`xwp jkle - cec ipa od od

.dia`end zexn

ïädzid diexvc :yexit - diexv oa a`ei ipa od

(a '` minid ixac) aizkck ,cec zeg`

zex rxfn mi`a mde ,"diexv mdizeig`e"

.dia`end

éàdcedi oa a`en zgt ipa xn`wc - xi`n iax

ik oizipzna ipzil ,dcedi oa cec ipa od od

,did dcedi oa a`en zgt ipa 'ek mixyra xn`w

enk ,dipy eay dcedi oa cec ipa ipzinl dil ded

,dcedi 'x i` .dipy yerxt ipa eay xne`y

wcdcedi oa cec ipa od od dcedi oa oicr ipa xn`

- iqei 'x i` .dipy dcedi oa cec ipa eay ipzil -

i`pz ixz :ipyne !dipy a`ei ipa eay ipzil

`ail` iwen `l i`n` :`iywe .iqei 'xc `ail`e

ixdy ?xi`n iaxc `ail` i`pz ixze xi`n iaxc

oizipznc `nzqc xi`n iaxk `nwe`l ol yi ith

,iqei iaxk dl iwen ikdlc :il d`xpe !xi`n 'xk

dizeek `xazqne ,enr ewenip iqei iaxc meyn

.eixiagn elit`e mewn lka
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.àçååø déì úéàcíéðLa dúBà ïéøB÷ äìBãb äLøt §¦¥©§¨¨¨¨§¨¦¨¦§©¦
óñenáe úéøçMaïäét ìò ïéøB÷ äçðnáeåëàéòaéà :' ©©£¦©¨©¦§¨¦©¦¤¦©£¨

øôqa dúBà ïéøB÷ óñenáe úéøçMa øîà÷ éëéä eäì§¥¦¨¨©©©£¦©¨¦¨©¥¤
Bà òîL úà ïéøB÷k ät ìò dúBà ïéøB÷ äçðnáe©¦§¨¦¨©¤§¦¤§©
óñenáe øôqa dúBà ïéøB÷ úéøçMa éðú÷ éëä àîìc¦§¨¨¦¨¨¥©©£¦¦¨©¥¤©¨
àz òîL úà ïéøB÷k ät ìò dúBà ïéøB÷ äçðnáe©¦§¨¦¨©¤§¦¤§©¨
úñðkä úéáì ïéñðëð óñenáe úéøçMa àéðúc òîL§©§©§¨©©£¦©¨¦§¨¦§¥©§¤¤
àøB÷ ãéçé äçðnáe äðMä ìk ïéøBwL Cøãk ïéøB÷å§¦§¤¤¤¦¨©¨¨©¦§¨¨¦¥

øîà ät ìò dúBàéaøúBø÷ì ìBëé ãéçé éëå éñBé ¨©¤¨©©¦¥§¦¨¦¨¦§
ïéøB÷å ïéñðëð ïlek àlà øeaéva ät ìò äøBú éøác¦§¥¨©¤©¦¤¨¨¦§¨¦§¦

.òîL úà ïéøB÷k ät ìò dúBàBa LiL íBé ìk" ¨©¤§¦¤§©¨¤¥
ãîòî Ba ïéà ìläåë'eìlä äæì äæ ïéa Løôä äî ." ©¥¥©£¨©¤§¥¥¤¨¤©¨

" .íéøôBñ éøác eìläå ,äøBú éøácíéðäë éöò ïîæ ¦§¥¨§©¨¦§¥§¦§©£¥Ÿ£¦
éöò ïîæ øîBì eëøöeä änì" :ïðaø eðz ."'åë ,íòäå§¨¨¨©¨©¨¨§§©§©£¥
àöî àì ,äìBbä éða eìòLk :eøîà ?íòäå íéðäëe Ÿ£¦§¨¨¨§§¤¨§¥©¨Ÿ¨§

la íéöòCëå .íälMî eácðúäå elà eãîòå ,äkL ¥¦©¦§¨§¨§¥§¦§©§¦¤¨¤§¨
ì eléôàL ïäéðéaL íéàéáð eðúä,íéöò äàìî äkL ¦§§¦¦¤¥¥¤¤£¦¦§¨§¥¨¥¦

,íòäå ,íiåìä ,íéðäkä íéöòä ïaø÷ ìò eðìtä úBìøBbäå' :øîàpL ,ïälMî ïéácðúî elà eéäé¦§¥¦§©§¦¦¤¨¤¤¤¡©§©¨¦©§©ª§©¨¥¦©Ÿ£¦©§¦¦§¨¨
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.dpéî òîLBa äéä àì ïñéða ãçàa :éîð éðúéìå §©¦¨§¦§¥©¦§¤¨§¦¨Ÿ¨¨
!íéöò ïaø÷å óñeî ïaø÷å ìlä Ba LiL éðtî ,ãîòî©£¨¦§¥¤¥©¥§¨§©¨§¨§©¥¦
åàì àçøé Léøác àìélä úøîBà úàæ :àáø øîà£©¨¨Ÿ¤¤©¥¨¦§¥©§¨¨
ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc .àúééøBàc§©§¨§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤
ïäa øîBb ãéçé äðMa íBé øNò äðBîL :÷ãöBäé§¨¨§¨¨¨©¨¨¨¦¥¨¤
éîé úðBîLe ,âçä éîé úðBîL :ïä elàå ,ìlä úà¤©¥§¥¥§©§¥¤¨§©§¥

,äkeðçìL áBè íBéå ,çñt ìL ïBLàøä áBè íBéå £¨§¨¦¤¤©§¤
úòLz :ïä elàå ,íBé ãçàå íéøNò ,äìBbáe .úøöò£¤¤©¨¤§¦§¤¨§¥¥¦§©
íéðBLàøä íéîé éðLe ,äkeðç éîé úðBîLe ,âçä éîé§¥¤¨§©§¥£¨§¥¨¦¨¦¦
òì÷éà áø .úøöò ìL íéáBè íéîé éðLe ,çñt ìL¤¤©§¥¨¦¦¤£¤¤©¦§©
øáñ .àçøé Léøa àìélä eø÷ à÷c eäðéæç ,ìááì§¨¤¨¥§§¨¨©¥¨§¥©§¨§©
:øîà ,éâelc éâlãî à÷c àæçã ïåék .eäðé÷eñôàì§©§¦§¥¨©£¨§¨§©§¥©¥£©
àì ãéçé" :àðz .íäéãéa íäéúBáà âäðî :dpéî òîL§©¦¨¦§©£¥¤¦¥¤¨¨¨¦Ÿ

."øîBb ,ìéçúä íàå ,ìéçúéeòøéà íéøác äMîç" ©§¦§¦¦§¦¥£¦¨§¨¦¥§
'åëå ,æenúa øNò äòáLa eðéúBáà úàeøazLð" ." ¤£¥§¦§¨¨¨§©¦§©§

úøNò eðzéð Lãçì äMLa" :àéðúc ?ïìðî ."úBçelä©§¨©§©§¨§¦¨©Ÿ¤¦§£¤¤
ïàî ."Ba äòáLa :øîBà éñBé éaø .ìàøNéì úBøacä©¦§§¦§¨¥©¦¥¥§¦§¨©
äìò äòáLáe eðzéð äMLa ,eðzéð äMLa øîàc§¨©§¦¨¦§§¦¨¦§§¦§¨¨¨
äòáLáe eðzéð äòáLa ,äòáLa øîàc ïàî .äLî¤©§¨©§¦§¨§¦§¨¦§§¦§¨
."éòéáMä íBia äLî ìà àø÷iå" :áéúëc ,äLî äìò̈¨¤¦§¦©¦§¨¤¤©©§¦¦
éäéå ,øää ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå" :áéúëe§¦©¨Ÿ¤§¤¨¨©©©¤¨¨©§¦
íéøNò ."äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa äLî¤¨¨©§¨¦§©§¨¦¨§¨¤§¦
.ïéòaøà eäì eìî æenúc øñúéLå ïåéñc äòaøàå§©§¨¨§¦¨§¦§©§©§§©§¨¦
,äðçnä ìà áø÷ øLàk éäéå" :áéúëe .úBçelì eäðéøáúe ,àúà ,úéçð æenúa øñáéLa§¦§©§©¨¥£¨§©¦§©§¦©§¦©£¤¨©¤©©£¤

" ."øää úçz íúà øaLéå ,úBçlä úà åéãiî CìLiå .ìâòä úà àøiå."ãéîzä ìèa ©©§¤¨¥¤©©§¥¦¨¨¤©ª©§©¥Ÿ¨©©¨¨¨©©¨¦
" .àøîb,Lãçì äòLúa ,éòéáøä Lãça" :áéúëäå ?äåä øNò äòáLa ."øéòä äò÷áeä §¨¨§§¨¨¦§¦§¨¨¨£¨§¨§¦©Ÿ¤¨§¦¦§¦§¨©Ÿ¤

ïàk .àéL÷ àì :àáø øîà !"'åâå ,øéòä ò÷azå" :déøúa áéúëe ."øéòa áòøä ÷æçiå©¤¡©¨¨¨¨¦§¦©§¥©¦¨©¨¦£©¨¨¨©§¨¨
" ."Ba øNò äòáLa ,äiðMa ;æenúa äòLúa øéòä äò÷áeä ,äðBLàøa" :àéðúc .äiðMa ïàk ;äðBLàøañBîèñBtà óøN ¨¦¨¨©§¦¨§©§¨¨¦¨§§¨¨¦§¦§¨§©©§¦¨§¦§¨¨¨¨©©§§

" .àøîb ."äøBzä úà:áéúëäå ?äåä ãçå ."íîL õewL úúìå ,ãéîzä øñeä úòîe" :áéúëc ?ïìðî ."ìëéäa íìö ãéîòä ¤©¨§¨¨¤¡¦¤¤©¥¨§¨©¦§¦¥¥©©¨¦§¨¥¦Ÿ¥§©£¨§¨§¦
ðk ìòå":áéúk äåäc çkzLàå ,déãéì déì déøáúe déøáç ìò ãç ìôðå ,eåä éøz :àáø øîà !"íîLî íéöewL ó §©§©¦¦§Ÿ¥£©¨¨§¥¨§¨©©©©§¥§¨¥¥¦¥§¦§©©©£¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc ziprz(iriax meil)

àðL éàîdpey dna -c ìläezxin` meiadéãéc éçãz` dgec - ©§¨©¥§¨¥¦¥
,zixgy ly epiidc ecnrnc óñeî àðL éàîeezaxwd meiaéçc àì ©§¨¨§Ÿ¨¥

déãécrnyne ,cnrn oi` dgpna wxy ,envr cnrn dgec epi` - ¦¥
.cnrn yi sqenay

:dl`yd lr dnz iy` ax,éMà áø déì øîàsqena cnrnd ike ¨©¥©©¦
,envr sqend iptn dgcp epi`éçc déãéc åàìc àzLädgec m` - ©§¨§¨¦¥¨¥

cnrnd z` ,dgpn ly `l` ely epi`y cnrnd z`déãéc[ely] ¦¥
ïkL ìk àì.dpyna x`ean epi` okle `ed heyte ,dgecy Ÿ¨¤¥

:eziiyew z` x`an `yiyw xndéì øîà`l i`ce ,`yiyw xn ¨©¥
j` ,envr cnrn dgec sqeny jka izwtzqpêì àðéîà÷ éëä- ¨¦¨£¦¨¨

,zeywdl izpeekzp jkéçãéì àìsqenàlàcnrnd z`,déãéc Ÿ¦§¥¤¨¦¥
.dgpna cnrnd z` mb dgec recne

z` `l` dgec epi` sqen s` ok`y xaeqd `pz `ian iy` ax
:ecnrndéì øîàok` ,`yiyw xnl iy` axéà÷c éñBé éaø àkéà ¨©¥¦¨©¦¥§¨¥

Cúååkz` wx dgec sqeny jzrck hwepd iqei iax z` yi - §¨¨
,dgpn ly z` `le envr cnrnàéðúc,`ziixaa,øîBà éñBé éaø §©§¨©¦¥¥

,ãîòî Ba Lé óñeî Ba LiL íBé ìkmeiy xn`y `nw `pz lr wlge ¨¤¥¨¥©£¨
iqei iax ixaca xxal yie ,cnrn ea oi` sqen ea yiyéàîc ãîòî©£¨§©

,dgec epi` cnrn dfi` -àîéìéàz` dgec epi`y xn`p m` - ¦¥¨
døîà÷ éëä énð àn÷ àpz àä ,úéøçLc ãîòî`nw `pz mb ixd - ©£¨§©£¦¨©¨©¨©¦¨¦¨¨©

z` wx `l` zixgya cnrnd z` dgec epi`y ,jk xn`
,iqei iax eilr wlg dnae ,dlirpe dgpn sqen ly zecnrndàlà¤¨

d z` s` dgec epi`y yxtpóñeîc ãîòîxnel xyt` ike ,envr ©£¨§¨
céçc àì énð déãéc`l ixd ,dgec epi` ely cnrnd z` s`y - ¦¥©¦Ÿ¨¥

,ok xnel okziàlàcnrnd z` dgec epi`y xn`p,äçðîcjk mb ¤¨§¦§¨
ixdy ,xnel ozip `léçc íéöò ïaø÷iax ixacne ,eze` dgec - ¨§¨¥¦¨¥

oaxw ea yi m` s` sqen ea yiy mei lka dgcp epi`y rnyn iqei
,dgpna cnrnd lr ezpeek oi` i`ce ok m`e ,mivråàì àlà¤¨©

cnrnd z` dgec epi` sqeny ezpeek,äìéòðcedpéî òîLgken - ¦§¦¨§©¦¨
sqen oaxwy jixack xaqy dfnéçc déãécz` `weec dgec - ¦¥¨¥

cnrn j` ,ely cnrnddéãéc åàìc,dlirpe dgpn oebk.éçc àì §¨¦¥Ÿ¨¥
ok` :iy` ax wiqnedpéî òîL.efk dhiy yiy gken - §©¦¨

:`xnbd dywn .zecnrn eid `l zaha cg`ay dpyna epipy
énð éðúéìåy mb dpynd dpyz -ãîòî Ba äéä àì ïñéða ãçàa §¦§¥©¦§¤¨§¦¨Ÿ¨¨©£¨

ìlä Ba LiL éðtî,zixgy ly cnrn dgecd yceg y`x lyïaø÷å ¦§¥¤¥©¥§¨§¨
ñeîó,dgpne sqen ly z` dgecdíéöò ïaø÷ådcnrn z` dgecd ¨§¨§¨¥¦

:`xnbd zvxzn .dlirp zlitz lyúøîBà úàæ ,àáø øîàjkn - ¨©¨¨Ÿ¤¤
gken ,zecnrn eid `l oqipa cg`ay dpynd dxikfd `ly

càúééøBàc åàì àçøé Léøác àìéläyceg y`xa lld zxin`y - ©¥¨¦§¥©§¨©§©§¨
ly cnrnd z` dgec dpi` okle ,bdpn wx `l` dxezd on dpi`

,zixgyøNò äðBîL ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨§¨¨¨
äðMa íBés`úà ïäa øîBb ãéçéâçä éîé úðBîL ,ïä elàå ,ìlää ©¨¨¨¦¥¨¤¤©©¥§¥¥§©§¥©©

,[zekeq]áBè íBéå ,çñt ìL ïBLàøä áBè íBéå ,äkeðç éîé úðBîLe§©§¥£¨§¨¦¤¤©§
äìBbáe .úøöò ìL (ïBLàø)mini ipy miyery ux`l uega - ¦¤£¤¤©¨

a lldd z` xneb cigi ,miaehíBé ãçàå íéøNò,dpya,ïä elàå ¤§¦§¤¨§¥¥
,çñt ìL íéðBLàøä íéîé éðLe ,äkeðç éîé úðBîLe ,âçä éîé úòLz¦§©§¥©©§©§¥£¨§¥¨¦¨¦¦¤¤©

.úøöò ìL íéáBè íéîé éðLedaeg oi` mixg` miniay rnyne §¥¨¦¦¤£¤¤
mipexg`d minid zyye yceg y`xa lld zxin`e ,lld xnel

.bdpn wx `id gqt ly
:df oipra dyrnòìwéà áø[oncfp],ìááìeàìélä eø÷ à÷c eäðéæç ©¦§©§¨¤£¦§§¨¨©¥¨

àçøé Léøa,yceg y`xa lldd z` mi`xewy laa ipa z` d`x - §¥©§¨
eäðé÷eñôàì øáñmpi` ixdy ,lldd z`ixwn mwiqtdl ayg - ¨©§©§¦§

nvrn aeh mei mitiqenk mde ,jka miaiige ,mà÷c àæçc ïåéë¥¨§¨¨§¨
éâBlc éâlãîmpi`e lldd jeza miweqt lr miblcny d`xyke - §©§¦©¥

,elek z` mi`xewdpéî òîL ,øîàz` mi`xew mpi`y dfn gken - ¨©§©¦¨
y `l` daeg meyn llddíäéãéa íäéúBáà âäðîm`y ,e`xwl ¦§©£¥¤¦¥¤

.mwiqtd `le ,miblcn eid `l daeg meyn
:yceg y`xa lld oipra `ziixaãéçé ,àðzmr lltzn epi`y ¨¨¨¦

xeaivdìéçúé àì,yceg y`xa lld xneløîBb ,ìéçúä íàå Ÿ©§¦§¦¦§¦¥
.[yceg y`xa ezxin` jxck ,belica]

:dpyna epipyæenúa øNò äòáLa eðéúBáà úà eòøéà íéøác äMîç£¦¨§¨¦¥§¤£¥§¦§¨¨¨§©
.'åë

:`xnbd zxxan .el` mixacn cg` lk xewn zxxan `xnbd
ïìðî ,úBçelä eøazLð.fenza xyr draya didy micnl okidn - ¦§©§©§¨¨

:xacd xewnl `ziixa `xnbd d`ianLãçì äMLa ,àéðúc[oeiq] §©§¨§¦¨©Ÿ¤
.Ba äòáLa ,øîBà éñBé éaø .ìàøNéì úBøacä úøNò eðzéðdf itl ¦§£¤¤©¦§§¦§¨¥©¦¥¥§¦§¨

:zerxe`nd jynd z` `xnbd zx`aneðzéð äMLa øîàc ïàî©§¨©§¦¨¦§
y ,xaqäìò äòáLáe ,eðzéð äMLaäLîz` lawl ipiq xdl §¦¨¦§§¦§¨¨¨Ÿ¤

e .zegeldäòáLa øîàc ïàîy xaq ,epzipäòáLáe eðzéð äòáLa ©§¨©§¦§¨§¦§¨¦§§¦§¨
mbäLî äìò,mei mirax` my ddye .mlawl ipiq xdláéúëc ¨¨Ÿ¤¦§¦

(fh ck zeny)éòéáMä íBia äLî ìà àø÷iå','oprd KFYnáéúëe ©¦§¨¤Ÿ¤©©§¦¦¦¤¨¨§¦
oiprd jynda(gi ck my)éäéå øää ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå'©¨ŸŸ¤§¤¨¨©©©¤¨¨©§¦

.'äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa äLîdler minid oeayg itle Ÿ¤¨¨©§¨¦§©§¨¦¨§¨
ixdy ,fenza xyr draya eniizqd dlilde meid mirax`y

exary xg`le ,oeiqa draya dyn dlr lkd ixaclíéøNò¤§¦
äòaøàåminiïåéñc[mei miyly oa `ln yceg `edy]øñzéLå- §©§¨¨§¦¨§¦§©

mini xyr dyyeäì eìî ,æenúc[enlyp]ïéòaøàdidy dlile mei §©¨§©§¨¦
df itle .xda dynúéçð æenúa øñáéLaeàúàxyr draya - §¦§©§©¨¦¨¨

,lbrd dyrn z` d`xe dpgnl `ae ,xdd on dyn cxi fenza
úBçelì eäðéøázå,zegeld z` xay cine -áéúëc] (áéúëå)[my) §©§¦§©¦§¦

(hi alìâòä úà àøiå äðçnä ìà áø÷ øLàk éäéå''ebeåéãiî CìLéå ©§¦©£¤¨©¤©©£¤©©§¤¨¥¤§©§¥¦¨¨
.'øää úçz íúBà øaLéå úBçelä úà¤©©§©¥¨©©¨¨

`ed ,fenza xyr draya didy ipyd xacd.ãéîzä ìèazx`an ¨¥©¨¦
`ed jkl xewnd :`xnbdàøîb.epizea`n eplaiwy cenil - §¨¨

,`ed iyilyd xacd.øéòä äò÷áeäzrwad ike :`xnbd dywn §§¨¨¦
milyexi zenegáéúkäå ,äåä øNò äòáLa(e ap dinxi)éòéáøä Lãça' §¦§¨¨¨£¨§¨§¦©Ÿ¤¨§¦¦

déøúa áéúëe ,'øéòa áòøä ÷æçiå Lãçì äòLúa(f ap my)ò÷azå' §¦§¨©Ÿ¤©¤¡©¨¨¨¨¦§¦©§¥©¦¨©
,''Bâå øéòä.xyr draya `le ycegl dryza drwaedy x`eane ¨¦§

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àáø øîàdidy xn`py weqta - ¨©¨¨Ÿ©§¨¨
xaecn ,ycegl dryza z`fäðBLàøae ,oey`x zia oaxega -ïàk ¨¦¨¨

xaecn dpyna -äiðMa,ipy zia oaxega -àéðúc,`ziixaa ©§¦¨§©§¨
æenúa äòLúa øéòä äò÷áeä äðBLàøae.Ba øNò äòáLa äiðMa ¨¦¨§§¨¨¦§¦§¨§©©§¦¨§¦§¨¨¨

,`ed iriaxd xacd.äøBzä úà ñBîèñBtà óøN:`xnbd zx`an ¨©©§§¤©¨
`ed s` jkl xewnd.àøîb§¨¨

,`ed iyingd xacd.ìëéäa íìö ãéîòä:`xnbd zxxanïìðî ¤¡¦¤¤§¥¨§¨¨
:`xnbd daiyn .fenza xyr draya z`f didyáéúëcai l`ipc) ¦§¦

(`i,'íîBL õewL úúìå ãéîzä øñeä úòîe'xqedy zray xnelk ¥¥©©¨¦§¨¥¦¥
lirl epcnle ,mlvd `edy mney uewy lkida ozip cinzd

.fenza xyr draya did cinzd lehiay
:`xnbd dywnäåä ãçåoeylk lkida cnred cg` mlv wx ike - §©£¨

,'mnFW uETW' weqtdáéúkäå(fk h my)ðk ìòå','íîBLî íéöewL ó ¦¥§¨§¦§©§©¦¦§¥
:`xnbd zvxzn .minlv ipy my eidy rnyn 'mivETW' oeylne¦¦

,àáø øîàok`eåä éøz,lkida dypn cinrd minlv ipy -ìôðå ¨©¨¨§¥£§¨©
déãéì déì déøáúå déøáç ìò ãçz` xaye exiag lr cg` ltpe - ©©©§¥§¨§¥¥¦¥

dxaypy df lr `le mlyd mlvd lr xaic oey`xd weqtde ,eci
,cg` didy xn` okle ,eciáéúk äåäc çkzLàålr aezk `vnpe - §¦§©©©£¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc ziprz(iying meil)

,exiagl mlvd ixacàúéa éáeøçì úéáö zðàzivx dz` - ©§§¨¦©£¥¥¨
okl ,jixg` l`xyi z` zihdy ici lr 'd zia z` aixgdlCãé̈¨

déì úîéìLàjka 'dl jci z` iznliye dnwp ja iziyr - ©§¦©¥
.dizkzgy

:dpyna epipy.õøàì eñðké àlL eðéúBáà ìò øæâð áàa äòLúa§¦§¨§¨¦§©©£¥¤Ÿ¦¨§¨¨¤
:`xnbd zxxanïìðîdryza dzid ef dxifby epcnl okidn - §¨¨

cr xacna eidy zerxe`nd ipnfn dler jk :`xnbd daiyn .a`a
,milbxnd dyrnáéúëc(fi n zeny)äðMa ïBLàøä Lãça éäéå' ¦§¦©§¦©Ÿ¤¨¦©¨¨

,'ïkLnä í÷eä Lãçì ãçàa úéðMäly oqip yceg y`x `ede ©¥¦§¤¨©Ÿ¤©©¦§¨
,mixvnn mz`vl dipyd dpydøî øîàåa ,minkgd cg` -äðL §¨©©¨¨

däðBLàømixvnn mz`vl,ïkLnä úà äLî äNòaeíé÷ä äiðL ¦¨¨¨Ÿ¤¤©¦§¨§¦¨¥¦
áéúëe .íéìbøî çìLå ,ïkLnä úà äLî(`i i xacna)äðMa éäéå' Ÿ¤¤©¦§¨§¨©§©§¦§¦©§¦©¨¨

,'úeãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä©¥¦©Ÿ¤©¥¦§¤§¦©Ÿ¤©£¨¤¨¨¥©¦§©¨¥
.xii` 'ka xacna mzriqp zligzl oniq `edeáéúëemzriqpamy) §¦

(bl iìL Cøc 'ä øäî eòñiå','íéîé úLe,àðéðç øa àîç éaø øîà ©¦§¥©¤¤§Ÿ¤¨¦¨©©¦¨¨©£¦¨
ay ,'d xdn xdn erqpy 'xdn' zaizn miyxecíBiä BúBàerqpy ¥©©¥¥©©

,'ä éøçàî eøñick xya mdl oi`y lr mrxzdl de`z ee`zdy ¨¥©£¥
,'da cexnláéúëedf oipra(c `i my)eeàúä Baø÷a øLà óeñôñàäå' §¦§¨©§£¤§¦§¦§©

,'Bâå 'ìàøNé éða íb ekáiå eáeLiå äåàz,rqnd ini zylya ekae ©£¨©¨©¦§©§¥¦§¨¥§
áéúëemzywa d`lnzp ok`yk jk xg`(k ,gi `i my)mkl 'd ozpe' §¦§¨©¨¤

,'ebe xUA.'Bâå 'íéîé Lãç ãòexq xii`a a"ke `"k 'kay `vnpe ¨¨©Ÿ¤¨¦§
yceg jyna xya 'd mdl `iad f`e ,xyad lr ekae 'd ixg`n
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ikd .zerx ea zeidl oilibxc ,a`a dryz epiid

:opiqxb.éàëæ éãé ìò úåëæ ïéìâìâîúáù éàöåî
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.mnyy oeiv xd liayaøãà ñðëðùîini Ð
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miwxt dyelyaa cenr hk sc ± iriax wxtziprz
äéãäá ìéæéð.odly ze`kxra Ðäå÷úå úéøçà íëì éúúðådcedi ax ixii`c icii` Ð

.lif`e hiwp ,lirlíéì÷ã`nw wxta opixn`ck ,daxd laaa odn yiy ,odn qpxtzdl Ð

.'ek ixnzc `pv `ln `fg laal rlwi` `ler :(a,h)ïúùô éìë.yeall Ðåðù àìÐ

.qakl xeq` reayd lky oizipznaçéðäìå ñáëì åìéôàonf xg`l yealiy ick Ð

a`a dryz xg`lgiqnk d`xpc ,xeq` Ð

.micba qeaika wqery ,ezrcúùù áø øîà
òãú.xeq` gipdle qakl elit`c Ðéøö÷jk Ð

izrny .oiqaek mde ,l`rnyi oeyla mny

oiqxecyk xnv icba oixvwny my lr mixne`

epiide ,x"ielxet* oixewy mina odilbxa oze`

(fi a l`eny) "lbex oir" opinbxznc`pir Ð

.`xvwcùåáììå ñáëì àîéìéà,iyinga cin Ð

`ki` zay ceak i`n?àìàqakl e`l Ð

.zayd cr gipdleùåáììå ñáëì íìåòìcin Ð

.iyingaãçà ÷åìç àìà åì ïéàù éîáåoi`c Ð

`l i`c ,zayd ceak iptn i`ne .silgdl el

iyinga `zyd qakn.dil qakl ivn `l ez Ð

ãòåî ìù åìåç`lc ,cg` welg `l` el oi`y Ð

qaik elit`e .dnipkd iptn qakn `lc `ibq

crend iptl.crena dqakl xzen Ðõåäéâå
åðìùxeq`e ,odly qeaikk `l` dti epi` Ð
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ïäá ïéà ïúùô`l` ,uedib meyn xq`il Ð

.f"rla i"iwyel** ,zlin ilkaåðù àìÐ
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éøö÷lr micbad oixvwny my lr ixvw edl ixw jkle ,micbad oiqaek :yexit - ax iac

.mind zvigx ici

éîcrena qakl xzen cg` welg `l` el oi`y

cren) "oiglbn el`" wxtae (mei leahae) -

iq` iax xn`c `d ,jinrhile :xn`wc (`,ci ohw

,'eke cg` welg `l` el oi`y in opgei iax xn`

lega qakl mixeq` miwelgd lk :exn`i ,jixtc

giken exef` df :uxzne ?xzen df welge crend

`wec ok m`e .cg` welg `l` el oi`y ,eilr

`l` epl oi` elit` ,xeq` i`ce - epl la` ,mdl

zewelg lr xef` oicbe` ep` oi`y ,cg` welg

xdfil jixv oke .eilr giken exef` ied `le ,eply

ab lr s` ,crend lega ztpvnd qakl `ly

miypl yi mewn lkn la` .zg` `l` epl oi`y

oi`y ink iedc ,aekyl ick zewepizd icba qakl

silgdl zelibx yiy ,cg` welg `l` el

ebdp df lre .eicba lk el jixv dry lke ,mdicba

.crend lega mqakl mlerd

éðùá- cg` xihtne yly oixew iyingae

dler xihtnc mz epiax giken o`kn

,cg` xihtne yly oixew :xn`wcn ,dray oipnl

on cg` xihtnydil `irain `wc ,dylyd

e` dray oipnl dler xihtn :(mye `,bk) dlibna

.dlerc `kdn rnyn ,`l
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תענית. בשלשה פרקים - פרק רביעי דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc ziprz(iying meil)

:daeh dvr dler a`a da herinde xc`a dgnya ieaixd onøîà̈©
éøëð éãäa àðéc déì úéàc ìàøNé øa ,Ckìä ,àtt áøl`xyi oa - ©¨¨¦§¨©¦§¨¥§¦¥¦¨©£¥¨§¦

,mixkp ly ze`kxra oic el yiydépéî èénzLéìepnn hnzyiy - ¦§©¦¦¥
déìfî òéøc ,áàaoeik l`xyil rx lfn yi df ycegay iptn - §¨§¦©©¨¥

,md dxifb iniydéùôð éöîéìåoiiczdl envr `ivndl lczyie - §©§¥©§¥
enrdéìfî àéøác ,øãàa.xzei gilvie l`xyil aeh lfn yi eay - §£¨§©§¨©¨¥

xn`p :ax mya zliy xa l`eny ax oa dcedi axn sqep xn`n
laa zelb onfa l`xyil(`i hk dinxi),'äå÷úå úéøçà íëì úúì'¨¥¨¤©£¦§¦§¨

zixg`d od dn yxtne ,dewze zixg` mdl didz zelba s`y
,dewzdea äãeäé áø øîà,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déø ¨©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥§©

íéì÷c elàminiiwzne ,mdn qpxtzdl lwe aexl laaa miievnd ¥§¨¦
,ax onfïzLt éìëe.micba x`yn xzei miniiwznd §¥¦§¨

awril wgvi zkxaa xn`p :df `xen` mya sqep xn`nfk ziy`xa)

(fk,''ä Bëøa øLà äãN çéøk éða çéø äàø øîàiå'edn yxtne ©Ÿ¤§¥¥©§¦§¥©¨¤£¤¥£
,'dcy gixk'déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥

,áøcepiid,íéçetz ìL äãN çéøk.xzeia scep egixy §©§¥©¨¤¤©¦
:dpyna epipyøtñì ïéøeñà dëBúa úBéäì áàa äòLz ìçL úaL©¨¤¨¦§¨§¨¦§§¨£¦§©¥

.ñaëìe§©¥
:df reaya qeaik xeqi`a zwelgneðL àì ,ïîçð áø øîàxeq`y ¨©©©§¨Ÿ¨

LBaììå ñaëì àlà,a`a dryz mcewçéðäìe ñaëì ìáàyeall ¤¨§©¥§¦§£¨§©¥§¨¦©
,a`a dryz xg`l,øzeîepnn dpdp epi`y qeaik exq` `ly ¨

.onf eze`a,øeñà çéðäìe ñaëì eléôà ,øîà úLL áøås`y §©¥¤¨©£¦§©¥§¨¦©¨
.zelia`d on ezrc giqnk d`xpy meyn xeq` envr ipta qeaikd

:ezhiyl di`x `ianeòãz ,úLL áø øîàdnn ,dkldd jky ¨©©¥¤¥©
éøö÷ éìèác[miqaekd]áø éácqakl xzen did m`e ,el` minia §©§¥©§¥§¥©

.xeq` i`ce `l` ,dfa miweqr eid gipdle
:epizpynn ongp axl `iyew,àðeðîä áø áéúî,dpyna epipy ©¦©©§¨

íéøzeî éLéîçaqakl.úaMä ãBák éðtî,oiadl yieéàîìdnl - ©£¦¦¨¦¦§¥§©©¨§©
,mixzeny dpynd zpeekàîéìéàdzpeeky xn`p m` -ñaëì ¦¥¨§©¥

LBaììå,cinàkéà úaL ãBák éàîixd ,jka yi zay ceak dfi` - §¦§©§©¨¦¨
,zaya qaekn eyael epi`àlàe qakl mixzen i`ceçéðäìyeall ¤¨§¨¦©

,zayaéøLc àeä éLéîçáeiptn iying meia `weec xzen df mbe - ©£¦¦§¨¦
,zayd ceakdlek úaMä ìáàreayd x`y lka -øeñàqakl s` £¨©©¨¨¨

.ongp axl dywe ,gipdle
:`xnbd zvxzníìBòìs` `ed iying meia xziddy okziñaëì §¨§©¥

,LBaììå,ongp axk reayd lka s` xzen gipdle qakl j` §¦§
åxn`p yealle qakl s` iying meia xzidd÷eìç àlà Bì ïéàLk §§¤¥¤¨¨

,ãçàoeiky ,cin eyaely s` iyinga qaknyk zay ceak yi f`e ¤¨
eqaki `l m`e ,zay mcew eqakl i`pt jixv cg` wx el yiy
crena epivny itke .zay axra eqakl i`pt el didi `l ,iyinga

cg` welg `l` el oi`y ina eliwdy,éaø øîà éqà áø øîàc§¨©©©¦¨©©¦
,ãçà ÷eìç àlà Bì ïéàL éî ,ïðçBécrend iptl eqaik m` s`øzeî ¨¨¦¤¥¤¨¨¤¨¨

e aeyl,ãòBî ìL Bìeça Bñaëìepi`y cbaa zhleyd dnipkd iptn §©§§¤¥
ongp ax ixacke .qaeknéaø øîà ïéîéða éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦¦§¨¦¨©©¦

eðL àì ,øæòìàxeq`y dpynaìáà ,LBaììå ñaëì àlàqakl ¤§¨¨Ÿ¨¤¨§©¥§¦§£¨
e.øzeî çéðäì§¨¦©¨

:ongp ax ixac lr ztqep `iyew,éáéúéî,`ziixaa epipyøeñà ¥¦¥¨
,áàa äòLz øçàì çéðäì eléôà áàa äòLz éðôì ñaëìxn`p dfe §©¥¦§¥¦§¨§¨£¦§¨¦©§©©¦§¨§¨

,xzen jk lk dti qeaikd oi`y laaa j` ,l`xyi ux`aõeäéâå§¦
eðlLdti ,laa ipa -ïälL ñeaéëkxeq`e ,l`xyi ux` ipa - ¤¨§¦¤¨¤

,ezenk,õeäéb íeMî íäa ïéà ïzLt éìëemivdbzn mpi` xnelk §¥¦§¨¥¨¤¦¦
,xeq` gipdle qakl s`y x`eane .xeq` mvedib oi`e ie`xk

eàzáeéz.xizdy ongp axl §§¨

:ozyt ilka uedib dxiznd `ziixad ixac zlabdø çìL÷çöé á ¨©©¦§¨
eøîàL ét ìò óà ,ïðçBé éaøc déîMî éøBib øayïäa ïéà ïzLt éìk ©¦¥¦§¥§©¦¨¨©©¦¤¨§§¥¦§¨¥¨¤

,õeäéb íeMî,mgipdle mvdbl xzeny epiidïLáBìì øeñà ìáà ¦¦£¨¨§§¨
mivdebn.dëBúa úBéäì áàa äòLz ìçL úaLa§©¨¤¨¦§¨§¨¦§§¨

dryz ea lgy reaya qakl xeq`y dpynd ixaca zwelgn
:a`aeðL àì ,áø øîàxeq`yàlày miniaåéðôì,reay eze`a ¨©©Ÿ¨¤¨§¨¨
ìáày minia,øzeî åéøçàì.zelia`d dxnbpy oeik,øîà ìàeîLe £¨§©£¨¨§¥¨©

,øeñà énð åéøçàì eléôà.reay eze` lka minkg exq`y £¦§©£¨©¦¨
:`ziixan l`eny lr dywn `xnbdäòLz ìçL úaL ,éáéúéî¥¦¥©¨¤¨¦§¨

ñaëìe øtñì øeñà ,dëBúa úBéäì áàa,reayd ini lkéLéîçáe §¨¦§§¨¨§©¥§©¥©£¦¦
.úaMä ãBák éðtî ïéøzeî:`ziixad zx`anãöék,df xeqi` bdep ¨¦¦§¥§©©¨¥©

m`ìça`a dryzøzeî ,úaLa ãçàa úBéäìe xtqlñaëìxg`l ¨¦§§¤¨§©¨¨§©¥
a`a dryz,dlek úaMä ìklg m`eéðLae`éLéìMae`éòéáøa ¨©©¨¨§¥¦©§¦¦¨§¦¦

,éLéîçáey minia,øeñà åéðôìj`.øzeî åéøçàìm`eúBéäì ìç ©£¦¦§¨¨¨§©£¨¨¨¦§
øzeî ,úaL áøòae xtqléLéîça ñaëì,ziprzd mcew `edy s` §¤¤©¨¨§©¥©£¦¦
,úaMä ãBák éðtîdryz `edy zay axra ok zeyrl lkei `ly ¦§¥§©©¨

,a`aúaL áøòa ñaëì øzeî ,úaLa éLéîça ñak àì íàå`edy §¦Ÿ¦¥©£¦¦§©¨¨§©¥§¤¤©¨
a`a dryzäìòîìe äçðnä ïî.meid zevg xg` - ¦©¦§¨§©§¨

bdepd lr iia` ixac `iadl `ziixad ixaca dwiqtn `xnbd
:df oickdìò èééìjk lr lliw -àîéúéàå ,éiaàmixne` yie - ©¥£¨©©¥§¦¥¨

z`f dyryàäà ,á÷òé øa àçà áødryza qakne xtqnd z` - ©©¨©©£Ÿ©¨
.zevg xg` zay axra lgy a`a

m` :sqep oica `ziixad dkiynnìça`a dryzéðLa úBéäì ¨¦§§¥¦
éLéîçáe,dpyd lka dxeza mda mi`xewyïéøB÷dxeza ea ©£¦¦¦

'mipA cilFz iM' zyxta(dk c mixac)ìLäL,mi`exwãçà øéèôîe ¦¦¨¦§Ÿ¨©§¦¤¨
'mtiq` sFq`' ,dlry oexg`d `edy mdn(bi g dinxi)lg m`e . ¨£¦¥

éòéáøáe éLéìMamda mi`xew oi`y,dpyd lkaãçà àøB÷dyxta ©§¦¦¨§¦¦¥¤¨
,efãçà øéèôîe.envr `ed xnelkíìBòì ,øîBà éñBé éaøxnelk ©§¦¤¨©¦¥¥§¨

reayd zeni lkaìL ïéøB÷ãçà øéèôîe äL.mdn ¦§Ÿ¨©§¦¤¨
xg`y `ziixaa x`eany dne :`iyewd z` `xnbd zniiqn

`ed ,reay eze`a elit` qakle xtql xzen a`a dryzàzáeéz§§¨
[`kxit].ìàeîLc§§¥

:`xnbd zvxzn,ìàeîL Cì øîàef dkldàéä éàpzdiepy - ¨©¨§¥©¨¥¦
.xeq` eixg`l s`y xn`y `pzk xaeq ip`e ,mi`pz zwelgna

àéðúc,`ziixaaúaLa úBéäì ìçL áàa äòLzzigcp ziprzdy §©§¨¦§¨§¨¤¨¦§§©¨
,oey`x meilúaLa úBéäì ìçL áàa äòLz áøò ïëåziprzd onfy §¥¤¤¦§¨§¨¤¨¦§§©¨
,oey`x meiaäúBLå ìëBàzayaBkøö ìk,hrnn epi`eìò äìòîe ¥§¤¨¨§©£¤©

äîìL úãeòñk eléôà BðçìeLjlndBzòLa,ezekln zrya - §¨£¦¦§©§ŸŸ§©§
zeklda sqep oic .zleq xek miyly eixye `ed milke` eidy

:a`a dryzLãç Làøî ñaëìe øtñì øeñàåa`,úéðòzä ãòåj` §¨§©¥§©¥¥ŸŸ¤§©©©£¦
,reay eze`a s` xzen dixg`l cinäãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨

øeñà Blek Lãçä ìk ,øîBà.qakle xtqlìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¥¨©Ÿ¤¨©¨¦§¤©§¦¥
àlà øeñà Bðéà ,øîBàlkaúaL dúBà[reay],ãáìaxg`l s`e ¥¥¨¤¨¨©¨¦§¨

.ziprzdCãéà àéðúå,zwelgn dze` zxg` `ziixaa -ìáà âäBðå §©§¨¦¨§¥¥¤
ìk ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,úéðòzä ãòå Lãç Làøî¥ŸŸ¤§©©©£¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨
àlà øeñà Bðéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .øeñà Blek Lãçä©Ÿ¤¨©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¤¨
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miwxt dyelyaa cenr hk sc ± iriax wxtziprz
äéãäá ìéæéð.odly ze`kxra Ðäå÷úå úéøçà íëì éúúðådcedi ax ixii`c icii` Ð

.lif`e hiwp ,lirlíéì÷ã`nw wxta opixn`ck ,daxd laaa odn yiy ,odn qpxtzdl Ð

.'ek ixnzc `pv `ln `fg laal rlwi` `ler :(a,h)ïúùô éìë.yeall Ðåðù àìÐ

.qakl xeq` reayd lky oizipznaçéðäìå ñáëì åìéôàonf xg`l yealiy ick Ð

a`a dryz xg`lgiqnk d`xpc ,xeq` Ð

.micba qeaika wqery ,ezrcúùù áø øîà
òãú.xeq` gipdle qakl elit`c Ðéøö÷jk Ð

izrny .oiqaek mde ,l`rnyi oeyla mny

oiqxecyk xnv icba oixvwny my lr mixne`

epiide ,x"ielxet* oixewy mina odilbxa oze`

(fi a l`eny) "lbex oir" opinbxznc`pir Ð

.`xvwcùåáììå ñáëì àîéìéà,iyinga cin Ð

`ki` zay ceak i`n?àìàqakl e`l Ð

.zayd cr gipdleùåáììå ñáëì íìåòìcin Ð

.iyingaãçà ÷åìç àìà åì ïéàù éîáåoi`c Ð

`l i`c ,zayd ceak iptn i`ne .silgdl el

iyinga `zyd qakn.dil qakl ivn `l ez Ð

ãòåî ìù åìåç`lc ,cg` welg `l` el oi`y Ð

qaik elit`e .dnipkd iptn qakn `lc `ibq

crend iptl.crena dqakl xzen Ðõåäéâå
åðìùxeq`e ,odly qeaikk `l` dti epi` Ð

xg`l gipdl elit` a`a dryz iptl udbl

eply qeaik la` ,a`a dryz.xzen Ðéìë
ïäá ïéà ïúùô`l` ,uedib meyn xq`il Ð

.f"rla i"iwyel** ,zlin ilkaåðù àìÐ

zeidl a`a dryz lgy reaya eyaell xeq`y

m`y ,a`a dryz iptly minia `l` ,dkeza

iriax meia lgipye oey`x eyaell xeq` Ð

.iyilyeåéøçàì ìáàiriaye [`iyye iying Ð

.xzenúáùá ãçàá úåéäì ìçìë ñáëì øúåî
äìåë úáùäipya zeidl lg :eixg`l epiidc Ð

.'ek iyingae iriaxae iyilya e`äìò èééì
àäà á÷òé øá àçà áø àîéúéàå ééáàÐ

dgpnd on elit` ,a`a dryza qaknd

,`zlinl dl wiqtn `ziixaa i`wc`e .dlrnle

.'ek iia` dlr hiil :xn`we'åë éðùá úåéäì ìç
.`id dteb `ziixa `iddc `tiq ÐøéèôîåÐ

oi`y jezn ,xihtn oexg` dyly oze`n

y`xa `le miyp` dylyn xzei lega oitiqen

zaya `l` siqedl epl oi`y ,drax` lr ycg

jkitle .(`,`k) dlibna yxtnck ,aeh meiae

ikd e`lae ,`ed dxez xtq onfc ,dyly oixew

zexwl `xfr zpwzn `edy ,dyly exw eed

.l`xyie iele odk iyingae ipyaãçà àøå÷
ãçà øéèôîå.xihtnd envr `ede `xew cg` Ð

.l`enyc `zaeiz .xzen eixg`l zdin ipzw

úáùá úåéäì ìçù áàá äòùú áøò ïëåepi` Ð

`l` ,oiliyaza hrnn epi`e ,ezcerq wiqtn

elit` epgley lr dlrne ekxv lk lke`

zkqna `id `zbeltc .ezrya dnly zcerqk

o`nl `ki`c ,(a,gq) ["efg`y in"] wxta oihib

:xn`c o`nl `ki`e ,jlne heicde jln :xn`c

cxhpyk ,xnelk .heicde jlnxfg `l aey Ð

"ezrya" xnel jxved jkitl .ezeklnlzra Ð

.'ek zleq xek miyy eixye `ed lke` didy ,etwze eklnúéðòúä ãòåelit`c edl `xiaq (l`ilnb) oaxe dcedi iaxe ,xzen eixg`l xeq` eiptl xi`n iaxl dil `xiaqc `nl` Ð

.xeq` inp eixg`l
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øîà:yexit - 'eke hinzyil iieb icda `pic dil zi`c l`yi xa i`d jkld `tt ax

.aiigd meil daeg oilblbn lirl xn`c meynìùmigetz :miyxtn yi - migetz

.mibexz` gixk -

éøö÷lr micbad oixvwny my lr ixvw edl ixw jkle ,micbad oiqaek :yexit - ax iac

.mind zvigx ici

éîcrena qakl xzen cg` welg `l` el oi`y

cren) "oiglbn el`" wxtae (mei leahae) -

iq` iax xn`c `d ,jinrhile :xn`wc (`,ci ohw

,'eke cg` welg `l` el oi`y in opgei iax xn`

lega qakl mixeq` miwelgd lk :exn`i ,jixtc

giken exef` df :uxzne ?xzen df welge crend

`wec ok m`e .cg` welg `l` el oi`y ,eilr

`l` epl oi` elit` ,xeq` i`ce - epl la` ,mdl

zewelg lr xef` oicbe` ep` oi`y ,cg` welg

xdfil jixv oke .eilr giken exef` ied `le ,eply

ab lr s` ,crend lega ztpvnd qakl `ly

miypl yi mewn lkn la` .zg` `l` epl oi`y

oi`y ink iedc ,aekyl ick zewepizd icba qakl

silgdl zelibx yiy ,cg` welg `l` el

ebdp df lre .eicba lk el jixv dry lke ,mdicba

.crend lega mqakl mlerd

éðùá- cg` xihtne yly oixew iyingae

dler xihtnc mz epiax giken o`kn

,cg` xihtne yly oixew :xn`wcn ,dray oipnl

on cg` xihtnydil `irain `wc ,dylyd

e` dray oipnl dler xihtn :(mye `,bk) dlibna

.dlerc `kdn rnyn ,`l
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äãeäé áø øîà ."'ä Bëøa øLà äãN çéøk éða çéø¥©§¦§¥©¨¤£¤¥£¨©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc ziprz(iying meil)

:daeh dvr dler a`a da herinde xc`a dgnya ieaixd onøîà̈©
éøëð éãäa àðéc déì úéàc ìàøNé øa ,Ckìä ,àtt áøl`xyi oa - ©¨¨¦§¨©¦§¨¥§¦¥¦¨©£¥¨§¦

,mixkp ly ze`kxra oic el yiydépéî èénzLéìepnn hnzyiy - ¦§©¦¦¥
déìfî òéøc ,áàaoeik l`xyil rx lfn yi df ycegay iptn - §¨§¦©©¨¥

,md dxifb iniydéùôð éöîéìåoiiczdl envr `ivndl lczyie - §©§¥©§¥
enrdéìfî àéøác ,øãàa.xzei gilvie l`xyil aeh lfn yi eay - §£¨§©§¨©¨¥

xn`p :ax mya zliy xa l`eny ax oa dcedi axn sqep xn`n
laa zelb onfa l`xyil(`i hk dinxi),'äå÷úå úéøçà íëì úúì'¨¥¨¤©£¦§¦§¨

zixg`d od dn yxtne ,dewze zixg` mdl didz zelba s`y
,dewzdea äãeäé áø øîà,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déø ¨©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥§©

íéì÷c elàminiiwzne ,mdn qpxtzdl lwe aexl laaa miievnd ¥§¨¦
,ax onfïzLt éìëe.micba x`yn xzei miniiwznd §¥¦§¨

awril wgvi zkxaa xn`p :df `xen` mya sqep xn`nfk ziy`xa)

(fk,''ä Bëøa øLà äãN çéøk éða çéø äàø øîàiå'edn yxtne ©Ÿ¤§¥¥©§¦§¥©¨¤£¤¥£
,'dcy gixk'déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥

,áøcepiid,íéçetz ìL äãN çéøk.xzeia scep egixy §©§¥©¨¤¤©¦
:dpyna epipyøtñì ïéøeñà dëBúa úBéäì áàa äòLz ìçL úaL©¨¤¨¦§¨§¨¦§§¨£¦§©¥

.ñaëìe§©¥
:df reaya qeaik xeqi`a zwelgneðL àì ,ïîçð áø øîàxeq`y ¨©©©§¨Ÿ¨

LBaììå ñaëì àlà,a`a dryz mcewçéðäìe ñaëì ìáàyeall ¤¨§©¥§¦§£¨§©¥§¨¦©
,a`a dryz xg`l,øzeîepnn dpdp epi`y qeaik exq` `ly ¨

.onf eze`a,øeñà çéðäìe ñaëì eléôà ,øîà úLL áøås`y §©¥¤¨©£¦§©¥§¨¦©¨
.zelia`d on ezrc giqnk d`xpy meyn xeq` envr ipta qeaikd

:ezhiyl di`x `ianeòãz ,úLL áø øîàdnn ,dkldd jky ¨©©¥¤¥©
éøö÷ éìèác[miqaekd]áø éácqakl xzen did m`e ,el` minia §©§¥©§¥§¥©

.xeq` i`ce `l` ,dfa miweqr eid gipdle
:epizpynn ongp axl `iyew,àðeðîä áø áéúî,dpyna epipy ©¦©©§¨

íéøzeî éLéîçaqakl.úaMä ãBák éðtî,oiadl yieéàîìdnl - ©£¦¦¨¦¦§¥§©©¨§©
,mixzeny dpynd zpeekàîéìéàdzpeeky xn`p m` -ñaëì ¦¥¨§©¥

LBaììå,cinàkéà úaL ãBák éàîixd ,jka yi zay ceak dfi` - §¦§©§©¨¦¨
,zaya qaekn eyael epi`àlàe qakl mixzen i`ceçéðäìyeall ¤¨§¨¦©

,zayaéøLc àeä éLéîçáeiptn iying meia `weec xzen df mbe - ©£¦¦§¨¦
,zayd ceakdlek úaMä ìáàreayd x`y lka -øeñàqakl s` £¨©©¨¨¨

.ongp axl dywe ,gipdle
:`xnbd zvxzníìBòìs` `ed iying meia xziddy okziñaëì §¨§©¥

,LBaììå,ongp axk reayd lka s` xzen gipdle qakl j` §¦§
åxn`p yealle qakl s` iying meia xzidd÷eìç àlà Bì ïéàLk §§¤¥¤¨¨

,ãçàoeiky ,cin eyaely s` iyinga qaknyk zay ceak yi f`e ¤¨
eqaki `l m`e ,zay mcew eqakl i`pt jixv cg` wx el yiy
crena epivny itke .zay axra eqakl i`pt el didi `l ,iyinga

cg` welg `l` el oi`y ina eliwdy,éaø øîà éqà áø øîàc§¨©©©¦¨©©¦
,ãçà ÷eìç àlà Bì ïéàL éî ,ïðçBécrend iptl eqaik m` s`øzeî ¨¨¦¤¥¤¨¨¤¨¨

e aeyl,ãòBî ìL Bìeça Bñaëìepi`y cbaa zhleyd dnipkd iptn §©§§¤¥
ongp ax ixacke .qaeknéaø øîà ïéîéða éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦¦§¨¦¨©©¦

eðL àì ,øæòìàxeq`y dpynaìáà ,LBaììå ñaëì àlàqakl ¤§¨¨Ÿ¨¤¨§©¥§¦§£¨
e.øzeî çéðäì§¨¦©¨

:ongp ax ixac lr ztqep `iyew,éáéúéî,`ziixaa epipyøeñà ¥¦¥¨
,áàa äòLz øçàì çéðäì eléôà áàa äòLz éðôì ñaëìxn`p dfe §©¥¦§¥¦§¨§¨£¦§¨¦©§©©¦§¨§¨

,xzen jk lk dti qeaikd oi`y laaa j` ,l`xyi ux`aõeäéâå§¦
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miwxt dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtziprz
íééøéëì øåðú ïéá.ziaay leepn mewn Ðäëøá ïîéñ äàåø åðéà.dk`ln dze`n Ðìë

íúåîöò ìò íúåðåò éäúå øîåà áåúëä åéìò áàá äòùúá ïéé äúåùå øùá ìëåàäÐ

.da wiqtnd dcerqa xnelk ,a`a dryzaúå÷éðîå úåøáåòlr oyil zeleki opi`y Ð

.rwxw iabìåëéá.el xyt`y Ðåäééðéá éàîel dcen dfe ,lekia el dcen dfc oeik Ð

.leki epi`yaúåèî øàùepi`y ,ziaay Ð

ziitka oizipzna aiignc dcedi 'x .oda akey

dhndopaxe .zehn x`ya lekia inp aiignw Ð

iab `ipzcke ,zehn x`y `le dtek ezhn :ixaq

.la`úåðåøçà úåçåì åá åðúéðùdrayay Ð

z` xaiye dlgz xdd on dyn cxi fenza xyr

z` oce ,lbrd z` ogh xyr dpenyae ,zegeld

mipeny my ddzyp .mexnl dlre ,miryetd

mixac) aizkc ,dltza cnr mei mirax` ,mei

mirax`e mei mirax` 'd iptl ltpz`e" (h

aeyg .dpey`xak cnr mei mirax`e ,"dlil

mixetkd mei cr fenza xyr drayneede Ð

fenzn exiizypy dxyr mipy :mei mipeny edl

mixyre dryze ,a`c miylye ,xqg `edc

lel`cixyzc dryze ,miraye cg` ixd ÐÐ

elil cbpk milyd mev lile .mei mipeny ixd

`dc ,dipayega ded `lc fenz xyr dray ly

dlry drya xak dil wtpedl ied `zyd Ð

xetk mei xweae .meie dlil ,oinly mipeny,cxi

meil rawp meid eze`e .ixyza dxyr `edy

xetkxy` drxd lr mgipe lgny ricedl Ð

xetk mev rawp ok lre ,enrl zeyrl xac

.izrny jk ,ixyza dxyraíéèáù åøúåäù
äæá äæ àáìzyxei za lke" xn` `pngxc Ð

`le" (ziy`xa) aizke ,(el xacna) 'ebe "dlgp

ezlgpa yi` ik ,xg` dhnl dhnn dlgp aeqz

df xac exizde ecnre ,"l`xyi ipa ewaci

.a`a xyr dyngaúåðáì 'ä äåö øùà øáãä äæ
'åâå ãçôìödidi `l ,xnelk .`ed herin "df" Ð

zepa ly xeca ,df xeca `l` bdep df xac

.cgtlvìä÷á àáìitl ,miyp `yil Ð

aizkck ,mdl `ypidln l`xyi eraypy

.(`k) mihteyaåðîîaizkc ,`ed herin Ð

"oinipal eza ozi `l epnn yi`"exfb `l Ð

.exfb `l mdipan la` ,(epnn) mdn `l`åìëù
øáãî éúîeidy dpy mirax` lk :`ipzc Ð

`vei fexkd did a`a dryz axr lka ,xacna

`vei cg`e cg` lk dide .xetgl e`v :xne`e

mcew zeni `ny ,ea oyie ,xaw el xtege

miig elcai :`xewe `vei fexkd xgnle .xetgiy

miig ytp ea didy lke !miznd oncner did Ð

mirax` zpyae ,ok oiyer eid dpy lke .`veie

e`xy oeike .miig olek ecnr xgnle ,eyr dpy

ycgd oeayga epirh `ny :exn`e ednz ,jk?
dyng lil cr zelila odixawa eakye exfg

dynga dpald d`lnzpy e`xy oeike ,xyr

mdn cg` zn `le ,xyrycg oeaygy erci Ð

,enlyp dxfb ly dpy mirax` xake ,oeekn

.aeh mei meid eze`l xecd eze` erawøî øîàã
'åë.`ed aeh mei jkitl Ðíò øåáãä äéä àì

äùîil` 'd xacie" aizkc ,daige cegia Ð

"xn`l.mebnb .dlil oeifga `l` ,dt l` dt did `l :ixn`c `ki` ,"xacie" eda i`xw iaizk ikd inwnc ab lr s`e .xeaicd cgiizp il` Ð
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ìëdk`ln dze`a xnelk - mlerl dkxa oniq d`ex epi` a`a dryza dk`ln dyerd

hrnle xrvl mc` aiige .mlerl dkxa oniq d`ex epi` a`a dryza zeyrl libxy

la` .cg` lr m` ik akyi `l - mixk ipy lr akyl libx did m`y ,eize`pdae eceaka

dcerq oilke`e .onvra xrhvdl zeleki mpi`y ,i`d ilek zeaiig opi` zewipne zexaer

mixetkd meia (inp) oke ,mei ceran zwqtnd

mei ztqezc ,mei ceran cerql jixv (inp)

axrn" (bk `xwie) aizkck dxezd on mixetkd

la` .(my) "dfd meid mvra" aizke "axr cre

dcerq lk`yn zezyl xeq`l oi` mewn lkn

rnynck ,lecb meid ied oiicre zwqtnª

dcerq lk` ,dxval rlwi` iqei 'xc inlyexia

.cirq dede `zyipk yixc iabl `z` zwqtn

xn` ,ilv` cerq :`zyipk yix `edd dil xn`

`lc ,ilr gby` :el xn` .ziwqt`e zilk` :dil

lkn lk` - dilr gby` `l `xab oicd oexnil

,zt cg liyaze liyaz lkn lk`e ,zizt lebir

m` :`zkld ikde .`qk cg ziag lkn dzye

zwqtnd dcerq lk`y xg`l lecb meid oiicr

oky lke ,mixetkd mei axr elit` zezyl xzen

.a`a dryz axr

øîàel eced `le ocic `pzk dkld `ax

zetkl jixv oi`y :yexit - minkg

opicar `l - mitykl opiyiigc `pci`de .dhnd

.la`a elit`e ,dhnd ziitk

íåé:yexit - dfa df `al mihayd exzedy

.aeh mei epiidc

íåéyxcna) opixn`ck - xacn izn elk eay

odixaw oiyer eid a`a dryz lk :(dki`

elcad :`vei fexkd xgnle ,okeza oiakeye

,mlek enw - dxfbd dzlky dpyd dze`e .miigd

dpald e`xy cr ,ycega erh `ny mixeaq eide

.aeh mei eyre ,dxfbd dzlky erci f`e - d`ln

`xza `aaa) xi`n oa l`eny epax yxite

`l` mizn eid `l mipy mirax`d lk :(`,`kw

mixyr mizn eid a`a dryz lkae ,a`a dryzaª

eze`c mzd yxtne ,hexhexte sl` cg`e

.sl` xyr dyng mipy mirax`l dler hexhext

aex j` ,mei lka mizn eidy :miyxtn yie

xyr dyngae .a`a dryza mlerl eid miznd

.aeh mei eyre ,llk ezn `le dxfbd dwqt a`a
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dizye dlik`a a`a dryza zelia`d oipra ztqep `ziixa
:dk`lnaeCãéà àéðz,zxg` `ziixaa -ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¨¦¨©¨¦§¤©§¦¥
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.a`a dryza zeyrl libxy dk`lnäNBòä ìk ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¨¤

äàBø Bðéà ,íéìLeøé ìò ìaàúî Bðéàå áàa äòLúa äëàìî§¨¨§¦§¨§¨§¥¦§©¥©§¨©¦¥¤
dúçîNa,`eal cizrløîàpL(i eq diryi)eléâå íìLeøé úà eçîN' §¦§¨¨¤¤¡©¦§¤§¨©¦§¦

ïàkî ,'äéìò íéìaàúnä ìk NBNî dzà eNéN ,äéáäBà ìk dá̈¨£¤¨¦¦¨¨¨©¦§©§¦¨¤¨¦¨
BðéàLå ,dúçîNa äàBøå äëBæ íéìLeøé ìò ìaàúnä ìk ,eøîà̈§¨©¦§©¥©§¨©¦¤§¤§¦§¨¨§¤¥

éëä énð àéðz .dúçîNa äàBø Bðéà íéìLeøé ìò ìaàúîmb epipy - ¦§©¥©§¨©¦¥¤§¦§¨¨©§¨©¦¨¦
,milyexi lr la`zn epi`y in ly eper xengy ,zxg` `ziixaa

,áàa äòLúa ïéé äúBLå øNa ìëBàä ìkzwqtnd dcerqa xnelk ¨¨¥¨¨§¤©¦§¦§¨§¨
,eiptly,'íúBîöò ìò íúðBò éäzå' øîBà áeúkä åéìòeizepery ¨¨©¨¥©§¦£Ÿ¨©©§¨

.eizenvr lr miwewg
:dpyna epipy.íéîëç Bì eãBä àìå ähnä úéiôëa áéiçî äãeäé éaø©¦§¨§©¥¦§¦©©¦¨§Ÿ£¨¦

:df oipra minkgl dcedi iax oia mixace oic d`iand `ziixa
Bì eøîà ,àéðzminkgaøìéøáãì ,äãeäé éEz` zetkl miaiigy ©§¨¨§§©¦§¨¦§¨¤

,zehindúB÷éðîe úBøaeòrwxwd lr oeyil zeleki opi`yàäz äî ¨¥¦©§¥
ïäéìò.eyri dn -ézøîà àì éðà óà ,íäì øîàdf aeigìBëéa àlà £¥¤¨©¨¤©£¦Ÿ¨©§¦¤¨§¨

.leki epi`y ina `le
:jk minkg zrc mby zycgnd `ziixaéëä énð àéðzjk epipy - ©§¨©¦¨¦

,zxg` `ziixaa mbìBëé BðéàLa íéîëçì äãeäé éaø äãBîoeyil ¤©¦§¨©£¨¦§¤¥¨
,xehty rwxwd lrìBëéa äãeäé éaøì íéîëç íéãBîe.aiigy ¦£¨¦§©¦§¨§¨

ok m` :`xnbd zl`eyeäééðéa éàîdcedi iax oia lcadd dn - ©¥©§
:`xnbd daiyn .minkgleäééðéa àkéàoica `ed mdipia lcadd - ¦¨¥©§

úBhî øàL,oziitk aiign dcedi iaxy ,odilr akey epi`y ziaay §¨¦
e .mixhet minkgeàéðúãë,la` oiprl `ziixaaeøîàLklry ¦§©§¨§¤¨§

la`dúBhnä ìk àlà ,äôBk àeä ãáìa Búhî àì ,ähnä úBtëì¦§©¦¨Ÿ¦¨¦§¨¤¤¨¨©¦
,äôBk àeä ïlek.la` oick a`a dryz oicy dcedi iax xaqe ¨¤

:df oipra dklddïãéc àpúk àúëìä ,àáø øîà,epizpyn ly - ¨©¨¨¦§§¨§©¨¦¨

xn`y,íéîëç Bì eãBä àìådcedi iaxl eced `ly epiide,øwéò ìk §Ÿ£¨¦¨¦¨
lr oeyil lekiyk s`e ,ezhina s` dhind zetkl aeig oi`e

.rwxwd
:dpyna epipyíéáBè íéîé eéä àì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¨¨¦¦

.íéøetkä íBéëe áàa øNò äMîçk ìàøNéì§¦§¨¥©£¦¨¨¨§¨§©¦¦
:`xnbd zxxanàîìLay oaen mpn` -íéøetkä íBémeil aygp ¦§¨¨©¦¦

aehdéa úéàc íeMîea yiy -äìéçîe äçéìñly mdizeperl ¦§¦¥§¦¨§¦¨
xn`py ,l`xyi(lÎhk fh `xwie),'ebe Wcgl xFUrA iriaXd WcgA'©Ÿ¤©§¦¦¤¨©Ÿ¤

mb `ede ,'mkiz`Hg lMn mkz` xdhl mkilr xRki dGd mFIa iM¦©©¤§©¥£¥¤§©¥¤§¤¦Ÿ©Ÿ¥¤
úBðBøçàä úBçeì Ba eðzépL íBé`hg lr 'd mdl glqy xg`l ¤¦§¨©£

.mei eze`a dxtkde dgilqd mei rawp df mrhny ,lbrdàlà¤¨
àéä éàî áàa øNò äMîç.aeh meil rawpy ea did dn - £¦¨¨¨§¨©¦

:`xnbd daiyn,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà`edeøzeäL íBéea ¨©©§¨¨©§¥¤§
äæa äæ àBáì íéèáL.xg` hay za mr df hay oa `ypdl - §¨¦¨¤¨¤

dl oi`y oebk dia` zlgp z` zyxl die`xd dy` lk dligzny
zlgp aeqz `ly ick ,xg` hay oal `ypdl dxeq` dzid ,mig`

dipa e` dlra deyxiy ici lr ipyd hayl dia`(hÎg el xacna),
meil ederaw okle ,df xeqi` minkg exizd a`a xyr dyngae

aeh:`xnbd zxxan .Leøc éàîxeqi` exizdy minkg eyxc dn - ©¨
ea xn`py dn eyxc :`xnbd daiyn .df(e el my)øLà øácä äæ'¤©¨¨£¤

,'Bâå 'ãçôìö úBðáì 'ä äeöy ,herin `ed 'xacd df'eäæ øác ¦¨¦§§¨§¨§¨¨¤
xg` hayl `ypdl xeq`yäæ øBãa àlà âäBð àäé àìzepa ly Ÿ§¥¥¤¨§¤

.xaca xeqi` oi` eixg`l j` ,ux`d i`ae cgtlv
:df meia rxi`y sqep xac,ïîçð áø øîà óñBé áø øîà`ed df mei ¨©©¥¨©©©§¨

àBáì ïîéða èáL øzeäL íBé[`ypdl],ìäwaelaiw dligzny ¤©¥¤¦§¨¦¨©¨¨
oinipa hay ipal mdizepa `iydl `ly l`xyi ihay lk mdilr

draba yblitd dyrn zngn(hi mihtey),øîàpL(` `k my)Léàå' ¤¤¡©§¦
.'äMàì ïîéðáì Bza ïzé àì epnî Léà øîàì ätöna òaLð ìàøNé¦§¨¥¦§©©¦§¨¥Ÿ¦¦¤Ÿ¦¥¦§¦§¨¦§¦¨

:`xnbd zxxanLeøc éàî.df xeqi` xizdl minkg eyxc dn - ©¨
:`xnbd daiyn,áø øîàzaizn eyxc'epnî'wiicl yiyàìå ¨©©¦¤§Ÿ

,eðéðaî,oinipa hay ipal mdizepa e`iyi `l mdy wx eraypy ¦¨¥
.mdizepan epzi `l mdipay erayp `le

:a`a e"ha rxi` sqep xac,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø (øîà)¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
`ed df meiBa eìkL íBézenløaãî éúî,milbxnd oera ezny ¤¨¥¥¦§¨

aeh meil ederawe ,a`a xyr dynga mirax`d zpya df dide
meynøî øîàc,minkgd cg` -äéä àì øaãî éúî eìk àlL ãò §¨©©©¤Ÿ¨¥¥¦§¨Ÿ¨¨

øeacdpikydäLî íò,daige cegiaøîàpL(fiÎfh a mixac)éäéå' ¦¦Ÿ¤¤¤¡©©§¦
,úeîì äîçìnä éLðà ìk enz øLàë'ebe,'éìà 'ä øaãéåxnelk ©£¤©¨©§¥©¦§¨¨¨©§©¥¥©

f` wxyøeacä äéä éìà.okl mcew `le ,daige cegia ¥©¨¨©¦
:sqep xac,øîà àìeò`ed df meiäìà ïa òLBä ìhéaL íBéjln ¨¨©¤¦¥¥©¤¥¨

d z` l`xyiúBéãñBøt[mixney]ìò èáð ïa íòáøé áéLBäL §¦¨¤¦¨¨§¨¤§¨©
íéëøcäxenyl,øîàå ,ìâøì ìàøNé eìòé àlL ©§¨¦¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc ziprz(iying meil)

úBçzôî eéäé ,íéðîàðelyäìòî étìk íe÷øæe ,Eì úBøeñîick ¤¡¨¦¦§©§¥§§§¨§©¥©£¨
,ycwdd oenn ellgie miaie`d megwi `lyúqét ïéòk äúöéå[sk] §¨§¨§¥¦©

,øeàä CBúì eìôðå eöô÷ íäå ,íäî ïúìaé÷å ãémegixki `ly ¨§¦§¨©¥¤§¥¨§§¨§§¨
.ycwdd oenn zfipb mewn zelbl miaie`deäéòLé ïðB÷ ïäéìòå©£¥¤¥§©§¨

àéápä(aÎ` ak diryi)Clek úéìò ék àBôéà Cl äî ïBéfç àéb àOî' ©¨¦©¨¥¦¨©¨¥¦¨¦¨
éììç äæélò äéø÷ äiîBä øéò äàìî úBàeLz ,úBbbìáøç éììç àì C ©©§§¥¨¦¦¨¦§¨©¦¨£¨©¦Ÿ©§¥¤¤

,'äîçìî éúî àìåmilkzqn lkdy `ib `idy milyexiy xnelk §Ÿ¥¥¦§¨¨
jl did dn ,mc` lew ze`eyz d`lne dfilre dined xir `ide ,ea
ezn `le lkidd bbl elr mipdkde miaie`d jilr e`ayk dzr

e .y`l dvitwa `l` dnglna e` axgaàeä Ceøa LBãwäa óà©§©¨¨
øîàðjynda(d ak my)òBLå øé÷ ø÷ø÷î','øää ìà'dy xnelk ¤¡©§©§©¦§©¤¨¨

.mnyy oeiv xd lr wrefe opewn
:dpyna epipy.'åë äçîNa ïéèòîî áà ñðëpMî¦¤¦§¨¨§©£¦§¦§¨

déøa äãeäé áø øîà[epa]déîMî úìéL øa ìàeîL áøc[enya] ¨©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥
äçîNa ïéèòîî áà ñðëpMnL íLk ,áøcmirxd mixacd zngn §©§¥¤¦¤¦§¨¨§©£¦§¦§¨
,dpyna epipyy itke ,df ycega erxi`yïéaøî øãà ñðëpMî Ck̈¦¤¦§¨£¨©§¦

äçîNa.eixg`ly ycegae ea erxi`y miqipd iptn §¦§¨
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miwxt dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtziprz
íééøéëì øåðú ïéá.ziaay leepn mewn Ðäëøá ïîéñ äàåø åðéà.dk`ln dze`n Ðìë

íúåîöò ìò íúåðåò éäúå øîåà áåúëä åéìò áàá äòùúá ïéé äúåùå øùá ìëåàäÐ

.da wiqtnd dcerqa xnelk ,a`a dryzaúå÷éðîå úåøáåòlr oyil zeleki opi`y Ð

.rwxw iabìåëéá.el xyt`y Ðåäééðéá éàîel dcen dfe ,lekia el dcen dfc oeik Ð

.leki epi`yaúåèî øàùepi`y ,ziaay Ð

ziitka oizipzna aiignc dcedi 'x .oda akey

dhndopaxe .zehn x`ya lekia inp aiignw Ð

iab `ipzcke ,zehn x`y `le dtek ezhn :ixaq

.la`úåðåøçà úåçåì åá åðúéðùdrayay Ð

z` xaiye dlgz xdd on dyn cxi fenza xyr

z` oce ,lbrd z` ogh xyr dpenyae ,zegeld

mipeny my ddzyp .mexnl dlre ,miryetd

mixac) aizkc ,dltza cnr mei mirax` ,mei

mirax`e mei mirax` 'd iptl ltpz`e" (h

aeyg .dpey`xak cnr mei mirax`e ,"dlil

mixetkd mei cr fenza xyr drayneede Ð

fenzn exiizypy dxyr mipy :mei mipeny edl

mixyre dryze ,a`c miylye ,xqg `edc

lel`cixyzc dryze ,miraye cg` ixd ÐÐ

elil cbpk milyd mev lile .mei mipeny ixd

`dc ,dipayega ded `lc fenz xyr dray ly

dlry drya xak dil wtpedl ied `zyd Ð

xetk mei xweae .meie dlil ,oinly mipeny,cxi

meil rawp meid eze`e .ixyza dxyr `edy

xetkxy` drxd lr mgipe lgny ricedl Ð

xetk mev rawp ok lre ,enrl zeyrl xac

.izrny jk ,ixyza dxyraíéèáù åøúåäù
äæá äæ àáìzyxei za lke" xn` `pngxc Ð

`le" (ziy`xa) aizke ,(el xacna) 'ebe "dlgp

ezlgpa yi` ik ,xg` dhnl dhnn dlgp aeqz

df xac exizde ecnre ,"l`xyi ipa ewaci

.a`a xyr dyngaúåðáì 'ä äåö øùà øáãä äæ
'åâå ãçôìödidi `l ,xnelk .`ed herin "df" Ð

zepa ly xeca ,df xeca `l` bdep df xac

.cgtlvìä÷á àáìitl ,miyp `yil Ð

aizkck ,mdl `ypidln l`xyi eraypy

.(`k) mihteyaåðîîaizkc ,`ed herin Ð

"oinipal eza ozi `l epnn yi`"exfb `l Ð

.exfb `l mdipan la` ,(epnn) mdn `l`åìëù
øáãî éúîeidy dpy mirax` lk :`ipzc Ð

`vei fexkd did a`a dryz axr lka ,xacna

`vei cg`e cg` lk dide .xetgl e`v :xne`e

mcew zeni `ny ,ea oyie ,xaw el xtege

miig elcai :`xewe `vei fexkd xgnle .xetgiy

miig ytp ea didy lke !miznd oncner did Ð

mirax` zpyae ,ok oiyer eid dpy lke .`veie

e`xy oeike .miig olek ecnr xgnle ,eyr dpy

ycgd oeayga epirh `ny :exn`e ednz ,jk?
dyng lil cr zelila odixawa eakye exfg

dynga dpald d`lnzpy e`xy oeike ,xyr

mdn cg` zn `le ,xyrycg oeaygy erci Ð

,enlyp dxfb ly dpy mirax` xake ,oeekn

.aeh mei meid eze`l xecd eze` erawøî øîàã
'åë.`ed aeh mei jkitl Ðíò øåáãä äéä àì

äùîil` 'd xacie" aizkc ,daige cegia Ð

"xn`l.mebnb .dlil oeifga `l` ,dt l` dt did `l :ixn`c `ki` ,"xacie" eda i`xw iaizk ikd inwnc ab lr s`e .xeaicd cgiizp il` Ð
äæéàì
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ìëdk`ln dze`a xnelk - mlerl dkxa oniq d`ex epi` a`a dryza dk`ln dyerd

hrnle xrvl mc` aiige .mlerl dkxa oniq d`ex epi` a`a dryza zeyrl libxy

la` .cg` lr m` ik akyi `l - mixk ipy lr akyl libx did m`y ,eize`pdae eceaka

dcerq oilke`e .onvra xrhvdl zeleki mpi`y ,i`d ilek zeaiig opi` zewipne zexaer

mixetkd meia (inp) oke ,mei ceran zwqtnd

mei ztqezc ,mei ceran cerql jixv (inp)

axrn" (bk `xwie) aizkck dxezd on mixetkd

la` .(my) "dfd meid mvra" aizke "axr cre

dcerq lk`yn zezyl xeq`l oi` mewn lkn

rnynck ,lecb meid ied oiicre zwqtnª

dcerq lk` ,dxval rlwi` iqei 'xc inlyexia

.cirq dede `zyipk yixc iabl `z` zwqtn

xn` ,ilv` cerq :`zyipk yix `edd dil xn`

`lc ,ilr gby` :el xn` .ziwqt`e zilk` :dil

lkn lk` - dilr gby` `l `xab oicd oexnil

,zt cg liyaze liyaz lkn lk`e ,zizt lebir

m` :`zkld ikde .`qk cg ziag lkn dzye

zwqtnd dcerq lk`y xg`l lecb meid oiicr

oky lke ,mixetkd mei axr elit` zezyl xzen

.a`a dryz axr

øîàel eced `le ocic `pzk dkld `ax

zetkl jixv oi`y :yexit - minkg

opicar `l - mitykl opiyiigc `pci`de .dhnd

.la`a elit`e ,dhnd ziitk

íåé:yexit - dfa df `al mihayd exzedy

.aeh mei epiidc

íåéyxcna) opixn`ck - xacn izn elk eay

odixaw oiyer eid a`a dryz lk :(dki`

elcad :`vei fexkd xgnle ,okeza oiakeye

,mlek enw - dxfbd dzlky dpyd dze`e .miigd

dpald e`xy cr ,ycega erh `ny mixeaq eide

.aeh mei eyre ,dxfbd dzlky erci f`e - d`ln

`xza `aaa) xi`n oa l`eny epax yxite

`l` mizn eid `l mipy mirax`d lk :(`,`kw

mixyr mizn eid a`a dryz lkae ,a`a dryzaª

eze`c mzd yxtne ,hexhexte sl` cg`e

.sl` xyr dyng mipy mirax`l dler hexhext

aex j` ,mei lka mizn eidy :miyxtn yie

xyr dyngae .a`a dryza mlerl eid miznd

.aeh mei eyre ,llk ezn `le dxfbd dwqt a`a
epwiz
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ìL ïBúé÷ äéìò äúBLå ,ìëBàå ,íééøékì øepz ïéa¥©©¦©¦§¥§¤¨¤¦¤
.åéðôì ìheî BúnL éîk äîBãå ,íéîíB÷î" :íúä ïðz ©¦§¤§¦¤¥¨§¨¨§©¨¨¨

íB÷î .ïéNBò ,áàa äòLúa äëàìî úBNòì eâäpL¤¨£©£§¨¨§¦§¨§¨¦¨
éãéîìz íB÷î ìëáe .ïéNBò ïéà ,úBNòì àlL eâäpL¤¨£¤Ÿ©£¥¦§¨¨©§¦¥
íìBòì :øîBà ìàéìîb ïa BòîL ïaø .íéìèa íéîëç£¨¦§¥¦©¨¦§¤©§¦¥¥§¨
:éëä éîð àéðz ."íëç ãéîìúk Bîöò íãà ìk äNòé©£¤¨¨¨©§§©§¦¨¨©§¨©¦¨¦
íãà äNòé íìBòì :øîBà ìàéìîb ïa BòîL ïaø"©¨¦§¤©§¦¥¥§¨©£¤¨¨

."äpòúiL éãk ,íëç ãéîìúk Bîöòïaø" :Cãéà àéðz ©§§©§¦¨¨§¥¤¦§©¤©§¨¦¨©¨
äòLúa äúBLå ìëBàä ìk :øîBà ìàéìîb ïa BòîL¦§¤©§¦¥¥¨¨¥§¤§¦§¨
àáé÷ò éaø .íéøetékä íBéa äúBLå ìëBà eléàk áàa§¨§¦¥§¤§©¦¦©¦£¦¨
äàBø Bðéà áàa äòLúa äëàìî äNBòä ìk :øîBà¥¨¨¤§¨¨§¦§¨§¨¥¤
äNBòä ìk :íéøîBà íéîëçå .íìBòì äëøa ïîéñ¦©§¨¨§¨©£¨¦§¦¨¨¤
Bðéà íéìLeøé ìò ìaàúî Bðéàå áàa äòLúa äëàìî§¨¨§¦§¨§¨§¥¦§©¥©§¨©¦¥
eìéâå ,íéìLeøé úà eçîN' :øîàpL ,dúçîNa äàBø¤§¦§¨¨¤¤¡©¦§¤§¨©¦§¦
íéìaàúnä ìk ,NBNî dzà eNéN :äéáäà ìk ,dá̈¨Ÿ£¤¨¦¦¨¨¨©¦§©§¦
äëBæ íéìLeøé ìò ìaàúnä ìk :eøîà ïàkî .'äéìò̈¤¨¦¨¨§¨©¦§©¥©§¨©¦¤
Bðéà íéìLeøé ìò ìaàúî BðéàLå ,dúçîNa äàBøå§¤§¦§¨¨§¤¥¦§©¥©§¨©¦¥
øNa ìëBàä ìk" :éëä éîð àéðz ."dúçîNa äàBø¤§¦§¨¨©§¨©¦¨¦¨¨¥¨¨
éäzå' :øîBà áeúkä åéìò ,áàa äòLúa ïéé äúBLå§¤©¦§¦§¨§¨¨¨©¨¥©§¦

."'íúîöò ìò íúBðBòúéiôëa áéiçî äãeäé éaø" £¨©©§Ÿ¨©¦§¨§©¥¦§¦©
éaøì Bì eøîà" :àéðz ."íéîëç Bì BãBä àìå ,ähnä©¦¨§Ÿ£¨¦©§¨¨§§©¦

éøáãì :äãeäé?ïäéìò àäz äî úB÷éðîe úBøaeò ,E §¨¦§¨¤¨¥¦©§¥£¥¤
àéðz ."ìBëéa àlà ézøîà àì éðà óà :íäì øîà̈©¨¤©£¦Ÿ¨©§¦¤¨§¨©§¨
.ìBëé BðéàLa íéîëçì äãeäé éaø äãBî" :éëä éîð©¦¨¦¤©¦§¨©£¨¦§¤¥¨
?eäééðéa éàî ."ìBëéa äãeäé éaøì íéîëç íéãBîe¦£¨¦§©¦§¨§¨©¥©§
úBtëì eøîàLk" :àéðúãk ,úBhî øàL eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¨¦¦§©§¨§¤¨§¦§
úBhnä ìk àlà ,äôBk àeä ãáìa Búhî àì ,ähnä©¦¨Ÿ¦¨¦§©¤¤¨¨©¦
,ïãéc àpúk àúëìä :àáø øîà ."äôBk àeä ïlek¨¤£©¨¨¦§§¨§©¨¦¨

.øwéò ìk íéîëç Bì eãBä àìåïa ïBòîL ïaø øîà" §Ÿ£¨¦¨¦¨¨©©¨¦§¤
íBé àîìLa ."íéøetkä íBéëe áàa øNò äMîçk ìàøNéì íéáBè íéîé eéä àì :ìàéìîb©§¦¥Ÿ¨¨¦¦§¦§¨¥©£¦¨¨¨§¨§©¦¦¦§¨¨

ìéçîe äçéìñ déa úéàc íeMî ,íéøetkääMîç àlà .úBðBøçàä úBçeì Ba eðzépL íBé ,ä ©¦¦¦§¦¥§¦¨§¦¨¤¦§¨©£¤¨£¦¨
.äæa äæ àBáì íéèáL eøzeäL íBé :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?àéä éàî áàa øNò̈¨§¨©¦¨©©§¨¨©§¥¤§§¨¦¨¤¨¤
øBãa àlà âäBð àäé àì äæ øác ."'åâå ,ãçôìö úBðáì 'ä äeö øLà øácä äæ" ?Leøc éàî©§¤©¨¨£¤¦¨¦§§¨§¨¨¨¤Ÿ§¥¥¤¨§
Léàå" :øîàpL ,ìäwa àBáì ïéîéða èáL øzeäL íBé :ïîçð áø øîà óñBé áø øîà .äæ¤¨©©¥¨©©©§¨¤©¥¤¦§¨¦¨©¨¨¤¤¡©§¦

."äMàì ïîéðáì Bza ïzé àì epnî Léà :øîàì ,ätöna òaLð ìàøNéøîà ?Leøc éàî ¦§¨¥¦§©©¦§¨¥Ÿ¦¦¤Ÿ¦¥¦§¦§¨¦§¦¨©§¨©
.eðéðaî àìå ,"epnî" :áø.øaãî éúî Ba eìkL íBé :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ©¦¤§Ÿ¦¨¥¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¤¨¥¥¦§¨

enz øLàë ,éäéå" :øîàpL ,äLî íò øeac äéä àì ,øaãî éúî eìk àlL ãò :øî øîàc§¨©¨©¤Ÿ¨¥¥¦§¨Ÿ¨¨¦¦¤¤¤¡©©§¦©£¤©
.øeacä äéä éìà ."éìà 'ä øaãéå ,úeîì äîçìnä éLðà ìkòLBä ìhéaL íBé :øîà àleò ¨©§¥©¦§¨¨¨©§©¥¥©¥©¨¨©¦¨¨©¤¦¥¥©

:øîàå ,ìâøì ìàøNé eìòé àlL ,íéëøcä ìò èáð ïa íòáøé áéLBäL úBiãñBøt äìà ïa¤¥¨§§¦¤¦¨¨§¨¤§¨©©§¨¦¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤§¨©
äæéàì
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc ziprz(iyiy meil)

íééøéëì øepz ïéa,ziaa xzeia leepnd mewnd `edyìëBàåz` ¥©§¦©¦§¥
ztdäîBãå ,íéî ìL ïBúé÷ äéìò äúBLålr ela`e exrv aexa §¤¨¤¨¦¤©¦§¤

ziad oaxeg.åéðôì ìèeî BúnL éîk§¦¤¥¨§¨¨
oipra dpyn d`iane ,a`a dryz ipic xe`iaa dkiynn `xnbd

:df meia dk`lníúä ïðzmigqta(:cp),úBNòì eâäpL íB÷î §©¨¨¨¤¨£©£
ïéNBò ,áàa äòLúa äëàìîe ,dk`ln zeyrl mixzen -íB÷î §¨¨§¦§¨§¨¦¨

íB÷î ìëáe .ïéNBò ïéà ,úBNòì àlL eâäpLdk`ln miyery s` ¤¨£¤Ÿ©£¥¦§¨¨
íéìèa íéîëç éãéîìz.la`zdl ick dpnnìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¦¥£¨¦§¥¦©¨¦§¤©§¦¥

íëç ãéîìúk Bîöò íãà ìk äNòé íìBòì ,øîBà.df oipraàéðz ¥§¨©£¤¨¨¨©§§©§¦¨¨©§¨
`ziixaaéëä énð,minyb herin lr zeiprz oiprlïa ïBòîL ïaø ©¦¨¦©¨¦§¤

äpòúiL éãk ,íëç ãéîìúk Bîöò íãà äNòé íìBòì ,øîBà ìàéìîb©§¦¥¥§¨©£¤¨¨©§§©§¦¨¨§¥¤¦§©¤
mda dprzn mkg cinlz wxy ,zepey`xd zeiprza(.i lirl).

dizye dlik`a a`a dryza zelia`d oipra ztqep `ziixa
:dk`lnaeCãéà àéðz,zxg` `ziixaa -ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¨¦¨©¨¦§¤©§¦¥

,áàa äòLúa äúBLå ìëBàä ìk ,øîBàepeer xengìëBà eléàk ¥¨¨¥§¤§¦§¨§¨§¦¥
íéøetkä íBéa äúBLå.dxezd on xeq`yìk ,øîBà àáé÷ò éaø §¤§©¦¦©¦£¦¨¥¨

íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà ,áàa äòLúa äëàìî äNBòädze`n ¨¤§¨¨§¦§¨§¨¥¤¦¨§¨¨§¨
.a`a dryza zeyrl libxy dk`lnäNBòä ìk ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¨¤

äàBø Bðéà ,íéìLeøé ìò ìaàúî Bðéàå áàa äòLúa äëàìî§¨¨§¦§¨§¨§¥¦§©¥©§¨©¦¥¤
dúçîNa,`eal cizrløîàpL(i eq diryi)eléâå íìLeøé úà eçîN' §¦§¨¨¤¤¡©¦§¤§¨©¦§¦

ïàkî ,'äéìò íéìaàúnä ìk NBNî dzà eNéN ,äéáäBà ìk dá̈¨£¤¨¦¦¨¨¨©¦§©§¦¨¤¨¦¨
BðéàLå ,dúçîNa äàBøå äëBæ íéìLeøé ìò ìaàúnä ìk ,eøîà̈§¨©¦§©¥©§¨©¦¤§¤§¦§¨¨§¤¥

éëä énð àéðz .dúçîNa äàBø Bðéà íéìLeøé ìò ìaàúîmb epipy - ¦§©¥©§¨©¦¥¤§¦§¨¨©§¨©¦¨¦
,milyexi lr la`zn epi`y in ly eper xengy ,zxg` `ziixaa

,áàa äòLúa ïéé äúBLå øNa ìëBàä ìkzwqtnd dcerqa xnelk ¨¨¥¨¨§¤©¦§¦§¨§¨
,eiptly,'íúBîöò ìò íúðBò éäzå' øîBà áeúkä åéìòeizepery ¨¨©¨¥©§¦£Ÿ¨©©§¨

.eizenvr lr miwewg
:dpyna epipy.íéîëç Bì eãBä àìå ähnä úéiôëa áéiçî äãeäé éaø©¦§¨§©¥¦§¦©©¦¨§Ÿ£¨¦

:df oipra minkgl dcedi iax oia mixace oic d`iand `ziixa
Bì eøîà ,àéðzminkgaøìéøáãì ,äãeäé éEz` zetkl miaiigy ©§¨¨§§©¦§¨¦§¨¤

,zehindúB÷éðîe úBøaeòrwxwd lr oeyil zeleki opi`yàäz äî ¨¥¦©§¥
ïäéìò.eyri dn -ézøîà àì éðà óà ,íäì øîàdf aeigìBëéa àlà £¥¤¨©¨¤©£¦Ÿ¨©§¦¤¨§¨

.leki epi`y ina `le
:jk minkg zrc mby zycgnd `ziixaéëä énð àéðzjk epipy - ©§¨©¦¨¦

,zxg` `ziixaa mbìBëé BðéàLa íéîëçì äãeäé éaø äãBîoeyil ¤©¦§¨©£¨¦§¤¥¨
,xehty rwxwd lrìBëéa äãeäé éaøì íéîëç íéãBîe.aiigy ¦£¨¦§©¦§¨§¨

ok m` :`xnbd zl`eyeäééðéa éàîdcedi iax oia lcadd dn - ©¥©§
:`xnbd daiyn .minkgleäééðéa àkéàoica `ed mdipia lcadd - ¦¨¥©§

úBhî øàL,oziitk aiign dcedi iaxy ,odilr akey epi`y ziaay §¨¦
e .mixhet minkgeàéðúãë,la` oiprl `ziixaaeøîàLklry ¦§©§¨§¤¨§

la`dúBhnä ìk àlà ,äôBk àeä ãáìa Búhî àì ,ähnä úBtëì¦§©¦¨Ÿ¦¨¦§¨¤¤¨¨©¦
,äôBk àeä ïlek.la` oick a`a dryz oicy dcedi iax xaqe ¨¤

:df oipra dklddïãéc àpúk àúëìä ,àáø øîà,epizpyn ly - ¨©¨¨¦§§¨§©¨¦¨

xn`y,íéîëç Bì eãBä àìådcedi iaxl eced `ly epiide,øwéò ìk §Ÿ£¨¦¨¦¨
lr oeyil lekiyk s`e ,ezhina s` dhind zetkl aeig oi`e

.rwxwd
:dpyna epipyíéáBè íéîé eéä àì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¨¨¦¦

.íéøetkä íBéëe áàa øNò äMîçk ìàøNéì§¦§¨¥©£¦¨¨¨§¨§©¦¦
:`xnbd zxxanàîìLay oaen mpn` -íéøetkä íBémeil aygp ¦§¨¨©¦¦

aehdéa úéàc íeMîea yiy -äìéçîe äçéìñly mdizeperl ¦§¦¥§¦¨§¦¨
xn`py ,l`xyi(lÎhk fh `xwie),'ebe Wcgl xFUrA iriaXd WcgA'©Ÿ¤©§¦¦¤¨©Ÿ¤

mb `ede ,'mkiz`Hg lMn mkz` xdhl mkilr xRki dGd mFIa iM¦©©¤§©¥£¥¤§©¥¤§¤¦Ÿ©Ÿ¥¤
úBðBøçàä úBçeì Ba eðzépL íBé`hg lr 'd mdl glqy xg`l ¤¦§¨©£

.mei eze`a dxtkde dgilqd mei rawp df mrhny ,lbrdàlà¤¨
àéä éàî áàa øNò äMîç.aeh meil rawpy ea did dn - £¦¨¨¨§¨©¦

:`xnbd daiyn,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà`edeøzeäL íBéea ¨©©§¨¨©§¥¤§
äæa äæ àBáì íéèáL.xg` hay za mr df hay oa `ypdl - §¨¦¨¤¨¤

dl oi`y oebk dia` zlgp z` zyxl die`xd dy` lk dligzny
zlgp aeqz `ly ick ,xg` hay oal `ypdl dxeq` dzid ,mig`

dipa e` dlra deyxiy ici lr ipyd hayl dia`(hÎg el xacna),
meil ederaw okle ,df xeqi` minkg exizd a`a xyr dyngae

aeh:`xnbd zxxan .Leøc éàîxeqi` exizdy minkg eyxc dn - ©¨
ea xn`py dn eyxc :`xnbd daiyn .df(e el my)øLà øácä äæ'¤©¨¨£¤

,'Bâå 'ãçôìö úBðáì 'ä äeöy ,herin `ed 'xacd df'eäæ øác ¦¨¦§§¨§¨§¨¨¤
xg` hayl `ypdl xeq`yäæ øBãa àlà âäBð àäé àìzepa ly Ÿ§¥¥¤¨§¤

.xaca xeqi` oi` eixg`l j` ,ux`d i`ae cgtlv
:df meia rxi`y sqep xac,ïîçð áø øîà óñBé áø øîà`ed df mei ¨©©¥¨©©©§¨

àBáì ïîéða èáL øzeäL íBé[`ypdl],ìäwaelaiw dligzny ¤©¥¤¦§¨¦¨©¨¨
oinipa hay ipal mdizepa `iydl `ly l`xyi ihay lk mdilr

draba yblitd dyrn zngn(hi mihtey),øîàpL(` `k my)Léàå' ¤¤¡©§¦
.'äMàì ïîéðáì Bza ïzé àì epnî Léà øîàì ätöna òaLð ìàøNé¦§¨¥¦§©©¦§¨¥Ÿ¦¦¤Ÿ¦¥¦§¦§¨¦§¦¨

:`xnbd zxxanLeøc éàî.df xeqi` xizdl minkg eyxc dn - ©¨
:`xnbd daiyn,áø øîàzaizn eyxc'epnî'wiicl yiyàìå ¨©©¦¤§Ÿ

,eðéðaî,oinipa hay ipal mdizepa e`iyi `l mdy wx eraypy ¦¨¥
.mdizepan epzi `l mdipay erayp `le

:a`a e"ha rxi` sqep xac,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø (øîà)¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
`ed df meiBa eìkL íBézenløaãî éúî,milbxnd oera ezny ¤¨¥¥¦§¨

aeh meil ederawe ,a`a xyr dynga mirax`d zpya df dide
meynøî øîàc,minkgd cg` -äéä àì øaãî éúî eìk àlL ãò §¨©©©¤Ÿ¨¥¥¦§¨Ÿ¨¨

øeacdpikydäLî íò,daige cegiaøîàpL(fiÎfh a mixac)éäéå' ¦¦Ÿ¤¤¤¡©©§¦
,úeîì äîçìnä éLðà ìk enz øLàë'ebe,'éìà 'ä øaãéåxnelk ©£¤©¨©§¥©¦§¨¨¨©§©¥¥©

f` wxyøeacä äéä éìà.okl mcew `le ,daige cegia ¥©¨¨©¦
:sqep xac,øîà àìeò`ed df meiäìà ïa òLBä ìhéaL íBéjln ¨¨©¤¦¥¥©¤¥¨

d z` l`xyiúBéãñBøt[mixney]ìò èáð ïa íòáøé áéLBäL §¦¨¤¦¨¨§¨¤§¨©
íéëøcäxenyl,øîàå ,ìâøì ìàøNé eìòé àlL ©§¨¦¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc ziprz(iying meil)

úBçzôî eéäé ,íéðîàðelyäìòî étìk íe÷øæe ,Eì úBøeñîick ¤¡¨¦¦§©§¥§§§¨§©¥©£¨
,ycwdd oenn ellgie miaie`d megwi `lyúqét ïéòk äúöéå[sk] §¨§¨§¥¦©

,øeàä CBúì eìôðå eöô÷ íäå ,íäî ïúìaé÷å ãémegixki `ly ¨§¦§¨©¥¤§¥¨§§¨§§¨
.ycwdd oenn zfipb mewn zelbl miaie`deäéòLé ïðB÷ ïäéìòå©£¥¤¥§©§¨

àéápä(aÎ` ak diryi)Clek úéìò ék àBôéà Cl äî ïBéfç àéb àOî' ©¨¦©¨¥¦¨©¨¥¦¨¦¨
éììç äæélò äéø÷ äiîBä øéò äàìî úBàeLz ,úBbbìáøç éììç àì C ©©§§¥¨¦¦¨¦§¨©¦¨£¨©¦Ÿ©§¥¤¤

,'äîçìî éúî àìåmilkzqn lkdy `ib `idy milyexiy xnelk §Ÿ¥¥¦§¨¨
jl did dn ,mc` lew ze`eyz d`lne dfilre dined xir `ide ,ea
ezn `le lkidd bbl elr mipdkde miaie`d jilr e`ayk dzr

e .y`l dvitwa `l` dnglna e` axgaàeä Ceøa LBãwäa óà©§©¨¨
øîàðjynda(d ak my)òBLå øé÷ ø÷ø÷î','øää ìà'dy xnelk ¤¡©§©§©¦§©¤¨¨

.mnyy oeiv xd lr wrefe opewn
:dpyna epipy.'åë äçîNa ïéèòîî áà ñðëpMî¦¤¦§¨¨§©£¦§¦§¨

déøa äãeäé áø øîà[epa]déîMî úìéL øa ìàeîL áøc[enya] ¨©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥
äçîNa ïéèòîî áà ñðëpMnL íLk ,áøcmirxd mixacd zngn §©§¥¤¦¤¦§¨¨§©£¦§¦§¨
,dpyna epipyy itke ,df ycega erxi`yïéaøî øãà ñðëpMî Ck̈¦¤¦§¨£¨©§¦

äçîNa.eixg`ly ycegae ea erxi`y miqipd iptn §¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc ziprz(ycew zay meil)

äæéàìmixacd on,eìòé eöøiL,ycwnd zial lbxl elri e` xnelk §¥¤¤¦§©£
mdl ozip eay oeike .mraxi cinrdy adfd ilbr z` cearl e"g e`

.aeh meil ederaw lbxl zelrl
:df meia rxi`y sqep xac,øîà äðúî áø`edéâeøä eðzpL íBé ©©§¨¨©¤¦§£¥

xird,äøeá÷ì øúéalr yperk ,mi`nexd ici lr ebxdpy xg`l ¥¨¦§¨
rehp didy fx` ur mdn elhpy lr ,xqiwd za izxyn z` ekdy

dzakxn z` owzl ick aeh lfnl(.fp oihib)epzip `l ax onfe ,
dxeawl(d"d c"t inlyexi)ederaw okle ,dxeawl epzip a`a e"hae ,

.aeh meil
:jk lr d`cedl epwizy xaceðzpL íBé BúBà ,äðúî áø øîàå§¨©©©§¨¤¦§

eðwz ,äøeá÷ì øúéa éâeøäminkgäðáéazkxa z`áéènäå áBhä £¥¥¨¦§¨¦§§©§¤©§©¥¦
oeyla migayne ,aihnde aehd 'dl gay `ide ,oefnd zkxaay

'áBhä'lr'áéènäå' ,eçéøñä àlLlr.äøeá÷ì eðzpL ©¤Ÿ¦§¦§©¥¦¤¦§¦§¨
:mei eze`a rxi`y sqep xaceäééåøú éøîàc óñBé áøå äaøexn` - ©¨§©¥§¨§¦©§©§

`ed ,mdipyäëøònì íéöò úBøëlî e÷ñtL íBé,gafnd lry ¤¨§¦¦§¥¦©©£¨¨
[àéðúc] (àéðú),`ziixaaøNò äMîçî ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¥£¦¨¨¨

e ,änç ìL dçk LLz Cìéàå áàamei eze`níéöò ïéúøBk eéä àì §¨§¥¨¨©Ÿ¨¤©¨Ÿ¨§¦¥¦
ïéLáé ïðéàL éôì ,äëøònì,dngd ici lr mday zigelgld on ©©£¨¨§¦¤¥¨§¥¦

yiy ure ,mirlez lcbl migl mivr jxce ,myaiil gk da oi`y
dkxrnl leqt zrlez ea(d"n a"t zecin)milydl ekfy egnye ,

.aeh meil ederaw okle ,ef dlecb devn
:df mei lr exn`py mixac dnkdéì eø÷å ,àéLðî áø øîàeid - ¨©©§©§¨§¨¥

mei eze`l mi`xew'ìbî øáz íBé'jxev ea oi`y ,[ofxbd zxiay] §©©¨
.devnd z` milydl ekfy dgnyd z` xekfl ick ,mivr aehgl

eïàkîa`a e"h mein -Cìéàå,mikx`zn zelildyéñBîcóweqrl ¦¨§¥¨§¦
,zelila mb dxezaéñBéó.eiig lr miigéñBî àìãe.(óñàé) ó ¦§Ÿ¦¥¨¥

:`xnbd zxxanéàî (óñBé áø éðz)yexitd dn -.'óñàé'daiyn ¨¥©¥©¥¨¥
:`xnbddénéà déøa÷z ,óñBé áø øîàzeni xnelk ,en` epxawz - ¨©©¥¦§§¥¦¥

.epnf mcew
ipy:dpyna ep'åë íéìLeøé úBða ïäaLoile`y oal ilka ze`vei ¤¨¤§§¨©¦

.el oi`y in z` yiial `ly
:dpynd ixac z` zx`and `ziixa,ïðaø eðzmiypd s` ¨©¨¨

,dpnid dhnly efn zg` lk oal icba zel`ey eid zeaeygdúa©
,ìBãb ïäk úaî úìàBL CìîeìBãb ïäk úázl`eyïâñ úaîodk ¤¤¤¤¦©Ÿ¥¨©Ÿ¥¨¦©§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

... זה מזמן שנתתי אל לבי, מה זה עשה ה' ככה לעמנו בני ישראל, בהתבונן בהמצב הירוד 

בענין זהירות בדיני וחוקי טהרת המשפחה, וכמציין גם כת"ר לכ"מ, שאף שכשר הוא וכו' וביותר קשה 

בהנוגע לארצוה"ב, שכנראה במוחש השגחה העליונה הביאה לכאן רוב מנין ורוב בנין של בנ"י ותורה 

מתפשטת מכאן וכו', והרי פשיטא דאין להתנחם במרז"ל דבעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא ובן הנדה 

ה"ה )לחד מ"ד( עז פנים )כלה רבתי רפ"ב(.

אבל התבוננתי בדין הברור לכל הדיעות, אשר טבילת נדה אין צריכה כוונה כלל, והרי דוקא 

לעתים  אלא  הקיץ,  בימות  רק  ולא  ובימים,  בנהרות  דרחיצה  הענין  וביותר  ביותר  נפוץ  בארצוה"ב 

תכופות גם בימות החורף, נוסף על הרחיצה במקום אסיפת מים רבים יותר מארבעים סאה פי כמה 

ובפרט שגם אמת המים מהנהר, לפעמים קרובות, מעורבת בהם או מי מעין.

ואף שפשוט שאין לפרסם הנ"ל ולא רק בפני עמי הארץ אלא גם לאלו שבדרגא עליונה מהם, 

אבל ביחד עם זה אין לדחות ח"ו כו"כ מבני ובנות ישראל משידוכין למשפחות יראי ה' וחרדים לדברו, 

אפילו באם היתה ידיעה ברורה שלא נזהרים בטהרת מקוה בפרסום, ועאכו"כ במקום שאין כאן אלא 

השערה, וק"ל.

miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtziprz
åìòé äöøéù äæéàìipira rxd yrie" (fi a mikln) aizkc ,did ryx dl` oa ryed Ð

"wx" xn`wc epiide ,"l`xyi iklnk `l wx 'ddfi`l :xn`e ,ze`cqextd z` lhay Ð

.elri evxiyøúéá éâåøä.(`,fp oihib) "oiwfipd" wxta Ðúåøëìî,oigl ody itl Ð

zrlez ea yiy ury itl ,zrlezd iptn opiyiige .oyaiil dnga gk oi` onfd eze`ne

dpyn 'a wxt zecn) opixn`ck ,dkxrnl leqt

.('dìâî øáú íåéwqty ,ofxbd zxiay Ð

.mivr aehgln ahegdêìéàå ïàëîdyngn Ð

minid lr zelil siqenc ,jli`e a`a xyr

dxeza weqrl.eiig lr miig siqei Ðéñåé àìãó
.zelila dxeza weqrl Ðäéîéà äéøá÷úÐ

.ezr `la zeni :xnelkêìî úáit lr s` Ð

dl didy`ly ,'ek lecb odk zan zl`ey Ð

al.dl oi`y jezn zl`eyd z` yiiïäë úáî
ìåãâ.zeklnl jenqe aexw `edy Ðïâñodk Ð

meia eizgz zeidl lecb odk zgz dpenn ,aeyg

meia lecb odka leqt rx`i m` .mixetkd

mixetkd.eizgz obqd df ynyi Ðçåùî
äîçìîin" dnglna fixknd odkd `ed Ð

.(k mixac) 'ebe "aald jxe `xid yi`dåìéôà
àñôå÷á ïéçðåîå ïéìôå÷î.o"iixewyi`* =ïéëéøö

äìéáèdkixvy z` yiial `ly ,olek Ð

.dliahíéðáì àìà äùà ïéàùeidi jipa m` Ð

oia mixkf oia ,mdilr oivtew lkd oiqgein

.zeawpíéáåäæá åðåøèòúù úðî ìòixg`y Ð

`nlra `zline .oihiykz epl epzz oi`eyipd

epl epzzy calae :xnelk ,ixn`c `ed

.mi`p miyealnìåçîlegn" oeyl ,aiaq Ð

.('` dpyn iriax wxt mi`lk) "mxkdäàøî
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éñBééñBî àìãe ,óáø øîà ?"óñàé" éàî .óñàé ó ¦§¨¦¥¨¥©¥¨¥£©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc ziprz(ycew zay meil)
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.aeh meil ederaw lbxl zelrl
:df meia rxi`y sqep xac,øîà äðúî áø`edéâeøä eðzpL íBé ©©§¨¨©¤¦§£¥
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.devnd z` milydl ekfy dgnyd z` xekfl ick ,mivr aehgl

eïàkîa`a e"h mein -Cìéàå,mikx`zn zelildyéñBîcóweqrl ¦¨§¥¨§¦
,zelila mb dxezaéñBéó.eiig lr miigéñBî àìãe.(óñàé) ó ¦§Ÿ¦¥¨¥

:`xnbd zxxanéàî (óñBé áø éðz)yexitd dn -.'óñàé'daiyn ¨¥©¥©¥¨¥
:`xnbddénéà déøa÷z ,óñBé áø øîàzeni xnelk ,en` epxawz - ¨©©¥¦§§¥¦¥

.epnf mcew
ipy:dpyna ep'åë íéìLeøé úBða ïäaLoile`y oal ilka ze`vei ¤¨¤§§¨©¦

.el oi`y in z` yiial `ly
:dpynd ixac z` zx`and `ziixa,ïðaø eðzmiypd s` ¨©¨¨
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תענית. בשלשה פרקים - פרק רביעי דף לא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מב' תמוז, וז"ע נתקבל גם שני הספרים אודותם כותב, ות"ח.

ויהי רצון אשר תכה"י יגרמו כ"א מבנ"י איש לרעהו נח"ר ושביעת רצונם הטוב, ואין טוב אלא 

תורה ועניני' שהרי נקראת היא תורת חיים הוראה בחיים הכוללת ומקיפה את כל החיים לפרטיהם 

באופן ממצה, והרי מובן זה הדבר וגם פשוט, כיון שניתנה מבורא עולם גדול והאדם עולם קטן, והרי 

היוצר אדם והעולם הוא מבין הטוב בשבילם.

בטח יודע מחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר ראש ישראל, ובטח יתועד 

בתוככי אנ"ש בימים אלו, ויהי רצון שיהי' רישומה של ההתועדות ניכר בהנוגע לפועל ועד לחיי היום 

יומים.

בת"ח בכבוד ובברכה לבשו"ט.

קסז



.b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr zyxt 'a meil xe` zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.‚È אּלא ּבּגמרא, רק ולא לירּוׁשלמי, הּבבלי הּתלמּוד ּבין חילּוקים ריּבּוי מצינּו - ּתענית מּסכת ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּבסּיּום
ּבבלי  ׁשּבתלמּוד הּמׁשנה ּגם ׁשהרי היא, ׁשוה ּובירּוׁשלמי ּבּבבלי הּמׁשנה ּכלל ׁשּבדר אף ּבּמׁשנה. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָּגם

ּכדלקּמן. (ּב"מערבא"), יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָנלמדה
ּתענית: מּסכת ּדסּיּום ּבּמׁשנה - לּירּוׁשלמי  הּבבלי ׁשּבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהחילּוקים

עיני נא ׂשא ּבחּור אֹומרֹות, היּו ּומה ּבּכרמים, וחֹולֹות יֹוצאֹות ירּוׁשלים "ּבנֹות איתא: ׁשּבבבלי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּמׁשנה
ה' יראת אּׁשה הּיֹופי והבל החן ׁשקר ּבּמׁשּפחה, עיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ּתּתן אל ,ל ּבֹורר אּתה מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּוראה
צּיֹון  ּבנֹות ּוראינה צאינה אֹומר הּוא וכן מעׂשיה, ּבּׁשערים ויהללּוה ידיה מּפרי לּה ּתנּו ואֹומר ּתתהּלל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ּוביֹום  ּתֹורה, מּתן זה חתּונתֹו ּביֹום לּבֹו, ׂשמחת ּוביֹום חתּונתֹו ּביֹום אּמֹו, לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה ׁשלמה ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבּמל

ּבימינּו". ּבמהרה ׁשּיּבנה הּמקּדׁש ּבית ּבנין זה לּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׂשמחת

ּבּכרמים, וחֹולֹות יֹוצאֹות ירּוׁשלים "ּבנֹות לׁשֹונּה: וזה ּפרטים, ּבכּמה ׁשֹונה ׁשּבירּוׁשלמי הּמׁשנה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָאבל
ּבּמׁשּפחה, עיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ּתּתן אל ,ל ּבֹורר אּתה מה ּוראה עיני נא ׂשא ּבחּור אֹומרֹות, היּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּומה
לּבֹו ׂשמחת ּוביֹום ּתֹורה, מּתן זֹו חתּונתֹו ּביֹום וגֹו', ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה צאינה אֹומר הּוא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

ּבימינּו". ּבמהרה ׁשּיּבנה הּמקּדׁש ּבית ּבנין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

לּה ּתנּו "ואֹומר גֹו'", הּיֹופי והבל החן "ׁשקר הּפסּוקים הּובאּו לא (א) - ׁשּבירּוׁשלמי ּבּמׁשנה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּכלֹומר:
ּור  "צאינה ּבּפסּוק וגם (ב) ׁשּבּבבלי, ּכבּמׁשנה - גֹו'" ידיה "ּבעטרה מּפרי הּתיבֹות הּובאּו לא - אינה" ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבלבד. "וגֹו'" ּבתיבת נרמזּו אּלא ׁשּבּבבלי), (ּכבּמׁשנה אּמֹו" לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשעּטרה

ּתענית: מּסכת ׁשּבסּיּום ּבּגמרא - לּירּוׁשלמי הּבבלי ּבין חילּוקים ריּבּוי יׁשנם כן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכמֹו

ּביניהם  יֹוׁשב והּוא לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ועתיד הּוא: בּבבלי הּגמרא סּיּום ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָא)
זה  ויֹוׁשיענּו, לֹו קּוינּו זה אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ואמר ׁשּנאמר ּבאצּבעֹו, מראה ואחד אחד וכל ֿ עדן, ְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגן
(אּלא  ּתענית מּסכת  ּבסּיּום זה ענין  ּכלל הּובא לא - ּבּירּוׁשלמי אבל ּביׁשּועתֹו". ונׂשמחה נגילה לֹו קּוינּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹה'
ּכתיב", לחֹולה לחילה, לּבכם "ׁשיתּו - אחר מּפסּוק זאת ּדרׁשּו וׁשם ד), הלכה ב (פרק מגילה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבמּסכת

מחֹול). ְִָמּלׁשֹון

האּׁשה  ׁשאין לּיֹופי, עיניכם ּתנּו אֹומרֹות, היּו מה ׁשּבהן יפיפּיֹות רּבנן "ּתנּו איתא: ׁשּבּבבלי ּבּגמרא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָב)
מכֹוערֹות  לבנים. אּלא האּׁשה ׁשאין לפי לּמׁשּפחה, עיניכם ּתנּו אֹומרֹות, היּו מה ׁשּבהן מיּוחסֹות ליֹופי. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָאּלא

כּו'". ׁשמים לׁשּום מקחכם קחּו אֹומר ֹות, היּו מה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָׁשּבהם

ּתנּו אֹומרֹות, ׁשּבהן יפיפּיֹות יׂשראל, ּבארץ היּו מׁשּפחֹות ארּבע רּבנן "ּתנּו ׁשם: יעקב" ה"עין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּובגירסת
אּלא  אּׁשה ׁשאין לפי ּבּמׁשּפחה עיניכם ּתנּו אֹומרֹות, ׁשּבהן מיּוחסֹות ליֹופי. אּלא אּׁשה ׁשאין ּבּיֹופי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעיניכם
וענּיֹות) ּבינֹונּיֹות - אחרת (ּולגירסא מכֹוערֹות ממֹון. ּבבעלי עיניכם ּתנּו אֹומרֹות, ׁשּבהן עׁשירֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלבנים.

ׁשמים". לׁשם מקחכם קחּו אֹומרֹות, ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָׁשּבהן

יעקב": ה"עין ּגירסת - היא המדּויקת ׁשהּגירסא לֹומר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ[ויׁש

נׁשים  מֹועד ּבּסדרים - ּגּופא ּובּבבלי ּבּירּוׁשלמי, מאׁשר ּפחֹות הּוא בּבבלי הּגירסאֹות ׁשּׁשינּוי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָידּוע
יֹותר  רגיל הּבבלי לימּוד היה הּדֹורֹות ׁשּבכל מּפני - הּדבר וטעם קדׁשים. ּבסדר מאׁשר ּפחֹות ּבזה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוכּיֹוצא
והרי  ּדהלכתא", אּליּבא ׁשמעּתא "לאסּוקי הּלימּוד להיֹות צרי לכלֿלראׁש (ּכי הּירּוׁשלמי לימּוד ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמאׁשר

ּגּופ  ּוּבּבבלי ּכּבבלי), ׁשּבזמן הלכה (מּכיון קדׁשים סדר מּלימּוד יֹותר רגיל היה הּסדרים ׁשאר לימּוד - א ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
יֹותר  ּדּיקּו - יֹותר רגיל הּלימּוד היה ׁשּבהם ענינים ּבאֹותם ולכן, למעׂשה), להלכה נֹוגע זה אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּגלּות
נׁשארּו הּלֹומדים, ּכ ּכל רּבּו לא ׁשּבהם ענינים ּבאֹותם מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', הּנכֹונה הּגירסא וליּבּון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבבירּור

ּגירסאֹות. ׁשינּויי ְִִֵֵָיֹותר
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ּכפי  יׂשראל, ּבני ׁשל יֹותר ּגדֹול למסּפר ׁשּי - ׁשּבּתֹורה אּגדֹות - יעקב" "עין לימּוד לעניננּו: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּובנֹוגע
ׁש"ס, ללמֹוד מּוכׁשרים אינם ׁשּתהיה סיּבה ׁשּמאיזֹו ּביֹותר ּפׁשּוטים יהּודים ׁשּיׁשנם ּבמּוחׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרֹואים
ּכּמּובא  יעקב", "עין ללמֹוד מקֹומֹות ּבכּמה יׂשראל מנהג וכּידּוע יעקב". "עין הם לֹומדים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹואףֿעלּֿפיֿכן
"ׁשהיא  הּתֹורה ּפנימּיּות למעריב מנחה ּבין החֹול ימֹות ּבכל ללמֹוד ׁשּיׁש כ"ג) (סימן הּקדׁש' ּב'אּגרת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּגם
הּיהּודים  מּמסּפר יֹותר ּגדֹול יעקב" "עין ׁשּלֹומדים היהּודים ׁשּמסּפר ונמצא, עיןֿיעקב". ׁשּבספר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאּגדה

הּנכֹונה]. הּגירסא היא יעקב" ה"עין ׁשּגרסת לֹומר מסּתּבר ׁשּכן, ּומּכיון ׁש"ס. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּלֹומדים

אֹומרֹות  היּו ׁשם] העדה' 'קרּבן – ּכעּורֹות" ["ּכמֹו "הּכאּורֹות מׁשּפחֹות: ּב' רק הּובאּו - ּבּירּוׁשלמי ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָאבל
ּבּמׁשּפחה". עיני ּתן אֹומרֹות היּו והּנאֹות ּבּנֹוי, עיני ּתּתן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאל

ּב' אֹודֹות מדּוּבר ּבירּוׁשלמי ואילּו מׁשּפחֹות, סּוגי ד' אֹו ג' אֹודֹות מדּוּבר ּבּבבלי מּדּוע להבין: ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָוצרי
איֿאפׁשר  [ׁשהרי מׁשּפחֹות סּוגי ד' אֹו ג' היּו יׂשראל ׁשּבארץ מּכיון ּדלכאֹורה, - ּבלבד מׁשּפחֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָסּוגי

ּבלבד? מׁשּפחֹות סּוגי ּב' ּבּירּוׁשלמי הּובאּו מּדּוע ּבמציאּות], ּפלּוגּתא ׁשּזֹוהי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָלֹומר

.„È:ּבאּור הּדֹורׁשים ּפרטים ּכּמה הּירּוׁשלמי ּבדברי יׁשנם - לּירּוׁשלמי הּבבלי ׁשּבין הּׁשּנּויים על ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָנֹוסף
סּיּום ׁשלמה א) ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה צאינה אֹומר הּוא "וכן הּוא: (ּבּגמרא) ּבּירּוׁשלמי ּתענית מּסכת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

לּבֹו ׂשמחת ּוביֹום ּתֹורה, מּתן זֹו חתּונתֹו ּביֹום לּבֹו, ׂשמחת ּוביֹום חתּונתֹו ּביֹום אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָּבעטרה
אמן". ּבימינּו ּבמהרה ׁשּיּבנה הּמקּדׁש ּבית ּבנין זה -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּגמרא  ׁשּבין הּׁשינּויים (ב) ּבּמׁשנה? ּכבר ּׁשּנאמר מה על הּגמרא חֹוזרת מה לׁשם (א) להבין: ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוצרי
ּבּמׁשנה, הּובאּו ׁשּלא ּוראינה") "צאינה (ּבּפסּוק אּמֹו" לֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה הּתיבֹות הֹוספת (1) - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלּמׁשנה

ּבּמׁשנה. הּובאה ׁשּלא אמן") ּבימינּו ּבמהרה  ("ׁשּיּבנה "אמן" ּתיבת הֹוספת (2)ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אֹומרֹות  היּו והּנאֹות ּבּנֹוי, עיני ּתּתן אל אֹומרֹות היּו "הּכאּורֹות - ירּוׁשלים ּבנֹות ׁשל לדבריהן ּבנֹוגע ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָב)
להבין: צרי - ּבּמׁשּפחה" עיני ְְִִִֵֵֶַָָָָּתן

את  לׁשכנע ּכדי ולכאֹורה, ׁשלילי. ענין זה הרי - ּבּנֹוי" עיני ּתּתן אל אֹומרֹות היּו "הּכאּורֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ(א)
מסּוים, ּבדבר "עיני ּתּתן "אל - ּבלבד ׁשלילי ענין לֹו לֹומר מסּפיק לא לאּׁשה, אֹותּה לׂשאת ׁשּירצה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּבחּור

לאּׁשה?! לקחּתּה ירצה - ּבֹו עיניו יּתן ׁשּכאׁשר חּיּובי, ּדבר איזה  ּגם לֹומר ּבהכרח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאּלא

יֹותר  מתאים ּבּמׁשּפחה" עיני "ּתן ולכאֹורה, - ּבּמׁשּפחה" עיני ּתן אֹומרֹות היּו "הּנאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ(ב)
(ּכּבּבבלי)? ּבּיֹופי" עיני "ּתן לֹומר יֹותר מתאים - ל"נאֹות" ּבנֹוגע ואילּו ּבּבבלי), (ּכדאיתא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָל"מיּוחסֹות"

אֹומרֹות  והמיּוחסֹות ּבּנֹוי, עיני ּתן אֹומרֹות הּנאֹות ּגרסינן "הכי ּכאן): קרּבן' 'ׁשירי (ראה מפרׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיׁש
זה  ׁשּפירּוׁש אף והּנה, ּבּבבלי". הּוא וכן ׁשמים, לׁשם מקחכם קחּו אֹומרֹות והּכעּורֹות ּבּמׁשּפחה, עיני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּתן
את  מבינים ׁשאין (ׁשּמּפני זה ׁשּתירּוץ  ּבוּדאי הרי - וכּו' נתקּבל ׁשּפירּוׁשֹו ּביׂשראל, ּגדֹול עלֿידי ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמר

לגמרי! מחּור אינֹו הּבבלי) ּכגירסת ּבּירּוׁשלמי הּגירסא את לׁשּנֹות יׁש הּירּוׁשלמי, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֻּדברי

ּת אֹומרֹות היּו "הּנאֹות ּכֹותב: העדה' מחמת ּב'קרּבן לּבנֹות הּוא הּיפי ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפחה עיני ן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבנֹות  מסּתמא הּיפֹות הרי מנּולּתן, ׁשהענּיּות אּלא הן נאֹות יׂשראל ּבנֹות ּב'נדרים' ּכדתנן עׁשירים, ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשאביהן
עיני "ּתן ּבאמרן יפין על לרּמז הן ּצריכֹות מה לׁשם הּוא: ּדחּוק זה ּפירּוׁש ּגם - אבל הן". ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעׁשירים
ׁשּיאמרּו מּוטב הרי - לׂשאתן לּבחּור לֹו ּכדאי ולכן הן, יפֹות עׁשירים, ּבנֹות היֹותן ׁשּמּפני הינּו, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבּמׁשּפחה",
מעניני  והֹוכחֹות ּבראיֹות צֹור (ללא יפי ּה על יּביט ׁשּכאׁשר הינּו, ּבּיֹופי", עיני "ּתן ּובפׁשטּות: ּבפירּוׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלֹו
מדּגיׁשה  ּבּמׁשּפחה", עיני "ּתן לּבחּור האמירה עצם ואדרּבה: לאּׁשה?! לׂשאתּה ירצה ּבוּדאי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ"מׁשּפחה"),
לאּׁשה! לׂשאתּה לֹו ּכדאי לכן חׁשּובה, "מׁשּפחה" לּה ׁשּיׁש ׁשּמּפני אּלא ּתתי"... "מהיכי - ּבעצמּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשהיא

.ÂË:ּבירּוׁשלמי והן ּבּבבלי הן - ּכללי ענין להבין צרי כן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכמֹו
ׁשרֹוצה  ּבׁשעה ּבּה "מכֹוערת", ׁשהיא עצמּה על ּתאמר הּׁשידּוכין, לגיל ׁשהּגיעה יׂשראל ׁשּבת יּתכן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּכיצד

לגמרי?! האדם טבע היפ היא ּכזֹו הנהגה - לאּׁשה ׁשּיּקחּנה הּבחּור את ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָלׁשכנע

יֹום  "ארּבעים ּבתחּלתּה) (סֹוטה ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר כּו', מּלמעלה נקּבע הּׁשידּוכין ענין ּכללּות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָאמנם
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.b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr zyxt 'a meil xe` zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.‚È אּלא ּבּגמרא, רק ולא לירּוׁשלמי, הּבבלי הּתלמּוד ּבין חילּוקים ריּבּוי מצינּו - ּתענית מּסכת ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּבסּיּום
ּבבלי  ׁשּבתלמּוד הּמׁשנה ּגם ׁשהרי היא, ׁשוה ּובירּוׁשלמי ּבּבבלי הּמׁשנה ּכלל ׁשּבדר אף ּבּמׁשנה. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָּגם

ּכדלקּמן. (ּב"מערבא"), יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָנלמדה
ּתענית: מּסכת ּדסּיּום ּבּמׁשנה - לּירּוׁשלמי  הּבבלי ׁשּבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהחילּוקים

עיני נא ׂשא ּבחּור אֹומרֹות, היּו ּומה ּבּכרמים, וחֹולֹות יֹוצאֹות ירּוׁשלים "ּבנֹות איתא: ׁשּבבבלי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּמׁשנה
ה' יראת אּׁשה הּיֹופי והבל החן ׁשקר ּבּמׁשּפחה, עיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ּתּתן אל ,ל ּבֹורר אּתה מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּוראה
צּיֹון  ּבנֹות ּוראינה צאינה אֹומר הּוא וכן מעׂשיה, ּבּׁשערים ויהללּוה ידיה מּפרי לּה ּתנּו ואֹומר ּתתהּלל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ּוביֹום  ּתֹורה, מּתן זה חתּונתֹו ּביֹום לּבֹו, ׂשמחת ּוביֹום חתּונתֹו ּביֹום אּמֹו, לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה ׁשלמה ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבּמל

ּבימינּו". ּבמהרה ׁשּיּבנה הּמקּדׁש ּבית ּבנין זה לּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׂשמחת

ּבּכרמים, וחֹולֹות יֹוצאֹות ירּוׁשלים "ּבנֹות לׁשֹונּה: וזה ּפרטים, ּבכּמה ׁשֹונה ׁשּבירּוׁשלמי הּמׁשנה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָאבל
ּבּמׁשּפחה, עיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ּתּתן אל ,ל ּבֹורר אּתה מה ּוראה עיני נא ׂשא ּבחּור אֹומרֹות, היּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּומה
לּבֹו ׂשמחת ּוביֹום ּתֹורה, מּתן זֹו חתּונתֹו ּביֹום וגֹו', ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה צאינה אֹומר הּוא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

ּבימינּו". ּבמהרה ׁשּיּבנה הּמקּדׁש ּבית ּבנין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

לּה ּתנּו "ואֹומר גֹו'", הּיֹופי והבל החן "ׁשקר הּפסּוקים הּובאּו לא (א) - ׁשּבירּוׁשלמי ּבּמׁשנה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּכלֹומר:
ּור  "צאינה ּבּפסּוק וגם (ב) ׁשּבּבבלי, ּכבּמׁשנה - גֹו'" ידיה "ּבעטרה מּפרי הּתיבֹות הּובאּו לא - אינה" ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבלבד. "וגֹו'" ּבתיבת נרמזּו אּלא ׁשּבּבבלי), (ּכבּמׁשנה אּמֹו" לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשעּטרה

ּתענית: מּסכת ׁשּבסּיּום ּבּגמרא - לּירּוׁשלמי הּבבלי ּבין חילּוקים ריּבּוי יׁשנם כן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכמֹו

ּביניהם  יֹוׁשב והּוא לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ועתיד הּוא: בּבבלי הּגמרא סּיּום ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָא)
זה  ויֹוׁשיענּו, לֹו קּוינּו זה אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ואמר ׁשּנאמר ּבאצּבעֹו, מראה ואחד אחד וכל ֿ עדן, ְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגן
(אּלא  ּתענית מּסכת  ּבסּיּום זה ענין  ּכלל הּובא לא - ּבּירּוׁשלמי אבל ּביׁשּועתֹו". ונׂשמחה נגילה לֹו קּוינּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹה'
ּכתיב", לחֹולה לחילה, לּבכם "ׁשיתּו - אחר מּפסּוק זאת ּדרׁשּו וׁשם ד), הלכה ב (פרק מגילה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבמּסכת

מחֹול). ְִָמּלׁשֹון

האּׁשה  ׁשאין לּיֹופי, עיניכם ּתנּו אֹומרֹות, היּו מה ׁשּבהן יפיפּיֹות רּבנן "ּתנּו איתא: ׁשּבּבבלי ּבּגמרא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָב)
מכֹוערֹות  לבנים. אּלא האּׁשה ׁשאין לפי לּמׁשּפחה, עיניכם ּתנּו אֹומרֹות, היּו מה ׁשּבהן מיּוחסֹות ליֹופי. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָאּלא

כּו'". ׁשמים לׁשּום מקחכם קחּו אֹומר ֹות, היּו מה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָׁשּבהם

ּתנּו אֹומרֹות, ׁשּבהן יפיפּיֹות יׂשראל, ּבארץ היּו מׁשּפחֹות ארּבע רּבנן "ּתנּו ׁשם: יעקב" ה"עין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּובגירסת
אּלא  אּׁשה ׁשאין לפי ּבּמׁשּפחה עיניכם ּתנּו אֹומרֹות, ׁשּבהן מיּוחסֹות ליֹופי. אּלא אּׁשה ׁשאין ּבּיֹופי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעיניכם
וענּיֹות) ּבינֹונּיֹות - אחרת (ּולגירסא מכֹוערֹות ממֹון. ּבבעלי עיניכם ּתנּו אֹומרֹות, ׁשּבהן עׁשירֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלבנים.

ׁשמים". לׁשם מקחכם קחּו אֹומרֹות, ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָׁשּבהן

יעקב": ה"עין ּגירסת - היא המדּויקת ׁשהּגירסא לֹומר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ[ויׁש

נׁשים  מֹועד ּבּסדרים - ּגּופא ּובּבבלי ּבּירּוׁשלמי, מאׁשר ּפחֹות הּוא בּבבלי הּגירסאֹות ׁשּׁשינּוי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָידּוע
יֹותר  רגיל הּבבלי לימּוד היה הּדֹורֹות ׁשּבכל מּפני - הּדבר וטעם קדׁשים. ּבסדר מאׁשר ּפחֹות ּבזה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוכּיֹוצא
והרי  ּדהלכתא", אּליּבא ׁשמעּתא "לאסּוקי הּלימּוד להיֹות צרי לכלֿלראׁש (ּכי הּירּוׁשלמי לימּוד ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמאׁשר

ּגּופ  ּוּבּבבלי ּכּבבלי), ׁשּבזמן הלכה (מּכיון קדׁשים סדר מּלימּוד יֹותר רגיל היה הּסדרים ׁשאר לימּוד - א ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
יֹותר  ּדּיקּו - יֹותר רגיל הּלימּוד היה ׁשּבהם ענינים ּבאֹותם ולכן, למעׂשה), להלכה נֹוגע זה אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּגלּות
נׁשארּו הּלֹומדים, ּכ ּכל רּבּו לא ׁשּבהם ענינים ּבאֹותם מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', הּנכֹונה הּגירסא וליּבּון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבבירּור

ּגירסאֹות. ׁשינּויי ְִִֵֵָיֹותר
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ּכפי  יׂשראל, ּבני ׁשל יֹותר ּגדֹול למסּפר ׁשּי - ׁשּבּתֹורה אּגדֹות - יעקב" "עין לימּוד לעניננּו: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּובנֹוגע
ׁש"ס, ללמֹוד מּוכׁשרים אינם ׁשּתהיה סיּבה ׁשּמאיזֹו ּביֹותר ּפׁשּוטים יהּודים ׁשּיׁשנם ּבמּוחׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרֹואים
ּכּמּובא  יעקב", "עין ללמֹוד מקֹומֹות ּבכּמה יׂשראל מנהג וכּידּוע יעקב". "עין הם לֹומדים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹואףֿעלּֿפיֿכן
"ׁשהיא  הּתֹורה ּפנימּיּות למעריב מנחה ּבין החֹול ימֹות ּבכל ללמֹוד ׁשּיׁש כ"ג) (סימן הּקדׁש' ּב'אּגרת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּגם
הּיהּודים  מּמסּפר יֹותר ּגדֹול יעקב" "עין ׁשּלֹומדים היהּודים ׁשּמסּפר ונמצא, עיןֿיעקב". ׁשּבספר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאּגדה

הּנכֹונה]. הּגירסא היא יעקב" ה"עין ׁשּגרסת לֹומר מסּתּבר ׁשּכן, ּומּכיון ׁש"ס. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּלֹומדים

אֹומרֹות  היּו ׁשם] העדה' 'קרּבן – ּכעּורֹות" ["ּכמֹו "הּכאּורֹות מׁשּפחֹות: ּב' רק הּובאּו - ּבּירּוׁשלמי ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָאבל
ּבּמׁשּפחה". עיני ּתן אֹומרֹות היּו והּנאֹות ּבּנֹוי, עיני ּתּתן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאל

ּב' אֹודֹות מדּוּבר ּבירּוׁשלמי ואילּו מׁשּפחֹות, סּוגי ד' אֹו ג' אֹודֹות מדּוּבר ּבּבבלי מּדּוע להבין: ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָוצרי
איֿאפׁשר  [ׁשהרי מׁשּפחֹות סּוגי ד' אֹו ג' היּו יׂשראל ׁשּבארץ מּכיון ּדלכאֹורה, - ּבלבד מׁשּפחֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָסּוגי

ּבלבד? מׁשּפחֹות סּוגי ּב' ּבּירּוׁשלמי הּובאּו מּדּוע ּבמציאּות], ּפלּוגּתא ׁשּזֹוהי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָלֹומר

.„È:ּבאּור הּדֹורׁשים ּפרטים ּכּמה הּירּוׁשלמי ּבדברי יׁשנם - לּירּוׁשלמי הּבבלי ׁשּבין הּׁשּנּויים על ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָנֹוסף
סּיּום ׁשלמה א) ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה צאינה אֹומר הּוא "וכן הּוא: (ּבּגמרא) ּבּירּוׁשלמי ּתענית מּסכת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

לּבֹו ׂשמחת ּוביֹום ּתֹורה, מּתן זֹו חתּונתֹו ּביֹום לּבֹו, ׂשמחת ּוביֹום חתּונתֹו ּביֹום אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָּבעטרה
אמן". ּבימינּו ּבמהרה ׁשּיּבנה הּמקּדׁש ּבית ּבנין זה -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּגמרא  ׁשּבין הּׁשינּויים (ב) ּבּמׁשנה? ּכבר ּׁשּנאמר מה על הּגמרא חֹוזרת מה לׁשם (א) להבין: ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוצרי
ּבּמׁשנה, הּובאּו ׁשּלא ּוראינה") "צאינה (ּבּפסּוק אּמֹו" לֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה הּתיבֹות הֹוספת (1) - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלּמׁשנה

ּבּמׁשנה. הּובאה ׁשּלא אמן") ּבימינּו ּבמהרה  ("ׁשּיּבנה "אמן" ּתיבת הֹוספת (2)ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אֹומרֹות  היּו והּנאֹות ּבּנֹוי, עיני ּתּתן אל אֹומרֹות היּו "הּכאּורֹות - ירּוׁשלים ּבנֹות ׁשל לדבריהן ּבנֹוגע ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָב)
להבין: צרי - ּבּמׁשּפחה" עיני ְְִִִֵֵֶַָָָָּתן

את  לׁשכנע ּכדי ולכאֹורה, ׁשלילי. ענין זה הרי - ּבּנֹוי" עיני ּתּתן אל אֹומרֹות היּו "הּכאּורֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ(א)
מסּוים, ּבדבר "עיני ּתּתן "אל - ּבלבד ׁשלילי ענין לֹו לֹומר מסּפיק לא לאּׁשה, אֹותּה לׂשאת ׁשּירצה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּבחּור

לאּׁשה?! לקחּתּה ירצה - ּבֹו עיניו יּתן ׁשּכאׁשר חּיּובי, ּדבר איזה  ּגם לֹומר ּבהכרח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאּלא

יֹותר  מתאים ּבּמׁשּפחה" עיני "ּתן ולכאֹורה, - ּבּמׁשּפחה" עיני ּתן אֹומרֹות היּו "הּנאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ(ב)
(ּכּבּבבלי)? ּבּיֹופי" עיני "ּתן לֹומר יֹותר מתאים - ל"נאֹות" ּבנֹוגע ואילּו ּבּבבלי), (ּכדאיתא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָל"מיּוחסֹות"

אֹומרֹות  והמיּוחסֹות ּבּנֹוי, עיני ּתן אֹומרֹות הּנאֹות ּגרסינן "הכי ּכאן): קרּבן' 'ׁשירי (ראה מפרׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיׁש
זה  ׁשּפירּוׁש אף והּנה, ּבּבבלי". הּוא וכן ׁשמים, לׁשם מקחכם קחּו אֹומרֹות והּכעּורֹות ּבּמׁשּפחה, עיני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּתן
את  מבינים ׁשאין (ׁשּמּפני זה ׁשּתירּוץ  ּבוּדאי הרי - וכּו' נתקּבל ׁשּפירּוׁשֹו ּביׂשראל, ּגדֹול עלֿידי ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמר

לגמרי! מחּור אינֹו הּבבלי) ּכגירסת ּבּירּוׁשלמי הּגירסא את לׁשּנֹות יׁש הּירּוׁשלמי, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֻּדברי

ּת אֹומרֹות היּו "הּנאֹות ּכֹותב: העדה' מחמת ּב'קרּבן לּבנֹות הּוא הּיפי ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפחה עיני ן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבנֹות  מסּתמא הּיפֹות הרי מנּולּתן, ׁשהענּיּות אּלא הן נאֹות יׂשראל ּבנֹות ּב'נדרים' ּכדתנן עׁשירים, ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשאביהן
עיני "ּתן ּבאמרן יפין על לרּמז הן ּצריכֹות מה לׁשם הּוא: ּדחּוק זה ּפירּוׁש ּגם - אבל הן". ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעׁשירים
ׁשּיאמרּו מּוטב הרי - לׂשאתן לּבחּור לֹו ּכדאי ולכן הן, יפֹות עׁשירים, ּבנֹות היֹותן ׁשּמּפני הינּו, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבּמׁשּפחה",
מעניני  והֹוכחֹות ּבראיֹות צֹור (ללא יפי ּה על יּביט ׁשּכאׁשר הינּו, ּבּיֹופי", עיני "ּתן ּובפׁשטּות: ּבפירּוׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלֹו
מדּגיׁשה  ּבּמׁשּפחה", עיני "ּתן לּבחּור האמירה עצם ואדרּבה: לאּׁשה?! לׂשאתּה ירצה ּבוּדאי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ"מׁשּפחה"),
לאּׁשה! לׂשאתּה לֹו ּכדאי לכן חׁשּובה, "מׁשּפחה" לּה ׁשּיׁש ׁשּמּפני אּלא ּתתי"... "מהיכי - ּבעצמּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשהיא

.ÂË:ּבירּוׁשלמי והן ּבּבבלי הן - ּכללי ענין להבין צרי כן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכמֹו
ׁשרֹוצה  ּבׁשעה ּבּה "מכֹוערת", ׁשהיא עצמּה על ּתאמר הּׁשידּוכין, לגיל ׁשהּגיעה יׂשראל ׁשּבת יּתכן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּכיצד

לגמרי?! האדם טבע היפ היא ּכזֹו הנהגה - לאּׁשה ׁשּיּקחּנה הּבחּור את ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָלׁשכנע

יֹום  "ארּבעים ּבתחּלתּה) (סֹוטה ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר כּו', מּלמעלה נקּבע הּׁשידּוכין ענין ּכללּות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָאמנם
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אבל  - לׂשאתּה הּוא מּוכרח ׁשּכן, ּומּכיון לפלֹוני", ּפלֹוני ּבת ואֹומרת יֹוצאת ּבתֿקֹול הּולד, יצירת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודם
ּפֹועל. לידי יבֹוא ׁשהּׁשידּו הּטבע ּבדרכי להׁשּתּדל צריכים ּתֹורה עלּֿפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָאףֿעלּֿפיֿכן,

הּטבע  ּבדרכי ההׁשּתּדלּות ּגֹודל אֹודֹות - ורבקה יצחק ׁשל לּׁשידּו ּבנֹוגע ּבּתֹורה ׁשמסּוּפר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּוכפי
ּכדי  ּבידֹו", אדֹוניו טּוב וכל גֹו' אדֹוניו מּגמּלי גמּלים עׂשרה העבד "וּיּקח ּפֹועל: לידי יבֹוא ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשהּׁשידּו
ּגדֹולה  [ּבאריכּות הּפרׁשה ּבהמׁש וכמסּוּפר רש"י), ובפירוש יו"ד כד, שרה (חיי ּבּתם לֹו לׁשלֹוח ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּיקּפצ ּו
הּמּתנֹות  אֹודֹות ּובתּואל, לבן עם אליעזר ׁשל ּדבריו אֹודֹות ּבּתֹורה"] ּכפּולה אליעזר ׁשל "ּפרׁשה - ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּביֹותר
("אין  הּטבע ּבדרכי הׁשּתּדלּות ּבתֹור ּבאּו אּלּו ּפעּולֹות ׁשּכל וכּיֹוצאּֿבזה, ּומׁשּפחּתּה לרבקה אליעזר ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּנתן

ּפֹועל. לידי יבֹוא ׁשהּׁשידּו ּפׁשּוטֹו") מידי יֹוצא ְְִִִִֵֵֵֶַַָָמקרא

הּׁשידּוכין  ּבעֹונת ׁשעֹומדֹות ירּוׁשלים) ּבנֹות (אֹו יׂשראל ׁשּבנֹות יּתכן ּכיצד ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָועלּֿפיֿזה
"מכֹוערֹות" ׁשהן מּודגׁש יהיה ׁשּבֹו ּכזה ּבנּוסח אליו יפנּו - לאּׁשה לקחּתן הּבחּור את לׁשכנע ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָורֹוצֹות
ידע  זה, נּוסח מהן יׁשמע וכאׁשר ּתענית, מּסכת ּבסּיּום והּגמרא הּמׁשנה את למד ּבוּדאי הּבחּור ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ(ׁשהרי
ׁשהיא  עצמּה על לֹומר  יׂשראל  ּבת יכֹולה  ּכיצד  להבין: צרי ּובכלל ּד"מכֹוערֹות")?! מהּסּוג ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהן
הרי  - החיצֹוני ּבּיֹופי אצלּה חסר אם ואפילּו ולאה"?! רחל רבקה ׂשרה "ּבת ׁשהיא ּבידעּה - ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ"מכֹוערת"

ּתתהּלל"! היא ה' יראת אּׁשה הּוא) העיקר (אּלא הּיֹופי והבל החן ׁש"ׁשקר יֹודעת ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיא

- הּוא ּבעיקר ּׁשּנֹוגע ׁשּמה מּכיון ּבהם, להארי ּגרמא הּזמן אין אבל - נֹוספים ּדּיּוקים יׁשנם כן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכמֹו
ּכדלקּמן. ׁשּבּדבר, ְְְִֶַַַַָָָָָההסּברה

.ÊË:זה ּבכל ְְֵֶַָוהּבאּור
לֹומר  יֹותר מסּתּבר - לּירּוׁשלמי הּבבלי ּבין ׁשינּויים וכּמה ּכּמה מֹוצאים ׁשּכאׁשר ּפעמים ּכּמה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָּדּוּבר
ׁשינּוי  ׁשּכל ולא לּירּוׁשלמי, הּבבלי ׁשּבין הּׁשינּויים ּפרטי ּכל מסּתעפים מּמּנּו ׁשּכתֹוצאה ּכללי חילּוק ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּיׁשנֹו

ּבפניֿעצמֹו. ענין הּוא ְְְְִִִֵַָָּפרטי

ׁשהרי  לּירּוׁשלמי, ּביחס "ּבתראי" הּוא ׁשהּבבלי - הּוא לּירּוׁשלמי הּבבלי ׁשּבין הּכללי החילּוק ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָוהּנה,
מּכיון  - ּכּבבלי הלכה ולכן ירּוׁשלמי. ּתלמּוד חתימת לאחרי ׁשנה מאה לער היתה ּבבלי ּתלמּוד ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָחתימת

ּכבתראי. ְְֲֵֶַָָָׁשהלכה

הּסּוגיא לימּוד לאחרי ּבבלי ּכלֹומר: ּבתלמּוד זֹו ּבסּוגיא ּולפלּפל ללמֹוד המׁשיכּו - הירּוׁשלמי ּבתלמּוד  ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָ
ׁשּלימּוד  - הּוא לירּוׁשלמי הּבבלי ׁשּבין ׁשהחילּוק נמצא, ׁשּכן, ּומּכיון נֹוספֹות. (לער) ׁשנה מאה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבמׁש
– הּוא הּלימּוד סדר ׁשהרי יֹותר, מפֹורט ּבאֹופן הּוא הּבבלי ולימּוד יֹותר, ּכללי ּבאֹופן הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּירּוׁשלמי
ממׁשיכים  ּבתראי) ּבבלי, ּתלמּוד ׁשּלאחריֿזה, (ּבּׁשנים אחרּֿכ ורק הענין, ּכללּות את לֹומדים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלכלֿלראׁש

ּבּה". והפ ּבּה ּד"הפ ּבאֹופן הּדברים, ּפרטי ּבלימּוד ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָלעסֹוק

ׁשּכתב  (ּכמֹו קצרה" "לׁשֹון היא הּמׁשנה ׁשּלׁשֹון - לּגמרא הּמׁשנה ׁשּבין החילּוק ּכללּות ועלּֿדר]ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבּגמרא  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה) (ּבּבריתא, ואילּו ּכללי, ּבאֹופן ׁשּלֹו), הּמׁשניֹות לפירּוׁש ּבהקּדמתֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהרמּב"ם
ורּבי  חּיא ּדרּבי ּבמתניתא לי ּדׁשאיל איּכא "אי אילפא: ּוכמאמר יֹותר . ּובפרטּיּות ּבארּוּכה הּדברים ּבאים -ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּובכללּות, ּבקיצּור ׁשהם אּלא הענינים, ּכל יׁשנם ׁשּבּמׁשנה הינּו, מּמתניתין". ליּה ּפשיטנא ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹוׁשעיא

יֹותר]. ּובפרטּיּות ּבארּוּכה הם ּבאים ּבּגמרא, ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּבּבריתא, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָורק

.ÊÈהּובאּו ּבּבבלי ואילּו ּבלבד, מׁשּפחֹות סּוגי ּב' הּובאּו ּבירּוׁשלמי מּדּוע יּובן - לעיל האמּור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָעלּֿפי
מׁשּפחֹות: סּוגי ד' אֹו ְִֵָג'

עיני ּתּתן אל ,ל ּבֹורר אּתה מה ּוראה עיני נא ׂשא ּבחּור אֹומרֹות, היּו "ּומה ּבּמׁשנה לֹומדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכאׁשר
ועל  ירּוׁשלים. מּבנֹות ואחת אחת ּכל עלֿידי נאמר זה ׁשּכל לחׁשֹוב יכֹולים - ּבּמׁשּפחה" עיני ּתן ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָּבּנֹוי,
לב' מתחּלקת ּבּמׁשּפחה", עיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ּתּתן "אל ׁשהאמירה - ּבירּוׁשלמי – הּגמרא מבארת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָזה
היּו "הּכאּורֹות מיּוחדת): מעלה ּבהן (ׁשאין ּומכֹוערֹות מיּוחדת) מעלה ּבהן (ׁשּיׁש נאֹות - ּכללּיים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָסּוגים

והּנאֹו ּבּנֹוי, עיני ּתּתן אל (ּכדלקּמן).אֹומרֹות ּבּמׁשּפחה" עיני ּתן אֹומרֹות היּו ת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
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ּפרטים: ּכּמה ּכֹולל ּד"נאֹות" ׁשהּסּוג הּגמרא מבארת - יֹותר ּבפרטּיּות הּוא הּלימּוד ׁשּׁשם - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוּבּבבלי
(ג) מׁשּפחּתי, יחּוס מּצד נאֹות (ב) הּגּוף, ּומבנה מראה") ויפת ּתֹואר ("יפת הּפנים קלסּתר מּצד נאֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ(א)

מנּולּתן"). ּד"ענּיּות הענין היפ) עׁשירּות מּצד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָנאֹות

עיניכם  ּתנּו אֹומרֹות, היּו מה ּבּיֹופי) (נאֹות ׁשּבהן "יפיפּיֹות מבארת: - ּבּבבלי - ּׁשהּגמרא מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוזהּו
ׁשאין  לּמׁשּפחה עיניכם ּתנּו אֹומרֹות, היּו מה ּביחּוס) (נאֹות ׁשּבהן מיּוחסֹות ליֹופי. אּלא האּׁשה ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלּיֹופי

ממֹון". ּבבעלי עיניכם ּתנּו אֹומרֹות, ּבעׁשירּות) (נאֹות ׁשּבהן עׁשירֹות לבנים. אּלא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשּבירּוׁשלמי, ּד"נאֹות" הּכללי ּבּסּוג הם ּכלּולים - ועׁשירֹות מיּוחסֹות יפיפּיֹות - אּלּו סּוגים ג' ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
"יפיפּיֹות" ּגם אּלא "מיּוחסֹות", רק (לא אּלּו סּוגים ג' ׁשּכל מּכיון - ּבּמׁשּפחה" עיני "ּתן אֹומרֹות היּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹוהן

יח). (סעיף ּכדלקּמן ל"מׁשּפחה", ׁשּיכים ְְְְֲִִִִַַַָָָָו"עׁשירֹות")

הּיֹופי  והבל החן "ׁשקר ׁשהּפסּוקים - ּבּמׁשנה לירּוׁשלמי הּבבלי ׁשּבין החילּוק ּגם מּובן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָועלּֿפיֿזה
ולא  ּבּבבלי, רק הּובאּו מעׂשיה", ּבּׁשערים ויהללּוה ידיה מּפרי לּה ּתנּו ואֹומר ּתתהּלל, היא יראת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּׁשה

ְְִַַּבירּוׁשלמי:

"אל  אֹומרֹות ׁשהיּו ּבלבד, הענין ּכללּות את לֹומר מסּפיק - ּכללי ּבאֹופן הּוא הּירּוׁשלמי ׁשּלימּוד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּכיון
יֹותר  מפרטים - יֹותר ּבפרטּיּות הּוא הּלימּוד ׁשּׁשם ּבּבבלי, ואילּו ּבּמׁשּפחה". עיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתּתן
היא  ה' יראת אּׁשה הּיֹופי, והבל החן ׁשקר ּבּמׁשּפחה, עיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ּתּתן "אל אֹומרֹות: ּׁשהיּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמה

מעׂשיה". ּבּׁשערים ויהללּוה ידיה מּפרי לּה ּתנּו ואֹומר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּתתהּלל,

.ÁÈ מת ּכיצד - ּבּמׁשּפחה" עיני ּתן אֹומרֹות, היּו "הּנאֹות הּירּוׁשלמי ּבדברי זֹוהּבאּור אמירה אימה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּובעׁשירּות): ּבּיֹופי (נאֹות ו"עׁשירֹות" ל"יפיפּיֹות" ּבנֹוגע ּגם אּלא ּביחּוס), (נאֹות ל"מיּוחסֹות" ּבנֹוגע רק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹלא
"ּבנֹות  ׁשהרי ענּיּות, ׁשל ּבמּצב אינּה הּמׁשּפחה ּכאׁשר רק אפׁשרי זה ׁשּדבר מּובן, - ל"יפיפּיֹות" ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבנֹוגע
עׁשירה, מּמׁשּפחה ׁשהיא ּבוּדאי היא, יפה זֹו יׂשראל ׁשּבת ּומּכיון מנּולּתן", ׁשהענּיּות אּלא הן נאֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָיׂשראל

ענּיה. ׁשאינּה מּמׁשּפחה - ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָועלּֿכל-ּפנים

להקׁשֹות  אין ועׁשירֹות") מיּוחסֹות ּד"יפיפּיֹות הּסּוגים ג' ּכל את ּכֹולל (ׁש"נאֹות" זה ׁשּלפירּוׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ[ּומּובן
יד) (סעיף לעיל ׁשהּוקׁשה (ּכפי ּבּיֹופי" עיני "ּתן ולא ּבּמׁשּפחה" עיני "ּתן ה"יפיפּיֹות" אמרּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּדּוע
לא  קאי ּבּמׁשּפחה", עיני ּתן אֹומרֹות, היּו "הּנאֹות ּבּירּוׁשלמי ּׁשּכתּוב מה ּכי: - העדה') 'קרּבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבפירּוׁש

ּכּנ"ל]. ּובעׁשירּות, ּביחּוס נאֹות על ּגם אּלא ּבּיֹופי"), עיני "ּתן לֹומר יכֹולֹות (ׁשהן ּבּיֹופי נאֹות על ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָרק

הרי  הּׁשידּוכין, ּבעֹונת ׁשּנמצאת יׂשראל ּבת אֹודֹות מדּוּבר ׁשּכאׁשר ּופׁשּוט מּובן - ל"עׁשירֹות" ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּובנֹוגע
ּכיֿאם  עׁשירּות), ׁשל למּצב ׁשהּגיעה עד רב, ממֹון לצּבֹור (ׁשעבדה מּצדֿעצמּה זה אין עׁשירּות, לּה יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאם

עׁשירה. היא ׁשּמׁשּפחּתּה ְְֲִִִִֶַַָָמּצד

לפני  יֹוצאֹות יׂשראל ׁשּבנֹות חדׁש", "מנהג נהיה וכּו' הּגלּות קֹוׁשי מּצד הּנה - האחרֹונים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבּדֹורֹות
ּבאֹופן  ההנהגה היתה ׁשאז ּכתיקּונן, ּבׁשנים ּביׂשראל ּכזאת היתה לא - ּכסף! ּולהרויח לעבֹוד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהחתּונה

ּפנימה", מל ּבת ּכבּודה ְְְִֶֶַָָָּד"ּכל

הּבת  ׁשּכאׁשר - ּוביניהם זה, ׁשּב"מנהג" הּתֹועלת את להסּביר ּכדי "ּתירּוצים" מיני ּכל למצֹוא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמנּסים
ׁשאם  ׁשֹוכחים אבל ּבזה! ּכּיֹוצא ּוטעמים ּב"ּכֹולל"... ללמֹוד ּבעלּה יּוכל ניׂשּואיה לאחרי הּנה ּכסף, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּתרויח

ללימּו מסּיע הּדבר היה - ּפנימה" מל ּבת ּכבּודה ּד"ּכל ּבאֹופן היתה הּבת ׁשל ׁשל הנהגתּה הּתֹורה ד ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
וה"ּבעל"! ְַַַַָָה"חתן"

ּבאֹופן  ׁשּמתנהגים אּלּו אצל ּגם החּוגים, ּבכל נתּפּׁשט זה ׁש"מנהג" מּכיון זה, ּבענין להארי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָואין
יכֹולין  הּציּבּור ׁשאין "ּגזרה ּבבחינת הּוא הּדבר ׁשלילת אֹודֹות ׁשהּדיּבּור ּכ הּמהּדרין", מן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּד"מהּדרין

ּבּה"!... ֲַָלעמֹוד

יׂשראל  ׁשּבת אפׁשרּות קּימת היתה ׁשּלא ּפׁשיטא והּגמרא, הּמׁשנה ּבזמן לעניננּו: ּבנֹוגע - ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועלּֿכל-ּפנים
מׁשּפחּתּה. מּצד היא עׁשירּותּה וּדאי אּלא מּצדֿעצמּה, עׁשירה ּתהיה הּׁשידּוכין ּבעֹונת ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּנמצאת
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr zyxt 'a meil xe` zgiy

אבל  - לׂשאתּה הּוא מּוכרח ׁשּכן, ּומּכיון לפלֹוני", ּפלֹוני ּבת ואֹומרת יֹוצאת ּבתֿקֹול הּולד, יצירת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודם
ּפֹועל. לידי יבֹוא ׁשהּׁשידּו הּטבע ּבדרכי להׁשּתּדל צריכים ּתֹורה עלּֿפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָאףֿעלּֿפיֿכן,

הּטבע  ּבדרכי ההׁשּתּדלּות ּגֹודל אֹודֹות - ורבקה יצחק ׁשל לּׁשידּו ּבנֹוגע ּבּתֹורה ׁשמסּוּפר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּוכפי
ּכדי  ּבידֹו", אדֹוניו טּוב וכל גֹו' אדֹוניו מּגמּלי גמּלים עׂשרה העבד "וּיּקח ּפֹועל: לידי יבֹוא ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשהּׁשידּו
ּגדֹולה  [ּבאריכּות הּפרׁשה ּבהמׁש וכמסּוּפר רש"י), ובפירוש יו"ד כד, שרה (חיי ּבּתם לֹו לׁשלֹוח ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּיקּפצ ּו
הּמּתנֹות  אֹודֹות ּובתּואל, לבן עם אליעזר ׁשל ּדבריו אֹודֹות ּבּתֹורה"] ּכפּולה אליעזר ׁשל "ּפרׁשה - ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּביֹותר
("אין  הּטבע ּבדרכי הׁשּתּדלּות ּבתֹור ּבאּו אּלּו ּפעּולֹות ׁשּכל וכּיֹוצאּֿבזה, ּומׁשּפחּתּה לרבקה אליעזר ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּנתן

ּפֹועל. לידי יבֹוא ׁשהּׁשידּו ּפׁשּוטֹו") מידי יֹוצא ְְִִִִֵֵֵֶַַָָמקרא

הּׁשידּוכין  ּבעֹונת ׁשעֹומדֹות ירּוׁשלים) ּבנֹות (אֹו יׂשראל ׁשּבנֹות יּתכן ּכיצד ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָועלּֿפיֿזה
"מכֹוערֹות" ׁשהן מּודגׁש יהיה ׁשּבֹו ּכזה ּבנּוסח אליו יפנּו - לאּׁשה לקחּתן הּבחּור את לׁשכנע ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָורֹוצֹות
ידע  זה, נּוסח מהן יׁשמע וכאׁשר ּתענית, מּסכת ּבסּיּום והּגמרא הּמׁשנה את למד ּבוּדאי הּבחּור ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ(ׁשהרי
ׁשהיא  עצמּה על לֹומר  יׂשראל  ּבת יכֹולה  ּכיצד  להבין: צרי ּובכלל ּד"מכֹוערֹות")?! מהּסּוג ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהן
הרי  - החיצֹוני ּבּיֹופי אצלּה חסר אם ואפילּו ולאה"?! רחל רבקה ׂשרה "ּבת ׁשהיא ּבידעּה - ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ"מכֹוערת"

ּתתהּלל"! היא ה' יראת אּׁשה הּוא) העיקר (אּלא הּיֹופי והבל החן ׁש"ׁשקר יֹודעת ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיא

- הּוא ּבעיקר ּׁשּנֹוגע ׁשּמה מּכיון ּבהם, להארי ּגרמא הּזמן אין אבל - נֹוספים ּדּיּוקים יׁשנם כן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכמֹו
ּכדלקּמן. ׁשּבּדבר, ְְְִֶַַַַָָָָָההסּברה

.ÊË:זה ּבכל ְְֵֶַָוהּבאּור
לֹומר  יֹותר מסּתּבר - לּירּוׁשלמי הּבבלי ּבין ׁשינּויים וכּמה ּכּמה מֹוצאים ׁשּכאׁשר ּפעמים ּכּמה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָּדּוּבר
ׁשינּוי  ׁשּכל ולא לּירּוׁשלמי, הּבבלי ׁשּבין הּׁשינּויים ּפרטי ּכל מסּתעפים מּמּנּו ׁשּכתֹוצאה ּכללי חילּוק ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּיׁשנֹו

ּבפניֿעצמֹו. ענין הּוא ְְְְִִִֵַָָּפרטי

ׁשהרי  לּירּוׁשלמי, ּביחס "ּבתראי" הּוא ׁשהּבבלי - הּוא לּירּוׁשלמי הּבבלי ׁשּבין הּכללי החילּוק ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָוהּנה,
מּכיון  - ּכּבבלי הלכה ולכן ירּוׁשלמי. ּתלמּוד חתימת לאחרי ׁשנה מאה לער היתה ּבבלי ּתלמּוד ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָחתימת

ּכבתראי. ְְֲֵֶַָָָׁשהלכה

הּסּוגיא לימּוד לאחרי ּבבלי ּכלֹומר: ּבתלמּוד זֹו ּבסּוגיא ּולפלּפל ללמֹוד המׁשיכּו - הירּוׁשלמי ּבתלמּוד  ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָ
ׁשּלימּוד  - הּוא לירּוׁשלמי הּבבלי ׁשּבין ׁשהחילּוק נמצא, ׁשּכן, ּומּכיון נֹוספֹות. (לער) ׁשנה מאה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבמׁש
– הּוא הּלימּוד סדר ׁשהרי יֹותר, מפֹורט ּבאֹופן הּוא הּבבלי ולימּוד יֹותר, ּכללי ּבאֹופן הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּירּוׁשלמי
ממׁשיכים  ּבתראי) ּבבלי, ּתלמּוד ׁשּלאחריֿזה, (ּבּׁשנים אחרּֿכ ורק הענין, ּכללּות את לֹומדים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלכלֿלראׁש

ּבּה". והפ ּבּה ּד"הפ ּבאֹופן הּדברים, ּפרטי ּבלימּוד ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָלעסֹוק

ׁשּכתב  (ּכמֹו קצרה" "לׁשֹון היא הּמׁשנה ׁשּלׁשֹון - לּגמרא הּמׁשנה ׁשּבין החילּוק ּכללּות ועלּֿדר]ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבּגמרא  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה) (ּבּבריתא, ואילּו ּכללי, ּבאֹופן ׁשּלֹו), הּמׁשניֹות לפירּוׁש ּבהקּדמתֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהרמּב"ם
ורּבי  חּיא ּדרּבי ּבמתניתא לי ּדׁשאיל איּכא "אי אילפא: ּוכמאמר יֹותר . ּובפרטּיּות ּבארּוּכה הּדברים ּבאים -ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּובכללּות, ּבקיצּור ׁשהם אּלא הענינים, ּכל יׁשנם ׁשּבּמׁשנה הינּו, מּמתניתין". ליּה ּפשיטנא ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹוׁשעיא

יֹותר]. ּובפרטּיּות ּבארּוּכה הם ּבאים ּבּגמרא, ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּבּבריתא, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָורק

.ÊÈהּובאּו ּבּבבלי ואילּו ּבלבד, מׁשּפחֹות סּוגי ּב' הּובאּו ּבירּוׁשלמי מּדּוע יּובן - לעיל האמּור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָעלּֿפי
מׁשּפחֹות: סּוגי ד' אֹו ְִֵָג'

עיני ּתּתן אל ,ל ּבֹורר אּתה מה ּוראה עיני נא ׂשא ּבחּור אֹומרֹות, היּו "ּומה ּבּמׁשנה לֹומדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכאׁשר
ועל  ירּוׁשלים. מּבנֹות ואחת אחת ּכל עלֿידי נאמר זה ׁשּכל לחׁשֹוב יכֹולים - ּבּמׁשּפחה" עיני ּתן ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָּבּנֹוי,
לב' מתחּלקת ּבּמׁשּפחה", עיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ּתּתן "אל ׁשהאמירה - ּבירּוׁשלמי – הּגמרא מבארת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָזה
היּו "הּכאּורֹות מיּוחדת): מעלה ּבהן (ׁשאין ּומכֹוערֹות מיּוחדת) מעלה ּבהן (ׁשּיׁש נאֹות - ּכללּיים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָסּוגים

והּנאֹו ּבּנֹוי, עיני ּתּתן אל (ּכדלקּמן).אֹומרֹות ּבּמׁשּפחה" עיני ּתן אֹומרֹות היּו ת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
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ּפרטים: ּכּמה ּכֹולל ּד"נאֹות" ׁשהּסּוג הּגמרא מבארת - יֹותר ּבפרטּיּות הּוא הּלימּוד ׁשּׁשם - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוּבּבבלי
(ג) מׁשּפחּתי, יחּוס מּצד נאֹות (ב) הּגּוף, ּומבנה מראה") ויפת ּתֹואר ("יפת הּפנים קלסּתר מּצד נאֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ(א)

מנּולּתן"). ּד"ענּיּות הענין היפ) עׁשירּות מּצד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָנאֹות

עיניכם  ּתנּו אֹומרֹות, היּו מה ּבּיֹופי) (נאֹות ׁשּבהן "יפיפּיֹות מבארת: - ּבּבבלי - ּׁשהּגמרא מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוזהּו
ׁשאין  לּמׁשּפחה עיניכם ּתנּו אֹומרֹות, היּו מה ּביחּוס) (נאֹות ׁשּבהן מיּוחסֹות ליֹופי. אּלא האּׁשה ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלּיֹופי

ממֹון". ּבבעלי עיניכם ּתנּו אֹומרֹות, ּבעׁשירּות) (נאֹות ׁשּבהן עׁשירֹות לבנים. אּלא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשּבירּוׁשלמי, ּד"נאֹות" הּכללי ּבּסּוג הם ּכלּולים - ועׁשירֹות מיּוחסֹות יפיפּיֹות - אּלּו סּוגים ג' ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
"יפיפּיֹות" ּגם אּלא "מיּוחסֹות", רק (לא אּלּו סּוגים ג' ׁשּכל מּכיון - ּבּמׁשּפחה" עיני "ּתן אֹומרֹות היּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹוהן

יח). (סעיף ּכדלקּמן ל"מׁשּפחה", ׁשּיכים ְְְְֲִִִִַַַָָָָו"עׁשירֹות")

הּיֹופי  והבל החן "ׁשקר ׁשהּפסּוקים - ּבּמׁשנה לירּוׁשלמי הּבבלי ׁשּבין החילּוק ּגם מּובן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָועלּֿפיֿזה
ולא  ּבּבבלי, רק הּובאּו מעׂשיה", ּבּׁשערים ויהללּוה ידיה מּפרי לּה ּתנּו ואֹומר ּתתהּלל, היא יראת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּׁשה

ְְִַַּבירּוׁשלמי:

"אל  אֹומרֹות ׁשהיּו ּבלבד, הענין ּכללּות את לֹומר מסּפיק - ּכללי ּבאֹופן הּוא הּירּוׁשלמי ׁשּלימּוד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּכיון
יֹותר  מפרטים - יֹותר ּבפרטּיּות הּוא הּלימּוד ׁשּׁשם ּבּבבלי, ואילּו ּבּמׁשּפחה". עיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתּתן
היא  ה' יראת אּׁשה הּיֹופי, והבל החן ׁשקר ּבּמׁשּפחה, עיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ּתּתן "אל אֹומרֹות: ּׁשהיּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמה

מעׂשיה". ּבּׁשערים ויהללּוה ידיה מּפרי לּה ּתנּו ואֹומר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּתתהּלל,

.ÁÈ מת ּכיצד - ּבּמׁשּפחה" עיני ּתן אֹומרֹות, היּו "הּנאֹות הּירּוׁשלמי ּבדברי זֹוהּבאּור אמירה אימה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּובעׁשירּות): ּבּיֹופי (נאֹות ו"עׁשירֹות" ל"יפיפּיֹות" ּבנֹוגע ּגם אּלא ּביחּוס), (נאֹות ל"מיּוחסֹות" ּבנֹוגע רק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹלא
"ּבנֹות  ׁשהרי ענּיּות, ׁשל ּבמּצב אינּה הּמׁשּפחה ּכאׁשר רק אפׁשרי זה ׁשּדבר מּובן, - ל"יפיפּיֹות" ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבנֹוגע
עׁשירה, מּמׁשּפחה ׁשהיא ּבוּדאי היא, יפה זֹו יׂשראל ׁשּבת ּומּכיון מנּולּתן", ׁשהענּיּות אּלא הן נאֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָיׂשראל

ענּיה. ׁשאינּה מּמׁשּפחה - ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָועלּֿכל-ּפנים

להקׁשֹות  אין ועׁשירֹות") מיּוחסֹות ּד"יפיפּיֹות הּסּוגים ג' ּכל את ּכֹולל (ׁש"נאֹות" זה ׁשּלפירּוׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ[ּומּובן
יד) (סעיף לעיל ׁשהּוקׁשה (ּכפי ּבּיֹופי" עיני "ּתן ולא ּבּמׁשּפחה" עיני "ּתן ה"יפיפּיֹות" אמרּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּדּוע
לא  קאי ּבּמׁשּפחה", עיני ּתן אֹומרֹות, היּו "הּנאֹות ּבּירּוׁשלמי ּׁשּכתּוב מה ּכי: - העדה') 'קרּבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבפירּוׁש

ּכּנ"ל]. ּובעׁשירּות, ּביחּוס נאֹות על ּגם אּלא ּבּיֹופי"), עיני "ּתן לֹומר יכֹולֹות (ׁשהן ּבּיֹופי נאֹות על ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָרק

הרי  הּׁשידּוכין, ּבעֹונת ׁשּנמצאת יׂשראל ּבת אֹודֹות מדּוּבר ׁשּכאׁשר ּופׁשּוט מּובן - ל"עׁשירֹות" ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּובנֹוגע
ּכיֿאם  עׁשירּות), ׁשל למּצב ׁשהּגיעה עד רב, ממֹון לצּבֹור (ׁשעבדה מּצדֿעצמּה זה אין עׁשירּות, לּה יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאם

עׁשירה. היא ׁשּמׁשּפחּתּה ְְֲִִִִֶַַָָמּצד

לפני  יֹוצאֹות יׂשראל ׁשּבנֹות חדׁש", "מנהג נהיה וכּו' הּגלּות קֹוׁשי מּצד הּנה - האחרֹונים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבּדֹורֹות
ּבאֹופן  ההנהגה היתה ׁשאז ּכתיקּונן, ּבׁשנים ּביׂשראל ּכזאת היתה לא - ּכסף! ּולהרויח לעבֹוד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהחתּונה

ּפנימה", מל ּבת ּכבּודה ְְְִֶֶַָָָּד"ּכל

הּבת  ׁשּכאׁשר - ּוביניהם זה, ׁשּב"מנהג" הּתֹועלת את להסּביר ּכדי "ּתירּוצים" מיני ּכל למצֹוא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמנּסים
ׁשאם  ׁשֹוכחים אבל ּבזה! ּכּיֹוצא ּוטעמים ּב"ּכֹולל"... ללמֹוד ּבעלּה יּוכל ניׂשּואיה לאחרי הּנה ּכסף, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּתרויח

ללימּו מסּיע הּדבר היה - ּפנימה" מל ּבת ּכבּודה ּד"ּכל ּבאֹופן היתה הּבת ׁשל ׁשל הנהגתּה הּתֹורה ד ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
וה"ּבעל"! ְַַַַָָה"חתן"

ּבאֹופן  ׁשּמתנהגים אּלּו אצל ּגם החּוגים, ּבכל נתּפּׁשט זה ׁש"מנהג" מּכיון זה, ּבענין להארי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָואין
יכֹולין  הּציּבּור ׁשאין "ּגזרה ּבבחינת הּוא הּדבר ׁשלילת אֹודֹות ׁשהּדיּבּור ּכ הּמהּדרין", מן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּד"מהּדרין

ּבּה"!... ֲַָלעמֹוד

יׂשראל  ׁשּבת אפׁשרּות קּימת היתה ׁשּלא ּפׁשיטא והּגמרא, הּמׁשנה ּבזמן לעניננּו: ּבנֹוגע - ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועלּֿכל-ּפנים
מׁשּפחּתּה. מּצד היא עׁשירּותּה וּדאי אּלא מּצדֿעצמּה, עׁשירה ּתהיה הּׁשידּוכין ּבעֹונת ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּנמצאת
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr zyxt 'a meil xe` zgiy

הּנכללים  הּסּוגים ג' לכל ׁשּיכת ּבּמׁשּפחה" עיני "ּתן ׁשהאמירה אי ּבפׁשטּות מּובן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָועלּֿפיֿזה
ועׁשירֹות. מיּוחסֹות יפיפּיֹות, - ְְְֲִִֵַָָּב"נאֹות"

.ËÈעיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ּתּתן "אל ּבּמׁשנה ּׁשּכתּוב ׁשּמה מבארת - ּבּירּוׁשלמי - ׁשהּגמרא לאחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוהּנה,
הּגמרא  ממׁשיכה - ונאֹות מכֹוערֹות יׂשראל, ּבנֹות ׁשל (ּכללּיים) סּוגים ּב' על קאי זה הרי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּמׁשּפחה",
ּביֹום  אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה צאינה אֹומר הּוא "וכן הּמּסכת): ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ(ּבסּיּום
ׁשּיּבנה  הּמקּדׁש ּבית ּבנין זה לּבֹו ׂשמחת ּוביֹום ּתֹורה, מּתן זֹו חתּונתֹו ּביֹום לּבֹו, ׂשמחת ּוביֹום ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָחתּונתֹו
ונאֹות, ּדמכֹוערֹות הּסּוגים ּב' מרּומזים גֹו'") ּוראינה ("צאינה זה ׁשּבפסּוק הינּו, אמן", ּבימינּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבמהרה

ְְִַָּכדלקּמן.
עם  לּבֹו") ׂשמחת ּוביֹום חתּונתֹו ּביֹום וגֹו' ּוראינה ("צאינה זה ּדפסּוק הּקׁשר ּגם יּובן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועלּֿפיֿזה
- ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה (ּגם) ׁשהיה כּו'" עיני נא ׂשא ּבחּור ואֹומרֹות ּבּכרמים וחֹולֹות ּד"יֹוצאֹות ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהמאֹורע
יֹום  - ּתֹורה מּתן זה חתּונתֹו "ּביֹום ׁשּכתּוב ּכמ ֹו הּכיּפּורים, ּדיֹום הענין רק נרמז זה ּבפסּוק ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּדלכאֹורה,
היה  ׁשחינּוכֹו הּמקּדׁש" ּבית ּבנין זה לּבֹו ׂשמחת "ּוביֹום (רש"י), אחרֹונֹות" לּוחֹות ּבֹו ׁשּניּתנּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּכיּפּורים

ה  מהי - אבל הרע"ב); (פירוש הּכיּפּורים הּמפרׁשים)?!ּביֹום (ּכקּוׁשּית ּבאב עׂשר לחמּׁשה זה ּדפסּוק ּׁשּיכּות ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּדבנֹות  הּסּוגים ּב' ׁשל ּדבריהם על ראיה ּבתֹור ּבא גֹו'" ּוראינה "צאינה ׁשהּפסּוק - ּבזה הּבאּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאּלא
ּכדלקּמן. גֹו'", ּוראינה "צאינה ּבּפסּוק מרּומזים אּלּו סּוגים שּב' מּכיון ונאֹות), (מכֹוערֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָיׂשראל

הּוא  הּגמרא סּיּום (ׁשּׁשם ּבּבבלי ולא ּדוקא ּבּירּוׁשלמי הּובא ּבּגמרא זה סּיּום מּדּוע ּגם יּובן ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועלּֿפיֿזה
ּכי: - כּו'") לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות הּקּב"ה ֲִִִִַַַַָָָָ"עתיד

אֹומרֹות  היּו "הּכאּורֹות ונאֹות, מכֹוערֹות יׂשראל, ּבנֹות ׁשל הּכללּיים הּסּוגים ּב' אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּירּוׁשלמי
ההֹוכחה  את ּומפרטת הּגמרא חֹוזרת ולכן ּבּמׁשּפחה", עיני ּתן אֹומרֹות היּו והּנאֹות ּבּנֹוי, עיני ּתּתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאל
לּבֹו" ׂשמחת ּוביֹום חתּונתֹו ּביֹום אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה "צאינה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹמהּפסּוק
ׁשּבֹו כד)], סעיף (כדלקמן "וגֹו'" ּבתיבת ּבּמׁשנה ׁשּנרמזּו אּמֹו" לֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה הּתיבֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ[ּובהדּגׁשת

הּנ"ל; סּוגים ּב' ְִִַַָמרּומזים

הּסּוגים  ּדב' (הּפרטים יׂשראל ּבנֹות ׁשל סּוגים ד' אֹו ג' מפֹורטים ׁשּבּה ׁשּבּבבלי, ּבּגמרא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
אֹודֹות  מדּוּבר ּבּמׁשנה ּכי ּבּמׁשנה, ׁשהּובא הּפסּוק את ּולהביא לחזֹור איֿאפׁשר – ׁשּבירּוׁשלמי) ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּכללּיים
מהּפסּוק  הראיה מתאימה ולכן ּבּמׁשּפחה"), עיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ּתּתן ("אל ּבלבד (ּכללּיים) סּוגים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּב'

סּוגים. ד' אֹו ג' נתּפרטּו ׁשּבּה ּבּגמרא, מהּֿׁשאיןּֿכן אּלּו. סּוגים ּב' מרּומזים ׁשּבֹו גֹו'", ּוראינה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ"צאינה

.Î,"ּבּנֹוי עיני ּתּתן אל אֹומרֹות, היּו "הּכאּורֹות הּירּוׁשלמי ּבדברי  הּביאּור ּבהקּדם יּובן - ּבזה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּבאּור
יד): סעיף (ּכּנ"ל לׂשאתּה הּבחּור ירצה זה ׁשּמּׁשּום חּיּובי ענין ׁשּום  ּבדבריהם אין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּדלכאֹורה,

עינ  נא ׂשא ּבחּור - אֹומרֹות היּו "ּומה הּמׁשנה ׁשּכּולן ּדברי הּבנֹות, סּוגי ּכל על ּבפׁשטּות קאי ּוראה", י ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
הּבנֹות, ׁשל ּבדבריהן ׁשינּויים היּו אחרּֿכ ורק ּוראה"), עיני נא ׂשא ("ּבחּור זֹו ּבפיסקא מתחילֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיּו

ּבזה. וכּיֹוצא ּבּמׁשּפחה", עיני "ּתן ּבּנֹוי", עיני ּתּתן "אל ענינּה: לפי ואחת אחת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכל

ּדרּגא", "חּות מּלׁשֹון הּוא "חתן" ּדלכאֹורה: ּוראה", עיני נא ׂשא "ּבחּור הּדּיּוק ּבהקּדם - ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּבאּור
ּכאן  נאמר מּדּוע ואםּֿכן ירידה, ׁשל ענין אּתתא", ונסיב ּדרּגא "נחית א) סג, (יבמות ז"ל רּבֹותינּו ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכמאמר

ּדוקא? עלּיה ׁשל ענין ּוראה",  עיני נא "ׂשא - הּנּׂשּואין לענין ּבקׁשר -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּוראה": עיני נא ׂשא "ּבחּור - לּבחּורים יׂשראל ּבנֹות ׁשל ּבדבריהן הּכללית ההקּדמה היתה זֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאּלא
,"עיני נא ּד"ׂשא הענין אצל להיֹות צרי לכלֿלראׁש הּנה עד", עדי "ּבנין ,ׁשידּו אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכאׁשר
יחׁשֹוב  לא - ואז אּלה", ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר למעלה, להּביט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכלֹומר,
יׂשראל, ּבת ׁשּזֹוהי - הענין עיקר על אּלא וכּיֹוצאּֿבזה, עׁשירּות יחּוס, חיצֹוני, יֹופי חיצֹונּיים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאֹודֹות
אחד  ּכל על ּדקאי אלקיכם", לה' אּתם "ּבנים ׁשּכתּוב (ּכמֹו הּקּב"ה ׁשל ּבּתֹו ולאה, רחל רבקה ׂשרה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבת

אליו. וׁשּי הּמתאים לּׁשידּו יזּכה - ועלֿידיֿזה ּתתהּלל", היא ה' יראת "אּׁשה יׂשראל), מּבני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָואחת
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אלקּות, ּבּנפעל, הּפֹועל הּכח את רֹואים לפעמים הּנה - מּתחת" "ּבארץ מסּתּכלים ּכאׁשר ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹּכלֹומר:
הּיֹופי  את רֹואים - לׁשידּו ּובנֹוגע העֹולם. חמרּיּות - מּזה ּולמ ּטה העֹולם, ּגׁשמּיּות את רק רֹואים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָולפעמים
נא  ׂשא "ּבחּור יׂשראל: ּבנֹות אמרּו ולכן ּבזה. וכּיֹוצא ּגדֹולה), ("נדּוניה" ּכפׁשּוטּה עׁשירּות אֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּכפׁשּוטֹו,
הּקּב"ה  ל יעזֹור ואז למעלה, עיני את הרם אּלא ׁשּלמּטה, הּגׁשמּיים הענינים על ּתּביט אל - "ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָעיני

ּבהתאם  ,ל הּמתאים הּׁשידּו את לפלֹוני".למצֹוא ּפלֹוני "ּבת ה"ּבתֿקֹול": להכרזת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָ

ּבהכרזת  הּדּיּוק ׁשעיקר הינּו, - לפלֹוני" "ּפלֹונית ולא לפלֹוני", ּפלֹוני "ּבת הּלׁשֹון מּדּיּוק ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹ[ּולהעיר
עיני ּד"ּתן הענין עלּֿדר ּפלֹוני, ׁשל ּבּתֹו ׁשּזֹוהי אם ּכי עצמּה, ל"ּפלֹונית" ּבנֹוגע אינֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה"ּבתֿקֹול"

ּתתהּלל"]. היא ה' יראת "אּׁשה הּקּב"ה, ׁשל ּבּתֹו היֹותּה - יֹותר ּובעֹומק ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּמׁשּפחה",

ׁשּבתחילת  מּכיון - חּיּובי ענין יׁש ּבּנֹוי", עיני ּתּתן "אל הּמכֹוערֹות, ׁשל ּבדבריהן ׁשּגם מּובן ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָועלּֿפיֿזה
הּדברים  את יראה ואז למעלה, ויּביט עיניו את ׁשּירים הינּו, ּוראה", עיני נא ׂשא "ּבחּור אמרּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּדבריהם

ּתתהּלל". היא ה' יראת "אּׁשה - יׂשראל ּבת ׁשל העיקרית מעלתּה ּכלֹומר, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָלאמיּתתם,

עׁשירּות  יחּוס, יֹופי, עם הּקׁשּורים ׁשידּוכין, ּבעניני לעסֹוק היּתכן ּתמּוּה: ּדבר עֹוד יּובן ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָועלּֿפיֿזה
הּכיּפּורים?! ּביֹום - ּבזה ְְִִֵֶַַָוכּיֹוצא

ּבאב  עׂשר ּבחמּׁשה היה כּו'" ּבּכרמים וחֹולֹות יֹוצאֹות יׂשראל ּד"ּבנֹות ׁשהענין לֹומר ּגדֹול ּדֹוחק ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ[והרי
לּבֹו"]. ׂשמחת ּוביֹום חתּונתֹו "ּביֹום הּמׁשנה ּדברי סּיּום רק ׁשּי - הּכיּפּורים ליֹום ּובנֹוגע ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּבלבד,

מסּתּכלים  לא ׁשאז ,"עיני נא "ׂשא היא לזה ׁשההקּדמה לעיל האמּור עלּֿפי – הּוא ּבזה הּבאּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא
היא  ה' יראת "אּׁשה - והעיקרית האמיּתית הּמעלה על אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ּכיֹופי החיצֹונּיים, הּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעל

ְִַָּתתהּלל".

.‡Î,"ה"מכֹוערֹות הּבנֹות לסּוג ּבנֹוגע הּבאּור ּכללּות ּבהקּדים יּובן - יֹותר ּבעֹומק ּבזה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּבאּור
(כנ"ל  "מכֹוערת" ׁשהיא עצמּה על לֹומר ולאה, רחל רבקה ׂשרה ּבת יׂשראל, ּבת יכֹולה ּכיצד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּדלכאֹורה,

טו)? סעיף
מכֹוערת  עצמּה מּצד ּכי לזכּותּה, לזקֹוף ׁשּיכֹולים מעלֹות אינן ׁשּמעלֹותיה - היא ּבזה ׁשהּכּונה לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָויׁש
יראת  "אּׁשה ּבהיֹותּה הּקּב"ה, עלֿידי לּה ניּתנּו אּלּו ׁשּמעלֹות מּפני זה הרי - מעלֹות ּבּה ּׁשּיׁש ּומה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיא,

ּתתהּלל". היא ּדוקא) (ׁשאז ְְִִֶַַָָָה'

ּד"ּכחי  ּבאֹופן זה אין - ּכׁשרה יׂשראל לבת ּכראּוי ּומצֹותיה הּתֹורה ּבדרכי מתנהגת ּׁשהיא מה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכלֹומר:
ּבבית  ּולהתחּנ להּולד אֹותּה וזיּכה מּמׁש", מּמעל אלקה "חלק לּה נתן ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ידי", ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועֹוצם
אֹו יחּוס יֹופי, מעלֹותיה, ׁשאר כן ּוכמֹו ואׁשּלם", הקּדימני "מי הּידּוע: ּובּלׁשֹון וכּו', לׁשמֹו הראּוי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיהּודי
היא  אבל אּלּו, ּבמעלֹות אֹותּה זיּכה  ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ידי", ועֹוצם ּד"ּכחי ּבאֹופן אינן - ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעׁשירּות
לּלבנה] ׁשּדֹומין לפי לּלבנה מֹונין יׂשראל ּבני [ׁשהרי הּלבנה ּובדּוגמת עלּֿדר היא, מכֹוערת - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמּצדֿעצמּה

ּכלּום". מּגרמּה לּה ְְִֵֶַָָׁש"לית

ּד"ׂשא  ההקּדמה מּצד רק לא חּיּובי ענין יׁשנֹו ּבּנֹוי") עיני ּתּתן ("אל הּמכֹוערֹות ׁשל ׁשּבדבריהן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹונמצא,
ועֹוצם  ּד"ּכחי הענין ׁשלילת ּביֹותר אצלן ׁשּמּורגׁש העּובדה עצם מּצד ּגם ּכיֿאם כ), סעיף (ּכּנ"ל "עיני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנא
אֹותן  זיּכה ׁשהּקּב"ה מּפני רק זה הרי - מעלֹות ּבהן ּׁשּיׁש ּומה הן, מכֹוערֹות ׁשּמּצדֿעצמן הינּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָידי".

אּלּו. ְֲֵַּבמעלֹות

על  יסּתּכל לא ׁשּכאׁשר הינּו, ּבּנֹוי", עיני ּתּתן אל אֹומרֹות, היּו "הּכאּורֹות ּבּירּוׁשלמי ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹוזהּו
ּכלֹומר, ּדוקא. ּב"מכֹוערֹות" יבחר אזי - ּכּנ"ל) ועׁשירּות, יחּוס ּדיֹופי הּמעלֹות ּכל ּכלּולֹות (ׁשּבזה הּנֹוי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָענין
ׁשהן  אּלא הּמעלֹות, ּכל את להן ׁשּיׁש הינּו, ּכלּום", מּגרמּה לּה לית "סיהרא ּבבחינת ׁשהם אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבבנֹות
מהן  אחת ּכל ּבהיֹות הּקּב"ה, עלֿידי להן ניּתנּו מעלֹות עניני ּכל ּכי הן, מכֹוערֹות ׁשּמּצדֿעצמן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמרּגיׁשֹות

ּתתהּלל". היא ה' יראת ְְִִִִַַָָ"אּׁשה

.·Î ונאֹות ּדמכֹוערֹות הּסּוגים ּב' מרּומזים גֹו'" ּוראינה "צאינה ׁשּבּפסּוק יּובן - לעיל האמּור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעלּֿפי
יט):(כנ  סעיף "ל
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הּנכללים  הּסּוגים ג' לכל ׁשּיכת ּבּמׁשּפחה" עיני "ּתן ׁשהאמירה אי ּבפׁשטּות מּובן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָועלּֿפיֿזה
ועׁשירֹות. מיּוחסֹות יפיפּיֹות, - ְְְֲִִֵַָָּב"נאֹות"

.ËÈעיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ּתּתן "אל ּבּמׁשנה ּׁשּכתּוב ׁשּמה מבארת - ּבּירּוׁשלמי - ׁשהּגמרא לאחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוהּנה,
הּגמרא  ממׁשיכה - ונאֹות מכֹוערֹות יׂשראל, ּבנֹות ׁשל (ּכללּיים) סּוגים ּב' על קאי זה הרי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּמׁשּפחה",
ּביֹום  אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה צאינה אֹומר הּוא "וכן הּמּסכת): ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ(ּבסּיּום
ׁשּיּבנה  הּמקּדׁש ּבית ּבנין זה לּבֹו ׂשמחת ּוביֹום ּתֹורה, מּתן זֹו חתּונתֹו ּביֹום לּבֹו, ׂשמחת ּוביֹום ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָחתּונתֹו
ונאֹות, ּדמכֹוערֹות הּסּוגים ּב' מרּומזים גֹו'") ּוראינה ("צאינה זה ׁשּבפסּוק הינּו, אמן", ּבימינּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבמהרה

ְְִַָּכדלקּמן.
עם  לּבֹו") ׂשמחת ּוביֹום חתּונתֹו ּביֹום וגֹו' ּוראינה ("צאינה זה ּדפסּוק הּקׁשר ּגם יּובן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועלּֿפיֿזה
- ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה (ּגם) ׁשהיה כּו'" עיני נא ׂשא ּבחּור ואֹומרֹות ּבּכרמים וחֹולֹות ּד"יֹוצאֹות ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהמאֹורע
יֹום  - ּתֹורה מּתן זה חתּונתֹו "ּביֹום ׁשּכתּוב ּכמ ֹו הּכיּפּורים, ּדיֹום הענין רק נרמז זה ּבפסּוק ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּדלכאֹורה,
היה  ׁשחינּוכֹו הּמקּדׁש" ּבית ּבנין זה לּבֹו ׂשמחת "ּוביֹום (רש"י), אחרֹונֹות" לּוחֹות ּבֹו ׁשּניּתנּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּכיּפּורים

ה  מהי - אבל הרע"ב); (פירוש הּכיּפּורים הּמפרׁשים)?!ּביֹום (ּכקּוׁשּית ּבאב עׂשר לחמּׁשה זה ּדפסּוק ּׁשּיכּות ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּדבנֹות  הּסּוגים ּב' ׁשל ּדבריהם על ראיה ּבתֹור ּבא גֹו'" ּוראינה "צאינה ׁשהּפסּוק - ּבזה הּבאּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאּלא
ּכדלקּמן. גֹו'", ּוראינה "צאינה ּבּפסּוק מרּומזים אּלּו סּוגים שּב' מּכיון ונאֹות), (מכֹוערֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָיׂשראל

הּוא  הּגמרא סּיּום (ׁשּׁשם ּבּבבלי ולא ּדוקא ּבּירּוׁשלמי הּובא ּבּגמרא זה סּיּום מּדּוע ּגם יּובן ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועלּֿפיֿזה
ּכי: - כּו'") לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות הּקּב"ה ֲִִִִַַַַָָָָ"עתיד

אֹומרֹות  היּו "הּכאּורֹות ונאֹות, מכֹוערֹות יׂשראל, ּבנֹות ׁשל הּכללּיים הּסּוגים ּב' אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּירּוׁשלמי
ההֹוכחה  את ּומפרטת הּגמרא חֹוזרת ולכן ּבּמׁשּפחה", עיני ּתן אֹומרֹות היּו והּנאֹות ּבּנֹוי, עיני ּתּתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאל
לּבֹו" ׂשמחת ּוביֹום חתּונתֹו ּביֹום אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה "צאינה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹמהּפסּוק
ׁשּבֹו כד)], סעיף (כדלקמן "וגֹו'" ּבתיבת ּבּמׁשנה ׁשּנרמזּו אּמֹו" לֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה הּתיבֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ[ּובהדּגׁשת

הּנ"ל; סּוגים ּב' ְִִַַָמרּומזים

הּסּוגים  ּדב' (הּפרטים יׂשראל ּבנֹות ׁשל סּוגים ד' אֹו ג' מפֹורטים ׁשּבּה ׁשּבּבבלי, ּבּגמרא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
אֹודֹות  מדּוּבר ּבּמׁשנה ּכי ּבּמׁשנה, ׁשהּובא הּפסּוק את ּולהביא לחזֹור איֿאפׁשר – ׁשּבירּוׁשלמי) ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּכללּיים
מהּפסּוק  הראיה מתאימה ולכן ּבּמׁשּפחה"), עיני ּתן ּבּנֹוי, עיני ּתּתן ("אל ּבלבד (ּכללּיים) סּוגים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּב'

סּוגים. ד' אֹו ג' נתּפרטּו ׁשּבּה ּבּגמרא, מהּֿׁשאיןּֿכן אּלּו. סּוגים ּב' מרּומזים ׁשּבֹו גֹו'", ּוראינה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ"צאינה

.Î,"ּבּנֹוי עיני ּתּתן אל אֹומרֹות, היּו "הּכאּורֹות הּירּוׁשלמי ּבדברי  הּביאּור ּבהקּדם יּובן - ּבזה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּבאּור
יד): סעיף (ּכּנ"ל לׂשאתּה הּבחּור ירצה זה ׁשּמּׁשּום חּיּובי ענין ׁשּום  ּבדבריהם אין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּדלכאֹורה,

עינ  נא ׂשא ּבחּור - אֹומרֹות היּו "ּומה הּמׁשנה ׁשּכּולן ּדברי הּבנֹות, סּוגי ּכל על ּבפׁשטּות קאי ּוראה", י ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
הּבנֹות, ׁשל ּבדבריהן ׁשינּויים היּו אחרּֿכ ורק ּוראה"), עיני נא ׂשא ("ּבחּור זֹו ּבפיסקא מתחילֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיּו

ּבזה. וכּיֹוצא ּבּמׁשּפחה", עיני "ּתן ּבּנֹוי", עיני ּתּתן "אל ענינּה: לפי ואחת אחת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכל

ּדרּגא", "חּות מּלׁשֹון הּוא "חתן" ּדלכאֹורה: ּוראה", עיני נא ׂשא "ּבחּור הּדּיּוק ּבהקּדם - ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּבאּור
ּכאן  נאמר מּדּוע ואםּֿכן ירידה, ׁשל ענין אּתתא", ונסיב ּדרּגא "נחית א) סג, (יבמות ז"ל רּבֹותינּו ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכמאמר

ּדוקא? עלּיה ׁשל ענין ּוראה",  עיני נא "ׂשא - הּנּׂשּואין לענין ּבקׁשר -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּוראה": עיני נא ׂשא "ּבחּור - לּבחּורים יׂשראל ּבנֹות ׁשל ּבדבריהן הּכללית ההקּדמה היתה זֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאּלא
,"עיני נא ּד"ׂשא הענין אצל להיֹות צרי לכלֿלראׁש הּנה עד", עדי "ּבנין ,ׁשידּו אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכאׁשר
יחׁשֹוב  לא - ואז אּלה", ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר למעלה, להּביט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכלֹומר,
יׂשראל, ּבת ׁשּזֹוהי - הענין עיקר על אּלא וכּיֹוצאּֿבזה, עׁשירּות יחּוס, חיצֹוני, יֹופי חיצֹונּיים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאֹודֹות
אחד  ּכל על ּדקאי אלקיכם", לה' אּתם "ּבנים ׁשּכתּוב (ּכמֹו הּקּב"ה ׁשל ּבּתֹו ולאה, רחל רבקה ׂשרה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבת

אליו. וׁשּי הּמתאים לּׁשידּו יזּכה - ועלֿידיֿזה ּתתהּלל", היא ה' יראת "אּׁשה יׂשראל), מּבני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָואחת
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אלקּות, ּבּנפעל, הּפֹועל הּכח את רֹואים לפעמים הּנה - מּתחת" "ּבארץ מסּתּכלים ּכאׁשר ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹּכלֹומר:
הּיֹופי  את רֹואים - לׁשידּו ּובנֹוגע העֹולם. חמרּיּות - מּזה ּולמ ּטה העֹולם, ּגׁשמּיּות את רק רֹואים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָולפעמים
נא  ׂשא "ּבחּור יׂשראל: ּבנֹות אמרּו ולכן ּבזה. וכּיֹוצא ּגדֹולה), ("נדּוניה" ּכפׁשּוטּה עׁשירּות אֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּכפׁשּוטֹו,
הּקּב"ה  ל יעזֹור ואז למעלה, עיני את הרם אּלא ׁשּלמּטה, הּגׁשמּיים הענינים על ּתּביט אל - "ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָעיני

ּבהתאם  ,ל הּמתאים הּׁשידּו את לפלֹוני".למצֹוא ּפלֹוני "ּבת ה"ּבתֿקֹול": להכרזת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָ

ּבהכרזת  הּדּיּוק ׁשעיקר הינּו, - לפלֹוני" "ּפלֹונית ולא לפלֹוני", ּפלֹוני "ּבת הּלׁשֹון מּדּיּוק ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹ[ּולהעיר
עיני ּד"ּתן הענין עלּֿדר ּפלֹוני, ׁשל ּבּתֹו ׁשּזֹוהי אם ּכי עצמּה, ל"ּפלֹונית" ּבנֹוגע אינֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה"ּבתֿקֹול"

ּתתהּלל"]. היא ה' יראת "אּׁשה הּקּב"ה, ׁשל ּבּתֹו היֹותּה - יֹותר ּובעֹומק ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּמׁשּפחה",

ׁשּבתחילת  מּכיון - חּיּובי ענין יׁש ּבּנֹוי", עיני ּתּתן "אל הּמכֹוערֹות, ׁשל ּבדבריהן ׁשּגם מּובן ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָועלּֿפיֿזה
הּדברים  את יראה ואז למעלה, ויּביט עיניו את ׁשּירים הינּו, ּוראה", עיני נא ׂשא "ּבחּור אמרּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּדבריהם

ּתתהּלל". היא ה' יראת "אּׁשה - יׂשראל ּבת ׁשל העיקרית מעלתּה ּכלֹומר, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָלאמיּתתם,

עׁשירּות  יחּוס, יֹופי, עם הּקׁשּורים ׁשידּוכין, ּבעניני לעסֹוק היּתכן ּתמּוּה: ּדבר עֹוד יּובן ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָועלּֿפיֿזה
הּכיּפּורים?! ּביֹום - ּבזה ְְִִֵֶַַָוכּיֹוצא

ּבאב  עׂשר ּבחמּׁשה היה כּו'" ּבּכרמים וחֹולֹות יֹוצאֹות יׂשראל ּד"ּבנֹות ׁשהענין לֹומר ּגדֹול ּדֹוחק ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ[והרי
לּבֹו"]. ׂשמחת ּוביֹום חתּונתֹו "ּביֹום הּמׁשנה ּדברי סּיּום רק ׁשּי - הּכיּפּורים ליֹום ּובנֹוגע ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּבלבד,

מסּתּכלים  לא ׁשאז ,"עיני נא "ׂשא היא לזה ׁשההקּדמה לעיל האמּור עלּֿפי – הּוא ּבזה הּבאּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא
היא  ה' יראת "אּׁשה - והעיקרית האמיּתית הּמעלה על אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ּכיֹופי החיצֹונּיים, הּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעל

ְִַָּתתהּלל".

.‡Î,"ה"מכֹוערֹות הּבנֹות לסּוג ּבנֹוגע הּבאּור ּכללּות ּבהקּדים יּובן - יֹותר ּבעֹומק ּבזה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּבאּור
(כנ"ל  "מכֹוערת" ׁשהיא עצמּה על לֹומר ולאה, רחל רבקה ׂשרה ּבת יׂשראל, ּבת יכֹולה ּכיצד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּדלכאֹורה,

טו)? סעיף
מכֹוערת  עצמּה מּצד ּכי לזכּותּה, לזקֹוף ׁשּיכֹולים מעלֹות אינן ׁשּמעלֹותיה - היא ּבזה ׁשהּכּונה לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָויׁש
יראת  "אּׁשה ּבהיֹותּה הּקּב"ה, עלֿידי לּה ניּתנּו אּלּו ׁשּמעלֹות מּפני זה הרי - מעלֹות ּבּה ּׁשּיׁש ּומה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיא,

ּתתהּלל". היא ּדוקא) (ׁשאז ְְִִֶַַָָָה'

ּד"ּכחי  ּבאֹופן זה אין - ּכׁשרה יׂשראל לבת ּכראּוי ּומצֹותיה הּתֹורה ּבדרכי מתנהגת ּׁשהיא מה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכלֹומר:
ּבבית  ּולהתחּנ להּולד אֹותּה וזיּכה מּמׁש", מּמעל אלקה "חלק לּה נתן ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ידי", ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועֹוצם
אֹו יחּוס יֹופי, מעלֹותיה, ׁשאר כן ּוכמֹו ואׁשּלם", הקּדימני "מי הּידּוע: ּובּלׁשֹון וכּו', לׁשמֹו הראּוי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיהּודי
היא  אבל אּלּו, ּבמעלֹות אֹותּה זיּכה  ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ידי", ועֹוצם ּד"ּכחי ּבאֹופן אינן - ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעׁשירּות
לּלבנה] ׁשּדֹומין לפי לּלבנה מֹונין יׂשראל ּבני [ׁשהרי הּלבנה ּובדּוגמת עלּֿדר היא, מכֹוערת - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמּצדֿעצמּה

ּכלּום". מּגרמּה לּה ְְִֵֶַָָׁש"לית

ּד"ׂשא  ההקּדמה מּצד רק לא חּיּובי ענין יׁשנֹו ּבּנֹוי") עיני ּתּתן ("אל הּמכֹוערֹות ׁשל ׁשּבדבריהן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹונמצא,
ועֹוצם  ּד"ּכחי הענין ׁשלילת ּביֹותר אצלן ׁשּמּורגׁש העּובדה עצם מּצד ּגם ּכיֿאם כ), סעיף (ּכּנ"ל "עיני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנא
אֹותן  זיּכה ׁשהּקּב"ה מּפני רק זה הרי - מעלֹות ּבהן ּׁשּיׁש ּומה הן, מכֹוערֹות ׁשּמּצדֿעצמן הינּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָידי".

אּלּו. ְֲֵַּבמעלֹות

על  יסּתּכל לא ׁשּכאׁשר הינּו, ּבּנֹוי", עיני ּתּתן אל אֹומרֹות, היּו "הּכאּורֹות ּבּירּוׁשלמי ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹוזהּו
ּכלֹומר, ּדוקא. ּב"מכֹוערֹות" יבחר אזי - ּכּנ"ל) ועׁשירּות, יחּוס ּדיֹופי הּמעלֹות ּכל ּכלּולֹות (ׁשּבזה הּנֹוי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָענין
ׁשהן  אּלא הּמעלֹות, ּכל את להן ׁשּיׁש הינּו, ּכלּום", מּגרמּה לּה לית "סיהרא ּבבחינת ׁשהם אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבבנֹות
מהן  אחת ּכל ּבהיֹות הּקּב"ה, עלֿידי להן ניּתנּו מעלֹות עניני ּכל ּכי הן, מכֹוערֹות ׁשּמּצדֿעצמן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמרּגיׁשֹות

ּתתהּלל". היא ה' יראת ְְִִִִַַָָ"אּׁשה

.·Î ונאֹות ּדמכֹוערֹות הּסּוגים ּב' מרּומזים גֹו'" ּוראינה "צאינה ׁשּבּפסּוק יּובן - לעיל האמּור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעלּֿפי
יט):(כנ  סעיף "ל
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr zyxt 'a meil xe` zgiy

וחֹולֹות  יֹוצאֹות יׂשראל ּד"ּבנֹות הענין מרּומז [ׁשּבֹו גֹו'" ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה "צאינה ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבּפסּוק
:הּמל לׁשלמה ּבנֹוגע מעלֹות ּב' נתּבאר ּו - ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹכּו'"]

הּמלּוכה, ענין ּכל ּתלּוי ׁשּבֹו הּכתר, ענין - אּמֹו" לֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָא)

לבׁש אׁשר ׁשהּלבּוׁש ּבראׁשֹו", מלכּות ּכתר ניּתן "ואׁשר ּבענין ּבארּוּכה האמצעי אדמּו"ר ׁשּמבאר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ[ּכפי
ׁשּבזה  מּכיון ,הּמל ּכתר מהּֿׁשאיןּֿכן להמן, להינתן יכֹול היה - הּמל עליו רכב אׁשר והּסּוס ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהּמל

הּמלּוכה, ענין ּכל ְְִַַָָָּתלּוי

ה"נזר" מהּוה ׁשאצלם ּדוד, ּבית מלכי - הּמל ּדשלמה והעטרה הּכתר אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּובפרט
"עדּות  א) מד, (עבֹודהֿזרה ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר לּמלכּות, ראּוי היֹותֹו על והֹוכחה עדּות ועטרה) ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ(ּכתר

הֹולמּתֹו"], אין לּמלכּות ראּוי ׁשאינֹו וכל הֹולמּתֹו, לּמלכּות הראּוי ׁשּכל לביתּֿדוד ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּוא

.הּמל ׁשלמה עלֿידי ׁשּנבנה - הּמקּדׁש" ּבית ּבנין זה לּבֹו ׂשמחת "ּביֹום ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹב)

"עטרה  אּלא מּצדֿעצמֹו, ׁשלמה ׁשל מעלתֹו זֹו ׁשאין ּבּפסּוק מּודגׁש - והעטרה הּכתר ּבענין ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהּנה,
אּלא  אּמֹו", לֹו "ׁשעּטרה ענין זה אין - הּמקּדׁש" ּבית ּבנין זה לּבֹו ׂשמחת "ּביֹום אבל אּמֹו"; לֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשעּטרה
הׁשּתּדל  ּבעצמֹו ׁשהּוא ּכלֹומר, לה'", הּבית "וּיבן ׁשּכתּוב ּכמֹו עצמֹו, הּמל ׁשלמה עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹּדבר
לבנין  ּבנֹוגע מאׁשר יֹותר והזּדרז הׁשּתּדל הּמקּדׁש ּבית לבנין ׁשּבנֹוגע - ּכ ּכדי ועד הּמקּדׁש, ּבית את ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּובנה
ׁשנים  ׁשבע לקח הּמקּדׁש ּבית ּבנין ואילּו ׁשנה, עׂשרה ׁשלׁש לקח הּפרטי ּביתֹו ּבנין ׁשהרי הּפרטי, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּביתֹו

רש"י). ובפירוש א ז, לח. ו, (מלכיםֿא ְִַּבלבד

וגֹו'" ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה "צאינה ׁשּבּפסּוק מּובן ּדמכֹוערֹות ועלּֿפיֿזה הּסּוגים ּב' מרּומזים ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ְָונאֹות:

ׁשּמעלתן  אצלן ׁשּמּודגׁש הּמכֹוערֹות, הּבנֹות ּובדּוגמת עלּֿדר זה הרי - אּמֹו" לֹו ׁשעּטרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ"ּבעטרה
ה'", יראת "אּׁשה - מהּקּב"ה זאת ׁשּקּבלּו מּצד אּלא הן), מכֹוערֹות מּצדֿעצמן (ׁשהרי מּצדֿעצמן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאינּה
הן  נאֹות מּמׁש ׁשּבפֹועל אף ּכלֹומר, ּבּנֹוי", עיני ּתּתן "אל הן אֹומרֹות ולכן אּמֹו". לֹו ׁשעּטרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ"ּבעטרה
מּפני  אּלא ּבּנֹוי", עיני ּתּתן "אל מעלֹותיהן, מּפני לקחּתן לּבחּור לֹו אין הּמעלֹות), ּכל את להן יׁש ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ(ׁשהרי

ּתתהּלל", היא ה' יראת "אּׁשה - ּכלּום" מּגרמּה לּה לית "סיהרא ּבבחינת ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָהיֹותן

ׁשרֹואים  הּנאֹות, הּבנֹות ּובדּוגמת עלּֿדר זה הרי - הּמקּדׁש" ּבית ּבנין זה לּבֹו ׂשמחת "ּביֹום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָואילּו
הן  מכֹוערֹות ׁשּמּצדֿעצמן אצלן מּודגׁש ׁשּיהיה מּבלי עׁשירּות), אֹו יחּוס (יֹופי, מעלֹותיהן את ּבגלּוי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאצלן
עיני "ּתן הן אֹומרֹות ולכן מהּקּב"ה). ׁשּניּתנּו מעלֹות אּלא ׁשּלהן, מעלֹות אינן אּלּו ׁשּמעלֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ(מּפני
אּלּו ענינים ׁשּכל עׁשיר ּות, אֹו יח ּוס (ּביֹופי, הן נאֹות מּמׁש ׁשּבפֹועל העּובדה על ׁשּיּביט הינּו, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבּמׁשּפחה",
ׁשּניּתנּו מּפני אּלא מּצדֿעצמן, אינן אּלּו ׁשּמעל ֹות היא ׁשהאמת אף  יח), סעיף ּכּנ"ל "מׁשּפחה", עם ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָקׁשּורים

אּמֹו"). לֹו "ׁשעּטרה ּבּמׁשּפחה", עיני ("ּתן מהּקּב"ה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהן

נעׂשה  זה מאּמֹו, העטרה את ׁשּמקּבל לאחרי הרי ,הּמל ׁשלמה ׁשל לכתרֹו ּבנֹוגע ּגם אחר: ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבסגנֹון
ּבנֹוגע  וכן הׂשּכיל"; עלי ה' ּד"מּיד ּבאֹופן זה הרי עלֿידֹו, ׁשּנבנה הּמקּדׁש ּבית ּגם - ּולאיד ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכתר
הּמעלֹות  ּכל את ׁשּמקּבלת לאחרי הרי היא, מכֹוערת ׁשּמּצדֿעצמּה זֹו ׁשּגם ונאֹות, ּדמכֹוערֹות הּסּוגים ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלב'
מּורגׁש ׁשּלא הּנאֹות, ּגם - ּולאיד ּתתהּלל", היא ה' יראת "אּׁשה  ולכן ׁשּלּה, אּלּו מעלֹות נעׂשֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹמהּקּב"ה,
ׁשאין  היא האמת הרי מהּקּב"ה), קיּבלּו - להן ּׁשּיׁש מה ּכל (ּכי הן מכֹוערֹות ׁשּמּצדֿעצמן (ּכ (ּכל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאצלן

ה  ּביניהם החילּוק אּלא ידי". וע ֹוצם "ּכחי ּבעיקר:זה מּודגׁש ּפרט איזה - ּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּודגׁש הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ואילּו אּמֹו", לֹו "ׁשעּטרה הענין ּבעיקר מּודגׁש - והעטרה הּכתר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבענין
אצל  יׂשראל: ּדבנֹות הּסּוגים לב' ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה עצמֹו. הּמל ׁשלמה ׁשל ּפעּולתֹו ׁשּזהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבעיקר
ׁשעּטרה  "ּבעטרה עלּֿדר – ּכלּום" מּגרמּה לּה "לית הן, מכֹוערֹות ׁשּמּצדֿעצמן ּבעיקר מּודגׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהּמכֹוערֹות
ּכּמּובן) מהּקּב"ה, זאת ׁשּקּבלּו (לאחרי אּלּו מעלֹות ּבהן ׁשּיׁש ּבעיקר מּודגׁש הּנאֹות, אצל ואילּו אּמֹו". ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלֹו

הּמקּדׁש". ּבית ּבנין זה לּבֹו, ׂשמחת "ּביֹום עלּֿדר –ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ
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.‚Î עלֿידי ׁשּנבנה הּמקּדׁש ּבית ּובנין אּמֹו", לֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה אּלּו, ענינים שּב' - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָויׁש
הּכיּפּורים: ּביֹום ּגם מצינּו - עצמֹו הּמל ְְְִִִֶֶַַַַָֹֹׁשלמה

יֹום  הינּו, ּתֹורה", מּתן זה חתּונתֹו "יֹום ענינים: ּב' היּו הּכיּפּורים ׁשּביֹום יט) (סעיף לעיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּוזּכר
ּביֹום  היה ׁשחינּוכֹו הּמקּדׁש", ּבית ּבנין זה לּבֹו ׂשמחת ו"יֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות ּבֹו ׁשּניתנּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּכיּפּורים

ִִַהּכיּפּורים.

ׁשּביניהם: ְִֵֵֶֶַוהחילּוק

אּמֹו", לֹו ׁשעּטרה ּד"עטרה הענין ּבדּוגמת זה הרי - אחרֹונֹות) (לּוחֹות הּכיּפּורים ׁשּביֹום ּתֹורה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּתן
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו קֹולֹו", את הׁשמיע הּׁשמים "מן לו) ד, (ואתחנן ׁשּכתּוב ּכמֹו מלמעלה, ניּתנה הּתֹורה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
ׁשּביֹום  הּמקּדׁש ּבית ּבנין ואילּו אּמֹו". לֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה הּקּב"ה, ׁשל ּדבריו - ּכאׁש" ּדברי ּכה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"הלא
ׁשּיּבנה  ּדלעתיד, הּמקּדׁש לבית ּבנֹוגע וכן עצמֹו, הּמל ׁשלמה עלֿידי ׁשּנפעל ענין זה הרי - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּכיּפּורים

ּדוקא. הּמּטה עבֹודת - ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּכללּות ְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָָעלֿידי

(א) הּכיּפּורים): ּדיֹום העבֹודה ּכללּות (ׁשּזֹוהי הּתׁשּובה ׁשּבענין האֹופּנים ּב' עם זאת לקּׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש
ה' למעלה."הׁשיבנּו מּלמּטה - אליכם" ואׁשּובה אלי "ׁשּובּו (ב) למּטה, מּלמעלה - ונׁשּובה" אלי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.„Îהּובאּו לא ׁשּבּמׁשנה - ּבירּוׁשלמי לּגמרא הּמׁשנה ׁשּבין הּׁשינּוי ּגם מּובן לעיל, האמּור ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעלּֿפי
ּבפירּוׁש: אּלּו ּתיבֹות הּובאּו ּבּגמרא  ואילּו "וגֹו'"), ּבתיבת נרמזּו (אּלא אּמֹו" לֹו ׁשע ּטרה "ּבעטרה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּתיבֹות
ּכדי  - היא וגֹו'", ּוראינה צאינה אֹומר הּוא "וכן הּמׁשנה ּדברי את ׁשּוב ּבהביאּה הּגמרא ׁשּכּונת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּכיון
הּתיבֹות  את לפרׁש ׁשּבהכרח ּופׁשּוט מּובן הרי זה, ּבפסּוק מרּומזים ונאֹות ּדמכֹוערֹות הּסּוגים שּב' ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלבאר
אּלּו ּתיבֹות ׁשּלּולי מּכיון "וגֹו'"), ּבתיבת ּבעלמא ּברמז להסּתּפק (ואיֿאפׁשר אּמֹו" לֹו ׁשעּטרה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ"ּבעטרה

כב). סעיף (כנ"ל ּדמכֹוערֹות לּסּוג ּבנֹוגע רמז ׁשּום ּכאן ְְִֵֵֶֶַַָָאין

ּתן  ּבּנֹוי, עיני ּתּתן "אל ׁשהאמירה ּבּה נתּפרׁש ׁשּלא [ועד קצרה ּבלׁשֹון ׁשּנכּתבה ּבּמׁשנה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכלֹומר:
וגֹו'"; ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה "צאינה  רק להביא מסּפיק סּוגים], לב' ׁשּיכת ּבּמׁשּפחה" ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעיני
מביאה  זה ועל ונאֹות, מכֹוערֹות יׂשראל, ּדבנֹות הּכללּיים הּסּוגים ּב' נתּפרׁשּו ׁשּבּה ּבּגמרא, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
את  ּולפרׁש להֹוסיף ּבהכרח - אּלּו סּוגים ּב' מרּומזים ׁשּבֹו גֹו'", ּוראינה "צאינה מהּפסּוק הֹוכחה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּגמרא

אּמֹו". לֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ְֲִִֵֶַָָָָהּתיבֹות

ׂשמחת  "ּביֹום נאמר ׁשּבּמׁשנה - ּבירּוׁשלמי לּגמרא הּמׁשנה ׁשּבין הּׁשני לּׁשינּוי ּבנֹוגע מּובן ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָועלּֿדרֿזה
"אמן": ּתיבת מֹוסיפה והּגמרא ּבימינּו", ּבמהרה ׁשּיּבנה הּמקּדׁש ּבית ּבנין זה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּבֹו

ועלּֿדרֿזה  יֹותר. ּבפרטּיּות הּדברים נתּבארּו ּובּגמרא קצרה, ּבלׁשֹון הּמׁשנה נכּתבה - לעיל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּכאמּור
ּכמאמר  הּׁשלמּות, ּבתכלית הענין ּוׁשלמּות ּתֹוקף על להֹורֹות "אמן", ּתיבת מֹוסיפה ׁשהּגמרא - ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבעניננּו

וגּבֹורי  ּבּמלחמה מתּגרין ּגּולירים ׁשהרי כּו' המבר מן יֹותר אמן העֹונה "ּגדֹול נזיר) (סֹוף ז"ל ם רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכֹוננּו אדנ-י "מקּדׁש לעד, וקּים חי נצחי, ּבית היֹותֹו על מֹורה זה הרי - הּמקּדׁש לבית ּובנֹוגע ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹנֹוצחין",

הּׁשלמּות. ּתכלית ,"ְְִֵֶַַָידי

.‰Î עם ׁשּוב לסּים מקֹום אין - ּבּבבלי אבל ּבירּוׁשלמי, הּגמרא לסּיּום ּבנֹוגע הּוא לעיל האמּור ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָוהּנה,
(ּבּגמרא) הּפסּוק הּובא ׁשּבירּוׁשלמי מּכיון (ּכבּירּוׁשלמי), וגֹו'" ּוראינה צאינה אֹומר הּוא "וכן הּמׁשנה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדברי
ּבנֹות  סּוגי ד' אֹו ג' ּבּגמרא נתּפרטּו ּבּבבלי ואילּו ונאֹות, מכֹוערֹות הּבנֹות, סּוגי לב' והֹוכחה ראיה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָּבתֹור

יט). סעיף ְִַַ(ּכּנ"ל
הּמקּדׁש ּבית "יּבנה ּכאׁשר ּבּתקּופה ׁשּיהיה נֹוסף ענין עם (ּבּבבלי) הּגמרא מסּימת זה ּבמקֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָולכן,
הענין  ּבדּוגמת ׁשּזהּו כּו'", לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות הּקּב"ה "עתיד הּמׁשנה): סּיּום (ׁשּזהּו ּבימינּו" ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבמהרה

מּדה. ּכנגד מּדה - מחֹול ׁשל ענין ּבּכרמים", וחֹולֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּד"יֹוצאֹות

הּמׁשנה: ּדברי לגּבי הּגמרא ׁשּבדברי והּפירּוט ההֹוספה את רֹואים ּבזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוגם

יֹותר, מאּוחרת ּתקּופה ּבּגמרא, ואילּו ּבימינּו". ּבמהרה הּמקּדׁש ּבית ּד"יּבנה הענין רק הּובא ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּבּמׁשנה
ואמר  ׁשּנאמר כּו' לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות הּקּב"ה "עתיד נֹוסף: ענין הּובא הּמׁשיח, לימֹות יֹותר ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּקרֹובה

ּביׁשּועתֹו". ונׂשמחה נגילה גֹו' זה אלקינּו הּנה ההּוא ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבּיֹום

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

קעד



b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr zyxt 'a meil xe` zgiy

וחֹולֹות  יֹוצאֹות יׂשראל ּד"ּבנֹות הענין מרּומז [ׁשּבֹו גֹו'" ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה "צאינה ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבּפסּוק
:הּמל לׁשלמה ּבנֹוגע מעלֹות ּב' נתּבאר ּו - ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹכּו'"]

הּמלּוכה, ענין ּכל ּתלּוי ׁשּבֹו הּכתר, ענין - אּמֹו" לֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָא)

לבׁש אׁשר ׁשהּלבּוׁש ּבראׁשֹו", מלכּות ּכתר ניּתן "ואׁשר ּבענין ּבארּוּכה האמצעי אדמּו"ר ׁשּמבאר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ[ּכפי
ׁשּבזה  מּכיון ,הּמל ּכתר מהּֿׁשאיןּֿכן להמן, להינתן יכֹול היה - הּמל עליו רכב אׁשר והּסּוס ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהּמל

הּמלּוכה, ענין ּכל ְְִַַָָָּתלּוי

ה"נזר" מהּוה ׁשאצלם ּדוד, ּבית מלכי - הּמל ּדשלמה והעטרה הּכתר אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּובפרט
"עדּות  א) מד, (עבֹודהֿזרה ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר לּמלכּות, ראּוי היֹותֹו על והֹוכחה עדּות ועטרה) ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ(ּכתר

הֹולמּתֹו"], אין לּמלכּות ראּוי ׁשאינֹו וכל הֹולמּתֹו, לּמלכּות הראּוי ׁשּכל לביתּֿדוד ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּוא

.הּמל ׁשלמה עלֿידי ׁשּנבנה - הּמקּדׁש" ּבית ּבנין זה לּבֹו ׂשמחת "ּביֹום ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹב)

"עטרה  אּלא מּצדֿעצמֹו, ׁשלמה ׁשל מעלתֹו זֹו ׁשאין ּבּפסּוק מּודגׁש - והעטרה הּכתר ּבענין ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהּנה,
אּלא  אּמֹו", לֹו "ׁשעּטרה ענין זה אין - הּמקּדׁש" ּבית ּבנין זה לּבֹו ׂשמחת "ּביֹום אבל אּמֹו"; לֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשעּטרה
הׁשּתּדל  ּבעצמֹו ׁשהּוא ּכלֹומר, לה'", הּבית "וּיבן ׁשּכתּוב ּכמֹו עצמֹו, הּמל ׁשלמה עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹּדבר
לבנין  ּבנֹוגע מאׁשר יֹותר והזּדרז הׁשּתּדל הּמקּדׁש ּבית לבנין ׁשּבנֹוגע - ּכ ּכדי ועד הּמקּדׁש, ּבית את ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּובנה
ׁשנים  ׁשבע לקח הּמקּדׁש ּבית ּבנין ואילּו ׁשנה, עׂשרה ׁשלׁש לקח הּפרטי ּביתֹו ּבנין ׁשהרי הּפרטי, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּביתֹו

רש"י). ובפירוש א ז, לח. ו, (מלכיםֿא ְִַּבלבד

וגֹו'" ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה "צאינה ׁשּבּפסּוק מּובן ּדמכֹוערֹות ועלּֿפיֿזה הּסּוגים ּב' מרּומזים ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ְָונאֹות:

ׁשּמעלתן  אצלן ׁשּמּודגׁש הּמכֹוערֹות, הּבנֹות ּובדּוגמת עלּֿדר זה הרי - אּמֹו" לֹו ׁשעּטרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ"ּבעטרה
ה'", יראת "אּׁשה - מהּקּב"ה זאת ׁשּקּבלּו מּצד אּלא הן), מכֹוערֹות מּצדֿעצמן (ׁשהרי מּצדֿעצמן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאינּה
הן  נאֹות מּמׁש ׁשּבפֹועל אף ּכלֹומר, ּבּנֹוי", עיני ּתּתן "אל הן אֹומרֹות ולכן אּמֹו". לֹו ׁשעּטרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ"ּבעטרה
מּפני  אּלא ּבּנֹוי", עיני ּתּתן "אל מעלֹותיהן, מּפני לקחּתן לּבחּור לֹו אין הּמעלֹות), ּכל את להן יׁש ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ(ׁשהרי

ּתתהּלל", היא ה' יראת "אּׁשה - ּכלּום" מּגרמּה לּה לית "סיהרא ּבבחינת ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָהיֹותן

ׁשרֹואים  הּנאֹות, הּבנֹות ּובדּוגמת עלּֿדר זה הרי - הּמקּדׁש" ּבית ּבנין זה לּבֹו ׂשמחת "ּביֹום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָואילּו
הן  מכֹוערֹות ׁשּמּצדֿעצמן אצלן מּודגׁש ׁשּיהיה מּבלי עׁשירּות), אֹו יחּוס (יֹופי, מעלֹותיהן את ּבגלּוי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאצלן
עיני "ּתן הן אֹומרֹות ולכן מהּקּב"ה). ׁשּניּתנּו מעלֹות אּלא ׁשּלהן, מעלֹות אינן אּלּו ׁשּמעלֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ(מּפני
אּלּו ענינים ׁשּכל עׁשיר ּות, אֹו יח ּוס (ּביֹופי, הן נאֹות מּמׁש ׁשּבפֹועל העּובדה על ׁשּיּביט הינּו, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבּמׁשּפחה",
ׁשּניּתנּו מּפני אּלא מּצדֿעצמן, אינן אּלּו ׁשּמעל ֹות היא ׁשהאמת אף  יח), סעיף ּכּנ"ל "מׁשּפחה", עם ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָקׁשּורים

אּמֹו"). לֹו "ׁשעּטרה ּבּמׁשּפחה", עיני ("ּתן מהּקּב"ה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהן

נעׂשה  זה מאּמֹו, העטרה את ׁשּמקּבל לאחרי הרי ,הּמל ׁשלמה ׁשל לכתרֹו ּבנֹוגע ּגם אחר: ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבסגנֹון
ּבנֹוגע  וכן הׂשּכיל"; עלי ה' ּד"מּיד ּבאֹופן זה הרי עלֿידֹו, ׁשּנבנה הּמקּדׁש ּבית ּגם - ּולאיד ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכתר
הּמעלֹות  ּכל את ׁשּמקּבלת לאחרי הרי היא, מכֹוערת ׁשּמּצדֿעצמּה זֹו ׁשּגם ונאֹות, ּדמכֹוערֹות הּסּוגים ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלב'
מּורגׁש ׁשּלא הּנאֹות, ּגם - ּולאיד ּתתהּלל", היא ה' יראת "אּׁשה  ולכן ׁשּלּה, אּלּו מעלֹות נעׂשֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹמהּקּב"ה,
ׁשאין  היא האמת הרי מהּקּב"ה), קיּבלּו - להן ּׁשּיׁש מה ּכל (ּכי הן מכֹוערֹות ׁשּמּצדֿעצמן (ּכ (ּכל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאצלן

ה  ּביניהם החילּוק אּלא ידי". וע ֹוצם "ּכחי ּבעיקר:זה מּודגׁש ּפרט איזה - ּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּודגׁש הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ואילּו אּמֹו", לֹו "ׁשעּטרה הענין ּבעיקר מּודגׁש - והעטרה הּכתר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבענין
אצל  יׂשראל: ּדבנֹות הּסּוגים לב' ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה עצמֹו. הּמל ׁשלמה ׁשל ּפעּולתֹו ׁשּזהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבעיקר
ׁשעּטרה  "ּבעטרה עלּֿדר – ּכלּום" מּגרמּה לּה "לית הן, מכֹוערֹות ׁשּמּצדֿעצמן ּבעיקר מּודגׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהּמכֹוערֹות
ּכּמּובן) מהּקּב"ה, זאת ׁשּקּבלּו (לאחרי אּלּו מעלֹות ּבהן ׁשּיׁש ּבעיקר מּודגׁש הּנאֹות, אצל ואילּו אּמֹו". ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלֹו

הּמקּדׁש". ּבית ּבנין זה לּבֹו, ׂשמחת "ּביֹום עלּֿדר –ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ
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.‚Î עלֿידי ׁשּנבנה הּמקּדׁש ּבית ּובנין אּמֹו", לֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה אּלּו, ענינים שּב' - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָויׁש
הּכיּפּורים: ּביֹום ּגם מצינּו - עצמֹו הּמל ְְְִִִֶֶַַַַָֹֹׁשלמה

יֹום  הינּו, ּתֹורה", מּתן זה חתּונתֹו "יֹום ענינים: ּב' היּו הּכיּפּורים ׁשּביֹום יט) (סעיף לעיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּוזּכר
ּביֹום  היה ׁשחינּוכֹו הּמקּדׁש", ּבית ּבנין זה לּבֹו ׂשמחת ו"יֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות ּבֹו ׁשּניתנּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּכיּפּורים

ִִַהּכיּפּורים.

ׁשּביניהם: ְִֵֵֶֶַוהחילּוק

אּמֹו", לֹו ׁשעּטרה ּד"עטרה הענין ּבדּוגמת זה הרי - אחרֹונֹות) (לּוחֹות הּכיּפּורים ׁשּביֹום ּתֹורה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּתן
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו קֹולֹו", את הׁשמיע הּׁשמים "מן לו) ד, (ואתחנן ׁשּכתּוב ּכמֹו מלמעלה, ניּתנה הּתֹורה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
ׁשּביֹום  הּמקּדׁש ּבית ּבנין ואילּו אּמֹו". לֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה הּקּב"ה, ׁשל ּדבריו - ּכאׁש" ּדברי ּכה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"הלא
ׁשּיּבנה  ּדלעתיד, הּמקּדׁש לבית ּבנֹוגע וכן עצמֹו, הּמל ׁשלמה עלֿידי ׁשּנפעל ענין זה הרי - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּכיּפּורים

ּדוקא. הּמּטה עבֹודת - ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּכללּות ְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָָעלֿידי

(א) הּכיּפּורים): ּדיֹום העבֹודה ּכללּות (ׁשּזֹוהי הּתׁשּובה ׁשּבענין האֹופּנים ּב' עם זאת לקּׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש
ה' למעלה."הׁשיבנּו מּלמּטה - אליכם" ואׁשּובה אלי "ׁשּובּו (ב) למּטה, מּלמעלה - ונׁשּובה" אלי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.„Îהּובאּו לא ׁשּבּמׁשנה - ּבירּוׁשלמי לּגמרא הּמׁשנה ׁשּבין הּׁשינּוי ּגם מּובן לעיל, האמּור ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעלּֿפי
ּבפירּוׁש: אּלּו ּתיבֹות הּובאּו ּבּגמרא  ואילּו "וגֹו'"), ּבתיבת נרמזּו (אּלא אּמֹו" לֹו ׁשע ּטרה "ּבעטרה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּתיבֹות
ּכדי  - היא וגֹו'", ּוראינה צאינה אֹומר הּוא "וכן הּמׁשנה ּדברי את ׁשּוב ּבהביאּה הּגמרא ׁשּכּונת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּכיון
הּתיבֹות  את לפרׁש ׁשּבהכרח ּופׁשּוט מּובן הרי זה, ּבפסּוק מרּומזים ונאֹות ּדמכֹוערֹות הּסּוגים שּב' ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלבאר
אּלּו ּתיבֹות ׁשּלּולי מּכיון "וגֹו'"), ּבתיבת ּבעלמא ּברמז להסּתּפק (ואיֿאפׁשר אּמֹו" לֹו ׁשעּטרה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ"ּבעטרה

כב). סעיף (כנ"ל ּדמכֹוערֹות לּסּוג ּבנֹוגע רמז ׁשּום ּכאן ְְִֵֵֶֶַַָָאין

ּתן  ּבּנֹוי, עיני ּתּתן "אל ׁשהאמירה ּבּה נתּפרׁש ׁשּלא [ועד קצרה ּבלׁשֹון ׁשּנכּתבה ּבּמׁשנה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכלֹומר:
וגֹו'"; ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה "צאינה  רק להביא מסּפיק סּוגים], לב' ׁשּיכת ּבּמׁשּפחה" ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעיני
מביאה  זה ועל ונאֹות, מכֹוערֹות יׂשראל, ּדבנֹות הּכללּיים הּסּוגים ּב' נתּפרׁשּו ׁשּבּה ּבּגמרא, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
את  ּולפרׁש להֹוסיף ּבהכרח - אּלּו סּוגים ּב' מרּומזים ׁשּבֹו גֹו'", ּוראינה "צאינה מהּפסּוק הֹוכחה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּגמרא

אּמֹו". לֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ְֲִִֵֶַָָָָהּתיבֹות

ׂשמחת  "ּביֹום נאמר ׁשּבּמׁשנה - ּבירּוׁשלמי לּגמרא הּמׁשנה ׁשּבין הּׁשני לּׁשינּוי ּבנֹוגע מּובן ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָועלּֿדרֿזה
"אמן": ּתיבת מֹוסיפה והּגמרא ּבימינּו", ּבמהרה ׁשּיּבנה הּמקּדׁש ּבית ּבנין זה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּבֹו

ועלּֿדרֿזה  יֹותר. ּבפרטּיּות הּדברים נתּבארּו ּובּגמרא קצרה, ּבלׁשֹון הּמׁשנה נכּתבה - לעיל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּכאמּור
ּכמאמר  הּׁשלמּות, ּבתכלית הענין ּוׁשלמּות ּתֹוקף על להֹורֹות "אמן", ּתיבת מֹוסיפה ׁשהּגמרא - ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבעניננּו

וגּבֹורי  ּבּמלחמה מתּגרין ּגּולירים ׁשהרי כּו' המבר מן יֹותר אמן העֹונה "ּגדֹול נזיר) (סֹוף ז"ל ם רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכֹוננּו אדנ-י "מקּדׁש לעד, וקּים חי נצחי, ּבית היֹותֹו על מֹורה זה הרי - הּמקּדׁש לבית ּובנֹוגע ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹנֹוצחין",

הּׁשלמּות. ּתכלית ,"ְְִֵֶַַָידי

.‰Î עם ׁשּוב לסּים מקֹום אין - ּבּבבלי אבל ּבירּוׁשלמי, הּגמרא לסּיּום ּבנֹוגע הּוא לעיל האמּור ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָוהּנה,
(ּבּגמרא) הּפסּוק הּובא ׁשּבירּוׁשלמי מּכיון (ּכבּירּוׁשלמי), וגֹו'" ּוראינה צאינה אֹומר הּוא "וכן הּמׁשנה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדברי
ּבנֹות  סּוגי ד' אֹו ג' ּבּגמרא נתּפרטּו ּבּבבלי ואילּו ונאֹות, מכֹוערֹות הּבנֹות, סּוגי לב' והֹוכחה ראיה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָּבתֹור

יט). סעיף ְִַַ(ּכּנ"ל
הּמקּדׁש ּבית "יּבנה ּכאׁשר ּבּתקּופה ׁשּיהיה נֹוסף ענין עם (ּבּבבלי) הּגמרא מסּימת זה ּבמקֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָולכן,
הענין  ּבדּוגמת ׁשּזהּו כּו'", לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות הּקּב"ה "עתיד הּמׁשנה): סּיּום (ׁשּזהּו ּבימינּו" ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבמהרה

מּדה. ּכנגד מּדה - מחֹול ׁשל ענין ּבּכרמים", וחֹולֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּד"יֹוצאֹות

הּמׁשנה: ּדברי לגּבי הּגמרא ׁשּבדברי והּפירּוט ההֹוספה את רֹואים ּבזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוגם

יֹותר, מאּוחרת ּתקּופה ּבּגמרא, ואילּו ּבימינּו". ּבמהרה הּמקּדׁש ּבית ּד"יּבנה הענין רק הּובא ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּבּמׁשנה
ואמר  ׁשּנאמר כּו' לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות הּקּב"ה "עתיד נֹוסף: ענין הּובא הּמׁשיח, לימֹות יֹותר ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּקרֹובה

ּביׁשּועתֹו". ונׂשמחה נגילה גֹו' זה אלקינּו הּנה ההּוא ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבּיֹום
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.ÂÎ:ּובהקּדים נפלא. חידּוׁש זה ּבענין להֹוסיף ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָויׁש
ועלּֿפיֿזה  ּגּופים. ּבלא לּנׁשמֹות הּׂשכר ניּתן ׁשּבֹו הּמקֹום הּוא עדן" ׁש"ּגן מקֹומֹות ּבכּמה ּומבֹואר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹידּוע
זה  הרי - כּו'" ּבגןֿעדן ּביניהם יֹוׁשב והּוא לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות הּקּב"ה "עתיד ּבּגמרא ּׁשּכתּוב מה –ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּגּופים. ּבלא נׁשמֹות אֹודֹות ְְְִָָֹמדּוּבר

ּׁש מּמה היא לזה ההֹוכחה :לאיד גֹו'אבל ויֹוׁשיענּו לֹו קּוינּו זה אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום "ואמר ּנאמר ְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּגאּולה  על - ּפׁשּוטֹו") מידי יֹוצא מקרא ("אין ּבפׁשטּות - קאי זה ׁשּפסּוק ּביׁשּועתֹו", ונׂשמחה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָנגילה

ּדוקא, ּבגּופים נׁשמֹות הּמתים, ּדתחּית הענין יהיה ׁשאז צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהאמיּתית

ּבלא  לנׁשמֹות ּבגןֿעדן, הּוא הּבא ּדעֹולם הּׂשכר עיקר אם לרמּב"ן הרמּב"ם ׁשּבין הּפלּוגּתא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ[ּכּידּוע
הּזקן  אדמּו"ר והכרעת ּדוקא, ּבגּופים לנׁשמֹות הּתחּיה, ּבעֹולם הּוא הּבא ּדעֹולם הּׂשכר ׁשעיקר אֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּגּופים,
הּמתים, ּבתחית הּוא הּבא ּדעֹולם הּׂשכר ׁשעיקר הרמּב"ן, ּכדעת - היא ב) עג, יתרו אור' 'תורה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ(ראה

ּדוקא], ּבגּופים ְְְִַָָנׁשמֹות

ּבגןֿעדן", כּו' לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות הקּב"ה "עתיד ּׁשּכתּוב מּמה ּוביּה: מיּניּה סּתירה זֹו הרי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָואםּֿכן,
"ואמר  לּדבר, הֹוכחה ּבתֹור הּגמרא ׁשּמביאה מהּפסּוק ואילּו ּגּופים, ּבלא נׁשמֹות אֹודֹות ׁשּמדּוּבר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמׁשמע

ּדוקא?! ּבגּופים נׁשמֹות אֹודֹות ׁשּמדּוּבר מׁשמע וגֹו'", ההּוא ְְְְְְִֶַַַַַָָָּבּיֹום

עדן". ּב"ּגן להיֹות יּוכלּו ּבגּופים נׁשמֹות ׁשּגם ּדלעתידֿלבא, החידּוׁשים אחד יהיה ׁשּזה - לֹומר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹויׁש

מּגןֿעדן, ּגֹורׁש עץֿהּדעת חטא ּבסיּבת ורק עדן", ּב"ּגן הראׁשֹון אדם היה עץֿהּדעת חטא קֹודם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָּדהּנה,
החרב  להט ואת הּכרּובים את לגןֿעדן מּקדם וּיׁשּכן האדם, את "ויגרׁש כד) ג, (בראשית ׁשּכתּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּכמֹו
וחטא  הארץ", מן אעביר הּטּומאה רּוח "את ּכאׁשר לעתידֿלבא, – ועלּֿפיֿזה גֹו'". לׁשמֹור ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּמתהּפכת
החטא. לפני ׁשהיה ּכפי ּבגןֿעדן, להּמצא יּוכל לא ׁשהאדם סיּבה ׁשּום אין הרי לגמרי, יּתּוקן ֿ הּדעת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעץ

ּגןֿעדן, על ּדקאי ּבּתחּלה", עיקרי ׁשהיה למקֹום לגנּוני, לגּני ּד"ּבאתי הענין יהיה לעתידֿלבא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹואדרּבה:
הּתחּתֹונה. הּלזֹו ּבארץ מּובחר הכי הּמק ֹום ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא

ׁשּבתחּלת  מּזה וקלֿוחֹומר ּבמּכלֿׁשּכן ּבגּופים, נׁשמֹות ּבגןֿעדן להיֹות יּוכלּו לעתידֿלבא – ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוכאמּור
ּכמֹוהּבריאה ּוׁשתּיה, אכילה עניני עם ּדוקא, ּבגּופים נׁשמֹות ׁשל ּבאֹופן ּבגןֿעדן וחּוה אדםֿהראׁשֹון היּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּבזה: וכּיֹוצא ּתאכל", אכֹול הּגן עץ "מּכל ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב

מּכיון  ּכתיב", מלא "ּתֹולדֹות ּבהּבראם", והארץ הּׁשמים תֹולדֹות ּד"אּלה ּבאֹופן היתה העֹולם ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּבריאת
יֹותר  נעלה ּבאֹופן ּבעֹולם, יֹותר נעלית ׁשלמּות ּתהיה לעתידֿלבא אבל נברא". מילּואֹו על ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁש"עֹולם
ּכמבֹואר  ּכתיב", מלא "ּתֹולדֹות ּפרץ", תֹולדֹות ּד"אּלה הענין ׁשּזהּו נברא", מילּואֹו על ּד"עֹולם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמהּׁשלמּות

ז"ל. רּבֹותינּו ְְְִֵֵַַּבמדרׁשי

העֹולם  ׁשלמּות ּכאׁשר ּבגּופים נׁשמֹות לסּבֹול יכֹול היה עדן" "ּגן אם קלֿוחֹומר: הּדברים הרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואםּֿכן,
ּכאׁשר  הּמתים, ּתחּית ׁשּלאחרי  עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הרי ּבלבד, נברא" מילּואֹו על ּד"עֹולם ּבאֹופן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָהיתה
הרי  - ּפרץ" תֹולדֹות ּד"אּלה ּבאֹופן הּבריאה לׁשלמּות ּבהתאם יֹותר, נעלה ּבאֹופן חדׁשים, ּגּופים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָיהיּו

עדן". ּב"ּגן להיֹות יּוכלּו אּלּו ׁשּגּופים ְְְְִִֵֵֶֶַַַּבוּדאי

ּד"עתיד  הענין יהיה הּתחּיה, ּבעֹולם ׁשּלעתידֿלבא, מּכיון - ּבּדבר סּתירה ּכל ׁשאין מּובן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹועלּֿפיֿזה
ּבגּופים. נׁשמֹות ׁשל ּבאֹופן ּבגןֿעדן", כּו' לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּקּב"ה

.ÂÏ הּוא הּירּוׁשלמי  ׁשּלׁשֹון יג) (סעיף לעיל ׁשהּוזּכר הּדּיּוק ּבאּור את להׁשלים הּמקֹום ּכאן כן, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכמֹו
"ּכמֹו היא ּבזה ׁשהּכּונה לפרׁש העדה) (קרּבן הּירּוׁשלמי מפרׁשי צריכים זה ּומּׁשּום (ּבאל"ף), ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ"הּכאּורֹות"

(ּבעי"ן). ְְִַּכעּורֹות"
עניני  ׁשאר עם ּביחד זה ענין נתּבאר לא (ׁשּלכן הרמז ּדר על הענינים, ּבפנימּיּות - ּבזה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהּבאּור

ְַַָה"הדרן"):

(ּבאל"ף), אֹור" ּכתנֹות ּכתּוב מצאּו מאיר רּבי ׁשל "ּבתֹורתֹו יב): כ, פרשה רבה (בראשית ּבּמדרׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאיתא
לכׁש ּבנֹוגע הּבאּורים לפרטי להּכנס מקֹומֹו ּכאן ואין (ּבעי"ן), עֹור" "ּכתנֹות ּתֹורה'ּבמקֹום ּה'ספר ׁשל רּותֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

כּו'.
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ׁשאל"ף  מקֹומֹות ּבכּמה ּכמבֹואר הּקצה, אל הּקצה מן הּוא עי"ן לאֹות אל"ף אֹות ׁשּבין החילּוק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּנה,
- הרֹועה צרי (ׁשּמהם זאבים ׁשבעים העֹולם, אּומֹות לׁשבעים רֹומזת ועי"ן עֹולם", ׁשל ל"אּלּופֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָרֹומזת
יניקת  עם הּקׁשּורה מּיער", חזיר "יכרסמּנה ּבענין וכּמבֹואר יׂשראל). ּבני – הּכבׂשה את לׁשמֹור - ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

כּו'. ִִַהחיצֹונים

לענין  ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשּכן מּובן ּבזה, וכּיֹוצא ּברקיע מלא ּבקדּוׁשה, ׁשֹורׁש לֹו יׁש ענין ׁשּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּומּכיון
- זה ענין נׁשּתלׁשל ׁשּמּמּנּו ּבקדּוׁשה, ׁשֹורׁש לּה ׁשּיׁש - העֹולם) אּומֹות (ׁשבעים ּב'לעּומתֿזה' עי"ן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדאֹות

מּטה. למּטה - כּו' יֹורדֹות רגליה הּמדרגֹות, וירידת ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָּבריּבּוי

הּוא  ׁש"ועד" (ּבאל"ף), ל"אחד" (ּבעי"ן) "ועד" ׁשּבין החילּוק מקֹומֹות ּבכּמה ּכמבֹואר - ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהענין
וא"ו, נעׂשה ׁשּמאל"ף הינּו "ועד", לבחינת "אחד" מּבחינת הּירידה ענין על הּמֹורה אתון, ּבחילּופי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ"אחד"

וכּו'. עי"ן נעׂשה ְֲִִֵֶַַמחי"ת

עי"ן  ּבחינת ההׁשּתלׁשלּות) ריּבּוי (לאחרי מׁשּתלׁשל ׁשּבקדּוׁשה עי"ן מּבחינת - לעיל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָוכאמּור
העֹולם. אּומֹות ע' ְְֶַָָּד'לעּומתֿזה',

אּומֹות  ׁשבעים על רֹומזת עי"ן הּקצה: אל הּקצה מן הּוא לעי"ן אל"ף ׁשּבין החילּוק ׁשּכללּות ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָונמצא,
קרֹובֹו". "עם - יׂשראל ּבבני ׁשּבחר עֹולם" ׁשל "אּלּופֹו על רֹומזת אל"ף ואילּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם,

ּבעי"ן: "מכֹוערֹות" - ּוּבּבבלי ּבאל"ף, "ּכאּורֹות" נאמר ּבירּוׁשלמי מּדּוע יּובן ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָועלּֿפיֿזה

ענין  הּוא ירּוׁשלמי ּתלמּוד ואילּו ,חֹוׁש ׁשל ענין - הֹוׁשיבני" "ּבּמחׁשּכים נאמר ּבבלי ּתלמּוד ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָאֹודֹות
הּוא: מאיר רּבי ׁשל ׁשענינֹו - חכמים לׁשאר מאיר רּבי ׁשּבין החילּוק עלּֿדר הּוא זה וחילּוק אֹור. ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

ירּוׁשלמי. ּתלמּוד ּבדּוגמת אֹור, ׁשל ענין ב), יג, (עירובין ּבהלכה" חכמים עיני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מאיר

ׁש"ּבתֹורתֹו ּכׁשם ּבתלמּוד ולכן, כן ּכמֹו ּבעי"ן), ולא (ּבאל"ף אֹור" ּכתנֹות ּכתּוב מצאּו מאיר רּבי ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבעי"ן). ולא (ּבאל"ף ּדוקא "ּכאּורֹות" נאמר ְְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָֹירּוׁשלמי

עֹוד. ויחּכם לחכם ְְְְֶֶַָָוּתן
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.ÂÎ:ּובהקּדים נפלא. חידּוׁש זה ּבענין להֹוסיף ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָויׁש
ועלּֿפיֿזה  ּגּופים. ּבלא לּנׁשמֹות הּׂשכר ניּתן ׁשּבֹו הּמקֹום הּוא עדן" ׁש"ּגן מקֹומֹות ּבכּמה ּומבֹואר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹידּוע
זה  הרי - כּו'" ּבגןֿעדן ּביניהם יֹוׁשב והּוא לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות הּקּב"ה "עתיד ּבּגמרא ּׁשּכתּוב מה –ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּגּופים. ּבלא נׁשמֹות אֹודֹות ְְְִָָֹמדּוּבר

ּׁש מּמה היא לזה ההֹוכחה :לאיד גֹו'אבל ויֹוׁשיענּו לֹו קּוינּו זה אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום "ואמר ּנאמר ְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּגאּולה  על - ּפׁשּוטֹו") מידי יֹוצא מקרא ("אין ּבפׁשטּות - קאי זה ׁשּפסּוק ּביׁשּועתֹו", ונׂשמחה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָנגילה

ּדוקא, ּבגּופים נׁשמֹות הּמתים, ּדתחּית הענין יהיה ׁשאז צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהאמיּתית

ּבלא  לנׁשמֹות ּבגןֿעדן, הּוא הּבא ּדעֹולם הּׂשכר עיקר אם לרמּב"ן הרמּב"ם ׁשּבין הּפלּוגּתא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ[ּכּידּוע
הּזקן  אדמּו"ר והכרעת ּדוקא, ּבגּופים לנׁשמֹות הּתחּיה, ּבעֹולם הּוא הּבא ּדעֹולם הּׂשכר ׁשעיקר אֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּגּופים,
הּמתים, ּבתחית הּוא הּבא ּדעֹולם הּׂשכר ׁשעיקר הרמּב"ן, ּכדעת - היא ב) עג, יתרו אור' 'תורה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ(ראה

ּדוקא], ּבגּופים ְְְִַָָנׁשמֹות

ּבגןֿעדן", כּו' לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות הקּב"ה "עתיד ּׁשּכתּוב מּמה ּוביּה: מיּניּה סּתירה זֹו הרי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָואםּֿכן,
"ואמר  לּדבר, הֹוכחה ּבתֹור הּגמרא ׁשּמביאה מהּפסּוק ואילּו ּגּופים, ּבלא נׁשמֹות אֹודֹות ׁשּמדּוּבר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמׁשמע

ּדוקא?! ּבגּופים נׁשמֹות אֹודֹות ׁשּמדּוּבר מׁשמע וגֹו'", ההּוא ְְְְְְִֶַַַַַָָָּבּיֹום

עדן". ּב"ּגן להיֹות יּוכלּו ּבגּופים נׁשמֹות ׁשּגם ּדלעתידֿלבא, החידּוׁשים אחד יהיה ׁשּזה - לֹומר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹויׁש

מּגןֿעדן, ּגֹורׁש עץֿהּדעת חטא ּבסיּבת ורק עדן", ּב"ּגן הראׁשֹון אדם היה עץֿהּדעת חטא קֹודם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָּדהּנה,
החרב  להט ואת הּכרּובים את לגןֿעדן מּקדם וּיׁשּכן האדם, את "ויגרׁש כד) ג, (בראשית ׁשּכתּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּכמֹו
וחטא  הארץ", מן אעביר הּטּומאה רּוח "את ּכאׁשר לעתידֿלבא, – ועלּֿפיֿזה גֹו'". לׁשמֹור ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּמתהּפכת
החטא. לפני ׁשהיה ּכפי ּבגןֿעדן, להּמצא יּוכל לא ׁשהאדם סיּבה ׁשּום אין הרי לגמרי, יּתּוקן ֿ הּדעת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעץ

ּגןֿעדן, על ּדקאי ּבּתחּלה", עיקרי ׁשהיה למקֹום לגנּוני, לגּני ּד"ּבאתי הענין יהיה לעתידֿלבא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹואדרּבה:
הּתחּתֹונה. הּלזֹו ּבארץ מּובחר הכי הּמק ֹום ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא

ׁשּבתחּלת  מּזה וקלֿוחֹומר ּבמּכלֿׁשּכן ּבגּופים, נׁשמֹות ּבגןֿעדן להיֹות יּוכלּו לעתידֿלבא – ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוכאמּור
ּכמֹוהּבריאה ּוׁשתּיה, אכילה עניני עם ּדוקא, ּבגּופים נׁשמֹות ׁשל ּבאֹופן ּבגןֿעדן וחּוה אדםֿהראׁשֹון היּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּבזה: וכּיֹוצא ּתאכל", אכֹול הּגן עץ "מּכל ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב

מּכיון  ּכתיב", מלא "ּתֹולדֹות ּבהּבראם", והארץ הּׁשמים תֹולדֹות ּד"אּלה ּבאֹופן היתה העֹולם ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּבריאת
יֹותר  נעלה ּבאֹופן ּבעֹולם, יֹותר נעלית ׁשלמּות ּתהיה לעתידֿלבא אבל נברא". מילּואֹו על ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁש"עֹולם
ּכמבֹואר  ּכתיב", מלא "ּתֹולדֹות ּפרץ", תֹולדֹות ּד"אּלה הענין ׁשּזהּו נברא", מילּואֹו על ּד"עֹולם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמהּׁשלמּות

ז"ל. רּבֹותינּו ְְְִֵֵַַּבמדרׁשי

העֹולם  ׁשלמּות ּכאׁשר ּבגּופים נׁשמֹות לסּבֹול יכֹול היה עדן" "ּגן אם קלֿוחֹומר: הּדברים הרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואםּֿכן,
ּכאׁשר  הּמתים, ּתחּית ׁשּלאחרי  עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הרי ּבלבד, נברא" מילּואֹו על ּד"עֹולם ּבאֹופן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָהיתה
הרי  - ּפרץ" תֹולדֹות ּד"אּלה ּבאֹופן הּבריאה לׁשלמּות ּבהתאם יֹותר, נעלה ּבאֹופן חדׁשים, ּגּופים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָיהיּו

עדן". ּב"ּגן להיֹות יּוכלּו אּלּו ׁשּגּופים ְְְְִִֵֵֶֶַַַּבוּדאי

ּד"עתיד  הענין יהיה הּתחּיה, ּבעֹולם ׁשּלעתידֿלבא, מּכיון - ּבּדבר סּתירה ּכל ׁשאין מּובן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹועלּֿפיֿזה
ּבגּופים. נׁשמֹות ׁשל ּבאֹופן ּבגןֿעדן", כּו' לּצּדיקים מחֹול לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּקּב"ה

.ÂÏ הּוא הּירּוׁשלמי  ׁשּלׁשֹון יג) (סעיף לעיל ׁשהּוזּכר הּדּיּוק ּבאּור את להׁשלים הּמקֹום ּכאן כן, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכמֹו
"ּכמֹו היא ּבזה ׁשהּכּונה לפרׁש העדה) (קרּבן הּירּוׁשלמי מפרׁשי צריכים זה ּומּׁשּום (ּבאל"ף), ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ"הּכאּורֹות"

(ּבעי"ן). ְְִַּכעּורֹות"
עניני  ׁשאר עם ּביחד זה ענין נתּבאר לא (ׁשּלכן הרמז ּדר על הענינים, ּבפנימּיּות - ּבזה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהּבאּור

ְַַָה"הדרן"):

(ּבאל"ף), אֹור" ּכתנֹות ּכתּוב מצאּו מאיר רּבי ׁשל "ּבתֹורתֹו יב): כ, פרשה רבה (בראשית ּבּמדרׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאיתא
לכׁש ּבנֹוגע הּבאּורים לפרטי להּכנס מקֹומֹו ּכאן ואין (ּבעי"ן), עֹור" "ּכתנֹות ּתֹורה'ּבמקֹום ּה'ספר ׁשל רּותֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

כּו'.
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ׁשאל"ף  מקֹומֹות ּבכּמה ּכמבֹואר הּקצה, אל הּקצה מן הּוא עי"ן לאֹות אל"ף אֹות ׁשּבין החילּוק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּנה,
- הרֹועה צרי (ׁשּמהם זאבים ׁשבעים העֹולם, אּומֹות לׁשבעים רֹומזת ועי"ן עֹולם", ׁשל ל"אּלּופֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָרֹומזת
יניקת  עם הּקׁשּורה מּיער", חזיר "יכרסמּנה ּבענין וכּמבֹואר יׂשראל). ּבני – הּכבׂשה את לׁשמֹור - ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

כּו'. ִִַהחיצֹונים

לענין  ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשּכן מּובן ּבזה, וכּיֹוצא ּברקיע מלא ּבקדּוׁשה, ׁשֹורׁש לֹו יׁש ענין ׁשּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּומּכיון
- זה ענין נׁשּתלׁשל ׁשּמּמּנּו ּבקדּוׁשה, ׁשֹורׁש לּה ׁשּיׁש - העֹולם) אּומֹות (ׁשבעים ּב'לעּומתֿזה' עי"ן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדאֹות

מּטה. למּטה - כּו' יֹורדֹות רגליה הּמדרגֹות, וירידת ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָּבריּבּוי

הּוא  ׁש"ועד" (ּבאל"ף), ל"אחד" (ּבעי"ן) "ועד" ׁשּבין החילּוק מקֹומֹות ּבכּמה ּכמבֹואר - ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהענין
וא"ו, נעׂשה ׁשּמאל"ף הינּו "ועד", לבחינת "אחד" מּבחינת הּירידה ענין על הּמֹורה אתון, ּבחילּופי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ"אחד"

וכּו'. עי"ן נעׂשה ְֲִִֵֶַַמחי"ת

עי"ן  ּבחינת ההׁשּתלׁשלּות) ריּבּוי (לאחרי מׁשּתלׁשל ׁשּבקדּוׁשה עי"ן מּבחינת - לעיל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָוכאמּור
העֹולם. אּומֹות ע' ְְֶַָָּד'לעּומתֿזה',

אּומֹות  ׁשבעים על רֹומזת עי"ן הּקצה: אל הּקצה מן הּוא לעי"ן אל"ף ׁשּבין החילּוק ׁשּכללּות ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָונמצא,
קרֹובֹו". "עם - יׂשראל ּבבני ׁשּבחר עֹולם" ׁשל "אּלּופֹו על רֹומזת אל"ף ואילּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם,

ּבעי"ן: "מכֹוערֹות" - ּוּבּבבלי ּבאל"ף, "ּכאּורֹות" נאמר ּבירּוׁשלמי מּדּוע יּובן ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָועלּֿפיֿזה

ענין  הּוא ירּוׁשלמי ּתלמּוד ואילּו ,חֹוׁש ׁשל ענין - הֹוׁשיבני" "ּבּמחׁשּכים נאמר ּבבלי ּתלמּוד ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָאֹודֹות
הּוא: מאיר רּבי ׁשל ׁשענינֹו - חכמים לׁשאר מאיר רּבי ׁשּבין החילּוק עלּֿדר הּוא זה וחילּוק אֹור. ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

ירּוׁשלמי. ּתלמּוד ּבדּוגמת אֹור, ׁשל ענין ב), יג, (עירובין ּבהלכה" חכמים עיני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מאיר

ׁש"ּבתֹורתֹו ּכׁשם ּבתלמּוד ולכן, כן ּכמֹו ּבעי"ן), ולא (ּבאל"ף אֹור" ּכתנֹות ּכתּוב מצאּו מאיר רּבי ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבעי"ן). ולא (ּבאל"ף ּדוקא "ּכאּורֹות" נאמר ְְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָֹירּוׁשלמי

עֹוד. ויחּכם לחכם ְְְְֶֶַָָוּתן
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו,

וכיון שנמצאים אנו, בימי סגולה, בימים שלפני חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולת רבנו נשיאנו 

ראש ישראל וגופא בתר רישא אזיל, יהי רצון אשר כאו"א מאתנו בתכ"י יגאל מכל הענינים המבלבלים 

הן בגשם והן ברוח, ומתוך הרחבת הדעת יגבירו חיילים בכל אותם הענינים עליהם מסר נפשו בעל 

השמחה, ויוכל לעבוד השי"ת בשמחה ובטוב לבב, ולכל לראש בהעמדת תלמידים יראי ה' ולומדים 

תורתו תמימה )הנגלה והפנימית( ומקיימי מצות ה' בהידור.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט.

קעז
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יג  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן
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íåéá [åë שם הקודם לסעיף כהמשך בא זה סעיף -

לא  עדיין אך הגמרא, חכמי בימי המפטיר מנהג הובא
זה. בסעיף המבוארת לימינו הנפקאֿמינא נתבארה

àøîâä éîëç [æë למנין עולה שהמפטיר לדיעה בין -
ז'54ז' למנין עולה אינו שהמפטיר לדיעה בין ,55.

zetqede mipeiv
קודם 52) תחלה בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר ס"ו:

המשנה  חכמי ובימי רפ"ב בסימן שנתבאר כמו ההפטרה
למנין  עולה והיה יום של בענינו בתורה קורא היה והגמרא
אחריהם  הגאונים הנהיגו וכן תקנו סבוראי ורבנן גברי ה'

שבפנחס. המוספין בפרשת המפטיר שיקרא
ס"א.53) כדלעיל

מכל 54) המפטיר קריאת קודם קדיש אומרים שבימינו אף
נמנית  זו ולדיעה רגילה קריאה של חשיבות לה יש מקום
(כדלהלן  הקריאה י"ח שיוצאים וכלֿשכן הקרואים, בין

סי"ט).
את 55) שיקראו וכן קוראים ז' שיקראו הוא החיוב שעיקר

הקורא. מיהו חילוק ללא הקריאה כל

•
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לאלתר · לאכול שלא הפסולת מתוך אוכל הבורר וכן
נעשה  ביום בו אפילו זמן לאחר לאכלו להניחו אלא
אכילה  דרך לומר כאן שייך שלא לפי וחייב לאוצר כבורר

לאלתר: אוכל שאינו כיון הוא כך

לא ‚ אם אבל ממש לסעודה סמוך אלא לאלתר קרוי ואינו
לסעודה  סמוך שהוא כל אך אסור שעה לאחר עד יאכל
שתימשך  פי על אף סעודה אותה כל לצורך לברור מותר
לצורך  לברור מותר עמו מסובין אחרים ואפילו זמן איזה
בכך  אין הסעודה לאחר עד מברירתו נשתייר ואם כולם

יערים: שלא ובלבד בהיתר שבירר כיון כלום

או „ מאוכל פסולת בבורר אלא בורר משום איסור אין
חפץ  אינו אפילו מאוכל אוכל בורר אם אבל להיפך
נקרא  אינו וזורקו נוטלו והשני מהם אחד אלא כלל לאכול
מותר  ולפיכך לאכילה ראוי והוא הואיל כך בשביל פסולת
משום  בזה ואין לאכול שחפץ האוכל מתוך אותו לברור

אוכל. מתוך פסולת בורר

שאינו  פי על אף הדחק מתוך אלא לאכילה ראוי אינו ואם
מכל  התורה מן בברירתו איסור ואין גמור פסולת נקרא
אסור  ולכן גמור בפסולת כמו סופרים מדברי אסור מקום
אפילו  שלאטי"ן) (שקורין הירק מן המעופשים העלין להסיר
העלין  מן הירק יברור אלא הדחק ע"י לאכילה ראויין הן אם
עד  לברור שלא ליזהר וצריך הפסולת מתוך האוכל דהיינו
ואז  ממש לסעודה סמוך שיהא הכנסת בית יציאת לאחר

סעודה: באותה ממנו לאכול שצריך מה כל לברור מותר

מאוכל ‰ אוכל לברור שמותר אמורים דברים במה
אוכלים  מיני שני לפניו היו אם אבל אחד מין כשהכל
ולהניח  לאלתר מהם אחד לאכול לברור ורוצה מעורבים
לאכלו  שרוצה המין אותו הרי זמן לאחר לאכלו השני
לברור  צריך ולכן כפסולת חשוב והשני אוכל נקרא לאלתר
אוכל  דהיינו השני מתוך לאלתר לאכלו שרוצה אותו בידו
לאחר  לאכלו ומניחו בוררו ואם להיפך ולא הפסולת מתוך

חייב: ביום לבו אפילו זמן
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Â ו אוכלים מיני ב' נקראים דגים מיני בידו שני לברור אסור
מסעודה  ולא לאלתר לאכלו שרוצה המין אותו אלא
כל  וניכרות גדולות הן אחד מין של שהמין ואע"פ לסעודה
אעפ"כ  כלל ברירה כאן שייך שלא ואפשר עצמה בפני אחת

הוא. חטאת חיוב ספק כי להקל אין

מתוך  גדולות חתיכות שבורר אע"פ אחד מין שהוא כל אבל
לאכילה  ראוי והכל הואיל כלל ברירה נקראת אינה קטנות
כדי  אפילו שירצה ענין בכל לברור ומותר פסולת כאן ואין
ובורר  מינים שני היו ואפילו ביום בו זמן לאחר לאכול
ואיננו  הואיל מותר הקטנות מתוך הגדולות יחד משניהם

מחבירו: אחד מין בורר

Ê מפני חייב שלהם פסולת מתוך תורמסין הבורר
עמהם  אותם כשישלקו אותם ממתקת שלהם שהפסולת

פסולת  חשובים הם לפיכך מאד מרים הם כן ומבלעדי
כבורר  ונמצא אוכל חשובה אותם הממתקת שלהם ופסולת
לאכול  כדי בידו בורר אפילו וחייב אוכל מתוך פסולת

לאלתר:

Á דברים בשאר ישנו כך באוכלין ברירה איסור שיש כשם
מינים  ב' שהם או שלהם הפסולת עם המעורבים
ורוצה  מעורבים כלים מיני ב' לפניו היו אם כגון מעורבים
חשוב  זה מין הרי בו להשתמש כדי מחבירו אחד מין לברור
מתוך  האוכל לברור וצריך כפסולת חשוב והשני כאוכל
וניכר  מחבירו גדול מהם שאחד אעפ"י להפך ולא הפסולת
לאלתר  בו להשתמש כדי שיברור צריך וגם עצמו בפני

אוכלין: מיני בשני כמ"ש

בֿח  סעיפים בשבת הבורר דין שיט סימן חלק
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שהקב  דהא זה, פי על ""[והנה, חייך ה אינה הוא "

מנגד  חייו וישליך נפשו ימסור שהאדם מספקת סיבה

והקב  ישראל בני בין שהקשר מזה, מובן ית', ה "עבורו

יותר  עמוק קשר הוא נפש, המסירת כח בא שממנו

הקב  עם ש "מהקשר זה בגלל חייך "ה ."הוא

ומבאר:] שהולך וזהו

'úé àåäù äî åðééä êééç àåä éë ùåøéô äðä éë
äéçî æ"éòù ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî
àìîî úðéçáã ìéòì 'úð øáëå ,ïéîìò ìë äåäîå
ìáà ,'úé åðîî ãáì äøàä ÷ø àåä ááåñå
ììë ïéîìò øãâá åðéà 'úé åúåîöòå åúåäî

.ïéîìòì àìîîå ááåñ úåéäì åìéôà
מאתו  החיות השפעת על קאי חייך" הוא "כי
ובשתי  העולמות, את ולהחיות לברוא יתברך
הממלא  אור שני), (פרק לעיל שנזכרו המדריגות
רק  הם דשניהם עלמין, כל הסובב ואור עלמין כל
ועצמותו  מהותו משא"כ יתברך, ממנו לבד הארה
עליו  לומר שייך ולא כלל עלמין בגדר אינו יתברך

עלמין". כל "סובב אפילו שהוא ית'

úåîìåòäù äî úå÷ìàä ø÷éò àéä äæ àì éë
.'úé åðîî íúåéç íéìá÷îå åðîî íéåäúî

לברוא  ויכולתו בכוחו יתברך הוא שרק אע"פ
שיכולתו  הקב"ה של זו גדלות מקום מכל מאין, יש
העיקרית, גדלותו את מבטאת אינה מאין יש לברוא

ושלימותו  מעלתו היינו - האלקות" "עיקר זה דאין
יתברך. אצלו לגמרי טפל ענין רק אלא העיקרית,

øçàìå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éøäù
àøåá äéä àì åìéà íâå ,ùîî äåùá àøáðù

.'úé åéðôì äåù ìëä äéä úåîìåòä
כלל  מקום תופס אינו העולמות בריאת ענין
את  בורא הקב"ה הי' לא אילו שגם ית', אצלו
וכפי  יתברך, לפניו שווה הכל הי' העולמות
אתה  העולם, נברא שלא עד הוא "אתה שאומרים
הכל  יתברך שאצלו פירוש, העולם", משנברא הוא
שנברא  ולאחר העולם שנברא קודם ממש בשווה
העולמות  כל בריאת (וכן עוה"ז דבריאת העולם,
יתברך  בו שינוי שום פועלת אינה העליונים)
שניתי), לא ה' אני (וכמ"ש ליש מאין בהבראם
מקום  תופס אינו הבריאה ענין שכל לפי והיינו

יתברך. ומהותו בעצמותו

äøàä ÷ø åäæ úåîìåòä äåäîå äéçîù äî àìà
ùé äàéøáä '÷ð êëìã à"îá ù"îëå .'úé åðîî
äøàä é"ò ÷ø àåä ùéä úååäúä úðéçáù ,ïéàî

.êøáúé åúåîöòå åúåäî éáâì ïéà '÷ðù ,ãáì
הוא  העולמות את ובורא המהווה האלקי הכח
ועצמותו  מהותו (ולא יתברך ממנו הארה רק
אחד  שזהו אחר במקום וכמבואר יתברך),
דלכאורה  מאין", יש "בריאה בביטוי הפירושים
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.âéíBéa[ekéøö ïéà éðMa àøB÷ øéèônäå ïBLàø øôña ïépnä íéìLäì íéâäBð íéøôñ 'á íéàéöBnLøîBì C §¤¦¦§¨¦£¦§©§¦©¦§¨§¥¤¦§©©§¦¥©¥¦¥¨¦©
'á øôña ïéôñenä úLøt ïéøB÷L áBè íBé ìëa ïBâk íéðBàbä úð÷zî àlà Bðéà éðMä øôqL íéîia©¨¦¤¥¤©¥¦¥¤¨¦©¨©©§¦§§¨¤¦¨¨©©¨¦§¥¤

ç"ôú ïîéña øàaúiL Bîk íéðBàbä úð÷zî àlà Bðéà eæ äLøt úàéø÷e52dúBà àøBwL äîa éc éàãåa §¦©©¨¨¥¤¨¦©¨©©§¦§¤¦§¨¥§¦¨§©©©§©¤¥¨
øôñaL äLøtä úàéøwL íéîia elôà àlà äøBzä ãBák ìéáMa àlà dàøB÷ BðéàL ét ìò óà øéèônä©©§¦©©¦¤¥§¨¤¨¦§¦§©¨¤¨£¦©¨¦¤§¦©©¨¨¨¤§¥¤
ét ìò óà øãà LãçaL úBiLøt 'ãå úaMa ìçL Lãç Làø ïBâk äìBãbä úñðk éLðà úð÷zî àeä éðL¥¦¦©¨©©§¥§¤¤©§¨§ŸŸ¤¤¨§©¨§©§¦¤§Ÿ¤£¨©©¦
ìëa äLøtä úàéø÷ éøäL äøBzä ãBák ìéáMa àlà dàøB÷ BðéàL ét ìò óà dúBø÷ì øéèônä ìëé ïë¥¨Ÿ©©§¦¦§¨©©¦¤¥§¨¤¨©§¦§©¨¤£¥§¦©©¨¨¨§¨

íBìLä-åéìò eðéaø äLî úð÷zî àéä úaL53àøîbä éîëç éîéa dîéìLî øéèônä äéä ïë ét ìò óàå[fk: ©¨¦¦©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨§©©¦¥¨¨©©§¦©§¦¨¦¥©§¥©§¨¨
יג  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן
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`zax `zkld
íåéá [åë שם הקודם לסעיף כהמשך בא זה סעיף -

לא  עדיין אך הגמרא, חכמי בימי המפטיר מנהג הובא
זה. בסעיף המבוארת לימינו הנפקאֿמינא נתבארה

àøîâä éîëç [æë למנין עולה שהמפטיר לדיעה בין -
ז'54ז' למנין עולה אינו שהמפטיר לדיעה בין ,55.

zetqede mipeiv
קודם 52) תחלה בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר ס"ו:

המשנה  חכמי ובימי רפ"ב בסימן שנתבאר כמו ההפטרה
למנין  עולה והיה יום של בענינו בתורה קורא היה והגמרא
אחריהם  הגאונים הנהיגו וכן תקנו סבוראי ורבנן גברי ה'

שבפנחס. המוספין בפרשת המפטיר שיקרא
ס"א.53) כדלעיל

מכל 54) המפטיר קריאת קודם קדיש אומרים שבימינו אף
נמנית  זו ולדיעה רגילה קריאה של חשיבות לה יש מקום
(כדלהלן  הקריאה י"ח שיוצאים וכלֿשכן הקרואים, בין

סי"ט).
את 55) שיקראו וכן קוראים ז' שיקראו הוא החיוב שעיקר

הקורא. מיהו חילוק ללא הקריאה כל

•

zay zekld - jexr ogley

לאלתר · לאכול שלא הפסולת מתוך אוכל הבורר וכן
נעשה  ביום בו אפילו זמן לאחר לאכלו להניחו אלא
אכילה  דרך לומר כאן שייך שלא לפי וחייב לאוצר כבורר

לאלתר: אוכל שאינו כיון הוא כך

לא ‚ אם אבל ממש לסעודה סמוך אלא לאלתר קרוי ואינו
לסעודה  סמוך שהוא כל אך אסור שעה לאחר עד יאכל
שתימשך  פי על אף סעודה אותה כל לצורך לברור מותר
לצורך  לברור מותר עמו מסובין אחרים ואפילו זמן איזה
בכך  אין הסעודה לאחר עד מברירתו נשתייר ואם כולם

יערים: שלא ובלבד בהיתר שבירר כיון כלום

או „ מאוכל פסולת בבורר אלא בורר משום איסור אין
חפץ  אינו אפילו מאוכל אוכל בורר אם אבל להיפך
נקרא  אינו וזורקו נוטלו והשני מהם אחד אלא כלל לאכול
מותר  ולפיכך לאכילה ראוי והוא הואיל כך בשביל פסולת
משום  בזה ואין לאכול שחפץ האוכל מתוך אותו לברור

אוכל. מתוך פסולת בורר

שאינו  פי על אף הדחק מתוך אלא לאכילה ראוי אינו ואם
מכל  התורה מן בברירתו איסור ואין גמור פסולת נקרא
אסור  ולכן גמור בפסולת כמו סופרים מדברי אסור מקום
אפילו  שלאטי"ן) (שקורין הירק מן המעופשים העלין להסיר
העלין  מן הירק יברור אלא הדחק ע"י לאכילה ראויין הן אם
עד  לברור שלא ליזהר וצריך הפסולת מתוך האוכל דהיינו
ואז  ממש לסעודה סמוך שיהא הכנסת בית יציאת לאחר

סעודה: באותה ממנו לאכול שצריך מה כל לברור מותר

מאוכל ‰ אוכל לברור שמותר אמורים דברים במה
אוכלים  מיני שני לפניו היו אם אבל אחד מין כשהכל
ולהניח  לאלתר מהם אחד לאכול לברור ורוצה מעורבים
לאכלו  שרוצה המין אותו הרי זמן לאחר לאכלו השני
לברור  צריך ולכן כפסולת חשוב והשני אוכל נקרא לאלתר
אוכל  דהיינו השני מתוך לאלתר לאכלו שרוצה אותו בידו
לאחר  לאכלו ומניחו בוררו ואם להיפך ולא הפסולת מתוך

חייב: ביום לבו אפילו זמן
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Â ו אוכלים מיני ב' נקראים דגים מיני בידו שני לברור אסור
מסעודה  ולא לאלתר לאכלו שרוצה המין אותו אלא
כל  וניכרות גדולות הן אחד מין של שהמין ואע"פ לסעודה
אעפ"כ  כלל ברירה כאן שייך שלא ואפשר עצמה בפני אחת

הוא. חטאת חיוב ספק כי להקל אין

מתוך  גדולות חתיכות שבורר אע"פ אחד מין שהוא כל אבל
לאכילה  ראוי והכל הואיל כלל ברירה נקראת אינה קטנות
כדי  אפילו שירצה ענין בכל לברור ומותר פסולת כאן ואין
ובורר  מינים שני היו ואפילו ביום בו זמן לאחר לאכול
ואיננו  הואיל מותר הקטנות מתוך הגדולות יחד משניהם

מחבירו: אחד מין בורר

Ê מפני חייב שלהם פסולת מתוך תורמסין הבורר
עמהם  אותם כשישלקו אותם ממתקת שלהם שהפסולת

פסולת  חשובים הם לפיכך מאד מרים הם כן ומבלעדי
כבורר  ונמצא אוכל חשובה אותם הממתקת שלהם ופסולת
לאכול  כדי בידו בורר אפילו וחייב אוכל מתוך פסולת

לאלתר:

Á דברים בשאר ישנו כך באוכלין ברירה איסור שיש כשם
מינים  ב' שהם או שלהם הפסולת עם המעורבים
ורוצה  מעורבים כלים מיני ב' לפניו היו אם כגון מעורבים
חשוב  זה מין הרי בו להשתמש כדי מחבירו אחד מין לברור
מתוך  האוכל לברור וצריך כפסולת חשוב והשני כאוכל
וניכר  מחבירו גדול מהם שאחד אעפ"י להפך ולא הפסולת
לאלתר  בו להשתמש כדי שיברור צריך וגם עצמו בפני

אוכלין: מיני בשני כמ"ש

בֿח  סעיפים בשבת הבורר דין שיט סימן חלק
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שהקב  דהא זה, פי על ""[והנה, חייך ה אינה הוא "

מנגד  חייו וישליך נפשו ימסור שהאדם מספקת סיבה

והקב  ישראל בני בין שהקשר מזה, מובן ית', ה "עבורו

יותר  עמוק קשר הוא נפש, המסירת כח בא שממנו

הקב  עם ש "מהקשר זה בגלל חייך "ה ."הוא

ומבאר:] שהולך וזהו

'úé àåäù äî åðééä êééç àåä éë ùåøéô äðä éë
äéçî æ"éòù ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî
àìîî úðéçáã ìéòì 'úð øáëå ,ïéîìò ìë äåäîå
ìáà ,'úé åðîî ãáì äøàä ÷ø àåä ááåñå
ììë ïéîìò øãâá åðéà 'úé åúåîöòå åúåäî

.ïéîìòì àìîîå ááåñ úåéäì åìéôà
מאתו  החיות השפעת על קאי חייך" הוא "כי
ובשתי  העולמות, את ולהחיות לברוא יתברך
הממלא  אור שני), (פרק לעיל שנזכרו המדריגות
רק  הם דשניהם עלמין, כל הסובב ואור עלמין כל
ועצמותו  מהותו משא"כ יתברך, ממנו לבד הארה
עליו  לומר שייך ולא כלל עלמין בגדר אינו יתברך

עלמין". כל "סובב אפילו שהוא ית'

úåîìåòäù äî úå÷ìàä ø÷éò àéä äæ àì éë
.'úé åðîî íúåéç íéìá÷îå åðîî íéåäúî

לברוא  ויכולתו בכוחו יתברך הוא שרק אע"פ
שיכולתו  הקב"ה של זו גדלות מקום מכל מאין, יש
העיקרית, גדלותו את מבטאת אינה מאין יש לברוא

ושלימותו  מעלתו היינו - האלקות" "עיקר זה דאין
יתברך. אצלו לגמרי טפל ענין רק אלא העיקרית,

øçàìå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éøäù
àøåá äéä àì åìéà íâå ,ùîî äåùá àøáðù

.'úé åéðôì äåù ìëä äéä úåîìåòä
כלל  מקום תופס אינו העולמות בריאת ענין
את  בורא הקב"ה הי' לא אילו שגם ית', אצלו
וכפי  יתברך, לפניו שווה הכל הי' העולמות
אתה  העולם, נברא שלא עד הוא "אתה שאומרים
הכל  יתברך שאצלו פירוש, העולם", משנברא הוא
שנברא  ולאחר העולם שנברא קודם ממש בשווה
העולמות  כל בריאת (וכן עוה"ז דבריאת העולם,
יתברך  בו שינוי שום פועלת אינה העליונים)
שניתי), לא ה' אני (וכמ"ש ליש מאין בהבראם
מקום  תופס אינו הבריאה ענין שכל לפי והיינו

יתברך. ומהותו בעצמותו

äøàä ÷ø åäæ úåîìåòä äåäîå äéçîù äî àìà
ùé äàéøáä '÷ð êëìã à"îá ù"îëå .'úé åðîî
äøàä é"ò ÷ø àåä ùéä úååäúä úðéçáù ,ïéàî

.êøáúé åúåîöòå åúåäî éáâì ïéà '÷ðù ,ãáì
הוא  העולמות את ובורא המהווה האלקי הכח
ועצמותו  מהותו (ולא יתברך ממנו הארה רק
אחד  שזהו אחר במקום וכמבואר יתברך),
דלכאורה  מאין", יש "בריאה בביטוי הפירושים
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וכמ"ש  יתברך, ממנו היא הבריאה הלא מובן, אינו
שנבראו  אומרים מדוע וא"כ הכל", ממך "כי
וה"מצוי" ה"יש" הוא יתברך הוא והלא "מאין",

האמיתי?

המחי' הבורא האלקי שהכח הוא, התירוץ אלא
הארה  אלא שאינו לפי "אין", נקרא העולמות את
מהותו  לגבי וחשיבות ערך שום לה שאין לבד,

יתברך. ועצמותו

שאינו  השמש כדור גוף לגבי השמש אור וע"ד
שום  פועלת שאינה השמש מן לבד הארה אלא
בהשמש  ושינוי נפק"מ שום דאין בהשמש, שינוי
הארץ  אל מגיע אורו שאין המעונן יום הוא אם בין
כשיש  הקיץ באמצע בהיר יום הוא או תוקפו בכל
בהאור  אלו שינויים דכל - בעולם עצום וחום שרב
מקורו  השמש, כדור בגוף שינוי שום עושים אינם
שינוי  שום עושה אינה לבד" "הארה כי האור, של
מגופו  חלק אינו ש"הארה" להיות ב"מאור",
בעלמא  הארה רק השמש כדור גוף של ועצמותו

("אפשיין").

העולמות  את ומחי' הבורא האלקי הכח וכך
פועלת  שאינה יתברך מאתו לבד הארה רק הוא
שלא  עד הוא "אתה ולפיכך יתברך, בו שינוי שום

ממש". בשוה שנברא ולאחר העולם נברא

äúàå ,ùåøéô ,íìåë úà äéçî äúàå ù"îëå
'äå å"éú ãòå 'àî 'ä øáã úåéúåà á"ë åðééä

.íìåë úà äéçî úåéúåàä éãé ìòù ,úåàöåî
לבד  הארה אלא אינה העולמות שחיות זה ענין
דחיות  כולם", את מחי' "ואתה הכתוב בלשון נרמז

מ  היא הנבראים היינו כל "אתה" פירוש: "אתה",
כ"ב  על רמז והוא ה"א, אות בתוספת א"ת אותיות
ועד  מאל"ף עצמן האותיות הן - א"ת כי אותיות,
שמהן  הפה מוצאות חמש על רומזת והה' תי"ו,
דיבורו  שהן אלו, אותיות ידי ועל האותיות. נוצרות
שמים  ה' "בדבר כמ"ש הנבראים, כל נתהוו יתברך,
בעשרה  שנינו (וכן צבאם" כל פיו וברוח נעשו

העולם).מאמרות  נברא

úåéúåàä åîë ,ãáì äøàä ÷ø íä úåéúåàäå
.'åë ùôðä éùåáì ÷ø ïä íãàá

הבורא  האלקי שהכח שנתבאר מה גם וזהו
כ"ב  על הרומז "אתה", (בחינת הנבראים את ומחי'
הן  "אותיות" שהרי לבד, הארה רק הוא אותיות)

שבאדם, הדיבור האותיות וכמו לבד, הארה רק
להנפש. "לבוש" בשם שנקראות

בלבו  וחמדה אהבה איזו "כשנופלת ולדוגמא:
לחשב  המוח אל מהלב שעולה קודם אדם של
פשוט  חפץ רק עדיין אותיות בה אין בה ולהרהר
דרק  אצלו", הנחמד ההוא הדבר אל בלב וחשיקה
בה  ולהרהר "לחשב למוח מהלב ועולה כשחוזר
המאכל  להשיג הפועל אל מכח תאותו להוציא איך
שהן  במוחו אותיות בחינת נולדה בכאן הרי . .
בהם  והמהרהרים המדברים ועם עם כלשון אותיות
"לבוש" רק הן שאותיות נמצא העולם". ענייני כל

שבלב. לחמדה

ידן  שעל שהאותיות ושכל, בחכמה הוא וכן
השכל  מגוף חלק אינן שכלית סברא מסבירים
להם  שאין להשכל, חיצוני לבוש רק אלא עצמו
קטן  לילד אפשר שלכן עצמו. להשכל ערך שום
ואפילו  עמוק פלפול להעתיק לכתוב, כבר היודע
מבלי  בדיוק, והתיבות האותיות כל את לקרוא
ותיבות  באותיות המלובש מהשכל מאומה להבין
לו  ואין הלבוש כל את ש"תפס" ונמצא אלו,
כי  הלבוש. בתוך המלובש (השכל) מהדבר מאומה
עצמו  השכל לגבי בעלמא הארה רק הן האותיות
כדור  מגוף לבד הארה שהוא השמש אור (מעין

השמש).

íâ äìòîì àåä 'úé åúåîöòå åúåäî ë"àå
."êééç àåä éë" øëæðä åæ äâøãîå úðéçáî

êùîð äæîå ,ááåñå àìîî åúåéä ÷ø åäæ éë
êéúéåà éùôð ù"îëå ,êééç àåä éë äáäàì

.àéðúá ù"îë
הנבראים  לכל החיים מקור הוא שהקב"ה זה
הנקרא  הקב"ה של אורו רק הוא חייך") ("הוא

ו"סובב", זו "ממלא" במדריגה ההתבוננות ידי ועל
ה' את "לאהבה אהבה, באדם נולדת אלקות של
"נפשי  נאמר זה ועל חייך", הוא כי אלקיך
על  קאי ד"נפשי" התניא, בספר וכמבואר אויתיך",
ד"מפני  הוא, אויתיך" "נפשי ופירוש הקב"ה,
פירוש  אויתיך, לכך האמתיים, וחיי נפשי ה' שאתה
לחיי  המתאוה כאדם לך ותאב מתאווה שאני

נפשו".

êùîð ãâðî åééç êéìùäì ùôð úøéñîä ìáà
àåäù ,'úé åúåîöòå åúåäîî ãøôéì àìù
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éáéùç ùîî àìë äéî÷å ,íééçä ééçî äìòîì
.'åë àøáðù íãå÷ àåä äúàå

מנגד  חייו להשליך שענינה המסירתֿנפש, אבל
מהביטול  נמשך חייו), וביטול איבוד (היינו
לגמרי  למעלה שהוא כפי יתברך ועצמותו למהותו
למעלה  שהוא והיינו (כנ"ל), הבריאה ענין מכל
כל  של מקורה שהיא האלקית ההארה מן לגמרי

החיים").החיים ענין ("חיי

כלומר:

מגדר  למעלה (שהוא ית' ומהותו עצמותו מצד
בלעדו  מציאות לאיזו מקום שום אין הבריאה)
מאחר  חשיבי, ממש כלא קמי' דכולא יתברך,
ממש, בשוה ומשנברא שנברא קודם הוא שאתה
שום  היתה לא העולם שנברא שקודם כשם הרי
הרי  העולם, משנברא עתה כך מלבדו, כלל מציאות
מחיי  למעלה ("שהוא יתברך ועצמותו מהותו לגבי

כלל. מציאות שום אין החיים")

ועצמותו  מהותו עם בנ"י של הקשר מצד ולכן,
שמו  קדושת על נפשו את למסור מוכן ה"ה ית'
ממהותו  נפרד להיות רוצה שאינו דלהיות ית',
שום  וחייו למציאותו אין ששם יתברך, ועצמותו
עבורו  חייו את לאבד מוכן כן על מקום, תפיסת

יתברך.

,ìàøùéî 'à ìë çëá ùéù àåä äæ ìë äðäå
ìë ìöà ùîî ìòåôá ùôð úøéñî æà äéä ïëìå

.êøáúé åúåãçàî ãøôéì àìù ìàøùé
אחד  כל אצל בכח ישנו נפש מסירת של זה כח
כח  נתגלה ואסתר מרדכי ובימי מישראל. ואחד
שלא  ישראל כל אצל ממש בפועל נפש' ה'מסירת
כופרים  היו ש"אם (כנ"ל יתברך מאחדותו ליפרד

כלום"). להם עושים היו לא ח"ו

øå÷î äéä éëãøî éë ,éëãøî øîàî úàå åäæå
.ì"ðë éãåäé ùéà ,ìåèáä

מאמר  "ואת מודגש שבמגילה הטעם גם וזהו
היו  ההם בימים וההוראות שהציוויים גו'", מרדכי
בנ"י  ראש הי' שהוא משום רק זה שאין מרדכי, של

שחי  ההוא משום בדור אלא בקולו, לשמוע יבים
בא  ההם בימים שנדרש מסירתֿהנפש, שענין
יהודי" "איש שנקרא הצדיק, מרדכי של מכוחו

הביטול". "מקור להיותו

,úåùòì åìçä øùà úà íéãåäéä ìá÷å åäæå
ìë ìòå ,òîùðì äùòð åîéã÷äù äøåú ïúîáù
ìåèá úðéçá àåäù ,íúîùð äçøô øåáã
úåìâúä ,äøåú ïúîì åëæ êëìù ,ùôð úøéñîå
äæä ìåèáä ùåøåùçà éîéá äéä êëå .úå÷ìà

.úàù øúéá
בין  והשייכות הקשר גם מובן הנ"ל כל פי על
כל  נתעוררו שבשניהם תורה, מתן לזמן הפורים ימי
אליו  נפש ומסירת ביטול של בתנועה ממש ישראל
נעשה  ישראל שהקדימו בזה - תורה במתן יתברך:
על  וכן העליון, לרצון הביטול ענין שהוא לנשמע
ענין  ע"ד שהוא נשמתן, פרחה ודבור דבור כל
שנשמתן  יתברך), עבורו חייו (מסירת נפש המסירת
יתברך  באורו ולהכלל ליבטל כדי מהן פרחה
זה  ביטול ידי ועל סיני. הר במעמד להם שנתגלה

תורה. דמתן האלקות להתגלות ישראל בני  זכו

נתעוררו  ישראל שכל אחשורוש, בימי הי' וכך
לגבי  שאת ביתר ועוד נפש, ומסירת ביטול בבחינת

תורה. מתן זמן

çë úîçî äæ ìåèá äéä äøåú ïúîá éë
,'åë øä íäéìò äôëù àìéòìã àúåøòúàä
äéä ùåøåùçà éîéá ìáà ,'åë íéðôä íéîëå
àúúìã àúåøòúà úðéçá ,íîöò ãöî ìåèáä

.äìçú
תורה  מתן זמן לגבי הפורים בימי היתרון טעם
כח  מחמת זה ביטול הי' תורה במתן כי הוא,
"כפה  בפירוש וכמשנת"ל דלעילא, האתערותא
לה' באהבה נתעוררו שבנ"י כגיגית", הר עליהם
"כמים  בבחינת מלמעלה, האהבה גילוי מחמת
עבודתם  פרי זה ביטול הי' ולא לפנים", הפנים

ויגיעתם;

מצד  הביטול להם בא אחשורוש, בימי משא"כ
אתערותא  בחינת ובחירתם, עבודתם ידי על עצמם,
התגלות  של זמן אז הי' לא (שהרי תחלה דלתתא
פנים  הסתר אז שורר הי' אדרבה, העליונה, אהבה

נורא).

íå÷îî àåä æ"éò êùîðù äëùîää íâ ïëìå
.øúåé ïåéìò

מתן  זמן לגבי הפורים בימי מעלה שיש כשם
היתה  הפורים בימי שרק בנ"י, מצד תורתנו

ויגיעתם, עבודתם מצד מעלה ההתעוררות יש כך
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וכמ"ש  יתברך, ממנו היא הבריאה הלא מובן, אינו
שנבראו  אומרים מדוע וא"כ הכל", ממך "כי
וה"מצוי" ה"יש" הוא יתברך הוא והלא "מאין",

האמיתי?

המחי' הבורא האלקי שהכח הוא, התירוץ אלא
הארה  אלא שאינו לפי "אין", נקרא העולמות את
מהותו  לגבי וחשיבות ערך שום לה שאין לבד,

יתברך. ועצמותו

שאינו  השמש כדור גוף לגבי השמש אור וע"ד
שום  פועלת שאינה השמש מן לבד הארה אלא
בהשמש  ושינוי נפק"מ שום דאין בהשמש, שינוי
הארץ  אל מגיע אורו שאין המעונן יום הוא אם בין
כשיש  הקיץ באמצע בהיר יום הוא או תוקפו בכל
בהאור  אלו שינויים דכל - בעולם עצום וחום שרב
מקורו  השמש, כדור בגוף שינוי שום עושים אינם
שינוי  שום עושה אינה לבד" "הארה כי האור, של
מגופו  חלק אינו ש"הארה" להיות ב"מאור",
בעלמא  הארה רק השמש כדור גוף של ועצמותו

("אפשיין").

העולמות  את ומחי' הבורא האלקי הכח וכך
פועלת  שאינה יתברך מאתו לבד הארה רק הוא
שלא  עד הוא "אתה ולפיכך יתברך, בו שינוי שום

ממש". בשוה שנברא ולאחר העולם נברא

äúàå ,ùåøéô ,íìåë úà äéçî äúàå ù"îëå
'äå å"éú ãòå 'àî 'ä øáã úåéúåà á"ë åðééä

.íìåë úà äéçî úåéúåàä éãé ìòù ,úåàöåî
לבד  הארה אלא אינה העולמות שחיות זה ענין
דחיות  כולם", את מחי' "ואתה הכתוב בלשון נרמז

מ  היא הנבראים היינו כל "אתה" פירוש: "אתה",
כ"ב  על רמז והוא ה"א, אות בתוספת א"ת אותיות
ועד  מאל"ף עצמן האותיות הן - א"ת כי אותיות,
שמהן  הפה מוצאות חמש על רומזת והה' תי"ו,
דיבורו  שהן אלו, אותיות ידי ועל האותיות. נוצרות
שמים  ה' "בדבר כמ"ש הנבראים, כל נתהוו יתברך,
בעשרה  שנינו (וכן צבאם" כל פיו וברוח נעשו

העולם).מאמרות  נברא

úåéúåàä åîë ,ãáì äøàä ÷ø íä úåéúåàäå
.'åë ùôðä éùåáì ÷ø ïä íãàá

הבורא  האלקי שהכח שנתבאר מה גם וזהו
כ"ב  על הרומז "אתה", (בחינת הנבראים את ומחי'
הן  "אותיות" שהרי לבד, הארה רק הוא אותיות)

שבאדם, הדיבור האותיות וכמו לבד, הארה רק
להנפש. "לבוש" בשם שנקראות

בלבו  וחמדה אהבה איזו "כשנופלת ולדוגמא:
לחשב  המוח אל מהלב שעולה קודם אדם של
פשוט  חפץ רק עדיין אותיות בה אין בה ולהרהר
דרק  אצלו", הנחמד ההוא הדבר אל בלב וחשיקה
בה  ולהרהר "לחשב למוח מהלב ועולה כשחוזר
המאכל  להשיג הפועל אל מכח תאותו להוציא איך
שהן  במוחו אותיות בחינת נולדה בכאן הרי . .
בהם  והמהרהרים המדברים ועם עם כלשון אותיות
"לבוש" רק הן שאותיות נמצא העולם". ענייני כל

שבלב. לחמדה

ידן  שעל שהאותיות ושכל, בחכמה הוא וכן
השכל  מגוף חלק אינן שכלית סברא מסבירים
להם  שאין להשכל, חיצוני לבוש רק אלא עצמו
קטן  לילד אפשר שלכן עצמו. להשכל ערך שום
ואפילו  עמוק פלפול להעתיק לכתוב, כבר היודע
מבלי  בדיוק, והתיבות האותיות כל את לקרוא
ותיבות  באותיות המלובש מהשכל מאומה להבין
לו  ואין הלבוש כל את ש"תפס" ונמצא אלו,
כי  הלבוש. בתוך המלובש (השכל) מהדבר מאומה
עצמו  השכל לגבי בעלמא הארה רק הן האותיות
כדור  מגוף לבד הארה שהוא השמש אור (מעין

השמש).

íâ äìòîì àåä 'úé åúåîöòå åúåäî ë"àå
."êééç àåä éë" øëæðä åæ äâøãîå úðéçáî

êùîð äæîå ,ááåñå àìîî åúåéä ÷ø åäæ éë
êéúéåà éùôð ù"îëå ,êééç àåä éë äáäàì

.àéðúá ù"îë
הנבראים  לכל החיים מקור הוא שהקב"ה זה
הנקרא  הקב"ה של אורו רק הוא חייך") ("הוא

ו"סובב", זו "ממלא" במדריגה ההתבוננות ידי ועל
ה' את "לאהבה אהבה, באדם נולדת אלקות של
"נפשי  נאמר זה ועל חייך", הוא כי אלקיך
על  קאי ד"נפשי" התניא, בספר וכמבואר אויתיך",
ד"מפני  הוא, אויתיך" "נפשי ופירוש הקב"ה,
פירוש  אויתיך, לכך האמתיים, וחיי נפשי ה' שאתה
לחיי  המתאוה כאדם לך ותאב מתאווה שאני

נפשו".

êùîð ãâðî åééç êéìùäì ùôð úøéñîä ìáà
àåäù ,'úé åúåîöòå åúåäîî ãøôéì àìù
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éáéùç ùîî àìë äéî÷å ,íééçä ééçî äìòîì
.'åë àøáðù íãå÷ àåä äúàå

מנגד  חייו להשליך שענינה המסירתֿנפש, אבל
מהביטול  נמשך חייו), וביטול איבוד (היינו
לגמרי  למעלה שהוא כפי יתברך ועצמותו למהותו
למעלה  שהוא והיינו (כנ"ל), הבריאה ענין מכל
כל  של מקורה שהיא האלקית ההארה מן לגמרי

החיים").החיים ענין ("חיי

כלומר:

מגדר  למעלה (שהוא ית' ומהותו עצמותו מצד
בלעדו  מציאות לאיזו מקום שום אין הבריאה)
מאחר  חשיבי, ממש כלא קמי' דכולא יתברך,
ממש, בשוה ומשנברא שנברא קודם הוא שאתה
שום  היתה לא העולם שנברא שקודם כשם הרי
הרי  העולם, משנברא עתה כך מלבדו, כלל מציאות
מחיי  למעלה ("שהוא יתברך ועצמותו מהותו לגבי

כלל. מציאות שום אין החיים")

ועצמותו  מהותו עם בנ"י של הקשר מצד ולכן,
שמו  קדושת על נפשו את למסור מוכן ה"ה ית'
ממהותו  נפרד להיות רוצה שאינו דלהיות ית',
שום  וחייו למציאותו אין ששם יתברך, ועצמותו
עבורו  חייו את לאבד מוכן כן על מקום, תפיסת

יתברך.

,ìàøùéî 'à ìë çëá ùéù àåä äæ ìë äðäå
ìë ìöà ùîî ìòåôá ùôð úøéñî æà äéä ïëìå

.êøáúé åúåãçàî ãøôéì àìù ìàøùé
אחד  כל אצל בכח ישנו נפש מסירת של זה כח
כח  נתגלה ואסתר מרדכי ובימי מישראל. ואחד
שלא  ישראל כל אצל ממש בפועל נפש' ה'מסירת
כופרים  היו ש"אם (כנ"ל יתברך מאחדותו ליפרד

כלום"). להם עושים היו לא ח"ו

øå÷î äéä éëãøî éë ,éëãøî øîàî úàå åäæå
.ì"ðë éãåäé ùéà ,ìåèáä

מאמר  "ואת מודגש שבמגילה הטעם גם וזהו
היו  ההם בימים וההוראות שהציוויים גו'", מרדכי
בנ"י  ראש הי' שהוא משום רק זה שאין מרדכי, של

שחי  ההוא משום בדור אלא בקולו, לשמוע יבים
בא  ההם בימים שנדרש מסירתֿהנפש, שענין
יהודי" "איש שנקרא הצדיק, מרדכי של מכוחו

הביטול". "מקור להיותו

,úåùòì åìçä øùà úà íéãåäéä ìá÷å åäæå
ìë ìòå ,òîùðì äùòð åîéã÷äù äøåú ïúîáù
ìåèá úðéçá àåäù ,íúîùð äçøô øåáã
úåìâúä ,äøåú ïúîì åëæ êëìù ,ùôð úøéñîå
äæä ìåèáä ùåøåùçà éîéá äéä êëå .úå÷ìà

.úàù øúéá
בין  והשייכות הקשר גם מובן הנ"ל כל פי על
כל  נתעוררו שבשניהם תורה, מתן לזמן הפורים ימי
אליו  נפש ומסירת ביטול של בתנועה ממש ישראל
נעשה  ישראל שהקדימו בזה - תורה במתן יתברך:
על  וכן העליון, לרצון הביטול ענין שהוא לנשמע
ענין  ע"ד שהוא נשמתן, פרחה ודבור דבור כל
שנשמתן  יתברך), עבורו חייו (מסירת נפש המסירת
יתברך  באורו ולהכלל ליבטל כדי מהן פרחה
זה  ביטול ידי ועל סיני. הר במעמד להם שנתגלה

תורה. דמתן האלקות להתגלות ישראל בני  זכו

נתעוררו  ישראל שכל אחשורוש, בימי הי' וכך
לגבי  שאת ביתר ועוד נפש, ומסירת ביטול בבחינת

תורה. מתן זמן

çë úîçî äæ ìåèá äéä äøåú ïúîá éë
,'åë øä íäéìò äôëù àìéòìã àúåøòúàä
äéä ùåøåùçà éîéá ìáà ,'åë íéðôä íéîëå
àúúìã àúåøòúà úðéçá ,íîöò ãöî ìåèáä

.äìçú
תורה  מתן זמן לגבי הפורים בימי היתרון טעם
כח  מחמת זה ביטול הי' תורה במתן כי הוא,
"כפה  בפירוש וכמשנת"ל דלעילא, האתערותא
לה' באהבה נתעוררו שבנ"י כגיגית", הר עליהם
"כמים  בבחינת מלמעלה, האהבה גילוי מחמת
עבודתם  פרי זה ביטול הי' ולא לפנים", הפנים

ויגיעתם;

מצד  הביטול להם בא אחשורוש, בימי משא"כ
אתערותא  בחינת ובחירתם, עבודתם ידי על עצמם,
התגלות  של זמן אז הי' לא (שהרי תחלה דלתתא
פנים  הסתר אז שורר הי' אדרבה, העליונה, אהבה

נורא).

íå÷îî àåä æ"éò êùîðù äëùîää íâ ïëìå
.øúåé ïåéìò

מתן  זמן לגבי הפורים בימי מעלה שיש כשם
היתה  הפורים בימי שרק בנ"י, מצד תורתנו

ויגיעתם, עבודתם מצד מעלה ההתעוררות יש כך
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הפורים  בימי שנמשך האלקי האור מדריגת מצד גם
ה'צמח  בהגהת וכמבואר תורתנו, מתן זמן לגבי
(ההתעוררות  דלעילא" דה"אתערותא כאן צדק'
מ"אתערותא  וכתוצאה לאחרי הבאה מלמעלה)
עליונה  ממדריגה היא האדם), (עבודת דלתתא"
חסד  בתור שבאה דלעילא" מה"אתערותא יותר
תורה, (כבמתן האדם עבודת הקדמת בלי חנם

כנ"ל). העליונה אהבה בגילוי שהתחיל

äìçúä ,åìçä ÷ø '÷ð äøåú ïúîáù éåìéâäù ãò
,íéøåôá íäì êùîðù äëùîää øåà éáâì

.øîâä åäæù ìá÷å àø÷ðù
תורה  שמתן הטעם יותר בעומק יובן ובזה

נחשב  שאז הפורים, ימי לגבי "החלו" בשם נקרא
של  במצבם להמעלה דנוסף התורה. קבלת גמר
כח  מחמת רק הביטול בא תורה שבמתן ישראל,
מצד  הביטול הי' הפורים ובימי דלעילא האתערותא
שנגלה  האלקי האור מדריגת מצד גם הנה - עצמם
ו"תחילה" "החלו" בשם תורה מתן נקרא מלמעלה

"גמר" כי הפורים, ימי לגבי ההמשכה ותכלית לבד
אז  שרק הפורים, בימי רק הי' "וקבל") (שנקרא

ממש. יתברך ועצמותו ממהותו לישראל נמשך

.'åë íéãåäéä ìá÷å åäæå
e wxt yipi` aiig d''c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

מל'‡Í(עב) כתר בחי' למה להבין יש עדיין מ"מ
אלקא  לי' דקרו מאחר המן ע"י היה לא
הוא  והחוט הקו דבחי' ידוע הנה אמנם כו' דאלקיא
סתרו  חשך שנקרא דמק"פ הצמצום בחי' אחר שנמשך
לאחר  אבל אא"ס עצמות להעלים סתר בחי' והוא
והוא  חשך מני עמקו' מגלה נאמר והחשך הצמצום
פנימית  מבחי' בא שהוא הזה דקו האור גילוי בחי'
אסתיר  נאמר סתרו שבחשך והיינו דוקא אא"ס ועצמות
הגם  וא"כ כו' וחוט בקו גלוי לידי בא ואח"כ פני
הקו  דאור והעלם מקיף בחינת הוא זה צמצום שבחינת
מבחינת  למעלה הוא זה קו בחי' של שרשו אבל כו'
ומשם  כו' דאא"ס פנימית בבחינת והוא הזה הצמצום
כל  ע"כ כו' פני אסתיר הסתר שנקרא כנ"י שרש נמשך
תחלה  האור נתעלם כי מהם אינו פנים בהסתר שאינו
מל' בחי' כי מלכות כתר בחי' והיינו כו' מאיר ואח"כ
מתלבש  הרי הצמצום אחר הקו על שמאיר דא"ס
שלפני  עצמו אא"ס משא"כ כו' והעלם לבוש בבחינת
ומשם  כנ"ל בקו גילוי בבחי' ובא שמאיר הצמצום
דא"ק  ראש שע"ג וכתר העטרה בחי' על האור נמשך
למעלה  שמבואר (ואע"פ כו' הקו בראשית שהוא
א"א  או דא"ק וכתר העטרה על מלביש מלכות דלבוש
כתר  שנק' מאחר דעטרה המקיף בחינת שרש אבל כו'
דא"ס  דמל' כתר בבחי' שרשו למעלה גם הרי מלכות
אחר  שמאיר דא"ס מל' לבוש מבחינת למעלה שהוא
כח  אין ולפ"ז כו') הקו על מקיף בבחינת הצמצום

דוקא  ישראל ע"י רק בראשו מל' כתר ניתן להיות
שלמעלה  הרצון בבטול נעשה כמו במס"נ שמך מקדשי
עלו  שישראל מפני וזהו כו' וקו שבאור החכמה מן
לידי  יצאו ואח"כ הצמצום שלפני הפשוטה במחשבה
דאא"ס  ועצמיו' פנימי' מבחינת שזהו קו בבחינת גלוי
אשר  כו' קרובו עם ישראל ממש עמו ה' חלק כי דוקא
שנעשה  הברור לאחר גם וכלל כלל להמן שם שרש אין
ה' בדרכי הלב גבהות בבחינת כמו הקדושה בבחינת
דחיה  מקיף בבחינת רק מגיע אינו המן שרש כי כו'
במקום  (וכמ"ש דיחידה במקיף לא אבל החכמה שהיא
רק  הוא והלבונה להו לית דבבואה בבואה בענין אחר
וכל  מכל הביטול אמיתית בחינת אבל כו') דחיה מקיף
ה"ז  שלמעלה דיחידה מקיף בבחי' מגיע הוא דכנ"י
להיות  אור גילוי לידי לבא שא"א האמיתי אין בבחי'
הבטול  תכלית ע"י כ"א כו' ועטרה כתר בבחינת מאיר
הבטול  ותכלית וכלל כלל וגסות יש בחינת ע"י ולא
העצמות  בבחי' שרשן מצד דוקא בישראל אלא אינו
דוקא  במ"ת אמו לו שעטרה בעטרה והיינו כנ"ל ממש
בחי' נמשך נעשה ע"י ונשמע נעשה שא' כנ"י שהן
וע"י  כנ"ל המצות שרש שהוא גלגלתא בבחינת עטרה
התורה  מקור שהוא מו"ס בבחי' האור נמשך ונשמע
שמחבר  כו' עמודי תר"ך שנקרא הכתר כללות שזהו כו'
מלכות  כתר נתן ואשר וזהו מטה למטה אא"ס עצמות
היהודים  וקבל כמ"ש מ"ת בזמן שזהו כבר נתן בראשו

וד"ל: כנ"ל מ"ת בזמן לעשות החלו אשר את

mixetd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â ורעו זרים ועמדו כתי' שבגמ', הקושיא יובן בזה
כאן  ל"ק ומשני כו' דגנך ואספת וכתי' צאנכם
שאין  בזמן וכאן מקום של רצונו עושין שישראל בזמן

בתוס' והקשה בפ'ערש"מ, כתי' דגנך ואספת שהרי
ז"ל  הה"מ ותי' ערש"מ, אין הוא ואיך שמוע אם והי'
לפי  מקום של רצונו עושין אין שני' פ' נק' דלכך נ"ע
וכי  מובן אינו עדיין זה וגם מאדך, בכל בה נאמר שלא
עושין  אין נק' יהי' מאדך בכל בה נאמר שלא מפני
נפשכם. ובכל לבבכם בכל נא' שהרי מקום של רצונו
הנה  כתי' דהנה מקום, פי' מקודם י"ל זה להבין והנה
ומטה  מעלה ו"ק כולל הוא מקום דהנה אתי, מקום
ו"ק  למטה שיש כמו והנה ודרום, צפון מערב מזרח
של  שרש שהוא מקום בחי' ג"כ יש למעלה כמו"כ
מה  היינו מעלה ופי' ומטה, מעלה ו"ק בחי' המקום
נק' בהשגה שבא ומה מעלה נק' מהשגה שלמעלה
לפי  געה"ע נק' שלכך וגעה"ת געה"ע וכמו מטה,
צפון  וכן שבגעה"ת, לנשמות מהשגה למעלה שהוא
מדות  ו' בחי' הוא המקום ושרש חו"ג בחי' הוא ודרום
ממכ"ע  בחי' הוא כ"ז והנה כו', הגדולה ה' לך עליונות

שמאיר  והיינו מקום שנק' לעולמות מקור שנעשה
למעלה  הוא הסוכ"ע אא"ס אבל התלבשות בבחי'
שייך  אין ומקיף העלם בבחי' שמאיר לפי מקום מגדר
בשוה, וארץ בשמים והקדוש וכמ"ש כלל ומטה מעלה
שממשיכים  היינו מקום של רצונו עושין פי' והנה
בחי' שהוא מקום בבחי' סוכ"ע בחי' שהוא רצון מבחי'
ויהי' הסוכ"ע אור ממש פנימי' בבחי' שיאיר ממכ"ע
למעלה  מבחי' במקום כשיאיר ביטול בבחי' המקום גם
שהי' אף מהמדה אינו הארון מקום וכמו מהמקום,
לפי  כלל מקום תופס הי' לא אעפי"כ וחצי אמתיים
ועד"ז  במקום, מהמקום שלמעלה מבחי' מאיר שהי'
דבכל  אהבה ע"י היא זו והמשכה ערש"מ, פי' הוא
שום  בלי דהיינו גבול בלי הוא מאדך בחי' כי מאדך
ותוכיות  בפנימי' שמגיע לפי והוא כלל, ומעכב מונע
בחי' שהוא הנפש מקיף שבחי' דהיינו ממש הלב
גורם  עי"ז לכן פנימי' בבחי' מתגלה שבנפש יחידה
מקיף  בחי' שהוא סוכ"ע בחי' שיומשך ג"כ למעלה
ראשונה  שפ' וזהו ערש"מ וזהו בפנימי', ממכ"ע בבחי'

ערש"מ. נק' מאדך בכל בה שנא' לפי
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â'ממשיכי בנש"י בעבודה אלו מראות בחי' ע"י
ואראה  כמ"ש אלקי' מראות בחי' ג"כ מלמעלה
אספקלריא  מראה בחי' ב' רבים, ל' אלקים מראות
כתי' דהנה מאירה. שאינה ואספקלריא המאירה,
ישראל  עמך את וברך השמי' מן קדשיך ממעון השקיפה
השמי' מן הוא כשההשקפה דוקא מה מפני צ"ל דלכאו'
כתי' דהנה דוקא. ישראל עמך את וברך להיות נמשך אז
רוממות  מבחי' חיות מקבלי' שאו"ה הוי' גוים כל על רם
קוב"ה  סליק כד וזהו כו', תתפש בידים שממית ע"ד כו'
אמנם  שינה, מבחי' נמשך העולמות והנהגת כו' לעילא
אוא"ס  גילוי שיהי' והיינו ה' תישן למה עורה נא' ע"ז
רצונו, פנימיות בבחי' פניו ויאר וחסד חכמה בבחי'
וראה  משמי' הבט וזהו התומ"צ, המשכת ע"י והיינו
מים  שם שמים פי' השמי' מן קדשך ממעון השקיפה

עמך  את וברך ואזי למים שנמשלה תורה בחי' היא
לפניו  נתראים בנ"י עם אנחנו נהי' זו בחי' ע"י כי ישראל
התורה, ע"י הוא והגילוי ההשגה עיקר שכל חשוב לדבר
השמי' נפתחו וזהו בהתגלות, אצלינו היא והתורה
שע"י  המאירה אספקלריא בחי' אלקי' מראות ואראה
רואה  עד"מ כאילו כבי' לפניו מתראה הנה שמים בחי'
נראה  המראה שע"י זכוכית מכלי שהיא המאירה במראה
ממה  יותר ומשובח יותר גדול לדבר בה שרואי' הדבר
בבחי' והשקפה הבטה ע"י כך מראה, בלא אותה שרואי'
מקיימי' שהם ישראל ית' לפניו נראי' שם התורה
כישראל  כעמך ומי וזהו וגדולה, שבח בבחי' התומ"צ
בחי' בארץ אפי' אחד בחי' שממשיכי' בארץ אחד גוי
שזהו  הנה"ב בירור וז"ע בשבה"כ, שנפלה דפרודא טורי

מאירה. שאינה אספקלריא בחי'
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הפורים  בימי שנמשך האלקי האור מדריגת מצד גם
ה'צמח  בהגהת וכמבואר תורתנו, מתן זמן לגבי
(ההתעוררות  דלעילא" דה"אתערותא כאן צדק'
מ"אתערותא  וכתוצאה לאחרי הבאה מלמעלה)
עליונה  ממדריגה היא האדם), (עבודת דלתתא"
חסד  בתור שבאה דלעילא" מה"אתערותא יותר
תורה, (כבמתן האדם עבודת הקדמת בלי חנם

כנ"ל). העליונה אהבה בגילוי שהתחיל

äìçúä ,åìçä ÷ø '÷ð äøåú ïúîáù éåìéâäù ãò
,íéøåôá íäì êùîðù äëùîää øåà éáâì

.øîâä åäæù ìá÷å àø÷ðù
תורה  שמתן הטעם יותר בעומק יובן ובזה

נחשב  שאז הפורים, ימי לגבי "החלו" בשם נקרא
של  במצבם להמעלה דנוסף התורה. קבלת גמר
כח  מחמת רק הביטול בא תורה שבמתן ישראל,
מצד  הביטול הי' הפורים ובימי דלעילא האתערותא
שנגלה  האלקי האור מדריגת מצד גם הנה - עצמם
ו"תחילה" "החלו" בשם תורה מתן נקרא מלמעלה

"גמר" כי הפורים, ימי לגבי ההמשכה ותכלית לבד
אז  שרק הפורים, בימי רק הי' "וקבל") (שנקרא

ממש. יתברך ועצמותו ממהותו לישראל נמשך

.'åë íéãåäéä ìá÷å åäæå
e wxt yipi` aiig d''c
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dxe` ixry

מל'‡Í(עב) כתר בחי' למה להבין יש עדיין מ"מ
אלקא  לי' דקרו מאחר המן ע"י היה לא
הוא  והחוט הקו דבחי' ידוע הנה אמנם כו' דאלקיא
סתרו  חשך שנקרא דמק"פ הצמצום בחי' אחר שנמשך
לאחר  אבל אא"ס עצמות להעלים סתר בחי' והוא
והוא  חשך מני עמקו' מגלה נאמר והחשך הצמצום
פנימית  מבחי' בא שהוא הזה דקו האור גילוי בחי'
אסתיר  נאמר סתרו שבחשך והיינו דוקא אא"ס ועצמות
הגם  וא"כ כו' וחוט בקו גלוי לידי בא ואח"כ פני
הקו  דאור והעלם מקיף בחינת הוא זה צמצום שבחינת
מבחינת  למעלה הוא זה קו בחי' של שרשו אבל כו'
ומשם  כו' דאא"ס פנימית בבחינת והוא הזה הצמצום
כל  ע"כ כו' פני אסתיר הסתר שנקרא כנ"י שרש נמשך
תחלה  האור נתעלם כי מהם אינו פנים בהסתר שאינו
מל' בחי' כי מלכות כתר בחי' והיינו כו' מאיר ואח"כ
מתלבש  הרי הצמצום אחר הקו על שמאיר דא"ס
שלפני  עצמו אא"ס משא"כ כו' והעלם לבוש בבחינת
ומשם  כנ"ל בקו גילוי בבחי' ובא שמאיר הצמצום
דא"ק  ראש שע"ג וכתר העטרה בחי' על האור נמשך
למעלה  שמבואר (ואע"פ כו' הקו בראשית שהוא
א"א  או דא"ק וכתר העטרה על מלביש מלכות דלבוש
כתר  שנק' מאחר דעטרה המקיף בחינת שרש אבל כו'
דא"ס  דמל' כתר בבחי' שרשו למעלה גם הרי מלכות
אחר  שמאיר דא"ס מל' לבוש מבחינת למעלה שהוא
כח  אין ולפ"ז כו') הקו על מקיף בבחינת הצמצום

דוקא  ישראל ע"י רק בראשו מל' כתר ניתן להיות
שלמעלה  הרצון בבטול נעשה כמו במס"נ שמך מקדשי
עלו  שישראל מפני וזהו כו' וקו שבאור החכמה מן
לידי  יצאו ואח"כ הצמצום שלפני הפשוטה במחשבה
דאא"ס  ועצמיו' פנימי' מבחינת שזהו קו בבחינת גלוי
אשר  כו' קרובו עם ישראל ממש עמו ה' חלק כי דוקא
שנעשה  הברור לאחר גם וכלל כלל להמן שם שרש אין
ה' בדרכי הלב גבהות בבחינת כמו הקדושה בבחינת
דחיה  מקיף בבחינת רק מגיע אינו המן שרש כי כו'
במקום  (וכמ"ש דיחידה במקיף לא אבל החכמה שהיא
רק  הוא והלבונה להו לית דבבואה בבואה בענין אחר
וכל  מכל הביטול אמיתית בחינת אבל כו') דחיה מקיף
ה"ז  שלמעלה דיחידה מקיף בבחי' מגיע הוא דכנ"י
להיות  אור גילוי לידי לבא שא"א האמיתי אין בבחי'
הבטול  תכלית ע"י כ"א כו' ועטרה כתר בבחינת מאיר
הבטול  ותכלית וכלל כלל וגסות יש בחינת ע"י ולא
העצמות  בבחי' שרשן מצד דוקא בישראל אלא אינו
דוקא  במ"ת אמו לו שעטרה בעטרה והיינו כנ"ל ממש
בחי' נמשך נעשה ע"י ונשמע נעשה שא' כנ"י שהן
וע"י  כנ"ל המצות שרש שהוא גלגלתא בבחינת עטרה
התורה  מקור שהוא מו"ס בבחי' האור נמשך ונשמע
שמחבר  כו' עמודי תר"ך שנקרא הכתר כללות שזהו כו'
מלכות  כתר נתן ואשר וזהו מטה למטה אא"ס עצמות
היהודים  וקבל כמ"ש מ"ת בזמן שזהו כבר נתן בראשו

וד"ל: כנ"ל מ"ת בזמן לעשות החלו אשר את
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â ורעו זרים ועמדו כתי' שבגמ', הקושיא יובן בזה
כאן  ל"ק ומשני כו' דגנך ואספת וכתי' צאנכם
שאין  בזמן וכאן מקום של רצונו עושין שישראל בזמן

בתוס' והקשה בפ'ערש"מ, כתי' דגנך ואספת שהרי
ז"ל  הה"מ ותי' ערש"מ, אין הוא ואיך שמוע אם והי'
לפי  מקום של רצונו עושין אין שני' פ' נק' דלכך נ"ע
וכי  מובן אינו עדיין זה וגם מאדך, בכל בה נאמר שלא
עושין  אין נק' יהי' מאדך בכל בה נאמר שלא מפני
נפשכם. ובכל לבבכם בכל נא' שהרי מקום של רצונו
הנה  כתי' דהנה מקום, פי' מקודם י"ל זה להבין והנה
ומטה  מעלה ו"ק כולל הוא מקום דהנה אתי, מקום
ו"ק  למטה שיש כמו והנה ודרום, צפון מערב מזרח
של  שרש שהוא מקום בחי' ג"כ יש למעלה כמו"כ
מה  היינו מעלה ופי' ומטה, מעלה ו"ק בחי' המקום
נק' בהשגה שבא ומה מעלה נק' מהשגה שלמעלה
לפי  געה"ע נק' שלכך וגעה"ת געה"ע וכמו מטה,
צפון  וכן שבגעה"ת, לנשמות מהשגה למעלה שהוא
מדות  ו' בחי' הוא המקום ושרש חו"ג בחי' הוא ודרום
ממכ"ע  בחי' הוא כ"ז והנה כו', הגדולה ה' לך עליונות

שמאיר  והיינו מקום שנק' לעולמות מקור שנעשה
למעלה  הוא הסוכ"ע אא"ס אבל התלבשות בבחי'
שייך  אין ומקיף העלם בבחי' שמאיר לפי מקום מגדר
בשוה, וארץ בשמים והקדוש וכמ"ש כלל ומטה מעלה
שממשיכים  היינו מקום של רצונו עושין פי' והנה
בחי' שהוא מקום בבחי' סוכ"ע בחי' שהוא רצון מבחי'
ויהי' הסוכ"ע אור ממש פנימי' בבחי' שיאיר ממכ"ע
למעלה  מבחי' במקום כשיאיר ביטול בבחי' המקום גם
שהי' אף מהמדה אינו הארון מקום וכמו מהמקום,
לפי  כלל מקום תופס הי' לא אעפי"כ וחצי אמתיים
ועד"ז  במקום, מהמקום שלמעלה מבחי' מאיר שהי'
דבכל  אהבה ע"י היא זו והמשכה ערש"מ, פי' הוא
שום  בלי דהיינו גבול בלי הוא מאדך בחי' כי מאדך
ותוכיות  בפנימי' שמגיע לפי והוא כלל, ומעכב מונע
בחי' שהוא הנפש מקיף שבחי' דהיינו ממש הלב
גורם  עי"ז לכן פנימי' בבחי' מתגלה שבנפש יחידה
מקיף  בחי' שהוא סוכ"ע בחי' שיומשך ג"כ למעלה
ראשונה  שפ' וזהו ערש"מ וזהו בפנימי', ממכ"ע בבחי'

ערש"מ. נק' מאדך בכל בה שנא' לפי
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a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â'ממשיכי בנש"י בעבודה אלו מראות בחי' ע"י
ואראה  כמ"ש אלקי' מראות בחי' ג"כ מלמעלה
אספקלריא  מראה בחי' ב' רבים, ל' אלקים מראות
כתי' דהנה מאירה. שאינה ואספקלריא המאירה,
ישראל  עמך את וברך השמי' מן קדשיך ממעון השקיפה
השמי' מן הוא כשההשקפה דוקא מה מפני צ"ל דלכאו'
כתי' דהנה דוקא. ישראל עמך את וברך להיות נמשך אז
רוממות  מבחי' חיות מקבלי' שאו"ה הוי' גוים כל על רם
קוב"ה  סליק כד וזהו כו', תתפש בידים שממית ע"ד כו'
אמנם  שינה, מבחי' נמשך העולמות והנהגת כו' לעילא
אוא"ס  גילוי שיהי' והיינו ה' תישן למה עורה נא' ע"ז
רצונו, פנימיות בבחי' פניו ויאר וחסד חכמה בבחי'
וראה  משמי' הבט וזהו התומ"צ, המשכת ע"י והיינו
מים  שם שמים פי' השמי' מן קדשך ממעון השקיפה

עמך  את וברך ואזי למים שנמשלה תורה בחי' היא
לפניו  נתראים בנ"י עם אנחנו נהי' זו בחי' ע"י כי ישראל
התורה, ע"י הוא והגילוי ההשגה עיקר שכל חשוב לדבר
השמי' נפתחו וזהו בהתגלות, אצלינו היא והתורה
שע"י  המאירה אספקלריא בחי' אלקי' מראות ואראה
רואה  עד"מ כאילו כבי' לפניו מתראה הנה שמים בחי'
נראה  המראה שע"י זכוכית מכלי שהיא המאירה במראה
ממה  יותר ומשובח יותר גדול לדבר בה שרואי' הדבר
בבחי' והשקפה הבטה ע"י כך מראה, בלא אותה שרואי'
מקיימי' שהם ישראל ית' לפניו נראי' שם התורה
כישראל  כעמך ומי וזהו וגדולה, שבח בבחי' התומ"צ
בחי' בארץ אפי' אחד בחי' שממשיכי' בארץ אחד גוי
שזהו  הנה"ב בירור וז"ע בשבה"כ, שנפלה דפרודא טורי

מאירה. שאינה אספקלריא בחי'
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåìòôúä úðéçáá ïä úåãîä ïëìåהמידות של מהותן –
שעניינם מהמוחין בשונה והתפעלות , התלהבות  היא

íöòìומתינות.התיישבות õåç àåä úåìòôúä ìëã
áåøé÷á àåä øùàëã ,íöòä ïî ÷åçéøá àåäù åðééä

øáãä ìò úåìòôúä êééù åðéà øáã åúåà êåúá àåäù-
עצמו  והדבר שהוא  סימן ממשהו מתפעל האדם  כאשר
כשיש ולכן מזה. מתפעל ולכן  שונים דברים  שני  זה
העצם בתוך לא שהוא סימן זה מידה, של התפעלות
בעת הנה וכדומה, במלחמה  שנמצא אדם וכמו  ממש.
התפעלותו  את  מרגיש לא כלל הוא ממש הלחימה
מוחלטת. בהתאחדות זה, בתוך מונח כולו  והוא מהעניין
הוא עצמו, מהדבר שמתרחק אחרי  מכן, לאחר ורק
מהדבר. שלו  והחוייה ההתפעלות את להרגיש  מתחיל

שייך לא למה נ "ע  הרבי מסביר המוסגר במאמר
לדבר: בקירוב האדם כאשר àåäהתפעלות éøäù)

,'åë úå÷éáãä ïéðò àåäå øáãä åúåà íò ãçàúî-
והדבר  הוא הרי הקירוב, של ביותר העליונה בדרגה
יתפעל שהאדם שייך שלא  וכמו  ממש, מתאחדים 
בו. שמאוחד מהדבר להתפעל שייך לא כך מעצמותו ,

,úåãçàúä úðéçáá ïééãò åðéà íà åìéôàåשלא כלומר -
לדבר  מוחלטת לקירבה êåúáהגיע àåäùë íå÷î ìëî

øáãä íöòá àåä åúãøè øáãä åúåàשעסוק זה עצם –
- הרי åë'),בדבר, æà úåìòôúää êééù åðéàå

,'åë øáãä íöòî ÷çøúîù éðôî àåä ìòôúîù ìëå-
רחוק שהוא סימן זה הרי  יותר גדולה שההתפעלות ככל
מידי חבירו את שרואה אדם לדוגמא כמו מהדבר. יותר 
רבים ימים כאשר אך אותו , בראותו מתפעל הוא אין יום 
גדולה, התפעלות ישנה ביניהם כשנפגשים ראהו , לא

יותר. גדולה ההתפעלות יותר, גדול שהריחוק וככל
úå÷ìà ìò ìòôúîù úåìòôúä úðéçáá íä éøä úåãîäå

.'åë íöòä ïî ÷åçéø úðéçáá ïäù éðôî åäæשאם כיון –
ניכר  היה לא ממש  אחד דבר  היו ואלוקות הוא

בזה. ההתפעלות
úå÷ìàá úå÷éáãå áåøé÷äá äöåø úåãîáù äî èøôáå

,'åë ïåàîö úðéçáá åà åùôðá éåìéâä äéäéù,כלומר -
סוגי בכל נכון  הוא  בריחוק הם שמידות זה ענין
אהבה על כשמדברים הדבר נכון  בעיקר אך  ה"מידות",
של רגש בכלל או  בנפשו, גילוי שיהיה לרצות שעניינה
מהדבר  ריחוק של במצב נמצא הוא וודאי שאז  צמאון,

אליו. צמא הוא ולכן
æàå éåìéâäá äöåø æàã ÷åçéøä úðéçáá êééù äæ ìë éøä
äæ ìë éøä áåøé÷ä úðéçááã 'åë ïåàîö úðéçáá àåä

.'åë ììë êééù åðéà הזמן וכל למים קרוב האדם כאשר –
זמן  היה כאשר אך מהם , מתפעל לא הוא אותם, שותה
הרי אליהם גדול בצמא מתמלא  והוא מים ללא רב
הוא המים  את ובפוגשו חזק, רצון  בו מתעורר
הרגשת ידי על דוקא  ברוחניות, וכך גדולה. בהתפעלות 
וממילא גדול, צמאון  אצלו מתעורר מאלקות, הריחוק

גדולה. בהתפעלות היא עבודתו
ïë íâ ïéçåîá ùøôä ùé ììë êøãáåהקירבה בענין  –

התפעלות, היוצרת äîëçוהריחוק ïéá ùøôää åäæù
äîëçå úåáäìúäå úåìòôúä úðéçáá àéä äðéáã ,äðéáì
,íéåìì íéðäë ïéá ùøôää òåãéëå .'åë à÷åã éàùçá àéä

àáéìã àúåòøáå éàùçá àåä íéðäëä úãåáòã וברצון)
קול ללא  ÷àìהלב) àîøàì àåä íéåìä úãåáòåלהרים)

ובזימרה בשירה  åë',קול) úåáäìúä úðéçááבגלל והוא
במדריגת והלויים החכמה, במדריגת  הם שהכהנים

הבינה.
ìåèéá úðéçáá àéäù äîëçä úðéçá ïéá ùøôää àåäå
ùé úðéçáá äæ éøä äâùä ïéðò àåäù äðéá úðéçáå ùîî

.'åë úåàéöîåבחינת הרי עצמם, המוחין  בתוך כלומר –
מה אל – מה " "כח – הביטול את  מסמלת החכמה
תפיסה "יש " בחינת  היא הבינה ואילו  לתפיסה, שמעבר

התפעלות. וממילא והשגה,
ììëá ïéçåî íðîà,למידות ביחס בינה, וגם חכמה גם –

êà ,'åë øåà éåìéâ íäá øéàîå ìåèéáä úðéçáá ïä
úåàéöîå ùé úðéçáá úùâøåî úåìòôúäá ïä úåãîä

.'åë
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שם:87). לשונו וזה ד. פרק אמרים לקוטי odyתניא, zecnde
dyrna zevnd meiwa zeyaeln odizecleze oditpre dad`e d`xi
r"n g"nx lk yxy `id dad`d ik olek cbpky z"z `edy xeacae
zn`a oniiwnd ik izin` meiw odl oi` dcrlae zekynp od dpnne
dwacl xyt` i`e zn`a ea dwacl utge 'd my z` ade`d `ed
`klnc oixa` g"nx mdy oicewt g"nx meiwa m` ik zn`a ea

`id d`xide xg` mewna y"nk lekiakik dyrz `l d"qyl yxy
efn zinipt d`xi e` .d"awd miklnd ikln jlna cexnl `xi
lk eipira rxd zeyrle eceak ipir zexnl ezlecbn yyeazny
mzwipi xy` `xg` `xhqe zetilwd md `py xy` 'd zarez

.dyrz `l zevn d"qya `ed ea mzfig`e oezgzd mc`dn

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'` wlg miqxhpew - mixn`nd xtq

אותם, להשיג כדי הוא ושכלו גשמיים, לדברים להמשך מדות, עיקרו – הבהמית נפש
עסקים. בעלי ובפרט עצמו, אהבת מפני עצמו, את להצדיק וגם

e‰ÊÂּדהּנפׁש נפׁשֹות, ב' ׁשהן עׂשיתי", אני "ּונׁשמֹות ¿∆ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
והּנפׁש הּבהמי", "נפׁש נקרא הּקלּפה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּצד
החי  על האדם ּדיתרֹון ּוכׁשם האדם", "נפׁש נקרא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשני
לּה אין ּבהמה ּדעת, לֹו יׁש "אדם ּוכמאמר ּבׂשכלֹו, ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
הּוא  ּדנׁשר מּדֹות, הּוא עּקרם הרי חּיים ּדבעלי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּדעת",
רק  הּוא להם ׁשּיׁש הּדעת וכל אכזרי, ועֹורב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָרחמני
צרכי  ּוׁשארי ּוׁשתּיה ּבאכילה הּגׁשמּיים לּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּבהּנֹוגע
הּגּוף  עניני וגם וחכמה, ׂשכל עּקרֹו האדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּגּוף,
הּוא  כן ּוכמֹו וׂשכל, ּבחכמה הם ּבהם מכרח ְְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשהאדם
ּכן  ּכׁשמֹו הּבהמית ּדנפׁש הּנפׁשֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָההפרׁש
החמרּיּות  אחרי ׁשּנמׁש הּוא ענינֹו ׁשּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּוא,

מה והּגׁשמּיּות  ּכל ולחמד לאהב מּדֹות הּוא ׁשעּקרֹו , ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
ּגם  ׂשכל ּבֹו ׁשּיׁש והגם הּזה, עֹולם מעניני יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּׁשהּוא
ּכל  להּׂשיג אי להתחּכם הּוא ׂשכלֹו ּכל הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּכן,
הֹון  להרּבֹות ּתחּבּולֹות ּולהמציא ותאוֹותיו ְְְְְְְֲִֶַַַַָָחמּדֹותיו
מיני  ּבכל עצמֹו את ּולהצּדיק ּוגדּלה, ּכבֹוד ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻועׁשר
עצמֹו, ּבזכּות ּומהּפ מעׂשיו, לפאר ּבׁשביל ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהצטּדקּות
להצּדיק  אדם ּבבני טבע ׁשּיׁש ּבמּוחׁש רֹואים אנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדהּנה
רק  והּוא ּכן, האמת ׁשאין ׁשּיֹודע ּבמקֹום ּגם עצמֹו ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת

והראיה, עצמֹו. על זכּות מֹוצא לעצמֹו אהבתֹו ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָמּפני
הּוא  הרי טֹוב, לא ּדבר איזה עֹוׂשה זּולתֹו ּכאׁשר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּדהּנה
הּוא  אם עצמֹו זה ודבר טֹוב, לא ׁשהּוא אֹומר ּכן ְְִֵֵֶֶַַָָֹּגם
להצּדיק  עצמֹו על זכּותים ּכּמה מֹוצא הּוא זאת ְְְְִִֵֶַַַַָֹעֹוׂשה
האמת  על מֹודה ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ּדלא והינּו עצמֹו, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹאת
עֹוׂשה  עֹוד הּנה טֹוב, לא ּדבר ּבעׂשֹותֹו ואׁשם חטא ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאׁשר
על  אֹו עׂשה, וטֹוב מעׂשהּו צדק ּכי לאמר ּבנפׁשֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשקר
עׂשה  אׁשר על וסּבה ּבטעם לעצמֹו זכּות מֹוצא ּפנים ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּכל
את  אֹוהב ׁשהאדם עצמֹו אהבת מּפני והּוא זה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדבר
את  אהבתֹו ּתכּסה ּפׁשעים ּכל על הּנה לזאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו,
רֹואים  אנּו יֹותר ּובמּוחׁש אדם, ּבכל הּוא ּדכן ְְְְִֵֵַָָָָָעצמֹו,
ּומענֹות  ּבטענֹות עצמם את הּמרּגילים עסקים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבבעלי
יֹודעים  ּבעצמם ׁשהם ּבמקֹום ּגם עצמם את ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלהצּדיק
עצמם  את מצּדיקים עצמם לבין ּובינם ּכן, האמת ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ּדארף  מי טאן, מען זאהל וואס לאמר, הבל ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבטענה

ּפרנסה  טו ּדאיתּבר הּוא ּכי ּבה' מאמינים ׁשהם והגם , ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
הם  הרי עצמם אהבת מּפני ּומּכלֿמקֹום ּומפרנס, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּזן
הּנפׁש ּבסּבת ׁשּבא טֹובה לא ּבהנהגה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמתנהגים

ֲִַַהּבהמית.
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פרנסה.טו. צריך הרי לעשות, מה

•
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ÊÈÂ‰ËÏ‡ Á"‡¯ (‡) ·˙ÎÓ
.‡ ·˙ÎÓ

מאסקווע  תרפ"ז, תמוז א"ך מטות ה' ב"ה

ברצוי  המופלג ונעלה המרומם הרה"ג נפשנו ידידי
לאקשין  שי' מוהרמ"מ כש"ת וי"א וו"ח חו"ב

וקנדה  הברית דארצות חב"ד וחסידי

אחדשה"כ,
לנו  בשורה יום הגדול חסדו בעד לאל תהלה
כי  בו שהוכפל יום ג' ביום ושמחה. משתה ימי היום,

תפארת טוב, עטרת ה', עבד בשלום נפדה תמוז י"ב

ה' עשה היום זה שליט"א. אדמו"ר כ"ק ראשנו,
זה  בו. ולשמח לגיל צדק הגואל ביאת עד לדורות
שאת  ביתר ואפשר הראשון, כסלו לי"ט זכרון היום
אחרי  מהראשון יותר האחרון הנס גדול כי עז ויתר
לבינה  עתים ויודעים בחירה בעלי האחרונים כי
את  לעקור ובקשו השעה, את לכוון יותר ובקיאים
בכלל  ה' תורת כל אך הבעש"ט תורת רק לא הכל,
חו"ש  גמירא עד ישראל נר את ולכבות ובתמימתה
ויפדה  הצדיק יוסף את ה' ויהי תהי'. לא הי' וחו"ש,
להם  הי' הוא אשר ישראל כל נפש ואת נפשו את
חנם, לו טמנו אשר רשתם משחת ולמחי', למזון
ויבושו  עתק, צדיק על הדוברות שקר שפתי ותאלמנה
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úåìòôúä úðéçáá ïä úåãîä ïëìåהמידות של מהותן –
שעניינם מהמוחין בשונה והתפעלות , התלהבות  היא

íöòìומתינות.התיישבות õåç àåä úåìòôúä ìëã
áåøé÷á àåä øùàëã ,íöòä ïî ÷åçéøá àåäù åðééä

øáãä ìò úåìòôúä êééù åðéà øáã åúåà êåúá àåäù-
עצמו  והדבר שהוא  סימן ממשהו מתפעל האדם  כאשר
כשיש ולכן מזה. מתפעל ולכן  שונים דברים  שני  זה
העצם בתוך לא שהוא סימן זה מידה, של התפעלות
בעת הנה וכדומה, במלחמה  שנמצא אדם וכמו  ממש.
התפעלותו  את  מרגיש לא כלל הוא ממש הלחימה
מוחלטת. בהתאחדות זה, בתוך מונח כולו  והוא מהעניין
הוא עצמו, מהדבר שמתרחק אחרי  מכן, לאחר ורק
מהדבר. שלו  והחוייה ההתפעלות את להרגיש  מתחיל

שייך לא למה נ "ע  הרבי מסביר המוסגר במאמר
לדבר: בקירוב האדם כאשר àåäהתפעלות éøäù)

,'åë úå÷éáãä ïéðò àåäå øáãä åúåà íò ãçàúî-
והדבר  הוא הרי הקירוב, של ביותר העליונה בדרגה
יתפעל שהאדם שייך שלא  וכמו  ממש, מתאחדים 
בו. שמאוחד מהדבר להתפעל שייך לא כך מעצמותו ,

,úåãçàúä úðéçáá ïééãò åðéà íà åìéôàåשלא כלומר -
לדבר  מוחלטת לקירבה êåúáהגיע àåäùë íå÷î ìëî

øáãä íöòá àåä åúãøè øáãä åúåàשעסוק זה עצם –
- הרי åë'),בדבר, æà úåìòôúää êééù åðéàå

,'åë øáãä íöòî ÷çøúîù éðôî àåä ìòôúîù ìëå-
רחוק שהוא סימן זה הרי  יותר גדולה שההתפעלות ככל
מידי חבירו את שרואה אדם לדוגמא כמו מהדבר. יותר 
רבים ימים כאשר אך אותו , בראותו מתפעל הוא אין יום 
גדולה, התפעלות ישנה ביניהם כשנפגשים ראהו , לא

יותר. גדולה ההתפעלות יותר, גדול שהריחוק וככל
úå÷ìà ìò ìòôúîù úåìòôúä úðéçáá íä éøä úåãîäå

.'åë íöòä ïî ÷åçéø úðéçáá ïäù éðôî åäæשאם כיון –
ניכר  היה לא ממש  אחד דבר  היו ואלוקות הוא

בזה. ההתפעלות
úå÷ìàá úå÷éáãå áåøé÷äá äöåø úåãîáù äî èøôáå

,'åë ïåàîö úðéçáá åà åùôðá éåìéâä äéäéù,כלומר -
סוגי בכל נכון  הוא  בריחוק הם שמידות זה ענין
אהבה על כשמדברים הדבר נכון  בעיקר אך  ה"מידות",
של רגש בכלל או  בנפשו, גילוי שיהיה לרצות שעניינה
מהדבר  ריחוק של במצב נמצא הוא וודאי שאז  צמאון,

אליו. צמא הוא ולכן
æàå éåìéâäá äöåø æàã ÷åçéøä úðéçáá êééù äæ ìë éøä
äæ ìë éøä áåøé÷ä úðéçááã 'åë ïåàîö úðéçáá àåä

.'åë ììë êééù åðéà הזמן וכל למים קרוב האדם כאשר –
זמן  היה כאשר אך מהם , מתפעל לא הוא אותם, שותה
הרי אליהם גדול בצמא מתמלא  והוא מים ללא רב
הוא המים  את ובפוגשו חזק, רצון  בו מתעורר
הרגשת ידי על דוקא  ברוחניות, וכך גדולה. בהתפעלות 
וממילא גדול, צמאון  אצלו מתעורר מאלקות, הריחוק

גדולה. בהתפעלות היא עבודתו
ïë íâ ïéçåîá ùøôä ùé ììë êøãáåהקירבה בענין  –

התפעלות, היוצרת äîëçוהריחוק ïéá ùøôää åäæù
äîëçå úåáäìúäå úåìòôúä úðéçáá àéä äðéáã ,äðéáì
,íéåìì íéðäë ïéá ùøôää òåãéëå .'åë à÷åã éàùçá àéä

àáéìã àúåòøáå éàùçá àåä íéðäëä úãåáòã וברצון)
קול ללא  ÷àìהלב) àîøàì àåä íéåìä úãåáòåלהרים)

ובזימרה בשירה  åë',קול) úåáäìúä úðéçááבגלל והוא
במדריגת והלויים החכמה, במדריגת  הם שהכהנים

הבינה.
ìåèéá úðéçáá àéäù äîëçä úðéçá ïéá ùøôää àåäå
ùé úðéçáá äæ éøä äâùä ïéðò àåäù äðéá úðéçáå ùîî

.'åë úåàéöîåבחינת הרי עצמם, המוחין  בתוך כלומר –
מה אל – מה " "כח – הביטול את  מסמלת החכמה
תפיסה "יש " בחינת  היא הבינה ואילו  לתפיסה, שמעבר

התפעלות. וממילא והשגה,
ììëá ïéçåî íðîà,למידות ביחס בינה, וגם חכמה גם –

êà ,'åë øåà éåìéâ íäá øéàîå ìåèéáä úðéçáá ïä
úåàéöîå ùé úðéçáá úùâøåî úåìòôúäá ïä úåãîä

.'åë
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שם:87). לשונו וזה ד. פרק אמרים לקוטי odyתניא, zecnde
dyrna zevnd meiwa zeyaeln odizecleze oditpre dad`e d`xi
r"n g"nx lk yxy `id dad`d ik olek cbpky z"z `edy xeacae
zn`a oniiwnd ik izin` meiw odl oi` dcrlae zekynp od dpnne
dwacl xyt` i`e zn`a ea dwacl utge 'd my z` ade`d `ed
`klnc oixa` g"nx mdy oicewt g"nx meiwa m` ik zn`a ea

`id d`xide xg` mewna y"nk lekiakik dyrz `l d"qyl yxy
efn zinipt d`xi e` .d"awd miklnd ikln jlna cexnl `xi
lk eipira rxd zeyrle eceak ipir zexnl ezlecbn yyeazny
mzwipi xy` `xg` `xhqe zetilwd md `py xy` 'd zarez

.dyrz `l zevn d"qya `ed ea mzfig`e oezgzd mc`dn

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'` wlg miqxhpew - mixn`nd xtq

אותם, להשיג כדי הוא ושכלו גשמיים, לדברים להמשך מדות, עיקרו – הבהמית נפש
עסקים. בעלי ובפרט עצמו, אהבת מפני עצמו, את להצדיק וגם

e‰ÊÂּדהּנפׁש נפׁשֹות, ב' ׁשהן עׂשיתי", אני "ּונׁשמֹות ¿∆ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
והּנפׁש הּבהמי", "נפׁש נקרא הּקלּפה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּצד
החי  על האדם ּדיתרֹון ּוכׁשם האדם", "נפׁש נקרא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשני
לּה אין ּבהמה ּדעת, לֹו יׁש "אדם ּוכמאמר ּבׂשכלֹו, ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
הּוא  ּדנׁשר מּדֹות, הּוא עּקרם הרי חּיים ּדבעלי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּדעת",
רק  הּוא להם ׁשּיׁש הּדעת וכל אכזרי, ועֹורב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָרחמני
צרכי  ּוׁשארי ּוׁשתּיה ּבאכילה הּגׁשמּיים לּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּבהּנֹוגע
הּגּוף  עניני וגם וחכמה, ׂשכל עּקרֹו האדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּגּוף,
הּוא  כן ּוכמֹו וׂשכל, ּבחכמה הם ּבהם מכרח ְְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשהאדם
ּכן  ּכׁשמֹו הּבהמית ּדנפׁש הּנפׁשֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָההפרׁש
החמרּיּות  אחרי ׁשּנמׁש הּוא ענינֹו ׁשּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּוא,

מה והּגׁשמּיּות  ּכל ולחמד לאהב מּדֹות הּוא ׁשעּקרֹו , ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
ּגם  ׂשכל ּבֹו ׁשּיׁש והגם הּזה, עֹולם מעניני יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּׁשהּוא
ּכל  להּׂשיג אי להתחּכם הּוא ׂשכלֹו ּכל הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּכן,
הֹון  להרּבֹות ּתחּבּולֹות ּולהמציא ותאוֹותיו ְְְְְְְֲִֶַַַַָָחמּדֹותיו
מיני  ּבכל עצמֹו את ּולהצּדיק ּוגדּלה, ּכבֹוד ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻועׁשר
עצמֹו, ּבזכּות ּומהּפ מעׂשיו, לפאר ּבׁשביל ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהצטּדקּות
להצּדיק  אדם ּבבני טבע ׁשּיׁש ּבמּוחׁש רֹואים אנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדהּנה
רק  והּוא ּכן, האמת ׁשאין ׁשּיֹודע ּבמקֹום ּגם עצמֹו ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת

והראיה, עצמֹו. על זכּות מֹוצא לעצמֹו אהבתֹו ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָמּפני
הּוא  הרי טֹוב, לא ּדבר איזה עֹוׂשה זּולתֹו ּכאׁשר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּדהּנה
הּוא  אם עצמֹו זה ודבר טֹוב, לא ׁשהּוא אֹומר ּכן ְְִֵֵֶֶַַָָֹּגם
להצּדיק  עצמֹו על זכּותים ּכּמה מֹוצא הּוא זאת ְְְְִִֵֶַַַַָֹעֹוׂשה
האמת  על מֹודה ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ּדלא והינּו עצמֹו, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹאת
עֹוׂשה  עֹוד הּנה טֹוב, לא ּדבר ּבעׂשֹותֹו ואׁשם חטא ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאׁשר
על  אֹו עׂשה, וטֹוב מעׂשהּו צדק ּכי לאמר ּבנפׁשֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשקר
עׂשה  אׁשר על וסּבה ּבטעם לעצמֹו זכּות מֹוצא ּפנים ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּכל
את  אֹוהב ׁשהאדם עצמֹו אהבת מּפני והּוא זה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדבר
את  אהבתֹו ּתכּסה ּפׁשעים ּכל על הּנה לזאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו,
רֹואים  אנּו יֹותר ּובמּוחׁש אדם, ּבכל הּוא ּדכן ְְְְִֵֵַָָָָָעצמֹו,
ּומענֹות  ּבטענֹות עצמם את הּמרּגילים עסקים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבבעלי
יֹודעים  ּבעצמם ׁשהם ּבמקֹום ּגם עצמם את ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלהצּדיק
עצמם  את מצּדיקים עצמם לבין ּובינם ּכן, האמת ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ּדארף  מי טאן, מען זאהל וואס לאמר, הבל ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבטענה

ּפרנסה  טו ּדאיתּבר הּוא ּכי ּבה' מאמינים ׁשהם והגם , ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
הם  הרי עצמם אהבת מּפני ּומּכלֿמקֹום ּומפרנס, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּזן
הּנפׁש ּבסּבת ׁשּבא טֹובה לא ּבהנהגה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמתנהגים

ֲִַַהּבהמית.
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פרנסה.טו. צריך הרי לעשות, מה

•
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ÊÈÂ‰ËÏ‡ Á"‡¯ (‡) ·˙ÎÓ
.‡ ·˙ÎÓ

מאסקווע  תרפ"ז, תמוז א"ך מטות ה' ב"ה

ברצוי  המופלג ונעלה המרומם הרה"ג נפשנו ידידי
לאקשין  שי' מוהרמ"מ כש"ת וי"א וו"ח חו"ב

וקנדה  הברית דארצות חב"ד וחסידי

אחדשה"כ,
לנו  בשורה יום הגדול חסדו בעד לאל תהלה
כי  בו שהוכפל יום ג' ביום ושמחה. משתה ימי היום,

תפארת טוב, עטרת ה', עבד בשלום נפדה תמוז י"ב

ה' עשה היום זה שליט"א. אדמו"ר כ"ק ראשנו,
זה  בו. ולשמח לגיל צדק הגואל ביאת עד לדורות
שאת  ביתר ואפשר הראשון, כסלו לי"ט זכרון היום
אחרי  מהראשון יותר האחרון הנס גדול כי עז ויתר
לבינה  עתים ויודעים בחירה בעלי האחרונים כי
את  לעקור ובקשו השעה, את לכוון יותר ובקיאים
בכלל  ה' תורת כל אך הבעש"ט תורת רק לא הכל,
חו"ש  גמירא עד ישראל נר את ולכבות ובתמימתה
ויפדה  הצדיק יוסף את ה' ויהי תהי'. לא הי' וחו"ש,
להם  הי' הוא אשר ישראל כל נפש ואת נפשו את
חנם, לו טמנו אשר רשתם משחת ולמחי', למזון
ויבושו  עתק, צדיק על הדוברות שקר שפתי ותאלמנה
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ונתגלה  נולד אשר ביום ובו נפשו, מבקשי ויכלמו
תמוז  י"ב ביום, בו תר"ם, בתמוז י"ב הגנוז, אורו
צח  אור לנו ויאר בתקפה השמש לנו האירה תרפ"ז,
ה' גבורות ימלל מי הבקר. כאור שבעתיים ומצוחצח
גבול  בעל אדם בן ביכולת האם תהלתו. כל ישמיע
לא  את גליון עלי בדיו בעטו לתאר בטבע המלובש
למעלה  למטה, מנהיגים אתו אשר כמותי, אדם
ונפלאות  גלוים נסים גבול, ובלי הטבע מדרך ולמעלה
אשר  אחרי ממש, בעינינו אנ"ש אנחנו במוחש ראינו
ר"ל  והנוראה הגדולה הסכנה את ל"ע וידענו ראינו
והמכסה  בכלל. ישראל עם ועלינו בפרט הקדוש על
אשר  את אלף מני אחד לכה"פ לגלות מאוהביי אני
פחד  הזאת השנה מתחלה הדבר. וזאת וראינו, שמענו
בצל  והמסתופפים ביותר המקורבים אנ"ש כל פחדנו
שמח"ת, כמו להתגלות הקבועים בזמנים כי קדשו,
דברים  הקדוש מפיו שמענו פורים כסלו, י"ט
אזן  שמעתן לא אשר מאד מאד ומבהילים מפחידים
"איך  כאלו: דברים למשל כמו ארץ. עלי היותינו מימי
קיין  איהר זאלט גוף מיין אויף ליכט, א ווי ברען
בוער  (אני קאפ" דעם אויף נאר האבען ניט רחמנות
ודרש  הראש). על אם כי תרחמו על גופי על כנר,
די  "היט בפועל: נפש מסירת מאתנו ואחד אחד מכל
הילדים, על (שימרו לערנען" חדר אין געבען קינדער
בדרך  בניכם את ותחנכו ב"חדר"), ללמוד אותם לתת
להוציא  לי קשה וחו"ש... חו"ש לא ובאם אבותיכם
האפען  וואס "אידען אש: כלפיד בוערים דברים מפי
(יהודים  תהלים" זאגט  חסידים משיח'ן, אויף
ובכה  תהלים), אימרו חסידים למשיח, המצפים
דוקרים  נוראים דברים אמר ובדמעות הרבה
מש' הר' הישיש ידידנו אשר עד חרב  של כמדקרת
"רבי, בתחנונים, לבקשו הי' מוכרח מנעוויל אנשל
דא" רבין א ווילען מיר הערען, ניט דאס ווילען מיר
ברבי  אנו רוצים זאת, לשמוע רוצים אנו אין [רבי,
היתה  מוכרחת שליט"א הגדולה הרבנית ואמו כאן].
וכל  האלה. הנוראים הדברים להפסיק עליו לפעול

בכלל ועד עתה עד בקביעות השנה תהלים אמרנו
אתר  דבכל אנ"ש של המנינים בכל התפילה אחר
ט"ז  שלח, ד' ליום ובאור ויאותונו. פחדנו ופחד ואתר,
היותר  בביהא"ס ונתפס נאסר בלילה, שני' שעה סיון,
ידענו  לא הקודש. ארון מאתנו ונתעלם וחמור קשה
יום  עשר ארבעה במשך לו. הי' ומה כבודו מקום אי'
אובדים  לבקש. מי ואת לדבר מי את לנו הי' לא
מנגד  לנו תלואים היו חיינו היום. כל הלכנו ואומללים
גזרנו  חי... יוסף ועוד האם ידענו לא ממש כי רגע, כל
הפסק  בלי תהלים ואמרנו ואתר אתר בכל תעניתים
ביום  ימים, וחצי עשר שמונה עבור ואחרי היום, כל

אורו  לנו ונגלה נראה פתאום בפתע תמוז, ג' בלק, א'
לנו  ניתן לא נפשנו וצער דאבוננו לרוב אך הגדול,
השמש  נפסקה יום באותו כי הדרו, וזיו מאורו ליהנות
דרכו  לשום לו הי' מוכרח שעות איזה ואחר מאתנו
על  ונשלח נגרש לשם אשר המקלט לעיר משפטו לפי
בכללות  ידענו האלו האחדות ובשעות שנים, שלש
והלא  נאשם. עליהם אשר והפשעים החטאים אשמו,
דם  דמו, נשפך עליהם אשר עיקרים ארבעה המה
החסידים  עדת לכל הוא מנהיג  כי א) כמים: ממש
וישיבות  חדרים מייסד הוא כי ב) ארץ. עלי נמצאים
אויטאריטעט  הוא מדוע ג) במדינתנו. הדת עניני וכל
וגם  האינטעליגענצי' האורטודוכסים, אצל הארץ בכל
ופעולתיו  כחותיו ע"י ד) והתם. דהכא בורזשואזי
ולומדי', תורה על מחו"ל הגונים סכומים יתקבלו
אלק' כלם ועל לפורטם. אין אשר הרבה פרטים ועוד
כל  על הרמתה ותשובתו רבה חכמה לו נתן סליחות
שלו  האמיתית מנקודה היתה בפרט ושאלה שאלה
הדברים  ואלו המשביר, הוא ויוסף עמו הי' וה'
מפיו  לשמוע זכינו ואשר דיבר אשר הראשונים
כי  במוחש געזעהן איך האב "יעצט והטהור, הקדוש
דעם  פון דערציילט מען וואס מעשיות אלע ה'. אתה
ניט  עס במוחש. געזעהן זיי איך האב רבי'ן אלטען
דעם  זעהן ניט זאל איך אז שעה פערטעל א אוועק
אין  ציורים נייע פולע א צוקומען וועט יעצט טאטען.
וואלט  איך חסידות. פון ענינים געדיכטע טיפע די
וועט  דאס אז ד.ה. פעולה, א זיין וועט דאס אז וויסען
אפען, תורה לערנען קענען זאל מען אז דורכברעכען
(עתה  יסורים" מיינע אלע געווען מוחל איך וואלט
שסיפרו  הסיפורים כל ה'. אתה כי במוחש ראיתי
שלא  שעה רבע עבר לא במוחש. ראיתי הזקן מרבנו
חדשים  רבים ציורים יתווספו כעת אבי. את ראיתי
שיהי' ידעתי אילו בחסידות. ביותר העמוקים בענינים
ללמוד  שיוכלו יפעל שזה כלומר פעולה, משום בכך
בכל  ואמר יסוריי) כל על מוחל הייתי בגלוי, תורה
נמסר  אשר עד הי' בפועל מס"נ הרבה "עננו". תפלה
הרבה  מקומו, כאן ואין השלישי, ביום רק הטו"ת לו
משני  רק יודעים אנחנו שמה. וכתב אמר דא"ח
 והב' וכו', קראתי המיצר מן  א' כעת. מאמרים
להודע  למועד חזון ועוד וכו', אראה ואני בעוזרי לי ה'

מהנותרים.
בלק, ג' ליום אור ב' ביום באנו מקלט להעיר
צריכה  אשר רעגיזטראצי' על ג' ביום הלכנו ותכף
העיר  יהודי עשינו. וכן בשבוע פעם החוק כפי להיות
ג' וביום ת"ל, כיאות והדר כבוד ברב  אותנו קבלו
ותיכף  ההוא למקום עוה"פ באנו תמוז, י"ב פנחס,
הוא  חפשי וכי ונפדה נגאל כי לנו בשרו בהתראותינו
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וביום  הניירות קיבל למחרת ד' ביום פנותיו. לארבע
שלום. ת"ל ש"ק על ובאנו צלחה לביתנו שבנו בקר ה'
לנו, האירה תורה אור ושמחה, אורה היתה ליהודים
נוסיף  שלא רצון ויהי לבבינו. פתחה מצוה של ושמחה
מעינותיו  ויפוצו ישראל נר תכבה ולא עוד, לדאבה

חוצה.
ולא  ראו עינינו אשר כל אחרי אהובי ידידי אבל
הכלל  לבבינו על לשום אנחנו ומוכרחים מחויבים זר
מתרחש  ויומא יומא בכל לאו כי ז"ל מרבותינו הגדול
דעתנו  נחה לא אהובי עדין הנס. על סומכין ואין ניסא
אצלינו. שלמה איננה השמחה לנפשותינו. מרגוע ואין
ואנחנו  לבבינו, במשכיות עמוק וטמון צפון עצב עדיין
אם  והגאולה, התשועה באה פתאום מאין נודע לא
וממילא  לטוב נתהפכה ולמה מדוע מהתם, או מהכא
לימים  אותנו וירעיד יפחיד ר"ל מהעבר הגדול הפחד
רוח  איזה יודע מי יום, יולד מה יודע מי כי יבואו,
אשר  הפאליט' בעולם אשר פינה צד ומאיזה תנשב?
אלי', כלל ויחס שייכות שום לו אין לאמיתו באמת
ותפלה  תורה של אמות לד' חוץ חלק שום לו אין כי

האיש  הוא מי לדעת הוכיחו אשר אחרי אך לבד,
עם  כל בעיני וחנו ערכו גודל את וראו הזה הגדול
לשמו  רועדים אשר תבל קצוי בכל הנפוץ ישראל
עינא  חו"ש בו ישלוט שלא אנחנו יראים ולזכרו,
משחק  ככדור חו"ש להיות בו עיניהם יתנו ולא בישא
הקדוש  החוב לזאת חו"ש. זרה מטרה לאיזו וכאמצעי
ומקושרים  המסורים וידידינו אחינו ועל עלינו מוטל
יחידי  ילך ואל שימור צריך ת"ח רז"ל מאמר  לקיים
תמיד  לדעת משמרתכם על הכן עמדו באפלה.
מעטרת  תפנו ואל בו. יעשה ומה הטוב משלומו

עמדו תפאר  אחת. רגע אף לבבנו וחמדת ראשנו ת
אנ"ש  כל ועם בפרט חיינו בית אל תמיד בהתיחסות
אבינו  מלפני רחמים בקשו בכלל. ואתר אתר דבכל
רבותינו  אבותיו וזכות ובלילה ביום עבורו שבשמים
ועלילה  שטנה שום בו ישלוט שלא עליו יגן הקדושים
שבעולם  הרוחות ושכל בו, שאין במה יחשדוהו שאל

ממקומו. ח"ו יזיזוהו לא
תכה"י, כת"ר שלום דורש אמת, אוהבו ידידו
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פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

וו"ח  נכבד והכי הנעלה עוז ידידנו כבוד

גארפינקעל  [...] מוה"ר אי"א

וברכה, שלום

של  באהלה ויושבי תורה  לומדי לטובת מפעלו  טיב

על  ובקשה העבר על רבה תודה עדינו. בא הנה תורה,

ובגודל  ולברכה, לטובה מפעליו ויגדיל ירחיב כי העתיד,

הארכתי  כבר נכונה במדה העזרה ונחיצות הענינים

ואהבה. חיבה של בקריאה קראם, בטח אשר במכתבי

לעורר  יעשה עשה ית' בעזרתו לעשות יוכל אשר  וככל

וזכות  תורה. לומדי להחזיק אברהם אלקי עם לב נדיבי

בברכה  להתברך יחיו והמעשים העושים על תגן התורה

ברו"ג. ומכופלת כפולה

שי' רש"א לידידנו שכתבתי מכתבי ידידנו קרא בטח

ההשתדלות  דבר על שיפרין שי' ר"ד וידידנו פאגעלמאן

כי  שי' אנ"ש בין ודא"ח בנגלה לימוד שיעורי בהתיסדות

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד מאתנו ידרוש דרש זה את

יהי  שי' אנ"ש מושב מקום בכל אשר זי"ע נ"ע זצוקללה"ה

במושבותם. אהובים רעים [ו]ועידת תורה אור

יום  דבר על שי' אנ"ש את עוררתי החולפת בשנה

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק דהוד הילולא

על  מהמתיחס ואיש איש יזכור בו אשר יום לניסן, בשני

לימוד  שיעורי לסדר ד' יראי וידברו ורבו, מורו את דגלו

התועדות. וזמני

את  הקדישו שי' מאנ"ש רבים שקבלתי הידיעות וכפי

דא"ח, ולימוד תפלה בתורה בשמים אל לברכת הזה היום

ומזונא  חייא בבני האלקים מאת שלמה משכורתם יהי

בגו"ר. כה"י להם לטוב רויחא,

בעב[ו]תת  הקשורים שי' אנ"ש ידידנו אשר אפונה לא

הבא  (וגם הזה יום יקבעו אמיתי, ורגש דעה בעלי אהבה,

בדברים  רעים, ושיחת תורה בצדקה עבודה ליום אחריו)

התורה. לחיזוק המעוררים

כאחב"י  בתוך שי' אנ"ש בעזר אבותינו אלקי ד' יהי

בגו"ר. ידיהם מעשי כל את לברך שי'

בכט"ס. מברכו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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ונתגלה  נולד אשר ביום ובו נפשו, מבקשי ויכלמו
תמוז  י"ב ביום, בו תר"ם, בתמוז י"ב הגנוז, אורו
צח  אור לנו ויאר בתקפה השמש לנו האירה תרפ"ז,
ה' גבורות ימלל מי הבקר. כאור שבעתיים ומצוחצח
גבול  בעל אדם בן ביכולת האם תהלתו. כל ישמיע
לא  את גליון עלי בדיו בעטו לתאר בטבע המלובש
למעלה  למטה, מנהיגים אתו אשר כמותי, אדם
ונפלאות  גלוים נסים גבול, ובלי הטבע מדרך ולמעלה
אשר  אחרי ממש, בעינינו אנ"ש אנחנו במוחש ראינו
ר"ל  והנוראה הגדולה הסכנה את ל"ע וידענו ראינו
והמכסה  בכלל. ישראל עם ועלינו בפרט הקדוש על
אשר  את אלף מני אחד לכה"פ לגלות מאוהביי אני
פחד  הזאת השנה מתחלה הדבר. וזאת וראינו, שמענו
בצל  והמסתופפים ביותר המקורבים אנ"ש כל פחדנו
שמח"ת, כמו להתגלות הקבועים בזמנים כי קדשו,
דברים  הקדוש מפיו שמענו פורים כסלו, י"ט
אזן  שמעתן לא אשר מאד מאד ומבהילים מפחידים
"איך  כאלו: דברים למשל כמו ארץ. עלי היותינו מימי
קיין  איהר זאלט גוף מיין אויף ליכט, א ווי ברען
בוער  (אני קאפ" דעם אויף נאר האבען ניט רחמנות
ודרש  הראש). על אם כי תרחמו על גופי על כנר,
די  "היט בפועל: נפש מסירת מאתנו ואחד אחד מכל
הילדים, על (שימרו לערנען" חדר אין געבען קינדער
בדרך  בניכם את ותחנכו ב"חדר"), ללמוד אותם לתת
להוציא  לי קשה וחו"ש... חו"ש לא ובאם אבותיכם
האפען  וואס "אידען אש: כלפיד בוערים דברים מפי
(יהודים  תהלים" זאגט  חסידים משיח'ן, אויף
ובכה  תהלים), אימרו חסידים למשיח, המצפים
דוקרים  נוראים דברים אמר ובדמעות הרבה
מש' הר' הישיש ידידנו אשר עד חרב  של כמדקרת
"רבי, בתחנונים, לבקשו הי' מוכרח מנעוויל אנשל
דא" רבין א ווילען מיר הערען, ניט דאס ווילען מיר
ברבי  אנו רוצים זאת, לשמוע רוצים אנו אין [רבי,
היתה  מוכרחת שליט"א הגדולה הרבנית ואמו כאן].
וכל  האלה. הנוראים הדברים להפסיק עליו לפעול

בכלל ועד עתה עד בקביעות השנה תהלים אמרנו
אתר  דבכל אנ"ש של המנינים בכל התפילה אחר
ט"ז  שלח, ד' ליום ובאור ויאותונו. פחדנו ופחד ואתר,
היותר  בביהא"ס ונתפס נאסר בלילה, שני' שעה סיון,
ידענו  לא הקודש. ארון מאתנו ונתעלם וחמור קשה
יום  עשר ארבעה במשך לו. הי' ומה כבודו מקום אי'
אובדים  לבקש. מי ואת לדבר מי את לנו הי' לא
מנגד  לנו תלואים היו חיינו היום. כל הלכנו ואומללים
גזרנו  חי... יוסף ועוד האם ידענו לא ממש כי רגע, כל
הפסק  בלי תהלים ואמרנו ואתר אתר בכל תעניתים
ביום  ימים, וחצי עשר שמונה עבור ואחרי היום, כל

אורו  לנו ונגלה נראה פתאום בפתע תמוז, ג' בלק, א'
לנו  ניתן לא נפשנו וצער דאבוננו לרוב אך הגדול,
השמש  נפסקה יום באותו כי הדרו, וזיו מאורו ליהנות
דרכו  לשום לו הי' מוכרח שעות איזה ואחר מאתנו
על  ונשלח נגרש לשם אשר המקלט לעיר משפטו לפי
בכללות  ידענו האלו האחדות ובשעות שנים, שלש
והלא  נאשם. עליהם אשר והפשעים החטאים אשמו,
דם  דמו, נשפך עליהם אשר עיקרים ארבעה המה
החסידים  עדת לכל הוא מנהיג  כי א) כמים: ממש
וישיבות  חדרים מייסד הוא כי ב) ארץ. עלי נמצאים
אויטאריטעט  הוא מדוע ג) במדינתנו. הדת עניני וכל
וגם  האינטעליגענצי' האורטודוכסים, אצל הארץ בכל
ופעולתיו  כחותיו ע"י ד) והתם. דהכא בורזשואזי
ולומדי', תורה על מחו"ל הגונים סכומים יתקבלו
אלק' כלם ועל לפורטם. אין אשר הרבה פרטים ועוד
כל  על הרמתה ותשובתו רבה חכמה לו נתן סליחות
שלו  האמיתית מנקודה היתה בפרט ושאלה שאלה
הדברים  ואלו המשביר, הוא ויוסף עמו הי' וה'
מפיו  לשמוע זכינו ואשר דיבר אשר הראשונים
כי  במוחש געזעהן איך האב "יעצט והטהור, הקדוש
דעם  פון דערציילט מען וואס מעשיות אלע ה'. אתה
ניט  עס במוחש. געזעהן זיי איך האב רבי'ן אלטען
דעם  זעהן ניט זאל איך אז שעה פערטעל א אוועק
אין  ציורים נייע פולע א צוקומען וועט יעצט טאטען.
וואלט  איך חסידות. פון ענינים געדיכטע טיפע די
וועט  דאס אז ד.ה. פעולה, א זיין וועט דאס אז וויסען
אפען, תורה לערנען קענען זאל מען אז דורכברעכען
(עתה  יסורים" מיינע אלע געווען מוחל איך וואלט
שסיפרו  הסיפורים כל ה'. אתה כי במוחש ראיתי
שלא  שעה רבע עבר לא במוחש. ראיתי הזקן מרבנו
חדשים  רבים ציורים יתווספו כעת אבי. את ראיתי
שיהי' ידעתי אילו בחסידות. ביותר העמוקים בענינים
ללמוד  שיוכלו יפעל שזה כלומר פעולה, משום בכך
בכל  ואמר יסוריי) כל על מוחל הייתי בגלוי, תורה
נמסר  אשר עד הי' בפועל מס"נ הרבה "עננו". תפלה
הרבה  מקומו, כאן ואין השלישי, ביום רק הטו"ת לו
משני  רק יודעים אנחנו שמה. וכתב אמר דא"ח
 והב' וכו', קראתי המיצר מן  א' כעת. מאמרים
להודע  למועד חזון ועוד וכו', אראה ואני בעוזרי לי ה'

מהנותרים.
בלק, ג' ליום אור ב' ביום באנו מקלט להעיר
צריכה  אשר רעגיזטראצי' על ג' ביום הלכנו ותכף
העיר  יהודי עשינו. וכן בשבוע פעם החוק כפי להיות
ג' וביום ת"ל, כיאות והדר כבוד ברב  אותנו קבלו
ותיכף  ההוא למקום עוה"פ באנו תמוז, י"ב פנחס,
הוא  חפשי וכי ונפדה נגאל כי לנו בשרו בהתראותינו
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וביום  הניירות קיבל למחרת ד' ביום פנותיו. לארבע
שלום. ת"ל ש"ק על ובאנו צלחה לביתנו שבנו בקר ה'
לנו, האירה תורה אור ושמחה, אורה היתה ליהודים
נוסיף  שלא רצון ויהי לבבינו. פתחה מצוה של ושמחה
מעינותיו  ויפוצו ישראל נר תכבה ולא עוד, לדאבה

חוצה.
ולא  ראו עינינו אשר כל אחרי אהובי ידידי אבל
הכלל  לבבינו על לשום אנחנו ומוכרחים מחויבים זר
מתרחש  ויומא יומא בכל לאו כי ז"ל מרבותינו הגדול
דעתנו  נחה לא אהובי עדין הנס. על סומכין ואין ניסא
אצלינו. שלמה איננה השמחה לנפשותינו. מרגוע ואין
ואנחנו  לבבינו, במשכיות עמוק וטמון צפון עצב עדיין
אם  והגאולה, התשועה באה פתאום מאין נודע לא
וממילא  לטוב נתהפכה ולמה מדוע מהתם, או מהכא
לימים  אותנו וירעיד יפחיד ר"ל מהעבר הגדול הפחד
רוח  איזה יודע מי יום, יולד מה יודע מי כי יבואו,
אשר  הפאליט' בעולם אשר פינה צד ומאיזה תנשב?
אלי', כלל ויחס שייכות שום לו אין לאמיתו באמת
ותפלה  תורה של אמות לד' חוץ חלק שום לו אין כי

האיש  הוא מי לדעת הוכיחו אשר אחרי אך לבד,
עם  כל בעיני וחנו ערכו גודל את וראו הזה הגדול
לשמו  רועדים אשר תבל קצוי בכל הנפוץ ישראל
עינא  חו"ש בו ישלוט שלא אנחנו יראים ולזכרו,
משחק  ככדור חו"ש להיות בו עיניהם יתנו ולא בישא
הקדוש  החוב לזאת חו"ש. זרה מטרה לאיזו וכאמצעי
ומקושרים  המסורים וידידינו אחינו ועל עלינו מוטל
יחידי  ילך ואל שימור צריך ת"ח רז"ל מאמר  לקיים
תמיד  לדעת משמרתכם על הכן עמדו באפלה.
מעטרת  תפנו ואל בו. יעשה ומה הטוב משלומו

עמדו תפאר  אחת. רגע אף לבבנו וחמדת ראשנו ת
אנ"ש  כל ועם בפרט חיינו בית אל תמיד בהתיחסות
אבינו  מלפני רחמים בקשו בכלל. ואתר אתר דבכל
רבותינו  אבותיו וזכות ובלילה ביום עבורו שבשמים
ועלילה  שטנה שום בו ישלוט שלא עליו יגן הקדושים
שבעולם  הרוחות ושכל בו, שאין במה יחשדוהו שאל

ממקומו. ח"ו יזיזוהו לא
תכה"י, כת"ר שלום דורש אמת, אוהבו ידידו
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פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

וו"ח  נכבד והכי הנעלה עוז ידידנו כבוד

גארפינקעל  [...] מוה"ר אי"א

וברכה, שלום

של  באהלה ויושבי תורה  לומדי לטובת מפעלו  טיב

על  ובקשה העבר על רבה תודה עדינו. בא הנה תורה,

ובגודל  ולברכה, לטובה מפעליו ויגדיל ירחיב כי העתיד,

הארכתי  כבר נכונה במדה העזרה ונחיצות הענינים

ואהבה. חיבה של בקריאה קראם, בטח אשר במכתבי

לעורר  יעשה עשה ית' בעזרתו לעשות יוכל אשר  וככל

וזכות  תורה. לומדי להחזיק אברהם אלקי עם לב נדיבי

בברכה  להתברך יחיו והמעשים העושים על תגן התורה

ברו"ג. ומכופלת כפולה

שי' רש"א לידידנו שכתבתי מכתבי ידידנו קרא בטח

ההשתדלות  דבר על שיפרין שי' ר"ד וידידנו פאגעלמאן

כי  שי' אנ"ש בין ודא"ח בנגלה לימוד שיעורי בהתיסדות

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד מאתנו ידרוש דרש זה את

יהי  שי' אנ"ש מושב מקום בכל אשר זי"ע נ"ע זצוקללה"ה

במושבותם. אהובים רעים [ו]ועידת תורה אור

יום  דבר על שי' אנ"ש את עוררתי החולפת בשנה

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק דהוד הילולא

על  מהמתיחס ואיש איש יזכור בו אשר יום לניסן, בשני

לימוד  שיעורי לסדר ד' יראי וידברו ורבו, מורו את דגלו

התועדות. וזמני

את  הקדישו שי' מאנ"ש רבים שקבלתי הידיעות וכפי

דא"ח, ולימוד תפלה בתורה בשמים אל לברכת הזה היום

ומזונא  חייא בבני האלקים מאת שלמה משכורתם יהי

בגו"ר. כה"י להם לטוב רויחא,

בעב[ו]תת  הקשורים שי' אנ"ש ידידנו אשר אפונה לא

הבא  (וגם הזה יום יקבעו אמיתי, ורגש דעה בעלי אהבה,

בדברים  רעים, ושיחת תורה בצדקה עבודה ליום אחריו)

התורה. לחיזוק המעוררים

כאחב"י  בתוך שי' אנ"ש בעזר אבותינו אלקי ד' יהי

בגו"ר. ידיהם מעשי כל את לברך שי'

בכט"ס. מברכו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

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

קפז



zea` iwxtl mixe`ia

d dpyn e wxt

ì äeàúz ìàå .äNò Eãenlî øúBé .ãBák ãîçz ìàå Eîöòì älãb Lwáz ìàðçìML ,íéëìî ìL íðçìLE ©§©¥§ª¨§©§§§©©§Ÿ¨¥¦¦§£¥§©¦§©¤§ª§¨¨¤§¨¦¤ª§¨§
:Eúlòt øëN Cì ílLiL ,Ezëàìî ìòa àeä ïîàðå .íøúkî ìBãb Eøúëå ,íðçìMî ìBãb̈¦ª§¨¨§¦§§¨¦¦§¨§¤¡¨©©§©§§¤§©¥§§©§ª¨¤

ycew zegiyn zecewp

לענין ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין

לא - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"

זה לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק

לחמוד מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",

"אל רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד

מהרגילות יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד

הדיון את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.

יגיעה דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת .2והעמקה

כדי ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור

שהרי ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו

"מורה להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה ללמוד

התורה לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".

תפקיד משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך

שהרי שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן3"הקנאה, ,

מותר זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל

שיוכל לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.

זאת ובכל בתורה. מתעלה הוא זה עלֿידי כי הלכה, להורות

[ואולם זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול - לבקש אין גדולה ואף כבוד לחמוד שאסור מכיון

"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד

כבוד לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -

הגוף של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך

כפיה מלשון ותענוג6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,

שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך

זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה

גדולה תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים

תתאווה ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך

צריך שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשלחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך

שלילית אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו

עצמו מצד בלימוד לו שיש התורה7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם9"אם "ונתתי -

ומכיון לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם

על ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על

על כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";

כי אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך

בדברים להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין

רק היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על

זה ועלֿידי הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות12מתעלה לא אםֿכן מדוע

מלכים"? של "לשלחנם

כלומר, משלחנם". גדול "ששלחנך - היא התשובה כך על

מגיעה היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף

לימוד עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה

נדרשת הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,

העליה תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של יוםֿטוב המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו יורהֿדעה6)תלמודֿתורה יוסף בית ראה

שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור
ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו לקוטיֿתורה ראה
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ׁשּנכנסּו לרֹועה עדרֹו"ÌÈ·‡Ê"מׁשל ּובריׁש(רש"י)לתֹו . ְְְִֶֶָָ¿≈ƒְְְֵֶ

ּבּה ׁשּנפל . . "לצאן נקט העגל, חטא לגּבי ּתּׂשא, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת

¯·c אׁשם היה ולא ּבהר מׁשה היה ׁשּׁשם לֹומר, ויׁש ." ∆∆ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּכאן  א ּבזה. אׁשם הרֹועה ׁשאין "ּדבר", נקט ולכן ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹוצאֹות,

את  ּפנחס ּכׁשהרג רק נעצרה והּמּגפה הלכה, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנתעּלמה

לכן  מעט; הּמּגפה נמׁשכה ׁשּבגללֹו לחׁשב יכֹול והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזמרי,

"זאבים". - ּבֹו אׁשם ׁשהרֹועה ּדבר ְִֵֵֶֶַָָָָָנקט

éðùäCBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ
:éàltä úçtLî àelôì éëðçä úçtLî¦§©´©©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«

åúçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©
:éîøkäæíäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älà ©©§¦«¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À

ìLìLe úBàî òáLe óìà íéraøàå äL:íéL §¨³§©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«
ç:áàéìà àelô éðáeèïúãå ìàeîð áàéìà éðáe §¥¬©−¡¦¨«§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´

íøéáàå ïúã-àeä íøéáàåáéúëéàåø÷éø÷éàéø÷ ©«£¦¨®«¨¨̧©«£¦¹̈§¦¥´
-úãra ïøäà-ìrå äLî-ìr evä øLà äãrä̈«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©©«£ŸÆ©«£©

:ýåýé-ìr íúväa çø÷é-úà õøàä çzôzå ½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«©¦§©̧¨¹̈¤¤
äãrä úBîa çø÷-úàå íúà òìázå äét¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©§´¨«¥¨®
eéäiå Léà íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ¦½©¦«§−

:ñðìàée:eúî-àì çø÷-éðáñáéïBòîL éða §¥«§¥−Ÿ©Ÿ¥«§¥´¦§»
ïéîéì éìàeîpä úçtLî ìàeîðì íúçtLîì§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ©§´¥¦½§¨¦¾

:éðéëiä úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLîâéçøæì ¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦«§¤¾©
ì éçøfä úçtLî:éìeàMä úçtLî ìeàL ¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«

ãéóìà íéøNrå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
:íéúàîeñåèïBôöì íúçtLîì ãâ éða ¨¨«¦§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À

ì ébçä úçtLî ébçì éðBôvä úçtLîéðeL ¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾¦§©−©©«©¦®§¦¾
:éðeMä úçtLîæèéørì éðæàä úçtLî éðæàì ¦§©−©©¦«§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾
:éørä úçtLîæééãBøàä úçtLî ãBøàì ¦§©−©¨«¥¦«©«£¾¦§©−©¨«£¦®

:éìàøàä úçtLî éìàøàìçéúçtLî älà §©̧§¥¦½¦§©−©¨«©§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ
Lîçå óìà íéraøà íäéã÷ôì ãâ-éða§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬

:úBàîñèéïðBàå ør úîiå ïðBàå ør äãeäé éða ¥«§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈
:ïrðk õøàaëíúçtLîì äãeäé-éðá eéäiå §¤¬¤§¨«©©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼

ìéöøtä úçtLî õøôì éðìMä úçtLî äìL §¥À̈¦§©̧©Æ©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®
:éçøfä úçtLî çøæìàëïøöçì õøô-éðá eéäiå §¤¾©¦§©−©©©§¦«©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ

ìeîçì éðøöçä úçtLî:éìeîçä úçtLî ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾¦§©−©¤¨«¦«
áëäML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯

:úBàî Lîçå óìà íéráLåñâëðaøëùOé é §¦§¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥³¦¨¨Æ
äeôì érìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®§ª¾̈

:éðetä úçtLîãëéáLiä úçtLî áeLéì ¦§©−©©¦«§¨¾¦§©−©©¨«ª¦®
ì:éðøîMä úçtLî ïøîLäëúçtLî älà §¦§¾Ÿ¦§©−©©¦§Ÿ¦«¥²¤¦§§¬Ÿ

קפח



zea` iwxtl mixe`ia

d dpyn e wxt

ì äeàúz ìàå .äNò Eãenlî øúBé .ãBák ãîçz ìàå Eîöòì älãb Lwáz ìàðçìML ,íéëìî ìL íðçìLE ©§©¥§ª¨§©§§§©©§Ÿ¨¥¦¦§£¥§©¦§©¤§ª§¨¨¤§¨¦¤ª§¨§
:Eúlòt øëN Cì ílLiL ,Ezëàìî ìòa àeä ïîàðå .íøúkî ìBãb Eøúëå ,íðçìMî ìBãb̈¦ª§¨¨§¦§§¨¦¦§¨§¤¡¨©©§©§§¤§©¥§§©§ª¨¤

ycew zegiyn zecewp

לענין ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין

לא - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"

זה לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק

לחמוד מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",

"אל רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד

מהרגילות יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד

הדיון את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.

יגיעה דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת .2והעמקה

כדי ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור

שהרי ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו

"מורה להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה ללמוד

התורה לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".

תפקיד משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך

שהרי שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן3"הקנאה, ,

מותר זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל

שיוכל לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.

זאת ובכל בתורה. מתעלה הוא זה עלֿידי כי הלכה, להורות

[ואולם זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול - לבקש אין גדולה ואף כבוד לחמוד שאסור מכיון

"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד

כבוד לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -

הגוף של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך

כפיה מלשון ותענוג6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,

שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך

זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה

גדולה תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים

תתאווה ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך

צריך שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשלחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך

שלילית אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו

עצמו מצד בלימוד לו שיש התורה7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם9"אם "ונתתי -

ומכיון לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם

על ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על

על כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";

כי אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך

בדברים להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין

רק היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על

זה ועלֿידי הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות12מתעלה לא אםֿכן מדוע

מלכים"? של "לשלחנם

כלומר, משלחנם". גדול "ששלחנך - היא התשובה כך על

מגיעה היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף

לימוד עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה

נדרשת הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,

העליה תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של יוםֿטוב המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו יורהֿדעה6)תלמודֿתורה יוסף בית ראה

שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור
ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו לקוטיֿתורה ראה
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Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk L‡¯ ˙‡ e‡N(ב (כו, ¿∆…»¬«¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנכנסּו לרֹועה עדרֹו"ÌÈ·‡Ê"מׁשל ּובריׁש(רש"י)לתֹו . ְְְִֶֶָָ¿≈ƒְְְֵֶ

ּבּה ׁשּנפל . . "לצאן נקט העגל, חטא לגּבי ּתּׂשא, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת

¯·c אׁשם היה ולא ּבהר מׁשה היה ׁשּׁשם לֹומר, ויׁש ." ∆∆ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּכאן  א ּבזה. אׁשם הרֹועה ׁשאין "ּדבר", נקט ולכן ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹוצאֹות,

את  ּפנחס ּכׁשהרג רק נעצרה והּמּגפה הלכה, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנתעּלמה

לכן  מעט; הּמּגפה נמׁשכה ׁשּבגללֹו לחׁשב יכֹול והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזמרי,

"זאבים". - ּבֹו אׁשם ׁשהרֹועה ּדבר ְִֵֵֶֶַָָָָָנקט
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:úBàî òaøàå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

àðóìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤
ìLe úBàî òáL óìàå:íéLô ¨®̈¤§©¬¥−§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz qgpt t"y zgiy)

Ì˙B‡ Ì˙Èk‰Â ÌÈÈ„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ(יז (כה, »∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»
והּכיתם". צרֹור ּכפל "לּמה הּקדֹוׁש, החּיים ּבאֹור ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוהקׁשה

"צרֹור" ׁשּכן זה, ּכפל לבאר צרי אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָויׁש

אֹותם" "לאּיב מעצמֹו(רש"י)היינּו מבין למקרא' חמׁש ּו'ּבן , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

מּׂשנאה  יֹותר חמּורה חרב, לפי הּכאה ּגם ׁשּכֹולל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּכאה,

מֹואב  את ּתצר "אל ּדברים ּבפרׁשת ּכׁשּילמד ּובפרט ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד.

ׁשל ׁשל ˆ¯B¯(הּׁשלילה (הּׁשלילה מלחמה" ּבם ּתתּגר ואל ( ְִֶַָ»ְְְְִִִֶַַָָָָָ

Ì˙Èk‰Â.( ¿ƒƒ∆

éùéìùáð:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâðälàì ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨¥À¤
õøàä ÷ìçz:úBîL øtñîa äìçðaãðáøì ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«¨©À

éôì Léà Búìçð èérîz èrîìå Búìçð äaøz©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ôäð-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà §ª½̈ª©−©«£¨«©§¾̈¥«¨¥−¤

ì õøàä:eìçðé íúáà-úBhî úBîLåðét-ìr ¨¨®¤¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©¦Æ
:èrîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbäñæðälàå ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«§¥̧¤

úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾

:éøønä úçtLîçðéåì úçtLî | älà ¦§©−©©§¨¦«¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À
úçtLî éðøáçä úçtLî éðálä úçtLî¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©
éçøwä úçtLî éLenä úçtLî éìçnä©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©©¨§¦®

íøîr-úà ãìBä úä÷e:èðíøîr úLà | íLå §−̈¦¬¤©§¨«§¥´¥´¤©§À̈
íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−§¦§®̈¦

iriax - fk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøî úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì ãìzå©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−¦§¨¬
:íúçàñàeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå £Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®

:øîúéà-úàå øærìà-úààñáãð úîiå ¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨¨−̈
:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

áñìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNrå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
éða CBúa eã÷túä àì | ék äìrîå Lãç-ïaî¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´
éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬

:ìàøNéâñïäkä øærìàå äLî éãe÷t älà ¦§¨¥«¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤̧¨«§¹¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−

:Bçøé ïcøéãñéãe÷tî Léà äéä-àì älàáe ©§¥¬§¥«§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´
ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä ïøäàå äLî¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−

:éðéñ øaãîaäñeúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék §¦§©¬¦¨«¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−
áìk-íà ék Léà íäî øúBð-àìå øaãna©¦§®̈§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïañæëàäðáø÷zå ¤§ª¤½¦«ª−©¦«©¦§©¹§¨
-ïa øéëî-ïa ãrìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´¤
úBîL älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´
:äöøúå äkìîe äìâçå ärð äìçî åéúða§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

ákä øærìà éðôìå äLî éðôì äðãîrzåïä ©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½
ãrBî-ìäà çút äãrä-ìëå íàéNpä éðôìå§¦§¥¬©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−

:øîàìâäéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà ¥«Ÿ¨¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈
çø÷-úãra ýåýé-ìr íéãrBpä äãrä CBúa§´¨«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©

:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ékãòøbé änì ¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨´¨¦¨©³
ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®

:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðzäáø÷iå §¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«©©§¥¬
ètLî-úà äLîï:ýåýé éðôìô ¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr bi zegiy ihewl)

ÔËtLÓ ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ(ה (כז, ««¿≈…∆∆ƒ¿»»

מּמּנּו" הלכה ּמכריחֹו(רש"י)"נתעּלמה מה לׁשאל, ויׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש מה'. זֹו הלכה ׁשמע ׁשּלא יּתכן והרי ּכן, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפרׁש

להם  יהיה "ּכי (ּכמֹו ל"ּדברן" "מׁשּפטן" ּבין הבּדל יׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדהּנה

¯·c.("אלי וטריא.c·¯בא וׁשקלא טענֹות -ËtLÓ ּפסק - »»ֵַָ»»ְְְְְַַָָָƒ¿»ְַ

"את  הקריב אי ההלכה, את ידע ׁשּלא ּכיון לֹו: והקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּדין.

ÔËtLÓ ׁשּנתעּלמה אּלא ההלכה, את ידע ׁשאכן מפרׁש לכן ." ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ִֶמּמּנּו.

éòéáøå:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåæúBða ïk ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥À§´
äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈
ïäéáà úìçð-úà zøáräå íäéáà éçà CBúa§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

:ïäìçLéà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå ¨¤«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´
Búìçð-úà ízøáräå Bì ïéà ïáe úeîé-ék¦«¨À¥Æ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−

:BzáìèBúìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå §¦«§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−
:åéçàìéBúìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå §¤¨«§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−

:åéáà éçàìàéízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå ©«£¥¬¨¦«§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´
ì Búìçð-úàBzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¤©«£¨À¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−

ètLî úwçì ìàøNé éðáì äúéäå dúà Løéå§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkôáéýåýé øîàiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äàøe äfä íéøárä øä-ìà äìr äLî-ìà¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ
àä-úà:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøâéäúéàøå ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«§¨¦´¨

énr-ìà zôñàðå dúàøLàk äzà-íb E Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©®̈¨©«£¤¬
éçà ïøäà óñàð:Eãéét íúéøî øLàk ¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«©«£¤Á§¦¤̧¦¹

íéná éðLéc÷äì äãrä úáéøîa ïö-øaãîa§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦
:ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðérìñ §¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦«

åèäLî øaãéå:øîàì ýåýé-ìàæèýåýé ã÷ôé ©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½
:äãrä-ìr Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−©¨«¥¨«

æéøLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ýåýé úãr äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½

:ärø íäì-ïéà øLà ïàvkçé-ìà ýåýé øîàiå ©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤
çeø-øLà Léà ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−£¤´©

:åéìr Eãé-úà zëîñå Baèééðôì Búà zãîräå ®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ
Búà äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−

:íäéðérìëeòîLé ïrîì åéìr EãBäî äzúðå §¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½
:ìàøNé éða úãr-ìkàëøærìà éðôìåïäkä ¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ

ýåýé éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîré©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´§Ÿ̈®
ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå eàöé åét-ìr©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬

:äãrä-ìëå Bzàáëäeö øLàk äLî Nriå ¦−§¨¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬
éðôì eäãîriå rLBäé-úà çwiå Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ

:äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìàâë-úà Cîñiå ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤

קצ



iyily - ek - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìLe óìà íéMLå äraøà íäéã÷ôì øëùOéL ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§¬
:úBàîñåëãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða ¥«§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤

ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì écøqä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½
:éìàìçiä úçtLîæëéðìeáfä úçtLî älà ¦§©−©©©§§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−

íéML íäéã÷ôìLîçå óìà:úBàîñçëéða ¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬¥«§¥¬
:íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBéèëäMðî éða ¥−§¦§§Ÿ®̈§©¤−§¤§¨«¦§¥´§©¤À

ãrìb-úà ãéìBä øéëîe éøéënä úçtLî øéëîì§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´¤¦§¨®
:éãrìbä úçtLî ãrìâììãrìâ éða älà §¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«¥µ¤§¥´¦§½̈

úçtLî ÷ìçì éøæréàä úçtLî øæréà¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤¦§©−©
:é÷ìçäàìíëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå ©«¤§¦«§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤

:éîëMä úçtLîáìérãéîMä úçtLî òãéîLe ¦§©−©©¦§¦«§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®
:éøôçä úçtLî øôçåâì-àì øôç-ïa ãçôìöe §¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«§¨§¨´¤¥À¤Ÿ

ãçôìö úBða íLå úBða-íà ék íéða Bì eéä̈¬²¨¦−¦´¦¨®§¥Æ§´§¨§½̈
:äöøúå äkìî äìâç ärðå äìçîãìälà ©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«¥−¤

óìà íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²¤−¤
:úBàî òáLeñäìíúçtLîì íéøôà-éðá älà §©¬¥«¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼

ìúçtLî øëáì éçìúMä úçtLî çìúeL §¤À©¦§©̧©Æ©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©
:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaäåìéða älàå ©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«§¥−¤§¥´

:éðørä úçtLî ïørì çìúeLæìúçtLî älà ¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«¥´¤¦§§³Ÿ
ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éðaóìà íéL §¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤

:íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçåñ ©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«
çìérìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½

úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©
:éîøéçàäèììíôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¨«£¦«¨¦«¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈

:éîôeçä úçtLîîïîrðå cøà òìá-éðá eéäiå ¦§©−©©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£®̈
:éîrpä úçtLî ïîrðì écøàä úçtLîàîälà ¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©©©«£¦«¥¬¤

äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ®̈§ª´¥¤½£¦¨¯
:úBàî LLå óìà íéraøàåñáîïã-éðá älà §©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«¥³¤§¥¨Æ

ì íúçtLîìälà éîçeMä úçtLî íçeL §¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®¥²¤
:íúçtLîì ïc úçtLîâîúçtLî-ìk ¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«¨¦§§¬Ÿ

íéMLå äraøà íäéã÷ôì éîçeMäòaøàå óìà ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñãîäðîéì íúçtLîì øLà éða ¥«§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈

äréøáì éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä úçtLî¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈
:éréøaä úçtLîäîøáçì äréøá éðáì ¦§©−©©§¦¦«¦§¥´§¦½̈§¥¾¤

:éìàékìnä úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©©©§¦«¥¦«
åî:çøN øLà-úa íLåæîälà-éða úçtLî §¥¬©¨¥−¨«©¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«

ìL íäéã÷ôì øLàòaøàå óìà íéMîçå äL ¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñçîìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða ¥«§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½

:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä úçtLî¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«
èîì éøöiä úçtLî øöéìúçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©

:éîlMäðíúçtLîì éìzôð úçtLî älà ©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®
:úBàî òaøàå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

àðóìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤
ìLe úBàî òáL óìàå:íéLô ¨®̈¤§©¬¥−§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz qgpt t"y zgiy)

Ì˙B‡ Ì˙Èk‰Â ÌÈÈ„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ(יז (כה, »∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»
והּכיתם". צרֹור ּכפל "לּמה הּקדֹוׁש, החּיים ּבאֹור ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוהקׁשה

"צרֹור" ׁשּכן זה, ּכפל לבאר צרי אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָויׁש

אֹותם" "לאּיב מעצמֹו(רש"י)היינּו מבין למקרא' חמׁש ּו'ּבן , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

מּׂשנאה  יֹותר חמּורה חרב, לפי הּכאה ּגם ׁשּכֹולל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּכאה,

מֹואב  את ּתצר "אל ּדברים ּבפרׁשת ּכׁשּילמד ּובפרט ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד.

ׁשל ׁשל ˆ¯B¯(הּׁשלילה (הּׁשלילה מלחמה" ּבם ּתתּגר ואל ( ְִֶַָ»ְְְְִִִֶַַָָָָָ

Ì˙Èk‰Â.( ¿ƒƒ∆

éùéìùáð:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâðälàì ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨¥À¤
õøàä ÷ìçz:úBîL øtñîa äìçðaãðáøì ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«¨©À

éôì Léà Búìçð èérîz èrîìå Búìçð äaøz©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ôäð-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà §ª½̈ª©−©«£¨«©§¾̈¥«¨¥−¤

ì õøàä:eìçðé íúáà-úBhî úBîLåðét-ìr ¨¨®¤¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©¦Æ
:èrîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbäñæðälàå ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«§¥̧¤

úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾

:éøønä úçtLîçðéåì úçtLî | älà ¦§©−©©§¨¦«¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À
úçtLî éðøáçä úçtLî éðálä úçtLî¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©
éçøwä úçtLî éLenä úçtLî éìçnä©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©©¨§¦®

íøîr-úà ãìBä úä÷e:èðíøîr úLà | íLå §−̈¦¬¤©§¨«§¥´¥´¤©§À̈
íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−§¦§®̈¦

iriax - fk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøî úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì ãìzå©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−¦§¨¬
:íúçàñàeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå £Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®

:øîúéà-úàå øærìà-úààñáãð úîiå ¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨¨−̈
:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

áñìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNrå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
éða CBúa eã÷túä àì | ék äìrîå Lãç-ïaî¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´
éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬

:ìàøNéâñïäkä øærìàå äLî éãe÷t älà ¦§¨¥«¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤̧¨«§¹¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−

:Bçøé ïcøéãñéãe÷tî Léà äéä-àì älàáe ©§¥¬§¥«§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´
ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä ïøäàå äLî¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−

:éðéñ øaãîaäñeúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék §¦§©¬¦¨«¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−
áìk-íà ék Léà íäî øúBð-àìå øaãna©¦§®̈§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïañæëàäðáø÷zå ¤§ª¤½¦«ª−©¦«©¦§©¹§¨
-ïa øéëî-ïa ãrìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´¤
úBîL älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´
:äöøúå äkìîe äìâçå ärð äìçî åéúða§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

ákä øærìà éðôìå äLî éðôì äðãîrzåïä ©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½
ãrBî-ìäà çút äãrä-ìëå íàéNpä éðôìå§¦§¥¬©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−

:øîàìâäéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà ¥«Ÿ¨¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈
çø÷-úãra ýåýé-ìr íéãrBpä äãrä CBúa§´¨«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©

:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ékãòøbé änì ¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨´¨¦¨©³
ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®

:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðzäáø÷iå §¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«©©§¥¬
ètLî-úà äLîï:ýåýé éðôìô ¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr bi zegiy ihewl)

ÔËtLÓ ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ(ה (כז, ««¿≈…∆∆ƒ¿»»

מּמּנּו" הלכה ּמכריחֹו(רש"י)"נתעּלמה מה לׁשאל, ויׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש מה'. זֹו הלכה ׁשמע ׁשּלא יּתכן והרי ּכן, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפרׁש

להם  יהיה "ּכי (ּכמֹו ל"ּדברן" "מׁשּפטן" ּבין הבּדל יׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדהּנה

¯·c.("אלי וטריא.c·¯בא וׁשקלא טענֹות -ËtLÓ ּפסק - »»ֵַָ»»ְְְְְַַָָָƒ¿»ְַ

"את  הקריב אי ההלכה, את ידע ׁשּלא ּכיון לֹו: והקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּדין.

ÔËtLÓ ׁשּנתעּלמה אּלא ההלכה, את ידע ׁשאכן מפרׁש לכן ." ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ִֶמּמּנּו.

éòéáøå:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåæúBða ïk ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥À§´
äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈
ïäéáà úìçð-úà zøáräå íäéáà éçà CBúa§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

:ïäìçLéà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå ¨¤«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´
Búìçð-úà ízøáräå Bì ïéà ïáe úeîé-ék¦«¨À¥Æ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−

:BzáìèBúìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå §¦«§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−
:åéçàìéBúìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå §¤¨«§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−

:åéáà éçàìàéízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå ©«£¥¬¨¦«§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´
ì Búìçð-úàBzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¤©«£¨À¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−

ètLî úwçì ìàøNé éðáì äúéäå dúà Løéå§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkôáéýåýé øîàiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äàøe äfä íéøárä øä-ìà äìr äLî-ìà¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ
àä-úà:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøâéäúéàøå ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«§¨¦´¨

énr-ìà zôñàðå dúàøLàk äzà-íb E Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©®̈¨©«£¤¬
éçà ïøäà óñàð:Eãéét íúéøî øLàk ¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«©«£¤Á§¦¤̧¦¹

íéná éðLéc÷äì äãrä úáéøîa ïö-øaãîa§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦
:ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðérìñ §¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦«

åèäLî øaãéå:øîàì ýåýé-ìàæèýåýé ã÷ôé ©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½
:äãrä-ìr Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−©¨«¥¨«

æéøLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ýåýé úãr äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½

:ärø íäì-ïéà øLà ïàvkçé-ìà ýåýé øîàiå ©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤
çeø-øLà Léà ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−£¤´©

:åéìr Eãé-úà zëîñå Baèééðôì Búà zãîräå ®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ
Búà äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−

:íäéðérìëeòîLé ïrîì åéìr EãBäî äzúðå §¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½
:ìàøNé éða úãr-ìkàëøærìà éðôìåïäkä ¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ

ýåýé éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîré©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´§Ÿ̈®
ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå eàöé åét-ìr©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬

:äãrä-ìëå Bzàáëäeö øLàk äLî Nriå ¦−§¨¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬
éðôì eäãîriå rLBäé-úà çwiå Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ

:äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìàâë-úà Cîñiå ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤

קצי



iyy ,iying - hk ,gk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìr åéãéô ¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

éùéîççëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹
:BãrBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

âýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬

:ãéîúãúàå ø÷aá äNrz ãçà Nákä-úà ¨¦«¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ
:íéaørä ïéa äNrz éðMä NákääúéøéNrå ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦©«£¦¦¯

úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä̈«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤¨¦−
:ïéää úréáøåéðéñ øäa äéNrä ãéîz úìò §¦¦¬©¦«Ÿ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½

:ýåýéì äMà ççéð çéøìæïéää úréáø Bkñðå §¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§Æ§¦¦´©¦½
:ýåýéì øëL Cñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

çúàåúçðîk íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä §¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§®̈¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNrz Bkñðëe ø÷aäô ©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

èíîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

é:dkñðå ãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìòô Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«
àéíéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸

äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²
:íîéîz äráLáéìLeäçðî úìñ íéðøNr äL ¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ

úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤
:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðîâéïøOrå ¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ

ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOr¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìòãééöç íäékñðå Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´

úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬
éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää©¦²©¤−¤®̈¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−

:äðMäåèýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe ©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®
:Bkñðå äNré ãéîzä úìò-ìrñ ©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ai zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ(ב (כח, «∆¿≈ƒ¿»≈

עלי" ּבני את צּוה ּבני, על מצּוני ׁשאּתה .(רש"י)"עד ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

יצא  "אׁשר איׁש למּנֹות מׁשה לבּקׁשת מענה ׁשּבתֹור ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהינּו,

אׁשר  ּכּצאן ה' עדת תהיה ולא . . לפניהם יבא ואׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלפניהם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש הּתמיד. ּקרּבן על נצטּוה רֹועה", להם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

רֹועה" ׁש"אין הּטעּות את ׁשֹולל ּבכלל) (וקרּבנֹות זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקרּבן

מתנהג  ׁשהעֹולם ּומגּלה נֹוהג", ּכמנהגֹו ו"עֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעֹולם

יצא  "אׁשר זה ׁשהּוא הּקּב"ה, ׁשל הּפרטית ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהׁשּגחתֹו

לפניהם". יבא ואׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹלפניהם

éùùæèLãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñtæéäfä Lãçì íBé øNr äMîçáe ¤−©©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−

ç:ìëàé úBvî íéîé úráL âçéïBLàøä íBia ®̈¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«©¬¨«¦−
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

èéø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
äðL éða íéNáë äráLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈

:íëì eéäé íîéîzëäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáìéàì íéðøNr éðLe øtì íéðøNr äL ©®̈¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦

:eNrzàëãçàä Nákì äNrz ïBøOr ïBøOr ©«£«¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®
ì:íéNákä úráLáëøtëì ãçà úàhç øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦¬©−̈¤¨®§©¥−

:íëéìrâëúìòì øLà ø÷aä úìò ãálî £¥¤«¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´
:älà-úà eNrz ãéîzäãëíBiì eNrz älàk ©¨¦®©«£−¤¥«¤¨¥¹¤©«£³©Æ

-ìr ýåýéì ççéð-çéø äMà íçì íéîé úráL¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©
:Bkñðå äNré ãéîzä úìBòäëéréáMä íBiáe ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«©Æ©§¦¦½

àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNrúñåëäçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe ©«£«§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³

äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa ýåýéì äLãç£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
úëàìî-ìk íëì:eNrú àì äãáræëízáø÷äå ¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦
:äðL éða íéNáë äráL ãçà ìéàçëíúçðîe ©´¦¤®̈¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«¦̧§¨½̈

ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈
:ãçàä ìéàì íéðøNr éðLèëïBøOr ïBøOr §¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½

ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLìíéfr øérN ©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«§¦¬¦¦−
:íëéìr øtëì ãçààìãéîzä úìò ãálî ¤®̈§©¥−£¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²

:íäékñðå íëì-eéäé íîéîz eNrz Búçðîeô ¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«
èëà-àø÷î Lãçì ãçàa éréáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨

eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷̧Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:íëì äéäé äreøz íBéáçéøì äìò íúéNrå ¬§−̈¦«§¤¬¨¤«©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©

iriay - hk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaâúìñ íúçðîe §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤

ìL ïîMá äìeìaéðL øtì íéðøNr äL §¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬
:ìéàì íéðøNrããçàä Nákì ãçà ïBøOrå ¤§Ÿ¦−¨¨«¦§¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤®̈

ì:íéNákä úráLäúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈©®̈
:íëéìr øtëìådúçðîe Lãçä úìò ãálî §©¥−£¥¤«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈

íètLîk íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéøìñæLãçì øBNráe §¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á©¸Ÿ¤

íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éréáMä©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−
:eNrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

çø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
íîéîz äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

:íëì eéäéèìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨³
øNr:ãçàä ìéàì íéðøNr éðL øtì íéð ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

éì ãçàä Nákì ïBøOr ïBøOr:íéNákä úráL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«
àéúàhç ãálî úàhç ãçà íéfr-øérN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³

:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå íéøtkäñ ©¦ª¦Æ§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(137 'nr al zegiy ihewl)

ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e(כו (כח, ¿«ƒƒ
ׁשּתי  ׁשם על חּטים, קציר ּבּכּורי נקרא הּׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ"חג

ֿ (רש"י)הּלחם" וׁשּבעל ׁשּבכתב לּתֹורה רֹומזים הּלחם ׁשּתי . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

לנֹותן  הּבּטּול יֹותר מרּגׁש ׁשּבכתב ּתֹורה ּבלּמּוד והּנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפה.

מצות  קּים קאמר מאי ידע ולא ּבּה הּקֹורא ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּתֹורה,

לּמּוד  נחׁשב ׁשאינֹו ׁשּבעלּֿפה, לּתֹורה ּבנּגּוד ּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתלמּוד

והקרבת ּתֹורה ÈzLּכלל. ׁשל ׁשהּבּטּול ּכ על מֹורה הּלחם ְְְַַָָ¿≈ִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה ׁשל להבנה לחּדר צרי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבכתב

éòéáùáééréáMä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ
:íéîé úráL ýåýéì âç íúbçå eNrú©«£®§©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

âéíéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaíéNák íéðL íìéà øNr äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯

:eéäé íîéîz øNr äraøà äðL-éðaãéíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«¦̧§¨½̈
ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈

ììLãçàä ìéàì íéðøNr éðL íéøt øNr äL ¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈

ì:íìéàä éðLåèãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrå ¦§¥−¨«¥¦«§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®
:íéNák øNr äraøàìæèãçà íéfr-øérNe §©§¨¨¬¨−̈§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈

:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhçñ ©®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
æéíìéà øNr íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´

:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«
çéíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²

:ètLnk íøtñîaèéúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®
:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálîñ ¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

ëðL íìéà øNr-ézLr íéøt éLéìMä íBiáeíé ©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§®̈¦
:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

àëíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîaáëãálî ãçà úàhç øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©Æ

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìòñâëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯
íéNák íéðL íìéà äøNr íéøt éréáøä-éða ¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«

:íîéîz øNr äraøà äðLãëíúçðî ¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´
íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈

:ètLnkäëãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe ©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©Æ
:dkñðå dúçðî ãéîzä úìòñåëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯

íéNák íéðL íìéà ärLz íéøt éLéîçä©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNr äraøà äðL-éðaæëíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´

íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkçëúìò ãálî ãçà úàhç øérNe ©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´

:dkñðå dúçðîe ãéîzäñèëéMMä íBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯©¦¦²
äðL-éða íéNák íéðL íìéà äðîL íéøẗ¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:íîéîz øNr äraøàìíäékñðå íúçðîe ©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿
tLnk íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì:è Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«

àìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:äéëñðe dúçðîñáìíéøt éréáMä íBiáe ¦§¨−̈§¨¤«¨©¯©§¦¦²¨¦¬

äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà äráL¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øNrâìíéøtì íäkñðå íúçðîe ¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â

:íètLîk íøtñîa íéNákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈§¦§¨¨«
ãìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

קצב



iyy ,iying - hk ,gk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìr åéãéô ¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

éùéîççëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹
:BãrBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

âýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬

:ãéîúãúàå ø÷aá äNrz ãçà Nákä-úà ¨¦«¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ
:íéaørä ïéa äNrz éðMä NákääúéøéNrå ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦©«£¦¦¯

úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä̈«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤¨¦−
:ïéää úréáøåéðéñ øäa äéNrä ãéîz úìò §¦¦¬©¦«Ÿ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½

:ýåýéì äMà ççéð çéøìæïéää úréáø Bkñðå §¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§Æ§¦¦´©¦½
:ýåýéì øëL Cñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

çúàåúçðîk íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä §¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§®̈¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNrz Bkñðëe ø÷aäô ©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

èíîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

é:dkñðå ãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìòô Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«
àéíéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸

äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²
:íîéîz äráLáéìLeäçðî úìñ íéðøNr äL ¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ

úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤
:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðîâéïøOrå ¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ

ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOr¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìòãééöç íäékñðå Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´

úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬
éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää©¦²©¤−¤®̈¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−

:äðMäåèýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe ©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®
:Bkñðå äNré ãéîzä úìò-ìrñ ©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ai zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ(ב (כח, «∆¿≈ƒ¿»≈

עלי" ּבני את צּוה ּבני, על מצּוני ׁשאּתה .(רש"י)"עד ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

יצא  "אׁשר איׁש למּנֹות מׁשה לבּקׁשת מענה ׁשּבתֹור ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהינּו,

אׁשר  ּכּצאן ה' עדת תהיה ולא . . לפניהם יבא ואׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלפניהם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש הּתמיד. ּקרּבן על נצטּוה רֹועה", להם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

רֹועה" ׁש"אין הּטעּות את ׁשֹולל ּבכלל) (וקרּבנֹות זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקרּבן

מתנהג  ׁשהעֹולם ּומגּלה נֹוהג", ּכמנהגֹו ו"עֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעֹולם

יצא  "אׁשר זה ׁשהּוא הּקּב"ה, ׁשל הּפרטית ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהׁשּגחתֹו

לפניהם". יבא ואׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹלפניהם

éùùæèLãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñtæéäfä Lãçì íBé øNr äMîçáe ¤−©©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−

ç:ìëàé úBvî íéîé úráL âçéïBLàøä íBia ®̈¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«©¬¨«¦−
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

èéø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
äðL éða íéNáë äráLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈

:íëì eéäé íîéîzëäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáìéàì íéðøNr éðLe øtì íéðøNr äL ©®̈¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦

:eNrzàëãçàä Nákì äNrz ïBøOr ïBøOr ©«£«¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®
ì:íéNákä úráLáëøtëì ãçà úàhç øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦¬©−̈¤¨®§©¥−

:íëéìrâëúìòì øLà ø÷aä úìò ãálî £¥¤«¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´
:älà-úà eNrz ãéîzäãëíBiì eNrz älàk ©¨¦®©«£−¤¥«¤¨¥¹¤©«£³©Æ

-ìr ýåýéì ççéð-çéø äMà íçì íéîé úráL¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©
:Bkñðå äNré ãéîzä úìBòäëéréáMä íBiáe ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«©Æ©§¦¦½

àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNrúñåëäçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe ©«£«§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³

äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa ýåýéì äLãç£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
úëàìî-ìk íëì:eNrú àì äãáræëízáø÷äå ¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦
:äðL éða íéNáë äráL ãçà ìéàçëíúçðîe ©´¦¤®̈¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«¦̧§¨½̈

ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈
:ãçàä ìéàì íéðøNr éðLèëïBøOr ïBøOr §¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½

ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLìíéfr øérN ©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«§¦¬¦¦−
:íëéìr øtëì ãçààìãéîzä úìò ãálî ¤®̈§©¥−£¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²

:íäékñðå íëì-eéäé íîéîz eNrz Búçðîeô ¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«
èëà-àø÷î Lãçì ãçàa éréáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨

eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷̧Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:íëì äéäé äreøz íBéáçéøì äìò íúéNrå ¬§−̈¦«§¤¬¨¤«©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©

iriay - hk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaâúìñ íúçðîe §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤

ìL ïîMá äìeìaéðL øtì íéðøNr äL §¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬
:ìéàì íéðøNrããçàä Nákì ãçà ïBøOrå ¤§Ÿ¦−¨¨«¦§¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤®̈

ì:íéNákä úráLäúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈©®̈
:íëéìr øtëìådúçðîe Lãçä úìò ãálî §©¥−£¥¤«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈

íètLîk íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéøìñæLãçì øBNráe §¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á©¸Ÿ¤

íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éréáMä©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−
:eNrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

çø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
íîéîz äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

:íëì eéäéèìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨³
øNr:ãçàä ìéàì íéðøNr éðL øtì íéð ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

éì ãçàä Nákì ïBøOr ïBøOr:íéNákä úráL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«
àéúàhç ãálî úàhç ãçà íéfr-øérN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³

:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå íéøtkäñ ©¦ª¦Æ§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(137 'nr al zegiy ihewl)

ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e(כו (כח, ¿«ƒƒ
ׁשּתי  ׁשם על חּטים, קציר ּבּכּורי נקרא הּׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ"חג

ֿ (רש"י)הּלחם" וׁשּבעל ׁשּבכתב לּתֹורה רֹומזים הּלחם ׁשּתי . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

לנֹותן  הּבּטּול יֹותר מרּגׁש ׁשּבכתב ּתֹורה ּבלּמּוד והּנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפה.

מצות  קּים קאמר מאי ידע ולא ּבּה הּקֹורא ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּתֹורה,

לּמּוד  נחׁשב ׁשאינֹו ׁשּבעלּֿפה, לּתֹורה ּבנּגּוד ּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתלמּוד

והקרבת ּתֹורה ÈzLּכלל. ׁשל ׁשהּבּטּול ּכ על מֹורה הּלחם ְְְַַָָ¿≈ִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה ׁשל להבנה לחּדר צרי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבכתב

éòéáùáééréáMä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ
:íéîé úráL ýåýéì âç íúbçå eNrú©«£®§©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

âéíéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaíéNák íéðL íìéà øNr äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯

:eéäé íîéîz øNr äraøà äðL-éðaãéíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«¦̧§¨½̈
ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈

ììLãçàä ìéàì íéðøNr éðL íéøt øNr äL ¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈

ì:íìéàä éðLåèãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrå ¦§¥−¨«¥¦«§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®
:íéNák øNr äraøàìæèãçà íéfr-øérNe §©§¨¨¬¨−̈§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈

:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhçñ ©®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
æéíìéà øNr íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´

:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«
çéíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²

:ètLnk íøtñîaèéúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®
:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálîñ ¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

ëðL íìéà øNr-ézLr íéøt éLéìMä íBiáeíé ©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§®̈¦
:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

àëíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîaáëãálî ãçà úàhç øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©Æ

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìòñâëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯
íéNák íéðL íìéà äøNr íéøt éréáøä-éða ¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«

:íîéîz øNr äraøà äðLãëíúçðî ¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´
íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈

:ètLnkäëãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe ©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©Æ
:dkñðå dúçðî ãéîzä úìòñåëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯

íéNák íéðL íìéà ärLz íéøt éLéîçä©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNr äraøà äðL-éðaæëíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´

íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkçëúìò ãálî ãçà úàhç øérNe ©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´

:dkñðå dúçðîe ãéîzäñèëéMMä íBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯©¦¦²
äðL-éða íéNák íéðL íìéà äðîL íéøẗ¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:íîéîz øNr äraøàìíäékñðå íúçðîe ©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿
tLnk íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì:è Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«

àìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:äéëñðe dúçðîñáìíéøt éréáMä íBiáe ¦§¨−̈§¨¤«¨©¯©§¦¦²¨¦¬

äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà äráL¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øNrâìíéøtì íäkñðå íúçðîe ¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â

:íètLîk íøtñîa íéNákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈§¦§¨¨«
ãìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

קצג



xihtn - l - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:dkñðå dúçðîñäìúøör éðéîMä íBia ¦§¨−̈§¦§¨«©Æ©§¦¦½£¤−¤
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäz¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

åìøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤®̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîzæììéàì øtì íäékñðå íúçðî §¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦
:ètLnk íøtñîa íéNákìåçìúàhç øérNe §©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
èìíëéøãpî ãáì íëéãrBîa ýåýéì eNrz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹

íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−
ìe:íëéîìLìàìàøNé éða-ìà äLî øîàiå §©§¥¤«©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®

ôôô :äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(205 'nr bk zegiy ihewl)

ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe(יח (כט, ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒ
. . אּמֹות ׁשבעים ‰Lc˜n"ּכנגד ÈÓÈ·e"עליהם מגּנין היּו ְְִִֶֶֻƒ≈«ƒ¿»ְֲִִֵֶָ

צ"ח (רש"י) מהם "לכּלֹות אֹומר הּכבׂשים לגּבי ואּלּו .ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

ּׁשּפעל  מה ּדהּנה לבאר, ויׁש הּמקּדׁש. ּבימי רק לא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹקללֹות",

הּגיע  ׁשאז אּלא ּתפּלה; ידי על הּיֹום נפעל הּבית ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָקרּבן

הּפעּלה  והּיֹום מּמׁש"), ּבפעל ("ּבחיצֹונּיּות לעֹולם ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻהּׁשפע

העֹולם  לאּמֹות ׁשהׁשּפעה אפֹוא, מּובן האדם. ּבנפׁש רק ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

יׁשנּה ליׂשראל ההׁשּפעה ואּלּו הּבית, ּבזמן רק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיכֹולה

הּגלּות. ּבזמן ְִַַַָּגם

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîäìíëì äéäz úøör éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®
:eNrú àì äãár úëàìî-ìkåìízáø÷äå ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧
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ã ycew zegiyn zecewp ã(229 'nr h zegiy ihewl)

ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ(לה (כט, ¬∆∆ƒ¿∆»∆

˙¯ˆÚׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכל ּוקליטה. עצירה לׁשֹון - ¬∆∆ְְְְְֲִִִֶַַָָָָ

("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר הּסּכֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבחג

עצרת תורה)ּבׁשמיני ּׁשּתרּגם (לקוטי מה לבאר יׁש זה לפי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

לדקּדק  ׁשּיׁש לבּתיכֹון", מטילכֹון מן ּבחדוא "ּתהּוּון ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹונתן

אּלא, לּבית. הּסּכה מן ׁשּיֹוצאים ּבכ הּׂשמחה מהי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבזה:

הּסּכה  ׁשל הּמּקיפים האֹורֹות מהמׁשכת היא ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּׂשמחה

ּב'ּבית'. ְִִִִַַּבפנימּיּות,

.ïîéñ ÷"ìçì ,íé÷åñô ç"ñ÷
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ôôô :äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(205 'nr bk zegiy ihewl)

ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe(יח (כט, ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒ
. . אּמֹות ׁשבעים ‰Lc˜n"ּכנגד ÈÓÈ·e"עליהם מגּנין היּו ְְִִֶֶֻƒ≈«ƒ¿»ְֲִִֵֶָ

צ"ח (רש"י) מהם "לכּלֹות אֹומר הּכבׂשים לגּבי ואּלּו .ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

ּׁשּפעל  מה ּדהּנה לבאר, ויׁש הּמקּדׁש. ּבימי רק לא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹקללֹות",

הּגיע  ׁשאז אּלא ּתפּלה; ידי על הּיֹום נפעל הּבית ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָקרּבן

הּפעּלה  והּיֹום מּמׁש"), ּבפעל ("ּבחיצֹונּיּות לעֹולם ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻהּׁשפע

העֹולם  לאּמֹות ׁשהׁשּפעה אפֹוא, מּובן האדם. ּבנפׁש רק ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

יׁשנּה ליׂשראל ההׁשּפעה ואּלּו הּבית, ּבזמן רק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיכֹולה

הּגלּות. ּבזמן ְִַַַָּגם
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íëéøãpî ãáì íëéãrBîa ýåýéì eNrz©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

ìe:íëéîìLìàéða-ìà äLî øîàiå §©§¥¤«©¬Ÿ¤¤−¤§¥´
ôôô :äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(229 'nr h zegiy ihewl)

ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ(לה (כט, ¬∆∆ƒ¿∆»∆

˙¯ˆÚׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכל ּוקליטה. עצירה לׁשֹון - ¬∆∆ְְְְְֲִִִֶַַָָָָ

("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר הּסּכֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבחג

עצרת תורה)ּבׁשמיני ּׁשּתרּגם (לקוטי מה לבאר יׁש זה לפי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

לדקּדק  ׁשּיׁש לבּתיכֹון", מטילכֹון מן ּבחדוא "ּתהּוּון ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹונתן

אּלא, לּבית. הּסּכה מן ׁשּיֹוצאים ּבכ הּׂשמחה מהי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבזה:

הּסּכה  ׁשל הּמּקיפים האֹורֹות מהמׁשכת היא ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּׂשמחה

ּב'ּבית'. ְִִִִַַּבפנימּיּות,

.ïîéñ ÷"ìçì ,íé÷åñô ç"ñ÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì ñçðéô úùøôì äøèôä

çé ÷øô à íéëìîá

çéåîåéðúî ñpLéå eäiìà-ìà äúéä ýåýé-ãéå§©§Ÿ̈À¨«§¨Æ¤¥´¦½̈©§©¥−¨§¨®
:äìàrøæé äëàa-ãr áàçà éðôì õøiåèéàãbiå ©¨̧¨Æ¦§¥´©§½̈©«Ÿ£−̈¦§§¤«¨©©¥³

úàå eäiìà äNr øLà-ìk úà ìáæéàì áàçà©§¨Æ§¦¤½¤¥²¨£¤¬¨−̈¥«¦¨®§¥̧
:áøça íéàéápä-ìk-úà âøä øLà-ìkáçìLzå ¨£¤¬¨©²¤¨©§¦¦−¤¨«¤©¦§©³

íéýìû ïeNré-äk øîàì eäiìà-ìà Càìî ìáæéà¦¤̧¤Æ©§½̈¤¥«¦¨−¥®ŸŸ©«£³¡Ÿ¦Æ
Lôðk ELôð-úà íéNà øçî úrë-ék ïeôñBé äëå§´Ÿ«¦½¦«¨¥³¨¨Æ¨¦´¤©§§½§¤−¤

:íäî ãçàâøàa àáiå BLôð-ìà Cìiå í÷iå àøiå ©©¬¥¤«©©À§©¨̧¨Æ©¥¤́¤©§½©¨¾Ÿ§¥¬
:íL Børð-úà çpiå äãeäéì øLà òáLã-àeäå ¤−©£¤´¦«¨®©©©¬¤©«£−¨«§«

íúø úçz áLiå àáiå íBé Cøc øaãna Cìäãçà ¨©³©¦§¨Æ¤´¤½©¨¾Ÿ©¥¾¤©−©´Ÿ¤¤¨®
ýåýé äzr áø | øîàiå úeîì BLôð-úà ìàLiå©¦§©³¤©§Æ¨½©Ÿ́¤©À©¨³§Ÿ̈Æ

:éúáàî éëðà áBè-àì ék éLôð ç÷äïLéiå ákLiå ©´©§¦½¦²Ÿ¬¨«Ÿ¦−¥«£Ÿ¨«©¦§©Æ©¦©½
Bì øîàiå Ba râð Càìî äæ-äpäå ãçà íúø úçz©−©´Ÿ¤¤¨®§¦¥¤³©§¨ÆŸ¥´©½©¬Ÿ¤−

:ìBëà íe÷åíéôöø úâr åéúLàøî äpäå èaiå ¬¡«©©¥¾§¦¥¯§©«£Ÿ¨²ª©¬§¨¦−
:ákLiå áLiå zLiå ìëàiå íéî úçtöåæáLiå §©©´©¨®¦©Ÿ́©©¥½§§©¨−¨©¦§¨«©Á̈¨Á

:Cøcä Enî áø ék ìëà íe÷ øîàiå Ba-òbiå úéðL | ýåýé Càìîçìëàiå í÷iå ©§©̧§Ÿ̈³¥¦Æ©¦©½©−Ÿ¤´¡®Ÿ¦²©¬¦§−©¨«¤©¨−¨©Ÿ́©
ìûä øä ãr äìéì íéraøàå íBé íéraøà àéää äìéëàä | çëa Cìiå äzLiåíéý ©¦§¤®©¥¹¤§´Ÿ©¨«£¦¨´©¦À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨©²©¬¨«¡Ÿ¦−

:áøçèäô El-äî Bì øîàiå åéìà ýåýé-øáã äpäå íL ïìiå äørnä-ìà íL-àáiå Ÿ¥«©¨«Ÿ¨¬¤©§¨−̈©¨´¤¨®§¦¥³§©§Ÿ̈Æ¥½̈©´Ÿ¤½©§¬−Ÿ
:eäiìàéìàøNé éða Eúéøá eáær-ék úBàáö éýìû | ýåýéì éúàp÷ àp÷ øîàiå ¥«¦¨«©ŸÁ¤Á©Ÿ̧¦¥¹¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥´§¨À¦¨«§³§¦«§¸§¥´¦§¨¥½

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,'ä ãéå (åî.'ä úàî äøeáb çeø,åéðúî ñpLéå §©©§¨¥¥©§©¥¨§¨
.øúBéa æøæî úBéäì åéðúî øâç,áàçà éðôì õøiå ¨©¨§¨¦§§Ÿ̈§¥©¨¨¦§¥©§¨

,éãéçé áàçà Cìé àlL ,äákønä éðôì åéìâøa õø̈§©§¨¦§¥©¤§¨¨¤Ÿ¥¥©§¨§¦¦

.úeëìnä ãBák íeMîäNò øLà ìk úà (à ¦§©©§¥¨£¤¨¨
,eäiìà.íLbäå Làä úãøBäaïeNòé äk (á ¥¦¨§¨©¨¥§©¤¤Ÿ©£

,ïeôñBé äëå íéäìàì àeä.äîæb ïéðòå äòeáL ïBL ¡Ÿ¦§Ÿ¦§§¨§¦§©ª§¨

,íäî ãçà Lôðkìòaä éàéápî ãçà Lôð Bîk §¤¤©©¥¤§¤¤¤¨¦§¦¥©©©

.zâøäL,àøiå (â.äðkña Bîöò äàøøLà ¤¨©§¨©©§¨¨©§§©¨¨£¤
,äãeäéì,ìáæéàå áàçà úìLîî úçz dðéà øLà ¦¨£¤¥¨©©¤§¤¤©§¨§¦¤¤

.äãeäé úeëìîì àlà,íúø (ãåéìçbL õò íL ¤¨§©§§¨Ÿ¤¥¥¤¤¨¨

.ãàî íénç,éúáàî éëðà áBè àìåéîé eëøà ék ©¦§ŸŸ¨Ÿ¦¥£Ÿ¨¦¨§¨¨

.("eäiìà äæ ñçðét" ì"æø eøîàå) .åéúBáà éîéî øúBé¥¦¥£¨§¨§¦§¨¤¥¦¨

,äæ äpäå (ä.Càìnä åéìà àa ïLiLk ãiî ,øîBìk §¦¥¤§©¦¨§¤¨©¨¥¨©©§¨

,åéúLàøî (å.BLàøì Ceîñ,íéôöø úâòäâeò §©£Ÿ¨¨§Ÿª©§¨¦¨

.íéìçâa äéeôà,úçtöå.éìk íL,zLiå ìëàiå £¨§¤¨¦§©©©¥§¦©Ÿ©©¥§§
.íénäî ÷ìç äúLå ,äâeòäî ÷ìç ìëàí÷iå (ç ¨©¥¤¥¨¨§¨¨¥¤¥©©¦©¨¨

,äzLiå ìëàiå.íã÷ øàLpM änîàp÷ (é ©Ÿ©©¦§¤¦©¤¦§©Ÿ¤©Ÿ
,'åâå éúàp÷÷îéàéáð úà âøäì 'ä úàð÷ éúééä àp ¦¥¦§©¥¨¦¦¦§©©£Ÿ¤§¦¥

Eúéøa úà eáæòL ãò ìàøNé úà íéòúnä ìòaä©©©©©§¦¤¦§¨¥©¤¨§¤§¦§

,eäeLøc ì"æøå .éðéñ øäa ìàøNé éða íò zøkL¤¨©¨¦§¥¦§¨¥§©¦©§§¨

.äìéî úéøa íäî eìhaL,écáì éðà øúeàåék ¤¦§¥¤§¦¦¨¨¦¨¥£¦§©¦¦

.íäì íéòeãé eéä àì eäéãáBò àéaçäL íéàéápä úàî§©©§¦¦¤¤§¦©§¨Ÿ¨§¦¨¤

.íðéà elàk íä éøä ,íéòãBð eéä àlL éôì Bàäpäå §¦¤Ÿ¨¨¦£¥¥§¦¥¨§¦¥

קצה



éúçaæî-úàéàéáð-úàå eñøä Eáøçá eâøä E ¤¦§§Ÿ¤´¨½̈§¤§¦¤−¨«§´¤¨®¤
:dzç÷ì éLôð-úà eL÷áéå écáì éðà øúeàå̈«¦¨¥³£¦Æ§©¦½©§©§¬¤©§¦−§©§¨«

àéýåýé äpäå ýåýé éðôì øäá zãîrå àö øîàiå©ÀŸ¤¥´§¨«©§¨´¨¨»¦§¥´§Ÿ̈¼§¦¥¯§Ÿ̈´
íérìñ øaLîe íéøä ÷øôî ÷æçå äìBãb çeøå øáòŸ¥À§´©§¿̈§¨¿̈§¨¥Á¨¦¸§©¥³§¨¦Æ
àì Lrø çeøä øçàå ýåýé çeøá àì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¨−©§Ÿ̈®§©©³¨¸©Æ©½©¬Ÿ

:ýåýé Lrøááéýåýé Làá àì Là Lrøä øçàå ¨©−©§Ÿ̈«§©©³¨©¸©Æ¥½¬Ÿ¨¥−§Ÿ̈®
:äwã äîîc ìB÷ Làä øçàåâérîLk | éäéå §©©´¨¥½−§¨¨¬©¨«©§¦´¦§´Ÿ©

çút ãîriå àöiå Bzøcàa åéðt èìiå eäiìà¥«¦À̈©¨³¤¨¨Æ§©©§½©¥¥¾©©«£−Ÿ¤´©
:eäiìà äô El-äî øîàiå ìB÷ åéìà äpäå äørnä©§¨¨®§¦¥³¥¨Æ½©¾Ÿ¤©§¬−Ÿ¥«¦¨«

ãéúBàáö éýìû | ýåýéì éúàp÷ àp÷ øîàiå©ŸÁ¤Á©Ÿ̧¦¥¹¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥´§¨À
éúçaæî-úà ìàøNé éða Eúéøá eáær-ékéàéáð-úàå eñøä Eøúeàå áøçá eâøä E ¦¨«§³§¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¤¦§§Ÿ¤´¨½̈§¤§¦¤−¨«§´¤¨®¤¨«¦¨¥³

:dzç÷ì éLôð-úà eL÷áéå écáì éðàåèäøaãî Ekøãì áeL Cì åéìà ýåýé øîàiå £¦Æ§©¦½©§©§¬¤©§¦−§©§¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥½̈¥²¬§©§§−¦§©´¨
:íøà-ìr Cìîì ìûæç-úà zçLîe úàáe ÷NnãæèçLîz éLîð-ïá àeäé úàå ©¨®¤À̈¨¨«©§¨¯¤£¨¥²§¤−¤©£¨«§¥Æ¥´¤¦§¦½¦§©¬

ézçz àéáðì çLîz äìBçî ìáàî èôL-ïa òLéìà-úàå ìûøNé-ìr Cìîì:E §¤−¤©¦§¨¥®§¤¡¦¨³¤¨¨Æ¥«¨¥´§½̈¦§©¬§¨¦−©§¤«
æé:òLéìà úéîé àeäé áøçî èìîpäå àeäé úéîé ìûæç áøçî èìîpä äéäå§¨À̈©¦§¨²¥¤¬¤£¨¥−¨¦´¥®§©¦§¨²¥¤¬¤¥−¨¦¬¡¦¨«
çéà íékøaä-ìk íéôìà úráL ìûøNéá ézøàLäåätä ìëå ìraì eòøë-àì øL §¦§©§¦¬§¦§¨¥−¦§©´£¨¦®¨©¦§©À¦£¤³Ÿ¨«§Æ©©½©§¨̧©¤½

:Bì ÷Lð-àì øLàèéøNr-íéðL Løç àeäå èôL-ïa òLéìà-úà àöîiå íMî Cìiå £¤¬«Ÿ¨©−«©¥¤́¦ÂÂ̈©¦§º̈¤¡¦¨³¤¨¨Æ§´Ÿ¥½§¥«¨¨³
:åéìà Bzøcà CìLiå åéìà eäiìà øáriå øNrä íéðLa àeäå åéðôì íéãîöëáæriå §¨¦Æ§¨½̈§−¦§¥´¤«¨¨®©©«£³Ÿ¥«¦¨̧Æ¥½̈©©§¥¬©©§−¥¨«©©«£Ÿ́
éøçà äëìàå énàìe éáàì àp-ä÷Mà øîàiå eäiìà éøçà õøiå ø÷aä-úàøîàiå E ¤©¨À̈©¨̧¨Æ©«£¥´¥«¦½̈©ÀŸ¤¤¢¨¨Æ§¨¦´§¦¦½§¥«§−̈©«£¤®©³Ÿ¤

:Cì éúéNr äî ék áeL Cì Bìàëéìëáe eäçaæiå ø÷aä ãîö-úà çwiå åéøçàî áLiå Æ¥´½¦²¤¬¨¦−¦¨«©¨̧¨¥©«£¹̈©¦©´¤¤¯¤©¨¨´©¦§¨¥À¦§¦³
:eäúøLéå eäiìà éøçà Cìiå í÷iå eìëàiå írì ïziå øNaä íìMa ø÷aä©¨¨Æ¦§¨´©¨½̈©¦¥¬¨−̈©Ÿ¥®©À̈¨©¥²¤©«£¥¬¥«¦−̈©§¨«§¥«

,øáò 'ä.åéðôì øáBò 'ä ãBák äpäå(àéäìBãb çeøå Ÿ¥§¦¥§¥§¨¨§©§¨
,'åâå.çeø éëàìî äðçî,'ä çeøá àìBì øîà ìBwä ©£¥©§£¥©Ÿ¨©©¨©

.ïk,Lòø.äãòø éëàìî äðçî(áé,Là ¥©©©£¥©§£¥§¨¨¥
.Là éëàìî äðçî,äwc äîîc ìB÷íéçaLî ìB÷ ©£¥©§£¥¥§¨¨©¨§©§¦

.Lçìa(âé,èìiå.éeqëå óehò ïéðò(åèEkøãì §©©©¨¤¦§©¦§¦§©§§
,÷Nnc äøaãîàøéz ìàå Ekøãì Cì ,øîBìk ¦§©¨©¨¤§©¥§©§§§©¦¨

éøçà íéôãBøäî.÷Nnc øaãîì Cìz Cøcä äfîe ,E ¥¨§¦©£¤¦¤©¤¤¥¥§¦§©©¤¤

,zçLîeì.älãb éepî ìL ïBL(æé,òLéìà úéîéék ¨©§¨¨¤¦§ª¨¨¦¡¦¨¦

íkøcî eáL àìå åéìà íéòîBL eéä àìå íúBà BçéëBäa§¦¨§Ÿ¨§¦¥¨§Ÿ¨¦©§¨

àeä elàk äæ éøäå ,íäéìò íéàa íéáéBàä eéä ,äòøä̈¨¨¨¨§¦¨¦£¥¤©£¥¤§¦

.øúBé íéLðòð íä éøä eøäæäLk ék ,íúBà úéîî äéä̈¨¥¦¨¦§¤ª§££¥¥¤¡¨¦¥

(çé,íéôìà úòáL.íäaL íéøLkä eéä ãáìa elàL ¦§©£¨¦¤¥¦§©¨©§¥¦¤¨¤

(èé,íéãîöìòa íéëLBnä ø÷a âeæ ìL íéãîö §¨¦§¨¦¤¨¨©§¦§Ÿ

.äLøçnä(àë,øNaä íìMa.øNaä íäì ìMa ©©£¥¨¦§¨©¨¨¦¥¨¤©¨¨

øNaä ,eðéäc ,íéøåMä éðL úà ìMa ,Løt é"Løå§©¦¥¥¦¥¤§¥©§¨¦§©§©¨¨

.íälL,eìëàiå íòì ïziå.äzLî äNò äçîN áøî ¤¨¤©¦¥¨¨©Ÿ¥¥Ÿ¦§¨¨¨¦§¤

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תמוז, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

 לבני ישראל אשר ב"גן ישראל" ובראשם המדריכים 

ההנהלה וכל המתעסקים שליט"א

שלום וברכה!

ביום  היומי  והמחנה  ישראל"  "גן  שני המחנות  פתיחת  ע"ד  הידיעה  ובשמחה קבלתי  בנועם 

הבהיר חג הגאולה י"ב תמוז הבע"ל.

ויהי רצון שתהי' הפתיחה וההתחלה בשעה טובה ומוצלחת ולהמשיך ההצלחה והברכה בכל 

עניני גן ישראל הגשמיים והרוחניים, אשר הא בהא תליא. וגן ישראל יתאים לשמו להעמיד אילנות 

טובים נושאים פירות טובים ויקויים בהם הכתוב, יבא דודי )זה הקב"ה( לגנו - דירה לו יתברך, על ידי 

השפעה טובה על חניכיו בהתמדה ושקידה בלימוד תורתנו תורת חיים וקיום מצוותי' בהידור באור 

וחום חסידותי.

וזכות כל המשתדלים והמסייעים בזה והמדריכים בראשם - וכדרשת רז"ל על הכתוב ומצדיקי 

הרבים ככוכבים לעולם ועד - תעמוד להם ולכל בני ביתם שי' בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

בברכת הצלחה מופלגה.

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
מוצאי שבת קודש, יד תמוז

קצז
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5:556:008:378:449:539:5611:1511:1721:5621:5222:4022:3621:3522:55צרפת, פריז )ק(

5:505:518:228:238:538:549:579:5818:1318:1318:3718:3717:5518:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:435:478:348:389:309:3310:4910:5121:0120:5921:3921:3620:4121:52קנדה, טורונטו )ק(

5:135:178:028:079:049:0610:2310:2620:4520:4221:2521:2120:2521:38קנדה, מונטריאול )ק(

5:385:418:288:319:129:1410:2610:2820:0320:0120:3420:3219:4320:45קפריסין, לרנקה )ק(

5:275:348:018:029:429:4611:0911:1222:3422:2923:3323:2622:1223:53רוסיה, ליובאוויטש )ק(

4:545:017:347:359:129:1610:4110:4422:1422:0823:1723:0821:5123:39רוסיה, מוסקבה )ק(

5:325:378:198:259:279:3010:4810:5021:1921:1622:0121:5720:5822:15רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:365:418:238:299:319:3410:5210:5521:2421:2122:0722:0321:0422:20שוויץ, ציריך )ק(

5:565:578:348:369:079:0910:1410:1518:5018:5019:1519:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:425:458:318:349:129:1410:2410:2619:4919:4720:1820:1719:2820:28באר שבע )ק(

5:385:418:278:309:099:1110:2210:2419:5219:5020:2220:2019:2120:32חיפה )ק(

5:395:428:288:319:109:1110:2210:2419:5419:5220:1820:1619:1220:28ירושלים )ק(

5:405:438:308:329:119:1310:2410:2519:5119:4920:2120:1919:3020:31תל אביב )ק(

5:015:077:467:528:589:0110:2010:2220:5720:5321:4021:3620:3621:54אוסטריה, וינה )ק(

7:367:349:199:199:589:5810:4910:4917:1417:1817:4517:4816:5918:00אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:115:168:008:059:059:0710:2510:2720:5220:4921:3321:2920:3121:46אוקראינה, אודסה )ק(

4:364:427:227:288:338:369:549:5720:3020:2721:1321:0920:0921:27אוקראינה, דונייצק )ק(

4:464:517:307:368:438:4610:0510:0720:4320:4021:2721:2320:2221:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:035:087:387:479:049:0710:2710:3021:1721:1322:0421:5920:5622:19אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:545:007:277:378:569:0010:2010:2221:1121:0721:5821:5320:4922:13אוקראינה, קייב )ק(

5:425:468:318:369:339:3610:5210:5521:1421:1121:5421:5020:5422:07איטליה, מילאנו )ק(

6:166:168:448:459:159:1610:1810:1918:2218:2318:4618:4718:0518:56אקוואדור, קיטו )ח(

8:017:599:509:5010:2810:2711:1911:1917:5618:0018:2618:2917:4118:40ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:109:0810:4610:4611:2811:2812:1712:1718:3018:3419:0319:0618:1519:19ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:465:508:388:419:279:2910:4310:4520:3620:3421:1021:0720:1621:21ארה״ב, בולטימור )ק(

5:315:358:238:269:149:1610:3110:3320:3020:2721:0521:0220:1021:16ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:325:368:238:279:149:1710:3110:3320:3020:2821:0521:0320:1021:17ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:026:068:538:579:479:5011:0511:0721:1221:0921:4821:4520:5122:00ארה״ב, דטרויט )ק(

6:266:299:159:179:549:5611:0611:0820:2620:2520:5520:5320:0721:05ארה״ב, האוסטון )ק(

5:475:508:378:409:209:2210:3410:3520:0620:0520:3720:3519:4720:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:356:389:219:239:5810:0011:0911:1020:1620:1520:4420:4319:5820:54ארה״ב, מיאמי )ק(

5:255:298:178:209:099:1110:2610:2820:2820:2521:0321:0020:0821:15ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:225:268:138:179:079:0910:2410:2620:2820:2621:0421:0120:0821:16ארה״ב, שיקגו )ק(

7:027:029:169:169:489:4810:4610:4618:1318:1518:3818:3917:5618:49בוליביה, לה-פס )ח(

5:355:417:538:129:399:4211:0311:0521:5921:5522:4822:4321:3823:04בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:375:438:058:179:409:4311:0411:0621:5721:5322:4622:4021:3623:01בלגיה, בריסל )ק(

6:496:498:558:559:289:2910:2410:2517:3317:3618:0018:0217:1718:12ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:366:368:428:439:169:1610:1210:1217:2317:2517:4917:5117:0718:01ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:514:577:057:258:568:5910:2010:2321:1921:1422:0822:0321:0022:24בריטניה, לונדון )ק(

4:494:557:147:158:599:0310:2510:2821:3821:3322:3322:2621:1922:51בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:524:587:117:128:599:0310:2510:2721:3021:2622:2222:1621:0822:39גרמניה, ברלין )ק(

5:235:298:008:089:259:2810:4810:5021:3621:3222:2322:1821:1522:38גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:566:558:578:589:329:3210:2710:2717:2917:3117:5517:5817:1318:08דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:066:088:488:509:239:2410:3110:3219:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

6:036:058:458:479:199:2110:2710:2919:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:544:597:407:468:498:5210:1010:1220:4320:3921:2521:2120:2221:39הונגריה, בודפשט )ק(

5:355:398:268:309:189:2010:3510:3720:3520:3321:1121:0820:1521:22טורקיה, איסטנבול )ק(

6:096:129:009:039:479:4911:0311:0520:5120:4921:2421:2220:3121:35יוון, אתונה )ק(

5:175:228:048:099:119:1410:3210:3421:0220:5821:4421:4020:4121:57מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:036:058:458:479:209:2110:2810:2919:1819:1819:4419:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:098:079:349:3410:2010:1911:0611:0616:5917:0417:3517:3916:4517:53ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:135:168:018:038:398:419:509:5119:0319:0219:3119:3018:4519:41נפאל, קטמנדו )ח(

7:047:059:339:3410:0410:0511:0711:0819:1519:1619:3919:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:234:296:416:428:308:339:559:5720:5820:5421:5021:4420:3722:06פולין, ורשא )ק(

6:306:308:488:499:199:2010:1910:1917:5617:5818:2118:2217:4018:32פרו, לימה )ח(

5:586:038:478:529:509:5211:0911:1221:3321:3022:1322:0921:1222:26צרפת, ליאון )ק(

5:556:008:378:449:539:5611:1511:1721:5621:5222:4022:3621:3522:55צרפת, פריז )ק(

5:505:518:228:238:538:549:579:5818:1318:1318:3718:3717:5518:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:435:478:348:389:309:3310:4910:5121:0120:5921:3921:3620:4121:52קנדה, טורונטו )ק(

5:135:178:028:079:049:0610:2310:2620:4520:4221:2521:2120:2521:38קנדה, מונטריאול )ק(

5:385:418:288:319:129:1410:2610:2820:0320:0120:3420:3219:4320:45קפריסין, לרנקה )ק(

5:275:348:018:029:429:4611:0911:1222:3422:2923:3323:2622:1223:53רוסיה, ליובאוויטש )ק(

4:545:017:347:359:129:1610:4110:4422:1422:0823:1723:0821:5123:39רוסיה, מוסקבה )ק(

5:325:378:198:259:279:3010:4810:5021:1921:1622:0121:5720:5822:15רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:365:418:238:299:319:3410:5210:5521:2421:2122:0722:0321:0422:20שוויץ, ציריך )ק(

5:565:578:348:369:079:0910:1410:1518:5018:5019:1519:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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